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كــشف الـــنــائب الــثـــاني لــرئــيس
مـجـلـس الـنـواب بــشـيـر احلـداد 
ــسـار عن تــطــورات ايــجــابــيــة 
تطـور الـعالقـة ب بـغـداد واقـليم
والســيــمــا ان هــنــاك كــردســتــان 
رغــبــة حــقــيــقــيــة بــ الــطــرفــ
ـتراكمة دون لتسـوية اخلالفات ا
انـتــقـائــيـة مـؤكــدا ان الــتـجــربـة
خاض عسير قراطية تـمر  الد
لوالدة نظـام سياسي مـختلف عن
الــســـابق  لـــكن هــنـــاك خــشـــيــة
وهواجس من تـكرار مـا جرى في

ـاضية. االنتخـابات الـتشريـعية ا
وقــــــــال احلـــــــداد فـي حــــــــديث لـ
(الـزمــان) امس  ان (الـعـالقـة بـ
بغداد واربـيل جيدة  لـكن ليست
في مــســتــوى طــمــوح الــطــرفـ

فـيـجب ان تـكـون عالقـة تـكـامـلـيـة
تــضـامــنــيـة وشــراكـة حــقــيـقــيـة
لـيـست عالقـة تـضـاد ونـديـة وقد
اثبـتت الـتجـارب واالحداث انه ال
استـقرار وال ازدهار فـي بغداد او
فـي االقــــلــــيم دون بــــنــــاء عالقــــة
ايــجــابــيــة قــويــة مــســتــنــدة الى
الـدسـتور لـذلك يـنـبغـي احلرص
عــلى ان تــبـــقى الــعالقــات قــويــة

والعمل على تعزيزها وترسيخها
ـــا يـــخــــدم جـــمـــيع مـــكـــونـــات
الـــشــــعب) واضـــاف ان (هــــنـــاك
حقـيـقة يـجب ان يـدركهـا اجلـميع
هي  ان الــعــراق دولــة احتــاديــة
فيدرالية ليست مركزية كما كانت
ســـابـــقــا اذ يـــنـــبـــغي ان تـــكــون
التصورات واالفكار منسجمة مع
الـنـظام والـدسـتـور الـفـيـدرالـي

وان تـكون لـدى اجلـمـيع الـقـنـاعة
الــكــامـــلــة بــالــنــظــام االحتــادي 
فـاالقـلـيم كــيـان فـدرالي دسـتـوري
يــجـب الــتــعـــامل مــعـه عــلى هــذا
االسـاس  ولـيس كـمـحـافـظـة غـير

مـنـتــظـمـة في اقــلـيم وان االكـراد
ـكــونــات الـرئــيــسـة في كــبـاقـي ا
الــبالد وشــركـــاء حــقــيــقــيــ في
الـعمـلـيـة السـيـاسـية ال مـشـارك
فقط والشـراكة احلقـيقة يجب ان
تــــكـــون عـــلـى اســـاس الــــتـــوافق
والتوازن والعدالة وقبول اآلخر)
ـوازنـة  وبـشـأن تـطــبـيق بـنـود ا
اكـــد احلـــداد ان (وفـــد حـــكـــومـــة
االقـلـيم اجـرى جـوالت مـكـثفـة مع
احلــكـومــة االحتــاديــة قــبل اقـرار
ــوازنــة تــمــخــضت عن اتــفــاق ا
مـبدئـي ب الـطـرفـ بـشـان ملف
الـنفـط والطـاقـة و االسـتـحـقـاقات

الـيـة لالقلـيم حـيث  تضـم ا
ـوازنة تلك االتـفـاقيـة في قـانون ا
واصـبح وصـوت اجملـلس عـلـيـهـا
الـقـانـون واجب الـتـنفـيـذ من قـبل
احلــكــومــتــ  والــوفــد الــكــردي
يــزور بــغــداد لـــلــتــبــاحث بــشــأن
ايــجـاد آلــيـة مــشــتـركــة لـكــيـفــيـة
ــتـبـادلـة) االيـفـاء بــااللـتـزامـات ا
مـــشــيـــرا الى انه (مـــتى مـــاطــبق
الـدسـتـور بـصـورة عـادلـة والـتزم
جـمـيع االطـراف بـبـنـوده ومـواده
دون انتقائية واصبح هم الوطن
فـوق الـهـمـوم الـفـئـويـة عـنـد ذلك
تتـوحد الـنوايـا لبـناء عـراق قوي
مـــوحـــد بـــعـــيـــدا عـن الـــفـــئـــويــة
ــــصــــالـح الــــشــــخــــصــــيـــة او وا
احلـــزبـــيــة) وعن االنـــتـــخـــابــات
النـيابـيـة التي حـددتهـا احلكـومة
في الـــعـــاشـــر من تـــشـــرين االول
ــقــبل  قــال احلـــداد ان (هــنــاك ا
هواجسا وشكـوكا لدى الشارع و
بـــعض االطـــراف بــتـــكـــرار نــفس
االشـــــكـــــالــــيـــــات الـــــتي رافـــــقت
انــــتـــخــــابـــات عـــام  2018 وفي
ـقبـلـة هي احلـقـيـقـة ان االشـهـر ا
ـثـابـة مـخـاض عـسـيـرة لـوالدة
عـــراق جــديـــد ونــظـــام ســـيــاسي
ـكن ان مـختـلف فـاالنـتـخابـات 
تكـون اجنـازا وطـنيـا مـهمـا تـنقل
ا البالد الى بـر االمـان وتنـقـذه 
هو فـيه من الـتحـديـات واالزمات
وذلك اذا تــوفـرت بــيــئـة صــاحلـة
لـضـمـان اجـراء االسـتـحـقاق دون
اي تالعب او تـــزويـــر وتـــوفـــيــر
االمـن االنــــتــــخـــــابي لــــلـــــنــــاخب
ــرشح ولــلــعــمـلــيــة بــرمــتــهـا وا
بــحـــيث حتــقـق مــقــبـــولــيــة لــدى
شـاركة فيها الشارع واالطراف ا
وبعـكس ذلك فـاننـا نـرى صعـوبة
اجــرائـــهــا مـن دون تــوفــيـــر تــلك
ناسبة  وان البيئة االنـتخابيـة ا
قـاطـعـة بدأت تـتـصـاعد دعـوات ا
نـتـيــجـة فـقـدانـهـا الــثـقـة بـتـأمـ
العملـية من اي خروقـات قد تؤثر
عـلى ارادة االخـيـتـار والـتـغـيـير)
ومـــضـى احلـــداد الـى الـــقـــول ان
(مشروع قيام الدولـة تضمن فيها
احلـقــوق والــواجـبــات وتــرسـيخ
فــيـــهــا احلــريـــات واخلــروج من
االزمـات االخـتنـاقـات الـسـيـاسـية
واالمـنـيـة واالقـتـصـاديـة تتـطـلب

اجتمـاعا خـاصا للـجنة الـكاظـمي  
ـتابعة مشروع االمـر الديواني  32
مــداخل وبــوابـات بــغـداد واالطالع
ــــــوضـــــــوعــــــة عـــــــلى اخلـــــــطـط ا
الجنــازه.وذكــر الــبــيــان انـه (جـرى
خـالل االجــــتــــمــــاع اســــتــــعـــراض
شروع وما تـصاميم ومخطـطات ا
يــتـضـمـنه من ســيـطـرات وبـوابـات
دخـول وسـاحـات لـلـوزن والـتـبـادل
الـتـجاري وجـسور مـشـاة وغيـرها
مـن اخلـــدمــــات عــــلى ان تــــشــــمل
بـرمـة خـدمات الـصـيـانة الـعـقـود ا
ـــســتــمـــرة والــتــنـــظــيف). ووجه ا
ـــعـــنـــيـــة الـــكـــاظـــمي (اجلـــهـــات ا
ـشـروع على بـاالسـراع في تنـفـيذ ا
ارض الـواقع وجتـاوز الـتعـقـيدات

البيرقراطية).

حلـكومـة الكاظـمي وجتربـة العراق
ـقـراطـيـة فـي ظل مـا تـواجـهه الــد
مـن حتــديـات) مــؤكــدا (اســتــعـداد
فـرنسا لتقـد مختلف أوجه الدعم
الــــذي حتــــتــــاجه احلــــكــــومــــة في
ـبـكـرة الــتـحـضـيـر لالنـتــخـابـات ا
ي وتــأيـــيــد فــرنــســـا لــلــقــرار اال
بـــارســال مــراقـــبــ الســـنــاد عــمل
ــســتــقــلــة ــفـــوضــيــة الــعــلــيـــا ا ا
كــمـا اثــنى عـلى دور لـالنـتـخــابـات
الـــعــــراق االقـــلـــيـــمي فـي تـــقـــريب
وجـهات النظر) مـعربا عن (تفاؤله
تنـامي للعراق في هذا بـأن الدور ا
اجملـال سـيكـون له اثـر مسـتدام في
حتـقيق االسـتقرار الـذي ستـنعكس
اثــــاره ايـــجــــابـــيـــا عــــلى جــــمـــيع
االطـــــراف). فـي تـــــطــــور  تـــــرأس

ـواقف جتاه الـتحـديات واالزمات ا
االقـليـميـة والدولـية بـالشـكل الذي
يـــخـــدم مـــســـاعي حـل الـــنـــزاعــات
وتــقـريب وجـهــات الـنـظـر). واشـاد
الـــــكـــــاظــــمـي بـ(عالقـــــة الـــــعــــراق
الــتـاريـخـيــة الـوثـيـقــة مع فـرنـسـا
ومـواقفـها االيـجابـية جتـاه قضـايا
ــنــطــقــة) مـــثــمــنــا (دور بــاريس ا
ودعـمـها لـلـعراق في مـجـال احلرب
ضـــد عـــصـــابـــات داعش) مـــؤكـــدا
وأشــار (أهـمــيـة تـطــويـر الــتـعـاون
الـثـنـائي بـ الـبـلـدين في مـخـتلف
اجملـاالت  والســيـمــا االقـتــصـاديـة
والـثقافيـة الى جانب توفيـر البيئة
ـناسبة لـعمل الشركات الـفرنسية ا
واالســــتـــثـــمـــار فـي الـــعـــراق). من
جــــانــــبه جــــدد مــــاكـــرون (دعــــمه
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بـــحث رئـــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الــكـاظــمي مع الــرئـيـس الـفــرنـسي
ــــانــــويل مــــاكـــرون  تــــطــــويـــر ا
الـــتــعـــاون الــثـــنـــائي بــ بـــغــداد
وبــاريس  في مــخــتــلف اجملـاالت 
نـاسبة الى جـانب تـوفيـر البـيئـة ا
لـــعـــمل الـــشـــركـــات الـــفـــرنـــســـيــة
واالسـتثمار في الـعراق. وقال بيان
تـلقـته (الزمـان) امس ان (الكـاظمي
تـلقى اتـصاال هـاتفـيا مـن ماكرون 
بـحثا خالله العالقات الـثنائية ب
ـشـترك الـبـلـدين وأوجه الـتـعـاون ا
بــ بـغــداد وبـاريس) مــبــيــنــا ان
(اجلــانـبــ اتـفــقـا عــلى اسـتــمـرار
الـتواصل بينهـما من اجل تنسيق
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اوصى اجـتمـاع اللـجنة الـعسـكرية
الــتـقـنـيـة الــعـراقـيـة مع نــظـيـرتـهـا
االمــريـكــيـة  بــتـطــبـيق مــخـرجـات
احلـوار الــسـتـراتـيـجي بـ بـغـداد
وواشـنـطن  وتـنـفـيـذ اخلـطـة التي
جـــرى االتـــفـــاق عـــلـــيـــهـــا بـــشـــأن
انـســحـاب الـقـوات الـقـتـالـيـة خالل
ـقبل. وقال بيـان خللية االجـتماع ا
االعـالم االمــنـي تــلـــقـــته (الـــزمــان)
امـس ان (االجـــتــــمـــاع عــــقـــد بـــ
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــتــقــنــيــة
الــعــراقــيــة بــرئــاســة نــائب قــائــد
ـشتـركـة الفـريق الركن الـعـملـيات ا
عــبـد االمـيـر الـشـمــري ونـظـيـرتـهـا
االمــريــكــيــة بـرئــاســة قــائــد قـوات
عـمليات العـزم الصلب الفريق بول
ـناقـشـة إطـار احملـادثات كـالـفـرت 
الــفـنـيـة األمـنــيـة الـتي  االتـفـاق
عــــلــــيــــهــــا فـي جــــلــــســــة احلـــوار
الـــســـتــراتـــيــجـي بــ الـــبـــلــدين)
واضــــاف ان (اجلـــانب األمــــريـــكي
جــدد تــأكــيــد احــتــرامه لــلــســيـادة
الــعـراقــيـة وان الــتـحــالف الـدولي
ـتـحـدة مـوجود بـقـيـادة الـواليات ا
فـي الـعــراق بــطــلب مـن احلــكــومـة
شـورة والـدعم والتـمـك لـتـقـد ا
ـــة الـــكـــامـــلـــة فـي احلـــاق الـــهـــز
بــــعــــصـــابــــات داعش) وتــــابع ان
(اجلــانـبـ اتــفـقـا عــلى إطـار عـمل

نـاقشـة العالقة قـبلـة  لـلجـلسـات ا
ــدى الــطــويل بـ االمــنــيــة عـلى ا
دولـت تتمتعان بالسيادة الكاملة
كــمـــا اكــدا عــمل خــطـــة لــتــطــبــيق
مــخـرجـات احلــوار الـسـتــراتـيـجي
ـتــحـدة بــ الـعــراق والـواليــات ا
وان تــنــجــز اخلـطــة خالل جــلــسـة
ـقبلـة التي ستـعقد في احملـادثات ا
بـغداد او واشـنطن في شهـر تموز
ـفـارز ). وتـمـكـنت ا ـقـبـلـ او اب ا
االمــــنـــيــــة في قــــيـــادة الــــشـــرطـــة
االحتـــاديــة من تــفــكـــيك عــصــابــة
تـتـاجـر بـالـقـطـع االثـارية  وضـبط
بـحـوزتـهم اسـلـحـة غـيـر مـرخـصـة.
وذكـر بـيـان لقـيـادة الـشرطـة تـلـقته
(الـــــــزمـــــــان) امس انـه (ووفـــــــقــــــاً
ــعـلــومــات اسـتــخـبــاريــة دقـيــقـة
تـمـكـنت قـوة أمـنـيـة مـشـتـركـة ومن
خـالل نــصب كـــمـــ في مـــنــطـــقــة
مـلتقى الـعصابة الـتي  حتديدها
ــصــادر االســتــخــبــاريـة مـن قـبـل ا
الـعـامـلـة حـيث ألـقي الـقبـض على
ـتـهـمـ بـعـد مـحـاولـة اثـنــ من ا
ـنـفـذة بـإطالق نار إشـغـال الـقـوة ا
كان اجتـاهها التي ردت بتطويق ا
وإلـقاء الـقبض عـليـهم وبحـوزتهم
ـة وسـالح غـيـر قــطـعــة أثـريــة قـد
مـرخص). واطاحت القوات االمنية
بـــــــنــــــحــــــو  12داعـــــــشــــــيـــــــا في
ديالى.وذكرت  خلية االعالم االمني
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس أنه

(من خـالل الـعـمـلـيـات االسـتـبـاقـية
بـاحملافظـة للقـصاص من العـناصر
اإلرهــابــيــة وجتــفــيف مــنــابــعــهم
اعـتقلت مفارز وكـالة االستخبارات
والـتـحـقيـقـات االحتـادية في وزارة
ــنـاطق الــداخــلــيـة  12إرهــابــيــاً 
مـتفـرقة بـاحملافـظة). وكـافحت فرق
ـدني حـريـقـ انـدلـعا في الـدفـاع ا
مــنــزلــ في ديــالى وبــغـداد  دون
خـــســــائـــر بـــشـــريـــة مـع حتـــجـــيم
ــاديــة. وأعـلــنت هــيــئـة االضــرار ا
الـنزاهة الـعامة عن تـفاصيل تـنفيذ
مـذكرة القبض الصادرة بحق مدير
ــعـادن. عــام بـوزارة الــصـنــاعـة وا

وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان تــلـقــته
(الـــــزمــــان) امس ان (مـــــحــــكــــمــــة
الـتحقيق اخملتصة بـالنظر بقضايا
الـنـزاهة في الـرصـافة اصـدرت أمر
قـبضٍ مـعـطـوف علـى قرار مـحـكـمة
مــيـسـان اخملـتـصــة واسـتـنـاداً إلى
ــــادة ٣٤٠ مـن قــــانــــون أحـــــكــــام ا
ــديــر الــعــام الــعـــقــويــات بــحـق  ا
ـديريـة للشـركة العـامة لـلمنـتجات
الـغذائيـة التابـعة لوزارة الـصناعة
ــعــادن) واضـــافت ان (مالكــات وا
مـديـرية حتـقيق الـهيـئة في بـغداد
انـتقـلت إلى مقـر الشـركة و تـمكنت
من تــنــفــيــذ أمـر الــقــبض الــصـادر

ـتـهـم بـالتـعـاون مـع جـهات بـحق ا
إنـفاذ القانون) مشيرا الى (تنظيم
ـحـضـر ضبط تـفـاصـيل العـمـلـية 
أصـــــولـي أرسل إلـى مـــــحـــــكـــــمــــة
الـتـحـقـيق اخملـتـصة بـغـيـة تـقـرير
ـتهم) وتـابع ان (الـهـيـئة مـصـيـر ا
أعـــلــنـت مــطـــلع الـــشــهـــر اجلــاري
الــكـشف عن هـدر لــلـمـال الـعـام في
عــقـد لـلـوزارة مع إحـدى الـشـركـات
األهـلـيّـة) وتـابع ان (مـالكـاتهـا في
مــكــتب حتــقـيـق مـيــســان ضــبـطت
أولـــيــات عــقــد تـــأهــيل وتـــشــغــيل
رصـــيف  11فـي مــيـــنــاء أم قـــصــر

اجلنوبي).
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ــنـاطق كــافـة صـحــوا وانـخـفــاض بـدرجـات طـقـــــس الــيـوم االحـد في ا

احلرارة. 
ناطــــــق كافة وذكر الـبيان ان (طقس اليـوم األحد سيكون صـحوا في ا
 وانـخـفــاض درجـات  احلـارة شـمـاال) مـشــيـرا الى ان (طـقـــــــــــــس
ــنــاطق كـافــة والتــغـيــر بــدرجـات الــيـوم االثــنــ سـيــكــون صـحــوا في ا

احلرارة). 
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ـراصـد الـزلـزالـيـة في الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة الـتـابـعة سـجـلت ا
لـوزارة النقل  هزتـ ارضيت ضـربتا محـافظة السـليمانـية. وقال بيان
للـهيئـة تلـقته (الزمـان) امس ان (هزة ارضيـة بقوة   3.7 تـلتـها ثـانية لم
ضـربتـا بـحيـرة دوكـان وقضـاء جـمجـمال  فـي احملافـظة  حتـدد قـوتهـا 
واثـارت هـلع الـسـكــان بـسـبب قـوتـهـمـا). كــمـا تـوقت الـهـيـئـة  ان يـكـون
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نــهــضــة شــامــلــة لــيس من خالل
اصالح اجــهـزة الــدولـة فــحـسب
ــا عـــبــر ثــورة مــجـــتــمــعــيــة وا
وتنـمـية شـامـلة تـستـوعب جـميع
مـنــاحي احلــيـاة وذلـك عن طـريق
بـنــاء جـســور الـثــقـة بــ الـدولـة
وتــقـــويـــة روح الــوالء والـــشــعـب
لـلــمـشـروع الــوطـني واالنــتـسـاب
الـــيه وتــعـــزيــز قـــيم الــتـــســامح
واحلـوار والــتــعـايش والــتــعـامل
ــشــاركه احلــقــيــقــيــة جلــمــيع وا
مكونات الـشعب في تلك الـنهضة
عــــلى اســـاس الــــعــــدالـــة ورفض
االستـبـداد والتـهـميش واالقـصاء
وااللــتــزام بـالــدســتــور والــسـعي
لــتــحــســيــنه حــسـب مــتــطــلــبـات
العصر وترسـيخ سيادة القانون
 ومكافـحة الـفساد وتـطبـيق مبدأ
من اين لك هــذا ?) مــؤكــدا (عــدم
الـــرغـــبــــة بـــاحلـــصـــول عـــلى اي
مــــنــــصب وال اتــــمــــنـى هـــذا  وال
اســعـى الــيه  لــيـس تــهـــربــاً من
ا سؤولـية او عـجزاً عنـها وا ا
اخــــشى اعــــطــــاء هــــذه االمــــانـــة
الــكــبـيــرة حــقـهــا لــصــعـوبــتــهـا
ومــشــقــتــهــا والســيـمــا فـي هـذه
الظروف السياسية التي تشهدها
الــبالد لــكن فــرضــاً لــو حـصــلت
ـقبل  فأن ان ا على رئـاسة الـبـر
اول عــــمـل اقــــوم بـه هــــو اصالح
ــــــــؤســــــــســــــــة شــــــــامـل داخـل ا
التشريعية وضبط آلية التشريع
والــعـمل عــلى رصــانــة الـقــوانـ
بدأ وتنظـيم اجللـسات والعـمل 

كاشفة).  ا

بشير احلداد 
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وجـيــشــهــا. وكــان الـرئــيس رجب
طــيب إردوغــان قــد تــوعّــد مــطــلع
الشـهـر اجلاري بالـتـصـعـيـد ضد
مــهـــددا بــقــصـف مــخــيم احلــزب 
.وقـال إردوغـان مـخـمــور لالجـئــ
في تــــصـــــريح ســــابـق أنه (إذا لم
نتدخل فستـواصل تلك احلاضنة
وأضــاف   ( انــتـــاج االرهـــابـــيــ
(نتـحدّث مع جـميع الالعـب  إذا
تحدة بـتنظيف هذا لم تقم األ ا
ـهمة كان فـسنتـولى نحن تلك ا ا
بصـفـتـنـا أعـضاء فـيـهـا). وأعـلنت
السلطات الـكردية في شمال شرق
أنـهـا ســتـسـلم مـواطـنـ سـوريـا 
هولندي مرتبط بتنظيم داعش
ــمـــثــلـــ عن هـــولــنـــدا من أجل
اعادتـهم إلى بالدهم.وقـالت دائرة
الــعالقــات اخلــارجــيــة في االدارة
الكـرديـة إنه ( تـسلـيم مـواطـن
من داعش إلى اجلـهـات الـرسـمـية
الــهـــولـــنـــديــة) ولم يـــتم إعـــطــاء
تفاصيل إضافيـة لكن عبد الكر
ـسـؤول في الـدائـرة قال إن عمـر ا
(هؤالء ليس بينهم أي مقاتل من
كـشف داعش). في غــضــون ذلك  
محافظ دهوك عـلي تتر عن أعداد
النازحـ الذين احـترقت خـيامهم
داخل مـخـيم شـاريـا.وقـال تتـر في
بــــيــــان امـس إن (احلــــريق الــــذي
التـهم اخملـيم تـسـبب بـحرق 370
خيـمـة لـنـحو  184عائـلـة مـكـونة
من  994فــــــــردا) وأضــــــــاف أن
(النـيـران الـتـهمـت كل مقـتـنـيـاتهم
ـــســـتـــنــدات ــاديـــة واألوراق وا ا
الــشـــخــصـــيــة) مــشـــيــرا الى ان
(حـكـومـة االقـلـيـم سـتـوفـر لـهم كل
االحـــتــــيــــاجـــات مـن مـــأوى وأكل
ومالبـس). وتــــــفــــــقــــــدت وزيــــــرة
ـهــجـرين ايـفـان فـائق الـهـجـرة وا
ــتــضــررة في جــابــرو الــعــوائـل ا
شاريا . ونـقل بيـان للوزارة تـلقته
(الــزمــان) امس عن جــابــرو خالل
ـسـؤولي اخملـيـم الـقول لـقـائهـا 
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طـــالـــبـت وزارة الـــبـــيــــشـــمـــركـــة
بــالــتــدخل احلــكــومــة االحتــاديـــة
ومــنع الــتـــحــركــات الــعـــســكــريــة
ـتـواصـلــة لـلـقـوات والـهـجـمــات ا
الـتــركــيــة وكــذلك حتــركــات حـزب
الـعـمــال الـكــردسـتـانـي في شـمـال
البالد فـيـمـا دان رئــيس حـكـومـة
إقليم كردستان مسرور البارزاني
هـــجـــوم دهــوك الـــذي أســـفـــر عن
اســتـــشـــهــاد خـــمـــســـة من قــوات
البيشمركـة وإصابة اثن آخرين.
فـيمـا الـتـهم حـريق  370خـيـمة 
وشـرد نــحـو الف نــازح يـقــطـنـون
ــخـيـم شــاريـا فـي دهــوك. وقـال
البارزاني في تـغريـدة على تـوتير
تـابــعــتــهــا (الــزمـان) امـس (نـدين
هجـوم حزب الـعمال الـكردسـتاني
التركي على قـوات البيـشمركة في
جــبل مــتــ بــقــضــاء الــعــمــاديــة
ـان ـحـافـظـة دهـوك) داعـيـا بـر
االقــلــيم واجلــهـــات الــســيــاســيــة
الفاعـلة إلى (الوقـوف صفا واحداً
ضــد هــذا الــعــدوان).واســتــشــهـد
خــمـســة من قــوات الــبــيــشــمــركـة
وجــرح اثــنــان آخــران إثــر كــمــ

لـعــنـاصــر احلـزب في الــعـمــاديـة.
وقالت الـبيـشمـركة في بـيان امس
ان (قــافـلــة لــقــوات الــبـيــشــمــركـة
تـعـرضت السـتـهـداف غـيـر مـسوغ
من قــبل مــقـاتــلي حــزب الــعــمـال
أسـفــرت عن اسـتــشـهـاد  5جـنـود
وجرح  7آخرين) مشـيـرا الى ان
(مــقـــاتــلـي احلــزب اســـتــخـــدمــوا
األسـلـحـة اخلـفـيـفة والـثـقـيـلـة في
هجـومـهم وذلك أثـنـاء تـوجه قوة
من الـبـيـشـمـركـة لـلـحـدود بـهـدف
حـــمـــايـــة األمن واالســـتـــقـــرار في
ــنـــاطق ــنـــطـــقـــة مــثـل بــاقـي ا ا
احلدودية  حيث ترى الـبيشمركة
أنه من حقـهـا التـحـرك والتـمـحور
في األوقات الـتي تسـتوجب ذلك)
مشددا عـلى (وضع حد لتـصرفات
احلـــزب ومــطـــالـــبـــة احلـــكـــومــة
االحتــاديــة في بــغـــداد بــالــتــدخل
الـفـوري). فـيـما دعـت ــتـلـة احلزب
الــدـــمــقـــراطي الــكـــردســتــاني في
مـــجــلـس الـــنـــواب  إلى تـــعـــزيــز
التنسيق ب بغداد واربيل وذلك
بـعــد شن عـنــاصـر حــزب الـعــمـال
الـكـردسـتــاني هـجـومــاً اسـتـهـدف
قــوات الــبــيــشـمــركــة.ويــأتـي هـذا
الكمـ بينـما تشنّ أنـقرة منذ 23
اضي عـمـليـة عـسكـرية نيـسـان  ا
الحــقـــة عــنــاصـــر احلــزب الــذي
يتخـذ من اجلبال احملـاذية لتـركيا
قواعد له لـشنّ هجمـات ضد انقرة
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انه ( تـــــوجـــــيه مـالكـــــات فــــرع
الوزارة في احملـافـظة بـاالسـتنـفار
ـــســـتــلـــزمــات من اجل ايـــصــال ا
االغـاثـيـة لـهـذه االسر) مـؤكدة ان
(ادارة جــــمــــيع  اخملــــيــــمــــات في
االقليم تابـعة حلكومـة كردستان)
واضـافت انــهــا (سـتــعـمل وبــقـوة
على حتـقيق طـلبـاتـهم بالـتنـسيق
ركـز واالقـليم) واشارت الى مع ا
ان (عودة النازح  الـطوعية الى
منـاطـقهم مـازال مـطلـبنـا الـرئيس
بــعــد تــهــيــئــة الــظــروف من بــنى
حتـتـيـة واعـادة اعــمـار مـنـاطـقـهم
هدمة فـضال عن اهمية ودورهم ا
الــتـأكــيــد عــلى تــنــفـيــذ اتــفــاقــيـة
عنية سنجار وااليعاز لـلوزارات ا
باخـذ دورهـا في اعادة االسـتـقرار
ـنــاطق وقــرى سـنــجــار). وكـانت
جـــابـــرو قـــد اطـــلـــعت عـــلى واقع
الــنــازحـــ في احملــافـــظــة الــذين
تــركــوا مـنــازلــهـم جـراء الــقــصف
ــســتــمـــر. في تــطــور  الــتــركـي ا
اعــــــلـــــــنت الـــــــوزارة عن صــــــرف
تــعــويــضــات مــالــيــة لــلــنــازحــ
تـضـررين مـن احلريـق. وأعلـنت ا
ـتـحـدة دعـمـهـا إلغـاثـة الـواليـات ا
الـنـازح فـي مـخـيم شـاريـا  بـعد
احتراقه.وقالت السفارة االمريكية
لـدى بــغــداد في بـيــان امس انــهـا
ـــتــحـــدة تـــعــرب عن (الــواليـــات ا
حـزنـهـا اثــر احلـريق الـذي حـصل
في مــخــيم الــنــازحــ في دهــوك
الـذي أدى إلى إصـابـة العـديـد من
األشـخـاص ودمـر مـئـات اخلـيام)
وأضـــاف (لـــقــــد تـــواصـــلــــنـــا مع
ــوجـوديـن في اخملـيم الـشــركـاء ا
ـفـوضــيـة الـسـامـيـة ـا في ذلك ا
ـتـحـدة لــشـؤون الالجـئـ لأل ا
ـتـحدة لـلـطـفـولة ومنـظـمـة األ ا
ـية  وذلك ومنـظمـة الـصحـة الـعا
لتقد دعمنـا الكامل والعمل على
تلبيـة متطلبـات األغاثة في حاالت

 .( الطوار
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بــواسع رحــمــته وان يــلــهم اهــله
وذويـه ومـــــحــــــبـــــيه الــــــصـــــبـــــر
والــســلـــوان). وســجــلت الــوزارة
ـــســتـــوى اصـــابــات تـــراجــعـــا 
وقف الوبائي الفايروس . واكد ا
الــيــومي  الــذي اطـــلــعت عـــلــيه
(الــــــزمــــــان) امـس الى ان (عــــــدد
الـــفـــحــــوصـــات الـــتي اجـــرتـــهـــا
مختبرات الصحـة العامة لعينات
مـشــتـبـه اصـابــتـهــا بـالــفـايـروس
بـلــغت  31الـفـا  اذ  تـســجـيل
 3154اصـــــــابــــــــة في عـــــــمـــــــوم
احملافظات) واضاف ان (الـشفاء

بـــــلغ  4348وبـــــواقع  30وفـــــاة
جديدة) مشيرا الى ان ( اكثر من
 637الف شـخص تـلـقى جـرعـات
ـضـاد في مراكـز الوزارة اللـقاح ا
نـتشرة بـغداد واحملـافظـات منذ ا
بدء عملـيات التـطعيم في البالد).
وفاة وسـجـلت مـحـافظـة واسط  
ضابط في جهاز مكافحة االرهاب
ـــرض الـــفـــطـــر االســـود. وقــال
مــــصـــــدر في تــــصـــــريح امس ان
(احملــــافــــظـــة شــــهــــدة اول وفـــاة
رض الفطـر االسود لضابط في

جهاز مكافحة االرهاب). 
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نــعت وزارة الــصــحــة والــبــيــئـة
اســـتـــاذ اجلـــراحـــة الـــعـــامـــة في
العراق ثـروت ادريس الذي توفى
ــضــاعـــفــات فــايــروس مــتـــأثــر 

كورونا .
وقالت الـوزارة في بيـان مقـتضب
تـلـقــته (الـزمــان) امس ان (نـنـعى
الــــــــراحـل الـــــــذي تــــــــوفـى اثـــــــر
واضاف مضـاعـفات الـفـايروس) 
ان (الـراحل يـعــد من اعالم الـطب
ثروت ادريس في البالد داع الـله ان يتـغمده
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وأقسـام وشـعب الشـركـة الى (توفـير
). مـن جانـبه  كـامل الـدعم لـلـفـريـق
قال مدير مشروع اإلدارة االلكترونية
في الـشـركـة مـحـمـد جـودت ان (هـذا

ـشـاريع احلـيـوية ـشـروع يعـد من ا ا
همة الذي سيـغير بيئة عمل ادارة وا
ـوانئ من الــكالسـيـكـيــة بـاالعـتـمـاد ا
على الـعمل الـورقي الى العـمل ضمن

ناقـلة اسـمنت  وبالـتـالي فأن الـعمل
على جتهيز االسمنت الالزم لتحس
عدل يومي وتثبيت التربـة سيكون 
دة تـقـدر نـحو  6أشـهر)  600طن و
مـؤكــدا ان (هـذه االعــمـال تــقع ضـمن
ـيناء اخلاصـة بأنشـاء محطة عقود ا
تـضـمنـة خمـسة ارصـفة احلاويـات ا
جـديـدة) وتـابع ان (الـبــارجـة تـرسـو
ـعـدة الـعـمالقـة حـالـيـا بـالــقـرب من ا
لـتـثـبـيت الـتـربـة والـعمـل جاري عـلى
ــوقع ارســائـــهــا في وقت الحـق في ا
الئم عـلى كاسـر االمـواج الـشرقي). ا
وبــــاشــــرت مالكــــات هـــيــــئـــة اإلدارة
االلـكـتـرونــيـة في الـشـركـة  اعـمـالـهـا
بالتعاون مع خبراء شركة لوجسترو

الكندية.
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وذكــر الـبــيــان انه ( وضع خــارطـة
طـــريق لــلــتــحــول الـــرقــمي واتــمــتــة
ـوانئ  اذ تــوجه الــفــريــقــان نــحـو ا
موانئ ام قـصر وخور الـزبيـر لغرض
االطـالع عـــلـى آلـــيه الــــعـــمـل وجـــمع
البـيانات) مؤكـدا (دعم الشـركة لـهذا
ـشـروع الـكــبـيـر الـذي سـيـجـعل من ا
مــــوانئ الــــعـــراق تــــضـــاهـي مـــوانئ
ــوانئ ــنــطــقــة والــعــالم) داعــيــا ا ا
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الــبــيـئــة اإللــكـتــرونــيـة) واضـاف ان
(الـتحـول االلـكتـروني سـيحـقق نـظام
الـــبــوابــة الـــبــحــريـــة الــواحــدة وفق
نظمة البحرية متطلبات واتفاقيات ا
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ـوانئ العراق أعلنت الـشركة الـعامة 
الــتـابــعـة لــوزارة الــنـقل عن ارتــفـاع
نسـب اإلجناز في الـسـداد الصـخـرية
حملـطة حـاويـات أرصفـة مـينـاء الـفاو

اخلمسة .
ـديـر الــعـام لــلـشـركــة فـرحـان وقــال ا
الفـرطـوسي في بـيان تـلقـته (الـزمان)
امس ان (اعـمـال الــسـداد الـصـخـريـة
تـــظــهــر بـــشــكل واضـح في مــشــروع
محـطة احلـاويـات لألرصفـة اخلمـسة
ـــيـــنـــاء  بـــعـــد وصـــول بـــارجـــة بـــا
االسـمـنت الـتي سـتـعـمل عـلى تـغـذية
تثـبيت التـربة بـاالسمـنت اضافة الى
عـدّة العمالقـة التخـصصية وصول ا
لــتـثــبـيت وحتــسـ خــواص الـتــربـة
الــتي  ادخــالــهــا بــجــهـود مـالكـات
الـشـركـة) مـبـيـنــا ان (الـبـارجـة يـبـلغ
طــولــهــا   46 مــتــرا وذات عــرض 16
متـرا وارتفاع  2.7 مترا وغاطس 1.5
مـــتــرا وحتــتـــوي عــلى عـــدد تــســعــة
خزانات سعة الواحد منها  60 طنا)
مشدداً على أن (هذه البارجة ستعمل
عـــلى نـــقل االســـمـــنت مـن مـــنـــطـــقــة
الــتــحــمــيـل الـواقــعــة عــلـى الــكــاسـر
حـيـث سـيـتم اسـتـخـدام 19 الـشـرقي 
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إحـتـفى مـلـتـقى بـحـر العـلـوم لـلـحـوار ومـعهـد الـعـلـمـ لـلـدراسات الـعـلـيـا بـنـخـبة من
ـي ومشروع ـي الذين شـاركوا في إغناء مـحتوى مـبادرة السـيادة لألكاد األكاد
) في مرحلتـه اخلامسة. وأعلن الدكتور ابـراهيم بحر العلوم في (أزمة الـعراق سيادياً
كـلمـة إفـتـتـاحيـة خالل اإلحـتـفـالـيـة التي إقـيـمت اجلـمـعـة بحـضـور نـخـبـوي بارز عن
ية في بلورة رؤى شروع عبـر زج أوسع للنخب األكاد التـوجه إلجناز بقية مراحل ا
شـروع بوصفه جديـدة وإضافة خالصـات أكثـر نضجـاً تسـهم في حتقيـق أهداف ا

مشروعاً وطنياً ووثيقة لبلورة مفهوم السيادة الوطنية.
وكــانـت اإلحــتــفــالــيــة الــتي شــمــلت
يـاً وناشطـاً إعالمياً تكر 35 أكاد
بــشــهــادات تــقـديــريــة قــد تــضــمـنت
ــفـكـر والـبـاحث مـحــاضـرة ألـقـاهـا ا
الـبارز عـبـد احلـس شـعـبـان حتدث
فــيـهـا عـن سـمـات وأهــمـيــة مـشـروع
الـســيـادة والـتـحــديـات الـتي تـواجه
السيادة العراقيـة وقال بحر العلوم
شروع في كلمـة تتبع فـيها مـراحل ا
ـبـذولـة في إجنـازه (في واجلـهـود ا
هـذه اجلــلـسـة وبــاعـتـبــار ان مـعـظم
ي احــاول ان اركـز احلــضــور اكــاد
حديثـي عن اهميـة تعـاون جامعـاتنا
في خــلق اجــواء مـشــتــركـة لــلــبـحث
العلمي وتطويره في اجتاه ان يأخذ

استفتاء نخبوي شارك فيه اكثر من
سـتـ شـخـصـيـة عـراقـيـة سـيـاسـيـة
ــيـة وفـكــريـة شـاركـت فـيـهـا واكـاد
شخصيات حـزبية متنـوعة وباحث
من مـــــراكـــــز أبــــحـــــاث مــــتـــــعــــددة
ــ من الـعــلـوم الـســيـاسـيـة وأكـاد
شروع قـيمة علمية والقانون منح ا
ـــكن الــتــأســـيس عــلـــيــهــا والشك
كــبــاقي االعــمـال هــنــاك الــعــديـد من
ــكن مــعـــاحلــتــهــا الــهــفــوات فـــيه 
ـكن الـقـول ان هـذا مـسـتـقـبـال لـكن 
ي شـروع دفع بـقـوة الـدور االكاد ا
الــعــراقـي الخــذ مــوقــعه في حتــلــيل
ومــقـــارنـــة وتـــصــويـب الــســـيـــاســة
الــعــراقــيـة بــشــكل مــبـاشــر بــجـرأة
ومــصـداقــيــة وبـدون تــردد).  وشـدد
عـــلـى الـــقــــول ان (اجلــــمع الــــكـــر
يشاركنـا في انه وحد حاضنـة امينة
القــــوالـه وافــــكــــاره قــــادرة عــــلى ان
يـقـدمـهـا الى صـناع الـقـرار والى من
يهمه امر الـعراق األمر الذي اريد ان
اوكـد وله اهـمــيـة في هـذا اجملـال ان
صيـاغة االسـتـنتـاجات والـتوصـيات
تمت على ايدي األكاد العراقي

عروفة نهجية ا بكل امانة وحسب ا
ــكن الــقــول ان الــذي خــلص لــذلك 
ي الـــعــراقي الـــيه الـــفـــريق األكـــاد
ـكـون من بـيـئـات عـراقـيـة مـخـتـلـفة ا
والـذي ثـبت في اخملـلص الـتـنـفـيـذي
ـــشـــروع. وتــمت  اعـــتــمـــاده في ا
طبـاعته بـشـكل منـفصل تـاكيـدا على
هـذه الـتـوصـيــات الـتي انـطـلـقت من
ـكن ان تـشكل ـيـة  كـوادرنا االكـاد

ـبادرة الـسـيادة).  وأوضح نـطـلق  ا
ــقــطع أن (مــا نــريــد قــوله في هــذا ا
الــــزمــــني انــــنــــا لــــديــــنــــا مــــبـــادرة
واسميـناها (مـبادرة السـيادة) وهذه
ــبــادرة تــمت صــيــاغــتــهــا بــايـادي ا
ـــيـــة لــيس فـــيـــهـــا أي تــدخل اكـــاد
سـيـاسي فـهي حـقـا مـبـادرتـكم  أيـهـا
يون االعـزاء ونحن لنا احلق االكاد
ـبادرة سـتشكل ان نفـتخر بـان هذه ا
رحلة األخرى نقطة االنطالق نحو ا
واشـــــرنــــــا الى ذلـك بـــــوضــــــوح في
الـتــقـد لـلــكـتـاب الـذي طــبع بـشـكل
ـــلــخص مـــنــفـــصل وتــضـــمن فــقط ا
الــــتــــنــــفــــيــــذي لالســــتــــنــــتــــاجـــات
والتوصيات نقول في التقد (نأمل
ـبادرة ان تشـكل هـذه مسـودة اولـية 
(الــسـيــادة) في مـنــاقـشــة مـحــاورهـا
اخملـتلـفـة مع الـفـعالـيـات الـسيـاسـية
واجملتمعيـة ليساهمـوا في تطويرها
وتنـضيـجـها امالً في صـياغـة وثيـقة
او مـيـثـاق او عــهـد او عـقـد سـيـاسي
سمـه ما تـشـاء حتت سقف الـدسـتور
والقـانون).  وأشـار إلى أن (هذه هي
شـروع الذي رحـلة اخلـامسـة من ا ا

ي الـعـراقي دوره في عـمـلـيـة االكـاد
شروع بناء الدولة). وبشأن أهمية ا
ـــوضـــوع قــــال ان (اخـــتـــيـــار هـــذا ا
احلــيــوي واحلـســاس كــانت خــطـوة
مــوفـقـة حــتى االن بـفــضل تـعــاونـكم
ـيون بـاعـتبـارهـا احدى ايـها االكـاد
احملـــاوالت الـــبـــحـــثـــيـــة ذات االفــاق
العـلمـيـة حلل للـتفـكيـر بصـوت عالي
ــــشــــاكل الــــتي ــــعــــضالت وا بـــام ا
يواجهها البلد) وأضاف (لقد شكلت
الـرؤية والـتـجـربـة لرئـاسـات الـعراق
مـــنــذ 2004 وحـــتى 2020 كـــحـــلـــقـــة
مـتكـامـلـة ضمـن سيـاقـات مـحددة من
السـلـطتـ التـنفـيـذية والـتشـريعـية
وأخـــضــــعت هــــذه الـــتــــجــــربـــة الى

على ضـوء ما  الـتـوصل من قبـلكم
ـرحلة اليه فسـتكـون االنطالقة في ا
الالحقة حيث ستشكل جلان متعددة
فيـها مـن الشـباب الـواعي واألحزاب
الـسـيـاسـيـة واالحتـادات والـنـقـابات
ـدني لـلـخروج ومـنظـمـات اجملـتمع ا
بــاوراق عـمل تـفــصـيـلــيـة لـلــمـحـاور
.( ـيـ الـسـتـة في تـوصـيـات األكـاد
ـرحلة وإنتهى إلى الـقول (نأمل ان ا
شـروع يتم إجنـازها اخلامـسة مـن ا
بــنـفس الـروح الــتي عـمـلــنـا عـلــيـهـا
طوال العام والنصف نحن مؤمنون
بــان حــجم األزمــة كـبــيــر جــدا ولـكن
عـلـيـنـا ان ال نـعـدم االمل في قـدراتـنا
كـعــراقـيــ في جتـاوز ازمــة الـعـراق
ســيــاديــا). وكــانت كــلــيــات الــعــلـوم
ـعـاهد الـسيـاسـية في اجلـامـعات وا
الــعـراقــيـة قــد شـاركت في مــنـاقــشـة
شروع فـيمـا أبدت جـامعة محـاور ا
صالح الـدين في أربـيل إسـتـعـدادهـا
ــعــنـــيــ به وعــرضه لـــتــضــيــيـف ا
للحـوار ب طـلبة الـدراسات العـليا
كما أبدت جامعة السـليمانية الرغبة

ذاتها.

الـدولـيـة عــبـر سـرعـة األداء ودقـة في
الـــعــمـل واقل مــجـــهـــودا). وتــواصل
ـالكــات الــهــنــدســيــة والــفــنــيــة في ا
الشـركة الـعامـة لسـكك حديـد العراق
وبجهـود استـثنائـية حمـلتهـا بأعادة
تأهـيل خط سـكة احلـديـد وصوال إلى
وصل تـمهـيـدا ألعادة سـير محـطـة ا
ـســافـرين في قــطـارات الــبـضــائع وا
ــنـطـقـة ــسـتـقـبـل الـقـريب لــعـمـوم ا ا

الشمالية . 
dÞUMI « qO¼Qð

نطقة واوضح البيان ان (ماشهدته ا
ـيـدانـيـة في من مـخــتـلف االنـشـطــة ا
قــطــاع حــمــام الـعــلــيل - مــوصل من
ـد ربـطــات الـسـكـة ـبــاشـرة  خالل ا
على  طول القـطاع  بعـد إعادة تأهيل
ـدمـرة الـتي لم الـقـنـاطـر واجلـسـور ا
يـتــبـقى مـنــهـا  سـوى  11كـلـيــومـتـرا
وصل) مبـيـنا تفـصـلنـا عن مـحطـة ا
ان (الـعـمل مـسـتـمـر عـلى قـدم وسـاق
وعـلـى جـمـيـع احملـاور ضـمـن مـحـيط
ـتـطـلـبـات الالزمة ـنـطـقـة لـتهـيـئـة ا ا
لــتـســيـيــر قـطــاراتــهـا من بــغـداد الى
وصل وصوال الى تـركيا عبـرالقناة ا
اجلــافـة لــدعم االقــتـصــاد ولــتـعــظـيم

الية للشركة). وارد ا ا ËUH∫  . أحد أرصفة ميناء الفاو الكبير «

أن (هـنـاك خـطـة لـلـشـروع بـانـشـاء مـشـاريع
ــاء والــطـرق والــصـرف جــديــدة تـتــمـثـل بـا
الـصـحـي سـتـرى الـنـور قــريـبـاً في عـدد من
أحـيـاء أطـراف الـعاصـمـة خـدمـةً الهـالـيـها).
ـسعودي كما الـعطـا وفدا من أهالـي قرية ا
بـبــغـداد.واسـتـمـع احملـافظ خالل االقـاء إلى
واطـن  حيث وجه بـاسـتكـمال (شكـاوى ا
ـغـذيـة لـلـقـريـة من خالل مـد ـاء ا مـشـاريع ا
االنـابــيب لــهـا  والـعــمل عــلى ربط عـدد من
حطة كبيـرة للماء إليصال اخلدمة القرى 
ياه الـتي يعاني مـنها لهم وحل أزمة شـح ا
ـواطـنون) واشـار الـبـيـان الى ان (الـعـطـا ا
اوعـز بـإنـشــاء مـدارس كـرفـانـيـة مـؤقـتـة في
مــنـــطــقـــتي الـــشــعـب وســبـع قــصـــور عــلى
األراضي التـابـعة لـلمـحافـظة حلـ اكتـمال
دراس الـنمـوذجيـة فيـها). وكـان العـطا قد ا
اكــد شــمـول اصــحــاب عـقــود قــرار مــجـلس
الوزراء   315 بـالـتـخـصـيـصـات في مـوازنة

العام اجلاري.
 واوضح  بــيــان سـابـق ان (احملـافـظ نـاقش
الـيـة آليـة حسم سـؤولـ في وزارة ا مع ا
مـلف رواتب احملـاضـرين والعـامـلـ بـصـفة
اجر يومي) مشـيرا الى ان (الـوزارة تنـتظر
اكــمــال جـــمــيع قـــوائم أســـمــاء الــعـــامــلــ
احملـــاضــرين واألجـــراء الــيــومـــ من قــبل
كما ـوضوع  ـالـية لـلـبت با دائرة الـرقـابة ا
انـهـا طـمـئـنت وفـد احملـافـظـة بـأن مـوضـوع
القرار 315 مدرج مع أجور احملاضرين وان
الـيـة مرصـودة ضمن مبـالغ مـستـحـقاتـهم ا
موازنـة العـام اجلاري) واضاف انه (قـريـبا
ستحـقات بعد انـتهاء ديوان سيتم صـرف ا
ـرفــوعـة من الــرقــابـة من تــدقــيق الـعــقــود ا
الـدوائـر كـافة) وتـابع ان (احملـافـظـة تـتـابع
ـشـمـولـ بـقرار 315 بـاهـتـمـام بـالغ مـلف ا

لتسليم مستحقاتهم على أ وجه).

ـــوذجــيــة حــديــثــة حتـــتــوي عــلى كل مــا
يــحــتــاجه الـطــالب من وســائل تــعــلـيــمــيـة
وتـسـاعـد عـلى فك الـزخم الـطالبي احلـاصل
دارس األخرى) مبينا انه ( حتديد على ا
وذجية نطقة لبناء مدرسة  موقع جديد با
اخــرى أن تـطــلـبت احلــاجـة وال ســيـمـا أن
لـدى احملـافظـة خـطـة طمـوحـة في بـنـاء عدد
دارس) مشيرا الى (تشخيص ما آخر من ا
حتـــتــاجه احملــمـــوديــة من خـــدمــات وكــذلك
ــتـوقـفــة الـتي ســيـعـاد ــدرسـيـة ا ــبـاني ا ا
العمل بهـا قريباً) ومضى العـطا الى القول
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افـتـتح مـحـافظ بـغداد مـحـمـد جـابـر الـعـطا
ــوذجـيـة حـديــثـة في قـضـاء ثالث مـدارس 
احملمودية اثن مـنها في ناحية الـلطيفية.
وقـال العـطـا في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
إن (احملــافــظــة شــرعت بــبــنــاء الــكــثـيــر من
ـدارس الـتـي حتـتـاجـهـا الــعـاصـمـة وفق ا
مــواصــفــات فــنــيـة حــديــثــة حتــتـوي عــلى
مـخـتـبرات وقـاعـات تـخـصـصـيـة تسـهم في
ارتــقــاء الـعــمــلـيــة الــتـربــويـة) واضـاف ان
(أطـراف الـلـطـيفـيـة شـهـدت افـتـتـاح مـدرسة
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لو كـان القمع والـدم وكم األفواه بـنافع  لـنفع النـظام الـسابق الذي لم
يكن تغييره يراود الناس حـتى في األحالم  فكلما أوغلت األنظمة بدم
النـاس اقـتربت سـاعة الـنـهايـة  هذه حـقـيقـة  وان كنـتم تـشكـون فيـها
راجـعـوا كـتب الـتـاريـخ  ولـيـكن مـعـلـومـا ان هـذا الـواقع هـو مـا يـريـده
أعداء العراق  بلد يتراجع  تنمـية مفقودة  شعب قلق  يفز من نومه
أكثر من مرة  عالقات اجتماعية متوترة  مالمح الغابة بدأت بالتبلور
 الـكل ال يــثق بـالـكل  شـبـاب يــقـتل  وبـقـتـله تــتـوافـر أدلـة تُـخـزن في
صناديق محكمة تستـثمر عند اقتراب حلظة التـغيير السياسي  لتعاد
جتـربـة مـريـرة اخـرى بـلــبـاس جـديـد وعـنـاوين مـخـتـلـفـة  وهـكـذا يـظل
ـرض  فـهل هـنـاك أجـمل من هـذا احلـال الـعـراق مـلـقى عـلى سـريـر ا

للحا بكيان من النيل الى الفرات ? .
 ال تنـتفض الـناس بـطـرا أبدا  وال تـتخـلى عن نظـام سيـاسي وفر لـها
حياة رغـيدة  وجعلـها تمـشي بطولهـا من دون أن تتلـفت  وضمن لها
دخوال آمنا للمستقبل  مـاذا يريد العراقيون أكثر من ذلك ? صدقوني
انهم قنوعون  ويرضون بالقليل اذا كانـوا مؤمن حقيقة بالنظام ومن
ت به يـقف ورائـه  وسـتـجـدونــهم سـواتـر صــلـدة دفـاعــا عـنه اذا مـا أ
ـؤامــرات  فـلــيس من غــال أمـام اخلــطـوب  واذا مــا أحـيــكت حــوله ا
الـوطن  وانتم تـعـرفـون العـراقـيـ خيـر مـعرفـة  فال أكـرم مـنهم  وال
أشجع  وال أكثر مـنهم  غيرة على وطـنهم  فلديـهم من الشمائل ما ال
وت  وال نراه عند غـيرهم  لقد جـبلوا من طيـنة مغايـرة  ال يخافون ا
يحنون رؤوسهم لغير الله تعالى  لذلك ال يستحقون ما يجري لهم من

نكبات.
يـا جــمـاعـة اخلـيــر : سـفك الـدمـاء لــيس حال  ومن كـان يـظــنه طـريـقـا
إلدامـة الـنظـام  وضـمـان بـقائه في قـمـة الـهـرم  او األكثـر نـفـوذا فـهو
واهم  او غير عارف بالسياسة وفنونها  او جاهل يتالعب به الغرباء
على حساب أبناء جـلدته  فيقنع نفـسه بالواهي من الذرائع ليوغل في
طالب بفرص عمل مستنقعات الدم التي جُل ضحاياها من الشباب ا
 وبــلــد من الــوزن الــثــقــيل يــســوده احلـب والــتـســامـح وهــمــا أسـاس

واطنة. ا
ال يـدري عـبـاقـرة هـذا الـزمـان أن ال أخـطـر عـلى نـظـام الـدولـة من وقت
الـفـراغ  وعـنـدمـا يـكـون الـشـبـاب بال عـمل  فـتـصـوروا شكـل الـفراغ
الذي هم فيه  فراغ ليس ساكنا  بل فاعال  يطغي عليه ما هو سلبي
 فال غــرابـة أن يـتـمـظـهــر بـسـلـوكـيـات لـم تـكن مـألـوفـة في مــجـتـمـعـنـا
كـاالنـتـحـار وتـعـاطـي اخملـدرات والـسـرقـات وأشـكـال الـعـنف اخملـتـلـفـة
واالستهـانة بالـقوان واألنـظمة  وتـراجع الذوق العـام  والالمباالة في

كل شيء مهما كان عظيما .
 وبرغم بـروز هذه الظـواهر الى الـسطح  بـعد ان كانت خـفيـة وبحدود
ضيـقـة  اال ان مسـاحـة اخليـر مـازالت أكبـر من الـشر بـحـكم ان قوى
الضبط االجتـماعي مازالت فاعـلة في الواقع  فاألجـيال احلاملـة للقيم
كـتسـبة من مـدرسة رصـيـنة مـتداخـلة مع األجـيال اجلـديدة  النـبيـلـة ا
لـكن هذه الـكـوارث ستـتـعاظم مع أجـيـال لم تـتوافـر عـلى تأهـيل ثـقافي
ـريع لـلمـؤسـسـة الـتـربـويـة  وعـدم اجلـدية في كـاف بـسـبب الـتـراجع ا
رسم استراتيجيات مبكرة للمواجهة  وأولها اشغال الشباب بالعمل 

وتضييق وقت الفراغ .
ومع فراغ متـنامي وشباب يـتكاثر تـوقعوا مـزيدا من التذمـر السياسي
ا حصل في تشرين عبر عنه بـاحتجاجات قد تـكون أكثر ضخـامة  ا
 ومـا نـخـشـاه خـروجـهـا عن سـلـمـيـتـها  ولـيـس من رابح فـيـهـا سوى

اولئك الذين يراقبون احلدث عن كثب من خارج احلدود .
ا وتـلمسـناه راهنـا  وكان يُضرب الفراغ قـاتل  هذا ما سـمعنـاه قد
حلـاالت اسـتـثـنائـيـة  فـلم نـعـرف لـلـبـطـالـة معـنى  ومن ال
ـتقـاعس  وال يلـقون بـالالئمـة على يعـمل يوصف بـا
احلـكـومـة  فـالـعــمل مـتـوافـر في كل مـكـان  بل ال
تــكـفي أيــديــنـا جلــنى كل خــيـرنــا  والـيــوم صـار
الفراغ ظـاهرة  والسيـاسة أول احلاضـرين فيها

 فلنفكر كيف نقتل الفراغ قبل قتل الشباب .

مــر الـوطن بــالـعــديـد من الــظـروف الــتي اعـطـت انـطــبـاعــاً   بـأن عـدم
االنسجام الـداخلي في اجملتمع  هـو ظاهرة ملـموسة في النـفوس منذ
الزمن الـقد   وجتـاوزها صـعب  كونـها نـتيـجة تـقلـبات مـجتـمعـية 
عمـيـقة اجلـذور كـما تـشيـر الى ذلك الـدراسات والـبـحوث دومـاً  لكن
تلـك الدراسـات لم تـلتـفت الى حـقيـقـة يعـرفـها ابـسط الـناس  وهي ان
احملـــبـــة  دواء شـــاف لـــكـل امــراض اجملـــتـــمـع في بـــلـــدنـــا  وفي كل
كننا بناء انسان سوي  خال من عقد اجملتمعات .. وباحملبة وحدها 
اضي  ومـن ترسـبات احلـاضـر .  فاحملـبـة سيـدة األمنـيـات  وفيـها ا
تتصالح النفوس وتتجه الى عمق سـريرة التواد  فلنبحث عن اساليب
ـدرسـة  تــعـزز احملـبــة في دهـالـيــز الـنـفــوس  ونـبـدأهــا من الـبــيت وا

والعمل.
ان الكـلمـة الـطيـبة  وفـعل اخليـر وتـواصل األرحام  والـدعوة الى نـبذ
التـرسبـات احلياتـية وتـكلـساتـها  مسـارات حتيي الـنفـوس وترطـبها 
وترش عليها أزكى العطـور ..وتنمي الضمائر مع قنـاعتنا بان الضمير

عرفة  والتعليم واالسترشاد. يستنير با
ـتـابع لألخـبار  والـسـاكن في أجـوائـهـا  تثـيـره حـاالت الـعـنف التي ا
نشهدها يوميا وهي تقطف ازهـار بريئة من حديقة احلياة  وتعبث في
خلجـات الروح  وهي مشـاهد بعيـدة عن احلس اإلنسانـي  قريبة الى
ـاذا هــذا الــدخــان االسـود الــذي يــلف جـدران عــبث ال طــائل مــنه ... 
الـبـيـوت والـنـفـوس  حـتى بـتـنـا ال نـرى امـامـنـا سـوى الـوجع واآلهـات
تتـرى هنا وهـناك ... اين افـعال اخلـير التي يـنبـغي أن تكـون خيرًا في

ذاتها وخيرًا في وسيلتها  وخيرًا في هدفها ونتيجتها.
متى نسـدل الستارة عـلى حاالت اخلوف والـدمار التي تـتلبس الـطفولة
البـريـئة وتـتقـمص روح الـشبـاب وتخـيف اآلبـاء واالمهـات .. متى نـعود
الى رشـدنا  ونـحـمل شـعـار احملبـة بـ اجلـميع 

فالوطن لنا ... للشعب.
رء محباً وغير محب احملبة ال تتجزأ. فال يكـون ا
سار أي ال يكون صاحلًا وشريرًا في في ذات ا

وقت واحد.. ودام اجلميع على بساط احملبة ..

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ـــعـــنـــيـــ في احلـــالي) مـــشـــيـــرا الى انه (أوصـى ا
ــتــخـصــصــة بــاالنــتــبـاه الى الـيــونــســكــو والـلــجــان ا
وأنَّ هناك شروع الفائز  عترض على ا مالحظـات ا
ـوصل ـثل روح ا دفـاعـا عن هــذا الـتـصـمـيـم وكـيف 
فاالخـتالفات موجودة في كل األعمـال االبداعية لكن
يجب جمع رؤى كل االطراف  وأتمنى أن تكون هناك
اسـتـجـابـة رسمـيـة لـهـذه االنـتـقـادات الـتي تـصـدر من
). وشـهـد االجـتـمـاع مـداخالت خـبـراء ومـتـخـصـصـ
رئيس هـيئـة اآلثار والـتراث  واخلـبراء في الـيونـسكو
مـنـير مـوشنـاقي وراكان الـعالف الـلذين تـناوال مـجمل
حـصـيـلـة االجـتـمـاعـات مـع اخلـبـراء احملـلـيـ ونـقـابة
باشـراف ومتـابعـة ناظم ـوصل  ـهـندسـ وجامـعة ا ا
ووزيــر الــثــقــافــة االمــاراتــيـــة نــورة الــكــعــبي.وتــطــرق
االجتـماع إلى (استمـاع جلنة االعـمار لآلراء اخملـتلفة
ـعــارضـة مع بــدء الـدخـول في الــتـفــاصـيل الـفــنـيـة وا
لـلــمــشــروع في نـهــايــة حــزيـران اجلــاري كــمــا تـمت
سابقة مناقشة آليات اختيار الشريك احمللي للفائز با
ـصـري وبـحث ـكــتب االسـتـشــاري ا الـتــصـمـيـمــيـة ا
ـأذنة احلدباء من دون عمـليات الصـيانة واعـادة بناء ا
ـسـجد ـنطـقـة احمليـطـة با اعـادة تصـمـيم مع تطـويـر ا
وصيانة الدور التراثية القريبة واحلفاظ عليها تراثياً).
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  اوصى وزير الـثقافـة والسـياحة واآلثـار حسن ناظم
بـضـرورة تـســريع وتـيـرة الـعــمل في مـراحل مـشـروع
ـوصل اخلــاص بـاعــادة اعـمــار جـامـع الـنـوري روح ا
ة  فضالً ـدينة القـد أذنـة احلدباء في ا سـجد وا وا
عن الكـنيست الطاهرة والـساعة. ونقل بيان عن ناظم
خالل مـشـاركـته  في اجتـمـاع افـتـراضي عبـر مـنـصة
زووم يضم مـجمـوعة من مـسؤولي الـيونـسكـو ورئيس
هيئـة اآلثار والتـراث ليث مجيـد حس ومـجموعة من
اخلبـراء احملليـ واالجانب الـقول (سـعيـد بالـتطورات
احلاصـلة في مجال العمل وأتوقع أنَّ هناك انخفاض
وتراجع للجائحة مع تزايد أخذ اللقاحات ألنَّ كورونا
أثــر كــثــيــراً عــلى تــســارع الـعــمل) واضــاف ان (كل
شـاركة في الـعمل تـريد اسـتعادة االطراف الـدوليـة ا
ـنـارة والـكــنـيـسـتـ لــدورهـمـا وأن تـعـاد ـسـجــد وا ا
وصل كـمـواقع وشـواهد حـضـاريـة مهـمـة في تـاريخ ا
عـمـوماً) وبـشـأن ردود االفـعـال بعـد اعالن الـتـصـميم
وصل اكـد ناظم انه ـسابـقة روح ا صـري الفـائز  ا
ـعـمـاريـة رئـيـســة جلـنـة الـتـحـكـيم ريـا (يـتـواصـل مع ا
العـاني التـي اوضحت انـها في طـور الـرد والتـوضيح
عـبـر مـقـالـة مــطـولـة تـتـنـاول سـبب اخــتـيـار الـتـصـمـيم
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ظـهـر يــوم الـســبت  االول من مـايس
ـاضي  كــانت مـجـمــوعـتـنــا تـغـادر ا
ســـنـــجـــار  بــعـــد زيـــارة مـــتـــنـــوعــة
ـكن القول انـها حفلت الفعـاليات. و
ا هو مثير. الـسيارة تنهب الطريق
وصل . هـا هي تلـعفـر على باجتـاه ا

يننا . 
وعــلى جــانـبـي الـطــريق كــان مــنــظـر
الـدور الـتي سـويت بـاالرض يـخـبـرنا
ان داعش كـــانت هـــنــا . وان مـــعــارك
عنيـفة دارت مـعه . وتكلـلت بانـتصار
اإلرادة الــعـراقــيــة . بـعــد ان قــطـعــنـا
ــوصل . حـوالي (125) كم  نــدخل ا
ــوصل  حــ كــنـت عــلى مـــشــارف ا
ــتــكــررة لــهـذه اســتــعــدتُ زيــاراتي ا

دينة. ا
الزيـارة األولى  كـانت (اجبـارية) ان
صح الـقــول . كـنت مــرسال بـصــحـبـة
اكـــثـــر مـن رجل شـــرطــــة .اليـــصـــالي
ــوصل مـعــتـقال. لالقـامــة في سـجن ا
كــان ذلك عــام 1965. وقــد امـــضــيت
اكـــثـــر من ســـنـــة في هـــذا الـــســـجن.
والـثـانـية كـانـت عام 1972 وقـصدت
وصل لـقـضاء شـهر الـعـسل . اقمتُ ا
في فـــنـــدق احملـــطــة. وســـاعـــدني في

ـــــوصــــلي احلـــــجــــز الـــــصــــحـــــفي ا
عبدالوهاب النعـيمي . والثالثة كانت
عـام 1981. حـيث زرتــهـا مــدعـوا من
وصل . وكان الدكتور احمد جامعة ا
عبـداجملـيـد مدعـوا ايـضا  وحـضـرنا

سوية
مهرجان اجلامعة.              
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وتـعـددت زيـاراتي . لـكن ابـرزهـا كـان
في الـثــاني عـشــر من نــيـسـان 2018
حيث وصلتها للمشاركة في مهرجان

الشاعر ابو تمام.
وعــنــد الـــعــودة من مــعـــظم زيــاراتي
اكـــتب عـــمـــا شـــاهـــدتُ  وعن الـــذين
الــتـــقــيـــتــهم . كـــانت تـــلك عــودة الى
اضي البعـيد والقريب  فـيما كانت ا
احلـافلـة الـتي تـقـلـنا  تـشق طـريـقـها
ــوصل تـــلــتــقط ــوصـل. في ا داخل ا
ــــــــــــا مــــشـــاهـــد مــــتـــنــــوعـــة  ور
ــــــــدمرة خاصة ـباني ا متناقضة. ا
ة  تشم رائــــــــــحة دينة القد في ا
الـبـارود .. تـرى حـزنــا صـامـتـا  لـكن
من اجلــانب االخــر تــلــتــقط مــشــاهــد
دينة تنهـــض وراية كثيرة تؤكد ان ا
التعـميـر تعلـو خفـاقة. قـــــــلـوبنا مع
ـــديــــنـــة ــــديــــنـــة الــــشـــجــــاعــــة.. ا ا

وصل . والتاريخية. وحفظ الله ا
—UD « W œU

بـعـد ان تـركـتـنـا امتـعـتـنـا في اجملـمع
الـســيــاحي حـيث ســنــقـيم  تــوجـهت
اجملمـوعة الى دار الـتـربوي واخملـتار
ـولى. لــتــنـاول احلـاج عــبــداحلـافـظ ا

طعام اإلفطار الرمضاني .
ـادبة فـاجـأة ان يـنـظم الى ا وكانـت ا
االب رائــــد عـــادل  رئــــيـس كـــنــــائس
ــوصـل. عــلى مـــائــدة االفـــطــار كــان ا
ـسـيـحي. كـانت ـنـدائـي وا ـسـلم وا ا
ّة ) عراقـية جـميلـة االلوان . اهديت )
للحـاج عبداحلـافظ ولالب رائد بعض

ما احمل من منشورات مكتبــــــتي .
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بــعـد االفــطــار  كــنت عــلى مــوعـد مع
االعالمي الصـديق ذواليـزن اجلوالي.
ـة . حـيث ومـعه تـربـطـنـي عالقـة قـد
عمـلـنـا سويـة في نـهـاية الـسـبعـيـنات
اضي ومطلع الثـمانينـات من القرن ا
 في الدار الوطنية للتوزيع واالعالن.
كـــان ابــــو ســـيف مــــديـــر فـــرع الـــدار
ـوصل.عـقب االفـطـار  الـوطـنـيـة في ا
قصدني الـصديق ذوالـيزن وتوجـهنا
نحـو مـضـيف قبـيـلـة اجلوالـة . هـناك
كنـا في لـقـاء مع االديب عدي مـحـمود

حـامــد  رئـيـس الـقــبـيــلـة. واالعالمي
الــصـديـق مـحــمــد فــارس الــشــيـتي .
وجـدتـهـا مـنـاسـبة ان الـقـي كلـمـة في
جتـــمع البــنـــاء الــقـــبــيـــلــة حـــضــروا
االمسـيـة . في كـنـيـسة الـبـشـارة ح
الـتـقـيتُ االب رائــد عـادل في االفـطـار
الرمـضـاني مـسـاء بـوم الـسبت االول

»d  ‚—U  ≠ œ«bG

بــعــد أيـام مـن دخـول االنــگــلـيــز الى بــغـداد
حــيث دخـلـوا يـوم 1917/3/11وهـي دخـلت
بغداد يوم 4/16 من نفس السنه كسكرتيرة
شــرقـيــة وكــانت الـشــخــصـيــة الــثـانــيـة في
االدارة االنـــگــلـــيــزيـــة بــبـــغــداد واالولى في
تـكـوين احلـكم الوطـني بـبغـداد بـعد انـتـهاء
احلـكـم الـعـثـمـاني فال يـتـقـدم عـلـيـهـا سـوى
الــشـخـصــيـة االولى في االداره االنـگــلـيـزيـة
بـبغداد وهو السيـر برسي كوكس ومعروفة
في حـبها لبـغداد وحبها لـلحاج ناجي رضا
الــكـرادي الـذي تـعـرفت عـلــيه عـنـد زيـارتـهـا
لــبـسـاتـ ومـزارع الــكـرادة  وهـو يـفـلح في
مـزارع وبسات اجلـادرية فنقـلته الى بلدية
الـكـرادة ثم الى بـلـدية بـغـداد ثم الى مـرتـبة
ان في تاربخ الـباشوية ثم نائـباً في أول بر
بــغــداد وهــو اجملـلـس الـتــأســيــسي لــســنـةُ
1924 وقـد خصصت له الكثـير في رسائلها
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الـتي  نـشـرهـا ومـنـهـا هـذه احلـادثة ال بل
ـا عــادت الى بالدهـا انــگـلـتــرا  سـنـة انــهـا 
1925 بـعــد اتـمـام عـمـلـهـا و بـعـد قـضـاءهـا
ثـمان سـنوات في بغـداد لم تسـتطيع الـبقاء
هــنـاك وفـراق الـكــرادي نـاجي رضـا وعـادت
س بــيـل الى بــغـداد مــرة ثــانــيــة بــحــجـة ا
تـحف   وكـان موعد االشـتراك في افـتتـاح ا
س بـيل في بـغداد ـوت بـبـغـداد لـتـمـوت ا ا
يــوم 1926/7/12 قــريــبــاً من احلــاج نـاجي
ــقــبــرة اجملــاورة رضــا لـــيــتم دفــنــهـــا في ا
لـكـنـيـسة االرمن فـي ساحـة الـطـيران والزال
قــبـرهــا مـوجــوداً حـيـث مـررت به قــبل ايـام
وكـأنـهــا تـقـول فـلـتـكن بـغـداد ولـيـكن مـوتي
وقــبـري قـريب من امـاكن احــبـهـا وشـخـصـاً

صديقاً لي هو احلاج ناجي رضا.
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قـلــنـا ان ذلك ورد في رسـائـلـهـا ومـذكـراتـهـا
وكــمــا  نـشــرهــا مع رسـائـل  كـثــيـره دون
الــتــفــات الى مـا حتــويه هــذه الــرســالـة من
مـعان عظيمة وكمـا نشر الرسالة مع رسائل
لـــهــــا الـــدكـــتـــور عـــلـي الـــوردي في اجلـــزء
الـسـادس من كـتـابه حملـات اجـتـمـاعـية دون
ادراك ألهـمـيـة هـذه الرسـالـة وبـدون تـعـليق
س بـيل لعـدم اطالعه على عـلى مـا كتـبته ا
س ببل اذ مـسيـرة االثن احلـاج ناجي وا
س بــيل في رســالــتـهــا يـوم ــا كــتـبــته ا
س بــيل-لــزيــارة 1924/5/21) ذهـــبت - ا
عـزيـزي - وتـقـصـد زيارتـهـا لـلـحـاج ناجي
عـزيـزهـا- فـوجدته في هـيـاج مـكـبوت النه
متأكد بأن دوره التالي - أي االغتيال بعد
- مـحاولة اغـتيال نـائب ألنه نـائب أيضاً
ويــقـول احلــاج نـاجـي لـلــمس بـيل ان كل
انــــســـان يــــظن حــــصـــول ذلـك له اي انه
س بيل ; ذهبت يـتوقع اغتيـاله وتقول ا
الـيه في الـكرادة وحاولـت تسلـيته لـكني
عـنـد عـودتي - من الـكـرادة  الى بـغداد-
كـــنت قـــلـــقـــة عـــلـــيه جـــداً  فـــأتـــصـــلت
بـكورنوالـيس - القائـد االنگلـيزي- لكي
يـحـيط احلـاج نـاحي رضا بـحـمـاية من
الشرطه واذا لم يفعل ذلك اي لم يحاط
حـاج ناجي رضا بحمـاية شديدة فأني
ـس بـيل-  ســأذهب الى احلـاج - أي ا
نــاجي وأســكن مــعه وال اســمح لـه بـاجمليء

الى بــغــداد إال مـعي وأتــفـقــنـا عــلى انـهم ال
يـطلـقون عـليه الـنار مـا دمت انا مـعه أي ما
س بـيل سـاكـنة مـع الـكرادي نـاجي دامـت ا
رضـا فهـذه الرسـالة واضـحة في الـعالقة ما
س بــيل واحلــاج نـاجي رضــا ومـدى بــ ا

خـوفها عليه
بـــدلــيل تـــطــلب

من الـقائد البريطـاني (كورنو اليس) حماية
احلـاج نـاجي  بـحـيث تـهـدد بـالـسـكنـى معه
اذا لم تـــتــوفــر احلــمــايـه وان كــان هــدفــهــا
الـسـكنى مع احلـاج نـاجي  فعالً وال حتـتاج
ـذكـرات الـى مـزيـد من الـتــفـصـيل  ووردت ا
ذكراتـها  ولـيس بكتـابة كاتب بـخط يدهـا 
آخـر وتبـ مدى حـبهـا للـرجل والطريف ان
س بــيل عـنــدمـا اكــمـلت عــمـلــهـا بــبـغـداد ا
وغــادرت الى لــنـدن ســنـة 1924 لــكــنــهـا لم
تــسـتـطـيع الـبـقــاء في لـنـدن اال  عـدة أشـهـر
فتركت لندن لتعود الى بغداد بحجة افتتاح
ــتـحـف لـتــمـوت قــريـبــة من احلــاج نـاجي ا
وءلم وبـغـداد التي احـبـتهـا بشـكل كـبيـر وا
ان مـن كـتب عن تـلك الـفـتـرة لم يـتـطـرق الى
الـعالقـة بـ االثـن حـتى الـدكـتـور الوردي

س بيل الـذي اورد هذا اجلزء من مذكرات ا
وعـلى الـرغم مـن ذلك يـدخل في اخـتـصاصه
س بــيل بــاحلــاج نـاجـي  كـونه اي عـالقـة ا
ــنـاسـبـة  ســيـاسـيـة عــالم اجـتـمـاع اورده 
ولـيس اجتمـاعية اي الـعالقة ب نواب اول
ا فـيهم احلـاج نـاجي والتـصديق ـان  بـر
ـعـاهـدة الـبـريـطـانـيـة حـيـث كان عـلى ا

عـنوان مـقالـتة ( مـحاولـة اغتـيال)
وبــــعـــدهــــا يــــذكـــر تــــعـــرض
الــنـائـبـ عـداي اجلـريـان
وســـــلــــمـــــان الــــبــــراك
الـنـائـب عن مـديـنة
احلــلــة الـى هــجـوم
مــســلـح ومــحــاولـة
ـا ادخل اغــتـيـال 
الـــرعب في قــلــوب
الــنــواب  االخــرين
ـا فـيـهم الـكرادي
نـــاجي رضـــا  يــوم
1924/4/20 اذ اعلنا
الــنــائـبــان تــأيـيــدهــمـا
لـلـمعـاهـدة وكيـفـية الـقاء
الـقـبض على عـدد كبـير من
ن يــرفـضـون وجــهـاء بــغـداد 
عاهده منهم داود السعدي وشفيق ا
نـوري الـسعـيـدي وعلي مـحـمود الـشيخ

عــلي وعــوني الـنــقــشـلي وغــيــرهم دون ايـة
س بــيل لــلــحــــاج اشــارة الى مــا فــعـلــته ا

ناجي .
س بــيل عــلى احلـاج امــا كــيـفــيــة تـعــرف ا
ـكان وجوده  في نـاجي رضا فذلك يـتعلق 
الـكرادة ( او كلـواذى) .كما كـانت تسمى في
الـعـهـد الـعـبـاسي حـيـث ان لـلـكـرادة اهـمـية
ســيــاحــيــة من بـســاتــ ومــزارع وخــضـرة
ودجــلــة يــحـيط بــعض امــاكــنــهـا مـن ثالثـة
س بـيل تـأتـي الى الـكرادة جـهـات وكـانت ا
بـشكل مستمر مـرة بجوادها واخرى بزورق
لـتقـضي اوقات جـميـلة فـي بسـاتيـنهـا فكان
س بيل التي جتيد الـلغة العربية مع لـقاء ا
احلــاج نـاجي رضــا فـنـشــأ بـيــنـهــمـا عالقـة
ــوت اذ كــان لـلــحــاج رضـا اســتــمـرت الى ا
شـاتل بالبسيط من بـستان يتـولى جتهيز ا
زهـور اجلــادريـة حـيث الـبـسـتـان الـذي كـان غالف الكتاب

الـعاصـمة مـوضحـاً أن (هنـاك شركات
ـــئـــات خــــاصـــة تـــوفــــر فـــرص عـــمـل 
األشـخاص كعمال في خـدمة التوصيل
الـبضائع خملـتلف القـطاعات الـتجارية
ولـــيس لــلــمـــطــاعم فــحـــسب خــاصــة
الــتـجـار الـذين يـعــتـمـدون عـلى مـواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي مـثـل فـيـسـبوك
في الـترويج لبـضاعتهم والـذين غالباً
مـا يكـونون بحـاجة إلى عمـال توصيل
الــبـضــائع إلى الـزبــائن مــا يـجـعــلـهم
يـــلـــجـــأون إلى الـــشـــركـــات اخلـــاصــة
ئات بـتوظيف العمال وهـذا ما يوفر ا

من فرص العمل للباحث عنها).
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واطن غـالب سعدون مـن جانبه يـرى ا
من ســكـنـة حـي الـقـادسـيــة في بـغـداد
ويــعـمل مـحـاسـبــا أن (خـدمـة إيـصـال
ـنـزل تُــعـد إيـجــابـيـة الــبـضـائـع إلى ا
كـــونـــهــا ذات جـــدوى وتـــتــمـــاشى مع
مـتـطلـبـات الـعصـر حـيث بات بـإمـكان
ـواطن شـراء كل ما يـحـتاجه خملـتلف ا
الـــســـلع بـــعـــد االطالع عـــلى أســـعــار
ـنـشـورة عـلى صـفـحات ـعـروضـات ا ا
مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي وخـاصة
فـيـسـبـوك الـذي تـنـتـشـر فـيه صـفـحات
حملـــال جتـــاريــة وشـــركـــات تـــتــعـــامل
حتــديــدا مـع هــذه اخلــدمــة وال يــوجـد
لـديهـا مقـر خاص لـلبـيع). وعن أسعار
الــتـوصــيل ذكـر ســعـدون أن (األجـور
الـــتي تـــفـــرض من قـــبل الـــبــائـع عــلى
ــشــتـري تــتـراوح مــا بـ 5 إلى 10 ا
آالف ديــنـار وفي أغـلب األحــيـان يـقـوم
ــشــتـري بــإعــطــاء الـعــامل إكــرامــيـة ا
(بقشيش) في حال لم يكن هناك أجور
مـفروضة من قبل الـبائع) الفتاً إلى أن
ســعــر خـدمــة الـتــوصــيل قـد يــخــتـلف
سافة سافة فكـلما كانت ا بـاختالف ا
أبـعـد أصـبـحت أجـور الـتـوصيـل أعلى
وقـد تـصل إلى 15 ألـف ديـنار.ويـرجح
إمـكـانـيـة زيـادة انتـشـار هـذه الـظـاهرة
ن يـخـشى كـونــهـا تـوفـر الـطـمــأنـيـنـة 
ــــنــــزل بــــســـبـب ســـوء اخلــــروج من ا
الــوضع األمـني كــذلك تـخــتـزل الـوقت
شتري كما واجلـهد لكل من البائـع وا
تـقـلل من الـزحـام اخلـانق الّـذي تـعاني
وأوضـح أن (أكـثر مـنـه شوارع بـغـداد 
ــهـنـة هُـم أصـحـاب الــعـامــلـ بــهـذه ا
ــتــاجــر الــصــغــيـرة ــطــاعم وكــذلك ا ا
(سـوبر مـاركت) ومن خاللـها انـتشرت

.( الفكرة شيئاً فشيئاً
ودعــا إلى (عـدم إســاءة اسـتــغالل هـذه
اخلـدمة كونـها ظاهـرة جديدة تـستحق
الــدعم ألنـهــا في احملـصـلــة الـنـهــائـيـة
ــواطـن واالقــتــصـــاد احملــلي تـــخــدم ا
وتـخـلق بـيـئة تـنـافـسـية بـ الـشـركات
واطن واالهم قدمة إلى ا والـعروض ا
انــهــا وفــرت فـرص عــمل لــلــكــثــيـر من
الـشـباب الـذين يـعانـون الـبطـالـة وعدم
الـتـعـيـ رغم انهـم يحـمل الـعـدد مـنهم
شـــهـــادات جـــامـــعـــيـــة). مــشـــيـــراً إلى
(ضـرورة تعـميم هـذه التـجربـة على كل
احملــال الـــتــجــاريــة والــشــركــات الــتي

واطن). تتعامل مباشرة مع ا
ــواطــنـــة حــنــان الـــعــتــاب وهي أمـــا ا
ـصــارف احملــلــيـة مــوظــفــة في أحــد ا
تُـفضل أن (تتسـوق بناتهـا األربعة عبر
اإلنـــتــرنت أو طــلب مـــا يــرغــ به من
ــطـاعم عـبـر خـدمــة (الـدلـيـفـري) وإن ا
كـان هـنـاك زيادة في الـسـعـر) وأضافت
فـي حديثهـا لـ ( الزمان ) أن (األمر بات
يــتـعــلق بــحـيــاة بــنـاتــهــا مع انـتــشـار
اخلــطف والـقـتل الــذي أصـبح ال يـفـرق
بـــ رجـل وامــرأة وبـــريء أو مـــسيء
كــذلك انــتــشــار االوبــئــة مــثـل كــورونـا
وتـفـشيـها فـي عمـوم منـاطق الـعاصـمة
وايـضــا احـيـانـا مـعـانـاتـنـا من احلـظـر
الــشـــامل واجلــزئي هــو االخــر اضــاف
اعـبـاء عــلى تـنـقـلـنـا انـا وعـائـلـتي رغم
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تــشـهــد الـعــاصــمـة الــعـراقــيـة بــغـداد
انـــتــعــاش ظــواهـــر جتــاريــة جــديــدة
ـــتـــردي فــــرضـــهـــا الــــوضع األمـــنـي ا
والــظــرف الـــصــحي بــســبب جــائــحــة
كـورونـا لـتـظـهـر بـقـوة مـهـنـة توصـيل
ــــــشــــــرب ــــــاكل وا الــــــبــــــضــــــائـع وا
(الـدلــيـفـري)في مـخـتـلف مـدن وأحـيـاء
الـعاصمة في مجـاالت جتارية وخدمية
طاعم التي عـدة دون أن تقتصـر على ا

كانت اجملال الرئيسي لهذا النشاط.
هـنة إال أنـها تـمثل ومع حـداثة هـذه ا
فـــرصــة لـــتــحـــقــيـق أربــاح ومـــكــاسب
جتـاريـة لـلمـنـتفـعـ مـنهـا خـاصة في
ظـل تـراجع فـرص الـعـمل في قـطـاعـات
عـدة بــالـبالد وخـاصـة في ظل انـتـشـار
وبـــاء كـــورونــــا الـــذي حـــد من تـــنـــقل
االشـــــخـــــاص والـــــعـــــوائـل وفـــــرضت
االجــراءات الــصـحــيــة اغالق غـالــبــيـة
ــطــاعم الــدرجــة االولى والــشــعــبــيـة ا
مــعـتـمـدة عـلى الــتـوصـيل اجملـاني من
ـطـاعم الى بيـوتاتـهم وامـاكن عمـلهم ا
تــفــادي لالصــابـة بــالــوبـاء  بــالــتـالي
وفــرت خـدمـات الـدلـيــفـري فـرص عـمل
جـديـدة لـلـشـبـاب الـعـاطـل عـن العـمل
كـما يؤكد مـواطنون في احاديث لهم لـ
(الــــزمـــان) ويـــقــــولـــون ان ( خـــدمـــات
التوصيل في عموم بغداد واحملافظات
سـنـحت الـفـرصـة لـلكـثـيـر من الـشـباب
ايـجـاد عـمل لـهـم يكـسـبـون مـنـه الرزق
احلـالل من خالل اسـتـخـدام دراجاتـهم
الــنـاريـة وبــعض الـسـيــارات اخلـاصـة
ـواطـنـ والــتـكـتك اليــصـال طـلـبــات ا

لـبـيـوتـهم وامـاكن عـمـلـهم مـقـابل مـبـلغ
رمــــزي يــــتــــقــــاضــــونه مـن اصــــحـــاب
ــــســــؤولــــة عن تــــوزيع الــــشــــركــــات ا
الـبضـائع اخملتـلفـة للـمواطـن مـااتاح
ايـجـاد فرص عـمل لـلكـثـير مـن الشـباب

العاطل عن العمل ).
ويـقـول محـللـون اقتـصاديـون إن (عدد
الـعــامـلـ في هـذا الـنـشـاط الـذي كـان
مـحدودا في السابق يتـنامى يوماً تلو
اآلخــر خــاصــة أن هــنــاك الــكــثـيــر من
سـكـان بـغـداد ال يـسـتـطـيـعـون الـتـحرك
بـحـريـة خـشـيـة عـلى حـيـاتهـم وأسرهم
نـتيجـة واقع أمني متـدهور الى جانب
انــتــشــار وبـاء الــكــورونــا واالجـراءات
الـصـحـيـة الـتي فـرضتـهـا خـلـيـة االزمة
ـواطـنـ الـتـنقل ومـنـعت الـكـثـيـر من ا
وفــرض احلــظــر اجلــزئي اوالــكـلـي مـا
يـجـعلـهم يـفضـلون الـتـسوق عن بـعد)
ــواطن الــشــاب عـادل وهــذا مــا اكــده ا
يـــوسف وهــو صـــاحب مـــتــجــر لـــبــيع
احلــلـــويــات في بــغــداد والــذّي يــوفــر

خدمة (الدليفري) لزبائنه.
وقـال سامان عبد الله إنّ ( هذا النشاط
الـتجاري اجلديد ظاهرة حضارية وهو
ـنـفـعـة بــنـفس الـوقت يـوفـر اجلــهـد وا
ــشــتــري)  لــكـال الــطــرفــ الــبــائع وا
مـشيرا إلى أن (انتشار اإلنترنت ساهم
في انــتـعـاش هـذه الـظـاهـرة في بـغـداد
وكــذلك في بــاقي مــحـافــظـات الــعـراق
حــيث أصـبح الـتـســوق عـبـر اإلنـتـرنت

.( ستخدم متاحا للكثير من ا
ويُـقدر عبد الـله عدد العامـل في مهنة
ــئــات عــلى مــســتـوى (الــدلــيــفــري) بـا

امــتالكــنـا ســيــارة فـفــضــلـنــا خــدمـات
الـتـوصـيل كـونهـا سـريـعة ومـضـمـونة
وآمـنة ).واشارت الى (الطمـانينة التي
نـحس بهـا عنـد اعتمـادنا عـلى خدمات
الــتــوصـــيل إذا مــا قــارنت بــ قــلــقي
وخــوفي عـلـيــهن في حـال تـعـرض أي
مـنـهن للـحـوادث اليـومـية أجـد أن هذه
اخلــدمـة تـوفـر لي الــطـمـأنـيــنـة مـقـابل
مــبـلغ رمـزي يـقل عن 40 الـف شـهـريـاً
هي أجـور توصيل ما تـطلبه بناتي من

سلع وماكل ومشرب).
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وابـتكـر النـقل اخلاص والـعام خـدمات
الـتـوصيل اجلـماعي من مـناطق بـغداد
الـــبــــعـــيـــدة الى الـــوزارات والـــدوائـــر
والـكـلـيات لـتـوفـر لـنا فـرصـة الـوصول
بـاسـعـار رمـزيـة مـنـاسـبـة وبـالـعـكس 
هـذا ما اشـار اليـه حسـ مزبان ( ارى
ان وزارة الـــــنــــقـل الــــعـــــام واخلــــاص
اعــتـمــدت نـظــام الـتــوصـيل اجلــمـاعي
بــــواســـطــــة بــــاصـــات نــــقل الــــركـــاب
احلـكــومـيـة واالهـلـيـة تـقـوم بـتـوصـيل
ـوظـف والـطـلبـة من اماكـن سكـناهم ا
الـى دوائـرهم وكـلـيـاتـهم بـشـكل يـومي
ـواطن وبــاجـور مــنـاســبـة)  ويـقــول ا
يـحيى االسدي موظـف في امانة بغداد
( ان الــنـقل اجلــمـاعي يــنـقــلـنـا بــشـكل
يـــومي صـــبــاح كل يـــوم من مـــنــطـــقــة
بـــســـمـــايـــة بـــبـــاص مـــبـــرد وآمن الى

دوائـــــرنــــا  بـــــشــــكـل مــــريـح وســــريع
ويـــعــيــدنـــا الى اجملــمـع بــاســرع وقت
ـبادرة من وزارة مـقـابل اجور رمـزية 
الـــنـــقـل واحـــيـــانـــا مـــبـــادرات بـــعض
اصـحـاب الـنـقل اخلـاص وهـكـذا نؤمن
وصـــولـــنـــا الى دوائـــرنــا بـــشـــكل آمن
وسـريع واتـمـنى ان تـفـعل وتـدعم مـثل
ــبـــادرات الــتي تــخــلــصــنــا من هــذه ا
االخـــتـــنــاقـــات وعـــطالت ســيـــاراتـــنــا
واحلــــوادث الســـامح الــــله لـــنــــضـــمن
وصـــولــنـــا وعــودتـــنــا بـــشــكـل ســريع

ومقابل اجور مناسبة جدا) .
ـوظفـة دالل طارق تـقول ( ان خـدمات ا
التوصيل اجلماعي من منطقة بسماية
الـى وزاراتنـا ودوائرنـا هي واحدة من
ــمــتـازة الــتي تــقــوم بــهـا اخلــدمــات ا
وزارة الــنــقل او الـنــقل اخلــاص حـيث
تــؤمن لــنــا الــوصــول االمن والــســريع
وتـقلص صرفياتنا اذا ماحسبناه على
صرفيات الوقود والعطالت واحلوادث
الـطـارئـة واالهم انك مـرتـاح الـبال رغم
الــطـــوار الــتي قــد حتــدث كــاحلــظــر
ــفــروض صــحــيــا او امــنــيــا لـنــصل ا
ونـعـود الى بيـوتـاتنـا امنـ مـطمـان
وهـي خـطـوة جـبـارة يـجب االسـتـمـرار
بـــهــا لـــتــخــلـــصــنـــا من جـــشع بــعض
اصـحـاب الـتـكسـيـات وحـوادث الـطرق
وتـــــاخــــر وصــــولـــــنــــا الـى دوائــــرنــــا

ومدارسنا).
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من ايـــــار.  وحــــ اهـــــديــــتُـه بــــعض
مـنشـورات مـكـتـبـتي عـلى هامـش تلك
االمسية  كـنت استعـيد مشـاهد لهذه
ـوصـلـيـة الـكـنـائـسـية . الـشـخـصيـة ا
وبـالــذات وقـائـع الفـتــة تـركــزت حـول
ـتـمـيـز وهـو يـلـقي كـلـمـة امـام ادائه ا
قـداسـة الــبـابـا عـنـد زيــارته حملـافـظـة

شاهدين  ان لم نقل نينوى. معـظم ا
جميعهم  توقفوا عند شخصية االب
وصل  رائد عـادل  رئيـس كنـائس ا
وهو يلقـي كلمة الـكنائس امـام البابا
 ونــقل فــضــائي الى جــمــيـع انــحـاء
العالم. لذلك كنت حـريصا على تكرار

اللقاء به . وهو ما حصل.
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قــبـل مــنـــتــصف نـــهــار يـــوم االحــد 
الـثـاني من مـايس  كـانت اجملـمـوعـة
تزور كنيسة البشارة  مقر عمل االب
رائد . الكنـيسة دمـرها داعش واعيد
تعـميـرها . مجـددا كنت فـي لقاء االب
رائــد . كــارزمــا مــســتــقــبِــلــة. ونــبـرة
خـطـابيـة الفـتـة . كـانت قـاعـة كـنـيـسة
الـبـشـارة تـشــهـد حـضـورا مـتـنـوعـا .
وانهمك االب في اللقاءات واالستماع
لـلـزائـرين . عـنــدهـا تـوفـرت الـفـرصـة
حلوار مع االب رائد حـول تعـزيز قيم
ــست لــديه الــتــســامح والــتــعــايش. 
وثــقــافـة ــا يــتــحــدث عـنـه  ــامــا   ا
عــامـة. اســتــمـعتُ الــيه . والــتــقـطــنـا
الصـور الـتذكـاريـة . ودعنـا االب رائد
عادل بـحـــــــفاوة كـالـتي استـقـبــــلـنا
وصل العظيمة .. وداعا والى بها . ا

لقاء .

جـوار جامـعة بغـداد احلاليـة واحلاج ناجي
من مـــوالــيــد الــكــرادة وكــانت وفــاته ســنــة
1950 وكــان لـلـحـاج كـرود تـتــقل لـبـسـتـانه
س بـيل ـاء من نـهـر دجـلـة وا ومـزروعـاته ا
ــنـطــقـة عــشــقت بـســاتـ هــذه ا
واهـل الـــــــــكـــــــــرادة ومن
ســكـنــهـا حــيث يـروي
الــــــبــــــعض مـن اهل
الــــكـــرادة تـــنـــاول
ــس بــــــــــــــــــيـل ا
الــــطــــعــــام مع
احلـــــــــــــــــــاج
نـاجي عـند
حــضـورهـا
مــــــــــــــــراراً
وانـه كـــــان
يــقــصــدهــا
فـي مـقــرهـا
لـــزيــارتـــهــا
بـــــبـــــغـــــداد
حــــــــــــــتـى ان
عـالفـــتـــهـــمـــا
وصــــــــلـت الى
ـــــلك فـــــيــــصل ا

االول. 
ـعـاهدة واذا كـانت ا
الـبريـطانيـة العـراقية هي
الـــــســــبـب في  مـــــحــــاوالت
االغـتـيـال الـسـابقـة وخـوف الـنـواب اعـضاء
ـا فـيـهم احلـاج ناجي اجملـلس الـتـأسـيس 
عاهدة للتصويت حصلت رضا فعند طرح ا
ـوافقة علـيها من نواب اجملـلس والعجيب ا
ان الــكــرادي احلــاج نــاجي لم يــكن مـن بـ
عاهدة البريطانية العراقية ـوافق على ا ا
فـقــد امـتـنع عن الـتـصـويـت وعـنـد مـقـابـلـته
س بـيل واراد تقد اعـتذاره لعـدم تأييده ا
ـــــس بــيـل تــســــــــلــيه ـــعــاهـــدة أخــذت ا ا
ووعـدته بـزيارته في بـيته لـتتـنـــــاول طـعام
الــعــشـاء مــعه فــوق الـســطح وحتت اشــعـة
الـقـمـر!? فـيـا له من مـكـان اخـتـارته لـلـعـشاء
ن يـشاركـها الـعشاء وطـوبى للـكرادة وما و
قــدمــــته مـن عـشــاء لـلــحـبــيـبــ الـكــــرادي

واالنــــگليزية .
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لــيس أغـلى مـن الـدم شيء  ولــيس بـعــده شيء  هـو آخــر الـدواء  وعالج مـا ال
ـنـظـومـة الـتي دواء له  لم يــسـيل دم في تـاريخ الـشـعـوب واحلــكـام  اال وزالت ا
خرج عـليها الشعب  أو سقط حكم الديكتاتور  وسجل الطغاة حافل كما سجل
الـشعـوب احلـية . في تـشرين 2019 خـرج الشـعب في تـظاهـرة هي األكبـر عدداً
ـعاصـر  من أجل تصـحيح مـسار  وتـعديل واألطول زمـناً  في تـاريخ الـعراق ا
اعـــوجــــاج  وتـــقـــو انـــحـــراف  وإصالح فـــســـاد  خــــرج من اجل الـــكـــرامـــة
واالستـقالل والـسـيادة  تـظـاهـر من أجل عـيش كـر بعـد أن أُذل أعـزت الـقوم 
وجاعت بـطـون  وعرت اجـسـاد  وخوت خـزائن  لـيس لقـلـة اخليـرات  وتراجع
الـواردات  وشح الـثــروات  ولـكن لـتـفـشي الــفـسـاد  وشـيـاع احلـرام  وغـيـاب
افـيـات  فـتسـيـد الـغث وغـاب السـمـ  وراح الـعـراق مثالً الـقـانون  وهـيـمـنـة ا
لـلـفــسـاد والـظالمـات واخـتـالل الـتـوازنـات  بل راحت جتــربـته في اخلـروج عـلى
ـستـبـد جـرس إنـذار لـكل الشـعـوب الـبـاحـثة عن احلـريـة  فـقـد تـكاتف الـظـالم وا
تخلف  الغني والـفقير  القريب والنائي على افشال تطور وا العـالم واإلقليم  ا
جتـربــته  وعــرقـلــة مــسـيــرته  وتــشــويه مـســاراته  مــرةً بـاســتــهـداف نــســيـجه
االجتمـاعي بإثارة الفتنة الطـائفية وثانية بتقـسيم الشعب ملل ونحل على أساس
ال والتاريخ  وأخرى بدعم الهوية القومية  وثالثة بتمك من شح عليه اجلاه وا
الـفـاشل الفـاسـد وقـبـر النـزيه الـقـادر  واحلـصيـلـة فـقـر وبطـالـة وفـشل وفـساد 

وتشويه سمعة ومساس تاريخ . 
ـظلـوم  وتصدى الـفقـير  واستـشهـد األبي  وتقدم لقـد انتفض احلـر  وخرج ا
ـتـشرع  فـكـان النـتـاج سقـوط حكـومـة  وحل مجـلس  وتـشريع الـعـالِم  وقاد ا
قـانـون انتـخاب  وسـقـوط حاجـز  ويـقيـناً أن الـتـصحـيح يـستـغـرق  والتـصويب
يــسـتـلـزم  والـبـنــاء يـأخـذ  جـهـد ووقت وتــضـحـيـات  ويـقـيــنـاً أن طـريـقه وعـر 
وعقـــــباته كبيرة  ومناوئيه كثر في تزايد  فاحلق صعب عسير  والباطل سهل

يسير . 
لـقـد راح احلـديـث يـدور الـيـوم عن وأد االسـتــحـقـاق األكـبـر  االســتـحـقـاق الـذي
سالت من أجـله دماء  وقُـدمت على طريـقه ارواح  فشُـرع له قانون  واسـتُبدلت
الستـكماله مـحكـمة  وحُل مجـلس  والالفت أن اجلمـيع يتـحدث عن االستـحقاق
الـقادم  ويُـمـني النـفس عمـا سيُـحدث من تـغـييـر  وما سـيحـقق من مكـتسـبات 
وما سـيبدل من وجـوه  وما سـيعيـد من توازنات  بـلحـاظ أن ال طريق اكثـر أمناً
واطن  من صـنـدوق االنـتـخاب  إذا اسـتـقـبل اخلـيار لـسالمـة الـوطن  وحـيـاة ا
ــقـدرات الــشـعـوب بــحـريــة ونـزاهــة  ولـيس اخــطـر مــنه إذا مـا جــرى الـتالعب 
وخيـارات الناخب  فقـد تصارعت شـعوب  وتناحـرت قوميات  وتـقاتلت طوائف
 وتقـسمت بلدان  وجتـزأت أوطان  بسبب التالعب بـخيارات شعب حر  ودون
شك أن اخلطـر األكبـر من التزويـر  قتل األمل  ووأد الـتطلع  وتـغييب اإلرادة 
بـتـرحـيل اسـتـحـقــاق سـالت من أجل بـلـوغه دمـاء  وتــرمـلت نـسـاء وتـيـتم أطـفـال
وأشـبـال  وبالـقـطع أن الـتـأجيل ال يـعـني تـرحـيل االزمة بل تـبـكـيرهـا  فـقـد سأم
الشـعب  وتقطـعت به السـبل  وتراجعت عـنده اخليـارات  حتى ظن أن اخلروج
ـوت عـلى طـريق احلـريـة غـايـة عـلى الـظـالم اســلم  ومـقـارعـة الـقـائم افـضـل  وا
اجلود  ويـقيناً أن هنـاك من راح يجمع احلطب ويـحشد الوقود  ويـقرب النيران
 ال بـغـاية الـتصـحـيح  ولكن بـقـصد الـنيل مـن البالد والـعبـاد  فـقد ظل الـعراق
ــأجــور قــائم مــتـــهــيب في كل زمــان ومــكــان  وفي عــصـي  والــشــعب أبي  وا
االختـبار يُكـرم أو يُهان  فـلكل مجـتهد نـصيب  ولكل عـامل أجر  فمـا طال أمد
حاكم في الـسلطة إال لعدله  وما زال حـكم مستبد اال لظـلمه  قد يسكن الشعب
ستبد  ويُسـاير القائم  لكن التـاريخ يُدلل على أن حكم الظالم أوهن  ويُهـادن ا

من خـيط الـعـنـكـبـوت  فـإمـا حـكم مـسـتـتـب مـسـتـقر  وإال
فزواله أولى مـن بقاءه  فالسلطان عـند احلكيم وسيلة 
وعنـد غيره غـاية  وسبـحان من ال يرحل  ولـكن شتان
بـــ راحل وراحـل  ذاهب يـــخـــلـــده الـــتـــاريخ  وزائل
ن رضي عنه تالحقه اللعنة الى يوم يبعثون  والعاقبة 

الشعب  فرضا عنه الله والتاريخ .
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قمية الدينار ب الثراء والفقر
ـنـافذ ـكن عالجه او تـخـفـيـفه عن طـريق الـسـيـطـرة عـلـى (ا ـوازنـة كـان  عـجـز ا
احلـدوديـة مــزاد الـعـمــلـة نـزيـف الـعـمــله الـضــرائب الـفـســاد .....) والـتي لم
ـنتفـع وهم عدد قـليل جدا تستـطع احلكومـة السيـطرة عـليهـا ومنع ومحـاسبة ا
ــنــافـذ ــؤسف ان (ا (مــئــات) واثـرت عــقــاب كل الــشــعب بــقــرار الـتــخــفــيض وا
احلدوديـة مزاد العـملـة نزيف الـعملـة الضـرائب الفـساد ....) لم يطـرا علـيها
اي اصالح ملـموس بل فرق سعر صـرف الدوالر (البنك والسـوق) زاد اكثر بعد
التـخفيض (علـما ان العراق الدولـة الوحيدة الـتي تعاني من هـذا الفرق في سعر
الصـرف مقارنة بـاالردن ومصر وتـونس وكلهـا اقتصـادات ضعيـفة معـتمدة على
نـتـجـات احملـلـية ـسـاعدات) االسـتـيـرادات بـقت عـلى حـالـها تـقـريـبـا واسـعـار ا ا
عـبـأه النـوعـية اجلـيـدة كانت ـيـاه ا ارتـفـعت اكثـر من ارتـفاع الـدوالر (خـذ مثال ا
1250ديـنار يعـني دوالر واحد صارت 1500 ديـنار يعـني اكثر من دوالر واحد
وهذا مـنتج متـاح ورخيص واليـحتـاج تصـنيعه الـى كلف عالـية) عـلمـا ان السوق
ـئة) تقريبا بسـبب اجلائحة فكيف اذا عمل بـكل قطاعاته يعمل ب (25-   50 با

بكل طاقته. 
ـتضرر هذه االسـئلة حتـتاج الى اجـابات واضحـة ومقنـعة وحـلول مدروسه الن ا
ي الـدخل وهم الـوحـيــد من الـتـخـفــيض هم الـنـاس مــتـوسـطي ومـحــدودي وعـد
ـئة ـ واكـثـر من الـشـعب. اما تـوزيع مـفـردات الـبطـاقـة الـتمـويـنـية ـثـلون  90 بـا

: مرت بالشهر هذا هدر واضح للمال العام لسبب
1- نـوعـيـة مــفـردات الـبـطــاقـة الـتـمــويـنـيـة رديــئـة واغـلب الـعــوائل تـقـوم بــبـيـعـهـا

واستبدالها بنوعيات اكثر جودة.
2- مـفردات الـبطـاقة التـمويـنية احلـاليـة مرة بـالشهـر تقـريبـا كافيـة اذا افتـرضنا

استهالكها من قبل العائلة.
الـنـتيـجـة امـا تبـقى مـتـكدسـة عـنـد الوكـيل او تـبـاع بـالسـوق بـارخص االثـمان او
ترمى. لـذلك على وزارة التـجارة اما زيـادة مفردات الـبطـاقة التـموينـية وبنـوعيات

جيدة او اعطاء مبالغ مادية بدل الوجبة االضافية.
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بغداد

س بيل ا
تشارلز كورنواليس

ـثل ذكـرى مـهـمـة لـكل الـعـالم لـدعم واسـتـدامـة كـوكب األرض هـذا الـيـوم الـذي 
الذي يعـاني من حتديـات حقيـقيـة وكبيـرة متـمثلـة بزيـادة فقدان الـتنـوع االحيائي
ناخـية وزيادة نسب التـلوث لكافة مـكونات البيـئة وهنا يجب ان واثار التـغيرات ا
بـذولة السـتدامـة الكوكب سـتمـرة بضـرورة تظافـر كل اجلهـود ا نكـرر دعواتنـا ا
طلـوب لذلك كون ان سـبل العيش على كـوكبنا اصـبحت اكثر وتقـد كل الدعم ا
تاثرا وتـعرضا للتلوث البيئي وما لذلك من ابعـاد سياسية واقتصادية واجتماعية
ــهم يـؤكــد اسـتــمـرار جــهـوده حلــمـايـة  وصــحـيــة  ان الـعــراق في هـذا الــيـوم ا
وحتس الـبيئـة والتزامه بتـنفيـذ كافة اخلـطط واإلستراتيـجيات الـبيئـية وكل بنود
االتـفاقـيات الـدولـية الـبيـئيـة متـعددة االطـراف وكذلك اهـتمـام العـراق البـالغ بدعم
تحـدة الستـعادة النـظم اإليكولـوجية 2020 الى 2030 انـنا نـحتفل عقـد اال ا
ستوى الـبيئي والعراق عـلى اعتاب تقد اليـوم بهذا احلدث الدولي االهم عـلى ا
ناخية بعد انضمامه العام احلالي ساهمات الوطنية العراقية للتـغيرات ا وثيقـة ا
التـفاق بـاريس وكـذلك العـمل مسـتمـر في اعـداد خطـة التـكيف الـوطنـية الـعراقـية
واخلـطــة الـوطـنــيـة لـتــنـفـيــذ اتـفـاقــيـة سـتــوكـهـولم لــلـمـلــوثـات الـعــضـويـة الــثـابـتـة
واالحتيـاجات التقنية لقطـاعي التكيف والتخفيف وكذلك انـنا مستمرين في تنفيذ
ناخية ومكافـحة التصحر وصون مشاريع بـيئية متعـددة في قطاعات التغيـرات ا

ية. نظمات اال النظم الطبيعية ومكافحة التلوث الكيمياوي واالوزون مع ا
السيدات والسادة االفاضل

ان اسـتـدامة كـوكب االرض يـعـني اسـتـدامة مـجـتـمـعاتـنـا وزيـادة مـرونة أجـيـالـنا
عتمد على القادمة ودعم االقتصادات اخلضراء وتوفير متطلبات العيش الكر ا

ستدامة راة وتنفيذ اهداف التنمية ا مكافحة الفقر ودعم ا
اذن بيئة صحية مستدامة تعني عيش آمن كر جملتمعاتنا

هم نـشيـد بكـافة اجلـهود الدولـية واالقـليـميـة والوطـنية من وهنا وفي هـذا اليـوم ا
اجل حمـاية واستـدامة البـيئة ونـتقـدم بالشـكر لكـافة منـظمات
ـتـحـدة الـعــامـلـة بـالـقـطـاع الــبـيـئي وسـكـرتـاريـات اال ا

االتفاقية متعددة االطراف وآليات التمويل الدولية .
ختاما نقول

بيئة مستدامة  كوكب اخضر  اجيال مرنة .

{ وكيل وزارة الصحة والبيئة
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ـستـأنف (مدير قـدمة من قبل ا بـناءا عـلى الالئحة االسـتئـنافيـة ا
بلديـة العمارة / اضـافة لوظيفـته) والذي يطلب فـيها فسخ احلكم
ــســتــأنف الــصــادر بــتــاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ ولــتــحــقق الــبــدائي ا
ـسـتـأنف عـلـيه تـقـرر تـبـلـيـغه بـواسـطـة مـجـهـولـيـة مــحل اقـامـة ا
صحيـفت محـليت تـصدران في منطقـة احملكمة او اقـرب منطقة
قدم لها وذلك لـغرض احلضور امام هذه احملكمة لـلنظر بالطعن ا
ـسـتـأنف اعاله يـوم ٢٠٢١/٦/٧ وبـعـكـسه سـوف جتري من قـبل ا

رافعة بحقك حضورا وعلنا. ا
مع التقدير...
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) طـلـبـا يـروم فيه ـواطن (عـلي كـاظم يـاسـ قدم ا
تـســجـيل لــقـبه وجــعـله (احملــنه) بـدال مـن الـفـراغ
ادة ٢٤ من قانـون البطاقة واستنادا الى احـكام ا
عـدل ولغـرض نشر الوطـنية رقم ٣ لـسنـة ٢٠١٦ ا
هـذا االعالن في اجلـريدة الـرسـميـة فـمن لديه حق
ديرية خالل عشرة ايام االعتراض مراجعة هـذه ا

من تاريخ النشر.
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دة ١٠ أيام اعتباراً من حصلت موافقة السيد وزيـر الدفاع على تمديد فترة اإلعالن 
٣١ أيار ٢٠٢١ ولـغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم األربعاء ٩ حزيران وبناءً على ذلك
ـسـتـثــمـرين الـراغـبـ في تــدعـو جلـنـة االسـتـثــمـار في وزارة الـدفـاع الـشــركـات وا
رقـمـة (٦/٦٥) مـقـاطعـة ٢ اخلـربـطلـيـة الـواقـعة في االسـتـثـمار عـلى قـطـعـة األرض ا
مـحـافـظـة الــبـصـرة (نـادي الـضـبـاط) والـبـالغ مـسـاحـتـهـا (١٠/ دو و ٢٠/ اولك)
مراجـعة مديرية اإلسكان العسكري الكائنة في مجمع الكسرة (بناية رقم ٦ ) لتقد
ـسـتـمـسـكـات الـثـبـوتـيـة الـعـروض عـلى وفق الـشـروط احملـددة أدنـاه مـرفق مـعـهـا ا
وبـواقع (١٠) نـسخ وبـظـرف واحـد مــغـلق لـغـرض دراسـتـهـا مـن قـبل الـلـجـنـة آنـفـاً
نـاسب ويتحـمل من يتم قبـول طلبه تـكاليف نـشر اإلعالن وكافة واختيار الـعرض ا
ـوافقـات األصولـية من ـصاريف األخـرى إضـافة إلى اسـتحـصال كـافة ا الـرسوم وا

اجلهات ذات العالقة.
الشروط

——————
١. إنشاء مجمع سكني عمودي.

ـنـتـسـبي اجليش ـسـتثـمـر بـتـخصـيص ٢٠ %  من الـوحـدات الـسـكـنيـة  ٢. يتـعـهـد ا
العراقي على أن يكون ثمنها بسعر كلفة إنشاء الوحدة السكنية.

ـسـتـثـمر بـتـخـصـيص ١٠%  من مـجـمـوع الـوحدات الـسـكـنـيـة كـوحدات ٣. يتـعـهـد ا
تشغيلية إلى وزارة الدفاع مجاناً.

رافق اخلدمـية / التجـارية والترفـيهية والتـعليمـية تنفـذ بطريقة ٤. تكون جـميع ا
ـدة ال تزيـد عن (٢٥) عامـاً على أن ـساطـحة ويـؤول ملـكـيتـها إلى وزارة الـدفاع و ا

يتعهد بدفع إيجار سنوي عن قيمة استثماره.
طلوبة ستمسكات ا ا

———————————
شروع. ١. كافة التصاميم واخملططات اخلاصة با

٢. نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة مع محضر االجتماع.
٣. حتاسب ضريبي آلخر سنة براءة ذمة مصادقة أُصولياً.

٤. كتاب يؤيد عدم تسجيل الشركة في القائمة السوداء.
٥. عنوان الشركة.

ماثلة. ٦. األعمال ا
ثله (مخول أو معاون). فوض أو من  ستمسكات الثبوتية للمدير ا ٧. ا

الية. ٨. الكفاءة ا
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دة ١٠ أيـام اعتـباراً حـصلت مـوافقـة الـسيـد وزير الـدفاع عـلى تمـديـد فتـرة اإلعالن 
مـــن ٣١ أيـار  ٢٠٢١ ولـغايـة نـهايـة الدوام الـرسـمي ليـوم األربـعاء ٩ حـزيران ٢٠٢١
ـسـتـثـمرين وبـناءً عـلى ذلك تـدعـو جلـنـة االسـتثـمـار في وزارة الـدفـاع الـشركـات وا
رقـمـة (٢٣) العـوجـة قـصر الـضـباعي الـراغـبـ في االستـثـمـار على قـطـعـة األرض ا
(شـجـرة الـدر) في صـالح الـدين والـبـالـغ مـسـاحـتــهـا (٦٤) دو مـراجـعــة مـديـريـة
اإلسكان العـسكري الكـائنة في مجـمع الكسرة (بـناية رقم ٦ ) لتـقد العروض على
ستمـسكات الـثبوتـية وبواقع (١٠) نسخ وفق الشـروط احملددة أدناه مـرفق معهـا  ا
وبـظـرف واحـد مــغـلق لـغـرض دراسـتــهـا من قـبل الـلــجـنـة آنـفـاً واخــتـيـار الـعـرض
ــنــاسب ويــتـحــمل من يــتم قــبــول طــلـبه تــكــالــيف نــشـر اإلعـالن وكـافــة الــرسـوم ا
ـوافقـات األصولـية مـن اجلهات صـاريف األخرى إضـافة إلى اسـتحـصال كـافة ا وا

ذات العالقة.
الشروط

——————
١. إنشاء مجمع سكني أفقي أو عمودي.

ـنـتـسـبي اجلـيش ـسـتـثـمـر بـتـخـصـيص ٢٠% من الـوحـدات الـسـكـنـيـة  ٢. يـتـعـهـد ا
العراقي على أن يكون ثمنها بسعر كلفة إنشاء الوحدة السكنية.

ـسـتـثـمـر بـتـخـصـيص ١٠% من مـجـمـوع الـوحـدات الـسـكـنـيـة كـوحدات ٣. يـتـعـهـد ا
تشغيلية إلى وزارة الدفاع مجاناً.

رافق اخلدمـية / التجـارية والترفـيهية والتـعليمـية تنفـذ بطريقة ٤. تكون جـميع ا
ـدة ال تزيـد عن (٢٥) عامـاً على أن ـساطـحة ويـؤول ملـكـيتـها إلى وزارة الـدفاع و ا

يتعهد بدفع إيجار سنوي عن قيمة استثماره.
طلوبة ستمسكات ا ا

———————————
شروع. ١. كافة التصاميم واخملططات اخلاصة با

٢. نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة مع محضر االجتماع.
٣. حتاسب ضريبي آلخر سنة براءة ذمة مصادقة أُصولياً.

٤. كتاب يؤيد عدم تسجيل الشركة في القائمة السوداء.
٥. عنوان الشركة.

ماثلة. ٦. األعمال ا
ثله (مخول أو معاون). فوض أو من  ستمسكات الثبوتية للمدير ا ٧. ا

الية. ٨. الكفاءة ا
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تــرتــبط بــالــقــائــد الــعــام بــقــانــون مــلــزم
والـقـوانــ ال عالقـة لـهـا بـأن تـقـتـنع او ال
نطق فـهذا ال يغير من كونه (ملزم).ولعل ا
يـقـول انـه بـتـحـوله الى مـؤسـسـة رسـمـيـة
زالت عـنه صـفة الـقدسـيـة  والقـدسيـة لله
((كل بــني آدم خــطــاء وخــيـر اخلــطّــائـ
الــتـوابــون))  ولـنــفس االســبـاب حــظـرت
ـادة (5) الــعـمل الـسـيــاسي عـلى جـنـدي ا
احلـشـد الشـعبي وزعـمـائه كلـهم حتت اية
ذريـعـة . فـعــنـدمـا تـكـون مـلك الـشـعب كـله
يـنـبـغي لك مـغادرة الـسـيـاسـة واالحزاب 
وأال سـتـكـون ورقة بـيـد حزب ولـيس مـلـكا

للشعب  .
WO u U  ’uB

لم افـهم كـيف اخـطـأ الـسـيـد الـكاظـمي في
ايـداع السيد قائد االنبـار للحشد التوقيف
فـرغم بعدي عن اجليش لعـقدين تقريبا اال
اني اتـذكـر نصـوصاً قـانـونيـة  وهو انه ال
يــــجــــوز تــــوقــــيف الــــضــــابـط  اال بــــعـــد
اسـتحصـال موافقـة القائـد العام  وأسمع
ان الــتـوقـيف حــصل بـنــاء عـلى مــوافـقـته
وبـأمــر قـضـائي  وأن كـان اخــطـأ فـهـو لم
يــخـطيء بــحق احلــشـد بل بــاجتـاه قــائـد
واحـــد . ومن حق ذلـك الــقـــائـــد ان يـــقــيم
الـدعوى على القائد العـام اضافة لوظيفته
 وأنــا الـعـبــد الـفـقــيـر الى الــله ضـمن لي
الـقـضـاء اقامـة الـدعوى عـلى االمـ الـعام
ـساءلـة ووزير جملـلس الـوزراء  ورئيس ا
ـرات  وباألمس حتديدا ـالية لـعشرات ا ا
وجـهت انـذارا لـدى كاتب الـعـدل الى وزير
ــالـيـة اعـطـيـته  15يــومـا لـلـتــنـفـيـذ واال ا
ادة وجب ا سـأقيم دعوى جـنائية عـليه 

اسم  مـديـنـة الـشهـيـد فـتـتنـقل بـ قـلـعة
وصل وعـقرة والـناصـرية وكل صـالح وا
ــا يـذكــرك بــقــصــة الـشــيخ الــعــراق   
مـحمـود احلفيـد عنـدما جمع 2000 قاتل
عــراقي كـردي من شـمــال الـعـراق  وذهب
لـيقاتل طاوزند في جـنوب العراق ..لنرى

ان عراقنا اعظم من ان نوالي غيره.
مالحـظـة اخيـرة مـفيـدة عن الـطرف االول
(اجلــيش) وهـو انـه مـحــظـور من الــعـمل
الـسيـاسي فحـتى اجلنـدي البـسيـط  غير
ـا مــصـرح له بــاالنـتـمــاء الى االحـزاب 
يستدعي ان ان يكون قائدهم العام كذلك.
الـطــرف الـثـاني هـيـئــة احلـشـد الـشـعـبي
والــتي تــشــكــلت او تــطــوع مــقــاتــلــوهـا
اســتــجــابــة لـــفــتــوى ســمــاحــة الــســيــد
الـسيسـتاني وحتت ضرف خـطير لـلغاية
خـلقته الطبقة السياسية يطريقة ادارتها
الـســلـبــيـة لــلـبـلــد بـشــكل عـام ولــلـقـوات
وكـانت الـطـبول ـسـلـحـة بشـكل خـاص  ا
تـقرع بـعنف  والـناس تـبحث عن مـنقذ 
وكـان احلـشـد الشـعـبي  وكـان اول خـطأ
هـو ان تـكون احلـمـلـة االعالميـة السـناده
تــقـلـل بـقــصـد او دون قــصــد من اهـمــيـة
اجلـيش والقوات االخرى  ووصل احلال
قـدس)  بـدعاوى ان نـسـميـه باحلـشـد (ا
كـثـيرة اولـها االسـتـناد لـلـفتـوى والتي ال
زلت احـفظ نصهـا (( تطوعـوا في القوات
االمـنيـة)) وليس شكـلوا حـشدا شعـبيا ..
ـرجعـية ال زالت ـا احفـظه ايـضا ان ا و
ـتــطــوعــ عـلــيه ولم تــطــلق تـســمــيــة ا

اسمعها يوما تقول احلشد الشعبي .
صـار احلـشـد الشـعـبي مـؤسسـة رسـمـية

مـناسـبة لـعدم وجـود قيـادة عامـة للـقوات
ـسلـحة وال هـيئة اركـان مشـتركـة  فمرة ا
تـقاد من لدن (مـكتب) القائـد العام  وتارة
ــشــتــركـة  اخــرى من لــدن الــعــمـلــيــات ا
ويـبقى وزير الدفاع يـدرب ويسلح ويجهز
ــــهـــام عــــدا الـــقــــيـــادة ويـــديــــر كـــافــــة ا
وخـصوصا في العملـيات احلربية .. وهو
ـثل اجليش الذي قضى عمره في القتال
مـنذ قـرن من الـزمن منـذ حروب الـسفـر بر
الـعثمـانيـة التي اكلت من اجـدادنا الكـثير
الى حـروب اربع مع احملـتل االسـرائـيلي 
الى طـرده للـمحتل الـبريـطاني عام 1958
والـيـوم تـمـر عـلـيـنـا ذكـرى مـعـركـة جـنـ
اخلــالــدة الــتـي تــمــكن احــد قــامــات هــذا
ـقـدم الـركن عـمـر عـلي الـعـراقي اجلـيش ا
األصـيـل الـتـركـمــاني  من حتـريــرهـا بـعـد
تـنقل (4) ايـام من عـقرة الى جـن ويـغنم
ــدافـع واطــنــان من االســلــحــة عــشــرات ا
والــذخـائـر وهــو بال مـدفــعـيــة . واطـلـعت
امس عــلى اسـمـاء شــهـداء جـنـ ال(44)
الـذين جـثامـيـنهم الـطـاهرة مـا زالت تـرقد
في مـقبرة شهداء العراق في جن ومعها

انه لـيس دفاعا عن شـخص الوزير  وهو
في الوقت نفسه ليس دفاعا عن جهة ضد
جــهـة  بــقـدر مــا هــو تـوضــيح قـد يــكـون
ثالن مـفـيدا ألشـكال حـصل بـ طرفـ 
ــســـلــحــة جــزئـــ من اجــزاء قـــواتــنـــا ا
ــهـمـة ثــانـيـا يــوحـدهـمــا الـعـراق اوال وا
ويـخضعان لـقوان واحدة ومـنها قانون
الـعقوبات العـسكري ويخضـعان لعنوان

دستوري واحد وهو القائد العام .
ــثل الــطــرف األول وزيــر الــدفــاع الـذي 
اجلـيش العـراقي بقواتـه البريـة واجلوية
والـبحرية  والذي ال يـعرف الكثيرون انه
 جتـريــد كل وزراء الـدفـاع مـنـذ واليـتي
الكي من مهمة قيادة قطعاته في الـسيد ا
ـهـمة حـالـتي الـسـلم واحلـرب وأنـيـطـت ا
ـشـتـركــة الـتي هـو بـقــيـادة الـعــمـلـيــات ا
شــخــصـــيــا لــيـس حــتى عــضـــوا فــيــهــا
وبــالـتـالي صــارت الـقــطـعـات االســاسـيـة
تـرتبط بـالفـائد الـعام ومـنهـا قيـادة قوات
بـغداد وقـوات مكافـحة االرهـاب وأضيفت
الـيـهـا هـيـئـة احلـشـد الـشـعـبي . يـديـرهـا
الـقائـد الـعام حـسب الطـريقـة التي يـراها

كـذا .الـيس هـكـذا هـو الـقـانون ?? ام ان
الـقــانـون يـجــيـز لـلــحـشـد الــشـعـبي ان
يــقــتـحم مــقــر الــدولـة لــيــهــددهـا حتت
الـسالح  او تـلك الصـورة التي قـلصت
من جــمـاهــيـريـة احلــشـد عــنـدمــا ظـهـر
عشرة جنود يدوسون (بالبسطال) على
صورة القائد العام بعد ان اطلق سراح
عــدد بــسـيط كــانــوا مــتـهــمــ بـاطالق
الــكـاتــيـوشــا .. مع الـعــرض ان قـانـون
الـعــقـوبـات الـعــسـكـري يـعــد (( الـنـظـر
ـافـوق)) مـخـالـفـة ضـيـطـية شـزرا الى ا
يـعـاقب عــلـيـهـا الـقـانـون.. لـنـتـخـيل ان
احلـشد العـشائري في االنبـار قام بهذه
االعــمـــال .. هل يـــقــبــلـــهــا مـــنه احــد 
ولـنـفـتـرض ان فوج من قـوات مـكـافـحة
االرهـــــاب او من اجلـــــيـش فـــــعل ذلك 
طـلق فـما الـذي كان وهـمـا لن يفـعال بـا
سـيحصل ??ثم اليست هذه االعمال هي
بـدوافع سياسـية ?? والسـياسة مـحرمة
لـيس بقانوني بل بقانون احلشد نفسه
. . ولــعـلـم كل اخـوتـي في احلـشــد بـأن
قــانـون الـعــقـوبـات الــعـسـكــري ال يـعـد
الـدول عـدوا فـقط بل يـنص في تـعـريفه
لــلــعــدو عــلى انه (( كـل دولــة أو جــهـة
تـرفع الــسالح ضـد جـمـهـوريـة الـعـراق
ويـــشــــمل ذلك الــــفـــرد و الـــعــــصـــابـــة
ـسلـحـة))   هنـا يحق لـنا ان نـقول ان ا
الـعـجـالت االربـعـ الـتي حتـدث عـنـهـا
الـسيد الوزير باتت معادية (جلمهورية
الــعــراق) قـانــونــا حلــظــة اقـتــحــامــهـا
لـلــمـنــطـقـة اخلــضـراء  وبـالــتـالي فـأن
حـديث السيـد الوزير كان بـقصدها هي
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الى أنَّ الـعُسر البد أنْ يعقبه اليُسر وهذه
هي سـنة احلياة حيث أنها ال جتري على

حال واحد ..!!
ــدح االمـام قــال " احلــسن بن مــحـمــد " 

الصادق (ع) .
فأنتَ السُاللةُ مِنْ هاشمٍ 

هذّبُ واألطهرُ  وأنتَ ا
ومَنْ جَدُهُ في العُلى شَامِخ 
ومَنْ فَخْرُهُ األعظمُ األفخرُ 
ومَنْ أهلهُ خيرُ هذا الورى 

نبرُ  ومَنْ لهم البيتُ وا
ومَنْ لهُم زمزم والصفا 

شعرُ  ومَنْ لهم الركنُ وا
ومن شرعوا الدين في العا 

فأنوارُهُمْ أبداً تزهرُ 
قام  ومَنْ لهمُ احلوضُ يوم ا

ومَنْ لَهُمُ النشرُ واحملشرَ 
وأنتمُ كنوز ألشياعكم 
وانّكُمُ الصفوُ واجلوهرُ
وانّكم الغُرر الطاهرون 

وانّكم الذهبُ األحمرُ 
وسيدُ أيامِنا جعفر 

وَحَسْبُكَ مِنْ سيدٍ جعفرُ 
واذا كـــان (ابن عـــقـــدة ) أورد في كـــتــابه
الـــرجـــال أســـمـــاءَ أربـــعـــة آالف رجل من
تـالميذ االمـام الصـادق (ع) والرواة عنه 
كن لنا وهم مـن مختلف االقطار فـكيف 
انّ نـــــوفي حقّ هـــــذا االمــــام الــــعـــــظــــيم

قالة واحدة ? بصفحات قليلة و
انـنــا نـعـتـذر من الـتـقـصـيـر أوالً  ونـعـلن
قامه عـجزنا عن تقد الـصورة الالئقة 
الــشــامخ  وشـخــصــيـتـه االسـتــثــنـائــيـة
الـفـريـدة  اجلـامـعة لـكل سـمـات الـعـظـمة
ـيـادين والـســمـو والـعـطـاء الـثـر في كل ا
الـعـلـميـة واالجـتـمـاعيـة واالخالقـيـة وهو
أمول منهم قبول (ع) من سـادات الكرام ا

اعتذارنا.

احملـمومة ورغباتهم احلمراء من ادعياء
ـدرســة الـرائـدة – االنــتـســاب الى هــذه ا
مـــدرســـة اهل الـــبـــيت عـــلـــيـــهم الـــسالم
يــصــحــون مِنْ سُــبــاتِــهم ويُــقــلــعــون عن
رحالتـهـم نـحو تـلـك القـبـائـح والفـضـائح

!!...
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روي :
إنّ رجـالً جـاءــ لالمـام الـصـادق (ع) وقـال

له :
" وقـع بيـنـي وبـ قـوم منـازعـة فـي أمر 

وانّي أريد ان أتركه فيقال لي :
إنّ تَرْكَكَ له ذُلّ  

فقال له االمام الصادق (ع) :
" انّ الذليل هو الظالم "

ان االمـام الـصـادق (ع) هـو رائـد الـتـآخي
والتواصل والوئام والسالم االجتماعي 
وحاشاه أنْ يشجع أحداً على القطيعة أو

االستجابة لنداء الفتنة 
ولـــقــد كــان جــوابـه (ع) صــريــحــاً في أنَّ
ـصرون الـذين يـجـرعـون كـاس الـذل هـم ا
ـبادرون الى عـلى األخطـاء واخلطـايا ال ا
ضي في ـسار ولالقـالع عن ا تـصـحـيح ا

درب التشنج واالحتقان 
وكــان ( عــلـــيــهم الــسالم ) يــقــرن أقــواله

باألعمال :
ــؤرخـــون أنَّ (عـــبــد الـــله بن وقـــد ذكـــر ا
احلـسن ) كان قد أغلظ لالمام في قوله ثم
سجد  فالتقيا على افـترقا  وراحا الى ا
ـسجـد  فـبادر االمـام الـصادق (ع) بـاب ا

وقال لعبد الله بن احلسن .
" كيف أمسيتَ يا أبا محمد ?

قال :
ُغْضَب  بخير  كما يقول ا

فقال (ع) :
يا أبا محمد :

أمـــا عَــــلِـــمْتَ انّ صـــلـــةَ الــــرحم تـــخـــففُ

غـموسـة باعـتقـاد تقـدم لون الـعنـصريـة ا
مـعـ على سـائـر األلوان أو جـنس مـعيّن

على باقي األجناس
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ــثـل مــشــروعـاً ان االمــام الــصــادق (ع) 
انـسـانــيـاً مـنـفـتـحـا عـلى الـنـاس جـمـيـعـا

وليس على فريق واحد .
جاء في كتاب ربيع األبرار للزمخشري :

ان الـشقراني  –مـولى رسول الله (ص) –
ـنـصـور فـوقف لـم يـدفع له عـطـاؤه أيــام ا
مـتحيراً مـاذا يفعل واذا بجعـفر بن محمد

(ع) قد أقبل فذكر له حاجته 
فــدخل وخـرج وفي كُـمّه عــفـاء الـشـقـراني

فناوله إليّاه وقال :
انّ احلَـسَن مـن كل أحد حـسن  وانـه منك
كانك منـا وانّ القبيح من كل احد أحـسن 

قبيح 
كانك منا  وانه منك قبح 

وقـــال له االمــام ذلك الن الـــشــقــراني كــان
مُتَهمَاً بالشراب ..
وهنا مالحظتان 

االولى :
انّ االمـام الصـادق (ع) لم يغض الـنظرعن
حـاجـة الـشـقراني رغم مـا كـان يـشـاع عنه

من الشراب .
ـرن مَعَ مَنْ لم يوفق وهـذا هـو التـعـاطي ا

لاللتزام الكامل باحلدود الشرعية ...
ــا كــانـت هــذه االلــتــفــاتــةُ احلــانــيــة ور
السبب في إرجاعِهِ الى اجلادة السوية ..

الثانية :
ان األمـام الــصـادق (ع) أعـلـنـهـا صـريـحـة
نتسب الى اهل البيت (ع) بأنَّ الـى كل ا
ا يـجترحه اآلخرون الـقبيحِ مـنهم أقبح 
من الـقبائح لوجود هـذا االنتساب وليتَ
الــذين تــربـعــوا عـلى الــكــراسي الـوثــيـرة

يَعُونَ هذا الدرس البليغ...
ولــيتَ الالهــثـ وراء إشــبـاع شـهــواتـهم

تـطرفـ العـنصـري احلـاقدين بـعض ا
عــــلى الـــســــود  ومـــا يــــقـــوم بـه بـــعض

تعصب ضد من ليس منهم.. ا
ـتحدة االمـريكية ومـا وقع في الواليات ا
عـقب مـصـرع احـد الـرجـال الـسـود لـيس

ببعيد عنكم  ..
قــرأنـا في تـاريـخ االمـام الـصـادق (ع) أنّ
ـن يواظب رجـالً من أهل الـسـواد كان 
عــــلـى احلــــضــــور في مــــجــــلس االمــــام
الـصـادق ثم غـاب فسـأل االمـام (ع) عنه
فأجاب رجل أراد االنتقاص من الغائب 

وقال عنه :
انه رجل قبطي 

فقال االمام الصادق (ع) :
أَصْلُ الرجلِ عَقْلُهُ 

وحَسَبُه دِينُه 
وكَرَمُه تَقواه 

والناسُ في آدم مستوون "
فخجل الرجل ..!!

وهــكــذا جــسَــد االمــام الــصــادق بــقــوله
مـفاهيم القرآن في تكر االنسان بغض
الـنظـر عن لونه وجـنسـه وقوميـته وهذه
نـظـرية لم يـسـتوعـبـها حـتى اآلن أدعـياء

التقـــدم واحلضارة ..!!
ا تـثـيـره الـنـزعة ولـكـنّـهـا احلل الـنـاجع 
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ونــحن نـقـتــرب من ذكـــــــــرى اســتـشـهـاد
االمــام جـعــفـر الـصــادق (ع) في اخلـامس
والــعــشــــــــرين من شــوال ســنـة 148 هـ
نــخطّ هـذه الـســطـور احلـافــلـة بـالـدروس
ــلـهــمــة والـتي تــرســــــــم لــنـا خــارطـة ا
الـطـريق في أجـواء مُـلـبّـدة بـالـغـيـــــــــوم
وفي غـمرة حتديـات صـــــــــــعبـة يعيـشها
انــســـان األلـــــــــفــيـــة الــثــالــثـــة عــمــومــاً
ـدرسـة أهل الـبـيت (عـلـيهم ـنـتـسـبون  وا

السالم ) خصوصاً .
وسـالم عـــــــــلـيه يــوم ولـد  ويـوم نـهض
بـأعباء االمــــــامة والـزعــــــــامة الصاحلة
ـذاهـب ومـنـهل الــرشـيــدة فـكـان اســتـاذ ا

واهب  ا
ويـوم اســتـشـهـد مـظـلـومـا فـأثـكل االسالم

سلم . وا
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االمــــام الـــصـــادق (ع) يـــرفـض الـــنـــزعـــة
الـــعـــنــصـــريـــة وكُلَّ ألـــوانِ االســتـــكـــبــار

قيتة . والغطرسة والعنجهية ا
وانّ مـشكلة الصراع بـ األجناس مشكلة

ة جديدة ..!! قد
وتـشــهـد أرقى الـدول حـتى الـيـوم مـعـارك
واشـتـبـاكـات ضـاريـة بـسـبب مـا يـقـوم به

احلساب ?
فقال عبد الله بن احلسن :

ال تزال جتئ بالشيء ال نَعْرِفُه 
فقال االمام الصادق (ع) 
اني أتلو عليك به قرآناً 

قال :
فهاتِهِ 
قال : 

قول الله عز وجل :
(والـــذين يـــصــلـــون مـــا أمــر الـــله به أنْ
يُـوصل ويـخـشـون ربهم ويـخـافـون سوء

احلساب) .
الرعد /21

قال :
فال تراني بعدها قاطعاً رَحِمَاً . 

أقول :
اذا كـانت هذه أخالقُ االمام الصادق (ع)
مَـعَ مَنْ يُــسئ الــيه فــكـــيف هي حــاله مع

االنصار واحملب واحملسن ?
وكيف يجب أنْ نكون ?
وجاء في سيرته (ع) :

انّ رجـالً مِنَ الـتــجّــار كــان يــخـتــلف الى
االمــام الــصــادق وكــان مــعــروفــاً عــنــده
بـحـسن احلـال  ثم تـغـيّـرت حـاله فـجعل
يشكو الى االمام (ع) فقال له االمام (ع) :

فال جتزعْ وانْ أعسرتَ يوماً 
فقد أيسرتَ في زمنٍ طَويلِ 
فال تيأسْ فانّ اليأسَ كُفْر 

لعلَّ الله يُغني عَنْ قَليلِ 
ْ بِربكَ ظَنَّ سوءٍ  وال تظ
فانّ اللهَ أولى باجلميل 

وعظة نكـهة خاصة ..حيث انها ولـهذه ا
ــا جـرت جــاءت شـعــريــة .. ولم تَـجِيْء 

عليه العادة ..
واالبـيـات بـبالغـتهـا الـفـائـقة ومـعـانـيـها

الرائقة  تزرع الرجاء 
وتـذّكر بـالنـعم االلهـية الـسابـغة مـشيرة
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تـعـلن رئـاسـة جـامـعـة القـادسـيـة / شـعـبـة الـعـقـود احلـكومـيـة عن اعالن مـزايـدة الـعـلـنـيـة اخلـاصة
ـسـاطحـتـ االسـتثـمـاريتـ وذلك بـايـجار ارض النـشـاء (نـادي طالبي لكـلـيـة االداب ومطـبـعة في
زايدة عدل وجتري ا رئـاسة اجلامعة) وفقـا لقانون بيع وايجـار اموال الدولة رقم ٢١ لسنـة ٢٠١٣ ا
فـي جامعـة القـادسيـة / شعـبة الـعقود احلـكومـية في تـمام الـساعـة العاشـرة صبـاحا وتـكون قـائمة
دة (٣٠) يـوم تبدأ من الـيوم التـالي لنـشر االعالن في الصـحيفـة واذا صادف يوم زايـدة مفتـوحة  ا
زايدة عطـلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يلـيه من ايام العمل الرسمي فعلى من يرغب باالشتراك ا
ـالـيـة للـحـصـول عـلى شروط زايـدة مـراجـعـة قسـم الشـؤون ا ن له حق االشـتـراك بـا ـزايـدة  في ا
ـزايدة لقـاء مبلغ قـدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ديـنار غيـر قابل للـرد مستصـحب مـعهم التـأمينات ا
ثـبتة ازاء كل مـشروع في اجلدول ادنـاه ويتحمل القانـونية الـبالغة ٢٠ % من القـيمة الـتقديـرية وا

زايدة اجور خدمة بنسبة (٢ %) من بدل االيجار. من ترسو عليه ا
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شروع كتابةاسم ا االيجار السنوي ساطحة مدة ا
خمسة مالي دينار١- النادي الطالبي اخلاص بكلية االداب ٥٠٠٠٠٠٠ ٢٠ سنة

خمسة مالي دينار٢- انشاء مطبعة ٥٠٠٠٠٠٠ ١٥ سنة
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واطن (جاسم جـبار سلمان) دعوة قـضائية لتبديل (لـقبه) وجعله (االسدي) بدال من قدم ا
ـديـرية خالل (١٥) خـمـسـة عـشـر يـوما من ـاجـدي) فـمن لـديه اعـتراض مـراجـعـة هـذه ا (ا
ادة (٢٢) من ديرية بـطلبه استناداً الى احكام ا تاريخ النشر وبعكـسه سوف تنظر هذه ا
ـعـدل عـلى ان يـكون الـنـشـر بـأسم مـدير قـانـون الـبـطـاقة الـوطـنـيـة رقم (٣) لـسنـة ٢٠١٦ ا

اجلنسية احملترم.. مع التقدير 
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تدعـو الهيئـة االدارية لنـادي العلـوية السادة
اعــضـــاء الــــــهــيـــئــة الـــعــامـــة حلـــــــــضــور
صادف زمع عقـده يوم السـبت ا االجـتمـاع ا
٢٠٢١/٦/١٩ الـساعـة (١٠) صبـاحاً في قـاعة
الــــديــــوان وفي حـــــــــالـــة عــــدم اكـــتــــــــمـــال
الـــنــــــصـــاب يـــؤجــــل االجـــتـــمــاع الـى يــوم
الــــســــــــبت ٢٠٢١/٦/٢٦ وبــــنـــــفس الــــوقت
ــيـزانــيـة ــكــان اعاله لــغـرض مــنــاقـشــة ا وا
نتهية العامة واحلسابـات اخلتامية للسنة ا

في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ((فقط)).
ـادة (الــســادسـة والــعــشـرون) من وحــسب ا

النظام الداخلي للنادي
مع التقدير 
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ولم يقصد احلشد الشعبي وقد افصح عن
ـتمـيـزة باحلـشد الـشـعبي مـرت عالقـته ا
ر خالل الـلـقاء اخـيرا نـقول ان بـلدنـا لم 
ـفتـرق عدا ـفـترق طـرق اخـطر من هـذا ا
فـي العام  1990والـعام 2003.. الـيوم اما
ــدمــرة ولــيس الــدولـــة وأمــا الــفــوضـى ا
اخلالقـــة كــــــمـــا قــالـت الــغـــازيــة رايس 
وســـوف لـن نـــنـــحــــدر الى الـــهــــاويـــة بل
سـنسـقط فيهـا رأسا خـصوصا وأنـنا على
حـافــة الـهـاويـة .. نــصـيـحـتـي لـلـجـيش ..
الـتـدريب والضـبط ثم الـتدريب والـضبط 
ــتـشـحم وتـرشــيق الـهـيــكل الـتـنــظـيـمي ا
وهـذا مـا ينـسـحب عـلى احلـشد الـشـعبي
ولـكـل جـنـدي في احلـشــد اقـول وبـثـقـة ان
تدحكم سيرتكم و ارس النقد  الـذي ال 
فـقط فهـو اما خـائف وأما مـنافق  وهو ال
ـارس نقد يـريد لهم اخلـير كمـا يريد من 
ـسـيـرة  مقـتل احلـشـد ال سـامح الله هي ا
الـسياسة والـسياسي فـلهم مآربهم ولكم
مـآربــكم فـتـمـســكـوا بـدولـتــكم وشـعـبـكم 
وتـذكــروا ان سـمـاحــة الـسـيــد اخلـامـنـئي
مـهمـا عال شأنه فـهو القـائد األعـلى لقوات
مـسـلـحـة لـدولـة اخـرى غـيـر لـعـراق  ومن
يــريــد مــنــكم مــتــنــفس ديــني فــاألسالم ال
ـادة اخلــامـسـة من اوضح مــنه  نـفــذوا ا
قـانونـكم بـاالبتـعاد عن الـسيـاسة  لـتغـير
ـرجـعـيـة رأيـهـا وتـعـدكم حـشـدا شـعـبـيا ا
ولــيس مـتــطـوعــ كـمــا تـسـمــيـكم اآلن ..
وفــقــكم الــله ووفق الــعـراق والــعــراقــيـ
بـجـيـشـكم الـذي هو عـمـود خـيـمـة الـعراق
الــواحـد وهـو رفـيـق دربـكم .. درب الـفـداء

والتضحية  وألى امام .
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ـفـقـودين أوأيّـاً كـانت التـسـمـيـة الـتي تُـطلق عـلـيـهم (مُـغـيـب مُـخـتـطـف من حق ا
) من مغضـوب عليـهم او ضال مُـظل موقوفـ مسجـون مُحـتجزين ضـائعـ
حـقهم عـلـينـا ومن حق عـوائـلهم واقـاربـهم ومُـحبـيـهم بل ومن حق االنـسانـيـة التي
جتمعـنا قبل كل انتماء او ارتباط او عنوان يتحدد بانتماء قومي او ديني او طائفي
او حـتى انـتسـاب لوطن او جـنـسيـة ان نكـتب ونـرفع الصـوت عـاليـاً ليس من اجل
الذين فقـدوا فقط بل من اجلنا نـحن الباقون من اجل مـستقبل اوالدنا ومـجتمعنا

آسي.   الذي نود ان ال تتكرر فيه مثل تلك احلوادث وا
مـن احلق الـذي هـو اسم مـن اسـمـاء الـلـه احلـسـنى والــذي تـدعـو تـؤكــد عـلـيه كل
عـتقـدات السـماويـة واالرضيـة ان نكـتب ونردد ونـنقل مـعاناة الـشرائع واالديـان وا
هـؤالء النـاس الـذي لم يـعد احـداً يـذكـرهم سوا بـاالرقـام والـتي قد تـزيـد او تـنقص
نقول عنه ومـا بينهما من ظروف واحوال. تبعـاً لوجدان وضمير الناقل لـلخــــبر وا

uHF « WLEM

ـا نشرته مـنظـمة الـعفـو الدوليـة(آمنـتسـتي) وهي منـظمة وال يـوجد افـظع واقسى 
غـيـر حـكـومـيـة في تــقـريـرهـا االخـيـر الـصـادريـوم 3 حـزيـران2021 والـذي نـقـلـته

صدرالرئيسي على الرابط وسائل االعالم لكننا ننقله من ا
: https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/06/iraq-

reveal-whereabouts-of-643-men-and-boys-disappeared-
five-years-ago/  

حيث يـحمل التقرير عنوان (العراق: أفصحوا عن مكان وجود 643 رجالً وصبياً
ا ناسبة حلول الذكرى اخلامسة لالختفاء القسري  اختفـوا منذ خمس سنوات) 
ال يقل عن 643 من الرجـال والصبيان العـراقي على أيدي مـيليشيات .... خالل
العملـيات العـسكرية السـتعادة الـسيطـرة على الفلـوجة من أيدي مـا يسمى بـتنظيم
الدولة اإلسالمـية.  منذ خمس سـنوات تعيش عائالت هؤالء الـرجال والصبيان في
عذاب وال تـعـرف مـصـيـر أحبـائـهـا أو مـا إذا كـانـوا حتى عـلى قـيـد احلـيـاة. فـقد
انُتزع الصبيان الصغار من أحضان أبائهم وأمهاتهم وتمزق شمل أسر بأكملها.
ومن حق هـذه الـعائالت أن تـعـرف مـا حـدث ألحـبائـهـا. فـمن حـقهـا أن تـرى نـهـاية
عاناتـها وحتى اآلن لم تصرح السلطات العراقيـة علناً قط عن نتيجة التحقيق في
حاالت االخـتـفاء واالنـتهـاكات الـتي ارتـكبت أثـناء عـملـية اسـتـعادة الـفلـوجة تـاركة

  . ة من عدم اليق األسر في حالة مستد
ويـجب عـلى الــسـلـطـات الـعـراقـيـة وضع حـد لــهـذا الـعـذاب والـكـشف عن مـصـيـر
وأماكن وجود أولـئك الذين اخـتفـوا قسـرياً على أيـدي....كمـا نحث الـسلـطات على
ــسـؤولـ عن اإلفـصــاح عـلـنــاً عن نـتــائج حتـقــيـقـاتــهـا الـرســـــمـيــة ومـحـاســبـة ا

االنتهاكات.  
ÊUO  œuN

فـفي صــبـاح الـثـالث مـن يـونـيـوحـزيـران 2016 اسـتــقـبـلت مـجــمـوعـة من الـرجـال
ـسـلـحـ بـالـرشـاشـات والـبــنـادق الـهـجـومـيـة آالف الـرجـال والـنـسـاء واألطـفـال ا
الـفـارين من مـنـطـقـة الـصــقالويـة في مـحـافـظـة األنـبـار وقـد تـعـرف الـشـهـود عـلى
ـوجـودة عـلى بـزاتـهم ـسـلـحــ عـلى أنـهم أعـضـاء في....بـنـاءً عـلـى الـشـعـارات ا ا
ن سـلحـون مـا يقـدر بنـحو 1300 رجل وصـبي  الـرسـميـة وأعالمهم. واقـتـاد ا

يعتبرون في سن القتال بعيداً عن عائالتهم. 
وعـنــد غــروب الــشــمس صــعــد مـا ال يــقل عن 643 رجالً وصــبـيــاً إلى حــافالت
وشاحنـة كبيرة. وال يزال مصيـرهم مجهوالً. واقتيد الـرجال الباقون إلى ما وصفه
ـنزل األصـفـر" حيث أفـادوا بـأنهـم قد تـعـرضوا لـلـتعـذيب وغـيره من الـناجـون بـ"ا

عاملة السيئة.   ضروب ا
وفي 5 يـونيـوحـزيران 2016 شكل مـكـتب رئـيس الوزراء آنـذاك حـيدر الـعـبادي
ـرتـكـبـة في سـيـاق الـعـمـلـيات جلـنـة لـلـتحـقـيق فـي حاالت االخـتـفـاء واالنـتـهـاكـات ا
العـسـكـرية السـتـعـادة الـسيـطـرة عـلى الـفلـوجـة. ولم يـتم اإلعالن عن الـنـتـائج التي
توصلت إليـها اللـجنة ولم تـرد السلطـات العراقـية على طـلب منظمـة العفـو الدولية
لـلحـصول على مـعلومـات في ذاك الوقت وتـتألف...من مـيليـشيات كـبيـرة ومتمـكنة

سلحة العراقية.   وتعد من الناحية القانونية جزءاً من القوات ا
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يناء بنتيجة هدف لهدف  على ملعب الشعب في نفس حقق فريق الشرطة بكرة القدم فوزا صعبا على ا
الدور. وسجل هدفي الشرطـة علي يوسف في الدقيقة 27  وفهد اليوسف في الدقيقة 32  في ح أحرز
ينـاء الالعب سيف جاسم بالـدقيقة 34. واعترض العبو الـشرطة على هدف جـاسم حيث اعتبروه هدف ا
غير ريـاضي في ظل إصابة أحـد العبي الفـريق قبل تسـجيله. ويـلتقي الـقوة اجلوية مع الـكرخ في نصف

نهائي البطولة بينما يلعب الشرطة مع الزوراء.
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{ مــدريــد- وكـاالت: حــسم الــتــعـادل
الــــســـلـــبي دون أهــــداف مـــواجـــهـــة
إسـبـانـيـا والـبـرتـغـال الوديـة  ضـمن
التـحـضيـرات لنـهـائيـات يورو 2020.
باراة بهدوء من كال الطرف بدأت ا

خالل أول ربع ساعـة دون أي تهـديد
حقـيقي عـلى مرمى أي فـريق. وسجل
الـبرتـغـال هـدفا في الـدقـيـقة  22 عـبر
ـباراة رأسيـة من فـونـتي لكن حـكم ا
ألـغــاه بـســبب وجـود خــطـأ لــصـالح
ـــدافع بـــاو تـــوريس. وكـــاد فـــيــران ا
توريس أن يفتتح التسجيل إلسبانيا
في الــدقـــيــقــة 28  حــيـث تــلـــقى كــرة
عــرضـيــة من زمـيــله ألــفـارو مــوراتـا
وســدد رأسـيــة اصـطــدمت بــالـشــبـاك
ـرمى الـبـرتـغـال. وحـاول اخلـارجـيـة 
كريـستـيانـو رونالـدو قائـد البـرتغال
الــضـغط فـي الـدقــيــقـة 36  مــسـتــغال
تمريرة خاطئة من احلارس اإلسباني
أوناي سيمون لكن الكرة ارتدت مرة
أخــرى لـــلــحــارس. ووجه نـــيــلــســون
سـيـمـيـدو العب الـبـرتـغـال تـصـويـبة
قويـة من خـارج منـطـقة اجلـزاء مرت
أعلى مـرمى إسـبـانيـا في الـدقيـقة 41
لــيـــنــتــهي الــشــوط األول بــالــتــعــادل
الـــســـلـــبي دون أهـــداف. ومع بـــدايــة
الــشـــوط الــثــاني مـــرر تــوريس كــرة
بينية في عمق منطقة جزاء البرتغال
لزميله موراتا الذي سدد كرة أرضية
تصدى لـها بسهـولة روي باتـريسيو.
وواصل مــــوراتـــا مـــحـــاوالته حـــيث
ن تلقى كـرة عرضيـة من الطرف األ
ــدافع وســدد أرضــيــة اصــطــدمت بــا
خوسـيه فونـتي لتـرتد أمـامه ويسدد
ـرمى مـجـددا بـجـانب الـقـائم األيـسر 
وأضـاع الــبـرتــغــال في الــدقـيــقـة 54. 
بابلـو سارابيـا بغرابـة فرصة افـتتاح
الـتـسـجيل إلسـبـانـيـا في الـدقـيـقة 58
حــيـث انــطــلق مــاركـــوس يــوريــنــتي
رر له دافع بـيـبي قـبل أن  وراوغ ا
ـرمى اخلالـي لكـنه سدد بـقوة أمام ا
ــــــــــرمـى. وأرسل زائـــــــــدة أعــــــــــلـى ا
كـريـسـتـيــانـو كـرة عـرضـيـة لـديـوجـو

جوتـا الذي سـدد رأسية أعـلى مرمى
واحـتـسب سـيــمـون في الـدقــيـقـة 59. 
احلكم ركلة حـرة لصالح إسـبانيا في
الـدقـيـقـة 88  نـفـذهـا كـوكي لـكن روي
باتريسيو تصـدى لها ببراعة. وتلقى
مــوراتــا كـرة في الــعــمق انــفــرد عـلى
إثـرهــا بـبـاتــريـســيـو لـكن تــسـديـدته
الـقويـة ارتـطـمت بـالـعارضـة األفـقـية
ليخسر فرصة تسجيل هدف قاتل في
باراة بالتعادل الدقيقة  ?91لتنتهي ا

السلبي دون أهداف. 
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حـقق منـتـخب إيـطالـيـا فوزًا عـريـضًا

عــلـى ضـيــفـه الــتــشــيـكـي بــربــاعــيـة
ــبــاراة الــوديــة الــتي نــظــيـــفــة في ا
جــمــعــتــهــمـا  ضــمن الــتــحــضــيـرات
وأحرز النـطالق بــطـولـة يـورو 2020. 
ــنـــتــخـب اإليــطـــالي الــذي أهـــداف ا
سـيـواجه نظـيـره الـتـركي في افـتـتاح
ـقبل كل من شـيرو اليـورو اجلمـعة ا
ــوبــيــلي 23  نــيــكــولــو بــاريال 42 إ
دومـيــنـيــكـو لـوريــنــزو إنـســيـني 66  
ـنـتـخب التـشـيكي بـيراردي 73. بدأ ا
ــســيــطـر ــبــاراة بــقــوة وكـان هــو ا ا
ــــبـــادر بـــالـــهـــجــــوم عـــلى مـــرمى وا
األزوري وفي الـــدقـــيـــقـــة  12تـــمـــكن

ـنــتـخب جــيـجي دونــارومـا حــارس ا
اإليـطـالي من إبـعـاد ركـلـة حـرة نـفذت
نطقة وأبعدها عن مرماه قبل داخل ا
أن تـــصـل لـــهـــجـــوم الـــتـــشـــيك. وفي
نـتخب اإليـطالي الدقـيقة 23  تمـكن ا
من تـسـجيل أول أهـداف الـلـقـاء بـعد
كــرة طــولـيــة مــررهـا بــاريال فـي قـلب
ــدافع الــدفــاع الــتــشــيــكي أبــعــدهـا ا
ـوبيلي بطـريقة خـاطئـة لتـرتد إلى إ
مـهــاجم األزوري الـذي اســتـلـم الـكـرة
وراوغ وسـدد كـرة بـقدمـه اليـمـنى في
ـوبــيـلي الـشــبـاك. وأهــدر تـشــيـرو إ
فـرصـة مـضـاعــفـة الـنـتـيـجـة لألزوري

بـعــدمـا انــطـلق بــاريال من مـنــتـصف
لعب في اجلهـة اليمنى لـيمرر كرة ا
ـنطـقة مـرت من أمام عرضـية داخل ا
ـوبيـلي في اجلهة دافـع لتـجد إ ا
ـقـابلـة لـكـنه قـابـلهـا بـرأسـيـة مرت ا
بـــجــــوار الـــقـــائم. وضــــاعف بـــاريال
النتيجة إليطـاليا بالدقيقة  42 بهدف
ثانـي بعـدمـا انطـلق بـالكـرة من بـعد
ـرمى وتـوغل حـتى حدود مـنتـصف ا
مــنــطــقــة اجلـزاء لــيــطــلق تــســديـدة
تـرتـطم بـقـدم بـوريل مـدافع الـتشـيك
وتـغـيــر اجتـاهـهـا وتــسـكن الـشـبـاك.
وعـــــلى غـــــرار الــــشـــــوط األول دخل

—WOŽUÐ∫ ايطاليا تضرب حصون التشيك برباعية مثيرة

»UI _« vKŽ f UM²K  Êu³¼Q²¹ ‚«dF « ‰UDÐ√

W¹U dK  WOÐdF « W uD³ « w

v d*« w

ÍdM¼ WHOþË

bOFÝ ”UO « d UÝ

ـنتـخـبات االوربـية كـثـفة  الـتي تـنشـغل فـيهـا ا في خـضم االسـتعـدادات ا
ـنـتـخب اسـتـعـدادا  النـطـالق كـاس اوربـا بـعـد ايـام قــلـيـلـة مـقـبـلــة اعـلن ا
ـهاجم الـبلـجـيكـي عن  االستـعـانة بـخـدمات الـنـجم الفـرنـسي السـابق  وا
ـعــروف تـيــري هـنـري  الـى صـفـوف كــادره الـتــدريـبي  خــصـوصـا وان ا
ـصـنف اوال في تـرتيب الـفـيـفا  له غـايـة باالسـتـعـانة  بـخـدمات ـنـتخب ا ا
نـتخب  بتـاهيل مـهاجمي ـذكور الذي تـتلخـص مهامه مع هـذا ا ـهاجم ا ا
ـذكــور وهم كال من  رومــيـلــو لـوكــاكـو ومــيـتــشي  بـاتــشـواي ـنــتـخـب ا ا

وكريستيان بانتيكي .
نـتخب البلجيكي من خالل واليـختلف اثنان على  الـتطور الذي حظي به ا
نـتائـجه التي حـققـها  سـواء في البـطوالت الـقاريـة او على صـعيـد نتـائجه
ــا دفـعه الـتـي حتـقــقت في اخــر نــســخـة من  مــونــديــال كـاس الــعــالم  
لالرتـقاء بـالـترتـيب اخلاص بـاالحتـاد الدولي بـكرة الـقـدم  وهذا مـتات من
ـناسب هم وا ـنتـخب واعـداده ا ـدرب  روبـيرتـو مار تـيـنيـز  مع ا جـهود ا
نتخب اضافة ثلون صفوف ا في  الـكشف عن مهارات الالعب  الذين 
المـتالكه افـضل حـارس في الـعالم وهـو حـارس مـرمى ريـال مدريـد تـيـبو

كورتوا .
هاجم يقتنص نـعود لتسقيط جتربة  هـنري مع منتخبنـا وحاجتنا الفعـلية 
انـصاف الـفرص وله سـمـعة كـروية مـهمـة  استـطـاع اقتـناصـها من خالل
ـشاركات الدولـية للمـنتخب والشك سيـقفز لالذهان اسم الـسفاح يونس ا
مـحمود وما تـشكله سمـعته ب الالعبـ خصوصا  في صـفوف االجيال
الـقادمة التي تـابعت جنومية هـذا الالعب وخبرت مهـاراته الكروية وعرفت
ســر اقــتــنــاصـه الــدائم النــصــاف الـــفــرص في حتــقــيـق ااســبق لــلــفــرق
ـنتخبات التي مثلها وكم هي جتربته مـطلوبة وفاعلة لو جرى االستعانة وا
ـنتـخب الـبلـجـيكي  فـاالخـير يـحظى به  تـمامـا كـتجـربـة تيـري هنـري مع ا
نتخب الـفرنسي في اكثر اثلة كـان لها فعل السـحر في  دعم ا بـفرص 
ـثال  هـدفه الذهـبي الذي حـققه في من بـطولـة حازتـها وهي عـلى سـبيل ا
نتخبه احـد نسخ بطولة كـاس اوربا والذي خطف كاسهـا اضافة لتاهـيله 
سـة الـيد الـتي اثـارت  الـكثـيـر من االقاويل ـثـير لـلـجدل بـسـبب  بـالفـوز ا
ـنتـخب الفـرنسي ضد مـنتـخب ايرلـندا في اطار والـتي كلـنت في مباراة ا

ؤهلة . التصفيات ا
كن ان يقدمها مهاجم سابق ورب سـائل يساءل عن ماهية اخلبرة الـتي 
هـاجم  واسم كـروي متـميـز لالجيال الالحـقة وهل من شـانه ان يقـود ا
ـرمى واقـتـنـاص الـفـرصـة دون ان تـكـون مثـل تـلك اخلـبرة لـلـتـيـقظ امـام ا
ـتلـكـهـا  او يخـتـبـرها من والـذائـقة مـوجـودة عـنـد الالعب اصال دون ان 

خالل العب اخر.
ـعسـكـر االخيـر  والـتي جرت في مـبـاراة منـتـخبـنـا االعداديـة االولى في ا
نـتخب الـطاجـيـكي جرى اضـاعة الـعديـد من الفـرص  السيـما وان ضـد ا
كانت هنالك فرص التضيع  من خالل مواجهة احد الالعب للمرمى وهو
ـا اثـار الـكثـيـر من االقـاويل حول ـدافـع   خـال تـمامـا من احلـارس وا
هاجـم  وامتالكهم خلـبرة اقتناص نـصف الفرص في حتقيق جـاهزية ا
الـسبق  وذات الـكالم يـنطـبق على واقع مـبارانـنـا الثـانيـة التي جـرت ضد
ـذكـور وتـواضـعه جــعـلت اغـلب الالعـبـ ـنـتــخب ا الـنـيـبـال  فــمـسـتـوى ا
ـدافع  لالنـدفاع  الـزتئد وكـلة اليـهم خصـوصا ا يـتجاوزون  مـهامـهم ا
ـا  حـدى بـتــشـكـيل شـوارع في عن احلـد نــحـو حتـقـيق  هـدف الــسـبق 
صـفوف الدفـاع العراقي  ولتـسهم بتـحقيق هـدف  في  حلظـة فارقة كان
احـدهـما هـدف الـسبق الـذي حـقق الـتقـدم لـلمـنـتخـب الضـيف قـبل تدارك
ـباراة بتسـجيل سدادسـية منـاسبة اعادة الـظروف  والعـودة مجددا الى ا

هيبة الكرة العراقية .
نتخب نتخب العراقي استعان على غرار جتربة ا ولـو فرضنا جدال  ان ا
هاجـم خبير  سـتسهم مالحـظاته بتـاكيد الـفاعلـية الهـجومية الـبلجـيكي  
ـطـلوبـة  وتـوفـيـر االنـسـجـام الذي يـبـدو غـائـبـا بـ  مهـاجـمي مـنـتـخـبـنا ا
فـاالختـراق موجـود لـكن  جزئـية  فـرضيـة انهـاء الـفرصـة بحـاجة لـدراسة
ـنتخب وتـاكيد مـطلوبـة  من خل اتقـان تلك التـمريـرات وايصالـها لالعب ا
طلـوب القادر على دافـع على قـطعهـا بحيث تصـل لالعب ا عـدم قدرة ا
الـتعامل معها  بجودة من اجل وضعها في الشباك وحتقيق
نتخب طلوب الراحة متابعي  الكرة من جمهور ا السبق ا
الـذين ينتظـرون فرصة منـتخبـهم بالتاهل بـعيدا عن شتى

قلقة. الهواجس ا
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الدين ميـرغني من السودان  –العميد
ـــطــوع من قــطــر – عــبـــد الــله عــلي ا
بـــطــرس ادمـــون  من لــبـــنــان  –نــزار
اضي من االردن  –االميـر سعود بن ا
خـــالـــد بن عـــبـــد الــلـه أل ســعـــود من
السـعـودية  –العـقـيد عـلي الـسالم من
ســوريــة -  مـحــمــد بن ســلــيــمـان من
ســلــطــنــة عــمـان -  مــعـن بـركــات من
فلـسـط  –عـادل قـريش من لـيـبـيـا -
محمد احـيد سيـدينا من موريـتانيا –

عبد الغني علي علي من اليمن.
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ـــصـــري لــلـــرمـــايــة ونـــظم االحتـــاد ا
مستـضيف الـبطولـة مؤتـمرا صحـفيا
عقب اجـتمـاع مـجلس االدارة اجلـديد
واجتماع اجلمعية العمومية  حضره
 أشــــرف صـــبــــحي وزيـــر الــــشـــبـــاب
ـصري والـسفـيرة هـيفاء والريـاضة ا
ــســاعــد أبــو غـــزالــة األمــ الــعـــام ا
جلامـعة الدول الـعربـية رئـيس قطاع
الـــشــؤون االجـــتـــمــاعـــيـــة وعــدد من
ـثلي االحتادات السفـراء ورؤساء و
الـــعــربــيــة لـــلــعــبـــة ووســائل االعالم
ـصريـة والـعـربيـة ومـثل الـعراق كل ا
مـن  صــــبــــيـح  مــــراد كــــاظـم رئــــيس
االحتاد الـعـراقي للـرمـاية  و  مـندوب
مــــكي الــــســـعــــد امـــ ســــر االحتـــاد
العـراقي . وفي ختـام الفـعالـية تـكر
رؤوســـاء الـــوفــود بـــدروع تـــذكـــاريــة
وشــهــادات تــقــديــريــة من قــبل وزيــر
هندس صري وا الشباب والرياضة ا
دعيج خـلف الـعـتيـبي رئـيس لالحتاد
العـربي لـلـعبـة والـلواء حـازم حـسني

صري. رئيس االحتاد ا

مصطفى فرات  - ابو احلسن زاهر –
 وشقـيقـاتهـا النـاشئـات زينب عـباس
وهيب  –فـاطـمــة جـواد كـاظم  - تـقى
احمد جاسم  بـاشراف رئيس االحتاد
العـراقي للـرمـاية الـسيـد صبـيح مراد
وام الـسـر الـدكتـور مـندوب الـسـعد
ويـــقــدم اجلـــمــيع احلـــرص الــكـــبــيــر
لالســتـفــادة الـقــصـوى من الــوحـدات
التدريبية الجل الـتنافس على االلقاب
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و حـــصـــد الــعـــراق مـــنـــصب عـــضــو
مجلس ادارة االحتاد العـربي للرماية
في اجـتـمـاعـات اجلمـعـيـة الـعـمـومـية
لالحتاد العـربي للعـبة التي جرت في
صـرية الـقاهـرة بحـضور العـاصمـة ا
رؤسـاء االحتادات لـ  15 دولـة عـربـية
لــدوره الــرائــد واحلــيــوي في خــدمــة
ريــاضـة الــرمــايـة  وتــطــور مـســتـوى
العـبــاته والعـبــيه ومـشــاركـته بــكـافـة
الـــفــعـــالــيـــات الــعـــربــيـــة والــدولـــيــة
بيـة  . وفاز صبـيح  مراد كاظم واالو
رئــيـس االحتــاد الــعـــراقي لــلـــرمــايــة
ـــنـــصب عـــضـــو االحتـــاد الــعـــربي
ـهـنـدس دعيـج خـلف الـعتـيـبي من وا
الــكـــويت رئــيـــســا لالحتـــاد الــعــربي
واللواء حازم حسني محمد من مصر
نـائـبا لـلـرئـيس والـسـيـد طـارق بدوي
ــغـرب نــائـبــا ثـانــيـا  . كــمـا فـاز من ا
ــنــصب عـضــويــة االحتــاد الــعـربي
لــلــرمــايــة بــدورته اجلــديــدة – 2020 
كل من الـسادة  الـعـميـد غـسان  2024
فؤاد من االردن  –سـلمـى الكـعـبي من
االمـارات -  الـعــمـيـد الــدكـتـور سـيف

ـــشـــاركــة الـــعـــراقي فـي مــهـــمـــته بـــا
ـقـامة بـالـبـطـولـة الـعـربـيـة لـلـرمـايـة ا
حــــالـــيـــا فـي الـــقـــاهــــرة  لـــيث مـــراد
ـنــتـخب الـعـراقي مـصـطــفى  مـدرب ا
ـسابـقة بسـبب عدم جـاهـزية فـريقه 
الــتـراب ســكـيـت لـظــروف وتـداعــيـات
جائـحة كـورونا حـسبمـا صرح به في
اتـــصــال هــاتـــفي الــيــوم مـــشــيــرا ان
نـافسات يجب ان شاركـة في هذه ا ا
تـــكـــون الـــتــحـــضـــيــرات عـــلى اعـــلى
مـسـتـوى الجل احلـصـول علـى نتـائج
ـشـاركـة مـتـقـدمـة بـالـبـطـولـة ولـيس ا
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واكد  مـنـدوب  مكي الـسـعد امـ سر
ـركزي لـلرمـاية في االحتاد الـعراقي ا
تصريح صـحفي على اهـمية مـشاركة
البطلـة العراقـية فاطمـة عباس وهيب
في الـبـطـولة الـعـربـيـة بـالـرمـايـة على
ـتــقـدمــات لـكـونــهـا قــد تـأهـلت فــئـة ا
بيـاد طوكيـو في تموز للمـشاركة بـاو
ــقــبـل وقــد اســتــلم يــولــيــو  2021م ا
ــوافــقـة الــدولــيـة االحتــاد الـعــراقي ا
لتاهـلها قبل قـدومنا لـلقاهـرة بيوم
مؤكدا ان الـبطولة تـتيح فرصـة مهمة
لـلــبـطـلــة الـعـراقــيـة فــاطـمـة من خالل
زيــادة اخلــبــرات والــدخــول بــاجــواء
ثلن نافسات مع افضل الراميات   ا
 دولـة عـربـيـة  ولـتـحـسـ رقـمـها  14
ــســـدس الـــهــوائـي ومع الالعـــبــة بـــا
فــاطـــمــة عـــبــاس وهــيـب يــشــارك في
التدريـبات الـتي جتري حالـيا بـصالة
ـعــادي  اشـقـائـهـا ــبي بـا ـركـز االو ا
الناشـئ   عـبد الرحـمن اوس عصام

مالعب نـــادي الــصــيــد في مــديــنــة 6
اكـــتــوبـــر .ويــدخـل ابــطـــال وبــطالت
ـنـافـسات الـعـراق بـالـرمـايـة اجـواء ا
التي سـتستـمر فـعالـياتـها من الرابع
حتى الثاني عشـر من حزيران يونيو
م اجلـاري بــروح وثـابـة لــلـظـفـر2021
ــراكــز مـتــقــدمـة بــالــبـطــولــة الـتي
تشارك فـيها مـنتخـبات   فلـسط

- الــعـــراق - قــطــر - لـــبــنــان -
سوريـا - األردن - الـكويت -
موريـتانـيا - الـسعـودية -
الــــســـودان - الــــيـــمن -
لــيــبــيــا  –اإلمـارات –
ســلـــطــنـــة عــمــان –
غـرب  باالضـافة ا
الـى الـــــــــدولــــــــة
ضـيفـة مصر ا
ـــــــــــــــــــثـل . و
الــــــعــــــراق في
البـطولـة وفد ضم كل
من الـــســيــد صـــبــيح  مــراد
كاظم رئيس االحتاد العـراقي للرماية
 عـــضـــو االحتـــاد الـــعـــربي لـــلـــعـــبــة
والدكـتور مـنـدوب مكي الـسعـد  ام
سر االحتاد العراقي للرماية  والسيد
ســلـمــان عـبــد الــرزاق شـخــيـر اداري
الــوفـد  والـالعـبــات  فــاطـمــة عــبـاس
وهيب  –زينب عباس وهيب  –فاطمة
جـــواد كــاظـم  - تــقى احـــمـــد جــاسم
والالعب  عـبد الرحـمن اوس عصام
مصطفى فرات  - ابو احلسن زاهر –

.
—uCŠ ÂbŽ

وتـــخـــلـف عن احلـــضـــور مع الـــوفـــد
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ــصــريـة  تــتــواصل في الــعــاصــمــة ا
الـقـاهرة فـعـالـيـات الـبطـولـة الـعـربـية
بـالـرمـايـة  الـتي يـتـنـافس فـيـهـا  300
دولة ثالثـمـائة رامـيـة ورامي من   16 
عربـية لـلظـفر بـالقـاب مسـابقـة الرمي
سـدس والـبـندقـيـة الهـوائـيـة التي بـا
ــركــز جتــري وقــائــعــهــا في صــالــة ا
ـعادي  ومـسـابقـة الـتراب بي بـا االو

سـكيـت التـي جتري
عــــــــــلى

W∫ رماية العراق تشارك في البطولة العربية في مصر uDÐ

ـنـتــخب الـتـشـيـكـي الـشـوط الـثـاني ا
بـعـدوانـيـة أكـبر ووصـلـت الكـرة إلى
بـــوريل في بـــدايــة الـــشــوط لــيـــطــلق
تسديدة قوية تـمر فوق مرمى جيجي
دونـــارومـــا حــارس األزوري. وأطـــلق
إنــسـيــني تــســديـدة قــويــة من خـارج
تمكن منطـقة اجلزاء في الـدقيقة 53  
احلـارس بافـلـينـكـا من الـتصـدي لـها
على مرتـ لينـقذ مرمـاه من فرصة
هدف ثالث. وعاد إنسيني بفرصة
جديدة بالـدقيقة 57  بعدما أطلق
جنـم األزوري تـــســــديــــدة قــــويـــة
ارتـــطـــمت بـــقـــدم أحـــد مــدافـــعي
التشيك لـتخرج إلى ركـنية والتي
كاد فـيهـا جـورجيـو كيـليـني مدافع
ـنتـخب اإليـطـالي أن يـسـجل ثالث ا
األهــــداف بــــعــــدمـــا ارتــــقى وقــــابل
الـركـنـيـة بـتـسـديـدة مـبـاشـرة بـالـقـدم
مـرت بـجـوار الــقـائم األيـسـر حلـارس
التشـيك. وجنح إنسـيني في تـسجيل
الهـدف الثالـث إليطالـيا بـالدقـيقة 66
بعـد هـجـمة مـرتـدة سريـعـة وصلت
وبيـلي ليمـرر الكرة في عمق إل
الـــدفــاع الـــتــشـــيــكـي لــيـــنــفــرد
ــرمـى ويــســدد إنـــســيــنـي بــا
الـكـرة عـلى يـسـار احلـارس
في الــشـــبــاك.  واســتــمــر
الطوفان اإليطالي حتى
أحـــرز دومـــيـــنـــيـــكــو
بيراردي هدف رائع

بــــالـــدقــــيـــقـــة 73
بـعــدمـا وصـلت
الـــــــكـــــــرة إلى
إنــــســــيــــني
على حدود
ـــنـــطـــقــة ا
لـــيـــضـــرب
الــــــــدفــــــــاع
بتـمريرة إلى
بيراردي الذي

ـــرمى انـــفـــرد بــا
ووضع الــكــرة من فــوق

احلارس في الشباك.

فاطمة عباس وهيب
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ـركز كرمت نـقـابة الـفنـان الـعراقـي ا
الــــعــــام مــــجـــــمــــوعــــة من اخملــــرجــــ
الـسـيـنمـائـيـ والـذين حـصـدوا جـوائز
عربـيـة ودوليـة لـلنـصف االول من الـعام
فـي جــلـســة اقــامــتــهــا الــنــقــابـة 2021
ـــاضي ـــقـــرهـــا مـــســـاء اخلــــمـــيس ا
ـثـقـف وحـضـرها عـدد من الـفـنـان وا
وعــشــاق الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة . قــدم
اجللسة اخملرج التـلفزيوني علي حنون
الذي قـال ( هـذا االحتـفـاء هو الصـحاب
ـنـجـز الـسـيـنـمـائي الـعـراقي لـلـنـصف ا
االول من الــعـام احلـالـي حـيث نــحـتـفي
بــهـم كــاصــدقــاء وزمـالء مــبــدعــ ومن
خاللـهم نحـتـفي بـاحلـياة والن الـشـباب
ـتـمـيـزة سـوف هم صـنـاع هـذه االفالم ا
يكون هناك تقليد سينمائي لكل صاحب
مــنــجــز لــلـعــام اجلــاري ). واكــد نــقـيب
الـفــنـانـ جــبـار جـودي بـكــلـمـته ( دعم
الـنــقــابــة لـلــشــبــاب الـســيــنــمــائي ومـا
يحقـقون من مـنجز يـجعل  رايـة العراق
الـفـنـيـة خـفـاقة بـ اإلعـالم علـى الدوام
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ـصرية حوريـة فرغلي الـى التمثـيل بأول عمل مـثلة ا تـعود ا
ارستها سـينمائي تشارك فيه بـعد تعرضها حلـادث أثناء 
صرية وفاء مثلة ا رياضة الفروسية منذ سنوات. ونشرت ا
عـامر صـورة عبـر صـفحـتهـا اخلاصـة عـلى موقع الـتواصل
من كوالـيس تصويـر فيـلم (براءة ريـا وسكـينة) اإلجـتمـاعي
وظـهرت بالـصورة حـورية لتـكون عـودتها الى عـالم التـمثيل
عـــبــر هــذا الـــفــيــلم.وكـــتــبت عـــامــر عــلى الـــصــورة وقــالت:
(اسـتئناف تـصوير فيـلم براءة ريا وسـكينة الـشهر اجلاري
بـطولتي أنا وحورية فرغلي وجنوم كتير إنتاج حلمي إيهاب
وحـسام شهاب وإخراج عبدالـقادر األطرش وتأليف أحمد

عاشور منتج فني محمود عادل). 
وكـانـت فـرغـلي قـد أجـرت  4 عـمــلـيـات جــراحـيـة في أنــفـهـا
مـؤخراُ بـسـبب فقـدانـها حـاسـتي الشم والـتـذوق وذلك إثر
إصـابتـها في أنـفهـا بعـد سقـوطها مـن أعلى احلـصان الذي
قـفـز في الـهواء وهي عـلـيه مـا تـسـبب في سقـوطـهـا وكـسر
أنـفها و خـضوعـها لـلعديـد من العـمليـات اجلراحـية وحدوث
ـا أدى إلى دخولـهـا في مرحـلة اكـتـئاب وعـزلة خـطأ طـبي 

نزلها.
ـصـريـة مـنــة فـضـالي اجلـدل بـأحـدث ـمــثـلـة ا كـمـا أثـارت ا

ورغم ظروف صعبـة اال حضورهم فاعل
على وجه اخلصـوص االرتقاء بـصناعة
افالم استطاعت ان تباري وحتصد اهم
اجلوائـز في احملـافل الدولـية). واوضح
جـودي ان (النـقـابـة تمـتـلك روزنـامة من
ـنـتـظـرة وسـتـحـظى االنـشـطـة الـفـنـيـة ا
كـــافــة الـــفـــنـــون بـــالـــتـــواجــد فـي هــذه
الـروزنامـة. اصـرارنـا يتـضـاعف الحـياء
شـهـد من خالل اقامـة الـفعـالـيات هـذا ا
الفنية والثـقافية وهناك حـفال موسيقيا
ـايسـترو كـر وصفي وسـيتم بقـيادة ا
ـــوســـيــقـــيــ خـالله تـــكــر عـــدد من ا
طـرب وخـصـصنـا البـاحة اخلـلفـية وا
ـقــر الـنـقـابـة لـتـكــون مـسـرحـا صـيـفـيـا
يسـتوعـب كل النـشاطـات الفـنيـة ومنـها

وسيقية والغنائية ).  ا
وقال النـاقد السيـنمائي مـهدي عباس (
الن الـــشـــبـــاب هم صـــنـــاع هـــذه االفالم
ـبـدع ـجـمـوعـة من ا نـحـتـفل الـيـوم 
الــشــبــاب الـــذين يــكــرمـــون من نــقــابــة
الفنـان في مـبادرة حتـسب لها والدعم
من اي جــهــة حـكــومـيــة او فـنــيـة لــهـذه
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ـطـربة الـلبـنانـية مـريام فـارس تفـاصيل روت ا
وفــاة ابــنــهـا الــثــاني وتــأثــيــره عــلــيــهــا عــبـر
إصابـتهـا باالكـتئاب عـقب وفاتـه.وقالت فارس
من خالل فــيـــلم وثــائـــقي أطــلـــقــته اخلـــمــيس
نـصات الرقمية وروجت بالـتعاون مع إحدى ا
لـه عـبـر صـفـحـتـهـا: (في الـ 7 من تـمـوز لـعـام
ــولــودي الــثــاني  2017 تــأكــد أنـي حــبــلى 
ووقتـها كان عندي مشاكـل صحية جسمي ما
حتــمل احلـمل وحــسـيت كــأن جـزء مـني راح
حــسـيت بـالـذنب مع أنـه مش ذنـبي وحـسـيت
بـاالكـتئـاب والـوحدة وشـعور مـا بـيتـوصف ما
يـــحس به غـــيـــر الــسـت الــلـي بــتـــمـــر بــنـــفس
الظـروف).وأكدت أن وفاة ابنها حـطمها قائلة
(الـلي حــصـلي حــطـمـنـي وبـقى تــركـيـزي أني
أكـبــر عــائــلــتي وهــذا الــشي أخـذ  4ســنـوات
كـانـوا صـعبـ وبـتـمنى يـجي نـهـار وأتـصالح
مع حـــالي).وأشـــارت فــارس إلى أنـه من تــلك
الـلـحظـة لم يـعـد لديـهـا هدف وحـلم الفـتة إلى
(أنـها أوقـفت مـشاريـعهـا الـشخـصيـة والـفنـية
واألغـانـي الـتي كــانت حتــضــر لــهــا). وكـانت
فارس قـد أعلـنت إطالق فـيلم وثـائـقي بعـنوان
(الـرحـلـة) يـنـتـمي لـتـلـفـزيون الـواقـع يـعرض
ـنــصـات الـرقـمـيـة حتـكي خالله عـلى إحـدى ا
تــفـاصــيل حــيـاتــهــا في ظل تــفـشي فــايـروس
كـــورونـــا وكـــيف أثـــرّت حـــقـــيـــقـــة انـــتـــشــار
الــفـايـروس بــدايـة األمـر عــلى يـومــهـا ومـسـار
حــيــاتــهــا وســتــكــشـف من خالله فــارس عن
خـبراتـهـا الفـنيـة والـشخـصـية الـتي عـاشتـها

غنيات في لبنان لتصبح من أهم ا

إطاللـة لـهـا عـبـر صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل
اإلجـتماعي فنشـرت صورة مثيـرة وظهرت بفسـتان مفتوح
الـــصــدر مع مـــكــيــاج بـــرونــزي وتــســـريــحــة شـــعــر ويــفي
وأكـسـسـوارات أنـيـقـة وخـطـفت األنـظـار بـجـرأتـهـا. وجـاءت
تابـع منـتقدة لـظهورها بـهذا الفـستان ومـعتبرة تـعليقـات ا
أنه ال يـلـيق بـهـا. وكـانت قـد نـشـرت مـنـة مـنـذ فـتـرة صـورة
ـسـبح حتت أشـعـة الـشمس جـديـدة لهـا ظـهـرت فـيـها في ا
بـلـقـطـة عــفـويـة وسـاحـرة أثـارت مـن خاللـهـا إعـجـاب بـعض

تابع و إستياء البعض اآلخر.  ا
مثلة اللبنانية نادين نسيب جنيم جللسة الى ذلك خـضعت ا
تـصـويـر جـديـدة نـشــرت مـنـهـا صـورتـ إحـداهـا بـاألبـيض
واألسـود.وارتـدت فــسـتـانــا طـويالً بـالـلــون األبـيض وتـركت
شـعرهـا منـسدالً عـلى ظـهرهـا والتـقطت الـصورة لـها إلى
جــانب حــصــان وقـد وضــعـت كـفـه يــدهـا عــلـى رقـبــته
وعـلقت :(انغرمت بالفـرس م بيحب احلصان? أنا
بـالقـي انـه حـــــــيــــــــوان حـــــــنــــــــون ووفـي وراقي
وقـوي).ونـالت إطاللـتـهـا إعـجـاب الـعـديد من
مـتـابعـيـهـا.وفي الصـورة الـثـانيـة ظـهرت
نـادين جــالـسـة بـ أكـوام قش وقـد

ارتدت مالبس كاجوال.

وحــصــد جـائــزة افــضل انــيــمـيــشن من
مــهـــرجـــان جـــوائـــز غـــولــدن ايـــرث في
امـريـكـا وحــسـ االسـدي عن فـيـلم (لم
تـكن وحـيـدة ) الـذي نـال شـهـادة تـقـدير
مـن مـهــرجــان الــبـحــرين الــســيــنــمـائي
واجلـــائــــزة الـــثـــانــــيـــة من مــــهـــرجـــان
وحـس االسـكـنـدريـة للـفـيـلم الـقـصـيـر 
العـكـيلي عن فـيلـم (نافـذة حمـراء) الذي
حــصــد جــائــزة افـــضل عــمل درامي من
وعدي عـبد مهـرجان نـافـكو في امـريكـا 
الكاظم عن فيلم بـذرة ونال جائزة جلنة
الــتـحــكـيم مـن مـهـرجــان سـيــنـمــانـا في
وكـامل قـادر عن فـيـلم رمـز االمان عـمـان
وحـــصـــد جـــائـــزة افـــضل وثـــائـــقي من
ومحـمد مـهرجـان لنـدن للـفـيلم الـقـصيـر
دربندخاني عن فيلم ارض الغراب الذي
نـال  تـنـويه خـاص من مـهـرجـان سوس
ومـصـطفـى الشـوكي  مـنتج ـغرب  في ا
فــيـلم انــا امك يــايـوسـف  ونـال جــائـزة
اجلـمـهـور وجـائـزة جلـنـة الـتـحـكـيم من
مـــهـــرجـــان مـــيــنـــا الـــســـيـــنـــمـــائي في
ومالك عـــبــد عـــلي عـن فــيـــلم هــولـــنـــدا

بادرة وبكل تـاكيد انها مـبادرة نتمنى ا
ـــشـــاهـــد الـــفـــنـــيـــة ان تـــتـــواصل مـع ا

العراقية) .
و تـــكـــر مـــجـــمــــوعـــة مـــبـــدعـــة من
اخملـرج وهم :بـاقـر الربـيـعي عن فـيلم
(البنـفسجـية) الذي حـاز  جائزة االبداع
من مهرجـان العودة الـسينـمائي الدولي
فـي فـلــســطــ وجــعــفــر مـراد عـن فـيــلم
(سـتــيـغـمــا) والـذي حـصــد جـوائـز عـدة
هي:افـضل سـيـنـاريو  ,افـضل وثـائقي ,
ي من مـهرجان افضل مخرج ,افضل عا
ريـــو دي جــانــيــرو لــفــلـم الــقــصــيــر في
البرازيل وافضل وثائقي من مهرجان  (
يـو كي للـفـيلم الـقـصـير في بـريـطاني  )
وافـضل وثــائـقي من مــهـرجـان روتـردام
ـســتــقل في هــولـنــدا وافـضل لــلـفــيــلم ا
وثائقي   من  مـهرجان سـكرين باور في
بريـطاني.و تـكر الـفنـان جمـال ام
عـن  فــيــلم نــبــاح احلــائــز عــلى جــائــزة
ـــثل مـن مـــهـــرجـــان الـــعـــودة افـــضل 
الــســيـــنــمــائي الـــدولي في  فـــلــســطــ

وحسن الـهاني عن فيـلم (هناك جمل)

الـرســالـة االخــيـرة ونـال جــائـزة افـضل
فــيــلم قـــصــيــر مـن مــهــرجـــان الــكــويت
ومـهـنـد الـطـيب عن لـلـسـيـنـمـا اجلـديـدة
فــيـلم عــودة الـروح والــذي نـال شــهـادة
تــــقــــديــــر من مــــهــــرجــــان الــــبــــحــــرين

السينمائي.
وعــلى هــامـش االحــتــفــالــيــة  تــكـر
الفنانة زهرة الربيعي عن بطولتها فيلم
(آنـي امك يـــايـــوسف) وايـــضـــا تـــكــر
خاص لفـريق مسـرحية (فـرد عود) التي
ـوندراما في قرطاج هرجان ا شاركت 
شهداني وهم حس علي هـارف  طه ا
 محمـد العـطار وعلي جـواد و تقد
شـهــادات تـقـديــريـة لـعـدد من الــفـنـانـ
ومـنــهم الـنـاقــد مـهـدي عــبـاس وجـائـزة
الـفــنـانـة فـاطـمـة الـربـيــعي وتـسـلـمـتـهـا
الفـنانـة لـيلى ابـراهيم وايـضا شـهادات
تقـديـرية لـلـمشـاركـ في االفالم وقدمت
مـداخالت من قـبل عـدد من الـصـحـفـيـ
واالعـالمـــيـــ و تـــقــــد بـــاقـــات من
الــورود الى احملــتــفى بــهم مـع الــتــقـاط
الصور التذكارية في ختام االحتفالية. 

rO¼«dÐ« ÕU²H « b³Ž —U¼“«

ية العـراقية تـتحدث صبـاح اليوم االحد عن االكـاد
الـفطر االسود وعالقـته بكوفيد  19 في نـدوة يقيمها

فرع االحياء اجملهرية في كلية طب النهرين.
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الـنحات العراقي  نـعته جمعية
الـتشكيـلي العـراقي بعد ان
وت عن عمر  67 عاما غيبه ا
 سـائل الله تـعالى ان يسكنه

فسيح جناته.
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ـفــكـر الــعـراقـي ضـيــفه امس الـســبت مـركــز دالـة ا
لـتـحـلـيل الـسـيـاسـات واالسـتـشـارات في مـحـاضرة
بـعـنـوان (الـقـدس .. وجـوبـولـتـيك الـشـرق االوسط –

ستقبل). الراهن وا
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كون من 7 ـطرب الفلـسطيني يـطلق قريبا الـبومه ا ا
أغـاني كــمـا يــطـلق أغــاني األلـبــوم عـبــر قـنــاته عـلى

يوتيبوب.
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ي الــعــراقي تــلــقى الــتــهــاني مـن االوسـاط االكــاد
اجلـامــعـيــة واالجـتــمـاعــيـة بــخـطــوبـة جنــله ومـيض

شاركة نخبة من اصدقاء العائلة.
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ـقـيم فـي الـقـاهـرة ي الـعـراقـي ا االعالمي واالكــاد
كـلفه احتـاد اجلامـعـات األفروآسـيويـة برئـاسة جلـنة

. دة عام االعالم في االحتاد 
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ـطرب السوري احيا حفلـة غنائية في قلعة دمشق ا
وشهدت احلفلة حضور الفنانة انطوانيت جنيب.
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ـطربـة الـلبـنانـيـة تلـقت تـعازي الـوسط الـفني لـوفاة ا
والـدة زوجـهـا فـادي الـهـاشم الـسـيـدة جـمـال بـديع

نهرا.
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أعمال عـمرو سعـد الذي عرض في
وسم الرمضاني الفائت وشاركه ا
ـصري مـصـطفى ـمـثل ا الـبـطـولة ا

شعبان.
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ــصـري عـمـرو سـعـد ـمـثل ا أعـلن ا
ـلــكـيـة عن حـصــوله عــلى حـقــوق ا
اخلــاصــة بــبـــعض روايــات األديب
ــصـري الــراحل جنــيب مــحــفـوظ ا
وأشار سعد إلى أنه (ينوي حتويل

الروايات إلى عمل فني). 
ــقـابـلــة تـلــفـزيـونــيـة أكــد سـعـد و
ــلـــكـــيــة حـــصــولـه عــلى حـــقـــوق ا
اخلـــاصــة بـــروايـــة أوالد حــارتـــنــا
ـنـتج صادق لـنـجـيب محـفـوظ من ا
الـصـبـاح ويـنـوي حتــويـلـهـا لـعـمل
فــــــــني وعــــــــلّـق قـــــــائـالً: ربـــــــنـــــــا
يـستـر.وأعـرب عن رغبـته في إنـتاج
الـعــمل وال يـشــتـرط أن يــكـون أحـد
أبـطــاله في حــالــة عــدم وجـود دور

مناسب له.
كمـا كشف عن حـصوله عـلى حقوق
ــلــكــيــة اخلــاصــة بــروايــة صــدى ا
الــــنـــســـيـــان وقـــال أنـه (يـــرغب في
حتــويـل روايــات جنــيب مـــحــفــوظ
الـفرعـونية إلـى أعمـال فنـية). وكان
مــســلــسل (مــلــوك اجلــدعــنــة) آخـر

أزرق طـويل جـالـسـة أمــام خـلـفـيـة
بالـلون األسـود واألبيض. يـذكر أن
ـوسم يــارا كـانت قـد شــاركت في ا
الرمضـاني السابق في تتـر أغنية
ـغـربي ـكـتـوب لـلـمـسـلـسل ا آه عـا
(أوالد الــعم) وتـتـر مــسـلـسل (كـله

باحلب) بأغنية بالعنوان نفسه.
كــمـا وجـهـت الـفـنــانـة الــتـونــسـيـة
لـطــيـفــة لـلـجــمـهـور بــاإلعـتـذار عن
غيابها الطـويل عن الساحة الفنية
ـاضــيـة وعن عـدم خـالل الـفـتــرة ا

طرحها أغان جديدة.
وبـفـيـديـو نـشــرته عـبـر صـفـحـتـهـا
اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
اإلجــــتـــمــــاعي وعــــدت لـــطــــيـــفـــة
فـاجأة محمـسة قالت متـابعيـها 
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ــطـربــة الـلــبـنــانـيــة يـارا اطــلـقت ا
ـرني أغــنــيــة جـديــدة بــعــنــوان (
طـاريك) عــلى يــوتـيــوب وتــخـطى
الفـيديـو حاجز الـ 8 آالف مشـاهدة

بعد حوالي ساعة من طرحه .
وتــعــد هــذه األغـنــيــة الــرابــعـة من
األلبوم اخلليجـي األخير ليارا بعد
غــيــر الــنـاس مــا ودعــوني و عــلى
كشـوف وهي من كلمـات سلطان ا
بن سهـيل السـلطـان أحلان أدهم 
تــوزيع نــور هـاشـم وانـتــاج طـارق

أبو جودة. 
قدمت يارا األغنية بصوتها العذب
وأدائها احلـساس الفـريد وظهرت
كـعادتـها بـأناقـة خلّـابة في فـستان

فـيه: (لــكل حـبـايـبي الـلي
يــقــولــولي تــوحــشـنــاكي
بــرشـا أحب أقــولـهم وأنـا
كـــــمــــــان. اعـــــذرونـي عـــــلى
ــاضــيــة الـــغــيــاب الــفــتــرة ا
غــصب عــنـي وظــروف خــاصــة
جـــــــداً وزي مــــــــا وعــــــــدتــــــــكم
انـتـظـروني بـقـدرة الـله ومـشـيـئته
مــفـاجــأة هـتــفـرحــكم قــريب جـداً).
وأرفـقت الـفــيـديـو بـتـعــلـيق كـتـبت
فــــيه: ( حــــبـــــايــــبي الــــغــــالــــيــــ
وحشتووني استنوا جديدي قريب
جـــــدا مـــــفـــــاجـــــأة ان شـــــاء الـــــله
حتـبـوهـا.. بـحبـكم بـرشـااا) وعـبّر
فاجأة تابع عن فرحهم بهذه ا ا

وحتمسهم لألغنية اجلديدة.

ثرثرين. سـتحتاج لـلعمل لـتوضيح ما أسكت ثرثـرة ا
أنت عليه. رقم اللحظ.9
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االتـصــال الـذي تـنـتـظـره وتـنــتـظـره سـيـحـدث أخـيـراً
اآلن.يوم السعد االربعاء.
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اسـأل الـنــاس مـبـاشــرة عـمـا يـريــدون و كن واضـحـا
فيما تريد . رقم احلظ .2
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في العمل الـتطورات اجلديدة التي تـوجهك ستجعلك 
اكثر حكمة في اتخاذ القرار .
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ال تــعـتـمـد عــلى الـتـعــقـيـد في شــرح االفـكـار ألن هـذا
قابل. يزعج الطرف ا
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الطفة . اآلخرون  ال تبخل على صديقك بالقليل من ا
هم مصادر طاقة لك. 
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كن بــسـيـطــا في ايـصــال افـكـارك . مــشـاكل عـائــلـيـة
بسيطة يساعدك الشريك في حلها .
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. و ال تـسمح لالنـطواء بـالسـيطـرة عليك كن اجـتمـاعياً
.يوم السعد الثالثاء.
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ألـوف ح تخـطط لقضاء فكّر بـطريقـة اخلروج عن ا
ساء. هذا ا
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قـد تـصـادف بــعض األفـكـار اخلـيـالــيـة  كن واقـعـيـاً 
. أكثر . يوم السعد االثن
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شـاكل بنفـسك. يوم جـيد للـتعاطف اعـتمـد على حلّ ا
مع الصديق
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في الـعمل لـديك مشكـلة العـناد يجب ان تـتخلى عـنها
.رقم احلظ.79
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
ـناسـب داخل الـشكل ا
أعـد ترتيـبهـا واكتشف
ـــفـــقــودة: الـــكـــلـــمـــة ا
(غــــزوة اسـالمـــــيــــة 6

حروف):
مـطابخ-قـسيم-بارود-
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ال أشكـو شـيئـا البـتة .. ضـغطي وفق آخـر فـحص دقيق ; شـبابي وفق مـاقال لي

ه انت جاي مشان تتدلع )! طبيب  في مشفى قريب من شقتي : (ياز
 صـديقـي طـبيـب  مـقرب  جـعـل مـني حـقل جتـارب .. فـحص االوكـسـجـ عال ;
وظائف الـقلب تـمام .. حتى الـوهن الذي يدب في مـفاصلك سـوف يزول تدريـجيا
بعـد ان تأخذ قسطا عادال من الـنوم !قررت اال اصحبه معي للـتسوق ; فهو يغير

طلوبات مني . جميع ا
ر بالفتـة على شكل إعالن يـرتفع فوق  فم نفـق الدوار اخلامس : جيب  ونـحن 
معك لـ وانت جاي .. يقول لـي : الترد عليهـا خذ لها بـصل وانسى اللي حصل

ثم يعدد مزايا الكرة الفضية.  
ورغم إن صـديقي الشاعر وليد الـصراف قال في مذمته : باء وصاد والم احذف
ـوت لـو شـاءَ بـ الشـفـاه وبـ االنف يـوقع اذ يـغـتـال منه البـاءَ يـعنّ صلٌّ أتى بـا
خبيث الريح اشذاءَ .لكن البصل  مضاد حيوي طبيعي  له قدرة  على التأقلم مع
ـعـويـة الـفــيـروسـات اخملـتـلـفـة حـاالت الـزكـام الـنـاجتـة عن عـدوى في الـديـدان ا
ـونيال الكـولي وغيـرها.كذلك سـالك التنـفسـية السـعال واجلـراثيم مثل الـسا ا
فاصل. قد يـخفف البـصل من حدة الربو ويـقلل من التـورم الناجم عن التـهاب ا

فرطة والبحة في الصوت عاجلة حاالت البلغم ا كما ينصح بتناول البصل 
ـكتبة بوسط البلد يدفع نيابة عني ثمن كتاب قد لصبري القباني ( الغذاء ر 
 ال الـدواء ) ثم يـضـيف الـيه كـتـاب الحتـزن وقبـل ان اتـكلـم يـقول لـي : لـقد حـقق

مبيعات فلكية وله طبعات متتالية  بلغات عدة .
ـلـيـون وطـرح عـلـيك يـقـول لـي : لـو إن شـبـيـهك  دعـاك الى بـرنـامج مـن سـيـربح ا

سؤاال عن جهاز جديد   اكتشافه بصمت في جسم االنسان   جتيب?
كــان هـو  –الأنـا - يــقـود الــسـيــارة واال لـدخــلت في نــفق يـقــذف بـنــا بـعــيـدا عن
مـقــاصـدنــا ..  يــسـمــعـنـي مـاســجـله  بــصــوته والـذي لــيس  االجــمل من صـوت
: اخلاليله  :يـرى  الباحثـون أن هذا العضو يـتكون من نسيج ضـام يتألف جزئ
جزء قـوي يـقـوم على الـكـوالجـ وهـو البـروتـ الـرئيـسي في الـعـضالت واجلـلد
عـادة وجـزء مـرن يـقـوم عـلى االيـالسـتـ وهو بـروتـ يـكـون عـادة فـي األنـسـجة
الــضـامـة وهـو مـرن في الـعـادة. مع وجـود سـائـل يـتـحـرك في كل مـكـان من هـذا

ترامي في اجلسم. تسع وا النسيج ا
ر فوق جسـر حتته نفق بني بسرعة نضـحك سوية انا بعمق وهـو بصمت .. ثم 

قياسية دون ان تطال منجزيه الشبهات ..
نـاهج الـذين حتـدثوا عن  في (اطـراف احلديث) الـتـقيت اثـنـ من عـباقـرة عـلم ا
ايسـترو لتـعليم طـالباته االبـجدية معـلم في اقصى الهـور يستـخدم العـصا كمـا ا
بطـريقة درامـية . ثم اثنـينا علـى كل البرامج الـتعليـميه التي مـن بينهـا اين مكاني
من االعراب ومـدينـة الفـواكه والتي صـممـها شـريف الراس الـذي كان يـشاطرني

زمار . غرفتي في مجلتي وا
 فتح صـاحبي الذي  تناول حبت من الـكرز ودون ان يعدد علي مزاياها فتح لي

موسيقى برنامج سالمتك ; فسالت دموعي:
النك االنــســـان تــعـــمــر سالمـــتك سالمـــتك نــود لـك سالمــتـك
ما اسعدك  تبدو االوطـان نود لك سالمتك نود لك سالمتك
تبـدو بروح عالـية ما  بتـاج العافـية  ما اسـعدك ما اسـعدك
و صحتـك تضحك لـنا والطـير  يشدو اسعـدك  ما اسعـدك

سالمتك سالمتك نود لك سالمتك. حولنا يقول لك

عمرو سعد
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

سؤول األول بالعراق تأكيده هاتفياً لفت انتباهي ابداء ا
لـلـرئـيس الـفـرنسـي ماكـرون ان الـعـراق مـسـتعـد لـتـوفـير
نـاسبة للـشركات الفرنـسية. وسبق البيـئة االستثـمارية ا
ان كـان لبـاريس عالقـات جيـدة مع بـغداد مـنـذ منـتصف
ـاضي اال انَّ العالقـات االقـتـصـادية سـبـعـينـات الـقـرن ا
واالسـتـثـمـاريـة لم تـرقَ الى مـستـويـات مـؤثـرة في الـبـنـية
سـات فـرنسـيـة واضـحة في الـعـامة لـلـبـلد وكـان هـنـاك 
اجملــال الــعـســكــري عــبــر الـتــســلــيح والــتــدريب واعـارة
الـطـائـرات احلـربـيـة الـبـحـريـة سـوبـر ايـتـيـنـدار في خالل

احلرب مع ايران . 
ـكن أن يــتـعــهــد الـعــراق ألي دولـة كــبـرى ال أدري هـل 
بنفس االستـعداد الستقـبال شركاتـها? وما عالقة موقف
تـلك الدول من الـصـراع االقـليـمي بـأي تعـهـد عراقي? ثم
ماذا يـعـني الـتـعـهـد من حـيـثـيات فـاعـلـة لـتـجـسـيـده على
أرض الـواقع السيـما حلـكومـة سـتضع ذات حـملـها بـعد
اربعة شهور وتغادر وال أحد يـعلم مصير التعهدات في
دولـة مــحــاصـصــة وغــنـائم اعــتــادت اضـطــراب الــعـمل
ـؤسـسـاتي كـما شـهـدنـا في الـسـنوات الـثـمـاني عـشرة ا

اضية?  ا
لـيكـن تفـاؤلنـا بـاآلمال اجلـديـدة كبـيـرة واقتـنـعت فرنـسا
وسواهـا ارسال شـركاتهـا لالستـثمار فـتلك مـسؤوليـتنا
الـكــبـيــرة في الـتــجـاوب مـع هـذه الــقـرارات لــكي نـضع
خـطـطـاً حلـاجـات بـلـدنـا الـقـابـلـة لـلـنـمـو عـبـر االسـتـثـمـار
اخلارجي ال أن حتدد الـشركات اهدافـاً استهالكـية لها

تستنزف فيها اقتصادنا اخلربان أصالً. 
 نـريد اسـتـثمـارات تعـيـد اعمـار بـلدنـا صنـاعـياً وزراعـياً
وصحـياً وخـدميـاً عبـر حتديث يـتنـاسب مع روح الـعصر
ــائي يــغــطي خــمــســ ســنــة الى االمــام لــكي ــدى ا و
نضـمن مسـار البنـاء الصحـيح حتى لـو كان بـطيئـاً نوعا

ما. 
لقد فشلنـا في جذب االستثمارات االمريـكية لبناء شامل
لـلـعـراق الــذي دمـرته اول مـرة حــرب امـريـكـيــة كـمـا هـو
مـعـروف والـيـوم علـيـنـا أن نـضع اسـتحـقـاقـات اخالقـية
ـالـيـة امـام اجملتـمع الـدولي لـلـتـعاطي قـبل الـسـيـاسيـة وا
االيجـابي مع بناء اسـتقرار الـعراق الهـيكلي. لـكن مقابل
تـلك قرارا ذلك نـعرف ان الـعالم سـيطـالـبنـا حتـماً بـأن 
ثل دولة واحدة ال يـنغص عليهـا وعلى عالقاتها واحدا 
الـدولـية قـصف صـاروخي غـايـاته وتوقـيـتـاته وأوامره ال

تخفى على غشيم. 

على مدى قرن من الزمان شهد الوطن العربي وأريد به
ـطـلقـة اللـغة الـعربـية الـوطن الذي تـتكـلم غـالبـية سـكانه ا
وتـعـيش ثـقـافـتهـا عـشـرات الـفـورات واالنـقالبـات وحتى
الثورات! غالـبيتها لم حتـقق أحالم شعوبها ال بل وادى

زيد من الهدم والتدمير والتناحر. كثير بعضها الى ا
اذ لم تتحقق? ما هي تلك األحالم و

ا تـقتضي مـنهـجية الـعرض الى تـبويب تلك األحالم ور
الى سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.

ــشــاركــة في حــكم الــبالد ورسم ســيــاســيــة تــتــمــثل بــا
اجتاهات تطوره وبحقوق اإلنسان وكرامته وحريته.

ادية من عمل وكسب واقتصادية بـتوفير شروط حـياته ا
. كر

واجتـمـاعيـة في عدالـة وضمـان اجتـماعي وقـيم وعالقات
طيبة وأمن وسالم مجتمعي.

وثقافية من تربية وتعلـيم وتنمية احساس انساني ونظرة
حضارية متفائلة في مستقبل زاهر.

ـتحضـرة احملبة هذه بـاختصـار شديد أحالم الـشعوب ا
للحياة.

اذا لم تتحقق أو باألحرى يـصعب حتقيقها فهذه لكن 
حكاية أخرى.

ومــرة ثـانــيـة وبــاخــتـصــار: ألن غـالــبــيـة مــا نـطــلق عــلـيه
بالثورات ال تتعدى مفاهيم االنقالبات والفورات!

ـفـهـومهـا واشـتـراطـاتـهـا وبـرنـامج فـالـثـورة هي اشـمـل 
مـهــامـهـا من االنـقالبـات الـتي تــقـتـصـر في الـغـالب عـلى
ا قـتل أو حبس رموزه ومن اسقاط نـطام سـياسي ور
ا الفورات الـتي غالباً مـا يدفعهـا االنفعال والـعاطفة ور
احملـاكـاة الـعــمـيـاء الى اخلـروج الى الـشـوارع والـهـتـاف
ا مع شيء من واللعن والشتم والتهييج اجلماهيري ور

الغوغائية.
وهنـا ال بد من اإلشـارة إلى ان بعض االنـقالبات وحتى
الـفــورات راحت بـعــد اسـتالمــهـا لــلـسـلــطـة الــسـيــاسـيـة
وسـيــطـرتــهـا عــلى مـؤســســات اجلـيش واألمن وقــصـور
الرئاسة ومـحطات اإلذاعة والـتلفزيـون تبحث عن برامج
عـمـل ثـوريــة! وقـد يــقــوم انـقـالب جـديــد أو تــظـهــر فـورة
جـديدة قـبل ان يـجري االنـتهـاء من بـرنامـج ثورة نـاهيك
عن بــدء الــعــمل فــيه أو حتــقــيق أهــدافـه! هــذه الـوالدات
القيصرية تعمل عليها وترعاها كذلك دوائر خارجية غير

صديقة!
ان الـثورات الـفـاعـلـة هي ثورات أهـداف مـحـددة وبرامج
عــمــلــيـة صــادقــة وعــازمــة وقــيـادات مــخــلــصــة وكــفـوءة

ومستعدة للتضحية ونكران الذات.
كما ان هذه الثورات هي تلك التي ينطبق عليها قول الله

تعالى:
  فأمـا الـزبد فـيـذهب جفـاء وأما
مـــا يــنـــفع الـــنـــاس فــيـــمـــكث في

األرض. 
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{ هــــونغ كـــونغ أ ف ب  –بــــيعَ مـــوقف
ســيــارة بــســيط فى هــونغ كــونغ ضــمن
ـبـلغ قـيـاسي هو مـجـمع سكـنى فـاخـر 
 1,3مـــلــيـــون دوالر أمــيـــركي عـــلى مــا
أفـادت وسـائل االعالم احملـلـية اجلـمـعة.
وقف  12,5مـتراً مربعاً وتبـلغ مساحة ا
ويـقع فـي مـجــمع ســكـني فـي حي بـيك
دينـة تميزاً وفـخامة على أكثر مـناطق ا
ـشرفـة على جـزيرة هونغ أحد اجلـبال ا
كونغ. وفي موازاة إنفاق السكان األكثر
ثــراء ماليــ الــدوالرات لــشــراء مــنـازل
ـاليـ من الــسـكـان أحالمـهم يــكـافح ا
لـدفع إيــجـار شــقـقــهم الـصــغـيــرة الـتي
غالباً ما تكون أصغر من موقف سيارة.
وأشــار تــقــريــر نــشــره بــنك يــو بي إس
السـويسري العام  2019 إلى أن عامالً
ــلك مــؤهالت يــحــتــاج إلـى مــا يـوازي
دخل  22 عـامــاً لـكي يــتـســنى له شـراء
ـسـاحة  60 مـتـراً مربـعـاً بيـنـما شـقة 
كانت هـذه اخلطوة تـتطلب  12عـاماً قبل

عشر سنوات.
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{ طـــــوكــــــيـــــو أ ف ب  –أدى احلــــــمل
احملـتـمل ألنثى بـاندا عـمالقـة في حديـقة
حـيـوانـات في طـوكـيـو إلى قـفـزة وجـيـزة
ـئــة اجلـمــعـة فـي سـعـر بــنـســبـة  29 بــا
أسـهم مطـاعم مـجاورة بـعدمـا أثار الـنبأ
ــسـتــثـمـريـن. وأعـلـنت حـمــاسـة بـعض ا
حـديقـة أويـنـو لـلـحـيـوانـات الـتي أعادت
فتح أبوابـها اجلـمعة بـعد إغالق اسـتمر
خـمـسة أشـهـر بـسـبب فـيـروس كـورونا
أن أنـــثى الـــبـــانـــدا شــ شـــ تـــظـــهــر
عـالمـات حـمـل بـعــد الـتـزاوج مـع الـذكـر
ري ري مــــــطـــــــلع آذار/مـــــــارس. وزفت
حاكمـة طوكيو يـوريكو كويـكي هذا النبأ
لوسـائل اإلعالم اجلمعة ما أعطى زخما
ألســــهم مـــطـــاعم قــــريـــبـــة من حـــديـــقـــة
احليوانات ترقبا الزدياد عدد الزوار في
ــنــتــظـر. حــال والدة صــغــيـر الــبــانــدا ا
وارتـفـعت قــيـمـة أسـهم سـلـسـلـة مـطـاعم
توتـنـكو الـصـيـنيـة بـنـسبـة تـقرب من 29
ـئة قبل أن تسـتقر عند  1103ين أي با
ـئـة مـقـارنـة مع الـسـعر أعـلى بـ  9,4 بـا

عند اإلغالق اخلميس. 
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{ لـنـدن أ ف ب  –يـلـقي مـعـرض
يُـــقـــام فـي لــنـــدن الـــضـــوء عـــلى
ـفـضــلـ لـلــعـائـلـة ــصـمـمــ ا ا
ـالـكـة الــبـريـطـانـيـة ويـتـضـمن ا
مـــجــــمـــوعـــة من أعـــمـــالـــهم من
ــنــفــوخ ذي الــلــون الــفـــســتــان ا
الــســكـري الــذي ارتــدته األمــيـرة
ديــانــا في عــرســهــا إلى األزيــاء
الـشــهــيــرة لــلــمــلــكــة إلــيـزابــيث

الثانية 
ـزين ويُــعــرض فـســتــان ديــانــا ا
بـالـدانـتـيل الـكالسـيـكي والـلـؤلؤ
وآالف الــــــتــــــرتــــــر فـي قــــــصــــــر
كنسينغتون في لندن اعتباراً من
اخلـــمــيـس وراء واجــهـــة عــرض
صـمـمت خـصــيـصـاً عـلى قـيـاسه
الســتـيــعـاب طــرحـتـه الـتي يــبـلغ
طولـها  7,62أمتـار وهي األطول

على اإلطالق خالل زفاف ملكي.
عـنـدمـا تـلـقّى إلـيـزابـيث وديـفـيـد
ـة الـهـاتـفـيـة من ـكــا ـانـويل ا إ
ــصــمـمــان الــلـذان ديــانـا أدرك ا
كـانـا في بــدايـة شـهـرتـهـمـا أنـهـا
إحـدى الـلـحـظـات الـغـريـبـة الـتي
ـرء أن حــيــاته لن يــعــلم فــيــهــا ا
تـعــود كـمـا كـانت عــلى مـا قـالت
صمـمة في مـقطع فيـديو مدمج ا

عرض. في ا
ويذكـر كثـر كيف أن طـرحة ديـانا
بــدت مــجـعــدة عــنــدمـا نــزلت من
عربة احلصان التي أنزلتها أمام
كـــاتــدرائــيــة ســـانت بــول الــعــام
1981. حلــــــــــسـن احلـظ  كــــــــــان
ــعــاجلـة ــصــمـمــان حــاضـرَين  ا

شكلة.  ا
ـــعــــرض مـــاثـــيـــو وقـــال أمـــ ا
ستوري يُظهر ذلك أن في اإلمكان
الـتــحــسب لـكل شـيء  ولـكن في
الـــيــوم احملـــدد يــحــصـل دائــمــاً
شيء ما مذكّراً بأن الفستان كان
كـبـيـراً جداً بـيـنـمـا كـانت الـعـربة

صغيرة جداً.
ـــعــــرض فــــكـــرة عن ويــــعــــطي ا
اجلـــهــود الــتـي بــذلت خلـــيــاطــة
الــــفـــــســــتـــــان من خـالل صــــور
للخياطات بـاإلضافة إلى مفاتيح
اخلـزنـة الـتـي وضع فـيـهـا طـوال
الـــلــــيل. وتــــذكـــرت إلــــيــــزابـــيث
راسـل الـذين كانوا انـويل ا إ
يـبـحـثـون في صـنـاديق الـقـمـامـة
في االسـتــديـو بـحــثًـا عن مـؤشـر
إلى الــــتــــصــــمــــيـم  لــــذلك قــــرر
صـمـمون وضع قـصـاصات من ا
الـــقــــمـــاش غـــيــــر مـــخــــصـــصـــة

لالستخدام لتضليلهم.
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ـعرض عـلى إظـهار تـطور يركـز ا
مـالبس ديـــــانـــــا وتـــــزايـــــد حسّ

وضة لـديها حـتى باتت ترتدي ا
البس األكـثـر أنـاقـة. ومع أنـهـا ا
تـــركـت الـــكــــثــــيــــر من احلــــريـــة
للمصمم في ما يتعلق بفستان
زفــافـهـا تُــظـهــر بـعض الــوثـائق
األرشـيــفـيـة أنـهــا كـانت تـتـدخل
فــتــضع مالحــظــاتــهـا عــلى رسم
مثالً طـالبة اعـتمـاد اللون األزرق
الـــــداكن أو تــــــتـــــمـــــنى إجـــــراء
تــعــديالت. وفي مــقــطـع فــيــديـو
ـصـمـم ديـفـيـد سـاسـون أوضح ا
الـذي كانت تـربـطه بـديـانـا عالقة
وثـيقـة أن األمـيرة كـانت خـجـولة
جداً عـندما الـتقـيا لـلمرة األولى
لكنها بعد ذلك أصبحت منخرطة

جداً في اختيار ما تريد. 
والحظ أنــهـا أدركت مــا يـتــوقـعه
اجلـمـهـور مـن مالبـسـهـا وكـانت
تهوى خـرق القـواعد  وغالـباً ما
لم تـكن تـضع قـفـازات أو تـعـتـمر
ـــا يـــقـــتـــضي قـــبـــعـــات خالفــــاً 

لكي. البروتوكول ا
وأعـاد مسـلـسل ذي كـراونـأخـيراً
إنــتـاج بــعض األزيـاء الــشـهــيـرة
لألميرة التي كانت لتبلغ الست

في األول من تموز/يوليو. 
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ـعـرض أيـضـاً الـعالقـة ويُـظـهـر ا
ــصـمم نــورمـان الــطـويــلـة بــ ا
لـكـة األم وإليـزابيث هارتـنـيل وا

الثانية.
وبدأ نـورمان هـارتـنيل بـتصـميم
البس للملـكة األم في ثالثينات ا

القرن العشرين. 
وروى كـــاتب ســـيـــرة هـــارتــنـــيل
مـايـكل بـيك في شـريط فـيـديو أن
ــلـــكــة األم كـــانت خالل احلــرب ا
يـة الـثـانـيـة ترتـدي مالبس الـعـا
أنـيـقة لـزيـارة سـكـان لـنـدن الذين

يتعرضون للقصف.
وتـولى هـارتــنـيل أيـضـاً خـيـاطـة
فـــســـتـــان زفـــاف إلــيـــزابـــيث ثم
الفستان الذي ارتدته لتنصيبها
عرض رسائل الشكر التي وفي ا

وجهتها إليه.
أمــا الــفـســتــان األكــثــر إثـارة في
ــنـخــفــضـة ــعــرض- بـصــدّته ا ا
ـــزيـــنــــة بـــزخـــارف ذهــــبـــيـــة وا
مستـوحاة من العـصر اجلورجي

 –فكان لألميرة مارغريت.
وكـان هـذا الـفـسـتـان الـذي صـمم
الـعـام  1964 مـخــصـصـاً حلــفـلـة
تـنـكـريــة وخـاطه مـصـمم األزيـاء
سرحية أوليفر ميسيل. وكانت ا
الـــعالقـــة وثـــيـــقــة بـــ األمـــيــرة
صمم إلى درجـة أنها عـندما وا
تـــوفي أودعـت أرشـــيــفـه قـــصــر

كنسينغتون.

وتواجه تويتر صعوبة في إيجاد
وسائل لتحـقيق مداخيل من دون
اإلضـــرار بـــسالســـة اســـتـــخـــدام

منصتها للرسائل.
ونــشــرت اجملــمـوعــة األمــيــركــيـة
ـتـوقع في نـهـاية نتـائج أقل من ا
نـيـسـان/أبـريـل الـفـائت. وقـد بـلغ
ستخدمـ اليومي الذين عدد ا
من شـأنــهم درّ إيـرادات لـلــشـبـكـة
ن رأوا إعـالنـــــا واحــــدا عـــــلى
األقل في يوم مع  199 ملـيونا
ــلـيـون في الـربع األول أي أقل 
. مـشــتـرك مـن تـوقــعـات احملــلـلـ
كذلك تواجه الشبـكة صعوبة في
تــوسـيـع جـمــهــورهـا الــرئــيـسي
ؤلـف من مشـاهـيـر وصحـافـي ا
وقــادة ســيـــاســيــ مع ضــرورة
اســـــــتـــــــمـــــــرارهــــــــا في زيـــــــادة
كـافـحـة التـضـليل االسـتثـمـارات 
ـضـامــ اإلشـكـالـيـة اإلعالمي وا
ـسـتـطـاع بـهـدف احملـافـظـة قـدر ا
على سالمة النقاشات واألحاديث

السياسية.

وأضـــافت تـــويــتـــر في بـــيــانـــهــا
نـسمع غـالـبـاً أنـنا ال نـوفـر دائـماً
خــاصـــيــات تــلــبـي احــتــيــاجــات
ستخدم واعدةً بأن يتغير ذلك. ا
وتـعتـزم الـشـركـة الـتي تـتـخذ في
سـان فـرانسـيـسـكـو مـقـراً إضـافة
خـاصـيــات أخـرى لـلـمــشـتـركـ 
لــكـــنــهـــا طــمــأنـت إلى أن خــدمــة

تويتر اجملانية لن تختفي أبدا.
وفي مطلع ايار/مايو استحوذت
تــويـــتــر عــلى تــطـــبــيق ســكــرول
اخملـــصص لــقـــراءة األخـــبــار من
دون إعالنـــات بـــهـــدف تـــعـــزيـــز
دفـوع الـتي خـاصـيـة االشـتـراك ا

شرعت في اعتمادها.
وقــــال مــــايـك بــــارك تــــخــــيــــلـــوا
كمـشتركي تـويتـر أن يكـون لديكم
الوصـول إلى خـصـائص متـقـدمة
أو أن تـتـاح لــكم بـســهـولـة قـراءة
ـفــضـلـة أو رسـالـة صـحـيــفـتـكم ا
إخـبـاريـة مـع الـعـلم أن جـزءا من
اشـــتــراكـــكم ســيـــصب لــتـــمــويل

نشورات والكتّاب. ا

{ سـان فــرانـسـيــسـكـو أ ف ب –
أطلـقت تويـتـر  اخلمـيس عروض
ـستـخدمـيها اشتـراكات مدفـوعة 
فـي كـــنـــدا وأســــتـــرالـــيــــا الـــذين
يـــــرغـــــبــــون فـي الــــوصـــــول إلى
خــــاصــــيــــات عـــمــــلــــيـــة ضــــمن
اسـتـراتــيـجـيـتـهــا اجلـديـدة الـتي
تــســعى من خاللــهــا إلى تــوفــيـر
مـصـادر دخـل مـتـنـوعــة لـهـا غـيـر
ـــنــصــة اإلعالنـــات. وأوضــحت ا
االجـتمـاعـيـة في بـيـان أنـهـا تأمل
رحـلة األولية في من خالل هذه ا
ـكن أن ــا  تــكــوين فــهم أفــضل 
ـستـخـدمـ على يـجعل جتـربـة ا
الـشــبـكـة خــاصـة أكـثــر وحـيـويـة
أكثر. وستتـوافر للمشـترك لقاء
نـــحــــو ثالثـــة دوالرات شــــهـــريـــاً
إشـــارات مـــرجـــعـــيـــة لـــتـــخـــزين
ـفـضــلـة في فـئـات تـغـريــداتـهم ا
وقـراءة مـريـحـة أكـثـر وزر إلـغـاء
لالطـالع عــلـى تــغـــريـــدتــهـم قــبل
اإلرسـال الـنــهـائي بـحــيث يـتـاح

لهم تعديلها إذا شاؤوا.

{ واشـنطن  –الزمـان -أ ف ب : أعلنـت شركة الـسياحـة الفـضائيـة فيرجن
غاالكـتيك اخلمـيس عزمهـا إرسال الـباحثـة كيلي جـيراردي البـالغة  32عـاماً
والتي حتـظى بشعبيـة كبيرة على شـبكة التواصل االجـتماعي تيك توك إلى

الفضاء إلجراء جتارب لبضع دقائق في ظل انعدام الوزن.
وتـشـكّل هـذه اخلـطـوة طـريـقـة لـكي تُـظـهـر فـيـرجن غـاالكـتـيك طـمـوحـهـا إلى
إرســال عـلــمـاء إلى الــفـضــاء يـســاهـمـون فـي تـقــدّم األبـحـاث ويــتـقــنـون فن
الـتـواصل فـي هـذا الـشـأن ال مـجـرد تــمـكـ زبـائن أثــريـاء من الـسـفـر إلى
الفـضاء للـمتعـة فحسب لـقاء تذاكـر يفوق سـعرها  200 ألف دوالر.  وقالت
البـاحثة في علم الـفضاء احليـوي دراسة تأثيـر الفضاء عـلى جسم اإلنسان
ـهـمـة في تـصريح ـعـهـد الدولي لـعـلـوم الـطـيران الـتي اخـتـيـرت لهـذه ا في ا
لـوكـالـة فرانـس برس إن  نـهـضـة صـنـاعـة الـفضـاء الـتـجـاريـة تـغـيـر الوضع
تـمـامـاً وتشـكّل نـقـطـة حتـول تـتـيح للـبـاحـثـ إجـراء جتـارب في ظل انـعدام
اجلاذبـية.  ويبـلغ عدد مـتابـعي كيـلي جيـراردي على مـنصـة مقـاطع الفـيديو
الـقـصــيـرة تـيك تــوك أكـثـر من 400 ألف فــيـمـا يـبــلغ عـدد مــتـابـعـيــهـا عـلى
. وهي أيضاً مؤلـفة كتاب يـسعى إلى تعمـيم فكرة جعل إنـستغرام  130 ألفـاً
قــطــاع الــفــضــاء في مــتــنـــاول اجلــمــيع. وتــقــوم جتــربــة جــيــراردي األولى
أسـتـروسـكـ عـلى وضـع أجـهـزة اسـتـشـعـار حتت بــزتـهـا جلـمع الـبـيـانـات
احلـيـوية. وسـبق أن اخـتُـبـر اجلهـاز في مـحـطة الـفـضـاء الدولـيـة ولـكن ليس
أثـنـاء مـرحلـتي اإلقالع والـهـبوط.  أمـا االخـتبـار الـثـاني فيـهـدف إلى دراسة
سـلـوك الـسـوائل في الـفـضـاء.  وال تزال مـركـبـة فـيـرجن غـاالكـتيـك في طور
االخـتـبـار لـكن الـشـركـة الـتي لم حتـدد مـوعـداً لـهـذه الـرحـلـة وعدت بـإطالق
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©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

UO «d²Ý√Ë «bM  w  √b³ð d²¹uð

WŽu b   U «d²ý≈ ÕdÞ

 WO Ëb « WD;« w  —U³(« vKŽ WOLKŽ WÐd&

„uð pOð vKŽ …dO³  WO³FAÐ vE% ¡UCH « v ≈ W¦ŠUÐ ‰UÝ—≈

{ نــــيــــويـــورك أ ف ب  –تــــهــــافت
ـئـات من محـبي شـخـصيـة هاري ا
بــوتــر اخلــمــيس  لــلــمــشـاركــة في
افـــتـــتـــاح مــتـــجـــر في نـــيـــويــورك
ـسـتـوحـاة من مـخــصص لـلـسـلع ا
الــروايـات واألفالم الـشـهـيـرة الـتي
تـتناول الـساحر الشـاب هو األكبر
في الــعــالم فـاعــتــمـروا الــقـبــعـات
ـدببة لـسحرة مـدرسة هوغورتس ا
وأرديـــتــهم واحــتـــســوا مــشــروب
بـاتربـير ووقـفوا في حـذاء هاغـريد
ـــئـــات من الــــعـــمالق. واصـــطـف ا
تدرب األشهر ـعجب بالساحر ا ا
ـطـر ليـكـونوا أول لـسـاعات حتت ا
مـن يــكــتـــشف الـــطــبــقـــات الــثالث
اخملـصــصـة بـالـكـامل لـلـعـالم الـذي
ابـتـدعـته مـخـيّـلـة الـكـاتـبـة جي كي
رولـيـنغ. وعـبّـرت ارغـريـت سـواريز
الــتي حــجــز صـديــقــهــا مـكــانه في
الـطابور منذ السادسة صباحاً أي
قرر وعـد ا قـبل أربع ساعـات من ا
. ولم لـالفتتـاح إنه ألمـر ساحر حـقاً
ـعـجـبـة الـبـالـغـة 30 تـتـأخـر هـذه ا
عـــامـــاً في اخــتـــيـــار شــراء عـــصــا

الـفائت الـسلطـة التـنفيـذية بإطالع
عـامـة الـنـاس على نـشـاطـات وحدة
سـؤولة عن دراسة ما الـبنتـاغون ا
اصـــطُــلح طـــويالً عــلى تـــوصــيــفه
بــاألجـسـام الـطـائـرة غـيـر احملددة
بــعـدمــا بـقــيت مـحــاطـة بــالـســريـة
لـعقود.  وعُـهد بإعـداد هذا التـقرير
إلـى جــهــاز االســتــخــبـارات دي إن
ـز أن آي. وتــوقـعت نـيــويـورك تـا
يُـرفع الـتـقـريـر إلى الـكـونـغرس في

 25حزيران/يونيو اجلاري.  

تـــكــــون واشـــنـــطن امـــتــــنـــعت عن
االفصاح عنها.

ـز إلى أن واشــارت نـيــويـورك تــا
االسـتخبارات األميـركية تخشى أن
يـــــكــــون األمـــــر أقـــــله في بـــــعض
احلــاالت عـبـارة عن تــكـنـولــوجـيـا
جتـريـبـيـة عـائـدة إلى دول مـنـاوئـة
ــتــحــدة كــروســيـا أو لــلــواليــات ا
الـص قد تـكون جتري اخـتبارات
عـلى مركبات تفوق سرعة الصوت.
وأمـر الـكـونـغـرس األمـيـركي الـعـام

{ واشــنـطن أ ف ب  –لـم يـتــوصل
تـقريـر تعـتزم الـسلـطات األمـيركـية
إصــداره إلى أي تــفــســيــر لـبــعض
الظواهر اجلوية غير احملددة وأكد
أنـها ال تـتعـلق بتـكنـولوجـيا سـرية
لــوزارة الــدفـاع الــبـنــتــاغـون وفق
تــفــاصــيل مــنه نــشــرته صــحــيــفـة
ز الـتي استـصرحت نـيـويورك تـا

مسؤول اطلعوا عليه. 
ــــســـؤولــــون بـــأن وافــــاد هـــؤالء ا
الـتقرير الذي يـتناول أكثر من 120
حـالة رصـد أجسـام طائـرة غامـضة
ال يـــشــيــر إلـى أي عــنــصـــر يــتــيح
ا إذا كانت هـذه األجسام الـتأكـد 
عــبــارة عن مــركــبــات من الــفــضـاء

اخلارجي.
وعـجـزت االسـتـخبـارات األمـيـركـية
مـع ذلك عن تفسـير بـعض حتركات
هـذه األجسـام ومنـها قـدرتهـا على
زيـادة سـرعـتهـا وتـغـييـر اجتـاهـها
ؤكد بحسب بطريقة مفاجئة. أما ا
ـــســـؤولــــ أن األمـــر في هــــؤالء ا
مــــــعـــــظم احلــــــاالت ال يـــــتــــــعـــــلق
بـتـكـنـولـوجـيـا أمـيـركـيـة سـريـة قـد
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كـان الذي امـتد فيه لالفـتتـاح في ا
طـــابــور طـــويل من مــحـــبي هــاري
بـوتـر الـذين اسـتمـروا في الـتـوافد
مـدى الفـترة الصـباحيـة. وراح كثر
يــلــتــقــطــون صــور ســيــلــفي داخل
ـتـجـر أمـام مـقـصـورات الـهواتف ا
احلــمـراء الـتي تــتـولى في روايـات
هـاري بـوتـر وأفالمه نـقل الـسـحرة

والساحرات إلى وزارة السحر.

ـتـجـر الـذي تـبـلغ مـسـاحـته ألـفَي ا
مـتر مربع  ويقع بـالقرب من مبنى

فالتيرون بيلدينغ الشهير. 
وقـال الـشاب الـذي كـان يلفّ رقـبته
بـــوشــــاح  غـــريـــفــــنـــدور األحـــمـــر
والــذهـبي نــحن سـعـداء لــوجـودنـا
هــنــا. أحب كل مـا يــتــعـلق بــهـاري
بـوتـر. وتولى عـنـاصر مـن الشـرطة
حــفظ األمن مـنـذ الــلـيـلـة الــسـابـقـة

الـسـاحـرة بيالتـريـكس لـيسـتـرينج
وعدد من التماثيل الصغيرة. 

وقــالـت لــوكــالــة فــرانس بــرس في
قــلـبي انـا ســاحـرة. واضـافت أريـد
حــقـاً أن أمــتـلك عــصـا لــكي أعـيش
ــفـضل جتــربــة الـعــالم اخلــيــالي ا
لـدي.  أمـا روبن خـواريز  27 عـامـاً
وزوجــــته فــــجـــاءا مـن تـــكــــســـاس
الـبعـيدة للـمشـاركة في افتـتاح هذا
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