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الـعـام حملـافــظـة طـهـران ووكـيل احملـكــمـة الـدولـيـة سـيـد
ــســـتــشــارين مـــصــطــفى ســـيــد اشــرفـي  وعــدد من ا
الـقـانونـيـ وكـذلك مسـتـشار الـدائـرة الـقانـونـية الـعـامة
للـشؤون الـدوليـة في وزارة اخلارجـية االيـرانيـة) وتابع
ـشـتركـة لـلـتـحـقيق في الـبـيـان ان (اللـجـنـة الـقضـائـيـة ا
ضـم رئــيس هــيــئــة ــطـــار عــقــدت اجــتــمــاعــا  حــادث ا
ــشــرف االشــراف الــقــضــائي مــســلـم مــتــعب مــدب وا
ـــدعي الـــعــام خـــالــد الـــقـــضــائـي رزاق كــاظـم رسن وا
رخيـص ومديـرعـام دائـرة احلـراسات الـقـضـائـيـة رحيم
عـــبـــد حـــسن عن اجلـــانب الـــعـــراقي وســـيــد اشـــرفي

ستشارين القانوني عن اجلانب االيراني).  وا
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نـاقش رئـيس مـجـلس الــقـضـاء االعـلى فـائق زيـدان مع
وفـد  قــضـائي ايــراني  الــتـحــقـيــقـات اجلــاريـة بــشـأن
اغـتـيـال نـائب رئـيس هيـئـة احلـشـد الشـعـبي ابـو مـهدي
ـهــنــدس وقــائــد فــيــلق الــقــدس فـي احلــرس الــثـوري ا
االيـراني قــاسم سـلــيـمـانـي بـضـربــة جـويـة قــرب مـطـار
بــغـداد. وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمــان) امس ان (زيـدان
ـتــابـعـة ـكــلف  اسـتــقـبل الــوفـد الـقــضـائي االيــراني ا
ـــطــار الـــتي أدت إلى ــة ا الـــتــحـــقــيق اخلـــاص بــجـــر
ـطار ـهنـدس وسـليـمـاني ورفـاقهـمـا قرب ا استـشـهاد ا
ـاضي) وتــابع ان (الـوفـد ضم مــعـاون الـنـائب الــعـام ا
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اتــســعت حــمالت الــتــضــامن مع
طــلــبــة جــامــعــة الــســلــيــمــانــيـة
احملتـجـ منـذ اربـعة ايـام  ففي
بـغـداد شـهـدت كل من االعـظـمـيـة
وقفات تضامن وساحة التحرير 
مع طلـبـة جامـعـات االقلـيم الذين
خــرجــوا بــتــظــاهــرات واســعـة 
احـــتــجــاجـــا عــلى قــطـع مــنــحــة
الـطـالـبــة ولـدعـوة احلـكـومـة الى
ـعيـشية في معـاجلة اوضـاعهم ا
ظـل الــــظـــــرف الــــراهـن. ونــــددت
اللجـنة التـنفيـذية الحتاد الـطلبة
ــمــارســات الــعــام فـي الــعــراق 
الـقـمع الـتي تـعرض لـهـا الـطـلـبة
في السليمانية وقالت اللجنة في
مارسات بيان امس (ال للـقمع وا
الـبـوليـسـيـة) مـطالـبـا بـ (ايـقاف
الحـــقـــة حـــمـالت االعـــتـــقـــال وا
الـتـعـسـفـيـة لـلـطـلـبـة احملـتـج 
ومــحـــاســبـــة الـــعــنـــاصـــر الــتي
مـارست الــعـنف جتـاه الــطـلـبـة).
ورصـد مـركـز مـيـتـرو لـلـدفـاع عن
حـقـوق الـصــحـفـيـ انـتـهـاكـات
ارتـــكـــبت بـــحـق فــرق إعـالمـــيــة
بـاشر بعـضهـا كان أثـناء الـبث ا
ـركز الحداث الـتـظـاهرات.وقـال ا
في تــقــريــره إنه (لــلــيــوم الــرابع
عـلى الـتـوالي بـدأت الـتـظـاهـرات
الـــــطـالبـــــيــــــة في مــــــدن اربـــــيل
والـســلـيـمــانـيـة وحـلــبـجـة وكالر
ورانيـة ودربنـديـخان وجـمجـمال
وسـوران وخـانــقـ تـؤكـد نـفس
ـطـالب الـسـابقـة مـلـتـحـقـا بهم ا
اعـــــدادا من خـــــريــــجـي االعــــوام

ــاضــيــة) مــشـيــرا الى (جتــمع ا
طـالب داخل جـــامــــعـــة هـــولـــيـــر
الـــطـــبـــيـــة  حـــيث مـــنـــعـــوا من
اخلــروج الى الــشــارع الــرئــيس
في مــا جتــمع الــعــشــرات مــنــهم
امام وزارة التعـليم العالي وسط
انـــتــــشـــار امـــني مـــكـــثف ومـــنع
االعـالمــــــيـــــــ الــــــتــــــقـــــــرب من

التجمعات). 
بـــدوره  اكــد ســـمــيـــر هــورامي
ـــتـــحـــدث بـــاسم نـــائب رئـــيس ا
وزراء االقـلــيم في تــصـريح امس
أن (حـكـومـة كـردسـتان قـررت في
اجـــتــمـــاعــهـــا الــذي عـــقــد امس
تـــخـــصــيص مـــيـــزانــيـــة لــوزارة
الــتــعــلــيـم الــعــالي حلل مــشــاكل
الــــطــــلـــبــــة) واضــــاف ان (هـــذه
يزانية ستنفق على حل مشاكل ا
األقسام الداخـلية للطـلبة وتأم
اخلـدمات لـهـا ومسـاعـدة الطـلـبة
ـتــعــسـر). ــادي ا ذوي الــوضع ا
ويتظاهر قسم من طلبة جامعات
ومـــعـــاهـــد االقـــلــــيم مـــنـــذ ايـــام
بـصرف مـنح دراسـية لـلمـطـالبـة 
رأى الـــنـــائب لـــهـم. من جـــانـــبه 
السـابق محـمد شـياع الـسوداني
ان (هـــجــرة الـــعـــراقــيـــ ألوربــا
وتــظـاهــرات الــسـلــيـمــانـيــة ومـا
تــشــهــده بــعض احملــافـظــات من
احـتـجـاجات ومـا نـلـمـسه يـومـيا
ـواطـنـ مـعـيـشـيًّـا من مـعـانـاة ا
وخـدمـيا وأمـنـيـا مـؤشـرات على
نـقـمـة شـعـبـيـة لن تـصـبـر طـويال
عــلى الـــفــشل الــواضح بــجــمــيع
األصـــعـــدة). ويــؤكـــد خـــبــراء ان
قـانــون مـنـحــة الـتالمـيــذ وطـلـبـة
ــدارس احلـكــومــيـة  اقــر مــنـذ ا

اعوام  لـكنه لم يـطبـيق منـذ عام
ـنشور  .2014وينص القـانون ا
في جريدة الوقائع العراقية على
(صــرف مــنــحــة مـالــيــة شــهــريـة
للتـالميذ والـطالب العـراقي في
ـتـوسـطة ـدارس االبـتدائـيـة وا ا
دارس واإلعداديـة احلـكومـيـة وا
الـــتــابـــعــة إلـى دواوين األوقــاف
والـشؤون الـديـنيـة  حـيث تـكون
بــنــحـو  30ألف ديــنــار شــهــريـاً
رحلة االبـتدائية و 50 لتالميـذ ا
رحلة ألف دينار شهريـاً لطالب ا
توسطة واإلعـدادية).  وتستمر ا
تـــظــــاهـــرات طــــلـــبــــة جـــامــــعـــة
الــسـلــيـمــانــيـة  وسط تــصـعــيـد
وتـــوسع رقـــعــة االحـــتــجـــاجــات
لـتــصل إلى سـوق الــسـلـيــمـانـيـة
الـكــبـيـر.  فـيـمــا تـواصل الـقـوات
األمــــنــــيـــة مــــحــــاوالت تــــفــــريق
ـتــظـاهــرين.  وأظــهـرت صـور  ا
قيام الطالب بجمع بـقايا القنابل
الــــــغــــــازيـــــة وسـط جــــــامــــــعـــــة
الــســـلــيــمــانــيــة. واقــدم عــدد من
ـتظـاهـرين في احملـافـظـة  على ا
حـرق مـبـنـى مـقـر حـركـة تـغـيـيـر.
وذكر شهود عيان ان (متظاهرين
في الـسـلـيـمـانـيـة اضـرمـوا الـنار
في مــقـر مــبـنى حــركـة تــغـيــيـر)
واشــاروا الى ان (الـســلـيــمـانــيـة
تظاهرين تشهد مواجهـات ب ا
والقوات األمـنيـة). بدورها دعت
ــان اإلقــلــيم ريــواز رئــيــســة بــر
فـــائق خـالل جـــلـــســة الـــثـالثــاء
اضـي وزيري الـتـعلـيم الـعالي ا
ــالـيــة حلـضــور جـلــسـة امس وا
ناقشة األربعاء أو غد اخلميس 
هـــــذه األزمــــة. ووافـق مــــجـــــلس
الوزراء عـلى شمـول احملاضرين
بـــامــتـــيـــازات قــرار  ?315بــعــد
تــظـــاهــرات كــبـــيــرة في عــدد من
احملــافـظــات. وقـال بــيــان تـلــقـته
(الـزمـان) امس ان (اجملـلس عـقـد
جــلـــســتـه بــرئـــاســة مـــصـــطــفى
ووافق عــلـى شــمـول الــكــاظــمي 
احملـاضـرين اجملـانيـ في وزارة
ــعـــتــمــدة الــتــربـــيــة بـــاالجــور ا

وازنة).  با
في غــضــون ذلك بــحث مــحــافظ
ذي قار احـمد غـني اخلـفاجي مع
رئـــيس اســـتـــئـــنـــاف مـــحـــكـــمــة
احملافـظة الـيـات حسم الـدعاوى
ــــرفـــــوعــــة ضــــد الــــكـــــيــــديـــــة ا

تظاهرين. ا

حــالــة خــصـــصت لــلــعــمــلــيــات
اجلـراحـيــة  وكـذلك الـتـصـويت
لـدعم  11حــالـة صـحــيـة طـارئـة
وحـــالــتي زواج وســتــة حــاالت
حريـق وسرقـة فـضالً عن صرف
مـبــلغ مـالي حلــالـة مـن الـتــمـيـز
واالبــــداع) من جـــــانــــبه  اكــــد
الــدلـيــمي ان (الــعــمل مــســتــمـر
بــــشـــكل دؤوب من اجل تـــأمـــ
الرعـاية الـصحـية واالجـتمـاعية
لــتــمــكــيــنــهم من لــلــمــوظـــفــ 
مــواجــهــة مــتــطــلــبــات احلــيـاة
تميز).  وحتفيزهم على األداء ا

الـتــربـويـة. وذكـر بـيـان لـلـوزارة
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(الـــدلـــيــمـي تــرأس اجـــتـــمـــاعــا
العـــضـــاء صـــنــدوق الـــتـــربـــيــة
ـــركـــزي  صـــوت خـالله عـــلى ا
 899حــالـة انـسـانــيـة وصـحـيـة
ــديــريـات قــدمت مـن مـخــتــلف ا
الــعـــامــة لــلــتــربـــيــة في بــغــداد
واحملــــافـــــظــــات  حــــيـث تــــمت
ــوافــقــة عــلى مــنح مــســاعــدة ا
مـاليـة لـنـحو  103حالـة وفاة و
 55حــالــة اصـابــة بــالـســرطـان
ـصــادقـة عـلى 721 فـضـالً عن ا

الـــصــبـــاحــيـــة في اجلــامـــعــات
احلــكـــومــيـــة لــلــعـــام الــدراسي
اجلــاري). مـشـددا عـلـى (تـوفـيـر
فــرصـــة لــلــمــكـــفــوفــ من ذوي
ـوالـيـد السـابـقـة لـسـنة 1990 ا
سـائـية لـلـتقـد الى الـدراسـة ا
فـي اجلـــامـــعـــات احلـــكـــومـــيـــة
وإعــــــــفــــــــائــــــــهـم مـن األجـــــــور
الدراسية). واعلن وزيـر التربية
اسـتـمـرار عـلي حـمـيـد الـدلـيـمي
صـــنــــدوق الـــوزارة فـي اعـــانـــة
ـرضـيـة واالنــسـانـيـة احلــاالت ا
ـؤسـسة لـلـمالكـات العـامـة في ا
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قـــرر وزيـــر الــتـــعـــلـــيم الـــعــالي
والبحث العلمي نبيل كاظم عبد
الـــصــاحب  شـــمــول الـــطــلـــبــة
كـفوفـ بالـتقـد الى القـبول ا
ـركزي لـلـجامـعـات. وقال بـيان ا
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (عـبـد
الـصاحب وجـه بشـمـول الطـلـبة
ــكـفــوفــ مـن مــوالــيـد 1990 ا
بـالـتـقـد الى الـقـبول صـعـودا 
ركزي عـلى وفق رغبـة الطالب ا
ومـعــدله لاللــتــحـاق بــالــدراسـة
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ـؤسس ـتـقــاعـد وا ـوت مــسـاء امس االول الــثالثـاء الـلــواء الـطـبــيب ا غـيب ا
وصل جلراحـة الكـلى في الـعراق سـالم خـطاب عـمر. والـراحل من مـواليـد ا
عام 1932 تخـرج من كلـية الـطب بـجامـعة بـغداد عام  1956وكـانت دراسته
عـلى نـفقـة وزارة الـدفاع  وعـمل طـبـيبـا في مـستـشـفى الرشـيـد العـسـكري
لـكية وحاصل عـلى الشـهادة العـليـا (اف ار سي اس) من كلـية اجلراحـ ا
فـي ادنبـره وكالسـيـكـو  ثم نال لـقب االسـتـشـاري في اجلـراحة الـعـامـة عام
1987. وشــغل مــنـاصـب اداريـة طــبــيــة عــدة مـنــهــا مــديــر االمـور الــطــبــيـة
الــعـسـكـريـة ومـديـر عــام دائـرة مـديـنـة الـطب . واشـارت اجلــمـعـيـة الـعـراقـيـة
المراض وزرع الـكلى في نـعيـها لـلراحل (انه اجـرى اول عمـليـة لزرع الـكلى

في حزيران  1973وكانت االولى في منطقة الشرق االوسط).
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ــثــلــة االمــ فــاجــئـت احــاطــة 
ـتـحـدة في الـعـراق الـعـام لال ا
جـنـ بال سـخـارت امـام مـجـلس
ـعــتـرضـ عـلى االمن الـدولي  ا
نــــتــــائـج االنــــتـــخــــابــــات الــــذين
اتــهـمــوهـا بــالـتــغــاضي عن ادلـة
الـــتــزويـــر الــتي قـــدمــهـــا االطــار
التنسـيقي خالل اجتمـاع جمعهم
بــهـا قــبل ايــام  حــيث رد عــضـو
حركة عصائب اهل احلق محمود
الـــربـــيــعـي امس عـــلى اإلحـــاطــة
بالقول انه (النستغرب من موقف
بالســـخــــارت وهي تـــكـــذب عـــلى
تحدة التي تمثلها منظمة األ ا
ـتلك في العـراق والسيـما إنـنا 
مـايـكـفي لـكـشـفهـا). لـكن  رئـيس
الـتيـار الـصـدري مقـتـدى الـصدر
وجه إشـــــــــادات بــــــــإحـــــــــاطــــــــة
بالســخـارت. وقــال إنـهــا (تــبـعث
ــيــة األمل وإنـــهــا تــوصـــيــات أ
جيـدة) ودعا الـصـدر في تغـريدة
رافــضـي نــتـــائج عـــلى تـــويـــتـــر 
االنــــتـــخــــابــــات إلى (مـــراجــــعـــة
أنـفــسـهـم واإلذعـان لــلـنــتـائج من

أجل الشعب الـذي قال إنه يـتطلع
إلى حــكــومـة أغــلــبــيـة وطــنــيـة).
وتــعــتــرض االحــزاب اخلــاســرة
عـلى نـتائج االنـتـخـابـات وتـقول
إن تـزويــرا واسع الــنـطــاق جـرى
فيـها وتـهدد بـالتـصعيـد. وطالب
الـــصـــدر (احملـــكـــمـــة االحتـــاديــة
ـهـنـية بـالـتـعـامل مع الـطـعـون 
وعــــدم الــــرضــــوخ لـــلــــضــــغـــوط
السـياسـية). وحذرت بـالسخارت
في إحاطـتـها بـوقت سابق من أن
ــكــبــوت في الــشـارع (الــغــضب ا
ـكن أن يـنـفـجر في أي العـراقي 
حلـــظـــة) مــؤكـــدة ان (الـــنــتـــائج
النهـائية لالنتـخابات تـصدر بعد
تـصـديق احملـكـمة الـعـلـيـا عـلـيـها
وانـتـهاء عـمـلـيـة الـبت بـالـطـعون
أوال). (تــــفـــــاصــــيل ص2) وأكــــد
عــضـو الــتـيــار الــصـدري عــصـام
حـسـ أن الــكـتل الـتـي تـتـحـدث
عن وجود تـزوير في االنـتخـابات
وعن فوضى قادمة في البالد هي
فـي الـــــواقـع تـــــعــــــطي اشـــــارات
لــلـمــجـتــمع الــدولي بـأن الــعـراق
وهذا ما يعزز مازال غير مستـقر 
بــقــاء الـــقــوات األجــنــبــيــة.وقــال

حــــســـ في تــــصـــريـح امس إنه
(ليس جـمـيع الـدول فيـهـا بعـثات
ــا فـــقط في وا ـــتــحـــدة  لأل ا
الدول القلقـة امنياً وبعض الدول
لــــذلك يــــجب ايــــصـــال األخــــرى 
رسالـة إلى العـالم أن الـعراق بـلد
قــوي وقــادر عـــلى إدارة مــلــفــاته
االقـــــتــــــصـــــاديــــــة واألمـــــنــــــيـــــة
والـــــعــــســــكــــريــــة) وأضــــاف ان
(اخلــاســرين دائــمـاً مــا يــذهــبـوا
بــعـــيــداً فـي ايــصـــال رســائل عن
العراق بأنه بلد غير مستقر وفيه

تــهـديــدات أمــنـيــة ومـتــجه نــحـو
ــفـوضــيـة الــفـوضى) وأعــلــنت ا
سـتقـلة لالنـتخـابات عن العـليـا ا
إعـادة عــد وفـرز مـحــطـات الـكـرخ
ـــثــنى والـــرصــافـــة والــنـــجف وا
طعون بها.وذكر بيان لها تلقته ا
ـــفــوضـــيــة (الـــزمــان) امس ان (ا
انهت إعـادة العـد والفـرز اليدوي
ــطــعــون بــهــا في لــلــمـــحــطــات ا
جــــانــــبي الــــكــــرخ والــــرصــــافـــة
ثنى بناء ومحافظتي النجف وا
عــلى قــرار الــهــيــئـة الــقــضــائــيـة
ــثـلي لالنــتـخــابـات بـحــضـور 
ـراقـب ـرشـحـ الـطـاعـنـ وا ا

( الدولـي واإلعالمـي اخملـول
مشـيرا الى انـها (سـترفع نـتيـجة
إعادة عملـية العد والـفرز اليدوي
لــــهـــذه احملــــطــــات إلى مــــجـــلس
ــفــوضــ التــخــاذ الــتــوصــيـة ا
ـــنــاســـبــة بــشـــأنــهـــا في ضــوء ا
ـتـبــعـة ورفـعـهـا إلى اإلجـراءات ا
الهـيـئة الـقضـائيـة لالنـتخـابات)
وتـابع (الـيـوم اخلـمـيس سـيـكون
مــــخـــصـــصــــاً إلعـــادة عـــد وفـــرز
مـحـطـات مـحـافـظـة نـيـنـوى آخر

طعون بها).  احملطات ا

سالم خطاب عمر
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اطــــاحت قــــوة مـن جـــهــــاز االمن
الوطـني  شبـكة جتـسس متـهمة
بـتــسـريب مـعــلـومـات امــنـيـة في
مــحـــافــظــة كــربالء. اشــار بــيــان
للجـهاز تـلقـته (الزمان) امس انه
ـــــعـــــلـــــومـــــات (بـــــنـــــاءً عـــــلـى ا
االســــتـــخــــبـــاريــــة الـــواردة ألمن
جنوب صالح الدين بشأن وجود
ـعـلـومـات في شـبــكـة لـقـرصـنــة ا
كــــربالء  شــــرعت مــــفـــارز األمن
الوطني بالتنسيق مع مفارز أمن
كـــــربالء بـــــتـــــفـــــعــــيـل اجلـــــهــــد
ـقاطـعة ـيداني  االستـخبـاري وا
عـلومات وتـمكنـت بعد مـراقبة ا
دامت أليـــام من تــفــكـــيك شــبــكــة
مؤلفة من خمسـة متهم يعدون
من اخــطــر شــبــكــات الــتـجــسس
والقرصنـة في العراق وقد جرى
تــــدوين اقـــــوالــــهـم اصــــولــــيــــاً
واعــتـــرفـــوا بـــتـــلـــقــيـــهم دورات
تدريـبـية خـارج الـبالد وسعـيهم
الخــــتـــــراق قــــواعــــد بـــــيــــانــــات
مـــؤســـســـات الـــدولـــة االمـــنـــيـــة
ـعــلــومـات اخلــاصـة وتــسـريـب ا
باجلـهـاز لغـرض بيـعـها) مـؤكدا
ـــتــهـــمــ الى (احـــالــة جـــمــيع ا
اجلــهـات الــقـانــونـيــة اخملـتــصـة
التـــــخــــــاذ االجـــــراءات الـالزمـــــة
بحـقهم). واعادت مـفارز الـشرطة
اجملـــتــمــعــيــة الـــتــابــعــة لــوزارة
الداخلية  خـمس فتيات هاربات
الى ذويـهن في ثالث مـحـافـظات.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (مفارز الشرطة اجملتمعية في
دائــــــــرة الــــــــعـالقـــــــــات واإلعالم
بـالـوزارة  وبعـمـلـيـات منـفـصـلة

اعادة خـمس فتـيات هـاربات الى
ذويهن بـعد أن قدمـت لهن الدعم
عـنـوي) واضاف ان النـفـسي وا
(الـعــمـلـيـات جـاءت عــلى خـلـفـيـة
جلوء تلك الفتـيات الى الشرطة 
حــيث اتـضـح أن اغـلــبــهن هـربن
من ذويـهن بــسـبب الـتــعـنـيف أو

شاكل األسرية) وتابع انه (  ا
اعـادة اثــنـ مــنـهن لــذويـهن في
بـــغــداد ومـــثــلـــهن في الـــنــجف 
وواحــــدة الـى ديــــالى) بــــدوره 
وجه مـديـر الـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة
(مـفــارزه في احملـافــظـات الـثالث
تابعة حـالة الفتيات من خالل
تنـظـيم زيارات دوريـة ومـستـمرة
ــــنـــازلــــهن وحـث ذويـــهـن عـــلى
رعـايـتـهـن واالهـتـمـام بـهن وعـدم
تـــعــــنــــيـــفــــهن مــــرة أخـــرى وإال
سـيـعرضـون أنـفـسهـم للـمـسـاءلة
الـقـانـونـيـة). وفي صالح الـدين 
دمـر طيـران الـقـوة اجلـويـة كهف
ونفق لداعـش قرب طوزخـرماتو.
وقـالت خــلـيــة االعالم االمـني في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
(بــإشـــراف قــيـــادة الــعـــمــلـــيــات
ـشـتركـة نـفـذت الـقـوة اجلـويـة ا
بــــواســـــطـــــة طـــــائــــرات اف 16
الـعــراقـيـة ثالث ضــربـات ضــمـن
شاة 53 قـاطع مسـؤولـية لواء ا
الفـرقة األولى في قـيادة عـملـيات
ديــالـى عــلى احلــدود الــفــاصــلــة
ـــــســــيـــــطــــر طــــوز لـــــلــــمـــــقــــر ا
أسفـرت عن تدمـير كهف خرمـاتو
ونــــــفق لــــــعــــــصـــــابــــــات داعش

اإلرهابية).
 ووعـدت قيـادة عـمـليـات بـغداد 
ـــنـــاقـــشـــة اهــــالي حي طــــارق 
ــنــطــقـة ــشــاكل الــتي تــواجه ا ا

بـــالــتـــنــســـيق مع اجلـــهــات ذات
الـــعالقـــة . وقـــال بــيـــان تـــلـــقــته
(الزمان) امس ان (قائد العمليات
الـــفــريـق الــركن احـــمــد ســـلــيم 
التقى بـاهالي منـطقة حي طارق
ــشـــاكل مع ـــنــاقـــشـــة ا ووعـــد 
اجلــهـات ذات الــعالقــة مـوجــهـاً
ــاسـكــة لـلــمــنـطــقـة الــقــطـعــات ا
ودعت بالعـمل وفق التوجـيهات)
خـريـجي الـدراسة وزارة الـدفـاع 
اإلعـــداديــة بــفــروعــهـــا الــعــلــمي
واألدبي والـتـجــاري والـصـنـاعي
الــراغــبـ بــالــتــطـوع عــلى مالك
الــوزارة ضـــمن الــدورة  112في
الـكــلـيـة الــعـســكـريـة األولى إلى
تقـد طلـباتـهم ابتـداء من اليوم
ــــــــوقع اخلــــــــمـــــــيـس عـــــــبـــــــر ا

اإللكترونـي.
 وقال بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
انه ( فـتح رابط الـتـقد امس
ــطــلــوبـة وان شــروط الــتــقـد ا
لــلـــمـــتـــقـــدم  ان يـــكــون عـــراقي
اجلـنــسـيـة ومن أبــوين عـراقـيـ
وال يـــقـل عـــمـــره عن  18عـــامـــا
واليزيد عن  22سنـة للـمدنـي 
و  18عــــامـــــا واليــــزيــــد عن 24
ن أمـضـوا ثالث لـلـعـســكـريـ 
اعوام بـاخلدمة بـصورة حـسنة)
تـقدم من واشار الى ان (يـكـون ا
خـــريــــجي الـــدراســـة اإلعـــداديـــة
بـــفـــرعـــيـــهـــا الـــعـــلـــمي واألدبي
ئة فما فوق  اما عدل  70با و
بــالـــنــســبــة خلــريــجي الــدراســة
االعــداديـة بــفــرعـيــهــا الـتــجـاري
والـصـنـاعي لالقـسـام سـيارات و
كـهربـاء و إلـكتـرونك و سـيـطرة 
يـجب ان يـكـون مـعدالتـهم ال تـقل

ئة فما فوق). عن  80با
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توقـعت الهيئة الـعامة لألنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الــــنــــقـل ان يــــكــــون طــــقس الــــيــــوم
اخلـميس غـائـمـا مـصحـوبـا بـامـطار
مع اســــتــــقـــرار درجــــات احلـــرارة.
وقـــالت الـــهـــيــئـــة في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان (طـــقـس الـــيــوم
اخلـميس سـيـكون غـائـمـاً مصـحـوبا
ـنـاطق) بـامـطـار مـتـفـاوتـة بـبـعض ا
واضــــاف ان (احلـــرارة الــــعــــظـــمى
سـتكـون في بغداد  25والـسليـمانية
 17 وأربــيل  20والــفــرات األوسط
من  24 الى  25 درجــــة وعــــمـــوم
ـنـاطق اجلـنـوبـية من  27 الى 25 ا
درجـة مئوية). وضربت صاعقة برق
 13 سـجينا كانوا يـتناولون الغداء
ــبــابــوي.وقــال نـائب فـي سـجـن بـز
ــتـــحــدث بـــاسم الـــســجـن بــيـــتــر ا
شـابــراغـنــدا في تــصـريح امس إن
(احلـادثـة وقـعت في سـجن في بـلدة
هـوانـغي  وان الـسـجـنـاء كـانـوا في
بــاحـــة الـــســـجن عـــنـــدمــا ضـــربت
صـاعـقـة الـبرق) وتـابع انـه ( نقل
ستشفى  وان حالة السجناء إلى ا
والــتـــســعــة أربـــعــة مـــنــهـم خــطـــرة 

اآلخرون مستقرة). 

بـشـكل جـاد) ولـفت الى انه ( تـسـجـيل حـاالت أصـابـة بـأشـخـاص تـلـقّوا
اللـقاحـات وهي أعـراض بسـيطـة لكـن يبـقى هذا اخلـطـر قائـماً). وسـجلت
الــوزارة امس   776 اصــابـــة وشــفــاء  1277 حــالـــة وبــواقع  13وفــاة
وقف الـوبائي اليومي الـذي اطلعت عـليه (الزمان) امس ان جديـدة. واكد ا
(عدد الفـحوصات اخملـتبريـة التي اجرتـها الوزارة لعـينات مـشتبه اصـابتها
بــالــفــايــروس بــلـغـت اكـثــر من   19 الـفــا  حــيـث  رصــد اصــابـة 776

بكورونا في عموم احملافظات).
 واضاف ان (الشفاء بلغ  1277 حالة وبواقع  13وفاة جديدة) وتابع ان
ـضــاد في مـراكـز (اكــثـر من  110 الف شــخص تـلـقـى جـرعـات الـلــقـاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات). الوزارة ا
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ـضـادة لـفـايـروس كـورونـا  اثـبـتت أكـدت وزارة الـصـحـة  أن الـلـقـاحـات ا
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة سيف ـقـبـلة. واشـار ا ـوجـات ا فـاعـليـتـهـا بـتـجاوز ا
ــوجــة الــثــالــثـة كــانت أقـل شـراســة من الــبــدرفي تــصــريح امس الى ان (ا
ـقبلة) وجة ا سابـقاتها لـذلك ال نستـطيع اعطـاء مؤشرات بـشان خطـورة ا
مــشــددا عـلى (ضــرورة االســتــعــداد لـهــذا االحــتــمـال والــتــشــخـيـص عـلى

السالالت اخملتلفة في اخملتبرات) 
وتـابع ان (الـلـقـاحـات أثـبـتت فـعـالـيـاتـهـا أمـام أكـثـر من ساللـة والـشـخص
ـتلـقي جلـرعتـ أذا كان مـلتـزماً بـاإلجراءات الـوقائـية سـيحـقق احتـمالـية ا
ئة إذا كان ملتزماً ئة واحتمال مئة با قبلة بنسبة  95 با وجات ا جتاوز ا
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W∫ ابطال العالم في كيوكوشنكاي يضعون كؤوس البطولة امامهم عند وصولهم مطار بغداد الدولي uDÐ

اول امس. عدسة: قحطان سليم
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مــضـيـفــا ان (الـوزارة تــتـابع االسـواق
ـيـة وتـقـدم الـعـديـد من الـتـقـارير الـعـا
جملــلس الـوزراء بـغـيـة االسـراع بـشـكل
مــبــكـــر لــشــراء كــمــيــات من احلــنــطــة
لـغـرض تـغـطـيـة حـاجـة الـعـراق خالل
( قبل شـهري كانون االول والثـاني ا
ـــشــكـــلـــة تــكـــمن في واشـــار الى ان (ا
وجـود قرار بتخفيض نسبة االستيراد
وهـذا سـيـعـيق عـمـلـية ـئـة  الى 50 بـا
دعم اخلــزين الــســتـراتــيـجـي وتـوفــيـر
مـادة الـطـحـ لـلـمـواطن  الن احلـاجة
الـفعليـة للحنـطة هي اربعة مالي طن
ـــزراعـــون هـــو ثالثــة  ومـــا يـــوفــره ا

مالي طن سنويا فقط). 
واطـــلق الـــوزيـــر عالء اجلـــبـــوري في
وقت سـابق الدفعة الثـالثة من مفردات
الـسلـة الغـذائيـة في عمـوم البالد.وقال
اجلــــــبــــــوري في تــــــصـــــريـح امس إن
(الــوزارة أطـلــقت الـدفـعــة الـثــالـثـة من
مـفــردات الـسـلـة الـغـذائـيـة الـتي تـوزع
ــواطــنــ وبـــنــظــام الـــبــطــاقــة بـــ ا

التموينية في عموم البالد).
 ولـــفت الى (اصــدار تــوجـــيه جلــمــيع

اخملــازن الــتــابــعــة لــلــشــركــة الــعــامـة
لــلـتــجـارة الــغـذائــيـة بــإطالق الـســلـة
ــتــكـونــة من ســتــة مـواد الــغــذائـيــة ا
).  وكـــانت بـــاإلضـــافـــة إلى الـــطـــحـــ
الـــوزارة قــد اعـــلــنت اطالق جتـــريــبي
خلـــدمـــة راقــــبـــني الســـتالم شـــكـــاوى
ـــواطــنـــ بــشــان مـــفــردات الـــســلــة ا
الـــغـــذائـــيــة واســـتالم الـــرد عـــلـــيـــهــا
وذلك تــزامـنــا مع اطالق الــكــتـرونــيــا 
جتــهـيـز الـدفــعـة الـثـالــثـة من مـفـردات

السلة الغذائية .
وقــــالت في بـــيــــان ان (هـــذه اخلـــدمـــة
احلـكـوميـة االلكـتـرونيـة  تصـمـيمـها
ــعـلــومـات في من قــبل قــسم تـقــنــيـة ا
مــكـتب الـوزيـر وبـالـتــنـسـيق مع مـركـز
الـبـيـانـات الوطـني في االمـانـة الـعـامة
جملــلس الـوزراء الــتي سـتـطــلق ضـمن
اخلـدمات احلكومية للتجارة في بوابة
اور االلـكـتـرونـيـة) وتـابـع ان (اخلـدمة
تـتــيح لـلـمـواطن تـقـد شـكـوى بـشـأن
ـقـدمـة من مـفـردات الـسـلـة الـغـذائـيـة ا
قـبل التجارة ومتابعة شكواه واستالم
الـرد علـيهـا عن طريق حـسابه اخلاص

خالل ضـبط مخالفات وعدد من التجار
ن تـالعـبـوا بـالـتــسـعـيـرة) واضـاف
وتــوقع ان (اســعــار اكــيـاس الــطــحـ
مــســتـمــرة بــاالنـخــفـاض دون 20 ألف
قبلة) ومضى الى ديـنار خالل األيام ا
الـقول ان (هناك توجـهاً لتوزيع العلف
احلـيـواني من احلـنطـة غـير الـصـاحلة
لالســتــهالك الــبــشــري بــعــد حــصـول
مــوافـقــة اجملـلس الــوزاري لالقــتـصـاد
بـقيـام وزارتي الزراعـة والتـجارة بدعم
مـربي الثروة احليوانية بالعلف وهذا
ســيــسـهـم بـخــفض اســعـار الــطــحـ

والســيـمـا أن اغـلب مــربي احلـيـوانـات
ــادة بـسـبب ارتـفـاع يــعـتـمـدون عـلى ا

اسعار العلف).
—UFÝ« iHš

 واوضح حنون ان (الوزارة بصدد

ـئة من احلـاجة تـوزيع أكـثر من 51 بـا
ـربـ وبالـتالي كـعـلف حيـواني ب ا
فــإن هــذه الـكــمــيــة سـتــمــنح االسـواق
احملــلـيــة مـرونــة تـســاعـد عــلى خـفض
واطن على األسـعار وتضمن حصول ا
مـا يحتاجه من الطح بسعرمعقول)
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الــــتـــكــــتك لـــيـس كـــركــــوب الـــفـــرس
اجلـــــــمـــــــوح).  بـــــــدورهـــــــا قـــــــالت
بـالسخارت  في إحاطـة أمام مجلس
األمـن الدولي  إن انـتـخـابـات الـعراق
فـي  تشـرين االول تـرتـقي الى تـقـييم
أنـهـا سـلـيمـة بـشـكل عـام. وأوضحت
بـالسـخـارت بــشـأن الـتــطـورات الـتي
أعـــقــبـت االنــتـــخــابـــات أن (الــهــدوء
ــــثل وضــــبـط الــــنــــفـس واحلــــوار 
الـسبيل الوحيد لـلمضي قدما وحتى

معارضة ثقافية
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بغداد
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بشكل مجاني دون دفع أي رسوم ).
ـــواطن واشـــارت الـى انه (بـــامـــكـــان ا
الــــدخــــول الى رابط اخلــــدمـــة وادراج
مـعلوماته الشخصية وبيانات البطاقة
الــتـمــويـنــيـة بــدقـة لــيـتـســنى لــلـفـرق
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هاجرين العالق على احلدود البولندية - البيالروسية يدفنون جن ولد ميتا s∫  عدد من ا œ

{  بــوهـونـيــكي (بـولـنـدا)) ,أ ف ب) -
دُفن فـي مـقـبـرة إسالمـيـة جـنـ عـمـره
 27أسبوعا هو ابن مهاجرة عراقية
ولـدته مـيـتًـا بـعـد عـبـورهـا احلدود من
بـيالروس إلـى بـولنـدا.ولـقي مـا ال يـقل
عن  11شـخــصًـا حـتـفـهم عـلى جـانـبي
احلدود البولندية البيالروسية منذ أن
هاجـرين حملاولـة العبور جتـمع آالف ا

إلى أوروبا خالل الصيف.
وشُــيع اجلــنــ الــثـالثـاء إلـى مــقــبـرة
بـوهـونـيـكي ألقـلـيـة الـتـتـار الـبـولـنـدية
ــسـلــمـة حــيث دفن ثالثــة مـهــاجـرين ا
آخـــــرين. وحـــــمل الـــــنــــعـش األبــــيض
الــصــغــيــر اثــنــان من أفــراد اجملــتــمع
ــســـلم احملــلي واإلمـــام فــيــمــا غــطى ا
الـــثـــلج الــذي انـــهـــمــر ألول مـــرة هــذا
وسم احلقول احمليطة.ووضعت على ا
الــقــبــر لــوحــة بــســيــطــة حــمــلت اسم
اجلـن هليكاري داكر.وقال اإلمام علي
الــكـسـنــدر بـازاريـفــيـتش لــلـمـشــيـعـ
"هــؤالء الــنــاس لم يــغــادروا مــنـازلــهم
وبـالدهم في رحلـة سـياحـيـة ولكن من
أجل حــيـاة أفــضل. ... عـنــدمـا حــفـرنـا
الـقبر األول كـنا نأمل أن يـكون األخير.
لـألسف لم يكـن األمر كـذلك".لم يـحـضر
والـدا الـطـفل اجلـنـازة. فـاألم فـي حـالة
ـستـشفى واألب وأطـفاله خـطـيرة في ا
اخلــمـســة في مــركـز لــلـمــهــاجـرين في
مــديـنــة بــيـالــيــسـتــوك الـقــريــبـة.أنــقـذ
مـتطـوعون بـولنـديون األسـرة في غابة
عـلى احلدود بـالقرب مـن قرية نـاريوكا

في  12تشرين الثاني اجلاري.
ـتطـوع وقـال بيـوتر مـاتيـكي أحد ا

لـصـحـيـفـة غـازيتـا ويـبـوركـا الـيـومـية:
"كان األطفال يجلسون بهدوء وبصمت
بــجـانب والــدتـهم الـتي لـم تـتـوقف عن
الـصراخ. وكان األب يفرك يديه ويطلب
ـسـاعـدة".وأضاف "كـانت تـعـاني مـنذ ا
اء وال يـوم وهي مسـتلقـية وتتـقيأ ا
تــأكل أي شيء".نـقـلت سـيـارة إسـعـاف
سـتـشفـى حيث أكـد األطـباء األم إلـى ا
.حُــفــر قـبــر اجلــنـ إلى وفــاة اجلــنـ
جـانـب قـبـر الـيـمـني مــصـطـفى مـحـمـد
ي الــبـالـغ من الـعــمـر 37 مــرشــد الـر

الــتي غـطت رأسـهــا بـوشـاح أرجـواني
وهـي تفتـرش فرشة اسـفنج على أرض
خيمتها "لم نذهب للبحث عن الرفاهية
ـزريـة الـتي ــا هـربـاً من االوضــاع ا إ
رأة معاناة نـعيشها".وتختـصر حياة ا
شـريــحـة واسـعـة من الـعـراقـيـ خالل
ــاضــيــة في بـــلــد أنــهــكــته الــعـــقــود ا
تـتالـية.فـقد أصـبحت إنـعام احلـروب ا
أرمــلـة وهي في الـعـشــرين من عـمـرهـا
ومـسـؤولة عن تـربـية طـفل بـعـمر سـنة
عـــنــدمـــا تــوفــــي زوجـــهــا عــام 1986
خـالل احلــرب الـــعــراقـــيـــة اإليــرانـــيــة

.(1988 -1980)
وفي  2005و ?2007أصـــيـب ابـــنـــهــا
بـجروح خـطيـرة بعـد جناته بـأعجـوبة
من تـفـجـيـريـن واضطـرت لـلـفـرار مـعه
وآخـرين عـنـدمـا اجـتـاح تـنظـيم داعش
بــلــدتــهــا ســنــجــار صــيف  .2014ولم
تـتـمكن من الـعودة بـعـد طرد الـتنـظيم
ألن مـــــنـــــزل الــــعـــــائـــــلــــة حتـــــوّل الى
ركـام.ولـلرحـيل بعـيـدا عن العـراق كان
عـــلـى حـــســـ أن يـــقــــتـــرض ويـــبـــيع
مــصـوغـات ذهــبـيـة لــوالـدته وزوجـته
بــعـدمـا عــاش وعـائـلـتـه سـبع سـنـوات
داخل خــيــمـة واحــدة حتــرقـهــا أشــعـة
الـشـمس خالل أيـام الـصيف وتـغـرقـها
األمـطـار في الـشتـاء.ويـسـتذكـر حـس
الـذي مارس أعـماال عـدة بيـنها إصالح
اضـية قائالً الـهواتف في الـسنـوات ا
"كــنـا نـخــاف دائـمـا من حــدوث تـمـاس
كــــــهـــــربــــــائي يــــــحــــــرق اخلـــــيــــــمـــــة
وسـاكنيهـا".ويتابع "لم يبـق لدينا مال
لــكن أول مـا نـحـصل عـلــيه سـنـهـاجـر
مـرة أخرى. لن أتـخلـى عن هذه الـفكرة
ومـتى سـنـحت لي الـفرصـة مـرة أخرى
ســــأهـــــاجــــر لــــكـن لــــيس عـن طــــريق
بـيالروس ألنهم بعـدما رحلونـا منعوا

دة خمس سنوات. علينا السفر 
ــاضـيــة جتـمّع آالف وخـالل األشـهـر ا
األشــــخــــاص عـــلـى حـــدود بــــيالروس
وبــولــنـــدا في مــحــاولــة لــلــولــوج الى
أوروبــا الـغـربـيــة. لـكن بـولــنـدا أقـفـلت

حدودها في وجههم بإحكام.
ويــؤكـد رمـضـان حـمـد (25 عـامـا) (إذا

اآلن وكـما صرح القضاء ال دليل على
وجود تزوير في االنتخابات).

( في الــبـــدايــة أود حــقــاً أن وقـــالت
أبـدي مالحـظـة إيـجابـيـة وعـلى نـحو
قــــاطع: لـــقــــد كـــانت االنــــتـــخـــابـــات
ـاضـيـة هي اخلـامـسة الـتـشـريـعـيـة ا
ـــوجب الـــدســـتـــور الـــتـي تُـــجـــرى 
الـعراقـي لعام 2005 وكـانت تـنطوي
ـكن لـلعـراقي أن ا  عـلى الكـثيـر 
يفخروا به).   ودعت بالسخارت  في
ـــاضي  إلى كـــلـــمـــتـــهـــا الـــثـالثـــاء ا
(الـتـعـامل مع اإلشـكـاالت االنتـخـابـية
وفــقــا لـلــقــانــون مـؤكــدة ان الــسـعي
لـتغـيير نـتائج االنتـخابـات بالتـهديد
والــضـــغط  والــعــنـف ســتــرتــد عــلى

أصحابها).
wÝUOÝ œ«b ½«

واشـــارت الى أن (خــطــر اســتــمــرار
االنــســداد الـســيــاسي حـقــيــقي فـإن
الــعـراق بـحـاجـةٍ مــاسـةٍ إلى حـكـومـة
قـادرة على الـتعـامل بسرعـة وفاعـلية
ـهـام احملـلـية مع الئـحـة طـويـلـة من ا
ـسـؤولـية ـنـجـزة وهـذه هي ا غـيـر ا
األسـاسية لـكافة األطـراف السيـاسية
ــثـــلــة األ ـــعـــنــيـــة). وأشـــارت  ا
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تــعـهــدت وزارة الـتــجـارة بــتـخــفـيض
سعر كيس الطح دون 20 ألف دينار
قبلـة وكشفت عن إجراء خـالل األيام ا
لـلسيطرة على السوق بعد ضبط جتار

يتالعبون باألسعار.  
ـتـحــدث بـاسم الـوزارة مــحـمـد وقــال ا
حــنــون في تـصــريح امس إن (أســعـار
الـطـحـ بـدأت بـالـنـزول تـدريـجـيـاً في
االســواق من 33 الـف ديــنـار لــلــكــيس
الــواحــد حـتـى اسـتــقـرت دون 25 ألف
ديـنار) مؤكـدا ان (الوزارة ليس لـديها
اي مـشـكلـة في ملف احلـنطـة واخلزين
الـستراتيجي  واجنـزت توزيع الدفعة
الـتــاسـعـة من مـادة الـطـحـ ضـمـنـفي
واآلن بصدد اتخاذ احلـصة التموينية 
إجـــراء بـــتــوزيع الـــدفـــعــة الـــعـــاشــرة

للسيطرة على أسعاره في االسواق)
 مــبـيـنــا ان (مالكـات الـوزارة كــان لـهـا
حـضـورا في متـابعـة االسـواق احمللـية
بــالـتــنـسـيق مـع جـهـاز االمـن الـوطـني
نـظـمة) ـة ا ومـديـرية مـكـافـحة اجلـر
ولــفت الى (حتـقـيق نــتـائج كـبـيـرة من
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عـامًـا والـسـوري أحـمـد احلـسن الـبـالغ
مـن الـعـمر  19عـامًـا ومـهـاجـر مـجـهول

الهوية.
ريرة عـراقيـون عائدون من جتـربتـهم ا
في بيالروس يحلمون بالهجرة مجددا
ورغم الـظـروف الـقـاسـيـة وخـيـبة األمل
الـتي عاشـها حـس وزوجـته ووالدته
لــثالثــة أسـابــيع في الـغــابـات الــبـاردة
على احلدود ب بيالروس وبولندا ما
زال الـشـاب الـثالثيـني بـعـد عودته الى
شـــــمــــــال الـــــعــــــراق مـــــصــــــرا عـــــلى
الـــهـــجـــرة.ووصـــلت عـــائـــلـــة حـــســـ
ـاضـي في أول رحـلـة عودة اخلـمـيس ا
نـظمتها السلطات العراقية إلعادة أكثر
من  400مـواطن من بـيالروس. وكانوا
سـافـروا الـيـهـا مع حـلم االسـتـقـرار في
أوروبـا.ودفع حس الياس خضر أكثر
مـن عـشـرة آالف دوالر لــلـحــصـول عـلى
تـأشـيـرات ودفع الـنـفـقـات الـيـومـية في
بــيالروس. لــكـنه لم يــتــمـكن من عــبـور
احلدود للوصول إلى أوروبا الغربية.
ويقول حس ( 36عـاما) الذي عاد الى
مـخـيم شاريـا للـنازحـ األيزيـدي في
مـحـافـظة دهـوك مـتـحدثـا عن مـعـاناته
"كـــنـــا نــحـــاول الــعـــبـــور بــ األسالك
الـشـائـكة لـكـنـهـا كانت حـراريـة وعـند
الــــلــــمـس كـــانـت تــــعــــطي إشــــارة الى
الـشـرطـة الـبـولـنـديـة الـتي كـانت تـصل
ــــــكـــــــان وتـــــــمـــــــنــــــعـــــــنـــــــا من الـى ا
الـعبور".ويضيف "عشنا جوعا وعطشا

وبردا... عانينا كثيرا هناك". 
v Ë« WKŠd

وقــد أمـضـوا عـشـرين يـومـا (12 يـومـا
فـي مـرحــلـة أولى ثـم عـشــرة أيـام بــعـد
اســتـراحـة في فـنــدق في مـيـنـسك) في
الــهـواء الــطـلق وسط حــرارة جـلــيـديـة
وأمـطـار.ولم تـتـمـكن والـدته إنـعام (57
ـشي لـســاعـات طـويـلـة في عــامـا) من ا
غــــابـــــات بــــيالروس بـــــســــبب مــــرض
الـرومـاتـيـزم الـذي تـعـاني مـنـه بـيـنـما
تــمـكـن أفـراد اجملــمـوعــة اآلخـرون وهم
ســـبــعــة أيـــزيــديــ مـن الــوصــول إلى
ـانيا بعد أن سـاروا طويال في الغابة أ
الـى أن وجـدوا مــنــفــذا.وتــقــول إنــعـام

بابل

الـرقابـيـة متـابعـة شكـواه والرد عـليـها
حيث ستتولى دائرة الرقابة التجارية
ـالـية مـهام تـدقيق بـيـانات الـبطـاقة وا
الـتموينية وارسـال الشكوى الى رقابة
الـفروع في احملافظات الجراء الالزم). 
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وارد البشرية ال شك أن لـتطبيق نظم اإلدارة االليـكترونية أثراً في تطـوير ا
بدأ (إدارة بال ورق) و(إدارة بدون وحتـس اداء االدارات احلكومية وفقاً 
ـباد تـعـمل عـلى حـدود زمـنـيـة) و(إدارة بـدون هـيـاكل تـنـظـيـمـيـة) وهـذه ا
تمثلة بالـكفاءة والفاعلية حتـقيق اهداف احلَوْكَمَة االليـكترونية بشكل عـام ا
ـوارد الـبشـريـة وتـقـليل وخـفض الـتـكـاليف وسـرعـة االجنـاز واالقـتصـاد بـا
ـتخذ ؤرشـفة  ـعلومـات ا االخـطاء الـبشريـة مع خاصـية تـوفير الـبيـانات وا
ـكن أن نـسجل اإلشـكاالت الـقـرار وبصـدد التـظـلم اإلداري االليـكـتروني 

اآلتية :
شرع العراقي موضوع التظلم اإلداري االليكتروني (الرقمي) 1- أغفل ا
ـتطلـبات الـتشـريعـية الالزمـة لتطـبيق احلـكومـة االليـكتـرونية بـسبب غـياب ا
ومـنها موضـوع القرار اإلداري االليـكتروني والتـظلم منه اليـكترونياً إذ إن
الـتـظـلـم اإلداري االلـيـكـتـروني يـفــتـرض وجـود مـعـاجلـة تـشــريـعـيـة سـابـقـة
لـلــقـرارات اإلداريــة االلـيـكــتـرونــيـة وآلـيــة تـوقــيـعـهــا واصـدارهــا واعالمـهـا

. للمخاطب بها وآلية االلغاء والتعديل والسحب اليكترونياً
2- يقتضي األمر وجود معاجلة تشريعية للتوقيع االليكتروني وشروطه

وحـجـيـة احملـرر االلـيـكــتـروني ومـعـاجلـة الـتـنـازع بـ احملـرر االلـيـكـتـروني
ــسـؤول عن ـوظف ا واحملــرر الـورقي في االثــبـات مع حتــديـد مــسـؤولـيــة ا
ـدخالت واخملرجات االلـيكـترونيـة  وقد عالج قـانون التـوقيع االليـكتروني ا
ــسـائل ــعـامالت االلــيـكــتـرونــيـة رقم (78) لــسـنـة 2012 بــعض هـذه ا وا
ستندات االلـيكترونية والعقود االليكترونية كـالتوقيع االليكتروني وحجية ا
إال ان هـناك مشـكالت تعترض تـطبيقه  وجتـعله قاصـراً عن تنظيم اإلدارة
االليكترونية بصورة اكثر فاعلية وتفاعلية بالشكل الذي يساعد على تعظيم
ـفـهـوم جـديـد كـالـقـرار اإلداري اجلـودة من خـالل احلـصـول عـلى ادوات 
االلـيـكـترونـي والتـظـلم اإلداري االلـيـكتـروني وكل مـا يـتـصل بـهذه األدوات
لـتحقيق أهداف احلَوْكَمَة في التنمية واالصالح اإلداري وهذا يتطلب ازالة
ـعــوقـات الــقـانــونـيـة مـن خالل حتـديث الــقـوانــ والـتـشــريـعــات إلضـافـة ا

عامالت االليكترونية. الشرعية والقبول للوثائق وا
3- إن التظلم االليكتروني هو جزء من احلكومة االليكترونية التي تعد

مـدخل مـعـاصـر لإلصالح اإلداري وهـو مـدخل مـسـتحـدث يـعـتـمـد تـوظيف
علومـات واالتصاالت لـتحقيق الـفاعلـية والعدالـة والسرعـة للموظف تـقنيـة ا
عــنـد الــتـظــلم من قـرارات اإلدارة كــمــا ان الـتــكـريس االيــجـابي لــلـخــدمـة
االلـيكـترونيـة في عمل اإلدارة يـرفع قدرتـها الـتنافـسيـة ويرفع درجـاتها في
ـعاصـرة التي اسـتطـاعت توظـيف التـقنـيات في ـقارنـة ا مـقيـاس القـوان ا

أطر تشريعية لتحقيق اهدافها بأسرع وقت واقل كلفة .
ونـرى في ظل غــيـاب الـتـنـظـيم الـقـانـوني لــلـتـظـلم اإلداري االلـيـكـتـروني في
الـعــراق إمـكـانـيـة ركـون االدارات إلـى قـبـول الـتـظــلم اإلداري االلـيـكـتـروني
شـرع لم يحـدد صورة مـعيـنة لـلتـظلم بـاعتـباره أحـد صور الـتظـلم لكـون ا
ويــكـون مـن خالل فـتـح نـافــذة في كل وزارة أو مــؤســسـة حــكــومـيــة تــتـيح
لـلـمـوظف من خاللــهـا تـقـد تـظـلـمه الـيـكـتـرونـيـاً وفق بـرنـامج بـسـيط ويـتم
كن وظف عبـر بريده االلـيكتروني بـتاريخ استالم التـظلم كذلك  اشـعار ا
اشـعـاره بنـتيـجـة التـظـلم وفق نفس اآللـيـة على بـريـده االليـكـتروني أو بـريد
ـذجـة ـكـن لإلدارة  دائــرته أو تـشـكــيـله اإلداري كــمـا 
وقع ـوذج في ا الـتـظلـمات اإلداريـة من خالل اتـاحة 
االلـيكتروني أو النافـذة االليكترونية يـتضمن البيانات
األسـاسية لـلمتـظلم وموضـوع التظـلم وتملئ مـباشرة

(on line) وترسل لإلدارة .

ســنـحت لي الــفـرصـة ســأغـادر الـيـوم
). ويضـيف الشاب الـذي يعمل قـبل غداً
قـــرب رصــيف في الـــشــارع في إصالح
األحــذيـة بـحـســرة ال مـسـتــقـبل (هـنـا)

. واألوضاع االقتصادية صعبة جداً
ويــتــابع (أعـلـم جـيــدا أن الــطـرق غــيـر
ـوت تـصل الى 90 شــرعـيـة ونــسـبــة ا
ــئــة لــكن عــلى األقـل عـنــدمــا أصل بــا
هــنـاك ســأعــيش في مـجــتــمع يـحــتـرم
اإلنــســان).وأعــلـنـت مـنــظــمــة هــيـومن
رايــتس ووتش امـس األربـعــاء أن كــلًـا
مـن بـــيالروس وبـــولـــنــــدا ارتـــكـــبـــتـــا
"انـتـهـاكـات خـطـيـرة حلـقـوق اإلنـسان"
حــيـال مـهـاجـرين وطــالـبي جلـوء عـلى

احلدود ب البلدين.
ـــنـــظـــمـــة فـــإن وبـــحـــسـب تـــقـــريـــر ا
احلــكــومـتــ "مـلــزمــتـان مــنع ســقـوط
وفــيــات جــديــدة عـبــر تــأمــ وصـول
إنـسـاني مـنتـظم لألشـخـاص العـالـق

على احلدود".

نـظمة إلى أنهم أجروا وأشـار باحثو ا
مقابالت معمّقة مع  19شخصًا كشفت
شـهـاداتهـم أن بعـضـهم "دُفعـوا بـعنف
أحـــيـــانًــــا من جـــانب حـــرس احلـــدود

." البولندي
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وأوضــحت هــيـومـن رايـتس ووتش أن
هــذا الــتــصـدي "يــنــتــهك حقّ الــلــجـوء
ـنصوص عليه في القانون األوروبي" ا
وحـــضّت االحتــاد األوروبي عــلى "بــدء
إظــهــار تــضـــامن مع الــضــحــايــا عــلى
احلــدود من اجلـانـبـ الـذين يـعـانـون
ــــــوتـــــون". فـي بـــــيـالروس أكـــــدت و
ــعـامــلـة غــيـر ــنـظــمـة أن "الــعـنف وا ا
ـهـيــنـة وكـذلك الـضـغط اإلنــسـانـيـة وا
ـــــــارسه) حـــــــرس احلــــــدود (الـــــــذي 

البيالروسي كانت أمورًا شائعة".
كن أن عاملة كان  وأضـافت إن هذه ا
"تـــشـــكل فـي بـــعض احلـــاالت أعـــمــال
الـــتــعــذيب فـي انــتــهــاك لـاللــتــزامــات

الـقانـونيـة الدولـية لـبيالروس". وقالت
اخلــبــيــرة فـي شــؤون أوروبــا وآســيـا
ـنـظـمــة لـيـديـا غـال في الــوسـطى في ا
بـيـان "في وقت افـتعـلت بـيالروس هذا
الـــوضع بـــدون االكـــتـــراث لـــلــعـــواقب
اإلنــسـانــيـة تــتــشـارك بــولـنــدا مـعــهـا
ـنطـقة ـعانـاة احلادة في ا مـسؤولـية ا

احلدودية".
ويـشير التقـرير إلى أن ثالثة أشخاص
اتّــهــمـوا حــرس احلـدود الــبــولـنــديـ
ـا في ذلك أهل عن بـفــصل عـائالتـهم 
ــسـتــشـفى أطــفـالــهم عــبـر أخــذ إلى ا
األفـراد الذين يحتاجون لرعاية صحية

وإعادة اآلخرين إلى بيالروس.
وحــضّت غــال مــيـنــسك ووارســو عـلى
ــــهـــاجـــرين) "وضـع حـــدّ لـــتـــقـــاذف (ا
راقب مستقلّ خصوصًا والـسماح 
ـدافـعــ عن حـقـوق لــلـصـحــافـيــ وا
ــنـــاطق اإلنـــســـان بـــالـــوصــول إلـى ا
احلدودية التي تخضع حاليًا لقيود".
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شــارك  الــوكــيل الــفــني االقــدم لـوزارة
االتـــصــاالت وادي كــر وادي ومــديــر
عــــام دائــــرة الـــعـالقـــات اخلــــارجــــيـــة
ـوسـوي في واالعـالم  خيـريـه مـحمـد ا
اجــتــمـاعــات جلــنـة االتــصــاالت ضـمن
اعـمال الدورة 41 فـي باريس للـمؤتمر
الـعام لـليـونسـكو بـحضور  185 دولة
لـدراسة الـتعـديالت اجلائـز قبـولها من
قـــبل الـــدول االعــضـــاء عــلى مـــشــروع
يزانية للفتره من 2023- الـبرنامج وا
2025حيث سيتم دراستها من قبل

جلنة التربية والثقافة والعلوم .
وتـقـدم الـوكيل الـفـني بـالشـكـر لـرئيس
ـؤتـمـر وجـمـيع االعـضـاء كـمـا حتدث ا
خالل كـلـمتـه عن التـحـديات والـظروف
الــــصـــعـــبــــة الـــتي واجــــهت الـــعـــراق
ـعــانـاة لـسـنـ عـديـده من االرهـاب وا
تـدمـيـر جـزء كـبـيـر من ـا تــسـبب في
الـبنى الـتحتـية للـبالد وادى الى تاخر
الــعـراق في تـطـويــر قـطـاع االتـصـاالت
علوماتية مؤكداً (عزم العراق ودور وا
وزارة االتــصـاالت الـعـراقـيــة بـتـطـويـر
مــنـظــومـة االتــصـاالت وتــكـنــولـوجــيـا
ـعـلومـات وكافـة مؤسـساته من خالل ا
دعـمـنا لـبـرامج اليـونـسكـو وكذلك دور
مـنظـمة الـيونـسكـو طالـبا دعم مـنظـمة
الـيـونــسـكـو لـتـنـفـيـذ مـشـاريع الـعـراق

الــسـتـراتـيـجــيه في مـجـال االتـصـاالت
العراقي مـثل مشـروع القمـر الصنـاعي
ومــشـاريع االتـمـتـة والــتـحـول الـرقـمي
ومـــشــروع احلـــكــومــة االلـــكــتـــرونــيــة
بــــــاالضــــــافــــــة الى مــــــشــــــاريـع االمن
الـــســـيـــبـــراني والـــذكـــاء الـــصـــنـــاعي
ومـشاريع الـترانـزيت من خالل   موقع
الـعراق الـستراتـيجي الذي يـؤهله بان
يــكــون مـنــفــذ لـلــعــبـور وتــنــفـيــذ هـذه

شاريع). ا
كـما اكد (رغبـة العراق في فسح اجملال
ية لالستثمار لـلشركات العربيه والـعا
في الــعــراق لـتــطــويـر وازدهــار قــطـاع

علومات ). االتصاالت وتكنولوجيا ا
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اكـد الـسـيـاسي غـالب الـشـابـندر  ان
تحدة في ـثلة االم الـعام لال ا
الــعـراق جـنــ بالسـخـارت جتـاوزت
صالحـيتـها وحدود وظـيفتـها. وكتب
الــشـابـنـدر فـي تـغـريـدة عــلى تـوتـيـر
تـابعـتهـا (الزمـان) امس ان (االغلـبية
تـرى بالسـخـارت الـشجـاعـة جتاوزت
صالحـياتها وحدود وظـيفتها  وهي
ـن يـنــصــحـهــا بــأن ركـوب بــحــاجـة 
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يز  شـجاع من رجاالت احلـلة وباحث تـرجل قبل اسـبوع تـقريبـا رجل 
ـا كتب عـنها ومـؤرخ من خيـرة باحـثيهـا ومؤرخـيهـا وناشر فـراتي شغف 
ـولـود في محـلة وفـيهـا  انه الـصديق الـدكـتور عـبد الـرضـا عوض احلـلة ا

بني مزيد الفيحاء عام 1952م.
 اقــتـربت من نــتـاجـه الـبــحـثي واالبــداعي  ومــنه شـخــصـيــا بـعــيـد ســقـوط
الدكتاتورية عام 2003 م و عودتنا للعراق حيث التقينا كثيرا في منتديات
حـلية وفـعاليـات ثقـافية عـديدة فوجـدت فيه همـة بحـثية في احلـفر والتـنقيب
ـدينتنـا احللة الـفيحـاء واضاءتها الـتاريخي والـعلمي واألدبي واالجـتماعي 

نجزها الفكري العريق . بل واعادة االعتبار لها و
 ولم تـكن اطروحته في الدكتوراة التي أرخت وناقشت بروز احللة حاضرة
لـلحـوزة العـلميـة طوال أربـعة قرون ( 563 - 951 هـجريـة)  قبل انـتقـالها
لـلنجف األشـرف وتفيـئها بـظل االمام علي عـليه السالم ومـرقده الشريف 
وضوعة احلساسة بدء من انطالقها حتى وقـد كان بحثه موضوعيا لهذه ا

تراجعها وانكماشها .
ـديـنـة احلـلة  واذا كـان جـهـد الـشـيخ يـوسف كـركوش ريـاديـا في الـتـأريخ 
وحـاضرتها في القرن التاسع العشـر والعشرين فان جهود د. عبد الرضا
عـوض منوعا وتـفصيليـا وصل الى التأريخ لبـعض االحياء احللـية االصيلة
فتي) التي نشـأت فيها الـشخصيات وحـتى الشوارع  (العـكود مثل عكـد ا
ـؤثـرة  نــاهـيك عن دراسـات وكـتب عن الـشـخـصـيـات واالحـداث احلـلـيـة ا
والـعادات والتقاليد كتابة ونـشرا ودعما للبحث عبر فـصليته الهامة ( مجلة
لفـات والبحـوث والدراسات أوراق فـراتيـة ) التي عمـقت ووسعت وقدمـت ا
الـتي كانت احلـلـة موضـوعتـها االسـاس ناهـيك عن دور الراحل الـكبـير في
تـأسـيس وادامـة مؤتـمـر تمـصـيـر احللـة مع الـبـاحـث والـفـنـان احلـلـي (

غالب العميدي  حسام الشاله  علي عبد اجلليل وغيرهم ) .
 لقد ترك عبد الرضا عوض قرابة أربع مؤلفا قيما تمثل من وجهة نظري
ـديـنـة مـنـذ الـشـخـصـيـة مـوسـوعـة حـلـيـة مـتـعـددة االجتـاهـات فـمن تـاريخ ا
دحية والشوملي دن القـريبة منها مثل ا تـمصيرها حتى تاريخ نواحيها وا
وصـوال الى مهنـها مثل قضـاتها و اطبـائها وجتـارها الى بطوالنـها سنوات
احلـكم الـعـثـمـاني اجلائـر وانـتـفـاضـتهـا الـبـاسـلـة عام 1991م ابـان  حـكم
ـنـطـقـة كـلـهـا الى نـواح اخـرى الـبـعـثـيـ الـكـارثي عـلـيـهـا وعـلى الـعـراق وا

اليتسع مقال واحد او بحث ميسر على االحاطة بها.
ـؤلـف  كـمـا عـني عـبر مـكـتـبـته ( دار الـفرات ) بـطـبـاعـة كـتب الـباحـثـ وا
ـوضـوعـته األثيـرة ( احلـلـة ) وشعـرائـهـا وشعـائـرها واالدبـاء الـتي عـنيت 
فارقـ لها في بالد الله العـريضة ليقيم بدعـيها ا احلـسينية كـما احتفى 

لهم الفعاليات والندوات اثناء زياراتهم لها.
ـوسوعي للـحلة قـد بدأ شبه يـتيم قبل أكـثر من ربع قرن  واذا كـان جهده ا
رزوك ـيـزين  مـن امـثـال الـدكـتـور صـبـاح ا فـان جـهـوده وجـهـود اخـرين 
والـدكتور سعـد احلداد والشـاعر صالح اللبـان قد اضاءت ركنـا كبيرا من
ائـة مؤلف ومصنف في فـضل احللة ودورها كتبـة العربيـة فاقت ا اركـان ا

العلمي والثقافي والتاريخي  واالجتماعي الثر.
رحم الـله الـدكـتـور عـبـد الـرضـا عوض سـادن احلـاضـرة الـبـابـلـيـة وعاشق

احللة اخملتلف .
{ الــقـيت في االحــتــفـالــيـة الــتي اقـامــتـهــا دار بـابل
لـلـثـقـافـات والـفـنـون واالعالم/ فـرع احلـلـة في تـأبـ

الراحل .

وادي كر وادي

ـتـحـدة إلى( أن مـطـالـب مـتـظـاهري ا
تـشرين مازالت قائـمة ولفتت إلى أن
الـغـمـوض يـكتـف مسـتـقـبل الـعراق)
وتـناولت بالسخارت مـحاولة اغتيال
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في
وقـت سابق من الشهر اجلاري قائلة
إن (عــمـلـيــة اغـتـيــال الـكــاظـمي عـمل
مـرفوض ويجب ان ال يؤثر على سير

قراطية بالعراق). العملية الد
وخــــاطــــبـت رئـــيـس مــــجــــلس االمن
كـنـنا بـالـقـول  سيـدي الـرئـيس ال 
أن نـنكر أن االنـتخابـات ومخرجـاتها
ـكن أن تثير مشاعـر قوية وينطبق
ــقـــراطي في ذلـك عــلى أي نـــظـــام د
ـــعــمـــورة ولـــيس الـــعــراق أرجـــاء ا
ــواقف اســتــثـــنــاءً من ذلك. وتــبــعــاً 
كن تـتصاعـد حدة تلك األشـخاص 
ــشــاعــر. وفي الــغــالب تــثــيـر تــلك ا
ـشـاعـر احلادة نـقـاشـاً مكـثـفـاً حول ا
أمـور مثل: التوجه الذي ينبغي للبلد
أن يــتــبــنــاه. وال ضـيــر في ذلـك عـلى
اإلطـالق حـــــــــيـث إن مـــــــــثـل هـــــــــذه
ثابـة حجر األساس الـنقاشـات هي 
ـــشــاركــة لـــلــتــعـــدديــة وتـــدل عــلى ا

السياسية.
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حافظة اطاحت القووات االمنـية 
النـجف  عـصـابـة مـتـهـمـة بـسـرقة
فــيـمــا ضــبــطت وكــالـة ــركــبــات  ا
االســـتــــخـــبــــارات االحتـــاديـــة 84
متالعبـا بأسعار الـطح والبيض
فـي بـــغـــداد واحملـــافـــظـــات. وقـــال
احملــافظ لـؤي الــيـاســري في بـيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امس انـه (وبـنـاءً
عــلى مـعــلــومـات أســتـخــبـارتــيـة 
دهـمت قـوة مـشتـركـة أمـاكن وجود
ـركـبات عـصابـة مـتـهـمـة بـسـرقـة ا
ومـــطــاردتـــهم في بـــعض مـــنــاطق

الـريـفـيـة  حـيـث انـتـهت الـعـمـلـيـة
بــســقــوطــهم بــأيــادي رجــال األمن
والــقــاء الــقــبض عــلــيــهـم بــاجلـرم
ــــشـــهـــود) واشـــار الى (إحـــالـــة ا
العصـابة للـقضاء ليـنالوا جزاءهم
الــعــادل وفق الــقــانــون ). ونــفــذت
وكــالــة االسـتــخــبــارات االحتــاديـة
نتح احمللي عملية امنـية حلماية ا
ـواد الغذائية. تابعـة محتكري ا و
وذكــرت خــلــيــة اإلعالم االمــني في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(وكالة االسـتخبـارات والتحـقيقات
االحتـــاديــة فـي وزارة الــداخـــلـــيــة

نـفـذت عـمـلـية امـنـيـة ضـمن بـغداد
واحملــافــظـات  أســفــرت عن ضـبط
عـــشــــرات االطــــنــــان من الــــدجـــاج
اجملـــــــــمــد ومـــقــطــــــــعــاتـه تــقــدر
بنحو 5430 كارتونا كـما ضبطت
مــواد غـذائــيـة مــخـتـلــفـة مــنـتــهـيـة
الـصالحيـة تقـدر بعـشرات االطـنان
ــمـنــوعـة من وكـمــيـة مـن األدويـة ا
االســـتــــيـــراد وغـــيــــر اخلـــاضـــعـــة
للفحص والـسيطرة النـوعية بنحو
38 طـــنـــا) مــؤكـــدا انه ( ضـــبط
ـادة الطـح عـجـلتـ محـمـلتـ 
لـغـرض تـهـريـبـهـا خـارج مـحـافـظة
بـــــابل وبـــــيــــعـــــهــــا فـي االســــواق
الـتــجـاريـة تــقـدر بــنـحـو  8 طـنـا 
فـــضال عـن الـــقــــاء الـــقـــبـض عـــلى
ـتالعبـ باالسـعار 84مـتهـما من ا
خـــاصــة مـــادة الـــطـــحـــ وبـــيض
ائدة  حـيث  اتخاذ االجراءات ا
الـقـانـونـية بـحـقـهم). والـقت مـفارز
القبض على مكافحة إجـرام بغداد 
متـهمـ اثنـ بالتـزوير والـسرقة.
ـديرية فـي بيان تـلقته واوضحت ا
(الــزمــان) امس ان (مــفــارز مــكــتب
تـمكنت من مكـافحة إجـرام احلرية 
إلـقـاء الــقـبض عــلى مـتـهم لــقـيـامه

بـتـزويـر سـنـد عـقـاري بـقـيـمـة 20 
نطقة وبـيعه ضمن ا مليون دينار 
اذ  اتــخــاذ اإلجـراءات نـفــســهـا 
الــقـانــونـيــة بـحــقه وتـوقــيـفه وفق
ـــادة 292 مـن قــــانـــون أحــــكــــام ا
الـعقـوبات) مـشـيرا الى ان (مـفارز
مــكــتب مــكـافــحــة إجـرام الــكــرامـة
اعـتـقلت مـتهـمـا بسـرقـة مبـلغ قدره
ثالثــة ماليــ ديــنـار من داخل دار
ضـــمن الـــقـــاطع حـــيـث  عــرض
ــوضـوع أمـام قـاضي الــتـحـقـيق ا
وقرر تـوقـيفه وفق أحـكام 446 من

قانون العقوبات).
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فـي غـضــون ذلك اطــاحت الــقـوات
االمـنيـة في قيـادة عمـليـات بغداد 
تاجرمخدرات وبحوزته كميات من
مـادة الـكـريـسـتـال اخملـدرة. واشـار
بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس انه
(عـلى أثـر مـعـلـومـات اسـتـخـبـارية
دقيقـة تفيـد بوجود تـاجر مخدرات
شــرعت قـوة في مـنــطــقـة الــرشـاد 
ـشاة احلادية بأشراف قـائد فرقة ا
عـــشــــر وبـــالـــتــــنـــســـيـق مع قـــسم
اسـتخـبـارات وامن عمـلـيات بـغداد
من فـوج مـغاويـر فـرقة 15 الـعامل
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اجــــرى فـــريـق تـــفــــتــــيـــشـي من دائـــرة
الـعـيـادات الـطـبـيـة الـشـعـبـيـة الـتـابـعـة
لوزارة الصحة  زيارة الى مطار بغداد
الـدولي لـلـتـحـقق من نـتـائح فـحـوصات

كورونا . 
وقال بيان للدائـرة تلقته (الزمان) امس
ان (الــفــريق وخالل زيــارتـه لــلــمــطـار 
حتــقق من نــتــائج فــحص كــورونــا بي
سي ار  وكـيفـية تـطبـيق النـظام ومدى
التزام العامل بعملية التحقق وكشف
عـمــلـيــات تـزويـر الــنـتـائـج اضـافـة الى
ـعـوقات ـشاكل وا الـتـعرف عـلى ابـرز ا
وايجـاد احللـول لهـا). وارسلت مـديرية
العيادات الطبية الشعبية في  محافظة
واسط  فــريــقــا تــفـــتــيــشــيــا الى احــد
اخملــتــبــرات االهــلــيـة اجملــازة لــلــقــيـام
بـفـحص كـورونـا لـلـمواطـنـ الـراغـب

بالسفر خارج العراق . 
وذكر الـبيـان انه (بناءأ عـلى توجـيهات
مـــديــــر عــــام الـــدائــــرة مـــحــــمــــد عـــلي
الـــفـــرطــوسـي زار فــريق مـن مــديـــريــة
الـعـيـادات في واسط  احـد اخملـتـبـرات
االهــــلــــيــــة لالطالع عــــلـى واقع عــــمل
اخملـتـبـرات ومـدى الـتـزامـه بـاسـتـخدام
ادوات الـــوقــايـــة واجــراءات الـــسالمــة
الــعــامــة في جــمــيع مــراحل الــفــحص
ـراجــعـ الـذين حـرصــا عـلى سالمــة ا

يرغبون بإجراء فحص كورونا). 
ونـظـم فـريق تـفـتـيـشي بـأشـراف مـديرة
مـديريـة العـيادات الـطبـية الـشعبـية في
مـحـافظـة الـبـصرة نـهـاد قاسم مـحـمد 
زيــارة تــفـقــديــة الى عــيــادة االصــمـعي
لالطالع على انسيابـية العمل وحتديد
عـوقات الـتي تعـترض عمل شـاكل وا ا
الــعــيــادة وســبـل مــعــاجلــتــهــا. واشـار
الـــبـــيـــان الى ان (هـــدف الـــزيـــارة هـــو
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زمنة متابعـة جتهيز االدوية الـعامة وا
ـراجع باالضافة الى وتوزيعها ب ا
ـشـترك ـنـتسـبـ على الـتـعاون ا حث ا
مع الدوام الـصباحـي والية االسـتخدام
شـترك لالجهـزة  والسيـما اخملتـبرية ا
ـا يسـهم في ـسـتـوى اخلـدمي  لـرفع ا
). الى ذلك  تقد اكبر خدمة للموطن
ـتخصصة اجـرت اخملـتبرات الطــبية ا
في اقسام مـستشفى بـعقوبة الـتعليمي
85245 فـحـصـاً مـخـتـبـريـاً خالل شـهـر

اضي.  تشرين األول ا
كدمي أن ستشفى حيدر ا وذكر مدير ا
ـــــرتـــــفع من  (اجـــــراء هـــــذا الــــعـــــدد ا
الـفحـوصات الـطبـية ومـنهـا فحـوصات
يعـود الى تـوفـير مـتـخـصـصة ودقـيـقـة 
األجهزة الـطبية احلديـثة والى اجلهود
الكـــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـي تـــبـــذلـــهـــا ا
اخملـــــتـــــبـــــريـــــة) واضـــــاف ان (قـــــسم
ـسـتـشـفـى يؤدي دوراً اخملـتـبـرات في ا
ــســاعــدة عـلى مــهــمــا واسـاســيــاً في ا

ـرضـية الـتـشـخـيص الـطبـي للـحـاالت ا
في مـخـتـلف وحـدات القـسم  والسـيـما

مسحات كورونا). 
في غضون ذلك  أعلنت الـشركة العامة
سـتلزمـات الطـبية لتـسويق األدويـة وا
في الوزارة  وصول ادوية مـتنوعة من

ية رصينة.  مناشيء عا
واكــد مــديـر عــام الــشــركــة عـلـي حـسن
الــبــلــداوي ان (االدويــة الــتي وفــرتــهــا
ـنع اجلـسم من رفض الـشـركــة تـدخل 
األعــضـاء بــعـد زراعــتـهــا مـثل الــكـلى 
وكــذلـك عـــقــار لـــعالج بـــعـض مــشـــاكل
اخلــصـوبــة واالجنــاب عــنـد الــنــسـاء ,
فـــضال عـن وصـــول عالج يــــســـتـــخـــدم
لـــتــــســـريع نــــبض الـــقــــلب في حـــاالت
انــخــفــاضه خـالل عــمــلــيــات اإلنــعـاش
وعـالج بـــعض حـــاالت الـــتــــســـمم وفي
التـحـضيـر لـلـعمـلـيـات اجلراحـيـة التي
يـتم إجــراؤهـا حتت الــتـخـديــر الـعـام)
تعلقة مؤكدا ان (االجراءات الكمركية ا

واد  يتم إجنازها تمهيدا بعقود هذه ا
تعاقد معها).  الستالمها من اجلهات ا
ودعت وزارة الـبـيـئـة هـيـئـة التـصـنـيع
احلــربـي الى أســتــثـــمــار قــدراتــهــا في
ـدنــيـة من خالل دعــمـهـا الـصــنـاعــات ا
جلــهــد احلـــكــومـــة في الــتـــوجه نــحــو

تجددة . استخدام الطاقة ا
وقــال رئــيس الـهــيــئــة مـحــمــد صـاحب
الـــدراجي خالل اســـتـــضــافـــته لـــفــريق
الــتــوعــيــة الــوطــني لــدعم الــطــاقــة ان
(الــهــيــئــة تــمــتــلك مــصــانع وشــركــات
ـعدات مـتخـصصـة في انتـاج عدد من ا
اخلــاصـة بــخاليـا الــطـاقــة الـشــمـســيـة
واالضــاءة احلـــديــثــة االقــــــــتــصــاديــة
ـضـاعــفـة حـقل وانـهــا عـلى اسـتــعـداد 
ــواد خالل الــفــتـرة االنــتــاج في هــذه ا

قبلة).  ا
من جانبه اكـد مدير عام دائـرة التوعية
واالعالم الـبـيئي رئـيس فـريق التـوعـية
الــوطـــني لـــدعم الـــطــاقـــة  امــيـــر عــلي

UD—∫ موظفو العيادات الشعبية في مطار بغداد
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تــوقف وابـتــكـار تــدابـيــر مـقــاومـة
الـــتـــعـــطـــيل مـن خالل اتـــقـــانـــهم
مهارات التقنية الرقمية سواء في
الــتــصـمــيم الــذي يــعـد بــالــنـســبـة
لـلـزمـان نـظـامـاً فـريـداً فـي الـعراق
النه يـعـتـمـد (الــنـاشـر الـصـحـفي)
وامـكن لـهم عـبـر وسـائـط االتـصال
ـتـاحة الـعمـل من منـازلـهم طيـلة ا

ايام احلجر الصحي.
: ان انـــــقـــــطـــــاع االدارة ثـــــالـــــثــــــاً
الصحفـية ألي سبب من االسباب
ومنها ظروف االصـابة بكورونا ال
يــؤدي الى  تـلــكــؤ الـعــمل وتــزايـد
حتـديات الـصـدور ما يـدل على ان

هـــــذه االدارة حتـــــسن اخـــــتـــــيــــار
ـسـؤولــ عن االقـسـام وتــعـتـمـد ا
ـــهــنـــيـــة في مـــعـــيـــار الـــكـــفـــاءة ا

التوظيف.
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رابــــــعـــــاً: كـــــانـت (الـــــزمـــــان) أول
مـطـبوعـة مـحلـيـة تلـجـأ الى تـقنـية
(أون الين) فـي اصــــدار اعــــدادهــــا
الـيــومـيــة مـعــتـمـدة 4 صـفــحـات
آخـذة بـالـتـصـاعـد الى 12 صـفـحة
في االسـابــيع الالحـقـة من األشـهـر
الــثـالثــة الـــتي شـــمــلـــهــا احلـــظــر

الصحي. 
ـوهذه جتربة غيـر مسبوقة تطلبت
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اخـــتــمـم امس امــؤتـــمــر الــعـــلــمي
الرابع عـشر مـحليـاً والثـالث دولياً
لكـليـة االعالم بجـامعـة بغـداد بعد
سلسلة من اجللسات نوقشت فيها
بــحـــوث ودراســـات من ســـبع دول
عــربــيــة واسالمــيــة. وفـي جــلــسـة
عـــرض الــتــجــارب الـــذاتــيــة الــتي
شـارك فــيـهـا اعـالمـيـون مـن مـصـر
والـعـراق وتـونس قـدمت (الـزمان)
جتـربـتـهـا في مـواجـهـة ازمـة وبـاء
كورونا وبثت اجللسة التي شارك
فــيــهـا رئــيس الــتـحــريــر الـدكــتـور
أحـمــد عــبــد اجملـيــد عــبــر تـقــنــيـة
رئي. وفـيـمـا يلي نص الـتـواصل ا

ما ورد في مداخلته:
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ال أرى في جتـربـتـي الـصـحـفـيـة ما
يـفيـدكم كثـيـراً برغم اني عـاصرت
أربــــعــــة حــــروب قــــدر أن اعــــيش
ويالتها ومآسي ضحاياها. األولى
وهي احلــرب االطــول في الــتــاريخ
ــا احلــديث وقـــد ذكــرت بـــعض 
كن قـوله بشـأن أيامـها وعدد من
شـخـوصـهـا الــفـاعـلـ وصـدر في
كتاب قبل بضـعة أشهر في بيروت
عن الـدار العـربـية لـلعـلـوم بعـنوان
(هـذا نـصـيـبي من الـتـضـامـن) أما
احلـــرب االخــيـــرة الـــراهــنـــة فــهي
األشـــرس. ويـــصـح عـــدهـــا حـــربــاً
كونـية بامـتيـاز حيث بلغ مـجموع
ضـــحــايــاهـــا حــتى اآلن اكـــثــر من
خــمـسـة ماليـ مـنـهـا في الـعـراق
23 ألـفـاً و 650 حـالــة وفـاة وعـدد
إصــابــاتـهــا جتـاوز 258 مــلـيــونـاً
حـــول الــعــالـم مــنــهـــا في الــعــراق
مــلــيــونـان و 7 أالف. وأعــني بــهـا

جائحة كورونا او كوفيد .19
واذا كان مـسرح احلـروب السـابقة

هــو جـبــهــات الـقــتــال واإللـتــحـام
اجلـســدي وقــد كــلـفــنــا بــتـغــطــيـة
وقائـعهـا كمـراسلـ حربـي فان
احلرب الراهـنة ال مسـرح لها تدور
فــوقه االشـتــبـاكــات وال عـدو تـراه
ـوت بل لـكـي تـتـفـادى الـقـصف وا
ان العـدو فيـها يتـمثل بـفايروس ال
تـراه الـعـ اجملـردة وقـد يـدهـمـنـا
في مـنـازلــنـا أو امـاكن عــمـلـنـا بل
وحــــــتـى في مـــــــواقع لـــــــهــــــونــــــا
ومـــــخـــــادعـــــنـــــا. وهـــــذه احلـــــرب
خــضــنـــاهــا مــنـــذ يــومــهــا االول
فغطـينا وقائـعها وزحفـها واثارها
الـكارثـيـة مـثـلـمـا تولـيـنـا نـشـر ما
يـتـعلق بـطـرق مكـافـحتـهـا وقدمـنا
ـسـؤولـيـة لــلـرأي الـعـام في اطـارا
االجتـماعيـة والوطنـية االرشادات
الـواجب اتبـاعـها لـتـفادي االصـابة
أو جتـنب فـقـدان األحـبـة  وجـهود
اجلـــــيـش االبـــــيـض في ايــــــقـــــاف

وجات الالحقة من الوباء. ا
وبـــقــــدر تـــعـــلق األمــــر بـــجـــريـــدة
(الــــزمــــان) الــــتـي أرأس حتــــريـــر
طبـعتـها في الـعراق فـاني أوجزت
جتـربتي فـي هذه احلـرب في مـقال
نــشـــرته في الـــعــدد رقم  7000من

اجلريدة.
لـــقـــد ذكـــرت بـــعض ســـمـــات هــذه
احلـرب في الــسـاحــة الـصــحـفــيـة

انطالقاً من جتربة ذاتية:
- ان عــدداً مـن الــعـــامـــلــ في اوالً
(الــزمـان) وجــدوا انــفـســهم فــجـأة
ضحايا اجلائحـة لكنهم لم ينسوا
واجـبـاتـهم فـي الـعمـل او يـقـطـعوا
ـهــنـة الـتي تـعـيش في صـلـتـهم بـا

ضمائرهم.
: ان جــــيالً من الــــشـــبـــاب ثـــانــــيـــاً
الـعـاملـ في اجلـريـدة كـانوا وراء
اســتـــمــرار صـــدور (الــزمــان) دون

تــوزيع مـحــتـوى الــصــفـحــات بـ
ـصــمـمــ في مــنـازلــهم في حي ا
اجلـهـاد والـزعـفــرانـيـة ومـحـررين
ـواد الـصـحـفـية وهم يـصـوغـون ا
ـوزعــة بـ في مـنــازلــهم ايـضــاً ا
الـكـرادة والـغــــــزالـيـة واجلـادريـة
فـيـما قـد تصـل مواد اخـرى لـلنـشر
ـركــز الــرئـيس لــلـجــريـدة في من ا

لندن.
خـــامـــســـاً: ان اجلـــريـــدة لم تـــنس
ــــشــــاركــــ مـــــؤازرة الــــكــــتــــاب ا
ــــتـــــفــــرغــــ الــــذين أمــــدوهــــا وا
ـــــقـــــاالتـــــهم ومـــــنـــــتــــجـــــاتـــــهم
خالل األشهر الـعصيبة الصحفـية

بــرغم ان (الــزمـــان) بــحــكم االزمــة
ـاليـة النـاجمـة عن تراجع اسـعار ا
النفط عام 2014 وتمدد داعش في
ثالث محافـظات تعدهم مـتطوع

في صفوفها.
ان هذه اخملـرجات في الـصراع مع
ـالـيـة جــائـحـة كـورونـا واالزمـات ا
والــعـــــــــامــة في الــبالد ال تــمــثل
ـــتـــدة ســــوى جـــزء من أزمــــات 
ـــتـــعـــاقـــبــة تـــركت احلـــكـــومــات ا
تفاصيلهـا تتراكم واعباءها تفاقم
شـهد الصـحفي العـراقي بكل ما ا
يحـفل به  من تـداعيـات وخروقات

هنية واالخالقية. للقواعد ا
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ـشاة 42 ومـفرزة من بـأمـرة لـواء ا
شـعــبـة مـخــدرات مـديـنــة الـصـدر 
ـتهم حـيث  الـقاء الـقـبض عـلى ا
لقب جيفارا وبحوزته ثالثة كيلو ا
غـــرامــــات من مــــادة الـــكــــرســـتـــال
اخملـــــــــدرة مـع ادوات تــــــــعـــــــــاطي
ومـــســـدس غــــيـــر مـــرخص).  وفي
اربــيل  أعــلـن الــتــحــالف الــدولي
إلـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى أربـــعـــة من
ارهــــابـــيـي عـــصـــابــــات داعش في

احملـافظـة.وذكر الـتـحالف في بـيان
امـس انه (نــتــيـــجــة ســلـــســلــة من
الـعـمـلـيـات الـقى  جـهـاز مـكـافـحـة
ــــســـانـــدة اإلرهـــاب الـــعــــراقي و
الــقــبض عــلى الــتــحــالف الــدولي 
أربـعـة من عـنـاصـر داعـش بـالـقرب
مـن أربــــــيـل) واضــــــاف ان (هـــــذه
العـمليـات تقـلص قدرة داعش على
تــــــنـــــــظــــــيـم حتـــــــركــــــاتـه وإقالق
). كـمـا احـبـطت الـقوات الـعـراقـيـ
االمــنـيــة مـحــاولــة تـســلل خـمــسـة
أشـــخـــاص قـــادمـــ مـن ســـوريــا.
واوضح بــــيـــان امـس ان (أبـــطـــال
شاة احلادي الفوج الثاني لـلواء ا
ــشــاة والــســـبــعــ ضــمن فــرقــة ا
اخلـــامـــســـة عــشـــرة وبـــعــد ورود
مــعـلـومــات اسـتــخـبـاراتــيـة تــفـيـد
وجــود مـجــمــوعــة من األشــخـاص
يـــرومـــون الـــتـــســـلل الى األراضي
الــعــراقــيـــة من اجلــانب الــســوري
وبــــعـــد رصـــدهـم بـــالـــكــــامـــيـــرات
ـذكور احلـراريـة التـابـعة لـلـفوج ا
تمـكنـوا من القـبض عليـهم جمـيعا
( والـبالغ عـددهم خمـسة مـتسـلل
مـؤكــدا ان (عـمـلــيـة الـقــاء الـقـبض
تمت بعد نصب كم محكم لهم). 

احلـسون ان (عـملـية اشـراك مؤسـسات
الـقـطـاع الـعــام مـنـهـا هـيـئـة الـتـصـنـيع
احلـربي في جــهـد احلــكـومـة  ســيـفـتح
بـاب الــتـنـافس  بــ انـتـاج الــقـطـاعـ
العـام واخلاص بتـوفيـر كل مستـلزمات
ـتـجـددة  شـرط ان تـتـوفـر في الـطـاقـة ا
ــصــنــعــات اعــلى هــذه الــتــقــنــيــات وا
درجــــات اجلـــودة   واالعـــتـــمـــاد عـــلى

الطاقة النظيفة).
واوضح مــسـتــشـار هــيـئــة االسـتــثـمـار
الـوطـنـيـة رحـيم اجلـعـيـفـري ان (هـيـئـة
ــسـتـشـاريـن حـددت ضـوابط وشـروط ا
ـواد من شأنـها ان تـكون جتـربة لـتلك ا
ـــــعــــدات رائـــــدة فـي رفـــــد الـــــبـــــلـــــد 

أستخدامات الطاقة الشمسية).
وب اجلعـيفري ان  (العـراق سيضيف
ا يقرب من 7500 ميكاواط من خالل
عـتـمـدة على انتـاج الـطـاقـة النـظـيـفـة ا
الـطـاقة الـشمـسـية خالل الـثالثـة اعوام

القادمة).
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من الغـريب حقاً أنْ يسـجل لنا الـتاريخ ما صنـعه ( احلجاج بن يـوسف الثقفي )
- وهـو الظـلوم الـغشوم  –ح كـان يَسـألُ بعضَ مَنْ يـتلـقيه وال يـعرفه عن نـفسه
في ح لم نـشهد السـلطوي في (العـراق اجلديد) يسـألون احداً عن رأيه فيهم
فكأنهم راضون غاية الرضا عن أنفسهم وأدوارهم في ح انّ التململ والسخط
عادالت واطن العراقي الذين ضاقوا ذرعاً  ضاربـان أطنابهما في صفوف ا
ـعزل تـام عن احملـاصـصـة واقـتسـام الـكـعـكـة بـ الـكـتل الـسـيـاسـية وكـل ذلك 

صالح العليا للبالد والعباد . وضوعية وحساب ا عايير ا وازين وا ا
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واليك ما روي في هذا الباب عن احلجّاج حيث قيل :
" لقي احلجّاجُ أعرابياً مِنْ بني عِجْل في الطريق فقال له :

يا أخَ العرب ما نقول في احلجّاج ?
قال :

مأوِليَ العراقَ شرٌّ منه  
قبحّه الله وقبّحَ مَنْ استعمله  

قال :
أتعرف مَنْ أنا ?

قال :
ال 

قال :
أنا احلجّاج  

فقال العرابي على الفور :
أتعرف مَنْ أنا ?
قال احلجّاج :

ال 
قال :

أنا مجنون بَنِي عِجْل  أُصرع كل يوم مرت 
وضحك احلجاج مِنْ حسن تخلصه ..
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ــا يــصــنـعــون ذلك حـتى الــذين يــعــتـرفــون بــالـفــشل من الــســلـطــويـ  –وهم ا
المـتـصــاص الـنِـقْــمَـة فـقط  –تــراهم يـزدادون حـرصــاً عـلى االحــتـفـاظ بــنـفـوذهم

وامتيازاتهم ومكاسبهم والبقاء في مواقع االمساك بزمام السلطة ..!!
ولو أنـهم كانوا عـلى مِثْل هذه الـدرجة من احلبّ للـسلطـة يحبـون شعبـهم ووطنهم
ولـفـازوا الـفـوز األكـبـر فـي الـدنـيـا واآلخرة  لـدخـلـوا الـتـاريخ من أوسع بـوابـاته 

ولكنهم –ولالسف ليسوا معني بشيئ :
ا ينـجيـهم من األهوال يـوم احلساب ومـا ينـتظـرهم بعد ذلك من ليـسوا معـنيـ 

صارم العقوبات .
كـمـا انهم لـبسـوا مـعنـي بـهـموم وأوجـاع مواطـنـيهم ومـصالـح بالدهم البل عنـها

معرضون ...!!
وهذا ما يجعلهم في عزلة تامة عن اجلماهير العراقية التي ذاقت كؤوس 

العـناء على أيديـهم  حتى ارتفعت نـسبة االنتـحار وكثرت
مــغـامــرات الـهــجـرة من الــوطن مع مــا حتـمل من أكــبـر

االخطار ..!!
-4-                                       

ُتْعِبةَ ? وال ندري متى تنتهي هذه الفصول ا
اذا يستمر االصرار على  رفض االيثار ? و

محمد علي الفرطوسي
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مع انـطالقـة العـام الـدراسي اجلديـد سـتعـود طيـور احملـبة العـشاشـهـا.. سيـعود
البس ويـحمـلون عـلى أكتـافهم دارسـهم وهم يـرتدون أجـمل ا أطفـالنـا وشبـابنـا 
أحلى احلقائب.. غادروا عطلة طويلة فرضتها كورونا وذريتها سيجلسون امامك
ـا تلبس ويـبصرون ـا تقول ويـنظرون  ـدرس الشاب لـيستـمعون  ـعلم أو ا أيها ا
ــسـافــات ويـشــقـون ســكـون ـا تــكـتب وحتــمل جــاءوا إلى درسك وهم يــطـوون ا
الصباحات ليغذوا عقولهم بنور العلم الذي ينطق به لسانك فكن جديرا برسالتك
امسح غـبار اجلهل عن عقولهم وازرع األمل في صدورهم ولـون محبتهم لوطنهم
ورسخ القيـم النبيـلة لديـهم ابدأ مرحـبا بهم سائال كـيف قضوا عـطلتـهم ستعرف
بذلك حجم وعـيهم وثقافـتهم وطريقـة تنشئتـهم االجتماعـية وسيتـاح امامك معرفة
أسمـاءهم فكن حريصا على حفظها.. انهم يـنظرون إليك كقدوة فكن جديرا بهذة
ادة الـتحـضيـرية ام بـا الـرتبـة وحـريصـا على إعـداد خطـتك اليـوميـة للـدرس واال
واذا زاغ أحدهم عـن درسك كن لـطيـفـا تـربويـا في ردة ال مـعـنـفـا له أمام زمالءة
حتى ال يكـابر وتـرد عليـة باعنف فـيفـقد الثـقة بالـنفس  ويـنعكس ذلك عـلى تذمرة
من شـخصك والـدرس كن ودودا رحـيـما وادفع بـالـتي هي أحـسن وال ترسل كل
ـوقف حـتى ال تـشـغل اإلدارة بـصـغـائـر االمور.. ـدرسـة عـالج ا مـخـطـأ لالدارة ا

ـدرس اجلـلـيل ان تـعـلـيـمك لألطـفـال ـعـلم أو ا واعـلم أيـهــا ا
الصـغر كالنقش علـى احلجر وهم اسفنجـة جديدة قابلة
لالمـتـصـاص كل سـلـوك تـلـون به يـومك الـدراسي وهم
ورقـة بـيـضـاء تـكـتب فـيـهـا مـا تـشـاء كـما يـصـفـهم عـلم
النـفس وعجيـنة طريـة تشكـلها كـيفمـا تريد وخـصوصا
تالمـذة االبتدائـية ولك مني الـتحيـة في عامك الدراسي

اجلديد.

ا يـكتب وجتـود به مساحـات التواصل قرات الـكثيـر من شاسـعات االعالم ... 
وعنكـبوتية شبكـة  تغلغلت باجملـتمع حتى  جعلتـنا ال نعي مجتمـعنا بل تاهت عنا
ـة عـاهرة انـفـسـنـا لـدرجـة اصبـحـنـا نـخـشـى فيـهـا فـقـد زمـام الـذات في ظـل عـو
صارخـة منفلتة بال حياء وال انضباط وال خـشية من احد .. تدخل البيوت وتفكك

االسر وتنتشر جزيئياتها في صلب ما نستنشق بكل مكان .. 
علن عـلنـها وبعـضها مـعزز بـالتحـرير اخلـبري او الضـمير االخبار او احلـكايـا ا
الشـعبي او التـصويـري الفديـوي لم تتـوقف عنـد حدود معـينـة .. فقـد قيل وسمع
وكتب ونـشر ... بان سالح ما حاصر بيت مـعلم النه ضرب او عنف طالب لسوء
سـلـوك او غش امـتــحـاني  .... او اي فـعل يــعـد مـشـ وفــقـا لـلـقــانـون والـنـظـام

التعليمي والتربوي .. 
رثي من جـهـة اخـرى  وفـيمـا كـان نـتـحـدث باسى عـمـا يـدور في حـال اجملـتـمع ا
وجـوع مـنه .. شـاهدنـا فـيـديو مـتـنـاقل يتـحـدث عن مـدرسة ابـتـدائـية في عـلـيه وا
ـعـانـاة الـتـربـوية احـدى اقضـيـة مـحـافـظـتنـا الـعـزيـزة وقـد حتـدث عن جـملـة من ا
والـتعـلـيمـيـة التي يـعـانيه ابـنـاءنا الـتالمـيذ واهـلـيهم فـي جمـيع احملـافظـات .. وقد
ظهـرت فيه مـدرسة بـرغم كل مـعانـتهـا وشوق االهـالي والـتالميـذ للـدراسة اال ان
ـعـ هـنـاك ويـعـطي الـدروس لـكل الـصـفوف .. الك ا ـديـر هـو وحـده ا الـسـيـد ا
ؤسساتي وال بحـادثة نادرة لم يشهدها  العراق من قبل وتعـد فضيحة بالعرف ا

تتناسب مع تاريخ ونفط العراق وحضارته ..
شددة صدرت نقطة سوداء جديد بهذا اجلانب .. سمعنا وقرأنا  ان التعليمات ا
بشـكل رسمـي بضـرورة منع بـعض الطالب الـراسـب من الـعودة الى مـدارسهم
واصـلة الـدراسة حتى ـسائـية وال االهلـية ويـسمح لـهم  وال حتى في الـدراسة ا
ـة تربـوية او اجـندة امـية تـطبخ وتـعد على حـسابـهم اخلاص .. وكـان هنـاك جر
وتنفـذ.  فهل يعـقل يا سادة القـوم ونخبهـم!!.. ان يكون هنـاك طلبة في بـلد نفطي
الي من الدوالرات سنـويا على قطـاع التربية والـتعليم وفيه تصـرف له مالي ا
مدراس بال مالكـات وال معـلم وال مـدرس .. كـما هنـاك االف الطـلبة الـتواق
للـعلم والذين هم ضحايا االرهاب والـفساد  وجائحة كورونـا ولهم الرغبة والتوق

سؤولة ال تسمح لهم .. للدراسة فيما .. الدولة واجلهات ا
يبـدو ان هناك اشـياء تسـتحق التـوقف والتساؤل  مـن قبل السـادة احملترم في
وزارة التربـية وكذا الـتعلـيم العالـي واجلهات اخملـتصة والـقريبـة منهـا .. للخروج

من هـــذه االزمــات بـــاقل اخلــســـائــر وذلك عـن طــريق وضع
عـاجز السـماوية وال الـهندسة حلـول ناجعـة ال تعد من ا
الـنووية .. انـهم طالب عـلم حرمـوا منه بـوسائل عدة ..
وقـد امرنا الله جل وعال في الـسعي من اجل التعلم ..
قائال: ( اقـرا ) .. كما حـثنا واوصـانا  رسولـنا الكر

هد الى اللحد. محمد ص : تعلموا من ا
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
دنـية وبـطـاقة الـسكـن ويكـون علـيه مـراجعـة مديـريـة بلـدية ـتـرتبـة علـى ذلك وبنـسبـة (٢%) مع جـلب هويـة االحـوال ا ـصاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

ورشة تصليح١
رقم ٩

ة مخزن البلدية الصناعية القد
سنة واحدة٦٠ م٢جزء من العقار ٢٢٥/١١٨ ٢٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار

∫ dOłQð ◊Ëdý

طـالبـة بالـتعـويض او اللـجوء الى لك الى الـبلـديـة عنـد احلاجـة اليه وخالل فـترة الـتأجـير او عـند انـتـهاء الـعقـد دون ا يسـلم ا
احملاكم اخملتصة.

ة مخزن البلدية٢ الصناعية القد
سنة واحدة١٠٠ م٢جزء من العقار ٢٢٥/١١٨

ة طريق عمارة٣ الصناعية القد
سنة واحدة٧٠٢ م٢كحالء

سنة واحدة٩ م٢جزء من العقار ١٨ الهادي٤ ٩٠٠٠٠٠ تسعمائة الف دينار

٢٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار

٢٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
qÐUI  W?Kłœ Ÿ—Uý wŠU?O ? « Ê«dHŽe? « rFD تعلن جلـنة البـيع وااليجار في مـديريـة بلديـة العمـارة عن اجراء مزايـدة علنـية لتـأجير ®
ـزايدة مـراجعة ـبيـنة في ادنـاه والعـائدة الى مـديريـة بلـدية العـمارة فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا μ≥∑Ø¥ ÍË«d¼e© ا « v?HA²?
سكرتير اللجنة في مقر بلدية العمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن مستصحبا معه التأمينات
القـانونـية الـبالـغة ان ال تقـل عن (١٠٠ %) لكامـل مدة التـأجيـر وينـادى للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صـباحـا في اليوم
زايـدة عطلة رسمية يكون موعدها دة اعاله من تاريخ النشر وعلى قاعة مديـرية بلدية العمارة واذا صادف يوم ا التالي النتـهاء ا
تـرتبـة على ذلك وبـنسـبة (٢%) مع جـلب هوية صـاريف ا ـزايدة اجـور النـشر وكـافة ا اليـوم الذي يـليه ويـتحمل مـن ترسو عـليه ا
صادقة الكمال دنية وبـطاقة السكن ويكون عـليه مراجعة مديـرية بلدية العـمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايـام من تاريخ ا االحوال ا

اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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مطعم الزعفران
السياحي 

شارع دجلة مقابل مستشفى
الزهراوي ٥٣٧/٤

سنة واحدة٢٣٦٩/٨٠ م٢ ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ثمانية
عشر مليون دينار
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وجودة فيه. شيدات ا طعم وحسب ا ١- يبقى الوضع على ما هو عليه داخل ا
طعم واحلفاظ عليها. رافق احليوية داخل ا ستأجر بصيانة ا ٢- يلتزم ا

طالـبة بالـتعويض او لك الى الـبلديـة عند احلـاجة اليه وخالل فـترة التـأجير او عـند انتـهاء العـقد دون ا ٣- يسـلم ا
اللجوء الى احملاكم اخملتصة.

١

ت

ورشة تصليح
رقم ١٠

وكالة لبيع
االسمنت

كشك ٥٢٢
ة العمارات القد
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١- تدعو شركة نفط ميسان الى تقد عطاءات مغلقـة من مقدمي عطاءات ذوي اهلية ومؤهل لتنفيذ
تضمنة جتهيز (اطارات مختلفة القياسات واالحجام). طلبية الشراء TR-227 وا

٢- سيتم تـنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات الـتنافسية الوطنية التي حـددتها تعليمات تنفيذ
العقود احلكومية العامة رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ والصادرة عن وزارة التخطيط.

٣- للـمتنـاقص ذوي االهـليـة الراغبـ ان يحصـلوا عـلى معلـومات اضافـية من شـركة نفط مـيسان /
ــوقع االلـــكــتــروني www.moc.oil.gov.iq او الــبــريـــد االلــكــتــروني الـــقــسم الـــتــجــاري او عـــلى ا
moc_cd@moc.oil.gov.iq وتـفـحـص وثـائق الـعـطـاء خالل سـاعــات الـدوام الـرسـمي من الـسـاعـة

التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.
ناقصة ٤- تشمل متطـلبات التأهيل (معاييـر التقييم والتأهيل الـواردة بالوثيقة القياسـية اخلاصة با

اعاله).
ـتناقـص الراغـب من مقر كن شـراء مجمـوعة وثائق الـعطاء الـكاملـة باللغـة العربـية من قبل ا  -٥
شركة نفط ميسان / القسم القانوني ودفع رسم غـير مسترد مقداره (٥٠٠٠٠) فقط خمسون الف دينار

عراقي نقدا.
٦- يـجب تـسلـيم العـطاءات فـي مقـر شركـة نفط مـيسـان / استـعالمـات الشـركة / صـندوق رقم (٢) في
صادف ٢٠٢١/١٢/٩ وال ـناقصـة من يوم اخلمـيس ا موعـد اقصاه الـساعة الـثانيـة عشر ظـهرا (غلق ا
كن استالم الـعطاءات من خالل التـسليم بالـيد على ان يؤمن يـسمح بتقـد العطاءات االلـكترونيـة و
ـتأخرة سـيتم رفـضها وسـيتم فتح الـعطاءات فـعليـا وبوجود وصـولها قـبل موعـد الغلق والـعطاءات ا

تناقص او احلضور شخصيا في مقر شركة نفط ميسان / استعالمات الشركة. ثل عن ا
٧- يجب ان يرفق بجميع الـعطاءات ضمان عطـاء (التأمينات االولـية) بقيمة (12.898.000) فقط اثنا
ـائة وثـمـانيـة وتـسعـون الف ديـنار عـراقي عـلى شكل سـفـتجـة او صك مـصدق او عـشـر ملـيـون وثمـا
دة ٢٨ ركزي العراقي نافذا  خطاب ضمان (مغطى ائتمانيا) صادر من مصـرف معتمد من قبل البنك ا

يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء.
ـبلغ ال يقل عن (128.982.000) شروع و ٨- عـلى مقـدم العطـاء توفيـر السيـولة النـقديـة اخلاصة بـا
فـقط مائة وثـمانـية وعـشرون ملـيون وتـسعمـائة واثـنان وثـمانون الف ديـنار عـراقي كحـد ادنى مؤيدة

بكتاب (صادر عن مصرف معتمد في العراق)
٩- سـيـعـقـد مـؤتـمـر خـاص لالجـابة عـن االستـفـسـارات في تـمـام الـسـاعـة التـاسـعـة صـبـاحـا بـتـوقيت
ـركـز الـثـقـافي الـنـفـطي ـصـادف ٢٠٢١/١٢/٢ وذلك عـلـى قـاعة ا الـعـاصـمـة بـغـداد من يـوم اخلـمـيس ا
ناقـصة يجب ان تقدم تعلقـة بوثائق ا الواقعة في دور النـفط بقضاء العـمارة وان كل االستفسـارات ا
ـذكور في الـفقرة رقم 1-7 ـؤتمر وعـلى العـنوان ا في موعـد اقصـاه سبعـة ايام تـسبق تـاريخ انعـقاد ا

القسم الثاني ورقة بيانات العطاء.
ناقصة عطلة رسمـية او تعطيل للدوام الرسمي ؤتمر او موعد غـلق ا ١٠ - اذا صادف موعـد انعقاد ا
ناقصـة حسب احلال سيكون في ؤتمر او مـوعد غلق ا حلاالت اسـتثنائيـة وطارئة فان موعد انـعقاد ا
ؤتمر وساعة اليوم الذي يـلي العطلة او التعـطيل وبتمام السـاعة احملددة في التاريح االساس لعـقد ا

الغلق.
ناقصات بصـورة مباشرة او غير مباشرة ـنتسبي الدولة والقطاع الـعام االشتراك في ا ١١- ال يجوز 

عايير. وللشركة احلق في استبعاد العطاءات الغير مستوفية للشروط وا
دونة بقلم الرصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها. ١٢- العطاءات ا

ناقصة اجور نشر االعالن. ١٣- يتحمل من ترسو عليه ا
١٤- شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.

ناقصة. ١٥- مدة نفاذية العطاء ١٢٠ يوم تبدأ من اليوم التالي لغلق ا
١٦- في حالة فشل مقدم العطاء الفائز في تقد ضمان حسن االداء او توقيع العقد سوف يترتب عنه

الغاء االحالة ومصادرة ضمان العطاء دون حاجة الى حكم قضائي.
١٧- يـلتـزم مقدمـو العـطاءات بتـقد بـراءة ذمة صادرة من دائـرة التـقاعد والـضمـان االجتمـاعي تؤيد

شمول العامل لديهم بالضمان اجتماعي.
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مكـافحـة اإلرهاب وتشـكيل حـكومة
"شاملـة" و"احترام حقـوق األقليات
ساواة في والنساء والفـتيات" و"ا
فرص التـعليم والـعمل".وأضاف أنّ
األمــيــركــيــ سـيــواصــلــون إقــامـة
"حــوار صــريح مـع طــالــبــان" وفي
ـساعدات اإلنسانية األثناء توفير ا
ـاضي طـالب لألفــغـان.واألسـبــوع ا
وزير خارجيـة حكومة طـالبان أمير
خان مـتقي في رسـالة مفـتوحة إلى
ــتــحــدة الـــكــونــغــرس الــواليــات ا
بــاإلفــراج عـن األصــول األفــغــانــيــة
الـتي جُـمـدت بـعـد سـيـطـرة احلـركة

على أفغانستان.

أفــــغــــانـــــســــتــــان في مـــــنــــتــــصف
آب/اغـسـطس في خـضمّ انـسـحـاب
الـــــقــــوات األمــــيــــركـــــيــــة من هــــذا
الـــبـــلــد.وأجـــريت جـــولـــة أولى من
ــفـاوضـات بـ واشـنـطن وحـركـة ا
طــالـــبـــان يــومي  9و 10تـــشــرين
األول/أكــتــوبــر فـي الــدوحــة حــيث
اســتـقــرّت الـبــعـثــة الـدبــلـومــاسـيـة
كـلّفـة ملف أفـغانـستان األمـيركيـة ا
اضي بـعـد االنـسـحـاب.واجلـمـعـة ا
أكّد ويـست على تـويتـر أنّ الشروط
تحدة لكي التي تضعهـا الواليات ا
" حــركــة طــالــبـان الــدعم "تــســتــحقّ
ـالي والدبـلومـاسي األمـيركي هي ا
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) Trojan Horseعــمـلــيـة حــصـان
طــــروادة) يــــقــــول إن احلــــكــــومــــة
اسـتـخــدمت الـرحـلــة الـتي تـأخـرت
سـاعـتــ رسـمـيًـا بــسـبب "مـشـاكل
تقنية" إلرسال تسعة من مسؤولي
االسـتـخبـارات إلى الـكـويت وكانت
على علم بـاخلطر الـذي يتعرض له
ــدنـيـون.ويـوضح مــؤلف الـكـتـاب ا
ســتــيــفن ديــفــيس أن لــنــدن تـلــقت
مـــعـــلـــومـــات من االســـتـــخـــبــارات
األميركـية تبلـغها بالـغزو العراقي.
ـــراقــبـــة كــان ويـــضــيـف أن بــرج ا
يرفض هـبوط كل الـرحالت األخرى
في تـلك الـلـيـلـة.وأعـلن بـاري مـانرز
( 55عـــامًـــا) وهـــو أحـــد الـــرهـــائن
الــســابــقـ أنـه يــرفض اعــتـذارات
احلكومة التي يتّهـمها بأنها تكذب
أيـضًـا بـشـأن عـمالء االسـتـخـبارات
. وقـال سـاخـرًا "بحق الـبـريـطـانيـ
اجلــحـــيم من كــانـــوا إذًا? أعــضــاء
فـريق روكـبي? مـضـيـفًـا "كـان يـكفي
أن نـنـظر إلـيـهم أعرف أنـهم كـانوا
جـنـودًا".من جانـبـها رحّـبت شـركة
الــطـيــران الـتي اتُــهــمت بـاإلهــمـال
ـسـتنـدات التي والـتسـتـر بـ"هذه ا
تـؤكــد أن بـريـتش إيـروايـز لم تُـبـلّغ

بالغزو".

محتملة للتحالف الغربي.منذ ثالثة
عـقـود يـسـعى الـرهـائن الـسـابـقون
ـــعــلــومــات الــتي ـــعــرفــة بــعض ا
تـــمـــلــــكـــهـــا حتـــديــــدًا احلـــكـــومـــة
البريطانـية مطالبـ إياها بتحمّل
مــــســـؤولـــيــــاتـــهـــا.وقــــالت وزيـــرة
اخلـارجـيـة الـبـريطـانـيـة لـيـز تراس
ـان أن الـسـفـير الـثـالثـاء أمـام الـبـر
الـبريـطاني لـدى الكـويت أبلغ لـندن
بـغــزو عـراقي نــحـو مــنـتــصف لـيل
الثـاني من آب/أغـسطس  1990أي
بـعــد إقالع الـطـائـرة. إال أن لم يـتمّ
إرسـال أي رســالــة حتـذيــر لـشــركـة
"بــــريـــتـش إيــــروايـــز" الــــتـي كـــان
بـــــامــــكـــــانـــــهــــا حتـــــويل مـــــســــار
الـطــائــرة.وأقـرّت تــراس بــأن "نـداء
(الـسـفـيـر) لم يُـكـشف عـنه أبـدًا ولم
يُــعـتـرف به عـلـنًـا حـتى الـيـوم ... ال
ـان وال أمام الرأي العام" أمام البر
مــعـتــبـرةً أن "هـذا الــتـقــصـيــر غـيـر
مـقـبـول".وأضـافت "كـوزيـرة حـالـية
ان وأعـبّر أقـدّم اعتـذاراتي في البـر
عن تعاطفي الـعميق مع األشخاص
الـذين احـتُـجـزوا وتـعـرّضـوا لـسوء
مــعــامـــلــة".غــيــر أن تــراس رفــضت
اتـهامـات وردت في كـتـاب صدر في
Operation بــريــطــانــيــا بــعــنـوان

عـــــدة في فـــــنــــدق قـــــريب خـــــاضع
لـسـيطـرة رئـاسة األركـان الـعراقـية
ثـمّ نُـقـلـوا إلى بـغـداد واسـتُـخـدمـوا
"دروعًــــــا بــــــشــــــريــــــة" في مــــــواقع
اســتــراتـــيــجــيــة.وأمــضى عــدد من
الركاب وأفراد الطاقم الـ 367 أكثر
مـن أربـــــعـــــة أشـــــهـــــر في األســـــر
وُوضـعـوا في مواقع تـشـكل أهـدافًا

الـطـائــرة وأقـلـعت الــرحـلـة "بي ايه
 (BA149) "149مـن لـــــــــــنـــــــــــدن
ـبـور وتـوقّفت مـتـوجّـهة إلى كـواال
في الـكـويت الــعـاصـمــة في الـثـاني
من آب 1990 بــعـــد ســاعـــات عــلى
الــغـزو الــعــراقي لــلــبالد الـذي أدى
الحــقًـــا إلى انــدالع حـــرب اخلــلــيج
ّ جتـمـيع الـركـاب أليـام الــثـانـيـة.و

{ لندن (أ ف ب) - قـدّمت احلكومة
البريطـانية اعتـذاراتها الثالثاء في
قـضـيـة ركـاب طـائرة تـابـعـة لـشـركة
"بــريــتش إيــروايــز" أخــذهم صــدام
حـس رهـائن واسـتخـدمـهم دروعًا
بـشـريـة مـعـترفـةً بـعـد ثالثـ عـامًا
بـــأنـــهــا لـم حتــذّر الـــشـــركــة من أن
الـعــراق غـزا الـكـويت حـيث هـبـطت

Ëeſ∫ الرحلة توقفت بالكويت بعد ساعات من الغزو العراقي

{ واشــــنـــطـن (أ ف ب) - أعـــلــــنت
ــتّــحــدة الـثالثــاء أنّــهـا الــواليـات ا
ــقــبل في ســتــســتـأنـف األســبـوع ا
الـــدوحــة مــحــادثــاتـــهــا مع حــركــة
طـالـبـان مـشـيـرة إلى أنّ اجلـانـبـ
سـيـركّـزان خصـوصـاً علـى مكـافـحة
اإلرهـــاب واألزمــة اإلنـــســانـــيــة في
ـتـحـدث بـاسم أفـغـانـسـتــان.وقـال ا
وزارة اخلــارجـيــة األمـيــركــيـة نــيـد
بــــرايس فـي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافي
ـــبــعــوث "أســـتــطـــيع أن أؤكــد أن ا
األمــــــيــــــركـي اخلــــــاص اجلــــــديـــــد
ألفـغـانـسـتــان تـوم ويـست سـيـعـود
ـقـبل إلى الـدوحـة لـعـقد األسـبـوع ا
اجــتـــمـــاعــات مـع طــالـــبـــان طــوال

" أسبوع
ــتــحــدث أن احملــادثــات .وأوضح ا
ســتــتـنــاول "مـصــاحلــنـا الــوطـنــيـة
احلـيـويـة في أفـغـانـسـتـان" مـعـددا
ـســاعـدات "مـكــافــحـة اإلرهــاب" و"ا
اإلنـسـانـيـة واألوضـاع االقـتـصـادية
في الـــــبـالد" فـــــضـالً عن إمـــــكـــــان
مغـادرة األميـركيـ واألفغـان الذين
عملوا معهم في السنوات العشرين
ـــاضــيـــة أفـــغــانـــســتـــان "بـــشــكل ا
آمن".وكـان ويـست التـقى قـبل نـحو
ـثــلي أســبــوعــ في بــاكــســتــان 
ـتـشـدّدة الـتي احلـركـة اإلسالمـيـة ا
اســـــتــــولت عــــلـى الــــســــلــــطــــة في
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{ طـهــران (أ ف ب) - أعـدمت إيــران فـجــر امس األربــعـاء رجال مــحـكــومـا
بتـهـمة الـقـتل كان في سن  17عامـا حـ اعتـقل كـما أعـلن مـصدر قـضائي
رغم دعوات منـظمات مـدافعة عن حـقوق اإلنسـان بينـها منـظمة الـعفو الـدولية
لـوقف تـنـفـيـذ احلـكم.نـفـذ حـكم اإلعـدام بـعـرمـان عـبد الـعـلي ( 25عامـا) في
ـوجب "قــانـون الـقــصـاص" الـذي كـانت سـجن رجـائـي شـهـر قـرب طــهـران 

تطالب به عائلة الضحية كما أفاد موقع السلطة القضائية "ميزان اونالين"
وناشدت منظمة العفو الدولية في  11 تشرين األول إيران وقف تنفيذ عقوبة
اإلعدام بحق الرجل الذي حُـكم عليه باإلعدام في  2015 معتبرة أن احلكم

صدر بحقه في "محاكمة مجحفة للغاية".
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وضوع "العروبة غرب  فتوحـة با ـعتمد بن عبّاد ا كان اختيار منـتدى أصيلة وجامعة ا
والـبـنــاء اإلقـلـيـمي الـعــربي: الـتـجـربــة واآلفـاق" كـعـنـوان لـنــدوة ذات طـابع راهـني بـأفق
مسـتقبـلي وقراءة إستشـرافية  فرصـة مناسبـة لتبادل اآلراء واسـتمزاج وجهـات النظر
واالستئنـاس بأفكار حاولت مالمـسة اجلديد في فـكرة العروبـة التي ظلّت تشغل األفق
السيـاسي واالستـراتيـجي لغـالبـية مشـاريع النـهضـة واإلصالح في العـالم العـربي منذ

نهاية القرن التاسع عشر وحتى األن وقد اتخذت ثالث اجتاهات أساسية:
األول " –الـعـروبـة الــثـقـافـيـة" وهـي الـفـكـرة الـتي حــاولت مـحـاكـاة مـشــاريع الـنـهـضـة
األوروبية التي كان تـوجّهها نحو "دولـة مدنية" وقد أخذت هـذه الفكرة تتعـمّق بالتجربة

مارسات السلبية التي عملت باسم "العروبة" . العملية وبعد طائفة من اإلخفاقات وا
الثاني " –العروبة اآليديـولوجية" وهي الفكرة التي حاكت الـسياسة والتيارات القومية

األوروبية اإلستعالئية الشوفينيّة بشيفرة قومويّة.
ؤسساتي" وهي فكرة قـامت عليها جامعة الدول الثالث " –العروبة في طـور التكوين ا
ؤسـسون أن تكون الـعربية (22 مارس / آذار1945) كمنـظّمة إقلـيميـة أرادها اآلباء ا
نـواة أو خـطــوة لـلـوحـدة الـعــربـيـة وعـلى طـريــقـهـا وهي وإن أخـفـقـت سـيـاسـيـاً في حل
شـكالت والنزاعات واحلروب العربية  –العربية والعربية  –األجنـبية إالّ أنها تمكنت ا
من لـعب دور إيجابي في دعم الـبلدان الـعربية لـنيل استـقاللها والـتحرر من اإلسـتعمار
ـية ضدّ وفي دعم تـنمـيتـها إضـافة إلى مسـاندة الـقضـية الـفلسـطيـنيـة في احملافل األ

تكرر.    العدوان "اإلسرائيلي" ا
اضي تـعـرّضت العـروبـة إلى حتدّيـات عـديدة من خـارجـها ومن وخالل القـرن ونـيّف ا

داخلها إذا جاز التعبير.
ÍËb Ë ŸËdA

شـروع الـسيـاسي الـوحدوي وتـضـبّب صورته احلـلـميـة واألكـثر من أولـها  –إخـفـاق ا
ذلك فإن الـدولة العـربية (الـقُطريـة) التي اعتُـبرت من مخـرجات التـجزئة وسـبباً في عدم
حتقيق مشـروع النهضة  تصـدّعت هي األخرى بسبب احلروب والـنزاعات األهلية إلى

درجة أصبح احلفاظ عليها مهمةً عروبية بامتياز.
وثـانيها  –الـتداخالت اإلقليـمية غيـر العربيـة وتأثيرهـا على القرار الـعربي وذلك بسبب
ائـية الـتي أحلقت مـحاوالت الـهيـمنـة اإليرانـية والـتركـية فـضالً عن محـاوالت أثيـوبيـا ا

صالح العربية ناهيك عن حتالفاتها اإلقليمية. ضرراً با
ؤسساتية. وثالثها  –تراجع القضية الفلسطينية التي مثلّت جامعاً للعروبة الثقافية وا
نـاوئـة لفـكرة ورابـعـها  –إنـفـجار الـهـويّات الـفـرعيـة وانبـعـاث رياح الـطـائفـيـة واإلثنـيـة ا

العروبة خصوصاً بعد تنكّر أو عدم اعتراف بها.
مارسات اإلستبدادية السلبية ألنظمة حكمت باسم العروبة. وخامسها  –ا

الـعروبـة بـصـفـتـها هـويّـة مـنـفتـحـة لـيـست ساكـنـة أو نـهـائيـة أو تـمـامـية. ألنـهـا مـتـجدّدة
ومتـحـوّلـة ومتـفـاعـلة  حـيث تـتـغيـر بـعض عـنـاصرهـا مـثل الـعادات والـتـقـاليـد والـفـنون
واآلداب حـذفاً أو إضافـة ومثلـما هي كذلك فال بـدّ أن تقّر باخـتالف الهويّـات وتعترف
بــحـقـوقـهـا وتـتـعـامل مـعـهــا كـأمـر واقـعي ولـيس مـفـتـعـالً أو مـتـخَـيّالً كـمـا هي الـنـظـرة
ؤنـسـنة احـترام  حق كل اإلسـتعالئـية الـشـوفيـنـيّة. وهـكذا يـصـبح من واجب العـروبـة ا
شعب أو مجموعة بشرية تشعر بوجود خصائص جتمعها هويةً وانتماءً بل و أن تعمل

ا يجعلها تتفاعل إنسانياً معها.  على مساعدتها في تعزيز وتطوير خصوصيتها 
ـكن إختزال العروبة بالقومية أو العرق أو النسب  وإذا ما فعلنا ذلك عنى ال  وبهذا ا
عتمد بن عـبّاد وابن طُفيل وابن باجة وابن حزم وعبّاس فأين سيكـون مكان األندلس وا

بن فرناس من فكرة العروبة ?
تـنبّي وأبو القاسم الشّابـي وطه حس وجبران خليل والعروبة هي لـغة امرؤ القيس وا
جـبران واجلواهـري وكانت وما تـزال فعل مواجـهة خصـوصاً ح  تـبلورت في نـهاية
الـقـرن الـتـاسـع عـشـر ومـطـلـع الـقـرن الـعــشـرين من خالل مـفــكـرين ورُوّاد مـثل جـورج
أنطونيـوس وشكيب أرسالن ورشيد رضا والـبساتنة والـريحاني واليازجي وصوالً إلى
سـاطع احلـصـري ولعلّ مـا هـو مـطلـوب الـيـوم تـعزيـز الـعـروبة وجتـذيـرهـا وحتصـيـنـها

وأنسنتها باحلرية واإلقرار بالتنوّع وقبول اآلخر واالعتراف باحلق في اإلختالف.
WOLM Ë W d

وكـان مـشــروع الـنـهــضـة األول الـذي ســاهم فـيه األفـغــاني ومـحــمـد عـبـدو والــكـواكـبي
والـطـهـطـاوي والـتـونـسي والـقـائـيـني قـد ارتـكـز عـلى عـامـلـ أسـاسـيـ وهـمـا: احلـريّـة
ـثالن األساس لـلمـشروع النـهضـوي العـربي احلديث بـأركانه الـستة والتنـميـة وهذان 
ـقراطية سـتقلّـة والوحدة العـربية والد وهي: التـحرّر السيـاسي والتنـمية اإلقتـصادية ا
ـؤنسـنـة الـبـعـيدة عن ـثّل الـعـروبـة ا والـعدالـة اإلجـتـمـاعـية والـتـجـدد احلـضـاري وهو 
كن أن نـضع اجلاحظ التـعصّب وولـيده الـتطـرّف ونتـاجهـمـا العـنف واإلرهاب. وبـذلك 
قـفّع وابن سينا وابن رشد وأبو نوّاس وسيبويه ونفطوية وبشار بن وابن خلدون وابن ا
ـكن إضافة برد وغـيرهم في عـداد من أسسـوا للعـروبة عـلى أساس الـثقافـة واللـغة و
الـدين واجلـغـرافيـا كـأُسس للـهـويّـة ال عالقة لـهـا باإلنـتـمـاء العـرقي والـقَـبلي بـعـيداً عن
محـاوالت تفضـيل العرب وتـمييـزهم بسـبب ذلك وبعيـداً عن نقيـضه محاوالت تـبخيس

دورهم وقدرهم.  
ومـا حتـتاجه الـعـروبة الـيوم هـو إعـادة هنـدسـتهـا لتـكـون أكثـر انـفتـاحاً وتـعـدّديةً وقـبوالً
لآلخـر أي اإلقرار بالـتنوّع في إطـار الوحدة وهـو ما يجـنّبـها التـفتّت والتـذرّر ويجعـلها
جامـعـةً ومـتـعـددة في آن ولـعـلّ ذلك يـعـطـيـهـا كـهويّـة مـصـادر قـوّة روحـيّـة لم تُـكـتَـشف
تـاريخيـاً حتى اآلن والعـروبة حسب قـسطنـط زريق "مشـروع لم يُنجـز بعد" وإجنازه
يـحـتـاج إلى وعي جـديـد وهـو مـا كـان خالصـة الـبـحث في مـنـتـدى أصـيـلـة "األصـيـلـة"

. التاريخي في دورته الثانية واألربع
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اجلائحة نهائياً وبذلك تنعقد القمة
وفي اجلـــزائـــر احملـــتـــفـــظـــة بـــحق

اإلنعقاد.
ـشـاركـة وهل إن  الـتــوافق عـلى ا
فيها وليس اإلنعقاد عبْر الشاشات
ســيـســتــبق أهل احلُــكْم اجلــزائـري
اإلنـعـقـاد بـتـرطـيب األجـواء بـيـنـهم
فردات غرب والـتي حفلت  وب ا
كـثـيــرة احلـدة من الـتــخـاطب.. هـذا
عــدا إجـراءات  إتــخــاذهــا جلــهـة
عبور األجواء. ولنا في ما حدث مع
ــغــربــيــة الــذي وزيــر اخلــارجــيــة ا
ـــــوانـع اجلـــــزائــــــريـــــة أوجــــــبـت ا
إستئـجاره طائـرة إسبانيـة صغيرة
نـــقــلــتْه عــبْـــر األجــواء اجلــزائــريــة
ــغـاربـة "احملــرَّمـة" إلى حــ عـلى ا
وذلك لـلـمـشاركـة في مـؤتـمـر ينـعـقد
فـي كـــيــــغــــالي عــــاصــــمــــة روانـــدا
لــلـتــحــضــيـر لــلــقــمـة األفــريــقــيـة -
األوروبية. وعندما كشفت السلطات
اجلــزائـــريــة هــذا "الــتـــحــايل" المت
بـشـدة حــكـومـة اسـبــانـيـا. إلى هـذا
احلــد تـصل األمـور بـ الـشـقـيـقـيْن
الــلــذيـن لم يــخــلــدا إلى إســتــراحــة
الـتحـدي عـلى مدى سـنـوات العـقدة
الصحراوية! بل أكثر من ذلك وصل
مـنـسـوب احلـسـاسـيـة إلى درجة أن
ـغـاربـة من مـجـتـمع مـواقع مــئـات ا
الـــتــواصل االجــتــمـــاعي هــاجــمــوا
ـغرب كـوثر بن بـحدة مـلكـة جـمال ا
حـلــيـمـة ألنـهــا قـالت في فــيـديـو مـا
يـفـيـد بـأنـهـا من أصل جـزائري وأن
جـدتهـا اجلزائـرية عـلَّمت مـغربـيات

إعـتـبـار الـقـدس عـاصـمـة إلسـرائـيل
ورفْض كل اخلـطـوات اإلسـرائـيـلـيـة
األحـــاديـــة اجلــــانب الـــتـي تـــغـــيـــر
احلقـائق وتقـوض صيـغة الـدولتيْن
ــا يـــحــقق الــسـالم كــمــا رأت ذلك
مـبـادرة السالم الـعـربـية  في الـقـمة
الــثـــالــثــة الــتي كـــانت عُــقــدت وفق
صيـغة دورية اإلنـعقاد الـسنوي في
بـيـروت يـوم  27مارس/آذار 2002
تــنـازالً من الـشـيـخ زايـد رحـمـة الـله
علـيه عن إستضـافتهـا في أبو ظبي
وذلـك دعـمـاً لـلوضـع الـلـبنـانـي غـير
ـســتـقــر لـكـنــهـا جـاءت تــتـألق في ا
ـشهـد السـيـاسي العـربي ب قـمة ا
اخلـرطـوم اإلسـتـثنـائـيـة الـتي كانت
حــصــيــلــتــهــا قــرارات إســمــاً عــلى
مسمى وقمة الظهران العادية التي
أثـمـرت رؤيـة إسـتـثـنـائـيـة جتـسدت
ــمــلــكــة الــتي إســتــضــافت في أن ا
واألشــقـــاء الــقــادة الـــذين شــاركــوا
ـوصـد هو يـرون أن مـفتـاح الـباب ا
قـدسي يتم حـسم مصـير ـفتـاح ا ا
القـدس عـاصـمة لـدولـة فـلـسطـيـنـية
مــنـزوعـة الــسالح في أعـلى درجـات
ية للديانات الطموح أو عاصمة أ
الــثالث يــحــرســهــا كــمـا احلــال في

تحدة. الفاتيكان جنود من األ ا
ــهم في األمــر هــو هـل ســتــنــعــقـد ا
الــقــمــة في مــوعــدهــا فال تــعــصف
ــوجـــة الــرابـــعــة من بــاإلنـــعــقـــاد ا
كـــورونــا عــلـى نــحــو مـــا حــدث مع
الــــقــــمـــة الــــتي أرجــــأت اجلــــزائـــر
إســـتــضــافــتــهـــا بــأمل أن تــتــوارى

كــتـابــة عــهـد جــديــد في الــعالقـات
وتنـقية األجـواء األمر الذي أسس
لــــــرؤى تـــــــثـــــــمــــــر بـــــــلـــــــورة في
اإلســتـراتــيــجـيــات عـلـى أنـواعــهـا
الــــــســـــيــــــاسي والــــــعـــــســــــكـــــري

واإلقتصادي. 
ولـنــا عـلى سـبــيل الـتـنــويه الـقـمـة
العربيـة اإلستثنـائية في اخلرطوم
اً يوم  29أغسطس/آب 1967 قد
والـقـمة الـعربـيـة التي إسـتـضافـها
ــلك سـلــمـان بـن عـبــدالـعــزيـز في ا
الـظــهـران يـوم  15أبـريـل/نـيـسـان
2018. وهــذه كــان إنـعــقــادهــا في
ـلك إطــار دوريــة اإلنـعــقــاد إالَّ أن ا
سلـمان وعضـده وليّ العهـد األمير
مــــحـــمــــد بن ســـلــــمـــان جــــعالهـــا
إستـثـنـائـيـة بإمـتـيـاز سـواء جلـهة
الراية التي رفعتْها وهي أنها "قمة
لك سلمان أن القدس". هكذا أراد ا
تـكـون الـتـسـمـيـة. وهـكـذا من أصْل
ــا  الـتــوافق عــلــيــهـا  23بــنــداً 
ركـــزت تــســـعـــة بـــنـــود عــلـى عــدم
شرعية إصـرار الرئيس ترمب على

ـنـاخ إذا صـدق خــبـراء الـطـقس وا
ومــعــهم خــبـراء الــصــحـة الــعــامـة
والـفـيروسـات الـتي تزداد إنـتـشاراً
في أشـهـر فـصل الـشـتـاء... وهؤالء
ـنجم الذين يقرأون ليسوا مثل ا
فـي األكف ويـنـطـبق عــلـيـهم الـقـول
ــنــجـــمــون ولــو الـــثــابت "وكـــذب ا
صدقوا".. إذا صـدق اخلبراء أولئك
وربـطْـنــا تـوقـعــاتـهم  مع إجـراءات
إحتـرازية وحتـذيرات بـالغـة الشدة
انيا إتخذتْها السلطات بدأت في ا
اخملـــتــصـــة وأرجـــأت إلى الــســـنــة
ـتــبـقي عـلى إطاللـة يـومـهـا األول ا
شـــهـــراً مــــنـــاســـبـــة الـــفـــرح الـــتي
ينـتظـرها الـناس  وهي اإلحـتفاالت
سيح عليه السالم يالد السيد ا
قــد يــضـفي عــلى الــقـمــة الــعـربــيـة
الــدوريـة  بــعــد أربـعــة أشــهـر (28
مارس/آذار  (2022أهمية جتـعلها
وهي العاديـة قمة إسـتثنائـية كتلك
سار القمم الـعربية الـتي وضعت ا
الــســـيـــاسي الــعـــربي عـــلى ســـكــة
الــسالمـة والــتـوافق والــشـروع في

أصول اخلياطة وأن أهـلها إنتقلوا
مـن اجلـزائــر وعـاشــوا في الــربـوع

غاربية السمحة. ا
لـو كان بـرنامج الـرئـيس التـونسي
قـيس بن سـعـيـد عـلى غـيـر الـفيض
الذي هـو علـيه من التـحديات وإلى
درجـــة اخلــــشـــيـــة مـن أن يـــتـــقـــدم
الـتحـدي على فـضـاء التـنويـر الذي
ا بذل من يرنو إلى نشـره لكان ر
ـسـعى احلـمـيـد لـلتـوفـيق جـانـبه ا
غربي واجلزائري ب الشقيقيْن ا
ــا يــجـــعل الــقـــمــة خـــالــيــة من و

األلغام.
Íu « V «Ë

كـمـا كانت لـيـبيـا لـو أنهـا مـستـقرة
وحسمت أمر االنتخابات الرئاسية
ـا أدت واجـبـاً أخــويـاً يـسـاعـد لـر
علـى إنعقـاد قمـة مطـالبـة باخلروج
بـقـرارات قـمـة إسـتثـنـائـيـة. والدور
ـكـن في حـال نـال الـفـوز الــلـيـبي 
مـرشح وسطي ال غـبـاراً أردوغانـياً
عـلى أجـنـدته أو إستـقـر األمـر على
ــتـفــهم عـقــيـلــة صــالح.. أو حـتى ا
ــتـأثــر بــتـجــربـة خـلــيــفـة حــفـتــر ا
الــرئــيـس عــبــدالـفــتــاح الــســيــسي
وكــــــــيـف أنــــــــهـى "األســــــــطــــــــورة
اإلخـــــوانــــيــــة" أو ســـــيف اإلسالم
ـا ترسـو سـفـيـنة الـقـذافي الـذي ر
تــرشــحه الــتـي تــقــاوم األعــاصــيـر
ووصل إلى شاطئ الـرئاسة مـثخناً
بالـدوار السـياسي واحلـزبي لـيبدأ
بالتالي الـتجربة الـثانية في تاريخ
الــعــهــود الــثـــوريــة إبــنــاً يــتــرأس
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ويصون أو ليصون أو ليرد األذى
عن تـراث أو مـسيـرة سـنـوات حُكْم
والده الرئيس وعلى نـحو التجربة
األولـى الــــــراهــــــنــــــة مـع إخــــــتالف
الــسـيــنــاريـو.. جتــربــة األسـد اإلبن
يواصل الـترؤس بـعد جتـربة األسد

األب.
غربي  –اجلزائري وحيث التـوتر ا
عـــلـى حـــاله وإن كـــان شـــكالً نـــاراً
حتت رمـاد وظــروف كل مـن لـيــبــيـا
وتـونس عـلى مـا هي عـلـيه يـصـبح
ـــغـــاربي إفـــصـــاح الــــشـــقـــــــــيـق ا
اخلـامس مـوريـتـانـيـا عـن إسـتـعداد
سعى احلميد ب الشقيقيْن لبذل ا
ــــغـــــربي واجلــــــــــــزائــــري أمــــراً ا

محموداً.
ـهم بدايـة أن ال تـعصـف اجلائـحة ا
تأهبـة لإلنتشار مع أشـهر الشتاء ا
بالـقمـة فتـتأجل وال تـهدأ األعـاصير
ؤمل من القمة السياسية الـعربية ا

ستطاع..  تلطيفها قدر ا
ويــبـقى في ضـوء ذلـك تـوقُّع اخلـيـر
من قـمة مـجلس الـتعـاون اخللـيجي
بــعـد أيــام عـلــهـا تــنـظــر في أحـوال
األشــــقـــاء احلــــائـــرين فـي أمـــورهم
وبـــالـــذات في لـــبـــنـــان والـــســودان
وفـلــسـطـ وتـونس وسـوريـا. ومن
ـشارك شأن هـذه اإللتـفاتـة جعل ا
في الــقــمــة الــعــربـيــة إن لم تــوجب
اجلــائـــحــة الــتــأجــيل مــرة جــديــدة
ـــتــضـــامــنــ يــخـــرجــون خــروج ا
.. والله الهادي. وللحديث تكاتف ا

بقية.
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تظاهرت ميـليشيات مِن (احلشد الشَّـعبي) أمام بوابة اخلضراء بـبغداد احتجاجاً على
نتـائج االنتخابات التي جرت(يوم 10 أكتوبر2021). بعـد إعالن النَّتائج بخسارة غير
ـسلحـة أعيـد عدّ األصوات الـكترونـياً ويدويـاً لكنّ النـتائج نفـسها. متوقـعة للـفصائل ا
يـليشـيات) فحـاصرت اخلضـراء وكانت الذروَة( 12نـوفمبر2021) تـصاعـد غضب (ا

عندما قُتل أحد عناصرها. 
قـراطيتهم  300عام ال غـرابة مِن تظـاهرات ضد نتـائج انتخابـات فاألميركـان عمر د
انـهم كأن الـثَّالثـة قرون لم تـدربهم عـلى استـيعاب الـربح واخلسـارة. لكن اقتـحمـوا بر
تـورطة بـاغـتيـاالت متـظاهـرين وصل عددهم سـلحـة ا الـعجب مِن تـظاهـر اجلـماعـات ا
ـقـاتل فـي وزارته لـيـعـطي مـوعـظة 800 ضـحيـة وأن يـظـهـر رئـيس وزراء جـرت تـلك ا
ـقـراطيـة في حقّ التـظـاهر وكـأن لم حترق خـيـام ولم يُقـتل متـظـاهرون ولم يُـخطف د
وروث مِن (الـقـاعـدة) حـصل هذا ـوت ا خـر) وادي ا آخـرون ويـقـبـروا في (جرف الـصـَّ
يـوم كانـت السـلطـة بـيده لـيـظهـر مـعتـرضـاً على حـرق خـيام مـفـخخـة بـالعـنف وتـفريق

 . مستعرضي قوة التَّنكيل بالشَّباب العراقي
يــحــتــاج الــعِــراق أعــنــاقــاً طــواالً فــقــد نُــسب خــطــأً إلى عــلـيّ بن أبي طــالب (اغــتــيل:
40هـجريَّة):  تمنـيتُ لو كانت لي رقبة بـعيرٍ ألزن بها الكالمَ عبـارة شائعة ال أصل لها
رمـيت ب احلِكم واألقـوال القصـار. لكنّـها عبـرت عن داللة وزن الكالم فـالكلـمات التي
ـيليشـيات أمام بوابـة اخلضراء كانت نـطق بها رئـيس وزراء سابق وهو يتـظاهر مع ا
ـقراطية تنقـصها الـرصانة فلـو مد عنـقه قليالً ألخـتبر كـلماته. ظـهر متـباكيـاً على الد

يليشيات بينما دماء الـ 800ضحية لم جتف بعد!  لعدم فوز ا
q «Ë oM

قلتُ: السَّيـاسيّ العراقي كي يزن كلـماته بحاجة إلى عُـنُقِ واصل بن عطاء الغَزَّال(ت:
) اجلـاحظ ـعـتـزلـة بـالـبـصـرة كـان طويـل الـعُنـق جداً 131 هـجـريَّـة) أبـرز مـؤسـسيّ ا
) وربَّمـا نفـعه في جتـاوز الرَّاء في خـطـبه كانت في لـسانه  لـثغـة قـبيح البـيان والـتـبيـ
ومع فائـدة طول العُنـق هجاه بشـار بن برد(قُتل: 167هجـريَّة) بهـا: مالي أشايع غزَّاالً
له عُنق/ كنـقنق الدَّووَّ إن ولى وإن مثال/ عُنْق الـزَّرافة ما بالي وبالـكم/ أتكفرون رجاالً

صدر نفسه).  اكفروا رجُالً) ا
ى أبـو جـعـفـر لم تـكن خــضـراء بـغـداد األولى بــهـذا االسم واحملل مِن الــسـيـاسـة. سـمـَّ
فس الزَّكيَّة (قُتل: نصور(ت: 158هجريَّة) قبـة قصره باخلـضراء فاتخذهـا محمد النـَّ ا
145هجريَّة) ضده: مَـا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِنَائِهِ الْقُبَّةَ الْـخَضْرَاءَ الَّتِي بَنَاهَا مُعَانَدَةً لِلَّهِ

لوك).  فِي مُلْكِهِ وَتَصْغِيرًا لِكَعْبَةِ اللَّهِ (الطَّبري تاريخ األُ وا
ة) شيد قـصره وقبـته اخلضراء بواسط سبـقه إلى ذلك احلَجَّاج الـثَّقفي(ت: 95 هجريـَّ
ـــة) وكــــان قـــصــــره يُــــســــمَّى بــــعــــد الــــنــــصــــر عــــلـى ابن األشــــعث( 83/84هــــجــــريـَّ
نبـيه واإلشـراف). لـيس احلـجَّـاج األول في اإلسالم فـكان سـعـودي الـتـَّ بـاخلـضـراء(ا
قصـر اخلضـراء بدمـشق وقبـته مشهـوراً بنـاه معـاوية بن أبي سـفيان(ت: 60هـجريَّة)
ة) مـتـغزالً: »ثُمَّ خَـاصِـرَتُـهَا إِلَى فـقـال عـبد الـرَّحْـمَن بن حـسـان بن ثابت(ت 101هجـريـَّ

شي فِي مَرْمَرٍ مَسْنُونِ (البالذري جمل من أنساب األشراف).  الْقُبَّةِ اخلضراء 
نصور قائمة 187 عاماً (329 -145هجـريَّة). كان على رأسها تمثال ظلت خـضراء ا
لفارس بـيده رمح. سقطت في ليلـةٍ باردةٍ ماطرةٍ. مثلت »تاج بـغداد وعَلم البلد ومأثرة

نتظم).  مِن مآثر بني العباس (ابن اجلوزي ا
عـركـةَ حـامـيةَ فـالـوالئـيـون مسـتـمـيـتـون على تـاج بـغـداد وعـلَم الـبلـد الـتـظـاهرات أرى ا
ـقدسـة سـتحـاصـرها فـإمـا حتكـمـها وإمـا تـسقـطـها! ألن أيَّ والصـواريخ والـطائـرات ا
حـكومـةٍ جديـدةٍ سـتبـقى نقـمة عـلى الـبالد إذا لم يكن لـها عُـنقُ الـغَزَّال تـزن قراراتـها
ـتـحكـمة ـقراطـيـة وفوضى الـسّالح بـ الوطـنـيَّة والـوالية ا لتـنـهي االزدواجيّـة بـ الد

خارج العِراق!
{ كاتب عراقي
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عـلـيــهـا بـتـركـيـز لــتـعـويض نـكـسـة
زاخـو  وقبـلهـا اخلمـسة قـبل فوات
االوان فيـما يـدرك الضـيوف اهـمية
الــلـقــاء وعــكس قــدراتــهم  لــتـدارك
اخلــسـارة الــثـالــثــة  تـو الــيـا بــعـد
ـهم للطالب والـكهربـاء  ليجد تكر

نفسه متخلفا مع مرور الوقت.
j u «Ë WO «u b «

ويتـواجه ما قبل االخـير الديـوانية
 وحـادي عــشـر  الــصـنــاعـة  ويـرى
اصـــحــاب االرض اهـــمـــيــة تـــقــد
ــردود  الــعـالي  وبــذل مــا بـوسع ا

لـتـشـكـيـكهم بـقـدراته بـعـد رفـضهم
ـديـر  الـفـني والن لـتـولي مـهـمـة  ا
صبر االصفر  اخذ ينفذ  بعد عشر
جـــوالت بـال فـــوز وهــــنــــا تـــكــــمن

شكلة. ا
WFL'« U —U  

وجتــر ي يــوم غــد اجلــمــعــة ثالث
مبـا ريات وفـيها يـستـقبل اجلريح
اربـــيل  في مـــنــطـــقــة الـــهــبــوط 7
الثـاني عـشر  الـنفط  11وسيـكون
مـطالـبـا    في استـغالل مـنافـسات
االرض  قـــــبل كل شـيء والــــعـــــمل

ؤكد الخر وسط ارتياح جـمهوره ا
لعب اللقاء القريب. سيرافقه 
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ويــبــحث الـــزوراء  الــثــالث 22عن
تـعـويض تعـادله مع نـفط الـبـصرة
بــعــبـور عــقـبــة الــكـرخ  فـي مـهــمـة
ستقام  حتت ضغط جمهوره الذي
اليـقــبل االبـاخلــروج بـكل الــفـوائـد
وكـمـا يبـدو  انه مرشـحـا للـنـتيـجة
الـتي يـخـطط لـقـلـبـهـا حـسن احـمد
في حتــقـــيق الـــفــوز  االول  والــرد
عــــــــــلـى العـــــــــبـي  الــــــــــنـــــــــوارس

ــتـلـكــهـا الـوصــيف حلـسم الـتي 
ــكن اخــذ مــهـــمــة  االســبـــوع وال
ـعـاير الـفـوز    عـلى  الـديـوانـيـة 
الـنـتـائج  والن مـواجـهـة   الـطالب
شـكل اخـر  وتـخـتـلف في كل شيء
مع ان الـفـر يق تـغـيـر عن الـدورين
الــسـابــقــ لــكن االمــور غــايـة في
اخلطورة  ويامل ان يقدم الطرف
مــــا بـــوســـعــــهـــمــــا الن  األنـــظـــار

باراة. ستتوجه صو ب ملعب  ا
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ويـامل سـامـراء اخلـروج بـنـتـيـجـة
ـرحـلـة االولى الــعـودة لـلــدوري وا
وايــــقـــاف  مــــســـلــــسل  الــــهـــزائم
والــهـروب من  مــؤخــرة الــتــرتـيب
ـلعبه وب جمهوره عندما يعود  
تصدر في مـهمة يامل و اجهـة ا  
ان يقدم الالعب  ماعندهم لتام
رشح الـقـوي له  االخـضر الـفـوز ا
ـــتــكــامـل الــصــفـــوف والــســاعي ا
لـتعـويض تعـادل الـقاسم والـعودة
لـسكـة االنـتصـارات  لـلتـخلص من
الحـقـ وادامة الـبـقاء في خـطر ا
مـكــانه االفـضل بــ اجلـمــيع لـكن
ـهــمـة التـخــلـوا من الـصــعـوبـات ا
والشيء  لـــدى  اصــــحـــاب االرض

ما يخسروه .
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ويــرغب الــقــاسم ســادس عــشـر 7
جــــيــــرانه الــــنــــجف الــــثــــامن 18
بـتــحـقـيق  الــنـتـيــجـة  االولى بـ
جمهوره وفي ميـدانه  بعد العودة
بـتـعـادل بـطـعم الـفـوز من الـشـرطة
همة الصعبة في ويامل ان يدعم ا
ظل تصاعد نتائج  ومستوى  اداء
تـشـكــيل الـنــجف وقـيــام الالعـبـ
بـــاداء مــبـــار يـــاتـــهم كـــمــا يـــجب
وتــشــهـــد االمــور  تــقــدمــا من دور
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مـتـو قع ان تـشهـد مـبـاريـات الدور
القادمة بدا من احلادي عشر الذي
يـنطـلق اليـوم اخلـميس مـنافـسات
قـويـة  ويـسـعى اجلـمـيـع لتـحـقـيق
ــطـلــوبـة عــنـد جــمـيع الــنـتــائج  ا
ـنطـقة واقع حـصرا  االخـيرة وا ا
احلـــمــــراء والـــرغـــبــــة في الـــفـــوز
والسـعي اجلاد للـهروب منـها بعد
ــســابــقــات تــاكــيــد قــرار جلـــنــة ا
بهـبوط اربـعة فـرق للـدرجة األولى
اضـافـة الى تـصـاعــد  رغـبـة بـقـيـة

الفرق لتعزيز مواقعها عندما .
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وتـستـهل مـباريـات اليـوم  بـاللـقاء
ــ الــطــلــبــة االبــرز   بــ الــغــر
الـسابع17والـوصـيف اجلـوية 22
ـلعب الـتاجي عـند الـثـانيـة ظهـر 
وكالهــمــا   يــســعـيــان  لــتــحــقـيق
انـــتـــفـــاضــة   امـــام جـــمـــهـــورهــا
ـهـمـة وصـوال  لـلــهـدف اخلـطــوة ا
وســـيــــكـــون  عـــلى الـــطالب  تـــرك
نـافس الـتقـليدي االنـطبـاع  امام ا
ـــســـتـــوى عـــبـــر تـــقـــد االداء وا
لــلــحـصــول عـلـى الـنــتـيــجــة الـتي
يـخـطط لـهـا جــثـيـر  لـلـتـقـدم الحـد
مركزي  ن البـصرة اوزاخو اللذين
سـيـلـتـقيـان  الـسـبت  السـيـما وان
الطالب  يـقدمون  مـستوى واضح
ـنـظم والـبـقاء بـفـضل الـتـشـكـيل  ا
ـــــقـــــدمـــــة وكل ضـــــمـن مـــــو اقع ا
االعـتبـارات  تـسقط امـام  اخلروج
بــالـــفــوز  الـــذي اليــرغـب بــغـــيــره
شــنــيــشل الــذي يــدرك صــعــوبـات
ـــهــمـــة   حتت ضـــغط االنـــصــار ا
الذيـن ابدوا غـضبـهم من السـقوط
تتـالي من الشرطـة والنجف لكن ا
التعـويل  سيكون   عـلى  االسلحة
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ؤسـساتية وإطفاء الديون احلاصـلة عليها كما صادق صادق مجـلس الوزراء العراقي  على دعم االندية ا
بلغ 3 ملـيار دينار من مـوازنات محـافظاتهـا.وأكد مدير عـام الدائرة االدارية عـلى دعم اندية احملافـظات 
ـالـيـة في الـوزارة شـاكـر مـحـمـد عـودة في بـيـان  ان وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال عـرض وا
ـصادقة عـليـهمـا في خطـوة مهـمة لـدعم جمـيع االنديـة العـراقية كـتابـ في جلـسة مـجلس الـوزراء وتمت ا
ترتبة ؤسسـاتية واطفاء جميع  الديون ا ماليـا. وب ان مجلس الوزراء وجه الوزارات كافة بدعم االندية ا
بذمتـها  بعد تدقـيقها وتنـفيذ الفـقرت السابـعة والثامنـة من قرار مجلس الوزراء 289 وتـعديالته. وأشار
الـية إلى أن الكتاب اآلخـر الذي صادق عليه مـجلس الوزراء بعد عرضه من مديـر عام الدائرة االدارية وا

بلغ  3مليار دينار يتم مناقلتها من موازنات تلك احملافظات. قبل الوزير يخص دعم اندية احملافظات 
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 حـصل البـطل الـعراقي
جـــراح نــصـــار  عــلى
جـائـزة مـحـمـد بن
راشـد آل مـكـتوم
لــإلبـــــــــــــــــــداع
الــريـاضي 

ـيـا في ظروف لـتـحـقـيـقه إجنـازا عـا
وحتــديــات صــعــبــة وتــصل قــيــمــة

ليوني دوالر. الية  اجلائزة ا
وجاء مـنح اجلائـزة للـبطل الـعراقي
نـــصـــار في ضـــوء الـــنـــتـــائج الـــتي
بيـاد األخيرة التي حققـها في البـرا
جرت في طوكيو  لـيتم ترشيحه من
ـبية العـراقية بعد قبل اللـجنة البرا
ي حتـــــقـــــيـــــقـه اإلجنـــــازات الـــــعـــــا

وحصوله على فضية رمي الثقل.
وحـــــقـق جنم الـــــعـــــراق فـي رمي
الــثـقل لـقـصـار الـقـامـة  جـراح
ــيــدالـيــة الــفـضــيـة نــصـار ا
ـبــيـة بـدورة األلــعــاب الـبــارا
الصيفية  2020التي أقيمت
 بالعاصمة اليابانية طوكيو
وبفـارق سنـتيـمتـر واحد عن

يدالية الذهبية. صاحب ا
وقد اثـنى عـراقيـون واجانب
ي نصار على الـبطل العـا
الـــــــذي ســـــــبق أن فـــــــاز
بـذهبـية بـطـولة الـعالم
ومــســابــقــات أخـرى
في مــــســــابـــقــــة رمي

الثقل.
ـبـية ورشـحت الـلجـنـة الـبارا

الـعـراقـية الـريـاضي الـعـراقي جراح
نصـار للمـنافسـة على جائـزة محمد
بـن راشــــــد آل مـــــكــــــتـــــوم لـإلبـــــداع
الــريــاضـي الــتي تــعــد األكــبــر عــلى
ـشـاركة عـدد كـبـير مـسـتـوى العـالم 

من اصحاب االبداع الرياضي.
وكـشـفت جـائزة مـحـمـد بن راشد آل
مــكـتــوم لإلبــداع الــريــاضي عن 28
فـائـزاً في دورتــهـا احلـاديــة عـشـرة
في جمـيع مجـاالت العـمل الرياضي
عــلى رأســهـم شــخــصــيــات قــيــاديـة
وصــنّــاع قــرار إلـى جــانب األبــطــال
بـية الـعرب في دورتي األلـعـاب األو
ـبـيــة طـوكـيـو 2020 وعدد والــبـارا
من أصــحــاب اإلجنـازات الــوطــنــيـة

والعربية.
وضــمت الــقــائــمــة  28 مــكــرّمــاً في
الدورة اجلـديدة لـلـــــجـائزة من ب
409 مــــتــــرشـــــحـــــ تـــــقـــــــــدمــــوا
ـلـفـاتـهم بـهـدف نـيل شـرف الـفـوز
بــاجلــائــزة نــظــيـــر مــا حــقــقــوه من
متدة من 1 إجنازات خالل الفتـرة ا
سبتـمبر 2018 وحتى 15 سبتـمبر
2021 وســــــيــــــتـم االحـــــــــــــتــــــفـــــاء
بـالـفـائـزين فـي شـهـر كانـون الـثـاني

.2022
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قــدمَ الـــهــولــنــدي ديك ادفــوكــات اعــتــذاره
رسمـيًا عـن تكـملـةِ مـهمـته مـدرباً لـلـمنـتخب

الوطني.
وقالَ النـاطقُ الرسميّ لالحتـاد أحمد عودة
زامـل إن االحتـــاد وافق  عـــلـى اســـتـــقـــالـــةِ
ــدرب الــهــولــنـدي ادفــوكــات بــعــد أن قـدمَ ا

األخيرُ استقالته رسمياً.
وأضــــافَ زامل عـــبّـــر ادفــــوكـــات عن أســـفه
الـشديد لـلنتـائج اخمليـبة لطـموحِ اجلمـاهير
ة وله شخصيًا بعد أن كان العراقيّة الكر
ــنــتـخـبُ الـوطــني تــأهالً يــأمل أن يــحــقق ا
مـبـاشـراً الى مـونـديال

الـــدوحــة
مــؤكـداً
أنـــــــه

متاز WN∫ احدى مواجهات دوري كرة السلة ا «u

بـ فـتــرة واخـرى حتـاول مـجـمـوعــة من الـريـاضـيـ
ـستفيدين من منتديات الـشباب في العاصمة بغداد ا
وفي احملـافــظـات االخـرى  ان تـثــني وزارة الـشـبـاب
ـضي قدمـا في االستثـمار الذي والـرياضة  من ا

نـتديـات لصـالح (مول) أفـضى الى (هـدم) ا
نطقة الـسكنية  ولكن وزارة ال حتـتاجه ا
الـشـبــاب والـريـاضـة ال تـكـتـرث الوجـاع
الـرياضـي والـشـباب  وتـقفـز فوقـها 
بــاسـلــوب اقل مــا يــقــال عــنه انه غــيـر
مــهـني  وغــيــر مـتــوقع ..تـدرك وزارة
الــشـــبــاب والـــريــاضـــة  انه ال بــديل
ــنــتـديــات  فـاالنــديـة لـلــشــبـاب عن ا
تـخلت مـنذ اكـثر من عـقد من الـزمان
عن الـتـربـية الـتـدريـبـية لـفـرق الـفـئات
الـعمرية الـصغيرة في مـعظم االلعاب
الــريــاضـــيــة ان لم نـــقل جــمــيـــعــهــا 
وتـــعـــتـــمـــد عـــلى الـالعب اجلـــاهـــز في
ـسـاعدة تـشـكـيل الـفـريق االول  وذلـك 
ادارات االحتــادات  الــريــاضــيـة  الــتي ال
تـمارس اي ضغط عـلى االندية لتـشكيل فرق

الـفـئات الـعـمـريـة بذريـعـة غـيـر واقعـيـة تـمـاما 
وهي انـهـا ال تـستـطـيع اجـبـار االنديـة عـلى تـشـكيل
هـــذه الـــفـــرق  النـــهـــا مـــســـالــــة فـــنـــيـــة لـــيـــست من
اخــتــصـــاصــهـــا  وكــأن ان مـــســؤولـــيــة االحتــادات
الـرياضـية تتـحدد فـقط في اقامـة دوري محـلي كيـفما
تضرر من هذا االسلوب غير العلمي  هي اتـفق  وا
مـنتخبات الفئات العمرية الصغيرة  .. وزارة الشباب
ـسـتـمـر لدور والـريـاضـة على عـلم  ايـضـا بـالـغـياب ا
درس الـتربيـة الرياضيـة في مدارس العـراق كلها من
الـشمـال الى اجلـنوب ومن الـشرق الى الـغرب  وكل
ــدرسـ يــؤدون واجـبـاتــهم عـلـى سـبـيل ـعــلـمـ وا ا
اسـقــاط الـفـرض  وهــنـا ايــضـا تـبــرز اهـمــيـة وجـود
ناطق السكنية  لتعويض غياب مـنتدى الشباب في ا
دارس ..كـما ان وزرة درس الـتـربيـة الـرياضـية فـي ا
الـشـبـاب والـريـاضـة تـعـلم ان الـنـشاط الـريـاضي في
عاهد احمللـية  محدود جدا  وتعلم ان اجلـامعات وا
مـديريتي التدريب البـدني اللعاب اجليش والشرطة  
تـخلتا هي االخـرى عن دورهما في اسـتقطاب وتـنمية
الـريـاضـيـ الـواعـدين .. وهـكـذا اصـبـحت مـنـتـديات
الـشبـاب في بقـاع العـراق كلـها  مـلجـأ ال غنى عـنها
لـلشبـاب وللـرياضـي  لتـحريـر مهاراتـهم واستـثمار
اوقـات فـراغهم .. وزارة الـشـباب والـريـاضة  تـعرف
هـذه احلـقـائق  وتـعـرف ثــقل مـسـؤولـيـاتـهـا و لـديـهـا
مـعــلــومـات كــامــلــة عن الـدور الــســلــبي جـدا لــبــدعـة
اسـتثـمـار منـشـآت الوزارة  ولـكـنهـا تفـضل الـصمت
عـلى كل مـا يـجـري  بـحـجـة ان مـنـتـديـات الـشـباب 
خـارج سـلـطـتـهـا االداريـة  النـهـا مـرتـبـطـة بـاالدارات
احملـلـيــة في احملـافـظــات  مع ان مـنـتـديــات الـشـبـاب
تـرتـبط  مــالـيـا بـوزارة الـشـبــاب والـريـاضـة عـلى حـد
ـلــحــة هي  هل تــتـابع وزارة عــلـمي .والــتــســاؤالت ا
ـنتديات ستـثمرة  الـشباب والريـاضة عمل اجلـهات ا
الـشباب ..اين هو مردود االستـثمار ومن استفاد منه
.. وهل جنـــحت احملـــافــــظـــات في ادارة مـــنـــتـــديـــات
الـشباب في السنوات التي اعقبت صدور القرار غير
ـدروس  بفك االرتبـاط االداري للمـنتديـات بالوزارة ا
. وزارة الـشباب والرياضة ال تكـترث لهموم الشباب
والــريـاضــيــ  و (لن) تــكـلف
نـــــفــــســــهــــا فـي مــــعــــاجلــــة
الــتـســاؤالت الــتي تــتـربص
بــطـريــقــة ادارتـهــا لــشـؤون

الشباب والرياضة.
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جرت  مباراة واحدة ضمن مـنافسات دوري السلة
ــمـتــاز جـمــعت فـريق نــادي دجـلــة اجلـامــعـة مع ا
ضـيـفه فـريق نــادي غـاز الـشـمـال وانـتـهى الـلـقـاء
بفوز ثم للضيوف غاز الشمال بنتيجة 77 - 86

نقطة.
وشـهـدت الـفـترة االولى تـقـدمـاً واضحـاً وصـريـحاً
لـدجـلـة اجلـامـعـة بـ 29 مـقـابل 19 لـغـاز الـشـمـال
فيـما شـهدت الـفـترة الـثانـية تـقـدم دجلـة اجلامـعة

ايضاً بنتيجة  44مقابل 40 نقطة للضيوف.
ـــبــاراة وعـــاد فــريـق غــاز الـــشـــمــال الى اجـــواء ا
وليـثـبت احقـيـته بتـحـقيق نـتـيجـة الـفتـرة الـثالـثة
لــصـاحله بــعـد جـمع 64 نــقـطــة مـقـابل 61 نـقــطـة
لـدجــلــة  ولم يـصــمــد فـريـق دجـلــة امــام طـلــعـات
الشـمـاليـ في الـفتـرة الـرابعـة لـتنـتهـي بفـوز غاز
الشمـال بنتـيجة 86 نقطـة مقابل 77 نقطـة لفريق

دجلة اجلامعة.
كــمــا فـاز نــاشـئــو فـريق نــادي غـاز الــشـمــال عـلى
نـاشـئـ دجـلة اجلـامـعـة بنـتـيـجة 42 - 58 نـقـطة
صاحـب للدوري ضـمن سلـسلـة دوري النـاشئـ ا

متاز بكرة السلة. العراقي ا
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كل  منـهـمـا حلـسـمهـا لـلـبـقـاء على
ـمــيـزة وسـعي صـلــة بـالــنـتــائج  ا
البصـري  للـحصول على نـقاطها
وسط اطـــمـــاع زاخـــو فـي احلـــالــة
ـعـنويـة الـعـاليـة بـاسقـاط الـغر ا
اربيل  امـام عشـاقه ودفعـه  لدائرة
شاركة. الهبوط وزيادة معاناة  ا
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واســـفــرت مــبــاريـــات  اجملــمــوعــة
االولى لـلدرجـة االول عن اسـتـمرار
تصـدر دهوك جملـموعـته اثر تـغلبه
الحق الكوفة بهدف لواحد على ا
ليـرفع رصيده الى 14فيـما تراجع
الكوفـة رابعا  وتـقدم ميسـان ثالثا
بــفـوزه عـلى  عـفـك بـاربـعـة اهـداف
الثـــنـــ  وحــــقق صـــلــــيخ افـــضل
نتيجة بتغـلبه على  العلم برباعية
نـظـيـفـة  وتـقـدم احلـدود لـلـوصـافة
رور عـندمـا جنح بـالـتغـلب عـلى  ا
بهدف   وجنح   مصافي اجلنوب
بالفوز على جـيرانه سوق الشيوخ
ـدني بــهـدف   وتــعــادل الــدفــاع  ا
والـرمادي   سـلـبا  وفي اجملـمـوعة
االخرى   رفع كربالء   رصيده الى
 14نقطة واالسـتمرار في الصدارة
اثـر فـوزه عـلى الـصـنـاعـات بـهـدف
وتـقـدم  الــبـيـــــــــشـمــركـة وصـيـفـا
بـفــوزه بـثالثــيـة نــظــــــــيــفه  عـلى
فـريق احلسـ وتـراجع الـناصـرية
ثــالــثـــا  بــخــــســارته من مــضــيــفه
ديـــالـى  بــهـــدف الثـــنـــ  وصـــعــد
البحري رابعا بعد تفـــــــــوقه على
اجلـنــسـيـة بــثالثـة اهــداف لـواحـد
ـطـلـوبـة وحـقق بـابـل  الـنـتـيـجــة ا
بــالـــغــوز عــلى  الــشــرقــاط بــهــدف
وانــــتــــهى لــــقــــاء غـــاز الــــشــــمـــال
والـــســـمـــاوة بـــالـــتــعـــادل من دون

اهداف.

مــربع الـتـرتـيب البل الـتـقـدم  عـبـر
مــــجـــمــــوعـــة  عــــنــــاصـــره في ان
ــنـاسب بــقـيـادة يـقــدمـوا االداء  ا
غـــني شـــهـــد الــذي يـــديـــر االمــور

باالجتاه  الصحيح حلد االن.
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ـباريات الـسبت الذي وتسـتكمل ا
يــشـــهــد اقـــامــة ثـالث  مــبـــاريــات
ـتـأخـر ثـامن ـيـنــاء ا وسـيـواجه ا
عشر 5خطـر النتـائج  مر ة اخرى
بـعدمـا فشل  خـمس مرات  وعـجز
من مصـاحلة  جمـهوره في مـلعبه
ة نفط ميسان  عندما بتجرع هز
يــخـرج فـي سـفــرة طــويـلــة لــيـحل
ضيفا خفيفا على اجملتهد  نوروز
 رابع عــشــر 9الــذي يــقــدم نــفــسه
بــشـكل  مـقـبـول  خـصـوصـا  امـام
ــتـتـظـر ان اهـالي الــسـلـيــمـانـيـة ا
طلـوبة في يـتمـتعـون بالـنتـيجـة ا

ظل ظروف  اللعب.
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ويــجــد الـعــاشـر13 نــفط مـيــسـان
نفـسه أمام فرصـة حتقيق الـتفوق
ه جلـمهوره الثـاني توالـيا وتـقد
الــذي   يــدعم  مــنــحه االفــضــلــيـة
خلـطف كــامل الــنـقــاط من ضــيـفه
ـنــتـشي االمــانـة ثــالث عـشـر 10 ا
ـهـمـة بـفـوزه عــلى سـامـراء لــكن ا

نختلف في العمارة.
 u «“Ë …dB « jH

ويــشــعــر  فــريــقــا نــفط الــبــصــرة
اخلــــــامـس  ومـالحــــــقــــــة زاخــــــو
وكـالهـــمـــا  بـــذات الـــرصـــيــد  18
بــــزيـــادة  الــــثـــقــــة امــــام حتـــسن
الـنـتـائج   واسـتـغالل  فـرص عـقر
تـاحة  لالن هـمـة ا الـدار خلدمـة ا
وسـيكـونان  وجهـا لوجـه لتـحديد
ـنتظرة  وتـطلعات همة ا مصيـر ا

الفـرقـة احلـمـراء  لـلـدفع بـنـفـسـها
خلـارج منـطقـة اخلـطر  بـاالعتـماد
عــلى مـبـا ريــات االرض ولـو الـتي
يـامـل الـوافـد الـى تـغـيــر مـيــزتـهـا
وقـلب الـطاولـة لـتعـويص خـسارة

النجف .
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وتــطـــمح الــكـــهــربـــاء  مــواصـــلــة
صـحـوتـهـا  في  حتــقـيق الـثـانـيـة
تـوالـيـا  والـرابـعـة في الـدوري في
واجب غاية في الصـعوبة عند مو
اجهـة الوسط السـاعي  للـبقاء في
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ـقـبل بـطـولـة أنـديـة تـنـطـلق في مـديـنــة كـربالء في الـثـالث من الـشــهـر ا
ـشـاركـة واسـعـة النـدية الـعـراق لألشـبـال والـنـاشـئـ لـلـكـيك بـوكـسـيغ 

العاصمة بغداد واحملافظات.
 وقال رئيس االحتاد العـراقي للكيك بوكسيغ قـاسم في بيان  إن البطولة
تـبتـغي تأم إحـتكـاك مناسب لالعـب الـصغار في جـميع األنـدية فضالً
وهوبـ تمهيدا لضمهم عن االطالع على مستوياتـهم بغية الكشف عن ا

للمنتخبات الوطنية للعبة.
واضاف الواسطي أن االجتمـاع الفني سيعقد قـبل انطالق البطولة بيوم
ـنافسـات وحتديد عـدد الالعب تـعلقـة با ناقـشة األمـور الفنـية ا واحـد 

سموحة مشاركتها. واالوزان ا
دة ثالثة أيام. يذكر ان البطولة ستستمر 

قبلة متاز مواجهات مهمة في اجلولة ا Í—Ëœ∫ يشهد الدوري ا

سيبقى داعماً لـلمنتخباتِ العـراقية متمنياً
ـنـافـسـاتِ ـسـابــقـاتِ وا لـهـا الــتـوفـيق في ا
كـــافـــة وانه ســيـــقـــدم خـــدمــاته اجملـــانـــيــة

مستشاراً في حال رغبَ االحتاد بذلك.
وبـيّنَ الـنـاطق الـرسـمي زيـلـكـو بـتروفـيـتش
ـدرب األول ــهــمـةَ لــيــكـون هــو ا ســيــكـملُ ا

للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب.
واخــتـتمَ  زامل حـديــثه بـالـقـول إن االحتـاد
الــعــراقيّ قـدّمَ الــشـكــرَ واالمــتـنــانَ لـلــمـدرب

ا قـدمه طيـلة الهـولنـدي 
الـــفـــتـــرة الــســـابـــقــة
وســيــسـعى جــاهـداً
ِ جــــمــــيع لــــتــــقــــد
مـقــومــات الــنــجـاح
لــــلــــمـالك الــــفــــني
اجلـــــديـــــد من أجل
منح دفـعة مـعنـوية
عــالـيـة لـالعـبـ في
تـقـد األداء اجلـيد
في االســـتـــحـــقـــاقــات
ــــــــــقــــــــــبــــــــــلــــــــــة. ا
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{ الـدوحـة- وكــاالت- أثـار سـائق الــفـورمـوال 1 الــبـريـطــاني لـويس
هامـلتون جدال بعـد دعمه للمـثلي خالل تـدريبات سبـاق جائزة قطر
اثلة مع بدء ا فتح نـقاشا حول تـعامل قطر مع أحـداث  الكبرى ,
ونديال قطر 2022. وارتدى هاملتون خالل تدريبات العد التنازلي 
سـبـاق جائـزة قـطـر الـكـبرى والـذي فـاز به الحـقـا خـوذة حتمـل علم
ـثـلـيـ قـوس قـزح الـتـقـلـيـدي -الـذي يـعـد الـرمـز األكـثـر ارتـبـاطـا بـا
تـحـولـ جـنسـيـا ومـزدوجي اجلـنس "ال جي بي تي" وخـطـوطا وا
سوداء وبـنـية تـرمـز إلى تـسلـيط الـضوء عـلى اضـطهـاد األشـخاص

ـلـونة إضـافـة إلى عـلم ثـنائـيي اجلـنس.ونـشر ذوي البـشـرة ا
هاملتون الصور مع عبارة: "نحن نقف معا".وقال هاملتون في
وقت سابق إن فـورموال  1ملـزمة بـرفع الوعي بقـضايـا حقوق
اإلنسـان في الـدولـة اخللـيـجـيـة في أول سبـاق لـهـا على أرض
قـطــر.وأضـاف "بــيـنــمـا تــسـتــضــيف هـذه األمــاكن الـعــديـد من
األحــداث الــريــاضــيـة  فــإنه من الــواجب زيــادة الــوعي بــهـذه
ــسـاواة في الـقــضــايـا. هــذه الـدول بــحــاجـة إلى احملــاســبـة. ا

احلقوق هي قضايا مهمة للغاية."

جراح
نصار 
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ÊU e « ≠ X¹uJ «
نـشـرت اإلعالمــيـة الـكـويــتـيـة حـلـيــمـة بـولـنـد
مـقــطع فـيـديـو عــبـر حـسـابــهـا اخلـاص عـلى
مــوقع الــتـواصـل اإلجـتــمــاعي كــشـفـت فـيه
فـقـدانـهـا حلقـيـبـتـها عـلى مـ الـطـائـرة التي
كانـت تستـقلـها وبـدت في غايـة احلزن على
مقـتنياتها الثمـينة التي كانت داخل احلقيبة.
وظهـرت بولنـد بشـكلهـا اجلديد بـعد عمـليات
تابعيها: التـجميل التي خضعت لها وقالت 
(أنـا في مطـار مسـقط ال أجـد حقـيبـتي حتى
طار ولم ـفقودات بـا اآلن ذهـبت إلى قسم ا
أعثـر عليها يبدو أن شخصاً ما عثر عليها
أرجـــوكم أعـــيـــدوهـــا إليّ إذا عـــثـــر أحـــدكم
علـيهـا.. دعواتـكم شنـطتي ضـايعـة في حد
أخد شـنطتي بالغلط بليز يرجّعها احس إني

لح إبكي والله).

q³I² ð p¹UŠ

UN²L$
{ لــوس اجنـلـوس  —وكـاالت - اســتــقــبـلت
ـيـة مـن أصل لـبـنــاني سـلـمى الـنــجـمـة الــعـا
ــشى حــايك مع عــائــلــتــهــا جنــمــتــهــا في 
ـشاهـير في هـوليـوود.ورافق حايك زوجـها ا
فرنـسوا هنري بينو وابنتهمـا فالنتينا البالغة
مثلة البـالغة من العمر .ا من العمر 14 عامـاً
55 عــامــاً تــألــقت بــفــســتــان أســود وحــذاء
ـنـاسـبـة مـتــنـاسق. وألـقت حــايك خـطـابـاً بــا
سـاندتهم لـها طوال شكـرت فيه متـابعيـها ا 
رحلـتها السـينمائيـة التي تبلغ مدة  25عاماً
ــكـــســيك من الــتـــألق كـــانت بــدأتـــهــا فـي ا
وعـرفت شهـرتـها عـنـد أدائـها دور الـرسـامة
ــكــســيـــكــيــة فــريـــدا في فــيــلم ا
(فــــــــريــــــــدا) الـــــــذي
رشـــــــحــــــــهـــــــا
لألوسكار.

 Í—u³'« b³Ž bLŠ«

 ÊUÝdŽ rN¹√

rOEF « b³Ž ÂUF½«

q¹uÞ wH Ë

مديـر ثقافـة الزرقـاء باالردن اعلن اخـتتـام مهرجـان مركز
األميـرة سلمى لـلطفـولة في مـحافظـة الزرقاء الـذي انطلق

ي. اضي احتفاال بيوم الطفل العا السبت ا
ÂuKE  ÊU½bŽ

هـنـدس االستـشاري الـعـراقي تضـيفه جلـنـة النـشاط ا
ـهنـدس ـدنيـة في نـقابـة ا الثـقافـي وقسم الـهـندسـة ا
قـبل في محـاضـرة بعـنوان العـراقـية صـباح الـسـبت ا
(الطرق احللقية..احلل االمثل الزمة النقل في بغداد).

r UÝ Ècý

dB½ œuL×

ـمــثل الــســوري حــصل عــلى لــقب (ســفـيــر الــنــوايـا ا
احلـسنـة) من جـمـعـيـة قـرى األطـفال (اس او اس) في
دمـشق لـلـنـشاط الـكـبـير الـذي يـقـدمه لدعم اجلـمـعـية.

ÊuÝbOH¹œË ÊUOý«œ—U

 wMKŽ —uNþ ‰ËQÐ
خالل نــزهـتـهـمـا وأصـابـعــهـمـا مـتـشـابـكـة
بـينـما كانت تـبتـسم.وبحسب الـصحـيفة لم
تـستطع كارداشـيان إخفاء إبـتسامتـها كما
البس كـاجـوال ومن دون مـاكـياج ظـهـرت 
وتـــركت شــــعـــرهـــا عـــلى طـــبـــيـــعـــته أمـــا
ديـفــيـدسـون فـكـان يـرتــدي شـورتـا قـصـيـرًا
وقــبـعــة.وتـبــلغ كـادراشــيـان من الــعـمـر 41

. عاماً بينما يبلغ ديفيدسون 28 عاماً

{ كاليفورنيا  —وكاالت - رصدت كاميرات
ــصــورين جنــمــة تـلــفــزيــون الـواقـع كـيم ا
ـمثل بيـت ديفيـدسون وهما كـارداشيان وا
يــتـنــزهـان مــعــاً في شـوارع كــالـيــفـورنــيـا
وأيــديـهــمـا مــتـشــابـكــة في تـأكــيـد جــديـد
لــــــلـــــعـالقـــــة الــــــرومــــــانـــــســــــيـــــة الــــــتي
تـربـطــهـمـا.ونـشـرت صـحـيـفـة (ديـلي مـيل)
الـبريطانية صورا لكـارداشيان مع حبيبها

dLF « Ê≈ bÒ Rð 7¹¬

r — œd− لـلفنـان التـشكيلـي حمـدي الزبيدي
وتــغــريــد احلـلــفي الــذي أقــيم لــدائـرة
الــفــنـون الــعـامــة في قــاعـة
ــعـرض 64 عــشــتـار. ضم ا
ـــــــدرســـــــة لـــــــوحـــــــة مـن ا
الــتــجــريــديــة وعــلى نــهج
معبرة الـفنان  فائق حـسن 
عـن اجلــــــــســــــــد واحلــــــــلم

رأة.  والواقعية وا
ـعرض وقـال اسـكـنـدر عن ا
بـــأنَّه (كـــان نـــتـــاج زوجــ
فـنان وفطري وأنَّ فنهما
كـالسيـكـي مـعبـر عـن ذاكرة
ــــــتع اجلــــــســــــد وهــــــو 
وعــفـوي) .وأشـار الـزبـيـدي
ـعـرض هـو أول بـأنَّ (هـذا ا
جتربة بالنسبة له وللمراة
ــعــرض) جـــزء كــبــيــر في ا
.وذكــــــــرت احلـــــــــلــــــــفي أنَّ

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصـريـة آيـ عـامر ـمـثـلـة ا احـتـفـلت ا

أعطِ أفــضل مـا لــديك ألنّ الــظــروف تـمــتــحن قـدراتك
وهي ال تريد إضعافك. 

qL(«

قـد جتــد نـفــسك مــضـطــراً إلى مــؤازرة الــشـريك في
مواجهة عائلية رقم احلظ 9

Ê«eO*«

تشهد أسـبوعا غنيّاً بالـتواصل والتفاعل اجليّد لذلك
لن تشعر بالوحدة .

—u¦ «

ـواعـيد سـيتـرك انطـباعـاً إيجـابيـاً جتاهك. التـزامك با
ستقبل يتحدث عن مشروع.  ا

»dIF «

تـبتـعد عن الكـآبة وتشـعر بـاألمل والتفـاؤل وتضاعف
رقم احلظ 2. جهودك

¡«“u'«

وكـلـة إليك بـدقة وجنـاح وتـبدو شـرساً هـام ا تنـجـز ا
في مفاوضاتك.

”uI «

 تــشـــارك في انــشــطــة مــخــتـــلــفــة وتــمــارس جــمــيع
صالحياتك بنجاح.رقم احلظ 3.

ÊUÞd «

لن جتد الهـدوء والطمأنينة إال عند الشريك فهو أكثر
من يدرك األنسب لتوفير راحتك.

Íb'«

كـن دقــيــقـــاً في عــمـــلك ال تــلــفـت الــنــظـــر إلى نــقــاط
ضعفك.يوم السعد السبت.

bÝô«

تـسـعى لـلـتـحـقق من أمـر وتـبـدو عـازمـا عـلى الـنـجاح
.يوم السعد اخلميس.

Ë«b «

يـوم جــديـد وأكـثــر تـطــوراً في حـيــاتك الـعــمـلــيـة لـذا
سؤولية. يستحسن أن تكون على قدر ا

¡«—cF «

تـبـدو متـأهـبـا لـلدفـاع عن قـضـايـاك ومؤمـنـا بـتـفوقك.
مشاريع باجلملة.رقم احلظ .3

 u(«
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لكي جتد الكلمة الضائعة عليك
ـــكــونــة ان تــشـــطب احلــروف ا
لهذه الـكلمـات افقيـا ورأسيا او
قـطــريـا وتــتـبــقى لـديك الــكـلــمـة

الضائعة من ستة حروف:
عطارد  –شرق  –غرب  –غار
 –قلى  –لص  –هبط  –كز –

ـــــريخ بـــــلــــــوتـــــو  –االرض- ا
–قوس- فتك –مهر  –علف –

فن  - نبتون  –
زحل  –جنوب  –فجر  –الم –
صب  –قـدح  –كف  –شــمـال

شتري  –كثر  –ا

ـركز الـثـقـافي في احتاد الـفـنـانة الـعـراقـية يـضـيفـهـا ا
قـبل للحديث االذاعيـ والتلـفزيونيـ صباح الـسبت ا
ــمـثل الــعـراقـي بـ الــنـمــطـيــة واالبـداع في عن اداء ا

وذج تلفزيوني . الدراما التلفزيونية   بعد عرض 

ـسـرح في معـهد التـدريسـيـة العـراقيـة ورئـيسـة قسم ا
الفـنون اجلمـيلة - بـنات نعـتها االوسـاط الفنـية بعد ان

وت االثن اثر مرض عضال. غيبها ا

الـفـنــان الـسـوري حـصـد فــيـلـمه اإلحـتــرافي الـقـصـيـر
(قــطـرات ) الـذي هــو من اخـراجه وكــتـابــته  اجلـائـزة
ـهـرجـان مـزدة الدولي ـسابـقـة الـرسـمـيـة  األولى في ا

لألفالم القصيرة في ليبيا

ــاني الـعـراقي نــال شـهـادة الـدكـتــوراه بـالـقـانـون الـبـر
وفقية. العام وتلقى تهاني زمالئه متمن له دوام ا

 اسـتـاذة أدب األطفـال الـعـراقـية
ـلــتـقى الــثـقـافي في يــضـيـفــهـا ا
ـتنـبي في   الـسـاعة 11 شـارع ا
من صـباح يوم غد اجلمعة وعلى
ـــركـــز قــــاعـــة جـــواد ســـلـــيم بـــا
الـثــقـافي الــبــغـدادي إللــقـاء مــحــاضـرتــهـا  (اخلــطـوط
احلــمـــراء في ادب األطـــفـــال .. اجلــدل بـــ الـــثــوابت

تغيرات). التربوية وا

سلمى حايك

واحلـضـارة اإلنـسـانـيـة
بــأكــمــلـهــا من بـالد مـا
بـ الـنـهـرين إلى لـنـدن
في الـــعـــصـــر احلـــديث
ــنــاطق الــنــائــيــة ومن ا
األســتـــرالـــيــة إلـى بــابل
ـة حيث تـظهر في الـقد
الــفــيـلـم بــوابــة عــشــتـار
لك البـابلية الـتي بناها ا
الــبـابــلي نــبـوخــذ نــصـر.
ويــركــز فـيــلم (األبــديـون)
عـــلى مــجـــمــوعـــة خــارقــة
مــكـونــة من كـائــنـات شـبه
خـــالــدة  إرســـالـــهــا إلى
األرض مـنـذ آالف الــسـنـ

ـــســـمى فـــيـــلـم شـــركـــة مــــارفل اجلـــديــــد ا
(األبـــديــون)  والـــذي صــدر في  5تـــشــرين
الـــثــاني ?2021تـــســـبب فـي الـــكــثـــيـــر من
األزمـات تـزامــنًـا مع الـعـرض األول لــلـفـيـلم
ـية واحملـلـية في بـصـاالت السـيـنـمات الـعـا
عـدد من الـدول حـيـث قـررت عـدة دول مـنع
عــرض الـفــيـلم عــلى شـاشـاتــهـا بــسـبب مـا
يــــحـــــتــــويه عــــلـى عــــدد من اخملــــالــــفــــات.
وفيـلماالبـديون  يـتقـاسم بطـولته نـخبة من
جنـــوم هـــولـــيــود مـــثل ريـــتـــشـــارد مــادن
وكــومـــيل نــاجنـــاني وإجنــلـــيــنـــا جــولي
وسـلــمى حـايك ولـوريـن ريـدلـوف وبـريـان
تــايـــري هــنـــري ولــيـــا مــاكـــهــو ودون لي

تشان..
وقـــصــة الـــفــيـــلم تــغـــطي الـــعــالم بـــأســره

طــرح الــكـــثــيــر من احلـــجج والــتـــفــاصــيل
ــنــحــوتـات ـعــتــمــدة عــلى الــكــتـابــات وا ا
السـومريـة واألكـادية والـبابـلـية الـتي تدعم
فكـرته بحقيقة دور هذا العرق الفضائي في
نشوء حضارة بالد الرافدين وثم االنسانية
وطور سـيـتـشن نـظـريـته هذه في  12كـتاب
عـمـلي تـفصـيـلي مـتخـصص وكـرس حـياته

لها حتى وفاته عام 2010.
ــاني (إيـرِك  أمـا الــبـاحث الــسـويــسـري األ
فـون دنـيــكَن)وهـو أشـهــر من قـال بــنـظـريـة
زيـارة احلـضـارات الـكـونـيـة أو الـفـضـائـيـة
لألرض وإنهـا كانت السبب وراء الكثير من
الظواهـر الغـامضة الـعصـية علـى التفـسير
والتي توجد لها بقايا في آثارنا  الكشف
عــنــهــا في احلــفـريــات األخــيــرة في مــجـال
اآلركيـولوجيا. وقـد شرح نظـريته في كتابه

ــتـرجم لــعـدة ـوســوم (عـربــات اآللـهــة ) ا ا
لغـات من بينـها العـربية. ويقـول دينكن في
ــة ـــيـــثـــولــوجـــيـــا الـــقـــد نـــظـــريـــته أن ا
ة الـتي حتدثت والنـصوص الـدينـيـة القـد
عن اآللــهــة جــاءت من جــراء االتــصــال بـ
الـبــشـر الـبـدائـيـ والـكــائـنـات الـفـضـائـيـة
ـثـابة آلـهـة لهم ـتـطورة الـتي اتـخـذوها  ا
ونسـجوا حولها األساطير واخلرافات ومن
ثم األديـان الـسـمـاويـة الـتي نـعـرفـهـا الـيوم
وذلـك مــنـــذ أقـــدم احلـــضــارات الـــبـــشـــريــة
كـحــضـارة اآلنــكـا في الــبـيــرو واحلـضـارة
الـــســومـــريـــة واحلـــضـــارة الـــفـــرعـــونـــيــة

واآلشورية والبابلية واإلغريقية.
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وقد أشـارت اللـقى االثارية الـسومـرية أنهم
كــانــوا يــطــلــقــون عــلى آلــهــتــهم تــســمــيــة
(أالنونـاكي) وهي كـلمـة من مـقطـع األول
ــقـطع الـثــاني إنـانـا أنـو (اله الــسـمـاء) وا
(الهـة السـماء واحلب)! وهـذا قد يـشير الى
شخـصـيات عـبـدهم الـسومـريـ جاءوا من

الفضاء.
وبــــالـــــعــــودة الى فـــــيــــلم شـــــركــــة مــــارفل
(األبديـون) يـبـدو أن الغـرب اليـزال يـحاول
تـسويق فكـرة أن حضـارات وادي الرافدين
لم تكن نـتيجـة تطور مـرحلي زمني طـبيعي
فقط  بل كـانت حـضارة مـحمـولة من مـكان
خارج كـرتنـا األرضيـة  وهـذه الفـكرة تـقبل
الـكـثـيـر من النـقـاش  حـيث نـعـتـقـد ان نقل
احلضـارة ليست عمليـة مادية سهلة والهي

ســـلع تـــبـــاع وتـــشـــتـــرى انـــهــا
مـــعــتـــقــدات وســـلــوك ومـــعــارف
وعـلـوم وتــقـالـيـد ووعـي يـسـتـلـزم
ــراحل وجــود تـــفــاعل وتـــعــايـش 
وفتـرات زمـنيـة ليـست بـالـقصـيرة .
وعلـيه فإنـنا لـو قبـلنـا بفـكرة وصول
مــخـلــوقــات فــضــائـيــة الى االرض في
وقـت مـا فــإنــهـا لم تــنــقل الى ســكـانــهـا
ا تعايشت احلضـارة بل تفاعلت مع ور
و تفـاهمت مع أكثر اجملتمعات البشرية
حــــضـــــارة آن ذاك في االرض والـــــتي
عثـرت عـليـها في االمـاكن اجلـغرافـية
الـتي ظــهـرت بـهـا حـضـارة االنـسـان
مـثل وادي الرافـدين وهذا االحـتكاك
احلـــضـــاري بــ هـــذه اخملـــلـــوقــات
وســـكــــان تــــلك احلـــضــــارات جـــرى
تــوثــيـقه بــالــشــكل الـذي عــثــر عــلـيه
والـذي ال يوجد أي مـؤشر مادي على
استـمرار بـقـائهـم لفـترات طـويـلة من
الزمن جتـعلـنـا نقـر ونعـترف بـان تلك
اخملـلــوقــات كـانـت الـســبب في ظــهـور
حضارة بني البشر في ما ب النهرين
! وهـذا رأي يــحـتـمـل اخلـطـأ ويــحـتـمل
الصـواب أطرحه داعياً الى مناقشته من
ــهــتـــمــ والــبــاحــثــ حــيث أن قــبل ا
ـوضــوع واسع ومــتــشــعب وتــداعــيـاته ا
بـــاقــيــة حـــتى هــذا الـــيــوم عــلى الـــصــعــد
االجـــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة واالخالقــيــة

والدينية.
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تـــونـس اخلـــضــــراء حتـــلق فـي فـــضـــاء
مسـارح بـغداد ضـمن فـعالـيـات مهـرجان
سرحية (منطق بغداد الدولي للمسرح 
ـاضي على الطـير) التي عـرضت االحد ا
سرح الوطني وعنها قال اخملرج نوفل ا

ـشاركة العزارة ان(سـعادتنـا غامرة في ا
ــهــرجـــان بــغــداد الــدولـي لــلــمــســرح)
واضاف (مـسـرحيـة مـنطق الـطـير تـطلق
ـــســرح اليــصــال نــفـــســهــا فـي فــضــاء ا
رسالتـها في البحـث عن الذات والوجود
والكـرامـة من خالل اإلصـرار على الـبـقاء

والــعـــيش الـــكــر وهـي دعــوة الرتـــقــاء
بالفكر ضد العـقول الفاسدة التي حتاول
القـضاء عـلى اإلنسـانيـة منـفردة  مـؤكدا
أن (الـــعــرض هـــو مـــخـــاطــبـــة لـــوجــدان

فكرا وجسدا ) . اإلنسان حيا أو ميتا
سرحـية حتدث النـاقد محـمد عمر وعن ا
قـائـال (احلـوارات في مــســرحـيــة مــنـطق
تـلقي إلى الطـيـر كثـيرة ومـثـيرة تـدعـو ا
التفكير واالستنـتاج قبل القيام بأي عمل
ـنــشـود.وفي هـذه لـلــوصـول إلى الــشئ ا
ـسـرحــيـة تـمـثل الــطـقـسـيــة الـصـوفـيـة ا
ـنــطـلـقـات الـرئــيـسـيـة الـتي واحـدة من ا
حترك الـساكن وتـبعث في األجـساد روح
جديـدة تـمكـنهـا من الـتالعب أو الـتحـايز
على الثـيمة الرئـيسيـة الفكـرة التي تمثل
الـبــحث في بالد الـغــربـة عن مــوطئ قـدم
ـــثل فـــيه االســـتـــقــرار واألمـــان إلى أن
ــوطن حــطت في ربــيع دائم اخلــضــرة 
فـيه اخلـطــابـات غـيـر مـشــوشـة وفـاعـلـة)
ــسـرحــيـة دائـرة مـؤكــدا( لـقــد حتـمــلت ا
تعاطف هائلة عبر مجسرات ساهمت في
صـنــاعـة الــفن الـثــامن بــرؤيـة حــداثـويـة
مـعــاصـرة فـكــان عـرضــا رائـعــا اسـتـحق
سرح حفاوة اجلـمهور الذي اكـتض به ا

الوطني).
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ــهــرجــان عــقــدت دائــرة وعــلى هــامش ا
ـسرح بـروتـوكـوالت شـراكة الـسيـنـمـا وا

لتوقيع مذكـرة تفاهم باسم وزيـر الثقافة
والــســيــاحـة واآلثــار حــسن نــاظـم الـذي
ــذكـرات لــتــكـون خــولـنـي تـوقــيع هــذه ا

معتمدة ورسمية).
واكد الـنـفالي اكـد كالم مـوسى بـانه يوم
فـرح واضـاف( يـوم بـهـجـة وسـرور النـنا
نـعـيـش هـذه الـديــنـامـيـة اجلــديـدة الـتي
ـسـرح العـراقي من خالل هذه يعـيشـها ا
ـنـشـأت اجلـديـدة كـمـسرح الـرشـيـد من ا
ــهـرجــان الـكـبــيـر من خالل خالل هـذا ا
هـذه االرادة الــقــويـة لــلـدولــة الــعـراقــيـة
ـسـرح فـفي ظـل هذا تـأتي لـلـنـهـوض با
ـتـمـيـزة هـذه الـشـراكـة مـثل الـشـراكـات ا
لـلـدفع بـهـذه الـديـنـامـيـة لالمـام وشـراكة
الــهـيــئــة الـعــربـيــة لــلـمــســرح مع دائـرة
ــســرح ووزارة الــثــقــافــة الــســيــنــمــا وا
والـسـيـاحـة واآلثـار في الـعـراق من

ــنــاسب اجل تــقــد الـــدعم ا
والــكـــافي لــدعـم االعــمــال
الـتي تـقـوم بـهـا الـدائـرة
ومن بــيــنـهــا مــهــرجـان
بـــــــــغـــــــــداد الــــــــــدولي
للمسرح سنتفق على
مجمـوعة من االشياء
التي سننـجزها معا
ـــســـرح لـــفـــائـــدة ا
الـــــــــــــــعــــــــــــــراقـي

والنهوض به).

وتـعـاون وتـنـسـيق مع الـهـيـئـة الـعـربـيـة
ـثلـها الـفنـان حسن الـنفالي للـمسرح و
سرحية ومهرجان ومع مديرية الفنون ا
ـثـله الـفـنـان هـيوا اربـيل الدولـي الذي 
سعـاد فيـمـا مثل الـدائـرة مديـرها الـعام
احـــمــــد حـــسن مـــوسـى ادار  مـــؤتـــمـــر
ي جـــبــــار حـــســـ الـــتــــوقـــيع االكــــاد
صـبــري.وقـال ســعـاد في حــفل الـتــوقـيع
ان(حلم افتتاح مسرح الرشيد مثلما كان
حـلم الـدكـتـور احـمد حـسـن موسـى كان
ذكرة حلمنا نـحن الفنانـ  تأتي هذه ا
في وقت نــحـــتــاج مــثل هــذه اخلــطــوات
النـــنــا مـــشــتـــتــ فـي بــلـــد واحــد لـــنــا
مهـرجانـاتنـا  لـنا لـقاءاتـنا واتـفاقـياتـنا
والـبـقـيـة لـهم ايـضـا اتفـاقـيـاتـهم مع ان
اربــيل كــانـت دائــمــا مــلــجــأ لــلــفــنــانــ
ومـهـرجـان اربـيل كــان مـحـطـة لـلم شـمل
الفنان من كل العـراق دون تمييز ولكن

ذكرة). كنا نحتاج الى هذه ا
فـيـمـا قـال مــوسى ( دائـمـا اقـول احلـيـاة
جمـيلـة والفـرح يهل  فـرح بعـد آخر من
الـهــيـئــة الـعــربـيــة لـلـمــسـرح الى اقــلـيم
الروح اقليم كردستان والصديق العزيز
هيـوا سعـاد السيـما ان هـيوا سـعاد من
مــــؤســـسـي مـــهــــرجــــان اربـــيـل الـــدولي
لــلـــمــســرح وعــمـل بــشــكل مـــكــثف عــلى
استـقطـاب اعـمال مـسرحـيـة من مخـتلف
مدن العراق فشرف كبير لنا ان نلتقي به

ــــعـــرض يــــعـــبــــر عن الــــواقـــعــــيـــة (ا
والـتـجـريـديـة واجلـسـد بـصـورة عـامـة

وما يعانيه من ضغوط حياتية).
ـسؤول في الوزارة ودعـت  احللفي ا
إلى االهــتـمــام أكـثـر بــالـفــنـان ودعـمه
ــصـاف الـفـنــانـ في الـدول لــيـكـون 

تقدمة.  ا
ــامــون ــديـــر الــعــام  لـــدار ا وأثـــنت ا
لـلـترجـمـة والنـشر إشـراق عـبد الـعادل
عـلى أعـمال الـفنـان الخـتيـار األلوان
ـــوضــوعـــات اجلــريـــئــة واألعـــمــال وا
األنــيــقــة. وقــالت ( لــيس غــريــبـاً عــلى
اجملــتــمع الــعـراقي الــوالء  لــلـفــنــانـ
ـــوهـــوبـــ وفـي هــذه والـــشـــعـــراء وا
الــظــروف ظــهــور فــنــانــ مــوهــوبــ
ستوى اللوحات )مـعربةً عن دهشتهـا 
بـرغم اعتـماد الـفنـان عـلى جهـودهما
الـذاتـية في تـطويـر موهـبـتهـما الـفنـية

ية. من دون دراسة أكاد
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حلــمــايــة الــبــشـريــة من جــنـس شـريــر من
الـفـضـائـيـ عـلى الـرغم مـن أن الـقـرون قد
ـتزايد في رأتهم مـفتـرق إال أن الـتهـديد ا

يومنا هذا يعيدهم معًا.
والـفــيـلم يـعـيـد الـتـذكـيـر بـالـنـظـريـات الـتي
ســبـق طــرحـــهــا حـــول (االصل الــفـــضــائي
ـة) ـؤسـسـي احلـضـارة الــعـراقــيـة الــقـد
والتي من أهـمهـا نـظريـة عالم الـسومـريات
ــسـمــاريــة ( زكـريــا سـيــتـشن) والــكـتــابـة ا
وتتـلخص نظريـته بـ(ان السومري هم من
ساللـة اناس قـدموا
من كـــــــوكـب آخــــــر
واحــتـــلــوا االرض
واســــــــســـــــوا أول
حــــــــــضــــــــــارة في
الــعــراق وبــعــدهـا
فـي مـــــصـــــر) و
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اســكـــنــدر بــوزارة الــثـــقــافــة  االثــنــ
ــعــرض الــتـــشــكــيــلي األول ـــاضي ا ا
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سـتشـار الثـقـافي سعـد بشـير افـتـتح ا

تابع بعيد ميالدها الـ35 وشاركت ا
صــوراً من جـلـسـة تـــصـويـر خـضـعت
لـــهـــا وحتـــدثـــــــــت عن عـــمـــرهــا

بتعليق. 
وقـالت: (هتصدقوني لـو قلتلكوا
أنـي مبـقتش بـحـسب أنا عـمري
وصـل كـــام ?! أصل الـــعـــمــر دة
مـجـرد رقم الـسن بـيـكـبر ودي
حـاجة مـنقـدرش نغـيرها بس
إحـــنــا نــقــدر نـــخــلي روحــنــا
مـتـكـبـرش وتـعـجـز و تـفضل
ــــا روح طــــفل صــــغــــيـــر دا
حــــابب الـــدنــــيـــا).وأضـــافت
عـامر(أنا مـهما كبـرت هعافر
عـشـان روحي تـفـضـل زي ما

هي وما تكبرش).

ÊUłdN*« ·uO{
ـمـثـلـة الـسـوريـة سـوالف فـواخـرجي في ا
ضـــيــافـــة (گــهـــــــوة وكــــــــتـــاب) االثــنــ
ـــاضي  مع مـــجـــمــوعـــة من الـــفــنـــانــ ا

ــشـاركــ في الــســوريــ والــعــراقــيــ ا
فـــعـــــــالــيـــات مــهـــرجــان بــغـــداد الــدولي

للمسرح.
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وحتمل جـنسـيـتهـا وقد خـضعت
فـــيـــهـــا لـــعـــدد من الـــعـــمـــلـــيـــات
اجلــراحـيــة بــســبب مــضــاعــفـات
ناجـمـة عن التـهـاب حاد في األذن
واألنف واحلـنــجـرة. وكــانت آخـر
هذه الـعـملـيـات في مطـلع تـشرين
األول/أكتوبر وأجري لها خاللها
بنج عـمومي.  وغابـت األميرة في
16 تـشـرين الـثـانـي/نـوفـمـبـر عن
حــفل تـــســلــيـم طــرود الــصـــلــيب
األحمـر في مـوناكـو الـذي كان من
ـقـرر أن تـشـارك فـيه وكـذلك عن ا
االحتـفـال بـعـيد مـونـاكـو الـوطني

اجلــمــعــة. وتــزوّجـت الــســبّــاحــة
السابقة شارل لينيت ويتستوك
ولـودة سنة 1978في روديسيا ا
) أمـيـر مونـاكو بـابوي حـالـياً (ز
ألـــبـــيـــر الــــثـــاني في 2011. ولم
يُحـتـفل في تـمـوز/يـولـيـو الـفائت
بالـذكرى الـعـاشرة لـزواجهـما في

 . اإلمارة بسبب غياب شارل
وألـبـيــر هـو جنل األمــيـر ريــنـيـيه
الـثـالث والــنـجـمــة الـسـيـنــمـائـيـة
األمــيــركــيــة غــريـس كــيــلي الــتي
تــوفــيـت بــحــادث ســـيــارة الــعــام

.1982

{ نــــيس (فــــرنــــســـا) (أ ف ب) —
أدخلت أميرة موناكو شارل إلى
مــؤســســة مـــتــخــصــصــة  خــارج
اإلمارة لـتـلـقي الـعالج  من إرهاق
شـديـد  بحـسـب مـا افاد الـثـالثاء
مصدر قـريب من القصـر األميري
بـعــدمـا عــادت في مــطـلع تــشـرين
الثاني/نوفمبر احلالي من جنوب
إفريقيا حيث امضت أشهراً عدة.
ـصــدر لـوكـالــة فـرانس وأوضح ا
بـرس أن  األمــيـرة شـارلــ كـانت
غــائــبــة عن مـــونــاكــو مــنــذ مــدة
وأدخــــــــلـت  إلى مــــــــؤســــــــســــــــة

مـتــخـصــصـة بــعـد إرهــاق شـديـد
مـرتـبط بــضـعـفـهــا  مـؤكـدا بـذلك
ـعـلـومـات الـتـي كـشـفـهـا األمـيـر ا
ألـبـيـر جملـلـة  بـيـبـول  األمـيـركـيـة
ونقـلتـها عـنهـا صحـيفـة  مونـاكو
ماتـان  يوم اجلـمعـة الذي صادف

وناكو. العيد الوطني 
وقـال األمـير ألـبـيـر في تـصـريـحه
كــــــانـت تــــــدرك أن أفــــــضـل شيء
ـكــنــهــا ان تــفـعــله هــو الــراحـة
واتــــبــــاع عالج حــــقـــــيــــقي حتت
إشراف طـبي. ولـيس في مـونـاكو
ألسباب تـتعلـق بالسـرية . وسبق
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للقصر األمـيري أن أشار في بيان
صــــــــــــدر فـي  16تــــــــــــشــــــــــــريـن
الثـاني/نـوفـمبـر إلى أن الـزوج
اتـفــقـا عــلى أن فــتـرة من الــهـدوء
والــراحـــة ضــروريـــة الســتـــعــادة
األمـيـرة شـارلـ صـحـتـهـا  حـتى
تتـعـافى األخـيـرة  من حـال إعـياء
شـديـد  بــعـد  مـســار طـبي مـرهق
جــداً (…) في األشــهــر األخــيـرة  .
وكانت شـارلـ البـالـغة  43عـاماً
عـــــــــــــادت فـي 8 تـــــــــــــشــــــــــــــريـن
الثـاني/نـوفـمـبـر إلى مـونـاكو من
جنـوب إفريـقيـا التي نـشأت فـيها
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يـة جين بالسخـارت في تقريرها ـبعوثة األ ما قالته ا
أمام مجلس األمن يضع االنتخـابات العراقية في ميزان
التقييم الـدولي النهائي ويؤكـد أنّ ما سيتم اإلعالن عنه
من نتـائج في وقت الحق سـيكـون في ظل اعـتراف دولي

ناجز. 
تقريرها يذهب الى أسوأ االحتـماالت وهو محاولة تغيير
الــنـتــائج عن طـريق الــعـنف بـحــسب الـنص وانّ قــولـهـا
بارتداد محاوالت العـنف على أصحابها يـستلزم موقفاً
ـتـكـفل بـالـرد عـلى الـعـنف ال نـعـرف حـتى الـلـحـظـة مَن ا
الصـادر هل هي احلكومـة العـراقيـة في وضع تصريف

األحوال أم قوات التحالف? 
طـالـعـة الدولـيـة نقـرأ عالمـات سوداء في في خالصـة ا
ـبعـوثـة بالسـخـارت بـانـسداد األفق الـعـراقي وصـفـته ا
ـعـنى يــوحي بـإنَّ أيّ انـسـداد اذا طـال سـيــاسي لـكن ا
أمدُه من دون معاجلة يؤدي الى انفجار وقس ذلك على
أي شيء فـي جـسم االنــســان كـالــشـرايــ أو اجملـاري
العامة او انابيب الغاز في مبنى أو منزل . االنسداد هو
ـقدمـة الطـبيـعيـة احلـتمـية ألي انـفجـار. هنـاك مَن يلـجأ ا
الى عالج القسـطرة والتـدخل اجلراحي السـريع لتدارك
االنفجار في الـشراي أو االنابـيب. لكن احلال العراقي
ال يوحي بوجود جراح قادرين على التدخل اجلراحي
ـناسب فـاجلـمـيع يدورون في الـسـياسي في الـتـوقـيت ا
ـصـلـحـية الـتي ـسـتـنـقع الـنـفـعي من الـتـوافـقـات ا ذات ا

قراطي يتقاطع معها.  ترفض أيّ استحقاق د
الــقـيـادات الــسـيـاسـيــة في وضع انـســداد تـام ألنّـهـا ال
ـاضـيـة لـم تـعد ـلـوثـة ا تـدرك انّ الـعالجـات الـتـوافـقـيـة ا
مـجــديـة كــونـهــا كــانت من نــتـاج فــتـرة وجــود االحـتالل
ـؤسس والــداعم األول لـلـعــمـلـيـة األمــريـكي الـذي كــان ا

السياسية التي أوصلتهم الى واجهة السلطة. 
اليـوم هناك اسـتحقـاقات لتـحوّل سـياسي حتـمي بحكم
الــتــقــادم الـزمــني عــمــره ثــمــاني عــشــرة ســنـة وأمــامه
طـريــقـان إمّــا الـذهــاب الى إقــامـة دولــة بـكل مــا تـعــنـيه
الكلـمة أو الضـياع في تشـرذم سيبدأ سـياسيـاً ثمّ أمنياً
رعب الذي تلوح عالماته. وينتهي بالبالد الى اجملهول ا
ـفـتـرق الـطـرق دائـمـاً ولم نـرهـا غـيـر انّـنـا في نـسـمعُ 

القريب العاجل قد نراها بوضوح.
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من سـنوات بعيدة وفي األيام اخلـوالي التقيت عدداً من حفّاظ
ـشـاهيـر في الـعـراق. من أصحـاب احلـنـاجر الـقـرآن الكـر ا
الـذهبيـة. لكل قار مـنهم سـحنة خـاصة. هؤالء الـذين حرمهم
الـله نعمـة البـصر ورزقـهم نعمـة البـصيرة. كـانوا يـعدون بحق
مـواهب ومدارس وعبـقريّات في الـتالوة والتجـويد. استـطاعوا
بـأصـواتـهم الـبـاهـرة الـتــحـلـيق بـأفـئـدة الـنـاس إلى الـسـمـوات

العلى.
كـان أشهـرهم احلافظ خـليـل إسمـاعيل فـقد وسـعت حنـجرته
ـقامات والـطبـقات واستـطاع بدفء رحـمه الله جمـيع ألوان ا
نصت صوته الشجيّ اجلميل أن يدخل اخلشوع في قلوب ا
من عـشّــاق الـقــرآن الـكــر فـأحـبّــوه وأطـالــوا الـوقــوف عـنـد
تالواته الـــتي كــتـب لــهـــا اخلــلـــود مع األيــام ورشّـــحــوه بال

. انتخاب ليكون شيخ القرّاء العراقي
كـان احلـافظ خـلـيل يـعـاني من أمـراض كـثـيـرة أشـدّهـا مرض
الـبروستات الذي أكل سنوات من عمره وشطب على آخر يوم
في حـيـاته. وكـنّـا نـأتي له بـوصـفـات الـعالج بـعـد أن تـعـسّـرت
عـلــيه الـظـروف وزادت اآلالم حــتى قـال: إنه لم يـعــد يـفـهم من

. هذه الدنيا شيئاً
ولم يـكن معه في البيت من أنيس وال جليس بعد أسر ابنه في
ـريـضة هـي األخرى. احلـرب أعـوام الـثـمـانـيـنـات غـيـر زوجه ا
وكـان صـوته مـثل نـاي شـجيّ يـوجع األعـمـاق. ولم يـكن يـبغي
من دنـياه سـوى أن يـعود إلـيه ابنه األسـيـر بعـد سنـوات طالت
من الـغيـاب. لـذلك كان دائم الـتالوة من قـوله تعـالى في سورة
يـوسف:  أذهـبــوا بـقـمـيــصي هـذا فـألـقــوه عـلى وجه أبي يـأت

بصيراً .
وكـان يـنتـظـر اليـوم الـذي يـلقـاه ويـشـعر أنه سـيـموت دون أن
تـردّ عــلـيه ريح الــغـائب بـصــره ولـقــد حـدث بـالــفـعل أن مـات
رض ثمّ احلـافظ خلـيل في العام 2000 بـعدمـا اشتد عـليه ا
رجع االبن مـن أسره دون أن يشفي ما في قلبه من شوق إلى

اللقاء!.
ولـقـد وجـدت فـي مـجـلـسه ظــرفـاً وفـكـاهـة. كــنت أطـرق الـبـاب
فـيعرفني من ب األصدقاء. أجلس عن شماله فيقول: تفضل
ـيـني. وكـنت أمازحه فـأقـول: إنـني جالس عن بـاجلـلوس عن 

ينك فيبتسم ويقول: بل أنت جالس عن شمالي!.
وله قـفشات ونكات وحـكايات. وكان يقـول لي: إنه يستطيع أن
ـلـعـقـة والـلـقـمـة الـتي آكـلـها حـ أجـلس إلـى مـائدة يـحـسب ا
ـــاء وال يُــخـــطئ في الـــطـــعــام ويـــعـــدّ كم كـــوبــاً أشـــرب من ا
احلـساب.. فـأستغـرب األمر وأجـرّب ويحـسب ويكـون الناجت

صحيحاً وأسأل نفسي بعجب: هل هذا معقول?!.
. وحـدث ذلك كثـيـراً. وكان يـردّد دائمـاً: نحن نـعم معـقـول جداً
الـقـراء مـن فـاقـدي الــبـصـر فــتح الـله عــلـيـنــا لـنـرى كل شيء
فـنقرأ ونكـتب ونتخيّل ونـفكر ونتـفرج على الدنـيا ونبتسم

ونبكي بقلوبنا!.
ـرح عــمــيـان لــكــنـهم ظــرفــاء وطـيّــبـون لــديــهم الـقــدرة عــلى ا
والـفـكـاهـة واالبـتـسـامـة عرفـت مـنهـم أشخـاصـاً ال أجـمل من

روحهم وال أزكى من نفوسهم إذا طابت النفوس.
وكـثـيــر من هـؤالء الـقــرّاء يـعــمـلـون بــالـقـطــعـة ويـعــيـشـون من
أصـواتهـم. إذ ال عمل لـهم وال وظيـفـة إنهم يـرتّـلون ويـجوّدون

كافأة!. ناسبات وبعضهم ينتظر األجر وا القرآن في ا
ومع األسف ال يــوجــد عـذر أن ال يــصــدر تــشـريـع يـجــعل من
ة وظيفة مقابل رواتب شهرية واألكثر أسفاً أن مـهنتهم الكر
يــتــكــسّب الــفــقــراء مــنــهم وأكــثــرهم من
الـفقراء بقراءة القرآن الكر للحصول
عــلى أرزاقــهـم وهم يــرفــعــون أكــفّــهم
داعـ ربّهم: اللهمّ هذه حالتنا البائسة

ال تخفى عليك!.
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{ لـــنــدن (أ ف ب)  –كـــشـــفت مـــؤلـــفــة
ســـلـــســـلـــة مـــغـــامـــرات  هـــاري بـــوتــر
الـشـهـيـرة الـروائـيـة الـبـريـطـانـيـة جاي
كـاي  رولـيـنغ االثـنـ إنـهـا تـلـقـت عدداً
كـبـيـراً جـداً من الـتـهـديـدات بـالقـتل من
ــتـحــولـ نــشــطـاء اتــهـمــوهــا بـكــره ا

. جنسياً
وكـــتــبـت الــروائـــيـــة في ســلـــســـلــة من
الـــتـــغـــريــدات  تـــلـــقـــيت الـــكـــثــيـــر من
الــتــهـديــدات بــالــقـتل إلـى درجـة أن في
إمـكاني اآلن أن أغطي بها جدران بيتي

 لكنها أكدت أن ذلك لن يُسكتها.
كـذلك شـكَت أن ثالثة نـشـطاء في مـجال
ـتـحـولـ جـنـسـياً الـدفـاع عن حـقـوق ا
صـوروا أنفسهم  أمام مـنزلها األسبوع
الــفـائت وحــرصـوا عـلـى أن يـلـتــقـطـوا
الـصورة  في مـكان يـظهـر فيـه عنـوانها

بيتها ونشروها على شبكة  تويتر .
وأعــلـنـت  الـشــرطـة االســكـتــلـنــديـة في
اتـصـال أجرته بـها وكـالة فـرانس برس
أن  الـتــحـقـيق جـار  في هـذه الـقـضـيـة.
ـتحول وكـانت رولينـغ اثارت غضب ا
جــنــســيــاً عـنــدمــا نــشــرت قــبل عــامـ
تـغريدة ساخـرة انتقدت فيـها استخدام
عــبـارة  األشــخــاص الـذين يــحـيــضـون

بدالً  من االكتفاء بكلمة النساء. 
وتـشـهد بـريطـانـيا مـنذ سـنـوات نقـاشاً
ـتـحـولـ سـاخــنـاً في شـأن مـوضـوع ا
جــنــسـيــاً بــ نــشـطــاء يــدافــعـون عن
ـــثـــقـــفـــ حـــقـــوق هــــؤالء وعـــدد من ا
ـتـهــمـ بـكـره ــؤلـفـ واالسـاتــذة ا وا

. تحول ا
وقــالت رولـيــنغ إنـهــا ونـســاء أخـريـات
حتـدثـن عن قـضـايـا الـنـوع االجـتـمـاعي
واجــــهـن  حــــمـالت تــــرهــــيـب تــــشــــمل
مــضــايــقــات عـبــر شــبــكــات الـتــواصل
االجــــتـــمــــاعي  وكــــشـف بـــيــــانـــاتــــهن
الـشخصية وتهديدات مباشرة بالعنف.
 واتهمت رولينغ النشطاء الثالث الذين
نـشـروا عـنـوانهـا عـلى اإلنـتـرنت بـأنهم
فــعـلــوا ذلك  لــتـرهــيـبــهـا ومــنـعــهـا من
ـرأة عــلى أسـاس الــدفـاع عـن حـقــوق ا

اجلنس  البيولوجي.
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{ جـنيف (أ ف ب)  –رفـعت عـائلة
ــوقــوفـة في غــيالين مــاكــســويل ا
تـحـدة في إطار قـضـية الـواليـات ا
ـــلــيـــارديــر األمــيـــركي جـــيــفــري ا
إبـسـتـ شكـوى االثـنـ إلى فريق
ـتحدة االثن خـبراء تابع لأل ا

اعـــتـــبـــرت فـــيـــهـــا أن اســـتـــمـــرار
وجــودهـا في الـسـجـن غـيـر مـبـرر
مــبــديــةً تــخــوفـهــا من  أال حتــظى
ــحـاكـمـة عـادلــة عـلى مـا عـلـمت
وكـالـة فـرانس برس من احملـامـي

راجعة. اللذين توليا تقد ا
وأوضـح بـيــان أصـدره احملــامـيـان
ـراي وجيسـيكا فـينيل فـرنسوا ز
ـتــخـصـصـان في قـضـايـا حـقـوق ا

اإلنـــســـان أن أشــقـــاء مـــاكـــســويل
وشـقـيقـاتـها شـجبـوا في شـكواهم
االنــتــهـاكــات اجلــســيـمــة حلــقـوق
عـاملة الـدفاع ولقـرينة الـبراءة وا
هـيـنـة الـتي عانت غـيـر الالئـقـة وا
مــنــهـــا وال تــزال  شــقــيــقــتــهم في
الــسـجن مــذكّـرين بـأنــهـا  ال تـزال
مــوضـوعـة في احلــبس االنـفـرادي

منذ  500يوم من دون مبرر . 
ورفــعت الـعــائـلــة مـراجــعـتــهـا في
جــنــيـف (ســويــســرا) إلى الــفــريق
سـألة االحـتجاز ـعنـي  الـعامل  ا
الـتـعـسـفي وهـو مجـمـوعـة تـابـعة
ــتـــحــدة لـــكــنه ال يُـــصــدر لـأل ا
ـنـظـمـة وال يـتـمتع مـواقـفه بـاسم ا

بـسلطة تـنفيذيـة مع أن لِما يصدر
ـا عُـرف عـنـه أهـمـيـة وازنـة نـظـراً 
عـن حتــقــيـــقــاته مـن اســتــقـاللــيــة
وجـــديــة.  وأوضح احملــامــيــان أن
ـراجـعة مـنـفصل هـمـا هذه ا تـقـد
عـن عمل فريق الـدفاع في الواليات
ـتـحدة الـذي يـركّز عـلى األساس ا
مـشـيـرين إلى أن طـلـبـهمـا يـسـتـند
فـقط عـلـى مـا اعـتـبـراه  انـتـهـاكات
عــــدة لـــلـــعـــهــــد الـــدولي اخلـــاص
ــدنـيــة والـســيـاســيـة بــاحلـقــوق ا
الــــذي صـــادقت عـــلــــيه الـــواليـــات
ـتـحـدة ــتـحـدة ولـقـواعـد األ ا ا
ــعـــامــلــة الـــنــمــوذجـــيــة الــدنـــيــا 
ـــعــروفـــة بـ قــواعــد الـــســجـــنــاء ا

ثـالث جـنــســيــات هـي األمــيــركــيـة
والبريطانية والفرنسية.

وتُـحـاكَم  ماكـسـويل بتـهـمة الـعمل
مـن ســنــة  1994إلـى ســنــة 2004
عـلـى تـشـكـيل شـبـكـة من الـفـتـيـات
الـقاصرات لتقد خـدمات جنسية
ــقــربــ مـنه ــالي وا لــلــخــبـيــر ا
وتــواجـه احــتــمــال الــســجن مــدى
احلـيـاة في حال إدانـتـها في خـتام
مــــحـــاكــــمـــة تــــســـتــــغـــرق ســــتـــة
ـقـدمة أسـابـيع.ونـبـهت الـشكـوى ا
االثــنـ إلى أن مـاكـسـويل لم يـعـد
تــسـتـطــيع احلـصـول عــلى فـرصـة

محاكمة عادلة.
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ـقرر أن نـيـلـسـون مـانـديال . ومن ا
تـــــــنـــــــطـــــــلـق في  29تــــــــشـــــــرين
الــثـاني/نـوفـمـبـر  2021مــحـاكـمـة
غـــياليـن مـــاكــســـويـل في مـــديـــنــة
نــيــويــورك األمــيــركــيــة وتــتــنـاول
دورهـــــا فـي قـــــضـــــيــــــة اجلـــــرائم
ـلــيـارديـر اجلــنـســيـة الـتي اتــهم ا
األمــــيـــركـي جـــيــــفـــري إبــــســـتـــ
بــــارتـــكــــابـــهــــا في حـق فـــتــــيـــات
قــاصـرات. وتـأتـي احملـاكـمــة  بـعـد
عــامـ عـلى انــتـحـار إبــسـتـ في
الـــســـجـن.   وحتـــمل ابـــنـــة قـــطب
وسـائل اإلعالم البريـطانية الراحل
ـولــودة قـرب روبــرت مــاكـســويل ا
باريس في 25 كـانون األول 1961
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{ لـوس اجنليس (أ ف ب)  –حُكِم
ـــمـــثـل األمـــيـــركـي كـــيـــفن عــــلى ا
ســبـايـسي بـدفع  31مــلـيـون دوالر
ـسلـسل  هاوس نـتـجة  لـلـشركـة ا
أوف كـاردس  الذي أدى فـيه الدور
الــرئــيــسـي قــبل اســتــبــعــاده مــنه
بـسبب اتهامات التحرش اجلنسي
ـــوجـــهـــة إلـــيه وفـــقـــاً لـــوثـــائق ا
. وكـانت قــانـونـيــة نـشـرت االثــنـ
ـــــنــــتــــجــــة شـــــركــــة  أم آر سي  ا
ؤامرات لـلمـسلسل الـذي يتنـاول ا
الــسـيــاسـيــة في واشـنــطن وحـقق
جنـاحـاً جمـاهـيريـاً واسـعاً طـالبت
بــتــعــويــضـات عـن الـربـح الـفــائت
ــــمــــثل من الــــنــــاجت مـن خــــروج ا
ـسـلسـل بسـبب تـوجيه اتـهـامات ا
إلـيه بالتحرش اجلنسي وبارتكاب
اعــتـــداءات جــنــســيــة. وأوضــحت
الــشـركـة في الـوثــيـقـة الـقــانـونـيـة
ـنـشـورة أنـهـا اضـطـرت عـلى إثر ا
هـــذه االتــهــامـــات إلى اســتـــبــعــاد
ــمـثل وأجــرت حتـقــيـقــاً داخـلــيـاً ا
كـــشـف أن جنم فـــيـــلم  أمـــيـــركـــان
بيوتي  كان بالفعل مذنباً بارتكاب
هــــذه األفــــعــــال. وكـــانـت مــــوجـــة
االتــهـامـات هـذه الـتي تـزامـنت مع
ظـهور حركـة  مي تو  إثر انـكشاف
ــنـــتج الـــهــولـــيــوودي فـــضــائـح ا
هـــارفي وايــنـــســتـــ اجلــنـــســيــة
وجــهت ضـربــة قـاصـمــة مـفــاجـئـة
الــعــام 2017 إلـى مــسـيــرة كــيــفن
. وجـسّد سـبـايسي الـبالغ 62 عـاماً
ــمـثل احلــائـز جــائـزتـي أوسـكـار ا
شـخـصيـة سـياسي عـد الـضمـير
واسم اخلـمـسة من مـسـلسل فـي ا
هـــــاوس أو كــــاردس  قــــبل إثــــارة
وســـائل اإلعالم هــذه االتـــهــامــات.
واضـــطــر اســـتــبــعـــاد ســبـــايــسي
ـــنـــتـــجــــ إلى إعـــادة تـــنـــظـــيم ا
ــا أدى إلى  خـســائـر ــسـلــسل  ا
فـادحـة  على مـا أفادت  أم آر سي
الـتي أكدت كـذلك أنهـا لم تكن على
عــلم بـاالرتـكــابـات الـتي اتــهم بـهـا
ــــمـــثـل قـــبل الــــكــــشف عـــنــــهـــا. ا
وأوضــــحت أن االســــتــــغـــنــــاء عن
الـشـخـصـية الـتي أداهـا سـبـايسي
وسم السادس دفـعها إلى تعديل ا

. بأكملهٍ

{ بـــــــــاريس (أ ف ب)  —بـــــــــيعَ
ــشـروع ــرســوم  الــســيــنـاريــو ا
الــــفـــــيــــلـم الــــذي كـــــان اخملــــرج
ــولــود في تــشــيـلي الــفــرنـسي ا
أليخاندرو جودوروفسكي ينوي
اقــتـــبــاسـه من روايــة  دون   في
مقابل حوالى ثالثة مالي دوالر
خالل مزاد أقـامـته دار كريـستـيز
في بــاريس االثـنــ وهـو مــبـلغ

توقع.  أكبر بكثير من ا
وكانت الـدار خمّـنت هذا الـكتاب
الــكــبــيـر الــعــائــد إلى مــنــتـصف
سبعينات القرن العشرين والذي
يــعــني الــكــثـيــر لــهــواة اخلــيـال
ـا ب 25 ألف يورو الـعـلـمي  
و35 ألـفاً  لـكـنه بـيع لـقاء 2,66
مـــلـــيـــون يــورو (2,99 مـــلـــيــون

دوالر) مع احتساب النفقات. 
والحــــظـت  كـــــريــــســـــتـــــيــــز  أن
الـتخـمـ كـان يفـتـرض أن يـأخذ
في احلسـبان واقع الـسوق التي
تــأثـرت بـالــنـجــاح اجلـمــاهـيـري
الذي يـحـقـقه راهنـاً فـيلم +دون+
للمخرج الكندي دوني فيلنوف .
وســــرعـــان مــــا أخــــذت قــــيــــمـــة
ــالــيــة تــرتــفع بــعـد الــعــروض ا
ـــزاد ثـم انـــحـــصــرت انـــطالق ا
زايدين نافسة ب اثن من ا ا
وهما أجنبيـان وشاركا بواسطة
ــعــركـة إلى الــهـاتـف وانـتــهت ا
تــرسـيــة الـســيـنــاريـو عــلى شـارٍ

أميركي. 
ـرسـوم ويـتـضـمن الـسـيـنـاريـو ا
عـروف في الـلغـة الـسيـنـمائـية ا
بـــاسم  ســتــوريـــبــورد  رســومــاً
ـــا كــان يــجب أن ومـــخــطــطــات 

يــــكــــون فـــــيــــلــــمــــاً
سيـنـمـائيـاً لـكنه لم
يـــرَ الــنـــور بـــســبب
نــــقص الـــتــــمـــويل.
ـفـترض وكـان  من ا
أن يـــــجـــــمع فـــــريق
الــتــمـــثــيل الــرســام
اإلسبـاني سـلـفادور
دالـي والــــــــــنــــــــــجـم
الـــــــفــــــرنــــــسي آالن
ــــغــــني ديــــلــــون وا
الـــبـــريــطـــاني مـــيك
جــــــاغـــــر واخملـــــرج
األمــيـركـي أورسـون

ويلز.  
وتـولى تـنــفـيـذ هـذه
الـــــــــــرســــــــــوم جنـم
ــصـورة الـشــرائط ا
الــرســام الــفـرنــسي
مــــوبــــيــــوس الــــذي
تـوفي الـعام 2012 
واســـــــمه األصـــــــلي
جـــــــان جــــــــيـــــــرو)

والرسام السويسري غيغر الذي
ابتكر الحقـاً الوحش الشهير في
فــيـلم  إيــلــيـ  (1979) قـبل أن

يفارق احلياة عام 2014.
ـــفــتــرض أن يــتــولى وكــان من ا
موبـيوس وغـيـغر اإلدارة الـفنـية
ـشــروع الــعــمالق وكـان لــهــذا ا
ـرسوم الـهـدف من السـيـنـاريـو ا
إثـارة اهــتـمــام شـركــات اإلنـتـاج
األمـيـركـيــة الـكـبـرى  وفـقـاً لـدار
كـريـسـتيـز .واشـارت  كـريـسـتـيز
إلـى أن  نــســخــاً قـــلــيــلــة أخــرى
مــتــوافــرة بــحــسب عــلــمــهــا من
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ــرسـوم  إحـداهـا الـســيـنـاريـو ا
بـيعت في مـزاد عـلـني قـبل بضع
ســــنـــــوات فــــيــــمــــا يـــــحــــتــــفظ
جـــودوروفــــســـكي بـــأخـــرى أمـــا
الـثـالـثـة فـمـنـشـورة جـزئـيـاً عـلى

اإلنترنت .
وإذ أبـــرزت  صــعـــوبـــة مــعـــرفــة
الــعـدد اإلجــمــالي لـلــنــسخ الـتي
طُـبعت  مـن السـيـنـاريـو رجّحت
أن يـكــون عـددهــا  مـا بــ عـشـر

وعشرين .
وكــانـت جلــودوروفــســـكي الــذي
جتاوز التسعـ اليوم طموحات

كــبـيــرة لـهــذا الـفــيـلم هــو الـذي
اشـــــتــــــهـــــر بــــــعـــــدد مـن األفالم
الــتــجــريـبــيــة مــنـهــا  إل تــوبـو
(1970) وذي هـــــولـي مـــــاونــــ
(1973). وذكّرت  كريسـتيز  بأن
جـودوروفـسكـي كان يـسـعى إلى
فـــيـــلم تـــبـــلغ مـــدته  10 إلى 15

ساعة .
ويـعتـقـد خبـراء في الـسيـنـما أن
أفالمـاً الحـقـة مـهـمـة  من بـيـنـهـا
ســتـار وورز  (1977) و إيـلـيـ
و باليـــد رانــر  (1982) تـــأثــرت
باألفكار التي كانت تتبلور لفيلم

{  نـــــيـــــويــــورك (أ ف ب)  —نـــــال
الـطـاهي الـفـرنـسي دانـيـيـل بـولود
قيم في نيويورك منذ حوالى 40 ا
عــامـاً لـقب أفـضـل صـاحب مـطـعم
في الـعـالم من جـمـعيـة  لـيه غـراند
تـابل دو مونـد  االثن عن مـطعمه

الرائد  دانييل . 
واعــتــبـرت اجلــمــعـيــة الــتي تـضم
ــيــاً إن بــولــود 184 مــطــعــمــاً عــا
ـتحدر من مديـنة ليون الـفرنسية ا
والـذي انـتـقل إلى نـيـويـورك الـعام
1982 يـجـسد في نـظـر الكـثـير من
سـكان أميـركا الشـماليـة فن الطهو
الـــفـــرنــسي أو حـــتى فـن الــطـــهــو

ــطــلـق . ويــعـرّف بــا
بـــولــود (66 عـــامــاً)
مـطبخه بأنه فرنسي
الــــــــطـــــــابـع ولـــــــكن
ـنـتـجـات ونـكـهـات
أمـيركيـة. وباإلضافة
إلـى مـطــعم  دانــيـيل
الــــــنـــــــيــــــويــــــوركي
احلــــــــــاصـل عــــــــــلى
جنــمــتي  مــيـشالن 
ـــــتـــــلك الـــــشـــــيف
مــــطـــاعـم أخـــرى في
ــتــحــدة الـــواليــات ا
وكــــــــــــنــــــــــــدا ودبـي
وســنـغــافـورة وجـزر

الباهاماس. 
وقـال بـولـود لـوكـالـة

فــــرانـس بــــرس بــــعــــد اإلعالن عن
اخـــتـــيــاره أن هـــذا الـــلـــقب وهــو
األحـــــــدث في ســــــجـلّ طــــــويـل من
كافآت يعكس  تفانياً اجلـوائز وا
مــهـنــيـاً وعالمـة صــداقـة ودعم من
الــزمـالء  في مــجــال يــشــهــد قــدراً
كـــبــيــراً من الــتـــنــافس.  وتــأثــرت
أعــمــال بــولــود كــمــا غــيــرهــا في
نــيـويـورك  بـجـائــحـة كـوفـيـد-19
الــتي أدت إلى وفـاة نـحـو  34ألف
ـديـنـة لــكن مـطـعـمه شــخص في ا
تـابـع الـعـمل عـلى رصـيف مـغـطى
وفّـر فيه  التـدفئة شـتاءً والتـكييف

وسيقى صيفاً   وا

جـودوروفـسـكي. وشـكّـلت روايـة
دون  الصادرة عام  1965اجلزء
األول من سـلسـلـة روايـات خـيال
علمي مرجـعية للـكاتب األميركي
فـــرانك هـــربـــرت وأعـــادهـــا إلى
األضواء هذه السنـة الفيلم الذي
اقـتــبـسه مــنـهـا اخملــرج الـكـنـدي
دوني فـــيــلــنــوف. وكــان اخملــرج
األمـيـركي ديــفـيـد لـيـنش أول من
تـــوصل إلى اقـــتــبـــاس الــروايــة
ســيــنـمــائـيــاً لــكن فـيــلــمه الـذي
عُــرض عــام 1984 مُــنيَ بـــفــشل

جتاري.
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