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طبعة العراق 

tł«uð  U¦F³ «Ë WO ËR *« Ê«d¹≈ qÒL% sDMý«Ë

‚«dF « w  WLO ł dÞU
»dŠ ‚—UÞ

بغداد

œ«bG³  wKB¹ UÐU³ «

سالمـاً على قـداسة بـابا الـفاتـيكـان عنـدما صـلى لبـغداد يوم
1954/4/9 ألنـقـاذهــا من الـفـيـضـان فــقـد كـان الـسـابق في

اعالن حب قداسة البابوات لبغداد.
ونـعمـاً لقـداسة بـابا الـفاتـيكان عـندمـا اعلن انـه سيـزور بغداد
يـوم 2021/3/5   لـلـصالة في مقـام ابـراهيم وفي أور فـقد
حـقق أمالً لـبغـداد رغب بـابـوات الـفاتـيـكـان حتـقيـقه .والـشـكر
ـعـهـد واألطـراء لألب الـراهـب أسـتـاذ الـتـصــوف األسالمي بـا
درسة الـبابوي للدراسات االسالمية والعربية الذي كتب عن ا

البغدادية للتصوف ما لم يكتبه كاتب.

Ê«œdÐ q Uý

اربيل

UÄUáK  …dOB  W UÝ—

5² ½ s  fO ½d

A Papa Francesco.
saluto
Spero che tu legga queste parole.
La tua visita in Iraq è una questione impor-
tante.
O Papa, soffri di malattia e hai un polmone,
e soffrirai per la difficile situazione della
sicurezza. Molti non vogliono che la tua vi-
sita abbia successo, e altri vogliono che ab-
bia successo in modo che abbiano succes-
so, e credo che tutti i cattolici lo faranno
essere innocentemente felice e il loro bi-
sogno di qualcuno come te per dar loro fi-
ducia.
Tu porti spiritualmente e umanamente le
preoccupazioni dei cristiani, anche non cat-
tolici, e nel nostro paese abbiamo coloro
che hanno solo la preoccupazione per la
loro sopravvivenza, che è la sopravvivenza
di lui e della sua autorità solo e lui.
Spero che tu stia bene sempre, in partico-
lare durante la visita.
shamil bardan.

سعادة البابا
حتية

اتمنى ان تقرأ هذه الكلمات
زيارتك للعراق قضية هامة.

اعــلم انك مــتــعب النك تــعــيش بــرئــة واحــدة وسـتــعــاني من
الـوضع االمني فكثيرون اليـريدون لزيارتك ان تنجح واخرون

يريدونها ان تنجح لينجحوا بك.
الكاثوليك سعداء ببراءة لزيارتك النهم يثقون بك.

ـسـيحـيـ حـتى من غـيـر الـكـاثولـيك وفي انت حتـمل هـمـوم ا
بالدنا هنا يوجد من ال يحمل اال هم بقائه و سلطته.

ارجو ان تبقى على خير بخاصة خالل الزيارة.
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الشامي 

الـكـيـفـية الـتي يـحـدث فـيـها في كل
ناطق مـرة سقـوط صواريخ عـلى ا
الـسـكنـيـة دون حدوث أي إصـابات
حــقـيـقـة أو خـســائـر في الـسـفـارة
تـــــضـع الـــــكـــــثـــــيـــــر من عـالمــــات
ـستفيدة االسـتفهام بـشأن اجلهة ا
مـن ذلـك). الـى ذلـك  دان رئــــــــــيس
حــكـومـة إقـلـيم كــردسـتـان مـسـرور
الــبـارزاني  الــهـجـوم الـصـاروخي
ـنطـقة اخلـضراء. الـذي استـهدف ا
وكــتب الـبـارزاني عـلى حـسـابه في
مـوقع تـويـتـر (أديـن الـهـجـوم الذي
شُـن عـلى الـســفـارة األمـريــكـيـة في

بغداد)
ـتـحـدث بـاسم اخلـارجـية .وحـمّل ا
األمـــريــكــيــة نـــيــد بــرايس إيــران
مـسؤولـية الـهجـمات األخـيرة التي
ـدنـي وقـعت عـلـى قـوات بالده وا
فـي العراق. وقـال برايس (نـحن ما
زلــنـا نـعــمل عـلى حتــديـد مـا جـرى
بـالفـعل وكما قـلنا سـابقاً سـنحمّل
إيــران مـسـؤولــيـة أعـمــال وكالئـهـا
( الــذين يــهــاجــمــون أالمــريــكــيــ
وتــابع ان (بـالده سـتــرد بــطــريــقـة
مـحـسـوبة وسـنـسـتـخدم مـجـمـوعة
ـــــكــــان مـن األدوات في الـــــوقت وا
الــلــذين نـخــتــارهـمــا ولــكن مـا لن
نــفـــعــله هــو الــهــجــوم واجملــازفــة
بــالــتــصــعــيــد الــذي يــخــدم إيــران
ويــســـهم في مــحــاوالتــهــا لــزيــادة

زعزعة استقرار العراق). 

وهـــو عـــمل غـــيـــر مــبـــرر حتت أي
ذريـــعـــة كــانت) داعـــيـــا األجـــهــزة
األمـنـيـة الى (الـقـيـام بـواجـبـها في
حـمـايـة الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة).
واسـتـنكـر رئـيس حتالـف عراقـيون
عـمـار احلكـيم استـهداف الـبعـثات
في بغداد.وقال احلكيم في بيان ان
(بـــعـض الـــتـــصــــرفـــات الـــفـــرديـــة
ــســتـنــكــرة مـا تــزال تــعـمـل عـلى ا
اسـتـهـداف الـبـعـثـات والسـيـمـا في
ــنــطــقــة اخلــضـراء  غــيــر آبــهـة ا
بـعـواقبـهـا الـوخيـمـة التي اهـونـها
تــعـريض ســمـعــة الـعــراق وهـيــبـة
الـدولـة لـلـتـسـاؤل والـتـشـكيـك أمام
ي فـــضال عن الـــرأي الــعـــام الـــعــا
ــنـاطق تــعــريض أرواح ســاكــني ا
احملــيــطــة بــهــا لــلــخــطــر) مــجــدد
(مطالبته للحكومة بتأم احلماية
الـالزمــة لـــلـــبــعـــثـــات في الـــعــراق
والـتـعامل بـحـزم ازاء هذه االعـمال
حــفـاظــا عـلى ســمـعــة الـبالد وأمن
مـواطـنـيـهـا). وكـشف األمـ الـعـام
لــــــعــــــصـــــائـب أهـل احلق قــــــيس
تلك مـعلومات قد اخلـزعلي  إنه 
ـنـاسب يـفــصح عـنـهـا في الـوقت ا
بــشـأن اســتـمـرار عــمـلــيـات قـصف
البعثات.وقال اخلزعلي في تغريدة
عــــلـى تــــويــــتــــر إن (اســــتــــمــــرار
ـنطـقـة اخلـضراء رغم اسـتـهـداف ا
الــــقــــرار الـــواضـح من الــــهـــيــــئـــة
الــتـنـسـيــقـيـة لــلـمـقــاومـة  وبـهـذه

الـصـواريخ من قـبل قـطـعـات قـيادة
عـــمــلـــيـــات بــغـــداد). ورأى رئــيس
الـتيار الصدري مـقتدى الصدر (ان
اســـتـــعــــمـــال الـــسالح والـــقـــصف
ـقـار الــدبـلـومـاسـيـة واســتـهـداف ا
يـزداد ويـتـعـاظم فـيـزداد ويـتـعـاظم
ـدني وتهون اخلـطر على ارواح ا
هـيــبـة الـدولـة اكـثـر فـاكـثـر) فـيـمـا
وراى رئـيس ائتالف الـوطنـية اياد
عـالوي  ان اسـتــمــرار اســتــهـداف
الـبعثـات الدبلـومسيـة سيؤدي الى
نـتائج وخيمـة يدفع ثمنـها اجلميع
بـال اســـتــــثــــنـــاء.وقــــال عالوي في
تـغريدة عـلى تويتـر (ليس من شيم
الــعــراقــيـ وال مـن اخالقـهـم نـكث
الـعــهـد وتـرويع الـضـيف فـمـقـرات
الـبـعثـات الدبـلـوماسـيـة كانت عـبر
الــتــأريـخ مــؤمّــنــةً ومــحــتــرمــةً في
الـــدول واجلــــهـــات الـــتي حتـــتـــرم
نــفــســهـا) واضــاف ان (اســتــمـرار
ــقـرات لالعــتـداءات تــعـرض تــلك ا
وسـط عـجــز فـاضـح عن وقـفــهـا او
احلــد مــنــهــا ســيـؤدي الـى نـتــائج
وخـيــمـة يـدفع ثـمـنـهـا اجلـمـيع بال
اسـتـثـنـاء). ووصف رئـيس حتالف
الـــفــتـح هــادي الـــعــامـــري قــصف
الـبعثات الدبـلوماسية بـالعمل غير
ـبرر حتت أي ذريـعة كـانت. وقال ا
الـــعــامـــري في بـــيــان امـس (نــدين
بـشـدة العـودة الى قصف الـبعـثات
ـدنــيـ الــدبـلــومـاســيـة وإرهــاب ا

ــــســــؤولــــ عـن تــــلك ـالحــــقــــة ا
الـهـجـمـات. وقـالت اخلـليـة انه (من
خـالل التدقـيق اتضح سـقوط ثالثة
صـواريخ صـاروخـان مـنهـا سـقـطا
نطقـة اخلضراء والثالث في عـلى ا
مـنـطـقـة احلـارثـيـة  كـان انـطالقـهـا
مـن حي الـسالم نـتج عـنـهـا أضـرار

فـي اربع عــجالت مــدنــيــة كــمــا 
الـــعــــثـــور عـــلى مــــنـــصـــات إطالق

أنـطــلـقت من مـنـطـقـة الـكـرادة) في
حـ اكـدت مـصادر امـنـية (الـعـثور
عـلى مـنـصـة اطالق الـصـواريخ في
ـــــعــــروفــــة مـــــنــــطـــــقــــة الـــــسالم ا
بــالــطــوبــجي). لــكن خــلـيــة االعالم
االمــــني اكـــدت ان (الــــصـــاروخـــ
نـطـقة اخلـضراء من سـقـطا عـلى ا
ـتـابـعـة دون وقــوع إصـابـات وان ا
مـسـتـمـرة من قـبـل الـقـوات األمـنـية

ـــقـــار الــــقـــريـــبـــة من الـــســـفـــارة ا
االمـريكـية فـي بغداد  واسـتهـجنت
اوسـاط سـيـاسـيـة هـذا االسـتـهداف
ـدنيـ عمل غـير ورأت ان ارهـاب ا
مــــســـوغ  وســــيـــؤدي الى نــــتـــائج
وخــيـمـة يـدفع ثـمــنـهـا اجلـمـيع بال
اسـتثـناء. واعلـنت قيـادة العمـليات
ــشـــتــركــة ان (الــصــواريخ الــتي ا
ــنـــطــقـــة اخلــضــراء اســـتــهـــدفت ا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ
‚uÞ uÐ« wÝd  ≠ sDMý«Ë

تـواجه الـبـعثـات الـدبـلومـاسـية في
الـعراق مـخاطـر جسـيمـة والسيـما
بــعــد جتــدد الــقـصـف الـصــاروخي
نطـقة اخلضراء امس االول عـلى ا
وتـــســجـــيل خـــســائـــر مــاديـــة اثــر
احــتـراق ست عـجالت داخل احـدى

 ⁄Òu  dOſ ÎöLŽ 5O½b*« »U¼—≈ ÈdðË ·«bN²Ýù« s¹bð WOÝUOÝ ◊UÝË√
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تمـكن فريق نادي الـقوة اجلويـة بكرة الـقدم أمس الثالثـاء من الفوز على
مـضـيـفه فـريـق نـادي الـكـهـربـاء بـهـدف دون مــقـابل في افـتـتـاح اجلـولـة

متاز.  رحلة الثانية لدوري كرة القدم ا االولى من ا
باراة الـتي جرت على ملـعب التاجي في بـغداد بهدف دون رد وانتـهت ا
سجـله قـائـد الـصقـور حـمـادي احمـد في الـدقـيـقة  41 من زمـن الـشوط
االول. وبهـذا الفوز عزز القـوة اجلوية صدارته ورفع رصيـده للنقطة 44
ركز الرابع بيـنما جتمد رصـيد فريق نادي الـكهرباء عنـد النقطة  20 بـا
عـشر. وفـي اجلولـة ذاتـها تـعـادل سـلبـيـا فـريقـا الـصـناعـات الـكـهربـائـية
باراة التـي جرت على ملـعب الصنـاعات  ليرفع الـصناعات والنـفط في ا

ركز ركز  20  فـيما وصل النفط للنقطة  29 با رصيده للنقطة  16 با
السـابع وتعـادل ايجابـيا  بـهدف لـكل منـهمـا فريـقا الـكرخ وضـيفه زاخو
ـبـاراة الـتي جـرت عـلى مـلـعب احـمـد راضي  ورفع زاخـو رصـيـده فـي ا
ركز ـركز السـادس ورفع الكرخ رصـيده للـنقطة  23 بـا لـلنقطة  30 با
العـاشر  وضيف مـلعب السـماوة مبـاراة فريقه الـسماوة مع ضـيفه نفط
ـبـاراة بـالـتـعـادل الـسـلـبي من دون اهـداف ورفع الـوسط والـتـي انـتـهت ا
ـركز  17 ورفع نـفط الـوسط رصـيده الـسمـاوة رصـيـده للـنـقـطة  18 بـا
وحـقق فـريق القـاسم الـفـوز عـلى فـريق نفط ـركـز الـرابع لـلـنقـطة  32 با
ميـسان بهدف نـظيف جاء بالـلحظات األخيـرة ليكسب الـفريق ثالث نقاط

مهمة.
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ة وانتمى الـى جماعة بغداد الـقد
لـلـفن احلديث. وحـصل على دبـلوم
الـنحت مـن معـهد الـفنـون اجلمـيلة
ــيــة كـــمــا نـــال شــهـــادة من اكـــاد
الـفـنـون اجلـمـيـلـة فـي روما ودرس
كـذلك في إيـطـالـيـا. شـارك في أكـثر
ــعـارض الــوطـنــيــة الـتي اقــيـمت ا
خـارج الـعـراق واقـام عـدة مـعارض
شــخـصـيـة وصـمم عـدة نـصب في
بــغــداد مــنــهــا اجلــنــدي اجملــهــول
نـصـور قبل وتـمـثـال أبو جـعـفـر ا

وفاته عام 1986.

عـــائـــلــتـه احلــقـــوق الـــتــقـــاعـــديــة
ساهمة في توقفة. كما طالبت با ا
اســــتــــعـــادة اعــــمــــال الــــراحل من
غـربيـة الربـاط وكذلك الـعـاصمـة ا
اعـمال جنله مـحمد واقـامة معرض
في دائــرة الـفـنـون والــتـبـرع بـعـدد
مــنــهـا الى مــتــحف الــفن احلـديث.
والـرحال هـو نحـات عراقي ولد في
بـغـداد عـام  1926وأحـد ابـرز رواد
احلـركـة الـفنـيـة في الـعـراق وعمل
ــــتـــحف فـي فـــتــــرة شــــبـــابـه في ا
الــعــراقي عــلى تــرمــيـم الـتــمــاثــيل
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بـعـد متـابعـة حـثيـثـة من قبل مـدير
عـام دائرة الـفنون الـتشـكيلـية علي
عويد العبادي نالت عائلة النحات
الــكـبــيــر خـالــد الـرحــال حــقـوقــهـا
الـتـقاعـدية. وحـصـلت على  حـقوق
ـتـوقـفـة مـنـذ الـفــنـان الـتـقـاعـديــة ا
بــدايــة عــام 2019. وكــانـت زوجـة
الــرحــال الـســيــدة مـلــيــكـة مــحــمـد
الـــصـــحـــابـي الـــتـــقت قـــبل أيـــام
سـاعدة في نيل الـعبادي وطـلبت ا

االيـرانــيـة روح الــله لـطــيـفي انه
(ســـيـــتم إغالق مـــعـــابـــر جـــذابــة
والــشالمــجــة وتــمــرجـن  وكــيــلـة
ــــســــافــــرين احلــــدوديــــة أمــــام ا
غادرين حـتى إشعار القادمـ وا
آخـر كـمـا سـيـغـلق مـعـبـر مـهران
احلـدودي مع الـعراق) واشار الـ
(اغالق مـعابـر الـدخـول واخلروج
حملـافـظـة خـوزسـتان الـى الـعراق
حتى إشـعـار آخر بـسـبب انتـشار
ـتـحـورة الـساللـة الــبـريـطـانــيـة ا
اجلــــديــــدة من كــــورونــــا هــــنـــاك
والـــزيـــادة الــــســـريـــعـــة في عـــدد
االصـابـات). فـيــمـا أوضح رئـيس
ية تيدروس منظمة الصحة العا
أدان غـيـبـريـسـوس احلـالـة الـتي
يــكــون فــيــهــا لــقــاح الــفــايــروس
الـــتـــاجي عـــد الــفـــائـــدة. وقــال
غيبريسوس في تصريح امس إن
(التطعيم ال يكـون فعالًا إال عندما

يًا). يتم إجراؤه عا

حــالــتي وفـــاة جــديــدة. واغــلــقت
ايـران أربـعـة مــنـافـذ حـدوديـة مع
الـعــراق بـســبب تــفـشي كــورونـا.
ــتــحــدث بــاسم الــكــمـارك وقــال ا

احملـــــافــــظـــــة عن أرتـــــفــــاع عــــدد
اإلصـابـات بـكـورونـا  اذ سـجـلت
  668 أصابة  أما حاالت الشفاء
 فـقـد  بـلـغت  284حـالـة وبـواقع

ـئة من االصـابات) نسـبة  92 با
وتـــابع ان (مــجـــمـــوع الــوفـــيــات
بالفايروس حتى اآلن بلغ  13الفا
و 311 وفـاة في انـحـاء الـعـراق).
زف الــوزيـــر حــسـن الــتــمـــيــمي 
خبراً ساراً للشعب بشان لقاحات
كــــورونـــا.وقـــال الــــتـــمـــيــــمي في
تــــصـــــريح امـس إن (الــــطــــائــــرة
احململة بـاللقاح الصـيني ستصل
قبل) العراق فـي األول من آذار ا
مــضــيــفــا ان (لــقــاح ســيــنــوفـارم
الـصـيـني هـو أول لـقـاح سـيـدخل
الـــعـــراق) واشـــار الى ان (مـــنح
الـلــقـاح لـلــمـشــمـولـ فـي جـمـيع
احملــافـظــات مــجــانـاً) مــؤكـدا ان
(جـمـيع الـقــرارات بـشـأن كـورونـا
تـــتــــخـــذ بـــعـــيــــداً عن أي جـــانب
سـيـاسي) واعـرب الـتــمـيـمي عن
قــلــقه (من زيــادة نــســبــة إصــابـة
ـتـحور). وفي األطفـال بـكـورونا ا
الــنــجف  اعــلــنـت دائــرة صــحــة
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
 4181 إصابة بـفايـروس كورونا
وشفاء  2592 حالـة وبواقع  16
حــــالــــة وفـــاة جــــديــــدة. واوضح
الذي ـوقف الــوبـايئ الــيـومي   ا
اطـلــعت عــلـيه (الــزمـان) امس ان
(عدد الـفحوصـات اليـوميـة بلغت
اكثر من  43 الف لعينـات مشتبه
حـيث اصــابــتـهــا بــالــفــايـروس  
ســجـلـت الـوزارة  4181 اصــابـة
مــــؤكـــدة بـــكــــورونـــا فـي عـــمـــوم
العراق) الفتا الى ان (الشفاء بلغ
 2592 حـــالــة وبـــوقع  16 وفــاة
جـديـدة) مـؤكــدا ان (عـدد حـاالت
االصـابــة مـنــذ تـفـشـي الـوبـاء في
الــعــراق حــتـى يــوم امس بــلــغت
 675 الــفــا و 982 اصــابــة  في
حـ بــلـغت حـاالت الــشـفـاء 623
الــفـا و 337 حــالـة شــفــاء تــمـثل

بــالــعــالم.وخالل أزمــة الــنــفط عـام
ـاني دورا كـبـيرا في 1973 لـعب 
خــفض إنــتـاج الــذهب األســود مـا
ســـبب أزمـــة كـــبـــيـــرة لـــدى الــدول
ـلك الـغــربـيـة الـتي تـأثـرت بـقـرار ا
فـيـصل بـحظـر تـصديـر الـنـفط على
تـحدة وهولـندا في تلك الـواليات ا

دة.  ا
ــاني وفـي عــام  1975 تـــعـــرض 
لـالخـــتـــطـــاف مع  10 وزراء نــــفط
آخـرين من قـبل إليـيـتش راميـريز
ـــعــروف بـــكــارلــوس ســـانــشـــيــز ا
الـــثـــعـــلب الـــذي كـــان عـــضـــوا في
اجلـبهة الشعبية لـتحرير فلسط

ـنـظـمة أوبك وذلك أثـنـاء اجـتـمـاع 
اني موجودا في فـيينا. كمـا كان 
ـلك فـيـصل في مـكـتـبه حلـظـة مـع ا
اغــتــيــالـه بــالــرصــاص عـام 1975
عـلى يد ابن أخيه األمـير فيصل بن

مساعد.
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توفي في لندن في ساعة مبكرة من
صـــــبــــاح امـس الــــثـالثــــاء وزيــــر
الـبتـرول السـعودي األسـبق أحمد
ــانـي عن عـــمـــر نـــاهــز 90 زكـي 
ـــاني ثـــاني وزيــر عـــامـــا.ويــعـــد 
ـعــدنــيـة في لــلــبـتــرول والــثــروة ا
ـمـلكـة اخللـيجـية الـغـنيـة بالـنفط ا
ب  1962 وحــــــــــتى  1986وأول
ـصـدرة ـنـظـمـة الـدول ا أمــ عـام 
للنفط (أوبك) حيث عمل طوال 25
عاما في مرحلة تمثل بداية الطفرة

النفطية السعودية.
ـــولـــود فـي مـــكــة وكـــان الـــراحل ا
لك ـكرمة عام  1930 قـريبـا من ا ا
فـيصل بن عبـد العزيـز ثالث ملوك
الـبالد الـذي عيـنه عـندمـا كان ولـيا
لـلعهد وزيرا للـبترول في دولة تعد
هـي أكـــــبـــــر مـــــصــــــدري الـــــنـــــفط
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لـيس مسـتحيالً ان تـبرز شـخصـية وفكـر  كيم لـوان يو العـراقي او مهـاتير
مـحـمدي  بـشخـصـية عـراقـية وطـنـية اصـيـلة وغـيرهـم ولكن بـشـرط  حتيـيد
الي واالقتصـادي والتحلي بالشجاعة اسك بالقـرار التنموي وا وتـغيير ا
تخصصة ـالية واالقتصاديـة ا ونـكران الذات وفسح اجملال لـلشخصيات ا
ـا ازاحة فنية قتـدرة الوطنيـة  (ليس من منطلق ازاحـة جيلية وا اخلـبيرة ا
ـالـيـة ــبـاد واالسس االقـتـصـاديـة وا وتـكـيـفــيـة) مع االلـتـزام بـالـثـوابت وا
ـان برؤيـة التـغيـير والـتحـول التـنموي ـتطورة واال والـتنـمويـة االساسـية وا
ـرحـلـة مـواجـهـة الـتـحول او ـرحـلـة التي تـوصف  الـوطـني الـشـامل هـذه ا
ديناميكية التحول التنموي حتتاج الى شخصيات اقتصادية ومالية مقتدرة
ـؤسـسي تـنـمـويـة وطـنـيـة تـتـمـيـز بـالـتـضـحـيـة وااليـثـار والتـفـانـي وااليثـار ا
والـوطنـي تتـحمل الـصـعاب كـاجلبـال الـشاهـقة وان يـكون هـدفـهم هو بـلوغ
رحـلي والعـملـياتي والـتـكتـيكي ومن ثم الـتنـميط واكـمال مـرحلـة  التـحـول ا
ـاط الـتـنـظـيـمـيـة لـلـتـحـول الـهـيـكـلي الـذي سـتـتـغـيـر الـهـيـاكل االداريـة واال
والـوسائل والـسياسـات مع جتديـد االدوات وبناء سـياسـات جديدة مـسندة

هام اخرى واجراءات اخرى .... ومؤطرة 
ؤسـسي والـتحـول للـتـنمـية رحـلـة يبـرز فـيهـا قادة افـذاذ لـلتـحـول ا وهـذه ا

ستهدفة يعوا دور ومكانة وطنهم العزيز العراق ... ا
رحلة  نـنتظـر  وينتـظر العـراقيون االصالء وضع هـذه ا
رحلة االستراتيجية رحلة هي ا محل التنفيذ  وهذه ا
واالرتـكـازيـة لـتحـول فـلـسـفة نـشـاط واداء الـدولة ....
ـشـرق ... اخملـتص بـالـشـؤون وتـرقـب االمل والـغـد ا

الية والتنموية  . ا

{ كراملش (أ ف ب)  –في كارملش
ـــوصل فـي شـــمـــال وقـــراقــــوش وا
الـعــراق كـنـائس مــدمـرة ونـفـايـات
جتـــتــاح األزقـــة الـــضــيـــقـــة وآثــار
احلــرب ال تــزال ظـاهــرة بــوضـوح..
رغم ذلك يــــؤكـــد رئـــيس أســـاقـــفـــة
ـوصل وعرقة الكـلدان في أبرشـية ا
جنـيب مــيـخـائـيل أن الـتـحـضـيـرات
جارية لزيارة البابا التاريخية وأن
اسـتـقـبـاله سـيـجري فـي (أجواء من
الــفـرح). ورغم مــرور ثالث ســنـوات
عـلى طرد تـنـظـيم الدولـة اإلسالمـية
نـطقـة يحـتفظ رئـيس أسـاقفة من ا
وصل بآثار من اجلرائم الوحشية ا
الـــتي ارتــكـــبـــهــا اجلـــهـــاديــون في
كارملش بـينها صـليب مكـسور عند
بــرج أعـلـى كـنــيـســة وأواني قـداس

وأيقونة متضررة.
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كمـا يـقول مـيخـائيل لـوكالـة فرانس
بـرس عـبـر (الـتسـامح لـكن من دون
نـسـيـان تـلك اجلـرائم). ويـشـيـر الى
أنـه تـمــكن مـن تـهــريب الــكــثــيـر من
ـــة من الــتـــنــظــيم الــوثـــائق الــقــد
ـنـطـقـة بـ ـتـطــرف الـذي احـتل ا ا
2014 و2017 وحــــــكم بــــــالــــــرعب
مـستـهـدفا خـصـوصا األقـلـيات الى
إقـلـيـم كـردسـتـان مـخـاطـرا أحـيـانـا
بحياته. وتقع كـارملش شرق مدينة
ــوصل مـركــز مـحــافـظـة نــيـنـوى. ا

ـــتــابــعــة مـــحــافــظـــات مــخــتـــلــفــة 
االستـعـدادات اللـوجسـتيـة ومراسم
ويـــرى مـــيـــخــائـــيل ( 65عـــامــا) أن
ـهـمـة التـي يقـوم بـهـا مع مـحـيطه ا
حـــســاســة جــداً خــصــوصــا ألن أي
مـــســؤول أجــنــبي حــكــومي لم يــزر
ــــوصل مــــنــــذ أكــــثــــر من خــــمس ا
ســنــوات. ويـقــول رجل الــدين الـذي
يضع قبعـة بنفسجـية ويرتدي ثوبا
أســـود بـــأطـــراف حـــمـــراء (نـــواجه
ضـغـطــا هـائال… األب األقـدس لـيس
ـــثل دولــة كــأي شـــخـــصــيـــة إنه 

وكاثوليك العالم).
وسيتنـقل البابا (85 عاما) بسيارة
مـكــشـوفــة في بــلـد لم يــســتـقــر فـيه
األمـن مـــــنـــــذ ســــــنـــــوات. ويـــــصف
ـهـمة مـيـخـائـيل الـتـحـضـيـرات بـ (ا
صعـبة. الكل سـيحـاول االقتراب من
البـابا… ويجـب االهتمـام بالـتنقالت
والـزي الـرســمي وكـتـابـة الـبـيـانـات
بدقـة تـامة والـدعـوات). ويشـير الى
عـدم وجـود مـلـعب ريـاضي مـناسب
أو كـاتـدرائـيـة إلقـامـة قـداس بـابوي
في محافـظة نيـنوى التي ولـد فيها
مـشــيـرا الى أن هـنـاك (14 كـنــيـسـة
مـدمـرة  سـبع مـنـهـا تـعـود لـلـقـرون

اخلامس والسادس والسابع).
بــ هـــذه الــكــنـــائس كــاتـــدرائــيــة
مــســكــنــتـه وهــو اسم مــســيــحــيــة
شــهــيــدة في الــقــرون األولى وكـان
ــوصل يــرتــادهـا رئــيـس أسـاقــفــة ا
بـرفـقــة أهـله في صـغـره… تـغـطـيـهـا
الــيـوم حـجـارة وركـام. أمــا كـنـيـسـة
الـقـديس شـمعـون الـصـفـا (الـقديس

بطرس) فمليئة بأكياس قمامة.
وفي بــلـد ال تـزال فــيه خاليـا داعش
مـجـهــول مـكـانـهــا يـرى مـيــخـائـيل
الـذي يــحــمـل شــهـادة هــنــدســة في
الــتــنـقــيب عن الــنـفـط قـبل أن يــقـرر
اعتـناق الـكهـنوت أن »كل مسؤول
أمـني سـيـكـون بـحـالـة تـوتر «خالل
زيارة البابـا. أما هو فسـتكون هذه
رة الثـانية التي يـلتقي بهـا البابا ا
فرنسـيس إذ سبق له أن الـتقاه في
رومــاو.يــؤكــد مــيــخــائـيـل أن زيـارة
ـقـرر أن تــسـتـمـر الــبـابـا الــتي من ا
ثالثـــة أيــام (مـــهــمـــة جــداً جلـــمــيع

.( العراقي
مــــشـــــيـــــرا الى أن (هـــــذا الــــبـــــلــــد
كـفسـيـفـساء رائـعـة متـعـددة األلوان

ـكن أن يُـجـزأ ومـتـكــامـلـة لـهـذا ال 
الى أجــزاء طــائـــفــيــة لـألسف كــمــا

يحدث اليوم) .
ـوصل بأن ويؤمـن رئيس أسـاقـفة ا
الــبـابـا فــرنـسـيس قــادر عـلى إعـادة
نـسج هـذه الــروابط خـصـوصـا في
شمال الـبالد حيث تتـواجد عشرات
األقـليـات عبـر (كلـمـات قويـة) تعـبر

ـنجمون ومشـايخ الطرق الصوفيـة أن أشتري قناعا نـصحني السحرة وا
وكمامة وخوذة فوالذية بانتظار ان يأتي الفرج.

اغـلب الظن اننـا في البصـرة أصبحنـا مهددين بـاالنقراض بـسبب الغازات
نـبـعـثـة من آبارنـا الـتي صـارت مـلكـاً لـلـغـرباء وبـسـبب تـصـاعد الـسـامـة ا
ـواد ـشـبـعـة بـا اعـمـدة الـدخـان من حـقـولــنـا الـنـفـطـيـة والـسـحب الـسـود ا
لـوثات والنفايات. متـلئة با الزمة للبـحيرات ا الـضارة والروائح الكريـهة ا
ـا نضطر الستعمال األقنعة الكيمـاوية تماما مثلما اضطر سكان جزيرة ر
مـياكجـيمـا اليابـانية السـتعمـالهـا بسبب ارتـفاع مسـتوى الـنشاط الـبركاني
الـذي تـسـبّب بـتـسـرّب الغـازات الـسـامّـة من جـوف األرض فـاضـطروا إلى

ارتداء أقنعة الغاز طوال الوقت.
ـنظـمة ـسكـوت عـنهـا في الـبصـرة تـستـدعي تـدخل ا فـالـغازات والـسـموم ا
ي) لـفـحص مـيـاهـنــا وهـوائـنـا وتـربـتـنـا ـكـافـحـة الـتـلــوث (رو االقـلـيـمــيـة 
وتـسـتـدعي ادخـال فـقـرة تـسـمم االجـواء في نـشـرات األخـبـار تـمـاما عـلى
الـطريقـة التي تـتحدث فـيها االذاعـات عن احوال الطـقس ودرجات احلرارة
ونسبة الرطوبة والضغط اجلوي وسرعة الرياح. حتى
لـوثـات التي يـستـنـشقـها نـكـون على بـينـة من حـجم ا
أطـفـالنـا ولـكي نـعرف مـتى نـرتـدي األقنـعـة ? ومتى

وت. نخلعها ومتى 
{ عن مجموعة واتساب
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ــوصـل عـــلى مـــدى قــرون وكـــانـت ا
مـركزاً جتـارياً وثـقـافيـاً رئـيسـياً في
الـشـرق األوسط. وحتـتـضن نـيـنـوى
الــكــثـــيــر من الــكـــنــائس والــوجــود
ــعــارك الـتي ــســيــحي. وخــلــفت ا ا
امـتـدت ألشــهـر طـويـلـة بـ الـقـوات
احلـكـومـيـة الـعـراقـيـة واجلـهـاديـ

مــئـــات الـــضــحـــايـــا ودفــعت اآلالف
لـلنـزوح وانـتهت بـإعالن الـسلـطات
الـعـراقـيـة الـقـضـاء عـلى اجلـهـادي

نهاية العام 2017.
وصل الذي ويقول رئـيس أساقفـة ا
ال تفـارق وجهه االبـتسامـة متـحدثا
مـن كــنـيــســة كــارمــلش بــأن جـدول
أعــمــاله أصــبح ضـاغــطــا جـدا مــنـذ
اإلعالن عن الزيـارة الـبابـوية األولى
لـلعـراق الـتي سـتـتم في آذار/مارس
ـدن الـتي سـيـزورهـا ـقـبل.في كل ا ا
البابـا الزعيم الروحي لـ 1,3 مليار
كاثـولـيكي في الـعالم تـقوم جـوقات
الـتراتـيل وفـرق الكـشافـة بـتدريـبات
منـذ أسـابيع ويـنتـظر اجلـميع لـقاء
خـلـيـفـة الـقـديس بـطـرس واالقـتراب
مـنه في كـنـائـسـهم.ويـتولـى عدد من
الـــكــــهـــنـــة تـــرجـــمـــة صـــلـــوات إلى
اإليـطــالـيــة والـعــربــيـة والالتــيـنــيـة
والسريانية ألن الـبابا سيحتفل في
الـــعـــراق بـــأول قـــداس له بـــحـــسب

الطقوس الشرقية. 
وشـكّلت جلـان حـكومـيـة وأخرى في
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أَرْهَـبت اجلائحة العالم كله فـنكدت عليه العيش من الشـباك وأغلظت طبعها
من الـباب عـلى فقـيرالـعراق مع أنه في حـال عَصِيب,عَوِيص  ,كَـؤُود..وعلى
طــرف آخـرتــســابق الــعـرب مــاراثــونــيـاً في احلــصــول عــلى الـلــقــاح وهـو
أمــرحـسن ومــحـمـود إذ أســتـطــاعت بـعض الــدول تـوفــيـره عــلى الـرغم من
صـعوبة األنتصارفي حرب جديدة سماها البعض(قومية االلقاحات)خاصة
ـنتجة تـصدير اللـقاحات خارج بـعد قراراألحتاد األوروبي مـنع الشركات ا
حـدودالدول األعضاء دون ترخيص مسبق فأصحبت تلك القضيةعلى قمة
الـصراع  وعـاد نوع من احلـرب البـاردة ب عدة أطـراف تخـللـتهـا عمـليات
جتـسس متبادلة وحمالت ضارية للتشـكيك وزعزعة الثقة بالطرف اآلخرمع
شكلـة قد باتت أخالقيـة معتبـرين أن القضاء على أتـهامات واضحـة بأن ا
ـيـة ومـاعـداه لن يـؤدى إال إلـى إطـالـة أمد الـوبـاء لن يـتـحـقق إال بـحـلـول عـا

اجلائحة وتفاقم تداعياتها.
ـعـرفـة وهـوأمـر مـؤسف وكل أهـتـمامه أن الـعـقل اجلـمـعي الـعـربي اليـنتج ا
والنـحـتاج الـى دليـل قاطع مـنـصب عـلى تـعـلم الـقـوان ولـيس أكـتـشـافـهـا 
بــأعــتـبــارأن مــصــانع الــدواء الـعــربــيــة لم تــشـتــرك حــتى في احلــديث عن
ـا أن أحد األسـبـاب الـتي جتعل من ور أمـكـانيـاتـهـا في أنتـاج الـلـقاحـات 
ـسـتـوى الـصـنـاعـة األجـنـبـية صـنـاعـة األدويـة في الـعـالم الـعـربي ال تـرقـى 
ادة راكزاألبحاث والتـطويرالتي من خاللها يتم تصنيع ا هـوعدم أمتالكها 
واكـتـشــاف أمـصـال جـديـدة لألمــراض فـضالً عن مـوجـة الـدوائــيـة اخلـام
ـثيالتها العربـية بهدف توسيع ـصانع األجنبية  األحـتكارواألستحواذ من ا
أذ ال يزال حجم إنتـاج الدول العربية ـنطقة العـربية أسـواق تصريفها في ا
و تـشـيربـعض الـبيـانـات أن الدول ضـعـيفًـاً جـدًا مقـارنـة مع الـدول األخرى
الـعربـية تنـتج ما قـيمته 11 مـليـار دوالر من األدوية سـنويًـا أي مانـسبته 3
ي كما تعـاني البيئة الطبـية العربية من نقص ئة  من سـوق األدوية العا با
صانع التي ال يتجاوزعددها في العالم العربي برمته 315 حـاد في عدد ا

ا أكثر بقليل. مصنعًا ور
األمـرالـذي أنعـكس عـلى الشك أنـنـا في الـعـراق نـعـاني أزمـة مـالـيـة خـانـقـة
سـتلـزمات كـما أن األدويـة وا ـواطن الدوائـية تـوفيـرالدواء وتـغطـية حـاجة ا
واطن الـسـانـدة لـعالج أوالوقـايـة من اجلـائـحـة بات شـراؤهـا يـثـقل كـاهل ا
صانع وكـان األجدرمن بعض ا ـنهكة أصالً ادية ا ويـزيد من مسوؤلـياته ا
الـدواء الـعـربـية والـتي أسـتـفـادت من تـسـهـيالت كـثيـرة فـأصـبح لـهـا مـكان
كان عليها ـيزفي السوق العـراقي يصعب عليـها أن جتده في مكان آخـر
سـتلـزمات الـسانـدة مجـاناً  وأن أن تـمد الـعون في تـقـد تلك األدويـة أوا
ركز الوطني للرقابة يـترك موضوع مطابقتهـا للمواصفات الفنيـة الى قرارا
ــراكــز الــراقــيـة والــبــحــوث الــدوائــيــة الــتــابع لــوزارة الــصــحــة وهــو من ا
حــــيث يهـتم بأجراء الفـحص البايـلوجي والكـيمائي والـفيزيائي والـرصينـة
وبخالف وافقة على أطالق صرف األدوية للعموم  قبل ا
ذلك نـعـتـقـد من وجهـة نـظـرواقـعيـة أن وزارة الـصـحة
بـحــاجـة ألعـادة الــنـظـر فــيـمـا تــقـدمه من تــسـهـيالت
ـصـانع الـتي تـأخذ كـثـيـراً والتـعطي مـخـتـلـفة لـتـلك ا

حتى قليالً. 

ــعــنــوي) عن (مــبــاركــته) و(دعــمه ا
ـــكن ألن هـــنــاك مــؤكـــدا بـــأن ذلك 
تـغيـرا في الـعقـلـيات داخل اجملـتمع
حـــــــيث ال تـــــــزال اخلـالفــــــات بــــــ
اجملــمــوعــات الــديــنــيــة والــعــرقــيـة
ـقــرر أن يـزور الــبـابـا قــائـمــة.ومن ا
مـدينـة أور األثـريـة حيث ولـد الـنبي
إبراهـيم في جنـوب العـراق ليؤدي

صالة مشـتركـة إلى جانب مـسلـم
ويزيدي وصابئة الديانت اللت
ـسـيـحـيـة ظـهـرتـا في الـعـراق قـبل ا
بـــــزمـن طـــــويل. لـــــكـن األمـــــر األهم
بـــالـــنــســـبـــة الى رئـــيس أســـاقـــفــة
ـوصـل هـو زرع الـفــرح في قـلـوب ا
كل الـنـاس ألن هـذه الـزيـارة ليـست

بروتوكولية إنها روحية.«
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ببالغ احلزن واألسى إنتقل إلى رحمة الله تعالى
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رحوم جعفر ته نور اخ كل من  ا والد كل من  احمد ومحمد وكر
ـرحــوم طـالب والــسـيــد غـالـب ونـســيب كل من  احلـاج عــصـام وا
العبيدي والدكتور فايق العبيدي وصالح العبيدي وعلي العبيدي

تحدة االميركية صباح امس.  في الواليات ا
جعل الله مثواه اجلنة وأسكنه فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون  

جنيب ميخائيل
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ــدني قــررت ســـلــطـــة الــطـــيـــران ا
الــتــابــعــة لــوزارة الــنــقل تــعــلــيق
رحالت اجلـــويـــة احـــدى شـــركــات
الــطـــيــران احملــلــيــة  بــســبب عــدم
ــالــيــة الــتــزامــهــا بــالــتــعــهــدات ا
واالداريـــــة. وقـــــال بــــــيـــــان العالم
الــسـلـطـة تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
ـدني الـعـراقي (سـلـطـة الـطــيـران ا

ـسـاعي احلثـيـثة تـبـذل اجلهـود وا
الئــمـة من أجل تــوفــيــر األجــواء ا
ـهـا لــسـفـر مـواطــنـيـنــا عـبـر تــقـد
مـجـموعـة من الـتسـهيـالت للـنواقل
الوطـنية العـاملة في الـبالد لغرض
تــــــقـــــد أفــــــضل خــــــدمـــــاتــــــهـــــا
للمـسافرين) ,وأضاف أن (السـلطة
تـأسف لعـدم الـتزام إحـدى الـنواقل
الـــوطـــنـــيــــة شـــركـــة فالي بـــغـــداد

ا ـالية والـقانونـية  بتـعهداتـها ا
حـدى بـســلـطـة الـطـيــران بـتـعـلـيق
رحالتـهـا اجلـوية أعـتـبـاراً من يوم
قـبل  وإلى إشعار أخر), الثالثاء ا
وتـــــابع ان (رحـالت فالي بـــــغــــداد
تطلبات ستستأنف بعـد حل تلك ا
مع ســلـطــة الــطــيـران) ,مــؤكـدا أن
(عــمــلــهــا يــســيــر وفق الــضــوابط

عم… والتعليمات ا
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إجــازة حـــمل وحـــيـــازة الــسالح
وإجـازة إصالح الـنــاري وعـتـاده
وإجازة فـتح مـحل لـبيع الـسالح
وتــابـع ان (الــفــئــات األســلـــحــة)
ـــشـــمـــولـــة بـــإصـــدار إجــازات ا
الـسالح هم الـضـبـاط ومنـتـسـبو
قــوى األمن الــداخــلي واألجــهـزة
األمــنـيـة ومـوظـفـو الـدولـة الـذين
تـســتـلـزم واجــبـاتــهم ذلك وأفـرد

احلــــمـــــايــــات الـــــشــــخـــــصــــيــــة
لــــلـــــمـــــســــؤولـــــ واألســـــاتــــذة
اجلـــــــامــــــعـــــــيــــــ واألطـــــــبــــــاء
واإلعالمــيـ من رؤســاء حتـريـر
الـــصــــحـف ومـــدراء الــــقــــنـــوات
الـفـضـائـيـة واحملـامـ والـتـجـار
ــقـاولـ والـصـاغـة وشـركـات وا
الـــصـــيـــرفـــة اجملـــازة وشـــيـــوخ
الــعــشـائــر بـتــأيــيـد مـن مـديــريـة
شـؤون الـعــشـائـر في الــداخـلـيـة
ـراجع والــعـامـلـون فـي مـكـاتب ا
الـديــنـيـة ورجــال الـدين بـتــأيـيـد

واطن الذي وا اجلهـات اخملتصـة
يقدم أسـبابا مسـوغة ويشترط أن
يــكــون عــراقــيــاً أكــمل اخلــامــسـة
والــعـشــرين من عـمــره وأن يـكـون
حــسن الــســيـر والــســلــوك وغــيـر
مـحـكوم بـجنـايـة او جنـحـة مخـلة
بــالــشــرف وغــيــر مــصــاب بــعـوق
ويــكـون مـؤهالً حلــمل الـسالح أو

ارسة بيع األسلحة).
Õö « qL

مـبــيـنـا ان (الــقـانــون قـد حـدد في
ــادة 24  مــنـه عــقــوبـــة حــيــازة ا
وحـــمل األســـلـــحـــة بـــدون إجــازة
بـاحلــبس مــدة ال تـزيــد عــلى عـام
واحـــد وبــغـــرامـــة ال تـــزيـــد عـــلى
مــلـيــون ديــنـار وشــدد الــعـقــوبـة
وجـعل الـفـعل جـنايـة بـعـد أن كان
جـنـحـة وذلك بـالـعقـوبـة بـالـسجن
لــــكل من هــــرب أســـلـــحـــة أو قـــام
بــصـنـعــهـا وقــد تـصل عــقـوبــتـهـا
لإلعــدام إذا كـــان بــهــدف إشــاعــة
اإلرهـاب أو اإلخالل بـاألمن الـعـام
لـــذلـك نالحظ أن حــــمل وحـــيـــازة
الـسالح بـدون اجـازة يـعـد جـنـحة
اال اذا كان الهدف إشاعة اإلرهاب
ـادة فــأنـه جــنــايـة) مــؤكــدا ان (ا
األولى من قـــانــون األســلـــحــة قــد
ذكــــرت أنــــواع الــــسالح الــــنـــاري
ـسدس والبنـدقية اآللية ويشمل ا
وبـــنــدقـــيـــة الــصـــيـــد وال يـــشــمل
مسدسات األلعاب الرياضية التي
حتــدث صــوتــاً لـالنــطالق وكــذلك
األسـلـحــة األثـريـة أو الــرمـزيـة او
الــتــذكـاريــة فـهـي غـيــر مــشـمــولـة
فال حتـــــتــــاج الى بـــــالــــقــــانـــــون 
تـرخيص ويـرجع في حتـديـد نوع
الــــسالح الى اجلــــهـــة الــــفـــنــــيـــة
اخملــتـــصــة وهي مـــديــريــة األدلــة
اجلنائية في الداخلية بعد إرسال
الـسالح لـلـفـحص الـفـني وحتـديد
الـفـعل سـواء مـخـالفـاً لـلـقـانون أم
غــيــر مـــخــالف بـــاعــتـــبــاره لــيس
سالحـــــاً نـــــاريـــــاً وال يـــــحـــــتـــــاج
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حـذر مـجلس الـقـضـاء االعلى من
ظاهرة انتشار السالح في البالد
بــشــكل عــشــوائي الــذي ادى الى
اســـــتــــخــــدامـه في الـــــنــــزاعــــات
ـنـاطق. الــعـشـائـريــة في بـعض ا
وقــال قــاضي مــحــكــمــة حتــقــيق
الـرصافـة جـاسم محـمـد كاظم أن

(ظاهـرة انتـشار الـسالح بصورة
ــدن والـقــرى يــهـدد كــبـيــرة في ا
االمن اجملــتــمـــعي والســيــمــا مع
كـــــــثــــــرة وجــــــود األســـــــلــــــحــــــة
واســـتــخــدامـــهــا في الـــنــزاعــات
وقــد أدى ذلك الى الــعـــشــائــريـــة
ناطق نزوح جمـاعي من بعض ا
الـتي شــهـدت ظــاهـرة الــنـزاعـات
بــــــاألســـــلــــــحــــــة اخلـــــفــــــيــــــفـــــة
مــبــيــنــا ان (قــرار ــتــوســطــة) وا
اجملــــــلـس الـــــذي عــــــد  الــــــدكـــــة
الـعـشـائـرية فـعالً إرهـابـيـاً اسهم

في احلـد مـن هـذه الـظـاهـرة الـتي
ســــــادت اجملــــــتــــــمـع في اآلونــــــة
وتابع ان (القانون الذي االخيرة)
ـشـرع الـعـراقي في تـنـظيم سـنه ا
وحـيازة الـسالح كـان إبان الـعـهد
ـلــكي إذ صـدر الـقـانـون رقم 47 ا
لـــعــام 1932 ثم جـــرت صــيـــاغــة
جديدة لنظام األسلحة عام 1979
واســــتــــثــــنى الــــقــــانـــون بــــعض

ـــوظــــفـــ الـــكــــبـــار واألعـــيـــان ا
ــــوظــــفـــ والــــنــــواب وبـــعـض ا
ن يلـزمهم واجبهم احلكومـي 
حمل الـسالح ويـنتهـي االستـثناء
بـعـد انـتـهــاء اخلـدمـة واسـتـمـرت
الـقوانـ بالـصدور الحـقاً إلى أن
شـرع الـقــانـــــون الـنـــافــذ حـالـيـاً
وهـو قــانــون األســـــلــحـة رقم 51
ومـضى الى الـقـول لـعام 2017) 
ــــادة ان (الــــقــــانـــــون حــــدد في ا
اخلامـسـة أنواع إجـازات السالح
وقـسـمـهـا إلى خـمس فـئـات مـنـها

لــتـــرخـــيص بــحـــمـــله وحـــيــازته
لــقــاضي الـتــحــقــيق أو مـحــكــمـة
ــوضــوع بـعــد احــالــة الــدعـوى ا

عليها). 
قـــــــال قـــــــاضـي أول في بــــــدوره 
مـحـكـمـة حتـقـيق الـرصـافـة بـشار
ادة اخلامسة محمد جسام ان (ا
مـن قـــانــون األســـلـــحـــة تــنـــاولت
أنــواع اإلجـازات الــتي تــصـدرهـا
وزارة الــــداخـــلـــيــــة وهي إجـــازة
حــيــازة وحــمـل الــسالح الــنــاري
وعتـاده او إجازة حـيازة السالح
الــــنـــاري او إصـالحه ووردت في
ادة الـسادسة من الـقانون ذاته ا
الـشـروط الـتي يـجب تـوفـرهـا في
الـــشــخص الــذي يــتـــقــدم بــطــلب
احلـــــصـــــول عـــــلى إحـــــدى تـــــلك
مشيرا الى ان (مديرية اإلجازات)
الهـويات واإلجـازات التي تـرتبط
ـــكـــتب  وزيـــر الـــداخـــلــيـــة هي
اجلهة اخملتصة بإصدار إجازات
السالح بـأنواعـها  والسـيمـا بعد
اســتـــحــصـــال مــوافـــقــة الـــوزيــر
حــصـــراً وحتــديـــد نــوع االجــازة
ومـن ثم احــــــالــــــة الــــــطـــــلـب الى
ــذكــورة لــتــســتــكــمل ــديــريــة ا ا
إجــراءات إصـــدارهــا مـن فــحص
طـــــــبي وارســـــــال الـــــــسـالح الى
مـديريـة االدلة اجلـنـائيـة لفـحصه
وبـيـان صالحـيـته ثم تـدقـيق قـيد
الـسالح وبـيـان مـا اذا كـان يـعود
الحـــــــــدى وزارات الـــــــــدولــــــــة او
االجـــهـــزة االمـــنـــيــــة ثم تـــدقـــيق
علومات االمنية لطالب االجازة ا
ــــتــــقــــدم وكــــذلـك مــــا اذا كـــــان ا
مـحـكـومـا من عدمه بـعـد مـفـاحتة
وبعد ذلك مديرية األدلة اجلنائية
يــتم تــصــويــر طــالب االجــازة ثم
اإلصــدار) مــبــيــنــا ان (مــديــريــة
الــهـــويــات واإلجــازات الــتــابــعــة
وذج اسـتـمارة لـلوزارة نـظـمت 
احلـــصــول عـــلى إجـــازة حـــيــازة
اذ يــكـــون فــيــهـــا حــقل الـــسالح 

خــاص بــالــفـحـص الــطـبـي الـذي
يـصـدر من جــهـة مـخــتـصـة وهي
لفحص مقدم طلب احلصول على
تقدم ـنح ا اجازة السالح اذ ال 
إجــــازة اال بـــعـــد الــــعـــرض عـــلى
الــلـجــنـة الــطـبــيـة وجــلب تـأيــيـد
سالمة حـالته الصـحية والـبدنية
والــعــقــلــيـــة او الــنــفــســيــة  وان
تـتـضمن االسـتـمـارة رأي اللـجـنة

بأنه يصلح من عدمه). 
رفض اإلدعاء الـعام وفي االقلـيم 
في كردستان ما أسـماه بالهجوم
ــســوغ الـذي يــتــعـرض له غــيـر ا
عـلى خــلــفـيــة صـدور حــكم بـحق
نــاشــطــ بـــالــتــظـــاهــرات الــتي
شهدتها مناطق ومدن في اإلقليم

اضي.  العام ا
‰uN  ÍbM

وذكـــر بـــيـــان صــادر عـن اإلدعــاء
تـابــعـته (الـزمـان) امس انه (مـنـذ
مـــدة يـــتـــعـــرض االدعـــاء الـــعـــام
واعضـاؤه في االقـليم الى هـجوم
يـريــدون به تـشـويه غـيـر مــسـوغ
ؤسسـة أمام شعب صورة هـذه ا
االقـلـيم والــطـعن في اسـتــقاللـيـة
ؤسـسات الـسلـطـة القـضائـيـة وا
الشـرعية والـقانونـية األخرى في
وقت تـواصـل مـؤسـسـات االدعـاء
الــعــام الــلـيل بــالــنــهـار كــجــنـدي
مـجـهـول  من اجل تـعـزيـز سـيادة
ـــتــلــكــات الــقــانـــون وحــمــايــة 
) مــؤكـدا (لن نــتـوقف ـواطــنـ ا
لـقاة على عـاتقنا ـهام ا بتـنفيذ ا
ونطمئن اجلمـيع بأننا سنواصل
مهامنا في تعزيز سيادة القانون
وحـمـايـة مبـاد حـقـوق اإلنـسان
ـواطـنــ وحـمـايـة ـتـلــكـات ا و
األطـر الـقـانـونـيـة لإلقـلـيم). وكان
دة القضاء في قد حكم بالسجن 
ست اعوام على خمسة أشخاص
إثـر إدانــتـهم بــيـنــهم صــحـفــيــان
بتـهمـة محـاولة إسـقاط احلـكومة

وزعزعة األمن.
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تتحـدث تقاريـر محلـية ودوليـة بأن العـراق في طليـعة الدول األكـثر فساداً
ـالــيـة وهـذا مـؤشـر خـطـيـر جـداً لـقـرب وتـبـديـدا لـلـثـروات وسـوء اإلدارة ا
حدوث انهيارات على مجمل الفعاليات االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ؤشرات وسيكون له تبعات جسمية عـلى مستقبل األجيال القادمة ; كل ا
تشير إلى أن الفساد في العراق بات غوال ضـخما يصعب السيطرة عليه
قانـونـياً وهـذا يـدل بـجالء أن العـراق وصل إلى الـنـهايـة اإلقـتصـاديـة  ما
ـاثـلة لـلثـورة عـلى تنـظيم يعـني حـاجة الـعراق  إلى ثـورة مـفاهـيم قيـمـية 
داعش التكـفيري كـما ونوعـا القتالع الـفاسدين من اجلـذور وإعالن حالة
الطوار ضد من قتل وتـأمر وسرق قوت الشعـب جهاراً نهاراً ; واالنكى
من ذلك نشـاهـد رغم وصول الـعـراق إلى الهـاوية بـقـاء ثقـافـة الفـساد في
األوســاط دون ردع ومالحــقــة وتــعــقب ; الــبــعض يــتــحــدث أن لــلــفــســاد
ـعـنى أن ـسـتـشـري مـحــمـيـات وحـواضن وجـيـوش وحــصـون ومـوانع  ا

! للفساد "دولة" واباطرة وسالط
ـقال تبيـان حقيـقة هل أن الفسـاد طبائع جـينية أو أسعى من خالل هذا ا
تغيرات الزمنية نهج مبرمج اجتماعياً أم أمر يخضع للبيئة االجتماعية وا

كانية والظروف احمليطة ?? ;  وا
ا أن اإلنـسـان كائن غـريـزي إذن البد من قـيـاس نسـبـة فاعـليـة الـكابح و
ـعرفـة ما يـحتـاجه من كـوابح خارجـية ومـحددات الداخـلي له (الضـمـير) 

خارجية لضبط النزع الغريزي لديه .
تـفاقم سياسة تفتقر أرى أن سياسة التعاطي مع ملف مـكافحة الفساد ا
عنى أن الكثير يعتمد على هنية والرؤية االستراتيجية  ;  إلى العلمية وا
تـبنـيات مكـافحـة "مـخرجـات الفـساد" دون دراسـة عـلمـية حـديثـة واقـعيـة 
ـعـنى أن هــنـالك "خـلل بـنــيـوي" يـنـبـغي الـفـسـاد ومــرتـكـزاته الـفـكــريـة ; 
ـياً وصوالً إلى أسـباب تفـشي ظاهرة الـفساد بـشكل هائل دراسته أكاد

فاق كل التوقعات ; 
وهنـا واآلن علـى اصحـاب القـرار إيالء الـبحـوث والـدراسات الـعـلمـية في
ا لـهـا من أهمـيـة في تعـزيـز الوعي اجلـمعي هذا الـصدد اهـتـمامـاً بـالغـاً 
ـكــافـحـة "اإلرهـاب اإلقــتـصـادي" الــذي أعـني به الـفــسـاد بـكل اخلـاص 
أنواعه سـياسـيـاً كان أم مـجتـمعـيـا أم ثقـافيـاً سيـمـا الدراسـات القـانونـية
واالجـتــمـاعـيــة ألن الـقـانــون الـعـراقـي بـحـاجــة إلى دعم وتـعــزيـز وتـنــمـيـة

ـوجـود فـي بـلـد لـيــتـنــاسب مع ضـخــامـة الــفـســاد ا
ـوارد الــطـبــيـعــيـة يـجــلس أبـنــاءه عـلـى بـحــر من ا
ويعيش أكثر من 40 منه حتت مستوى خط الفقر!
; خالصة القول أن الكابح الداخلي واخلارجي
بــحــاجــة إلى إعــادة نــظــر ودراســة وتــعــزيــز وإال

اإلنهيار الشامل وشيك .

يـقـيـنـاً أن زيـارة بـابـا الـفـاتـيـكـان األولى الى الـعـراق حـدث تـاريـخي لـيس
للـعـراق حـسب ولكن لـلـفـاتيـكـان أيـضاً  بـلـحـاظ زعيم طـائـفـة دينـيـة يزور
عاصر  ا  األهم بتاريخ العراق ا زعيم طائفة هو األبرز بعد التغـيير ور
ة ضـاربة جذورها في زعيم الزم بيت قد في زقـاق ضيق في محـلة قد
ا رجع األعـلى بأستار بيت كان و عمق التاريخ  نعم لقد تـشدق السيد ا
يـزل مـسـتـأجـر  بـيت ال يــقـتـنع به بـسـطـاء الـنــاس  بـيت احـتـضن الـعـلم
واحلكـمـة والـزهد والـوسـطـية والـتـواضع والـرفـعة كـلـهـا  فتـشـرف الـبيت
بقـاطنه  كـما تـشرفت احملـلـة والشـارع والنـطاق به  فـقد اضـحى شارع
الرسول هو األبرز بـ شوارع العالم  وراحت األنـظار تشخص اليه  ال
لتاريخه وجذوره الضـاربة في عمق التاريخ  وال لـكونه واقع ضمن نطاق
ـصـطـلح الـنـجفـي  ولكن ألن الـكـبـيـر سـكـنه وأقـام فيه الـسور عـلى حـد ا
والزمه في وقت الــشــدة والـرخــاء  في وقـت اإلقـامــة اجلــبــريـة والــرقــابـة
ظلوميتها  والتتبع  وفي زمن حكم من انتمى لـلطائفة وادعى االنتصـار 
ـتصـدي منهم في فظلـمهـا واساء اليـها  حـتى أصبحت صـفة رجـالها وا
ميـدان احلكم فـاشلـ فـاسدين  وهم لـيسـوا فـاشلـ وال فاسـدين  لكن
بعض من تقدم وثُنيت له الـوسادة كي يكون في مقـدمة الركب هو الفاشل

الفاسد . 
ـاذا  الفـاتـيـكان يـأتي قـاصـداً الـنجف لقـد راح الـبـعض يـطرح الـتـسـاؤل 
وليس غـيـرها  ألـيس في الـعـراق كبـيـر اال الكـبـير الـذي حـمى بحـكـمته 
وعدل بوسطيته  وأطعم  بـزهده  وجمع بوسطيته  وعـبر بالوطن بأبويته
رجـعيـة من اوسع ابوابـها  فـكان األشـهر ب اجلـميع   فدخل تـاريخ ا
ـعــتـدل والـوســطي والـراعي ويـقــيـنـاً أن في الــعـراق الــكـبـيــر واحلـكــيم وا
واحلامي  لـكن بـعض الـظواهـر ال تـتـكرر  ومن بـيـنهـا الـنـجف وزعيـمـها
الـروحي الــديـني  فــهل من ارض غـيــر الـنــجف تـشــرفت بـعــلي وجـسـده

الطاهر ?
وهل غـيـرهـا ضـمت رفـات ادام ونـوح  وهـود وصـالح ? وهل من مـدرسـة
امتد تاريـخها أللف سـنة ونيف وسـتبقى قـائمة حتـى يشاء الله ? وهل من
ارض غـيــرهـا ســيـخــرج مـنــهـا من ســيـملء األرض عــدالً وقـسـط بـعـد أن

امتلئت ظلماً وجوراً ? 
ـا يشاغب بتـساؤله عن احلكمة من وهل يعلم من راح يثـير  التساؤل ور
زيارة الـنـجف  أن الـنـجف مـلك سـيـدنا إبـراهـيم عـلـيه الـسالم يـوم كانت
تسـمى " بـانـيـقيـا"  عـظـيمـة في مـقـامك الـنجف  فـي ملـكك كـبـيرة  وفي
علمك شامـخة  وبرجـالك األعظم بال منـازل  تخّرج من مـدرستك اسماء
راحت راسـخـة في ذاكـرة األجـيـال وفي قـوامــيس الـعـظـمـاء واحـتـفظ عـلم
الرجال بـاسماء ولـدت وترعرت وسـمت في النـجف  ويسألـونك عن السر
ا تزل حلمالت ارادت النيل منها في النجف  نعم لقد تعرضت النجف و
 لكـنـهـا حاضـرة مـحمـيـة  شـاءت اإلرادة اإللهـيـة أن تـكون كـبـيرة  ومن
قـام لن يـنـال منه مـتـقـول حـاقد  ويـسـألـونك عن زيارة حابـاه الـله بـهـذا ا

البابا للنجف  وهل اطهر منها رقعة في بقاع األرض ? 
ـدرسة النـجف ارض الـغـري  في الـنـجف مـقبـرة الـسالم  في الـنـجف ا
واإلمـام والـوصـي والـولي والــنـبي  في الــنـجف الــعـالم والـفــقـيه واألديب
والشاعر  في الـنجف حاضرة الـتشييع  الـنجف العاصـمة التي ما توج
بـاركتهـا  ومن لم تباركه ظـل حكمه قـلق  النجف حاكم في العـراق اال 
العـصـية عـلى كل الـطاغـات من األولـ واآلخـرين  النـجف تـنتج وغـيـرها
تأخرون يقطف  النجف احلامية واحلافظـة  النجف تطلع لها األولون وا
 النجف العصية على احملتل  اليها شخصت اإلبصار  ومن مرجعيتها
أُسمع من به صمم  في النجف أرغم احملتل على كتاب اول دستور دائم
بأيـدٍ عراقـيـة بعـد أن اسـتقـتل احملتل عـلى كـتابـته بـيده كي يُـثّـبت ما يـنفع
ــنع مـا يُــقــصّــر عـمــره ويُــفــرق ويُـشّــتت  من الــنــجف خــرجت فــتـوى و
ـبـكرة االنـتـخـابات الـنـيـابـيـة األولى  ومـنـهـا خـرجت فـتـوى االنـتـخـابـات ا
األخيـرة  من الـنجف خـرج شـعار الـوحـدة " هم أنفـسـنا " بـعد أن راحت
رياح الـتفـرقة تـعـصف بوحـدة الشـمل  من الـنجف خـرجت فتـوى حرمت
الدم العراقي  ومـنها صـدح صوت ضبط النـفس بعد أن تـعرضت مراقد
تقدم عصوم في سامراء للعدوان اإلرهابي  وهل سينسى تاريخ ا ا
تـأخرين فـتـوى العـصر الـتي كـتبت لـلـعراق عـمر جـديـد بعـد أن اصبح وا
قاب قـوسـ أو ادنى من الـسـقـوط محــــــــــتالً من اقـصـاه الى اقـصاه 
وقائمة الكـرامات تطول  ويـسألونك عن شرفيـة النجف ومقـامها  والسر
عتصم  هي لجأ وا ستودع فيها  هـي النجف  هي العاصمة  هـي ا ا
نـتهى  هي الـــــــشـرف  هي الغيـرة  هي احلكمة  هي ثوى وإليـها ا ا
الشـهـرة  هي األولى قـبل كل مُـقـدّم  هي الـثـورة  هي الـتـصحـيح  هي
ــاضي  هي احلــاضــر  هي الــقــادم  ويــســألــونك عن الــنــجف  وهل ا
اشرف منـها ارض تُـقصـد  بهـا يتــــــــــشرف القـاصد  ومـنهـا يسـتزيد

ـصـري  عـلى اجلـاهل بـشـأن الـقـادم  وإلـيـهـا يـنـتــهي ا
الــنـجـف أن يـقــرأ تــاريخ الــنــجـــــف ويــســتــحــضـر
حاضرهـا قبل الـسؤال بخـبث عن السـر في تقد
الــنــجف  لـــكن احلــاضــرة لن يُـــضــيــرهــا نُــعــاق
الـغـربــان  الـتي مــا خُـلـقـت اال سـوداء مـبــغـوضـة

كصوتها .
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نـابـلس (أ ف ب) - قـضت مـحـكـمة بـدايـة نـابـلس في خـطوة
غـيــر مـسـبـوقـة امس بـبـطالن وعــد بـلـفـور النـتـهـاكه قـواعـد
سؤولية القانونية تحدة ا ملكة ا القانون الدولي محملة ا
عن الـوعــد الـذي أدى إلى حـرمـان الـشـعب الـفـلـسـطـيـني من
ـية األولى انتزع حـقوقه.في عام 1917 وخـالل احلرب العا
الـبـريــطـانـيـون فـلـسـطـ من الــعـثـمـانـيـ وتـعـهـدوا وفق
ــتـداولــة من خالل وعــد بـلــفـور في الــثـاني من الــروايـات ا
تــشـريـن الـثــاني/نـوفــمــبـر بـــضـمــان "وطن قـومـي لـلــشـعب
الـيـهـودي" هنـاك.وتـقـدم مـحامـون فـلـسـطيـنـيـون في تـشرين
ـديـنة األول/أكـتـوبـر بـدعـوى قضـائـيـة في مـحـكمـة بـدايـة 
نـابـلس شـمال الـضـفة الـغـربيـة احملـتلـة نـيـابة عن الـتـجمع
ـتـابـعـة حـقوق ؤسـسـة الـدولـيـة  الـوطـني لـلـمـسـتـقـلـ وا
الـشعب الفلسطيني ونـقابة الصحافي الـفلسطيني ضد
ـسـؤولـيـة عن "وعد احلـكـومـة البـريـطـانـية الـتي حـمـلـوها ا
بـلــفـور".وقـامت الـدعــوى عـلى أسـاس الـطـعـن بـوعـد بـلـفـور
ــطـالــبــة بـإبــطـالـه وإبـطــال كل مــا نـتج عــنه ومــطـالــبـة وا
بـريـطانـيا بـاالعـتذار لـلشـعب الـفلـسـطيـني وحتمـيـلهـا كامل
ـسؤولـية عـن النـكبـة واحتالل أراضـيه ومحـاسبـتهـا على ا
".وجاء في "جـرائمها خالل فتـرة حكمها الـعسكري لفـلسط
قـرار احملكمة األحـد والذي صدر في جلـسة مفتـوحة حتميل
ـسـؤولـيـة الـقـانـونـيـة وتـبـعـاتـهـا الـناشـئـة عن بـريـطـانـيـا ا
سـلــوكـهـا وتـصـرفـاتــهـا اخملـالـفـة لـقــواعـد الـقـانـون الـدولي
والـقوان احملـلية واألعراف الـدولية وقـرارات عصبة األ
ــتــحــدة خالل فــتــرة احــتاللــهــا لألراضـي الــفـلــســطــيــني ا

وتنفيذها لوعد بلفور.
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وقـالـت احملـكـمـة إن "وعـد بـلـفـور" أدى إلى "حـرمـان الـشـعب
الـفلـسطيـني من حقـوقه القـانونيـة والسـياسيـة واإلنسـانية
ومـنـعه من حـقه في تقـريـر مصـيـره على أرضه".بـعـد صدور
الـقـرار ردد عدد مـن احلضـور عـبارة "يـحـيا الـعـدل" تعـبـيرا
ثل التـجمع الوطني للمـستقل منيب عن ارتـياحهم.وقال 
ـصري بـعد صـدور القـرار إن اخلطـوة القـادمة سـتتـضمن ا
"تـوجـهـنـا إلى احملـاكم الـبـريطـانـيـة حـيث تـعـاقدنـا مع أهم
ــصــري "كـانت مــكــتب مـحــامــاة في بــريـطــانــيــا".وأضـاف ا
مـحـاكـمـة عـادلـة وهـذا حكم تـاريـخي انـتـظـره شـعـبـنا 103
ســنــوات". من جــانــبه أشــار احملــامي نــائل احلــوح رئـيس
الــفـريق الـقــانـوني الــذي تـابع الـقــضـيـة بــأن الـقـرار "دشن
ـعركة قانونـية كانت غائبة عن قـيادة شعبنـا فنحن خضنا
طـريقي (الثـورة والسالم) وأغفلـنا الطـريق القانوني".ورأى
ـعركة قانونية قادمة مع احلـوح أن هذه القضية هي "بداية 
االحـــــــتـالل اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـي ومـع مـن أتى بــــــــاالحـــــــتالل
اإلسـرائـيلي".وأعـرب الفـلسـطـينـيون عن مـعـارضتـهم للـوعد
الـبـريـطـاني ألول مـرة في مـؤتـمر عـقـد بـالـقـدس عام 1919.
وفـي عـام 1922 حــددت عــصـبــة األ الــتـزامــات االنــتـداب
ـا في ذلك تــأمـ "إقـامـة وطن الــبـريـطـانـي في فـلـسـطــ 
قـومي لـليـهـود" ما حتـول مـستـقـبال إلى إسرائـيل.وسـحقت
بـريـطـانيـا الـثـورة الـفلـسـطـينـيـة الـكبـرى الـتي انـدلـعت ب

عامي 1936-1939.
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تـــفـــتـــخـــر صــحـــيـــفـــة (الـــزمــان)
بطـبعـتيهـا الدولـية والعـراقية إن
واحدا من كتاب اعمدتها اليومية
ومــلـــحـــقــهـــا الــثـــقــافـي الف يــاء
الـــروائي والـــكـــاتب نـــعـــيم عـــبــد
مـهـلـهل افـتــتح مـنـجـزه االبـداعي
لـــعـــام 2021 جنــزيـن ثــقـــافــيــ
ـنحهما ( مـهلهل ) هدية مهم 
الـى الــعــراق وصــحــيـــفــتــنــا هــو

ظهـور اسمه في القـائمة الـطويلة
ــيــة جلــائــزة الــشــيخ زايــد الــعــا
لــــلــــكــــتــــاب 2021 رع االداب عن
ـتــنــبي) والــتي روايــته (تــوراة ا
تـــؤرخ لــضـــيـــاع االرث الـــعــراقي
ـمــنـوعـة ومـحــنـة قـراءة الــكـتب ا
ايام احلصار والتي تدخل خلسة
ومـستـنـسخـة وتبـاع في مـكتـبات

نوعة .  تنبي بصورة  ا
وفـــيــهــا اشـــارات عــلى مـــاخــلــفه

الــســبي الــبــابـلـي في الــعـراق اذ
ابـقى فـيه طـائـفـة يـهـوديـة كـبـيرة
.مرقد الـعزير هو من تـتحدث فيه
الــــروايـــة عـن تـــوراة ســــرقـــة من

مرقده ايام احلرب مع ايران . 
ـنجـز االبداعي الـثاني هو فيـما ا
فـوزه قــبل ايــام بـجــائـزة الــطـيب
ـية لـلكـتابـة االدبية / صالـح العا
فــرع الــروايــة / اجلــائــزة االولى
ـــوســـومــة (اوروك .عن روايـــته ا

..هايكو الغرام على فم جلجامش
.والــــروايـــة في اجـــوائــــهـــا حـــلم
الـقـرى اجملـاورة لالثـار الـعـراقـيـة
في حـمـايـة تلك الـشـواهـد واالثار
مـن عـــبث الـــســــراق واجلـــحـــافل
اجملـوقلـة الـتي اتت لـغزو الـعراق
واحـتالله .ويـكون جـلـجـامش هو
ايـقونـة تـلك االرواح التي تـتـمنى
ـنـهج ان اليـتم بـالـعـبـث الـغـيـر 
بــتــلك االثــار. صــحــيــفــة الــزمــان

حتــمل الـــتــهــنــئــة
والــــتــــبــــريــــكــــات
ــبـدع لـكــاتــبـهــا ا
نعـيم عبد مـهلهل
.وتــــــتــــــمـــــنـى له
اجنــازات اخــرى
فـي اجملـــــــــــــاالت
ـتعددة االدبية ا
والــتي يــشــتـغل

عليها.

رخص به كان سبباً في كثرة النزاعات العشائرية Ÿ«e∫ السالح غير ا

غالف الكتاب
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تبـقى شـهـادتي مـجـروحـة بـاخي الـعزيـز الـدكـتـور عـمار طـاهـر .. فـهـو الـيـوم احد اهم
ـوضـوعـات وابـرز الـعــنـاوين عـلى مـســتـوى االعالم الـعـراقي .. وكــثـيـرا مـا احتـفــنـا 
وتــقـاريــر واعــمـدة بــالــغـة االهــمـيــة تــتـحــدث في صــلب الــواقع االعالمي وارهــاصـاته
وتداعـياته فـي هذا الـزمن الذي اخـتلط فـيه احلابـل والنـابل ليـفرز لـنا صـورة ماسـاوية
عـجزة مع حقـا عن واقع صـعب جدا وبـات جتـاوزه اكثـر صعـوبـة ويتـطـلب ما يـشبـه ا

شديد األسف
" سـلطـة خارج الـزمن " جاء في هـذا االطار بـالضـبط .. فالـدكتـور عمار اراد ان يـفتح
رة تلك العيون الغافية من شدة التعب مثلما اراد ان يسلط الضوء على تلك احلقائق ا

ستوى ..  هنية عالية ا ثل هذه ا التي يعرفها الكثيرون لكنها لم جتد من يتناولها 
نعم اعالمنـا العراقي في غرفة االنعاش  وقد ال اتردد اذا ما قلت انه فقد كل عناصر
ا ـوت .. فـما نـراه من خالل الـقـنوات الـفـضائـيـة  ر احليـاة وبـات وكأنه اقـرب الى ا
عايير جميعـها بال استثنـاء  هو سيرك حـقيقي ال عالقة له بـاالعالم الذي يقوم عـلى ا
نهـجية النابعة من احلرص وضوعية وعلى الصدق والـدقة في الطرح وعلى ا هنيـة ا ا
رئي فان مـا يحدث ـواطن .. واذا ما ركـز الدكتـور عمار عـلى االعالم ا على الوطن وا
ـكـتوب ال يـقل سوءا وسـقـوطا وهـو ما تـنـاوله ايضـا في اجلزء على مـسـتوى االعالم ا
االخــيـر من تـقـريـره الـذي يـوجـع الـقـلب صـدقـا.. وفي هـذا اجلــانب دعـونـا نـركـز عـلى
االعالم الـريـاضي الذي يـخـصـنا في هـذا الـتـجمع.. اذ لم يـعـد خـافيـا حـقـيقـة الـتردي
ـرئي منه عـلى وجه اخلصوص والـتراجع الـكبيـر الذي بـات عليـه اعالمنا الـرياضي وا
.. مزايدات وعـمليات ابـتزاز وكذب وتـزوير للحـقائق وخروج عن كل مـاهو مألوف وكل
ذلك يــجـري في وضح الــنــهـار دون وجل ودون حــيــاء ودون ريب من مــحـاســبـة ال من
ر يـا عزيزي دكـتور عـمار .. اشرت ضـميـر وال من مسـؤول.. !! اقول نعم انه الـواقع ا
ؤسـف جدا جـدا هو انـنا جـميـعا اصـبحـنا وكـأننا فاصـبت كمـا في كل مرة .. لـكن  ا
نؤذن في مالـطا .. ومع ذلك  ولكي ال اتهم بالتشاؤم  اوجه اصبعي لضوء ينبعث من
ـعني ـهمـة امثـالك يادكـتـور .. فانت الـيوم ا خالل وجود عـدد من الـقامـات االعالميـة ا
االول في خلق واقع جـديد مختلف كل االختالف ومـتجاوز لكل امراض الزمن الرديء
عني صنع ا هذا علـى مستوى االعالم  وذلك من خالل وجودك على رأس الهرم في ا
بـارسـاء اسس خلق جـيل جـديد قـادر عـلى جتاوز كل مـاهـو كريه
من صور الـبؤس والـدمار الـذي حل باعالمـنا العـراقي شأنه
شأن ما حل بـنا في مختلف ميـادين احلياة بعراقنا االبي ..
دمت عزيـزا ورائعا اخي الـكر دكـتور عمـار وبارك الله بك

وبامثالك من اخمللص لهذا البلد اجلريح ..
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مـنذ نشـأة الدولة الـعراقيـة  كان العـراق بوابة الفـعل الوطنـي العروبي  وكـان اغتيال
لك غازي بسبب نهجه الوطني العروبي  وشكل عبد الكر قاسم في العراق جيش ا
التحريـر الفلسطيني  منطلقا من مبدأ إن من يحرر األرض هم أصحابها وان العراق
بدأ التـحرير  وأن كل احلكـومات والسلطـات التي جاءت بعد ذلك ظـلت ملتزمة داعم 
بـهـذا العـهـد  واألكثـر داللـة هو انـخـراط اعداد هـائـلة من أبـنـاء الشـعب في احلـركات
ـقاومـة الفـلـسطـيـنيـة مـنهم من اسـتـشهـد ومنـهم من بـقي حـتى يومـنا هـذا مـثل قيس ا
ـنــاضـلــ في صـفــوف اجلـبــهـتــ الـشــعـبــيـة الــسـامــرائي ( ابــولـيــلى ) وغـيــره من ا

قراطية وحركة فتح . والد
ا مـعـلومـات مـعروفـة لـلكـثـير من الـعـراقيـ والـعرب نـورد ذلك لـيس لالستـذكـار  وإ
ايدوا وانخرطـوا في هذا النضال  وما يهمنـا هنا إن بعض األصوات التي باتت تؤثر
عـليـها مـا يـجري من ضـغـوطات أمـريكـيـة ترامـبـوية لالعـتراف بـإسـرائيل مـثـلمـا اثرت
علـيهـا االنحـناءات لـبعض األنـظمـة العربـية ايـضاً بـسبب الـضغط األمـريكـي ومشروع

الشرق األوسط اجلديد وصفقة القرن .
العـراق عـبـر الـتاريـخ ملـتـزم بـشـروط الشـعب الـفـلـسـطيـني  في الـتـحـرر واالسـتقالل
وإقامـة الدولة الـفلسـطيـنية وعـاصمتـها القـدس احملتـلة  وإذا كان الـكيان اإلسـرائيلي
ـقـررات الـعـربـيـة واخـرهـا ـتــحـدة وا ــقـررات الـدولـيـة جملـلس االمن واأل ا يـلـتـزم بـا
ملكـة العربية لك عبد الـله ملك ا مشروع قرار القـمة العربـية في بيروت الذي طـرحه ا
ا فـيها اجلوالن العربـية السورية واألرض الـلبنانية السعوديـة األرض مقابل السالم 

نطقة . كن معاجلة االزمات وحتقيق السالم في ا احملتلة 
إن تقد اخلدمـات اجملانية إلسرائـيل يشكل عامالن مهـمان وخطيران لـيس لفلسط
نـطـقة الـعـربـية بـرمـتهـا  األول إمـعان الـكـيان اإلسـرائـيلي ـا لـكل ا وشعـبـهـا فقط وإ
ا فيـها غور األردن ضي بسـياسـة القضم واالحـتالل لكل األراضي الـفلـسطيـنيـة  بـا
ـياه اجلـوفيـة الفـلسـطيـنـية والـتوسع االسـتيـطاني  وثـانيـهمـا إن إسرائـيل وامريـكا وا
تـلـقت هديـة مجـانـية لـلـتوسع والـتـواجد في األراضي الـعـربيـة دون أن تخـسـر شيـئاً 
األمـر الذي يحـقق لهـا مشروعـها االسـتراتـيجي التـاريخي من الـنيل الى الـفرات ليس
ا بالضغط السياسي الـذي قادته واشنطن بدواعي زائفة مضللة باحلرب وكلـفتها وإ

بأن ايران هي اخلطر وليس إسرائيل .
ركزيـة فلـسط وهكـذا جنحت إسـرائيل بـجعل ايران الـقريـبة من العـرب وقضـيتـهم ا
عدوة لـلعـرب  وإسرائيل الـغاصبـة لفلـسطـ وعدوة للـعرب قريـبة من العـرب  وهكذا
حتقـقت نبوءة كـولدامـائير الـرئيسـة السابـقة للـكيـان اإلسرائيـلي  فقد نـشرت في عام
1975دراســة في احـدى اجملالت اإلســرائـيــلـيــة الـتــابـعــة جلــامـعــة تل ابـيب  من إن
الــوصــول لـلــهــدف االســرائـيــلي من الــنــيل الى الــفــرات اليـعــني خــوض احلـروب ألن
إسـرائيل ليس بـأمكانهـا عسكـريا وسكانـيا غير قـادرة على حتقـيق ذلك أمام اجليوش
ـهم خلق عدو في منـطقة الشرق األوسط ا ا و سكاني عـربي متزايد  وإ العربيـة و
وقـريب من الـعرب لـكي تـدخل إسرائـيل اقـتصـاديا وسـياسـيـا وامنـيا  وبـهـذا يتـحقق

شروع من النيل الى الفرات . ا
ـواقف الـتي يـطـلقـهـا الـبعض عـلى الـعـراقـي الـتـنـبه الشـديـد لـبعـض التـصـريـحات وا
شـكوك أصال بـوالئهم فـيمـا يخـص تبـادل االعتـراف بالـكيـان الصـهيـوني  فالـعراق ا
ـكن له بأي حال شعـبا وتـاريخا هـو مركز احلـركة الـنهضـوية الـوطنيـة العروبـية  وال
من األحـوال أن يـتــخـلى عن االنـحـيـاز لــفـلـسـطـ وشـعـبـهــا وكـفـاحه الـعـادل من اجل
ـسلوبة الى أهـلها  وأي دولة في التحـرر واالستقالل وعودة األرض ا
ـعـمورة تـتـخلى عن ثـوابـتهـا وحـقوقـهـا فهي بـالـنتـيـجة تـكون ا
عــرضــة لالســتــبــاحــة  والبــد من الــتــأكــيــد مــجــدداً لــهـؤالء
ـتعـددة أن يدركـوا بان اجملـانـي في عالقـاتهم مع الـدوائر ا
واقف الـوطنية العروبية العراق الـدولة احملورية الرائدة في ا

لم ولن يتخل عن فلسط وشعبها االبي . 

هلسنكي
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كـثر احلديث في األوسـاط الثقافـية والشعـبية حـول عدم صدق إجراءات احلـظر الصحي
والـذي فرضـته وزارة الـصـحـة العـراقـيـة  ثالثـة أيـام من كل اسـبوع اجلـمـعـة والـسبت
واالحـد . وايـضـا احلـظـر اجلـزئـي في كل يـوم من الـسـاعـة الـثــامـنـة مـسـاء إلى الـسـاعـة

دة اربعة ايام . اخلامسة فجرا لليوم التالي و
صابـ يرقدون صـاب كون أغـلبيـة ا احتج اجلـميع ولم تعـد لديهم ثـقة بأرقـام وإعداد ا

ؤهلة. ستشفيات غير ا في بيوتهم خوفا من ا
الكات الـوسطى بالـعكس هم بذلوا كل وهـنا ال ننـكر جهـود وزارة الصحة وال األطـباء وا

. صاب مابوسعهم إلنقاذ ا
واطن كل قرار ـاذا ال يصدق ا ـواطن والطبقة الـسياسية. اذا توجـد أزمة ثقة ب ا لكن 
يــصــدر من اي وزارة بل ويــفــنــده ويــرفـضـه عـبــر وســائل اإلعـالم أو وسـائـل الـتــواصل

االجتماعي. لكنه في النهاية ومع رفضه هو مجبر وليس مخير في الرضوخ  للقرار .
والت ومـدن األلعاب واألسـواق والفنادق ولـو عدنا وتـذكرنا أيام فـتح احلظر لـوجدنا أن ا

والوزارات كانت جميعها تعمل .
دارس واجلامعات . احلظر كان فقط على ا

سؤول . هنا بدأت الشكوك في نوايا ا
دارس  والت وتغلق ا كيف تفتح ا

اذا يوجد دوام في الوزارات وغلق اجلامعات? و
نصات اإللكترونية  لنفترض أنكم حريصون على سالمة الطالب اين ا

كثير من الدول أصـبحت تفضل التعليم اإللكتـروني النه جنح عندها فهو ال يكلف الطالب
درسية اخلطوط واالزدحامات واليشكل عبئا في حمل احلقيبة ا

وايضا تطور مستوى الطالب التعليمي.
ونحن ?اين بلدنا من كل هذا ?

استغرب كيف تقرر دولة قرارات دون دراسة وتخطيط.
ـصـلـحة واطـن والطـبـقـة الـسـيـاسـيـة النـهـا لم تـخـطط  هـنـا اقـول لـكم ال تـوجـد ثـقـة بـ ا

واطن. ا
ـضـحك انه قـبل أيـام اعـلـنت إحـدى اجلـهـات الـسـيـاسـيـة تـريـد إجـراء عـقد صـلـح ب وا

واطن والدولة . ا
ال ..ال ...

واطن طلق العملية السياسية بالثالث ولن حتل عليه اال اذا تزوج من محرم . ا
نعم البلد بحاجة حملرم كي تعود العالقة من جديد 

واطن والطبقة احلاكمة . كن أن تعيد الثقة ب ا وجوه جديدة 
ـسـتـهـلـكة لـكن لألسف نـرى ومن خالل قـراءاتـنـا لـألحـداث ان الـوجـوه ا
نفسها سـتتكرر وستسـتمر الن اإلصرار عليهـا معروف للجميع

كون تلك الوجوه أثبتت والءها لولي نعمتها .
واطن والطـبقة السـياسية   وبـهذا ستـبقى الثقـة معدومة بـ ا
ا يقدمون مصاحلهم على واطن إ كونهم اليـراعون مصلحة ا

رير . أن ينهضوا بواقعنا ا

بغداد
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تـعـلن مـديـريـة شـبـاب وريـاضـة االنـبـار عن اجـراء مـزايـــــــدة عـلـنـيـة لـبـيـع مـولـدة نـــــوع
KV eM 750)  عاطلة في منتدى شباب هيت وذلك وفق قانون بيع وايجار اموال dOÐ)
ـزايـدة مـراجـعـة مـقر ـعـدل فـعـلـى الـراغـبـ بـاالشـتـراك بـا الـدولـة رقم ٢١ لـسـنـة ٢٠١٣ ا
ديـرية اعاله وخالل مدة اقـصاها (٣٠) ثالثون يـوما تبـدأ في اليوم التـالي لنشر االعالن ا
ولدة مستصحب معهم التأميـنات القانونية والبالغة ٢٠ % من السعر التقديري لقيمة ا
ـزايـدة في منـتـدى شبـاب هيت يـوم ٢٥ اذار ٢٠٢١ الـساعـة العـاشـرة صبـاحا. وستـكون ا

زايدة اجور االعالن والداللية. ويتحمل من ترسو بعهدته ا
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الدوحة

ـــتــوفــرة من خالل ـــتــحــصــلــة وا ا
اجراءات التحقيق والتقاضي.
∫w Ëb « Ë« wł—U)« œ«œd²Ýô«

ــطــالــبــات الــشــعــبــيـة تــصــاعــدت ا
بـاسـتـرداد امـوال الـفـسـاد ومالحـقـة
الــــفـــاســـدين عــــقب انـــدالع ثـــورات
الــربــيع الــعــربي واحــتــلت قــضــيـة
الفساد رأس قائمة األولويات نتيجة
ـســتـويـ لــلـرغـبــة الـكــبـيـرة عــلى ا
الـرسـمي وغــيـر الـرسـمي السـتـعـادة
ـهربـة إلى اخلارج. ولـهذا األموال ا
فــــقـــد بـــرزت الــــدعـــوة إلى ضـــرورة
اعــتـمــاد نـهج إصـالحي جـديــد قـائم
ـشاركـة واالنـفتـاح يعـمل على على ا
تــطـويـر أطــر قـانـونــيـة ومـؤســسـيـة
ـكـافـحـة الــفـسـاد مع مـا قـد فـاعــلـة 
يــتــطــلـبـه ذلك من إعــادة الــنـظــر في
الــعــقــد االجـتــمــاعي الــقــائم بــهـدف
إرســــاء الــــدعــــائم الــــســــيــــاســــيـــة
واالقتـصاديـة واالجتـماعـية الالزمة
ا كـان موضوع لهذه اإلصالحـات. و
ــوضــوعـات اســتــرداد األمــوال من ا
األكـــثـــر إثـــارة لـــلــــجـــدل في اآلونـــة
األخيرة حـيث حُرمت شـعوب الدول
رحلة حتول من العربية التي تـمر 
ثرواتهـا الوطنيـة فقد انـبرت جهود
دول الــربـــيع الــعـــربي في إجــراءات
اسـتـرداد تـلك األمـوال مـسـتنـدة في
كـافـحة تـحـدة  ذلك التـفاقـيـة األ ا
الفساد الـتي دخلت حيز الـتنفيذ في
ـــثـــابـــة عــام  2005والـــتـي تـــعـــد 
خـريــطـة الـطـريق بــشـأن اتـخـاذ أهم
ـكــافـحــة الـفــسـاد وهـذا الــتـدابــيـر 
ـواد 54 يـتــضح من خالل تـنــفـيـذ ا

55 57 من االتفاقية.

وقــد كــان مـن بــ تــلك اجلــهــود مــا
قامت به كل من دول الربـيع العربي
حـيث اتـخـذت مـعظـم هذه الـدول من
الــسـبل الــكـثــيـر من أجل إعــادة تـلك
ـــعـــضـــلــة األمــوال ولـــكن تـــكـــمن ا
عـوقـات اجلـمة األسـاسيـة هـنـا في ا
في سـبيل عـمـليـة االسـترداد وإرادة
الـتـعـاون بـ الـدول في هـذا اجملال.
وقــد أســهــمت الـبــيــئــات الـداخــلــيـة
واإلقلـيميـة والدوليـة لتـحفيـز جهود
نهوبة وذلك من استعادة األمـوال ا
خالل إســـهــام عــامــلــ مــهــمــ في
ــســاعــدة عــلى اســتــعــادة األمـوال ا
نهـوبة يتمـثالن باإلرادة الشـعبية ا
كـــــســــنـــــد أســـــاس داعم لـــــلـــــقــــوى
والــتــحــالــفــات الــتي بــدأت تــمـارس
أدوار عـــمــلـــيــة الســتـــعــادة األمــوال
تشـكلة نهـوبة والبـيئة الـعربيـة ا ا
ـنــطـقـة الـعـربــيـة وفي الـبـلـدان في ا
الـتي أسـقـطـت أنـظـمـة فـاسـدة فـيـهـا
حتــديــداً مـا جــعـلــهــا بـيــئـة داعــمـة
ومحفزة للمطالبة باستعادة األموال

نهوبة. ا
ـدني ـنـظـمـات اجملتـمع ا والشك ان 
دور مــلـمــوس في اســتـمــرار الــعـمل
الــتـــوعــوي والــتــعــبــوي خلــلق رأي
شــعــبي واعـي وداعم ومــتــفــاعل مع
مـتطـلـبـات الـعمل السـتـعـادة األموال
نهوبة والتهيئة لقيام بنية حتتية ا
تــشـريـعــيـة وفـنــيـة مـؤهــلـة وداعـمـة
لــلـمــمـارســات واخلــطـوات الالحــقـة
ـنهـوبة وتـعزيز الستـرداد األموال ا
الــعـالقـــة مع الـــشـــركـــاء احملـــلـــيــ
واإلقـلــيـمـيــ والـدولـيـ ومــتـابـعـة
الــــتـــــواصل ونـــــقـل اخلــــبـــــرات من

ــمــارســات الـنــاجــحـة الــتــجـارب وا
األخـرى والــتـدريب وبـنــاء الـقـدرات
ــتــاحـة في واســتـخــدام األســالـيب ا
الـــرصــــد والـــتـــحــــري والـــتــــوثـــيق
ـعلـومات ـزيد من ا للـحصـول على ا

وثوقة. ا
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1- تــعـزيــز اإلصالحـات الــقـانــونـيـة
ـا من شـأنه اإللـتـزام ـؤسـسـيــة  وا

عايير الدولية. با
2- دعم الــــتـــنــــســـيـق احملـــلـي بـــ
اجلهـات اخملتـصـة بعـملـية اسـترداد
ـا يـنــتج عـنه ـنــهـوبـة  , األمـوال ا
إنــشــاء فــريق عــمـل مــحـلــيــة تــمــثل
األطراف الـشريـكة من جـهات رقـابية
وقـضـائـيـة وقـانـونـيـة ودبـلـومـاسـية
وإســتــخــبــاراتــيــة ومــالــيــة وبــنـوك

مركزية و إستشارية وغيرها.
ن تـخـصص  3- تـوفـيـر الـتدريـب ا
سيمارسـون عمليـة استرداد األموال
 ,بحيـث يتمـثل أهم محـاور التدريب
ـالــيـة حتـلـيل في  ((الــتـحـقـيــقـات ا
ـالـيـة إجـراءات اسـترداد الـوثـائق ا
األموال ومصـادرتهـا إجراءات طلب
ـــســـاعـــدة الـــدولـــيــة أدوات إدارة ا

ستردة). األصول ا
4- تـــــعـــــزيـــــز أطـــــر إدارة األمــــوال
ُسـتردة (مـثل إنـشاء حـساب بـنكي ا
مـركــزي أو صـنـدوق مـركــزي مـحـلي
ــصـادرة في وذلك لــتـلــقي األصـول ا
الـداخل واخلـارج ,مع حتــديـد أوجه
التـصرف فـيهـا مع ضمـان الشـفافـية
الـكــامـلـة في إدارة هــذا احلـسـاب أو

الصندوق).
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تــعــتــبــر ضــمـن مــجــال اخــتــصـاص
ـفـردهـا ولـكـنـها حـكـومـة كل دولـة 
اليوم أصبـحت شأن اجملتمع الدولي
ــتـمم ــثـابــة ا الــذي يــعـمل ســويــة 
ــســاعــد جلــهــود احلــكـومــات في وا
مــــكــــافــــحــــة الــــفـــســــاد ومـالحــــقـــة

الفاســــدين.
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عـملـيـة اسـتـرداد األمـوال أو األصول
نهوبة "مصطلح يعبر عن مجموعة ا
التـدابير الـقضـائيـة وغير الـقضـائية
ــــبـــــذولــــة مـن الــــدول واجلــــهـــــود ا
إلســتـعــادة األمــوال الــتي نـهــبت من
ــتــأتــيـة من ثــرواتــهــا ومـواردهــا وا
عـمـلــيـات الـفـســاد والـتي هُـرّبت إلى
دول أجـنــبـيـة أو بــقـيت داخل الـدول
نفسهـا " وهو مسار يـتم فيه حتديد
وجتميد وإعادة هذه األموال للبلدان
التي كانت ضحية لهذا الفساد وهي
سـتويات, عمـليـة معـقدة ومـتعـددة ا
وهي أحـــد أهم إجـــراءات مــكـــافــحــة

الفساد.
وقد عـرفت بعض الـدراسات الـدولية
ـوجـودات بـأنـهـا عـمـلـيــة اسـتـرداد ا
"الــعـــمـــلـــيــات ذات الـــصـــلــة والـــتي
ــــوجــــودات تــــســــتــــخــــدم إلعــــادة ا
ــتـــحــصل عـــلــيـــهــا بـــالــفـــســاد او ا
ـهــربـة بــاسـالــيب غـيــر قـانــونـيــة وا
ا خارج الدولـة ولضحـايا الفـساد 
ال يــضــر بــاألطـراف حــســنى الــنــيـة
وذلك من خالل الــلـجــان الـتي تــنـشـا
ـا ال يــتــعـارض مع لــهـذا الــغــرض 
ــكــافــحــة ــتــحــدة  اتــفــاقــيــة اال ا

الفساد.
 وقد عـرفت بـعض الـهيـئـات الدولـية

إعـادة األصـول بـأنـهـا مـبـدأ أسـاسى
من مــــبــــاد االتـــفــــاقــــيــــة والـــدول
األطراف مـطالـبة بـأن تقـدم لبـعضـها
الــبـــعض أكـــبـــر قـــدر من الـــتـــعــاون

ساعدة فى هذا الصدد. وا
ـنـهـوبـة بـفـعل ـوجـودات ا وتـشـكل ا
الفساد مشكلة خطيرة لتسرب اموال
الدولة اذ ان من شان هـذه اخلسائر
الــنـقــديـة تــقـويض احلــكم الـرشــيـد
وإضـــعــاف مــســـاءلــة الــدولـــة نــحــو
ـــواطــــنـــ واســــتـــنــــزاف مـــوارد ا
التنـميـة وقد بـذلت اجلهود من اجل
تــتـبع الــتـمــويل وجتـاوز الــعـقــبـات
الــقـانــونـيــة الـتـي تـقف حــائال أمـام
اسـتـردادهـا والـتـفـاوض حول سـبل
إعادة األموال واالمر ال يرتبط بدول
تقدمة والنامية معينة بل ان الدول ا
عـلى حـد سـواء مـسـؤولـة عن سـرقة
ـبـادرات الـرامـية االصـول واسنـاد ا
الـى اعــادتـــهـــا الى الـــبـــلــدان الـــتي

سرقت منها.
لـقـد كـانـت عـمـلـيـة مـكـافـحـة الـفـسـاد

ـكافـحة مـستـشـار قانـوني وخـبيـر 
الفساد

 تعـد سـرقة األصـول الـعامـة مـشكـلة
ــائـــيـــة عـــلـى درجــة كـــبـــيـــرة من إ
اخلــطـــورة وتـــتــجـــاوز الـــتــكـــلـــفــة
احلقيقية للفـساد بكثير قيم األصول
التى يـنهـبهـا قادة ومـسؤولـو بعض
ـا يـفـضى إلى تردى أداء الـبلـدان 
ـؤســسـات الـعــامـة وعـدم وسـمــعـة ا
ـنخـرطة الثـقـة بهـا وبخـاصـة تلك ا
ـالـيـات الـعـامـة وحـوكـمة فى إدارة ا
ــالى. وادراكــاً مــنه لــتـلك الــقــطـاع ا
شكلة اجلسيمة والتى تهدد عملية ا
الـتـنـمـيــة فى دول الـعـالم اخملـتـلـفـة
طـرح اجملـتـمع الـدولى إطـاراً جـديداً
ـنهـوبة من لتـيـسيـر تـتبع األصـول ا
مارسات الفاسدة وجتميدها خالل ا
ومـصادرتـهـا وإعادتـهـا إلى بلـدانـها
األصـلـيـة وجـاء ذلك فى فـصل كـامل
ـتـحـدة مـخــصص بـاتــفـاقـيــة األ ا
ــكـــافـــحــة الـــفـــســاد (هـــو الـــفــصل
اخلــامس) حــيث عــرفت االتــفــاقــيـة

من االتفاقيات الدولية واالقليمية قد
كن وضعت بـعض الضوابـط التي 
عاجلة ما قد ينشأ ب االهتداء بها 
ـتلـقـية كالً من الـدولتـ الـطـالبـة وا
مـن نـــزاعـــات حـــول الــــتـــصـــرف في

عادة. وجودات ا ا
ــكـن حتــديـد بــنــاء عــلى مــا ســبق 
ـــهـــربــة في ــوجـــودات ا مـــفـــهـــوم ا
الـقانـون الـدولي بانـهـا: " أي منـفـعة
لها قيمـة تُحُصّل عليـها بصورة غير
مـــشــروعــة وكــافــة الـــوســائل الــتي
اســتــخـــدمت لــلـــحــصــول عـــلــيــهــا
ووســائل االثــبــات الـتـي تـثــبت ذلك
عبرت احلدود الوطنية لدولة ما الى
حدود دولـة اخرى بـصورة مـشروعة

أو غير مشروعة".
وحتــديـد مــفـهــوم عـمــلـيــة اسـتـرداد
ـسـتـوى ـهـربـة عــلى ا ـوجــودات ا ا
الــدولي بـأنــهـا  "الــنـظــام الـقــانـوني
الـــدولي الـــذي يـــعـــمـل عـــلى تـــتـــبع
هـربة للدول ـوجودات ا واستعادة ا
والــضـحــايـا أصــحــاب احلق فـيــهـا

ويب كيفية التصرف فيها".
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: اسـتـرداد واألسـتــرداد عـلـى نـوعــ
داخـــــلي واســــتـــــرداد خــــارجي (أو

دولي).
∫wKš«b « œ«œd²Ýô«

هي عـملـيـة اسـترداد او اسـتـحـصال
امـوال الـفـسـاد من الـفـاسـدين الـذين
اسـتــحـوذوا عـلـيـهــا بـطـرق الـفـسـاد
ـــعـــروفــــة وحتـــكـــمــــهـــا قـــوانـــ ا
االجـراءات اجلــنـائــيـة الـداخــلـيـة او
الــقـوانـ اخلــاصـة ويــفـصل فــيـهـا
ـــوجب األدلــة الـــقــضــاء الـــوطــني 

عملية االسترداد بانها "العملية التي
تهـدف إلى اتـخاذ االجـراءات الالزمة
ــــهــــربـــة الى ــــوجـــودات ا إلعــــادة ا
ضـحـايا اجلـرائم الـتي نـتـجت عـنـها

وجودات. هذه ا
مارسـون واخلبـراء عمـلية ويعـرف ا
االســتــرداد في إطــار اتــفــاقــيـة األ
ـكــافــحـة الــفــسـاد بــانــهـا ــتــحــدة  ا
"مــجــمــوعــة الـنــصــوص اإلجــرائــيـة
والــتـنــســيـقــيـة الــواردة في الــفـصل
اخلـامس من االتـفـاقـيـة وتـهـدف هذه
الــــنـــــصـــــوص إلى إعـــــادة األمــــوال
ــتـحـصــلـة عن جــرائم الـفــسـاد إلى ا
بـلدان األصـل التي نـهـبت مـنـهـا هذه
األموال من خالل آليات لـلتعاون ب

الدول األطراف في االتفاقية.
وعــرّف الـبــعض عــمـلــيـة االســتـرداد
بــأنــهــا "اســتـعــادة األمــوال الــعــامـة
نـهـوبة بـطريـقـة غيـر مشـروعة إلى ا
خـزيـنـة الـدولة وفـق اإلجراءات الـتي
يــنـظــمـهــا هــذا الـقــانـون والالئــحـة
الــتـــنـــفــيـــذيــة لـه وطــبـــقــا ألحـــكــام
ـكـافـحـة ـتـحـدة  اتـفـاقـدوريـة األ ا
الـفــسـاد أو غـيــرهـا من االتــفـاقـيـات
الــــدولــــيــــة األخــــرى ذات الــــصــــلــــة

نهوبة. باسترداد األموال ا
ــشـرع عــنــدمـا نص وحــســنـاً فــعل ا
ـقــصـود بــاألصـول في صـراحــة أن ا
وجـودات هي تـلك نـطـاق اسـتـرداد ا

وجودة خارج البالد.  ا
أن الـتعـريـفات الـسـابـقة أغـفـلت أحد
أهم األمــور الــتي تــؤثــر في عــمــلــيـة
االســـــــتـــــــرداد وإن لـم تـــــــكـن أحـــــــد
عـنـاصـرهـا وهـو آلـيـة الـتصـرف في
ـعــادة رغم أن الــعـديـد ـوجــودات ا ا
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الــتـجـديـد الـتـربـوي والـتي لم تـرق
ــطـــلــوب بــســبب ــســتــوى ا الـى ا
ضعف مخرجات النـظام التعليمي
عرفية والتكنولوجية.  والثورة ا
ـعـرفي مع االنـفـجــار الـسـكـانـي وا
ـتــعـلــمـ ـطــرد ألعــداد ا الــنـمــو ا
وعــــدم الـــقـــدرة االســـتــــيـــعـــابـــيـــة
للمؤسسات التعليمية على االعداد
ـا يفضي تـعلم  تـزايدة من ا ا
نحو حـثهم على اسـتخدام تـقنيات
ـنــافـسـة الـتــعـلــيم وعـلى أســاس ا
نظومة التعليمية.  ضمن مناهج ا
ـراحل الـزمـنـيـة مر عـبـر مـخـتـلف ا
الـتــعـلـيـم بـسـلــسـلـة من الــتـجـارب
عرفـية واثرهـا على التـقنيات من ا
ـفـهـوم والـهـدف واألسـلوب حـيث ا
والـوســيــلـة وتــبــايـنـت مع وسـائل
ــاضـيـة عن ـراحل ا الـتـعـلــيم في ا
وقــتـنــا احلــاضـر والــتي جتــسـدت
بـاسـتـخدام الـكـمـبيـوتـر واألنـترنت
والتعليم االفتراضي باالجتاه نحو
الــتــعــلـم االلــكــتــروني والـــتــعــلــيم
ـدمج وتـنـفـيـذ نـشـاطـات الـتـعلم وا
ـشـاريع من خالل ـعــتـمـدة عـلى ا ا
ــصـــادر والــتــعــلم عــبــر تــقــنــيــة ا
األلـــعــاب واحملـــاكــاة الـى الــتـــعــلم
ـتـنقل مـن خالل الهـواتف الـذكـية ا
ــشــاريع واألجــهـزة احملــولــة الى ا
ـعـتـمـد واألبـحـاث واالسـتـكـشـاف ا
عـــلى الـــويب الى انـــتـــاج مــلـــفــات
صوتية وفيـديو وعروض الشرائح
فـــضال عن اســـتـــخـــدام الــوســـائط
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة ألشـــــــراك

.(صورة(1 تعلم ا
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يــشـهـد عـصـرنـا احلـالي مـزيـدا من
ـعــرفي وأثـره الـتــقـدم في الــفـكــر ا
عـلى الـنهـضـة الـعـلـمـيـة احلـاصـلة
ـستـخـدمة في بــأدوات الـتعـلـيم وا

rOKF² « w  W¦¹b(«  UOMI² « nOþuð
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يتـطلب توظـيف التقـنيات احلـديثة
دمـج األجــــــــهــــــــزة والــــــــوســــــــائل
اإللـكتـرونـيـة في ظل واقع تعـلـيمي
تــقــلــيـدي يــحــتـاج الـى الـعــنــاصـر

اآلتية: 
الـكـفـاءة الـتـعـلـيـمـيـة والـتـدريـسـية
ـسـنـدة ـشــاركـة ا ورفع مـسـتـوى ا
بـــاخلـــطـط وفق تـــصـــمـــيم بـــرامج
ا تتـناسب مع الواقع الـتنفـيذي 
يستـدعي وجود متدربـ محترف
ـوقـف الـتــعــلــيـمي يــتــنـاسـب مع ا
وبـــشـــكل مـــتـــكــامـل ومــتـــرابط مع
مـــصــــادر الـــتـــعــــلـــيم وفـق خـــطط
نهـجة تعـتمد عـلى نُظم مدروسة
وفـعالـة من اجل حتـس والـتعـليم

والتعلم.
سـلوك تـوظيف الـتقـنيـات احلديـثة
في الـتــعـلــيم هـنــاك جـمــلـة عـوامل
دعت احلـــــاجــــة الـى اســــتـــــخــــدام
وتـوظـيف الـتـقــنـيـات احلـديـثـة من
لموس في العلوم أبرزها التطور ا
الـتـربـويـة وهي مـتعـددة مـنـهـا علم
الـتـعـلـيم وعـلم تـصـمـيم الـتـعـلـيم
وتــطــور الــتــقـنــيــات احلــديــثـة في
ــادي وازمـة اجلــانب الــفــكــري وا

يـشـهــد الـعـالم الـيــوم تـسـارعـاً في
الــــتــــقـــنــــيــــات الـــعــــلــــمـــيــــة وفي
اجملــــــــــاالت كـــافــــة بـــشــــكل عـــام
االمر الذي والتعليم بـشكل خاص 
ــعـلم ــتــعـلم وا يـســتــوجب عـلى ا
مـــواكـــبـــة الـــتــطـــور احلـــاصل في
ــر به ــرحــلــة الــراهــنــة مع مــا  ا
الـعــالم بــاسـره من مــواجـهــة آثـار
ـــــؤســــــــســــات كـــــورونـــــا عـــــلى ا
الـــتــعــلــيــمــيــة الـــتــربــويــة مــنــهــا
ــــا والـــــتـــــعــــلـــــــيـم الــــعـــــالـي  
ــؤســســات يــســـتــــــــوجب عــلـى ا
الــــــــــــوزاريـــــــــــــة وضـع خـــــــــــــطـط
واستراتيـجيات عمـلية تتوافق مع
الـــواقع الـــعـــراقي عـــبـــر انـــســـنــة
الـــتــعــلــيم بــخـــطط حتــفــز الــواقع
التـعلـيمي في الـعراق عـبر مـواكبة
ـا الـتـحـول الـرقـمي في الـتـعـلـيم 
يـــوائم بــ مــخــرجـــات الــتــعــلــيم
واحــتـيــاجــات الـســوق مع تــزويـد
عـرفية الالزمة هارات ا الطالب بـا
سـتـقبـل والتي تـتـطلب لـوظـائف ا
ـــدربــــ عـــلى مــــنح الـــدور حـث ا
ـا الـريـادي لــلـمـهـارات الـتــقـنـيـة 
ــنـاهـج الـتــربــويــة والـتي يــوائم ا
تساعد الـطلبة عـلى ابراز طاقاتهم

الفكرية .

كـافـة اجملـاالت ومن أبـرز امـثـلـتـها:
وهي الـدمـج مـا بــ تـكــنـولــوجـيـا
ثـالثـيـة األبـعـاد والـواقع احلـقـيـقي
واالفتراضي وكيفية التفاعل معها
ــا يــســهم في حث الــطالب عــلى
التـعلم عبـر استـخدام تطـبيق وهو
مـــا يــــســـتـــخـــدم فـي اجلـــامـــعـــات
لـــتــصــمــيم ونـــشــر دلــيل ارشــادي
خلـــدمـــة الــطـــالب عـــلى الـــهــواتف
الــذكــيــة. وقــد يــعــد أحــد الــركــائـز
لـــتـــحـــقـــيق األهـــداف الـــتـــربـــويــة
ـــعـــاصــرة والـــتي تـــنــســـجم مع ا

واقعنا احلالي
 WOÐU× « W³Ýu(«

يتم من خاللـها توفـير اعداد هـائلة
تعـلقة بـتكنـولوجيا من الكـفاءات ا
ــعـلــومـات كــخـدمــة مـقــدمـة عــبـر ا
األنــتــرنت ومن اهـم الــتــطــبــيــقـات
الـتربـويـة والـتـعلـيـمـيـة للـحـوسـبة

Google Apps. السحابية
التعـليم النفـال استخدام الـتقنيات
ــتــوفــرة في أجــهــزة االتــصــاالت ا
علومة خارج الالسلكية لتوصيل ا
ـــا يــؤمن من قــاعـــات الــتــدريس 
ـ ــعــلـومــات  ســهـولــة تــبـادل ا

الطلبة واحملاضر.
21  ÊdI «  «—UN

ادارة مادة احملاسب االلي للمرحلة
االبتدائـية والتـركيز في احلصص
الــتـدريـسـيـة عـلى مـادة احلـاسـوب
ـا ـتـوسـطـة  ـرحـلـة ا االلـي في ا
يـسـهم في عـمـلــيـة تـطـويـر مـراحل
ـعــرفـة لـعـام  2030لـتــتـوافق مع ا
الـتـحــول الـرقـمي لـوزارة الــتـعـلـيم
واعـــتـــمــاد تـــدريس الـــطالب عـــلى
أجـهـزة الـروبـوت الـتي تـعـمل عـلى
دارس ضـمن مقررات حل مشكـلة ا

توسط.  الصف الثالث ا
ية { باحثة واكاد
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¡UA½« تعـلن الهـيئـة الوطـنيـة لالسـتثـمار ووزارة االعـمار واالسـكان والـبلـديات عن تـوفر الـفرصـة االستـثمـارية (
w  ≤∑ WF?ÞU?I  ©≤Ø±∞¥≥∏® W?L d?*« ÷—ô« W?FD?  vK?Ž +Ëœ ©∂≤® WŠU? ?0Ë v U¹œ W?E? U×?  ØÊu?ÞUJ? « w  wM?JÝ l?L−?

ستثمرين الراغب باالستثمار v) فعـلى كافة الشركات االستثمارية احمللية واالجنـبية وا U¹œ WE U×  ØÊuÞUJ «

وقع وجودة على ا في هذه الفرصة تقـد طلباتهم لالسـتثمار من خالل ملئ استـمارة طلب اجازة االستثـمار ا
ـذكورة في االلـكـتـروني لـلـهـيـئة الـوطـنـيـة لالسـتـثـمار  www.investpromo.gov.iq وتـقـد كـافـة الـوثـائق ا
??ÎU عــمل من تــاريخ نـشــر هــذا االعالن. ان صـادف اخــر يــوم السـتالم u??¹ ©≥∞® االسـتــمــارة وخالل مـدة اقــصــاهـا
ـستـثمر الـعطـاءات عطـلة رسـميـة يكـون موعـد الغـلق نهـاية الـدوام الرسـمي للـيوم الـذي يلـيه على ان يـتحـمل ا

احملال اليه الفرصة االستثمارية اجور نشر االعالن.
ـعلومات يرجى مـراجعة مقـر الهيئة الـوطنية لالسـتثمار/ دائرة زيد من ا bI². و « ◊Ëdý W?Ý«d  vKŽ ‰uB?×K Ë

نطقة الدولية  –قرب السفارة التركية) النافذة الواحدة الواقعة في (ا
WÐuKD*« ozUŁu «

- استـمارة طـلب اجازة االسـتثـمـار مخـتومـة ومصـدقة من الـدائرة االداريـة في الـهيـئة الـوطنـية لالسـتثـمار مع
وصل شراء االستمارة.

لخص التنفيذي. - ا
- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.

- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.
شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا

عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا
ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا

- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.
سـتثمر في مـجال االستـثمار او غيـرها (٤ كحد ماثـلة السابـقة التي قـامت بها الشـركة او ا - قائـمة باالعمـال ا

اقصى).

ـفعـول من امس الـثالثـاء ٢٠٢١/٢/٢٣ والسـباب فـنـيـة تـتعـلق بـصـدور اجلـريدة  نـشـره الـيوم WE?Šö∫ االعالن سـاري ا  }
٢٠٢١/٢/٢٤ بدال من ٢٠٢١/٢/٢٣.

—UL¦²Ýö  WOMÞu « W¾ON «
 W¹—UL¦²Ý« W d

v Ëô« …dLK  ÊöŽ« b¹bLð ≠ 
‰uI(«Ë —UIÐô«  UD×  —UL¦²Ý«

عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به. وفقا لقانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ا
WG U³? « UN  W?FÐU²? « ‰uI(«Ë —U?IÐô«  UD?×  —UL?¦²Ý« تعلن الـهيئـة الوطنيـة لالستثمـار عن تمديد الـفرصة االستـثمارية
w  WF? «u? «Ë ©W?JK?N?² ?*«® U?N?Ð WI?×?K?*«  UO? ô«Ë  P?A?M*«Ë W?K?B×?²? ?  WO?Ž«—“ w{«—« ©—U?²?J¼ π∞∞∞® +Ëœ n « ©≥∂® U?N?²?ŠU ?

wŽUM?B). فعـلى كافة « wŽ«—e? « q UJ?² « —UÞ« s?L{  UD?;« Ác¼ d?¹uD?ð oI% U?0 ©WK?Ołb? «® jÝ«Ë WO?ŠU½ ØjÝ«Ë W?E U?×

سـتـثـمرين الـراغـبـ باالسـتـثمـار في هـذه الـفرصـة تـقـد طلـبـاتهم الـشركـات االسـتثـمـاريـة احمللـيـة واالجنـبـيـة وا
ـوقع االلـكـتـروني لـلـهـيـئـة الـوطـنـيـة ـوجـودة عـلى ا لالسـتـثـمـار من خـالل مـلئ اسـتـمـارة طـلب اجـازة االسـتـثـمـار ا
ذكـورة في االستـمارة وخالل مـدة اقصـاها ®∑© لالسـتثـمار   www.investpromo.gov.iq وتـقـد كافـة الوثـائق ا
»ÂU¹ عمل من تـاريخ نشر هذا االعالن وفي حـال صادف اخر يوم السـتالم العطاءات عـطلة رسمـية يكون مـوعد الغلق

ستثمر احملال اليه الفرصة االستثمارية اجور نشر االعالن. نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يليه على ان يتحمل ا
U  يرجى مـراجعة مقـر الهيئة الـوطنية لالسـتثمار/ دائرة uKF?LK Ë .bI?² « bM?Ž WÐuKD?*« ozUŁu « o×?K  vKŽ ‰u?B×K Ë

ــنــطــقــة الــدولــيـة  –قــرب الــســفــارة الــتــركــيــة) او عــبــر الــبــريـد االلــكــتــروني الــنــافــذة الــواحــدة الــواقـعــة فـي (ا
.oss@nici.gov.iq

WÐuKD*« ozUŁu «

- استـمارة طلب اجـازة االستثـمار مـختومـة ومصدقـة من الدائـرة االدارية في الهـيئة الـوطنـية لالستـثمار مع وصل
شراء االستمارة.

لخص التنفيذي. - ا
- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.

- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.
شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا

عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا
ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا

- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.
ـسـتثـمـر في مجـال االسـتثـمار او غـيـرها (٤ كـحد ـماثـلة الـسـابقـة الـتي قامت بـهـا الشـركة او ا - قـائمـة بـاالعمـال ا

اقصى).

ـفعـول من امس الـثالثـاء ٢٠٢١/٢/٢٣ والسـباب فـنـيـة تـتعـلق بـصـدور اجلـريدة  نـشـره الـيوم WE?Šö∫ االعالن سـاري ا  }
٢٠٢١/٢/٢٤ بدال من ٢٠٢١/٢/٢٣.
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مدريد واحلكومة اإلسبانية بسبب
سلـوك إدارة النـادي قبل  5سنوات
فيـما يـتعـلق باحلـصول عـلى قرض

بلغ مالي كبير من اخلارج.
وبـــحــــسب صــــحــــيـــفــــة "مــــونـــدو

ديـبــورتــيـفــو" اإلسـبــانــيـة فــقـد 
تـسـريب وثـيـقـة اتـفـاق ريـال مـدريد
مـع أحـد صــنــاديق االسـتــثــمـار في
ـان" للحـصول على قرض "جزر كا
بـقـيـمـة 200 مـلـيـون يـورو في عـام
2016 وهـــو األمـــر الـــذي يـــعـــرض
الـنادي لـلـمعـاقـبة بـتهـمـة االحتـيال

على القانون.
وأوضح الــــتـــقـــريـــر أن صـــنـــدوق
ـلــوك لـشــركـتـ من اسـتـثــمـاري 
ـان قدم قرضًا بـقيمة 200 جزر كا
مــلـيـون يــورو لـريـال مــدريـد ولـكن
األزمـة تـكـمن في مـخـالـفـة الـقـانـون
اإلسبـاني لألنديـة والذي يـعني أن

يرجني يتهرب من الضرائب. ا
وأكـد الــتـقــريـر أحــقـيــة احلـكــومـة
اإلســـبـــانـــيـــة في احلـــصـــول عـــلى
ضرائب بـنسـبة %24 من قيـمة أي
قـــــرض لــــكن ريــــال مــــدريــــد جلــــأ
لـلـتـحايـل على الـقـانـون واحلـصول
ـــان عــــلى األمــــوال مـن جــــزر كــــا
للتهرب من الضرائب وهو يعرضه
لـعـقـوبــة االحـتـيـال عــلى احلـكـومـة

اإلسبانية.
حتذير االبا

ـــاني تــوني كــروس جنم أبــدى األ
ريــــال مــــدريــــد رأيه في مــــســــألـــة
انـضـمـام زمـيـله الـسـابق في بـايرن
مـــيــونخ ديـــفــيـــد أالبــا لـــصــفــوف

قبل. يرجني في الصيف ا ا
وأعلن أالبا انتهاء رحلته مع بايرن
مــيـونخ بـانـتـهـاء عـقـده في نـهـايـة
ـــوسم اجلـــاري مــفـــضال خــوض ا

جتربة جديدة.
ــدافـع الــنــمــســاوي وارتــبط اسم ا
بـاالنـتقـال إلى ريـال مـدريـد وأكدت
تــقـــاريــر عـــدة اتــفــاقـه مع الــنــادي

لكي. ا
وقال كروس في تصريحات نقلتها
صـحـيـفــة مـاركـا اإلسـبــانـيـة حـول
إمكـانيـة مزامـلة أالبا مـن جديد: "لم
نـلعب مـعـا مـنذ  7سـنوات تـقـريـبا
وال أعـــرف مــا يــفــكــر به. قــرأت أنه
محط أنـظار ريـال مدريـد لكن ليس

لدي معلومات عن األمر".

مــضـيــفه أوسـاســونـا بــهـدفـ من
ــــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة دون رد  في ا

والعشرين.
وانـــتـــهى الـــشـــوط األول بـــتـــقـــدم
إشـبــيـلـيــة بـهـدف ســجـله ديــيـجـو
كارلوس في الـدقيقة 19 ثم أضاف
لــوك دي يــاجن الـهــدف الــثـاني في

الدقيقة 49.
الفوز رفع رصـيد إشبـيلية إلى 48
ركز الثالث بفارق نقطة نقطة في ا
ركز واحدة عن برشلونة صاحب ا
الـرابع وتوقف رصـيـد أوساسـونا
ـركــز الـثـالث عـنـد 25 نــقـطــة في ا

عشر.
ويــتـصـدر أتـلـتــيـكـو مـدريـد جـدول
تـرتـيب الـدوري اإلسـبـاني بـرصـيد
55 نـقـطـة بـفارق 3 نـقـاط عن ريال

مدريد الوصيف.
وســجل إشـبــيـلـيــة فـوزه اخلـامس
عشـر مـقابل 3 تعادالت و5 هزائم
فيما خسر أوسـاسونا للمرة الـ11

مقابل 6 انتصارات و7 تعادالت.
W d  WIO Ë

أفـاد تـقــريـر صـحـفي إسـبـاني  أن
هـنـاك صــدامـا مــتـوقـعــا بـ ريـال

انـهـارت معـنـويـات فـريق كـروتوني
تـمـامـا بـعـد الـهـدف الـثـالث بـيـنـما
حتـرك أندريـا بـيـرلو مـدرب الـيوفي
إلراحــة العـبـيـه بـإشـراك فــاجـيـولي
مــكـان بـنـتـانـكــور ثم بـرنـارديـسـكي
وموراتا ودي باردو وفرابوتا مكان
كــولـوسـيـفـســكي وكـيـيـزا ورامـسي

وأليكس ساندرو.
ضــرب بــيــرلــو أكــثـر مـن عــصــفـور
بحـجر واحد حـيث استـبدل نصف
الـتــشــكــيل األســاسي الــذي بــدأ به
الـلــقـاء ومــنح الـفــرصـة لــعـنــاصـر
أخـرى لـتجـهـيزهـا لـلفـتـرة القـادمة
ـظلم بـعد وخـرج فريـقه من النـفق ا
3 مـبـاريـات أخـيـرة دون فـوز سواء
في الـــــدوري أو الــــكــــأس أو دوري

أبطال أوروبا.
أمـا كـروتـوني فـقـد تـلـقى خـسارته
رقم 17 لــيــزداد مــوقـــفه تــعــقــيــدا
ويـصــبح هــبـوطه رســمـيــا مـســألـة

وقت.
WOKO « “u

ــركـز تـقــدم فــريق إشــبـيــلـيــة إلى ا
الــثـــالث بــجـــدول تــرتـــيب الــدوري
اإلسـبـانـي عـبـر الـفـوز عـلى مـلـعب

بـــســـبب ســـرعـــته في الـــهـــجـــمــات
ـرتـدة.لكـن الضـيـوف لم يـصـمدوا ا
أكــثـر من 38 دقــيـقــة عــنـدمــا لـعب
أليكس ساندرو كرة عـرضية قابلها
رونـالدو بـرأسـية قـويـة في الشـباك
مــســجال هــدفـه الــســابع عــشــر في

وسم. الكالشيو هذا ا
 وقبل أن يـفيق العبـو كروتوني من
الصدمة سدد رونـالدو كرة أبعدها
احلــارس كـورداز لـتــرتـد إلى آرون
رامسي الذي لـعبها عـرضية انقض
علـيهـا كريسـتيـانو بـرأسه مسجال
الهـدف الثاني له ولـفريقه وبـعدها
بثوان أضاع "الدون" فـرصة محققة

لتسجيل الهاتريك.
حــاول كـروتــونـي حتــسـ مــوقــفه
وسعى العبـوه لتقـليص الفارق إال
أن محـاوالت ميسـياس وتـسديداته
الـبـعيـدة لم تـكن كـافـية لـهـز شـباك

بوفون.
بيـنما أنـقذ احلارس كـورداز فرصة
مـحـقــقـة من انـفــراد لـكـريـســتـيـانـو
رونالـدو لـكنه لم يـصمـد أمام ركـلة
ركـنـيـة تـابــعـهـا مـكــيـني بـقـدمه في

الشباك مسجال الهدف الثالث.
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أسـقط يوفـنـتـوس ضيـفه كـروتوني
بـثـالثـية نـظـيـفـة  ضـمـن مـنـافـسات

اجلولة 23 من الدوري اإليطالي.
ســجل أهـداف الـلـقـاء كـريـسـتـيـانـو
رونالـدو "ثنـائيـة" ووستـون مكـيني

في الدقائق 38 و1+45 و66.
ورفع الــبـيـانـكــونـيـري رصـيـده إلى
ـركز الـثـالث بـينـما 45 نـقطـة في ا
ـركز الـعـشرين بـقي كروتـوني في ا

(األخير) برصيد 12 نقطة.
 وصـل الــيــوفي كــثــيــرا إلى مــرمى
مــنــافــسه لــكن عــاب عــلى العــبــيه
الرعـونة وعـدم التـركيـز في اللـمسة
األخيـرة حيث أهـدر كولـوسفـسكي
وآرون رامسي ودي ليخت أكثر من
فـرصـة بـيـنـما أضـاع كـريـسـتـيـانو
رونــالـدو أخــطــر الــفــرص بــغــرابـة
شديدة وكان كـييزا شعـلة نشاط ال

تهدأ في اجلهة اليمنى.
 كـمـا جتــرأ فـريق كـروتـوني وهـدد
حـاولت ألركاديوز مرمى بوفون 
ريـكـا وجـونـيـور ميـسـيـاس بـيـنـما
كــان اجلــزائـري آدم ونــاس مــصـدر
إزعــاج لــدفــاع الــســيــدة الــعــجـوز
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قـرر االحتاد اآلسـيوي لـكرة الـيد إلـغاء بـطولتـي آسيا لـلشـباب والـناشـئ لـكرة الـيد والـلت
ـقرر اقـامتـهمـا في الـبحـرين واوزبكـستـان خالل شـهري آذار وحـزيران من الـعام كان من ا

اجلاري. 
وذكر بيـان مقتضب لالحتـاد العراقي لـكرة اليد تلـقت السومـرية نيوز نسـخة منه أن  قرار
اإللغاء جـاء بعد أن ألغى االحتاد الدولي لـكرة اليد بطولـتي العالم للشبـاب والناشئ بسبب

استمرار جائحة كورونا وحفاظاً على سالمة جميع الفرق.
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ـــؤقــتــة الدارة اكــدت الــلـــجــنــة ا
العمل الرياضي في العراق غلق
بــاب الــتــرشــيــحــات لــعــضــويــة

اجلمعية العامة امس الثالثاء.
ــؤقــتــة وقــال رئــيس الــلــجــنــة ا
الدارة الـــــعــــمـل الـــــريـــــاضي في
الـعــراق اكــرم نـعــيم عــطـوان في
بـيـان صــحـفي ان نـهــايـة الـدوام
الــرســـمي ألمس الـــثالثـــاء  آخــر
مـــوعــد لـــتـــســـلـــيم إســـتـــمــارات
الــتـرشــيح اخلــاصــة بــعــضــويـة
ـبية اجلمعـية العـامة للـجنة األو

الوطنية العراقية.
وبـ عــطـوان ان مـوعــد تـســلـيم

شـــهـــادات الـــدراســـة االعـــداديــة
ســيـكــون لــغــايــة نــهــايــة الـدوام
ـقـبل الـرسـمي لــيـوم اخلـمــيس ا
ـــــــنح ـــــــوافق 2021/2/25  ا
ـكــنـة ـرشــحــ أطـول فــتــرة  ا
بــســـبب جتــزئـــة الــدوام بــوزارة

التربية.
 وعـلى صــعـيــد اخـر اعــلن نـادي
الــزوراء الـريــاضـي تـعــاقــده مع
محترف ايفواري لتعزيز صفوف
كرة النوارس.وقـال عضو الـهيئة
االداريـــة لـــنـــادي الـــزوراء عـــبـــد
الـــرحـــمـن رشـــيـــد فـي تـــصـــريح
صحـفي  ان احملـتـرف االيـفواري
احـمـد مـاكـورو انــضم لـصـفـوف

مسـتوفٍ لـلشـروط وجاهـز الحتـضان
ــبـــاريــات نــاهــيك عـــلى ان مــلــعب ا
العب الـــدولـــيـــة دهـــوك يـــعـــد مـن ا
واعـــتــمـــاده يــأتي ضـــمن الـــقــانــون
وحسـب توصـيـات وضـوابط االحتاد
اآلسـيـوي الـتي تـنص عـلى ان تـكـون
العب اجلـديـدة دولـيـة ومـسـتـوفـية ا
لشروط  وإجراءات األمن والسالمة.
واخـتــتمَ قــائال إن الـتــراخـيص زارت
مالعب بــغــداد وأبــدت مالحـظــاتــهـا
عــلى بــعـض الــتــفــاصــيل و إبالغ
األنــديـة بــضــرورة إكـمــال الــنـواقص
على وجه السرعة على أن تتم زيارة
بـقـيـة مالعب احملـافـظات فـي القـريب
الــعـاجل وســنــبـدأ من مــلــعب زاخـو
لـالطالع مــيــدانـــيــا عــلى جـــاهــزيــته

الحظات.  وتدوين ا
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النجم البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو

هـجـمــة شـرسـة طـالت  احلـكم الـدولـي مـهـنـد قـاسم بـعـد ان
تعـرض الى هفوة حتـكيمـية في الدوري احملـلي  وقد  حدثت
اكــبــر مــنــهــا في دوريــات كــثــيــرة من قــبـل حــكــام يــقـودون
ــبـاريــات في ظـروف امــنـيــة مـسـتــقـرة ويــتـمــتـعـون بــكـامل ا
ـاليـة لم نسـمع او نشـاهد ضـدهم مثـلمـا حدث االمتـيازات ا
حلكـمنا الدولي الشاب الطموح وهو من ضمن افضل حكام
اسـيا ان لم يكن سـيدهم حـسب شهادات االحتـاد االسيوي
 هل يـعــلم هــؤالء الـذين قــلـلـوا مـن شـان حــكـمـنــا ان فـريق
بايـرن ميـونخ توج بقـلب كأس العـالم لالنديـة من خالل خطأ

حتكيمي فادح ومرت احلادثة مرور الكرام ?
ـعــمـورة يــهـدي نـعــتـقــد ان لـيـس هـنــاك حـكم بــكل ارجــاء ا

االخـــرين سالحـــا قـــاتـال ويــقـــول لـــهم
صـــوبــوا  الـى اخالقي وســمـــعــتي
وتــــاريـــخـي واردوني قـــتــــيال  من
جـريـات كـرة الـقـدم تـتـولد يـفهـم 
لـديه الـقنـاعـة بـظـهـور االخـطاء في
ايـة حلظـة الن احلكـام بشـر مثـلكم
تـماما ويتـعرضون لـها مادامت كرة
الـقـدم مــوجـودة وان خــطـوة االحتـاد

الـدولي يوم قرر االسـتعانـة بخدمات (
الـفــار ) لـيس من اجل مــنع حـدوث هـذه

االخطـاء بـشـكل كـامل والـقضـاء عـلـيـها بل
في ســبـيل الـتــقـلـيـل مـنـهــا الى اقـصى حـد
ـكن  بدلـيل ان االخـطاء مـازالت مـوجودة
بـكل الدوريـات االوربـيـة والـعـربـيـة واالسـيـوية
وهـي جـزء مـهم من هـذه الـلــعـبـة ومن يـعـتـقـد او
شاهدة مـباريات واحدة فقط بدون نـي النفس 
هذه االخـطاء فهو على خـطأ كبير وعـليه ان يتعايش
ــتـعــة وهـو مع هــذه احلـالــة بل عــلـيـه ان يـبــحث عن ا
يشـاهد هـذا الكم الهـائل من الهـفوات الـتحكـيمـية التي
ا لم نستمتع بهذا الهوس الذي حتدث ولـوال االخيرة ر

يشـغل الكـرة االرضيـة ويـضيف لـها جـمـاليـة ساحـرة بعـيدا
عن كل هموم ومشاغل تفاصيل احلياة االخرى ?

اتركـوا احلـكـام يـعـملـون فال مـجـال البـعـادهم عن هـذه التي
تسـمونها اخطاء سواء كانت قاتـلة ام العكس  القناعة التي
تولـدت لديـنا ان مـباريـات كرة الـقدم لـعبـة ساحـرة وساخرة
بـالـوقت ذاته  فـهي تـسحـر االلـبـاب بجـمـالـيتـهـا وعـدم توقع
ـنتـخبـات التي نتـائجـها مـهمـا كانت نـوعيـة وجودة الـفرق وا
تـلـتــقي مع بـعض  فـضـال عن كـونـهـا سـاخــرة لـلـحـد الـذي
كن ان تـبـكي به اجلـمـاهـير جملـرد صـفـارة من حـكم يـقرر
بـجــزء بــســيط وخــاطـف من الــثــانــيــة الـواحــدة  وهــذه هي
نـطقي عـادلة الـتي مـازال البـعض لم يـجد لـها الـتـفسـيـر ا ا
نـقع. تعـاطفـنا كـثيـرا من احلكم الـدولي مهنـد قاسم ومع وا
الطـواقم التحكـيميـة التي تعرضت الى االعـتداء بوقت سابق
 في وقت نطـالب به من الـهيـئة الـتطـبيـعيـة بضـرورة تشـديد
الـية الباهـظة على كل من العـقوبات واحلـرمان والغـرامات ا
ـظهـر عدوانـي ويتـصرف يـظهـر 
بـشـكل نـشـاز لـيـفـسـد كـرة
الـقـدم العـراقـيـة ويـعـتدي
عـــلى الــقــضــاء اســيــاد
ـالعـب  اتــــــركـــــــوهم ا

يعملون.
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طلوب في مواجهة اساسونا u“∫ اشبيلية حتقق ا

جلــنــة مـن قــسم تــراخــيص األنــديــة
ـــــلـــــعب واإلطـالع عـــــلى لـــــزيـــــارة ا
مرافقاته والتأكد من إجراءات األمن
والـسالمـة حـسب تـعـلـيـمـات االحتاد

اآلسيوي.
وفي مــعــرض ردهِ عن ســؤال بــشــأن
عـدم أهـلـيــة مـلـعب دهـوك كـونه غـيـر
رخـصة ب العب ا معتـمدٍ ضـمن ا
ـاجد: ان االحتـاد اآلسـيـوي منـحـنا ا
العب الــضـــوء األخــضــر إلضـــافــة ا
ـبـاريــات الـدوري الـعـراقي الـدولــيـة 
ـوثـقــة بـتـاريخ ــمـتـاز  بــرسـالـتـه ا ا
(18/11/2020© بـعـد طــلـبـنـا إضـافـة
مالعـب دولــيـــة جــديــدة وعـــلى هــذا
ــوافــقــة عــلى طــلب األســاس تــمت ا

ـلعب حيث  نادي أربيل بـتغـيير ا
لـعب دهوك انه التـأكد بـعـد الزيـارة 

نتخب الوطني بكرة السلة ا

وأضــــاف: "إذا كــــان أالبــــا العــــبــــا
أســاسـيــا في بـايــرن مـيــونخ فـمن
طلوبة لك اإلمكانات ا ؤكد أنه  ا
لـلـعـب في ريـال مـدريـد أيـضـا هـذا
أمـــر واضح لـــكـــنـــنـــا ســـنـــرى مــا

سيحدث في النهاية".
وتابع مـحذرا أالبـا من فخ وقع فيه
الــنــجــوم الــذيـن لم يــنــجــحــوا في
مدريـد: "أعتـقد أن هـناك الـعديد من
ـكـنـهم الـلعب في الالعـبـ الذين 
ريال مدريد لكن اإلمكـانيات الفنية
وحدهـا ال تكـفي هنـاك أمور أخرى
ن يــرغب في يــجب أن تــتــوفــر 

اللعب هنا".
وواصـل: "يــــجب أن يــــكــــون
الـالعب في حـــالـــة جـــيـــدة
بدنيا وذهنيا لكي يكون

العبا في ريال مدريد".
وأكــــــــد: "يـــــــــجب أن
تــــــكـــــون رأسـك في
مكانهـا حينما ال
تـــســيــر األمــور
بـشــكل جـيـد".
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أسفـرت قرعـــــــــة دور اجملـموعات
من كــــأس الـــكــــونـــفــــــــــــــدرالـــيـــة
اإلفــــريـــــقــــيــــة لـــــكــــرة الــــــــــــقــــدم
مــــــــــــوسم 2021- 2020 الــــتي
سحـبت  عن عدة مـواجهات عـربية

قوية.
ـواجــهــات الـعــربـــــــــــيـة وأبــرز ا
ســــتــــكــــــــــــون بـــ بــــيــــرامــــيـــدز
ـــصـــــــــــري وصــيـف الــنـــســـخــة ا
ــاضــيـــة والــرجــاء الـــبــيــضــاوي ا
ــــغـــربي ضــــــــــــمـن اجملـــمـــوعـــة ا
الـــــــرابعة وفي اجملموعة الثانية
ســيــتــقــابل نــهــضــة بــركـان حــامل
الـــلــــقب مـع شـــبــــيــــبـــة الــــقــــبـــائل

اجلزائري.
وشـهـدت اجملـمـوعـة األولى تـواجد
وفــاق سـطــيـف اجلـزائــري وأهــلي

بنغازي الليبي.
ومن احملـتـمل أن تـشهـد اجملـمـوعة
الـثالـثة مـواجهـة تونـسيـة خالـصة
بـــ الــنــجم الــســـاحــلي والــنــادي

الصفاقسي.
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ومن جهـة اخرى اصـدرت ادارة نادي
القـوة اجلـوية الـرياضي بـيـاناً بـشأن
انــــــشـــــودة اســــــاءة بـــــ االنــــــديـــــة
الــريــاضــيــة.واســتــنـكــرت االدارة في
بيانـها وجمـهورها الـعريق االنشودة
الـتي تـشـيـر الى الـكـراهـيـة واالسـاءة
بـ االنـديـة الــريـاضـيـة الـعـريـقـة من

قبل قناة الشباب سبورت.
واضـــافت ان نـــادي الــقـــوة اجلـــويــة
ـــثل اسـم الـــعـــراق في الـــبـــطــوالت
واحملــــافل الــــدولــــيــــة والــــعــــربــــيــــة
واالســـيــويــة وهــذه اإلســـاءة لــيــست
لـنـاديـنا وجـمـهـورنـا الـعـريق بل هـية
اسـاءة الى الـريــاضـة الـعـراقـيـة الـتي
تـثـيـر مـشـاعـر جـمـهـورنـا وادارته مع
االعــتـزاز بــكـافــة االنـديــة الـريــاضـيـة

العراقية.
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أوضـــــحت إدارة الــــتــــراخـــــيص في
الـهـيأة الـتـطـبيـعـيـة أسبـاب اخـتـيار
مــلــعـب دهــوك أرضــا لــفــريق أربــيل
ـمتاز من بـارياته في دوري الـكرة ا

قبلة. اجلولة العشرين ا
وقالَ مـدير تـراخيص األنـدية مـاجد
اجد إن اللجـنة تلقت كتـاباً رسميا ا
من نــادي أربــيل يــروم فــيه تــغــيــيـر
مكان مبـارياته بسبب وجـود صيانة
عــلى مـلــعـبه عــلى أن يـكــون مـلـعب
ـبـاريات دهـوك هـو البـديل إلقـامـة ا
وفي ضــوء ذلك 
تـــشــكـــيل

ــوسم الــفـــريق لــتـــمــثـــيــلـه في ا
الـــــكـــــروي احلـــــالـي.واوضح ان
ماكـورو يـلـعب في مـركـز اجلـناح

وســيـبــاشــر بــالــتـدريــبــات بــعـد
اجتياز الفحص الطبي والتوقيع
بشكل رسمي على الـعقد.يذكر ان

فـتــرة االنــتـقــاالت الـشــتــويـة في
الـعــراق ســتــنـتــهي في االول من

قبل اذار ا
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ـنـتــخب الـوطـني بــكـرة الـسـلـة كـشـف مـديـر ا
مــحـمــد سـلـمــان سـبب تــراجع نـتــائج اسـود

الرافدين في التصفيات االسيوية.
وقال سـلمـان في تـصريح صـحفي عـلى الرغم
من الفوارق الفنية واجلسمـانية ب منتخبنا
الوطني ومنـتخب الهنـد اال اننا استـطعنا من
مجاراتهم وقدمنا اداء رجولي ورائع.واوضح

ان احلظ لم يسـعفـنا في مـباراة الـهنـد وهناك
الـكـثيـر من االمـور اخلـفـيـة قد شـكـلت ضـغـطاً

هائالً على منتخبنا الوطني.
واضــاف ان اصـابـة مــدرب الـلـيــاقـة الـبــدنـيـة
لـلــمـنــتــخب الـدكــتــور عـلي احــمــد بـفــيـروس

. كورونا اثر سلباً على معنويات الالعب
يــذكــر ان الــعــراق ودع الــتــصـــفــيــات بــشــكل

رسمي.
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“U¹—…∫ فريق برنامج كالم الناس خالل زيارته ذوي االحتياجات اخلاصة

دار الــرشــاد لـلــمــسـنــ  الــذي قـال لــنـا :
كـوادر دار الـرشـاد لـلـمـسـنـ سـوف تـقـبل
ـشـرده وسـنـقـدم لـها ايـواء هـذه الـسـيـده ا
خدمات مختلفة الجل إسعادها وراحتها .
أم أسـيل شكرت إدارة دار الرشاد للمسن
حلــسن االسـتـقــبـال  كـمــا تـسـلــمت جـهـاز
موبايل حديث من مقدم البرنامج اإلعالمي
عـلي اخلـالدي  الـذي وعدهـا بجـلب هاتف
نـقـال لغـرض اإلتـصال به والـتـقاط الـصور

التذكارية .
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وبـ مـعـاون مـديـر دار الـرشـاد لـلـمـسـنـ
ــواطــنـ عــلي الــغــراوي : الــكــثــيــر مـن ا
يــقــومــون بـجــلب أمــهــاتــهم أو آبــائـهم أو
بـناتهم أو أبـنائهم كبـار السن  وذلك لعدة
أســبـاب مـنـهــا مـشـاكل أسـريــة أو مـالـيـة 
وبـعظهم مـوظف اليـوجد أحد في بـيوتهم
من يـراعـى مـرضاهـم  يـجـلـبوهـم صـبـاحاً
ويـأخـذونـهم عـصـراً  وهـكـذا يـومـيـاً عـدى
ـنـاسـبـات يـبـقـوهم عـنـدهم أيـام الـعـطل وا
بـالـبيت  وهـذه احلاالت تـشـمل ليس كـبار
ــصـابــ بــاألمـراض ــا حــتى ا الــسن وا

النفسية والعقلية .
الفـــتــاً : الـى أن هــنـــاك نــاس مـــتــطـــوعــ
يــــســـتــــقـــبــــلـــون بــــعض من نــــزالء الـــدار
ويـرعونهم ويـقدمون لـهم خدمات إنـسانية

ساء للدار ويعودون بهم قبل ا
وفي خــتــام احلــلــقـة  تــوجــيه مــنــاشـدة
ركـزية الى إعادة تأهل بنايات لـللحكومة ا
ـسـنـ في بغـداد  كـون الـبنـايـت داري ا
ـتـ وبـحـاجــة إلعـادة تـأهـيــلـهـا لـكي قــد
طالبة ن فيها  وكذلك ا تصبح آمنة 

 بـــبــنــاء دور أخـــرى الســتــيـــعــاب األعــداد
ـســنــات وكـذلك ــسـنــ وا الــكــبـيــرة من ا
ـصـاب بـاألمراض الـنـفسـية والـعـقلـية  ا
وبـــنــاء دور اخــرى بــاحملـــافــظــات لــتــأوي
احلـاالت اخلـاصـة بـتـلك احملـافـظـات وعـدم
سـنـ في العـاصـمة الـضـغط عـلى داري ا
بــغــداد  كــمــا ان احملــافــظــات األخـرى
تـخلـو من مسـتشـفيـات أو أقسام
لألمراض العقلية والنفسية .
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الشاعرة السورية شاركت مؤخرا في مهرجان شموع
ــشـاركـة ـركـز الــثـقـافـي بـكـفــرسـوسـة  الـسالم فـي ا
فـنـانـ من 35 بــلـداً بـيــنـهــا سـوريــة والـقت حــسـنـات

مجموعة من قصائدها. 
 dO ô« s¹b « eŽ

ـــطــرب الــســـوري -  شــارك في الـــذكــرى الــثـــامــنــة ا
والـثالث لرفض قـرار ضم اجلوالن الـسوريـة وتمسك
اهـلـهـا بــالـهـويـة الـوطــنـيـة الـســوريـة  وقـدم األمـيـرمن

احلانه وكلماته أغنية بعنوان صخر الصم.
w ô b Uš
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اخملرج االذاعـي رئيس احتاد االذاعـي والتـلفزيـوني
 –يتواصل تسجيل حلقات ايام الصاحلية من تقد

ـذيعـة سـهام مـصـطفى رائد احلـداد وضـيف مؤخـرا ا
للحديث عن ذكرياتها.
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وزارة االتـــصــاالت وبـــحث الـــوفــد
الـذي كـان بــرئـاسـة الـدكــتـور عـلي
الــشـمــري مع مـديــر عــام الـفــنـون
سبل التواصل وحتـديداً في مجال
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دير العام لدائرة الفنون استقبل ا
الـتـشـكـيـلـيـة عـلي عـويـد  وفداً من
الشركة العامة للبريد والتوفير في

نــقل وإيــصـــال األعــمــال الـــفــنــيــة
وحمايتها اثناء النقل.

كمـا بحث اجلـانبـان سبل الـتعاون
فـي مــجـــال اخلــدمـــات الــبـــريــديــة
االخـــرى الــتي تــخص عــمل

الفنون التشكيلية.
بدوره أبدى عويـد اهتمامه
في الـــتــعــاون مع الـــشــركــة
العـامة للبـريد والتـوفير في
اجملــاالت الــتي تــخــدم الـفن

التشكيلي وترتقي به.
وأكــــــــــــــد الــى (ضـــــــــــــرورة
ــســـتــمـــر بــ الـــتــواصـل ا
دائــــــــرة الـــــــفـــــــــــــــــنـــــــون
الــتــشــــــكــيــلــيــة والــشــركـة
العامة للبريد للوصول الى
ــشــتــرك وحتــقـيق الــعـمل ا
االهــداف الــتي تـســعى لــهـا

الدائرة).

بـسـبب الـغـيــرة مـنـهـا ألنـهـا كـانت
ــــعـــجـــزة) تُـــلـــقـب بـ(الـــطـــفــــلـــة ا
وخـــصــوصـــاً بــعـــد ظــهـــورهــا في
واهب وبعدها برنامج اكتشـاف ا
تلـقت معـاملة سـيئــــة من زمالئها
وتطور األمر إلى رشقها باحلجارة

والكالم اجلارح .
ـــطــرب مـن جـــهــة اخـــرى أطـــلـق ا
ـــصـــــــري هـــاني شـــاكــر كـــلــيب ا
أغــنـيــته اجلــديـدة (بــقــالي كـتــيـر)
كلمات إيهاب عبد العظيم وأحلان
ســـامـــر أبــو طـــالب تـــوزيع عـــمــر
إسـمـاعـيل مـيكس ومـاسـتـر يـاسر

أنور.
وكــان لـلـفــنـانـة الــلـبـنــانـيـة كـارول
ســـمــاحـــة ظــهـــور خــاص فـــيه مع
شــاكـر كـمـا وطــرحت سـمـاحـة في
الــوقت عــيــنه أغــنـيــتــهـا بــعــنـوان
(شكركدمج) ألغنية شاكر وبتعاون

مـدرب مــنـتـخب الــنـاشـئــات االردنـيـات لــكـرة الـقـدم -
يــتـواصل بــالـتــدريـبــات الـفـنــيـة والــبـدنــيـة اســتـعـدادا

لالستحقاقات القادمة. 

ـيـة لالبداع من ـنظـمـة العـا االديـبـة الـعراقـيـة رئيـسـة ا
اجل السالم  – ترشيحها جلائزة نوبل لالداب

قدسات اإلسالمية االردني وزير األوقاف والشؤون وا
لكي الهاشمي ووزارة  –اكد ان جلنة من الديوان ا
األوقاف وأمانة عمان الكبرى شكلت لوضع التصاميم
الالزمة إلنـشاء قبـة سمـاوية زجاجـية جديـدة للمـسجد

لك. احلسيني على نفقة جاللة ا

ـفـكــر والـبــاحث الـعــراقي تـضــيـفه جـمــعـيــة حـديـاب ا
ـحاضرة لـلـــــكـفاءات في الـ 26 من شـباط اجلاري 
سـتـجـدات الـسيـاسـيـة في الـشرق االوسط عنـوانـهـا(ا

وتداعياتها على مستقبل العراق).
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الـتربوي والـشاعر العـراقي نعته
االوسـاط االدبيـة والـتعـليـمـية في
كـربالء بـعـد رحـلـة امـضـاهـا في
ـــدرسي والـــعـــطـــاء الـــنـــشـــاط ا

االدبي.

سميرة سعيد

اخملـضــرم إلى الـسـيـنـمـا من خالل
فيلمه اجلديد دمشق حلب للمخرج

باسل اخلطيب.
ويــجــسّــد حلــام في فــيــلم دمــشق
حــــلب دور عــــيـــسى وهــــو مـــذيع
سـابق متـقـاعد يـعـيش في دمشق
يـقـرّر الــذهـاب لـزيـارة ابــنـته ديـنـا
(كـنـدة حــنـا) الــتي تـقــيم في حـلب
وفــقـدت زوجـهـا فـي حـادثـة خـطف
مـجـهـولـة وحــ يـسـتـعـد لـلـسـفـر
يـســتـقل أحــد الـبــاصـات الـكــبـيـرة

شوار. ليبدأ ا
 وتـنـــــطـلق حـكايـة الـبـطل عـيسى
مـع الـعــديـد مـن األشـخــاص الـذين
يـصــادفـهم في هــذه الـرحــلـة الـتي
تـــتــــضـــــــــمن احــــداثـــا وقــــصص
واحــداث ويـحــتــوي الـفــيــلم الـذي
كـتــــبه تـليـد اخلطيـب على الـعديد
من اإلســـــــــــــــقــاطـــات الــفـــكــريــة
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 أقـــيم مــؤخـــرا الــعـــرض اخلــاص
لــفـيــلم دمـشق حــلب داخل صـاالت
بـرا ســيـنــمـا في الــعـبــدلي مـول
بـحضـور عدد كـبـير من االعالمـي
والـصــحـافــيـ والـفــنـانـيــ فـيـلم
دمـشق حـلب يـحـتوي عـلى الـعـديد
من اإلســقـاطـات الــفـكــريـة الــهـامـة
الـــتـي حتـــاكي الـــوضع الـــســـوري
ـــــا يــــــحـــــتـــــويـه من الــــــراهـــن 
تـنـاقضـات اجـتـمـاعـيـة ومـعـيـشـية

مختلفة.
بـعـد آخـر ظـهـور لـلـفـنـان الـسوري
دريـد حلــام ــــــفي عـالـم الـسـيــنـمـا
الـذي كـان من خـالل فـيـلم سـيـلـيـنا
عـــــــــام 2009 والـــــــــذي أعـــــــــدّ عن
ـلك مـسـرحـيـة لـلـرحـابـنـة هـالـة وا
وأنـــــتـــــجـه نـــــادر بـــــيك األتـــــاسي
وأخـرجه حا عـلي يـعـود الفـنان

الـــهــــامـــة الــــتي حتـــاكـي الـــوضع
ـا يـحـتـويه الـســـــــوري الـراهن 
من تـــنـــــــاقـــضـــات اجـــتـــمـــاعـــيــة
ومعـيـشـية مـخـتـلـفة ويـسـتـعرض
بــأســلــوب الــكــومــيــديــا الــسـوداء
بـعض مــفـاصل حــيـاة الــعـديـد من
الـنـــــــاس في زمن طـار وضـعـهم
فــــــــــــي مـــــواجـــــهـــــة حتـــــديــــات
مـــصــيــريــة تــؤثـــر عــلى مــســارات

حيواتهم.
الــــفـــــــــيــــلم مـن بـــطــــولــــة كل من
ـــصــري الــفـــنــــــــــانـــ ســلـــمى ا
وصباح جزائري وكـنده حنا وعبد
ــنـعم عـمـايــري وشـكـران مـرجتى ا
ونــظـــلي الــرواس وبــســـام لــطــفي
وربى احلـــلـــبـي وبالل مـــارتـــيـــني
ونــــاصــــر ورديــــاني وعالء قــــاسم
ونـــديـن قـــدور ونـــيـــرمـــ شـــوقي
وعـاصم حـواط وفـاروق اجلـمـعات

ووفــــــــاء
الــــعــــبــــد
الـــــــــــــــــــلـه
وأحــــــــمـــــــد
رافـع ولـــــؤي
شــــانـــا ونـــور
رافـع ورشـــــــــــا
رســـتم ومــهــران
نــــعـــمــــو وطـــارق
عــــــبــــدو واســـامـــة
عــكـــام وحـــسن دوبــا
ومـــــــــــــــجــــــد حــــــنـــــا
وســـــــــــلـــمى ســـلـــيـــمـــان

وســــــــــــالـم بـــــــــولـص ووائل
شريفي
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يـواصل برنامج (كالم الـناس) الذي تقدمه
ــسـتــمـرة قــنـاة (الــشــؤقـيــة) مـتــابـعــته  ا
لــلـحـاالت اإلنـسـانـيــة لـذوي االحـتـيـاجـات
ـن عـــجــزت اخلـــاصـــة وكـــبـــار الـــسن  
أســرهم عن رعــايـتــهم وبـعــضـهم من رمى
والـده أو والدتة بالشارع العام وبالعراء 
وبـــعــــظـــهم من أودعــــهم في دور الـــدولـــة
ــســنــ  أور دور رعــايـة ذوي لــرعــايــة ا
االحـتياجات اخلـاصة في العاصـمة بغداد
أو فـي احملــافــظــات ..وقـــال مــعــد ومــقــدم
الــبــرنــامج عــلـي اخلــالــدي(هــذه احلـاالت
ـة وخصـوصـاً ألهلـنـا الكـبـار .. آبائـنا مـؤ
وأمـــهــــاتـــنـــا  هل يــــجـــوز أن جنـــازيـــهم
بــإخـراجــهم من بــيــوتـنــا ونـرمــيــهم عـلى
قـــارعــة الــطــريق ألجـل إرضــاء زوجــاتــهم
ـة بحق أهالـينا مـثال.)مضـيفاً : هـذه جر
ــتـخـلــفـ عـقــلـيـاً أو الــكـبـار بــالـسن أو ا
نـفسياً ..علينـا أحترام الوالدين ورعايتهم
حــتى يــأتي أجـلــهم احملــتـوم ..ألن اجلــنـة

حتت أقدام األمهات . 
× كــادر (كالم الـنـاس) مـن قـنـاة الــشـرقـيـة
واطـنـ فـي مـديـنة تـلـقى نـداء مـن أحـد ا
الـــبــصــرة احلـــبــيــبـــة  طــالـــبــاً من كــادر
ـتعـفـفة الـبـرنـامج زيارة أحـدى الـعـوائل ا
والتي لديها فتات من ذوات االحتياجات
اخلــاصـة  والـذين يـســكـنـون  في اطـراف
قــضـاء الــهــارثـة شــمـال الــبـصــرة  حـيث
واطـنـة أم رحاب الـتي تـعيل هـنـاك بيـت ا

وتـرعى أثـنـتـ مـن بنـاتـهـا وهـن شـابات
الــكـبـيـره بـتـول بـعـمـر  41عــامـاً وأخـتـهـا
سـحاب أصغر منـها  والفتاتـ متخلفات
عقلياً ومن ذوي االحتياجات اخلاصة منذ
طــفـولـتـهن والـدهـن مـتـوفي  واألم سـيـدة
كــبــيــرة الــسن وتــعـانـي من عــدة أمـراض
مـزمـنـة  لـديـهـا ولـد كـبـيـر وهـو عـسـكـري
وبـنــاتـهـا الـكـبـار مـتـزوجـات  ولـيس لـهـا
مـعيل ألجل رعايـة الفتاتـ سحاب وبتول
 وهـن بـــحــــاجــــة الـى رعــــايــــة كــــبــــيـــرة
ـراجـعـة األطـباء ومـصـاريف لـلـمـعـيـشـة و
ـتابعة حـالت بناتهـا من اجلانب الصحي
اخلالـدي : الـتقـيـنا الـسـيدة أم والـنـفسـي 
رحــاب وطـلــبـنـا مــنـهــا أن نـأخــذ بـنــاتـهـا
سـحـاب وبتـول  إلرسالـهن الى مـكان آمن
لــرعــايـتــهن في بــغــداد  األم فـرحت ألجل
إيــداع بــنــاتـهــا في مــســتــشـفـى أبن رشـد
لألمـراض الـعقـليـة والنـفـسيـة كونـها غـير
قـادرة على رعـايتـهمـا  وأودعنـا أم رحاب
عــلى أمل أن نــأتي لــهـا بــالـيــوم الــتـالي 
وفـعالً قمـنا بـجلب كرسـي متحـرك للـشابة
تخـلفة عقلـياً (سحاب)  وكذلك ـعاقة وا ا
أســتــأجــرنــا لــهن ســيــارة أجــرة حــديــثـة
ومـريحة لـنقل األخت سـحاب وبتول الى
مـستشفى أبن رشد  ووالـدتهن طلبت منا
أن تــرافق بـنــاتـهــا الى بـغــداد لـغـرض أن

تطمأن عليهما وتعودبعددللبيتيتها . 
كادر البرنامج وصل بغداد مساءً وبرفقتة
سـيارة االجره التي تقل السيده وبناتها 

وعـند دخـولنا لـلمـستـشفى كان بـانتـظارنا
ـستـشـفى الـدكتـور عـلي الـركابي  مـديـر ا
بـعـد أن كـان لـنـا إتصـاالً هـاتـفـيـاً عن جلب

األخوات سحاب وبتول .
من جـانـبـة قـال مـديـر مـسـتـشفـى أبن رشد
الـدكـتور عـلي الـركـابي :  ونحن في إدارة
ــســتـشــفى سـوف نــؤدي واجــبـنــا جتـاه ا
ـــريـــضــــتـــ  ونـــقـــدم لـــهن اخلـــدمـــات ا
الـتــأهـيـلـيـة والـطـبــيـة والـعالجـيـة  حـيث
هـنـاك الكـثيـر من الـعوائل يـقـومون بـجلب
ـصـابـ بـاألمـراض الـنـفـسـيـة مـرضـاهم ا
والـعـقـلـيـة ونـحن نـسـتـقـبـلـهم بـكل رحـابة

صدر كونة واجبنا لهذه الشريحة.
ديـر : كيف تـتعـاملون مع اخلـالدي سـأل ا
ـصـاب ـرضـيـة اخملـتـلـفـة من ا احلـاالت ا
بــاألمــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلـيــة الــتي

تصلكم?
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الـركابي : كـما تعـرف وانا كـلمتك في وقت
آخـر عن طبـيعـة عمـلنـا هنـا  نحن نـحتاج
الـى كــــادر طــــبي وتــــمــــريــــضي وخــــدمي
وباحث  هناك بعض العوائل يساعدونا
بـــــرعــــايــــة مـــــرضــــاهم مـن خالل إرســــال
ستشفانا صباحاً وة بهم مساءً مرضاهم 
لــبــيـوتــهم  حــيث يــتم نــقـلــهم بــواســطـة
بـاصات خـاصة تـعود لـلمـستـشفى  تـأخذ
ــــرضى وتـــنــــقـــلــــهم من بــــيـــوتــــهم الى ا
ـسـاء نـرجع ــسـتـشـفى صـبـاحــاً وعـنـد ا ا
ــرضى لـذويــهم  ويـكــون مـبــيـتـهـم عـنـد ا

اهـاليهم في العاصمـة بغداد فقط  وهناك
مـرضى عـوائلـهم التريـد أرجـاعهم الـيهم 
ـســتـشـفى تــريـد بـقــائـهم لــيالً ونـهــاراً بـا
وبعظهم حتى زياره مرضاهم يرفضوها 
يــريــدون اخلالص مــنــهـم وعــدم الــسـؤال
عــنـهم  مـوضــحـاً (لـكن هـنــاك أسـر تـقـوم
بـــزيــارة مـــرضــاهم بـــ احلــ واآلخــر 
ونــحن نـشـكــر قـنـاة الــشـرقـيــة عـلى جـلب
سـتشفـانا عبـر كادر برنامج ( عـدةحاالت 

كالم الناس) .
اخلـــالــدي : ونـــحن في بـــغــداد تـــلــقـــيــنــا
مــنــاشــدة من مــواطـن يـطــلـب مــنــا زيـارة
سـيــدة تـركـهـا اوالدهـا وبـنـاتـهـا  وبـقـيت
مـنذ فـترة طويـلة وهي خارج بـيتهـا طرها

نتسب في تسفيرات بغداد . ولدها ا
وصـلــنـا مـنـطـقـة الــعـبـيـدي دور الـرئـاسـة
شـرق مركـز الـعاصـمة  والـتقـينـا السـيدة
باسمة عبدالله أم أسيل وروت قصتها لنا
بـألم وحرقة وقالت : كنت أعيش مع ولدي
ـــنــــتـــسب عـــلـى مالك وزارة الـــعـــدل في ا
تـسـفـيـرات بـغـداد  ولـدي قـدم بالغـاً عني
بـأنني مـتوفيـة حسب أدعائـة كي يطردني
ويـخـرجني من بـيـتي ألجل إرضاء زوجـتة
الـتي التـريـدني أن أعيش مـعـهم  ورماني
بــالــشـــارع الــعــام تــركــني مــشــردة  لــكن
سـرعـان مـا جـاء لي ولـد شـاب غـيـور وهو
مـنتسب بـالشرطـة وأستفـسر عن حالتي 
وانا شرحت له ما جرى لي من أبني الذي
طردني من البيت وجعلني في هذا احلال!

q³Ý  ö «u*« l  Y×³¹ b¹uŽ
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بغداد
œ«uł ezU

Âu−M «Ë X½√œ«bŽô« lÐd

ربـعات ضع في ا

الـــفــارغــة االرقــام

الــضــروريــة حـتى

حتـــــــــصل عـــــــــلى

ــطـلـوبـة الــنـتـائج ا

أفــقـــيــا ورأســـيــا.

WIOI(«Ë rK(« W×M*«
نحـة التي عدها الـكثير انشـغلت وسائل الـتواصل االجتمـاعي مؤخرا باخـبار ا
ـثـقـفـ واالعالمـي بـاحلـلم اخملـجل الـذي يـخـصص لـشـريـحة من الفـنـانـ وا
ـبدعـ  نعم اخملجل عـندمـا نحـسبهـا حسـاب عرب جند ثـقفـ والفنـان وا ا
انـها التـتجاوز 80 الف ديـنار شـهريـا وهو مبـلغ اليفـي متـطلبـات تلك الـشرائح
ـهــمـة والتــسـد حــاجـات ادويــة االمـراض اخملــتـلــفـة وخــاصـة لـلــذين يــعـانـون ا
ـتطـلبـات االخرى  وبـالرغم من كل ذلك زمـنة وسـد اجور الـنقل وا االمـراض ا
نة من نـحة التي صـارت كا بدع العـراقي تلك ا ثـقف وا بقي يـترقب الفـنان وا
ـليـارات من الـعمـلة ـهمـة يـتسـلمـهـا من بلـد يـهدر ا التي تـمنـح لهـذه الشـرائح ا
الي من قبل حيـتان الفسـاد هنا وهناك  ان الصـعبة في ظل انتـشار الفسـاد ا
بدع ليسد جزءا من رمقه  وبقيت تلك ثقف وا نـحة صارت حلما يفتش عنه ا ا
نـحة وازنـة الـتي  ربـطهـا بـا الشـرائح تـراقب وتتـبع الـتـصريـحـات  واخبـار ا
عـنيـة الـتي تؤمن له اخلجـولـة وهو يـتابـع تصـريحـات وزيـر الثـقـافة واجلـهـات ا
كـن ان يسـد مـااقتـرضه  من امـوال وديون مـسـتحـقـة وعد ان مبـلـغا خـجـوال 
ثـقـفون بـدعـون وا ـنحـة الـتي صـارت كاحلـلم يـنتـظـره ا يسـددهـا عنـد اطالق ا
والـفـنــانـون الـذين يــنـتـظــرون حتـقـيق احلــقـيـقـة لــيـقف طـوابــيـر خـلف شــبـابـيك
نة التي ستسد جزءا يـسيرا من احتياجاته ومتطباته  نعم صـارف ليقبض ا ا

نحة التي باتت اكثر من مخجلة وهي تخصص الهم انـها ا
ــتـحـضـر وعــمـاد مـســتـقـبـلـه الـثـقـافي شــرائح اجملـتـمع ا
ـنـحـة اخملـجـلة ـبـدع الـعـراقي بـا والـفـني  نـعم رضي ا
عـسى ان تـسـد ولو جـزءا بـسـيـطـا من مـتـطـلـبـات حـياته
الـيومية قبل ان تـعلن احلكومة الـتي وعدت تلك الشرائح

نحة التي صارت ب احللم واحلقيقة . با

القلب يريد منك امور ال يطيعها عقلك اترك 
لقلبك االختيار اليوم 

qL(«

قد تواجهك مشاكل عاطفية مع الشريك حاول 
جتنب اية مواجهة او مشكلة.

Ê«eO*«

ــفـرطــة تــرهق االعــصــاب عــلـيك ان اجلــديــة ا
رح .رقم احلظ.9 تتمتع ببعض ا

—u¦ «

تـمتع بـالثقـة لكي تـبني مـستقـبلك الـذي تريده
بعيدا عن كل ضغط او اكتئاب .

»dIF «

ـن حـولك. حـان الــوقت لـبـعض تــرقّب غـيـرة 
اجلدّية اليوم .

¡«“u'«

هـنـاك من يـقـولـون أنك عـنـيـد و يـعـتـبرون ذلك
شيئاً سلبياً  حاول محاورتهم.

”uI «

كن أن تتغلّب على حب  برهن بأنّك 
االمتالك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك .

ÊUÞd «

ال تـكن مُتفاجـئاً إذا تغيـرت آراء البعض . فقط
حاول ان تتفهم رِأي اآلخرين.

Íb'«

فــكّـــر بــهــدوء بــعـــيــداً عن تــعــقـــيــدات الــعــمل
يوم السعد االربعاء. وضغوطه 

bÝô«

كن عـفـويـا صـريـحـا و مـبـاشـرا قـدر االمـكان و
ابتعد عن التملق و الكذب .

Ë«b «

همة تاتي بشـكل غير متوقع. العمل الـقرارت ا
في وضع الركود االن.

¡«—cF «

ال حتــاول ان تــكــون انــطــوائــيــا الــيــوم احلب
بحاجة الى حترك اجتماعي .

 u(«

ÊU e « ≠  …d¼UI «

ـغـربـيـة سـمـيرة كـشـفت الـفـنـانـة ا
سعـيد عن تـعرضـها لـلتـحرش مرة
واحدة صـدته بالدفـاع عن نفـسها
ـــوقف هـــو واعــــتـــبـــرت أن هــــذا ا
األصـعب ألنه كـان حتـرشـاً لـفـظـياً
عــلى يــد مـجــمــوعـة من الــشــبـاب
وكـان التـجـاهل هو احلـل الوحـيد
ولم يـقـتـصـر األمــر عـلى الـشـبـاب
ولــكن تـكـرر الـتـحـرش الـلـفـظي مع
رجل مــسن وصــديــقـتــهــا حـيــنــهـا

تصدت له.
وحتــدثت ســمــيــرة عن جتــربــتــهـا
مـؤخـرا أثـنـاء حلـولـهـا ضـيـفـة في
برنامج السـيرة مع االعالمية وفاء
وحـازت تـفاعـالً كبـيـراً عـلى مواقع

التواصل اإلجتماعي.
ـضــايــقـات  وتــعـرضـت سـمــيــرة 
درسة كثيرة على يـد زمالئها في ا

في مــا بـيــنــهــمــا إذ حـمل
كـــــــــلـــيب األغــــنـــيـــتـــ
الــطـــابع نــفـــسه كــمــا
وشــــارك شــــاكــــر مع
ســــمــــاحــــة كـــلــــيب
أغــنـيــتـهــا أيـضـاً
ـيـزة بـخــطـوة 
وفــريــدة وقـام
بـــــــــإخــــــــراج
الــكـــلــيـــبــ
بــــــــاتــــــــول

عرفة.

ـنتسب اخـذني لبـيتة بـدوره هذا الـشاب ا
وبــقـيت اكــثـر من ثــمـانـيــة أشـهــر مـعـززه
مـكرمة  ووفر لي ما احتاجة وزوجتة هي
األخرى احتضنتني وقالت انت امي وهذا

بيتك ..!!
بـعـدها تـبنـتني عـائـلة شـخص آخر يـعمل
فــيــتـر ســيـارات وبــقــيت لـديــهم اكــثـر من
شـهــرين  وهم لم يـقـصـروا جتـاهي بـشئ
كان حـتى مجـيئـكم اآلن وانتـم تأخذونـي 
أعــيش به مـع مـجــمــوعــة من ســيـدات بال

معيل مثلي ..!!
 كــادر الـبـرنــامج أخـذ هـذه الــسـيـدة الـتي
طــردهــا ولـدهــا مـنــذ عـام  2018 وبــقـيت
مـشرده  الـناس الـشرفـاء هم احتـضنـوها
طـيـلة هـذه السـنـوات التي مـرت  وطـلبـنا
بيت الليله في أحد الفنادق   حتى منها ا
ـسـنـ  يــحل الـصـبـاح ونـأخــذهـا لـدار ا

وفي صباح اليوم التالي نقلنا ال
م أســــيل من الــــفــــنـــدق الى دار الــــرشـــاد
لـلمـسن  وهـناك أستـقبلـنا معـاون مدير
الـدار علي الـغراوي  بـعد أن جـلبـنا له

كـــتــابــا مـن مــديــرة الـــعــمل
والشؤون االجتماعية 

 شــروق الـسـاعـدي 
وأخــذنـا الـكـتـاب
ـعـاون مـديـر
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فـــتـح شـــرايـــ الــــرجل والـــقـــدم
وتـوصـيل الــتـرويـة الــدمـويـة من
أجل جتـديد اخلاليـا بـشـكل أكـيد
بواسـطـة عالج مسـاعـد  لتـجـديد
اخلاليـا أسـرع بـكـثـير مـن سـرعة
تـلف اخلاليـا مـعـدلـهـا عـلـمـيـا أن
جـسـد األنـسـان الـطـبـيـعي يـجـدد
حوالي مـئـة مـليـون خـلـية يـومـيا
ـطلـوب مـني جتـديـد مـايـعادل وا
مليار خلية يوميا وقد حتقق هذا

عدل  . ا
منع استمرار األلتهابات والتهتك
الـــنـــســـيـــجي الـــذي ســـبـب هــذه

التقرحات .
معاجلة نسبة أرتفاع السكري أن

كــــــــان الــــــــســـــــبـب مـن ضــــــــعف
الــــبــــنــــكـــريــــاس فـي تـــصــــنــــيع
األنــسـولــ أو كــان الــســبب هـو
عــــدم قـــــدرة خاليــــا اجلـــــسم من
أســتـــقــبـــال األنــســـولــ بـــشــكل
كنهـا من القيام بـواجباتها في
ومة احلياة تصنيع طاقاتـها لد

السليمة للخاليا  .. 
لــقــد جنــحت عـالجــاتي ســريــعــا
بواسـطـة األعـشـاب الطـبـيـة التي
تتالئم مع طـبيـعة جـسد األنـسان
ولــيــست لــهــا مــضــاعــفــات كــمـا
األدويــة الـكــيــمــيـائــيــة والــصـور
ـرفـقـة تـؤكــد هـذه الـنـتـائج قـبل ا
وبــعـــد الـــعالج لــقـــدم بــتـــر أحــد

W¹d¹d «  UŠÒdI² «Ë ÍdJ « ÂbI «  UŠÒdIð ÃöŽ ÕU$

فــــرنــــســــا الــــذي اســــتــــمــــر في
اسـتـخدام مـعـدات الـقـرن الـثامن
سرحية لم تمسّه الثورة عشر ا
الفرنسية عام 1789 ألنها كانت
تـــرى أنـه غــيـــر ذي قـــيـــمـــة ولم
يسـتـخدم إال قـلـيالً جداً في 240
عــــامــــاً مـن الــــوجــــود . ووصف
ــــســــرح بــــأنه مـــاســــون هــــذا ا

(معجزة حفظ) .
مـشـيـراً إلى أن (هـوسـاً حـقـيـقـياً
ــــســـرح كــــان مــــوجـــوداً في بــــا
النصف الثـاني من القرن الثامن
عشر وكان كل متـمول كبير وكل
أمـيـر يقـيم بـالـتـالي مـسـرحاً في
ــســارح مـــنــزله لـــكن كل هـــذه ا

تقريباً اختفت).
وخالل األزمـــة الــصــحـــيــة الــتي
اسـتـحال فـيـهـا تـنـظـيم اجلوالت
الــشــهــريــة لــلــزوار أو لــتالمــيــذ
ـؤثـرات ـدارس لــتـعــريـفـهم بــا ا
ــسـرحــيـة الـعــائـدة إلـى الـقـرن ا
الثامن عشر شرع خبراء احلفظ
والـــفــنـــانـــون في إعــادة إنـــتــاج
ـسرح نسـخـة مطـابـقة لـسـتارة ا
ــنــسق أن ــتــقـــادمــة. وشــرح ا ا
الستارة اجلديدة التي علقت في
مـنتـصف كـانـون األول/ديسـمـبر

ذات لــون أزرق كــوبــالــتي وهي
ذهــــبـــــيــــة األطـــــراف وغــــنـــــيــــة
بالزخارف وصنعت من “قماش
كــتـانـي مـطــليّ بــطـريــقــة تـوحي

بوجود ثنيات.”
وهذه الثنيـات الوهمية هي على
نسق الـتصمـيم الداخـلي للـقاعة
نفـسهـا إذ اسـتُخـدِم فيه الـرخام
الــزائف فـيــمـا يــخـفي ظــاهـرهـا
ــــــعــــــجن ــــــذهّـب وراءه ورق ا ا
والـكـرتــون. وأوضح مـاسـون أن
الــســتـارة الــتي كــانت مــوجـودة
نـسـخـة الـسـتـارة األصـلـية الـتي
بـــيــعـت بــعـــد الــثـــورة وهي من
“قـمـاش كـان يـسـتـخـدم في عـهد
اإلمـبــراطـوريـة (الــنـابـلــيـونـيـة)
أعــــيــــد طالؤه أثــــنــــاء حــــقــــبـــة
اســتــعـادة الــبــوربــون ثم أعــيـد
لك لوي فيليب. طالؤه في عهد ا
وأضـاف أن الـسـنارة “تلـفت في
اآلونــــــة اآلخـــــــيــــــرة وكـــــــان من
الـضـروري جـداً احلـفـاظ عـلـيـهـا
ـثابة شـاهد أصيل ”على ألنها 
تـلك احلقـبـة الـتاريـخـيـة. وشرح
مـــاســـون أن الــــعـــامـــلــــ عـــلى
الـــســتـــارة اجلــديـــدة اعــتـــمــدوا
طـريـقة “جتمـيع شـرائط الـكـتان

يـــدويـــاً كـــمــــا في ذلك الـــزمن?”
تــــوخــــيــــاً لألمــــانــــة في إعــــادة
إنتاجـها. وثـمة مشـروع آخر هو
اســــتــــكــــمــــال ديــــكــــورات هــــذا
تحف. ففي القاعة التي سرحا ا
كــانت تــسـتــوعب فـي زمن مـاري
أنــطــوانـــيت مــا يــصل إلى 250
مـــتــــفــــرجــــاً ثالثــــة ديــــكـــورات
مسرحية أحدها تصميم داخلي
ـــثّل غـــابـــة ريـــفـي والـــثـــاني 
والثـالث معـبد اإللـهة الـرومانـية

برل
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مـــيــنــيـــرفــا وهــو أقـــدم ديــكــور
مـــســـرحـي كـــامل في الـــعـــالم إذ
يعـود إلى الـعام  .1754واعتـبر
مـــاســـون أن الـــديــكـــور األخـــيــر
“يشكّل شهادة فريدة على براعة
مــصــمـــمي الــديــكــور في الــقــرن
الــثـــامن عــشــر ”مــشـــبّــهــاً إيــاه
ـــســرح.” بـ”مـــونـــالـــيــزا هـــذا ا
ونظـراً إلى هشـاشة وضـعه كان
ال بـدّ من مـشروع إلنـتـاج نـسـخة

ه األصلية. منه تُظهِر معا

أصابعه  بسبب التلف النسيجي
فـــــيه .. هـــــذا وقـــــد أســــتـــــمــــرت
ـــســتـــشــفـــيــات جنــاحـــاتي في ا

والبيوت بنسبة فائقة ..
التوصيات

شرب شاي ورق الـزعرور + نبات
قـدار كاسـة كبيـرة قبل الشـيح  
الـفــطـور بـنــصف سـاعـه أو أكـثـر
وكاسة كـبيـرة قبل الـعشـاء أيضا
+ أكل مقـدار رأس بـصل مـتوسط
يوميـا + أكل الرشـاد  مع وجبات

الطعام ظهرا .

انية للطب البديل { عضو الرابطة األ
والعالج الطبيعي
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تـابعـ حول تـوقعـاتي بشأن وردني سـؤال من أحد ا
نـطـقة اخلـضراء ـتكـرر عـلى ا الـقـصف الصـاروخي ا
باجتاه الـسفارة االمريـكية في بغـداد هل يستمر الى

أجل طويل ?
االجــابـة تـشــتق نـفــسـهـا من أســئـلـة الــواقع الـعـراقي
نـفسه وهي أسـئلة شـاخصـة لهـا مكـان أين ما سرت

في البلد.
مَن الـذي يُــطـلـق الـصـواريـخ? ومـاهي دوافــعـهم? ومَن
يقف وراءهم? وما قـدرة احلكومة على مـنعهم من فعل
ذلك? لـكن الـسـؤال االهم في الـوقت الـراهـن هو مـتى
ينتـقل القصف من الـتصويب باجتـاه السفارة وداخل
ـنطـقة اخلـضراء وفي مـحيـطهـا الى مرحـلة الـقصف ا

باشر على مباني السفارة ? الدقيق ا
ـكن تشـخيص في مـراقـبة بـسيـطـة لتـطور االحـداث 
أنَّ القـصف ال يزال في مـسار تـصعـيدي مدروس إذ
بـاني السـفارة وهـذا أمر ـباشـرة  يـتجـنب االصـابة ا
غـيـر مـضـمـون الـبـقـاء في حـدوده الـراهـنـة وانّـمـا قـد
ــا يـوقع ـوجــعـة  تــنـفــلت الـصــواريخ الى االهــداف ا
كـارثـة حــقـيـقــيـة. وهـذا مــوقف يـســبب حـرجـاً كــبـيـراً
لـلحـكـومـة ويـضعـهـا أمـام اسـتحـقـاق سـيـادي مؤجل
ـداهـنــات والـتــحـالـفــات وهـو مـا بــحـكم اجملــامالت وا
يــسـمى دبـلـومـاســيـاً لـغـة احلـوار الــتي يـبـدو أنـهـا ال

تستقيم مع شأن سيادي إال في هذا البلد.
يـرتــبط بـهــذا الـوضع اخملــتل قـرار آخــر في اجلـانب
االمـريـكي ال نعـرف حـدوده وماهـيتـه وهو قـرار الرد
دفـاعـاً عن الــنـفس وهـنـا يـصــعب الـتـكـهن بـاالهـداف
الـتي ستـتلـقى الضـربة االمـريكـية االنـتقـاميـة في حال
وقع ضـحـايا دبـلـوماسـيـون ومدنـيـون داخل السـفارة
وســبب الـصـعــوبـة هـو ان الـعــنـاوين الـرســمـيـة وشـبه
الرسميـة تتبرأ من الـقصف وانّ أشخاصاً لـهم طبيعة
االشبـاح في الظـهور واالخـتفاء يـقفـون وراء القصف
وتـــــلك اهـــــداف شــــبـه وهــــمـــــيــــة إال اذا كـــــان لــــدى
االستـخبارات االمريـكية تـسجيالت ووثـائق تشير الى

جهات متورطة وتظن انها غير مكشوفة .
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شبـاط يلـبط في سكـراب الذاكرة . الـذاكرة تـلعب فوق
سطح البيت . البيت صار خيمة . 

خيمة في ما تبقى من البالد . البالد التي قتلها أهلها
والــغـزاة . الــغـزاة ســرقـوا الـذهـب والـفــضـة واآلثـار .
زاد تصيح به زاد . ا اآلثار النفيسة بـيعت فوق دكة ا

نغلة واألوغاد .  ا
األوغـاد جــائـوا من كل الـفــجـاج واجلـهــات . اجلـهـات

األربع بالت على الوطن . 
الـــوطن كـــان مــاعـــون األرض . األرض بــكـت من قــوة
الفـراق . الفـراق تـرنيـمـة شائـعـة في الـعراق . الـعراق
خاصرة الـدنيا . الدنـيا ربيع واجلو بـديع . بديع يقلي

البيض في احليدرخانة . 
احليـدرخـانـة مـاتت بسـكـتـة القـلب . الـقـلب يـعشق كلَّ
جـمـيل . جـمـيل رمى نـفسه مـن ظهـر جـسـر األحرار .

األحرار يتبعهم الثوار . 
الـثــوار تـرفــرف أرواحــهم بـســور ســاحـة الــتـحــريـر .

التحرير خزنة ذكريات سعيدة . 
سعيدة أخت سعد . سعد روائي من خانق . خانق

بلعت أولى قنابل احلرب . 
احلرب راسخة على األبواب . 

األبـواب مــوصـدة بـوجه الــدرويش . الـدرويـش يـشـفي
الناس ببخور احلروف . 

احلــروف تـذكـرنـي بـالـقــراءة اخلـلـدونــيـة . اخلـلــدونـيـة
ليست من أسرار ابن خلدون . 

خـلــدون هـاجــر الى مــوسـكــو . مـوســكــو فـيــهـا سالم
مسافر . مسافر زاده اخليال . 

اخليال نعمة طيبة من الله . الله رب األرض والسماء.
الـسمـاء متـاحة لـلطـيور . الـطيـور تسـقسق فـوق سطح

الدار . 
الدار الدنيـا فانية والدار اآلخـرة خالدة . خالدة زوجة

خالد . 
خالد صاحب لسان لطيف . 

ـتـحف صـحبـة عـفـيف . عـفـيف حارس لطـيف سـرق ا
بدار األوبرا . األوبرا فن الفنون . 

الـفنـون اجلـميـلة مـاتت . مـاتت األيام ثم دارت . دارت
عـــلى قــلـــبي الــرحـى وضّــاح نــام ومـــا صــحـى يــقــول
ــتـقـاعـد سالم كــاظم . سالم كـاظم نـحّـاس الـشـاعـر ا

ماهر . ماهر أهداني زجاجة نبيذ . 
دائن تـر طاق ـدائن . ا نـبيـذ القـرى خيـر من نبـيذ ا

كسرى . 
كـسـرى يـغـني من ال يـزور الـسـلـمـان عـمـره خـسـارة .

خسارة تسحل خسارات . 
خـسارات الـبالد صارت مـسبـحة . مـسبحـة الدرويش

تطقطق مثل كانون التنور .
الـتـنـور يـخـبـز واألُم تـقـرأ تـرنـيـمـة

الفجر .
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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{ لـــوس اجنــلـــيس-(أ ف ب)  –قــبل
 30عــامــاً من فــيــلم “بالك بــانــتـر?”
أثـــبت إيـــدي مــورفي مـن خالل فـــيــلم
“إيـه بــــريــــنـس إن نــــيــــويــــورك ”في
ثمانـينات الـقرن العـشرين أن األعمال
ثلون سود السينمائية التي يتولى 
ــكن أن األدوار الــرئـــيــســيــة فــيــهــا 
ـيــاً عـلى شــبـابـيك حتــقق جنـاحـاً عــا
ـلــيــار دوالر الـتي الــتــذاكـر.  وبــعــد ا
حـقــقـهــا فـيـلم “بالك بـانـتـر ”وبـطـله
اإلفــــريــــقي اخلــــارق الـــذي أدى دوره
ــمـــثل الــراحل تـــشــادويك بــوزمــان ا
يعود إيدي مورفي هو اآلخر في تتمة
غامـرات أميـره اإلفريقي الـفاسد في
فـيـلم “إيه بــريـنـس إن نـيــويـورك ”2
الـــذي ســــيـــصــــبح مــــتــــوافـــراً في 5
ـــقــــبل عـــلـى مـــنـــصـــة آذار/مـــارس ا
”. الفيديـو على الطلب “أمازون برا
ي ــمـثل يـرى أن الـنــجـاح الـعـا لـكنّ ا
لهذين الـفيلـم اللذين يـغلب علـيهما
مثلون السود غير مرتبط باالهتمام ا
ــتــزايــد بــالــقـــضــايــا الــســيــاســيــة ا
ــواضـيع ــتـعــلـقــة بـا والــتـاريــخــيـة ا
العرقية وخـصوصاً مع بروز حركات
مــعــنــيــة بـهــذه الــقــضــايــا في اآلونـة
األخيرة كـحركة (حـياة السـود مهمة).
والحـظ مــــــورفي أن مــــــعــــــظـم األفالم
األمـيـركـيـة (تــسـلط الـضـوء عـلى ظـلم
اجتماعي مع أو اضطرابات مدنية
 في كل أنــحـاء الــعـالم ولــكن ال أحـد
يــكــتــرث لـــذلك). ورأى الــنــجم األفالم
الكوميديـة ومنها (بيـفرلي هيلز كاب)
و(ذا ناتي بروفسور) أن جناح أعماله
يكمن قـبل كل شيء في كونـها تسـتند

ي. على قصة جيدة ذات بعد عا
وأوضـح أن ال عالقـــــة لـــــفـــــيـــــلـم (إيه
ـواضـيع بـريـنس إن نـيـويـورك 2) بـا
الــعــرقـيــة بل هــو يــتـنــاول (الــعـائــلـة
واحلب والتـقاليـد والتـصرف بطـريقة
مثل في صائبة). وتأتي تـصريحات ا
وقت تطرح هوليـوود أفالماً مهمة عن
دنية يتولى األدوار حركات احلقوق ا
ثـلون سود ومـنها الرئـيسيـة فيهـا 
(جــــوداس أنـــد ذي بالك مــــيـــســـايـــا)
و(وان نـايت إن ميـامي) وهـي من ب
ـراهـنات األفالم الـتي ترجّـح مكـاتب ا
حـــصـــولـــهـــا عـــلى عـــدد من جـــوائـــز
األوســــكــــار.إال أن قـــــيــــاس اإلقــــبــــال
الــشــعـبي عــلى هــذه األفالم ســيــكـون
صـــعـــبـــاً نـــظـــراً إلـى أن مـــعـــظم دور
السـينـما في كل أنـحاء الـعالم ال تزال
مـغــلـقـة بــسـبب جـائـحــة كـوفـيـد-19.
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كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
عن وصيتها لبنـاتها الثالث بعد ازمة
ـسـتـجـد الـتي كـورونا ”ا  فـيروس “

غيرت ظروف احلياة بالعالم أجمع.
ــتـزوجـة مـن طـبـيب وقـالـت نـانـسي ا
اســنـان لــبـنــاني  في لــقـاء لــهـا عــبـر
سكـايب في بـرنامج (شـربل يـستـقبل)
على  cnnالعربية: (أننـا كنا نحيا في
نـعم كـبـيـرة لم نـكن مـدركـ قـيـمـتـها
ولم نـعهـا غيـر بـعد حـرمـاننـا) وأكدت
أنـهـا قـررت عـدم تـأجـيل أي مـتعـة في
احلـيــاة لـوقـت الحق مـشــيـرة إلى أن
ــوضــوع يـــشــغل احلـــديث عن هـــذا ا
بــالــهــا وبـال أســرتــهـا كــثــيــرًا حـيث
تـداولون الـكالم عـنه يـومـيًـا. وكـشفت
عن وصـيـتـهـا لـبـناتـهـا بـقـولـهـا إنـها
تــــوصي بــــنـــاتــــهــــا الــــثالث دائــــمًـــا
بــاالســتــمــتــاع بــاألمــور الــصــغــيــرة
وإعطـاء قيـمة لـكل األشيـاء بحـياتهن
وإعـــطــــاء قـــيــــمـــة لــــلـــوقـت وعـــيش
أعـــمـــارهن واحـــتـــرام الــكـــبـــيــر وأن
. وكانت نانسي عجرم يكونوا مهذب
قــد احــتــفـــلت مــؤخــرا بـــعــيــد مــيالد
جنــلــتــهــا الـصــغــرى (لــيــا) وشـاركت
جمهورهـا بصور من االحتـفالية التي
جمعـتها بزوجـها وبنـاتها في أجواء
مـلـيـئـة بالـفـرحـة مـعـلـقة عـلـيـهـا عـبر
ـوقع تــبـادل حــسـابــهـا الــشـخــصي 
الـصـور الـشـهـيـر (انـسـتـغـرام) قـائـلة:
(انتِ فرحـة البـيت.. عيـد ميالد سـعيد
لــلــنــجـمــة الــصـغــيــرة الـســاطــعـة في

.( عائلتنا (ليا) تكمل العام

{ واشــنـــطن-(أ ف ب)  –قـــررت عــدة
شــركــات طــيـــران مــنــهــا األمـــيــركــيــة
(يــونــايـــتــد ايــراليـــنــز) والــشـــركــتــان
الــيــابـــانــيــتــان الـــرئــيــســـيــتــان وقف

اسـتـخـدام طـائـراتـهـا من طـراز بـويـنغ
777 األحـــد واإلثــنــ بـــعــد احــتــراق
مــــحـــــرك إحــــدى الـــــطــــائـــــرات فــــوق
كـــولــورادو. واكــدت مــتـــحــدثــة بــاسم

وانــهــا تـراقب الــوضع عـن كـثـب. لـكن
شـركـة (أزيـانــا ايـراليـنـز) ثـاني شـركـة
طــيــران كـوريــة جــنـوبــيــة قـررت وقف
اسـتـخدام طـائـراتـهـا الـسبـع من طراز

777 في اسطولها. 
أمــا شـركــة (كــوريـان ايــر) أول شــركـة
طيران في البـالد التي اعلنت في وقت
ســـابق لـــفــرانـس بــرس انـــهــا عـــلــقت
اسـتـخــدام طـائـراتـهـا الــست الـبـويـنغ
ــحــرك “بي دبـــلــيــو 777 اجملــهـــزة 
4000 فأكـدت أنها تـنتـظر التـوصيات
الرسمية من اجلهات الـناظمة الكورية

اجلنوبية. 
وفي بيان نـشر على تـويتر اعـلن مدير
ــدني األمــيــركــيـة هــيــــئــة الــطـيــران ا
سـتــــــيف ديكـسـون انه بـعـد الـتـشاور
مـع فــــــــريق خــــبــــرائه في الــــسـالمـــة
اجلـويـة طــــــــلب مـنـهم نــشـر تـوجـيه
يــلـزم الـقـــــــــــــيـام بـعــمـلـيــات تـدقـيق
فـورية ومـعـمقـة لـطائـرات بـوينغ 777
حـركات “برات انـد ويـتني اجملهـزة 

.4000-112

أوصـيـنـا بـتـعـلـيق اسـتـخـدام طـائـرات
 777ال69 التي هي في اخلـدمة و59
ــحـــرك بــرات انــد طـــائــرة مــجـــهــزة 
ويتـني 112-4000 واعلـنت يـونايـتد
انــهـا ســحـبت طــوعـا من اخلــدمـة 24
طـائـرة بويـنغ 777 وتـتـوقع أن يـتـأثر
عدد صغير من الـزبائن بهذا اإلجراء).
واعــلـنت شــركـة الــطـيــران الـيــابـانــيـة
و(اول نيبون ايراليـنز) وقف استخدام
ـحـرك (بي 13 و19 طـائـرة مــجـهـزة 
دبــلــيـو 4000) عــلى الــتــوالي وانــهـا
جتــنـبـت إلـغــاء رحالت بــاسـتــبـدالــهـا

بطائرات اخرى. 
واعـلـنت وزارة الـنـقل الـيـابـانـيـة انـهـا
أمـرت بـعـمـلـيـات تـدقـيق أكـثـر صـرامة
للمـحرك بعـد أن واجهت طائـرة بوينغ
777 تابـعة لشـركة الـطيران الـيابـانية
اثل ”أثناء رحلة مشاكل مع “محرك 
من مطار طوكـيو إلى جزيـرة اوكيناوا
في كــانــون األول/ديـســمـبــر. واعــلـنت
وزارة النقل الكـورية اجلنوبـية انها ال
تنوي حـاليا وقف اسـتخدام طـائراتها

مجمـوعة بويـنغ لفرانس بـرس اإلثن
أنه بالفعل صدر قـرار بوقف استخدام
طـــائــرات الـــبـــويــنغ 777 في الـــعــالم
ــحـرك “بــرات أنـد ال 128اجملــهــزة 

ويتني).
واعـلـنت يـونـايـتـد ايـراليـنـز التـي طال
احلــادث إحـــدى طــائــراتــهــا وشــركــة
الــطــيــران الـيــابــانــيـة و”اول نــيــبـون
ايـراليـنـز ”وشـركـة الـطـيـران الـكـوريـة
اجلـنـوبـيـة وقف اسـتـخـدام طـائـراتـهـا
ـحـرك كالـذي سـبب احلريق. زودة  ا
وتــطــبق هـذه الــشــركـات تــوصــيـة من
مجمـوعة بوينغ األمـيركيـة التي طلبت
وقف اسـتـخـدام 128 طـائــرة جتـاريـة

من طراز 777 في العالم أجمع.
دني األميركية وأمرت هيئة الطيران ا
بعمـليـات تدقيق إضـافية بـشأن بعض
طائـرات بـوينغ 777. وجتري الـهـيـئة
الــوطــنــيــة األمـيــركــيــة لــلـنــقل واألمن
حتقيـقا في احلادث الـذي لم يسفر عن

ضحايا.
وقالت بوينغ في بيان (أثـناء التحقيق

تـقــرحـات مــسـتــعـصــيـة الــشـفـاء
واألظــطـــرار الى بــتـــر أجــزاء من
الـقــدم أو الـقــدم في حـالــة تـطـور
االلتـهاب الى غـنـغريـنا وهـذا كله
نــــاجت عن اســــتــــمــــرار تــــصــــلب
الـشـرايــ في الـرجل قــبل بـدايـة
الــتــقــرحــات ويـــأتي ســبب فــشل
معاجلـتهـا هو عـدم وصول الطب
سـببات ي الى معـاجلة ا األكاد
العديده للتقرحات  في ان واحد.
جنــــاح حــــســـابــــاتي الــــعــــديـــده
واستـخـدامـاتي لـهـا بـان واحد ..

كيف ?
لقد تمت معاجلتي حلاالت عديدة
لـلــتـقـرحــات  وذلك بـالـعــمل عـلى

لــيس من الــعــجــيب أن يــتـســائل
صاب بتـقرحات القـدم السكري ا
ي ــاذا لم يــنـجـح الـطـب االكـاد
حلد االن من اكتشاف عالج ناجع
ه ؤ لهذه التقـرحات اخلطيرة وا

  . ?
تـقــرحـات الـقــدم الـســكـري مـاهي

حقيقتها ?
أن احدى مضاعفات السكري هي
التهاب أعـصاب القدم بـسبب قلة
الـترويـة الـدمـويـة لـلقـدم الـكـافـية
ـعـيــشـة خاليـا الــقـدم وجتـددهـا
ــا يـؤدي الى الــتــهــاب وتــهـتك
نـسـيـجي في بـعض امـاكن الـقـدم
بشـكل تـدريجي يـظـهر عـلى شكل
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{ ويـــلــيـــنــغـــتــون) -,أ ف ب) –
اســـــتـــــنـــــفـــــرت الـــــســـــلـــــطــــات
الـنـيـوزيــلـنـديـة االثـنـ حملـاولـة
إنــقــاذ الــعــشــرات من احلــيــتـان
الــطــيــارة الـعــالــقــة عـلـى شـريط
ســــاحــــلـي في أقــــصـى شــــمــــال
ـكان اجلزيـرة اجلـنوبـيـة وهو ا
الـــذي غـــالـــبـــاً مـــا جتــــنح إلـــيه
مــجـمــوعـات من هــذه احلـيــتـان.
وأعـــلــنـت وزارة حــفـظ الــتـــنــوع
احلــيــوي الـــعــثــور عــلى 49 من
هذه الثدييـات صباح االثن في
فـــارويـل ســـبـــيت وهـــو شـــريط
رملي يقع على بعد 90 كيلومتراً
شمـال مديـنة نـيلـسون. وبـحلول
مـــنــتــصـف بــعــد ظـــهــر االثــنــ

بالتوقيـت احمللي نفق ما ال يقل
عن تـسـعـة حـيـتـان طـيـارة فـيـمـا
يواصل نحو 60 شخصـاً العمل
عـــلى إنــقـــاذ احلــيـــتــان األخــرى
وإبـقائـهـا عـلى قيـد احلـيـاة على
أمل أن تــتــمـكـن من الــعـودة إلى
ـدّ.  وقـال نـاطق الـبــحـر بـفـعـل ا
بــــاسم الــــوزارة إن خــــبــــراء في
الـثديـيـات البـحـريـة سيـشـاركون
في عـــمــــلـــيـــات إعــــادة تـــعـــو
احليتان ورعايتها على الشاطئ
وســيــحــاولــون تــوفــيــر جــو من
ـتــد شـريط الـرطــوبـة لــهـا .«و
فـــارويل ســـبـــيت الـــرمـــلي عـــلى
مسافة 26 كيلومتراً انطالقاً من

خليج غولدن باي.

{ فرساي- (أ ف ب)  –بجـائحة
أو من دون جـــائـــحــة نـــادراً مــا
ـلـكــة في قـصـر يـشــهـد مـســرح ا
فـــرســـاي أنـــشـــطـــة مـــفـــتـــوحــة
ـفارقة أن عملية للجمهور لكنّ ا
التـجديد تـستمـر في هذه الـقاعة
ــاري أنــطـوانــيت الــتي بُــنــيَت 
زوجــــة مــــلك فــــرنــــســــا لــــويس

السادس عشر.
وقــال كــبــيــر أمــنــاء الــتــراث في
قـصــر فـرسـاي رافـائــيل مـاسـون
لـــوكــالـــة فــرانس بـــرس إن هــذه
اجلـوهـرة الـتــراثـيـة اخملـبـأة في
حــدائق بــوتي تــريــانـون والــتي
ــاري ـــكــان الــســري  تـــعــتــبــر ا
أنــطـــوانــيت “تـــشــبه اجلـــمــال

النائم.”
عـلى خـشـبـة هـذه الـقـاعة وقـفت
ــوســيـقى ــلــكــة الـشــغــوفـة بــا ا
ـــســرح لـــلــمــرة األخـــيــرة في وا
صــيـف عــام 1785 لـــتــؤدي دور
روزين في (حالّق إشبيـلية) أمام
نـاظـرَي مـؤلـفـهـا الـفـرنـسي بـيار
أوغـــــــــوســــــــتـــــــــان كــــــــارون دو
ـســرح الـذي بــومـارشــيه. هــذا ا
بـنـاه مـهـنـدس مـاري أنـطـوانـيت
ريــشـار مــيك وهــو الـوحــيـد في
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