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طـــالب مـــواطـــنــون  احلـــكـــومــة
ـان بـإقـالـة وزير الـكـهـرباء والـبر
الكات ماجـد حـنـتوش وجـمـيع ا
االدارية والفنية احمليطة به بعد
تـراجع ســاعـات جتـهـيــز الـطـاقـة
الى مــعـدالت غــيــر مـســبــوقـة في
تـاريخ الـوزارة وتــراجع سـاعـات
احلـصــول عـلى الــكـهــربـاء وهـو
امر لم يـحدث اال في عـهد الـوزير
احلالي  مقترحـ الغاء الوزارة
واسـتــحـداث وزارة لــلـمــوالـدات.
واطـنون لـ (الزمان) امس وقال ا
ـان مطـالبان ان (احلكـومة والـبر

الكات بإقـالة حـنتـوش وجمـيع ا
االدارية والفـنيـة احمليطـة به بعد
فشـلـهم بـتحـسـ واقع الكـهـرباء
وعـجـزهم عن ايـجـاد بـدائل لـهـذا
ــريـر الــذي اثـر عم مـدن الـواقع ا
الـعراق قـاطـبـة نـتيـجـة الـتراجع
احلاد في سـاعات احلـصول على
الــطــاقــة الــكــهــربـائــيــة الــتي لم
حتــدث فـي تــاريخ الـــوزارة كــمــا
حصـلت في عهـد الوزيـر احلالي)
على حـد تعـبيرهم واشاروا الى
ان (عـمل الـوزارة اليـتضـمن فـقط
توليد الطاقة وتوزيعها فحسب 
بل يقع على عاتقها حماية ابراج
الــــطـــــاقــــة النـــــهــــا مـــــعــــرضــــة

لالســتـــهــداف من قــبل اخلــربــ
واطن الذين يحاولون حرمان ا
من نعمـة الكـهرباء  وكان علـيها
ــاضي االســتــفـــادة من جتــارب ا
حــتى ال تــقع في نــفـس االخــطـاء
الـتي تـتكـرر عـنـد تـسـلم كل وزير
جـديـد) مـؤكــدين انه (من الــعـار
عـــــلى احلـــــكـــــومـــــة ان تـــــمـــــنح
مــواطــنــيــهــا اقل من ســاعــة وان
مجمـوع ما نـحصل عـليه هو اقل
واقـترح من سـاعـتـ في الـيوم) 
ــــواطــــنــــون (الــــغــــاء الــــوزارة ا
وحتــويــلــهــا الى وزارة مــولـدات
الننا نحصل على الـطاقة منها )
مـــتـــســــائـــلـــ (اين الـــوزارة من

مــــنـــاطق بـــأســــرهـــا في بـــغـــداد
وبــعض احملـافــظــات احملـســوبـة
على جهـات سيـاسية لم تـستوف
اجور الكهرباء منـها وتقتصرها
عــلى مـنــاطق حتـتــرم الـقــانـون 
ــــثــــلي الــــشــــعب الــــذين وايـن 
يـــنــعــمــون بــالـــكــهــربــاء امــا من
ـنـطـقـة الـكـهـربـاء الـوطـنـيـة في ا
اخلضراء او من مولـدات حديثة
دون دفع مــقـابل كــمـا يــخـضع له
ـــواطن الـــبـــســيـط الــذي يـــدفع ا
شـهـريـا نـحـو  250 الف ديـنار)
الفتـ الى انه (بعـد ايام واشـهر
ـزري يـطل مـدير من هـذا احلال ا
قدرة اعالم الوزارة ويؤكـد عدم ا

عــلـى اصالح احلــال) مــشـــددين
عــلى (رئـيـس الـوزراء مــصــطـفى
الــكـــاظــمي فــتح حتـــقــيق عــاجل
وفــــوري بـــشـــأن هـــذا الـــتـــلـــكـــؤ
قـصـرين عن تراجع ومحـاسـبـة ا
ساعـات الـتجـهـيز  واال سيـكون
لـنـا وقـفات احـتـجـاجـيـة غـاضـبة
ـــــطــــالب فـي حــــال تـــــســـــويف ا
ـشــروعــة وحق احلـصــول عـلى ا
اخلدمة). ويعتـزم مجلس النواب
تضييف وزيري الكهرباء والنفط
قـبلة إثـر التوجيه خالل األيام ا
الــــــذي أصـــــدره الــــــنـــــائب األول
ــان حـــسن كــر لـــرئــيـس الــبـــر
الـكـعـبي  لـلـوقـوف عـلى أسـبـاب
تـردي واقع الــكـهـربــاء في الـبالد
بشكل كبـير جداً. وطـالب الكعبي
بـ (بــــحـــضـــور الــــوزيـــرين امـــام
جلــــنـــــتي الــــنـــــفط والـــــطــــاقــــة
واخلدمات واإلعمـار النيـابيتان 
ـعـاجلـات واإلجـراءات ـنـاقـشـة ا
العملية التي من شأنها تعويض
الـنـقص احلـاصل في ضخ الـغـاز
االيـراني الى مـحـطـات الـكـهـرباء
وكـذلك تــزويـدهـا بــالـوقـود الـذي
الفتاً تعـمل به من وزارة الـنفط) 
الى أنه فـي (حــال عــدم مــعــاجلـة
األوضــاع اخلــاصـة بــالــكــهــربـاء
ضي خالل وقت قريب فسوف 
باإلجراءات اخلاصـة باستجواب
ـضي بــإقــالـتــهــمـا الــوزيـريـن وا
فوراً). ومنـذ نحـو اسابيع تـشهد
ـــدن انــعــدامــا شــبه تــام أغــلب ا
بتجهيز الـطاقة ووصلت ببعض
ـــــنـــــاطـق الى أقـل من ســـــاعـــــة ا
واحـدة بـالـيـوم  وأحـيـانا تـهـبط
الى الــــصـــفـــر األمــــر الـــذي دفع
أهــــالـي عـــدد مـن احملــــافــــظـــات
ومــنـهم مــواطــنـون فـي الـبــصـرة
ــــثـــــنى إلى والـــــقــــادســــيــــة وا
التـظاهـر أمام مـحطـات الكـهرباء
للمطالـبة بالتزود بـاخلدمة. فيما
حـــــذر نـــــواب مـن انــــهـــــيـــــار في
نظـومة الـكهربـائية بـشكل عام ا
فـي حــال لـم تــتـــخـــذ احلـــكـــومــة
إجراءات عـاجلـة مـحمـل إيـاها
مسؤولـية ذلك. وقال عـضو جلنة
الـنـفط والـطـاقـة الـنـيـابـيـة عـادل
احملـالوي ان (احلـــــــــكــــــــومــــــــات
تعاقبة فـشلت في معاجلة ملف ا

الكهرباء نتيجة لسوء االدارة في
الـوزارة وتــراكم مـلـفــات الـفـسـاد
وقد تـسبب هـذا الفـشل في زيادة
ـــشـــاكل الـــفـــنـــيــة الـــتي حـــجم ا
نـظـومـة الـكـهـربـائـية تـعـانـيـهـا ا
وانـعـكـس ذلك سـلـبــآ عـلى حـيـاة
واطن وعـلى قـطـاعي الصـنـاعة ا
واضاف والـزراعة بـشـكل كـبـير) 
ان (الكهرباء هي احملرك الرئيس
ـا يـدعو الى لـهذيـن القـطـاعـ 
مـعــاجلـات جـديـة وســريـعـة وفي
ـطــلـوب من هـذا الــصــدد فـأن  ا
رئيس الوزراء ان يتـصدى بشكل
ــعــاجلــات شــخــصـي في وضع ا
واحلـــلــول قـــبل فـــصل الـــصــيف
ـتـوقع استـمرار ادارة حيث من ا
هذه الـوزارة بهـذا الشكـل السيئ
نظومة سوف يؤدي الى انهيار ا
الكهربائـية بشكل كامل) ومضى
الى القول انه (الوقت للمجامالت
ـــزايــدات الـــســيـــاســيـــة عــلى وا
واطـن ويجب ان يـعمل حسـاب ا
اجلـميـع من منـطـلق ان مـصـلـحة
ــواطن أكـبـر من الـبـلــد وخـدمـة ا
ـواقع) وتـابع ان االشـخــاص وا
ـعـاجلـات اجلــديـة التـقف عـنـد (ا
اسـتـمـرار وزيــر مـتـلـكئ او مـديـر
عـام فــاشل في مـوقــعه والـواجب
الـوطني يـفـرض عـلى السـلـطـت
الــتـــشـــريـــعــيـــة والـــتـــنــفـــيـــذيــة
ـواطن الــتــشـخــيص احلــقــيـقـي 
الـــــضـــــعف والـــــفــــســـــاد ووضع
ـعاجلـات احلـقـيـقيـة الـتي تـنال ا

واطن). رضى الله وا
 من جـانبه  دعـا عـضـو الـلـجـنة
ذاتها أمـجد العقـابي في تصريح
ــالــيـة امس الى (إقــالــة وزيـري ا
والنـفط كونهـما اجلـهتـ األكثر
تسـببـاً في مـشكـلة نـقص الطـاقة
الــــكــــهــــربــــائــــيـــة) واضـــاف أن
(الـكـهربـاء لـيـست لـديهـا مـشـكـلة
بـتـجـهـيـز الـطـاقـة إال أن الـسـبب
الـرئـيس هـو اسـتـيـراد الـغـاز من
إيـــران وبـــســبـب عــدم تـــســـديــد
اليـة مسـتحـقات اجلانب وزارة ا
اإليـــرانـي اضـــطـــر األخـــيـــر إلى
ــــشــــغل إيــــقـــــاف ضخ الــــغــــاز ا
لـلمـحـطـات إلى الـعـراق مـا خلق
مـــــشــــكـــــلـــــة نـــــقص الـــــطـــــاقــــة

الكهربائيـة). 
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. ديـنــار كـحـد اعـلى لـلـمـواطـنـ
ـــــــــكـــــــــتـب االعـالمي واوضـح ا
ــنح لــلـمــصــرف ان (الــقــرض 
لــلـــمــواطــنــ لـــغــرض الــبــنــاء
واضـــافـــة الــبـــنــاء) مــؤكــدا ان
(الـتــعـلــيـمــات تـضــمـنت تــقـد
اجــازة بــنــاء في حــالــة الــبــنـاء
واضـافـة الـبـنـاء اصـولـية التـقل
ـتـبـقـيــة ثـمـانـيـة مـدة نـفـاذهــا ا
اشـهـر ابــتـداء من تـاريخ تـقـد
طـــلب احلــصــول عــلى الــقــرض
الـذي يـكـون تـسـديده  15 عـاما
من تـاريخ وضـع الـدفـعـة االولى
ــــــــــواطن حتـت تــــــــــصــــــــــرف ا

قترض). ا
 فـيــمــا اجــرت االمـانــة الــعــامـة
جملــلس الـوزراء تــعــديالت عـلى
ـمـنـوحـة لـلـمشـاريع الـقـروض ا
السكنية. وذكرت في بيان تلقته
(الزمان) امس انه (إستنادا إلى
مـا جــاء في تـوصـيـات إجـتـمـاع
الـلـجـنـة اخملـتـصـة بــوضع آلـية
ـنح الـقروض لـلـمـشـاريع بدون
فــــائـــدة أو فـــائـــدة مـــخـــفـــضـــة
رصودة بالغ ا باالستفادة من ا
شاريع واإلشراف لتمويل تلك ا
عليها بهـدف تفعيل دور القطاع
اإلقــتـصـادي اخلـاص وتــسـهـيل
إجراءاتها أجرت اللـجنة خالل
جـــلــســـتـــهـــا الـــرابـــعـــة بـــعض
الــــتـــعـــديـالت عـــلى مــــنح هـــذه

الــــــــــقـــــــــروض) واضـــــــــاف ان
(القروض للمشـروعات السكنية
تمنح بحـسب النسبة الـسكانية
للمحافظات ونسبة الفقر بواقع
ــئــة بــحــسب الــنــســبــة  60 بــا
ئـة بحسب السكـانية  و  40 با
نسبة الفقر كما تصرف قروض
صــــنــــدوق اإلســــكــــان لــــبــــنـــاء
الـوحدات الـسكـنـية الـتي ال تقل
مساحاتها عن مئة متر مربع أو
ـا ال يـتـجاوز إضـافـة الـبـنـاء و
عن  75 ملـيون ديـنار في مـراكز
دن واحملافظات و  60 مليون ا
دينار في أقضية محافظة بغداد
و  50 مـــلـــيـــون ديـــنـــار خـــارج
مـراكـز احملافـظـات بـدون فـائدة
ــــدة ســـداد ال تـــزيـــد عن 20 و
عــامـــا مــقــابل عـــمــولــة إداريــة
ـرة واحدة مـقـطـوعـة تـسـتـوفي 
ئـة من القرض قدرها خـمسة با
وبضـمان العـقار نـفسه وبكـفالة
صرف) وتابع الـبيان يقـبلهـا ا
ان (آليـات اإلقراض تـسري على
الـقـروض الـسـابـقـة لـتـشـمل مـا
تـبـقى من أقـسـاط تـلك الـقروض
لــلــمــبــادرة نـــفــســهــا من حــيث
ـدة اجلــديـدة تــوزيــعـهــا عــلى ا
عنى للقرض ونـسبة الفـائدة 
ــسـددة عــدم شــمـول األقــسـاط ا
ـــذكـــورة ســـابـــقـــاً بـــاآللـــيـــات ا

آنفــــاً). 
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اللقاء (االتفاق عـلى تشكيل جلنة
نــيـابـيــة مـشــتـركــة بـ الـبــلـدين
ــتـابــعـة اإلجــراءات احلــكـومــيـة
وتــــســـــريــــعـــــهــــا فـي مــــجــــاالت
ـنـاطق االسـتـثـمــار والـتـجـارة وا
احلــرة وتـذلــيل الــعـقــبــات الـتي

تواجه تلك اإلجراءات  وكذلك 
ـلـفات الـتـطـرق الى الـعـديـد من ا
شترك والقضايا ذات االهتمام ا
فـضالً عن تـبـادل وجـهـات الـنـظر
إزاء مـــا تـــشـــهـــده الـــســـاحـــتــان
اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة مـؤخـراً من
مـســتــجـدات وتــطـورات) بـدوره
قـدم الـغـا (تعـازيه إلـى الشـعب
الـعـراقـي بـضـحـايـا الــتـفـجـيـرين
اللـذين استـهدفـا ساحـة الطـيران
بـــبــــغـــداد) مــــديـــنــــاً (األعـــمـــال
دني اإلرهابية التي تستهدف ا
قـــالت في الــــعـــراق). بـــدورهـــا  
النائبة اال الطالباني  ان الزيارة
تـوجت بـاالتـفــاق عـلى اسـتـثـمـار
فـرص الــتـعــاون وتـشــكـيل جلـان
نـــيــابـــيــة بــ الـــبــلـــدين. وكــتب
الـطالـبـاني تغـريـدة عـلى تويـتـير
اطلـعت عـلـيهـا (الـزمان) امس ان
(زيــارتــنـــا الى الــكــويت مــثــمــرة
حـيث الـتقـيـنـا امـيـر البالد وولي
وباركنا العهـد ورئيس الوزراء  
نـاسبة انـتخابه رئـيسا للغـا 
جمللـس االمة  كـمـا اتـفـقـنـا عـلى
تـشـكـيل جلــان نـيـابـيـة مـشـتـركـة
وزيـادة الـتـعـاون والـعالقـات ب

البلدين).

من جــهـــته اعــرب الــصــبــاح عن
عن (مــوقف الــكــويت بــأن يــكـون
الـعــراق بـلـداً آمــنـاً يـنــعم شـعـبه
بـاالسـتـقـرار واالزدهـار كـمـا قـدَّم
تـعازيه احلـارة لـلـشـعب الـعراقي
بـضـحايـا الـتـفـجـيـرين األخـيرين
في بــــغـــداد) داعــــيـــاً اجملــــتـــمع
الدولي الـى (الوقـوف مع الـعراق
في مـــحـــاربــة اإلرهـــاب والــفـــكــر
تـطـرف).  كمـا هـنأ احلـلـبوسي ا
خالل الـــزيـــارة نــظـــيــره الـــغــا
نـاسـبة إعـادة انتـخـابه رئيـساً
جملـلس األمة الـكـويـتي وألعـضاء
اجملـــلس مــتـــمــنـــيــاً لـه الــســداد
والـــتــوفــيـق في خــدمـــة الــشــعب
الـكـويـتي الـشـقـيق. وجـرى خالل

الــتــقى قــبل عــودته الى بــغـداد 
ولي الـــعــهــد الــكــويــتي وبــحــثــا
العـالقات الـثـنائـيـة ب الـبـلدين
وتــــعـــزيـــز ســــبل الـــتــــعـــاون في
ــــا يــــخــــدم اجملــــاالت كــــافــــة و
مـصـلــحـة الـشـعـبــ الـشـقـيـقـ

وأهمية تـفعيل التـجارة وتنشيط
الـــقــطـــاع اخلــاص بـــ الــعــراق
والـكــويت) واضـاف ان (الــلــقـاء
تــطــرق الى األوضــاع الــتي تــمـرُّ
ــنـطــقـة وتــأكـيــد ضـرورة بــهـا ا
ـواجــهــة تـلك ــواقف  تــنـســيق ا
الـتــحــديـات) ودعـا احلــلــبـوسي
خـالل الــــلــــقــــاء إلى (مــــزيــــد من
التنسـيق والتعـاون لدعم العراق
في مـجـال اإلعمـار واالسـتـثـمار).
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ـــان مـــحـــمــد عـــاد رئـــيس الـــبـــر
احللبوسي الى بـغداد امس بعد
زيارة الى الكويت لبحث عدد من
لـفات والـتقى احلـلبـوسي قبل ا
مغادرته متـوجها الى بغداد ولي
الــعــهــد مـشــعل األحــمــد اجلــابـر
الـصــبـاح واتــفـقــا عـلى ضـرورة
ـــواجــــهـــة ـــواقـف  تــــنــــســـيـق ا
شـتـركة  فيـمـا هـنأ التـحـديـات ا
احلــلــبــوسي نــظــيــره الــكــويــتي
ــنــاســبـة مــرزوق عــلي الــغـا 
اعــادة انـتــخـابه رئــيـســا جملـلس
االمة الـكويـتي. وقـال بيـان تلـقته
(الــزمــان) امس ان (احلــلـبــوسي
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التي كانت مزروعة على الطرق)
وتــابع ان (الــقــوات عــثـرت عــلى
نــفق بــطــول عــشــرة امــتــار كــان
) مؤكدا ثابة ملـجأ لإلرهابي
ان (قــــوات احلـــشـــد ســــتـــواصل
واجــبــات الــتــفــتــيش لــتــطــهــيـر

ناطق). وتأم هذه ا
والـقت وزارة الـداخـلـيـة القـبض
واد على ثالثة متهم بتجارة ا
اخملــدرة في مــحــافـظــتي كــربالء
والـديـوانـيـة. وذكرت الـوزارة في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس أن
ـكافـحة ـديريـة الـعامـة  (مفـارز ا
ـؤثرات الـعـقلـية في اخملدرات وا
محافظـة كربالء تمـكنت من إلقاء
الــقـــبض عــلى ثـالثــة مــتــهــمــ

وضــــبـــطـت بـــحــــوزتـــهم  4االف
واضـاف و 300 حــبــة مــخـدرة) 
انه ( اتــــــــخــــــــاذ اإلجــــــــراءات
الـقـانـونـيـة الالزمـة بـحـقـهم وفق
ادة 28 وإحـالتـهم إلى أحـكـام ا
القضاء لينالوا جزاءهم العادل)
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أغتال مسلحون مجهولون مدير
مـــكـــتب رئــــيس جلـــنــــة الـــعـــمل
والـــشـــؤون االجـــتـــمــــاعـــيـــة عن
مـــــــحـــــــافـــــــظــــــة ديـــــــالـى رعــــــد
الدهلـكي.وقال الـدهلـكي في بيان
نـــعى فـــيـه (مـــديـــر مـــكــــتـــبه في
احملــافــظــة عــبــد الــقــادر جــســام
الـدلــيـمي وشــقـيـقـه فالح جـسـام
الــدلــيــمي الــلــذين اغــتـالــتــهــمـا
مجـاميع مـسـلحـة في احملافـظة)
وأضـــاف ان (الــشــهــيـــدين كــانــا
مـثـاال لـلـتـفـاني بـالـعـمل والـدفاع
عن حــقـوق ابــنـاء ديــالى وعـمال
بكل مـا لديـهمـا من جهـد اليصال
ــواطــنــ الى اجلــهـات صــوت ا
ذات العالقة حلل مشـاكلهم وهو
مـــا لـم يــرض بـه غـــربـــان الـــشــر
وجـيـوش الظـالم أشبـاه داعش).
فـــيـــمـــا عـــثـــرت قـــوات احلـــشـــد
الــشـعــبي عــلى نـفـق ومـضــافـات
تابـعة لـتنـظيم داعش في مـنطـقة
ــحـافـظـة صالح الـدين. الـعـيث 
وذكـــر إعـالم احلـــشـــد في بـــيـــان
تــلـقــته (الـزمــان) امس إنه (بــعـد
أيام من الهجوم اإلرهابي الغادر
على منـطقة الـعيث شرق  صالح
الـــدين نــــفـــذ الـــلــــواء الـــتـــاسع
باحلشد عـمليـة أمنية في مـنطقة
الـــعــيث والــقـــرى اجملــاورة لــهــا
ـالحـــقــة اخلـاليـــا اإلرهـــابـــيــة)
وأضاف أن (العـمليـة اسفرت عن
ـضـافـات الـعـثـور عـلى عـدد من ا
الـتـابـعـة لـفـلـول داعش اإلرهـابي
ورفع عدد من الـعـبوات الـناسـفة
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اطـلق مصـرف الـرافـدين قروض
ـشاريع الـصغـيـرة للـمواطـن ا
من اصــحـاب احملــال الـتــجـاريـة
بلغ يصل الى هن االخرى  وا
كـتب 25 مـلـيـون ديـنـار .وقـال ا
االعـالمي لــلــمــصــرف في بــيــان
تـــــلــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس انه
ـصـرف (تـمـاشـيـا مع سـيـاسـة ا
الـــهــادفـــة لـــتــنـــويع اخلـــدمــات
ـــقـــدمـــة ودعـــمـــا لالقـــتـــصــاد ا
ـشــاريع الــوطــني فـي تـمــويـل ا
اخملـتـلفـة والـتقـلـيل من البـطـالة
فـقـد وتـشـغـيل االيـدي الـعـامـلـة 
تـقـرر زيـادة مـبـالغ مـنح قـروض
ــشـــاريع الـــصــغـــيــرة الى 25 ا
مـلـيـون ديـنار) داعـيـا اصـحاب
ــــهن االخــــرى عــــلى احملــــال وا
مختلف انواعها الى (االستفادة
من هـذا القـرض والـتقـد عـليه
ـنتـشرة في ـصرف ا في فروع ا
بــغـــداد واحملـــافــظـــات). وحــدد
ـصــرف نــسـبــة الـفــائــدة عـلى ا
الودائع الثابتة والتوفير. وجاء
في وثيقـة للمـصرف انه (حسب
مـبــلغ الـتــوفـيــر سـتــكـون ســعـر
ــئــة بــيــنــمـا الــفــائـدة 4 5 بــا
للودائع الثابتـة ستكون الفائدة
5 ئـة لـلـستـة اشـهر و5 4 5 بـا
ئة  لعام واحد  و6  5 خالل با
ـصرف عن ). كـمـا اعـلن ا عـام
الــبــدء بــاجــراءات مـنـح قـروض
. ـوظـف الـبـنـاء لـلـمـواطـنـ وا
ــصــرف ولـــفت الى ان (فـــروع ا
نتشرة في بـغداد واحملافظات ا
بـــدأت بــاجــراءات مــنح قــروض
50  مـلــيـون ديــنـار لــلـبــنـاء في
قطعة أرض) مؤكدا ان (القرض
سـيكـون عـلى دفعـتـ وفي حال
ـقـتـرض فــسـيـتم مـنـحه رغــبـة ا
دفــعـة واحــدة). فـيــمـا اســتـأنف
مــصــرف الــرشــيــد تـرويـج مـنح
قـروض تــصل الى  50 مــلــيـون
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واكــــــدت الـــــوزارة فـي بــــــيـــــان امـس ان اســـــتــــــمـــــارة
الــتـــقــــــــــــــد تــبــقى مــتــاحــة لــغــايــة نــهــايــة الــدوام
ــوافق االول من ــقـــبل ا الــرســـــمـي من يــوم االثــنــ ا

قبل).. شباط ا
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اطـلـقـت وزارة الـتـعــلـيم الـعــالي والـبــحث الـعـلــمي قـنـاة
ركـزي لطـلبـة الـدور الثـالث من ذوي الشـهداء القـبـول ا
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واطن الى ان مغلوط) داعياً ا
سـؤولية فال (يكـونوا على قـدر ا
كن ألي لـقـاح مهـمـا كان عالج
الــوبــاء اذا لم يــحــصل تــطــبــيق
لـالجــراءات الـــوقـــائـــيـــة كــلـــبس
الـكـمـامــة والـتـبـاعـد االجـتـمـاعي
الـــذي لـألسف أصـــبـح نـــادراً في
العراق) ومضى البدر الى القول
(سـنـستـقـبل هـذا األسـبـوع ثالثة
اجهـزة حافـظة اسـتعـدادا لتـسلم
قـرر ارسال أول لقـاحـات فايـزر ا
دفعة مـنها نـهاية الربع االول من

هذا العام). 
بـــدوره  كــــشفَ عـــضــــو جلـــنـــة
الصـحة والـبيـئة الـنيـابيـة حسن
خالطـي عن أن مـــلـــيـــونـــا و600
ألـف جـــرعــــة من لــــقـــاح فــــايـــزر
ستصل الى الـعراق نهـاية شباط
ـقبل مـبـيـناً أن الـوزارة اتـفقت ا
مـبــدئـيـاً عــلى اسـتـيـراد ثــمـانـيـة
ماليـــ جـــرعـــة عـــبـــر مـــنـــصـــة
كــوفـاكس وســتـصـل في نـيــسـان
ــقــبل في حــ لم يــتم حتــديـد ا
الـكـميـة الـتي سـيـتم اسـتـيـرادها
مـن الــــلـــــقـــــاح الـــــبـــــريـــــطـــــاني
أســتــرازيــنـيــكــا الــذي يــبـدو أنه
أنـــــسـب من نـــــاحــــــيـــــة اخلـــــزن
والنقل.وقـال خالطي في تصريح
امـس إن (األنــــواع الــــثـالثــــة من
الـلـقاحـات  االتـفـاق عـلـيـها من
ـــتـــخـــصص في قـــبل الـــفـــريق ا
الـــوزارة  لــكــنـــهــا لـن تــصل في
وقـت واحـــد بل عــــلى دفــــعـــات)
مـــــشـــــيـــــراً إلـى أن (الـــــشـــــرائح
شـمـولة بـالـتلـقيـح ستـكون هي ا
األكــــثـــر عــــرضـــة لإلصــــابـــة من

سواها).
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رصـدت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
 804 حــاالت مـؤكــدة بـفــايـروس
كورونا وشفاء الف و 625 حالة
ـتفشي وبـواقع عشر من الوباء ا
ــوقف وفــيــات جــديــدة. واشـار ا
الـوبائـي اليـومي  الـذي اطلـعت
عـــلـــيه (الـــزمـــان) امـس ان (عــدد
الــفـحـوصــات اخملـتــبـريــة بـلـغت
اكثـر من  33 الف عـيـنـة مـشتـبه

اصابـتـها بـالفـايروس  حيث 
رصد نحو  804 اصابات مؤكدة
في عموم العراق) مشيرا الى ان
(معدل الشفاء اليومي بلغ 1625
حــــالـــة وبـــواقع عـــشـــر وفـــيـــات
جـديـدة) وتـابع ان (مــحـافــظـات
النـجف ودهـوك وكربالء وواسط
ومـيــسـان والــديـوانـيــة واالنـبـار
ونـيـنــوى وصالح الـدين وديـالى
اضـــافـــة الى بـــغــداد الـــرصـــافــة
ومـــديـــنــة الـــطب لـم يــتـم فــيـــهــا
تسـجـيل اي حـالة وفـاة جـديدة).
كما أعلنت الوزارة انها ستتسلم
خالل أيام أجـهـزة كشف الـساللة

اجلديدة لفايروس كورونا.
ــتــحــدث بــاسم الــوزارة وقــال ا
سيـف البـدر في تـصريح تـابـعته
(الـــزمــان) امـس (قــريـــبــاً وخالل
أيام سـتـكون الـوزارة قـادرة على
تــشــخــيص الــساللــة اجلــديـدة)
مؤكدة انه (لم يـتم تسـجيل حتى
اآلن أي إصــــابـــة بـــالـــفـــايـــروس

تحور في البالد) ا
 وتـابع ان (الـتـحـسن الـكـبيـر في
ـوقف الوبـائي أعـطى إنـطـبـاعا ا
اني العراقي داخل مبنى مجلس االمة الكويتيبــانــتــهــاء اجلــائــحــة وهــذا أمــر b∫ اعضاء الوفد البر Ë

كــمـا اعــتـقــلت شـرطــة مـحــافـظـة
الديـوانيـة مـتهـماً بـاخملدرات في
سيـطرة عـفك.وقـالت الشـرطة في
بــــيــــان امـس إن (قــــواتـــــهــــا في
سـيطـرة عـفك الـقت الـقـبض على
ـــتــهـــمــ الـــقـــادمــ من أحـــد ا
مــــحــــافــــظــــة ذي قــــار بــــاجتـــاه
الديـوانـية بـعـد أن وجد بـحوزته
اثـنـاء تفـتـيـشه كـميـة كـلـيـوغرام
من مـــادة الــكــرســتــال اخملــدرة)
ــتـــهم إلى وأشـــار إلى (إحــالـــة ا
اجلهات اخملـتصة لـلتحـقيق معه
التــخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيــة

بحقه). 
وفي كــركـوك  اعــلــنت الــشــرطـة
اجملـتــمـعـيـة عن  احـبــاط عـمـلـيـة
ابـتـزاز الـكــتـروني مـارسـهـا أحـد
األشـخــاص بــحق فـتــاة. وذكـرت
الـــــشــــرطــــة فـي بــــيــــان امس أن
(مــفــارزهـــا تــمــكــنت من احــبــاط
عمـلية ابـتزاز الكـتروني مـارسها
أحــد األشـخــاص بــحق فــتـاة في
مــحـــافــظــة كــركــوك) مــؤكــدا ان
(اجملتـمعـية تـمكنـت من الوصول
بـتز الذي تـعرف عـلى فتاة إلى ا
عبـر تطبـيق انسـتغرام وأوهـمها
بـرغــبـته بــالـزواج مـنــهـا مـهـددا
إياهـا بنشـر صورهـا على مواقع
الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي او دفع
مبالغ ماليـة أو الرضوخ لرغباته
الــدنــيــئـة) وتــابع ان (الــشــرطـة
واجـــهـــته بــاألدلـــة الـــتي تـــثــبت
ـته الــتي اعـتـرف تـورطه بــجـر
بـهـا واتـخـذت بـحـقه االجـراءات
االصــولــيـة الالزمــة بــعــد حـذف
مــــحـــتــــوى االبــــتــــزاز وتــــأمـــ
احلسابات الشخصية للفتاة).  رعد الدهلكي

ـنتـخب العراقي فـيمـا اعلنت قـناة (الـشرقيـة)  عن قيامـها بـنقل وقائع u‰∫ اعضـاء الوفـد الكويـتي بكـرة القدم يـصل البـصرة عشـية لـقائه با Ë

باراة اليوم حلظة انطالقها في الساعة السادسة مساء ا
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اجلـينات وتسـلسلهـا وب احلواسيب
بـالتالي نـدخل احلاسوب بالـتشخيص

ومحاكاة العلوم احلقة
امـا الـفـرع الـثـاني والـفـورنـسك دي ان
اي وهـو االدلـة اجلـنـائيـة  والـطـموح
بـان يكون قسم التـقانة االحيائـية كلية

مستقلة بعدة اقسام .
{ مـــا مـــدى شـــمـــول خـــريـــجي كـــلـــيـــتـــكم

سميات الطبية? با
- نــعم بــكل تــأكــيــد فــقــد شــمل كــتـاب
االمـانة العامة جمللس الوزراء خريجي
االقـــســام االربـــعــة بــالـــتــدرج الـــطــبي
ـالـية واصـبح لـهـا مـسـميـات بـوزارة ا

باالقسام االربعة.
{ افـهم من هــذا ان هـنـاك تـنــسـيـقــا بـيـنـكم

وب وزارة الصحة?
- نـــعم هـــنــاك مـــخــاطـــبـــات رســمـــيــة
وتــنــســيق عــال بــ كــلــيــتــنـا ووزارة
الـــصــحــة اذ قـــام عــدد من طـــلــبـــتــنــا
ـسـتــشـفـيـات الــفـلـوجـة بــالـتـطـبــيق 
وكـــــذلـك هــــنـــــاك عـــــدة اســـــاتـــــذة من
مـــســتـــشــفـــيـــات الــفـــلــوجـــة يــلـــقــون
مــحــاضـرات لــطــلـبــتــنـا وكــذلك الــقـاء
ـستشفيات  و مـحاضرات بقاعات ا
االتـفـاق مع مسـتـشفـى الفـلـوجة الـعام
بــتـوفـيـر قـاعـات دراســيـة ومـخـتـبـرات
ـستشفى تـخصصـية وباشراف مالك ا
تخصص اللقاء محاضرات لطلبتنا. ا
الك { كــأني ارى ان الـكــلـيـة تــعـاني قــلـة ا

التدريسي?
الك - لـالسف نــــعم نـــعــــاني نــــقص ا
الـتـدريـسي  والـوظـيـفي كـذلك الن مـثل
مـا تعلم ان كـليتـنا مستـحدثة بـجامعة
مـستـحدثة لـهذا نسـتع بـاحملاضرين
ستـشفيات الك ا اخلـارجي وكـذلك 
وبــــاقي الــــوزارات ونـــنــــتـــظــــر اقـــرار

وازنة لرفدنا بالدرجات الوظيفية. ا

ؤتمر والورش? { مشاركاتكم با
ـــركـــز االول - كــــلـــيـــتــــنـــا احــــتـــلـت ا
بـاالجنازات العـلميـة والتصـنيف برغم
ــؤتــمـرين قــصــر عـمــرهـا وشــاركــنـا 
عـلـمـي بـاجلـامعـة وكـانت لـنا بـصـمة
ـركز االول ونـعمل ـتـازة اذا اخذنـا ا
قبل عـلى عقد مؤتمر عـلمي في العام ا
ان شــاء الــله كــذلك اقـمــنــا خالل مـدة
جــائــحــة كــورونــا اكــثــر من  35نــدوة
وورشـــة عــمـل تــخـــصــصـــيــة ودورات

تطويرية.
{ كــيف تــمت مــعــاجلـة تــداعــيــات جــائــحـة

كورونا وما تاثيرها على الطالب?
- كــلـيــتـنـا عــلـمــيـة بــحـتـة الــهـدف من
تـاسيسها ان تواكب احلداثة والتعليم
االلـــكــتـــروني اذ نـــســقـــنــا مع مـــركــز
احلـاسبة بجامعة الـفلوجة بان يرفدوا
طـلـبـتنـا بـالبـريـد االلـكتـروني الـرسمي
واقـامة محـاضرات ودروس الكـترونية
قـــبـل جـــائـــحـــة كـــورونـــا حـــيث كـــان
االسـاتـذة يـلـقون احملـاضـرات بـالـطرق
االكــتـرونــيـة بــاالضـافـة الـى احلـضـور
الــفــعـلـي لـذا عــنــدمـا جــاء الــقـرار من
وزارة الـتـعـلـيم بـاالجتـاه الى الـتـعـلـيم
االلـكـتـروني فـكـان لنـا الـسـبق بـالـعمل
بـها وكان طـلبتـنا مهـيئ لـها حيث لم
يـعانوا مـشاكل تذكـر وعملـنا جاهدين
عـــلى  تـالفي ايـــة مــشـــاكل حـــدثت في
اضي في الـتعـلـيم االلكـتروني الـعـام ا
الـى ان وصلنـا في هذا الـعام الدراسي
ـسـتوى الـتعـلـيم االلكـتـروني مقـاربا

باشر. الى التعليم ا
{  افتـتاح دراسة مـسائـية هـذا العام في

كليتكم .. كيف كان االقبال?
- افــتـــتــحــنــا هــذه الـــســنــة الــدراســة
ـرضية ـسائـية لـقسمي الـتحـليالت ا ا
والــتـقــانـة االحــيـائــيـة ونـتــوقع جنـاح

عـــــيــــادة فـــــحص الـــــســــمـع وصــــرف
الـسـماعـات ومـا الى ذلك امـا خريـجو
الــــقـــسم الــــرابع وهـــو الــــكـــيــــمـــيـــاء
قدور خريجه فتح الـتطبيقية فيكون 
سـتحضرات مـعمل خاص به النـتاج ا
ـنــظــفـات اذ الــطــبـيــة والــتـجــمــيل وا
ـقــدرة الـكــامـلـة خلــريج هـذا الــقـسـم ا
بـافتـتاح مـصنع كـبيـر او حتى صـغير

ا يؤمن مصدر رزق له. بيتي 
{ وهل شهـدت اقبـاال من طلـبة احملـافظات

كان عنهم? وكيف تمت معاجلة بعد ا
- اسـتــقـبـلت الـكـلـيـة هـذا الـعـام نـحـو
500 طـالب مـنهم 100 مـن احملافـظات
االخــرى وال سـيــمـا اجلــنـوبــيـة و الن
االقـــســـام الـــداخـــلـــيـــة ال تــفـــتـــتح اال
بـاحلـاالت الضـروية حـسب تـوجيـهات
خـــلـــيـــة االزمـــة فـــقـــد فـــتـــحـــنـــا بــاب
االسـتضافة لكليات مناظرة  اما من لم
يجد كلية مناظرة  فنحن نحل مشكلته

بطريقة او اخرى.
ستقبلية للكلية? {  ما هي اخلطط ا

- نــحن بــصــدد دراســة تــطــويـر قــسم
الـكـيــمـيـاء الـتـطـبـيـقـيـة بـافـتـتـاح فـرع
بـاسم كيـميـاء دوائيـة اما يـكون قـسما
مــســتــقال او ضــمـن قـسـم الــكــيــمــيـاء
رحلة الـتطبـيقيـة يكون الـتخصص بـا
الـثالثة حيث ينشطر الى فرع االول
كــيـمـيـاء صــنـاعـيــة وكـيـمــيـاء دوائـيـة
ويــــــتــــــخــــــصـص االول ان ذاك فــــــقط
ـنـظـفات ـسـتـحـضـرات التـجـمـيل وا
الـصحية  والـثاني الكيمـياء الدوائية
ويكون متخصصا باالدوية وانتاجها.
وكـــذلك هـــنــاك دراســـة بــشـــطـــر قــسم
الـــتـــقـــانـــة االحـــيـــائـــيـــة الى فـــرعـــ
ـعلومـاتية احلـياتيـة والفورنسك دي ا
ان اي اذ  الـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــرع االول
الـبايـوانفـورماتـكس  يكـون دمجـا ب
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الـتجرية وال سيـما شهدنا اقـباال كبيرا
ــسـائــيـة في الــتــسـجــيل بـالــدراسـة ا
ــســائي بــعـد وعــنــد لـقــائي بــطــلــبـة ا
مــبـــاشــرتــهم اكــدت لــهـم ان كــلــيــتــنـا
ـسائي كالـصباحي تـتعامل مع طـلبة ا
بـالــضـبط وان االمـتـحـانـات الـنـهـائـيـة
ســـتـــكــون مـــوحـــدة بــ الـــصـــبــاحي

سائي. وا
وقـدمـنـا دراسـة لـرئاسـة اجلـامـعـة وقد
ـوافـقــة عـلـيــهـا وعـلـى افـتـتـاح تــمت ا
دراســة مــسـائــيــة لـقــســمي الـفــيــزيـاء
الـطبية والكيـمياء التطبـيقية في العام

قبل. الدراسي ا
{ ما هي معوقات عملكم?

كان بسبب قلة - تعاني الكلية صغر ا
ـــوازنــة لــذلك ـــوارد وتــاخــر اقــرار ا ا
نـتـمـنى ان يـتـم دعـمـنـا لـتـطـويـر مـكان
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أكد وزير النفط  إحسان عبد اجلبار
اســـمـــاعـــيل حـــرص الـــعــراق عـــلى
تطوير احلقول النفطية والغازية في
الــــعــــراق مـن خالل الــــتـــــعــــاون مع
ـيـة الـرصـيـنـة .ودعا الـشـركـات العـا
اسـمـاعـيل خـالل اجـتـمـاعه امس مع
ـثل شـركة هـالـيبـرتون فهـد نـصار 
األمريكية خلدمات حقول النفط إلى
ـشـتـرك في مـجال تـعـزيـز التـعـاون ا

النفط والغاز.
ــــثل شــــركـــة من جــــانـــبـه عـــبــــر 
هاليبرتون عن أمله في توسيع آفاق
شـاركة التـعاون الـثنـائي من خالل ا
ـشـاريع االسـتـثمـاريـة لـتـطـوير في ا

قطاع النفط والغاز. 
وكــان الــعــراق قــد طــرح هــذا الــعـام
مــشـــاريع عــمالقــة لـالســتــثــمــار في
قطـاعي الـتكـرير واالسـتـثمـار األمثل
للغاز لسد متطلبات البالد للسنوات
ــقـبـلــة وخـاصـة فـي مـجـال تــولـيـد ا

الطاقة الكهربائية. 
ـدني وقع رئـيس ســلـطـة الــطـيـران ا
الــعــراقي نــائل ســعـد عــبــد الــهـادي

كن الي  جـهاز امني  ان يصلح نفسه بنفسه  لم يحدث ذلك في اي مكان ال 
صـلحة بالـعالم كـله  واالصح تكـلف جهـات وطنـية لـيست لـها مـصالح سـوى ا

العليا للوطن باجراء التغييرات .
بالـنظر للـعجز باصالح االمن الـعراقي وهي نتاج من سـابقاتهـا من احلكومات
ـاضية وسـيطرة (نهج باتـباعهـا النهج الـعشوائي بـادارة االمن خالل ١٥ سنة ا
الـفـرديـة والـشـخــصـنـة والـقـائــد االوحـد ٨ سـنـوات) والنـقــاذ الـبـلـد اصـبح من
الـضـروري عـقـد (مـؤتمـر وطـني غـيـر حـكـومي) الصالح االمن الـعـراقي بـرعـاية
ثلو منـظمة دولية مخـتصة او حتالف سياسي عـراقي يحضره 
كـافة االحـزاب واالجـهزة  االمـنـيه ومجـلس االمن الـوطني
ــانـــيــة وخـــبــراء واعــضـــاء جلــنـــة االمن والـــدفــاع الـــبـــر
ــجـال االمن لــتـقـد ووثــيـقه مــتـفق عـلى ومـخــتـصـون 
ـكن ان مـبــادئـهـا  االصـالحـيـة وتــكـون وثـيــقه شـرف و
تكون خارطة طريق لالصالح ملزمه للحكومه احلالية

بناية مجلس القضاءاالعلى
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قــررت كـلــيـة الـعــلـوم الــتـطــبـيـقــيـة في
جـامـعـة الـفـلـوجـة تـوسـيع الـقـبـول في
ــسـائـيــة وافـتــتـاحــهـا بـكل الــدراسـة ا
اقـسـامهـا واكد عـمـيد الـكلـيـة الدكـتور
هدي لـ (الزمان) . وجود محمد جبير ا
خـطط لتطـوير اقسـام في الكـلية بـينها
قـسم الـكيـميـاء الـتطـبيـقـية وفـيمـا يلي

نص اللقاء: 
{  كلية العلوم التطبيقية في جامعة الفلوجة
هي كـلـيـة مـستـحـدثـة فـيـالـيت تـقـدم لـنـا نـبذة

مختصرة عنها.
- تـاسـسـت الـكـلـيـة عام 2019/2018 
مـتـضـمـنـة اربعـة اقـسـام وهي الـتـقـانة
ــرضــيــة االحــيــائـــيــة والــتــحــلــيالت ا
والـــفــيـــزيــاء الـــطـــبــيـــة والــكـــيــمـــيــاء
الـتطـبيقـية الستـيعاب طـلبة احملـافظة
وواجــهـة لــلـمـحــافـظــات االخـرى وكـان
هـدفنا االساس ان نـحاكي سوق العمل
وان نـخـرج طلـبة ال يـنتـظرون الـتعـي
ـا يكونوا بـالدوائر احلكـومية فقط وا
مــسـتــعــدين بـالــعــمل اخلـاص اذ عــنـد
تـأسـيس الكـلـية   االتـفـاق بان تـكون
مـخـرجـاتـهـا عـلـوم حـقيـقـيـة تـطـبـيـقـية
حتــاكي ســوق الــعــمـل لــذا افــتــتــحــنـا
االربــعـة اقــســام انـفــة الـذكــر  لـيــكـون
خـريج كليـتنا باسـتطاعته افـتتاح عمل
خـاص به يغنـيه عن التعـي اذ نخرج
طالب قـــســمي الـــتــقـــانــة االحــيـــائــيــة
ـرضـيـة بـاسـتـطـاعـتـهم والـتـحـلـيالت ا
افـتـتـاح مـختـبـرات طـبـية بـيـنـمـا قسم
الـفيـزياء الـطبـية الـذي يتـضمن فـرع
االول ســمـعي والـثـانـي بـصـري يـكـون
بـاسـتـطـاعة خـريج فـرع الـبـصـريات ان
يــفـتـتح عـيـادة لـفــحص الـبـصـر وعـمل
الــنــظـــارات الــطــبــيــة امــا خــريج فــرع
الـسـمـعـيـات فـيـكـون بـاسـتـطاعـته فـتح
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عميد كلية العلوم التطبيقية يتوسط الصورة

مــذكــرة تـفــاهم مع شــركــة فـرنــســيـة
وصل الدولي برعاية لتأهيل مطـار ا
األمـــانـــة الــعـــامـــة جملـــلس الــوزراء
بحضور األم العام جمللس الوزراء
حــمــيـــد نــعــيـم  الــغــزي والـــســفــيــر
ـثل الـشـركة الـفرنـسي في بـغـداد و

وصل.   الفرنسية ومحافظ ا
WÝ«—œ œ«bŽ«

وبــيــنت الــســلــطــة في بــيــان تــلـقــته
(الــزمـان) امس أن (مــذكــرة الـتــفـاهم
ADPI تــــــاتـي مـن قــــــبـل شـــــــركــــــة
الفرنسية ضمن منحة مقدمة للعراق
والـــتـي ســـتـــكـــون أولى اخلـــطـــوات
لغرض اعـداد الدراسة الـكاملـة لتقيم
جمـيع األمـور واخلـطـوات والتي من
ـوصل شـأنـهـا أعــادة إعـمـار مـطـار ا

الدولي).  
وبحث مسـتشار االمن الـقومي قاسم
االعـرجي مع الـسفـيـر االمـريـكي لدى
بـغـداد مــاثـيـو تـولـر  ,الـدعم الـدولي

للعراق في مواجهة االرهاب. 
وذكـر بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(اجلـــانـــبـــ بــحـــثـــا الــدعـم الــدولي
لـلـعـراق في مـواجـهـة اإلرهاب ضـمن

Issue 6875 Wednesday 27/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6875 االربعاء 13 من جمادى االخرة  1442 هـ 27 من كانون الثاني (يناير) 2021م

بغداد
 Í—uO  ÂUNÝ

 U “ô« WO×{ nþu*«

ــوازنـة قـاب قـوسـ أو أدنى من الـتــصـويت في مـجـلس الـنـواب.. بـات قـانـون ا
الية حول استقطاعات الرواتب ورغم التـناقض في تصريحات اعضاء اللجنـة ا
اال ان ما تـرشح من أنباء عن ابدال االسـتقطـاع بضريبـة الدخل هو السـيناريو

االقرب للتمرير.
وفي متـابعـة سريـعة لـلقـوان الـوضعـية في الـعراق جنـد ان احلكـومة ومـجلس
الـنـواب اسـتـنـدا الى الـقانـون رقم 113 لـفـرض هذا الـنـوع من الـضـريـبـة وهو
نـحل في الـعام 1982 وبـذلك فأن القـانـون الذي شـرعه مـجلس قـيـادة الثـورة ا

هذا االجراء استوفى الشرط القانوني األول.
ادة 28 اوال من الـدستور العراقي التي تنص كـما ان هذا القانون يتطابق مع ا
على "ال تـفـرض الـضرائـب والرسـوم وال تـعـدل وال جتبـى وال يعـفى مـنـها اال

بقانون"..
ـادة الـدسـتـوريـة  28في فـقـرتـهـا ثـانـيـا تـنص: "يـعـفـى اصـحـاب الـدخول لـكن ا
ساس باحلد االدنى الالزم للمعيشة". ا يكفل عدم ا نخفضة من الضرائب  ا
ذكور لذا وجب ان حتـدد اجلهات ذات الـعالقة "احلد االدنى الالزم لـلمعيـشة" ا
ادة 28 قـبل فـرض ايـة ضـرائب او اسـتـقـطـاعـات جـديـدة. عـلـمـا ان احلد فـي ا

وازنة. االدنى متغير وعليه يجب مراجعته سنويا مع قانون ا
ـوظف وعائلته اذا ـعيشة ا ساس  فالى اي مـدى يكفل فرض الـضريبـة عدم ا
ـوظـفـ لـديـهـم الـتـزامـات مـالـيـة السـيـمــا ان مـعـظـمـهم يـسـكن عـلـمـنــا جـمـيع ا
بااليـجار بسبب ازمة السكن اخلـانقة والتي تكلفه نـسبة عالية من الراتب هذا
ـلبس وأجور أكل وا الـية االخرى ومـتطـلبـات العـيش من ا اضافـة الى االعبـاء ا
الـكـهـربـاء واخلـدمـات الـصـحـيـة واالتـصـال وغـيـرهـا من الـنـفـقـات الـتي يـصـعب
ـوظف –في الـظـروف الـطـبـيـعـيـة- تـغـطــيـتـهـا من الـراتب لـوحـده وبـذلك يـكـون ا
بحاجـة الى مصدر اضافي لسد هذه النفقات وهـذا ما يلجأ اليه عدد غير قليل

منهم..
ـوضــوع االخـر لـو اجـريــنـا مـسـحــاً لـلـمـوظـفــ الـذين اقـتـرضــوا من الـبـنـوك ا
ـئــة مــنـهم قــد اضــطـرتــهم الــظـروف ـصــارف ســنـجــد ان اكــثـر من 90 بــا وا
لالسـتـدانـة وهم بذلك يـدفـعـون مبـالغ غـيـر قـليـلـة لـسداد االقـسـاط اضـافة الى
ترتبة على هذه القـروض والسلف. وبالعودة الى الوراء مبـالغ الفوائد اخلياليـة ا
ـركزي قام قـبل فترة قصـيرة برفع قـيمة الدوالر امـام الدينار قلـيال فان البنك ا
ـئة وهي نسبـة عالية شكـلت هي االخرى عبئاً الـعراقي بنسبة تصل الى 22 با
ـوظـفـون وهي الـنــسـبـة نـفـسـهـا الـتي عـلى اصـحـاب الـدخل احملــدود ومـنـهم ا
ـوازنة وفي قـيمـة الرواتب والـنفقـات اذا علـمنـا ان اكثر وفرتـها احلكـومة في ا
ـئــة من ايـرادات الـدولــة تـأتي من بــيع الـنــفط وتـتــقـاضى عـائــداتـهـا من 94 بـا

بالدوالر وهذا يعني انه  تخفيض الرواتب سلفاً بذات النسبة.
اخلطـوة التي اقـدمت علـيهـا احلكـومة بـفرض الـضرائب ال
تبـرير لـها وال تسـتنـد الى اية فـلسفـة اقتـصاديـة كما ان
رهـن االصالح بـالـرواتب هــو خـيـار غـيــر مـوفق يـعـكس
الــفـشل في الـسـيـطــرة عـلى ايـرادات الـدولـة واحلـد من

ليارات من الدوالرات. الفساد الذي اهدر مئات ا

صطلح الغريب على مسامعنا..الدولة العميقة كثيرا ما نسمع بهذا ا
ترى ماذا يعني مصطلح الدولة العميقة ومن يديرها ?

حـسب مـفـهـومـنـا هي ان تـكــون هـنـاك دولـة داخل دولـة وشـخـصـيـات تـديـر تـلك
صاحلها. الدولة من الباطن 

وهذا ما نراه في بلدنا العراق لالسف .
ثل االف الناخب وال تكون لديه رغبة خلدمتهم. فاليعقل ان ينتخب نائب 

واليعـقل ان يتم تعيـ وزير وال تكون لـديه رغبة في تأديـة واجبه على أكمل وجه
لينجز  اعماال في دورته ويترحم عليه الناس بعد مغادرته.

اذن اين يكـمن اخللل ومن الذي يدير البلد?. فلم نر مسؤوال طوال الثمانية عشر
واطن . عاما يعمل خلدمة الوطن أو ا

ال أعـمـار  لـلـجـــــــسـور والمـدارس حـديـثـة والمــسـتـشـفـيـات مـجـهـزة وعـصـريـة
والمـتــرو وال انـفـاق وال تـأمــ صـحي لـــــــــكـبــار الـسن وال اجنـاز ريـاضي وال
إنـتـاج فـني وال ادبي من قـــــــــــــبـل الدولـة األمـر يعـتـمد عـلى جـهـود شخـصـية

فقط.
وارد التي تنعش اقـتصاد أكبـر الدول وأكثرها سـكانا .النفط لدينـا الكثيـر من ا
ـوانئ والــضـرائب وايـرادات الـعـتـبـات ــنـافـذ احلـدوديـة وا ـعـادن وايـرادات ا وا

قدسة وغيرها ..  ا
تـقـدمة ـوارد لبـنـاء واعـمار الـبـلد لـكـان بلـدنـا من اول الـدول ا لـو سـخرت تـلك ا

واطن العراقي اسعد مواطن . .ولكان ا
لـكن لم يــحـصل هــذا الن من  انـتــخـابــهم هم مـجــرد مـوظــفـ عــنـد األحـزاب

يتبعون تعليمات احزابهم ..
ـا هنـاك دولة ومن يديـر الـبلـد ليـس هؤالء ال الـنواب وال الـوزراء وال احلـكومـة إ
ـقدرات خـفيـة مـتمـثلـة بـشخـصـيات لـها مـصـالح هي من تديـر الـدولة وتـتـحكم 
الشـعب .فمـا معـنى ان يضـطـهد ويـذل ثالث مـليـون مواطن ألجل ان يـعيش كم

واحد مرفه هو وحاشيته ولهم كل موارد البلد.
اذا?

االحتـرك مـشـاعركم دمـوع األمـهات الـثـكـالى ..واأليتـام وكـبـار السن  والـشـباب
ريض العاجز عن دفع فاتورة الدواء. العاطل.. وا

ماذا اذكر لكم لتتحرك مشاعركم  
أنـتم حـتى التـشـاهـدون االخـبـار والـبـرامج وصـور الـنـساء الـتي تـعـمل في جـمع

النفايات .أو في معامل الطابق وسط الدخان. 
أنـتم التـشاهـدون خـريج كلـيـة حمـاال في الـسوق أو يـبـيع شايـا لـينـتـهي به األمر

وسط الشارع غارقا بدمه وابريق الشاي بيده .
 ابنوا قصورا وامألوا البنوك باالرصدة لكن انتبهوا للفقير فتلك خيرات بلده .
النغادروا ابقوا. ألنكم بنيتم امجادا ألنفسكم ولن تتركوها

ـلك سـوى .لـكـن أعـيـدوا حــســـــــــابـاتــكم.. الـفــقـيــر ال 
الدعاء   .

الدعاء اما عليكم أو لكم اختاروا.

الـكلية وال سـيما ان اعداد الطـلبة اكثر
بـكثـير من خطـة االستيـعاب اذ كان من
ـــقــــرر اســـتـــيـــعـــاب  200طــــالب في ا
ـرحلة االولى صبـاحي لكن استـقبلنا ا
اكـــــثـــــر من  600طـــــالب  لـــــذا ادعــــو
ــســـؤولـــة والـــداعــمـــة من اجلـــهـــات ا
ـكان وحل خاللـكم لـدعـمـنـا لـتـوسـيع ا

عوقات. ا
{ كلمة اخيرة.

- اشــكـركـم جـدا واقــدر تـعــبــكم مـعــنـا
وهـذا يــدل عـلى حـرصـكم الـعـالي عـلى
دعـم مـؤســســات الــتــعـلــيم  واحب ان
ابـشركم بان التعلـيم بخير برغم كل ما
ضي يـشـوب الـعـمـليـة لـكن مـسـارنـا 
عــلـى الــطــريق الــصــحــيح وبــتــكــاتف
اجلـهود لن نـتخـلى عن  اجنـاح عمـلية

التعليم .

وأشار قاضي التحقيق إلى "صعوبة
وضع حد لهذه اجلرائم لكون مواقع
التواصل االجتماعي متاحة للجميع
وبــإمــكـان من يــسيء اســتــخـدامــهـا
إنــشــاء أســمــاء مــسـتــعــارة لــلــقـذف
والـتــشـهــيـر بـاآلخــرين وهـذه إحـدى
عرقالت الـتي تواجه القـضاء بهذا ا
الـصـدد" مـوضـحـا أن (الـتـعـبيـر عن
الـــرأي او االنـــتــــقـــاد عـــبــــر مـــواقع
التـواصل االجتـماعي ال يـعتـبر قـذفا
او تـشهـيـرا اال اذا كـان قـد بـني على
ــســاس بـالــشــخص دون وجه حق ا
ومخـالف لقـواعد الـتعـبيـر عن الرأي
وجتـــــــاوز حــــــــدود االخالق واالداب
الــعـــامــة إذ ال بــد ان يــكــون الــطــرح

واالنتقاد بناء للمصلحة العامة).
من جــهـتـهـا أكــدت قـاضي مــحـكـمـة
جــنح الــرصــافــة هــنــد عــبــد الـرزاق
احـــمـــد في حـــديث لـ"الـــقــضـــاء" أنه
(نـتـيـجــة لـكـثـرة اسـتـخـدام
مــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصـل
ــــشــــاكل االجــــتــــمــــاعي وا
الـنــاجـمــة عـنـهــا اصـبـحت
هناك حاجـة ملحـة  لتعديل
ــواد اخلـــاصــة بــدعــاوى ا
الـــقـــذف والـــتـــشـــهـــيــر الن
قـــانــون الـــعــقــوبـــات عــنــد
تشـريـعه  في عام 1969 لم
يـــــكن هـــــنــــاك شـي اســــمه
انـــــتــــــرنــــــيت أو وســــــائل
ـا تــواصل اجــتــمـاعـي وا
كـــانت هــنــاك مـــطــبــوعــات
واهــمـهــا الــصـحـف والـتي
هـي االخـــــرى لـم تـــــكـن في
مـتـنـاول اجلـمـيع وال يـقـوم
الـــكـل بـــقـــراءتـــهـــا وحـــتى
الــتــلــفــاز لم يــكـن مــتـداوال

انـــذاك). وأضـــافت عـــبـــد الــرزاق أن
"الــــزمن احلـــــاضــــر مــــخــــتـــــلف عن
الـــظــــروف الــــتي صــــدر اثــــنــــاءهـــا
الـقانـون بـالتـالي فـأن االمر بـحـاجة
ادت 434 الى اجراء تـعديل عـلى ا
ــا و 433 من قــانــون الــعــقــوبــات 

يتالءم مع واقعنا احلالي.
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وفي هـــذا الـــســيـــاق ذكـــرت قــاضي
ـــادة 433 من قـــانـــون اجلـــنح أن "ا
العـقوبـات نصت عـلى ان القـذف هو
اســنــاد واقــعــة مـعــيــنــة الى الــغــيـر
بـاحـدى الـطـرق الـعالنـيـة والـتي من
شـأنهـا لـو صـحت ان  تـوجب عـقاب
من أسـندت الـيه و احـتـقاره عن أهل

وطنه.
ـادة تـعـاقب وأشـارت إلى أن "هــذه ا
باحلـبس من سـتة أشـهـر إلى خمس
سنـوات مع غـرامة مـالـية أو بـإحدى
هات العـقوبت كل من قـام بالقذف
او التـشهيـر على شـخص سواء كان
شـخـصـيــة  عـاديـة او عـامـة بـإحـدى
طـرق الـنـشــر سـواء في الـصـحف او
ـطبـوعـات او بـإحـدى طرق االعالم ا

االخرى.
وأوضــــحت ان (مــــواقـع الـــتــــواصل
االجـتـمـاعي عـامـة مـثل الـفـيس بـوك
وتــويــتــر واالنــســتــغــرام تــعــبــر من
الـطـرق الـعالنـيـة ومـتـداولـة من قـبل

طبوعات). اجلميع اكثر من ا
وعن حـريـة اآلراء الـشـخـصـيـة لفـتت
إلى أن "حـريـة الـرأي والـتـعـبيـر حق
ـادة  38 منه كـفـله الـدسـتـور وفق ا
لكن هذا احلق يعطي للمواطن حرية
ـعـروفـة االنـتـقـاد لـلـحـاالت الـعـامـة ا
والــشـخــصـيــات الـعــامـة دون قــصـد
ــسـاس الــتــشــهــيــر او االســاءة او ا

الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي في الــبالد
بــدأت مـحــاكم الــتـحــقـيق تــسـتــقـبل
يـومــيـا عـشـرات الــدعـاوى اخلـاصـة
بعملـيات القذف والـتشهيـر عبر تلك
ـــــــــواطـــــــــنــــــــ او ـــــــــواقـع مـن ا ا
الــشـخــصـيــات الـعــامـة" مــبـيــنـا أن
"قانون العقوبات العراقي النافذ في
مـــــواده 433 و434 و 438  و 363
تطـرق لـلجـرائم اخلاصـة بـالتـشهـير
او القـذف وحدد عـقـوبتـها بـاحلبس
من مــدة ســـنــة الى خــمس ســنــوات

كحد اقصى للعقوبة.
وفي تـعلـيق إلى "الـقـضاء" ذكـر عـبد
الـــقــادر أن "اغــلب قـــضــايــا الــقــذف
ـواقع الغرض والتشـهيـر على تلك ا
الـي ونعـتـبـرها من مـنهـا االبـتـزاز ا
االمــور الــغــريــبــة والــدخــيــلــة عــلى
مـجتـمـعـنا الـعـراقي الـتي سادت في

اآلونة األخيرة.
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بــاالمــور الـــشــخــصـــيــة لـــلــشــخص
قصود او الفرد وعائلته دون دليل ا
ـعـنى ان يـكـون االنـتـقاد مـؤكـد أي 
بــنــاء هـــدفه تــســلــيط الــضــوء عــلى
الــظـواهــر الـســلـبــيـة دون ان يــكـون

القصد االساءة او التشهير فقط".
وعن إجــراءات نـظــر هـذه الــدعـاوى
قـــالت بـــأن (الــــقـــضـــايـــا اخلـــاصـــة
بدعاوى التشـهير عادة ما حتال الى
خـبـراء قـضــائـيـ مـتـخـصـصـ في
هـذا اجملـال لـبـيـان فـيـمـا اذا كـان مـا
اسنـد للـمتـهم يشـكل قذف وتـشهـيرا
من عـدمه ويكـون الـرأي الـذي يـقدمه
اخلــبــيــر فـي الــغــالب مــوضع نــظــر
وضوع ا تستـند اليه محـكمة ا ور
كـاساس لالدانـة واحلـكم) مـوضـحة
ـادة الـقـانـونـيـة انـفـة الـذكـر لم ان (ا
تــمـيـز في عــقـوبــتـهـا عــنـد ادانـة أي
متهم وللمحـكمة عند االدانة واحلكم
ـدان بـالـتـعـويض بـالـعـقـوبـة الـزام ا
شتكي الذي يتناسب مع ما اصاب ا
ـا يقـدره اخلبراء من من ضرر وفـقا 
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أكــد قـضــاة مــتـخــصـصــون بـالــشـأن
اجلـــزائـي تـــلـــقي احملـــاكم عـــشـــرات
الــدعـاوى اخلــاصـة بــجـرائم الــقـذف
والــتــشــهــيــر يــومــيــا بــســبب ســوء
اســـــتـــــخــــــدام مـــــواقع الــــــتـــــواصل

االجتماعي
وفــيـمــا لــفت الـقــضــاة إلى صـعــوبـة
وضع حـد لــهـذه اجلـرائم لــكـون تـلك
ـواقع مـتـاحـة لـلـجـمـيع ومـتـنـوعـة ا
دعوا الى ضـرورة اجراء تعـديل على
واد اخلـاصة بقـضايـا النشـر لكون ا
قـانـون الـعــقـوبـات الـنـافـذ واخلـاص
بـنــظـر هـذه الــقـضـايــا شـرع في عـام
 1969وهي مــدة طـــويــلــة ال تــواكب

التطور التكنولوجي احلالي.
وقال قـاضي محـكـمة حتـقيق تـكريت
مــصـطــفى عـبــد الـقــادر في حـديث لـ
الـــقـــضـــاء "مـــنــــذ انـــتـــشـــار مـــواقع
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ـتـخـيل يـقـيم نـادي الـسـرد  فـي احتـاد ادبـاء الـعـراق  جـلـســة حـواريـة عن (ا
الــصــحـــراوي في ادب حــامـــد فــاضل) ضـــحى الــيـــوم االربــعــاء  في قــاعــة
اجلواهري الـكائنـة بساحـة االندلس . ويديـر اجللسـة الروائي  حسن الـبحار
شاركـة النقاد وتسلط الضـوء على التجـربة السرديـة للروائي حامـد فاضل 
ي ونـخـبة من فاضل ثـامـر- حـمدي الـعـطار- عـلـوان السـلـمان - عـيـال الـظا

االدباء.

وأشــار إطـــار الـــتــحـــالف الـــدولي) ,
األعرجي إلى أن (العـراق يتطلع إلى
اســـتــمـــرار دعم الـــتــحـــالف الــدولي
لـلـقضـاء عـلى بـقـايـا داعش وتـبادل

.( علومات بشأن اإلرهابي ا
من جـانــبه اعـرب تـولــر عن (تـعـازيه
لـــذوي شـــهـــداء ســـاحـــة الـــطـــيــران
وشــهــداء قــوات احلــشــد الــشـعــبي
الذين تصدّوا لـلمجامـيع اإلرهابية),
واضـــاف ان (ازمــــة بالده مع إيـــران
مـــازالـت مـــوجـــودة وأن واشـــنـــطن
تسعى حللها بالطرق الدبلوماسية),
واشـار الى ان ( احلل الــدبـلـومـاسي

يحتاج إلى جهود مضنية). 
كــمــا نــاقش االعــرجي مـع الــســفــيـر
الــلـــبــنــاني لــدى بـــغــداد عــلي اديب
احلـبــحـاب ,اسـتــمـرار الــتـعـاون في

مجال مكافحة االرهاب .
 وذكــر الـــبـــيـــان ان (الـــلـــقــاء بـــحث
ـــشــتــرك بــ الـــبــلــدين الــتــعــاون ا
وجـــهــود الــتــنــســيـق في مــكــافــحــة
بـحـسب االرهـاب) ,واكـد االعـرجي  ,
الـــبــيــان (وقـــوف الــعــراق حـــكــومــة
وشــعــبــا مع األشــقــاء الــلــبــنــانــيـ

وتــــقــــد الــــدعم الـالزم في مــــجـــال
ـسـاعـدات اإلنــسـانـيـة واسـتـعـداد ا
الـعـراق الـدائم لـلـتـعاون مـع أشقـائه

وأصـدقـائـه لـتـخـفــيف الـتـوتـرات في
نطقة والعالم). ا

بـدوره لـفت احلــبـحـاب االنـتـبـاه الى

(استمرار بالده بالتعاون مع العراق
في مجـال مكـافحـة اإلرهاب وخالياه

النائمة).

شـتكي عـند مبـلغ وبنـاء على طـلب ا
حتـقق الـضـرر ولـهـا -أي احملـكـمة-
شـتـكي حق مـراجـعـة احملاكم مـنح ا
دنية للمطـالبة بالتعويض اذا كان ا
الـــفـــصل مـن شـــأنه تـــأخـــيــر حـــسم

الدعوى اجلزائية).
وعن عـــدد الــدعـــاوى الــتـي تــعــرض
مــحـكـمــتـهـا  قـالـت "تـعـرض عــلـيـنـا
يومـيا دعـاوى يتـراوح عددهـا ماب
(10-15) دعوى وهذا يفسر ارتفاع
مستوى الثقافة الـقانونية لدى عامة

الناس.
وكــشــفت عن اغــرب الــدعــاوى الــتي
عـرضت عـلـيـهـا وهي دعـوى تـعرض
فيـها "طـبيب وطـبيبـة للـتشـهيـر عبر
مــــواقع الـــــتــــواصل االجـــــتــــمــــاعي
(الفـيـسبـوك) وبعـد الـتحـري اتضح
ان هـذا الـتـشـهـيـر هـو من زمـيل لـهم
وبـاالخـتـصـاص نفـسه والـسـبب انه
كــان مـعـجــبـا بـهــا وشك بـان لــديـهـا
عالقـة بـزمـيـله فـيـمـا بـعد وانـه يروم

خطبتها فبدأ بالتشهير بهما.
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نـــاقش رئـــيس مــجـــلس الـــقــضــاء
االعلى فائق زيـدان مع وزير العدل
ساالر عـبد السـتار محـمد عددا من

شتركة.  واضيع ا ا
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(اجلـانبـ اتفـقا خالل الـلقـاء على
تـــنـــســيـق اجلــهـــود في اجلـــوانب

شتركة ب القضاء والعدل).  ا
كـما اسـتقبـل زيدان الـقائم بـأعمال
السفارة الهولندية روخاس برونك
وبــحـثــا مـبــادرة هــولـنــدا لـتــقـد
الــــدعم إلى الـــقــــضـــاء في مـــجـــال
حـقـوق اإلنـسـان. وذكـر الـبـيان انه
(جــرى خالل الـلـقــاء بـحث مـبـادرة
احلكـومة الـهولـنديـة لتـقد الدعم
إلـى الــقـــضــاء في مـــجــال حـــقــوق

اإلنسان). 

وعــقــد مـجــلس الــقــضـاء جــلــسـته
الـــرابـــعـــة حـــضــوريـــاً امس االول
نــاقش خـاللــهــا بـــرئــاســة زيـــدان 
إصـــدار أعـــمــــام الحق يـــتــــضـــمن
تسمية قضاة حتقيق وجنح للنظر
بـقـضــايـا الـعــنف األسـري. واشـار
الــبـــيـــان الى ان (زيـــدان بــارك في
نتـسبي اجمللس مسـتهل اجللـسة 
جنــاح احــتــفــالــيــة يــوم الــقــضــاء
شـاركة عـدد محدود من العـراقي 
الــقـضــاة وأعــضـاء االدعــاء الــعـام
بـسبب جـائـحة كـورونـا وإظهـارها
ـــكـــانه بـــالـــشـــكـل الـــذي يـــلـــيق 
واشار الى ان ؤسسة القضائية) ا
(اجملـلس اقـر تـرقيـة وانـتـداب عدد
من القضـاة وأعضاء االدعـاء العام
ـصـلحـة الـعـامة وفق مـقـتـضيـات ا
وكـذلك الـتـشـكيالت الـقـضـائـية في

ـنـاطق االسـتـئـنـافـيـة وفق بــعض ا
ــقـــدم من قـــبل رؤســاء ـــقــتـــرح ا ا
االسـتـئـنـاف) مـبـيـنـا ان (اجلـلـسـة
نـاقـشت األعــمـام اخلـاص بــإنـشـاء
ولـكــثـرة مــحـاكم الــعــنف األســري 
الطـلبـات وواقعيـتهـا بشأن مـعاناة
ـناطق الـبعـيدة عن مـركز سـاكني ا
احملافظة واالستئناف عند تسجيل
الــــشـــــكــــوى اواكــــمــــال إجــــراءات
تقـرر إصدار أعمام التحـقيق فيـها 
الحق يــتــضـــمن تــســمـــيــة قــضــاة
حتــقــيق وجـنح لــلــنـظــر بــقـضــايـا
العنف األسري إضافة إلى أعمالهم
ـكاني حملل وحسب االخـتـصاص ا
ة إضـافة إلى احملاكم وقوع اجلـر
رقم التي  إنـشاؤهـا في البـيان ا
وتــابع ان (اجملــلس خـول 9/ ق/أ)
رؤسـاء محـاكم االستـئنـاف تشـكيل

او أعادة تشكيل اي جلـنة او هيئة
حتــقــيــقـيه الــتي اليــشــتـرط فــيــهـا
قانون التنظيم القضائي او قانون
مـجلس الـقضـاء صدور األمـر بذلك
ومـضى من قـبـل رئـيـس الـقــضــاء)
الـبـيـان الى الـقـول (اجمللـس ناقش
تــكــلــيف احملــقــقــ الــقــضــائــيـ
كــمــا وجه بــعـدم بــأعــمـال إداريــة 
جـــواز ذلك  بـــاســــتـــثـــنـــاء بـــعض
احلـــاالت اخلــاصـــة وعــلى نـــطــاق
ضـيق جـداً إضـافـة إلى عـدم جـواز
اتـخـاذ اإلجـراءات اجلـزائـيـة بـحق
احملــقــقــ الــقــضــائــيــ إال بــعــد
الــتــوجـيـه بـذلك مـن قـبـل الـلــجــنـة
االنـــضــبـــاطـــيـــة او جـــهـــة إجــراء

التحقيق االداري). 
فـــيــمـــا أعــلـــنت هـــيــئـــة الــنـــزاهــة
االحتــاديــة عن صــدور حــكم بــحق
ــديــر الــعـام االســبق لــلــمــصـرف ا
الـعـراقي للـتـجارة إلرتـكـابهـا خـطأ
جسيـماً ترتب علـيه الضرر بأموال
اجلــهــة الـتـي كـانـت الـعــمل فــيــهـا
ـبـلغ  40 مــلـيـون مــلـيـون دوالر.
وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان تــلـقــته
ُـدانـة ارتـكبت (الـزمان) امس ان (ا
خــطــأ جــسـيــمــاً وإحــداث الــضـرر
ال الـعام نتـيجة مـنح تسهيالت با
ـبلغ 40 مـلـيون دوالرٍ ائـتـمـانـيَّـة 
ـصارف لغـرض تغـطية إلى أحد ا
اعــتــمـادٍ مُــســتــنــدي بـرغـم ضـعف
ـصـرف ــقـدمــة من ا الـضــمـانـات ا
وقــــبل إكــــمــــاله مــــعـــامــــلــــة مـــنح
مشـيـرا الى (صـدور حكم الـقـرض)
ـــصـــرف الــــذي مـــنح له بــــإلـــزام ا
القرض بتـأدية اكثر من 38 مليون
ثل أصل الدين مع الـفائدة دوالر
االعـــــتــــيـــــاديــــــة دون الـــــفـــــائــــدة
وأضـاف إن (مـحـكـمـة الـتـأخـيـريـة)
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كـان الـراحل رزاق إبـراهيـم حسن
يحدثـني عن االستاذ سـعد البزاز
ويـردد في بـيـتـنــا مـقـولـته (سـعـد

يحترمني).
ويــؤكـد لي ان عـالقـته بــدات مـعه
مـنـذ مـنـتـصف سـبـعـيـنـات الـقـرن
الـعــشــرين مــنـذ كــنت مــسـؤال في
الـقـسـم الـثـقــافي في مــجـلـة وعي
العمال وبقيت بيننا عالقة مهنية
ذات ود واحــــتـــــرام وتـــــعــــمـــــقت
العالقة اكثـر بعد ان رحل الراحل
صــــوب االردن  لــــلـــــكــــتــــابــــة في
صـحـيــفـة الـزمــان بـأول أعـدادهـا
ـــئـــويـــة حـــتـى عـــرض حـــيـــاته ا
وحـيــاتـنــا لـلـخــطـر الن صـحــيـفـة
(الــــــــزمـــــــان) كــــــــانـت مـن أشـــــــد
ـعارضـ للـنظـام السـابق حتى ا
أني اتـذكر كـتب عـنه في االجـهزة
االمنية من قـبل أشخاص أعرفهم

آنذاك.
وبعد اتصال حدث في االردن ب
رزاق واالســـــتــــاذ ســـــعــــد  ,قــــال
االســـتــاذ  لــرزاق اصــبـــر فــانــهــا
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مـــســــألــــة وقت وســــأعـــمـل عـــلى
انـتـقـالك الى لـنـدن انت واسـرتك,
لـكن الراحل لـم يتـمكـن من البـقاء
بـعــيــدا عن وطن يــحـبـه واحـبه ,
بـرغم تـهـديـد االجـهـزة االمـنـية له
ورغـم نــــصــــيــــحــــتــــنــــا له نــــحن
واصــدقـاؤه لـكـنـه عـاد الى بـغـداد
بــعـد ان تــكــفل بــعـودته الــشــاعـر
الـراحل عـبـد الرزاق عـبـد الـواحد
للـعراق دون مالحـقة من االجـهزة
االمنيـة والرجل االخر الـذي تكفل
بــحـمـايــة رزاق هـو رئـيس احتـاد
نـقـابــات الـعـمـال فــاضل مـحـمـود
غـــريـب حـــتى قـــال عـــنه (وجـــدت
ـرتـبـات االشـهر غـريب يـحـتـفظ 

التي قضيتها في االردن).  
وبـــرغم خـــطــــورة الـــكـــتـــابـــة في
(الزمان) التي تصل الى التغييب
او االعــدام انـــذاك  بــقـي يــراسل
ــقـاالت مــخــتــلــفـة الـصــحــيــفــة 
ومـواد لـلـنـشـر بـيـد اشـخـاص من

بغداد. 
وبعد عام 2003 عمل الراحل في
مــجــاالت عـدة بــالــصــحـيــفــة بـ

مــحــرر ومــصـــحح ورئــيس قــسم
ثـقـافي ومـسـوؤل صفـحـة قـضـايا
الـنــاس .. واتــذكـر اكــثــر من مـرة
ـاذا ال تــعـمل في سـالت والـدي  ,
صــحــيــفـة أخــرى غــيــر (الــزمـان)
ال اكثر ? كن ان جتنـي منهـا ا
 اخـــبـــرنـي وكـــعـــادته جــــمـــلـــته
يـكــررهـا  (الــزمـان حــبـيــبـتي) لن
اتـــركـــهــــا.  وحـــتى مـع اشـــتـــداد
مـــرضه الـــشـــلل الـــرعـــاشي بـــقى
مـلتـزماً مع الـصحـيفة حـتى وهو
ــوت واخـــر ايــامه عــلى فـــراش ا
االخيرة كان يتذكر تلك الصحيفة

بحب واحترام . 
بعـد ان رحل رزاق بقـلب ابيض
ولــــســــان ابـــــيض وقــــمــــاش
ابـيض وجــدت في مـكـتـبـته
ورقــــــة اراهــــــا وصــــــيــــــة ,
ســـانــقل لـــكم جــزءاً مـــنــهــا

والــتـي كــان يــريــد تــوجــيــهــهــا
لالستـاذ البـزاز جاء بـها) ,ولكي
ال تتـحول الـعالقة مع الـزمان الى
ذكـرى في حـياتي  ,فـأنـني أقـترح
ساعـدة في جمع مانشـرتهُ فيها ا

من مـــقــاالت ودراســـات وأعـــمــدة
وتقاريـر ومقابالت واخـتيار قسم
منها الصداره في كتب .. واسمح
لي ان اقــول اني كــتــبت الــكــثــيـر
ونـــشــــرته فـي جـــريــــدة الــــزمـــان

,وسوف اختار األفضل).  
ـــطـــبــوع فـــبـــارك الـــله في هـــذا ا
الـكر الـذي يـسجل لـكم الـتاريخ
مـا حـققـتم له من مـكـانة ومن دور
في احلــركـة الــثــقـافــيـة الــعـربــيـة
ودمــتم راعـيًـا ومـوجــهًـا له.وبـعـد
تـسـلـيم الـوصـيـة لـدكـتـور االمـانة
احـــمــد عــبــد اجملـــيــد قــام بــدوره
مشكورًا بإيصـالها الستاذ الوفاء
الــــــــبــــــــزاز الـــــــــذي وافق
مشـكورًا على طـباعة
كــتـــاب لـــلــراحل
بـالـتـنـسـيق
مــــــــــعي

 رزاق إبراهيم حسن

اسماعيل احلديدي

ــصـــادقــة حتـــددا مــدة زمـــنــيـــة 
رئــيس اجلــمــهــوريـة عــلى حــكم
ــــــرســــــوم االعــــــدام واصـــــــدار ا
اجلــــــــــمــــــــــهــــــــــوري اخلــــــــــاص
واضاف (نـقتـرح على بـالتـنفيـذ)
ــان تــولـي اعــداد مــقــتــرح الـــبــر
ادة 285 من الـقـانون لـتـعـديل ا
نـــفــسـه بــحـــيث تـــضـــاف فـــقــرة
بـحــيث ــادة  جــديـدة الـى تـلـك ا
حتــدد مــدة التــزيـد عن 6 اشــهـر
ــرســوم لــلــمـــصــادقه واصــدار ا
اجلــمــهــوري اخلــاص بــتــنــفــيــذ
االعدام مـا لم تقـتضي الـضروره
تـكـون بعـد الـفقـرت خالف ذلك 
ـادة ذاتـهـا التي الـواردتـ في ا
ايداع احملكوم عليه تنص على  
بــاالعـدام في الــسـجن حــتى تـتم
اجراءات تـنفيـذ احلكم  وال يـنفذ
ــــــرســــــوم حــــــكـم االعــــــدام اال 
مشيرا الى ان (مدة 6 جمهوري)

ا اشـهـر قـابـلـة لـلـتـغـيـيـر طـبـقـاً 
ان والسـيما ان مقترح يراه البر
قـــانــون الــتـــعــديل يـــحــتــاج الى
حــضـور 170 نــائــبـا وتــصـويت

86 نائبا فقط). 
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اكــد مـــســتــشـــار رئــيس بـــدوره 
اجلـــــمـــــهـــــوريــــــة اســـــمـــــاعـــــيل
عــدم وجــود ضــغــوط احلــديــدي
عـلى صـالح في إصـدار مـراسـيم
أحــكـام اإلعـدام. وقــال احلـديـدي
في تــصــريح تــابــعــتـه (الــزمـان)
امس إن (الــرئــاســة لن تــتــوانى
في إصــــدار مــــراســـــيم أحــــكــــام
مـؤكدا ( اإلعدام بـحق اإلرهابـي
ان (هـنـاك جلـانـاً تــقـوم بـتـدقـيق
األحــكــام دســتــوريــاً وقــانــونــيــاً
وبعضها تتم إعادته إلى مجلس
الــــــقـــــضـــــاء إلعــــــادة الـــــنـــــظـــــر
مشيـرا الى انه (عدم وجود بهـا)
أي ضـغـوط عـلى الـرئـيس بـشأن
إصــــــدار مـــــــراســــــيـم أحــــــكــــــام
ولكن هـناك مطـالبات من اإلعدام
قـبل مـواطـنـ وشــيـوخ عـشـائـر
ومنظمات مجتمع مدني وجهات
دولية بحكم عالقاتها مع العراق
مـبيـنا بـتخـفيف تـلك الـعقـوبات)
ان (الرئاسة مـستمرة في دراسة
ـــلـــفــات الـــواردة من وتـــدقـــيق ا
مجلس الـقضاء لـغرض تدقـيقها
ـشـمـولـ بـالـعـفـو أو ومـعـرفـة ا
الـذين بـحـاجـة إلى إعـادة الـنـظر
بــاحــكــامــهم ومــراجــعــتــهــا مـرة
من أجل إصــدار مـراسـيم ثــانـيـة
أحــكــام اإلعـــدام وإرســالــهــا إلى
وزارة العـدل) وتـابع ان (صدور
 340مـــرســـومـــاً بـــاإلعـــدام كــان
يـتــضـمـن مـجــمـوع مــا صـدر من
احـــــكـــــام في مـــــراحـل الــــدورات
الـســابـقـة لــرئـاسـة اجلــمـهـوريـة
ومـضى الى القول ان واحلالـية)
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 تــنــفــيـذ حــكم اإلعــدام شــنــقـا
بــحق ثالثــة مــدانــ بــاالرهـاب
وفق مـا افاد مـصـدر أمني وكـالة
فـرانس بـرس وذلك بعـد بـضـعة
أيام من تـفجـيرين إجـرامي في

ساحة الطيران.
وقـالت الـوكـالـة ان (تــنـفـيـذ هـذه
االحــكــام في ســجن الــنــاصــريــة
ـــركــــزي الــــذي يـــضـم جـــمــــيع ا
احملـكومـ بـاالعدام في الـعراق
ــدافـــعــ عن يـــؤكــد مـــخــاوف ا
حـقـوق االنـسـان الـذين يـخـشـون
تصـاعد وتيـرة اإلعدامات بـعدما
ــصــادقــة عــلى اعــلن مــســؤول ا

أكثر من 340 حكما.
واقـــتــرح خــبـــيــر قــانـــوني عــلى
ــادة مــجــلـس الــنــواب تــعــديل ا
285 مـن قــــــــــانـــــــــــون أصــــــــــول

بـأضـافـة احملـاكـمـات اجلـزائــيـة 
فــقــرة حتـدد مــدة التــزيــد  عن 6
اشــهـر لــلـمـصــادقه عــلى تـنــفـيـذ
فيـما اكدت رئاسة احكام االعدام
اجلـمهـوريـة عدم وجـود ضـغوط
عــلى الــرئــيس بــرهم صــالح في
في إصــــدار مــــراســــيم اإلعــــدام 
وقت اعـــربت مــنـــظــمـــة هــيــومن
رايـتس ووتش عن خـشيـتـها من
ردود افــعـــال انــتـــقــامـــيـــة عــقب
ــزدوج في حـــادث الــتـــفـــجــيـــر ا
ســاحـــة الــطــيـــران. وقــال طــارق
حـرب في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
ــــادتــــ 285 و286 امـس ان (ا
من قـــانــون اصــول احملـــاكــمــات
اجلــزائـــيــة تـــضــمـــنــتـــا احــكــام
ــرســوم اجلـــمــهــوري اخلــاص ا
بـــتـــنـــفـــيـــذ حـــكم االعـــدام بـــعـــد
تـــصــديق مـــحــكـــمــة الـــتــمـــيــيــز
ــــادتــــ لم لــــكـن ا االحتــــاديــــة 

(الـــــبــــعـض يــــعـــــتــــقــــد أن 340
مــرســومــاً صــدرت بــعــد حــادثــة
إال أن هـذا العدد ساحة الـطيران
راسـيم صدر خالل االعوام من ا
الفتـا الى ان (الرئـاسة ـاضيـة) ا
لم تـتـعـمـد في الـتـأخـيـر بـاصدار
مـــراســـيـم االحـــكـــام وان حـــصل
تاخير فهذا يرجع الى التدقيق).
فـيـمـا أعـربت مـنـظمـات حـقـوقـية
عن خشـيتـها أن تـعطي الـرئاسة
الضوء لـتنفـيذ سلسـلة اعدامات
كـــــرد فـــــعل انـــــتـــــقــــامـي بـــــعــــد
التفجيرين االنتحاري الدامي

في بغداد. 
تـخصـصة في وقـالت البـاحثـة ا
ــنـظــمـة بــلــقـيس الــعـراق لــدى ا
والي إن (اعالن هــذه األمـر دلـيل
عــــلى أن عــــقـــوبــــة اإلعـــدام أداة

سياسية).
 U½öŽ« Â«b ²Ý«

مـؤكـدة ان (الـقـادة يـسـتـخـدمـون
هذا النوع من االعالنات ليقولوا
لـلنـاس إنهم يـعمـلون من أجـلهم
من دون االلــتــفــات إلى حــقــيــقــة

العيوب التي تشوب احملاكمات)
ورأى عـضـو عـلى حـد تـعـبـيـرهـا
مــفـوضــيــة حـقــوق اإلنــسـان في
أن حـكومة علي الـبيـاتي العـراق
بالده محـاصرة ب الـرأي العام
نظومة الذي يطالب باالنتقام وا
السياسـية واألمنيـة غير القادرة
عـــلى وقف هــجـــمــات مـــســلــحي
وفـي الــنـــتــيـــجـــة أصــبح داعش
الــعـراق أمـام خــيـارات مـحـدودة
في ما يتعلق بحقوق اإلنسان. 
وقــال الـبـيــاتي ان (حـكم اإلعـدام
ـنــظـومــة الـقــانـونــيـة جــزء من ا
ــتــلك مــراكــز اذ ال  الــعــراقــيــة 
تــأهـــيل حــقـــيــقـــيــة مـــثل الــدول
ـقراطية الـتي تهتـم بحقوق الد
والسـيــمـا االنــسـان والــسـجــنــاء
االرهـــابـــيـــ الـــذين يـــحـــولـــون
الــــســــجــــون مــــراكــــز جتــــنــــيـــد
لـآلخــرين) مــؤكــدا (عـدم تــوافـر
ضــمــانــات واضــحــة وشــفــافــيـة
حـقيـقيـة في التـحقـيق وجلـسات
ـنـظـمـات احلـكم وعـدم الـسـمـاح 

حقوق االنسان باداء دورها). 
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جــنح الــكـرخ اخملــتـصــة بــقـضــايـا
بـعـد اطالعـهـا عـلـى األدلة الـنـزاهـة
ُـتـمـثـلـة بـالـتـقـريـرين ُـتـحـصـلـة ا ا
الــتـدقــيــقي والـتــحــقـيــقي اخلـاص
ـمثل بـالـهـيـئـة إضـافـةً إلى أقـوال ا
الـقــانـوني لــلـمـصــرف والـتــحـقـيق
ـتهمة اإلداري الذي ب مـقصرية ا
ا نتيجـة قبول ضمانـاتٍ ضعيفة 
أدى إلـى ضــــــــــيـــــــــاع حـــــــــقـــــــــوق
فـــــضالً عـن قـــــريـــــنــــة ـــــصـــــرف ا
وصـــلت إلى الـــقـــنـــاعــة هـــروبــهـــا
ادة الكافية بإدانتها وفقاً ألحكام ا
فـقرَّرت 341 من قـانـون الـعـقـوبـات
احلــكم عـلــيــهـا غــيـابــيـاً بــاحلـبس
ـدة 5 اعــوام مع إصـدار الــشــديــد 
دانة ومنع أمر قبضٍ وحتر بحق ا
فـــضالً عن وضـع إشــارة ســـفــرهـــا
نقولة وغير احلجز على أموالهـا ا
ـادة ــنـقــولـة اســتـنــاداً ألحـكــام ا ا
/184أ من قانون أصول احملاكمات
مع إعـطـاء احلق لـلـجـهة اجلـزائـيـة

تضررة للمطالبة بالتعويض).  ا
واكــد رئــيس اجلــهـاز الــتــنــفــيـذي
لــهـيــئــة االعالم واالتــصــاالت عـلي
نــاصــر اخلـويــلــدي عــدم مــغـادرة
الـبالد وانه يــواجه ظــرفـاً صــحـيـاً
قاهراً ناجتاً عن اصابته بفايروس
كورونا.  وقال اخلـويلدي في بيان
اطـــلــــعت عــــلــــيه (الــــزمـــان) امس
(اواجه ظرفـاً صحيـاً قاهراً نـتيجة
االصـــابــــة بـــفـــايــــروس كـــورونـــا
وتــــدهـــور حــــالـــتـي الـــصــــحـــيـــة
واجــــبـــاري عـــلى دخـــول احلـــجـــر
ــنـزلـي لـذلـك اؤكــد اني مــوجـود ا
حالـيا في الـعراق ولم اغـادره وما
اثـيـر عن مـغـادرتـي الـعـراق فـأنـهـا
اخــــبــــار عـــاريــــة عن الــــصــــحـــة)
واضـاف (ســنـزود مـجـلس الـنـواب
بـكـتاب رسـمي عن اخـر الـتـطورات

الصحية والوضع احلالي لنا). 
وافــادت وثــيـقــة صــادرة من دائـرة
صحـة بغـداد/ الكـرخ موجـهة الى
وزارة الــصـحــة والـبــيــئـة اطــلـعت
عـلـيـهـا (الـزمـان) امس االول بـأن 
(فـــريـــقــاً طـــبـــيـــاً زار مـــحل ســـكن
ـــنــزل اخلـــويـــلــدي لـــكن حـــراس ا
اخـبـرونـا مـغـادرته الى لـبـنان وان
جــمـــيع افــراد اســرتـه ذهــبــوا الى
محـافظـة النـجف ولم يزود الـفريق
بـــعـــنـــوانـــهـــا ايـــضـــا واقـــفل خط

االتصال).
 وكــــان رئـــيس مـــجــــلس الـــنـــواب
محـمد احللـبوسي قـد وجه السبت
ــاضي الـصـحــة بـإرسـال مـفـرزة ا
لــتـــأكــيــد إصــابــة رئــيس اجلــهــاز
الــــتــــنـــفــــيــــذي لــــهــــيـــئــــة اإلعالم
واإلتصـاالت بفـايروس كـورونا من
عــدمه لـبــيـان سالمــته في حـضـور

االستجواب.

,فــــــــــي
اخلتام
اقــــــــــول
لـلـعـامـل

في مـؤسـسـة
ـسـتقل االعالم ا
الـــتي يـــرأســـهـــا
االســـتــاذ الـــبــزاز
هــنـيــئـا لــكم هـذا
اجلـــــــــــمـــــــــــال
والـــــــــوفــــــــاء
والـــــــــــسـالم
عــــــلـــــيــــــكم
ورحـــــمـــــة
الـــــــــــــــــلـه
وبـركاته
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كنت  حـاضرا قي جـلسـة  الرثـاء او االحتـفاء كـما وصـفها احـد الزمالء
نبريـون في الصفات ورفعوا والتي عقدت في احتاد االدباء وقـد اطنب ا
ـا يـخدش احلـقـيقـة  ونحن ـزايـا  الى اعلـى مسـتويـاتـها  و من سقف ا
ابناء احلرف والكلمة علينـا ان نحترم الواقع الجنمله او جنامله وال نزيد
عـلـيه انـصـافـا لـلـراحل الــذي جـاهـد في صـحـته من اجل قـول احلـقـيـقـة
ــعـبـرة عـن ضـمـيــر نـقي خـالٍ من واشـاعــتـهـا عــبـر الـكــلـمـة الــصـادقـة ا
الــشـــوائب وانــا قـــريب من الـــراحل رحــمه الـــله  رزاق ابــراهـــيم حــسن
وتـلـمست بـعض هـمـومه وتـفـاصـيل حـيـاته بـدقة كـان يـعـاني كـثـيـرا ليس
ـا يـعـاني من عـدم االكـتـراث والـرعـايـة واالهتـمـام  من صـحـيـا فـقط  وا
ـعـنـى الـكـلـمـة اطـراف عـدة واخــتـصـارا  لـلــقـول كـان الـراحل انــسـانـاً 
واالنسان خـليفـة الله على االرض يـسموبـكل الصفـات اجلميـلة والعكس
صحيح  ايـضا وفـقيدنـا كان انـسانا بـنقائه وصـبره وعـطائه  واجزم انه
كان  عطوفا وحـنونا مع ابنـائه الى حد كبير فـي تربيته لهم عـندما كانوا
صـغـارا وهم يـجتـهـدون ويـثـابـرون االن  من اجل تـعـويض هـذا الـفـقدان
والـعـطـف بـعـد ان رحل االب الـطــيب والـشـاعــر اجلـمـيل صــاحب الـقـلب
الكـبيـر بطـبع بعض اعـماله او اضـافة شيء من ارثه الـذي لم يـنشـر بعد
كرد للجميل ... من خالل كالم بـعض  الزمالء  في اجللسة عرفت كيف
يـزور الــتـاريخ وتــشـوه الـوقــائع بـكــمـيـة اجملــامالت الـتي اســرفت  بـحق
الـراحل وانــا اعـرف ان الـبـعض ســيـهـاجــمـني عـلى  هــذا  الـكالم ولـكن
بني على الـعاطفة اجملردة فقط  فهو نـطقي منه اما ا عقول وا ساتقبل ا
هـواء في شبك وكـل من يزور احلـقـيـقة هـو مـشـوه لـلتـاريخ وقـد وجـدتهم
اخيرا هـؤالء الزمارون  الـتي تصـدح اصواتهم صـراخاوخالفا لـلحقـيقة
مـوجودين قـي كل  زمان ومـكـان ومن اجـلـهـا  اود ان اقـول  في الراحل
فقيـدنا الذي نسـتذكره هـنا في صومـعة االبداع  واجلـمال احتاد االدباء
ـوت سوى احتـاد اجلـواهري الـعـطـيم لـقـد  مـات شـامـخـا ولم يـنل مـنه ا
ـعـطـاء ومـواقـفه الــطـيـبـة وارثه الـكـثـيـر ـا هـو بـاقـي  بـروحه ا جـسـدا  ا
وذكراه اجلمـيلة  ومـاجلسد سوى فـناء محـتم .. لم يخذل من يـتابعه من
واقـفها االنـسانية االصدقاء  بـعد  رحلـة سن ثـرية بعـطائهـا.. زاخرة 
ن  لــهم وقع مـؤثـر في الـسـاحـة الـكـبـيـرة.. جـايـل كـثـيـر من الـشـعـراء 
ــا اسـتـهـواه طـابع االدبـيـة انـذاك ومــنـحـته تـلك  الــزمـاالت كـاريـزمـا ور

التمرد انعكس على بعض ما في شخصيته ..
رزاق ابــراهـيم حــسن رحــمه  الـلـه  كـان صــديـقــا صــدوقـا احــبــبت فـيه
ستذئب الذي ريض اعشق االنسان غير ا تلقائيته وهدوءه وانا بطبعي ا
يعـلن مـثـلمـا يـبـطن وال يخـفي هـوامش او كـواليس فـي  نوايـاه واحـاديثه

واليفتش  في ضمائر االخرين وهذا النوع من االشخاص اقدسه  ..
صديقنا الراحل ابا وسام  كان مـثابرا غير كسول في مالحقة االحداث
رتبك... كما نحن االن  او انا على وجه التحديد رغم وضعه  الصحي ا
ـا حـمــلـته عـصـاه الى احتــاد االدبـاء او  الـثـقـافــة لـلـجـمـيع.. النه اذا طـا
يشعر انه مؤتمن ومسـؤول ومكلف بواجب  ايضا  وكـثيرا ماكان يتصل
هاتفيا طالبـا مني الذهاب الى مكان ما  لـتغطية احتفـالية او  مناسبة ما

بسبب سوء احلالة الصحية ..البي احيانا واعتذر في اخيانا اخرى 
ثقفـ الذي رحلـوا لم يكونوا سـعداء في حيـاتهم خذلهم بدعـ وا كل ا
ـتعـاقـبة في تـقـد العـون والـدعم والرعـاية القـائـمون عـلى احلـكومـات  ا
وبدال  من ان يـكـونوا  جنـومـا متأللـئـ ينـثـرون جمـالهـم االبداعي بـفرح
وسعـادة في كل مكـان وهم كـذلك  نراهم قـد عـاشوا مـكسـوري النـفوس
سؤول وسوء واحلصران  في حياتهم بسبب عدم  االهتمام  وخذالن ا

وت كمدا !. الرعاية وا
.ومــاكـانـت لـدى الــراحل ابــا  وســام امـنــيــة  ســوى ان يـدفن فـي  وطـنه

الــعـــراق  النه يــعـــشق بــلـــده كــكل الــوطـــنــــــــــيــ
االصالء وكـــان لـه  مـــا اراد بـــفـــضل بـــعـــــــض
ا تكـون تلك هـي وداعه االخــــــــير اخليـرين ور
لـنـا ..الــرحـــــــــمـة لـلــــــــــفـقـيـد وهــو في عـلـيـ
حــيث الــراحــة االبـــديــة والـــــــفــوز بــرحــمــة الــله

ورضاه.

-1-
واقف اصبح نادراً ..!! ؤسف للغاية ان الصدق في الكلمات وا من ا

-2-
وان مـواقع الـتواصل االجـتـمـاعي تتـسـابق وتـتـنافس في نـشـر االخـبار

التي ال تمت الى احلقيقة بنسب وال سبب .
-3-

ـواقع قـد يـكـون فـيه شيء من الـصـحـة ولـكنَّ هذا ومـا يُـنـشر فـي هذه ا
زوج بِكَمٍّ هائلٍ من االباطيل واالضاليل ... الشيء القليل من الصحة 
نـشورَ مقـطوع الصـلة بالـواقع بشكل كـامل فهو واحيانـا جندُ اخلـبرَ ا

محض أخيلةٍ وتصورات وأحيانا مجرد تمنيات .
ـفــلـسـ  –كـمــا هـو مــعـلــوم عـنــد الـنـاس والـتــمـنـيــات هي رأس مـال ا

. أجمع
-4-

واكــتب هـذه الــسـطــور إثْـرَ خــبـر قــرأنـاه يــشـيـر الـى أنَّ فـخـامــة رئـيس
اجلـمهـوريـة الـدكتـور بـرهم صالح صـادق بـعـد مجـزرة سـاحة الـطـيران

عـلى اعـدام
(340)

مـــحــكـــومــا
بـــــاالعـــــدام
مــــــــــــــــــــــــــن
االرهـابــيـ
الـــــــــذيـن لم
تــــــكـن قــــــد
نفـذت فـيهم
االحكام ...
وقــد كـتــبت

وقف الرائع والـقرار الرئـاسي الرادع) وأرسلته لـلنشر مقاالً عـنوانه (ا
وقبل نشره أطلع عليه السيد الرئيس فاتصل بي هاتفيا وقال :

انه صادقَ عـلى بعض احـكام االعدام الـصادرة بـحق بعض االرهـابي
صادقـة عليـها كـلها مِنْ قِـبَلِهِ بل صودق ذكورة لم تـتم ا ولكن االرقـام ا

عليها من قبل أسالفه ...
ولـكـنه عـلى أ االسـتـعـداد لـلـمـصـادقـة عـلى أحـكـام إعـدام االرهـابـيـ
الــذين يـتـربـصـون بــالـعـراق وأهـله لـيــمـزقـوا وحـدته الـوطــنـيـة ونـسـيـجه

االجتماعي وكيانه العتيد .
وهـكذا حَـرَصَ عـلى صِدق الـكـلمـة وكـلمـة الـصدق فـبـادرتُ الى سحب

قالة قبل النشر  وأخبرته بسحبها فكتب لي يقول : ا
(احلـمد لـله والـشكـر لـكم سيـدنـا فـمصـداقـية كالمـكم األهم لي وشـكرا

حملبتكم) 
ستندة انه  –كما هو واضح  –ال يتحمل مسؤولية ما ورد في مقالتنا ا
وحرص الى خبر ال يتـسم بالدقة  ولكـنه آثر ان ال ينشـر اال الصحيح 
ـآزق فــتـحــيـة له وشــكـراً عـلـى رعـايـته عــلى ان يـجــنـبــنـا الـوقــوع في ا

وازين  للضوابط وا
وحفظ الله العراق وأهله وصانهما من شرور التكفيري واحلاقدين .

ظلـوم وتغمدهم بالرضوان ورحم الله شهداءنا ا
واخللود في اجلنان .

ـصابـ ومن عـلـيهم وعافـى اجلرحى األعـزاء وا
بـالـسالمـة .  ووفـقنـا جـمـيـعـا لـلـذود عن حـياض

الوطن احلبيب.

طارق حرب

UI¡∫ رئيس مجلس القضاء مع وزير العدل

محمد احللبوسي
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يلـيشيـات التي تـستخدم منـذ أيّام تعـرض وسائل التـواصل شيئـاً من إنتاج واحـدة من ا
" بدا الـكاتـيـوشـا في الـتعـبـيـر عن رأيهـا وهـذا الـشيء الذي أطـلـقـوا علـيه "فـلـماً قـصـيـراً
ناقـصاً فـي فكـره وأخالقيـاته وتقـنيـاته وتمـثيـله ولم يتـجاوز وظـيفـته الدعـائيـة السـاذجة
ـتـطـابق تـمـاماً مع ط تـفـكـيـر ومـسـتـوى وثـقـافة اجلـهـة الـتي أنـتـجـته وا حيث عـبـر عن 
سـلـوكـهـا في الـتعـبـيـر عن الـرأي وتـشـويه احلـقائق ويـبـدو أن الـعـمل الـدعـائي هـذا جاء
كـمــحـاولـة لــتـرجـمــة حـديث حــسن نـصـر الــله عن الـبــارزاني أبـان هــجـوم "داعش" عـلى
مـخـمـور والتـي صرح بـهـا قـبل فـتـرة مدعـيـاً أن سـلـيمـاني زار الـرئـيس بـارزاني مُـبـدياً
استـعـداد بالده لـلـمسـاعـدة عـلمـاً أن سـلـيـماني هـاتف الـرئـيس ولم يـزره وقـد ذكر ذلك
الـرئـيس بارزاني في أكـثـر من منـاسـبة وأمـام الرأي الـعـام والفـلم الـناقص األخـير جنح
حـقيـقـةً في حتويل تـصـريحـات نـصر الـلّه وادعـاءاته إلى فـلم قصـيـر بائس ال يـنـقصه إال

الصدق واألخالق.
ما يُستشف من هـذه اللعبة هو إسقاطات سايكولوجية تُعاني منها هذه اجلهات ليس مع
ـيـاً وحتولت من البـارزاني شـخصـيـاً فقط بـل مع البـيـشمـركـة كقـوة أثـبتـت جدارتـهـا عا
ــكـافــحـة اإلرهـاب وتــدمـيــره هـذا اإلســقـاط هـو ي  قــوات حلـمــايـة اإلقــلـيم إلى رمــز عـا
مـجموعات مركـبات نقص متراكـمة تاريخياً تُـعاني منها كـثير من القوى الـسياسية التي
تعـاملت مع الـقضيـة الكـوردية وخاصـةً في السـنوات األخيـرة سواء في الـعراق أو ايران
وذجـا إنسانيا مزدهـرا لشعبها أساسه أو بقية دول اجلوار الـتي فشلت في أن تقدم 
قـبول اآلخر والتـعايش السـلمي الذي تـميز به إقـليم كوردسـتان منذ اسـتقالله الذاتي في

 1992وقيام مؤسساته الدستورية.
حرب "داعش" الـتي اسـتهـدفت كـوردسـتان وجتـربـتهـا وكـيانـهـا كـانت حربـاً أيـديولـوجـية
طـلق وإقلـيمـية تـناغـمت فـيهـا األهداف والـوسائل وإن ظـهرت إيـهامـاً بعض عـنصـرية بـا
االختالفـات هنا وهـناك; ومصـيريـة لكوردسـتان وكيـانهـا وقد أكّدت الـشواهد ونـتائج ما
حـصل على أن "داعش" لـيـست مجـرد منـظـمة ديـنيـة عقـائـدية غـرضهـا بـسط نفـود الدين
كّـونـات الـعـرقيـة والـقـومـية ـنـظار قـادتـهـا بل مـشـروعاً تـدمـيـريـاً هدفـه كل ا وشريـعـته 
والدينية اخملـتلفة مع نهجه وفي مقدمة ذلك إقـليم كوردستان وشعبه حيث أدرك الرئيس
مـسعـود بارزاني مـدى خطـورة هـذه الهـجمـة فلم يـجلس فـي مكـتبه لـيديـر حركـات قواته
ودفـاعـاتـها بل انـدفع إلى اخلـطـوط األولى لـلـقتـال ولم يـكن لـوحـده بل أخذ مـعه كل من
يـسـتـطـيع حـمل الـسـالح من أوالده وإخـوته وأبـنـائـهم مـوزعـاً إيّـاهم عـلى جـمـيع خـطـوط
ـا ألوّل مـرّة في تـاريخ احلـروب أن ـقــاتل ر ـواجـهـة مع غــزوات داعش حـيث شـعـر ا ا
القائد العام وأبنائه وإخوته يقاتلون جنباً الى جنب مع اجلنود حالهم حال أي جندي في
شرب حتى كتب اللّه لهم جميعاً النصر وحمى كوردستان أكل وا السالح والذخيـرة وا

توحشة. وأرضها وشعبها من تلك الهجمة الهمجية ا
ذاهب ـذهبٍ بـعيـنه بل أنه جنـح في جمـع كل ا لم يـكن تـنـظـيم داعش حـكراً كـمـا يـدعي 
ـريضـة مستـغالً اخلالفات حتت خـيمـة عنـصريـة متـوحشة مـفعـمة بـالغـرائز واألحالم ا
ومـندسـاً بـ كل األطراف ولـيس عجـيبـاً ما أظـهرتـه وسائل اإلعالم ومـعلـومات أمـريكـية
مهمة عن تعـاون وثيق ب جهات إيـرانية وتركية وسـورية وعراقية مع هـذا التنظيم الذي
ـدن والـبــلـدات مـن قـبل أولــئك الـذين تــلـوثت أيــاديـهم اســتُـقــبِلَ بـالــورود في كــثـيـر مـن ا
وجيوبهم بدماء الكوردستاني وأموالهم في األنفال وعمليات النّهب والسّلب التي رافقت
كل حـروب أنظـمة الـعراق ضـد كوردسـتان حـقاً كـان فلـماً نـاقصـاً بكل االعـتبـارات أمام
يـاً في احلروب ومـكافحـة أعتى قوةً حـقيقـة ناصـعة غدت رمـزاً عا
في اإلرهـاب عبر الـتاريخ تـلك هي بطـولة الـبيـشمـركة وقـائدها
ولوحة الـنصر الـعظيم الـذي رسمته دماء  1755شـهيداً و10
آالف جـريـح من الـبـيـشـمـركـة حـمّـت فـيـهـا إقـلـيم كـوردسـتـان

وكسرت أسطورة "داعش" اإلرهابية.
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ؤهلة من ذات اخلبـرة واالختصاص في مجال جتـهيز الرز ولديها يسر قـسم العقود العامـة في وزارة التجارة دعوة الشـركات ا
ـاثلة مع العـراق او اي دولة اخرى للـمشاركة في مـناقصة لـتجهيـز مادة الرز بكـمية (٣٠٠٠٠) طن (ثالثون الف طـــــــن) اعمال 
عـتمـدة لدى الـشركة الـعامـة لتـجارة احلبـوب والكـمية واصـفات ا ـناشئ وحـسب ا   + % ٥ كحد ادنى مـن مادة الرز من كـافة ا

شتري وان يكون الدفع بطريقة (اعتماد مستندي) مع مالحظة ما يأتي:-  النهائية ستكون حسب خيار ا
ـؤهلـ والراغـب في احلـصول عـلى معـلومـات اضافـية االسـتفـسار عـبر الـبريـد االلكتـروني لوزارة - عـلى مقـدمي العـطاءات ا
( high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq) التـجارة / مكتب الـوزير/ قسم العقـود العامة عـلى العنوانـ التالي
Ø≤Ø≤ W‡‡‡‡‡‡‡¹UG±≥∞≥ © السـاعة ٠٠: ٨ صباحا بتـوقيت العراق/ بغداد ولـغاية الســــاعـــــة:   ≤∞≤±Ø±Ø≤∏ ® a¹—U?ð s خالل فترة االعالن 

٢:٠٠ ظهرا بتوقيت العراق/ بغداد
ـكتب الوزير/ قسم الـعقود العامة في ) ©≤∞≤±Ø≤Ø±® a¹—U²Ð WB U?M*« w  5 —UA*«  «—U? H²Ý« vKŽ W?ÐUłö  ’Uš dLðR?  œUIF½« r²O?Ý ≠

نصور/ قرب بناية معرض بغداد الدولي/ قاطع مبنى مكتب الوزير) مقر الوزارة الكائن في بغداد/ ا
≠∫WÐuKD*« qO¼Q² «  U³KD²  ≠

وجب خـطاب ضمان  Bid Bond او صك مـصدق او سفتـجة (على ان يـرد الصك او الـسفتجـة طي كتاب تـقد تأمـينات اولـية 
ـناقـصة) رسـمي من الشـركـة مقـدمـة العـطاء ويـرفق مع الـعطـاء ويـذكر فـيه ان الـصك او السـفـتجـة هـو تأمـينـات اولـية تـخص ا
ركزي العراقي في بغداد بنسبة ١ % من مبلغ عتمدة لدى البنك ا صارف ا لصالح الـشركة العامة لتجارة احلبوب صادرة من ا
دة (٣٥) يوم ابتداء من تاريخ قدمة على ان تكون التأمينات االولية نافذة  ناقصة في التأمينات ا العطاء ويتم ذكر اسم ورقم ا

انتهاء مدة نفاذية العطاءات.
ستمسكات التالية: يرفق مع العطاء ا

ØWO «dF «  U dAK  W³ M UÐ ∫ôË«

- يقدم العطاء موقع ومختوم (النسخة االصلية).

ناقصة (النسخة االصلية). - ارفاق وصل شراء ا
راسالت فوض لـلشركة) الغراض ا دير ا - ذكر العـنوان الكامل للـشركة (رقم الهاتف البـريد االلكتروني الـنقاط الدالة لسـكن ا
ناقصة عـلى ان يتم اشعار جهة التعـاقد باي تغيير يطـرأ على عنوان الشركة خالل (٧) ايام واعـيد احملددة في شروط ا ضمن ا

من تاريخ حصوله.
ÆWO½b*« ‰«uŠô« W¹u¼ Ë« …bŠu*« W UD³ « ≠

انعة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى وزارة التجارة حصريا ونافذ لغاية نهاية العالم احلالي. - كتاب عدم 
- بطاقة سكن.

- هوية غرفة التجارة للتجار نافذة.
- تقد واحـدة او اكثر من الشـهادات االتية (شهـادة تأسيس الشركـة/ عقد تأسيـس/ النظام الداخـلي للشركة/ مـصدقة بتاريخ

حديث من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة.
الي الخـر سنـت ويجب ان ـدققـة من قبل احملـاسب الـقانـونيـ تعرض الـوضع ا ـيزانـية الـعامة ا احلسابـات اخلتـامية (أ- ا

يكون معدالتها رابحة
الية لعام ٢٠١٤). ب- يجوز تقد احلسابات اخلتامية الرابحة الخر سنت تسبق االزمة ا

…“eF  WIÐU? «  «uMÝ f?L)« ‰öš qLŽ ≥ ≠ ± s  WK?ŁU2 ‰ULŽU?Ð t UO  X³¦?ð WIOŁË Í« ¡U?DF « ÂbI?  ÂbI¹® ماثلة  -االعـمال التجاريـة ا
Æ©WOMF*« b UF² «  UNł s  bO¹Q²Ð

∫WOMłô«Ë WOÐdF «  U dAK  W³ M UÐ ∫UO½UŁ

- يقدم العطاء موقع ومختوم (النسخة االصلية).

ناقصة (النسخة االصلية). - ارفاق وصل شراء ا
راسالت فوض لـلشركة) الغراض ا دير ا - ذكر العـنوان الكامل للـشركة (رقم الهاتف البـريد االلكتروني الـنقاط الدالة لسـكن ا
ناقصة عـلى ان يتم اشعار جهة التعـاقد باي تغيير يطـرأ على عنوان الشركة خالل (٧) ايام واعـيد احملددة في شروط ا ضمن ا

من تاريخ حصوله.
fOÝQ² « b?KÐ w  t UI?  ÂuI¹ s  Ë« w «d?F « qBM?I « s  W b?B  W d?A « fOÝQð …œU?Ný® تـقد واحدة او اكـثر من الشـهادات االتية -
ØW dAK  wK?š«b « ÂUEM « ØfO?ÝQð bIŽ ØWB?² Ë …bL²?F  WNł Ë« V²?J  s   U dA « fO?ÝQð …œUNA  W?OÐdF « W?GK UÐ WL?łd²  W ?½ l

Æ©U½u½U  ‚bB

الي الخر سـنت ويجب ان يكون ـدققة من قبل احملاسـب القانونيـ تعرض الوضع ا يـزانية العامة ا احلسابـات اخلتامية (ا
معدالتها رابحة

…“eF  WIÐU? «  «uMÝ fL)« ‰öš qL?Ž ≥ ≠± s  WKŁU2 ‰UL?ŽUÐ t UO  X³?¦ð WIOŁË Í« ¡U?DF « ÂbI  Âb?I¹) ماثلة - االعـمال التجاريـة ا
 .(WOMF*« b UF² «  UNł s  bO¹Q²Ð

W UŽ ◊Ëdý ∫U¦ UŁ ≠ 

راجـعة وفـق القـانون بـالنـسـبة لـلشـركـات العـراقيـة ومصـدق رسـميـا من قبل ثـل الشـركة تـخويـل رسمي بـا - يـجب ان يقـدم 
مثلي الشركات االجنبية. السفارة العراقية في بلد الشركة بالنسبة 

. - تقدم الشركة ما يثبت بان لديها تعامل باستيراد وتصدير الرز وتكون مستمرة بنشاطها التخصصي للسنت االخيرت
- تتحمل الشركة الفائزة باالحالة كافة مصاريف نشر االعالن.

نـاقصـة (الـوثيـقة الـقيـاسيـة) تقـد طـلب حتريـري الى العـنوان احملـدد في شروط - بـامكـان الشـركـات الراغـبة بـشراء شـروط ا
ناقصة بعد دفع مبلغ (٥٠٠٫٠٠٠) دينار خمسمائة الف دينار غير قابلة للرد. ا

- يتم وضع الـعطاءات في صـندوق العـطاءات الى العـنوان االتي (استـعالمات مكـتب الوزير في مـقر الوزارة الكـائن في بغداد/
ـنصـور/ قرب بـنايـة معـرض بغـداد الدولي/ قـاطع مبـنى مكـتب الـوزير) في مـوعد اقـصاه ((الـساعة ٠٠ : ١٠ صـباحـا بتـوقيت ا
صـادف ٢٠٢١/٢/٣ وتكـون العـروض نافـذة للـرد لغـاية ٢٠٢١/٢/١٠)) وفي حـالـة تقـد مدة العـراق/ بغـداد من يـوم االربعـاء ا

¡UDF « œUF³²Ý« r²OÝ q « W¹–UH½

ـناقـصة ويتـم وضعه في صنـدوق العـطاءات في مـقر الوزارة/ - يقـدم العطـاء في ظرف مـغلق ومـختوم مـثبت عـليه اسم ورقم ا
ثـلـيهم ـتأخـرة سـوف تـرفض وسيـتم فـتح الـعطـاءات بـحضـور مـقدمـي العـطـاءات او  قـسم العـقـود الـعامـة وان الـعطـاءات ا
نصور/ قرب بناية œ«bGÐ w/ ا  szUJ « …—«“u « dI  w  d¹“u « V²J   U öF²Ý« /الراغب باحلضور في العنوان االتي (مكتب الوزير

صادف  ٢٠٢١/٢/٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحا بتوقيت بغداد/ العراق معرض بغداد الدولي) ليوم االربعاء ا
t «e² « ÂbŽ ‰UŠ w Ë ¡UDF « W bI  W dAK  w(« r²)UÐ Âu² Ë UO —Ë ÂbI¹Ë WOÝUOI « WIOŁu « s  lÐ«d « r ?I « TK  ¡UDF « ÂbI  vKŽ ≠

 ÁœUF³²Ý« r²OÝ t½Q  UNM  lÐ«d « r I UÐ WOÝUOI « WIOŁu « t³KD²ð U0

ـنصـوص عليـها في الـقسم الـسادس من الوثـيقـة القيـاسية - عـلى مقـدم العطـاء ان يجـهز جدوال مـشابـها للـمواصـفات الفـنية ا
طلوبة باالضافة الى ملئ احلقل (د) في جدول قـائمة السلع وجدول التسليم في القسم واصفـات ا اليضاح كـيفية تطابقها مع ا

شار اليه اعاله. ا
- على مقـدم العطاء ان يـقوم بدفع اجور تـصديق العقـد وحسب الوثيـقة القيـاسية الواردة بـالفقرة (١٦- ١) من الـشروط العامة
للعـقد وكاالتي: يتم استحصال مبـلغ (١٠٠٠٠) عشرة االف دينار عن الصفحة االولى في الـعقد يتم استحصال مبلغ (١٠٠٠) عن

باقي اوراق العقد وكذلك يتم استحصال مبلغ (١٠٠٠) الف دينار عن انشاء مدارس ورياض االطفال.
WEŠö

ــــــــــــــــــ
- ان الوزارة غير ملزمة بأوطأ العطاءات.

ناقصة. ناقصة عطلة رسمية في العراق فيعتبر اليوم التالي موعدا لغلق ا - اذا صادف يوم غلق ا
www.mot.gov.iq  و www.iitp.mot.gov.iq :واقع االلكترونية للوزارة - بامكان ايجاد االعالن على ا

Dg Market  www.dgmarket.com :شتريات الدولية ناقصة وا علومات ا وقع االلكتروني  وا

W UF « œuIF « r  d¹b

…—U−² « …—«“Ë w

{ تـــــــونس) ,أ ف ب) - انـــــــدلـــــــعت
اشـــتــبــاكــات جــديــدة بــ الــشــرطــة
الـتـونــسـيـة ومـتـظــاهـرين في مـديـنـة
سـبيـطـلـة (وسط) مـساء اإلثـنـ بـعد
وفـاة شاب مـتـأثـراً بإصـابـته بـقنـبـلة
مـسيّـلـة للـدمـوع خالل تظـاهـرة جرت
ـاضي بــحــسب مــا أفـاد األســبــوع ا
مــــــــراسـل لـــــــــوكـــــــــالـــــــــة فـــــــــرانس
بـرس.وانـتـشرت وحـدات من اجلـيش
ـــؤســـســات احلـــكـــومـــيــة في أمـــام ا
دينـة الواقـعة في منـطقة سبـيطلـة ا
الـــقـــصـــرين مـــنـــعـــاً ألي مـــحـــاولـــة

القتحامها.
وأفـاد شــهـود عـيـان أنّ االشــتـبـاكـات
انـدلـعت في احلـيّ الـذي كـان الـقـتـيل

للدموع.ويـومها نفت وزارة الـداخلية
وفاة الشاب مـشيرةً إلى أنّـها فتحت
حتـــــــقــــــيـــــــقــــــاً جلـالء مـالبــــــســــــات
إصــابـــته.ومــنـــذ مــنـــتــصـف كــانــون
الـثانـي/ينـايـر خـرجت تـظـاهرات في
مـدن تــونــســيــة عــديـدة لــلــمــطــالــبـة
بــســيــاســة اجــتــمــاعــيــة أكــثــر عــدالً
وبـــإطالق ســراح مــئـــات احملــتــجــ
الــذين اعـــتــقــلـــتــهـم الــشــرطـــة بــعــد

االشتباكات.
ودعت  28منـظـمة غـيـر حكـومـية إلى
تــنـظــيم مــسـيــرة يــوم الـثالثــاء أمـام
ـــان لـــلـــتـــنـــديـــد خـــصـــوصـــاً الـــبـــر
بـ"السيـاسة الـبوليـسية" في الـتعامل

مع االحتجاجات.

يقـيم فـيه وأنّ الـشرطـة أطلـقت قـنابل
ــســـيل لـــلــدمـــوع لــتـــفــريق الــغـــاز ا

تظاهرين. ا
وقــــال شــــوقي بن حــــمــــودة مــــديــــر
ـسـتـشـفى اجلـهـوي بـواليـة سـوسة ا
(شــــرق) لـــوكـــالــــة فـــرانس بـــرس إنّ
الشـاب هـيكل الـراشـدي فارق احلـياة
ستشـفى عصر اإلثن من دون في ا
أن يـــــحـــــدّد ســـــبب وفـــــاتـه.وكـــــانت
اشــتــبـاكــات انــدلــعت في ســبـيــطــلـة
ـاضي إثر ورود شـائـعات األسبـوع ا
عـن وفــاة هـــذا الـــشـــاب الـــذي أكّــدت
وسـائل إعالم مـحــلـيـة وأقـارب له أنّه
أصيب في  19كـانـون الـثـاني/يـنـاير
اجلـــــاري بــــقـــــنــــبـــــلــــة مـــــســــيّـــــلــــة

االفـارقـة ذات الـبــشـرة الـسـوداء قـبل االسـالم كـانـوا مـنـتــشـرون بـ ازقـة اجلـزيـرة
العربية ,يعملون كخدم عند اسياد العرب ,وصفة العبيد كانت سائدة في تلك الفترة
وبالل خيـر مثال وشاهد قبل االسالم الى ان حتـرر عند مجيئ االسالم وأصبح من

االحرار .
سمـة االضـطهـاد في شـخـصيـة االنـسان ذات الـبـشرة الـسـوداء مزروعـة في اعـماق
اجليـنات الوراثيـة تمتـد الى االف السن ,فال ثـقة ب االسود بـاالبيض الى ان جاء
االسالم زرع احلب والتـآخي ب البشر فقـال ال فرق ب عربي او اعجمي او اسود
سـلـم الحظـة جـداً مـهمـة لـو اسـتغـلت من الـعـرب ا او ابـيض اال بـالـتـقوى ,هـذه ا
االوائل بـصـورة صحـيـحـة وتوجـهـوا بفـتـوحـاتهم الـى افريـقـيـا لكـانت الـيـوم افريـقـيا
سلـم الكـثير عـربية بـالكامـل وباقل خسـائر من تلك احلـروب التي كـلفت العـرب وا
من االرواح والثروة .لم تـكن االمبراطـورية الفارسـية اقوى من افـريقيا وال الـرومانية
ــسـلـمـ خـسـائـر كـثـيــرة عـنـد دخـول الى بالد فـارس ومن ثم الى ,حـيث خـسـروا ا
القـوقاز واشـمال افـريـقيـا التي كـانت مسـتثـنى من افـريقـا بسـبب سكـانهـا االمازيق
واجهـات كلفت ذات الـبشـرة البيـضاء ومن ثم اجتـهوا الى الـهند والـص كل هـذه ا
الدولة االسالمـية الكثير وخسـرت الكثير بدون فائـدة كخسارة اسبانية  ,بشكل عام

بالد االندلس وحتول تركية الى امبراطوية بأسم االسالم لم يسلم منها العرب .
النـظر الى تـلك الـفتـوحات كـانت بـدوافع كثـير واسـباب مـتعـددة مـنهـا ال يخـفي على
اجلميع دافع غـنيمة الـنساء اجلمـيالت فنساء الـفرس اجمل ما كان ,ونـساء القوقاز

واالتراك والدولة الرومانية وبالد االندلس .
ـعركـة حيث تبـاع باسـعار خيـالية ,وهـذا ما كـسب الكـبير في ا غـنيمـة النـساء هي ا
جتسد في مـسلسل حـر السلـطان التركـي وكيف كان الـتعامل مع الـنساء وكشف
سلم في حقيقة الغنائم ,فال يجدون تلك الغنائم في احلقيقة امام اجملتمع العربي وا

انع دافع نشر االسالم في افريقيا . افريقيا مثال فكانت ا
لم يكـن سابـقا غـنائم الـتكـنولـوجيـة احلديـثة ال سـيارات وال اجـهزة االكـترونـية ,فـقط
سـلـم وهـذا مـا شـاهدنـاه في مـعركـة احـد عنـدمـا جتسـد في فـلم الـرسالـة حـيث ا
عـركة ومـا كانت اال مالبس خـرقة من اموات او فـقدوا الـتوازن بـسبب الـغنـائم في ا
ـة تـسلب االرواح سـيف او رمح مـلطخ بـالـدمـاء .هذا مـا يـدلل عـلى ان حـروب القـد
البس لك شئ سوا ا قاتل لـم  وحاجـاتهم البـسيـطة التي لم تـرى الغـسل يوما ,فـا

وسيف ورمح او سك صغيرة .
ـئة فـدافع الطمع واالسـتحـواذ واجلنس كان من فالـفتـوحات لم تكن نـزيهة  100 با
اهم االسـباب .واال فـما كـان امتنـاع الفـاحت الى افـريقـيا عـلى الرغم من سـهولـتها
ـسلم سـلم من كل جانب ,فجـانب الشمـال اصبح بيـد العرب ا وقد احـاط بها ا
امتد مـئات السن وهـناك مدخل من جنـوب اليمن كان سـهل وبسيط وما الحظ فقط
دخـول االسالم الى ساحـل الصـومـال والى الـيـوم العـربـيـة في الـصومـال هي الـلـغة
الـثانـيـة ولـيـست االولى .ان كـان هنـاك تـخـطـيط سـليـم لسـيـطـر الـعرب عـلى افـريـقـيا
صد االول لتـحرير باقي البلدان واستعربـت في كل جوانبها واستخـدم ناسها في ا
والدعـوة لدخـولهم االسـالم وترك افـريقـيا لـلعـرب لـشاهـدنا الـيوم كل افـريـقيـا تتـكلم
الـعـربـيـة وبشـرتـهم عـربـيـة وبـكل سـهـوله . لـكن دافع اجلـنس في الـبـحث عن غـنـيـمة

النساء اجلميالت غض النظر عن افريقيا والى هذا اليوم . 
سـلم االوائل فـكانت لـقمة سـهلة لالذكـياء االوربيـ عند اهـملت افريـقيـا من قبل ا
بـدأت الدول االوربيـة باالستـعمار تـلك البلـدان وتغيـر لغتـهم ودينهم وتـهجيـر البعض

منهم لدولها للعمل .
امـا امريـكا فـكانت لـها حـصة االسـد من افريـقيـا فهـجرت الـكثـير

منهم للعمل في االعمال الشاقة .
كل مــا قـــامت به الــدول االوربـــيــة وامــريـــكــا في افـــريــقــيــا
ــفــروض تــقـوم وتــفــعل به الــعــرب في بــدايـة الــفــتــوحـات ا
االسالميـة  لكانت اليـوم افريقـيا ارض ومصدر قـوة للعرب

سلم بكل ما حتوى من خيرات . وا

dOOG² «Ë wŽu « WOzUMŁ

نـصرم إن لم نـكن في رأس الـقائـمة ال أبـالغ إن أقـول :نحن في الـعراق في الـقـرن ا
فنـكـون في األوائل الدول الـتي حـدثت فيـهـا مئـات الـثورة واإلنـتـفاضـة والـتظـاهرات

ولكننا خرجنا من كلها دون أي إجناز قد يذكر! اخملتلفة
فـكر الكـبير (الدكـتور علي شـريعتي) إلى إنـنا أثنـا ثوراتنا أشار ا بـهذا اخلصـوص
نـغـييـر وجـوه الظـلم والـطغـيـان والنغـيـر األرضيـة التـي قام عـلـيهـا ذالك الـنظـام الذي

مارس الظلم واجلور واإلستبداد.
ولذلك نـرى تـكرار مـا إندلـعتـنا الـثورة من أجـله وجلـأنا الى الـشوارع بـغيـة حتقـيقه

وجتسيده على أرض الواقع في صور أخرى ومالبسات مختلفة عن سابقاتها!
واطنـ قبل إندالع أيـة ثورة أو بدء أية إنـتفاضة عليه تظـهر أهمـية الوعي وتوعـية ا
واطن وينـتظـره من ثوراته وتـظاهراته أو تـظاهـرة بالبـلد كي اليـجهض مـا يحلـم به ا
وكي اليتحـقق ما قاله مفـكر آخر الأذكر اسـمه اآلن وهو: "إن الفقـراء يحملون عبء

الثورة وطامحي السلطة يأكلون ثمراتها".
هو :اإلهتمام بنشـر الوعي وتوعية الشـعب فرداً فرداً  لكي اليعيد األهم قبل الثـورة
الــتـأريخ نـفـسه ألكـثـر من مــرات ولـكي اليـجـهض مـا نـتـمــنـاه حتـقـيـقه بـعـد كل هـذا

آسي والويالت! النضال والتضحية وا
ـا يــكـفل إحـداث تـغـيـيـر جـذري فـيـمـا نـنـهض من أجـله (الـوعي) 

ة الئقة بنا و بأجيالنا القادمة ويضمن حياة كر
إذن الـتـكـامـلـيـة هي الـعالقـة بـ ثـنـائـيـة الـوعي والـتـغـيـير
وعـندمـا نـريد إنـهـاء أية مـرحلـة وتـغيـيـرها نـحـو األحسن ال

األسوأ ينبغي أن ننتبها أي إنتباه.
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{ جــــنـــــيف) ,أ ف ب) - قــــالت األ
تـحدة امس إن االستـثمـار األجنبي ا
ي سيـبقى ضعـيفا  عام باشـر العا ا
 2021 قـبل أن يـبـدأ التـعـافي. ورجح
ـــتــحـــدة لــلـــتــجــارة مــؤتـــمــر األ ا
والـتنـمـية (األونـكـتـاد) أن االستـثـمار
ي سـيـنـحـدر ـبـاشـر الـعـا األجـنـبي ا
هذا العام قبل أن يعاود االرتفاع عام

. 2022
ي وجـاء في تـقـريـر االسـتـثـمـار العـا
الــــصـــادر عن األونــــكـــتـــاد األحـــد أن
ي بـاشر الـعا "االستـثمـار األجنـبي ا
ســيــبـقى ضــعــيــفـا خالل  "2021 مع
التي تـواصل أزمـة وبـاء كـوفـيـد- 19 

أضرت باالقتصادات.

صـــحــــافي إن اخملـــاطــــر احملـــيــــطـــة
بـجـائــحـة كـوفـيـد- 19والـفـتـرة الـتي
كن أن تـستغـرقها حـمالت التـلقيح
ــســاعــدات والـــتــبــاطــؤ فـي صــرف ا
االقتصادية ستكبح تعافي االستثمار

ي هذا العام. باشر العا األجنبي ا
رجح أن يبقى وأضاف التقرير "من ا
ـسـتـثـمـرون حـذرين في تـخـصـيص ا
رأس مال ألصول إنتـاجية جديدة في
ــتـوقع أن تـســتـقـطب اخلـارج".ومن ا
الـــشــركـــات األوروبــيــة أكـــثــر من 60
ـئـة من صفـقات الـتـكنـولوجـيا من با
ناحيـة القيـمة لكن تـشهد أيـضا عدة
اقــــتـــــصــــادات نـــــامــــيـــــة زيــــادة في

الصفقات وفق التقرير.

ــــيـــة أن وأوضـــحـت الـــوكــــالــــة األ
ــبـاشـر هـوى االسـتــثـمـار األجــنـبي ا
ـــئــة من 1,5 ــاضي  42 بــا الــعـــام ا
تــرلــيــون دوالر عـام  2019إلى نــحـو
 859مـــــلــــــيــــــار دوالر عـــــام 2020 . 
وتوقعت تـراجعـا إضافيـا يراوح ب

ئة هذا العام. خمسة وعشرة با
بـاشر وانتـهى االستـثمـار األجنـبي ا
ـئـة ي عـام  2020 أقل بـ 30 بـا الـعـا
ـــســجل إثـــر األزمــة ــســـتــوى ا مـن ا
ـية عام  2009 وفي االقتـصادية الـعا
مـــســــتـــوى غــــيـــر مــــســـبــــوق مـــنـــذ

التسعينات وفق التقرير.
ـشاريع في وقال مـدير االسـتثـمار وا
س زان في مــؤتــمـر األونــكــتـاد جــا
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{ عــــمــــان) ,أ ف ب) - قــــالت وزارة
اخلـارجيـة االردنـية فـي بيـان اإلثـن
انــهــا ارســلت مــذكــرة إحــتـجــاج الى
إسـرائـيل طـالـبـتـهـا فـيـها بـالـكف عن
"انــتــهــاكــاتـهــا واســتــفــزازاتــهـا" في
ــســجـــد األقــصى مـــتــهــمـــة إيــاهــا ا
ب"تعطيل أعـمال الترمـيم" في مسجد
قـــبــة الــصـــخــرة .ونــقل الـــبــيــان عن
الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف
الـله الـفـايـز قولـه إن "الوزارة وجـهت
الـيـوم عـبــر الـقـنـوات الـدبـلـومـاسـيـة
مذكرة احتجاج طالبت فيها إسرائيل
بالكف عن انـتهاكاتـها واستـفزازاتها
وباحترام سلطة إدارة اوقاف القدس
ــبــارك ــســـجــد األقــصى ا وشــؤون ا
ــمــلــكـة األردنــيــة".وعــبــر عن ادانــة ا
ل"تـعـدّي الـشـرطـة اإلسـرائـيـلـيـة عـلى
صـالحـــيــــات إدارة أوقـــاف الــــقـــدس
ــبــارك ــســـجــد األقــصى ا وشــؤون ا
األردنـية وتـعـطيـلهـا ألعـمال الـتـرميم

فـي مـــــســـــجـــــد قـــــبـــــة الـــــصـــــخــــرة
ـــشـــرفـــة".وقـــال إن "الـــتـــصـــرفـــات ا
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــحـق إدارة أوقــاف
ــســجــد األقــصى الــقــدس وشـــؤون ا

ـبـارك األردنـيـة مـرفـوضـة ومـدانة" ا
مــــــــؤكــــــــدا أن "إدارة األوقــــــــاف هي
ــسـؤولــة عن الــســلــطــة الــوحــيــدة ا
احلــرم الــقــدسي الــشـريـف ورعـايــته

واالشـــراف عـــلـــيه".وطـــالب الـــفـــايــز
اسـرائــيل "بــالــتـقــيّــد بــالـتــزامــاتــهـا
وجب القـانون الـدولي كقوة قـائمة
بـــاالحـــتالل في الـــقـــدس الــشـــرقـــيــة

احملـــتـــلــة والـــكف عن الـــتــصـــرفــات
الـــعــبــثــيــة الالمــســؤولــة واحــتــرام
الوضع القـائم التاريـخي والقانوني
واحـتــرام سـلــطـة وصـالحـيـات إدارة
األوقـاف".واحـتـلـت إسـرائـيل الـقـدس
الشـرقية الـتي كانت تـخضع لإلدارة
األردنـيــة قـبل احـتـاللـهـا عـام 1967
وضمّـتها الحـقاً في خـطوة ال يـعترف
بهـا القانـون الدولي.وتـعتـرف الدولة
ــوجب مـعــاهــدة الـسالم الــعــبـريــة 
ـــمـــلـــكـــة عــام 1994 ــوقـــعـــة مع ا ا
ــقــدسـات في بــإشـراف االردن عــلى ا
الـقـدس الـشـرقـيـة.وفي الـقـدس حـذر
مـــــــجــــــلـس األوقــــــاف والـــــــشــــــؤون
ـقـدسـات اإلسالمـيـة من "مـغـبـة ما وا
تــقـوم به الـشــرطـة اإلســرائـيــلـيـة من
انتـهـاكات مـتواصـلـة بحق الــمسـجد
األقـــصى (...) بـــاســـتــهـــداف جـــمــيع
سـجد األقصى مشاريع االعـمار في ا
ــشـاريع ــبـارك ومــنع اســتـكــمـال ا ا

الــهــاشــمــيــة".وأوضح أن "الــشــرطــة
(اإلسرائيلية) تـعمل على إيقاف كافة
أعمال ونشـاطات مديـرية اإلعمار في
ــبـــارك وتــمــنع ـــســجــد األقـــصى ا ا
ـســجـد تــرمـيم مــواقع هـامــة داخل ا
حتــتــاج الى تــرمــيم فــوري وتــعــمل
ــواد عــلى تـــعــطــيل ادخــال ابــسط ا
األساسية الـالزمة للصـيانة".وأكد أن
"مديـرية مـشـروعات إعـمار الــمسـجد
بـاتت ال تـستـطـيع صـيـانـة أو تـرميم
أي عطل أو خـلل يـطال أبـسط مرافق
الـــمــســجــد ويــتــعــرض مــوظــفــيــهـا
لــلــمالحــقــة والــتــهــديــد بــاالعــتــقـال
واالبـعـاد".وأشـار إلى "قـيـام الـشـرطة
اإلسـرائيـلـية الـسـبت بـإيقـاف جـميع
ـبارك ـسجـد األقصى ا األعمـال في ا
وتــصــويـر الــبــطـاقــات الــشـخــصــيـة
للـعمال والـفنـي ومـنعـهم من العمل
وتــهـــديـــدهـم بـــاالعــتـــقـــال فـي حــال

استمرار العمل".
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احـــتـــفـــلـت مـــنـــصـــات الـــتـــواصل
االجــتـمــاعي الــعــراقــيـة كـل حـسب
ـــقـــبـــلـــة عن طـــريـــقـــتـه لالنـــبـــاء ا
مــفـاوضــات  تــعـيــد واشــنـطن الى
حـظـيرة  االتـفـاق الـنـووي  .. لست
واقف بـصـدد حتلـيل تـناقـضـات  ا
العراقـية  فهي مـعروفة ولـكل منها
ذات األســــــبــــــاب  الـــــــتي لـم يــــــتم
جتاوزهـا مـنذ 2003 وحتى الـيوم
..ولــكن فــقـه الـعــلــوم الــســيــاســيـة
ـيول الـعـاطفـيـة وما يـتـغلب عـلى ا
يــجـــري مـــنــاقـــشــتـه عــلى طـــاولــة
ـفاوضـات  بـ بلـدين مـثل إيران ا
ـتـحـدة األمـريـكـية  لن والـواليـات ا
تـــــؤثــــر فــــيـه مــــواقـف ( الــــذيــــول
واجلـوكريـة) سـواء في الـعراق  او
لبنان او اليـمن وحتى في منظومة
دول مــجـلس الـتـعـاون اخلـلـيـجي..
ؤثر األكبر سـيكون امن إسرائيل ا
طلوب من ايران وتلك الضمانات ا

ان تـقـدمـهـا لـواشـنـطن لـكي تـوافق
إســرائـيل عــلى بــدايــة مـفــاوضـات
ـفـاوضات مـبـاشرة وطي صـفـحة ا

باشرة.  غير ا
كـل الـتـســريـبــات اإلعالمـيـة وردود
االفعال الدبـلوماسيـة واالقتصادية
..ان واشــنــطن تــرامب قــد انــتــهت
الى مـــواقف مــتـــجــددة ..فـــجــمــيع
ــفـــاوضــات الــثـالثــيــة او انـــواع ا
الربـاعيـة التي لعـبت فيـها عواصم
خــلــيـــجــيــة واوروبــيــة  فــضال عن
الـــيـــابـــان  لــكـي تــفـــضي الـى تــلك
النـتيجة  الـتي تقنـع إسرائيل  بان
الـــتـــهــديـــد الـــنـــووي اإليــراني  او
الــصـــاروخي  بــعـــيـــدا عــنـــهــا في
اســــتــــعــــادة  لــــقــــصــــفــــهــــا ب39
صاروخـا عراقـيا في حـرب اخلليج

الثانية .
الـســؤال مـا الــذي يــقـنع إســرائـيل
اذج رحـلة وهي تـنشر  في هذه ا

ــظالت احلــديــديـة مــتـقــدمــة كن ا
لـــلـــدفـــاع اجلــوي  عـــلى ســـواحل

اخلليج العربي.. ? 
مـن خالل مـــقـــاربــــة واقـــعـــيـــة مع
الــــنـــمــــوذج الــــعـــراقـي في عــــقـــد
الـتـسـعيـنـات هـناك مـسـاران لـهذه

فاوضات . ا
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يـتمـثل االول في الـردع الـعسـكري
واالســـــتــــيـــــعـــــاب الـــــســــيـــــاسي
والـتــشـجـيـع االقـتـصــادي.. ومـثل
هـذا الـنـمـوذج  مـا تـرغب به ادارة
بــايــدن تـــطــبــيـــقه عــلـى مــوافــقــة
إيـــرانـــيــة غـــيـــر مـــشـــروطه عـــلى
مـــشــــاركــــة إســـرائــــيل فـي جلـــان
تفتيش مقرات مـفاعالتها النووية
وان ال يتجاوز تصنيع الصواريخ
على مسـافة ال تصل الى األراضي
احملتلة وسط اتهامات تبدو اقرب
الى الـــــصــــحـــــة ان الــــصـــــواريخ

اإليـرانــيـة عــلى حـدود إســرائـيل (
حـزب الـله ) او داخـلـهـا ( حـمـاس)
واي توازن للردع اليوم يتطلب من
مخـطـطي االسـتـراتـيـجـيـة األمـنـية
اإلسـرائيـلـية الـبـحث عن ضمـانات
دولــيــة التـــفــاق غــيـــر مــبــاشــر او
مباشر وهو االفـضل عند إسرائيل

. 
ــقــابل ... تــوظف إيــران هــذا في ا
االنـتــشـار السـلــحـتـهــا في مـنـاطق
مـخــتـلــفـة حــول إسـرائــيل  وحـول
منظومة مجلس التعاون اخلليجي
 احلــلــيف الــتــقـلــيــدي لــواشــنـطن
..كــورقـــة ضــغـط رابــحـــة عــنـــدمــا
تــــتـــــفــــاوض في ثـالثــــيــــة الــــردع
العـسكـري واالستيـعاب الـسياسي

والترغيب االقتصادي. 
ـا واقع إيـران اليـوم اكـثـر قدرة ر
مـن واقـع الـــــــعــــــراق فـي فـــــــتــــــرة
الـعـقـوبـات الـدوليـة حـيـنـمـا عرض
عـــلى صــــدام حـــســــ االعـــتـــراف
باسرائيل مقابل رفع العقوبات مع
حـزمة مـشاريع اقـتـصاديـة  وكانت
الـرسـالـة قـد وجـهت الكـثـر من مرة
عــبـر الــفـاتــيـكــان وعـبــر مـؤســسـة
روكفـلر ..وعبـر قنـوات دبلومـاسية

ابرزها فلسطينية  !! 
فـيمـا اسـتخـدمت إيـران مع رسائل
الــــطـــــرف الــــثـــــالث اوالـــــرابع في
مـفاوضـات غـير مـبـاشرة إجـابات(
ـوافــقــة مع كال لـعـم) بـدمـج نـعـم ا
الـرافــضـة  .. ولــيس هـنــاك افـضل
من اإليـــــرانـــــيــــ فـي مــــثـل هــــذه
طاولة واالتيان ساجلة مـا ب ا ا
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تغيرات غير متوقعة على جميع
فاوضات.  اطراف ا

ـفـاوضـات الــنـمـوذج الـثــاني في ا
ــقــبـلــة تــكــمن في اطـالق قـدرات ا
إيــران في مــوازنـة الــردع الـنـووي
اإلســــرائــــيــــلي من خـالل تـــوقــــيع
مــعـاهــدة امن إقـلــيـمــيـة  تـتــعـامل
مـعامـلة االنـداد بـ اال النـووية
الــصـــغــيــرة  فـي الــشــرق األوسط
الـكبيـر.. كمـفتـاح لقيـادة الصـفحة
اجلــديـدة من ادارة اكـبــر اقـتـصـاد
دولي يـنـتـظر نـتـائج بـرامج كـبرى
مـثل مشـروع  الـسعـودية  2030..
ــا يـكــون ذلك احــد ابـرز مالمح ر
الطموح اإليراني حتى وان انتهى
بـاجلــلـوس عــلى طــاولـة تــفـاوض
نـــووي يـــضـــمـــهــــا مع إســـرائـــيل
ـا كوريا والـباكـستـان والهـند ور

الشمالية. 
لكن نقاط الصد سواء اإلسرائيلية
ا سبق  او اخلليجيـة  ستطالب 
وان نفذته  السعودية في االبتعاد
عن مـــنــــهج اخلـــطــــاب الـــوهـــابي
السلفي وفتح  مراكز الترفيه  مثل
ـسرح  .. فـهل تـتنازل الـسيـنما وا
إيــران الـثــورة  عن خــطــابــهـا الى

إيران الدولة? 
ــــكن حــــســــاب مــــواقف وكــــيف 
جــمــهــور إيــران الــثــورة الــذي مـا
زالت تـصــدره  مـنــذ عـقــود مـضت
وحـتى الـيـوم?  وهـذا يـعـني عـودة
طـهـران الى احلــظـيـرة األمــريـكـيـة
حـتى وان كـانـت بـاجـنـحـة نـووية!
في ســيـاق كــلــمـا تــقــدم اعـود الى

…d «c « …d−ý

ال تـتـرك جـائـحـة كـورونـا "كـوفـيـد- 19 شـيـئـاً إالّ واسـتـفـزّته حـتى لـكـأنـهـا تـعـيـد
رؤوس البديـهي من األشياء وألنـها ال تسـتثني أحـداً الغني والـفقيـر والرئيس وا
واجهة هذا ساواة والتعاون ب البشر  ريض والطبـيب فقد أعادت التفكير با وا
اخلـطـر الـغامض والـداهم وكـأنـهـا تـذكّـرنـا بـقـانون الـطـبـيـعـة  حـيث خُـلق الـناس
بـأشــكـالـهم وألــوانـهم وأجــنـاسـهم وألــسـنـتــهم وأديـانـهـم وعـروقـهم وانــحـداراتـهم
اإلجـتماعـية مـتسـاوين ومختـلفـ في آن األمر الـذي يقتـضى تعـاونهم فـاإلنسان
كائن اجتـماعي بطـبعه ومدني بـفطرته وهـو ما شاع عـلى لسان أرسـطو ومن بعده

عبد الرحمن بن خلدون الذي أضاف تميزّه بالعقل .
لم يدعْ الفـايروس حلظةٍ تهرب من ب أصابعنـا ألن عكسها سيعني اإلستسالم
وهكذا تتـحوّل الطاقة اإليجابيـة التي يحملها اإلنسـان إلى الضد منها  فكان البدّ
من اإلستعانـة بالذاكرة لـلتدوين والكتـابة على الرغم من أنـها أحياناً تـمطر وحشةً
وغـمـوضًـا بـقدر مـا يـفـوح منـهـا عـطـراً وأمالً ولكـل شخص ذاكـرته الـتي تـشـبهه

وبقدر ما هي واقعية فأحياناً يدخل عليها عنصر التخيّل إلعادة تأثيثها.
وكالم احلَـجِر الـذي مـا يزال يـجثم فـوق الـصدور تـتزاحم فـيه األيـام واللـيالي بل
والـسـويعـات بـعضـها بـحـزن شديـد وبعـضـها بال أبـالـية أحـيانـاً حـد الضـجر أو
بـأمـل مـســتــنــفــر حــ يــبــدأ احلـوار مـع الـذات الــتي حتــتــاج إلى كــشف بــعض
اضيهـا فحسب بل حلاضـرها ومستـقبلها مكنونـاتها في حلظـة مصارحةٍ لـيس 
ـعلـومات فـما أيضـاً فالـذاكرة مـسـتودع كـبيـر لكـثيـر من احلـكايـات واألسرار وا
بالك ح تُقـدّم بحبكة درامية لتـجارب مريرة ومثيرة تعـكس ثقافة صاحبها وعمق

أفكاره وهذه حتتاج بالطبع إلى محفزّات لفكّ ألغازها وفتح أقفال خزائنها.
في هـذه األجواء قـرأت رواية "الـشـجرة الـهالميـة" لعـبـد السالم بـو طيب احلـقوقي
غربي والسـج السابق ومـنظم مهرجـان الناضور الـسينمائـي التي تتحدث عن ا
رجل يـتم حـجـره 100 يـوم في بـاريس ولـم يبـق أمـامه سـوى حـوار مع الـشـجرة
التي تنتـصب أمام بيته حيث يـأتيه صوتها خـفيفاً متـموجاً يشبه األثـير في مدينة
الئكة في لـغة غامضة ال يـفهمهـا إالّ هو وصديقته الـشجرة التي يـغنّجها اجلن وا
بـ "دولوريـس" والتي تـذكرّه بـالشـجرة الـهالمـية في مـنطـقـة الريف فـيتـبادل طـرفا
ـواقع: هـو والـشــجـرة ويـتـقـاسـمـان األصــوات لـدرجـة أنك ال تـفـرق بـيـنه احلـوار ا
وبـيــنـهــا أحـيـانــاً  حـيث تــخـتـلط الــصـور واألصــوات واآلراء .بـاسـتــعـادة ذاكـرته
الـسجـينة يـقول إن كل شـيئ هناك يـتغـير: الـزمن والعادات واألشـياء لـذلك عليك
أن تسـتعـيد تـوازنك باسـتذكـار نيـلسون مـانديال الـذي كان طـيلـة سنـوات سجنه
الـتي اسـتـمرت 27 عـامـاً يزرع أشـجـاراً في قـنـيـنات الـزيت الـفـارغـة من سـعة 5

ليترات ويعتبرها الوحيدة احلرة أي من صديقاته وأصدقائه األحرار.
WO Uš …œUÝË

كـان الـوطن في احلـجـر يـعـنـي لـعـبـد الـسالم "وسـادته احلـبــيـبـة" الـتي افـتـقـدهـا 
والوطن حسب مـحمود درويـش "هو هذا اإلغـتراب الذي يفـترسك" وهـكذا قدّم بو
طـيب في ســرديـته الـزمـن من خالل وسـادته الــتي ظـلّت خـالــيـة ووحـيــدة تـذكّـرنـا
"بالوسـادة اخلالية" وهي رواية كتبها إحسان عبد القدوس وقدّمها اخملرج صالح
أبـو سـيف في الـعـام 1957 فـي فـيـلم من بـطـولـة عـبـد احلــلـيم حـافظ ولـبـنى عـبـد
ـا فيـها ـاضي ورحابـة احلـاضر  الـعزيـز . يتـعـاشق في ذاكرة بـو طيـب سجن ا
ـكن أن حتوّل اإلنـسان إلى رهـينـة لـها أو حـتى ضحـية فـترة احلـجر فـالذاكـرة 
ـقصود التـسامح يحولهـا إلى شيئ إيجابي دون في ح أن الصـفح والغفران وا
ـاضي  فحتى حـ أريد هدم الـسجن الذي قـضى فيه سنوات أن يعني نـسيان ا
ـعـتـرِضـة بـالـتـحــرك: ال يـحق لـهم هـدمه ألنه جـزء من شـبـابه األول تـبــدأ ذاكـرته ا
ذاكرتنا... كان يـنبغي تعليق لوحة بأسماء الضحايـا يكتبون عليها هؤالء اختلسنا
منهم شبابهم ومرّغنا كراماتهم بالتراب ومع ذلك غفروا لنا واجلملة األخيرة على
لـباقتـها تعـني الكثـير ألنهـا تندرج فـي صلب مسـار العدالـة اإلنتقـالية الـذي شهده
اضي وهـو ما يذكّر بـالطاهـر بن جلّون ـغرب في نهـاية التـسعيـنات من القـرن ا ا
ه الـنفسي بعـد عقود من الزمان الذي فتح صـندوق خزانته لـيعرض في سرديته أ
فـي روايته "تـلك الـعـتمـة الـباهـرة" الـتي اسـتكـمـلهـا بـروايـته "العـقـاب" وهي إحدى

روائع أدب السجون.
علينا التمييز ب أربع أنواع من الذاكرة:

األولى- الذاكرة اإلنفعالية وهي ذاكرة إرادوية يتم إسقاطها على الواقع.
الــثـانـيــة- الـذاكــرة احلـسّــيـة أي اســتـعــادة األحـوال واألهــوال كـوقـائـع ومـفـردات

شارك . ؤرخ والشاهد وا كن تكييفها حسب قراءة الروائي وا وتفاصيل 
عاني والدروس نـظّمة وهذه تقـوم على استذكار واسـتخالص ا الثالـثة- الذاكرة ا
ـادة األولـيـة (اخلـام) والـعـبـر الـتي تـنـتـظـم الـذكـريـات في إطـارهـا اسـتـنـاداً إلى ا
وصـوالً إلى الداللـة بفـعل التـحقّق مع إضـافة الـتفـسيرات والـتأويالت عـلى النص

عيش.   أو احلدث أو الواقع ا
الـرابـعـة- الذاكـرة احملـفّـزة وتبـدأ مع الـذاكرة األولـى وفيـهـا حنـ (نـسـتولـوجـيا)
ا الستذكـار الزمن وإعادة قراءته على نحـو جديد  ال سيّما بـعد جتارب عديدة 
فـيـهـا مـا هـو نـاجح وفــاشل. بـهـذه الـصـورة أرّخ بـو طـيـب لـذاكـرته بـروح شـفـيـفـةٍ
وحـسـاسـيـة إنـسـانـيـةٍ ولغـةٍ رشـيـقـة ومـوسـيـقى جـذّابـة بـكـتـابـةٍ وصـور سـيـنـمـائـية

واجهة فايروس كورونا. وبصرية باهرة كل ذلك 
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بيروت
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ـــكن ـــقـــال ..هل  عـــنــــوان هـــذا ا
ضــمــان مـواقف ايــران وإســرائـيل
حـتى وان كـان بـضـمـانـة امـريـكـية
او حـــتى بـــضـــمـــانــات مـن الــدول
اخلـــمس دائـــمـــة الــعـــضـــويــة في

مجلس األمن الدولي? 
»u dŽ bOŽ«u

اعتقد ام وعود عرقوب سيتواصل
ظـهـورهـا حـتى وان جنـحت إيـران
في اجلــــــلــــــوس عــــــلـى طــــــاولـــــة
ـبــاشـرة  بــحـضـور ـفــاوضـات ا ا
إسـرائـيل ضمـنـا من اجل تـخـفيف
العقـوبات االقتصاديـة..لكن جميع
األطــراف  لن يــلــتــزمــوا  بــجــدول
ــطـلــوبـة زمـني إلجنــاز االهـداف ا
..وكمـا سبق وان ظـهرت مـثل هذه
الـــوعــــود في مـــفـــاوضـــات كـــامب
ديـــفـــيـــد  حـــتى انـــتـــهى احلل في
مــــفـــاوضـــات أوســــلـــو  لــــتـــكـــون
ـا نــتــائــجــهــا حـتـى الــيـوم اقـل 
كانت تلك الـوعود بنظـام الدولت
على أوراق كامب ديفيد االولى .
كن ان ـا  االمـر األكثـر  تعـرضا  
ناطق يكون عليه في ما يوصف 
الـنفـوذ اإليـراني اقلـيمـيـا .. اعتـقد
يــتـــطــلب تــســكــ كــرة الــقــدم في
مــلـعـب ايـران الــثــورة.. وهــذا  مـا
يـتــطـلب اعـادة حــسـابـات شــامـلـة
فاوض ..في دول مثل الـعراق ..فـا
اإليــراني  لـن يــتـــحــدث بـــلــهـــجــة
تــصـديـر الـثـورة اكـثـر من تـرسـيخ
اعــتـراف دولي بـايــران نـوويـة  ...
يـبــقى من الــقـول  ولــله في خــلـقه

شؤون!
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دار جدل عمـيق ب الفالسفة  ورجـال الدين وحتى العوام من الـناس ومنذ نشأة
ركزية هو : هل احلياة وت. وكان واحداً من أهم االسئلة ا اإلنسان عن احلياة وا

مات نهاية احلياة ? ر للممات  أم أن ا
معظم رجـال الدين اإلسالمي ومـفكروه رسـخوا لـدينا  كـما فـعل رجال الدين في
ر لـلموت  وأن احلياة اآلخرة هي احلياة الديانـات األخرى فكرة أن احلياة هي 
ـوت بدالً من حب احلـيـاة. وصار اخلالـدة. وبـالـتالي أشـاعـوا بيـنـنـا مفـهـوم حب ا
وت كما حتبـون احلياة)) مقدسـاً لدى الكثيرين. شعار ((جئـناكم بأناس يحـبون ا
ـان بـوجـود حـيـاة أخـرى خـالـدة هو لـيس ـوحـدين أرى أن اإل ـؤمـنـ ا وكـأحـد ا
مـريـحـاً لـلـنـفس فـحـسب بل مـفـيـداً لـلـسـلـوك اإلنـسـاني عـمـومـاً. لـكن هـذه الـفـكرة
غاالة فـيها وتشـويههـا لتصبح ـركزية في الـديانات السـماوية والـوضعية جـرت ا ا
أداة لتـجريـد احليـاة من إنسـانيـتهـا وضبـط البـشر لـيتـحولـوا إلى قطـعان مـطيـعة
وت التي احتـكرها رجال الـدين. فصارت احلياة دار شـقاء  وإمتحان  لسلـطة ا
وجـوع  وفـقـر  بدالً من أن تـكـون دار سـعـادة وراحة وازدهـار وفـرح. وبـات على
ـتـحــنـاً في مـاله وعـيـاله وصـحــته وسـعـادته كي يـفـوز بـاآلخـرة ـؤمن أن يـكـون  ا
كن أن يـجمع ب سعـادة الدنيا السعـيدة. وترسخ عنـد الكثيـرين أن اإلنسان ال 
واآلخــرة !! وبــذلك جـرى ضــبط (الـرعــاع) الــذين يـصــرخـون مـن ظـلم الــسـلــطـان
وحاشيـته ويريدون تغـيير قـدرهم (البائس) الـذي كتب علـيهم منـذ والدتهم !! يقول
عاصرين أنه ورغم التقدم العلمي الكبير الذي أحرزناه فإن هناك أحد الفالسفة ا
وت نـسبـة طبيـة واحدة لم تتـغير وهـي أن هناك مـعدل وفاة واحـدة لكل إنسـان. فا
وت في حياته اليـومية ? يعيش البشر عادة حالة ال مفر منه  لـكن كم منا يتذكر ا
إنـكـار لـلـمـوت وال يـذكـروه إالّ حـ يـدنـون مـنه. فـحـيـنهـا  يـدركـون كم هـي غـالـية
وتـستـحق الـعيش حـياتـهم. في دراسة أجـريت عـلى عشـرات األشخـاص الذين لم
يتبق لهم من أيـام حياتهم الكثير  أعرب معظمهم عن ندمهم ألنهم عاشوا ليكونوا
ا توقعه اآلخرون منهم ولم أفراداً في القـطيع ولم يعيشوا ألنفسهم. عاشـوا طبقاً 
ـوت جعـلهم يـدركون أهـمية يـعيـشوا كمـا يريـدون هم ألنفـسهم. أن اإلقـتراب من ا
وت ال يلتـقيان إالّ في نقطة واحدة وهي حياة الـفرد وبؤس حياة القطـيع.احلياة وا
ـوت يـجعـلـنا نـعي أهـميـة احلـياة. وت  وا الـوعي. فـاحليـاة جتـعلـنـا نعـي أهمـيـة ا
وت هـو طريق لـلحـياة. في الـنهـاية فإن وكـما أن احلـياة هي طـريق للـموت  فـإن ا
الـله وهبنا حـياةً واحدة لنـعيشهـا نحن ال ليعـيشها سـوانا. وهبنـا احلياة لنـعيشها
كبـشـرٍ ذي عقـول ال كقـطـعانٍ وذيـول. حب احلـياة يـجـعلـنـا نعـيش حـياتـنا دون أن
وت فيـجعلنـا نخسر حيـاتنا دون أن يضمن اتـنا  أما حب ا نخسر بـالضرورة 
وت ببساطة ال ألن ا ماتنا. وفي الـنهاية فإن الدين جـاء لتنظيم احليـاة لنا الفـوز 

يحتاج لتنظيم.

fO Ë ÆÆ…UO(« W³¼  u*«

 UL*« WLI½

dſ«œ cIM

عمان

ؤرخ ابن لم يغال عالم االجتماع وا
خــلــدون في نــظــريــته حــ قــال ان
احلـقـيـقـة التـأريـخـيـة تكـمن في ذلك
االجتماع البشري وهو بذلك جتاور
مــعـرفـيـاً ان لم نـقل  كـانت قـنـاعـاته
ـقوالت ارسطـو والذي ذكر امتدادا 
يل (ان االنسان  مدني الطبع )او 
ــدنــيــة (ارســطــو الى الــســيــاســة ا

السياسة).
وان الرافـديني العـراقي القـد منذ
نهايـة الطوفان...كان قـد اقنع نفسه
بـأن الرحـمن جل في عاله قـد اهداه
االســـتــقـــرار بـــعــد نـــهـــايــة عـــصــر
الـطــوفـان وتـوجه الــله بـ الــبـشـر
ـلوكـية او بـاركهُ اياهـا في مدينه با

(اريدو)...

وقـد تـناسـلت مـدنيـة هـذا االجتـماع
الـبـشري بـعـد ذلك في مـدنه االخرى
في كـيش او شـروباك او اور ثم في
الوركاء كما يقول (دروثي)....وح
نـقـرأ اسـطورة اخلـلـيـقة الـسـومـرية

سماه(اينما الش) ا
والتي يبدأ نصها ..  
... بينما في االعالي 

لم تكن السهر قد سميت بعد
واالرض اليابسه في االسفل 

لم يكن اطلق عليها اسم 
ة قرين دن الرافدينية القد كانت ا

وجودهِ 
لـــكن مــايـــخــرب عـالقه الــرافـــديــني
العـراقي القد ثالث لـعنات االولى
جـور الـطبـيـعـة وهي رغم قسـاوتـها

كـــان قـــد روضــهـــا كـــمــا فـــعل اهل
اريـــــدو واهـل ســـــيـــــد دخـــــيـل في
الـنـاصـرية فـاالولى غـطـتهـا كـثـبان
الـرمل والــثـانــيه ارهـقــتـهــا افـاعي
الشط والـلعنـه الثانـيه غزو االقدام
الــهـــمــجــيــة لــســهل ســومــر ...ذي
اخلــــــدين احملــــــمــــــرتــــــ من دالل
فـــالــفــيض بـه غــمــر وطـــمي دجــله
والــفــرات والــلــعــنه الــثــالــثه ظــلم
ـتـسـيديـن علـيه ..مـسـتـبدوهم او ا
ابــطـالـهـم من گـلـگــامش الى حـسن
َّ حـب الـــعـــراقـــيـــ بـــيـــزه .. ولـــ
الوطـــانــهـم الــصـــغـــيــره فـــكـــانــوا
يـتـطـوعـون سخـرة لـبـنائـهـا .. كـما
تـذكــر اسـطـورة اخلــلـيــقه واصـفـة

اهل النخوة من السومري . 

بــعــد ان انـتــهــوا مـن حـرث االرض
وانـــتـــهـــوا من تـــنـــظـــيم الـــري في
االهــوار عــمــدوا الى حــســاب عــدد

سنوات كدحهم . 
(ديوان االساطير ج1/ص23)

الـرافـديـنـيـون الـقـدمـاء انـهم اخـوه
ـلـحة اوالء الـذين حـددوا وهـذبوا ا

كان  ا
وعـــانــدوا الـــطـــوفـــان واســـتـــعــدو
للغازي واستنفروا صبرهم للحاكم
لـكـنـهم كـانـوا حـ يشـتـبـك علـيـهم
(خــــلط كـــرامــــتـــهم ومـــبــــادلـــتـــهـــا
بجوعهم) يشـعلون النار في مدنهم
نــعم يــشـعــلــون الـنــار فــيـهــا وهـذا
اخلطب ليس سـادية منـهم او بطراً

او جنوناً مفتعال .. 
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فــهم قــد قـطــعــوا انـفــاسـهـم لـبــنـاء
مـدنـهم واخـتـلط عرقـهم مع طـيـنـها
ودمـهم مع قـصبـهـا لـبنـاء اوطـانهم
اجلمـيله ... التي كـانوا يتـمنون ان
تليق بهم وحتفظ عرضهم وعيالهم
....وكــان سـخــرتــهم في بــنــاء هـذه
دن كان يـعد شهر عسـل انتمائهم ا
لـلــوطن وبــنـائـه وحـ يــجـدون ان
ثــــمـه من يــــحــــاول ان يـــكــــدر وجه
مدنـهم اجلمـيله من (اور الى اشور
) يحرقوها وح يجدون ان مدنهم
يــهــددهـــا الــفــيــضـــان (الــطــوفــان)
تـــتـــنـــاخـى ســـواعـــدهم وقـــبـــلـــهـــا
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الناصرية

ضـمـائـرهم لـيـثـبـتـوا انفـسـهـم بدل
اكـــيــاس الـــتـــراب ولـــيـــحـــولُ بــ
الـطـوفـان وبـ بـيـوتـهم ضـد سـيل

الفيضان الهادىء
فـهـم ابـنـاء الـطـ وهم( دهـلـته) او
طـــيـــنه احلـــر كـــمــا يـــســـمـــيه اهل
اجلــنــوب.. نـعم ان فــقــراء وفالحـو
والدهـماء من الرافـدينيـ القدامى
..كــانــوا وان جــار عــلــيــهم بــاغٍ او
مستبد كانوا يشحذون همم العالم
... ويتـقاسـمون مع اخـوانهم سبخ
االلم ... وشبابهم وكبارهم يرددون

جهاراً نهاراً ... 
بالدي وان جارت علي عزيزة 

اهلي وان شحوا علي كرامُ 
نـعـم هـذا الـعـراقي بـاشط مـذ عـرفه
الــتـاريـخ ..وهم يــشـكــرون عــطــايـا
الرب ... ويـوقـرون صاحب اخلـبزه
(احلـاكم) ويـعـظـون عـلى نـواجدهم
ساعه القحط واحلصار او اجلوع 
نــعم رغم ان الـعـراقي كــان مـسـلـمـاً
ـجد امـره لالقدار فـهـو الذي كـان 
رب احلـكـمـة كـمـا تـقـول االسـطـوره
(الهي التهملني والتغب الى االبد) 
مـاكـان يغـنـوه اهل سـبـار واور هو
نفسه مااصبح يـغنيه اهل العماره
ـــوصل والـــنــاصـــريــة وكـــربالء وا
وســـــاحـــــة احلــــبـــــوبي وســـــاحــــة

الطيران..
عتبه هلي وطالگة الباب...

                    مـــتــفـــرفـــحـــة عــلى
وجوه االحباب 

ايدة طويلة الوكت ويبوگ التراب 
                          مـــــابـي امـــــان

وطلع جذاب 
ال ااجد ابلغ اثراً من قصيدة مرثية
اور والتي عبرت عن حسرت اهلها
عن الـظـلم الـذي وقع لـهـا مـن جراء
هم فساد حكـامها وتفـرجهم على ا
وجــوعــهم ومـوتــهم اجملــاني الـذي
كان يـأتي من كل صوب ......والتي
كــانت عـــظه ودرســـاً لــلـــعــراقـــيــ
عاقبة انفسهم وحكامهم  لقبولهم

على جور حكامهم 
 لقد نـاحت اور مثلمـا ناحت بغداد
وســـاحــة الـــطــيـــران وغــيـــرهــا من
مـدنـهم.. وشـاركـهــا الـنـواح الـهـهـا

الباري 
الهها احملب الذي دمرت بالده .. 

ينوح عليها نواح الثكالى 
دينه الوطن ... رثاءك ظل ايه ا

فـاظـلم بــخـرابك الـنــهـار...ولم يـعـد
ثمه من قانون او نظام ..

اال يـاايهـا الـتاريخ الـذي اتـمنى ان
اليعيد نفسه 

ـمــسـكــون بـرقــاب الـنـاس وايـهــا ا
(برزقهم وامنهم ومستقبلهم) 

اقـــــرأونــــا جـــــــــــيـــداً قــــــــــــبل أن
تُـــحــرق اور (الـــعــراق) ونـــرثــيـــهــا

جمـــــــيعاً ...
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الـرئـيس بـايـدن; صَـنَعَ مِنْ الـبـارزين
في فـريق أوبـامـا الـتـفـاوضـي فـيـما
يخـصُّ الصـفقـة النـووية مع طـهران
2015 غـواصـة دبلـومـاسـية لـلـغرق
اآلمن; إليــجـادِ تــوازنـاتٍ جــديـدة في

الشرق األوسط.
عـند الـوهـلةِ األولى يـبـدو إننـا أمام
أوبـامـا مُـطـوَّراً لـكن اخـتـيـار ويـلـيام
جي. بـيـرنـز; الـدبـلـومـاسي الـعـتيق
ركـزية و وزير ُـخابـرات ا لرئـاسة ا
اخلـارجـيـة الـسـابق; جـون كـيري كـ
ـؤكد إنّها قيصـر للمـناخ حيثُ مِنْ ا
ـا; لـــلــطــول قُـــبَّــعَـــة إخــفـــاء لــيـس إلـَّ
الـدبلـومـاسي الفـارع له يـؤشرُ إنـنا
نـشــهــدُ شـيــئـاً آخــر; ربّــمـا مــشـروع

مارشال دبلوماسي.
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الباحِثـون والكُتَّاب سـوف يهروِلون
على أبعدِ تقديـر إلى وثيقة الرئيس
األمريـكي سنة 2000 بيل كـليـنتون
و الـتي حمـلت عـنـوان استـراتـيجـية
أمن قـومـي لـعـصـرٍ كـوني. الـوثـيـقـة;
ـــان أكَّــدت بـــحــسبِ بـــيــرت تـــشــا
ي السـعي إلى بناء بـيئـة األمن العا

عن طريق الدبلوماسية.
فــريق آخـر قــد يـكــون قـد شمَّ فــيـهـا
رائـحـة وقودٍ اسـتـراتـيجي; تـقـلـيدي
الــنـوع. خَــرَجَ مِنْ مِــصــفــاة نــظــريـة
فيد فرانسيس فـوكوياما التـسوق ا
والــــتي نَــــصَحَ فــــيـــهــــا واشــــنـــطن
باالعتِمادِ على حُلفاءٍ لديهم إمكاناتٍ

حقيقية على أرض الواقع.
يـــبـــدو ذلك مُــــتـــسِـــقــــاً مع الـــشـــرق
شرقُ الـعربي على وجه األوسط وا
اخلــصـــوص; الــذي تـــتـــوزعُ ثــروتُه

الـدبـلومـاسـية عـلى دولٍ قـليـلـةٍ فيه
وتـعـملُ تــلك الـدوَل في نـفس الـوقت
كـفــراديس ضـريــبـيـة تــهـربُ إلــيـهـا
واشــــنـــطـن أربـــاحــــهـــا اجلــــيـــو –
اسـتـراتيـجـيـة بـدونِ دفعِ الـضرائب
لـلــقـوى األُخـرى. كـاتـشـاب سـرديـات
اإلرهــاب األمـن الــقــومي و حــقــوق
اإلنـــســـان كـــانـت ومـــا زالت ســـيف
ـوقــلـيس الــذي وضِعَ عـلى رقــبـةِ د
– تــــــــلك الــــــــفـــــــراديـس اجلـــــــيـــــــو 
اسـتـراتيـجـيـة; كي ال تـقوم بـتـخـليقِ
حوتٍ مِنْ سرديـات اإلرهاب حتديداً
البــتِـالعِ حــقـــوق اإلنـــســان فـي تــلك
الــــدول بـــشــــكلٍ فــــاضِح. أمّــــا األمن
الـقـومي في الـدول العـربـيـة خـاصّةً
بعـد إدخال فـلسـط في فُـرنِ صفـقة
الـقــرن فـقــد انــكـشــفت قِـلَّــةُ حـيــلـته:
بـــرنـــامج رخــــيص الـــثـــمن حلـــذفِ
الــقـوى االجـتـمـاعــيـة; الـتي مِنْ غـيـرُ
ُــمــكِـن تــرويــضُــهـــا مِنْ مُــعــادالت ا
السُلطة الـتقليدية لألنـظمة العربية.
ـســلــمــون; مِــثــال واضح اإلخــوان ا

.Delete Them على سياسة
الدوَل العربيـة و واشنطن كانوا قد
اســتــطــاعــوا الـــقــيــام بــذلك إلى مــا
النـهـايــة لـو أن الـشـرق األوسط مـا
زال في عـهــد تـوني  –اسم يُـضــفـيه
الفرنسيون على اجلندي اإلنكليزي-
الــذي كــان الــشــرق األوسط فــيه قـد
بــدأ تـوّاً بـالـتـوسـع. الـشـرقُ عـمـومـاً
بــحــسب تــوني يــشــمِلُ; والــقــول لـ
هــنــري لـــورانس: الــدوَل الـــتي كــان
ضُــــعـــفُــــهــــا الـــســــيــــاسي يــــســـمح
لألوروبـيـ باألمل في الـسـيـطرة أو
على األقل بـبسط نـفوذهـا علـيها في
إطار منافـسة إمبريالـية. اللطيف أن

لــورانس يُــبــيَّنُ أيــضــاً إنَّ الــشـرق
واإلسالم شــجَّـعَ كُالً مِنْ واشــنــطن
ولـــنــدن عـــلى طـــرحِ هــذا الـــســؤال
االستفـهامي: إن كان يـنبغي إحلاق
اجلمهوريات اإلسالمية من االحتاد
السوفييـتي بالشرق األوسط إذا ما

استقلت.
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هـــــذا الــــشـــــرقُ األوسط مـــــا عــــاد
مُــنــاســبـــاً ألن يــبــقى مُــتــسِــعــاً; إذ
ـاني بـارز وبـحــسبِ دبـلـومــاسي أ
أفــصَحَ لـ تــريــتـا بــارزي: مــا عـادت
هـنـالك كثـيـر مِنْ الـدوَل الفـاعـلة في
الـــشــرق األوسط. أيــضـــاً; كُــنت في
وقتٍ ســابق -2014- حتـــديــداً قــد
تــوقـــعت: أن يــكـــون الــرئـــيس جــو
بــايـدن هــو الـرئــيس بـعــد أوبـامـا
مُــبـــيّــنــاً; أنهُ وبــســـبب تــعــقــيــدات
السـياسـة األمريكـية; فـإنَّ مَنْ يحتلُ
مـنـصِب نـائب الـرئـيس هـو األكـثـرُ

ترجيحاً ليكون الرئيس بعدها.
قـمـتُ بِـنــحتِ مــصــطــلح الــنـائب –
الــرئــيـس; الفـتــراضـي هــذا. أشـرتُ
كـذلـك إلى احـتــمــالٍ كــبـيــر لــعـودة
قراطي احلزب اجلمـهوري والد
لـيكـونـا حزبـاً واحِـداً بشـكلٍ عـملي
فـي الـــعـــقـــود الـــقـــادمـــة كـــمـــا في
الـواليــات الـرئــاسـيــة الـتي ســبـقت
الواليـة الرئاسـية ألندرو جـاكسون
حيثُ كان لـدينا احلـزب اجلمهوري
ـقــراطي. لـكن مـجيء الـرئـيس الـد
ترامب كـان البـجعـة السـوداء التي
طــارت في ســمــاء الــرئِــاســة; ســنـة
2016.جورج فريدمان; وفي كتاب
له تـنبئ أنَّ الـتعـقيـدات الدولـية ال

بُدَّ أن تـضع واشنـطن وجهـاً لوجه
أمام مرآتها اإلمبراطورية! 

وأن تـــتـــصـــرف في ســـيـــاســـاتِـــهــا
اخلـارجــيـة وفـقـاً النـعـكـاسـاتِ تـلك

الصورة.
مــــا تــــقــــدَّم يــــوضـحُ لــــنــــا ســــبب
اســـتـــخـــدامِ واشـــنـــطن لـــطـــهــران;
كــــمـــنــــصـــةِ ســــوشـــيــــال مـــيــــديـــا
اســتــراتــيــجــيــة تــســتــهــلِكُ أغــلب
تــغــريــداتِــهــا عن الــشــرق األوسط.
االتــفـــاقــيـــة مع طـــهــران في 2015
ســواء كــانـت نـوويــةً أم ال كــشــفت
لـواشـنـطن أن هُـنـالِك حـلـوالً أُخـرى
في الـشـرق األوسط غـير قـعـقـعة الـ

.M16
الــرئـيس الــسـابق; دونــالـد تـرامب
وبــدون أن يــشــعُــر ضــخّم طــهـران
كثـيراً. أصبـحت احلاجة مُـلحة إلى

دبلوماسية شاملة. 
إذا اسـتــعــرنـا مــقـطــعــاً من تـقــريـرٍ
هـولـندي نُـشِـرَ بـاللـغـة اإلنـكلـيـزية
يــخصُّ الــدبـلــومــاســيـة الــرقــمــيـة
النـطـبق بـالكـامل عـلى مـعـنى إيران
في حِـســابـات واشـنـطن: احلـكـومـة
األمـريـكيـة (الـكـلمـة األصل في نص
الـتـقريـر هي احلـكـومـات) أصـبحت
حتت ضـغط شـديـد في االسـتـجـابـة
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بغداد

طالب للخطوة السريعة لألحداث و
الرأي الـعام والـصحـافة في الوطن.
مُردِدةً صـدى "الدبلـوماسـية الكُـليّة"
للنـصف الثـاني مِنْ القرن الـعشرين

وما بعده.
ويليام جي. بيرنز وفي كتابه الذي
The  حـــمل الــعـــنـــوان الــرئـــيــسي
Back Channel أشار إلى  هامش
اخلــطــأ الــكـــبــيــر الــذي تــتــمــتعُ بهِ
ـتــحـدة األمــريـكــيـة في الـواليــات ا
سياساتِها اخلارجية. و هو السبب
احلـقــيـقـي لـصــعـوِد أســهُم طــهـران

اجليوبوليتيكية.  
هـذا الهـامش الـذي دفعـهـا و ما زال
يــــحـــاوِل دفـــعـــهـــا إلى مُـــغـــامـــراتٍ
عــســكــريـــة. هــو في واقع احلــال ال
يؤثرُ علـيها و إنّما يؤثـرُ عليها في
الـبقـاء مـنعـزلة لـكـنهـا عُزلـة تـتنـكر
بــحُـلـفـاء مُـحـددين ال يـسـتـطـيـعـون
الـــقــــيـــام بـــأعــــبـــاء الـــشــــراكـــة مع

اإلمبراطورية األمريكية. 
لــهـذا فـإنَّ الــرئـيس بــايـدن يـحـاوِلُ
نــقل مــيــزة  هـــامش اخلــطــأ مِنْ الـ
M16 إلى الدبلوماسية األمريكية.
ـنطـقة خـطرُ طـهـران احلقـيـقي في ا
الـــعــربـــيــة إنّـــهــا تـــدفعُ األنـــظــمــة
العربية إلى اعتمادِ النقاء الطائفي

في سـيـاسـاتِـهـا و اقـتـراحُـهـا عـلى
واشنطن ناتـو ميليـشياوي حاضر
للـتلـز األمني مِنْ أفـغانـستان إلى
لـبــنــان كــمـا وَرَد فـي تـصــريــحـات
ُــكـررة; كــان قـد مــحـسـن رضـائي  ا
أعـــلــنـــهـــا في ســـنــة 2014 والــتي
حـمــلت عـنــوانـاً بـاهِــراً مُـزيَّــفـاً هـو

احلزام الذهبي.
مـارشــال بـايـدن الـدبـلـومـاسي هـو
ُـتاح لـلـتـخلُّص مِنْ سـهـولة احلل ا
احلـلول الـعـسكـريـة في السـيـاسات
األمــريـكـيـة اخلـارجــيـة ولـهـذا ذكّـر
ـــان: اجلـــدال حــول بـــيـــرت تــشـــا
العمل العـسكري االستـباقي وغيره
من استـراتيجـية األمن القـومي كما
وضعتها إدارة جورج دبليو بوش

سوف يستمر لعدّة عقود.
طــهـران إذاً تـدفـعُـنــا نـحنُ الـعـرب
ــمــثل الســتــعــارة كــلـــمــات نــائب ا
ــتـحـدة: الــكـنــدي الـدائم في األ ا
هل السوشيـال ميديا مـطلوبة 100

ئة? ال ليست كذلك.  با
ـكــنك الـقـيـام لــكن أنـا اعـتــقـد أنهُ 
بـعمـلك بـشـكلٍ أفضل بـاالرتـباط مع
ئة السوشيال ميديا.. إنها 100 با
جـزء من الـدبـلـومـاسـيـة? نـعم; إنّـها

كذلك.
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مـــشــيــرا ان االشـــقــاء الــســـعــوديــ
والقطري سـاهموا في رفع جزء من
احلظـر واليوم الـكويت حـرصت على
الـتــواجـد في الــبـصــرة وهـذه بـوادر
خيـر من االشـقاء مـبيـنـا ان البـصرة
مـسـتــعـدة مـنـذ سـنــوات السـتـضـافـة
ـبـاريـات الـرسمـيـة من الـبـطـوالت وا
العب والـفنادق وكذلك خالل تطور ا
. وجود اصحاب اخلبرة من االداري
وعن اهم الذكريـات التي يحـملها في
ذاكرتـه ب الـعـراق والـكويت اوضح
بـقـولـه: كـانت مـشـاركــتـنـا االولى في
كاس اخللـيج الرابعة 1976 الدوحة
ـباراة والتي لـم يحـسم بـطلـهـا اال با
الـفـاصــلـة الـتي جـمــعـتـنـا مع االزرق
وحصل عـلى جـائـزة افضل العب في
البطولة مهاجمنا الراحل علي كاظم
مبينا ان اجليل الكويتي كان متميزا
ـــكن تــعـــويــضـه حــالـــيــا وضم وال 
جاسم بـوحمـد والـطربـلسي وفـيصل

الدخيل وفتحي كميل وغيرهم.
ÕU−M « oK ¹ ÊËUF² «

نتخبنا الوطني دير اإلداري  واكد ا
بــكـــرة الــقـــدم بــاسل كـــوركــيس ان
بـاراة الـوديـة امام مقـومـات جنـاح ا
الـكـويت حـاضـرة بـعـد تـعـاون مـثـمر
بــــ وزارة الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة
والـهـيـأة الـتــطـبـيـعـيـة الحتـاد الـكـرة
واحلــكــومــة احملــلــيــة في مــحــافــظـة
ـسـاندة الـبصـرة وجـمـيع اجلهـود ا
وهـذا الـتعـاون يـخـلق الـنـجـاح.وب
ان الالعب مازن فياض ابـتعد بسبب
ـــدرب اإلصــــابــــة ولم يــــســــتــــدعـي ا
كاتانـيتش اي العب جديـد واكتفى بـ

22 العبا.
وتـابع ان اجلـمـيع يـطمـح إلى تـقد
مـبــاراة تـلــيق بـالـكــرة الـعــراقـيـة في
اللقـاء الودي امام الـشقيق الـكويتي
اذ يـنـتـظـر اجلـمـيع من العـبي اسـود
الرافدين ان يـكونوا عـند حسن الظن
سـتوى الـفني اجلـيد مع في تقـد ا
ـباراة نـتـيـجة إيـجـابـيـة سـيـمـا ان ا
نـــالـت قــدرا كـــبـــيـــرا مـن االهـــتـــمــام

الرسمي واجلماهيري واإلعالمي.
تسجيل االهداف وتأكيد االمكانات
ن حس ان في ح قـال الهـداف ا
باراة مـهمة وصـعبة وتـكسب بعدا ا
كــبـــيــرا فـي جــانب اثـــبــات اجلــدارة
وحسن التنظـيم وهذا يسهم في دعم
ملف تضييف بطـولة اخلليج العربي
25 كمـا هـو خـطوة تـعـزز امـكان رفع

احلظر الكلي عن مالعبنا العراقية.
واضاف: اتمـنى التسـجيل في مرمى
الــكـويت وهــذا ســيـكــون حــافـزا لي
ـقـبـلة بـاريـات ا نـحو االفـضل فـي ا
انا حـاليا امـر بفـترة جـيدة جـدا بعد
تصدري الئحة ترتيب هدافي الدوري
ـمــتـاز وتـاكــيـد مــهـاراتي في اخلط ا
الهـجـومي بعـد فـترة ابـتـعاد وتـباين
اثـر ذهـابـي إلى صـفـاقس الــتـونـسي
ومـن ثم الـــــعــــودة وحـــــدوث بــــعض
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يــلـــتــقي عــنــد الـــســاعــة الــســادســة
والنـصف من مسـاء الـيوم مـنتـخبـنا
الـــوطــني بــكـــرة الــقــدم مـع نــظــيــره
الكويتي في مبـاراة دولية ودية على
مـــلــعب جــذع الـــنــخــلــة فـي مــديــنــة
البـصرة ضـمن حتضـيرات الـفريـق
ــزدوجـة لــلــتـصــفــيــات االسـيــويــة ا
ؤهـلة لنـهائـيات كـاس العالم وأ ا
ــنـــتـــخب آســـيـــا وحـــرص مـــدرب ا
الوطني  السلـوفيني كاتانيش خالل
الـوحــدات الـتــدريـبـيــة عـلى تــطـويـر
الـلــيـاقـة الــبـدنـيــة لالعـبــ والـلـعب
بـاسـلـوب الـكـرات الـقـصـيـرة اضـافة
ـهـارة الـفـرديـة من خالل الى عـامل ا
اجــتــيـاز احلــواجــز الــثـابــتــة وركـز
كاتانيش عـلى االستقـرار بالتشـكيلة
الــتي اعــتــمـد فــيــهــا عــلى الالعــبـ

. احمللي
وأشاد القـنصل الـعام لدولـة الكويت
الشقيقة في محافظة البصرة أمداح
مــكــعــد الــدوســري بــاحلـفــاوة الــتي
قـبلت بـها بعـثة األزرق الـكويتي استُ
في البصرة على الصعيدين الرسمي

واجلماهيري.
وقال الدوسـري في تصـريح صحفي
انه :"لــــيس بـــالـــغــــريب ان جنـــد من
أشـــقــائـــنــا في الـــعــراق والـــبــصــرة
كـما حتـديـدا هذا االسـتـقـبـال الـرائع
أن العالقات التاريخية واالجتماعية
بـــيـــنــنـــا والــتـي تــأخـــذ أبـــعــادا من
صـاهـرة والتـواصل بـ الشـعـب ا
الشقـيق هـي السمـة التي جتمـعنا
بـاسـتـمـرار" مـشـيرا الـى ان :"مـباراة
ـــنـــتــخـــبـــ الـــشـــقـــيـــقـــ الـــتي ا
ــديـــنــة ســيـــحــتـــضـــنــهـــا مـــلــعـب ا
الـريـاضيـة هي رسـالـة نـتـمـنـاها ان
ــمـهـر بــخـتم الــنـجــاح" مـضــيـفـا ان تُ
ـبـادرات :"هـذه اخلـطـوة ســتُـؤسس 
جديدة قـادمة ب البـلدين الشـقيق
وعـلى مـخـتـلف األصـعـدة والسـيـمـا
في اجلـانب الريـاضي وحتـديـدا كرة
القـدم الـتي يعـتبـر فيـهـا منـتخـبيـنا
األفــضل فـي الــســاحــتــ الــعــربــيــة

والقارية".
VŽö  «cJ¼ o×² ð  U³ ²M*«

وقال رئيس الهـيئة التـطبيعـية بكرة
الــــقـــدم ايــــاد بـــنـــيــــان: ان االنـــديـــة
نـتخبـات الوطـنية يـستـحقون ان وا
تبـنى لـهم مثل هـكـذا مالعب السيـما
ان العراق له مكـانة عربيـة واسيوية
في كرة القدم مبيـنا ان الهيأة كانت
تتمنى تواجد عشاق اسود الرافدين
كن في مـلعـب جذع الـنـخـلـة لـكن ال
جتـاوز قـرارات خـلــيـة االزمـة وكـذلك
تــــعــــلــــيــــمــــات االحتــــادين الــــدولي

واالسيوي.
واضاف ان تـواجد اجلـمـهور يـعطي
باريات لونا مختـلفا كمـا جرى في ا
الـــســابــقـــة عــنــدمـــا صــدحت االالف
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دة اسـبوع بـعد االصـابة الـتي تعـرض لهـا في مباراة العب  يغـيب الالعب عالء عبـد الزهرة عـن ا
الزوراء والسماوة والتي انتهت لصالح االبيض بهدف من دون مقابل.

واثبـتت الفـحوصـات الطـبـية الـتي اجريت لـعبـد الزهـرة تعـرضه لـتمـزق للـعضـلة اخلـلفـية من الـدرجة
الثانية.

باراة شـهدت عدة اصابات منها وكان مدرب الفريق راضي شنيـشل اكد في حديث سابق ان هذه ا
عالء عبـد الزهـرة وذلك بسـبب الـضغط الـذي تعـرض له الالعـب خالل ثالث مـباريـات االخيـرة امام

الديوانية ونفط الوسط والسماوة.
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يــلـتـقي مــنـتـخـبــنـا الـوطــني الـعـراقي
باراة نتـخب الكويـتي في ا بـنظيـره ا
ـنـتـخـبـ الــوديـة الـتي سـتـقـام بــ ا
الـشــقـيـقـ عـلى اد مـلـعب الـبـصـرة
ــبـاراة ذات الــدولي وســتــكــون هــذه ا
اهــمــيــة كــبــيــرة من حــيث الــتــنــظــيم
واالســـتــــعـــداد من جـــمــــيع اجلـــوانب
لـتكـون مدينـة البصـرة الفيـحاء ترحب

Æ25 بالضيوف االعزاء في خليجي
نتخب الـعراقي والكويتي في الـتقى ا
ـنـتـخب الـعـراقي في 39 مـبــاراة فـاز ا
نتخب الكويتي 16 مباراة بينما فاز ا
في  12مـبـاراة وحل الـتـعادل بـيـنـهـما
نتخب العراقي في 11 مـباراة سجل ا
ـنتـخب الكـويتي 51 هـدفاً فـي مرمى ا
ـنـتـخب الـكـويـتي في مـرمى وسـجـل ا
ـنـتـخب الـعـراقي43 هـدفـاً. وفـي هذا ا
الـــتــقــريــر الـــيــكم تــأريـخ مــواجــهــات

نتخب العراقي والكويتي . ا
-1964/11/13 فـاز مـنتـخـبنـا بـهدف
دون رد سـجـله شاكـر اسـماعـيل ضمن
مـنـافـسـات الـنـسـخة الـثـانـيـة لـبـطـولة

كاس العرب التي جرت في الكويت .
- 4/1/ 1966فــاز مـنـتــخـبـنــا بـثالثـة
اهــداف سـجــلـهــا هـشــام عـطــا عـجـاج
وشـدراك يـوسف ونـوري ذيـاب مـقـابل
هـدف واحد سجله عبد الرحمن الدولة

في اطـار مـنـافـسـات الـنـسـخـة الـثـالـثـة
لــبـطــولـة كـاس الــعـرب الــتي جـرت في

العراق .
-1971/1/30 فــاز مـنـتــخـبـنــا بـثالثـة
اهـداف سـجـلـهـا مظـفـر نـوري وصـباح
نـوري ودكلص عزيز مقابل هدف واحد
ــبــاراة ســجــلـه احــمــد الــنــجــدي في ا

الودية التي جرت في العراق .
- 1971/2/28 فـاز مـنـتخـبـنا بـهـدف
دون رد سـجلهما علي كاظم وفالح عبد
ـبـاراة الــوديـة الـتي جـرت حــاجم في ا

في الكويت .
ـنتـخب الكـويتي - 1971/12/9 فـاز ا
بـــفـــارق ركـالت الـــتـــرجـــيح من عالمـــة
اجلـــــزاء 3-4 فـي مـــــبــــــاراة حتـــــديـــــد
اجملــمــوعــات لــتــصــفــيــات اجملــمــوعـة
الـغربية لـبطولة كـاس اسيا التي جرت
في الـــكــويت بـــعــد انــتــهـــاء الــوقــتــ
االصــلي واالضــافي بـالــتــعـادل بــهـدف
ـثله سجل هدف منتخبنا دكلص عزيز
وجنـح في تــنـــفـــيــذ ركالت الـــتـــرجــيح
دكــلص عـزيـز ومـجــبل فـرطـوس وعـلي

كاظم.
- 1971/12/4 فــاز مـنـتـخــبـنـا بـهـدف
وحـيد سـجله رياض نـوري في الدقـيقة
اخلـامسة من الوقت االضافي االول في

باراة النهائية للتصفيات ذاتها . ا
- 1972/1/7 فــاز مـنــتــخـبــنـا بــثالثـة

اهــــداف ســـجـــلــــهـــا شــــدراك يـــوسف
وصباح حا وعلي كاظم مقابل هدف
واحـــد ســجــله جـــواد خــلف في اطــار
مــنـافـسـات الــنـسـخـة االولى لــبـطـولـة
كاس فلسط التي جرت في العراق .
- 1975/8/20 فـاز منـتخـبنـا بهـدف
سـجلهما علي كاظم مقابل هدف واحد
ســــجـــله جــــاسم يــــعـــقــــوب في اطـــار
ـبـيـة تــصـفـيـات دورة مــونـتـريــال االو

التي جرت في ايران .
ـــنـــتـــخـــبـــان - 1976/4/8 تـــعـــادل ا
نتـخبنا بـهدف لـكل منهمـا سجلهـما 
عـــلي كـــاظم وصـــبـــاح عــبـــد اجلـــلــيل
ولــلــكــويت جــاسـم يـعــقــوب وفــيــصل
الـدخيل في اطار مـنافسـات خليجي 4

التي جرت في قطر .
نتـخب الكويتي - 1976/4/15 فـاز ا
بـاربـعـة اهـداف سـجـلـهـا عـبـد الـعـزيـز
الــعـنــبـري  3وجــاسم يـعــقـوب مــقـابل
ـنــتـخـبــنـا سـجــلـهـمــاواحـمـد هــدفـ 
ـــبــاراة الــفـــاصــلــة في صـــبــحي في ا

خليجي  4التي جرت في قطر .
نتـخب الكويتي - 1976/6/11 فـاز ا
بـثالثة اهـداف سجـلهـا فتـحي كميل 2
وفــــاروق ابـــراهــــيم مــــقـــابل هــــدفـــ
ـنتخبنـا سجلهما صـباح عبد اجلليل
وفـالح حـسن فـي اطـار نــصف نــهـائي
بــطـــولــة كــاس اســيــا الــتي جــرت في

ايران.
- 1978/12/18 فـاز مـنتـخبـنا بـثالثة
اهــداف نـظـيـفــة سـجـلـهــا عـلي حـسـ
مـحمود ومهدي عـبد الصاحب وحس
سعيد في اطار منافسات دورة االلعاب

االسيوية التي جرت بانكوك .
- 1979/3/30 فـاز مــنـتـخـبـنـا بـثالثـة
اهــداف ســجــلـهــا هــادي احــمـد وفالح
حــسن ومـهـدي عــبـد الـصــاحب مـقـابل
هـدف سـجـله مـحبـوب جـمـعـة في اطار

منافسات خليجي  5في العراق .
نتخبان بدون - 1980/3/26 تـعادل ا
ــبــيـاد اهــداف في اطــار تـصــفــيـات او

موسكو التي جرت في العراق .
ـنتـخب الكـويتي - 1980/3/30 فـاز ا
بـثالثة اهداف سجلها جاسم يعقوب 2
نـتخـبنا ونـاصر الـغا مـقابل هدفـ 
ــبــاراة ســجـــلــهــمــا نـــزار اشــرف في ا
ـبـياد مـوسـكو الـفـاصلـة لـتصـفـيات او

التي جرت في العراق .
ــــــنــــــتـــــــخب - 1982/11/25 فـــــــاز ا
الــكـويــتي بـهـدفــ سـجــلـهــمـا يـوسف
سـويـد وعـبـد الـعـزيـز الـعـنـبـري مقـابل
نـتخـبنـا سجـله علي حـس في هـدف 
اطـار منافسات دورة االلعاب االسيوية

التي جرت في الهند .
- 1982/12/3 فــاز مـنـتـخــبـنـا بـهـدف
ضــد الشيء سـجـله حــسـ سـعـيـد في
ـــبــاراة الــنــهـــائــيــة  في اطــار دورة ا
االلـــعـــاب االســـيـــويــة الـــتي جـــرت في

الهند.
ـنـتـخب الـكـويـتي -1982/11/9 فـاز ا
بــهـــدف دون رد ســجــله عــبــد الــعــزيــز
بـاراة الودية التي جرت الـعنبري في ا

في الكويت .
- 1984/3/22 فـاز مــنـتـخـبـنـا بـثالثـة
وكر اهـداف سجـلها حـس سـعيد 2 
مـحمد عالوي مقابل هدف واحد سجله
عــبــد الــله فــلـيح فـي اطـار مــنــافــسـات
خــلــيــجي 7 الــتـي جـرت فـي ســلــطــنـة

عمان.
ـنـتـخـب الـكـويـتي - 1986/4/3 فــاز ا
بـهدفـ سجلـهمـا نعيم سـعد و يوسف
سـويد مقـابل هدف واحد سـجله مهدي
جـاسم في تـطـار مـنافـسـات خـلـيجي 8
الــــتي جــــرت في الــــبــــحـــريـن وشـــارك

منتخبنا الثاني في الدورة .
ـنـتـخب الـكـويـتي -1987/2/21 فـاز ا
بـهدفـ دون رد سجـلهـما خـالد شـبيب
باراة الودية التي سند في ا وصالح ا
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قـال وزيــر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
درجـال إن مـحـافـظـة الـبـصـرة مـهـيـئـة

قبلة. لتضييف خليجي 25 ا
وأكــد درجـال في تـصـريح صـحـافي أن
حــضـور الـلــجـنــة اخلـلـيــجـيــة واقـامـة
مــبــاراة الـعــراق والــكــويت في مــلـعب
جـذع النخلة كل هذه االمورهي لغرض
ـــنـــشــآت الـــريــاضـــيــة االطـالع عــلى ا
والـــبــنى الـــتــحــتـــيــة واجـــراء تــبــادل
ا يـخدم تعضيد ملف وجـهات النظر 

البطولة".
واشــار درجـال الى انـه "من اجل فـسح
تـابـعة اجملـال امـام جمـيع اجلـماهـيـر 
مـبـاراة مـنـتـخبـنـا الـوطـني مع نـظـيره
االزرق ســوف يـتم نـقـلـهــا عـلى جـمـيع
الـقنـوات الفضـائية الـعراقيـة رغم اننا
ـلـعب لـلـجـمـهور نـتـمـنى فـتح ابـواب ا

رحيم حميد
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حضـوره وتـقـد االفضـل مبـيـنا ان
درجة االنـسجـام بـ الالعبـ عالـية
جــدا وبــاعــتــبـــاره يــلــعب في اخلط
الـــدفــاعي واكـــد ان العــبـي اخلــبــرة
الـذين سـبـقــوه في الـدفـاع عن الـوان
نـتخب كاحـمد إبـراهيم وعـلي فائز ا
وعالء مهـاوي واالخـرين يشـجـعونه
ويحـرصون عـلى ان تكـون التـشكـيلة
متماسكة وان تؤدي دورها اإليجابي
ــــســـانـــدة واتـــمـــام بــــالـــتـــعـــاون وا

الواجبات بدقة.
نـقــاط تــعـزز
مــــــــــــــــــــلـف
العراق
مـــــــــــــــــــن
جــانــبه
اشــــــــاد
مــــــدرب
فـــــــريق
نـــــــــادي
ــيــنــاء ا
لـــــــكــــــرة
الـــــقــــدم

باراة من جانبي االداء والنتيجة وا
تــنـال قــدرا كــبـيــرا من االهــتــمـام في
جــمـــيع اجلــوانب ونـــأمل ان تــكــون
باراة رسـالة ايـجابيـة للـجميع وان ا
تكـون بـادرة مهـمـة نحـو تـعزيـز ملف
الــعـراق فـي تـضــيــيف بـطــولــة كـاس

اخلليج العربي 25.
وب ان الـوحدات الـتـدريبـية شـهدت
انـــدفـــاعــا كـــبــيـــرا لالعـــبي الـــعــراق
ــدرب كـــاتـــانــيـش الــذي بـــاشـــراف ا
باراة قبل يتطلع الى االستفادة من ا
ـشـاركـة في الـتـصـفـيات اسـتـئـنـاف ا
ؤهلة الى كاس زدوجـة ا االسيوية ا
العالـم في قطر 2022 ونهـائيات أ

آسيا في الص 2023.
WJÝUL²  ◊uDš

من جـــانـــبـه وصف الالعب الـــشـــاب
ـهـمـة والـتي ـبـاراة بـا مـيـثم جـبــار ا
يـتــطـلـع فـيـهــا الـعــراق إلى تـســجـيل
نـتـيجـة ايـجـابـيـة سـيـمـا ان اجلانب
ـلك مـؤهالت فـنـيـة جـيدة الـكويـتي 
وهي فـــرصــة طــيــبـــة لالعــبي اســود
الــرافــدين ان يـــؤكــدوا جــدارتــهم في
حتــــقـــيـق الـــفـــوز بــــفـــضل تــــمـــاسك

تميز. اخلطوط والتهيؤ ا
وذكـر انه سـعيـد بـنـيل الـثـقة من
ـدرب كــاتـانـيــتش في ارتـداء ا
ـنــتـخب الــوطـني قـمــيص ا
وهــو مــا يــدفــعه لــتــعــزيـز
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جرت في الكويت .
ــــــنــــــتـــــــخب - 1987/12/18 فـــــــاز ا
الــكــويــتـي بــهــدفــ ســجــلــهــمــا وائل
سـليـمان وعبـد العزيـز الهاجـري مقابل
هـدف واحد سـجله كـر محـمد عالوي
ـبـيـاد سـيـئـول في ذهـاب تـصـفـيـات او

التي جرت في الكويت .
- 1988/1/15 فــاز مـنـتـخــبـنـا بـهـدف
دون رد ســـجـــله كــر مـــحـــمــد عالوي
ـبيـاد سيـئول ضـمن اياب تـصفـيات او

التي جرت في سلطنة عمان .
- 1988/3/8 فـاز منتخبنا بهدف دون
رد ســـجـــله الـــراحل احـــمـــد راضي في
مــنـافـســات خـلـيـجي 9 الــتي جـرت في

السعودية .
ــــــنــــــتـــــــخب - 1988/12/27 فـــــــاز ا
ـبـاراة الــكـويـتي بـهــدفـ دون رد في ا
الــوديــة الـتـي جـرت في الــعــراق كـانت
ذات مـــنــاســبــتـــ االولى مــبــاراة رفع
العب الــعـراقــيـة احلــظـر الــدولي عن ا
ــنـاسـبـة الــثـانـيــة اعـتـزال احلـارس وا

الدولي فتاح نصيف .
- 1989/11/8 فـاز مـنـتخـبـنا بـهـدف
سـجـلـهـما الـراحل احـمـد راضي مـقابل
هــدف واحـد سـجـله حــمـد الـصـالح في
نـصف نهائي بطولـة الصداقة والسالم

التي جرت في الكويت .
- 1989/10/15 فـاز مـنتـخـبنـا بـهدف
دون رد سـجله الـراحل ناطق هاشم في
باراة الودية التي جرت في العراق . ا
ـــنـــتــخـــبــان - 1990/2/28 تـــعــادل ا
ـنـتــخـبـنـا مـدافع ـثـله ســجـله  بــهـدف 
ـرمى الــكـويت عـادل اخلـلـيــفي خـطـأ 
مــنـتـخب بالده وســجل هـدف الـتـعـادل
لـــلـــكـــويـت وائل ســـلـــيـــمـــان في اطـــار
مـنـافـسـات خـلـيجي 10 الـتي جـرت في

الكويت قبل انسحاب العراق منها .
ــنــتــخــبــان - 2005/11/26 تــعــادل ا
ـبـاراة الـوديـة التي بـدون اهـداف في ا

جرت في الكويت
نتخبان بدون - 2008/3/21 تـعادل ا
بـاراة الـوديـة الـتـي جرت اهـداف فـي ا

في الكويت .
ـــنـــتــخـــبــان - 2009/1/10 تـــعــادل ا
ـنتـخبـنا عـالء عبد ـثله سـجله  بـهدف 
الـزهـرة وللـكـويت خالـد خـلف في اطار
مــنــافـســات خـلــيـجي 19 فـي سـلــطـنـة

عمان .
ــنــتــخــبــان - 2010/11/17 تــعــادل ا
ـنـتـخـبـنـا يـونس ــثـله سـجـله  بـهـدف 

مـحـمـود وسـجل
لـلكويت مساعد
باراة ندا في ا
الـــوديــة الــتي
جــــــــــــرت فـي

االمارات.
-

2010/12/2
ــنــتـخب فــاز ا
الكويتي بفارق
ركالت الترجيح
مــن عـالمــــــــــــــــة
اجلــــزاء 4-5 في
الـــــــدور نـــــــصف
الــــــنــــــهـــــائـي في
خـلـيـجي 20 الـتي
جــــرت في الــــيـــمن
بـعد انتهاء الوقت

االصـــلي واالضــافي
بـتـعـادل بهـدفـ لكل

ـنتخـبنا مـنهمـا سجلـهما 
ـال مـحــمــد وعـالء عــبـد هــوار ا

ـطــوع وفـهـد الــزهـرة ولــلـكـويت بــدر ا
العنزي .

نـتخب الـكويتي - 2011/3/29 فـاز ا
وسوي بـهدف دون رد سـجله حسـ ا

في مباراة ودية جرت في االمارات .
ـنـتـخب الـكـويتي -2011/7/13 فـاز ا
بـهدفـ سجـلهـما فـهد عـوض وحس
فـــاضل فـي اطـــــــــار بـــطـــولــة فـــوكس
الـدولية الربـاعية التــــــي جـــــــرت في

االردن .
- 2013/1/9 فــاز مـنــتــخـبــنـا بــهـدف
دون رد ســـجـــله يـــونس مـــحــمـــود في
خليجي 21 التي جرت في البحرين .
ـــــــنــــــتــــــخب - 2014/11/14 فــــــاز ا
الــكـويــتي بـهــدف دون رد سـجـلـه فـهـد
الـعنزي في خليجي 22 التي جرت في

السعودية .
ــنــتــخــبـان - 2014/12/22 تــعــادل ا
بـهدف لكل منهما سجل هدف منتخبنا
يـونـس مـحـمـود وسـجل لـلـكـويت عـلي
مــقــصــيــد في مــبــاراة وديـة جــرت في

االمارات .
ـــنـــتـــخـــبــان -2018/9/10 تـــعـــادل ا
بــهــدفــ لــكل مــنــهــمــا ســجـل اهـداف
مـنتخبنا مهند علي وعلي فائز وسجل
لـلكويت عالء مهـاوي هدف باخلطأ في
مـرمى مـنـتـخبـنـا وفـهد الـهـاقـجري في

مباراة ودية جرت في الكويت.

ـبـاريـات فـضال عن مـنـحه وهـو مــلح ا
ــعــنــوي لـالعــبــيــنــا لــتــقـد الــدافع ا

افضل".
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ـدة اسـبـوعـ بـعـد االصـابـة الـتي العب  يـغـيب الالعب عالء عـبـد الـزهـرة عن ا
تعرض لها في مباراة الزوراء والسماوة والتي انتهت لصالح االبيض بهدف من
دون مقابل. واثبتت الفـحوصات الطبيـة التي اجريت لعبد الـزهرة تعرضه لتمزق
للعضلة اخلـلفية من الدرجة الـثانية.وكان مدرب الـفريق راضي شنيشل اكد في
باراة شـهدت عدة اصـابات منـها عالء عبـد الزهرة وذلك حديث سابق ان هـذه ا
بـسـبب الــضـغط الـذي تــعـرض له الالعـبــ خالل ثالث مـبـاريــات االخـيـرة امـام

الديوانية ونفط الوسط والسماوة.

¡«—Ëe « sŽ 5Žu³Ý√ VOG¹ …d¼e « b³Ž

WDI ∫ احدى مواجهات اسود الرافدين مع الكويت (االرشيف)

عدنان درجال

حناجر احلاضرين بـالنشيد الوطني
باريات العراقي متـمنيا ان تشـهد ا
ـقبـلة عـودة الروح واالستـحقـاقات ا
لـلـمـدرجـات من جـديـد السـيـمـا بـعـد
ــنـشــأت الـريــاضـيــة والـتي تــطـور ا

يفتخر بها العراق امام اجلميع.
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مـن جـــانـــبه قـــال عـــضـــو الـــهـــيـــئــة
الـتطـبـيـعـيـة  اسعـد الزم: ان لالعالم
والـــصــحـــافــة دور مـــهم في جـــمــيع
الـنـشــاطـات الـريـاضـيــة ومـنـهـا كـرة
ـسنـا تعـاون الصـحفـي القـدم وقد 
واالعالمـيـ مع اجلــهـات اخملـصـيـة
مـن اجل تــــســــلــــيط الــــضــــوء عــــلى
ــنــشــأت الـريــاضــيــة في الــبــصـرة ا
ومــراحل الــتــطــور وكــذلك حــضــور
الوحدات التدريبية واجراء اللقاءات
ـــنـــتـــخـــبــ مـع اعــضـــاء والعـــبي ا
وبالتالي فسح اجملال امام اجلمهور
الـعـراقي والـعــربي لالطالع عـلى كل
االحـداث بـشكل مـسـتـمـر. مـنـوها ان
سـؤول في وزارة الشباب تواجد ا
والــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيـة ومــحــافظ
البصرة يدل احلرص واالهتمام على
جنــــاح هـــذا الــــكـــرنــــفـــال الــــعـــربي
اخلــــلــــيـــجـي الـــذي يــــجــــمع اســـود
الرافدين مع شقيقه االزرق الكويتي.
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ديـنة الـرياضـية في واوضح مديـر ا
ـهـندس لـطفي اجلـزائري: البـصرة ا
ان الـعــمل في مــلـعب جــذع الـنــخـلـة
العب متواصل لـيال ونهارا وبقيـة ا
من قــــبـل مالكــــات وزارة الـــشــــبـــاب
والــــريــــاضـــــة فــــضال عن الــــدوائــــر

الــسـانــدة من اجـل الـظــهــور بــابـهى
صـــورة امـــام الـــضـــيـــوف االشـــقـــاء
ـتـمـثـلـة بـالالعـبـ والـصـحـفـي وا
والالعـبـ الـدولـيـ الـسـابـقـ وثم
عـكس صـورة ايـجـابـيـة عن الـبـصرة
ونـقـلــهـا الى اصـدقـائــهم والـقـنـوات
الفضائيـة العربية لـذلك يجب علينا
الــتـعــاون في كل اجملــاالت وهــذا مـا
يــجــري حـالــيــا اذ لــيس هــنـاك وقت
مــحــدد النــتـهــاء الــدوام كل شــخص
يـعـمل بـاخـتـصـاصه حـتى الـوصـول

الى مرحلة االجناز.
واشــار ان هــذا الــصــرح انــشــأ قــبل
عـشـرة سـنــوات من اجل اسـتـضـافـة
العـراق لـبطـوالت اخلـليج ومـنـذ تلك
الـفـتـرة ولـغـايـة االن الـعـمل مـسـتـمر
و تـشــغـيل االجـهــزة الـكـهــربـائـيـة
داخل ـيكـانـيـكة وكـذلك جتـمـيل ا وا
واحلـدائق وكـان لـلــفـرق الـتـطـوعـيـة

دور في دعم عملنا.
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مـن جـــانـــبه بـــ اســـطـــورة الـــكـــرة
الـعــراقـيــة ومـايــسـتــرو خط الـوسط
هــــادي احــــمــــد ان لــــقــــاء الــــعــــراق
والــــــكـــــويـت له طــــــعم خـــــاص وان
ــشــاركــة االولى الــعــراق في كــاس ا
اخللـيج عام 1976 سـاهم في تـطور
كـرة القـدم في مـنـطقـة اخلـلـيج وكان
ـا ـنـتـخـبـ  الـلـقب يـنــحـصـر بـ ا
لكانه من العـب متـميزين في تلك
الــفــتــرة وبــرغم انــنــا شــاركــنــا في
بطـوالت عربـية ودولـية ولـكن عنـدما
نـلـتــقي مع الـكـويت فــان اجلـمـاهـيـر
بـاراة وكذلك حترص عـلى متـابعـة ا

احلال مع جماهير االزرق.

¥∞ r — WNł«u*« w  WO−OK)« …dJ « w³D

ـشــكالت الــتي حـالت دون ظــهـوري ا
الـــدائم وهـــذه اثـــرت فـي مـــســـتــواي
الـفني ووجـدت مـسـاندة كـبـيـرة لكي
استعيـد مكانـتي في اخلط الهجومي
مع فـريـقي اجلويـة الـعـريق كـمـا هو
ــنــتــخب الــوطــنـي الـذي احلــال مع ا
ســـابـــذل قـــصـــارى جـــهـــدي من أجل
تسـجيل األهـداف التي تؤمـن حتقيق
نــتــائج ايــجــابــيـة مـع بـقــيــة زمالئي

. الالعب
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امــا الـالعب عــلـي فــائــز فـــقــد اشــاد
ــدى الــتــحــضــيــرات الــتي تــســبق
ثالي ب اجلميع باراة والتعاون ا ا
فـي تــأكـــيـــد امـــكـــانـــات الــعـــراق في
تضييف بطولة كاس اخلليج العربي
بنـسـختـها الـ  ?25وب ان الالعب
سـتوى يطـمحـون إلى ان يظـهروا بـا
ـنـتـخب الـعـراق الـفـني الـذي يـلـيق 
وان يـحـقق االسـود الـفـوز مـوضـحـا
انـه ســـعـــيــــد بـــنــــجـــاحه الــــدائم في
تـــــســـــجـــــيل االهـــــداف من الـــــركالت
الـثـابـتـة مـشـيـرا انه يـسـعى إلى هـز

باراة. شباك االزرق الكويتي في ا
…dO³  bz«u Ë bŽUB²  o¹dÞ

وقـــــال الـالعب شـــــيـــــركـــــو كــــر ان
التحـضير لـلمبـاراة الودية يـسير في
طـريق مـتصـاعـد والالعـبـون جـمـيـعا
عـقـدوا الـعـزم عــلى تـسـجـيل االفـضل

ـــنــتــخب عـــادل نــاصــر بـــحــضــور ا
الـــكــويـــتي الـــشــقـــيق إلى الـــبــصــرة
وتــعــاونــهم في دعم مــلف تــضــيــيف
قبلة واحلضور البطولة اخلليجية ا
لالشـقـاء يـعـطي رسـالـة ايـجـابيـة عن
مدى العالقات والتعاون ب البلدين.
واوضـح ان االمـــــور جتـــــري بـــــواقع
ايــجـابـي ومـتــقــدم من جــانب الــبـنى
ــتــــــواصل الــتــحـتــيــة واالهـتــمــام ا
العـب لــــلــــمــــبــــاريـــات بــــتــــاهـــيـل ا
والـــتــــدريــــبـــات وبــــنــــاء الـــفــــنـــادق
ـســتـشـفــيـات وغـيــرهـا من االمـور وا
التي تـكون نـقاط ايـجابـية تـسهم في
تــعـــــــزيــز مـلـــــــــفـنــا الـعــراقي امـام
جلنـة اسيـا الـتي ستـحضـر بالـتاكـيد
في وقـــــــــت اخــــر مـن اجل تــــقــــو
االمـــور ومـــنـح الـــعـــراق حق الـــفـــوز
بـــتـــنــظـــيم كـــاس اخلـــلـــيج الـــعــربي

بنسختها الـ 25.
واكد ان اجلـمـهـور البـصـري بـصورة
خــاصـة مــتـعــطش  لـرؤيــة مـبــاريـات
دولية جترى في مـلعب جذع الـنخلة
ســيـمـا بــعـد تــضـيــيف الـعــديـد من
ــنــتــخــبــات في الــســنــوات ا
االخيـرة وسط حـضور
جماهيري كبير مع
تنظيم مـتميز في
اجلــــــــــــــــــــــانــب

االداري.
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واقع السياحية االثرية في كربالء WŠUOÝ∫ كاميرا (الشرقية) تنتقل ب ا

ــيـاة وحــكــومــة كــربالء احملــلــيــة بــفــتـح ا
ـاء لــلــبـحــيــرة  وتـكــون لــهـا حــصــة من ا
ــومـة احلــيـاة فــيـهـا  النــعـاشــهـا ألجل د
والـتي يستـرزق منها مـئات األشخاص من
الـصـيادين والـسـائقـ والـباعـة وغـيرهم 
ـاء بالبـحيرة تزداد وعـندما يـقل مستوى ا
ـلوحـة فـيـها  وهـذا مـايـؤثـر على نـسـبـة ا
األسـمـاك فيـهـا ونفـوق أعداد كـبـيرة أيـضاً

من ثروتنا السمكية .
¡UCO³ « …dDMI «

وأخـتتـمنـا جولـتنـا في الصـحراء الـغربـية
وبـحيرة الرزازة  وتوجهـنا ألطراف مدينة
كــــربالء لـــزيــــارة مـــوقع أثــــري مـــهم وهي
الـــقــنـــطــرة الـــبــيـــضــاء  تـــقع عــلـى نــهــر
احلـسـيـنـيـة وسـمـيت بـالـبـيـضـاء لـطالئـها
اخلــارجي بــالـلــون األبـيض  وهــنـاك آراء
بـأنـهـا سـمـيت بـقـنـطـرة األمـام عـلي (عـلـيه
الـسالم ) حيث مـر من خاللهـا عنـد توجهه
الـى مـعــركــة صــفــ وأدى الــصالة هــنـا 
حـيـث بـنـيت الـقـنـطـرة في عـهـد الـسـلـطـان
الـعثماني سليمان القانوني سنة  - 1774
. 1798م   وهـي نفس الـفـترة الـتي بـنيت
فـيـهـا اخلانـات لـلزائـرين  بـ بالد الـشام
وبالد اجلزيرة العربية  القنطرة بنيت من
الـطـابوق والـفـرشي واجلص  طولـها  46
مــتـراً وعـرضـهـا   11مــتـر وفي الـوسط  5
أمـتار  وتعلـوها منائـر قطر الواحدة 120
سـم  وبارتفاع   4 ? 25مـتر ومسندة على
قـــاعـــدة قــويـــة من مـــادة اجلص واآلجــر 
وعـمـر هـذه الـقـنـطـرة ( اجلـسـر الـصـغـير )

يـــــصـل الى أكـــــثـــــر من   400ســـــنــــة  
تـرمـيـمهـا قـبل أربعـة أشـهـر من قبل وزارة
الـسـيـاحـة وحـكـومـة كـربالء احملـلـية  لـكن
لـألسف حتــيط بـــهــذه الـــقــنـــطــرة األدغــال
والــنـفـايــات  واألمل من بـلـديــة احملـافـظـة
اإلهــتــمــام بــهـذه الــقــنــطــرة األثـريــة ورفع
الـنــفـايـات وقـطع األدغـال ووضع مـسـاطب
كـان  كونـة موقع سـياحي ومزار وانـارة ا
لـــلـــعــوائـل الــكـــربالئـــيـــة والـــقــادمـــ من

احملافظات األخرى .
فـريق عـمل (كالم الـنـاس ) في هذه احلـلـقة
ضـم في األعـداد والـتـقد : عـلـي اخلـالدي
مــديــر تـصــويـر ومــخــرج مـيــداني : عــمـر
 DRO- صـور : سرمد بـليبل  اجلـابري ا
ـتابـعـة اإلعالمـية : ا  : NA عـلي الـطـرفي
سـعدون اجلـابري مونـتاج وتنـفيذ

: حسام الدين محمود.
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رئـــــيس نـــــادي الــــصـــــيــــد الــــعـــــراقي كـــــشف عن ان
ـقبل سبـا(فيـنيـسيـا الـصيـد) سيـفتـتح مـساء الـسبت ا

بعد ان دام انشاؤه 4 سنوات.
 WLEF « dÝU¹

كاتب الـسيـناريو والـفنان الـسوري انـهى التحـضيرات
قـرر تصـويره إلطالق مسـلـسله اجلـديد (الـسنـونـو)  ا

بعد شهر مع اخملرج خيري بشارة.
 »dŠ ÍœU

 —UJÐ nÝu¹

الــنــاقـد والّــعالّمــة األردني صــدر له عن دار شــهـرزاد
للـنشر والـتوزيع كـتاب توثـقي بعـنوان(عمـر اخليّام في

بدع العرب..نصوص وتنويرات). مرايا ا

ÊUOý«œ—U  wMð—u

d —UÐ bŽ«uð
اخللـيل في جـلـسة تـقام فـي السـاعة
ـقـبل اخلـامـسـة من عــصـر الـسـبت ا
ي والـفــنـان يــتـحــدث فـيــهـا االكــاد
طالل عــلي وبــحــضــور فـيــصل جنل
الــفـنــان عـبـاس جــمـيل فــيـمــا تـديـر
اجلـلـسـة الـفـنـانـة  بـشـرى سـميـسم
وتـشـارك في اجلـلـسـة مـجـمـوعـة من
ـطـربـان االصـوات الــشـابـة ويـقــدم ا
اســـامــة حــمـــدي وعــمـــاد الــرمــاحي
ـاذج مـن احلـان الــراحـلــ عـبـاس
واخلـلـيل. الى ذلـك تـقـيم  مـجـمـوعـة
من شبـاب النـاصريـة معـرضا  حتت
عـــنــوان  (اقـــرا من اجـل الــشـــهــداء)
اليـوم االربـعاء  عـلى حـدائق  متـنزه
الـناصـريـة تسـهم فـيه مجـمـوعة من
شباب الناصرية   من خالل    تقد
الـكـتب وفـاء لـدمـاء الـشـهـداء ويـضم
ــعــرض  كــتــبــا ومــجالت  عــربــيـة ا
ودولــيــة تـوزع مــجــانــا  مــهـداة الى
ارواح شهداء العـراق عامة وذي قار

خاصة  . 
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تستذكـر اللجنة الـثقافيـة في جمعية
ــهــنــدســ الــعـراقــيــ الــفــنــانـ ا
الـــراحــلــ عــبــاس جـــمــيل واحــمــد

{ لـــــوس اجنــــــلـــــوس  –وكـــــاالت -
ـيـة جـيـنـيـفر أحـتـفـلت الـنـجـمـة الـعـا
رور 20 سـنـة عـلى طـرحـها لـوبـيـز 
ألـبـومـهـا الــثـاني الـذي كـان بـعـنـوان
 J.LOوهو لقـبهـا الذي أطلـقه علـيها
مـحبـوهـا عـبـارة عن مصـغـر السـمـها
وكــنـــيــتـــهــا. ونــشـــرت لــوبـــيــز عــلى
صفـحـتـهـا اخلاصـة عـلى أحـد مواقع
التواصل االجتمـاعي فيديو لها وهي
تسمع أغنية(لوف دونت كوست ثنك)
 الـتي كــانت ضـمن االلــبـوم ورقـصت
عـلـيـهـا مـحــاولـة إعـادة احـيـائـهـا في
احــدى جـــلــســـات الــتـــصــويـــر الــتي
ـاضية. الى خضعت لـها في الـفترة ا
ذلك أعرب العب الـبيـسبـول األمريكي
السـابق ألـيكس رودريـغـيز عن فـخره
ـية الـكـبيـر بـخـطـيـبـته النـجـمـة الـعـا
جـيـنـيفـر لـوبـيـز بـعـد مـشـاركـتـها في
حــفل تــنــصــيـب الــرئــيس األمــريــكي
اجلـــديـــد جــــو بـــايـــدن والـــذي أقـــيم
. ونـــشــر رودريـــغـــيـــز عـــبــر مـــؤخـــراً

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
كــشـفـت تـقــاريـر أجــنـبــيـة أن جنــمـة
تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان
ي ترافيس تواعد حالـياً النجم الـعا

باركر. 
وذكـــر مــوقع (بـــيــوبل) أن كـــورتــني

قـامت بـرحـلـة مـؤخـراً
مع بــاركـر الــبـالغ من
الـعــمـر 45 عـامـاً إلى
(بـــالم ســـبـــرنك) خالل
عــــــطــــــلــــــة نــــــهــــــايــــــة
األســبـــوع.وأكــد مــصــدر

مقـرب من الثـنائي أنـهمـا معاً
وكانـا يـتواعـدان مـنذ حـوالى شـهر
أو شهرين كـما كانـا صديقـ لفترة
طـويلـة لـكن األمـر أصـبح يـسـير في

طريق رومانسي.
وكـــشــفـت كــورتــنـي مــنـــذ عــدة أيــام
إنــتــهــاء تـــصــويــر أخــر حـــلــقــة من
بــرنـامـج تـلــفـزيــون الــواقع اخلـاص
بــالـعـائــلـة الــذي يـحـظـى بـشـعــبـيـة

كـــبــيــرة حـــول الــعـــالم والــذي كــان
الـســبب احلـقـيــقي لـتــحـول جنـمـات

ليونيرات. البرنامج 
الـى ذلـــــك مـــاتـــزال عـالقـــة الـــنـــجم
ـــذيـــعـــة الـــتـــركي جـــان يـــامـــان بـــا
اإليطاليـة الشهيرة ديـليتا لـوتا تثير
الــكــثـيــر من اجلــدل وجــديــدهـا
حتدث الـعـديـد من التـقـارير
الـصــحـفــيـة الـتــركـيـة عن
إمكانية إنـتقال يامان
لــــــلــــــعــــــيـش في
إيــــــطـــــالــــــيـــــا

برفقتها.

أنـت نــاجح في الــعــمل حـــتـــــى وإن لم يالحظ أحــد
ذلك .

qL(«

نـتـيـجـة لــهـدوئك اخلـارجي يـشـعــر جـمـيع من حـولك
بالراحة في وجودك.

Ê«eO*«

ــســاعــدة ودعم اآلخــرين طــاقــتك  تــظل مــســتــعــداً 
وحيويتك ال تعرف احلدود.

—u¦ «

ثقتك وسـعادتك باحلياة تعني أن أصدقائك يثقون بك
ويطلبون منك النصح.

»dIF «

 أحــبــاؤك بـحــاجــة لــدعــمك في الــوقت احلــالي لــقـد
انتهى وقت الكسل.

¡«“u'«

شكالت في تزايد ولكن يجب أن ال  يبـدو أن حجم ا
شكالت عليك. تطغى ا

”uI «

ـا حــان الـوقت لـلــبـحث عن حـبك احلــقـيـقي أنت  ر
متفق مع ذاتك.

ÊUÞd «

 تواجه مـشكلة واحدة تلو األخرى من الضروري أن
تتصرف في احلال.

Íb'«

يوم أنت واثق بنفـسك وتظهر سالماً داخلياً واضحاً 
السشعد االربعاء.

bÝô«

تـبدأ في الـشعـور بالـسعـادة مرة أخرى 
Ë«b «

 انت مـفـعم بـاحليـويـة واحلـمـاس  ال تـخف من قـبول
ساعدة من اآلخرين . ا

¡«—cF «

مـنـكم من يـرافق احـد أفـراد عـائـلـته لـرعـايـته صـحـيـا
.رقم احلظ .5
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مـجــمــوعــة من الــكــلــمـات الــتي
كن كتابتها افقيا ورأسيا في
الـوقت ذاته وهــو مـا يــظـهـر من
خالل كـتـابـة مـرادفات ومـعـاني

الكلمات االتية:
1- غزوة اسالمية

2- يتقن

3- أمره مشكوك فيه(م)

4- أهال عليه التراب

طـرب اللبـناني طرح أغنـيته اجلديـدة (عايش حياتي) ا
وسيـقي عمر كلـمات وأحلان سـليم عـساف التـوزيع ا

صباغ اخراج هيفاء الفقيه.

أمــ عــام مـــنــتــدى الــفــكــر الــعــربي ادار مــحــاضــرة
ـنـاقـشـة ــاضي  ــنـتـدى االحـد ا افـتـراضــيـة اقـامـهـا ا
إمكـانات االنتقـال من االقتصاد الـريعي إلى االقتصاد

نتِج. ا

مفـتـش آثـار وتراث بـابـل اعـلن عن مـبـاشـرة احلـكـومة
سرح الـبابلي ـفتشـية بـإعادة تأهـيل ا احمللـية وكادر ا
قصورة سـرح وا وأن التـأهيل يشـمل صيانة خـشبة ا

سرح. رافق العامة احمليطة با الرئيسية وا

الــســـفـــيــر الـــعـــراقي الـــســابق
صـدرت له في بـيـروت مـذكرات
بــــعــــنــــوان(أوراق الــــســــفــــيـــر)
تضـمنت سيرته الوظيفية عندما
كـان محافظا للـمثنى ثم لكربالء
ثم ســفـــيــرا بــعـــدة دول لــغــايــة

اعتقاله في االول من نيسان 1980.

ÍË«eF « rÝUł

الطـبيب العـراقي يواصل تـلقي التـهاني النتـخابه نقـيبا
لالطــبـاء الــعــراقــيـــ وتــلـقـى تـهــاني رئــيس اجملــلس
االعــلى لـلـجــمـعـيـات الـعــلـمـيـة الــعـراقـيـة لــبـنـان هـاتف

الشامي.

كورتني كارديشيان

الـــــذي اعــــــطى مـن مـــــالـه اخلـــــاص
كــجــوائــز لــلـمــســابــقــة).وأضـاف أن
(الـفـنـان يـعـيش غـربة لـكـنه لم يـنس
بــلــده والــفن الــتــشــكــيــلي) مــشـدداً
ـشاركـ هم شباب بالـقول (جـميع ا
وهذه بادرة رائـعة). من جـانبه  قال
الـنــاقـد صـالح عـبــاس خالل احلـفل
ــبــادرة غــيـــر مــســبــوقــة إن (هـــذه ا
واالولى مـن نــــــوعـــــــهــــــا فـي الــــــفن
الــتــشــكـيــلي). وأضــاف أن (الــفــنـان
بشـيـر مهـدي يتـمتـع بتـجربـة كبـيرة
وثــقت مــراحـل اجملــتــمع الــعــراقي).
ركز األول للـجائزة الفنان وفاز في ا
ركز علي حسـ أحمد فـيما نـالت ا
الثاني الـفنانـة زبيدة اطـيمش ونال
ـســابـقــة أحـمـد ــركـز الـثــالث في ا ا
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احتـضـنت دائرة الـفـنون الـعـامة في
وزارة الـثــقـافـة والـســيـاحـة واآلثـار
امـس االول االثـــنــــ حـــفـل تـــوزيع
جوائز مسـابقة الـفنان بشـير مهدي.
ـديـر وشـهــد احلـفل الــذي حـضــره ا
الــعـام لــلـدائــرة عـلي عــويـد  إقــامـة
ـــشـــاركــ مـــعـــرض لـــلـــفـــنـــانـــ ا
ــســابــقــة وتــوزيع اجلــوائــز بـ بــا

الـفـائـزين الـثالثـة في مـجـال الـرسم.
وقــال عــويـــد (ســعــداء أن حتــتــضن
وزارة الــثـقــافـة والــسـيــاحـة واآلثـار
هـــكــذا مـــســابـــقــات وكــانـت أعــمــال
جــيــدة) مــشــيــراً الى أن (مــســابــقـة
الفـنان بشـير مهـدي هي بادرة طـيبة
من قبـل الفـنان الـكبـيـر بشـير مـهدي

ـشاركـ من 15-30 عـامـاً أعـمـار ا
شـاركة هي من الـلوحات واألعمـال ا
الـواقـعـيـة الــفـنـتـازيـة فـقط. الى ذلك
اسـتـقـبـل وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة
واآلثــــار حــــسن نــــاظم االثــــنـــ في
ـــقــــر الـــوزارة وفـــداً من مـــكـــتــــبه 
مجموعة طريق األفق برئاسة السيد
ـيــالي وجـرت خالل الـلـقـاء مـقـداد ا
مناقشة سبل تـفعيل الواقع الثقافي
ــا يـــعــزز احلـــضــور وتــنـــشــيـــطه 
احلــيـوي لـلــثـقــافـة . وطُـرح مــقـتـرح
جلــائـــزةٍ بـــاسم (جـــائـــزة الــتـــمـــيّــز
الــعـراقـي) خـاصــة بــأقـســام ودوائـر
الــــوزارة   عـــلـى أن يـــتم اعــــتـــمـــاد
معـايير لـلتـرشيح للـجائـزة لكل قسمٍ
من أقسـام الوزارة  ولكـل محورٍ من

احملـــــــــــــــــــــــــاور
ويــــــــخـــــــضـع ذلك

لتـقـيّيم  جلـنة حتـكـيمٍ تضم خـبراء
في كل مـفصلٍ من مـفـاصل الـعمل
اإلداري وهي جــائــزة تــخـتــلف
عن جـــائـــزة اإلبـــداع. ونـــاقش
نــاظم إمــكــانــيــة اســتــئــنـاف
إطالق جـــائـــزة اإلبـــداع في
دورةٍ جديـدةٍ لسـنة 2021.
ويـــــــشـــــــار الـى ان هـــــــذه
اخلــطــوة تــعــد جــزءاً من
سـيــاسـة الــوزارة لـبــنـاء
شـــراكـــات مع الـــقـــطــاع
اخلاص وانـسـجـاما مع
تــوجـــهــات الـــبــرنــامج

احلكومي.
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تــضــمــنت احــدث حــلــقـات بــرنــامج( كالم
الــنــاس) الــذي تــقــدمه قــنــاة (الــشــرقــيـة)
واقع األثرية في تـقريراً استقصـائيا عن ا
مـحـافـظة كـربالء  والـبـداية كـانت بـزيارة
ــوقع األثـري (حـصن األخـيـضـر)  حـيث ا
نعه من الدخول فوجيء فريق البرنامج 
ـوقـع من قــبل حــرس شــرطــة اآلثـار الـى ا
والسبب كما قالوا لنا (هناك رسوم هناك 
مـاليـة فـرضتـها وزارة الـثقـافة والـسيـاحة
واآلثــــار عــــلـى اإلعالمــــيــــ والــــوكــــاالت
ـبـالغ تـتـراوح ب 500 والـفـضـائـيات  
الف ديـنـار الى مـلـيـون دينـار)! وبـ مـعد
ومـقدم الـبرنـامج علـي اخلالـدي لـ( الزمان
) (نحن حاولنا تسليط الضوء على بعض
ـــواقع األثــريــة فـي مــحــافـــظــة كــربالء  ا
وقـعي حـصن األخـيضـر وخان وحتـديـداً 
الــنــخـيــلــة وكــنـيــســة األخــيـضــر  وبــعـد
ـسـؤولـ ـدة أربـعـة أيـام مع ا إتـصـاالت 
واقـع األثريـة في وزارة الثـقافة عـن هذه ا
 لم يــتــجـاوبــوا مــعـنــا لــتـســهـيـل مـهــمـة
ـواقـع  حـتى وافــقـنـا تــصـويــرنـا لــهـذه ا
ـفروضة عـلى كافة وسائل بـدفع الرسوم ا
األعـالم  لــــكـن النــــعـــــرف من هـــــو الــــذي
سـيسمح لنـا بالتصويـر بعد دفع الرسوم!
ـاجـعلـنـا نـعود حملـافـظة كـربالء لـغرض
الـسمـاح لفـريق العـمل بـالتـصوير  إال أن
حـــكــومــة كــربـالء رمت الــكــرة فـي مــلــعب
واقع خارج وزارة الـثقافـة  وقالوا هـذه ا

إرادتـــنـــا وهي مـن أخـــتـــصـــاص الــوزارة
ولـيـس احملـافـظـة.لـذلك صـورنـا من خـارج
ـــواقـع والـــتـــقـــيـــنــــا بـــبـــعض من هـــذه ا
اإلعـالمــيـــ فـي مـــديــنـــة كـــربـالء). وبــ
اإلعـالمي حـيـدر الــسالمي ( في مـحــافـظـة
كــربالء هــنـاك مــنـاطق ســيـاحــيـة وأثــريـة
ــواقع وكــهــوف الــطــار الــعــديــدة  هـذه ا
األثــريـة والـطــارات والـكـنــيـسـة مــوقـعـهن
وسط الــصـحـراء الـغـربـيـة لـلـمـديـنـة .وان
ـيالد  الــكـهـوف تـعـود لاللف األول قـبل ا
ويــقـــدر عــددهن الى أكــثــر من 400 كــهف
عـلى طـريق عـ الـتـمـر غرب كـربالء  ولم
يـسلط الضوء علـيها بشكل واسع من قبل

وسائل األعالم) .
امـا اإلعالمي ماجد اخليـاط فقال بألم (في
مــحــافـظــة كــربالء عــدد بـاذخ مـن األمـاكن
اآلثـاريـة الـبـعيـدة عن عـدسـات اإلعالمـي
والـفضـائيات  وذلك بـسبب وضع الـقيود
عـلى الصحـفي واحملـطات التـلفزيـونية 
وهي الـرسوم العالية التي فرضتها وزارة
الــثـقــافـة  وكـذلك عــلى اإلعالمــيـ الـذين
يـعـمـلون بـالـوكـاالت أو الصـحف  عـلـيهم
دفـع رســــوم لـــلــــوزارة من  400دوالر الى
ــــالــــيــــة  700دوالر  وهــــذه الـــــرســــوم ا
بـاهـظـة).مـشيـرا الى انه(في عـمـوم الـعالم
ــواقع ـــســـؤولــة عـن ا تـــقـــوم اجلــهـــات ا
الـسـيـاحـيـة واألثـريـة عـنـد زيـارة الطـواقم
ـواقع بـدفع مـكـافـئـات الـصـحــفـيـة لـتـلك ا
لإلعـالمي ومحطات الـتلفزة  إال هنا في

ـوجــود عـكس مـاهــو مـوجـود في الــبالد ا
بــاقي الـدول).مــبـيــنـاً(اخلــانـات مــثل خـان
الـنخـيلـة ( خان الـربع ) وخان الـنص على
الـطـريق الـعـام بـ كـربالء والـنـجف  هي
كــانـت مــحــطــات لالســتـــراحــة لــلــزائــرين
ـارسـون الــتـجـارة بـ ولــلـتـجـار الــذين 

الـبصرة بأعـتبارها مـدينة جتاريـة كبيرة 
دن األخرى وكـذلك ب هـذه احملافظـات وا

في العصور السابقة). 
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و في بــاديـة كـربالء الــغـربـيــة تـوجـد أثـار
لـبناية كنيسة وهي كـنيسة االخيضر تقع
عـلى طريق عـ التمـر  وهي أقدم كنـيسة
فـي الـشــرق األوسط  وكــانت تــقـام فــيــهـا
الــطـقــوس الـديــنـيــة كـالــقـداس  وفي ذلك
ـــقــــدســـة الــــوقت كــــان ســـكــــان كـــربـالء ا
ـسـيـحــيـ عـنـد يــسـتـقـبــلـون أخـوانـهـم ا
مـجيـئهم ألحيـاء القداس في تـلك الكنـيسة
واوضح اخلـالـدي (هـذه الـكـنـيـسـة بـقـيت
عــلى شــكل هـيــكل في نــصف الـصــحـراء 
دون صــيـانـة وإعـادة تــأهـيـلــهـا واحلـفـاظ
عـلـيـها لـتـكـون شاخـصـاً مهـمـاً ضـمن آثار

كربالء).
و حـصن االخـيضـر الذي يـقع غـرب مديـنة
كـربـالء عمـره أكـثـر من  1700 عـام  وهـو
الــشــاخص الـوحــيــد الـبــاقي في الــبــاديـة
والـذي لم ينهـار  اما تسـميته  بـاألخيضر
ـنطـقة احملـيطة فـقد جـاءت بعـد أن كانت ا
بــاحلــصن مــوشــحـة بــاخلــضــار اجلــمـيل

والــكـطـان والـبـني والــشـبـوط  فـضالً عن
هاجرة عديدة األنواع  لكن اآلن الـطيور ا
ـياه الـصـيد أصـبح شحـيحـا بـسبب قـلة ا
الـتي تصل لـلبحـيرة من جـهة سوريـا عبر
نـــهــر الــفـــرات واحلــبـــانــيــة حـــتى تــصل
هـنـا).مبـينـاً (طول الـبحـيرة  120كم وهي
مـنـاصفـة مع محـافظـة األنـبار  وحـجمـها
يـصل الى  1800كـيـلومـتـر مربع  والـيوم
اء فيها الـبحيرة اصبحت مهملة وشحة ا
 في زمـن النـظام الـسـابق كانت لـلـبحـيرة
ــائـيـة  ـوارد ا حــصـة مـائــيـة من وزارة ا
لـكن منذ عام 2003 وحلـد اآلن لم تعط لنا
ـدة عشرين حـصة مـائية إال مـرة واحدة و
اء عـنهـا  كانـت اعماق يـوماً ثم قـطعـوا ا
الــبــحــيــرة تــصل الى ثـالثــ مــتـراً واآلن
خــمــســـة أمــتــار)! فــاجــابه اخلــالــدي (مع
األسف لـم نر أي إهتمام بالبحيرة من قبل
ائية  من وارد ا بـلدية كربالء أو وزارة ا
نـاحـيـة اإلهـمـال الـواضح لـلـعـيـان وهـناك
أطــنــان من الــنـفــايــات عــلى طــول سـاحل
فـروض تـكون عـلى الضـفاف الـبـحريـة  ا
مــسـاطب واكــشـاك وحــاويـات لــلـنــفـايـات
وطـريق مـعـبـد  عـنـدمـا يـتـوفـر مـاذكـرنـاه
سـتنـتعش الـبحـيرة ويـتم تشـغيل  األيدي
الــعــامــلــة من أبــنـاء احملــافــظــة  وتــكـون
مـحطـة سيـاحية يـتوافـد اليـها زائرون من

داخل البالد وخارجه).
وتمنى احلضور من وزارة
ــــــائــــــيـــــة ــــــوارد ا ا

بــأكــمـلــهـا  لــكــنـهــا الـيــوم نــرى احلـصن
ـنـطــقـة احملـيـطـة فـيه مـهـمـلـة بـالـكـامل وا
والـنـفـايـات تـغـطـيـهـا . هـنـاك الـطارات أو
الــكـهـوف وعــمـوم الـنــاس التـعـرف عــنـهـا
شــيـئــا  بـتــقــريـرنــا االسـتــقـصــائي  هـذا
سـنسلط الـضوء عن الطـارات .. فالطارات
.. أو الـكهوف عمرها اكثر من  5000آالف
ســنـة وهي عـلى شـكل كــهـوف  تـمـتـد من
غـــرب الــــنـــجف الى غــــرب كـــربالء  وهي
مـنـاطق سـيـاحـية آثـاريـة واجلـيل اجلـديد
اليـعـرف تـفـاصـيل هـذه الـطارات .واوضح
اخلـالدي خالل فقـرات البرنـامج (ان هناك
دراســـة تــشـــيــر الى أن أحـــد الــبـــاحــثــ
ـجــال اآلثــار وهــو يــابـاني اخملــتــصــ 
اجلـنـسيـة  بقى في مـناطق الـكهـوف هذه
ــدة سـنــة كـامــلـة لــدراسـة هــذه الـطـارات
ـنـتـشـره بعـمق بـاديـة كـربالء والـنجف  ا
لـكـنـنـا نسـأل حـكـومـتـنا مـاذا فـعـلت بـهذه
ـــواقع اآلثــاريـــة والــســـيــاحـــيــة طـــيــلــة ا
اضيـة .. ?إنه مجرد الـسنـوات احلاليـة وا
ن يــهــمــة األمــر ?). وتـوجـه فـريق ســؤال 
(كالم الـنـاس) لـبـحـيرة الـرزازة الـشـهـيرة
وهـذه الـبحـيـرة تعـد الـثانـية بـالـعراق من
ـساحـة  أي تعـتـبر الـثانـية بـعد نـاحـية ا
بــحــيـرة الــثــرثـار. وقــال أبــو أحـمــد وهـو
صــيـاد لألسـمـاك والـطــيـور مـنـذ أكـثـر من
40 سـنة (مع شديد األسف بحيرة الرزازة
يـاه فيها  وفيها كـانت زاهية من غزارة ا
أنــــواع من األســـمــــاك مـــثالً ســــمك احلـــر
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بعد اعالن انـتهاء انتخابات جمعية الفنان الـتشكيلي العراقي مؤخرا اكد كل من ساهم
وتـابع االنـتخـابـات من الـقـانـونـي قـضـاة ومـحـامـ وعدد من االعـالميـ والـصـحـفـي من
ـراسـلـ عـلى نـزاهـة اكـبـر حـضور العـضـاء الـتـشـكـيـلـيـ من بـغداد مخـتـلف الـصـحف وا
ثليهم لـلدورة اجلديدة  ويقينا يحق لنا ان نبارك واحملافظـات والذين شاركوا في اختيار 
نزاهـة االنتخـابات التـي خلت من اخلروقـات وبعض الـتجاوزات الـتي تصب بـبودقة الـتزوير
بـالتـالي حـققت االنـتـخابـات سابـقـة في جناح اكـبـر جتمع لـلـفنـانـ التـشـكيـلـي اقـترب من
ـلــيـون  نـاخـب ومـراقب ومـتــابع لم تـســعـهم قــاعـة واروقـة اجلــمـعـيــة  وبـعـيــدا عن الـفـوز ا
واخلسـارة البد لـنا ان نـبارك ادارة اجلـمعـية الـتي اشـرفت على ادارة مـفاصل االنـتخـابات
وقـبل انـطالقـهـا بـايـام ولـغـايـة اعـالن نـتـائـجـهـا بـعـد فـرز وعـد االصـوات وبـطـريـقـة قـانـونـية
رشحـ  نعم يقـينـا ان في كل انواع االنتـخابات وانسيـابيـة من خالل متابـعة النـاخبـ وا
ـشهـد الثـقافي والـفني تـظهـر اصوات الـتي جتـري في غالـبيـة دول العـالم سيـاسيـة ام في ا
ا لـعدم فوزهم او لغايات اخـرى  ونحن كمتابعـ صحفي والننا معارضـ ومشكك ر
هـنـية فـي نقل احلـقـائق نقـول ان االنـتخـابـات جرت ـصداقـيـة وا حـرصنـا عـلى احلـياديـة وا
ـوذجية جنحت اجلمعية في نـزاهتها وقيادتها بـالتالي حتسب للفنانـ التشكيلي باجواء 
زيـد من العمل والـنشـاطات الفـنية ثـليهم في الـدورة القـادمة التي تـنتظـر ا وهم يختـارون 
نصـرمة ح كـانت تقـيم معارضـها ونـشاطاتـها على والثقـافية كـما عـودتنا في الـسنـوات ا
نبر احلقيقي القاعـة الكبرى واحملافظات ودعم الشباب وتكر الرواد لتؤكد اجلمعية انها ا

ـشهد التشكيلي العراقي الى امام ليبقى مضيئاً في احملافل العربية لدعم ا
ـشهد التـشكيلي  ومـبارك للتـشكيل العـراقي اختيار والدوليـة ويتصدر ا
ـثـلـيـهم ومـبارك لـلـفـائـزين ولـلـذين لم يـحـالـفـهم احلظ واليـوجـد خـاسر
وفـائـز في انـتـخابـات نـزيـهه فـاجلمـيع جنح في االرتـقـاء الى دور الـفـنان

العراقي في صناعة اجلمال واالبداع .
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ـشـاركـ عــراقـيـة ومـحل اقـامـتـهم ا
الـــدائــمــة في الـــعــراق. كــمــا حــددت

شاركة في اجلليلي. وكانت شروط ا
ـســابـقـة وهـي أن تـكـون جــنـسـيـة ا

صــــفــــحـــتـه اخلـــاصــــة عــــلى مــــوقع
التـواصل اإلجتـمـاعي صورة جتـمعه
بــــلـــوبــــيـــز خـالل تـــواجــــدهــــمـــا في
طائرتهـما اخلاصة وعـلّق بالقول:(ال
أسـتــطـيـع الـتــوقف عن الـتــفـكــيـر في
األربــــــــعـــــــاء وأداء جـــــــ فـي يـــــــوم
الـتـنــصـيب 2021 لـقــد كـانت حلــظـة

يزة لن أنساها أبدًا).
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ـكـرمـة يـوم تـشـهـد ســمـاء مـكـة ا
اخلــمــيس تــعــامــد الــقــمــر عــلى
ـشـرفــة بـالـتـزامن مع الـكـعــبـة ا
وقـــوعـه في طـــور الـــبـــدر وهـــو

التعامد األول في عام .2021
وقال رئيس اجلمعية الفلكية في
هـنـدس مـاجـد أبـو زاهرة جـدة ا
إن (الــقــمـر ســيــشــرق مع غـروب
الـــشــمس مـن األفق الــشـــمــالي/
الـشــمـالي الــشـرقي ويــغـرب في
األفق الــــشـــمــــالي/ الــــشـــمــــالي
الغـربي مـا يـعني أنه سـيـحاكي
ـسـار الـعـالي لـشـمس الـصـيف ا
بعد ستة أشهر عبر سماء الليل.
أمـا في شـمـال الدائـرة الـقـطـبـية
الــشــمـالــيـة فــيــبـقـى الـقــمـر 24
ســاعــة فــوق األفق مــثل شــمس

منتصف الليل في الصيف).
وأضــــــــاف: (وفـي الـــــــــنـــــــــصف
اجلــنــوبي من الــكــرة األرضــيــة
ـــســار يـــتـــبع الـــقـــمـــر الـــبـــدر ا
نخـفض لشـمس الشـتاء حيث ا
يــكــون الـــقــمــر مـــنــخـــفــضــاً في
الـــســمـــاء تــمـــامــاً مـــثل شــمس
الـظـهـيـرة الـشـتـويـة. أمـا جـنوب
الــدائــرة الـقــطــبـيــة اجلــنـوبــيـة
فـيـبـقى فــيـهـا الـقـمـر حتت األفق
دة 24 سـاعـة. وسـيـصل الـقـمر
كتمل بزاوية 180 حلظة البدر ا
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درجـة من الـشـمس عـنـد الـسـاعة
مساءً بتوقيت السعودية 10:16
(07:16 مــــــســـــاءً بــــــتــــــوقــــــيت
غــريــنــتش) ويــكــون بــذلك أكــمل
نـصف مـداره حول األرض خالل

هذا الشهر).
وتابع: �يتـبع ذلك وصول الـقمر
لـلــحـظـة الـتـعـامــد عـنـد الـسـاعـة
بـعـد مـنـتصـف اللـيل 12:43:34
بتـوقـيت السـعـودية (09:43:34

مـــســـاء بـــتـــوقـــيت غـــريـــنـــتش)
وسيكون على ارتفاع 89.57.46
درجـة وقــرصه مـضـاء بــالـكـامل
ئة وعلى مسافة بنسبة 99.9 با
كيـلومـتراً من األرض. 381.125
وبــعـد الــتـعــامــد سـيــظل الـقــمـر
مشاهـداً في السـماء لبـقيـة الليل
إلى أن يـغـرب مع شـروق شـمس

اجلمعة.�
وأوضح بـحسب �العـربـية.نت�

ـــكن االســـتـــعـــانـــة بـــهـــذه أنـه 
ـعـرفـة اجتاه الـظـاهرة الـفـلـكـية 
القـبـلة بـطريـقـة بسـيطـة من عدة
مـنــاطق حــول الـعــالم حـيث إنه
ـــواقع ـــكن لـــلـــقـــاطــنـــ في ا
سـجد اجلغـرافيـة البـعيـدة عن ا
احلـــرام االعــتـــمــاد عـــلى اجتــاه
الـــقــمــر الـــذي يــشــيـــر إلى مــكــة
بـشـكل يضـاهي دقـة تـطـبـيـقات�

الهواتف الذكية.�
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ـتقدم بدت عـميقة الهوة ب بـلداننـا العربيـة ودول العالم ا
في زمن اجلـائـحـة عـلى نـحـو يـثـيـر الـشفـقـة والـرعب عـلى
حـــال بالد  كـــانت قـــبل قـــرون مـــنــبـع الـــعــلـــوم في الـــطب
والريـاضيـات والـفلك والـكيـمـياء والتـزال كتب عـلـمائـها في

علم اجلبر من اساسيات العلم في أوروبا وامريكا .
شركـات عمالقـة تتـحكم بـدول كـبيـرة وليس نـحن فقط في
قضية انتاج اللقاحات وتوزيعـها فيما تظهر الدول العربية
ليارات بكل مراكز بحوثها وجامعاتها التي جرى صرف ا
علـيـهـا في الـعـقـدين االخيـرين خـارج مـرمى الـعـلم الـقادر
على انـقاذ الـبشـرية . ال تـنـقص معـظم بلـداننـا االموال إذ
جرى تـبديـد ثروات كـاملـة على أمـور ذات غايـات سيـاسية
وخالفات وحروب فجـة انتهت الى العـدم. ليس شرطاً لكي
نبلغ الـتقدم أن نـخترع الـلقاح الـناجح في ظل أزمة كـونية
لكن الشرط االساس الذي يجب أن يتوافر لدينا هو الرؤية
ائي الواضحة الحتضان وتنمية العلم النافع االنتاجي اال
الباني جملاالت احليـاة اخملتلفة  وليـس العلم احملبوس ب
ـعلـقة عـلى حـيطـان اجلامـعات أو في اطارات الـشهـادات ا

نازل الفاخرة . ا
تطوير االمكانات الـعلمية حتتاج شـروط كفاءة مادية عالية
ــا يــزيــد عــلى مــا تــمـلــكه ــلـكــونــهــا و وبــعض الــعــرب 
مختبرات فايزر ومـوديرنا وأوكسفورد واسـترازينيكا لكن
الــعـقــبــة الــقـاتــلــة تــكـمـن في أنه لــيس لــلـعــرب ســيــاسـات
ا استثمارية في قـطاعات الطب والعلـوم والعقل البشري 

يكفل لها التطور واالستقاللية الناجعة . 
ـيـة اكـتـشـفت الـلـقـاحـات وذهـبت بـهـا الى اخملـتـبـرات الـعـا
مصانـع انتاجـية في الـهنـد مثالً إلنـتاجهـا بكـميـات جتارية
هائلة والعودة لتـوزيعها على دول العـالم . هل تستطيع اية
دولة عـربية أن تـوفر خـمسـة ملـيارات عـبوة فـارغة صـغيرة
ـتـلك الـعـرب الـتـأثـير السـتـخـدامـهـا في الـلـقـاحـات? وهل 
ي الـذي يـجـبر مـنـتـجي الـلـقاحـات الـتـوجه نـحوهم أو العـا
مجـرد الـتفـكـير بـهم لـلمـسـاعدة االنـتـاجيـة بـوصف انّ لهم
قواعد صنـاعية تـدفع انتاج الـلقاح الى مـستوى سريع في

ا يلبي احتياجات العالم. الكمية والزمن 
ـسـألة ال تـتـعـلق بـالـلـقـاحـات وإنّـمـا تـتـصل بـحـصة دول ا
الــعــرب في االســهــام  بــأدوار كــبــيــرة تــخص الــبــشــريــة
ـة الـتي لـهـا جـانـبي االخـذ مـادامـوا يـدورون في فـلك الـعـو

والعطاء.
هناك طاقات علمية عربية فذة وكبيرة خارج سكة االنتاج
التي يـحـرّك عربـاتـها سـيـاسيـون وحـكومـات لـيس لهم هم
سـوى الــوصـول لـلــسـلــطـة ثم احلــفـاظ عـلــيـهــا بـأي ثـمن .
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ـلة احلفل االسـتثنائي شـاهدت على مـدى ساعات طـويلة و
الـغــريب لـواقـعـة دخـول الـرئـيس الــعـجـوز بـايـدن الى الـبـيت
األبــيض األسـبـوع الـبـائـد . اخلــوف والـفـرح والـدقـة والـقـلق
واالنـضـباط واالرتـبـاك واالنتـباه الـشـديد والـتـثاؤب وصـفات
اخـرى كـلـهـا جتـمـعت في ذلك الـيـوم الـذي أريـد له أن يـكون
مـدهشاً ومشوقاً للـمتفرج مثل فلـم مافيا العراب وحضور
ـتـنـفـذة الـكـبـرى  لكـن ذلك لم يـحـدث أبداً فال آل الـعـوائل ا
بــاتـشــيـنــو قـتل واحــداً بـرصــاصـة مــؤكـدة ال تــخـطىء  وال

روبرت دي نيروا ذبح كهالً مشموراً بشرفة بعيدة .
ـطاولة وإكـمال الـفلم حتى نـهايـته هو تلك مـا صبّـرني على ا
الـكـائنـات الثـانـوية الـتي لم يأت أحـد عـلى ذكرهـا في احلفل
وأشــهـرهـم كـان ذلك الــرجل الــطـويل الــغـلــيظ الــذي حـصن
دور بكمامت  اخلارجية كانت أنيقة والثانية كانت وجـهه ا
عـاديـة مثل مالبس داخـليـة طويـلـة كانت الـرعيـة ترتـادها في

أيام البرد العظيم .
كـانت مهمة السـم هي تنظيف وتـعقيم منصـة اخلطابة بعد
كل خـطـبـة قـصـيرة جـداً يـلـقـيهـا أحـد أعـمـدة احلـفل  وكان
اهـرت زجاجـة ديتول أو سـبيرتـو أو هايج يـحمل بيـديه ا

ـتحورين . من الـصنف الـذي يكسـر ظهر كـورونا وأبـناءها ا
ـا ال يـتـنـاسـب أبـداً مع كـمـيـة الـلـحم كـان خــفـيف احلـركـة 
الـهائـلة التي تـغطي عـظام جسـده الشـاسع  ولم أحلظه ولو
ـــرة خـــاطـــئـــة أن زرع عـــيـــنـــيه بـــوجه أي من احلـــاضـــرين
غمورين  وقد ذكّرني كثيراً بشخصية السيد ـشهورين وا ا
ـهذب الوقور الذي يقف بباب مرحاض حانة  ناطراً زبوناً ا
بولة افرجنية  كي يـعزف مقطوعة ناجتة من إفراغ كليتيه 
يـســلـمه مـنـديالً ورقـيـاً ويـرش بــكـفـيه عـطـراً رخـيـصـاً  وقـد
يـنتهي األمر ببقـشيش قيمته تعتـمد على كرم الزبون أو على
ـريح . ثمة رحاض ا عـدد الكـؤوس التي كرعـها قبل زمـان ا
أيـضاً زوج نائـبة الرئـيس كاماال هـاريس الذي كان مـخلصاً
ومتحمسًا لزوجته اجلميلة  حيث كان يحيي اجلمهور الذي
ــمـر الــطــويل ويــرد عــلى تــصـفــيــقــهم وصــفــيـرهم يــســور ا
ورقــصــهم بــتــصــفــيق وصــفــيــر ورقص وإشــارات اعــجـاب
وتـشـكـيالت مـبتـكـرة بـاسـتعـمـال اإلبـهام والـسـبـابـة وحتريك
احلـاجبـ وانحـناءة اجلـسد بـعد أن أكـلت كورونـا الشـريرة
نـصف وجهه . لم تـكن للـرجل وظيـفة هـامة جـعلـته يسـتحوذ
عـلنة عـلى مسـاحة كبـيرة جداً من حـركة عيـون الكامـيرات ا
ـنصـب زوج كامـاال السـمراء واخلـفـية سـوى عمـله الـطويل 

الساخنة اللطيفة .
خـلف الرئيس التعبان بايدن وعلى ميسرته وميمنته شاهدت
رجالً واحـداً يتـنطـنط ويتحـرك بخـفة قط مفـتتح شـباط  وقد
بـدا لي وللـناظـرين الصـبورين أنه من أصـول صيـنية ال ريب
فـيهـا .  أظن أن وظيـفته تـشبـه وظيـفة صـباح مـيرزا مـحمود

وهو يسير خلف الرئيس صدام حس .
الـرابـع كـان يـرتـدي جـاكـيــتـاً جـوزيـاً يـنـتـهـي عـنـد الـركـبـتـ
ـعتم ويـطـلق علـيه أهل الـعراق اسم الـقـبوط  وهـذا الـكائن ا
كـان يُـرى في غـيـر مـكـان ومـكـانـة  لـكـنـني لم أتـبـ شـغلـته
احلـقيقية . حضر أيضـاً بيل كلنتون وزوجته هيالري وبوش
اإلبن وبـعلته  لـكن الكامـيرات كانت تـركز كثـيراً على باراك
أوبـــامــا ومـــيـــشــيل  وفـي ذلك اشــارة
ذكية من اخملرج الى ان باراك ورفاقه
ســيــلــعـبــون دوراً في رسم اخلــريــطـة
األمـريـكـيـة اجلديـدة حـتى لـو  األمر

قعد اخللفي . من ا
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نــشـر الــبــاحــثـون في جــامــعـة
أوهايو) األمريـكيـة بحـثاً عن (
طـريــقـة أخــرى لـوقف فــيـروس
كـورونـا عـبـر تـعـطـيل احلـمض
الـــنـــووي الــــريـــبي (آر إن إيه)
ــا وقـــدرته عــلـى الــتـــكــاثــر  
يــسـاعـد في الـقـضـاء عـلى هـذا

الوباء.
ونــشـرت الــدكــتـورة جــيــنـيــفـر
هـــايـــنـــز األســـتـــاذة في قـــسم
الـكيـميـاء والكـيمـياء احلـيوية
بالتـعاون مع أعضاء مـختبرها
بـــــاجلــــامـــــعــــة أول حتـــــلــــيل

بـيــولـوجي هــيـكــلي لــقـسم من
احلــــمـض الــــنـــووي الــــريــــبي
ـسـتـجـد) لـفـيـروس (كـورونــا ا
ط احلـلقـة اجلـذعـية يـسـمى (
وهـــذا قــسـم غــيـــر مــشـــفــر من
ا احلـمض الـنـووي الـريـبي 
يـعـني أنه لم تـتم تـرجـمـته إلى
; ولـكن من احملـتـمل أن بـروتــ
يكون مفتاحاً لتكاثر الفيروس.
وقـالت هـاينـز في تـقريـر نـشره
ــوقع اإللــكــتــروني جلــامــعــة ا
أوهـايـو) بــالـتــزامن مع نــشـر (
الــــدراســــة: إذا كــــنـت تــــتــــابع
تــــطـــويــــر الـــلــــقـــاحــــات فـــإن

الـــلــقــاحــات احلــالـــيــة تــعــطي
تعليمات خلاليانا لصنع قطعة
صــغـيـرة من الــبـروتـ وجـزء
الـبروتـ هذا يـطلق اسـتجـابة
مـنـاعـيـة حتـميـنـا إذا تـعـرضـنا
قابل للـفيروس احلـقيقي وبـا
نــــدرس قـــســـمــــاً من احلـــمض
الــــنــــووي الــــريــــبي ال يــــرمــــز
لــلـــبـــروتــيـــنـــات ويـــوجــد في
ــســـبب فـــيـــروس (كـــورونـــا) ا
لـ(كـوفـيـد19 –) والـفـيـروسـات
ــمـــــــــــاثــلـة األخــرى ونـحن ا
نــــــقـــــــارن ذلـك مــع احلـــــــمض
النـووي الريـبي الفـيروسي من

مـضــيـــــفـة ( ركـزت دراســاتـنـا
عـلى قــــــــطـعـة صـغـيـرة جــــداً
فـي نــهـــايــة هـــذا اجلــيــــــنــوم
والـــــتـي تـــــوجـــــد أيـــــضـــــاً في
ـــاثـــلــة فـــيـــروســـات أخــرى 
ـرونـة الـهـيـكـلـيـة ووجـدنـا أن ا
لــعـنــصـر احلــمض الـنـــــــووي
الـــريــــــــــبـي هـــذا قــــد تــــكـــون
مرتـبطـة بوظـيفته الـفيـروسية
وأنه من احملــتــمل أن تــتــعــطل
بــســــــبب جــزيــئــات صــغــيــرة
تــــــشــــــــــــــبـه األدويــــــة الــــــتي
نـتــنـاولـهــا لـعالج االلـتــهـابـات

البكتيرية).

انـــدالع (الـــســـارس) مـــنـــذ مــا
يـقرب من  20عـامـاً ووضـعـنـا
أيدينا على هدف محتمل لعقار
ــكــنه مــضــاد لــلــفــيــروســات 
مــهـــاجــمـــة الــفـــيـــروس ومــنع
تـكـاثره(وفق صـحـيـفـة الـشـرق

األوسط.
جـيـنوم وبـحـسب هـايـنـز فـإن (
احلــــمـض الــــنـــووي الــــريــــبي
ــســبب لــلــفــيــروس الــتــاجي ا
لــوبـــاء (كــوفـــيــد-  (19فـــعــال
للـغـاية في الـتحـكم في اخلاليا
الـــبــشـــريــة إلنـــتــاج مـــزيــد من

جزيئات الفيروس.)

الـــدعــوة لــله… ألســـرتــهــا خــالص
الــتـعـازى). وكـتــبت مـروة يـاسـ

أســـتـــاذة اإلعالم بـــجــامـــعـــة بــني
سويف في نعي والدتها الدكتورة
عــبـلــة الـكــحالويـعــبـر صــفـحــتـهـا
ـوقع  (فــيـســبـوك) الــشـخــصـيــة 
(وداعـا وموعدنا على احلوض أال
إن أولـيـاء الـله ال خوف عـلـيهم وال
هـم يـحـزنـون). وأضـافت: (بـقـلـوب
ــلــؤهــا األلـم وأجــســاد كــســاهـا
احلـزن ولكنها بقضاء الله راضيه
تـنعى أسرة د.عبـلة الكحالوى إلى
صرية واإلسالميـة رحيلها األمـة ا
مـنـذ قـلـيل فـقـد ارحتلـت إلى جوار
ربـــهـــا بــعـــد رحـــلــة قـــصـــيــرة مع

رض). ا
الـى ذلك أعـــادت فـــتـــوى د. آمـــنـــة
نـصيـر أستـاذة العقـيدة والـفلـسفة
وعــضـــو مــجــلس الــنــواب والــتي
ـسلـمة من أهل اجـازت فيه زواج ا
الـكــتـاب سـواء أكـان مـسـيـحـيـا أو
يــهـــوديــا اجلــدل من جــديــد حــول
ضــرورة وضـع ضـوابـط لــلــفــتـوى
خـاصة أن كثيـرا من الفتاوى التي
صـــــدرت مــــؤخـــــرا والــــتـي  جــــاء
بعضها من رجال منتسب لألزهر
أثــــارت جـــدال واســـعــــا ونـــوع من
الـبلبلة لدى الرأي الـعام  وتعليقا
ــثــار حــول عـدد من عــلى اجلــدل ا
الـقضايـا قال د/ عبـد الهادي زراع
رئـــيس جلــنـــة الــفــتـــوى بــاألزهــر
الــشـريف في تــصـريـحــات خـاصـة
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صـرية  الشـهيرة رحـلت الداعـية ا
عـبلة الكحالوي مساء أمس األحد
ودفــنت االثـنــ  عن عـمـر يــنـاهـز
الـ 72عـامًا إثر إصابتها بفيروس
كورونا ”كوفيد .”19فـيما تستبق
ـصـريــون الى نـعـيـهـا الــفـنـانـون ا
ـا كـان لـهـا من واالشــادة بـدورهـا 
اثـــــــــر فـي اصـالح الـــــــــعـالقـــــــــات
االجـتماعـية والنـصح ب الناس 
وكـان عدد من الفـنان عـلى مقربة
مــــنــــهــــا  فـي خالل بــــرامــــجــــهــــا
االرشـــاديــة . والــواحـــة هي ابــنــة
الـشيخ مـحمـد الكـحالوي .واقيمت
اجلـنـازة  في مسـجـدها بـالـهضـبة
ــقــطم أمــام مـجــمع الــوســطى بــا
الـــبــاقـــيــات الـــصــاحلـــات .وحــزن
الـــكـــثــيـــر من نـــحـــوم الــفـن عــلى
رحــيــلــهـا حــيث كــتــبت الــفــنــانـة
نــشـوى مـصـطـفى عــبـر حـسـابـهـا
ـوقع تـبـادل الـصـور الــشـخـصي 
والــفـيــديــوهـات (انــسـتــجـرام) مع
الــسالمــة يــا حــبــيــبــتى الــداعــيـة
اإلسالمـية احلاجة عبلة الكحالوى
فـى ذمــة الــله سـالم الــله عـــلــيــكى

ورحمته وبركاته). 
بـيــنـمـا كـتب الـفـنـان هـانى رمـزى:
رحـم الــــله الـــــدكــــتــــورة عـــــبــــله“
الـــكــحالوى الـــســيـــدة الــفـــاضــلــة
والــقـلب الـطــيب عـزائى لــصـديـقى
وأخـى الـدكـتـور أحــمـد الـكـحالوى
ولـكل مـحـبـيـهـا فى مـصـر والـعـالم
ـصـرية الـعـربى. ونـعـت الـفـنـانـة ا
ــعـــتــزلــة حــنــان تــرك الــداعــيــة ا
الـــكــحالوي  حـــيث كــتـــبت عــلى
حـسـابـها اخلـاص عـلى مـوقع (إنا
لـله وإنـا اليـه راجعـون اللـهم أنـها
فــضــيــافــتك وانت أكــرم مـن يــكـرم
الـضـيف .الـلهم شـفع فـيهـا الـقرآن
والــــصالة والـــقـــيــــام والـــصـــيـــام
.( ــسـاكـ والــزكـاة واحلج وحب ا
ـعتزل في جنة واضـافت الفنانة (ا
اخلـلـد إن شـاء الـله…غـفـر الـله لـها
واحلــقـنــا بـهــا عـلى خــيـر.. رحــلـة
طـويلة عـظيمـة ورسالة سـامية في

لـلـزمـان أن جلـنـة الـفـتـوى بـاألزهر
ــــــنـــــوطــــــة بــــــالــــــرد عــــــلى هـي ا
ـسـلـمـ اسـتـفـسـارات  وفـتـاوى ا
ـصــدر األسـاسي لــلـفــتـوى وهـي ا
بـاألزهـر من خالل مـجمع الـبـحوث
اإلسـالمــــــيــــــة ولــــــيس فــــــتــــــاوى
الـفـضـائـيـات الـتي تـخـلق نـوع من
الـــبــــلـــبـــلـــة  وأضـــاف أن هـــنـــاك
نـصـوصا ثـابـتة قـطـعيـة سواء في
الــقــرءان او الــســنــة الــشــريــفــة ال
حتـتـمل اجلـدل أو اخلالف وضرب
مــثال عــلى ذلك األحــكــام اخلــاصـة
ـــواريـث  وتـــعــــدد الـــزوجـــات بــــا
وبـالـتـالـي فـإن أي خـروج بـفـتاوى
تــخـالـف الـقــرءان والـســنـة حتـدث
نـوعا من البـلبلـة. فيمـا أكد مصدر
ــشـيـخـة األزهـر فـي تـصـريـحـات
ـشـيـخـة تـعـد خـاصــة لـلـزمـان أن ا
حـاليـا نظام ربط الـكتـروني جديدا
لــتــوحـيــد عـمــلــيـة الــفــتـوى داخل
جلــانـهـا وكـتــيب مـوحـد لــلـقـواعـد
ـــقـــر جلـــان الـــوعظ العـــتــــمـــاده 
ـصـدر أن حتـرك األزهـر وأضــاف ا
لـم يــأت من فـــراغ بل ســـبـــقه عــدة
ــشـيــخـة ضـد مــحـاوالت قــادتـهـا ا
قــانـون تـنـظــيم دار اإلفـتـاء والـذي
كــان مــطــروحــا من قــبـل الــلــجــنـة
ــان ويــنص عـلى الــديـنــيــة بـالــبـر
خــــروج دار اإلفــــتــــاء مـن عــــبـــاءة
األزهــر الـــشــريف لــتـــكــون هــيــئــة
مــسـتـقـلـة يــشـرف عـلـيــهـا مـجـلس

الوزراء .
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{ لندن-(أ ف ب)  –تعتزم مـجموعة متـاجر (دبنهـامز) التي أشهرت
ــاضي إغالق أبــوابـهــا نــهـائــيــا في بــريـطــانــيـا إفالســهـا الــعــام ا
وظـف مع إعالن مـجمـوعة (بـوهو) لـتجارة واالستـغنـاء عن آالف ا
األلــبـســة عـبــر اإلنـتــرنت شـراءهــا مـوقع “دبـنــهـامـز ”اإللـكــتـروني

وعالمتها التجارية فقط.
وقـالت  (بـوهو)  في بـيـان أصـدرته االثـنـ إنـهـا سـتـشـتـري حـقوق
لكية الفكرية  لـ(دبنهامز) أي (بيانات الـزبائن) والعالمة التجارية ا
ومعـلومـات أخرى بيـنهـا بعض الـعقـود في مقابل  55مليـون جنيه

استرليني ( 75,16مليون دوالر).
وفي بـيان مـنفـصل أعـلن مديـرو (دبـنهـامز) أن (تصـفـية اخملـزونات
تاجر ألسابيع عدة مقبلة إلى ح استنفادها كما أن ستستمر في ا
. مع األسف ستغلق بعدها بيعات ستـذهب إلى الدائن قيمة هذه ا

كل متاجر الشركة في بريطانيا أبوابها). وأوضح مصدر مطلع على
ـلف لـوكــالـة فـرانس بـرس أن مـتـاجـر “دبـنـهـامـز ”في بـريـطـانـيـا ا
سـتعـيد فـتح أبوابـها بـعد إنـهـاء تدابـير اإلغالق الـساريـة حالـيا في
ـعروضـة على أن تـقـفل أبوابـها نـهائـيا الـبالد لتـصريف الـبضـائع ا

بعدها ما سيؤدي إلى االستغناء عن حوالى  12ألف موظف.
تـكررة والقـيود على وسرّعت جائـحة كـوفيد-19 وتدابيـر اإلغالق ا
التجارة سقوط هذه العالمة التجارية البارزة في مجال بيع األلبسة
واجـهة تنامي اركة سـابقا  في بريطـانيا بعـد صعوبـات عانتهـا ا

اط االستهالكية. أنشطة التجارة اإللكترونية والتغييرات في األ
ـاضي أعـلـنـت (دبـنـهـامـز) أن 6 من مـتـاجـرهـا الـ124 واألسـبــوع ا
ـتجـر الـرئـيـسي في شـارع أكـسـفورد في سـتـغـلق أبـوابـها بـيـنـهـا ا

العاصمة لندن.
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{ نيـويورك- (أ ف ب)  –يحـطم
) الــفـــرنــسي مـــســلـــسل (لــوبـــ
األرقـــــام الــــقـــــيـــــاســـــيــــة عـــــلى
(نـتـفـلـيـكس) بـعـد جنـاح مـشـابه
حــــقــــقه (ال كـــاســــا دي بــــابـــيل)
اإلسـبـاني في جتــسـيـد لـنـهـايـة
الـــهـــيـــمـــنـــة األمــيـــركـــيـــة عـــلى
اإلنــتــاجـات الــتــلـفــزيــونــيـة في
منـحى مـدفوع بـالطـموح الـكبـير
لـــــلــــمـــــمـــــثــــلـــــ األوروبـــــيــــ
واألمـــيــــركــــيـــ الـالتـــيــــنــــيـــ
.  ويــقـــول مــؤسس والـــكــوريـــ
شركة “فيـديرشن إنـترتـاينـمنت
(بــاســكــال بــروتــون) قــبل عــشـر
ــــــئــــــة من ســــــنــــــوات 90 بـــــــا
االنـــتــــاجــــات كـــان مــــصــــدرهـــا
ـــتــحــدة. كـــان ثــمــة الـــواليــات ا
إنتاجـات إبداعية صـغيرة لـكنها

لم تكن تصدّر إلى اخلارج).
غـــيــر أن تــضـــافــر عـــوامل غــيــر

عادلة. مسبوقة غيّر ا
فــــقــــد ســـــاهم ازديـــــاد ســــرعــــة
اإلنترنت وتـصاعد نـفوذ خدمات
التلفزيون على الطلب والنموذج
الـذي قدّمـته الـقـنوات األمـيـركـية
دفوعة وعلى رأسها (إتش بي ا

أو) في دفع نظرائهم في اخلارج
ـسـلسالت عـلى التـعـويل عـلى ا
ـراهــنــة خـصــوصــا عـلى بــعــد ا

السينما والرياضة.
وشــكّـلت مــسـلــسالت من إنــتـاج
ـشـفـرة بـيـنـها قـنـاة (كـانال +) ا
(كارلوس) و(براكو) خطوة أولى
في هـذا الـتـحـول قـبل أن حتـذو
قنـوات عامـة حذوهـا مع ظاهرة
ــــــــــارك (بــــــــــورغـن) فـي الــــــــــد
و(شيرلوك) في بريطانيا اللذين

عُرضا في 2010.
ويــوضـح األســتــاذ فـي جــامــعــة
بــولـونـيــا اإليـطــالـيـة لــوكـا بـارا
وهــــو أحـــد مـــعــــدّي دراســـة عن
ــسـلــسالت الــتـلــفــزيـونــيـة في ا

أوروبا (لست متأكدا أن ذلك كان
نـــيـــتـــهم فـي األســـاس غـــيــر أن
نتـج الحـظوا أن ما يـقومون ا
به ال يتـيح لـهم فـقط التـمـايز في
الـسـوق احملـلــيـة بل إن ذلك يـهمّ
أيـضـا أسـواقـا أخـرى).  ويـشـير
إلى أن هــــذا (الــــتـــــغــــيــــيــــر في
العقلـية) ساعد أيـضا في تطوير
بـنـى إنـتـاجــيـة عـابــرة لـلـحـدود
ـواجـهة خـصـوصـا في أوروبـا 
ــطــرد في مــيــزانــيـة الــتــنــامي ا

اإلنتاجات.
ـوازاة ولّد تـكـاثـر الـقـنوات وبـا
ــنـصـات شــهـيــة كـبــيـرة عـلى وا
ستـهلـكة التي احملتـويات غيـر ا

غيّرت مفهوم النجاح.
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ـيـة  اجـمــعت هـيـئـات طـبــيـة عـا
معنية بالتـغذية على ان الزيتون
االســـود يـــتـــوافـــر عـــلى فـــوائــد
صــــحــــــيــــة جــــمــــة  والبــــد من
ــداومـة  يــومـيــا عـلى اضــافـته ا

الى الغذاء .
 ذلك ان الــزيــتــون األســود غــني
ـضـادات األكــسـدة الـتي تـعـزز
صــحــة الـــقــلب وتــقــاوم أضــرار
اجلذور احلرة التي بـدورها تعد
ــشـاكل الــقـلب ســبـبــاً رئـيـســيـاً 

واألوعية الدموية.
ـنع الـزيـتـون األسـود أكـسـدة و
الـكـولـيـسـتـرول وتـراكم الـدهـون
ا يقـلل من خطر في الشرايـ 
اإلصــابـة بــاألمـراض اخملــتـلــفـة
ويحتوي على دهـون جيدة تعزز
زيادة نسبة الكوليسترول اجليد
في اجلسم. هناك ثمانية أسباب
جتعـلك تتـناول الـزيتـون األسود
يــومـيــا عــلى مــائـدة اإلفــطـار –

الوقاية من بالسرطان
E كونه مـصدرا رائـعا لـفيـتام
وحــــــمـض األولـــــــيك الـــــــلـــــــذين
يـســاعـدان في مـكــافـحـة اجلـذور

احلرة بـجـسم اإلنـسان مـا يـقلل
من فرص اإلصابة بالسرطان.

وقد أظـهرت الـدراسات أن اتـباع
نـظــام غـذائي بــتـنـاول الــزيـتـون
يــــؤدي إلى انــــخـــفــــاض خـــطـــر

اإلصابة بسرطان القولون.
احلــــفـــاظ عـــلى صـــحـــة اجلـــلـــد
والـشـعـر الــزيـتـون األسـود غـني
بـاألحمـاض الـدهـنيـة ومـضادات
األكــســـدة الــتي تــغــذي الــشــعــر
وحتـــافـظ عــــلى اجلــــلــــد كــــمـــا
يـحتـوي أيـضـا على فـيـتـام هـ
الذي يـساعـد في حمـاية الـبشرة

من األشعة فوق البنفسجية.
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بـــســـبب مـــحـــتــواه الـــعـــالي من
ـشـبـعة الـدهـون األحـاديـة غـيـر ا
وفـــيــتـــامــ E يــــســـاعــــد عـــلى
الـتـخـفـيف من حـدة آالم الـتـهـاب
ـــفــاصـل وتـــقـــويـــة الـــعـــظــام ا
يـــحــــتــــوي أيـــضًــــا عـــلـى مـــادة
كيـميـائيـة تسـمى األوليـوكانـثال

تعمل كمسكن لآلالم.
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يعد الزيتون األسود من األطعمة
فيدة لصحـة اجلهاز الهضمي ا
وذلك الحتـوائه عـلى فـيتـام هـ
الــــذي يـــســــاعـــد فـي عالج قـــرح
عدة واأللياف التي تعمل على ا
تسـهيل عمـليـة الهـضم وحتس

حــركــة األمــعــاء والــتــقــلــيل من
رارة. حدوث تكون حصوات ا
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يعـتـبر الـزيـتون األسـود مـصدرا
جـيدًا لـلـحـديـد لذا فـهـو يـساهم
بـشـكل كـبــيـر في عالج األنـيـمـيـا
ونـقل األكـسـجـ في اجلـسم من

خالل خاليا الدم احلمراء.
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يحـتوي طـبق واحد من الـزيتون
ــــئــــة من األســــود عــــلى 10 بــــا
ـوصى بها من الكمـية اليـومية ا
فــيـتــامـ أ الــضـروري لــصـحـة
الـعـ حـيث يـسـاعـد الـع عـلى
التمييز بشكل أفضل ب الضوء
والـــظـالم وبــالـــتـــالـي حتـــســ
الــرؤيــة الـلــيــلــيـة فــضال عن أن
فيتام أ فعال ضد إعتام عدسة
الـــعـــ والــــتـــنــــكس الـــبــــقـــعي
رتبطة وأمراض الع األخرى ا
بـالعـمـر. والزيـتـون األسـود غني
ـــضـــادات األكـــســـدة وحـــمض
أوليـنـوليك الـضروريـ لـلحـفاظ
عــلى صــحــة الــكــبـد مـن الـتــلف
وتنظيم الدهون في الدم وتقليل

حدوث االلتهابات.

{ بـــــاريـس (أ ف ب) - يُـــــغـــــلق
مـــركـــز جـــورج بـــومــــبـــيـــدو في
بــاريـس أبــوابه في نــــــــــــهــايــة
سـنة 2023 ويـعـيــد فـتـحـهـا في
مـــطــــلع 2027 عـــلـى أن جتـــري
ـرحـلـة ورشـة إعادة خالل هـذه ا
ركـز الذي تأهـيل واسـعة لـهـذا ا
يُعتبَر أهم متاحف الفن احلديث
عاصر في الـعالم وأحد أكثر وا
ـــبــاني تـــمــيّـــزاً من الــنـــاحــيــة ا
ـــعــــمــــاريـــة فـي الـــعــــاصــــمـــة ا
الفـرنسـية.وقـالت وزيرة الـثقـافة
الـــفــرنـــســـيـــة روزلـــ بـــاشـــلــو
لصحيفة لوفيغارو اليومية (كان
لـــديـــنـــا خـــيـــاران مـــطـــروحــان
ركز أحدهـما يـتمـثل في ترمـيم ا
مع إبـقـائه مفـتـوحـاً واآلخـر هو
اإلغالق الكامل فـاختـرت الثاني
إذ تـــبــ أنـه يــســـتــغـــرق وقــتــاً

أقـــصــر وأنه أقـلّ كــلــفـــة بــعض
الــــشـيء).لم يــــســــبق أن شــــهـــد
ـتــحف الـوطـني لــلـفن احلـديث ا
منذ افـتتاحه عام 1977 في قلب
الـعـاصـمــة الـفـرنـسـيـة مـثل هـذه
األشـغال. وتـقـدر تـكلـفـة الـورشة
بنحو 200 مليون يورو على ما
أفـيد في مـركـز بومـبـيدو.تـنـطلق
األعـمــال في نـهـايــة سـنـة 2023
ويـــتــوقع أن تُــنــجَـــز في نــهــايــة
ســـــــنـــة 2026 عــــلى أن يــــعـــاد
ــركـز في مـطـلع 2027 افـتـتـاح ا
فـي الــــــذكـــــــرى اخلـــــــمـــــــســــــ
ــركـز لــتــأسـيــسه.وأقــرّ رئــيس ا
سيرج الف لوكالة فرانس برس
(بــــأن لــــيس من الــــســــهل إعالن
اإلغالق في مـرحلـة ال يـزال فيـها
ـركــز مـغــلـقــاً أصالً مـؤكـدا أن ا
ـوظـف ـبدأ كـان عـدم صـرف ا ا

الـــذيـن يـــنـــاهـــز عـــددهم األلف).
ووافـقت وزارة الـثــقـافـة الـسـبت
الفـائت علـى اخملطط الـتوجـيهي
بـنى الذي يُـعتـبر لألشغـال في ا
فـريـداً من نـوعه إذ يـتـمـيـز بـأنه

مشيد باحلديد وباألنابيب.
وسيستغرق تنفيذ الورشة ثالث
ســنـوات فـي حـ كــانت لــتـدوم
سبعـاً لو اخـتير اإلغالق جـزئياً.
وتــــــلـــــــحظ األشـــــــغــــــال إزالــــــة
األســــــبـــــــســــــتـــــــوس وإجــــــراء
ــطــابــقـة الــتــغــيــيــرات الالزمــة 
ــعــايــيــر مـــعــايــيــر الــسالمــة وا
الــفــنــيــة وتــأمــ احلــمـايــة من
احلرائق وسواهـا وحتقيق وفر
في اســتــهالك الــطـاقــة وإتــاحـة
.وأوضح الــزيــارات لـــلــمــعــوقــ
الفــ أن خــيــار اإلغالق الــكــامل
يسمح بإنـفاق أقلّ بعض الشيء

مـن خــــــيــــــار اإلغالق اجلــــــزئي
ويـــشــمـل إزالــة األســـبــســـتــوس
بـــالـــكـــامل.وشـــرح أنه فـــكّـــر في
االنــــطـــبـــاع الـــذي يـــتـــركه لـــدى
ـوظـفـ والـزوار وجـود ورشـة ا
أشـغــال بـاسـتـمــرار وفي تـأثـيـر
ـركـز في وقت ذلك عـلى صـورة ا
تُــفــتَح مــبــانٍ جــديــدة بــالـكــامل
كـمــبـنـى ال بـورس دو كــومـيـرس
اجملـاور. ورأى أن من اخلــطـورة
ــــكــــان في مــــرحــــلــــة تــــتــــسم
بــــالـــتــــنــــافس الــــشــــديـــد عــــلى
ي ـستـويـ البـاريـسي والـعا ا
ـركز يـتقدم إعطـاء انطبـاع بأن ا

في السن وأنه من عصر آخر.
وثـمـة أصالً ورشـة قـائـمـة راهـناً
تحركة لتحديث شبكة الساللم ا
ـبـنى وهـو مـشروع عـلى طـول ا

يُفرَض أن يُنجَز في الصيف.
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