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واطنـ باإلجراءات ان (عـدم إلتـزام ا
الـوقائـية او أخـذ اللـقاح سـيؤدي الى
زيــادة أعـداد اإلصــابـات  وفـي حـالـة
فروضة  فاننا االلـتزام بالتعلـيمات ا
ــوقف الـيـومي ســنـشـهـد تــراجـعـا بـا
لـالصــابـات) وأضـــافت انه (الــشــهــر
ونأمل ـقبل سـيشهـد كمـيات اللـقاح  ا
ان يـزداد اإلقبـال علـيها  والسـيما ان
راكز الـوزارة وضعت خطة لـتوسيع ا
اخلــاصـة بــصـرف الــلـقــاح لـتـســهـيل
عــمـلــيـة الــتـطــعـيم وكل حــسب مـحل
ســــكـــــنه لـــــتــــقــــلـــــيل الــــزخـم عــــلى
ـستـشفـيات) مـشيـرة الى ان (نسب ا
ـتـلـق لـلـقـاح مازالت دون مـسـتوى ا
الـــطـــمــوح) مـــؤكـــدة (وجـــود تــوجه
لـتـسهـيل عـملـيـة أخذ الـلـقاح من اجل
ـــكن من تـــطـــعـــيـم أكـــبـــر عـــدد من 
ـا سـيسـهم ذلك في كـسر ـواطـن  ا
سـلسلـة انتشـار الوباء وتـفشيه ومنع
دخـــول أي سالالت وحتـــورات أخــرى
الـى الـــبالد). واوعـــز رئـــيس جـــهـــاز
مـكـافحـة االرهـاب الفـريق األول الركن
عــبـد الــوهـاب الــسـاعـدي  بــالـتــبـرع
رضى بـخـمـس حـقـنـة دواء لـعالج ا

ـــصــابــ بـــكــورونــا الـــراقــدين في ا
مـسـتشـفى الـشـفاء. وقـال بـيان تـلـقته
ـسـتـشـفى (الــزمـان) امس ان (مـديـر ا
عــبــد الــكــر عـلـي اعـرب عـن عـمــيق
أمـتـنـانهِ للـسـاعدي  بـعـد تسـلم حقن
ـصـابـ ـرضى ا الــدواء اخلـاصـة بـا

بالفايروس).
 وضــبــطت هــيـئــة الــنــزاهـة الــعــامـة
مــــــعـــــــاون صــــــيــــــدلـي في إحــــــدى
ــسـتـشــفـيـات احلــكـومـيــة اخلـاصـة ا
ـصــابـ بــكـورونــا بـعـد ــعـاجلــة ا
اخـــــتالسـه حـــــقن خـــــاصــــة بـــــعالج
. وقـالت الـهــيـئــة في بـيـان ــصـابــ ا
تــلـقـته (الـزمـان) امس ان (فـريق عـمل
من مـــديــريـــة حتــقـــيق الـــهــيـــئــة في
مـحافـظة نـينـوى تمكـن من ضبط أحد
الــعــامـلــ في  مــسـتــشـفـى الـشــفـاء
ـعـاجلـة مـصـابي كـورونا  اخلـاص 
الخـــتـالسه حـــقـــنـــاً خـــاصـــة بـــعالج
الـفـايـروس الـتي تـقـدر سـعـر الـواحـد
  وقــــيـــمـــتـــهـــا مـــنـــهـــا  300دوالر 
اإلجــمــالــيــة اكــثــر من  178مــلــيــون
ديـنار). وبدأت إمـارة أبوظبي بـتلقيح
وافقة الـسائح بشكل مـجاني بعد ا

عـــلى تــطــعـــيم كل الــذين يـــحــمــلــون
ـديــنـة. واكـدت تــأشـيـرة دخــول إلى ا
مـجمـوعة دوائـية حـكومـية كـوبية ان
الـلّقـاح التـجريـبي أبداال الـذي يطوره
ـكـافـحـة كـورونا  أحـد مـخـتـبـراتـهـا 
28 أظـــهــر أنه فـــعــال  بــنـــســبــة 92
ئة. وقالت مـجموعة بيـوكوبافارما بـا
الــتـي يــتــبع لــهــا مـــركــز الــهــنــدســة
الـوراثيـة والتـكنـولوجـيا احلـيوية إنّ
(أبــداال الـلّــقــاح الـذي يــطـوره مــركـز
الـهـنـدسـة الـوراثـيـة والـتـكـنـولـوجـيـا
احلــيـويــة يــظـهــر فـعــالــيـة بــنـســبـة
ـئـة بعـد ثالث تـلقي ثالث  92.28 بـا
ـرحـلـة جـرعـات). وبـلغ هـذا الـلّـقاح ا
الـنهائيـة من التجارب الـسريرية ومن
ـتـوقع أن يـحصـل في أواخر الـشـهر ا
ــقـبل عـلى اجلــاري أو مـطـلـع تـمـوز ا
تـــرخـــيـص رســـمي من الـــســـلـــطـــات
الـكـوبيـة بـاستـخـدامه. واجرت الـهـند
ألول مـــرّة جتــــارب لـــتـــســـلـــيم حـــزم
بـواسطة طائـرات مسيرة عـلى مسافة
ـا يــتـيح عــشـرات الــكـيــلـومــتـرات 
مـستـقبال إرسال أدويـة ولقـاحات ضد
كورونا إلى مناطق نائية من البالد. 

Íb d  l U  —«b ≈

…—uD ù« …—u  qL  

w{«— bL √ 

تــسـويق مـحـصــول احلـنـطـة.وقـال
ـتـظاهـرون إن (خـطوة االعـتـصام ا
جــاءت نـتــيـجــة عـدم الــتـزام وزارة
وسم التجارة بصرف مستحقات ا
ــاضي) واشــاروا الى الــشــتــوي ا
(اســتــمـرارهم  بــاالعــتـصــام حلـ
ـطـالب الــتي تـشـمل دعم حتــقـيق ا
الـواقع الزراعي بشـكل عام وتمك

ارسـة دورهم دون الـفالحـ مـن 
مــعــوقــات). كـمــا تــظــاهــر عـدد من
يمونة ـزارع من سكنة قـضاء ا ا
وارد ونـاحيـة السالم أمـام دائرة ا
حافظة مـيسان احتجاجا ـائية  ا
ـياه ومـنـعهم عـلى اسـتمـرار شح ا
من زراعـة الشلب للموسم الصيفي
ـــتــــظـــاهـــرون احلــــالي. وطـــالـب ا
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أعــلــنت وزارة الــتــربــيــة ضــوابط
الـــتــرشــيـح لــدخــول االخـــتــبــارات
الـتـشـخيـصـيـة للـقـبـول في مدارس
ــوهــوبــ لــلــعـــــــــــام الــدراسي ا
 2021- 2022  لــــلــــصف الــــرابع
االبـــــــــتـــــــــــدائـي والـــــــــصف االول

توسط. ا
ـشـرف العـام عـلى مدارس وقـالت ا
ـــوهـــوبـــ في الـــعـــراق وصــال ا
مـحمـد جبـر في بيـان صحفي  إن
(ضـــوابط الــتــقــد عـــلى مــرحــلــة
حافظات بغداد الـرابع االبتدائي 
واالنـبار والنجف االشرف ونينوى
ومـيسـان والبصـرة وذي قار تنص
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وقـعت اشـتـبـاكـات بـ فـلـسـطـيـنـيـ
ومـــســتـــوطـــنــ يـــهـــود والــشـــرطــة
اإلســرائـيــلـيــة في حي الـشــيخ جـراح
بـالــقـدس الـشـرقـيـة الـذي كـان نـقـطـة
نـــــــــــــــــزاع خــالل األشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــر
ـــاضـــيــة.واســـتـــخــدمت الـــشـــرطــة ا
ـسـيل لـلـدمـوع اإلسـرائــيـلـيـة الـغـاز ا
ـــــيـــــاه والـــــرصــــاص وخـــــراطـــــيم ا
االسـفنجي ضد فلـسطينيـ محتج

بـتـحـديـد مـصـيـر اخملـتـطـفـ وفي
مـــــــــقـــــــــدمــــــــــتـــــــــهـم ســـــــــجـــــــــاد
الــعـراقي).واســتـهــدف مـســلـحـون
مـــجــهـــولــون مـــنــزل الـــنــاشط في
تـظاهرات النـاصرية فالح الزيادي
بــعـبـوة صـوتـيــة في قـضـاء سـوق
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عـلى إخالء مـحتـمل للـعديـد من األسر
الـتي عـاشت هـنـاك منـذ عـقـود.وكانت
الـقـضـيـة عـامال رئـيـسـيـا في تـصـاعد
التوترات التي أدت إلى نشوب صراع
اضي فـي قطـاع غـزة.وقالت الـشـهـر ا
وكــالــة األنـــبــاء الــفــلــســطــيــنــيــة إن
مـستـوطنـ اعتـدوا ليل االثـن على
أهــــــالي احلـي واعـــــتـــــقـل جـــــنـــــود
إســرائـيــلـيــون شـابــ وأصـابـوا 20
مــــــواطــــــنــــــا خالل تــــــفــــــريــــــقــــــهم
األهـالي.وأضافت الـوكالة أن عددا من
سكان احلي أفاد
بـأن مـستـوطـن
ـنازل هـاجـمـوا ا
بــــــاحلـــــجـــــارة
بــــحــــمـــايــــة من
الـــــــــــــقـــــــــــــوات
اإلســـرائــيـــلــيــة
"األمــــــــر الـــــــذي
تـسـبب في حـالة
مــن الـــــــــــــــرعـب
خــــــــاصـــــــــة في
صـــــــــــــفــــــــــــوف

األطـفـال".ونـقـلت الـوكـالـة عـلـى لـسان
ـسـتوطـن عـدد من سـكان احلي أن ا
"أحـرقوا مـنزل عـائلة الـقاسم ومـنعوا
الـشـبـان من إخـماد الـنـيـران في ح
ــعــدني أطـــلق اجلــنــود الـــرصــاص ا
ــطـاط وقــنــابل الــصـوت ــغــلف بــا ا
ـسيل لـلدموع بـكثـافة صوب والـغاز ا
ـــواطـــنــ واعـــتـــدوا عــلـى آخــرين ا
ـقابل بـالضـرب وبغـاز الفـلفل".وفي ا
أفــادت وسـائـل إعالم إسـرائــيـلــيـة أن
عـددا من احملتج الفلسطين هاجم
منازل بعض السكان اإلسرائيلي في
احلي بـاحلـجـارة.كـما أفـادت الـشـرطة
اإلسـرائــيـلـيـة بـأن امـرأة أصـيـبت في
رأسـها من قـبل محتـج فلـسطيـني
كـــانــوا يـــلـــقــون احلـــجــارة بـــاجتــاه
مـــنــزلـــهـــا.وقــعت اشـــتـــبــاكـــات بــ
فــلـســطـيـنــيـ ومــسـتــوطـنــ يـهـود
والـشرطة اإلسرائيـلية في حي الشيخ
جراح بالقدس الشرقيةوذكرت جمعية
الـــهالل األحـــمــر الـــفــلـــســطـــيــني أن
طــواقـمــهـا الــطـبـيــة تـعــامـلت مع 20
إصــــابــــة جــــراء اعــــتــــداء الــــقــــوات
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حـــددت وزارة الـــنـــفـط يـــوم االحــد
ـــقـــبل مـــوعـــدا لـــفـــتح الـــنـــافــذة ا
االلــكـتــرونـيــة اخلـاصــة بـتـشــغـيل
الـقـود واالجراء الـيومـي من ذوي
االخـتــصـاصـات الـهـنـدسـيـة. وقـال
بـــيـــان تـــاقــاه (الـــزمـــان) امس انه
(استناداً  الى قرار مجلس الوزراء
رقم  192 لـلـعـام اجلاري  وبـهدف
تـسـريع االجـراءات االداريـة  تـقرر
ان يــكــون مـوعــد الـتــقــد لـلــعـمل
بـــــصـــــفـــــة اجـــــر يـــــومـي من ذوي
االخــتــصـاصــات الـهــنــدسـيــة يـوم
ــــوعـــد ــــقـــبـل بــــدال من ا االحــــد ا
الـــســابق الـــذي حــدد في االول من
ـقـبل  وســيـكـون الـتـقـد تــمـوز ا
ـوقع االلــكــتـروني لــلـوزارة عــبــر ا
 oil.gov.iq وعـــــــــــلـى الـــــــــــرابـط
االلــــكـــتــــروني الــــذي ســــوف يـــتم
االعـالن عــــنه بــــالـــــتــــاريخ اعاله 
ـــدة اقــصــاهــا عـــشــرة  ايــام من و

تاريخ نشر الرابط االلكتروني).
وكـــان اجملــلس قـــد قــرر الـــســمــاح
لــلـــشــركــات الــنــفـــطــيــة الــرابــحــة
بــتــشـغــيل االجــراء الـيــومــيـ من
االخـتصـاصات الهـندسـية والفـنية

وفق االعالن التنافسي الشفاف.
فـيما أعلـن رئيس هيئة رعاية ذوي
االعـاقة واالحـتياجـات اخلاصة في
وزارة الـعمل والشؤون االجتماعية
عـصـام عـبد الـلـطيف الـتـمـيمي عن
اطـالق الدفـعـة الـسـادسـة من راتب
ـتفـرغ لـلشـهـر اجلاري في ـعـ ا ا
بـغداد واحملافـظات. وقال الـتميمي
في تصريح امس انه ( بتوجيه من
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فــكـكت الـقـوات االمـنـيـة  شــبـكـة تـقـوم
بـتهـريب اآلثار بعـد ضبط كـتاب ألحدى
الــــديــــانـــات الــــســــمـــاويــــة بــــحـــوزة
اعـضـائهـا.وذكـرت خلـيـة االعالم االمني
فـي بــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(قـطـعـات الـلـواء  15وبـعـمـلـيـة نـوعـيـة
تـمكـنت من القـاء القـبض على عـصابة
لـــتــهـــريب االثـــار مــكـــونــة من اربـــعــة
) مشيرا الى (ضبط كتاب أثري متهم
يــــــــعـــــــود ألحــــــــدى الــــــــديــــــــانـــــــات
الــســمــاويــة).وشــرعت مــفــارز شــرطــة
بـغـداد بـحـمـلـة امـنـيـة لـتـامـ منـاطق
.وذكـرت ـواطـنـ الـعـاصـمـة وحـمـايـة ا
وكـالة الوزارة لشؤون الـشرطة في بيان
امـس ان (قـيــادة شـرطــة بــغـداد نــفـذت
حـملة مسح لشوارع العاصمة من خالل
اســتـخـدام مـفـارز الـكالب الــبـولـيـسـيـة

لــغـرض تـفــتـيش الــفـضـاءات الــفـارغـة
والــســـاحــات والــعــجالت والــدراجــات
ـنـاطق السـكنـيـة والتـجاريـة واالزقة وا
والشوارع) واضـاف ان (احلملة تهدف
ـسؤولـية بـشـكل كامل لـتـأم قـواطع ا
.( ـومة احلمـاية الالزمة للـمواطن ود
وتـمكـنت مفـارز مديـرية مـكافـحة اجرام
ة تـسليب عـجلة بـغداد من كـشف جر
مـقـترنـة بالـقتل. واوضح بـيان امس ان
(مـفارز مـكتب مـكافحـة اجرام الـنهروان
ـة تسليـب عجلة تـمكنت من كـشف جر
نـوع دوج جارجر وقتل سائقها بأطالق
الــنــار عـلــيه ورمي جــثــته عــلى جـانب
الـطريق) الفـتا الى (تـشكـيل فريق عمل
ــعـلـومـات مــخـتص لـلــتـحـري وجـمع ا
صـادر التي اسـهمت ومـقـاطعـتهـا مع ا
بــالـتــوصل الى هــويـة اجلــاني  ولـدى
ـتــهم اعـتـرف صـراحـة الــتـحـقـيق مع ا
ـة تسـليب الـعجـلة واطـالق النار بـجر

عــلى اجملــنى عـلــيه بــواسـطــة الـسالح
ورمـي جثـته) وتـابع انـه (جرى تـدوين
ـتــهم وتــصـديــقــهـا قــضـائــيـا اقــوال ا
بـاألعتراف  حـيث قرر قاضي الـتحقيق
ــادة 406 من تـــوقــيـــفه وفق احـــكــام ا
ه الى الـقضاء قـانون الـعقـوبات وتـقد
لـيـنال جـزائه العـادل). وضـبطت مـفارز
االسـتخبارات العسكـرية عبوات ناسفة
وهـــــدم وكــــريـن جملـــــامــــيـع داعش في
مـنـطقـتي الـكرمـة والـنبـاعي. .وأخـمدت
دني حريقا اندلع فـرق مديرية الدفـاع ا
ـنـطــقـة الـدورة. فـي سـوق اآلثـوريــ 
دني واكـد بيـان امس ان (فرق الـدفاع ا
اسـتنفـرت مراكزها إلخـماد حريق نشب
البس في 17 مــــحـالً لــــلــــعــــطـــــور وا
ــفــروشــات واالجــهــزة الــريــاضــيــة وا
الـكهـربائيـة وانقـاذ نحو 90 مـحال اخر
داخل السوق) مـبينا ان (الفرق تمكنت
من تـطويق الـنيـران كما جـرى اسعاف

) وتـابع الـبيان واطـن مـوقعـياً احـد ا
ان (قــرق االطـفـاء طـوقـت حـريـقـا داخل
قـــاعــة دراســيـــة في كــلـــيــة الــتـــربــيــة
األســاســيــة في مــنــطــقــة ســبـع ابــكـار
وابـعدت خطر النيران عن اروقة الكلية
وانـهت احلـادث دون تـسجـيل اصـابات
ـاديـة) بــشـريـة مع حتـجــيم االضـرار ا
مـؤكــدا ان (سـبب احلـادث كـان نـتـيـجـة
عــطب كـهــربـائي داخل نــقـطـة تــشـغـيل

جهاز التكييف). 
وفـي الـنـجف  ســيـطـرت فــرق االطـفـاء
عـلى حريق نـشب داخل عدد مـن مكاتب
بيع اخلضار وشاحنات براد عدد اثن
في عـلوة احملـافظـة.  واشار الـبيان الى
ان (الــــفـــرق طـــوقـت احلـــادث وعـــزلت
الـنيـران ومـنعت اتـساع الـسنـتهـا التي
كـادت ان تلتهم مكاتب العلوة بالكامل 
حـــيث انـــهت احلـــريق دون تـــســـجــيل

اصابات او خسائر).

عادل الركابي

لـلـصف اخلـامـس االبـتدائـي لـلـعام
الــــــــــــــــدراسـي 2019-2020). مــن
جــهــتـهــا ذكــرت الـوزارة الــيـوم ان
(بـــاب الـــتـــقـــد ســـيـــكـــون عـــبـــر
االسـتــمـارة االلـكـتـرونـيـة اخلـاصـة
بـكل محافظة وستقوم هيئة رعاية
ـــــــوهـــــــوبـــــــ بـــــــإطـالق روابط ا
االستمارات اخلاصة بالتقد على
االخـتـبارات الـتشـخيـصـية لـلقـبول
ـــوهـــوبـــ لـــلـــعـــام فـي مـــدارس ا
الـــدراسي  2021- 2022 لـــلــصف
الـــرابع االبـــتــدائـي والــصف االول
ــتــوسط عــلــــــــــمــاً ان الــتــقـد ا
ـوافق ســوف يـبـــــــدأ يـوم االحـد ا
6/27/ 2021 ويـنـتهي لـغايـة يوم

صادف 2021/7/24. السبت ا

عـلى حصـول التـلمـيذ عـلى درجات
ال تــــقل عن 10/ 10لـــكل مـن مــواد
الــعـــلــوم والــريــاضـــيــات والــلــغــة
الـعـربـيـة للـصـفـوف االول والـثاني

والثالث االبتدائي).
وأضـافت جبـر ان (التـقد لـلصف
ـــتـــوسـط لـــلـــمـــحـــافـــظــات االول ا
مــيـسـان ذي قـار يـتــطـلب حـصـول
الـــطــالب عـــلى درجـــات ال تــقل عن
ئة  لـكل من مادتي الـعلوم 100 بـا
جموع عام ال يقل والـرياضيات و
عـن  485 لــــــلـــــــصف الــــــســــــادس
االبـتـدائي لـلـعـام الدراسي 2020-
2021 وحـــصــــول الـــطـــالب عـــلى
ـئـة لــكل درجــات ال تـقل عن 97 بــا
مـن مـادتي الــعـلــوم والـريــاضـيـات

ـــائـــيـــة  (بـــإطـالق حـــصـــصـــهم ا
والســـيــــمـــا ان ذلك احلق الـــضـــرر
وأن ــــــواشي  ــــــزروعـــــات وا بــــــا
ا اجلـفاف طـال معـظم أراضيـهم 
ــــيـــاه عـــبـــر دفــــعـــهم الـى جـــلب ا
احلـوضـيات). كـما شـهـدت ميـسان
وقــفــة احـتــجــاجـيــة الســرى حـرب

اخلليج للمطالبة بإنصافهم. 

اإلســــــرائـــــيـــــلــــــيـــــة عــــــلى أهــــــالي
ــسـتــوطـنـ احلـي.وأشـارت إلى أن ا
ألـقـوا احلـجـارة عـلى سـيـارة إسـعاف
تـابـعـة لـهـا بـيـنـمـا اسـتـهـدفت قـوات
إســرائـيــلـيــة سـيــارة إسـعــاف أخـرى
ـيـاه بـشـكل مـباشـر.في لـلـجـمـعـيـة بـا
غــــضــــون ذلـك وصل صــــبــــاح يــــوم
الـــثالثـــاء وفــد مـن االحتــاد األوروبي
إلى قـطاع غزة عـبر معبـر بيت حانون
ايــرز مع اجلــانب اإلســرائــيــلي.وقـال
مـصـدر موثـوق لبي بي سي إن الـوفد
ســيــلـتــقي بــقــادة حـركــة حــمـاس في
مــســعى أخــيــر من أجل الــعــمل عــلى
تـثبـيت اتفاق وقف إطالق الـنار ومنع
تـدهـور الوضع ال سـيـما بـعد اإلعالن
يــوم االثــنــ عن فــشل الــلــقــاء الـذي
جـــرى بـــ احلـــركـــة ووفـــد من األ
ـتحـدة.وكان يحـيى السـنوار رئيس ا
ـكـتب الـسـياسي حلـركـة حـماس في ا
قــطـاع غــزة قــد وصف الـلــقـاء بــوفـد
ــثال في مـبــعـوثـهـا ــتـحـدة  األ ا
لـعمـلية الـسالم في الشرق األوسط بـ
"الـــســيئ لــلـــغــايــة وعـــدم اإليــجــابي

مــطــلــقــا" وأنه ال تــوجــد بــوادر حلل
األزمـة اإلنــسـانـيـة في الـقـطـاع وبـأن
إسـرائيل حتاول إبتـزاز الفلسـطيني
في قــضـيــة الـتــخـفـيـف من احلـصـار
عـلى حـد تـعـبـيـره.وقـال الـسـنـوار في
ثلي تصريح له عقب اللقاء: "أبلغنا 
ـتـحـدة بـأنـنـا نـرفض االبـتـزاز األ ا
اإلسـرائيـلي ولقـاؤنا معـهم كان سـيئا
ـطلق ونحن لـلغايـة وغير إيـجابي با
ســنـعــقـد إجـتــمـاعــا مع كـافــة الـقـوى
الــفــلــســطــيــنــيــة لــنــقــرر خــطــوتــنــا
صادر احمللية الـتالية".وقالت بعض ا
ــتـــحــدة جـــاء حــامال إن وفـــد األ ا
رسـالة من اجلانب اإلسرائـيلي لقيادة
حـركـة حمـاس في غـزة مفـادها أنه لن
ـعـابر يـتم تـخـفـيـف احلصـار وفـتـح ا
ــســاعــدات ــنـح وا وإدخـــال أمــوال ا
الـدولية وخاصة القطرية وما يتعلق
بـاإلعـمـار إال بـعـد الـكـشف عن مـصـير
اجلــــنـــود اإلســــرائــــيـــلــــيــــ الـــذين
حتـتـجـزهـم احلـركـة وهـو األمـر الذي
لف تـرفضه حماس وتطالب بفصل ا

عن بعضهما.
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الـشيـوخ. وقال مصـدر في تصريح
امـس ان (االنفجار تـسبب بأضرار
ـنزل دون تسجيل مـادية بواجهة ا
خـــســائــر بـــشــريــة). بــدوره  اكــد
مـــــروان الـــــوزني وهـــــو شــــقـــــيق
الــنــاشط الــذي اغــتـيل فـي كـربالء
ـاضي انـه  االعــتـداء الــشــهــر ا
عـــلى خــيــمـــة ام الــشــهـــيــد ومــنع
نـصبها للمرة الثالثة على التوالي
امـام مـحـكمـة كـربالء.وقـال الوزني
فـي تـــصــــريـح امس ان (الــــقـــوات
أالمـنية قامت باالعتداء على خيمة
ام الـشــهـيـد ايـهـاب ولم يـسـمـحـوا
بــنـصــبـهــا لـلــمـرة الــثـالــثـة). وفي
الــبــصـرة  طــالب مــعـلــمـو قــضـاء
الـــســلـــطـــات احملـــلـــيــة الـــزبـــيـــر 
بـاإلسـراع في إجراءات تـخـصيص
قـطع األراضي لـلمالكـات الـتربـوية
والـتــعـلـيـمـيـة.وقـالـوا في احـاديث
الكـات الـتربـوية امـس إن (اغلب ا
ومــــنــــهـم من تــــمـت إحــــالــــته الى
الــتـقـاعـد لـم يـحـصـلـوا عـلى قـطع
أرض سـكنـية) مـطالـب احلـكومة
بـ(ضـــــرورة االهـــــتــــمـــــام بـــــهــــذه
الـــشـــريــحـــة وشـــمــولـــهـــا بـــقــطع
ــــعـــــلــــمــــون  األراضي) ودعـــــا ا
مـحـافظ الـبـصرة اسـعـد الـعـيداني
الـى (اإلســـــــــــراع بــــــــــإجــــــــــراءات
الـــتـــخــصـــيص وشـــمـــول جـــمــيع
وظفي الدوائر ستحق أسوة  ا
والـشـرائح األخرى) الفـت الى ان
(هناك أعدادا من التدريسي تمت
إحــــالــــتــــهم الى الــــتــــقــــاعـــد دون
حــصـولـهم عـلى هــذا االسـتـحـقـاق
عـــــزا ـــــشــــــروع). من جـــــانــــــبه  ا
قــائـمـمـقـام الـقــضـاء عـبـاس مـاهـر
(ســـــبب تـــــأخــــيـــــر تــــوزيـع قــــطع
األراضـي للـمالكـات التـربـوية  الى
الـــتــوقــيــتـــات الــزمــنــيـــة من قــبل
وجب قـانون الـتخـطيط الـدوائـر 
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نــظم الــعـشــرات من ذوي شــهـداء
تــــظـــــاهــــرات تــــشــــرين  وقــــفــــة
احتجاجية امام محكمة استئناف
مـــحــافــظــة ذي قـــار لــلــمـــطــالــبــة
ــحـاســبـة قــتـلــة عـضــو احلـراك
الـــــشــــــعـــــبي ايــــــهـــــاب الـــــوزني
تظاهرين االخرين فيما احتج وا
الــعـشــرات من مـعـلــمي مـحــافـظـة
الـــبـــصــرة عـــلى عـــدم شـــمـــولــهم
بـتوزيع االراضي الـسكنـية . وقال
شــهــود عــيــان ان (الــعـشــرات من
امـهات واخوات شهـداء تظاهرات
الـنـاصـريـة جتـمـعن وهن يـحـمـلن
صـــور ألبـــنــائـــهن وذويـــهن امــام
مــحــكــمــة اســتــئــنــاف احملــافــظـة
لــلــمــطــالـبــة بــالــكــشف عن قــتــلـة
ـتـظـاهـرين) واشـاروا الــوزني وا
الـى ان (الوقـفـة طـالـبت احلـكـومة

 fI  ∫ ¡«u _«

…—«d(« ÷UH ≈Ë dI
الوسطى والشمالية واستقرارها
نطقة اجلنوبية دون تغيير), في ا
وأضـــــاف ان (درجـــــات احلـــــرارة
ــنــطــقـة سـتــشــهــد ارتــفـاعــا في ا
الـــوســـطى يـــوم غـــد اخلـــمـــيس 
ـنـطقـت وتبـقى علـى حالـها في ا
الشـمـالـيـة واجلـنـوبـيـة واألجواء
تكون صافـية مشمسـة مع تصاعد
الغبار جنوبا) ,وتابع ان (درجات
ناطق كافة احلرارة سترتفع في ا
خالل يــومي اجلـــمــعـــة والــســبت

 .( قبل ا
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 تـوقـعت الـهـيــئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لــوزارة الــنــقل  ,ان يــكــون طــقس
ـنـاطق كـافـة الـيـوم االربـعـاء في ا
صـــحـــوا وانـــخـــفـــاض بـــدرجــات
احلرارة. وقـالت الـهـيـئـة في بـيان
تـلــقــته (الــزمـان) امـس ان (طـقس
اليوم االربعاء سيكون صحوا في
ـنـاطق كـافـة مع انـخـفاض قـلـيل ا
ــنـطـقـتـ بـدرجـات احلـرارة في ا
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أعــربت وزارة الـصـحـة والــبـيـئـة عن
ـواطـن بـشـكل أكـبر أمـلـهـا بإقـبـال ا
ـضـادة عـلـى الـتـطـعـيم بـالـلـقـاحـات ا
قبل الذي لـكورونا خالل شهر تـموز ا
راكز اخملصصة سـيشهد وفرتها في ا
 مـؤكـدة تسـجـيل اكثـر من سـتة االف
اصـابـة وشـفـاء  5039حـالـة وبـواقع
ـــوقف  25وفــــاة جـــديـــدة. واشــــار ا
الذي اطـلـعت عـليه الـوبـائي الـيـومي 
(الــزمـان) امس الى ان (الــفـحـوصـات
اخملـتــبـريـة الـتي اجـرتـهـا مـخـتـبـرات
الــوزارة حلــاالت مـشــتــبه اصـابــتــهـا

بـالفايـروس بلغت  49 الـفا  حيث 
رصـــد  6003 اصـــابـــات في جـــمــيع
احملـافـظـات) مـؤكـدا ان (الـشـفـاء بـلغ
 5039 وبــواقع  25 وفــاة جــديــدة)
ــوقف الـى ان (اكــثــر من 25 ولـــفت ا
الـف شـخص تــلـقـى جـرعــات الـلــقـاح
ـنـتـشرة ـضـاد في مـنـافذ الـتـلـقيح ا ا
في بـغداد واحملـافظـات). من جهـتها 
قـــالـت عــضـــو الـــفـــريـق االعالمي في
الــوزارة ربى فالح في تـصـريح امس
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الـــوزيـــر عــادل الـــركـــابي اكـــمــلت
تـعلـقة الـهـيئـة جمـيع االجـراءات ا
ـــتــــفـــرغ ـــعــــ ا بــــاطالق راتـب ا
لــلـمـسـتــلـمـ ســابـقـا بـاســتـثـنـاء
ـتـراكم الــلـذين اســتـلـمــوا رواتب ا
نــتــيــجــة خــطــأ حــســابي ولم يــتم
اســـتــرجـــاعــهــا) مـــشـــيــرا الى ان
(الـهيـئة سـتوقف راتـبهم احـترازيا
ـبــالغ كـامــلـة) حلــ اسـتــرجــاع ا
ـســتـفـيـديـن الى (الـتـوجه داعــيـا ا
ستحقات ـنافذ الصرف الستالم ا
ـالــيـة ضـمن الـدفـعـة الـسـادسـة). ا
الى ذلك حدد مصرف الرافدين مدة
تـــســــديـــد قـــروض الـــتــــمـــويل من
الـبحوث العلمية للطلبة واالساتذة
والـبــاحـثـ في الـدراسـات الـعـلـيـا
لـلـجـامـعـات احلـكـومـيـة واالهـلـيـة.
ــصــرف في بــيـــان تــلــقــته وذكـــر ا
(الـــزمــان) امس ان (مـــدة تــســديــد
قـرض 5 مـالي ديـنـار تـكون خالل

  .( عام

ايهاب الوزني

احلــضــري الــذي يــنص عــلـى مـدة
إعـالن ال تقـل عن شـهر) مـبـيـنا ان
قبـلة ستـشهد تـوزيع نحو ـدة ا (ا
الــفـ قـطـعـة ارض ســكـنـيـة لـهـذه
ـثــنى  اعــتــصم ـالكـات). وفـي ا ا
الــعـشــرات من مــزارعي احملـافــظـة
أمـام سـايـلـو الـسـمـاوة لـلـمـطـالـبـة
ــالـيـة عن ــسـتـحــقـات ا بــصـرف ا

ÂUB∫ ذوو شهداء يعتصمن امام محكمة استئناف ذي قار امس «

œUL∫ فرق االطفاء تخمد حريقا في علوة لبيع اخلضار بالنجف «



dF÷∫ عدد من متابعي االصدارات اجلديدة يتوافذون على معر الكتاب

d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

 wÝUO « bNA*« w  d³ _« –uHM « VŠU  w³FA « bA(«

ـيــة انــتــهت دار نــشــر عــربــيــة وعــا
االثــنــ فــعـــالــيــات مــعــرض بــغــداد

وبـــعــــرض فـــاق عــــشـــرات اآلالف من
ـشـاركة أكـثـر من 450 الـعـنـاوين و
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{ بـــغــداد (أ ف ب) - حتــوّل احلــشــد
الـشـعـبي خالل الـسنـوات األخـيرة الى
ـــــــكن الـالعـب األســــــاسـي الـــــــذي ال 
جتـاوزه في الـعراق وفق خـبراء: فـهو
ان يـحـظى بثـاني أكـبر كـتـلة فـي البـر
ليارات الدوالرات ـكنه التصـرف  و
لك قوة عسكرية وجنح مرة أخرى و
ــشــهـد أخــيــرا في إثــبــات حتــكــمه بــا

السياسي.
ـتـشدد وقـد يـشـكّل انـتـخـاب احملـافظ ا
ابـراهيم رئيسي رئيـساً إليران اجلمعة

دفعا جديدا للحشد. 
وقـــد اعــتـــبــر الــقـــيــادي فـــيه أبــو آالء
الــوالئي فــوز رئـيــسي "تــهــنـئــة لــنـهج
ةً للتـطبيع والذل".وفي ـقاومة وهـز ا
دلـيل علـى تعاظـم نفوذه جنـح احلشد
مـؤخـراً بـاحلـصـول عـلى إطـالق سراح
ــتــهم الــقـــيــادي فــيه قــاسم مـــصــلح ا
بـعالقته بـاغتـيال نـاشطـ بعـدما قال
الـقـضاء إن ال أدلـة كافـية تـدينه وسط
ـــؤيـــدين خـــيـــبـــة أمل الـــنـــاشـــطـــ ا

وقراطية. للد
ويقول الباحث ريناد منصور من مركز
"تــشـــاتــام هــاوس" لألبــحــاث لــوكــالــة
فـرانس بـرس إن احلشـد وهـو حتالف
مـؤلف من فـصائل مـسـلحـة تأسس في
حـزيـران 2014 و دمـجه فـي تشـرين

اتــهم بــاغـتــيـال نــاشط آخـر هــو فـاهم
.وبات عناصر الـطائي من كربالء أيضاً
احلـشـد مـوجـودين في جـمـيع مـفـاصل
الـقوات األمنية وفق مـا يقول مسؤول
عــراقي كــبـيــر لـفــرانس بـرس لــدرجـة
أنهم "لم يعودوا يخشون" تلك القوات.
ويـــضــيف الـــضــابط الـــذي طــلب عــدم
ـسألة الـكشف عن هـويته حلـساسـية ا
ـنـضـويـة حتت ـسـلـحـة ا "الـفــصـائل ا
احلــــــشـد تـعمل عـلى تـفـكيك مـا تـبقى
مـن اجلــــــــيـش مـن أجـل إضــــــــعـــــــــافه
وتــفـتــيـتـه" و"لـكن ال يــزال هـنــاك عـدد
قـــلــيل مـن الــقـــادة اخملــلــصـــ الــذين
يـــحـــاولـــون الـــصــمـــود في وجـه هــذه

احملاوالت".
ونــتــيــجـة لــكل ذلك لـم تـعــد الــقــاعـدة
الـشعبية للحـشد التي حلّ بفضلها في
ـان بعد تـشكيله ـركز الثـاني في البر ا
أول قـائـمـة انتـخـابـية في االنـتـخـابات
الـتشريعية لعام 2018 هي طريقه الى

السلطة والنفوذ.
وتقدّر مصادر سياسية في احلشد بأن
قرّرة قبـلة ا نـتيجـته في االنتخـابات ا
فـي تــشــرين األول/أكــتــوبــر ســتــكــون
ـــرة الـــســـابـــقــة. إذ يـــأتي أســـوأ من ا
االســتـحـقـاق بـعــد ثـورة تـشـرين األول
2019 حـيـنمـا تظـاهر مـئات اآلالف من

اليجوز الحد ان يحذف فكرة.يكتبها كاتب سياسي معلوم معروف.
ـنع اي عراقي ان يـكـون رئيـسا لـلوزارة اذا تـوفرت فاقـول ليس بـالدسـتـور ما 
فيه الـشروط.وهذه مهمة او وظيفة مثـل باقي الوظائف وال نظن ان مرجعا بحجم
االمام الـسيسـتاني سيـعترض اذا تـولى عراقي غـير شيـعي رئاسة الـوزارة.فهو
افـضـل من شـيــعي نــاشئ ومـتــردد وامي وال تــاريخ ســيـاسي او شــعــبي يـدعم

ترشيحه لقيادة احلكومة.
ن يرشح هزيال شيعيا مكان مجرب سني.  وليست القاعدة الشيعية 

ان العـراق ليس لـبنـان.في تاريـخه وحـجمه  وتـركيـبته وثـرائه وال تصح الـتجـربة
اللبنانية ان حتتذى.النها خاصة بلبنان دون غيره..

ان التجربة الهندية اصلح واجنح.وافضل للعراق من اي جتربة اخرى.
وهي التي تـسعى وقـد سعت وجنـحت ببـناء دولة تـتشـكل من عديـد سكـاني غير

قراطي العادل متماثل.عندما جلأت للحل الد
عـلى الــعـراق ان يـشــكل هـيــئـة ســيـاســيـة.وقـانــونـيــة تـدرس الــتـجـربــة الـهــنـديـة
وجناحـاتها.وتـزور الهـند وتسـتقـدم خبـراء دستوريـ من الهـند .وانـا اكتب هذا

تسيد ولم يصبح سيدا. اذا يفكر الطرف ا قترح اعلم  ا
. والـعلـماء .وذوي اخلـبرة حتى ال يـأتي يوم يـصـبح فيه اجلـاهل قائـدا لـلوطـنيـ

والنضال.
لكي الشهيدكان رئيس احملاكم الدستورية في العراق ا
 مـسـيـحـيـا من رجـال الـقـانـون.اتـذكـر ان اسـمـه انـطوان

شهور فكتور شماس. شماس.والد.طبيب االسنان ا
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بـنـجـاح وحتت شــعـار الـكـتـاب وطن
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الــثـاني 2016 مـع الـقـوات الـنـظـامـيـة
"لـــيس حــالـــة شــاذة بـل هــو مـــقــيــاس
لـسـلـوك الـسـلـطـة في الـعـراق".ويـشـرح
الـباحث أن "أهداف احلـشد هي نـفسها
أهـداف جـميع األحـزاب الـسيـاسـية في
الـــــعــــراق وهي أن يـــــصــــبـح الــــقــــوة
الـسياسـية األولى في نظـام يسمح في
ظلّ غـيـاب سـيـادة الـقانـون احلـقـيـقـية
بـالوصـول إلى السـلطـة بدون أن يـكون
عــرضـة لــلــمـحــاسـبــة أمـام الــشـعب أو

ؤسسات". ا
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ويـعـتـبر مـنـصـور أن اإلفـراج عن قاسم
مــصـلح بـعــد أسـبــوعـ عـلى تــوقـيـفه
بـشــبـهـة تـورطه في اغـتـيـال نـاشـطـ

"يــظـهــر مـدى عــمق صالت احلــشـد في
الــــدولــــة حــــتـى أن صالتـه أعــــظم من
صـالت رئــــيس الــــوزراء" مــــصــــطــــفى
الـكاظـمي الذي يـقدّم نـفسه كـمدافع عن
نـاشطي "ثـورة تشرين" دون أن يـتمكن
حـتى اآلن مـن مـحـاسـبة قـتـلـتـهـم.وكان
مـــصـــلح أوقف في 26 أيـــار بـــشــبـــهــة
اغـتيـال النـاشط إيهـاب الوزني رئيس
تنسيقية االحتجاجات في كربالء الذي
كــان يـحــذّر مــنـذ ســنـوات من خــطـورة
ــســلــحـة وأردي هــيــمــنــة الـفــصــائل ا
بـرصــاص مـسـلّـحـ أمـام مـنـزله. كـمـا

بيروت
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ـيزات جـعلـته قبـلة لدول تـلكه هـذا البـلد من  كن لـبلد  بـتأريخ الـعراق ومـا ال
احمليط واخلـليج  ان يـكـون حاضـرهُ اسوأ من مـاضيه   إال اذا فـقدنـا مقـومات
بني على حفظ احلقوق  ضمن اطار الوطن .. أدارة الدولة والتوافق السياسي ا
ـنح األقلية نح االغلبـية احلكم  لكـنهُ بنفس الوقت  قـراطي  ـشروع الد نعم ا
ـشاركـة بـادارة الدولـة واحلـصول عـلى حـقوقـهم كـأقلـيات احلـقـوق الكـامـلة في ا

ضمن اطار الوطن الواحد ..
ماحدث في العراق هو استخدام "سياسة االستقواء" بدأت تلك السياسة منذُ ان
ــر  واسـتـمـر ــفـرطـة من قـبـل قـوات االحـتالل  وادارة بـرا اسـتـخــدمت الـقـوة ا
مـسـلسل الـفـسل الى ان وصـلـنا تـشـكـيل وزارات ومـيلـيـشـيـات وكأنـهـا مـشاريع
خصـخصة خاضـعة لكـتل واشخاص .. ولـكي  يعود العـراق الى عصر الـنهضة
ـستـديرة الـتي تتـناسـب وتأريـخة وتـضحـيات  شـعبه  عـليـنا ان نـقبل بـالطـاولة ا
همـة التي من شأنـها ان تكون طـوق النجـاة للعمـلية السـياسية كأحدى احلـلول ا
واطـن علـى الـعيـش في بـلد وحتـافظ عـلى وحـدة الـبـلـد ..  ال أحـد الـيـوم يـجـبـر ا
واطن اليوم لك مـقومات العيش الكر وفاقد ألهلـية أتخاذ القرار الوطني.. ا ال
يـفـكـر الف مـرة كي يـتـنقل داخـل البـلـد او يـحـصل عـلى فـرصـة عـمل يـقـتات من
خاللهـا وعائلته ليستمر في احليـاة  وكذلك فأن مواطننا فاقد  لالمن واخلدمات

ر بتلك الظروف ان يحافظ على وحدته ويستعيد قوته?? ..فكيف لبلد 
العـراق اليـوم فاقـد حلريـة اتخـاذ القـرار  الوطنـي الذي يتـناسب
نـطـقة بـاحلـكمـة والـروية وكونهُ صـاحب الـدور الريـادي بـا
ـكن ان يـعـود الـعـراق ويـــــفـقع عـيـون كل من واإليـثـار 
اراد بأهـله سوء بسـياسة االستـــقـواء سنكون كونتونات
او اقاليم متناحرة فيما بيننا والقرار ألصحاب القرار .
{ دكتور
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يعة عباس عمـارة في حياتها نصف ما كـتبناه عنها لو أننـا كتبنا عن الشاعـرة 
بعد موتها لعاشت عشرين سنة أخرى!. 

بدع وهم أحياء. لكـننا بعد أن نتأكد من موتهم نبدأ فمن الغـريب أننا نهاجم ا
بالبكاء عليهم وبالعويل!.

أذكر عن الـشاعر قيس لـفتة مراد أنه عـاش في محنة قـاتلة. ال يكـاد يجد طعامه
اليـومي. ونام في غرفة رطبة ال تـدخلها الشمس. وبـاع قلمه "الباندان" في سوق
هرج بـبغداد لـيشـتري بـثمنـه وصفة الـعالج. وكان يـتمـنى لو أنه عـاش في غرفة

تستطيع أن تصل إليها سيارة اإلسعاف!.
صري الساخر عـبد احلميد الديب كتب في رثائه الشاعر عنـدما مات الشاعر ا

كامل الشناوي يقول: اليوم مات شاعر جاع.. وشبعت من بعده الكالب!.
نتـذكر قصـة الشاعـر سعدي يـوسف وغربـته في اجلزائر ثم عـودته إلى العراق
في أعوام الـسبعينات فرحيله عـنه مرة ثانية إلى اجلزائر وديوانه "األخضر بن
يوسف ومـشـاغله" وقـوله في إحـدى قـصائـده: "مـا الذي فـعـلت بنـفـسك?. كانت

بالد اجلزائر واسعة خلطاك"?!.  
دار الذي يـقف النجم فيه. ثم يكـمل القصـيدة بحسـرة: "توهمتُ انكِ زاويـتي وا

توهمتُ نخلَ السماوة نخلَ السماوات"!.
ـرض يـفتك بـالـسـيّاب ويـأكل من حـيـاته علـى سريـر حـديدي في وعـنـدمـا كان ا
مسـتشفى كـويتي وهـو ال يحرز أمـامه نصـراً وال يستـطيع مقـاومة. كـتب وقلبه
ّا يتـحـرّق شوقـاً في الـعودة إلى بـلـده: "عـراق عراق لـيس سـوى عراق". لـكـنه 
ش في جنازته سـوى أنفار افـترقوا عاد إلى الـعراق في صـندوق خشـبي لم 

قبل نزول النعش في القبر!. 
في رواية "زوربـا اليونـاني" للـروائي " نيـكوس كـازانتـزاكيس" تقـرأ قصـة جمـيلة
عن يونـاني مهـاجر خرج من بالده ألنه يـحبـها إلى درجة الـوجع وبالـتالي فانه
لم يـعـد قادرا عـلى البـقاء فـيـها .. فـهذا الـيونـاني يخـرج وهـو يحـمل اليـونان في
قلـبـه ويغـادرهـا وهـو يـحـبـهـا حـبـا يـبـلغ درجـة الـكـراهـيـة وكـراهـيـة تـبلـغ درجة

احلب!.  
ـاذا تـهـاجـر ومن األسـرار الـغـريـبـة الـتي اسـتـعـصـت في الـفـهم عـلى الـعـلـمـاء 

الطيور من بلد إلى بلد وتقطع آالف األميال من قارة إلى قارة?!.
هـنـالك طـائر غـريب فـي أميـركـا اجلـنـوبـيـة اسـمه "طائـرالـشـوك" عـنـدمـا يـريد أن
نقاره ينتـحر فإنه يطير عالـياً ويحلّق بعيداً بـحثاً عن شجرة شوك ينـتزع منها 

شوكة عمودية تنفذ قي قلبه كالسهم وهو يشدو أجمل أحلانه!.
وكان الـشاعر عبـد الوهاب البـياتي من عشاق صـوت مغنّ في اجلزيرة الـعربية
أبـو بـكر سـالم وقـال لي يـوماً ونـحن نـبحث عـن حدائق خـفـيّة في مـدن يـغطـيـها
الـصــقـيع: إنه ال يــدرك عـمق صــوته إال من عـانى الــغـربـة داخـل بـيـته أو داخل

وطنه!. 
ـنـفى ومـات غـريـبـاً وكـان الـبـيـاتي نـفـسه يـعـاني غـربـة الـبـــــــــــــيت والـوطن وا

وحيداً لتصدق  نبوءته الشعرية: 
وت وقطارنا أبداً يفوت!. غرباء يا وطني 

ومـرة اسـتـعـرضــــــــــت في دمـشــــــــق مع الـشـاعـر عـبـد الـرزاق عـبـد الـواحـد
أدبــاء عـراقــيـ عــاشــوا غـربــاء ودفـنـــــــوا في مــقـبــرة الـغــربــاء وذكـرت مــنـهم
: لـكنني أوصيـت أن يدفنوني اجلواهـري ومصطـفى جمال الـدين فبادرني بـاكياً
في الـعراق.. ثم مـات بعـد سنـوات في باريس ولم يـتسع له قـبر

في بغداد!. 
كــان أبــو الـــطــــب أبــقـــراط يــنـــصح بــعـالج كل مــريض
بعـقـاقـير من األعـشـاب الـتي تنـبت في وطـنه فـكيف إذا
ـريـض وال طـبــيب في الــعـراق وال أصــبح الــوطن هــو ا

أبقراط?!.

الــعـراقـيــ أشـهـراً في الــشـوارع ضـد
تظـاهرون بعض الـنظـام فيمـا يتـهمّ ا
ـســؤولـيـة عن اغـتـيـاالت الــفـصـائل بـا
طـــالـت نـــاشـــطـــ شـــاركـــوا في هـــذه

احلـــركــة االحــتــجـــاجــيــة وعـن الــقــمع
الـــــدمــــوي الـــــذي ووجـــــهت به وأودى

بحياة 600 شخص.
ودُمـج احلـشــد فـي أجــهـزة الــدولــة في
ـعـارك مع خــضم احلـاجـة الــيه خالل ا
تـنـظيم داعش عـلى الـرغم من معـارضة

النواب األكراد والسنة.
ووسـط كل هـــــذا تــــــســـــعى األحـــــزاب
الـسياسـية التي تـتقاسم احلصص في
ــؤســســـات الــعــامــة وفي احلــكم الى ا
الــتــمــسك بــنـفــوذهــا فــتـتــوافق وفق
مـنصـور على "رئـيس وزراء يكون حالً
كنه أن يـكون وجهاً لإلصالح وسـطاً 
ولـكن يـخـتـبىء خـلـفه في الـواقع نـظام
سـياسي سـام" وتترك لـنفـسها هـامشا
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وفـيـمـا يـسـتـحـوذ الـفـسـاد علـى جمـيع
مــؤسـســات الـدولــة وجـمــيع األحـزاب
حتتفظ بعض األحزاب أيضًا بالسالح.
لك ترسانة أمـا احلشد الشعبي الذي 
عــسـكــريـة كـبــيـرة فــيـنـشـط أيـضـا من
خالل مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــوازيـة
بـأسمـاء غامضـة يتمـكن من خاللها من
تـسـديد ضـربـات معـيـنة دون اخملـاطرة
بــأن تـوجـه الـيه أصــابع االتـهــام مـثل

استهداف مصالح أميركية مثال.
ويــرحب قـادة احلــشـد إجــمـاال بـإطالق

الـصواريخ والطائرات بدون طيار ضدّ
أهـداف أمـيـركيـة في الـعراق لـكـنهم ال

يتبنونها.
وتــســـيــطــر مــجــمـــوعــات من احلــشــد
الـشعـبي على مـنافـذ حدوديـة وأرصفة

موانئ العراق.
ويـقـول اخلبـراء إن الدوالرات قـد تفـيد
في الــنـهـايـة أكـثــر من جـهـة ال سـيـمـا
إيـران اجملـاورة اخلـاضـعـة لـلـعـقـوبات
األمـيركية وحلفائها اإلقليمي  يروي
مـــســؤول مــصـــرفي عــراقي كـــبــيــر أن
"سـياسيـ ورجال ميـليشـيات ينـقلون
مـبـالغ مالـية نـقـدية مـنذ  18عـامـاً على
م طائرات إلى لبنان" مشيرا الى أن

"60 مليار دوالر أرسلت إلى لبنان".
ولــلــمـــفــارقــة فــإن اجلــهــة الــوحــيــدة
الـقـادرة علـى أن تكـون مـنافـسـة فعـلـياً
لـفـصـائل احلشـد هـو مـقتـدى الـصدر
وفـق ما يؤكـد مسـؤول عراقي لـفرانس

برس.
ويـضـيف أن الـصدر صـاحب الـقدرات
ـالـية والـعسـكريـة يـشكّل "شـوكة في ا
ـوالـيـة . وتـشـكّل خـاصــرة الـفـصـائل ا
تــلك اخلــصــومــة كــمــا يــؤكــد خــبـراء
ومـســؤولـون الـسـبب الـوحـيـد الـرادع
أمـــام حتــوّل الـــفــصـــائل إلى نـــســخــة
ـــاثــلـــة تــمـــامــاً لـــلــحـــرس الــثــوري

اإليراني.
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افتـتحت جمـعية الصـداقة العـراقية الـرومانية .
مـقــرهــا اجلـديــد الــكـائن فـي مـنــطــقـة الــكـرادة
الـشــرقـيــة بـبـغــداد. وحـضــرت حـفل االفــتـتـاح
الـسـفــيـرة الـرومــانـيـة لـدى الــعـراق هـريــسـنـتـا
ـيـ وخـريـجي كـريـسـتـيـنـا وحـشـد من االكـاد
اجلــامـعـات الـرومــانـيـة ورجــال االعـمـال. وقـال
رئـيـس اجلـمـعـيـة مـحـمــد الـربـيـعي لـ (الـزمـان)
امس ان (اجلمعية تعنى بتنمية وتعزيز عالقات
الصـداقة ب العراق ورومانـيا وتطوير مجاالت
ــشــتــركــة) وأضــاف ان (مــنــهــاج الــتــعــاون ا
ـثل فـرع اجلمـعـية االفتـتـاح تضـمن انـتـخاب 
ـصـادقـة عـلى في رومـانـيـا سـمـيـر احلالوي وا
أهــدافـهـا وجلــانـهـا فـي اجلـوانب االقـتــصـاديـة
واالجتـماعـية والـثقـافيـة والسـياسيـة فضالً عن
انتـخاب الـرؤساء الفـخري لـلجـمعيـة وقد فازا
بـــالـــتـــزكـــيـــة وهــمـــا الـــوزيـــر األســـبـق لــوزارة
ـفـتي والـسـفـيـر األسبق االتـصاالت طـورهـان ا
في رومـانـيـا ابـراهـيم شـجـاع). واكـد الربـيـعي
عـزم اجلـمـعـيـة (تــمـكـ الـشـبـاب بـالـتـعـلـيم في
مـخــتــلف اجلــامـعــات الــرومــانـيــة ودعم قــطـاع
االستـثـمـار في العـراق وفـتح مـجاالت الـتـعاون

يادين). السياحي والثقافي وبقية ا
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الــتي الــدولـي لــلـــكــتـــاب بــدورته 22 
استمـرت من العـاشر ولغـاية احلادي
والــعـــشــريـن من حــزيـــران. ومن أهم
ـشـاركـة بريـطـانـيا الدول األجـنـبـية ا
ــانــيــا وإيـران وايــطــالـيــا وكــنــدا وأ
شـاركة الـعربيـة فكانت وتركيـا أما ا
من ليبـيا وتـونس واجلزائـر وسوريا
ولـبــنـان واألردن وجــمـهــوريـة مــصـر
تـحدة العـربـية واإلمـارات الـعربـيـة ا
ـمــلـكـة الــعـربـيـة والـكـويـت وقـطـر وا
الـــســعـــوديـــة وألول مــرة مـــشـــاركــة
الـــــســـــودان. وقــــــال رئـــــيس احتـــــاد
النـاشرين الـعراقـي ورئـيس اللـجنة
ــنــظـمــة لــلــمــعـرض عــبــد الــوهـاب ا
ـعرض شـهد حـضوراً الراضي  ان (ا
واسعـاً ومـتمـيـزاً وهـو األعلى من كل
الدورات السابقة ومنذ دورته األولى
ويؤسـفـني إن احلضـور احلـكومي لم
ــســـتــوى الــذي يــحــصل في يــكن بــا
ـيـة سـواء الـعـربـيـة أو الـبـلـدان الـعـا
األجــنـــبــيــة واقـــتــصــر عـــلى بــعض
الـــوزارات ومــنـــهـــا وزارة الــتـــجــارة
ووزارة الـثــقــافــة). وأكــد الـراضي إن
ــعـرض بــغــداد الــدولي (طــمــوحــنــا 

لـلــكـتــاب اكـبــر من هـذا بــكـثــيـر حـ
نـاسبـة راج في تتـوفر الـظـروف ا
الــدورات الــقــادمــة أن تــكـون وزارات
الدولة ساندة وداعمة بشكل يتناسب
وعـمق بــغـداد احلــضـاري والـثــقـافي

والفكري).
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أمــا ابـرز دور الــنــشــر الــتي امــتـازت
بحضـورها وعـرضهـا وبيعـها لـلكتب
فـــهي دار اجلـــمل والـــدار الــعـــربـــيــة
للـعلـوم ومنـشورات الـوحدة الـعربـية
ودار اآلداب إضـــــــافـــــــة لــــــشـــــــركــــــة
ـطـبـوعــات الـلـبـنــانـيـة ودار الـكـتب ا
ــصـــريــة. وقــد شــارك الــقــانـــونــيــة ا
العـراق بالـكـثيـر من األجـنحـة ومنـها
جـنـاح دار الــكـتب الــعـلـمــيـة وجـنـاح
ـقـدسـة وجـناح الـعتـبـة احلـسـيـنيـة ا
ـقـدسـة وجـناح الـعـتـبـة الـعـبـاسـيـة ا
بـيت احلـكـمـة ومن جـانـبـهـا شـاركت
وزارة الــثـقــافــة والــسـيــاحــة واآلثـار
بـعـدد من األجـنـحـة مـنـهـا جـناح دار
أمون لـلترجـمة والنـشر وجناح دار ا
الشـؤون الثقـافيـة العـامة ودار ثـقافة
األطــــفــــال إضــــافــــة جلــــنــــاح دائـــرة

الـعالقـات الــثـقـافـيــة. من جـانـبه قـال
مــديـر شــركــة صــدى الـعــارف احــمـد
ـــعــــرض شـــهـــدت الـــزكـي."أن أيـــام ا
تـوقـيع عـدد من اإلصـدارات الـعـربـيـة
اجلديدة وتخللها فعاليات ثقافية في
اجملـــال األدبي والـــفـــلـــســـفي وكـــذلك
الـنـدوات واحلـواريات الـتـي تخـتص
ـشـاركة في مـجال صـنـاعـة الـكتـاب 
شخـصيات ثـقافـية وفـنيـة وسيـاسية
مـحلـيـة وعـربـية وأجـنـبـيـة فضال عن
إقـــامــة مـــعــارض فـــنــيـــة مــتـــنــوعــة
وبالتـأكيـد نحن نـطمح أن تـكون هذه
ــعــرض الــكــتـاب الــدورة شــبــيــهــة 
الـــدولي في الـــقـــاهـــرة وطـــهـــران بل
وأفـــضل". واســتـــمـــر تــوافـــد زائــري
معـرض بـغـداد الـدولي للـكـتـاب حتى
ـسـاء مــغـتـنـمـ الـفـرصـة سـاعـات ا
ـطـبـوعـات لالطالع واقـتـنـاء احـدث ا
وبتـخفـيضات كـبيـرة وصلت إلى 50
ــئـــة من ســعــر الـــغالف في كــافــة بــا
اجملاالت العلمية واألدبية والترجمية
إضـــافـــة لـــكـــتب ومـــجـالت األطـــفــال
والــفــلــسـفــة واالقــتــصــاد والــقــانـون

والتاريخ وبكافة لغات العالم.
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فـضـال عن وجـود تـنـسـيق مع الـلـجـنـة
الـعـلــيـا لـلـصـحـة والـسالمـة الـوطـنـيـة
بشأن ذلك). وبشأن احملاضرين اوضح
الــقـيــسي ان (الـوزارة  اكــمـلت جــمـيع
ــتــعــلـــقــة كــمــا ان وزارة االجـــراءات ا
ــالـيـة حـددت جــدوالً لـتـعـمــيـمه عـلى ا
مــديــريـات الــتـربــيــة إلكـمــاله بــاسـراع
وقـت). وفي النـجف باشـر قسم اإلدارة
والـتـجـهـيـزات وقـسم اإلمـتـحـانـات في
ـديـريــة الـعـامـة لـلـتـربـيـة  بـتـجـهـيـز ا
ـرقــد شـهـيـد الــقـاعـات اإلمــتـحـانــيـة 
احملــراب ومـرقـد الــصـدر األول وقـصـر
الـــضـــيــافـــة في الـــكـــوفـــة بــالـــرحالت
ـراكز ـنـاطق وا ـدرسـيـة  وتـقسـيم ا ا
حــسب خـارطــة الـتــوزيع الـتـي أعـدهـا
قـسم اإلمـتحـانـات مسـبـقاً  إسـتـعداداً
ألمـتحـانات الـدور األول للـصف الثالث
ـتـوسط والـتـي ستـجـرى في 3 تـمـوز ا

(هـــنــاك خـــطـــة لــدى وزارة الـــتــربـــيــة
ـراحل االولى في لــتـكـثـيـف وتـدريس ا
االبـتـدائيـة الن لم يأخـذوا كـفايـتهم من
ــــنـــهـــاج) مــــؤكـــداً (ســـيــــتم اصـــدار ا
ا تـعـلـيمـات جـديدة من قـبل الـوزارة 
ــراحل االبــتـدائــيــة). وفـيــمـا يــخص ا
يـــخص تــوقــيت بـــدأ الــعــام الــدراسي
الـــقـــادم أوضح الـــقـــيـــسي أن (الـــعــام
الـــدراسي الــقـــادم ســيـــبــدأ فـي شــهــر
قـبل بـالنـسـبة لـلـطلـبة تـشـرين االول ا
أمــــــا مالكــــــات الــــــوزارة تـــــربــــــويـــــة
والــتــدريــســيــة سـيــكــون في االول من
أيـلـول). ولـفت إلى أنه (فـي حال كـانت
الــظـروف الــصــحـيــة جـيــدة سـيــكـون
الــــتـــعـــلــــيم مـــدمـج بـــ احلـــضـــوري
واإللــكـــتــرونــيــة). وبـــ الــقــيــسي أن
(هــنــالك خــطــة بــ وزارتـي الــصــحـة
والـتـربيـة للـتثـقـيف حول اخـذ اللـقاح
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أعــلـنت وزارة الـتــربـيـة أمس عن  عـدم
وجـود توجه لـتأجيل مـوعد امتـحانات
ـنتـهـية وفـيمـا أشارت إلى الـصـفوف ا
اصـدار تــعـلـيـمـات جـديـدة بـخـصـوص
ــراحل االبـتـدائـيــة حـيث  أعـلـنت عن ا
ــدمج لــلــعـام الــدراسي آلــيــة الــدوام ا
ـقبل. وقـال وكيل وزارة التـربية فالح ا
الــقــيــسـي في تــصــريح إنه (ال يــوجــد
تــوجه لـتـأجـيل امـتــحـانـات الـصـفـوف
وعد ثابت). كن ذلك وا نتهية وال  ا
وأضــاف أن (الــفــتــرة الـتـي حـددت من
قـبل الـوزارة كـافـيـة السـتـعـداد الطالب
لالمـتحانـات) مبينـاً أن (الوزارة عملت
ـناهج ووضعت اجلدول عـلى تكييف ا
قـبل مـدة من الـزمن لـذلك علـى الطـلـبة
االسـتـعـداد لالمـتـحـان). وأشار إلى أن

ـــقـــبل.وقـــال  الــنـــائب األول حملـــافظ ا
الـنـجف هـاشم الـكـرعـاوي في تـصريح
إلعـالم مـــكــــتـــبـه يـــوم أمـس اانه (قـــام
بـجـولـة تـفـقـديـة لـلـمـراكـز اإلمـتـحـانـية
توسطة الرئيسية للمرحلة الدراسية ا
ـديـر الــعـام لـتـربـيـة  وكــان بـرفـقـتي ا
احملـافـظـة مـردان الـبـديـري ومـسـتـشار
احملــافظ لـشـؤون الـتـربــيـة  وأشـرفـنـا
عـلى عـمـلـيـة جتهـيـز الـقـاعـات وتوزيع
ـنــاسـبـة ــنـاطق  لــتـوفـيــر األمـاكن ا ا
ـكـيـفة ألبـنـائنـا الـطـلبـة). من جـهته وا
قـال مديـر عام الـتربيـة مردان الـبديري
ان (جلـنة التربية في احملافظة أشرفت
عـلى عملية تـعفير القاعـات اإلمتحانية
دني   بـالتـعاون مع مديـرية الـدفاع ا
ـراكز مـهـيئـة إلستالمـها لـتـكون كـافة ا
ــراكــز واكـمــال كــافـة مـن قـبل مــدراء ا

سلتزمات اإلمتحانية األخرى). ا
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وجـه مـحــافظ ذي قــار احــمــد غـني
اخلــفـاجي  ,بــاالســراع  في اجنـاز
مــعـامالت الــشـهـداء والــتـعـامل مع
ذويـــهم بـــصــــورة تـــلـــيـق بـــحـــجم
الـتـضـحـيات الـتي قـدمـهـا ابـناؤهم
ا وتسهيل االجراءات واختزالها 

يضمن وصول حقوقهم. 
ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن
ـــؤســـســة احملـــافظ خالل زيـــارتـه 
الـشـهــداء في احملــافـظــة الـقـول ان

(ادارة احملــــافــــظــــة تــــعــــمل عــــلى
نح استـكـمـال تـنـفيـذ الـتـزامـاتـهـا 
ــاديــة ذوي الـــشــهـــداء احلــقـــوق ا
ـنـصوص عـليـها وفـقا ـعنـوية ا وا
لــلـــقــانــون كــون هــذه الــشــريــحــة
ا قدمته تستحق الرعاية والتقدير 
للوطن من تضحيات عالية وجعلت
احلياة قـائمة واشـاعت روح الفداء

.( واطن وحماية الوطن وا
وتـابع ان (واقع اخلـدمـات وتـنـفـيذ
ـشاريع في مـدن احملـافظـة تـشكل ا

حتــد حــقــيـــقي مــشــتـــرك  لــلــدولــة
ــواطن عـلى حـد ســواء). وتـفـقـد وا
اخلــفــاجي بــرفـقــة قــائــد عـمــلــيـات
سومر الـفريق الركن سعـد احلربية
ســــوق الـــشــــيــــوخ حـــيـث الـــتــــقى
القـائمـمقام  ومـدراء دوائر الـقضاء

وعدد من الوجهاء . 
مـؤكـدا ان (إدارته تـعـتـزم مـواصـلـة
الـعمل مع وجـود رغبـة حقـيقـية في
ــتــأخـــرة الــتي ـــشــاريـع ا اجنــاز ا
سـتـنــطـلق مـن اجل تـطــويـر بـعض

االحــيــاء الــســكــنــيــة الــتي تــواجه
نقصا في اخلدمـات األساسية امام
حــاجـة سـكــانـهـا) ,داعـيــا الـدوائـر
ـعـنـيـة الى (الـقـيـام بـعـمـلـهـا كـما ا
ينبغي  والتعامل بجدية مع االمور
). كــمـا ـواطــنـ وتــلـبــيـة حــاجــة ا
بــــحث اخلــــفــــاجي مع الــــعــــتــــبـــة
الـعبـاسـيـة في كربالء ,جمـلـة امور
تـــتــعـــلق بـــتــطـــويــر االســـتــثـــمــار
والـســيــاحـة بــاحملــافـظــة من خالل
تــبــادل  اجلـــهــود واخلــبــرات بــ
. وقال اخلفاجي انه (بحث الطرف
تـطـويـر الـواقع االسـتـثـمـاري واهم
الـفرص الـتي تتـوفـر في احملافـظة,
حـيث عـرضت ادارة احملافـظـة الـية
تنفيذ مشاريع سـياحية استثمارية
ـدرجة على في مدينـة اور االثرية ا
ي  ,وكــذلك الئــحــة الــتـــراث الــعــا
مناقشة واقع  االستثمار السياحي

في اهوار ذي قار). 
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واصـــدر احملــافظ قـــرارابــتــغـــيــيــر
خـــــمـــــســـــة مـــــديـــــرين دوائـــــر في
احملـافـظـة. واطـلـعت (الـزمـان) على
وثــيـقـة صـادرة عـن احملـافـظـة جـاء
فـــيـــهـــا انه (تـــقـــرر إعـــفـــاء مـــديــر
التـخطـيط العـمراني حـيدر مـحسن
جري وتكليف هادي طاهر جاسم ,
اضــافـــة الى إعــفــاء مـــديــر هــيــئــة
الــــضـــرائب  _فــــرع ذي قـــار جالل
يـاسر وتـكلـيف محـمد رهـيف خلف
بدالً عنه ,وكذلك إعـفاء مـدير بـلدية
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أكـد وزيـر الـنـفط إحــسـان عـبـد اجلـبـار
إســـمــاعــيـل  أن االتــفــاق والـــتــضــامن
اجلـــمـــاعي داخل مـــنـــظـــمـــة الـــبـــلــدان
صدرة لـلنفط أوبك  ,اسهم باسـتقرار ا
األسـواق النـفطـيـة.وإشاد الـوزير خالل
عـرض بـغداد زيـارته جلنـاح الـوزارة 
الدولي للـكتاب ,الذي حمل اسم أوبك ,
ـهم لـلمـنـتـج  في بـ(الـدور الـكـبيـر وا
ـتـحالـفـ معـهـا باسـتـقرار نـظـمة وا ا
ـية بـعـد االزمة االسـواق الـنفـطـيـة العـا
الـتي عصـفت باقـتصـاديات دول الـعالم
وتـسـبـبت في ركـوده بـسـبب تـداعـيات
انتشـار كورونا) ,واضاف ان (الـتغـيير
االيجـابي الذي طـرأ على االسـواق جاء
ــنــتـجــ من بــفــضل تــعــاون جــمــيع ا
ـنـظــمـة وخـارجـهـا عـبـر االعـضـاء في ا
تـنفـيذ اتـفاق مـبرمج ومـدروس خلفض
االنــتــاج الـنــفـطي بــحــسب مـتــطـلــبـات
وحــاجــة الــســوق فــضالً عن الــتــداول
شترك من اجل والتواصل والتنـسيق ا
وضع احللول الناجحة للتحديات التي
تـواجه الـسـوق الـنـفـطـية) ,مـشـيرا الى
نـظـمة  الـتي انبـثقت من (أهـميـة دور ا
بـــغـــداد قــبل  60عـــامــاً في اســـتـــقــرار
االسواق النـفطية  وأن الـوزارة مهتمة
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ـنــاسـبـة فـي قـاعـة بــاالحـتـفــال بـهــذه ا
الـــشــعب الـــتي ضــيــفـت أول اجــتــمــاع
للمنـظمة عام Æ©1960 مبينـا ان (اللجنة
تـقوم ــنـظـمـة وبـالـتـنـسـيق مع أوبك , ا
بــاالعــداد والــتــنـظــيم اجلــيــد لــفــقـرات
ثـقـافــيـة وفــنـيـة وتــراثـيــة وفـلـكــلـوريـة
ــنــاســبـة الــتي تــوضح أهــمــيــة هــذه ا
انــطـلــقت من دار الـسالم فـي مـا قـامت
الــلــجــنـة االعـالمــيــة بــالـتــرويـج لــهـذه
االحتفالية في معرض الكتاب من خالل
عـرض الـسـبـوتـات واالفالم الـوثـائـقـيـة
عن أوبك وذلك ألهـمـية هـذه الـتظـاهرة
الثقافـية التي حتظى باهـتمام كبير من

 .( ثقف اجلمهور وا
WOzUN  U *

وأوعــز اســمــاعــيل في وقت ســابق إلى
إدارات شــركـــتي نــفط الـــبــصــرة وغــاز
ـعــنـيـة فـي مـركـز اجلـنــوب والـدوائــر ا
الــوزارة لإلسـراع فـي وضع الـلــمـسـات
ــوديل االقــتــصـادي الــنــهــائــيــة عــلى ا
زمع تكامل و ا شروع الـغاز ا قترح  ا
ـقبـلة .وقال دة ا الـتوقيـع علـيه خالل ا
عـبــد اجلــبـار إســمــاعـيـل خالل تـرؤسه
ســلــســـلــة اجــتــمــاعــات فـي مــقــر نــفط
ـشـاريع تـقع ضـمن الـبـصـرة إن (هـذه ا
أولـويـات خطـط الوزارة في االسـتـثـمار

ــصــاحب والــنــهـوض األمــثل لــلــغــاز ا
بــالــبــنى الــتــحـتــيــة  من أجل حتــويل
الـطـاقــة الـتي حتـرق إلى طــاقـة مـفـيـدة
تــدعم االقـــتــصــاد الــوطــني ومــشــاريع
ــســتــدامـة) ,مــشــددا عـلى الــتــنــمـيــة ا
ناقشات (أهمية تكثيف االجتماعات وا
ـالـيـة  ,والسـيـمـا لـلــمـحـاور الـفـنـيـة وا
والـقانـونيـة واالقتـصاديـة  والتـعاقـدية
عنية مع الشركات الـوطنية والدوائـر ا

واخلبراء من أجل التوصل إلى صياغة
مثاليـة للعقود واالتـفاقات مع الشركات
يـة الرصينة لـتحقيق أعلى مردود العا
اقــتــصـادي لــلــعـراق) ,مــؤكــداً (أهـمــيـة
ـية في الـتـوقـيع مع شـركـة توتـال الـعـا
قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والبنى
الـــتــحـــتــيـــة). من جـــهــته  ,قـــال وكــيل
الـــوزارة لـــشـــؤون االســتـــخـــراج كــر
ــتـكــامل حــطــاب إن (مــشــروع الــغــاز ا

ــهــنــدسـ نــحن مــجــمــوعــة من ا
الــعــراقــيــ شــاركــنــا مـؤخــرا في
اعـــادة بــــنــــاء وتـــاهــــيل اجلــــامع
وصـل التي نـظمـتها النـوري في ا

اليونسكو. 
لــديــنـــا بــعض الــتــســاؤالت حــول

سابقة(1): اداره هذه ا
∫ôË«

سـابقة (2) ان جمـيع توجـيهـات ا
مع االسئـله واالجوبـة (( مجـموعة
االسئـلة االولى بـتاريخ 14 كانون
االول2020 والـثــانـيـة بـتـاريخ 15
4)) اكـدت عـلى كـانــون الـثـاني (3
اعـاده بـناء مـصـلى جـامع الـنوري
ـا كان من جـديـد وبـشـكل مـطـابـق 
عـليه قـبل الـتهـد عام (2) 2017

في موقعهاالصلي. 
ويـتم اعادة الـبنـاء على ان يـعتـمد
ـعالم وبشـكل كـلي على االبـعاد وا
ـعـمـاريه الـسـابقه (2). مع الـعلم ا
تـسابـق بـان اليـونسـكـو زودت ا
ـــعـــمـــاريــة بـــجـــمـــيع اخلـــرائـط ا
لـلـمصـلى قـبل التـهـد عام 2017
احلـــاويــة عــلـى مــوقع ومـــســاحــة
مـــــصــــلـى الــــنـــــســــاء واخلـــــرائط
ــــعــــمـــــاريــــة بــــعــــد الــــتــــهــــد ا

. معمجسمات للحالت
 هذا يشير الى ان مـتطلبات اعادة

صلى إنشائية.  اعمار ا
وال تـشـمل مــتـطـلـبـات لــتـغـيـيـرات

مــعــمــاريه في واجــهـات او
صلى.  مساحات ا

تبقي الـقائم من منشآته فا
حالـيا يـستـند عـلى دعامات
خـشبـيـة مؤقـتـة وضعت من
نع االنهيار قبل اليونسـكو 
ـــنـــشـــآت. الـــكـــامل لـــهـــذه ا
والــتــوجــيــهــات (2) تــطــلب
تــقـد احلـلـول والــتـصـامـيم
لتثبيت وترسيخ ما تبقى من
صـلى بعد استبدال منشآت ا
ـؤقـتـة الـدعـامـات اخلـشـبـيـة ا
بـهــيـكل انــشـائي ثــابت جـديـد

للمصلى (6).
 قــدمــنــا مــقــتــرح العــادة بــنـاء
ســــــقـف وجــــــمــــــيع اجلــــــدران

اخلــارجــيــة لـــلــمــصـــلى  وركــزنــا
االهتمـام على تاهيل الـقبة واعادة
بــــنــــاء احلـــائـط الــــســــانــــد لــــهـــا
بـعدسـقوط اكـثر من نـصفه بـسبب

االنفجارات . 

مـــخــطـــطـــات مــا بـــ مـــعــمـــاريــة
صلى وهندسية انشـائية لترميم ا
ومـخـطـطـات كــبـيـرهـبـحـجم A1 و
) . تـقيـيم مـثل هذا تـقـريرين فـنـي
الــكم الــكــبــيــر من اخملــطـطــات في
خــمــســة ايــام ونــصف عــمـل غــيـر
ــســتـحــيل ان يــنـتج مـهــني ومن ا
شاريع فائزة عنهاخـتيار صحـيح 
مـتـطــابـقه مع مـتــطـلـبـات وشـروط
ـــســـابـــقه (8) حــتـى لـــو عــمـــلت ا
الــلـجــنه اربع وعـشــرين سـاعـة في

اليوم. وهذا محالب التاكيد.
U U

ـــاذا لم تــرسل جلـــنــة الــتـــحــكــيم
رســاله ولــو من ســطــر واحــد لــكل
مـشــارك تـبـلــغه فـيــهـا عن نـتــيـجـة
ـــســــابــــقه كــــمــــا تــــفـــعـل جلـــان ا

ية.  سابقات العا ا
ــثل احــتــرامـــا لــلــمــهــنه ان ذلـك 
واالهــــــتـــــمــــــام بـــــعــــــمل 123 من
شارك والذي استغرق اكثر من ا
شهـرين على اقل تـقديـر ناهيك عن
ـترتـبه الجناز عمل اديـها الكـلف ا
وضوع مهم كهذا. ان اهميه هذا ا
ــتـســابق ســيــكـون تــكـمـن في ان ا
عـلى عـلم بـان مـشـروعه لم يُـحجب
ـــســابـــقه فــعـال. يــبــدو ان ودخل ا
جلــنه الــتــحــكــيم لم تــتــطــلع عــلى
ــشـــاركـــات ومن حق كل جـــمــيـع ا
ــشــاركــ ان مــشــارك من بــقــيــة ا
ــــاذا لم تـــــرسل جلــــنــــة يــــعـــــرف 

سابقة مشروعة التحكيم. ا
UF «— 

ان تقد نسخه باللغة العربية مع
ـتـطــلـبـات الــنـسـخــة االنـكــلـيـزيــة 
سابقه كان امـرا بديهيا يجب ان ا
ـــســابـــقــة. يـــقــوم  به مـــنــظـــمــو ا
خــصـــوصــا بــالــنـــســبــهـــلــلــزمالء
الـعـراقـيـ الـذين يـجـيـدون الـلـغـة

العربيه دون غيرها. 
ـســابـقـة بـالـلـغـة وتـقـد شـروط ا
االنكـليزيـة فقط كـان عائقـا حقيـقيا
تطلبات لكثير مـنهم فياستيـعاب ا
ــــــقـــــدمـه من قــــــبل والــــــشـــــروط ا
الـيونـسكـو . وهذا قـد يكـون سبـبا
هـندس من داخل لعـدم اشتـراك ا

العراق.

هندس االستشاري واالنشائي  { ا
عماري  هندس االستشاري ا { ا

عماري  هندس ا { ا

U—…∫ محافظ ذي قار خالل زيارته مؤسسة الشهداء  “
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الــنــاصــريــة كــاظم جــبــر الــصــافي
وتـكلـيف علي عـدنـان زويري بـشكل
مـــؤقـت فـــضال عـن اعـــفـــاء مـــديـــر
بلديـات ذي قار عبـد العزيـز شاه
وتـكــلـيف بــاسم جنم عــبـد واعــفـاء
إعــفـاء مــديـر صـحــة ذي قـار صـدام
الطويـل وتكلـيف اوس عادل جاسم
بـــدال عـــنه). في تـــطـــور  ,صـــادقت
وزارة الـتخـطـيط على 70 مشـروعاً
ـخـتـلـف الـقطـاعـات فـي مـحـافـظة
ـــتــــحـــدث بـــأسم ذي قــــار. وذكـــر ا
الـوزارة عـبد الـزهـرة الـهـنداوي في
بــيـــان تــابــعــتـه (الــزمــان) امس ان
(الـوزيــر خــالـد بــتـال الــنــجم خـول
صالحـــيـــاتـه الى الـــوكـــيل الـــفـــني
لـلـوزارة ومـديـرعـام دائـرة تـخطـيط
الــقـطـاعــات بـشــأن تـهـيــئـة مــلـفـات
ـشــاريع في ذي قـار زيــادة  كـلـف ا
واالســراع فـي اجنــازهــا فــضال عن
إيالء احملافظة اهتمـاما استثنائيا
تقديـرا لظروفـها اخلاصة وتـنفيذا
لتـوجيهـات رئيس مـجلس الوزراء
بـــهـــذا الـــصـــدد) مـــشـــيـــرا الى ان
(الـــوزارة تـــضـــطـــر في كـــثـــيـــر من
االحــــيــــان الـى اســــتـالم اولــــيــــات
ـشـاريع عـبـر الـبـريـد االلـكـتروني ا
بــــــهــــــدف االســـــــراع في اكــــــمــــــال
ــشــاريع ــتــطــلــبــات ومن تــلك ا ا
مــشــروع مــاء الــدوايــة) ,وتـابع ان
(احملــافــظــة وعــبــر مــخــاطــبــاتــهــا
الـرســمـيـة مع الـوزارة خالل شـهـر
ــــاضـي طـــلــــبـت اعـــادة شـــبــــاط ا

ـصـادقـة عـلى مـشـاريع خـطـة عام ا
2019 من جـــديــــد وقـــامت دائـــرة
تـخـطيط الـقـطـاعات بـدراسـة زيادة
ــشـاريع مع كــلف عـدد كــبـيـر من ا
وجــود الـــكــثـــيــر من االخـــطــاء في
طـلوبة وبـالتالي فأن الكشـوفات ا
ـــصــادقــة عــلى ــمــكن ا من غـــيــر ا
ـــشــــروع قــــبل تــــصـــحــــيح تــــلك ا

االخطاء).
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ولـفت الــهــنـداوي الـى ان (طـلــبـات
ــقــدمـة من ــشـاريع ا زيـادة كــلف ا
قـبل احملــافـظـة  وردت خالل شـهـر
ـا ادى الى تراكـمهـا وكان واحد 
كل طلب مـن تلك الـطلـبات يتـضمن
ـشـاريع زيـادة الـكـلـفـة لــعـشـرات ا
ـشـروع واحــد فـفي قـطـاع ولــيس 
اء الـتـربـيـة هـناك 45 مـشـروعـا وا
عشرة مشاريع والشباب والرياضة

ستة مشاريع).
مـشـددا عـلى ان (تـعـلـيـمـات تـنـفـيذ
 الـعــقـود احلـكـومـيـة رقم 2 لـسـنـة
2014 تـشــتـرط اســتـكــمـال جــمـيع
عـدلة ـتطـلبـات والكــــــــشوفـات ا ا
لــكي تــتـم دراســتــهــا والــتــأكــد من
اعـــتــــمـــاد الـــســــيـــاق الـــقــــانـــوني
ـــصــادقــة عــلى الــصـــحــيح قــبل ا
ــشـروع) ,ومــضى الى الــقــول ان ا
ـشاريع (زيـادة الكـلف او تعـديلـها 
ـاء والـشـباب قـطـاعـات الـتربـيـة وا
والــريـاضــة اخلــاصــة بـاحملــافــظـة

أُجنزت بالكامل).
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بغداد
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في احلــادي عـشــر من شــهـر ذي الــقـعــدة احلـرام من ســنـة  148هـ - عـلـى مـا هـو
شهـور - وُلد االمام عليُّ بنْ موسى الرضا (عـليه السالم)  وأطلت انوارُه الباهرة ا

ؤمنون حتى قال قائلهم : واحتَفَتْ به دنيا الرسالة واستبشر ا
أال أنَّ خيرَ الناسِ نَفْسَاً ووالداً 

ُعَظَمُ  ورَهْطَاً وأجداداً عليُّ ا
اَـتَتْنا بِهِ للعلمِ واحللمِ ثامِنَاً 

إماماً يؤدي حُجةَ اللهِ (تكتمُ)
( وتكتم)  اسمُ اُـمّهِ .

ا قاله وماذا عسـانا أنْ نقـول في مَنْ جمع اجملد مِنْ أطـرافه وحسبـنا أنْ نسـتشهـد 
الشاعر :

ما عسى أنْ يُقال في مَدْح قَوْمٍ 
آسس الله مَجَدَهُم تأسيسا 

هُمْ غياثُ الورى وَهُمْ أكرمُ الناسِ 
أصوالً شريفةً ونُفُوسا 
إنْ عَرَتْ اَـزْمَة تندْوا غُيوثاً

أو دَجَتْ شُبْهَة جتلّوْا شموسا 
وقال اآلخر :

مِنْ هاشمٍ في ذُراها وهي صاعدة 
الى السماء تميتُ الناس باحلَسَدِ 

قوم أبى اللهُ االّ أنْ تَكونَ لَهُمْ 
مكارمُ الدينِ والدنيا بِال أمَدِ 

-2-
ا سُمّي الرضا ألنه كان رضاً لله تعالى في سمائه   وا

ورضاً لرسوله (ص) واالئمة عليهم السالم مِنْ بعده في أرضه .
-3-

قال احلاكم في تاريخ نيسابور :
" كان يفتي في مسجد رسول الله (ص) وهو ابن نيّف وعشرين سنة " 

-4-
وروى الـشيخ الـصدوق  –رحـمه الله  –في عيـون أخبـار الرضـا بسـنده عن رجاء بن

امون الشخاص الرضا (ع) - : ابي الضحاك  –وكان قد بعثه ا
(والـلهِ مـا رايتُ رجالً كـان أتقى لـله مِـنْهُ وال أكـثر ذِكـراً له في جـمـيع أوقـاته منه  وال

أشد خوفاً لله عز وجل ...
الى ان قال :

" وكان ال ينزل بـلداً االّ قصده الناس يَـسْتفتونَهُ في مـعالم دينهم  فَيُجِـيبُهُم ويحدّثهم
الــكـثـيـر عن أبــيه عن آبـائه عن عــلي (ع) عن رسـول الـله (ص)  فــلـمـا وردتُ به عـلى
ا شـاهدتُ مـنه في ليـله ونهـاره وظعنه ـأمون سـألني عن حـاله في طريـقه فأخبـرتُه  ا

واقامته فقال :
بلى يا ابن أبي الضحّاك هذا خيرُ أهلِ األرض وأعلمُهم وأعبدهم "

-5-
تكلمـ فلم يبق منهم أحد وكانت االّ أقرّ وقد ناظر عـلماء األديان وفقهاء الشـريعة وا

أمون ... له بالفضل كانت تلك اجملالس تعتقد بأمر من ا
-6-

روي عن الرسول (ص) : سئل (ع) عن معنى احلديثِ ا
(انَّ اللهَ خَلَقَ آدمَ على صورته) 

فقال :
انهم حذفوا أول احلديث 

انّ رسول الله (ص) مَرَّ بِرَجُلَيْن يتسابان  فسمع احدهما يقول لصاحبه :
قبحّ الله وَجْهَك  

وَوَجْهَ مَنْ يُشبهكَ  فقال له :
يا عبد الله :

ال تقل هذا الخيك  فانَّ الله خَلَقَ آدم على صورتهِ . 
وهكذا أزال االلتباس ووضح احلقيقة للناس .
-7-

قال له احدهم  –وقد رآه يجمع على مائدته السُود - :
" جعلتُ فذاك لو عزلتَ لهؤالءِ مائدةً  فقال (ع) 

انّ الرب تبارك وتعالى واحد واألم واحدة  واالب واحد 
واجلزاء باألعمال "

وهكـذا جسّـد (ع) عـملـيا مـفـهوم الـتسـاوي بـ النـاس  ورفض النـزعـات العـنصـرية
والتمييز العِرْقي .

-8-
جاء في سيرته 

ان رجـالً من محـبيه دخل عـليه وكـان قد افتـقد نـفقـته في احلج وسأله أنْ يُـقدّم له مِنَ
ا أخذه منه  ال مـا يُوصله الى بلـده  فاذا وصل تصـدّق عن االمام الرضـا (ع)  ا

فقال له 
ـا انفض اجمللس  قام (ع) الى احلجـرة ثم خرج وردّ الباب وأخرج يده من اجلس و

أعلى الباب ونادى الرجل قائالً :
ائـتي دينار واسـتعنْ بهـا في مؤونـتك ونفقـتك وتبرك بـها وال تتـصدقْ بها " خُـذْ هذه ا

عني واخرج فال أراك وال تراني "
اذا سترتَ وَجْهَك عنه ? وح سئل 

قال :
(مخافةَ أنْ ارى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته) ..!!

روءة في احلى صورها ومعانيها ? أرأيت كيف تكون االنسانية وا
باركة تكشف عن خُلِقِهِ العظيم  ومكارمه الباهرة ومزاياه النادرة . انّ سيرته ا

-9-
ا حدده مِنْ صِفَاتٍ خليار العباد فقال : ولنختتم 

" الـذين اذا احسـنـوا استـبـشروا واذا اسـأوا اسـتغـفـروا واذا أعطـوا شـكروا واذا
ابتلوا صبروا  واذا أغضبوا غفروا "

وهكذا يدعونا (ع) الى االستبشار باالحسان وصالح االعمال .
ام بالذنوب .  والى االستغفار عند االساءة واال

والى الشكر على عطايا الله وهباته ونعمه .
ُنْعِم مطلوب على كل حال  وشكرُ ا

ومـنه شـكـرُ مَنْ يُـسـدي الــيك يـداً من اخملـلـوقـ  فـمن لـم يـشـكـر اخملـلـوق لم يـشـكـر
اخلالق .

والى الصبر عند حلول البالء فانه احلصن احلص .
ا يوفى الصابرون أجْرَهُم بغير حساب )  ( ا

الزمر / 10
والى الـغـفران والـتـغـاض والسـمـاح مَعَ مَنْ يُسيء الـيـنا –

وما أكثرهم . –
ان الذي يكـظم غيـظه وينتـصر على ذاتـه هو الفـائز بيـنما

سيؤون االّ اخلسران . ال يجني ا
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حـ مـات حـ رحل الـبـدر و نـام الـسـهـر حـ انـطـفـأت االضـواء وانـسـدل الـسـتـار
ح ح لم يـبق سوى ظالمـاً مـتوحـشاً يـنهش كـبد الـسمـاء ـنيـر  شعـاع الشـمس ا

كان ذلك يوم رحيلك يا أبي. انقلبت موازين  الطبيعة 
مـا تبقـى لنا سـوى انهار ـنا االمـان وما تبـقى لنـا سوى ذكراك مـنذ عـام غاب عن عا

وان جفّ الفرات ولم يبق من دجلة اخلير اال قطرات. دموعٍ لم ولن جتف
يـا من حـاربت بقـلمـك دنيـا اجلهل عـلم الفـاضل الرحـمـة لك واخللـود لـذكراك أيـهـا ا
يـا من رويت عطش زهور التاريخ بحبر قلمك عرفة وبنيت هـرماً من العلم  بحجارة ا

يا من تركت علماً يُنتفع به ألجيالٍ واجيال.
يـــا من رويــتــنـــا من بــحــار ايــهـــا االب الــذي لن يـــكــرره الــقــدر رحــمك الــلـه يــا أبي
وحمـيتـنا بـشمـوخك.رحمك الـرحمن يـاجبـالً صامداً وعلـمتـنا من كـثيـر علـمك حنـانك
يا من علمتنا قيمة يا من صغت منّا جيالً نافعاً  يا من كنت لـنا الوطن واالمان اشم 
ذلك الـــسالح الـــذي يـــقـــتل دون دمـــاء ويـــروي دون مــاء.سـالمـــاً لــروحـك يــا الـــعـــلم
ستبقى ورود ذكراك عطرةً فواحةً ما حيينا.رحمك الله ستضلُّ خالداً امد الدهر ابي
وت فـا مـا اكتـبه في ذكـراك ليـس رثاء يـامن مُنـعت من الـصرف عن ذاكـرتي يـا أبي 
بل انت يامـعلمي اقرب ـقابر لن يأخـذك بعيـداً عني وحفـيف اشجار ا اليعني الـغياب
وان كـــان البــد من كــيـف ال وانت االقــرب لـــشــبــكـــيــة عـــيــني مـن االحــيــاء اليّ مـــني
ال االمـوات الذين فـيـجب ان ارثي االحـيـاء الـذين مـاتوا وهـم على قـيـد احلـيـاة الـرثاء

اليزالون يحييون في دنيانا بطيب ذكرهم وعبق وجودهم.
سالماً لروحك اشدّ السالم.

سالماً لذكرى لن تمحيها االيام..
سالماً لروحٍ لن تغيب...

سالماً الثرٍ يزهر بالطيب..
غيب.. سالماً من الشروق حتى ا

الرحمة لذكراك ايها البعيد القريب...
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بسم الله الرحمن الرحيم

( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )
صدق الله العظيم
دة مع ÍË«eF © بعـد صراع دام  « —œ ® تنعـى نقابة احملـام العـراقي فقـيدتهـا احملامية

مرض عضال .   
واسـاة إلى الزمالء احملام و إلى عـائلة الفـقيدة و محـبيها مع  نتـقدم بأحر الـتعازي و ا

غفرة و الرضوان لروح فقيدتنا . الدعاء با

يــشــمـل بــنــاء مــجــمـع اســتــثــمــار غــاز
أرطاوي  ومشروع ماء الـبحر  وتطوير
حـــقل أرطـــاوي  وإن الـــوزارة حــقـــقت
تــقــدمـاً كــبــيـراً فـي اإلعـداد والــتــنـفــيـذ
ـشـاريع الـنـهـوض بالـقـطـاع الـنـفطي),
مــعـربـا عن إمـله (فـي إبـرام الـعـديـد من
الــعـقـود الـتي تـسـهم في حتـقـيق هـدف
بـرغم التحديات زيادة اإلنتاج وإدامته 

االقتصادية والصحية). 

ـشــاركـ عـلى اسـاس الـدرجـات ا
ولـــيس هــــنـــاك ســـجل تــــســـلـــسل

للمشاريع بحسب التقييم (9).
 ما تفـسير جلنـة التحكـيم لتجاهل
ابسـط آليه من آلـيات الـتحـكيم في
شروع كـبير ومهم مسابـقة دوليـة 
كـهـذا اال وهي اآللـيه الـتي تـتـطـلب
الـشفـافيـهوالـتسـجيل والـتسـلسل?
ان اجلـــهــود الـــتي بُـــذلت مـن قــبل
طروحة كانت شارك واالفكار ا ا
جدية وحجم العمل واهميته وعدد
ـعـماريـة والـهنـدسـية اخملـطـطات ا

ـــطــلـــوبــة كـــان كــبـــيــرا . كل ذلك ا
يـسـتـحق اهـتـمـامـا اكـبـر وتـقـديـرا
فـنـيـا ومهـنـيا كـبـيـرا بغض الـنـظر

عن النتيجة. 
ـشـاريع ان نــشـر سـجل تـســلـسل ا
سـابـقة بـعـد مرور من قـبل جلـنـة ا
اكـــــثـــــر من شـــــهـــــر و نـــــصف من
مـــطـــالـــبــتـــنـــا به كـــانت و لالسف
خطوة غير موفقة من اللجنة وذلك
لـــســـبـــبـــ االول نـــشـــرهـــا اكــدت
ـكن انـهـا اعـدت الـشـكـوك بـانـهـا 
ــوضـــوع امــا بـــعــد ان  اثـــارة ا
الـثـاني و هـو االهم فـهي اكدت
عــلى اســتــبــعـاد 84 مــشــروعـا
بناءا عـلى معاييـر عامة جدا و
بـــســبـب عــدم اعـــتــمـــاد جلــنــة
الـتــحـكـيـم الـدرجـات اصــبـحت
معايـير التقـييم هذة غيـر قابلة
ـكن وبـسـهـولة من لـلـقـياس و
خاللـــهـــا اســـتـــبـــعـــاد جـــمـــيع
ـشـاريع ـشـاريع بــضـمـنــهـا ا ا
الــــفـــائـــزة االولى الن مـــعـــيـــار
التقييم حتـول الى ما يعجبني
من النـظرة االولى دونـالتـدقيق
الستحـالة تدقيق 123 مشروع
في ايام خمسة والنصف فقط.
والــطــريف فـي االمــر ان احـدى
وجبها عايير التي   هذة ا
اسـتــبـعـاد 84 مـشــروعـا كـانت
ـشاريع مع عـدم مطـابقـة هذة ا
ــســابــقـة وهــذةالــنــقــطـة شــروط ا
ــشــروع بـــالــذات تــنـــطــبق عـــلى ا
الــفـائـز االول وبــعـضـا من االخـرى

صلى بنى ا فيما يتعلق 
ب: كما هو مـدون وموثق من جلنة
ــســابـــقه ان الــتـــقــيــيم حتــكــيـم ا
والـتـحكـيم ام في فـترة ام تـتـجاوز

خمسه ايام ونصف . 
وهـــذا مـــســـجـل في بـــيـــانـــلـــجـــنه

 Æ©ref) التحكيم
كيف تـفسر الـلجنة اذا تـقييم 123
مـــــشـــــاركـــــاً ( ولــــكـل مـــــشــــارك 7

لـتـغـاضـيهـا عـن الـتـوجـيـهات (2)
ـشـارك الـتـي اشـتـرطـتهـا عـلـى ا
ـسابـقة وعـدم االلتـزام بهـا عند با
اخــتــيــارهـا لــلــفـائــزين. نــقــر بـأن
للمشارك احلريـة التامة بتقد ما
يــشـاء ولــكن لــيس مـن حق جلــنـة
الـــتـــحــــكـــيم الـــتــــغـــاضي عن مـــا
ــتـــســابـــقــ اشــتـــرطـــته  عــلـى ا
والـزمـتـهم بـه مـنخـالل تـوجـيـهات

سابقه (2). ا
w U  

 لم يــتم اعـــتــمــاد تــقـــيــيم تــقــد

مع تـاهيل الـرواق الـداخلي الـقائم
ـبـني من حـجـر احلالن وتـقويه وا
ـــــتـــــبـــــقـــــيـــــة جـــــمـــــيـع االسس ا
وتـاهــيـلــجـدار احملـراب اجلــنـوبي

للمصلى. 
ان الــعــديـــد من احــجــار االعــمــدة
ــــتـــكـــونه من حـــجـــر واالقـــواس ا
احلالن سقطـت بعد االنـفجار. وقد
 جـمــعـهـا وتـصــنـيـفــهـا من قـبل

وصل(7).  مؤسسة اثار ا
وقــد طُــلـب في الــتــوجــيــهــات (2)
ـــــقــــتـــــرحـــــات العــــادة تــــقـــــد ا

استخدامها. 
مع الــعــلم ان هــذه الــقــطع قــد
تــكــون اُصــيـــبت بــتـــشــقــقــات
مجـهريـة داخلـيهبـعد االنـفجار
واحلـــــريق. احلــــــلـــــول الـــــتي
قــــدمــــنــــاهــــا شــــمــــلـت اعـــادة
اســتـعـمـال جـمـيع هـذه الـقـطع
في االروقــــة الــــداخــــلــــيــــة في

مــواقـــعـــهــا

االصليه كما كانت فيعام (2017).
كل هــــذا يــــتــــمـــــاشى مع اهــــداف
ـباني الـيـونسـكو بـاحلـفاظ عـلى ا

ذات القيمة التاريخية والتراثية.
فـمــا تـفــسـيـر جلــنـة الـتــحـكـيم اذاً
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ـرقم (٣٣٨) فـي ٩ / ٦ / ٢٠٢١ الـصـادر من مـديـريـة بـلـديـات مـيـسـان / جلـنـة الـبـيع وااليـجـار الـثـانـيـة اخلـاص االعالن ا
نشور بصحيفة الزمان بالعدد (٦٩٩٤) في ١٧ / ٦ / ٢٠٢١ ورد سهوا تضمن (تأجير ٢٤ ملك) ا شرح وا ديرية بلدية ا
ـلك (كشك) االرقـام التـالية (٤٢ ـلك) للـتسـلسالت (٢١ ٢٠ ١٩ ١٢ ١١) لـنوع ا ـنشـور اعاله في حقل (رقم ا في االعالن ا

٤٥) وهذا خطأ والصحيح هو االرقام التالية (٤٧ ٥٤ ٧٣ ٦٦ ٤٨).. لذا اقتضى التنويه. ٥٩ ٧٢ ٦٩
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ـرقم (٣١٣) في ٣١/ ٥ / ٢٠٢١ الـصـادر من مـديـريـة بـلـديـات مـيـسـان / جلـنـة الـبـيع وااليـجـار الـثـانـيـة اخلاص االعالن ا
نشور بصـحيفة الزمـان بالعدد (٦٩٩٤) في ١٧ / ٦ / ٢٠٢١ حيث ورد تضـمن (تأجير ٦١ مـلك) ا ـديرية بلديـة العدل وا
ـلك (حـانـوت) الـرقم الـتـالي (١) وهـذا خـطأ ـلك) لـلـتـسـلسـل (١) لنـوع ا ـنـشـور اعاله في حـقل (رقم ا سـهـوا في االعالن ا

والصحيح هو الرقم (٢).. لذا اقتضى التنويه.
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البـلدان الـتي تشـهد انـتخـابات  وقد
تتـباين هـذه اجملمـوع في مرجـعيـتها
ونـظـرتـهـا لألمـور لـكـنـهـا في نـهـايـة
طاف انها تلـتقي في موقف  بانها ا
واحلــريـة تــريـد الــعـدل واالنــصـاف 
واالمن  والـعيش الـرغـيـد وكل هذه
االمـاني ال تــتـحـقـق الـيـوم اال في ظل
ـقـراطـية نـظـام قائـم علـى فكـرة الـد
قراطيـون احلقيقيون هؤالء هم الد
وهم االمل الـكـبـيـر في حتـقـيق نـظـام

قراطي حقيقي. د
ـقـراطـيـة ال من هـنــا نـفـهم بـأن الــد
تــنــحــصـر بــعــدد االنـتــخــابــات الـتي
حتــــصـل في الــــبـالد الن صــــنــــاديق
االقــــــتـــــراع هـي احــــــد جتـــــلــــــيـــــات
ـعبرة قـراطيـة وليس هي فقط ا الد
ـرشـحـ لـهـا عـنـهـا  ولــيس بـعـدد ا
وبعـدد احلكومـات التي تـنتـجها الن

اصـحـاب مـواقف سـيـاسـيـة واضـحة
اللبس فـيهـا ويـؤثرون بـشكل وبـأخر
في تــأيـيــد كـفـة عــلى كـفــة اخـرى في

ـنا العربي  ما نشاهـده اليوم في عا
ن ال يـنــتـمـون واالسالمي الــكـثـيــر 
الى حـــزب او جـــمـــاعــــة  ولـــكـــنـــهم

الــكـثــيـر من االشــخـاص يــتـســلـقـون
للـسلطـة عبـر صنـاديق االقتراع وهم
ال يحصـلوا اال على اصوات اوالدهم
ــقــربــ لــهم وال وزوجــاتــهم ومن ا
ـثـلـون لكل يـفـهمـون دورهم بـأنـهم 
الـشعب ولـيس لـطـائفـة او قـومـية او
مــنــطــقـة مــنــحــازون لـلــحــزب الـذي
يـــنــتـــمــون له اكـــثــر من انـــحــيــازهم
ــقـراطـيــة لـيـست لـلــشـعب. وان الـد
ا تنتزع هبة او منه من احلـاكم وا

بتكاتف جميع فئات الشعب.
ــقـــراطــيـــة هي لــيـــست ثــوب والـــد
نـلبـسه الـيوم ونـخـلعه غـدا ولـيست
وســيـــلــة نـــســتـــخــدمـــهــا لإلقـــصــاء
واالجــتــثــاث والــتــســلط كــمــا انــهـا
لـــــــيـــــــست فـــــــوضـى واقــــــتـــــــتــــــال
قـراطية لـيست بعـدد الصحف والد
الــتـي تــصــدر في الـــبالد والــتي هي

لسـان حال االحزاب والـكيـانات التي
تصدرها.
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ـقراطـية لـيس بتـزوير صـناديق الد
االقتراع وتـزوير إلرادة النـاخب كما
فخخات وال بالكوا انها ليست با
وال بــعـــدد الــشــهـــداء واجلــرحى من
جراء االعـمال االجرامـية االرهـــابية
ـقـراطيـة لـيست بـطـريقـة حرق والد
ـــســـاجـــد وتـــفـــجــــيـــر اجلـــوامـع وا
واحلـــســـيـــنــيـــات والـــكـــنــائس  وال
زارع التي دن وا ناطق وا بطريقة ا
حتــرق وتــغــرق وبــالــهــاونــات الــتي
ـقراطـيـة لـيـست بـتـكـميم تـطـلق.الـد
االفواه  وقمع احلريـات وال اللجوء
الى مــســتــويــات غــيــر مــعـهــودة من
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة والـــعـــنف ضـــد
واطـنـ واحلديث عـن اخملطـطات ا

وااليـــادي اخلــــفــــيـــة اخلـــارجــــيــــة 
ضــــد كل من واخلــــونــــة والـــعــــمالء 
يتـظاهـر ويعـارض سيـاسة احلـكومة
ونــــهب ثــــروات الــــبالد والــــعــــبــــاد
سـاكن الفقراء قـراطية لـيست  الد
ــقـــابـــر وحتت اجلـــســور وفي بـــ ا
ـقــراطــيــة لـيس الــعــشــوائـيــات.الــد
دن من جراء حرق بأمراض جتتاح ا
نفـايات الـطـمر الـصحي وال بـانتـشار
 جـــــائــــحـــــة كـــــورونـــــا واالمــــراض
ـــســـرطـــنـــة واالوبـــئـــة واخملــدرات ا
ــقــراطــيـة لــيس بــتــزايــد عـدد والــد
تسول وال بعـدد العاطل وبعدد ا
ـقـراطـيـة ان ال يدرس . والـد االمـيـ

. ابنائنا في مدارس من الط
قراطية ال تـعني التمسك بكرسي الد
السلـطة اذا اراد الشـعب تغيـيره. كما
قـراطـية لـيـست بحل حـكـومة ان الـد

وتــــشـــــكـــــيل اخـــــرى كل شـــــهــــر.و ال
قـراطيـ الذين قـراطيـة إال بالـد د
ـقراطـية  ويـدعون لـها يؤمـنون بـالد
بـــقـــوة ووعي واليـــقف  اهـــتـــمــامـــهم
ـقــراطي عـنــد مـســألـة صــنـاديق الــد

االقتراع والعملية االنتخابية فقط .
ــــكن  بـل الــــتــــداول وفـق ثــــوابـت ال
ــتــمـــثــلــة جتــاوزهــا او جـــهــلــهـــا وا
بـاحلـريات الـعـامـة واخلـاصـة وصوال
واطـن الكاملـة بعيدا عن الى حقوق ا
ذهب أي تمـيـيز لـلـدين او العـرق او ا
ومن يـتـقدم لـلـسـلـطة يـتـقـدم لـها وفق
كن ان تتغير باد الثابتـة التي ال ا

وفـق قاعدة االكثرية العددية.
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ـقـراطـيـة نـظـام اجـتـمـاعي يـؤكـد الـد
قــيــمــة الـفــرد وكــرامــته الــشـخــصــيـة
اإلنــســانــيــة ويـكــون الــشــعب فــيــهـا

مصـدر السلـطة وتقـر احلقـوق جلميع
ــواطــنــ عــلى اســاس مـن احلــريـة ا
سـاواة من دون تمـييـز ب الـناس وا
بـــســبب االصـل واجلــنـس الــدين او
ـقراطيـة تبـقى العالقة اللغـة. في الد
قـائــمـة بـ جـمـهــور الـنـاخـبـ وبـ
الشـخص الـذي انتـخبـوه ويـستـطيع
الـــنـــاخــبـــون ازالــة الـــنـــائب واجــراء
انـتــخـاب اخـر لــلـنـيـابــة عـنـهم وهـذا
الــنـوع مــطــبق في دول اوربــيـة. ال ان
يــبــقى الـنــائب او الــوزيــر (مــحـصن)
بــاحلــصـانــة وهــو قــاتل او سـارق او
مـرتشي ونـاخـبيه يـرمـونه باخملـلـفات
عـــنــد مــحــاولــته عـــرض نــفــسه عــلى
ـقـراطـيـة نـاخـبـيه.ومـن هـنـا فـأن الـد
ــــــارســــــة هي ثـــــــقــــــافــــــة ووعي و
ـقراطي حـقيقي والتـأسيس لنـظام د

يقود البالد الى بر االمان.
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الـوطني والـسـيـادة الـوطنـيـة تـخضع
للـتأثيـرات وضغـوط  دولية وإقـليـمية
ـــوصل ومـــا حـــدث بــــعـــد ســـقــــوط ا
وصالح الـــدين واالنــبـــار بــيــد داعش
وبـدء مـعـارك حتـريـر هـذه احملـافـظات
ــسـلـحــة والـقـوات وحـاجــة الـقـوات ا
ـعدات األمنـيـة لألسـلحـة واالعـتدة وا
ـواجـهـة مـتطـلـبـات مـعـارك الـتـحـرير
بـــعــد ان تــركـت الــقــوات الـــتي كــانت
موجودة في تلك احملافظات أسلحتها
واعــتــدتــهـــا والــيــاتــهـــا ومــعــداتــهــا
ومخازنها لـداعش خير دليل على ذلك
فـقد واجـهت احلـكومـة مـشكـلـة كبـيرة
عدات في تام األسلحـة واالعتدة وا
حـــيث رفـــعـت بـــعض الـــدول أســـعــار
األسلحة واالعتـدة الى عشرة إضعاف
ســعـــرهــا احلـــقــيـــقي وكــان الـــعــراق
مـضـطـرا لـلـقـبول بـذلـك ومن يـقول ان
إيـران قــد سـاعـدت الـعــراق قي تـامـ
ــعـــدات في األســـلـــحـــة واالعـــتـــدة وا
معارك التحرير دون ان تأخذ إضعاف
أســعــارهــا فـهــو يــجـافـي احلـقــيــقـة ,

ـعـدات واالهم األسـلـحــة واالعـتـدة وا
من ذلك اإلســهــام في احملـافــظــة عـلى
األمن الــوطـنـي والـســيـادة الــوطـنــيـة
فـوجود قـوات مـسلـحـة وقوات أمـنـية
كــبــيـرة وال تــوجــد قـاعــدة صــنـاعــيـة
تـتـولى سـد احـتـيـاجـات هـذه الـقوات
ـــعــدات مـن األســلـــحـــة واالعــتـــدة وا
يــــحــــدث خــــلـال في مــــوضــــوع األمن
القـومي الـعراقي والـسـيادة الـوطنـية
وجتـعـل مـسـالــة  احلـفــاظ عـلى األمن

في  23 أيـلول  2019 صـوت مجـلس
الـنـواب عـلى قـانـون هـيـئـة الـتـصنـيع
احلـــربي الـــذي نص فـي مــواده عـــلى
تشـكـيل هيـئة مـستـقـلة تـسمى بـهيـئة
الــتــصــنــيع احلــربي ومن مــهــام هـذه
الــهـــيــئـــة إنــشـــاء قــاعـــدة مــتـــطــورة
للصـناعـات احلربيـة وسد احتـياجات
سلـحة والـقوات األمـنية من القـوات ا
األســلـحــة واالعـتــدة ودعم االقـتــصـاد
الــوطــني من خالل تــقــلــيل اســتــيـراد

فكانت جتربة معارك حترير مدننا من
داعش احلافـز للـحكـومة لـبدء مـرحلة
الـتـصـنـيع احلـربي لـسـد احـتـيـاجـات
ــســـلــحـــة دون اخلــضــوع قـــواتــنـــا ا
ـسـاومـات من مـخـتـلف لـلـضـغــوط وا
الدول لـكن ولألسف الـشـديد فـان هذه
ـــشـــاريع الـــهـــيـــئــة كـــغـــيـــرهـــا من ا
الصـناعيـة التي تـعزز اسـتقالل الـبلد
واقــتـصـاده وتــوفـر له مــبـالغ كــبـيـرة
يــنــفــقــهــا لالســتــيــراد وتــعــزز أمــنه
الـوطـني وســيـادته واجـهت حتـديـات
ومـصـاعب كبـيـرة حـاولت مـنـعـها من
أداء واجـــبـــاتـــهــا وإجنـــاح مـــشــروع
الصـناعة احلـربية الـوطنـية  بعـضها
داخـلــيـة من جـهـات مــعـروفـة ال تـريـد
لــلــعــراق الــتــقـــدم والــتــطــور وبــنــاء
صـنـاعـته احلـربـية الـوطـنـيـة لـتـعـزيز
اقـتـصــاده وتـعـزيـز أمــنه الـوطـني بل
تـــعــمل عـــلى تـــعــزيــز اقـــتــصــاد دول
اجلـوار علـى حسـاب اقـتـصـاد الوطن
وعرقـلة تـعزيـز األمن الوطنـي وعملت
هـذه اجلـهـات وال زالـت تـعـمل لـعـرقـة

ومـنع إنـشـاء صـنـاعـة وطـنـيـة لـيبـقى
سـتـلـزمات الـعراق يـسـتـورد ابـسط ا
الــصــنــاعــيــة من إيــران كــمــا مــنــعت
عـمـلـيــات تـطـويـر الـزراعـة وتـشـجـيع
نتج احمللي لـيبقى العـراق يستورد ا
ــنــتــجــات الـــزراعــيــة من إيــران كـل ا
ودول اجلوار لتعـزيز اقتـصادها على
حسـاب اقتـصـاد البـلد وهـناك جـهات
خـارجيـة مـعـروفة لـلـعـراقيـ ال تـريد
للعراق الـتطور والتـقدم في أي مجال
الن قوة الـعراق وامتـالكه زمام أموره
وتطـوير مـشاريـعه الزراعـية وتـطوير
صـناعـته وبـالذات صـنـاعته احلـربـية
سيـشكل خـطراً عـليـها أوالً  وخـسارة
الي الكبير في نفوذها االقتصادي وا
الــعـراق وبــالـتــالي خـســارة نـفــوذهـا
الــســيــاسي وهــيــمـنــهــا عــلى الــقـرار
.   لقد حتدث السياسي العراقي ثانياً
رئيس هـيئـة الصـناعـات احلربـية في
مــقـابــلـة مع إحــدى الـفــضـائــيـات عن
الضـغوط الـتي تـعرض لـها شـخصـيا
ــهــامه في هــذه ــنـــعه من الــقــيـــام 

ـهــمـة وبـالــتـالي مــنـعه من الــهـيـئــة ا
تــعـــزيـــز األمـن الـــوطــنـي والـــســـيــدة
الـوطـنيـة ووصف مـن يعـمل عـلى ذلك

بالعمالء.
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ــعــوقـات الــتي  كــمــا أوضح بــعض ا
تواجه الهيئة منها قلة التخصيصات
الية للـهيئة وعزوف الـقوات األمنية ا
عن شـراء إنــتـاج الـهـيــئـة من االعـتـدة
واألســـلـــحـــة واســـتـــيـــراد األجـــنـــبي
ـــنــتج الـــعــراقي بــأضـــعــاف ســـعــر ا
الوطني لغايات معروفة باإلضافة الى
ــهـنــيـة قــلــة الـكــوادر الــهـنــدسـيــة وا
الشابة حيث طالب بـتعي اخلريج
ـــــهــــنــــدســـــ بــــدال من اجلــــدد من ا
جلـوسـهم على أبـواب الـوزارات طلـباً
لـلـتـع والـهـيـئـة بـأمس احلـاجـة لهم
ـالــيـة عــنـد وشــكـا من روتــ وزارة ا
ـهنـدس من وزارة طلب نـقل بعض ا
الــدفــاع الى الــهــيــئــة وإصــرار وزارة
الـيـة الى تقـليص رواتـبـهم للـنصف ا
عـــنـــد نــقـــلــهـم من وزارة الـــدفــاع الى

الــهـيــئـة وكــان الـهــيـئــة تـعـمـل لـدولـة
أخرى كما أشاد بتعاون وزارة الدفاع

œUB « e eF مع الهيئة .    
ا كـانت الـهيـئة وطـنيـة وصنـاعتـها و
تـعمـل على تـعـزيـز اقـتصـاد الـبـلد من
خالل تقلـيل نفقـات استيـراد األسلحة
واالعتـدة خـصوصـا االعتـدة اخلـفيـفة
ـتـوسـطة وقـنـابـر الـهـاون وغـيـرها وا
وصوال الى األسـلحـة االعتـدة الثـقيـلة
درعة عـدات واآلليـات والنـاقالت ا وا
وغيرها مستقبالً وبالتالي تعزيز امن
الـــعــراق وســـيــادته الـــوطــنــيـــة عــلى
احلـــكــومــة دعم هــذه الــهــيــئــة دعــمــاً
يوازي مـهامـهـا الوطـنيـة وتخـصيص
ـبــالغ الالزمـة لـهــا اسـوةً عـلى األقل ا
بـالـوقـف الـشـيـعي والـسـني وتـعـي
ـهنـدســـــــــ من اخلـريـجـ اجلدد ا
في الـــهــيــئــة إلعــــــدادهم وتــدريــبــهم
لــلــعــمـل بــالــهـــيــئــة بــدال مـن تــركــهم
يــتــظـاهــرون مـطــالــبـ بــعــمل وعـلى
احلكـومـة أيـضاً إلـزام وزارتي الـدفاع
والــداخــلـيــة واحلــشـد الــشــعـبي وكل

نتج القوات األمـنيـة األخرى بشـراء ا
الــوطـــنـي من هـــذه الـــهـــيــئـــة ومـــنع
اســتــيــراد أي أســلــحــة أو اعــتــدة أو
معدات  تـنتجـها الهـيئة والـعمل على
ـتـوقـفـة فـمن أصل ـصــانع ا تـأهـيل ا
معمل تعمل حاليا ثمانية معامل 28
ـكـائن واآلالت لـهذه فـقط واسـتيـراد ا
ـــــعـــــامـل إلعـــــادة احلـــــيـــــاة لـــــهــــا ا
واالستــــــفادة من كوادر ومهنــــدسي
ـنـحـلة هـيـئـة الـتـصـنـيع الـعـسـكـري ا
الــذيـن لــديـــهم خـــبـــرات كـــبــيـــرة في
ـعدات صنـاعـة األسلـحـة واالعتـدة وا
وهم بـالــتـالي عـراقـيــ يـريـدون بـكل
تـأكيـد خـدمـة بلـدهم  واالسـتـماع الى
مــطـالب ومـقــتـرحــات رئـيس الـهــيـئـة
التي تصب في خدمة الوطن وحتقيق
أمـنـه الـقـومي وســيـادتـهـا وحــمـايـته
ومنع أيـة ضـغوط  يـتـعرض لـها ومن
أية جـهات كـانـــــــــت سواء سـياسـية
أو مـيــلـيــــــشـيـاويــة ال تـريـد لـلـعـراق
الــتـقــدم والـتــطــور وتـعــزيـز ســيـادته

وأمنه.
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عمان

اجلـــوانـب االجــتـــمـــاعـــيـــة في تـــاريخ
مدينـتي البـصة ومعـقلهـا اجلميل.أسم
عقـل ينسب الى الـصحـابي معقل بن ا
ــزني الـذي ارســله اخلــلــيــفـة يــســار ا
الـثـاني عـمـر بن اخلـطـاب(رض) أمـيرا
عـلى الـبصـرة وبـنى فـيـهـا دارا له كـما
يـقول ابـن كثـيـر في الـبـداية والـنـهـاية
عقل ومات فيها في خالفـة معاوية. وا
كانت قريـة صغيـرة تبعـد بحدود  5كم
عن مــركـز الـبـصــرة قـبل ان يــخـتـارهـا
ــيـنـاء عـام االنـكــلـيـز مـوقــعـا النـشـاء ا
 1916والذي انتهوا منه عام 1919.
ونـظرا لـثـقل كـلمـة مـعقـل على الـلـسان
االنكليزي فقد لفظوها (مآكِل) وحورها
الـبـصـريـون الى (مـاركـيل) وهـو االسم
احملـبـب لـكل من ســكـنــهـا او زارهـا أو
تـغـنى بـهـا(مـثـلي). بـعـد أكـمـال انـشاء
يـناء أصـدر اجلنـرال  القـائم باعـمال ا

ـعــقل- من بـنـيـة اجـتـمـاعـيـة ومـنـهـا ا
حتتـيـة ساهـمت في صقـل الشـخصـية
انا لست مؤرخاً دنية الـعراقية.أكـرر ا
ولكني احاول البنـاء على التاريخ كما
ن تعـلـمت مـنهم من فـعل الكـثـيـرون 
لدراسة قبل مثل ابن خلدون والوردي 

في هـذه احلـلـقـة ومـا يـتـبـعـهـا سـأقوم
)عـدسـة ســرديـة ذكـريـاتي في ب(تـزو
عـقل اللـتقـط تلك الـصـور التي تـخدم ا
هـدفـي من هـذه الـســلـسـلـة الــتي تـريـد
استلهام الدروس لبـناء مجتمع مديني
ـا كــانت تـزخـر به مــدنـنـا- انـطـالقـا 

اجليـش البـريـطاني في الـعـراق آنذاك
(فلتسترمكمن) بيانا سمي بيان ميناء
عُدّ ـؤقت في  8ت1919 1.  الـبـصـرة ا
ــثــابــة دســتــور ادارة هــذا الـــبــيــان 
ــــيــــنــــاء. وفي أول نـــــســـان  1920 ا
ـــنــاء من الـــســلــطــة انـــتــقــلـت إدارة ا
العسكرـة إلى سلـطة مدنـة. وبناءً على
احلـاح احلـكـومــة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة
ــتــشــكــلـة حــديــثــا آنــذاك فــقـد وافق ا
يـناء البـريـطانـيون عـلى نقـل ملـكيـة ا
) من الى الــــعـــراق مــــقـــابل ( 72لـــكــــاً
الروبيات(اي حوالي  12مليون دينار)
عــام 1923 عــلـى ان يــســـدد الــعــراق
ـبــلغ بـاالقـسـاط وبـفــائـدة سـنـويـة 5 ا
ـبـلغ ـئـة وفـعال  تـســديـد كـامل ا بـا
لـــيس مـن اخلــزيـــنـــة الـــعــامـــة بل من
ـوانئ الـســنـويـة.لـكن ادارة عـائــدات ا
يناء استمرت انكليزية ومر االنتقال ا

ـراحل حلـ نـحـو االدارة الـعـراقـيـة 
واني رقم 40 صدور قانون مـصلحة ا
لسنة  1956الذي جعل االدارة عراقية
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أشـــرتُ في احلــلــقــة الـــثــالــثــة ان اهم
ـيـز االجـتـمـاع الـبـشـري هـومـزيج مـا
احلــاجــة االنـســانــيـة  لــلــبــقـاء(االمن)
والـنـماء(الـتـعـاون) لـدى ذلك اجملـتمع.
فمـجتـمع الغـابة والـصحـراء يتـطلـبان
مــزيـد من الــتـأكـيــد عـلى حــاجـة االمن
وغــريــزة الــبــقــاء بــســبب ظــروفــهــمـا
االيكولـوجيـة. اما مجـتمع الـريف فهو
وان كان يحتاج للتـعاون لتنظيم الري
واجناز االعمال الـتي حتتاج الى جهد
لـكـنه يـحـتـاج الى جـمـاعي كـاحلــصـاد
رتـبط بـحـمـاية اثل مـن االمن ا قـدر 
ــائـيـة الـزروع واالراضي والــقـنـوات ا

ـزارعـ اجملـاورين او من اعـتــداءات ا
من رعـــاة الــغــنم واالبـــقــار وســواهــا.
ولـعـدم او ضـعـف وجـود سـلـطـة عـلـيـا
حتمـيهم فهم مـضطـرين لالعتـماد على
االقـــارب والـــعـــشــيـــرة لـــتـــأديـــة تـــلك
الــوظـيـفـة. بــالـتـالـي فـانـهم يــفـضـلـون
السكن في مجمـوعات مجتمـعية تكون
فـيـهـا العـصـبـة الـعـشائـريـة قـويـة. اما
ــعــقل) الــتي تــبــنـى الجنـاز ــدن (كــا ا
وظائف اقـتصـادية مـعقـدة ومركـبة وال
فـأنـهـا ـلـكـيـة االرض اسـاسـا تـرتـبط 
تنشأ لتـحقيق النمـاء والتطور الذي ال
كن حتصيله اال بالتعاون االنساني.
وعــــلى الـــرغـم من ان احلـــاجــــة لالمن
دن اال انه تبقى اساسية عند ساكني ا
كن حتقيقها بواسطة سلطة اعلى ال
تكون تـابعة لـلعشـيرة.ونظـرا للطـبيعة
ـركـبـة لـلـمـيـنـاء مـثال والـذي يـتـطـلب ا

وجـود مـهن ووظــائف كـثـيـرة(الـكـابـ
هندس واالداري واحملاسب وسائق وا
الـــســيـــارة واحلـــداد والــنـــجــار...الخ)
كن فـأنه ال  ومتـرابطـة الجناز اهدافه
االسـتـعـانـة بـعـشـيـرة او عـشـيـرت او
ثالث الجنـــاز كل هـــذه االعـــمـــال!بــذلك
تتـسع احلاجة لـلتـعاون االنـساني ب
أنـاس من خـلــفـيـات وانـتـمـاءات شـتى

وقد تكون متباينة. 
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ان اي تـعــاون حـتى ولـو عــلى صـعـيـد
بسـيط كالـعمل ضمـن فريق رياضي او
انشاء شركة صغيرة يتطلب اوال وقبل
كل شيء توفر عنصر الـثقة الذي يعدّه
اخملتـصون الـسمـنت الرابط لـلمـجتمع
والذي بدونه يـتفكك اجملـتمع.وأذا كان
االنتـماء الـقبـلي او االسري يـحل محل
فأن ال شيء يحل محل الثقة في الريف

ــدن. ولـكي تـخــلق وتـعـزز الـثــقـة في ا
الثقـة في اي مجـتمع فأنك بـحاجة الى
صانع ما أسميه مـصانع الثقـة. هذه ا
ـدينة تمثل الـبنيـة االساسيـة جملتمع ا
وهي التي اجـاد األنـكلـيز-الـذين وعوا
اهـمــيـتـهـا لـنـهــوض امـبـراطـوريـتـهم-
ـعقل. خـلقـهـا عنـدمـا صمـمـوا وبنـوا ا
وليس لـدي دليل االن يفـيدني فـيما اذا
كـــان الــــذي وضع اخملـــطـط االســـاسي
لــلــمـعــقل واعــيـا الهــمـيــة خــلق بـنــيـة
اسـاسيـة مـجتـمـعيـة مـولّدة لـلـثقـة ب
ساكـنـيهـا او ال. لـكني اجـزم ان الـبنـية
صانع احلضرية للمـدينة كانت تعج 
الثقة وصيانتها. فماهي مصانع الثقة
عقل في التي عايشـتها ووعيـتها في ا
اضي وسـاعدت على ستيـنات الـقرن ا
دنية جليل كامل من بناء الشخصـية ا
? انتظروا احللقة السادسة. العراقي
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ُـعبرين كسـيف مسلـط على رقاب ا
عن آرائـــهـم في الـــوضع الـــبـــائس
الـذي وصـلـنـا الـيه كـمـا احلـالُ في
أمــر الــقـــبض عــلى الـــســيــاسي و

احملامي(ابراهيم الصميدعي).
•كل ذلك يـدفـعنـا الى الـتـساؤل عن
احلــد الــفــاصل في الــتــعــبــيــر عن
ـشـروعـة و ُـمــارسـة ا الـرأي بـ ا
ُـجرمة التي تـنطوي على األفعال ا

اهانة للسلطات العامة?
 •ســنُــجـــيب عــلى الــتــســاؤل وفق

نهجية التالية: ا
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1.التعريف اللغوي: 
ـــة لُــغـــةً: ورد فـي لـــســان •اجلـــر
ـــعــنـى جــنى الـــعـــرب أن (جَــرَمَ) 
ـــــة و(أَجــــــرَمَ) أي أذنَب و جـــــر
تُـــطـــلَق عـــلى إرتـــكـــاب كُل مـــاهــو

من قـانـون الـعقـوبـات الـعـــــــراقي
رقم  111 لسنة 1969.

ـــادة اعـاله تُـــعـــالج •وحــــيثُ أن ا
إحـدى اجلرائم الـتعـبيـرية وجرى
اسـتــخـدامــهـا في اآلونــة األخـيـرة

 •أصـدرت محـكمـة جنـايات الـكرخ
حـكــمـا غــيــابـيــا بــإدانـة الــقـاضي
ــتــقــاعـد (رحــيم الــعــكـيــلي ) عن ا
إهـانـة احلكـومـة العـراقـية بـإحدى
ادة (226) وسائل العالنية وفق ا

مُـخـالف لـلحقِ و الـعـدل و الـطريق
ُستقيم. ا

: إهَـــانَــة[هـ و ن]  •اإلهـــانـــة لـــغـــةً
هَ إلَـيْهِ إهَــانَـةً ) وَجـَّ (مـصــدر: أهَـانَ
أمَـامَ الْـمَإلِ : شَـتِيـمَـة فِيـهَـا احْتِـقَار

وإذْالَل.
: من (اإلعالن) وهو  •العـالنيـة لغـةً
إِعـالَن: (اسم) مــصـدر أعــلنَ أعــلنَ
عن ومعنـاهُ إظهارُ الشيء بـالنشر

عنه في الصُّحفِ ونحوِها.
2. التعريف االصطالحي: 

تـعـددت الـتـعــريـفـات الـتي أوردهـا
ـة اإلهــانـة الــفـقـه اجلـنــائي جلــر
العالنيـة للسـلطات العـامة ويُمكن
أن نُعرفـها بأنـها ( كل قول أو فعل
أو إشــارة يــنــطـوي عــلى إحــتــقـار
احـــدى الـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة او
الـعــامــلـ فــيـهــا و تــكـون مــدعـاة

للمساس بالشرفِ و اإلعتبار).
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ــادي : يــتــكـون الــركن 1. الــركن ا
ــادي كـل قـول أو فــعـل أو إشـارة ا
يتم نـشرها بـإحدى طرق الـعالنية
كـالـنـشر فـي الصـحف او الـقـنوات
او وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي
تتضمن االساءة الى اعتبار احدى
سلطات الدولة او العامل فيها.
ة ـعـنوي: تـعـتبـر جـر 2. الـركن ا
إهانة السلـطات العامة عالنيةً من
اجلــرائم الــعـمــديـة الــتي يــلـزم ان
يــتـوافــر لـدى مــرتــكـبــهــا الـقــصـد
اجلــرمي والــذي يــتــمـــثل بــعــلــمه
ـاديـات اجلـر و أرادة مـتـجـهـة
ـسـاس الى إحـداث أثــرهـا وهــو ا

بشرف و اعتبار اجملنى عليه.
3. الـركن الشـرعي: يتـمثل بـالنص
اجلنائي الذي يُـعاقب على االهانة

الـعالنـيـة لـلـسـلـطـات الـعـامـة وقد
ادة (226) "سيئة الصيت نصت ا
و الــتــطــبــيق" عــلى جتــر كـل مـا
يـعـتـبـر مـسـاسـا بـشـرف و اعـتـبار

السلطات العامة.
∫qOK% Ë WA UM  ∫U U

 •إن احلكم الـصادر بـحق القاضي
ُتـقاعد(رحـيم العكيـلي) قد جانب ا
الصـواب و غالى في الـظُلمِ إذ أنه
تــقـــدم ســنــة 2015 بـــإخـــبــار الى
الــقـضــاء لــغـرض حتــريك شــكـوى
الكي) رئيس الوزراء ضد (نوري ا
األسبق  متـهما إياه بـالتسبب في
ـوصل ومـجزرة سـبـايـكر سـقـوط ا
ومــجــازر في الــزركــة واحلــويــجـة

والــفــلــوجــة والــرمــادي إال أنه 
غلق الشكوى.

 •لـدى طـرح اسم الـعـكـيـلي مـجددا
ـهـدي) سـنـة من قـبل (عـادل عـبـد ا

2019 لـيــتــرأس هــيــئــة الــنــزاهـة
قـبـولـيـة الـكبـيـرة لـهـذا الرجل وا
ــالـكـي الى حتـريك شــكـوى بـادرَ ا
ضـــده عن اهـــانـــتـه لـــلـــحـــكـــومـــة
الـعـراقي مُـتـعـكـزا بـالـدعـوى الـتي
أُغلقت في 2015 وقد حصل على
مـآربهِ مــنـهـا مـؤخــرا عـلى يـد من
اسـتخـلفهُ الـله للـفصل بـ الناس

بالعدل.
رابعا: نقد احلكم القضائي:

 •إن الـقـضـاء الـعـراقي له مـكـانـته
وسُــمـوه الــذي نــعــتـرف به إال إن
َ يـتضمن النـقد ال منـاص منهُ ح
احلـكم القـضـائي ميالً عن احلق و
حيدةً عن الصواب وهنا نرى بأن
احلـكم قـد انـطــوى عـلى مـا يـجـرُه
الى الـــدركِ األســفـلِ من الـــبُــطالن
وقـــــد أصــــابـه الــــعَـــــوارُ في عــــدم
انـطبـاق الـوصف القـانـوني للـفعل

مع حـقــيـقــته اذ أن ورقــة اإلتـهـام
الـتي تـسـلــمـهـا (وكـيل الـدفـاع عن
الـعـكــيـلي) لم تــتـضـمن أي اشـارة
الى الـنــشـر في وسـائـل الـتـواصل
او الــقـنــوات الــفـضــائــيـة كل ذلك
يـنـفي عـن الـفـعل صـفــة الـعالنـيـة
هــذا لـــو افــتـــرضــنـــا جــدال وقــوع

األهانة من لدن السيد العكيلي.
خامسا: التوصيات:

ادة •في ضوء مـا تقدم نـرى بأن ا
(226) عقـوبات باتـت تُشكل تُـهمة
جــاهـزة لـدعـاة األصالح و مـريـدي
الـــتـــغــيـــيــر وال أدل عـــلى ذلك من
حــــالــــتـي (الـــعــــكــــيــــلي) وقــــبــــله
(الـــصـــمـــيـــدعي) ونـــوصـي هـــنــا
بـتـعـديـلـهـا لـئال يُـسـاء تـطـبـيـقـهـا
ويتـخذهـا البعض ثـغرة لـلنيل من

الشُرفاء.
{ حقوقي
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االجرامية ,ويستمر قيحهم كله حتت
عـــنــوان نـــشــر الـــدعــوة االسـالمــيــة,
لـلـضـحك عـلى الـسـذج ولـتضـلـيل من
غـــاب وعــــيه ,وخـــصــــوصـــا االن مع
االعالن مـع بـــدايــــة عـــام  2021بـــدأ
انسـحـاب القـوات االجـنبـيـة وتسـليم
القواعد العسكريـة للقوات االفغانية,
باعتبـار ان حرب افغانـستان انتهت!
وحـــتى الـــقــوات االمـــريـــكــيـــة بــدأت
بـــاالنــســحـــاب والــتي صـــرح عــنــهــا
الـرئــيس االمـريــكي " ان هـذه احلـرب
الــطـــويـــلـــة لم تـــعـــد من االولـــويــات
االمريـكيـة"!.وكان جـو بايـدن قد أعلن
في وقت سابق أنه سيـسحب القوات
من أفغانـستان قـبل احلادي عشر من
سبتمـبر/أيلول ,الذي يوافق الذكرى
ـتشـددين عـلى الـعـشـرين لـهـجـمـات ا
ي ووزارة الدفاع مركز الـتجارة الـعا
األمـريـكيـة (الـبـنـتـاغون) ,التـي كانت

السبب في بدء احلرب األفغانية.

الــــتـــهــــريب بـــكـل انـــواعه ,وجتـــارة
اخملدرات وزراعـتـها ,وبيع اجلواري
واالطـفـال ,وتـنــفـيـذ عـمـلــيـات الـقـتل
واخلطف والذبح ,انه منهج اساسي
ال يـــتـــركـــوه واال فـــقــــدو هـــويـــتـــهم

 مـــازالت احالم تـــنــــظـــيم طـــالـــبـــان
االرهــــابـي قــــائـــــمــــة فـي الــــتـــــوسع
اجلغرافي الواسع ,والسطو على كل
جــــمـــيـع االراضي االفـــغــــانـــيـــة ,مع
االعــتــمـاد االيــرادات الــتي تــأتي من

وأعلن الـبـنتـاغـون في وقت سابق أن
وزيـــر الـــدفـــاع لـــويـــد أوســـ أرسل
قاذفـت إضـافـيتـ من طراز بي-52
إلـى اخلــلــيج ومــدد مـــهــمــة حــامــلــة
الطائـرات "يو إس إس أيـزنهاور" في
ـقـرر ــنـطـقــة لـتـأمــ االنـسـحــاب ا ا
لـــــقـــــوات الــــتـــــحـــــالـف الـــــدولي من
ــتـحــدّث بـاسم أفـغــانـســتـان ,وقـال ا
البنتـاغون جون كيـربي خالل مؤتمر
صحافي أن حاملة الطائرات "يو إس
ـنـطـقـة إس أيـزنـهـاور" سـتـبـقى في ا
"لــبـــعض الــوقت" ,في حـ "وصـلت"
ـنـطـقــة قـاذفـتـان من طـراز بي- إلى ا
ـسماة  ,52وهذه الـقاذفات الـثقـيلة ا
"ســتـراتــوفـورتــريس" والـقــادرة عـلى
حمل أسلحـة نووية تتـمركز عادة في
قـطـر ,حــيث لـدى اجلــيش األمــريـكي

قاعدة جوية ضخمة.
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مع رحــيل الــقـوات االجــنــبـيــة عـادت

اخملـاوف من ظـهـور الـغـول الوهـابي
في افـغـانـسـتـان ,ثم اعـادة انـتـشـاره
ـنــطـقـة االسالمــيـة وخـصـوصـا في ا
الشـرق االوسط ,فـعزمـهم لـلـسـيـطرة
عــلـى افـغــانــســتــان بــعــد انــســحـاب
, القـوات االجنـبـية مـعلن ولـيس سراً
في مــســعـى لـعــودة الــروح لــلــصــنم
ـتـطـرف ,في وقت مـرشح الـوهـابي ا
ان تـــتـــقـــهـــقـــر وتـــتـــراجع الـــقـــوات
احلكـوميـة األفغـانية ,التي ستـخسر
قــريـــبــا الــغــطــاء اجلــوي األمــيــركي

احليوي.
من جــانب اخــر اخــفــقـت مــحــادثـات
ـتمردين سـبوقـة ب ا السالم غـير ا
واحلكـومـة األفغـانـية في حتـقيق أي
تــقـدم ,في ظل تــصــاعــد الــعــنف في
ـتمردون أنحـاء أفغـانستـان يشـير ا
إلى أنــهم ســيــطــروا عــلـى نــحـو 30
ـتـحدة مـنطـقـة منـذ بـدأت الـواليات ا

سحب كامل جنودها مطلع مايو.

هنالـك مخاوف جـماهيـرية كـبيرة من
دن بيد تـنظيم طالبان خالل سقوط ا
ويبدو السـاعـات االولى لالنسـحاب ,
ـية تـريد لـطالـبان ان هنـالك ارادة عا
ان يعـود للحـكم وللـساحة ,بعد شبه

تغييب دام تقريبا  15عام.
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بــــعـــد دحــــر الـــدواعش فـي الـــعـــراق
ـيـة وسـوريا ,اصـبـحت الــقـوى الـعـا
قلقـة على مشروعـها الكـبير في اثارة
ــــنـــــطــــقــــة اخلــــوف والـــــقــــلق فـي ا
االسالمــيــة ,وقـــد يــكــون بـــعــد قــرب
ي وجـدت اخلالص من الــوبـاء الــعــا
ان عليهـا ان تعيد الـروح للتنـظيمات
تشددة ,لذلك يجب اعادة االرهابية ا
ــيـة (طـالـبــان) ومـنـهـا الـقــاعـدة الـعـا
يــنــطــلـقــون لــلــشـرق االوسـط وبـاقي
الـــعـــالم ,لــــذلك كـــان قــــرار الـــقـــوات
االجــنــبــيــة وبــقــيــادة امــريــكــا عــلى
االنسحاب من افغانستان وترك االمر

لألقدار. ويعلم جل الـعالم ان القوات
االفـغـانيـة ضـعـيـفـة ومخـتـرقـة وغـير
قـادرة عــلى مـسك االرض خــصـوصـا
ان طبـيعـة ارض افغـانسـتان حتـتاج
لــقـوة كـبــيـرة وعــتـاد وغــطـاء جـوي,
ا يـسلم وهـذا غيـر مـتـوفر حـالـيا ,
االمــر بـعــودة حـتــمـيـة لــطـالــبـان في
افـغـانـسـتان ,مع افـكـار اكـثـر تـطوراً
بعـد ما مروا به ,وسيـكـون ألعمـالهم
االرهـابيـة شـكل جـديـد اكثـر تـوحـشا
ومنـسـجمـا مع التـطـور التـكنـلوجي,
ومـع الــرؤيــة االمـــريــكــيـــة اجلــديــدة

للعالم بعد الوباء.
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بــعــد انــسـحــاب الــقــوات االجـنــبــيـة
ســيــفـــتح بــاب جــهــنم عــلى الــشــرق
ويـبـدو االوسط والــعـالم من جــديـد ,
انه قــرار امــريـكـي واجب الــتـنــفــيـذ,
حـيث سـتـعــود مـعـسـكـرات الـتـدريب
الـى الــظــهــور في افـــغــانــســتــان من

جديد ,وسيـفـتح خط الـسفـر الـسري
ــهــووسـ من جــديــد السـتــقــطـاب ا
واجملـانـ وسـفـلـة اال ,نـحـو مـدن
االرهــاب لـلــتـدريـب وغـسل االدمــغـة,
وكي يتم تـدريبهم وجتـنديـهم للقـتلة
والــذبـح والــتــفــجــيــر ,ثم يــرحــلــون
بـعنـوان امـراء نـحـو الـشرق االوسط

لتشكيل اخلاليا االرهابية.
وعـنـدهـا تعـود الـقـاعـدة وخـيـوطـها,
وتـظــهـر الـدواعـش من جـديـد ,حـيث
اعـادة امـريـكـا احلـيـاة لـلحـاضن االم
(طالـبان) كي تـنـشر سـمومـها في كل

بقاع العالم.
نـــدعــو الــلـه ان يــحــفظ االنـــســانــيــة
جـمـعـاء من خـطط امـريـكـا الـشـريرة,
ويـرد كـيـد جــنـد الـشـيـطـان (جـيـوش
فـالعـالم الـفـكـر الـوهـابي الـبغـيض) ,
االسالمي يــســتـحـق ان يـعـم الـسالم
واالمن بـــــعـــــــــد عـــــقـــــود احلـــــروب

االخيرة. 
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.الــســعـوديــة أوزبــكـســتــان. الـنــيــجـر
ـــغــرب . االمــارات طـــاجــيـــكــســـتــان . ا
,جــيــوتي . اجلــزائــر  –مــوريــتــانــيــا )
ستضيفة مصر. باالضافة الى الدولة ا
وشكلت منـتخبات (الـسنغال  .الـنيجر
طـاجـيـكـسـتـان . أوزبـكـسـتـان) ضـيـوفـا
لــلـبـطـولــة الـعـربــيـة في هـذه الــنـسـخـة
وســبق ان شــارك مــنــتــخب الــســنــغـال
بـالـنـســخـة الـسـابـقـة وحـقـــــــق لـقـبـهـا
,وتــشــارك 5 خــمـس مــنــتــــــــــــخــبــات
توجت بألقاب كأس العرب للشــــــــباب
ـــاضـــيـــة بـــدايــة في الـــنـــسخ الـــست ا
بـــــالـــــعـــــراق في الـــــنـــــســـــخـــــة األولى
ـــــــــغـرب عـام 1983  والـســعـوديـة بـا
في الـنـسـخة الـثـانـيـة بـاجلـزائر 1985
غرب في النسختـ الثالثة بالعراق وا
1989  والرابـعـة التي اسـتـضافـها في

.  2011
فـيــــــــــــــــمـا تــوج مـنـتـــــــــخب تـونس
بــلـــقـب الــنـــســـخـــة اخلـــامـــســة 2012
بــاألردن ونـــال مـــنـــتــخـب الــســـنـــغــال

الـــضـــيف لـــقــــــــب الـــنــســـخــة
الـــســادســـة واألخـــــــــيــرة
بـالــسـعـوديــة في الـريـاض

.2020

الـقمـري مـوسى سـمـير من ابـعـاد الـكرة
لـــتــــجـــد اقــــدام الالعب بــــلـــنــــد حـــسن

ليتابعها ويرسلها الى شباكه .
ــهـمـة والجل احلــفـاظ عـلـى الـنـتــيـجـة ا
لـلــمـدرب الـقـمـرى اجــرى عـدة تـبـديالت
بغـية احملـافظـة على الـنتـيجـة والتـفوق
على  الفريق العراقي الذي كان مرشحا
ـبـاراة قـويـا لـتـحــقـيق الـفـوز في هـذه ا
ــرمى الــتي اســتــبــسل فــيــهــا حـارس ا
وخـطـي الـدفـاع والــوسط ولم يـتــيـحـوا
الـفـرصـة امــام الالعـبـ الـعـراقـيـ من
احــراز هـدف الــتـعــادل مـعــتـمــدين عـلى
رمى العراقي عاكسة على ا الهجمات ا
حـتى نـهـايـة الـوقت االصـلي واالضـافي
لـلـشـوط الـثـاني لـيـخـرج فـريـفـهم فـائـزا
فـرحـا بـهــذا االجنـاز بـالـتـفـوق في حـ
نـتخب الـشبـابي العراقي خرج العـبو ا
ـباراة وهم فـي حالـة حـزن شـديدة من ا
لـفــقـدانـهم ثالث نــقـاط مـهـمــة جتـعـلـهم
بوضع مـريح باجملـموعة  الـثالـثة وعدم

تذوقهم طعم الفوز .
وتـاتي مشـاركـة منـتـخب شبـاب الـعراق
لكرة القدم  في هذه الـبطولة التي تضم
( 16) منـتخبـا وهي (السـنغال . لـبنان
الـعـراق . جـزر الــقـمـر تـونس . الـيـمن

غير دقـــــيق واهــــدرها بالدقيـــقة 72.
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ــنـــتــخـب الــشـــبــابي واجـــرى مـــدرب ا
الـعـراقي عـمـاد مـحـمـد عـدة تبـدالت في
صفوف فـريقه  محـاوال تقلـيص الفارق
اوال ومن ثـم اعــــادة كـــــفـــــة الـــــتــــوازن
واخلروج بنـقطة واحـدة بدال من فقدان
ــوقف فـــريــقه  ثالث نـــقــاط  تــضـــعه 
مـحــرج بـاجملـمــوعـة الـثـالــثـة لـكـون كل
الـــفــرق عـــازمــة عــلـى حتــقــيـق نــتــائج
ايجـابيـة لبلـدانهـا واالنتـقال الى الدور
الــثـاني مـن الـبــطـولــة  وخـاصــة فـريق
الـســنــغــال بــطل الــنــسـخــة الــســابــقـة
لـلـبطـولـة الـعربـيـة الـسـادسة الـسـابـقة
والــذي تـفــوق عـلى الــفـريق الــلـبــنـاني
بــخــمــسـة اهــداف مــقــابل هــدف واحـد
,وظـــهـــر الــفـــريق الـــعــراقي فـي الــربع
االخيـر من الشـوط الـثاني اكـثر حتـركا
وانتـقـاال الى منـطقـة اخلـصم محـاول
تـسـجـيل هـدف يجـعـلـهم اكـثـر انـدفـاعا
ـتـشـودة وتـركــيـزا لـلـوصـول لـلــغـايـة ا
وهي الـتـعـادل وفـعال حتـقـقت اخلـطوة
االولى بــاحــراز الالعب الــعــراقي عــبـد
الــقـــادر ايــوب جـــمـــيل هــدفـــا جـــمــيال
بــالـدقــيــقـة ( 83) لم يــتـمــكن احلـارس

رمى الـعراقي فواصل هـجومـية عـلى ا
ـغــربي ركــلـة اســفــرت عن احـتــســاب ا
جـزاء ضــد الـفـريق الــعـراقي تــرجـمـهـا
ــوهـــبــة مـــحــمـــود عــادل الى الـالعب ا
ـنـتخب بالده بـالـدقيـقة هدف الـتـعادل 
الــرابــعــة من الــوقت بــدل الــضــائع من
الــشــوط االول لــيـخــرج الــفــريــقـان الى
االســـتــراحــة بــ الــشـــوطــ حــبــايب
وعـنـد مـتــعـادلـ لـكل مـنــهـمـا هـدفـ ,
انطالق مجـريات الشـوط الثاني ضغط
العـبو مـنـتـخب شـباب الـعـراق الـكروي
عـلى مــرمى خـصـمـهم الـعــنـيـد الـفـريق
الـقــمـري وفي الــدقـيـقــة االولى من هـذا
الــشـوط اشــهـر حــكم الـلــقـاء الــبـطــاقـة
احلـمراء بـوجه مـدافق الـفريق الـقـمري
احمد نصيف ليلعب فريقة طيلة دقائق
الشوط الـثاني بـعشرة العـب ونتـيجة
هـــذا الـــضــغـط الــنـــفـــسي والـــذهــنـــي
والــــبـــــدني  ظـــــهــــر جنـــــوم الـــــفــــريق
الـقــــــــمـري اكـثـر ارادة وتـصمـيم عـلى
افشـال الـهجـمـات العـراقيـة عـلى مرمى
فـريــقـهـم يـقــابـلـه الـقــيـام بــالــهـجــمـات
ـرمى العراقي ـنظمـة على ا عاكـسة ا ا
واسفـرت احـداها ومن جـملـة تـكتـيكـية
انــطــلــقت من اجلــانـب االيــســر  وبــعـد
مـنـاوالت متـقـنـة اسـتـطـاع الالعب فـهد
ياسـ من تسـجيل هـدف الفـوز الثالث
لــفــريق جــزر الـقــمــر بــالـدقــيــقـة ( 52)
ـ عــنـدمــا سـدد الــكـرة قــويـة عــلى  

احلارس العراقي .
ولم يـستـسـلم الفـريق الـقـمري لـلـنقص
الـعددي بـفـريـقه بـعد تـسـجـيلـة الـهدف
الــثـــالث بــالـــعــكـس ظــهـــر اكــثــر ارادة
وتــصـمــيم لـلــحـفــاظ عـلى الــفـوز وراح
يحاول شن الهجـمات من كال اجلانب
ـــســات مــدربه ومن الـــعــمق وظـــهــرت 
جمبايا احمد عـلى الالعب لعبا فرديا
وجـمـاعـيـا ونـفـذ جنـومه مـجـمـوعـة من
اخلــطط بـتـكــتـيك مــتـنـوع  قــابـله لـعب
عـقــيم وغـيـر مــجـدي لـلـفــريق الـعـراقي
الـذي غـابت عـنـده اخلـطط الـتـكـتـيـكـيـة
دربه عمـاد محمـد وظهر فـريقه عاجزا
من ادراك الـــتـــعــادل بل مـــنح خـــصــمه
تميز هدفـا رابعا عندما جنح الالعب ا
محـمود عـادل من تـسجـيل هدف فـريقه
جـــزر الـــقـــمــر الـــرابع من ركـــلـــة جــزاء

بالدقيقة 70.
وكاد الالعـــــــــب ذاته محمود عادل ان
يضيف الهدف اخلامس لفريقه لكــــــنه
ضـــيــــــــع الــــفـــرصــــة الـــذهـــــــــــبـــيـــة
عــــــــــنــدمـا انــفــرد  بــشـكل صــريح مع
احلارس الـعـراقي  لكـنه تـصرف بـشكل

القاهرة  –ابراهيم محمد شريف 
اخــفق مــنـتــخب شــبــاب الـعــراق بــكـرة
الـقـدم بـاول ظـهـور له في بـطـولـة كـأس
ـنــتـخــبـات الــشـبـاب حتت 20 الــعـرب 
عـامـا  بنـسـخـتـهـا السـابـعـة حـ خرج
خاسرا لعبا ونتـيجة امام منتخب جزر
ـثابر بنـتيجة ( 4-3) في اللقاء القمر ا
الـــذي جــرى مـــســـاء  االثــنـــ احلــادي
والـعـشـرين من يـونـيـو حـزيـران 2021
على استاد بـتروسبورت  في الـعاصمة
ــصـريــة الـقــاهـرة  وانـتــهى شــوطـهـا ا
االول بـالـتعـادل االيـجـابي بـهـدفـ لكل

منهما .
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غربي جالل باراة ا وفور اطالق حكم ا
جـيـد صـافـرة بـدايـة الـشـوط االول بادر
الــفــريق الــعــراقي بــالــهــجــوم مــحـاوال
اصطياد هدف السبق وبعد سلسلة من
ـتتـاليـة تمـكن الالعب نصر الهـجمات ا
سالم من تسجـيل الهدف االول بـراسية
مـتقـنة  بـعـد متـابعـة كـرة  عالـية قـادمة
من ركــلـة ركــنـيــة لم يــسـتــطع احلـارس
الــقـمــري  مـوسى ســمـيــر من ابـعــادهـا
ـبكر لتـعانق شـباكة ,بعد هـذا الهدف ا
لـلـمــنـتـخب الـشـبــابي الـعـراقي نـشـطت
خـطـوط الـفــريق الـقـمـري وخـاصـة خط
ـيدان وسطـه الذي سـيـطر عـلى وسط ا
ونــقل الـكــرة لـزمـالئـهم بــخط الـهــجـوم
الــذي هـــددوا مــرمى احلـــارس حــســ
حسن وخـاصـة  عنـد الدقـيـقة الـسابـعة
هـاجم محـمود عادل الذي ضـيع فيهـا ا
هدفا لفريق بالده وهـو في حالة انفراد
تام مع احلارس العراقي وبعد دقيقت
ـغـربي ركـلة لم يـحـتـسب حـكم الـلـقـاء ا
ـنـتخب جـزر الـقمـر حـ المست جزاء 
ــدافـع الــعـــراقي وتـــوالت الـــكـــرة يـــد ا
الفـرص الضائـعة حـتى اعلـنت الدقـيقة
ــبـاراة ركــلـة 39 عن احــتــسـاب حــكم ا
جــزاء صـحـيــحـة لــلـعـراق نــفـذهــا عـبـد
الــرزاق قــاسم  بــنــجــاح مــحــرزا هــدف

التقدم الثاني  للعراق .
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ولـم تــمض ســوى دقـــيــقــتـــ انــتــفض
الـــفــريق الــقــمــري لـــيــمــارس الــضــغط
الــهـجـومـي عـلى الــدفـاع الــعـراقي وفي
مــنـطـقه جــزاءه ومن ركـلــة ركـنـيــة عـنـد
الــدقــيــقـة 41 تــمــكن الــنــجم  الــقــمـري
عثـمان ادريس من ايداع الـكرة بـراسية
ــ احلــارس الــعــراقي مــتــقــنه عــلى 
حـسـ حسن مـسـجال هـدف الـتـقـليص
لفريقه . وفي الدقـائق اخلمسة االخيرة
من الشوط الثاني شن فريق جزر القمر

ÊU e « ≠œ«bG

ـقامة في يدان ا حقق العـداء طه حسـ ذهبيـة جديدة لـلعراق في بـطولـة العرب لـلساحـة وا
ـلقب بـغزال الـبصـرة األسمـر من حصـد ذهبـية 400 م في تونس. وتـمكن الـعداء الـعراقي ا
يدان. ومن جهة اخـرى حققت العداءة دانة حس اجنـازاً كبيراً للرياضة العاب الـساحة وا
العراقـية بعد النتائج الرائعة التي حققتها في البطولة العربية اللعاب القوى.وجنحت العداءة
ركـز الرابع عشر في تصـنيف االحتاد الدولي وهو إجنـاز كبير جداً العـراقية في ان حتتل ا
قرر اقامتها بياد طوكيـو ا لم يحقـقه العراق سابقاً. وجنـحت دانة حس في التـأهل الى او
ـقـامة الـصيف احلـالي. واسـتـطـاعت حـس حتـقـيق ذهـبـية رابـعـة لـلـعراق بـبـطـولـة العـرب ا

منافساتها في تونس. 
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بغداد- الزمان
ــبـيـة بـحــضـور رئــيس الـلــجـنـة األو
الـوطــنـيـة الــعـراقـيــة  رعـد حـمـودي
ومـــحــــافظ أربـــيل الــــســـيـــد أومـــيـــد
خـــوشــنـــاو  ومـــديـــر عـــام ريـــاضــة
وشــبــاب إقــلــيم كــردســتــان الــعــراق
ـــبـــاريــات شـــاكــر ســـمـــو أقــيـــمت ا
ـمـتـاز اخلـتـامــيـة لـدوري الـطــاولـة ا
النـــديــــة عـــمـــوم الـــعـــراق لـــلـــرجـــال
والـنسـاء في نادي اكـاد بـقضـاء ع
ــحـــافــظـــة أربــيل في إقـــلــيم كـــاوا 

كردستان العراق.
وأسـفــرت نـتــائج الـبــطـولــة عن فـوز
ـرتـبـة األولى نـادي الـسـلـيـمـانـيـة بـا
لــلــرجــال فــيــمــا حلّ نــادي اجلــيش
ثانياً وبيشمركة السليمانية ثالثاً.
وفي نــتـائج الــنــسـاء فــقـد تــوّج غـاز
اجلـــنـــوب أوالً  وحلّ بـــيـــشـــمـــركـــة

الــســلـيــمـانــيـة ثــانــيـاً وفــريق نـادي
الصناعة ثالثاً.

من جـــانـــبـه هـــنـــأ رئــيـس الـــلـــجـــنــة
ـبـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة أحتاد األو
الـطـاولـة لنـجـاحه في تـنظـيم بـطـولة
الـــدوري لــلـــجــنـــســ آمالً تـــوظــيف
اجلــهـــود لــتــحــقـــيق نــتــائـج طــيــبــة
شـاركـاتـها لـلمـنـتـخـبات الـعـراقـيـة 

اخلارجية.
ـــركـــزي وكـــان االحتـــاد الــــعـــراقـي ا
لــلـطــاولـة أقــام بـطــولـة دوري أنــديـة
ــمــتــازة (نــسـاء) الــعــراق لــلــدرجـة ا
ــرحــلـــة الــثــانــيـــة لــدوري أنــديــة وا
ــمــتــازة (رجـال) الــعــراق الــدرجــة  ا
شـاركة أربعـة عشر للموسم  2021
نـــاديــاً لـــلـــرجــال و تـــســـعــة أنـــديــة
ـدة  19-7من شـهـر لـلــنـسـاء خالل ا

حزيران احلالي.
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احتضنت قاعة االحتاد العراقي
ــؤتــمــر الـفــني لــكــرة الــقــدم  ا
لـــلــمـــهــرجـــان الــســـنــوي األول
ـسابـقات البـراعم الذي يـنطلق
ـقبل عـلى ملـعب مركز الـسبت ا
ــجــمع ــوهــبــة الــريــاضــيــة  ا
مـلعب الـشعـب الدولي بـحضور
ــهـرجـان ــشـرف الـعــام عـلى ا ا
ـثلـي األندية داود الـعزاوي و

هرجان. شاركة في ا ا
ــــشــــرف الـــعــــام عــــلى وقــــالَ ا
ـــهــرجــان داود الــعــزاوي في ا
بـيان صحفي  إن 17 نـادياً من
مـتـاز والـدرجة أنـديـة الـدوري ا
األولـى أعـلــنت مــشـاركــتــهـا في
ـهـرجان الـذي يُـقام هـذا الـعام ا
بـــشـــكلٍ مـــخــتـــلفٍ بـــعـــيــداً عن
ـا يـهدف ـراكز وإ الـنـتـائج وا
ــــنح الالعــــبــــ من مـــوالــــيـــد
2010و 2011 و 2012 فــرصــة

ـقام شجعنا كـاتانيش على تقد الـنتيجة على االداء في هذا ا
ـبـاريـات وقـلـنـا و ال زلـنـا نـعـتـقـد ذلك صـحـيـحـا وهـو ان في ا
الـنتيجة هي من تقرر نافسات الـقارية والدولية  الرسـمية في ا
مصـير اي منتـخب .. ولكن هل يعـقل ان تاتي النـتيجة ايـجابية
باداء ال يـستقـيم مع اي منطق فني بـاستمـرار .. كال على نحو
مــؤكـد.. كــاتــانـيش كــان يــعـرف مــسـبــقـا كــيف تــسـيــر االمـور
ـعــقـولـة وعــلـيه فــان تـبــريـراتـه غـيــر ا الــريـاضــيـة في الــعـراق 
او عـدم الـتـحـاق بـربط االداء بـقـصــر مـدة االعـداد  مـرفــوضـة 
النه يـعرف علم عـسكـر البـصرة  العبي فـريق نادي الـشرطـة 
اليـق ان استدعاء الالعب يجب ان يـكون في حدود تعليمات
االحتاد الـدولي ( فـيفـا) وهي اشـعار االنـديـة بارسـال العـبيـها
ـبـاراة ــنـتـخـب قـبل ثالثــة ايـام من اقـامــة ا الى مـكــان جتـمع ا
الوديـة الـدوليـة في نـطـاق ( فيـفـا دي) .. ثم ان معـظم الالعـب
ـنـتـخب الـوطـني تدربـوا حتت امـرة كـاتـانيش الـذين يـشـكـلون ا
طلوبة عن وكان يعرف كل التفاصيل الفنية ا الكثر من سنت 
وعـلى هذا االساس كان يـجب ان يصل بالفريق الى كل العب 
مـسـتـوى فــني يـسـتـقـيم مع مــهـارات وخـبـرات الالعـبـ الـذين
ـاضي .. والـقـول ان يــعـدون االفـضل في الـعـراق فـي الـعـقـد ا
ـبـاريـات الـوديـة امام  الـفـرق الـكـبـيـرة تسـهم في رفع خـوض ا
ولـكن مــا هـو كـالم مـنــطـقي مــتـفـق عـلــيه  مـســتـوى الالعــبـ 
وطريقة تاحة  مخـتلف عليه هو طريـقة االستفادة من الفـرص ا
واالصرار العجـيب على عدم اعداد الـفريق للـمباراة الـرسميـة 
والـتـغـطـيـة من زاويـا الـتـمـركـز  تـصـحـيح اخـطـاء خـط الـدفـاع 
وعـدم تفعـيل الفكر نافس  ناورات الفـريق ا بكـرة  والقـراءة ا
بـنقـلهـا بسـرعة الى مـلعب الهـجومي عـند احلـيازة عـلى الـكرة 
التي ـنافس بـالـية تـتـفق مع قـدرات ومؤهالت العـبـيه  الفـريق ا
في اطار هي ليـست ضعيفة كما حاول ان يصورها  كاتانيش 
نـتخب لـتبـرير فـشله في رده على مـنتـقدي اسـلـوبه في ادارة ا
تنظيم اداء الفريق .. فيتنام اقل فقرا من العراق وكذلك سوريا
ـنـتـخب من مـعـظم الـنــواحي ولـكـنـهـمـا كـانــا اكـثـر جـرأة من ا
ـبـادرات الـهـجـومـيـة .. ثم ان عالمـة االسـتـفـهام الـعـراقي في ا
ـنـتـخب الواجـبـات الـتـكتـيـكـية اذا يـؤدي العـبي ا الـكـبـرى هي 
ـوكلـة اليهم في صـفوف فرق انـديتهم في الفـردية واجلمـاعية ا
و ال يؤدون ـمـتـاز احملـلي بـانـدفـاع واضح  مبـاريـات الـدوري ا
نـتخب الوطـني الودية والـرسمية ذات الواجـبات في مبـاريات ا
ـمتـاز احمللي تـختلف على حـد سواء .. نـعم مبـاريات الدوري ا
ولـكن هذا ال وكـذلك الـهـدف  ـنتـخب الـرسـمـية  عن مبـاريـات ا
يعـني ابدا الغاء الشخـصية الفنيـة لالعب بذريعة احلرص على
الـنـتـيـجـة .. في مـبـاراة ايـران االخـيـرة في الـتـصـفـيـات االولـية
كـانت الـفــرصـة قـائـمــة في اداء مـبـاراة ـونــديـال قـطـر 2022
خــاصــة بــعـد ايــجــابــيـة مـن الـدقــيــقــة االولى وحــتى االخــيـرة 
ولـكن ـرحـلـةاحلـاسـمـة بـنـسـبـة كـبـيـرة  (ضـمـان) الـتـاهل الى ا
ثم بـادر فــريـقه في كــاتـانــيش أصـر عــلى اداء دفـاعي ســلـبـي 

التقدم الى ملعب اخلصم في الشوط الثاني .
اعـتـقـد ان الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة ( لم) تـخـطـأ في االسـتـغـنـاء عن
خـدمـات كـاتـانـيـش الـذي يـحـسب له حتـمل
ـالـية لـعدة عـدم صرف مـستـحـقاته ا
ولكن يجب ان يكون البديل اشهر 
مـؤهال اســمـا تــدريـبـيــا مـعــروفـا 
لـــقــــيــــادة اســـود الــــرافــــدين الى

مونديال قطر.
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بية ـكتب التتـفيذي للجـنة األو أكد عضو ا
الوطـنيـة العـراقيـة رئيس االحتـاد العراقي
لـلــتـايـكـوانــدو إبـراهـيم الـبــهـادلي حـصـول
الــعــراق عـــلى وســام نــحــاسي في بــطــولــة
ـصنفـة فئة بـيروت الدولـية بالـتايـكواندو ا

ج2.
وقال البهادلي في بيان صحفي  ان الالعب
الـعراقـي مهـدي صـالح حصل عـلى الـوسام
الــنـحـاسي في مــنـافـسـات وزن 87 كـغم في
بطـولـة بيـروت الـدوليـة بـالتـايـكوانـدو بـعد
فوزه علـى العب أفغاني وآخـر لبنـاني فيما
خـسـر نــزاله األخـيــر أمـام مـنــافـسه الالعب
الــتـركي الـذي حـصل عـلى الـوسـام الـذهـبي

نافسات. في ختام ا
وبــ الـبــهــادلي انه أجــرى مـجــمــوعـة من
اللـقاءات واالجـتمـاعات عـلى هامش بـطولة
لــبــنـــان الــدولــيــة كــان أهــمـــهــا مع رئــيس
وأعـضـاء االحتـاد اآلسـيـوي لـلـتـايـكـوانـدو
كــذلك مع عــدد من رؤسـاء إحتـادات عــربـيـة

وآسيوية.
وبــ ان الـهــدف من تــلك الــلـقــاءات خــدمـة
الــلـعــبـة وتــطــويـرهــا في الــعـراق من خالل
تـــــبـــــادل اخلـــــبــــــرات مع دول مـــــتـــــطـــــورة

W∫ تكر العب عراقي في بطولة التايكواندوبالتايكواندو. uD
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ـشــهــداني ان ــتــحــدث الــرســمي لــوزارة االتــصــاالت رعــد ا اعــلن ا
الشركة الـعامة للبريـد والتوفير اصدرت طـابع السطورة كرة القدم
رحوم الكـاب احمد راضي وجاء اصدار الطابع ضمن العراقية ا
ــنـاسـبـة اخلـطــة الـسـنــويـة لـلــنـصف األول من عـام 2021 وذلك 
الذكرى السنوية االولى لرحيل جنم الـكرة العراقية الكاب احمد

راضي (رحمه الله).
وحـسب تـوجـيـهـات  ادريس خالـد عـبـد الـرحمن
مـدير عـام الـشركـة العـامة لـلبـريد والـتوفـير
على ان يـكون اصـدار الطـوابع البـريدية
لــلـشــخــصــيــات الـعــراقــيــة الــتي خــدمـة
الـعراق لـتبقـى نبـراس خالد فـي الذاكرة

العراقية
ان الطـابع البريـدي  تذكـاري  الذي صدر
بفئـة واحدة بقـيمة  1000 دينار وبـكمية
بــلـغت  10000 طــابع وقــد صـمم الــطـابع

غسان  الوائلي
كـمــا  طــبع بـطــاقـة صــمـمـت من قـبل
جــعــفــر الـشــاكــري بــلــغت كــمــيــتــهـا
(3000) بــــطــــاقــــة وطــــبــــــــعت في
مـطـبـعـة الشـركـة الـعامـة الـبـريد
والــتــوفــيــر وسـيــتـم تـســويق

اإلصدار.
من قـــبل مـــكــتب الـــهــواة

كاتبها البريدية .

أحمد راضي

Z: فريق u

السليمانية
يتوج بدوري

الطاولة

الـلـعب والتـسـابق فيـمـا بيـنهم
عـــلى أن تــمــنح جـــمــيع الــفــرق

شاركة اجلوائز نفسها. ا
وأضـــــافَ الــــعــــزاوي ان عــــمل
الـلـجـنـة الـفـنـيـة والـتـطـويـر في
الـهيـئة التـطبيـعية يـنصب على
االهـتمام بالفئـات العمرية كونه
بــات ضـرورةً حــتـمــيـةً لــكل نـادٍ
ريـــــــاضـي في ظـل الـــــــظــــــروف
احلــالـيـة وتـطـور الـريـاضـة مع

الـــتــــأكـــيـــد عـــلى إقـــامـــة دوري
قبل. وسم ا للبراعم ا

ـــــشـــــرف الـــــعــــام واخـــــتـــــتـمَ ا
لـــلــمـــهــرجـــان داود الــعــزاوي
ـهرجان يُعد حـديثه بالقول إن ا
خــطـوةً مـهـمـةً لالهــتـمـام بـفـرق
الــفـــئــات الــعــمــريــة ونــأمل أن
يـتكرر سنوياً لـتقد العديد من
ــواهب الــفــتــيــة الــتـي تــخـدم ا

. كرتنا مستقبالً

عماد
محمد
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لقطات من امسية االحتفاء بصباح زيارة

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - هنّـئت
عـارضــة األزيــار األمــريــكــيــة جــيــجي
حـديـد زوجـهـا الـفـنـان زين مـالك بـأول
ـرّ عــلـيه مــنــذ قـدوم ابــنـته عــيــد أب 
ـيّـزة جتـمع ونـشـرت جـيـجي صـورة 
زين بابنـتهمـا "خاي" أمام مـجسّم كرة
أرضـية عـلى صـفحـتـها اخلـاصّـة على
مــوقع الــتــواصل اإلجـتــمــاعي وكــتـبت

تعليق مؤثر: 
(خـاي مـحـظـوظـة جـدًا ألن لـديـهـا بـابـا
يـحـبـهـا كـثـيـرًا ويـفـعل أي شيء لـرؤيـة
ابتـسامـتهـا !! عيـد أب أول سعـيد أنا
ــتـنّـة لـكـونــهـا تـشـبــهك نـحن نـحـبك
كثـيـرًا). وتخـطت الـصورة الـ3 مالي
إعـــجـــاب وتـــفــــاعل مـــعـــا اجلـــمـــهـــور

شاهير بشكل كبير. وا
كمـا كانـت وجّهت حـديد أيـضاّ رسـالة
لوالدها رجل األعمال األمريكي محمد
ـنـاسبـة عـيد األب عـبـر صورة حـديد 
نـشـرتهـا عـلى صـفـحتـهـا له وهـو يـجرّ

ابنتها بعربية األطفال وكتبت:
(عــيـــد أب ســعــيــد يــا أبي ..
أحـــبك كـــثــــيـــرًا وأحـــبـــبت
مـــشـــاهـــدتك وأنت
أحـــلى جـــدو

خلاي).
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 الـــكـــاتب والــــنــــــــــــــــاقـــد الـــعـــراقـي صـــدر له ضـــمن
مــنـشــورات االحتـاد الـعــام لالدبـاء والــكـتــاب في الـعـراق
كتـاب (انـاخـة في مضـارب الـنـقد  –فـحوص لـنـصوص)

توسط. يقع في 180 صفحة من القطع ا
 WL UŠ uÐ√ d U½

فرق مع دينة ا الشـاعر االردني استضافه بيت الشـعر 
الشاعـرة جميـلة سالمة في أمسـية  أدارها الشـاعر عمر

أبو الهيجاء .

v u*« …—UÝ

 qOKš bz«—

ـهرجان رسام الكـاريكاتـير الـسوري نال جـائزة التـميز 
الـتـفـاحـة الذهـبـيـة الـدولي للـهـجـاء والـفكـاهـة في رومـانـيا
والـذي تمـحـور مـوضـوع مـسـابقـته حـول كـرة الـقـدم.كـما
سـابـقة الـثاني حـصل عـلى اجلائـزة الشـرفـية في قـسم ا

(البورتريه) .

œÒb% g UÞ

k(« bOFÝ  UH «u
مـبــاشـر من عـمــيـد الـكـلــيـة نـشـأت
ـتـابـعـة رئـاسة مـبـارك صـلـيـوا و
ـسـرحـيـة  بـعد ان قـسـم الـفـنـون ا
اتــخـــذت الــكـــلــيـــة االحــتـــيــاطــات
ـا يـوفـر الـصـحــيـة والـوقـائــيـة و
ـنـاسبـة لـلـطلـبـة لـغرض االجـواء ا

اجراء االمتحان.
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اجــرت كــلــيــة الــفــنــون اجلــمــيــلـة
اضي  ـوصل االثنـ ا بـجامـعة ا
االمـتـحـان الـتـنـافـسي لـلـمـتـقـدم
اجسـتير للـدراسات الـعليـا لنـيل ا
ــســـرحــيــة لـــلــعــام في الــفـــنــون ا
الـدراسي 2021-  2022بـإشـراف

ــبـعــوثـة { واغــادوغـو (أ ف ب) - حــضـرت ا
ــتـحــدة لــشـؤون ــفـوضــيــة األ ا اخلــاصــة 
الالجــئـ أجنـلــيـنــا جـولي األحـد إلـى مـخـيم
غوديبو في شمال شرق بوركينا فاسو لتقد
ـاليـ الـذين فروا من الدعـم آلالف الالجئـ ا
أعــمـال الــعـنف اجلــهـادي حــسب مـا عــايـنت

وكالة فرانس برس. 
ووصـلت الـنـجمـة األمـريـكـيـة إلى اخمليـم على

مــ مـروحــيــة بـرفــقــة وزيـر
خارجيـة بوركيـنا فاسـو ألفا
باري لالحتـفال بيوم الالجئ
ي الــذي يــتم إحــيــاؤه الــعــا
20 ســــــــــــــنــــــــــــــويـــــــــــــا فـي 
حـزيــران.وقـالت جــولي بـعـد
زيــــارتـــهـــا اخملــــيم الـــواسع
(أحتـفل بـهذا الـيوم كل سـنة
مع الجــــــئــــــ فـي بــــــلـــــدان
مـــخـــتــلـــفـــة ولم يـــســبق أن

ــنــزل أو خــارجه الــضـــغــوط الــتي حتــيط بـك داخل ا
كن تخفيفها بالتنظيم.

qL(«

عليك االسـتمرار فى الطـريق الذي اخترته فـهذا أكثر
يزك. ما 

Ê«eO*«

تـصمـيـمك جلـدول أعمـال سـيؤدي إلـى تخـفـيف وطأة
الضغط العصبي.

—u¦ «

تتـواصل مع زمالئك وجتتـمع بهم  خـالل هذه الـفترة
وحتسن عالقتك بهم.

»dIF «

تتـسم بالـنظـرة الثـاقبة والـراى السـديد لـكنك مـتسرع
فى اتخاذ القرار

¡«“u'«

 اجــتـــمع مع زمالء الــعــمـل إلبــتــكــار أفــكــار جــديــدة
لتنفيذها.رقم احلظ .2

”uI «

تـمتـلك جاذبـية كـبيرة فـى عالم احلب وقـادرعلى جعل
احلبيب يف بك.

ÊUÞd «

يـجب أن تمـتلك الـشجـاعة وتـصارح احلـبيب بـحقـيقة
رقم احلظ 3. مشاعرك

Íb'«

 العـنـاية بـاجلمـال والـرشاقـة من سمـاتك حـتى تظـهر
أكثر جاذبية وشبابا.

bÝô«

 تبدأ عالقـة عاطـفية جـديدة مع شـخص مناسب لك
Ë«b «

شـــخـــصـــيــتـك تــشـع أمل وحـــيـــاة في طـــريق كل من
يعرفك.رقم احلظ .9

¡«—cF «

 خوفك لن يـجدى بشىء.يجب أن تهـتم بصحتك أكثر
من ذلك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

رئـيـس جلـنــتي احملــامـيــات وحــقـوق االنــسـان فـي نـقــابـة
احملـــامــ الــعــراقـــيــ زارت احملــامــيـــة در ابــراهــيم في
مـسـتـشـفى الـزعـفـرانـيـة حـيث تـرقـد عـلى فـراش الـعـافـية

متمنية لها الشفاء العاجل.

الـــتــدريـــسي فـي قــسم الـــفـــنــون
الـتــشــكــيـلــيــة في كــلـيــة الــفــنـون
اجلمـيلة بجامعة بابل تمت ترقيته
من مــرتـبـة  اسـتــاذ مـسـاعـد الى

مرتبة استاذ فن.

اخملـرج الـسـوري بـدأ تـصــويـر عـشـاريـة (عش الـغـراب)
ـاغـوط بـطـولـة تـألــيف سـامـر عـادلـة وتـعـاون فــني عـلي ا

حسام حتس بيك  جمال العلي و أمية ملص .

مــديـر مـركــز اخملـطـوطــات والـوثــائق وأحـيــاء الـتـراث في
ركز عن ديوان الـوقف السني اشرف على دورة اقامها ا

طبوعة. صوَّرة والكتب ا جتليد اخملطوطات ا

w²ON « ÍbLŠ ÃU(«

جامع الـتراثيـات العراقي اعـلن ان متحف الـشهيـد احمد
عـفـتـان لــلـتـراث يـحـتــفي بـالـذكـرى 25 لـتـأسـيـسه يـومي
ــقـبـلــ وحتت شـعــار (هـيت عـروس اجلــمـعـة والــسـبت ا
الفرات ومدينة الثقافة والتراث حتتضن تراثيو العراق).

نسرين طافش

ـتـحـدة في تـخـصـيـصه فـي الواليـات ا
عـام .2014وبـبـساطـة فـان سيـلفي هي
نــوع مـن الــصــور الــذاتــيـــة الــتي يــتم
الـتـقـاطـهـا بـواسـطـة كـامـيـرا أو جـهـاز
مـحـمول أو غـيـره. ما سـاهم في ظـهور
الـكامـيرات األمـاميـة عالـية اجلودة في
األجهزة احملمولة وكذلك إمكانية نشر
صـور الـسـيلـفي من خالل الـتـطبـيـقات
احملـــمـــولـــة في شـــبـــكـــات الـــتـــواصل
االجـــــتـــــمــــاعـي في انـــــتـــــشـــــار هــــذه
الــظــاهـرة.وبــفـضل وســائل الــتـواصل

ـيـة ان الــعـالم مـن غـرائب االيــام الـعــا
يــحــتــفـل يـوم  21 حــزيــران بــالــيــوم
ي لـلـسـيـلـفي الـذي أصـبـح أكـثر الـعـا
نـا هذا.وهذا الـهوايـات شعـبية في عـا
ي مـثل الــكـثـيـر من االيـام الــيـوم الـعـا
ـيـة الـتي غزت الـبـشـريـة السـباب الـعـا
شـخـصيـة او جتاريـة او  لـبيع اجـهزة
مـــحـــددة او لـــتـــســـجـــيل لـــقـــاءات مع
شـخصيات سياسية او فنية او عائلية

او مع من نحب .
نـاسبة  ويـعتـقد أن أول يـوم لهـذه ا

يــلـتـقـطـون صـور سـيــلـفي مع الـطـعـام
ن صنع السـباب عـديدة منـها الفـخر 
الـطــعـام او رتـبه او لـنـبـرهن انه لـذيـذ
ويـسـتـحق ان نـسـجـله في صـورة معه
وبـغـض الـنـظـر عن الـسـبب فـإن صـور
الـسـيـلـفي لـعـشـاق الـطـعـام شيء رائع
كـما يـقولـون. واالن هل انتم اصـدقائي

من هواة صور السيلفي?
كل سيلفي وانتم بخير

االجـتــمـاعي والـهـاتف الـذكي فـان يـوم
ي شــكل من أشــكـال الــســيـلــفي الــعـا
االحــتـفــال بـالـصــورة الـذاتــيـة الـتي ال
كن أن نوجد بدونها في هذه األيام.
ومـن غــرائب الـــســيـــلــفي الـــصــور مع
حـــيــوانـــاتــنــا االلـــيــفـه مــثل الـــقــطط
والـــــكالب والــــبـــــبــــغــــاوات و االرانب
والــسالحف  وغـيـرهـا من احلـيـوانـات
األلــــيــــفــــة األخــــرى. بــــعـض الــــنـــاس

تـجـددة وهـو الذي انـطـلق بـرعمـا عـبر ا
بـــرنـــامج (اصـــوات شـــابـــة) عــام 1986
حيث قدم اول حلن الغنية خذني الشوق
بجنـاحه  غناء نـهلـة عبدالـوهاب والتي
ركز االول في البرنامج وشكلت فازت با
هـذه االغـنـيـة حـضورا ومـازالـت تـتداول
في االذاعــة والــتـــلــفــزيــون كــواحــدة من
االغـانـي الـوصــفـيــة كــون صـبــاح زيـارة
يتـعـايش مع الـلـحن وااليقـاع فـيـنهل من
ـــديـــنـــة لـــيـــعـــود في انـــغـــام الـــريف وا
صـيـاغـتـهـا بـروحـيـته عـبـر اوتـار عـوده
هــذه االلــة الـتي عــشــقــهــا مـنــذ نــعــومـة
اظــافـره ورافــقــته الى االن كــان يــعـشق
الـــعـــمل خـــلف الـــكـــوالـــيس ويـــتــجـــنب
االضواء التي
يــســـعى لـــهــا
اجلمـيع. نـعم
هو كـذلك فمن
يــــــــــــتـــــــــــأمـل
مــــــســـــيــــــرته
االبـــــداعـــــيــــة
ســـيـــجـــد ذلك
واضـــــــــحـــــــــا

وجليا).
بعـدها حتدث
احملــــتــــفى به
قـــــــائـال(انـــــــا
ملـحن معـتمد

من قــــبل االذاعـــة والـــتـــلـــفـــزيـــون مـــنـــذ
ـاضي وكان اول حلن ثمـانـينـات القـرن ا
قـدمـته من خالل بــرنـامج اصـوات شـابـة
طرب بعدها توالت االحلـان لعدد من ا
الــشـــبــاب انـــذاك الــذين اصـــبــحــوا االن
جنـومــا كـمــا قـدمت الــعـديــد من االحلـان
الغــاني االطـــفــال واالنــاشـــيــد واالغــاني

الوطنية).
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ادة الـلـحـنيـة في الـوقت احلـاضر وعن ا
ومـقـارنـتـهـا بـاحلـان الـزمن اجلـمـيل قـال
زيـارة (كـل زمـان له جــيــله واالن االحلـان
مكـررة وح تشـتهـر اغنـية معـينـة يقوم
ـطـربـ الشـبـاب باسـتـنسـاخـها بعض ا
وبـنـفس االيــقـاع وذلك نـابع مـن جـهـلـهم
ــلــحن اجلــيــد ان يــكـون ــقــامــات وا بــا
مـــبـــدعـــا ومــبـــتـــكـــرا في وضـع االحلــان
نـعم هناك باالبـتكار ولـيس باالسـتنـساخ
مـطــربـون تــمـكــنـوا من ايــصـال االغــنـيـة
الـعـراقـيـة خـارج الـنطـاق احملـلي ومـنـهم
الــفــنـــان كــاظم الـــســاهــر).  واوضح (ان
الـتـلـحـ اخـذ مـني احلـصـة الكـبـرى في
اكتشـافي الصوات شـبابـية وانـا موجود
قبل احلدث وبعد احلدث وقدمت للساحة
الغنائـية العـراقية جنوم شـبابيـة كثيرة)
شـهد الـغنائي الـعراقي حـاليا واضاف(ا
يــشــهــد ازمــات بــســبب غــيــاب الــرقــابـة

والظروف الصعبة التي تمر بنا االن).

محمد الـسامر جـاء من سامراء والـفنانة
أديــبـــة جــاءت من ديـــالى ونــهــلـــة عــبــد
الـوهـاب من احملـمــوديـة والـفـنـان مـاجـد
لـحن والـفنـان الشـاب طـارق اخللـيجي ا
جاء من كربالء عرفانا وامـتنانا لعرابهم
ــلــحن صــبــاح زيــاره  .. هــكــذا يــكــون ا

الوفاء وإال .. فال ) .
كما اقامت الدار امس الثالثاء (احتفالية
يـعة) احـتـفاء وتـأبيـنا لـلشـاعرة بنـات 
ــيـعــة عـبـاس الـعــراقـيــة الـراحــلـة 
عمـارة ضمت شـواعر عـراقيات
من االجـيال الـتـالـيـة وشارك
فيهـا (جناة عبـدالله راوية
رجـاء  الشـجيري الشـاعر
أمنـة عـبدالـعـزيز  جـنان
الــــــــصــــــــائـغ نــــــــورس
اجلـــابــــري واخـــريـــات
وادارت االحــتــفــالــيـة
الـــشـــاعـــرة عـــلـــيــاء
ـالـكي مع مـقـدمـة ا
عـن اهـــــــمـــــــيـــــــة
الشاعرة عمارة
للـشـاعـر علي

الشاله.

طـرب الذين وزينت االمسـية اصـوات ا
تـغـنــوا بـاغـنــيـات من احلــان زيـارة كـمـا
تضـمنت اجللـسة مـداخالت عدة في حق

احملتفى به.
وفي ختـام اجللـسـة قدم رئـيس دار بابل
علي شاله شهادت تـقديرية لـلمحتفى به
ـطـربـ الـذين شـاركـوا في االمـسـية وا
وسـيـقـي بعـدهـا قـدم رئـيس جمـعـيـة ا
الـــعـــراقـــ كـــر رســام بـــاقـــة ورد الى
احملتفى به  مع اخذ الصور التذكارية.
ـا ×عـلى صــعـيــد مـتــصل نـقــرأ بـعض 
كــتــبــته الــفــنــانــة بـشــرى ســمــيــسم عن
االمسية في صـفحتها فـي (فيسبوك) )لم
تكن جلسة تكـر واحتفاء فحسب .. بل
كان كرنـفاال رائـعا وعرسـا بهـيجا بـفنان
غـيـبه اإلعالم بـشـكل قـسـري  .. دار بـابل
للـثقـافات  لم تـتسع لـكل الضـيوف حتى
الطابق العلـوي ضاق بحجم احملب وال
أبالغ حـ اقـول الـفرع أو الـشـارع امتأل
بالناس وظلـوا واقف يسـترقون السمع
ــداخالت الـتي احتـفــنـا بـهـا لالغـاني وا
الــدكــتــور عــلـي الــشاله مــديــر دار بــابل
لـلــثـقــافـات والـذي هــيـأ لــنـا هــذا الـبـيت
الـتـراثي اجلـمـيـل كي نـقـدم فـيه اجلـمـال
ـلــحــنـ والــبـهــجــة وكــذلك مـداخـالت ا

الكبار كر هميم وزياد االمير) .
مــضـيــفــة (شـكــرا لــكل الــفـنــانــ الـذين
حـضـروا مـن مـسـافـات بــعـيـدة فــالـفـنـان

شـعرتُ يـومـا بـالقـلق بـشـأن حالـة الـنزوح في
العالم بقدر ما أشعر به اليوم).

وأضـافت (احلقـيـقـة هي أنـنا ال نـقـوم بـنصف
ــكـنـنـا ومـا يـنـبـغـي فـعـله إليـجـاد حـلـول مـا 
للسماح لالجئ بالعودة إلى ديارهم أو لدعم

ضيفة). البلدان ا
 داعــيــة إلى دعم الــبــلـدان الــتي تــســتــضـيف

الجئ مثل بوركينا فاسو.
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سوف اتلـقى منك اعـتذرا مصـاغا  بـطريقـة خاصة انت جتـيدهـا افضل مني
..(ارجو ان يكون التصوير مطلع االسبوع القادم لظرف طاريء ..عزيز علي
بحاجة للـوقوف الى جانبه) ! وعلي أن ارضى صـاغرا واجته لضيف بديل 
ثل جاهزيتك لكنه متلهف لعرض كشوفه في ذات التخصص! ا اليكون  ر
  دار بي غـيـره في شـوارع عـمان قـبل حـظـر الـتـجـوال بـسـاعـة والـنـاس تود
نـزل .. يضحك استثـمار الوقت حـتى آخر دقيـقة للـبقاء  –هروبا  –خارج ا
اذا اليود الرجـال العودة باكرا الى بطريقة درامـية : تدري للبـيوت اسرار ..
ـا لتـفادي مـواجـهات  فـضلـوا تـأجيـلـها  مع نـصفـهم الـكامن في البـيت ? ر

البيت !
 درامـا أخـرى على كـتـاب الـسـيـنـاريـو االلـتـفات الـيـهـا : تـخـرج الـنـسـاء بـعد
ـا لالعــراب عن حتـد ورغـبـة فـي الـتـمـرد ... هل احلـظـر بــطـريـقـة ســافـرة ر
يصلح هـذا عنـوانا حلوار بـيني وبـينك ?  نعم بـامكـاني ان اسجله االن  دون

حتضير ..
 انا مـتـحدث سيء في الـصـيف ..رجل تـشريـني (مـناصـر لالنـتفـاضـة )  لو
طر وابـال هاطال بكـثافة ثم امهلـتني قـليال .افضل فـصل عنـدي ح يكـون ا
ـوتُ يـنـشـد بـطـريـقـة مـسـرحـيـة  شـيـئـا من قـصـيـدة لـعـدنـان الـصـائغ:حـ 
سـتـضـحكُ في ار وحـدهـا شـجـيــرةُ الـصُـبـَّ سـتـشـيّعُ جــنـازتَهُ احلـقـولُ  ـطـرُ ا

شامتةً من بكاءِ األشجار. البراري
لوك يؤدي بذات الدرجة من التماهي  ادوار ا ثل يلبس لكل حال لبوسها 
مـاليك .. الـلصـوص والقـضـاة  .. االشرار والـنبالء  .. اليـود ان يكـبر او وا
ان يدب الـهـرم الى تـضـاريس وجـهه  ... اقـول له : انـتـظـرك حـتى اليـضحك
كن ان يكـون شعـرك  ليلـيا حالك الـسواد يردعـلى الفور شيب بـرأسك .  ا

بصوت صاهل شاجح :
حتى من اشوقك ثـلج اكعد اكبالك ما اصبغك ياشـعر لو صرت مثل الـكطن 

وون
رء برجه اجلوزاء الافـضل التـعامل معه يـنطـبق عليه قـول الشـاعر : يتـمنى ا
في الصيف الشـتا فاذا جاء الـشتا انكـره البذا يرضى بذا قـتل االنسان ما

أكفره.
 هذا فيض مـن غضب يتـنابـني ويسـتبد بي والـناس التـعلم ان عـلي ان اتعلم
مـبـاديء عـلم الـنـفس عـلى وجه اكـمل وانـا اردد : عـنـدمـا تـكـون جاهـزا عـلى

هدفك ارم .   
 في معرض بغداد الدولي للكتـاب اعجبني عنوان لرواية (وطن عيار  62و7
ملم) وهـو الـبنـدقيـة الـكالشيـنـكوف  (روسـية الـصـنع )التي البـد لـلمـقاتل ان

تحن فيه في مراكز التدريب . يعرف تراكيبها الداخلية بشكل 
شـاهيـر بـعد الـنجـومـية شيء آخـر.هـو يؤجل وأنـا اعجل .. وفي ماعـليـنـا : ا
ياه العجـلة (وهي اخـتراع سـومري ) دورة حيـاة كامـلة  بهـا تدار دوالـيب ا
ن اجـتزن ـركبـات .وهـذا جـزء من نص تـعلـيـمي تـذكـرته النـسـاء  وتسـيـر ا
سـدول تـسألـهن في مول مـكيف : ذيـعة ذات الـشـعر الـغجـري ا االربعـ وا

هل تذكرن تلـفزيون زمان .... فـتنهمـر دمعة من ع من
تتـر عـلى حـيـاء  تـايـتل سـالي ( سـالي سالـي سالي
كي نلمح نور يانور األمل الطـالع  بدل أحزان العمـر
الفجر كي نـحلم مثل الـزهر لنـغني نغـني نغني سالي

سالي سالي).
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ـطرب الـلبـنانـية  وال الـزغبي نـشرت ا
صـورة جـديـدة في صفـحـتهـا اخلـاصة
عـــلى مـــوقع الـــتـــواصل اإلجـــتــمـــاعي

المح ظـــهــرت فـــيــهـــا 
طـــــبــــيـــــعــــيـــــة من دون
مـاكياج وبإطاللة عفوية
القـت إعجـاب عـدد كـبـير
مـن مـتـابـعــيـهـا. وكـانت
الــــزغــــبي قــــد كـــشــــفت
مـــؤخــــراً عن مـــفـــاجـــأة
ـتــابـعـيـهـا حـيث أنـهـا
إنــــتـــهت مـن تـــصـــويـــر
فـــيــديـــو كــلــيـب جــديــد
ألغـنيـة خليـجيـة.وكتبت
فـي صفحتها على موقع
الـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــواصــل
اإلجـــتــــمـــاعي:(مـــبـــارح
صـــــــورت األغــــــنـــــــيــــــة
اخلــلـيـجــيـة مع اخملـرج
فــــادي حــــداد).وأثــــارت
ـــــفـــــاجـــــأة إعـــــجــــاب ا

اجلـــــمـــــهــــور وأعـــــرب عـن حــــمـــــاسه
بـالتعـليقـات لسماع أغـنيتـها اجلديدة
خـصوصاً أن الـزغبي تتـحضر إلصدار
ميني ألبوم يتضمن 4 أعمال غنائية.
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ــمــثــلــة نـســرين طــافش شــاركت ا
إجــابــاتـــهــا عـــلى بــعض أســـئــلــة
متابعـيها عبر حـسابها على موقع
(إنــــســــتـــــغــــرام) ومن بــــ هــــذه
األسـئلـة: مواصـفـات سعـيد احلظ?

فردت طافش :
هم يـكـون صادق (بـالـنسـبـة إلي ا
واضح واثق بـــنـــفــسه وحـــنــون
وقــلـــبـــو طــيـب وبــيـــحب احلـــيــاة
والـعــيـلـة واألطـفــال وبـيـحــتـرمـني
وبيـقدرن وبـيخاف الـله فيـني).كما
عجب أجابت على سؤال إحدى ا
حـــول إذا مــــا كـــانـت مـــرتــــبـــطـــة
وكتبت(من أولهـا هي األسئلة.. اي
مرتبطة بأهلي ورفقاتي وباحلياة
وبـشــغـلي وجــمـهـور والــنـاس الي

بتحبني).

واعــــلــــنـت طــــافش
مـــؤخــرا عـن فــسخ
خـــطـــوبـــتــهـــا  من
حــبـيــبـهــا الـذي لم
تـكـشف عن هـويته
بــــعــــد أشـــهــــر من
الــــــعالقــــــة.و روت
تــــفــــاصـــــيل فــــسخ
اخلـطـوبـة في حـوار
إذاعي لصالح إحدى
ــصــريــة احملــطــات ا
وأكدت أن الـقرار جاء
ألنها لم تشعر بتوافق
روحـي وفــــــكـــــــري مع
ـــــــا الــــــــشــــــــريـك ور
استـعجـلت ألنهـا كانت
تــــريــــد أن تــــصـــبـح أُمًـــا
ـــــكن. بــــــأســـــرع وقـت 
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استـضـافت دار بابل لـلـثقـافـات والفـنون
واالعالم وضـــمن مــوســـمــهـــا الــثـــقــافي
ـلحن ـيزة لـتـكر ا احلالي احـتـفالـية 
صـــبــــاح زيـــارة الـــذي واصـل الـــعـــطـــاء
لـتـرسـيـخ االغـنـيـة اجلـنـوبــيـة الـعـراقـيـة
والــريـفــيــة بـشــكل عــام  وقـد اســهم في
ــــطـــربـــون : مــــحـــمـــد االحــــتـــفـــالــــيـــة ا
أديبة  نهلة عبد الوهاب وماجد السامر
لحن وبـحضور عدد كـبير من الـفنان ا

. ثقف وا
وادارت اجللسـة الفنـانة بشرى سـميسم
قــائـــلــة (صــبـــاح زيــارة اسم لـــيس كــكل
االســمـاء لــتــاريخ الــلـحــنــيــة الـعــراقــيـة

نح شهادة تقديرية لزيارة علي الشاله 
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الــرجل: “هـل تــريــدهــا (الــنــقـود)?
خـذهــا سـأعـطـيك إيـاهـا. لن أفـعل

لك شيئاً من فضلك!.”
وصــلـت الــشــرطــة إلنــقــاذهــا لــكنّ
األوان كــــان قــــد فـــات فــــانـــطــــلق
الحـقـة اجلـاني الـذي عــنـاصـرهـا 
رآه شـهـود يـهـرب مـشـيـاً. بـعد 40
دقيقة تمكنوا من توقيف كارلوس

دي لــونـا الــذي كـان في الــعـشـرين
من عمره وله سوابق كثيرة أصالً

وكان يختبئ حتت سيارة.
ولـم يــواصل عـــنـــاصــر الـــشـــرطــة
الــبــحـث أبــعــد من ذلك اقــتــنــاعــا
مـنـهم بـأنـهم قبـضـوا عـلى الـقاتل
ــوقــوف أكــد لـــهم بــراءته مـع أن ا

ولم تظهر عليه أي بقع دم.
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ــهـرة  –الــيــمن (أ ف ب)  –يــحــيط { ا
الغموض ببئر برهوت في شرق اليمن
أذ تــكــثــر الـقــصص واألســاطــيــر الـتي
يـتداولها الناس عن كونها مسكونةً من
اجلـن إذ ال يُــعـــرف الــكـــثــيـــر عن هــذه
احلـفرة العميقـة. على بعد قرابة 1300
كـيلـومتر شـرق العاصـمة صنـعاء قرب
احلــدود مع ســلـطــنـة عــمــان تـقع بــئـر
ـهـرة. بـرهــوت في صـحـراء مـحـافـظـة ا
ويُــعــتــقــد أن عــمق احلــفــرة الــعـمـالقـة
يــراوح بـ  100و250 مـــتـــرا ويـــصل
ـا تـنـاقل عــرضـهـا إلى  30مــتـرا.ولـطــا
الـيـمـنـيـون أسـطـورة مـفـادهـا أن الـبـئر
تُـعـد سـجنـا لـلـجن ويسـمـيـها الـسـكان
أيــضـا “قــعـر جــهـنم .”وتُــعـرف الــبـئـر
بــرائـحـة كــريـهـة تــخـرج من أعـمــاقـهـا.
نيون ببساطة إلى ويـشير مسؤولون 
ـوجـود في قـعـر أنّــهم ال يـعـلـمـون مــا ا
ـســاحـة الــبـئــر.ويـقــول مــديـر هــيـئــة ا
عدنية صالح اجلـيولوجية والـثروات ا
وقع ووصـلنـا إلى عمق بـابحـير زرنـا ا
يفوق 50-  60مترا من البئر. والحظنا
في داخــلـهـا اشـيـاء ورائــحـة غـريـبـة لم
نـعـرف مـاهيـتـها واصـفـاً الـوضع هـناك
بــأنه (غــريب) .ويـــضــيف لم نــصل إلى
عــمق أكـبــر نـظــرا إلى قــلـة األكــسـجـ
وقع وإلـى عدم وجـود تهـويـة في ذلك ا
وال يــــصل ضـــوء الــــشـــمس إلـى قـــعـــر
ــكن من حــافـتــهــا رؤيـة احلــفــرة وال 
ـــا فـــيـــهـــا ســـوى بـــعض الـــكـــثـــيــــر 
الـطيـور.ويقـول مصورو الـفيـديو الذين
يـحـاولون أخـذ لـقطـات لـداخل البـئر إن
ـسـتـحيـل احلـصـول عـلـيـها. من شـبـه ا
ويـخـشى غـالبـيـة الـسكـان االقـتراب من
الـبـئـر بسـبب األسـاطـيـر احمليـطـة بـها.
فــعــلى مــدى قــرون تـنــاقل الــكــثــيـرون
قـصـصـا تـشـيـر إلى وجـود اجلن فـيـها
وسـاد اعـتقـاد بأنـهـا تشـكل خطـرا فوق
األرض وقد تبتلع كل ما يقترب منها.
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بــقــيــمـة 11 مــلــيــون يـورو (13,1
مــلـيـون دوالر)). وداونــيـا مـنــطـقـة
ــنـحـوتـة تــاريـخـيـة فـي بـولـيـا وا
الـــداونـــيـــة الـــتـي أثـــارت شـــكــوك

احملـقـق اإليـطالـي هي مـنحـوتة
حـجـرية مـسـطـحة مـزيـنة بـالـكامل
بـرسـوم تـمـثل مـشـاهـد من احلـياة

اليومية.
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{ ديـــجــون (فـــرنــســا) (أ ف ب) –
بـدأت في فـرنـسـا االثنـ مـحـاكـمة
امـرأة أربعـينيـة قتـلت الرجل الذي
يُـشـتبه في كـونه عـذبهـا عـلى مدى
 25عـامـاً اذ  اغـتـصـبـهـا وهي في
الـثانيـة عشرة عـندما كـان متزوجاً
من والدتها قبل أن يصبح زوجها
ودأب عــلى ضـربـهـا وشـغـلّـهـا في
الـدعــارة مـا جـعـلـهـا رمـزاً جـديـداً
لـــضـــحـــايـــا الـــعـــنف األســـري في
فــرنـــســا. ومع انــطالق مــحــاكــمــة
فــالــيـري بــاكــو في ســون إي لـوار
بوسط فرنسا وقع نحو 600 ألف
شـخص عريضة للمطالبة باإلفراج
ـــــــرأة الـــــــتـي حتـــــــدثـت عن عـن ا
اجلــحــيـم الــذي عــانــته في كــتــاب

بعنوان (اجلميع كان يعرف).
وقـتـلت فالـيـري باكـو عـندمـا كانت
فـي اخلـامــســة والـثالثــ زوجــهـا
) في 13 دانــيـال بـولـيت (61 عـامـاً
ــــســـاعـــدة آذار/مـــارس 2016 و
اثــنـ من أوالدهـا طــمـرت اجلـثـة
في الــغــابــة لــكـنــهــا أوقــفت بــعـد
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 افــتــتح الـرئــيس اإليــراني اجلـديــد إبـراهــيم رئــيـسي
بـاإلعالن الصـريح عن ان الـصواريخ الـبـالسـتيـة التي
يصل مـداها الى ألف أو الـفي ميل لـيست في موضع
الـتفـاوض مطـلقـاً في الوقت الـذي تدل فـيه اإلشارات
الواردة من مفاوضات جتـديد االتفاق النووي على ان
كناً الوصول الى توقيع االتفاق بصيغة جديدة بات 
بـالرغم من انـتـظار اجـتيـار النـقطـة األصعب من دون

اجلزم من أي طرف في الكشف عن تلك النقطة. 
رئيـسـي يدرك جـيـداً ان بـالده تمـلـك ورقة الـصـواريخ
الـتي تزن أكـثر من أي سالح نـووي مجـمد لـلردع من
ـســتــحـيل اســتـعــمــاله في عـالـم تـقــوده قـوى نــوويـة ا

كبيرة. 
ــفـــاوضــات ان مــلف ــســـربــة من ا تــقـــول االخــبــار ا
سـتـحـدثة الصـواريخ لم يـكن مـشـموال في الـفـقـرات ا
سألة التي التي يصاغ عبرها االتفاق اجلديد وهي ا
تتـحـسس إسرائـيل مـنـها أكـثـر من واشنـطن كـما ان
كن لها األوروبي يدركـون خطورة الصـواريخ التي 

أن تصل الى عواصمهم. 
 هـنـاك نـقـطــة يـنـقـطع فـيـهـا أي حـوار او تـفـاوض هي
ـدى التي قد تـكون فـصال جديدا الصـواريخ طويـلة ا
من تصعيد يستهلك عددا من السنوات قد ينتهي الى
تـــفـــاوض او قــرارات فـي مــجـــلس االمـن حتت ظــرف
ــسـمــوح به لــلـشـؤون ـدى ا طـار مــعـ لــتـحــديـد ا
الـدفاعـيـة او انـدالع حـرب تـكون الـصـواريخ عـنـوانـها

األبرز. 
عنى آخر ان ملف الـصواريخ الذي كان في مقدمة
كلـمـات الرئـيس اجلـديد لن تـطـوى صفـحـته بسـهـولة
ـادة االدسم في مفاصل الـعالقات الـدولية وسيـكون ا

مع إيران. 
ـلف كل مـا يــهم الـعــراق هـو أن ال يـزج به فـي هـذا ا
اجلـــديــد حتت أي مـــبــرر عــلــنـي او ســري وان تــعي
ـقـبـلـة ان كل مـا حـول الـعراق احلـكـومـات الـعـراقـيـة ا
ـكث حتت طـبـقـة خـفـيـفـة من الـرمـاد الـقـابل لـكـشف

لهيب النيران في أي وقت. 
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كنتُ هناك يوماً
حافياً وبجيبي مثل بغداديٌّ ضحاك

ّاعاً كان النحاس طرياً و
وظهرُ البالد لم ينكسر بعدُ .

ـلــتـوي بـفــوائض الـلـدائن أيـامـهـا لـم يـتـلـوث الــزقـاق ا
الصينية والتركية 

كانٍ آخر قرطاسية األوالد 
وأحذيتهم من باتا وزبلوق وروغان

ا من خاصرة سوق الهرج الكبير بالباب الشرقي ر
حــيث الــبـضــائع الــرخـيــصــة مـقــصــورة عـلـى سـكــنـة

الصرائف وجيوب العوز
طارق قاسية وساخنة  كانت ا

واحلـصاد خـرائط ونخل وأبـاريق مدهـشة وسـماورات
ماء

مثل تلك التي كانت على حوائط مقهى حسن عجمي 
قبل أن يبيعها أحمد الطيب السم بسوق الهرج

صحون مزمّلة وصينية لدورة السنة
قدور هريسة عمالقة تبكي عشرة أيام كلَّ عام

ثـمــة مـلـويــة سـامــراء الـعــالـيـة وأحــصـنــة ودالل قـهـوة
وفناج 

وهــاونــات طـــحن وكــؤوس وطـــاســات ومـــنــاقل شــواء
وأراجيل ومباخر ومزينات جدران

وأباريق مرحاض ثقيلة وسطول وأقماع وبراميل 
ال دكاك خليّاطي الفرفوري واخلزاف والفخّارين 
ســيــكــون وجــودهم فـي زقــاق الــعــجب  مــثل هــجــرة

سك إلى ديرة عفك الرقّاع الغبيّ ا
تذكـرتُ اآلن صديقي وشـريك مقـعد اخلشب بـإعدادية

النضال بالسنك
إسمه أركان مظلوم

يـسكن منـطقـة احليدرخـانة احملـروسة بتـمثـال معروف
عبد الغني الرصافي

أركان الـكـئـيب يـعاون أبـاه بـإدارة نـزٍل صغـيـر يـتكىء
على حائط مدرسة 

فـنـدق رخـيص ومـرتـادوه عـشـوائـيـون هـائـمـون ومـعـلّم
رياضيات قد وعبد اللطيف الراشد

هذا الـولد التـعيس عشق سـوق الصفّـارين حتى جعل
منه قِبلة 

كان يـفـرّغ ضحـكـته الـقويـة والـدمـوع ببـاب الـشارع 
ويعيد عليَّ نفس السؤال :

بـربك يـا عـلي هل تـعـرف من هو صـاحب هـذه الـطـرفة
البديعة التي صارت مثاالً شائعاً  

أقصد الذي قال ضرطة بسوق الصفافير !!
أُقاسمه الـضحك طويالً حـتى تكاد

اخلاصرة تنخلع من مكانها .
أيام راحت ولن تعود .

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

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

w½«œu « wKŽ

Loay_kasim@yahoo.com

{ كـوبـنـهـاغن (أ ف ب)  –أوقفت
ــاركـيــة االثــنـ الـســلــطـات الــد
تـسلق الـبـريطـاني جورج كـينغ ا
ثم أفرجت عـنه بعـدما تـسلق أحد
أعلى األبراج في كوبنهاغن بيديه
الــــعـــاريــــتــــ عــــلى مــــا أفـــادت

الشرطة.
وكان الـبريـطاني الـبالغ 21 عامأً
ـلقّـب (ديـرديفـيـل) تسـلـق بيـديه ا
الـعــاريــتــ ومن دون اســتــخـدام
احلــبــال 81 مــتـــراً من نـــاطـــحــة
ســــحـــــاب راديــــســــون بـــــلــــو في
ــاركــيـة في وقت الـعــاصـمــة الـد

مبكر من الصباح.
وأوضــحت شـــرطــة كــوبـــنــهــاغن
لوكـالـة فرانـس برس أن (مـواطـناً
بريـطانيـأً في احلـادية والعـشرين
اتُــهم في وقت ســابق مـن صــبـاح
اليوم باإلخالل بالنظام العام بعد
تــســلــقه احلــرّ مــبــنى راديــســون

بلو).
وأضــافت (ســيــتـــعــ عــلــيه دفع

غرامة ولم يعد قيد التوقيف).
وكان جورج كينغ تسلق األسبوع
ــاضي بــيــديه الــعــاريـتــ ومن ا
دون تــدابــيــر أمــان 85 مــتــراً من
كوبنـهيل الذي يـعتبـر أعلى جدار
تـــســلـق خـــارجي في الـــعـــالم ثم
ـــبـــنـى الـــذي يـــقع عــــلـــيه هـــذا ا
اجلــــدار ومـــحــــرقــــة نــــفــــايـــات

باإلضافة إلى برج فيرينغ. 
وقـال الـشـاب االنــكـلـيــزي لـوكـالـة
فــرانس بـــرس (لم يــتم تـــوقــيــفي
لعـمـلـيـات الـتـسـلق األخـرى لـكني
الــيـــوم رأيت الـــشـــرطــة عـــنـــدمــا
نــزلت). وفـي نــهـــايــة عــام 2019
سُــجن جــورج كــيـــنغ بــعــد ثالثــة
أشــهـــر من تـــســلـــقه من دون إذن
نــاطــحـــة الــســحـــاب الــلــنـــدنــيــة
الـشــهــيــرة (ذي شــارد) ومــا لـبث
بعد تخليته أن وعد بإعادة الكرّة.
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{  {بــــــاريس (أ ف ب)  –بــــــعـــــد
مــيالنــو تـنــتــقل شــعـلــة أســابـيع
ـــــوضـــــة إلـى بـــــاريس مـن خالل ا
مــــجـــمـــوعــــة عـــروض لـــلــــمالبس
الــرجـالــيــة اجلـاهــزة اعـتــبـاراً من
الـــثالثـــاء تـــتــبـــعـــهـــا األزيــاء في
تـموز/يوليو ويـسعى هذا القطاع
إلـى حتـديــد هــويــته اجلــديــدة في
مـرحلة ما بعد جائحة كوفيد-?19
انـطالقـاً من الـصيغ اجلـديـدة التي
اعــــتُــــمـــــدَت في الــــعــــروض خالل
مــرحـلـة الــوبـاء وفي ظل امــتـنـاع
ـــصــمــمــ ودور عـــدد من كــبــار ا
ـشـاركــة في الـبـرامج األزيــاء عن ا
ــألــوفـة مــفـضــلــ وضع جـدول ا
أنـشـطتـهم اخلـاص.  ومن ب دور
درجة األزيـاء االثنت والسبع ا
فـي الـبــرنــامج الــرســمي ألســبـوع
ـــوضــة الــرجـــالــيـــة في بــاريس ا
وحــــدهـــا “ديـــور ”و”إيــــرمـــيس”

الــــدار. وتــــزامــــنت مــــغــــادرته مع
تــصـريــحـات الــرئـيس الــتـنــفـيـذي
لــلــدار أنــطــوان أرنــو مــفــادهــا أن
“بـــيــرلــوتي ”ســـتــعــتــمــد من اآلن
فــصـاعـداً جـدولــهـا اخلـاص.وثـمـة
ـديـر الـفني غـائب كـبـيـر آخر هـو ا
لدار “سيل ”هادي سليمان الذي
كـان يـرى قـبـل الـوباء أن “الـزمن

وضة. جتاوز ”أسبوع ا
وقــال فـي مــقــابــلــة مـع صــحــيــفــة
“لوموند ”في كانون الثاني/يناير
“ 2020أرى أن الـــطـــابع احلـــدثي
والـندرة باتا أكثـر أهمية اليوم من
ـشاركـة ذات الطـابع اإللزامي في ا
وقـت محدد .”وعُـرضَت مـجـموعـتا
ســـلــيـــمــان األخــيـــرتــان لـــلــرجــال
والـــنـــســـاء فـي شـــبـــاط/فـــبـــرايــر
ونــــيــــســــان/أبـــريـل في أفالم ذات

طابع شعري صوّرت في قصور.
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الــتــنـفــيــذي الحتـاد األوت كــوتـور
واألزيـاء الفـرنسـي باسـكال موران
لـوكالة فرانس برس إن “ثمة رغبة
قــــــويـــــة جــــــداً في الــــــعـــــودة إلى

العروض احلضورية
لـكنّه توقع أن تنتـقل العروض بعد
اجلـــائــحــة الـــتي ســرّعـت الــثــورة
الـــــرقــــمـــــيـــــة إلى عـــــالم وصـــــفه
بالـ”فيجيتال ?”وهو تعبير يجمع
ب الكلمت الفرنسيت “فيزيك”
و”ديــــجـــيــــتـــال ?”اي احلــــضـــور
اجلــســدي والــصــيــغــة الــرقــمــيـة.
وشـــرح أن الـــعــروض “لـن تـــكــون
بـإحـدى الـصـيـغـتـ دون األخـرى
بل سـتـشـمـلـهـمـا مـعـاً وهـو عـامل
ابـتـكـار“ .”غـيـابـات مـوقـتـة ”بـعـد
عـرض تــشـكـيـلـته الـرجـالـيـة في 8
نـيـسـان/أبـريل في شـنـغـهـاي أمام
دير الفني “جـمهور حي ? ”تـرك ا
لـ”بـــيـــرلـــوتي  ”كـــريـس فــان أش

وأربـع عالمات جتارية أخرى دعت
اجلـمـهـور إلـى حـضـور عـروضـها.
فـي مـيالنـو شـكـلت ثالثـة عـروض
حــــضـــوريـــة فــــحـــسب لــــعـــدد من
كـبـريـات دور األزياء هي “دولـتشه
إيـه غابانا ”و”إيـترو ”و”أرماني”
إشــــارة االنــــطالق لــــلــــعــــودة إلى
الـوضع الـطـبـيـعي لـكـنّ نـيـويورك
لـن تعـاود نشـاطـها في هـذا اجملال
إال في ايـلول/سـبتمـبر  فيـما أقيم
بـــالـــنـــسق االفـــتـــراضـي أســـبــوع
ــــوضــــة في لــــنــــدن الــــذي بـــات ا

”. “محايداً جنسانياً
فـي بــــــاريـس آثــــــرت دار “لـــــــوي
فــويــتـون ”االســتــمــرار في إقــامـة
عـروضـها بـالـصيـغـة االفتـراضـية
ومــثــلــهــا فـعــلت دور “دريـس فـان
نـــوتن ”و”يـــوجـي يـــامـــامـــوتـــو”
و”إيـــسي مـــيــاكي ”و”لـــويـــفــيه”
و”تـــوم بـــراون .”وأكّـــد الـــرئـــيس
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{ نيويورك (أ ف ب)  –تـمكّن فيلم
احلــركــة الـكــومــيـدي  (هــيــتـمــانـز
وايـف بــــاديــــغــــارد) مـن انــــتــــزاع
صـدارة شـبـاك التـذاكـر في صاالت
الـسيـنمـا األميركـية الـشمـالية رغم
االنـتقادات احلادة الـتي قوبل بها
مــطـيـحـاً بـذلك (إيه كـوايت باليس
بــــارت 2) الــــذي يــــواصـل مع ذلك
مــسـاره اجلــيـد. ويــشـكّل الــشـريط

ـتـصــدر تـتـمـة لـفـيـلم (هـيـتـمـانـز ا
مثل بـاديغارد) ويـجمع مجـدداً ا
رايـن ريــــنـــــولــــدز وســـــامــــويل إل
جـاكـسـون وسـلـمى حـايـك ويـكون
فـيه رينولـدز كما في اجلزء األول
فـي خدمـة قـاتل محـتـرف وزوجته
ويــخـوض مـواجــهـات مع عـدد من

. اجملرم
وحــقق الــفـيــلم في عــطــلـة نــهــايـة

األســـبـــوع األولى لـــبـــدء عـــروضه
11,6 مــــلـــيــــون دوالر في صـــاالت
ـــتـــحـــدة وكـــنـــدا من الـــواليــــات ا
اجلـمـعة إلى األحـد ومـا مجـموعه
17 مـليـوناً منـذ إطالقه اخلميس 
ـا في ذلك الـعـروض التـمـهيـدية.
وتــقـدم الــشـريط الــكـومـيــدي عـلى
(إيـه كوايت بـاليس بارت 2) الـذي
حـــــــــــــــــقـق 9,4 مـاليــ  دوالر في
حــصـــيــلــته األســبـــوعــيــة رافــعــاً
إجـمـالي إيـراداته مـنـذ إطالقه قـبل
أربـعـة أسـابـيع إلى 125 مـلـيـونـا.
ولـم تبدأ عـروض أي فيـلم مهم في
عـطـلة نـهـاية األسـبـوع في انتـظار
إطالق أول فيلم ضخم في الصيف
اجلمعة هو “فاست أند فيوريوس
 ”9الــــــذي ســـــبـق أن حـــــقق 292
مـــلــيـــون دوالر في بـــقــيـــة أنــحــاء
الــعـالـم.  وطـغت األفالم الــتـتــمـات
عـلى برمجـة دور السيـنما في آخر
عـطـلـة نـهـايـة أسـبـوع من الـربـيع
اســـتـــبــاقـــاً الحــتـالل االنــتـــاجــات
الـضـخـمـة الـشـاشـات ومـنـها (إف
9) و(بـالك ويــدو) و(ســـويـــســـايــد

ســكـواد) إذ قـفــز (بـيــتـر رابـيت 2)
ــركــز الــثـالث (ذي رانــاواي) إلى ا
في الـتـرتـيـب بـإيـرادات أسـبـوعـية
بـــلـــغت 6,1 مـاليــ دوالر لــيــبــلغ
مــجـمـوع مــا حـقـقه فـي أسـبـوعـ

.  20,3مليوناً
وحل رابـعاً جزء جـديد من سـلسلة
أخـــرى هــو الــثـــالث من أفالم (ذي
كــنـجـوريــنغ) ويـحــمل عـنـوان (ذي
ديــفل مـايــد مي دويت) إذ بـلغ ريع
ــبـاعـة 5,1 مالي دوالر تــذاكـره ا
ـــا رفع رصـــيــده اإلجـــمــالي إلى
53,5 مــلـيـونـاً فـي ثالثـة أسـابـيع.
وتـبـعه فـيـلم (كرويـال) الروائي من
(ديـــزني) الـــذي حــقق أيـــضــاً 5,1
مـاليــ دوالر واقــتـــصــر الــفــارق
الــضــئــيل بــيـنــهــمــا عـلى 50 ألف
دوالر فـــيـــمــا وصـــلت مـــداخـــيــله
الـتـراكمـية إلى 64,7 مـلـيون دوالر
مـنـذ إطالقـه في نـهـايـة أيـار/مـايو
ـراكز الـعـشرة الـفـائت. أمـا بقـيـة ا
األولـى فـــتـــوزعت عـــلى الـــنـــحـــو

اآلتي:
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{ رومــــا (أ ف ب)  –اســــتــــعـــادت
إيـــطــالـــيـــا من هــاوي جـــمع حتف
بـلجيـكي قطعـاً أثرية مـهمة بـينها
مــنـحــوتـات مـزخــرفـة ومــزهـريـات
وجــرار كـانت صُــدّرَت بـشــكل غـيـر
مـشـروع وتبـلغ قيـمتـها الـتجـارية

نحو 13,1 مليون دوالر.
وأوضـــحـت الـــوحـــدة اخملـــتـــصـــة
بـــحــمـــايــة الــتـــراث الــثـــقــافي في
الـشرطة اإليـطاليـة االثن أن 782
قـطـعة أثـريـة من منـطـقة بـولـيا في
جـــنـــوب إيـــطـــالـــيـــا وجـــدت لــدى
ـشتبه به. وأوضحت الشرطة في ا
بـيـان أن (من ب هـذه القـطع عدداً
كــبـيـراً من مـزهـريــات بـولـيـا الـتي
حتــمل رسـومـاً حـمـراء  واجلـرار
ـــطــلي بـــالــلــون والـــســيـــرامــيك ا
ـزخـرفة من ـنـحوتـات ا األسـود وا
مــنـطـقـة داونـيـا الــتـاريـخـيـة وهي
قــطع تــعــود إلى مــا بـ الــقــرنـ
ـــيالد الـــســـادس والـــثـــالث قـــبل ا

اإلبـالغ عــــــنــــــهــــــا فـي تــــــشــــــرين
األول/أكـــتــوبــر 2017 فـــاعــتــرفت
عـلى الـفور مـوضـحة أنـهـا أقدمت
عـلى قتل بوليت بـعد عذاب عاشته

. على مدى 25 عاماً
في الــثــانــيــة عــشــرة من عــمــرهـا
اغـتصبها دانـيال بوليت الذي كان
آنـذاك عشـيق والدتـها. وحُـكم على
الــرجل وأودع الـسـجن عـام 1995
ومـع ذلـك أُذن لـه بـــــــــعــــــــــد إطالق
ســراحـه عـام 1997 بــالــعـودة إلى

مـنزل األسـرة. وروت فالـيري بـاكو
في كــتــابــهــا الــذي نــشــر الــشــهــر
الــفــائت أن (كل شيء عــاد مــجـدداً
كـمـا كان من قـبل). وعـندمـا حـملتً
وهي فـي السابعة عـشرة  طردتها
ـــنــزل فـــلم  يـــكن والـــدتـــهـــا من ا
أمــامـهـا سـوى اإلقـامـة مع (داني).
ـدمن عــلى الـكــحـول لــكن الــرجل ا
كـان يضربها يومياً وفرض عليها
ــــقـــعـــد ــــارســـة الـــدعــــارة في ا

اخللفي لسيارته.

{ واشــــــنـــــطن (أ ف ب)  –يــــــأمل
اخملــــرج بـــاتــــريك فــــوربس في أن
يـــكـــون فـــيـــلــمـه الـــوثــائـــقي “ذي
فـــانــتــوم) ”الـــشــبح) “الـــشــرارة”
الـكفيلة دفع الـرئيس األميركي جو
بـايدن إلى التحرك في شأن عقوبة
اإلعـــدام النـــطــوائه عـــلى رســـالــة
واضــحـة جــداً مــفـادهــا أن بـريــئـاً

أعدِم. 
يـتنـاول الفـيلم الـذي تبـدأ عروضه
فـي دور الـــــــســــــيـــــــنـــــــمـــــــا في 2
ة ـقـبل قصـة جـر تـمـوز/يـوليـو ا
قــتل وانـدا لــوبـيــز الـتي تــعـرضت
لـلطعن في إحدى ليالي عام 1983
فـي مــحــطـــة وقــود فـي كــوربــوس
كــريـسـتـي (واليـة تـكــسـاس) حـيث

كانت تعمل موظفة صندوق. 
إذ اتـصـلت الـشـابة بـالـشـرطـة قبل
وقـت قصـيـر من مـصـرعـها لإلبالغ
عن رجـل يــثـيــر الــشــبــهــة. ويــبـدأ
الـفـيلم الـوثـائقـي الذي يـعـيد بـناء
الـوقـائع بـدقـة بـتسـجـيل لـكـلـمات
وانــــدا األخــــيــــرة وهي تــــخــــاطب

وشـــرح كــارلـــوس دي لــونــا خالل
مـحــاكـمـته أنه الذ بـالـفـرار خـشـيـة
االشـــتـــبـــاه به وأكـــد أنـه يـــعــرف
اجلـــــــانـي ويـــــــدعـى كـــــــارلـــــــوس
هـيـرنـانـديـز وقـال إنه تـعرفـه إليه
فـي الـسـجن.ولـكن عــنـدمـا عُـرضت
عــلـيه صــور رجـال يــحـمــلـون هـذا
االسـم لم يتمكن من التعرف عليه.
وأضــــعــــفت بــــعض األكــــاذيب في
احملــكـــمــة صــدقــيــتـه. واســتــنــتج
ــــــدعي الــــــعــــــام أن كــــــارلـــــوس ا
هـيرنانديز من نسج خياله ومجرّد
(شــبح) وفي نـهـايــة الـنـطـاق حُـكم

عليه باإلعدام.
وبــعــد ردّ كل طــلــبـات اســتــئــنـاف
احلـكم الـتي تـقدّم بـها نـفـذ احلكم
بــــــــإعـــــــدامـه عـــــــام 1989. قــــــــال
الـبـريـطـاني بـاتـريك فـوربـس الذي
ســــــــــــبـق أن تــــــــــــولـى إخــــــــــــراج
(ويـكيليـكس: أسرار وأكاذيب) عام
2012 إن “احلــقـيـقـة بـدأت تـظـهـر

ببطء اعتباراً من هذه اللحظة.”
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