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طــــالـب مــــجــــلـس االمن الــــدولي
واصـلة بالـتـعـاون مع الـعراق  
احلرب على االرهاب الذي اصبح
يــشـكّل أحــد أخــطـر الــتـهــديـدات
مـنددا لـلـسـلم واألمن الـدولـي  
بــالـهــجـوم الــذي وقع في بــغـداد
وأســــفــــر عن اســــتــــشــــهــــاد 32
شـخـصـاً وإصـابـة  110 اخرين.
وأعرب أعـضاء اجمللـس في بيان
تــــابــــعـــــته (الــــزمـــــان) امس عن
(خــالص تــعــاطــفــهم وتــعـازيــهم
ألُســـر الـــضـــحـــايـــا وحلـــكـــومــة
العـراق متـمنّـ الشـفاء الـعاجل
والـكــامل ألولـئك الــذين جُـرحـو)
مــــؤكـــدين (دعــــمـــهم الســــتـــقالل
الـــــعــــراق وســــيــــادتـه ووحــــدته
وسـالمـــة أراضــــيه وعــــمـــلــــيـــته
قـراطية وازدهاره)  مشددا الد
على أن (اإلرهاب بجـميع أشكاله

ومــظـــاهــره يــشــكّل أحــد أخــطــر
الـــتــــهـــديــــدات لــــلـــســــلم واألمن
) واشـار الى (ضـرورة الـدولـيــ
مـــحــاســبـــة مُــرتــكـــبي ومُــدبّــري
ومُـــمــوّلي ورُعـــاة هــذه األعـــمــال
ـهم ُـشــيـنــة وتـقــد اإلرهــابـيــة ا
لــلــعـــدالــة وحثّ جــمــيع الــدول
ـــوجب وفـــقـــاً اللـــتـــزامـــاتـــهـــا 
القانون الـدولي وقرارات مجلس
األمن ذات الصـلـة علـى التـعاون
بــفــاعــلــيــة مع حــكــومــة الــعـراق
وجـمـيع الــسُـلـطـات األُخـرى ذات
وتابع الـصـلــة في هـذا الـصـدد) 
ان (أيّ عـــمل إرهـــابي هـــو عـــمل
إجــرامي وغـــيــر مــســوغ بــغضّ
النـظـر عن دوافـعه وأينـمـا ومتى
مـا ارتُــكب وأيّـاً كـان مــرتـكـبـوه)
وطالب البيان بـأن (تُكافح جميع
تحدة يثاق األ ا الدول ووفقاً 
ــوجب وااللـــتــزامـــات األُخـــرى 
ـــا في ذلك الـــقـــانــون الـــدولي 

قـانـون حــقـوق اإلنـسـان وقـانـون
الالجـئـ والــقـانـون اإلنـسـاني 
الـتــهـديـداتِ الــتي يـتــعـرض لـهـا
الــســلـم واألمن الــدولــيــان جــرّاء
األعـــمـــال اإلرهـــابــيـــة وتـــأكـــيــدَ
دعـمــهم ألمن الـعــراق ومـواصـلـة
ا في ذلك احلرب ضد اإلرهاب 
ضـــد تـــنـــظـــيم داعـش).وايـــقــدت
قـوات البـيـشمـركـة الشـمـوع على
ارواح الــــشـــــهـــــداء في الـــــبــــاب
كـما الـشـرقي وسـاحـة الـطـيـران 
بادرأحد بائِعي الشاي في مدينة
ـاء الـفـلـوجــة بـتـوزيع الـشـاي وا
مــــجـــانـــا مـــقـــابل قـــراءة ســـورة
الـفـاحتـة عــلى روح بـائع الـشـاي
وأرواح الـشـهـداء الـذين سـقـطوا
اثنـاء تفـجـيرات بـغداد اخلـميس
ــاضي. وارسـل أمــيــر الــكــويت ا
نـواف األحــمـد اجلـابــر الـصـبـاح
بــرقـــيــة لـــرئــيس اجلـــمــهـــوريــة
الــعـراقـيــة بـرهـم صـالح مــعـزيـا
بــضــحـايــا الـتــفــجـيــرين الــلـذين
استهدفا ساحـة الطيران ببغداد.
وتــلــقـى وزيــر اخلــارجــيــة فــؤاد
حــســ إتــصــاال من من نــظــيـره
الــكـويــتي أحــمـد نــاصـر احملــمـد
الصباح  مُعـزّياً بـشهـداء العمل
االرهـابـي الـذي وقع في بــغـداد .
وجــدد الـصــبــاح خالل االتــصـال
(وقـوف الكـويت حـكـومةً وشـعـباً
مع شــعب الــعــراق) كــمــا تـلــقى
حـــســـ الــتـــعــازي مـن نــظـــيــره
ن الصفدي إثر العمل األُردني أ
ـزدوج الــذي وقع في االرهـابـي ا
بــغـــداد . ونــقل الـــصــفــدي خالل
االتـصـال (تـعـازي ومـواساة مـلك
األردن عـبـدالـله الـثـاني حلـكـومـة
وشـعب الــعـراق) مـجــدد تـأكــيـد
(وقوف األردن مع الـعراق في كلّ
ما يـعزز أمـنه وأستـقراره). فـيما
شـجب احتـاد احملـامـ الـعـرب 
الــفــعل االجــرامي الــذي شــهــدت
بــغــداد. وقــال االحتــاد في بــيـان
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
(نـــؤكــد الـــتــضـــامن مع الـــعــراق

كـما حـكـومـا وشـعـبـا ونـقـابات  
ـنظـمات ندعـو الدول الـعربـية وا
الـعـربيـة والـدولـيـة لـلـوقوف الى
جـانب العـراق الـبـوابة الـشـرقـية
لــلـــعــرب والــدرع احلـــامي لالمــة
ــكـــافــحــة االرهــاب الــعـــربــيــة  
االسـود الـذي يـلــقي بـظالله عـلى
ـاضـية). العـراق طـوال االعوام ا
وشدد اجملـلس السـيـاسي للـعمل
الــعــراقـي عـلـى اهــمــيــة تــغــيــيـر
اخلــطـط االمــنــيـــة في الــبالد من
اجل مواجهة التحديات اجلديدة
. فــيـمــا رأى خــبـيــر قــانـوني ان
الـدستـور مـنح صالحـيـة لـرئيس
ـــعـــاقـــبـــة الـــقــادة احلـــكــومـــة 
ـقصـرين عن مـا حدث االمنـيـ ا
من تــفـجـيــر مـزدوج بــالـقـرب من

ساحة الطيران ببغداد .
وقال طـارق حرب في بـيان تـلقته
(الـــــزمـــــان) امس ان (اجلـــــهــــات
اخملـتـصـة هي من حتـدد االهـمال
ـة والــتـقــصــيـر الــذي يــعـد جــر
يعاقب عـليـها القـادة العسـكري
ـقصـرين عن ما حدث والشرطه ا
من تــفــجــيــر مــزدوج فـي ســاحـة
الــطــيـران) واضــاف ان (االقــالـة
والــعـــزل والــنــقـل واالحــالــة الى
الــتـقــاعـد يــدخل في اخـتــصـاص
ـسـلـحـة الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات ا
ـــادة 78 من طــــبـــقــــاً ألحـــكــــام ا
الـــدســـتـــور الـــتي خـــولـــتـه هــذه
الـصـالحـيـات وال يــشـاركه فــيـهـا
احــد و اذ لم يـشــتــرط الـدســتـور
ذلك يسـتخـدمهـا لسـبب او بدون
سـبـب ويـوضح فــرض الـعــقـوبـة
اجلـــــزائــــيـــــة الـــــتـي تـــــدخل في
اختصاص احملكمة العسكرية او

محكمة قوى االمن الداخلي). 
ووحدت الـنـكبـة حـزن العـراقـي
حيث من الشـمـال الى اجلـنوب  
بــــــادر عـــــــنــــــاصــــــر مـن قــــــوات
البيـشمـركة بإيـقاد الشـموع على
ارواح ضــــحــــيــــا الــــتــــفــــجــــيـــر

ــــزدوج. ا
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إخـتـار والـد شهـيـدي سـاحة الـطـيـران "علي وعـمـر" قـناة "الـشـرقـية"
مـنـبـرا له لـكي يـخـاطب الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة. وبـرغم اجلـو
الـعـاطــفي اخلـاص الــذي يـحـيط بــلـحـظــة من هـذا الـنــوع فـإن والـد
الشـهيدين لم يفقد توازنه سـواء جلهة احلديث عن ولديه أو جلهة ما
أراد قوله لـلساسة والزعماء. فبكلمات دالة ومعبرة وموجزة خاطبهم
قـائال كفـى قتال وكـفى  ظـلـمـا. واألهم إنه وهـو لم يـزل يـذرف الدمع
عـلى إسـتـشـهـاد جنلـيـه دعا لـلـعـراقـيـ جـمـيـعـا سـاسـة ومـواطـن

عادي أن يحفظ الله أوالدهم. 
ـصيبة لم يكن ـذهل في وضوحه برغم هول ا وجز ا هذا اخلـطاب ا
هنـاك من  يـسمـعه ويـتفـاعل مـعه سوى رجل واحـد إخـتار دائـما أن
ـسـتــوى احلـدث حــتى لـو كــان جـلالً. فــمـا أن إنــتـهى والـد يـكــون 
ـذيع زمـام احلـديث لـيـبـلـغه أن الـبـزاز سـعـدا أبا الـشـهـيـدين أخـذ ا
الـطـيب إخـتـار أن يـكـون أبـاً لـعـمـر وعـلي الـشـهـيـدين احلـيـ مـدى

احلياة متكفال بكل ما يتطلبه ذلك من مصاريف.
ا ـوقف الـذي صـدر عن رجل طـا والد الـشـهـيدين لـم يفـاجـأ بـهذا ا
ـبـادراته مـنـذ أن  بـدأت "الـشرقـيـة" بـثـهـا عام  2004 كـأول عرف 
قـنـاة فـضـائـيـة عـراقـيـة بـعـد الــتـغـيـيـر. إسـتـعـرض الـرجل جـزءاً من
مبـادرات البـزاز عبـر برامج الـشرقـية خالل شـهر رمـضان أو سواه
ـناسب حـ تسود بـادرات التي كـانت دائمـا تأتي في وقـتها ا من ا
الدنـيا أمام عـائلة مريض او مـحتاج. لـقد فقـد هذا الرجل ولديه ولن
يـعـودا بـالـرغم من احلـاحه عـلى الـسـيـاسـيـ بـإعـادتـهـما الـيه. لـكن
ـوت إحلـاحه كــان له مـغـزى آخــر حـ طـالب بــإيـقـاف الــة الـقـتل وا
والدمـار. وهذا بـيـد من بيـده األمـر من سيـاسيي الـبالد وزعـاماتـها
الذين أكـتفوا بإصدار بيانات الشجب واإلستنكار فضال عن حتميل

بعضهم البعض مسؤولية ماحصل ومايحصل.
ركب سـعـد الـبـزاز أبو عـمـر وعـلي والـطـيب إختـار دائـمـا كـعـادته ا
الصـعب. لم يـصـدر بيـانـا ضـد أحد أومع أحـد. لم يـشـجب احلادث
مثـلما فعل اجلميع ببيـان اليغني وال يسمن من جوع. بحث عن والد
ا يـحمـله إسم علي بن الشـهيـدين اللـذين حتوال الى أيـقونـة عراقـية 
أبي طـالب (عـلـيه الـسالم) وعـمــر بن اخلـطـاب (رضي الـله عـنه) من
رمزيـة وخلود وسـمو في النـفوس وفي الضـمائر. وحـ خاطب والد
عمـر وعلي السـياسيـ بقـلب حزين وحطـام روح خاطبه الـبزاز بكل
ماتـتضمـنه الكـلمات من مـعان ودالالت.. مـثلمـا أنت والد عـمر وعلي
الـلذين ربـيـتهـمـا أحسن تـربـية ,أنـا أبوهـما مـدى احلـياة. فـالشـهداء

"أحياء  عند ربهم يرزقون".
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تـكــفل رئـيس مـجـمـوعـة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
برعـاية عائلـتي الشهـيدين علي
وعـمـر وتـأمـ احـتـيـاجـاتـهـما
ــــســـتـــقـــبل  قـــائال االن وفي ا
لـلـعـائـلـة خـالل اتـصـال مـبـاشر
نـقـلـته قـنــاة (الـشـرقـيـة) مـسـاء
أول امس (انا ابـوكم ومـسؤول
عنـكم مدى احليـاة). واستـشهد
زدوج علي وعمر في التفجير ا
االجـرامي الـذي شـهـدته سـاحة
ــاضي. الــطـــيــران اخلــمـــيس ا
ـــفــجـــوع عــلي وقـــال الــوالـــد ا
الـــنـــعـــيـــمي ان (الـــبـــزاز والـــد
الــيــتــامى والــفــقــراء واشــكــره
لتـأم احـتياجـاتنـا وانا اتابع
دائـمـا اعـمـاله االنـسـانـيـة الـتي
تــعـرضــهـا قــنـاة الــشـرقــيـة في
شــهـــر رمـــضــان مـن كل عــام) 
مــتـمــيـنــا (كل اخلـيــر لـلــبـزاز).
مـــشــيـــرا الى ان (ولـــديه كـــانــا
يؤمنـان القوت الـيومي للـعائلة
من مــا يــجـنــيــاه في عــمـلــهــمـا
ـالبس الـــــــيـــــــومـي بـــــــبــــــيـع ا
ـسـتــعـمـلـة) ويــرفض الـوالـد ا

ــبــيت في وداع جنــلــيه وقــرر ا
ــقــبـرة وعــدم مــفــارقــة ولـديه ا
قـائـال (ابـنــائي يــخــافـون وراح
قـبـرة) مـتـسائال ـهم بـا ابـات 
بــحــزن (لــقــد تـعــبت عــلــيــهــمـا
اذا وربـيـتهـمـا تربـيـة صاحلـة 
رحال بـــهـــذه الــــطـــريـــقـــة  مـــا
ذنــبــهــمــا?) مـخــاطــبــا ســاسـة
الـــعـــراق (كـــفــاكـم دمــاء وقـــتال
وحـــروبــا اعـــيــدوا الي اوالدي
الـــــذين ربـــــيـــــتــــهـم عـــــلى حب
الــوطن) مــشــيـرا الـى ان (عـلي

لــديـه طــفــلــة عــمــرهــا شــهــران
اسـمـهـا مـوج وعـمـر تـزوج قـبل

اربعة اشهر و ينتظر طفال).
وكـان الــتـفــجــيـر االجــرامي قـد
حــصـد 32 شــهــيــدا واكــثـر من
مـئــة جـريـح جـلــهم من الـبــاعـة
الـفـقراء واصـحـاب الـبسـطـيات
ــنــطــقــة الــذيـن تــزدحم بــهـم ا
وسـط دعــــــوات لـــــتــــــكـــــثــــــيف
االجـــراءات االمــــنـــيـــة ونـــصب
كاميرات مـراقبة للـحيلولة دون

اثل. حدوث خرق 

الشهيدان علي وعمر

مــنـخــفض جــوي جــبــهـوي من
ــتــوسط) وتــابع انه الــبـحــر ا
(طـبـقـا لـتـوقـعـات الـطـقس فان
نـخفض الـضعيف تأثـير هـذا ا
ســــيـــكــــون يــــومي اخلــــمــــيس
). وتـوقـعت ـقـبـلـ واجلــمـعـة ا
الـهيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية
والـــرصــد الــزلــزالـي الــتــابــعــة
لــوزارة الــنـقل ان يــكــون طـقس
ـــنــطــقــتــ الـــيــوم االحــد في ا
الــوسـطى واجلـنـوبـيـة صـحـوا
الى غــــائم جــــزئــــيــــا . وقــــالت
الهيـئة في بيان تـلقته (الزمان)
امس ان (طــقـس الــيـــوم االحــد
صــحـــو الى غـــائم جــزئـــيــا في
نطـقت الـوسطى والشـمالية ا
ودرجات احلـرارة تـرتفع قـليال
ــنــطــقـــة اجلــنــوبــيــة امـــا في ا
فــيـــكــون الــطــقـس صــحــوا مع
بـــــعـض الـــــغـــــيـــــوم ودرجــــات
احلـــــرارة مــــقــــاربــــة لــــلــــيــــوم
السابق) واشار الى ان (طقس

يـــوم غـــد االثـــنـــ صـــحـــو في
ـنـاطق كافـة صـحـوا ودرجات ا
احلرارة تـرتفع قـليال عـن اليوم
الـسـابق). وضـرب زلـزال بـلغت
قوته  5.4 درجـة عـلى مـقـيـاس
ريـخـتـرشـمــال جـزيـرة قـبـرص.
وأفــــاد مــــركــــز رصــــد الــــزالزل
توسطي بأن (مركز األوربي وا
الــــزلـــزال وقـع عـــلى بــــعـــد 41
كــيــلــومــتــرا من جــنــوب شــرق
عاصـمة قـبرص نيـقوسـيا التي
يــقــطـــنــهــا  200ألف شــخص
60 وكـــــــــــان عـــــــــــلـى عــــــــــمـق 
كــيــلــومــتــرا). بــدورهــا ذكــرت
إدارة الـــــكــــوارث والـــــطــــوار
الـتــركــيـة أنــهـا (رصــدت زلـزاال
بقوة  5درجات في مدينة غازي
مــاغـوســتــا في شـمــال قــبـرص
التـركية ولم ترد حتى اآلن أي
تـقـاريـر بشـان سـقـوط إصـابات
أو أضـــــــرار مـــــــاديـــــــة جـــــــراء

الـزلزال). 
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اكـد مــتـنــبىء جــوي أسـتــمـرار
مــوجــة الــبــرد خالل الــيــومــ
ــقــبـلــ وانــخــفــاض درجـات ا
احلـرارة الـصـغـرى الى مـا دون

ئوي. الصفر ا
 وكــــتـب صــــادق عــــطـــــيــــة في
صـفـحــته عـلى فـيــسـبـوك امس
ـــتـــوقـع انـــخـــفـــاض انـه (من ا
درجــــات احلــــرارة الى مــــادون
الــصـفـر في مــدن شـمـال وغـرب
الـبالد وبــعض مـنـاطق الـوسط
صباح اليوم االحد) محذرا من
(موجـات الصـقيع والسـيما في
ـــنــــاطق الـــزراعـــيـــة وجتـــنب ا
الــتــعــرض لـلــتــيــارات الــبـاردة
لــيال) مــشـيــرا الى ان (احلــالـة
اجلـويـة تـبدأ بـوادرهـا بـتـحول
الــريـاح الى جــنـوبــيــة شـرقــيـة
نـــشـــطــة الـــســـرعـــة خالل يــوم
قـبل نـتـيجـة انـدفاع االربـعـاء ا
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نظمة مايكل رايان أنه (من في ا
بـكر الـتـوصل بشـكل دقيق إلى ا
استنتـاج بشان مكـان ظهور هذا
الفايـروس ألول مرة سواء داخل
الص أم خـارجها) واضاف ان
(كل الفرضيـات مازالت مطروحة
عـلى الـطاولـة وهـنـاك مالحـظات
عــلــمــيـة مــخــتــلــفــة في مــنــاطق
مـــخــتـــلـــفـــة من الـــعـــالم بـــشــأن
الـفــايـروس) مـؤكــدا أن (جـمـيع
الحـظــات عـلى قـدر كـبـيـر هـذه ا
من األهمية ألنهـا تشكل الصورة
ـتــكـامـلـة لـلــوصـول إلى مـنـشـأ ا
كـورونـا). بـدورها  أكـدت نـائـبة
رئــيس وزراء االحتــاد الــروسي
تاتيانـا غوليكوفـا  أن اللقاحات
الــروسـيـة ضــد كـورونـا نــاجـعـة
ضــد جـمــيع سالالت الـفــايـروس

ـــتــحـــور الــذي  ــا فـــيــهـــا ا
اكـتـشـافـه في بـريـطـانـيـا. وقـالت
غــولــيــكـوفــا أنه (ســيــتم تــزويـد
الـسـلـطات الـصـحـيـة في روسـيا
بــنــحـو  17 مــلــيــون جـرعــة من
ـضاد لكورونا وأنه من اللقاح ا
ـقــرر أن يـتم تـطــعـيم نـحـو 20 ا
مــلـــيــون روسـي في الــربع األول
من الــــعـــام اجلـــاري). وفي وقت
ســـابق  ســـجـــلت الـــســـلـــطـــات
الصحية الروسية ألول مرة منذ
أكثر من شهرين أقل من  21ألف
ستجد إصابة جديدة بكـورونا ا

اضية.  خالل الساعات ا

لتـوفيـر اللقـاح من اخلارج خالل
ــقــبــلــة) وتــابع ان االســابـــيع ا
(اسـتـخـدام اللـقـاحـات األجـنـبـية
أمـــــر ضـــــروري حـــــتى وصـــــول
الــلـقـاح احملــلي). ورأت مـنــظـمـة
بـكر ـية  إنه من ا الصـحة الـعا
الــتـوصل إلـى أي اسـتــنـتــاجـات
بـشـان منـشـأ فـايـروس كـورونا .
وأوضح مـدير بـرنـامج الـطوار

من مليوني انسـان على مستوى
الـــــعــــالم) واشـــــار الى (اجنــــاز
خــطــوات جـــيــدة عــلى صـــعــيــد
تــوفــيــر الــلــقــاح) مــوضــحـاً ان
ـقـبل الـذي يبـدأ في 21 (الـعـام ا
اذار سيـشهـد انتـاج ثالثة انواع
مـن الـلــقــاح وســيــكــون أحــدهـا
ــقـبل) جــاهـزاً أواخــر الـربــيع ا
مـبيـنـا ان (احلكـومـة تعـمل بـجد
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رصـدت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 778 اصـابـة مـؤكـدة بـفـايـروس
كورونا والفا و 546 حالة شفاء
من اجلــــائــــحـــة  وبــــواقع اربع
ـوقف وفـيـات جديـدة. واوضح ا
الـوبـائي الـيومي  الـذي اطلـعت
عـــــــلــــــــيه (الــــــــزمـــــــان) امس ان
(مـختـبـرات الصـحـة اجرت اكـثر
من  37 الف فـــحص مــخــتــبــري
لــعــيـــنــات مــشــتــبـه اصــابــتــهــا
حـيث ــسـتــجـد   بــالــفـايــروس ا
رصـدت  778 اصــابــة مــؤكــدة 
في مــا بــلغ مــعــدل الــشـفــاء الف
و 546 حــــــالــــــة وبــــــواقـع اربع
وفـــيــات جـــديــدة). فـــيــمــا  اكــد
الرئيس االيراني حسن روحاني
 إن التطعيم ضد كورونا سيبدأ
فـي بـالده خـالل الــــــــــشــــــــــهـــــــــر
ــــقــــبـل.وقــــال روحـــــاني خالل ا
ـكـافـحة ـركـز الـوطـني  جـلـسـة ا
كـورونـا (لــقـد مـر عـلى اكـتـشـاف
شـيــوع كـورونـا في الــبالد نـحـو
ـــدة أمــضى عـــام وخالل هــذه ا
ـواطنـون ايـامـاً صـعـبة في ظل ا
دن التباعد االجتماعي واغالق ا
والــــتـــعــــلـــيـــمــــات الـــصــــحـــيـــة
طـلوب مواصلة االستثنـائية وا
االلـتـزام بهـذه الـتـعلـيـمـات حتى
ــرض الـــســـيــطـــرة عـــلـى هـــذا ا
ـعـدي الـذي حـصـد ارواح أكـثر ا

ــســاس حتـــقــيق األربـــاح دون ا
). من جـــانــبه دعــا ــواطـــنــ بـــا
الدكتور عماد احلرش الى إيجاد
ـعــاجلـة مـشـاكل حـلــول جـذريـة 
القـطاع اخلـاص وإتاحـة احلرية
االقـتصـاديـة له لـلنـهـوض بواقع
الـبالد بـعــد وضع حـد لإلسـراف
ـال الـعـام . وقال والـتـبذيـر في ا
احلــــرش في مــــداخــــلــــة ضــــمن
مجموعة واتسـاب اطلعت عليها
(الــــــزمـــــان) امس انـه (بـــــدال من
تـــخـــصـــيـص األمـــوال بـــصــورة
عــشــوائــيـــة  يــجب ان تـــتــبــنى
الدولة سـياسة رشـيدة تخصص
وجبها بشكل مدروس األموال 
ووفق دراسـات حقـيـقيـة كـلفـوية
صحيحـة أو دراسات جدوى يتم
ــوجــبــهـا إحــتــسـاب تــكــالـيف
تــخــصــيص األمــوال لــلــنــفــقـات
الـتــشـغــيـلــيــة واالسـتــثـمــاريـة)
مشددا على  (تبـني النظم األكثر
حداثة في إعداد وتنفيذ ومراقبة
ـــوازنـــة كــأســـلـــوب الـــبـــرامج ا
ـــــوازنــــة واألداء أو أســــلـــــوب ا
الـــصـــفـــريــــة بـــدالً من أســـلـــوب
مـــوازنـــة األمـــوال اخملـــصـــصـــة
تبع حالياً  والبحث أو إيجاد ا
ـعــاجلـة مـشـاكل حـلــول جـذريـة 
القطاع اخلاص  بإتاحة احلرية
االقــتـصـاديــة له بـصــورة أكـبـر 
ووضع حـد لإلســراف والـتـبـذيـر

ال العام).  في ا

البـدء بحـملـة االعمـار فيـها.وقال
اجلابري في بـيان امس إن (هذه
األمــوال مــخــصــصــة لــصــنـدوق
ـنكوبـة وهناك اعمار احملـافظة ا
مــبـالغ أخــرى مـفــتـوحــة إلنـشـاء
وأضاف مـطـار ذي قار الـدولي) 
(إذا مــــا  الــــتــــصــــويـت عــــلى
ـوازنة  فـان هـذا االسـتـحـقـاق ا
سـتــكـون انـعـكــاسـاته عـلى واقع
احملـافظـة اخلـدمي واالقـتـصادي
إيجـابـية). و افاد عـضـو اللـجـنة
جـمـال كــوجـر بـالـتـوصل التـفـاق
مع احلكومـة يقضي بـرفع سعر
وازنة إلى45 برميل النفط في ا
دوالراً لــلــبــرمــيل الــواحــد.وقــال
كــــوجــــر فـي تــــصــــريح امس إن
(هناك اتفاقـاً ب مجلس النواب
واحلــكــومـة لــرفع ســعــر بــرمـيل
ـــــوازنـــــة من 42 الـــــنـــــفط فـي ا
دوالراً إلى 45 دوالراً) مبـينا ان
(الـسعـر اجلـديد  بـاالتـفاق مع
احلـكومـة كـونه من صالحـيـتـها
الـتـنــفـيـذيـة) وتـابع ان (اتــفـاقـاً
اخـــر عــلى رفع ســعـــر الــبــرمــيل
ـــبــــاع إلى مــــصـــافـي الـــداخل ا
الـعــراقـيـة وهــذا من أجل زيـادة
ــســاس ايــرادات الــدولــة دون ا
) داعيا احلكومة الى واطن با
ــنع أي (فــرض شـــروط وقــيــود 
زيـــادة في أســعـــار الــبـــنــزين أو
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة) غـيـره مـن ا
ولـفت الى ان (هـدف الـزيـادة هو

الديـنـار احمللي) وتـابع ان (هذا
الــقـرار اثـر عــلى الـســوق بـشـكل
كــبـــيــر وكـــذلك عـــلى مـــحــدودي
الـدخل  لـذلـك نـحـاول تــعـويض
جزء من الضرر) وتوقع الصفار
ـــوازنـــة خـالل نـــهـــايــة (اقـــرار ا
الـــشـــهـــر اجلـــاري او االســـبــوع
ـقـبل كـون ما االول من الـشهـر ا
يأخـر اقرارهـا هو االسـتضـافات
للمسؤول في محاولة لتعضيم
االيــرادات وتــقــلــيـل الــنــفــقـات).
وافــاد الـنـائـب عن مـحــافـظـة ذي
قار ستار اجلـابري ان احملافظة
ستحصل على 300 مليـار دينار
ـــوازنـــة من اجل فـي مـــشـــروع ا

بـــبـــغـــداد. بـــدوره  قـــال مـــقـــرر
الـلـجـنـة احـمـد الـصـفـار انه (
االتفـاق على تـضمـ عقـود قرار
 315 و احملــاضـرين اجملــانــيـ
وازنة  اال ان االعداد التي في ا
سـتــتـضـمن غـيــر واضـحـة حـتى
االن الن هــــذا االمـــــر يــــعـــــد من
الــنـقـاط اخلالفــيـة الــتي حتـتـاج
ــــنـــاقالت الى عــــمل  مــــنــــهـــا ا
وحـصـة االقـلـيم) واشار الى ان
وازنة في شـكلهـا احلالي غير (ا
اصالحــيــة وان الـلــجـنــة عـاكــفـة
على تخـفيف الضـرر االقتصادي
الــذي احــدثــته احلــكــومــة جـراء
تـغـيـيـر سـعـر صـرف الـدوالر اما
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اكد مجـلس النـواب  عدم وجود
أي اســــــتـــــــقــــــطــــــاع فـي رواتب
ـوظـفـ خالل الـعـام اجلـاري  ا
بــأسـتــثــنـاء الــدرجـات اخلــاصـة
ي والــعــلــيـا فــيــمــا دعــا اكــاد
ـان الى اتـاحـة احلـكــومـة والـبــر
الــفـرصـة امــام الـقــطـاع اخلـاص
الخــذ دوره الــفــاعل والــنــهــوض
بـــاالقــــتـــصــــاد احملـــلـي. وقـــالت
ـان في ـالـيـة في الـبـر الـلـجـنــة ا
بــيـان امس انه (الســتـقــطـاع في
ــوظـــفـــ خالل الـــعــام رواتـب ا
اجلــاري بــاســتــثــنــاء الــدرجــات
اخلـاصـة والـعـلـيـا) واضاف ان
(اللـجنة حتـمل رؤية فـنيـة بشأن
قـــــــرار 315 واألمــــــــوال الــــــــتي
ســتـســتـقــطع من بــعض مـواطن
ؤسـسات الـدولة سـيتم التـرف 
حتـويلـهـا للـمـسـتفـيـدين من هذا
ـان جـلـسته الـقـرار). وعـقد الـبـر
بـرئـاسـة الـنائـب الثـاني  بـشـير
نـاقشة عدد من الـقانون حداد 
ـهـمــة من بـيـنـهـا ـقــتـرحـات ا وا
ــفـســوخــة عـقــودهم في إعــادة ا
وزارتي الــدفــاع والـداخــلــيـة في
ـقبل. ولم يحضر موازنة العام ا
رئيس هيـئة االعالم واالتصاالت
االســــــتـــــــجــــــواب فـي اجملــــــلس
الصابته بكورونا بحسب تقارير
طـبــيـة صـادرة من مــديـنـة الـطب
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فـي احـيــاءهــا وقـراهــا بــاإلضــافـة الى
حتــديــد حـركــة الــدرجـات الــنــاريـة في
الـليل ودعم نصب كامـيرات مراقبة في
كـل االحــــيــــاء واالزقـــــة وخــــاصــــة في
االطــراف مع تـوســيع نـوافـذ الــتـعـاون
ــــعـــلـــومــــاتي مع االهــــالي). واشـــار ا
اجلـبوري الى ان ( كل القرارات سيتم
تـــطــبــيــقـــهــا فــورا خـــاصــة وان مــلف
االنـتـشـار بـدء تـطبـيـقه فـعـلـيـا قبل 48
ســاعـة من االن) مـؤكـدا عـلى  (اهـمـيـة
دن الـتنسـيق في ملف جلوالء وبـقية ا
الـتي تـشـهـد خـروقـات من اجـل تـعـزيز
امـــنـــهــا الـــداخـــلي). امـــا الــنـــائب عن
محافظة ديالى ناهدة الدايني فرجحت
عـزوف عـدد كبـيـر من اهـالي ديالى عن
قبلـة في حال عدم ضبط االنـتخابـات ا

لف االمني .  ا
 ULO<« ‚öſ«

واكـدت الدايني  لــ (الزمان) ان  (آالف
الـنـازحـ لم يـعودوا رغـم احلديث عن
اغـالق اخملــيـــمــات وال تـــتـــوقع اجــراء
االنــتـــخــابــات في ديــالـى بــســهــولــة)
مــــشــــيـــرة الـى  ان  (اخـــتــــراق داعش
ـركـز نـاحـيـة جـلـوالء مـؤشر االرهـابي 
خــطــيـر فـي الـوقـت الـذي حتــتــاج فـيه
احملـافظة الى مخصصات مالية إلعادة
اعـــمــارهــا والــعـــمل بــجـــديــة إليــقــاف

ـتـكـررة واحلـد من نـزيف اخلــروقـات ا
الـدم) . الى ذلك أعـلـنت األمـانة الـعـامة
جملـــلـس الـــوزراء الـــعـــراقي عن قـــرار
مجلس الوزراء بإقرار توصية اجمللس
الـوزاري للخدمات االجتماعية  1لسنة
2020 بــشـأن إحـالـة مـجــمع الـكـاطـون
الـسكـني في محافـظة ديالى إلى الـهية
الـــوطــنـــيــة لالســـتــثــمـــار. وأوضــحت
األمـــانـــة في بـــيـــان لـــهـــا تــلـــقـــته الــ
(الــزمـان) أن (إحـالــة اجملـمع لـلــهـيـئـة
يــــأتـي لــــغــــرض اإلعالن عــــنه وفــــقــــاً
ُــعــدة مـن وزارة اإلعــمــار لـــلــشـــروط ا
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة
وإكــمــال اإلجــراءات كــافــة مع مــراعـاة
). من جانبها اعلنت واطن حــــقوق ا
ـهـجـرين في  مــديـر دائـرة الـهـجــرة وا
مــحـافـظــة ديـالى  ابـتــهـال الـدايـني لـ
ـيـدانـيـة (الـزمـان) عن  (قـيـام الـفـرق ا
ــســـاعــدات عــلـى الــعــوائل بـــتــوزيع ا
الــعـائــدة في قــضـاء اخلــالص نـاحــيـة
ـنصـورية قـرى شروين (قـرية حـمادة ا
قـريـة مـحـمد طـه قريـة عـلـوان احلـديد)
حــيـث  شــمـول 500 عــائــلــة عــائــدة
ــســاعــدات االنــســانــيــة). واشـارت بــا
ـسـاعــدات الـتي الــدايـني    الـى ان (ا
 تـوزيـعـهـا   تـضمـنت سـلـة غـذائـية
وســلـة صـحــيـة  وسـلــة مالبس وسـلـة

عـضـو مـجـلس الـنـواب  ان (ديـالى لن
تـســتـقـر في ظل وجـود تـلك الـفـراغـات
الـتي تمـثل مطـيبـيجـة ثانـية في ديالى
من نـاحية مـستوى اخلطـورة االمنية).
ومـن جانب آخـر  كشف آمـر لواء "نداء
ديـــالى" في احلـــشــد الـــشــعـــبي زحــام
اجلــبـوري لــ (الـزمـان) (عن اتـخـاذ 3
قـــرارات هـــامـــة لـــتـــعـــزيــز أمـن أكـــبــر
الـنـواحي احملـررة في احملـافـظـة. وقال
اجلــبـوري إن "مــركــز نـاحــيـة جــلـوالء
شـهـد اجـتـمـاعـا امـنـيـا مـوسـعـا ضـمن
قيادات الصف االول في أمن ديالى من
الـشــرطـة واجلـيش واحلـشـد الـشـعـبي
والـعشائرية وبـقية التشـكيالت االمنية
االخـرى باإلضافة الى قيادات حكومية
لــبــحث ان الــنـاحــيــة بـعــد اخلــروقـات

االخيرة). 
واضـــاف اجلــبـــوري انه (االجـــتــمــاع
خرج بـ 3 قـرارات هامة ابرزها تشكيل
غـرفـة عـمـلـيـات مشـتـركـة بـ مـخـتلف
ـنـتـشـرة في جـلـوالء واعـادة الـقــوات ا
االنــتـشـار في مــحـيـطـهــا بـإضـافـة الى
اعـطـاء الـضـوء االخـضـر بـإطالق اكـبر
عـمـلـية حتـديث لـلبـيـانـات االمنـيـة لكل
الــعـوائل في الــنـاحــيـة خــاصـة لألسـر
الــتي هـي لـيـس من ســكـنــة الــنــاحــيـة
ـوجـودة والــسـعي إلعـادة الــنـازحـ ا
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لم يُـعرف عن العراقي بخل  بل هم أكرم الناس  ولم يتوقف كرمهم عند
ـال والــطـعـام وحـسن الــكالم  بل والـتـضــحـيـة بـالـنــفس دفـاعـا عن وطن ا
يُـنـتهك او انـسـان يُظـلم او كـرامة تُـهـدر  وهذا غـاية اجلـود  وال كـرم أبلغ
من أن يـنـذر االنسـان نـفسه  قـلـبّـوا صفـحـات التـاريخ  فـهي خيـر شـاهد
عـلى غـيرتـهم وكـرمهم وشـرفـهم وبـطوالتـهم ونـسبـهم وأدبـهم وذوقهم  ولم
يأت هذا اعتباطا او صدفة  أليسوا األعمق غورا في التاريخ من غيرهم?.
ولألشــقـاء واألصــدقـاء حــصـة من ســجــايـاهم  وحــصـة األســد في غـالب
األحـيان  فالعطـاء بال منة عندهم قيـمة  فيعطـون ما هم بحاجة اليه  ذلك
ان الـعطـاء ليس االكـرام من كثـير عـندك  بل أن تـتقـاسم رغيف خـبزك مع
جـائع  وان طـرق بـابـهم من ضـنـكـته األيـام  فال يـردونـه خـائبـا حـتى وان
اسـتدانوا  هكـذا عرفناهم  وال أظنـهم عن ذلك يحيدون  فـفيه تميزوا عن
شـعوب الدنيا كلها  وليس في ذلك تـقليل من شأن اآلخرين  وال نرجسية

للذات عالية .
س الـضـيم وطنـهم  وتصل  واذا كـانوا هـكـذا مع الغـير  فـكـيف عنـدما 
الـفـاقـة به الى حـافـة الـهـاويـة  أجـزم انهـم  سيـشـدون الـبـطـون ويـلـتـهـمون
ـــدوا يــدا لــغــريب  فــمــاء وجـه الــوطن لــديــهم عــزيــز  الــتــراب عــلى أن 
وبـاألوردة ربطـوا أنفسـهم به  وهذا مـا يجب أن يعـرفه من اختـاروه قائدا
او من جاءت به صروف الدهر صدفة  بأنهم الكرماء بال منازع  صمتهم
أبـلغ من كالمهـم  وكرائحـة القـرنفل رقـة قلـوبهم  لـكنـهم أحد من الـسيف

عندما تُخدش أوطانهم  وتُستلب حقوقهم .
ا يتـحلى به قومي  ولكن هـذه حقيـقة لم يدركهـا بعد الذين لـست مبالغـا 
كُـلفوا بإدارة سفينتهم  وما زالوا يتخبطون بها  وأنتهى تخبطهم بالفشل
في تـوفير أرزاقهم  بـعد أن سرقوا ثـرواتهم التي يـحسدنا اآلخـرون عليها
ـواطن الـهـنـدي عـنـدمـا قـال : خيـركم ال يـنـضب اال في  وقـد صـدق ذاك ا
حـالـت  قـلت ومـا هـمـا  فقـال : عـنـدما يـتـسـيدكم الـفـاسـدون  وهؤالء ال
يـشبعون أبدا  ولن يتوبوا  فمخـافة الله أبعد ما تكون عن قلوبهم  ,قلت :
ومـا الثانية يـا صديقي فقال : احلـروب  فقلت : صدقت  فقـد وُضعنا مذ
أبـصـرنــا الـدنـيـا بـ الـفــاسـدين وأمـراء احلـروب  ولـذا شــحت نـعـمـتـنـا 
ـا حـلم ـرض  بـيـنـمـا كـنـا مـنـارة لـطـا وصـرنـا نـقـارع الـفـقـر والـتــخـلف وا
اآلخــرون بــرؤيــتـهــا والــعــيش فـي كـنــفــهــا وهــضم درســهــا واالســتــمــتـاع

بتحضرها .
والـيـوم بعـد أن سـرقوا خـزائن الـبالد  وأشـعلـوا مـا أشعـلـوا من حرائق 
ا هي فيه من أنفاق مظلمة صاروا يدعّون احلرص  ويفكرون بانتشالها 
 وكـأن غـيـرهم من وضـعـهـا فـيـهـا  ولـسـنـا بـخالء عـلى الـصـادقـ الـذين
يـريــدون االصالح  وتـوزيع الـثـروات بــاالسـتـحـقـاق عــلى الـنـاس  والـذين
زابل  وتـخـلـيص الـشبـاب من الـضـياع  يـرومـون حتـرير الـبـائـس مـن ا

ولكن قبل هذا وذاك  من يعيد ثقة تزعزعت ? .
فـما اعـتراضـنا عـلى استـقطـاع الرواتب بـخال  وال نسـتخـسر عـلى بالدنا
شـيـئـا  ألم نـعـطي أبـنـاءنا لـلـوطن من دون تـردد عـنـدمـا جتـحـفـلت جـيوش
الـظالم عنـد األبـواب  اعتـراضنـا منـبعه عـدم الثـقـة بأمـانتـكم اطالقا  فـلو
كـنا واثـق ان مـا نعـطيه يـذهب إلعمـار البالد حـقا  لـرأيتـمونـا قبـل النداء
ـلك بصـدور رحبة  لـكن ما عـاد للـثقة مـتدافـع أمامـكم  جنود بـكل ما 

محل  ونحن بهذا ال نطلق األحكام جزافا.
ن يـدعي األمـانـة فـســنـوات الـفـسـاد الــتي مـرت خـيـر بــرهـان  اخـتـبـارنــا 
ــحــاكــمــة واحلــرص عــلى االصالح أن يـــبــدأ قــبل اســتــقــطــاع الــرواتب 
الـفاسدين  والكـبار منـهم على وجه التحـديد  فهؤالء الـذين يُغض الطرف
عــنـهم حتــسـبــا ال جــهال  سـتــرون بـأم أعــيــنـكم بــعض مـا
سـرقـوه يـتـحـول الى عـبـوات نـاسـفـة  وثـيـران مـفـخـخـة
والفـتات عريضة وصور براقة قـبيل انتخابات تشرين
 عـند ذاك ليس بوسعك سوى لعن الشيطان والقول

مع نفسك : ما أضخم األموال وأكلح الوجوه .
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ا حذرت نقابة احملامـ العراقي 
اسـمـتـهـا بـاخملـطـطـات اخلـفـيـة تـقف
وراهـــا اجــنـــدات داخــلـــيــة ودولـــيــة
للحيلولة دون استقرار العراق وبناء
الدولـة واجملـتمع ,مطـالـبة احلـكـومة
ال العام واجراء بالتصدي لـسراق ا
ـبكـرة جملـلس االنـتـخـابـات الـعـامـة ا
النواب وحتقيق حالة من االستقرار
االمـــنـي والـــهـــدوء كـــشـــرط اســـاس
لتـحقيق حـالة اقـتصـادية مـريحة في
البالد.  وقال النقـيب ضياء السعدي
في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(عــودة مــجـامــيع الــكــفــر والــضاللـة
ـارســة قـتل وادعـيــاء االسالم الى 
الـعــراقـيـ بــالـطـريــقـة الـبــشـعـة عن
ــتـــهم الــنــكــراء في ارتــكـــابــهم جــر
ساحـة الـطيـران التي راح ضـحـيتـها
نحو150عراقياً بـ شهيد وجريح).
ــة تــخــفي واضــاف ان (هــذه اجلــر
وراءهـا ابـعـاداً  داخـلــيـة واقـلـيـمـيـة
ودولية له داللته اخلطرة التي تؤكد
عـلى االصـرار وااليغـال االكـثـر عـمـقاً
في مـــخـــطـــطـــهم االجـــرامي الـــرامي
للحيلولة دون استقرار العراق وبناء

الدولة واجملتمع).
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مطـالبا احلـكومـة (بالـتصـدي لسراق
ـــال الــعــام واجـــراء االنــتـــخــابــات ا
ــبــكـــرة جملــلس الــنــواب الــعـــامــة ا
وحتقـيق حالـة من االسـتقـرار االمني
والــهـدوء كــشـرط اســاس لــتـحــقـيق
حــالــة اقـــتــصــاديــة مــريــحــة البــنــاء
الشـعب ومعـاجلة الـبطـالة وتنـشيط
احلـركـة االقـتـصـاديـة والنـهـوض في
البناء والتـعمير وتوفيـر مستلزمات

ة لكل فرد). احلياة احلرة الكر
وتــابـع ان (الــنــقـــابــة تـــضع الــدولــة
ـؤســسـات االمـنــيـة امـام والسـيــمـا ا
مسؤوليـتها الوطـنية والوظـيفية في
تعزيز حالة االمن وحـماية العراقي
من جرائم االشـرار اعداء االنـسانـية
ـا يـوفـر شـروط الــعـمل الـسـيـاسي
واالجـتـمـاعي واالقـتـصـادي في بـنـاء
الـــعـــراق والـــتـــصـــدي بـــالـــوســـائل

االرهــابــيـــة واعــداء الــبالد اخلالص
مــــنـــهـــا وكـــذلـك الـــقـــادة االمـــنـــيـــ
االخـرين) ,مــضـيــفــا ان (مـســؤولــيـة
اخلـرق االمـني يـتــحـمـلـهـا مـسـؤولي
الـــقـــاطع االمـــنــيـــ واذا حـــمــلـــنــاه
ـسؤول االول للـمـسـؤول االعـلى فـا
عن امـن الــبـالد هــو الـــقـــائــد الـــعــام
سـلحة الـذي علـيه ان يقدم للقـوات ا
اسـتـقـالـته من مـنـصب الـقـائـد الـعـام

سلحة).  للقوات ا
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واكدت النـائب زهرة البـجاري وجود
10 االالف ارهابي محكوم باالعدام
فـي الــســـجــون الــعـــراقــيـــة تــمـــتــنع
احلـكـومــة تـنـفـيـذ األحــكـام بـهم مـنـذ
اعـوام.  واشـارت الـبـجاري فـي بـيان
امس إلى (ضــرورة كـشف ومــتـابــعـة
سبب امـتنـاع رئيس اجلـمهـورية عن
سـؤولياته تنـفيذ الـقانـون والقيـام 
بتوقيع تـنفيذ احـكام االعدام بالـقتلة
واجملـــرمـــ من اإلرهـــابـــيــ الـــذين
وصـــلـت أعـــدادهـم نـــحـــو 10 االالف
ارهـابي مـحـكـوم بـاالعـدام ومـصـادق
عليه  من احملـاكم اخملتصـة ولم ينفذ
بهم احلكم  منذ اعوام) ,واضافت ان
(هـؤالء الـقـتـلـة  يـتـمـتـعـون بـخـدمات
متميزة وتصرف الـدولة عليهم مبالغ
طائلة  كخدمـات في السجون إضافة
إلى جتمعـهم في مكـان واحد وإعادة
تنظيماتهم وخالياهم النائمة لتنفيذ
عمـليـات قتل وسـفك الدمـاء وتخريب

وتهديد األمن واالستقرار).
فيما تفقد محـافظ بغداد محمد جابر
العـطا جـرحى التـفجـيرات االرهـابية
الـتي سـقط ضـحـيـتـهـا الـعشـرات من

االبرياء والعزل في بغداد.
ونقل بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس,عن
العطا خالل زيـارة اجلرحى الراقدين
ستشـفيات  يرافـقه مدير صحة في ا
بغداد الرصافة عـبد الغني الساعدي
الــــقــــول ان (هــــذه الــــزيــــارة جــــاءت
ــصــابــ من لالطالع عــلى احــوال ا
ـزدوج جــراء الــتــفــجــيـر االرهــابـي ا
ومعرفـة احتـياجـاتهم وكذلك االطالع
عــلى اخلــدمـة الــطــبـيــة والــعالجــيـة

رغم ان مـعظم دواوينه  تُرجمت الى عـدد  كبير من اللغـات االجنبية  لكن
الالفت ان قـصائده  ظلت بعـيدة عن الترجمة الـى اللغة الكرديـة باستثناء
بـعـضـهـا  وقـد سـعـدتُ بـقـيـام الـشـاعـر واالديب الـكـردي عـبـد الـله عـبـاس
بـإعـداد دراسـة مطـولـة بـالـلغـة الـكـرديـة عن الـشاعـر الـكـبـيـر حمـيـد سـعـيد
بـعـنوان (حـمـيد سـعيـد.. شـاعر هـاد في عـالم صاخـب) تضـمنـت ترجـمة
ـتـمـيـزة في ه ا ه الـشـعـري ومـعــا مـراحل حــيـاة الـشـاعـر  وجـولـة فـي عـا
مـسـيـرة الـشـعـر الـعراقـي والعـربي  وتـرجـمـة نـصـوص مـخـتـارة ألشـعاره

باللغة الكردية ..
ـبادرة االديب عـبد الـله عبـاس  التي سـتوفـر مسـاحة ومع الـشكـر الوافـر 
طــيـبــة لألخـوة الــكـرد فـي االطالع عـلى جتــربــة شـعــريـة عــراقـيــة وعـربــيـة
ـاضـية ـدى  مـثلـهـا الشـاعـر حمـيـد سـعيـد عـلى مدى الـعـقود ا شـاسـعة ا
تـينة بـأصالته الـشعريـة  وأسلـوبه اجلزل  ومفـرداته اللغـوية  وتراكـيبه ا

عروفة . وحيوية إيقاعه الشعري ومواقفه ا
ـنحنا القدرة على ثابة الوسيط الذي  كن أن تكـون  الشك أن الـترجمة 
شتركـاتنا االنسـانية  ولثـقافات الشـعوب من خالل قدرتها حتـس فهمـنا 
عــلى جتـاوز احلــدود الــثـقــافـيــة واجلـغــرافــيـة  ومن الــصــحـيح الــقـول ان
ترجم ليسوا فقط وسطاء ب األنظمة اللغوية اخملتلفة  بل  هم وسطاء ا
فتوحـة أمام بيئات ثقافية بـ الثقافات أيضاً  فالتـرجمة عالم من اآلفاق ا

ولغوية مجهولة.
والـشـاعر حـميـد سـعيـد  يـعد من ابـرز الشـعـراء العـراقـي الـذين ال زالوا
يـواصـلـون عـطـاءهم الـشعـري والـثـقـافي عـلى مـدى اكـثـر من نـصف قرن 
ـعاني طـروق   والـتعـابيـر وا فـمـنذ يـفاعـته الـشـعريـة  ابتـعـد عن الكـالم ا
ـقـتـدر فأطـربـنـا بـنـغـمات لم ـتـكـررة   سـائرا فـي طريـق االبداع  بـثـقـة ا ا
تـطرق آذاننا  ومـعان لم تطرأ على بـالنا  وهذا شـأن اجملددين في الشعر

والنابغ فيه .  
ـيـة  حـيث تـمت تـرجـمة  وقـد حـظى بـاهـتـمـام الـشـعراء ودور الـنـشـر الـعـا
قـصائـده الى لغـات  عديدة  وصـدرت له مجـموعـات شعريـة متـرجمة إلى
ـانـيـة ,والـروسـيـة ,والـصـربـيـة ,واإلسـبـانـيـة, اإلنـكـلـيـزيـة ,والـفـرنـسـيـة ,واأل
ــيــة في عـدد والــرومــانــيـة ,والــكـرواتــيــة  كــمـا أجنــزت عــنه رسـائـل أكـاد

ية .  اجلامعات العربية والعا
بدع  واكـيد ان ما ان الـسعادة تـكمن في متـعة اإلجناز ونـشوة اجملهـود ا
وصـلت اليه شاعرية الكـبير حميد سـعيد  هو مفخرة
عـراقـية بـامـتيـاز فكـل كلـمة وكـل فكـرة  وكل جناح
هـو طاقة روحية تقوم بتـنشيط قوى احلياة في وطننا

العراق  الساكن في الوجدان .
مرحى ألبي بادية .. انسانا وشاعرا . 
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حـــددت رئـــاســــة مـــجـــلـس الـــنـــواب
ـقــبل مـوعــدا السـتــجـواب االربـعــاء ا
ـــركـــزي الــعـــراقي مــحـــافـظ الــبـــنك ا
مصطفى غالب مـخيف من قبل رئيس

كتلة احلكمة النيابية فالح الساري.
وفي كتـاب ألمانة مـجلس الـنواب الى
البنك اطلعت عـليه (الزمان) امس انه
ـوعد استـجوابه (  تبـليغ مـخيف 
ـقــدم من سـاري بـنــاء عـلى الــطــلب ا
ولـــتــــوفـــر الـــشــــروط الـــدســــتـــوريـــة
والـقـانـونـية فـي الـطـلب وفـقـاً لـلـمادة
ـادة /61سـابـعــا/ ج من الـدســتـور وا
ـــادة  31من قـــانـــون  /27رابـــعــــا وا
اجملـلـس وتـشــكــيالته رقم  13لــســنـة
ادة 58 من نظامه الداخلي 2018 وا
ــان ان يـــكــون قــررت رئـــاســـة الــبـــر
استجواب محافظ البنك يوم األربعاء

قبل).  ا
وكــــان الــــســـاري قــــد اكــــد ان (الــــتي
وضـــعـــهـــا احملـــافـظ وضـــعت الـــبالد
بـازمـات مــالـيـة ولــديـنـا اعــتـراضـات

وانــتــقــادات عـلـى اخــتــيـاره وأداءه)
مـبـيــنـاً ان (إجــابـات احملــافظ لم تـكن
مـجــديـة بــشـأن رفع ســعـر الــصـرف).
بـدوره كـشف الـنــائب عن جلـنـة االمن
والـدفــاع الــنـيــابــيـة عــبــاس صـروط
توجـيه كـتـابـا لرئـاسـة الـوزراء بـشأن

فسوخة عقودهم. ا
œuIŽ a

وقــال صــروط في تـــصــريح امس انه
(صدر قـرار في 2014 يـقضـي بـعودة
ـــفـــســـوخـــة عـــقـــودعم من اجلـــيش ا
والــشــرطـــة وهم بــحــدود 108-105 
االف) ,مــؤكـــدا ان (عـــدم قـــبـــول هــذه
االعداد في موازنة الـعام اجلاري جاء
الســبــاب مــتــعــددة تــتــعــلق بــالــقــيــد
اجلـنـائي والـوفـاة والـعـمل في دوائـر
حــكــومــيـة) ,مــؤكــدا (تـوجــيـه كــتـاب
لـــرئــــاســــة الـــوزراء بــــشــــان االعـــداد
الــفــائــضــة والـــبــالغ عــددهم  35الف
منتسب وانه جـرى االتفاق مع اركان
اجليش بـان تعـوض عن عامي 2012
ـان مسـتـمر و2013) وتابع ان (الـبـر
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اكـد عضو مجلس الـنواب عن محافظة
ديــالى الـنـائب مـضـر الـكـروي  ان 50
ئة من اخلروقات االمنية جتري في بـا

مدن قريبة من احلدود مع كردستان.
 وقـــال الــكـــروي لـ  (الــزمــان) امس ان
دن (مـسـتوى اخلـروقـات االمنـيـة في ا
الــقــريــبــة من حــدود ديــالى مع اقــلــيم
ئـة من اجمالي كـردستـان تنال  50 بـا
هــجـــمــات داعش االرهــابي في االونــة
االخـيرة خـاصة جـلوالء الـتي اصبحت
ـشـهـد االمــني في االسـابـيع فـي قـلب ا
ــاضــيــة بــعـد اســتــهــداف مــتــكـرر 3 ا
مـــنـــاطق بـــشـــكـل مـــبـــاشـــر وســـقــوط

ضحايا). 
واضــــاف الـــكـــروي ان (احلـــدود بـــ
ديـالى وكـردستـان تضـم فراغـات قاتـلة
ـدن الـقـريـبـة بــدات تـؤثـر لـيس عـلـى ا
قـدادية نـتجـية وجود مـنهـا بل حتـى ا
مـسـارات تـسلل سـريـة تـمتـد عـبر تالل
حــمـــرين الغــلب مــدن شــمــال وشــمــال
شـرق ديـالى) الفتـا الى ان  (الفـراغات
تـسـتـغل من قـبل داعش كـمالذات امـنة
خلاليـاه الـنائـمة والـتـخفـيف من وطاة
الـعـملـيات الـعسـكريـة التي جتـري ب
فـــتـــرة واخـــرى فـي مـــحـــيط حـــمـــرين
واطــــراف جـــلـــوالء وقــــره تـــبه) واكـــد

باحـثاته حلـ الوصـول الى اتفاق
نهائي يقضي باعادتهم الى اخلدمة).
من جــانـبه  ,طــالب الــنــائب ســعـران
األعــاجـــيــبي بـــزيــادة مـــخــصـــصــات
وزارتي الدفاع والـداخليـة في موازنة

العام احلالي. 
وقال االعاجيـبي في تصريح امس إن
(تخـصـيـصـات الـوزارتـ في مـوازنة
 2021قلـيـلـة لذلك طـالـبـنا بـزيـادتـها
لــهــمــا وال ســيــمــا مــوضــوع الــدفــاع
اجلـــــوي والـــــقــــــوة اجلـــــويـــــة ودعم
االسـتـخـبارات) ,وأضاف أن (الـوضع
احلـالي يــحـتم عــلـيـنــا تـوفــيـر أمـوال
لدعم األجهزة األمنـية في ظل اخملاطر
الـتي تـواجـه الـبـلـد مـن قـبل اخلاليـا
الـنــائـمــة الـتـي حتـاول أن تــنـشط في
ــنــاطق),وجــدد االعـاجــيــبي بــعض ا
رفض جلـــنــــته (اســـتــــقـــطـــاع رواتب
االجـهـزة األمـنــيـة في ظل الــتـحـديـات
الـتي تــواجــهـهــا الـتي تــســتـدعي من
اجلـــمـــيـع الـــوقـــوف مـــعــــهـــا ولـــيس

العكس(.

والطرق كافة للمجرم قتلة الشعب
ـــــا يــــؤمـن انــــزال ومـالحـــــقــــتـــــهم 
الـعــقـوبـات الــرادعـة بـهم بــعـد كـشف
مراميهم اخلبيثة امام العالم اجمع).
ودعـا رئــيس إئــتالف دولــة الـقــانـون
ــالــكي احلــكــومــة الى فــتح نــوري ا
حتـــقـــيق شــامـل بــشـــأن اذا مـــا كــان
تـفــجـيــرا الـطــيـران وسـط مـدعـوم او
ـالكي مـخـطط له من اخلـارج. وقـال ا
في تــغـريــدة عـلى تــويـتــر (أدعـو الى
إنــزال الـعــقــوبـة الــشــديـدة بــحق من
يــثــبت عــلـيـه الـتــقــصــيـر فـي واجـبه
ـسـؤولــ الـعـســكـريـ األمـني مـن ا
) ,مشددا على (فتح حتقيق واألمني
ـــعــرفـــة مــا اذا كـــان الـــعــمل شـــامل 
االرهـابي مدعـومـاً أو مـخـطـطاً له من
اخلــارج إلعــادة مــاكــنــة االرهــاب في
الــــعــــراق).  ووجــــهـت جلــــنــــة االمن
والـدفـاع النـيـابـيـة نـداءاً الى الـقـائد
ــسـلــحـة مـصــطـفى الــعـام لـلــقـوات ا
الـكاظـمي بـشـأت التـغـيـيرات االمـنـية
االخيـرة. وقـال عـضو الـلـجنـة عـدنان
االسـدي فـي بـيــان تـابــعـته (الــزمـان)
امس ان (اقـالــة ابـو عــلي الــبـصـري
وكــــذلـك ابـــعــــاده عـن ادارة خــــلــــيـــة
الصـقور الـتي اسـتطـاعت ان تخـترق
الـشـبـكـات االرهـابـيـة وحتـمي اهـالي
ـدة طــويـلـة وفـي هـذا الـوقت بـغــداد 
بـــــالــــذات هـــــو تـــــفـــــريط بـــــطـــــاقــــة
اســتـخــبــاراتـيــة تــتـمــنى الــشـبــكـات
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الكــات الــطــبــيـة ــقــدمــة من قــبل ا ا
وامكانية تقد الدعم الالزم لهم).

ـالكــــات في مـــــؤكــــدا ان (جــــمـــــيع ا
مـسـتـشـفــيـات الـعـاصـمـة مـسـتـنـفـرة
لـتــقـد افــضل اخلـدمــات لـلــراقـدين
ـسـتلـزمـات الطـبـية وتـوفيـر جـميع ا
والــعالجـيــة) مــبـيــنـا ان (اخلــدمـات

تـقــدم مـجـانـاً بــاالضـافـة الى تــهـيـئـة
ـسـتـشـفـيات االجـنـحة اخلـاصـة في ا
لـلمـصـابـ وتقـد الـرعـاية الـكـامـلة
لهم) ,ووجع الـعـطـا (بـتـشـكـيل جلـنة
عــاجــلــة إلجنــاز مــعــامالت ضــحــايـا
تفجيـرات الباب الـشرقي) .من جانبه
ثمن الساعدي (دور احملافظ وتعاونه

الــدائم مع دوائــر الــصــحــة واتــخـاذ
ـؤسسات االجراءات الداعـمة لـعمل ا
الــصـــحــيــة بــكل اشـــكــالــهــا). وكــان
انــتــحــاريـان قــد فــجــرا نــفـســيــهــمـا
اضي في سـاحة الطيران اخلميس ا
وسط بغداد خلفا 32  شهيداً و110

جرحى.

مــطــبــخــيــة لـكـل عــائـلـه مـؤكــدة  انه
ساعدات على االسر سيستمر توزيع ا

الـنــازحـة والـعـائـدة في عـمـوم مـنـاطق
احملافظة للتخفيف من معاناتهم).

d¹bIðË dJý
وظفي الـكهرباء تتـقدم جريـدة (الزمان) بـالشكر والـتقديـر 
درجـة اسماؤهم ادناه لتـفانيهم بالـعمل متمن الوطنية ا

لهم التوفيق 
( 1- رئيس مهندس اقدم (رسول هادي حس

( 2- مدير فني اقدم (سعد جبار حس
3- مدير فني اقدم (ماهر محمود)

( 4- مالحظ فني (احمد جبار حس
( 5- رئيس حرفي اقدم (طه خضير حس

6- رئيس حرفي اقدم (طالب هاشم شاطي)
7- رئيس حرفي اقدم (محمد راضي حسن)

8- مهندس اقدم (غيث هادي)
9- الفني (عبد الله جنم)
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الـتــعــلــيـمـي حـيــدر جــاسم حــمـود
ــــكـــــدمـي لـ  (الــــزمـــــان) امس أن ا
فرطة ريضة مصـابة بالسمـنة ا (ا
ونــــــــــــــــــــــتـــــــــج عــن ذلــك آالم فــي
ـــــــفــاصل وارتــــــــــفـاع بــضـغط ا
ـــعــروفــة عــلى الــدم و مــخــاطــرة ا
احليـاة لذا تـــــــــــــقرر اخـضاعـها

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

اجــــرى فـــريـق طــــبي جــــراحي في
مستشفى بعـقوبة التعلـيمي عملية
ــعـــدة) بــطـــريــقــة تــكـــمــيم (قـص ا
ـريضـة تـعاني تـطـورة  النـاظـور ا

فرطة .  من السمنة ا
وقـال مــديــر مــســتـشــفى بــعــقــوبـة

لــعـــمــلــيـــة جــراحــيـــة تــنـــهي تــلك
اخملاطر). 

ــكــدمي أن (الــعــمــلــيــة واضــاف ا
اجــريت بــالــطـــريــقــة الــنــاظــوريــة
ـتــطــورة بـفــضل تــوفـر االجــهـزة ا
احلــديــثـــة و صــاالت الــعـــمــلــيــات
ـيـة ـطـابــقـة لـلـمــواصـفـات الــعـا ا
موضـحاً أن الـفريق الـطبي
تـألف مـن  الـطــبــيب فـراس
كـامل مـســيـر اخــتـصـاصي
اجلراحة العـامة واجلراحة
تـقدمة ومحمد الناظورية ا
شاكـر الـفـدعم اخـتـصاصي
اجلراحة العـامة واجلراحة
الناظورية وطبيبة التخدير
ســحـــر فـــوزي ومــســـاعــدة
اجلراح انـعـام سـلمـان عـبد
الـــلـه ومـــســــاعــــد اجلـــراح
مـحــمـد فــرحـان ومــسـاعـدة
التـخـدير بـان  مـشـيراً إلى
ـريــضــة خــرجت وهي أن ا

تتمتع بصحة جيدة) .
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اقــــتـــرح خـــبــــيـــر عـــلــــمي اجـــراء
االختبارات حضـوريا في القاعات

الدراسية. 
واقـــتـــرح رئـــيس مـــركـــز الـــعــراق
إلعداد القادة اسـعد تركي  اقتراح
 اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) مــوجـهـا
لقيادة التـعليم العالي الـتشريعية
والـتـنـفـيـذيـة أن (يـكـون اإلمـتـحان
واد الـنـهـائي حضـوريـا جلـمـيع ا
الــدراســـيــة لـــلـــدراســات األولـــيــة
اجلـامـعـيـة احلـكـومـيـة واألهـلـية 
وأن تـكـون اإلمـتـحانـات الـشـهـرية
والـفـصــلـيـة إلـكـتــرونـيـا عن بـعـد
وذلك لـــعــدد من األســبـــاب مــنــهــا
حــضـور الــطـلــبـة في إمــتـحــانـات
واد الـدراسـية ولـو كانت بـعض ا
درســا واحـدا كــمـا  في قــراراتـكم
األخـــيـــرة أعـاله  ســـيـــعــــرضـــهم
لإلصابة بـالفايـروس ال سيما مع

بـوادر إنتـشـار الساللـة اجلـديدة 
وســيــحـرمــهم مـن إكـمــال الــســنـة
وت).  فضال عن التعرض خلطر ا
وأضــاف (في تــوقـيـت  االمـتــحـان
الـنهـائي سيـكون لـقاح الـفايروس
قـد وصل الى العـراق و تـوزيعه
لـلـحـاالت التـي يـحـتـمل إصـابـتـها
جـــراء احلـــضـــور لإلمـــتـــحـــانــات
وإصـــابـــة أحـــد الــطـــلـــبـــة أثـــنــاء
االمـتـحـانـات النـهـائـيـة  لن تـكون
عــــائـــــقـــــا أمـــــام إكــــمـــــاله بـــــاقي
االمـــــتــــحــــانــــات ألن حــــضــــانــــة
الــفـايــروس أربــعــة عـشــر يــومـا 
فضال عن أن تداعيات اإلصابة لن
تـؤثر عـلى إكـمـاله للـعـام الدراسي
ألنـهـا اإلمـتـحــانـات الـنـهـائـيـة وال
يـوجـد إلـتـزام بـعـدهـا حـتـى الـعام
ـقـبل  ويكـون حـينـها قـد تـعافى ا
بـــشـــكل كـــامل بـــالـــعالج أو عـــبــر
تناوله اللقاح الذي يكون قد توزع

في الـعـراق) وحث  وزيـر الـتـعـلـيم
الــعــالي والــبـحث الــعــلــمي نــبـيل
كاظم عبد الصاحب عبد الصاحب
عــلى (أهـــمــيــة الـــبــحث الـــعــلــمي
ـــشــتـــرك وتـــعــزيـــز الـــنـــشــر في ا

ية).  اجملالت العا
 UF U'«  öšb

وجــاء ذلك خالل زيـارته اجلــامـعـة
التـقنيـة الوسطى ولـقائهـا أعضاء
مجـلسـها حـيث جدد الـوزير خالل
اللقاء ضرورة أن تـأخذ اجلامعات
دورهـا واســتـقـاللـيــتـهــا في صـنع
الـقـرار ابـتـداء من الـقـسم الـعـلـمي
ـعهد ـجلس الـكلـية أو ا ومرورا 
ـــجــلـس اجلـــامـــعــة. وانـــتـــهـــاء 
وأوضح  عــــــبــــــد الـــــصــــــاحب أن
الـوزارة  واجــهت مـرحــلـة لــيـست
باليسيرة وتعاملت بشكل إيجابي
مـع مـــدخـالت اجلـــامــــعــــات الـــتي
ــركـزي أكثر من مـئت وعـشرين ألف بعداســتـوعــبت فـي الـقــبــول ا

أن كـانـت طـاقـتــهـا االســتـيـعــابـيـة
107 ألف طالب وطالبة). 

وأكـــــد عـــــبـــــد الـــــصـــــاحب عـــــلى
ــتـغـيـرات والـتـوجه (اسـتـيـعـاب ا
نحـو النـجاح في ضـوء اإلمكـانات
ــســتــمــر ــتــوافــرة والــتــعــاون ا ا
لتذليل الـظروف النفـسية وإشاعة
ســلــطـــة االحــتــرام) مــشــددا عــلى
(ضــــرورة وضع خــــارطـــة طــــريق
لـتـكـيـيف مـتـطـلـبات سـوق الـعـمل
ـــــرحـــــلـــــة وتـــــشـــــخــــــيص أفـق ا
ومـــســتـــلــزمـــاتــهـــا واســتـــحــداث
األقـــســــام الـــعـــلـــمــــيـــة وحتـــديث
ــعـرفــيـة واالهــتـمـام مــنـاهــجـهـا ا
بــالـبــنى الــتــحــتــيـة لــلــجــامــعـات
واستكمال األتمـتة اإلدارية لتقليل
ــبـذول في الــعـمل). وفي اجلــهـد ا
سـيـاق مــنـفـصل أدى طـلــبـة كـلـيـة
الـــطب اخلـــريــجـــون في جــامـــعــة
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رد كــســبـة واصــحـاب مــحـال بــاألسـواق
الـشــعـبـيـة عـلى تـصـريـحـات احلـكـومـة 
بشان االستهداف اإلرهابي اخلميس في
ســاحــة الـطــيــران بــبــغــداد بــالــقـول ان
رئـيس الوزراء والـوزراء وقـادة االجـهزة
االمـنيـة اذا تـمكـنـوا من حمـايـة أنفـسهم
مـن بـيــئـة واقع احلــال تـعــيـشـهــا الـبالد
وتوقـير امـان واستـقرار نـستـطيع الـثقة
علومات بهم  واالجتاه الوحيد حلرب ا
وكـسب الــسـكـان وجـلب خـبـرات مـهـنـيـة
تــمـسك بـيــانـات االمن .وقــال احـمـد ابـو
ـسـتـعـمـلة جـعـفـر وهـو بـائع لـلـمالبس ا
بسوق البـالة في الباب الـشرقي منذ 39
عـــامــــا ان (مـــا يـــســـمـى اجـــهـــزة االمن
الــوطــني واخملــابــرات واالســتــخــبـارات
تـتـابع وتـسـيـر خـلـف الـفـقـراء والـكـسـبة
ـــنــــظـــمـــة وتــــركت تـــقــــصي اجلــــرائم ا
واالرهـــاب والـــسـالح خـــارج الـــقـــانـــون
وســيــارات وأشــخــاص يــجــولــون بــزي
عـــســكــري ومـــدني دون ان يــحــاسب اَي
مـنـهم  وصـلت حلـد االبـتـزاز واإلتـاوات
والـرشــاوى  وال يـتـمــكن اَي من قـادتـهم
من فــعـل شي  وعــلى رئــيس احلــكــومـة
وقــادة الـــعــمـــلــيـــات والــقـــواطع واالمن
االســتــقــالــة الــفــوريــة واالعــتــراف امـام
البسطاء بواقع احلال واالستقالة فوراً 
 وبـدل االســتـنـكـار لـالسـتـهالك االعالمي

عليهم جميعا االستقالة) . 
WOD Ð VŠU

وعــلق يــاســر احملـمــداوي وهــو صـاحب
بــسـطــيــة لــلــفــواكه واخلــضـروات عــلى
رصـيف منـطـقة االنـفـجار مـنذ 56 عاما
ان (جـــمـــيع اخلـــطـط االمــنـــيـــة فـــشـــلت
واإلوضــاع االقــتــصــاديــة تــرمي الــدولـة
ـســاكــ من ــواطــنــ ا ثــقــلــهــا عــلى ا
قـرارات وصــلت لـقـوتـهـم وبـالـتـالي هـدد
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القتل باحلـزام الناسف حيـاتهم وسقوط
اكـــــثــــر من ١٠٠ شـــــهــــيــــد وجـــــريح من
البـاحـث عن رزق الـعـيش بكـرامة  ولَم
نـرى من الـدولـة احلـالـيـة غـيـر الـفـوضى
والـبــؤس والــفـقــر والــقـتل والــتــصـفــيـة
الحقـات  وحـذار من ثورة الـغضب  وا
ونذكر بانفجـارات سنوات مضت خاصة
الــكـرادة كــيف ان قـائـد عــمـلـيــات بـغـداد
ـنـصب  لـنـجـده حـالـيـا قـائـد أقـيل مـن ا
ــشـتـركــة ومـثـلـه الـبـاقـون الـعـمــلـيـات ا
ــشــتــتـة واصــفــاً قــرارات احلــكــومــة بــا
ووقـــعت حتـت تـــاثــــيـــر االحـــزاب ودوّل

اقليمية) .
ويــقـــول يـــاســ حـــمــد "27 عـــام بـــائع
متجول للشاي والقهوة بساحة الطيران
مـــــنـــــذ 37 عـــــامــــــا (احـــــمل شـــــهـــــادة
الــبــكــلـوريــوس بــالــعــلـوم الــســيــاســيـة

ـــســــتــــنـــصــــريــــة وافـــهم اجلــــامـــعــــة ا
بـالسـتـراتيـجـية واالمن والـقـانون وبـناء
الـــــدول افـــــضـل من جـــــمـــــيـع رؤوســــاء
احلــــكـــومــــات  الــــذين وضع االحــــتالل
األجــنـبي بـنــاء قـدرات خـاطـئــة وفـاشـلـة
لـلــجــيش والـشــرطــة وتـأســيس اجــهـزة
متـعـددة ساهـمت احملـاصصـة واألحزاب
ــنــصب وتـداخل وتــأثــيـرات اســتـغالل ا
الــسـلــطـات الــتـنــفـيــذيـة والــتـشــريـعــيـة
وتـشـابـك الـقـرارات حـتى الـقـضـاء بـاتت
اندثار واستـهالك  وعلى رئيس الوزراء
واحلكومة االستقـالة الفورية وان يحفظ
قـــــــــادة اجــــــــهــــــــزة االمـن الــــــــوطـــــــــني
واالسـتـخـبـارات واخملـابـرات ماء الـوجه
ـهـنـة لـرجـالـهـا واخـتـصـاصـها  وتـرك ا
هنية االمنية ومن يتكلم باالنتخابات وا
وحفـاظ ارواح الناس يـتحـمل مسـوولية

تاريخية وقانونـية بسقوط ابرياء وأن
عـوائل الضـحـايـا). وكرمت غـرفـة جتارة
عايير لتزم  ميزين ا بغداد التجار ا
ــهـــنــة وقــوانــ الــتـــجــارة والــقــطــاع ا
اخلـــاص إنــــطالقــــاً من احلــــرص عـــلى
تقد كل ما يخدم التجارة وابراز الدور

احليوي والفعال للطبقة االقتصادية. 
◊UA½ WFÐU²

واكـد رئــيس غـرفـة جتــارة بـغـداد فـراس
رســول احلــمـدانـي ان (الـغــرفــة حتـرص
بـشـكـل مـتـواصل عـلى مـتـابـعـة الـنـشـاط
االقـــتـــصــادي والـــتـــجــاري واســـتـــقــرار
االســعــار واســتــمــرار حــركــة االسـواق 
وعملت منذ شهور عـلى قاعدة معلومات
ـســانـديـن لـلــدولـة ــمــيـزيـن ا لــلـتــجـار ا
لتزم واجملتمع ومساعدة احملتاج ا
ـهــنــيـة وسط بـاألســعــار والـعــامــلــ 

تميزين uIð.∫ غرفة جتارة بغداد تكرم التجار ا

اجـــــــراءات وخـــــــطط االمـــــــانــــــة
لــلـــنـــهـــوض بـــالـــواقع اخلـــدمي
والـــعـــمــــراني في الــــعـــاصـــمـــة
بالشكل الذي يـليق بها و يرتقي
ـــقــدمــة ـــســتـــوى اخلــدمــات ا

لساكنيها.
لـــكن عـــضـــو جلـــنـــة اخلـــدمـــات
النيابية عباس يابر العطافي قد
اكـد عـزم جلـنـته تـنـظـيم وتـمـليك
ــتــجـاوزة األحــيــاء الــســكـنــيــة ا
والعشوائـيات لشاغلـيها/مشيرا
الـى أن قـــــانــــــون فـــــرز األراضي
والــبـــســـاتــ والـــعـــشــوائـــيــات
اليـ ـتــجـاوزين يــنـتـظــره ا وا
مـنـذ  17 عــامـا وسـيــرى الـنـور

قريبا.
Êu½U  ŸËdA

وقال العـطافي في تصريح امس
إن (جلـنــته نـاقـشت مع اجلـهـات
ذات الـعالقة مـشـروع قانـون فرز
االراضـي والــــــــــبـــــــــســــــــــاتـــــــــ
ــتــجـــاوزين والــعــشــوائــيــات وا
الــــواقـــعـــة ضــــمن الـــتــــصـــمـــيم
ـــــديـــــنــــــة بـــــغـــــداد االســـــاسـي 
واحملافظات تمليكها لشاغليها).
وأضـــــاف أن (هـــــنـــــاك اصـــــرارا
نــيــابـيــا عــلى تــشـريع الــقــانـون

قبلة). خالل اجللسات ا

مشيرا إلى أن (مالي العراقي
ــتــجــاوزين والــعــشــوائــيـة من ا
يـنـتـظـرون تـشـريع الـقـانـون مـنذ

اعوام).
وأوضح الـــعـــطــافـي أن (الــدورة

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ
أكـد مـحـافظ بـغداد مـحـمـد جـابر
العطا دخول الشركات الصينية
لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي

في نواحي  نواحي العاصمة.
ونقـل بيـان تلـقته (الـزمان) امس
عن احملــافظ خـالل لــقــائه بــوفــد
صـيـني بـرئـاسـة السـفـيـر تـشانغ
تــــاو/ومــــســــؤولي الــــشــــركــــات
الــصـــيــنــيـــة إن (هــنــاك إتـــفــاقــا
مــبـدئــيــا بـ احملــافــظـة ووزارة
الـتـخطـيط والـشركـات الـصيـنـية
هـمة شـاريع ا ـعتـمدة بـشـان ا ا
من ضــمــنــهــا مــشــروع مــجــاري
ابــوغـريب والـنــهـروان و نـاحـيـة
الـــــوحــــــدة  ونـــــاحــــــيـــــة ســــــبع
الـبــور/بــاإلضـافــة إلى مــشـاريع
خـدمـيـة أخـرى تتـمـثـل بـالـقـطاع
ـشـاريع وا الــصـحي والـبـلـديـات
وأضـاف أن (الــلـقـاء الـتــربـويــة)
أثــــمـــــر عن حتـــــديــــد خــــطــــوات
فــــعـــلــــيـــة/في تــــعـــزيــــز الـــواقع
الـتـجـاري مع اجلـانب الـصـيني
صـلـحـة الوطـنـية) ـا يـحـقق ا
ــشـــاريع مـــبــيـــنـــا أن (جـــمــيـع ا
مـؤهـلة لـلـشروع فـيـها/وال هـناك
أي مــــشــــاكل أو تــــداخل فـي مـــا
بــــيــــنــــهــــا). بــــدوره اكــــد  تــــاو

(الـتــركـيــز عــلى كـيــفــيـة تــنـفــيـذ
ـــشــاريـع الــرئـــيـــســـة لــصـــالح ا
ـــدرجـــة ضـــمن مـــاحلــافـــظـــة وا

االتفاقية العراقية الصينية).
الفـتـا إلى انه (تـوصل إلـى كـثـير
من التفاهمات وتعزيز التواصل
ـــــا في ذلك / بــــ اجلــــانــــبــــ
ستـقبلـية في اجناز اخلطـوات ا
ـــــشــــاريع بـــــصــــورة فــــعــــالــــة ا

وسريعة).
وتــابع ان (شـركــات بالده تـرغب
في تـعــزيــز الـتــعـاون مع بــغـداد
ـا وتــتـطــلع إلـى تـعــامل اكــبــر 
يـــــســــهـم في خـــــدمــــة الـــــشــــعب

العراقي وأهالي بغداد). 
فـيـما كـشف مـصدر حـكـومي بان
تعليمات صـدرت بشمول مناطق
الــسـكن الـعـشــوائي الـتـجـاوزات
والـــزراعـــيـــة بـــحـــمـــلـــة اكـــســاء
ــــصــــدر ان الــــشــــوارع. وقــــال ا
(تــعــلــيــمــات صــدرت من رئــيس
احلــكـومــة مــصـطــفى الــكــاظـمي
نــصّت عــلى عــدم اســتــثــنــاء أي
جتمع سـكني من حـملـة التـبليط
التي تنـفذها الدوائـر البلدية في

بغداد واحملافظات). 
وضــيف مـــجــلـس الــوزراء امس
االول امــ بـغـداد واســتـعـرض

ـانــيــة احلـالــيــة سـتــشــهـد الــبــر
نازل العشوائية تمليك الدور وا
ـتـجـاوزين لـشـاغـلـيـهـا مـقابل وا
مــبـالغ زهـيـدة فــضال عن تـمـلـيك
األراضي الـزراعـية).وكـان عـضو

اللجنة جـاسم البخاتي أعلن في
وقـت ســـابق عن تـــنــــظـــيم مـــلف
الـسكن والـعشـوائـيات واألحـياء
غـــيـــر الــــنـــظـــامـــيـــة في بـــغـــداد

واحملافظات األخرى.

UI¡: محافظ بغداد يلتقي وفداً صينياً
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بغـداد للـدورة التـاسعـة والثـمان
الــقــسـم الــطــبي لــلــعــام الــدراسي
2020/2019 بـــــحـــــضـــــور وزيـــــر
الـتـعـلـيم وحــضـور وزيـر الـصـحـة

حسن التميمي. 
ـنـاسـبـة   قـال وفـي كـلـمـته خالل ا
عــــدب الـــــصــــلـــــحب إن (الــــوزارة
حريـصة كل احلـرص على تـرص
وتطوير التخصـصات الطبية عبر
ـــعــايــيــر االعــتــمــاد إخــضــاعــهــا 
ـؤسـسي واالعــتـمـاد الــبـرامـجي ا
والــتـعـاون مع اجلـهـات الـصـحـيـة
اخملــتــصـة لــتــحـديــد احــتـيــاجـات
ســـوق الــعـــمل ورفـــد مــؤســـســات
ؤهل علميا الدولة باخلريجـ ا
مـارسـة مهـنة ومـعـرفيـا ومهـاريـا 
الـــــــطب). وأضــــــاف أن (الــــــوزارة
ـعـنيـة لم تـدخر جـهدا ودوائـرها ا
في اسـتـحـداث األقسـام والـكـلـيات
ــعــايــنـة الـطــبــيــة الــتي تــخــضع 

الــلــجــان اخملــتــصــة واســتــكــمـال
مـتطـلـبـاتـها الـعـلـمـية والـبـشـرية)
مـؤكـدا (الفـخـر في حتـقيق كـلـيات
الــطب في الــعــراق مــهــمــتــهــا في
تـلـبيـة حاجـة الـناس والسـيـما في
احملـافـظـات الـعـراقـيـة الـتي عـانت
إهماال وحـيفا عـلى مدى عقود من

الزمن). 
wÝUÝ« p¹dý

مـن جــهـــته ثـــمن وزيـــر الــصـــحــة
حـــسن الـــتــمـــيــمي جـــهــود وزارة
الـتعـليم ومـؤسـساتـها الـتي كانت
جـزءا مهـمـا وشريـكـا أساسـيا في
مــــواجــــهــــة الــــظــــرف الــــصــــحي
وتــداعـيــاته مــبــاركـا تــخــرج هـذه
الــدفــعــة من طــلـــبــة كــلــيــة الــطب
بـــجــامــعــة بـــغــداد ضــمن الــدورة
التاسعة والثمان التي ستلتحق
بــــاجلـــيـش األبـــيـض وتــــتـــحــــمل

هنية. مسؤولياتها ا

حتــــديـــات ازمــــات الـــوبــــاء والـــظـــروف
الــــصـــعـــبــــة) .واوضـــحت مــــديـــر قـــسم
العالقات في الـغرفة اسـيل صفاء هادي
ـتمـيزين ان (حفـل أقيم لـتكـر التـجار ا
الــذين اخــتــارتـــهم الــغــرفــة لــنــشــاطــهم
ــتــمــيـز ومــهــنــيــتـهـم  بـدرع الــتــاجــر ا
وشـهــادة شـكــر وتـقــديـر شــمــلت رئـيس
واعـضــاء الـغــرفـة الــسـابــقـ بــحـضـور
ثل وزير التجارة وكيل الوزارة ومدير
عــام دائـــرة تــطـــويــر الــقـــطــاع اخلــاص
ورئيس احتاد الغرف التجارية العراقية
وبعض رؤوساء غرف جتارة احملافظات
ـــ واقــتـــصــاديـــ وبــاحـــثــ واكــاد
واعالمـــيـــ  شــمل 150مـن الــــتــــجـــار
ميزين ورجال وسـيدات األعمال بدعم ا
وتــنـــســيـق شــركــات اســـيــا وايــرثـــلــنك

و 6262 ).
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أربيل
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مثل تفجيري اخلمبس مثل الوف التفـــــــجيرات في العراق التدل اال
عـلى ضـعف اجـهــــــزة االمن و ال تـدل ايـــــــــضـا اال عـلى مـعـنى ان
ـسلحة اي قائد عام ليس اكثر من منصب يكون القائد العام للقوات ا
مضاف فيه امن له و ال امن للمواطنــــــــ فهو محمي و الناس ال.
صـــادم ان يــصــــــــبح الـــفــرد بـال خـــــــــدمـــة و ال تــخـــصص قـــائــدا
اذا اذا توجـد كليـات عســــكرية و امـنية? ام هـو ايـــــضا عامــــــــا.. 

علم لدني?
مـا ان حـدث الـتفـجـيـران حتى تـكـرر نـفس الـسخف الـسـيـاسي غرد
الــسـابق و االسـبق" حــذرنـا من عـودة االرهــاب" و والـله مـا غـردوا اال
لـفـرصتـ مجـامـلة و تـمهـيـد للـدعايـة وبـعد الـتغـريـد نشـرت وكاالت
االنـباء الـتي بـعضـهـا صارت كـريـهة في نـشرهـا ألخـبار جتـمع خـلفـية
كـيم كاردشـيـان و بيـان ائتـالف من "خرط بـنطـرونه "في تـركيـا لـيعـيد
على ذاكرتنا تفسيـراته لالعداء" الشريرين" الذين كان يهددهم في كل

مؤتمر اسبوعي.
انـا فـي حـيـاتي لم اتـصـور يـومـا ان الـعـراق سـيـضم مـوظـفـ بـدرجـة
قـيـادات سيـاسـيـة هو مـوظف وراتـبه راتب مـوظف وفق قـانون يـتـعمل
بالشهادة والغياب واحلضور والزامية تأدية الواجب لكنه ال يعمل اال
بـالـسـيـاسـة وال تـنـفس اال بـالـسـيـاسـة.. هـذا اذا كـان مـا يـفـعـلـوه عدا

الي واجلهل االداري سياسة.. الفساد ا
انفجر انـتحاريان ببغـداد.. و تعاملت احلكـومة مثلمـا تعودت حكومات
نـظـام نـيــسـان.. تـأخـر تـأكـيــد اخلـبـر.. جـرى بث اخلـبــر بـعـد ان بـثـته
وكاالت دولية..  تقليل عدد الضـحايا.. ظهر مصدر محب ال يكشف
نـفــسه النه خـجــول عـلى مــا يـبــدو لـيــقـول لـنــا ان فالنـا الــفالني هـاج
وتعصـب وانفعل.. وهـدد قادة االمن باألقـاالت.. والله ال يقـدر ان يقيل
شـرطــيـا فـأن فــعل فـلــيس اكـثــر من تـنــقالت تـســتـبق غــضب الـنـاس

وحتتوي ردات فعلهم ذلك ان الدولة و احلكومة مشوهتا البناء.
سيتهمون السعودية.. قبل ايام ذبتم كلكم بالسعودية

سيتهمون االمارات..اموالكم فيها
ســوريـا بــراء.. سـبــحــان الـله وكــأن جــدتي هي من اتــهـمــهــا بـتــمـويل

االرهاب في العراق ال انتم.
ـتـكــررة الـتي سـرق وزراؤهـا و وكالء الــنـاس تـعـرف ان احلـكــومـات ا
دراء العـامون فيـها امـواال و هربوهـا لن تكون عـصية عن وزارتهـا و ا
االخـتراق االمـني.. ليس فـقط وزراؤهـا بل االعلى مـنـهم و منـهم رجال

يقولون انهم رجال دين.. وما كانت النتيجة?
ــا يــلــحق بـهـم بـعض الــســبت سـيــكــون ثــالث ايـام عــزاء الــقــتـلى ور
ـسؤولـون عن اخلـرق تعـيـشون في اجـواء اخرى ال اجلـرحى.. وانتم ا

شيدة.. وت الذي يدخل البروج ا يرصدكم اال ا
نـمقة شـكرا لالدانـات الرسـميـة... سويـتوا زحـمة.. خـاصة االدانـات ا
ــكـتــسـبـات.. واالمـن الـهش هـو احملـشـوة بــجـمل مـن مـثل الــنـيل من ا

مكتسب? 
مـوجــود? الــكـهــربـاء مــكــتـسـب? مـوجــودة? الـدواء
التـعليم.. يـا سيادة الـرئيس بـاوع على البـيانات
قبل ان تـوافق على نـشرهـا... ضحـكتـوا الناس

صايب.. علينا حتى في ا
ـــا وصف قــســـمــا من رحم الــلـه شــيخ شـــمــر 

الناس بقول" كالب هرت ما ضرت".
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نازلـة العسكرية لالوغاد الداعشي اذا كان من الصحيح القول بان ا
سلحة تهم النكراء على يـد أبطالنا األشاوس وقواتنا ا قد انتهت بهز
الـعراقـيـة البـاسلـة فـان خاليا داعش الـنـائمـة  وفلـول أقـزامهـا لم يتم
الئـمة الـقـضـاء علـيـهم فهـم مخـتـبئـون هـنا وهـنـاك يـنتـظـرون الفـرص ا
لالجــهـاز عــلى أرواح الــعــراقـيــ االبــريـاء والــفــتك بــهم بــكل ضـراوة
طاردة لتلك ووحشية والبد ان نعترف هنا ايضا بانّ درجة التعقب وا

الفلول الداعشية قد أصابها شيء من الفتور ...!
-2-

والشك أن اخلالفـات والصـراعات الـقائـمة فـعالً بـ العـديد من الـكتل
السياسـية العراقيـة - التي حتسب بكل دقة حـسابات مصاحلـها فيما
تــغـفل عـن عـمــد وســبق اصـرار عـن رعـايــة الــصـالـح الـعــام لــلـبالد -
الئم لكل اعداء الوطن وفي ناخ ا والعباد تشكل االرضية اخلـصبة وا

واطن الدوائر . تربصون بالوطن وا مقدمتهم االرهابيون ا
ـسؤولـية ـتـصارعـ السـياسـيـ ال يُعْـفَون من ا ومن هـنا فـان هؤالء ا

عما يقع على االطالق ...
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ـؤسـسـة ان قـوة الـدولــة بـقـوة مـؤســسـاتـهـا وأجــهـزتـهــا  والشك ان ا
الـعـسـكـرية واالمـنـيـة البُـدَّ ان تكـون بـعـيـددة عن احلزبـيـة واالنـحـيازات
الـــفـــئــويـــة وان تـــعــمـل بــكل تـــفـــانٍ واخالص من اجـل صــالـح الــوطن
ـواطنـ عـلى اخـتالف مذاهـبـهم وأديانـــــــهم وقـوميـاتـهم وال تدس وا
ـتـصــارعـ من احملــتـرفـ انـفــهـا في أيّــةِ صـراعـات ســيـاســيـة بــ ا

السياسي .
نحه الرتب قـبور قد اخترق الضوابط الـعسكرية  واذا كان الطاغية ا
تقـدم حـزبيا عـلى من يتـقدمهم العـسكـرية الشبـاه االميـ وتسلـط ا
ـعـهـودة في اجلـيش  فـانّ ــا أخل بـكل االعـراف والـلـيـاقـات ا رتـبـة 
احملترفـ السياسيـ في العراق اجلـديد مارسوا ألوانـا من الضغوط
ن ـهـمـات اخلـطــــيـرة  ـنـاصب وا والـتـدخالت لـصـالح إسـنـاد اكـبــر ا
ـواقع يـديــنـون لــهم بــالـوالء الــسـيــاسي  األمـر الــذي أصـبــحت فــيه ا
ـهنـيـة والكـفاءة ـناصـب اخلطـيرة في تـلك االجـهزة ال تُـراعى فـيهـا ا وا
ــــواقع ـــزروعــــ في ا الــــعـــالــــيــــة فـــانــــعــــكس ذلك فـي أداء اولـــئـك ا
ـواطنون وهم احلســـــــــاسة الـتي لم يكـونوا أهالً لـتسنـمهـا  فدفع ا
كـبش الــفـداء الــتـمن غــالـيــا من خالل الـثــغـرات الــتي لم يـفــلح اولـئك

سؤولون االمنيون في سدها . ا
ومـا مـجزرة سـاحـة الـطـيـران التـي وقعت في 21 /2021/1 بـبـعـيدة
عـن هـذا الـسـيـاق ... سـيــاق اخلـلل واالضـطـراب الــذي سـمح بـتـسـلل
االنتـحارييْن الى الـسوق الـشعبـية القـريبة في سـاحة الطـيران وتنـفيذ
وكـان ضحـاياهـا الفـقراء االبـرياء الـكادحون روعـة فيـها  تـهمـا ا جـر

لتحصيل رغيف اخلبز لهم ولعوائلهم .
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ـواطـنـ واجب شـرعي ووطـني وأخالقـي البُدَّ ان ان حـمـايـة الـوطن وا
نتحمل مسؤوليته جميعاً .

واطـن التصـدي الخبار اجلهات االمـنية عن كُلّ حـركة مُريبة وعلى ا
وكلّ مَنْ حتوم حـوله الشـبه والشكـوك ليـتم اتخـاذ االجراء الالزم قبل

ة  وليس األمر محصوراً بالسلطات الرسمية فقط . وقوع اجلر
-5-

واخيراً : 
لـقد عـفـا ( ترامب) عن قَـتَـلَهِ العـراقيـ لـيوصل رسـالـةً الى االرهابـي

مفادها ان الدم العراقي ليس مصاناً على االطالق ...!!
وهـــكـــذا يـــتـــضـــاعف وجـــوب احلـــذر مـن الـــدواعش االوغـــاد ومن كل

اخوانهم في الرضاعة .
زمع وانّ فــــــترة مـا قـبـــــل االنتـخـابات الـنــــــيابـيـة ا
اجراؤهــــا في  10/ 2021/10 حبلى بـالكـثير

فاجاءت  من ا
وقى الـله الـبالد والـعـبـاد من شـر األشـرار ومن
كــيـد االرهــابــيــ ومُـريــدي ايــقــاع الـفــتــنــة بـ

العراقي .
qHŠ∫ الوزير يكرم خريجي طب بغداد في حفل تخرجهم

Ãd∫ وزير الصحة في حفل تخرج طب بغداد ð
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تـتـقدم (الـزمـان) بـالتـعـازي الـقلـبـية
ــواســـاة الى الــكــاتب واالعالمي وا
?qL?'« ‚œU بـوفـاة صـهـره. ويـقـام

مـأ عـزاء عـلى روحه الـطـاهرة في
حسـينيـة االمام عـلي في حي العدل
ركـزية من الساعة شارع االسواق ا
الـثـالثـة الى اخلـامـسـة مـسـاء. بدءا
ـــــدة مـن امس االول اجلـــــمـــــعـــــة و

. يوم
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دين/ هشام جاسم محمد ام البياتي الى ا

عنوانه بغداد حي الرشاد محلة ٧٥١  ز ٧٣ دار ١٣
الى/ الكفيل رحيم جابر علي شلش الشويلي
عنوانه بغداد اجلديدة محلة ٧٢٣ ز ٣٦ دار ٩

—«c½« Ø
مـنوح لك والبالغ ـترتب بذمتك بـالتكـافل والتضامن مع الـكفيل اعاله وعن (قـرض سيارة) ا بالـنظر لـعدم قيامك بـتسديد مـبلغ الدين ا
صاريف (١٤٢٤٢١١٢) دينـار (فقط اربعة عـشر مليون ومـئتان واثنان واربـعون الف ومائة واثـنا عشر دينـار ال غيرها) عدا الـفوائد وا
ـادة الثـالـثة من قـانـون حتصـيل الـديون احلـكـوميـة رقم ٥٦ لـسنـة ١٩٧٧ وللـصالحـية ـلزمـ بـدفعه الى مـصـرفنـا واسـتنـادا الى ا وا
ترتـبة عليه شار الـيه اعاله مع الفوائـد ا ادة الـثانيـة من القانـون اعاله ننذركم بـوجوب تسديـد مبلغ الـدين ا وجب ا مـنوحة لنـا  ا
ادة خالل عشـرة ايام اعـتبـارا من اليـوم التـالي لتـبلـغكم بـاالنذار وبـعكسه فـسوف تـتخـذ االجراءات الـقانـونيـة الالزمة وفـقا الحـكام ا
بلغ ـنقولة استـحصاال  نقـولة والغير ا ذكور وذلك بـوضع اشارة احلجز التـنفيذي على امـوالكم ا اخلامسـة الفقرة (١) من القـانون ا

ترتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.. الدين ا
مع التقدير
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فـقط جهـات متـنفـذه ومسـتفـيدة من
السـلطة في الـعراق اجلديـد فاجاءه
باالنفـجار االجرامي الـوحشي الذي
حـــدث في مـــنــطــقـــة بــاب الـــشــرقى
ئة وجتاوز القـتلى واجلرحى فـيه ا
ــــســــاكــــ وكـــــانــــوا من فــــئـــــات ا
العراقي يبـحثون عن لقمة العيش
عــلى ارصـفـة بـغــداد الـذين اخـتـارو
ـــســـتـــوى (بـــعـــبـــوع ) اغـــبـــيــــاء 
ة من خالل لألعـمارهـا ونفـذ اجلـر
شـخــصـ ايــضــا من اوالد خـائــبـة
ا فـي الدنيا خدعهم داعش بـأنه طا
اليـلــقـون تــرحـيب وتــعـيــ فـجـروا

انفسكم وادخلوا اجلنة .......!!!!
ورغم ان ( حـكومـة الـعراق الـقويه )
اعلن تصـفية داعش واحـتفلت (بكل
جـديـة ) بـهـذا الـعـمل واعـلـنت انـهـا
انــــتـــصـــرت عـــلى مــــجـــرمي داعش
بـتـعـاون مع كل من يـكـره الـعـراق و
من يحب امـريكا والـعراق مـتعاطف
مع اسرائـيل حتت عنـوان التـحالف
الـدولي ... ولــكن بـعـد اقل من شـهـر
ويـومـيـا نـسمـع بان داعـش جاء من
هـنـا ومـر من هـنــا بـعـد ان قـتل كـذا
وانـفـجر ذلك والـى اخره .... الى ان
عـاد الى قـلب الـعـاصـمـة و الـسـلـطة
(خـطــيـة ) مــنـشـغـل بـالـتــجـاوب مع
نتفض منذ تشرين طلبات الشعب ا
 2019وكـانت احلـصيـلـة لالن مـئات
ـقتـول ومـسجـون اخملـطتـف وا
والغريب طرفي الصراع يعتبرونهم

ضحاية وشهداء ...
في اكــــثــــر من حتــــلــــيل ســــيــــاسي

ـنـطـقـة مـتـواضع كـتـبـنـا عن واقع ا
عـمومـا ومن ظـمنـها وطـنـنا الـعراق
واشـــرنـــا بــان كـل مــايـــحــدث مـــنــذ
اضي عبارة عن العشرينات القرن ا
ظــهـور ازمـات جتــر ازمـات اشـد من
قــبـلــهــا الى ان وصــلـنــا الى عــصـر
ظــــهــــور (داعش ) ويــــعــــود كل ذلك
بـبـسـاطـة الى عـدم السـمـاح لـظـهور
قـــوي وشــــجــــاع لالرادة وطــــنــــيـــة
احلـقـيـقـيـة وشـجاعـة مـسـتـنـده الى
ـــنــطـــقــة وان هــذه ارادة شـــعــوب ا
الظـاهرة سـيئـة حلد الـقرح  ‘عنـدما
تصل بـنـا االحداث من افـرازات هذا
االســاس الـهـش لالرادات احلـاكــمـة
ــــــنــــــطــــــقــــــة  ‘و فـي بــــــعض في ا
االنـعطـافـات احلاده تـهـدد بخـطورة
ــنـطــقـة نـرى ان كـبــيـرة عــلى اهل ا
قدمـة  مصدر القرار الغرب ( وفي ا
الـشـريـربـيـنــهم االرادة االمـريـكـيـة )
ينشـغلون بتحـليالت دقيقـة وعميقة
وبــالـتـالـي هم يـخــطـطـون لــكـيــفـيـة
مواجهة الوضع وبـالتالي يوجهون
ـنـطـقـة كـيف مـايـسـمى بـســلـطـات ا
يواجهون تلك االزمـات بحيث يخدم
في الـنـتـيـجـة هـدفـهم االسـاس هـنـا
ـنطقة وهو تـعميق هـيمنـتهم على ا
والـسـلطـات هـنا اليـسـعى اال تنـفـيذ
مــا يــطــلـــبــة الــقــوى الـــغــربــيــة بل

نطقهم ...!! يروجون 
النـذكـر هــذه الـظـاهــرة عـلى اسـاس
ـؤامــرة لـكـي نـقـول نـؤمن بــعـقــدة ا
كـنــتــيـجــة لـذلك ان الــداعش وقــبـله
القاعدة صنيعة امريكية  وان ايران

ـرور من الـشـرق يـسـهل لـهم امـر ا
االقــصـى الى األدنى و بـــالـــعــكس
وانه حــتى تــركــيــا بــدافع احــيــاء
فـقـوده لهـا الـيد امـبـراطوريـتـهم ا
في مــايـحـدث من االزمـات يـسـاعـد

تمدد القاعدة وذيولها ‘
ولكن ـسالـة لـيـست كذلك  ‘ كال  ‘ا
صـحــيح جـدا ان بـذور سـرطـانـات
ـنـطـقة ـعـقـدة في هـذه ا األزمـات ا
نتيجة عدم قدرة االرادات الوطنية
احلقيقـية ( مسمـى باولياء االمور
) النـــــــهم  ‘هـم الــــــســـــــبـب  ألجل
انــفــســهم يــذلــون بل ويــخــدعــون
ـشـاكل شـعـوبـهم  ‘وبـذلك تــكـبـر ا
نافذ لدخول من له اطماع وتكثر ا
...الخ   ‘من هـنـا حتـصيـل حاصل
ان يـــــــؤدي عـــــــدم وجــــــود ارادات
شـاكل بشـجاعة وطـنية واجـهة ا
الى تـشجـيع قـوى طامـعة وهـادفة
لـلــهـيــمـنــة الى الــدخـول من خالل
مـنـافـذ مـفـتـوحة دون ردع مـن قبل
قدمة امريكا و كذلك الغرب وفي ا
ايــران وتـركـيـا بل حــتى يـتـدخل (
قـــادة قـــراصـــنــة الـــصـــومــال ..!!)
ويـحـصلـون عـلى مـوقع قـدم خلف
انــتـشـار جـروح جتـارات مـتـنـوعـة
يـديــرهـا مــافـيـات تــبـداء بــتـجـارة
الـسالح والتـنتـهي بـهـدم كل جدار
مقاوم لتفـكيك وحدة ارادة شعوب
ون ويـكررون ـنطـقة واهـلنـا يتـا ا
ـعــود مـنـو مـوال الــبـغــدادي : ( 
ـنـو ..?!!!)  عنـدمـا ظـهر داعش ‘
خـبـره نـزل كـصـاعـقـة عـلى الـرأس

مــتــنــازلــ عن االرادة والــوطــنــيــة
ومـعتـمـدين على مـسـاعدة الـغرب و
نطقة حيث الطامع االخرين في ا
مـتــكـئـ حتت ظالل األعـتـمـاد عـلى
تـلك الـقـوى  ‘والنـهم فــاقـدين ارادة
اتخاذ القراراحلـاسم بانفسهم دون
مـــــاكـــــان عــــــون تـــــلـك االطـــــراف  ‘
بامكانهم اتـخاذ القرارات احلاسمة
لـلـمـواجــهـة اال بـعــد طـلب عـون من
ــــعــــروف وبــــديــــهي هـــــؤالء ومن ا
اليقدمون اي عـون دون مقابل الذي
يكـون في هكـذا حاالت عـلى حساب
الـــنــــاس وحــــتى األرض ..!! وهـــذا
مــاحـصل حتت عـنــوان ( الـتـحـالف

الدولي حملاربة االرهاب )
ـا يــؤسـف له في هــذه الــظــاهـرة
اخلــطـيـرة ( عـجـز االرادة الـوطـنـيـة
فـي الــــدفــــاع عن مــــصــــالح االرض
والـشـعب ) في مـواجـهـة االخـطار ‘
فــتـح الــبـاب  لــلــطــعـن  بــالــرســالـة
االسـالمـيـة بـحـجــة وحـشـيـة داعش
حتت عــنــاوين اسالمــيـة   ‘وطـوال
تــلك الـــفــتــرة النــرى االالــقــلــيل من
احملللـ دخلو مـواجهة من الداخل
ضد هـذه الظـاهرة  ‘في الوقت كان
مـــــطــــلــــوب تـــــوســــيع حتـــــلــــيالت
موضـوعيـة السبـاب ظهور داعش ‘
قـامــوا بـتـكــرار مـاكـان يــقـولـوه وال
يــــزال األعـالم الــــغــــربـي عن داعش
واصــرارهم انـه ظــاهــرة اسـالمــيــة
...ومــتـزامـنـا مع هــذا تـوسـعـوا في
نشر الـنماذج الـغربيـة في العالقات
االجـــتــمـــاعــيـــة عــلى اســـاس انــهم
يــشــجــعــون الــنــاس لالبــتــعــاد من
ظاهروالعادات والتـقاليد العنيفة ا
..! ولم نــرى  اال قــلــيـل الــقــلــيل من
خـالل مـبـادرات اصـحــاب الـضـمـيـر
حتـلــيالت جتــيب عــلى اســئــلـة من

نوع :
كيف استطاع مجموعة من الشباب
بــعــيــد عن كل ادعــاءات احلــضــارة
ـا فيه حضارة الرسائل العصرية 
السماوية ( وذلك كوسيلة للخداع )
كــيف اسـتـطـاعــوا وخالل فـتـرة اقل
من عقـد من الزمن ( عشـر سنوات )

السليمانية

يـــقـــنـــعـــون االف من الـــشـــبــاب ان
يـتـخـلـون عن احلـيـاة والـدنـيـا وما
فيها ويـنضمون الى ابـشع اختيار
وهو : عـدم تفـكيـر باي شيء سوى
سفك الدماء حتى من خالل ضحية
بـانـفـسـهم بل ان هـذا االخـتـيار من

اولويات قناعتهم ..? 
WOLKŽ ŸËd

فـي الـــعـــراق ومن ضـــمـــنه اقـــلـــيم
كـــردســـتـــان االن يــوجـــد عـــشــرات
اجلامعات خملتلف الـفروع العلمية
واالنسانيـة بحيث اذا تـستمر هذه
بالـغة في تاسـيس اجلامعات ) ‘ ا
كن ان ياتى االهليـة خصوصـا ) 
يوم سيكون في كل قرية جامعة ..!
رغم ذلك لم نسمع ان في بعض من
هـذه اجلـامـعـات  تـاسـيس مـركـز
خاص لدراسة دقيقة علمية تساعد
ـعـنــيـة في بـنـاء اسـاس اجلـهـات ا
لـسلـطة وطـنـية بـعد ان قـام احملتل
بـهـدم كل ركـائـزهــا ? سـمـعت قـيـام
وزارة الـتــخـطــيط  بـاعــداد دراسـة
احــصــائــيــة يــحـدد حــاجــة الــبــلـد
لتاسيس اجلامعات ومدى امكانية
ضمان مستقبل الشباب يتخرجون
مـن تــــــلـك اجلــــــامـــــــعــــــات  ‘ام ان
ــــهــــلل مــــتــــعــــلق هــــذااجلــــانـب ا
ـسـتـقبل الـبـلـد واهـله حتول الى
ظـــاهــرة جتــاريــة يـــســكــبــون مــال
ويـتـخـرجـون عـشـرات من الـشـبـاب

الى اجملهول ?
وظـــاهــــرة انـــتــــحـــار الــــشـــبـــاب !
االيـتــعـلـق بـتــحـويل الــتـعــلـيم الى

التجارة ?
وأخــيــرا  ‘في بــلــدنـــا وكــثــيــر من
ـــنـــطـــقـــة ( عـــدى ايـــران بـــلـــدان ا
وتـــركـــيـــا) والنـه ارادة الـــســـلـــطــة
تديـرها اجتـاهات تعـمل بتـوجهات
او بـــتـــزامن مـع مــصـــالـح الـــقــوى
اخلـــارجــــة عـن ارادة الـــوطــــنــــيـــة
ـسـتـقـلـة و بـيـنـهم من يـعـتـقـد ان ا
طـريق الـتـطـور هي اخـتـيـار صـدى
الـغــرب ولــيس نــهج الـبــنــاء الـذي
صــــنع حـــضــــارة الـــغـــرب  ‘نـــاجت
سيكون كل اهـمال لظاهـرة البطالة
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أياً كـان منفـذّها تؤكـد أن هنـاك خرقاً أمـنياً تفـجيـرات بغداد الـوحشيـة
ولهـذا قـام السـيد مـصـطفى الـكـاظمي واضحـاً وفـشالً حكـومـياً أكـيـداً
في االجـهـزة االمـنــيـة والـعـسـكـريـة بـتـغـيـيــرات واسـعـة  رئـيـس الـوزراء 
وهـذه خـطـوة إيـجـابـيـة تـسـجل والـقـادة في وزارتي الـدفـاع والـداخـلـيـة
ـاذا حدث هـذا اخلـرق األمني الـفـاضح وذهب ضـحيـته مـئات ولـكن  له
في قـلب العـاصـمـة بغـداد وفي وضح الـنـهار وأين الـشهـداء واجلـرحى
أين عـيـون االجــهـزة االمـنـيـة في مـكـان يـكـتظ ـراقـبـة كـانـت كـامـيـرات ا
ومن أين جــاءت األحــزمــة ــتــجــولّــ والــبــاعــة ا ــواطــنــ الــفــقــراء  بــا
ومَن ولم تـكتشفـها االجهـزة اإلستخبـارية واألمنـية داخل بغداد النـاسفة
هذه سـهّل لإلنتحاريـ التجوّل في سـاحة الطيـران دون أن يراهم أحد
والذي يسأل رّ األسـئلة وغيرهـا هي حديث وإنتقـاد الشارع العـراقي ا
جرمي اذا التنفـذ األجهزة القضائـية أحكام االعدام  أيضـاً ويطالب 
بعدد الشهداء واجلرحى  في مجزرة ساحة تـنظيم داعش في سجونها
الـــطــيــران ألم يـــقل الــله ســـبــحــانه وتـــعــالى (الــعـــيّن بــالـــعــيّن والــسن
ثم نــــأتـي الى جــــوهــــر ألــــيسَ هـــــذا حــــكم الــــلـه في األرض بــــالـــــسن)
وســـبب اخلــرق االمــنـي وهــو تــســلّـط أجــهــزة أمــنـــيــة غــيــر الــفــوضى
في اجملال األمـني فرضـتهم األحزاب والتمـلك أية خـبرة وكفـاءة  كـفوءة
والكـتل السياسـية الفاشـة على مفاصل األجـهزة االمنيـة احلساسة في
التي في حـ حتاول اجلـيوش االلـكتـرونيـة الـذبابـية والـطائـفيـة السـلطـة
( ـة كلـهـا في سلـة (مـكون مـع أن تـلقي اجلـر تـديرهـا نفس األحـزاب
و(دولـة معينة) وكـأن األمر (ثأرات كلـيب) وهي تعبيـر عن الفشل الذي
مــنـذ أول أيــام اإلحــتالل ولـيــومــنـا هــذا ألـيس تــعـيــشه هــذه األحـزاب 
مـاحصل في الـعراق مـن دمار وخـراب ودماء وتـهـجيـر وقتـول تـتحـملّه
الطـبـقة الـسـياسـيـة وأحزابـهـا  النريـد أن نـنكـأ اجلراح ولـكن األخـطاء
ـتـنفـذة هي سـبب تفـجـيرات القـاتـلة الـتي مـازالت تـمارسـهـا األحزاب ا
ا ركبتْ هـذه األحزاب رأسها ا بـعدها طـا ساحـة الطيـران وقبلـها ور
وأغمضت عـيونها عن الفـشل وإعتمدت على ودفنـته في رمل طائفيـتها 
ولكـن دون جدوى أألمـرأكبـرمن هذا بـكثـير اخلـارج في ترقـيع احللـول
ــؤامـرة عــلى الـعــراقـيـ مــازالت (شـغــاّلـة) وبــشـكل أعــنف وأقـسى وا
ــاني وفـشل ســيـاسي وفــشل بـر وأدهى ومـانــراه من فـشل حــكـومي
وفـشل حكـومي  وخروقـات أمنـية هـنـا وهنـاك هوأحـد أهم نتـائج فشل
كـقوة الطـبـقة الـسـيـاسيـة احلـاكمـة وإعـتـمادهـا عـلى الـتدخل اخلـارجي
ـتظـاهر والثـورة الغـاضبـة جلماهـير الـشعب اليـختلف رادعة لـلداخل ا
) خـراب إثـنـان أن الـفـشل والـفـسـاد واحملــاصـصـة الـطـائـفـيـة هي( أُسّ
منذ أكثر وهذا يتحمله اجلميع مَن في العملية السياسية  ودمار الـعراق
من 18ســنـة  إذن الــتــفــجـيــرات اإلجــرامـيــة الــتي أســمــيّـهــا (مــجـزرة
بل جـمـيع األحـزاب الـطـيـران) اليـتــحـمّل مـسـئـولـيـتـهـا الـكـاظـمي وحـده
ـتنـفذّة الـتي تـقود عـناصـرهـا األجهـزة االمنـيـة واإلستـخبـارية والكـتل ا
ــكن أن يـسـتــتّبَّ األمن واالسـتــقـرار في ظل حتـكّم فال  وتـتـحـكّـم بـهـا
في السلـطة واالجهزة األمنية اجلهـلة والفاشل والـطائفي االنتـقامي 
وسـيـبـقى نـهـر الـدم الـعـراقي الـطـهـور يـسـيل في شـوارع والـعـســكـريـة
مـايـجـري ومـانـراه من فــشل وفـسـاد يـؤسس لـدمـار ودمـاء قـد الـعـراق
تطـول ولكن ثورة الشعب بوجه الفسـاد والفشل قادمة المحالة إليقاف
إراقـــة الـــدم وإزاحـــة الـــطـــغـــمـــة الـــفــــاســـدة الـــفـــاشـــلـــة عن مـــراكـــز
الحتـكــمه شـلـة جــاهـلـة بـعــواطـفـهـا واإلنـفـتـاح عــلى مـسـتــقـبل  الـقــرار
نشود والتخلّص جزء من حملة التغييّر ا فاالنتخابات والصراع عليها 
ال واحلوار معه من ربـقة الظلم واالضطهـاد االجتماعي والقـبول باآلخر
نـحن أمام مـرحـلة دمـوية صـعبـة التـخلص التـعالـي علـيه ومحـاولة إذالله
دون تقـد تنازالت والوصـول الى تفاهمـات مجتـمعية وسـياسية منـها 
وال وإنقـاذ الـعـراق بـإنتـخـابـات نـزيـهة وشـفـافـة وعـادلة التـزويـر فـيـها 
ويـنقذوا حتـى يستـلم البـلد أنـاس يخـافون الـله  ويعـدلوا سالح ترهـيب
نــعم االنــتــخــابـات الــبــلــد من شــراذم الــطــائـفــيــة الــبــيــضـاء والــســوداء
ولو بشكل جزئي القادمة(قد) تكون مفتاحا حلل أزمة العراق السياسية
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ــتــحـدة وهــذا اليــتــحــقق إالّ بــإشــراف مــجــلس االمن الــدولـي واال ا
والدول االوربية إلخراج الـعراق من ساحة الدم الى واجلـامعة العربـية
نحن أمـام استحـقاقـات مرحلـية في ظل فوضى سـاحة احلريـة واألمان
يليشياوي اخلارج عن وا سيـاسية عراقية وإنفالت السالح العـشائري 
وفـوضى دولـيـة عــارمـة وتـطـبـيع إسـرائـيـلي –عـربي مـفـروض الـقـانـون
وتغـوّل إيراني واضـح في أكثـر من دولة بـالقـوة والتـرغـيب على الـعـرب
لـتـحـقـيق مـشــروعـهـا الـكـوني الـديـنـي مـقـابل مـشـروع الـشـرق عـربـيــة 
ـية ـنـطقـة كـلهـا تـعيـش حلظـات حـرب عا االوسط الكـبـير االمـريـكي فا
يـقـودها الـتـحـالف الدولي ثالـثـة مـدمّرة وحتـوالت جـيـوسيـاسـيـة أكيـدة 
انـيا إذن هـناك حرب بقـيادة أمـريكـا وبريطـانيـا واسرائـيل وفرنسـا وا
وتـهديـدات إسرائـيلـية وتغـييّـر جغـرافي سيـاسي مـرتقب  ـية مـرتقـبـة عا
وكل هـذه وقـصـف جـوي مــبـرمج ومــنـظـم في سـوريــا والـعــراق يــومـيــة 
عـاجالً أم الـتـحـوالت تـنـذر بفـوضى خـالقة أخـرى فـي الشـرق االوسط
ولـهذا نرى ام هـذه الفوضى تـغوّل وعودة اإلرهـاب بأبشع صوره آجالً
في عـمـوم الـعراق فـهـو يـبـطش بـأبـنـاء الـعراق فـي صالح الـ وديالى
ونـينوى وكركوك وبـغداد أمس هذا يعـني أن داعش االرهابي تتحّكم به
جــهـات دولـيـة ولـيـسـت جـهـة واحـدة ولـهـذا نــراه يـضـرب في الـشـمـال
ومـجـزرة بــقـوّة ودون رادع  وحــسب طـلـب سـيــده واجلـنــوب والـوسط
إذن اإلجــراءات الـتـي إتـخــذهـا ســاحـة الــطــيـران خــيــر مـثــال عــلى ذلك
الكـاظمي بتغيير القيادات االمنيـة واالجهزة االستخبارية  يعدّ إعترافاً
بالـفشل وإجراء سـريع يطـوّق االزمة ويرسل رسـالة إطمـئنان للـجميع
وتـصحيّـح مستـعجـل ومطلـوب لوقف حـالة الـتراخي والـفشل في األداء
لف في العاصمة فكيف في احملافظات االمني الذي فشل في إدارة ا
وهذا يـتـطلب من الـكاظـمي إجراء الـتغـيـير في جـميع احملـافظـات وليس
في بـغداد فـقط فاألمن اليتـجزأ في الـعراق وضـبط األمن وإشاعة روح
اإلستـقرار يتطـلب اختيارعـناصر كفوءة ذات اخلـبرة العالـية  والتجرّد
يول السياسية والطائفية  والعمل على إشاعة روح العمل الوطني من ا
ــواطـنـ وعـدم جتـاهل دورهم االسـاسي في الـواحـد بـالـتـعـاون مع ا
ـة أخرى تـفـجـيرات سـاحـة الـطـيـران جـر ـة قـبل وقـوعـهـا رصد اجلـر
بـعـد أن هُزم تـضـاف الى جـرائم داعش ولـكن يـجب أن تـكـون االخـيـرة
وإنتـهى الى أالبد في احملافظـات الغربية التـي نكّل بأهلهـا وقتل أبنائها
ا وتغـييـر قـادة امنـي فـقط وإ وهذا لن يـأتي بشـخـطة قـلم  وشردّهـم 
يـأتي بتـظافـر وتعـاون كل اجلهـود من أجل خـنق عنـاصره اخملـتبـئة في
ومـحـاصـرتـها ـدن واالقـضـيـة وحـتى الـعـاصـمـة بـغـداد في ا جحـورهـا 
ولكن والـقضـاء عـلـيـها فـاإلرهـاب مـتـعددة األشـكـال واألوجه والـغـايـات
بــشــاعـته وبــطــشه واحـد في كـل االمـاكن والــفــسـاد أحــد هـذه االوجه
والفـشل أحد هـذه األوجه البشـعة والـسالح خارج الـدولة أحد الـبشعـة
وسالحـها وغـياب الـقـانون وتـغـوّل بعض الـعـشائـر هذه األوجـه البـشـعة
وهـكذا يـطـوّق الـسلـطـة الـفـشل ويخـنـقـها نـفّـلت احملّـمي من االحـزاب  ا
الفـسـاد ويـتـغـوّل فـيـهـا اإلرهاب والـبـطش إن مـجـزرة سـاحـة الـطـيران
رسالة الى ولـكن بعـد فوات اآلوان وحـصول اجملـزرة مـستنـكرة ومـدانة
أن اإلرهاب مازال بينـنا يتغذى من مشـاكلنا وفشلـنا ونزاعاتنا اجلمـيع
إالّ كن الـقضاء عليه   وينـفذ أجندته من ثـقوب العمـلية السيـاسية وال
تـزيح وتـقصي بسـد هـذه الثـقـوب وهذا يـأتي بإجـراء إنـتخـابـات نزيـهة 
واالحـزاب الـفـاسـدة والـشـخـصـيـات الـفـاسدة  هـذه الـطـبـقـة الـفـاسـدة 
نسـتطيع أن نـخرج الـعراق من عنق الـزجاجـة أما في هذا عنـدها فـقط 
ــنــاصب واالحــزاب االنــســداد الــســيــاسـي احلــالي والــصــراع عــلى ا
فليل الدم بقبـضة من حديـد  القابـضة على الـسلطـة  الطـائفيـة الفاشـلة 
الـــــعــــــراقي ســـــيـــــطــــــول جـــــدا والنـــــرجتي مــــــنـــــهم ســـــوى اخلـــــراب
وتـفـجيـرات بـغداد مـثـال على ذلـك الفـشل وذلك اإلصـرار على والـدمار
نعم تـفجـيرات بـغداد سـبـبهـا اخلروقـات األمنـية والـفشل إدامة الـفـشل
احلـكــومـي ولـكـن الــسـبـب الـرئــيــسي بــإمــتــيــازهــو الــفــشل والــفــسـاد

السياسي.
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ب الـشبـاب يعـني فتح الـباب امام
داعـــشـــيــــون الســـتـــغـالل فـــراغـــهم

عيشية  وحالتهم النفسية و ا
كل تـــــوجـه بــــهـــــدف  بـــــنــــاء ارادة
الـوطنـية دون كـسب مبـدئي لقـاعدة
الـشعب  ‘يـؤدى بـعـد تـراكم ظـاهرة
اهمال الـناس الى دخول داعش من
خــــلـف الـــبــــاب لــــدخــــول من خالل

شوارع واسعة 
كل انـقطـاع عن مسـيرة الـتاريخ في
فصوله احلضاريـة و دافعه لتمسك
الــنــاس بــقــدســيــة رســالــة االسالم
كـرسـالـة حـضـاريـة تـرعى مـسـتـقبل
مشرق للبشرية و األعتقاد ان تقليد
الـغـرب هـو األخـتيـار الـسـلـيم يزرع
بذرة لظهور دواعش بحجة التخلي

عن الرسالة
ـــعــنى احلــريــة دون كل تـــشــجــيع 
ـسـؤولـيـة الـتـوعـيـة بـانـهـا تـعـني ا
ومشـاركة في الـبناء  ‘واي تشجيع
في اجملـتـمع بـان ( الـدين ) اخـتـيـار
غـيــر عـصــري والتــوالم الـعــصـرفي
ـتـحدة حـال ان الـغرب والـواليـات ا
االمريكية  ينظـرون لتربية اجيالهم
ان ذهاب الى كـنيـسه واجب مقدس
دارس بنفس نـظرتهم لـذهاب الى ا
لـلتـعلـيم الـعلم سـيؤدى كل ذلك الى

و افكار داعشية بيننا 
WOMÞË ÕË—

اذا لم يــكـون لـنــا ارادة لـهـا اسـاس
مـتـ من روح الــوطـنـيــة واأللـتـزام
ـسـتـقل ويؤسـس ذلك لـنهج بـبـنـاءا
علمي في مـسيرة الـتربية والـتعليم
والـــتــربـــيــة يــفـــهم الـــنــاس انه من
ـعـيـب نـنـتــظـر االدارة االمـريــكـيـة ا
تـأتي مــعـنــا حتـارب الــفـسـاد ‘هـذا
نـهج يــسـاعــد الـدواعش يــزروعـون
بـذور الـتـخـريب . لـيـفـهم الـناس ان
الـغـرب ( اوروبا و امـريـكا ) عـنـدما
يساعدوننا في محاربة داعش والن
تـاريـخهم سـيء في هكـذا تـوجـهات
وهـدفـهم الـرئـيس تقـويـة طـمـوحهم
للهـيمنة  ‘يعنى اننـا نشجع اشرار
داعش بـان يـزايدون عـلى انـتمـائـنا

الوطني .

اجلـزم ان االتفـاق الـنـووي سـيـتوسع
الى اتـفاق (نـووي - بـالسـتي) يـشمل
الصواريخ الـبالسـتية  ان جـاء بايدن
او عـــــاد كــــنــــيـــــدي او راح تــــرامب .
خــصـوصــا وأن فـريـق بـايــدن اكـد ان
العودة لالتفاق النووي بـعيدة للغاية
 وأن احلــاجـــة تــدعــو التــفــاق اكــثــر
تشـددا  وسـيتـم (وليس الـعـمل على)
ادخــــال دول اخلـــلـــيـج (وإســـرائـــيل)

كأطراف في االتفاق .
هل هـنـاك اضافـة لالتـفـاق الـنووي ??
نــعم .. أنــهــا االذرع االيــرانــيــة الــتي
خلـقت إليران قـدرات ونفـوذ هائل هو
اضـعــاف مـا كــان عـلـيـه وقت االتـفـاق
الـنــووي  وهـذه االذرع وصـلــتـهـا او
سـتـصـلهـا الـصـواريخ (عـالـيـة الـدقة)
ــصـادر تــشــيــر الى ان حــزب الـله فــا
ـتـلك اكـثـر من مـائة الـلـبـنـاني مـثال 
ختلف االنواع بعد ان الف صاروخ 
ـتـلك خالل حرب تـموز  11الف كان 
ــصـادر صــاروخ فـقط فــضال عن ان ا
تـشيـر الى ان الـضـربـة الدقـيـقـة التي
اصابت مطـار اليمن كـانت بصواريخ
حـوثـيـة  اطالقـهـا من مـسـافـة اكـثر
من  100كـم . هــنــا ســتـــتــعــزز حــالــة
الطـرق على ان ايران ((تـشكل تـهديدا
لشركـاء امريكـا والقوات االمـريكية ))
وأن (( سـلـوك ايـران يـبعـث علـى عدم
االستـقرار)) وهـذه النـصوص مـستله
من تـصـريحـات مـرشح بـايـدن لوزارة

الدفاع
dš¬ bMÐ

هــذا مـــا ســـيـــضـــيف بـــنــد آخـــر الى
االتفـاق (النـووي- البـالسـتي) لتـكون
ـفـاوضـات الــتي سـتـجـري مـتـعـلـقـة ا
باتـفاق (نـووي- بالـستي - سـياسي)
يـتـعـلق بـأنـهـاء الـنـفوذ االيـراني بـكل
ــنــطــقــة  ولــعل اكــثــر اشــكــالـه في ا
حـالتـ سـيـتم اسـتثـمـارهـمـا من لدن
الــــرئـــــيس بــــايـــــدن هــــمـــــا الــــوضع
االقــتــصــادي احلــرج إليــران والــقــلق
سبوق  وسيلعب االسرائيلي  غير ا
لعبته التي ستـكون مفاوضات لكسب
الـوقت لـغـرض ربـحـهـا في الـنـهـايـة 
وهـذا يـعـني ان الـعـقـوبـات مـسـتـمـرة
وقد تتصاعد  وستكون هناك مطالب
امريـكية غـير مـعلـنة تتـعلق بـالدعائم
الــــتي ارســـتـــهـــا ايـــران مع روســـيـــا
والص والـتي تشـكل هاجسـا مؤرفا

تحدة وشركائها . للواليات ا

نـطـقـة بـشـكل عام تـكن اذرعـها فـي ا
والـــســاخــنــة مــنـــهــا بــشــكل خــاص
كــــالـــــعــــــراق . هـــــذا فـــــضال عن ان
القدرات الصاروخـية االيرانية كانت
مـتواضـعـة الى حـد ما وهي نـفـسـها

لم تكن تشكل تهديدا خطيرا   
ـهم وهـو مـا هـنـا سـيـبـرز الـسـؤال ا
ـعطـيات خالل الذي تـغـير من هـذه ا

نصرم ?? العقد ا
 U½UJ « d uð

ايــران قــبل ضــربــة ارامــكــو لــيــست
ايـران بعـد تـلك الـضربـة ألنـهـا كانت
ضـــربــة تــدل عــلى تـــوفــر امــكــانــات
بالسـتية تـقليـدية قد تـؤذي الواليات
ـتــحـدة وحـلــفـائـهــا  حـتى لـو زال ا
الـــتــهـــديــد الـــنــووي االيـــراني كــون
السالح النووي هـو السالح الوحيد
الذي صنع كي ال يسـتخدم بل ليردع
فــقط وهـذا مــا اثـبــتـته الــصـراعـات
التي حـصلت بعـد هيـروشيمـا وناكا
شـكلـة ال تكمن في زاكي  ومع ذلك ا
ذلك فــقط بـل في ان تــلك الــتــرســانـة
ـؤثـرة والـتي اسـمـتـهـا (اسـرائـيل) ا
بــالــصـواريخ (عــالــيـة الــدقــة) بـدأت
بـالـتـســرب الى الـعـراق ومن بـعـدهـا
ــا الى ســوريــا جــارة (إســرائــيل) 
شـكل قـلـقـا بـالـغـا لـهـا والـدلـيل انـها
كــثـفت هــجـمــاتـهــا عـلى مــواقع تـلك
الـــــصـــــواريخ  وعــــــلى مـــــواقـع كل
الــقــوات الــتـــابــعــة أليـــران ومــنــهــا
الـفصـائل الـعراقـيـة  ولكـون روسـيا
صديقة ايران و(اسرائيل) في الوقت
نـفـسـه فـأنـهـا تـعــهـدت إلسـرائـيل ان
تـمـنع اسـتـخـدام الـسـاحـة الـسـوريـة
كــقـــاعــدة لــتــهــديــد اســرائــيل اال ان
(اســرائــيل) وضــعــهــا مــخــتــلف عن
امريكـا بحـكم اجلغرافـيا وال تـتحمل
ضـربــات صـاروخـيـة دقـيــقـة مـكـثـفـة
فـستـسـتمـر بـتـوجيه ضـربـاتهـا غـير
مــطـمــئـنــة الى تـعــهـدات روســيـا بل
ـتحدة في ستضـغط على الـواليات ا
هـذا اجلـانب . ولـعل ال احـد يـختـلف
ان احللف االمـريكي االسـرائيـلي هو
ــقــدسـة لــلــدولــتـ  من الــثــوابت ا
والـدلـيل هـو ان فـريق بـايـدن اكـد ان
الـــقـــدس عـــاصـــمــــة اســـرائـــيل وأن
السـفارة االمريـكيـة لن تنـتقل مـنها .
وأن حل الــدولـتــ الـتـي يـؤمن بــهـا
بـايـدن ال تغـيـر من االمـر شـيـئـا على
ـــكن الـــقـــول بل االغـــلـب من هـــنـــا 

قراطي تخيل الـكثيـرون ان عهد الـد
بــــايـــــدن ســــيــــكـــــون عــــصــــر رخــــاء
لــلــجــمـهــوريــة االسالمــيـة االيــرانــيـة
ـقـراطي اوبـامـا كـحـاله في عـهـد الـد
بــعــد ان اوغل الــرئــيس اجلــمــهـوري
تـرامب في تـكبـيل ايـران بـعـقـوبات ال

عد وال حصر لها .
ـاط الـتـفـكـيـر التي ال هـذا هـو احد ا
تـوصـل صـاحـبـهــا الى اسـتــنـتـاجـات
منـطقيـة لسـبب واحد بـسيط وهو ان
حـــامــلي هـــذا الــنــمط يـــعــتــقــدون ان
الـــــرئــــيـس في دولـــــة مـــــؤســـــســــات
ـتحدة قراطـية عـريقة كـالواليات ا د
قراطي يتخذ قراراته بـسبب كونه د
او جـــمــهــوري او بـــســبب انـه يــكــره
ايران او يحبهـا  والدليل ان البعض
وصل الى حـد الـتـفـكـيـر بـأن الرئـيس
اوباما مسلم شيعي ولذلك هو تعاون
مع ايـران.   لعـله من نـافـلـة الـقول ان
حـمـلـة هـذا الـنـمط يـعـطـوك وقائـع قد
تـبــدوا مـنـطــقـيـة  مـتــنـاسـ ان تـلك
الـوقـائع حـصـلت في بـيـئـة سـيـاسـية
دولـيـة واقـلـيـمـيـة هي لـيـست الـبـيـئـة
احلــالـيــة  ولــذلك لــو كـتب لــلــرئـيس
ا كان اوباما ان يعود للرئاسة اليوم 
نهـجه مـشابـها لـنـهجه الـسابق  وأن
عـــاد الـــرئـــيس تــرامـب بــعـــد اربـــعــة
سنـوات فقـد تكون الـبيـئة الـدولية او
االقليميـة وقتها مالئمـة لبناء حتالف
امريكي ايـراني فالسـياسة الـثابتة لم
يـعد لـهـا وجود في عـالم مـتغـيـر على
نـــحــو غـــيــر مـــســبــوق بـل هي بــاتت
تغيرات تسمى من لدن البعض علم ا
نــنــطــلـق من هــذه الــفــرضــيــة بــغــيـة
أثــــبــــاتــــهــــا اوال  من خـالل تــــلــــمس
ــتـغــيـرات الــتي رافــقت مـفــاوضـات ا
االتفـاق الـنووي الـتي قـادها الـرئيس
اوباما وسار معه الزعماء االوربي 
ــقــاربــة مع الــبــيــئـة الــســيــاســيـة وا

احلالية .
لم تكن ايران في تـلك احلقبة الـزمنية
ـصـالح فريق تـشكل تـهـديدا خـطـيرا 
االتــــفــــاق الــــنــــووي وعــــلى راســــهم
ـتحـدة  ولم تـكن نوايـاها الواليـات ا
في فـرض تمـددهـا في العـالم الـعربي
واضـحـة كـمـا هي اآلن  كـمـا انـهـا لم
تـكن تـشـكـل تـهـديـدا خـطـيـرا حلـلـفـاء
ـــنـــطـــقـــة ـــتـــحـــدة في ا الـــواليـــات ا
خصوصا بـعد ان  جلم طمـوحاتها
بـاالتــفـاق الـنـووي نــفـسه  وكـذلك لم
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ـانشافت أوفه هذا الـرقم بعد أسـطورة ا
زيلر الذي أحرز نفس العدد من األهداف
ــبـاريــات بـحــسب شـبــكـة فـي ذات عـدد ا

"أوبتا" لإلحصائيات.
رفض إجني هاالند والد إيـرلينج هاالند
ـقـارنـة بـ جنم بــوروسـيـا دورتـمـونــد ا
اني في مانـشـستـر يونـايتـد والنـادي األ
ظل ما تردد عن رغبة مـسؤولي الشياط

قبل. احلمر في ضم جنله الصيف ا
ـغـادرة وارتـبط اسم هـاالنـد ( 19عـامًـا) 
قـبل بعد بوروسـيا دورتـمونـد الصـيف ا
موسم ونصف فـقط من انضمامه في ظل
ـبـهــرة الـتي يـقــدمـهـا عـلى ـسـتـويــات ا ا
الصعـيدين احمللي والـقاري.ويسـعى أكثر
مـن نـادٍ لــلـحــصـول عـلـى خـدمــات هـاالنـد
ـــقـــبل أبــرزهـم ريــال مـــدريــد الـــصــيف ا
ومانشستر يونـايتد باإلضافة إلى وجود
ـرشح أنــبـاء تــفـيــد بـأن خــوان البـورتــا ا
احملـتـمل لرئـاسـة برشـلـونـة يضع عـيـنيه
عــــلـى الالعـب.وقــــال والــــد هـــــاالنــــد في
انية: تصريحات لصـحيفة "سبورت 1 األ
"مانشسـتر يونايـتد حقق جنـاحات كبيرة
في الـــســـنــوات األخـــيـــرة الـــنــادي لـــديه
مـشـروع جـديـد ويـسـيـر بـخـطـوات جـيدة
لـــكـن إجـــراء مـــقـــارنـــة اآلن لـــيس بـــهـــذه
الـسـهولـة ألنه (هـاالنـد) يلـعب بـالـفعل في
دورتموند".وأضاف: "يونايتد ودورتموند
لـكـان قـاعدة نـاديـان تـقلـيـديـان للـغـايـة 

جماهيرية عريضة وتاريخ كبير".
وختم: "مانشسـتر يونايتـد نادٍ نفتخر به

انيا". تمامًا مثل دورتموند في أ

ـانـيا"  وأبـرزت شـبـكـة "سكـاي سـبـورت أ
تـــصــريـــحـــات رويس الـــذي قــال: "إنـــهــا
األخـطـاء نفـسـهـا التي نـرتـكـبهـا لـهذا من
بـاراة وهـذا مـا يـجـعله الـصـعب الـفـوز 

كريهًا للغاية".
ـــبــاراة بــشــكل سيء  وأكــمل: "دخــلــنــا ا
مـجــددًا وعـلى أي حــال شـعـرت أن األمـر
اســتـغــرق سـاعـات لــلـعب كـرة الــقـدم مـرة

أخرى".
ـــانـي أن فـــريـــقه كـــان  وأكـــد الـــدولي األ
بحاجة إلنهـاء الشوط األول لصاحله لكي
يـــكـــون أكـــثـــر أمـــانًـــا بـــعـــد الـــعـــودة من

االستراحة لكنه لم ينجح في ذلك.
ولم يـحـقق دورتـمـونـد أي فـوز في آخـر 3
جـوالت بـالــبـونــدسـلـيــجـا حــيث تـعـرض

للخسارة مرت وتعادل في أخرى.
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عــادل الــنـرويــجي إيــرلـيــنج هــاالنـد جنم
بوروسـيا دورتمـوند رقـمًا تاريـخيًا خالل
مـبــاراة بــوروسـيــا مــونـشــنــجالدبـاخ في

افتتاح اجلولة الـ 18للبوندسليجا.
وســجل هــاالنــد هــدفــ لـدورتــمــونــد في
شــبــاك مــضـــيــفه جالدبــاخ عـــلى مــلــعب
بـــوروســــيـــا بـــارك لـــيـــرفـع رصـــيـــده من
األهـداف في الـبـونـدسـلـيـجـا إلى 27 مـنذ
ـاضي.وانضم هـاالند (19 عامًا) وسم ا ا
إلى دورتــمــونــد في يــنــايــر/كــانــون ثـان
2020 قــادمًـــا من ريـــد بـــول ســالـــزبــورج
الـنمـسـاوي. وسجل الـنـرويجي 27 هدفا
في أول  28مــبــاراة يـخــوضــهـا بــالـدوري
ـاني لـيـصــبح ثـاني العب فـقط يـحـقق األ

مونشنـجالدباخ رصيده إلى 31
ـركـز الـرابع وتـوقف نـقـطـة في ا
رصيد بـوروسيا دورتمـوند عند 29

ركز اخلامس. نقطة في ا
اعتراف القائد

اعتـرف مـاركو رويس
قـــائــــد بــــوروســــيـــا
دورتــــــــمــــــــونــــــــد
باسـتمـرار فريقه
فـي ارتــــــكــــــاب
األخــــــــــطــــــــــاء
ــــــكــــــررة في ا
اجلــــــــــــــــوالت
األخــيـــرة مــا
تـــــســـــبـب في
خـــســـارته  
في اجلـــولـــة
18 مــــــــــــــــــن
الــــــــــــــــــــدوري

اني. األ
 وتـــــــــــــــراجـع
أســـــــــــــــــــــــــــود
الــفــيــسـتــيــفـال
للمـركز اخلامس
فـي جـــدول تــــرتـــيب
البـوندسـليـجا بـرصيد 29
نقـطة ما يـعني إمـكانـية وصول
ه بــايـرن الــفــارق بــيــنه وبــ غــر
ـتـصـدر) إلى  12نـقـطـة مـيـونـخ (ا
ـــبــاراته هــذا حــال فــوز األخـــيــر 

األسبوع.

 ôU Ë ≠f¹—UÐ
ســـحق بـــاريـس ســـان جــيـــرمـــان ضـــيـــفه
مـونـبـيـليـيه بـربـاعـيـة دون رد عـلى مـلعب
حـديـقـة األمـراء في افـتـتـاح اجلـولة الـ21

من الدوري الفرنسي.
ـبــاراة كـيـلــيـان مــبـابي وســجل أهــداف ا
"ثنائية" ونيمار جونيور وماورو إيكاردي

في الدقائق 34 و60 و61 و63.
رفع بي إس جي رصــيــده إلى 45 نــقــطـة
مـعززا مـوقـعه في الـصدارة بـيـنمـا جتـمد
ركز رصيد مونبيلييه عند 28 نقطة في ا

احلادي عشر.
ووجـد العــبــو بـاريـس الـطــريق مــفــروشـا
بالورود إلى مرمى الـضيوف حيث أضاع
مــبـابي ودي مــاريـا وإيـكــاردي عـدة فـرص
مـحقـقة كـمـا انطـلق الظـهـيران فـلوريـنزي
ـــنـــاطق وكـــورزاوا بـــحـــريــة تـــامـــة في ا

الهجومية.
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وزاد الط بـلة على مـونبيـلييـه بحصول
حــارس مــرمـــاه جــونــاس أومـــلــ عــلى

بابي. بطاقة حمراء بعد عرقلته 
ومن إحدى الهجمات السـريعة مرر نيمار
الكـرة إلى دي ماريا الـذي مهدهـا لكيـليان
مــبـــابي لــيــســـجل بــســهـــولــة في شــبــاك
ــتـري بــيـرتــو الـذي احلــارس الــبـديل د
أنـقذ مـرمـاه بـعد ذلك من تـسـديدة خـطـيرة

لنيمار.
أما احلارس الكوستاريكي لسان جيرمان
كــيـلـور نـافــاس فـلم يـتــهـدد مـرمـاه سـوى
بضربـة رأس جلايتـان البورد مرت فوق

العارضة.
وبدأ الفـريق البـاريسي الشـوط الثاني
دون حـــارسه األســـاسي حـــيث غــادر
لـيـشـارك مـكـانه اإلسـبـاني سـيـرجـيو
ريــكـو ثم دخل تــيـلــو كـيـريــر مـكـان

ماركينيوس في الدقائق األولى.
د الـبـاريسي بـفـرصة وتـواصل ا
أخرى خطيرة أضـاعها إيكاردي
حـــيث تــــصـــدى لـــهـــا احلـــارس
بـيرتـو بيـنمـا حـرمت العـارضة
كــورزاوا من هــدف رائع بــركــلـة

مقصية.
وفي أقـل من دقــــيـــــقــــة ســــجل
أصحاب األرض هدف بصورة
كـربونـيـة من اختـراق لـلجـبـهة
ونـبيـليـيه حيث مرر اليـسرى 
مـبـابـي كـرة سـجل مـنـهـا نـيـمـار
الــهــدف الـثــاني وتــكــرر األمـر من
تـمــريــرة لـفــلــوريـنــزي أحــرز مـنــهـا

إيكاردي الثالث.
وانـهـار مـونـبـيـليـيه تـمـامـا لـيـتـلقى
صــدمــة رابـعــة ســريـعــة حــيث بـدأ
نـيـمـار هـجـمـة مـرتـدة مع إيـكـاردي
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كـرم وزيــر الــشــبـاب والــريــاضـة عــدنــان درجــال رئـيس اجلــامــعـة
شـاركة فريق اجلـامعـة بكـرة الصاالت التكـنولـوجيـة احمد الـغبـان 
في بـطــولـة الـنـورس الــطـائـر احـمـد راضي الـتـي اقـامـتـهـا جـامـعـة

كلكامش االهلية.
قـال درجـال ان اقــامـة مـثل هـذه الــبـطـوالت لــهـا اهـمـيــة كـبـيـرة في
جانـب االول دائـما نـعـيش في ذكرى من فـارقـنا من اسـاطيـر كرة
ـواهب الـقــــدم بــسـبب جـائــحــــــــــة كـورونـا والــثـاني اكـتــشـاف ا

نتخبات الوطنية. الطالبية لرفد االندية وا
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خـيـم الـتـعـادل
الـــســلـــبي من
دون اهــــــداف
عـــلى مــبــاراة
الـــــــشــــــرطــــــة
والـــــــــــــقــــــــــــوة
اجلــويــة ضــمن
مــــــنــــــافــــــســــــات
ـــمـــتــاز الــدوري ا

بكرة القدم.
ـواجــهـة وشــهــدت ا
الــــتي اقــــيـــمـت عـــلى
ملعب الـشعب الدولي
اصابات مروعة لالعب
الـصـقـور مـحـمـد قـاسم
نــــصـــيف والـــقـــيـــثـــارة

احمد جالل.
ولم يــتـمـكن الـفـريـقـان
مـن الـــــــوصـــــــول الى
الــــــشـــــبــــــاك حــــــيث
انـحصـر الـلعب في
اغــــــــــلـب دقــــــــــائـق
ـنـتصف ـباراة  ا

لعب. ا
وبــهــذا الـــتــعــادل
حـــافظ الـــصــقــور
عـــــــــلـى صــــــــدارة
الــتـرتــيب الـعـام
بــــرصـــــيــــد 29
نـقطـة بـينـما
اصـــــــــــــــــــبـح
رصـــــــــــيــــــــــد
الــقــيـثــارة اخلــضـراء

 28نقطة.
ومن جـــــانـب اخـــــر اطـــــمــــأن
رئيس الهـيأة التـطبيـعية إياد
بـــنــيــان عـــلى صــحـــة وسالمــة
العـب فـــريق الــــشـــرطـــة (أحـــمـــد
جالل) وذلك بـــعـــد تـــعـــرضه
إلصــابـة قـويــة في مـبـاراة

فـريـقه امــام الـقـوة اجلــويـة في اجلـولـة
متاز. اخلامسة عشرة لدوري الكرة ا
ـتــواجـد في مـحـافـظـة وحتـدثَ بـنـيـان ا
البصرة هاتفياً مع الالعب أحمد جالل
قـبل أجـراء الــعـمـلـيـة لالطــمـئـنـان عـلى
ـروعة وضـعه الـصـحـي بـعـد اإلصـابـة ا
التي حلقت به وتعهد بتقد كل الدعم
ساندة لالعب من أجل جناح عمليته وا
اجلراحـيـة أو نقـله إلى اخلارج لـلعالج

إن تطلب األمر ذلك.
وطلب بنـيان من الالعب أحمد جالل أن
يـتـحلـى بـالـصبـر  فـي أزمـته احلـالـية
وأن يـــكـــون أكـــثـــر تــــمـــاســـكـــاً من أجل
اكــتــســاب مــرحــلــة الــشــفــاء والــعــودة

للمالعب مجدداً.
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وخضع العب نادي الشرطة احمد جالل
فـصل في مستشفى الى عمليـة لثبيت ا

الشيخ زايد قبل مغادرته الى الدوحة.
ودخـل الالعب الى صـــالــة الـــعــمـــلــيــات
لـتـثـبـيت الـكـاحل الـذي تـعـرض لـلـكـسـر

واخللع والقطع في االربطة .
واكــدت ادارة نـادي الــشــرطــة ان هــنـاك
تـنـسـيـق  مع نـادي الـدحــيل الـقـطـري
لتعـجيل اصدار تـاشيرة الـدخول وسفر
الـالعب الى دولـــة قـــطـــر بـــشــكـل فــوري
ليـخضع لعمـلية جـراحية في مـستشفى

ية . اسبيتار العا
ـسـتـشـفى جـمـيع أعـضـاء وحـضـر في ا
الــــفــــريـق واالدارة من اجـل مــــســــانــــدة
الالعـب قبـل اجراء الـعـمـلـيـة اجلـراحـية

له.
جمهور الفريق هو االخر تواجد باعداد

كثيرة لوقت متاخر  
وكـان احــمـد جالل العب فـريق الـشـرطـة
تـعـرض الصـابـة اثـر احـتـكاك مـع مدافع
فـريق الـقوة اجلـويـة احمـد ابـراهيم في
الـلـقــاء الـذي جـمع الـفــريـقـــــــــــ عـلى
مـلـعـب الـشعـب ضـمن مـبـاريـات اجلـولة
ــمــتـاز لــكـرة 15 من الــدوري الـعــراقي ا

القدم.
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يحتضن نـادي البيشـمركة الرياضي في
مـحــافـظــة الـســلـيــمــانـيــة وعـلى قــاعـته
غلقـة بطولة السوبر بالكيك الرياضية ا
ـركزي بـوكسـنك التي يـنظـمهـا االحتاد ا
لـلـعـبة في الـثـامن عـشر مـن شهـر شـباط
ـشــاركـة 66 العــبـاً من جــمـيع ــقــبل  ا

محافظات العراق وتستمر ثالثة ايام.
وقـال رئيس االحتـاد قـاسم الـواسطي في
بيـان ان البطـولة سـتشهـد حضورا عـربيا
واســيـويــا اذ ســيــحـضــر رئــيس االحتـاد
اآلسـيـوي لــلـعــبـة فـصال عـن رئـيس رئـيس

االحتاد العربي.
وثــمـن الــواســطي دعم واهــتــمــام الــهــيــئـة
االداريـة لـنادي الـبيـشمـركة مـتـمثـلةً بـنائب
الـرئـيس مــحـمـود احـمــد مـراد الـذي أبـدى
اسـتــعـداده الـكـبــيـر لـلـتــعـاون وتـقـد كل

متطلبات جناح البطولة.
وقـدم رئــيس احتـاد الــكـيك بــوكـسـنك درع
االحتــاد لــنــائب رئــيـس الــهــيــئــة االداريـة
شرف وقـفــــــــه ا لنـادي بيشـمركة تـقديراً 
واهـتـــــــــمـامه الـكـبـيـر بـبـطـولـة الـــــــــكـيك

بوكسنك.
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بـينـما كـانت الفضـائيـة الريـاضيـة العراقـية  تـبث برنـامجـا خاصا بـاستـضافـة ملعب
نـتـخبـ العـراقي بنـظيـره الكـويتي  في الـسابع والـعشـرين من هذا الـبصـرة لوديـة ا
نتـخب السيما في منافسات بطولة كاس الشهـر مبرزة  لقطات وثائقية من لقاءات ا
واد ارشيفية جتمع جنوم ـنتخب الكويتي اضافـة  اخللـيج اضافة للقاءات مع العبي ا
  اال ان  سرعان مـا حتولت االنظار الى القنوات العراقية العـراق بنظرائهم الكويت
تابعة احداث التـفجيرين الذين شهـدتهما  ساحة الطـيران في قلب العاصمة العامـة 
ا العراقية (بغداد) لتتحول  فجاة كل االمنيات برؤية مباراة  مهمة ب منتخب لطا
ـبـاراة واهـميـتـها شـكـلت لقلءاتـهم قـمـة االثارة والـنـديـة فضال عـن ابراز مـكـانـة تلك ا
ـلف العـراقي لتـضيـيف منـافسات ـطلـوبة عـلى قبول ا وافـقة اخلـليجـية ا بـترسـيخ  ا
كـاس اخللـيج كـمـا كـانت رغبـة الـزمالء الـصحـفـيـ الريـاضـيـ تـتنـاغم في مـقـاالتهم
وارائهم في  اعـداد الصـحف العـراقيـة وهم  يسـتبـشرون  بـاخليـر في  رؤية هذا
ميـز وهو يحط رحاله في ارض الرافـدين  بعد ان اضنى واتعبت العـرس اخلليجي ا
لف التضييف تكررة  اجلانب الـعراقي من مسك زمام االمور والفـوز  التـاجيالت ا

وعود .. ا
وحـقيـقـة  تبـدو الرغـبـة قائـمة فـي تضـييف مـثل هـذا العـرس الكـروي والـذي ستـكون
نتـخب الـعراقي والكـويتي  فضال عن باراة الـتي ستجـمع كال من ا فاحتـتها تـلك ا
ــواجـهـة لـلـوقـوف عـلى حـجم االمـكـانـيـات حـضـور مـسـؤول الـفـيـفـا االول  في تـلك ا
العـراقية  في تضييف البطوالت وابراز قدرتها التي  اصبحت منسية بعد ان دامت
ـبــاريـات الـرسـمـيـة في مالعب الـعـراق نـظـرا اكـثـر الـسـنـ عـلى بـقـاء حـظـر اجـراء ا
دن الـعراقية اال ان  الـتحدي االكـبر يكمن لالوضاع االمـنية  التي كـانت تشهـدها ا
ببـقاء تلك الـربوع خـالية مـن تلك التـفجـيرات  مراهـنة عـلى قدرة اجلـهد االمني  في
ا كان راسخا خصوصا في عوقات وابراز التحدي االكبر  الذي لطا تذلل كل تلك ا
ـنـصـرمـة بـاخـتفـاء تـلك الـتـفـجـيـرات االرهـابـيـة  من مـحيط ظـرف االعـوام اخلمـسـة ا
مدننـا  اجلميلة واختفائها بشكل كلي مقارنة مع  تلك االحداث احلزينة التي خيمت
قـبل تـلك االعــوام واسـهـمت بــحـصـد ارواح االبـريـاء ولـم تـكن تـفـرق  مــا بـ مـلـعب
ــؤشـرات ريـاضـي  شـعــبي تــتـنــافس فــيه  االقـدام مـن اجل رسم عـراق خــال من ا
االرهــــابــــيــــة  او بــــ مــــدرســــة او مــــعــــمـل وحــــتى ســــوق شــــعــــبي تــــتــــوزع فــــيه

االماني  والطموحات ..
وبينـما تعد  الـعدة في ابراز العـرس اخلليجي وتهـيئته على اكـمل وجه تبدو  اخبار
ـكن ان يـهدد بـشـكل وبـاخـر تلك الـنـظـرات اخلـليـجـيـة  التي الـتفـجـيـرات كـمؤشـر 
تــســـتــعــد لــكـي حتط رحــالــهـــا في بالد الــرافـــدين  وتــكــمـل مع اشــقــائـــهــا عــرســا
خـليـجيـا  يـعيـد لالستـذكـار ما جـرى قبل نـحو اكـثـر من اربعـة عقـود حـينـما ضـيفت
بـغـداد ذلك العـرس اخلـلـيجـي وذلك في عام 1979 ومـا اسـهمت به تـلك الـبـطـولة من
انعكـاس حقيقي لترسيخ محـبة الرياضة ومتابعتـها من قبل شرائح العراق  عبر تلك
النسـخة اخللـيجيـة التي اسهـمت بابراز قـدرتها الـكرة الكـويتيـة في تلك الفـترة والتي
ـنتـخب الفـتي لـيواصل تـميـزه بان يـحـقق اجناز الـوصول الى اسـهـمت بارتـقاء هـذا ا
نتخب في تلك البطولة كاس العالم  التي اقيمت نسخته عام  1982وما حققه هذا ا
من نـتـائج الفـتـة  اسـهـمت بـشكل وبـاخـر قـلـة اخلـبـرة في عـدم مـضـيه لـلـوصول الى
ــذكــورة لــكن مع ذلك كــان جــيل الــكــرة الــكــويــتــيـة ــتــقــدمــة بــالـبــطــولــة ا االدوار  ا
بارزا  السـيمـا مع اسمـاء من طيـنة الالعب فـيصل الـدخيل وجـاسم يعـقوب وغـيرهم
من رواد الكرة الـكويتية .. وفيما ينطلق العـد التنازلي بشان قرب االستحقاق الكروي
سـؤولية لف االمـني على قـدر ا الذي ينـتظـره اجلمـيع تبـقى االمال قـائمة بـان يكـون ا
ـؤشـرات التي تـدعـو لـلـخـشـية والـقـلق واالسـهـام بـتـرسـيخ الروح في ابـعـاد كل تـلك ا
ـتفـائـلة لـيس  بتـحـديد قـدرة العـناصـر االمـنيـة على الـوقـوف بشـكل حازم امـام اية ا
نـتظـر البل قدرة العـبيـنا وريـاضيـنا محـاوالت ترغب بـتخـديش ذلك العـرس الكـروي ا
ومن خــلـفـهم اجلــمـهـور الـريـاضـي عـلى ادراك  قـدرة اجلـانب
الـعـراقي في تـضـيـيف الـعـرس اخللـيـجي وحتـقـيق الـطـموح
االسـمـى من ان يـكــون مـلــعب الـبــصـرة  مــحـطـة حتــقـيق
االجنـاز الـذي غـاب  لـسـنـوات من الـظـفـر بـكـاس اخلـلـيج
نـتخـبات   جـمهـورنا  ومـشجـعيـنا وهم يـحتـضنـون ا ب

اخلليجية ..
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اني —WOŽUÐ∫ مونشنجالدباخ يسجل رباعية تاريخية في الدوري اال

جانب من مباراة
فريق الشرطة
والقوة اجلوية

ـبابي انـتـهت بـتـمريـرة من األرجـنـتـيـني 
الــذي سـجـل بـسـهــولـة الــهـدف الــثـاني له

والرابع لفريقه.
واسـتــسـلم الــضـيــوف تـمــامـا لــلـخــسـارة
الـثقـيـلة بـيـنمـا تـناوب نـيـمار ودي مـاريا
وفلـورينزي عـلى تهديـد مرمهم بـأكثر من
تـسـديـدة لـيـقـدم جنوم بـي إس جي هـدية
ـدربـهم مـاوريــسـيـو بـوكـيـتـيـنـو غـالـيـة 

العائد بعد تعافيه من فيروس كورونا.
وفاز فريق بوروسيا مـونشنجالدباخ على
ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة (4-2)
ـــبــاراة الـــتي جـــمــعـــتــهـــمــا  في خالل ا
اني اجلولـة الـثامـنة عـشر من الـدوري األ

لكرة القدم (بوندسليجا).
وسـجل أهـداف مـونـشـنجـالدباخ
نــيــكـــو إلــفــيـــدي هــدفــ في
الدقيـقت (11 و32)  ورامي
بن ســبـــعـــيــني ومـــاركــوس
تـورام فـي الـدقـيــقـتـ (49

و78). 
فيما سجل هدفي بوروسيا
دورتـمونـد إيـرليـنج هـاالند

في الدقيقت (22 و28).
ورفـع بــــــــــــوروســــــــــــيـــــــــــا

نيمار داسيلفا
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ــنــتــخب الــوطــني قــرر مــدرب ا
بـــكــــرة الــــقـــدم ســــريــــتـــشــــكـــو
كاتانيـتش استدعاء جنم نادي
الــنــفط مــحــمــد داود لــصــفــوف

اسود الرافدين.
ـديـر االداري لـلـمـنـتـخب وقـال ا
الــوطـــني بـــاسل كــوركـــيس في
تــصـــريح صــحـــفي  إن مــدرب
نـتخب الـوطنـي قرر اسـتدعاء ا
مهاجم نـادي النفـط محمد داود

نتخب. لصفوف ا
واوضح ان داود سيـتـواجد في
ـــنــتــخـب الــوطــني مــعــســـكــر ا
ـواجــهـة ــحـافــظــة الـبــصــرة 
ـنــتـخب الـكـويـتي في الـسـابع ا
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جاء تصنيف قرعة دوري ابطال اسيا بكرة القدم

ستوى الرابع. بفريق الشرطة في ا
ــواجـهــة الــوحـدة ووقع فــريق الــقــوة اجلـويــة 
الـــســــعـــودي فـي مـــلــــحق دوري ابــــطـــال اســــيـــا

وبالتصنيف نفسه.
ـواجـهــة الـوحـدة االمـاراتي امـا الـزوراء فــوقع 

لحق والتصنيف. بذات ا
عــلـمـا أن الــفـائــز سـيـتــواجـد مــبـاشـرة في دوري
ـــســـابـــقـــة الى جـــانب فـــربق اجملـــمـــوعـــات من ا

الشرطة. 
اجلـديـر بالـذكر ان الـنـسخـة القـادمـة ســــــــــتـقام
بـنـظـام الـتجـمع ويـشـارك فـيـها  40 نـاديا لـلـمرة

األولى.

والــعـشـرين من الــشـهـر احلـالي
وســـيـــمـــنـــحه فـــرصـــة إلثـــبــات

امكانياته.
يـذكـر ان داود يـقـدم مـسـتـويـات

جـيــدة رفـقـة فــريـقه الــنـفط
وســاهم امس بـفــوز فـريـقه
على الطلـبة في دوري الكرة

متاز. ا
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أمــ عـام وزارة الـثــقـافـة االردنــيـة افـتــتح اجلـداريـات
الوطـنية التي  تنفيذها من قبل مديرية ثقافة محافظة

الزرقاء بالتعاون مع جمعية الفن التشكيلي.
    wLOFM « Õö

ـسـتــشـار الـسـابق لــوزارة الـتـعـلـيم الــعـالي والـبـحث ا
الــعـــلــمي يـــشــارك الــثالثـــاء بــورقــة عــمـل في الــنــدوة
االفتـراضية التي تقيمـها اجلمعية العـراقية للسياسات
الـعـامـة والـتـنـمـيـة الـبـشـريـة ومـركـز حـلـول لـلـدراسـات
ـسـتقـبلـية بـعـنوان(الـسيـاسة الـتعـلـيمـية في الـعراق.. ا

   w “— wKŽ

5¼Uý sðU

ــمــثــلــة الـســوريــة  تــشــارك حـالــيــاً بــاجلـزء  11من ا
ـسـلـسل مـسـلـسل الـبـيـئـة الـشـامـيـة (بـاب احلـارة) وا

البوليسي (مقابلة مع السيد آدم) في جزئه الثاني.

sŽ nAJð b¹bŠ

UN²MÐ≈ rÝ≈
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طـربة الـلبـنانـية جنـوى كرم علّـقت ا
ـزدوج الذي شـهدته على الـتفـجـير ا
ساحـة الـطيـران في بـغداد اخلـميس
ــاضي وكــتــبت مــســتــهــجــنــةً هـذا ا
العـمل اجلبان الـغادر الـذي إهتزّ له
الــعــالم بــأســره قــائــلــة) أمـتـى بـدّو
يــنـتــهي الــظـلـم بـهــالـكــون?!.. كـتــيـر
هالقسى يللي ما في ضمير يحملو).
وأضافت ملـتمسةً الـرحمة لـلشهداء
والـسالمـة لـلــشـعب الـعـراقي قـائـلـة:
الـله يـرحم كلّ الـشـهـداء وتـرجـعـلـنا
عراقـنا مع سالمـة شعـبهـا احلبيب..
ـمـثـلـة الـلـبـنـانـيـة ).كـمـا عّـقت ا آمـ
دانــيـيال رحــمـة عــلى اإلنـفــجـارين و
كـتـبت عـلـى حـسـابـهـا اخلـاص عـلى
مـوقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي: (الـلي
رجع يصير بـالعراق بـيوجّع القلب..
الــله يـرحم الــشـهــداء األبـريــاء الـلي
ســـقــطــوا.. ويـــســاعـــد أهل الــعــراق
ويــــنــــصــــرهم عــــالــــظــــلـم كل احلب

والتضامن).
ــــطــــرب من جــــهــــة اخـــــرى أعــــلن ا

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكـــــاالت -
كـشفت عارضة األزياء األمريكية من
أصول فـلسطينية جيجي حديد عن
إسم إبــنــتــهــا من زوجــهــا الــفــنـان
ي زين مــالك بــطــريــقــة غــيـر الــعــا
مـباشـرة وذلك بعد 4 أشـهر على
والدتــهــا.وســمّت حــديــد إبــنــتــهـا
Khai وقـد اسـتــطـاع اجلـمـهـور
أن يـــعــرف ذلك بــعــد أن غــيّــرت
سيـرتـهـا الذاتـيـة عـبر حـسـابـها
اخلـاص عــلى مـوقع الــتـواصل
Khai’s االجـــــتـــــمـــــاعـي الى
ـتابـعون mom. وإسـتغـرب ا
من هــذا اإلخــتـــيــار ألن هــذا
األسم يــــعــــطى لــــلـــذكــــور في
الـــعــــادة ويـــعــــني االنــــســـان
ـلـوكـيـة ُـخـتـار ويـدل عــلى ا ا
والـنبل أيـضاً وأشـار البعض
ـوقع الـفن الى أن (هذا وفـقـا 
كن أن يكون مصغّراً اإلسم 

عن اإلسم احلقيقي للطفلة).

ي الــعـراقي تــلــقى تـعــازي االهل واالصــدقـاء االكــاد
ســائــلـ الــله تـعــالى ان يــسـكــنه فــسـيح لـوفــاة والـده

جناته.

سـتنـصريـة للـدراسات الـعربـية والـدولية مديـر مركـز ا
ـستنـصرية بـبغـداد يترأس الـلجنـة العلـمية باجلـامعة ا
لـلـنــدوة الـسـنــويـة لـقــسم الـدراسـات االقــتـصـاديـة في

قبل. ركز التي تعقد الثالثاء ا ا

الـكــاتــبــة الـســوريــة وقــعت في قــاعــة سـامـي الـدروبي
عـنونـة  (احلب حتى إشـعار بثـقافـي حمص روايـتهـا ا

آخر) الصادرة عن دار الينابيع للنشر .

التـشـكـيلي االردني افـتـتح مـعرضه (آفـاق الـنفس) في
كـالـيـري رؤى32 لـلـفـنــون بـعـمـان ويـضم  31لـوحـة

متنوعة االحجام.

w½«dO  q{U
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عـليك مـقاومـة أوجاعك واالنـشغـال بالعـمل عن كل ما
يزعجك .رقم احلظ9.

qL(«

تـشـكـو ضـغـوطـاً وإحـراجـاً في الـعـمل وتـضـطـر الى
هماتك . تكليف بعضهم القيام 

Ê«eO*«

تــأكـد مـن حب احلــبـيـب لك بــشـرط أن يــثــبت ذلك لك
بأفعاله ال أقواله فقط. 

—u¦ «

تقـوى احلـيويـة وتـطرح الـتـحديـات ويـدور نقـاش حول
عالقة شراكة تخصّك.

»dIF «

ال جتـعل عـقـوبـة الـقـطع من راتـبك هـذا الـشـهـر عـقـبة
أمام اجتهادك بالعمل.

¡«“u'«

تصـرّف بـرويّة واتـرك مـخـيّلـتك تُـملـي علـيك مـا يجب 
فعله.رقم احلظ.5

”uI «

ـواقف من شأنـها أن تغـير حـالتك إلى األفضل تمر 
بفضل تعلمك من الدرس.

ÊUÞd «

تـذكـر ان كل شيء يبـدأ في اخملـيّلـة. إنّه يوم مـناسب 
لتعزيز العواطف .

Íb'«

ال تكثر من تـناول العقاقير الطبية حتى ال تشعر بآالم
عدة.  فى ا

bÝô«

يـوم مـنـاسب لـتـكـثـيف الـلـقـاءات واالتـصـاالت . احذر
شاكل الزوجية والعاطفية. ا

u b «

ــمل وحتب الــكــتــمــان يـوم انت ســريع الــشــعــور بــا
السعد االربعاء.

¡«—cF «

إذا كـنت ال تمـارس الرياضـة استـفد من عـطلة نـهاية
األسبوع للقيام بنزهة .

 u(«
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ضع مـرادف ومـعــاني الـكــلـمـات
بحيث حتـصل من خالل الدوائر
ـطـلـوبة: ـزدوجـة عـلى الـكـلمـة ا ا

(مسلسل تلفزيوني سوري):
- طائر خرافي

- قوم ذكرهم القران الكر
- بلدة لبنانية
- دمى لبنانية
- تناول باليد

- تقصيه من موقعه
- استعالم سري

- لقب شخصية لبنانية 
- ال يذاع مطلقا

إطاللة
WKÒ b*« œuO u¼ WD ÆÆ YOÐ«eO «

بغداد
·U'« 5 Š

ـمثلة اليـزابيث  تايلر(1932-2011) صاحـبة اجمل واوسع عـين خضـراوين التي يقول ا
رعبة (ان جـزء من فتنتـها يكفي كل نـساء العالـم ليكونوا عنهـا بطل افالم الفريـد هتشكـوك ا
ثلة وزوجها جميالت) وتـسميها الصحافةالهوليوودية بسارقة االزواج  كونها ما صادقت 
مـثلة تـزوجت عددا من الرجـال باحلالل وعددا وسيم او ثـري جدا اال وسرقـته منهـا ..هذه ا
كانت صهيـونية حتى الـنخاع فقـد زارت اسرائيل كثـيرا .مثلت اكبر بـكثير مـنهم بغيـر  ذلك 
افالمـا كثـيرة كـبيـرة ومنـها فـيلم(كـليـوباتـرا) الفـخم الضـخم الذي جتـاوزت ميزانـيته اكـثرمن
40 مـليون دوالر عام  1963 ومثـلته مع زوجـها يومـئذ  ريجـارد بيـرتون وريكس هـاريسون
شهـد االخير من الـفلم تنفض عن ـمثل الـعلميـ ومشاهـيرهم وفي ا والعشـرات من كبار ا
صدرهـا العاجي كل غطاء وتقدمه الى االفعى الضخمـة كي تلدغها وتتخلص من هذه احلياة
لـونة مركزا عـلى معالم الـفتنة . وقدم بيـرتون اخملرج الـفنان اللـقطة ملء الـشاشة السـكوب ا
رمري ومبرزا ايـاه بكل ما اسبغ علـيه اخلالق العظيم من سـحر وجمال وابهار في الصـدر ا
حتى ان ناقـدة سينمائية انكليزية كبيرة نـشرت مقالة مهمة جدا عن الفلم وجوابا على سؤال
ـثـلـيه  وابـطاله الـذين سـاهـمـوا في الـفـيلم :مـن ب كل كـبـار  لـها مـن قبل احـد الـصـحـفـي
:ياتـرى من هو البطل االبـرز? فأجابت: (صدرهـا العظيم كـان بطل الفلم  والأحـد غيره.)ومرة
ـمثلة اجلـميلة الكـبيرة :هل انت ماهـرة في فن الطبخ?  فـأجابتها سألت صحـفية  انكـليزية  ا

اليـزابيث  فوراوقالت:نعم وجدا جدا. وكان زوجـها  بيرتون حاضرا اثناء
ـقابـلـة فـسألـته الـصحـفـية اخلـبـيثـة وقـالت:هل هذا صـحـيح? فأجـابـها ا
طـبخ يتطلب بيـرتون ضاحكـا :نعم هذا صحـيح وصحيح جـدا بيدان ا
مـااليقل عن 10 اشخـاص لتـنـظيـفه  احلـاجات الـتي اسـتعـمـلتـها في
مكـانهـا... بقي ان نـقول ان  مخـرج الفـيلم هـو جوزيف مـانكـيفيج وان

طوله 248 دقيقة.

فـي اعــداد الــكــوادر الـــتــدريــســيــة
ـواد االوليـة الداخـلة في وتوفـير ا
صـنـاعـة االعـمــال الـفـنـيـة وفـرصـة
زيـادة نسـبـة قبـول الـطلـبة االوائل
ألكمال الدراسة اجلامـعية متعهداً
ـــشـــاكل بـــتـــذلـــيـل وحل كل تـــلك ا
عـوقات  مبـينـاً حرص الوزارة وا
ــســـيـــرة الـــثـــقـــافـــيــة عـــلى دعـم ا
والــفـنــيـة.كــمـا اعــرب عن اعــجـابه
ـتــنـوعــة الـتي بــأعـمــال الـطــلـبــة ا
ــعـرض الـدائـم وقـاعـة احـتــواهـا ا
ـباشـر في مجـاالت احلرف الـبيع ا
والفنون الـشعبية اخملـتلفة .بدوره
ثـــمن عـــويــد (هـــذه الــزيـــارة الــتي
عــــكـــست مــــدى قـــرب الـــوزارة من
ومـتـابعـة الـوزير ـشـهد الـثـقافي  ا
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زار وزيــر الـــثــقــافـــة والــســـيــاحــة
واالثار حسن ناظم مـديرية التراث
الـشعـبي ومعـهـد احلرف الـتابـع

الى دائــرة الـفـنــون الـتــشـكـيــلـيـة 
وجتـول نــاظم ــاضـي  اخلــمــيس ا
ـدير الـعام لـدائرة الـفنون يـرافقه ا
عـــلي عـــويـــد فـي اروقــة ومـــبـــاني
الـدائـرتـ  مـطـلـعـاً عـلى الـقـاعات
والورش الفـنية اخلـاصة بالـتعليم
الــعــمـلـي لـطــلــبــة مــعــهــد الــتـراث
والـفـنـون الـشـعــبـيـة.واسـتـمع الى
االراء ووجـــهــــات الــــنــــظـــر الــــتي
طـــرحـــهــا بـــعض الـــتـــدريـــســـيــ
فـيــمـا يـخـص مـعـوقـات والـطــلـبـة 
العـمليـة التـدريسيـة منهـا النقص

بـاشرة ألبـناءه الطـلبـة والوقوف ا
عـنـد احـتـيـاجـاتـهم ومـتـطـلبـاتـهم)
.واختـتمت الـزيارة بـتقـد عويد 
احد نـتاجات الـطلبـة الفنـية هدية

الى ناظم.
كما أشـاد وزير الثـقافة والـسياحة
واآلثار بـالـفـرقـة الـوطـنـيـة لـلـتراث
ــــوســـيـــقـي الـــعـــراقـي بـــقـــيـــادة ا
ايسترو عالء مـجيد وأثنى على ا
وسيقي جهودهـا في تقد الـفن ا
الــعـراقي األصـيل واعـداً بـدعـمـهـا
وازاة الفـرقة السمـفونية لتكـون 
الـعراقـية. جـاء ذلك خالل حـضوره
اضي لـتـدريـبـات الـفـرقـة االثـنـ ا
في مـسـرح آشور بـبـغـداد. وجتري
الفرقة تـدريباتها اسـتعداداً للحفل

ـــشــــتـــرك ا
الـذي ســيـقـدم

في بـــــــغــــــداد مع
الفـنان  نصـير شـمه ويخصص
ريعه إلعمار مسرح الرشيد.من
ايـسـترو عالء جـانبه رحـب ا
مجيد بزيـارة السيد الوزير
وشــــكـــره عـــلـى رعـــايـــته

ودعمه للفرقة. 
ــــــؤمل أن وـــــــــــــــمن ا
تـــقـــــــام فــعـــالــــــيــات
الــــــفــــــرقــــــة خـــــارج
الـــعــراق; لـــتـــكــون
خــــيـــــر تــــعــــريفٍ
ــــوســــيــــقى بــــا
الـــــعــــراقـــــيــــة.

جنوى كرم

الــلـبـنــاني راغب عالمــة تـعــافـيه من
فــايــروس كـــورونــا مــشــيــرا الى انه
(مـــنـــذ حـــوالـي أســـبـــوعـــ شـــعـــر
بعـوارض فايـروس كورونـا. واتصل
بطـبـيبه اخلـاص وطـلب منه احلـجر
الــــــكــــــلـي وأعــــــطــــــاه اإلرشــــــادات
الـالزمــــة.وقـــال عـالمــــة الـــيــــوم  أنه
خـــضـع الـــيــــوم لـــلــــفــــحص  وأتت
النتيجـة سلبية). وطـمأن محبيه أنه

بـصـحة جـيـدة.كـمـا كـتب عالمـة عـبر
حـــســـابه الـــشـــخــصـي عــلـى مــواقع
التـواصل اإلجتمـاعي: صبـاح اخلير
لــلــجــمــيع مــنــذ حــوالـي أســبــوعـ
شـعرت بـعـوارض كـورونـا واتـصلت
بــطــبــيــبي الــشــخــصي وطــلب مــني
احلـجــر الـكـلي فــالـتـزمـنــا بـالـكـامل.
وأعـــــــطــــــانـي إرشـــــــادات وبـــــــعض

طلوبة). الڤيتامينات ا
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تنـاقـلت بعض وسـائل الـتـواصل خبـراً مـفاده أن الـفـنان
ــصـري مــحــمــد رمــضــان تــعــرض لـلــضــرب من قــبل ا
ـوقع تصـوير عمـله القادم مجمـوعة شبـاب أثنـاء توجهه 

الذي سيحمل عنوان (موسى).
جـموعة شـباب يـعترضـون طريقه وان رمضان فُـوجى 
وعــنــد نـزولـه من الــســــيــارة انــهــالــوا عــلــيه بــالــضـرب
شـكلـة األخيـرة التي ووصفـوه بـ (الصـهيـوني) بسـبب ا
تعـرضت لـها بـعد انـتـشار صُـور له بـرفقـة مـشاهـير من

إسرائيل. 
ورد رمضـان بـدوره بعـد سـاعات بـطـريقـة غـير مـبـاشرة
عن طريق مـشـاركة مـنـشور عـبـر حسـابه في انـستـغرام

من كواليس التصوير وأرفقه بتعليق:
 (مع مُخرج مسـلسل موسى من تـصوير كلـيب مصباح
عالء الدين حـفـاظاً عـلى الـعهـد مـعنـديش أجـازة راحتي
هي سـعـادتـكم ومـتـعـتـكم يـارب اكـون عنـد حـسن ظـنـكم

.( دائماً أبداً
ـتــداولـة  وبـذلك يــكـون رمــضــان قـد رد عــلى األخـبــار ا
خاصةً أن الصورة أظهرت أنه ال يوجد آثار ضرب على

وجهه أو جسده كما أُشيع.
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سلسالت من تالمـيذك من أصبح بـطالً في ا
أو األفالم ?

- نـعم أصـبح من طالبي من هـو عـمـيد
ــيــة الـفــنـون اجلــمـيــلـة ومــنـهم ألكـاد
ـــثـــلـــون ومـــخـــرجــون مـــثـل اخملــرج
ــســرحي فــراس بـني الـتــلــفــزيـوني وا
ـمــثل ــمـثـل عـلـي اجلــراح وا هـانـي وا
ـمــثل أيـاد نــصّـار مـنــذر الـريــاحـنــة وا
واخملــرجـة الـدكــتـورة خـولــة اجلـمـيـلي
ــمــثل وائل جنم وغــيــرهم كــثــيــر ال وا

يتسع اجملال لذكرهم .
{ هل الـــفـــنـــان الـــعـــراقي نـــال
ـعـنـوي ــادي وا اســتـحـقـاق ا

بنظرك ? 
- نـعم فـي كل الـبالد
العربيـة نال الفنان
حــــــقــــــوقـه عـــــدا (
الفنان العراقي ) 
وإذا أردنــــــــــــــا أن
نـــتــحـــدث عن ذلك
فـــســــوف يــــطـــول
احلديث وال نـخرج
بنـتـيجـة  فهـذا هو

قدرنا ..
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فنانـة مقتـدرة شغلت الـشاشة الـفضية
ـسـرح عــراقـيـاً وعــربـيــاً عـلى مـدى وا
خمس عـاماً وما لم تقله سـابقاً قالته
الـيـوم بعـد أن غـادرت وطنـهـا وسـكنت
عـــاصــمـــة الـــضـــبــاب  ورغـم أن هــذه
الـسنـوات كـانت الفـاصـلة بـيـنهـا وب
ـسـرح  وآخر آخـر عـملٍ قـدمـته عـلى ا
مــســلــسلٍ مــثــلت فــيه  فــهي فــاصــلـة
طويـلـة  إال أن فوزيـة الشـندي مـا تزال
بـــكــامل عـــافــيــتـــهــا وجــمـــال روحــهــا

عهودة . وأناقتها ا
ومع الشندي نواصل حوارنا:

{ ما الـفرق ب التمثيل للـتلفزيون والتمثيل
سرح أو السينما ? في ا

- هـــنـــالك فـــرق شــاسـع وكــبـــيـــر بــ
الـــتـــمـــثــيـل في كلٍّ من هـــذه الـــفـــنــون
مثـل بذل جهودٍ سـرح يتطـلب من ا فا
مضاعفة في الصوت واإللقاء واحلركة
ـضـاعـفـة كي إضـافـة إلى االنـفـعـاالت ا
ـتـلـقي  أمـا في تــصل طـبـيـعـيــة إلى ا
ــمــثل أن يــجــسـد من اإلذاعـة فــعــلى ا
ــشــاعـر خالل صــوته فــقط مـخــتــلف ا
وردود األفـــعـــال  أمـــا الــتـــمـــثـــيل في

ـمثل يجب أن السـينما والـتلفـزيون فا
يـكون تـلقـائيـاً وبـعيـداً عن التـشنـجات
واالنــفـعــاالت الـزائــدة حـيث أن الــلـغـة
الـسـيـنمـائـيـة والتـلـفـزيونـيـة مـدروسة
بـــإحــكـــام .قــد تـــكــون هـــنــالك أفالم ال
حتتوي على حـتى جملةٍ واحـدة بينما
سـرح عدا التمثيل هذا ال يحصل في ا
أمـا الــتـمـثــيل اإلذاعي فـهـو الــصـامت 
ـمـثل ـسـرح حـيث أن عـلى ا صـعب كـا
ــشـاعـر أن يــصـور جـمــيع األحـداث وا
ـــــــواقـف واآلالم والـــــــســـــــعـــــــادات وا

واخليبات بصوته فقط .
{ مـتى بـدأ اهـتـمـامك بـالـلـغـة الـعـربـيـة وهل
وجـدت صـعـوبـة وأنـت تـقـومـ بـدور اآلنـسة
قـــواعــــد فـي مــــســـلــــسـل (أين مــــكــــاني من

اإلعراب) ?
- لم أجــد صــعـوبــة و الـفــضل في ذلك
يــعــود لــعــمــتي الــتي كــلــمــا عــدت من
ـدرســة كـانـت حتـفــظـنـي بـعــضـاً من ا
آيات الذكر احلـكيم وال تتركني إلى أن
أحفظها عن ظهر قلب فكان ذلك احلفظ
هـو األسـاس احلـقـيـقي في حـبّي لـلـغة

العربية واستيعابي ألدواري فيها .
{ أنـت أول فــنـــانــة عــراقـــيــة حتـــصل عــلى

ـســرحي  كـيف ــاجـسـتــيـر في اإلخــراج ا ا
ــشـاريع تــفــرغتِ لــلـدراســة وأنت مــثــقـلــة بــا

الفنية?
- إن تنظيمي للوقت وتخطيطي للعمل
والـدراسة جـعـلنـي أوفق في السـيـطرة
عـلى وقـتي وعـدم الـتـركـيز عـلى واجب
عـــلـى حـــســـاب الــــواجب اآلخـــر وقـــد
ســاعــدني في الــتــخــفـيف عـن شـؤوني

األسرية عائلة زوجي .
ــيــة دور في { هل كــان لـــدراســتك األكــاد
تــطـورك الــفـني مـن حـيث األداء واســتـيــعـاب

األدوار الصعبة ?
- ال شك فـي ذلك فــــالـــدراســــة تــــطـــوّر
الـفنـان وتـهذّب أداءه وتـسـلحه بـالـعلم
ــعـرفــة وأسـرار الــنـجـاح في الــفـني وا
األداء  كمـا أن العـلم والثـقافـة يعززان
من شخصية الفنان وحضوره وتألقه .

{ ما هو أجمل دور قمتِ به ?
- كـــان كــلـــيـــوبـــاتـــرا في مـــســـرحـــيــة
كــلــيــوبـــاتــرا ألحــمــد شــوقي وإخــراج
الـفـنــان الـكـبــيـر إبـراهــيم جالل رحـمه

الله.
{ هـل بـــكــــيتِ بـــصــــدق وأنت تــــؤدين أحـــد

األدوار ?

الـــطـــول عـــنـــوانه ( حـــيـــاتـي وحـــيــاة
اآلخرين ).

{ مـن هي أقـــرب الـــفـــنـــانـــات إلى قـــلـــبك ?
وأقرب الفنان ?

- كـلــهم بـدون اســتـثــنـاء قـريــبـون من
نفـسي فنـانون أو فـنانـات فقـد قضـينا

عمراً كامالً نحب بعضنا بعضاً .
ستقبل ? { ماهي طموحاتك الفنية في ا

- أن يـســتـعـيـد الـفن الـعـراقي صـحـته
ومـســــــتـواه الـسـابق الـذي كـان عـلـيه
وأن يــنــصف الــفــنــان الــعــراقي الــذي
ضحّى بوقته وفنه وجهده وأن ينال

التـكـر الذي يـستـحقه وأن ال
تــــســــبـــــــــــقــــنــــا الـــدول

األخــرى في تــكــر
فـنـانــيـنـا  فـمـتى
يـــنــال الـــفــنــان
الـــــــعــــــــراقي

استحقاقه 
{ هــــــــــل

نعم بكيت في مسرحية (مسألة شرف)
عـندمـا مـثلتُ دور بـسـيمـة ألني وجدت
نفـسي في شخـصيـتهـا  ويحــدث ذلك
ـمـثل صـادقاً في أدائه . فـحـ يكـون ا
عـــلى أن ال يـــغـــلب حـــالــة الـــبـــكــاء أو

الضحك على مسار الدور .
{ قـــمت بــــتـــدريـس اإلخـــراج والــــتـــمــــثـــيل
كـيف والــصـوت واإللـقـاء في عـدة جـامـعـات 

تقيم هذه التجربة ?
- أعــتـبــرهـا من أروع الــتـجــارب الـتي
قـدمـتـهـا لــلـفن أوالً ولـطـلــبـتي ثـانـيـاً 
ــهــمـــات الــتـي أعــتـــز بــهــا وهي مـن ا
وأعتـبرهـا من واجبـات الفـنان في نقل
خبرته وجتــــــاربه لألجيال الالحقة .
{ هل اعتزلتِ الفن وأنت مقيمة في لندن ?
- أبـداً فهـنالك بـدائل كـثيـرة في الفن 
ـيات ـسـرح في األكـاد أخـذت أدرس ا
ــا أنــني و الــفــنـــــيــة في لــنـــدن أوالً 
ــطــر واجلــو الــبــارد فــقــد أعــشــــــق ا
أجنـزتُ كــتـابــ األول يـقع في 1000
صــــفـــحـــة وفـــيـــــــه 30 ســــيـــنـــاريـــو
تــلــفـزيــوني تــعـادل 60 سـاعــة عـرض
عــنـوانه ( من نـافــذة احلـيـاة ) وكـتـاب
ثـانٍ يحـتـوي على 60 قصـة مـتوسـطة

الـــســكــرتــيـــر الــعــام لـــلــمــكــتب
قراطي الـسيـاسي للـحزب الـد
الـكـردســتـاني  صــدر له كـتـاب
جـــديـــد بـــعـــنـــوان (مـــرافـــعــات
نشورة سياسية)يضم مقاالته ا
وكـتب في صـحــيــفـة (الــزمــان)

فكرالبارز حسن العلوي. مقدمة الكتاب ا
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وكتـبت (نتـفـليـكس) عبـر وسائل
الـتواصـل االجتـمـاعي بـأسـلوب
ـسلـسل الـراويـة اخلـيـالـيـة في ا
الـلـيـدي ويــسـلـداون الـتي تـؤدي
ــمـثـلـة جـولي أنـدروز صـوتـهـا ا
(أيهـا القـراء األعزاء يـشرفني أن
أعـــلِـــمَـــكم بـــاخلـــبـــر: ســـيـــعــود
وسم ثانٍ). بريدجرتون رسمياً 
ــســلــسل في مــوسـمه وتــنـاول ا
األول قـصـة دافــني بـريـدجـرتـون
(تـؤدي دورهــا فـيـبي دايــنـفـور)
وهي امــرأة شـــابــة نــتــطــلع إلى
الـزواج كــمـعـظم نـظــيـراتـهـا من
اجملـتــمع األرسـتـقــراطي وتـقـيم
عالقـــــة ظـــــاهــــريـــــة مـع الــــدوق

ون باسيت تـتحول مصدر سا
سوء تـفاهـم وتطـورات. وسيـبدأ
ـــوسم الــــثـــاني في تــــصـــويـــر ا

قبل وسيركز على  . الربيع ا
(األنشـطـة الرومـانسـيـة) لشـقيق
دافـــــــني الـــــــلـــــــورد أنــــــتـــــــوني
بـريـدجـرتــون (جـونـاثـان بـيـلي)
عـلــمـاً أن كل روايـة من ســلـسـلـة
الكتب التي ألفتـها جوليا كوين
ـسـلـسل والـتي اقـتُـبِـس مـنـهـا ا

مخصصة ألحد أفراد العائلة.
واحـــتـــاجت مــــنـــتـــجـــة (غـــريـــز
أناتومي) و(سكاندال) و(هاو تو
غـيـتـواي ويـذ موردر) 40 شـهراً
لـتــسـلـيـم أول مـسـلــسل لـهـا إلى
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- (أ ف ب)  –كــــــــانت { بــــرلـــ
كلويه لـوبيـز غوميـز أول راقصة
سـوداء تــنـضمّ إلـى فـرقــة بـرلـ
الـوطـنـيـة لـلـبـالـيه لـكـنـها عـانت
فـيــهـا من الـعــنـصـريــة مـا حـمل
ـرمـوقـة عـلى فتح إدارة الـفرقـة ا

حتقيق داخلي.
وفي أحــد األيـام كــانت مــعـلّــمـة
انـيا البـاليه فـي أكبـر فرقـة في أ
تـوزع عــلى الـراقـصــات أوشـحـة
بـــيــضــاء لــيــرتــديــنــهــا في أحــد
مــشــاهـد بــالــيه (ال بــايــاديـر) أو
ـعبد) أحـد أبرز أعمال (راقصة ا
وسيقى الـكالسيكـية في القرن ا

التاسع عشر.
وروت راقصة الباليه البالغة 29
عــامــا لــوكــالــة فـرانـس بـرس أن
ـعـلـمــة عـنـدمـا وصـلت إلـيـهـا ا
ازحـة: +لن أعطيك إياه “قالت 
ألن الـــــــوشـــــــاح أبـــــــيـض وأنت

سوداء.”
وأكدت راقـصة أخـرى في الفـرقة
هـذا الـكالم فـأوردت طـالـبـة عدم
درّبة (قالت ذلك ذكر اسمهـا أن ا
وكأنـهـا مزحـة) مـضيـفـة (أصبت

بصدمة تامة).
شعرت كلويه لوبـيز غوميز التي

تـدرّبت في مــدرسـة الـبـولـشـوي
باإلهانة لـكنها لم تـفاجأ باألمر.
وهي تـؤكــد أنـهـا تـتــعـرّض مـنـذ
وصـولـهـا إلى بـرلـ عـام 2018

لـ(مضايقات) من قبل معلّمتها.
وتــقــول (عــنــد أول تــدريب عــلى
باليـه +بحيـرة البـجع+ كنا ستّ
(راقـــصـــات) جــديـــدات لـــكن كل
التصـحيـحات كانت مـوجّهة إليّ
الحــــظـــات أنــــا) وتـــواصــــلت ا
شهـرا بـعد شـهر فـتروي “كانت
تقـول لي +ح ال تـكونـ واقفة
في الـــصفّ ال نـــرى ســواك ألنك

{ بــاريس- (أ ف ب)  –تــوفــيت
اخلــــمـــــيس في بـــــاريس عن 79
مـثـلـة الـفرنـسـيـة نـاتالي عـامـاً ا
ديـلــون الـتي أدّت دور الـبــطـولـة
في فيلم (لـو ساموراي) لـلمخرج
جــان بـيـار مــيـلــفـيل مـع زوجـهـا

آنذاك آالن ديلون .
وأفـــاد جنل الـــراحــلـــة أنـــتــوني
ديــــلـــون في تـــصـــريح لـــوكـــالـــة
فـرانس بـرس إن والــدته تـوفـيت
في احلــاديــة عــشــرة من صــبـاح
اخلــــمــــيـس في بــــاريس (جــــرّاء

رض سرطان). انتشار سريع 
ـمــثل آالن ديــلـون أمــا زوجـهــا ا
فـقـال لـوكــالـة فـرانس بـرس (أنـا
ـني كثـيرا حزين جـدا. دائـما يـؤ
رحــيل من أحــبـبــتــهم). وأضـاف
(كـــانت نـــاتـــالي زوجـــتي األولى

والسيدة ديلون الوحيدة). 
بــاإلضــافــة إلى (لــو ســامــوراي)
مـــثّـــلت الــراحـــلــة حـــتى مـــطــلع
ثـمـانـيــنـات الـقـرن الـعـشـرين في
نــحـو 30 فــيــلــمــا تــولت فــيــهــا
أدواراً ثانوية من بـينها (الرميه
ـــيــلـــفــيل دي زومــبــر) (1969) 
أيــضـاً و”دكــتـور جــوســتـيس”
  (1975)لــكـــريــســتــيــان جــاك 
و”أون فــــــام فــــــيــــــديل(1976) 

. لروجيه فاد
ثم انــتـقـلت نــاتـالي ديـلــون بـعـد
ذلك إلـى مــا وراء الــكـــامــيــرا إذ
تـولت إخـراج “إيـلـزابـيل سـا أن
أكـسـيدان (1982) وسويـت اليز
 (1986)مع تريت ويـليـامز. وقد

نشرت مذكراتها عام .2006
والـراحـلـة مـن أصـول إسـبـانـيـة
واســمــهــا احلــقــيــقي فــرانــسـ
كـــانــوفـــاس  وهي من مـــوالــيــد
األول من آب/أغــــســــطس 1941
ـغـرب. انتـقـلت إلى في وجـدة بـا
بــــاريـس عــــام  1962بـــــعــــدمــــا
انــفـصــلت عن زوجــهـا األول غي
بــارتــيـلــيــمي الــذي أجنـبـت مـنه

ابنة.
وفي مـلـهى لــيـلي في الـعـاصـمـة
الـفـرنـســيـة الـتـقت الـشـابـة ذات
العين اخلضراوين البالغة 21
مثل آالن ديلون الذي كان عاماً ا
في أوج جنـــومــيــته ومـــرتــبــطــاً

بخطوبة مع رومي شنايدر.
ونشأت عالقة عاطفية سريّة ب
االثنـ ومـا لـبث آالن ديـلون أن
انــــفــــصـل عن رومـي شــــنــــايـــدر
لــيــتـــزوجــهــا في آب/أغــســطس
1964. وانـــــــتـــــــقـال إلـى لــــــوس
أجنلـيس  حيـث أجنبت ابـنهـما
أنـتـوني بـعـد شـهـر. وبـقي شـبح
رومي شـنايـدر يـخـيّم عـلى قـصة
حبهـما. وقـالت ناتـالي بعد وقت
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سـوداء+) وهــو مــا أكـدته أيــضـا
الراقصة األخرى.

ولودة غير أن الراقصة الشابة ا
ألم فــــرنـــســـيــــة وأب من الـــرأس
ـكـانهـا في األخـضـر تـمـسّـكت 
الـفــرقـة وواصــلت الـعــمل (بـكـدّ)
مــصـــمـــمـــة عــلـى إثــبـــات أنـــهــا

“تستحق موقعها.”
لــكن الـــضــغـط كــان يـــنــهـــكــهــا
فـــأصــيــبـت بــجــرح في رجـــلــهــا
أرغمهـا على وقف الـعمل ثمـانية
أشــهـر خــضـعت خـاللـهــا لـعالج

ضد االنهيار.

طـــويل (لـم يــكـن آالن يـــحــدثـــني
ح عــنـهــا إطالقـاُ ولــكـنـي كـنت أ
حـــزنـــاً في عـــيــنـــيه بـــ احلــ
واآلخر). وسرعان ما توتر اجلو
بـ الــزوجـ بـســبب الـعالقـات
الـــعـــابــرة آلالن ديـــلـــون. وقــالت

ناتالي في مـقابلـة مع التلـفزيون
الــــفـــــرنــــسي عــــام 2001 كــــنت
ساذجة جداً. (لم يكن مخلصاً).
وأعــــلـن الــــزوجــــان الــــطالق في
شبـاط/فبـراير 1969 وأعاد آالن
ـمـثـلـة ديـلـون بــنـاء حـيـاته مـع ا

وأصــيــبت بــصــدمــة جـديــدة في
شــــبـــاط/فـــبـــرايـــر حـــ أرادت
مــعـلّــمـة الـبــالـيـه إرغـامـهــا عـلى
وضـع مـــســـحـــوق أبـــيض عـــلى
بشـرتهـا وذلك بعـد إعالن رحيل
ـشارك الـذي كـان يرفض ديـر ا ا

مارسات. هذه ا
وقــالت الــراقــصـة الــســابــقـة في
أوبـــرا نــيـس بــفـــرنــســـا وفــرقــة
بيـجـار في لوزان “طـلي بـشرتي
ثابة التخلي عن باألبيض كان 

هويتي.”
ــســألــة إلى إدارة وعــنــد إبالغ ا
فرقة “شتاتـس باليه ”التي تعد
في صــفــوفـهــا ثالثــ جــنـســيـة
مــخـتــلـفــة شـكّل األمــر مـفــاجـأة

كبرى لإلدارة.
ــــديــــرة بــــالــــوكــــالــــة وأقــــرت ا
كريسـتيان تيـوبالد خالل مـقابلة
عـبـر الـهـاتف “كـنـا نـعـتـقـد أن ال
مــكـان لـلــعـنـصــريـة في حـيــاتـنـا
الــيــومـيــة جملــرّد تـنــوّعــنـا. وفي
مـطـلق األحـوال لم يـخـطـر األمر
في بـالـنـا يـوما. لـكـنـنـا كـنـا على

خطأ.”
وشددت عـلى أن إرغـام الفـنـان
الـــســود عـــلى وضـع مــســـحــوق

صورة لـوالـديه جنـبـاً إلى جنب.

الــتــقــطــنــا الــصــور مــعـاً
وكــانت الــصــور األخــيـرة

لنا.
وكــان جنــلــهــمــا أنـتــوني

نشر على “إنستغرام ”في نهاية
كــانـــون األول/ديــســمــبــر 2020

مــيــراي دارك. وقــال آالن ديــلـون
اخلـمــيس لـوكـالــة فـرانس بـرس
(بـقـيـنا دائـمـاً عـلى اتـصـال. كـنا
نــلــتــقي كــثــيــراً. كــنت جــزءاً من
حــــيـــاتــــهـــا  وكـــانـت جـــزءاً من
يالد. حياتي. كـنا معـاً في عيد ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

(الـوطنُ الـشـكلُ الـهـنـدسيّ لـلـعـقلِ الـكُـلّي) تـيـري أجـيـل !
ــمـتـدّ فـي تـفـاصــيل اجلـســدِ  وفي حلم الـروح   الـوطنُ ا
باعث احليـاة في أجمل صـورها بال زخارف .. هـو العراق
احلُلم  مسلة حُبٍّ بأصابع وأحـاسيس حمورابي العظيم 
وبـــدفء وبــريـق حـــضــارة ســـومـــر وبـــابل وآشـــور  أصل
احلـضـارات  ونـكـهـة خـيــال جـلـجـامش أول الـعـاشـقـ ..
ـوقوتـة عـلى نبض كلّ وطن خالـد بـرايات احملـبـة اخلافـقـة ا

قلبٍ  نفاخرُ بهِ كلّ األوطان  . 
. قليالً منَ  احلُبّ .. كثيراً من الوطن ! 

ذهبة والسنابل) بابلو نيرودا !  (فلنغمر وطننا بالهداية ا
الوطن كيمياء الوجود  بلْ وجود الوجود ! 

واطن نتاجُ كبرياءِ وطنٍ ..!  وا
الـوطن  الــعـراق  احلُـلـم  هـبـة الــله  ومـنــحـة الـقــدر لـنـا 
نـغمـة بقـمر اليـغيب  بـأناشـيد برافـديه  ونخـله  بلـيالـيه ا
ـدرسي  أيــقـونـة حــيـاتـنـا  أطـفـاله فـي طـابـور الـصــبـاح ا
ومُبرّر وجودنـا  النريدهُ أن يـكون أزمة  بـتحلـيل احملبط

سياسياً وحياتياً  ومساعي أباطرة الظالم . 
ـواطـنه الـعـراق  الـوطن  اإلنـسـان .. كلّ خـطـوة صـبـاحـيـة 
ثابـة دفقـة  ضوء في ربـوعه  وهو يغـرس أشجـار احملبة
والتواد  بعيداً عن كلّ آيديـزلوجية عابثة بـأبجدية االنحياز
المح  بـتعبيـر أكتور فاسـيليونسي والكراهيـة التي تشوّه ا
في رائعته (الـنسـيان) قلـيالً من احلُبّ .. كثـيراً من الوطن!
حُبّ الوطن ليسَ جُـرماً  بل فرض كـما الصالة .. نوع من
(احلُبّ السـائل) على طـريقـة الفـيلـسوف زيـجمونـت باومان
صــاحب (احلــداثـــة الــســائــلــة) ..وهــو حـبّ فــوق كلّ فــكــر

وآيديولوجية وعقيدة ومذهب ..! 
اء  ومن أقصاه إلى اء إلى ا  الوطن  العراق أوالً .. من ا
أقصاه .. وطن اختصار العالم .. ومواطن وليمة أحاسيس
 ال لـهـؤالء  وال أولـئك  يـتـنـشـقُ الـهـواء حـيث يـشـاء عـلى

امتداد جسد الوطن! 
 قليالً من أمطار احلُبّ .. كثيراً من شمسِ الوطن ..! 

احلبُّ الذي كيـمياؤه أنـسنـة الوطن   آل أدجلته  الشـيعاً 
التـبـعيـة  فـقط إنسـانـية القبـائـليـة  ال أحـزاب  ال طائـفـية 
وحبّ بعـدَ احلُبّ  وصالة بال كـلمـات  ركوع وسـجود في
محـراب الوطن  وبـخور جـسدِ مـواطنٍ ناسكٍ .. حبّ يـطيلُ
عـمـره احلـضـاري  بال أيـديـولـوجيـة مـسـتـوردة تـذبـحهُ من
الوريـد إلى الوريـد .. إنسـانية الـوطن وضوح مـريح  طربُ
روحٍ  وانـتـشـاء جــسـدٍ  سـعــادة وأمـان .. وأدجلـة الـوطن
غـمـوض وألــغـاز وضـيــاع  مـفــضـيـة إلى ظــلـمـةٍ بــأنـيـابٍ 

يحدها شياط اخلفاء لتالشي كلّ بريقٍ للنور ! 
احلُبّ زائد األمل يساوي احلياة .. يساوي وطناً سعيداً ! 
الكراهية والفرقـة زائد الطائفية  تـساوي الفراغ والضياع
ــتــدة إلى والــعــدم  تــســاوي وطــنــاً صــحــراء مــوحــشــة 

الالمكان ! 
بقـلـيلٍ من احلُبّ السـائل  يُـمـكن أن نبـني مـسلـة وفـاء لكل

ذرة ترابٍ من أرضِ الوطنِ ! 
ـشـاعـر الـوطـنـيـة  وصدق وكثـيـرٍ من ا
كن مقـاومة الكراهـية التي االنتمـاء 
تـبـدو أقلّ ذكـاءً من احلُبّ .. لـنـضيء
الــــطــــريـق أمــــام وطن يُــــراهـنُ عــــلى

السعادة بشموخٍ وكبرياء !

{ بروكسل (بلجيكا) (أ ف ب)
ــوت مــؤلّف روايــات  –غـــيّب ا
ـصـوّرة جان (مـيـشـال فايـان) ا
غــــــراتــــــون الـــــذي تــــــوفـي في
بــروكــسل اخلــمــيس عن عــمــر
يناهز 97 عاماً على ما أعلنت
دار (دوبـوي) لـلنـشـر في بـيان.
وصدر 79 مـجـلداً من سـلـسـلة
ـــــصــــوّرة الــــتي الــــروايــــات ا
تــتـمـحـور عـلى مـغـامـرات بـطل
لـسـبــاقـات الـســيـارات وكـانت
اجملـلدات الـتـسعـة األخـيرة من
تـوقــيع جنــله فــيــلـيـب. وتـولى
كتّـاب سينـاريو ورسّامـون غير
غـــراتــــون مـــنـــذ 2012 تــأمـ
اســتـمـراريـة صــدور مـغـامـرات
(مـيـشـال فـايان). وفي تـصريح
لوكـالة فـرانس برس قـال جان
لـــوي دوجــيه مـــديــر تـــطــويــر
الـعالمـة التـجـارية الـتي بـيعت
في نــهــايــة عـام 2019 إلى دار
(دوبـوي) إن نــحـو 25 مـلــيـون
مـجلـد من هـذه السـلـسة بـيعت
في كل أنــحـاء الــعـالم. ووصف
بـيــان (دوبــوي) جــان غــراتـون
بـــــــــــــــأنـه
“آخــــــــــــر
عــمــالــقــة
الـــعـــصــر
الــــذهــــبي
لـلـروايـات
ـــصــورة ا
الـفـرنـسـية
البـلجيـكية
 .”وصـــــدر
اجملــــــــلـــــــد
األول مـــــــــن
“مــــيــــشـــال
عام فـايـان ”

.1959
ونـــــــــــــــــــــــال
غــــــــراتــــــــون
أوســــــــــمـــــــــة
ـيـة في تـكـر
كلّ من فرنسا
وبـــلــجـــيـــكــا.
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حــقــبــة شــهــدت حـركــة ثــقــافــيـة
ناشـطة كـانت من أبـرز وجوهـها
الـكـاتــبـتـان جـ أوسـ ومـاري

شيلي. 
س إال أن مــســلـسـل شـونــدا را
يـقـتـبس الـروايـات الـتي يـسـتـند
علـيهـا بتـصرّف وخـصوصاً في
مـا يـتــعـلق بـالــواقع الـتـاريـخي.
وبـدا واضـحـاً أن هـذه الـصـيـغـة
كــــــانـت جــــــذابــــــة إذ شــــــوهــــــد
(بـريدجـيـرتـون) في أكـثر من 63
مــــلـــيـــون مـــنـــزل في األســـابـــيع
األربـعـة الـتي أعـقـبت إطالقه في
ـيالد عـلى مـا أفادت يـوم عـيـد ا

نصة. به ا

نـصة الـتي بلـغت قيـمة عـقدها ا
مـعـهـا 150 مـلـيـون دوالر وفـقـاً
لــــــــعــــــــدد مـن وســــــــائـل اإلعالم

األميركية. 
عــلى عـــكس مــســلــسالت أخــرى
عـــــرضت فـي اآلونــــة األخـــــيــــرة
حــرصت عــلى أن تــكــون أمــيــنـة
جـداً لــلـحـقـبـة الـتــاريـخـيـة الـتي
تــدور فــيــهــا أحـداثــهــا ومــنــهـا
(داونـــــــــــــتــــــــــــاون آبـي) فــــــــــــإن
(بـريــدجـرتـون) لـيـس (درسـاً في
ــلف الـــتــاريخ). عـــلى مــا نـــقل ا
اإلعالمي لـلـمــسـلـسل عن كـريس

فان دوسن.
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ـكن لها أن تتوسع العراق ليس في أفـضل أحواله كدولة 
ـثليـاتها فـي عواصم العـالم ومدنه الكـبيرة في كوادرها و
ــســألـة لــيــست من دون تــدقــيق ومــراجــعــات صــارمــة. وا
تـرشـيـداً في الـنـفقـات أن نـدعـو الى تـرشـيق هـيـاكل وزارة
ـا هـنـاك نـاحـيـة تـخص االداء اخلـارجـيـة والـسـفـارات وا
رسـومـة من وجود سـفارة في بـلد والوظـائفـية واالهـداف ا
مع  وماهي برامجها وكيف يختلف االداء نحو االحسن

أو االسوا كلّ أربع سنوات.
من حيث الـلمـحـة االولى هنـاك دول عدة ال حتـتـاج تمـثيالً
عـراقــيـاً كــبــيـراً ويــكـفي وجــود ســفـراء غــيـر مــقـيــمـ أو
قـنـصـلـيـات لـتـلـبـيـة حـاجـات عـراقـيـة في االسـاس ذلك انّ
ة العمل الدبلوماسي ارتكن على صـيغ وظيفية بالية وقد
ـا ال يـقـدم وال وانـكـفـأ غـالــبـاً داخل جـدران الـســفـارات 
يؤخر في تـطويـر العالقـات وجلب االستـثمـارات واخلبرات

من تلك الدول الى العراق .
الـدوائـر الـقـنـصـلـيـة هي االكــثـر نـفـعـاً في نـظـر الـعـراقـيـ
ـقارنـة مع اي دائـرة مـوجودة في الـسـفارات باخلـارج  بـا
مع بعض الفوائـد من ملحـقيات ثقـافية في مـتابعة الـبعثات

الدراسية العراقية.
راجـعة في تـصنـيف االولويات  اخلارجيـة مدعـوة إلعادة ا
والـتـدقـيق في اخـتـيـار الـكـفـاءات بـالـرغم من وجـود عـامل

احملاصصة السيء.
ائي لـلعمل الدبلـوماسي حتت شعار ليكن هنـاك برنامج ا
نتجة وليس االستهالكية فقط  وهنا االنتاج من السفارة ا
خالل الـدعم الـناجـز لـلـعـمـلـيـات الـقنـصـلـيـة بـالـتـنسـيق مع
ـعـنـيـة عـبر طـرق حـديـثـة وسـريـعـة تـراعي وقت الـوزارات ا
ـواطـن الـعــراقي بــاخلـارج وظــروفه. كــمــا انّ االنـتــاجــيـة ا
تـخص االضـافـات الـنـوعـيـة لـقــطـاعـات مـخـتـلـفـة في الـبـلـد
زراعياً وصـناعـياً وجتـارياً وقـبل ذلك استـثمـارياً وخارج
بـنـد الــنـفط الـذي ال يـتــجـلّى فـيـه جـهـد دبـلــومـاسي يـخص
ـثـلـيـات بعـيـنـهـا كون قـراراته مـركـزيـة تـرتبط سفـارات و

باحلكومة مباشرة.
كن أن يـعاد الـتـفكـير بـافـتتـاح مدارس عـراقـية بـشروط و
ـراحل الـدراسـيـة أو مدارس وطـنيـة مـنـضـبـطـة لـعـدد من ا
مؤقتـة لتـعلـيم العـربيـة ومواد التـاريخ واجلغـرافيـة والثـقافة
الـعراقـيـة لالطـفـال في أيـام الـعـطالت االسـبـوعـيـة لـتـوثيق
صالت اجليل بـبلـده السـيمـا انّ أعداده تـزداد في اخلارج
من دون أن يكـون قـد زار الـعراق مـرة واحـدة. هـناك دول
لم يـكن فيـهـا سـوى عـدد مـتـناثـر من الـعـراقـيـ قبـل ثالثة
تـحـدة التي ـملـكـة ا ـانيـا فـضالً عن ا عقـود مـثل كنـدا وا

تتوافر اليوم على جالية عراقية كبيرة .

{ لـوس اجنـلـيس–الـزمـان ) –أ
ف ب)  –أعلنت مـنصة (نـتفليك)
اشـهــر مـنـصـات الــبث الـرقـمي 
السـيـمـا في زمن اجلـائـحـة أنـهـا
ستعرض مسـلسل (بريدجرتون)
الـرومـانـسي الـتـاريـخي مـوسـماً
ثانـيـاً بعـد النـجـاح الكـبيـر الذي
حــقــقه هــذا الــعـمـل مـنــذ إطالقه
الـشـهـر الـفـائت وهـو لـلـمـنـتـجة
س صاحبة مسلسل شوندا را

(غريز أناتومي) الشهير.
ـــســلـــسل عــام وتـــدور أحــداث ا
1813 في إنـــكــلــتــرا حــ كــان
أمـيـر ويـلــز وصـيـاً عـلى الـعـرش
ـلك وهي بـســبب عــجـز والــده ا

{ لـندن (أ ف ب)  –طور عـلـماء
بـريـطـانـيــون روبـوتـا عـلى شـكل
قـنــديل بــحـر ال يـحــاكي طــريـقـة
سباحة هذا احليوان فحسب بل
قوامه النـاعم أيضـا حتى يـتمكن
رجانية من استكشاف الشعاب ا
دون اإلضــــرار بـــهــــا. ويــــحـــاكي
الـروبـوت الـصــغـيـر الـذي عـرض
امس االول في اجملــلـة الــعـلــمـيـة
طـريــقـة (سـايــنس روبــوتــيـكس) 
حتــــرك (أكــــثـــــر الــــســـــبــــاحــــ
ـوجـودين في الــطـبـيـعـة كـفـاءة ا
مـثل قـنـديل الـبـحـر األزرق) وفـقا
لـــــعــــــلــــــمـــــاء مـن جــــــامـــــعــــــتي
ساوثـهامـبتـون (جنـوب إنكـلترا)
وادنـــبـــره (اســكـــتـــلــنـــدا). وقــرر
البـاحـثـون استـغالل (تـفـرد) هذه
دهشة) لـتطوير أداة الكائنـات (ا
جـــديــدة لالســـتــكــشـــاف أعــمــاق
الــبـــحــار وفــقــا لــلـــبــروفــيــســور
فرانـشـيسـكو جـورجـو سيـرتشي
من جــامــعــة إدنــبــره مــؤكــدا أن
(افـتــقـارهـا لـلــهـيـكل الــعـظـمي ال
ــنــعــهــا من حتــقــيق إجنــازات
اســـتــثــنــائـــيــة في الـــســبــاحــة).
ؤلف ويسـتخـدم هـذا الروبـوت ا

من رأس مـطـاطي يــعـلـو ثـمـانـيـة
(مـجـسـات) مــصـنـوعـة بـواسـطـة
طـابــعـة ثالثــيـة األبــعـاد نــظـامـا
قـائــمـا عــلى تـردد الــصـدى لـدفع
نفسه. وهـو يعـمل بفـضل مكبس
يـــضــــرب عـــنـــد تـــقـــاطع الـــرأس
واجملــــــــســـــــــات. وإذا وصـل إلى
ــثــالي ســيــســمح ذلك الــتــردد ا
لـلروبـوت بـتـولـيـد نفـثـات كـبـيرة
ــــاء مع الــــقــــلـــيـل جـــدا من من ا
الـطـاقـة لــدفع نـفـسه إلى األمـام
وبــالــتــالي يــكــون (أكــثــر كــفــاءة
بـــعـــشــر إلى خـــمـــســـ مــرة من
ـركـبـات الـتــقـلـيـديـة الـصـغـيـرة ا
ــروحـيــة). وقـال الــتي تـعــمل بــا

سيرتشي في بيان  (هذه الكفاءة
إلـى جـــــانـب مــــــزايـــــا الـــــشــــــكل
اخلـارجي لــلـروبــوت سـتــجـعـله
مثاليا لالستكشاف قرب البيئات
ـرجـانـية الـهـشـة مـثل الـشـعـاب ا
ـــواقـع األثـــريـــة أو حــــتى في وا
.( ـزدحــمـة بــالـســبـاحـ ـيــاه ا ا
ـــكن الــروبــوت أن وبــالـــتــالي 
يحل مكان الغـواص في العديد
ــهــمـات الــتي ال تــســتــخـدم من ا
يـاه خوفا ـركبـات حتت ا فيـها ا
من اإلضـــرار بـــالـــنـــظم الـــهـــشــة
ــوارد الــبـاهــظــة الــثـمـن مـثل وا
الــــتي تــــوضع عــــلى الـــشــــعـــاب

عاجلتها. رجانية  ا
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