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هـــدد مـــتـــقـــاعـــدون بـــخـــطـــوات
تصعيدية  احتجاجا على تدني
الرواتب التي يتقـاضونها مقابل
ا سـنـوات في خـدمـة الـدولـة  
أثـر ســلـبـا عـلى طـبــيـعـة احلـيـاة

ـعـيـشـيـة لـعـوائلـهم  والسـيـما ا
ــســتـــفــيـــد  في ظل غالء ورثـــة ا
االسـعـار وارتــفـاع قـيـمـة الـدوالر
امام الـدينـار الـذي بدوره تـسبب
في اربــاك االسـواق  فــيــمــا اكـد
رئـــيس اجلــمـــعــيــة االنـــســانــيــة
لـلـمـتقـاعـدين عـبـد الـرضـا شـياع

تعـمد الـهيـئة بـاحلاق احلفـاظي 
ـسـتـفـيـدين وان زيادة الـضـرر با
ــسـتــحـقــات ال تـتــطـلب تــعـديل ا
القانون النافذ. وقال احلفاظي لـ
(الـــزمـــان) امس ان (مــطـــالـــبــات
ـتقـاعـدين بـزيـادة الرواتب حق ا
مـــشـــروع مــنـــذ ســـنــوات  اذ ان

ـادة  33في قـــانــون الــتــقــاعــد ا
وحد رقم  9لسنة  2014تنص ا
عـــلى  زيـــادة الــرواتـب ســنـــويــا
حسب نسبة التضخم  وبوجود
ـــادة ال يــحـــتـــاج تـــعــديل هـــذه ا
القـانـون مـرة اخرى النـهـا اعطت
الـصـالحـيـة لـلــجـهـة الـتــنـفـيـذيـة

اتخـاذ االجـراءات الالزمة بـصدد
ذلك) واضـــــــــــــاف ان (ورثـــــــــــــة
ــتــقـاعــدين يــتــقــاضـون رواتب ا
متـدنيـة ال تـلبي االحـتيـاجات في
ظل غالء االســـعــار فــضال عن ان
ن هم ضـمن هـنـاك مـتـقـاعـدين 
الـدرجـات الــسـادسـة واخلـامـسـة
والرابعة يـشعرون بالـغ قياسا
ولـــــذلك بـــــالــــــرواتب االخـــــرى  
مـــطــلـــوب من احلـــكــومـــة زيــادة
الـــرواتب بـــشـــكل يـــتــنـــاسب مع
الـظــرف الـراهن حـتى يــسـتـطـيع
ـتقـاعـدون تـغطـيـة مـتطـلـبـاتهم ا
الـيــومـيـة من مــأكل ودواء وغـيـر
ذلك) وتـابع ان (هـيــئـة الـتـقـاعـد
تـــتــعــمــد احلـــاق الــضــرر بــهــذه
الشريحـة التي افنت شـبابها في
خـدمــة الـدولـة  ونـحن داعــمـون
للتظاهرات السلمية التي تطالب
ــشــروعـــة عــلى ان بـــاحلــقـــوق ا
ـطالب مـوحـدة). بدوره  تكـون ا
قــال اخلـــبــيــر الــقــانــوني طــارق
حـرب لـ (الــزمـان) امس ان (نص
ادة تـرك سـلطـة تـقديـر الـزيادة ا
لــلـــحــكــومــة  وهــنــاك مــواد في
الـدسـتـور مــشـابـهـة لـهـذا الـنص
الـقــانـون وحتث احلــكـومــة عـلى
توفـير مجـانيـة التـعلـيم والسكن
الئم لــلـمـواطــنـ لــكن جنـدهـا ا
غيـر مـطبـقة  برغم ان الـدسـتور
اعــلى من اي قــانـون) وتـابع ان
(الـــزيـــادة الـــتي جـــاءت في نص
ـــادة مــبــهــة وطــبـــقــا لــلــظــرف ا
الراهن حتتـاج احلكومة لـتحديد
مقدار الزيادة عـبر تشريع تعديل
الـــقــانـــون). وهــدد مـــتــقـــاعــدون
بخـطوات تـصعـيدية  احتـجاجا
على تـردي الـرواتب . وقـالوا في
احـــــاديث لـ (الـــــزمـــــان) امس ان
ـســؤولـ يـتـنــعـمـون بـرواتب (ا
ومستـحقـات تكاد تـكون فلـكية و
ال يـعـيـرون اهـمـيـة لـلـمـتـقـاعـدين
الذي يطالبـون منذ اعوام بزيادة
الرواتب  اذ انـهم  يـســتـكـثـرون
عـــلى هـــذه الــشــريـــحــة الـــعــيش
والتنعم بثروات بالدهم وتنتشل
اغــلــبــهم من احلــاجــة والــعـوز)
ـان مــطـالــبــ احلـكــومــة والـبــر
(ببذل اجلـهد والعـمل على تلـبية

ـا يـضـمن ـتــقـاعـدين  مـطـالب ا
ـة لـهم والسرهم) لهم حـيـاة كر
ـتقـاعـدون ان (اغـلـبهم واوضح ا
يـتـسـلـمـون رواتـبـا ال تعـادل خط
الـــــفـــــقـــــر الـــــذي حـــــددته وزارة
الـــتــــخـــطـــيط  حـــيـث ال تـــكـــفي
الرواتب التي يتقاضونها لتأم
وكـــنــا نــأمل ان االحـــتــيــاجــات  
ـوازنـة فــيـهـا شيء تـكــون هـذه ا
ـتقـاعدين) مهددين بـ ينـصف  ا
(اللـجوء الى خـطوات تـصعـيدية
كاالعـتـصام والـتـظاهـر ان لم تقم
احلـــكــــومـــة بـــزيـــادة الـــرواتب)
واشــــــــاروا الـى ان (اســـــــــعــــــــار
البضائع واالحتياجات في تزايد
مستمـر والرواتب ال تتناسب مع
ــــتــــواصل في هــــذا االرتــــفــــاع ا
ــــســـؤولـــ االســــعـــار وعــــلى ا
تـقاعدين االلتـفات إلى اوضـاع ا
شروعة). وكان ـطالب ا وتلبية ا
الـنـائب عن دولــة الـقـانـون خـلف
عبد الـصمـد قد رأى  ان الرواتب
نخـفضة ال تـتناسب التقـاعديـة ا
ـلحـوظ في اسـعار مع االرتفـاع ا
ـواد الغـذائـية الـتي تـتـفاقم مع ا
ارتـــفــاع ســعـــر صــرف الــدوالر .
وقـــال عــبــد الـــصــمـــد في بــيــان
سـابق ان (٥٠٠ الف او ٦٠٠ الف
ـتـقـاعـد قـضى عـقـودا في ديـنـار 
ــكن ان تـغـطي خـدمــة الـبـلـد ال 
نفـقـاته اليـوميـة ونـفقـات عائـلته
في الـوقت الذي يـنـبغي ان تـفـكر
ــان في فـــيه احلـــكــومـــة و الــبـــر
ـتـقاعـد يـعيش في كـيفـيـة جعل ا
حـالـة من الرفـاهـيـة و االسـتـقرار
االقتصادي) داعيا (الى ضرورة
تـبني مـجـلس الـنـواب واعـضائه
الـعــمل عــلى مـقــتـرح رفع رواتب
ـــتـــقــاعـــدين وفق ســـلم جـــديــد ا
ـــتــقـــاعــد من بــحــيـث يــتـــمــكن ا
الـعــيش الـكــر و بـاحلـد االدنى
تـطلـبات احلـياتـية) وتابع من ا
ان (مــطـالـبــات كـتـلــته وسـعــيـهـا
ــســـتــمــر العــادة ســعــر صــرف ا
الـدوالر الى مـا كـان عـلـيه سـابـقا
لم جتـد الى االن اذانـا صـاغـيـة)
مؤكـدا ان (خـفض سعـر الـصرف
هو موقف دولة الـقانون الذي لن

يتم التراجع عنه). 

أمس تـوّجت رئــيـســا جـديـدا من
بــيــنــمــا لم يــذكــر الــدورة األولى 
روحـاني اسم الــفـائـز اذ تــكـفّـلت
التهاني التي بدأ رئيسي يتلقاها
من مـــنـــافــســـيه بـــحـــسم هـــويــة
نتـخب). وتقدّم رئيسي الرئيس ا
بــفــارق كــبــيـــر عــلى مــنــافــســيه
ــطـلــقــة من وضــمن الــغــالــبــيــة ا
الــــــدورة األولى. وحـل ثـــــانــــــيـــــا
ـتـشدد مـحـسن رضائي احملافظ ا
(أكـثـر من 3 3مالي صوت) ثم
اإلصالحي عــبـد الــنــاصـر هــمّـتي
(أكثـر من 2 4ملـيـون) واحملافظ
تـشدد أمـيـر حسـ قاضي زاده ا
هــاشـمي (نــحــو مــلـيــون). ويــعـد
حـجـة اإلسالم رئـيسـي مـقربـا من
ــرشــد األعـلـى عـلـي خــامـنــئي  ا
الذي عد االنتخابات التي فاز بها
رئـيـسي شـكّـلت انـتـصـارا إليران
في مـواجــهـة دعـايــة الـعـدو.وقـال
خـامـنـئي في رســالـة نـشـرت عـلى
مــوقـعـه اإللـكــتــروني ان (الــفــائـز
األكـبـر في انـتـخـابـات األمس هـو
ألنـها ارتـقـت مرة األمـة اإليـرانـيـة
جديدة في مواجـهة دعاية اإلعالم
رتزق للعدو) . (تفاصيل ص 2) ا

ـشــاركـة إال أن أرقــام األصـوات ا
ـفـرزة تــؤشـر الى جتـاوزهـا 53 ا
ئة. ويخلف رئيسي ( 60عاما) با
الــذي يــتــولـى رئــاســة الــســلــطــة
القضـائيـة منذ  2019 كان فوزه
مــرجـــحــا مـــنــذ بـــدايــة احلـــمــلــة
ــعــتـدل االنــتـخــابــيــة الـرئــيس ا
حــسن روحــاني الــذي ال يــحق له
دسـتــوريـا الـســعي لـواليـة ثــالـثـة
متـتـاليـة. وكشف األخـيـر صبـاحا
أن (االنــتـــخــابـــات الــتـي أجــريت

اعـــــرب رئــــــيـــــسي عـن (شـــــكـــــره
لــــلــــكــــاظــــمـي الــــوزراء مــــذكـــرا
بالـعالقات الـتاريـخية الـتي تربط
الـــبـــلــديـن وحـــرص ايــران عـــلى
تــنـــمــيــتـــهــا  كـــمــا ووجه دعــوة
رسمية للـكاظمي لزيارة ايران في
اقــــرب فــــرصـــة). وفــــاز احملــــافظ
ـتشـدد بـاالنـتـخابـات الـرئـاسـية ا
ــئـة من اإليـرانــيـة بـنــيـله  62بـا
وفق نــتــائج رســمــيــة األصــوات 
شبه نهـائية أعلـنت امس السبت
غداة اقـتـراع جـاء في خـضم أزمة
اقـتصـاديـة واجـتـمـاعـيـة ورافـقته
ــشــاركـة. تــسـاؤالت عـن نـســبــة ا
وأفـاد رئـيـس جلـنـة االنــتـخـابـات
جـمــال عــرف في مــؤتــمـر اسم أن
(رئــيــسـي حــصل عــلـى أكــثــر من
17 8مـــلــــيـــون صــــوت من أصل
28 6مـــــلـــــيـــــونـــــا مـن أصــــوات
) واشـار الى ان (هـذه ـقـتـرعـ ا
األرقـام هي نـتـيـجـة فـرز أكـثـر من
ئة من األصـوات علما بأن  90با
الـــعـــدد االجــمـــالـي لــلـــنـــاخـــبــ

3 اإليــرانــيـــ كــان أكــثــر من 59
مليـونا). ولم حتدد الـلجنـة العدد
الــنــهـائي لــلــمــقــتـرعــ ونــســبـة

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

 wI U½ ‚«“— ≠ Ê«dNÞ

هــنــأ رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
ناسبة صالح  ابراهيم رئيسي 
فـوزه بـاالنــتـخـابـات الــرئـاسـيـة 
نطقة  بحاجة مجددا تأكيده ان ا
للـحـكـمة واحلُـكـمـاء وتغـلـيب لـغة
احلـــوار والـــتــــواصل والـــنـــظـــر
بــجــديــة إلى مــصــالح شــعــوبــنـا
تـرابـطـة وتعـزيـزها عـبـر إرساء ا
األمـن واالســـــتـــــقــــــرار والـــــسالم
واحـــتـــرام الـــســيـــادة. وجـــاء في
برقية الـتهنئة  حصلت (الزمان)
نـسـخـة مـنـها امـس (أتـقدم إلـيـكم
بالـتـهـاني والتـبـريـكات الـصـادقة
ناسبة انتخابكم رئيساً إليران
ونتمـنى لكم الـنجـاح في مهـمتكم
اجلــســـيــمــة فـي خــدمــة الـــشــعب
اإليراني) وجدد صالح تأكيده ان
ــنـــطـــقــة بـــأمّس احلـــاجــة إلى (ا
احلـكمـة واحلُـكـمـاء وتـغـلـيب لـغة
احلـــوار والـــتــــواصل والـــنـــظـــر
بــجــديــة إلى مــصــالح شــعــوبــنـا
تـرابـطـة وتعـزيـزها عـبـر إرساء ا
األمـن واالســـــتـــــقــــــرار والـــــسالم
واحـتــرام الـســيـادة). كــمـا اجـرى
رئــــــيس الــــــوزراء مــــــصـــــطــــــفى
الـكــاظـمي  اتـصــاال هـاتــفـيـا مع
رئــيـــسي قـــدم  خالله الـــتـــهــاني
ـنـاســبـة فـوزه في االنــتـخـابـات
الرئاسية اإليرانية.واكد الكاظمي
عــلى (اهــمـيــة تــعــزيــز الــعالقـات
الثنائية ب البلدين وتطلعه الى
ــشـتـرك في ـزيـد من الــتـعـاون ا ا
مـــخــتـــلف اجملـــاالت).من جـــانــبه
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أكـــد رئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الـكـاظـمي  وجـود مـسـاع لـبـنـاء
مـلـيون وحـدة سـكـنـيـة في بـغداد
ــجـمع واحملــافــظــات شـبــيــهــة 
بــســمــايــة . ونــقل بــيــان تــلــقــته
(الــــزمـــان) امس عن الــــكـــاظـــمي
خالل زيـارته لـلـمـجـمع الـقـول ان
(الــزيـــارة تــهــدف الى  األشــراف
عــلى عــمــلـيــة تــنــفـيــذ الــقـرارات
تـخـذة من احلكـومـة والتـوجيه ا
بـاإلسـراع فـيـهـا) مـضـيــفـا (لـقـد
بالغ اضي ا وفرنا خالل العـام ا
ــنـــفــذة ــطـــلــوبـــة لــلـــشــركـــة ا ا
لـلمـشروع لـتـكثـيف الـعمـل فيـها
بعد توقف عملها منذ عام 2019
بـــســـبب األزمــــة االقـــتـــصـــاديـــة
والقـوانـ غيـر اجملـدية واإلدارة
اذ خفضـنا نـسبة غيـر السلـيمـة 
ـقـدمـة احلـد األدنى من الـدفـعـة ا
ـئــة الى عــشـرة الـبــالــغـة  25بــا
ئة من اجل تـسهيل األمر على با
واطـن الـراغبـ بشـراء شقق ا
في بسـمـاية  كمـا اتـخذنـا قرارا
بتخفيض سعر الـفائدة السنوية
ئة ئـة الى اثن بـا من اربعة بـا
ــــا يــــنــــســــجـم مع الــــظــــروف
والـــتــــحــــديـــات االقــــتـــصــــاديـــة
الراهنة) ولفت الى ان (احلكومة
شــخـــصـت تـــلـــكــؤا كـــبـــيـــرا في

شروع بسبب عدد من القرارات ا
والـتـعـلـيـمـات اخلـاطـئـة واإلدارة
وقـد صـحـحـنا غـيـر الـصحـيـحـة 
ــســـار وفق إجــراءات عــديــدة  ا
ـــواطن وبـــالــــفـــعل شـــجـع ذلك ا
ـــتـــوفـــرة في بـــشـــراء الـــشـــقق ا
ونـــعــمل حــالـــيــاً عــلى ـــديــنــة  ا
ــشـروع لــلـوصـول الى تـطــويـر ا
وهــــو مــــئـــة ألـف وحـــدة هــــدفه 
سـكـنــيـة الـتي  إجنـاز  35ألف
وحـــدة مــنـــهــا فـــقط حــتى اآلن)
مؤكـدا  (الـعـمل عـلى دعم اجملمع
بــتـــأســيس الـــبـــنى الــتـــحــتـــيــة
ــطـلــوبـة مــنـهــا إنـشــاء طـريق ا

ـبالغ سـريع  حيـث  خصـصـنـا ا
الـــكــافــيــة له فـي مــوازنــة الــعــام
وعــــمـــلــــنـــا عــــلى دعم اجلــــاري 
وفرص مشـاريع اقتـصاديـة عدة 
اسـتثـمـارية صـغـيرة لـلـمواطـن
لــــتــــفــــعــــيل عــــجــــلــــة احلــــركـــة
االقتـصاديـة في بسـماية) مبـينا
ان (احلـكومـة نـدعم وبـشـكل جاد
مشاريع أخرى من اجل الوصول
الى مـلــيـون وحـدة سـكــنـيـة عـلى
مـسـتـوى الـعـراق  وصـوتـنـا في
ـاضـية جـلـسة مـجـلس الـوزراء ا
عـلى إنـشـاء مــديـنـة الـرفـيل بـعـد
ـعوقـات الـقـانـونـية رفع جـمـيع ا

وغـيـرهـا وهــو جـاهـز لالنـطالق
قــريــبـا) وتـابـع (نـســعى الطالق
ـاثـلة أكـثـر من عشـرة مـشـاريع 
وسـائــر احملــافــظـات في بــغــداد 
األخـرى لــبـنـاء مـدن ومــجـمـعـات
سـكـنيـة جـديـدة تـسـهم بـفك ازمة
الـــســــكن اخلـــانــــقـــة). وتــــشـــرع
مؤسسـة الشـهداء بتـوزيع عشرة
مالي دينـار كمنـحة عقـارية ب
ن تـسلـموا قـطعة مسـتحـقيـها 
ؤسسة عبد أرض. وقال رئيس ا
االله الــنـائــلي في تــصـريح امس
ان (جمـيع فـئـات الشـهـداء سواء
من ضـحـايــا الـنـظـام الـسـابق أو

اإلرهـاب وكــذلك شــهـداء احلــشـد
الشـعبي مسـتحـقة لقـطعة أرض
وراتب تـقـاعـدي ومـنـحـة مـالـية)
ؤسـسة ستوزع واشار الى ان (ا
قريبا منحة عـقارية قدرها عشرة
ماليـ دينـار بـ ذوي الـشـهداء
ن تسلموا قطعة أرض) مبينا
ــشـمــولـة بــالـقـرار ان (الــفـئـات ا
بــإمـكــانـهــا مـراجــعـة مــديـريـات
ـنـحة مـقابل ؤسـسـة الستالم ا ا
السـند الـعـقاري لـقطـعة األرض)
ــنــحــة قـلــيالً وتــابع ان (مــبــلغ ا
مـقـابل مـا  تـخـصـيـصه حـسب
القـانون وهو  30ملـيون ديـنار)
ــبـلـغ اخملـصص ولــفت الى ان (ا
لـلـمـؤسـسـة ضـمن مـوازنـة الـعام
اجلاري هو  67مليار دينار فقط
وهو ال يـغطي سـوى جزءٍ بـسيطٍ
من التزامـاتها) ومضى الـنائلي
الى الــقــول ان (فــئــات الــشــهـداء
تواجه إشـكالـية بـحصولـهم على
قطعة أرض  والسيما في بغداد
ـئـة إذ لم يـتـسـلمْ سـوى ثالثـة بـا
ـشــمـولـ بـالـقـانـون  فـقط من ا
ـوازنـة تـتضـمَن تـوزيع كـمـا أنَّ ا
بـــدل نـــقـــدي عن قـــطـــعــة األرض
بـلغ  83مـليـون ديـنـار بـيد أنَّ
الـية حـالت دون توزيعه األزمة ا
وبـــــالـــــتــــالـي فـــــأن ذلك ادى الى
تـعـطيل اسـتـحـقـاق قـانونـي مهمّ

للشهداء). 

 «u _« WO³KſSÐ “uH « Ÿe²M¹ œÒbA²*« k U;«

 Ë—uO «  U UM  w  ‰œUF² UÐ U ½d  q dF¹ d:«
وأضــاف مـنــتـخب اجملــر أول نـقــطـة لــرصـيــده مـســتـفـيــدا من مــسـانـدة
جـمـاهـيـريـة قـويـة في مـدرجـات بـوشـكاش أريـنـا لـيـحـافظ عـلى آمـاله في
بيـنـما رفع أبـطـال العـالم رصـيدهم إلى  4 نـقاط التـأهل لـلدور الـثـاني 
لـيـفـرطـون في فـرصـة حسـم التـأهل مـبـكـرا قـبل صـدام قـوي في اجلـولة
باراة األخيـرة ضد البرتغال حامل اللقب. وأضـاع الديوك فرصة لقتل ا

تماما من الشوط األول حيث أهدر العبوه العديد من الفرص.
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تـعـادل مـنـتـخب فـرنـسـا بـكـرة الـقـدم أمس الـسـبت أمـام نـظـيـره اجملـري
بهـدف لكل مـنهـمـا في مبـاراة مثـيرة بـاجملـموعـة السـادسة لـكأس األ

األوربية .
وتقـدم أتيال فيـوال للمـجر في الـدقيقة  2+45 وتـعادل أنطـوان جريزمان

للديوك في الدقيقة  66.
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ــثل الـرفــيـعـة وجـنــيت الـشــعـر وا
 
ـــيـــعـــة ـــيـــعـــة يـــا  ويـــســـمـــو يـــا 

وعـــذراً لــــلـــبــــكـــاء فــــلن اطــــيـــعـــا

فــقـــد جــنـــيت الــوفـــاء وعــاشـــقــيه

وحـسن احلـسن يـخـطر فـي رؤانا

وعـــــذراً لـــــلــــــوداع فـــــانـت ابـــــقى

وعـــذر مــــكـــابـــر لـن اســـتـــطــــيـــعه

وابــــكــــيت الــــوداعــــة يــــا وديــــعـــة

امــــيـــــرته وصــــورتـه الــــبـــــديــــعــــة

ووجــهــاً حـلّ حــســنك ان يـــبــيــعــا

وشــــاعــــرة الــــوفـــــاء ولن اذيــــعــــا

ــهـــابـــات الــوســـيـــعــة ومــبـــدعـــة ا

ولن ارثــيـك يــا امـــرأة الــطـــلــيـــعــة

ــــــيــــــعـــــة ــــــعـــــيــــــة يــــــا  وداع األ

ــــــاً وحــــــزنـــــاً أســــــلتِ دمــــــوعـه أ

وابــــكــــيت اجلــــمــــال وكــــنت فــــيه

وكــــنـت مــــثـــــاله روحـــــاً وقــــلـــــبــــاً

وشــــاعـــــرة الــــنـــــقــــاء وال اغـــــالي

صفى وشاعرة الهوى الـصافي ا

ولن أطـــريك يــــا امـــرأة الـــقـــوافي
{ الـقـصـيـدة وصـلـت الى (الـزمـان) بـخط يـد
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وجــهت وزارة الـصــحـة في  إقــلـيم
ــراكـز الــصـحــيـة في كــردسـتــان ا
ـســتــقــلـة احملــافــظــات واإلدارات ا
ضي قـدما في إعـطاء اللـقاحات بـا
ــــضـــادة لــــكـــورونــــا لـــلــــنـــســـاء ا
ـرضـعات فـوق سن أربـع عـاماً ا
 3608 وســــــجل الــــــعـــــراق امس 
اصـابـة بـفـايـروس كـورونـا وشـفاء
 3829حـــــالــــة وبــــواقع  26وفــــاة
ــوقف الــوبــائي جــديــدة. واشــار ا
الــــذي اطـــلـــعـت عـــلـــيه الــــيـــومي 
(الزمان) امس الى ان (الفحوصات
اخملــتـبـريـة الـتـي اجـرتـهـا الـوزارة
حلــــاالت مــــشــــتــــبـه اصــــابــــتــــهـــا
بـالـفايـروس بـلغت  33الـفا  حـيث
 تــــســــجـــيل  3608اصــــابـــة في
جـــمــيع احملــافــظــات) مـــبــيــنــا ان
(الـــشــفـــاء بــلغ  3829وبـــواقع 26
وفــاة جــديـدة) واضــاف ان (اكــثـر
مـن  763الـف شـــــــخص تـــــــلـــــــقى
ـضــاد مـنـذ بـدء جــرعـات الـلــقـاح ا
حـــمالت الـــتـــطـــعـــيم  في مـــنـــافــذ
ــنــتــشـــرة في بــغــداد الـــتــلــقــيـح ا
واحملـــافـــظـــات). ووجـــهت صـــحــة
ضي ـراكز الصـحية  بـا ا االقـليم 

ضادة قـدما في إعـطاء اللـقاحـات ا
ـرضـعـات فوق لـكـورونـا لـلـنسـاء ا
. وذكـرت الصـحة سـن أربعـ عامـاً
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس إنه
(ال يـوجـد دلـيل يـثـبت بـأن الـنـساء
الـلـواتي يـرضـعن أطفـالـهن عـنـدما
يـصــ بـالـفـايـروس يـلـحـقن األذى
بـأطـفـالـهن لـذلك نـطـلب من جـميع
ـضي قـدمـا في ـراكـز الـصـحـيـة ا ا
إعــطـاء الـلـقـاحــات لـلـنـسـاء الالتي
يـرضـعن رضـاعـة طبـيـعـية) داعـيا
الـى (حـقن األشـخـاص الـذين تـزيـد
أعـمـارهم فوق أربـع عـامـا بلـقاح
اســـتـــرازيــنـــيـــكـــا وأولــئـك الــذين
أعــمــارهـم فـوق  60عــامــا بــلــقــاح
ســيـنـوفــارم). وكـانت (الــزمـان) قـد
تـوصي نــشـرت دراســة اسـبــانـيــة 
بـــأســتـــمــرار االرضــاع مـن الــثــدي
حلــديـثي الـوالدة  حــتى في حـالـة
اصـــابــــة االم بـــكـــورونـــا.  وقـــالت
الـــدراســة الـــتي اجـــرتــهـــا هــيـــئــة
األبـحـاث اإلسـبانـيـة احلكـومـية أن
(أيـاً من عـينـات حلـيب الثـدي التي
أخـضـعت لـلـتـحـلـيل لم حتـتـوِ على
آثــار احلـمض الـنــووي لـكـورونـا)
واضــــافت ان (هــــنــــاك أجـــســــامـــا
مـضـادة في حـلـيب الـثـدي لدى 75

امـــرأة تـــلـــقـــ لـــقـــاحـــات فـــايــزر
وأظهرت ومـوديرنا واسترازيـنيكا 
أن كـل الـــعــيـــنـــات حتـــتـــوي عـــلى
ـــســـتـــويـــات أجـــســـام مـــضـــادة 
تـتفاوت تـبعاً لـلقاح) واشارت الى
ان (حـلـيب الـنـساء الـلـواتي تـلـق
جــرعـة لـقـاح واحـدة بـعـد اإلصـابـة
وحــلـيب الـلــواتي تـلـقــ جـرعـتي
يـحـتـوي لــقـاح من دون أن يـصـ 
سـتوى نـفسه مـن األجسام عـلى  ا
ـــضــادة). بــدوره  أعـــلن عـــضــو ا
جلـنـة الـصـحـة والـبيـئـة الـنـيـابـية
حـــــسـن خالطي ان  20مـــــلــــيــــون
جـرعة من الـلقـاحات الـتي تـعاقدت
عــلــيـهــا وزارة الــصـحــة والــبـيــئـة
سـتــصل الى الـعـراق نـهـايـة الـعـام

اجلاري. 
وقـال خالطي في تصريح متلفز ان
ــــنـــأى عن دول (الــــعـــراق لــــيس 
اجلــــوار والـــعــــالم فـي تـــســــجـــيل
االصـابات بسالالت جديدة) مـبينا
ان (الـوبـاء مـوجـود ولم يـنـته وهو
فـي تــطـــور وقــد تـــكـــون الــسالالت
ـــتـــحـــورة  أخـــطـــر) مـــؤكـــدا ان ا
(الــبـنــيـة الـتــحـتــيـة لـلــمـخــتـبـرات
ـوجودة حاليا حتتاج الى أجهزة ا

متطورة لكشف هذه السالالت).
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رئيس الوزراء
يتفقد الوحدات
السكنية خالل
زيارته مجمع
بسماية
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الـــنــقل  قــام مـــكــتب الــوزارة في تـــركــيــا بــإعــادة 70
مـواطــنـا من مـحــافـظـات انــقـرة وچـرم وســامـسـون الى
منـاطقهم االصلية في محافظتي نينوى وصالح الدين)
ـواطـنـ بـراً وعـبـر مـنـفذ واضاف أنـه (تمت إعـادتـهم ا
إبراهـيم اخلليل التـابع لقضاء زاخو في مـحافظة دهوك

 بعد استكمال إجراءات دخولهم). 
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هجرين  70 مـواطنا مـغتربا اعـادت وزارة الهجـرة و ا
مـن تـركـيـا الى الـعـراق. وذكــر مـديـر عـام دائـرة شـؤون
الهـجـرة بالـوزارة دريـد جمـيل في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس انه (بــتــوجـــيه من الــوزيــرة ايـــفــان فــائق جــابــرو
وبالـتـنـسيـق مع السـفـارة الـعـراقيـة لـدى أنـقرة ووزارة



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 6996 Sunday 20/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6996 األحد 10 من ذي القعدة 1442 هـ 20 من حزيران (يونيو) 2021م

d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

أبــــدى بـــدوره اســـتـــعــــداد بالده لـــدعم
والســيــمــا االرتــقـاء بــرنــامج اإلصـالح 
بــالـقـطـاعـ الــزراعي واالقـتـصـادي في
كـــردســتــان) واشـــار الى ان (الـــقــطــاع
ثل أسـاسا رئـيسـيا للـتنـمية الـزراعي 
ـا له أهمية االقـتصاديـة في كل البلدان 
في خـلـق مـشـروعـات صـنـاعـيـة أخرى)
مؤكدا ان (مشروع مصنع إنتاج أصابع
الـبـطاطـا سـيوفـر آالفاً مـن فرص الـعمل
ـزارع فـي ناحـية روفـيا لـلـفالح وا
وهــــو جــــزء مـــهـم من مــــشـــروع زراعي
مـــتــكــامـل يــتــألـف من حــقـــول زراعــيــة
ومـخـزن لـتـخـزين الـبـطـاطـا وإنـتـاجـها
وذلك بــطـاقـة إجـمــالـيـة تـبـلغ  400 ألف
طـن سنـوياً) مـبـينـا ان (حكـومة االقـليم
كـوردسـتـان في تـشـكـيـلـتـهـا الـتـاسـعة
وضـعت برنـامجـاً لتبـديد قـلق الفالح
ومـخاوفهم بـشأن محـاصيلـهم الزراعية
وتـسعى لتصدير منتجاتهم الى أسواق
ـزارعـ اخلــارج) داعــيـا الــقالحــ وا
ـــنـــتج ألنه الـى (االهــتـــمـــام بـــجـــودة ا
سـيكون الواجهة التعريفية لإلقليم عند

تـصـدير احملـاصـيل إلى بلـدان اخلارج)
ومـــــضى الـــــبـــــارزاني الـى الـــــقــــول ان
(احلـكـومـة مـسـؤولة عـلى تـلـبـيـة حـاجة
ـنتـجات األسـواق احملـليـة من السـلع وا
واألغــذيــة إلـى جــانب الــســيــطــرة عــلى
األسـعار) وتـابع ان (االتفـاق األخير ب
بـغـداد وأربـيل بـشـأن حـصـة اإلقـلـيم من
ستحقات ـوازنة العامة وبعد اطالق ا ا
سـيــســهم في حتــســ الـواقع ــالــيــة  ا
ـعيـشي والدفع بعـجلـة االقتصـاد نحو ا
الـتطور بالشكل الذي يصب في مصلحة
اإلقــلـيـم والـعـراق) مــعــربـا عـن امـله ان
(تـفسح احلـكومـة االحتاديـة اجملال أمام
مـنتجات اإلقلـيم من احملاصيل الزراعية
ا له من ـنتجـات احليوانـية احمللـية  وا
انــعـكــاسـات ايـجــابـيــة عـلى االقــتـصـاد
بــشــكـل عــام). بــدورهـا  أعــلــنـت جلــنـة
الــطــاقــة الــنــيــابــيـة عـن تــوصل بــغـداد
واربــيل إلـى اتـفــاقــات نــهــائــيــة بــشـأن
لفات العالقة.وقال عضو اللجنة أمجد ا
الـعقابي في تـصريح امس إن (الزيارات
الـتي قام بهـا وفد االقلـيم برئـاسة قوباد

كـردستان).  ورأى البارزاني  ان ارسال
مــســتــحــقــات كــردســتـان ســيــســهم في
عيـشي والدفع بعـجلة حتـس الـواقع ا
االقـتـصـاد نـحـو الـتـطـور بـالـشـكل الـذي
يــصب في مـصــلـحـة اإلقـلــيم والـعـراق .
ـان عن وصـول بـغداد فـيـمـا كـشف الـبـر
واربــيل الى اتــفــاقــات تـطــوي صــفــحـة

اخلالفات العالقة. 
”UÝ√ d−Š

ونــقل بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس عن
الـبـارزاني خالل ارسـاء احلجـر األساس
ــشـروع إنــشـاء مـصــنع الـفـالّح إلنـتـاج
أصــابـع الــبــطــاطــا فـي نــاحــيــة روفــيــا
ــحــافـظــة دهـوك  الــقــول ان (مــصـنع
إنـتـاج أصـابـع الـبـطـاطا يـعـد مـشـروعـا
سـتراتيجيـا يقام بالتـعاون مع احلكومة
الــهــولـنــديــة وتـكــمن أهــمـيــته في دعم
الــقـــطــاع الــزراعي وتــعـــزيــز اقــتــصــاد
ـشروع االقـلـيم) مـشـيـرا الى ان (هـذا ا
جـاء كـثمـرة لزيـارته التي أجـراها الـعام
ـــاضـي والــتـــقـى خاللـــهـــا مع رئـــيس ا
الـذي الــوزراء الــهــولــنــدي مــارك روتـه 
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الـــطـــالـــبــانـي الى بـــغــداد افـــضت الى
الــتــوصل لـتــفــاهـمــات نـهــائــيـة ووضع
حــلـول جـذريـة لـلــمـسـائل الـعــالـقـة مـنـذ
ســنــوات) مــؤكـــدا ان (الــتــفــاهــمــات ال
ــوازنـة بل تــقــتــصـر فــقط عــلى بــنــود ا

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

شــدد رئـيس حــكـومــة اقـلــيم كــردسـتـان
مــسـرور الــبـارزاني عــلى اعـادة تــنـظـيم
ــصـرفـي من اجل كــسب ثــقـة الــنــظــام ا
ية. وقال بيان ؤسسات الـعا الـبنوك وا
تـــلــقــته (الــزمـــان) امس ان (الــبــارزاني
ركزي اسـتقبل في اربيل محافظ البنك ا
مــصـطـفى غــالب مـخـيف  وجــرى بـحث
تـعـزيـز الـتـنسـيق والـتـعـاون بـ بـغداد
واربـيل في مـجال إعـادة تنـظـيم القـطاع
ــصــرفي ومــكــافــحــة تــمـويـل اإلرهـاب ا
وغـــســـيل األمــوال) وأبـــدى الـــبــارزاني
(اســتـعــداده لـلــتــعـاون والــتـنــسـيق مع
الـبنك) مـؤكدا ان (إعـادة تنـظيم الـنظام
ــصــرفـي من شــأنه أن يــشــكل دعــامــة ا
قـويـة ومهـمـة لتـطـوير الـبـنيـة الـتحـتـية
االقـتصـادية وترسـيخ عملـية االستـثمار
الـية ـؤسسـات ا وكـسب ثقـة البـنوك وا
ـية). من جـانبه  شـدد مخـيف على الـعا
أن (الـبنك يـتعامل مع فـرعه في االقليم 
ـعـنـية في بـاعـتـبـاره اجلهـة الـرسـميـة ا
ــصـرفــيـة في اإلشــراف عـلى الــشـؤون ا

 U ö)« W×H  ÍuDð  U UHð« v ≈ qOÐ—√Ë œ«bGÐ q uð sKF¹ ÊU*d³ «

 UO½«d¹ù« ¡U M « œbŽ sŽ nAJ¹ Ÿ«d² ù«

 5O «dŽ s   UłËe²*«
wI U½ ‚«“— ≠Ê«dNÞ

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعلن الـتلفزيون اإليراني أمس  فوز ابراهيم رئيسي باالنتخابات الرئاسية. واشارت
وكاالت االنـباء الى ان (رئيس جلنة االنتخابـات اإليرانية اعلن أن رئيسي حصل على
أكـثر من  17 مـلـيون صـوت من إجـمالي  28 ملـيـونـا بحـسب الـنـتائج األولـيـة). وكان
مرشحـا االنتخابات الرئاسية اإليرانية مـحسن رضائي وعبدالناصر همتي  قد اقرا

تهما في االنتخابات الرئاسية وباركا إلبراهيم رئيسي فوزه. بهز
وأفـــادت وســـائل اعالم ايـــرانـــيـــة بــأن
ــــرشـح مــــحـــــسن رضـــــائي تـــــقــــدم (ا
ـنافسه ابراهيم بـالتهاني والـتبريكات 
ـرشـح الـرئــاسي رئــيــسي كــمــا هــنــأ ا
عـبـدالـنـاصـر هـمـتي ابـراهـيم رئـيـسي
بـــفــوزه فـي االنــتـــخــابـــات). وكـــشــفت
االنـتـخابـات اإليـرانيـة عن وجـود كبـير
لـلنـسـاء اإليرانـيات مـقيـمات في بـغداد
وشـهـدت الـسفـارة اإليـرانـيـة في جانب
ــنــطــقــة كــرادة مـر  نــســاء الــكــرخ 
إيــرانــيــات مــقــيــمــات في بــغــداد مــنـذ
الـسـاعـات األولى من افـتـتـاح صـناديق
االقـتراع.  مـعظم هـؤالء النـساء هن من
تـزوجن من أزواج عـراقـيـ وذه إلى
سـفـارة إيـران من مـدن حـول بـغـداد من
مـســافـات قــريـبـة نــسـبـيًــا لـلــتـصـويت
ـــفـــضــلـــ فـي فـــتــرة ـــرشـــحـــيــهـن ا
االنــتــخــابــات.  وشــاركت اإليــرانــيــات
بـحـسب وكـالـة ارنـا اإليـرانـيـة  بـرفـقـة
أطـفـالهـن وأزواجهن حـامـل بـطـاقات
الـهـويـة اإليرانـيـة في هـذه االنتـخـابات

بروح وروعة كبيرة.  
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ــسـتــشــار الــثـقــافي لــلــســفـارة وأكــد ا
اإليــرانــيـــة في الــعــراق حــجــة اإلسالم
ـــســــلـــمـــ غـالم رضـــا أبـــازري في وا
مـقـابلـة صحـفـية أن (هـناك نـحو2500
إيـراني يـعيـشون في بـغداد  مـعظـمهم
من الــنـسـاء اإليــرانـيـات). وأضـاف أن
(إجــــمـــالـي عـــدد اإليــــرانــــيـــ الــــذين
يــعـيـشــون في الـعــراق يـزيـد عن 8000
مـعظمهم من الـنساء الالئي تزوجن من
ازواج عـراقي في السـنوات األخيرة).
وأشـار إلى أنه (يـضـاف إلى هـذا الرقم
ـــوظـــفــ عـــدد الـــدبــلـــومـــاســـيـــ وا
ؤسـسات والـناشـط في الـشركـات وا
اإليـرانـية الـعامـلـة في العـراق).  وشدد
عـــلى أنه (مــنـــذ الــســـاعــات األولى من
الـتــصـويت  كـانت مــشـاركـة وتـرحـيب
ـــقــيـــمــ فـي الــعــراق  اإليــرانـــيــ ا
حــمـاســيــة وجـيــدة لـلــغــايـة وخــاصـة
الـــنــســـاء الالئـي يـــشــكـــلن غـــالـــبـــيــة
).  ولـفت الى انه (عـلى الـرغم ـقـيـمـ ا
من أن ســفـارة اجلـمـهــوريـة اإلسالمـيـة
اإليـرانـية في بـغـداد شهـدت انـتخـابات
اضية مـختلـفة على مدار الـ  17عـامًا ا

اســـتــطالعـــات رأي في إيـــران نــســـبــة
ئـة. وفي غياب ـشاركـة بحدود  40بـا ا
أي احــصـاءات رســمـيــة أفـادت وكــالـة
فـارس الـتي تـعد مـقـربة من احملـافـظ
ـــتــشـــددين األصـــولـــيــ أن نـــســـبــة ا
االقـتراع حتى الساعة  12:15 16:45ت
ـئة. وبـلغت غ  وصـلت الى نـحو  23بـا
ــشـاركـة في االنــتـخــابـات الـرئــاسـيـة ا
الـــتي أجـــريت قـــبل أربـــعـــة أعــوام 73
ـئـة فـي حـ شـهــدت االنـتــخـابـات بــا
الـتـشـريـعـيـة في شـباط    2020 نـسـبـة
ــئــة. امــتــنــاع قــيــاســيـة بــلــغت  57بــا
وشـهدت الـبالد حـملـة من دون حمـاسة
تــذكـــر ونــدرت الــصـــور والــشــعــارات
االنـتـخـابــيـة بـاسـتـثـنـاء تـلك الـعـائـدة

لرئيسي.  
n «u   «ËUHð

وفي شـوارع الـعـاصمـة تـفاوتت اآلراء
ــقـــتـــرعــ ومـن اخــتـــاروا عــدم بـــ ا
الـتصويت. وقال محمد جواد بور زاده
ــشـاركــة في االنــتـخــابـات ــهم ا (من ا
وكل فـــرد يـــصـــوّت حـــسب رأيـه. لـــقــد
رضة اكتفت انـتخبت اليوم). وأكدت 
بـذكـر اسم عـائـلـتهـا صـاحـبـيـان أنـها
رشح تـعتزم التصويت لرئيسي ألنه (ا
األكـثـر كـفـاءة) آمـلـة في أن يـتـمـكن (من
ـاثل أبـدته ـشـاكل). مــوقف  جتــاوز ا
ـــنــــزل الـــتي زهـــراء فــــرهـــانـي ربـــة ا
ـتلـئا حـضـرت الى مركـز اقـتراع كـان 

وتـريـد الـتـصـويت لـرئـيـسي بـنـاء عـلى
(أدائه (عـلى رأس الـسـلطـة الـقضـائـية)
الـذي يـتواله مـنذ 2019. ومـنح مـجلس
صــيـانــة الــدســتـور األهــلــيـة خلــمــسـة
ـتــشـددين مــرشـحــ من احملــافـظــ ا
.  وانــســحب واثــنــ من اإلصـالحـيــ
ثالثــــة من هـــؤالء األربــــعـــاء. ويـــواجه
رئـيـسي رجل الـديـن الـذي يـعـد مـقـرّباً
ـــتـــشــددَيـن مــحـــسن من خـــامـــنـــئي ا
رضــائـي الــقـــائــد الــســـابق لـــلــحــرس
الـثـوري والـنـائب أمـيـر حـسـ قاضي
زاده هــــــاشـــــمـي واإلصـالحي عــــــبـــــد
ركزي ـصرف ا الـناصر هـمتي حاكم ا
مـــنــذ  2018 حـــتى تــرشـــحه. وحــصــد
ـــئــة من األصــوات في رئـــيــسي  38بــا
انـتخـابات 2017  وتـولى منـاصب عدّة
عـلى مدى عقود خصـوصاً في السلطة
الــقـــضــائـــيــة وكـــان ســادن الـــعــتـــبــة
الـرضـويـة في مـسـقـطه مـديـنـة مـشـهـد.
كــذلك تـــطــرح وســائل إعالم إيــرانــيــة
اسـمه كـخـلف محـتـمل لـلمـرشـد.  وأثار
اجملـلس انتقادات باستبعاده مرشح
بــارزين مـثل الـرئـيـس الـسـابق جملـلس
الـشورى عـلي الريجـاني ونائب رئيس
اجلــمــهــوريــة اســحــاق جــهــانــغــيـري
والــرئــيس الــسـابـق مـحــمــود أحــمـدي
جنــاد. وفي حــ يـؤكــد اجملــلس الـذي
يــهــمـــ عــلــيه احملــافـــظــون الــتــزامه
الـــقـــانـــون في درس األهـــلـــيــة أعـــطى

اسـتــبـعـاده أسـمـاء كــبـيـرة خـصـوصـا
الريـجاني الـذي رجح اإلعالم احمللي أن
يـكـون أبرز مـنـافس لرئـيـسي االنطـباع
بـأن االنتـخابـات حسـمت سلـفا. وحضّ
ـشــاركــة. وقـال روحــاني بــدوره عــلى ا
بـــعــدمـــا أدلـى بــصـــوته اجلـــمـــعــة إن
(االنـتـخـابات مـهـمـة مهـمـا جـرى علـيـنا
الـذهاب الى التصويت) آمال رؤية (عدد
أكــبـر من األشــخـاص) يــقـتـرعــون. لـكن
بـعض سـكـان الـعـاصمـة يـعـبـرون عـلـنا
عن عـدم رغبتهم في الـقيام بذلك.  وقال
الـنجار حس أحـمد (لن أصوّت اليوم)
سـؤول لم يـقومـوا بأي مـعتـبـرا أن (ا
شي لـــتـــحـــســـ األوضـــاع). وأضـــاف
(الـوضع الـراهـن ال يـتـرك لـنـا أي خـيار
ـنزل آخـر سـوى الـصمـت والبـقـاء في ا
عــــلى أمل أن يــــؤدي ذلك الـى اســـمـــاع
أصــواتــنـا). واعــتــبـر الــتــاجـر ســعــيـد
زارعي أنـه (في حـال قـمت بــالـتـصـويت
أم ال لــقــد  انـتــخــاب أحــدهم بــشـكل
مـسبق). وأكد أحمـدي جناد الذي تولى
الــرئــاســة بــ  2005 و2013  مـــوقـــفه
شاركة في حال الـسابق باالمتناع عن ا
صـادقـة على تـرشيـحه. وقال في عـدم ا
شـريط مصـور اجلمعـة إن (االنتـخابات
جتـرى بطريقـة تعارض مصـالح النظام
(السياسي) وكواجب شخصي ال أريد
أن أكـــون جــزءا من هـــذه اخلــطـــيــئــة).
ويـحظى الرئيس فـي إيران بصالحيات

شاركـة هذا العام فـإن هذا احلضـور وا
أكــثـر نــشـاطًــا وتـمــجـيــدًا).   ووضـعت
صـنـاديق االقتـراع في بـغداد والـبـصرة
والـنجف وكربالء واربـيل والسليـمانية
ودهـوك.  وادلى اإليـرانيـون بأصـواتهم
اجلـــمــــعـــة الخـــتــــيـــار رئـــيـس جـــديـــد
لـلـجـمـهـوريـة وسط أرجـحـيـة صـريـحة
ــتـشــدّد ابــراهـيم رئــيـسي لــلـمــحـافظ ا
شـاركة متـدنيـة نسـبيا في وتـوقعـات 
انـــتـــخـــابـــات جتـــرى في خـــضـم أزمــة
اقــتــصــاديـة واجــتــمــاعــيـة.  وبــقي في
ـرشـح الـسـبـعة الـسـبـاق أربعـة من ا
الـذين نالـوا األهليـة من مجلس صـيانة
الــدســتــور. وواجه اجملــلس انــتــقـادات
بـعــد اسـتـبـعـاده أســمـاء بـارزة تـقـدمت
بـترشيحـها ما أثار هـواجس من تأثير
ـشـاركــة. وفي غـيـاب ذلك ســلـبـا عــلى ا
مــنــافـس جــدي بــدا رئــيس الــســلــطــة
ــتـشـدد ابـراهـيم الـقــضـائـيـة احملـافظ ا
رئــيــسي ( 60عــامــا) في مــوقع مــتــقـدم
لـلــفـوز بـواليــة من أربـعـة أعــوام خـلـفـا
لـلـمـعتـدل حـسن روحـاني الـذي ال يحق
له الـترشح لواليـة ثالثـة متتـالية. وعزز
فــوز رئـيـسي  إمــسـاك الـتــيـار احملـافظ
ـفاصل هيـئات احلكم في اجلـمهورية
اإلسالمـــيــة بــعــد فـــوزه الــعــريض في
انـتـخـابـات مـجـلس الـشـورى اإلسالمي
رشد اضي. وأطلق ا ان) العـام ا (الـبر
األعـلى آية الله خامنئي عملية االقتراع
مع إدالئـه بـــصــوتـه بـــعـــيـــد الـــســـاعــة
الــســـابــعــة صــبــاحــا ( 02:30ت غ) في
حـسينية اإلمام اخلميني وسط طهران.
وكــرر خــامـنــئي دعــوة اإليــرانــيـ الى
ـشـاركـة بـكـثـافـة مـشـددا عـلى أن (مـا ا
يـفـعــله الـشـعب اإليـراني الـيـوم يـحـدد
مــصـــيــره ويــبـــني مــســـتــقــبـــله لــعــدة
ســنـوات). وأقـبل نــاخـبـون بــاكـرا عـلى
مــراكـــز االقــتــراع. وحـــتى فــتـــرة بــعــد
ــضي بــشـكل الــظـهــر كــان االقـتــراع 
ســــــلس وفـق االعالم احملــــــلي بــــــعـــــد
تـسـجـيل مـشكالت صـبـاحـيـة مع بعض
صـنـاديق االقـتـراع االلكـتـرونـية. ودعي
أكثر من  59مـليون إيراني لالقتراع في
ــراكـز الـتي ســتـفــتح حـتى مــنـتـصف ا
الــلـيل في مــهـلـة قــد مـددت ثالث مـرات
. وأظـــهــرت لـــســـاعـــتـــ إضـــافـــيـــتـــ

تـنفيـذية ويشـكل احلكومـة لكن الكـلمة
الـفـصل في الـسـيـاسـات الـعـامـة تـعـود
ـــــرشـــــد األعــــلـى. وســــتـــــطــــوي الى ا
االنـتخابـات عهد روحـاني الذي بدأ في
وتــخــلّــله انــفــتــاح نــســبي عــلى 2013
الـغـرب توّج بـإبـرام اتفـاق الـعام 2015
بــ طــهـران والــقــوى الــكـبــرى بــشـأن
بـرنـامج إيـران النـووي بـعـد أعوام من
الـتوتر. وأتاح االتفاق رفع عقوبات عن
طـهـران في مقـابل احلـدّ من أنـشطـتـها
الـنـووية. لـكنّ مـفاعـيـله انتـهت تـقريـبا
مــذ قــرّر الــرئــيـس األمــيــركي الــســابق
دونـالد ترامب سـحب بالده أحادياً منه
وإعــادة فــرض عـــقــوبــات اقــتــصــاديــة
قـــــاســــيـــــة عـــــلـى إيــــران. وتـــــتـــــزامن
االنـتــخـابـات مع مـبــاحـثـات جتـري في
فــيــيــنــا بــ إيــران وأطــراف االتــفـاق
شاركة أميركية غير مباشرة سعياً و
ـرشـحــون تـأيـيـدهم إلحـيــائه. وأبـدى ا
ألولــويــة رفع الــعــقــوبــات والــتــزامــهم
بـــاالتــــفـــاق الــــنـــووي إذا حتــــقّق ذلك.
وشــهـدت مــدن عـدة احــتـجـاجــات عـلى
خــلـفــيــة اقـتــصـاديــة في شــتـاء -2017
اعـتمدت  2019 وتـشرين الثاني  2018
الـسلـطات الـشدّة في قـمعـها. وسـيكون
ــعـــيــشي أولــويــة لــلــرئــيس الــوضع ا
ـقـبل وهو مـا أكّده خـامـنئي بـدعوته ا
ــرشـــحـــ لــلـــتــركـــيـــز عــلى الـــشــأن ا

االقتصادي. 

شـمـلت مـلـفـات الـطـاقـة وديـوان الـرقـابة
ـتــرتـبــة عـلى االقــلـيم ) وااللــتـزامــات ا
وتــابع ان (هـذه الــتـفــاهـمــات سـتــطـوي
صـفـحة اخلالفـات التي نـشهـدها مع كل
ــوازنـة). وابـدت عــام في مـلف قــانـون ا
كـتلة الفتح النيابية استغرابها من قرار
مــجــلس الـوزراء  بــتــسـلــيم مــبـلغ 200
مـلـيـار ديـنـار شـهـريـاً وبـأثر رجـعي إلى
حـكـومـة االقلـيم دون أي سـنـد قـانوني 
ــواد قــانــون وفي مــخــالــفــة صــريــحــة 
ــوازنـــة الــتي تــنـص عــلى الــتــزامــات ا
مـتـبادلـة ب الـطـرف . وقـال البـيان ان
(االقــلــيم لم يـلــتــزم حـتى االن بــتــنـفــيـذ
مــاعــلـيه مـن اسـتــحــقـاقــات لــلـحــكــومـة
ــقــاصـة االحتــاديــة لــيــتــســنى إجــراء ا
ـنصوص عليـها قانونيا) الفتا الى ان ا
ـبلغ هـو سـلفـة حل (االدعـاء بـأن هذا ا
انـــتـــهــاء ديـــوانـي الــرقـــابـــة االحتــادي
واإلقــلـيـم من إكـمــال تـدقــيق الــبـيــانـات
الــتـفــاف عــلى قــانـون ــطــابـقــة هــو  وا
ــوازنـة وبــنــودهـا الــواضـحــة الـتي ال ا

تقبل التأويل).  مسرور البارزاني

عـملت عليه ادارة احملافظة من استكمال االجراءات
دينة الصناعية بعد ايصال التيار الـفنية الفتتاح ا
ـاء وتـخــصـيص دارا لـلـنـائب االول الــكـهـربـائي وا
لــلـمــحـافـظ لـيــكـون مــقــرا لـغــرفـة صــنـاعــة ذي قـار
ـديـريـة ـثـلـيـة ا ـصــرف الـصـنـاعي فـضال عـن  وا
ـا سيسهم فـي تنفيذ الـعامة للـتنيمة الـصناعية  
ـبـادرة واسـتـقـطـاب الـعـاطـلـ عن الـعـمل).  عـلى ا
صـعـيـد مـتـصل  سـجـلـت شـرطـة ذي قـار  انـتـحار
شـاب بـسـبب مـشـاكل عـائـلـيـة  فـيـمـا اقدم شـخص
ـاضـية . عـلى قـتل مـعلم بـاخلـطا خالل الـسـاعات ا
وقـال مـصـدر في تـصـريح امس ان (شـابـا يـبـلغ من
الـعـمـر  26 عـامــاً اقـدم عـلى االنـتـحـار داخل مـنـزله
بــاطالق الــنــار عـلى نــفــسه اثـر بــقــضـاء الــغـراف 
مـشاكل عـائلية) وتـابع ان (الشرطـة فتحت حتـقيقا
قتل معلم على يد صديق له في قضاء الفجر بعد
اطالق الــنــار بــاخلــطــا مـن بــنــدقــيــة صــيــد اثــنـاء
خـروجهمـا للتنـزه في منطقـة الغابات) مـشيرا الى
ان (قـوة امـنـية وصـلت الى مـكـان احلادثـ ونـقلت
اجلـثت الى دائرة الـطب العدلي  وفتـحت حتقيقاً

عرفة اسباب تلك احلوادث). 

ـتـخــصـصـة في اجلـوانب ــتـبـعـة ومن اجلــهـات ا ا
االقــتـصــاديــة). وتـفــقـد احملــافظ  مــشـروع انــشـاء
الــطـريق احلـولي الــرابط  بـ مـدخـلـي الـنـاصـريـة
الــشــمــالـي واجلــنــوبي مــرورا بــجــامــعــة ذي قــار.
ـشـاريع ـشـروع من ا واوضـح اخلـفـاجي ان (هـذا ا
الـستراتـيجـية التي سـتسهم في حل مـشاكل الزخم
ركـبات ـروري وحتـدث نقـلة نـوعـية في حـركـة  ا ا
داخـل احملافـظـة و في الطـريق الـسريع) وتـابع ان
ــضي بـشــكل جـيــد مع وجـود عــقـبـات ــشـروع  (ا
تـعترض بعض مقاطعه منها وجود جتاوزات على
مـحرم الشارع سيتم معـاجلتها بالتعاون مع ادارة

احملافظة).  
»U³A « qOGAð

في غضون ذلك  اكد نائب رئيس احتاد الصناعات
الـعراقية ان االجـراءات الفنـية التي  اسـتكمـالها
ـديـنة الـصـناعـية من قـبل رئـيس الوزراء الفـتـتاح ا
في ذي قـــار ســـتــســـهم في دعم مـــبـــادرة تــشـــغــيل
الـشبـاب واخلريـج في احملـافظـة. وذكر عـلي عبد
الـهـادي الـدخـيـلي في بـيـان تـابـعـته (الـزمان) امس
(نـشيـد بدعم رئـيس الوزراء للـقطـاع الصـناعي وما
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بـحث محـافظ ذي قار أحمـد غني اخلـفاجي مع وفد
من شــركــة سي جي جي سـي الـصــيــنــيـة تــنــفــيـذ
مــشـاريع في مـجـاالت مـتــعـددة ضـمن مـلف اعـمـار
احملــافــظـة . وقــال بـيــان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(احملـافظ اسـتـقـبل وفـدا من الـشـركة  وجـرى بـحث
مـلـف اعـمـار ذي قـار والـبـدء بـتــنـفـيـذ مـشـاريع في
مــخـتــلف الـقـطــاعـات  وفق اتــفـاقــيـة عــمل يـجـري
الــتــخــطــيط إلبــرامــهـا) واكــد اخلــفــاجـي ان (هـذه
باحثات ستفضي الى حتديد جملة من القطاعات ا
ذات األولـــيـــة في احملــافـــظـــة). ووجه اخلـــفــاجي 
بـتشكيل جلنة مـشتركة مع فرع نقـابة الصيادلة في
احملـــافــظــة لـــغــرض حتـــديــد  اســعـــار االدويــة في
الــصـيـدلـيـات اخلــاصـة. ونـقل الــبـيـان عن احملـافظ
الـقـول ان (الـلجـنـة تـهدف لـوضع تـسـعيـرة مـوحدة
ــا يـضــمن عــدم الـتــفــاوت الـواضح في لألدويــة 
األسـعـار بـ صـيـدلـيـة وأخـرى  والســيـمـا ان هـذا
واطن) مـشـيرا الى ان االمـر اضـحى يرهق كـاهل ا
(الــلـجــنـة ســتـضع تــوصـيــات مـلــزمـة تــعـمل ادارة
احملـافظـة على تطـبيقـها بـحسب اآلليـات القانـونية
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من خالل مـشاهـداتي اليـوميـة للشـوارع العـامة ومـا يجـري فيـها  بدا لي ان
رور الذين تلـفحهم شمس صـيفنا اجلـهنمي طوال الـنهار  وعالمات رجـال ا
الـتعب واالرهاق بـادية عـلى وجوهـهم يكـتفون بـتنـظيم الـسير وكـتابـة التـقارير
عن احلـوادث الـتي تـقع في الـشـوارع  ومـا أكـثـر هـذه احلـوادث الـتي بـلـغت
ـرور في العـاصمة ـئات في الـشهـر الواحـد بحـسب تصـريحـات مديـريات ا ا
ـهـول في واحملـافــظـات  وازدادت هـذه احلــوادث بـشـكـل الفت بـعـد الــنـمــو ا

استخدام الدراجات النارية من الشباب وحتى االطفال في بعض األحيان .
رور من معـاناة سواء من ا يتـعرض له رجـال ا ـة  ؤ ولـنبدأ هـذه احلكايـة ا
ــتـجــاوزين عـلــيــهم من الـذين األجـواء احلــارة صـيــفـا والــبـاردة شــتـاء  او ا
رور يـستندون الى ظهور قـوية . الحظت في أحد التقـاطعات ستة من رجال ا
واقـف لـتـنـظـيم الـسـيـر  والـتـقاطـع يتـطـلب مـثل هـذا الـعـدد  لـكـونه مـركـزيا
وتـزدحـم فـيه الــسـيــارات   ورأيت ان نــصب اشـارات ضــوئـيــة وهي لــيـست
كن مـعهـا االستـغـناء عن خـمسـة منـهم  واالكتـفاء بـواحد بـالكـلفـة الكـبيـرة 
قدوره تـنظيم عـمليـة السـير بسـهولة مع وجـود االشارات الضـوئية  فـقط  
وبـذلك نحافظ على صحـة الباق وجتـنيبهم حاالت االرهـاق  فاإلنسان أثمن
شيء في الـكون  لكن الالمـباالة وفقدان الـسيطرة عـلى االمور  جعـلنا ندفع
ضـحـايـا كـثـيـرة في قـطـاعـات مـخـتـلـفـة  مـا كـان لهـا أن حتـدث مـع الـتـفـكـير

سؤولية جتاه االنسان أوال . السليم واجلهد اخمللص والشعور با
خـتلف أشكالها ان أوقف رجل ولم أحلظ عـلى مستوى استـخدام العجالت 
مـرور طفال يقود دراجة نارية  وحضراتـكم ترون كيف يتعاملون مع الشارع
 روح طـفولية   سرع عالية  اجتـيازات كيفية  وكأنهم فـي لعبة الكترونية .
ـكن احلد من ـسـؤوليـة  لكن ال  ومع ان الـعوائل تـتحـمل جـانبـا كبـيرا من ا
هـذه الـظاهـرة اال بـتـطـبيق الـقـانـون من خالل حـجـز الدراجـات حلـ حـضور

األهل .
وال يـختلف الـشبـاب عن األطفال في ذلك  فـقيـادة غالبـيتـهم متهـورة  ومنهم
ـارة وسـواق من يـسـتـمــتع بـالـتي تــطـلق أصـواتـا عــالـيـة  مـا يــربك ويـزعج ا
ـنـبـهـات  وأود أن اذكّـر ان الـسـيـارات  فـضال عن االفـراط في اسـتـخـدام ا
ركـبـات يـتـحمـلـون تـبـعات أي حـادث يـقع لـصـاحب الدراجـة الـنـارية سـواق ا
ـرور الـعـامة ـاذا ال تـتـخذ مـديـريـة ا ـسـبب  والـسـؤال  بـصـرف النـظـر عن ا

ناسبة حلماية االنسان من الطيش  . االجراءات ا
في الـعـراق سـابـقـا  وفي مـخـتـلف أنـحـاء الـعـالم حـالـيـا  تُـعـامل الـدراجـات
الـنـارية مـعـامـلـة الـسـيـارات  وال يسـمح ألحـد بـقـيـادتـهـا مـا لم يـحصـل على
ـعنيـة  ان هكذا اجراء تـرخيص  وما لم تـكن الدراجة مـسجلـة في الدوائر ا
يـخفف مـن ازدحام الـشوارع ويـقـلل من احلوادث  ويـعـظّم موارد الـدولة عن

طريق الغرامات وضرائب التسجيل وغيرها  .
قـد نتـفـهم عدم احملـاسـبة عـلى جتـديـد السـنـوية واجـازة الـسواق حتـسـبا من
ـكن أن الـزحـمــة واحـتـمــاالت انـتـقــال عـدوى فــيـروس كـورونــا  ولـكـنــنـا ال 
نستوعب السماح بالقيادة بدون اجازة سوق  صدقوني ان شعار ( السياقة
فن وذوق وأخالق ) لم يـعـد له وجـودا لـدى الكـثـيـرين  يـراد تفـعـيل سـيـاقات
دة ال تقل عن ـرور  ة كمـرافقة الـراغب باحلصـول على رخصـة لرجال ا قـد
شكالت الـناجمـة عن عدم االلتزام شـهر  ليتـعرف على مـعاناتـهم  ويتفـهم ا

بقواعد السير السليمة .
رور مـرارا من ان الـبنى الـتـحتـيـة من شوارع ومن زاويـة ثالـثـة شكـا رجـال ا
ركبات  فما بالك ونحن ومـجسرات وأنفاق ال تتحمل هذا العدد الـكبير من ا
نـضيف اليها اآلالف من الدراجات الـنارية وأمثالها من الـستوتات والتكاتك .
يـجب ايقاف مثل هذه االستـيرادات حتى وان زعل السياسـيون التجار  مرة
اسـتقلت سـتوتة مضـطرا لالنتـقال من منـطقة الـشورجة الى الـباب الشرقي 
ورأيت كـيف يقود  صاحـب الستوتـة عجلته عـلى هواه  وعكس اجتـاه السير
ـرور عـلى مـراوغـة صـاحب الـسـتـوتة  بـيـنـمـا يتـفـرج رجـال ا
ـــنــاسـب الــســـمــاح لـــلـــمــركـــبـــات  وأظن أن لـــيس من ا
ا لـلستوتات والـتكاتك العمل في بـعض مناطق بغداد  
يـشكله ذلك من تـشويه للجـوانب احلضارية واجلـمالية
ا يـجري حـرصا  هل من وقـفة تـأمل واعادة الـنظـر 

على االنسان?

نـاطق الشعـبيـة ذات الكـثافة الـقلق من اتـساع رقعـة احلرائق  السـيمـا في ا
الـسـكـانـيـة  بـات يـشكـل هـاجسـاً مـخـيـفـاً لألسـر  واحلق مع اصـحـاب ذلك
عتمدة على اخلشب في انشائها الـهاجس  فاالكتظاظ العشوائي  واألبنية ا
  وتالصـقها وافتقارها ألبـسط مقومات األمان  يشـكل خطورة  ال يستهان
بـها  ولو حـدث حريق بـسيط  ال سـامح الله  فانه سـينـتشر بـسرعـة البرق

ويلتهم االخضر واليابس .. 
امس  وقع نـظري على صورة  ملتقطة حديثاً ألحد ازقة منطقة " الصدرية "
بـبغـداد  فـأفـزعنـي  واقعـهـا .. بـيوت صـغـيـرة  بأبـواب وشـبـابيك خـشـبـية 
ـرور عـربــة ( تـكـتك ) وآالف من االسالك ــرات ال تـسع  اتـعـبــهـا الـزمن  و
ـكن مالحظـة قدمهـا  متدليـة على تلـك البيوت  الـكهربـائية رديئـة الصنع  
ولدات االهلية  وعائدة منها  الى جانب اعمدة كهرباء ( الوطنية ذاهـبة الى ا

عروفة !       ) وهي حتمل اسالكها ا
ثل تـساءلت  وانا امعن النظر في هذه الصـورة  وهي تمثل واقعاً سكانيا 
ـواطنـ في كـرخ بـغداد ورصـافـتهـا  وفي احملـافـظات كـافـة  ماذا ماليـ ا
سـيحدث لـو اندلع حـريق باي سبب كـان   في واقع كالـذي اشرتُ اليه  هل
ـدني من اجـهـاضه  بـصـريح سـتـتـمـكن اجـهـزة وسـيــارات ورجـال الـدفـاع ا
كن الـوصول من الـعبـارة  اقول : لـن تتـمكن  فـلـيس هنـاك مسـالك وطـرق 
خاللـهـا لـبـيوت وتـلك اجملـمـعـات الـسـكـنـيـة  امـا اذا تـزامنـت حرائـق بأمـاكن

وازقة متباينة  فالدمار اجملتمعي سيكون العنوان االبرز ..
ا يـأتي حامالً مـعه  الدخان لـستُ متشـائمـا  لكني انـقل محـذرا من قادم ر
والـلهب والـدمـار  وعـليـه ينـبـغي الـتأكـيـد عـلى أهـميـة اقـتـناء طـفـايـة احلريق
بـاعتبارها إحدى أهم أدوات السالمة واألمان التي يجب توافرها في مختلف
الـبيـوت  لـيكن شـعـار هذا الـصيـف  : في كل بيت طـفـاية  تـكـون مقـدمة من
نـاطق الـتي اشرت الـيـها  عـلى أن تـكون من الـنوع الـدولة مـجـاناً  لـسكـنـة ا
ـدني كـمـا يــجب الـتـأكـد من صـالحـيـتـهـا ـعـتــمـد من الـدفــاع ا ـرخص وا ا
بـاعتـبـارها  من الـدعـائم األساسـيـة للـوقـاية والـسالمـة فتـوفـير الـبـيئـة اآلمـنة
متـلكات واإلجنـازات الوطـنية هي الـغاية ألفـراد اجملتمع وحـمايـة األرواح وا

الكبرى للدولة واحلكومة .
وقــبل كـل ذلك  يـجـب ان تـكــون هــنــاك حـمــلــة لــلـتــعــريف بــأنــواع احلـرائق
واألسـباب التي تؤدي إلى نشوبـها وطرق التعـامل معها في بدايـاتها باتباع
اإلرشـادات الـالزمـة في حــال حــدوثـهــا وطـرق الــوقــايـة والــسالمــة الـواجب
اتـبـاعـهـا من قـبل أفـراد اجملـتـمع لـتـفـادي وقـوع تـبـعـات تـلك

احلرائق.
يا  هل تـبادر احلكومة بـخطوة رائدة  حتسب لـها عا
بـتوفير " طفـاية " مجانـية لكل بيت ? فـبذلك فقط نحمي
االرواح والـبــيـوت من دمــار مـحـتــمل في ضـوء ظـروف

ر بها ! عروفة التي  احلالة ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

أحمد غني اخلفاجي

jwhj1963@yahoo.com
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ـاضي بـصـمت بـرغم مـرّ شهـر أيـار ا
أنه كان مـنـاسـبة ولـوج شـاعـر عراقي
استـثـنـائي هـو حـمـيد سـعـيـد الـعام
ـــديــد حــتى الــثــمـــانــ من عـــمــره ا
ـــقــربــون لم يـــقــدمــوا له أصــدقــاؤه ا

ناسبة. تهنئة با
سـتــسـتــغـربــون وأنـا أخــبـركم اآلن
ــتـــيــنــة الــتي أني بــرغم الـــعالقــة ا
ربطتني بالشاعر الكبير حميد سعيد
مـنذ مـا قـبل االحـتالل والـتي ازدادت
مـتـانــة بـعـد االحـتـالل لم أكـتب عـنه
ـواد االخـبـاريـة سـطـراً واحـداً عــدا ا
ـواد الــثــقـافــيـة وعـروض الــكــتب وا
بـحـكم عــمـلي الــصـحـفي وتــلك كـمـا
اكــــتــــشــــفـت اآلن ورطــــة كــــبــــيــــرة

وبــالــتــأكـــيــد لن أتــكـــلم عن اجلــانب
الشـعـري فـتـلك لـيـست مـهـمتي إذ ال
أعـدو عن أن أكــون مـتــذوقـاً لــلـشــعـر
تبـهرني بـعض قصـائد حـميـد سعـيد
الـــــتي أســـــعـــــدنـي احلظ فـي االطالع
علـيـهـا وتذوقـهـا ويدهـشـني أسـلوبه
الشعري اخملتلف عن اآلخرين والذي
شـكل له هـويــته الـشـعــريـة اخلـاصـة
وعنـدمـا أقول بـعض قـصـائده فألني
لم أقرأ جميع شعره ولم أتابع تطوره
ومــراحــلـه لــذلك أتـــرك هــذا اجلــانب
ـقـاالت الـتي كـتـبت لـتـلـول الـكـتب وا

. عنه نقداً أو إطراءً
ــنــاســبــة قــرر الــثــمــانــيــني بــهــذه ا
الـبــروفـيــسـور عــبـد الــسـتــار الـراوي

وأنـا عـلى إصـدار مـوسـوعـة ضـخـمـة
ـا قـاله عن الـشـاعـر تـضـمنـت مـجـلداً 
األصدقـاء فـيه وآخر شـهـادات األدباء
والــنـــقــاد وكـــبــار الــشـــخــصـــيــات به
وبشعره وثالث جمعنا فيه احلوارات
جـمــيـعــهـا الــتي أجــريت مع الـشــاعـر
ديدة أمـا الرابع فضمّ طوال حيـاته ا
جــمــيع الــدراســـات والــبــحــوث الــتي
كتبت عن جتربته الشعرية مع إشارة
إلى خــمــســ كـــتــابــاً صــدر عن هــذه
التـجـربـة إلى اآلن والـطـريف أنـنا لم
نعـثر خالل تـقصـينـا وبحـثنـا إال على
ثالث مـقـاالت فـي الـهـجــوم عـلـيه ولم

نثبتها لعدم موضوعيتها. 
اقتربـت من حميـد سعـيد كـثيـراً بعد
االحـتالل فـي مـنــفـاه االخــتــيـاري في
العـاصـمـة األردنـيـة عـمـان واالقـتراب
مـنه ومالمـسـته في أفـكـاره ومـا يـريـد
لـيس ســهالً وبــعض من يــحف به ال
يحـفّ به كونـه شاعـراً أحـدث تـغـيـيراً
في الــــــشـــــعــــــر الـــــعــــــربي احلــــــديث
وجــغـرافــيــته بل يــحـفّ به مــتـجــمالً
بـاجلــلـوس مــعه جتــذبه شــخـصــيـته

وأخالقه العالية.
حـمـيـد ســعـيـد لـيـس شـاعـراً فـقط بل
مــعـــلم مــاهـــر أيــضــاً ال يـــصــدمك إن
أخـطـأت أمامـه في مـعـلـومة أو مـعـنى

كلـمـة وابـتـكر أسـلـوبـاً لـدفع االحراج
ـا يـكـون عن اخملـطئ إذ يـقــول له: ر
رأيي خــطــأ ورأيك صــحــيــحــاً ولــكن
لــنــراجع الــعالمــة الــفــهــامــة (كــوكل)
لـيـحــسم اخلالف بـيــنـنـا ويــدلـنـا إلى

الرأي الصحيح.
وهو كر معطاء ليس في ما يختزن
من عـلـم جم فـذلك حتــصــيل حـاصل
ـلك من ولـكـنه كــر مـعـطــاء في مـا 
مال وهـو إذ يـحس بـحـاجـة قريب أو
بعيد ولكي ال يشعره باحلرج يأخذه
جانباً ويـقول له: أنا فـقير مـثلك لكني
أمتلك في جيبي ماالً سأتقاسمه معك
ـــلك فـي جـــيـــبه ثم يـــخـــرج كـل مـــا 
ويـتـقــاسـمه مع احملـتــاج فـعالً وهـذه
السـرية فـي العـطاء جـعـلت بعض من
حوله يرمـيه بالبخـل وهو عن البخل
بـعـيـد بل إنه ال يـكـره الـبـخـيل لـكـنه
ـا ســمـعـته يـكـره صــفـة الـبــخل وطـا
يـردد قــوالً هـو إن الــبـخــيل وإن كـان
غنياً يـستحق الصـدقة والعطاء ألنه
يحـرم نـفسه.. أفـرأيـتم أخالقاً تـسـمو

على هذه األخالق?
ذلك هو حـمـيد سـعـيـد ال كمـا عـرفته
إذ مـازال فـي حـديــثي مــتــسع كــبــيـر

ليس هنا محل إيراده.
وإذ يـبلغ حـمـيـد سـعـيـد الـثـمـان من

ــوصل وخــاصــة وانـــا اكــتب عن مــحـالت ا
ن لــكــان البـد ان ــة في اجلــانب اال الــقــد
اتوقف عند واحدة من أعرق محالت (أحياء
وصل وهي محلـة اخلاتونية بـلغة اليـوم) ا
والـتي تـتـداخل مع مـحـلتـي الشـفـاء وعـبدو
خـوب حيث مـدرستي االبـتدائيـة قبل سـبعة
عــقـود وهي مــدرسـة أبـي تـمــام االبـتــدائـيـة

للبن . 
ومـحلـة اخلاتـونيـة تقع في اجلـانب الغربي
من نـهر دجلة وهي قريبـة من النهر والتبعد
عـن حافـته الـيـمـنى سوى 500 مـتـر ال اكـثر
وهي الـى اجلنـوب من مـحـلـة حـديـثـة تـعود
ـاضي الــقـرن الى الــثالثــيـنــات من الـقــرن ا

العشرين هي محلة الشفاء .
وصلي الكـبير االستاذ أحمد ؤرخ ا يـقول ا
عـــــلـي الـــــصـــــوفي ان االسـم االول حملـــــلــــة
اخلـاتــونـيـة كـان مـحـلـة اجلـصـاصـ وكـان
ــــوصل وهـــو (بـــاب هــــنـــاك احـــد ابـــواب ا
اجلــصـاصــ ) وهـذا الــبـاب يـقـع بـ بـاب
الـعمـادي (عـند مـطبـعة اجلـامعـة سابـقا في
ـيـدان عـنـد بـنـاية شـارع ابن االثـيـر وبـاب ا
الـثانوية الغربية سابقا في باب سنجار في
ـــديــنـــة وبـــاب اجلــصـــاصـــ كــان اعـــلى ا
مـفـتـوحا  حـتى اواخـر الـقرن الـتـاسع عـشر
وقــد اغـلـق بـعــد تـأســيس دائــرة انـحــصـار
الـتـبغ (الريـجي) مـنعـا لـلمـهـرب لـكـنه فتح
بــعـد اعالن اعــادة الـعـمل بــالـدسـتــور سـنـة
 1908وســمي بــبــاب احلــريــة وكــان عــامـة
الــنـاس يــسـمـونـه بـاب احلـجــارين واليـزال
قـسم من ابـنـاء مـحـلـة اخلـاتـونـيـة يـزاولون
هنة ويسمون احلجارين وهناك  عند هذه ا
بـاب اجلصاص جـامع البنجـة (بنجة علي
أي كـف االمـــام عـــلي بـن ابي طـــالـب عـــلـــيه
الـسالم ورضي الله عـنه)  وهو مكـان رباطة
الـصـوفـيـة . ويـقـول االستـاذ سـعـيـد الـديوه
جي فـي تعليقه على ما كتبه نيقوال سيوفي
في كــتـابه (مـجـمـوع الــكـتـابـات احملـررة في
ــوصل) 1956 انه ادرك ابـــنـــيــة مـــديـــنـــة ا
مــسـجــد الــبـنــجـة وكــان يــقع خـارج الــبـاب
سجد الـعمادي وادرك الـقبة وادرك مـا في ا
ة الى من مـحراب نقلته مديرية االثار القد
الـقـصر الـعبـاسي ببـغـداد وكان حـول القـبة
آثـار الرباط وما كان فيه من مـرافق مختلفة
شهـد هو ما ذكره الهروي واقـدم ذكر لهذا ا
ـتـوفى سـنة 611 هـجـرية  –وكـان يـشرف ا
ـــوصل وبــقي عـــلى هــذا الـــربــاط نــقـــبــاء ا
يالدي بـأيديـهم حتى الـقرن الـتاسع عـشر ا
وكان في الرباط أثر كف في الرخام يذكرون
انـه كف االمـــام عـــلي بـن ابي طـــالب عـــلـــيه
ؤرخ الـسالم ورضي الـله عـنه . وقـد ذكـره ا
مــحــمــد امــ الــعــمــري في كــتــابه (مــنــهل
ــوصل االولــيــاء ومــشــرب االصــفــيــاء في ا
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احلــدبــاء ) وكـان هــذا الـربــاط ربــاط بـعض
تصوف .  الصاحل وخانقاه للغرباء وا
ومـحلة (اخلاتونية ) كانت والتزال مزدحمة
بــالـســكــان حـالــهـا حــال مــحالت اخـرى في
شاهدة ة ومنها مثال محلة ا ـوصل القد ا
ومـحلة باب اجلـديد . وكما هـو معروف فان
ــوصل بــعــد ان فــتــحــهــا الــعـرب مــديــنــة ا
ـسـلمـون سـنة  16هـجـرية -637 مـيالدية ا
في عــهـد اخلـلـيـفـة عـمـر بن اخلـطـاب رضي
الله عنه كانت تعج بالقبائل العربية وكانت
لـتـلك الـقـبـائـل الـعـربـيـة احـيـاء خـاصـة بـها
لـذلـك اسـتـقـبل ابـنـاء هــذه الـقـبـائل وكـانـوا
ـوصل قـبل الـفـتح الـعـربي مـوجــودين في ا
االسـالمي اخـــوانــــهم الـــفــــاحتـــ الـــعـــرب
وقـدمـوا لـهم مـا بـوسـعـهم من طـعـام ومـياه
ـوصل وهــو من قـبـيـلـة حــتى ان بـطـريـرك ا
تـغلب قـال للـمسيـحيـ اذهبوا واسـتقـبلوا
اخــوانـكم الـعــرب ويـشـيــر الى ذلك عـدد من
ـؤرخ والكتاب مـنهم االب جون فييه في ا

وصل) . سيحية في ا كتابه (االثار ا
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كـانـت مـحـلـة اخلـاتـونـيــة مـوطـنـا لـعـشـيـرة
ـنطـقة قبل االسالم اخلـواتنـة التي سـكنت ا
وعـشيـرة اخلواتنـة ترجع بـنسبـها الى بني
حــمـدان ( احلـمـدانـيــون)  .. واحلـمـدانـيـون
كـمـا سـبق ان اشرنـا تـمكـنـوا فـيمـا بـعد من
ــوصل تــأســيس االمــارة احلــمــدانـيــة في ا
وحـــلب واجلـــزيـــرة وقـــد عـــرفـت بـــالـــدولــة
احلـمـدانيـة وتاريـخـها يـنحـصـر ب سـنتي
1001-905 مـــيالديـــة  وقـــد كـــتب عـــنـــهــا
ــؤرخ الـعـراقي الـكـبـيــر االسـتـاذ الـدكـتـور ا
فــيـصل الــسـامـر كــتـابـا بــجـزئــ وعـنـوانه

وصل وحلب) .  (الدولة احلمدانية في ا
في مـحلة اخلاتـونية واعرفـها جيدا واعرف
اهـلــهـا مـنـذ عـقـود وهـي لـيـست بـعـيـدة عن

مـحلتي االصـلية محـلة (رأس الكور) الـكثير
ـعــالـم الـبــارزة والزلـت اتـذكــر (جــامع مـن ا
ـقـابــر ) الـعـديـدة الـتي الــشـيخ حـنش ) و(ا
تـضـمهـا وعـددهـا ثالثة مـقـابر تـقع احـداها
بـالـقـرب من هـذا اجلـامع وهي عـلى مـنـطـقة
مــرتـفــعـة وقـريــبـا مــنـهـا مــرقـد االمــام عـبـد
الــرحـمـن و(حـديــقـة الــطـوالب ) وبــيـوت ال
تــوحــلــة  وبـيـت اسـمــاعــيل عــبــاوي مــديـر

وصل سنة 1959. شرطة ا
اقـول فيما يتعلق ب(محلة الشفاء)   وهي
مـحلة حديثة بالقياس حمللة اخلاتونية ان
مـحلة الشـفاء تقع في اجلهة الـشمالية من
ــصــطـلح ــة وبــا ـوصـل الـقــد مــديــنــة ا
ـوصل فـأنـهـا تقع الـتـاريـخي الـقد في ا
في الـربض االعـلى وهي مـنطـقـة مرتـفـعة
عن مـــا يــجـــاورهــا وســـمــيت ب(مـــحــلــة
ـلـكي والـذي ـسـتـشـفى ا الـشــفـاء)  ألن ا
ســــمـي بــــعــــد ثـــورة  14تــــمــــوز 1958
ستشفى اجلمـهوري يقع الى شمالها بـا
ومن اهـم مـعــالم مــحــلـة الــشــفـاء قــلــعـة

بـاشطابيا اي الـقلعة الرئـيسية وقره سراي
ومرقد االمام يحيى بن القاسم وع كبريت
وجـامع االمـام مـحـسن وقـاعـة عـلي الـنـقيب
ــوصل ودور ال الــنــقــيب نــقــبــاء اشــراف ا
ودائـرة صــحـة نـيـنـوى وكـنــيـسـة الـطـاهـرة

الفوقانية او اخلارجية. 
وكان في محلة الشفاء ايضا وفي ما يسمى
ــســتــشــفى حــيـث عــيــادات االطــبـاء دورة ا
وعـــدد من الــدكـــاكــ ومـــدرســة الـــطــاهــرة
ونـقـلـيـات الـهـاشـمي مـكـتـب ادارة مـصـلـحة
نـقل الركاب ومـنذ سنة  1957عـندما دخلت
ــصــلــحــة احلــكــومــيـة ــوصل ســيــارات ا ا
مـصـلـحـة نـقل الـركاب والـتي كـان يـسـمـيـها
الـناس االمانة ولـها خطوط سـيرها احملددة

وصل .  في شوارع ومحالت مدينة ا
ومـحلـة الشـفاء تـضم بيـوتا سـكنـية حـديثة
وشـوارعهـا مـستـقيـمة  وحـديثـة وهنـا البد
ان اؤكـــد ان مــحــلــة اخلـــاتــونــيـــة تــقع الى
اجلـنـوب من محـلة الـشفـاء .وهي قريـبة من

اجلسر اخلامس . 
اتـذكر ان من بيوتات محلة الشفاء بيوت ال
الـــنــقـــيب ومـــنـــهم رؤوف الــنـــقـــيب وولــده
االســتـــاذ نــزار رؤوف الــنــقــيب وبــيــوت آل
الـعاني ومـنهم مـحسن العـاني وعبـد القادر
الــعـاني وبــيـوت ال تـوحــلـة ومــنـهم احلـاج
سـعد الـله توحـلة وبيـوت ال عبـاوي ومنهم
ـوصل اســمــاعــيل عــبـاوي مــديــر شــرطــة ا

1959 والضابط الذي
اشـترك في انـقالب الفريـق بكر صـدقي سنة
1936 وبــيــوت ال الـســراج ومــنــهم احلـاج
صــالح واحلـاج عـبــد الـقـادر الــسـراج ولـهم
دكـاكـ في سـوق بـاب الـسـراي  وبـيوت آل
الــشـاروك ومــنـهم االســتـاذ الــدكـتــور زهـيـر
مـحمد عبد الله الشاروك عمـيد كلية التربية
ـــوصل  وبـــيت ال الــــســـابق  –جـــامــــعـــة ا
الــغـضـنـفــري وبـيت ال الـديــوه جي ومـنـهم
اجلـيولوجي بسـام محمد أحـمد الديوه جي
2020-1947 وبــيت بـشـيـر عــبـد الـله حـمـو
اجلــمـعـة الــعالف وال نـنـسى انه فـي مـحـلـة
اخلـاتونية تقع بيوت آل شالوي وهم الذين
عــرفـوا بــتـربــيـة اجلــامـوس وبـيـع الـقــيـمـر
ومـنــهم افـاضل خـدمـوا في مـحـاالت عـديـدة

منها ميدان التربية . 
وكـان في مـحـلـة اخلاتـونـيـة (مـيتم جـمـعـية
الـبر االسالمية ) التي حتدثت عنها مرة في
مـقـال  وقلت  انه في بـدايـة االمر كـان بنـاية
مـؤجرة واضفت :" ان  اجلـمعيـة فتحت  في
27 مـن تشرين االول  1928مـيتمـا اسالميا
انـتـظم فـيه اول االمـر قـرابة عـشـرين يـتـيـما
واســتــؤجــرت لــلــمــيــتم بــنــايــة فـي مــحــلـة
اخلـاتونـية واتـخذ الـقسم اخلـارجي للـميتم
ــيـتم مــركـزا جــديــدا لـلــجـمــعـيــة وافـتــتح ا
بـاحتفال حتدث فيه الشـيخ عبد الله النعمة
 ومـعتـمد اجلـمعـية وكـاتبـها الـسيد رؤوف
النقيب وقد استعرض السيد رؤوف النقيب
أعـمال اجلمعية ونشاطاتها وحث احلضور

على االخذ بيدها ودعمها وشد ها " .
ثم تــمـكــنت اجلـمــعـيـة مـن تـشـيــيـد (بــنـايـة
جـــديـــدة)  وفـــخــمـــة لـــلـــمــيـــتم عـــلى أرض
مـسـاحـتـهـا (5200) مـتـر مـربع بـالـقـرب من
مـرقــد االمـام يـحـيى بن الـقـاسم الـقـريب من
الـية بـتمـليك بـاشطـابيـا وقد قـامت وزارة ا
ــيـتـم .وقـد بــلـغت اجلــمـعــيــة بـنــايــة هـذا ا
تـكـالـيف الـبـنـايـة مـبلغ ( 872 و15) ديـنـارا
وجــرى افـتـتــاحـهـا في 22 مـن شـبـاط سـنـة
1957 في احـــتــفــال كــبــيــر بــرعــايــة وكــيل
ــوصل آنـذاك االسـتــاذ صـبـحي مــتـصـرف ا
ـدعوون الى عـلي وعـند ذلك االفـتتـاح جاد ا
ـــبــالغ كــبـــيــرة ســاعــدت هــذا االحـــتــفــال 
اجلـمعـية جـمعـية الـبر االسالمـية ومـيتـمها
عـلى تـطـويـر نـشـاطـاهـا وتـوسـيع قـاعـدتـها

dF÷∫ وزير التعليم العالي يفتتح معرضا للنتاجات العلمية

خلــــدمـــة الــــيـــتــــامى واالرامـل والـــفــــقـــراء
عوزين . وا

ومن مـعالـم محلـة اخلاتـونيـة جامع الـشيخ
ـوصل وهو من الـغـوث سعـيـد كـرجيـة في ا
ـعـروفـ ــوصل الـزاهـديـن ا ابــرز شـيـوخ ا
وجـامع الـشـيخ سـعيـد كـرجـية يـقع بـالـقرب
مـن اجلــســـر اخلـــامـس عــلـى جـــهـــة شــارع

الفاروق قبل النفق. 
وفي اخلـاتونية مدرسـتي (مدرسة ابي تمام
ــدارس )  وهي من ا االبــتــدائـــيــة لــلــبــنــ
الـعريـقة ولي عنـها مـقال منـشور كـما قدمت
عــنـهــا حـلــقــة من بـرنــامـجـي الـتــلـفــزيـوني
ــوصــلــيــة (مــوصـــلــيــات) من عــلى قـــنــاة ا
الـفضائية  وكانت بنايتها تعود آلل توحلة.
وفي اخلــاتـونـيــة أسـواق ومـقـاه شــعـبـيـة 
ودكـاك وهي محلة حميـمية كما هي محلة
الـشفاء محلة حميمـية ايضا ...عندما نسأل
وروثـهـا التـاريخي عن مـحـلة اخلـاتـونيـة 
ال الـشـعبي  نـتذكـر الـقابـلة أم طـماس  وا

كسو  وعلي الطحان  ونوفل البقال .
كــمـا نــتـذكـر الــكـاتب والــصـحـفـي الـصـديق
عروف االسـتاذ اياد فتحي شـهاب الطائي ا

وصلي) . ب (أياد ا
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ومن مـعـالم مـحلـة الـشـفاء  الـرئـيسـيـة مزار
وكـنيسة الطاهرة  الـفوقانية التي تعود في
ــيالدي تــاريـــخــهــا الى الــقـــرن الــســادس ا
والــكــنـيــســة مالصــقـة لــلــقـلــعــة الـرئــيــسـة
بـاشطابيا وتعـتبر هذه الكنيـسة حتفة فنية
بـزخــارفـهـا ونـقـوشـهـا الــتي تـعـود لـلـفـتـرة
وصل 1834-1726 وفـيـها اجلـلـيـلـيـة في ا
رمرية وهي نصب تذكاري ايقونة العذراء ا
اجنــز ســنــة 1743. ويــلـــحق بــالــكــنــيــســة
مـطـرانـيـة الكـلـدان الـتي  اعـادة ترمـيـمـها
وتــــغـــلــــيـــفــــهـــا بــــاحلالن والــــزخـــارف في
اضي لكنها لالسف الـتسعينات من القرن ا
تـعــرضت لـلـتـدمـيـر خـالل سـيـطـرة عـنـاصـر
داعش  2017-2014ونــأمل فـي ان يــلـتــفت

سؤولون الى اهمية اعادة اعمارها .   ا
حتــيــاتي ألهـلـي في اخلـاتــونــيـة  ومــحــلـة
سؤولـ االهتمـام بها الـشفاء وارجـو من ا
واعــادة بـنـاء مــا دمـر فــيـهـا خالل ســيـطـرة
ــوصل  ومــعــركــة عــنـــاصــر داعش عــلـى ا
ــــوصل من بـــيـــوت  ومـــدارس  حتـــريـــر ا

ومستوصفات  ومرافق اخرى . 

{ مؤرخ وكاتب عراقي 
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ختم سـعدي يوسف حياته بأسوء خاتمة على االطالق  حيث تنكر لوطنه وتطاول

على القامات الشامخة فيه واصطبغت كتاباته بلون طائفي قا ..
ـقدسـة في منـحى اسـتفـزازي ال يقـبله هذا فـضال عن انتـهـاك القـيم واحلرمـات ا

أحد ..!!
ولقـد نُشـرت بعضُ صحـائفِ أعمـالِهِ اخملزيـة عَبْـرَ ما كـتبه عن مـوته كُتّـاب أسِفُوا

على ما اختاره مِنْ خيارات متدنية شوهاء ...
واطنون ... ومَنْ يبرءُ مِنَ الوطن يبرءُ منه الوطن وا

-2-
يـعة عـباس عـمارة ونُـعيتْ الـينـا اليـوم اجلمـعة 18/6/2021 الشـاعرة الـراحلـة 
بعـد أنْ عاشت أكـثر من تـسعـة عقـود من الـزمن لم يغب فـيهـا العـراق وأهله عن
خواطـرها وأشعارها  وظـلت تتغنـى به وبجماله ورجـاله فاستحقـت بذلك التكر

والثناء .
-3-

وقد التقيتُها مرتيْن :
رحوم العالمّة د. السيد األولى : في قاعـة مركز اهل البيت في لندن ح أقام  ا
يـا للعالمـة الدكتـور السيـد مصطـفى جمال الدين محمـد بحر الـعلوم حـفالً تكر
ـهرجـان الـكبـيـر كان في ـناسـة صـدور ديوانـه ( الديـوان ) االّ انّ ا رحمه الـله 
الواقع حـفالً توديـعيّـاً له بـعد أنْ دبّ الى جَـسَدِهِ الـداء العـضال الـذي استـعصى

على العالج .
هرجان بقصيدة مطلعها  وقد شاركتُ في ذلك ا

صطفى ) نَظْما فَيرُوينا النميرُ (ا
والنبعُ أعذبُ ما يكونُ اذا صَفَا 

وكنت قد قدّمت لها مقدمة سريعة قبل االلقاء قلت فيها :
انني لـست شاعراً  واعـتذرتُ ِمنَ احملـتفى به بوصـفه من أكبر شـعراء العـربية 
يعـة) حدّاً جعلها تكثر وما إنْ ابتـدأتُ بقراءة القصيدة حتى بـلغ تفاعل الراحلة (

من التصفيق وتقول :
يقول لست بشاعر ..!!

وكأنها فقدت السيطرة على نفسها ..!!
والثانية :

رحـوم الـدكتـور جمـال الـدين لتـناول طـعـام الغـداء في الـشقـة التي حـ دعـاني ا
اسـتـأجـرها في  Edgware Road في لـندن وضـيّف فـيهـا الـشـاعرة الـراحـلة

يعة عباس عمارة .
يعـة) في ديار الـغربة بـعيدة وقد عَـزَّ عليـنا أن تـرحل الشاعـرة (

عن االهل والوطن.
ومــا هــذه الــسـطــور الــعـجــلى االّ مــحــاولــة مـتــواضــعـة
واالشارة السريعة الى بعض ما للـمشاركة في تأبينها 
كانت تـنطوي عـليه من وفاء للـوطن ومن موهبـة شعرية

أسوف عليها. متميزة جعلتها النخلة العراقية ا

 w U (« rOK  dOL  Íb

بغداد

WO B « UO d  W d&

تركـيا من ب الدول التي تعتمد في جانب اسـاسي من اقتصادها على السياحة
ا تمـتلكه من طبـيعة ساحرة وشـواطئ بحار مستـثمرة باعلى درجـات االستثمار
السـياحي ومناخ متـنوع ومعالم سـياحية وخـدمات متطـورة جدا واسواق جتارية
تلـبي متطـلبـات السـائح بشـكل كامل لـهذا تـستـقبل تـركيـا اكثر من /35/ مـليون
سائح سـنويا اغلبـهم من الدول االوربية وهكـذا الكم الكبير مـن السياح يدر على
خزينـة البلد امواال طـائلة سعت تركيـا لعدم التفـريط به خاصة مع اقتراب موسم
السيـاحة فاتخذت جمـلة من االجراءات الوقائيـة حيث بدأت بحملـة تطعيم واسعة
ـاضي ضـد فـايـروس كـورونـا ومن مـنـذ الـرابع عـشـر من شــهـر كـانـون الـثـاني ا
خالل خـطـة مدروسـة تـصل بـها الى تـطـعيم جـمـيع سـكان تـركـيا والـبـالغ عددهم
/100/ مـليون نـسمـة بضـمنهم 17 ملـيون مـقيم بـينـهم خمـسة ماليـ من العرب

قبل بجرعتيها .       وتنتهي تلك احلملة مع نهاية شهر تموز ا
ـتـخـذة الـزام اجلـمـيع بـارتـداء الـكـمـامـات الحظ ضـمن االجـراءات الـوقـائـيـة ا وا
ن اليلـتزم بارتـدائها.. وهـناك غرامـة تصل الى مـا يعادل /120/ دوالر امـريكي 
كمـا ان وزارة الصحـة التـركيـة فرضت عـلى اجلمـيع نظامـا صحـيا مـتطـورا عبر
االنترنـيت وهو نظام الـبطاقة الـصحية حـيث ادخل هذا النظـام على بطاقـة التنقل
وجب هذه عبر وسائل النقل العام / احلافالت والقطارات والترام والسفن / و
الـبـطاقـة اليسـمح الي مصـاب بالـتـنقل عـبر وسـائل النـقل الـعام كـما ادخـلت هذا
ؤسـسات صـاب من الدخـول الي من الدوائـر وا ـنع ا النـظام بـالهـاتف اخللـوي 
ـؤسـسـات واالسـواق الـعـامـة حـيـث تـوجـد اجـهـزة كـشف خـاصــة عـنـد مـداخل ا

وقف الصحي .   واالسواق العامة اليسمح بالدخول اليها اال بعد اظهار ا
وفي تركـيـا اليـسمح لـلـصيـدلـيات بـصـرف االدوية اال من
ا خالل ورقـة عالج الطـبـيب اخملـتص / الـراجيـتـة / 
يــعــني ان اي مــصــاب ســيــدون مـــوقــفه الــصــحي في
احلاسـوب العام لوزارة الصـحة لتكون هـناك متابعة له
ــصـابــ العـلم ال كـمــا يــحـصل فـي الـعــراق فـأغــلب ا

لوزارة الصحة بهم . 

يرتكـز االستقـرار اجملتمعي عـلى عدة ركائز مـهمة من بيـنها انخـفاض او انعدام
اإلشـاعـة فـي اجملـتـمع والـتي كـانت وال زالت احـدى اسـالـيب اجـهـزة اخملـابـرات
ـعـاديـة الـتي تـعـمـد عـلى بث مــعـلـومـات غـايـتـهـا األسـاسـيـة هي خـلق رأي عـام ا
مـضـطــرب داخل الـدولـة عـلـى اعـتـبـارهــا اداة اسـاسـيـة في رسـم خـارطـة طـريق
ـا يسـبب خلالً في جـميع مـنحـرفـة وبعـيدة عن الـتخـطيط االسـتراتـيجـي للـدولة 
جوانب احلـياة األمنية واالقتصادية والسياسية واجملتمعية وغيرها والذي يؤدي

بدوره الى االنحراف الفكري للمواطن البسيط كالً حسب حتليله للموضوع.
ـراحل عـدة الى ان تـصل الى مـسامع وجـمـيـعـنـا يعـلم ان اإلشـاعـة كـانت تـمـر 
ـساعدة عـلى انتشـارها فكـانت تؤخذ مثالً افراد اجملـتمع لعـدم وجود الوسائل ا
فرداتها من القـنوات التلفـزيونية او اإلذاعات بـعد اضافة او حذف او الـتالعب 
ـواطنـ تكون ليـتم بثهـا بالـشكل اخملـطط له الى ان تصل الى نـسبـة معيـنة من ا
قد دخلت بـعدة مـاكنـات فكريـة بشـرية ليـتم نقـلهـا بعد اعـادة ترتـيبـها كالً حسب
فهـمه او تصـوره والتي سـرعان مـا يتم تـكـذيبـها من قـبل األعالم احمللي لـتنـتهي

صادر. دون اي تطورات لذلك كانت الثقة شبه منعدمة بتلك ا
ستمر في وسائل التواصل االجتماعي وتعددها والتي من واليـوم وبعد التطور ا
الـصعـب السـيطـرة علـيهـا فقـد اصبـحت اإلشـاعة مـصدر شـهرة لـبعض الـبرامج
ن هم عـلى شاكـلة مـروجيـها حيث واقع والـتي جتد لـها مـتابـع ومـروج  وا
اصبح انـتشـارها وصـياغـتهـا ال يحتـاج اساسـاً الى عنـاء فقـد يأتي مـراهق وهو
ن يخـدش احلياء قـاهي الشـعبـية مـرتديـاً سرواالً قـصيـراً  جالس في احـدى ا
ليُنـصب نفسه قائـداً ميدانيـاً او خبيراً عسـكرياً او محـلالً سياسيـاً او اقتصادياً
ليُدلي بـتصريحات نارية ُتسر العدو وتضُر مصلحة البلد وهو من حيثُ ال يشعر
قد سـاهم في ترويج افكار اجهزة استـخباريه ومخابراتيـة دولية واصبح عنصراً
فعـاالً في داخله بسـبب األعجابـات والتعـليقـات التي يحـصدها من اُنـاس بُسطاء
واقـع وسيـلـة لـلـتـرفيه عن فـقـد يُـعلـق رجل طاعـن بالـسن والـذي اتـخـذ من هـذه ا
نــفـسه بــعـد ان هـجــره ابـنــاءه او قـد يـأتـي فـاشالً في حــيـاته لــيـجـعل مـن نـفـسه
فيـلسوف زمانه لُيناقش عن جهل وهم ال يعلـمون انهم جميعهم شركاء في ترويج

غرضون من نسج اخليال. مواضيع نسخها الفاشلون وا
ن بذلوا اجلـهود وسهروا ـقابل جند ان رجاالً صـدقوا ما عـاهدوا الله علـيه  با
الـلـيـالي من اجل الـتـصدي لـهـؤالء حـيث جـاء قـسم مكـافـحـة اإلشـاعـة في دائرة

العـالقات واألعالم فـي وزارة الداخـلـيـة لـيـكـون راصـداً ومـكـذباً
ـغرضـة وان يسـتغـلوهـا لكـشف زيف وجهل للـشائـعات ا
ـوضـوع يـحـتـاج الى تـظـافـر جـهـود مـروجـيـهـا ولـكن ا
اعالميـة ومجـتمـعيـة وتـربويـة واسريـة ودينـية لـلتـعريف
بـخـطـورة هـذه األكــاذيب ضـمـانـاً لـتـحـقـيق االسـتـقـرار

االمني واجملتمعي.
{ لواء دكـتور

الــــدولـــة الى اســــتـــثـــمــــار الـــعـــروض
والــنـتـاجــات الـعـلــمـيــة الـتي تـقــدمـهـا
اجلـــامـــعـــات فـي احلـــقـــول واجملــاالت

التطبيقية.
نـتسبي اجلـامعة  وأعـرب عن تقـديره 
وكــلــيــاتــهـا وأقــســامــهــا الــتي تــغـذي
ـــيـــة بـــالــطـــابع الـــنـــتـــاجــات األكـــاد
التطبيقي وتعمل على تطوير ومواكبة
ـــســـؤولـــة عن حتـــســـ األســـالـــيـب ا

ــتــاحــة ـــوارد ا اجلـــودة واســتــغالل ا
وتــوظـيــفـهــا ضـمن مــشـاريـع تـســتـمـد
ــعــرفــة الــعــلــمــيــة مــضــمــونـــهــا من ا

تخصصة. ية ا واألكاد
وتـرأس وزير الـتعـليم الـعالي والـبحث
الــعـلــمي  نــبـيل كــاظم عــبـد الــصـاحب
اجـتـمـاع هيـئـة الـرأي الثـالث بـحـضور
ــــتـــــقــــدم لـــــلــــوزارة ورؤســــاء ـالك ا ا

اجلامعات.
وأكـــد عــبـــد الــصـــاحب  فـي مــســـتــهل
االجــتــمـاع أن (اجلــامــعــات الـعــراقــيـة
واجــــهت حتـــديــــات الـــظــــرف الـــراهن
بـفاعلية ومسؤولية عالية وهي ماضية
بــإجنـاز مـتـطــلـبـات الـســنـة الـدراسـيـة
احلــالــيــة عــلى وفـق آلـيــات الــتــعــلــيم
ــدمج وفي ضـوء الــتـقــو اجلـامـعي ا

عتمد). ا
وأوضـح عــبــد الـــصــاحب أن (الــوزارة
تـــرتـــكـــز الـى رؤيـــة في الـــتـــعـــامل مع
ـرونـة إجـرائـية ـتـغـيـرات وتـتحـرك  ا
ــتــزايـــد عــلى الســـتــيــعـــاب االقــبـــال ا
ـؤشـرات الـنـمـو ـرتـبط  اجلـامــعـات ا
ــتـصـاعــد) مـشـيـرا الى أن الــسـكـاني ا
(الــوزارة وفــرت خالل الـعــام الـدراسي
2021/2020 مـن خالل مذكرات وصيغ
الــتـعــاون الـدولـي والـثــقـافي ســتـمــئـة
وخــمــســ مــنـحــة دراســيــة مــدفــوعـة
الـتكـاليف في مـختـلف جامـعات الـعالم
وقـد  اشــغـالـهـا جـمـيـعـا من الـطـلـبـة

عدالت العالية). أصحاب ا
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افـتـتح وزيـر التـعـليـم العـالي والـبحث
الــعـلــمي  نـبــيل كـاظـم عـبـد الــصـاحب
مـعرض الـنتاجـات العلـمية في جـامعة
بـغداد وأكد على جودة الـبحث العلمي
وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة.
واطـلع عبد الـصاحب بحـضور السادة
وكـالء الوزارة و رئـيس جـامعـة بـغداد
ــتـنــوعــة الـتي ـعــرض ا عــلى أروقــة ا

أقـامتها الكليـات واستمع الى القائم
عـلى الـنـتاجـات الـعـلمـيـة الـتي توزعت
عــــلى مــــجالت عــــدة في الــــصـــنــــاعـــة
تـجددة والـصـحة والـزراعـة والطـاقـة ا
والــنـــشــاطــات الــريــاضـــيــة والــفــنــيــة
وحـافـات العـلوم الـهنـدسيـة وحث على
تـرصـ مـسـاحـة الـتـكـامل الـنـوعي مع
الـوزارات كافة لـتحقيق خـدمة اجملتمع
داعــيـــا في الــوقت نـــفــسه مــؤســســات

وتـــابع أن (بـــرنــامـج الــعـــام الــدراسي
الـقادم 2022/2021 سـيـغطـي مسـاحة
احلـــاجــــة الـــفـــعـــلــــيـــة من اخلـــدمـــات
ــيـة والــتـدريــســيـة وســيـراعي األكــاد
أهـمـيـة التـقـنـيـات الرقـمـيـة وسيـعـتـمد
آلـــيــــات الـــتـــعـــلــــيم احلـــضـــوري أداء
وامـتـحانـا حـاثـا في الوقت نـفـسه على
تــعـزيـز صـحــة اجملـتـمع وحــمـايـته من
األوبــئـة مـن خالل الـتــطـعــيم والـلــقـاح

طلوب). ا
وشــدد عــبــد الــصــاحب عــلى (مــراعـاة
ـعـرفي في شـتى ومـواكــبـة الـتـسـارع ا
الـتـخـصـصات ومـتـابـعـة مسـتـجـداتـها
عــلى وفـق مـنــظــور مــنــهــجي مــنـتــظم
ـتــطــلــبـات واالســتــجــابـة الــســريــعــة 
الـتـنـميـة الـعـلـميـة والـتـكنـولـوجـية عن
ـراكـز الـبـحـثـيـة اخملـتـصـة في طـريق ا
ـؤســسـات الـتـعــلـيـمـيـة اجلــامـعـات وا
سـار اهتمـاما كبـيرا على وإيالء هـذا ا
صــعــيــد الـدراســات األولــيــة والـعــلــيـا
ــســتـوعــبـات اإللــكــتـرونــيـة وإنــشـاء ا
ـفهرسة لألطـاريح والرسائل واإلفادة ا
ــبـتـعـثـ الــذين أكـمـلـوا من الــطـلـبـة ا

ية). حتصيلهم في اجلامعات العا
ـدرجـة ونـاقش اجملـتـمـعـون الـفـقـرات ا
عــلى جــدول األعـمــال وصـوت أعــضـاء
هــيــئــة الــرأي عــلى عــدد من الــقـرارات
ـبالغ نـفسها مـنها- اسـتمرار الـعمل با
ــعـتـمـدة لألجـور الــدراسـيـة في قـنـاة ا
الـتـعلـيم احلكـومي اخلـاص الصـباحي

لـلـعـام الـدراسي القـادم وتـخـفـيض ما
نــســبــته %10 مـن األجـور الــدراســيـة
لــلــطــلــبـة األخــوة عن قــنــاة الــتــعـلــيم
احلـــكــومي اخلــاص الــصـــبــاحي لــكل
طــــالب ســــواء أكــــانت دراســــتــــهم في
اجلــامـعـات احلـكـومــيـة أم اجلـامـعـات
والـكـلـيـات األهـلـيـة اعـتـبـارا من الـعـام
الــــــدراسي 2022/2021  وتــــــخـــــويل
مـجـالس اجلامـعـات صالحـيات اتـخاذ
الـقرار بشـأن الطلـبة الذين تـغيبوا عن
ـشاركة في أداء االمتحانـات النهائية ا
لــلــفــصل الــدراسـي األول أو الــكـورس
األول أو نــصف الـســنـة جــراء الـظـرف
شاركة الـقاهر للـوباء والسماح لـهم با
بــامــتــحــانـات الــدور الــثــاني لــلــمـواد
الــــدراســـيـــة الــــتي لم يــــؤدوهـــا وذلك
ـادة (10) مـن الـتــعــلـيــمـات ــوجب ا
االمـتحانية فضال عن التوصية بزيادة
هني الى نـسبة قـبول خريجي الـفرع ا
ـسـائـيـة % 20 فـي الـدراسـة األولـيـة ا
والـتـنـسـيق مع وزارة التـخـطـيط بـهذا
الــشـأن وكـذلك  الــتـصـويـت بـاإليـجـاب
ــدة األصــغــريــة لــدراسـة عــلى جــعل ا
الــــــدكـــــــتــــــوراه مـن دون كــــــورســــــات
لـــلــتـــدريــســـيــ مـن حــمـــلــة شـــهــادة
ــاجـــســتــيــر الــذين يـــحــمــلــون لــقب ا
األســـتــاذيــة ثالثــ شـــهــرا عــلى وفق
تـعــلـيـمـات الـدراسـات الـعـلـيـا واخـيـرا
إقــرار الـسـيــاسـة الـوطــنـيـة لــلـوصـول

فتوح (OA) للجامــعات العراقية. ا
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بغداد 

ـديـد فــإنك ال تـشـعـر حـ عـمـره ا
جتــالــسه إال أنك جتــالس شــابــاً
مـازال في مــقــتــبل حـيــاته وذلك
نـابع من كـونه يـتـابع بـشـغف مـا
يـســتـجـد فـي احلـيـاة مـن أخـبـار
ــا يــخـــتــزنه من وعــلــوم دعـك 
عـلـوم تــراثـيــة مـذهـلــة تـصل إلى
الـغـنـاء واألمـثــال والـشـعـر حـتى

العامي منه.
يستـحق منـا حمـيد سـعيـد وهو يلج
ديـد أال نـبـخل الـثـمـان مـن عـمـره ا
علـيه بـتحـيـة حب ووفـاء لقـاء مـا قدّم
لــلـــعـــراق وهــو كـــثـــيـــر وكــان األولى
باحتـاد األدباء الـعراقـي واحتاد
األدباء العرب اللذين قادهما
في حــقـبــة من الــزمن أن
يــبـــادرا إلـى تــوجـــيه
هـذه الــتـحـيــة عـلى
الــــــــــــــرغــم مـن أنـه
عندما قدم للعراق
واألدب الــعـــربي
مـــــــــا قـــــــــدم لم

ينتظر 
مـن أحــــــــــــد
جـــــــزاء وال

شكورا.
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وت األخـرس يـجـتـاح العـراق ومـكـونـاته التي اضـي وا مـنـذ ثالثـينـيـات الـقـرن ا
أدغـمت في كـيـان واحـد من قــبل الـبـريـطـانـيـ والــفـرنـسـيـ ومـسـانـدة الـروس
ـا أي اعتـبـار لـرأيهم أو أخـذ مـوافقـتـهم أو اعـتراضـهم بـاستـثـناء واألتـراك دو
بعض االتـصاالت مع الكورد ومنحهم وعـود هشة أثبتت السـن كذبها ومراوغة
احلـاكـمـ الذيـن استـفـردوا بـاحلـكم واسـتـهـانـوا بـالـعـدالـة في كل حـقـبـهم مـنذ
الـتأسيس وحـتى اليوم حـيث دشنـوا أولى مجازرهم في آب  ?1933التي راح
وصل ودهوك ثم فرهود اليهود ضحـيتها اآلالف من اآلشوري في محافظتي ا
ــاضي ومــا تاله من تـصــفــيـات جــمـاعــيـة في مــطـلـع األربـعــيـنــات من الــقـرن ا
وت ذابح واجملازر ومحارق ا للـمعارض الشيـوعي والكورد والعشـرات من ا
ـأسـاويـة في سـنـجار الـكـيمـاوي مـا بـ األنـفـال وآخـر صـفـحـاتهـا الـداعـشـيـة ا
ـغـيبـ في زمن الـطـائفـيـة تاريخ وت في اخلـسـفة وآالف ا وسـبـايكـر ورائـحـة ا

وت األخرس! يختصره صوت ا
ــوت كـورديًــا اخـتــلط بـصــمت الـدفـن األخـرس وأنـ في األنـفــال كـان عــنـوان ا
الـسـبـايا وصـراخـات األطـفال وصـوت الـبلـدوزرات وهي تـدفن الـضـحايـا أحـياءً

لتبعثر صراخاتهم وآهاتهم!
تعفنة تدل على الزمن الصفر! وت ورائحة احلياة ا في اخلسفة صدى ا

وت سـدس يطغى على الدين وحشرجات ا في سبـايكر كان صوت الرشاش وا
وج اخملنوق بنافورة الدم الراقص على صيحات الله أكبر!  واحتقان ا

ـوت األخـرس يـنقـطع الـصوت كـامالً ويـبدأ زمن    في الرابـعـة من تراجـيـديا ا
ـقـدس ـعـذبـ من ضـحـايــا ثـقـافـة احلـقـد ا ـوت األصم واألبـكم لـلـمـغــيـبـ وا ا

واالنتقام األسود!
في األربعـة الدفيـنة والقـادم من خامـسها أو سـادسها يـرقص ذات اجملرم على
وت مستعرضا قـوافل الشهود في أمواج النهـر النازفة وريح الصحراء حبـال ا
ـتعفن وحقـد التاريخ األسود كتـوم وصدى اخلسفة ا اخلرسـاء وأن السبـايا ا
وثـقــافـة االنـتــقـام الـبــدائـيــة حـيث تـنــبـأ األحـداث والــتـحــضـيـرات ومــا تـقـوم به
طلق وتـختـزل بالد الرافدين يلـيشـيات من نـشر أفكـار فاشـية تلـغي اآلخر بـا ا
ومكونـاته وأديانه ومذاهـبه في أمة مقـدسة واحدة مـعتبِـرةً نهجـها وميـليشـياتها
تمثل كـل العراق وتصـهر كل مـكوناته في بـوتقة أفـكارها وفـلسفـتها علـى طريقة

وت الزؤام.  (إذا قال صدام قال العراق) ومن يعارض ذلك يستحق ا
ــظــاهـر اخلــارجــة عن نــسق احلـضــارة والــدولـة أنــهـا حــقــاً نـذيــر شــؤم هـذه ا
ـقـراطـيـة ووالدة ذات األفـكار الـتـي اختـزلت وافـتـراضـيـتـهـا الـد
العـراق منذ نـصف قرن تـقريبـاً بحزب واحـد وأمة واحدة
وقـائـد واحـد فـدفـنـتـهم جـمـيـعـا في بـحـر الـدمـار والـفـقر
واالنهـيـار مظـاهـر تُنـذر بـحروب كـارثـية وظـهـور بوادر
لبـلورة دكـتـاتوريـة جديـدة أكـثر مـأساويـة وطـغيـاناً من

سابقتها!   

ساحةت قاطعةرقم القطعةا الوحدة ا
االدارية

القيمة 
التقديرية 
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عـدل والتـعاقد ـبيـنة ادنـاه وفق القـانون (٢١) لـسنـة ٢٠١٦ ا سـاحات ا تعـلن مديـرية زراعـة ذي قار عن تـأجيـر ا
ـلـوكه لـلدولـة تـقع خارج حـدود الـبـلديـة ومـتوفـرة لـها وفق الـقـانون رقـم ٣٥ لسـنـة ١٩٨٣ وهي اراضي امـيريه 
ن تتوفر فـيهم الشروط الـقانوية والتعـاقدية احلضور في ائـية (حسب التوفـر ادناه) فعلى الراغـب  احلصة ا

وافق شعبة زراعة االصالح في تمام الساعة التاسعة صباحاً وفي اليوم الثالث الذي يلي يوم النشر ا
دنـيـة وبطـاقة الـسـكن ومبـلغ الـتأمـيـنات الـقـانونـيه الـبالـغة (٢٠%) من علـى ان يسـتصـحب مـعه هويـة االحـوال ا
ـزايدة اجور الـنشـر والدالليـة كما يـتعهـد باستـكمال الـقيـمه التقـديرية لـلدو الواحـد ويتحـمل من ترسـو عليه ا

. اجراءات التعاقد خالل فترة اقصاه اسبوع
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انــتـــــــقل الى رحــمــة الـــــله تـــعـالى
هـــــندس  االستاذ الدكتور ا
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والد كل من الشهيـد محمد لطف الله
واالسـتاذ مـصطـفى لـطف الله وتـقام
الــفــاحته عــلى روحه الــطــاهــرة  في
قـــاعـــة الــــقـــادســـيـــة الــــكـــائـــنـــة في
االعــظــــــمــيــة من الــســاعه الــرابــعـة
مـساءا الى الـسـادسه مـسـاءا ابـتداء

. دة يوم من يوم ٢٠٢١/٦/١٩ 
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ـطــربـ عــنـدمــا تـســمع االغــاني الـتـي تـغــنت عن بــغـداد بــدءاً من الــشـعــراء وا
الـعـراقـيـ  وجـاء دور أم كلـثـوم عـنـدمـا  غـنت بـغـداد يـا قـلـعـة االسـودِ وفـيروز
وغـيـرهـا من االنـاشـيد الئـكي حـ غـنت بغـداد والـشـعـراء والـصور  الـصـوت ا
واالغـاني الـتي مـجدت وتـغـزلت ببـغـداد .. فبـغـداد ليـست هي فـقط عـندمـا يـذكر

قصود العراق من شماله الى جنوبه . ا ا اسم بغداد بحد ذاتها وا
ـطـربـون عن جــمـال الـعـراق وبـغـداد واذا نـريـد ان نـتـرجـم مـا قـاله الـشـعــراء وا
بـاالخص يـجب عـلـيـنـا الــيـوم ان نـضع الـنـقـاط عـلى احلـروف ونـقـول هل بـغـداد
ـعـرفة االمس كـمـا هي الـيـوم وهل أهـتم بـهـا اخملـتـصـون وأصـحـاب اخلـبـرة وا
والـقـرار من ان تـكـون بـغـداد بجـمـال وحلن من كـتب الـشـعـر وحلّن االغـاني لـها
وهل ترجـمته كلمات الـشاعر العـراقي كر العراقي عنـدما كتب عن بغداد وهل
ا تغنى امس واليوم تذرف الدموع خلق الـله مثلك بدنيا وغناها كاظم الـساهر و

حزنا على بغداد .. وما آلت اليه أوضاعها اليوم ..
ـنشـود كمـثقـفيـ وأدباءه نـقول وبـكل صراحـة على ـعهـود وواجبـنا ا فـبدورنـا ا
السيـد الكاظمي ان يعيد لبغداد هيبتـها وشموخها والعنفوان واجملد الذي كانت
رّ السن  ويضع اخلـطط والبرامج والتخصـيصات التي تعيـد بهجتها عليـه  
وتــألـقـهـا . وال نـقـول ان االمــر يـعـني فـقط بـغــداد بل امـامـنـا الـبــصـرة الـفـيـحـاء
ـوصل ام الربـيعـ وسامـراء وتاريـخها وميـسان وجـماليـة اهوارهـا وذي قار وا
قبل تـأريخ مدن الـعالم . والـيوم يـاسيـدي رئيس الـوزراء انت اليـوم األمل والـثقة
ن ـرموقة وال تـسمح  بك والعـهد مـنك مشـدود فيك العـادة العـراق الى مكـانته ا
سبـقوك وفشلـوا في اكمال مـسيرة االعـمار أن يتـدخلوا في خـططك االصالحية

واالعمارية .
ـطلوب منك أن تبدأ باعادة حـاسبة الفاسدين ويأتي ا عول بدءاً  فالـيوم بيدك ا
ـساعـدة اخلـريـجـ واخملـتصـ والـشـبـاب الذين جـمّـلـوا سـاحة روح الـعـمل و
الـتـحـريـر وسـاحــات ومـدن الـعـراق االخـرى والـشـد عــلى سـواعـدهم واالعـتـمـاد
عـليـهم وتشـجيـعهـم للـبدء بـالتـخطـيط والتـأهيل والـعمل  فـانهم جـنودك وسـاعدك
ن فـبـهـمتـهم وقـواهم ( وحـاجـتهـم للـعـمل ) سـنـجد بـغـداد وقـد مألت بورود اال
الربـيع وازدهرت بجـمال شمس الـشتاء وامـطارهـا ونظافـة شوارعهـا وانسيـابية
ـعول الـفاسديـن .. تناديك  احلركـة فيـها  فـبعـد ان غرقت 
فـهي ونـحن وكل ابـنـائـهـا اليـوم نـأمل مـن ابن الـعراق ان
يـنـهض بـها ويـعـيد جـمـالهـا ومـجد تـأريـخـها لـنـسمع من
سيـتـغنـى لهـا ويـنـشد اعـذب االحلـان وما ذلـك ببـعـيد ,,

وانت اهال لها .

بل بكـل مثـقـفيـها الن تـفخـر الـدول  بعـلـمائـهـا  وشعـرائـها واد بـائهـا  وكـتابـهـا 
هــؤالء حـالـة مـعــبـرة عن مــديـات الـثــقـافـة لــذلك الـبـلــد  وهـكـذا كــان الـعـراق في
الـسـنـوات الـتي اسـتـمـرت الى نـهـايـة الـسـبـعـينـات كـان هـنـاك هـامش مـن حـرية
ن ال يستحق لكن اخلـال تغيـر عندما اصـبح يطلب من الـشعراء مـديح  الثـقافة 
وهـنـاك حـاالت حــصـلت في الـسـنـ الـسـابــقـة مـازال من عـايـشـهـا من ـديح   ا
لـكن الـعـراقـيـ يـتـغـنى بـهـا وتـذكـره بـل وتـصـور له جـمـال ذلك الـزمن اجلـمـيل 
وقد ؤثر  تفـقد الثقافة نكتها وحلوها  السيـاسة عندما يكون لها  دور  الفاعل ا
عـاش الـعـراقـيـون خالل  زمن لـيس بـالـقـصـيـر مـرارة الـسـيـاسـة وفـعـلـهـا الـقذر
والـدافع هـو كـسب الــوالء والـوالء آليـاتي عـنـد وقـسـوتـهـا عــلى مـثـقـفي الــعـراق 
نـحن نتحدث عن الصحيح ا حتتاج الى زمن  والـقناعة ر ثـقف اال بالقناعة  ا
دمـجة  با الـنفـعية زيفـة ا في الـثقـافة ومـعها الـقنـاعة الصـحيـحة ال  القـنا عـة  ا
هـو ليس مـقتـنع لكـنه متـحمس لـفكـر معـ او لسـلطـة معـينـة او سيـاسي  مع
نافع ال عن قناعة وما اكثرهم في زمـاننا . وقد مر العراقي بأزمان طمـعا في ا
ويتذكـر العراقي كل ما مر بهم من موآ قف جمـيلة  لكن ليس هناك شيء دائم 
وهذه واحـدة من شـريط الـذكـريـات رواهـا صديـقي واخي اسـتـاذ الـلـفة جـمـيـلـة 
القضاء السليب تقاعد حاليا نوماس الشـاطي وهو من ريف الهندية  العربـية وا
حافظـة كربالء في السبعينات من القرن الذي سـلب من محافظة  بابل واحلق 
يـروي صـديــقي الـعـزيـز ـاضي اثـر اسـتــحـداث مـحـافـظــتي تـكـريت والــنـجف  ا
انه  كانت هناك احتفالية شعرية او مهرجان شعري  في كلية االستاذ نوما س 
ـشاركون هم  الراحلـ يرحمهم الله الـهندسة / جـامعة بـغداد سنة  1969 وا
الــشـاعـر الـكــبـيـر  مـحــمـد مـهـدي اجلــواهـري  ووزيـر االعالم  الـشــاعـر شـفـيق
الكـمالي  والشاعر عبد الرزاق عبد الواحد  وهم كانوا في الصف  االول ونحن
ـيـعـة عـباس قـامت  الـراحـلـة الـشـاعـرة  كـنـا طالب في الـصـفـوف الـتي تـلـيـهم  
سرح رحوم اجلواهري  يصعد الى ا ا جعل  ا عمـارة والقت اجمل قصيدة  
ـرحوم الـشـاعر عـبـد الرزاق عـبـد الواحـد  يـصيح االمـر الذي جـعل ا  ويـبـوسه 
بصـوت عالي متصابي على اجلواهري فرد عليه اجلواهري ها ي تسوأك ,طبعا
ثم كـان الدور للمـرحوم الشاعر هي ابنـة خال الشاعـر عبد الرزاق عـبد الواحد 
شـفيـق الكـمالي  بـاعتـباره وزيـرا للـثقـافـة  وعرض ابـيات  شـعريـة في التـصابي
هنا نالحظ كم هي وهنـا قال له اجلواهري  شفوقي ال تخليني اطلع مكسراتك 
ـنــصب الـوزاري في الـعالقــة بـ اربع شــعـراء كــبـار  لم تــؤثـر الـســيـاســة او ا
ن داعبة بيـنهم وهكذا هي  العالقـات الطيبة  عالقاتـهم او لم تشكل قيدا عـلى ا
هم مـن مـثـقــفي عـصــرهم  و اجملـوعــة األربـعــة كـانــوا  شـعـراء كــبـار ووطــنـيـون
بـإخالص لـكن الـسـيـاسـة  ابـعـدتــهم عن بالدهم وعـاشـوا الـغـربـة بـكل مـرارتـهـا
اجلواهري  دفن هجـر  وهم في  شوق وحن الى بالدهم  ورحلـوا ودفنوا في ا
ـيـعـة في دمــشق وعـبـدالـرزاق  عـبـد الـواحـد دفن  في عـمـان و
رحمهم والـكمـالي  في بغـداد  عبـاس عمـارة في امريـكا 
الله جـمـيـعـا واسـكـنـهم فـسيـح جنـانه . كم كـانت بالدي
اال لعنـة الله عـلى السيـاسة  وكل سـياسي همه جمـيلـة 
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايـدة مراجـعة سـكرتـير الـلجـنة في مـقر بـلديـة العـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ مـن اليوم الـعمـارة فعـلى الراغـب بـاالشتـراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
تـرتبة على ذلـك مع جلب هوية ـصاريف ا زايدة اجـور النشـر وكافة ا عطلـة رسميـة يكون موعـدها اليـوم الذي يلـيه ويتحـمل من ترسو عـليه ا
صـادقة الكـمال اجراءات دنيـة وبطـاقة الـسكن ويـكون علـيه مراجـعة مـديريـة بلديـة العـمارة خالل فـترة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا االحـوال ا

التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
ـدنية وبطاقة الـسكن ويكون عليه مراجـعة مديرية بلـدية العمارة خالل فترة ترتبـة على ذلك مع جلب هوية االحوال ا صاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

ابو رمانة جزء من العقاركشك رقم ١١٨٣
سنة واحدة٩ م٢ ٢٣١٤/١٦ ابو رمانة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQð ◊Ëdý

طـالبـة بالـتعـويض او اللـجوء الى لك الى الـبلـديـة عنـد احلاجـة اليه وخالل فـترة الـتأجـير او عـند انـتـهاء الـعقـد دون ا يسـلم ا
احملاكم اخملتصة.

ابو رمانة جزء من العقاركشك رقم  ٢١٩٣
سنة واحدة٩ م٢ ٢٣١٤/١٦ ابو رمانة

ابو رمانة جزء من العقاركشك رقم  ٣٢٠٣
سنة واحدة٩ م٢ ٢٣١٤/١٦ ابو رمانة

ابو رمانة جزء من العقاركشك رقم ٤٢٠٦
سنة واحدة٩ م٢ ٢٣١٤/١٦ ابو رمانة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

مخزن البلدية ورشة١
تصليح ٢٤

سنة واحدة٦٤ م٢

مخزن البلدية ورشة٢
تصليح ٤

سنة واحدة١٠٠ م٢

مخزن البلدية ورشة٣
تصليح ٢٤

سنة واحدة١٠٠ م٢

ة ورشة ٤ الصناعية القد
صناعية رقم ١٠ مقابل اخلدمات 

سنة واحدة١٠٠ م٢

ة  وكالة لبيع٥ الصناعية القد
االسمنت عمارة / كحالء

سنة واحدة٥٤٤ م٢

ة  وكالة لبيع٦ الصناعية القد
االسمنت عمارة / كحالء

سنة واحدة٦٨٠ م٢

ة  وكالة لبيع٧ الصناعية القد
االسمنت عمارة / كحالء

سنة واحدة٤٧٦ م٢

ورشة تصليح ميزانية وبلنص -٨
طريق النفط

سنة واحدة١٢٥٠ م٢

سنة واحدة٤٨٠/٢٩ م٢ورشة تفصيخ السيارات٩

ورشة تصليح االطارات وتبديل١٠
الدهن

سنة واحدة١٣٠ م٢

سنة واحدة٦٥ م٢ورشة ميكانيك السيارات١١ ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار   ٤٢٧/١١٨ نهر دجلة

ة جزء من العقار الصناعية القد
 ٤٢٧/١١٨ نهر دجلة

ة ٣٩٩ نهر دجلة الصناعية القد

ة ٢٢٦ نهر دجلة الصناعية القد

ة جزء من العقار الصناعية القد
 ٧٠٧/٢٤٠ نهر دجلة

 ٧٠٥/٢٤٠  نهر دجلة

٧٠٦/٢٤٠  نهر دجلة

ة جزء من العقار الصناعية القد
 ٢٢٥/١١٨ نهر دجلة

ة جزء من العقار الصناعية القد
٨/١٩١ نهر دجلة

ة جزء من العقار الصناعية القد
٨/١٩١ نهر دجلة

ة جزء من العقار الصناعية القد
 ٢٢٥/١١٨ نهر دجلة

١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار

٢٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

٢٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار

٢٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

٢٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

٢٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار

١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار

١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار

١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار

ـقــر الـعــام عن حــاجـتــهـا الى الــوظـائف تــعـلـن نـقــابـة صــيـادلــة الـعــراق-ا
فـعـلى الـراغـبـ ـبــيـنـة ادنـاه لـلـعـمل في مـقــر الـنـقـابـة  بـاالخـتـصـاصـات ا
ؤهالت ادنـاه تقد طلب بذلك مرفق ن تتوفر فـيهم الشروط وا بالـتقد 
مـعه السـيـرة الذاتـيـة للـمـتقـدم وشـهادة او تـايـيد الـتـخرج وهـويـة االحوال
دنية (او الـبطاقة الوطـنية) وبطاقة الـسكن ويتم تسليـمها للقسم االداري ا
عـلمـا ان اخـر مـوعـد لـلـتـقـد سـيـكـون يـوم االربـعاء في نـقـابـة الـصـيـادلـة 

وافق 2021/6/30 . ا
طلوبة : الوظائف ا

اوال: موظف ادارة(مشرف بيانات)
طلوبة : ؤهالت ا ا

1- لديه شهادة البكلوريوس (على االقل) في احلاسبات او االدارة .
2- لديه خبرة عملية ال تقل عن سنت في هذا اجملال.

ام تام بادخال واخراج البيانات ومعاجلتها. 3- لديه معرفة وا
4- من سكنة محافظة بغداد.

   ثانيا: كاتب طابعة
طلوبة :  ؤهالت ا   ا

1- لديه شهادة الدبلوم (على االقل) في االدارة .
 2- لديه خبرة عملية ال تقل عن سنت في هذا اجملال .

3- لديه مـعـرفة تـامة ومـهارة بـاستـخـدام احلاسـبة وقـواعد الـلغـة الغراض
الطبع وبسرعة مقبولة.

ام باللغة االنكليزية الغراض الطبع ومعاجلة النصوص. 4- لديه ا
5- من سكنة محافظة بغداد.

 ثالثا: مبرمج:
طلوبة : ؤهالت ا ا

1- لديه شهادة البكلوريوس (على االقل) في احلاسبات.
2- لــديه خـبــرة ال تـقل عن  4 سـنــوات في مـجــال الـبــرمـجــة وتـكــنـلــوجـيـا

علومات . ا
واقع االلكترونية ومعاجلة البيانات . ام بتصميم ا 3- لديه معرفة وا

c+ ,java ,java 4- لديه مهارة في اسـتخدام لغات البـرمجة وادواتها مثل
script, angular, razor,bootstarp.

5- من سكنة محافظة بغداد.

 ÊöŽ≈

 ‚«dF « W œUO  WÐUI½

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 6996 Sunday 20/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6996 األحد 10 من ذي القعدة 1442 هـ 20 من حزيران (يونيو) 2021م

واالعــــطــــال الــــتي كــــانت تــــقــــيـــد
انطالقها اقليميا. 

ـنـطـقـة كـكـل ومـنـها ان ا اخلالصـة
الـعراق سـيشـهـد استـقرارا نـسبـيا
افـــضـل من نــــاحـــيــــة الــــتـــدخالت
االيـرانــيـة وضــبط ايــقـاعــهـا. واذا
كـان مــا زال هـنـاك من عـقالء داخل
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة فـاعـتـقـد انه
ســـتــــتـــوفـــر لـــهـم فـــرصـــة افـــضل
لــلــتــــركــيــز عــلى مــطـالـب الـداخل
الـعـراقي وشـبـاب تـشـرين. تـشرين
ومـطــالب الـعــراقـيــ الـعــاديـ ال
مــطــالب ايــران وال امــريــكــا او اي
ـــنــطـــقــة ســتـــكــون هي مــن دول ا
ـقــبل لــلـعــراق. سـيــتـفق احلــاكم ا
اجلمـيع ويبـقى علـى العـراقي ان

يتفقوا!

عــلى الـرغم مـن عـدم ظـهــور نـتـائج
االنـتخـابـات االيرانـيـة التي اغـلقت
في سابقة لم صناديقها فجر اليوم
بـســبب انـخـفـاض مـعـدل نـعـهـدهـا
اال ان رجل االقـبـال عـلى االنـتـخاب
تـشدد(رئـيـسي) هو الـقادم الـدين ا
مـا لـم حتـصل مــعــجـزة! وتــتــبـاين
االراء عنـدنا وتكـثر الـتساؤالت عن

انـعـكاس ذلك عـلى نـفـوذ ايران في
عـارضون لـهذا الـنفوذ الـعراق! فـا
الــذي يـعــدونه انـتــقــاص لـســيـادة
الـعـراق يرون في رئـيـسي مصـيـبة
كـبــرى سـتــحل بـالــعـراق بــخـاصـة
وانــهم يــتــوقــعــون مــنه مــزيــد من
الـدعم لـلـفـصـائل الـوالئـيـة واطالق
طـلـقـة اساسـا)في الـعراق. يـدهـا(ا

أما الوالئيون والقريب من محور
ايران الثـورة فال شك انهم فرحون
بانـتصـار ايران الـثورة عـلى ايران
الـــدولـــة ويـــنـــتــظـــرون مـــزيـــد من
الــــصـالحــــيــــات واالدوار لــــهم في

ستقبل. ا
أعــــــتـــــــقــــــد ان كـال االجتــــــاهــــــ
لكـني ارجح اجتاهـاً ثالـثاً ـكنـان
اعـــتــقــده اقــرب لــلــحــدوث. هــنــاك
حقيقـة يعرفها من عـمل بالسياسة
عــبــر الــتـــاريخ وهي ان الــوصــول
التـفاقـات اسـتراتـيجـيـة وصعـبة ال
جتـري اال مع قـادة أقـويـاء ورائـهم
رأي ســيـــاسي مـــوحـــد اوعل األقل
غــيــر مــعــارِض! آيـة الــلـه رئـيــسي
ـيــزة الـتي لم تـتح يـتـمـتـع بـهـذه ا
السالفه بـعد رفـسنـجاني. فـهو من

ــرشــد وخـــلــيــفــته جــهــة خـــيــار ا
احملـتـمل.كـمـا أنه يــتـمـتع بـسـمـات
وهـو ال الـصــرامـة في شــخـصـيــته
ـــــكن الـــــتــــشـــــكـــــيك في والءه ال
للمرشد وال حلرس الثورة النه ابن
ـتــشـدد. كــمـا ان جــنـاح اجلـنــاح ا
ايــران الــدولــة يــدرك(حــالـيــا عــلى
االقـل) انه ال يــــســــتــــطـــيـع حتـــدى
الــواقع احلــالي بـعــد رئــيـسي النه
كما حصل سيكـون مهدد وجوديـا 
! مـثل هذا للـمرشـح االصالحـي
الرئيس الذي يتوقع ان يضع يديه
(الدولة ـتصارع على اجلناح ا
مـــقـــابل الـــثـــورة) والــلـــذَين طـــفت
اصـداء مــعـاركــهـمــا عـلى الــسـطح
يـدرك خالل الـســنــتـ االخــيـرتــ
الـوضع االقتـصـادي الـسيء وشبه
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يــــعـــيـق االتــــفـــاق خـالل االشــــهـــر
ـاضـية هـو لـيس فـقط التـفـاصيل ا
الــفــنــيــة كــمـــا يــشــاع ولــكن قــدرة
ـــفــاوِض االيــرانـي عــلى تـــلــبــيــة ا
مــطــالـب الــغــرب االضــافــيــة. هــذه
الـقــدرة كـانت مــكـبــلـة بـعــدم رغـبـة
ـتـشـددين بـاعـطـاء نـصر حـقـيـقي ا
(االتـــــفــــاق الــــذي يــــنـــــتــــظــــره كل
االيراني بفـارغ الصبر) لروحاني
ـفـاوض. كـمـا انـهـا كانت وفـريـقه ا
مـكــبـلـة بـفــجـوة الـثـقــة بـ جـنـاح
الـــثـــورة والــــدولـــة! هــــذا الـــوضع
سيـنقلب االن بـعد ان يصـبح الوفد
فـاوض ومؤسـسات الـدولة حتت ا
قـيــادة رئـيـسي الـذي هـو اصال من
مـؤسسـة الـثورة. وألن األقـوياء هم
ـكــنـهم ابــرام االتـفـاقـات فـقط من 

ـرجح ان نـشهد الصـعبـة فان من ا
اتـفـاقــا قـريـبـا بــ ايـران والـغـرب
وسـيــكــون ضـمن ذلك اتــفــاق عـلى
ــنــطــقــة. الــســلـــوك االيــراني في ا
صـــحــــيح انه ســـوف لـن تـــســـحب
ايــران كل اذرعـــهــا ولن تـــنــفك عن
لـكنـها التـدخل في شـؤون االخرين
سـتـفـعل ذلك بـشـكل اقـل اسـتـفزازا
بـكـثـيـر وسـتــضـبط ايـقـاع اذرعـهـا
على ايقاع مصاحلها كدولة وليس
كـثـورة. اعـتـقــد انـنـا سـنـكـون ازاء
حالة ذكـرتُها في دراسـة نشرت في
مـركــز الـدراسـات االســتـراتـيــجـيـة
بـــــــواشــــــــنـــــــطـن قـــــــبـل ســـــــنـــــــة
مـشابهة حلقبـة التسعينات تقريبا
حـيث انـكــفـئت ايـران عــلى تـقـويـة
اقـــتـــصـــادهـــا ومـــعـــاجلـــة اخلـــلل

الـلــبــنـانـي مـعــذور اذا رمى نــفـسه
ــمـــلــكــة او بـــاحــضـــان ايــران او ا
ســـوريــة النه فـي بــلـــد يــعـــاني من
شظف اقتصادي بلد اجلمال الذي
حولوه الى بلد الـقتال .واجلمال ال
ـاذا لــبـنــان الـغــيـرة يــلـتــقـيــان ثم 
ــوارد هي الــســكــان الــضــعــيــفــة ا
ــــغـــرب او ولــــيـس اجلــــزائــــر او ا
ـــمـــلـــكـــة مـن حتـــارب اســـرائـــيل ا

النووية.

ـــــــذا يــــــــتـــــــحـــــــمـل لــــــــبـــــــنـــــــان
ـسـيــحي.مـسـؤولـيـة مــسـتـحـيـلـة ا
هجر من بلده العادة الفلسطيني ا
الـى بـــــــــلــــــــــده. مـن وضـع هـــــــــذه

عادلـــة.  ا
وهـناك 22 دولـة عـربـيـة اصـغـرهـا
ـسـيـحي فــحـرمـتـمـوه من لـبـنــان ا
عــوائـــد الــســـاحــة ومـن تــصـــديــر
الـــتــفـــاح لــكي يـــصــدر مـــقــاتـــلــ
..انـا الـقـومي ...لـتـحـريـر فـلـسـطـ

الـــعــربـي ومــا زلت اســـتـــغــرب من
قـعـود الـعـرب ولـيـتـهم قـاعدون عن
االعـالم ايـضـا فـيـمـا لـبـنـان تـدمر
ســـيــاحـــيـــا ويــدمـــر اقـــتــصـــادهــا
.لــــتــــرضى مــــصــــر مــــرة وايــــران

والعراق واجلزائر مرات.
اي انصاف هذا?
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االن ال خــــلـــيـــجي يـــصـــطـــاف وال
عــــراقـي يـــتــــوجـه نــــحـــو عــــالــــيه
وبــــحــــمـــدون الن لــــبــــنــــان دولـــة
مـواجـهـة. انـا اعـذر حزب الـله النه
ا يسعى لتثبيت حقوق الشيعة ا
الـــــذين اســـــتـــــخـــــدمـــــوا عـــــمــــال
فـنــادق.وعـمـال بـلــديـات لـتــنـظـيف
مـؤسـسات تـستـقـبل الـسيـاح ايام
الـــســـيـــاحــة.لـــكن حـــزب الـــله رغم
ـسـلح تـضـحـيـاته تــبـنى الـكـفـاح ا

ومــادته فــقــراء الـشــيــعـة حــطــبـا
الغير.

ان الــضـرورة تــوجب حتـول حـزب
الــله الـى حــزب اجــتــمــاعي يــوفــر
فـــــرص الــــــعـــــمل ولــــــيس فـــــرص

وت.لكادحي التشيع.  ا
وان له ان يفعل. 

ان زعـمــاء الــطـوائـف هـنــاك امـراء
اغنى من امراء اخلليج بحيث ادى
نشاطهم الى هـروب العرب السيما
اخلـــلـــيـــجــــيـــ من االصـــطـــيـــاف
واالسـتـثمـار في لـبـنان من اجل ان

قاومة . تصبح لبنان بلد ا
ــــاذا ال يــــكــــون الــــعــــراق ال ادري 
ـغرب واخللـيج بلدان واجلزائر.وا
تلك جتربة في مقاومة.وبعضـها 

جبهة حترير بالده.
ـســيـحـيــة هي الـتي ـاذا لــبـنــان ا
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ــنــهـــار اليــران. كــمـــا ان نــســبــة ا
ــقــاطـعــة الـعــالـيــة لالنــتـخــابـات ا
عــززت لــديه الــقــنــاعــة ان الــثــورة
االيرانيـة تعيش اوقـاتا جمـاهيريةً

صعبة ومتوترة.
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وال يــــلــــوح اي مـــــخــــرج في االفق
حـالــيـا سـوى االتــفـاق مع امــريـكـا
ا والقـوى الغربـية. وعـلى الرغم 
يشاع من ان االتفاق اجلديد سوف
لن يـــخـــتــــلف في مـــضــــمـــونه عن
الــســابق فــأن الــعــارفــ بــاالمــور
كن المريكا وحتى يدركون انه ال 
اوربــا الــعــودة لـالتــفــاق الــســابق
بـدون ضـمـانـات حـقيـقـيـة ومـوثـقة
نطقة عن تعديل سلوك ايران في ا
وبــضــمــنــهــا الــعــراق. ان مــا كــان
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بيروت

تقاتل واجلزائـر والعراق واخلليج
يتفرجون.

هل سـتوافق روسـيا عـلى التـعاون
مع جهـة تسـعى الزالة اسـرائبل ام
انــــــهـــــــا تـــــــســـــــعـى النـــــــصــــــاف

هجر.. الفلسطيني.ا
يــــــكــــــفي غــــــشــــــا وخــــــداعـــــا. ان
الفلسطيـني متصالح وفقا الوسلو

.فما بالنا نحمل الرماح.
انــا ال ادعـو لــلـصـلح مـع اسـرائـيل
النـــــنــــا خــــاســـــرون في الـــــصــــلح
ــا لالكــتــفــاء بــشـرط واحلــرب.وا

الهدنة.
واال فـــان دوال عــربـــيـــة ســـتـــعـــقــد
اتــفـــاقـــات.مـع اســرائـــيـل وتـــتــرك

سورية وحدها.
وحتويل الهـدنة الى مشروع سالم

دائم ومشروط

 1- منذ سـنوات ومؤسـسات بحـثية
امــريــكــيــة ومــشـرعــ وســيــاســيـ
امـــريــكــان يـــدعــون إلى إلـــغــاء قــرار
الكـونـغرس األمـريكي رقم 107/243
الـــــصـــــادر في  16/10/2002الــــذي
أعطى لـلرئـيس بوش اإلبن الـتخويل
بــاســتــخـدام الــقــوة لــغــزو واحـتالل
الـــعـــراق عـــام  .2003وخالل عـــامي
ـقراطيون  2019و  2020سعى الد
فـي الــكــونـــغــرس االمــريـــكي إللــغــاء
ـــتــــطـــرفـــ الـــقـــرار إال أن بــــعض ا
اجلــمــهــوريــ أفــشــلــوا مــسـعــاهم
ـجـيء بـايـدن اصــبـحت الــفـرصـة و

اكبر إللغاء القرار.
 2- الـغـاء الـقـرار  107/243ال يـحـد
من تــــخـــويـل الــــرئـــيـس االمـــريــــكي
باسـتخـدام الـقوة في مـنطـقة الـشرق
األوسط  فـلـديــة تـخـويل عـام 1991
ستـند الى قـرار مجلس األمن 678 ا
  (1990)ولـديـه تـخــويل عـام 2001

)الــذي صـــدر بــعــد أحــداث احلــادي
عـــشــر من ســـبــتــمــبـــر) إضــافــة الى
ــادة ـــوجب ا الـــتــخــويـل األصــيل 
الـــثــانــيــة من الـــدســتــور األمــريــكي
سلحة بصفته القائد العام للقوات ا
ولـلـمـيـلـيـشـيـات االمـريـكـيـة (الـفـقـرة
ـــادة الـــثـــانــيـــة من الــثـــانـــيـــة من ا
الــدســتــور االمــريــكي تــقــر بــوجــود
كن مـيلـيـشـيات خملـتـلف الـواليـات 
ان تــــدعـى الى اخلــــدمــــة وتــــســــمى
بــالــدســتـور" ."Militiasوالــتـعــديل
الـثـاني لـلـدسـتـور االمـريـكي يـعـتـبـر
وجــود مـلــيــشـيــا حـســنـة الــتـنــظـيم
ضـــروري ألمن أيـــة واليـــة حــرة وال
يــجــوز الـــتــعــرض حلق الــنــاس في

اقتناء أسلحة وحملها).
 3- الرؤساء األمريـكان يسـتخدمون
نـاسب لـهم بدون تـدقيق التـخـويل ا
ـدى انـطـبـاق الـتـخويـل على كـبـير 
العمل العسكـري  وآخر مثال على

ذلك هــو اسـتـخــدام الـرئــيس تـرامب
تـــخــويل الـــقــرار  107/243لــســـنــة
 2002السـتـهـداف قــاسم سـلـيـمـاني
ولم يــســتــخــدم تــخـويـل عـام 2011
الـذي صدر بـعـد اعتـداءات سـبتـمـبر
مع انه اقـرب مــنـطـقـيـا لــلـفـعل كـونه
يـتـعـلق بـالتـهـديـدات االرهـابـيـة. أمّا
بــايــدن فـــقــد اســتـــخــدم الـــتــخــويل
ـادة الـثانـيـة من الدسـتور وجب ا
لـتوجـيه ضـربات جـويـة عـلى مواقع
يليشيـات االيرانية في سوريا. لذا ا
فـإن الــغـاء تـخـويل أو اســتـبـداله لن

يغير من األمر شيئا.
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 4- االغـــلـــبــــيـــة في الــــكـــونـــغـــرس
األمـريـكي تـرى أن الـقـرار 107/243
لــســنــة   2002اســتــنــفــذ  أغــراضه
وأصــبح  بـــالــيــا ( (outdatedبــعــد
االحـــتالل االمـــريــكـي لــلـــعــراق وإن
هـــــدفه كــــــان مـــــحـــــددا وهـــــو وقف
الــتـهـديــدات الـتي تـمــثـلـهــا اسـلـحـة
الـتـدميـر الـشـامل الـعراقـيـة وضـمان
تنـفيـذ قرارات مـجلس األمن. لـكن ما
ــشــرعــون يـــتــجــنب الــبــاحــثــون وا
والسـيـاسيـون األمـريكـان ذكـره  هو
ثـل صفـحـة مخـزية أن هذا الـقـرار 
في الــتــاريخ األمـريــكي اســتــخـدمت
فـــيــهــا كـل أشــكــال الـــكــذب والــغش
والــتــزويــر لــتــبــريــر الــعــدوان عــلى

الـعـراق وارتــكـاب جـرائم ابـادة ضـد
شعبه. فقـرات هذا القرار التي مألت
خـــمس صــفـــحــات لم تــتـــرك تــهــمــة
مـــزورة إالّ والــصـــقــتـــهــا بـــالــعــراق
وقيـادته الـوطـنيـة: من إدعـاء امتالك
خــزين هــائل من أســلــحـة الــتــدمــيـر
الــشــامل والـقــدرة عــلى تــهــديـد أمن
ــــتـــحـــدة الـى تـــهـــمـــة الـــواليـــات ا
الــــتـــحـــالـف مع االرهـــاب وتــــمـــويل
القاعدة وبقيـة اجملموعات االرهابية
وتزويدها بـاسلحة التـدمير الشامل
الى إدعـاء احـتـفـاظ الـعـراق بـأسـرى
كـــويــتــيــ الـى الــقــول أن الــعــراق
ينـتهك يـوميـا قرارات مـجلس األمن
الى روايــات مــلــفــقــة عـن إضــطــهـاد
حكـومة الـعراق لـشعـبهـا الى القول
ان الــعــراق يــؤوي أعــضــاء تــنـظــيم
الــقـــاعــدة الـــذين نـــفـــذوا هــجـــمــات
احلـــادي عــشــر من ســبـــتــمــبــر الى
ي االدعــــاء بـــــوجــــود تـــــخـــــويل أ
باسـتخدام الـقوة ضـد العـراق بقرار
مـــــجـــــلس األمن ( (678مع أن هــــذا
التـخويل انـتهى مـفعـوله عام 1991
بانتهاء االحتالل  العراقي للكويت.
وللـتدلـيل على أن هـذا القـرار اصبح
عـاصر سبّـة في التـاريخ االمريـكي ا
(صدر القرار بـاغلبية  296نائبا في
مجـلس النـواب وعارضه  133نائبا
 وفي مـــجــلـس الــشـــيــوخ أيــده 77
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بغداد

عــــضــــو وعــــارضه  23عــــضــــو) أن
ـشـرعـ األمــريـكـان الـذين وافـقـوا ا
عـــلـــيه أصـــبـــحـــوا يــتـــبـــرأون مـــنه
ويـعــلـنـون أن ادارة بـوش ضــلـلـتـهم
عـلومـات كاذبـة جعـلتـهم يوافـقون
عـلـيه  تـمــامـا كـمـا فـعل كـولن بـاول
ــــليء الــــذي اعــــتــــبــــر أن بــــيــــانه ا
بـــاالكــاذيب امـــام مــجـــلس األمن في
شـــبـــاط  2003نـــقــــطـــة ســـوداء في

تاريخه انهت مستقبله السياسي.
5-  قـــرار الـــكـــونـــغـــرس 107/243
لسـنة  2002الـذي خوّل بـوش االبن
بـاسـتـخــدام الـقـوة ضـد الـعـراق هـو
ــتــحــدة وثـــيــقــة ادانــة لــلـــواليــات ا
االمريـكـية ومـؤسـساتـها الـسـياسـية
والتـشريـعـية  وأيـة دعوى قـضائـية
دوليـة يـرفعـهـا العـراق بـعد حتـريره
ـــتــحــدة ال بــد وأن ضـــد الــواليــات ا
يــكـــون الــقــرار  107/243في صــدر
ـــتــحــدة الئـــحــة اتـــهــام الـــواليــات ا
بارتـكاب جـرائم ابادة وجـرائم حرب
وجـرائم ضــد االسـانـيــة  ضـد شـعب
ــــلك أي فـــــقــــيه في الـــــعــــراق وال 
الـــقـــانـــون الـــدولي االّ أن يـــقـــر بــإن
مضـمـون الـقرار  107/243جعل كل
دوافع أعمال امـريكا الـعسكـرية ضد
العراق فاقـدة للشرعـية وانها جرائم

قاييس. حرب بكل ا
ستعان والله ا
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ـستنـصرية االول لـلدراجات الـهوائية وحتت اقام قسم الـنشاطات الـطالبية مـهرجان ا
شـاركـ من تـقـاطع مول شعـار دراجـتي صـحـتي وسـعادتي . وبـدأت نـقـطـة انطـالق ا
وال. ـستـنصـرية قـرب تقـاطع ا النـخيل في شـارع فلـسطـ وانتـهت  بحـرم اجلامـعة ا
ستـنصريـة وعدد من منـتسبي وشارك في السـباق منـتسبـو وطلبـة وطالبـات اجلامعـة ا

اجلامعات احلكومية واالهلية.

UN½UłdN  rOIð W¹dBM² *«

WOz«uN «  Uł«—bK  ‰Ë_«

{ مــــدريـــد- وكـــاالت: أحـــرز جـــيـــدو
رودريجيز هدفا في الشوط األول هو
األول في  11 مــبــاراة دولـيــة لــيــقـود
األرجـنـتـ لـلـفـوز بـهـدف من دون رد
عــــلـى أوروغــــواي في كــــأس كــــوبــــا
بـاراة التي أمريـكا لـكـرة القـدم في ا
أقـيـمت عـلى مـلـعب  مـاني جـاريـنـشا
الــوطـني في الــعـاصـمــة الـبـرازيــلـيـة
بـرازيــلـيــا .ولم تـفــز أوروغـواي عـلى
األرجنت في كوبـا أمريكا منذ 1989
وتـأخـرت بـهـدف مـبـكـر بـضـربة رأس
من رودريــجــيــز. وشــارك العب وسط
ريال بيتيـس في التشكيـلة األساسية
ألول مـرة مـنـذ يـونـيـو حـزيـران 2019
ـــدربه عـــنــدمـــا حــول ورد اجلـــمـــيل 
تــمـريـرة لــيـونـيل مــيـسي الـعــرضـيـة
ـرمى بعـد عشر بضـربة رأس داخل ا
دقـــــائق. ومــــــنح الـــــهـــــدف الـــــفـــــوز
لألرجنت بينما استهلت أوروغواي
مــشــوارهـا فـي الـبــطــولـة بــخــسـارة.
ــبــاراة لإلثــارة وحتــتل وافــتــقـــرت ا
ــــــركـــــز األخــــــيـــــر في أوروغـــــواي ا
اجملــمــوعــة األولى بــدون نــقـاط مــثل
بوليـفيا الـتي خسرت مـبارات حتى
اآلن. وتقـدمت األرجـنتـ إلى صدارة
اجملمـوعة متـساويـة مع تشـيلي التي
فازت -1صـفــر عـلى بـولـيــفـيـا ولـدى
بـــاراجــواي ثالث نـــقــاط مـن مــبــاراة
واحـدة. وعـاد إديـنـسون كـافـاني إلى
تـشـكـيــلـة أوروغـواي بـعـد غـيـابه عن
آخـــر مــبـــاراتــ لـإليــقـــاف وجتــاهل
احلــكم مـطـالــبـة مـهــاجم مـانـشــسـتـر
يـونايـتـد باحلـصـول على ركـلـة جزاء
في الدقـيـقة 26. وكانـت ليـلـة مخـيـبة
ألوروغـواي الـتي فــشـلت في تـسـديـد
ـرمى رغم استـحواذها أي كرة على ا
عـلـى الـكـرة. وشــكل مـيــسي خـطـورة
عـلى أوروغواي لـكـنه تـعرض لـرقـابة
من الــعــديـد من الـالعـبــ في الــثـلث

الهجومي.
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وحــصـل قــائــد األرجــنــتــ لــيــونــيل
مـيــسي عـلى جـائــزة أفـضل العب في
ـبـاراة بـعـد اجملـهـود الـكـبـيـر الذي ا
ـساعـدة التي جاء بذله والـتمـريرة ا
بـهـا الــهـدف. وعـزز لـيــونـيل مـيـسي
رقــمه الـــقــيـــاسي كــأكـــثــر الـالعــبــ
صــنـاعـة لـألهـداف في كــوبـا أمــريـكـا
بـعـدمـا وصل إلى  13 هـدفًـا. وعـززت

األرجــنـــتـــ ســـجـــلــهـــا اخلـــالي من
ـــة إلى  15 مـــبــاراة مـــنــذ أن الـــهــز
خسـرت في قـبل نـهائي كـوبـا أمريـكا

وتلعب األرجنت ضد .2019
بـاراغــواي يـوم االثـنــ فـيـمــا تـلـعب
أوروغــواي ضــد تــشــيــلي فـي الــيـوم

ذاته.
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ــنــتــخب اإلنــكــلــيــزي فــرصـة أهــدر ا
بكر إلى ثـمن نهائي بطولة التأهل ا
أوروبـا 2020  بـتــعـادلـه الـســلـبي مع
ضيفـه االسكتـلندي ضـمن منـافسات
اجملموعـة الرابـعة.  وبهـذه النتـيجة
ــركـز ــنــتــخب اإلنــكـلــيــزي ا احــتل ا
الـــثــاني في اجملــمـــوعــة بــرصــيــد 4
نقـاط بـفـارق األهداف وراء الـتـشيك
بــيـنـمــا تـتـذيـل اسـكـتــلـنـدا الــتـرتـيب
بنقطـة وحيدة بفـارق األهداف أيضا
خـــلـف كـــرواتـــيـــا. ورغم جلـــوئه إلى
ــنـــتـــخب أســـلـــوب دفـــاعي أطـــلـق ا
ـضـيفه االسـكتـلـندي حتـذيرا مـبـكرا 
عبر أدامـز الذي استـثمر تـمريرة من
أودونــيل إثـر اخــتـراق من الــنـاحــيـة
الــيــمــنى لــكن مــحـاولــته ارتــدت من
ـدافع ستـونـز في الدقـيـقة الـرابـعة. ا
ومن ركلة ركنيـة نفذها مونت ارتقى
ســتــونـز أعــلى من اجلــمــيع لــيــتـابع
الـكــرة بـرأسه لـكن الــقـائم حـال دون
تـسجـيـله لـهدف الـتـقـدم في الدقـيـقة

وبرع حارس إنكلترا جوردان . 11
بيكفورد في إبعاد محاولة أودونيل
بعـد عـرضيـة نحـو القـائم الـبعـيد من
روبــرتــسـون في الــدقــيــقـة 30.  ومع
بـدايـة الشـوط الـثـاني وصـلت الـكرة
إلـى شــاو في الـــنــاحـــيــة الـــيــســرى
رمى نـحو ك ليـمررهـا فورا أمـام ا

لــكن الــدفـاع االســكــتـلــنــدي أبـعــدهـا
سـريعـا. وانـطـلق مونت مـن النـاحـية
الـيـمـنى قـبل أن يـسـدد بـيـمـيـنه كـرة
ـــدى حـــولـــهـــا احلــارس بـــعـــيـــدة ا
ـنـتـخب مـارشـال إلى ركــنـيـة. وعـاد ا
اإلنـكــلـيــزي في الـدقــيـقـة  55 لـيــهـدد
مرمى الـضيوف عـندمـا مرر ك إلى
ريـس جـــــيـــــمـس الـــــذي صـــــوب من
مـــشــــارف مــــنـــطــــقـــة اجلــــزاء فـــوق
ـــــنـــــتـــــخب الـــــعـــــارضـــــة. وأهــــدر ا
االســـكـــتـــلــــنـــدي فـــرصـــة خـــطـــيـــرة
للتسجيل بالدقيقة  62 عندما ارتدت
الــكــرة من ركــلــة حــرة أمـام دايــكس

الــذي ســددهــا مــبــاشــرة لــيــبــعــدهــا
رمى. جيـمس ببـسالة من عـلى خط ا
ودخل جــاك جـيــريـلش في تــشـكــيـلـة
إجنــلـتــرا بـدال من فــيل فــودين لـكن
الـتـكــتل الـدفـاعي االسـكــتـلـنـدي بـقي
وقف حـتى الدقيقة  73 عندما سيد ا
تعاون جريليش ومونت فيما بينهما
لــتــصل الــكــرة إلى شــاو الــذي وجّه
عـرضـيـة سريـعـة غـيـر دقـيـقـة لم جتد
من يتابـعهـا. وأشرك مدرب إجنـلترا
جــــاريث ســــاوثــــجـــيـت مــــهـــاجــــمه
مــاركــوس راشــفــورد بــدال من هــاري
ــــنـــتــــخب كــــ بــــيـــنــــمــــا بــــاغت ا
االسكتلنـدي مضيفه بهـجمة خطيرة
في الـــدقـــيـــقــة 78  عـــنـــدمــا وصـــلت
عــرضــيــة الــبــديل أرمــســتــروجن إلى
أدامــز الـــذي ســدد بــشــكل مــتــســرع
ــــرمى. ولـم يـــتــــمـــكن بـــعــــيـــدا عن ا
نتـخب اإلجنلـيزي من تهـديد مرمى ا

اســكـــتـــلــنـــدا كــثـــيـــرا في الـــدقــائق
األخيرة قـبل أن يضـيع رايس فرصة
خـــطــيــرة فـي الــوقت بـــدل الــضــائع
عــنــدمـا فــشل فـي مـتــابــعـة عــرضــيـة
ــرمى ــنــخــفــضــة أمــام ا جــيـــمس ا
ـبـاراة بـالتـعـادل الـسـلبي لـتـنتـهي ا
بـــعــد أداء بــاهـت وغــيــر مـــتــوقع من

منتخب األسود الثالثة.
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حسم الـتعادل  1-1 مواجـهة الـتشيك
وكــرواتـيـا الــتي احـتــضـنـهــا مـلـعب
هامـبـدن بارك ضـمن لـقاءات اجلـولة
الـــثــانــيــة من مـــرحــلــة اجملــمــوعــات
نافـسات اليـورو. وافتتحـت التشيك
الــتــســجــيـل عــبــر بــاتــريك شــيك من
عالمــــة اجلــــزاء في الــــدقــــيــــقـــة 37
وعـدلت كـرواتيـا الـنـتـيـجة عـن طريق
إيـفـان بيـريـسـيـتش في الـدقـيـقة 47.
وبـذلك رفعـت التـشـيك رصـيـدها إلى

نقاط في صدارة اجملموعة 4
الرابعـة بينـما حصـدت كرواتيا أول
ركز الثالث في نقطة لتتواجد في ا
انــتــظــار نـتــيــجــة مـبــاراة إجنــلــتـرا
واســكـــتـــلــنـــدا. وشــكـــلت الـــتـــشــيك
ـــبـــاراة في اخلـــطـــورة األولـى في ا
الــدقــيــقــة الــرابــعــة بــعــدمــا ارتــقى
سوتـشـيك لعـرضـية من ركـلـة ركنـية
مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.
وحتـصـلت الـتـشـيك عـلى ركـلـة جزاء
في الــدقــيــقـة   35 بــعــد رجـوع حــكم
ـبـاراة إلى تــقـنـيـة الـفـار وذلك إثـر ا
رفق في اعتداء لوفرين على شيك با
كــرة عــرضــيــة. ونــفــذ شــيك الــركــلـة
بـنجـاح في الـدقـيـقة 37  مـسـددًا كرة
ــ لـيــفــاكـوفــيـتش أرضــيـة عــلى 
لــيــعــلن عن تــقــدم الــتــشـيـك. وبـدأت
كرواتيا الـشوط الثاني بـتسديدة من
خــــارج مــــنـــــطــــقــــة اجلــــزاء عــــبــــر

ذهبت كـوفـاسـيـتش في الـدقـيـقـة 46  
أعلى العارضـة. وجنحت كرواتيا في
معـادلـة النـتيـجة مـبـكرًا في الـدقيـقة

من خالل مخالفة نُفذت بصورة  47
سريعة من كراماريتش ووصلت إلى
بيـريسـيتش الـذي تالعب بكـوفال في
اجلـانب األيـســر من مـنـطـقـة اجلـزاء
قـــبل أن يـــســدد كـــرة قـــويــة ســـكــنت
الـشـبـاك. وارتـقى شـيك لـعـرضيـة من
مـسددًا ركـلـة ركـنـيـة في الـدقـيـقة 61  
رأسية ذهبت أعلى العارضة. وكادت
كـرواتـيـا أن تــسـجل الـهـدف الـثـاني
في الـــدقــيـــقــة 73  بـــعــدمـــا تـــلــقى
بيريـسيـتش عرضيـة داخل منـطقة
اجلزاء لـيمهـد الكـرة بالرأس إلى
فالسيتش إلى جـواره الذي سدد
كرة ذهبت أعلى العـارضة بقليل.
وفي الـدقـيـقـة   76تـابع هـلـوزيك
عـرضــيـة داخل مـنــطـقـة اجلـزاء

o∫ االرجنت تفوز على االوروغواي بتألق ميسي Qð
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بيا منذ 60 ؤلم ان ال يحقق العراق وسـاماً او من ا
ــبي الــعــراقي عــامــاً اي مــنــذ ان حــقق الــبــطل االو
االوحد عبد الواحد عزيـز الوسام البرونزي في رفع
االثــــقـــال فـي دورة رومــــا عـــام 1960  رغم مــــئـــات
ـلــيـارات الــتي صــرفت عـلـى الـريــاضـة الــعـراقــيـة ا
وخاصة بعد عام  2003 والفرهـود الذي حصل في
الصرف على الرواتب والسفـر ومخصصات السفر
ـعـســكـرات الـتـدريـبـيـة ـشـاركـة في الـكــثـيـر من ا وا
ـفـيـدة او تـرميـم بنى ـسـابـقـات غيـر ا والبـطـوالت وا
بـالغ طـائلـة او حتى بـناء حتتـية بـصورة بـسـيطـة و
مـنـشـآت ريـاضـيـة لم يـتم اجنـاز بـعـضـهـا حلـد اآلن

طلوبة. واصفات ا والتي  اجنازها لم يكن با
لذا فالـواجب عليـنا ضمن الـتخطيـط الرياضي الذي
نـطــمح ان يــسـيــر الــريـاضــة الــعـراقــيـة فـي الـفــتـرة
ـبــيــة الـقــادمــة لـغــايـة  2024 ان يـتم االهــتــمـام االو
بـالـنـواة احلـقـيـقـيـة لـلـريـاضـة واقـصـد به الـريـاضي
كن حتقيق الذي هو محور العملية والذي بدونه ال 

االجناز.
ـبـيـة الـوطـنـية ومـقـتـرحي هـو ان تـفـاحت الـلـجـنـة االو
الـعـراقـيـة او الـسـيـد أيـاد بــنـيـان مـسـتـشـار الـسـيـد
رئـيـس الـوزراء لــشــؤون الـريــاضــة مـجــلس رئــاسـة
ـنح الـريـاضي الــذي يـحـقق احـد االوسـمـة الـوزراء 
بيـة ذهبية  –فضية –برونزية شـقة في مشروع االو
بــســمـايــة الــســكــني تــتــنــاسب درجــتــهـا مـع درجـة
االجناز وان يُـقـر ذلك بقـانـون ضـمن قوانـ الـدولة
لغرض تشجيع االجناز الـرياضي العالي. ان تثبيت
مثل هـذا الـقانـون سـيشـجع الـكثـيـر من الريـاضـي
ــوهـوبـ وخـاصـة أولــئك الـريـاضـيـون الـعـراقـيـ ا
بياد طوكيو او التي بعدها الذين سيشاركون في او
ان يــرسـمــوا ألنــفـســهم خــطــا تــدريـبــيــا ً مــنـتــظــمـا
ومـتـصـاعـداً في سـبـيل حتـقـيق الـريـاضي الـعـراقي
لهدفـ مهمـ في حيـاته االول منهـما هو رفع اسم
بي والهدف الثاني هو العراق عالياً في احملفـل االو
حتقيق احلصول على شقة سـكنيه تأويه هو وعائلته
بعد العـناء والتضـحية والـتدريب لسنـوات طويلة في

سبيل حتقيق االجناز.
مالحظـة مهـمة: ان الـواجب عـلى احلكـومة الـعراقـية
ـرحوم ان تقـوم بـتـخـصـيص شقـة سـكـنـيـة لعـائـلـة ا
ـبي عــبـد الــواحـد عــزيـز وذلك اعــتـرافـا الـبــطل األو
بإجنـازه التـاريخـي الذي لم يـحقـقه احد
في الـعــراق عــلى مـدار  60 عـامـا
وذلك من باب الـوفـاء لهـذا الـبطل
ن سـيـحـقق اجنـازاً وتـشـجـيـعـا 

ستقبل. بيا في ا او

مـــســددًا كــرة مــبـــاشــرة عــلى
الـطـائـر ذهــبت أعـلى الـعـارضـة
بــيـنــمـا لـم تـشــهـد الــدقـائق

الــتـــالــيــة أي جــديــد
لـيـنــتـهي الـلـقـاء
بـالــتــعـادل
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حـصـيـلـته الى سـتـة أوسـمـة بواقع
ثالثة ذهـبيـة ومثـلها نـحاسـية. ففي
ســــبـاق  100 مـتـر ســيـدات تـمـكـنت
الــعـداءة الـذهـبـيــة دانـة حـسـ من
ركز عدن النـفيس محققة ا الفوز با
األول ومسجلةً رقماً قياسياً عراقياً
جديداً قدره 11  23 ثانـية فيـما نال
زمـيـلـهـا الـعـداء طه حـسـ الـوسـام
ركـز األول في منـافسات الذهـبي وا
ســبـاق  400 مــتـر كــمــا فــاز زمــيــله
الـعداء مـحـمد عـبد الـرضـا بالـوسام
النـحاسي. وإستـطاع القـافز منـتظر
فـالح من حتقـيق الـوسام الـنـحاسي
لـفــعـالــيـة الـقــفـز بــالـزانـة. وتــشـهـد
بـطولـة العـرب بـألعـاب القـوى إثارة
ونديـة كبـيرتـ ب العـبي والعبات
ـشـاركـة في ـنـتـخــبـات الـعـربـيــة ا ا

البطولة.
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أعلن االحتاد اآلسـيوي لكـرة القدم
مــوعـد انــطالق مــبـاريــات اجلــولـة
ـــؤهل األولى من الـــدور الـــثـــالث ا
وحـدد لــكــأس الــعــالم قــطــر 2022. 
االحتـــاد اآلســـيـــوي عــلـى مــوقـــعه
الـرســمي يـوم  2ســبـتــمـبــر أيـلـول
ــقــبل مــوعــد انــطالق مــبــاريـات ا
اجلــولــة األولى من الــدور الــثــالث
ـــؤهـل لـــكـــأس الـــعـــالم عـــلى أن ا
ـنـافـسـات في  29 مارس تـخـتـتم ا
ـقـرر ـقـبل. ومن ا آذار من الـعــام ا
إجراء قـرعـة كأس الـعالم 2022  في
ــقـبل في األول من يـولــيـو تــمـوز ا
ـبور عن ـالـيزيـة كـواال الـعـاصـمة ا
طــريق الــفـيــديــو وذلك فـي إجـراء
ـكافـحة انـتشـار فيروس احـترازي 
ـستـجـد. وسيـتم تـقـسيم كـورونـا ا
ـتــأهـلـة لــهـذا الـدور ـنــتـخــبـات ا ا

وعـــــددهــــا  12 مــــنـــــتـــــخــــبًـــــا إلى
مجـموعـت وكل مـجمـوعة تضم 6
مــنــتــخــبــات ســتــواجه بــعــضــهــا
الـــبـــعـض ذهـــابًـــا وإيــــابًـــا حـــيث
ـتــصـدرة ــنــتـخــبــات ا ســتــتـأهل ا
والـوصـيـفـة من كـل مـجـمـوعة  4في
اجملموع إلى نهائـيات كأس العالم.
ركز نتخبـان اللذان يحتالن ا أما ا
الـــثــالث فـــيــســتـــأهالن إلى الــدور
الـرابع حـيث سـيـلـتـقـيـان لـتـحـديد
ـتــأهــلـ إلى ـنــتـخــبــ ا هــويــة ا

ي.  لحق العا ا
وتـــأهـــلت مـــنــتـــخـــبـــات: ســـوريــا
وأسـتـرالـيـا وإيـران والـسـعـوديـة
والــــيـــابـــان واإلمــــارات وكـــوريـــا
اجلـنـوبـيـة إلى الـدور الـنهـائي من
الـتـصـفـيـات وتـأهـلت إلى جـانـبـها
ـركـز أفضل  5مـنـتـخـبـات احـتـلت ا
الــثــاني في مــجــمــوعــاتــهــا وهي:

الص وعُمان والـعراق وفيتنام
ولــبــنــان. أمــا قـطــر فــقــد تــصـدرت
اجملـمـوعـة اخلـامـسـة عـلـمًـا بـأنـها
تـأهلت تـلـقائـيًا إلـى نهـائيـات كأس
ضيف ولن العالم بصفتـها البلد ا
تـشـارك في الـدور الـتـالي من الـدور
ــــقــــرر أن تــــقــــام احلــــاسم. ومـن ا
مباريات الدور الثالث في التواريخ
الــتـــالـــيــة   2 ســـبــتـــمـــبــر 2021 7 
سـبتـمـبر 2021  7 أكـتـوبر 2021 12 
أكــتــوبـر األول 2021  11  نــوفــمــبـر
يـنــايـر 27  2021نـوفــمـبـر  16  2021
مـارس 24  2022 فــبــرايــر  1  2022  
 وأوضح 2022 مـــــارس  29 و 2022
االحتــاد اآلسـيــوي نــظـام الــقــرعـة
ـنتخـبات على حيث سـيتم توزيع ا

مستويات وفقًا لتصنيف 6
االحتــــاد الــــدولي لــــكـــرة
ـنتخبات القدم اخلاص 

نشور  وقـد جاء التصنيف آسيا ا
سـتوى األول: الـفريـقان كـالتـالي: ا
ـــســـتـــوى 2-1  في الـــتـــصــــنـــيف ا
الـــــثـــــاني: الـــــفـــــريـــــقـــــان  3-4 في
ـــســـتــوى الـــثــالث: الــتـــصـــنــيف ا
الـــفـــريـــقــان  5-6 في الـــتـــصــنـــيف
ـستـوى الرابع: الـفريـقان  7-8 في ا
ــســتــوى اخلــامس: الــتــصـــنــيف ا
الـــفــريـــقــان  9-10 فـي الــتــصـــنــيف
ستـوى السادس: الـفريقان 12-11 ا
في التصنيـف وسيحدّد رقم الوعاء
ـركـز الـذي سـيـحـتـله كل مـنـتـخب ا
فـي اجملـــــمــــوعـــــة. وســـــتــــتـــــوافق
اجملـمــوعـة األولى مع الـكـرة األولى
ــســـحــوبـــة من كل وعـــاء فــيـــمــا ا
سـتــتـوافق اجملـمــوعـة الـثــانـيـة مع
الــــــــــكــــــــــرة

الثانية.
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اخـتـتم منـتـخبـنـا الوطـني لـلشـباب
غلق في مدينة معسكره التـدريبي ا
الـقـاهرة والـذي اسـتـمر سـبـعـة أيام
خـاض فــيــهــا مـبــاراة وديــة واحـدة
ـصـري فـيـما كـثف ـنـتـخب ا أمـام ا
مـن تــــدريــــبــــاته بــــواقـع وحــــدتـــ
تــدريـــبــيـــتــ يـــومــيـــاً صــبـــاحــيــة
ومسـائيـة. وانتـقلَ منـتخب الـشباب
إلى مقـر إقامـته الرسـمي في بـطولة
كــــأس الــــعــــرب فـي فــــنــــدق حـــرس
احلدود من أجل الـدخـول في أجواء
الـبـطــولـة حـيـث سـيـخــوض الـيـوم
أولى وحداته التدريبية على مالعب
الـتـدريب اخملـصـصـة لـبـطـولـة كأس
الــــعــــرب. وقـــالَ مــــدرب مــــنـــتــــخب
عـسـكر الـشـباب عـمـاد محـمـد  إن ا
الـتدريـبي كان جـيـداََ واستـفدنـا منه
بــدنـــيــاََ وفــنـــيــاََ من خالل تـــكــثــيف
الــوحــدات الــتــدريــبــيــة ومــواجــهـة
نـتخـبات مـنتـخب مصـر أحد أبـرز ا
رشـحة إلحراز الـبطـولة. وأضافَ: ا
تــمت إضـافـة الالعـبــ بـلـنـد حـسن

وشـــوان ســـيــــروان إلى الـــقـــائـــمـــة
ـتـكـونة من الـرسـمـيـة لـلمـنـتـخب وا
العـبا مـبيـنـاَ ان احملتـرف قـدما 23
نفسـهما بشـكل جيد في الـتدريبات
ــنــتــظــر مــنــهــمــا أن يــقــدمــا ومن ا
ــــنـــتــــخب الـــشــــبـــاب في األفــــضل 
مــبــاريــات الـبــطــولــة بــعــد أن كــنـا

ننتظر تـواجد زيدان إقبال ويوسف
أمــ ولــكن رفض أنــديـتــهــمـا وقف
عائقـاََ أمام تواجـدهما في الـبطولة.
واخــتـتمَ مــدرب مـنــتـخب الــشـبـاب
عـــمــاد مـــحــمــد حـــديــثه بـــالــقــول:
طـمــوحــنــا يـنــصب عــلى الــوصـول
للجاهزية التامة قبيل مواجهة جزر

الـــقـــمـــر في أولى مـــبـــاريـــاتــنـــا في
ـقـبل بـهدف الـبـطـولـة يوم االثـنـ ا
حتـقـيق االنتـصـار وتـقد مـسـتوى
متـميـز فمبـاريات الـبطولـة العـربية
نتخب الشباب تعد أفضل حتضير 
ــــشــــاركــــة في الــــبــــطـــوالت قــــبل ا

قبلة. اآلسيوية ا
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عقدت جلـنة احلكام في الهيئة التـطبيعية اجتماعاً اون
ـثل االحتـاد الــدولي بـشـأن تــطـبـيق تــقـنـيـة اليـن مع 
ـثـل الـفـيـفـا الـسـيـد الـفـديــو  في الـعـراق بـحـضـور 
كـولــهـارم مـديـر غـرب آســيـا لـشـؤون الــفـار والـسـيـد
ـتـابـعـة لـشـؤون الـفـار. وقـالَ بــارابـوس عـضـو جلـنـة ا
رئـيس جلـنـة احلـكـام  عالء عـبـد الـقـادر إن االجـتـماع
كان مـثمراً واطلـعنا من خالله عـلى متطـلبات االحتاد
الـدولي بـشـأن تـوفـيـر الـفـديـو  الـتي كـانت من أهـمـهـا
توفـيـر الطـواقم الـبـشريـة والـتقـنـيـة والفـنـية اخملـتـصة
ـالــيـة لـذلك عـلى أن نـدرك عـامل وتـأمـ الـتـكـالـيف ا

الــوقت. وأضـافَ عـبـد الـقـادر : ان مـتــطـلـبـات تـطـبـيق
تـقــنــيـة في الــعـراق حتــتـاج الـى تـوقــيت أمـده مــا بـ
ثمانـية الى تسعة شهور وبالتالي ووفقا لهذا التوقيت
فإن وجـود  في دورينا سيكون في منتصف أو أواخر

قبل.  وسم ا ا
عــلى ســيــاق مــتــصل أوضحَ رئــيس جلــنــة احلــكـام:
عـقـدنا اجـتـماعـاً مع شـركـة دارافتـفش فـار اليت التي
عتمدة لدى الفيفا  لتطبيق تعد واحـدة من الشركات ا
كلف الثمن والذي يتــــــراوح التقـنية   اخلفيف غير ا
ــوسم كــامل بــحـدود 30000-35000 لــكل مـلــعب و

ألف دوالر.
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حصد منتخب العراق أللعاب
القوى لـلرجال والنـساء أربعة
أوســـــــمــــــة ذهـــــــبـــــــيــــــان
ونــحــاســيـان في
مـنـافـسـات الـيوم
الــــــــــثــــــــــانـي من
البـطولـة العـربية
الــــتـي تـــتــــواصل
فــعـــالــيــاتـــهــا في
جـمهـوريـة تونس
الـــــعــــربـــــيــــة
لــــــــيــــــــرفع
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ــقـام ي ا نــشــر مــعـرض  ارت بــازل الــعــا
ـبـدع حــالـيـا صـورا لــلـمـصـور الــعـراقي ا
لـطـيف العـاني  كمـا نـشر نـبذة عن حـياته
عـرض ان العاني ا نـشره ا واعـماله . و
يـــعـــرض في أعـــمــالـه من عــام  1950 إلى
أواخـر الستـينيـات  حقيـقت مـنفصـلت
- أحــدهـمــا مـحــدد واآلخـر ضــمـنــيًـا.  من
ـستحيل التفكـير في االحداث التاريخية ا
لــلـعـراق دون اخلـضــوع لـلـتــلـوث بـنـدوب
الــــصــــراع الــــتي تــــؤثــــر عـــلـى الــــصـــور
ـارسـة الــعـاني تـوتـرًا احلــديـثـة.تُـظــهـر 
قـويًا بـ الرغبـة احلداثـية لألمة  واإلرث
األثــري الــدائم  ومـع ذلك  يــتم مــواجــهـة
هـذه األعمـال باستـمرار من خالل تـكييـفنا
عاصر لتقليل احلجم واحلفر  واإلفراط ا

فـي التبسيط والنضوج في وعاء
ـطي واحد.  هـذا التوتر
 بـدوره  يـجعل األعـمال

قوية بشكل مضاعف. 
وفـي اشــــارة الى بــــدء
عــمـله في شــركـة نـفط
الــــــــــــــــعـــــــــــــــراق فـي
خــمـســيـنـيــات الـقـرن
ـاضـي ذكـر مـعرض ا
ارت بـــازل نـــبـــذة عن
نــــــشـــــاطـه في تــــــلك
الــفـتـرة االولى من
عــمـله كــمـصـور
(لـم يـــــؤطــــر
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وجَّه وزير الثقافة والسياحة
واآلثار حسن ناظم اليوم
اجلــــمــــعـــــة بــــطــــبع
األعــمـال الــشـعــريـة
الـكامـلـة للـشـاعرة
ـيــعـة الـكــبـيــرة 
عــبــاس عــمـارة
طـباعـةً فـاخرةً
تلـيق بـاسمـها
على أن تتولى
تــلك الــطـبــاعـة
دار الـــــشـــــؤون
الثقافية العامة.
وأوعز ناظم إلى
(دار الــــــشـــــؤون
الـثـقـافيـة الـعـامة
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كـشف الـفــنـان هـاني شـاكـر عـن عـنـوان أغـنـيـته
اجلـديـدة بـبـوســتـر جـديـد نـشـره عــلى صـفـحـته
اخلـاصـة على مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي.فـقد
أطل شاكـر على اجلـمهـور في الصـورة اجلديدة
بـإطاللـة شـبـابــيـة وأعـلن فـيـهــا أن عـمـله الـفـني
اجلــديـد بـعـنـوان (لــو سـمـحـتـوا) كــلـمـات تـامـر
حــسـ أحلـان عــزيـز الــشـافــعي وتـوزيع جالل
ـصــري تـامـر احلـمـداوي. كــمـا شــوّق الـفـنــان ا
حـسني اجلـمـهـور لفـيـلمه اجلـديـد (مش أنا) اذ
نـشــر صـورتـ له عـلى صـفـحـته اخلـاصـة عـلى
موقع التـواصل االجتماعي وعـلّق عليهـا بالقول
:(نـهـاركم ابــيض وجـمـعـة مـبـاركـة عـلي اجلـمـيع
بــاقي خـمس أيـام إن شــاء الـله عـلـى طـرح فـيـلم
مش أنـا في الـسـيـنـمـات جـاهـزين).وتـدور قـصة
الـفيـلم حول حـالة نـفسـية تـصيب حـسن والذي
يـجسـده تـامر وتـربطـه عالقة قـويـة جداً بـوالدته
ــصـريــة سـوسن بـدر ـمــثـلـة ا ـريـضــة وهي ا ا
ويـحـرص دائمـاً علـى اجللـوس معـهـا أطول وقت
ـكن ومـراعـاتـهـا والـعـنـايـة بـهـا ألنـهـا مـحـور
حــيـاته. الــفـيــلم من بــطـولــة تــامـر حــسـني حال
شيـحـة مـاجـد الـكـدواني سـوسن بـدر ومـحـمد
عــبـد الــرحـمن قــصـة وســيـنــاريـو وحــوار تـامـر

حسني وإخراج سارة وفيق.

ـتحـدة سـلطـان العـمـيمي تـعازيه ا
لـلــشـعـب الـعــراقي وأدبـائه بــوفـاة
ـيـعــة عـبـاس الـشــاعـرة الــكـبـيــرة 
عـمـارة مـشـيـدا في اتـصـال هـاتـفي
ــوســوي  بــالـــشــاعــرة ســاجــدة ا
(بــعــطـاءعــمــارة وثــراء جتـربــتــهـا
الــشـعــريــة وإنـهــا لـيــست شــاعـرة
لــلــعــراق فــحــسب بل هـي شــاعـرة

العالم العربي كله) .
ــوسـوي إثــر إعالن خــبـر وقــالت ا
ـيــعـة وفـاة الــشـاعــرة عـمــارة (أن 
تـغـيب عن الـوجود جـسـديـاً لكـنـها
تــبــقـى حــيّـةً فـي قــلــوبـنــا ويــبــقى
شعـرها وأثـرها في األدب الـعراقي
والعربي خالداً .. لي معها ذكريات
قـليـلـة ولكـنهـا جـميـلة ال تـنسى).و
يـعة إنسـانة طـيبة ربّت أضافت 0

بــتـشــكــيل فـريـق عـمل يــضم كــبـار
ـــيــ والـــشـــعـــراء جلــمع األكـــاد
قـصـائـد الـشـاعرة  لـغـرض نـشـرها
في اجملموعة الكـاملة). وتأتي هذه
ـكـانة الـشـاعرة ـبـادرة اعـترافـاً  ا
الـرفـيـعـة.وكانت وزارة الـثـقـافـة قد
أصـدرت اجلـمـعـة بــيـانـاً نـعت فـيه
رحـيل الـشـاعـرة الـكـبـيـرة وعـدتـها
صـوتـاً مـتّفـرداً في مـوجـة احلـداثة

شهد الشعري العراقي. في ا
×كـمـا كـتب الـشـاعـر مـحمـد جـمـيل
قيم في عـمان  قصيدة في شلش ا
رثــاء عــمــارة بــخـط يــده تــلــقــتــهـا
(الـزمـان) امس يـقـول في مـطـلـعـها

يعة). عية يا (وداع اال
×الى ذلك قـدم رئـيس احتـاد كـتـاب
وأدبــاء دولـــة اإلمــارات الــعـــربــيــة

أجـيــاالً عـلى حـب الـلـغــة الـعــربـيـة
عنـدما كانت مـدرسّة لهـا في بغداد
ـيعـة جمـيلـة الروح واحلـضور …و
وودودة وشــفــافــة .. لـم تــؤذِ أحـداً
رغم أنـــهــــا تـــعـــرضـت حملـــنـــة من
الــــوشـــــاة بـــــســــبـب اجتــــاهـــــهــــا
الــســـيــاسي و لــكـن مــرت احملــنــة
ـيــعـة وفــيـة لــوطـنــهـا ولم وظــلت 
ن تـتـنــكـر له كــمـا فـعـل الـبـعض 
صاروا في صف األعـداء).و ختمت
ـيــعـة جــوهـرة الــشـعـر بــالـقــول: (
اذا ـعـاصر ..ال أعـرف  الـعراقي ا
أصفـها وقـد حان وداعـها وهي في
غـربتـها الـقاسـية غـريبـة كالـعدالة
في هذا الزمان رحـمها الله وأبقى
ذكـراهــا عـبــقـاً لـكل مــحبٍ لـلــشـعـر

وللعراق).

الـوطـني لـلـعـراق  الذي نـظـمـته مـؤسـسة
رؤيــا وبـرعـايــة فـيــلـيب فـان كــوتـرين في
بـيــنـالي الـبـنـدقــيـة الـسـادس واخلـمـسـ

 S.M.A.K. 2015الــذي قــام بــجــولــة في  
ـــعـــاصــر غـــيــنت 2016  مـــتــحـف الــفن ا
وقـلعة أربيل  العراق  2017 وكذلك بغداد
مــون أمــور في مــعـهــد ثــقــافـات اإلسالم 

باريس 2018 برعاية مراد منتظمي.  
أقـيم معرض استـطالعي برعايـة  الشيخة
حور القاسمي بعنوان لطيف العاني: عبر
الــــعــــدســــة  1979-1953 فـي مــــؤســــســــة
الــشــارقــة لــلــفـنــون  اإلمــارات الــعــربــيـة
ــعـرض ــتــحـدة  2018 كــمــا شـارك في ا ا
ــركـز جــمـيل لــلـفــنـون  دبي االفــتـتــاحي 
2019.   فـــــازت أول دراســـــة حتـــــمل اسم
الــعــاني  نُـشــرت عـام  2017 مـن قـبل دار
هـانيبال للنشر (وهاجتي كانتز)  بجائزة
رموقة لعام  2017 في الـكتب التاريخيـة ا
 .Rencontres d'Arles و فـي عــــــــام 2015
حــصل الـعـاني عـلـى جـائـزة األمـيـر كالوز
ـؤسسـة العربـية للـصورة هي جمـعية .وا
مــسـتــقـلــة تـعـمـل عـلى صــيـاغــة مـسـارات

احلـضـري والـريـفي ويقـدم شـهـادة فـريدة
عـن االزدهـار  حلــظـات فـي تـاريخ الــعـراق
احلــديث.  خالل عــقـدين من الــزمن  أنـتج
ـصور أرشيـفًا ووثيـقة واسعـة النطاق ال ا
ــشـــهـــد االجـــتــمـــاعي تـــقـــدر بــثـــمن مـن ا
والـســيـاسي واالقـتـصـادي والـثـقـافي. بـدأ
هنيـة كمصور لشركة نفط الـعاني حياته ا
الـــعــراق في اخلــمـــســيــنــيـــات من الــقــرن
اضي  وفي وقت الحق في الستينيات  ا
احــتل مـنـصب رئـيس قــسم الـتـصـويـر في
وكــالـة األنــبـاء الــعـراقــيـة الـوطــنـيــة. لـكن
انـدالع احلرب العـراقية اإليـرانية ادت الى

قراره بوقف رحلته التصويرية.  
فـي عـام  2000 الــتـقى الــفـنــان إطـو بـرادة
بــلـطـيف الـعــاني خالل مـهـمـة بــحـثـيـة في
الـعراق مع ويـلفـريد بالنـشارد  والتي من
ـــؤســســة خاللـــهــا لـــفت بــرادة انـــتــبــاه ا
الـعـربـيـة لـلـصـور في بـيـروت ومـنذ ذلك
ـــؤســســـة كــوصي احلـــ  عــمـــلت ا
لـــلــحــفـــاظ عــلى افـالم الــعــاني.  و
عارض تـقد أعماله في العديد من ا
ـــا فـي ذلك اجلـــنـــاح اجلـــمــــاعـــيـــة 
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ي الـعراقي حتـدث عن (اجتاهات الـبحث الـعلمي االكاد
في ظـل جـائـحــة كـورونـا) عــلى هـامش فــعـالــيـات احملـفل

نصة اريد. العلمي الدولي الثامن 
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اســـتــــاذة االثـــار الـــكالســـيـــكـــيـــة
العـراقـيـة حتل ضيـفـة مع اسـتاذة
الــصــيـــدلــة الــتــجـــمــيــلـــيــة مــنــال
الـنـجـداوي عـلى قـنـاة (الـشـرقـيـة)
مسـاء الـيوم االحـد ضمن بـرنامج
(اطــــراف احلـــديث) الـــذي يـــعـــده
ويــقـدمه االعـالمي مـجــيـد الــسـامــرائي ويـخــرجه اخملـرج

حيدر االنصاري.
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الـروائيـة االردنية نـظمت لـها مـكتبـة عبـد احلميـد شومان
ضـــمن بـــرنــامـج قــراءات حـــفل اشـــهـــار وتـــوقــيـع روايــة
(نــيــرفــانــا) الـصــادرة عن دار ورد فـي عـمــان بــدعم من

وزارة الثقافة االردنية.
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ي الـعراقي تراس بتكليف من عمادة كلية االدارة االكاد
واالقـتـصـاد بـجـامــعـة كـربالء جـلـسـة احملـور االداري في
ــؤتـمـر الـعــلـمي الـدولـي اخلـامس عـشــر والـذي اهـتـمت ا
بـحـوثه بــالـواقع االقـتـصـادي واالداري في ظل ازمـة وبـاء

كورونا. 
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الي العراقي االقدم احتفل بتوقيع كتابه الثالث الرقيب ا
ـصـارف) في جنـاح رابـطـة اجملالس وعـنـوانه (الـرقابـة وا

عرض بغداد الدولي للكتاب. الثقافية 
 gMÞ ÊU ſ

مساعـد أم عام وزارة الـثقافـة السوريـة ومدير الـهيئات
الـثـقـافـيـة فـيـهـا رعى مـؤتـمـر الـفـضـاءات الـرقـمـيـة لـذوي

االعاقة البصرية.
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سرحي العراقي نعته االوساط مثل ا الكـاتب واخملرج وا
سائل الله تعالى ان وت اخلـميس  الفنـية بعد ان غيبه ا

يسكنه فسيح جناته.
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ــؤســســة الــعــربــيــة الــروائي اإلمــاراتي صــدرت لـه عن ا
لــلـدراسـات والــنـشـر فـي بـيـروت وعــمـان (يــومـيـات رجل

توسط. ريادي) تقع في  376 صفحة من القطع ا
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ـوســيـقــيـة الى (إنــقـاذ مــعـهــد الـدراســات ا
ـــوســيـــقى والــبـــالــيـه) مــؤكــدا ومـــدرســة ا
نـظمات الدوليـة بهذا الشأن (التواصل مع ا
ـعـهد ايـضـا).فـيمـا أثـنى عـلى جـهود ادارة ا
واســاتــذته الــذين عــمـلــوا خالل الــســنــتـ
ــاضـــيــتــ بــجــهــود مـــكــثــفــة وبــظــروف ا
. استثنائية من اجل اعداد جيل من الفنان
من جــانــبه أشــاد مــديــر مـعــهــد الــدراسـات
وسيقية محمـد عبدالرضا بهذه اجملموعة ا
ن سـيثرون غـن  من الطـلبـة العـازف وا
الـسـاحـة الـفـنـيـة بـاعـمـالـهم مـشـيـرا الى أن
(حـفل تــقـد االطـاريح لــهـذا الــعـام لم يـكن
امـتـحانـا تـقـليـديـا بل من خالل هـذا احلفل
ـواجهة العطـاء فرصة لـطلبـتنا ان يـكونوا 
جــمــهـــور حــقــيـــقي).وانــتـــقــد عــبـــدالــرضــا
(بــيـــروقـــراطــيـــة االجـــراءات االداريـــة الــتي
تــضــيف جــهـدا عــلى الــتــدريب والــتـدريس
ـتــابـعـة) الفــتـا الى أن وتــتـطـلـب وقـتــا في ا
(الوزارة فاحتت وزارة التعليم العالي لقبول
الطـلـبـة في كلـيـات أخـرى غيـر كـلـية الـفـنون
اجلـمـيـلـة فـضـال عن مـطـالـبـتـهـا بـأن يـكـون

.( ركزي في التعي عهد ضمن القبول ا ا
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نـاسـبة الـيـوبـيل الذهـبي لـتـأسيس مـعـهد
عهد حفل تقد وسيقية أقام ا الدراسات ا
االطاريح للطلبـة من خريجي العام الدراسي
2020- 2021 والــتي حــمـــلت اسم (الــدكــتــور
حــبـيب ظــاهــر الـعــبـاس) بــحـضــور رسـمي
ونــخــبــوي وذلك عــلى قــاعــة الــربــاط وسط
بغـداد.بدأ احلـفل الذي شـهد تخـريج ثمـانية
طــلــبــة تـوزعــوا عــلى آالت الــكـمــان والــعـود
والناي وحضره وكـيال الوزارة عماد جاسم
ونوفل ابو رغيف بكلمة للناقد حيدر شاكر
الــتـي أكــد خـاللــهـــا عـــلى اهـــمـــيــة مـــعـــهــد
ـوسيـقـيـة كونـه واحدا من أهم الـدراسـات ا
وسيقية والثقافية والعلمية روافد احلركة ا
ختـلف ألوانه واشكـاله الفنـية على الرغم
من الـصـعاب الـتي تـواجه مـسيـرته اال انـها
واصلة. تزيد طلبته وكوادره اصرارا على ا

من جــــهـــتـه دعـــا
وكـــيل وزارة
الـــثــــقـــافـــة
عــــــــمـــــــاد
جــــــــاسم

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - نـشـرت
الـنــجـمـة األمـريـكـيـة لـيـدي غـاغـا صـورة
عــلى صـفــحـتــهـا عــلى مـوقع الــتـواصل
االجتـماعي مـستـلقيـة على الـسرير وفي
ـاس. وبــدت عــيـنــاهـا فــمـهــا قـطــعــة أ
مـرسومـتان بالـكحـل حتى مـستوى
حاجـبيـها وتـرتدي ثـيابـاً فضـية
وأرفـقت الــصــورة بـرســومـات
مـثل زجـاجـة شـمـبـانـيا قـلب
اسـود ووجه نـائم. وحـظـيت
الـصـورة بـتـفـاعل كـبـيـر من
مــعـجــبــيــهــا ومــتــابــعــيــهـا.
وانــشـــغــلت غـــاغــا مــؤخــراً
ـاكـيـاج بـإطالق مـجـمـوعـة ا

اجلـديــدة الــتي تــتــضـمن 16
قـــطــــعـــة. ونـــشـــرت صـــورة لــــهـــا عـــلى
صفـحتها.كما ظهرت مؤخراً في (فردنز
ريــنـيـون ســبـشل)  وكـانت تــرتـدي ثـوبـاً
ــمــثــلــة في بــرتــقــالــيــاً وانــضــمت الى ا
الــبــرنـامج لــيــزا كـودرو فـي أداء أغـنــيـة
(سـميلي كـات) وشكـرت غاغا لـيزا على

دورها الذي كان ملهماً لها.
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 لطيف العاني
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(مـــوسى) من بــطـــولــة كل مـن مــحــمــد
رمـضان عبيـر صبرى رياض اخلولى
سـيد رجب صبرى فواز منذر رياحنة
هـبة مجدى فريدة سيف النصر عارفة
عـبد الرسول أمير صالح الدين ضياء
عــبـد اخلـالق وعـدد آخــر من الـفـنـانـ

وتـألـيف نـاصـر عـبـد الـرحـمن وإخراج
محمد سالمة.
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صرية سمية اخلشاب أثـارت الفنانة ا
ـهـرجــانـات الـشـعــبـيـة عـمـر ومــطـرب ا
كــــمــــال جـــدالً واســــعـــاً عــــلى مــــواقع
الـتـواصل االجـتـماعي بـعـد أغـنيـتـهـما
(أوعـدك) حيث انتـشرت شائـعات حول
ارتــبـاطــهـمــا.وحــرصت اخلـشــاب عـلى
كـشف حـقـيـقـة األمـر في تـصريـح قالت
فـيـهـا: (عـمـر كـمـال فـنـان وصـوته حـلـو
وعـمـلنـا دويتـو جنح مع الـناس دي كل
احلــكــايــة بس كـل حــد أشـتــغـل مــعـاه
يـــجــوزوهــولـي مش عــارفـــة الــســبب).
ــذيع وأضـــافت: (ورأيـي إن رده عــلـى ا
حـ سـأله كـان عـفـويـاً قـائالً إن سـمـية
حـلوة وأي شـخص يتـمنـاها وأتـعجب
مـع كل عــــمل جــــديـــد أن يــــقــــال إنـــني
اتــخــانــقت مع الــبـطـل أو إنـنـي أعـيش
قــصــة حب وحــنــتــجــوز يــارب دائــمــاً
يــراني اآلخــرون جــمــيــلــة وهي نــعــمـة
وفـــضـل من الـــله) حـــسب صـــحـــيـــفـــة
الـبـيان.وحـققت أغـنيـة (أوعدك) جنـاحاً
كـبـيراً عـلى (يوتـيـوب) وتخـطّت نسـبة
مـشـاهَـدتهـا أربـعة مـالي مـشـاهَدة في
وقـت قــصـــيـــر. وقــدمـت اخلــشـــاب فى
نـقضى مسلسل مـوسم دراما رمضان ا

تــغــاضي الـشــريك عن جتــاوزاتك فـرصــة لك لــتـغــيـر
رقم احلظ .9 تعاملك معه
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كـن مــســـتــوعـــبـــاً لــكـل مــا يـــصــدر مـن احلــبـــيب من
تصرفات وال تقاومه.
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وهنـا يفرض احلـذر نفسه وتؤدي مشاكل فـي العمل 
. احلكمة دوراً كبيراً
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 مـارس بـرودة أعــصـابك عـلى مـحـيــطك وال تـفـقـدهـا
وخذ األمور بروية.

»dIF «

أنت قادر بإرادتك الـصلبـة على التـخلص من السـمنة
واستعادة عافيتك.
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هنية جديدة  أنت مدعو الى الـتّحفظ ولو انّ الفرص ا
متاحة امامك.
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قد تفـرض رأياً أو حتقّق رغبة كـأن تُعيّن في منصب
أو ما شابهز

ÊUÞd «

 امور طارئـة قد حتصل وحظـوظ لم تخطر بـالبال.يوم
السعد االربعاء.

Íb'«

بـتـفـوقك في الـعمـل بعـد الـدراسـة تبـرهن لـلـجـميع أنّ
العلم سالح اإلنسان.
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تغييرات مفاجئة تطال وضعك العاطفي وتضعك أمام
مسؤوليات كبيرة.
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 كن نـاضجـاً واتـرك األمـور تـسيـر بـهـدوء وتـكيّف مع
األمر الواقع.
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 أنت دائم الــتــوتــر مــا يــجــعــلك تــعــتــقــد أنك تــشــكـو
أمراضاً خطيرة.

 u(«
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أكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
شـتركة الكلـمات الـرباعيـة وا
فـيما بينهـا بحيث تسير وفق
اجتـاه الـسـهم. أجـمع حـروف
طلوبة الدوائر واقرأ الكلمة ا
ـثلـة سورية  8 حروف من )

:( مقطع
1-يوشك

2- اخبر

3-أجر شهري

4-أحسن الينا

5- جبل لبناني

6- فتيات

7- منظم

8- يسمح بالشيء

مـارسات التـصوير الـفوتوغرافي جـديدة 
ـوقـع فـريـد عـند AIF  والـصـور.  يـتـمـتع
تـقـاطع اإلبداع الـفـني والبـحث واألرشـفة.
تــــأســـست في عـــام  1997 ومــــقـــرهـــا في
بـيروت   جتميع مجموعتها التي تضم
أكـثر من نصـف مليون قـطعة فوتـوغرافية
ووثـــيـــقــــة من الـــشـــرق األوسط وشـــمـــال
إفــريـقــيـا والـشــتـات الـعــربي وتـتــعـلق به
بـشكـل تدريـجي على مـدار العـشرين عـامًا
ـاضية من قـبل الفنـان والبـاحث ومن ا

خالل التبرعات.  
مـن خالل نـهج نــقــدي ومـبــتـكــر  وجتـمع
ـؤسسة هذه الصور وتعيد التفكير فيها ا
وحتـفـظهـا وتـنشـطـها وتـفهـمـها من خالل

ـتـعـددة. وجـمـيع طـبــقـاتـهـا ا
الــــصـــور فـي مـــعـــرض ارت
بــازل جــزء مـن مــجــمــوعـة
لـطـيف العـاني  بإذن من
ـــؤســـســـة الـــعـــربـــيـــة ا
لـــــلــــصــــورة  بــــيــــروت
وغــالـيــري إيـزابــيل فـان

دن أيندي  دبي.

اجلـمــال فـحـسب  بل قـام أيـضًـا بـتـأطـيـر
ــعــالم الــغـــرابــة - في صــور شــعـــبه  وا
ناظر الـتاريخـية  ومشـاهد الشـوارع  وا
الـطبيعية الرهـيبة.  توضح أعمال العاني
بــأكـمـلـهـا أنــنـا ال نـسـتــطـيع أبـدًا أن نـرى
شاهـدة معقـدة ومتعددة بـبراءة: جتربـة ا
الـطبـقات مـثل أعمال الـتمـثيل.  بـعيدًا عن
اسـتحضار احلـن العاطـفي أو الصراحة
ــعـرض عن الــعـاني الــوثـائــقـيــة). ونـقل ا
قـولـه (أهم مـشـروع تـمـكـنت من الـقـيـام به
هـو احلفـاظ على أرشيـفي الشـخصي على
الــرغـم من ظــروف الــبــلــد. أرشــيف وزارة
الــثـقــافـة الــذي أنـشــأته وبـنــيـته عــلى مـر
الـسـن ضـاع ونهب ودُمـر في عام 2003.
هـذا مـؤلم لـلغـايـة.  أعرف كـيف أخـذوها 
مـن درج إلى درج . آالف االفالم الـســالـبـة:
صـــحــفـــيــة  فــنـــيــة  حـــيــاة يـــومــيــة 
شـخصـيات عامـة  مواقع تاريـخية 

كل شيء  نهبه).
ـعـرض لــزواره نـبـذة عن وذكــر ا
سـيـرة خـيـاة الـعـاني :  مـوالـيـد
كــربالء  1932مـــصــور يــعــيش
ويــعــمل فـي بــغــداد  الــعـراق.
متدة من هنية ا مع مسيرته ا
أواخـــر اخلــمــســيـــنــيــات إلى
أواخـر الـسـبـعـينـيـات يـعـتـبر
لـــطـــيف الـــعـــانـي الـــيــوم األب
ـــــــؤسس لـــــــلــــــتـــــــصــــــويــــــر ا
الــفــوتـوغــرافي الــعـراقي
مـعظم صوره بـاللون
األبـــــيـض واألســــود
عـن التـحوالت في
اجملـــــــــــتــــــــــمـع
الــــــــعـــــــراقي
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ليدي غاغا

يعة عباس

وسيقية نوفل أبو رغيف في حفل معهد الدراسات ا
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صري أحمد عـز بشكل مكثف مـثل ا يواصل ا
ـة)حتت إدارة تـصــويــر فـيــلــمه اجلـديــد (اجلــر
اخملـرج شــريف عــرفـة لإلنــتــهـاء مـن تـصــويـره
ـقبل.وتـدور أحـداث الـفـيلم فى خالل األسـبـوع ا
إطــــار تــــشــــويــــقي أكــــشن حــــول مــــجــــرم في
السبـعينيات مـعتاد أن ينفـذ العديد من اجلرائم
ة جتعله يـتورط ويورط معه إلى أن يقع في جـر
ـوسم الــكـثـيــرين. وكـان عــز  قـد شــارك خالل ا
ـاضي بـاجلـزء األول من مـسـلسل الـرمـضـاني ا
(هــــجـــمــــة مــــرتـــدة( ومن
ــقــرر إنــتــاج اجلـزء ا
الــــثــــاني له عــــلى أن
يـــــــــتـم عـــــــــرضـه في
مــــوسـم رمــــضـــان
قبل.  2022 ا

يعة عباس عمارة محمد جميل شلش يرثي 
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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

ـنفـى على ـوت في ا مـا مـعنى أن يـفـضل مـبـدعـون كـبـار ا
الـعـودة الى أوطـانـهم. هـذا يــحـدث نـادراً في الـعـالم لـكـنه

ظاهرة واضحة في العراق. 
 في تـسجـيل فـيديـو قـصيـر في مـنـزل الشـاعـرة العـراقـية
يـعة عباس عمارة تتلقى سؤاالً الكبيرة التي رحلت اليوم 
يحـرك موجـات إثر مـوجات في بـحيرة شـاسعـة من الوجع
العراقي الطـاعن في الزمن. تسأل الـشاعرة أمل اجلبوري

وهي خلف كاميرتها الشخصية: 
 –متى ستكون لك عودة الى بغداد? 

ـراجعتهـا أو التحويل ـيعة اجـابة قاطعـة ال مجال  فتجيب 
والتبديل فيها فتقول : 

-ال أظن في هذه الدورة 
 من حياتي. 

وح تقول لها محدّثتها : 
ـيـعـة عـباس إنـني عـرفتك شـاعـرة وانـسـانـة متـفـائـلـة تردُّ 

عمارة بعفوية صادمة: 
 –ليس الى هذا احلد. 

نادرا تـكون قـد حدثت لـدى اي مبـدع مغـترب غيـر عراقي
وغلـة في وجع ال عالج له برغم انّ العراق هذه القطيـعة ا
ينـبض في قلـوب العـراقيـ وكلـماتـهم وال يكـاد يكـون لهم
وجــود من دون ذلك الــنـــفَس الــعــراقي الــذي يــتــنــفــســونه

ويفيض في صدورهم أينما كانوا في أصقاع العالم. 
هل االنظـمـة السـياسـيـة التي حتـكم في بـغداد هي الـسبب
الــوحـــيــد في ذلـك? أم انَّ خــرابــاً مُـــدمــراً شـــوّه الــصــورة
ـغترب وحالَ فكرين ا بـدع وا احلُلمية الـتي في عيون ا
ـرعب في دون عـودتـهم ومـواجـهــة ذلك الـكم من اخلـراب ا

نواح تفصيلية شتى. 
هناك مـبدعون كبـار آخرون بعـد اجلواهري و عـبد الوهّاب
يعـة عباس البيـاتي وعبـدالستـار ناصر وسـعدي يـوسف و
نافي من دون أن يكون الشك وت في ا عمارة سيغيبهم ا
ـكــنـة الى قـد ســاورهم حلـظــة واحـدة فـي انَّ لـهم عــودة 

بغداد. 
فـمـا الـذي حل بـبـغـداد إذن لـتـكون عـلـى هذه الـصـورة في

صفحات ضمائر نبض االمة ومبدعيها? 
 أعرف انَّ هذا الكالم غيـر دبلوماسي وجـارح وفيه  نسبة
عـالـيـة من اإلعـمـام الذي ال أمـيـل اليـه عادةً  لـكـنه صـريح
ويـصف ما نـراه ونـشـعـر به ونـلمـسه ال مـا نـسـمـعه أو ما
يُملى على أسماعنا. هنـاك مَن يقول انّها مواقف شخصية
وســيـاســيـة وهــذا لــيس صـحــيــحـاً فــقـد تــغــيّـرت عــهـود
ـيعة عـمارة وسواها سياسـية مختـلفة ولم تـتغيـر قناعات 
من أولـئك الـذين يـحـملـون بـغـداد وكلّ الـعـراق هـويـةً أبـدية
لكلـماتهـم ومالمح وجوههم ولـهجـات أنفاسـهم بالرغم من
القرارات القسـرية التي فرضوهـا على انفسهم  في خالل
ـــــوجـــــعــــة.    ـــــنـــــافي ا ذلـك الـــــغـــــيــــاب الـــــطـــــويل فـي ا

بعد عامـ من انقطـاع زيارتي للعـراق اعود اليوم في
زيــارة حــنــ وشــوق تـنــتــابه احلــســرات وتــعــصف به

اآلالم…
كل شيء في العراق جميل يخدشه قبح!

جميلـة نخيـله وجباله وديـانه وانهاره شـمسه ومطره…
وخــبــراتـه الــتي ال طــائل لـــهــا.. لــكــنه االلـم والــتــخــلف

واجلوع والفقر الذي يعيشه!
نسبح في بحيرات من النفط وتتبـاهى بابنائنا وبناتنا
ونـهــرع الى ظل ماليــ االشـجـار الــعـطــشى وجنـلس
تهالكة. فوضى في فوضى. صانع ا حتت مسقفات ا
لم تــعــد قــيم االخالق حتــكــمــنــا وال عــرف الــعــشــائـر
األصيـلـة تصـدنـا. فسـاد وسرقـات ونـهب وسوء ادارة

وتغالب على ظلم البالد والعباد.
انه ارهاص احلـسـرة على اعـراف ضـاعت وسط زحام
التدافع االعمى وفي ظل تيه البوصلة وضياع خارطة

الطريق فما استدل حائر وال اهتدى من سعى.
انه ارهــاص احلــنــ لــوطن كــان من ابــنــائه مـن حـرث
وزرع ومن عمـر وبنى وكـتب فـنفع وتـكلم فـأجاد. إنه
حــنــ الى وطـن يــزهــو بــتــاريـخ وئــام وسالم وطــيــبــة

ونخوة وتدافع الى الفضيلة وعمل اخلير.
ان الـزيــارة الى الـعــراق الـيـوم هـي مـزيج من مــشـاعـر

الشوق واحلزن والغضب.
ـا شـوق الى األهـل واألصـدقــاء والى كل مــا يـذكــرك 
ا لم تكن أحببته وتـذكرت فيه طفـولتك وشبـابك حتى 

له سوى قيمة مجردة.
وحـزن عــلى من مــات وهــو يـبــحث عن حــيـاة وســعـادة
وكـرامـة وغـضب عــلى من اغـتـصب الــسـلـطـة ومـا هـو

أهالً ألمانتها فخان وسرق ونهب وعبث.
غـداً نـقف أمـام الـله ومـحـاكم الـضـمـيـر عـراة ال تـسـتـر
عوراتنا سوى ما كنا قـد قدمناه من أعمال صاحلة في

علم نافع وحرث بطعم وبناءً يستر.
ترى جـمـوع العـاطـل عـن العـمل من شـباب خـريـج

وآالف يــئـنــون عــلى أبــواب مـشــافي مــوبــوءة وتــسـمع
قصص ظلم يشـيب منهـا شعر الصـغار ويتعـالى فيها

العويل.
ا ال يحـزنك وأنت الواعي فـي االقتـصاد أنـنا نـأكل 
نزرع ونـكسـر ما ال نسـتطـيع اصالحه ونـهدر ونرمي
ـا نــحـتـاجـه ونـحـرق من األمــوال في تـخــلف وكـسل
وعجـز ومبـاهـاة فارغـة ما نـحن بـأمس احلاجـة اليه من

أجل مساكن ومدارس ورياض أطفال ومباهج حياة.
: ان شعب العراق اليوم يعيش زمن الدمعت

ن ال دمعة األسى على من مات حزيـناً ودمعة الفرح 
يزال يعيش على األمل بالله.

لك الله يا عراق في وعي ما انت عليه وصحوة ضمير
تــنــفـض عــنك أتــربـــة الــســفــاهــة
والظلم الـذي تعـيشه. لك الله في

تذكر كرامة وعدل ونخوة.
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ــتــكـررة خالل مــنــذ بـدء جــائــحـة ا
كــوفـيـد- 19 في آذار 2020   فــبـعـد
إغالق أول ب  13آذار و 15تـموز 
اضـطر اجملمع التـرفيهي إلى إعادة
اإلغـالق مــرتـــ فـي مــا بـــعـــد.وفي
مطلع  2021وقـعت النقابات وإدارة
ـتـنزه اتـفـاقا جـمـاعيـا يـنص على ا
تــرك مـا يـصل إلى  1060 شــخـصـا
وظـــائـــفـــهم. وبـــات اجملـــمع يـــضم
 14700 مــوظف من دون احـتـسـاب
ــوســـمــيــ وأصــحــاب الـــعــمّــال ا

ـوقـتة بـحـسب النـاشـطة الـعـقود ا
الـنـقابـية جـمـيلـة واز.وأعاد مـجمع
ديــزني النـد الـتـرفــيـهي في بـاريس
اخلـمـيس فـتح أبـوابه أمـام الـعـامة
بـعـد إغالقه مـنذ  30تـشرين األول 
لـكن مع قدرة اسـتيـعابيـة محدودة.
وتـتـيح الـقـيـود احلـالـيـة اسـتـقـبال
ــتـــنـــزه مــا  28ألـف شــخـص في ا
يــحــد من عــدد الــزائــريـن الــذي قـد
يـــصل إلى  50 ألـف زائــر يـــومــيــا

وفق جميلة واز.
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{ بــــورت إلـــــيــــزابــــيث (جــــنــــوب
أفــريـقــيـا) (أ ف ب)  –قــضى عـامل
فـي مــتــنــزه تــرفــيـــهي في جــنــوب
إفـريـقـيـا بـعـد تـعـرضه لـهـجـوم من
ــر ســيــبــيـري قــفــز فــوق ســيـاج
ـقـتل الرجل كـهـربـائي مـا تسـبب 
عـلى الفور على ما أعلنت الشرطة

اخلميس.
وقـع احلـادث األربــعـاء فـي مـتــنـزه
سـي فـــيــــو بـــريــــداتـــورز اخلـــاص
الــبـالــغـة مــسـاحـته  120 هــكـتـارا
عـلى بعد حوالي  30 كـيلـومترا من
كـيبيـرها (بورت إلـيزابيث سـابقا).
ــتـحــدثـة بــاسم الـشــرطـة وقــالت ا
بــريــســيال نــايـدو لــوكــالــة فـرانس
بــرس إن رجال يـبـلغ من الـعـمـر 50
عـاما كـان يصلح سـياجـا كهربـائيا
ر في إحـدى احلظائـر عندمـا قفز 
ا أدى إلـى مـقتـله عـلى مـن فوقـه 

الفور.
وأشـارت إلى أن الشرطة حتقق في
ــــــتـــــنـــــزه احلــــــادثـــــة.  وأوضح ا
ذكور يدعى وظف ا الترفيهي أن ا
ديـفـيـد سـولـومـون وكـان يعـمل في

احلديقة منذ  15 عاما. 
ـــتـــنــزه فـي بــيـــان إلى أن ولـــفت ا
ـر الــرجل كـان يـسـيـر عـلى طـول 
ب احلظائر عندما تعرض لهجوم
ـــســـمـى جـــاســـبـــر. مـن الـــنـــمــــر ا
وأضـاف حاول ديفيـد تسلق سياج

شاركـة في احلدث بعدما غـلبه كوفيد- ركب من ا قـدّم مشروع تشيـيد ا
ـعدات  19 في اخلـريف الـفائت. وقـدمت جـهات راعـيـة جزءا كـبـيرا من ا
مـثل اخلـشب للـسـواري أو القـصديـر أو األطـنان الـثمـانـية من الـرصاص
ـستـخدم فـي صنع األرضـية. أمـا محـرك الديـزل فمـصدره سـفيـنة صـيد ا

ة لكن ال يزال يتع تصليحه. قد
ولم تــؤد وفـاة األب بـوغـوسالو بـالــيـشـني سـنـة  2009 إلـى الـتـخـلي عن
ــشـــروع الــذي شــارك فــيه حــوالـى ثالثــمــئــة شـــخص من نــزالء مــركــز ا
. ويقول ميخالسكي لـلمشردين وأيضا من أعضاء فرق كشفية ومتطوع

ثابة طفله. شروع  لقد نفذنا وصيته كان ا
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شروع ركب ا شـارك في بنـاء ا شردين ا ويـقول ماريك مـيتراك أحـد ا
غـيّر حياتي بصـورة جذرية وقد تعـلمت أني عندما أبـدأ بأمر ما عليّ أن

أنهي العمل. قبال كان يحصل العكس.
ويـوضح الـرجـل البـالغ  74عـامـا لـقـد بـاتت لي حـيـاة جـديـدة كـمـثـل هذا
ـيــاه وبـات قـادرا عـلى اإلبــحـار وأنـا أصـبـحت ــركب الـذي وُضع في ا ا
كـذلك مـسـتـقـال. قـبل أسـبـوعـ فـقط حـصـلت من الـبـلـديـة عـلى مـفـاتـيح
. لـقـد شـقـتي. أنـكـب عـلى تـألـيف الـكـتب وأقـلـعت عن الـشـرب والـتـدخـ

استعدت شبابي.
وقـبل أن يشقّ اليم ثمة جهـود ال يزال يتع بذلـها. فقد وصلت األشرعة
ـركب قـبل ثالثة أيـام فـقط من مراسم الـتـدش بـعـد شرائـها اخلـاصـة با

بفضل جهات راعية.
وال يـزال يتـع جتهـيز السـفينـة بنـظام مالحة كـهربائي وسـترات جناة

قبل اإلبحار إلى غدانسك في بحر البلطيق.

{ وارسو (أ ف ب)  –أتـاح مركب أويتشيك بوغوسالو الراسي في ميناء
شردين شيّـدوه على مدى أربـعة عشر عـاما العودة إلى وارسـو النهـري 

حياة طبيعية في مشروع يرتدي خصوصا وظيفة عالجية. 
ركب تيمنـا بالكاهن الكاثولـيكي بوغوسالو صاحب الفضل وقـد سُمي ا
شروع الذي اعـتبره كثـر ضربا من اجلنون. سنة  2006 في إطـالق هذا ا
وهـو نفـسه كان عـامال في بنـاء السـفن في مـدينـة شتـش السـاحلـية في
شـمـال غرب بـولنـدا قـبل الدخـول إلى الـرهبـنـة.  وأتت النـتيـجـة مذهـلة:
ار مـركب بطول  17,8مـترا وعرض  5,2 أمـتار. وقد نـصب القبطـان فالد
شـيزنـيكي العـلم على سـاريته بحـضور مشـردين سابـق وجهـات راعية

وأعضاء في احلكومة.
ـعمـول به حـطـمت زوجة الـقـبـطان أنـا شـيزنـيـكا وجـريـا علـى التـقـليـد ا
زجـاجـة مـشـروب من نـوع بـروسـيـكـو بـدل زجاجـة الـشـمـبـانـيـا الـبـاهـظة

التكلفة. وقد جنحت في كسرها من احملاولة الرابعة فقط.
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ـياه حتت أقـدامنـا. أخيرًا ويـقول قـبطـان السفـينـة أخيـرا نشـعر حقـا با
ــركب بـاحلـيــاة.ويـضــيف شـيــزنـيـكـي لـكل سـفــيـنــة روحـهـا امــتأل هـذا ا

ركب فريد حقا. اخلاصة كلّ منها يختلف عن اآلخر هذا ا
يـستذكـر سالفوميـر ميخـالسكـسي البالغ  64عـاما لم تكن لـدينا الوسائل

ستخدمة عادة في ورش بناء السفن مثل الرافعات. التقنية ا
ويــضــيف الـرجـل الـذي قــابــلـته وكــالــة فـرانـس بـرس ســنـة  2017 خالل
األشـغال كانت لدينـا أدوات يدوية بسيطـة: من أدوات حلام لقطع الفوالذ

ومطارق ومقصات قصدير.
صنّع بوغدان مالوليبشي الذي ويـأسف القبطان شيشنيكي لعدم تمكن ا

ـستوطنة في جنوب إفريقيا لكن ا
هـناك حوالى  1500مـنها في األسر
في الـبالد بحسب منظمة فور بوز

للرفق باحليوان. 
وقــالت مـديـرة مــكـتب إفـريــقـيـا في
ـنظمة فيونا مايلز لوكالة فرانس ا
بـرس إن هذه احلـيوانـات ال تتـمتع
بـأي حــمـايـة قـانـونـيـة في الـبالد…
ـــربــ وبـــالــتـــالي يـــســهـل عــلى ا
اسـتـيـراد الـنـمـور أو تـزويـجـهـا أو

االحتفاظ بها في األسر.

حــظـيـرة أخــرى إلنـقـاذ نــفـسه وقـد
سُــحب مـن الـســيــاج (…) يــبـدو أن
(الـنـمـر) جاسـبـر كـسر عـنق ديـفـيد
عـندمـا سحـبه من السـياج.  وقالت
احلـديقة إن النمر قفز بعد ذلك إلى
ـر حــظــيــرة أخــرى وتــقــاتل مـع 
آخـــر وقــتــله. في عــام 2015  جنت
مـتـطوعـة أميـركيـة في العـشريـنات
ر سيـبيري من الـعمـر من هجـوم 
يـبلغ من العمر عـام في احلديقة.
ولــيــست الـنــمــور من احلـيــوانـات

{ شـيسي (فـرنسا)(أ ف ب) - أعاد
مـتـنزه ديـزني النـد في بـاريس فتح
أبـوابه اخلميس بـعد إغالق استمر
ثـمـانيـة أشهـر مع تعـزيز الـتدابـير
ــا يــشــمل ــوقع  الــصــحــيــة في ا
فــرض وضع الـكــمـامــات لـلــزائـرين
اعـتبـارا من سن السـادسة.وقد دفع
ـــــوقـع وهـــــو الـــــوجـــــهــــة هـــــذا ا
الـــســـيـــاحـــيـــة األولى فـي أوروبــا
كــســائــر اجملـمــعــات الــتـرفــيــهــيـة
فاتورة باهظة جراء تدابير اإلغالق
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{ سـان فرانسـيسكو  –باريس -(أ
ف ب)  –أكـدت شـبـكـة سـنـابـتـشات
االجـتـمـاعيـة  اخلـميس أنـهـا ألغت
كـلـياً خـيـاراً مـثيـراً لـلجـدل تـعرض
النــتـــقــادات اعــتــبــرت أنه يــشــجع
ـــســتـــخــدمـــ عــلـى اإلفــراط في ا

السرعة خالل قيادة سياراتهم.
وكـانت خاصـيّة سـبيـد فلـتر عـبارة
عـن عـدّاد سـرعـة يُــعـرض في أعـلى
مـقطع فيديـو تظهر فـيه على سبيل
ــثـــال قــدم تــضــغط عــلى دواســة ا
يزة حتظى الـسرعة. وكانت هـذه ا
ـراهــقـ بــشـعــبــيـة كــبـيــرة بــ ا
والـشـباب إذا تـتـيح للـمـستـخـدم
الـتـبـاهي بـنـشـر سـرعـة سـيـاراتهم
ــــنــــصــــة. وإزاء اخملـــاوف عــــلـى ا
والـدعاوى الـقضائـية التي أثـارتها
ــيــزة انـطالقــاُ من مــخــاطـر هــذه ا
تــشـتـيـت االنـتـبــاه أثـنـاء الــقـيـادة
عمدت سنابتشات إلى حتويل فلتر
ـــعـــزز مـــجــــرّد مـــلـــصق الـــواقـع ا
ـكن إضـافته إلى (سـتـيكـر) عادي 

الرسائل.
وقــال نــاطق بــاسم اجملــمــوعـة رداً
عــلى ســؤال لـوكــالـة فــرانس بـرس
لـيس هـناك مـا هو أكـثـر أهمـية من
سالمــة مـسـتـخـدمـي سـنـابـتـشـات.
(…) بـــات هــــؤالء يـــســـتـــخـــدمـــون
ــلـصق نـادراً لــذلك قـررنـا إزالـته ا

بـالكـامل. ودأبت شركة سـناب على
الـدفاع عن هذا الفـلتر الذي اضيف

إلى التطبيق عام 2013.
وبـعد تعـرضها لالنـتقادات بادرت
ـــنـــصـــة إلـى حتـــديـــد الـــســـرعــة ا
الــقــصــوى بـ  56 كـــيــلــومــتــراً في
الـسـاعـة سـعـيـاً مـنـهـا إلى احلؤول
ــــســـتــــخـــدمـــ دون مــــحـــاوالت ا
تـسجيل أرقام قياسية في السرعة

قال في موقع إن بي آر. وفقًا 
وأعـلنت سنـابتشـات في ايار/مايو
أنــهــا  بـلــغت عـتــبـة  500 مــلــيـون
ـو يـعود مـسـتـخـدم شـهـريـا هـو 
ـتزايد للـتطبيق في إلى االنـتشار ا

الــهــنــد خالل اجلــائــحــة. ويــشــكّل
عزز الـعامل األساسي في الـواقع ا
تـنامي شـعبـية سنـابتـشات ونـقطة
الـقوة الرئيسية للتطبيق الذي كان
أول مـن أطــــلق نــــسـق الــــقــــصص
الــــزائــــلـــــة (ســــتــــوريــــز) قــــبل أن

نافسة. تستنسخه الشبكات ا
إال أن سـنـابتـشـات تواجه صـعـوبة
ــوهــا فـي حتــقـــيق األربــاح رغـم 
الـقوي. ففي الـربع األول من السنة
اجلـارية سجلت اجملموعة خسارة
صـافـيـة قـدرها  286 مـلـيون دوالر

رغـم ارتـفـاع اإليـرادات بـنـسـبـة 66
ـــئـــة عــــلى أســــاس ســـنـــوي فـي ا

وبـلوغـها  770 مـليـون دوالر. فيـما
الحـظ رئـــيـس فـــيــــســــبــــوك مـــارك
زاكــربـرغ  خالل مـؤتــمـر فـيــفـاتـيك
لـلـشـركـات الـنـاشـئة فـي باريس أن
ـعزز والـواقع االفـتراضي الـواقع ا
يـــتــطــوران عـــلى نــحـــو أســرع من
ـتوقع مـبديـاً اقتـناعه بـأن هات ا
الـتقنيت تفـتحان الباب على عالم

جديد من التطبيقات واخلدمات.
وقـال مـارك زاكـربـرغ خالل مـقـابـلة
مـبـاشـرة علـى الهـواء أجـراهـا معه
ؤسس بـتقنيـة مؤتمرات الـفيديو ا
ـــشــارك لــلــمـــؤتــمــر الـــبــاريــسي ا
اخملــصـص لــلــشــركــات الــنــاشــئــة
واالبـتكار  مـوريس ليفـي لقد بدأت
(الـتـقـنيـتـان) في اإلقالع عـلى نـحو

ا كنا نتوقعه. أسرع قليالً 
واشــار زاكـربـرغ إلى أن فــيـسـبـوك
الــتي طــرحت أخــيــراً في األسـواق
قــنـاع الــواقع االفـتــراضي اجلـديـد
أوكــولــوس كــويـست  2تــوظف في
الـوقت الـراهن عشـرة آالف شخص
فـي مـــجـــالي الـــواقع االفـــتـــراضي
ــعـــزز. واضــاف رئــيس والـــواقع ا
لـيارات فـيـسبـوك نحـن نسـتثـمـر ا
ــــلـــــيـــــارات من ـــــلـــــيـــــارات وا وا
الــدوالرات في هــاتـ الــتـقــنـيــتـ
ـيـز فـي غـضون لـبـنـاء مـسـتـقـبل 

خمس إلى عشر سنوات.

{ باريس (أ ف ب)  –اخـتار مهرجان
كان الـسـيـنمـائي وضع صـورة اخملرج
األمــيـــركي ســـبـــايك لي رئـــيس جلـــنــة
حتـكـيم مهـرجـان كان الـسـينـمـائي هذا
ـلـصق اخلـاص بـاحلدث الـعـام عـلى ا
ـنـظـمـون الـسـيـنـمـائي عـلى مـا أعـلن ا

امس االول.
ـــهــرجــان اخملــرج ويــصــور مـــلــصق ا
صاحب الـنظرة الفضولـية والشخصية
المح الـشخـصية ـاكرة  والرقـيقة وا
الــتـي أداهـا فـي فــيـلــمـه الـطــويل األول

شيز غاتا هافيت 1986.
ــــلــــصـق ســــبــــايك لي ويــــظــــهــــر في ا
(بــشــخــصــيـــة مــارس بالكــمــون أحــد
عـشـاق بـطـلة الـفـيـلـم الثـالثـة) مـحـاطا
بــشــجـرتـي نـخــيل مــا يــوحي بــأجـواء
مدينة كان وجادة الكروازيت الشهيرة.
ــنـظــمـون فـي بـيــان إلى أنـهم وأشـار ا
ـلصق ألن الـتـوق هائل اختـاروا هـذا ا
للـعودة إلى أجـواء كان: شـاطئ البـحر
وأشـجـار الـنـخـيل والـشـاشـة الـسـوداء
شاركة التي سـُتعرض عـليهـا األفالم ا

سابقة الرسمية. في ا
وكان فـيلم شيـز غاتا هـافيت الذي قُدم
خالل فعـاليـات أسبـوعَي اخملرجـ قد
فـاز بـجـائــزة الـشـبـاب فـي فـئـة أفـضل
فــيـلم أجــنـبي في مــهـرجـان كــان سـنـة
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{ واشــــنـــطن (أ ف ب) - أعــــلـــنت
وكـالـة الـفـضـاء األمـيـركـيـة (نـاسـا)
اجلـــمــعــة أن الـــتــلــســـكــوب هــابل
ــوجـود في اخلــدمـة في الــفـضـاء ا
مـنـذ أكـثـر من  30 عـامـاً تـوقف عن
الـعـمل مـنذ أيـام عـدة مؤكـدة أنـها
ـشـكـلة. تـواصل الـسـعي إلـى حل ا
وطـــــــمــــــأنـت الــــــوكــــــالـــــــة إلى أن
التلسكوب نفسه واألدوات العلمية
في حال جيدة.لكن الكمبيوتر الذي
يــتـحـكم بـهــذه األجـهـزة تـوقف عن
الـعـمـل يـوم األحد  13 حـزيـران في
نـهاية فـترة ما بعـد الظهـر بتوقيت

تحدة.  الواليات ا
وفـشل اخـتـبـار إلعادة تـشـغـيله في
الــيـــوم الــتــالي.ويــرجّح أن تــكــون
ـشـكـلـة العـائـدة إلى وحـدة ذاكرة ا
تـالــفـة وفـقـاً لـلـمـؤشـرات األولـيـة.
وفــشـلت كــذلك مــحـاولـة لــتـشــغـيل

.وصُمم وحـدة احتـياطـية لـلطـوار
نـظام هذا الكـمبيوتر في ثـمانينات
الــقـــرن الــعــشــرين وهــو مــوجــود
ضــمن وحـدة اسـتُـبـدلت عـام 2009
أثـــنـــاء عـــمــــلـــيـــة صـــيـــانـــة عـــلى
الـتلسكـوب. وأحدث هابل ثورة في
ـعـرفــة بـالـكـون مـنـذ عــلم الـفـلك وا
ـدار في  24 نــيــسـان وضــعه فـي ا
  1990إذ حــقق آالف االكــتـشــافـات
الـفضائـية ويجـمع منذ ذلك احل
صــورا عن اجملــمـوعــة الـشــمـســيـة
ودرب الــتــبـانــة ومــجـرّات بــعــيـدة
ـــــــقــــــرر أن يـــــــوضع .ومن ا جـــــــداً
الــتــلــســكــوب الــفــضــائي اجلــديـد
ــدار في نـهـايـة جــيـمس ويب في ا
ســــنــــة 2021  يـــــوصف بــــأنه األخ
األكـبـر لـتلـسـكوب هـابل وسـيـتيح
مـراقبة الـكون البـعيد بـدقة ال مثيل

لها.

ـــواجـــهـــة { بـــاريس (أ ف ب)  –
االرتــفـــاع الــكـــبــيــر فـي مــبـــيــعــات
الــسـيــارات الـكــهــربـائــيـة بــاشـرت
أوروبــا بــإعــادة عـــمــلــيــات إنــتــاج
الــبـطــاريـات إلـى أراضـيــهـا في ظل
ـصـانـع في آسـيـا تـركــز أغـلــبـيــة ا
لكنها ال تزال بعيدة عن االستقاللية

نشودة. ا
ويــراوح وزن بـطـاريــات الـسـيـارات
الــكـهـربــائـيـة بـ  200 كــيـلــوغـرام
و 600 وهي تــمــثل جـزءا هــامـا من
ـركـبــة. وتـسـتــحـوذ الـقـارة قـيــمـة ا
اآلســـيـــويـــة خـــصـــوصـــا الـــصــ
وكـوريـا اجلـنـوبـيـة والـيـابـان عـلى

أكثرية مصانع هذه البطاريات.
وبـعـد سـنـوات من الـتـقـدم الـبطيء
بــاتت أوروبــا تــضم  38 مــشــروعــا
ـصـانع بـطـاريـات بطـاقـة إجـمـالـية
تــبــلغ ألف غــيــغــاواط في الــســاعـة
سـنويا واستـثمارات تقرب قـيمتها

من  40 مـلـيــار يـورو وفق مـنـظـمـة
تـرانـسبـورت أنـد إنـفايـرومـنت غـير
احلــــكـــومــــيـــة. وتــــعـــتــــزم شـــركـــة
نــورثـفــولت الــسـويــديــة الـنــاشــئـة
الـــوصـــول إلى قـــدرات إنـــتـــاجـــيــة
ســنـويــة تــبـلغ  150 غــيــغـاواط في
الــسـاعـة فـي أوروبـا بــحـلــول سـنـة
2030  مع مـصنع يُشيـد في السويد
ومـصنـعـ ضخـم إضـافـي قـيد

الدرس حاليا.
ــــصــــنــــعـــة وبــــدأت الــــشــــركــــات ا
لـلـسـيـارات خـوض هـذا الـغـمـار في
ظل تــعــويــلــهــا بــجــزء كـبــيــر عــلى
ـركــبـات الـكــهـربـائــيـة لـلــنـمـو في ا

ستقبل. ا
واســتـــثـــمــرت فـــولـــكـــســفـــاغن في
نـورثفولت فـيما تعـتزم بنـاء خمسة
مـصانع أخرى. وتطور ستيالنتيس
مـصنـع فيـما تعـتزم تـيسال جعل
مـنـشـأتـها اجلـديـدة في بـرلـ أكـبر

مـصنع لـلخاليـا في العـالم مع طاقة
إنــتـــاجـــيـــة مــتـــوقـــعـــة تــبـــلغ 250
غيغاواط في الساعة بحلول 2030.
ــــزودين اآلســـيـــويـــ ال كـــمـــا أن ا
: إذ تعـتـزم شـركة يـقـفـون متـفـرجـ
إنـفـيـجن إيه إي اس سي الـصيـنـية
إقــامـة شــراكـة مـع تـويــوتـا وريــنـو
إلنـشـاء مصـانع جـديدة لـلـبطـاريات
في بـريـطانـيـا وفـرنسـا. وفـتحت ال
جي شــــيم واس كــــاي اي (كــــوريـــا
اجلــنــوبــيــة) مــصــانع في بــولــنــدا
واجملـر فيمـا سي ايه تي ال  تنشئ

انيا.  مصنعا في أ
ويـقـول إريـد كيـرسـتـيـتـر احمللل في
شركة روالن بيرجيه في ظل الطلب
الــهـائل عــلى زيــادة حـجم اإلنــتـاج
ـصـنـعـ ثـمـة حتـد هـائل جلـمـيع ا
يـتــمــثل بـكــسـر هــيــمـنــة مـصــنـعي

البطاريات.
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