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ــــالـــيـــة حــــدد ديـــوان الـــرقــــابـــة ا
االحتـادي خـمسـة حتـديات رئـيـسة
تــواجه عــمــلـه مــنـهــا الــتــأخــر في
قررة  واعـيد ا تـقد البيـانات با
مــشــيـرا الى عــدم تــقـد اكــثـر من
مـؤسسة حساباتها اخلتامية 390
خالل عام 2019. وقال الديوان في
تــقــريــره الـســنــوي الــشــامل الـذي
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس انه (عــلى
الـــرغم مـن حـــرص الــديـــوان عـــلى
ـنــوطـة به الــنـهــوض بـواجـبــاته ا
عـلى أكمل وجه  اال ان ذلك لم يكن
يـسيراً في عام  2019) مـؤكدًا انه
بــذل (جـهـوداً اسـتــثـنـائــيـة إلتـمـام
دوره فـي إجــراء أعـــمــال الـــرقــابــة
والـتـدقيق عـلى أنـشطـة وحسـابات
ـشـمـولـة بـرقـابـته كـمـا اجلـهــات ا
ـــــصـــــاعب واجـه الـــــعـــــديـــــد من ا
والـتحديات التي اعترضت جهوده
نشودة). الـرامية لتحقيق أهدافه ا
صاعب واوضح ان (من أهم هذه ا
وأشــدهـــا تــأثــيــراً تــأخــر اإلدارات
اخلـــاضــعــة لـــلــرقــابـــة عن تــقــد
ــقــررة ــواعــيــد ا بــيــانــاتــهــا في ا
ـتـطـلـبـات إعـداد ـهـا وفـقـاً  لـتــقـد
ـالـيـة خالفـاً  لـتـعـمـيم الـبــيـانـات ا
األمــانـــة الــعــامــة جملــلس الــوزراء
حيث بلغ عدد احلسابات اخلتامية
التي لم تُقدم  392 حـسابًا ختاميًا
لـــغـــايــة 2020/1/31)  مـــشـــيــرا
ايـــضـــا الـى (عـــدم تـــوفـــر قـــواعــد
كن اإلعـتـمـاد علـيـها في بـيـانـات 
إدخـــال األنـــظــمـــة األلـــكــتـــرونـــيــة
ــمـكـنــنـة في اإلدارات اخلــاضـعـة ا
الكـات لــلـرقـابـة وضــعف بـعض ا

اإلداريـة واحملـاسـبـيـة فـي اجلـهات
ـا ينعكس في اخلـاضعة لـلرقابة 
ـالـيـة او تــأخـر تـقـد الـبــيـانـات ا
ـتـطلـبات هـا بشـكل مـخالف  تـقـد
إعـدادهـا وضـعف أنـظـمـة الـرقـابـة
الـداخـلـية وقـلـة اسـتخـدام األتـمـتة
ــالي واحملــاســبي في فـي الـعــمل ا
اجلـــهــات اخلــاضـــعــة لــلـــرقــابــة)
مـضـيـفـا ان من التـحـديـات االخرى
هـي (مـشـكالت تــتـعـلـق بـاجلـوانب
الـقانونية والتنظـيمية للدولة ككل
مـثل فك ارتـباط بعـض اجلهات من
الـوزارات ونـقـلـهـا الـى احملـافـظات
وكـــذلـك دمج اكـــثـــر من وزارة دون
اصــدار قـانـون لــلـتـشـكــيل اجلـديـد
والـغاء بعـض الوزارات االمر الذي
انـــــعـــــكس ســـــلـــــبـــــاً عـــــلى عـــــمل
الـديوان).وقال الديـوان في ديباجة
الـتقرير انه أعدّ هذا الـتقرير (طبقاً
ـادة  - 82 أوالً-أ من ـقـتـضـيـات ا
قــــانـــون ديـــــــــوان الــــرقــــــــــــابـــة
ـــــالـــــــيـــــة االحتــــــــــادي رقـم 13 ا
ـتـطـلـبـات ــعـدل وا لــسـنـة 2011 ا
الـقـانـونـيـة الـتي تـضـمـنـهـا قـانون
ــالــيـــة والــدين الــعــــــــام االدارة ا
رقم  59 لسنة 2004) موضحا ان
ــثل عــرضــاَ خلالصـة الــتــقــريـر (
الحـظـات ذات األهـميـة الـنسـبـية ا
والـظـواهـر العـامـة الـتي سبق وان
 ابـالغــهــا لــلــوزارات واجلــهــات
ـعنـيـة بتـقاريـر رقابـية تـفصـيلـية ا
لـــغـــرض وضـــعـــهـــا أمـــام انـــظـــار
اجلـهــات الـعـلـيـا لـلــوقـوف عـلـيـهـا
عاجلتها). الئمة  وايجاد السبل ا
واضــاف ان (الـديـوان دأب عـلى أن
يــعـــمل بــكل اســتـــقاللــيــة وحــيــاد
ومـوضوعـية للـتوصل الى الـنتائج
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ـرة أحـضـرهـا إلى أربـيل. وأشار ا
إلـى ان (الـوثـائق تـتـضـمن أكـــــثـر
ـــا في ذلك من  25 مـــوضـــوعـــا 
الالهــوت والـفـلــسـفـة وعــلم الـفـلك
والــطـب والـتــاريـخ واجلــغــرافــيـا
ويــعـود الـعـديـد مــنـهـا إلى "الـقـرن
الــعـاشـر واحلـادي عــشـر والـثـاني
عــشــر بـالــلـغــة اآلرامــيـة" كــمـا أن
هـنـاك وثائق بـالـلغـات الـسريـانـية
والــعـربـيـة والـتـركــيـة واألرمـيـنـيـة
والـعــبـريـة والـفـارسـيـة وغـيـرهـا).
ـطــران جنـيـب مـيـخــائـيل وعــمل ا
مـنذ عام  1990 عـلى احلفـاظ على
اخملـطوطـات والوثـائق التـاريخـية
ـــوصل الـــتي تـــعـــد األخـــرى فـي ا
كـنوزا تاريخية وقد  تعيينه في
عام  2018رئـيسا ألساقفة الكلدان
ـوصل قـبل أن يـتم تـكـريـسه فـي ا
أســـقــفــا وتــنـــصـــيــبـه في كــانــون
الــثـاني 2019. جــديــر بـالــذكـر ان
ــنـح جــائـزة ــان األوروبي  الــبــر
"ســــخـــاروف" لـــلـــذيـن يـــكـــرســـون
أنـفسهم للدفاع عن حقوق اإلنسان
ـــرشـــحـــون وحـــريــــة الـــفـــكـــر وا
اآلخــرون هـذا الـعــام لـلــجـائـزة هم
ـــقـــراطـــيـــة في ـــعـــارضــــة الـــد ا
بـيالروسيا وبعض نشـطاء البيئة
فـي هـــنــــدوراس بـــاإلضــــافـــة إلى
يم مـجمـوعة من نشـطاء مجـتمع ا
فـي بــولــنـــدا. وســيـــتم اإلعالن عن
الــفـائـز بـاجلـائـزة في  22 تـشـرين
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رشـح رئـيس أسـاقـفــة الـكـلـدان في
طران جنيـب ميخائيل ـوصل ا ا
ية حلرية جلـائزة "سخاروف" العا
الــفـكــر وذلك نــظـيــر عــمـله إنــقـاذ
مـئـات اخملـطوطـات الـتاريـخـية من
تـــدمــيــر تــنـــظـــــيم داعـــــــــش في

العام 2014.
وقـال ميـخائـيل في حديث صـحفي
اجلــمـعــة (لم أحـفظ هــذا الـتـاريخ
جملـرد أنـني مـسـيـحي لـقـد أنـقذت
هـذا ألنـني إنـسـان وكل مـا يـهـمني
هــو بـــشــري مــثل حــيــاة الــبــشــر
واإلنـسان يصبح أكثر قـيمة عندما
يــــكــــون لـه جــــذور). وأضــــاف انه
(ومـــــنــــذ الـــــعــــام  2007 يـــــقــــوم
ومــــســـاعــــدوه بـــنــــقل وحــــمـــايـــة
اخملـطـوطات من الـتـدميـر احملـتمل
تـطـرف اإلسالمـي عـلى أيـدي ا

وحــتى اآلن احـتـفــظت اجملـمـوعـة
رقـميا بـأكثر من  8000 مـخطوطة
غــيـر مـنـشـورة ســابـقـا تـعـود إلى
الـقـرنـ الـعاشـر والـتـاسع عـشر).
وتـابع (ولـدت الـثـقافـة واحلـضارة
هـنـا واليـوم هي حـمام دم والـدمار
شـبه كـامل وشامل ولـكن حتى مع
كـل هـذا فـإنـنـا نــحـتـفظ بـاألمل في

مستقبل أفضل).
 ومـنذ عام  1750  حـفظ العديد
مـن اخملـطــوطـات في مــكــتـبــة ديـر

ـوصل لكن  الـدومـيـنيـكـان في ا
نـقـلـهـمـا من الـديـر ابـتـداء مـن عام
 وسـط تـــصــــاعــــد أعــــمـــال 2007
سـيحـي واألقـليات الـعنف ضـد ا
األخرى على أيدي تنظيم داعش. 
وفـي عـــام  2014 وصـل تـــنــــظـــيم
ــــــــــــــــوصــل وحتـت داعــش إلـى ا
سيحيون من الـتهديد بالقتل فر ا
ـدينة. وبعد أن توقفوا عند نقاط ا
الــتـفـتــيش عـلى الـطــرق اسـتـولى
عـنـاصر داعش عـلى كل شيء لكن
ـطران جنيب وإخوته تمكنوا من ا
اجـتـيـاز احلـواجـز بـأمان ثـم قبل
عــشـــرة أيــام فــقط من غــزو داعش
لــــلـــمـــوصـل أنـــقـــذ الــــعـــديـــد من
اخملـــطــوطــات مـــرة أخــرى وهــذه

جنيب ميخائيل

ـــال الـــعــام ـــتـــعـــلـــقـــة بـــإدارة ا ا
ـالية من ومـشروعـية الـتصـرفات ا
قـبل االدارات اخلـاضـعـة لـلـتـدقـيق
لـتحقيق أهداف الـديوان في تنفيذ
اعـمـال الـرقـابة والـتـدقـيق وتـأكـيد
تــطـبـيــقـهـا والــعـمل عــلى تـرسـيخ
ـؤسـسي الـسـلـيـم الذي الـسـلـوك ا
ــال الــعــام يــضـــمن حُــسن إدارة ا
ـالـية الال واحلـد من الـتـصـرفـات ا
مــســؤولــة وحتــقــيق الــعــدالــة في
الـوظـيـفـة الـعـامة سـعـيـاً لـتـحـقيق
ـتـمـثـلـة بـاحملـافـظـة عـلى أهـدافـه ا
ــال الـــعــام والــتــأكــد من صــحــة ا
صـرفه طـبـقـاً لـلـقـوانـ واالنـظـمـة
والــتــعــلــيـمــات الــنــافــذة). واشـار
الـديوان الى انه (استمر في تقد
الـــــعــــــون الـــــفـــــنـي في اجملـــــاالت
احملـاسـبيـة والرقـابـية ومـا يتـعلق
بــهـا من امـور إداريــة وتـنـظــيـمـيـة
ـسـاهـمـة في تـعـزيـز ـا يــؤمن ا و
ـســائـلـة الــنـزاهــة والـشـفــافـيــة وا
والــثــقـة فـي الـســيــاسـات الــعــامـة
لــلـســلــطـة الــوطـنــيـة ومــنع وقـوع
ـــالــــيـــة اخملــــالـــفــــات االداريــــة وا
اجلــوهــريــة ومــكــافــحــة الــفــســاد
فـاهيم والقـيم االخالقية وإرسـاء ا
 ونـشر انظمة احملاسبة والتدقيق
ـهــنـيـة ــعـايـيــر ا ــسـتــنـدة الى ا ا
ــعـايـيـر بــالـتـنـســيق مع مـجـلس ا
احملـاسـبـيـة والرقـابـيـة في الـعراق
وذلـك من خالل إعــادة الـــنــظــر في
الـــقــواعــد احملـــاســبــيـــة احملــلــيــة
وتـطويـرها لتـكون قـابلة لـلتـطبيق
واحملــاســبـة وتــدقـيق الــعــمـلــيـات
ـاليـة) مضـيفا ان الـديوان (يـعتز ا
في الـثقة باعماله وأعمال العامل
بـه وذلك من خالل ثـقـة الــسـلـطـات
الـتشريعية والتنـفيذية والقضائية
واســتـعـانـتـهم بــالـديـوان عـلى مـر
الــــســـنــــوات عــــبـــر الــــعــــديـــد من
الــتـكــلـيــفـات الــتي أُسـنــدت الـيه).
مـن جـهــة اخــرى عــلق الــســيـاسي
الـعراقي عزت الشابندر على حملة

احلــرب ضــد الــفــســاد فــيــمــا اكـد
ن يـــضــرب بـــالـــقـــول (ســـاصــفـق 
اعـناق الـفاسـدين). وقال الـشابـندر
فـي تـغــريـة عــلى مــوقع تـوتــيـر (ال
اطـــالب بـــضـــرب رؤوس الـــفـــســاد
ـــبـــاشـــر  ألنـي اعـــرف مـــا هي بــــا
تـداعيات ذلك اآلن) واضاف (لكني
ن يـضـرب اعـنـاقهم  اي سـاصـفّقُ 
أدواتــهم)  مـؤكــدا (أمّـا ان نـبـدأ و
ن لـيـس لـهم كـتـلـة قـوية نـنـتـهي 
تـؤويهم  و ال زعـيم يحـميـهم فهو
ال يــعـدو عن مــهـرجــان لـلــدعـايـة و
االعالن). وتواصل احلكومة جهود

مـكافحة الـفساد ضمن حـملة كبرى
تــضـم اسـمــاء مــســؤولــ بــارزين
ـلفات فسـاد وسط تأييد مـتهم 
ــــانـي وشـــــعــــبـي لالطـــــاحــــة بـــــر
بـاحلـيـتـان الـكـبـيـرة الـتي تـسبـبت
ــال الــعــام عــلى مــشــاريع بــهــدر ا
وهــمـيـة وصـفـقــات مـشـبـوهـة ادت
الـى تراجع اخلدمـات وتأخر عـجلة
الــتــقــدم مـنــذ ســنـوات ,فــيــمــا عـد
مـــواطـــنــون خـــطـــوات احلــكـــومــة
بـاجلريـئة لـكنهـا حتتـاج الشـجاعة
عروفة دون لـلكشف عـن احليتـان ا
الـرضــوخ لـلـضـغـوط الـسـيـاسـيـة .

واعـتـقل جـهـاز مـكـافـحـة الـفـسـاد4
مـــســـؤولــــ حـــكـــومـــيـــ بـــتـــهم
الــفـسـاد.وذكـر مـصـدر في تـصـريح
امس إن (جــهـاز مـكـافــحـة الـفـسـاد
ــــصــــرف اعـــــتــــقل  4مـــــدراء في ا
الـزراعـي بـعـد حتـقـيـقـات مع مـديـر
ـعـتـقـلـ ـصـرف) ,واضـاف ان (ا ا
هـم مــــدراء مـــــصــــارف الـــــرمــــادي
والــــفـــلــــوجــــة ابـــو غــــريب صالح
الـــدين). وكـــشف عـــضـــو مــجـــلس
مـكــافـحـة الـفـسـاد ســابـقـاً اخلـبـيـر
ســـــعـــــيـــــد يـــــاســـــ مـــــوسـى عن
وجـــــــــود  400 مـوظف ينـتظرون
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لم تـعـد درجات الـكتـمان في الـكتب
ــــراسالت الــــرســـمــــيـــة (ســـري وا
للغاية ,سري وعاجل سري ويفتح
بالذات) وغيرها من العبارات التي
اعـــتــادت مـــؤســســـات الــدولــــــــــة
ــهـمـة والــتي سـمــيت بـعــــــــــــــد ا
ــــنـــــحــــلـــــة عــــلى عــــام 2003 بـــــا
أسـتخدامها  (العـبارات) للتخاطب
الـــرســمي لــتـــبــيــان درجـــة ســريــة
علومات أو أهميتها في التداول ا
لم تـعـد اليـوم ذات قيـمة تـذكر بـعد
أن  تـــســـرب عـــدد كـــبــيـــر من تـــلك
ـراسـالت ذات الـسـرية الـوثـائق وا
واألهــمــيـة الــعـالــيــة حـيــنـذاك الى

الـــوســــائل الـــعــــلـــنـــيــــة وشـــاهـــد
ـاليــ من عــامــة مــضـــامــيــنــهــا ا
الــنـاس مـن غـيــر شك أن مـحــاولـة
احلــصـــول عــلــيــهـــا  بــطــرق غــيــر
مــشـروعـة في تـلـك الـفـتـرة كـان من
احملــرمـات بل قــد يـدفع الــشـخص
حـيـاته رخـيـصـة لـو حـاول األتـيـان
عـلى فـعل من هـذا الـنوع ,الـوثـائق
الـتي تـنـشـرها (الـزمـان) الـيوم هي
بـخـط  صـدام حس و تسريبها
.AutographCOA مـن مـــــــوقــــع
ـــاورد في مــضـــمــون وأســـتــنـــاداً 
ـوقع أن الـتـوقـيع (تـوقيع رسـالـة ا
)  فـحصه بـدقة من صـدام حـس
قــــبل اخلــــبــــراء (حـــيـث تـــتــــوافق
خـصــائـصه مع الـنـمـاذج األصـلـيـة

األخـــــرى الـــــتـي جـــــمـــــعـــــنـــــاهـــــا
وفــحـصـنــاهـا من خالل خــبـرائـنـا
و أضــافــة مــلــصق ضــد الــعــبث
بـــالـــرقم عـــلى الـــعــنـــصـــر أو هــذا
احلـــرف مـــقـــتـــبس بـــتــصـــرف من
الــتـرجـمـة ) الـوثـائق الحتـتـاج الى
حتـلـيل فـهي تفـسـر بـعضـهـا اآلخر
ــا األسـتــنـتــاج الـوحــيـد الـذي ور
ـكن األتـيـان به أنهـا لم تـكتب في
جـو من األطـمـئنـان بل عن تـوترات
داخـلــيـة وخـارجـيـة كـانت تـعـصف
بــالــبـلــد والســيــمـا أثــنــاء احلـرب
الـعراقـية األيـرانيـة وما قـبل حرب
اخلـليج. عـدا ذلك نلـتقط أشارة من
ـــفــرط أحـــداهــا وهـي أهــتـــمــامه ا
بـأمنه الشخصي وهي واضحة في

رســـالــته الى ديـــوان الــرئــاســة
عـلى أنه سيـكون بعـد ساعة في
ــمـلـكـة الــعـربـيـة الــسـعـوديـة ا
لك خـالد بن حلـضـور تشـييـع ا

عبد العزيز رحمه الله.

احلـــســاب والــعـــقــاب وفق أوامــر
الــقـبض واالسـتـقـدام.وقـال مـوسى
فـي تــصـــريح امس إن (عـــمــلـــيــات
االعـتـقـال جـاءت بـنـاء عـلى تـنـفـيـذ
أوامـر الـقـبـض واالسـتـقـدام وبـأمر
كن الـطعن به) مؤكدا قـضائي ال
ان (هـــنـــاك مــــلـــفـــات في مـــجـــلس
مــكــافــحــة الــفــســاد الــســابق وفق
دفـعـات شمـلت االولى الف موظف
مع تـوصـيـة لـلـحـكـومـة بـسـحب يد
هــؤالء  أضـــيف لــهــا في الــدفــعــة
الــثـانـيــة بـحـدود  140مــوظـفـا من

مختلف الوزارات).
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عـاد فريق مانشستر يونايتد امس
الـسبت بانتصار بشق األنفس من
ميـدان فريق برايتون بـالتغلب عليه
بـنتيجة ثالثـة اهداف مقابل هدف
ــبـــاراة الــتي احــتـــضــنــهــا  في ا
ــر  وذلك ضـمن لـقـاءات مـلـعب فـا
اجلــــولــــة الــــثــــالـــثــــة مـن الـــدوري
مـتاز. وسـجل ثالثـية اإلنـكلـيـزي ا
الـشيـاطـ احلـمر الالعـبـ  لويك
دانك بــــاخلـــــطــــأ في مـــــرمــــاه في
الـدقيـقة  43 ومـاركوس راشـفورد
في الـدقيقة  55 وبـرونو فيـرنانديز
في الـدقيقة 90 + 10 بـينـما سجل
ثــنـائـيـة بـرايـتــون نـيـال مـوبـاي في
الدقيقة  40 وسولومون مارش في

الدقيقة 90 + 5. 
وبتـلك الـنـتـيجـة حـصـد اليـونـايـتد
ـــوسم أول ثـالثــة نـــقـــاط له هـــذا ا
ركـز الـثـالث عشر لـيتواجـد في ا

بيـنما جتمد رصيد برايتون عند 3
ركز العاشر. نقاط في ا
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أجــرى رئــيس اجلــمــهــوريـة بــرهم
صــالح اتـصـاالً هـاتــفـيـاً مع رئـيس
ائــــتالف الـــوطـــنــــيـــة ايـــاد عالوي
لالطـــمــئـــنــان عــلـى صــحــتـه بــعــد
إجــرائه عـمــلـيــة جـراحــيـة تـكــلـلت
بـالـنـجـاح. وبـحـسب بـيـان رئـاسي
تــلــقـته (الــزمــان) امس فـقــد أعـرب
صـــالح عـن خـــالص الـــتـــمـــنـــيــات
لــــعالوي بـ(الـــشــــفـــاء والــــسالمـــة
والـــعـــافـــيـــة). من جـــانـــبـه اعــرب
عـالوي عن شــكــره وبــالغ تــقــديـره
لـرئيس اجلـمهوريـة على (مـشاعره
واطـمـئنـانه على صـحـته) متـمنـياً
لـه (مــوفـــور الــصـــحــة والـــسالمــة
الــدائـمـة).عـلى صـعــيـد آخـر تـسـلم
رئـــيـس اجلـــمـــهـــوريـــة في قـــصـــر
الـــسالم بــبــغـــداد أوراق اعــتــمــاد
ثـالثـة سـفـراء جـدد لـدى بـغـداد هم
كـل من مـارجن كــوبـيــاك-  بـولــنـدا
ومـايكل رينتينر -هـولندا  وميتيا
لـيسـكوفار- الـفاتـيكان. ونـقل بيان
رئــاسي تــلـقــته (الــزمـان) امس عن
صــالح تــأكــيــده خـالل اسـتــقــبــاله

الـسفراء كالً عـلى حدة أن (العراق
يـدعـم تـعـزيـز عالقـاته مع اجملـتـمع
الـــــدولي عــــلـى أسس الـــــتــــعــــاون
والـــتــنـــســيـق في اجملــاالت كـــافــة
ـــشـــتـــركــة ـــصـــالـح ا وحتـــقـــيق ا
لـلـشـعوب والـبـلدان والـتـكاتف في
ــيــة مــواجـــهــة الــتــحــديـــات الــعــا
مـشيـرا الى أن (التـعاون اخملـتلـفة)
ــشــتــرك من الــدولـي واإلقــلــيــمي ا

شـأنه بـثّ روح الـتعـايـش السـلـمي
ـنطقة والعالم وقطع الطريق في ا
امــام اجلــمـاعــات اإلرهـابــيــة الـتي
تــســعى لـزعــزعــة االسـتــقـرار). من
جــانــبــهم قــدم الـســفــراء شــكـرهم
وتــقـديــرهم لــرئـيس اجلــمـهــوريـة
مـعرب عن (تـطلعاتـهم الى تطوير
الــعالقـات مع الـعـراق في اجملـاالت
شتركة). ا يعزز األواصر ا كافة 

اياد عالويبرهم صالح
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ــالــيــة االحتــاديــة ان اكـــدت وزارة ا
الـبيان الصحفي الصادر عن حكومة
الية كـردستان بـشأن مقـابلة وزيـر ا
فـي احلكومـة االحتاديـة علي عالوي
مع صـحيـفة بـريطـانيـة كان رداً على
نـــســخـــة مــشـــوهــة وغـــيــر دقـــيــقــة
واسـتـخـلص اسـتـنـتـاجـات خـاطـئة.
وقـالت في بيـان ان (الوزارة أحاطت
عـلمـا بالـبيان الـصحـفي الصادر عن
حـكومة إقـليم كردستـان تعلـيقا على
ــالــيــة مـؤخــرا مع مــقــابــلــة وزيــر ا
ز اللـندنية) صـحيفة فـايننشـال تا
واشــــــار الـى انه (مـن الــــــواضح أن
حــكــومــة اإلقــلــيم ردت لألسف عــلى
نــسـخــة مـشــوهـة وغــيـر دقـيــقـة من
ـقابـلة واسـتخـلصت اسـتنـتاجات ا
قابلة خـاطئة.( واوضح البيان ان (ا
الـكاملـة متاحـة على موقـع يوتيوب
وان حـــكــومـــة اإلقــلـــيم ســـتــجــد أن
الية نسوبة إلى وزير ا التعليقات ا

قـــد  اإلبالغ عــنـــهــا بــشـــكل غــيــر
صــحــيـح). وكــانت حــكــومــة إقــلــيم
كـردسـتـان قد نـفت بـشـدة (ادعاءات)
بـشأن تهريب النفط. وقالت في بيان
تـــلـــقــــته ( الـــزمـــان) امس إن (هـــذه
االدعــاءات ال أســاس لـهــا ال بل هي

مــحـض تــكــهــنــات تـــفــتــقــر إلى مــا
يـثبتها) مضيفة ان (األرقام اخلاصة
بـإنـتـاج النـفط وتـصـديـره من جانب
حـكومـة كردستـان خاضـعة للـتدقيق
والـنـشـر الـدوري بـشـكل مـستـقل من
جــانب مـؤسـسـة ديــلـويت) مـنـوهـة
الـى أن (تـــقــاريـــر ديـــلـــويـت مُـــعــدة
ومـهـيأة الطالع الـرأي العـام عـليـها.
ـطلـوب حـقيـقة (وتـابع الـبيـان إن (ا
هــو أن تـتـبع الــسـلـطــات االحتـاديـة
ـعـنى أن ــوذج حـكـومـة اإلقـلـيم 
تـسمح بـتدقـيق ونشر كـميـات النفط
ــسـتــهــلـكــة وكــذلك مـا ــنــتـجــة وا ا
تــصـدره جــهـات مــســتـقــلـة من أجل
حتـقـيق أعـلى مـستـويـات الـشفـافـية
ـسـؤولـية فـي قطـاع الـنـفط وعلى وا
مـسـتـوى الـعـراق أجـمـع) مـؤكدا ان
(حكومة اإلقليم خفّضت من إنتاجها
بـــعــد اتـــفـــاقــيـــة أوبك وإن األرقــام
اإلجـــمـــالـــيـــة إلنـــتــاجـــهـــا هي دون
ـتـنـاسـبـة وأحـقـيـتـهـا ـسـتـويـات ا ا
مــــــقــــــارنــــــة بــــــبــــــقــــــيــــــة أجـــــزاء

الـعـراق).وخـلص الـبـيـان الى الـقول
إن (حـكـومـة كردسـتـان مسـتـمرة في
التعامل مع احلكومة االحتادية على
أسـاس حقوقها الـدستورية وسوف
سؤولـية فـيما تـستـمر بالـتصـرف 
يـخص اجلـوانب العـملـيـاتيـة للـنفط
والـــغـــاز) مـــضـــيـــفـــا (إنـــنـــا نـــعــدّ
تــوضــيـحــنــا هــذا في سـيــاق حــالـة
الـتحـاور األشمل بيـننا الـتي تهدف
ـصداقـية في عالقـاتنا إلى حتـقيق ا
وكـــذلك ضـــمـــان واحــتـــرام حـــقــوق
وواجــــبـــات كـال الـــطــــرفـــ وفــــقـــاً
لـلـدسـتـور). ونـقل عن عالوي الـقاءه
بـالالئمة على اإلقليم في عدم امتثال
الـعـراق اللـتـزامـاته بـاتـفـاق "أوبك+"
اخلـاص بـخفض انـتاج الـنفط دعـماً
لألسـعـار بقـوله أن (اقـليـم كردسـتان
أصبح مصدرا لتهريب النفط وينتج
يـومـيـا مـا ب  450 الى  470الف
بـرمـيل من النـفط اخلـام يومـيـا لكن
ال تـوجد معلومات دقيقة بشأن كمية

هرب). النفط ا
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ســـجـــلــــتت وزارة الـــصـــحـــة امس
الـــســـبت  4270 إصـــابـــة جـــديــدة
بـفايروس كورونا في عموم العراق
مـقابل  3652حـالة شفـاء. وبحسب
ـــوقف الـــوبـــائي الـــذي اعـــلــنـــته ا
الـــوزارة فــقـــد بــلــغـت عــدد حــاالت
الـوفاة  68 كـان منها  33 حـالة في
اقـلـيم كـردسـتـان .  من جـهـة اخرى
زار وزيـر الـصـحـة حـسن الـتـمـيمي
امـس محـافـظـة الـنجـف وناقش مع
مـســؤولـيـهـا االسـتـعـدادات لـزيـارة
أربــعـيــنـيـة اإلمــام احلـســ (عـلـيه
الـسالم).وقال خالل مؤتـمر صحفي
عــــقــــده في الــــنـــجـف (نـــاقــــشــــنـــا
االسـتـعـدادات لـلـزيـارة األربـعـيـنـية
ـسـؤولــ في احملـافـظــة كـمـا مـع ا
اني ـستـشفى األ نـاقشـنا افـتتاح ا
ـــثــلي الـــشــركــة والـــتــقــيـــنــا مع 
ـانــيـة) مـشـيـرا الى ان (الـشـركـة األ
أجنــزت عــمـلــهــا بــالـكــامل مــا عـدا

الــلــمــســات األخــيــرة وســيــفـتــتح
ــسـتــشــفى قـريــبــاً بـعــد ان عـانى ا
ـشـاكـل) مـوضـحا أن الـكـثـيـر من ا
(رئــيس الــوزراء تــدخل شـخــصــيـاً
لـتسـريع افتـتاحه). الى ذلك اوضح
الــتـمــيـمـي ان (لـدى الــوزارة جلـنـة
عــلــيـا تــنــاقش مع وزارة الــتـربــيـة
ـبـاشرة بـدوام الـطلـبة في مـسـألة ا
الـــعـــام الـــدراسـي من عـــدمه). وفي
شــأن مـتـصـل أعـلن عـضــو مـجـلس
الـنـواب السـابق مـشعـان اجلـبوري
إصـابـته بكـورونا.وقـال في تغـريدة
عـلى (تويـتر) امـس (اظهرت نـتائج
ثالث مــسـحـات بــثالثـة مــخـتـبـرات
رصــيــنـة أنــني مــصـاب بــكــورونـا)
مـضيفا (وبذلك يـكون الفايروس قد
جنـح في الـتـسـلل الى جـسـدي رغم
الـتـحـصـيـنـات الـتي احـطت نـفسي
بــهـا ). وانـهى اجلـبـوري تـغـريـدته
بـالقول (سأتصدى له مـتسلحاً بكل
ـاني مــا وفـره الـطب من أدويـة وإ

كبير بأنني سأهزمه). 

علي عالوي
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عاجلـة اإلمراض السـرطانيـة  يتكون
من اربـع أبــــنـــــيـــــة تــــتـــــمـــــثل األولى
ـشيـدة على ـسـتشـفى الـرئيـسي وا با
مـسـاحة  6000 متـر مـربع مـؤلـفة من
اربع طوابق تضم عـيادات استـشارية
وصيدليـة وصالة لـلعالج الكـيمياوي
إضــافــة الـى صــالــتـــان لــلــعـــمــلــيــات
ومـخـتـبـرات وغـرف سـحب الـدم كـمـا
ـسـتــشـفى الــرئـيــسي عـلى حتـتــوي ا
غـــرف رقــــود بـــواقع  82ســـريــــر امـــا
الـبـنـايـة الـثـانيـة والـثـالـثـة فـهي عـلى
ارتـفـاع  5طـوابق مــخـصــصـة لــسـكن
ـرافـقــ لـلـمــرضى والـكــادر الـطـبي ا
وبواقع  90شقـة  وسـيتم تـخـصيص
شع  البـنايـة الرابـعة كـمركز لـليـود ا
مـؤكــدا ان الــعالج سـيــكــون مـدعــومـا
سـلـحـة ومجـانـا للـمـعوزين للـقـوات ا
هـــذا ورافـق رئـــيس الــــهـــيــــئـــة خالل
ــســـؤولــ في جــولـــتــهــا عـــددا من ا

محافظة كربالء

ثـلة بـتسـهـيل مهـمة تـسلم شـروع  ا
تبقية بالتنسيق مع األجهزة الطبية ا
ـعـنـيــة بـالـدولـة وقـد وعـدت الـدوائـر ا
باتـخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لـذلك. كـما
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة أم ـثل ا الـتقت 
هدي العتـبة احلـسينـية الشـيخ عبـد ا
الــكـــربالئي في مـــقــر الـــعــتــبـــة حــيث
تـشـرفت بـزيـارة مـرقـد األمـام احلـس
عــلـــيه الـــسالم الـى جــانـب لــقـــائـــهــا
احملـافظ نـصـيف جـاسم اخلـطـابي في

مقر احملافظة.
k U;UÐ ŸUL²ł≈

ـتــابـعـة وأبـدت شـكــرهـا وتـقــيـيـمــهـا 
ـقدسـت واإلدارة وجهـود العـتـبتـ ا
ــضي قــدمـا احملـلــيــة في كــربالء في ا
شاريع االخـرى في احملافظة واعدة با
ـــمـــكن بـــتــقـــد كـل اشــكـــال الـــدعم ا
لضمان انسـيابية الـعمل وعدم توقفه.
ـــشـــروع ان من جـــهـــته بـــ مـــديـــر ا
(مـشـروع مــسـتــشـفى االمــام احلـسـ

¡öÐd  w  l¹—UA*« s  Î«œbŽ bIH²ð —UL¦²Ýù« W¾O¼ fOz—

qzU³I « —ËbÐ bOA¹Ë …d U F « aOý —Ëe¹ —U  Í– k U×

d¼Uþ q{U  bL×  ≠ ¡öÐd

أجـــرت رئــيـس الـــهــيـــئـــة الـــوطـــنـــيــة
لالســتــثــمــار ســهــا داود جنــار زيــارة
ـــــشــــاريع مــــيـــــدانــــيـــــة لــــعـــــدد من ا
االســتــثــمـاريــة فـي مــحـافــظــة كــربالء
وكــانت مـــســتــشــفـى اإلمــام احلــســ
لعالج اإلمـراض السـرطانـية هي اولى
تـلك احملــطــات حـيث أكــدت ان اجنـاز
ــسـتــشــفـى الـذي تــشــرف عــلى هــذا ا
تنفيذه العـتبة احلسينـية في محافظة
ـثـل حـاجـة مـلــحـة تـزداد مع كـربالء 
ــرض  األمـر زيـادة اإلصــابـات بــهـذا ا
الذي يـضـعـنـا امـام مـسؤولـيـة مـهـنـية
ضي قدما وأخالقية تتمثل بضرورة ا
ـشـروع وتـذليل الـصـعـوبات باجنـاز ا
التي تـواجـهه وهـذا ماجـئـنـا من اجله
واسـتــمــعت الى شــرح تــفــصـيــلي من
ــــشــــروع حـــول الــــقــــائــــمـــ عــــلـى ا
ـتـحـقـقة الـتـصـامـيم ونـسب االجنـاز ا
ـشـاكل الـتي تـواجه فـيه مع عـدد من ا

s √ dBŠË VðUJ  π oKGÐ tÒłu¹ wLþUJ «

 «dÐU<« “UN−Ð —UD*«
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ÊU e « ≠ W¹d UM «

وجه رئيس الـوزراء مصطفى الكاظـمي بأغالق جميع مكاتب الـتشريفات داخل مطار
بـغـداد الدولي بـأسـتـثـنـاء جهـاز اخملـابـرات الـوطـني الـعراقي بـعـد تـلـقـيه شـكاوى من
ـا سـبب ارباك ـكـاتب في عـملـهـا  ـدني بـتدخل الـعـديـد من تـلك ا سـلـطة الـطـيـران ا

وخروقات.
واطلعـت (الزمان) عـلى وثيـقة حتمل
تـوقــيع مـديــر الـسـلــطـة وكــالـة نـائل
ســعـــد عــبـــد الــهــادي  ,جــاء فـــيــهــا
(اســــتـــنــــادا الـى مــــا جــــاء بــــاالمـــر
ـوجب الـديــواني رقم  16الـصــادر 
تضمن كتاب مكتب رئـيس الوزراء ا
تشكيل جلـنة برئاسة وزيـر الداخلية
ــشــار الــيـــهم وحــسب واالعــضـــاء ا
الــفــقــرة  3من تــوصـــيــات الــلــجــنــة
تمـثلة بـالداخلـية وجهاز شتـركة ا ا
ـنافذ اخملابـرات وسلطـة الطـيران وا

تـلــقـيه شـكــوى من سـلـطــة الـطـيـران
ـكـاتب في بـتـدخل الـعــديـد من تـلك ا
ا حصول عملها مـا سبب ارباك ور
خروقـات. واعلـنت وزارة الـنقل عن 
تــعــلــيق الــرحالت اجلــويــة لــشــركـة
اخلطـوط اجلويـة الـعراقـية من والى
ـقـبل ايـران لـغـايـة  9تـشـرين االول ا
ـقدم من بنـاءً عـلى الطـلب الـرسمي ا
قـبل ســلـطـة الـطـيــران االيـرانـيـة الى
اجلـانب الــعـراقي.وأضــافت الـوزارة
في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس أن
(الـــقـــرار يـــشـــمـل جـــمـــيع الـــرحالت
ـطـارات احملـلـيـة الى ـبـاشـرة مـن ا ا
مــــطــــارات ايـــران بــــعــــد اإلعالن عن
وجـــود حــاالت إصـــابـــة بــفـــايــروس

كورونا في مناطق إيرانية).
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واشاد محافظ ذي قـار ناظم الوائلي

ــــوقف شــــيخ عــــمــــوم عــــشــــيــــرة
العساكرة كـاظم ال شبرم  عاداً اياه
ـكـتب أحـد رمـوز احملــافـظـة. ونــقل ا
اإلعالمـي لــلـــمـــحــافـظ في بـــيــان عن
الــوائـلي قــوله خالل زيــارة قـام بــهـا
الى مــضـــيف الــشــيخ ال شــبــرم أن
(موقف الشيخ كاظم ال شبرم شجاع
 وهو داعم لـسـلطـة القـانون وداعم
إلستقرار وأمن احملافظة ورفض كل
مـحـاوالت الــتـصـعـيــد أو االحـتـكـاك
فهـو أبن الـدولـة وحـريص على أمن
وسالمة مـحافظـته وأهلـها) وأضاف
أن (الـــشـــيـخ وجـــد من أجل اخلـــيـــر
ــعــروف وتــقــصــده الــنــاس حلل وا
مشـاكـلـها وطـلب الـنـصح واالرشاد
ولـــيس غــــريـــبـــاً ان تــــســـانـــد هـــذه
ة كـمـا هي عـشـائر الـعشـيـرة الـكـر
محـافظـة ذي قار كـافة الدولـة وتقف

مــــعـــــهـــــا في مـــــواجــــهـــــة األزمــــات
والصـعـاب) واشار الى أن  (اإلشـكال
الــذي حـدث قــد  جتــاوزه بـحــكــمـة
وتـــعـــقل ولــذا نـــشـــكــر هـــذه الــروح
ـسـؤولـيـة االجـتـمـاعـية الـوطـنـية وا
الــعـــالــيـــة الــتي يـــتــمـــتع بـــهــا هــذا
الـشـيخ).وأشـاد الـوائـلي بـدور أبـناء
ــا قــدمـوه من عــشــيــرة الـعــســاكــرة 
تـــضــحـــيــات جـــســام لــدعـم الــعــراق
وحــفــظه.من جــهــته رحب ال شــبـرم
بـــزيـــارة احملـــافـظ وأكـــد أنه (يـــدعم
ســلـــطــة الــدولــة وفــرض الــقــانــون
ويــرفض كل مـحــاوالت الـتــصـعــيـد)
مشيـرا الى أن (إدارة احملافظـة تعمل
من أجل بـــسط األمن والـــنــظــام وأن

العشائر العربية تدعمها في ذلك).
وكــانـت مــشــايخ الـــعــســاكــرة ادانت
(االعتـداء) عـلى مضـيف رئـيس شيخ
الـــقــبــيــلــة الــعـــام في احملــافــظــة من
الــــــقــــــوات االمــــــنــــــيــــــة وقــــــالت ان
ـرسلة (استـفزازات القـوات االمنـية ا
مـارسـات عـهود من بـغداد تـذكـرنـا 
الدكـتاتوريـة) مطـالبـة رئيس الوزراء
مـصـطفى الـكـاظـمي بـ(تـقـد اعـتذار
رسمي لـرئيس قبـيلـة العسـاكرة على

خلفية مداهمة منزله). 
وارسل الـكـاظمي قـوة امـنـيـة خـاصة
مـن بـــغـــداد لــــلـــبـــحث عـن الـــنـــاشط
اخملـتــطف سـجـاد الــعـراقي وتــنـفـيـذ
اوامر قبـض بحق اشخـاص متـهم
بـذلك. ودافع الـنـائب سـتـار اجلـابري
عن عـشـائـر اجلـنـوب داعـيـا الى عـدم
اســتــفـزازهــا وقــال في بــيـان تــلــقـته
(الــزمـــان) امس ان (تــاريـخ عــشــائــر
اجلـــنـــوب الســـيـــمـــا ابـــنـــاء ذي قــار
بسالحهـا وبيارغهـا ومواقفـها يحتم
علينـا ان نتوخى الدقـة واحلذر بعدم
استفزازها او محاولة كسر وحتطيم

احلـــدوديـــة الـــتي تـــتـــولى تـــنـــفـــيــذ
ــشــار الـيــهــا اعاله), الــتــوصــيــات ا
مـشـيـرا الى انه (تـقـرر اخالء مـكـاتب
تشـريفـات نـقابـة الصـحفـي ووزارة
اخلارجـية واحلـشـد الشـعبي وجـهاز
ـساءلة والـعدالة مكافـحة االرهاب وا
والـــنــزاهـــة وجــهـــاز االمن الـــوطــني
ووكـالـة االســتـخـبــارات ومـكـتب امن
االفـراد في الداخـلـيـة). وجـاء تـوجيه
ــكــاتب الــكـــاظــمي بــإغالق جـــمــيع ا
األمنـية في مـطـار بغـداد الدولي بـعد
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الذي يُقدمون على مـخالفة واجباتهم
الــوظـيـفــيـة الـتـي حـدَّدهـا الــقـانـون)
مُـــشــيــراً إلـى (عــزم الــهــيـــئــة تــوزيع
اســتــبــانــةٍ لــقــيــاس مُــســتــوى رضــا
ُقدَّمة إليهم ُراجع عن اخلدمات ا ا
ــســـات الــــدولـــة). من مـن قـــبل مُــــؤسـَّ
جــهـتهِ اســتــعـرض الــركـابي جــهـود
الـوزارة في استـبـعـاد عـشرات اآلالف
ـسـتـحـقـ لـرواتب شـبـكـة من غـيـر ا
احلـــمـــايــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــؤكــداً
(اســـتـــعـــداد وزارته لــــلـــتـــعـــاون مع
الـــهـــيـــئـــة من أجـل إيــصـــال أفـــضل
ُـستـفيدين وال سـيما اخلدمات إلى ا
الـفــقـراء مـنــهم الـذين "نــحـرصُ عـلى
ُـقـدَّمة رعـايتـهم والـرقي بـاخلدمـات ا

لهم). 

ُخـتص بالـنظر في السـيد القـاضي ا
قـــضــايــا الـــنــزاهــة فـي احملــافــظــة).
واِســتـــقــبل رئــيس هــيــئــة الــنــزاهــة
الــعـامـة عـالء جـواد حــمـيـد فـي مـقـر
الــهـــيــئـــة وزيـــر الــعـــمل والـــشــؤون
ـة عـادل الـركــابي فــيـمـا االجــتـمــاعـيـَّ
تــدارســا خالل الـلــقــاء سـبـل تـعــزيـز
ُـــشـــتـــرك بـــ أواصـــر الـــتـــعـــاون ا

. وقال بيـان تلقـته (الزمان) اجلانبـ
امس ان جــوادا أبــدى خالل الــلــقــاء
اسـتـعـداد هـيـئـة الـنـزاهـة االتـحـاديَّة
الـتعـاون مع وزارة الـعـمل والـشؤون
ة بـغــيـة ضـمـان وصـول االجـتــمـاعـيـَّ
اخلــــدمــــات واإلعــــانــــات والــــرواتب
ُـســتــحــقــيــهـا احلــقــيــقــيــ وعـزل
ُــقـصّـرين ُــتـجـاوزين ومــحـاســبـة ا ا

يــنـــتـــحل صـــفـــة ضـــابطٍ فـي جـــهــاز
مكافحة اإلرهـاب في محافظة واسط
وأشــارت في بــيــان تـلــقــته (الــزمـان)
امـس إلى (عـــــرضه عــــلـى اجلــــهــــات
ــــة. واشـــــارت دائــــرة الـــــقـــــضـــــائـــــيـَّ

التحقيقات في الهيئة. 
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ــعـــرض حــديــثــهــا عن تــفــاصــيل و
ـوجب ة الــضـبط الـتـي تـمَّت  عـمــلـيـَّ
ةٍ إلى تـمـكُّن مالكـات رةٍ قـضـائــيـَّ مُـذكـَّ
مـكـتب حتـقـيق الـهـيـئـة في مـحـافـظـة
ـــهمٍ مُـــتــــلـــبسٍ واسـط من ضــــبط مُـــتـَّ
بــانـــتــحــال صــفــة ضــابطٍ في جــهــاز
مـكـافـحــة اإلرهـاب لـتـسـهـيل تـغـيـيـر
ة اســتــعــمــال قـطــعــة أرضٍ في بــلــديـَّ
واسـط. وأفـــادت بـــأنَّ (الـــتـــحـــرّيـــات
ـــة وجـــمع والـــتــــحـــقـــيــــقـــات األولـــيـَّ
ـــعــلــومــات الــتـي أجــراهــا مــكــتب ا
حتـقـيق الـهـيـئـة في احملـافـظـة قادت
ـــهـم عــــنـــــوانه ُـــــتـَّ إلى اســـــتـــــغالل ا
الـوظيـفيّ النـتـحـال صـفـة ضابطٍ في
اجلـهـاز فــضالً عن انـتـحــاله سـابـقـاً
صـــفــــة ضــــابـطٍ في أحــــد األجــــهـــزة
دت الدائـرة أنَّ (عمـليَّة الرقـابيَّة). وأكـَّ
وجب مـذكرةٍ قضائيَّةٍ الضبط تمَّت 
وبـإشـراف جهـات إنـفـاذ الـقـانون في
ـــعــايـــيــر احملــافـــظــة مـع مــراعـــاة ا
ـة كـافـة خالل ـة واإلنـسـانـيـَّ الـقــانـونـيـَّ
ُـتَّهم َّ عـرض ا ة إذ  تـنـفـيذ الـعـمـلـيـَّ
ضبوطة في ُبرزات اجلرميَّة ا رفقة ا
ة على قاضي الـتحقـيق اخلفر العمـليـَّ
الـــذي قـــرَّر تــوقـــيــفـه وعــرضـه عــلى
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ألقـت مكـافحـة إجـرام بغـداد الـقبض
عـلى عـصـابـة سـرقت أكـثـر من مـلـيار
ديـنـار وكـشــفت وزارة الـداخـلـيـة في
بيـان امس عن (تمـكن مكـتب مكـافحة
نصـور وبالتـعاون مع مكتب إجرام ا
الــصـاحلــيـة من الــقــاء الـقــبض عـلى
مـتهـمـ اثـن بـتـهـمة سـرقـة سـيارة
ومــبـــلغ مــالي بــعــدمــا اســتــخــبــرت
ديرية بوجود حادث سرقة باإلكراه ا
في منـطقـة احلـارثيـة وهو عـبارة عن
ــال قــدره مــلــيــار ســرقـــة مــبــلغ من ا
ومــئـتــان وخــمـســة وثالثــ مـلــيـون
ديـنـار مع عجـلـة نـوع الـنتـرا بـيـضاء
الــلــون من قــبـل مــتــهــمـــ تــنــكــروا

البس عسكرية). 
qLŽ o¹d

ـعـلـومـات وأضـاف أنه (فـور تـلـقي ا
 تـشكـيل فـريق عـمل واالنـتـقال الى
مـــــــحـل احلــــــادث ومـن خالل جـــــــمع
ــعـــلـــومـــات مــشـــاهـــدات كـــامــرات ا
ـراقــبـة  الـتـوصل الـى الـفـاعـلـ ا
وبـعـد الـتــعـقب  نـصب كـمـ ألحـد
ـتـهـمــ في مـحـافـظـة كـركـوك و ا
تـهم االول الذي القـاء القـبض عـلى ا
ــة مع اعــتـــرف بــاالشــتــراك بــاجلــر
شقـيقه والـذي  الـقاء الـقبض عـليه
ــبــلـغ بــالــكــامل في ايــضـــاً وضــبط ا
ة منطقة احلارثية واعترافه باجلر
وتمت إحـالة اوراقهـما الى الـقضاء).
وكـشفت هـيـئـة الـنزاهـة عن تـفـاصيل
هـمـاً ــشـهـود مُــتـَّ ضــبـطـهــا بـاجلـرم ا
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ــان حـول الـدوائـر االنـتــخـابـيـة  أن ال نـيـة يـبـدو من اجلـدل الـدائــر في قـبـة الـبـر
ـرات الـسـابـقـة  لنـكـران الـذات والـتـرفع عن ـرة  وكـمـا في ا لـلـجـمـاعـة  هـذه ا
ــصــالح الــضــيــقـة  والــتــخــلي عـن الـتــحــالف مـع الـفــاســدين إلصـالح احلـال ا
والنـهوض بالبالد من كـبوة طالت كثـيرا  وكابد الـعراقيون جـراءها األمرّين موتا
وفقـرا وذال  وكلهم يـعرفـون ان حتقـيق انتـخابات عـادلة ونـزيهـة تأتي بـاألكفاء ال
ـتـعـددة  لـكـنـهم يـدركـون ان هـذه اآللـيـة قـد ـكن لـهـا الـتـحـقق اال مع الـدوائـر ا
تسـتبعد الـكثيـر منهم  لذا أشك فـي اقرارهم لها اال حتت الـضغط . فالـعراقيون
لم يروا مـنـهم ما يـستـحق أن يُـشار له   بل في زمـنـهم وصلت الـبالد الى أسوء
ـعـمـورة  ومع ان جتـربـتـنـا الـسـيـاسـيـة ليـست ـكن ان يـصل الـيه بـلـد في ا مـا 
بالـقصـيرة  اال ان أحـدا من الذين قـدر لهم مـسك زمام األمـور لم يسـأل نفسه 
لِمَ الــنــاس تـطــارده بــالـلــعــنـات  وال تــرغب بــإعـادة انــتــخـابـه  مع ان ال مـواقف
سياسـية مسـبقة  لديـها ازاءه  ويتـذكر البارزون مـنهم كيف اسـتقبلـتهم اجلموع
بــاألحـضــان يـوم وطــئت أقــدامـهـم الـوطن  وكــيف اســتـبــشــروا خـيــرا بــالـنــظـام
ـقراطي الذي حلـموا به على مدى عـقود  لكنهـم يريدون فعال على األرض  الد
يـتـطـلعـون ألمن مـسـتـتب وحـيـاة هـانـئة  كـمـا هي شـعـوب األرض  ودولـة مـدنـية
تؤآخي بـ جميع ألوان طيفها  فـالعراقيون يدركون ان جـمالهم بتنوع ألوانهم 
ناطق بـلون طائفي واحد . يأملون بعدالة وليس بـسبي وتهجير االخوة  وصبغ ا
ـقـراطـيـة  ولـيس سالحـا مـنـفـلـتـا يـطارد وحـريـة اجـتـمـاعـيـة  فـهـمـا جـوهـر الـد
ـكنها يـسورين مالـيا وحرمـان البالد من فرص استـثمار  اخملتلـف سيـاسيا وا
حتريك اقـتـصاد راكـد  وكل ذلك يـتعـذر حتـقـقه مالم يـصل األكـفاء واخملـلـصون
ثـال حقيقـيا للـشعب وليس ان  الذي نـريده  لدوائـر صنع القـرار  وأولها الـبر
انـيون عـندما يـشرعون مـا يحفظ للحـزب او الطائـفة او الـقوميـة  أال يخجل الـبر
مـصـاحلـهم حــتى وان خـرّب الـبـلـد وآذى اجملـتـمـع . وكـان كـثـيـرون قـد صـرخـوا
بـأعـلى أصـواتـهم  يـا جـمـاعة اخلـيـر : ان االمـور بـحـاجـة الى مـراجـعـة بدءا من
قراطية الدستـور وانتهاء بـقانون االنتخـابات ومجلس مـفوضيتهـا  فاآلليات الـد
الـهشـة تـعمـق الصـراع عـلى السـلـطة  بـيـنـما تـخـفف متـانـتـها من حـدته وتـسهم
بـاالسـتـقرار وتـكـافـؤ الـفرص بـ الـراغـبـ بالـعـمل في اجملـال الـسـيـاسي  لكن
أحــدا لم يـســمع لـذلك الــصـوت حـتى انــفـجــر الـشـارع  لــيـعـبــر عن صـراخ أمـة
طالب االصالح  مقـهورة بكل ما يحـمله من أحالم التغـيير  وبدل أن يُسـتجاب 
سارات  ومحاربة الفساد   صار البـعض يكيل له االتهامات بالعمالة وتعـديل ا
لهـذه السفارة األجنبية او تلك  واسترخـصوا دماء الشباب الذين للتو عادوا من
مقـاتلة داعش . واتهموهم بالسعي لتغيير النظام مع ان مطالب االصالح ال تعني
ذلك .أسـأل جـمـيع الـسـيـاسـيــ  أي من مـطـالب الـشـبـاب غـيـر شـرعـيـة ? فـهل
الواقع اخلـدمي مثـالي  هل فرص العـمل متوافـرة  هل قانـون االنتخـابات عادل
ونـزيه ومـحـصن ضـد التـزويـر  هل الـذين يقـودون مـؤسـساتـنـا من األكـفاء  هل
انخفـضت نسبة البطالة  هل تراجع مستوى الـفقر هل البنى التحتية الئقة ? ال
أظنكم قـادرين على االجابة بالـنفي  اذا استجـيبوا للمطـالب وال تنقلـبوا عليها  .
ـراجعـة الـكثـيـر من اآلثـام التي ارتـكـبت خالل ما الـفـرصة اآلن سـانـحـة ومبـررة 
مضى من سـنوات  وأولها تـشريع ما يضـمن نزاهة االنتـخابات وعدالـتها  وهو
رجعية الرشيدة  وان جانبا من النزاهة والعدالة يكمن في الدوائر ما طـالت به ا
ـتـعـددة  وليس فـي الدائـرة الـواحـدة او الـدوائر الـوسـطـيـة كـما تـرغـبـون نـريد ا
ـثـلــهم حـقـا  ولـيـس اعـطـاء أصـواتـهم لــلـنـاخـبـ انــتـخـاب مَنْ يـعــرفـون  ومَنْ 
شاركة رشح يقلل من حماس ا جملهول  فعدم معرفة ا
في االنـتـخـابـات  واعــلـمـوا ان في االنـتـخـابـات احلـقـيـقـيـة
ا في ذلك الـذين يخـسرونـها  وآمل أال حمـاية لـلـجمـيع 
ـصــيـرنـا ــتـربـصــ بـالـعــراق ذريـعـة لــلـتالعب  ـنح ا

ا  مر من مآس . وتعريض شعبنا لويالت تضاف 

ال أعرف هل مـا سأتطرق الـيه اصبح حالـة عامة  ام مازال حـبيس نقطـة ضيقة
ـوضـوع تـكــلـيف احـد مـعــارفك بـالـتـوسط في اجملـتـمـع  واعط مـثـاالً عـلى ذلـك 
راجعـة نيابة عنك لـدائرة معينـة  تعتقد انه يـستطيع اجنازها إلجناز معـاملة او ا
 وعنـدما يعـتذر لظـرف موضوعي او ذاتي يـخصه  فانك تـزعل  وتلغي تـاريخا
عرفـة والصـداقة طـويلـة  في حلظة تـكون فـيهـا االنانـية والنـرجسـية عـنوانا من ا
سيئـا في نفـسيتك  اطـلقتـها بسـرعة فـائقة بـوجه انسان  كل ذنـبه انه اعتذر لك

عن موضوع لم يستطع اجنازه لك !
ـوضـوع  اثـر اتـصـال صـديق لي يـرافق زوجـته لـلـعالج فـي احد عـرضتُ هـذا ا
تابـعة معـاملة له ة هاتـفيـة  كـا االقطار الـعربـية  حيث ذكـر ان زميالً له  كـلفه 
في الـقـطر الـذي ُتـعالج فـيه زوجـته  وعنـدمـا اعلـمه ان الـوضع الصـحي لـقريـنته
سـتـمر بـقربـهـا  طالـباُ ان  يـعذره  بـدت عـلى صوت زمـيله يـسـتدعي الـتواجـد ا
امـارات الـعـتاب والـزعل  انـهاهـا بـغـلق الهـاتف دون كـلـمة وداع .. وتـسـاءل هذا
الصديق العزيز : هل انا مذنب جتاه زميلي  حيث لم انفذ له طلبا فوق طاقتي ?
قـلـت له .. كال  فـانت عـلى صــواب  فـالـصـديق احلق هــو الـذي يـعـرف ظـروف
صـديـقه  وال يـحمّـله اكـبـر من طـاقـته .. فهـدأت من نـفـسـيـته  وانهـيـنـا االتـصال

متمنيا الم عياله الصحة والشفاء..
صلحة وفي جلـسة مع عدد من االصدقـاء  جرّنا احلديث الى مـوضوع تغلـيب ا
الشـخصية في العالقات االنـسانية  على مـبدأ االعراف االصيلـة التي نعرفها ..
فالصـداقة ليست مصـلحة آنيـة  او مطالب يعتـقد البعض انك تـستطيع تلـبيتها 
او ارغام االخـرين على تنفيـذها  صحيح  ان متـعة احلياة  ولذة الـعيش  تشعر
بهـا كـلمـا قمـت بعـمل طـيب جتاه األخـرين  لـكن على االخـرين ان يـدركوا انك ال

تملك عصى سحرية لكل شيء ! 
وح طـال احلديث  سمعتُ ما ال يسر عن مواقف سلـبية  قام بها البعض جتاه
االصدقـاء في تلك اجلـلسة  حـيث ذكر احـدهم ان احد مـعارفه جاءه يـوما طـالبا
التـوسط لدى رئـيس الـوزراء لتـعيـ ابنـته  وكأنـني ( ثارد ) مع رئـيس الوزراء 
ولدي سـطوة عليه  وعندما اعتذرت.. زعل  ولم ار وجهه الحقا  وقال ثان  انه
تعـرض لنقد شديد من ابيه ألن مختار محلتنا اراد ( شغلة ) من وزير الداخلية 
وانني لم الـبها  لـعدم معـرفة الوزيـر بي  وعدم معـرفتي به .. وذكر الـثالث حالة

مشابهة  وكذلك الرابع .. !   
جمـيل ان يعطي االنسان ما حبـاه الله  لآلخرين  فهو يأخـذ أيضا فكلما أعطى
عـنـد مقـدرته  شـعر بـالـسعـادة في حـياته. وتـنـتابه مـشـاعر من الـسالم الـداخلي
ـعـارف واالصـدقـاء  مـا ال يـتمـكن من ـا يـتـوقع  لـكن ان يُـفرض عـلـيه ا أكـثـر 
حتـقـيـقه  فـهـذه مـسـألـة بـعـيـدة عن الـذوق واالصـول. ان ثـمـار األرض جتـنى كل
موسم  غـير ان ثـمار الصـداقة جتـنى كل حلظـة.. فال نسـحق تلك الـثمـار نتـيجة
ـصـلـحـة الـشـخـصـيـة الـضـيـقــة  وقـبل أن حتـكم عَـلَى صـديق اسـمع مـنه  وال ا
تـسـمـع عـنه  اعـرف ظُــروفه وعِـشــهـا  حــ يـعــتـذر لك عن طــلب لم يـتــمـكن من
حتقـيقه   وَبَعـدها ال تزعل وال تتـكلم عنه إال خـيراً أو اصمت.. كل إنـسان يحمل
وجود بداخلك داخله الـقوة والضعف واحلب والكره لذلك عليك تقبل االختالف ا

والتأقلم معه.
ـودتـنـا  وتـوادنـا مـا احـلى ان تـتـوسع مـداركــنـا  ونـكـون يـداً واحـدة  نـحـمي 
ـصــلـحـة سـفــيـنــة عالقـاتــنـا  االجــتـمــاعـيــة  من أن يـؤثــر فـيــهـا أي ريح ســبـبـه ا
ـنتـفعون من دعـاة الـ  ( أنا ) من خراب ودمـار واحتراب الشـخصيـة  فكم جر ا
ـصاحلـهم الضـيقـة  فكـانت النـتيـجة خراب بسـبب تغـليـبهم 
سقـف عالقـاتـهم االجـتـمـاعيـة عـلى رؤوسـهـم  وأصبـحت
..ركامـاً  بعد أن كـانت بهيـجة ح تلك الـعالقات أنقـاضاً
كانت خـالية من مطالـبات الغير  إلجنـاز مطالب  عصية

على التنفيذ ! 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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شـوكـتهـا) مـشـيـرا الى ان (الـتـجارب
اثـــبـــتـت ان قـــوة هــــذه الـــعــــشـــائـــر
ــنــضـبــطــة بــســنـائـن وأعـراف هي ا
رصـيـد وظـهـيــر يـتـكئ عـلـيه الـعـراق
ايـام احملن والـشـدائـد فـمـا عـلـيـنا اال
ان نـقف امـام هـذا الـتـاريخ مـشيـدين
ومــقــدرين تــلك الــتــضــحــيـات وتــلك
الـدمــاء الـتـي بـذلت من اجل الــعـراق
وسيادته وأمنه واستقراره).  وابدى
رفـــضه الســـتـــقـــدام قـــوة من جـــهــاز
مــكــافــحــة االرهــاب الى الــنــاصــريـة
ووصـفـهـا  بـأنـهـا(خـطأ امـنـي وقرار
مــــتـــســـرع يــــجب تـــفــــاديه وإصالح

كن). عواقبه وبأسرع وقت 
ÍdzUAŽ dLðR

في غضون ذلك اعـلن إئتالف مبادرة
سـالمــة وطـن تــبـــنـــيـــهــا مـــشـــروعــا
لـلـتـقـارب بـ احلـكـومـة والـعـشـائـر.
وقـــال قـــيـــادي في إئـــتـالف مـــبــادرة
سالمـــة وطن ان هــنـــاك (حتــركــا في
بادرة لـتقريب وجهـات النظر اطار ا
ب احلـكـومـة والعـشـائـر في ظروف
رحـلة الـراهـنة الـتي تتـطلب جـهدا ا
ــواجـــهــة الـــتــحـــديــات مــخـــتــلـــفـــا 
الــــســـــيــــاســــيــــة واجملـــــتــــمــــعــــيــــة
واالقتصـادية) منـوها بـمـا (للعـشائر
من دور وتـأثــيـر في تــرسـيخ الــسـلم
االهلي ب فئات اجملـتمع وما قدمته
خالل فــتـرات تــأريـخــيــة لـدعم جــهـد
وحـــضــور الـــدولــة). وتـــابع انه (من
ــؤمل عــقــد مــؤتــمــر عــشـائــري في ا
ـقـبـلة بـغـداد خالل االيـام الـقـلـيـلـة ا
يــجــمع شـيــوخ ووجــهــاء الـعــشــائـر
الــعـراقــيــة في اطـار مــبــادرة سالمـة
وطن بـــعــد االحــداث االخـــيــرة الــتي
شابتها توترات في مناطق عشائرية
عــــدت جتــــاوزا عــــلى مــــقـــاوم ودور

شيوخ العشائر العراقية).
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فـاز صحـفي عـراقي شاب بـجائـزة محـمد حـسنـ هيـكل للـصحـافة الـعربـية.
وأعلنت مـؤسسة اجلائزة خالل احـتفاليتها الـسنوية الرابعـة أسماء الفائزين
باجلوائز التشجيعية لعام 2020. وانعقدت االحتفالية السنوية الرابعة إلعالن
الفـائزين في منزل الكاتب الراحل بتكر اثن من شباب الصحفي بالوطن
الـعـربي; أسـعـد الـزلـزلي صـحـفي عـراقي حـر عـلى تـفـرده في الـتـحـقـيـقـات
ـرأة ـنـاطـق احملـررة وقـضــايـا ا االســتـقــصـائـيــة بـشـأن أطــفـال احلــرب في ا
والتحرش في اإلعالم العراقي والثاني أحمد سعيد سيد حسان  صحفي
مصري بـبوابة األهرام على تميزه في التغطية اإلخبارية وسلسلة التحقيقات
عن هـمـوم الالجـئـ الـسـوريـ ومسـارات الـهـجـرة والـتـهـريب وصـعـوبات لم
شاركة نبيل ؤسسة و الشمل. وأقيم احلفل بحضور أعضاء مجلس أمناء ا

الـعربي األم الـعام األسـبق جلامـعة الدول
العـربيـة ومصـطفى الـفقي مـدير مـكتـبة
اإلســكــنــدريـة فــضــلًــا عن حــضـور
ــــســــؤولــــ نــــخـــــبــــة من أبـــــرز ا
والـشخـصـيـات الـعامـة عـلـمًـا بأن
ـرمـوقة حـصل عـليـها 9 اجلـائزة ا
ـــواهب فـــائــــزين من أصــــحـــاب ا
ــتـمـيـزة من شـبــاب الـصـحـفـيـ ا
مـنـذ انطالقـهـا. وفي إطـار الـتزام
ــؤســســة بــتــطــبـيـق إرشـادات ا
الـتـبـاعـد االجـتمـاعي واحلـد من
الــتــجــمـــعــات الــكــبــيــرة  بث
احــتـفــالــيـة الــعــام اجلـاري عــبـر
ـنصة شـبكة اإلنـترنت من خالل ا
ـا ســمح لــلـفــائـز الــرقـمــيــة زوم 
ــشــاركــة بــفــعــالــيـات الــعــراقي بــا

اإلعـالن الــــــــــرســــــــــمـي عـن
الفائزين.

أسعد الزلزلي



ـتـحـدة ال تالحق أنت رئـيـس وزراء صـارت مـواقـفك دولـيـة عـلى مـقـاعـد اال ا
قضية آفلة وأنت مشرق...  

السيـد رئيس الوزراء مـصطفى الـكاظمي.. جـمعنـا لقاء عـابر لم يسـتغرق سوى
دقيـقت مـن الزمن الشـخصي لـكن قرونا مـن الزمن العـام جتمـعني بك.. تاريخ
العـراق منـذ ستـة آالف سنـة ره بـقيـادتك كبـطل وطني يـعلق الـعراقـيون عـليك

آمالهم.
سـتقبل الح قـريبا وألنك شخـصية عـامة.. فيك لـكل عراقي نـصيب من التـفاؤل 

. من خالل إجراءات إتخذتها فأنعشت االمل بالنزاهة واالمان والعيش الكر
.. مـشتـرك بـينـنا.. وألن "العـفو من شـيم الـرجال" ألـفت عـنايـتك الى صـديق قد
ـعلومـات التي وصـلتك عنه رجل محـترم.. نزيه خـدم العـراق متفـانيـا بنظـافة وا
وقف العابر الـذي حصل بينكما فال يـستحق أن تعود إليه.. فات مغـرضة أما ا

زمانه وأنت اصبحت رئيس وزراء وهو بقي كما تركته!  
دولة رئيس الوزراء..

أنت اآلن بطل وطـني فال تقف عند قضـية شخصيـة ولنا إسوة حسـنة بتصرف
االمـام عـلي.. عـليه الـسالم عـندمـا بـقي يدور حـول عـمر بن ود الـعـامري ريـثـما

زال الغيظ الشخصي; ليقتله في اإلسالم.
ـنهـجك الوطـني في الـتصـدي للـفسـاد واحـد من ثالث مـليـون عراقي أنا داعم 
يـتـخذونـك سبـيال الى مـسـتـقـبلـهم فال تـبـدد اجلـهد والـوقت فال تـنـزل من عـلـياء
ـسـلـحـة الى خـصـيم الـبـطل الـوطـني.. رئـيـس الـوزراء والـقـائـد الـعـام لـلـقــوات ا
شخـصي لفـرد من ابـناء الـشعب بـينـمـا أنت في منـصب يـجعل الـتاريخ شـاهدا

لك... 
ا تطـلع الى األمام كـلمة واحـدة منك تـعقد ألجـلها دول ال تلـتفت الى الـوراء إ
العالم إجـتماعات; كي تفسر معناها وحتيط أبـعادها وتستقصي أسبابها وحتلل
مؤديـاتها وإستقراء نتائجها; فال تخضع إلنفعاالتك ألنك أب.. واألب يقوم أوالده

من دون حقد أو أذى يلحقه بهم.
بـالنـتـيـجة ال تـرحل مـشـاكل شخـصـية عـالـقـة بيـنك وأفـراد الى مـوقعك الـقـيادي

رئيـسـا لـلـوزراء في الـعـراق كـله; فـتـبـقى رهـ أحداث واقع
احليـاة اليـوميـة البـسيـطة.. فـردا ب الـشعب وأنت اآلن
رئـيس وزراء فموقف عابر بينك وصديق ال يرقى الى
ــتــحــدة. دولـة مــواقــفك الــدولــيــة عــلى مــقــاعــد اال ا

الرئيس.. أنت مشرق; فال تالحق قضية آفلة...

{ قاض

www.azzaman.com
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ـالية النـيابية امس أعلنت الـلجنة ا
ــوازنـة االحتـاديــة لـعـام عن إعـادة ا
2020 إلى احلــكــومــة مــرجــحـة ان
جتـري احلــكـومـة تـعـديـالت عـلـيـهـا.
وقال مقرر اللجـنة أحمد الصفار في

تـصــريح إن (مـوازنـة 2020 أعـيـدت
الى احلكومة بناءً على طـلبها بعدما
ــان) مـرجــحـاً ان وصــلت قـبــة الــبـر
يـكون الـسـبب هـو(إجراء الـتـعديالت
الية التي تصب في مـسألة العجز ا
ــا تـــتــعــلق بــفــقــرات الــدرجــات ور

الــوظــيــفــيــة وغــيـرهــا). واوضح أن
ان ـوازنة الى الـبر (تأخـر وصول ا
كــان بـســبب  تــخـفــيض االنـفــاق مـا
يـقرب من الـتـرلـيـون أي من  148
الى 146 تــــرلـــــيــــونًـــــا فـــــضالً عن
تـــخـــفــيض الـــعـــجــز الـــذي كــان 81

فأصـبح 76 تـرلـيونًـا).ولـفت إلى أن
(الـلـجـنــة كـانت قـد خـطـطت أن تـقـرأ
وازنة اليـوم اخلميس قراءة أولى ا
ـقـبل  قـراءة ثانـيـة لكن واالسـبوع ا
بـعـد االسـتــرجـاع قـد يـتـأخـر اإلقـرار
). وكان مـجلس الـنواب قد أسبـوع
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اكـد الــنـائـب االول حملـافظ كــربالء جـاسم
الفـتالوي انه سـيتم فـتح عـدة شوارع في
زيـــارة االربــــعــــ وقــــال الــــفــــتالوي في
تـصــريح صـحــفي امس ان (خـطــة الـنـقل
هــذا الـــعــام 2020 ســـتــكـــون افـــضل من
ســابـقــاتـهــا حـيـث سـتــحـتــاج الى امـاكن
نـظامـية واسـعـة جدا لـكـون عمـلـية الـنقل
اصـبـحت ضـرورة مـلـحـة مع زيـادة اعداد

الزوار). 
مشيرا الى (وجود سـاحات جديدة اخرى
على محوري الهنـدية والنجف) مؤكدا ان
(وزارة الـنـقل سـتتـبـنى عـمـلـيـة النـقل مع
تخـصيص جـهد لـلوزارات اخلـدميـة لنقل
الـــزوار وســـنــعـــمل جــاهـــدين عـــلى عــدم
حصول اختناقات خالل الزيارة وسنعمل
عــلى نــقل الــزوار بــشــكل هــاد ومــنــظم

جدا). 
على صعيـد متصل سـيتم اصدار عدد من
االرشـــادات الـــصــحـــيــة مـن قــبل صـــحــة
كربالء بـاالضافـة الى عدد من الـكابـونات
واكب طـبوعـة من اجل توزيـعها عـلى ا ا
اخلـدمــيـة والــزوار خالل زيــارة االربـعـ
فـضال عن الـتـأكيـد عـلى وضع الـكـمـامات
واهـمـيـة التـبـاعـد لـلـزوار في ظل جـائـحة

كورونا). 
واوضح مـصـدر صـحي لـ (الـزمـان) امس
انه (مـن اهم االرشــادات هـــو اســتـــخــدام
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ـــركـــبـــات بـــدءا من الـــكـــمـــامـــات داخل ا
الكراجات بهدف ابعاد اخملاطر عنهم).

 عـلى صــعـيـد مـتـصـل اكـد مـسـؤول قـسم
ــواكـب في الـــعــتـــبـــتــ احلـــســـيــنـــيــة ا
والـعـبـاسـيـة ريـاض نـعـمـة الـسـلـمـان. ان
واكب اخلدميـة في احملافظات واهالي (ا
كــربالء ســيــشـتــركــون في خــدمــة الـزوار

 .( خالل زيارة االربع
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واوضح السلمان لـ (الزمان) امس ان (
ــواكب اصـــدار بــاجــات خــاصـــة لــهــذه ا
وبـالـتــنـسـيق مع الـدائــرة الـقـانـونـيـة في
مديرية شرطـة كربالء كما ان العمل الزال
متواصال حتى االن بتنـظيم تلك الباجات
وكمـا هو مـعمول به سـنويـا). متـوقعا ان
(يــــصـل اكــــثــــر من 10 االف مــــوكب الى
كربالء في غضون االيـام القادمة من اجل
االشتراك في هذه اخلدمة خالل الزيارة).
ـواكب اخلـدمـية الفـتـا االنـتـبـاه الى ان (ا
الـــقـــادمـــة من احملـــافــــظـــات الى كـــربالء
سيـكـون اخر يـوم لدخـولـها هـو اخلامس
عشر من صفر وال يجوز ادخال اي موكب

بعد هذا التاريخ). 
الى ذلك قال مـدير جـمعـية الـهالل االحمر
في كــربـالء حــمــيــد الــطــرفي انه (ســيــتم
ـديـنـة ومـفرزة ـركـز ا نصب 10 مـفـارز 
فـي قــضــاء عـــ الــتـــمــر بــاالضـــافــة الى
تـخـصـيص 3 مـفـارز رجــالـيـة ومـفـرزتـ

عاجلـة حاالت النزف).  واوضح نسويـة 
ـفارز الطـرفي لـ (الزمـان) امس ان (هذه ا
قــد  تــزويـــدهــا بــاكــثــر من 20 نــقــالــة
عاجلة حاالت اشخاص مع 5 فرق طبية 
ـفـارز). مبـيـنا الـنزف وهي مـوزعـة على ا
ان (اخلطـة سيـشـارك فيـها اكـثر من 150

مـنـتـسـبـا ومـتـطـوعـا لـتـقـد االسـعـافـات
االولــيـة واخلــدمـات الـطــبـيــة طـيــلـة ايـام
الـزيـارة).عــلى صـعـيـد مــتـصل اكـد مـديـر
مرور بلدة كـربالء العميـد هيثم الفتالوي
انه (ســـنـــتـــرابـط عـــدة مـــفـــارز مـــروريـــة
باالضافة الى الدراجات النارية وستكون

محافظ كربالء جاسم الفتالوي يوجه بانشاء ساحة وقوف السيارات على محور بغداد ضمن التحضيرات لزيارة االربع لالمام احلس عليه السالم 

ريض WOKLŽ∫ مالك طبي في مستشفى احلكيم يقومون بعملية رفع ورم عظمي من فخذ ا

بـعــقـوبـة ســتـحـقق اهــداف مـتـعـددة
ابـــــرزهــــا احلــــفــــاظ عـــــلى االراضي
احلكومية من التجاوزات خاصة في
مركز احملـافظة بـاإلضافة الى تـوفير
نــافـذة لـلــعـوائـل لـلـراحــة في اوقـات
كـتظة  نـاهيك عن العـطل لألحيـاء ا
خــــلق صـــورة جـــمـــيـــلـــة في االزقـــة
واالحــيــاء وازلت الــتــجـاوزات الــتي
دينة).  اعطت صوره مشوهه عن ا
واشــــار  احلـــــيــــالـي  الى ان (اولى
خــطـوات احــزمـة بــعـقــوب بـدأت في
صطـفى وستـنتقل الى تقاطـع حي ا
ـنـهج ـنـاطق ضـمـن خـطـة  بـقـيــة ا
ومدروسة خاصة وان بـعقوبة فقدت
اكثـر من 3 االف دو من البـسـات
احمليـطة بهـا خالل السـنوات الـعشر

االخيرة) .
فـيـمـا اوضح عـضـو مـجـلس الـنواب
عن مــحــافـظــة ديـالـى احـمــد مـظــهـر
اجلـــبــوري لــ (الــزمـــان) ان (هــنــاك
مــنـاطق في احملــافـظــة حتـولت مــنـذ
عـــامــــ الى جــــدار صــــد رئـــيــــسي
لإلرهـاب مـن خالل تـصـدي ابــنـاءهـا
لــعــشــرات الــهـجــمــات الــتي شــنــهـا
تــنــظــيم داعش والــتي اســفــرت عن
سـقـوط الـعــشـرات من ابـنـاء الـقـريـة

ب شهيد وجريح) . 
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واضـاف اجلـبـوري ان  (ام احلـنـطة
وهي من كـبـرى قـرى شـيخ بـابـا تقع
في منطقـة سترايجيـة وهي مفتوحة
ومــعــقــدة من نـاحــيــة الــتــضـاريس
ـتـكـررة وعـلى الــرغم من نـداءاتـنــا ا
لـلـقـيـادات االمـنـيـة الـعـلـيـا لم نـصل
الى نتيـجة وما يـزال نزيف االهالي
مستمـرا وال يستبـعد حصول نزوح
قـسـري االمـر الـذي قـد يـخـلق ثـغـرة
كـــبــــيــــرة جـــدا تــــســـتــــغل مـن قـــبل
االرهـــاب). وطــالب عـــضــو مـــجــلس
الـنــواب حـكـومـة إلـى  (دعم الـقـريـة
من خالل اجراءات عـاجلـة إلسنـادها
الـقريـة ودعم اهـالـيـها ألنـهم شـكـلوا
جـدار صــد لإلرهـاب لــيس حلــمـايـة
أنــفــســهم فــحــسب بل حلــمــايــة كل
مــحـــافـــظـــة ديـــالى خالل الـــعـــامــ

).   وبــ  اجلــبــوري إن ــاضــيــ ا
(صـنـدوق االعـمـار يـعـتـبـر مـتـنـفـسـا
مـهـمـا لــلـمـدن احملـررة في مـحـافـظـة
ديـــالى وبـــقـــيــة احملـــافـــظـــات كــونه
يؤسس لـتمويل مـشاريع اعـمار هذه
ــنـاطـق الـتي تــعـرضـت لـلــتـدمــيـر ا
الـهــائل بـســبب االعـمـال اإلرهــابـيـة
خـــصـــوصـــا فـي مـــجـــال اخلـــدمــات
االساسية) مـشيرا الى  أن  (مـشكلة
امــوال الـصــنــدوق في ديـالى أن 60
ــنـاطق % مــنـهــا ال تـذهب إلعــمـار ا
ــسـؤولـ احملـررة بل الـى مـنـاطق ا

من أجل حتقيق غايات سياسية).  
وفي سياق متصل ب عضو مجلس
الــنــواب عن مــحــافــظــة ديــالى عــبـد
اخلــالق الـــعــزاوي لــ (الــزمــان)  ان
(قــرى حـوض شــيخ بــابـا فـي ديـالى
وخاصة ام احلنطة تعاني من نزيف
دمــاء مــســتــمـر مــنــذ اعــوام بــسـبب
تــصــديـــهــا لإلرهــاب الــغــاشم الــذي
يحـاول من خالل الـعبـوات والـقنص
والـقـصف بـالـهـاونـات كـسـر صـمـود
االهــالي في مــنـطــقــة سـتــراتــيـجــيـة
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حذر مكتب حقوق االنسان في ديالى
 من اغـالق مــخــيم مــعــســكــر ســعـد
لـلنـازحـ الـذي يـضم اكـثر من 150
اسـرة نــازحـة مـعـلال ذلـك لـظـروفـهم
اإلنــســانــيـة الــصــعــبـة. وقــال مــديـر
كتب صالح مـهدي لـ  (الزمان) إن ا
 (مـكـتب حــقـوق االنـسـان ضـد فـكـرة
اغـالق مــخـــيم مـــعــســـكــر ســـعــد في
الذ الـوحــيـد بــعـقــوبـة بــاعــتـبــاره ا
لـشـريـحـة نـازحـة تعـاني مـن اوضاع
اقتـصاديـة صـعبـة جدا) مـعتـبرا أن
(بقـاءهم في اخملـيم خطـوة انـسانـية
بالغة االهمية لتفادي كارثة انسانية
تــلـوح بــاألفق). واضــاف مــهـدي أن
ـــكـــتب مـع الـــعـــودة الـــطـــوعـــيـــة (ا
ناطق للنازح فـي بعقوبة وبـقية ا
لكن اغـلب االسر الـنازحـة في اخمليم
كـانت بــاألسـاس تـســكن دور الـدولـة
ـنـاطق الـتي نـزحـوا مـنـها قـبل في ا

اجتياح داعش اإلرهابي).  
وأشار مديـر مكتب حـقوق االنسان 
الى أن ( أجـزاء كـبــيـرة من مـنـازلـهم
مـدمـرة وتـقع في قـرى ومـنـاطق غـير
مـستـقـرة لـذا فان عـودتـهم سـتـخلق
مشكلة انسانية في الوقت الراهن) 
داعـيـا الى  (الـتـريث في قـرار اغالق
ــعـــســكـــر حلــ ايـــجــاد احلـــلــول ا

). كمـا ب  مـدير نـاسبـة للـنازحـ ا
ـكــتب في ديـالـى صالح مـهـدي إن ا
نـفلت مشكـلة حقـيقية في (السالح ا
ـتـكرر في ديـالى نظـرا السـتخـدامه ا
النزاعات الـعائليـة وخاصة اخلفيف
ـتوسط مـا أدى إلى سـقـوط قـتلى وا

وجرحى وخلق نزيف دماء). 
ـئـة من وأضـاف مـهـدي  أن (50 بـا
الــنــزاعــات الــعــائــلــيــة تــنــتــهي إلى
اســـتــخـــدام الــسـالح وهــذه نـــســبــة
تــسـتـدعـي االنـتـبــاه من أجل تــبـيـان
خــطــورة وفــرة الــسالح وتــداعـيــاته
الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـى الـــســـلم األهـــلي
واجملــتـــمــعي نــاهـــيك عــــن ســقــوط

ضحايا). 
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ومـن جــانب آخــر  قـــال قــائــمـــمــقــام
قـضـاء بـعـقـوبـة عـبدالـلـه احليـالي لـ
ان (قـائمـمقـامـية بـعقـوبة (الزمـان ) 
اطـلقت بـرنـامج حـمل عنـوان احـزمة
بعقـوبة ويهـدف الى رفع التجاوزات
على كل االراضي في مـركز مـحافـظة
ديــالى وحتــويــلــهــا الى مــتــنــزهـات
وحـــدائق هــامـــة في مــســـعى خلــلق
احـــزمــة خــضــراء تــعـــالج مــشــكــلــة
انــحـســارهــا في الـســنــوات الـعــشـر
اضية والتي بلغت بنسبة 40%. ا
واضــــاف احلـــيــــالي  ان  (احــــزمـــة

تـــشــــكل بـــوابــــة حلـــوض حــــمـــرين
بـالـكــــــامل). واضـاف الـعـزاوي انه
(طالب وزارة الدفـاع باستـثناء شيخ
بـابـا من خالل اعـطـاء قـرار بـتطـويع
ـنطـقة ودرء ـسك ا قوة من ابـنـاءها 
مــخــاطـر االرهــاب الــذي بــدء يــكـثف
هجمـاته في اآلونة االخيـرة ما اسفر
عـن ســقـــوط ضــحـــايــا في صـــفــوف
ـنطقـة حيوي دنيـ الفتا الى ان ا ا
وقـدمت دمـاء زكيـة ودعـمـهـا ضرورة
امـنـيـة وانسـانـيـة لـتـفـادي اي نزوح
سوف يشكل معضــــلة امنية كبيرة)

 .
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الــنـائب عـن مـحــافـظــة ديـالى مــضـر
ان الـــــكــــــروي قـــــال لــ (الــــــزمـــــان) 
(صـــنـــدوق االعــمـــار خـــصص خالل
ـاضـيـة نـسـبة %14 من الـسـنوات ا
االموال لـتمـويل مشـاريع خدمـية في
ديــالى لــكــنــهــا تـشــكل نــســبــة غــيـر
مـنصـفـة قـيـاسا بـحـجم الـضـرر بالغ
في مـنــاطق ومـدن مـتــرامـيـة خـاصـة
جلوالء والسعدية). واضاف الكروي

انه (عـــقــد لـــقــاء مــوسـع مع رئــيس
ـراجـعـة صـنـدوق االعـمــار وطـالب 
شـــامــلـــة حلــصـــة ديــالى واعـــتــمــاد
معايـير محـددة منهـا الكثـافة وحجم
ــسـاحــة لــتــحــديـد الــضــرر ولــيس ا
االمـــوال الفــتـــا الى ان ديــالـى تــضم
حـالــيـا مـدن صـوت مــجـلس الـنـواب
عـــلى انـــهــا مـــنــكـــوبــة وهـي بــأمس
احلـاجـة لتـمـويل مـشـاريع اخلـدمات
االســاسـيــة). فـيـمــا قـال مــديـر اعالم
صـــحــــة ديـــالى فـــارس الـــعـــزاوي لـ
(الــزمــان) ان (صــحــة ديـالـى اجـرت
فـحـوصـات مـخـتـبـرية لـ772مـسـحة
جديدة تب بان68 منهـا موجبة اي
مصابة بينها 5 للكوادر الصحية) .
واضـــاف الـــعـــزاوي ان (63 حـــالــة
مــصــابـــة تــمــاثـــلت لــلـــشــفــاء خالل
اضـية فـيـما سـجلت السـاعات 24 ا
حـالـة وفــاة واحـدة  مـشـيـرا الى ان
تراكمية حاالت االصابة ارتفعت الى
8888 حــالــة فـيــمــا حـاالت الــشــفـاء
بـــــلـــــغت 8298 وحـــــاالت الـــــوفـــــاة

199حالة).
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أكــد فـي وقت ســابق بــيـــان تــســلّــمه
مــوازنــة 2020 من احلــكـــومــة وفي
الـسيـاق نـفسه أفـاد وزيـر التـخـطيط
خـالد بـتـال النـجم بـأن الـتركـيـز على
الـبـنى الــتـحـتـيـة وتـوفـيـر اخلـدمـات
وزيـادة تـخـصــيـصـات سـتـراتـيـجـيـة
الــــتــــخــــفــــيـف من الــــفـــــقــــر من اهم
الـــــتـــــوجـــــهــــــات واألولـــــويـــــات في
ــوازنــة الــعــامــة اســتــراتــيــجــيـــة  ا

قبلة.  للسنوات الثالث ا
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ونقل بيان للـمكتب االعالمي للوزارة
عــنه قـوله ان (تــركـيـز ســتـراتـيــجـيـة
ــوازنـة في اجلــانب االســتـثــمـاري ا
سيـكون عـلى إعمـار البـنى التـحتـية
واخلــدمــات في احملــافــظــات كــافــة
ــكـانــيـة وفــقـا لــفـجــوات الـتــنـمــيـة ا
ـعـايـيــر الـتـخـطـيـطـيـة واألنـشـطـة وا
ـستـشـفـيات االقـتـصاديـة  واكـمـال ا
شاريع قيد للتنفيذ وضمان إجناز ا
ـــتـــلـــكـــئـــة ـــســـتـــمـــرة وحتــــريك ا ا
ـتـوقـفـة من خالل ايـجـاد اآللـيات وا
نـاسـبة لـلـتمـويل وإشـراك القـطاع ا
اخلـاص) مـضـيـفـا ان من االولـويات
االخـرى ايضـا (الـدفع بـاجتـاه إجناز
ـشـاريع االســتـراتـيـجـيـة ذات االثـر ا
ضاعف وتـوفير اخلـدمات  فضال ا
عن اســـتــيـــعـــاب تـــداعـــيـــات األزمــة
الـية وتـأثـيراتـهـا على الـصحـيـة وا
الـتـنمـيـة). واكـد البـتـال (أهـمـية دعم
ـنـفذة شـركـات ومـؤسـسـات الـدولـة ا
لــلــمـشــاريع وزيــادة تــخـصــيــصـات
صــنــدوق االعــمــار وتــســريع عــودة
ــوازنـة الــنـازحــ من خالل زيــادة ا

الـــتـــشـــغــيـــلـــيـــة لـــوزارة الـــهـــجــرة
هـجرين) مـبينـا ان (ستـراتيـجية وا
ــقـبــلـة ــوازنــة لألعـوام الــثالثــة ا ا
ســـــتــــــركـــــز أيـــــضـــــا عــــــلى زيـــــادة
تخـصيصـات ستراتـيجـية التـخفيف
ـالــيـة من الــفــقـر). ســونـفـت وزارة ا
صـحة مـا تـردد بـشأن صـدور مـذكرة
اعـتــقـال بــحق وكـيل الــوزارة وكـالـة
وازنة  االحتادية ومدير عام دائرة ا
. وقـالت في بـيـان امس انـهـا (تـنـفي
مـــا نـــشـــرته بـــعض وســـائل االعالم
بشأن صدور مذكـرة اعتقال بأمر من
رئـيس الــوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـمي
بحق وكيل الوزارة وكالة ومدير عام
وازنـة طـيف سـامي) مـؤكدة دائـرة ا
ان (سامي مـازالت مسـتمـرة بعـملـها
في الـــــــوزارة وعـــــــلـى الـــــــوكــــــاالت
اإلعالمية توخي الدقة في نشر هكذا

أخبار مغرضة). 

مـهـمـتــهـا مـتـابـعـة تـنـظـيم حـركـة الـسـيـر
للمركبات ومعاجلة حاالت االختناق التي
حتـصل). مــوضـحـا لـ (الــزمـان) امس انه
(سيتم خالل هـذه الزيـارة اشراك عدد من
رور ـرورية وعـدد من ضبـاط ا الكات ا ا

ديرية).  العامل في ا
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ال نذيع سراً اذا قلنا :

ـعرفـة به فكـلـما عـظُمت ان اخلـشـية من الـله تـتنـاسب تنـاسـبا طـردياً مع عـمق ا
مساحة العلم بالله كانت اخلشية منه عظيمة وكبيرة للغاية .

أال ترى .
أنَّ االنـبـيـاء والـرسل وأولـيـاء الـلـه لم تـسـتـطعْ كلُّ اغـراءات الـدنـيـا ومـفـاتـنـهـا أنْ
جتـرهم لـلـوقـوع بأفـخـاخـها  حـيث عـظُم اخلـالقُ في أعـيـنـهم فصـغـرُ عـنـدهم ما

. دُونَهُ
ال فضالً عن احلرص الفظيع عليه.. وبالتالي فانهم لم يقعوا أُسارى حبّ ا
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ال  –كما هو معلوم  –ليس غايةً في نفسه  وا

ا هو وسيلة للحصول على ما يحتاجه االنسان من مستلزمات حياته  وا
واذا كانت ثـمـة أمنـيات تـراود أذهان مـعظـم النـاس في ثراءٍ عـريض فانّ ذلك ال

يعني أنهم جميعاً أصبحوا عبيداً للصنم الرهيب .
ال يـتحول الى صنم يُعبد عند فريقٍ واحد فقط وهم اولئك الذين ال يعنيهم أنّ ا

ال  فهم يدورون مداره في كلَّ خطوة من خطواتهم . في الدنيا إالّ أكتناز ا

انه الصنم الذي يطوفون حوله صباح مساء  ويكفّون عن ذلك وال يفترون .
أمـا الـعـقالء من الـنـاس  فـضالً عـن االبـرار وذوي الـبـصائـر  فـانـهـم يـعـتـبرون
الثـروَة نعمة من الله يـجب ان يؤدوا شكرها  وشـكرها لن يكون بـالقول فحسب
ـشـاريع الـنـافعـة  ويـتـعـهدون  بل بـالـقـول والـعمل  ومن هـنـا تـراهم يـقـيمـون ا
ـستـضعـف والـبـائسـ بشـكل خـاص  بكل ألـوان الرعـاية األُسـر الـعفـيفـة  وا

والبر ..
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ال قائالً : ا خاطب الشاعر العربي عابد ا وقد
أيا من عاش في الدنيا قليالً 
وأفنى العمرَ في قِيلٍ وقالِ
وأتعب نفسه فيما سيفنى
وجَمّعَ مِنْ حرامٍ او حاللِ 

هَبْ الدنيا تُقاد اليك طوعاً 
أليسَ مصيرُ ذلك للزوال ?

ال غاية ال وسيلة  – ن جعل ا ال واختزانه  – فمن يكدح لتكديس ا
لن يذوق طعم الراحة على االطالق .
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وقد وقـفتُ على مـا كتبه رجل من أصـحاب الثـروة االسطوريـة قبل موته  ورأيت
ان انقل لـكم ما قاله الشتماله عـلى افكار وخواطر ونصائح قـد تكون مجهولة او

منسية عند الكثيرين .
سـالك الـفاسـدة وبؤس فـيدة عـلى خـطل ا ُـنهـبـات ا ومن هـنـا فانـهـا تعـتبـر من ا

الغارق في بحار احلرص الذميم .
ـلـيـارديـر سـتـيف جـوبـز مـؤسس شـركـة (أبل) لـلـبـرمـجـيـات  الـذي تُـوفيَ بـعـد ا
صراع طـويل مع مرض الـسرطـان وتـرك وراءه عنـد رحيـله شركـة بلـغت قيـمتـها

السوقية 700مليار دوالر أمريكي وهي أغلي شركة في التاريخ  كتب يقول :
"لـقـد وصـلتُ لِـقِمَّـةِ الـنـجـاح في األعمـال الـتـجـارية.. في عـيـون اآلخـرين حـياتي
كانت رمـزًاً للـنجـاح ومع ذلك وبـصرف الـنظـر عن العـمل كان لـدي القـليل من

الوقت للفرح. وأخيرًا في النهاية ثروتي هي مجرد حقيقة أنا معتاد عليها.
ـستـشفى أتـذكر حـياتـي الطـويلة ـدد على سـريري في ا في هذا الـوقت وأنا 
أدرك أن جمـيع اجلوائـز والـثروات الـتي كنت فـخوراً جـداً بـها أصـبحت ضـئيـلة

وت الوشيك. وغير ذات معنىً مع إقتراب ا
ــعــدات الـــتــنــفس في هــذا الـــظالم وعــنـــدمــا أنــظـــر إلى األضــواء اخلــضـــراء 

وت يقترب مني. يكانيكية أشعر بِنَفَسِ ا االصطناعي وأنصت ألصواتها ا
ـال لـبـقـيـة اآلن فـقط أفـهم بـعــد أن أمـضـيت حـيـاةً مـحـاوالً جـمع مــا يـكـفي من ا

حياتي أن لدينا ما يكفي من الوقت لتحقيق أهداف ال تتعلق بالثروة فقط.
كن أن يجب أن تـكون أهدافنا أكثر أهمية ....  عدم التوقف عن مالحقة ثروة 

يجعل منك مجرد شخص منهك أو كائن آلي.
ـكن أن تــشــعـر بــاحلب. احلب كــامن في قــلب كل واحــد مــنـا نـحـن كـائــنــات 
ومـصـيـرنا يـجب أن ال يـكـون فقط اجلـري وراء األوهـام الـتي تبـنـيـها الـشـهرة أو

ال الذي أفنيت من أجلهما حياتي ا
كنني أن آخذهما معي اآلن. وال 

كنني أن آخذ معي إال الذكريات التي تَعَزَّزَتْ باحلب. ال 
هذه هي الثروة احلقيقية التي سوف تتبعك. وسوف ترافقك

وستعطيك القوة والضوء للمضي قدمًا وإلى األمام.
كن أن يسافر آالف األميال وهكذا تصبح احلياة ال حدود لها. احلب 

انتقل إلى حيث تريد أن تذهب. إ
اسْعَ للوصول لألهداف التي تريد حتقيقها. كل شيء كامن في قلبك ويديك.

ما هو أغلى سرير في العالم?
ستشفى. إنه سرير ا

ـكنك كـنك اسـتئـجـار شخص لـقيـادة سـيارتك ولـكن ال  ـال  إذا كان لـديك ا
استئجار شخص لِحَمْلِ مرضك وآالمك بدالً عنك.

ـفقـودة مَهْـمَا غَـلَى ثمـنهـا. ولكن هـناك شيء ـادية ا كن الـعثـور على األشـياء ا
كنك أن جتده أبدا عندما ستفقده: إنه "احلياة". واحد ال 

رحلة التي نعيشها من مراحل حياتنا سَنَضْطَرُّ مهـما كانت ا
واجهة اليوم الذي سيسدل فيه الستار. في النهاية 

اجـــمع كـــنــزك مـن حب عــائـــلـــتك من حـب زوجــتكَ أو
زوجكِ من حب أصـدقـائك. اع بـنـفسك جـيـداً واهتم

بأقربائك. 
ًا وحلـيمًـا مع اآلخرين فال تدري كم كن عـطوفًا وكـر

من الوقت بقى لك.
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جنـح فـــريق طـــبي فـي مـــســـتـــشـــفى
احلـكــيم الـعــام في الــنـجف امس من
ريض إجراء عملية جـراحية خاصة 
بـعــمـر 37 عــامـا  فــيــهـا رفع ورم
عـــظـــمي مـن الـــفـــخــذ .وقـــال رئـــيس
الـفريق جـراح الـعـظام واإلسـتـشاري
حمد الـله البصـيصي في بيـان تلقته
(الــزمــان) امس انـه (تــمــكن الــفــريق
ـــؤلف مـن أخـــتـــصـــاصي الــــطـــبي ا
جــراحــة الـقــلب واألوعــيـة الــدمــويـة
اإلستـشاري الـدكـتور طـارق الشـمري
وإخـتصـاصي الـتـخديـر عـادل فاضل
مع فـريق صــحي مـســاعـد مـؤلف من
اجلراح م.فـني وسام رحـيم ومسـاعد
تخدير حوراء كـامل  جنحنا بأجراء
ريض) .وب عقـده لهذا ا العملـية ا
الــبـصــيـصي أن (خــطـورة الــعـمــلـيـة
تــكــمن فـي أنـهــا قــد تــؤدي الـى بــتـر
الـفخـذ لـلمـريض  بـسبب كـبـر الورم

والتصاق الشريان بالعظم الفخذي 
وان نــســبــة اخلـطــورة فــيــهــا كـانت
عــالــيــة). مــوضـحــاً انه (بــعــد عــنـاء
طــويل وجــهـود كــبــيــرة في عـمــلــيـة

اســـتـــمــرت ســـاعـــتـــ ونــصف  
إجنـاز الـعـمـلـيـة بـنـجـاح دون أجراء
الـبـتـر وبـقـى الـفـخـذ مـحـافـظـاً عـلى
وضـعه الــطـبـيـعي مـع احلـفـاظ عـلى

شريان الـفخذ) .من جـانبة قـال مدير
صــالــة الــعــمــلــيــات في مــســتـشــفى
احلــكــيم الــعــام كــامـل شــلــيــبـة : أن
الــــفـــريق الـــطـــبـي اجلـــراحي  عـــمل
بجمـيع طاقاته لـلمحـافظة عـلى فخذ
ـا له من آثـار ـريض وعـدم بـتـره   ا
ـسـتـقبـلـية  أن كـبيـرة عـلى حـياته ا
ريض كـان بـعاني  من اآلالم لـعدة (ا
ســـنــوات  وكــثــيـــراً مــاكــان يــواجه
بقرارات لبتر الفخذ) .مضيفاً (إال أن
الــفـــريق الــطـــبي وبـــهــمـــة األطــبــاء
وبـتـوفـيق من الـله   جتـاوز الـبـتر
وإنــقــاذ الـطــرف الــسـفــلي وتــكــلـلت
العملية بالـنجاح). من جهتها قدمت
ريض شكرها للفريق الطبي عائلة ا
ا بذلـه من جهود طـيبـة أسهمت في
احلــفــاظ عـلى الــطــرف الــسـفــلي من
ــريض فــرصــة الـــبــتــر  ومــنــحـت ا
العـيش دون أن يـخـسر أحـد أعـضاء

جسمه ويقضي بقية عمره معاقا.

عبد اخلالق العزاوي

 أحمد الصفار
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{ نـــــويـــــورك - ا ف ب:  يـــــخـــــضع
مجلس إدارة شـركة بوينغ االمـيركية
ــزيـد من الــتـدقـيـق بـسـبب دوره في
اإلشـــراف عـــلى صـــانـع الـــطـــائــرات
الـعـمالق قـبل حتـطم طـائـرتي بـوينغ
من طـراز  737مــاكس مـا أســفـر عن
مـقـتل  346شـخـصـا.ووردت أسـمـاء
ــســؤولـ نــحــو  24شـخــصــا من ا
الـسـابـقـ واحلـالـي فـي بويـنغ في
دعوى قـضائـية حديـثة تـصف سلوك
شاكل مجل اإلدارة بالـسلبيـة جتاه ا
الــتــشــغـيــلــيـة فـي طـرازات ســابــقـة
بالغة في الثـقة بتفسيرات رئيس وا
مــــجـــلـس االدارة الــــســــابق دنــــيس
.فقد أدى مولينـبورغ بشأن الكـارثت
جتــــاهل أعــــضـــاء مــــجـــلس االدارة
وبـيـنـهم ديـفـيـد كـالهـون الـذي خـلف

مـولــيـنــبـورغ ل"حتــذيـرات خــطـيـرة
مــتــعــلـــقــة بــالــسـالمــة" الى "كــارثــة
تــاريـخــيــة في إدارة الــشــركـة" وفق
نص الدعوى الـتي  التقـدم بها في
حـزيـران/يـونـيـو في مـحـكـمة ديالور
وكشفت عنـها اجلمعـة صحيفة "وول
ـدع سـتريت جـورنـال".وقال أحـد ا
وهـو مراقب واليـة نيـويورك تـوماس
دي نــابـولـي إن "مــا اسـتــوجـب هـذه
الـدعـوى هـو إعـفــاء أعـضـاء مـجـلس
االدارة ومـسؤولـ كبـار من مهـامهم
ـــســاهـــمــ حلـــمــايـــة الـــشــركـــة وا
ـــقـــاضــاة فـــيــهـــا".وأضـــاف "هـــذه ا
أسـاسـيـة لـبـويـنغ من اجـل اسـتـعادة
الـــثـــقــــة بـــعـــمـــلــــيـــاتـــهـــا واالقـــرار
ـســؤولـيــتـهــا عن سـوء الــتـصـرف
الي".وردت بوينغ وتعزيـز وضعهـا ا

رفوعة بأنها ستواجه هذه الدعوى ا
ضـدهــا في احملـكـمــة.وقـال مــتـحـدث
ـكن أن نـتوقع بـاسم الـشـركـة "كـمـا 
من مدع يتـقدمون بدعـوى قضائية
كــهـذه فــإن الــشــكـوى تــقــدم صـورة
مـضـلـلة ومن جـانب أحـادي ألنـشـطة
بــويـنغ ومـجــلس إدارتـهـا خالل هـذه
الــفــتــرة".وأضــاف "نــعــتــقــد أن هـذه
االدعــاءات تـفــتــقـر إلى الــصالحــيـة
وسـنــسـعى الى أن يــتم رفـضــهـا في
وقت الحـق من هـذا الــعـام".وحــظـيت
الـدعـوى بـاالهـتـمـام كـونـها تـأتي مع
وافقة قرب نيل طائرة  737ماكس ا
الـتـي طـال انـتــظـارهــا من الـهــيـئـات
الـتنـظـيـمـيـة لـلسـمـاح بـعـودتـها الى
ـديـر الـتـحـلـيق مــجـددا.كـمـا كـشف ا
التـنفيـذي للوكـالة األوروبيـة لسالمة

الطـيران باتـريك كاي اجلمـعة أنه قد
يُــسـمـح لــطـراز بــويــنغ  737مـاكس
بـــالــتـــحـــلـــيق مـــجــددا فـي األجــواء
األوروبــــيــــة فـي "نــــهــــايــــة الــــعـــام"
ــرفـــوعــة ضــد احلـــالي.والــدعـــوى ا
مــجــلـس اإلدارة والـتـي  اخــضـاع
مـعـظـمـهـا لـلـرقـابـة تـتـضـمن قـسـمـا
مــطـوال حـول عالقـة مـولـيـنـبـورغ مع
أعـضــاء مــجـلس االدارة فـي الـفــتـرة
الــتـي أعـقــبت أول حــادث حتــطم في
تشـرين االول/أكتـوبر .2018وذكرت
الدعوى أنه "عقب حتطم طائرة ليون
إيــر لم يـتــخـذ اجملــلس أي خـطـوات
للتحقيق من هيـكلية تقارير السالمة
في بـويــنغ" مـضـيــفـة كــمـا "لم تـسع
بوينغ لفهم سـبب حتطم طائرة ليون

اير".
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الى الـقـدرة على اتـخاذ االحـكام
ناسبة,فهي تهتم فـقط بتنفيذ ا
مـا صــمــمت ألجـلـه دون الـنــظـر
الى مـاهـو صـحـيح وخـاطئ في

هام. تنفيذ ا
 •عـــدم قـــدرة انـــظـــمـــة الـــذكـــاء
االصـطـنـاعي علـى تغـيـيـر نـظام
عــمـــلــهــا وتــطـــويــره في حــالــة
تـلـقـيـهـا نـفس الـبـيـانـات في كل
مره  ,وهــذا االمـر قـد يـجــعـلـهـا
ـــة الــفـــائــدة فـي مــرحـــلــة عـــد

معينة.
 •افــــتـــقــــار انــــظـــمــــة الــــذكـــاء
االصــطــنــاعي الى االســتــجــابـة
لـلـظـروف والـتــغـيـرات الـتي قـد
وعدم حتـدث في بـيـئـة الـعـمل  ,
قـدرتـهـا عـلى االبـداع واالبـتـكار

كقدره البشر على ذلك.
 •االســتـــغــنــاء عن الــعــديــد من
ـــوظــفــ والــعــمــال نــتــيــجــة ا
اســــتـــخـــدام انـــظــــمـــة الـــذكـــاء
االصـطـنـاعي واالعـتـمـاد عـلـيـها

بدال من االنسان.
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صـــوفـــيـــا هـي روبـــوت شـــبـــيه
بـــالـــبــــشـــر صـــمـــمــــته شـــركـــة
وجودة "هانسون روبـيتكس " ا

في هونك كونغ . 
وقـد صمـمت كي تتـعلم وتـتأقلم
مع السـلوك البشـري وتصرفاته
 ,ولـكي تعـمل مع البـشر  ,حيث
قــدمت في عــدة مــؤتــمــرات الى
الـعــلن . وقــد حـصــلت صـوفــيـا
على اجلنسية السعودية لتكون
اول روبـــــوت يــــــحـــــصـل عـــــلى
جـــنـــســـيـــة وذلك في اكـــتـــوبـــر

.2017
جـرى تـشغـيل الروبـوت صوفـيا
في  19/4/2015وصــــــــمــــــــمت
ــمـــثــلــة شـــكــلــيـــا بــنــاء عـــلى ا
البـريـطانـيـة " اودري هيـبورن "
وتـــعــرف صـــوفــيـــا بــشـــكــلـــهــا
وتـصـرفهـا الـشـبـيـهـان بـالـبـشر
مــقـارنــة بــالـروبــوتــات االخـرى
الـسـابـقـة . ولـدى صـوفـيـا ذكـاء
اصـطـنـاعي وامـكـانـيـة مـعـاجلـة
البـيانـات الـبصـرية وقـدرة على
تــمــيــيــز الــوجــوه . كــمــا انــهــا
حتــاكـي االيــحــاءات الــبــشــريــة
وتعابير الوجة  ,ولديها القدرة
على االجـابة على اسـئلة مـعينة
واجــراء حــوارات بــسـيــطــة في
مـواضيع محـددة كالـطقس على
ـــثـــال . يــــســـتـــخـــدم ســـبـــيـل ا
الــروبــوت كــذلك تــكــنــولــوجــيـا
تــعــرف عــلى الــكالم من شــركــة
الــفــابـت الــشــركـــة االم لــغــوغل
وصمم النظام ليصبح اذكى مع

الوقت.
صـمم ديفـيد هـانسـون الروبوت
صـوفـيــا لـيـكـون رفــيـقـا مالئـمـا
لـكبار الـسن ولدور الـعجزة  ,او
ناسبات ساعدة احلشود في ا
الكبـيرة او الساحـات العامة او
ماشابه  ,ويأمل ان تـكون قادرة
ـا عــلى الــتــفــاعل مع الــبــشــر 
يكفي لتمتلك مهارات اجتماعية
ان الــروبــوت صــوفــيــا احــدثت
ثـورة جــديـدة في عــلـوم الــذكـاء
االصـــطــنــاعي وبـــدأت تــطــويــر

متسارع في هذا اجملال.
مستقـبل الذكاء االصطناعي في

العراق 
تـقدمة والعديد ان دول العالم ا

من دول الـعالـم الثـالث انغـمست
في تـطــويـر واســتـخـدام انــظـمـة
الــذكــاء االصــطـــنــاعي في شــتى
اجملــــاالت بـــــدءأ من الـــــهــــواتف
الــذكـيـة الى الــسـيـارات او حـتى
ــنــازل الــتـي تــعــمل بــالــنــظــام ا
الـــذكي وغـــيـــرهـــا من اجلـــوانب
تعددة وعلى الرغم بان العراق ا
تـــخــلف كـــثــيـــرا في اســـتــخــدام
الــــــكـــــــثــــــيــــــر مـن الــــــنـــــــواحي
الــتـكــنــولـوجــيـة والــعــلـمــيـة في
الـــســنـــوات الــثـالثــ االخـــيــرة
نـتــيـجــة احلـصــار من قـبل اال
تحدة واالحتالل االمريكي بعد ا
عام  2003واحلكومـات العراقية
ــتـعـاقــبـة بـعـد  2003سـاهـمت ا
مساهـمة كبيـرة في جعل العراق
مــتـخــلف في هــذا الـشــأن. لــكـنه
باالمـكان ان يتجـاوز العراق هذا
الـتــخـلـف من خالل تــبـني خــطـة
استـراتيجيـة متكامـلة الستخدام
الـــذكــاء االصــطــنـــاعي في كــافــة
اجملــاالت لـيـصـبـح الـعـراق اكـثـر
ذكاء وما عـليه في حتس االداء
في كــــافـــــة اجملــــاالت مع زيــــادة
الناجت احمللي والعمل مع اجليل
اجلـــديـــد من احلــكـــومـــات الــتي
تــبــني خــطــطــهــا عــلـى الــعــلـوم
ساعدة اخلبراء والتكنولوجيا 
واســاتــذة اجلــامــعــات احملــلــيــة
واالجـــنـــبـــيــــة. يـــجب ان يـــدخل
تــــــــدريـس بــــــــرامـج الــــــــذكــــــــاء
االصطـناعي مـنـذ الصـغر لـطلـبة
ـــدارس االبـــتـــدائـــيـــة عـــلى ان ا
يـدرس في اجلـامـعـات الـعـراقـيـة
لــنــيـل شــهــادة الــبــكــالــوريــوس
ــاجــسـتــيــر والـدكــتــوراه فـيه وا
وبــنــاء قــاعــدة قــويــة في مــجـال
الـــبـــحث والـــتـــطـــويــر بـــجـــانب
اسـتثمـار احدث تقـنيات وادوات
الـذكـاء االصـطـنـاعي وتـطـبـيـقـها
في شـتى مـيادين الـعـمل بـكـفاءة
سـتوى  ,واسـتثـمار كل رفـيعـة ا
الـــــطــــــاقـــــات نـــــحـــــو االمـــــثل ,
ـوارد واالمـكـانـيات واسـتـغالل ا
ــتــوافــرة ــاديــة ا الــبــشـــريــة وا

بطريقة خالقة . 
يــجـب اطالق حــمالت لـــتــوعــيــة
وتـثـقـيف الـنــاس بـجـمـيع فـئـاته
ــفــهــوم الــذكــاء االصــطــنــاعي
لتسهيل انتشار التطبيقات التي
تعـتمـد عـلى هذه الـتقـنيـة وخلق
ــؤســســات وعي لــدى مـــديــري ا
ـوظـفـ في الـقـطـاعـ الـعـام وا
واخلــــاص بــــأهــــمـــيــــة الــــذكـــاء
االصــطــنــاعي واســتــخـدامــاته ,
لـتــسـهـيل تـبـني هــذه الـتـقـنـيـة .
ـمكن ومن القـطـاعـات الـتي من ا
الـبـدأ بـهـا مـثل الـشـرطـة والـنـقل
والـتـعـلـيم والـصـحـة واخلـدمـات
ــقــدمــة لــلـــجــمــهــور لــتــصــبح ا
الـكـتـرونيـة لـتـساعـد في الـتـغلب
عـلـى الـروتــ والـبــيـروقــراطـيـة
والــفــســـاد واالســراع في اجنــاز
ـعـامالت من خالل بـلـوك تـش ا

.Block chain 
وألجل اجنـاح مـثـل هـذه اخلـطط
في الـــعـــراق فــــأنه يـــجب رصـــد
ـــيـــزانـــيـــات لـــهـــذه االنـــظـــمــة ا
والــتـــطــبـــيــقـــات حــتى يـــصــبح
تطبـيقـها جـزء مكـمل في حيـاتنا
الــيـومــيــة ونـصل بــالــعـراق الى
الــتــطـــور الــنــوعي لـــكي نــلــحق

ي . بالركب العا

االصـــــطـــــنـــــاعـي الـــــعـــــديـــــد من
الـتـطـبـيـقـات الـتي اصـبـحت ذات
اهمـية لـلحـياة الـيومـية لالنـسان
ويعد الهـاتف الذكي وما يحتويه
من انـظـمـة ذكيـة مـتـنوعـة كـنـظام
واقع,احـد ابرز االمـثـلة حتـديـد ا
عـلى حـاجـة االنـسـان لـتـطـبـيـقات

الذكاء االصطناعي اخملتلفة.
 •اسـتـخـدام الـذكـاء االصـطـنـاعي
لتقد اخلدمات: اعتمدت العديد
ـــؤســســـات الـــكــبـــرى عــلى من ا
انظمة الذكـاء االصطناعي لتقد
اخلـــدمـــات لــعـــمالئـــهـــا بــدال من

وظف التقليدي. ا
تكررة :  •التخلص من االعـمال ا
ـكن اســتـخــدام انـظـمــة الـذكـاء
االصــطــنـاعي لــلــقـيــام بـاالعــمـال
االعـتــيـاديــة الـتي تــتـطــلب نـفس
الـــيــة الــعــمل فـي كل مــره . كــمــا
ــكن اســتــخــدام هــذه االنــظــمـة
لـلـقـيـام بـاالعـمـال الـتي قـد تـشكل

خطرا على حياة االنسان.
 •تـقـد الـرعـاية الـطـبـيـة: يـوجد
الـــعــــديـــد من انــــظـــمــــة الـــذكـــاء
االصـطـناعي الـتي تـقـدم الـرعـاية
الطبـية لألنسان  ,وذلك من خالل
اجهزة محاكاة اجلراحة  ,او تلك
الـتــطـبـيــقـات الـتي تــسـاعـد عـلى
كـشف االضطـرابات الـعصـبية او
تلك الـتي تـتيـح للـمريـض معـرفة
االثار اجلانبية لألدوية ,كما البد
مـن ذكــر تـــطــبـــيــقـــات اجلــراحــة
االشـعــاعـيــة الــتي سـاعــدت عـلى
امـكانـيـة اسـتـئـصال االورام دون
احلـــــاق اي اذى بـــــاألنـــــســـــجــــة

السليمة احمليطة.
 •الـقــدرة عـلى مـعــاجلـة كم هـائل
من الــبـيــانـات : بـأمــكـان انــظـمـة
الـذكـاء االصـطـناعـي التـعـامل مع
كم هـائل من البـيانات وتـخزيـنها

ومعاجلتها.
 •الـدقـة وتـقـلـيل هـامش اخلـطـأ :
ان اســـتـــخــدام انـــظـــمــة الـــذكــاء
االصطـناعي يـساهم في احلد من
نــســبــة اخلــطــأ الــتـي قــد حتـدث
هام ,عدا عن الدقة اثنـاء تنفـيذ ا

هام. الكبيرة في تأديه هذه ا
 •الــقــيــام بــاالعــمــال الــصــعــبــة:
تــــســــتـــطــــيع انـــظــــمـــة الــــذكـــاء
االصطناعي القيام باألعمال التي
قـد يــعــجـز الــبـشــر عن تــأديـتــهـا
,كعـملـيات الـتنـقيب واسـتكـشاف
االمــاكن الــتي يــصـعب الــوصـول

اليها كقاع احمليطات.
 •عــدم حتــكــيم الـــعــاطــفــة: عــلى
عــكس االنــســان اليـتــأثــر الــذكـاء
االصــطـــنــاعي بــأيـه عــواطف قــد
تعـيق سيـر العمل ,فهذه االنـظمة
ـا تعمل زاجـية وا ال تـتصف بـا
ا وفق طـريـقة تـفـكـير مـنـطقـيـة 
يــجـــعـــلــهـــا قــادرة عـــلى اتـــخــاذ
القـرارات الـصـحـيـحة خالل وقت

زمني قصير.
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 يوجد العديد من السلبيات التي
تــتــرتب عــلى اســتــخــدام الــذكـاء

االصطناعي منها 
ما يلي :

 •الـتــكـلــفـة الــعـالــيـة ألســتـخـدام
انـــظــمـــة الـــذكـــاء االصـــطــنـــاعي

وحتديثها وصيانتها.
 •عــــدم وعي انــــظــــمــــة الــــذكــــاء
االصـطناعي بـاالخالقيـات والقيم
الـبـشـريـة ,فـهـذه االنـظـمـة تـفـتـقر
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لـكي النـظـلم احلـاضـر بـالـتـفـسـيـرات والـتـحـلـيالت الـنـظـريـة حـول اإلحلـاد
ــاضي الـتــاريـخي ونــشـعل الــقـضــيـة بــنـار ذات لــهب دون اسـتــحـضـار ا
توالـية ألن اإلحلاد ظـاهرة تاريـخية ال تـرتبط بزمن واالجتـماعي بأحـداثه ا
سبـبات بـنيويّـة مجـتمـعية وسـياسـية وخلل في ـا هي مرتـبطـة  محدد إ
النـظام االجتمـاعي والديني. وكمـا هي هكذا في مسـاراتها فإنـها أيضا ال
ا هي إرهاصات ترتـبط بدين معـ وال بجغـرافية بـلد شرقي أو غـربي إ

عرفة األولى.  ولود األول والتبشير الديني األول وا حياتية ولدت مع ا
اإلحلاد في الـتاريخ قد قِدَم الدين نفسه ولكنه كان غالبا ما ينحصر في
ثـقف والـفالسفـة ولم يكن يـعبّر بـالتـالي عن كتـلة مؤثـرة في اجملتـمعات ا
ــة كـمــا شــكّل اإلحلــاد الـعــربي طــوال الــتــاريخ اإلسالمي ظــاهـرة الــقــد
فكـرين ثم حتول إلى حركـة شعوبـية يطلق عـليها انحـصرت بالفالسـفة وا
(حـركـة اإلحلـاد اجلــديـد) هـدفــهـا كـمــا قـالت جـعل الــعـلم مـذهــبـا شـامال
ـقـدوره اإلجــابـة عـلى كلّ األسـئــلـة الـتي حـاول ومــازال يـحـاول اإلنـسـان
اإلجابـة عليها; من نشـأة الكون ووجود اإلله إلى نشـأة اإلنسان ومصيره

بل إلى وضع تصّور كامل للمجتمعات. 
فجـأة استيـقظ العـرب على صـوت اإلحلاد سواء كـانت مفـرقعات صـبيان
ؤامرات حيث أو قنابـل حقيقية لـتبدأ معها الـتفسيرات والتـأويالت ولغة ا
كـانت الـبدايـة كـما يـرى بـعض الكـتـاب محـاوالت لـتجـاهلِ األمـر وتسـخـيفه
ؤامرة الكونية على اإلسالم والحقاً بدأ واعتبارِهِ "مبالغةً إعالميةً" ضمن ا
ـا يقللُ من أهـمية مـا يحدُثُ فقـالوا: مدفـوع لهم وقالوا: لحدين  اتهـامُ ا
دخل الــشـبـابُ في اإلحلــاد رغـبــةً في الـتــفـلُّت األخالقي وقــالـوا: أمـراض
ـا هي نـفـسـيــة.. إلخ وآخـرون لم يـروا فـيه ظــاهـرة احلـاديّـة حـقــيـقـيـة وإ
"إحلادية مـعرفية أو ثقافـية" وهي موجة مجتـمعية عابرة تـذكرنا بالظواهر
اضي لـكنها عـلى العموم ذاتها في مـرحلة سـتينيـات وسبعـينيات الـقرن ا

كن جتاهلُها أو جتاهُل أسبابها. أصبحت ظاهرة ال 
دعونـا نحـلل بلـغـة العـقل واحلكـمـة ما قـيل وما يـقـال عن اإلحلاد الـعربي
نـطقـة العـربيـة حيث بـدأ يتـناسل في بـلدان الذي  أثـار نقـاشا حـاداً في ا
صـنـعت مـفاقـسه وأخـرجت لـنـا (كـتاكـيت) تـنـتـظـر الطـيـران وشـيـدت لهم
ـتوالي والتـفقيس االصـطناعي والـتجول أمكـنة تسـاعدهم على الـتناسل ا
ـدن العـربية خـلسـة وعلنـا وفي فضـاءات العـالم االفتراضي في حارات ا
غـرَّر بهم  مسـاحات كـبيرة كـشوف حـيث وفرت لـلشبـاب ا اجلديـد على ا
من احلريـة أكثر أمـاناً للـتعبـير عن آرائـهم ووجهة نـظرهم في رفض الدين
بعيداً عن احملاذير التي تخلقها األعراف الدينية واالجتماعية حتى وصلنا
إلى مـرحـلة تـكوين جـمـاعات اجـتـماعـية لإلحلـاد ومـواقع اتصـاليـة تـفتـخر
بوجـودها العلـني وتكسـر حواجز ظلّ يُـنظر إلـيه من (التابـوهات) احملرمة

بل صارت تبشر بأفكارها دون قيود وتوجس ومحرمات!
ـنـطق الـواقـع الـعـربي وحتـلـيل خــريـطـة الـعـقل الــعـربي فـإن هـنـاك ثالث
ـصــريـة هي أوال: الـذين ال مـجـمــوعـات لـلــمـلـحــدين حـسب دار اإلفــتـاء ا
يعـترضون على اإلسالم كـدين ولكن يرفضون (أسـلمة السـياسة) وينادون
بدولـة علمانـية. وثانـيا: الذين يرفـضون اإلسالم كدين تـماما. وثـالثا: الذين
حتـولوا من اإلسالم إلى دين آخر. ومع ذلك يفرق عـلماء األديان والالهوت
بــ اإلحلــاد والالديــنــيـة والـالأدريـة فــاإلحلــاد إنــكـار لــوجــود الــرب أمـا
ــصـدر اإللـهي لـألديـان فـكل مــلـحــد هـو ال ديـني الالديـنــيـة فـهي إنــكـار ا
بالـضـرورة والعـكس غـير صـحـيح أمـا الال أدري فهـو الـذي يتـوقف عـند

كنة! سؤال وجود اخلالق ويزعم أن اإلجابة عن هذا السؤال غير 
عراقـيا كنـموذج وبعـيدا عن تنـظيرات عـلى الوردي وعلـماء االجتـماع فإن
الشخـصية العراقية لم تعرف التطرف الديـني بشكله العميق مثلما يحدث
اليوم بـنيـويا ووظـيفـيا في احلـياة االجـتماعـية والـسيـاسيـة خاصـة بعد أن
تـغــلـغل اإلسـالم الـســيـاسي في احلــيــاة اخلـاصــة والـعــامـة فــازداد عـدد
ـلــحـدين في الـعـراق بـوتــيـرة سـريـعـة بـســبب فـسـاد الـطـبــقـة الـسـيـاسـيـة ا
احملسـوبة عـلى الـتيـارات اإلسالميـة كمـا ازدادت بـقوةٍ الـدعوة إلى الـدولة
ـدنـيـة ال اإلسالمــيـة (ال سـنـيـة.. ال شــيـعـيـة.. دولـة مـدنــيـة) بل أصـبـحت ا
ظـاهـرة انتـشـار لـبس الـعمـامـة من مـظـاهر االنـحـراف عن الـقانـون وتـدمـير
السـلطة! وخالل األعـوام اخلمـسة األخـيرة باتت الـتحـذيرات التي يـطلـقها
رجـال دين وســاســة من انـتــشــار ظـاهــرة اإلحلــاد في اجملـتــمع الــعـراقي
والسيـما الشبان أمراً مألوفاً تتـعاطى معه وسائل اإلعالم بشكل طبيعي
لحدون العـراقيون) على الفيسبوك التي تضم وكمـا يقول محرر صفحة (ا
نـحـو 11 ألف عـضــو فـإن مـصـطـلح اإلحلـاد كـان غــريـبـاً في الـعـراق قـبل
أعـوام وكـان يــبـعث عـلى اخلــوف بـ الـنـاس لــكـنه أصـبح الــيـوم عـاديّـاً
ثل اعترافاً صريحاً بأن هذه ـا  وقف الديني  وهنـاك من يجاهر بهذا ا

الظاهرة جتد أنصارا في البالد.
واألخـطـر في انـتــشـار الـظـاهـرة أنــهـا أصـبـحت حــاضـرة بـقـوة في مـواقع
التـواصل االجتماعي حيث  استحداث مواقع افتراضية متخصصة في
اإلحلاد لـلتبـشير والـنقاشات وتـبرير اخـتيار هـذا الطريق الـسالك والوالء
لـلمـعـتقـد اجلـديد وهـو مـا يؤشـر إلى مـحاولـة قـتل الوسـطـية الـدينـيـة التي
كانت عـميقـة في جذور الشـخصـية العـراقية ووالدة الـتطرف الـديني الذي
ظلَّة من خرب الـبالد والعباد. لم يكن هذا اإلحلـادُ اجلديدُ قد هبط علـينا با
كوكبٍ آخـر بل تسرَّبَ جزء مـهمٌّ منه مِنْ ثُـقُوب فـي بعض مفاهـيمنا وطرق
تعـاملنا مع النصوص الدينية كـذلك التفاعل العكسي السلبي مع جزء من
تشدد على اخلصوص. وهناك أيضاً اخلطـاب الديني التقليدي في شقه ا
ن يـحكم الـعراق بـالعـمامة بل ـلوثـة بأفـعال فـسقـة الدين الـكاذب  البيـئة ا
كـانت مـنــهـجـا مـخـطـطـا إلنـهـاء الـوسـطـيــة وتـثـويـر الـصـراعـات الـطـائـفـيـة
ا خـلـق نفـوراً شـعـبـيـاً بـ الـشـبـاب بـشـكل خـاص والشـعب والـديـنـيـة 
بــشــكل عــام من اســتــخــدام الــدين في الــســيــاســة وهــذا مــا جتـســد في
تظـاهرات الشباب وفـي شعارهم العمـيق: (باسم الدين باكـونا احلرامية)
وكذلك بـفعل السياسـات الفاشلـة التي كرستهـا أحزاب اإلسالم السياسي
بـعـد عام 2003 وتـدمـيـر الـبلـد وحتـويـله إلى مـصـرف للـسـرقـة ونـهب مال
ـشـكالت اخلـدمـيـة وفـقـدان األمن وحتـويل الـوطن إلى الـفـقـراء وتـفـاقم ا
خريـطة كبيرة للـفقر واحلرمان والـقتل إضافة إلى غيـاب مؤسسات الدولة
واسـتـغالل الــسـلـطـة ورجـال الــدين ومـغـاالتـهـم في تـطـرفـهـم الـطـائـفي بل
تكـاثروا بـشكل غـريب كأن الـوطن أصبح عالمـة فارقـة بالـعمـامة الـسوداء
دنية اجلديدة ونغم دنية وثقافة ا واخلضراء والبيضاء ولتختفي صورة ا

قامات وسيمفونية احلياة! ا
ويعزو مـهتـمون بـنشوء هـذه الظـاهرة مـسبـباتهـا إلى عوامل أخـرى بيـنها
االنفـتاح الـكبيـر الذي شهـده العراق بـعد عام  2003 بـالترافق مع الـطفرة
الكـبيرة في مـجال الـتكنـولوجـيا حـيث أمكن للـشبـان االطالع على جتارب
ا يفسر انتشار ظاهرة اإلحلاد ب صفوف الشبان كونـية ال حصر لها 
ــتـعـلـمـ أو الـذيـن يـواكـبـون الـتـطــورات الـتـكـنـولـوجــيـة إذ تـعـد وسـائل ا
وقف الـديـني. آخر ـنبـر األبـرز للـتـعبـيـر عن هـذا ا الـتـواصل االجتـمـاعي ا
الكالم األحلـاد ظاهـرة موجـودة ومسـتمـرة تنمـو في خاليـا العقـل الباطن
وتسـتيقظ بقوة عندما تستوطن اخلـرافة في العمامة وتنحر الرؤوس باسم
الـدين كـذبا ويـكـون الـفقـر كـفـراً والدين مـظـهـراً ونفـاقـاً والـفسـاد حـكـمة
ـسـتـقـبل مـظـلـمـاً واالغـتـراب حـياة أبـديه مـطـلـقة واالسـتـبـداد قـانـونـاً وا

 ! عرفة سجناً للعقول وحرية للمظلوم علومات ودمقرطة ا وا
ـواجـهـة تبـدو مـبـّررة ومـنطـقـيـة مـثلَ ثُقُـوبٍ في مـركبٍ في عـرض الـبـحر ا

واجهة لها والتأخُّر في إصالحها يعني الغرق للجميع! وتأجيل ا
ـنـطـق الـعـقالنــيـة عن (الــصـنـدوق األســود) ألنه الـوحــيـد الـذي ابـحـثــوا 
ـزيـفـة في سـيـكـشف أســرار تـنـاسل اإلحلـاد وســر مـا تـفـعــله الـعـمـامــة ا

األوطان?!

مـســتــوى ذكـاء الــبــشـر  ,والـذي
ـهـام بـشكل يسـتـطـيع الـقـيـام بـا
ــا يـــقــوم بـه االنــســان افـــضل 
ولهذا ـعرفة  , تـخصص وذو ا ا
الـنــوع الـعــديـد من اخلــصـائص
التي البد ان يتضمنها  ;كالقدرة
عــــلى الـــتــــعــــلم والـــتــــخــــطـــيط
واصدار والـتـواصل الـتـلـقـائي  ,
االحــكـام . اال ان مــفـهــوم الـذكـاء
االصــطـــنــاعي الــفــائـق يــعــتــبــر
مـفـهـومـا افـتـراضـيـا لـيس له اي

وجود في عصرنا احلالي.
تطبيقات الذكاء االصطناعي

يـوجــد الـعـديــد من الـتـطــبـيـقـات
العمليـة للذكاء االصطناعي ومن

ابرزها ما يلي:
 •األلعاب األلكترونية اخملتلفة 
رئي مثل  •التـفاعل مع النـظام ا
تـفـسـيـر وحتـلــيل مـايـتم ادخـاله
لـهـا من صـور ,كـبـرامـج الـتـعرف
عـــلى الــوجه ,وحتــلــيل الــصــور

وقع..الخ. لتحديد ا
 •الروبـوتـات الـذكيـة الـتي تـقوم
بالـكثـير من األعـمال اخملـتلـفة,اذ
تـسـتـطـيع الـقـيـام بألعـمـال الـتي
يـقـوم بـهـا البـشـر وذلك لـقـدرتـها
عـــلـى االحـــســــاس بــــالـــعــــوامل
احملــيــطـــة كــالـــضــوء واحلــرارة
والـصـوت او احلـركـة وذلك عـبـر
مستشعـرات خاصة .كما ان هذه
الروبوتات قادرة على التعلم من
جتاربها السابقة واالستفادة من

االخطاء .
ـنـطوق  •الـتفـاعل مع الـصـوت ا
ـكن استخـدام بعض انـظمة اذ 
الـذكـاء االصــطـنـاعي لالســتـمـاع
الى الكالم وفهم معانيه حتى لو
 الـــــنـــــطـق به فـي ظل وجـــــود
بـعض الــضــوضــاء او  نــطـقه
باللهجة العامية او لغة الشارع.
 •تـقــد الـنــصح واالرشـاد مـثل
سـتـخدمـيـها ـشورة والـنـصح  ا
ــجـــاالت مــعــيــنــة من الـــبــشــر 
كــــاجملــــال الــــطــــبـي مــــثال وذلك
بـــتـــحـــلـــيـل اعـــراض مـــرض مــا
ـــرض وعالجه لــلـــوصـــول الى ا

ثال. على سبيل ا
ايجابيات الذكاء االصطناعي

يـوجــد الـعـديــد من االيـجــابـيـات
والـــفــوائـــد الـــتي تـــتــرتـب عــلى
اسـتــخـدام الــذكـاء االصـطــنـاعي

ومنها:
 •الـعــمل الـدائم : وذلك من خالل
امـكــانــيـة قــيـام االالت بــعــمـلــهـا
بشكل مستـمر دون الشعور بكلل
او مــلل. وثـــبــات قــدرتـــهــا عــلى
االنـتـاج عـلى الـدوام دون الـنـظـر
الى الـوقت او الـظروف احملـيـطة

بالعمل.
ـهــمـة لـلــحـيـاة  •الـتــطـبـيــقـات ا
الـــــيــــومــــيـــــة: يــــوفـــــر الــــذكــــاء

احلاسوبية احملدودة انذاك وفي
عـــام  1979 بـــنــــاء مـــركــــبـــة
ســتــانــفــورد ,وهي اول مــركــبــة
مـســيــرة عن طــريق احلــاسـوب.
وفي عام  1997تمكن اول جهاز
حـــاســــوب من الــــتــــغـــلـب عـــلى
مــــنــــافس بــــشــــري فـي لــــعــــبـــة
الشطرجن . وعـندها بدأت وتيره
الــــتـــــســــارع فـي عــــلـم الــــذكــــاء
االصــطـــنـــاعي حـــتى اصـــبــحت
الروبـوتات التـفاعليـة متاحة في
ـتـاجــر بل ان االمـر تـعـدى ذلك ا
لـيـصبح هـنـالك روبـوت يـتـفاعل
ـشـاعـر الـبـشـريـة اخملـتـلـفة مع ا
من خالل تعابير الوجه .وغيرها
مـن الـروبــوتـات الــتي اصــبـحت
ـهـام صـعـبـة كـالـروبوت تـقـوم 
هـمة البحث نوماد الـذي يقوم 
واالســــتــــكــــشــــاف عـن االمــــاكن
الــنــائـيــة في الــقــطب اجلــنـوبي
ويـــحــــدد مــــوقع الــــنـــيــــازك في

نطقة . ا
وقــــد  الــــتــــطــــرق الـى انـــواع
الذكـاء االصـطنـاعي وتـطبـيـقاته
وسـلـبيـاته وايـجـابـياتـه من قبل

بانا ضمراوي وكما يلي :
انواع الذكاء االصطناعي

ـــــكـن تـــــصــــــنـــــيـف الـــــذكـــــاء
االصــطــنــاعـي الى ثالثــة انــواع

مختلفة كما يلي:
 •الذكاء االصطناعي احملدود او
الــــضـــيـق: وهـــو الــــنـــوع الـــذي
هـام واضحة يـستـطيع الـقيـام 
كـالـسـيـارات ذاتـيـة الـقـيـادة  ,او
حتى برامج الـتعرف على الكالم
او الـصور  ,او لـعـبـة الـشـطرجن
ـوجـودة عـلى االجـهـزة الـذكـية ا
,ويـعـتـيـر هـذا الـنـوع من الـذكـاء
االصـــطــــنـــاعـي اكـــثــــر االنـــواع
شـــيــوعـــا وتـــوفـــرا في وقـــتـــنــا

احلالي.
 •الــذكـــاء االصــطــنــاعي الــعــام:
ـكن ان يعمل وهو الـنوع الذي 
بـقـدره تـشـابه قـدرة االنسـان من
حـيـث الـتــفــكــيـر ,اذ يــركــز عـلى
جـعـل االلـة قـادرة عـلى الـتـفـكـيـر
والـتــخـطـيط مـن تـلـقـاء نــفـسـهـا
وبـشكل مشـابه للتـفكيـر البشري
 ,اال انه اليوجد اي امثـلة عملية
عـلى هـذا الـنـوع  ,فـكل مـايـوجـد
حتى االن مجرد دراسـات بحثية
حتـــتـــاج الـــكـــثــيـــر مـن اجلـــهــد
لتطويرها وحتويلها الى واقع .
وتعـد طـريقـة الشـبكـة العـصبـية
االصـطــنــاعـيــة من طــرق دراسـة
الــذكـاء االصــطــنــاعي الــعـام ,اذ
تـعـني بـأنـتـاج شبـكـات عـصـبـية
لـاللـــة مـــشـــابـــهـــة لــــتـــلك الـــتي

يحتويها اجلسم البشري.
 •الــذكـاء االصـطـنــاعي الـفـائق :
وهـــو الـــنـــوع الـــذي قـــد يـــفــوق
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بغداد

ان الـــذكــاء االصـــطــنـــاعي الــذي
يـشـار له بـأخـتـصار AIهـو فرع
مـن عــلـم احلــاســـوب . وتــشـــيــر
وكيبيديا على انه  تعرف الكثير
ـؤلفات الـذكاء االصـطناعي من ا
عـــلـى انه " دراســــة وتـــصــــمـــيم
الـــعـــمالء االذكـــيـــاء" . والـــعـــمل
الذكي هو نـظام يستـوعب بيئته
ـواقف الــتي تـزيـد من ويـتــخـذ ا
فـرصـته في الـنـجاح فـي حتقـيق
مــهــمــتـه او مــهــمــة فــريــقه.هــذا
الــــتـــعـــريف من حـــيث االهـــداف
واالفــعــال والــتــصـور والــبــيــئـة
يرجع الى  2003راسل ونورفغ.
وتــشـــمل ايـــضـــا الــتـــعــريـــفــات
عرفة والتعلم كمعايير االخرى ا

اضافية.
وقـد صـاغ عالم احلـاسـوب جون
ـــــصــــطـــــلح مــــكـــــارشـي هــــذا ا
بـاالسـاس في عـام  1956وعرفه
بنـفسه بأنه "علم وهـندسة صنع
االالت الـــذكـــيــة" . كـــمـــا يـــعــرف
انــــدريــــاس كـــــابالث ومـــــايــــكل
هاينل الذكاء االصطناعي بأنه
"قــدرة الـــنــظـــام عــلى تـــفــســـيــر
الــبـــيــانــات اخلــارجـــيــة بــشــكل
عـرفة صحيح,واسـتخـدام تـلك ا
لتـحقـيق اهداف ومهـام محدودة

رن" . من خالل التكيف ا
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يــعــود تـاريـخ ظـهــور مــصــطـلح
الـذكــاء االصـطــنـاعي الى 1950
حـيث قـدم ألن تـوريـنغ مـايـعـرف
بــأخـتــبـار تــوريــنغ الـذي يــعـني
تقـيـيم الـذكـاء جلهـاز احلـاسوب
وتـصـنـيـفه ذكـيـا في حـال قـدرته

على محاكاة العقل البشري. 
بـعد ظهـور اختـبار توريـنغ بعام
واحـــد  انـــشـــاء اول بــرنـــامج
يستخـدم الذكاء االصطناعي من
قبـل كريـسـتوفـر سـتـراشي الذي
كـــان يــــشـــغل مــــنـــصـب رئـــيس
ابــحــاث الــبــرمـجــة في جــامــعـة
اكـسـفورد  ,اذ اسـتـطاع تـشـغيل
لــــعــــبـــة الــــدامـــا عــــبـــر جــــهـــاز
احلـاسـوب وتــطـويـرهـا . ثم قـام
انــتــونـي اوتــنــغــر مـن جــامــعــة
كامبرج بتـصميم جتربة محاكاة
مـن خالل جـــــهــــاز احلـــــاســــوب
لعـمليـة التـسوق الـتي يقـوم بها
الـشـخص الـبـشـري في اكـثـر من
متـجر ,وقد هـدفت هـذه احملاكاة
الى قـيـاس قدرة احلـاسـوب على
الـتـعـلم. وكانت هـذه اول جتـربة
ا يعرف ب "تعلم االلة". ناجحة 
 اعالن مــــــفــــــهـــــوم الــــــذكـــــاء
االصــطـــنــاعي رســمــيــا في عــام
 1956في كلـية دارتموث ,ولكنه
لم يـــحــقق اي تــقـــدم عــلى مــدى
عشرين عامـا تقريبا  ,وقد يعود
ســـــــــبـب ذلـك الـى الـــــــــقــــــــدرات
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ومكائـد متكررة من الـيهود عبر
الـتاريخ عـلى اسـتـمرار تـطـبيق
ــعــاهــدات فــكـان بــنــود هــذه ا
التـعايش الـسلمي اآلمن مع مَنْ
ـسلم يعـيش من اليهود مع ا
هو سـمة احليـاة ; فبدأ الـتبادل
الـتـجـاري بـيـنهـم حيـث امتألت
ــديـــنــة أســـواق الــيـــهــود فـي ا
ـسلـمـ ومن أشهـر أسواق بـا
الــيــهـود ســوق بــني قــيـنــقـاع 
وكــان إتــمــام عــمــلــيــات الــبــيع
والـــشـــراء ال يـــتم إال بـــ قـــوم
ـا يدل يأمن بـعـضهم بـعـضًا 
ـــســـلـــمـــ عـــلى مـــدى ثــــقـــة ا
بـــالــيـــهــود حــيـــنــهـــا اشــتــرى
اخلليفة الثالث عثمان بن عفان
"رض" بــئــر رومــة من يــهــودي.
بـهــذه األخالق الـراقــيـة وبــهـذا
احلب الـــعـــظـــيم لـــآلخـــر عـــقــد
الـرسـول الــكـر مـعـاهـداته مع
الـيــهـود مـنـهـا مــعـاهـدة يـهـود
خيبر بعد انتهاء احلرب وكذلك
بعد غزوة األحزاب  حيث طلب
اليهود الـصلح وأن يتفاوضوا
مـع رسول الـله صـلى الـله عـليه
وســلم  وقَــبِلَ الــرســول مــنــهم
ذلك وكـــانت خالصـــة األمــر أن
َّ التـصالح على حـقْن دمائهم
والتـعـايش الـسـلـمي دون سلب

بازل وتـقرر تشـجيع االسـتيطان
الــــصـــهـــيـــوني في فـــلـــســـطـــ
واإلشـراف عــلى هـجـرة الـيـهـود
إلى فلسطـ من كل بقاع العالم

وخصوصا العربية.
 وفي عــام 1917م ; أعــلـن وزيـر
اخلــارجـــيــة الــبــريـــطــاني وعــد
بـلفـور الـذي يَـعِد الـيـهـود بوطن
قـومـي في فـلـسـطـ وبـعـد عـام
من هـــذا الــوعــد أعــلـــنت كل من
ـانـيــا وإيـطـالــيـا مـوافـقــتـهـمـا أ
الرسمية على فحوى وعد بلفور
 وفي عام   1945دعـا الـرئـيس
األمـــريــكـي هــاري تـــرومــان إلى

توط اليهود في فلسط .  
 ونـــــرى مـن هــــذه الـــــطـــــفــــرات
التاريـخية اإلرشيـفية أن أقطاب
ــتـــحــكــمــة ــيــة ا الـــقــوى الــعـــا
ـصـائـرشـعـوب الـعـالـم ومـنـها
ي الذي اللوبي الصهيوني العا
لــديه الــيــد الــطُــولى في تــقــريـر
مـصـير الـشـعوب وخـاصة أرض
فلسـط احلبيبـة . وإذا تطرقنا
إلى الـتاريخ الـقـد بـخـصوص
مـعـاهــدات الـيـهــود في الـعـصـر
فـإنـها تـبـدأ من حيث اإلسالمي 
حَــرَصَ رســول الــلـه صــلى الــله
ـسلـمـون رغم ما علـيه وسـلم وا
واجـهــوه من صـعــوبـات بــالـغـة

احلــــقـــوق واإليـــذاء بــــالـــطـــرف
اآلخــر. وفـي عــصــرنـــا احلــديث
فـإن الـدبـلـومـاسـيـة الـسـيـاسـيـة
تعـتمـد كثـيراً عـلى مبـدأ "خطوة
إلى الــوراء مـن أجل خــطـــوتــ
إلى األمـام"  فـفي كل احملـادثات
ــفـــاوضــات الــدبــلــومــاســيــة وا
الــســيــاســيــة يــســعى كل طــرف
لتـحقـيق نسـبة جنـاحات كـبيرة
عـلى حـسـاب الـطـرف اآلخر وأن
فـاوضات بأقل يخـرج من هذه ا
اخلسائر ; حـفاظا على األهداف

االستراتيجية. 
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 نـسمـع اآلن قرقـعة الـطبـول هنا
وهـنـاك بخـصوص الـتطـبيع مع
إســــرائــــيـل بــــ رافضٍ لــــهــــذا
الــتـطـبـيع و مــؤيـدٍ ومـشـجعٍ له.
إخواني القرّاء الكِرام  التطبيع
لـيـس مـعـنـاه إقـامـة سـفـارة هـنا
وهـــــنـــــاك وال إقـــــامــــة عـالقــــات
دبلومـاسية وسيـاسية وجتارية
عـــلـى حـــقـــوق الـــطـــرف اآلخـــر
وعليه فالتطبيع يجب أن يراعي
مبدأ تاريخ احلقوق واألولويات
لــكل طــرف بـعــيـدًا عـن الـتــعـنت

القومي والديني. 
 لـيس هـنـاك أي فـائـدة أو تـمـيز
من إقـــامــة عالقـــات جتــاريــة أو
سـفـارة أو تـطـبـيع عـلى حـسـاب
حــقـوق الــشــعب الــفـلــســطــيـني
ــــغــــلـــوب عــــلى أمـــره ومــــنـــذ ا
ـاضي وعبر أربـعيـنيات الـقرن ا
الــتـاريـخ احلـديث فــإن احلـروب
لم تُرجعْ شِبرًا واحدًا ألهلنا في
فـلـسطـ  وكيف حتـارب عدوك
وسالحك وعـتادك مـنه?! ألن هذا
هــو قـــمــة الــغـــبــاء الــســـيــاسي
والــــعـــســـكــــري وهـــنـــاك دروس
مـــســـتـــوحـــاة من حـــروبــنـــا مع
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مسقط

إسرائيل منـذ نكبة حرب 1948
ونــــكـــــســــة حـــــرب عــــام 1967
وحـــرب االســتــنـــزاف وآخــرهــا
حرب  1973.  ومـصر الـعـروبة
هـي أول الـــــدول الــــــتـي بـــــدأت
بالـتطبـيع حينـما  وقع الرئيس
الـــــراحل أنــــور الـــــســــادات في
الـبــيت األبــيض عــلى مـعــاهـدة
الــسالم بــ مــصــر وإسـرائــيل
عــام  1979حـــيث نـــصت عـــلى
ـبـاشــر بـ مـصـر الـتـفــاوض ا
وإســـرائــــيل مـن أجل حتــــقـــيق
االنــســحــاب من ســـيــنــاء الــتي
احــتـلـتـهــا إسـرائـيل في عـدوان
  1967 هـــذا الــتــطــبـــيع جــنت
وربحت مصر من خالله السالم
مع إسرائيل  كـما حصلت على
ـسـلـوبـة مـنـذ أراضـي سـيـنـاء ا
عام  1967مثل هـذه االتفـاقيات
ضــــروريــــة إلقــــامـــة سـالم بـــ
االطــراف مـبــنيٍّ عـلـى مـقـرارات
مـؤتمر جـنيف لـلسالم وقرارات
مــــــــجــــــــلـس األمــــــــــن بــــــــحل

الدولت .
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  أمـــا مــوقف ســـلــطــنـــة عــمــان
احلـــــبــــيــــبـــــة من الـــــقــــضــــيــــة
نطقة الفلـسطينية والـسالم با
فـإنه ثـابـت ولم ولن يـتـغـيـر في
دعم القضية الفلسطينية  ففي
ــفـاوضـات واألجــتـمـاعـات كل ا
ـبــاشـرة في ــبـاشــرة وغـيــر ا ا
احملافل الدوليـة واإلقليمية كان
وال يـــزال وســتـــبــقـى حــكـــومــة
الــســلـــطــنــة تــطـــالب بــحــقــوق
سـلوبة الشـعب الفـلسـطيـني ا
و كــان تـصـريح مـعــالي الـسـيـد
بـــــدر الــــبــــوســـــعــــيــــدي وزيــــر
اخلـارجـيــة االخـيـر الـذي وضع
الـــــــنــــــقـــــــاط عــــــلـى احلــــــروف

بـخصـوص موضـوع التـطبيع ;
فقد صرح معاليه بـ (أن سلطنة
عـمـان بـقـيـادة جاللـة الـسـلـطان
ــانًـا هــيــثم بن طــارق تــؤمن إ
راسـخًـا بـدعم جهـود ومـبادرات
ـنـطـقـة )  وأعـرب الـسالم في ا
عـن دعم الــســـلــطـــنــة لــلـــشــعب
الـفـلــسـطــيـني لــلـحــصـول عـلى
شـروعة ودعم جـهود حـقوقـه ا
ـنـطـقة ومبـادرات الـسالم في ا
ـــــكن حتـــــقـــــيق سالم وأنه ال 
شــــــامـل وعــــــادل بــــــ الـــــدول
الــعـربـيـة وإســرائـيل بـدون حل
ــبــنـي عــلى مــبــدأ الــدولـــتــ ا
األرض مــقــابل الــسالم وإنــهـاء
االحـتالل اإلسـرائـيلي لألراضي
الـفـلـسـطـينـيـة واالسـتـنـاد بذلك
ــتــحــدة عــلـى مــقــرارات اال ا

وضوع. بهذا ا
  ولــــذلك عـــلى جــــمـــيع حـــكـــام
العرب أن يضـعوا أمانة القدس
الــشـريـفـة  مــسـرى رسـول الـله
صـلى الــله عــلــيه وسـلـم نـصب
أعـيـنــهم وفـلــسـطــ احلـبــيـبـة
أمـــانــــة في أعـــنــــاقـــهـم ولـــيس
الــــركض إلى الـــبــــيت األبـــيض
لـغــرض الـتـطــبـيع أو الــتـوقـيع
عـلى أوراق إلقـامـة سـفـارة هـنـا
ـهم أولًا وأخيرًا دعم وهناك  ا
حـقــوق شـعــبـنــا الـفــلـسـطــيـني
ــــــوجــــــود داخل ــــــنــــــاضـل ا ا
األراضي الفـلـسطـينـيـة احملتـلة
وأســـــتــــرداد كـــــافـــــة حــــقـــــوقه
ـسـلـوبـة بـعـيـداً عـلى الـوعـود ا
والـــتــصـــاريـح الـــرنــانـــة الـــتي
ا مـجرد تـخدير القـيمـة لهـا وأ
مـشاعـر الشـعب العـربي عـموماً

. والفلسطيني خصوصاً
{ دبلوماسي سابق
 عضو جمعية الصحفي العمانية

فــلــســطــ جُــرح يــنــزف  ذلك
اجلــرح الــدامـي الــذي يــعــيش
مـأسـاة حقـيـقـيـة في ظل غـياب
تام للعالم اإلسالمي  وقبل أن
نــعــرج عـلى مــوضــوع الــعـرب
رور والـتـطـبيـع يجب عـلـيـنـا ا
بـبـسـاطـة عــلى تـاريخ الـيـهـود
مع الــــعــــرب ومــــعــــاهـــداتــــهم
وســــــلـــــوكـــــهـم  وقـــــراراتــــــهم
اإليجابية أن وجـدت والسلبية
ـــوجــودة عـــلى أرض الــواقع ا
ــنــاسب لــكي نــتــخــذ الــقـرار ا
حول التـطبيع معـهم باإليجاب

أو السلب.
جُرح فلسطـ احلبيبة بدأ في
 29نوفمبر  1947عندما أقرت
ـتـحــدة قـرار الـتــقـسـيم األ ا
وأعــــطـت جــــزءًا كــــبـــــيــــرًا من
ــوافــقـة فــلــســطـ لــلــيــهـود 
ـــــيــــة آنــــذاك الــــقــــوى الـــــعــــا
وخصـوصا أمريـكا وبريـطانيا
وفــرنــســـا. ونــظــرة بـــســيــطــة
ومـخـتــصـرة عن تـاريخ هـجـرة
الــيـهــود إلى فــلـســطــ  فـإنه
ــتــد مـــنــذ دعــوة نـــابــلــيــون
الـيـهـود الـذهـاب إلى فـلـسـط
عـام 1798م وفي عـام 1897م
ـــــنــــــظــــــمـــــة  تــــــأســــــيـس ا
ية في مؤتمر الصهيونية العا
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الـقـدم . عـاد وفـد فـريـق الـشـرطـة بـكرة
القدم اول امس اجلمعـة الى العاصمة
بغداد مطار قادما من الدوحة القطرية
ــشـاركــة في مــنــافــسـات دوري بــعــد ا
ابطال آسيا اجلارية حاليا في الدوحة
وودعــــهـــا الــــفــــريق من تــــصـــفــــيـــات

اجملموعة االولى. 
وانتهت مبـاريات اجملموعة األولى في
ـنطقة غرب بطولة دوري أبـطال آسيا 
الـقـارة بـعـد إقـامـة مـبـاراة أهـلي جدة
الـسعـودي واستـقالل طهـران اإليراني
االربعاء والـتي فاز بها األخـير بثالثة

أهداف دون رد. 

والـعـشـرين مـن شـهـر نـيـسـان والدور
ثـــمن الــنـــهـــائي بـــ الــســـابع عـــشــر
والـسـادس والــعـشـرين مـن شـهـر أيـار
والـــدور ربـع الـــنــــهـــائـي من الــــثـــالث
والـــعـــشــريـن من شـــهـــر آب ولـــغـــايــة
اخلامس عـشر من شـهر أيـلول والدور
نـــــصف الــــنــــهـــــائي بــــ الــــســــادس
والــعـشـرين من شـهـر أيـلـول والـسـابع
والــعـــشــرين من شـــهــر تــشــرين األول
ـــــدة من والـــــدور الــــنـــــهــــائـي خالل ا
احلـادي والــعـشـرين ولــغـايــة الـسـابع
والـعـشـرين من شـهـر تـشـرين لـتـحـديد
الـبـطل والوصـيف لـدوري أبطـال لـكرة

العب األوروبــيـــة ويــتــسع يــحــاكـي ا
ألكـثـر من  30 ألف مـتـفـرج فـضال عن
مـلـعـبـ مـلــحـقـ ألغـراض الـتـدريب
األول بسعة ألفي متفرج والثاني 500
ومــرافق واخـرى وســبق ان اسـتــقـبل
ــبـــاريـــات الــرســـمـــيــة الـــعـــديــد مـن ا
للمنتخبـات والفرق العراقية وابرزها
بطولة غرب آسيا التاسعة للمنتخبات

بكرة القدم 2019 .
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وخــصص لــلــعــراق ثالثــة مــقـاعــد في
قبلـة من دوري أبطال آسيا النسخـة ا
لــكــرة الـــقــدم الـــذي ســيــنـــطــلق دوره
الـتــمـهـيـدي في الـ12من شــهـر كـانـون
الــثـاني  2021بــعـد أن حــسم االحتـاد
اآلسـيـوي لـكـرة الــقـدم مـصـيـر مـقـاعـد
ـكتب ـشـاركـة عـلى إثـر قـرار ا الـدول ا
الــتـنــفـيـذي لـالحتـاد في فــيـتــنـام يـوم
الــسـابع والـعـشـرين من شـهـر تـشـرين
ــاضـي بــزيــادة عــدد الــفـرق الــثــاني ا
شاركة في الدور األول الى  40فريقًا ا
ـــنــطــقــتي الـــشــرق والــغــرب بــواقع
خـــمـس مــجـــمـــوعـــات في كـــلـــيـــهـــمــا
.وسـتــشـارك الـفـرق الــعـراقـيــة بـفـريق
واحــد مـبــاشــرة في دور اجملــمــوعـات
وفـريــقـ بــالــتـصــفـيــات بــعـد حــلـول
ـمــتـاز لـكـرة الـقـدم الـدوري الـعـراقي ا
ـركز التـاسع في تصنـيف الدوريات با
ــشـاركــة من قــبل االحتــاد اآلســيـوي ا
لـكــرة الــقــدم اعــتـمــادًا عــلى تــقــيــيـمه
لـنـتـائج األنـديــة في مـنـطـقـتي الـشـرق
والـغـرب في بطـوالت الـسـنوات األربع
ـتـصـدر الـذي ـاضـيـة بـعــد الـصـ ا ا
سـتـكـون له ثالثـة فـرق في الدور األول
وفـريق واحـد بــالـتـصـفــيـات ويـسـري
احلـــال كـــذلك عـــلى قـــطـــر الـــوصـــيف
ـــركـــز الــثـــالث والـــيــابـــان صـــاحب ا
والـسـعـوديـة الرابـع فـيـمـا سـيـكون
لكوريا اجلنوبية فريق في الدور
األول وفـــريــقــ بــالــتــصــفــيــات
وكـــــذلك احلـــــال عـــــلـى إيــــران
الـســادس واإلمـارات الـسـابع
وتــــايالنــــد الــــثـــامـن حـــيث
ســـــيـــــصـل عـــــدد الـــــفــــرق
ـشــاركـة الى  54 فـريــقًـا ا
وهــــــــــو رقـم ألول مـــــــــرة
يـــحـــصل مـــنـــذ انـــطالق
الـــبــــطـــولـــة عـــام 2003
بصـيغتـها اجلـديدة حيث
سـتـكـون بـواقع  27فـريـقًـا
في الـــغــرب ومــثــلــهــا في الــشــرق
وسيتم تصفيتها ليصبح عددها 40
فـــريـــقًــــا بـــالـــدور األول فـي كـــلـــتي
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وسـتـكـون هـنـاك عـشـر مـجـمـوعات
خالل مـنـافـسـات الـدور األول تـضم
كل واحـدة منـها أربـعـة فرق تـلعب
بــــطـــريــــقـــة الــــدوري الــــعـــام من
مرحلتي الـذهاب واإلياب حسب
توقعة لها سنويًا من واعيد ا ا
سابقات في االحتاد قبل جلنة ا
اآلســـيـــوي لــكـــرة الـــقـــدم حــيث
ســتـــجــري أدوار الــتــصــفــيــات
ــدة من الـــثــاني عــشــر خالل ا
ولـغــايـة اخلـامس والـعـشـرين
مـن شـهـر كــانـون الــثـاني في
ح سـيقـام دور اجملمـوعات
ـــدة من الــــثـــامن من خالل ا
شـهـر شبـاط ولـغايـة الـثامن
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اكـد مـديــر عـام دائـرة شــؤون االقـالـيم
واحملــــافــــظـــات فـي وزارة الــــشــــبـــاب
والرياضة طالب جـابر مسلم جهوزية
ملـعب كـربالء الدولي  30 الف متـفرج
الستـقبال مـباريات كـرة القدم لـلموسم

 جاء ذلك خالل زيارة2020-2021
مــســلم الى مـلــعب كــربالء الـدولي 30
الف مـتـفـرج بـهـدف االطالع عـلى آخر
الــتــحـضــيـرات بــعـد اكــمـال عــمـلــيـات
االدامـة والـصـيـانـة لـلـصـرح الـرياضي
الـكبـيـر حـتى يـكـون مـهيـئـا لـتـضـييف
ـمـتـاز بـكـرة الـقدم مـبـاريـات الـدوري ا
واسـتــحـقـاقـات االنــديـة الـعــراقـيـة في
ـسـابقـات االسـيويـة. وبـ مديـر عام ا
دائرة شؤون االقاليم واحملافظات انه
تــنــفـيــذا لـتــوجـيــهـات وزيــر الـشــبـاب
والـريـاضة عـدنـان درجـال باالسـتـعداد
ـلعب ـبكـر لالحداث الـرياضـية فان ا ا
جـــاهــــز من جــــمــــيع الــــنـــواحي وان
ــــلـــعب هــــيـــأت مالكــــات الـــدائــــرة وا
مـتـطــلـبـات تـضـيـيـف الـفـرق وجتـهـيـز
ــلـعـب الـرئــيــسي ومالعـب الـتــدريب ا
واالمور االخرى.
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وافـــــتـــــتح
مـــــــلــــــــعب
كربالء في
الــــــــعـــــــام

2016
وفق طــراز
مـــعـــمــاري

وشـهـدت اجملـمـوعـة األولى في بـطـولة
ـنطقـة غرب القارة دوري أبطـال آسيا 
انقالبًا كـبيرًا في مـجرياتهـا بعد قرار
نــادي الـوحـدة اإلمـاراتي بـاالنـسـحـاب
من البطـولة بسـبب تعرض عـدد كبير
من العـبـيه لإلصـابـة بـعـدوى فـايروس
ــسـتــجــد وبـالــتـالي إلــغـاء كــورونـا ا
نـتـائـجه في دور اجملــمـوعـات لـيـمـنح
األنــديـة األخـرى في اجملـمـوعـة فـرصـة
من أجل الصـراع على بـطاقـتي التأهل

إلى دور الستة عشر. 
وبـعد إلـغاء نـتـائج الوحـدة اإلماراتي
خـــاض كل من في اجملـــمــوعــة األولى

الــتي ضــمت أهــلـي جــدة الــســعـودي
واسـتقالل طـهران اإليـراني والشـرطة
العـراقي اربع مبـاريات بدلًـا من ستة.
ومع انتهاء مبـاريات اجملموعة األولى
ــنـطــقـة غـرب في دوري أبـطــال آسـيـا 
آسـيــا تـصـدر أهــلي جـدة الــسـعـودي
اجملـموعـة برصـيـد ست نقـاط ليـتأهل
إلى دور الــســتـة عــشــر من الـبــطــولـة
ويرافـقه استقالل طـهران اإليراني إلى
الـــدور الــتــالي فــيـــمــا ودع الــشــرطــة
ــركـز الــعــراقي الـبــطــولــة بـاحــتالل ا
الــثــالث بــفــارق االهــداف عن الــفــريق

االيراني.
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تـمـخـضت  بـطـولـة دوري ابـطـال اسيـا  فـي دورها االول
بـعـد اسـتـئـنـاف مـبـاريـاتـهـا  بـعـد الـتـوقف جـراء انـتـشار
جائـحة كورونا  عن مفاجات كثيـرة ابرزتها طريقة تنظيم
البـطولة بطريقة التـجمع ولعل االحتاد االسيوي عمد الى
اجـراء  هـذه الـبـطـولـة كـبـروفـة اولى السـتـئـنـاف انـشطـته
ومـباريـاته السـيمـا تـلك الـتي تدخـل في اطار االصـفـيات
زودجـة والـتي  تشـترك فـيـها مـنتـخـبات الـقارة لـغرض ا
ـونديـال قطر  2022اضـافة لـلتـاهل لبـطولة اال الـتاهل 
ؤمل اقامتها في وقت الحق في الص .. االسيوية  ا

الحظ لتنظيم البطولة ان غبنا كبيرا حاق بفريق نادي وا
الـشرطة الـذي جمع خـالل مبـارياته الـتي خاضـها سواء
قبل فـترة الـتوقف اضافـة للـمبـاريات  التي جـمعـته بفرق
ـبـاريـات مـجـمـوعـته  بـعـد االسـتـئـنـاف ان تـاثـيـر اعـداد ا
وجدولـتها احلق غبنا بالفريق العراقي السيما من جانب
اجلاهـزية البدنية وتاثير منسوب اللياقة البدنية الذي اثر
نتظم للفريق الذي دفع بشكل واضح على وتيرة اللعب ا
ثــمن انــســحــاب فــريق نــادي الــوحــدة االمـاراتـي  جـراء
ا حدا اصابـة  عدد كبير من العبيـه بفايروس كورونا  
باالخـير الى االنسحـاب من  البطولة فـاصبح عدد الفرق
ثالث حـيث الغيت نتائج الفريق االماراتي  لترتبك برامج
ـا حـدا بـالـفـريق الـعـراقي الن يـخـوض في ـبـاريـات   ا
فــتــرة اســبـــوع واحــد ثالث مــبــاريــات اثــنــتــان مــنــهــمــا
واجهة الفريق السعودي  الذي حقق خاضـهما الفريق 
ا ـباراة االولـى  على فـريق الـشرطـة  فـوزا ثمـينـا في ا
جعـله يخوض مـباراته التالـية باريحـية كبـيرة  كونه جمع
ـطـلـوبـة  الـتي تـؤهـله لـلـدور الـتـالي بـيـنـمـا رهن الـنـقـاط ا
واجهة الفريق العراقي في اخر مبارياته التي خاضها 
فــريق اسـتـقالل طـهـران مـصــيـره بـاقـدام  العـبي الـفـرق
ـبــاراة بـخالف مـا اشـتـهـته االخــرى فـجـاءت ريـاح تـلك ا
سفن الـفريق الـتي كانت تـنتـظر التـاهل من نافـذة مباراة
بارتة االسـتقالل باالهلي السعـودي دون ان حتمل تلك ا
 تذكـرة التاهل لـلدور الـتالي كونـها حقـقت مفاجـاة الفوز
االيــراني بــنـتــيــجــة ثالثــة اهــداف لالشي  لــفــريق ظــهـر
بخـالف ما ظـهر عـليه بـادائه امام فـريق الشـرطة اضـافة
رمى ـشتـغـرب من جانب حـارس ا للـمـستـوى الهـزيل وا
مـحمـد العـويس والـذي كان بـطل  مـباراتي فـريقه االولى
يز والثـانيـة ضد الـقيـثارة حـيث ذاد عن مرامه بـشكـل 

للغاية ..
وحــقق كـال من فــيــقي الــشـــرطــة واالســتــقالل االيــراني
خـمس نـقـاط لــكن تـذكـرة الــتـاهل لـلـدور ال 16كـانت من
نـصيب الفـريق االيراني كـونه عزز تـفوقه بـاالهداف التي
ـكن ســجـلـهـا في مــرمى خـصـومه  رغـم ان مـسـتـواه ال
ثابر الذي خرج من الـبطولة السباب مقـارنته بالشرطـة ا
ـطـالــبـة بــبـرنـامج قــلـة اخلـبــرة  والـضـعـف االداري في ا
مباريات عادل اليضمن ارهاق الالعب وخوضهم لثالث
دة التتعدى اليوم على اقل تقدير في بطولة مبـاريات 
حتتـاج للـجـزئيـات الـصغـيرة في الـتـعامل مع مـجـرياتـها
وهذه هـي على اقل تـقـديـر مفـاجـات الـبطـوالت االسـيـوية

كن ان يـشـار الـيـهـا مثـلـمـا هـو احلـال مع  ما  التـي 
تـداوله من قضـية فـريق نـادي الهالل  في قـضـية ابـعاده
عن الـــبــطـــولــة كــونـه لم يــنـــجح بــتـــامــ  ثالثـــة العــبــ
ـشاركـة بـالبـطولـة  بـعد اصـابة الضافـتهـم على قـائمـته ا
ـذكور بـالـفايـروس اللـع عدد كـبـير من العـبي الفـريق ا
وقد ابـرزت الصحف السعـودية وجهات نظـر مختلفة في
ابـراز مثل هذا احلدث السيما مع لعب الفريق السعودي
احـدى مبـاريـاته بحـارس مـرمى وحيـد  دون وجـود بديل
له  لـو اصـيب او تـعـرض اليـة امـور تـعوق مـشـاركـته في
ذكورة وهـذا ما يـدعونا لـقراءة واقع الـبطوالت البـطولـة ا
ية  والتي االسيـوية ومقارنة مجرياتهـا مع البطوالت العا
تـبـدو فـيـهـا الـبـروتـوكالت الـصـحـيـة مـن ابـرز االجراءات
التي تـستـوجب الـتقـيد بـها اضـافة اللـزام االنديـة بتـام
ـبـاريـات بـشـكل العـبـيــهـا بـالـشـكل الـذي يـخــدم اجـراء ا
ـكن اعـتـبـارها من ـفـاجـات ال انـسيـابي دون  الـوقـوع 
مالمح االثـارة والتنـافس التي تبـغيه  الريـاضة في عموم
شاركة بـبطولة دوري ميـادينها  خـصوصا وان االنديـة ا
ابطـال اسيـا من الفـرق الـتي تعـد جمـاهيـرية في بـلدانـها
ـيـة  الـواسـعة وتـعـتـمـد عـلـى اخلـبـرات االداريـة واالكـاد
كـنها من ان  تسـهم بشكل او باخر بادارة شـؤونها وال
باربـاك اجـنـدة االحتاد االسـيـوي لذلـكـفـماجـات مـثل تلك
الــبـــطــولـــة ســتــبـــقى واردة في االذهــان
لـكـونــهـا من  افـرازات زمـن الـكـورونـا
والــــذي عـــزز لــــديــــنــــا االطالع عــــلى
مـستجدات حديثـة في علم الرياضة

ومالعب الكرة ..
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تخلف العب نـادي الشرطـة محمـد قاسم عن الـعودة مع وفد الـقيثـارة اخلضراء لـكرة القـدم إلى أرض الوطن. وكان قـاسم يعاني
من إصابة حلـقت به خالل تواجـد الفـريق في العاصـمة الـقطريـة الدوحـة خالل مشاركـته بدوري أبـطال آسيـا. ولعب قـاسم مباراة
واجـهة الثانـية أمام األهلي الـسعودي لـيغيب بعـدها بسبب باريـات الثالث للـفريق في دوري األبطال حـيث لعب في ا واحدة من ا
تفاقم إصـابته وعدم جاهـزيته. ويخـضع قاسم للـعالج في مركز سـبيتـار الطبي بـقطر حـيث سيبقى  20 يوماً على أن يـعود بعدها

إلى بغداد لاللتحاق بكتيبة القيثارة اخلضراء.
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إسـتـقـبل وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
ــثــلي عــدنـــان درجــال  عــدداً مـن 
ــــمـــتــــاز بـــكـــرة أنــــديـــة الـــدوري ا
الـــدغــارة الـــيـــد(ديـــالى الـــفـــتـــوة
اجلــيش الـكــوت كــربالء ــسـيـب ا
الــشــرطـة الــسـلــيــمـانــيــة) ونـاقش
ـــوضـــوعـــات الـــلــــقـــاء عـــدداً مـن ا
قبلة اخلاصة بـنشاطات االحتـاد ا

ومـتـها. نـاسب لـد وسـبل الـدعم ا
و أكـد درجـال عــلى أهـمـيـة عــمـلـيـة
الي لالحتادات التنظيم اإلداري وا
واألنـديـة كـونـهـا ستـؤدي لـلـقـضاء
وجودة االن والتي على الفـوضى ا
ال تـخــدم الـريــاضـة والــريـاضــيـ

وفـي نـفس الـوقت فـإنــهـا سـتـفـسح
ـــؤهـل الــذي اجملـــال لـــلـــريـــاضي ا
تـلك أدوات القـيادة لـيأخـذ مكانه

احلـقـيـقي. وأضـاف درجــال عـلـيـنـا
اإلسـتفـادة من اخلبـرات والكـفاءات
ـــوجــــودة في الـــداخل احملــــلـــيـــة ا
ــرحـــلـــة الــقـــادمــة واخلـــارج ألن ا
تـــتــطـــلب ذلك ويـــجب أن اجلـــمــيع
أدوارهم احلــقـيـقـيـة. وخـتم درجـال
قــائالً إن تــنــظــيم عــمل اإلحتــادات
ســــيـــــؤدي إلى عــــمـــــلــــيــــة إصالح
حـقـيـقـيـة ونـخـطط لـذلـك كـوّن هذه
اخلطوة سـتجعـلنا نخـطو خطوات
اخــرى لــلــمـــضي في الــنــهج الــذي
نـسـعى لـتـطــبـيـقه من أجل ريـاضـة
وشــبـاب أفـضل. من جــهـتـهم أشـاد
احلـضــور بـالــرؤيـة واألفـكــار الـتي
حتـدث عـنهـا الـسيـد الـوزير كـونـها
ســتــؤدي إلى خــصــخــصــة الــعــمل
والـتـمـويـل الـذاتي عـبـر اإلسـتـثـمار
الـــــذي يـــــخـــــدم األنـــــديـــــة ولـــــيس
اســـتـــثــــمـــاراً بـــعـــيـــداً عن خـــدمـــة
شــريــحــتي الــشــبــاب والــريــاضــة
فضالً عن االهتـمام بقـاعدة األلعاب
االخرى غير كـرة القدم والتي بدأت
بــاالنـحـسـار وضــرورة الـبـحث عن
ـــــدارس ــــــواهب وتــــــفــــــعــــــيـل ا ا
الـتخـصصيـة إلحيـاء وعودة جـميع
األلـعاب الـفرديـة إلى سـابق عهـدها

وتميزها عربياً وقارياً ودولياً. مثلي اندية كرة اليد √½W¹b∫ لقاء درجال 
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اقـــتـــربـت مـــحـــكـــمـــة كـــاس لـــفض
الــنــزاعـــات الــريــاضــيـــة ومــقــرهــا
ســويـــســـرا بــحـــسم الـــنـــزاع عــلى
ـركـزي شــرعـيـة االحتـاد الــعـراقي ا
لــلــسـبــاحـة و الــتي احــتـكـم الـيــهـا
سرمد عبد االله الـذي تقدم بشكوى
ضـــد االحتــاد الــدولي لـــلــســبــاحــة
ورئــيـس احتــاد الــســبــاحــة خــالــد
رفقة فأن كبيان. وحسب الـرسالة ا

مــحــكــمــة كــاس ابــلــغت ان ســرمــد
عـــــبــــــداالله واالحتـــــاد الــــــعـــــراقي
لــلــســبـاحــة قــدم بــيـان الــدفــوعـات
الــنـــهــائي الى مـــحــكــمــة كــاس في
سـويــسـرا. فـيـمــا مـنـحـت احملـكـمـة
مهلة زمنية أمدها اربعة عشر يوما
لـيتـسنى حملـامـي االحتـاد الدولي
للسباحة وخالد كبيان لتقد بيان
دفوعاتهم الـنهائي. ووفق اجلداول
ـوضوعـة و قـرار الهـيـئة الـزمـنيـة ا

القضـائية السـابق للمحـكمة والتي
اكـدت امــتالكــهـا الــوالء الـقــضـائي
الـواضـح لـلـنـظر فـي الـقـضـيـة فأن
لف صدور القـرار النهـائي حلسم ا
يــتــوقع له ان يــصــدر في الــنــصف
الــثـانـي من شـهــر تــشــرين الــثـاني
وجبه سـيتحدد الرئيس قبل و  ا
الشرعي لالحتاد العراقي للسباحة
وانهاء النزاع الـذي أستمر خلمسة

عشر شهراً تقريباً.
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ـنـتـخب الـوطـنـي لـكرة قـرر مـدرب ا
الـقــدم ســريــتــشــكــو كــاتــانـيــتش
اســـتـــدعــــاء حـــارس مــــرمى نـــادي
الــقــيـثــارة احــمـد بــاسل لــصــفـوف

اسود الرافدين. 
وذكـرت الـهيـئة الـتـطبـيـعيـة الحتاد
الـكـرة في بيـان ان مـدرب منـتـخبـنا
الـوطـني لــكـرة الـقـدم الــسـلـوفـيـني
سـتـريـشـكـو كـاتـانـيـتش قـرر دعوة

حـارس مرمى نـادي الشـرطة أحـمد
بـاسل الـى الـقـائـمـة االولـيـة ألسود
الرافدين الـتي ستخـوض مبارات
ـقـبل وديـتــ في تـشـرين الـثـاني ا
حتـضـيــراً لـلـتـصـفــيـات اآلسـيـويـة

زدوجة.  ا
واوضــحت ان الـدعـوة جــاءت بـعـد
ــسـتـوى الـذي قـدمه أحـمـد بـاسل ا
مع فـريـقه الـشــرطـة في مـنـافـسـات

دوري ابطال اسيا.

احمد باسل
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تنازعان رئيسا احتاد السباحة ا

الـبدري واعـضـاء احتـاد صالح الدين
صـغـرة . وقـرأ اجلـميع لـكـرة الـقـدم ا
ســـورة الــفـــاحتــة عـــلى روح الــراحل
النـجم احـمد راضي ذلك الـفنـان الذي
ســطـر اروع االهــداف خالل مـســيـرته

احلافلة باالجنازات الكروية .
وابـتـهل جـمـيع احلـضـور مـن الـباري
عـز وجـل ان يـرحـمه ويـسـكـنه فـسـيح
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ـرحـوم االسـطورة افـتـتـحت بـطـولـة ا
ــصـغـرة احـمــد راضي بـكـرة الــقـدم ا
في قـــضـــاء ســامـــراء وعـــلى مـــلـــعب
اخلــمــاسي في مــنــطــقــة اجلــبــيــريــة
االولى الــتـي نــظــمـــهــا احتــاد صالح
ـصـغرة.  وحـضر الـدين لكـرة الـقدم ا
حــفل االفـتــتــاح رئــيس االحتــاد عـلي
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جـناته  واقـيمت مـباراة االفـتتـاح ب
فــريـــقي صـــقــور الـــضــبـــاط و اجملــد
باراة بفوز صقور الضباط وانتهت ا
ـبـاراة الـثـانـية بـنـتـيـجة 2-5  . وفي ا
الذي جمعت فريقي الكوكب وااليالف

انــــتـــهـت بـــفــــوز فـــريق
الــــــــــكــــــــــوكب

احمد راضيبنتيجة 4-1 .

نتظمة استعدادا للمشاركات اخلارجية U³¹—bð ∫ يواصل فريق الزوراء تدريباته ا

عبد الغني شهد
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هي من  عــائـلـة فـنــيـة بـامـتــيـاز  شـعـارهم
اإلبـداع والـتـألق واحـتـرام الـفن فـوالـدتـهـا
الـفــنـانـة الــكـبـيــرة فـوزيـة الـشــنـدي  الـتي
تـألقت وجسدت  دور  (اآلنـسة قواعد ) في
سلسل التعليمي مدينة القواعد وأبدعت ا
في مـــســلـــسل (أين مـــكــانـي من اإلعــراب)
وشـقيقتها الكبيـرة هند كامل التي جعلتنا
نـتعاطـف معهـا في رائعة يـوسف العاني (

رائـحة الـقهوة ) وتـأتي هديل لـتكمل
مــثــلث  اإلبــداع الــفــني لــلــعــائــلـة
سلسل ونـعشقها في دور ندى 
(األمـــاني الـــضــالـــة) ونـــحــزن
مـعها  ونواسيـها بعد سن
ونـــذرف الــدمــوع عـــنــدمــا
اسـتـشـهـد زوجـهـا دفـاعـا
ــــبـــتــــلى عـن الـــوطـن ا

باحلروب واألعداء . 
أسـمها يدل على صوت
احلـــــــمــــــام والـــــــرقــــــة
واجلـمـال  وال اخفـيكم
ســـــرا كـــــنـت من اشـــــد
ـعجب بها في نهاية ا
الـثمانـينات  مع زمالئي
ضـبـاط الشـرطة حـيث كان
عــمـلــنــا  في الــسـلــيــمـانــيـة
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سيـنطلق عـرضه قريبـاً  وذلك عبر
حسـابـها اخلـاص على أحـد مواقع
الــــــــتــــــــواصـل اإلجــــــــتـــــــــمــــــــاعي
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ــمــثــلـة الــســوريــة كــنـدة كــشــفت ا
عــــلـــوش عـن عـــمـل درامي جــــديـــد

∫q U  q¹b¼ l  WŠ«dB « tBIMð ô —«uŠ

q∫ محطات مضيئة في حياة هديل كامل «u²  Ÿ«bÐ≈

مــقـطــعــا مــنه عــلى حــسـابه
اخلـــاص عـــلى احـــد مــواقع
الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعي
األغــنـــيــة من كـــلــمــات نــزار
قــبـــاني وأحلــان طالل.وكــان
صـابـر قـد طرح مـؤخـرا فـيـديو

كـلـيب أغنـيـة (لـيلـة في الـعـمر) من
كــلـــمــات وأحلــان ســلـــيم عــســاف
تــوزيع عـمــر صـبـاغ والــكـلـيب من
إخـراج ولــيـد نـاصـيف. كـمـا شـارك
في أوبــــــــــريـت (أنـت أقــــــــــوى) مع
الفنان محمـد منير تامر حسني
سميـرة سعيـد وائل جسار كارول
سـماحـة من كلـمـات مدحت الـعدل
أحلان عمرو مـصطفى توزيع نادر
حـمــدي وإخـراج الــكــلـيب لــطـارق

العريان.

كـاتـبة)ادعـولـنا ضي الـقـمر بـطـولة
كـــنــدة عــلـــوش من تــألــيـف عــبــيــر
سـلــيـمــان وإخــراج أحـمــد حـسن).
وانــهــالت الـتــعــلــيــقـات مـن جـانب
ــتــابــعــ الــذين هــنــأوا عــلــوش ا
لــعــودتــهـا الـى الـشــاشــة بــأعــمـال
درامــيــة جـديــدة بــعــد انـشــغــالــهـا
بتربية طفلها واإلعتناء به.ونشرت
علـوش صورتـها علـى غالف العمل
حـيث ظـهرت بـصـورة جـدية تـمـاماً
وتربط شعرها الى اخللف وترتدي
قـمــيــصـاً أبــيض اخلــاص بـلــبـاس

. طبخ وخلفها أحد الطباخ ا
ــطـرب عــلى صــعــيــد آخــر شــوّق ا
التونـسي صابر الربـاعي اجلمهور
لــفـيــديـو كــلـيـب اغـنــيـته اجلــديـدة
(جـريــدة الــرجل الـثــاني) اذ نــشـر

ـستـويات  ,في كـل مرة يـذهب لنـا شهـيد ا
نـعيش معه انـهيار امانـيه واندثارها ..فال
فــرق في الـــنــهــايــة انـــني مــثــلـت مــشــهــد
االســـتــشـــهـــاد في عـــروس مـــنــدلـي وبــ
الـشهـادة احلـقيـقيـة التي تـكرم بـها زوجي
..الـفـقـدان واحد واعـتـبار الـوطن يـسـتحق

التضحية ألجله . 
{ في عمر أربع سنوات جسدت دور صغير في
الــتـمـثـيـلـيــة الـتـلـفـزيـونـيــة (تـضـحـيـة وجـدار) هل
تخـيلتي بـعد مضى  49 عامـا أن تصبـح على
ـضــحـيـة لـبـنــاتك  فـاطـمـة وشـوق أرض الـواقع ا
واجلدار الذي يحميهم بعد استشهاد والدهم ?
- بــنــاتي بــعـد رحــيل والــدهن حــقــيــقـة ال
ـلكن لهن جدارا غيري ...واالم ال تضحي
..االم حتـب فــــــــــقط  ,وانــــــــــا احب اوالدي
كـنني الـله بها االربـعة بـكل الطرق الـتي 
..الـقـريب منـهم والـبعـيـد ...فاطـمـة وشوق
أخـذوا من صالبة ابيهم الكثير واجلدار ال
ــا تــوجــيــهـهم يــعــني احلــمـايــة فــقط وا
لــلـحــيـاة بــوعي اخـر فــيه افـاق مــفـتــوحـة
واحـمـد الـلـه ان االربـعـة أنـعم الـله عـلـيـهم
بـروح نـبيـلـة ...أسـأل الله ان يـحـفـظهم لي

جميعا .
{ اكـثــر اجلـمــهـور مــازال يـرى أن هــديل كـامل
جتــسـد دور نـدى عـلى ارض الــواقع تـلك الـفـتـاة
ن الــطـيــبـة الـرائــعـة اجلــمـال الـتي حتـب اخلـيـر 
حــولــهـــا أم الــدور كــان مــجــرد جتــســيــد مــؤقت

وانتهى األمر ?
ـا يشـبهني - احلـمد لـله انا اتـاثر 
واجنـذب الـيه ...شـخـصـيـة نـدى
في االمـــاني الـــضـــالـــة كــانت

فـهـذا احلوار فـرصـة لـهم ليـعـرفوا أين هي
فـنـانـتهم اجلـمـيـلـة وآخر أخـبـارهـا . فاهال

وسهال بكِ بيننا وسأبدآ سؤالي األول:
{ انـنـا الـوطـن األصلـي لـلـحـزن والدمـع فـسـأبدأ
ســـؤالي عن احلـــزن الــذي مــازال يـــلف جــســدك
وروحك مـنذ رحـيل زوجكْ الشـهيـد البـطل العـميد
الـــركن بــاسـم الــدهـــيــمي . كـــيف تــلـــقــيـت خــبــر

استشهاده وماذا تقول له لو كان االن بيننا ?
- اسـتشـهاد ابـو فاطمـة كان قـضيـة ! ألنها
أفـضت الـى حتـوالت كـبـيرة  ,غـيـابـه مازال
حــاضــرا في يــومـيــاتــنــا اال انــني وبــنـاته
تــعــلــمــنــا كــيـف نــتــعــاطى مع ذلك  ,فــهــو
يـشاركنـا كل يوميـاتنا ,دون اي مـبالغة في
الــفــيـلـم الـذي اشــاهــده عــلى الــتــلــفـاز في
جـوالتنـا خارج الـبيت في اسـتحـضار رأيه
لـو كـان مــوجـودا في سـلـوك الـبـنـات الـذي
يــعــزز تـربــيــته لــهم في خــفــقــة جــنـاح كل
حـمـامة حتـيط بـنـا اينـمـا نـكون نـشـعر انه

معنا...
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ـيـعة الـتي اسـتـشهـدت في فـيلم { جـسدتِ دور 
عــرس الــدم اثــنــاء احلــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة
وزوجك الـشـهـيـد العـمـيـد بـاسم استـشـهـد دفـاعا
عن الـوطن ضـد داعش فكالكـمـا نذرتـوا انفـسكم
للوطن مـاهو الفرق ب االستـشهاد في فيلم وب

االستشهاد احلقيقي في الدفاع عن الوطن?
- االســتــشــهــاد في الــعــراق مــفــهــوم
ارسة ,خـبرتنا فيه عريقة فمن لم و
يـسـتــشـهـد في الـواقع فـهـو شـهـيـد
أحالمـه الـتي يــقـضي عــلـيــهـا من
يـــــتـــــحــــــكم بــــــأمـــــره عـــــلـى كل

ـيزة واحبها الناس وانـا ايضا أحببتها
..الـقـضيـة تتـعـلق بالـفـنان وكـيف يـبني له
كــارزمــا خـــاصــة يــحــبــهـــا هــو كي يــؤثــر
بـجـمــهـوره ويـبـقى في ذاكـرتـهم... وهـنـاك
شــخـصـيــات كـثـيــرة كـانت لــهـا عالمـة في
حــــيــــاتي وهي الــــتـي بــــلــــورت افــــكـــاري
وتــوجـهـاتي  ,يــكـفي انـنـي عـمـلت مع اهم
اخملـرج واطلعت على فـلسفتهم في الفن
وكـذلـك الـكـتّـاب وكل مـنـهم كـان له دور في

بناء شخصية هديل.
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{ الــفن رسـالــة إنــســانـيــة قــبل كل شي هل في
اعتقـادك أن الفنان العـراقي أوصل هذه الرسالة
ـهم الشهرة للمـشاهد أو أنه جـعل االمر ثانوي ا

والنجومية?
- حتـــدثــنــا فـي ســوال ســـابق عن قـــيــمــة
االسـتشهـاد ...هل تعـلم ان الفنـان العراقي
كـان شهيد احلصار االعالمي وجيلنا نحن
بـالـذات ? ...واقصـد في تسـعـينـيات الـقرن
ـاضي ..اخلسـائر كـانت كبـيرة والزمن ال ا
ـــهــا بل يـــعــمق الـــهــوة ...الن الــزمن يــر
بـالنـسبـة للـفنـان هو االجنـاز هو ان تـكون
حـاضـرا ومنـتـجا ..فـمـا بالك بـسـنوات من
االنـــقــطــاع لـــيس عن الـــعــمل فـــقط بل عن
الـتطور الـهائل الذي يـدور خارج احلدود..
وبــذلك ارفـع الــلــوم عن الــفــنــان الــعــراقي
ـسـك الـذي كـان ضحـيـة ظرف سـياسي ا
واقــتــصــادي مــنـــعه من ايــصــال رســالــته
الــفـنــيـة انــذاك والـيـوم ال فــرق كـبــيـر عن
ـاضي فاحلصار ثقافي لعقوبات فكرية ا
تـتبنـاها عقول ضـيقة حتـجر على الفن

احلـــر وتـــخـــلـق له الف عـــقــــبـــة كي يـــظل
متخلفا عن الركب. 

ــاذا لم يــشــتــهــر الــفــنــان الــعــراقي عــربــيــا  }
باستثـناء اسماء قليلة رغم إمـكانيته الفنية وكيف
ينـظـر الفـنان الـعربي الى الـفـنان الـعراقي بـحكم

وجودكِ في اكثر من بلد عربي? 
-االنــتــاج الــفــني عــلم وصــنــاعــة وخــبـرة
مـتراكـمة وسـياسـة تسـويق وحتديث رؤى
ومـواكبة وهذا كـله نحن بعيـدون كل البعد
عـنه ...مـتى مـاتعـامـلنـا مع هـذه العـنـاصر
بــجـديــة انـذاك نـســتـطــيع ان نـصــدر الـفن
الـعراقي بفنانـينا الى الوطن العربي والى
ـــا ...نـــحـن لم نـــنج من احلـــرب أبـــعـــد ر
مـانزال في جبـهات احليـاة لألسف نحارب
انــفـــســنــا اوال ومـن ثم نــنــتـــبه ان الــوقت
مـــضى وراحـت عـــلـــيـــنـــا ...الـــلـــهم اال من
جتـارب فردية استطاعت ان جتد لها حيزا
وبـجهـود شـخصـية بـحتـة والدولـة تتـفرج
عـليـهم وبوصف ادق ال تتـفرج بل ال تراهم

اصال .
{  منـذ فـترة لـيست بـالـقصـيرة لم نـرى الـفنـانة
هديل كامـل في اي عمل فني فهل االعمال الفنية
التــعــجـبـكِ أم اخملـرجــ ابــتـعــدوا عــنكِ أم لـديك

سبب اخر? 
-نـعم انـا منـذ فـترة طـويـلة لم أشـارك بأي
لوك عـمل فني وكان اخرها مسلسل اخر ا
الـذي  انـتـاجه في دمـشق ..وذلـك بسـبب
انـشــغـالي بـاكــمـال الـدراســة واقـامـتي في
بـيروت وبـعدهـا عدت الى الـعراق اال انني
كـنـت مـشـغــولـة بــوظـيـفــة اعالمـيــة يـحـتم
قانونها التفرغ الكامل .. لهذا كنت بعيدة.
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استاذ الـنانو تكنولـوجي العراقي تضيفه قـناة (الشرقية)
مـساء الـيوم االحـد مع استـاذة الكـيميـاء الدوائـية سـميرة
فــنــجـان ضــمن بــرنــامج (اطــراف احلــديث) الــذي يــعـده

ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.

W³  q Uý

ـــعــمــاري الـــعــراقي ــهـــنــدس ا ا
ــوت في مــقــر ــغـــتــرب غــيــبـه ا ا
إقامـته بوالية فريـجينيـا االمريكية
أثــــر مـــرض مـــفـــاجيء والـــراحل
مــؤسس كــالــيــري عــ لــلــفــنـون

التشكيلية.
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اخملـرج االردني حـصــلت مـسـرحـيــة (طـرق) عـلى جـائـزة
أفضل عـمل مسرحي متكامل وجائزة أفضل إخراج في
ـسرح احلـر الـشبـابي الـذي أقيم خـتـام مهـرجـان ليـالي ا

لكي افتراضيا. ركز الثقافي ا في ا

 —Ëe½√ qOŽULÝ≈ …b$

اخملــرج الــسـوري يــشــارك فــيــلـمـه الـروائـي الـطــويل (دم
قـاومة الدولي في دورته الـ 16 هـرجان أفالم ا النـخل) 

الذي يقام عبر األنترنت.
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ـعتـمدة شـاركت في الورشـة التـدريبـية ـدربة الـعراقـية ا ا
اجملـانــيـة خلــريـجي كــلـيــات االعالم الـتـي اقـامـتــهـا امس
السبت مـؤسسة همم للخطاب االعالمي والتنمية البشرية

في بغداد عن (مهارات الصوت وفن االلقاء).

WFLł WODŽ vHDB

ـصـري فـي االسالمـيـات والـفـنـون واحلـضـارة الـبـاحث ا
صـدر له حـديـثـا كـتـاب (احلُـكم الـراشـد : رؤيـة إسالمـيـة
حضارية) عن مؤسسة شمس للنشر واإلعالم بالقاهرة.
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ي الـعراقي الـتـدريسي في كـليـة االعالم بـجامـعة االكـاد
وت يـة بعد ان غيبه ا الفاحت بـليبيا نـعته االوساط االكاد

في امريكا.
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الكاتـبة االردنية ضـيفتـها مكـتبة عـبد احلمـيد شومان في
حـفل تـوقيع روايـة (انتـقام الـنـرجس) عبـر تطـبيق (زووم)

والتي صدرت مؤخراً عن دار االن ناشرون وموزعون.

تنوعة. جماليات طبيعة البيئة العراقية ا
الى ذلك أعــلـنت وزارة الــثـقــافـة والــسـيــاحـة
واآلثــار عن مــخــاطـبــة وزيــرهــا حـسـن نـاظم
لألمانـة العـامة جملـلس الوزراء بـغرض إقرار
ـوظـفي وزارة الــثـقـافـة مـخــصـصـات مـالــيـة 
ئـة من مـرتـبهم االسـمي نـظراً بقـيـمة  50  بـا
لـعـدم وجــود مـخـصـصـات مــالـيـة لـهم أسـوة
بـبــاقي مـوظـفي الـدولـة.واشـارت الـوزارة في
اطــلـعت عــلــيه (الـزمــان) انـهــا (تــأمل أن يـتم
ادة قدم لهم اسـتناداً إلى ا مناقـشة الطـلب ا
ــادة  15من  35 من الـــدســتـــور الــعـــراقي وا
قانون مـوظفي الدولة والـقطاع العام رقم 22 
ـصـادقة عـلـيه إنصـافاً ـعدل وا لعام  2008 ا
عيشي). وظفـيها وسـعياً لتـحس دخلـهم ا
و خـاطـبت الـوزارةُ  األمانـةَ بـهـذا الـشأن من
ـسـاواة بـ مـوظــفي الـدولـة لـلـحـفـاظ أجل ا

على الكوادر من ذوي الكفاءة واخلبرة.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ ≠  WO½ULOK «

ــعــرض الـتــشــكــيـلي افــتــتح امس الــســبت ا
(كـهــرمـانــة سـفـيــرة االبـداع واجلــمـال) الـذي
تـقــيـمه جـمـعـيـة كـهـرمــانـة لـلـفـنـون في قـاعـة
ـتـحف الـوطـني في مـحافـظـة الـسـلـيـمـانـية ا
ـدير .واشـرف ا ـشـاركة نـخـبـة من الفـنـان
الـعــام لــدائـرة الــفــنـون الــعــامـة عــلي عــويـد
الـعبـادي اجلمـعة عـلى التـحضـيرات الفـتتاح

عرض. ا
الى ذلـك أطـــلـــقت دائـــرة الـــفـــنـــون الـــعـــامــة
مـعــرضـهــا الــفـني االفــتـراضي   152لــلـفــنـان
التـشـكـيلي سـامـان ابـو بكـر سـعـيد اجلـمـعة
ـاضــيـة و ضم  13عـمالً فــنـيـاً جــسـد فــيـهـا ا
الفنان ابو بكر مكـنون رؤيته الفنية باسلوب
تعـبيـري جميل.كـما أطـلقت الدائـرة اخلميس
مـعرضاً لـلتـشكـيلي بـشيـر احمد ضم 15عمالً
ــيــز جــســد فــيــهــا فــنــيــاً بــأســلــوب فــني 
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إذا كـنت مـرتـبط فـالــعالقـة سـوف تـنـتـقل إلى مـرحـلـة
جديدة مليئة بالفرح .
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تتاح الـفرصة لبدء عالقات جديدة . توقّع زيادة جيدة
في مصادرك.
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 تشـعـر بـحـاجـة إلى جلـسـات وديـة مع احلـبـيب .يوم
السعد االربعاء.
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 تـشعـر باجنـذاب مـفاجئ جتـاه شخص مـعـ تقـابله
حض الصدفة .
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تـنسـحب قليـال من احلياة االجـتمـاعيـة الصـاخبة إلى
حياة أكثر هدوء و أكثر سرية.
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عالقـاتك الـعـاطفـيـة سـيُـسـلط عـليـهـا الـضـوء كـما أنك
غامرات. ستكون منهمكاً جداً با
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كان و أنت تـتشجع بـان تأخذ غـامرة يـعم ا جو من ا
مجازفات جريئة.
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  ارث تـسـتـغـله لـتـمـويل مـشـروع كـنت تـفـكـر به مـنذ
زمن قد .

Íb'«

ا  تـتـجـرأ في اخـذ خـطوة إلـى األمـام مع الـشريـك.
يقدم العالقة.
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 هناك أسئـلة ماليـة يجب أن تعالج بـكثير من الـلباقة.
رقم احلظ . 8

Ë«b «

تـصــبح الــعالقــة مع الـشــريك في مــحك صــعب .يـوم
السعد الثالثاء.
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ستـواجه حواراً صعباً مع أطفالك خصوصاً إذا كنّ
بنات مراهقات.

 u(«
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اكــتب مــرادف ومــعـانـي الـكــلــمـات
ــكــونــة مـن ســتــة حــروف ضــمن ا
ـظلـلة حتـصل على خانـة الدائـرة ا
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ونـنـتظـر ندى عـفـوا هديل   بـفـارغ الصـبر
ـسلسل الشهير األماني الضالة حيث في ا
ــتــواجــد فـي غــرفــة ضــابط أن اجلــمـع   ا
اخلــفــر  يــتــمـنـى  ان تــكـون فــتــاة أحالمه
ـواصفاتها فـهي تشعرك أن الدنـيا بخير
واالبـتسامة أفضل أنواع احلب  بعيدا عن

احلسد  والغيرة والنفاق . 
هـديل كـامل قـامـة فنـيـة كـبيـرة ظُـلـمت كأي
فـنـان عـراقي في ظـل احلـصـار وقـلة
اإلنــتــاج وعــقــلــيـة احلــاكم
ـسؤول الذي ال يرى وا
فـي الـــــــفـن ســــــوى
اضـــاعــة لـــلــوقت
وصـــــــــــــــــــــــرف
األمــــوال ومع
ذلـك تــــــركت
بــــــصــــــمـــــة
رائــــعــــة في
كـل أعـمـالـها
الـفـنيـة ولـها
جــــــمــــــهـــــور
واسـع يــسـأل
عـنـهـا دائـمـا .

هديل كامل

اليـخـتـلف اثـنان عـلى ان الـشـاعـر الـراحل عـبد
الـرزاق عــبــد الـواحــد نـال وبــاســتـحــقــاق لـقب
شـاعـر الـقـرنـ وشـاعـر الـعـراق االول والـقـاب
اخـرى يسـتحـقهـا ونسـتذكـر القـصيـدة الكـبيرة
ناسـبة واقـعة الطف بـعنوان (في التي كـتبهـا 
) وكــان الـفــنــان الـرائــد جـواد رحــاب احلــسـ
الـشــكـرجي ســجـلــهـا فـي تـســعـيــنـيــات الـقـرن
ـنــصـرم و تــصــويـرهــا واجـاد الــشــكـرجي ا
بـااللــقــاء  نــعم قــصــيــدة في رحــاب احلــسـ
كــتـبـهـا عـبـد الــواحـد مـؤكـدا ان ثـورة احلـسـ
عـلـيه السـالم هي ثورة االنـسـانـيـة وثورة احلق
ـذاهب ضــد الـبــاطل والــظـلم وان ثــورته لــكل ا
واالطـياف وهـذا سـر بقـائـهـا وستـبـقى الى يوم
يبـعثون  وراحت قـصيدة عـبد الـواحد تبث من
خالل احملـطـات االذاعـيـة والـتـلـفـزيـونـيـة والـيوم
لـحن الشـاب زيـاد االميـر بتـلحـينـها يـفاجـئنـا ا
بــشـــكل رائع وتـــقـــدم في مــهـــرجـــان خــصص
ناسبة عاشوراء واشرف عـلى توزيعها الفنان
وسـيقـية جنـاح عبـد الغـفـور وعزفـتهـا الفـرقـة ا
وسيقـية وادتها مجاميع الفرقة لدائرة الفنون ا
لـيؤكـد االمـير انه فـنـان يـبحث دومـا عن الـلحن
االصـعب لـيـثـبت مـقـدرته واجـتـهـاده ويـقـيـنا ان
ــوسـيــقـار عــلي خــصـاف عــنـدمــا قـدم رهـان ا
الـفنـان زيـاد االمـير في احـدى حـفالت الـدائرة
كملحن مؤكدا ان لالمير مستقبل حلني رائع 
وهـاهــو الـيــوم يــبـدع ويــؤكـد انـه اهال لـلــرهـان
عندمـا اختار قـصيدة شـاعر القـرن في رائعة
قصـائده . وحـان الوقت لـدعم االميـر وان نقف
ــاء الـعــكـر بـانــتـمــائـاتـهم ضـد من يــتـصــيـد بـا
جلمعية اعداء النجاح ! بل دعونا نتابع ونبارك
لالمـــيــر مـــاقـــدمه من حلـن رائع يـــســتـــحق ان

يـــســجل  ويـــصــور ويـــبث من
خالل الــقــنــوات الـفــضــائــيـة
لــنــفــخـر بـه كـفــنــان ومــلـحن
شـاب يـعـمل بـصـمت ويـبدع

بالعلن .
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ية ليدي { لوس اجنلوس  –وكاالت - كشفت الفنانة العا
غاغا عن معاناتها ومعركتها مع االكتئاب وتفكيرها في

االنتحار خالل مقابلة على شبكة سي بي إس .وتكلمت عن
مخاطر النجاحات التي جلبت لها حمال ثقيال إذ تذكرت أنها

غير قادرة على الذهاب إلى متجر البقالة أو االستمتاع
عجب قائلة ( لقد بتناول وجبة مع عائلتها دون تطفل ا
ا عن نفسي فقد كرهت أن أكون مشهورة تخليت تمامً

كرهت أن أكون جنمة شعرت باإلرهاق وكل شئ أصبح ال
يحتمل). وتابعت (لقد نظرت إلى البيانو الذي امتلكته

لسنوات عديدة وفكرت لقد خربت حياتي ... لقد صنعت لي
ليدي غاغا أكبر عدو لي هي ليدي غاغا) وعندما سُئلت عما
إذا كانت قد فكرت في االنتحار ردت ( نعم.. كل يوم كنت

أفكر في االنتحار).
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مثلة اللبنانية نادين نسيب نشرت ا
جنيم صورة لها بدون فلتر على
حسابها اخلاص على احد مواقع
التواصل االجتماعي شكرت من
خاللها الله وعبّرت عن امتنانها
كما بعثت رسالة أمل وإيجابية
حثّت اجلمهور على عيش احلياة
بطريقة صحيحة خصوصا وأنها
كانت قد تعرضت مؤخرا إلصابة
بسبب إنفجار بيروت. وعلّقت نادين
على الصورة بالقول( شكراً يا رب
تنة كتير على كل شيء وانا 
وايجابية كتير و بعدني بحب احلياة
وكل حلظة بقول نشكر الله النه
احلياة بعدا قدامنا والزم نعيشها
ا الله كاتبلنا عمر). صح طا
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يقول اخلـبر انّ جـمعيـة بيـطرية خـيريـة في بريطـانيا
ـريـضة) تـسمى (مـسـتـوصف الشـعب لـلحـيـوانات ا
مُنِحَت جرذا أفـريقيا كبيـر احلجم له جراب لتخزين
الطعام ميدالية ذهبية مرموقة لقاء عمله في الكشف

عن األلغام األرضية.
سـمى مـاجاوا عن طـريق حـاسة واكتـشف اجلـرذ ا
الشم  39 لـغـمـاً أرضـياً و  28 قطـعـة ذخـيـرة دفـيـنة

خالل حياته.
ـيداليـة تقـديراً لـتفـانيه في الـقيـام بواجبه في ونال ا
ميتة واقع إزالـة األلغام األرضيـة ا حفظ األرواح 

في كمبوديا.”
من دون شـك انّ خــلف ذلك اجلــرذ الــذي نــطــارده
هارة صائد دائماً لقتله رجالً هو موظف عالي ا با
ـهـنـة قـام بـتـدريـبه وتـعـلـيـمه عـلى أداء هـذا ومـتـقن ا
الــواجب الــوظـــيــفي الــذي أســهـم في انــقــاذ حــيــاة

البشر.
ـوظفـ مع انـتـاجـية في بـلـدانـنـا أعداد كـبـيـرة من ا
قليلة ال تتناسب مع ذلك العدد وهناك طاقات فاعلة
وقابليات كثيـرة ذات مهارات عالية أو مواهب الفتة
تــمــوت مع الــزمـن في أمــاكن مــهـــمــلــة أو في ســلّم

وظيفي واطىء من دون اهتمام من أحد .
االدارات النـاجحـة وأنظـمـة احلوكـمة الـرشيـدة التي
ـوارد الـبـشـريـة والـطـبـيـعـيـة في تـوازن بـ جـمـيع ا
اسـتــخالص الـوظـائف ذات الـنــفع الـعـام هي الـتي

جعلت اجلرذ عنصراً منتجاً في اجملتمع .
ثمّة تـدريب ومهارة واصرار على ايـجاد طرق انتاج
ــوارد أقل واســـتــهـالك حتت الــتـــرشــيــد جــديـــدة 
والـســيــطــرة تــلك هي أســبــاب الــنــجـاح فـي زيـادة
االنــتـاجــيـة وتــوفـيـر فــرص عـمل لــلـكــفـاءات وإعـادة
ـورد الـبـشـري مـن حـقل كـان وجـوده فـيه تـوجــيه ا
كن أن مـشـلـوالً الى حـقـول انـتاجـيـة ذات فـاعـلـيـة 

يبدع فيها ويضيف اجلديد.
االدارة احلـديـثة فن وعـلم و األهم هـو أنّهـا جزء من
نـظـام سـياسـي أمّـا إذا كـانت األنـظـمـة الـسـيـاسـية
مــجـرّد طـربـكــة فـإنّ الـفــرص مـعـدومــة ألي تـطـويـر

إداري .

انـيـا وفرنـسـا يوم أمس اعـلنت كل من بـريـطانـيـا وأ
األحـــد الــتـــمــرد عـــلى قــرارات اإلدارة األمـــريــكـــيــة
بـخصوص إعـادة العـقوبات االقـتصاديـة ضد إيران
بسـبب عدم التـزام األخيرة باشـتراطاتـها حسب ما
ـوجب مـا يـسـمى بـآلـيـة ـتـحـدة و تـدعي الـواليـات ا
سنـابـاك في حـ ترفض تـلك الـدول األوروبـية ذلك
بحجة عدم الزاميتها القانونية حيث لم تعد الواليات
تحـدة عضواً في االتفـاقية منذ خـروجها في شهر ا

مايو من العام 2018.
ولـهـذه احلـكـايـة روايـات مخـتـلـفـة: فـاألوروبـيـون لهم
ـصـالح األمـريـكـية مـصـاحلـهم الـتي ال تـنـطـبق مـع ا
تــمـامــاً في كل مــجـال وفي كـل زمـان ومــكـان كــمـا

يقال.
ا كانت هناك حياكة مريبة في توزيع األدوار! أو ر
من نـاحـيـة أخـرى فـإن االنـتـخـابـات األمـريـكـيـة عـلى
األبـــواب. ومن الـــطــبــيـــعي أن يــســـتــخــدم الـــرئــيس
األمــريـكي جـمــيع مـا لـديه من أوراق لــضـمـان فـوزه
بـوالية ثـانيـة. وبالـطبع فـإن ورقة إيـران ذات األلوان
ـتـعــددة هي ورقـة ثــمـيـنــة في لـعــبـة االنـتــخـابـات. ا

فإيران تعني الكثير لترامب.
فهي تعني:

 موقف دول اخلليج ودعمها
 موقف وعالقة طهران من أمريكا

موقف إسرائيل واللوبي
 مصالح روسيا والص وكوريا الشمالية

مـوقف تطـبيع الـدول العـربيـة مع إسرائـيل خوفاً من
إيران

وقف من النفط والغاز االيراني ا
صالح في العراق األوضاع وا

 قضية حسن نصرالله وحزب الله
األوضاع في سورية واليمن

ـا غــيـرهــا تـشــكل صـورة كل هــذه الـقــضـايــا ور
وقف األمريكي من إيران. العالقة وا

وحـيث أن للـسياسـة وجوهـا كثيـرة وأن االنتـخابات
األمريكية لم حتـسم بعد ومن يدري إذا كان ترامب
سيـفوز أم ال فـإن األوربيـ يـريدون احملـافظـة على
مصاحلـهم أوالً ويتـفاهـمون الحقـاً بعـد االنتـخابات

األمريكية على قاعدة لكل حادث حديث.
من هنا فإنني ال أجد ما يثير االستغراب من موقف
األوروبـيـ جتـاه تـهـديـدات هـراوة إعـادة الـعـقـوبـات
االقــتـصــاديـة األمــريـكــيـة ضـد
إيران ال بل أستطيع أن أجزم
أن األوروبــيـ سـيــسـتــفـيـدون

منها!
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ا ساد ـوجودة عند القـردة. ولطا ا
اعـتـقـاد بـأن دمـاغ الـطـيـور ال يضم
قـشرة مخـية جديـدة وهو جزء من
ـادة الرمادية الدماغـية يُعتبر من ا
خـــصـــائص الـــرئـــيــســـيـــات. هــذه
الـقشـرة السـطحـية مـتطـورة بشكل
خـاص لدى اإلنـسان ولـها دور في
مــا يــســمى بـالــوظــائف اإلدراكــيـة
الــعـلــيـا مــثل اإلدراك احلـسي ورد
الــفــعل. وخــلـصت دراســة مــارتـان
ســاشـــو وكــريــســتــيـــنــا هــيــرولــد
الــبــاحـثــ في عــلم األعــصـاب في
جــامــعــتـي بــوخــوم ودوســلـدورف
ــانــيــتــ إلـى وجــود هــنــدسـة األ
عـصبـية كـانت مجـهولـة في الدماغ

األمامي احلسي للطيور.
ــكن لــهــذا الــتــنــظــيـم أن يــولّـد و
قـــدرات حـــســـابـــيـــة تـــذكّــر بـــتـــلك
ـرتبـطة بـالقشـرة اخمليـة اجلديدة ا

لدى الرئيسيات وفق الدراسة.
سـجلة الحـظات ا كـما يـعزز ذلك ا
عـن امـتالك بـعض الــطـيـور قـدرات
ـا يــشـمل عـلى إدراكــيـة مـعــقـدة 
ـــثـــال تــــصـــنـــيع أدوات ســـبــــيل ا

للحصول على الطعام.
ــنــشــورة في وأشـــارت الــدراســة ا
مـــجــلـــة ســايـــنس إلى أن الـــدمــاغ
األمـــامي احلـــسي لـــدى الـــغـــربــان
والـببغاوات يحوي أكثر من نصف
مـلــيـار خـلـيـة عـصـبـيـة ومـا يـصل
ـليار إلى مليـاري خلية ما يوازي

وجود لدى القردة. العدد ا

األلــوان الــبــاهـتــة مــثل الــفــراشـة
الـبيضاء أو غونيبتيريكس رامني
تــتـمـتّع بـقــدرة أكـبـر عـلـى تـكـيـيف
احلــرارة إذ في وسـعـهـا أن حتـني
أجـنحـتهـا لتوجـيه أشعّـة الشمس.
وأعــداد هــذه األجــنــاس ثــابــتـة أو
حــتّى آخــذة فـي االزديـاد بــحــسب

. الباحث
أمـا األنـواع الـتي تـتمـتّع بـأجـنـحة
أصـغر وأكـثر ألوانـا مثل الـفراشة
الــنـحـاسـيـة الـصــغـيـرة فـهي غـيـر
قـادرة عـلى التـحـكّم بحـرارتـها إلى
هـــذه الـــدرجــة وهي بـــحـــاجــة إلى
. وقـد تــراجـعت أعــدادهـا في الــظلّ

السنوات األربع األخيرة.
وفي بـــريــطـــانــيـــا تــشـــهــد أعــداد
الــــفـــراشـــات تــــراجـــعــــا لـــثــــلـــثي
األصـناف.  فـيمـا خلـصت دراستان
حـديثـتـان نشـرت نتـائجـهمـا مجـلة
ســايـنس الـعـلـمــيـة األمـيـركـيـة إلى
وجــود قــدرة لــدى بــعض الــطــيـور
عــلى الــتـفــكـيــر مع مــؤشـرات إلى
عـالمــات تـــشـــابه عـــلى مـــســـتــوى
الـــدمـــاغ مع ثـــديـــيـــات وشـــكل من
أشكال الوعي لدى الغربان السود.
ـعدة الـرئـيسـيـة للـبحث وأشـارت ا
سـوزانا هيركوالنو هوزل األستاذة
فـي عــلم األحــيــاء الـــعــصــبــيــة في
جـامـعـة فانـدربـيلـت األميـركـية إلى
أن بــعـــضــا من أجــنــاس الــطــيــور
خـصوصا في ساللة الغربان لديها
قـــدرات إدراكــــيـــة مـــوازيـــة لـــتـــلك
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قــد تـــكــون قــدرة الــفــراشــات عــلى
ـناخي الـصـمود في وجـه التـغيّـر ا
مــرتـبــطـة بــقـدرتــهـا عــلى تـكــيـيف
حـــرارتــهــا الــتي هـي رهن بــحــجم
أجـنحتها وألوانها بحسب دراسة
حـــديــثـــة. وال تــصـــدر الــفـــراشــات
حــرارة داخــلــيــة وتــتــغــيّــر حـرارة
جـــســـمــهـــا بــحـــسب الـــتـــفــاعالت
احلــراريــة مع اخلــارج. وتــخــتــلف
قــدرتــهـا عــلى الــتـكــيّف بــاخـتالف
األجـنـاس وفق مـا أفـادت الـدراسة
الـصـادرة فـي مـجـلّـة جـورنال أوف

أنيمال إيكولوجي.
فـبـعض األصـنـاف تـسـتـظلّ بـالـظلّ
لالتـقاء من أشعّة الـشمس وتكييف
حــرارتــهــا الـداخــلــيــة. وهي أكــثـر
ـناخي هـشـاشـة في وجه الـتغـيّـر ا
وتـــداعـــيـــاته الـــتي تـــقـــضي عـــلى
ـواطن الطـبيعـية بحـسب ما قال ا
الـقـيّم الرئـيسي عـلى هذه الـدراسة
أنـــــــدرو بـالدون مـن قـــــــسـم عـــــــلم
احلـيـوانـات في جامـعـة كامـبـريدج

البريطانية.
وبغية فهم طريقة تفاعل الفراشات
ـــنـــاخـــيـــة درس مـع الـــتـــبـــدّالت ا
الـباحـثون  4 آالف فـراشة بـرّية من
 29 صـنـفا مـنـتشـرا في بـريطـانـيا
خـالل عـدّة أشـهـر في  2009 ثمّ في
2018 وهـم قــــاســـــوا حـــــرارتـــــهــــا
بـواسطة ميزان صـغير وتبيّن لهم
أن األنـــواع األكــــبـــر حـــجـــمـــا ذات

{ ماكـواري هاربر (أسـتراليا)- (أ ف
ـضني في ب)  –بعـد أيـام من العـمل ا
ـيـاه اجلـلـيـديـة وسط صـيـحـات مـئات ا
ــنــازعــة بــســبب احلــيــتــان الـــطــيــارة ا
جــنـــوحــهـــا عـــنــد خـــلـــيج في جـــزيــرة
تاسمـانيا األستـرالية يخـوض عناصر
اإلغاثـة اجلمعـة مهـمة شـاقة تـتمثل في
سحب جـيف احليـوانـات النـافقـة. وإثر
جهـود هائلـة جنح حوالى مئـة مسعف
بـيـنـهـم أخـصائـيـون فـي حـمـايـة الـبـيـئة
ومتـطوعون مؤهـلون في إنقاذ  94 من
احلــيــتـان الـ 470 الــتي جــنــحت عــنـد

خليج ماكواري هاربر في تاسمانيا.
حــادثـــة اجلــنـــوح اجلــمـــاعي هــذه هي
األكبـر من نوعـها في تـاريخ أستـراليا
عــلى مـا أعــلن عـالم األحــيـاء الـبــحـريـة
كــريس كــارلــيــون الــذي اســتــعــانت به
حـكومـة تـاسـمـانـيا لـهـذه الـغـايـة. وقال
كارلـيون واجهـنا وضـعا غـير مـسبوق
إذ إن مــثل عـمــلـيــات اإلنـقـاذ الــبـحـري
هــذه لــيــست بـاألمــر الــشـائـع. وقـدمت
ـتـنــزهـات الـطـبــيـعـيـة في هـيــئـة إدارة ا
تاسـمـانـيـا اجلمـعـة حـصـيلـة مـخـفـضة
بـشـأن الـثـديـيـات الـبحـريـة الـتي راحت
ضحـية احلـادثة إذ بـات عدد احلـيتان
الـنـافـقة  350 بـدل  380 فـيـمـا يـحاول
عـمـال اإلغـاثـة إنـقـاذ مـا يـصل إلى 20

حيوانا بحريا آخر.
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والـوعـر بــحـسب الـعـالـم. وأمـضى طـاقم الــعـمل الـعـام
 2019 وهـو يرسم بـدقّة خـريطـة السـطح الختـيار موقع
طاف آمن الستخـراج العيّنات. ووقع اخليار في نهاية ا
عــلى فــوهــة نــايــتــنــغــايل. وفي الــعــشــرين من تــشــرين
سـبـار ببطء من بـينـو قبل أن األول/أكـتوبـر سيـقتـرب ا
يـبسط ذراعه اإللـكتـرونيـة الستـخراج عـيّنات مـن منـطقة

مسطّحة نسبيا يبلغ قطرها  8أمتار.
ـشروع في الناسا إن وقال مـايك مورو معاون رئيس ا
سنـوات من الـتحـضيـر والـعمل الـدؤوب سـتُخـتزل بـهذا
التماس الذي تقتصر مدّته على خمس إلى عشر ثوان.
وعـنـد مالمـسـة األرض سـيـنـفخ الـروبـوت الـنـيـتـروجـ

ليتـطاير فتات صـخري تلتـقطه ذراع أوسايرس-ريكس.
. ويقضي الهدف بجمع  60 غراما على األقلّ

كن سبار ما يكفي من العيّنات  وفي حال لم يجـمع ا
احملـــاولــة مـــرّة ثــانـــيــة عـــلى فــوهـــة أخــرى فـي كــانــون

الثاني/يناير.

{ واشـنطن-(أ ف ب)  –بعـد أربعـة أعـوام من السـفر
ـسبار األميركي أوسايرس-ريكس في العشرين يهبط ا
من تـشـرين األول/أكــتـوبـر عـلى ســطح الـكـويــكب بـيـنـو
الســتــخـراج عــيّــنـات من أرضـه عـلى أمـل جـلــبــهـا إلى
كـوكبـنـا وربّـما اإلضـاءة عـلى كـيفـيـة تشـكّل مـجـموعـتـنا
الشـمسـية بـحسب مـا أعلـنت وكالـة الفـضاء األمـيركـية
(نـاسا). وقـد اخـتيـر الـكويـكب الـبالغ قـطره  490 مـترا
همـة إذ كان الـعلـماء يـعتـقدون بـناء على بعـنايـة لهـذه ا
مالحــظـات أجــريت بــالـتــلــسـكــوبـات أن أرضـه مـغــطّـاة
ـسؤول بـالرمل مـثل رمـال الـشواطئ بـحـسب ما قـال ا
هـمة دانته الوريـتا من جـامعـة أريزونا في الـعلـمي عن ا

مؤتمر عبر الهاتف.
ومن شـــأن ســطح من هــذا الـــنــوع أن يــســهّـل عــمــلــيــة

استخراج العيّنات.
ـسـبار أظـهر بـعـد اقتـرابه من الكـويـكب في نهـاية لكن ا
الــعــام  2018 أن صـــخــورا تــغــطّي ســـطــحه الــقــاسي

{ روتــردام (هــولــنـدا)-(أ ف ب)  –يــكـشف
انز فان بوينينغن في روتردام مـتحف بو
هـذا األســبـوع عن مـسـتـودعه اجلـديـد قـيـد
اإلنـشاء وهو سيكون األول في العالم الذي
يــتـيح لـلـجــمـهـور الــتـفـرّج عـلى مــجـمـوعـة

تحف ما. التحف الفنية الكاملة 
انـز فـان بـوينـيـنغن ويـفـتح مـستـودع بـو
أبـوابه من اجلمعة إلى األحـد ليتابع سكان
رفئية تـقدّم األعمال بانتظار دينة ا هـذه ا

رتقب في خريف العام 2021 . تدشينه ا
ـسـتـديـرة الـشـكل ـنـشـأة ا وسـتـضمّ هـذه ا
رايـا نحو  160 ألـف عمل فني ـغطـاة با وا

سيتسنّى للزوّار التفرّج عليها جميعها.
ـئـة من إجمـالي األعـمال وتـكـون عادة  6بـا
تـحف ما مـعروضـة للـجمـهور في الـفنـيـة 
ـتــبـقــيــة في أمـاكن حــ تـودع الــنــسـبــة ا
مـغلـقة بحـسب ما قـال سيـاريل اكس مدير
ـــانــز فــان بــويــنــيـــنــغن خالل جــولــة بــو

بنى. إعالمية في ا
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أن الصور الـتي أزالتهـا كان قد
التقـطها مسـتخدمون خلـدمتها
لــلــخـــرائط غــوغل مـــابس قــبل
ـــوقع أمـــام الــســـيــاح. إغالق ا
ـوقع أولـورو أهـمـيـة روحـيـة و
وثـــقـــافــيـــة كـــبـــرى لــلـــســـكــان
األصــلـيـ األسـتــرالـيـ الـذين
تـربـطـهم صـلـة قـويـة مـعه مـنـذ

. عشرات آالف السن

مـقــدسـا. وقــال مـتـحــدث بـاسم
غوغل ندرك أن متنزه أولورو-
كــاتــا جتــوتــا الـوطــنـي يـحــمل
قـدسـيـة كـبيـرة لـشـعب أنـانـغو.
وأضـــاف أزلـــنــا الـــصـــور فــور
ــــتــــنــــزهـــات إبــــداء هــــيــــئـــة ا
األســتـرالــيــة قــلـقــهــا إزاء هـذه

ساهمة من الزوار. ا
وأوضحت اجملمـوعة األميـركية

ـدرج عـلى قـائـمـة أسـتـرالـيـا وا
ي في اليـونسـكو لـلتـراث العا
الـعـادة أعـدادا كـبـيـرة الـسـيـاح
ـشــاهــدة تـكــويـنه الــراغـبــ 
ـعروف أيضا باسم الصخري ا
آيـرز روك. لـكــنه أغـلق نــهـائـيـا
أمــام الــســيـاح في  26 تــشـرين
األول/أكـتـوبر  2019 بـطلب من
شــعب أنـانــغـو الــذي يــعـتــبـره

وقـــــد طـــــلــــبـت هــــيـــــئــــة إدارة
ــتـــنــزهــات الـــطــبــيـــعــيــة في ا
أســتـرالـيـا (بـاركس أسـتـرالـيـا)
إزالـة هــذه الـصــور نـزوال عــنـد
رغـــبـــة شــــعب أنـــانــــغـــو وهم
ـالــكـون الـســكـان األصــلـيــون ا

تقليديا للموقع.
ويستـقطب متنـزه أولورو-كاتا
ـــــوجـــــود في وسط جتـــــوتــــا ا

{ ســـيـــدني- (أ ف ب)  –أزالت
غوغل من خدمتـها ستريت فيو
لــلـتــجــوال االفــتــراضي صـورا
كـــانت تــتـــيح لــلــزوار الـــتــنــقل
افــتـراضــيــا في مــوقـع أولـورو
قـدس لدى السكان األسترالي ا
غـلق أمام السياح األصلي وا
مــنـــذ ســنـــة عــلـى مــا أعـــلــنت

اجملموعة اجلمعة.

qſuſ vKŽ ÷d²F¹ uG½U½√ VFý

{ لــنـدن- نــيـويـورك- (أ ف ب)  –نـال
ـغـني الـبـريـطـاني مـايـكل كـيـوانـوكا ا
جـائـزة مــيـركــوري بـرايـز عـن ألـبـومه
الـثـالث كـيوانـوكـا الـذي اختـيـر ألـبوم
رّة الثالـثة التي يرشّح السنـة. وهي ا
ـؤلّف الـبالغ  33عـاما ـغـني وا فـيـها ا
لــهــذه اجلــائــزة. وهـو تــقــدّم عــلى 11
فـنـانــا آخـر من بــيـنـهم مــغـني الـراب
ستورمـزي مع هيـفي إز ذي هيد ودوا

ليبا مع فيوتشر نوستاجلا.
وقال كيـوانوكا ذو األصـول األوغندية
ثابة إن الفوز بجائزة ميركوري هو 
حلم يـتحـقّق. وأنا في غـاية الـسعادة
ـوســيـقى والـفنّ مـعـربــا عن أهـمــيـة ا

بالنسبة له.
ـطعّم بأنغام واحتّل ألبوم كـيوانوكا ا
فــولك وســول والــذي تــشــيــد أغــانــيه
بــأبــطــال الـنــضــال من أجـل احلــقـوق
ـرتـبة تـحـدة ا ـدنـيـة في الـواليـات ا ا
بيعات الثانيـة في تصنيفـات أفضل ا
بــــــعـــــــيـــــــد صــــــدوره فـي تــــــشـــــــرين

الثاني/نوفمبر .2019
أطـلــقت جـائــزة مـيــركـوري بــرايـز في
الــعـام  1992لــتــكــر صــاحب أفــضل
ألـــبـــوم بــريـــطـــاني أو إيـــرلـــنــدي في
األشــهـر االثــني عــشـر األخــيـرة. وهي
ـبلـغ قدره  25ألف جـنيه مـصـحـوبـة 
اســتــرلــيــني ( 30ألف دوالر تــقــريــبــا)
بيعات األلبوم اخملتار. وتعطي دفعا 
ولم يـنــظم حــفل هـذا الــعـام لــتـســلـيم
اجلـــائــزة بــســـبب انــتــشـــار فــيــروس
ّ اإلعـالن عن الــفـــائــز في كــورونــا و
بـــرنــامج تــلـــفــزيــوني. فـــيــمــا حــازت
ــصـورة الــصـحــافــيـة الــكـشــمـيــريـة ا
مـســرات زهـرة اخلـمـيس عـلى جـائـرة
ــكــافـأة بــيــتــر مــاكـلــيــر اخملــصـصــة 
ــــهــــنــــيــــة الـــــشــــجــــاعــــة واألخـالق ا
عاناة النساء الصحافية لتغطـياتها 
ــســتـمــر مـنــذ عــقـود في من الــنـزاع ا

الشطر الهندي من كشمير.
وقالت الصحافـية البالغة  26عاما في
احــتــفــال افــتـــراضي الــعــمل في هــذا

اجملال يعني إخبار احلقيقة.
ـسلمة نطـقة ذات الغـالبة ا وتشهـد ا
ــقـســمـة بـ في جــبـال الـهــيـمــااليـا ا
الـهـنـد وبـاكـسـتـان نـزاعـا دامـيـا مـنذ

عقود أسفـر عن مقتل اآلالف غالـبيتهم
. ويـــســـلط عـــمـل زهــرة ــدنـــيـــ مـن ا
كن الـضـوء على قـصص نـسـاء كـان 
نسيـانها تـماما في مـجتمـعات جنوب
شــرق آسـيــا الـذكــوريـة. وقــالت زهـرة
صوري تقدم حملة عن النضال اليومي

لشعب كشمير.
وهـي الصـحـافـيـة الـثـانـيـة عـشـر التي
حتـصل عــلى اجلـائـزة الـتي تـوزعـهـا
مــؤســـســة غـــلـــوبــال مـــيــديـــا فــوروم
بــالــشــراكــة مع وكــالــة فــرانس بــرس

ومراسلون بال حدود.
ن أسكتهم وتابعت أنّها تمنح صوتًا 
الصـراع. واجهت زهرة بـسبب عمـلها
عدم ثقة من بـعض الكشمـيري الذين
اتـهـمـوهـا بـالـعـمل لـصـالح اخملـابرات
الــهـــنـــديـــة وكـــذلك مـــضـــايــقـــات من
السلطـات الهنديـة التي تتهمـها بنشر

معلومات مضللة.
وفي حـزيـران/يـونـيـو تـبـنـت حـكـومة
غــامــو وكــشــمــيــر ســيــاسـة إعـالمــيـة
جـديـدة تـقــول اجلـمـاعـات احلــقـوقـيـة
إنــهــا تـســمح بــرقــابــة صــارمــة بـحق

الصحافي بل واضطهادهم.
وقـالت زهـرة إن كونـهـا امـرأة مسـلـمة
يضاعف من قلقها كصحفية تعمل في
مـثل هـذه الـظـروف لـكن هـويـتـها هي

التي تدفع عملها أيضا.
أنـشـئت جـائـزة بـيـتـر مـاكـلـيـر في عام
 2008تـخلـيـدا لذكـرى رئـيس الـتحـرير
الــــســـابق فـي وكـــالـــة فــــرانس بـــرس
ألمـيركـا الـشمـاليـة بيـتـر ماكـليـر الذي
تـوفي فـجــأة بـأزمـة قــلـبـيــة في الـعـام
نفسه. وقـالت كاثرين أنطـوان رئيسة
ـؤسـسـة غـلـوبال مـجـمـوعـة الـتـدريب 
ميديا فوروم ومؤسسة اجلائزة تُظهر
مـسـرات زهــرة الـصــفـات ذاتــهـا الـتي
رعاهـا زوجي الراحل بيـتر ماكـلير في
ـراســلــ الـذين اجلــيل اجلــديــد من ا

التقاهم.
وتـابــعت أنّ تــفــاني مــســرات الــكـامل
لتغطـية القصص مهـما كانت اخملاطر
مع عــدم خــوفــهـا الــذهــني ونــهــجــهـا
ـاق الســتـخـدام أي وســيـلـة حتت اخلــلّ
تصرفـها لنقل شـهادتها للـعالم جعلت

اختيارنا سهال.
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