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وصل وزير اخلارجية فؤاد حس
ــســتـوى  عــلى رأس وفـد رفــيع ا
الى السـعوديـة بعـد يوم من زيارة

ي وزيـر الـداخـلـيـة عـثـمان الـغـا
لــلــريــاض  لــبــحـث تــعــزيــز امن
ـنطقـة وتفـعيل مـخرجات وسلم ا
ــشـتــركـة بـ جلـنــة الـتــنـسـيق ا
الـــبـــلـــدين  في خــــطـــوة عـــدهـــا
ـهـمــة عـلى صــعـيـد مـراقــبـون بــا

تـعــزيـز الــعالقـات الـثــنـائــيـة بـ
بغداد والـرياض. ونـاقش حس

مع نـظـيـره الـسعـودي فـيـصل بن
فـــرحـــان األوضـــاع االقـــلـــيـــمـــيــة
ــنــطــقـة. وإنــعــكــاسـاتــهــا عــلى ا
واشار بيـان تلقـته (الزمان) امس

ان (اجلــانــبــ بــحــثـا الــعـالقـات
ـا الــثـنــائـيّــة وسُــبل الـدفـع بـهــا 
شتركة في إطار صالح ا يخدم ا
دعم اإلستثمار والتبادل التجاري
وتـــــعــــزيـــــز مــــســــارات الـــــعــــمل
الـتــنـمـوي) واضـاف ان (الــلـقـاء

اسـتــعـرض األوضـاع االقــلـيــمـيـة
والدولية ووجهات الـنظر بشأنها
ومـا حتـمـله من إنـعـكـاسـات عـلى
ـنـطـقـة وضـرورة الـتوافـر عـلى ا
رؤى تـــعـــزز اإلســـتــقـــرار وتـــدعم
احلـــلــول الـــتــشـــاركــيّـــة وصــوالً
ـنشـودة). كما لتحـقيق الـتنـمية ا
الـــتــــقى حـــســـ األمـــ الـــعــامّ
جمللس الـتـعـاون اخللـيـجيّ نايف
احلــــجــــرف وبــــحــــثــــا عــــدداً من
وضـوعـات الـتي تعـنى بـالـعمل ا
ـــشــتــرك. ونــقل بــيــان الــعــربيّ ا
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (حـس
اكد خالل لـقـائه احلـجرف اهـمـية
ُـشـترَك مع تفـعـيل آليّـات الـعمل ا
ا يـعكس عمق مجلس الـتعاون 
الـعالقـات ومـا تــنـطـوي عـلـيه من
مصالح مـشتركة) ووصل حس
إلى الــسـعــوديّـة تــلـبــيـةً لــلـدعـوة
وجـهة له من نـظيـره السـعودي ا
تابـعة أهم مخـرجات إجتـماعات
جلــنـــة الــتــنــســيـق الــعُــلــيــا بــ
اجلانب وسُبُل الـدفع إلستكمال
تــفـعــيل مــذكـرات الــتــفـاهـم الـتي
أُبـــرمت بـــ بــغـــداد والـــريــاض.
وتأتي زيـارة حسـ بعـد يوم من
ي الى الـسـعـوديـة وصـول الـغـا
ــســتــوى عــلى رأس وفــد رفـــيع ا
ضم عدداً من قادة الـوزارة . فيما

اكـــد مــــراقـــبـــون ان الــــهـــدف من
احلراك الدبلـوماسي الذي يجريه
ــــســـؤولـــون الــــعـــراقــــيـــون في ا
الـســعـوديــة هـو لـبــحث عـدد من
ـهمـة وخـاصـة االحداث لـفـات ا ا
ـنـطـقـة . واشـار الـتي تـشـهـدهـا ا
راقبـون الى ان (توقـيت الزيارة ا
مهم ويأتـي في ظل االحداث التي
نـطقة من اجل تـوحيد تشهـدها ا
الـرؤى واالهـداف الـتي تـصب في
( مـصــلـحــة الـبــلـدين الــشـقــيـقـ
مــؤكــدين ان (الــزيــارة ســتــبــحث
جـمـلــة من االمـور وسـتــركـز عـلى
شـتـركات نـطـقـة وتفـعـيل ا امن ا
الـتي جـرى االتـفـاق عـلـيـهـا خالل
زيـارة احلـجرف الـى بغـداد ودعم
احلـكــومــة الـعــراقـيــة في مـلــفـات
االنـتــخـابــات والـكــهـربــاء وكـذلك
مكـافحـة االرهـاب). وشدد حـس
خالل لــــقـــائـه مـــســـتــــشـــار االمن
الـــوطـــنـي قـــاسم االعــــرجي قـــبل
عـلى تــوجــهه الى الــســعــوديــة  
استـمـرار مـبـدأ احلوار كـسـيـاسة
ثـــابــتـــة في عالقـــات الـــعــراق مع
جيرانه.وذكر بيان تلقته (الزمان)
امس ان  (اجلـانــبـ بــحـثــا آخـر
الـتـطـورات الـسـيـاسـيـة وعالقـات
الــــعــــراق اخلـــــارجــــيــــة وســــبل
ـا يــخــدم مـصــلــحـة تــعـزيــزهــا 

الــعـــراق وشــعــبه) الفــتــا الى ان
(الـــلــقـــاء تـــنــاول عـالقــة الـــعــراق
ـــحــيـــطه اإلقـــلـــيــمـي وتــأكـــيــد
اسـتـمـرار مـبـدأ احلـوار كـسـيـاسة
ثـابتـة لـلـحكـومـة في الـتـعاطي مع
عالقــــات الــــعــــراق ازاء جـــيــــرانه
ومحـيطه اإلقـليمـي إلرساء دعائم
ــنـطــقـة) األمن واالســتـقــرار في ا
وتــابع ان (اجلـانــبــ شــددا عـلى
جتاوز العراق التحديات الصحية
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واألمـــــنـــــيــــة
واالقـتــصــاديــة  من خالل الــعـمل
والــتــواصل الـــبــنّــاء مع اجلــمــيع
وصـــــوالً إلـى مـــــرحـــــلـــــة أكـــــثـــــر

استقرارا). 
ـان العربي خالل فيمـا بحث البر
اجـتـمـاعه الــتـاسع بـرئـاسـة عـادل
العـسومي وحـضـور رئيس جلـنة
الشؤون اخلارجية واالمن القومي
ان الـنائب ظـافر الـعاني في البـر
همة. عددا من القـضايا الـعربيـة ا
وذكــر بـــيــان لــلــدائـــرة االعالمــيــة
ـان تـلـقـته (الـزمان) امس أن لـلبـر
(االجـتـمـاع نـاقـش تـرتـيـبـات عـقـد
ـان الـعربي اجللـسـة الثـالـثة لـلـبر
وفـعـالــيـة الـيـوم الـثــالث لـلـدبـلـوم
الـتطـبـيـقـية األولـى التي يـنـظـمـها
انـية في مركـز الدبـلومـاسيـة البـر

ان العربي).  البر
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تـرفع اللـجنـة توصـياتـها خالل
شـــهـــر إلى مـــجــلـس الــوزراء).
وشــهــد شـــارع الــرشــيــد وسط
بغـداد في وقت سابق تـظاهرة
ـركزي عـلى مـقـربـة من الـبـنـك ا
لــلـتــنـديـد بــقـرار خــفض قــيـمـة
الـديــنـار أمــام الـدوالر  بــشـكل
تسـبب في انـفالت األسواق مع
ارتفـاع مفاجئ ألسـعار مـختلف
الـسـلـع بـنـسب وصـلت إلى 25
ــئــة وبــدأ الــعــراق الــعــمل بــا
بـقرار خـفض العـمـلة الـوطنـية
إلى أدنى مسـتوى لهـا منذ عام
 2004 ليـصـبح سعـرها 1450
ديــنـاراً مـقــابل الـدوالر الـواحـد
عبر نوافد البنك  مقابل 1184
ديــنـاراً سـابـقــا بـتـراجع تـصل
ــئــة األمـر نــسـبــته إلى 23 بــا
الــذي تـســبب في إربــاك كــبــيـر
لألســواق مع صــعـود األســعـار
بــــــشــــــكل مــــــفــــــاجئ.وجتــــــمع
تـظاهرون أمـام مبـنى البنك  ا
مـــطـــالـــبـــ بــإقـــالـــة احملـــافظ
مـصــطـفى غـالب وإعـادة سـعـر
الــصـرف إلى مــا كـان عــلـيه في

السابق.

ـــوقف إلـــغـــاءه يـــعـــتـــمـــد عـــلى ا
الوبائي ولكن ال أعتقد رفعه بهذه
الـــســهـــولـــة وأتـــوقع تـــمـــديــده).
وسـجـلت دائــرة صـحـة مــحـافـظـة
الـــنـــجف  492إصـــابـــة جـــديـــدة
بكورونا. وذكرت الدائرة في بيان

تـــلـــقــــته (الـــزمــــان) امس انه (
اجراء  2272فـحــصـاً مــخـتــبـريـاً
حلـاالت مــشــتــبه بـهــا جــمـيــعــهـا
بـــطــــريــــقـــة بـي سي ار وان عـــدد
شخصة ليوم االصابات اجلديد ا
امس بلغت  492إصابة من بينها
 59 حالـة ب مـنتـسبي الـدائرة)
مـبـيـنـا ان (حـاالت الـشـفـاء بـلـغت
 216وحـــالـــتي وفـــاة). وفـــرضت
قــيــادة شــرطــة احملــافــظــة حــظــر
جزئـيـاً من السـاعـة العـاشـرة ليالً
حتى السـاعة اخلـامسة صـباحاً .
قدم تحدث بأسم القيادة ا وقال ا
ـوسـوي في بــيـان تـلـقـته مـقـداد ا
(الــزمــان) ان (األجـــهــزة األمــنــيــة
باشـرت بـاحلظـر اجلـزئي من يوم
أمس االثــــنـــــ الــــذي يــــبــــدأ من
الـســاعـة الــعــاشـرة لــيال ولـغــايـة
اخلــامـــســة صـــبــاحــا واليـــســمح
بحريـة التنـقل واحلركـة في عموم
احملــــــــافـــــــــظــــــــة عــــــــدا بـــــــــعض
االستـثناءات) مؤكدا (االسـتمرار
نع الـتـجـمـعات وغـلق الـقـاعات
ـساجد  ـناسـبات وا اخلاصـة با
ـــــــوالت عـــــــدا وقـت الـــــــصـالة وا
والـــكـــافـــيــــهـــات وغـــيـــرهـــا  من
الــفــعــالــيــات الــتي يــكــون فــيــهــا
ــطـاعم جتـمــعــات ويـكــون عــمل ا

بنظام التوصيل فقط).

واحلـظـر). من جـانـبه  قـال مـدير
الـــصــحـــة الـــعـــامــة فـي الــوزارة
رياض احلـلـفي في تـصريح امس
ان (أعـــراض الـــساللـــة اجلـــديــدة
شبـيـهة بـاعـراض الفـايـروس لكن
مـشـيـرا ـرض فــيه أقـوى)  شـدة ا
ــواطــنــ خالل الى ان (الــتــزام ا
مدة حظـر التـجوال الصـحي جيد
نـــوعـــا مـــا ونــأمـل اســـتـــمــراره)
وأضـاف ان (هـنـاك الـتـزام واضح
ـواطنـ بلـبس الكـمامة من قبل ا
وعدم الـتجمـع رغم انتـشار بعض
ـــنــاطق مــقـــاطع الـــفـــيــديـــو في ا
الـشـعـبـيـة مـخـالـفـة لـكن مالحـظـة
ـــوقف مـــنــهـــا جـــيــد الـــشــارع وا

ونتمنى األفضل) 
مـــؤكـــدا ان (تـــمـــديـــد احلـــظــر او

مـــنــــطـــقـــة الــــكـــرادة ونـــتــــعـــامل
معها وفق االجراءات القانونية)
ـواطـن واوضح الـتـمـيـمي ان (ا
التـزمـوا بـدعـوة الـوزارة وخـاصة
ناطق الشعبية وهذا حتقق في ا
بــشــكل واضح) وتــابع (جتــولت
في مــنــاطق الــفــرات وأبـو غــريب
والـكـرخ واألعـظـميـة وحـي سـومر
واألعـــظـــمـــيــــة ومـــنـــاطق أخـــرى
والحـظـنـا حــتى األطـفـال يـرتـدون
ـمــكن أن نـعـزل الـكــمـامـة  ومن ا
منـطقـة عن اخرى ضـمن إجراءات
احلـد من تــفـشي كــورونـا) ولـفت
الى ان (الــــوزارة تــــدرس خــــطــــة
صحية بشـأن زيارة األمام الكاظم
ـرجـعيـة شـددت عـلى ـرتـقـبـة وا ا
االلـــتــــزام بـــاجـــراءات الــــوقـــايـــة
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رصـدت وزارة الــصـحــة والـبــيـئـة
 3864 اصـابـة مـؤكـدة بـفـايروس
كـــورونــــا وشـــفـــاء 2236 حـــالـــة
وبواقع  23 حـالـة وفـاة جـديـدة 
واطن من خطورة فيما حذرت ا
وقف ـتحـورة. واشار ا الساللة ا
الـوبـائـي الـيـومي  الـذي اطـلـعت
عليه (الزمان) امس ان (مختبرات
الصحة الـعامة في الوزارة اجرت
اكـثـر من  43 الف عـيـنــة مـشـتـبه
سـتجد  اصاباتـها بـالفايـروس ا
اذ  رصد  3864 اصابـة مؤكدة
في عـــمــــوم الـــعـــراق) وتـــابع ان
(الشفـاء بلغ  2236 حالة وبواقع
 23 حــالــة وفـــاة جــديــدة). واكــد
الــوزيــر حـــسن الــتــمـــيــمي انه ال
صــحــة لــدخــول كــمـيــة مـن لــقـاح
كــورونــا إلى الـــعــراق ومــنــحــهــا
ـســؤولــ . وقـال الــتــمـيــمي في
تــــصـــــريح امـس ان ( الــــسـاللــــة
اجلديـدة تمـتـاز بسـرعـة االنتـشار
وهي اشــد اعــراضـاً مـن الـسـاللـة
األولى وتصيب األطفـال والشباب
ر بـنحـو واضح) واضـاف (مـا 
به حــالـيــاً هــو مـوجــة ثــانــيـة من
جائحة كورونا  وارتداء الكمامة
وااللـــتــزام بـــالـــوقـــايـــة هــمـــا من
وجة يحددان موعد انـتهاء هذه ا
وان عدم االلتزام سيطيل بقاءها)
واشـار الـى انه (لألسف الحــظــنـا
ـــقــاهي عــدم االلـــتـــزام من قـــبل ا
وهناك جتمـعات تسـتخدم أضواء
خـافـتـة و رصـدهـا وخـاصـة في
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(اجتـمـاعات مـرتـقبـة بـ القـيادة
لء الـــفــراغــات والــبـــيــشــمـــركــة 
ـناطـق الواقـعـة ب األمنـيـة في ا
تنـازع عليها اجلانب وخـاصة ا
من خالل الدفع بـقـطعـات اجليش
والــبـــيــشــمـــركــة لــلــقـــضــاء عــلى
اإلرهــاب فــيــهــا) وتــابع انه (من
بـــ تـــلك احملـــاور الـــتي ســـيـــتم
ـشـترك طـرحهـا  الـبـدء بالـعـمل ا
الحقة ب اجليش والبـيشمـركة 
اإلرهـابـيـ وفــتح مـراكـز جـديـدة
). فـيـما لـلـتـنـسـيق بـ اجلـانـبـ
اعـلـنـت خـلـيــة االعالم االمـني عن
مـقـتل سـبـعـة دواعش خالل غـارة
جـــويـــة لـــلــــتـــحـــالف عـــلى وادي
الـشـاي. وقـالت اخلـلـيـة في بـيـان
تلقته (الزمان) امس انه (بامر من
ـشتركـة ووفقاً قيادة الـعملـيات ا
عـلـومات اسـتـخبـارية دقـيـقة من
جهاز اخملابرات الوطني العراقي
 نـفــذ طــيـران الــتــحـالـف الـدولي
ثـمـاني ضـربـات جويـة  في وادي
ـتـقدم ـقـر ا الـشاي ضـمن قـاطع ا
في كــــركــــوك) واضــــاف انه (من
اجل معرفـة نتائج هـذه الضربات
خـرجت قـوة مـشـتـركـة من الـلـواء
45 بالـفـرقـة الـثـامن بـاجليش مع
مــــكـــتـب جـــهــــاز اخملــــابـــرات في
احملـافــظــة حـيث وجــدت سـبــعـة
قـتـلى من عـصـابات داعـش سيـتم
التدقيق في هـوياتهم ومـناصبهم
الحقا)  مشيرا الى (الـعثور على
حــــزامــــ نـــاســــفــــ ومــــخـــازن
لألســلــحــة واألعــتــدة اخلــفــيــفـة

ومازالت العملية مستمرة). 

 500 عــنـصــر ولــديــهم مــهــمـات
تـدريبـيـة وان رفع الـعـدد سـيـكون
عــبـر الــقــنـوات الــرســمــيـة  ومن
السابق ألونه احلديث عن وصول
قوات اضافية للناتو والتحديات
األمــنــيـــة عــلى األرض حتــدد ذلك
والســـيــمـــا ان رئـــيس احلـــلف لم
يـوفـق بـتــصـريــحه بــشـأن الــعـدد
ـقـرر ارساله لـلـعراق) اإلضافي ا
واضــــــاف انـه (في عــــــام  2018
نـفــذ الــتـحــالف الــدولي أكــثـر من
 141 الف ضـربة جـويـة وتـكـلـفة
كل ضــــربــــة أكــــثــــر من  47 الف
دوالر  اذ نــــحـــتــــاج الى تــــدريب
مستمر من الناتو الذي ال يقتصر
عــلى مـنــظــومـة واحــدة وهــذا مـا
مـــتـــوفــــر في احلـــلف) وبـــشـــأن
اجــتــمــاعــات الــقــيــادة مع قــوات
البيـشمركة  اوضح اخلفاجي ان
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اكد اللواء يحيى رسول  الناطق
بـــاسم الــقـــائـــد الــعـــام لــلـــقــوات
سلحة ان الـتحالف الدولي جاء ا
بــطـــلب من احلـــكــومـــة وهي من
ســـتـــحـــدد اعــــداد مـــدربي حـــلف
الـنـاتـو فـي الـعـراق. وقـال رسـول
في تـصـريـح امس ان (الـعـراق لم
يـحـتـاج اي جـنــدي من الـتـحـالف
الـــــدولي عـــــلى االرض  وزيــــادة
مدربي احلـلف مرهـون في الوقت
ـــوافـــقـــة احلـــكـــومــة) الـــراهن 
واضــــاف ان (جتــــربــــة الــــعــــراق
حـاربـة داعش بـدأت باالنـتـشار
يـا وان جـيـشـنـا حـالـيـا ضمن عـا
ـرتـبـة الـسـادسـة عـلى مـسـتـوى ا
الــــــشـــــــرق االوسط) وتــــــابع ان
(االمــــوال اخملــــصــــصــــة لــــوزارة
الـدفـاع دون مـســتـوى الـطـمـوح)
مــشـــيــرا الـى ان (واجب اجلــيش
دفــــــاعي وفـق مــــــا نص عــــــلــــــيه
الـدسـتـور والـدول الـتي ال تـمـتـلك
جـــيـــشـــا قـــويـــا تـــكـــون عـــرضـــة
لــلـتــهــديـدات).  واصــدرت قــيـادة
ـشـتـركـة  ايـضـاحـا الـعـمـلـيــات ا
بشـأن مـهـام وقوات بـعـثة الـنـاتو
ـتـحدث بـاسم في الـعـراق.وذكـر ا
القـيادة الـلواء حتـس اخلـفاجي
في تصريح امس ان (بعثة الناتو
غير قتاليـة ومهامها تدريب ورفع
قــدرات الـــقــوات الـــعــراقـــيــة وان
األرقـام بـشـأن زيـادة هـذه الـقوات
في الوقت الـراهن غـيـر الدقـيـقة)
gO²Hð∫ فرق صحية تفتش افران الصمون في بغداديحيى رسول مؤكدا ان (عدد بعثة الناتو حالياً
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ـــؤثــريـن اعاله لــذلك تـــقع بــ ا
تــتـــذبــذب تــوقـــعــاتــهـــا حــالــيــا
والــغــلـــبــة ســتــكــون لـــلــمــرتــفع
السـطحي وهـذا يعـني أستـقرار
مع بـــرودة نـــســبـــيـــة تــســـتـــمــر
اســـبــوعـــا عــلى االقـل مع فــرص
لالمطار في مدن الفرات االوسط

خالل يوم غد االربعاء). 
ورجحت الـهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـــويــــة والـــرصــــد الــــزلـــزالي
التابعة لـوزارة النقل اجواء غير
مـــســــتـــقــــرة في عـــمــــوم الـــبالد
ودرجــات احلـرارة تــرتـفع قــلـيال
عن اليوم السابق.وذكرت الهيئة
في بيان تلـقته (الزمان) امس أن
(طـقس الــيـوم الـثالثــاء سـيـكـون
نـطـقـت صـحوا الـى غائم فـي ا
الـوسـطى والـشـمـالـيـة ودرجات
احلــرارة تــرتــفع قــلــيال امــا في
نطقة اجلنوبية فيكون طقسها ا
غائما جزئيا الى غائم مصحوب
بــأمــطــار في االقــسـام الــغــربــيـة
مــنــهــا تــكـون رعــديــة احــيــانـا),
وأضــــاف أن (طـــــقس يـــــوم غــــد
االربـعـاء سـيكـون غـائـمـا جـزئـيا
ـنطـقـة الـوسطى الى غـائم في ا
وال تــغــيــر في درجــات احلـرارة
ــنـطـقــة الـشـمـالــيـة يـكـون وفي ا
الــــطــــقس صــــحـــــوا مع بــــعض
ــــنـــطــــقـــة الــــغـــيــــوم امــــا في ا
اجلنوبيـة فتكون االجـواء غائمة
مـــصــحــوبــة بــعــواصف رعــديــة
وتزداد غزارتـها مسـاءً وال تغير

في درجات احلرارة).
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توقـع متـنـبىء جوي تـأثـر طقس
البالد بـأمتـداد منـخفض حراري
رطـب قــــادم مـن جــــنــــوب شــــبه
اجلـزيرة الـعربـيـة ويسـبب حـالة
ــطـرة في مـنـاطق عـدة. جـويـة 
وكتب صادق عـطية في صـفحته
على فيـسبوك امس انه (خلرائط
اجلــويــة تـشــيــر الى تــذبـذب في
ـاذج الــطـقس بـشـأن تـوقــعـات 
ـنـظـومـات الـضـغـطـيـة , حـركـة ا
فـــرغـم وجــود انـــدفـــاع بـــارد في
ـؤثـر الــطـبــقـات الـعــلـيــا أال أن ا
الضغطي السـطحي له تأثير في
تـــوقـــعـــات االمـــطـــار في امـــاكن
ولـفت عــديــدة من مــدن الــبالد) ,
الى ان (مدن شـمال الـبالد تتـأثر
ــا يــســبب ـــرتــفع ســطــحـي 
أسـتـقـرار نسـبي فـي االجواء مع
بـــرودة مــلـــحــوظـــة خالل االيــام
ـدة اسبوع ـا تسـتمر  قـبلة ر ا
او عشرة ايام  اما مدن اجلنوب
فـنالحظ تأثـيـر امـتداد مـنـخفض
حـــراري رطب مـن جــنـــوب شـــبه
اجلـزيـرة الـعـربـيـة يـسـبب حـالـة
طرة في مـناطق مـنها), جويـة 
ــــرتـــــفع وتــــابـع (لـــــكن ريـــــاح ا
الــشـمــالـيــة تـســبب تــنـاقص في
كـــمــيـــات االمــطــار وتـــذبــذب في
ـقبـلة التـوقعـات لأليام الـثالثة ا
مؤكدا الـتي ترسـمـها الـنـماذج) ,
ان (مــــــدن الـــــوسـط والــــــفـــــرات
االوسط ومن ضمنها العاصمة 
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قــرر مــجــلس الــوزراء تــشـكــيل
جلـنــة لـدراســة مـا تــرتب عـلى
تــغـيــيــر سـعــر صــرف الـدوالر
ـطـلوبـة قدر واقـتراح احلـلول ا
ـــشـــروعـــات تـــعـــلق األمــــر بـــا

االستثمارية. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (اجملـــلـس وجه بـــتــــشـــكـــيل
جلـنـة تتـولى لـدراسـة مـا ترتب
على تغيير سعر صرف العملة
ـطـلوبـة قدر واقـتراح احلـلول ا
ـــشـــروعـــات تـــعـــلق األمــــر بـــا
االســـتــثـــمـــاريــة) واضــاف ان
ــثل عن (الــلــجـــنــة يــرأســهــا 
وزارة الــتــخــطـــيط وتــضم في
عــضـويـتـهـا إلى جـانب األمـانـة
ثـل الـعامـة جمللس الـوزراء 
ــالــيــة و اإلعــمـار عـن وزارات ا
واالسكان واألشغـال والبلديات
الـعــامـة والـكــهـربــاء فـضال عن
الـهـيــئـة الـوطـنـيــة لالسـتـثـمـار
ـــــركـــــزي واحتــــاد والـــــبـــــنك ا
)  واشـار ـقـاولـ الـعـراقـيـ ا
الى ان (الـــقـــرار شــدد عـــلى أن
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سؤول هناك أجرى محادثات مع ا
"مـــا اتــفــقــنــا عــلـــيه هــو شيء قــابل
لـــلـــحـــيــاة مـن اجملــدي جـــســـر هــذه
الــفـجــوة الـتي نــواجـهــهـا اآلن هـذا
ـان يــنــقـذ الــوضع اآلن".وكــان الــبــر
االيــــراني الـــــذي يــــهــــيــــمـن عــــلــــيه
احملافظـون قد أقـر قانونـا في كانون
األول/ديسمبـر يلزم احلـكومة بوقف
العـمل بالبـروتوكـول اإلضافي وطرد
مــفـتــشي الــوكـالــة في حــال لم تـرفع
ـــتــــحـــدة الـــعـــقـــوبـــات الـــواليـــات ا
ـصرفـيـة والنـفـطيـة الـتي تفـرضـها ا
عــلى اجلــمــهــوريــة االسالمــيــة.ومن
ـــتــوقع أن يـــدخل الــقــانـــون حــيــز ا

التنفيذ الثالثاء.
W³ «d*« ‰ULŽ«

وقال غروسي "هذا الـقانون موجود
وهـذا القـانـون سـيـنفـذ مـا يـعني ان
البروتوكـول االضافي لألسف سوف
يُـعَــلّق".وأضـاف "ســوف يـتم تـقــيـيـد
عــمـلــنـا لـنــواجه هـذا األمــر. لـكــنّـنـا
تـــمــكـــنــا من اإلبـــقــاء عــلـى الــدرجــة
ـــــراقـــــبـــــة الالزمــــــة من أعـــــمــــــال ا
والــتــحــقـق" واصــفــا الــتـــرتــيــبــات
اجلديدة بأنها "تفاهم تقني مؤقت".
ولم يعط غروسي تفاصيل دقيقة عن
األنــشــطــة الــتي لـن يــكــون بــإمــكـان
الوكالة الدولية للـطاقة الذرية القيام
بـــهـــا لــكـــنه أكـــد عــدم خـــفض عــدد
ـــفـــتـــشــ فـي إيــران واســـتـــمــرار ا

فـاجـئة في ظل عـملـيـات التـفـتيـش ا
ـؤقـت.ومع ذلك ســيــبـقى الــتــفـاهـم ا
ـراجـعة "الـتفـاهم" اجلـديـد خـاضعـا 
ــكن تــعــلــيــقه في أي مــســتـــمــرة و
وقـت.وجــــاءت زيــــارة غـــــروسي الى
ـكـثـفـة التي طـهـران وسط اجلهـود ا
تـبــذل بـ إدارة الــرئـيس األمــيـركي
جو بايدن والقوى األوروبية وإيران
إلنـقـاذ االتـفـاق الـنـووي لـعـام 2015
الـذي كــان عـلى وشك االنـهــيـار مـنـذ
انسحـاب الرئـيس األميـركي السابق
دونالـد تـرامب مـنه.ووصف غروسي
اتــفــاق األحـد بــأنه "نــتــيـجــة جــيـدة
ومـنـطـقــيـة" بـعـد "مـشـاورات مـكـثـفـة
. وكان سؤول االيراني جدا" مع ا
غــروسي يــتــحــدث بــعــد يــومــ من
تواصلة في العاصمة االجتماعات ا
اإليــــرانــــيــــة حــــيـث الــــتــــقى وزيــــر
اخلـــارجــيـــة مــحـــمــد جـــواد ظــريف
ورئـــيس مــنــظــمـــة الــطــاقــة الــذريــة

اإليرانية علي أكبر صاحلي.
وقــال غــروسي إنـه (كــان يــتــأمل من
رحلـته الى طـهران تـأمـ االستـقرار

لوضع غير مستقر الى حد كبير).
وأضاف (أعتقد أن هذا الفهم التقني
يــحــقق ذلـك حـتـى يــكــون بــاالمــكـان
إجــراء مــنــاقــشــات ســيــاســيـة عــلى
مستـويات أخرى واألهم من كل ذلك
جتـنب وضع قد نـكـون فـيه بـتعـبـير
عملي نسير على غير هدى".وأعلنت

باتت الـيوم تـوظف مخـتلف تـقنـيات
الذكـاء االصطـنـاعي) مشـيرا إلى أن
ـعـرض في موعـده وحجم ( تنـظيم ا
ـشاركـات فـيه يـجسـدان قـدرة دولة ا
اإلمــارات وكــفــاءتــهــا بــاســتــضــافــة
ـــيـــة في مـــخـــتـــلف األحـــداث الـــعـــا

الظروف).   
وتـــعـــرف  آل نـــهـــيـــان خالل لـــقـــائه
ــــثـــلي الـــدول وكـــبـــار مـــســـؤولي
الـــشـــركــــات الـــعـــارضــــة عـــلى أهم
ابـــتـــكــاراتـــهم ومـــعـــروضــاتـــهم من
األنـظـمـة الدفـاعـيـة الـذكـيـة وآخـر ما
أنتجـته التكـنولوجـيا العـسكرية في
مــجــال الـدفــاع  كــمـا تــبــادل مــعـهم
شـاركة في األحاديث بـشأن أهـميـة ا
مـــــعــــرض  آيـــــدكـس ودوره في دعم
ــبـادرات والــشـراكــات الــتي تـعــقـد ا
خالله. وأعرب  عن تـمنـياته الـنجاح
والـــتـــوفـــيق جلــــمـــيع الـــعـــارضـــ

ــــــشـــــاركـــــ فـي آيـــــدكس 2021 وا
والزائرين للمعرض. 

ـديـر العـام للـوكالـة الدولـية وأعلن ا
للطـاقة الذريـة رافايل غروسي األحد
الـــتــوصـل الى "حل مـــؤقت" يـــســمح
واصلة عـمليات الـتفتيش للوكالـة 
في ايـران رغم بـدء طـهـران تـقلـيص
ـفتـش الـدوليـ اعتـبارا من عمل ا

الثالثاء.
وقــال غــروسي لــلــصــحــافــيــ لـدى
عـودتـه من زيـارة الـى طـهــران حـيث

 «—U ù« w  WOLM² « b «Ë— s  XðUÐ ŸU b « WŽUM  ∫b¹«“ sÐ bL×

 wK;« Z²M*« rŽb   rŠö « ÃUłb «  UFDI  œ«dO²Ý≈ lM

ــقــاولــ مــلــيــارات الـــدوالرات الى ا
ستثمرين). وا

ــــادة تــــمـــثل واشـــار الـى ان (هـــذه ا
ـادة بـيع األصول وهي طريـقـا آخـر  
ــــوازنـــة األخــــرى مــــضــــمــــنــــة فـي ا
فأحـداهمـا تسـمح ببـيع كلي حملـطات
الـكــهـربــاء وبـقــيـة مــشـيــدات الـدولـة
ومـؤســسـاتــهـا اإلنــتـاجــيـة واألخـرى
تسمح ببـيع جزئي حملطات الـكهرباء
كـمــرحـلـة أولى ويــتم نـقل مــلـكـيــتـهـا
بالتدريج خالل اعوام لتنتهي بتمليك
كـامل لـلمـحـطـات الـكـهربـائـيـة وبـقـية
مــؤســســات الــدولــة اإلنـتــاجــيــة الى

ستثمرين). ا
jHM « ÃU²½«

مـشـيــرا الى ان (هـذه الـفــقـرة تـسـمح
ـستـثـمـرين وجتار الـقـطاع باشـراك ا
اخلـاص في مـلكـيـة قـطـاع اسـتـخراج
وانـتـاج الـنفـط والـغاز وامـتـالك جزء
من مــصــارف احلــكــومــة  اذ تـعــطي
ـادة لـقــرارات مـجـلس الـوزراء هـذه ا
ـادة 29 من قـانـون سـلـطـة تــعـطـيل ا
االسـتــثـمــار لـعـام 2006 الـتي كـانت
تـمـنع االسـتـثـمـار ومـشـاركـة الـقـطاع
اخلـــاص  فـي مـــجـــالـي اســـتـــخـــراج
وإنــتـــاج الــنـــفط والـــغــاز والـــقــطــاع

صرفي احلكومي). ا
وتــابع ان (ردود االفــعـال الــشــعــبــيـة
الــتي اعـــتــرضت عـــلى بــيـع مــحــطــة

اربيل
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بعد أكثر من سبعة عشر عاماً من فساد تزكم رائحته األنوف وفشل في
قومـات الدولة والدفـع بالبلـد الى اجملهول إدارة مصالح الـناس وإهمـال 
يــخــرج بــعـضــهـم لــيـخــطـب ين الــنــاس أو لــيـدعــو عــبــر وســائل االعالم
والتواصل الى إنشاء عـقد سياسي جديـد. أليست هذه ايهـا السادة قمة

بكية التي يعيشها العراقيون كل هذه السنوات العجاف ?  لهاة ا ا
بعـد كل هذا الـتقـاتل بيـنهم عـلى الدوالر ومـوارده فوق الـكراسي وحتت
ــظــلــمــة في تــكــوين الــطــاوالت في الــقــصــور الــفــارهــة وفي الــغــرف ا
التحالفـات وفي تفكيـكها في مباركـات بعضهم لـبعض وفي صب لعنات
بـعـضـهم عـلى بـعض وبـعـد مـسـيـرة فـاشـلـة ودامـيـة اسـتـغـرقت كل هـذا
صالح فيما الوقت يريدون اآلن عقداً سياسياً جديـداً كي يتقاذفوا كرة ا
بينهم مرة أخرى. ألـيس في مثل دعوات كهذه استـغفال للشعب وضحك

عليه واصرار على ارتكاب اخلطايا ازاءه?
ـساءلة  ان الدعوة الى عـقد جديـد ما هي اال محـاولة إلنقـاذ النفس من ا
اآلتية وتشبث بالسلطة وقتال من أجلها حتى النفس األخير وحجبها عن
ـاذا يـتـوجب عـلى هـذا الــبـلـد أن يـظل يـتـحـمل كل هـذه الـرحـلـة غـيـرهم. 
الشـاقـة من فـشل الى فـشل تـقودهـا ذات الـوجـوه الـتي رافـقت االحتالل

االمريكي والى متى تستمر هذه الرحلة وما هو مآلها?
انـهم يـدعــون الى عـقـد ســيـاسي جـديــد فـيـمــا بـيـنــهم يـد وجـودهم في
الـسـلطـة وهـيـمـنـتـهم عـلى قـراراتـهـا دون أن يـحـاولـوا الـتـعرف عـلى رأي
الشـعب فيـما يـدعون اليـه. انهم يـتجـاهلونـه كما لـو أنه قطـيع من كـائنات

صيرهم أنفسهم.  فاقدة األهلية ال مسوغ ألخذ رأيهم فيما يتعلق 
 لقد كـان االجدر واالصـوب واالكثر عـدالً لو أن هـؤالء عمـدوا الى ترتيب
ا كسبوه . حقائبهم وتـنظيف مكاتـبهم والعودة الى عـوائلهم  واالكتفـاء 
لكن اجلميع يعرف أن هذا لن يحصل. انـهم لن يقدموا على خطوة كهذه
ألنهم ال يـرون في كل مـا إنـتهـبـوه من أموال اال رزقـاً حالالً طـيبـاً طـاهراً
هـبط عــلـيــهم من الــسـمــاء جـزاء صَالتــهم وصــيـامــهم وحـجــهم وورعـهم
وتقـواهم. الـشـعب ال يحـتـاجهـم  وال يعـتـرف بعـقـدهم الـسيـاسي اجلـديد
ـعنى ـشهـور  الذي هـو مـجرد حتـايل وتـنـويع علـى حلن (مانـنـطيـهـة)  ا
كـتظة فاتـيح السـلطة رغـماً عن اجلمـيع و رغم كل السـنوات ا التشـبث 
ـرض واجلـهل واالفالس وارتهـان سيـادة البـلد باحلـزن والقـهر واأللم وا
للـخـارج وهذه هي الـتـركة الـوحـيدة الـتي يـورثهـا دعـاة العـقد الـسـياسي

 . اجلديد للعراقي
 أيهـا الـسـادة لقـد أخـذ فـرصـتكم وزيـادة وفـشـلتم
همات . أنتم غيـر قادرين على فعل اخلير وما في ا
ـغـادرة وترك الـبلـد ألبـنائه األكـفاء علـيكم االن اال ا

عسى أن يعيدوا بناء ما خربتموه. 
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بـــحــــثت وزارة الـــزراعــــة ومن خالل
دائـــرة الــــبــــحـــوث الــــزراعـــيــــة أهم
اجنـازات الـبـرنــامج الـوطـني الكـثـار
بذور الرتب العليـا حملصول الشعير
مـن أجل زيــــادة اإلنـــتــــاج والـــغــــلـــة
الزراعيـة للمـحاصيل اإلسـتراتيـجية

ومنها الشعير. 
وأوضــحـت الــوزارة في بـــيــان امس
(أهـمـيـة اكـثـار وادامـة رتب أصـنـاف
احملاصيل احليـوية ومنهـا محصول
الـشـعيـر وزيـادة إنـتـاجيـة ومـسـاحة
الـدو الــواحـد حــيث تــرأس مـديـر
عـام دائرة الـبـحـوث الزراعـيـة فراس
مــزاحم حــســ اجــتــمـاعــا بــحــثــيـا
لــــلـــــوقـــــوف عـــــلى أهـم اإلجنــــازات
تحقـقة لبرنـامج اكثار بذور الرتب ا
العـليـا للـمحـصول بـحضـور معاون
مـديــر عـام الـدائــرة ومـدراء األقـسـام
واخملــتــصـ لــبــحث مــوضــوع هـذا
احملـــصــول وإمـــكــانـــيــة زراعـــته في
نـاطق قلـيلة األمـطار وفي األرضي ا
ـسـتـصـلـحـة حـديـثـاً كـونه يـتـحـمل ا
وه بغية ملوحة التربة خالل فترة 
ضمان احلصول على إنتاجية عالية
وذات نــقـــاوة فـــيــزيـــائـــيــة وراثـــيــة
ومساحـة احملصـول مبيـنة أن هدف
البـرنـامج الوطـني هـو اكثـار وادامة
ـعـتمـدة في رتب أصـنـاف الـشـعـيـر ا
دائـرة الــبـحـوث الـزراعــيـة ومـنـــــهـا
آبــــاء 99 آبــــاء 265 بــــحــــوث 244

ريحان.
وأســتــنــادا لــلــصالحــيــات اخملــولــة
نع وفتح االستيراد لوزير الزراعة 
ـــنــــتج في ضــــوء وفـــرة وشــــحــــة ا
ـا جـاء في الـزراعي احملـلي  ووفـقـا 
كـــتـــاب مـــجـــلـس الـــوزراء / جلـــنـــة

ـعمل دور من جـانبـهـا ثمـنت إدارة ا
احلـكـومـة احملـلـية فـي النـجف عـلى
دعــمـهـا لــلـمـنــتـوج الـوطــني احملـلي
ـوظفـي دوائر الـدولة . ومسـانـدتهـا 
جـاء ذلك خالل اسـتـقـبـال الـكـرعاوي
. وأعـلنـت ـعمل ظـهـر أمس اإلثـنـ ا
شركة الـزوراء العامـة إحدى شركات
ــــعــــادن عن وزارة الــــصــــنــــاعــــة وا
ُـسـتـشـفـيـات اسـتـمـرارهــا بـتـزويـد ا
احلـــكــومــيــة واخلـــاصــة في بــغــداد
ُـــــحـــــافـــــظــــات بـــــغـــــاز وســـــائل وا
األوكــسـجــ الـطـبـي مُـنــذ بـدء أزمـة

وباء كورونا وبشكل يومـي . 
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وقـال مـدير عام الـشركـة هـادي علـي
طـه في بيان تلقته (الزمان) امس ان
ــنــصـــور الــتــابع (مالكــات مـــوقـع ا
لــلــشـركــة قــامت خِالل شــهـر كــانـون
ــــاضي بــــتــــجــــهــــيــــز الــــثــــانـــــي ا
ـستـشـفيـات والـشركـات بـالكـمـيات ا
ــطــلــوبـة من األوكــســجــ الــطـبي ا
والــبــالــغــة  35000 لــتــر من ســائل
ــئـة األوكـســجـ بــنـقـاوة  6.99 بـا
تـــــوزعـت بـــــواقع 5000 لـــــتــــــر الى
مســــــــــــــتشـفى األمام الـكاظم
ُــعـدات و 16000 لــتــر الى شــركــة ا
الـهــنـدســيـة إضــافـة إلى 5000 لـتـر
ــســيب الــعـام و9000 ــســتـشــفى ا
لــشـركــة أرض اخلــيـر) مُــضـيــفـاً أن
وقع جـهـز أيضـاً الـقطـاع اخلاص (ا
بـ  95 أسـطـوانــة غـاز الـهـيـدروجـ
و52 أسطـوانة غـاز األوكسـج الى
مــصــافـي الــوسط) مــؤكــداً (حــرص
ادة الـشركـة عـلى مـواصلـة اإلنـتـاج 
األوكسـج وإيـصالـها إلى اجلـهات
ُـحددة مع ُـستـفـيدة بـالتـوقـيتـات ا ا
ـواصـفات ضـمن مُـراعـاة اجلـودة وا
ـيـة والسـعي ضـوابط الـصـحـة الـعـا

هذه لـيست دعـوة أوتأيـيـدا لعـقوبـة االعدام الـتي يـشهـد العـراق ب فـترة
ـطـالـبـة بـهـا كـرد فعـل لبـعض واخـرى مـطـالبـات لـتـسـريع تـنـفـيـذهـا او ا
فـزعـة التي تـنـقـلهـا وسـائل االعالم ومواقع اجلرائم الـبـشعـة واالخـبـار ا
الــتـواصـل االجـتــمــاعي بل هـي دعـوة لــلــتــأمل والــتـفــكــيــر خــارج اطـار
ة شنيعة ر اسبـوع او احيانا عدة ايام اال وحتـدث جر االخبارالتي ال 

ومقززة من قتل واغتصاب وانتهاك للحقوق واحلرمات. 
ــاضـيــة كـانت االخــبـار عن األم الــتي الـقت فـخالل االســابـيع الــقـلــيـلـة ا
بطـفـلـيـها في نـهـردجـلة والـتي اشـعـلت عـواطف واهـتمـام  الـنـاس الذين
ـة أب قتل أوالده الـثالثة شـنقاً ادانوا هـذا الفعل الـشنـيع ثم تلـتهـا جر
بسبب خالفـات عائلـية مع زوجـته وتعاطـيه اخملدرات فـقام بخـنق أطفاله

الثالثة الصغار. 
كما قام ثالثة أبناء بقتل والدهم بعد ان  االخبار عن واقعة انتحاره ثم
تــبـ بــعــد الــتـحــقــيق ان أبــنـاء اجملــني عــلــيه الــثالثــة قــامـوا بــاالتــفـاق
ــيـراث وقـام رجل بــرمي زوجـته من واالشـتـراك بــقـتل والـدهـم بـسـبب ا
سيـارته التي تـسير بـسرعـة كبـيرة واصـابتـها بـكسـور ورضوض ونزيف
ـها الشكوى ضد ـستشفى وفارقت احلـياة بعد تقد حاد  نقلها إلى ا

زوجها. 
 كمـا أقدم شـاب على حـرق أبيه لـيفـارق األخيـر حيـاته متـأثراً بـاحلروق
ـساعدة بناتهـا في حرق وتقطيع جثة االب وقامت زوجة بقتل زوجها و
وغيرها الكثير من اجلرائم البشعة التي حدثت في نطاق العائلة الواحدة
التي يجمعها الدم والرحم والقرابة والتي كان فيها اجلناة(أم واب وابناء

اوالد وبنات وزوج وزوجة...). 
عـاجلة الـوحيـدة لهـا عقـوبة كن ان يـكون عالجـهـا او ا هذه اجلـرائم ال 
االعدام التي تُنـهي حياة اجلـاني وحتقق الراحـة والقبـول لآلخرين الذين
دون ة علن من اجلر غالبا ما يتفاعلون او يتـأثرون باجلانب الظاهراو ا
ان تكون هـناك دراسة وبحـث ومتابعـة لالسباب والـظروف التي ادت الى

حدوث هذه اجلرائم. 
ـنـاطق دن وا ان اجلـرائم تـتـكـرر وتـكاد تـتـحـول الى ظـاهـرة في بـعـض ا
ا التي تشـهد جرائم زنـا احملارم وقـتل الوالدين او االبـناء او االزواج 
يـبــ ان هـذه اجلــرائم هي انـفــجـار حــقـيــقي لـلــمـشــكالت االقـتــصـاديـة
واالجتماعيـة والنفسـية التي يعانـيها اجملتـمع العراقي من دون اي حلول

عاجلتها.  حكومية 
غيـاب الدولـة عن مهـماتـها وواجـبـاتهـا في حمـاية الـفرد واالسـرة وتوفـير
حاجـياتـهم في التـعلـيم والصـحة واالمن والـرعايـة واحلمـاية االقـتصـادية
واالجتمـاعيـة والتربـوية والـنفسـية وعـدم تطبـيق مواد الـدستور والـقوان
النافذة التي ال يطبق اال ما هو في مصلحة احلكومة واالحزاب.  

ان اسـبـاب اجلـرائم كـثـيـرة ومـتـنـوعـة بـعـضـهـا يـعـود الى اجلـاني نـفـسه
وبعضـها يتحـملهـا اجملتمع واحلـكومة مـعاً فانـتشار الـفقر ودور وسائل
االعالم والتواصل االجتـماعي التي زادت من مشـكالت ومآسي اجملتمع
العراقي الـذي انتشـرت فيه عصـابات وجـرائم القتل واخلـيانة واالحـتيال
والتهديد والتـشهير واالبتـزاز االلكتروني والدعـارة وغسل العاروالترويج

واالجتار بالبشر والترويج وتعاطي اخملدرات. 
علـيه فـان االعـدام وحده ال يـكـفي عـندمـا يـتم احلـكم عـلى االم التي رمت
طـفــلــــــيـهــا في نـهــر دجــلـة بــاالعـدام مــرتـ مـن دون مـعــرفـة االســبـاب
والظروف التـي ادت الى حدوث هذه اجلـرائم ودراستها مـن قبل اساتذة
ـام واسع في عـلم النـفس واالجـتمـاع والـتربـيـة والطب ومخـتـص لـهم ا
ــــــعارف االخـــــــــرى التي تـساعد عـلى تقد العـــــــــدلي والـعلـوم وا
ـاثــلـة لـهــا وهـو مـا ـنـع او يـــــــــــقـلل مـن حـدوث جـرائم اخــرى  مـا 
يعــــــجـز االعدام عن حتـقـيقـيه حـيث توجـد آالف احـكام
نفذة ومازالت اجلرائم تتوالى وتتكرر االعدام غير ا

من دون حلول او معاجلات. 

{ قاض- عضو االدعاء العام في كردستان 

الية بشان طلوبة من قبل اللـجنة ا ا
ايرادات ونفقات االقليم وعقود النفط
 ادى ذلك الى خلق اجواء ايـجابية),
واضاف أن (كل تلك االسباب اسهمت
ـلف في الــوصـول الـى حل ايــجـابـي 
النفط وملف حصة اقليم كردستان).
ومـــضـى مـــيـــرزا الى الــــقـــول (نـــحن
نـنتـظـر الـكـتل لتـقـد اخـر طـرح لهم
ـــنـــاقـــشـــة) ,وتـــابع ان حـــتى تــــتم ا
(اللـجنـة مسـتعـدة لقـبول اي طرح او
مـقــتــرح بـشــرط ان يـكــون دسـتــوريـاً
وقابالً للـتطبـيق ويصب في مصـلحة

الشعب). 
ـالـية  بـتـمويل فيـمـا وجهت وزارة ا
وظف لشهر شباط اجلاري رواتب ا
ابــتــداء مـن امس االثــنـــ لــلــشــروع
ـنـافـذ ـصــارف وا بـتـوزيــعـهـا عــبـر ا
االهــلـــيـــة.وقــالت الـــوزارة في بـــيــان
مـقـتـضب تـلـقـته (الـزمـان) امس إنـها
(وجهت دائـرة احملـاسبـة بـاستـئـناف
الـعـمل بـدءا مـن يـوم االثـنـ لـغـرض
اطالق تمـويل رواتب مـوظـفي الـدولة
لـشهـر شـبـاط اجلـاري). فـيـما اوضح
مصرف الرافدين ان  استالم وتوزيع
ــوظــفــ يــكــون عــبــر فــروع ســلف ا

. صرف حصراً ا
ـكتـب االعالمي لـلـمصـرف في وذكـر ا
بـيان مـقـتـضب تـلـقـته (الـزمان) امس
أن (اســـــــتـالم وتـــــــوزيـع الـــــــســـــــلف

لــلــمــوظـفــ يــكــون من خـالل فـروع
ـــصـــرف حـــصــراً ومـــنـح الــســـلف ا
نـتـسبي وزارة الـداخـليـة يـكون عـبر

الرميلة وشط الـبصرة الى شركة كار
عـلومـة االرتبـاط مع جهـة سيـاسية ا
نـافــذة سـوف لن تــنـفع اذا لم يــسـقط
وازنة الن ـادت من ا ان كـلتا ا البر
بقاءهـا في القانـون سيعـرض الثروة
ــثــلـون الــنــفـطــيــة لــلــبـيـع لـتــجــار 
واجــــــهـــــات او شـــــركــــــاء جلـــــهـــــات
ــشـــهــد وشـــخــصـــيــات نـــافــذة فـي ا
السـياسي  وعـندهـا سيـتحـكم هؤالء
صير الـعراقي واقتصادهم اللئام 
ومـصــدر عــيـشــهم  بـالــطــريـقــة الـتي
واطن عـلى تـقد يقـايـضون فـيـهـا ا
الــــــوالء والــــــدعم لــــــتــــــلك الــــــقـــــوى
ـستـأثرة مـقـابل نزر والشـخـصيـات ا
يـسـير يـعـطى لـهم من اصـل ثرواتـهم

واموال الشعب العامة).
ــالــيـة  فــيـمــا اكــد عــضـو الــلــجــنـة ا
الـنـيـابـيــة شـيـروان مـيـرزا ان هـنـاك
اجـواء ايـجـابـيـة بـ حـكـومـة بـغـداد
ــوازنــة وحــكــومــة االقــلــيم بــشــان ا
مـــؤكـــدا ان اســـتــعـــداد تـــام من قـــبل
ا يتـفقون حكومـة االقليـم بااللتـزام 

عليه.
وقــال مـــيــرزا فـي تــصـــريح امس انه
(بعـد زيارة وفـد االقلـيم لبـغداد مرات
عـدة واالجـتـمـاع مع اطـراف مـتـعـددة
ان انية ورئيس البر من اللجان البر
ورئــــــــيـــــــسـي مـــــــجـــــــلـس الـــــــوزارء
واجلــمــهـــوريــة وتــقــد الـــبــيــانــات
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قال  ولي عـهد أبـوظبي نـائب القـائد
ـسـلـحـة مـحمـد بن األعـلى لـلـقـوات ا
زايـد آل نــهـيـان  أن مــعـرض ايـاكس
2021 يـــــواصل دوره فـي تــــعـــــزيــــز
الــشــراكـات ومــد جــســور الــتـواصل
والـــتـــعـــاون بـــ الـــدول مـــؤكــدا أن
صـناعـة الـدفاع تـعـد رافداً مـهـماً من
سـتدامة روافد الـتنـميـة الشـاملـة وا
في دولـة اإلمـارات والـعـديـد من دول

العالم.
 جاء ذلك في اعـقاب تـفقـده عددا من
شاركة األجنحة الوطنيـة والدولية ا
ـعرض في الـدورة اخلامـسـة عشـرة 
الـدفـاع الــدولي آيـدكس 2021 الذي
يــقــام فـي مــركــز أبــوظــبي الــوطــني

للمعارض. 
واطــلع  خالل اجلــولــة  عــلى أحـدث
ابــــتــــكـــــارات الــــشــــركــــات والــــدول
ــتــطــورة وإنــتــاجــهــا من اآللــيــات ا
وأنظمـة التحـكم وتقنـيات الرادارات
الدفاعـية والعسـكرية وغـيرها. وقال
آل نـــهـــيــان إن( مـــعـــرض ومــؤتـــمــر
الــــدفـــاع الــــدولي أصـــبـح أحـــد أهم
ـعنـيـة بـحـاضر ـيـة ا ـنـصات الـعـا ا
الـصـنـاعـات الـدفـاعـيـة ومـسـتـقـبـلـها
ويــتـيح فــرصــة االطالع عــلى أحـدث
الــنــظم الــتي تــعــرضــهــا الــشــركـات
ــيـة عـلـى صـعـيــد الـصــنـاعـات الــعـا
الدفاعـية والـعسكـرية واألمنـية التي
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صرف فرع الرافدين) ,واضاف أن (ا
اتـخـذ إجـراءات صـحـيـة لـلـوقـايـة من

فايروس كورونا).

عمار طعمة

الــشــؤون االقــتــصــاديـة والــذي نص
ــشـمــولـة عــلى مـنـع دخـول الــسـلع ا
ــنع وفـق الــروزنــامــة الــزراعــيـة بــا
ـوافقـة عـلى منـع استـيراد حصـلت ا
مقطـعات الدجـاج الالحم ومن جمبع
ـنافـذ احلـدوديـة ابـتداء 20 كـانون ا
الـــثــــاني. وقـــال الـــنـــاطق الـــرســـمي
لـلــوزارة حـمـيــد الـنـايف أن (عــمـلـيـة
ـنـتج احمللي نع جـاءت الجل دعم ا ا
من الـــدجــاج الـالحم) مــوضـــحــاً أن
(القـرار منح 40 يومـاً لـلمـسـتوردين
احلـاصــلـ  عـلى مــوافـقـة  مــسـبـقـة
والـــذيـن قــامـــوا بـــأدخـــال جـــزءأ من
نحهم سـتوردة  وذلك  االرساليات ا
الـوقت الـكـافي  السـتـكـمـال مـا تـبـقى
مــنــهــا  مــؤكــدا عــلى حــريــة تــداول
مـــقـــطــعـــات الـــدجـــاج  في االســواق
قتـرنة بأجازات استيراد احمللية  وا
رسـمـيـة طـوال فـتـرة االمـهـال وحلـ

قبل). نع التام في 1 اذار ا تأريخ ا
 مـــبــيــنــاً أن (ســـيــاســة الــوزارة هي
ــنـــتج احملــلـي من جــانب حـــمــايـــة ا
ـســتـهـلـك من جـانب اخـر وحـمــايـة ا
ومـن  خالل  تـــطـــبــــيق الـــروزنـــامـــة
ـنـافـذ الـزراعـيـة). مـهـيـبـاً (بـجـمـيع ا
احلـدودية وقـيـادة العـمـلـيات واالمن
ـة الـوطـني و دائـرة مـكـافـحـة اجلـر
نـظمـة والكمـارك  بااللـتزام بـتنـفيذ ا
ــنـتج هــذا الــقــرار دعــمـا حلــمــايــة ا

احمللي). 
ودعـا الــنـائـب األول حملـافظ الــنـجف
ـــؤســــســـات هـــاشم الــــكـــرعــــاوي  ا
احلــكـومـيــة وغـيــر احلـكــومـيـة  الى
التعـاون مع معمل االلـبسة الـرجالية
في احملـافـظـة كــونه يـتـمـيـز بـأنـتـاج
جـــيــد وذو جـــودة عــالــيـــة وأســعــار
مـنـاسـبـة فـضالً عن احـتـوائه مـئـات

وظفات .   وظف وا من ا
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لــزيــادة اإلنــتــاج لــتــلــبــيــة طــلــبــات
التجهيز بشكل كامل وفـوري) . 

وأعلـن مـديـر موقـع الـتـحـدي الـتابع
الى شـركـــة الــزوراء الـعــامــة إحـدى
ـعـادن شـركــات وزارة الـصــنـاعــة وا
عـلــي حـسـيـن زويـــد عن إمـكــانـيـات
مـــصــــنـع الـــفالتــــر الـــذي يـــخـــتص
بـــتــصــنـــيع وإنــتــاج فـالتــر الــهــواء
بـنــوعـيـهـا األســطـواني واخملـروطي
التي تُستـخدم في محطـات الكهرباء
صنع الغازية كاشفـاً عن مُنتجات ا
ــــاء وفالتـــر اجلــــديــــدة من فالتــــر ا
الــوقــود .وأكـــد في تــصــريح خـاص
للـمـكتـب اإلعالمي في الوزارة تـلـقته
(الـزمـان) امس ان (مــصـنـع الـفالتــر

يـحـتـوي عـلى خـطـوط حـديـثـة تعـمل
انيـة لتصنيع وإنتاج فالتر بتقنية أ
الـــهــواء بــأيــادي عــراقــيــة خــالــصــة
ـــئــة وبـــنـــســبـــة تـــصـــنــيع 100 بـــا
ـطـلـوبـة من اجلـهـة ـواصـفــات ا وبـا
ُـسـتـفــيـدة) مـوضـحـاً أنه (نـتـيـجـة ا
ُــتـزايــد عـلى الــفالتـر فــقـد لــلـطــلب ا
ـوقـع إبـرام عــقـد ارتــأت الـشــركــة وا
مُـشـاركـة مع إحـدى شـركـات الـقـطـاع
ـدعـومـة من شـركـة أكـســز اخلـاص ا
ُـتخـصصـة لزيـادة الطـاقة التـركيــة ا
اإلنتاجية للمصنع الى أكثر من 250
ألف ســـــيت فـالتـــــر أســــطـــــوانـــــيــــة
ومـخـروطـيــة سـنـويـاً وإنـتـاج أنـواع
ـــاء أخـــرى مـن الـــفـالتـــر كــــفالتــــر ا

اجــتـمــاع صــاحلي-غـروسـي.وسـبق
إليران التأكيد أن تـنفيذ قرار مجلس
الـــشـــورى لن يـــؤدي الى وقف عـــمل
ـفـتـشـ بـالـكامـل أو طردهـم وهو ا
مــوقف أعـاد ظــريف تــأكـيــده األحـد
مــــحـــذرا فـي الـــوقـت نـــفــــسه من أن
طهران سـتواصل خـفض التزامـاتها
مـــا لم يـــعــد األطـــراف اآلخــرون الى
الــــتــــزامـــــاتــــهم خـــــصــــوصــــا رفع

العقوبات.

إيـــران من جـــهـــتـــهـــا أنـــهـــا أجـــرت
ــديـر الـعـام مـبــاحـثـات مــثـمـرة مع ا

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقـــال كــاظم غـــريب أبــادي ســـفــيــر
طــهــران لـدى الــوكــالـة الــتي تــتــخـذ
فييـنا مقرا "إيـران والوكالـة الدولية
لــلــطـاقــة الـذريــة أجــرتـا مــبـاحــثـات
تبادل مثمرة مبنيـة على االحترام ا
ـساء" وسيـتم نـشر نـتيـجـتهـا هذا ا
وذلـك عــبــر تــويــتـــر بــعــد حــضــوره
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ـان طـالب الـنـائب عــمـار طـعـمـة الـبـر
ـادت 38 و 47 في مـوازنة برفض ا
العـام اجلاري الـلتـ تسـمحان بـبيع
كــلي او جــزئـي حملــطــات الــكــهــربــاء

 . قاول ستثمرين وا لصالح ا
وقال طـعمـة في بيـان تلـقته (الـزمان)
ــــــادة 38 من مــــــشــــــروع امس ان (ا
ـرسل من احلـكـومـة تـنص ـوازنـة ا ا
علـى مشـاركـة الـوزارات واحملـافـظات
مع الــقــطــاع اخلـــاص من خالل فــتح
باب االستثمار وتسمح بنقل جزء من
مـلــكـيـة الـبــنى الـتـحــتـيـة كــمـحـطـات
الكـهـربـاء التي أنـفـقت عـلـيهـا الـدولة
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اكـد  وزيـر الـتـربيـة  عـلي حـمـيد
الـــدلـــيـــمي حـــرصه عـــلى كـــافــة
الــطـلــبـة ومــتــابـعــة قـضــايـاهم
والســــيـــمــــا طـــلــــبـــة الــــدراســـة

سائية. ا
ووجه الــدلـيــمي بــحــسب بــيـان
صـــــادر عن مـــــكــــتــــبـه االعالمي
ـديـريات الـعامـة كـافة لـتـنفـيذ (ا
قـــرار شــمـــول طــلــبـــة الــدراســة
ــسـائــيـة بــســنـة عــدم رسـوب) ا
مـشــدداً عـلـى (تـســهـيل حتــقـيق
ــنع ضـيــاع الــعـام هــذا الـقــرار 
الــدراسي عـنــهم والـســمـاح لـهم

بــإكـمـاله وأداء االمــتـحـانـات مع
. ( نتظم الطلبة ا

وتـــابع الــبـــيــان  ان (الــدلـــيــمي
أوعــــــــــــــــــــــز الـى االشـــــــــــــراف
وضوع مع تابـعة ا التربـوي  
ـــــــدارس واعـــــــطـــــــائه إدارات ا
األولوية لـضمان حتـقيق الهدف
ــنـــشـــود الـــذي تـــســـعى إلـــيه ا

الوزارة)  .
 وأوضـح الــــــدلــــــيــــــمي انـه (لن
يــســمح بــتــعــويق تــنــفــيــذ هـذا
الـــقــرار مــهـــمــا كـــانت الــذرائع)
مــبــيـنــاً ان (مـصــلــحـة ابــنـائــنـا

الطلبة هي فوق كل اعتبار).

 ö UF  ¡UN½SÐ tOłuð

5 uLA*« wzU *« W³KÞ

»uÝ— ÂbŽ WM Ð

والـوقــود) . وأشـــار الى ان لـلـمـوقع
عـدة عقـود من بـيـنهـا جتـهيـز شـركة
مــصــافي الـوسـط وشـركــة األســمـدة
اجلنـوبيـة بكـميـات من فالتر الـهواء
بــحـدود 360 ســيت لـكـال اجلـهــتـ
إضـافـة إلى جتـهـيـز شـركـة مـصـافي
الـوسط بـحـدود 72 ألف فـلـتـر مـاء)
ـوقع بصدد الفتاً الى ان (الـشركة وا
اء الى دراسة إمـكانـية طرح فـالتر ا
الــسـوق احملــلي) مــؤكــداً ان (فالتـر
ُستوردة ـثيالتهـا ا الهواء مُـنافسة 
بالـنوعـية والـسعـر  مُبديـاً في نفس
الـوقت االستـعـداد لـتصـنـيع وإنـتاج
الفالتـر بأنـواعـها وحـسب االحتـياج

والطلـب).
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نظمت مكتبة آشتي عصر يوم اخلميس
ـاضي  في اربــيل مـراسم حـفل تـوقـيع ا
كتابـ جديدين لـلكاتب غفـور مخموري
ـقـراطي سـكـرتـيـر اإلحتـاد الـقـومي الـد
الـــكــــوردســـتـــاني حـــضـــرهـــا عـــدد من
ـيـة الـشـخـصـيـات الـسـيـاسـيـة واألكـاد
ـثقف والـصحفي ورحب والكُتاب وا
الــروائي الــســـيــد صــابــر رشــيــد بــأسم
مـكـتـبة آشـتي بـاحلـضور مـثـمـناً عـالـياً
أهـمــيـة دور غـفـور مـخـمـوري في مـجـال
الـكـتـابـة والـثـقـافـة في كـردسـتـان بـعده
رحب مخـموري بالـضيـوف وحضورهم
شاكـراً مكتبـة آشتي علـى تنظيـم اللقاء
قــدّم بـعــد ذلك مــلــخــصـاً عـن الـكــتــابـ

وفحواهما.
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حيث قال : (اهدي لـكم الــــــيوم كـــتابي
اجلـديــدين األول (هـہـگـبـہـ مـہـخـمـوورـ)
ويـعــني بـالـعــربـيـة (جــعـبـة مــخـمـوري)
ويــضم بـ دفـتـيه مـجــمـوعـة نـتـاجـاتي
ـكتـوبة في فـترات األدبـية والـثقـافيـة وا
مـــخــتــلــفـــة الى جــانب بـــحــوث أدبــيــة
وثقافية وفـولكلورية وفلـسفية والثاني
هـو( بـصراحـة) وتـضـمن مـخـتارات من
لـقـاءاتي الـصـحـفيـة الـتي اجـرتـهـا معي
ـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــحـف واجملالت وا
األعالميـة احمللـية والـعربيـة واألجنـبية
واسـتــطـيع الــقـول أنّ هــذا الـكــتـاب هـو
قـــراءة مـــعــــاصـــرة لـــواقـع كـــردســـتـــان
الـسـيـاسـيـة خالل ثالثـ سـنـة حتـدثت
عضالت السياسية شكالت وا فيه عن ا
الـــكــــردســـتـــانــــيـــة وطـــرحـت احلـــلـــول
بــصـــددهــا). كـــمــا أشــار الـى أنّ كــتــاب
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(بـصراحـة) وهو بـاللـغـة العـربيـة موجه
بـاألحـرى الـى الـوسط الـعـربي لـلـتـعـرف
أكثر على قضية شعب كردستان مؤكدا
(ضـرورة أنْ يــدرك الـوسط الــعـربي تـلك
احلقيقة وهي أنّ احلل األساس لقضية
شـعب كــردســتـان هــو اإلســتـقـالل فـقط.
وأضــاف : (حـــاولت في الـــكــتـــاب طــرح
ســــؤالـــــ من نـــــحن? ومـــــاذا نــــريــــد?
وجـوابــنـا هــو: نــحن أمـة كــورديـة لــنـا
حـقوق قـوميـة أسوة بـباقي الـقومـيات).
واسـتـطــرد قـائالً (لـقــد أعـلـنّـا احلــقـيـقـة

ـئـة عـام من الـتـعايش وهي أن جتـربـة ا
مع عــرب الــعــراق أثــبــتت لــلــجـمــيع انّ
شـعب كردسـتـان اليسـتـطيع الـبـقاء بـعد
ـصـطـنـعة اآلن ضـمن خـارطـة الـعـراق ا
ـقدورهم ألنّ الـعـرب الـسـنة فـعـلـوا مـا 
فعـله ضد الـكورد خالل ثـمانـ سنة من
حـكمـهم في العـراق وبـعد سـقوط نـظام
الـبــعث في ربـيع 2003 وعـنــدمـا تـسـلم
الـعـرب الــشـيـعــة في الـعـراق الــسـلـطـة
ساروا عـلى النـهج ذاته ويـؤكد لـنا هذا
التأريخ انّ اإلستقالل هو احلل األساس

لـقـضـيـة شعـب كردسـتـان ولـيس الـبـقاء
ضمن العراق). 

 كــــمـــا ســـلـط الـــضـــوء عــــلى االوضـــاع
السـياسـية في كـردستـان مشـيرا الى أنّ
(كــردســـتــان تــمــر بـــأوضــاع حــســاســة
ـصـلـحـة ودقـيـقـة لــذا عـلـيـنـا مــراعـاة ا
الــعـامـة والـعـمل عــلى حـفـاظ ومـأسـسـة
احلكومـة  وأن جنعل حكومـة كردستان
قــويـة وفق اسـس حـديـثــة تـخــدم سـائـر
مـواطــني االقـلـيم كـمـا يـجب مـحـو آثـار
وجـود ظـاهرة اإلدارتـ وتـوحـيـد قوات

lO∫ غفور مخمور يوقغ كتابه اجلديد u

محافظها السيد احمد منفي. 
واجـرى الـوزيــر  جـولـة  في احملـطـة
وأشــرف شـخـصــيـا عــلى الـتــشـغـيل
الــتـجــريـبي لــهـا مــؤكـدا ان احملــطـة
ســتـنــهي مـعــانـاه اهــلـنـا فـي قـضـاء
ثنى الرميـثة خـصوصا ومـحافظـة ا
ــخــلـتف ـيــاه و عــمــومـا من شـح ا
أحــتـيــاجـاتـهــا مـشــيـرا الى أفــتـتـاح
ـشروع بـالـقـريب العـاجل وبـرعـاية ا
الـــســـيـــد رئـــيـس الـــوزراء االســـتــاذ
مصطفى الـكاظمي. مضـيفا في بيان
تلـقته (الـزمان) امس ان (احملـطة من
همة والسـتراتيجية التي شاريع ا ا
تــنــفــذهــا شـركــة الــرافــدين الــعــامـة
وتــــشـــكــــيالت الــــوزارة االخـــرى في

احملـافـظـة وبــفـتـرة قـيـاسـيـة وضـمن
يا بهدف عمول بها عا واصفات ا ا
ياه في احملافظة القضاء على شح ا
ـيـاه اخلـام الى مـحـطـات وايـصـال ا
االسالـة وتـأم ارواء اكـثر من 144
الف دو مـن االراضي الـــزراعـــيـــة)
الفـتـا الى ان (احملــطـة حتـتـوي عـلى
اربع مـضــخـات عـمـوديــة بـتـصـريف
20م 3/ثـــا بــاالضــافــة الـى مــحــطــة
حتـويل كـهــربـائـيـة ثـانـويـة لـتـوفـيـر
الــطــاقـة الــكـهــربـائــيــة لـلــمـضــخـات
ـوجـودة لضـمـان اسـتـمـراريـة عمل ا

احملطة .
كمـا اثنى الـسيـد الوزيـر على جـهود
ـائي) الــعـامــلــ في هـذا الــصــرح ا
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بحث رئيس حـكومة إقلـيم كردستان
العراق مسرور البارزاني االحد مع
ــائـيـة إنـشـاء سـدود ـوارد ا وزيـر ا
جـديــدة في مـنـاطق الــعـراق  فـضالً
عن آلــيــة حل مــســألــة تـأخــر رواتب

موظفي السدود في كردستان.  
وقـالت رئــاسـة االقـلــيم في بـيـان إن
(الـرئـيس الـبـارزاني اسـتـقـبل وزيـر
ــــائـــيــــة  مـــهــــدي رشـــيـــد ـــوارد ا ا
احلمـداني) مـوضـحـة أنه (جرى في
الـلـقـاء بحث سـبل تـعـزيـز الـتـنـسيق
ــــائــــيــــة في ــــوارد ا بــــ وزارتـي ا
احلـــكـــومـــة االحتــــاديـــة والـــزراعـــة

ــــائــــيـــــة في حــــكــــومــــة ــــوارد ا وا
كــــردســـتـــان).  واضــــاف انه (جـــرى
شاريع االستـراتيجية بحث إطالق ا
وتـأمـ مـتـطـلـبـات صـيـانـة الـسدود
وإنــشـاء ســدود جـديــدة في الــعـراق
وإقليم كردسـتان.وأوضح البيان أن
اجلانب بحثا آلية حل مسألة تأخر
رواتب مــوظــفي الــســدود في إقــلــيم
كـــردســـتـــان والــــتي لم تــــرســـلـــهـــا
احلكـومـة االحتاديـة مـنذ عـدة أشـهر

إسوة برواتب موظفي اإلقليم).
وكــان احلــمــداني قــد زار مــحــافــظـة
ـــــثـــــنى لـألطالع عـــــلـى األعـــــمــــال ا
الــنــهــائــيــة حملــطــة ضخ الــتــعــزيــز
العمودية لشط الـرمــــــــــيثة وإلتقي

مـــشــــددا عــــلـى ان (احملـــافــــظــــة من
احملـافـظـات احملـرومـة في الـسـنـوات
ــاضــيـة وحتــتــاج الى الـكــثــيـر من ا
ـشـاريع االروائيـة النـعـاش الـقـطاع ا
الــزراعي فـيــهــا .كـمــا اشـاد ســيـادته
الكــات بـــالــســـيــد احملـــافظ ودعـــمه 
الـــــوزارة في احملــــــافـــــظـــــة الجنـــــاز

ؤكله اليهم).  شاريع ا ا
وأقـام قسم الـنـشاطـات الـطالبـية في
جامعة الكوفة حمـلة تطوعية زراعية
حتـت عـــنـــوان (مـــشــــروع شـــجـــرتي
األول) بالتعاون مع الشعبة الزراعية
 في توفير األشجـار وتهيئة األماكن

الئمة للزراعة .  ا
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وقـال مديـر الـنـشاطـات الـطالبـية في
اجلـامــعـة الــدكـتـور بــاسم حـسن في
بيـان حـصلت (الـزمـان)  علـى نسـخة
ـــشــروع يـــضـــمـن تـــزويــد مـــنـه أن ا
الكـليـات باشـجار نـادرة وكل شجرة
خـصص لـهـا طـالب يـقـوم بـزراعـتـهـا
ــنح بــاجـاً .واضح حــسن الــطـالب 

خاصاً يعلق على الشجرة 
يـــذكـــر فـــيه اســـمه واسم الـــشـــجــرة
وتاريخ زراعتة للـشجرة حيث تكون
حتت رعايـته خالل فـتـره دراسته في
اجلـامــعه حلـ الـتـخــرج . وتـمـكـنت
الكات الهندسية والفنية في شعبة ا
صــيــانــة الــقــابــلــوات في مــحــافــظـة
النجف وبالـتعاون مع شعـبة صيانة
احملـطــات وقـسم الـتـنـفــيـذ والـقـطـاع
قدس من اجلنوبي صيانـة الصدر ا
إعادة مـغـذيات مـحـطة الـنور 33 كي
ڤـي من مـــحـــطــة غـــرب الـــنـــجف إلى

العمل .
وذكـــر مـــســـؤول شـــعـــبـــة صـــيـــانـــة
الـقـابـلوات مـحـمـد نـعـمـة لـ (الـزمان)
أمس أن (احملــــــطـــــة تـــــتــــــكـــــون من
مــحــولــتــ ســعـة  31,5  أم ڤي أي
وقد  تـغـذيتـهـا بخـط 33 كي ڤي

مـن مــحــطــة غــرب الــنــجف ولــغــايــة
محطة قرية النور وب نعمة بأنه 

إستخدام قابلو أرض حجم 400 *1
مـــلم 2 ومـن ثم  نــــصب شــــبــــكـــة
هـوائـيـة وبــعـدهـا تـصل إلى احملـطـة
ـذكورة بـشـبـكة ارضـيـة) .الفـتاً الى ا
أن (هذه احملطة سوف تخفف الكثير
غذيات من االختناقـات عن عدد من ا
 ومـنهـا مـغـذي الـبحـر ومـسـتوصف

البحر ومنطقة البو عامر) . 
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مشيراً الى ان (هذه احملطة نفذت من
قبل هـيئة األعـمار وبـأشراف مالكات

فرعنا الهندسية والفنية). 
وقال رئيس جلنة رعـاية الطفولة في
محافظـة النجف البـاحث اإلجتماعي
حيـدر نصـار أنه  توفـير 15 مادة
ضـروريـة من أصل 27 مـادة الى دار
الــدولـــة لـــلــبـــراعم الـــتـــابع لـــدائــرة
االحـتـيـاجـات اخلاصـة من اجـل سد

واد األساسية الالزمة.  ا
مشيـراً الى ان (جلنة رعـاية الطـفولة
في النجف األشرف تواصل زياراتها
يدانية وبصورة مستمرة لألقسام ا
التابعة لدائـرة االحتياجات اخلاصة
ودوائـــر اخـــرى ألجـل اإلطالع عـــلى
ـــعــوقــات الـــتي تــواجه ـــشــاكل وا ا
عـــمــلــهم  لــغـــرض إيــجــاد احلــلــول
سـتـطـاع بالـتـنـسيق ـناسـبـة قـدر ا ا

عنية).  مع اجلهات ا
ـبــادرات الـتـي تـقـوم الفـتــاً الى أن (ا
بهـا اللجـنة تـعتبـر جزءا من الـتكافل
اإلجــــتـــمــــاعي  الــــتي اوصـت بـــهـــا
مرجـعـيتـنا الـرشيـدة والـعنـاية بـهذه
الـــشــــريـــحــــة  واألطـــفــــال األيـــتـــام
مـسـؤولـيـتـنـا ومـهـمـتـنـا األسمـى هو
تـوفــيــر بــيــئــة امــنــة وحــيــاة تـلــيق
بـالـطـفـل.مـوضـحـاً : ان جلـنـة رعـايـة
الـطـفولـة تـعـمل بـجهـود ذاتـيـة بدون

أي دعم حكومي).
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الپـيشـمركة والـشرطـة واألجهزة األمـنية
ـــا يـــجـــعل حـــكـــومــة واخملـــابـــراتــــة 
كردستان أكثـر قوة).   وفي اطار حديثه
أكـد (وحـدة صـف الـشـعب الـكـردسـتـاني
وكـلـمـته ووصف ذلك بـلسـمـاً لـلـجروح)
وأضـاف ان (وحدة الـصف والـكلـمة هي
ا الـضـمان الـذي يـحقق لـنـا النـصـر و
أن أعــداء كـــردســتـــان  مــتــحـــدون عــلى
اخــتـالف أفــكـــارهم ومـــصــاحلـــهم ضــد
شــعــبــنــا  لــذا عــلــيــنــا أيــضــاً اإلحتـاد
ــواجــهــة تــهــديــدات األعــداء ومــراعـاة
صـلحة الـعليـا لشعـبنا والـتخلص من ا
الـنظـرة احلـزبيـة الـضيـقة.  كـمـا ينـبغي
عـلى وفـد كـردسـتـان الـذهـاب الى بـغداد
واألمـــــاكن اآلخـــــرى مـــــوحــــداً ولـــــيس
مـتـشــتـتـاً حـزبــيـاً إنّ قـضـيـتــنـا قـومـيـة
ووطـنـيــة هي قـضـيـة األرض والـشـعب
ولــيــست قــضــيــة هــذا احلــزب أو ذاك).
وتـطــرق مـخـمــوري الى أهـمــيـة تــعـزيـز
احلـركـة الــثـقـافــيـة في كـردســتـان قـائالَ
(يــجب ايالء األهـتــمـام الـكـامل بــتـعـزيـز
احلـركـة الــثـقـافــيـة في كــوردسـتـان وأنْ
نــحـــاول اســتـــنــهــاض احلـس الــقــومي
ــــــواطن والــــــوطــــــنـي كي يــــــشــــــعــــــر ا
الكـردستاني بـاألنتـماء لوطـنه ويضحي
من أجــله كــمــا يــنــبــغي عــلـى حــكــومـة
كردسـتان اطالق بـرنامجـه من اجل قيام
ثورة ثقافية أي ثـورة القراءة والكتابة
إلعـادة  بــنـاء روحــيــة وذهـنــيـة  الــفـرد
وبـاعـتـقـادي أنّ تـوعـيـة الـفـرد وانـتمـائه
ألرضه وحب شــعــبـه هي الــثــورة بــحــد
ذاتـهـا ويشـكل هـذا عامالَ قـويـاً لتـعـزيز
الشعور القومي والـوطني وتربية  جيل

مثقف وواعٍ مستقبال). 
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ـاضي وبـدأ  يـحـصد مـنـذ أن بـدأ هـذا الفـايـروس اخلـبـيث بـالـظهـور في الـعـام ا
ارواح البـشر ومنهم ارواح عـزيزة على قلـوبنا وأنا شـخصيا لم اخـذ اي احتياط
واجـهته وأردد ما يقـوله العراقيـون دائما  (عوفه عـلى الله  لو شنـهي الكورونا)
وهذا تـصرف خاطئ فكورورنا ال تـرحم وتستغل اي فرصـة للدخول الى جسدك

حتى تقتلك. 
اول امس لـيال شعرت بارتـفاع درجة احلرارة في جـسدي وامتدت احلرارة ألول
مرة الى قـدمي ونـهضت من الـفراش وتـنـاولت دواء خافـضاً احلـرارة وعدت الى

النوم .  
وبـاألمس صـبــاحـا نـهـضت ولم اشـعـر بـاي وجع سـوى ان احلـرارة تـلـتف حـول
ساقي وقـدمي وكالـعادة تنـاولت دواء خافضـاً احلرارة وذهبت الى صـديقي علي
صـاحب صـيدلـية ألسـتـشيـره باألمـر وقـال لي (هو شـخـصيـا إصابـته بـالكـورونا
بـدأت بـســاقـيه وقـدمــيه وبـعـدهــا صـعـدت الى بــاقي اجلـسـد). اكــثـر من صـديق
أصـيب بـالـكــورونـا كـانت بـدايـتـه مـثل بـدايـتي ارتــفـاع درجـة احلـرارة في الـقـدم
والساق لكن ما اختلف عنهم اني لم أشعر بالنحول او عدم التذوق او السعال 
بـاألمس لـيال اتـفـقت مع صـديـقي ثـامـر  العـاني ان يـأتي صـبـاح الـيـوم بـسـيارته

ونذهب للمستوصف إلجراء مسحة. 
هـكـذا كـان اتـفـاقي مـعه لـيال وذهـبت الى الـفـراش لـلـنـوم ونـهـضت صـبـاح الـيوم
وشعـرت بأن احلـرارة انخـفضت قـليال في قـدمي وساقي ومـازلت أتذوق الـطعام

وأشم اي شي وامتلك نشاطاً حيويا لكن بنسبة اقل . 
ـستوصف اتصل صـديقي ثامـر قبل قـليل  ليـطمئن عـلى صحـتي ولنذهب الى ا
فـقـلت له بـعـد ســاعـة تـعـال حلـ انـهض من الـنــوم وأتـنـاول الـفـطـور واسـتـحم .
ـسـتـوصف حلـد الـساعـة الـعـاشـرة والـنصف . سـحـة في ا فـأخـبـرني أن اخـذ ا
شعـرت باالرتـياح جلوابه فـقلت له نـنتـظر  الى غد  إذا اسـتمـرت درجة احلرارة

ـسـحـة وإذا انـخـفـضت نـقـول احلـمـد الله نذهـب إلجراء ا
على نـعمة الصحـة وااللتزام بالوقـاية التي هي خير من

العالج. 
افادتـني كـورونا بـشي واحـد فـقط انهـا جـعلـتـني اكتب

سبعة أجزاء من قصة االمس اغرب حالة حب 
نسألكم الدعاء.
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االنـضـباط في الـوظـيـفـة العـامـة ذا مـفهـوم شـامل وهـو ولـيد ريـاضـة الـنـفس على
النظـام ويحتوي على العديد من الـسمات والعادات والسلوكـيات الطيبة واحلميدة
وظف الـعام وينـشأ األنـضبـاط من التـربية الـسلـيمة التي يـجب ان يتحـلى بهـا ا
ـستـمرة فـي احتـرام القـوان واألنـظمـة والتـعلـيمات ويُـصقل بـالتـوعيـة اإلدارية ا
دنـيـة والـعسـكـريـة على ـؤسـسـات على اخـتالف انـواعـهـا ا حـيث تـعتـمـد كـفاءة ا
األنـضـباط الـوظـيـفي في اداء الواجـبـات الـوظيـفـيـة بكـفـاءة وهمـة عـالـية من خالل
ا وكلة اليهم بصدق وامانة وفقاً  سؤولية الذاتية ألجناز األعمال ا احساسـهم با

نظمة للعمل الوظيفي.  اقرته القوان واألنظمة ا
لـذا كان لـزامـاً على الـعامـلـ في مجـال الوظـيـفة الـعامـة ان يعـمـلوا جـاهدين من
اجل اجناز مـامطلـوب منـهم بقنـاعة ورغبـة ذاتيـة من اجل ارضاء الذات الـوظيفي
بعـيداً عن كل مـا يـجلب الـريـبة والـشك علـى اساس ان األرتـباط الـوظـيفي مـبني
عـلـى عالقـة قـانـونـيـة يـتم فـيـهـا حتـديــد احلـقـوق والـواجـبـات والـتي يـتـعـ مـعـهـا
ـوظف وشـرف الـوظـيـفة االبـتـعـاد عن مـواطن الـشـبـهات عـلى اسـاس ان شـرف ا
العامة وسمعتها فوق كل شيء وهما وجهان لعملة واحدة النها النطاق األخالقي
للشـرف الوظيفي الذي يتحتم معه صيانة كرامتـها وسمعتها والتي تعود بالنهاية

على سمعته الشخصية والعائلية ضماناً حلياة وظيفية وشخصية نظيفة.
ولـعــلـنـا اذا مـا طـالـعـنـا الـواجـبـات الـوظـيـفـيـة جنـد ان من اهـمـهـا احـتـرام الـذات
الوظـيفي ومنها االبتعاد عـن كل ما يُسئ لشرف وكرامة الـوظيفة وحُسن السلوك
داخل الـوظـيـفـة وخـارجـها ولـعل ارتـيـاد احلـانـات وصـاالت الـرولـيت هـو تـصرف
مخالف لـلقـانون والـضوابط ألعتـبارات كـثيـرة اهمهـا استـمرارية ارتـباط الـسلوك
الشـخصي مع السلوك الـوظيفي للمـوظف داخل الوظيفة وخـارجها والذي اذا ما

صلحة العامة. انحرف به سيؤدي الى الضرر األكبر في ا
ؤسف ان تـتناول التـقارير األخبـارية واحملطات الـفضائية اخـباراً عن تزايد من ا
ـوظــفـ الــذين يـرتــادون احلـانـات وصــاالت لـعب الــقـمــار والـتي اذا مـا اعـداد ا
وضوع سنجد انفسنا امام حقيقة واحدة وهي توسعـنا في دائرة التحليل لهذا ا

ان (من أمِن العقاب أساء األدب).
ـسـؤولـية في وصـار من الـواجب الـضـبـطي لإلدارة ان تـكـون علـى مسـتـوى من ا
ضـبط هـذه احلاالت ومـنعـهـا وايقـاع اقـصى العـقـوبات جتـاه مرتـكـبيـهـا احتـراماً
لـشـرف الـوظيـفـة الـعـامـة والـتي هي اسـمى من ان تـتـلـوث بـهـذه األفـعـال لـكـونـها
ـردودات السـلبـية لألداء الـوظيفي مرتبـطة ارتـباطـاً متالزمـاً بالـنتائـج الوخيـمة وا

ومـا يــتـرتب عــلـيه من انــهـيــار وانـحــدار لـلــقـيم األخـالقـيـة
رتـكـبهـا ومـا سيـتـولد مـعه من نـزعة لـلـشرف الـوظـيفـي 
اجـرامــيـة في نــفـوســهم تـبــيح لــهم ارتـكــاب احملـرمـات
الـوظــيـفــيـة األخــرى والـتـي سـتــؤدي في نـهــايـتــهـا الى
ـصـالح الـعـامـة الـتي عـلى اسـاسـهـا بُني األنـحـراف بـا

النظام الوظيفي.  ائية  وارد ا U‰∫ رئيس حكومة اقليم كردستان خالل استقباله وزير ا I «
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أقـــامَ مـــركــز الــرازي الـــتــابع إلى
هيئة البحث والتطوير الصناعي
إحــد تـشـكـيـالت وزارة الـصـنـاعـة
ـــعــــادن دورة تـــدريــــبــــيـــة عن وا
ُـختـبـرية اخلـاصة الـفُـحوصـات ا

بفايروس كورونـا .
وتــضـمــنـت الـدورة الــتي حـاضـرَ
فـيـهـا مـسـؤول شـعـبـة الـسـيـطـرة
الــنـوعــيـة مــحـمـــد خـلـف صــابــر
(وصـفاً شـامالً لـلفـايـروس وطُرق
اإلصابة ومـراحلهـا والتطرُق إلى
مُـــعــظم الـــفُــحــوصـــات اخلــاصــة
ــــرض كـــفـــحـص بي .سي .ار بـــا
بـــإســـتـــخـــدام طـــريـــقــة الـــنـــسخ
الــعـــكــسي لـــلـــحــامض الـــنــووي
الراييوزي للفايروس التي تعتمد
تــــشـــخــــيص الــــفـــايــــروس عـــلى
ُــســتــوى اجلــيــني ),مــؤكــدا ان ا
(الـدورة تـضـمـنت شـرحـا لـبـعض
الـفـحـوصـات االخـرى الـتي يُـمكن
اعـتمـادها مع الـفـحص السـريري
للمريض وظهور بعض األعراض
عليه قبل إرتـفاع درجات احلرارة
او اإلسـهال وآالم الـبـطن كـفحص
الـ سـي ار بـي وفــــــحص سـي بي
سـي وغـيـرهــا من الـفــحـوصـات).
بَـحـثـت الـشـركـة الـعـامة بـدورهـا 

ـطـاطـيـة واإلطارات لـلـصـنـاعات ا
التابعة للوزارة مع وزارة الصحة
والبـيئـة امـكانيـة تدوير االطارات
ـسـتـهلـكـة واهمـيـته في احلـفاظ ا
عـلـى الـبـيــئـة. وقـال بــيـان تــلـقـته
(الــــزمـــان) امـس ان (مـــديــــر عـــام
الشركة حيـدر ناصـر ظاهـر بحث
مـع وكـيل وزيــر الـصـحــة لـشـؤون
البيئة جـاسـم الفالحـي إمكانيات
مــــــشــــــروع تــــــدويــــــر اإلطــــــارات
ُـسـتـهلـكـة وأهمـيـتهُ في احلـفاظ ا
عـــلـى الـــبـــيــــئـــة كـــونـهُ يـــعـــد من
شاريع البيئية التي تؤدي دوراً ا
كـبــيـراً فـي تـخــلـيص الــعـراق من
ُـستـهـلـكة الـتي تُـشكل اإلطـارات ا

خطراً على البيئة).
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ولــفت الى ان (الــلـقــاء اتــفق عـلى
ُـشتـرك ب الـوزارت الـتنـسيق ا
ـشاكل ـشـروع ومُعـاجلـة ا لـدعم ا
ُــعـوقــات الــتي تــواجــهـه). في وا
تـســتـعـــد الـشــركـة غـضــون ذلك  
ــشـراق لــنـقل الــعـامــة لــكـبــريت ا
وحـدة تصـفـية الـكـبريت اجلـديدة
ــودعــة لــدى الـشــركــة الــعــامـة وا
لـصـنـاعـة األسـمـدة اجلـنـوبـية في
مُـحافـظـة البـصرة تـمـهيـداً إلعادة
تــشـــغــيل خـط إنــتـــاج الــكـــبــريت

ُصـفـى .وأكـد مديـر عام الـشركة ا
ــنــعـم نــايـف عــبــوش في عــبــد ا
تصريح تابـعته (الزمان) امس ان
(عملية نقل ونصب وحدة تصفية
الكـبريت اجلديـدة سيُسـهم بشكل
جيد في عملـية إعادة تشغيل خط
ُـصــفى حــيث إنــتــاج الــكـبــريـت ا
يــــأتـي ذلك ضــــمن جــــهــــود إدارة
الــشــركــة فـي الــعــمل عــلى إعــادة
تــشــغـــيل اخلــطـــوط اإلنــتـــاجــيــة
مُشـيراً الى ُـتوقـفـة في الشـركـة) ا
ان (الـشــركـة تــعــاقـدت مع شــركـة
ديـــــفـــــكـــــو  األمــــريـــــكـــــيـــــة عــــام
2011وبُـكــلـفـة  90 مـلــيـار ديـنـار
لـتصـنيع وحـدة تصـفيـة الكـبريت
بطاقـة تصميـمية تبـلغ مليون طن
ســـنــــويـــاً وفق تـــقــــنـــيـــة احلـــرق
ـــغــــطس وهي أحـــدث طـــريـــقـــة ا
مـؤكدا مُـتبـعة لـتصـفيـة الكـبريت)
أن (وحدة التـصفيـة  تصنـيعها
وشـحـنهـا الى األراضي الـعـراقـية
في عام 2015 و إيـداعـهـا لـدى
الشـركة الـعامـة لصـناعـة األسمدة
اجلـنـوبـيـة في مُـحـافـظـة الـبـصرة
بِـــســـبب إحـــتالل تـــنــظـــيم داعش
ُحافظـة نينوى آنـذاك). اإلرهابي 
وأبرمـت شركة ديـالى العامة إحد
تــــشـــكــــيالت وزارة الــــصـــنــــاعـــة

عادن عقوداً مع شركات وزارة وا
الـكــهــربــاء لــتـجــهــيــز وتــصــلـيح
مُـــحــوالت الــقُــدرة مُـــخـــــــــتــلــفــة

السعـات .
وذكـــر مـعـاون مـديـر عـام الـشـركـة
عبد الستــار مخلـف اجلنابـي في
تــصــريـح لــلــمــكـــتب اإلعالمي في
الـوزارة تــلـقـته (الـزمـان) امس ان
الـشـركـة أبرمت عـقـداً مع الـشـركة

lO∫ شركة ديالي توقع عقداً مع الكهرباء u

الـعـامـة لـتـوزيـع كـهـربـاء اجلـنوب
لـتـجـهـيـزهـا بـست مُـحـوالت قُـدرة
ســــــعــــــة  MVA 31,5وحـــــــسب
ُـعتـمـدة لدى ـواصـفات الـفـنيـة ا ا
مُــضــيــفــاً بــأن وزارة الـــكــهــربــاء 
الـــشــركـــة أبــرمـت عــقـــداً آخــر مع
الــشــركــة الــعـامــة لــنــقـل الــطــاقـة
الـكـهربـائـيـة لـلـمـنطـقـة اجلـنـوبـية
لـتـصـلـيح مُـحـولـة قـدرة سـعـة 63

MVA) مـؤكداً (إمـكانـيـة الشـركة
واسـتـعدادهـا لـتـلبـيـة احتـيـاجات
وزارة الــــكـــهـــربـــاء من مُـــحـــوالت
الـقُــدرة ذات الـكـــــــفـاءة الــعـالــيـة
والــتي يــتم تــصـنــيــعـهــا بــأيـادي
عــراقـيــة خــالـصــة وبـامــتــيـاز من
شركـة مـيـتسـيـوبـيـشي اليـابـانـية
ُــدة عــام وبـــضــمــان حــقــــــــيــقي 
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بيروت

ـلـكي اال قـليال مـنـهـا محـكـومـة من اخمص قـدمـبـها الى كـانت حـكومـات الـعـهد ا
رأسها بقواعد االحالف السيما حلف بغداد سئ الصيت

امـــا احلــكـــومــات مـــا بــعــد 2003 فــهي مـن صــنع اجـــنــبـي.وقــد شــكـــلت خــارج
الـعـراق.ولـيس فـيـهـا مـن الـعـراق خـوصـة من سـعـفــة نـخـلـة.وال يـجـوز ان تـسـمى
عراقيـة والعراق بر منها.وهي بريـئة منه. فللعراق بصـمة وراثية التقبل التزييف

او التقليد.
عارضة عنها حتى الندخل في حـالة الالدولة.كما سكتت الصحافة وقد سـكتت ا

الوطنية للسبب ذاته.
ان مـعـظم.من يـتحـمل مـسـؤوليـات وزاريـة او قـيادة هـو عـلى االغلـب ال تتـوفـر فيه
ـوقع الذي هو فيه وقد سكتت دول مؤثرة في الـقرار النها مستفيدة من شروط ا

وقوع العراق في هذا الوحل.
نوال. ان العراق محاط بدول تتمنى  ان يستمر الوضع العراقي على هذا ا

رحلة الصومالية. لنتفق ان نسميها با
.الذين عرفوا رحلة هذه تـستفز الوجدان الـوطني والقومي للعـراقي وصومالـية ا

معنى الدولة منذ ايام ملكهم السومري والبابلي.
ثم جاءت العصور العباسية وبغداد عاصمة االمبراطورية اجلديدة.

ظـلـمة لـكن الدولـة اجلـديدة بـزعامـة رجال وانـقـطعت اسـباب الـتطـور في الـفتـرة ا
ـلك العـربي فـيصل االول.سـرعـان ما اضـاءت.دراب ثورة الـعشـرين وحـصافـة ا

احملالت اخملربة منذ ٤٠٠ سنة مجللة باالوضار.
انهـا هي ذاتها الـدولة الـتي قاومت الظالم والـتخلـف والعبـودية.فاشـرقت انوارها
ـلك فيـصل االول احد اعـظم البـناة في على الـعالم بـعد عـشر سـنوات مـن حكم ا

التاريخ.
وكان للمعارضة الوطنية وثورة العشرين دور اساسي في بناء العراق احلديث.
لـكن االسـتقالل اجنـز بعـد ان قـدم العـراقيـون قرابـ احلـرية.بـاستـشـهاد ثـمانـية

االف مقاتل لم يكرموا حتى االن .
هم. لذا ادعو لتشكيل.جلنة وطنية لتكر

وان تسـمى اهم ساحات الشوارع باسم ساحـة االستقالل العراقي.ويكرم رجال
الثورة ومعهم رجال الدولة.فكل مرحلة لها رجالها.

وال افرق هنا ب ثائر ووزير.
وال ب زعـيم ثوري وزعيم سلـطة..فابو اجلـون هيأ الظـروف لنوري السـعيد الذي

ترأس الوزارة العراقية 14 مرة.
ـــدفــــعي رئـــيس وزراء مــــلـــكي مـــعـــتـــدل وال بـــ جـــمـــيل ا
نزل وعبـدالكـر قاسم.قـائد الـثورة اجلـمهـورية.وكـان ا
الـريــفي لـلــمـدفــعي قــد اسـتل من قــطـعــة ارض تـابــعـة
الهـالـي كـرادة مــر مـحــلـة الــعـبــاســيـة وهي مــسـقط
راسي.وكـنت اسـرح عـنـزتي فـي بـسـتـان قـصـره حـيث

يكثر العشب دون اعتراض منه. 
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ابـتـداء اقـول انـني اقـصـد بـالـعـراق
ــدة الـتي تـبــتـدأ بـثـورة ـعـاصـر ا ا
 1920الكـبرى في العـراق بوصـفها
ـعـاصـر والن ثـمـة بــدايـة لـلـتـاريخ ا
حتوالت مـؤثرة عاشـها العـراق بعد
انـدالع هــذه الـثـورة وفي مـقـدمـتـهـا
تأسيس الدولة العراقية احلديثة .
ــــيـــون  ـــؤرخــــون االكـــاد امــــا  ا
فأقصـد بهم اولئك الـذن حازوا على
شـــهـــادات في الـــتـــاريـخ تــؤهـــلـــهم
لـلــكـتـابـة في الـتـاريخ مع احـتـرامي
وتـقـديري لـلـمـؤرخ الـهـواة وغـير
احملـــتــرفـــ والـــذيـن اليـــحـــمـــلــون
شـهادات في الـتـاريخـية فـكـتابـاتهم
ـا يـحـتاجه مـهـمـة وفـيهـا الـكـثـير 

ي . ؤرخ االكاد ا
يـ العـراقي ؤرخـ االكاد ان ا
يــتــمـثــلــون بــالـذين حــصــلــوا عـلى
ـيـة في الـتـاريخ الـشـهـادات االكـاد
من اجلـامـعـات الـغـربـيـة والـعـربـيـة
والعراقية .ويقينا انه في حالة عدم
وجود جـامعـة في العـراق قبـل سنة
 1958فــــإن هـــنــــاك من تــــوجه الى
الـدول الـغـربــيـة والـعــربـيـة ومن ثم
الـدول االشـتـراكـيـة لـلـحـصـول عـلى
ـاجــسـتـيــر والـدكـتـوراه شـهـادات ا
واسـتـطـيع ان اعـدد خـمـسـة اجـيـال
ـؤرخ مـنـذ  االربعـيـنات  من من ا
الـقـرن الـعشـرين وحـتى يـومـنـا هذا
ــدرســة الــتــاريــخــيــة يــشــكــلــون "ا
ـــعـــاصـــرة " ويـــدخل الـــعــراقـــيـــة ا
ـتـخــصـصـون بـالـتـاريخ ضـمـنـهم ا

ـــــيـــــ ــــــؤرخـــــ االكــــــاد ومن ا
الــعـراقـيـ الـرواد ايـضـا  االسـتـاذ
الـــدكــتـــور مــجـــيــد خــدوري-1908
  2007الذي نـال شهادة الـدكتوراه
من جـامـعــة شـيـكــاغـو سـنـة 1938
وكان عنوان اطـروحته :"االنتدابات
فـي عـــصـــبـــة اال " لـــكــــنه قـــضى
سنوات طويلة من عمره في  تأليف
ـــســــتـــقل الـــكــــتب  عـن الـــعــــراق ا
والــعــراق اجلــمـــهــوري والــعــراقي
االشتراكي وعن حـرب اخلليج ومن
قــــبـل ذلك عـن حتــــرر الــــعــــراق من
االنتداب ونظام احلكم في العراق .
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ويـوصف االســتـاذ الـدكـتـور فـاضل
حس  1989-1914والـذي حصل
عـلى الدكـتوراه من جـامعـة انديـانا
ــتـحــدة االمــيـركــيـة في الــواليـات ا
ســـــــنــــــة  1952عـن اطـــــــروحـــــــته
وصل :دراسة وسومة :" مشكلة ا ا
فـي الـدبــلــومــاســيــة الـبــريــطــانــيـة
والـتــركـيــة والـعــراقـيــة وفي الـرأي
الـعـام "  وبــإشـراف الــبـروفــيـسـور
ف.لي . بــنـز . من االســاتـذة الـرواد
االوائل الـذيـن تـخــصـصــوا بــشـكل
ـعـاصـر مـبـاشـر بــتـاريخ الـعــراق ا
فـبـعد تـخـرجه وعـودته الى الـعراق
ـعــلـمــ الـعــالـيـة وعـمــله في دار ا
–كلـية التـربيـة فيمـا بعد وفي كـلية
االداب –جـامـعـة بـغـداد أجنـز كـتـبا
ـعـاصـر مـهــمـة في تـاريخ الـعـراق ا
مــنـــهــا  :"تـــاريخ احلــزب الـــوطــني
ـــوقـــراطي "  1963و"تـــاريخ الــــد
الـــفـــكـــر الـــســـيـــاسي في الـــعـــراق
ـعـاصـر " 1984و"سـقـوط الـنـظـام ا
لكي في العراق "  1974و"مشكلة ا
شـط الـــــعـــــرب ". 1975فـــــضـال عن
بــحـوث مــهـمــة ذات قـيــمـة عــلـمــيـة
ـتـازة تـتـنـاول جـوانب من تـاريخ

عاصر . العراق ا
ـــــؤرخــــ الـــــرواد ايـــــضــــا ومن ا
االسـتاذ الـدكتـور عـبد الـقادر أحـمد
الــــــيـــــوسف  1993-1921والـــــذي
ــــــتـــــحـــــدة درس في الــــــواليـــــات ا
االمـيـركـية وحـصل عـلى الـدكـتوراه
من جامعة شيكاغو سنة  1954عن
ـوســومــة :"دراسـة في اطــروحــته ا
احلركـة الليـبرالـية العـراقية 1908
ـاجـسـتـيـر  " 1924-وقـبـلـهـا نـال ا
من اجلـامعـة ذاتـها سـنة  1952عن

:" ثورة  1920في العراق " .
امـا االسـتاذ الـدكـتـور محـمـود علي
الــــــداوود فـــــــقـــــــد حــــــصـل عـــــــلى
ــاجـــســتـــيــرمن جـــامــعـــة جــونــز ا
ــتــحـدة –هــوبـكــنــز في الــواليـات ا
االمــيــركــيــة ســنـة  1954وعــنـوان
رســالـــته :"عــوامل ثــورة  1920في
الـعراق " .امـا اطروحـته لـلدكـتوراه
فــقــدمـــهــا الى مــدرســة االقــتــصــاد
والعلوم السياسية في جامعة لندن

ســـنـــة  1957وكـــان عـــنـــوانـــهـــا :"
الـعالقـات الـبـريـطـانـيـة مع اخلـلـيج
الـعـربي خالل الـفـترة 1890-1902
 . "ومنـذ تخرجه وتـعيـينه في قسم
الــتـاريـخ بــكــلــيـة االداب –جــامــعـة
بـغـداد وحـتى كـتـابـة هـذه الـسـطور
 2016-1-17وهـو يــغـذ الـسـيـر في
تــعـــزيــز الـــدراســات الـــتــاريـــخــيــة
الـعـراقـية والـعـربـيـة من حالل كـتبه
ومــقـاالته واسـهـامــاته في الـنـدوات
ؤتمرات العلمية ومعظمها يدور وا
حــــول دور الــــعـــــراق في اخلــــلــــيج

العربي .
وفـي الـــســـتـــيـــنــــات اجته عـــدد من
الـشــبــاب الـعــراقـيــ لـلــدراسـة في
صـريـة وفي جـامـعات اجلـامـعـات ا
االحتاد السـوفيتي الـسابق وعادوا
اجـستـير وهم يـحمـلون شـهـادات ا
والـدكــتــوراه نـذكــر مـنــهم االســتـاذ
الــدكـــتـــور فـــاروق صـــالح الـــعـــمــر
واالستاذ الدكتور كمال مظهر احمد
واالسـتاذ فـيصـل االرحيم واالسـتاذ
الــدكـــتــور عـــبــدر االمـــيــر الـــعــكــام
واالستـاذالدكـتور احـمد عـثمـان ابو
بكر واالستاذ الـدكتور هاشم صالح
الــتـــكـــريـــتي واالســـتــاذ الـــدكـــتــور
مــصـــطــفى عـــبــد الـــقــادر الـــنــجــار
واالسـتـاذ الـدكـتـور كـاووس قـفـطان
واالستاذ الدكتور عبد الرزاق مطلك
الفهد  واالستاذ الـدكتور مظفر عبد
الــله االمـ واالسـتــاذ عـبـد الـتـواب

أحمد سعيد . 
وبـعد افـتتـاح الـدراسات الـعلـيا في
الــتــاريخ احلــديث في كــلــيـة االداب
بـــــجــــامــــعــــة بــــغــــداد فـي مــــطــــلع
الـــســـبــــعـــيـــنـــات انــــضم الى هـــذه
الــدراســات نـخــبــة من  الــبــاحــثـ
ــــاجــــســـــتــــيــــر ومن ثم ونــــالــــوا ا
الـــدكــتـــوراه ومن اوائل الـــدفـــعــات
االســتــاذ الــدكــتـور مــحــمــد مــظــفـر
االدهـمي واالسـتاذ الـدكـتـور صادق
محمد السـوداني واالستاذ الدكتور
جـعــفـر عــبـاس حــمـيــدي واالسـتـاذ
الـدكـتــور صـالح الــعـابــد واالسـتـاذ
الــدكــتــور ابـراهــيم خــلــيل الــعالف
واالستاذ الدكـتور لطفـي جعفر فرج
واالسـتاذ الـدكـتـور علي شـاكـر علي
واالســتــاذ الـــدكــتــور جــاسم مــحــد
حـسـن الـعـدول  واالسـتـاذ الـدكـتـور
حس الـقهواتي واالستـاذ الدكتور
عـمـاد احـمـد اجلـواهـري واالسـتاذة
الــدكــتـــورة رجــاء حــســ حــســني
اخلـطــاب واالسـتـاذ الـدكـتـور طـالب
مــحــمـد وهــيم واالســتــاذ الــدكــتـور
طــارق نــافع احلـــمــداني واالســتــاذ
الدكـتور نـوري عبد احلـميـد العاني
واالســـتــــاذ الـــدكــــتـــور واالســــتـــاذ
الــدكــتــور مـحــمــد هــلــيل اجلــابـري
واالسـتــاذ الـدكـتـور  ابـراهـيم خـلف
العبـيدي واالستـاذ عبد الـرزاق عبد

جمعة  الذي كتب عن "حزب اجلبهة
تـحدة في العراق 1951 الشعـبية ا
وعن  " الـوحدة الـعربـية في مـناهج
ومواقف االحـزاب الـعراقـية -1921
  ? 1958واالســتــاذ الـدكــتــور تـقي
الـــبـــلــداوي الـــذي كـــتب عن  كـــامل
اجلـــــادرجـي واحلـــــزب الـــــوطــــــني
ــوقــراطـي  ومــحــمـــد حــديــد الـــد
وتــاريخ احلـزب الــوطـني الــتـقـدمي
واالســتـاذ الـدكـتــور صـالح خـضـيـر
الـــــــذي كـــــــتـب عن الــــــــقـــــــنـــــــاصل
والـدبـلـومـاسـيـ الـبـريـطـانيـ في

العراق  .
يـون الـعـراقـيون ـؤرخـون االكـاد ا
ومـــنـــذ االربـــعـــيــنـــات كـــتـــبـــوا في
مـوضـوعات مـخـتلـفـة تـخص تاريخ
ــــعــــاصــــر بـــجــــوانــــبه الــــعــــراق ا
الــــســــيــــاســــيــــة واالقــــتــــصــــاديـــة
واالجتـماعـية والـفكـرية وكـتبوا عن
الــعالقــات اخلـارجــيــة وســيــاسـات
الـــعــراق اخلـــارجــيـــة جتــاه الــدول
الــعـربــيــة ودول اجلــوار االقــلــيـمي
والــدول االخــرى .كــمـــا كــتــبــوا عن
بـعض الـشـخـصــيـات الـرئـيـسـة في
ــشـاكـل الــتي واجــهــهـا الــعــراق وا
ـوصل الـعـراق من قــبـيل مـشــكـلـة ا
ومــشـــكــلــة شط الــعــرب ومــشــكــلــة
االثوريـ ومشـكلـة االكراد .وكـتبوا
في تـــاريخ االحـــزاب الــســـيــاســـيــة
واحلــركــة الــعــمــالــيــة وكـتــبــوا عن
الـسـيـاسـة الـتـعـلـيـمـيـة والـسـيـاسة
الــزراعـــيـــة وتـــاريخ مالك االراضي
ومــشـكـلـة االراضي كــمـا كـتـبـوا عن
الـتاريـخ السـياسـي للـنفـط  وكتـبوا
عن الـعـشـائـر والسـيـاسـة والـتاريخ
االقــتـــصــادي والــفــكـــر الــســيــاسي
والـوحـدة الـعربـيـة والـليـبـرالـية في
الـعــراق وتـأسـيس اجلـيش وتـطـور
وقف من فـلسط دوره الوطني وا
ـغرب العربي وقضايـا التحرر في ا
واخلليج العربي .وفي كل ما كتبوه
نـهج العـلمي الـتاريخي التـزموا بـا
الــصــارم وطــبـــقــوه في دراســاتــهم
ـــادة وخــــاصــــة من حــــيث جــــمـع ا
والتـنصيص والـتهـميش والتـحليل
والوصـول الى استنـتاجـات محددة
ـنــشـورة اعـتــمــادا عـلى الــوثــائق ا
ـنـشـورة فـضال عن االوراق وغـيــر ا
ــذكــرات والــكــتب الــشــخـــصــيــة وا
ـــقـــابالت والــــصـــحف واجملالت وا
ومقارنتها بعضها بالبعض اآلخر .
وثـــمــة اجـــيــال اخـــرى  الحـــقــة من
ـؤرخــ  تــعـمـل الـيــوم عــلى رفـد ا
الــدراسـات الــتـاريــخــيـة الــعـراقــيـة
ــعـاصــرة بــالــكــتب والــدراسـات  ا
سـوف نـأتي الى دراسـتـهـا ودراسـة
اجنـازاتـهـا في الـكـتابـة الـتـاريـخـية

عاصر إن شاء الله . عن العراق ا

{ مؤرخ وكاتب عراقي

الـدراجي واالستـاذ الـدكتـور عـباس
عـطــيــة جـبــار  واالسـتــاذ الـدكــتـور
عـمـاد عبـد الـسالم رؤوف واالسـتاذ

الدكتور خليل علي مراد .
ــا يــجــدر ذكــره ان لــيس كل من و
ذكرناه قـد تخصص بـتاريخ العراق
عـاصر –موضـوع مقـالتـنا هذه – ا
بل ان هــنــاك عــددا قــلــيال كــتب عن
ــعــاصــر مــنـهـم االســتـاذ الــعــراق ا
الدكتور محمـد مظفر االدهمي الذي
كــتـب عن :" اجملــلس الـــتــأســـيــسي
العـراقي " واالستـاذ الدكـتور جـعفر
عـــبـــاس حـــمـــيــدي الـــذي كـــتب عن
:"التطورات السياسية الداخلية في
الـعـراق مـنـذ سـنـة  1941الى سـنـة
  " 1958واالسـتاذ الـدكـتـور سامي
عبد احلـافظ القيـسي الذي كتب عن
ياسـ الهاشـمي واالستاذ الـدكتور
ابــراهـيم خـلـيـل الـعالف الـذي كـتب
عن "السياسة التعليمية في العراق
 " 1932-1914واالسـتــاذ الـدكـتـور
نـوري عـبــد احلـمــيـد الــعـاني الـذي
كــــتب عـن الــــتــــاريخ الــــســــيــــاسي
المـــتـــيـــازات الـــنــفـط في الـــعــراق 
واالستـاذ الدكـتور عـماد احـمد عـبد
الصـاحب اجلواهـري الذي كتب عن
: مـشـكـلة االراضـي في الـعراق ومن
ثم عن قــــانـــون االصـالح الـــزراعي
واالسـتــاذ الـدكــتـور عــبـاس عــطـيـة
جــــبــــار الــــذي كــــتـب عن الــــعــــراق
والـقضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة واالسـتاذ
الـدكــتـور لــطـفي جــعـفــر فـرج الـذي
كـتـب عن عــبـد احملــسن الــســعـدون
ـلك غـازي واالسـتـاذ عـبـد الرزاق وا
عـبد الـدراجي الـذي كتب عـن جعـفر
ابــو الــتــمن واالســتــاذة الــدكــتـورة
رجـاء حـسن حـسـني اخلـطـاب التي
كتبـت عن تأسيس اجلـيش العراقي
وتــطـور دوره الــوطـني  واالســتـاذة
الـدكـتـورة سـعـاد رؤوف شـيـر الـتي
كـتبـت عن نوري الـسـعيـد واالسـتاذ
الــــدكـــتــــور عــــبـــد الــــرزاق احــــمـــد
الـنـصـيـري الذي كـتب عـن اجملددين
في الـــفــكـــر الـــســـيــاسـي الــعـــراقي

عاصر . ا
dš¬ qOł

وعلى يد من تـخرج في السبـعينات
من القـرن العـشرين درس جـيل آخر
ـؤرخـ نــذكـر مـنــهم االسـتـاذ مـن ا
ـناف شـكر الـنداوي الـدكتـور عبـد ا
الذي كتب عن الـعالقات الـعراقية –
الــســوفــيــتـيــة واالســتــاذ الــدكــتـور
اسـمـاعــيل نـوري مــسـيـر الــربـيـعي
الذي كتب " عن الفـكر السياسي في
الـعـراق خالل فـترة مـابـ احلـرب
".ومن قــــــبل ذلـك كـــــتـب رســـــالــــــته
لـلـمـاجـسـتــيـر عن :" تـاريخ الـعـراق
االقـــتـــصـــادي في عـــهـــد االنـــتــداب
الــــــبــــــريـــــــطــــــاني " 1920-1932
.واالســتــاذ الــدكــتــور خــالــد حــسن

القد والتاريخ االسالمي .
يـعـد اسـتـاذنـا الـدكـتور زكـي صالح
  1986-1908الـــــــرائـــــــد االول في
الـدراسات الـتاريـخيـة التي تـناولت
ـؤسس ـعـاصـر بل هـو ا الـتـاريـخ ا
احلقـيقي للـمدرسة الـتاريخـية التي
عرفت بـرصانتـها ودقتـها وجديـتها
وحياديتـها وموضوعيـتها .تشرفت
بـالـتـتــلـمـذ عـلى يـديـه حـيـنـمـا كـنت
طــالــبـــا في قــسم الــتــاريخ بــكــلــيــة
الـتـربـيـة في الـســتـيـنـات من الـقـرن
الـعـشــرين .حـصـل عـلى الــدكـتـوراه
وسومة سنة  1941عن اطروحته ا
:"مـنشـأ الـنفـوذ البـريـطاني في بالد
ؤرخ مـابـ الـنـهـرين " وبـإشـراف ا
الـكـبيـر الـبروفـيـسور كـارلـتون هـيز
( ( 1964 -1882االســـــــــتـــــــــاذ في
تحدة جامعة كولومبيا بالواليات ا
ـــؤلـــفــات االمــيـــركـــيـــة وصـــاحب ا
الـــشــــهـــيـــرة في الــــتـــاريخ االوربي
احلـــديث .ومـــنـــذ تـــخـــرجه وحـــتى
تـقـاعـده اجنـز الـدكـتـور زكي صـالح
كـتـبـاً وبـحوثـاً ودراسـات مـهـمة في
ــعــاصــر لــعل من تــاريخ الــعـــراق ا
ابـرزها كـتابه الـشـهيـر :" مقـدمة في
ــعـــاصــر " الــذي دراســة الـــعــراق ا
اصـــــدره ســـــنـــــة  1953وكــــــتـــــابه
:"بــريــطـــانــيــا والــعــراق حــتى عــام
 1914وهـــو دراســــة في الــــتـــاريخ
الـدولـي والـتــوسع االســتــعــمـاري "
وصدر سـنة  1968وكتـابه :"مـوجز
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نـظومـة اإلدارية من تنـاقش العـلوم االداريـة الكـثيـر من أسـاليب تـمكـ ا
اجناز واجـباتهـا في ترتـيب تصـاعدي يـبدأ من مـنظـومة الـعمل الـبسـيطة

وتنتهي عند إدارة الدولة .
ولعل أبـرز سمـات هذه األسـاليب تـتمـثل في  االنسـجام مـا ب األهداف
واالسـتـراتـيـجـيـات  وطـرق الـتـنـفـيـذ  بال تـعـارض او تـضـارب او تـداخل
ــصــانع وابــسط مـــثــال عــلـى ذلك  مــا يــدرس فـي ادارة الــشــركـــات  وا
وصوال الى ادارة الوزارة القطاعية كالـصناعة والزراعة  .. فهناك وزارة
للتـخطـيط  مهمـتهـا وضع السيـاسات الـعامة لـلدولـة في مشاريـع التنـمية
سـتـدامـة من خالل جـمع أدوار ومـواقف مـا يـطـرح في خـطة كل وزارة ا
وازنة الـعامة للدولـة في أول خطواتها  من خالل ما ..وهكذا يتم وضع ا
ـشاريع وازنـة الـتخـمـينـيـة..وجتـمع كل ما يـتـطلـب لتـنـفيـذ ا يطـلق عـلـيه ا

وازنة التشغيلية  . االستراتيجية التنموية  مقابل ا
كن مقارنته اليوم ب فـن االدارة و علمه إلجناز البرنامج احلكومي ما 
ـوازنة الـعامة  من جـهة ..وبـ ضرورات الـتعامل مقابل تـشريع قـانون ا
فـترض تـسريع خـطواته مع استـيراد  الـلقـاح جملابـهة  جـائحـة كورونـا ا

من جهة اخرى.
من خالل متابعة القنوات اإلخبارية والتصريحات الرسمية ..فإن دراسة
هـذا احلـال ومــا فـيه مـن اثـام الـتــداخل واالزدواجـيــة الـتي تـقــتل عـقــلـيـة
الـتـخــطـيط الــصـحـيح اوال وثــانـيـا جتــعل الـتـداخـل بـ أعـمــال  الـلـجـان
انية  وب تخصصة في مجلس النواب مثل خلـية االزمة الصحية البر ا
ي أمام تساؤالت راقب االكاد خلية االزمة الصحية احلكومية ..جتعل ا
مــثــيــرة  عن حــسن الــنــيــات جلــمــيع األطــراف  او تــنــافـس الــســلــطـات
ا يجعل اجلميع في النهاية التشريعية والتنفيذية وتـداخل الصالحيات 

بال تخطيط  ثابت وبال منهج عمل إلدارة االزمة الصحية .
ـنظومة ما نريد تـثبيته في هـذه  الكلمـات القصيـرة .. البد من االلتزام  
ي تـطـبيـقي ولـيس االدارة  وفق مـا يـتـفق عـلـيه فـقه اإلدارة كـعـلم  أكـاد
على وفق الـتـنـافس في مفـاسـد احملـاصصـة  حـتى  عـلى حسـاب صـحة
وجـة الثـانية من واجـهة ا فقراء الـعراق  الـذين ينتـظرون وصـول اللقـاح 

وباء كورونا  .
نـتـظـرين  لـعل وعسى  ان نقـول قـولـنـا هذا  ونـنـتـظر مـع ا
تصـل هذه الـكـلـمـات إلى من يـعـنـيـهم االمر ..ام ان
ـوقف?..لعل وعسى نفـلتـة ..باتت سـيدة ا االدارة ا
تبقى لدينـا بارقة امل ان نشـعل شمعة بدال من ان

نلعن الظالم .
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الرقم/ ٢٣ / ديون
التاريخ/  ٢٠٢١/١/٢٤

دين/ خلف حمود حباتي الى ا
ـبلغ وقـدره ١٤٤٫٤٤٧٫٦٧٥ دينـار الذي اسـتحق عـليك حيث انك لم تـسدد ا
دفـعه بتـاريخ ٢٠١٩/٢/٤ لذلك نـدعوك بـهذا الى تـسديـده خالل عـشرة ايام
نقولة من تاريخ تبليغك بهذا االنذار واال سوف نتخذ قرار حجز اموالك ا
وفــقـا لـلـمـادة اخلـامـســة من قـانـون حتـصـيل الــديـون احلـكـومـيـة رقم (٥٦)

لســـــنة ١٩٧٧ . 
مـبلغ وقدره: مائـة واربع واربعون ملـيون واربعـمائة وسبـعة واربعون الف

وستمائة وخمسة وسبعون دينار عراقي 
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تحـدة للـنقل الـعام وجتارة ـفوض للـشركـة العـربيـة ا ـدير ا دين: (مـحمـد محرز جـابر/ ا الى ا
شـتقات النـفطيـة واخلدمات النـفطيـة/ اضافة لوظـيفته) تـرتب بذمتـكم مبلغ قدره (١٢٠٫٠٠٠) ا
وجب قـرار مـحكـمة الـبداءة مـائة وعـشرون الف دوالر امـريـكي مع عشـرون الف دينـار عـراقي 
ــؤرخ ٢٠١٨/٤/٢٤ اخملــتــصــة بــالــدعـــاوى الــتــجــاريــة ذي الــعــدد (١٩٥ / جتــاريــة / ٢٠١٧) ا
وجملـهـولـيـة محل اقـامـتك تـقـرر انـذارك بـتـسديـده خالل عـشـرة ايـام من تـاريخ الـنـشر وبـخالفه
ادت نقـولة والغيـر منقولـة استنادا الحـكام ا سوف يـتخذ قرار بـحجز جمـيع اموال الشركـة ا

(الرابعة واخلامسة) من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ .
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

ـبينـة في ادناه والـعائدة الى مـديرية بـلديـة العمـارة فعلى تعـلن مديريـة بلديـة العـمارة عن اجراء مـزايدة عـلنيـة لتأجـير االمالك ا
زايدة مراجعة سكرتير الـلجنة في مقر بلدية العمارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي الراغب باالشتراك في ا
لنـشر االعالن مستصحبا معه التـأمينات القانونية البالـغة ان ال تقل عن (٥٠ %) من القيمة التقديـرية وينادى للمزايدة في الساعة
دة اعاله من تاريخ النشر وعلى قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم العاشرة والنصف صباحا في اليوم التالي النتـهاء ا
ترتبة على صـاريف ا زايدة اجـور النشر وكافة ا زايدة عطـلة رسمية يكـون موعدها اليوم الذي يـليه ويتحمل من تـرسو عليه ا ا
ـدنيـة وبطـاقة السـكن ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من ذلك مع جـلب هويـة االحوال ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. تاريخ ا
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مدة التأجير

سنة واحدة

القيمة التقديرية 
احلالية

٧٠٠٠٠٠٠ سبعة مالي
دينار

ساحة ا

٤٤٨ م ٢

لك ورقمه نوع ا

بناية حتتوي على ورشة
وعشرة محالت

وقع ا

ة الصناعية القد
 ٣٩٣/٩ نهر دجلة

ت

١

سنة واحدة ١٠٦٠٠٠٠ مليون وستون
الف دينار

٩ م ٢ حي احلس القد سياجكشك رقم ٤٦٩
قبرة جزء من العقار ٣٨٨١/ ا

٥٢حي احلس
٢

سنة واحدة ٧٦٠٠٠٠ سبعمائة
وستون الف دينار

٩ م ٢ العمارات اجلديدة جزء منكشك رقم ٤٤٩ أ
 العقار ٧٩٣٧/١٦ ابو رمانة

٣

سنة واحدة ٨٦٠٠٠٠ ثمنمائة وستون
الف دينار

٩ م ٢ العمارات اجلديدة جزء منكشك رقم ٣٩٧
 العقار ٧٩٣٧/١٦ ابو رمانة

٤
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
اخملتصة.



www.azzaman.com

Í√d « U U&≈5

توقع التقـرير أن  استمـرار جائحة
(COVID-19) فـــيــروس كـــورونــا
في الــتـأثــيــر عـلى الــتــهـديــد الـذي
يشـكله تـنظـيم داعش والقـاعدة في
الــوقـت الــذي أدى الــوبــاء أيــضـا”
إلى إعـاقـة قـوى الـقـانـون والـنـظـام

. أكثر من اإلرهابي
ونـظرا ”لـسـعـة التـقـريـر الـذي يقع
في (23) صـفـحـة وصدر بـالـلـغـت

S /) االنـكـلـيـزيـة والـفـرنـسـية بـرقم
(2021 / 6821-000342 / 23
فـــإنـــنــا ســـنــحـــاول الـــتــركـــيــز في
ــا ورد فـــيه عــلى اســـتــعـــراضــنـــا 
اجلـــوانـب الـــتي تـــتـــعــــلق بـــعـــمل
تـــنــظـــيـــمي داعش والـــقـــاعــدة في
منطقة االهتمـام والتأثير  ونقصد
بـهـا (الـعـراق وسـوريا) فـي الوقت
الـذي يــحـاول فـيه كال الـتـنـظـيـمـ
اسـتـغالل قدرتـهـما عـلى الـبـقاء في
مـنـاطق تـتـمـيـز بـفـرص االسـتـقـرار

وإعادة اإلعمار احملدودة.
 ©COVID-19® U Ë—u  W zU  dO Q

في أواخر عام 2020 كما في وقت
سابق من العام  كان تأثير جائحة
كــــورونــــا (COVID-19) ال يـــزال
ــشــهــد اإلرهــاب ســمــة رئــيــســيــة 
ومــكـــافــحــة اإلرهــاب. في وقت ظل
اجملتمع الـدولي عاجزا ”عن ايجاد
ـــقـــاتـــلــ ـــشـــكـــلـــة ا حـل واضح 
اإلرهابـي األجـانب وأفراد أسرهم
من عـــــــــوائل واعـــــــــضــــــــاء داعش
ــعـتــقـلــ في مـنــطـقـة والـقــاعـدة ا
الـــنـــزاع األســـاســـيـــة في الـــعـــراق
وســوريــا   حـيـث يـضــيف الــوبـاء
طـبـقـة أخـرى من الـتـعـقـيـد الـعمـلي
واإلحـجام الـسـياسي عن مـعـاجلته

باإلحلاح الذي يستحقه .
ويـرى الــتــقـريــر أنه مع اســتــمـرار
COVID انخـفاض الـتنـقل بسبب
 19-و قــيــود الــســـفــر وعــمــلــيــات
ــــكن ألعـــضـــاء اإلغالق  فـــانه ال 
داعش الـسفـر بـسهـولـة أو االلتـقاء
أو جــمـع األمـــوال أو الــعـــمـل بــأي
ــنــاطق غــيــر طــريــقــة أخــرى فـي ا
اخلــاضــعــة لــلــنــزاع  األمــر الــذي
يـــتــرجـم إلى صــعـــوبـــات مــعـــقــدة
يواجـهـها داعش والـقـاعدة في شن
هـجمـات عـاليـة الـتأثـيـر . ولكن في
نــفس الـــوقت يــؤكــد الـــتــقــريــر أن
تنظيم داعش يعتزم إنهاء تهميشه
مـن األخـــبــــار وأنـه مع تــــخــــفــــيف
الـقــيـود فـي مـواقع مــخـتــلـفــة  قـد
حتـــدث ســلـــســلــة مـن الــهـــجــمــات
اخملــطط لـــهــا مــســبـــقًــا. حــتى في
ــنـاطق غـيـر اخلــاضـعـة لـلـنـزاع  ا
تـــشــيــر الـــضــغــوط االقـــتــصــاديــة
والسياسـية للوبـاء إلى أن التهديد

دى الطويل. سيزداد أيضًا على ا
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أن االجتـاه االسـتــراتـيـجي لـداعش
بــقــيــادة زعــيم الــتــنــظـيـم اجلــديـد
ـدعــو(أمـيــر مـحــمـد ســعـيــد عـبـد ا
ـولى) لم يـتــغـيـر بـشـكل الــرحـمن ا
شـــديـــد. يــخـــضـع تــنـــظـــيم داعش
ــيــدانـــيــة  لــضــغــوط وقــيـــاداته ا
مــسـتــمـرة مـن عـمــلـيــات مــكـافــحـة
اإلرهــاب الــتي تـقــوم بــهـا الــقـوات
ـــــســــلــــحــــة في كـل من الــــعــــراق ا
ـا يــعـنـي أن تـخــفـيف وســوريــا 
الـقــيـادة والـسـيـطـرة داخل تـنـظـيم
داعش فـي الـــــــعـــــــراق والـــــــشــــــام
ركز سوف وتفويض السلـطة من ا

يستمر.
وتُـــعــد مـــا يـــســـمـى بـ (الـــلـــجـــنــة
ديريـة العامـة لقواطع فوضـة) ا ا
العـملـيات الـتابـعة لـداعش مفـتاحًا
إلحيـاء القدرة الـعمـلياتـية  لتـنظيم
داعـش  أمــا مـــكـــتب الـــعـــمـــلـــيــات
ـسـؤول اخلــارجـيـة لـداعش فــهـو ا
عن الـعـمـلـيـات اخلـارجـيـة لـتـنظـيم
داعش االرهــابي   والـتي يــحـتـمل
أن الـتـنـظــيم سـيـحـاول حتــقـيـقـهـا

خالل عام 2021.
ــرجـح أن يــتــجه الـــتــهــديــد ومن ا
ـمــكّن من تـنـظـيم داعش ـوجه وا ا
(ISIL) إلى األعلى ما لم يـتم قمعه
كافحة اإلرهاب. ستمر  بالضغط ا
واليزال زعيم التنظـيم (أمير محمد
ـولى)متواريا ”عن االنظار سعيد ا
وبـــعـــيـــدا ”عـن االعالم  لـــتـــجـــنب

مصير سلفه في تعقبه وقتله .
ـتــحـدث بــاسم داعش (أبـو اصــدرا
حـمـزة الـقـرشي) أربـعـة إصـدارات
صـوتـيـة في الـعام 2020 كـان آخر
إصــدار له في 18 تــشــرين األول /
أكـتـوبـر 2020 ذا مــحـتـوى عــمـلي
مـــحــــدود  وكــــشف عن اإلحــــبـــاط
عــنـدمـا أمـر أنـصــاره بـقـضـاء وقت
أقل عـــــــلى وســـــــائل الـــــــتــــــواصل
ـزيد من اجلـهد االجتـمـاعي وبذل ا
في الــهـجــمــات شـديــدة الــتـأثــيـر 
وحــــمـالت أو عــــمـــــلــــيـــــات (هــــدم
االســــوار)أي تــــهــــريـب ســــجــــنـــاء
ومـــحـــتـــجـــزي داعش واألنـــشـــطــة
ـوجـهـة ضد الـعـمـليـاتـيـة األخرى ا
اجلـمـاعات اجلـهـاديـة االخـرى مثل

القاعدة والطالبان .
تنظيم داعش في العراق والشام
يحـافظ تنـظيم داعش (ISIL) على
وجـــود ســـري إلى حـــد كـــبــيـــر في
الــعــراق واجلــمــهــوريــة الــعــربــيـة
الـسـوريــة ويـشن تــمـرداً مـســتـمـراً
ــتـد عـبـر احلـدود بــ الـبـلـدين 
ــتـــد عـــلى األراضـي الــتـي كــان و
يسـيطـر علـيهـا ذات يوم حتت راية
مــا يــسـمى بـ “اخلالفـة .”يــتــمـتع
الــتــمـرد بــدعم مــحـدود من جــيـوب

الــســكــان احملــلـــيــ الــذين لــديــهم
مـظـالم ضـد الـسـلـطـات. في ح أن
قـدرة اإلرهـابيـ عـلى شن هـجـمات
ــنــاطق احلـــضــريــة آخــذة في في ا
التناقص فإنهم يـحتفظون بالقدرة
ناطق الـريفية  على االختـباء في ا
واســتـغالل الـثــغـرات األمـنــيـة عـلى
طـــــــول احلــــــدود بـــــــ الـــــــعــــــراق
واجلـمــهـوريــة الـعــربـيــة الـســوريـة
وعــلى مـقــربــة من ســلــسـلــة جــبـال
حـــمــــرين في مـــحــــافـــظـــات ديـــالى
وكــركــوك وصالح الـــدين. وتــشــيــر
الــتــقـديــرات إلى احــتــفــاظ تــنـظــيم
ــــا مــــجــــمــــوعه (10000) داعش 
مــــــــقـــــــاتـل نـــــــشـط فـي الـــــــعـــــــراق
واجلـمـهـوريــة الـعـربـيــة الـسـوريـة.
عــــلـى الــــرغم مـن ورود أنــــبــــاء عن
وجـود الغـالـبيـة في الـعراق  إال أن
الـــضــغط الـــذي تـــمــارسه الـــقــوات
ـــســلـــحــة الــعـــراقــيــة  يـــزيــد من ا
صعوبة عمليات داعش في العراق.
مـقــارنـة مع اجلــمـهـوريــة الـعــربـيـة
الــــســـوريــــة. كـــمـــا هــــو احلـــال مع
ـنـتـسـبـ لـهـا في اخلـارج  هـناك ا
اجتـــاه داخـل داعش في مــــنـــطـــقـــة
الصراع األسـاسية نحـو الالمركزية
وزيــادة تــفــويض اتـخــاذ الــقـرارات
الـتكـتيـكيـة لكل خـليـة مسـتقلـة على
األرض. و توفر الـصحراء الـسورية
في محافـظة (دير الـزور) مالذاً آمناً
ـقـاتــلي تـنـظـيم داعش يـشـنـون من
خالله هجـمات ضـد قوات احلـكومة
الــــــســــــوريــــــة وقــــــوات ســــــوريــــــا
ـــقـــراطـــيــة (SDF) و تـــفـــيــد الـــد
التقـارير أيضاً أنـهم أقاموا عالقات
مع شـبـكـات التـهـريب الـعامـلـة عـبر
احلـدود الــعـراقــيـة. ويــؤكـد تــقـريـر
مـــــجـــــلس االمـن أنه ال يـــــزال عــــدد
قـاتل اإلرهـابيـ األجانب الذين ا
يــبــلغ عــددهـم بــآالف قــلــيــلــة داخل
مـنـطقـة الـصـراع األساسـيـة. وتـقدر
الـدول األعـضاء أنـه من احملـتمل أن
ـنطقة ـتبق في ا يتم دمج أولئك ا

واستثمارهم فيها.
قـاتل اإلرهابي وصلت تدفقات ا
األجــانب من الــعــراق وســوريـا إلى
احلـضــيض  في وقت يــواصل فـيه
اجملــتـــمع الــدولـي مــخــاوفه فـــيــمــا
يـتعـلق بـاإلفراج عن مـقـاتلي داعش
رافق أو فرارهم من االحتـجاز في ا
اخلـاضـعـة لـسـيـطـرة قـوات سـوريـا
ـقراطـيـة. ويشـيـر التـقـرير الى الـد
الصراع ب تنظيم القاعدة وداعش
حيث التزال هـيئة حتـرير الشام في
محافظة إدلب تعتقل مقاتلي داعش
بـشــكل مـنـتــظم . ومع ذلك  ال يـزال
بـــعض قـــادة داعش يـــقـــيــمـــون في
ــنـطــقــة وهي وجـهــة مــسـتــهــدفـة ا
للعديـد من مقاتلي داعـش السابق

وعــائالتـهـم بـاعــتــبــارهـا الــبــوابـة
األكثر أمانًا إلى تركيا .
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يـعاني تـنظـيم الـقاعـدة االستـنزاف
الــقــيــادي الـــكــبــيــر  مع خــســائــر
مـتــعــددة في أفــغـانــســتــان ومـالي
والصومال واليـمن ومحافظة إدلب
في اجلمـهوريـة العـربيـة السـورية.
وقـد أكـد الـتــقـريـر مـقــتل عـبـد الـله
ـعـروف أحــمـد عـبـد الــله األلـفي  ا
ـصـري أيــضًـا بــاسم أبـو مــحـمــد ا
(قـــــــــــــــــــتــل فــي ايـــــــــــــــــــران)  فـي
أغـــســطس/آب 2020 والـــذي كــان
ن مـحمـد ربيع الـظواهري نائب أ

زعيم تنظيم القاعدة . 
كــمـا وردت أنــبـاء غــيـر مــؤكـدة عن
وفــاة الـــظــواهـــري في أكـــتــوبــر /
تــشـــرين األول  من نـــفس الـــعــام 
وتـعـيـ زعـيم جـديد لـلـتـنـظـيم هو
(مـحـمــد صالح الـدين عـبـد احلـلـيم
ــعـــروف أيـــضًــا بـــاسم زيـــدان)  ا

(سيف العدل) .
ـثال ”بـ ال يـزال تـنــظـيم الـقـاعـدة 
(هــيــئـة حتــريــر الــشــام أو جــبــهـة
الــنــصـرة ســابــقـا (”بــقــيــادة (أبـو
مــــحـــمــــد اجلـــوالني) اجلــــمـــاعـــة
هـيمـنـة في شمـال غرب ـسلـحـة ا ا
اجلـمـهـوريــة الـعـربـيــة الـسـوريـة 
حيث يبـلغ عدد مقـاتليـها قرابة 10
آالف مـقـاتل  مـعـظـمـهم سـوريـون.
تـسـعى هيـئـة حتـرير الـشـام بـشكل
أكـبـر إلى تـعــزيـز سـيـطــرتـهـا عـلى
مـنـطقـة خـفض التـصـعـيد في إدلب
وتــضــغط عـــلى الــقــادة احملــلــيــ
ا يضمن لقبول سـلطة التنـظيم  
الــتــزام الــسـكــان بــنــســخــتـهــا من
الشريعة اإلسالميـة . وتعتمد هيئة
حتــريـر الــشــام/ جــبـهــة الــنــصـرة
ـالـيـة الـتي ـوارد ا سـابـقـا ”عـلى ا
حتـــصل عــلـــيــهـــا من شـــركــة(وتــد
ــدعـو لــلــبـتــرول) الــتي يــديــرهــا ا
عروف أيضًا (محمد عمر قـدير)  ا
بــاسم (أبـو عــبـد الـرحــمن الـزربي)
ومـقرهـا في  مـنطـقة الـبـاب ومعـبر

باب الهوى .
تــقـدر أربــاح اجملــمـوعــة من تـداول
الوقود والطاقة بنحو مليون دوالر
شـهـريًا. وتـفـيد الـتـقاريـر أيـضًا أن
هـيــئــة حتـريــر الــشـام تــتــحـكم في
ـسـاعـدات اإلنــسـانـيـة من تــوزيع ا
خالل كــيــان يُــعـــرف بــاسم مــكــتب
نـظـمـات يرتـبط بـ (مـكتب شـؤون ا
الـعالقـات اخلارجـيـة) والـذي يـحد
ـباشر للـبضائع على من التوزيع ا
نظمات السكان احملـلي من قبـل ا

اإلنسانية.
اجلماعة الرئيسـية األخرى لتنظيم
الـــقـــاعـــدة في مـــنـــطـــقـــة إدلب هي
(حــراس الــدين)  بـقــيــادة (سـمــيـر
ــعـروف أيـضًــا بـاسم حــجـازي)  ا
(فــاروق الــســوري) أو (أبــو هــمــام
الـشـامي)  الـذي يُـعـتـقـد أنه صـهـر
عبد احلليم زيدان  ويتراوح أعداد
مـقاتـلي تنـظـيم حراس الـدين  ب
 2000 و 2500 مــــــــقـــــــــاتـل. ومن
اجلـديــر بـالـذكـر أن تـنـظـيم حـراس
الـدين ضعف بـسـبب عدد كـبـير من
اخلـسـائـر الـقـيـادية فـي عام 2020
وطغت علـيها هـيئة حتـرير الشام 
التي تـتنـافس معـها عـلى اجملندين

. والسمعة ب السكان احمللي
هـنــاك مـجـمـوعـات إرهـابـيـة أخـرى
تــــتـــــكـــــون بـــــشــــكـل أســـــاسي من
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قـاتلـ اإلرهابـي مجـموعـات من ا
األجـانب الـذين ال يزالـون خـاضـع
لسلـطة هيئـة حترير الـشام. وتشمل
هـــذه اجملـــمـــوعـــات (لـــواء خـــطــاب
الــــشــــيـــشــــانـي) وهم مــــقــــاتــــلـــون
شـيـشـانــيـون  و(كـتـيـبــة الـتـوحـيـد
واجلــــهـــاد) وهم مـــقـــاتـــلـــو آســـيـــا
الوسطى وأيضا) ”حركة تركستان
ــعــروفـة الــشــرقــيــة اإلسالمــيــة)  ا
بــــــــــــــــاســم (احلـــــــــــــــزب اإلســالمـي
الـتـركـسـتـاني) و يـتـألف من(3000)
إلى(4500)  عــنـــصــر  ولــلـــحــركــة
مـقـرات عمـلـياتـيـة في مـنطـقـة (جبل
حـارم ) و    (جــبل الـزاويـة) جـنـوب
محـافظـة إدلب وتقوم (هـيئـة حترير
الــشـام/ الـنـصــرة سـابـقـا”بـتــنـظـيم
مــعــسـكــرات تــدريـب وتـوفــر الــدعم
الــلــوجــسـتـي لـلــمــجــمــوعـات الــتي

بايعت تنظيم القاعدة .
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يــشـيـر تـقـريــر مـجـلس االمن الى أن
عودة نشاط تنظيم  داعش االرهابي
 في الــعــراق وســوريـــا يــجــعل من
الــصـــعب تــقـــيــيم حـــجم اإليــرادات
ــتـاحـة لــقـيــادتـهــا وقـيــمـة الــنــقـد ا
ـقدرة سـابقاً بـنحو االحتــياطيـات ا
(100) مـليـون دوالر. ولـكن يـبدو أن
األمـوال اخلـاضـعـة لـسـيـطرة خـاليا
داعش فـي الــبـــلــديـن كــافـــيـــة لــدعم
ـا في نــشـاط تــنـظــيـمــات داعش  
دفوعات للمقاتل التي يطلق ذلك ا
عــلـيـهـا (كــفـاالت)  في الـوقت الـذي
تـــواصـل فـــيه خـاليـــا داعـش جـــمع
األموال من خالل االبـتزاز والتـهديد
واالخـتــطـاف لـلـحـصـول عـلى فـديـة.
كما أنهم يتلقون أمواال عبر شبكات

مالية غير رسمية من اخلارج .
ومن اجلـــديـــر بــالـــذكـــر أن األمــوال
تدفقة من وإلى مخيمات النازح ا
داخـــلــيـــا  وال ســيـــمــا في (مـــخــيم
الهـول)  عن طريق شـركات خـدمات
سجـلة كوسـيلة لدعم األموال غيـر ا
ــقـــاتـــلــ داعش وأفـــراد عــائـالت ا
ـالية وارد ا تشكـل واحدة من أهم ا
ألعـضــاء الـتـنـظـيم . كـمـا تـدعم هـذه
األمــوال تــهـريب األشــخــاص خـارج
اخمليـمات. يـتم حتويل بـعضـها إلى
ــسـتـفــيـدين في الــبـلـدان اجملـاورة ا
ـصـرفي الـرسـمي ثم عـبـر الـقـطـاع ا
ـستفيدين يتم حتويلـها الحقًا إلى ا
النهائي في اخمليمات عبر شبكات
(احلــــوالـــة) أو شــــركـــات خــــدمـــات
ـسـجـلـة. وقـد أغلـقت األمـوال غـيـر ا
ـــواقع الــــســـلــــطـــات الــــتـــركــــيــــة ا
اإللــكــتــرونــيـــة لــثالثــة حــواالت في
تــركــيــا تــربــطــهم صالت مــزعــومــة
بــتـمـويل تـنـظــيم الـدولـة اإلسالمـيـة
وهي كل من (الـــهــرم لـــلــصـــرافــة –

واخلالدي للصرافة  –وشكشك ).
كــمـا يـتم تـمـويل تـنـظـيـمي الـقـاعـدة
وداعـش مـن خـالل أفــــــــــراد في دول
مــــخــــتــــلــــفـــة مــــثل : بــــاكــــســــتـــان
وإنـــدونـــيــســـيــا   الـــتي اعـــتـــقــلت
تورط سلطاتها  عدد من األفراد ا
في تمـويل اإلرهاب وجتـميـد أصول
أفــراد وكـيـانــات مـحـددة (اجلــمـاعـة
اإلسالميـة وجمـاعة أنـشاروت دواله
) اإلنــدونـــيــســيــة فـي نــهــايــة  عــام

.2020
القي القبض على امرأة أمريكية في
نوفـمـبر 2020 بتـهم  من ب أمور
ـالي لهـيـئـة حتـرير أخـرى  الـدعم ا
الشام  بعد أن أرسلت ما ال يقل عن

18 دفعـة مالـية إلى زمـيل أو قريب
ألحـد مـقـاتـلي هـيـئـة حتـريـر الـشام
في تـشرين األول / أكـتـوبر 2020.
وفي اســتـرالـيـا  حـددت الـسـلـطـات
ة تاجـرًا أستـراليًـا لألحجـار الكـر
يــبــلغ من الــعــمـر 30 عــامًــا  وهـو
أحــمـد لـقـمـان طــالب  السـتـخـدامه
نــشــاطه الــتــجــاري  الـذي يــشــمل
الــتـــجــارة الـــدولــيــة فـي األحــجــار
ة  لدعم القـاعدة. كما يجري الكر
تـمـويل تـنـظـيـمي الـقـاعـدة وداعش
عن طـــريـق اســـتـــخـــدام الـــعـــمالت
ــشـفـرة (بـيـتــكـوين)  حـيث الـقت ا
الــســـلــطـــات الــفــرنـــســيــة  في 30
سـبــتـمـبـر 2020 الـقـبض عـلى 29
شخـصًا يـسعـون إلى تمـويل هـيئة
حتريـر الـشام عـبر شـراء كوبـونات
بالغ شفرة (بيتكوين)  العمالت ا
صغيرة نسبيًا في متاجر التبغ في
جـــمـــيع أنـــحــــاء فـــرنـــســـا تـــمـــكن
ـسـتـفـيـدون في الـعـراق وسـوريا ا
من اســتـرداد األمـوال بــعـد اسـتالم
رمز يتم إرسـاله عبر رسـائل نصية

مشفرة.
ــتــحــدة   في أعــلــنت الـــواليــات ا
اغــســطس 2020 تــفـــكــيك خـــلــيــة
اســتـخـدمت الـتـمــويل الـسـيـبـراني
لـــتــوجـــيه األمـــوال لــدعـم تــنـــظــيم
الـقاعـدة . قـامت الشـركـات التـابـعة
لـــتـــنـــظـــيم الـــقـــاعـــدة في ســـوريــا
بتشغيل شبكة بيتكوين باستخدام
قــــنـــوات Telegram ومــــنــــصـــات
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعـي األخــرى
لـلحـصـول على تـبـرعات بـالـعمالت
CO- ــشــفــرة  كــمــا كــان لــوبـاء ا
VID-19 تــــأثـــيــــر عــــلى تــــمـــويل
اإلرهاب. وال يزال يُـعتقـد أن تنظيم
داعش االرهـــابي  عـــلى الـــرغم من
ـته اإلقلـيمـية  يـلعب دورًا في هز
شبـكات غسـيل االموال باالسـتفادة
من مبيعات التراث الثقافي واآلثار

واالجتار بالبشر.
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ـقــاتـلـ األجـانب ال تــزال قـضـيـة ا
وأفراد أسـرهم  تشـكل مصـدر قلق
لــــلـــمـــجـــتـــمع الــــدولي مع تـــزايـــد
عـمـلـيـات الـهـروب من الـسـجون او
مـخـيـمـات االحـتـجـاز هـذا الـتـحدي
مُــلِح من الــنــاحــيـتــ اإلنــســانــيـة
واألمنية  لكن التصدي له ثبت أنه
صـعب ســيـاسـيًــا ومـعــقـدًا عـمــلـيًـا

بسبب وباء كورونا .
 ويـقــلـل تـقــريــر مــجــلس االمن من
قـدرة تــنــظــيم داعش عــلى تـنــفــيـذ
حـملـته (هـدم االسـوار)  الـتي اعلن
عنهـا  (أبو حمـزة القرشي) في 18
أكـتــوبـر / تـشـرين األول 2020 في
بـيـانه الذي أكـد فـيه األمـر الـزجري
الـــذي أصـــدره ســـابــقًـــا أبـــو بـــكــر
الــبـغـدادي بـإعـطــاء األولـويـة لـهـذا
الـــتـــكــتـــيك ألن قـــدرات الــتـــنـــظــيم
اللـوجستـية قـد ال تتمـكن من تأم
واســـتــيـــعــاب عـــديــد الـــفــارين من

عناصر التنظيم .
الـتـقـريـر يـعـود ويـؤكـد علـى وجود
نـوايــا لــتــنــظــيم داعش خـالل عـام
2021 عــــلى بـــنــــاء الـــقــــدرة عـــلى
الـــتــخــطــيط لــعـــمــلــيــات الــهــروب
ومــسـاعـدة الــهـاربـ الــتي نـفـذهـا
فـرع الــتـنـظـيم في أفـغـانـسـتـان في
أغــــــســــــطس / آب 2020. وحـــــذر
تـقريـر مـجـلس االمن بـشكل واضح
من أن معـسكـرات النـزوح الداخلي
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ــنـــطــقــة ومـــرافق االحــتـــجــاز فـي ا
الـرئــيــســيــة لــداعش  وخــاصـة في
شمال شرق سوريا (مخيم الهول أو
احلول) الـذي حتـرسه قوات سـوريا
ـقراطـيـة (قسـد) تـمثل تـهـديدا الـد
كـامنـا  واخملـيم يعـتـبر هـو الـبقـايا
األخــــــيـــــرة من “اخلالفـــــة فـي وقت
انـــخــفض عــدد حـــراس اخملــيم  من
(1500) عــنـصــر في مــنـتــصف عـام
2019 إلى (400) عنـصر في أواخر

عام 2020.
اليزال مخـيم الهول يحـتوي على ما
يـقـرب من (65000) شـخص وهـذا
ـقـصودة  أكـبـر بـكـثيـر من سـعـته ا
وهـــــنـــــاك (10000) امـــــرأة وطـــــفل
أجنـبي في ملـحق (مخـيم احلول أو
الــهـول)  ويــقـال إن بــعض الــقـصّـر
يــتم تــلــقــيـنــهم واعــدادهـم كـعــمالء

مستقبلي لداعش.
وأشــار الـــتـــقــريـــر الى نــقـل بــعض
ـتـطـرفـات في الـنـسـاء األجـنـبـيـات ا
تـــمــوز / يــولــيــو 2020 من مــخــيم
الـــهــول إلـى (مــخـــيم روج) في ريف
احلـسـكـة الـشـمـالي بـعـد تـوسعـته .
ويـشـيــر الـتـقـريـر مـجـلس االمن الى
أنه  اإلبالغ عن (تـكلـفـة التـهريب)
من (مخـيم روج) إلى وجــــــهة آمـنة
ا بنـحو (14000) دوالر  مقـارنة 
يــــــــتـــــــراوح بـــــــ (2500) دوالر و
(3000) دوالر من (مــخـيم الــهـول) 
علما  ”أن تقرير مـحلس االمن يقدر
أن هـناك مـا يـقرب من (11000) من
مقاتلي داعش الذكور محتجزين في
هــــذا اجلـــزء من ســــوريـــا  مــــنـــهم
(1700)  مــقـاتل إرهــابي أجــانـبي 
و(1600)  عـــــــــراقي و (5000) من
سـوريـا وحوالي (2500) مـجـهولي
اجلـنـسـيـة كـمـا يـوجـد نـحو (100)
قـــاصـــر مـــحـــتـــجـــزون في (مـــخـــيم
الصـور) الـذي أنشـأته قوات سـوريا
قـسد ”بـعـد مـعـارك ـقـراطـيـة “ الـد

الباغوز .
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يـشـيـر تـقـريـر مـجـلس االمن الـدولي
الى أن هـنـاك إمدادات مـسـتـمرة من
األسلـحة والعـتاد تصـدر للمـنظمات
اإلرهابية (داعش) و(القـاعدة/ هيئة
حتـريـر الـشـام الـنـصـرة سـابـقا? (”
بــاإلضـــافــة الى مـــا يــحــصـل عــلــيه
التـنظيـمان االرهـابيان من األسـلحة

ستولى عليها . سروقة أو ا ا
ويـؤكـد التـقـرير أن تـنـظـيمي داعش
ــتـلــكـان وهـيــئـة حتــريـر الــشـام  
الـــقــدرة عــلـى تــصـــنــيع االســـلــحــة
الــتــقـــلــيــديــة أو تــعــديل االســلــحــة
ـسـتـخدمـة وتـطـويرهـا بـحـسب ما ا
ا تـتـطـلـبه عـمـلـيـاتـهم االرهـابـيـة  
يــجـــعـل تـــعـــقب مـــصـــدرهـــا أكـــثــر
ــثـال أن صــعــوبـة. وعــلـى ســبـيـل ا
هيئة حتريـر الشام في إدلب تمكنت
من تصـنيع قذائف هـاون عيار 120
مـلم محـلـياً  فـضالً عن بـنادق عـيار
12.7 مــلم 108 * مــلـم. وتــعـــتـــبــر
مـــنــطـــقـــة (جـــبل حـــارم) في إدلب 
مــــركـــــزًا لــــتــــجــــمــــيع األســــلــــحــــة

وتخصيصها. 
ويــولي الـــتــنــظــيــمــان االرهــابــيــان
اهــتــمــامـا ”كــبــيـرا ”في اســتــيـراد
مــعـدات الـرؤيـة والــرصـد احلـراريـة
وهـــذا يــدل عـــلى أن الــتـــنــظـــيــمــان
سيحـاوالن القيام بـعمليـات ارهابية
ليلية وكذلك عمليات القنص الليلي.
استـلم التنـظيمـان مجمـوعة واسعة

من معدات البصريات احلرارية من
ا ـصـنـعـة   مـخـتـلف الـشـركـات ا
في ذلـك مـنـاظـيـر بـنـادق الـتـصـويـر
Dedal-NV ) احلـراري من أنواع
و Saim و Pulsar Apex) وكـلـهـا
مـــــخــــصـــــصــــة أصـالً لــــلـــــصــــيــــد
ـدني و شــراؤهـا واالســتـخــدام ا
مـن الـــــــرفــــــــوف في اخلـــــــارج و
تـهـريبـهـا عـلى دفعـات صـغـيرة إلى

سوريا عبر إدلب.
كــمــا  رصـد تــقــريــر مــجــلس االمن
الـــــدولي  زيـــــادة في اســـــتــــخــــدام
الــتــنــظــيــمـات اإلرهــابــيــة (داعش)
و(الـقــاعـدة/ هــيـئــة حتـريــر الـشـام
الـنــصــرة سـابــقــا أجـهــزة اإلرسـال
ـســتـوردة الـتي تـعـمل الــتـجـاريـة ا
بـــالــتــحـــكم الالســـلــكي ومـــفــاتــيح
األشعـة حتت احلمراء الـسلـبية في
ــتـفــجـرات تـصــنــيع واســتـخــدام ا
والــعـبــوات الـنــاسـفـة وااللــغـام في

العراق وسوريا ..
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من خـالل مـا ورد في تــقــريــر فـريق
الـدعم الـتحـلـيـلي ورصـد اجلزاءات
قدم الى مـجلس االمن الدولي في ا
 3 شـبـاط 2021 بــشـأن تــنـظــيـمي
(داعـش) والــــقــــاعــــدة (الــــفــــقــــرات
اخلـــاصـــة بـــالـــعـــراق وســـوريـــا) 
ـكــنــنــا الـتــوصل الى أن تــنــظـيم
داعش لــديـه الــقــدرة عــلـى الــقــيــام
بعمليات ارهابية بسبب ما يتوافر
عليه من احتــياطيات نـقدية مـقدرة
ســابـقــاً بــحــوالـي  (100) مــلــيـون

دوالر.
بـاإلضـافة الى مـا يـحـصل عـليه من
تدفقة من وإلى مخيمات األموال ا
الــنـازحـ داخـلـيــا  وال سـيـمـا في
(مخـيم الـهول)  عن طـريق شبـكات
(احلوالة) كـما يتم تـمويل تنـظيمي
الـــقـــاعــدة وداعش مـن خالل شــراء
ـــشـــفـــرة كـــوبـــونــــات الـــعـــمـالت ا
(بـيتـكـوين) أو ما يـعـرف بالـتـمويل

السيبراني .
في ح أن تـنظـيم القـاعدة  يواجه
حتـديًا جـديـدًا وملـحًـا فيـمـا يتـعلق
بقيادته وتوجهه االستراتيجي بعد
فـتـرة استـثـنائـيـة من تنـاقص كـبار
قادتها في مواقع مـختلفة. في وقت
اليـزال فيـه  اخلالف العـقـائـدي ب
تــنــظــيــمي داعش وهــيــئــة حتــريـر
الـشــام/الـنـصـرة سـابـقـا ”مـسـتـمـر
وآخـذ بــالــتــصــاعــد  حـيـث التـزال
هــيـئـة حتـريـر الــشـام في مـحـافـظـة
إدلب تـعـتـقل مـقـاتلـي داعش بـشكل

منتظم. 
ويـبدو أن هـنـاك إمـدادات مسـتـمرة
مـن األســـلـــحـــة والـــعـــتـــاد تـــصــدر
لــلـتــنــظــيـمــات اإلرهــابــيـة (داعش)
و(الـقــاعـدة/ هــيـئــة حتـريــر الـشـام
الـنــصـرة سـابـقـا بـاإلضـافـة الى مـا
يحصل عليه التـنظيمان االرهابيان
ستولى سـروقة أو ا من األسلحة ا
عــلـيــهـا  كــمـا يــولي الــتـنــظـيــمـان
االرهــابـيـان اهـتــمـامـا واسـعـا ”في
اسـتــيـراد مـعـدات الـرؤيـة والـرصـد
احلـــــراريــــة. وهــــذا يـــــدل عــــلى أن
عمـليات الـقنص اللـيلي والهـجمات
الــلـــيــلـــيــة ســـتــكـــون هي الــســـمــة
الرئيسية للهجمات االرهابية خالل

العام 2021.

{ لواء دكتور بحري متقاعد
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الفـكري و االقتـصادي و االجـتماعي
الــــذي تـــراه مالئــــمـــاً لـــهـــا.      3-
اليــجــوز احلــاق اي جــزء من اقــلـيم
دولـة بـدولـة اخـرى و اليـجـوز ضـمه
الـيــهـا اال بـاســتـفــتـاء شـعــبي لـذلك
ـراد فـصله.              4≠ ال اجلـزء ا
يـجــوز اليـة اقــلـيــة عـرقـيــة كـانت ام
ديــنـيــة ام طــائـفــيــة ام غــيـر ذلك ان
تـنتـزع لـنـفـسـهـا دولـة مـسـتـقلـة عن
دولة االصل ,و تـنفـصل عـنهـا باسم

صير حق تقرير ا
ـصـير من اجنح ويـعـد حق تقـريـر ا
ـبـاد الـتي تـرسـخت بـعـد احلرب ا
ــيـة الــثـانـيــة و الـتي ادت الى الـعـا
مــسـاعـدة حـركـات الـتـحـرر الـوطـني
في انــتـزاع اســتــقاللــهـا وهــو يــعـد
كذلك من اجنح االسس التي تضمن
تـنمـيـة العالقـات الـودية بـ الدول,
ـا يعـكر وال سـيمـا اذا كـان علـمنـا 
صـفـوة هـذه الـعالقـات هـو مـصادرة
هـــذا احلق بــالــنــســبـــة لــكــثــيــر من
الـــــــشــــــــعـــــــوب مـن قـــــــبـل الـــــــدول
االسـتعـماريـة سـابقـاً وتدخل الـقوى
الكبرى حاليـاً في الشؤون الداخلية
لـــلـــدول الــصـــغــرى وبـــخـــاصــة في
اخــتــيـارهــا النـظــمــتـهــا الــسـيــاسـة
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ـــا ســــبق ان مـــبـــدأ لـــكـن رغم كل 
صـيـر" ما هـو اال حق اريد "تـقريـر ا
فـهو مـنه بـاطل في بـعض االحـيـان ,

بـالــضـرورة تـفـسخ الـنـظـام الـدولي
ـعــاصـر ,واال اصــبـحت امــال ايـة ا
اقـلـيـة عـرقـيــة او ديـنـيـة او طـائـفـة
داخل اية دولة او امـة هي من قبيل
ـــشـــروعـــة الـــتـي جتــد احلـــقـــوق ا
ضـالـتـهــا في الـتـمـسك بــالـتـفـسـيـر
وبــعــبـارة ــتــعــسف لــهــذا احلق , ا
ـصــيـر ال اخـرى فــان حق تــقـريــر ا
يــــعــــنـي بــــحــــال من االحــــوال حق
كن ان يـقر االنـفصـال  واكثـر مـا 
بـه لالقـــلـــيـــات هـــو حــقـــهـــا في ان
تـسـخـدم لــغـتـهــا وان تـكـون بـعض
ــــؤســـــســــات الــــتي تـــــعــــبــــر عن ا
اوضاعهـا اخلاصة في اطـار الدولة
الـواحدة ,وتـلك حقـوق يـفـترض ان
عــلى كل دولـة ان تــوفـرهـا لـالقـلـيـة
الـــتي تــعــيـش بــ ظــهـــرانــيــهــا و
تــشـــتــرك مـع االكــثـــريـــة بــحـــقــوق
ـواطـنــة واذن فـلــيس لالقــلـيـة – ا
ـــصــيــر  –ان بــاسـم حق تــقـــريــر ا
تـنـتـزع لـنفـسـهـا دولـة مسـتـقـلة عن
دولة االصل .من ثم فـان ما يـخلص
الـــيـه في حتـــديـــدنـــا حلق تـــقـــريــر
ــــكن االهــــتـــداء الــــيه ــــصـــيــــر  ا

باالهداف التالية: 
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1- حق الــــبـــــلــــدان و الــــشــــعــــوب
ـسـتـعـمـرة في الـتـحـرر وتـأسـيس ا

ستقل. كيانها الوطني ا
2- حـق الـــشــــعـــوب في اخــــتـــيـــار
نــظـامــهــا الـســيـاسـي و مـنــهـجــهـا

نـظمة فهـو يعني بـداهة ان تـعمل ا
عـــلى كــفـــالــة هـــذا احلق لالقـــالــيم
تمتعة ستعمرة و للشعوب غير ا ا
باستقاللها الـذاتي لضمان حريتها
في اخـتـيـار نـظــامـهـا الـسـيـاسي و
االجتماعي الذي تراه مالئماً لها. 
حـيـث ذهـبت اجلـمـعـيـة الـعـامـة في
ــضــمــون حق تــقــريــر حتــديــدهـــا 
صيـر في اتفـاقية حـقوق االنسان ا
عـام 1948وفـي بــرتــوكــول حــقـوق
االنـســان لـلــحـقــوق الـســيـاســيـة و
دنـية و االقـتصاديـة و التـعليـمية ا
1966 عـــلى انه : ((حق الـــشــعــوب
في اخــتــيــار نــظـامــهــا الــســيـاسي
وطـــريق تـــقــــدمـــهـــا االقـــتـــصـــادي
واالجــتـمــاعي و الــثــقـافي بــحــريـة

ودون تدخل خارجي)).
غـــيــر انه يــنـــبــغي ان حـق تــقــريــر
ا ترد صـير لـيس حقـاً مطـلقاً ,ا ا
ــقــصـود به عــلـيـه قـيــود اذ لــيس ا
مـثالً ان يـحــطم الـوحـدة الــوطـنـيـة
لـلـدولـة ,وتـبــعـاً فـهـو اليـطـبق عـلى
االقـليـات الـتي حتيـا في كـنف دولة

موحدة. 
وعــلــيـه فــانه يــجـب ان نــفــرق بــ
الـعالقـات الـتي يـجب ان تـقـوم بـ
دولة و اخرى ,وب العالقات التي
تـقــوم داخل الــدولــة الــواحــدة بـ
الــشــعب و حــكــومـته ,وبــديـهي ان
ـصــيـر عـلى تـطــبـيق حق تــقـريــر ا
عـالقـة الـشـعب بـحـكـومـته سـيـعـني

فـــيه ســلـــبــيــات و عـــيــوب و يــولــد
كــوارث وخـــيــمـــة عــلى الـــصــعـــيــد

الدولي و الداخلي: 
1-  عــلى الـــصــعــيــد الــدولي: فــقــد
اسـتـخـدمــته الـقـوى االســتـعـمـاريـة
عــلى نـحـو مـخــالف تـمـامـاً ,بـحـيث
اصبـح نقـمة بعـد ما حـسبـته الدول
ـهد الـطريق الـصغـرى نعـمة. النه 
لدول االسـتـعمـار احتالل دول حتت
شـعـار ( نـحن قـوات حتـريـر ولـسـنا
) وهذا ما استخدمته فرنسا فاحت
من احـــتالل اجلـــزائـــر وســـوريـــا و
لبنان فضال عن ذريعة بريطانيا في
احــتالل الـعــراق واخلـلـيـج الـعـربي
عـقب الـثــورة الـكـبـرى عــلى الـدولـة
الــعــثـمــانــيــة .وايـضــا يــســاعـد عل
تــشــجــيع احلــركــات االنــفــصــالــيــة
بــدعــوى االعـــتــراف لــشــعــوب تــلك
ــصـيـر.     الـبــلـدان بــحق تـقــريـر ا

          
2- عـــلى الــصـــعـــيــد الـــداخــلي: ان
ــصـيــر عـلى تـطــبـيـق حق تـقــريـر ا
عالقـة الـشـعب بـحــكـومـته سـيـعـني
بــالـضـرورة تـفـسـخ الـنـظـام الـدولي
عاصر ,والصبحت امال ايـة اقلية ا
عرقيـة او دينية او طـائفة داخل اية
دولـة او امه هي مـن قـبـيل احلـقـوق
ـشـروعـة الــتي جتـد ضـالــتـهـا في ا
ـتعـسف لـهذا الـتـمسك بـالـتفـسـير ا
احلق ,وبـــعـــبــارة اخـــرى فـــان حق
ــصـيـر ال يـعــني بـحـال من تـقـريـر ا
االحـوال حق االنـفـصال  ,واكـثـر ما
كن ان يـقر به لالقلـيات هو حـقها
في ان تـسـتـخـدم لـغـتـهـا وان تـكـون
ـؤســسـات الـتي تــعـبـر عن بــعض ا
اوضاعـها اخلـاصة في اطـار الدولة
الـواحدة ,وتـلك حـقـوق يـفـترض ان
عـلى كل دولــة ان تـوفــرهـا لالقــلـيـة
التي تعيش ب ظهرانيها وتشترك
واطنة ,واذن مع االكثرية بحـقوق ا
فـليس لالقـلـية  – باسم حـق تقـرير
صـير  – ان تـنتـزع لنـفـسهـا دولة ا

مستقلة عن دولة االصل.
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عن هــذه اخلـروقــات وبـكل الــوسـائل
تاحة .  ا

3- فــي واحـــــــــــــــدة مــن حـــــــــــــــوادث
التـجـاوزات والسـرقة  ,قيـام  حراس
هـذه الدولـة بـسـرقة  6400راس غنم
ـلكون سوى هذه من اناس فقراء ال 
احلــيـوانــات مــصـدر عــيــشـهم  ,وفي
وضح النـهـار وبـكل جراة  ,اال يعـني

ذلك استهتار بحقوق االخر?. 
4- عــدم امــكــانــيــة الــســيــطــرة عــلى
ـنافـذ غير نـافذ احلـدودية بـسبب ا ا
الـرسـمـيـة ويـدهـا الطـولى فـي جتارة
غــيــر رســمــيــة  ,اجــهــضت الــقــطــاع
زارع الزراعي وافقرت الفالح وا
بشـكل تـعـالت صرخـات الـفالح من
تــعــسف الــتــجــارة اخلــارجــيــة غــيـر
الرسميـة فهل عجزت الـدوائر االمنية

عن حماية التجارة اخلارجية) . 
5- عالمــات الـبـحــريـة الــتي وضـعت
ــيــاه الــعــراقـــيــة والــهــدف هــو فـي ا
اجـهاض مـيـناء الـفـاو الـكبـيـر والذي
حتـاول دول مـجــاورة ا جـهـاض هـذا
ــهم لالقــتــصــاد ــرفق احلـــيــوي وا ا

الوطني العراقي . 
6- يـقال ان بـعض احلـقـول النـفـطـية
ـشـتـركـة  ,يـجـري اســتـثـمـارهـا من ا
الـــطـــرف االخـــر في حـــ ال يـــســـمح
للـعـراق باالسـتـثمـار او هـو تلـكؤ من
الطـرف العراقي .وهـذا يدعـوا تهـيئة
االمكانيات من وزارة النفط الستثمار

عـــــــديــــــده ابـــــــرزهـــــــا الــــــوســـــــائل
الـديـبـلــومـاسـيـة وهـذه مـهـمـة وزارة
عنية وعلى اخلارجية  ,والوزارات ا
هذا االساس سـيتم طرح امـثلة نامل
من احلــــكــــومــــة اتــــخــــاذ اجـــراءات
حـاســمـة وصــارمـة بـحق اخملــالـفـ
وخارقي الـقـانون  ,فالـقـانون قـانون
وليس الحـد سيـادة على الـقانون بل
السـيادة لـلقـانون اوال واخـيرا  ومن

ب خروقات دول اجلوار :
1- التجاوزات على احلدود البحرية
ــائــيـة لــلــعـراق بــهــدف تــسـويف وا
ـتـعـثــر بـقـصـد  ,’ان مـيــنـاء الـفــاو ا
مــنــافـع مــيــنـاء الــفــاو الــكــبــيــر هي
لـلـعـراق ولـلــعـراقـيـ وبـالـتـالي هي
مـصـلـحـة بــلـد وشـعب كـامل فـبـمـاذا
يـنــفـعـنــا االجـنـبي الــذي ال يـهـمه اال

مصاحله . 
ـبــرمج عــلى احلـدود , 2- الــزحف ا
ـواقع حــيث حـدث  ذلـك في بـعـض ا
,كما اشـارت التـقارير الى ذلك زحف
دولـة جارة مـعـروفة لـلـعراقـيـ على
ـسـافـة تـتـجاوز احلـدود الـعـراقيـة 
30 كم  ,ان الــــســــكــــوت عـــلـى هـــذه
التـجاوزات يشـجع هذا الـطرف على
االستـمـرار في ظل  نـفـوذ ه  الواسع
في الـــعـــراق ,وهـــو مـــالم يـــشـــهـــده
الـــعـــراق عـــبــر تـــاريـــخه الـــطــويل .
وبــــالـــتــــالـي البــــد من اســــتــــرجـــاع
ـتـجاوز عـليـها والـتوقف سـافات ا ا

ـــواطن هــو مـن يــنـــتــمي الـى بــلــد ا
بـعــيـنه ويـحــمل جـنـسـيــته ويـعـيش
بـخــيـراته   ,وأيـا كــان وفي اي بــلـد
ــواطـن  حــريــصـا يــجب ان يــكــون ا
عـلى وحـدة بـلـده وسـيـادته وحـقـوق
الـــبــــلـــد الـــســــيـــاديــــة مع االطـــراف
اخلـارجـيـة مـهـما كـانت  الـعالقـة مع
قـصود  بـها هذا  الـطـرف او ذاك وا
دول هي اجـنبـيـة مهـمـا كانت قـريـبة
تبقى او مهـمـا كانت الـعالقـة معـها ,
والـى الــنــهـــايــة اجــنـــبــيــة  ,ولــيس
ــواطن هـو ـســتـوى الــوطن. امـا ا
ذلك االنسان الذي والئه الى وطنه و
يـجـسـد ذلك من خالل مـا يـقـدمه هذا
واطـن من خدمـات الى بـلـده سواء ا
كـان مـواطنـاً عـاديـاً ام مـسـئـوالً على
مــسـتــوى الــدولـة ولــديه الــقـدرة من
ــا يــســتــطــيع ان خالل مــوقــعه   ,
يـــخـــدم وطـــنه ويـــدافع عـن حــقـــوقه
فكيف يعرف فالن وطنيا  ,اليس من
خـالل والئـه واخـالصـه لــــــــلــــــــوطن?
وعـنــدمـا يـكـون مــسـئـوال وفي مـوقع
القرار تـكون مسـئوليـته اكبر . وهذا
هـــو ديــدن  اخملــلـــصــ لــبـــلــدانــهم
ومهما كانت انواع النظم السياسية
هـناك  ,اخـتـلـفـنـا او اتـفـقـنـا مـعـهـا ,
ـشتـركات توجب مشـتركـات  وهذه ا
وحدة الـكلمـة عند تـعرض الـبلد الى
خطر خـارجي  وللدفـاع عن البلد من
اخملــــاطـــر هــــنــــاك  وســـائل وادوات

هــذه احلـقــول بــالـتــنـســيق الــضـامن
حلقوق العراق .

7- العـراق بـلد زراعي  وسـار شـوطا
بــعـيــدا في الــصـنــاعـة لــوال احلـروب
ـــتـــوالــــيـــة الـــتـي ادت الى انـــفـــاق ا
عــســكــري كـبــيــر وتــراجع الــتـنــمــيـة
االقـتصـاديـة واالجـتمـاعـية  ,وخروج
الــقـطــاعـات االقــتـصــاديـة الــعـراقــيـة
وبـــإصــرار مـــبــرمـج بــحـــيث اضــرت
زارعـ والفالح بسبب صالح ا
عــدم االلــتــزام بــقــرار وزارة الــزراعـة
ــنع اسـتــيـراد 23 مـادة الــعـراقــيـة 
بــدئت بــاخلـيــار وانـتــهت بــالـبــطـيخ
ــائـــدة واألســمــاك وشـــمــلت بـــيض ا
النهرية والبحـرية والدجاج واللحوم
ولكن هنـاك منافذ عـابرة غيـر رسمية
متنفذه تفرض نفسها بقوة السالح ,
فــاين احلــمــايــة الـوطــنــيـة لــلــمــنـتج
ــاذا هـــذا الـــتـــواطـــئي, الـــعـــراقـي و
الـعـراق ال يحـتـاج الى االسـتـيـراد لو
اتــخـــذت قــرارات حــاســمــة وفــاعــلــة
ـتــجــاوزين عــلى قـرارات وحــوسب ا
ـعـنــيـة كـوزارتي الـزراعـة الـوزارات ا
والــصـــنــاعــة  ,الى مــتـى االنــبــطــاح
ــصـلـحــة في احلـاق لألخــر ومـاهي ا
ـــســـتــمـــر في االقـــتـــصــاد الــضـــرر ا
الـــعــراقي. كل ذلـك حــصل ويـــحــصل
وليس لـلحـكومـة ردود فعل عـلى هذه
الـــتـــجــاوزات  ,فـــمن يـــرد ويـــطـــالب
ويـــفـــاوض عـــلى حـــقـــوق الـــعــراق ,
سـئـول نـتمـنى ان يـطلع الـسـاده  ا
في احلــكــومــة ويــتــخــذوا الــقــرارات
واالجراءات الـفعـالة ليس بـالكالم بل
بــاألفــعــال ويــكــفي مــحــابــاة لـدول ال
تـعـتـرف اال بـقـومـيـتـهـا وال تـعـيـر اي
اهـتــمـام   ال ي مــكـونـات اخــرى كـمـا
يــعــتـقــد بــعض اصــحــاب الـوالءات .
نـامل ان يـظـهـر من هـو حـريص عـلى
مصلـحة البلـد ويثيـر ما يجب اثارته
هدورة او الستعادة حقوق العراق  ا

التي في طريقها الى الهدر .
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وقـيل عن الـلـسان الـذي ب رء بـ فـكيه) ا (مـقـتل ا قـالت العـرب قـد
الــشيء الـــكــثــيـــر من قــبـــيل (لــســانـك حــصــانـك ان صــنــته الــفــكـــ
بـعـنـاويـنهم لـكن الـغـريب ان الـعامـلـ في الـشـأن الريـاضي صـانك...)
يتجاهل الكـثير منهم هذه احلكم في ظل فوضى اطالق الكالم اخملتلفة
الـريـاضيـة والـقانـونـية عـلى عـواهـنه دون التـحـسب لتـداعـياتـه احملتـمـلة
وحتى دون الـتفكير بأن مـا يصدر عن بعضـهم من تصريحات واالدبية
الن هـذه (مــجـانــيـة) قــد يـأتي بــنـتــائج عــكـســيـة بــخالف مـا يــهـدفــون
واحلديث هنـا يتعلق ودون تـرو التصـريحات تـصدر عن انفـعالية عـالية
وقبـلهم من يـتصدى لـلمـسؤوليـة القـيادية بأداريـ ومدربـ ورياضيـ
ـؤسـسـات الـريـاضـيـة عـنـدنـا واالمر في نـاد او احتـاد وصـوال لـقـمـم ا

وتصريحات الوعود وغيرها. يتعلق باحلرب (الكالمية)
ــعــنــوي واالدبي اذا اخــذنـــا اجلــانب االعــتــبــاري ا في هــذا الــشــأن
جنـد ان تصـريـحـات غـيـر دقـيـقة وال بـاحلـسـبـان االول وهـو امـر مـهم
عـلى ـرء الـذي يـطـلـقـهـا وجتـعل الـنـاس تـأخـذ مـن جرف ا نقـول كـاذبـة
وتلك مشكلة كبيرة اليثقون باالتي الصادر منه تراكم سابق من االمثلة
ــســؤول عن هــذه الــتـصــريــحــات كــبــر او صــغـر في الــتــعــامل بــ ا

وهو ما يحدث عندنا. ووسائل االتصال واجلمهور شأنه
اما جـوهره فهو خواء لتـبس وظاهره شهد الريـاضي ا هذا هو وعـاء ا
في التخطيط لالهداف االستـراتيجية للرياضـة العراقية وفعل ضعيف
ــدى وعــلى ا مـــرحــلــيــة عــلى االرض بـــأجتــاه حتــقــيق اهــداف اخــرى
ــالـيــة وجـائــحـة اليـســوغه ظـرف اســتـثــنـائي طــار االزمـة ا ــنـظــور ا
سـيـرة ريـاضيـة عـمرهـا عـقـود من الزمن اذ ان االمر يـتـعـلق  كـورونـا
لم تـنـتج لنـا استـراتـيجـيـا غيـر الوصـول مـرة واحدة لـنـهائـيات طـويـلة
البرازيل 1986 وهو مـا يصـنف على انه االجنـاز وغير كأس العـالم
ـبيـاد روما 1960 البـرونـزي للـبطل عـبد او ـبي الوحـيد الوسـام االو
الـواحـد عــزيـز دون ان نــغـفـل جنـاحــات اخـرى كــأ اسـيـا 2007
ـبـيـة ـبــيـاد اثـيـنـا 2004 وجنـاحــات في هـذه الـريــاضـة االو ورابع او
اوتــلك ولــفــتـرات مــتــبـاعــدة ولــسـنــا هــنــا بـصــدد وضع قــائـمــةلــهـذه
لالخـفــاقـات في الــكـثـيــر من مـفـاصل وال لــقـائـمــة اضـخم الـنــجـاحـات

احلركة الرياضية.
في مـسـألـة التـخـطـيط للـريـاضـة العـراقـيـة نزعم ان من يـنـشـغل اغلب
سـؤولية ـعارك ( االنتـخابـية) والصـراعات عـلى كرسي ا في ا الوقت
) ال وقت له وال فــســحـة ـغــا وحـتى عــلى احلــصــول عــلى بـعـض (ا
تفـكيـر او اهتـمام باجلـانب اخلطـطي وان تصـدى اناس تـرفعوا عن
فـأن اوراقـهم الـتي وضـعوا هـذه او تـلك لـعـمـلـيـة الـتـخـطـيط الـريـاضي
ـتربـة او تذهب فـوقهـا عـصارة افـكارهـم النـيرة تـركن فـوق الرفـوف ا
ـقــصـود من اصـحـاب الـقـرار ــقـصـود او غـيـر ا ا بـهـا ريـاح االهـمـال

الرياضي بعيدا... ونحو النسيان.
تـقـودنا امـا الـفعل الـريـاضي عـلى االرض فأن جـردة حـسـاب بسـيـطة
تـحقق هذا ال يـتنـاسب مطـلقا مع الـعمـر الزمني الى القـول ان الفـعل ا
والـــتــــاريـــخي لــــلـــريــــاضـــة الـــعــــراقـــيـــة وهــــو فـــعل
مع قارنة وا بالقياس الى منطق االشياء ضعيف
دول اجلـوار والـقـريـبـة مـنـا عـلى االقل بـ مـا

كان واصبح.
شعة بالنقاط ا شهد مازلنا نتشبث ازاء هذا ا

التي تضيء عتمته وهي كثيرة.
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بتـسديـدة من زينـشيـنكـو من داخل منـطقة
اجلـــزاء فـي الـــدقـــيـــقـــة 47 ذهـــبـت أعـــلى
الــعـارضــة.وكـاد دي بــروين أن يــوقع عـلى
الهدف الـثاني في الدقـيقة 48 بعـدما سدد
كرة سـاقطـة من داخل منـطقـة اجلزاء مرت
بقلـيل إلى جوار الـقائم.وسدد جـوندوجان
كرة مـقوسة من عـلى حدود مـنطـقة اجلزاء
في الـدقـيـقة 56  تـألق لـيـنـو في الـتـصدي
لـــهــا.وأجــرى جــوارديـــوال الــتــبــديل األول
للـسيـتي في الدقـيقة 63 بنـزول جيـسوس
عــلى حـســاب دي بــروين.واسـتــغل الــنـني
خــطــأ من إديـرســون في إبــعــاد الــكـرة في
الدقيقة 73 ليسدد كرة مباشرة قوية مرت
بـــقـــلـــيل إلـى جـــوار الـــقـــائـم.وعـــقب تـــلك
الـفـرصة أجـرى أرتـيـتـا تبـديـلـ آلرسـنال
بـنـزول كل من سـميـث روي والكازيـت على
حساب أوديجـارد وبيبي.وكـاد السيتي أن
بـاراة في الـدقـيـقة 79 بـعـدمـا مرر يـقتـل ا
جـيــسـوس كـرة لـكـانـسـيــلـو داخل مـنـطـقـة
اري قبل أن يسدد اجلزاء والذي تالعب 
بـخـارج القـدم كـرة مـرت بـقـليـل إلى جوار
الــقـائم.ودفع أرتــيـتــا بـورقـتـه الـثـالــثـة في
الــدقــيــقـة 82 بــنــزول لــويــز عــلى حــسـاب
هـولـدجن بعـد تـعـرض األخـيـر إلصـابة في
الــرأس وتـبــعه بــنـزول ســيــبـايــوس عـلى
حسـاب الـنني.وفي هـجـمة مـرتـدة سريـعة
ــلـعب انــطـلق جــيـســوس من قـرب وسط ا
حـتى وصل إلى حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء في
الـدقــيــقـة 90 مــسـددًا بــعـدهــا كــرة ذهـبت
ـرمى لــيـنـتـهي الــلـقـاء بـفـوز بـعــيـدًا عن ا

مانشستر سيتي بهدف دون رد.

مــلـعب اإلمـارات.وســجل هـدف مــانـشــسـتـر
سيتي الوحيـد رحيم سترليـنج في الدقيقة
الثانية.بتلك النتيجة عزز مانشستر سيتي
من صــدارته جلـدول الـتــرتـيب بــعـدمـا رفع
رصيده إلى 59 نقـطة بـينـما جتـمد رصـيد
ــــركـــز آرســــنــــال عــــنـــد 34 نــــقــــطــــة فـي ا
الـعاشـر.وافتـتح الـسيـتي الـتسـجـيل مبـكرًا
في الـدقــيـقـة الـثـانـيــة بـعـدمـا أرسل مـحـرز
ن ارتـقى عـرضـيـة مـتـقـنـة من اجلـانب األ
لــهــا ســتــرلـــيــنج مــســددًا رأســـيــة ســكــنت
الــشــبــاك.وأهــدر الـســيــتي فــرصــة إضــافـة
الهدف الثاني في الـدقيقة السـادسة بعدما
أرسل دي بـروين بـيـنـيـة لـسـتـرلـيـنج الـذي
انــفــرد بــلـيــنــو وتالعب بــكل من بــيــلــيـرين
وهـولدجن إال أنـه تأخـر كـثـيـرًا حـتى أمسك

حارس آرسنال بالكرة.
ومـهـد بـيـرنـاردو الـكـرة عـلى حـدود مـنـطـقة
اجلـزاء لــدي بـروين في الــدقـيـقـة الــثـامـنـة
لـيـسـدد الـبـلـجـيـكي كـرة ضـعـيـفـة مـرت إلى
جوار القائم.سيطر مانشستر على مجريات
األمـور تـمـامًـا في الـدقـائق الـتـالـية قـبل أن
يـظـهـر آرسـنـال هـجـومـيًـا لـلـمـرة األولى في
الدقـيـقة 30 بـتسـديـدة قـويـة من تـيرني من
خــــارج مــــنـــطــــقــــة اجلــــزاء أمــــسك بــــهـــا
إديـرسون.وحـاول بـيـبي مـباغـتـة إديـرسون
بـــتــســديــدة من داخل مـــنــطــقــة اجلــزاء في
الدقـيقة  ?44إال أن كرته مـرت ضـعيـفة إلى
جـوار القـائم لـينـتـهي الـشوط األول بـتـقدم

السيتي بهدف دون رد.
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وبــدأ الـــســـيـــتي الـــشــوط الـــثـــاني بـــقــوة

صاروخيـة تألق معهـا سميـر وأبعدها إلى
ركـنـيـة.وعـلى عـكس سـيـر الـشـوط الـثـاني
تـمـكن إنـتر من مـضـاعـفـة الـنتـيـجـة بـهدف
ثانٍ عن طـريق الوتارو بعـد لعـبة جمـاعية
ــتـــازة بــدأت بـــتــمـــريــرة حـــكــيـــمي إلى
إريـكـسن إلى بـيـريـسـيـتش ثم إلى الوتـارو
ـــــــرمـى لـــــــيــــــــســـــــدد الـــــــكـــــــرة أمـــــــام ا
بـالـشـبـاك.دونـارومـا أنـقـذ مـرماه مـن هدف
ثالث إلنـتـر بعـدما وصـلت الـكرة لـلوكـاكو
نطـقة ليـراوغ كاييـر ويطلق قـذيفة داخل ا
بـقدمه الـيـسرى أبـعـدهـا دونارومـا بـقدمه
لركـنيـة.وجنح لـوكاكـو في تسـجيل الـهدف
الثـالث بالـدقيـقة 66 بعـدما انـطـلق بالـكرة
ــــلـــعب وتــــوغل وأطـــلق من مـــنــــتـــصف ا
تسديدة أرضـية قويـة على  احلارس

دوناروما.
ريــبـيــتش أطــلق تــسـديــدة أرضــيـة من
نـطقة بـقدمه اليـسرى باجتاه خارج ا
ـــرمى أبــعـــدهــا هــانــدانـــوفــيــتش ا
بـــأطــــراف أصـــابــــعه إلـى ركـــنــــيـــة

بالدقيقة 88.
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حسم مانـشسـتر سيـتي قمة
مـبـاريـات اجلـولة 25 من
الـــدوري اإلجنـــلـــيــزي
ـمـتــاز بـالـتـغـلب ا
عـــلى مـــضــيـــفه
آرسنال بهدف
دون رد فـــــي
الـلـقـاء الـذي
احـــتـــضـــنه
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ه حقق إنتر فـوزًا عريضًا عـلى حساب غر
ـبـاراة الـتي مـيالن بــثالثـيـة نـظـيــفـة في ا
ـلـعب ســان سـيـرو في إطـار جـمــعـتـهـمــا 
منافسات اجلولة 23 من الدوري اإليطالي.
أحــرز الوتــارو مــارتــيــنــيــز الــهــدفـ األول
والــثــاني بــالـدقــائق 5 و57 بــيـنــمــا سـجل
روميلو لوكاكو الهدف الثالث بالدقيقة 66.
بهـذه الـنتـيـجة واصل إنـتـر تصـدره جدول
ترتيب الكالتشيو منفردًا برصيد  53نقطة
بـفـارق  4نـقــاط كـامــلـة عن أقـرب مـالحـقـيه

ميالن الذي جتمد رصيده عند 49 نقطة.
إنتر تقدم سـريعًا بالهـدف األول في الدقيقة
اخلامسـة عن طريق الوتارو مـارتينـيز بعد
تــمـريــرة عــرضـيــة ذهـبــيـة مـن لـوكــاكـو من
الـنـاحـيـة الـيـمـنى ارتـقى لـهـا األرجـنـتيـني
وحـولـهـا بـرأسـيـة في الـشـبـاك وسط غـياب

الرقابة الدفاعية.
نفذ إريكسن ركـلة ركنية خـطيرة على مرمى
ـاركي مـبـاشرة مـيالن بـعـدما سـددهـا الـد
ــرمـى وكــادت أن تــخــدع احلــارس جتــاه ا
دونــارومـا لــوال أنه أبـعــدهـا بــقـبــضـة يـده

نطقة. خارج ا
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أول فــــــــرص مــــــــيـالن جــــــــاءت بــــــــأقـــــــدام
إبـراهيـموفـيـتش بـعد دربـكة دفـاعـية داخل
منطقة جزاء النيراتزوري لتصل الكرة إلى
زالتــان أمـــام مـــنـــطـــقـــة الـــيــاردات الـــست
لـيضـربـها بـالـكعـب وينـجح هـاندانـوفـيتش

في اإلمساك بها.
وأهدر لـوكـاكو أخـطـر فرص الـلـقاء

في الـــدقـــيـــقـــة 26 بـــعــد
ـيـزة من عـرضـيـة 
جـهـة الـيسـار من
بــيـريــســيـتش
فـــــــــــــــــــــشــل
البلـجيكي
فـــــــــــــــي
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متاز. رحلة النهائية من الدوري ا حدد االحتاد العراقي بكرة اليد موعد انطالق ا
ــنــســــــــق االعالمي لالحتــاد حـســام عــبـد الــرضــا في تـصــريح صــحـفي  إن وقـال ا
االحتـاد العـراقي لـكـرة الـيـد قرر إقـامـة مـبـاريات الـدوري الـعـراقي لـكرة الـيـد لـلـموسم

رحلة النهائية في محافظة السليمانية. 2020-2021 ا
واوضح ان الـبطـولة سـتقـام في السـليـمانـية بـسبب اعـتذار نـادي كربالء عن اسـتضـافة
ـباريـات  مشـيـراً إلى أن البـطولـة سـتقـام خالل الفـترة من  3آذار ولـغـاية الـسابع من ا
الـشـهـر ذاته. وتـأجـلت جــمـيع األنـشـطـة الـريـاضـيــة في الـعـراق بـسـبب اجـراءات حـظـر

التجوال في ظل جائحة كورونا.
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كـــــــــشـف نــــــــادي
الــــــديــــــوانــــــيـــــة
الرياضي حـقيقة
اســـتــــغـــنــــائه عن
مـــــــــــحـــــــــــتــــــــــرفـه
االرجـــــنـــــتــــــيـــــني

ماكسي رولون.
وقـــــــال رئــــــــيس
الـنــادي حـسـ
العنكوشي في
تـــــــصــــــــريح
صـــــحـــــفي

ان
االرجــنت
يــــــــــــــنـي
مـــــاكـــــسي
رولــــــــــــــــــون
مـسـتـمـر مع االحـمر
الديـواني وسيـكمل
عـقده الـذي يـنـتهي
ـوسم في نـهــايـة ا
احلـــــالي.واوضح
ان االنـــــبــــاء االي

اخلبـرات وكذلك الـتركـيز عـلى آلية
ـدرب والالعـب تـقيـيم وتطـوير ا

وأن تـــكــون جـــمــيـع الــبـــرامج عــلى
دى الطويل. ا

واســــتــــعــــرض اجلــــانــــبــــان خالل
االجــتـــمــاع واقع تــأســـيس مــراكــز
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عـبــر الـنــافـذة االلــكـتــرونـيـة  زووم
لــبـــحث ومــنــاقـــشــة الــبـــروتــوكــول
شـترك ب اجلـانبـ ومن ضمنه ا
ــعـتـمـدة وسـبل الـبـرامج الــفـنـيـة ا
ــوهــبـة في إشـراك مــدربي مــراكـز ا
ــعــايــشــات الـــتــدريــبــيــة وتــبــادل ا

جانب من
مباراة العراق

والكويت
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فـي االحتـــاد الــــعــــراقي عــــلى هـــذا
الــطــلب عـــلى حــدِّ قــوله.ويــذكــر أن
الهيئة التطـبيعية لالحتاد العراقي
لـكــرة الـقــدم قـد ألــغت فـكــرة إقـامـة
مـعــســكــر تـدريــبي في دبـي وعـلى
ـدرب السـلوفـيني ضوء ذلـك طلب ا
ســتــريـــشــكــو كــاتـــانــيــتش إجــراء
مـعـسكـر مغـلق في الـبـصرة يـوجد
فــيـه جــمـــيع الالعـــبـــ احملــلـــيــ
واحملـتـرفــ وقـد تـتـخــلـله مـبـاراة
ـيـنـاء في حـال لم وديـة مع نـادي ا
ـنـتـخـبات تـتـوفـر مـباراة مـع أحد ا

عروفة. ا

الـكـويـتي لـكـرة الـقـدم عـلى خـطاب
الهيئة التطبيعية لالحتاد العراقي
بــكــرة الــقــدم بــخــصــوص إقــامــة
ـــنــتـــخـــبــ مـــبــاراة وديـــة بـــ ا
الــشــقـــيــقــ في الـ 30 من شـــهــر
ـــقـــبل.وقـــال صالح آذار/مـــارس ا
القناعي أم عام االحتاد الكويتي
فـي تــصـريـح صــحـفـي إن احتـاده
تـلـقى خــطـابـاً رســمـيـاً من اإلخـوة
األشـقـاء في الـعـراق يـطـلـبـون فيه
إقـامـة مـعـسـكــر في بـلـدهم الـثـاني
الـكــويت لـلـفـتـرة من الـ22 وحتى
ـقــبل ولـكن الـ30 من شــهــر آذار ا

ـوعـد احملـدد سـيـكـون فيه األزرق ا
الكويتي خارج الـبلد وحتديداً في
دبـي خلــوض مـــعــســـكــر تـــدريــبي
هـنــاك مع إجـراء مـبـاراة وديـة مع

لبنان في الـ 25من الشهر ذاته.
وأشار القناعي إلى أنه سيتواصل
مع محمد فرحان أم عام االحتاد
الـــعـــراقـي لـــكـــرة الــــقـــدم من أجل
تـرتــيب مـوعـد آخـر أو الـطـلب من
العراق احلضور في دبي وخوض
ـنـتـخـبـ ـواجـهـة الـوديــة بـ ا ا
الــشــقـيــقـ في الـ29 أو الـ 30من
ـقبل إذا مـا وافق اإلخوة الشـهر ا
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خاطبت الهـيئة التطـبيعية االحتاد
الكويـتي لكرة الـقدم وذلك خلوض
ــنــتــخــبــ مــبــاراة وديــة جتــمع ا
ــقـبل ضـمن نــهـايـة اذار/ مـارس ا
حتضيراتهما للتصفيات اآلسيوية
ـونـديـال قـطر ـؤهـلـة  ـزدوجـة وا ا
2022 ونهائيات كأس آسيا 2023
.وأرســــلت الــــهـــيــــئـــة في الــــصـــ
الــتـطـبـيــعـيـة  كــتـابـاً رســمـيـاً إلى
االحتــاد الـكـويـتي يـتـضـمن إقـامـة
نـتخـبنـا الوطني مـعسكـر تدريـبي 
لــلـفـتـرة من الـثـاني والـعـشـرين من

ــقــبـل ولــغــايــة الــواحـد الــشــهــر ا
والـثالثـ من الـشـهـر نـفـسه عـلى
أن يـالقي أســـود الــرافـــدين األزرق
الكويتي وديا في الثالث من اذار
 ضـــمن أيـــام الـــفــيـــفـــا دي.وتــأتي
مخاطـبة اجلانب الـكويتي خلوض
ــبـــاراة الـــوديـــة بــعـــد الـــزيــارة ا
الـتــاريـخـيــة لألزرق الـكــويـتي إلى
اضي مـحـافـظـة البـصـرة الـشـهـر ا
ومالقـاة مـنـتـخــبـنـا الـوطـني وديـاً
عــلى مـــلــعـب جــذع الـــنــخـــلــة في
بـاراة التي تركـت أثرا طيـبا لدى ا
اجلــمــهــور الــعــراقي.ورد االحتــاد
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حتدثت عن االستغناء عم الالعب ال
صحـة لها ”مشـيراً الى ان “رولون
ســيــعــود لــلــعـراق خـالل االســبـوع

احلالي بعد انتهاء فترة اجازته.
يـذكـر ان رولون انـتـقل الى صـفوف
الـديوانـية في االنـتقـاالت الصـيفـية
اضية.ومن جهة اخرى ظفر نادي ا
القوة اجلويـة بخدمات العب نادي
الـطـلبـة مـحـمد زامل في االنـتـقاالت
الــشــتــويــة احلــالــيــة.وقــال عــضــو
الــهـــيـــئــة االداريـــة لـــنــادي الـــقــوة
اجلــويــة عــلـي زغــيــر في تــصــريح
صـحـفي ان ادارة الـصـقـور تواصل
ضـربـاتـها في االنـتـقـاالت الشـتـوية
احلـالـيـة لـتعـزيـز صـفـوف الـفـريق

بافضل طريقة.
واوضح ان العب الـــوسط مـــحـــمــد
زامل وقـع لـصـفـوف الـقـوة اجلـويـة
ـــدة مـــوسم قـــادمـــا من الـــطـــلـــبــة 
ونــصف لـــتــمــثـــيــله في بـــطــولــتي
متـاز والكأس إضافة إلى الدوري ا
دوري ابــطـال اسـيـا.وتـنـتـهي فـتـرة
االنتـقاالت الـشتـوية في الـعراق في

قبل. االول من شهر اذار ا
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ـسـابقـات في الـهـيـئة ردت جلـنـة ا
الـتــطـبـيـعــيـة الـيــوم االحـد طـلب
إدارة نــــادي الــــزوراء بـــــتــــأجــــيل

مــبـــاراة فــريـــقــهـــا الــكـــروي أمــام
فـــريـــــق الــــشـــرطـــة فـي اجلـــولـــة
الــــعـــــــــشــــريـن من دوري الــــكــــرة
ـؤمـل ان تـقام ـمـتـاز والـتي من ا ا

سهـا وحتويلـها بالـشباك لتـمر من أمامه
لعب. إلى خارج ا

وكـاد ثـيـو هـيـرنانـديـز أن يـعـادل الـنـتـيـجة
يالن بالـدقيقة 32 بعدمـا شتت بـاستوني
ـنـطقـة لـيـحصل ثـيـو علـيـها الـكرة داخل ا
ن ويـسدد أرضـيـة مرت بـجـوار الـقائم األ

لهاندانوفيتش.
إنـتـر اقـتـرب من مـضـاعـفـة الـنـتـيـجـة لـوال
تــألـق احلــارس دونــارومــا بــعــدمــا أطــلق
بيـريسيـتش تسديـدة أرضيـة قوية أبـعدها
دونارومـا لترتـد إلى الوتارو الـذي سددها

رمى. فوق ا
قــبل نـهــايـة الـشــوط األول بـثــواني قـلــيـلـة
حـــصل إنــتـــر عــلـى ركــلــة حـــرة من خــارج
نطـقة نفـذها إريكـسن وقابلـها سكـرينيار ا
بــرأسـيـة عــلت عـارضــة دونـارومــا انـتـهى

معها الشوط األول.
مع بداية الشوط الثاني حصل ميالن على
فــرصـة ثالثـيــة في أقل من دقــيـقـتــ بـعـد
رأســيــة إبــراهـــيــمــوفــيــتـش تــصــدى لــهــا
هاندانوفيتش بطريقة رائعة لترتد وتعود
الـهـجــمـة إلى مـيالن وتــرسل كـرة عـرضـيـة
عـلى رأس إبـرا مـجددًا
واصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
هـانـدانـوفيـتش
تـــــــــــــــألـــــــــــــــقـه
وأبعدها.واست
لم تـونــالي كـرة
عــــــــلـى حــــــــدود
مــنـطــقــة اجلـزاء
وسط تــــراجع من
إنـــــتــــر ســـــددهــــا
سـانـدرو بــتـسـديـدة

ـقــبل عـلى مـلـعب يــوم األربـــعـاء ا
الشـعب الدولي.وقـالَ رئيـس جلنة
سابقات حيدر عوفي إشارة الى ا
كـــتـــاب نــادي الـــزوراء ذي الـــعــدد
2021 110 فــــــــــــــي 20 /2 / 
ــتــضــمن طــلب تــأجـيـل مـبــاراته ا
ــــقــــرر أمــــام نــــادي الـــــشــــرطـــــة ا
ـقبل إقـامـتـــــــــها يـوم االربـعـاء ا
سابقات وقررت اجتمعت جلنـة ا
ـباراة ـوافقـة عـلى تأجـيل ا عـدم ا
حـفـاظــاَ عـلى انـسـيــابـيـة الـدوري
ـــقـــررة ـــواعـــيـــد ا والـــتـــزامـــاَ بـــا
النــتـهـائه في وقــته احملـدد.وأشـار
ــسـابــقـات تــنـظـر عـوفي إلى: إن ا
جلـــمـــيع األنـــديـــة بـــعـــ واحــدة
وهدفـها إكـمال الـدوري في موعده

احملدد دون أي تأجيالت.
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عقـدت اللـجنة الـفنـية والتـطوير في
ية احتاد الكـرة  اجتماعـا مع أكاد
اسـبايـر القـطـرية  بـرئاسـة  شامل
كــامـل  وعــضــويـــة داود الــعــزاوي
ورافـد سـالم و وسـام جنـيب  وذلك

ــدربـ ــوهـبــة وآلــيـة اخــتــيـار ا ا
وانـــتــــقــــاء الالعــــبــــ وتــــفـــعــــيل
بــروتــوكـول الــتــعــاون عــلى جــمـيع

األصعدة.
و االتفاق على أن تـكون الزيارات
مـتـبـادلـة بـ الــطـرفـ نـاهـيك عن
موافقة اجلانب القطري على إرسال
فريق فني من اسـباير لـزيارة مراكز
ـوهـبـة في الـعراق واالطـالع على ا
ـســاعـدة واقع عــمـلــهــا مع إبــداء ا

مكنة. ا
ويـأتي هـذا االجـتـمـاع بعـد سـلـسـلة

من االجــتــمــاعــات الــتي عــقــدت في
قــطـر  الســيــمــا بـعــد زيــارة رئـيس
الهـيـئة الـتـطـبيـعـيـة إياد بـنـيان و
ـعــيـة وزيـر الـشـبـاب شـامل كـامل 

والرياضة عدنان درجال .
وقـد حــضـر االجــتـمــاع من اجلـانب
ـيـة  "اسـبـايـر"  كل الـقـطـري ألكـاد
ـــديــر الـــفـــني اديـــرتـــو مــورا مـن ا
ـري ومـديـر إدارة الـتـطـويـر سـيـد ا
ـــيــة ـــدربـــ في األكـــاد ومـــديـــر ا
جوناثان كابنليز ومديرة العالقات

روان ابو يوسف.
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تدريبات
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ــاضي االديــبــة االردنــيـــة صــدرلــهــا كــتــاب (كــنــوز من ا
اجلــمـيل)  وبــدعم من وزارة الــثـقــافــة ويـرصــد الـكــتـاب
مقتطفات تراثية متنوعة يأخذ القاريء في جولة وجدانية
من حـكـايا ـآثر األجـداد اخلـالـدة ـرحـلة زمـنـيـة مـضت 

وطرائف ونوادر متنوعة .
 lOHý d UŽ

نـتـخب الوطـني االردني بـكـرة القـدم اكد حـارس مـرمى ا
ان اهم اسبـاب اعتزاله الـلعبـة تعـرضه إلصابات مـتكررة
عـسكر التدريـبي للنشـامى في دبي  والتي دفعته خالل ا

إلى القرار.
 rOJ(« dNE  
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ـعنون البـاحث والكـاتب السوري اجنـز مؤخـرا كتابه ا
أسـاوي والسخـري في الشعر األنـدلسي في عصر (ا
الـدولــة األمـويــة) الـذي يــبـحث في جــمـالــيـات الــشـعـر

أساة والسخرية. األندلسي من خالل ظاهرتي ا
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مسلسل (ورا كل باب) من تأليف باهر

دويدار وإخراج سميح النقاش.
وكانت تـعاقـدت صابـرين على مـسلسل
ـمثـلة (زي الـبيت الـوقف) من بطـولة ا
ـقـرر عرضه ـصـرية زيـنـة وا ا
ـــقـــبل فـي مـــوسم رمـــضــــان ا
ــوقع وقــالت صــابـــرين وفــقــا 
الفن (إن شخصيتها في العمل
مـختـلـفة ولم تـقـدمهـا من قبل
ولفتت إلى أنـها متحـمسة جدا
لـلمـسـلـسل وتتـوقع له جنـاحاً
كـبيـراً) وأكدت أنه (يـتم حالـياً
الـــتـــعــــاقـــد مع بــــاقي أبـــطـــال
ــســلـسل الــذي تــدور أحـداثه ا
في إطــار اجـتـمـاعي تـشـويـقي
حــــول الـــــعـالقــــات األســـــريــــة
واألحــوال الــزوجــيــة مــثــلــمــا
ـتـزوجة يُـطـلق عـلـى الـسـيـدة ا
زي البـيت الـوقف التي لـيست
مـتـزوجـة وغـيـر مُـطـلـقـة بـنفس

الوقت).
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ـصـريـة صـابرين من ـمـثـلة ا انـتـهت ا
تـصـويـر دورهـا في حـكـايـة (كـورونا)
التي تتألف من  5 حلقات وهي ضمن
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أثـار شـراء الـنــجـمـة الـتـركــيـة هـانـدا أرتــشـيل بـيـتـاً
جـديـــــداً بــاهظ الــثـمن جــدالً كــبــيـراً في تــركــيـا
فــــــــــــقـد كـشفـت الـصـحف الـتـركـية أن الـبـيت
يبـلغ ثـمـنة 10 مالي لـيـرة تـركيـة أي أكـثر من

مليون و400 ألف دوالر أمريكي.
وذكـرت الـصـحف أن الــبـيت يـتــألف من طـابـقـ
ـيّـز إثـنـ أشـبه بـفـيال بـتـصـمـيم زجـاجي 
مـشــيـــــريـن الى أن هـانــدا وقّــعت عـلى
عـقـد مع شــركـة خــاصـة لـتــصـمـيم
الــديـــكــور الــداخـــلي وألـــزمـــتــهم
ــوجب الــعــقــد عــلى الــســريــة
التامة ولــــــــن تتمكن الشركة
عمارية من مشـــاركة موقع ا
أو ديــكــور مــنـــزلــهــا في أي
مـــكــــــان إال بــــالـــرجـــوع
إلــيـــهـــا عــلـى أن تــدفع
الــشــركــة تــعــويــضــاً
ضــــخــــــــــمــــاً في
حـــــــــال اإلخالل

بالعقد
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تــــــداول رواد مـــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجـــتــمــاعي بــشـــكل كــبــيــر صــورة
لــلـفـــــــنـان الــعـراقي كــاظم الـســاهـر
بــرفــــــــــقــة حــفـيــدتــيه ســنــا وآيـة 
ـتابـعون الى ان مالمـحهـما واشار ا
قـــريـــبـــة من مالمح جـــدهـــمـــا كــاظم
الــســاهــر الـذي بــدت عــلــيه فــرحـته
الـكـبـيـرة في الـصـورة وهـو مـجتـمع

بهما.
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وكـان إنـتـشـر مـؤخـرا مـقـطع فـيـديـو
للـساهـر يـدعم فيه مـهرجـان األخوة
اإلنــــســـانــــيـــة في اإلمــــارات. ولـــفت
تابع بـالتغييرات الساهر أنظـار ا
اجلذرية التي كانت واضـحة بشكله
ورجّح الـبــعض أن يـكــون قـد خـضع
لــعــمـــلــيــات جتــمـــيل وحــقـن فــيــلــر
وبوتوكس في ح قال أخرون (أنه
كن أن يـكون الـساهـر قد إسـتخدم
فيـلتـر أو فوتـوشوب خالل تـصويره

الفيديو لذلك ظهر مختلفا 
ـمثـلة مـنة على صـعـيد آخـر عبـرت ا
فـضالي عن سـعـادتـها لـوجـودها في
ســـوريــا لــتــصــويــر مــشــاهــدهــا في
مــسـلــسل (مــقـابــلــة مع الـســيـد آدم)
بــجـزئـه الـثــاني  وبــشـخــصـيــة نـور

وقـالت في تـصـريـحات
صحـفيـة (أحب سوريا
كثـيراً خـاصة أن لـنا
أصــول ســـوريّــة من
نــــاحــــيــــة جــــدتي
وهنـا أشـعـر أنني
بـــــــــــ أهـــــــــــلـي
ونــاسي) وأكــدت
أنــــــــــهــــــــــا خالل
تــصــويــر اجلـزء
األول في الـــعــام
ـاضـي لم يـكن ا
لـــديــهـــا الــوقت
الـكــافي لـزيـارة
ة الشـام الـقـد
وكــــانـت تــــزور
مناطق محددة
لــــكـــنــــهـــا هـــذا
الــعـــام زارتــهــا
وأعــجــبت بــهــا
وطـــــــــلـــــــبت أن
تـــقــــيم في أحـــد
فــنـــادقــهــا الــذي
هــــو عـــــبــــارة عن
منـزل عـربي شامي
تقليدي في حي باب

شرقي .

الــكـاتب واخملــرج الـســوري اكـد ان آخــر اعـمــاله كـان
بعـنـوان (طـلـقـة حب) والقى اعـجاب اجلـمـهـور الـعربي

قبل . وللحكيم اعمال درامية في شهر رمضان ا

ـقـيم في دولـة االمـارات العـربـيـة  اعلن ـلـحن الـعراقي ا ا
اسـتــكـمــال االسـتــعـدادات الطالق بــرنـامج الــقـيــثـارة مع
طـربة شذى حسون وحـسام الرسام وعـدد من الفنان ا

وسيقى والغناء العراقي. وان البرنامج يعنى با

التشـكيلي العراقي  تـلقى التهاني والـتبريكات من زمالئه
ــنــاســبــة عــقــد قــران جنــله عــمــار مــعـراج واصــدقــائه 

ناسبة عيد ميالده .  و

ــمـثل واخملــرج الـعــراقي يـواصل ا
ـــــســــلــــسل تــــصـــــويــــر دوره في ا
العـراقي تسـجيل خـروج من تأليف
مــصـطـفى الـركــابي و اخـراج عـلي
فاضـل الى جانب نخبة من النجوم

التمثيل العراقي.
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وزيــر الــثــقـــافــة والــســيــاحــة واالثـــار الــعــراقي اعــلن ان
االســتــعــدات واالجــتــمــاعــات مع مــدراء الــوزارة جــاريــة

قبل .   الستقبال البابا فرنسيس مطلع شهر اذار ا

ي لوفاتو د

أن هذه الـتأثيـرات تشـمل حالة من
الرؤية الضـبابية الـتي تعني أنها
ال تــســـتـــطــيـع الــقـــيـــادة وجتــعل

القراءة صعبة عليها.
وكـانت الـنجـمـة السـابـقة قـد نـقلت
ــســـتــشــفـى في تــمــوز 2018 إلى ا
بعد العثور عليها فاقدة للوعي في
مـنـزلـهـا في لـوس أجنـلـوس.وجـاء
اإلعالن عن اجلـــرعـــة الـــزائـــدة من
ـليء بـالــفـنـتـانـيل بـعـد األفـيـون ا
شـهـر من كـشـفـهـا عن عـودتـها إلى
تــعـاطي اخملـدرات بــعـد تـوقف دام

ست سنوات.
ــــقــــطع الــــدعــــائي وتــــقــــول فـي ا
ـسـلسـلـها الـوثـائقي اجلـديـد على

{  لــــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت -
ي ــغــنــيــة األمــريــكــيــة د قــالت ا
لــوفـــاتــو إنـــهــا (أصـــيــبـت بــثالث
سـكتـات دماغـيـة وأزمة قـلبـية بـعد
تــنـاول جـرعــة زائـدة من اخملـدرات
فـي عـــــــــام 2018 وإن األطـــــــــبــــــــاء
أخــــبـــــروهــــا أنــــهــــا كـــــانت وشك
ــوت).وتــقــول جنــمــة مـوســيــقى ا
البوب األمريكـية البالغة  28عاما
في فيلم وثائقي جديد(قال أطبائي
إن أمــامي فـــقط مـــا بــ  5إلى 10

دقائق).
وقـالت لـوفـاتـو لــلـصـحـفـيـ إنـهـا
(أصــيــبت بــتــلف في الــدمــاغ ومـا
زالت تشعر بآثار ذلك).وكشفت عن

ـسـاعـدة الـناس الـفـيـلم الـوثـائقي 
ــســار الــذين ســاروا عـــلى نــفس ا
الـذي سـلـكـته) مـضـيـفة: (أردت أن
أضع األمــور في نـصــابـهـا وأردت
ـعـجـبي). الـكـشف عـنـهــا جـمـيـعـا 
ثـلـة وهي طفـلة وكـانت لوفـاتـو 
وشــاركت في مــسـلـسـل بـارني آنـد
فـريـنـدز الـذي القى شـهـرة واسـعة
عــلى قـنــاة ديـزنـي حـيــنـمــا كـانت

مراهقة.
وأدت دور الــبـطــولــة في سـلــســلـة
أفالم كـامب روك الشـهـيرة لـلغـاية
وسـيقـية قـبل أن تبـدأ مسـيـرتهـا ا

منفردة بنجاح.
وأصـدرت سـتـة ألـبـومـات وظـهـرت

ـــســـمى (الـــرقص مع يـــوتـــيـــوب ا
الـشـيـطـان): عشت حـيـوات كـثـيرة
مــثل قــطـــة. وأنــا اآلن في حــيــاتي
الــتــاســعـة.وكــشــفت في حــديــثــهـا
لــلـصــحــفــيـ األربــعــاء عن اآلثـار
الـدائمـة الـتي أصيـبت بـها. فـقالت
(أنــا ال أقــود سـيــارة ألن لــدي بـقع

عمى في بصري).
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وأضافت (لفترة طويلة كنت أعاني
من صعوبة في القراءة. 

وعــنـدمـا تـمـكـنت من قـراءة كـتـاب
بعد شهرين كان هذا األمر إجنازا
كـــبــيـــرا ألن الـــرؤيـــة لـــدي كـــانت
ضبابية للغاية).وقالت إنها (تنشر

كمحكمة في النسخة األمريكية من
بـــرنـــامج إكـس فـــاكــتـــور. وكـــانت
لوفاتو منفتحة بشأن معاناتها من
نـاحـيـة الصـحـة الـعقـلـيـة واإلدمان

هنية. طوال حياتها ا
وحتدثت في فيلم وثائقي أنتج في
عام 2012 عن معركتها اليومية مع
اضـطـرابـات األكل وإيـذاء الـنفس
ومـــشـــاكل الـــصـــحـــة الــعـــقـــلـــيــة
باإلضافة إلى اإلدمان.وحتدثت عن
مـدى تـعــاطـيـهـا لــلـمـخـدرات خالل
ـراهقـة في فـيلم وثـائقي سـنوات ا

آخر في 2017.
وقـــالت لـــوفــاتـــو (أحــد األســـبــاب
الرئيسية الـتي دفعتني إلى التقدم

هــو أنــني ال يــنــبــغي لي أن
أعـيـش تـلك احلـيـاة ثـانـيـة).
وأعـــــادت لـــــوفــــاتـــــو إطالق
مـسيـرتهـا الـغنـائيـة في حفل
تــوزيع جــوائــز غــرامي الــعــام
ــاضـي كــمـــا غـــنت الـــنــشـــيــد ا
الــوطـني في مـبــاراة نـهـائي دوري
كـرة القـدم األمـريكـيـة (سوبـر بول)

.2020
ــــاضي غــــنت في وفـي الـــشــــهـــر ا
ناسبة برنامج تـلفزيوني خـاص 
تـنــصـيـب الـرئــيس األمـريــكي جـو
قرر أن يصدر فيلمها بايدن.ومن ا
الـوثــائــقي الــرقص مع الــشـيــطـان

على موقع يوتيوب في 23 آذار.
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طـرب الذي سـطع جنمه في وحيد عـلي ا
زمن كانت احلـروب والوضع االمـني غير
ــشـهــد في الـعـراق ـسـتــقـر هــو سـيـد ا ا
انـذاك إال انه اتــخـذ مـن صـوته الــشـجي
ولـهـجــته الـتـي تـغـلب عــلـيــهـا الـصــبـغـة
ـروره الى الـعــراقــيـة االصــيـلــة جــوازاً 
االضواء والى قـلـوب مـحـبـيه في الـعراق
ثل حـيث كان وال يزال  والوطن العربي
رمــزاً من رمــوز الــفن الــعــراقي االصــيل
كــان لــنــا مــعـه هــذه احلــوار حــيث وعــد
يز جمهـوره بأن هـناك مشـروع غنـائي 
سـوف يـعــود به من جـديـد الـى الـسـاحـة
الـعـراقـيـة ليـعـيـد لـلـفن الـعـراقي االصـيل

ميزة. نكهته ا
{ متى بدأت مشوارك الفني? 

- بـدأت مـشــواري الـفـني مــنـذ الـطــفـولـة
ـوسـيقى حيـث كنت مـولـعـاً بـاالغـاني وا
فــكــانت بــدايــاتـي في مــرحــلــة الــدراســة
االبـتـدائـيـة وحتـديـداً الـسـادس ابـتـدائي
كنت اغني في مناسبات مثل عيد الطالب
تـوسطة كنت ـعلم وفي مرحـلة ا وعيد ا
ـيـثـاق في احـد اعـضـاء الــفـرقـة لـنــادي ا
مـدينـة الـثـورة وصـقـلت مـوهـبـتي هـناك
وبدات مرحـلتي الـفعـليـة في الثـمانـينات
ي الـى الـفـرقـة الــنـغـمـيـة من خالل تـقـد

ركزيـة التـابعة لـالحتاد الوطـني لطـلبة ا
وشباب العراق.

{  من دعمك في بداية مشوارك الفني?
شرفـ علي في - كان الدعـم لالساتـذة ا
ـتـوسـطـة وكـانـوا مـرحـلـة االبـتـدائـيـة وا
يشجعـونني كثـيرا الني كنت متـميز جدا

ب الطلبة االخرين.
{  بــأغـنـيــات من كـنت تــدنـدن مع نــفـسك قـبل

احتراف الغناء?
- كــنت مـــولــعـــاً بــاالغـــاني اجلــنـــوبــيــة
وخــاصــةاغــاني مــســعــودة الـعــمــارتــلي
وداخل حـسن وخـضـيــر ابـو عـزيـز ولـكن
رحـلة االبتـدائية فـتحت عيني في فترة ا
طرب ياس خضر وسعدون جابر على ا
وحـسـ نـعــمـة وكـنت دائــمـا ادنـدن لـهم

درسية. ناسبات ا واغني لهم في ا
{ اغنـيـة ( ردتك بس جتي واحجـي اليـفرحك)

ماذا تمثل بالنسبة لك?
- هذه االغنية هي االغنـية الشهيرة التي
جعلـت اسمي ضمـن جنوم الفـن العراقي
في الثمانـينات حيث حـصلت من خاللها
عــلى افـــضل اداء وافــضل نـص غــنــائي
لـكن قــبـلــهـا انــا عـرفـت من خالل اغـنــيـة

(شال العزيز) وهي اول اغنية لي.
{  حدثنـا عن حلظة سـماعك نبأ وفـاة الشاعر
الكـبير الگـاطع السيمـا وانه شريكك في جناح

اغـــنــيـــتـك الـــشـــهــيـــرة (ردتـك بس جتي) كـــونهُ
كاتبها?

- خــبـر وفــاة الــكــبــيــر كــاظم اســمـاعــيل
الگـاطع كان صـاعـقاً بـالنـسـبة لي فـهو لم
يـــكن شــــاعـــراً فـــقـط بل كـــان كــــتـــلـــة من
االنسانية والثقافة واالبداع وكنت مقرباً
منه جداً  قدم لي الكثير من االغاني وكان
كثير االهتمام بي وفقده خسارة كبيرة.
ـمـيز { على الـرغم من جـمـال صوتك وادائك ا
إال انك لـم تأخـذ حـقك من الـشهـرة  مـقـارنةً مع

الفنان من ابناء جيلك ما السبب برأيك? 
على العكس فأنـا سطع جنمي في مرحلة
كـان الـوضع االمـني غـيـر مـسـتـقـر تـمـامـا
وهي مرحلة الثمانـينات حيث كانت فترة
صعبـة جداً في الـعراق انذاك النـها كانت
فترة حروب واضطرابات امنية باالضافة
الى ذلك فــأن االغـنــيــة الــعـاطــفــيــة كـانت
تسجل كل اربعة اشهر وما تلبث ان تبث
مرة او مـرت عـلى الـشاشـة حتى يـحدث
ؤسـسة الـفنـية نشـاط عسـكري فـتـذهب ا
الى بث  االغاني الوطـنية الـتعبـوية لذلك
كـنـا نواجـه صـعـوبة كـبـيـرة جـداً في ذلك
الوقت ومع هذه الصعوبات انا استطعت

ان ابرز واصبح احد النجوم.
{ من يــطــلع عــلى سـيــرتك الــذاتــيـة يالحظ ان
االغـاني الـتـلـفـزيـونـيـة لـديك تـتـراوح بـ الـفـترة

1984-2003 ما السبب ?
- الـوضع بــعـد هـذه الــفـتــرة في الـعـراق
اصبح عـارمـاً فغـابت فـيه الـرقابـة بـشكل
عــام والــرقــابـــة الــفــنــيـــة بــشــكل خــاص
فاجتهت نحـو نقابة الـفنانيـ العراقي
ـوسـيقـية وانتـخبـت لعـضويـة الـشعـبة ا
في نقابة الفنان في عام 2006 وبعدها
ـوســيــقــيــة وفي عـام رئـيـس الـشــعــبــة ا
2014 الى 2017 اصبحت عضو مجلس
وام سر لـلنقابـة فأنشـغلت في اجلانب
االداري لــذلك كــانت هــذه الــفــتـرة 1984

الى 2003  هي اوج عطائي.
طرب الشباب تستمع حالياً ? { ألي من ا

- احلـقـيـقـة ولألسـف ال اسـتـمع لألغـاني
احلـــالــيـــة النه ال تـــوجـــد اغـــان هـــادفــة
فاالغنية مسؤولية وهي عبارة عن رسالة
انــســانــيــة واخالقــيــة حتــتــرم الــذائــقــة
وحتـتـرم اجملـتـمع والـفـنـان وجه لـثـقـافـة
مجتـمعه وهـناك مقـولة مـفادها(اذا اردت
ان تعـرف هـويـة بـلـد....عـلـيك ان تـسـتمع
الى موسـيقـاه فتـعرف طـبيـعة مـجتـمعه)
قولـة غير موجـودة لدينا ولألسف هذه ا
االن فــبـــعــد 2003 انــحـــدرت االغـــنـــيــة

العراقية بسبب غياب الرقابة.
{ هـل انـت راضٍ عـن كـل االغــــــــــانـي الــــــــــتـي

قدمتها?
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قوة شخـصيتـك تساعـدك على عرض آرائك بـبراعة .
يوم السعد الثالثاء.

qL(«

ال تـــتـــردد الـــيـــوم فـي قـــبـــول دعـــوة عـــلى االفـــطـــار.
شعربالتوتر واإلرتباك.

Ê«eO*«

عـــلـــيك أن تـــتـــحـــمل أي مـــعـــارضـــة وتـــقـــاوم مــيـــلك
للغضب.رقم احلظ 2.

—u¦ «

الــفــلك يــطــالــبك بــالــتــمـاسـك واحلـفــاظ عــلى تــوازنك
النفسي.يوم السعد االحد.

»dIF «

ال تــبــالغ فـي حــســاســيــتك وتــمــردك عــلى الــقــوانــ
العائلية.يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

الـوضع الــفـلــكي دقـيـق وعـلــيك أن حتـمي نــفـسك وال
تتورط بالدخول في مناقشات مستفزة.

”uI «

عـليك بـالتـحـفظ وعدم اإلعالن عن قـلقك.يـوم مشـحون
رقم احلظ 3. باألعمال

ÊUÞd «

تـسـتـفــيـد من خـبـراتك في حـل مـشـاكل الـشـريك.يـوم
السعد السبت.

Íb'«

سئـوليـة تثقل كـاهلك. تـبدو المعـا في عيون تـشعر بـا
اجلنس اآلخر.

bÝô«

ن حولك.تـكـون أكـثر تـتـمتـع بطـاقـة عـاطفـيـة تـقربـك 
إصرارا على اإلستقالل ماديا.

Ë«b «

تــشـعــر الــيـوم بــالــتـفــاؤل وتـرى األمــور من جــانـبــهـا
اإليجابي ويعدك ذلك بالسعادة.

¡«—cF «

انـتبه وال تـتهـور بقـول أوفعل.واسـتفد مـن قدرتك على
إدارة األزمات.

 u(«

Âu−M «Ë X½√W¹œuLF « WLKJ «

ضع اجوبـة التـحديـدات افقيـا واقرأ في
ـطـلـوبـة: (من الـعـمـود الــوسط الـكـلـمــة ا

مدن جنوب افريقيا):
1- من سور القرآن الكر

2- كبار القوم

3- مداد

4- صف منتظم

5- شمل

6- مراحل النمو

7- توبيخ

- بالتأكيد انا راضٍ عن كل االغاني التي
اديــتـهــا والــســبب ان كل اغــانــيي كــانت
ـلـحـنـ وكانت لـكبـار الـشـعـراء وكـبـار ا
االغـاني في ذلك الـوقت تـخـضع لـلـرقـابـة
وجلـــنـــة فـــحص الــــنـــصـــوص في قـــسم
ـوسـيـقـى في تـلـفـزيــون الـعـراق انـذاك ا

واغنياتي جمهوري يشهد بها.
{  ما هو اهم اجناز في حياة وحيد علي? 

- الفن بـحـر كـبيـر وكل اجنـاز يـصل اليه
كل مـحطة الفنـان يجـعله يطـمح الى اخر

من مـحـطــاتي اعـتـبــرهـا اجنـاز لي
فــعـــلى صــعـــيــد الـــغــنــاء
حـــــــــقـــــــــقـت جنــــــــاح
وحــــصــــلـت عــــلى
اوســمـة ودروع
وكـــــــــــــذلـك فـي
اجلــــــــــــــــــانـب
ـــــــســـــــرحي ا
واالذاعــــــــــــي
والتلفزيوني
ايــــــــــضـــــــــا
ســـــجــــــلت
اعـــــــمـــــــال
اذاعــــــيــــــة
مـهــمــة في

وقتها.

{ مــنـذ فــتـرة طــويــلـة وظــهـورك يــقــتـصــر عـلى
ـهـرجـانات ـشـاركـة في احلـفالت اخلاصـة وا ا

ما السبب?
- فـتــرة عـضــويـتـي في نـقــابـة الــفـنــانـ
واجلــانب االداري اخــذ من وقــتي كــثــيـراً
حتى انـني رشحت من قـبل وزارة الثـقافة
لتقد اعمال لـبغداد عاصمـة الثقافة عام
2013 فـقــدمت اكـثــر من ثــمـانــيـة اعــمـال
فسـجـلتـهم صـوتـياً ولـالسف لم اصورهم

لكثرة انشغالي في اجلانب االداري.
ـاذا لم تـوظف مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي  }

سافة بينك وب جمهورك ? لتقريب ا
انا متواصل مع جمهوري دائما ولكن انا
بـــطـيء في الــــتــــواصل مــــعـــهـم بـــســــبب
انـشـغالـي و كـثرة جـمـهـوري والني لـست
ن يــوظف اشــخــاص اخــرين لــيــديـروا
حـسـابــاتي االلـكـتــرونـيـة فــأنـا بـطيء في

التواصل معهم.
{ ماذا اخذ منك الفن وماذا اعطاك?

-الفن اخـذ مـني وقـتي مع عـائـلـتي فـكنت
قليل اللقاء بهم بسبب سفري والتزاماتي
في وقت اعطاني ونشاطاتـي كانت كثيـرة
الفـن حب النـاس واعـجـابـهم ويـظـهر ذلك
عندما اكون في االمـاكن العامة وحتى من
ــواقـع االلــكـــتــرونــيـــة  تــصـــلــني خالل ا
عشـرات الـرسائـل يومـيـاً تعـبـر عن حـبهم
واعجـابهم وانـا سعـيد جـداً بذلك واعـتبر
ــتــاز حـتـى حـضــيت نــفـسـي قـدمـت فن 

بهذا االعجاب من الناس .
{ مـا الــهـدف او الــرسـالـة الــتي تـقــدمـهـا من

خالل اغانيك?
وروث - رسالـتي هي تقـد ا
الـعــراقي اجلـمــيل وتــرمـيم
ذائـــــــــقـــــــــة الـــــــــنـــــــــاس
واحـــتـــرامــــهـــا وانـــا
بأعـتـقادي ان االغـنـية
مكـمـلة لـلـدراسـة فهي
رسالـة تعـلم االنـسان
ثـقــافــة الــتـعــامل مع
االخر وهي تعبر عن
مـشـاعـر الـنـاس في
احلــــزن والــــفــــرح
ولـــــكـن بـــــشــــــكل
مـــــــــــــهـــــــــــــــذب

وخلوق.
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{ الـــفـــاتــــيـــكـــان-(أ ف ب)  —من
مـواقع راقــيـة فـي بـاريس ولــنـدن
وجــــنــــيف إلـى شــــقق في رومــــا
كـشف الـفـاتـيــكـان أخـيـرا لـوكـالـة
فــرانس بــرس تــفــاصــيل أصــوله
الــعـقــاريــة الــتي تــبـلـغ قـيــمــتــهـا
ملـيـارات الـيورو وتـشـكل مـصدرا
السـتـقاللـيـته ولـسـلـسـلة فـضـائح

أيضا.
ــونـــســـنـــيـــور نـــونـــزيــو وقـــال ا
غاالنـتيـنو الـذي يـتولى مـنذ أكـثر
من عــامــ إدارة تــراث الــكــرسي
الـرسـولي (في مـقــابـلـة مع وكـالـة
فــرانس بــرس) عــنــدمــا يــقــال أن

اجلــزء األكــبــر من الــعــقــارات في
رومـــا تــــعـــود إلـى الـــكــــنـــيــــســـة

والفاتيكان فهذا ببساطة خطأ.
وقــد ســـئم هـــذا اإليـــطـــالي الــذي
ينـتـمي إلى دائـرة الـذين يـحـظون
بـــثــقـــة الـــبـــابـــا فــرنـــســـيس من
ـشـوقة) الـتي يـثـيـرها (األوهـام ا
الكنز اخلفي لـلباباوات. واختاره
ـمـتــلـكـات احلـبـر األعــظم إلدارة ا
الــعــقــاريــة وأمـــوال الــفــاتــيــكــان

ركزية ورقابة أكبر.
تلـكات الكـرسي الرسولي هي و
إلى حـد كـبـيـر ثـمـرة اسـتـثـمارات

وظفت منذ قرن.

{ واشـــنـــطن- (أ ف ب)  —بــات
الروبوت اجلوال �برسفيرنس�
التابع لـوكالة الـفضاء األمـيركية
(نــاسـا) بــعـد هــبـوطه اخلــمـيس
ـــريخ بــــنـــجـــاح عــــلى ســـطـح ا
خــامس مــركــبــة من هــذا الــنـوع
حتقق إجناز الرحلة إلى الكوكب
األحمر لكنّ دور اإلنسان لم يحِن
ـتوقع أن يـكون بعـد ومن غـير ا
ــوعـد قــريــبـاً مـع أن الـرحالت ا
الـــبـــشــريـــة إلى هـــذه الــوجـــهــة
الفـضائيـة هدف قـد وُضِع منذ

عقود. 
وقال مدير نـاسا باإلنـابة ستيف
جــورشــيك اخلــمــيس �بــحــلـول
منتصف الـعقد الـثالث من القرن
اجلـاري قـد نــبـدأ في اسـتـخـدام
الـــوســائل الــتي نـــســتــخــدمــهــا
للوصول إلى الـقمر إلرسال رواد

ريخ.� فضاء إلى ا
وإذا كــــــانـت الــــــصــــــعــــــوبــــــات

أسـبـاب احلـريق. وتـمكـن فريق
الــــطــــوار من إنــــقــــاذ افــــراد
الـطاقم الـسبـعـة. وبُني الـيخت
الح آالن في تـولـون حلـسـاب ا
كـــــوالس في 1976 ثـم مــــلـــــكه
بــرنــارد تــابي في ثــمــانــيــنـات
ـاضي. وتــســعـيــنــات الــقــرن ا
وبـعـد إفالسه اشـتـرت الـيخت
اللبنـانية منى أيوب في 1997
مقابل 36,5  مليون فرنك (7,5
ملـيون يورو بـالسـعر احلالي)
بــحــسب وسـائـل إعالم. وتـابي

وزيــر اشــتــراكـي ســابق كــانت
بـــدايــاته مـــتــواضـــعــة واسس
امبراطورية ريـاضية وإعالمية
لـكـنه واجه فـيـمـا بعـد سـلـسـلة

شاكل القانونية. من ا
  وقـــد جـــمع ثـــروة في اجلـــزء
ــهــنــيــة من األول من حــيــاته ا
خـالل اســـــــتــــــحـــــــواذه عـــــــلى
الـشـركات الـفـاشـلـة وكان دائم
الــتـفـاخـر بـثـروته. وبـاإلضـافـة
إلى اليـخت اشـترى فـريق كرة

قدم.
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فـقــد شــهــد الــعـام  1870نــهــايـة
ــرتــبــطــة الــواليــات الــبــابــويــة ا
ملكة إيـطاليا. وبعـد ستة عقود
في  1929 إنــــــــشــــــــاء دولــــــــة
الفـاتـيـكـان الـتي تبـلغ مـسـاحـتـها
ـوجـب اتـفــاقـيـات 44 هـكــتـارا 
التران.وحصـل الكرسـي الرسولي
عــلى تــعــويـــضــات عن مــصــادرة
تـلكاته الـكنسـية مثل أراضيه و
قـصـر كـويـريــنـالي الـضـخم الـذي
كـان مــقـرا لـثـالثـ بـابــا وأصـبح
الـيـوم مـقـرا لـرئـيس اجلـمـهـوريـة

اإليطالية).
وقرر البابا بـيوس احلبر األعظم
حيـنـذاك االسـتـثمـار في إيـطـالـيا
وفي اخلـارج في قـطـاع الـعـقارات
(لـــضـــمـــان حـــريـــة الـــكـــنـــيـــســـة
واســــتـــقـاللــــهــــا) كـــمــــا يــــوضح

غاالنتينو.
في قـلب بــاريس من شــارع سـان
مـــــيـــــشـــــال إلى حـي أوديــــون أو
منـطـقة الـشـانـزليـزيه تـدير إدارة
االسـقف مــنـذ فــتـرة طــويـلـة 737
عـقـارا تـبــلغ سـاحـتـهـا مــجـتـمـعـة
حوالى  5600056ألف متر مربع
وتـقــدر قــيــمــتـهــا بــنــحـو 595,5

مليون يورو.
في لــنـــدن ال ســيــمـــا في ســاحــة
سـانت جــيـمـس وكـيــنـســنـغــتـون

الـتـكنـولـوجـية الـكـبـيـرة عوجلت
تقريباً فإن عوامل كثيرة ال تزال

عادلة. غائبة من ا
ـريخ تـســتـغـرق فـالــرحـلـة إلـى ا
نـحــو سـبـعـة أشــهـر وعـلى رواد
ــضــوا هــنـاك 30 الــفــضـاء أن 
يومـا في البدايـة بحـسب ناسا.
ويــبـلـغ مـتــوسط درجــة احلـرارة
63  درجـة مـئـويـة حتت الـصـفـر
فضالً عن أن اإلشـعاعات كـثيرة
ئة واجلو يحتوي على 95 في ا

من ثاني أكسيد الكربون.
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أما اجلـاذبيـة فال تتـعدى  38في
ــئــة من جــاذبــيــة األرض. لــكنّ ا
جي ســكــوت هــابــارد الــذي كـان
يعمل في ناسا وقاد أول برنامج
ـريخ قـال �تـعـلــمـنـا يـتـعــلق بـا
الـكـثـيـر عن اجلـاذبـيـة الـصـغرى
بفضل محـطة الفضـاء الدولية.�
إالّ أن تقـنيـات ومعـدات كثـيرة ال

تـــزال بــحـــاجـــة إلى االخــتـــبــار.
ريخ وحمل �برسفيرنس �إلى ا
أدوات عــدة بــهــدف الـتــحــضــيـر
سـتقبل للبـعثـات البشـرية في ا
من أبرزهـا جهـاز بحـجم بطـارية
ســـــيـــــارة ســـــميّ �مـــــوكـــــسي�
ســـيــحـــاول إنــتـــاج األكــســـجــ
ــوقع من طــريق مــبــاشــرة في ا
امتصاص ثـاني أكسيـد الكربون
من الغالف اجلوي لـلمريخ على
غـرار مـا تـفـعل الـنـبـاتـات. وهـذا
األكـسجـ سـيمـكّن مـستـوطـن
بـشـري مـسـتـقـبالً من الـتـنفس
وســـيُـــســتـــخــدَم كـــذلك كـــوقــود.
ويُعـتبَـر برنـامج أرتيـميس الذي
تركّـز ناسا جـهودهـا علـيه اليوم
بـهدف إعـادة إرسـال رواد فـضاء
إلى الـقمـر حـقل جتـارب إلرسال
ريخ.وسيتم بعثات بشرية إلى ا
على الـقمـر اختـبار بـزة فضـائية
جديدة تـتيح قدرة حـركية أفضل

ونـيــو بــونـد ســتــريت عــنـاك 27
مـلـكـيـة عـقـاريـة تـبـلغ مـسـاحـتـهـا
مـتـر مـربـع تـقـدر قـيــمـتـهـا 4600

بنحو 108,5 مالي يورو.
في سويـسـرا في جـنـيف ولوزان
خصـوصا تـقـدر قيـمة  140عقارا
تـمـتـد عـلى مـسـاحـة أكـثـر من 16
ألف مـــتـــر مــربـع بـــأكــثـــر من 91

مليون يورو.
أما في رومـا فقـد  تشـييـد مبان
كـامـلـة خـصــوصـا عـلى مـحـورين
يــلــتــقــيـــان مــبــاشــرة في ســاحــة
ـــا في ذلك الـــقـــديس بــــطـــرس 
شــارع فــيــا ديال ريــكــونــســيــلــيـا
سـيـوني الـشـهـيـر. وتـؤجر (إدارة
تراث الـكـرسي الـرسولي) 2400 
شــقـة و 600مــتـجــر أو مــكــــــتب
بلـغت عـائداتـها 99 ملـيـون يورو

في 2019.
ومن أصل  1,6ملـيون متـر مربع
ـئة تعـرض في سوق هناك 15 با
ـئة ـفـتوح وثـالثـون بـا اإليـجـار ا
ــدعــومـة خـاضــعــة لإليــجــارات ا
ــوظــفـ ـمــنــوحـة خــصــوصـا  ا
ـتبـقية ومتقـاعدين. أمـا النـسبة ا
ــئــة فـتــشــغـلــهـا الـبــالــغـة 55 بـا
مــؤســســات الــفـــاتــيــكــان أو يــتم
ـــدارس أو إعـــارتــــهـــا مــــجـــانــــا 

جامعات.

لإلدارة والـكـونـغـرس لن يـحدث
ذلك).  ولـم يــعــ الـــرئــيس جــو
بايـدن بعـد مديـراً أصيالً لـناسا
ولم يـعـلن رؤيـته الـفـضـائـيـة في
الـوقت الـراهن. واكـتـفى الـناطق
بــاسـمه بــتــأكـيــد (دعم) بــرنـامج
أرتميس. وتوقعت لورا فورشيك
ـوعـد احملـدد في (تـأخـيــراً) عن ا
 لتحـقيق هدف عودة رواد2024
ا سـيؤدي الفـضـاء إلى القـمـر 
بـفـعل �تـأثــيـر الــدومـيــنـو �إلى
ـريخ ــاثل لـبـرنـامج ا تـأخـيـر 
معتـبرة أن ثمـة صدقيـة أكبر في
التطـلع إلى حتقـيق هدف إرسال
بـشـر إلى الـكـوكب األحـمـر خالل

أربعينات القرن اجلاري.
ـــــــكن أن فـي ضـــــــوء ذلـك هـل 
تـتـمـكن شـركـة �سـبـايس اكس�
من أن تسـبق وكـالة نـاسـا علـماً
أن الــهــدف الــصــريح لــتـأســيس
ـليـاردير ـلـكهـا ا الشـركـة التي 

إرســـال روبـــوتــــات في الـــوقت�
الراهن أكثر أماناً �إذ أن معايير
ـطلـوبة تـكون أقل. إال السالمـة ا
أن العـقبـة الـكبـيرة تـبقى اإلرادة
ـصاحب السـياسـيـة والتـمويل ا
لــــــهــــــا. فـي عـــــام 1990 أعــــــلن
الــرئـيـس الـســابق جــورج بـوش
عـن هـــدف يــــتـــمـــثـل في إرســـال
ـريخ قــبل الـذكـرى إنـســان إلى ا
اخلـــمــســ فـي تــمــوز/يـــولــيــو
ألول خــطــوة عــلى ســطح 2019
ـاثـلة الـقـمـر. ولم تـثـمـر وعـود 
أطــلــقـهــا ثالثــة رؤسـاء خــلــفـوه
(جــــــورج بــــــوش االبـن وبـــــاراك
أوبــــامـــا ودونـــالــــد تـــرامب) أي

برنامج ملموس.
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هل يتـحقق الـهدف في ثالثـينات
الــــــقـــــرن اجلـــــاري? أجـــــاب جي
كن ولكن سكوت هـابارد (هـذا 
مـن دون اإلرادة الــــســــيــــاســــيـــة

وتـــــــقـي من درجـــــــات احلــــــرارة
ـــتـــدنـــيــة جـــداً. كـــذلك تـــشــمل ا
االختـبارات مـحـطة طـاقة نـووية
ا في صغيرة إلنتاج الكهرباء 
ذلك خالل الــعـواصف الــتـرابــيـة
ــكن أن حتـجـب الـشـمس الـتي 
ا يدفع إلى ريخ  ألشهر علـى ا
صـــرف الـــنــظـــر عن اســـتـــخــدام
األلـــواح الـــشــمـــســيـــة. وتـــكــمن
الفائدة مـن اختبار كل شيء أوالً
عـــلى ســطح الـــقــمـــر في إمــكــان
ـــســـاعـــدة إلــيـه. وقــال ارســـال ا
جــونـــاثــان مــاكـــدويل من مــركــز
هارفارد سمـيثسـونيان للـفيزياء
الفـلكـية لـوكالـة فرانس برس إذا
ريخ) فهو ساءت األمور (عـلى ا
بعيد مسافة سنوات عن األرض.
ورأت احمللـلـة في قـطاع الـفـضاء
لــورا فــورشــيك أن إرســال بــشـر
ــــــــريخ �قــــــــابل إلـى كــــــــوكـب ا
للـتحـقيق�لكـنّهـا شددت على أن

إيــــلـــــون مـــــاسك هـــــو إتـــــاحــــة
ريخ? وراهنت وكالة استيطـان ا
الــــفـــضــــاء األمــــيــــركــــيـــة عــــلى
صاروخـها �إس إل إس) �نـظام
اإلطـالق الــفـــضــائـي) لــتـــنــفـــيــذ
الرحلة وهو سيخضع لالختبار
في نهايـة سنة  2021على أقرب
تـقـديـر ولـن يـكـون مـأهـوالً. وقـد
ـشروع مـن ارتفـاع كلـفته عانى ا
وتأخيرات إضـافية  بيـنها فشل
اخــتــبـــار احملــركــات في كــانــون
األول/يناير. أما (سبايس إكس)
فـتـسـعـى إلى تـطـويـر الـصـاروخ
(ســـــتـــــارشـــــيـب)الـــــذي حتـــــطم
ــــوذجــــان مـــنـه أخـــيــــراً خالل
اختـبارهـما مـحدثَ كـرتي لهب
. وعلى عـكس الـوكاالت كبـيـرتـ
ــمــولــة من دافــعي الــضــرائب ا
يــسـتـثــمـر إيــلـون مــاسك أمـواله
ـكــنه أن اخلــاصــة وبــالــتـالـي 

يجازف بقدر ما يشاء.
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ز قبل يـوم اشارات الى أوردت صحيـفة نـيويورك تـا
ـلف انـطالق اهـتـمـام ادارة الـرئـيس االمـريـكي بـايـدن بـا
الـعراقي بـعد ايـام من الـترقب والـقلـق لم ترد فـيهـا اية

علن عن العراق. كلمة في خطب الرئيس ومنهاجه ا
احلـقـيـقة االولـى والبـسـيـطـة التي جتـعل واشـنـطن تـفـكر
الف مرة قبل أن تندفع من دون حساب في العراق هي
انه البـلد الـعربي الـوحيـد الذي ال تـبدو فيه مـالمح  قيام
ايـة اســتـثــمـارات أمــريـكــيـة في االقــتـصــاد والـطــاقـة أو
اجلـانب العـسـكري اي ال تـأسـيس امريـكـياً في الـعراق
لهم للوعود نطقة اخلضراء وانه لم يعد البلد ا خارج ا
ـغريـة بـعـد انكـشـاف خواء تـلك احلـرب اجملنـونـة التي ا
أفـضت الى نـتـيـجـة مـفـادهـا انّ اجلـنـدي االمـريكـي كان
يـعـبّد الـطـريق لدولـة اخـرى ولـسيـاسـي مـحـليـ انـقلب
والؤهم من القـبلة الـغربيـة الى القبـلة الشـرقية عـلى نحو

مستعجل.
ـان الـعــراقي من قـرار اخــراج الـقـوات مــا دار في الـبــر
االجـنـبيـة يـعني االمـريـكـية قـصـداً وما يـدور الحـقاً من
تــصـريـحـات كـان مـحـرمـاً أن يـنــطق بـهـا سـيـاسي قـبل
الحقـة كونهم ـتحـدثون بـها يالقـون ا سنـوات بل كان ا
يسيئـون الى الدولة احلليـفة والصديقـة وهي امريكا قد
يصـبح كل ذلك الكالم في طي الـنسـيان عـند حدوث اي
ـفاوضـات االمـريـكيـة االيـرانـية أو حتـوّل دولي يـخص ا
قــد يــتــصـعّــد الــلــهــيب أيــضــاً في حــال انــتـكــست تــلك
فاوضـات وفقدت إيـران أعز آمالـها في رفع العـقوبات ا

عنها .
نـخورة ثـمـة استـحقـاقـات ال تعـيهـا الـطبـقـة السـياسـيـة ا
بــاالخــتــراقــات والــفــسـاد والــتــجــاويف الــفــارغــة وهي
اسـتــحــقـاقــات وطن ال تــزال مـفــاتــيـحــهـا بــيــد اجلـانب

االمريكي أو دول أخرى . 
من هـنــا ال تـنــطـبق كــلـمـة الــسـيـادة الــكـامــلـة أو تـعــبـيـر
مـصـلـحـة الـعراق عـلى أي قـرار يـصـدر عـبـر الـتـصويت
ـتــوافق عـلــيه ألنّ الـطــبـقــة الـسـيــاسـيــة لم تـ شــيـئـاً ا
اســتـعــداداً لـيـوم االســتـقالل في الــقـرار والــسـيـادة بل
ــسـتــلــوكـون من أجـل تـعــمـيق أدوار تـبــارى أقــطـابــهـا ا
صالح العليا للبالد. واقف التي تخص ا (التبعية) في ا
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عــلى مــدى ســنــواتِ هـجــرتي الــطــويــلــة; لم أقــابل أو أصـادف
ـسـؤولٍ ما سـكرتـيـراً واحـداً يـعتـرض طـريـقي عـنـد مواجـهـتي 
خالل مـراجعتـي للدوائـر الرسـميـة في أُستـراليـا والواقع ليس
هــنــاك أيُّ سـكــرتــيـر ولــيس هــنــاك مــسـؤول إنَّــمــا هــنـاك رقم
تـسلسلي حتصل عليه من جهاز آلي يقابلك عند دخولك لدائرة
رسـمية أو بـنك أو مشـفى ومع أنَّ كلـمة سكـرتيـر هي إنكـليزيه
هـنة واستـغنوا األصل ولـكن يبدو أنَّ اإلنـكليـز اخترعـوا هذه ا
عنـها وحرصـوا على تصديـرها إلى الدول العـربية ومنـها بلدي
العـراق فلقد الحظت أنَّ مهـنة السكرتيـر رائجة جداَ في جميع
ـشــعـوذ وضع سـكـرتـيـراً مــفـاصل احلـيـاة الـعـراقــيـة فـحـتَّى ا
ـأذونة وضـعتْ سـكرتـيرة تـستـقبل ـغفـل والـقابـلة ا يسـتقـبل ا
كن لكَ أنْ تـرى السكـرتيـر أو السكـرتيرة الـنسوة احلـوامل و
ــكـاتب ومــا أكــثـرهـنَّ في جـمــيع الــدوائــر احلــكـومــيــة وحــتى ا
األهـلـيـة بل أصـبح أيُّ مـسـؤول حـكـومي شـديـد احلرص عـلى
تعـيـ أكـثـر من سـكـرتـيـر قـبل الـدخـول عـلى حـضـرته طـامـعاً
ـهـابةٍ أكـثـر جلـنـابهِ الـكـر ولـقـد صـادفت أوَّل سـكـرتـير في
حيـاتي العـمليـة خالل خدمتي الـعسكـرية إذْ كان رئـيس عرفاء
ـهـام السـكرتـيـر وغالـبـاً ما يـكـون هذا الـرئيس الوحـدة يـقوم 
ـسكـ أكـثر من عـرفاء جـلـفاً وقـاسـياً وحـاقـداً علـى اجلنـدي ا
آمـر الوحـدة الـعـسكـريـة ويـنسـحب هـذا الـوصف الـرديء على
سكـرتـيـر مـحافظ كـربالء بـعـد مـذبحـة االنـتـفاضـة في شـعـبان
حـيثُ كـان مـسـتـبـداً وجـشـعـاً ومـخادعـاً ولـعـيـنـاً وجـبـانـاً يـشتم
الـناس بال جنـايةٍ أو جريـرةٍ وذنبٍ اقترفـوه على خالف احملافظ
الذي كـان طـيِّـباً وشـفـوقـاً ورصيـنـاً وحكـيـمـاً وشجـاعـاً وعادالً
لـكن ذلك الـسكـرتـيـر الـبـهلـوان لم يـبق طـويالً في مـنـصـبه ح
اكـتـشف احملـافظ تـورُّط سـكـرتـيـره الـشـخـصي بـرشـوةٍ كـبـيـرةٍ
ـديـنة عـلى مـقاول مـقابل أنْ تـرسـو منـاقـصة تـنـظـيف شوارع ا
زائف وهـكـذا أمـضى ذلك الـسـكـرتـيـر الـظـالم بـقـيـة عـمـره في
سجن »أبو غريب ?«وعـندما انتقلـت إلى بغداد وأصبح عملي
في جـريـدة الـعـراق تـوسَّـعتْ نـشـاطـاتي األدبـيـة واالجـتـمـاعـيـة
وتـــعــرَّفـتُ عــلـى مــســـؤولـــ آخــريـن حــتـى صــرت أقـــابل وجه
سؤول أو ذاك ب ح وآخر الـسكرتير أو السـكرتيرة لهـذا ا
فسـكرتير جـريدة القادسـية مثالً كان جافـاً وعبوساً ومـتعجرفاً
ورئـيس حتـريـرها في ذلـك الوقت كـان يـحـمل نـفس مـواصـفات
سـكـرتـيــره إنْ لم يـزد عـلـيـهـا أرسـتـقـراطـيـة زائـفـة بـيـنـمـا كـان
ـنصب سكـرتيـر صديـقي الشـاعر حـميـد سعـيد عـندمـا  كان 
وكــيل وزيــر الــثـقــافــة آنــذاك يــتــصف بــالـوداعــة والــبــشــاشـة
والـتـواضـع وأذكـر أنَّ اسـمه داود إنْ لم تــخنِّ الـذاكـرة وحـتى
سـكرتـيـرة صـديـقي الـشـاعـر سامي مـهـدي عـنـدمـا كـان يرأس
حتــريـر جــريـدة الــثـورة كــانت تــتـصف بــحـنــانٍ وارفٍ وطـيــبـةٍ
مـتناهيةٍ تُضـفي جماالً على روحهـا وح أصبحتُ محرّراً في
مـجـلـة الف بـاء كـان سـكـرتـيـر صـديـقي األسـتـاذ أمـيـر احلـلـو
رئــيس حتــريـر اجملــلــة يـنــحـدر مـن مـحــافــظـة الــنــجف وكـانت
ابتـسامته احلنطيـة تستقبل الزائـرين مع تواضعٍ شفيفٍ تلمسه
عنـدما يتـحدَّث إليك ولـعلَّ مهنة الـسكرتـير في بلـدٍ مثل العراق
سـؤول الذي سـتقـابلهُ عـرفةِ شخـصيـة ا تلـعبُ دوراً خـطيـراً 
فـكـلـمـا كـان الـسـكـرتـيـر أو الـسـكـرتـيـرة يـتَّـصـفـان بـالـشـفـافـيـة
سـؤول الذي تـواجـههُ أكثـر مـرونةً وأكـثر ـرونة; كـلمـا كـان ا وا
سؤول حنـاناً بينما هناك سكرتير يعطيك انطباعاً مخيفاً عن ا
الـذي سـتـراهُ نـتـيـجـة غلـوائـهِ وغـطـرستـهِ وغـرورهِ لـذا أجد أنَّ
مهـمة اخـتيار الـسكـرتير يـجب أنْ تكـون بعـنايةٍ فـائقـةٍ وتخضع
إلى دراسـةٍ معـمَّقـةٍ لـشخـصيـتهِ ونـفسـيتـهِ قبل أنْ تـوكل لهُ هذه
ـهـمـة اخلـطيـرة فـكـثـيراً مـا يـكـون الـسكـرتـيـر سـببـاً جـوهـرياً ا
سؤول ما برغم أنَّهم لـم يلتقونَ به مطلقاً إنَّما بكـراهية الناس 
ـتغـطرس الذي جـاءتْ انطبـاعاتـهم من خالل سلـوك سكـرتيره ا
. لـقدْ ـسؤول عـادةً يكـون مـحـترفـاً بـالتـبـخـير والـتـمـلّق لسـيـدة ا
واجــهتُ مـســؤولـ كــثـر خالل حــيـاتي الــصـحــفـيــة بـعــضـهم
أصـبحوا أصدقائي وبـعضهم مازالتُ من ألـدِّ أعدائهم لكن ما
ـسؤول الـذي ال يضع سـكـرتيـراً لهُ أجلْ كان صـديقي بـالكَ با
سرح الشـاعر الراحل يوسف الصائغ مديراً عاماً للسينما وا
وكـنتُ مع صديقي احلـبيب كزار حنـتوش نزورهُ إلى مـكتبه ب
حـ وآخر ولم أر هـناك أيُّ سـكـرتيـر قبل الـدخـول إلى مكـتبه
مثل البارع طعمه التميمي يجلسُ في غرفة على إذْ كـنت أرى ا
ـ مـكـتب الـصـائغ وعـرفت فـيـمـا بـعد أنَّ »رحُّـومي «وهـذا
اسـمه بالـدور الـذي أجادهُ بـامتـيـازٍ في مسـلـسل الذئب وعـيون
ا زرت نـقابـة الـصحـفيـ قبل ـدينـة كان نـائبه فـي الدائـرة و ا
شـهـور لـتـجـديــد هـويـتي واجـهتُ سـكــرتـيـر الالمي الـذي كـان
ــا قـدَّمتُ لـهُ نـفـسي مــنـشــغالً بـالــرد عـلى أســئـلـة الــزائـرين; و
شـعرتُ أنَّ ثـمة اهـتمـاماً بـدر منـهُ برغم مالمح وجـهه الصـارمة
واخملـيـفــة وحـرص عــلى اسـتــقـبــالي حـتى رأيت الـالمي بـعـد
ا دنوتُ مـنهُ قلتُ استفزَّهُ نـصفِ ساعةٍ بوجهٍ افتـعلَ صالبتهُ; و
أمـام احلـاضرين: »خـفِّفْ من غلـوائكِ; مـاذا ستـفعل لـو صرت
وزيـر الـثقـافة? ?«فـتبـخَّـرت صالبة وجـهه وعـاد إلى ابتـسـامته
ـا رأيـتـهــا عـلى وجـههِ الـعـفــويـة الـتي طــا
عـنـدمـا كـان مـراسالً جلـريـدة الـعـراق
في مـنتـصف الـتـسعـيـنـيات قـادمـاً ب
أسبوع وآخر من مدينة العمارة أقول
أخـيــراً مــائـة مــســؤول وال سـكــرتــيـراً

واحداً ولله في خلقهِ شؤونْ.
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غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ نوفي ساد (صربيا)-(أ ف ب)
كل أسـبـوع يـتـجـول الـنـحـات —
الـــصــربي نـــيــكــوال مـــاكــورا في
ساحـة حتوي مخـلفـات عسـكرية

بحثا عن األصوات. 
مـن خالل الـــبـــحث بـــ بـــنـــادق
وخـــوذات وصــواريخ مـــهــمـــلــة
يــــضـــــــــرب بــــأصــــابــــعه عــــلى
ـة لـلـعـثور عـلى األسـلـحـة الـقـد
كنه نقلها إلى االستوديو قطع 
اخلـاص به وحتـويـلهـا إلى آالت

موسيقية.
يـحـاول الـرجل الـبـالغ من الـعـمر

عاما حتـويل أدوات التـدمير 42
الـــســــابــــقــــة هــــذه إلى وســــائل
لـإلبــداع فـي مـــنـــطــقـــة مـــا زالت
حتــــــمـل نـــــــدوبــــــا مـن حــــــروب
الـــتــــســـعــــيـــنــــات الــــتي دمـــرت

يوغوسالفيا.
وهـــــو جنح فـي حتـــــويل مـــــدفع
وقارورة عـسـكريـة لـلغـاز إلى آلة
تـــشـــيــلـــو وصــنـع غــيـــتــارا من
بندقيـة (زاستافا إم 70) وخوذة
لـلـجـيش الـيـوغـوسالفي وجـمع
كــــــمـــــانــــــا مـن مـــــشـط رشـــــاش
وصـنـدوق إســعـافـات أولـيـة من
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بـ أشيـاء أخـرى. وقـال مـاكورا
ية وهو أستاذ مساعد في أكاد
نــوفي ســاد لـلــفـنــون في شــمـال
صربيا (الـبنادق حتـيطنا في كل
مـكــان. نـحن مـحـاطــون بـالـدمـار
لــدرجــة أنــنـا لـم نـعــد نالحــظه).
واد التي وهناك عدد هـائل من ا
كن اسـتخدامـها. فـمنذ انـتهاء
ـتـعـاقـبـة أصـبح بـيع احلـروب ا
عـدات العسـكريـة اخلارجة عن ا
اخلـــدمـــة مــقـــابل مـــبــلغ زهـــيــد
مــشــهــدا مــألــوفـا فـي كل أنــحـاء

البالد. 

ـقـابـر) بـنـادق وحتـتـوي هــذه (ا
وقـنابل وأقـنـعـة واقيـة من الـغاز
وكذلك مـركبـات قتـالية ورادارات
وحتى قـطع ضخـمة من طـائرات

حربية. 
وهــــدف الـــنـــحـــات هـــو إنـــشـــاء
أوركـسـتـرا كـامـلـة جتـوب أنـحاء
نطقة وتقدم عروضا موسيقية ا
مع وجـــود مــحــاربـــ ســابــقــ

ضمن الفرقة.  
وأوضح (أريد مـنح أولـئك الذين
شـــــاركــــوا في احلــــرب فــــرصــــة
الســـتــــخـــدام األســــلـــحــــة الـــتي

استـخدموهـا في احلرب البـتكار
وسيقى). ا

وهو اسـتـقدم الـفـنان الـتـشكـيلي
واحملــــارب الـــســــابق ســــرديـــان
سـاروفـيـتش الـذي يـحب الـعـزف
ـــصـــنــوع من عـــلى الـــغـــيــتـــار ا
بــــــنـــــــدقــــــيــــــة وخــــــوذة. وروى
ســـــاروفــيــتش لــوكــالــة فــرانس
برس (تـتحول هـذه البـندقـية آلة
مــوســـيــقـــيــة حـــصــرا. عـــنــدمــا
أمسكها ب يـدي وأعزف عليها
ال يـقـلـقني إال طـريـقـة مـواءمـتـها

وسيقية). مع اآللة ا

{ نــيـــويــورك-(أ ف ب)  —يـــبــدأ
األحــد عـرض مــســلــسل وثــائـقي
على شبكة (إتش بي أو)  بعنوان
(الن ضــــد فـــارو) يــــرسم صـــورة
رهيبـة للـمخـرج األميـركي احلائز
جــــائـــزة أوســــكــــار وودي الن إذ
يـطـاله الـعـديد مـن الـشهـادات في
قـضـيــة االعـتـداء اجلــنـسي الـذي
اتهمته ابنته بالتبني ديالن فارو
بــــارتـــكــــابه عـــنــــدمـــا كــــانت في
الــســـابـــعــة من الـــعـــمــر. ومع أن
ـؤلف من أربعة أجزاء سلسل ا ا
مدة كل واحد منها ساعة واحدة
ال يكشف أي أسـرار جديـدة لكنه
سيـلطخ بـالـتأكـيد سـمعـة اخملرج
اخملضرم في نيويورك. ويخوص
ـعـروفـان بأفـالمـهـما اخملـرجـان ا
ي الــوثــائــقــيــة كــيــربي ديك وإ

زيــــــــــريــــــــــنـغ فـي مــــــــــاضـي ألـن
مـســتـخــدمــ شـهــادات ووثـائق
قـانـونـيـة بـعــضـهـا لم تـنـشـر من
قبل للبحث بشكل أعمق في هذه
القـضـيـة. وكـانت ابـنة وودي ألن
بـــالــتـــبـــني ديالن فـــارو اتـــهــمت
اخملرج بـاالعتـداء عـليـها جـنسـيا
في 1992 عــنــدمــا كــانت في سن
السـابعـة وهي اتـهامـات ينـفيـها
اخملــرج األمـــيــركي بــاســـتــمــرار.
ويــربط الـوثــائــقي بــ االعــتـداء
ــفـتــرض عــلى ديالن اجلــنـسـي ا
وعالقـــة ألــ بـــابـــنــة شـــريـــكــته
السابـقة مـيا فارو بـالتـبني سون
يي بريف التي أصبحت زوجته.
لـــكـــنه يـــشـــيــر بـــشـــكل عـــام إلى
اجنــذاب اخملـــرج إلى الــفـــتــيــات
الصغيـرات. ويستشـهد الوثائقي
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بوثائـق محكـمة وشـهادات تـشير
إلى أن ألن أقـام عالقـات جـنـسـية
مع سون يي عندما كانت قاصرة.
وتبـلغ سون يي من الـعمـر حالـيا
 عـامـا وقـد الـتــقت ألن عـنـدمـا50
كـانـت تـبــلغ  16عـامــا عــلــمـا أن
اخملـــرج يـــكـــبـــرهـــا بـ 35ســـنــة.
وإضـــافـــة إلى هـــذه الـــعـــنـــاصــر
زعجة يطرح مسلسل (ألن ضد ا
فـــــــــارو) ســـــــــعـي وودي ألـن إلى
الـتالعب خـصـوصـا بـالـصـحـافة
لــلــتــقــلـــيل من شــأن االتــهــامــات
وتشويه سمعة مـيا فارو. ويشير
الــوثـائــقي إلى أنـه قـد يــكــون قـد
أخرج الـتـحقـيـقـ الرسـمـي في
القضـية عن مسـارهما إذ لم يؤد
أي مـــنــــهـــمـــا إلى مــــثـــوله أمـــام

القضاء وتوجيه اتهامات له.

ــبــو -(أ ف ب) { رومــا-كــواال
ـالــيــزيـة أعــلــنت الــسـلــطــات ا
¨ ˙فــوســيــا األحــد أن الــيــخت 
الذي تـناقل مـلكـيته الـعديد من
ن فــــــيـــــهـم رجل األثـــــريــــــاء 
األعمال الفرنسي برنارد تابي
غـرق قــبـالـة ســواحل مـالــيـزيـا
بـــعــد أيــام قـــلــيـــلــة من انــدالع

حريق فيه.
ـالـيزي وقـال خـفـر الـسـواحل ا
إن (فوسـيا) وهـو شراعي يـبلغ
طـــوله حــوالي 75 مـــتــرا غــرق
صــبــاح اجلـمــعــة بــالــقـرب من
جــزيـرة النــكــاوي الــسـيــاحــيـة

غداة حريق دمره.
ـــســــؤول في خــــفـــر وصــــرح ا
الــســـــــــواحـل مــحــمــد زواوي
عــبــد الــلـه لــوكــــــــالــة فــرانس
برس (نعتقـد أنه غرق اجلمعة
حـوالي اخلامـسـة أو السـادسة

صـــبـــاحـــا) مـــوضــحـــا أنه (
ــــســـؤول عن إبالغ الــــوكــــيل ا
الــيـخت). وأضـاف (تــمـكـنـا من
الـسـيــطـرة عـلى احلــريق لـكـنه
تـــســـبـب بـــأضـــرار في هـــيـــكل
اليخت قد تكون سببت غرقه).
عرفة وقال إنه  فتح حتقيق 
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