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دعـا ناشطون هـيئة النـزاهة العامة
ـعـلـومـات التي الى فـتح حتـقـيق بـا
هجرين ادلت بـها وزيرة الهـجرة وا
ايــفـاف فـائق جـابـرو  بـشـأن شـراء
قـوالب ثـلـج لـلـنـازحـ بـنـحـو سـتة
مــلـــيــارات ديــنــار. وضــجت مــواقع
الـتـواصل بتـصـريح الوزيـرة وردها
عـــلى ســؤال وجـــهه اكــثـــر من مــرة
مـقـدم بـرنـامج لعـبـة الـكـراسي الذي
تــعـرضه قـنــاة (الـشـرقـيـة )  بـشـان
شـراء الوزارة قـوالب ثلـج للـنازح
 بـــالــقــول ان (ســعــر قـــالب الــثــلج
600 يـــــــتـــــــراوح بــــــ  500 الـى 
ديــنـار) واضــافت ان (الــوزارة قـبل
ــنــصب كــانت غــارقــة تــســلـــمــهــا ا
ـلفـات الفـساد) مـؤكـدة انهـا (ترد
بــشـكل يـومـي عـلى كـتـب الـنـزاهـة).
واكـد ناشطون ان (احلكومة مطالبة
بـفـتح حتـقـيق بـشـأن الـتـصـريـحات
الـتي ادلت بهـا الوزيرة خالل الـلقاء
ــتـلــفـز  والســيــمـا ان شــراء هـذه ا
الـكمـيات من قوالب الـثلج للـنازح
تثير عالمات تساؤل عن مدى صحة
ـذكور ـبـلغ ا ـوضوع  كـون ا ذلـك ا
كـبـير جـدا وال يسـتوجب هـدره على
هــــــذه الــــــقــــــوالب  وكـــــــان االولى
بـالـوزيـرة اذا صحت مـعـلومـتـها ان
تــبــادر بــانــفــاق هــذه االمـوال عــلى

امـور يستفيد مـنها النازحون داخل
اخملـــيـــمــات) مـــؤكــديـن ان (رئــيس
الـوزراء مـصـطفـى الكـاظـمي كـان قد
وعـــد في اكـــثـــر مـن مــنـــاســـبـــة انه
ـــرصــاد الي عـــمـــلــيـــة فـــســاد  بـــا
وبـدورنـا نـطـالـبه بـالـكـشف عـن هذا
ــلف وتـوضــيح لــلـشــارع بـاالرقـام ا
ــصـروفـة ــبـالغ ا واالحــصـائــيـات ا

على قوالب الثلج). 
مـن جانـبه  طـالب اخلـبـير الـقـانون
ا طـارق حرب بأجراء تدقيق عاجل 
ــســألــة  ذكــره والـــوقــوف عــلى ا
لـــــتـــــوضــــيـح ذلك. وقـــــال حــــرب لـ
(الزمان) امس ان (ما ذكرته الوزيرة
ــبــلغ يــثــيـــر االســتــغــراب بــشــأن ا
اخلـــيـــالـي الـــذي خـــصص لـــشـــراء
قـوالب ثلج للـنازح وبـالتالي فأنه
مـــطــلــوب مـن اجلــهــات اخملـــتــصــة
تـدقـيق ذلك وهل انه لـشـهـر او سـنة
لفات او غير ذلك) وتابع ان (هذه ا
بـحـاجة الى حتـقيق  لـتـحديـد الشك
بـالغ احلـاصل ومـن تولـى استـالم ا
الـتي قـد وقعت عـليـها الـوزيرة دون
معرفة التفاصيل). في غضون ذلك 
كـشفت مـؤسسـة الشـهداء عن ضبط
أكــبــر عـمــلــيـة لــســرقـة رواتب ذوي
ـتضررين من العـمليات الـشهداء وا
اإلرهـابيـة في محافـظة األنـبار.وقال
مـديـر عام دائـرة ضحـايـا العـملـيات
احلــربــيــة واألخــطــاء الــعــســكــريــة

s  b d  ≠ qO —«

قــــدم رئــــيـس حــــكــــومــــة إقــــلــــيم
كـــردســتـــان مــســـرور الـــبــارزاني
تهانيه لـقداسة البـطريرك مار آوا
ـــنـــاســـبـــة انــتـــخـــابه الـــثـــالث 
وتــنـصــيـبه بــطــريـركــاً لـكــنـيــسـة

شرق اآلشورية.  ا
وقـال بــيـان تــلـقــــــــــتـه (الـزمـان)
امس  ان (الـــبــــارزاني أعـــرب عن
تـمــنـيـاته لــلـبـطــريـرك بـالــتـوفـيق
والنجـاح في مهامه وجـدد تأكيد
حــكــومــة إقــلـيـم كــردسـتــان عــلى
تعزيـز قيم التـعايش السـلمي ب
مــــخــــتــــلـف مــــكــــونـــــات إقــــلــــيم

كردستان).
 من جهته وجّه البطريرك مار آوا
الثالث شـكره للـبارزاني واضاف
الــبــيـــان  انه (عــبّــر عـن تــقــديــره

حلــكـومــة إقــلـيـم كـردســتــان عـلى
ـــتــواصـل لــلـــحــريــات دعــمـــهــا ا
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جنح قـسم الهندسة الكهربائية في
اجلـامـعة الـتكـنولـوجـية  بـتصـميم
وتـــصــنــيـع اول مــنــصـــة لــفــحص

األقمار الصناعية الصغيرة.
ـــنـــصـــة الـــنـــواة األولى و تـــعـــد ا
ــهـم الى عــلم هـــنــدســة ـــدخل ا وا
الـــــفــــــضـــــاء اجلـــــوي واالقـــــمـــــار
الـصناعية عبـر قيام  مجموعة من
الــطـــلــبــة  وبــالــتــعــاون مع دائــرة
الــفــضــاء واالتـصــاالت بــتــصــمـيم
وتـــصــنــيـع اول مــنــصـــة لــفــحص
مــــنــــظـــومــــات تــــوجــــيه األقــــمـــار
ــعـتــمـدة عــلى مـبـدأ الــصـنــاعـيـة ا
الـعزم الكهـرومغناطـيسي كمشروع

تــخـرج.و يـعـمل هــذا اجلـهـاز عـلى
خــلق بــيــئــة جـيــومــغــنـاطــيــســيـة
مـشـابـهـة لـتـلك الـتي يـتـعـرض لـها
الـقـمـر في مـداره حـول األرض كـما
ان لـلـجـهـاز الـقـابـلـيـة عـلى تـمـثـيل
ــغــنــاطــيــسي الي نــقــطـة اجملــال ا
ضـمـن نـطـاق ارتـفاع  1000 كم من
ـــــتــــوقع ان ســـــطح االرض ومن ا
ـشـروع افــاق بـحـثـيـة يــفـتح هـذا ا
ط جـديدة بل وحتى قـد يغير من 
الـبـحـوث ويعـتـبر احلـجـر األساس
لــنــشــر ثــقــافــة هــنــدســة الــفــضـاء
اجلــوي واالقــمـار الــصـنــاعــيـة في
اجلـامعة وهـو األول من نوعه على

مستوى اجلامعات العراقية.
 وبــالـرغم من ان الــنـتــائج األولـيـة
ـشروع اال ان أظـهـرت جنـاح هـذا ا

اعـمـال الـتـطـويـر واالضـافـات عـلى
ـشروع الزالت جاريـة ليرتقي الى ا

ية. قاييس العا ا

مسرور البارزاني

و أخــتـيــار الـتــدريــسي في قـسم
الــلـغــة الـعــربـيــة بـكــلـيــة الـتــربـيـة
لـلبنات محمد ياس الشكري  في
عـضويـة اللـجنـة العلـميـة واللـجنة
االسـتـشـاريـة في مـجـلـة الـدراسات
الــثــقـافــيــة والــلـغــويــة والـفــنــيـة 
ـقـراطي ــركـز الــد الــصـادرة عن ا
الـعـربي للـدراسـات االستـراتـيجـية
والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة في

انيا . برل في أ
وذكــر الـشــكـري في تــصـريح أمس
اإلثـن (أن اجمللة تهتم بالدراسات
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة
والـسيـاسية والـلغـوية واإلنسـانية
واالجـــتــمــاعـــيــة واالقــتـــصــاديــة 
وبــكــادر عـــلــمي كــفــوء في جــمــيع

التخصصات) .
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اكـد نـائب رئــيس الـهـيـئـة الــتـطـبـيـعـيـة
الحتـاد الكـرة العراقـي شامل كامل أمس
االثـنـ  ان (عـمل التـطـبـيـعيـة  سـيـكون
جلنة انتخابية فقط بتكليف من االحتاد
الــدولي لــكـرة الــقــدم) مــشـيــرا الى انه
(سـيكون اخـر يوم بعـدها ينـتهي عمـلها
بـالـكـامل بـعـد تـشـكـيل االحتـاد وكل مـنا
ـــتــــلك اي ســـيــــذهـب إلى بــــيـــتـه وال 
صالحـيات). واضاف كـامل ( لقد جـهزنا
كل األمـور اخلـاصـة بـاالنـتـخـابـات الـتي
ســـتــكـــون  حتت إشـــراف مـــبــاشـــر من
االحتــاد اآلسـيــوي) الفــتـا الـى ان (عـمل
ـرحلـة السـابقـة كان الـتطـبيـعـية خالل ا
ــطــبــات مــتــعــبــاً جــدا واليــخــلــو من ا
ـشـاكـل الـكـثـيـرة الـتـي رافـقـتـنـا وقـد وا
عـشـنا كـتـطبـيـعيـة مع وسط لـيس سهال
بل كـــان صــعــبـــاً جــدا). وأوضـح أنــنــا
(أتـممـنا مـا كلـفنا به مـن االحتاد الدولي
من أهـداف جئـنا من اجـلهـا وهي إجراء
االنــتـخــابــات وتــمـشــيــة أمــور االحتـاد
والــنــظــام الــداخــلي اضــافــة الى امــور

اخـرى قــمـنـا بـإجنــازهـا). واشـار (نـحن
نــعـــمل  كــفــريـق واحــد و نــشـــعــر بــأن
ـا حقـقنـاه وجنحـنا ضـمائـرنا مـرتـاحة 
ـواقع عديـدة وحققـنا نـسبة كـبيرة من
األهـداف وال ننكـر وجود أخطاء بـسيطة
في الــعـــمل فــكل عــمـل البــد أن تــشــوبه
األخـــطـــاء وال يــوجـــد عـــمـل مــتـــكـــامل
ابـدا).وجتـري يوم غـد انـتخـابـات احتاد
الـكـرة الـعـراقي في احـدى فـنـادق بـغداد
بـتمام الساعـة العاشرة صبـاحا الختيار
مـجلس إدارة الحتـاد كرة الـقدم الـعراقي

مشاركة درجال 
وأصـبح وزير الشباب والرياضة  عدنان
درجــال أوّل وزيـر يــخــوض مـنــافــسـات
نصب رئاسة احتاد انـتخابات التـرشح 
كـرة القدم وسط سـباق انتخـابي يجمعه
مع زمــيل األمس الـدولي الــسـابق شـرار
حـيـدر. وفي تطـور افادت وثـيـقة اطـلعت
عــلــيــهــا (الــزمــان) امس  بــان (االمــانـة
الـعامة جمللس النـواب ارسلت كتابا الى
مـكتب رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
يـستـند لـرأي مجـلس الدولـة الذي يـؤكد
ان تـرشيـح درجال يـتعـارض مع مهـمات

وواجـبـات مركـزه القـانـوني ويؤثـر على
اســــتـــقـاللــــيــــة االنــــديــــة واالحتـــادات
الـريـاضـية).وجتـري انـتـخابـات اخـتـيار
مـجلس ادارة جديـد لالحتاد بعـد انتهاء
وقـتة التي كلفها االحتاد مـهمة الهيئة ا
ـاضي على الـدولي فـيفـا مـطـلع العـام ا
خـلفـية استـقالـة جمـاعية قـدّمهـا اعضاء
االحتــاد الـــســابق بـــســبب مـالبــســات
قـضـائـيـة في احملـاكم كـان درجـال طـرفـا
فــيــهـا.وقــال شــرار حــيــدر في تــصـريح
(تـمثل االنتـخابات بـالنسـبة لي منـافسة
وتـصديـا للـسلـطة احلـكومـية ومـجابـهة
نـافس اآلخر عدنان درجال ـال العام ا ا
يـشـغل مـنـصب وزيـر وكل األنـديـة حتت
ـــال الـــعــــام حتت تــــصـــرفه). يـــديـه وا
وأضـاف حـيدر  الـذي يـرأس إدارة نادي
الـــكــــرخ (كل شيء ســــأتــــركه لـــقــــاعـــة
االنـتخابـات غدا ولرأي وقـناعات الـهيئة

العامة).
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ـقابل اعـتبرت االوسـاط الصحـفية في ا
 ان كـفة الـصـراع تمـيل لدرجـال مشـيرة
إلى أن عـمــله وزيـرا لـلـريـاضـة قـرّبه من

ــؤسـسـات الــريـاضـيـة االنـديــة وبـاقي ا
وهـو يـتـمـتع بـشخـصـيـة قـويـة وجتـربة
عـمل ثرية أمضـاها في قطر وكـان قريبا
من واقع االنـديـة الـعـراقـيـة ومـعـانـاتـهـا
ودوره في تـخفـيف مـشاكـلهـا فضال عن
كــــونه واحــــدا من رمــــوز كــــرة الــــقـــدم
واعالمـهــا هـذا يـجــعـله مـؤهال لــلـظـفـر
ـنصب رئاسة االحتاد. ويتأهب درجال
نافسـات انتخابيـة غير رياضية أيـضا 
بــاعالنه الـتــرشح النــتـخــابـات مــجـلس
ـثال الحـدى الـدوائر الـنـواب الـعراقي 
االنـتخابية ضمن العـاصمة بغداد. ويعدّ
درجــــال وصــــول مــــنـــتــــخـب بالده الى
مـونـديال قـطر  2022 من أبـرز اولـويات
مـهمته بعد ان جنح في اقناع مسؤول
ـــنح الـــعــراق كـــرويــ فـي اخلـــلــيـج 
اســتــضــافــة بــطــولـة خــلــيــجي  25في
الـبصـرة نهايـة العـام اجلاري.ويـتنافس
اكـثـر من  26مـرشـحـا لـلـفـوز بـعـضـويـة
ـقـبل الـذي يـضم عـشـرة ادارة االحتـاد ا
ـنـتـخب اعـضـاء في حــ تـرشح قـائـد ا
الــعـراقي الــسـابق يــونس مـحــمـود الى
مـنـصب الـنائب الـثـاني من دون مـنافس

ـــنــــصب الــــنـــائب االول واحلـــال ذاتـه 
بــتــرشـح عــلي جــبـــار من دون مــنــافس

. أيضاً
 وأعـلن حسـ العـنكـوشي رئيس نادي
الــديــوانـــيــة انــســـحــابه مـن الــتــرشح
لـعـضـويـة احتـاد كـرة الـقـدم قـبل إقـامة
االنـــتـــخـــابـــات بـــيــــومـــ فـــقط.وقـــال
الـــعــــنــــكــــوشي فـي تـــصــــريـح (قـــررت
االنـسحاب من االنتـخابات ألنني لم أجد
بـيئـة نـقيـة للـعـمل في الوسط الـرياضي
بـــصــورة عـــامـــة ولـــيس فـــقط الـــوسط
الـكـروي) الفتـا إلى أن (انـسحـابه بـشكل
نـهـائي وال عـودة إلى الـتـرشح).وأضاف
الـعـنكـوشي أنه (سـيحـضـر االنتـخـابات
ن يــراه مــسـتــحــقـا وســيـمــنح صــوته 
قـبلـة) موضـحا أنه بـالفـوز في الـدورة ا
(سـيــتـرك الــعـمل في الــوسط الـريـاضي
وحـتى رئـاسـة نـادي الديـوانـيـة فـسحت
اجملـال إلى شقـيقي إلدارة األمور بـعدما
ـالــيــة لـلــنــادي). وخـتم أمــنت األمــور ا
بــالــقـول بــأنه (يــريــد الــعــيش بــحــريـة
شـخـصـيـة بعـيـدا عن رصـد الـتـحـركات
واحلـــديـث في اإلعالم الـــريــــاضي لـــكل

ـــوسم شـــاردة وواردة فـــبـــعـــد عـــمل ا
ــــاضي قـــــرر االنــــزواء بــــعـــــيــــدا عن ا

الرياضة).
وأكـــد درجــال  إن وجـــوده في الــوزارة
مـؤقت وله احلق في الـتـرشـيح لـرئـاسة
احتـاد الـكـرة خـصـوصـاً أن هـناك وزراء

في دول العالم هم رؤساء احتادات.
وأشـار درجال  إلى عدم أحقـية اجلهات
الـسـيـاسـيـة الـتـدخل بـأمـور انـتـخـابـات
رجع هـو االحتاد الدولي االحتـاد وأن ا
والـهـيئـة الـتطـبـيعـيـة الحتاد كـرة الـقدم

العراقي.
وأوضح درجــــــــال أنـه نـــــــاقـش هـــــــذا
ـوضـوع مع رئـيس االحتـاد الدولي في ا
وقت سـابق وكـان األخـيـر داعـما آلرائه
وأكــــد لـه "عــــدم وجــــود تـــــضــــارب في
ـناصب. وفي حـالة تنـفيذ قـرار مجلس ا
الـــــدولــــة  او اضـــــطـــــرار درجـــــال الى
االنـسحـاب من االنـتخـابات فـان االبواب
ســتـكــون مــفـتــوجــة امـام شــرار حــيـدر
لالستحواذ على منصب رئاسة االحتاد.
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اشـاد القـاص والروائي الـكبـير جـمعة
ـــقــــيم فـي دولـــة االمـــارات الـالمي  ا
ـوقف الصـحـافة ـتحـدة   الـعـربيـة ا
ـية لالداب والـثقافة من مـشروع اكاد
والــفـــنــون  مــســتــذكـــرا بــالــتــقــديــر
ــواقف الــثــقــافــيــة والــعــرفـــان تــلك ا
واالخـالقـــيـــة الـــتي اســــتـــقـــبل بـــهـــا
االعالميون في العراق ودولة االمارات
تـحدة ومصر واالردن وقطر الـعربية ا
ولـبنـان وغيرهـا من البـلدان العـربية 
مـشـيرا الى جـريدة (الـزمان) الـتي قال
انـه (لـقي اســتـقـبــاال من لـدن زمـالئـنـا
فـيها في نسخـتيها العـراقية والدولية
 االمــر الـذي جـعـلـنــا في تـفـاؤل قـراء
واقالم واهــتــمـامــات تـلك الــقـطــاعـات
الـتي تـخاطـبـها الـزمـان). وقال الالمي
فـي بالغ تــلـقــته (الــزمــان) امس حتت
ــوهــبــة - جــدة عـــنــوان (تــفــرد فـي ا
ـــوضــــوع- شـــجـــاعـــة فـي الـــفـــكـــر ا
والـشـكل).(ونـحـن عـلى أعـتـاب الـسـنة
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ثـمنت (الزمان) استجابة وزارة الصحة
لــلــمــنــاشــدات الــتي اطــلــقــتــهــا خالل
شـاكل التي ـاضيـ بشـأن ا الـيـوم ا
شــهـدهـا مـنـفــذ مـنح شـهـادة الــتـلـقـيح
الــدولــيــة في مــســتــشــفى الــتــمــريض
ـديـنـة الـطب حــيث الحـظت اخلــاص 
امـس ســـهـــولـــة في اجـــراءات اصـــدار
الك الــبــطــاقــة الـدولــيــة بــعــد زيـادة ا
ــــتــــخـــصـص في امــــور الــــتـــدقــــيق ا
(احلـاسـبة) او قـطع وصوالت الـقبض 
ــا اسـهم ذلك فـي انـسـيــابـيــة الـعـمل
ـراجعـ والتـزامهم وتـنـظيم صـفوف ا
نع انتقال بـاجراءات الوقاية والتـباعد 
الــعــدوى لالخـرين اضــافــة الى ادخـال
ـراجع على شـكل مجمـوعات تتكون ا
مـن خــمــســة افـراد وجــددت (الــزمــان)
دعــوتــهــا الى الــوزارة بـ (فــتـح مــراكـز
ـنح شهـادات التـطعـيم الـدولية عـديدة 
وجــعـلـهـا في مـراكـز الــتـلـقـيح من اجل

راجـع واخـتصار تـسهـيل ذلك عـلى ا
اجلـهد والوقت). وسجلت الوزارة امس
 4204 اصـــابــة بــفـــايــروس كــورونــا
وشـفـاء  6685حـالـة وبـواقع  51 وفـاة
جـديـدة في عـمـوم احملـافـظات. واوضح
ـوقف الوبـائي اليومي  الـذي اطلعت ا
عــــــلــــــيه (الــــــزمــــــان) امـس ان (عـــــدد
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي اجـرتـها
الــوزارة لـعــيــنـات مــشـتــبه اصــابـتــهـا
بـــالــفــايــروس بــلــغت  22الــفــا حــيث
رصـدت    3086 اصــابـة بــكـورونـا في
عـــمـــوم احملـــافـــظــات) واشـــار الى ان
(الــشـفـاء بـلغ  6685حــالـة وبـواقع 51
وفــاة جـديـدة) وتــابع ان (اكـثـر من 20
الـف شــخص تــلــقى جــرعــات الــلــقــاح
ــنـتــشـرة ــضـاد فـي مـراكــز الـوزارة ا ا
بـبـغـداد واحملـافـظـات). وتـلـقى الـعـراق
أكـــثــر من مــئـــة الف جــرعـــة من لــقــاح
تـبرعت بهـا ايطالـيا عبر أسـترازينـيكا 
مـنــصـة كـوفـاكس.وتـشـيـر االحـصـاءات
الـرسمـية الـتي تصـدرها الـوزارة بشكل

يـومي الى تـلقي اكـثر من أربـعة مالي
شــخص جــرعـة أو جــرعــتـ من لــقـاح
ئة كـورونابنـسبة تشـكل نحو عشـرة با
من عــدد الـسـكــان. واوضـحت مــنـظـمـة
ـتـحـدة لـلطـفـولـة يـونـيسف. في اال ا
بـيـان امس ان (هـذا الـتبـرع بـاجلـرعات
يـــأتي الى مــرفق كـــوفــاكس عــلى رأس
ــبـلغ  470 مــلــيـون دوالر الــتــزامـات 
تـعهدت إيـطاليـا بها). وسـجلت الوزارة
امس  4204 اصـابـة بـكـورونـا وشـفاء
 6702حـالـة وبـواقع  54وفـاة جـديـدة.
وقف الوبائي اليومي  الذي واوضح ا
اطــلـعت عــلـيه (الــزمـان) امس ان (عـدد
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي اجـرتـها
الـوزارة بـلـغت اكـثر من  34الـفـا حـيث
 رصــــد  4204اصــــابــــة في عــــمـــوم
احملـافـظـات) واضـاف ان (الـشـفـاء بـلغ
 6702 حالة وبواقع  54 وفاة جديدة)
وتـابـع ان (اكثـر من  126 الـف شخص
ـضاد في مـراكز تـلـقيى جـرعات الـلـقا ا
نتشرة ببغداد واحملافظات).  الوزارة ا دينة النجف امس دني تخمد حريقا اندلع في سوق  œUL∫ فرق الدفاع ا «
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الـديــنــيـة واحلــفـاظ عــلى حــقـوق
مكونات كردستان كافة).
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تـوقع متـنبىء جـوي انخـفاض درجات
احلــرارة  بــعــد خــروج الــعــراق ودول
ـيـاً ـدن األحــر عـا اخــرى من صـدارة ا
بــالـتـزامن مع اقـتـراب فـصل اخلـريف.
وكـتب صـادق عطـيـة في صفـحـته على
ي فـيسبوك ان (مُدن فوهـة التنور العا
جـنوب العـراق والكويت وجـنوب غرب
ايـران الــتي كـانت تـتـربع قـائـمـة أشــد
ـنـاطق فـي تـسجـيـل درجـات احلرارة ا
طـــوال أشــهـــر الـــصــيف   تـــتـــخـــلى
ية) مشيرا تدريجياً عن الصدارة العا
الـى (إقتـراب الـدخـول بـفـصل اخلريف
فـلكــيا في  22أيـلول اجلاري). وسجل
زلـزاال مــركــز رصــد الــزالزل اإليــرانـي 
بـــقـــوة 5 2درجـــات ضـــرب مـــديـــنـــة
قـوتشـان في محافـظة خـراسان. بدوره
 افـاد الهالل األحمـر اإليراني بأن فرق
لـكنه اإلنـقـاذ وضـعت في حـالـة تـأهب 
لم يـسـجّل بـعـد سقـوط أي ضـحـايا أو
وقـوع أضرار). ولـقي ما ال يقل عن 14
شــخــصـــا مــصــرعــهم وأصــيب ثالثــة
آخـرون إثر صاعقة ضـربتهم في جبال

شـمـال غـربي بـاكـسـتـان.ووقع احلادث
في مــنــطــقـة تــورغــار بــإقـلــيم خــيــبـر
بـخـتـنـخـوا الـذي يشـهـد مـنـذ األربـعاء
ـاضي تساقط أمطار مـوسمية غزيرة ا
ــتــحـدث وانــهــيــارات أرضــيـة.وقــال ا
بـاسم اإلقـلـيم كـمـران بـانـغاش إن (14
شـخــصـا عـلى األقل من عـائـلـة واحـدة
قـتـلـوا بعـدمـا ضـربت صـاعقـة مـنـزل
مــجــاورين) مــشـيــرا إلى انه (من بـ

الـقـتـلى خـمـسـة أطـفـال وأربـع نـساء).
وشــهــد شــرق تــايــوان ريــاحــا قــويــة
وأمـطـارا غـزيـرة نـاجـمـة عن اإلعـصـار
شــانــتــو الـذي بــات في طــريــقه نــحـو
حيث سيـعلق مطـارا شنغهاي الـص 
الـرحالت عـلى سـبـيل احليـطـة.وضرب
شـانتـو السـاحل الشرقي لـتايـوان عبر
حـدوده اخلارجـية لكن مـركز العـاصفة
بـقي في البحر فـيما كانت تـتجه نحو
الـشمـال بحـسب األرصاد اجلـوية.وفي
إجــراء وقــائـي  إلــغـاء  159رحــلــة
داخـليـة ودولية بـحسب مـركز عمـليات
كــمــا عــلــقت كـل خــدمـات الــطــوارىء 
الـعــبـارات نـحـو اجلـزر قـبـالـة تـايـوان

وكذلك بعض خطوط السكك احلديد.

 مار آوا الثالث

شرار حيدرعدنان درجال

ـــتـــضـــررين جــراء ـــصـــابــ وا وا
الــعـــمــلــيــات احلـــربــيــة واألخــطــاء
الـعـسـكـريـة والـعـمـلـيـات االرهـابـيـة
بـقضاء الفلوجة في األنبار) مشيرا
ـبـرزات اجلرمـيـة التي الـى (ضبط ا
ــعـامالت كــانت تــرفع من خاللــهـا ا
بـالـنـظـام اإللـكـتـروني الـبـاركود إلى
هـيـئـة الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة من مـكـان

مــجـــهــول لــغــرض تــســلم الــرواتب
والـــفـــروقـــات دفـــعـــة واحـــدة خالل
الــشــهــر اجلــاري الســمــاء وهــمــيــة
لــعـوائل خـارج الــبالد تـقف وراءهـا
بـلغ مـافـيـات الـفـساد) وتـابـع ان (ا
الـذي  ضـبطه يـقـدر بنـحـو ثالث
مـلـيـار ديـنار) داعـيـا ذوي الـشـهداء
ـــتـــضــرريـن إلى (االبـــتــعـــاد عن وا

ـعقـب لـغرض ضـعـاف النـفوس وا
تـــرويج مـــعـــامالتـــهم  وان أبـــواب
ـــؤســــســـة ودوائـــرهـــا مـــشـــرعـــة ا
خلـــدمـــتـــهم  كـــمـــا نـــطـــالب وزارة
االتــصـاالت بـالـتــعـاون مع االجـهـزة
واقع ـتـابـعـة هـذه ا االسـتـخـبـارية 
ــهم الى الــعـدالـة واغـالقـهـا وتــقـد

لينالوا جزاءهم العادل).  

والـــعـــمـــلــيـــات اإلرهـــابـــيـــة طــارق
ـــنـــدالوي في تـــصـــريح تـــابـــعـــته ا
(الـــزمــان) امس إن (دائـــرة شــهــداء
ضـحايا االرهاب بالـتعاون مع خلية
االســـتــخــبــارات الـــتــابــعــة لــوزارة
الــداخـلـيــة تـمـكـنـت من الـكـشف عن
اكـبر عملية تـزوير وسرقة اليوزرات
ـــعـــامـالت الـــشـــهـــداء اخلــــاصـــة 

…—«d(« ÷UH ≈ ∫¡v M

n d)« ‰u œ l Î UM «e  

الــثــانــيـــة في مــســيــرة مــؤسّــســتــنــا
ـــيــــة جـــمـــعـــة الالمي لـــآلداب أكـــاد
والـثـقـافـة والفـنـون نـتـذكّر بـالـتـقـدير
ـــواقـف الـــثـــقــــافـــيـــة والـــعــــرفـــان ا
واألخالقـية التي استقبل بها زمالؤنا
اإلعالميون في العراق ودولة اإلمارات
ـتـحـدة وجـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة ا
الـــعــربــيـــة واألردن وقــطــر ولـــبــنــان
وغيرها من البلدان العربية ما كان له
األثـــر الـــطـــيـب في دعم مـــشـــروعـــنـــا
الـثـقافي الـفَتيّ الـذي قـام ويقـوم على
ثــقــافـة وجــهــد مـؤســسه وصــاحـبه ــ
جــمـعــة الالمي فــقط). وقـال (إنــنـا إذ
ــواقف الــنـبــيـلــة الـتي نــنـوه بــهـذه ا

ثقفون واإلعالميون أبـداها زمالؤنا ا
نــشــيـرُ كــذلك الى األصــداء الـواســعـة
الـتي لـقـيـهـا مـشـروعـنـا الـثقـافي عـلى
ــواقع الــعــراقــيــة والــعــربــيــة عــلى ا
يـة وهـو مـا عزّز الـثـقة الـشـبـكة الـعـا
يتنا تتمتع بها). الـتي أصبحت أكاد
مـخـتـتـمـا الـبالغ بـالـقـول (اآلن ونحن
نــضع أقــدامــنـا عــلى اعــتـاب الــســنـة
الـثانية في مسيرتنا الثقافية نحرص
دائـمـاً عــلى بـقـاء عالقـتـنـا مـتـيـنـة مع
ــثـقـفـ زمالئــنـا الـكــتـاب واألُدبـاء وا
ـيـ واإلعالمـيـ في أرجـاء واألكــاد
َـهـاجـر الـقـريـبـة الـبـلـدان الـعـربـيـة وا

والقصيّة). 
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الـتـرتيـبات الـسـارية إذ كـانت الوكـالة
تـــخــشى فــقـــدان الــبــيـــانــات في حــال
اسـتنفـاد سعة تسـجيل الكامـيرات.كما
مـنح مهـلة جـديدة لـلدول الـكبـرى التي
لف تـسـعى إلى إحيـاء االتـفاق حـول ا

النووي اإليراني.
ـوجب قانـون أقره مجـلس الشورى و
ان) الـذي يهيـمن عليه اإلسالمـي (البر
احملـــــافـــــظـــــون بـــــدأت طـــــهـــــران في
شـبـاط/فـبـرايـر تـقـلـيص عـمل مـفـتشي
الـوكـالـة الـدولـيـة للـطـاقـة الـذريـة بـعد
ـهـلـة الـتي حـددهـا مـجـلس انـقــضـاء ا
الـشورى لرفع العقوبات التي فرضتها
واشـنطن بـعد انـسحـابهـا األحادي من
االتـــفـــاق حـــول الـــبـــرنــامـج الـــنــووي
اإليـراني.لـكـن الـوكـالة الـدولـيـة أبـرمت
مع إيـران اتـفاقـا "تـقنـيا" مـوقـتا يـتيح
اســتــمــرارا مــحــدودا خلــطـوات كــانت
ـــوجب قــانــون لـــتــتــوقف بـــالــكــامل 

مجلس الشورى. 
واســتـمـر االتـفـاق ثـالثـة أشـهـر ومـدّد
لـــــشـــــهـــــر إضـــــافـي انـــــتـــــهى في 24
حــزيـران/يــونــيـو.وبــنـاء عــلــيه أبـقت
طـهـران عـمل كـامـيـرات مـراقـبـة تـابـعـة
ـنـشـآت لـكن مع لــلـوكـالـة في بـعـض ا
االحـتـفـاظ بـتـسـجـيالتـهـا. وأعلـنت في
شــــبـــاط/فــــبـــرايــــر أنـــهــــا ســـتــــســـلّم
الـتسجـيالت للوكالـة في حال التوصل
الـى تـــفــاهـم إلعـــادة احـــيـــاء االتـــفــاق
الــنــووي ورفع واشــنــطـن الــعــقــوبـات

فروضة عليها. ا
واتـهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيـران الثالثاء في تقريـر شديد اللهجة
ـراقـبة الـتي يـجريـها بـ"عـرقـلة" مـهام ا
مـفتـشـوها بـعدمـا علّـقت طهـران بعض

عـــمــلـــيــات الــتـــفــتـــيش ألنـــشــطـــتــهــا
الـــنــوويــة.مـن جــهــتـه صــرح إسالمي
األحــد بــأنه أجــرى "مــحـادثــات جــيـدة
وبــنـاءة" مع غـروسي في تـصـريـحـات

نقلتها وكالة إرنا الرسمية.
وأضـاف "تقرر استبـدال بطاقات ذاكرة
ـراقــبــة الــفـنــيــة واتــخـاذ كــامــيــرات ا
اإلجـراءات الفـنية الالزمـة للكـاميرات"
مــوضـحــا أنه ســيـتـم "إبـقــاء بـطــاقـات
ذاكـرة الـكـاميـرات في إيـران وإغالقـها
وتـــثــبـــيت بـــطــاقـــات جـــديــدة".ورحب
الــدبـلـومـاسي األوروبي إنـريـكي مـورا
الـذي يــرأس مـحـادثـات فـيـيـنـا إلحـيـاء
اتــــفــــاق 2015 عــــلـى الــــفــــور بــــهـــذه
"اخلـطوة اإليجابية" داعيًا على تويتر
ـفـاوضـات "في أقـرب إلـى اسـتـئـنـاف ا

كن. وقت 
وذكـر بــيـان الـوكـالـة الـدولــيـة لـلـطـاقـة
الـذرية أن غروسي سيـعود إلى طهران
ــــســــتــــقــــبـل الــــقــــريب إلجــــراء "فـي ا
مـشـاورات على مـستـوى رفيع" مـؤكدا
ـتـبـادلة" عـلى "روح الـتـعـاون والـثقـة ا
.وأجـرى غـروسي زيـارته بـ الـطـرفـ
قــبل اجــتـمــاع يــعـقــده مـجــلس حــكـام
الـوكــالـة.وقـدّم مـديـر الـوكـالـة الـدولـيـة
لــلـطـاقـة الــذريـة "الـعـنــاصـر اجلـديـدة"
جملـلس احلكـام الذي يـعقـد اجتـماعات
اعــتــبـــارا من االثــنــ في الــعــاصــمــة
الـنـمسـويـة. واعتـبر أن هـذه الـعنـاصر
ســـتــكـــون "ذات وزن" في الـــنــقـــاشــات
تعلـقة بالتصويت على نص احلـالية ا
محتمل لفرض عقوبات على إيران في
وقتٍ بـــدأ صـــبـــر الـــقـــوى الـــغـــربـــيـــة
راقبة يـنفد.وتـندرج مسألـة كاميـرات ا
فـاوضات اجلاريـة سعيا ضـمن إطار ا

الـتـوتـر بـ الـغـربـيـ وإيـران رئـيس
ـنظمة اإليرانـية للطاقـة الذرية محمد ا
إسـالمي وذلك بـعـد أيــام عـلى تـوجـيه
الــوكـــالــة انــتــقــادات لـــطــهــران لــعــدم
تـعـاونهـا.ونـقـلت وكالـة إرنـا الرسـمـية
ـــفـــاوضــات عـن إسالمي تـــرحــيـــبه "
ـــســؤوالن في بـــيــان بـــنــاءة".وأعـــلن ا
ــفـــتــشي مـــشــتـــرك أنه  "الــســـمــاح 
الـوكـالـة بـالـصـيـانة الـفـنـيـة والـتـقـنـية
ـراقـبـة احملـددة واسـتـبـدال ألجــهـزة ا
بـطــاقـات الـذاكـرة لـهـذه األجـهـزة الـتي
سـتُـختَم من قـبل اجلانـب وُتـحفظ في

ايران".
كّن الوكالة وقـال غروسي إن االتفاق 
ــعــلــومـات الــذريــة من "االحــتــفــاظ بــا
ـطــلـوبـة لـضـمـان مــواصـلـة مـراقـبـة" ا
بــرنـامـج إيـران الــنـووي.لــكنّ إيـران لم
تــــســـمـح لـــلــــوكــــالـــة بــــاالطّالع عــــلى
تــسـجـيالت الـكــامـيـرات وربـطت األمـر
بــالــتـوصـل إلى اتـفــاق في احملــادثـات
لف الـرامية إلى إحـياء االتفـاق حول ا
الــنـووي اإليـراني الـذي أبـرمـته الـدول

الكبرى الست مع طهران عام 2015.
غـير أن الـوكالة الـدولية لـلطاقـة الذرية
تــأمل بــأن يــكــون هــذا احلـل "مــوقــتـا"
فــقط. وشــدد غــروسي عــلى أن هـذا "ال
ــــكن أن يــــســـتــــمــــر إلى أجل غــــيـــر
مـــســمى".وأورد غــروسي أن الــصــورة
ســتــتّـضح "عــنــدمـا يــتم الــتـوصل إلى
اتـفـاق عـلى مسـتـوى مـحادثـات إحـياء
االتـفـاق الـدولي حـول بـرنـامـج طـهران
الـنـووي".وبـذلك تـمـكّن غـروسي خالل
زيـارته الثـانيـة إلى إيـران هذه الـسنة
ــــراقـــبـــة مـن ضـــمـــان االســــتـــمـــرار 
الــــبـــرنـــامـج الـــنـــووي اإليــــراني وفق
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ـبرم في فـيـينـا والذي إلنـقـاذ االتفـاق ا
بـــات مــهـــددا بــاالنـــهــيـــار مــنـــذ أعــلن
الــرئــيس األمــيــركـي الـســابـق دونــالـد
تــرامب االنــســحــاب مــنه احــاديــا عـام
 2018وإعـادة فـرضه عـقوبـات مـشددة
انـعكست سلبا على االقتصاد اإليراني

وقيمة العملة احمللية.
 U «e² « cOHMð

وبـــعــد نـــحــو عـــام عـــلى االنــســـحــاب
األمـيـركي من االتـفـاق تـراجـعت إيران
تـدريـجـا عن تـنفـيـذ مـعـظم التـزامـاتـها
ــنــصــوص عـــلــيــهــا في األســاســـيــة ا

االتفاق.
وبـدأت في نيـسان محـادثات في فيـينا
شـاركة بـ إيـران وأطراف االتـفـاق 
ـتـحـدة غــيـر مـبــاشـرة من الـواليــات ا
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ـوصـلـيـة تـخــصص احـدى الـصـحف ا
نــحــو صــفــحــتــ بــشــكل اســبــوعي 
لــعـرض اعالنـات قــضـائـيــة  تـبـرز من
خاللـهـا دعاوى الـتـفريق الـتي تـرفعـها
الـنـسـوة النـتمـاء ازواجـهن لـعـصـابات
ــوصـلــيـون تــنـظــيم داعش واليــنــكـر ا
مــخــاوفــهم ازاء تــلك الــدعــاوي الـتي 
ـــئـــات وتـــخـــصـص لـــهــا حتـــصى بـــا
ـوصلـية نحـو صفـحت او الـصحف ا
اكـثـر لـغرض االعالن الـقـضـائي  الذي

تتيحه احملاكم في احملافظة . 
WM¹b*« q³I²

عن هــذه الــظــاهــرة يــقــول الــقـانــوني
مــاجــد الـقــاسم ان تــلك الــدعـاوي لــهـا
دينة  خصوصا تـاثير على مستقبل ا
وان الــدعــاوي حتــكم بــشــكل غــيـابي 
عــلى الــرجــال لــغــرض الــتــفــريق دون
مــعـرفــة مـصــيـر هــوالء االشـخـاص او
اعـــتــبـــار مـــوتى بـــفــعل الـــعـــمــلـــيــات
الـعـسـكريـة حـيث اليـوجد احـصـائـيات
وتــقــديــرات واضــحــة جتــاه عــنــاصــر
الـتنظيم وانتمائاتهم حيث تبرز ايضا
بــــشـــكـل غـــيــــر مـــبــــاشـــر اجلــــعـــاوي
الـكيدية ويتابع القاسم  ان تاثير تلك
الــدعــاوي مــلــحــوظ ومـقــلق والبــد من
ـنــظـمـات االنــسـانــيـة البـراز  حتــرك ا

بــشــكل جـدي مـن خالل الـتــنــسـيق مع
ـعــرفـة مـصـيـر اجلــهـات ذات الـعالقـة 
ــدعـــ عــلــيــهم والــتــاكــد من هــوالء ا
انـتـمـائـاتـهم بـشـكل جـلي وال ان تـكون
دعـاوي التـفريق التي يـجري الـبت بها
  فـي احملـاكم مـحــددة بـاسـلــوب مـعـ
يــجـري الـتـعــامل مـعه بـشــكل روتـيـني
كــنــشـر هــذه االعالنــات واالنـتــهـاء من
دعية صاحبة الـبت بالقضية لصالح ا
الــشــكــوى واجــراء الــتــفـريـق  بـشــكل
قـطعي بنااءا على حثيثيات القضية ..
فــيـمـا يـقـول مـحــسن عـبـد الـرحـمن ان
تــنــظـيم داعش لـم يـنــتـهـي في مـديــنـة
ـــوصـل بـــرغم تــــاكـــيـــدات اجلـــهـــات ا
احلـكومـية او الـقوات االمـنيـة  فرغم 
ــتـــواتــرة عن الـــعــثــور عن االخـــبــار ا
مـــخـــازن االســـلــحـــة اخلـــاصـــة لــتـــلك
الــتـنـظـيــمـات او الـقـاء الــقـبض عـلى 
ـنـتــمـ لـلـتــنـظـيم  ــتـعـاطـفــ او ا ا
واعــدادهم لـيـست بـالـعــدد الـكـبـيـر من
خـالل االخـــبـــار وانــــتـــشــــار الـــقـــوات
ــديــنـة االمــنــيــة  الــكــثــيف في ازقــة ا
ومـنـاطقـهـا وتقـاطعـاتـها لـكن مـثل تلك
الـدعـاوي تبـرز امر خـطـير يـؤشر نـخر
ــــوصـــلي ومــــجـــتـــمع فـي اجملـــتـــمع ا
احملــافــظــة بــســبب االعــداد الــكــبــيــرة
لــدعـاوي الـتـفـريق والـنــظـرة الـضـيـقـة

{ فـيـيـنـا) ,أ ف ب) - أعــلـنت الـوكـالـة
الـدوليـة للـطاقة الـذرية األحـد التوصل
إلـى اتــفــاق مع إيــران بــشــأن مــعــدات
مـراقـبـة مـوضوعـة في مـنـشـآت نـووية
إيـرانـيـة في بـيـان مـشـتـرك صـدر على
هــامش زيـارة مـديـرهــا الـعـام رافـايـيل

غروسي لطهران.
واعـتـبر غـروسي أن الـتسـويـة التي 
الـــتـــوصل إلـــيـــهـــا األحـــد بـــ إيــران
والــوكـالـة في شـأن مـراقــبـة الـبـرنـامج
الـنووي "تمنح وقتا لـلدبلوماسية" في
إشــارة إلى مـفــاوضـات فـيــيـنــا إلنـقـاذ
ــتــعـــلق بــبــرنــامج االتــفـــاق الــدولي ا
طـــهــران الـــنــووي.ولـــدى وصــوله إلى
مـطـار فـيـيـنـا عـائـدا من زيـارة خـاطـفـة
لـطهـران قال غروسي إنـه يعتـبر األمر
ــثـابــة "حل مــوقت وتـدبــيـر إلتــاحـة

الوقت للدبلوماسية".
ـنـاقـشـات كـانت وأفــاد غـروسي بـأن "ا
صـريحـة" مشدّدا عـلى أنه "تمت إعادة

التواصل". 
W³ «d   «bF

وأضـــــاف أن مـــــفـــــتــــشـي الـــــوكـــــالــــة
ســيـتــمـكـنــون "خالل بـضــعـة أيـام" من
ـــراقـــبــة في الـــوصـــول إلى مـــعــدات ا
ـواقع اإليرانـيـة والتـأكد من مـخـتلف ا
عـملـها عـلى نحـو سلـيم.وأعلـنت إيران
والـوكالة الدولية لـلطاقة الذرية األحد
الــتـــوصل إلى اتــفــاق بــشــأن مــعــدات
مـراقـبـة مـوضوعـة في مـنـشـآت نـووية
إيـرانـيـة كـانت اجلـمـهـوريـة اإلسالمـية
قـد قيّـدت عـملـيات الـتفـتيش فـيهـا قبل

أشهر.
والـــتـــقـى غـــروسي الـــذي حـــضـــر إلى
الـعـاصمـة اإليـرانيـة سعـيـا إلى خفض

احلــقـائق وراء تـلك الـدعــاوي وكـيـفـيـة
الـتعامل مع تلـك العوائل واالوالد نتاج
تـلك الزيـجات ومـا مصـيرهم مع توالي
االعـوام والينكر احلقوقي فاضل حامد
ان دعـاوي الــتـفـريق الـتي تـنـظـر فـيـهـا
احملـاكم كـونـهـا  تشـكل مـصـدر زعـزعة
الـثـقـة  فـالـصـيـغـة الـتي تـبـرز من تـلك
الـــدعـــاوي الـــتي يـــتـــابـــعـــهـــا الـــقــراء
ـتـابعـ تسـتهـدف التـفريق بـدعوى وا
انـتـمـاء الزوج لـعـصـابـات داعش حيث
يـشيـر الى ان صحـيفـة موصـليـة باسم
وصل والـصـادرة يوم الـثالثاء انـبـاء ا
7 ايــــلـــول قــــامت بــــنـــشــــر االعالنـــات
الــــصــــادرة عـن مــــحــــكــــمــــة االحــــوال
الـشخصـية في تلـعفر والـتي نظرت في
دعــاوي الـتـفـريق بـحــدود نـحـو عـشـرة
ـمــاثــلـة اعـالنـات اضــافــة لالعالنــات ا
الـتي اصدرتـها كال من مـحاكم االحوال
وصـل والبـعاج وهذا الـشخـصيـة في ا
مـا يـشـيـر الى وجـود كم كـبـيـر من تـلك
الــدعـــاوي الــتي تــنــتـــشــر في احملــاكم
ويـبت فيـها القـضاة لـكن االبرز من تلك
الــدعـاوي هــو مــجـهــولـيــة مــحل سـكن
ـدعي عليـهم والتفريق يـجري بدعوى ا
انـتـمائـهم بتـنـظيم داعش ويـستـطرد 
حـامد ان مـثل تلـك الدعاوي تـؤشر الى
ثـغرات قضائـية يتوجب التـعامل معها
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من حـ آلخـر تـتـعـرض مـديـنـة أربـيل عـاصـمـة إقـليـم كـوردستـان اآلمـن لقـصف
صـاروخـي أو بـطـائــرات مـســيـرة  وازدادت هـذه األعــمـال في اآلونــة األخـيـرة 
ـنـاطق الـتـي تـتـواجـد فـيـهـا احلـكـومـة الـعـراقـيـة أو حتت ومـصـدر الـقـصف في ا
ســيـطـرتـهـا وقـوات غـيـر نـظـامـيـة مـوالـيــة ألطـراف أجـنـبـيـة. أصـبـحت أربـيل في
نـطـقة  ـاضـيـة مصـدرا هـامـا للـقـرارات الـسيـاسـية فـي ا الـسنـوات الـعـشرين ا
فضال عن مـصدر اقتصادي كبيـر وقوي وعدد متزايد من الـناس اجتماعيا  مع
أكـثـر من مـليـوني شـخص يـعيـشـون حالـيـا في أربـيل  بـشكل مـتـنـاغم مزيج من
ذاهب الـعامة  ألن أربـيل كانت دائـما حريـصة عـلى حياة القـوميات واألديـان وا
اآلخــرين. إن قــصــفه بــصــاروخ أو صــاروخـ أو طــائــرتــ لن يــجــعـلـه يـركع 
وستزداد قـوته في صراع مع العصور والتطـور والتنمية البشـرية والتنموية. نعم

 ستبقى أربيل فخورة. 
ـة والعـريقـة .. بعـد عام ديـنة بـقـلعـتهـا التـاريـخيـة ومنـارتهـا القـد تـشتـهر هـذه ا

دينة ملجأ للمشردين وظهر وسندًا للنازح من ديارهم  2003 كانت تلك ا
واستـقبلت أربيل الالجـئ هناك بأحـسن اخللق وهذه التـصرفات السـخية ألبناء
ـة لتـحقـيق األمان وأصروا دينـة الشـجعـان الذين نـاضلوا مـنذ الـعصـور القد ا
على أن يـكونوا جبال في احلماية ليس فقط للكورد ولكن للشعوب األخرى  منذ
غـول هـوالكو حـتى اآلن. قـصف صـاروخي وال دبـابات وال تـعـبئـة لم يـؤثر زمن ا
على مـعنويـات أربيل الن هم أصحـاب احلق  أصحاب الـكرامة  وهـم يجسدون
قـاومة في كل وقت. إذا عـدنا إلى الـتاريخ نـرى أن مصدر اإلنـسانـية كان روح ا
في مديـنة أربيل  حيث يعود تاريـخها إلى آالف السن  وكـانت دائمًا منتصرة
عــلى أعـدائــهـا  وهــذا الــشيء يـدل عــلى تالحم مــواطـنــيـهــا ضـد كــتـلــة األعـداء
دينتـهم اجلبارة والكبيرة في كـلشي. أربيل موجودة وستبقى قاومـة الروحية  وا
ديـنة اآلمنة  شوكـة في عيون الـراغب في اإلضرار بـهذه ا
ـا كـانت وقـصـفـهـا سـيـزيـدهـا بـقـوة وتـصـمـيم وعـزم. لـطا
ن ال مـأوى لـهم وال مــسـكن لـهم من بالء أربـيل ظـهـيــرة 
ومـآسـي  وبـاب أربــيـل (هه ولــيـر)  ســيــبــقى مــفــتــوحـا

للغريب قبل القريب .

سـعـيـا إلحـيـاء االتـفاق مـن خالل إبرام
تـفاهم يـتيح رفع العـقوبـات في مقابل
عــــــــودة إيـــــــران الحــــــــتـــــــرام كــــــــامل
الـتـزامـاتهـا.غـيـر أن احملـادثات مـعـلـقة
منذ  20حـزيران/يونيو بعد يوم من
تـشدد إبـراهيم رئـيسي فـوز احملـافظ ا
فـي االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة
اإليــرانـيــة.ورحب سـفــيـر روســيـا لـدى
ــتــحـدة فـي فـيــيــنـا مــيــخــائـيل األ ا
أولـيانوف بنتـائج زيارة طهران داعيا
ــــفــــاوضــــات مع إلـى اســــتــــئــــنــــاف ا
إيـران.وقال عـبر تويـتر "نرحب بـنتائج
زيـارة السيـد غروسي لطـهران... ندعو
إلى اسـتـئنـاف مـحادثـات فيـيـنا بـشأن
ـشتـركة إحـياء خـطة الـعمل الـشامـلة ا

بأسرع وقت".
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َ في ـشـارك َ وا شَـركةُ تـويـوتـا لصـنـاعـةِ السـيـاراتِ تُـنظمُ لـقـاءاً دوريـاً للـفـاعلـ
سـاحـةِ مـلعبِ كـرةِ الـسَّـلةِ تُـسـمى غـرفةَ الـضـجيجِ اتـخـاذِ القـرارِ داخلَ قـاعـةٍ 
) يَـتمُّ فيـهـا مـنـاقَشـةَ األفـكـارِ وتـبادلَ اآلراءِ (الحـتـدامِ الـنقـاشِ وتـعـالي األصـواتِ
حولَ مُـختلفَ األنـشطـةِ في اإلنتـاجِ والتَّـسويقِ والعـملـياتِ وسالسلِ الـتَّجـهيزِ إذ
بيعاتِ وانخفاضٍ في عدةُ في الغرفةِ إلى زيادةٍ في نسبِ ا تَنعكسُ التوصياتُ ا
ا صـالحِ  كُلفِ اإلنـتاجِ والـتسـويقِ وتوطـيدِ الـعالقـاتِ التـكامـليـةِ مع أصحـابِ ا
الئمةَ ا يـدفَعها لدعمِ هـذهِ اللقاءاتِ وتـوفيرُ البـيئةَ ا يعودُ بـالنفعِ على الـشركةِ 

لنجاحِها واستدامتِها.
ـنتـدياتِ والـلقـاءاتِ والندواتِ ؤتـمراتِ وا هـذهِ األيـامُ هنـالِكَ تقـاطع في مواعـيدِ ا
فضالً عن تـعددِها وتـنوعِهـا إذ إنَّها تـقدمُ ما طـابَ من الطعـامِ وما يَسـدُّ احلاجةَ
من الكالمِ وهـنا نَسـألُ هلْ هذا الـكالمُ يَرقى إلى الفـعلِ الذي تُتـرجمُهُ مجـموعةُ
الـسـياسـاتِ واإلجـراءاتِ التـي يَتـبـناهـا أصـحابُ الـقـرارِ حلل مشـكالتِ اجملـتمعِ
كـالـبَـطـالـةِ والـفــقـرِ وعـمـالـةِ األطـفـالِ ومـعـضـلـةِ الـسَّـكنِ وتَـدهـورِ الـتـعـلـيمِ وتَـدني
اخلدمـاتِ الصحيةِ وعَدمُ إنفاذِ القانونِ على اجلميعِ وغيرِها
منَ القَـضايا لتَنعكسُ إيجابـياً على اجملتمعِ كما يَحصلُ
. (فَأَمَّا الزَّبَـدُ فَيَذْهَبُ جُـفَاءً ـ وَأَمَّا مَا في غرفـةِ الضجـيجِ
يَــنـفَعُ الــنَّـاسَ فَــيَـمْــكُثُ فِي االَرْضِ ـ كَــذلِكَ يَـضْــرِبُ الـلَّهُ

األَْمثَالَ) (17) الرعد.. 

الـتي سـينـظر الـيهـا اجملتـمع للـمدعـية
ــطــلـــقــة كــون زوجــهــا  او الـــزوجــة ا
مـنـتمـي لتـلك الـتنـظـيمـات واحـتمـالـية
الــتـفـريق بـيـنــهـمـا  بـعــد انـتـهـاء تـلك
االزمــة لـيــعــاد تـزويــجـهــمـا من جــديـد

بـرغـم اخـتـفـاء تـلك الـعـنـاصـر
وعـــدم االشــارة الى مــصــيــر 
ن انـتـمـوا ـقـاتـلـ  هــوالء ا
لــلـتـنــظـيم وقــامـوا بـافــعـالـهم
الـــشـــنــــيـــعـــة وارتـــكـــبـــوا كل
ـوصل احملـرمـات في مـديـنـة ا
ابـان سيطرة التنـظيم  للفترة
مـن عـــام 2014 وحــــتـى ايـــام
الـتـحـرير الـتي تـكلـلت  بـطرد

عناصر التنظيم.
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ويــــــحــــــصي فــــــؤاد قــــــاسم 
اعـالنــــات الــــتـــــفــــريـق الــــتي
تـــنــشـــرهـــا مــحـــاكم االحــوال
الــــشــــخــــصــــيــــة في صــــحف
ــوصل وعــيـنه تــابع بــقـلق  ا
تـلك الدعـاوي التـي يؤكـد انها
مـن نتاج ايام احملنة ويتوجب
ان تـكـون هنـالك وقفـات سواء
ـيـة مـن خالل االقـسـام االكـاد
ـناقـشة تـبعـات تلك الـزيجات
الـتي انتهت بالـتفريق من قبل

ــدعــيــات بـدواعي انــتــمــاء ازواجـهن ا
لــلـتــنـظـيـم  وكـان عـلــيـهم  ابــراز تـلك
ــــؤشـــــرات من خالل الـــــتــــعــــاون مع ا
االجـهـزة االمنـية وابـراز تـصرفـات تلك
الـعنـاصر  ومعـرفة دواعيـها باالنـتماء

لـــلــتـــنــظـــيم واالجنـــرار وراء ارتــكــاب
الـــكــثــيــر مـن االفــعــال الــتـي اســهــمت
ــديــنــة  وطــرد بــتــخـــريب مــجــتــمع ا
ــكـونــات وارغـامـهــا عـلى الــتـهــجـيـر ا

والنزوح من مدنها .

وحـقوق السحب اخلاصـة ليست عملة
ولــيس لـهــا وجـود مــادي بل تـســتـنـد
قــيـمــتـهــا إلى ســلـة من خــمس عـمالت
دولــيـة رئـيـسـيــة هي الـدوالر والـيـورو
واجلـنيه اإلستـرليني والـرينمـينبي أو
ـكـن اسـتــخــدامــهـا . و الــيــوان والــ
ـجــرد إصـدارهـا كـعـمـلـة احـتـيـاطـيـة
تــعـمل عــلى اســتـقــرار قـيــمـة الــعـمــلـة
احملـليـة أو حتويـلهـا إلى عمالت أقوى

لتمويل االستثمارات.
وشرعت السلطات اللبنانية منذ أشهر
فـي رفع الـــدعم تـــدريــــجـــيـــاً عن ســـلع
رئــيــسـيــة أبــرزهـا الــطــحـ والــوقـود
واألدويـة. لـكن ذلك لـم يخـفف مـن أزمة
مـحـروقـات حـادة تـشـهـدهـا الـبالد وال
يــزال الـسـكـان يـنـتــظـرون في طـوابـيـر
لـســاعـات طـويـلـة لـتـعــبـئـة سـيـاراتـهم

بالبنزين.
وأعـلنت نقابة اصحاب احملطات األحد
ـئة مـن احملـطات أن أكـثـر من 90 فـي ا
أقـفـلت أبـوابـهـا "بـسبب عـدم تـسـلـمـها
ــسـتـوردة احملــروقـات من الــشـركـات ا
بـسبب نفاد الكمية وعدم فتح" مصرف
لـبنان اعتمادات مصرفية جديدة للدفع
ـسـتـوردة.وعـلى وقع أزمة لـلـشـركات ا
احملــروقــات تـراجــعت تــدريــجـاً خالل
اضيـة قدرة مؤسسـة كهرباء األشـهر ا
لـبنان على توفيـر التغذية ما أدى الى
رفع ســاعــات الــتـقــنــ لـتــتــجـاوز 22
ـــولــدات . ولم تـــعــد ا ســـاعــة يـــومــيـــاً
ـازوت اخلــاصــة قــادرة عــلـى تــأمــ ا
الالزم لـــتــغـــطــيـــة ســاعـــات انــقـــطــاع

الكهرباء.
عـــلى صــعـــيــد اخـــر  شنّ سالح اجلــوّ
اإلسـرائـيـلي فجـر امس االثـنـ غارات

عـدّة على مـواقع تـابعـة حلركـة حماس
فـي قــــــطــــــاع غـــــزّة ردا عــــــلـى إطالق
صـاروخ مساء األحد باتّجاه إسرائيل
بــحــسـب مــا أعــلــنت مــصــادر أمــنــيــة

فلسطينية واجليش اإلسرائيلي.
وقـال مصدر أمني في غزّة إنّ (طائرات
حـربيّـة أغارت فـجر اليـوم على خـمسة
مــواقع تـابـعــة لـلــمـقـاومــة في مـنـاطق

مختلفة في قطاع غزة).
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وأوضـح أنّ (الغارات استهدفت موقعا
فـي رفح ومـــوقـــعـــ في خـــان يـــونس
وآخــــر فـي ديــــر الــــبــــلح في جــــنــــوب
الـقـطـاع ومـوقعـا في بـلـدة بـيت الهـيا
(شـــمــال) أســفـــرت عن وقــوع أضــرار
جــســيـمــة من دون أن يُــبــلّغ عن وقـوع

إصابات).
ــواقع ووفـق شــهــود عـــيــان فـــإنّ كل ا
ــسـتـهـدفـة تــابـعـة لـكــتـائب الـقـسـام ا
اجلــنـــاح الــعــســكــري حلــمــاس.وأفــاد
شـهود عيان بأنّ مـسلّح فلـسطيني
قاتلة أطـلقوا النار باجتاه الـطائرات ا
أثــنـاء الـقـصف اجلــوي.وأكـد مـتـحـدث
بـاسم اجلـيـش اإلسـرائـيلـي اسـتـهداف
مـواقع تـدريب عـسكـريـة وأحد األنـفاق
الـــتــابـــعــة حلـــمــاس "ردا عـــلى إطالق
ــنــاطق صــاروخ مـن الــقــطــاع نــحــو ا
اإلسـرائـيـلـية" مـسـاء األحـد.وأشار إلى
أن نـــظــام "الــقــبـــة احلــديــد" اعــتــرض
الــصـاروخ.وكــانت إسـرائــيل وحـمـاس
تــوصــلــتــا بــوســاطــة مــصــر وأطـراف
آخـرين إلـى اتـفـاق تـهدئـة بـعـد أعـنف
مــواجــهـــة عــســكــريــة في مــايــو/أيــار
ـاضي. لكن التـهدئة بـقيت هشة و ا

خرقها مرارا
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ـهـنـدس احـســان عـبـد اجلـبـار إلحـدى في تـصـريح الفت لــلـسـيـد وزيـر الـنــفط ا
تخصـصة بالـشأن االقتصـادي أن العراق يحـتاج لغرض القنـوات التلـفزيونيـة ا
وازنة ذاتـيا الى سعر 78 دوالر لبـرميل النفط!! فيمـا يتراوح حاليا ب تـمويل ا
65 دوالرا الى  70دوالرا وبكمية تصدير يومي تصل الى نحو 3 مالي وربع
ـوازنـة ــلـيـون بــرمـيل  ويــعـني ذلك ان تــغـطي عـائــدات الـبـتــرودوالر نـفـقــات ا ا
التشـغيلية واالستثمارية بال عجـز وبال اضطرار لالقتراض  وهو ما يطلق عليه

  .self-funding اقتصاديا وماليا
ـتـوقع ان تـسـتـقـر اسـعار بـرمـيل الـبـتـرول عـلى سـعر 65 دوالرا خالل أن من ا

هذه السنة 2021. 
وحـسب بـيانـات منـشـورة لشـركة الـتـسويق الـنفـطي الـعراقـية سـومـو فان مـعدل
اضي كانت  3ماليـ برميل ـصدرة يوميـا من النفط خالل شـهر آب ا الكـمية ا
وكانت عـدل سـعر مـوزون اولي يـقرب من 69 دوالرا لـلبـرمـيل  يومـيـا تقـريـبـا 
ــــالــــيــــة االولــــيــــة بــــالــــدوالر خـالل الــــشــــهــــر نــــفــــسه قــــيـــــمــــة الــــعــــائــــدات ا

6,533,142,377.12 للعراق. 
ا يقرب وبنظـرة فاحصة اولية ايضـا فان واردات العراق بنهاية الـعام ستكون 
ــبـلغ الـفــلـكي الــشـاسع من االيـرادات من 70 مـلـيــار دوالر  ويـفـتــرض بـهـذا ا
الـبتـرودوالرية ان تـغـطى نفـقات الـدولـة العـراقيـة تشـغـيلـيا واسـتـثمـاريا وتـفيض

كثيرا . 
ـعـطيـات تـعـدّ جرس انـذار مـدوّ في مـواجهـة الـسـياسـات اخلـاطـئة في ان هـذه ا
ـسـتمـر بالـتـوسع بالـنفـقات االدارة وسوء األداء احلـكومي والسـيـما في الـنهج ا
ال العام في مسارب اسطـول السيارات احلكومية وصيانتها التشـغيلية وهدر ا
شتـريات وما بـالغة بـا واالثاث وااليـفادات واحلراسـات الشخـصية والـتبـذير وا
الى ذلك والتي تـشكل عقبة امام تطوير النفقات االستثمارية احلكومية وهو يحد
من الـدور االقـتـصادي الـكـفـوء واحليـوي بـدعم االسـتثـمـارات االنتـاجـيـة الالزمة
الي الذي يـنخر ـبتلى بـالفسـاد االداري وا للـنهوض بـواقع االقتصـاد العراقي ا
بجسـد الدولة ويستـنزف مواردها وقدراتـها على التنـمية والنهـوض  كما يتمثل
ذلك الفـساد في ترهل اجلهاز الوظيفي الذي يستنزف اكثر من 60 مليار دوالر
سنـويا مرتبات وأجور!! وهو رقم فلكي مبالغ به في بلد سكانه 40 مليون نسمة

تقريبا . 
ــالـيـة في مــعـاجلـاتـهــا الى مـنـظـور ـؤسـســات الـتـخـطــيـطـيـة وا أمل ان تـرتــقي ا
استـراتيجي شامل وليس ترقـيعي او آني قصير األمد لـتحس االداء احلكومي
وأدواته ومـرتـكزاته بـصيغ كـفوءة وفـاعـلة و بـطاقـاته السـليـمـة وتفـعيل الـقطـاع
ـادية والـتـقنـية اخلـاص واخملتـلط واسـتعـادة حـيويـتهـمـا ودعمـهـما بـكل السـبل ا
والـتـشريـعـيـة وجتاوز عـنـعـنات الـروتـ والـبـيروقـراطـيـة الغـاشـمـة  مع ضرورة

انشاء صناديق للثروة السيادية وصندوق األجيال . 
ــعــنــيـة ــنــبــر احلــر نــدعـو مــجــددا وزارة الــنــفط ا وفــوق ذلك ومن خالل هــذا ا
بالـسيـاسة الـنفـطيـة والثـروات البـترولـية من نـفط وغاز وهي أمـانة في االعـناق 
والـسلـطات الـتشـريعيـة والقـضــائـية الـعليـا الى اهمـية مـراجعـة االطار الـقانوني
عـلى وفق مــــــسـؤولــيـة سـيـــــــــاديـة حـكـيــمـة ويـقـظـة لـعـقـود
جوالت الـتراخـيص النـفطـية الـتي ارتهـنت ثروات شـعبـنا
البـترولـية لـعشـرات السـنـ لصـالح الشـركات االجـنبـية
وبـشـكل شــبه مـجــاني وبال أي اسـاس او نـص قـانـوني

نافذ .

محكمة االحوال الشخصية في اللموصل

احلـكـومـة على تـشـكيـل جلنـة مـهمـتـها
صـيـاغـة الـبـيـان الـوزاري الـذي سـيتم
ان خالل جلسة عرضه الحقاً على البر
ــنح الــثــقــة لــلــحــكــومــة الــتــصــويـت 
اجلــــديـــدة.وجـــاءت والدة احلــــكـــومـــة
اجلـمـعـة بـعـد  13شـهـراً مـن اسـتـقـالة
حـكومـة حسـان دياب إثر انـفجـار مرفأ

ـــروّع في  4آب/أغـــســـطس بـــيـــروت ا
 .2020وفشلت محاولتان سابقتان
لـتشكـيلها عـلى وقع خالفات حادة ب
األفـرقاء السـياسي . وتـنتظـر مهمات
صـعبـة حكـومة مـيقـاتي التي لـن تكون
قــادرة عــلى تــأمــ حــلــول "ســحــريـة"
ـعاناة الـلبـنانيـ اليـومية تـضع حداً 
جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه
الــــبـــنـك الـــدولـي من بــــ األســـوأ في

العالم منذ العام 1850.
ويــقع عـلـى عـاتق احلــكـومــة اجلـديـدة
الــــتـــوصل ســــريـــعــــاً إلى اتــــفـــاق مع
صـنـدوق الـنـقـد الـدولي كـخـطـوة أولى
إلخــراج لـبـنــان من أزمـته الــتي تـتـسم
بــنــقص الــســيــولــة وبـنــقص حــاد في
الــوقـود والـكـهــربـاء تـنــعـكس عـلى كل
جــوانب احلـيــاة. كـمـا عــلـيــهـا اإلعـداد
ــانـيــة احملـددة في لالنــتـخــابـات الــبـر

أيار/مايو.
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الـية اإلثنـ أن لبنان وأعـلنت وزارة ا
تــبـلـغ من صـنــدوق الـنــقــد الـدولي أنه
سـيـتـسلم في الـ 16مـن الشـهـر احلالي
حـــوالي مـــلــيــار و 135مـــلــيــون دوالر
أمـيـركي بدل حـقـوق السـحب اخلـاصة
عـــلى أن تـــودع في حـــســـاب مـــصــرف
لــــبـــنـــان الــــذي يـــحـــذر مـن نـــضـــوب
احـتياطي الدوالر لديه.ووافق صندوق
اضي على منح الـنقد الـدولي الشهـر ا
دولـه األعضاء حقوق السحب اخلاصة
ــا يـتــنـاسب مـع حـصـتــهـا لــديه مـا
ـســاعـدات لــلـدول ســيـســمح بـزيــادة ا
األكــثـر ضـعـفـاً بــهـدف دعم االقـتـصـاد
ـي الـــذي أرهـــقه تـــفـــشي وبـــاء الـــعـــا

كوفيد-19.

{ بـيروت) ,أ ف ب) - عـقدت احلكومة
الـلـبـنـانـية اجلـديـدة الـتي تـشـكـلت إثر
 13شهراً من الفراغ برئاسة جنيب

مـيقاتي امس اإلثن أول اجتماعاتها
فـيـمـا تـنتـظـرهـا مهـمـات صـعـبة وسط
أزمـــة اقـــتــصـــاديـــة غــيـــر مـــســبـــوقــة

. متواصلة في البالد منذ عام

وعـقـدت اجلـلـسة عـنـد الـسـاعة 11,00
 8,00)ت غ) في القصر الرئاسي في
بــعـبـدا بــحـضــور رئـيس اجلـمــهـوريـة

ميشال عون.
والـــقى كـل من مـــيــقـــاتي وعـــون وفق
الــوكـالـة الــوطـنــيـة لالعالم كــلـمـة في
مـــســـتــهـل اجلــلـــســـة قـــبل أن تـــتــفق
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 وفقا للـنظام اللبناني هذه الصورة التذكارية للحكومة اللبنـانية اجلديدة برئاسة جنيب ميقاتي التقطت امس في قصر بعبدا مقر
رئاسة اجلمـهورية بحـضور رئيس اجلمهـورية ميشال عـون ورئيس مجلس النـواب نبيه بري. وبعـد التقاط هذه الـصورة اجتمعت
حكومة جنـيب ميقـاتي بحضـور رئيس اجلمـهورية عـون ورئيس مجـلس النواب نـبيه بري في  جـلسة بـروتوكولـية وبعـدها تمارس
اضي بعد عام ونصف من استـقالة حكومة حسان احلكومة صالحـياتها وفقا للـدستور اللبناني احلكـومة تشكلت يوم اجلمعـة ا
دياب وبـعد شهر ونصف من تكليف ميقاتي  و14 اجتـماعا ب ميقاتي ورئيس اجلمهورية الختيار الوزراء.  امام احلكومة مهام
ـاضي ومـا تاله من انهـيار اقـتصـادي اثـربشـكل مخـيف علـى اللـيرة الـلبـنانـية صـعبـة بعـد انفـجار مـرفا بـيرت في 4 اب الـعام ا

ستشفيات اضافة الى تفشي وباء كورونا والكهرباء ووقود السيارات  وا
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اشـــرف مــــحـــافظ ذي قـــار  أحــــمـــد غـــني
ـراحل اخلــفــاجي  عـلى اكــمــال اعـمــال ا

االخيرة لتاهيل شوارع الناصرية .
وقـال اخلفـاجي في تصريح اعالمي امس
ان (اعــــمــــال مـــشــــروع تــــاهـــيـل شـــوارع
الــنـاصــريـة فـي مـراحــله االخـيــرة  حـيث
اشــرفـنــا الــيـوم عــلى اعـمــال الــتـخــطـيط
احلـراري لعدد من هـذه الشوارع)  مـبينا
ان (االيـــام الـــقـــادمـــة ســـتـــشـــهـــد زراعـــة

اجلزرات الوسطية وإنارة الشوارع) .
واضـاف من  ان ( االعـمـال مسـتـمرة وهي
في الـلـمسـات االخيـرة وسـيتم اجنـاز هذا
ـــشـــروع بــوقـت قــريب جـــدا وبـــصــورة ا
جــمـــيــلــة تــعـــيــد جــمـــال ورونق مــديــنــة

الناصرية) .
وأشـار الى ان ( العمـل مستمـر في اكساء
عـدد اخر من شـوارع النـاصريـة حتى يتم

شمولها جميعا باالكساء) .

عـــلى صـــعــيـــد مــتـــصل خـــصــصت ادارة
صـندوق اعمـار ذي قار مبلغ 10 مـليارات
ديــنــار لــشـراء آلــيــات لــكـبس الــنــفــايـات

لصالح بلدية الناصرية.
وقـال الـنائـب الثـاني حملـافظ ذي قار رافع
الـــشـــامي ان (صـــنـــدوق اعـــمـــار ذي قــار
خـصص عـشـرة ملـيـار ديـنار لـشـراء نـحو
50 آلية لكبس النفايات لصالح بلدية

الــنـاصـريـة بـعــد تـقـادم آلـيــاتـهـا وفـقـدان
اجلدوى االقتصادية منها).
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واشـــار الـــشـــامي الـى ان (هـــذه االلـــيــات
ـــســتـــوى اخلــدمي ســـتــســـهــدف لـــرفع ا
لالحــيـاء الـسـكــنـيـة الفـتـا الـى ان عـمـلـيـة
الـتـجهـيز لـهـا سيـتم  فور انـتـهاء عـملـية

االحالة من قبل ادارة الصندوق).
ـفـوضـيـة  من جــهـة اخـرى اعـلن مـكــتب ا
ـستـقـلة لالنـتـخابـات في ذي قار الـعـليـا ا
عن تـشـكيل جلـان خـاصة لـرصد خـروقات

احلــمالت االنــتــخــابــيــة الــتي شــرع بــهـا
ـــرشــــحـــون لـــلـــتــــرويج عن انــــفـــســـهم ا

قبلة. انية ا استعدادا لالنتخابات البر
وقــال مــصــدر في مــفــوضــيـة ذي قــار في
ـــفـــوضـــيـــة في تـــصــــريح  ان (مـــكـــتـب ا
ـتـابـعـة احملـافـظـة شـكل 45 جلـنـة رصـد 
احلــــمالت الــــدعـــائــــيــــة لالنــــتـــخــــابـــات
ـقـرر انطالقـها في ـقبـلة وا الـتـشريـعيـة ا

العاشر من شهر تشرين االول) .
وبـ ان (الـلجـان ستـعـمل في جمـيع مدن
احملـافظة بالـتنسيق مع جلـان مركزية في
مـــراكــز االقـــضــيــة وســـتــقـــوم بــجــوالت
مـيدانية في الشوارع والتـقاطعات العامة
كـما سـتتابع مـواقع التواصل االجـتماعي

ووسائل االعالم احمللية) .
واوضـح ان ( الــلـــجــان ســـتــوثق جـــمــيع
اخملـالـفـات وسـترفع تـقـاريـر مـفصـلـة بـها
الى مـــفـــوضـــيـــة االنــتـــخـــابـــات التـــخــاذ

. ( االجراءات القانونية بحق اخملالف
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احـــــتــــضن نـــــادي الــــعــــلـــــويــــة امس
وبــــــالــــــتــــــعـــــــاون مع نــــــادي رجــــــال
نـدوة ثقـافيـة موسـعة بـعنوان االعـمال
(الــــدور الـــفـــاعـل والـــرئـــيـس لـــدائـــرة
ـنظمات في دعم الدولـة مؤسساتها) ا
ـشـكـالت الـتي تـواجه حــيث نـاقــشت ا
ـدني في الـعـراق مـنــظـمـات اجملـتـمع ا
واجراءات التسجيل واقـليم كردستان 
ـنـظـمـات الـتي وعـد مـديـر عـام دائـرة ا
فـي االمــانـة الــعــامــة جملــلـس الـوزراء
عاجلـة مواطن اخللل اشـرف الدهـان 
عـبر تسـهيالت تتيح الصـحاب العالقة
اجنـاز معـامالتهم بـيسر. وقـال الدهان
عــلى هـامش الــنـدوة لـ (الـزمـان) امس
ان (الــتــغـيــيــرات بـعــمل الــدائـرة القت
اشـــادة واســــعـــة من قـــبـل مـــســـؤولي
ونـحن في طور انـضاج هذه ـنظـمات ا
الحـظات التي طرحت والـعمل عليها ا
ـناسبة ومنح من اجـل ايجاد احللول ا
مــدة لـلـراغــبـ بـالـتــسـجـيل جتــنـبـهم
االبــتــزاز من قــبل اصــحــاب الــنــفـوس
اكـد الــنـائب الــضـعــيـفــة). من جـانــبه 
االول لـرئـيس الـهـيئـة االداريـة لـلـنادي
شـــامل الـــعـــاني لـ (الـــزمـــان) امس ان
(الـلــقـاء كـان مـثـمـر بـحـضـور جـمـهـور
واسـع من مـــــنــــــظـــــمـــــات اجملــــــتـــــمع
والدهان اجاب بـكل شفافية عن ـدني ا
طـروحة من قبل اصحاب الـتساؤالت ا
ـنظمـات واجراءات التسـجيل اضافة ا
ـعـوقات الى انـه وعد بـتـذلـيل جـمـيع ا
مـسـتقـبال ضمن اطـر الـقانـون النـافذ).
ستشار االقتصادي اوضح ا من جهته
عـالء الديـن الـقـصيـر لـ (الـزمـان) امس
ان (الــــــورشـــــة خــــــرجت بــــــنـــــتــــــائج

 “«e ù« s  Î«bOF  qO « «¡«d ≈ dÒ O  WOF «Ë ‰uK  bÒNF  ∫©ÊU e «® ‡  ÊUÒ b «

‚«dF « w  w b*« lL :« ULEM  öJA  g UM  WO UI  …Ëb  sC  W uKF « ÍœU

والســيــمــا ان الــدهــان كـان ايــجــابــيــة
واضـحـا في اجـوبـته ودقـيق بـشـأن ما
اثــــاره احلـــــاضــــرورن من تــــســــاؤالت
ـشـاكل التي تـواجـههم فـي تسـجيل وا
ــنـظــمـات والــنــقـاط الــسـلــبـيــة الـتي ا
يـــعـــانـــون مـــنـــهـــا بـــســـبب اجـــراءات
البيروقراطية) واضاف ان (اللقاء ب
ــنــظــمـات ســهل الــدهــان واصــحــاب ا
ــبـاشـر الــطـريق من خـالل الـتـواصل ا
ــســؤول وطــرح كـل مــا يــدور في مـع ا
ذهـن اصــــحــــاب الــــعالقــــة ) واوضح
شاكل التي الـقصير ان (هنـاك بعض ا
ونـتـوسم خيـرا حلـها ـنظـمات تـوجه ا
في الـقـريب العـاجل بعـد الوقـوف على
ـــعــاجلــات مـــكــامن اخلـــلل وايـــجــاد ا
قـال اخلـبـيـر الـصـحـيـحـة لـهـا). بـدوره
االقـتـصـادي باسـم انطـوان لـ (الـزمان)
ـــنـــظــــمـــات لالسف امـس ان (دائـــرة ا
الـــشــديــد تــعـــيش في ابـــراج عــاجــيــة
وتـطـلع الرضاء احلـكومـة على حـساب
نظمات في الكثـير من هذه ا ـنظمات ا
لـــهــا بـــاع طــويـل وخــبـــرات ومالكــات
ابــتـعـدت عن الــقـيـام بــدورهـا الـفـاعل
بــسـبب هـذه االجـراءات ) واضـاف ان
ونـأمل فتح (هـذا الـلـقـاء خطـوة جـيـدة
ــــنــــظـــمــــات من اجل االبــــواب امـــام ا
الـتـجــديـد وتـغـيـيـر الـقـانـون وتـعـديـله
ــنـظـمــات حـتى بــاالسـتــنـاد الى اراء ا
ـطـلـوب وحتـقق نـتـائج تـقــدم دورهـا ا
مـجـزية) مـشـددا عـلى (ضـرورة توسع
ـنــظـمـات الـشـبـابـيـة ودور احلـكـومـة ا
يــكـمن في احــتـوائـهــا وحـمـايــتـهـا من
اخملــدرات االعـمـال الـسـيـئـة فـضال عن
الن ـرأة الخـذ  اتــاحـة الـفـرصــة امـام ا
دورهـــــــا فـي اجملــــــتـــــــمـع مـــــــا يــــــزال

وعــمــومــا هــنـاك مــنــظــمـات ضــعــيــفـا
مـعدودة بالعراق تـمارس دورها بشكل
سـلـيم وما تـبقى مـنهـا تـسيـطر عـليـها
اذ يــجب وضع حـد افــراد مع ابـنــائـهم
لـهذه اخملالفات ومـتابعتها) مؤكدا ان
(هـناك مشاكل بـالقانون والـشخصيات
والزالـت نـفسـيـات بـعض الـتي تـطـبـقه
ــعــنــيــ يـعــدهــا وســيــلــة لالبــتـزاز ا
والـسطـوة اضافة الى وجـود منـظمات
انـشـأت على اسـاس طـائفـي وهذا يـعد
امـر معيب جـدا).  وتابع انطوان خالل
مـــــداخــــلــــتـه في الــــنـــــدوة ان (اغــــلب
ـنظـمات تـتعرض لالبـتزاز اثـناء مدة ا
ـعـامـلـة وعـلى الـدائـرة ايـجـاد اجنـاز ا

حـلـول عاجـلـة لـتقـلـيص هذه احلـلـقات
والســيـمــا ان هـنــاك اجـراءات الــزائـدة
ـنـظـمة مـعـقـدة بـعـد تأجـيـر مـوقــــــع ا
حــيث يـقـوم اجملـلس الــبـلـدي بـارسـال
صــاحب الــعـالقــة الى االســتــخــبـارات
واالمن الوطني من اجل احلصول على

. موافقة بعد مرور اشهر )
ـوضوع) داعـيـا الى (االنـتـبـاه لـهـذه ا
مــضـيــفـا (ال نــريــد عـمــلـيــات تـفــتـيش
ــا يـجب ان تــكـون هــنـاك وا قــسـريــة
نـدوات لتبادل االراء واالفـكار للوصول

الى نتائج مشتركة). 
وفـي مـعـرض االجــابـة عـلـى مـا طـرحه
انـــــطـــــوان قـــــال الـــــدهـــــان ان (هــــذه
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بيان لـلحـشد تـلقـته (الزمان) امس ان
(ذلك جـــاء ضـــمـن اخلـــطط األمـــنـــيـــة
لتأمـ طرق الزائـرين صوب كربالء),
وأضـاف (الـعـمــلـيـة تـتـضــمن مـسـحـا
وتفتيشا للمناطق والبسات الكثيفة
في جـرف الـنـصر) ,ولفـت الـبيـان الى
ان (العمـليـة مسـتمرة وتـهدف لـتأم
رسومـة شمال بابل من أي األهداف ا
تـســلل لــعــنـاصــر داعش الســتــهـداف
الــزائـريـن). وكـانـت قـيــادة عــمــلــيـات
الـفــرات االوسط قــد نــاقــشت اخلــطـة
االمنية اخلـاصة بالزيـارة. وقال مدير
قــسـم الــعـالقــات واالعـالم في قـــيــادة
شرطة احملافظة العميد عالء عباس لـ
(الزمان) امس انه ( مناقشة اخلطة
ـليـونية , االمنيـة اخلاصـة بالـزيارة ا
حــيث  عـــرض مــفــصل لـــلــمــحــاور
ــــهــــام بـــ الــــقــــطــــعـــات وتــــوزيع ا
نتشـرة). وتستـعد الدوائـر اخلدمية ا
في احملــافـظــة الى تــقــد خـدمــاتــهـا
لــلـــوافــدين مـن احملــافـــظــات االخــرى
ــا والــدول الــعـــربــيــة واالسـالمــيــة 
ناسبة. وقال يتناسب مع حجم هذه ا
مـــديـــر دائــــرة مـــاء كـــربـالء مـــحـــمـــد
النـصـراوي في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
ديريـة اجرت استـعدادتها امس ان (ا
ـبـكـرة لــهـذه الـزيـارة  ,حـيث قـدمت ا
مالكـاتـهــا االداريـة والـفـنــيـة خـدمـات
اء الصالح لـلشرب للمواكب ايصال ا
واطـن في احلسـينيـة والزائـرين وا
احملافـظة). بدوره  ,اكد مديـر مجاري
احملافظة عامـر عبيد لـ (الزمان) امس
انه (سيـتم الـقيـام بحـمالت الـتنـظيف
ـة ـديــنـة الـقـد ـنـاطق ا والـصـيـانــة 
التـي تضـم ماليـ الزوار  ,وصـيـانـة
شـبـكـات االمــطـار والـثـقـيــلـة وتـأهـيل
احملـــطـــات من اجـل زيـــادة عـــمـــلـــيـــة

التـصـريف  ,فضـال عن الـتنـسـيق مع
واكب لتـقد اخلدمـات). من جانبه ا
ــنـتـجـات الـنــفـطـيـة فـرع قـال مـديـر ا

كـــربـالء حـــســــ اخلــــرســـان انه (
تـشـكـيل غـرفـة عـملـيـات بـرئـاسـته مع
مسـؤولي الـقـواطع والـشعب من اجل
ـشتقـات على متـابعـة عمـلية تـوزيع ا
مدار اليوم) ,مضـيفـا انه ( مفـاحتة
الـشـركــة لـتــخـصـيص خــزين اضـافي
ـورد اليومي للمـحافـظة اضـافة الى ا
وبـواقع خـمـسـة االف لـتر مـن الـوقود
وثالثـة االف لــتـر مـن الـنــفط االبـيض
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ـــؤمــنـــ صــوب تــتـــوافـــد حــشـــود ا
ـراسم مـحـافـظـة كربـالء لـلـمشـاركـة 
احيـاء زيـارة االمـام احلـسـ بن علي
عـلــيـهــمـا الــسالم وسط اسـتــعـدادات
خـدمـيـة وصـحـيــة مـبـكـرة واسـتـنـفـار
. امني غير مسبوق حتسبا الي طار
ووصل وزيـــر الـــداخــــلـــيـــة عـــثـــمـــان
ي عـلـى رأس وفـد امــني رفـيع الـغــا
ستوى ضم رئـيس اركان اجليش و ا
شـتركـة وقائد نائب قائـد العـملـيات ا
الشرطـة االحتاديـة وعدد من الـضباط
وكـان في اسـتـقـبـاله احملـافظ نـصـيف
اخلـــطــــابي وقـــائــــدي الـــعـــمــــلـــيـــات
والشـرطـة. وقـال بـيان لـلـوزارة تـلـقته
(الـزمـان) امـس ان (الـوزيـر عــقـد فـور
وصوله اجتـماعـاً مع جميع الـقيادات
ــسـؤولــة عن تـأمــ زيـارة األمـنــيـة ا
االربـــعـــ  حـــيث جـــرت مـــنـــاقـــشــة
االسـتــعــدادات إلجنــاح هــذه الــزيـارة
عدة لـهذا الغرض وتوزيع واخلطط ا
ـهام والـواجبـات ب سـؤوليـات وا ا
ـشـاركـة والــسـانـدة عـلى الـقـطـعــات ا
الـصـعــيـدين األمــني واخلـدمـي). كـمـا
ـي مـحـافــظـة الـنــجف عـبـر زار الـغـا
مـــطــارهـــا الـــدولي  ألجل مـــتـــابـــعــة
ــتـــبــعــة ضـــمن اخلــطــة اإلجــراءات ا
األمـنـيـة بـالـزيـارة ,وكـان بـأسـتـقـبـاله
الـــنــــائب األول لــــلــــمـــحــــافظ هــــاشم
ــطــار .واجنـزت الـكــرعــاوي ومــديـر ا
وزارة الــصــحــة خــطــتــهــا اخلــاصــة
بالـزيـارة.وقـال مـديـر الصـحـة الـعـامة
في الــــــوزارة ريـــــاض احلـــــلـــــفـي في
تـصــريح امس انه ( إجنــاز اخلـطـة
اخلـاصـة بـالـزيـارة الـتي عـمـمت عـلى
جـمـيع الــدوائـر الـصـحــيـة في بـغـداد

واحملافـظات) ,واشار الى ان (اخلـطة
تتـضـمن نـشر الـفـرق الـطبـيـة ومـفارز
فضال اإلسـعـاف عـلـى طـول الـطـريق ,
عـن االســــــتـــــــمـــــــرار بـــــــاالرشــــــادات
والتعليمات الوقائية) ,نافيا (إشتراط
كارت التلـقيح على الزائـرين احمللي
وان بطاقة اللقـاح طلبت من الوافدين
فقط).وأطلقت قيادة عـمليات اجلزيرة
في احلـشـد الـشــعـبي عـمـلــيـة أمـنـيـة
واســعـــة من ثالثــة مـــحــاور لـــتــأمــ
الـزيــارة.وذكـر بــيـان لــلـحـشــد تـلــقـته
(الـــزمـــان) امس ان (ذلك جـــاء ضـــمن
اخلطط األمنيـة لتأمـ طرق الزائرين
صـوب كــربالء) ,وأضـاف (الــعــمــلــيـة
تتـضـمن مـسـحـا وتـفتـيـشـا لـلـمـناطق
والبسات الكثيفة في جرف النصر),
ولـــفت الـــبـــيـــان الى ان (الـــعـــمـــلـــيــة
مـســتـمــرة وتــهـدف لــتـأمــ األهـداف
ـرسـومـة شـمــال بـابل من أي تـسـلل ا
لـــــعـــــنـــــاصــــر داعـش الســـــتـــــهــــداف
الـزائــرين).واجنــزت وزارة الــصــحـة
خطتـها اخلـاصة بالـزيارة.وقـال مدير
الـصــحـة الـعــامـة فـي الـوزارة ريـاض

احلـــلـــفي في تـــصــــريح امس انه (
إجناز اخلطـة اخلاصـة بالـزيارة التي
عمـمت عـلى جـميع الـدوائـر الصـحـية
في بـغـداد واحملـافـظـات) ,واشار الى
ان (اخلــطـــة تــتــضـــمن نــشـــر الــفــرق
الـطـبـيـة ومـفارز اإلسـعـاف عـلـى طول
الــــطــــريق ,فــــضال عن االســــتــــمــــرار
باالرشـادات والـتـعلـيـمـات الوقـائـية),
نـافـيـا (إشـتـراط كـارت الـتـلـقـيح عـلى
الزائـرين احمللـي وان بـطاقـة اللـقاح
طـلــبـت من الــوافـديـن فـقـط).وأطـلــقت
قـيـادة عـمـلـيـات اجلـزيـرة في احلـشـد
الـشـعـبي عـمـلــيـة أمـنـيـة واسـعـة من
ثالثـة مــحـاور لـتــأمـ الــزيـارة.وذكـر

واكـثـر من خــمـســة االف لـتـر من زيت
الــغــاز). فــيـمــا اشــار مــســؤول اعالم
ـوسوي الى ان بلـدية كـربالء محـمد ا
(البلدية اسـتنفرت مالكـاتها وباشرت
بتوزيع العاملـ حسب مسؤولياتهم
 ,ومشاركة اكثر من الف و 700عامل
نــظـــافـــة من اجـل الــقـــيـــام بــحـــمالت
واكب). التنـظيف وتـوعية اصـحاب ا
الى ذلك  ,اكد مدير الـنقل اخلاص في

ــوســوي انه ( احملــافــظــة صــادق ا
تهـيـئة جـمـيع االسـتعـدادات اخلـاصة
بــتـــأمــ عـــجالت الــنـــقل لــلـــزائــرين

ــخــتـــلف الــســـعــات وضـــمن ثالثــة
مــحــاور مـن اجل نــقل الـــوافــدين الى
محافظاتهم بعد اتمام مراسم الزيارة
ـرتـقـبـة). واوضح مـديـر عـام صـحـة ا
وسوي لـ (الزمان) احملافظة صبـاح ا
امس ان (الدائـرة اعـدت خطـة خـاصة
ستشفيات بالزيارة من خالل تهيئة ا
ـراكــز الــصـحــيــة بـالــتــنـســيق مع وا
الوزارة واحلكومة احمللية واالمانت
الـعــامــتــ احلـســيــنــة والـعــبــاســيـة
والـدوائــر الــســانــدة في احملــافــظـات

االخرى). 
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الحـظات جرى تدويـنها وساعمل مع ا
الــدائــرة الــقــانـونــيــــــــــة عــلى ايــجـاد
شاكل وفـــــــــسح مجال مـخارج لتـلك ا
ــنـــظــمــات اجلــديــدة امـــام اصــحــاب ا
البـــعـــادهم عن االبـــتـــزاز قـــد االمـــكــان
واكـمـال اجراءات الـتـسجـيل خالل مدة

معينة ).
ولــــفـت الى ان (الــــنـــــظــــام الــــداخــــلي
لـلمنظـمات ال يجيز لـلدائرة التدخل في
وان مـــا يـــخص تـــغـــيـــيـــر رؤســـائـــهــا
مــوضـوع الـنـشــاطـات وهـنــاك فـقـرتـ
ــالــيـة بــالــقــانــون تـخـص الـتــقــاريــر ا
ــكن من خاللــهـا والــنــشـاطــات الــتي 
ـنـظمـة عـلى ارض الواقع مـعـرفة دور ا
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الى رجل 
األنسانية السمحاء األمام علي سالمُ الله عليه ..

نرفعُ الشكوى..!!??
يا سيدي 

أجتمع األشرار مغولُ العصر في بلدي العراق العليل  ..
وأصبحَ العراق غابة يحكمها األشرار أحزاب الفساد وقادة الكتل اجملرمة ..

ال عدالة في العراق ال والله من 2023 ليومنا هذا ..
سيدي وموالي طفح الكيل من فساد وجرائم هذهِ الزمرة الفاسدة  ..

نرفع الشكوى لله الواحد األحد بحق مكانتك عند الله ..
نرفع الـشكـوى لعـدالة الـسمـاء أن تـنتـقم من قادة األحـزاب والكـتل الفـاسدة وبال

أستـثنـاء جـميـعهم سـراق فـاسدين مـلحـدين كـفرة تـاجروا
بثورة العظيم األمام احلس سالم الله عليه ..

يا سيدي وموالي بحقِ مكانتك عند الله..
أدعـوا لنا بـاخلالص من هذهِ الـشراذم الفـاسدة سراق
قـوت الفقراء واأليتام واألرامل  حـكام العراق اجملرم

القتلة ..
أم يا رب العا ..

اضي هي مجـرد تسـاؤالت استـحضـرتهـا من جتـربتي في الـتعـليم الـعالي بـ ا
ـاضي الذي عـاش فـيه مـعالـيـكم وعـايشـنـاه ايضـا  ولـعل مـا دعاني واحلـاضـر ا
لهـذه التساؤالت هو التخبط في سياسات التعليم العالي والتي برزت بشكل حاد
بــعــد 2003 ولــعل اســـتــفــســاري االول هــو عن دور الـــوزارة في وضع اخلــطط
ستـقبـليـة للنـهوض بـواقع التـعليم الـعالي وهل  وضـعهـا فعال ام هي مـتروكة ا
ـزايدات الـسـياسـيـة او االرجتال بـحـسب متـطـلبـات احلـال ?الن ما لـلـصدفـة او ا
ـهمة الـتي تتعـلق برصـانة التـعليم الـعالي التي نراه من عـشوائيـة في القرارات ا
ادت الى انحـدار مؤشـرات رصانـة الـتعـليم الـى مسـتويـات متـدنـية حـتى من تلك
الـدول الـتي سـاهـم الـعـقل الـعـراقي فـي وضع اسس الـتـعـلـيـم الـعـالي فـيـهـا وان
دركـ ألهمـيـة التـعلـيم العـالي بـاعتـباره الـركن االساس في رسم معـاليـكم من ا
معـالم التطور في البالد بتكـامله مع مخرجات وزارة التـربية لذلك تساؤلي هوعن
جـدوي هـذه الـقـرارات لـلـتـوسع في مـجـال الـدراسـات الـعـلـيـا في اخـتـصـاصات
وصلـنا فيها حد التخمة ناهيك عن انعدام فرص العمل خملرجات هذه الدراسات
ا جـعل هؤالء الـلـهم اال لوضـعـهم امام ابـواب الـوزارة للـمـطالـبـة بفـرص عمـل  
اخلـريـجـ وشـهـاداتـهـم عـرضـة لـتـجـاوزات من جـهــات شـتى يـضـاف الـيـهـا ان
ــؤسـسـة الــوزارة قـد اتــخـذت ســلـســلـة اخــرى من االجـراءات الــتي اتــخـذتــهـا ا
الـتـشـريـعــيـة والـتي لم تـتـمــكن الـوزارة من الـوقـوف بــوجـهـا  والـتي هي االخـرى
انــعـكـست سـلـبـيـا عـلى واقـع الـتـعـلـيم الـعـالي حـيـث اقـدمت عـلى تـنـفـيـذ قـرارات
السـلـطـة الـتـشريـعـيـة في احـالـة الـكثـيـر من كـوادر الـتـعلـيم الـعـالي الى الـتـقـاعد
إلحالل اخلـريـج بـدال مـنهم وبـعيـدا عن الـتفـصـيل اذا افتـرضنـا صـحة الـقرار
ـستـفيـدون منه? ومـاذا بالـنسـبة خلـريجي الـسنـوات الالحقـة ? وهل افراغ فكم ا

كن تعويضها بهذا الشكل ? . التعليم العالي من كفاءاته ومخزون معلوماته 
عالـيكم هو هل اعـتمدت مـؤسساتـكم التعـليمـية علـى معرفة واالستفـسار التـالي 
سـوق العـمل وطاقـاتهـا االستـيعـابيـة وامكـانـياتـها الـبشـرية لـتحـديد احـتيـاجاتـها
وحتديـد القبـول في الدراسـات العـليـا والتي دأبت الوزارة عـلى اطالقهـا وملـحقة

بها قرارات التوسعة ألسباب مختلفة ?
وهذا مـا اثبتته جيوش من خريجي الدراسـات العليا على ابواب وزارتكم وابواب
ؤسـسات االخرى من الباحثـ عن العمل من اصحاب الشـهادات العليا أليس ا
عـرفة احلـاجـة الفـعلـية لـسوق الـعمل من االجـدى التـنسـيق مع وزارة التـخطيط ,
ــقـــبــولــ في الـــداخل واخلــارج بــدال من والــتي عـــلى ضــوئــهـــا حتــدد اعــداد ا
االستـجابة لـلضغـوطات اخملتـلفـة من هذه اجلهـة او تلك والـتي في الغالب تـنطلق

من مـنـافع فـرديـة او انتـخـابـية والـتـسـاؤل االخيـر صـمـتـكم عنى
عنية ان الذي اعطى لنفسه وللمؤسسات غير ا قرار الـبر
الــصـالحــيـــة في اصـــدار االوامــر في مـــنح الـــدرجــات
نتـسبي الوزارات من حـملة الـشهادات الـعليا العـلميـة 
ن لم يــدخل مــحـاضــرة واحـدة في حــيـاته وهل حــتى 
ـتــخــلــفـة لــهــذه الــقـرارات مــثــيال حــتى فى الــبــلــدان ا
والتـساؤالت كثـيرة ...ايضا مـجرد تساؤالت عـلنا جند

لها اجابات على صعيد الواقع .

وهل تـؤدي عـمـلهـا بـصـورة صحـيـحة?
وبـنفس الوقت تقــــــــارن هذه االنشطة
نحة وازنتها مع ا الية  مع الـتقارير ا
الــتـي قـــــــــد حــصل عـــلــيــهــا صــاحب

. نظمة) ا
ــســؤولــيــة وتــابـع (مــنــذ تــســــــــــلـم ا
ــنــظــمــات ال تــقــدم وجــدت ان اغـــلب ا
الــتـقـاريـر الى الــدائـرة واتـخـذت قـرارا
ـــنع اي مــنــظــمـــة من احلــركــة داخل
بـغـداد حـتى تقـد تـقـاريرهـا اخلـاصة

الية). نح ا باالنشطة وا
مـضـيـفـا (نـطـمح الى حتـقـيق مـسـتوى
عــال بـــالــتــعــامل وتـــســهــيل اجــراءات
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شـارك وزيـر الـنقل نـاصـر حسـ بـندر
الــشـــبــلي  الــوفــد الــوزاري الــعــراقي
بــــرئـــاســــة رئـــيـس مـــجــــلس الـــوزراء
مـصـطـفى الـكاظـمي في طـهـران لـبحث
ـــســتـــجــدات االمـــنــيــة الـــقــضـــايــا وا

والسياسية واخلدمية ب البلدين . 
وقــال الـــوزيــر انه ( عــقــد اجــتــمــاع
مـوسع ب الوفدين العراقي وااليراني
في الـعـاصمـة االيـرانيـة طـهران تـناول
الـتأكيد على اهمية تعزيز التعاون ب
البلدين وتعضيد الشراكة الثنائية). 
وأوضـح انه ( االتــفـــاق ومــنـــاقــشــة
بنية على لفات واحملاور ا جـملة من ا
اســاس الـروابط الــوثـيــقـة والــعالقـات
الــوطـيـدة بــ الـبــلـدين وفي مــخـتـلف
اجملـاالت وان هـنـاك رغـبـة فـي تـوسـعة
الـتبادل التجـاري واإلقتصادي والربط
الــســكــكي ومـجــمل نــواحي الــشــراكـة

البينية.
وكــشف عن نــيـة الــعــراق إتـخــاذ قـرار
بــرفع شــرط احلــصــول مــســبــقـاً عــلى

ســــمــــات الــــدخــــول أمــــام الــــزائــــرين
اإليــــرانــــيــــ الـــقــــادمــــ عن طــــريق
ـطـارات  وذلك بـعـد انـقـضـاء مراسم ا
إحـياء ذكـرى أربعـينـية اإلمـام احلس

عليه السالم.
ـوانئ واســتــقـبــلت الــشـركــة الـعــامــة 
العراق اليوم االحد ثالث سفن جتارية
بـحـمـوالت متـنـوعة رست عـلى ارصـفة
مــيــنـــاء ام قــصــر الــشــمــالي جــنــوبي

البصرة .
ــــوانئ فــــرحـــان وقــــال مــــديـــر عــــام ا
الـفرطوسي ان ميناء ام قصر الشمالي
ـهمـة ذات الـبـضائع ـوانئ ا يـعـد من ا
ــتـنــوعــة  مــشــيـراً الى واحلــمــوالت ا
تـوجـيهـات وزيـر النـقل الـكابـ نـاصر
حـسـ بـنـدر الشـبـلي بـضـرورة تـقد
ــيـنــائـيــة الـتي من افــضل اخلــدمـات ا
شـأنـهـا جـذب شـركـات الـنـقل الـبـحـري

ية) .  العا
ـيــنـاء اسـتــقـبل الـيـوم الفــتـا الى ان (ا
ثالث سـفن جتـارية بـحمـوالت متـنوعة
وحـاويـات وسـيـارات وجـرت عـمـلـيـات

الــتــفـريغ والــشــحن واالرسـاء واالقالع
ـيناء بـالتـعاون والـتنسـيق ب إدارة ا

الحة البحرية) . وعمليات ا
واجـــرت الــشـــركــة الـــعــامـــة خلــدمــات
ـالكـات الحــة اجلــويــة مــتــمــثــلــة بـا ا
الـهندسـية والفـنية وبـجهودهـا الذاتية
cisco switch أعــادة بــرمــجــة جــهـاز
2960 لـــغـــرض نــقل بـــيـــانــات جـــهــاز

.RVR 15L-M
وبــ مـديـر عـام الـشــركـة مـؤيـد حـسن
الكات الـهندسـية والفـنية يـاس ان (ا
فـي قــسم اتـــصــاالت الــطـــيــران وحــدة
الــكــيـبـل الـضــوئي تــمــكـنـت من اعـادة
cisco switch 2960 بــرمــجــة جــهـاز
RVR 15L- لغرض نقل بيانات جهاز
 Mفـي مــدرج مــطــار بـــغــداد الــدولي 
مـضـيفـًا  تـاتي هذه اجلـهـود متـوافـقة
مع رؤيــة وزيـر الــنـقل الــكـابــ نـاصـر
حـس الـشبـلي بتـحسـ وتوفـير بنى
تطلـبات الدولية) حتـتية مثالـية وفق ا
.  ومـن جانبه بـ مدير قـسم اتصاالت
الـــطــيــران شـــبــلي مــحـــمــد ضــاري إن

تبليط شوارع الناصرية

(وحــدة الــكــيــبل الــضـوئـي هي احـدى
وحـــدات قــــسم اتـــصـــاالت الـــطـــيـــران
مــخـتـصـة بــادارة وصــــــيـانــة  شـبـكـة

الــكـيـبل الـضـوئي  والــتي تـقـوم بـنـقل
الحــــــــة كــافـة بــيـانـات مــنـظــومـات ا
طـارات احمللية نـتشرة في ا اجلـوية ا

والــدول اجملـــاورة حــسب مــتــطــلــبــات
ــدني الــدولــيــة مــنــظــــمــة الــطــيــران ا

االيكاو) .

dL∫ الرئيس االيراني ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي R

-1-
سلم  –ولالسف  .. ال تدخل تالوةُ القرآن في جدول أعمال معظم ا

ـراكز انـهم مـشغـولـون بـتتـبع قـضـايا مُـعـيـنّة في مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي وا
اخلبرية واإلعالميّة وفي شتى الشؤون احلياتية ...

 ومعنى ذلك :
انهم يفضلون التواصل مع اخمللوق وليس مع اخلالق العظيم ..!!

فارقات احملزنة ... وتلك لعمري احدى ا
-2-

ومنهم مَنْ يقرأ القرآن في صالته فقط  حيث ( ال صالة االّ بِفاحتة الكتاب) 
-3-

وتى ح تقام لهم مجالس التأب ..!! ومنهم مَنْ يقرأ القرآن على ا
-4-

ومـنـهم وهــؤالء هم الـقـلّـة  –مَنْ يُــواظب عـلى قـراءة الــعـديـد من الـســور الـقـرآنـيـة
باركة كل يوم . ا
والسؤال اآلن :

طلوب القراءة الواعية التي تقترن بالتدبر ? طلوب مجرد القراءة أم ا هل ا
ـؤسف انّ بــعض الـقـرّاء لـلـقـرآن يـحــرص عـلى الـوصـول الى آخـر الـسـورة من ا

باركة . بعيداً عن كل ألوان التدبر في أياتها ا
فاهيم القـرآنية تمهيداً لترجمتها في عاني وا انّ تالوة القرآن بـتدبر واستيعاب ا
مسـار حيـاتيٍّ ناصع  عـابق بشـذا التـوجيه الـقرآني هي اجلالء احلـقيـقي لصدأ

القلوب .
-5-

جاء في التاريخ :
ان االمام احلـسن اجملتـبى (عـليه الـسالم) كان ال يـقرأ مـن كتـاب الله الـعزيـز آية

تبدأ بقوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا ) االّ قال :
لبيك لبيك لبيك 

ثلى  وهذه هي القراءة ا
وأين نحن من هذه القراءة ?

إنَّ اخلطـاب القـرآني هو خطـاب الله الـذي البُدَّ أنْ نتـلقاه
سارعة الى التفاعل بأسـمى آيات التعظيم والتعجيل وا
مع مـعطياته الـتي تورث العز والـكرامة والسالمة  واالّ
فـان هــنـاك مـن يـقــرأ الـقــرآن والـقــرآن يــلـعــنُه ألنه قـرأ

حروفه وضيّع أحكامه وحدوده .
وهنا يكمن الدرس العظيم .
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بيروت

هذه نـهاية عالقـة اجملتمع باالسالم.وخـروج االسالم .من احلياة واحـتمال حتر
االسالم واعتباره كالنازية والفاشستية وستنصرف االراء.الى اتهام اهل السنة

بجرائم ضد االنسانية وسترتفع سمعة الشيعة دوليا .
والرابح ايران االسالمية الشيعية.والسعودية هي اخلاسر 

.ومن هنـا سنكتشف اهمية االمـير محمد بن سلمـان وتوجهاته االصالحية النقاذ
سمـعة بـلده االسالمي من هـذه البـربريـة التي ظـهرت بـرجم فتـاة افغـانيـة ودفنـها

حية جملرد انها قادت طائرة مدنية... ستعزل افغانستان.
وسـتمـنع الـهجـرة مـنهـا.وسـتربح ايـران الـشيـعـية واسـرائـيل الـيهـوديـة وسيـطارد
ـسـلم بـفتح االسـالميـون في بالد الـغـرب من قـبل اجملـتـمع االنسـاني وال يـسـمح 

جامع.
ان الله يـعمل لصالح التشيع.منذ مهـاجمة ناطحات السحاب مز

قبـل ابن الدن.ولو كان الشاه مايـزال يحكم ايران العترف
سيحي. باسالمها الغرب ا

ولفتحت ابواب اوربا وامريكا امام الشيعة٠. 
ان االمـيـر مــحـمـد بن سـلـمـان هـو االمل الـوحـيـد الـذي
ــكن الــتــعـلـق به في مــســعــاه القـامــة نــظــام اسالمي
معـتدل.بديال لـلنـظام الوهـابي القـائم حالـيا. وسيـتحرك

سار . االزهر الشريف بقوة لتعديل ا
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ــــــدن احملـــــررة في ا يـــــهــــــدد تـــــنـــــظــــــيم داعـش اإلرهـــــابي مـــــرة أخـــــرى
والـصــراعـات الــسـيــاسـيـة الـفــراغ األمـني والــسـيــاسي مــسـتــغالً الــعـراق
رغم تواجد هـم في ظل غـياب اجلـهد اإلسـتخـباري ا والـتنـافس االنتـخابي
على طـول احلدود العـراقية - قـطعات عـسكـرية وحشـد شعـبي وعشائـري 
ناطق الرخوة ولكن ظهـوره في ا الـسورية  واحلدود الـعراقية  –االيـرانية
ـنــاطق اخملـتـلـف عـلـيــهـا مع اإلقــلـيم جـبـل قـره جـوغ/ وحــزام بـغـداد في ا
ومناطق في الـطارميـة وصحراء احلـضر وأطراف نـينوى جـبال العـطشانـة
عـمليـاته هناك كـركوك كوادي الـشاي والرشـاد واحلويجـة والدبس وغـيرها
مثل عمليات الطارمية خـطرة ونوعية ومؤثرة في معنويات اجليش والشرطة
وبـإمـكانه أن أن داعش يـسـتعـيـد قوته تـؤكـدان هاتـان الـعمـلـيتـان وكـركوك
وكـثرة عـملـياته تـؤكد هذا (كـما يـظن هو) ـدن والعودة لـها بـسهـولة يـهدّد ا
عنويات اليائسة التي لرفع ا وإرسال رسالة لعناصره بكل مكـان اإلصـرار
من بـكل تـأكـيـد وثـقـة نـقـول هي إثـبـات وجـود ورسـالـة لـآلخـرين  يـعـيـشـهـا
ولـكنه سـيـبـقى عامل ـستـحـيل عـودة تنـظـيم داعش إلحـتالل مدن بـعـيـنهـا ا
إقـالق لـــلــــمـــواطــــنــــ واحلـــكــــومــــة مـــعــــاً وهـــذا أخــــطــــر مـــا تــــعــــيـــشه
إضافـة الى أنه (يحلم) أن يـعيد جتربة كحرب نـفسية واطـن وا احلـكومة
على الـتي حرضـته وشـجعـته  عـودة تنـظيم طـالـبان لـلحـكم في افـغانـسـتان
أنه سيجد ظنـاً منه  كالذي حـصل في عمليـة كركوك تـنفيذ عمـليات نوعـية 
جنـد أن مــعـاجلـة ـقــابل ولـكن فـي ا حـاضــنـة ومـوطـيء قـدم هــنـا أو هـنــاك
مـستـنداً على سـريعـة وقوية ومـباغـتة اجلـيش والشـرطة واحلشـد الشـعبي 
كـمـا حـصل في ـنــاطق تـعـاون غـيـر مـســبـوق لـلـمـواطـنــ والـعـشـائـر في ا
وأد فـتـنـة يــريـدهـا (الـبـعض) فــحـقق الـكـاظــمي نـصـرّين هـنــاك الـطـارمـيـة
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مردّه الصراعـات السياسية وإنسحاب في العراق وأزاء تـنمر داعش هذا
أمــــريـــــكــــا من الــــعــــراق وغــــيــــاب جــــهــــد الــــتــــحـــــالف الــــدولي اجلــــوي
تـسـتغّـله داعش لـلظـهور في وهذا أبـرز سبب وأخـطـر سبب واإلسـتخـبـاري
من خالل وهـذا اإلنـسـحــاب سـبـبه إصـرار إيــران عـلـيه  ـنـاطق الــرخّـوة ا
فصائالً وأحـزاب وميـليشـيات إلسـتخدام اإلنـسحاب أتـباعهـا في العـراق
كـورقـة ضـغط في مـؤتمـر فـيـينـا لالتـفـاق الـنووي لـهدفـ أسـاسـيـ همـا 
كـما يـؤكد الـتواجد وإحـكام السـيطـرة العـسكـرية والـسيـاسيـة على الـعراق
الـــســـيـــاسي لـــقـــادة ايـــران في زيـــاراتـــهـم وتـــواجــدهـم بـــشـــكل دائم في
وتـدخلـهم في أدق التـفاصـيل وقصـة وزير اخلـارجيـة عبـد اللـهيان الـعراق
دلـيل على عمق في مـؤتمر بـغداد وإستـخفـافه ببروتـوكول احلضـور وخرقه
الـتـدخل واإلسـتـهـانـة بـالـسـيـادة الـعــراقـيـة بـسـبب ضـعـفـهـا أمـام تـصـرفه
داعـش لديـه قوة ـسـتـهـجن من قـبل الـرؤسـاء ورؤسـاء الـوزراء احلـضور ا
اليــســتــهـان بــهــا قــدرهــا األمـريــكــان بــعــشـرة اآلف عــنــصــر في الــعـراق
إضافة الى التسلّل عبر موزع على الكهوف واألنفاق في العراق وسـوريا
وتواجد وغياب اجلهـد االستخـباري  مـستغـل التـراخي  احلـدود السورية
الـذي يـفـترض أن يـكـون بـديله احلـشد الـشـعـبي والـعشـائـري عـلى احلدود
في مــسك احلــدود وهــذا ســبب رئــيـسي اجلــيش وشــرطـة احلــدود فــقط 
مسـتغـلّ توقّْفْ لسـهولـة تنـقّل فلـوله ب الـبلـدين  وتنـفيذ عـملـيات نـوعيـة
يستمد قوة وجوده إذن تنظيم داعش اجلـهد االستخباري اجلوي االمريكي
عــلى ضـعف احلــكـومــة في مـواجـهــته ضـعــفـهـا إســتـخـبــاريـًا وضـعــفـهـا
في حـ شكّل وغـيـاب الدعـم الدولي األمـريـكي سـياسـيـاً وضـعفـهـا جـوياً
لـعـودة طالـبـان لـلـحكم االنـسـحاب االمـريـكي من أفـغـانـستـان عـامل قـوة 
ّ وفـق تــفـــاوضــات وإتـــفــاقـــيـــات صــعـــبــة في بـــرضى وقــبـــول أمـــريــكي
من ـه  وحـصلت الـكـارثة عـلى أمريـكـا بسـبب ماخـلفـه اإلنسـحاب ا قـطر
ة في التي وصفها الرئيس ترمب (أكبر هز طائرات ودبابات واسلحة ووو
كـمــا أعـلن اعــضـاء في وديــست سـمــعـتــهـا في الــوحل الـتــاريخ ألمـريــكـا)
أن يـتكـرّر السـينـاريو في راقـبون الـكونـغرس وازاء هـذه الكـارثة يـتوقـع ا
ومـا يـجـري اآلن خـلف الـعـراق قـبـيل اإلنـتــخـابـات أو بـعـدهـا بـأقل تــقـديـر
وروسية - من تفـاهمـات أمريـكيـة- ايرانـية وإيـرانية –سـعوديـة الـكوالـيس
يـرجح إنـسـحـاب امـريـكي كـامل من ـنطـقـة أمـريـكـيـة لـتـقاسـم الـنفـوذ فـي ا
الـعـراق حـسـب إتـفـاق بـايـدن- الــكـاظـمي في واشـنــطن اآلخـيـر وهـذا مـا
ألن االوضـاع الـسيـاسيـة واالقتـصاديـة  واألمنـية يـتخـوّف منه الـعراقـيون
تـتـقـاتل خــطـرداعش من جـهـة وأحـزاب والئـيـة  ذاهـبـة الى اإلنـهـيـار هـشّـة
تـصرّ جـهـات والئـية اشـعـالـها لـلفـوز بـرئـاسة الـوزراء وصـراعـات طـائفـيـة
وتـشكيل ان  لـتحقـيق أهداف إنتـخابيـة واحلصول عـلى أعلى مـقاعد الـبر
حـكومة والئية  وميـليشياوية وتـابعة بالصورة والـصوت إليران/كما تصرّ
ـرشـد والــرئـيس ابــراهـيم ــان ا وتـريــدهـا نــسـخــة من بـر عــلـيــهـا طــهـران
تطل برأسـها بسـبب الصراع اإلنـتخابي وحرب شـيعية  –شـيعيـة  رئـيسي
صالح أمريكية  –إيرانية كلٌّ وهذا اإلنسحاب األمريكي يخضع  الـواضح
بـالـرغـم من إعالن بـايـدن ووزيـر خـارجـيـته أن ال إنـسـحـاب من من زاويـته
ناهيك عن الدور الفرنسي اجلـديد في العراق بتفويّض من االحتاد الـعراق
بـتقـاسم الـكـعكـة بـعد اإلنـسـحاب والـتـفاهم الـفـرنسي  –اإليـراني  االوربي
ومـهـاتـفـات وزيـارة الـرئـيس مـاكــرون لـلـمـوصل وبـغـداد واربـيل االمـريـكي 
بادرة فـرنسية مـاكرون  –رئـيسي تؤكـد وجود صفقـة ايرانية –أوربـية 
ومـا توقيع الكاظمي اتفاقية مع أكبر شركة فرنسية في العالم وهي شركة
االّ الـبـدايـة لـتـعاون فـرنـسي وأوروبي في تـنـفـيذ ب27 مـلـيار دوالر  تـوتـال
نـعم جـميع وتـعـاون إقتـصـادي بإشـراف ومـوافـقة إيـران مـشاريـع عمالقـة 
وداعش وطــالـبـان وجـهـان بــعـد اإلنـتـخـابــات أو قـبـلـهـا االحـتـمـاالت واردة 
هــنـاك ولــكن الـهــدف واحـد إلرهـاب واحــد وخـلـط األوراق لـلــطـرفــ واقع
كل من زاويته تـناغم  وغـزل بـيمن ايـران وطـالبـان وبـ طالـبـان وأمريـكـا
ـنـطقـة واإلسـتـحـواذ عـلى أكـبـرقدر من لـتـحقـيق أهـدافه في تـغـيـيـر واقع ا
فلـمَن ستكـون الغلـبة إليران ـنطـقة في عموم ا االجنـازات اجليوسـياسيـة 
أو أمـريـكا أم لـطـالبـان وحتـالـفـاتـها اخملـفـيـة مع تـنـظيـمي الـقـاعـدة وداعش
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ـنطـقة لـسرعة سـتقبل ا ومن الـصعب الـتكـهّن  االحـداث مازالت تـتفاعل 
فاجـئة وإمكانية حصول ضربـة أمريكية وإسرائيلية التـغييرات احلاصلة ا
في إجنـاح ـفـاعالت إيـران إذا أخـفـقـت إدارة الـرئـيس بـايـدن  مـفـتـرضــة 
واخالل ايـران بشروطها وتأخـير العودة للمـؤتمر كما تصرّ مـؤتمر فيينا 
في تـشـكـيل حـكـومـة عـراقـيـة تـابـعـة لـهـا من قـبل أتـبـاعـهـا لـكـسب الـوقت 
ـسلـحـة الداخـلـة في االنتـخـابات وهـذا حـلــــــمـها وأحـزابهـا وفـصائـلهـا ا
األوحـد  ألن أذرعها في العراق  وحزب الله في لبنان يشكالن جناحيها
بسـهولة كـنّهـا من حتقيـق أجندتـها ومـشروعهـا الكـوني  و ـنطــــــقـة في ا
وهــذا أيـضـا يـقـودنـا الى كــشف الـتـعـاون اإليـراني مع وبـدون خـســـــــائـر
في تنفيذ عملياته وإسـتخدام أراضيها ملجئاً ومنـــــــطلقاً لداعش  داعش 
قتل وهــــــــذا أثبتـته الوقائع عـلى االرض  وتـدريباته وتـمويله وتـسليحـه 
لهـذا قلنـا اإلرهاب الدين لـه والمبدأ له نـائب الظـاهري في شـوارع طهـران
نـعم داعش ومــاعش وطـالـبـان سـوى شـهــوة الـقـتل والــتـوسع واالنـتـحــار 
ـنـطـقـة أوجه إلرهــاب واحـد  يـسـتـهـدف تــفـتـيت وتـفــــــــكــيك ا والـقـاعـدة 
وهـذا اإلرهـاب تــــــشـرف عـليه وإثـارة الـرعب واخلوف والـقـتل في الـعالم
إلسـتــخــدامه فـي تـنــفــيــذ إســتــراتــيــجــيـتــهم أمــريــكــا وايــران واســرائـيـل 
داعـش ومـاعـــــــش وطــالـبــان وجـهـان ـنــطـقـة  ومـشــاريـعـهـم في عـمــوم ا
وال تـعــــــْــبـرعــلـيـكم تــصـريــحـاتـهم تـذكــروا وذكـروا  ـي واحـد إلرهـاب عـا
وتمـسّكُنهم حـتى يستمْـكنوا فيبـطشوا بكم كـما بطـــــشوا وذبـحوا وقتلوا
ـوصـل....نـعم داعش ومــاعـــــــش وطـــــــالــبـان وجــهـان إلرهـاب بـنــا في ا
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اسطنبول

علي السيستاني حفظكم الله تعالى.
وقف الصارم 1 -نناشدكم  الفـزعة وا
بـــأسم الـــله والـــديـن بـــإيـــقـــاف حــرب
األستنزاف اجلارية في العراق بقيادة
"داعش وانصارها  وداعـميها " والتي
ـان واحلـكــومـة ظـهـورهم اعـطى الـبــر
لــهــا. وبــاتت حتــصـد وبــشــكل يــومي
بــأرواح ضـبــاط ومــنــتــسـبـي اجلـيش
العراقي والشرطة واحلشد والصنوف
االخــرى ( والـــله اعـــلم هل ان اعـــطــاء
ظهورهم عمداً أم بجهل ٍ الله أعلم ) ..
 2- سيـدي ننـاشدكم  وقـفتكـم االبوية
والشـرعية  إليـقاف الـنواح والـفجـيعة
الــيــومــيـــة بــقــلــوب االبــاء واالمــهــات
والـزوجـات واألبـنـاء بـفقـدان أعـزائـهم
بـحـربٍ مـهـمـلـة عـمـداً خلـدمـة اجـندات
احملـتل واجلـهـات الــكـارهـة السـتـقـرار

العراق . 
وهناك جـهات دولـية ولـها اذنـابها في
ــنـــطــفــة اخلــلـــيج وداخل الـــعــراق وا
ـسـلم في الـعراق تـعتـبـر نـزيف الـدم ا
هـــو قـــربــان مـــقـــدس يـــجب ان يُـــقــدم
للشيـطان الذي انصـاره يقودون حرباً

مقدسة في العراق !!
3-سيـدي ننـاشدكم ايـضا الـتدخل في
ــرشــحــ مــوضــوع االنــتــخــابــات وا
.فــهــنـــاك  فــوضى .فـــهـــــــنــاك وجــوه
واســـــمـــــاء  تـــــرشـــــحـت خلـــــــــــوض
االنــتــخـــابــات وبــاتت صـــورهــا تــمأل
الـــشــوارع وراءهـــا جـــهــات داخـــلـــيــة
ــطـلق وخـارجــيــة وهي  ال تــصـلح بــا
يـاسـيـدي  وسـيــكــــــون فـوزهـا كـارثـة
.فــــيـــجب  تــــوفـــر شــــرط ( الـــســــيـــرة
والـسـلـوك والـسـمـــــــعـة فـي مـوضوع
ــرشــحــ ) مع االحــتــرام لــلــوجــوه ا
حـــــســـــنـــــة الـــــســـــلـــــوك و اخلـــــيـــــرة

والوطنــــــية.
ســيـدي الــعـراق ومــســتـقــبل األجــيـال

بخطر حقيقي .. فزعتكم لهم  !
شـكـرا سـيـدي ..وأطـال اللـهـم بعـمـركم

سلم ! وابقاكم ذخراً للعراقي وا
والسالم عليكم .

يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ? 
#لذا..أيـعقل مـايجري مـن هؤالء الذين
يـــتــفـــرجــون عـــلى عـــذابـــات ومــآسي
? العراقي ال بل هم يزيدون بها عمداً
#وأيـعـقل يـتـفـرج هـؤالء جـمـيعـا عـلى
حصاد ارواح العراقي الذي يقوم به
مـول من الـداخل االرهـاب الداعـشـي ا
واخلارج و بـشـكل يـومي حيث مـنـظر
اجلـــنــائـــز  من مــنـــتـــســبي وضـــبــاط
اجلـيش الـعـراقي والـشـرطـة واحلـشـد
والــصـــنــوف االخـــرى .ولم يـــحــركــوا
سـاكــنــاً ويـتــمـتــعـون بــأجــازاتـهم في
ـيـة بـأمـوال الـشعب ـنـتجـعـات الـعـا ا
.ولم يـفكـر واحـد مـنـهم بـقـطع اجازته
ــانـيـة ـطــالـبــة بـعـقــد جـلــسـة بـر او ا
ــطــالــبــة بــعــقــد جــلــســة طــارئــة او ا
ــانـــيــة مــفــتـــوحــة اليــقــاف حــرب بــر

االستنزاف?
ان #بل منشغل بـكيفية الـعودة للبر
ـــــنـــــاصب مـن خالل الـــــدعـــــايــــات وا
ـسلـم االنتـخـابيـة واذالل النـاس وا
والشعب والفقراء فيه  بهدايا مخجلة
تــنـتــقص مـن آدمـيــتــهم  مــقــابل اخـذ
بـطـاقـاتـهم االنـتـخـابـيـة لـيـحـتـكـروهـا

عندهم ليوم التصويت  !! 
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ـــرجع االعـــلى  والــســـيــد ســمـــاحــة ا
اجلليل الكبير :

1-أن ّ سـمــاحـتــكم ومـثــلـمــا أسـلــفـنـا
وحسب مـعتـقداتـنا الـشيـعيـة تمـثلون
ـهـدي عـلـيه السالم. أي نائـب األمام ا
أنــكم مــكـلــفــ بــنــشـر الــعــدل ونــشـر
الـــــسالم ومـــــبـــــادىء االسـالم واحلق
ومحـاربة الـبـاطل والظـلم وادواتهـما
هدي .ومكلف تمهيدا لظهور األمام ا
بــــســــمــــاع أصـــواتــــنــــا وشــــكــــوانـــا

نا ! وصرخاتنا وأ
ــقــدس 2- فــمـــا بــالـك وان الــعـــراق ا
يُـحكـم ومـنذ 18سـنة مـن قبـل البـاطل
والظـلم واالنحـراف وبـتوجـيه مبـاشر
من ادوات الــشـــيــطــان واالســـتــكــبــار
. بــحـيث ـســلــمــ واعــداء االسالم وا

فـتــكــاً ولم حتـرك مــشــاعـر مــسـؤول و
اني واحد   . سياسي وبر

وهــا  هـــو  الــعــراق يــقـــدم الــشــهــداء
واجلــــرحى بــــشــــكل يــــومـي من خالل
حرب االسـتـنـزاف الـتي تغـطي عـلـيـها
ؤتمـرات اقلـيميـة ودولية. احلكومـة 
اي الــهــروب لألمــام من مــســتــحــقــات
الشعب ومن حلول االزمات .فأصبحت
هــذه احلـــرب الـــتي حتــصـــد بــأبـــنــاء
الـعراق بـشـكل يـومي (حـربـاً مـنـسـية)
ـــواطن الـــعـــراقي عـــلى ـــدمـن ا لـــكي يُ
مـشــاهـدهــا وبـتــواطىء ال اخالقي من

اني واحزابهم .  الساسة والبر
ج:-فـالـشـعب الــعـراقي  يـنـزف الـدمـاء
بـشــكل يــومي بــرصـاص وتــفـجــيـرات
وكمـائن اإلرهاب الـداعـشي والداعـم
ـــضـــافـــات وااليـــواء له بـــاالمــــوال وا
والــلـوجــست ولم حتــرك هــذه الــدمـاء
الــطـاهــرة ضــمـائــر ومــشـاعــر رؤسـاء
وال رؤسـاء الـكـتل الـكـتل الـسـيــاسـيـة 
ــــانـــيــــة وال رؤســـاء االحـــزاب الــــبـــر
وال مـشـاعر والـتـيـارات والـتـجـمـعـات 
ــان واعـضـاء وضـمــائـر اعـضــاء الـبـر
ولم حتــرك مـشــاعـر جلــنـة احلـكــومـة 
األمن والـدفاع وال مـنـظـمـات اجملـتمع
ـدني وال غـيـرهـا. والـغـريب ال حتـرك ا
مـشـاعــر رجـال الـدين الــعـامـلـ وسط
ؤثرين اجملتمع وال رؤسـاء العـشائـر ا
في اجملتمع وكأن من يقتل ويجرح هم
مــرتــزقــة ولـيــســوا عــراقــيــ اقــحـاح

ومسلم حقيقي ! 
#فـغــريب يـاســيـدي ان يُـدمـن اجلـمـيع
عـلـى مـنــظـر جــنــائـز الــشـهــداء وأنـ
اجلرحى وكانهم ليسوا بشراً وليسوا
عـراقـيـ ولـيــسـوا مـسـلـمـ  .مـالـذي
يــجــري يـــاســيــدي ســمـــاحــة الــســيــد

السيستاني ?
#ألم يـسـمـعـوا ويـقـرأوا هـؤالء حـديث
رسول الـله (صـلى الـله عـليه وآله )من
خطبته في حـجة الوداع -: إن دماءكم
وأموالـكم علـيكم حـرام كحـرمة يـومكم
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى

أستغـاثتـنا الـتي هي مرسلـة ومعـلنة
لسـمـاحتـكم ألنـكم تنـوبـونَ عن األمام
ـهـدي عـلـيـه الـسالم. ألنـهـا بـاألصل ا
مـرســلـة الى سـيــدنـا وأمـامــنـا األمـام
هـدي عـليه الـسالم وعـجل بظـهوره ا

الشريف ان شاء الله . 
وقـرة  بعد ب:-نرسلـها لسـماحـتكم ا
أن عجزنـا من السـاسة " الـسيـاسي
"ومن أصــحـاب الــلــبـاس ــتـديــنــ وا
شهد العصري واللبـاس الديني في ا
السياسي وغرفـة صنع القرار . وبعد
ان عــجــزنــا من احلــكــومــات وصــوال
ـــان لـــهـــذه احلـــكـــومـــة  ومن الـــبـــر
الــعــراقي الــذي لم يــقــدم شيء لــهــذا
ـقدس ظـلـوم ولهـذا البـلد ا الشـعب ا
وهـو الــعـراق اال مــانــدر .وعـمــله هـو
ــــانــــيـــ خلــــدمــــة مــــصـــالـح الـــبــــر
والــــســـيــــاســـيــــ ورؤســـاء الــــكـــتل
اجلاثـم عـلى صدر الـشعب مـنذ ١٨
ساندة عاماً بحماية احملتل والدول ا
له في العـراق بحـيث طغـوا وباتوا ال
يخـافون من  الـله وال من اهل الـبيت
ــرجـعــيــة) وال من اي جــهـة وال من ا
ــثـابــة احلــكـام وطــنـيــة.أصــبـحــوا 

بأمره  في العراق!
ج:-فـها هـو اعـطى الـعـطلـة الـطـويـلة
ان العراقي ان  ألعضاء البر في البر
ـشـاكـل وازمـات الـبالد دون اكـتــراث 
ــا يــعـاني والــعـبــاد ودون اكــتــراث 
الــــــشــــــعـب من نــــــقـص اخلــــــدمـــــات
والكهرباء والبطـالة وجائحة كورونا
الـتي بـاتت تـفـتـك بـالـشـعب الـعـراقي
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وقرة السماح نرجو  من سماحتـكم ا
لنـا بنـشـر وأرسال هـذه األسطـر التي
هي بـعــنـوان"أســتـغــاثـة عـاجــلـة" الى
وقر ـتمـثل بجـنابكـم ا ـقام وا عالي ا
والذي نعتبرك يـاسيدي صمام األمان
ــذخــور الى وا ــقــدس  في الــعــراق ا
حـــاكم الـــعــــدل اإللـــهي ان شـــاء الـــله
ذاهب .وهذا مـتفق عـلـيه في جمـيع ا
واالديــان. أي قـــدوم " أمــام الـــزمــان 
ـنــقــذ" ألنــقـاذ الــبــشــريـة ــصـلـح  ا ا
.والعـراق بـشـكل عـام والكـوفـة بـشكل
خـــاص هــمـــا قـــطب الـــرحى فـي هــذا
ــشـــروع االلـــهي ان شـــاء الــله .وان ا
ـوقـرة أدرك وأعـرف مـنا سـمـاحـتـكم ا
جـمـيـعــاً في هـذه الـقـضــيـة الـتي لـهـا
ــسـتـقــبل الـبــشـريـة جــمـعـاء عالقـة 
بحكم أنكم تمـثلون موقع نائب األمام
عــلـيه الــسالم .فــشـكــرا لــسـمــاحــتـكم

سيدي وشكراً لكرمكم . 
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ـبـاركـة آية سـيدي صـاحب الـشـيـبـة ا
رجع األعـلى سماحة الله العـظمى وا
السيـد علي السـيسـتاني حفـظكم الله

وأدام بقاء سماحتكم.
أ:-نـنـاشـدكم بـحـق سـيـدتـنـا الـزهـراء
علـيهـا السـالم والتي هي مـفتـاح قلب
وشـفـاعـة أبـيـهــا رسـول الـله الـعـظـيم
مـحــمـد صـلى الــله عـلــيه وآله وسـلّم
وبـلـسـم قـلب وسـعــادة بـعـلــهـا األمـام
احلـكيـم  والعـادل عـلي بن أبـي طالب
عـلـيه الـسالم. بـأن تـسـمـعـنا وتـسـمع

هنـاك حـرباً شُـنت والزالت تُـشن ضد
أصوات احلق  وضـد حـنـاجر وأقالم
احلق  ومحـاربـة النـزهـاء والشـرفاء
والـوطـنـيـ وأصــحـاب الـدين.حـربـا
ضدهم  بـقـوتهم وسـمـعتـهم  نـاهيك
عن حرب التـسقـيط ضدهم يـاسيدي.
3-فــلــقــد دُمـــرت الــدولــة الــعــراقــيــة
عـاول اجلـهل واجلـهالء واركـانـهـا 
يـاســيـدي  عــنـدمــا  زج الـفــاشـلـ
نتم الى تخلف وا والفاسدين وا
ورش ومـــــعــــاهـــــد أعــــداء الـــــعــــراق
واالسالم في مفاصل الدولـة وبشعار
( الوالء لـلحـزب والـزعيم اوال)  . لـقد
نهـج وبيعت تريّـفت الدولـة بشكـل 
برخص الـتـراب  اركـانهـا ومـعامـلـها
ومنشآتها  الى رموز واركان االقطاع
الــــســـيــــاسـي احلـــاكـم في مــــشـــروع
خصخصة الدولة حسب اوامر البنك
الـــدولي .دمـــروا الـــشـــعب اخـالقـــيــا
ووطـنيـا وديـنـيـا ونـفسـيـا ومـعـنـويا
يـاسـيــدي بـحـيث أصــبـحت اخلـرافـة
بديال عن الدين والعنجهية والقبلية
والـــبـــلــــطـــجـــة  بــــــديال عن األخالق

والقيم  .
ـعروف والـنهي عن 1- فأين األمـر با

نكر ? ا
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2-كيفَ يُسمح للذين حـنثوا باليم
وبــشـهــادة مـاليـ الــنــاس وهم  من
ــانــيــ وســاســة ورؤســاء كــتل (بــر
واحـزاب  وتـيــارات - مع احـتــرامـنـا
للـقـلة الـقلـيـلة ) بـالبـقـاء واالستـمرار

في حكم البالد والعباد?
فحلف اليـم ليس بـاألمر اله ألن
عـنـدمـا يـحـلف اإلنـسـان يـهـتـز عـرش
الرحـمن لهـذا ال يـجب احللف إال في
حاالت الضرورة القصوى .ويجب أن
يــكــون احلـــلف بــالـــصــدق ألن حــلف
اليمـ بالكـذب له عقـوبة كبـيرة جدًا

عند الله تعالى!
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رجع االعـلى سماحـة السيد سيدي ا
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الـصـمـحف مـنـخـفض الـثـرثـار وحـده
ـكن أن يــسـتـوعب 85  مـلــيـار مــتـر
مــكــعب(مع مـــعــاجلــات ) تــطــمــئن به
األرض والزرع والـنـسل و احلرث إلى
ـا فوق األرض أقصى جـنوب الـعراق 

وحتتها من مياه جوفية.. 
... كان مكرم الطالباني وزير للري في
حينها.. زار الـسعودية على رأس وفد
عـــراقي لـــلـــتــبـــاحـث مع وفـــد ســوري
حللـحـلـة موضـوع مـياه الـفـرات وكان
ـكرمـة حـتى تـضـفى الـلـقـاء في مـكـة ا
ـؤتمـر صـبـغـة الـتـزام. ديـنـية.. عـلى ا
جنح في كل مقـتـرحاته ومـا فـجره من
مـفاجـئـة في حـيـنهـا.. قـال.. ان نـسـبة
ـيـاه اجلـوفـية فـي شـمال كـبـيـرة من ا
ملكة مياه عراقية.. أثارت استغراب ا
اجلميع وبعد الفحص والتأكد اتضح
أن طرح مكرم الطـالباني صح.. رحمة
الـلـه.. وبـعــد مـا اجنــــــز من مــشـاريع
الـــري قــلـــد وســـام الــرافـــــــــدين ومن
دني قـبل أن يـقـلد اي النـوع الـثـاني ا
مــواطن عـــراقي به وهـــو كــان عــضــو
مـكــتب ســيـاسـي لـلــحـزب الــشــيـوعي

العراقي.. 
منخفض الـثرثار واحلبـانية والرزازة
وبـحـر الـنـجـف جـاهـزة لـتـكـون خـزان
ـاء..ولنا ئتي مـليـار متر مـكعب من ا

مقال في ذلك.. 
.. لم اتــطـرق لــبــعض من الــنــقـاط في
مقـررات مجـلس الـوزراء اإلدارية غـير
ـوازنـة لـعـام الـفـعـالـة.. الرتـبـاطـهـا بـا
2021 والتي عليهـا ماخذ ومالحظات
وحتـديــات.. وعـلـيــهـا انـهــا سـتـوجل

للموازنة 2022 وتدمج.. 
احلل أن جند حل للمـوصل استثنائي
ولــيس حــلــول إداريــة تــكــمــيــلــيــة أو
تـرقيـعـيـة..ونـخـشى ان تـنـقل الـعدوى
لــبـقــيــة مــحـافــظــاتـنــا الــعــزيـزة ..من
الـكوبـي بسـت.. احلل االمـثل االن هو
ــال إقـــراض احملـــافـــظـــة مـــبـــلغ مـن ا
يــسـتــقــطع من تــخــصــيـصــات الــعـام
احلالي والـقادم لـغـرض التـحرك لـسد
عدومة.. والتي احلاجات اإلنسانـية ا
ـــــقـــــرض.. صـــــفق ـــــبـــــلـغ ا بـــــدون ا
وسيـصـفق من لـيس له غيـر الـقراءة..
أمـا الـواقـع.. فـمـرونــكـرر ونـقـول ..اذا
كان فـي اطار الـسـيـارة بـنجـر صـلـحو
او بــدلــو االطـــار لــتــمــشـي الــســيــارة
...قرض بنسبة معينةمن تخصيصات
ــوازنـة مـع اعـادة كل مــحــافــظـة مـن ا
جـــدولـــة الــتـــوزيع بـــشـــكل الـــعـــدالــة
االجـتـنـاعـيـة كـمـا قـلنـا عـنـه مصـطـلح
الــــثـــورة الــــفــــرنـــســــيـــة ...احلــــلـــول
االقـتـصـاديـة امـامكـم يـاسيـادة رئـيس
الوزراء عالمـة االنـتضـار لالنـتخـابات
او تـاجـيـلـهـا وهل تـقف الـبـلـد عـاجزة
عـن الــــتـــــقـــــدم لــــســـــبب اشـــــخــــاص
سيصعدون او ينزلون..وهل هناك في

اخلفاء مايخيف 
لله االمر من قبل ومن بعد... 

الصنـاعة... ال دعم لكم في هـذه الفقرة
والتـشـجيع.. لم حتـصـلون سـوى على

توجيه عام.. 
ـبـالغ اخملصـصـةلكم في ماهي حـجم ا
هذا اجلانب وهل فكر في طلب مبلغ
كن أو قرض من الـدولة لـتنـشيط مـا 

تنشيطه
عــــلــــمــــا أن االســـتــــثــــمــــار مـــجــــحف

واستنهاب.. ليس اال
ـشـاركـة بـعـقـود كل .. اعـتـمـاد مـبــدء ا

مشروع حسب وضعه.. 
.. رغم زيــاراتـــكم الــواســعـــة لم نــقــرء
تقرير شـهري على التطـبيق.. ولضيق

الوقت ال نطالب بتقرير فصلي 
أن جـهودكم مـتـمـيـزة إداريـا  ولـيست
مالـيـا أو تـنفـيـذيـا او انتـاجـيـا ..النكم
تواجهون قلة التخصيص للتطوير 
ــــوقــــرة مع مـالحــــظــــة ان وزارتــــكم ا
واجــبــة الــتــحــرك بــاربع  او خــمــســة
اجتـاهـات مـفـروضـة عـليـكـم كـوزير ...
ارجــو تـــشــكــيـل جلــنــة تـــقــيــيم األداء
الــــداخــــلي الــــوزارة لـــنــــشــــاطـــاتــــكم

تميزة... ا
ــــوصل وخــــصــــوصــــيـــة االول ..في ا
ـا فيـها من وصل لـوزارة الصـنـاعة  ا
تلك ا الزال  عمق صناعي وكـادر ر

بعص اختصاصاته
الــثــانـي ..لــلــعــراق والـــواقع الــواسع
للصناعة العراقـية التي حتتاج الكثير
ـال ولـيس جـزء ناقص من اجلهـود وا

منها يطورها
ـكوكيـة من االخوة الثـالث ..للـزيارت ا
ـا ــشـاريع ر االردنـيـ واخــتـيـارهم 
تـفـرض عـلـيـكم من خالل عـدم اكـتـمـال

حتقيق انتاجيتها امور اخرى 
ـكـوكــيـة من االخـوة الـرابع..الـزيــارا ا
ــوقف اعاله مع ــصـريــ ولــنــفس ا ا

صري   الفارق الصناعي ا
واخلامسـة..ان جتمع بـينـها في خطط
مـتنـاسـقـة لـتالقي دولـت مـسـتـقـرت
اقــتـــصــاديـــا وواقع صــنـــاعي عــراقي
مـــــتـــــعب ..فـال يــــجـب ان تــــنـــــتـــــظــــر
تـــخـــصـــيــصـــات بـل قــرض انـــتـــاجي
جملـمـوعـة صـنـاعـات ولـيـكن قـرض من
ـــوافـــقــة وزارة ــركـــزي ..و الـــبــنـك ا
ــالــيــة او حــتـى شــيخ الــشط..انــهــا ا
الصـنـاعة الـعـراقيـة..واعتـقـد انه طرح
عليكم عدة جهات مواضيع ذات صلة
.. سابعا.... إيجابي بدون سقف زمني
وتـخـصـيص خـاص بـخالفه مـا فـائـدة

االداريات
.. ثامناً 

..ايــــجـــــابي بـــــدون ســــقـف زمــــني او
تخصيص استثـنائي بخالفه ما فائدة

االداريات
.. عاشرا... نحن والقمر جيران... بس
عـلـمـا جتـتـمع وتــشـكـيل جلـنـة اعـتـقـد
سيكـون البحث عـلى موازنة 22..عمل
إداري بدون دعـم مادي.. يـعـني تـبـريد

خاطر.. أو سوء تدبير

ستـقبـليـة بعد وجـود وفورات مـالية ا
وازنة(وهي موجودة فعال) وبعد في ا
ـاذا ــوازنــة...و ــبـاشــرة بــلــعـمـل بـا ا
ـــبـــدء عـــلى كـــافـــة اليـــعـــتـــمـــد هـــذا ا
احملـــــافــــظـــــات قــــرض عـــــلى اســــاس
وازنـة..يثـيـر االستـغراب تخـصـيص ا
هم جدول التخصيص لـلموازنة لكن ا
ـباشـرة بـالـعـمل به بـصـيـغـة قروض ا
ولـــــــيـس هــــــبـــــــات  مـن بـــــــيت....االن
االقتـصاد الـعـراقي في سبـات من عدم
وجــود مــبــالغ تــخــصص لــلــمـشــاريع
..وين تـخلـوهـا عـلى جـبودكم ..ام هي
ـاذا هـذا اجلـمع مـخـصـصـة لـلـنـاس و
ـــــواطن يــــئـن في كل الــــتـــــراكــــمي وا

ســــاعة ???
ثانيا.. 

ـوضـوع وهل بـدء بـهـا احــد.. إنـهـاء ا
خالل سبعة أيام دوام رسمي 

وال يحـتاج الكـثر...تـنازل الـدوائر ذات
الـعالقـة فـورا عن االراضي والـتي هي
ملك للدولة وليس لوزارة معينة بقرار
مـوحـد مـن رئـاسـة الــوزراء وال حـاجـة
للـجـان وكـتـلج وكتـيـلي..عـلى عـلم بان
ملـكـيـة االراضي للـدولـة حـصرا...وفي
ــــكـن ان يــــشــــمل احــــسـن االحــــوال 
مــنــتــســبي تــلك الــدوائــر بــالــوحـدات
الــســكــنــيــة كــاي مـواطـن..مــعـتــمــدين
مسقط الراس في االلوية للمشتري

.. وتخـصـيص األرض إلنشـاء وحدات
ــوصل ال صــنـاديق سـكــنــيـة بــتـراث ا
مقـفـلة.. ودخـول مـجمـوعة مـن البـنوك
تتولى احلسابات البـينية ب الشركة
ـــــــــشــــــــــتـــــــــري تــــــــــضــــــــــمـن حق وا
..وحتـريك القـطاع البـنكي في الطـرف

وصل..  ا
ــالي جملــمــوعــة شــركـات الــتــحــويل ا
والـتي جـمـدة اصـولـها مـن عام 2014
حلـــــــد االن وكـــــــانـه شـــــــيئ لـم يـــــــكن
ــقـصــر بـذلك وتــشـجـيع ومـحــاسـبـة ا
الـشــركـات بــالـتــمـتع بــامـتــيـاز الــبـنك
ركـزي الـذي حـول او سمح لـشـركات ا
ـصـارف ..ولـيس مـتـفضل ان تـتحـول 
بل اسوة ببقية الـشركات ..ام اليعيون
ــوصل تــمـــثل ..واقع اقــتــصــادي ان ا
متميزنقطة لقاء ثالث دول ذات جتارة
واسـعـة معـهـافـيـمـا اذا وضـعـنـا حجم
الـتــجـارة مع االقــلـيم والــتي تـاتي من
ــوضـوع خالل ٥ تـركــيــا وايــران..... ا
ايـام دوام رسمي ألن أغـلـبـهـا مـعـروفة
ــنــوعــة ألســبـاب انــتــهت..انــتــهت و

اصال  
ـتـابـعـة .. تـشـكـيـل جلـنـة من نـيـنــوى 
ـعـرقـالت وعـدم اإلجـابـة ـعـوقــات وا ا
الـســريــعـة وعــدم الـتــنـفــيـذ وااللــتـزام

بالوقت
.. تشكيل جلنـة قانونيـة لغرض إطفاء
ـتـعــلـقـات لــكل قـضـيـة وإنـهـاء كــافـة ا
ـمــكــنـة وتــســلـيـم حـكم وبــالـســرعــة ا

بذلك.. 
.. رابـــعـــا.. النـــتـــبـــاه الـــســـيـــد وزيـــر

واستثنائي من مستشفيات ووحدات
ستلزمات صحية ومعامل األدوية وا

الطبية
مستثناة من أي برمجة.. أو استثمار

بل تنفيذ مباشر
الشركات النـها االقل تعـامل وتنسيق
مع الـشـركـات   .الـتـخـطـيط. وتـتـولى
كل من وزارة الــصــحــة والــتــخــطــيط
ية وضـوع على شركـات عا بعرض ا
ذات خــبــرة واســعــة.. وتــكـون وزارة
الــتـخــطــيط مــسـؤولــة عن اســتــقـدام
االجود النـنـا بـصريح الـعـبارة وزارة

الصحة غير جادة في ذلك..
 إطالق فــــوري لـالرصــــدة اجملــــمــــدة
واخملــصـصــة لــلــتــربـيــة في نــيــنـوى
ــبـالغ السـتــكـمــال الـبــنـاء وواطالق ا
الفوريـة للـبناء والـتأثـيث للمـتعـلقات
الـــتـــربــويـــة. وعـــمـــلــيـــة الـــتــنـــفـــيــذ
باشر(((((قرض للمحافظة))))..  ا

.. ان كان موجود تخصيص.. لوزارة
الــعــمل والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة....
لغـرض بـناء واسـتـكمـال مـستـلـزمات
احلـمــايـة االجــتـمــاعـيــة تـطــلق فـورا
وبــدون مــحــددات وقـــيــود مــربــوطــة
ـوازنة أو أي ارتـباط آخـر....اليس با

لكل محافظة تخصيص  .
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وبـقــيـد مــحـاســبي يـســمح بـتــحـويل
بالغ كاف ولكل الفقرات اعاله. ا

.. الـتعـويـضـات حتـول حتـويل بـنكي
ستفيد واحلساب خاص له لصالح ا
تالفـــيـــا لـــلـــفـــســـاد وتـــطـــلق حـــسب
األولويـات.. سـيـعم موضـوع الـفـساد

في فقرات أعاله وغيرها 
واتخاذ اقصى العقوبات على الرشي
ــرتـــشي.. لــذا يـــتــوجـب مــراعــات وا

ذلك.. 
شاريع .... اإلعالن الفوري عن كافة ا
تلكئة وأسباب ذلك والتخصيصات ا
لــــــهـــــا.. ونـــــحـن نـــــعـــــلـم بـــــوجـــــود
6250مــــشـــروع مــــتــــلــــكئ في وزارة

التخطيط
ــوازنــة ... اســتـــبــعــاد مــوضـــوعــة ا
االحتـادية واشـكـاالتـهـا والـتي تـفشل
مــشـروع مــقــررات ومــجــلس الـوزراء
بالكامل وتخصـيص مبالغ مطلقة من
أو جـزء مـن اخملـصـص من مــوازونـة
ـفعلـة.. ولو بصـيغة قروض 21غير ا
تـــســـتـــقـــطع مـن الـــتـــخـــصـــيـــصــات

قـــرارات مـــجــــلس الـــوزراء األخـــيـــرة
بـــخـــصـــوص مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنــوى..

بتاريخ../16اب/2021 بال رقم
نرحب للمرة الـثالثة باجـتماع مجلس
ــوصل ..كــلــيــوم عــيـدو الــوزراء في ا
صالتكم ياجميلة ..نضرب ونقيس لو

مانقيس?
مالخطات عليها ومقترحات

اوال...نشكر االنتـباهه الشاملـة تقريبا
وصل..نفسيا الباس بها وضوع ا
ثـانـيـا...كـنـا نـامل اجـراءات تـنـفـيـذيـة
اكــبـــر..واســرع التــكـــرار في مــقــررات

وتقارير
ثــالـثــا..كــنــا نــامل بـتــنــفــيــذ اقل مـدة
جملـــمــــوعـــة مـــقـــتـــرحــــات جـــائت في
ـدد االجـتــمـاع..النـهــا فـعال الحتــتـاج 

طويلة
لـكن نـشـكـر هـذه االنـتـبـاهه..ونـحـتـاج

الى التسليم جلميلة
--وندعـو احملـافظـة بـاعـتبـارهـا اعلى
ســلــطــة في نــيــنــوي الســتــغالل هــذه
الفـرصـة خللق مـتابـعـة جادة ومـركزة
كن تنفـيذه كضيوف على لتنفيـذ ما 
الــــلـــجــــان الـــتـي طـــالـب االجـــتــــنـــاع
بــتــشــكــيــلــهــا لــلــمــتــابــعــة واحلل..ال
مقـترحـات تـكمـيلـيـة للـشروحـات التي

جيئ بها جاهزة من بغداد
--تــشـكــيل جلــنــة عـلــيــا من الــدوائـر
ـتــابـعـة ـعــنـيــة فـورا واحملــافـظــة   ا
ـقـررات.. تـشـرف عـلى اعـمال تـنفـيـذ ا
ــشـار إلــيـهـا فـي الـقـرار كل الـلــجـان ا
بـشـكل غـيـر مـبـاشـر ..لـلـعـمق االداري
ـــــســــــمــــــوح به ,,لـــــكـن من غــــــيــــــر ا
احملـافـظـة,,وتـقــدم تـقـاريــر مـسـتــقـلـة
كـتب السـيـد رئيس الـوزراء حول كل

حيثية ..او اي جهه مخولة
 عن طـريـق مـحــافـظــة نـيــنـوى اداريـا
فقط ولها الف تـفسير.. وجلـان فرعية
ـتـابـعـة الــتـنـفـيـذ ورفع مـتـخـصــصـة 
تقرير أسبوعي إلى مجلس الوزراء
ان كان كـلي االطالق او جزئي كـبادرة
العـادة تـفــعـيل الـواقـع االقـتـصـادي ..
الفقرة اوال.. إطالق أموال احملافظة...
تـنــفـيــذ فـوري.. وحتــويـلــهـا خلــزيـنـة

للمحافظة.. حسب العائدية..
... تــخــصـــيص مــبــلـغ كــامل نــقــدي..
وفــوري.... وحـــتى لــو كـــان حلــســاب
قرض لـلمـحـافظـة.. إلتمـام واسـتكـمال
الــــواقع الــــصــــحي بــــشـــكـل نـــهــــائي

.. حــادي عــشــر.. تــخـــصــيص مــبــلغ
مطلق قـرض أو جزء من التـخصيص
األصـلي لغـرض الـبـدء بـالـعـمل حل
ـالية واإلدارية.. واال حلحـلة األمور ا

جف احلبر 
.. ثـــانـي عـــشـــر.. ذكــــرنـــاهـــا أعاله..
تخـصيـص مبـلغ للـبـدء بالـعمل.. واال
اذا تلكئت.. ومعاجلة التلكئات

.. ثـالث عـشـر.. نـفس الـطـاس ونـفس
احلمام.
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ولـواقــعـهــا االقــتـصــادي الـذي يــقـبل
التـطـور باسـرع من بـقـية احملـافـظات
الـقــريــبـة عــلى اقل تــقـديــر ..نـيــنـوى
..بــاي شــكل كــان لــســعــة احملــافــظــة
مسـاحـة وسكـانـا ومواد اولـيـة وهذه
مـهـمـة وزيــر الـكـهـربــاء مـشـتـركـة مع
اللـجـنة الـعلـيـا للـطـاقة  رابع عـشر...
الــعـــمل عــلـى اســتــقـاللــيــة كـــهــربــاء
مــحـافــظــة نــيـنــوى.. بــاي شــكل كـان
لسعة مساحتها.. ولعدد نفوسها

ـشـاريع الـتي تـقـام بـها.. وإمـكانـيـة ا
تــقــدم دراسـة لــذلـك ألنه مــوضـوع ذا

أبعاد اقتصادية كبيرة جدا 
.. خـــامس عـــشــر خـــوش كالم.. لـــكن
بــــدون تــــخــــصــــيص مــــالـي إلى أين
سـيـر ام اصبح لـكل مـحافـظـة ورقة ا
بيضاء مؤجلة.. سادس عشر.. إعالن
ــعــدة لــنــرى اهــيــة ورقـة الــدراســة ا
بيضاء أخرى مؤجلة التنفيذ ألسباب

مليونية
ـوصل الحتـتـاج لـورقـة وبـرنـامج .. ا
حتتاج تـلئيم جـراحات اوال ومن ثمة

استكمال العالج
.. ســابع عــشــر... نــعم حــفــاظـا عــلى
ــكــونــات تــوســيع تــشـكــيل أمــنــيـة ا
الـلــجـان ولــتـشــمل الـشــبك والــيـهـود

  واليسوعي والنينوي
وكل األطـيـاف األصــلـيـة ذات اجلـذرو
الـتــاريـخــيـة ....خلـلـق اثـنـيــة لم تـكن
ا طرءة على احملافظة  سابقا ا

واستـبعـاد... الـداخلـ اجلدد من أي
حق أو حقوق.. 

.. وأهم شــيئ لـيس إال الــتــمـلك بــعـد
2003والتزوير في السجالت

وكـتـب مـجــلس الــوزراء الــتي لــعـبت
لكية اجلماعية لعب من يريد خلق با

عداء ليس اال..
وصل .. يا سادة يـا كرام... ألـيست ا
سـلـة خـبـز الـعـراق.. أم أنـهـا حتـولت
إلى خبز اقـاق..  وبخـجل اشار لذلك
السـيد احملـافظ.. لم يـرد للـزراعة بـند
ال من قــــريـب وال من بــــعــــيــــدأكـــاد ال
ــاء ومــشــاريع اجلــزيــرة أصــدق.. وا
ديـنة اال مـنخـفظات واآلرواء.. وهل ا
كعـبة من لتـخزين مـليـارات األمتـار ا
يـاه احـتيـاطي سـتراتـيـجي للـعراق ا
ــــوصل االولى بــــانــــتـــاج اولــــيس  ا
واشي ومانقول احلنطة والشعير ..ا
يـــطـــول ....لـــورفـــعـت االقالم وجـــفت
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كل اخلــيـــرين في الــعـــالم الــرافــضــ
للسـياسة االمـريكيـة االستعـمارية ولم
يـكن الـزيـدي الـذي الـتـقيـتـه في بـغداد
مــؤخــرا مــنــدفع من جــهــة ســيــاســيـة
معـارضـة للـسـياسـة االمـريكـيـة حسب
قوله بل كان قد سدد ضربته اجلزائية
للرئيس بوش بـاحلذاء كرد فعل خطط
لها الـزيدي ونفذهـا بكامل ارادته دون
امـالءات من اي جـــــهــــــة الحـــــســـــاسه
ا حلق بشعب الـعراق  بعد هانـة  با
العـدوان عام 2003 والذي خلف االف
الـضـحـايـا من بــيـنـهم نـسـاء وشـيـوخ
واطـفـال واكــثـر مـايـقـلـق الـزيـدي بـعـد
هذه السـنيـ من العـمليـة هو الـعثور
عـلى حـذائه الــذي فـقـده اثـنــاء تـنـفـيـذ
الفـعل الـبطـولي بـعد ان عـرضت عـليه
ية حسب قوله كبـريات الشركـات العا
ـهـتمه بـالـلـقى االثـريـة مـبـالغ طـائـلة ا

جـــورج بــــوش والـــذي وضـــعــــته في
موقف مـحـرج لـيسـجل الـزيـدي هدفه
الــذي هــز  في وقـــتــهــا لــيس شــبــاك
ــتــحـدة بـل هـز شــبــابـيك الــواليـات ا
رؤســـاء كــافـــة الــدول الـــتي تـــفــرض
سـيطـرتـهـا االسـتعـمـاريـة عـلى الدول
الصغـيرة ونالت الـضربة اسـتحسان

شــدتـني مــشــاعـر الــصــداقـة والــوفـاء
واحملــبــة الـتـي احـمــلــهــا لــلــصـحــفي
منـتظـر الزيـدي للـكتـابة من جـديد عن
واقــعـة الــضـربــة الــصـاروخــيــة الـتي
ســـددهـــا الـــزيــدي فـي مـــرمى شـــبــاك
ــتــحـدة االمــريــكـيــة الـذي الــواليـات ا
يـحــرسه الـرئـيـس االمـريـكـي الـسـابق

حـــتى وصل ســـعـــر اغـــلـى  حــذاء (3)
مـلــيـون دوالر وهــو مـرصع بــقـطع من
اس  تـصنيـعه للمـليادير احجار اال
" نــــيك كــــانــــون" لــــكن يــــبــــقـى حـــذاء
الصـحفـي منـتظـر الـزيدي هـو  االغلى
واالثمن من ب كل االحذية ويبقى من
حق الــزيـــدي ان يــطــالب الـــســلــطــات
احلــــكـــــومــــيــــة الــــبــــحـث عن حــــذاءه
واسترجاعه بعد ان فقد وسط " الهرج
ــرج" الــذي صـــاحب احلــادث وهــو وا
حق مشـروع تكـفلـه القـوان لـيحـتفظ
به ضمن مـقتـنيـاته الشـخصـية لـيكون
شـاهـدا البـنـاءه واحـفـاده عـلى عـظـمـة
وكبـريـاء الـعراقي وقـد يـعـطيـهم صـفة
الـتـمـيـز بـ اقــرانـهم في الـتـنـافـــــس
عـلى مـقـعــد دراسي في اجلـامـعـات او
عــــنــــد الـــتـــــــــعــــيـــ فـي الـــوظــــائف

احلـــــــكومية - [ ]

الــنـــووي سالح مــصـــنــوع مـن جــلــد
احليوانات ويعتـبر من اكثر االسلحة
الفتاكه التي تمس كرامة االنسان ٠٠
صادر التـاريخية ان ويقال بحـسب ا
اول من صـنع  واسـتـخدم احلـذاء هم
الفـراعنه حـيث عثـر على حـذاء قريب
الشبه من " الـقبقـاب " كان يسـتخدمه
الفـراعـنه في تـنقالتـهم وعـبـر مراحل
الــتــاريخ تــطــورت صــنـاعــة االحــذيه
فــــاصــــبح هــــنــــاك حـــذاء " اجلــــوتي
واجلــزمـه والــنــعـــال " لــكن اكـــثــرهــا
انـبــهـارا وشـهــرة حـذاء ابــو الـقـاسم
ــدبب ٠٠ الــطـــنـــبــوري  ذو الـــرأس ا
واد االولية التي تستخدم وتنوعت ا
في صناعة االحذية فبعضها مصنوع
من جـلـد االبـقــار والـبـعض االخـر من
جلد الـغزال والـبعض االخر مـصنوع
من جـلـد االفـاعي واخـتـلـفت اسـعـاره

لــشــرائه ووضــعـه ضــمن مــقــتــنــيــات
ـراكـز الـثــقـافـيـة لــيـكـون شـاهـدا من ا
شواهـد الـعـصـر ٠٠ ومنـتـظـر الـزيدي
ـــا نــوويــا او من الــعــلــمــاء لــيس عــا
الــعــامــلــ فـي صــنــاعــة الــصــواريخ
ا بحـثت عنها جلان وجهة الـتي طا ا
التـفتـيش  الدولـية في الـعراق  والتي
كـانـت حـجــة لـضــربه  بل هــو مـواطن
تـلك احاسـيس وطنـية عراقي كـادح 
جـعـلـته يـبـدع في ابـتـكـار سالح اكـثـر
خـطـرا وفــتـكـا من االسـلــحـة الـنـوويـة
جــعـــلت الــرئــيـس االمــريــكـي يــتــرنح
ويسقط غـيضـا  بسالح اكـثر شدة من
تهـديدات الـرئـيس الكـوري الشـمالي "
كـــيـم جـــونغ اون " حــــيث اســــتـــطـــاع
الزيدي ان يبدع في تسديد كرته عفوا
" حـذائـه " بـسالح كــان تــأثـيــره اكــثـر
وقــعـــا وضـــررا وأثــرا من الـــصــاروخ
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تـوج الــروسي دانـيـيل مـيـدفـيـديف
ــاضــيــة بـــأول لــقب في الــلــيــلـــة ا
الـــبـــطـــوالت األربع الـــكــبـــرى خالل
ـصـنف مـسـيـرته بـعـد فـوزه عـلى ا
ـــيـــا الــــصـــربي نـــوفـــاك األول عـــا
ديوكـوفيتش 4-6 و4-6 و4-6  في
ـفــتـوحـة نــهـائي بــطـولـة أمــريـكــا ا

للتنس.
وفيما يلي نستعرض أبرز احلقائق
عن مـيــدفـيــديف: الـعــمـر: 25 عـامـا
اجلـــنـــســيـــة: روسـي الـــتــصـــنـــيف
الــــــدولي:  2 الــــــتــــــصـــــنــــــيـف في

البطولة:2
حـصــيـلــته من األلــقـاب الــكـبـرى: 1

فتوحة 2021) (أمريكا ا
بكرة راحل ا ا

ارسة التنس في التاسعة من بدأ 
الـعــمـر بـعـد أن رأت والـدته إعالنـا
عن دروس فـي الــتــنس في حــوض

السباحة الذي كان يتدرب فيه.
ــواطـــنه مـــارات ســـافــ  تـــأثـــر 

عـندمـا توج بـلقب بـطولـة أستـراليا
فتوحة في 2005. ا

مسيرته االحترافية حتى اآلن

حتــــول إلـى االحــــتــــراف في 2014
ودخل قائمة أول 100 مصنف على

العالم في 2016.
 تـــــوج بــــأول لـــــقـب في بـــــطــــوالت
احملـتـرف قس 2018 في سـيـدني
وفـاز بـثالثة ألـقـاب أخـرى في نفس

العام.
فاز بأول لقب في بـطوالت األساتذة
في 2019 في ســيــنــســنــاتي بــعــد
الـتـغـلب على ديـوكـوفـيـتش في قبل
الــنــهــائـي وفــاز بــبـــطــولــة أخــرى
لألساتذة في شـنغهـاي وأنهى هذا

العام فائزا بأربعة ألقاب.
وصل ألول مـــرة لــنـــهــائي بـــطــولــة
فـتـوحة 2019 كـبـرى في أمريـكـا ا
وخسـر بعـد خمس مـجمـوعات أمام

اإلسباني رفائيل نادال.
فـــــاز بــــثــــالـث لــــقب فـي بــــطــــوالت
األساتذة في باريس 2020  وأنهى
هذا الـعام بالـتتويج بـلقب البـطولة
وسـم الرجال بعد الفوز اخلتامية 
خاللـها عـلى أول ثالثـة العبـ على
مـستـوى الـعـالم وهم ديوكـوفـيتش

ونادال والنمساوي دومينيك تيم.
تأهـل لنـهـائي بـطـولـة كـبـرى لـلـمرة

ـفــتـوحـة الـثــانـيــة في أسـتـرالــيـا ا
2021 لــــــــكـــــــنـه خــــــــســـــــر أمـــــــام
ديـوكــوفـيــتش بـثـالث مـجــمـوعـات

متتالية.
تــــوج بــــرابـع لــــقب فـي بــــطــــوالت
األسـاتــذة في كـنـدا 2021 وحـصـد
ـالعب الـعـشـبـية لـقـبه األول عـلى ا

في مايوركا.
فـتـوحة 2021 فـاز بـلقب أمـريـكـا ا
فـي ثـــالـث ظـــهــــور له فـي نـــهــــائي

بطولة كبرى.
حـصـد 13 لــقـبـا في الــفـردي حـتى
ـالعب اآلن 12 مــــــنـــــهــــــا عــــــلى ا

الصلبة.
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وقـال الـروسي دانـييل مـيـدفـيديف
عــقب الــتـتــويج بــبـطــولــة أمـريــكـا
فتوحة وحصده أول لقب جراند ا
سالم في مــســيــرته عــلى حــسـاب
الـصـربي نـوفاك ديـوكـوفـيتش إنه
خـــاض الــنــهـــائي عــازمـــا عــلى أن

لعب. يكون األفضل في ا
وصـرح مــيـدفـيـديف "كـنت أدرك كل
األجـــــــواء الــــــتـي كـــــــانت حتـــــــيط
بــــالـــــنــــهــــائـي وطــــريــــقـــــة لــــعب

ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـش فـــــضال عن أن
ـيـل له لـكــني لم اجلـمــهــور كــان 
أهــتم بـأي مـن هـذا ولـعــبت وكـنت

أعرف انني األفضل".
وأضــاف "ديــوكــوفــيــتش كــالــعـادة
يختبرك في البداية لكنني صممت
على تنفيذ خطتي وجنحت.. كانت
خـطــتي بـسـيــطـة وهي الـســيـطـرة
ـــلـــعب عـــلى اخلـط اخلـــلـــفي من ا
وجعل ديـوكوفـيتش يـبذل مـجهودا

كبيرا بالتقدم نحو الشبكة".
وأردف مـــيـــدفـــيـــديف (25 عـــامـــا)
"ديــــوكـــوفـــيــــتش أفـــضـل العب في
ـرة تــفـوقت الـعــالم لـكــنـني هــذه ا
عــلــيـه بــفــضل إرســالي وتــعــقــيــد
األمــور أمـامـه سـواء في الــدفـاع أو

الهجوم".
وعن مـواجـهـة ديوكـوفـيـتش مـدركا
أنه يتطلع لتـحقيق إجنازات مهمة
قــــال مـــيـــدفـــيــــديف "كـــنت أدرك أن
الـضغط يـقع عـليه ولـيس عـلي لذا
قــدمت أقــصى مــا لــدي وحــافــظت
على استراتيـجيتي ونفذت خطتي

التي أعدتها مع فريقي".
يـدفيديف ويعـد هذا الـلقب الـرابع 

وسم بعد بـطوالت مارسيليا هذا ا
ومــايــوركـا وتــورونــتــو لألســاتـذة
وهو الـ13 في مسيرته بشكل عام.
والــفــوز هــو الـــرابع لــلــروسي في
ـواجــهـة الـتــاسـعـة الــتي جتـمـعه ا
بـنـولي.وأكــد أن انـتـصــاره يـجـعـله
ـكـنه مـســتـعـدا لـبـدء إرثه كالعب 
الفـوز على أي خـصم في أي ملعب
قائال "القوة الـذهنية الـتي أظهرتها
عـلى مـدار الــبـطـولـة والــثـقـة الـتي
لــعـــبت بـــهــا أمـــام ديـــوكــوفـــيــتش
وأدائـي أهـم األمـــــور فـي الــــــفـــــوز
ـا بـنـهـائي جـرانــد سالم الـذي لـطـا

تمنيته".
وأشــار مــيــدفـيــديـف أيـضــا إلى أن
اللـقب يـجعـله في صدارة الالعـب
ي الـشبـاب اجلـدد في التـنس الـعا
مـضـيـفـا "بـالـتـأكـيـد هـذا االنـتـصـار

سيجعل مسيرتي مختلفة".
ـــصـــنف األول انــــهـــمـــرت دمــــوع ا
ـيًــا نـوفـاك ديـوكــوفـيـتش قـبل عـا
نــــهــــايـــــة مــــبـــــاراته أمـــــام دانــــيل
مـــيــدفــيــديف فـي نــهــائي أمــريــكــا
ـفــتـوحــة لـلـتــنس والـتـي انـتـهت ا

بفوز األخير.

جموعت دون وتقدم ميدفيـديف 
رد و(2-5) في اجملـمـوعـة الـثـالـثة
وكـان يـرسل لـلفـوز بـالـبطـولـة قبل
أن يـــعــانـي من الــضـــغط الـــشــديــد
ويـرتـكب أخـطـاء مـبـاشـرة لـيـكـسر
الـصـربي اإلرسـال ويـقـلص الـفـارق

إلى (5-4).
وحــــــاولـت اجلـــــمــــــاهـــــيــــــر رفع
مـــعـــنـــويــــات ديـــوكـــوفـــيـــتش
بـــــالـــــهـــــتـــــاف له فـي فـــــتــــرة
االســـتــراحـــة ولم يـــتـــمــالك
حـــيــنـــهـــا الالعب دمـــوعه
وظل يـــبــكـي حــتى أثـــنــاء
اســـتـــعـــداده الســـتـــقـــبــال
إرســــال مــــيــــدفــــيــــديف في

الشوط األخير.
وتـأثـر ديـوكـوفـيـتش بـهـذا الـشـكل
في ظل قرب تـبدد حـلمه بـحصد كل
ألقاب اجلراند سالم في عام واحد
واالنفراد بالرقم القياسي كأكثر من
توج بالبطوالت الكبرى برصيد 21
لقـبًا.وبالـفعل جنح ميـدفيديف في
الظفر بالشوط التالي والتتويج
بــــلــــقــــبـه األول في بــــطــــوالت

اجلراند سالم.
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ـسابـقـات في الـهـيـئة أكـد رئـيس جلـنـة ا
الـتـطـبـيـعـيـة حـيـدر عـوفي  أن الـلـجـنـة
أرسلت كـتابـا لالحتاد اآلسـيوي بـتأجيل
مــوضــوع الـــبت بــقـــرار تــســـديــد ديــون
الالعبـ وفي حـال لم يتم ذلك فـالدوري

يواجه خطر اإليقاف.
دة وقال عوفي في تصريح صحفي  إن ا
ــســابـقــات هي الــتي طــلــبـتــهــا جلــنــة ا
الـتـأجيل شـهريـن بغـية الـسـماح لألنـدية
ـدرب بـتـسويـة ديونـهـا مع الالعـب وا
كون أغلب األندية لم تـردها مبالغ تتمكن

من خاللها التسديد.
وأضــــاف أن األنـــديـــة ال تــــعي خـــطـــورة
ـوقف وعـلـيـهـا الـتـصرف بـسـرعـة حلل ا
موضوع ديونها وإال فـالعقوبة اآلسيوية
ســــتـــكــــون حـــاضــــرة مـــشــــيـــراً إلى أن
التـطـبيـعيـة تـنتـظـر الرد اآلسـيـوي بغـية
ــتـاحـة ـدة ا الـعــمل وفق ضـوءه خـالل ا

وقف صعب جدا. وإال سيكون ا
وأوضح أن االحتـاد اآلســيـوي ال يـجـامل
ثل هـكذا أمور فـفي حال عدم الـتسديد
ــمــتــاز فــمن الــصـــعب إقــامــة الـــدوري ا

للموسم احلالي في العراق.
وخـتم بالقـول التـطبيـعيـة تنتـظر وصول
ـقــبـلـة الـرد اآلســيـوي خالل الـســاعـات ا
ــنح ونــأمـل أن يــكــون الــرد إيــجــابــيــاً 
ـوضوع ـعنـيـة فرصـة للـملـمة ا األنـدية ا

وحل مسألة تسديد الديون.

الـكرويـة الصـحيـحة لـديهم لـتهـيئـة جيل
كن أن تـكون النواة واعد يضم مـواهب 
احلـقــيـقــيـة لــكـرتــنــا مـســتـقــبالً حـــــيث
وضـعــنـا مــنـهـاجــاً طـويل األمـد ســيـكـون
واهـب واخلامات خارطـة الطـريق لهـذه ا
الفتية التي نـأمل منها خــــــيراً في األيام

قبلة. ا
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وعـقدت  الـتطـبيـعيـة  اجتـماعاً مـع شركة
األضـواء للـنقل الـتلـفزيونـي للتـباحث في
ـتــرتـبـة ـالــيـة ا ـســتـحـقــات ا تـسـديــد ا
وحتــديــد آلـــيــة الــنــقل الـــتــلـــــــفــزيــوني

للموسم  2022-2021.
وقـالَ رئيس الـتطـبـيعـية إيـاد بنـيان : إن
االجـتـمـاع تـنـاول كـيـفـيـة إيـجـاد احلـلـول
الية التي ستـحقات ا ناسبة لـتسديد ا ا
اضي وسم ا بذمة الشركة لالحتاد من ا
ــســنــا جتــاوبــاً وتــفـهــمــاً لـإليــفـاء وقــد 

الية. ستحقات ا با
: ان الــعــقــد مع الــشــركــة سـاري وأضــافَ
ــفـــعــول وهي مَن ســـتــتـــكــفل بـــالــنــقل ا
ـوسم 2021- ــنـافــسـات ا الـتــلـفــزيـوني 
2022 بــاآللــيــة الــتي  االتـفــاق عــلــيــهـا

. برم ب الطرف وجب العقد ا
واخـتـتمَ رئـيس الهـيـئة الـتـطبـيـعيـة إياد
بـنيـان حديـثه بالـقول: نعـمل علـى إيجاد
أفــضل وســيــلــة لـدعـم األنـديــة وتــعــزيـز
اجلوانب االيـجـابـيـة لـديهـا لـتـطـويـر كرة
الـقدم الـعراقـية ودفع عـجلـتهـا الى األمام
بالتعـاون مع اجلهات السـاندة والداعمة

مـــجـــمـــوعـــة وثالثـــة مـــنـــتـــخــبـــات في
. مجموعت

يشارُ الى ان منتخبـنا للناشئ يواصل
تدريـبـاته الـيـوميـة حتـضـيـراً للـبـطـولة
ــكــون من الك الـــتــدريــبي ا بــإشــراف ا
حــسن كــمـال مــدربــاً ويــسـاعــده كل من
سـعـد عـبـد احلـمــيـد ومـحـمـد عـلي كـر
ومـصطـفى سالم مـدرباً لـليـاقة الـبدنـية
وعــلي حـســ مــشـربـت مـدربــاً حلـراس

رمى. ا
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وقـالَ رئيس جلـنة الـكشـاف في الـهيـئة
الـتـطـبـيعـيـة داود الـعزاوي: إن الـلـجـنة
ـوهـوبـ اخــتـارت عـددا من الالعــبـ ا
من مـبـاريـات دوري االشـبـال وذلك عـبـر

درب الكشاف العامل في اللجنة. ا
: ان اللـجنـة حددت مـلعب مـركز وأضـافَ
وهبة في ملعـب الشعب الدولي ليكون ا
مـــســـرحـــاً الخـــتـــيـــار الالعـــبـــ  يـــوم
ـقـبل عنـد الـساعـة اخلامـسة اخلـميس ا
ـؤمـل أن يتـم انـتـقاء عـصـراً حـيث من ا
الالعــبـ الــذين وقع عــلـيــهم االخـتــيـار

عايير فنية خاصة. وفقاً 
واخــتــتـمَ رئــيس جلــنــة الــكــشــافــ في
الـهــيــأة الــتـطــبــيــعـيــة داود الــعـزاوي
حــديــثه بــالــقـول : إن الــلــجــنــة تـواصل
ــضــنـي النــتــقـــاء اخلــامــات عــمـــلــهـــا ا
ـنـتـشـرة في عـمـوم الـعـراق ــواهب  ا وا
ــهم بـــغــيــة صـــقل مـــوهــبــتـــهم وتــقـــد
فاهيم للمـنتخبـات الوطنية مـع غرس ا

ــــــركـــــز  األول مـن كـل مـــــجــــــمــــــوعـــــة ا
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الـــثالث لـــدور نـــصف
النهائي إلى جـانب أفضل فريق صاحب

ركز الثاني. ا
وجـهة حيث و اعتـماد نظـام القـرعة ا
ــــنـــتــــخــــبــــات الــــتي وقــــعت  وضـع ا
ؤهلة باجملموعة نفسها في التصفيات ا
لــنـهــائــيـات كــأس آســيـا حتت 23 عــامـاً
ـــــقــــــررة في أوزبــــــكـــــســــــتـــــان 2022 ا
ـجمـوعات مـختـلفـة في الدور األول من

بطولة احتاد غرب آسيا.
5 UM « W d

وأسفـرت قرعـة بطولـة احتاد غـرب آسيا
ـنـتـخبـات الـنـاشـئـ التي الـثامـنـة 
جرت في الـعاصمـة االردنيـة عمان
عن وقـوع مـنـتـخب الـنـاشـئـ في
اجملـــــمــــوعـــــة االولى الـى جــــانب
مــنـتــخـبـات الــسـعــوديـة ولــبـنـان

واليمن.
وتـشاركُ في الـبطـولـة التي تـقام
بضيافة االحتاد السعودي خالل
الــفــتــرة من 14 إلى 24 تــشــرين
األول/ أكــــتـــوبـــر 2021 عـــشـــرة
مــنــتـــخــبـــات هي: الــســـعــوديــة
ستـضيف) البـحرين الكويت (ا
اإلمارات الـيمن فلـسطـ سوريا

لبنان األردن العراق.
ــــنــــتــــخــــبــــات وتــــوزعت ا
ــشــاركــة بــ ثالث ا
مـــجــمـــوعــات
بــــــــــــــــواقـع
أربــــــــعـــــــة
منتـخبات
فــــــــــــــــــي
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ـنـتخب الـعـراقي لـكـرة القـدم ديك ادفـوكـات أنه لن يتـابع الـدوري الـعراقـي مشـيـرا إلى انه سـيكـلف آخـرين بـهذه اكد مـدرب ا
همة. ا

وقال ادفوكـات في حوار صحـفي له لن اتواجد في اي مـدينة عـراقية و حـسب بنود الـعقد واالتـفاق أن يقـوم شخص آخر
. تابعة الالعب احمللي

نت وأضاف مدرب ا
نتخب خب العراقي لكرة الـــــــقدم; أنه لن يتابع الـدوري بل سيكــــــــلف مسـاعديه بعـــــــمل ذلك.وتـعــــــادل ا

العراقي امام نظيره كوريا 0-0 في أولى مباريات التصفيات فيما خسر بالثانية أمام إيران 0-3.
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اكد مصدر مطلـع في الهيئة التـطبيعيـة لتسييـر شؤون كرة القدم ان نادي
القوة اجلـوية هـو النادي الـوحيد الذي لبى شـروط التـراخيص حلد االن,
ــصــدر ان الـوقـت يـنــفــذ واالنـديــة االخــرى الـتي لــهــا فـرق في واضـاف ا
تراكمة .. التساؤل االبرز قدورها تسوية ديونـها ا متاز ليس  الدوري ا
ـنع ــرة وعـيـده و في هـذه االونـة هل سـيـنــفـذ االحتـاد االســيـوي هـذه ا
شاركة في بطولة دوري اندية نفذة لشروط التراخيص من ا االندية غير ا
ـفـتـرضـة هي نـعم .. مـتـازة ..لـو كـانت االجـابـة ا الـعـراق لـفـرق الـدرجـة ا
ؤكدة هي مـتاز .. االجابة ا فالتساؤل التالي هو ما البديل عن الدوري ا
ـمـتـاز سـيـتـغـيـر الى دوري الـهـواة .. مـا الـضيـر في ان عـنوان الـدوري  ا
ذلك هـو الـتـسـاؤل الـثــالث .. خـبـراء مـنـصـفــون يـعـاجلـون هـذا الـتـسـاؤل
دة ويعددون فـوائد دوري الهواة ويؤكدون انه سـيكون وعـلى نحو مـؤكد 
وسم او موسم  فاالندية (غـير احملتـرفة أصال) والتي زمنية محددة 
الية درب وحتت ضغط غياب االمتيازات ا تمرست على ظلم الالعب وا
عـنوية ستّـغيـر بال ادنى شك ستـراتيـجيـة عمـلها وتتجـه الى الواقـعية وا
االدارية ..وحتت تـأثـير هـذه الـعقـوبـة العـادلة فـان االنـدية الـتي مـاطلت وال
درب ستعرف قـيمة كل تزال تمـاطل في تسديـد مستـحقات الالعـب وا
ـدرب ديـنـار يـدخل صـنـاديـقـها وستُـجـبـر عـلى التـعـامل مع الالعـبـ وا

بشكل متحضر وستتخلى عن عنجهيتها وعجرفتها الى االبد .
 وزير الشباب والرياضة الكـاب عدنان درجال يسعى في هذه االونة الى
ــهـددة بــإقـصـاء فــرقـهــا من بـطــولـة دوري انـديــة الـدرجـة انـقــاذ االنـديـة ا
ـقررة لهـا في وقت سابق بأمـر مجلس الوزراء و نح ا متازة بصرف ا ا
هـذه اخلـطوة هـي طـوق النـجـاة لالنـديـة ( إذا) وافق مـجـلس الـوزراء عـلى

طلب وزير الشباب والرياضة .
مــا هـــو ( مـــؤكــد ) ان الـــضــغـط االســيـــوي ( إن) اســتـــمــر وغــاب احلل
متاز احلكومي  سينتج عـنه إقصاء عـدد من االندية من بـطولة الـدوري ا
وفي هـذه اخلـطـوة (فـائـدة) ال تـوصف لـكـرة الـعـراق ولـكل الـقـائـمـ عـلى
متازة لم تسييـر شؤونها االدارية الن دعوات تقليص عـدد فرق الدوري ا
ـمتاز تتوقـف منذ مـواسم عديـدة خلت و(اذا) استقـر عدد فـرق الدوري ا
على (16) فـريـقـا فــاالمـر سـيــكـون جـيـداً وإن اصـبح الـرقم ( 12) فريق

فاالمر افضل بكثير .
ـمـتاز ونتـطـلع الى ان لسـنـا ضـد اي نـاد ريـاضي مـشـارك في الـدوري ا
يـؤدي كل نـاد دوره عـلى افـضل صـورة ولـكن ال بـد ان يـضع قـانـون مـا
ـستـمر وهدرهـا للـمال الـعام بـإستـغالل مقـيت لغـياب حداً لـظلم االنـدية ا
الـرقــابـة احلـكــومـيــة الـتي سـمــحت و التـزال تــسـمح الدارات االنــديـة بـان
ال العام كيفما اتفق .. واثار ويثير هذا السلوك االداري غير تتصرف با
السليم الف عالمة استفـهام .. كيف تمنح احلكـومة هذا النادي الرياضي
او ذاك ثالثـة مـلــيـارات او اكـثـر و التـمـارس اي نـوع من انــواع الـرقـابـة

ال العام .. فوضى نتمنى ان يكون لها حد . الية واالدارية على هذا ا ا
ـدربـ يـنتـظـرون عـلى أحـمـر من جـمر قـرارا يـعـيد عشـرات الالعـبـ وا
سـتولى علـيها من قـبل إدارات االندية .. فـهل سينـصفهم اليهم أمـوالهم ا
ضى في تـطـبـيق شرط االحتاد االسـيـوي لكـرة الـقدم و
ـمـتازة  أم الكـفـاءة االداريـة على كل انـديـة الـدرجة ا
أن اسـتثـنـاء االنـديـة الـعـراقـيـة سـيـسـتمـر دون وجه
حق .. وتتأجل من جديد محـاكمة ومساءلة ادارات
اليـة لالعب ـدانة بالـتجاوز عـلى حقـوق ا االندية ا

درب . وا
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عدنان درجال يكرم الفائزين
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أكـد وزيـر الـشـبــاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال  أن الـوزارة
سـتـواصل دعـمـهـا االحتـادات الـريـاضـيـة ورعـايـتـهـا حـتى
ــشـاركـة في االسـتـحـقـاقـات تـســتـطـيع إقـامـة الـبـطـوالت وا

اخلارجية.
وقال درجال في بـيان صحفي إن الوزارة حـريصة على دعم
جميع االحتادات الرياضية ورعايـتها حتى تستطيع إقامة

همة. شاركة في االستحقاقات اخلارجية ا البطوالت وا
واضـاف أن هـذه الـبـطـوالت سـتُـسـهم في اخـتـيـار األبـطـال
ـثـلـون الـعراق فـي البـطـوالت الـعـربـيـة واآلسـيـوية الـذين 

والدولية.
وشارك درجال بتتويج أبـطال العراق بفعالـية التايكواندو
يناء ركز األول في فئة الـشباب وا إذ حقق فريق الشـرطة ا
ثــانـيـاً والــبـصـرة ثــالـثـاً فــيـمــا تـوج الـكــهـربـاء أوالً بــفـئـة
الـنـاشـئـ في الـبـطـولـة الـتي شـارك فـيـهـا أكـثـر من (200)
ــثـلـون أنــديـة بـغـداد واحملــافـظـات وشــمـلت عـشـرة العب 

أوزان واستمرت أربعة أيام.
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أوقـعت قـرعـة بـطـولـة احتـاد غـرب آسـيـا
حتت 23 عــامــاً في نـســخــتـهــا الــثـانــيـة
ـبي في اجملـمـوعـة الـثـانـية ـنـتـخب االو ا
إلى جـانب مــنـتـخــبـات لـبــنـان واالمـارات

. وفلسط
وســتــقــامُ الــبــطــولــة بــضــيــافــة االحتــاد
السعودي في مديـنة الدمام حتديداً خالل
الـــفــــتــــرة من 4 إلى 12 تــــشــــرين األول/

ــشــاركـة 11 أكــتــوبـر 2021 
منتخباً.

ويـــــــــتــــــــــأهلُ
صــــــــــاحب

 rN b √ l  W —UA*U  WO uM'« UJ d √ w ö  ÕUL « ∫«d KJ ≈ W uD
واضـحة وسط جـائحـة كوفـيد -
19. وطـــغت عــــلى تـــصــــفـــيـــات
أميـركا اجلـنوبيـة حادثـة مباراة
. الـبرازيل وضـيـفتـهـا االرجنـت
فــفي مــشــهــد ســوريــالي األحــد
اقـــتــحم مــســـؤولــون صــحــيــون
ــلـــعب في بـــرازيــلـــيـــون أرض ا
ساو بـاولو بـعد سـبع دقائق من
واجـهة بـ الغـر انـطالق ا

بـسبب انـتـهاكـات لـبروتـوكوالت
كوفيد- 19منسـوبة لالعب في
مــــنــــتـــــخب الــــتــــانـــــــــــــغــــو لم
يـــصــــرحــــوا عن مــــكـــوثــــهم في
ـــتــحــدة خالل ــمـــلــكــة ا ا
األربــــعـــة عـــشــــر يـــومًـــا
السابـقة لوصـولهم ما
أدى إلــى تــــــــــــــــــــوقـف
باراة واشتباك ب ا
ــــــــــــســــــــــــؤولـــــــــــ ا

. والالعب

{ بــــــــاريـس (أ ف ب) - مُــــــــنح
العــــبـــو أمـــيـــركــــا اجلـــنـــوبـــيـــة
احملـتـرفـ في إنـكــلـتـرا الـضـوء
األخـضر لـلمنـافسـة مع أنديـتهم
في نهاية األسـبوع احلالي بعد
أن أســــقـــطـت احتــــادات بالدهم
كسيك الشكاوى بشأن تقد وا
بـيــانـات خـاطــئـة خالل الــنـافـذة
الـدولـيـة االخـيـرة وفق مـا أعـلن
االحتاد الـدولي لكرة الـقدم فـيفا
الـسـبت.رفض قـطبـا مـانشـسـتر
لـــيـــفـــربـــول تـــشـــلــسـي ولـــيــدز
يـــونـــايــــتـــد حتـــريـــر العـــبـــيـــهم
ؤهلة للمنافسة في التصفيات ا
الى كأس العالم 2022 في قطر
بـسـبب الـسـفـر إلى دول تـقع في
ــنـطـقـة "احلـمـراء" األمـر الـذي ا
كـــــان ســـــيــــــؤدي إلى احلـــــجـــــر
ـــدة عــشـــرة أيــام في الـــصــحي 
ـــطـــار عـــنــد فـــنـــدق قـــريب من ا
الـعــودة إلى بـريــطـانــيـا بــسـبب

قــواعــد مــكـافــحــة "كــوفــيـد-19.
واســتــنــدت احتــادات الــبــرازيل
كسيك والباراغواي وتشيلي وا
إلى قــاعـدة مــدرجــة في قــوانـ
ـوجـبـهـا فـيـفــا كـانت سـتـمــنع 
ــــنــــافـــســــة مع الالعــــبــــ من ا
ـدة خــمــسـة أيــام لـكن األنـديــة 
االحتـاد الدولـي قال إنه رأى "أن
الالعـبـ مـا بـيدهم حـيـلـة نـظرًا
لـلـظـروف الصـعـبة الـنـاجـمة عن
اجلائحة".وجاء في بـيان للهيئة
الدولية "كدلـيل على حسن النية
والـتــعــاون اتــخــذت االحتـادات
األعـــضــاء الـــبــرازيـل وتــشـــيــلي
ـــــكــــســـــيك والـــــبــــاراغــــواي وا
بالتشاور الوثيق مع فيفا قرارًا
بـسـحب شـكـواهــا فـيـمـا يـتـعـلق
قيم في إنكلترا". بالالعب ا
وأضــــاف فـــيـــفـــا أنـه كـــان عـــلى
اتــــصــــال مـع رابــــطــــة الــــدوري
ـــمــتــاز واالحتــاد االنـــكــلــيــزي ا

اياد بنيان

لـلـعـبـة واحلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة
لـتـجــنب تـكـرار الـســيـنـاريـو في
ــقــبــلــة في الــنــافــذة الــدولــيــة ا
تـــشــــريـن االول/أكـــتــــوبــــر.قـــال
ـــاني يـــورغـن كـــلـــوب مــدرب األ
لــيــفـربــول اجلــمــعــة إنه ال يـزال
غـيـر مـتـأكـد مـا إذا كـان بـإمـكانه
إشـراك احلـارس ألـيـسـون بـيـكـر
أو العب الـــــوسط فــــابــــيــــنــــيــــو
ــواجـــهــة لـــيــدز األحـــد.انــتـــقــد
كــلــوب وهـــو مــعــارض صــريح
ـزدحـمـة لـلـروزنــامـة الـدولـيــة ا

سلـطـات كرة الـقدم في
أمــــــــــيــــــــــركـــــــــا
اجلـنــوبـيـة
لـفشـلـها
فــــــــــــــي
تـكـوين
رؤيـــــــة

دانييل ميدفيديف
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{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
اسـتـعـرضت جنـمـة تـلـفـزيـون الـواقع
كايلي جـينـر حملـها بـفستـان شفاف
إذ نشرت صورت جـديدت لها على
صــفـــحــتــهـــا عــلى مــوقـع الــتــواصل
اإلجـتــمـاعي.وتـظــهـر في الــصـورتـ
وهي تضع يديها على بـطنها مرتديةً

سترة سوداء فوق الفستان.
وكانت جينر قد أكدت حمـلها بطفلها
ـغـني تـرافيس الثـاني من حـبـيـبهـا ا
ســكـوت. وذلـك عـبــر نــشــرهــا مــقـطع
فـيـديـو عـبــر حـسـابـهـا اخلـاص عـلى

موقع التواصل اإلجتماعي. 
ــمــثــلــة الــتــركــيـة الى ذلك عــرضـت ا
ـيـر النــتـقـدات واسـعـة ـيت أوزد د
بعد أن نـشرت صور لهـا وهي ترتدي
(كـــارديــكـــان) مــفـــتـــوحــة من دون ان
تـرتــدي اي قـمــيص او تــوب حتـتــهـا
وتــخـلـت أيـضــاً عن حــمــالــة الــصـدر

. فأصبح اللوك جريء جداً

واعـــــتــــــبـــــر
البعض انها

حـاولت ان تــقـلـد
عـــــــارضـــــــات االزيـــــــاء

يات مثل بيال حديد التي العا
سـبق ان ارتـدت هـذا السـتـايل اال انه
ـيت الـتي ـا الق بـد الق بـهـا اكـثر 
تــعـــود عــلــيـــهــا اجلــمــهـــور بــثــيــاب
محـتـشمـة اكـثر.وكـثـرت التـعـليـقات
وضوع واعتبر كثر ان حول هذا ا
البس ليست اال اختيارها لـهذه ا
ردة فـــعل عـــلى انـــفــصـــالـــهــا عن

حبيبها.
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وشـــــــــكـر خـالـد ابـــــــنه دون الـكشف
عن الــــــــــــهـــــديــــة وعــــلـــــــــّـق عــــلى

الفيديو بالقول:
(مش هقولكم فيها ايه)

كـمـا نـــــشـر النـبـوي صـورة جـديدة له
عـــبــر حــــــــــــســـابه اخلـــاص عــلى
مــوقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
ظــهـر فـيـهــا من أمـام اهـرامـات
اجلـيـزة تـرويـجًـا لـلـسـيـاحـة
ــصــريــة وعــلّق عــلــيــهــا ا

بالقول:
 (فـــــلــــنـــــــــــجــــمع
تـــراثــنـــا قـــبل أن
ـوت يـلــحــقــنــا ا
لــــنـــســــلــــمه إلى

ابنائنا).

ÍdLA « ÊU Š«
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االعالمي الــعــراقـي ادار الـدورة
الــتي اقـامــتـهـا رابــطـة الـتــطـويـر
االعالمـي لــعـــدد من مـــنــتـــســبي
الــعـتــبــة احلـســيـنــيــة في كـربالء
حتت عـنوان (صنـاعة احملـتويات
ـتـعــددة وفق مـعــايـرر اجلـودة الـرقـمــيـة لــلـجـمــاهـيــر ا
الـعـاليـة) وشـارك فـيـها 14 مـنتـسـبـاً من اعالم العـتـبة

. ي وحاضر فيها ثالثة من االكاد
wÐUM'« ÊËbFÝ

قــيم في واشــــنطن تـلقى كـتاب االعالمـي الـعراقـي ا
كـتبة نـسخة من شكـر من مكتـبة الكـونغـرس الهدائه ا

كتابه (رحلة في ذاكرة شارع الرشيد).
n¹dA « qO³½

q³OKÐ ‰UN²Ð«

الشـاعر العـراقية تضـيفهـا عصر غـد  االربعاء جـمعية
الــثـقــافــة لــلــجــمــيع بــبــغــداد لــلــحـديـث عن مــنــجــزهـا
اجلـديـد(أغــنـيـة في رأسي) بـجـلـســة يـديـرهـا الـشـاعـر

جاسم العلي.

بــعـــنــوان (شـــيـــرهــان) فـي مــديـــنــة
الــــبـــصــــرة عـــام 2020 من األلـــوان
الــزيــتــيـة عــلى
الــــــــقـــــــمـــــــاش
بـــقـــيــاس 180
سم  x 120سم
وعـمل الــنـجـار
عـلى رسم هـذه
اللوحة معتمداً
عـــلى اإلنـــشــاء
الـــتـــصـــويـــري
وابـــــتــــدئـــــهــــا
بـــــالـــــلـــــونـــــ
األبــــــــــــــــــــيــض
واألســــــــــود ثم
قام بـتـلويـنـها
مستمداً أفكارهِ
في التلوين من
الــــــفـــــنـــــانـــــ
رمــبــرانت فــان
رايـــــــــــــــــــــــــــــن
ولـــــيـــــونــــاردو

 ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ œ«bGÐ

نـفــذ الـفـنــان يـوسف الـنــجـار لـوحـة
دافـــنـــــــــــشي. وبـــعــد إكــمـــالــهــا لم
يـشـارك بـهــا الـفـنـان في أي مـعـرضٍ
فـني ورغم اعـتـراف الـنـجار بـأنه (لم
يلـتقي بـالفـتاة الـتي استـوحى منـها
لـوحتـه إال انه تعـاطف مع قـضـيـتـها
بـعـدمـا شـاهـد قـصـتـهـا عـبر وسـائل
اإلعالم إال انه يطـمح أن تكـون لوحة
(شيرهان) هـي موناليـزا العراق عام
ــا حــمــلت هــذه الــلـوحــة من  2020

معاني.
إذ تروي الـلـوحة قـصة حـيـاة الفـتاة
االزيدية (شيريهـان) واخملتطفة على
أيدي عصابات داعش االرهابية عند
احـتاللـهم مــديـنـة سـنـجـار مع أفـراد
عــائــلـتــهـا وعــدد كـبــيــر من الـنــسـاء

االزيديات.
ونقلت شريـهان إلى مديـنة الرقة في
ســوريـــا بــعـــد مـــا شــاهـــدت مـــقــتل
والدتها أمام عينها نتيجة مقاومتها
لهم وبيـعت هنـاك في الرقة 11 مرة
القت خـاللــهــا احلـــبس والــتـــجــويع
والــضـرب والــتــعـذيـب واالغـتــصـاب

يوم ـتـوافق عـاطـفـيـا وعـقـلـيـا الـعـثور عـلـى الـشـريك ا
السعد االربعاء.

qL(«

تنصـرف اليوم للـقيام بـأعمالك اخلـاصة والتي كانت
مؤجلة منذ فترة لديك.

Ê«eO*«

عالقـتك بـالشـريك تبـقى صـامدة أمـام حتديـات الزمن
وقسوة الظروف.

—u¦ «

ـسـار الـعاطـفي قـد تـعـترض شـاكل عـلى ا  بعـض ا
طريقك فحاول حلها بذكائك.

»dIF «

قـد تــشــعـر بــالـتــوتـر والــقـلق مـن الـدخــول في عالقـة
رومانسية طويلة.

¡«“u'«

دعوة اجتـماعية تتعرف بـها على أشخاص جدد لكن
ال تكثر في الكالم. 

”uI «

عـلـيك بـالـتـماسك تـشـعـر بالـقـلق من مـشـروع عـائلي 
واالطمئنان.رقم احلظ 8.

ÊUÞd «

فـضـولك قد يـقـتـلك  أجب علـى قدر الـسـؤال واجنز
ؤجلة. أعمالك الشخصية ا

Íb'«

ة ـقـبلـة حتـمل في طيـاتـهـا الرومـانـسيـة احلـا االيـام ا
والسعادة . 

bÝô«

احلظ مـا يـزال إلى جـانـبك  فـاسـتـغـله الـيـوم لـتـقـويـة
عالقاتك مع أفراد عائلتك.

Ë«b «

اسـتقبل االتـغييـرات العائـلية بـعقل مفـتوح وقلب واثق
من السعادة.

¡«—cF «

ـسـاء انـتـبه لنـفـسك عـنـد قـيادة الـسـيـارة. الـيوم في ا
مناسب للتقرب من احلبيب. 

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

وزير الدولة لشؤون االعالم االردني الراحل يتجه عدد
من اصـدقـائـه الطالق جـائــزة حتـمل اسـمـه في مـجـال

تعزيز احلوار االوربي الشرق اوسطي.

ي الـعـراقي ضيـفه مـنتـدى الـكلـمـة في كـنيـسة االكاد
مــاركــوركــيس الــكــلــدانــيــة لــلــحــديث عن (خــصــائص
صـرية في الـتاريخ  –دراسة الشـخصـيـة العـراقيـة وا

في التشكل والتماثل واالختالف).

اركيـة من اصول كـردية  فازت  بـجائزة الروائـية الـد
وتى). لو بينال الفرنسية عن روايتها (غاسلة ا

رئيس مـركز التفكيـر السياسي خضع لعـملية جراحية
فـي احد مـسـتـشـفـيـات أنقـرة وتـلـقى امـنـيـات االوساط

ية العراقية بالشفاء العاجل. االكاد

œË«œ ‰√ bLŠ«

االديب الــعـــراقي صـــدر له عن دار ســـطــور لـــلــنـــشــر
والتـوزيع كـتـاب بـعـنوان (مـذكـرات أسـيـر في ايران –
احليـاة اليوميـة في معسكرات مـنجيل . تختي. آراك)

يقع في  530 صفحة من القطع الكبير.

كايلي جينر

أفــغـان سـتــار عـلى قــنـاة طـلــوع نـيـوز
ـسـتـهـدفـة أيـضـا من حـركـة طـالـبـان ا
الـتـنـقّل بـحـرّيـة في كـابـول وهي كـانت
تــعــيش حتت حــمــايــة مــشــدّدة وحتـدّ
كـثيرا من تنقلّـاتها.وفي اخلامس عشر
مـن آب  حاولت الـفـرار مرّة أولى بـعد
وصــول مـنـاصـري حـركــة طـالـبـان إلى
كـــــابــــول فـي حــــ كـــــانت الـــــقــــوّات
األمـــريــكـــيــة تــنـــجــز الـــتــحـــضــيــرات
لالنـسـحاب.لـكن الطـائـرة التي ركـبتـها
لم تــقـلع.فـلـجـأت الـفـنـانـة الـبـالـغـة من
العمر  36عاما إلى أقرباء قبل محاولة
ثــانـــيــة في الــيــوم الـــتــالي. وقــد بــات
مـسلّـحو حـركة طالـبان يـقفـون عند كلّ
حـاجز مـدجّج بـبنـادق كاالشنـيكوف
طـار وأصبح من الـصعب فـي محـيط ا
تبـقية احتواء عـلى القوّات األجنـبية ا
ندفـعة.وركبت أريانـا سعيد احلـشود ا
ســيــارة في حــ اســتــقلّ خــطــيــبــهـا
ومـديـر أعـمـالـهـا حـسـيب سـيّـد سـيارة
أخـرى. وأخـذ االثـنـان يـتـواصالن عـبر
جـهـاز اتـصـال السـلـكي.وعـنـدهـا قـالت

{ اسـطـنـبـول (أ ف ب) - بعـد الـلـجوء
إلى اسـطنـبول تـروي جنمـة موسـيقى
الـبـوب األفـغـانـيـة أريانـا سـعـيـد قـصة
تــخـفـيــهـا لــلـهـروب من كــابـول في ظل
اخلــــوف من انــــكــــشــــاف هـــويــــتــــهـــا
لـلمـتشدديـن الذين يهـددونهـا منذ زمن
بـعـيـد.وتـخـبـر الـفـنـانـة في مـقـابلـة مع
وكــــالـــة فـــرانـس بـــرس وهي ال تـــزال
مـتـأثّرة بـذكـريات تـلك الـليـلـة القـاتـمة
أنـهـا رجت خطـيبـهـا في طريـقهـما إلى
ـسـكـون بي ـطــار قـائـلـة ال تـدعـهم  ا
اقـتـلـني قـبل أن يـحـدث ذلك.ومـنـذ زمن
بـعيـد تثـير أريـانا سـعيـد وهي أشهر
مـغنـية في أفغـانسـتان يتـابع حسـابها
عــلى إنـسـتـغـرام  1,4مــلـيـون مـشـتـرك
ـظــهـرهــا جنــمـة تــلـفــزيـون وتــشـبـه 
الـواقع كيـم كارداشـيان حـفيـظة رجال
الــدين واحملـافـظـ في بــلـدهـا بـسـبب
أغـنيات تـدافع فيهـا عن حقـوق النساء
وتـنـدّد بـالعـنف الـذي يـتـعرّضن له.ولم
يعد في وسع الفنانة التي ترأس جلنة
ـواهب الـغنـائـية ذي حتـكـيم بـرنامج ا

كـابول في تمـوز في وقت كانت القوّات
األجــنـبــيــة تـغــادر بـلــدهـا.وهي تــقـول
ـسـتـقبـل لذا ـا كـنت مـتـفـائـلـة بـا لـطـا
قـرّرت االسـتـثـمـار في هـذا اجملـال.وفي
تـلك الليـلة اتّشـحت باألسود وتـكمّمت
ووضــعت نــظّـارة زائــفــة واصـطــحـبت
مــعـهــا أحـد أنــســبـاء مــديـر أعــمـالــهـا

حلـبـيـبـهـا (إذا أوشـكـوا عـلى اإلمـساك
بـي أرجوك أن تـقـتـلـني بـرصـاصة في
ـسـكون بي حـيّة. الـرأس. وال تـدعهم 
ـــوت فـــهـــذا مــــا أخـــشـــاه أكـــثـــر من ا
بـعد).وكـانت جنمـة البـوب تعـرف خير
مـعرفة أنهـا جتازف مجازفـة كبيرة مع
إطالق مـاركـتهـا اخلاصـة لـلمـوضة في

لــيـظــهـروا كــأنّـهم عــائـلـة عــاديـة.وهي
تـروي حاولنـا أن نتمرّن مـعه قائل له
ّ اإلمــســـاك بــنــا تــدّعي إنـه في حــال 
أنـني أمّك وأنا أدعى فيـريشتـا.وعندما
ـطار شّق حسيب وصـلوا إلى تخوم ا
طــريـقه وسـط جـمع غــفـيــر.وتـســتـذكـر
أريــانـا كــان الـنــاس يـتــدافـعــون وكـان
هـــنــاك رضّع وأطـــفــال ونــســـاء أغــمي
عــلــيـهـن.وقـد رفض اجلــنــود في بـاد
ــرور مـعــطـ األمــر الـســمـاح لــهم بـا
. لكن أحد األولـوية للـرعايا األمـريكيـ
ـتــرجـمـ تـعـرّف عـلى حـسـيب وقـال ا
لـهم إنه شـريك أشـهـر مـغـنيـة أفـغـانـية
وحــيـاتـهــا فـعال بــخـطـر.وبــفـضل هـذا
ــتـرجم نُـقل الـشــريـكـان إلى قـطـر ثمّ ا
ـتّــحــدة قـبل أن الــكــويت فـالــواليــات ا

يستقرّا في إسطنبول.
ـطـلّة عـلى وتـقـرّ أريـانـا من شـرفـتـهـا ا
أحـد أحياء إسـطنبول بـأن( النساء في
بــلـدهـا الـيـوم أصــبـحن أكـثـر تــثـقـيـفـا
ـا كــانت عـلـيه ومــعـرفـة بــحـقـوقــهّن 
احلـال في عـهـد حـركـة طـالـبـان سـابـقا

زوج (.(2001-1996وتـصرّح بفـخر 
بـحزن (لم تـعد األفغـانيات كـما كنّ قبل
عـشرين عاما في وقت يخرج مزيد من
الـنـسـاء إلى شـوارع كـابـول لـلـتـظـاهـر
بــالـرغم من قـمـع حـركـة طـالــبـان لـهـذه
االحـــتـــجــاجـــات).وتــتـــابع قـــائـــلــة لن
يـسـتـسـلمـن بالـتـأكـيـد.وتدعـو الـفـنـانة
احلــكـــومــات األجــنــبــيــة إلى إدراك أن
حــركـة طــالـبـان الــيـوم هي ذاتــهـا تـلك
الــتي أطـاح بـهـا الـغـرب من احلـكم في
أعـقـاب هـجـمـات  11أيـلـول/سـبـتـمـبـر
 2001قبل عقدين.وتقول آمل أن يدرك
الــعــالم أن مــا من نــسـخــة جــديـدة من
احلـركــة.وقـد خـصّـصت أريـانـا سـعـيـد
اجلــزء األكــبـــر من أغــانــيــهــا لــلــمــرأة
األفـغانية وكلّفها ذلك غاليا.وهي تقول
لـم يـعــد لي مـكــان مع اســتـيالء حــركـة
طـالبان على احلكم فـهم يريدون النيل
مـــني.وال يـــخـــفى عـــلـى أريــانـــا الـــتي
تـــســتـــمـــدّ الــوحـي من فــنـــانـــات مــثل
بــيـونـســيه وجـنــيـفــر لـوبـيــز أن بـونـاً

شاسعاً يفصل بينهن.

حـتى تـمكـنت من الـهـرب مـنـهم لـكنهُ
تــرك أثـاراً سـلــبـيـة عـلـى نـفـســيـتـهـا

وجسدها الهزيل).
والنـجار حـاصل عـلى دبلـوم الفـنون
اجلميلة وشارك في معرض الطبيعة
لـلــفن احلـديث بــوزارة الـثـقــافـة عـام

2020 وكذلك في معرض يوم
االهـــــوار فـي بـــــغــــــداد عـــــام 2017
ومعـرض الفن واحلـضارة في تـركيا

عام 2019.
واشــار الــنــجـار إلـى إن (عـام 2020
رغم صـعـوبـاتهِ الـتي مـر بـهـا العـالم
نتيـجة احلجـر الصحي بـسبب وباء
كـــورونـــا إال انــني اعـــدهـــا الــفـــتــرة
الــزمــنــيــة األكــثــر قـربــاً مـن حـيــاتي
كــفــنـان والــتـفــرغ لــتـنــفــيـذ لــوحـاتهِ

الفنية).
مــؤكـدا إن (أكـثــر الـلــوحـات الـفــنـيـة
شــــــهــــــرة هي مـن تالمـس احلـــــاالت
اإلنسانية وجتسد حقباً تاريخية أو
ـشـاعـر قـصـصـاً حـقـيـقـيـة مـثـقـلـة بـا

اإلنسانية) .
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التنمية البشرية مهنة يتخذها غير السعداء السعادنا !
ـا يـكون عـنـوان حوار جـديـد لم اقرر الـبـدء به .. وسـعيـد من اليـعرف  ر

الناس عن حياته اال الظاهر من جبل اجلليد الغاطس ..!
 يـقول لي  –عـنـدي الـتــزام  ..وابـقى مـلـتـزمـا الأسـأله عن نـوع االلـتـزام ?

ا يقصد التزاما عقائديا هأهأهأ يضحك صديق مشترك بيننا  –ر
 وح اهاتفه : حدد مكانك ? 

ثم يصمت ليعاود القول : 
ال استطيع ان اتكلم معي جماعة .. بل جماعات !  

يعقب صديـقينا وثالث االثنـ : جماعات مسـلحة ثم بعد ضـحكة عاصفة
..وسالح منفلت ايضا  هأهاها!

 كنت مع شخص ما يتم وهو يهمس : 
اكو فد واحد ( الحترجـني ) قال لي كالما وناقل الكـفر ليس بكافر .. ثم
ـسلسالت بعـد تردد وذهاب الى شـباك يـطل على طـريق مرتفع كـما في ا

... هل تعاهدني اال تزعل ... ثم يلقي بالقنبلة !
حياته بـسيطة غـير إن هاتـفه مغلق دائمـا واذا تلقـيت منه اشارة انه اطلع

على رسالتك تأتيك منه بصمة صوتية : 
احلبيب الـغالي كنت في مـحاضرة اون الين (وقد عـاد التعـليم الوجاهي)
ـهـمة الـدلـيل الى مديـنة ـطار بـانتـظـار جمـاعـة البد ان اتـكفل  كـنت في ا
يـزورونــهــا الول مــرة .. سـوف اســعى لــتــرتـيب مــوعــد مـعـك وفق جـدول

اعمالي !
 محرر سياسي دائما يدس عبارة (ويـرى مراقبون او محللون ) ثم يكتب

مايشاء من آرائه التي اليؤاخذه عليه أحد !
كل احلــــــــــســابـات الـوهـمــــــــــيـة الـتي مـن بـيـنــهـا صـورة بـنـت بـشـعـر
منسدل تطـل على نافــــــــــــذة وتدير ظـهرها الينـا هي لرجل واحد يكتب

لك : 
ـا قــاله لك ضـيــفك ? ويـنـسى كـيف فـاتـك وانت احلـصـيـف ان تـتـحــقق 
ـصطـنـعة لـيكـتب لك (انا - سـعـيد - جـدا بالـزمن الذهـبي  الذي انـوثته ا
امضـيته مـعك في الـدردشة ..كـنت اتمـنى ان اسمع صـوتك لكن حـسابي

مجاني !)   ... ربنا يهنيء سعيد بسعيدة ..!!
سـافـر وال تـخـبـر أحـداً  ,عش قـصـة حـب صـادقـة وال تـخـبـر أحـداً  ,عش
سـعـيـداً وال تخـبـر أحـداً .. النـاس يـفـسدون األشـيـاء اجلـميـلـة. - جـبران

خليل جبران
قاعـدة ذهبيـة سعيت الن اعـمل وفقهـا  الن صاحبي الـذي لم ارد عليه اال

والطائرة توشك على االقالع قال لي : 
الـشـوفيـر الـلي وصـلك لـلمـطـار ابن عمـي لزم يـحـضر بـرنـامـجك كل احد

ضـيفـة تطـلب مني اغالق الـهاتف خبـرني بـرحلـتك ... وا
على ارتفاع يسمح بسماع صوته : 

التـنــسى جتـيــــــب لي من وســــلــوى ابـوعـفـيف نـخب
اول !!

Â«e² ≈ ÍbMŽ

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اســتـذكــر وزيـر الــثــقـافــة والــسـيــاحـة
واآلثـار حـسن نـاظم  الـنحـات الـكـبـير
ــنـاسـبـة ذكـرى مـحـمـد غــني حـكـمت 
رحـــيــــله.وقـــال في تـــغــــريـــدةٍ له عـــلى
حـســابه الــشــخــصي في تــويــتـر ) في
الذكرى الـعاشرة لرحـيل الفنان الـكبير
مـحـمـد غني حـكـمت نـحـتفي بـالـسـيرة
الفنية الفذة لهذا الفنان  الذي ترك لنا
وفـــرةً من األعــمـــال والــتـــخــطـــيــطــات
ـــشـــاريـع.لم يـــكن حـــكـــمت مـــجـــرد وا
نـحـات.كـان مـنـظـومةً جـمـالـيـةِ عـراقـيةً
خـــالــصـــةً تــركت أثـــرهــا فـي الــذاكــرة
والـهــويــة الـعــراقـيــة اجلـامــعـة.حتــيـةً

إلبداعه الكبير).
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ـصـري خــالـد الـنـبـوي ــمـثل ا نـشـر ا
فـيـديـو يـظـهـر هـدية تـلـقـاهـا من ابـنه
ناسبة عيد ميالده الـ 55 وذلك نور 

عـلى حسـابه اخلـاص على
مــــــوقع الــــــتـــــواصل

االجتماعي.

محمد غني حكمت
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نظـمت نقـابة الـفـنانـ العـراقيـ جلـسة
ــنـاسـبــة أربـعـيــنـيـة الــفـنـان تـابـيــنـيـة 
الـراحل عـلي سـالم. وفي بـدايـة اجلـلـسـة
قـدمت مــديـرة اجلـلــسـة الــفـنـانــة بـشـرى
سـمـيـسم الــسـيـرة الـذاتـيـة لــلـفـنـان عـلي
ســالم وأوضــحت مــعــانـاتـه مع الــوعــكـة
الصـحيـة والدور الذي بـذلتـه النقـابة في

محاولـة العادة عافـيته اال أن لـلقدر كـلمة
ولـلـرحــيل عـنـوان وقــالت  (دخل الـوسط
الـفنـي نهـايـة الـثـمـانـيـنـات سمـع صوته
الفنـان فاروق هالل فتـم قبوله في الـفرقة
النغمية بعد أن اجتازاختبارا في العزف
واألداء فـــكــان هـالل مــعـــجـــبـــا بــصـــوته
وطريقـة عزفه عـلى العـود ..حتى أنه قال
ــطــربــ كــلــهم بــهــذا يــجب أن يــكــون ا
ستوى.) واكدت (أن البداية ا
الـــصـــحـــيـــحـــة لم تـــصل إلى
نـهــايــات صـحــيـحــة فــقـد ظل
حبـيس خـجلـه وعدم مـعـرفته
بطرق التسويق عن نفسه لذا
ظل يــدور في حــلــقــة مــفــرغـة
يـعزف ويـغـني ويـلـحن ضـمن
دائـرة األصـدقــاء واجلـلـسـات
وسيقى) الثقافـية والفنيـة وا
مــشـــيـــرة الى  ( دور نـــقـــابــة
الــفـنــانــ فـي اسـعــافـه حـ
إصـابـتـه اجلـلـطــة الـدمــاغـيـة
االولى  ومــــــا أن اتـــــصــــــلت
بـالــنـقــيب هــيـا كــافـة الــسـبل
لنـقـله إلى مـسـتشـفى اجلـمـلة
العـصـبـية حـيث أشـرف عـليه

فـــريـق من األطــــبـــاء وبــــإشـــراف مــــديـــر
ستشـفى و ما أن استقـرت حالته خرج ا
إلى مــنــزله لــكن بــعــدهــا ســاءت صـحــته
وأصيب بجلطـة ثانية وفـارق احلياة بعد

معاناة استمرت سبعة اشهر).
و قـدمت خالل اجلـلـسـة فـقـرات عـدة بدءاً
من تالوة عـطـرة لـلــقـار قـيس االعـظـمي
والوقـوف لـقراءة سـورة الـفـاحتة تـرحـماً
عــلـى روح الــفـــنــان الـــراحل.وتـــواصــلت
اجلـلــسـة بــحـديث زمالء الــفـنــان الـراحل
حيث قدم الفنان طالل علي عضو الشعبة
ـوســيـقــيـة  شــرحـا مــوجـزا عن حــيـاته ا
ــلــحـنــ الــفـنــان مــحـسن .وقـال شــيخ ا
فـرحـان (الـرحـمـة لــروح صـديـقي الـعـزيـز
الفنان علـي سالم فنان ظلـمه اجلميع قدم
عطائه لـكل النـاس ولكن لم نـتواصل معه
ومنـهم انـا قـصـرت مـعه كثـيـرا كـان يـقدم
حـــفالتـه وامـــاســـيه دون مــــقـــابل وأقـــدم
اعتذاري له مـرة اخرى الرحمـة لك ياعلي
سـالم).وشـهـادة اخــرى من الـفـنـان جـواد
محسـن قائال(عـلي سالم صـديق الطـفولة
كـونه كــان جــيـراني وكــان هــنـاك تــعـاون
مشتـرك بيـنه وبيـني حلن لي الـعديد من
األغاني منها اغـنية سهـران فهو صوت

مـهم في الـسـاحـة الـعـراقـيـة كـان خـجـول
جـدا وكــان عــوده يــعـطــيه األمــان في كل
احلفالت مثل مـنديل أم كـلثـوم).و شهادة
اخرى من الـفـنان مـحـمد زبـون الـذي قال
(هـو صــديـقي قــبل كل شـئ وقـبل حــالـته
رضيـة كنـا نأتي مـشيـا على االقدام من ا
ــيــدان الـى ســاحــة بــيــروت ثم ســاحــة ا
نـذهب كـلـنـا إلى بــيـته.غـنـيت من أحلـانه
اغـنــيــة لـوعــنــدي حـضـن كـلــمــات هـاشم
العـربي واغنـية مـايسـتاهل كـلمـات جبار
صـدام وكـان هـنـاك تــعـاون فـني مـشـتـرك
جديد لكـنه رحل).وقدمت أيـضا فقرة من
وسيقي لـلفنان مؤيد حسن العزف ا
فضال على عرض فيلم يوثق عطاء
الــفـــنــان في اجملـــالس الـــثــقـــافــيــة
وتـفانـيه فـي تقـد فـن يلـيق بـاسم
الـعـراق اعـداد وتـصــمـيم الـصـحـفي

كـوكب الـسـيـاب.وحـضــر اجلـلـسـة نـقـيب
الـفـنــانـ جـبــار جـودي ونـائب الــنـقـيب
اسـيـا كـمـال وآمـ ســر الـنـقـابـة فـاضل
ــركـزي وتــوت وأعــضـاء اجملــلـس ا
للـنقابـة علـي حنون و رجـاء كاظم
و وبحـضـور ضـيـوف من مـحبي

واصدقاء الفنان الراحل .
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عــشـرون ســنــة من الــتــأسـيـس اجلـديــد في الــتــعــلـيم
ـدني وجمـعيـات النـساء واالعالم ومـنظـمات اجملـتمع ا
ـكـن أن تـذهـب سـدى ـنــفــتح عــلى الــتــعــدديــة ال  ا
وهـنـاك ال يزال مـالي األفـغـان داخل بلـدهم مـتـأثرين
ـا جـرى من تـغـيـيـرات في احلـيـاة الـعـامـة في خالل

العقدين األخيرين. 
صـحــيح انَّ هــنــاك خــوفـاً مــبــرراً من اجملــهــول الـذي
يـنـتظـر الـنـاس مع احلـكم الـثـاني حلركـة طـالـبـان عـند
استـذكـار مـا قـامت به احلـركـة من سيـاسـات داخـلـية
في حكمها األول اال انَّ احلركة مهما كانت قاسية ال
ــتـنـورة ــكن أن تـفــرغ اجملـتــمع من قـواه الــعـامــلـة ا
ـتطـلـعـة لغـد افـضل بغـض النـظـر عن أمور بالـعـلم وا
ـلـبس شـكــلـيـة تـرتـبط بـتـراث اجملـتــمع وتـقـالـيـده في ا

والسلوك العام. 
لكن الـنزوع نحـو افراغ الـبلد من كل أفـغاني كانت له
ــسـة في أي جـانـب في احلـيــاة هـو عـمل بـصــمـة أو 
خـاطئ تـمامـاً ألنّه اسـتسالم لـرؤيـة واحدة مـكـتسـحة
لـلـحيـاة ال جتد مـا تـكابـده من تيـارات مـضادة تـسعى
النـتزاع مـكـانـتـها اخلـاصـة وحـقـوقهـا وخـيـاراتـها في

احلياة. 
البد من إبقاء بذرة التفاعل والتالقح من اجل انتعاش
ـا يـبقي عـلى حـد معـقـول ومقـبول من آمال الـتغـيـير 
كاسب االجتماعـية والثقافية واحلـياتية فاألمر ليس ا
كـله سيـاسة وسـلـطة ورئـاسة والبـد من قوى اجملـتمع

من اثبات وجودها وحتقيق تفاعلها وتأثيرها. 
بالـتالي فإنَّ لـعنة االجـتثاث لـيس شرطاً أن حتل في
بالد األفــغـان كــمـا حــلّت مع االحــتالل األمــريـكي في
كن قيـاس جتربة طـالبان عـلى عالّتها العـراق إذ ال 
ــنـحــدر الـذي ســقــطت فـيه احلــكــومـات في بــغـداد بـا

واحزابها ورعاتها. 
الـعـالـم كـله كـان مـعـتـرفـاً ومـسـانـداً لـلـحـكـومـات الـتي
قـــامت فـي الــعـــراق في حـــ ان الـــعـــالم  ال يـــفـــكــر
ناقشة خيار االعتراف بطالبان وهنا نقطة اختالف
جديـدة تضـاف  هي ان احلركـة التي اكـتسـبت خبرة
العـودة لـلـحـكم عـبر الـتـفـاوض مع احملـتل األمـريكي 
سـوف تــفـيـد من تــلك اخلـبـرة في مــفـاوضـة الـدول أو
ـا مساومـتهـا من أجل االعتـراف بهـا رسمـياً وهو ر
ــعـنى الـسـيـاسي في افق اعـتـراف قـريـب لـلـتـحـقق بـا

منظور . 
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عــلى أبــحــاثــهم بــيــنــمــا تــتــجـوّل
ـسـتـنـسـخة في عـشـرات اجلِـمـال ا
دير العلمي للمركز اخلـارج.وقال ا
نــزار واني لــوكــالــة فــرانس بـرس
لـديـنـا طلب كـبـيـر علـى استـنـساخ
اإلبـل لــدرجــة أنـــنــا ال نــســـتــطــيع
مــواكـبــته . لــكن  مـلــكـات اجلَــمـال
لـيست احملـرك الوحـيد لـلرغـبة في
االســـتــنــســاخ إذ أن الـــعــديــد من
الـزبـائن يـتـطـلـعـون أيـضـا المتالك
اإلبـل الـســريــعـة أو اجلِــمــال الـتي

تنتج كمّيات كبيرة من احلليب.
ويـــنــفق الـــزبــائن اخلـــلــيـــجــيــون
األثرياء ما ب 200 إلى 400 ألف
درهــــــــــــــم (54500 دوالر إلــــــــــــــى
 دوالر) لـالستنساخ.ويتم109000
عـرض اجلِـمـال فـي حـلـبـات سـباق

{ واشـنطن (أ ف ب)  –كـشفت وكالـة الفضاء
األمـيـركـيـة (نـاسـا) أن روبـوتـهـا اجلـوّال عـلى
ـريخ  برسيفـرنس  جمع عيّنـت من صخرة ا
قـد تكون على األرجح بركـانية مشيرة إلى أن
وجـــود األمالح في هــذه األجـــزاء مــؤشّــر إلى
ظـروف مـالئـمـة لـرصـد آثـار مــحـتـمـلـة حلـيـاة
سـؤول العـلمي عن سـابقـة.  وقال كن فـارلي ا
مـهمّـة  برسـيفرنـس  في بيان  تـظهـر أبحـاثنا

األوّلية بيئة قابلة للعيش على ما يبدو .
 وفـي مـــــنـــــتــــــصف آب/أغــــــســـــطـس فـــــشل
بـرسـيفـرنس  في محـاولـته األولى الستـخراج
عـيّنـة من صخرة اسـمها  روبـيون  تبـيّن أنها

شديدة الهشاشة.
ركـبـة طريـقهـا واخـتارت صـخرة  فـواصـلت ا
أكــثـر صالبـة اســمـهـا  روشـيـت  اسـتـخـرجت
ـاضي وأخـرى مــنـهـا عــيّـنـة أولى األســبـوع ا
.  والـعــيّــنــتــان هــمــا راهـنــا في بــعــد يــومــ
أنــبـوبـ مـحــكـمي اإلغالق مــحـفـوظـ داخل
ــركـــبــة. وطــول كلّ مـــنــهــمـــا حــوالى ســتــة ا

سنتيمترات.
 ويتنقّل  برسيفرنس  وهو بحجم سيارة دفع

ربـاعي كبـيرة في مـحيـط فوهة جـيزيـرو التي
يـعتقد العلماء أنهـا كانت تضم بحيرة عميقة
قبل  3,5مـليارات سنة. وهذه البيئة قد تكون
أوجـدت الظروف الالزمة للحياة خارج كوكب
ـهـمّـة إلى الـبـحث عن األرض.  وتــرمي هـذه ا
ـــة مـــثل آثـــار حـــيــاة عالمـــات حلـــيـــاة قـــد
جـرثــومـيـة مـتـحـجــرة في الـصـخـور وأيـضـا

ريخ بشكل أفضل. لفهم جيولوجيا ا
وقــالت كــايـتـي سـتــاك مــورغـان الــعــضـو في
الــفـريـق الـعــلـمي لــلـمــهــمّـة  بــاالسـتــنـاد إلى
ــكــنــنـا األبــحــاث الــتي أجــريت حــتّى اآلن 
اعــتـبـار أن روبـيــون وروشـيت هـمــا تـدفّـقـات
حـمم بـركانـية .وتـعدّ الـصخـور البـركانـية في

مكن تأريخها بدقّة. غاية األهمية إذ من ا
كـما أن هـات الصـخرتـ  تظهـران مؤشّرات
ـيـاه. وهـمـا حتـتـويـان تـفــاعل مـلـحـوظ  مع ا
عـلى أمالح مـعدنـية تـشـكّلت عـلى األرجح إثر
ياه في الفوهة ياه ما يؤكّـد وجود ا تـبخّر ا
لـفترة طويـلة بحسب  ناسـا . وقد تكون هذه
األمـالح  حتـوي فــقــاعــات صــغــرى مـن مــيـاه

ريخ  بحسب وكالة الفضاء األميركية. ا

{ تــورونـتــو (كــنـدا) (أ ف ب) -
في أول عـودة لـنـجـوم هـولـيوود
إلـى الــــســــجـــادة احلــــمــــراء في
مـهـرجـان تورونـتـو الـسـيـنـمائي
الدولي منـذ سنت سـارت بطلة
ــوســيـقـي  ديـر ايــفـان الــفــيـلم ا
ـمـثـلــة جـولـيـان مـور هـانــسن  ا
عــلى الــســجــادة احلـمــراء خالل
افتـتاح أكـبر مـهرجـان سيـنمائي
في أمـيـركـا الشـمـالـيـة.  ويـقـصد
ـــهــرجـــان عـــادةً نــحـــو نــصف ا
ملـيـون من روّاد الـسيـنـما لـرؤية
جنـوم هــولـيـوود عــلى سـجـادته
احلـمــراء غـيـر أنّ هــؤالء غـابـوا
ــنــصـرم ــهــرجــان الــعــام ا عن ا
بـســبب إغالق حــدود كـنــدا أمـام

سافرين ب ا
اسـتـثـنــاء الـرحالت الـضـروريـة.
وقالـت جولـيـان مور الـتي تـلعب
ـراهق ايفـان لوكـالة دور والدة ا
فرانس بـرس  إنهـا حلظـة رائعة
ــهــرجـان . وأنــا مــولـعــة بــهـذا ا
وتابعت  شـعرت أنني مـحظوظة

بالعـمل على شيء بـهذه األهـمية
ومتـعـلّق باحلـالـة اإلنسـانـية في

وقت يعاني فيه النّاس فعال .  
 ويــروي الـــفــيــلم قــصّــة ايــفــان
طــالب في الـثــانــويـة يُــعـاني من
الـــقــلق االجـــتــمـــاعي وتــنـــقــلب
حـيـاته رأســاً عـلى عـقب بـعـد أن
أقدم أحد زمالئه في الصف على
إنــهــاء حـــيــاته وبــذلك يــتــكــوّن
الـفـيلـم من تـركيـبـة مـعـقـدّة حول
ــراهـقــة واألعـراف االنــتـحــار وا

االجتماعية.   
وحــقّـقـت عـام 2015 مــســرحــيـة
ديـــــــــر ايـــــــــفـــــــــان هـــــــــانـــــــــسن
االستعراضية التي اقتُبس منها
الــفــيــلم جنــاحًــا فــحــصـلـت عـام
 عــلى ست جــوائــز  تـوني2017
ـسـرحـية اخملـصـصة لألعـمـال ا
إحداهـا عن فئة أفـضل مسـرحية
موسـيقيـة. ويؤدي بن بالت (27
عــامـــا) دور ايــفــان هـــانــسن من
جديد إنّما على الـشاشة الكبيرة
ـــرة بــعـــد أربع ســنــوات هــذه ا

ومــخـــرج فــيــلم  دون  لــلــكــنــدي
ـديـرة دوني فـيـلــنـوف.  وقـالت ا
الــتـنـفــيـذيـة لــلـمـهــرجـان جـوانـا
فـيـسـينـتـشي قـبل أشـهـر  أعـتـقد
أنّــنـــا تــأثــرنــا بــشــكل مــخــتــلف
عـنـدمـا لـم تـكن مـتـأكـدة عـمّـا إذا
كــان اجلــمــهــور ســيــحـضــر إلى

العروض األولى لألفالم أم ال. 
وتــضـررت الــعـاصــمـة الــكـنــديـة
بـــشــدة من الـــوبــاء فـي األشــهــر
األخـــيــرة لـــكــنـــهــا بـــدأت تــرفع
إجراءات احلـجـر تدريـجـاً وهذا
مــا ســيـحــول دون بــيع الــفــشـار
لـرواد الــسـيـنــمـا فـيـمــا سـتـبـقى
حانات الوجبات اخلفيفة مغلقة.
ويـــبـــلغ مـــجـــمـــوع األفالم الـــتي
هرجان نحو مئت تُعرض في ا
أي أكـــثــر من ضـــعف تـــلك الــتي
ــنــصــرم ولـكن عُــرضت الــعـام ا
أقـل بــــأشــــواط عـن عــــدد األفالم
الـطـويـلــة والـقـصـيـرة الـتي درج
ـهــرجـان عـلى عــرضـهـا والـذي ا

يقرب عادةً من 300.

على نـيـله جائـزة  تـوني  ألفضل
ـثل في مـسـرحـيـة مـوسـيـقـيـة.
ـــهــرجـــان الــكـــنــدي ـــنح ا وال 
جـائـزة تخـتـار الـفـائز بـهـا جلـنة
حتــكـــيم بل جــائـــزة اجلــمــهــور
فــقط لـــكـــنه غــالـــبـــاً مــا يـــحــدد
توجهـات السبـاق إلى األوسكار.
وســـيــكـــون عــدد اجلــمـــهــور في
الـــقــاعـــات مـــحــدوداً نـــظــراً إلى
اســـتـــمـــرار تـــطـــبـــيق الـــقـــيـــود
الــصــحـــيــة وتــقــام عــروض في
الهـواء الـطلـق يحـضـرها الـناس
من داخل سياراتهم وفق أسلوب
 درايـف إن  إضــــــــــــافــــــــــــة إلـى
استمرار عرض األفالم بالصيغة
الـرقـمـيـة كـمـا في الـعـام الفـائت
عـلى عـكس مـهرجـاني الـبـنـدقـية
وكــان الـلــذين عـادا تــقـريــبـا إلى
الوضع الطـبيعي. وسـيكون عدد
الــــنـــجـــوم احلـــاضــــرين أقلّ من
ـنتـظر حـضور العـادة لكن من ا
بينيديكت كامبرباتش وجيسيكا
شــاســتــاين وســيــغــورني ويــفـر
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وعـد احملدَّد عند الـساعة الـتاسعـة صباحاً إِلى أقبلتْ ناهـدة العشـبي با
دار أخـتي الــكـبــرى الــتي انـصــرفت قـبـل سـاعــة إِلى عـمــلـهــا الـوظــيـفي
نزل مضجعاً مشتعالً ـدارس واصبح ا واصطحبت معها أطفالها إِلى ا
باحلب والـوجـد والشـبق لكـلـينـا أجل لم يـكن في البـيت تـلك السـاعة إالَّ
لتهبـ بالرغبة اجلامحة وح اصـبحنا في غرفة االستقبال جسدينا ا
دَنتْ مـنّي لتـشمَّ بـعـمق رائـحة صـدري ومـرَّغتْ وجـهـها الـقـمـحي الـطري
على يدي ثمَّ ابتعدت لتجلس على األريكـة بعد أن تركت عباءتها تستريح
ـدرسـي تـنــورة سـوداء عـلـى أرضـيــة الـغــرفــة كـانت تــرتــدي دثـارهــا ا
وقمـيصـاً ابيض شـفافـاً يظـهر مـفاتن نـهديـها الـطليـق حـتى بدأت تـفتح
أزرار القـمـيص عـلى مـهل فـأبصـرتُ قـطـرات عرق صـغـيـرة تـضيء على
نـهـديـهـا; اقـتـربت مـنـهـا ألشـرع بـإزالـةِ حـبـات الـعـرق بـلـسـاني ثمَّ لـثـمُت
حلمتـيها وهي تطـلق تأوُّهات الـنشوة; أسكـنت رأسي ب نهديـها لدقائق
بـيـنـمـا امـتـدَّتْ يـدهـا لـتـدلـيك شــعـري ثمَّ رفـعتْ رأسي لـتـحـدّق بـعـيـنـيـهـا
النرجسيـت الشهـيت إِلى عيني  كـأنّي رأيتُ جنيالً يلمع في حـدقتيها
وراحت تـمـصُّ بـعـنـف شـفــتي الـســفـلى فــنـهــضتُ بـهــا بـعــد أن نـضـوتُ
قميـصها وتـنورتهـا وأصبحـت عارية إالَّ من قـطعة قـماش فضـيَّة مضـيئة

فتول .. قلت لها: تغطي ما ب فخذيها ا
- ارقصي لي.

سحبتْ لـفاعي األخضـر من حول رقبـتي لتطـوّق به خصرهـا الرشيق ثمَّ
كبـست على أحـد أزرار جـهاز الـتسـجـيل بعـد أن ألقـمـتهُ شريط كـاسيت
ـوسيـقـية ـقدَّمـة ا درسـيـة بدأتُ اسـمع مـعهـا ا انتـشـلتُه مـن حقـيـبتـهـا ا
ألغنـية أنت عـمـري للـسيـدة أم كـلثـوم وفتـاتي الـقمـحيـة تعـصـر بنـهديـها
ـنبثقة من أوتار وتتلوى أمامي على أنـغام موسيقى محـمد عبد الوهاب ا

آلة الكمان:
.. .. دندانْ .. دنْ .. دندانْ - دنْ

طبخ وشربت جرعة من ثير فخطـفت إِلى ا شهد اإلبـاحي ا  لم احتمل ا
اخلمر وعـدت جالـساً عـلى األريكة أراقب رقـصتـها الـشرقيـة التي تـقطر

عسالً وصرتُ أنشدُ لها:
لهمة - في مداري تصبح ا

اسيُّ ضوء   قلبك ا
طفأة   للعيون ا

 ح تمش الهُوينى 
 فوق تاج السنبلة

 يصبح الورد خجوالً
 ثمَّ يهمي من جناحيك الرحيق

 فيصير احلقل شهداً
 وأراك ملكة. نهـضتُ ألشرب جرعة أخرى من اخلـمر لكنهـا اعترضتني
في الــطـريق لــتـلــقيَ بــجـســدي عـلـى األريـكــة بـعــد أن خـلــعتْ بــنـطــلـوني
وسروالي الداخلي وراحت تزحف على جسدي ثمَّ بدأت تلبط; انصرمتْ
دقائق تكهرب بها دمي حتى استقامت بـجذعها لتجلس على فخذيّ هذه
ـصـقـولـ وتـكبـلـنـي بهـمـا ثـمَّ أخذت تـنـهض ـرة وهي تـفـتح سـاقـيـهـا ا ا
تـوثب وانـا مـنـغـمـر بـرضـاعـة نـهـديـها حـتى وتـهـبط عـلى خـوذة رمحـي ا
تزجـاً مع صمغها داهمت روحينا رعـشة صاعقـة وتدفق حليبي يـغلي 
ـطـر عـلى بطـني وراحت بـغـيبـوبـة طويـلـة على األبيض احلـار الـذي بدأ 
صدري الالهـث وأم كلـثـوم بـصـوتهـا الـشـجي تـصدح:  –علـمـوني أندم

.. اضي وجراحُ على ا
بعـد أن أفـاقت.. قـفـزت مـثل مـهرة نـافـرة لـتـسـتحم بـيـنـمـا انـصرفت إِلى
طـبخ أشـرب جـرعة أخـرى من اخلـمـر حـ أطلَّت من جـديـد كـانت قد ا
ارتدت مالبسها لتجلس إِلى جواري على األريكة وهي تستنشق برقبتي

كقطة جائعة وتداعب أصابعي قلت لها بدون تمهيد:
ارس بها لهونا.. رة األخيرة التي  - هذه ا

اهتزَّ جسدها غضباً ورفعت أصابعها لتغلق فمي برفق ثمَّ قالت بتوتر:
- ال أريد أن اسمع تهديداً منك مرة أخرى. 

- ولكنها احلقيقة.. سأغادر إِلى الشمال..
تبسَّمت بوجهي غير مصدقة اخلبر ثم طبعت قبلة على يدي ثمَّ قالت:

- متى نتزوج?
- هل تذهب معي إِلى الشمال?

درسـيـة وقالت نهـضت مـنزعـجـة لتـرتـدي عبـاءتـها ثمَّ حـمـلت حقـيـبتـهـا ا
بحزم:

دينة? - سأنصرف.. أال تأتي معي إِلى مرآب ا
أطرقت رأسي ولذت بصمت سافل لكنها أمسكت بيدي وصاحت:

- هيا انهض معي.
 لم أطاوعها وبقيت مـتسلَّحًا بـصمتي وبرغبتي عـدم مبارحة الدار وح
حملتْ أنَّ سـحـابـة حـزن تـغـزو قـسـمات وجـهـي زرعت قـبـلـة خـاطفـة عـلى
شـفــتي وابــتـعــدت عــني وهي تــقـول:  –سـأجــيئ في األســبـوع

القادم عند الصباح.. مع السالمة.
وانـصـرفت.. حـ تـأكـدت من خـروجـها أجـهـشت
بـالــبـكــاء الـذي كـان يــحـاصــرني.. بـكــيت بــحـرقـة
وبقيت اشـرب اخلمر والدمـع ينهمـر من عيني وأم

: كلثوم تشدو بحرقةٍ
- أنت عمري.
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بـــعــدمـــا انــشــغـل الــوسط الـــفــني
ـطــربـة الــسـوريـة بــأخـبــار زواج ا
أصـالة نصري من الشاعر العراقي
فــائق حــسـن خـرجـت نـصــري عن
صـمـتـهـا لـتـعـلن ارتـبـاطـهـا بـشـكل
رســــمي. ونــــشـــرت صــــورة عـــبـــر
حـســابـهـا عـلى (إنـسـتـغـرام) فـجـر
امـس االثنـ بـالـفـسـتـان األبيض
إلـى جـانب عــريـســهـا مــؤكـدة أنه
الــــصـــديـق األقـــرب إلى قــــلـــبــــهـــا
وشـاكرة األصدقـاء واحملب الذين
فـرحـوا لـزواجـهـا. وكـتـبت مـعـلـقـة
عـــلى الـــصـــورة (من وقـت عــرفـــته
وهو األقرب لنفسي كصديق غال)
مــضــيـفــة أنـهــا تــثق به جـدا وأن
شتركة بـينهما الكثـير من األمور ا
تيـنة.كـما أشارت إلى والـصداقـة ا
أن (حلــظـة حــوّلت مــشـاعــرهـمـا ..
السـيـمـا أن بيـنـهـما حـبـا صـادقا).
وقــالت: (مـعه حــسّـيت أني بــخـيـر
ألنّه مـتل مـا تـمـنـيـته دائـمـا واكـثر
بــيــفـهــمــني بــدون شـرح وبــفــهـمه
بــــدون تــــكــــلف هــــو واضـح وانـــا
عـفويه لهـذا نحن مـعا نبـدأ وكأننا
نـــولـــد لــلـــتـــو).وأضــافت(أنـــهـــمــا
يـحترمـان جميع مـسؤوليـاتهما و
أنـهــمـا سـيـعـلـمـان أوالدهـمـا كـيف
تــســتــمــرّ احلــيــاة وحتــلـو بــاألمل
ــة واحملـــبّــة واإلخالص والـــعـــز
وســنــعـــطــيــهم من هــذا الــشــعــور
الـطيّب مؤونة لغد نتمنّى أن يكون

دون أي ضرر).
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{ سـان فرانسـيسكو (أ ف ب)  –أرجئت
مــحـاكــمــة مـؤســسـة شــركــة  ثـيــرانـوس
ز الـنـاشئـة لـتحـالـيل الدم إلـيـزابيث هـو
ــقـبل بـانــتـظـار صـدور حــتى األسـبـوع ا
نــتـائج فـحص أجــري عـلى أحـد أعـضـاء
هــيــئــة احملـلــفــ إثــر إعالن مــخــالــطـته

مصابا بفيروس كورونا.
وقــال الــقــاضي الــفـدرالـي إدوارد دافـيال
إثـر جـلــسـة مـقـتـضـبـة عـبـر الـفـيـديـو إن
احملـــــاكـــــمـــــة ســـــتـــــتـــــوقـف حـــــتى 14
أيـلول/سـبتـمبر ولـيس اجلمـعة كـما كان
مــقــررا في الــســابـق مــوضــحــا أن أحـد
أعــضـاء هــيـئــة احملـلــفـ قــال له إنه قـد
ــصــابـ يــكــون خــالط قــبل أيــام أحــد ا

بفيروس كورونا.
وتـنـتظـر احملـكمـة نـتيـجة الـفـحص الذي

ضاد أجـراه العضو وهو تلـقى اللقاح ا
لـــكــوفــيــد- 19ووضـع كــمــامـــة والــتــزم
بـالــتـبـاعـد اجلـسـدي خالل احـتـكـاكه مع

أعضاء الهيئة اآلخرين.
ـتوقع استمرار محـاكمة إليزابيث ومن ا
ـز جنـمة سـيـليـكـون فـالي السـابـقة هـو
أسـبوعا عـلى األقل في سان خوسيه 13

بوالية كاليفورنيا.
تهمة وعـلى الهيئة حتديد ما إذا كانت ا
ــراقـبـ ـســتـثــمـرين وا ضــلـلت عــمـدا ا
بـحسب تأكيد االدعاء أم أن ما حصل لم

يكن بسوء نية.
ــز  12اتـــهـــامــا تـــتـــعــلق وتـــواجه هـــو

باالحتيال وتشكيل عصابة أشرار.
ــز شــركـة  ثــيــرانـوس وقــد أنــشـأت هــو
لـلـتـشـخـيص الـطـبي عام  2003وهي ال
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تـزال في التاسعة عشرة مروجة ألجهزة
اعـتُبرت في حـينه ثوريـة وقادرة بحسب
مـا ادعت عـلى إجراء مـا يصل إلى مـئتي

اخــتــبــار طــبي بــاالســتــعــانــة بـبــضع
قـطرات دم بـطريـقة أسرع وأرخص من
اخملــتـــبــرات الــطـــبــيــة الـــتــقــلـــيــديــة.

{  دبي (أ ف ب)  –يــعـمـل خـبـراء
في أحـد مـراكـز األبـحـاث الـعـلـمـية
فـي دبي عـــــلى مـــــدار الـــــســـــاعــــة
الســتــنــســاخ اجلِـمــال بــعــدمـا زاد
الـطلب عليهـا في ظل رغبة كثيرين
ـيّـزة قـادرة بــاقـتـنــاء حـيـوانــات 
عـلى حصد اجلـوائز في مـسابقات

جَمال اإلبل.
وقــد ال يـنـعم كـل جَـمل بـالــشـفـتـ
ثاليت والرقبة الطويلة األنيقة ا
ــــكن لــــلــــزبــــائن األثــــريـــاء لــــذا 
اسـتــنـسـاخ أفـضل اجلِـمـال لـديـهم
بــأخـرى مـطـابـقـة لــهـا تـمـامـا.وفي
مــركــز الــتـكــنــولــوجـيــا احلــيــويـة
ــــطل عـــلى اإلجنـــابــــيـــة في دبي ا
نـــاطــحــات الــســـحــاب في اإلمــارة
اخلـلـيجـيـة الثـريـة ينـكبّ الـعلـماء

{ بامبيلور (السنغال) (أ ف ب) –
ضــــــــجّت مــــــــواقـع الـــــــتــــــــواصل
االجــتـمـاعي فـي الـسـنــغـال أخـيـرا
بــشــعــار  لــكلّ أســرة كـيـس بـصل
حلثّ الـسـنغـاليـ على شـراء هذه
اخلـــــضـــــروات الـــــتـي تـــــتـــــعـــــفّن

محاصيلها بسبب قلّة الزبائن. 
في بــامـبـيـلـور أحـد مـراكـز إنـتـاج
الــبـصل في الــسـنــغـال عــلى بـعـد
نــــحـــو ثالثــــ كـــيــــلـــومــــتـــراً من
الـعاصمة السنغالية دكار يتجاوز
الــعــرض الــطــلب بــكـثــيــر في ظل
ــشــتــرك لــلــمــنــافــســة الــتــأثــيــر ا
ـمــارسـات الـزراعـيـة األجــنـبـيـة وا
الـضـارّة أو حـتى قـدرات الـتـخزين
غـيـر الـكـافـيـة. وتـتـراكم شـبـاك من
أكـــــيــــاس الـــــبـــــصل وزنـــــهــــا 25

كـيلـوغرامـا على طـول األرصفة من
دون أن جتد من يشتريها. 

ويــقــول الــعــامــلـون فـي اجملـال إن
ـا شكّل هـذه الـسـنة صـعـبـة فلـطـا
بــيع اإلنـتــاج الـوطـني مـن الـبـصل
ذي الـنكـهة الـقويـة مصـدر قلق ألنّ
لـلبصل أهـمية كـبيرة في الـسنغال
الـتـي تنـتج  450ألـف طن من هذه
اخلـضـر كلّ عـام.  ويقـول آرام فاي
(50 عــامــا) الــذي يـعــمل فـي حـقل
خُضار إن البصل  يُطهى في شتى
أنــواع األطــبـاق. ويــحــتلّ الــبـصل
ــــرتــــبـــة األولـى عـــلـى صـــعــــيـــد ا
ـنتـجة في ـستـهلـكة وا الـكمـيات ا
الـسـنغـال وفـقًا لـتـقريـر صادر عن
مــنــظـمــة األغـذيــة والــزراعـة لأل
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ويـقول مـدير وكـالة تـنظـيم السوق
أمادو عبد السي إن البصل مصدر
رزق نـــحــو مــئــتي ألـف مُــنــتِج في
الــســنــغــال حــيث أكــثـر مـن ثـلــثي
أفـراد الـفـئـة الـعـاملـة من أصل 16
مـليون نسمة يـعملون في الزراعة
مــنـهـم ديـونغ مــاسـيي (71 عــامـا)
الـذي ينظـر إلى كميـات البصل في
ـمــتـدّ عــلى مــسـاحـة مــسـتــودعه ا
مـتـراً مـربعـا وقـد بـدأ الكـثـير 450
مـنها يفرّخ.   ويـضيع ثلث اإلنتاج

كل عام بسبب هذا الوضع.
ويـتـنـهّد مـاسـيي قـائلًـا  سـأوزّعـها
عـلى نـساء احليّ .وانـخفض سـعر
كـيس الـبصل بـزنة  25كـيلـوغرامًا
بشكل كبير من ما  14و 16دوالرا
مــنــذ بــضـعــة أشــهــر إلى نــحـو 9
دوالرات حـالـيـا ويُبـاع بـسـعر أقلّ
بـــــعــــــد في حـــــال كــــــان جـــــزء من
احملـــصــول غـــيــر طـــازج.  ويــلــوم
ديــونغ مــاسـيي الــدولـة الــتي كـان
يـجب أن توفر غـرفة تبـريد عمالقة

للبصل بحسب قوله. 
غـير أن نـقص السـعة في الـتخزين
ـشـكـلـة الـوحـيـدة وراء لـيـس هـو ا
هـذه األزمـة فقـد قالت مـنـظمـة فاو
إن رداءة نــوعــيــة الــبـصـل احملـلي
تــــؤدي إلـى خــــســــائـــــر كــــبــــيــــرة

واستحالة تخزينه .
ــتـخــصـصــون إن جـودة ويــقـول ا
الــبـذور مـشـكـوك بــأمـرهـا إضـافـة
يل إلى حصاد البصل بوقت إلى ا
مـبـكـر جـداً ح يـكـون رطـبًـا جدًا

. نافس بهدف بيعه قبل ا

ـنطـقة ويـجري في جـمـيع أنحـاء ا
تــفـــحــصــهــا من قـــبل خــبــراء في
مـســابـقـات تـخـيّم عــلـيـهـا أحـيـانـا
فـــضـــائح اســـتـــخــدام عـــمـــلـــيــات
شاركة فيها. التجميل على اإلبل ا
وقـال سـعـود الـعـتـيـبي الـذي يـدير
مـزادا للجِمـال في الكويت إنّ عمله
يـــتــعــلّق بـ جَـــمــال  احلــيــوانــات
مـضـيـفـا أنّ  سـعـر اجلـمل يـتـحـدّد
بــحــسب جَــمــاله وصــحّــتـه ومـدى
شـهرة ساللته . وتـابع أن  الزبائن
حـريـصون عـلى رؤيـة األم لتـحـديد
جــــــمـــــالـــــهــــــا قـــــبـل شـــــراء اإلبل

الصغيرة.
قـــبل  12عـــامـــا أعـــلـــنت دبي عن
والدة أول جَـــمـل مـــســـتـــنـــسخ في
الــعـالم. وأبــصـرت  إجنــاز  الـنـور
في 8 نــيــســان/أبـريل 2009 بــعـد
أكـثر من خـمس سنـوات من العمل
واألبــحــاث.ومــنــذ الــلــحــظـة الــتي
ولـــدت فــيــهــا  إجنـــاز  أصــبــحت
عـمـليـات االسـتنـسـاخ أمرا شـائـعا
بـ محـبّي اإلبل.وقال واني بـفخر
ـا أكثر نـحن ننـتج اآلن الـكثـير ر
من 10 إلى 20 مـــولـــودا كـل عــام.
هـذه الـسـنـة لـديـنا  28حـالـة حـمل
ــاضي كـان (حــتى اآلن) والــعـام ا

لدينا  20حالة .
وأضــــاف وانـي وهــــو جــــالس في
مـختبـر بجوار جمل مـستنسخ في
ركـز يـخرّج صـنـدوق زجـاجي أنّ ا
أبـطال سباقـات وحيوانات مـنتجة
لـلـحـليب… وفـائـزات في مسـابـقات

جَمال تسمّى ملكات .

وتُــــعـــرف اجلِـــمـــال بــــاسم  ســـفن
الــصـحـراء  وكـانت تـسـتـخـدم في
ــاضي لــلـتــنـقّل عــبـر رمــال شـبه ا
اجلـزيـرة الـعربـيـة حـتى أصـبحت
رمــزا تـقــلـيـديــا لـلــخـلــيج.والـيـوم
ّ اسـتــبـدالـهــا بـسـيـارات بــعـدمـا 
الــدفـع الــربــاعي الــتـي تــســتــهــلك
كـميـات كبـيرة من الوقـود كوسـيلة
نــــقـل رئــــيــــســـــيــــة أصــــبـح يــــتم
ـسـابـقـات وفي اسـتــخـدامـهـا في ا
إنــتــاج الــلــحــوم واحلــلـيـب. وقـال
واني  لـقد استنـسخنا بعض اإلبل
الــتي تـنــتج أكـثـر من  35لــتـرا من
توسط 5 احلليب يوميا  مقارنة 

لترات لدى اإلبل العادية.
ومـنتـجات حـليب اإلبل شـائعة في
اخلـليج بينما يـتم تقد منتجات
ــطـاعم أخــرى مــثل الــلــحــوم في ا

الفاخرة.
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ويـلقى اسـتنـساخ الـكالب واألبقار
واخلــيــول رواجــا في الــعــديـد من
الــــبـــلـــدان عــــلى الـــرغـم من قـــول
جــمــاعـات تــدافع عن احلــيـوان إن
الـعملية تسبّب مـعاناة للحيوانات
الـــتي تــوفـــر خاليــا الــبـــويــضــات
وحتــمل األجـنّــة.في اإلمـارات بـات
الـطـلب على اقـتـناء اإلبل  اخلـارقة
فـي عـيـادات االسـتــنـسـاخ في هـذه
ـــرافق الــــدولـــة الــــثــــريـــة وهـي ا
الـوحـيـدة من نـوعـهـا في اخلـلـيج
كـبيـرا لدرجـة أنّهـا طوّرت تـقنـيات
ـواكـبـة الـطلب إلـى جانب جـديـدة 

تقنية االستنساخ.
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