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تـلــقى رئــيس اجلــمـهــوريــة بـرهم
صـالح رسـالـة رقـيـقة مـن سـمـاحة
الـعـالمـة الــســيــد حـســ مــحــمـد
هـادي الـصـدر يـشـكـره فـيـهـا عـلى
مـبـادرة تــكـر اوائل الـطــلـبـة في
الـعـراق وفـيــمـا يـلي نــصـهـا:(لـقـد
راقني أنْ تـكون الـرئاسـة صاحـبة
ـــبـــــــــادرة في تـــكـــر الـــطالب ا
األوائل الـــذيـن هم مــــعــــــــــــــاقـــد
ـسـتـقـبل . وانـني األمل ورجـــال ا
ألشـعـر بـالـنــشـوة حـ أجـدكم يـا
فخـامـة الـرئيس وانـتم تـواصـلون
عــنــايــتـكـم واهــتـمــامــكـم بـالــعــلم
ــوهـوبــ من ابـنـاء والـثـقــافـة وا
الــــعــــراق الـــعــــظــــيـم ). واضـــاف
(يسرني ان اشكركم على مواقفكم
ة مـبتـهال الـيه سبـحانه ان الكـر
يحفظـكم ويصون الـعراق وأبناءه
وأنْ يـكـتب لـه الـنـصــر والـسـؤدد)
وكـان الــصــدر قــد كــتب مــقـاال في
ــاضي حث (الــزمــان) االســبــوع ا
بدع فيه احلكومـة على تكـر ا
ــــتـــفــــوقــــ . ووصف رئــــيس وا
مجلس النـواب محمـد احللبوسي
ـتــفـوقـ بــأنـهم (ثـروة الـطـلــبـة ا
الـعــراق) مـشــيـدا بــتـفــوقـهم رغم
ـر بـها الـظـروف الـصـعـبة الـتـي 
ــــكــــتب الــــبــــلــــد. وقــــال بـــــيــــان 
احلـلــبــوسي أن  (رئــيس مــجـلس
الــــنــــواب اقـــام امـس في مــــبــــنى

مـجــلس الــنـواب حــفل اســتـقــبـال
تفوق واألوائل وتكر للطلـبة ا
للعام الدراسـي اجلاري وعوائلهم
من جمـيع احملـافـظـات) الفـتا الى
ان (احلـفل اقـيم بـحـضـور النـائب
ـــان حـــسن األول لـــرئـــيس الــــبـــر
الــكــعــبي وعـــدد من نــواب جلــنــة
الـتــربـيــة ووزيـر الــتـربــيـة وكــالـة
قصي السهـيل وعدد من مسؤولي
الوزارة).وقـدَّم احلـلـبـوسي شـكره
وتـــقــــديـــره لـ(عـــوائـل الـــطــــلـــبـــة
ـتـفـوقـ من جـمـيع احملـافـظـات ا
ختلف االختصاصات) مخاطبا
الطـلبـة بالقـول ان (الظـروف التي
ر بـهـا الـبـلد ظـروف صـعـبة من
كل النواحي وفي مقـدمتهـا حربنا
ضـد اإلرهـاب والـنـقص في تـقـد
اخلــدمــات وعــلى الــرغم من هــذا
تـمـكـنـتم من إيــصـال أبـنـائـكم إلى
رحـلـة). وتـابع أن (مـجـلس هـذه ا
النـواب وأعـضاءه  بـغض الـنـظر
كانـوا يتسـابقون عن انتمـاءاتهم 
من أجل دعـمـهم وأنـهم فـخـورون
ـا حــقـقـتــوه) واصـفــا إيـاهم بـ
(ثـروة الــعـراق)  مــؤكـدا أن (هـذا
اإلجناز رسالـة توحي بـأن العراق
لك عقولًا وإجنازات يتقدم وأنه 
كـبـيـرة). وفي شـأن مـتـصل كـرمت
السفيـرة العراقـية صفيـة السهيل
لــدى عــمــان الــطـــلــبــة االوائل من
قيمة في ابناء اجلالية العـراقية ا
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خفـيفـة الى مـعتـدلة الـسـرعة في جـميع
ـــنــــاطق من 10- 20 كـــيــــلـــو مــــتـــرا ا
ــنـاطق وتـنـشط بـالـسـاعــة في جـمـيع ا
ـنطقـة الوسطى الى 30-20 نهارا في ا
كـيـلــو مـتـرا بــالـسـاعـة  .وبــلـغت درجـة
احلـرارة الـصـغـرى في بـغـداد امس 30
والـعــظـمى  44 مـئــويــة وفي الـبــصـرة
31- 48 وفي الـسـلــيـمـانـيـة 21 -  35.
من جهة اخرى أفاد تقرير مستقل امس
ـتحـدة خـسرت الثالثـاء بـأن الواليـات ا
أراضي طبيـعيـة تقدر مـساحـتها بـنحو
 24 مـــلـــيـــون فــدان بـــ عـــامي 2001
و 2017 بسـبب الزراعـة وتنـميـة موارد
الطـاقة واإلسـكـان وغيـرها من الـعوامل
ـتـحدة ا يـجـعل الـواليات ا البـشـريـة 
ناخ.وجاء في أكثر عرضـة آلثار تغيـر ا
الــدراســة الـصــادرة عن مــركــز الــتــقـدم
األمريكي وهو مؤسـسة فكريـة تقدمية
بــعـــنـــوان (مــا هي مـــســـاحــة األراضي
الـطـبـيـعـيـة الــتي يـنـبـغي عـلى أمـريـكـا
ـتـحدة احلـفاظ عـلـيـهـا?) أن الـواليـات ا
بحـاجـة لوضع هـدف في سـبيـل حمـاية
ــئـة مـن الـيــابـســة واحملـيــطـات  30 بـا
بــــحــــلــــول عـــام  2030 حــــتى تــــوقف
نـاطق الـتـراجع الـسـريع في مـسـاحـة ا

الـطــبـيــعـيــة الـتي ســتـحــمي الـبالد من
نـاخ واندثـار احلياة أسوأ آثار تـغيـر ا
الـبـرية.وحـاول الـتـقـريـر حـسـاب مـعدل
خـسـارة األراضي الـطـبـيـعـيـة من خالل
تـقــيـيم أثــر اسـتــخـراج الــنـفـط والـغـاز
وشق الــــطـــرق واإلســـكــــان والـــزراعـــة
وغـيـرهــا من األنـشـطـة الــبـشـريـة.وذكـر
تحدة حتافظ في التقرير أن الـواليات ا
ــئـــة من الــوقـت احلــالـي عــلى  12 بـــا
أراضي الـيــابـسـة فـي شـكل مـتــنـزهـات
وطــنــيــة ومــنــاطق بــريــة وغـيــرهــا من
ــئـة من احملـمــيـات كـمــا حتـمي  26 بـا
مياه احمليطات اخلاصة بها من أنشطة
كالـتنقـيب عن النـفط والغـاز. ولتـحقيق
ــئـــة من هـــدف احلــفـــاظ عـــلى  30 بـــا
الـيــابـســة بـحــلـول عـام  2030  أوصى
التـقريـر بتـعـزيز الـسيـاسات األمـريكـية
احلـالـيــة لـلـحــفـاظ عـلى األراضي وذلك
سـتوى االحتادي وعـلى مستوى على ا
تحدة الواليات.وقال التقرير الواليات ا
تدخل عـصرا ستـعتـمد فـيه أكثر من أي
وقت مضى على سالمة واسـتقرار عالم
الـطـبـيعـة لـتـوفـيـر الـرخـاء االقـتـصادي
وحـمـايـة صـحـة اجملـتـمـعات وتـخـفـيف

آثار مناخ متغير).
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هـذه الـدعـوى قد بـت فـيه سـابـقاً
في احـكام عـديـدة مـنـهـا االحـكام
الصادرة بـتاريخ 12/2 /2014 
و21 /4 / 2014 و5/4 /2015 
و9 /9 / 2018 وبــذا فـــأن هــذه
ادة 106  الـدعـوى مـحـكـومـة بـا
من قــــانــــون االثــــبــــات رقم 107
لــســـنــة  1979لـــســبـق الــفـــصل
فيها). ومضى الساموك قائال أن
احملـــــكــــمـــــة (اكــــدت ايـــــضــــاً أن
الشـريـعـة االسالمـيـة تـسعى إلى
حتــقــيق الــعــدالــة في الــعالقــات
الزوجية بـاعتبار أن الـعائلة هي
نـــواة اجملـــتـــمع ويـــتـــرتب عـــلى
سالمــــاتـــهــــا سالمــــة اجملــــتـــمع
وامـــنه). وأوضح أن (احملـــكـــمـــة
وجـــــدت ان الـــــطالق وأن شـــــرع
ــقـتـضــيـاته شـرعــاً إال أنه شـرع 
ـــشــــروعــــة واذا مـــا صــــدر من ا
الزوج تـعـسف فـيـكـون قـد تـعدى
ـــشــروعـــة لـــلـــطالق) احلـــدود ا
مـضـيـفـا أن (احملـكـمـة وجـدت أن
الـقـاعـدة الـفـقـهـيـة تـذهب إلى ان
الــتـعــسـف في اســتــعـمــال احلق
تـضرر من يسـتوجب تـعـويض ا
ــبــدأ ال هــذا الــتــعـــسف وهــذا ا
يـــتـــعـــارض مـع ثـــوابت احـــكـــام
االسالم بل يـكــون في جـانــبـهـا).
وخـلص الى الــقـول أن احملــكـمـة
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أكدت احملـكـمة االحتـاديـة العـلـيا
أن تـشــريع رخـصــة الـطالق جـاء
ـشروعـة الفـتة إلى قـتـضيـاته ا
أن تـعـسف الــزوج في اسـتـخـدام
هذه الرخصة يـوجب التعويض.
تحدث الرسـمي للمحكمة وقال ا
إياس الـسـامـوك في بـيـان تـلـقته
(الــــزمــــان) امس إن (احملــــكــــمـــة
عقدت جلـستها برئـاسة القاضي
مدحت احملمود وحضور القضاة
االعـضــاء كــافـة ونــظــرت دعـوى
ــــدعي فـــيــــهـــا رئـــيس خـــاصم ا
مـــــجــــلـس الــــنـــــواب/ اضـــــافــــة
لوظيـفته طاعـنا بعـدم دستورية
ــــادة  39 من الــــفـــــقــــرة  3من ا
قـانـون االحـوال الـشـخـصـيـة رقم
 188 لــســنـة  1959الـتـي تـنص
عـــلـى :اذا طـــلّق الــــزوج زوجـــته
وتــبـــيّن لـــلــمـــحــكـــمــة أن الــزوج
متعسف في طالقـها وأن الزوجة
اصـــابـــهـــا ضــــرر من جـــراء ذلك
فتحكم احملـكمة بطلـب منها على
مــطـلــقــهــا بـتــعــويض يــتــنـاسب
ـاديـة ودرجـة تعـسـفه وحـالـته ا
يـقـدر جــمـلـة عـلـى أن ال يـتـجـاوز
ـدة سـنـت عـالوة على نـفقـتـهـا 
حــقـــوقــهـــا الـــثــابـــتــة). واوضح
ــدعي ذهب إلى الــســامــوك أن (ا
ـطــعــون به مــخـالف أن الـنـص ا
لـــثــوابـت احــكـــام االسالم كـــونه
يقـيـد حق الـزوج بإيـقـاع الطالق
ـــــوجب احــــكــــام الــــذي شــــرع 
الــكــتـاب اجملــيــد). ولــفت إلى أن
ــدعـى عــلـــيه رئـــيس مـــجــلس (ا
الـنـواب/ اضـافـة لـوظـيـفـته دفع
ــدعي لـم يــبـــيّن الــنص بــكـــون ا
الدسـتـوري الـذي يـدعي مـخـالـفة
ــــــطــــــعــــــون بــــــعــــــدم الــــــنـص ا
الـــدســـتـــوريــــة اضـــافـــة إلى ان
الـنص ال يـحــرّم الـزوج من طالق
زوجـــته أذا كـــان ســـبب الـــطالق
مــــشــــروعــــاً وأن الـــــتــــعــــويض
ـنصـوص عـلـيه فـي هذا الـنص ا
ال يــــــــــكــــــــــون إال مـع الــــــــــطـالق
الـتـعـسـفي). وتـابع ان (احملـكـمـة
بـــعـــد اســـتـــمــاعـــهـــا إلـى اقــوال
االطـــراف وجـــدت ان مـــوضـــوع

(بنـاء على مـا تقـدم ردت الدعوى
لـسـبق الــفـصل في مــوضـوعـهـا
وبــنـفـس احلـكم أقــرت بــأحــقــيـة
ـطـالـبـة ـتـضـررة في ا الـزوجـة ا
بـــالــــتـــعــــويض عــــنـــد طـالقـــهـــا
تــعـــســفــاً).وفـي ســيــاق مـــتــصل
شاركت شـبـكة الـقرار  1325 في
كتـابة اخلـطة الـوطنـية الـثانـية 
عـلى مـدى سـتــة ايـام مـتـواصـلـة
من الــنــقـــاشــات والــعــمل اجلــاد
لـلـخـروج بـخــطـة لـلـسالم واالمن
للـمـرأة اثـنـاء الـنـزاعـات . وقالت
عضو الـلجـنة اإلعالمـية لـلشـبكة
الناشـطة بلـسم فالح انه (تنـفيذا
لـــقـــرار مـــجــــلس االمن اخلـــاص
ـرأة  شـاركت رئـيـسة الـشـبـكة با
ـان عـبــد الـرحـمـن مع الـفـريق ا
الـوطـني وحتــالف الـقـرار 1325
ـنـظـمات ـثـلـ عن ا بـحـضـور 
الـدولـيــة لـرسم خـارطــة الـطـريق
ووضع فــقـــرات وبــنـــود اخلــطــة
الـوطنـيـة الـثـانـيـة لـقـرار مـجلس
االمن  1325اخلـــــــــاص بـــــــــامن
وسالم الــنــســاء اثــنــاء احلـروب
والــنـــزاعــات). وتـــلــفـــتت الى ان
(الــــعـــراق اول مـن وضع خــــطـــة
وطــنــيـة لــهــذا الــقــرار وحــالــيـا
يـبــاشـر بــكـتــابـة اخلــطـة لــلـمـرة
الثـانـيـة ). من جهـة اخـرى أكدت
احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة أن جـــعل
التحـقيق سريـا هو اجراء مؤقت
يـتـعــلق بـأمن اجملــتـمع مــشـيـرة
الى امـــــكـــــانــــيـــــة االطالع عـــــلى
التحقيـق  بعد زوال ظروفه.وقال
الـســامــوك في بـيــان ثــان تـلــقـته
(الزمان) امس إن احملكـمة عقدت
جــلــســتـــهــا احملــمــود وحــضــور
القـضـاة االعـضاء كـافـة ونـظرت
طـــعــنـــاً اقـــامه ثالثـــة مـــحـــامــ
خـاصـمــوا فـيـهـا رئــيس مـجـلس
النواب اضـافة لـوظفته. واوضح
ــدعــ طــعــنـوا الــسـامــوك أن (ا
ـادة 57/ أ من قـانـون اصـول بـا
احملــاكـــمــات اجلــزائـــيــة رقم 23
ـعدل الـتي تـنص لـسـنة  1973ا
عــلـى : لــلـــمــتـــهم ولــلـــمــشـــتــكي
ـــــدني ولـــــلـــــمــــــدعي بـــــاحلـق ا
تهم وللمسؤول مدنـياً عن فعل ا
ووكالئهم أن يحضروا اجراءات
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توقـعت هـيئـة األنـواء اجلويـة والـرصد
الزلـزالي الـتـابعـة لـوزارة النـقل ارتـفاع
درجـــــة احلـــــرارة في بـــــعض االمـــــاكن
ـنــطـقـة اجلـنــوبـيـة الى  50 مـئـويـة بـا
الـيـوم االربــعـاء. وقـال تــقـريـر لـلــهـيـئـة
اطـلـعت عـليـه (الزمـان) امس ان (طـقس

ـنـطـقـت الـيـوم االربعـاء سـيـكـون في ا
الـوسـطـى والـشـمـالــيـة مـشــمـسـاً حـاراً
والتغـيـر في درجـات احلرارة) مـضـيـفا
ان (الــطــقس ســيــكــون في اجلــنــوبــيـة
مشـمسـاً حاراً ودرجـات احلرارة تـرتفع
قلـيال لتـبـلغ العـظمـى في بعض مـناطق
اجلنوب  50 مئويـة). وبحسب الـتقرير
فـإن (الـريـاح سـتـكـون شـمـالـيـة غـربـيـة
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ارتــدى سـجــ بــرازيـلي مالبس
ابـــنــته الــشـــابــة ووضع شــعــرا
مـستعارا وقناعـا من السيليكون
في مــحـاولـة لـلــهـرب مـطـلع هـذا
األســبـوع لـكن سـلـطـات الـسـجن
اكــتــشــفت أمــره.وقــبض حـراس
الــــســـجـن عـــلـى كالوفـــيــــنـــو دا
سـيـلفـا وهو تـاجر مـخدرات من

شـــديــــد احلـــراســـة وســـيـــواجه
عـقـوبـة.وأصـبـحت الـسـجون في
الــبـرازيل تـمـثل مـشــكـلـة كـبـيـرة
لــــلـــرئــــيس اجلــــديــــد جـــايــــيـــر
كافحة بولسونارو الذي تعهد 
ـــة والــــعـــنف مــــعـــدالت اجلــــر
ـتـزايدة مـنـذ سنـوات.وقُتل 57 ا
شـــخــصــا عــلـى األقل األســبــوع
ــاضي عـنـدمـا انــدلـعت أعـمـال ا

شغب في سجن بوالية بارا.

طــويال بــالــلـون األســود ونــظـارات
ومالبـس نـســائــيــة مــنـهــا حــمــالـة
صــدر. وعـنــدمــا أجـبــره مـســؤولـو
الـســجن عـلى خـلع مالبس الـتـنـكـر
ظــهــر بـشــكــله احلــقـيــقي مــتــجـهم
الوجه.وقالت سلطة سجون ريو إن
ابــنــة ســيـلــفــا وســبـعــة أشــخـاص
آخـــرين اعــتُـــقــلـــوا لالشــتـــبــاه في
مـحـاولتـهم مـسـاعدته عـلى الـهرب.
وأضـافت أن سـيلـفا نُـقل إلى سجن

مـــــديــــنـــــة أجنـــــرا دوس ريس في
مــجـمع ســجن بــاجنـو بــواليـة ريـو
يـوم الـسـبـت وهـو يـحـاول اخلروج
من الــبـاب الـرئــيـسي بـعــد انـتـهـاء
مـوعد الزيـارة. وقالت السـلطات إن
خــطـته كــانت تـقــضي بـتــرك ابـنـته
داخل الـسـجن مكـانه.وظـهر سـيلـفا
في لـقـطـات فـيديـو نـشـرتهـا سـلـطة
الـسـجن وهـو يرتـدي قـنـاعا غـريـبا
من الـسـيـليـكـون وشـعرا مـسـتـعارا

التـحـقـيق ولـلـقـاضي أو احملقق
ـنع أيـاً مـنهـم من احلـضور أن 
اذا اقـتــضى االمـر ذلك ألســبـاب
يــدونــهــا فـي احملــضــر عــلى أن
يبيح لهم االطالع عـلى التحقيق
جملــرد زوال هــذه الــضــرورة وال
يجـوز لهم الـكالم اال اذا اذن لهم
واذا لم يــؤذن وجـب تــدوين ذلك
في احملــــــضـــــر).واشـــــار إلى أن

شرع لم دع ذهبوا إلى ان ا (ا
ـــتــهم يــجـــعل حـــضــور وكـــيل ا
وجــــوبــــيــــاً اثــــنــــاء جــــلــــســـات
اسـتــجـوابه بل جــوازيـاً وأجـاز
نع ايا للقاضي أو للمحقق أن 
ــــــــــــذكــــــــــــوريـن اعـاله مـن مـن ا
احلــضـــور وهــذا يــخـــالف حــكم
ـادة  19 من الـفـقـرة رابـعـاً من ا
الــدسـتــور الــتي نــصت عــلى ان

:حق الدفـاع مـقدس ومـكـفول في
جــــمــــيع مـــــراحل الــــتــــحــــقــــيق
واحملاكمة) واوضح أن (احملكمة
اسـتــمـعت إلى اقــوال الـطــرفـ

ووجـدت ان الـقـيــد الـذي وضـعه
ـشـرع هــو قـيــد مـؤقت حلـاالت ا
مـحــددة تــتـعــلق بــأمن اجملــتـمع
وسالمته وحـفاظـاً على الـصالح
وذكـرت أن مــا يــجـري في الـعــام

غـيـابـهم ســوف يـعـلن بـعـد زوال
ظــروف الــســـريــة وبــإمـــكــانــهم
الـــــطـــــعـن بـــــذلـك االجـــــراء وفق
الــقـــانــون). وأكــد ان (احملـــكــمــة
وجدت أن اطالق حـريـة منـاقـشة
ــــشــــتــــكــــ والــــشــــهـــود دون ا
االسـتـئــذان من احملـكــمـة يـؤدي
إلى االخالل بـاجلـلـسـة وبـحـسن

سيرها).
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مدحت احملمود

وابــنـــاؤه. ويـــرى في ســـعــة عـالقــاته
االجــتـمــاعــيــة الــعــراقــيـة دلــيال عــلى
وطنـية مـتجـذرة باالرض يـفتـقر الـيها
معظـم السيـاسيـ اليـوم فهـو يعرف
جذورهم وتبـعية مـرجعـياتهم. وتـميز
فكرين العراقي في العلوي من ب ا
انه ابتدع وصـية نـشر بعض مـؤلفاته
عدة للطبع بعد وفاته ومنها كتابه ا
(عــمــر بن اخلــطــاب  –رؤيــة عــلــويــة
مـــعـــاصــــرة) الـــذي ألـــفه قــــبل بـــضع
سنوات و(الفتوحات السفيانية) الذي
اوصى بنـشـره كـذلك بعـد وفـاته نـظرا
جلـرأة رؤاه وحتــلــيالته الــتـاريــخــيـة
وانصافه رمـوز ومشـايخ تلك احلـقبة.
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الـــوزراء في بـــيـــان الـــقــرارات الـــتي
اتـــخـــذهـــا اجملـــلس خالل جـــلـــســـته
االعتيادية التي عـقدها امس برئاسة
رئــيس مــجــلس الــوزراء عــادل عــبــد
ــهـــدي بـ(اقــرار تــوصـــيــة اجملــلس ا
الوزاري لـلـطـاقـة بشـأن عـقـد اخلـدمة
ـنـصـوريـة ومـوافقـة اجملـلس حلـقل ا
عـلـى مـشــروع قـانــون الــشـراكــة بـ
ـوافقة القطـاع الـعام واخلاص وا
على مشروع اتفاقية جتنب االزدواج
الــضــريــبي ومـــنع الــتــهــرب من دفع

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

قرر مجلس الوزراء في جلسته امس
مـنح عـيـديـة قـدرهـا  100 ألف ديـنار
لـلــمـســتــفـيــدين من إعـانــة احلـمــايـة
ـنـاسبـة عيـد األضحى االجتـماعـية 

بارك.  ا
وجـاء قـرار اجملـلس بــنـاءً عـلى طـلب
مــقـــدَّم من وزيـــر الــعـــمل والـــشــؤون
االجـتـمـاعـيـة رئـيس هـيـئـة احلـمـايـة
االجتمـاعيـة وكالة بـاسم عبـد الزمان

ـنحـه صالحـيـة صرف  125 مـلـيار
ديــنـار بــواقع  100 الف ديــنــار لــكل
اســــرة مـن شــــريــــحـــــة الــــفــــــــقــــراء
ــنــضـــوين حتت مــظـــلــة احلــمــايــة ا

االجتماعية.
ووافق اجملـلس عـلى مـشـروع قـانون
الـــشـــراكــة بـــ الـــقـــطــاعـــ الـــعــام
واخلاص كـمـا اقـر تـوصـيـة اجمللس
الوزاري لـلـطـاقـة بشـأن عـقـد اخلـدمة

نصورية. حلقل ا
ــكــتـب االعالمي لـــرئــاســة واجــمـل ا

ــفــروضــة عـــلى الــدخل الــضــرائـب ا
ـال بـ حـكــومـة جـمـهـوريـة ورأس ا
ـمـلـكــة الـعـربـيـة الـعـراق وحـكــومـة ا
الـســعــوديـة) مــضـيــفــا ان (اجملـلس
وافق عـــلى مــتـــطــلــبـــات الــعــمـــلــيــة
االنتـخـابيـة جملالس احملـافـظات غـير
ـنــتـظــمـة بــإقـلــيم واقـر تــوصـيـات ا
االجـتـمــاع اخملـتص بــتـطـويــر مـنـفـذ
سـفـوان احلـدودي كــمـا اقـر تـوصـيـة
اجملـلـس الـوزاري لالقــتــصـاد بــشـأن

اهداء مركبات).

ŸUM∫ تاجر اخملدرات بعد خلع القناع عنه وقبل ذلك متشبها بابنته

تفوق ان يتوسط الطلبة ا رئيس البر
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احتفل مثقفون وكتاب اكراد في اربيل
فـكر الـسيـاسي الكـبير مساء امـس با
حسن العـلوي وسط تـصاعـد رسائله
الصـوتيـة التي دأب عـلى نشـرها عـبر
وسائل التـواصل االجتـماعي وحتظى
بـتـعـلـيـقـات وردود واسـعـة. وتـتـفـاعل
هــذه االيــام نــظــريـــته بــشــأن الــدولــة
االجـتــمــاعــيـة واالمــة الــرابــعـة. وهي
طــروحـــات غــيـــر مـــســبـــوقــة يـــجــري
ـفـكــرون مـراجـعـة شــامـلـة لــتـعـمـيق ا
ستقـبلية محتواهـا وكشف ابعادهـا ا
وآثـارهــا الــراهــنــة. وســبق ان اصـدر

الـعـلــوي نـحـو  15كـتــابـا ظـلـت مـثـار
جـدل مــخــتــلف االوســاط . وجـرى في
االحتفـال تكـر العـلوي واسـتعراض
منابـته الفكـرية منـذ الوالدة في كرادة
مر بـبـغـداد عام 1936 .وحتدث عن
ـلك عالقــاته الـعــربــيــة والسـيــمــا بــا
الـسـعــودي الـراحل فــهـد واخــيه عـبـد
الله اللذين قال انهمـا طيبا ذكر رعياه
ومـنـحـاه مع  11 من اقـاربه جـوازات
ســفـر ســعــوديــة مع جــمــيع احلــقـوق
ــلـكـ ـتـرتــبـة عــلـيـهــا. وقـال ( ان ا ا
يــكــنــان مــحــبــة وتــقــديــرا عــالــيــيــ
). واكـد انه رفض اجلنـسية للعـراقي
الـبـريـطـانــيـة وتـمـسك بــعـراقـيـته هـو


