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كــشـف مــســتـشــار رئــيـس الـوزراء
لـــشـــؤون االنـــتـــخـــابـــات حـــســـ
الــهـنــداوي عن الــتـزام الــرئـاسـات
وقــادة الــكــتل خالل اجــتــمـاع ضم
ـفـوضـيـة ـتـحـدة وا ـثـلـة اال ا
ــسـتـقـلـة لـالنـتـخـابـات  الــعـلـيـا ا
ـــوعــد اجـــراء االنــتــخـــابــات في
ــقـبل الــعــاشـر من تــشـرين االول ا
.وقــــال الـــهـــنـــداوي في تـــصـــريح
تــــــابــــــعـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس إن
(االجــتــمــاع الــذي عـقــد بــحــضـور
رؤسـاء الوزراء مصطـفى الكاظمي
ومـــــجـــــلـس الـــــنـــــواب مـــــحـــــمــــد
احلـلبـوسي والقضـاء االعلى فائق
ـتحدة ثـلة اال ا زيـدان ونائـب 
فـي الـــــعـــــراق مـع مـــــفـــــوضـــــيـــــة
خــــرج بــــاجـــواء االنــــتــــخــــابـــات 
ايـــــجــــابــــيــــة) مـــــشــــيــــرا الى ان
ـوعد (اجملـتـمعـ أكدوا االلـتزام 
إجـراء االنتـخابـات في العـاشر من
ــقــبل) وتــابع ان تـــشــرين االول ا
(االجـتـمـاع ناقش جـمـيع القـضـايا
الــتي تــخص انــتــخـابــات تــشـرين
ســــواء من اجلــــانب الــــتــــقـــني أو
فوضيـة االنتخابات تـوفير الدعـم 
لــتـجـاوز الــصـعـوبـات) مـؤكـدا ان
ـفـوضـيـة قـدمت شـرحـًا مـفـصالً (ا
بـــشـــأن اســتـــعــداداتـــهــا وتـــطــور

عــمــلـهــا). وتـمــخض عن اجـتــمـاع
فـوضـية  الـكـتل الـسيـاسـيـة مع ا
عـدم القـبول بتـأجيل االنتـخابات .
واكــد اجملــتـمــعــون عـلى (االلــتـزام
ـوعـد وعـدم الـقبـول بـالـتـأجيل بـا
واعـالن الـنـتـائج خالل 24 سـاعـة
ـقتـرع بـالـبـطـاقة واخـذ بـصـمـات ا
ة قـصيـرة االمد ثم سـحبـها الـقـد
ــكن بـــعـــد الـــتــصـــويت وانـه ال 
لـلـنـاخب الـتصـويت بـهـا الكـثر من
مـــرة) واضـــاف ان (اجملـــتــمـــعــ
اتــفـقــوا عـلى اهـمــيـة الــعـمل عـلى
اجنـــاح االنـــتـــخـــابـــات وتـــزويـــد
ــــرشح بـــعـــد يــــومـــ من اعالن ا
نـتـائج االنـتـخـابـات بـصـور كـامـلة
ـكنه من عـن استـمارات االقـتراع 
خـاللـهـا حــسـاب اصـواته بــنـفـسه
والــتــأكــد مــنــهــا) مــشــددين عــلى
ـراقب (ضـرورة تخـفيـف شروط ا
وبـــخــاصــة الــشــهــادة الــدراســيــة
والـقـبـول بـاي شـهـادة ولـيس فـقط
االعــداديــة). وبـحث وفــد من تــيـار
احلــكـمـة الــوطـني بـرئــاسـة أحـمـد
الـــفــتالوي مـع ســكــرتـــيــر احلــزب
الــشـيـوعي الـعــراقي رائـد فـهـمي 
مــسـتـجـدات الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة
والـــتـــحــديـــات الـــتي تـــواجــهـــهــا
والــظـروف الـتي اسـتـدعت احلـزب
ـشـاركة في الـى اتخـاذ قـرار عـدم ا
ــــرتـــقـب. ودعـــا االســــتــــحـــقــــاق ا

ــركـزيــة في الــفــتالوي الــلــجــنــة ا
احلــــزب  الى (الــــعــــدول عن قـــرار
مؤكدا االنـسحاب مـن االنتخـابات)
ان (وجــــــود حـــــزب عــــــريق مــــــثل
الـــشـــيــوعـي الــعـــراقي ومـــكـــانــته
الــشـعـبــيـة أمـر في غـايــة االهـمـيـة
قـراطية في مارسـة الد لـتدعـيم ا
الـــعـــراق الـــتي تـــواجـه حتـــديــات
كــثـيـرة يـسـتـلـزم الـعـمل عـلى عـلى
تــذلــيــلــهـا) واضــاف ان (تــغــيــيـر
الـواقـع احلـالي ومـحـاربـة الـفـساد
والـقـضـاء عـلى احملـاصـصـة يـجب
ـشـاركـة الـواسـعة ان يـكـون عـبـر ا

فـي االنتـخابـات لـتحـقيق الـتـغيـير
الـذي ينشـده عامة الـشعب).  وعزا
سبب دمار الـنائب خالد العبيدي 
الــعـراق الى الـطـائــفـيـة والـفـسـاد
مـؤكدا انه  ال حل اال عبر صناديق

االقتراع.
وقــال الـعـبـيـدي في بـيـان امس ان
(الـطائـفيـة والفـساد هـما سـبب ما
وصـل الـــيه الــــعـــراق من تـــدهـــور
االوضـاع عـلـى مـختـلـف االصـعدة
والسـيـما ان الـبالد شهـدت مراحل
خـطرة نـتيجـة البنـاء اخلاطئ على
اســاس طــائــفي واسـاس الــفــسـاد
الــذي لـم يــنــتج عــنــهــا اال الــدمـار
واخلــراب) مـــبــيـــنــا ان (ايــرادات
الــدولـة مــنـذ عـام  2003والى االن
تــــــصل الـى الف مـــــلـــــيـــــار دوالر
ـــوت اذا ــــواطن يـــخـــشى من ا وا
وصـل الى مـــســتـــشـــفى حـــكــومي
والــتـعــلـيم في تـدهــور واخلـدمـات
ـواطن في األســاسـيـة مـعـدومـة وا
قــلب الــعــاصــمـة  يــطــلب تــوفــيـر
مــشـاريع مــيـاه صـاحلــة لـلـشـرب)
مــؤكـدا انه (من اسس لـلـفـسـاد في
الــــعــــراق هي الـــقــــوى الـــدولــــيـــة
ــنــطــقــة فــهي واالقــلــيــمــيــة في ا
تــعــتــاش عـلـى هـذا األمــر و تــريـد
بــقــاء الـبــلـد عــلى وضــعه احلـالي
ضــعــيف وهش وال خالص اال من
خـالل صناديـق االقتراع). وبـحثت

تقدم لعمليات الكرخ قر ا قـيادة ا
مـع عشـائـر جنـوب وشـمال بـغداد
االســـتــعـــدادت اجلــاريــة لـــتــأمــ
قبـلة.وقالت الـعملـية االنتـخابيـة ا
الـقـيـادة فـي بـيان تـلـقـتـه (الـزمان)
ـتقـدم اللواء ـقر ا امـس إن (قائد ا
الـركـن سـعد مـحـسـن عريـبـي عـقد
لــقــاءً ضم قــائــد فـرقــة ١٧ وقــيـادة
فـرقـة السـادسة مـع عشـائر جـنوب
وشــــمــــال الــــعــــاصــــمـــة  نــــاقش
االســتــعــدادت لــتــأمـ الــعــمــلــيـة
ـقـبلـة وتـوفـير بـيـئة االنـتـخـابيـة ا
قراطية) مارسـة الد أمـنة لهذه ا
أثـنـت الـعشـائـر عـلى مـن جـانـبـها 
(دور قـــواتــنـــا األمــنــيـــة في حــفظ
االمـن واالسـتـقـرار في مـنـاطـقـهم).
سلحة وكـان القائد العام للقوات ا
مـصطفى الكاظمي قد وجه القوات
األمــنـيـة بــاتـخـاذ حــزمـة إجـراءات
تـــؤمّن قــضــاء الـــطــارمــيــة وخالل
اجــتــمــاع اجملـلس الــوزاري لألمن
الـــــــوطــــــنـي تــــــدارس اجملـــــــلس
(األوضــاع األمـنــيـة في الـطــارمـيـة
وعــــمــــلــــيـــات مـالحــــقـــة اخلـاليـــا
اإلرهـــابــيــة الــتـي حتــاول الــعــبث
ـــــواطــــــنـــــ وقـــــد وجّه بــــــأمن ا
الـكـاظـمي القـوات األمـنـية بـاتـخاذ
حـــزمــة إجــراءات تــؤمّن الــقــضــاء
ـا ال يـبقي ـدنـيـ و والـسـكّـان ا

لإلرهاب أيّ مالذ له هناك).
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العـربي اخمللص للكرد  كـالعربي اخمللص لنـفسه.وكمن يرد الظلم عن
قومه الذين ظلمت سياساتهم هذه االمة الباسلة.الصابرة صبر اجلبل

على الرياح وعوامل التعرية.
قلنا مرة ان احلكومة كانت تلتقي بالكرد ثالث مرات بالسنة...

ال الباب الخذ الضريبة. عندما يطرق جباة ا
ـقـاتـلة  بـني جـلـدتهم او وعـنـدما يـطـرق اجلـيش الـباب الخـذ شـبـابهم 

ة. الدفاع عن حكومة ظا
والـثـالــثـة ان جتــري احلـكـومــة اعـمـال احلــفـر الســتـخـراج الــنـفط من

ارضهم.
وبـدون ذلك فـالــبـاجـر مـدجـجــة لـقـصف اكـواخــهم.واجلـنـود جـاهـزون
لـلـمـوت دفاعـا عـمن يـجـنـدهم لـلـمـوت مقـابل ثالثـة دنـانـيـر شـهـريا الن
اخلدمة العسكرية الزامية على من ال يدفع خمس دينارا بدل نقدي 

اي عالقة ستنبني ب الكرد والدولة 
انــدثــرت دولــة وجــاءت اخــرى واحلـــال ذات احلــال.حــتى اتى احلــكم
ن وصـفوا بالعـاجزين يبـنون اقلـيما حيـا نابضـا بعدالة الذاتي واذا 

عالية.
.اون بدات فصـارت مدن الـكرد مـقصـد الزائـرين العـرب بل السـاكنـ
الـهـجـرة الـعـكـسـيـة نـحـو االقـامـة في تـركـيـا الن احلـياة ارخـص كـلـفة

واجمل .والن اسباب الرفاه شحيحة في بالدنا.
ال ننسى الطب..
الننسى الطقس.

الننسى الطريق االمن.!
الننسى ان مالنا امن من اللصوص.

الننسى ان األمي ال يتزعم 
العالم..

الننـسى ان االنسان ال يعيش اال حتت سقف وان سقوف بغداد عالية
كن المثالنا اقتناء بيت اكبر من صغير. في كردستان  غالية.

ركز واالدارة الكـردية التعرف الرشوة التي الغنى للموظف عنها في ا
.اال من عصم ربي.

ولم يكن العراق محسوبا على دول الرشوة. 
بل اصبح لكل وظيفة سعر معلوم في البورصة. 

وظف اشترى الوظيفة وعليه ان يسدد  ءك الرد ان ا فاذا تساءلت جا
ديونه. 

ال كـامـل اجلـادرجي وال مـحــمـد.مــهـدي كـبه وال مــهـدي كــبـة وال فـايق
الـســامـرائي وال عــبـد الــكـر قــاسم وال عـبــدالـسالم وعــبـد الــرحـمن

عارف.وال نوري السعيد .وال خليل كنة وال صدام حس ? .
+مـعـذرة لــقـد وصـلت احلــافـات اخلـطــرة.الن الـشـيــعـة هم اولـو االمـر

ال العام. هم من كتبت الجلهم سفرنا الفريد    تحكمون با ا
الشيعة والدولة القومية.  

وابــنــائي الــثـمــانــيــة بال عــمل. والــدولــة بال رصــيـد والــرصــيــد يـرش
كاحللوى في ليلة العرس.
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بـعد  20 عامـاً عجـاف لـنتـحدث بـلـغة األرقـام والتـجـريد فـقط لكي ال
ـا ليس فـينـا!... هذا درزن صـغير من يتـقول عـلينـا أحدهم ويـرميـنا 
احلقـائق التي بوسع أي ضعـيف بصر أن يراها! وهـزيل البصيرة أن

يفهمها.. والله من وراء القصد ...!
س 1. هل هناك جيوش دول أجنبية في العراق أم ال? 
س 2 . هل يبسط العراق سيطرته على أراضيه كافة? 

س3.  هل هناك شبكات جتسس وجواسيس لدول أجنبية? 
س 4 . هل نتـشر الـعاهات االجـتماعـية بـكثرة في الـعراق: اخملدرات

الدعارة! 
س 5. هل الوضع الصحي في العراق في تقدم أم في تأخر? 

س 6. هل الوضع السكني للمواطن ميسور أم صعب? 
س7. هل االقتصاد الوطني في العراق يتقدم أم يتراجع! 
س8. هل الوضع التعليمي في العراق يتقدم أم يتراجع? 

س9. هل نسبة الفقر عالية في العراق? 
س 10. هل األمن واألمان متوفران في العراق? 

ياً?  س11. هل العراق كدولة محترم عا
ــسك وفي اخلــتــام الــسـؤال  12 وهــو ســؤال األســئــلــة واخلــاتـمــة ا

والنتيجة:
س  12ـــ هل العـراق دولة مسـتقلـة? ما هي مؤشـرات الدولة الـفاشلة

والدول اجليدة?
اإلجابـة عن هـذه األسئـلـة كلـهـا هـينـة ويـسيـرة .... بـوسع أي طفل أن
ا يـؤكـد أننـا في جب عـميـق حفـر بـعنـايـة لنـا وهدف يـجـيب عنـهـا.. 
هذه الـكتـابة أن نـتمـعن احلال وأن نـفكـر كيف نـستـطيع اإلفالت اآلن
فحتى القتلة خاسرون... خسروا براءتهم ونقاءهم وصاروا مجرم

ولكن علينا أن نفهم القصة ثم نتحد بيد واحدة لنزيل الركام
ونشيّد والعراق.

بـــلــيـــنــكن ب"رد مـــشــتـــرك" عــلى
طـهـران. بيـنـمـا قـالت إيـران إنـها
ســتــرد عــلى أي "مــغــامــرة" بــعـد
تـــهـــديـــدات الـــدولـــة الـــعـــبـــريــة
وواشــنـــطن. ودانـت إيــران امس
تحدث باسم السبت على لسان ا
وزارة اخلــارجــيــة اتــهــامـات "ال
أساس لـهـا" وجهـتـها إلـيـها دول
مجـموعـة السـبع بالـوقوف خلف
هـجـوم عـلى نـاقـلـة نفـط في بـحر
ـاضـي.وقـال الــعــرب األســبــوع ا
تـحـدث سـعيـد خـطيب زاده في ا
بيـان "ندين بشـدة البـيان الذي ال
أســـــاس له الـــــصـــــادر عن وزراء
مثل خارجية مجموعة السبع وا
األعــلى لــلــســيــاســة اخلــارجــيــة
لـالحتــــــــــاد األوروبـي والــــــــــذي
وجـهــوا فـيه اتـهــامـات ال أسـاس
لـهـا ضد اجلـمـهـوريـة اإلسالمـية

اإليرانية".

ــتــوافـرة تــشــيــر بــوضـوح إلى ا
إيــران" داعــ "جــمــيع األفــرقـاء
ــعــنــيــ إلى االضــطالع بــدور ا
بــنـاء بــهـدف تــعـزيــز االسـتــقـرار
ــنــطــقــة".وأضـاف والــسالم في ا
ــــــتــــــحـــــدة وزراء الــــــواليــــــات ا
ـانــيـا وبــريــطـانــيــا وفـرنــســا وا
وايطالـيا وكـندا واليـابان فضال
عـن وزيــــر خـــــارجــــيــــة االحتــــاد
األوروبـي جــــــوزيب بــــــوريل أن
"سـلـوك ايـران فـضال عن دعـمـها
لقـوى تـتحـرك واحـدة تلـو أخرى
وأفـرقـاء مـسلـحـ غـيـر مـنـتـم
إلى دول يـهـددان الـسالم واألمن
".وكـــانت إســــرائـــيل الــــدولـــيــــ
ـتــحـدة وبـريـطـانـيـا والـواليـات ا
اتـهــمت إيـران بـتـنـفــيـذ الـهـجـوم
بعـد وقت قصـير من وقـوعه لكن
طــــهــــران نــــفت.وتــــوعــــد وزيــــر
اخلــارجـــيــة األمــيـــركي أنــتــوني

اإلســـرائــيــلي إيـــال عــوفــر.وقــال
الـبــيـان إن اخلـبـراء األمــيـركـيـ
"تمـكنـوا من احلـصول عـلى قطع
عـدة من هـذه الــطـائـرة الـثـالـثـة"
و"خـلــصـوا اسـتــنـادا الى أدلـة"
الـى أنــــــــهـــــــــا "صــــــــنـــــــــعـت في
إيـران".ونـشــر اجلـيش األمـيـركي
صــورا عـــدة لــبــقــايــا الــطــائــرة
ــســـافـــة بــ مـــشـــيــرا الـى أن "ا
السواحل اإليرانـية ومكان وقوع
ــسـافـة الـهــجـوم" تـتــنـاسب مع ا
الـــتي ســـجـــلـت خالل هـــجـــمــات
سيرة نسبت سابقة بالطائرات ا
الـى إيــــــــــــــران.وحـــــــــــــمـل وزراء
اخلــارجــيـــة في دول مــجــمــوعــة
السبع إيـران اجلمـعة مسـؤولية
الهجـوم على ناقـلة النفط في 29
تـمــوز/يـولــيـو والــذي أسـفـر عن
.وقال الوزراء في مقتل شـخصـ
بــــيـــان مــــشـــتــــرك إن "كل األدلـــة

{ واشــنــطن (أ ف ب) - نــشــرت
ــركــزيـة الــقــيــادة الــعــسـكــريــة ا
األمـيركـيـة نتـائج حتـقـيق أجرته
حـول الـهجـوم عـلى نـاقـلـة الـنفط
ـشغـلة "أم تي ميـرسـر ستـريت" ا
من شــركـة إسـرائــيـلـيــة في بـحـر
عمان خلـصت فيه الى أن طائرة
مـــــســــيــــرة شــــاركـت في قــــصف
الـــــســــــفـــــيـــــنـــــة "صـــــنـــــعـت في
إيـران".وجـاء في بـيان صـادر عن
ــركـــزيــة في اجلــيش الــقـــيــادة ا
األمـــيـــركي مـــســاء اجلـــمـــعــة أن
طـائـرتـ مـسـيـرتـ مـفـخـخـتـ
هاجمتا الناقلة وأخطأتا الهدف
قــبل أن تـهــاجم ثـالــثـة "مــحـمّــلـة
ـــتـــفـــجــــرات ذات اســـتـــخـــدام
عسكري" السفـينة "أم تي ميرسر
ستريت" الـيابـانية الـتي تشغـلها
" شــــركــــة "زوديـــــاك مــــاريــــتــــا
ــــمـــــلــــوكـــــة لــــرجـل األعــــمــــال ا
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ســلم وزيـر الــدفـاع جــمـعــة عـنـاد 
ــصــري  عــبــد الــفــتـاح الــرئــيس ا
الـسيسي رسالة من رئيس الوزراء
مـصـطـفى الـكاظـمي تـتـعـلق باالمن
والــتــنــمــيــة. وقــال بــيــان امس ان
(عـــنـــاد ســلم بـــحـــضــور نـــظـــيــره
ــصــري مـحــمـد زكى  الــســيـسي ا
تــضــمــنت رســالـــة من الــكــاظــمـي 
تـأكــيـد تـقـديـر احلـكــومـة لـلـجـهـود
ـصـريـة الداعـمـة لـلشـأن الـعراقي ا
عـــلى األصـــعــدة كـــافــة والـــتـــطــلع
لــتـعـزيــز أطـر الـتـعــاون مع مـصـر
واالســتــفــادة من جتــربـة الــنــجـاح
ـلهـمة بـقيـادة السـيسي ـصـرية ا ا
في اجملــال الـتـنـمــوي ونـقـلـهـا إلى
الـــعــراق) واضـــاف ان (الــرســـالــة
ــصـري تــضــمــنت تــثـمــ الــدور ا
الــداعـم لـلــعــراق ذلـك الــدور الـذي
ــثل عـمــقـاً اســتـراتــيـجـيــاً لالمـة
الـعـربـيـة والسـيـمـا في مـا يـتـعـلق
ــشـتــركـة ــواجـهــة الــتـحــديـات ا
وعــلى رأســهــا مــكــافــحــة اإلرهـاب
وحتـــــقـــــيق األمـن واالســـــتـــــقــــرار
والـتـنمـية). وكـان الكـاظمي قـد اكد
خالل لـقائه الـسفـير االسـباني لدى
بــــــــغــــــــداد خــــــــوان خـــــــــوســــــــيه
رغـــبــة الــعـــراق بــفــتح إســـكــوبــار
األبـواب أمـام الشـركـات اإلسبـانـية
لـالسـتــثــمــار في االقــتــصــاد.وذكـر
بــيــان امس ان (اجلــانــبــ بــحــثـا
خالل الــلــقـاء الــذي جـمــعـهــمـا في
الـقـصر احلـكومي  زيـادة التـعاون
ـشـتـرك بـ الـبـلـدين) مـبـيـنـا ان ا

(الــكـــاظــمي أثــنـى عــلى مــســتــوى
الــعالقــات الــعــراقــيــة األســبــانــيـة
وجـهـود السـفيـر خالل مدّة عـمله)
زيد من مـؤكداً (تطلّع العراق إلى ا
الـتعـاون مع إسبـانيـا وبقـية الدول
األعـــضــاء في االحتــاد األوربي في
مــــــجـــــاالت األمن واالقــــــتـــــصـــــاد
واالســتـثــمـار) مــعــربـا عن (رغــبـة
الــــعـــراق فـي فـــتح األبــــواب أمـــام
الــشـركـات اإلســبـانـيــة لـلـمــشـاركـة
واالسـتثمار في االقتصاد العراقي
والســــــيـــــــمــــــا فـي قــــــطــــــاع إدارة
ـسـتـشـفيـات وتـدريب مالكـاتـها) ا
مـن جـانـبه أكّـد إســكـوبـار ( تـطـلّع
ــــزيــــد من حــــكـــــومــــة بالده إلـى ا
الـتــعـاون والـصالت الـثـنـائـيـة مع
الــعــراق وتــعــضـيــدهــا لــلــجــهـود
الـــعــراقــيـــة في مــجـــال مــكـــافــحــة
اإلرهــــــاب والــــــعــــــمل عــــــلـى دعم
نـطقة وتوطيـد التهدئة اسـتقرار ا

ستدامة فيها). والتنمية ا
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نـتخب فوريا ال روخـا في الدقيقة  61 ومن ثم اقتنص
ــهـاجم الـبـرازيـلي مـالـكـوم دي أولـيـفـيـرا هـدف الـفـوز ا
الـذهــبي الــثـاني لــبالده في الــدقــيـقــة الـثــالــثـة من زمن
الـشـوط اإلضافي الـثـاني للـقاء الـذي أقـيم على اسـتاد
رة نـيسـان في مديـنـة يوكـوهامـا الـيابـانيـة. وتـعد هـذه ا
الـثانـية عـلى الـتـوالي التي تـفـوز فيـهـا البـرازيل بـذهبـية

بياد ريو دي جانيرو. كرة القدم بعدما حققتها في أو
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ـيدالية الـذهبية حقق منـتخب البـرازيل  أمس  السبت ا
بـياد طـوكيـو عقب في مـنافـسات كـرة القـدم للـرجال بـأو

فوزه في النهائي على إسبانيا بهدف مقابل هدف.
هـاجم البرازيلي ماثيوس  مـنتخب السامبا في ووضع ا
قـدمة بـهدف سـجله في نـهايـة الشوط األول ورد العب ا
خط الوسط اإلسـباني ميـكيل اويارزابـال بهدف الـتعادل
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وسم نـاطق تضـررا خالل ا أكـثـر ا
بــســبـب تــذبــذب االمــطـار احلــالي 
وقـلــة الـغـطـاء الـثـلـجي  والسـيـمـا
بـــعــــد قـــطع اجلــــارة إيـــران اغـــلب
ا ـغـذية لـه  ـشـتـركـة ا الـروافـد ا
دفع بـالــوزارة ومالكـاتـهـا الـعـامـلـة
بـاتـخـاذ خـطوات سـريـعـة وجـريـئة
لـــــلـــــمـــــعـــــاجلـــــة من خـالل زيــــادة
ـائــيـة  من نـهــر دجـلـة اإلطالقــات ا
بـاجتـاه نـهر ديـالى عن طـريق قـناة
أسـفل اخلـالص ومهـرب نهـر ديالى
إلى مـنـطـقـة الـنـهـروان ومـحـيـطـهـا
ـيـاه فـضال لـغــرض مـعـاجلـة شح ا
عن اســــتــــمــــرار مالكــــات الـــوزارة
بـــحـــمالتـــهــا إلزالـــة الـــتـــجــاوزات

ختلف أنواعها).

الــتـجـارة) وتــابع ان (تـنـمــيـة هـذا
القطاع ومعاجلة األضرار اجلانبية
الـتـي أصـابـته جـراء تـغــيـيـر سـعـر
صــرف الـدوالر امــر حـتــمي في ظل
ـــومــة االكـــتـــفــاء احلـــاجـــة الى د
ا الـذاتي من احملـاصـيل الـزراعـيـة 
لـهـا من اهـمـيـة قـصـوى لالقـتـصـاد
الــوطـني). من جــهـة اخـرى  تــفـقـد
ـائـيـة مـهـدي رشـيـد ـوارد ا وزيـر ا
محـطة ضخ   9نـيـسان احلـمـداني 
لــغــرض في مـــنــطــقـــة الــنــهـــروان 
االطالع عـلى الـعمل فـيـها ومـتابـعة
ـــيــاه في أعـــمــال مـــعـــاجلـــة شح ا
مــنـاطق اطــراف بـغــداد. نـقـل بـيـان
تـلقته (الـزمان) امس عن احلمداني
الــقـول ان (حــوض نـهـر ديــالى هـو

ـدن احملـررة) واشـار احلـلـبوسي ا
ـضي بـتنـفـيذ أحـكـام الفـقرة الى (ا
ـوازنة ادة  50مـن قانـون ا ج مـن ا
الــتي تــنص عــلى مــجــلس الـوزراء
زيــادة األســـعــار احلــالـــيــة لــشــراء
مــحـاصـيل احلــنـطـة والـشــعـيـر من
ــقـدار  50ألـف ديــنــار ــزارعــ  ا
لـلـطن الـواحد بـسـبب احلـاجة إلى
دعم الـفالح وتـنمـية هـذا القـطاع
ومـعـاجلـة األضرار اجلـانـبـيـة التي
أصـابت هذا الـقطاع احلـيوي جراء
تــغـيــيـر ســعـر صــرف الـدوالر). من
جــانــبه  اكــد الـــشــمــري في بــيــان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (االعالن
عن عـمليـة الصرف تـمت خالل لقاء
احلـلبوسي بووزيـر الزراعة ووكيل
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أعـلن رئـيس مجـلس النـواب محـمد
احلــلــبــوسي صــرف مـســتــحــقـات
ــســـوقـــ حملـــاصــيل الـــفالحـــ ا
احلـنطـة والشـعيـر والشـلب بعـموم
الـعراق. وقـال بيـان تلـقته (الـزمان)
امس إن (احلـلبوسي عقـد اجتماعا
بــحـــضــور رئــيس جلـــنــة الــزراعــة
ـياه واألهوار سالم الـشمري مع وا
وزيـر الزراعة ووكيل وزيـر التجارة
 تـمـخـض عـنه صـرف مـسـتـحـقـات
الـــفـالحـــ حملـــاصـــيـل احلـــنـــطـــة
والـشعير والشـلب جلميع الفالح
ا فيـها مستحقات بـعموم العراق 
ــاضـيـة في الــفالحـ لـلــسـنـوات ا
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اجلوية ستشهد استقرارا بدرجات
ــقـبــلـة في احلــرارة خالل االيــام ا
ـنــاطق الــشـمــالـيـة حــ تـســجل ا
انــخــفـــاضــا لــتــســتــقــر عــلى هــذا
االنـــخــفــاض حــتـى يــوم االربــعــاء
ــتـــنـــبئ ـــقـــبـل). بــدوره اعـــلـن ا ا
اجلوي صادق عطية  عن مؤشرات
اولـــيــة تـــؤكــد ان مــوسـم االمــطــار

والـرصـد الـزلـزالي التـابـعـة لوزارة
النقل  ان يكون طقس اليوم االحد
صـحوا ودرجات احلرارة مستقرة.
وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان تــلـقــته
(الـــزمــان) امس ان (طـــقس الــيــوم
ــنـاطق كــافـة االحــد ســيـكــون في ا
صــــحـــــوا وال تــــغــــيــــر بــــدرجــــات
احلــــرارة) واضــــاف ان (احلــــالــــة
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شــهــدت نـاحــيــة ربـيــعــة الـتــابــعـة
حملــافــظـة نــيـنــوى ســقـوط امــطـار
غـــزيــرة وقــطع بـــرد (حــالــوب) في
ســابـقـة لـم يـشـهــدهـا واالهـالي في
ـشــهـد فــيــمـا تــوقـعت مــثل هــذا ا
الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء اجلــويـة

سـيكون محبـطا خالل شهر تشرين
ــقـبل. وكــتب عــطــيـة في الــثــاني ا
صــفـحــته عـلـى فـيـســبـوك امس إن
(مــؤشــرات اولــيــة لــيــست ثــابــتــة
تــوضح ان امـطـار تــشـرين الـثـاني
ــقــبل وهــو شـهــر بــدايــة مـوسم ا
االمـطـار الـشتـويـة سـتـكون اقل من

معدالتها العامة بكثير ).
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وجه وزيــر الــتــربــيــة عــلي حــمــيـد
الكــات الــتــعــلــيــمــيـة الــدلــيــمي ا
والـتـدريـسيـة الى االسـراع في اخذ
لـقاحـات كورونـا وأكد ان الـدراسة
ـــقـــبـــلـــة ســـتـــكـــون في الـــســـنـــة ا
حضورية. وقالت الوزارة في بيان
الكــات امـس إن (الــدلـــيــمي دعـــا ا
الــتــعــلــيـــمــيــة والــتــدريــســيــة الى
االسـراع فـي اخـذ الـلـقـاح لـلـحـفـاظ
عـلـى سالمـتـهم والـوقـايـة من وبـاء
كـــورنـــا).  وأضــاف (ســـنـــعــود في
ــــقــــبـل الى الــــتــــعــــلــــيم الــــعــــام ا
احلـــضــوري وال بــد من الـــتــكــاتف
إلجنـــاحـه بـــااللـــتـــزام بـــالـــشـــروط
الصحية وأخذ كافة تدابير الوقاية
الــصــحــيـة). فــيــمــا ســجـلت وزارة
الـصحة والبـيئة تراجـعا بأصابات
ووفـيـات كـورونـا بـعـد ارتـفـاع غـير
مـــســـبـــوق اســـتـــمـــر اليـــام عـــدة .

 رصــد  7973اصــابــة في عــمـوم
احملــــافــــظــــات) مــــشــــيــــرا الى ان
(الــشـفـاء بـلغ  9112حــالـة وبـواقع
 59 وفـاة جـديدة) وتـابع ان (اكـثر
من  15 الـف شخص تلـقى جرعات
ــضــاد في مــراز الـوزارة الــلــقـاح ا
ـنـتشـرة في بـغداد واحملـافـظات). ا
مـن جـانـبـها  قـالت عـضـو الـفـريق
االعـالمي لـــــلـــــوزارة ربـى فالح في
تـصريح امـس ان (الوزارة أصدرت
في وقـت سابق جواز تلقي التلقيح
لـــلـــمــرضـــعـــات وهن مـــشـــمــوالت
بـحـمالت التـطـعيم) واضـافت (اما
شـمول احلـوامل والفـئات الـعمـرية
األقل من 18 عــامـا جـرى شـمـولـهـا
بــالـتـلـقـيـح في بـعض الـدول وعـلى
رأسـها أمريكا بـشمولها) واشارت
ية لم الى ان (مـنظمـة الصحة الـعا
تـصدر حـتى اآلن تعـليمـاتهـا بشأن
احلـــوامـل والـــفـــئـــات الــــعـــمـــريـــة

ذكورة). ا علي حميد الدليمي

وقف الـوبائي الـيومي  واوضـح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عــدد الـفــحـوصــات اخملـتــبـريـة
الـــتي اجـــرتـــهـــا مـالكـــات الــوزارة
لـــعـــيـــنـــات مـــشـــتــبـه اصـــابـــتـــهــا
بـالـفـايـروس بـلـغت  35الـفـا حـيث
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لإليـــرادات في مـــوازنــة  2021نـــحــو
مليار دوالر احتسبت بناء على 69,9
تــصـديــر الــنـفط اخلــام عــلى أسـاس
سـعـر  45 دوالراً لـلــبــرمـيل ومــعـدل
تـــصـــديــر ثـالثــة مـاليــ و 250 ألف
بـرمـيل في الـيـوم. أمـا قـيـمـة مـوازنة
 مليار دوالر 89,7 فقد بلغــت   2021
ـــئـــة من آخـــر أدنى بـــنـــحـــو  30 بـــا
مـــوازنــة أقـــرت عــام 2019.  وأوضح
وازنة الوزيـر أن سعر الـبرمـيل في ا
اجلــديـدة ســيــكـون  50 دوالراً وهـو
رقم قابل للتعديل. إال أن قيمة برميل
النفط في الـسوق حالـياً أعلى بـكثير
ـــر وتــــفــــوق الــــســــتــــ دوالراً.  و
الـعراق ثـاني أكـبـر منـتج لـلـنفط في
مــــنــــظــــمــــة أوبك بــــأســــوأ أزمــــاته
االقــتـصــاديــة. فـقــد تــضـاعف مــعـدل
الــــفــــقـــــر في الــــبـالد في عــــام 2020
ـئة مـن السـكان الـبالغ وصـار  40 با
عددهم  40 ملـيـوناً يـعـتبـرون فـقراء
وفـق الــبــنك الـدولـي بـيــنــمـا خــسـر
ئة من قيمته. الدينار العراقي  25 با

ويشكّل الفـساد الذي كـلّف العراق ما
يـــســـاوي ضـــعــفـي إجــمـــالي نـــاجته
الداخـلي اإلجـمالي أي أكـثر من 450
مـلـيـار دوالر أبـرز هـمـوم الـعـراقـيـ
الذين يعانون من نـقص في الكهرباء
ـدارس.  مع ذلك ـســتـشـفــيـات وا وا
ـالي للـعراق قال الـوزير إن الـوضع ا
شــهــد حتـســنــاً خالل الــعــام احلـالي
بـسـبب ارتـفـاع سعـر الـنـفط وتـغـيـير
ســعــر صــرف الــديــنــار. في األثــنــاء
يجري العراق مفاوضات مع صندوق
الــنــقــد الــدولي عــلـى قــرض بــقــيــمـة
تـراوح ب  3 إلى  4مـلــيـارات دوالر
كما أوضح الوزير آمالً التوصل إلى
اتـفـاق مع الـصـنـدوق بـحـلـول نـهـاية
العام.  وأوضح أن هذا االقتراض ذو
ـــنح مـــصـــداقـــيـــة طـــابع نـــقـــدي و
لإلصـالحـــات الــــتي تــــرغب الـــوزارة
بـتـطـبـيـقـها وتـعـتـمـد نـهـايـتـهـا على
وضـعـنــا احلـالي ومـوازنـة  2022 إذا
ـان قبل ـهـا للـبـر مـا تمـكّـنـا من تقـد

االنتخابات النيابية.  

احلــقــيـقــيــة بـدون دفــعــهــا في زوايـا
متأخـرات فجـاء الرقم كبـيراً ولم يكن
مقبوالً سـياسياً فـتم تعديله وصدرت
ح ــوازنــة بـــشــكــلــهــا احلــالي.  وأ ا
الـــــوزيـــــر بــــــذلك عــــــلى األرجـح إلى
ــيـزانـيـة اجلـديـدة صـعــوبـة تـمـريـر ا
نـظرًا إلى ارتـفـاع قـيمـة الـعـجز فـيـها
ـيـزانيـة الـسـابـقة. مـثـلمـا حـدث في ا
فـفي مـقـتـرح مـشـروع قـانـون مـوازنة
ان 2021 الذي رفـعـته احلـكومـة لـلبـر
قدّرت قـيـمة الـعـجز بـنـحو  49 ملـيار
دوالر. لكن النواب قاموا بسدّ الفارق
عـبـر إلـغــاء ديـون ومـسـتـحـقـات عـلى
الـــدولـــة مــقـــابل مـــصــادر طـــاقــة من
احلسـاب ال سيـمـا مسـتحـقات الـغاز
والـطاقـة اإليـرانـية ودفـوعـات أخرى
للبنى الـتحتيـة.  وبلغت قيـمة العجز
ان في موازنة  2021 كما أقـرها الـبر
ملـيار 23,1 ملـيار دوالر مـقابل  19,8
في الـعام   2019 عـلـمـاً أن العـراق لم
يـقــر مــوازنـة  2020 بــسـبب الــتــوتـر
السياسي.  وبـلغت القيمـة اإلجمالية
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ـالـيـة عـلـي عـبـد األمـيـر أعـلن وزيــر ا
عالوي أن موازنة  2022 التي شرعت
الوزارة بـإعـدادها قـبل أيـام ستـكون
ذات بـعـد إصالحي فـهي تـختـلف عن
ــوازنـات الــســابــقـة وتـعــكس واقع ا
الـــتـــزامـــات الـــعــراق في حـــديث إلى
مــجـمــوعـة صــحـفــيـ  فــيـمــا تـوقع
ــوازنـة انـقــسـامـا خــبـراء ان تـثــيـر ا
ان العراقي. وأوضح شديدا في البـر
الـوزيـر الـذي يـقف وراء قـرار تـغـيـير
سـعـر صـرف الـديـنـار مـقابـل الدوالر
أن الـــوزارة ســـوف تـــســـعى إلى رفع
ـان ـوازنـة اجلــديـدة إلى الـبـر هـذه ا
ـبـكـرة قـبـل االنـتـخـابــات الـنـيـابــيـة ا
ــقــررة في تــشـرين األول مــضــيــفـاً ا
أنـها سـتـكـون موازنـة إصالحـيـة لكن
ا سـتكون صـعبـة سيـاسياً.  وقال ر
ـــــوازنــــة إن الـــــوزارة حـــــاولت فـي ا
الــسـابـقــة الـقــيـام بـأمــر مـشــابه فـقـد
ــوازنـــة بـــطــريـــقـــة تــظـــهــر قــدمـت ا
لـلمـسـؤولـ حـجم التـزامـات الـعراق
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علي  عبد األمير عالوي

إدوارد اخلـبـيـر في مـؤسـسـة أوانـدا 
مــويـا انه (مـع تـصــاعـد الــتـوتــر بـ
يـة بـشأن هـجوم إيران والـقـوى العـا
ـاضي ـسـيـرة األسـبوع ا الـطـائـرة ا
فـإن مــبـاحــثـات االتـفــاق الـنـووي في
فيـينـا سـتكـون طويـلة عـلى ما يـبدو
رجـح أن تخـفف عقـوبات ومن غيـر ا
إيــران قـريــبـا).  ووجــهت الـطــائـرات
اإلســرائــيــلـــيــة في وقت مــتــأخــر من
األربعـاء ضـربات  قال اجلـيش إنـها
مــواقـع إطالق صــواريخ فـي جــنــوب
لبنان ردا عـلى إطالق صاروخ من
األراضي الـلـبنـانـيـة صـوب إسـرائيل
اول أمس.وجـاء تـبـادل الـنـيـران بـعـد
هـجــوم اسـتـهــدف نـاقـلـة نــفط قـبـالـة
سواحل عُمان حملت إسرائيل إيران
سؤولية عـنه. وقتل اثنان من أفراد ا
الـطــاقم أحـدهــمـا بـريــطـاني واآلخـر
رومـاني. ونــفت إيـران ضـلــوعـهـا في
احلــادث.واعـــربت وزارة اخلــارجــيــة
األمـــريـــكـــيـــة عن اعـــتـــقـــادهـــا بـــأن
اإليـرانـيـ خــطـفـوا الـنـاقـلـة أسـفـلت
بريـنـسيس الـتي تـرفع علـم بنـما في
خلـيج عـمـان لكن الـوزارة لـيست في

كنها من تأكيد ذلك. وضع 

الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في
ــــاضي زيــــادة حــــصص 3 تــــمـــــوز ا
ولدات األهـلية لـتصبح  40لتراً من ا
الوقود لكل كي في خالل أشـهر تموز
و آب و أيـلــول وذلك بـعــد ان شـهـدت
ـنظـومة الـكهـرباء البالد اطـفاءً تـاماً 
الـــوطــنـــيــة في الـــثــالث من الـــشــهــر
اضي.وارتفعت أسعار النفط بدعم ا
من التوتر في الشـرق األوسط لكنها
فشـلت في تعـويض معـظم خسـائرها
في اليوم السابق بعد زيادة مفاجئة
في مــخـــزونــات اخلــام في الــواليــات

تحدة. ا
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ـزيج خـام وصـعـدت الـعـقـود اآلجـلـة 
ــئـة إلى 70.57 بـرنت بــنـســبـة 0.3بـا
دوالر للـبـرميل. وزاد كـذلك خـام غرب
ـئة با تكـسـاس الوسـيط بـنسـبة  0.3 
ليسجل  68.38دوالر. وهبط اخلامان
الـــقـــيـــاســـيـــان بــــأكـــثـــر من دوالرين
ــاضي .وجـاء لــلــبـرمــيل األربــعــاء ا
التراجع بعد أن قالت إدارة معلومات
الطاقة األمريكـية إن مخزونات اخلام
ارتفعت  3.6 مليون برميل على نحو
اضـي. وقال غـيـر مـتـوقع األسـبـوع ا

قــدم مــكــعب لــتــصـل مــجــمــوعــهــمــا
الــــــــى  600 مــلــيـــون قــدم مــكــعب).
وفي تـطـور  خـصـصت الـوزارة 300
مـليـار ديـنار من مـوازنـتهـا الـسنـوية
لــدعم صـنــدوق اعـمــار مـحــافـظـة ذي
قـار. وقـال اسمـاعـيل في بـيـان تـلـقته
(الـزمان) امس ان (احلـكـومـة والـنفط
تولـيان اهـتمامـاً استـثنـائيـاً لذي قار
ـــشــــاريع وحتــــرصــــان عــــلى دعـم  ا
التـنـمويـة واخلـدميـة  واالرتـقاء بـها
من اجل ابــنــاء ذي قــار) واشـار الى
(اســـتــــثــــنـــاء ذوي شــــهـــداء حــــريق
مــسـتـشــفى احلـسـ الــتـعــلـيـمي من
ضــوابـط الــتــشــغــيل في الــشــركــات
الــنـفــطــيـة) مــؤكـدا (دراســة تــوفــيـر
تـخصـيـصـات مالـيـة من قـبل الوزارة
شاريع الـتنمويـة في محافظة لدعم ا
ـنـتـوجات الـبـصرة). واكـدت شـركـة ا
زيادة الــنـفـطــيـة الــتـابـعــة لـلـوزارة  
حصة الوقود للـمولدات األهلية.وقال
مـديـر عـام الـشـركـة حـسـ طـالب في
تــصــريح امس ان (تــوجــيه حــكـومي
بــزيــادة حــصــة الــوقــود لــلــمــولـدات
االهـــلــيـــة ســارٍ حــتـى نــهــايـــة فــصل
الــــصــــيـف اجلـــاري). وكــــان رئــــيس
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تـــعـــاقــدت وزارة الـــنـــفط مع شـــركــة
تــوتــال الـفــرنـســيـة لــتــنـفــيـذ اربــعـة
مشاريع كـبرى في قطـاع الغاز خارج
حـقـول اتـفاقـيـة غـاز الـبـصـرة . وقال
الوزير احسان عبد اجلبار اسماعيل
في تصريح تابعته (الزمان) امس ان
(مــجـلس الــوزراء وافق عــلى تـعــاقـد
الــوزارة مع تــوتــال لـتــنــفـيــذ اربــعـة
مشاريع كبرى في قطاع انتاج الغاز
يـــهـــدف الى تـــعـــظـــيم امـــكـــانـــيـــات
االسـتــثــمـار  واســتـهــداف احلــقـول
الـتي حتـتـوي عــلى نـسب عـالـيـة من
الغاز الطبيعي) واضاف ان (االتفاق
يـفـضي الى جـمع وتـكـريـر الـغـاز في
كــافـة احلــقـوق خــارج اتـفــاقـيــة غـاز
الـبـصرة  وهي حـقـول غـرب الـقـرنـة
ومـجنـون وارطـاوي والـلـحـيس التي
حتــرق كــمــيــات كــبــيــرة من الــغــاز).
بـــدوره قــال مـــديــر عــام شـــركــة غــاز
اجلـــنـــوب حـــمــزة عـــبـــد الـــبــاقي ان
ــشـروع االول هــو انـشــاء وحـدات (ا
عـاجلة الـغاز عـلى مرحـليـت تـكون
االولى بـــحـــدود  300 مـــلـــيـــون قـــدم
مكعب وتطور الحقا الى  300 مليون
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أموال طـائلة من الـعمـلة الـصعـبة قد ال يـتصـورها الـبعض حـجمـها تذهب
الى دول عربـية وأجـنبـية كـأجور ومـصـاريف دراسيـة لطـلبـة عراقـي غـير
مؤهل لـلدراسات العـليا في جامـعاتنـا  وبعض من هؤالء الطـلبة ليس له
ـال  وعدد كـبيـر مـنهم من خـريجي الـكـليـات األهلـية من التـأهيل سـوى ا
الـتي صـار وجـودهـا عـبـئـا عـلى األهـالي وعـلى الـدولـة في الـوقت نـفـسه 
الي فهي ال تعـدو سوى مشـاريع جتاريـة أول اهتمـاماتـها حتقـيق الربح ا
ا هو عـلمي لدى مـقاول أنعم ا ال وجـود  وآخرها التـأهيل العـلمي  ور

الله عليهم فأسسوا كليات .
ـطاعم من فئة وقد خرّجت هذه الـكليات الـتي بعضـها أشبه بالـكوفيات وا
خمس    جنوم أكـداسا من الـطلبـة الذين ال يرقى مـستـواهم الى خريجي
ـخرجات عـقود سابـقة  ومن يخـالفني الرأي ـتوسطة قـياسا  الدراسة ا
يجافي احلـقيـقة  وال ينـطلق من رؤيـة علمـية دقـيقة  او لـديه مصـلحة في

بقاء الوضع على ما هو عليه  .
ـئـات من هـؤالء األمـي األثـريـاء شـدوا الـرحـال الى اخلارج الكـارثـة ان ا
إلكمال دراستهم الـعليا في جـامعات بعـضها ال يرقى الى جـامعاتنا  وال
ا موجود في بالدنا  لكنها معترف بها اثلة  تتوافر على كفاءات علمية 
ـعـايـيـر الـتي اعـتـمد من وزارتـنـا  وال أدري عـلى وجه الـتـحـديـد مـا هي ا
عليهـا لتصنـيفهـا ضمن اجلامعـات التي تتـسم باجلودة ليـجري االعتراف

خرجاتها . بها  والقبول 
لقد تضاعفت أعـداد الطلبة الـدارس في اخلارج بشكل غيـر طبيعي بعد
وظف في الدولة بدون أن صار التعليم الكترونيا  بضـمنهم الكثير من ا
عــلم الــدائــرة او الــوزارة الــتـي يــنــتــســبــون لــهــا  عــلى أمل أن تــضــاف
قبول تغيرات كثيرة  والبالد غير مستقرة  وغير ا شهاداتهم الحقا  فا
قانونا اليوم  قد يصـبح مقبوال غدا  او قد يجـري االحتيال على القانون
بطرق مـلتويـة يعرف الـفاسدون مـسالكـها  كمـا ان الذي يدفع اآلالف من
اثـلة إلضـافة ـاليـة لدفـع مبـالغ  الدوالرات في الـدراسة لـديه االمـكانـية ا
الشهادة او احلصول عـلى فرصة تعيـ  يُحرم منهـا خريجون أكفاء من
عدالت  وبعد منافسات جامعاتنا التي ال تقبل اال احلاصل على أعلى ا

تقدم . شديدة ب ا
اجلـامعـات الـعـربـيـة واألجـنبـيـة مـا عـادت تـتعـامل مـع أعداد الـطـلـبـة وفـقا
إلمكـانـيـاتهـا من األسـاتـذة  وما يـتـوافر لـديـهـا من درجات عـلـمـية مـؤهـلة
لألشراف  فالنظام االلكـتروني مكنّها من قبـول أعداد ال حدود لها  كما
ــشـرف مـخـتـصـا في ان االشـراف لـدى بـعـضـهــا ال يـقـتـضي أن يـكـون ا
ـثـال أن يـكون اجملـال الذي يـدرس فـيه الـطـالب  فال ضـيـر عـلى سـبـيل ا
ـشــرف مـخــتـصـا فـي االدارة واالقـتــصـاد  بـيــنـمــا الـطــالب يـدرس في ا
ـعـنـيـ في وزارتـنـا الـتأكـد من هـذه احلـقـيـقـة اذا ما ـقدور ا االعالم  و
طالبوا تـلك اجلامعات بـتزويدهم بـالسيرة الـعلميـة للمشـرف على البحث 

وهذه كارثة كبرى .
هولة سـيشكلون عبـئا على الدولة  نعم هؤالء اخلريجون وبهـذه األعداد ا
انـهـا غـير مـسـؤولـة عن تـعـيـيـنـهم  لـكـنـهم سـيـشـكـلـون عـامل ضـغط عـبر
التظاهرات وغيرها من أشكال االحتجاج  تكون معها الدولة مجبرة على
ايجـاد السـبل السـتيـعابـهم في اجلـامعـات  والـرضوخ إلضـافة شـهادات

وظف في دوائرها . ا
لسنـا ضد حصـول الشبـاب على الـشهادات الـعليـا  هذا طمـوح مشروع
ا تقـدير  ونتعاطف مـعه  ولكن نريد شهـادات رصينة وأساتذة نقدره ا
مرموق  وليس كفـاءات وهمية  ال نريـد لباب اجلامعـة أن يكون مشرعا
لكل من حصل على شهـادة عليا  التي يحـصل البعض عليـها بطرق غير
شرعـية  حـتى ان الـبعض اسـتـسهل هـذا الـطريق كـمـا هو حـال عدد من

سؤول في الدولة . ا
عـنـي  لـكن اجراء ال أظن ان هذا اخلـراب بخـاف عـلى ا
ـا هو غـيـر صـحيح عـلـمـيـا لم يتـخـذ بـعد  للـتـصـدي 
فباب اجلامعة ليس مـقدسا  بل هو أكثر من مقدس
 وان دخوله يجب أال يـكون متـاحا ألي كان  كيف
? هـذا مـا يـجب أن نـفـكـر به .  ان صـمـتـنـا ازاء مـا

يجري سيقلع أبواب اجلامعة ويهدم أسوارها  .

التـرحيب الـذي اعنـيه  هو مـبادرة شـعـبيـة قامت بـها شـخصـيات  مـثلت
اعيـان مـحلـة " قـهوة شـكـر" برصـافـة بغـداد  الـذين قامـوا بـزيارتـنـا  يوم
ا نـشرته اجلـريدة  اضي  حـامـل مـعهم بـاقـة ورد  تثـميـنـا  الثالثـاء ا
ـتـمـثـلة بـسـوء اخلـدمات ـنـصـرم  حول مـحـلـتهـم ومعـانـاتـها ا االسبـوع ا
بـادرة  قـابلـهـا صمـت حكـومي  حـيث لم تقم خـتـلف صورهـا  هـذه ا
امانـة بـغـداد  رغم ان مـبنـاهـا لـصيق لـتـلك احملـلـة الشـعـبـية الـعـريـقة في

ا عرضته اجلريدة . نشأتها  بأية استجابة او اشارة 
كنت اتـمنى ان تـقوم االمـانة  بـزيارة حـتى لو كـانت "مجـاملـة " للـتخـفيف
من معاناة احمللة البغـدادية  وااللتقاء بسكانـها ومعرفة اسباب شكاواهم
 وهي شكاوى بسيطة ال تتـعدى النظافة وترميم ازقـتها التي تتآكل يوميا
 وانشـاء سـوق شـعبـيـة  وتعـبـيـد طرقـهـا  السيـمـا ان هـذه الطـرق بـعدد

اصابع اليد وغيرها من اخلدمات التي حتتاجها احمللة ..    
ولو جتـاوزنـا  هذه احملـلـة الـشعـبـية  وتـوسـعت رؤانـا لتـشـمل العـاصـمة
ـيـة في سـبعـيـنيـات الـقرن بغـداد  الـتي تـوقعت لـهـا دراسات حـضـريـة عا
نصرم  ان تكون العـاصمة العربيـة االولى في التنظيم والنـظافة والبيئة ا
يون  دراسات وتـصميما اعتمد  السيما بعد ان وضع لها مـهندسون عا
ية عماريـة العا االرث احلضاري البغـدادي  يتناسب مع انـبثاق الثـورة ا
بدأ من مـتـرو بـغداد وتـفـرعـاته الـعديـدة  الى مـجـمع الوزارات والـكـلـيات
ؤكد ان واجملسرات ومتنـزهات شرق بغداد ودار االوبرا وغـيرها  ومن ا
تـلك الـدراسـات والـتـصـامـيـم مـوجـودة في اروقـة وزارة الـتـخـطـيط وامـانـة

بغداد وغيرها من الدوائر ذات العالقة .
اعرفُ  ان دعـاة اعـادة ألق بغـداد   كـمديـنة شـهـيرة في عـمق الـتاريخ 
ودعـاة حتـويل بـغــداد الى قـريـة ومـســاكن صـفـيح   ضـدان ال يــلـتـقـيـان
ونقيضان ال يجتمعـا معًا على سطح واحد  في وقت واحد  إال وأحدهم
محكـوم لآلخـر واقع حتت  سلطـانه.. لذلك جنـد ان بغداد تـبكي قـهرها 

فلنسع  الى توفير بسمة او ضحكة فرح تنسيها سني ضياع الهوية .
مع كل ذلك  يـبـقـى احلـلم  يـداعـبـنــا  ان تـقـوم االمـانـة بــخـطـوات تـعـيـد
االعــتـبــار لــبــغــداد  تـبــدأ  من احملــســوس اآلني الــذي يــتــلـمـس مـرارته
ـواطــنــون  اي ان يــكـون الــتــكــتـيك مــســارهــا االول قـبل ا
ـا لن تـرى الـنـور بـسـبب الـشـروع بـاسـتـراتـيـجـيـة ر
نـاكفـات الـسيـاسيـة وشـريعـة ( هذا لي وذاك لك ) ا
ــواطــنــة … بـحــيث تــقــدم مـا الـتـي انـهـت االبـداع وا

واجبه التقد وتؤخر ما واجبه التأخير .
بغداد .. صبراً 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

lO∫ جانب من توقيع االتفاقية مع اجلانب الفرنسي uð

jwhj1963@yahoo.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7036 Sunday 8/8/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7036 األحد 29 من ذي احلجة 1442 هـ 8 من اب (اغسطس) 2021م

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

انــتــقــد اخلــبــيــر الــقــانــوني طــارق حــرب قــرار وزارة الــنــقل إيــقــاف الــرحالت إلى
بيالروسيـا بسبب هجرة العراقي منها إلى ليتوانيا مؤكداً أن الدستور يتيح السفر
لـلـعـراقـيــ إلى أي دولـة حـتى إلى إسـرائـيل حــسب قـوله. وقـال حـرب في تـصـريح
صحـفي أمس إن (الدسـتور الـعراقي مـنح حريـة السـفر لـلمـواطن إلـى جميع دول

نع السفر الى اي دولة). ا فيها إسرائيل مبينا ان الدستور لم  العالم 
واكـــد حــرب ان (قـــانـــون اجلــوازات
واضح بـإجـازة الـسـفـر إلى أي دولـة
وهذا األمر ليس تـشجيعاً لـلعراقي
لـلهـجـرة إلى خـارج البالد مـبـيـناً أن
هجرة بعض العراقي إلى ليتوانيا
هي مجـرد مـحاوالت فـرديـة). واشار
رتـكب بـالسـفر الى ان (هذا الـفـعل ا
إلى أوروبا ال يعـاقب عليه الـقانون
ألنه أصالً منح حـرية الـسفر إلى أي
دولـة). وأوضح أن (الــقـرار الــصـادر
من الــعـــراق بــإيــقــاف الــرحالت الى
ميـنسك عـاصمـة بيالروسـيا كان من
ــــفــــروض ان ال يـــصــــدر عن وزارة ا
الـــنـــقل مــشـــيـــراً الى ان احلــكـــومــة
ـوضوع العـراقـية لـيس لـها عـالقة 
الـهـجـرة). وكـانت اخلـطـوط اجلـويـة
الــعــراقـيــة الـتــابــعـة لــوزارة الــنـقل
علّقت قـبل أيام رحالتهـا إلى مينسك
عاصمة بيالروسيا إلى إشعار آخر
بسبب تعرض بغـداد لضغوط دولية
إليــقــاف عـــمــلــيـــات الــهــجـــرة غــيــر
الشـرعـية لـلـعراقـي مـن بيالروسـيا

إلى ليتوانيا.
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وعـلـقت اخلـطـوط اجلـويـة الـعـراقـية
التـابعـة الى وزارة النـقل السـفر الى
بيالروسيا عقب مقتل مهاجر عراقي
قــرب احلــدود مع لــيــتــوانــيــا. وقـال
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(الرحالت اجلوية مع مينسك توقفت
إلى إشـعار آخـر مع ابـقـاء الرحالت
دة اسبوع مع القادمة الى العراق و
ـسافرين امكانـية تـغييـر حجوزات ا
ـدة او من تــاريخ الخــر خالل هــذه ا
استرجاع قيمة تذاكر السفر دون اي
غـرامـات مـالــيـة). وفي وقت سـابق 
ـتحـدث باسم وزارة اخلـارجية اكد ا

العارض يـعود للـطائرة والـطيار وال
طار بـانحـراف مسار ـدرج  ا عالقة 
الــطــائــرة إثــنــاء اإلقالع) وتـابع ان
(إجــــراءات الـــكـــشف الــــفـــني جـــرت
ـثل عن سـلـطـة الـطـيران بـحـضور 
ـــــدنـي اإليــــرانـي  و بــــعـــــد ذلك ا
الــســمــاح لـلــطــائــرة بـاإلقـالع وعـلى
مــتــنـــهــا طــاقــمـــهــا وفــريـق الــعــمل
اإليــــراني فـــقط). وخــــرجت طـــائـــرة
تـابــعـة لـطــيـران قـشم اإليــراني عـنـد
ـــســـار إلـى الـــكـــتف اقـالعـــهـــا عـن ا
ـاضي الـتــرابي لـلـمــدرج األربـعـاء ا
ولم يسـجل أية إصـابة عـلى متـنها .
ــطــار عالء وقــال مــديــر عــمــلــيــات ا
الــغـالـبي فـي بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
ـهنـدس امس إن (فـريقـا فنـيـاً من ا

تـابع للـشـركـة االيرانـيـة وصـلوا الى
مطـار النـجف إلصالح الـعطل الـفني

في الطائرة).
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والتــــزال مـــحــــافـــظـــة صـالح الـــدين
مـستـمـرة في إعـادة أبراج الـكـهـرباء
دمرة للخدمة فيـما التيار الكهرباء ا
ـــدن ــــعــــظم ا فـي اتـــعـس حـــاالته 
والبـلدات  من جهـتهـا أعلنت وزارة
الكـهربـاء الـعراقـية اجلـمعـة وجود
حتــرك في الــوقت احلــاضــر إلكــمــال
ـــمـــلـــكــة الـــربط الـــكـــهــربـــائـي مع ا
الـســعـوديــة. في الـوقـت الـذي جتـدد
عقـد استيـراد الغاز اإليـراني للـطاقة
ـوافـقـة مـدة أربـعـة شــهـور مـقـبـلـة 
ريـكيـة باسـتثـناء من الـععـقوبات ا

ــفــروضــة عـلـى طـهــران .  وأوضح ا
وزير الـكـهربـاء وكـالة عـادل كر في
بــــيــــان امس أن الـــــعــــراق يــــســــعى
ي مـشـيرا لالنـفتـاح اإلقـلـيـمي والعـا
إلى أن شــركـات الـطــاقـة الـســعـوديـة
تــضــيف زخـمــاً إيـجــابــيـاً لــلـتــعـاون
الــعـــربي مع الـــعــراق. وأعــرب خالل
ـكـتـبه في مـقـر الوزارة اسـتـقـبـاله 
وفد الـسـفارة الـسـعوديـة في الـعراق
عـن تــرحــيـــبه بــالــوفـــد الــســعــودي
واســتـعــداد الـعــراق لالنــفـتــاح عـلى
سوق الطاقة اخلليجي والعودة الى
ـــفــاوضــات بــغــيـــة إكــمــال الــربط ا
الكـهربائـي العراقي  –السـعودي عن
طـــريق مـــحـــطـــتي الـــيـــوســـفـــيــة أو
الـسـمـاوة مـبـيـنا أن هـذا الـربط مـهم

أحــــمــــد الـــصــــحــــاف فـي بــــيـــان إن
(السفارة العراقية في موسكو تتابع
بــبــالغ االهـتــمــام تـفــاصــيل احلـادث
الــذي أودى بــحــيــاة مــواطن عــراقي
ــــشـــــتــــركـــــة بــــ عـــــلى احلـــــدود ا
بيالروسيا وليـتوانيا). وأعلن حرس
احلــــدود الــــبـــــيالروسـي األربــــعــــاء
اضي  إسـعـاف خـمـسـة مـواطـن ا
عـــراقــــيـــ طـــردتــــهم الـــســــلـــطـــات
اللـيتـوانيـة قسـرا مسـتخـدمة ضدهم
العنف والكالب البولـيسية والضرب
بــأعـــقــاب األســلــحــة. وأكــدت جلــنــة
احلــدود الــبـيالروســيــة (وفــاة شـاب
اتـضح الحـقــا أنه مـواطن عـراقي في
ظــــروف غــــامـــــضــــة عـــــلى احلــــدود
الــبــيالروســيــة الــلــيــتــوانــيــة).واكـد
االحتــــاد األوربي أنه يــــتــــواصل مع
سؤولـ العـراقيـ من أجل حثهم ا
عــلى حتــمل مــسـؤولــيــاتــهم وإعـادة
هاجرين الذين قبول مواطنيهم من ا
وصــلـوا إلى لـيــتـوانــيـا بـشــكل غـيـر
شـرعي عـبــر بـيالروس. فـيـمـا أجـرت
ــدني الــعـراقي  ســلــطـة الــطــيـران ا
كشـفاً فنـياً بشـان مالبسـات انحراف
الــطـــائــرة الــتـــابــعـــة لــشــركـــة قــشم
اإليــرانـيــة أثـنــاء إقالعــهـا من مــطـار
النـجف الـدولي. وقال بـيان امس انه
(بــتـوجــيه من قــبل رئــيس الــسـلــطـة
نائل سعد عـبد الهادي  اجرى فريق
مـخـتص من مــفـتـشي قـسم الـسالمـة
اجلويـة كـشفـا فـنيـا بـشأن مالبـسات
انــحــراف الــطــائــرة ايــرانــيــة أثــنــاء
إقالعهـا من مطـار النجف ) واضاف
انه ( تـدقـيق إجـازات فـريق الـعمل
الــذي قــام بــأعــمــال الــصــيــانـة عــلى
الطـائـرة الـتي  استـبـدال اإلطارات
اخلـــاصــة بـــهــا) مــؤكـــدا ان (ســبب

ــا له من جــنــبــةٍ فــنــيــةٍ تــعـود جــداً 
بالنـفع الكبـير على الشـبكة الـوطنية
وحتــقق االسـتــقـراريــة وهـو ايــضـاً
بــوابـة لــدخـول الــســوق اخلـلــيـجي.
وشــدد وزيـر الــكـهـربــاء وكـالــة عـلى
تـــشــــجـــيع االســــتـــثـــمــــار الـــعـــربي
واالجنبي في مجال الطاقة الفتا إلى
أنه لـيس لدى الـعـراق اي أفقٍ مـغلق
جتـاه اي شــركـة من الــشـركـات وأن
الشركات السعـودية ستضيف زخماً
جــديـداً الســتـقــطـاب اإلخــوة الـعـرب
لــلـعــمل في الــعــراق. وأوضح كـر

تأثيـر االستثمـار والتعـاون االقليمي
ـنـظـومـة الـوطـنـيـة كـما عـلى واقع ا
شرح لـلـوفد الـسـعودي اخلـطـة التي

تروم الوزارة تنفيذها.
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االنسحاب االمريكي من افغانستان شبه التام هو اكبر من قرار لتخفيض القوات
 وليس مقـرابة جديدة الستعمال القـوة في مناطق أهتمامات االمن االمريكي  بل
ــضـمــونه ضــوء أخــضـر أو عــلى االقل ســكــوت ضـمــني لــعـودة ســلــسـة ل هــو 
(طالـبـان)  بـعد أن أصـبـحت (بـأجـيالـهـا اجلـديدة) أبـعـد عن االيـدلوجـيـا  واكـثر
رحلة الـسابقة  فهما وتـعامال بطـريقة نفـعية  وقـد  ترويضهـا بشكل تـام في ا
وهي مهـيئة للعب دور آخر يتعلق بـالتدافع اخلشن مع الوجود الروسي وااليراني
ــنـطــقـة عــمـومــا وفي افــغـانــسـتــان عـلى وجه اخلــصـوص  كــمـا أن جتــربـة في ا
شـلولة واحلـكومة الـهشة الـتي تبنـاه االمريكان فـي كابول لم حتقق قـراطية ا الد
ـستـقبل ـصالح االمـريكـية  وهـذا التـوجه اجلديـد غيـر معـني تمـاماً  ـزيد من ا ا

نطقة مهما كانت النتائج احملتملة. افغانستان وا
سافة التي أن امريكـا وايران يدركان جيداً (ومع أية إدارة وحكومة في كليهما) ا
ينبـغي أن يقفا عـندها في حاالت التـصعيد  فـمع أستمرار لـعبة (شد احلبل) من
ـشـكلـة تـكمن في عـقود إال ان كـل منـهـما يـحـفظ اخلط الذي يـقف عـنده  إال ان ا
نـطقـة  ومن يتـصرف بـالنـيابـة عنـهمـا (بأذن وتنـسيـق او بالـتبرع وكالئـهمـا في ا
لغرض تـسجـيل موقـف) إذ يتحـرك معـظم هؤالء وخـصوصـاً في العـراق بدواعي
ـصـالح ـعـظم يــتـحـرك مـا بـ ا ومــصـالح أضـيق وادنى من (مـصــالح دولـة)  فـا
اجلـهـتـيــة والـشـخـصـيـة  كــمـا أن احلـمـاس االيـدلــوجي لـدى هـؤالء غـيـر مـروض
ـغـاالة ومـعــادل بـدواعي مـصـالح الـدولـة  لـذا فــإن خـطـورة االنـدفـاع والـتـهـور وا
مـحتـملـة جداً  وتزداد إحـتمـاالت حمـاقة االنـدفاع بشـكل أكبـر لتـجاوز مـساحات
التوازن بـسبب الشعور اخلاطئ بأن رعاتهم من االمريـكان وااليراني سيندفعون

خلفهم بنفس حماسة مشاعرهم.
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نـطقة يـقوم على فـكرة أولويـة اخلطـر االيراني الذي يـنبغي ال يزال احلسـاب في ا
ردعه بواسطـة القوة الصلبة  وان اخليار الوحـيد (بحسب هذه الرؤية) يتمثل في
تشـدد  مع أن هذه الرؤية تـستبطن االستعـانة باحللـيف االسرائيلي واالمـريكي ا
نـظـرة نـفـعـية فـي أعمـاقـهـا إال انـهـا ال تـزال تمـتـنع من اعـادة مـقـاربـة فـهم اخـطار
ـنطـقة وحتديـاتهـا وفق قراءات اخـرى تستـبعـد اخليـارات الصلـبة  وتـستـحضر ا
كن بإضافتهم للمعادلة تسوية االمور بطريقة جديدة . شركاء وفاعل آخرين  
على الـرغم من أن اجلمـيع يدرك مـن قرب  أن دعـاوى االيدلـوجيـات وحمـاساتـها
ـوضـوعي في حـقـائق تـوجـهـات الـكـثـيـر من االطـراف كـذبـة كـبـيـرة عـنـد الـبـحـث ا
والقوى إال ان االيـدلوجيا ال تزال تـشحن وحترك وتعبـأ بالقدر الذي يـدفع بالكثير
ـغفل إلى معـارك خاسرة وصراعات بـالنيابة وهـنا ال بد ان نفرق من السذج وا
ب القضايا القيمية واالخالقية وب االنخراط االيدلوجي االحمق  كما أن الدين
ـان)  يلعب دوراً ـشحـونة بالـسرديـات التـاريخـية ولـيس (الدين - اال بـنسـخته ا
قدس على معظم فعاالً في تـغذية االجواء احملمومة في منطقتـنا  ويضفي صفة ا

شهد تعقيداً . ا يزيد ا حركة الصراع  
ـرتقب  واالوضاع الضاغطة  الصورة احملـلية احلالية ومسـار النمط االنتخابي ا
ـسار العملية السياسية في كل اجملاالت جتعل االنـكماش على الصورة التقليدية 
لك ن حتدث عـن االصالح ال  اخلـيـار االكـثـر أمانـاً  خـصـوصـاً وان اجلـميـع 
كن أن ـكن ان تمس قلب االمور  وتنتج صور جديدة  مقاربـات عميقة حقيقية 
رحـلة السابقة  لذا فإن ـا ارتهنه من موبقات ا تخرج مـشهد السياسة واحلكم 

االمل بتغيير حقيقي اقرب إلى السراب والوهم .
ـمـانع) احمللي بل سـتنـكـر بل وحتى ا لم يـطـور اجلمـهور (الـغـاضب والرافـض وا
وحــتى االقـلــيـمي طــرق تـعـاطــيه مع اشـكــالـيـة احلــكم غـيــر الـرشـيــد  ومـوضـوع
االصالح وقـضيـة التـبعـية لـلـخارجي والـفسـاد واالدارة السـيئـة  وال يزال يـعتـمد
اسلوب الـنقد الفـردي االنفعالي  كمـا أن قدرة االنظمـة على ترويض ردات الفعل
ال تـزال فـعـالـة ومـؤثـرة خـصـوصـاً في الـظـروف الـتي يـتـطـلب فـيـهـا مـن اجلـمـهور
الـصمـود الوقـات اطـول  وفي ذات السـيـاق ال تـزال النـخب تـكـتب انفـعـاالتـها في
ـسـتـقرة  كـمـا انـها في الفـضـاء االزرق  وتـعود لـتـتأكـد من ضـمـانـات حيـاتـها ا
الغالب تنـخرط بكرنفاالت شـتائمية بلـغة اكثر تهذيـباً من الشتائم الشـعبية ال اكثر
من ذلك. يكـمن التحدي االكبر الذي يواجه كل الذي يـتحدثون باالصالح ويكتبون
عـنه  في القـدرة عـلى بلـورة مـجاالت مـحـفزة واقـعيـة ونـشطـة ومـؤثرة قـادرة على
ـتـناثـرة في الـفـضاء الـعـام في مـشروع ذي االسـتـقـطاب الـفـعـلي لـقوى الـتـغـييـر ا
تـوجهـات مـركزة ومـحـددة  يتـحدث بـلـغة االرقـام ويـتعـامل مع مـخـرجات االفـعال

ة . بعيداً عن الرومانسيات احلا
- تمثل الـنزعة االستعالئية (الـسعودية- االيرانية- الـتركية) احدى مداخل االزمة
ـشـهد والتـعـقيـد في مـنطـقـتنـا  إذ تـتحـرك هـذه االطـراف الثالثـة في صـياغـاتـها 
ـنــطــقــة من مــنــطــلــقــات هــذا الــشــعـور الــســيــاسـة واالمـن  بل والــهــيــمـنــة فـي ا

االستعالئي..
أرجـو ان تشـكل هـذه اخلالصـة صـورة واضـحـة عن واقع ومـسـتـقـبل مـنـطـقـتـنا 

هتم فهم الواقع بشكل أعمق . تابع وا تسهل على ا
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بغداد

بعـد  فـتيـقنـت أن قراءة الـسالم على
التعليم في الـعراق أصبحت واجبة 
ويـحـدثونك عـن البـطـالـة بـ حـاملي
ستوى الشهادات الـعليا  وتـراجع ا
الـعـلمـي  والسـفـر طـلـباً لـلـتـطـبيب 
وتخـلف تكـنـلوجـيا الـعلم في بـلدي .
على متخـذ القرار العـلمي في العراق
ومن خـلـفه األعـلى مـسـتـوً حـكـومي 
أن يــكــون اكــثــر شــجــاعــة  فُــيــرّشـد
مهزلة االستحداث والتوسعة احمللية
 ويـتــخـذ مـوقـفـاً حــازمـاً من دكـاكـ
اجلوار الـتي فتـحت لالستـرزاق على
حـسـاب مـصــيـر الـعـراق ومـسـتـقـبـله
العلـمي  فيتحـمل السبـاب والشتائم
ويــقف بـصــدر مـفــتـوح في مــواجـهـة
ــؤامــرة الـــتي اســتــهــدفت الــعــراق ا
ـعرفي  وأمـنه العـلـمي ومـسـتقـبـله ا
فــإذا ظل احلــال عـلـى مـا هــو عــلـيه 
ســـيــكــون احلــصــول عـــلى من يــقــدم
اخلدمة والشاي والعتال أمر في غير
ـــتــنــاول  بــلــحــاظ أنــنــا ســنــوسم ا

بشعب حاملي الدكتوراه اجلهلة .

ـال اســتـحـداثـهـا ويـقـيـنـاً دون مـلك ا
ال مـسـتلـزمـات  ولـكل من اقـتـرض ا
واســـتـــدانه او حـــتـى عــجـــز الـــدفع 
احلـق في دراســـــة مـــــا يـــــشـــــاء  في
ـعـتـرف فـيـهـا  فكل ـعـتـرف وغيـر ا ا
مـؤهل مـقـبول مـعـقـول نـافـذ  ال بأس
في اخلــــمــــســـــ لــــدراســــة الــــطب 
وأحــيـانــا وعـلـى روايـة عــادل أمـام ال
زور بأس في األربعـ من الدرجة وا
ـعـترف ـؤهل والقـد من غـير ا من ا
به  للدراسة والتخرج في بلدي  فقد
ولى زمـن الــتــســعــ لــدراســة الــطب
والــهــنـدســة  وجــاء زمن اخلــمــسـ
ـرء  وحيـنـما لـولوج مـا تـطلع إلـيه ا
تـقول هـذا ال يـجوز  تـتـهم بالـتـخلف
والعمـالة والوقـوف في وجه الطموح
والتـطـلع وتقـدم البـالد والعـباد . لـقد
راحـت بــعض الـــبــلـــدان تــســـتــحــدث
ـعـتــرف فـيــهـا في اجلــامـعــات غـيــر ا
ـــــؤهـالت حلـــــامل ـــــنـح ا بالدهـــــا  
اجلـنـسـيـة الــعـراقـيـة  فـأضـحت تـلك
ـوازنـاتـهـا اجلـامـعـات مــصـدر ايـراد 
اخلـــاصـــة والــعـــامـــة  والــشـــهــادات
ـعـتـرف بـهـا تـتـوالى ـهـلـهـلـة غـيـر ا ا
تـتــرا والـوزارات الـعـراقــيـة مـضـطـرة
ــــعــــادلــــة صــــاغــــرة لـالعــــتـــــراف وا
والتخريج والتعـي  وإال اجتاحتها
الـــتــــظـــاهــــرات  ورفـــعـت أمـــامــــهـــا
الــشــعــارات  وافــتــرشت أرصــفــتــهـا
الــــفـــاشـالت من الـــشــــهـــادات  وراح
غـرض يهـلل ويزبـد ويُحرّف اإلعالم ا
ويـــرعــــد ويـــنـــقل احلـــدث وكـــأن حق

واحلاضرة العراقية قائمة .
فاجلامعة العراقـية تبني وتعد وتُعلم
وتُقدم وتبحث وتبـتكر وتطور  حتى
ـــراحـل عـــلـى طـــريق راحـت حتـــرق ا
الــوقــوف الـى جــانب الــكــبــيــرات من
ــيـة  وكل ذلك يـوم احلـاضــرات الـعـا
كـــان في الـــعـــراق خــمـس جــامـــعــات
شــامــخــات شــاخــصــات  ويــوم كــان
ـتـطلع الـعلـم متـاحـاً ولـكن لطـالـبه وا
اليه والـراغب فـيه  ولم يك متـاحاً لم
ــتـطــلع أراد الــتــزلف بــشــهــادته أو ا
ـخــرجه أو الــفـاشل لــتـزين اجلــدار 
ــتــخــلف الـــراغب في إطالق الــلــقب ا
عليه دون حق  فـلكلٍ احلق فيه ولكن
بـشرطـه وشروطه  وكـل في نـصابه 
ــال احلــصـول فــلـيـس لـكل مـن مـلك ا
ـؤهـل من الـداخل أو اخلـارج  عـلى ا
فلـلـدارس والدرس شـروط وموجـبات
ومـسـتــلـزمـات  فـلــيس حلـاصلٍ عـلى
اخلــمــســ من الــدرجــة الـولــوج الى
حــقـل الــطب أو الــعـــمــارة وإن مــلك 
وليس لكل متطلع نيل ما تطلع اليه 
فـتــصـنـيف اجلــامـعـة مـســتـلـزم وكـذا
احلاجة واخلـطة  واخللفـية العـلمية

عرفي . ستوى ا وا
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مـن هــنــا وقف الـــعــراق في طـــلــيــعــة
ـصـنـفـة عـلـمـيـاً . وبـعـد عز الـبـلـدان ا
ــتــقــدم بــنــكــسـة وازدهــار  أصــيب ا
وتـراجع وتتـابع الـصـدمـات  فراحت
اجلامـعـات دكاكـ  كـنا نـسـمع فيـها
وال نـصـدق مـا يـروى عـنـهـا  لـكل من

تأخير الى العـالم األول  فهو األكثر
عـــلـــمــاً وعـــلـــمـــاء حـــتى أصـــبـــحت
حـاضراته الـعـلمـيـة وجامـعاتـه قبـلة
لطالبي العلم  وهو األكثر تقدماً في
حــــقل الـــطـب حـــتى قــــصـــده طـــالب
االســتــشــفــاء  وهــو بــلــد الــسـواد 
ــسـافـات والــبـلــد الـذي راح يـقــطع ا
عـــلى طـــريـق الـــبـــنـــاء الــــصـــنـــاعي
بتنـوعاته  الـدين فيه والثـروة عنده
والـعـلم مـنه  ويـحـدثـونك عن الـسـر
ــسـتــودع فـيه . حــتى أغـاظ بــنـاءه ا
وتقدمه العالم واإلقليم  فسُلط عليه
من ال يرحمه  والكفيل بهد مقوماته
وافــشـال مــقــدمـاته وهــدم بــنـاءاته 
تـعطش للحرب والدم فكان اجلبار ا
واخلـــراب  ويـــحـــدثـــونك عن بـــاني
اجملد ومـهـندس االنـتصـارات  الذي
جَـرّأ بــتـهـوره كـل اقـزام األرض عـلى
العراق  وبصرف النظر عن اخملطط
ــفــشـل  لم تــكن حــاضــرة اخملــرب ا
علمية أو محـفل معرفي عربي يتقدم

يقـيناً أن تـقدم البـلدان يـقاس بنـسبة
ؤهالت مـتعـلـيـمهـا  وعـدد حـامـلي ا
الـــعــلــمـــيــة فــيــهـــا  واخملــصص من
ـعـرفـة  وال ـوازنـة الـعــامـة حلـقل ا ا
ا تـمـلك مـن ثروة  يـقـاس تـقـدمـهـا 
وال عديد سـكانـها أو ارتفـاع مبانـيها
وها الـسكاني أو متوسط أو معدل 
دخل الـفـرد فـيــهـا  فـلـيـست الـبـلـدان
األكـثر تـقـدمـاً  هي األغـنى ثروة  أو
األكبر مساحة أو األكـثر شعباً . لكن
لـكل جنــاح مـقـدمـات ومــسـتـلـزمـات 
فــإذا اجــتــمــعت الــثــروة واخلــلــفــيـة
والـشـعب والـرغــبـة في الـتـعـلم  راح
الـــبــد مـــتــقـــدمــاً . ودون شـك وحــتى
نصرم كان نهاية سبعينـيات القرن ا
العـراق  الـبلـد الـعربي األكـثـر تقـدماً
عـلـمـيــاً واألغـنى ثـروة  واألقـوى في
ميـدان احلـرب والدبـلـوماسـيـة حتى
انصرف الذهن الى انه سيغادر خانة
بــلــدان الــعــالـم الــثــالث مــنــتــقالً الى
ـا بــعـده ودون الــعـالم الــثــاني  ور

ــد في بــلــدي اغــتــصـب  فــتــراجع ا
حتى عجز طبه احلديث عن اكتشاف
األبــــسـط من األمــــراض  فــــراح ابن
الـبـلــد يـقـصـد الــقـاصي والـداني من

البلدان طلباً للتطبيب .
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 لــقــد جـمــعــني قـبـل أيـام مــعـدودات
واحد الـزمالء من رؤسـاء اجلامـعات
العـراقيـة حدث اجتـماعي  فـتبـادلنا
الرؤى حول آفاق التعليم في العراق
ـعـلـومـة لم أكن مـطـلع  فـصـدمـني 
علـيـها  فـإحدى جـامـعات الـعاصـمة
بغـداد قبـلت هذا الـعام فـقط عشرون
الف طالب دراسات عليا  فظننت أن
الـرجل اخـطأ الـرقم  فـطـلـبت الـعود
ـعلـومة فـكررهـا دون تردد الى ذكر ا
او اســتــغـراب  فــراح بي الــتـفــكــيـر
بـعـيـداً  فـطـلـبت الـتـأكـيـد فـكرر دون
تــــــــــردد  بل وأردف أن واحــــــــــد من
دكاك دول اجلوار الـعراقي انتسب
الــيـهــا خـمــسـة وثالثــون الف طـالب
عـراقي  يـجـري تـلـقـيـنـهم الـعـلم عن
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 لـقـد اسـهـمت االنـتـفـاضـات الـشـعـبـيـة
ـنـطقـة الـعـربـية (الـربـيع الـعـربي) في ا
عــام 2010 فـي زيـادة شــعـبــيـة تــويـتـر
لـيـصل مـعـدل مـسـتـخـدمـيـه عـربـيـا عام
ــــــئـــــة إال انه اخـــــذ 2013 الـى 45 بـــــا
ـاضــيـة بــالـتــراجع خالل الــسـنــوات ا
وتـقلّص الـعدد إلى النـصف تقـريبًا إلى
ئة حوالي  42 مـليون مـستخدم 22 بـا
بواقع 15 مـليونًا فى السعـودية تليها
مــــصــــر بـ 8 مـاليـــ مـــســــتـــخـــدم ثم
اإلمـارات 5.5 مـلـيـون وحل الـعراق في
ـــرتــبـــة الــتـــاســعـــة بــواقع  280الف ا
مـسـتــخـدم  كـمـا عـدت الـلـغـة الـعـربـيـة
ــو عـلى االطالق من بـ أســرع لـغـة 
 25لـغـة مخـتلـفة أخـرى مسـتخـدمة في
وقع ا ادى ان تـبادر ادارة ا تـويتـر  
الى استيعاب هذا النمو بطرح واجهة

باللغة العربية.
ان اخلـصائص التي  يتمتع بها تويتر
مـن مـرونــة وسـهــولــة في االسـتــخـدام

حـول أكثر مواقع التواصل االجتماعي
شـعبية في الـعالم ; فإن موقعي “فيس
بـوك ”و “تـويـتر ”عـادةً مـا يـتنـافـسان
ــركــز األول والــثــاني بــحــسب عــلى ا
اســــتـــخــــدام كل دولــــة وتـــفــــضـــيالت
ــــواقع الــــتـــواصل ــــســـتــــخـــدمــــ  ا

االجتماعي .

غردين تويتر في بـلغت شعبية كوكب ا
الــعــالم  300مــلــيــون مــســتــخــدم وفق
دراسـة احصائية صـدرت مؤخرا فاحتا
بــذلك ابــواب االسـتــفـهــام بـشــان حـجم
ــغـردة تــأثــيــر اصــوات الــعــصــافــيــر ا

ايجابا او سلبا في الرأي العام .
وعـلى الـرغم من اختالف اإلحـصائـيات

هـو احلال لـدى العديـد من بلـدان العالم
الــتي انـتــقـلـت فـيـهــا مـعــارك وخالفـات
الـسياسيـ من ارض الواقع الى فضاء

العالم االفتراضي .
دخـولـي عـالم تـويـتـر جـعـلـني اراقب كم
احلـسـابـات التي  تـوظـيـفهـا بـاسـماء
مـزيـفة واخـرى حـقـيقـيـة لكـنـها تـتـبنى
اهـدافا تشـترك مع احد الشـخصيات او
االحـزاب السياسـية واغلبـهم اصبحوا
عـصـافـيـر يـنـتـظـرون (كـسـوة الـريش) !
ن يثبت قدرته على  والتي ال تمنح اال 
ـا يــشـتـهي ذلك تــعـبـئــة الـرأي الـعــام 

السياسي او احلزب.. 
االهـم من كل هذا كيف استـثمرت بعض
الـشـخــصـيـات خـاصـة الـنـسـويـة مـنـهـا
لــيـكــونـوا مــغـردين دون ان يــعـرفـوا ان
الــتـغـريــد خــــــارج الـســرب سـيـكــلـفـهم
الـكـثـيـر اهـمــــــــــهـا الـهـبـة الـسـيـاسـيـة
ـستـقـبلـية الـتي تنـتظـرها الـعصـفورة ا

او العصفور!

احلـمالت (الهاشتاكـات) كفيلة بـتغيير
مــسـار األمـور إلى عـكس اجتـاهـهـا بل
احــيـانــا تــكـون اداة ســهـلــة لالنـتــقـاد
ودلــيل يــســتــخــدمـه اخلــصــوم فــيــمـا

بينهم.
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ان خــاصـيـة االنــتـشـار الــعـراقي الـتي
شــهـدهــا صـوت الــعـصــفـور (تــويـتـر)
ــثـل  (الــهــبــة  مـــؤخــرا ; جــعــلـــته 
الـسياسـية) فهذا يـشتري مـتابع أو
) وذاك يـــوظف من يـــديــر (مـــرتـــوتــ
مـجـمـوعة حـسـابات تـعـمل في خـدمته
خـاصة بـعد شراء بـعض الشخـصيات
ؤثـرة وثالث دخل ضمن االعـالمية وا
ــصـالح شــبـكــة مـغــردين يـتــعـاونـون 
متبادلة  تتربع اهداف ترويج مواقف
ــســؤول الــفالنـي الــصـدارة وافــكــار ا
 فـي الـتـعـبـئــة من جـانب ومن جـانب
اخـــر  لـــتــــغـــيـــيـــر مـــســـار الـــصـــراع
الـسـياسي مع خـصومه لـصاحله كـما

وتالؤمـه مع الطبيعة النقالة التي تمكن
مـسـتـخـدميه من الـتـغـريـد عن األحداث
واألنـــشـــطـــة الـــعــــامـــة بـــشـــكل ســـريع
ومـختـصر  وحـرية التـعبـير عن ارائهم
دون تـقـييـد  كل ذلك مـكن من ان  يـكون
للعصفور االزرق موقعا مهما في االونة
االخـــــيـــــرة  لـــــدى الـــــســـــيـــــاســـــيـــــ
ـؤثـرة الــعـراقـيـة من والــشـخـصـيــات ا
خالل انــشـاء صـفـحـاتــهم وحـسـابـاتـهم
الــشـخـصـيـة والــرسـمـيـة عــلـيه لـغـرض
تــبــادل االخـبــار وتـنــظـيـم احلـمالت في
الـــعــراق والـــتــعــبـــئــة لـــهم في الـــعــالم

االفتراضي .
ـشـتـركـ في  وبــالـرغم من قـلـة عــدد ا
تــويـتـر من الـعـراقـيــ مـقـارنـة بـالـدول
الـعـربيـة االخـرى اال انه اصبـح تأثـيره
توقع من الـناحـية الـسيـاسيـة  يفـوق ا
بـكـثـيـر فـكم من قـرار ألـغي أو  نـفيه
وكـم من قــرار لم يــكن لــيــصــدر لــوال أن
حمالت »تـويتر «فـرضته فقد أصبحت
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بـخـاصة فـي العـهد عانـته هـذه الدول
ـوذج الــعــثــمـانـي. ولم يــكن هــذا اال
الـذي  تبـنيـه كطـريـقة لـلحـكم نـتاج
تـــــفـــــاعـل اجـــــتـــــمـــــاعـي ســـــيـــــاسي
بل نتـيجة استيـراد وتقليد اقتصادي
لـطـريـقـة احلـكم الـتي تـمت بـهـا ادارة
ــســـتـــعــمـــرات الــعـــربـــيــة مـن قــبل ا
االستـعـمارين الـبريـطـاني والفـرنسي
أو نـــتــيــجــة تــأثــر وحـــتى االيــطــالي

بالفكر القومي االوربي. 
فــشــهــدت أغــلــبــيــة الــدول الــعــربــيـة
ــاذج احلـكم ــوذجــاً مـســخــاً من  أ
تـــــزاوجـت فـــــيه الـــــدكـــــتـــــاتـــــوريـــــة
القروسطيـة(من القرون الوسطى) مع
الدولـة القـوميـة الويـستـفالـية لـعصر
الــتـنـويــر االوربي فـكــانت الـنـتــيـجـة
احلــتــمــيـة لــهــذا الــنـمـط الـفــوقي من
احلكم هو الـفشل الـذريع الذي غطت
علـيه  وخـفـفت من وطأته في الـعـقود
االولى بـــعـــد االســـتــــقالل حـــمـــاســـة
الــشـــعـــارات الـــثـــوريــة والـــقـــومـــيــة

التخلف في كل اجملاالت االجـتماعية
واالقتـصـادية والـسـياسـيـة. وعنـدما
بدأت دولنا االسـتيقاض من سـباتها
العميق تبنت مفـهوم الدولة القومية
(الــعــلــمــانــيــة) كــبــديل عن مــفــهــوم
الـــدولــة(االمــبــراطــوريـــة) الــديــنــيــة
الـعابـرة لـلـقومـيـة الـذي أمتـد لـقرون
طويلة وعُدَّ سببا وراء التخلف الذي

في احلـلــقـة الـسـابـقــة اتـضح لـنـا ان
ـوقراطـية الـليـبرالـية أو مفـهوم الـد

االجــتـمــاعــيـة فـي الـغــرب والـذي 
اســتـيــراده وأريـد تــطـبــيق مـفــهـومه
الصـندوقي عـندنا قـد مر عـبر مـرحلة
ســـيــرورة ومـــخــاض امــتـــدا لــقــرون
ـنـا الـعــربي خاللـهـا طـويــلـة كـان عــا
يـعاني من عـصـرٍ حـالك الـظالم وبالغ

كـما يـسمـيها ـعتـدلة نـضبـطة أو ا ا
الــكـــاتـــبـــان  دارون أســيـــمـــوغـــلــو

وجيمس أ. روبنسون.
 لقد قاال في كتابـهما األخير (اجملاز
The Narrow Corridor (الـضــيق
أن سر هذا االعـتدال واالنـضباط في
زج ب وقراطـية الغربـية هو ا الد
قـوت مـتـعارضـتـ هـما االنـضـباط
ـمـارسـات ــوروث من ا والـتــنـظـيم ا
ـارسـات حتـدي الـرومـانــيـة وبـ 
ـطلقـة للـحكام أوالـقيادات السـلطة ا
التقـليديـة سواء في اليـونان او لدى
القبائل االوربـية الشمـالية أو حتدي

سلطة الكنيسة أوالدولة. 
ـــقـــراطــــيـــة الـــغـــربـــيـــة هي فـــالـــد
وقـراطيـة منـضبـطة النـها وازنت د
بـــ احلــــاجـــة لالمن واالســـتـــقـــرار
واحلاجة للحريـة ومنع التسلط. لقد
تـكـامـل الـبـعـد الـتــاريـخي في نـشـوء
وتــطــور الــدولــة الــغـــربــيــة(الــبــعــد
ــؤســـسي) مع الــتـــطــور الــثــقــافي ا

ومـحـاربة االسـتـعـمـار والصـهـيـونـية
وســــواهــــا مـن االطــــروحـــــات الــــتي
اسـتُـثـمـرت كأفـيـون مـخـدر لـلـشـعوب
بديألً عن أفيون الـدين الذي استُخدم
لفترة طويلة لقمع الشعوب. فكان كل
ما فعلته ثورات التحرير هو االنتقال
بدولهـا وشعوبـها من دولة (االسالم)
وهومة.  زعومة الى دولة احلكام ا ا
ــوقــراطــيــة الــغــربــيــة كــمــا أن الــد
شــرحـتُ بـأيــجــاز كــيــفــيــة نــشــوءهـا
ـــوذج وتـــطـــورهــــا في اوربـــا هي أ
أصيل للحكم لم يـتم فرضه فوقياً من
ــا جــاء قـــبل جــمـــاعــة او نــظـــام وأ
نـــتــــاجــــا لـــقــــرون من الــــتــــفـــاعالت
االجتـماعـية واالقـتصـادية والـثقـافية
والــســيـــاســيــة. ال بل ان جــذور هــذه
مـارسـة في احلـكم جتدهـا واضـحة ا
في الـتاريخ الـقـد الوربا(الـعـصرين
هم جدا اليوناني والـروماني).ومن ا
هـنـا االشارة الى عـامـلـ مـهـم في
ــوقــراطـيــة الــغــربــيـة تــشــكــيل الــد
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ـثل بِـحُـسنِ خَطهِ  ابن مُـقْلَـة ( مـحـمـد بن عـلي) الكـاتب الـشـهـيـر الذي يُـضـرب ا

أوصلته طموحاته الى الوزارة فتوالها ثالث مرّات .
اً ولـكنَّ الـوزارة ال تـدوم ألحد ... فـالـدنـيـا دُوَل  ولـيـتـهـا زالت عـنه مع بـقـائه سـا
ـطاف الى الـسجن وح أخـرج منه قُـطِعَتْ يَدُهُ الـيُمنى  ثم معـافىً وانتهى به ا

قُطِع لسانُه وحبس الى ان مات (ت 328هـ) في أسوء حال .
-2-
هم انه قد باح بأسرار خطيرة أَهَمُها : وا

انه قد باع دينه من أجل دنياه ولكنّهم حرموه دنياهم بعد أنْ باعَ دِينَه .
ـطاف الى انّ اكـبر االخـطاء واخلـطايـا أنْ تبـيع دينَك بِـدُنيـا غيـرك ثم ينـتهي بك ا

بكائياتٍ مُرّة لن جتدي ولن تنفع ..!!
واعترف انه سـعى للحـفاظ على أسيـادِهِ بِكُلّ ما أُوتِي مِنْ قُـوّة ولكنهم لم يـحفظوه

!!..
عروف عند اجلميع انَّ السياسة ال قلب لها ..!! وا

ومنطق السياسة في كُلّ العصور واحد ..!!
ـأساوية عبرة وت بعـد أنْ قَطَعُوا يَـمِينَه وفي هذه الـنهاية ا ثم انّه أصبح يتـمنى ا

لكل من هان عليه دِينُه وضحّى به مِنْ أَجْلِ عَرَضٍ دنيوي زائل .
-3- 

اسمَعْهُ ماذا قال :
ما سئمتُ احلياةَ لكنْ توّثقتُ 

يني  بِأَيْمانِهِمْ فبانَتْ 
كان يُقْسِـمُون ويحلفون له بـأغَلَظ األيْمَان فكان يَـثِقُ بهم ولكنّهم يحـلفون وينكثون

... ويناورون ويخدَعون ...
ولقد قطعوا منه اليم بعد ذلك اليم ..!!

يقول :
بعتُ ديني لهم بِدُنيايَ حتى 
حرموني دنياهُمُ بَعْدَ دِيني 

ب لقد بـاع دينه من أجل دنـياه ولكـنهم لم يـحفظـوا له دنيـاه فبـاء باخلسـران ا
حيث ال دنيا وال دين . 

ليس بعد اليم لَذةُ عيشٍ 
يا حياتي بانَتْ يَميني فَبيِني 

وت. ولم يعد طعم احلياة لذيذاً عنده بعد أنْ جرَّعوه الغصص التي تمنّى معها ا
ومواطن العبرة من هذا كلّه : 

ـناصب يُـوقع الـراكضـ في مطـبّـات كبـرى ال تقـوم لـهم بعـدها أنَّ الـلهـاث وراء ا
ـب حـيث ال دنيا قائمـة  ويدفـعون ثمن ذلك بـاهضـا  وبهذا يـتحـقق اخلسران ا

وال دين .
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الــتي قـام بـهــا من قـبــله عـمه الــسـيـد
مـسـعـود بـارزاني سـواء إلى طـهـران
أو أنــقـرة أو بــقـيــة عـواصم الــعـالم
كـلـها تـأتي عـلى أسـاس نـفس مـعـيار
سياسة طهران في التعامل مع الكرد
مع تــغــيــيـر جــوهــري أو مــحـدود في
األهـداف لـكن اجلـمـيع يـريـدون ورقة
قـويـة لــلـتـأثـيـر عــلى الـقـرار الـعـراقي

وصيغ تعامله معهم.
WO u  ‚uI

ـؤسف هو أن الـرئيس الـسابق لكن ا
إلقــلــيم كـردســتــان الـســيــد مـســعـود
بـــــارزاني وهـــــو مـــــنــــاضـل من أجل
احلــقــوق الــقــومــيــة لــلــكــرد وبــقــيــة
مـواطـني اإلقـليم وبـنـسـبـة أقل بـقـية
الـعـراق ظن أن اسـتـقـبـاله اسـتـقـبـال
الــــرؤوســـــاء في عـــــواصم الـــــعــــالم
وبـاألخص في أنقـرة وطـهـران يـعني
الـــقـــبــول بـــقـــيـــام دولـــة كـــردســـتــان
ـســتـقـلـة. بــاألخص في ظل مـشـورة ا
ـستشارين الـغربي في العديد من ا
مــــقـــدمــــتــــهم بــــعض الــــيـــســــاريـــ
الـلـيبـرالـيـ الفـرنـسـيـ (من احلزب
ــيـــة الـــثـــانـــيــة االشــتـــراكي مـن األ
األوربـية الـغـربيـة) قـد حـفزوا قـنـاعة
الــرئــيس مــسـعــود بــتــوفـر الــفــرصـة
الـــتـــاريــخـــيـــة إلقـــامـــة دولـــة الـــكــرد
ـــا يـــتـــوج نـــضـــاله ـــســـتـــقـــلــــة  ا
ـة في أن الــشـخــصي وأسـرتـه الـكــر
تــكــون الــرائــد الــقــيــادي الـذي حــقق

نشود. احللم ا
لـكن كل هـذه اإليحـاءات غـيـر القـلـيـلة
ـا وغــيـر الــصـغـيــرة قـد تــبـخــرت حـا

حدود اإلقليم مع توقيت االستفتاء.
طهران الدولة بغض النظر عما إذا
لوك الشاهنشاه كان يحكمها مـلك ا
مــحـمــد رضــا بـهــلـوي أو أي نــظـام
آخـر تـعي بــأن وجـود عالقـة نـافـذة
قوية مع الـكرد شـمال العـراق تعني
كاسب قدرتها على نيل الكثير من ا
في جــنــوب الــعــراق تـتــخــطى خط
التالـوك في شط العرب إلى الـعديد
من االمــتـيــازات األخــرى قـد يــكـون
ـياه عن بـساتـ نخيل أقلـها قطع ا
البـصرة دون قـدرة العـراق على أي
شيء إلقـناع اجلـارة األخـويـة إيران
"غــيــر الــشــقــيــقــة" بــوقف ســيــاسـة
تــعــطــيـش عــربــســتـــان والــبــصــرة

وديالى.
القضية التي أحـبذ هنا طرحها هي
ـشـاركـة من قـبل أن هـذه الـزيـارة وا
الـسـيـد بـارزاني شـأن كل الـزيارات

مـن اجلــيـــد أن يـــكـــون لــكـــردســـتــان
العراق حـضور في تـنصـيب الرئيس
ـقـبل عـلى مـهـام اإليـراني رئـيـسي ا
بالغة التعقيد في مقدمتها "التفاهم"
مع "الـشـيـطــان األكـبـر" في واشـنـطن
وإقـنـاعـه بـقـبـول الـقــطب الـثـاني في
ـتـبــقي بـعــد كـوريـا "مــحـور الـشــر" ا
الــشــمـــالــيــة وخــلع نــظــامي احلــكم
الـشـمولـيـ في الـعـراق ولـيـبـيا في
العـودة إلى االتـفاقـيـة النـووية ورفع
ــة عـن الــشــعـوب الــعــقــوبــات الــظــا

اإليرانية.
ـهــيب لـلــسـيـد إن هــذا االسـتـقــبـال ا
جنـــيـــرفـــان بــارزانـي رئــيـس إقــلـــيم
كردستان مؤشـر على سعي "الدولة"
اإليـرانـيـة عـلى احلـفـاظ عـلى "شـعرة
العقل واحلكـمة" مع إقلـيم كردستان
بعد أن عـارضت االستـفتاء من خالل
منـاورات عسكـرية غيـر صغـيرة على

ومن بــعـدنــا مــحـاولــة ذبح الـطــمـوح
الكردستـاني... نتمنى عـلى الزعامات
داعبات اإلقليمية الكردية أال تتوهم ا
والــدولــيـة مــوافــقـة عــلى قــيــام دولـة
وهـنـا البـد من تذكـر حـكـمة كـردستـان
الــلـواء عــبـد الــكـر قــاسم ( عـام 61
كان لواء ولم يـحصل على رتـبة فريق
بــعـد) و أ. د. عــبــد الـرحــمن  الــبـزاز
وأخيـراً الـرئـيس العـراقي الـسابق د.
ـسيـرة رفيقه لـتزم  فؤاد مـعصـوم ا
ــؤسس لالحتــاد الــوطــني وزعــيـمه ا
القوي الراحل مام جالل طالباني من
أن الـتـفـاهم مع الـسـلـطـات االحتـادية
الــعــراقــيـة ولــيس مــواجــهـتــهــا هـو
الــضــمـانــة الــوحـيــدة لـتــوفــيـر بــنـاء
واطنيه في اإلقليم واحلـياة الالئقـة 
ــدني ظـل مــســـيـــرة بــنـــاء الـــعـــراق ا
ــــقـــــراطي...أمـــــا مــــداعـــــبــــات الـــــد
ومجامالت الدولـة العظمى األمـيركية
وبــقـيــة الـدول الــكـبــرى كـذلك أنــقـرة
وطهـران فـهي تعـبيـر عن مـصالح لن
يـكــون حتــقــيـقــهــا حــالــيـاً بــتــجــزئـة
ـا هـو بئـر الـنـفط الـثاني الـعراق طـا

ضمون للعشرين سنة القادمة... ا
وســيــظل اجنــاز بــنــاء دولــة الــعـراق
قـراطية االحتـادية وحده دنيـة الد ا
الضمـان احلقيـقي حلق تقريـر مصير
كـردســتـان فـآنــذاك سـيـكــون الـعـراق
مــطـمـئــنـاً عــلى قـدرته في الــقـبـول ب

"استفتاء" وليس قبل هذا.
مع كل الــتــقـديــر واالحـتــرام لـنــضـال
شعب كـردستـان وقيـاداته التـاريخـية

ا أصابت وأخطأت. واحلالية 

بــــجــــانـب الــــعـــــلم اإليــــرانـي يــــظل
اسـتــمـراراً لـنـفس الـلــعـبـة مـحـاولـة
تقريـب الكرد وتـشجيـعهم عـلى أبقاء
عـالقــتــهـم بــالـــســلــطـــات االحتــاديــة
الـعراقـيـة على حـافـة مـنزلق الـتـوتر
ضـمن مـحـاولـة جـذب كل الـتـطـلـعات
الكـرديـة لتـكـون في أحـضان طـهران
هو أسلوب خاطئ فكردستان ليست
دولـة مــسـتـقــلـة ولـو كـان اســتـقـبـال
الـسـيــد نـيـجـيــرفـان في ظل رفع عـلم
الــعــراق وعـلـم كـردســتــان لــكـان ذلك
أهـــون ولــــو اصــــطـــحـب الـــرئــــيس
الـعـراقي ضـمن الـوفـد الـذي يـتـرأسه
رئيس اإلقـليم ومـحافـظو احملـافظات

احلدودية لكان ذلك هو األصح.
لـكن واشـنـطن ولـنـدن وبـرلـ وروما
وبـقـيـة الـدول الـغـربـيـة كـذلك أنـقـرة
وطهـران كل بحـسب حجم مـصاحله
وثقـله يداعب مـشاعـر الكـرد القـومية
إلى أن حتــ ســاعــة اجلــد فــيــقــطع
احلــــبل بـــــالــــكـــــرد وهم فـي نــــصف

نشود. مسيرتهم نحو حلمهم ا
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مــرة أخــرى نـــحن ضــحــايــا الــقــمع
نحن الـدمـوي لـشـبـاط األسود 1963 
الــــذين رفــــعــــنــــا بــــثــــبــــات شــــعـــار
قراطيـة للعراق واحلكم الذاتي "الد
لــكــردســتــان" وســنــظل أمــنــاء عــلى
صـيـر لـشعب أاللـتزام بـحق تـقـريـر ا
كـردسـتـان كـان حـمل الـكـرد الـسالح
ال مـصــطـفـى بـارزاني في بــقـيــادة ا
ايـلول1961 بـدايـة التـمـهـيـد لـكـارثة
االنقالب الـدموي عام 1963 لذبـحنا

توجه السيد مسعود نحو االستفتاء
نفرد عن سلطات العراق االحتادية ا
بـقصـد االنـفـصـال فال واشـنطن وال
ــعــروفــة ــانــيــا ا لــنـــدن وال حــتى أ
بـوشـائـجــهـا الـعـرقـيـة مع الـكـرد قـد
قـبـلت االستـفـتـاء ألنه يـعـني خـطوة
ـراجــعـة مــا رسـمـته غــيـر مـدروســة 
الـــقـــوى الـــكــــبـــرى بـــعـــد احلـــربـــ
ـــيـــتـــ األولى في اتـــفـــاقـــيــة الــعـــا
سايكـس- بيكـو والثانـية في يـالطا-
بــوتـســدام. أمـا بــالـنــسـبــة لـطــهـران
وأنـقـرة فـكـان مـوقـفـهـمـا هـو قـعـقـعة

السالح الثقيل على أطراف اإلقليم.
ؤكـد أن السيـد نيـجيـرفان وهو من ا
الرئيس الثـاني إلقليم كردسـتان بعد
عــمه مــسـعــود وبــحــكم كل خــبـراته
الــتي تـراكــمت ســواء من حــيـاته في
إيران أو دراسته األدبيات الـصينية
عـجب بالتـجربة واليسـار اإليراني ا
الـصــيـنـيـة الــعـتـيـدة يــسـتـوعب أنه
ــنــاسب مـــحــاولــة قــطف لــيـس من ا
ثـمـرة تـفـاح خـضـراء بل يـسـتحـسن
انتـظارهـا تـنضج لـتسـقط وفق رؤية
مكتشف نظرية اجلاذبية نيوتن أوال ً
ودنغ هـسـيــاو بـنغ بـشـأن اسـتـرجـاع
هـونغ كونـغ وبقـيـة اجلـزر الصـيـنـية

احملتلة من القوى الكبرى ثانياً.
أمـا بـالـنـسـبـة لـلـجـارة األخـويـة غـير
الـشــقـيـقـة إيـران فـأن اســتـقـبـاالتـهـا
لــلـقــادة الـكــرد جــيـد من أجل تــبـادل
الرأي واالتفـاق على حـلول للـمشاكل
ــشــاكل مع اإلقــلــيــمـــيــة بــاألخص ا
اإلقــلـــيم إال أن رفع عــلـم كــردســتــان
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بغداد

لــلــمـجــتــمـعــات الــتي حتــكـمــهــا تـلك
الــدول(الــبــعــد الـوظــيــفي) فــأنــتــجـا
وذجاً على الـرغم من ثبات جناحه أ
لـكنه ال يـزال خـاضـعاً لـلـنـقد الى االن
ـنا ـستـمرَين. أمـا في عا والتـطويـر ا
الــعـــربي وفي الــعـــراق حتــديــداً فــأن
احلال كـان أشبه بـأستـيراد الـهواتف
الــنـقــالـة الـذكــيـة لــشـعب يــعـاني من
االمــيـة وضــعف الـتــعـلــيم واالفـتــقـار
للبـنيـة التحـتية الالزمـة لتشـغيل تلك
الهواتف. حينذاك تـكون النتيجة هي
عدم اسـتـثمـار سوى نـسـبة قـليـلة من
ــتــطـورة امــكــانــات تــلك الــهــواتـف ا
متصـورين ان العيب هـو في االجهزة
ولـــيس فــيــنــا! هل هـــذا يــعــني انــنــا
كــــشــــعــــوب او ثــــقــــافــــة ال نــــصــــلح
أم في وقـراطية? هل العـيب فينا للد
وقراطية ذاتها?سأحاول األجابة الد
عـــلى هــذه الــتــســـاؤالت في احلــلــقــة

القادمة.(يتبع)
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايـدة مراجـعة مقـر بلـدية الـعمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ من الـيوم الـتالي لـنشر االعالن الـعمارة فـعلى الـراغبـ باالشتـراك في ا
مستصحبا معه التـأمينات القانونية البالغـة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى للمـزايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا
زايـدة عطلـة رسميـة يكون مـوعدها ـدة اعاله من تاريخ النـشر وعـلى قاعة مـديرية بـلدية الـعمارة واذا صـادف يوم ا في اليـوم التالي النـتهاء ا
دنية وبطاقة السكن ترتبة على ذلك مع جلب هـوية االحوال ا صاريف ا زايدة اجور النشـر وكافة ا اليوم الذي يليه ويتـحمل من ترسو عليه ا
صـادقة الكمال اجراءات التعـاقد االصولي وبخالفه يتحمل ويكون علـيه مراجعة مديرية بـلدية العمارة خالل فـترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا

االجراءات القانونية.

≥≤≥≤± ∫œbF «

≤∞≤±Ø∏Øμ ∫a¹—U² «

 ÊöŽ≈

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
ستملكة عقار ١٨حانوت رقم ١١ سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

ستملكة عقار ١٨حانوت رقم ٢أ٢ سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

ستملكة عقار ١٨حانوت رقم  ٢ ب٣ سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

ستملكة عقار ١٨حانوت رقم ٣ ٤ سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

ستملكة عقار ١٨حانوت رقم  ٥٤ سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

ستملكة عقار ١٨حانوت رقم  ٦٦ سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

ستملكة عقار ١٨حانوت رقم  ٧٩ سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

ستملكة عقار ١٨حانوت رقم  ٨١١ سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايـدة مراجـعة مقـر بلـدية الـعمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ من الـيوم الـتالي لـنشر االعالن الـعمارة فـعلى الـراغبـ باالشتـراك في ا
مستصحبا معه التـأمينات القانونية البالغـة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى للمـزايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا
زايـدة عطلـة رسميـة يكون مـوعدها ـدة اعاله من تاريخ النـشر وعـلى قاعة مـديرية بـلدية الـعمارة واذا صـادف يوم ا في اليـوم التالي النـتهاء ا
دنية وبطاقة السكن ترتبة على ذلك مع جلب هـوية االحوال ا صاريف ا زايدة اجور النشـر وكافة ا اليوم الذي يليه ويتـحمل من ترسو عليه ا
صـادقة الكمال اجراءات التعـاقد االصولي وبخالفه يتحمل ويكون علـيه مراجعة مديرية بـلدية العمارة خالل فـترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا

االجراءات القانونية.
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
سنة واحدة١٤ م٢سوق الثورة العصري ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم ١٥ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

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

سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم  ٢٧ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم  ٣٨ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم ٤١٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم ٥١٣ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم  ٦١٤ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

كراج غسل وتشحيم٧
١٨٦/١١ مغربة

سنة واحدة٦٦٨ م٢الصناعية طريق عمارة / بغداد ٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة مالي دينار

سنة واحدة٢٠٠ م٢العوفية ١٢٧٦/١٠فرن صمون حجري٨ ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار
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ـدرجـة اسـمائـهم في ادنـاه راجـ مـراجـعـتكم الـى مديـريـة بـلـدية الى الـسـادة ا
ـادة (٢٥) ثالـثا من قـانون بـيع وايجـار الدولة رقم الـعمـارة قسم االمالك جلـنة ا

عدل وذلك الكمال اجراءات تسجيل قطع االراضي بعد ان  (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا
دة القانـونية (٣٠ يوم) وخالف ـصادقة علـيها من قبل الـسيد الوزيـر وخالل ا ا

تأخر ذلك سوف نتخذ االجراءات القانونية بحق ا
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تاريخ الكتابكتاب الوزارةرقم العقاراالسمت

٢٠٢١/٧/٨ب / ٣٦٤٠/١٤١٨٨٢٩ ابو رمانهماهر جميل شحيت١
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ . بالنظر حلصول كسر قرار على االمالك ادناه واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينة مواصـفاته في ادناه تعـلن جلنة الـبيع وااليجـار في مديريـة بلديـة العمـارة عن اجراء مزايـدة علنـية لتـأجير الكـشك اعاله وا
زايدة مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلدية العمارة خالل فترة والعائد الى مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب بـاالشتراك في ا
(٧) سبعة ايـام وتبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن مستـصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) من القيمة
دة اعاله من تاريخ النشر وعلى قاعة التقديرية وينادى لـلمزايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا في الـيوم التالي النتهاء ا
زايدة اجور زايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه ا مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة ترتبة على ذلك مع جلب هوية االحوال ا صاريف ا النشر وكافة ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية بعد اضافة ١٥ % 
على بدل الضم االخير 

سوق حي احلس العصريكشك رقم ١٤٥٨
٣٨٨١/٥٢ حي احلس

سنة واحدة٩ م٢ ائة وسبعة عشر ١٨١٧٠٠٠ مليون وثما
الف دينار

سنة واحدة٦ م٢كراج الكحالء القدكشك رقم ٢٢٦٠ ١٣٢٣٠٠٠ مليون وثالثمائة وثالثة
وعشرون الف دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

ـطـالبـة بـالتـعويض او لـك الى البـلـدية عـند احلـاجـة اليه وخالل فـتـرة التـأجـير او عـنـد انتـهاء الـعـقد دون ا يسـلم ا
اللجوء الى احملاكم اخملتصة.
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رقم ٣٣٨ في ٢٠٢١/٦/٩ وبالنظر لعدم حصـول راغب بالتأجير تعلن جلنـة البيع وااليجار الثانية في مـديرية بلديات ميسان احلاقا باعالننـا ا
ـدرجة تفـاصيلـها ادناه والـعائدة عن تأجيـر (٢٤) ملك والـتي تبدأ بـالتسـلسل ((١: بنـاية رقم ٢/٨٠٥ وتنـتهي بـالتسـلسل ٢٤ : كشك رقم ٥٦)) ا
عدل فـعلى من يرغب باالشتراك رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا زاد العلني استـنادا الى قانون بيع وايـجار اموال الدولة ا شرح بـا الى مديريـة بلدية ا
شرح او سكـرتير اللجنة خالل مدة (١٥) يوم تبدأ من اليـوم التالي من تاريخ نشر االعالن مستصحبا زايدة العلنيـة مراجعة مديرية بلدية ا با
زايدة قدرة لـبدل االيجار لـكامل مدته وسـتجرى ا ـستمسكـات الشخصـية مع التأميـنات القانـونية التي ال تقل عن (٢٠ %) من القيـمة ا معه ا
شرح في الـيوم التالي من مـدة االعالن الساعـة العاشرة والـنصف صباحـا خالل الدوام الرسمي ويـكون مكان اجـراءها في مقر مـديرية بلـدية ا
ـزايدة اجور النشر زاد العلني عـطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الـذي يليه من ايام العـمل الرسمي ويتحـمل من ترسو عليه ا واذا صادف يـوم ا

واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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لكت لكنوع ا ساحة م٢رقم ا مدة التأجيرمدة التأجيرا

٥٩٤٠٠٠ فقط خمسمائة واربعة وتسعون الف دينار ال غيرها ثالث سنوات٢/٨٠٥ ٤١٦م٢ بناية ١

٤٦٣٥٠٠ فقط اربعمائة وثالثة وستون الف وخمسمائة دينار ال غيرها ثالث سنواتجزء من ٤٥٠/٣٥٤ ١٧٫٥م٢ حانوت ٢

٤٦٣٥٠٠ فقط اربعمائة وثالثة وستون الف وخمسمائة دينار ال غيرها ثالث سنوات٢٣٥ حانوت ٣

ائة دينار ال غيرها ٤٥١٨٠٠ فقط اربعمائة واحدى وخمسون الف وثما ثالث سنواتجزء من ٤٥٠/٣٥٤ حانوت ٤

٢٨٣٥٠٠ فقط مائتان وثالثة وثمانون الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٤٥ ٧ م٢ كشك ٥

٥٤٤٥٠٠ فقط خمسمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٧٠ ٧ م٢ كشك ٦

٥٤٤٥٠٠ فقط خمسمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٤٩ ٧ م٢ كشك ٧

٥٤٤٥٠٠ فقط خمسمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٥٠ ٧ م٢ كشك ٨

٥٤٤٥٠٠ فقط خمسمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٧٢ ٧ م٢ كشك ٩

٣١٩٥٠٠ فقط ثالثمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٤١ ٧ م٢ كشك ١٠

٥٤٤٥٠٠ فقط خمسمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٤٢ ٧ م٢ كشك ١١

٧٩٢٠٠٠ فقط سبعمائة واثنان وتسعون الف دينار ال غيرها سنة واحدة٥٤ ٧ م٢ كشك ١٢

٢٩٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وتسعون الف دينار ال غيرها سنة واحدة٤٢ ٧ م٢ كشك ١٣

٦٥٧٠٠٠ فقط ستمائة وسبعة وخمسون الف دينار ال غيرها سنة واحدة٥٥ ٧ م٢ كشك ١٤

٢٩٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وتسعون الف دينار ال غيرها سنة واحدة٤٣ ٧ م٢ كشك ١٥

٥٤٤٥٠٠ فقط خمسمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٧١ ٧ م٢ كشك ١٦

٢٩٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وتسعون الف دينار ال غيرها سنة واحدة٤٤ ٧ م٢ كشك ١٧

٣١٩٥٠٠ فقط ثالثمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٦٩ ٧ م٢ كشك ١٨

٢٧٤٥٠٠ فقط مائتان واربعة وسبعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٧٣ ٧ م٢ كشك ١٩

٣١٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة عشر الف دينار ال غيرها سنة واحدة٦٦ ٧ م٢ كشك ٢٠

٣٦٠٠٠٠ فقط ثالثمائة وستون الف دينار ال غيرها سنة واحدة٤٨ ٧ م٢ كشك ٢١

٣٦٠٠٠٠ فقط ثالثمائة وستون الف دينار ال غيرها سنة واحدة٤٦ ٧ م٢ كشك ٢٢

٣٦٠٠٠٠ فقط ثالثمائة وستون الف دينار ال غيرها سنة واحدة٥١ ٧ م٢ كشك ٢٣

٥٤٤٥٠٠ فقط خمسمائة واربعة واربعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها سنة واحدة٥٦ ٧ م٢ كشك ٢٤

١٧٫٥م٢
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وصوف ـزايدة الـعلـنية الـعقـار ا ستبـيع دائرة الـتسـجيل الـعقاري في الـكرخ الـثانـية با
ـرتهن حميـد عودة فضل البالغ اعاله العـائد للراهن مـصرف الرافدين لـقاء طلب الدائن ا
(١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مـائة وخمسون مليـون دينارا فعلى الراغب في االشـتراك فيها مراجعة
هــذه الــدائـرة خـالل (٣٠) يـومــا اعــتـبــارا من الــيــون الــتـالي لــتــاريخ نــشــر هـذا االعالن
مستـصحـبا مـعه تأميـنات قـانونـية نقـدية او كـفالـة مصرفـية ال تـقل عن ١٠ % من القـيمة
زايدة قـدرة للـمبـيع البـالغـة (٣٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائـة وسبـعون مـليـون دينـارا وان ا ا

ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخير.

يتـقـدم االهل واالصـدقـاء بتـهـنـئة الـسـيـدة (سـاجدة خـلف مـحـمد)
لتخرجـها من كلية اصـول الدين اجلامعة /قـسم االعالم .. متمن

. لها مستقبالً باهراً

W MNt uM  ØÂ

شار نـاقصـة ا تـقدمـة علـى ا الى كـافة الـشركـات ا
لها في األعـلى والشركـات الراغبـة باالشتـراك فيها
ــعـلـومـاتـيـة يـسـر الـشـركـة الــعـامـة لالتـصـاالت وا
مـــشـــروع احــــدى تـــشـــكــــيالت وزارة االتـــصـــاالت
واستـنادا الى تـعلـيمـات تنـفيـذ العـقود احلـكومـية
رقم (٢) لـسـنة ٢٠١٤ نـنوه لـكم بـأنه  تـمديـد مدة
ــرقـــمــة (٢٠٢١/٤) اخلـــاصــة ـــنــاقـــصـــة ا اعالن ا
ــشــروع إدارة اخلــدمــات لــشــبــكــات االتــصـاالت
(MANAGEMENT SERVICES) وســـيــتـم فــتح
العـطاءات سيـكون الـساعة الـثانـية عشـر ظهرا من
ـصادف ٢٠٢١/٨/٣٠ ولـهذا اقـتضى يـوم االثنـ ا
ـعلـومات االتـصال عـلى ارقام ـزيد من ا الـتـنويه و
الـــهــواتف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) . (٧٦٠٠٠١٧١٢٢.) او
وقـع االلكـتروني الـبريـد االلـكتـروني او مـراجعـة ا

درج ادناه ... مع التقدير ا

E.mail: legal_itpc@yahoo.com            www.itpc.gov.iq
    www.moc.gov.iq         Legal_itpc@hotmail.com 
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{ بـاريس- وكـاالت:  قـال اإلعالمي
اإلســـبـــانـي في جـــريــــدة "مـــونـــدو
ديـبـورتـيـفـو" فـرانـسيـس أغيالر إن
الشيخ تـميم بن حمـد آل ثاني أمير
دولــة قـطــر مــنح نــاصـر اخلــلــيـفي
رئـــيـس بـــاريـس ســـان جــــيــــرمـــان
الضـوء األخضر للـتعاقـد مع النجم
لــيـونــيل مــيـسي قــائـد بــرشـلــونـة.
وأعلن برشـلونة في بيـان عدم نيته
جتديد عـقد قائده مـيسي البالغ من
الــعــمـر  34 عــامًـا بــســبب مــشــاكل
اقـتـصــاديـة وهـيـكـيــلـة في الـنـادي
وحمّل رابطة الليغا مسؤولية فشل
جتــديــد عــقــد الــهــداف الــتـاريــخي
للنادي بـسبب تعنتـها بشأن قواعد
الي النظيف.  وقال أغيالر اللعب ا
عــبـر حــســابه عــلى مـوقـع تـويــتـر
"تــلـــقى نــاصــر اخلــلــيــفي الــضــوء
األخضر من أمير قـطر الستثمار ما
هو ضروري في التعاقد مع ليونيل
مـــيــــسي وضــــمه لــــبــــاريس ســـان
جـــيــرمـــان إذا رأى ذلك مــنـــاســبًــا
ـــــديــــــر الـــــفـــــني وضـــــروريًـــــا وا
األرجـنتـيني مـاوريسـيو بـوكيـتيـنو
يدعم العملـية بشكل كامل".  وتعود
مـلكـيـة باريس سـان جيـرمـان لقـطر
وأمـــيـــرهــا الـــشـــيـخ تــمـــيـم الــذي
اســتـثــمــر الـكــثــيـر مـن األمـوال في
الـنـادي الـفـرنــسي عـلى مـدار نـحـو

عــشــر ســنــوات بـقــيــادة اخلــلــيـفي
ـــقـــرب مـن األمـــيـــر شـــخـــصـــيـــا. ا
وانــضـم مـــيــسـي إلى بـــرشـــلـــونــة
وعـــمـــره  13 عـــامًــــا وهـــو هـــداف
الـــنــادي عــبــر الــعــصــور واألكــثــر
ـباريـات حـيث أحرز مـشاركـة في ا
 مـباراة بـجـميع 778 هـدفًا في  672
ــسـابــقــات. وكـان قــائـد مــنــتـخب ا
األرجنتـ حرًا وبإمكـانه التفاوض
لالنـتقـال ألنديـة أخـرى بعـد انتـهاء
عقده في يونيـو/ حزيران لتنتهي
مــسـيــرة اسـتــمـرت  21 مع الــنـادي
اإلســــبـــانـي.  وقـــالـت صــــحـــيــــفـــة
ــونــدو" أيـــضًــا إن عــقــد مــيــسي "إ
األخــيـر الـذي  تــوقـيـعه في 2017
هـــو األعــــلى في الــــريـــاضــــة عـــلى
اإلطالق مـا يـعـني أن بـاريس سـان
جيـرمان سـيتكـلف كثـيرًا للـحصول

على خدمات ميسي.
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وقــالـت صــحـــيــفـــة "لـــوبــاريـــزيــان
الـفـرنـسـيـة اجلـمـعـة إن مـسـؤولي
بــاريس ســان جــيــرمــان يــجــهـزون
خطة مالية للتعاقد مع ميسي الذي
انـفـصل عن بـرشـلـونة رسـمـيًـا بـعد
الـفـشل في جتـديـد عـقـده. وأضافت
ـثل الـصـحـيـفــة أن الـفـريق الـذي 
ميـسي اتصـل بسـان جيـرمان حول
انـتـقال مـحـتـمل لقـائـد األرجنـتـيني

إلى نــادي الــعـاصــمـة الــفــرنـســيـة.
ويـأتي ذلك في الـوقـت الـذي تـشـعر
فـيه جـمـاهـيــر بـرشـلـونـة بـالـذهـول
عـــقب إعالن الـــنــادي الـــكــتـــالــوني
رحيـل جنمه األرجـنتـيني اخملـضرم
الــــذي أمــــضـى كــــامـل مــــســــيــــرته
االحـتــرافــيـة فـي مـلــعب كــامب نـو.

ـنـتـظـر أن يـوقع مـيـسي وكـان من ا
ـــدة  5 أعـــوام مع عـــقــــدًا جـــديـــدًا 
ــفــاوضــات بـ بــرشــلــونـة لــكن ا
الــطـــرفــ تــعـــثــرت في الــلـــحــظــة
األخــيـــرة بـــيــنـــمــا ألـــقى الـــنــادي
الية بالالئمة في ذلك على القيود ا
ــــطـــبـــقــــة عـــلى أنــــديـــة الـــدوري ا

ـدرب اإلسـبــاني. من جـهـته أثـار ا
األرجـنتيـني ماوريـسيـو بوكـيتـينو
دير الفني لـباريس سان جيرمان ا
الــفـرنــسي مـزيــدًا من اجلـدل حـول
إمـــكـــانــيـــة الـــتــعـــاقـــد مع الـــنــجم
األرجنتيني ليونيل ميسي. وأعلن
برشلونة أمس اخلميس بشكل
رســـمـي فـــشـل جتـــديــــد عــــقـــد
مــيـسي الـذي انــتـهى في 30
ـــــاضي. وقـــــال يـــــونـــــيــــــو ا
بوكيتينو في مؤتمر صحفي
اجلـمــعـة "أفـضّل شـرح األمـر
بـالـلـغـة اإلسـبـانـيـة.. أؤكـد مـا
قــلـته من قـبل اجلــهـاز الـفـني
يركز على انطالق مشوارنا في

ـــوسم اجلــــديـــد". وأضـــاف "في ا
الـوقت ذاته تـعـمل إدارة بـاريس
ســـان جــيـــرمـــان بــكل جـــديــة
وسـريــة في مــلف الــصـفــقـات
لـــتـــحـــســـ جـــودة الــفـــريق

ـطـلـوبة". لـتـحـقـيق األهـداف ا
وعن رحـــــــيـل مــــــيـــــــسـي عن
بـرشــلـونـة قــال بـوكـيــتـيـنـو
ـيسي عـلمـنا ما "بالـنسـبة 
حـدث أمـس لـكــنــنـا نــركـز
عـــلى مـــواجـــهـــة تـــروا في
اجلـولـة األولى من الـدوري
الـفـرنـسي والـرغـبـة الـقـوية

بتحقيق نتيجة إيجابية".
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مع نـهـايـة ازمة تـسـمـيـة مدرب جـديـد  لـقيـادة مـنـتـخبـنـا الـوطـني في اطار
ونـديـال قـطر  2022 مـن خالل االتـفاق ـؤهل  تـصـفـيات الـدور احلـاسم وا
ـنــتـخب ــدرب  الـهــولـنــدي ديك ادفـوكــات  الـذي وافق عــلى قـيــادة ا مع ا
ــدى الــتـي تــنــاهــز  الــشــهــر عن  اول اســتــحــقــاق رســمي بــالــرغم من ا
ـا عـززته الـكـثـيـر من سـيـخـوضـه مـنـتـخـبـنـا في اطـار الـدور احلــاسم  و
ــنـتـخب في  اكـثـر ـهـمـة والــرضـا  عن قـيـادة دفـة ا االفـكـار حــول قـبـول ا
ـسؤولـيـة عن االختـيارات دة  وعـدم  ا االوقـات حـراجة من خالل قـصـر ا
ذكـور حيث سـيسـتلم مـنـتخب بالعـب جـاهزين دون ـدرب  ا من جـانب ا
ــســؤولــيــة جتـاه تــلـك اخلــيـارات وضــرورة  اجــراء بــعض اي شــعــور بــا
ـبـاريات ن اثبـتـوا خالل  فـترة  ا ـطلـوبـة لبـعض الالعـبـ  الـتـغيـيـرات ا
ـنـتـخب ـتـبــقـيـة من دور اجملــمـوعـات عـدم جـاهــزيـتـهم لــلـعب  وتـمـثــيل ا ا
كنهم ان يسهموا بتفعيل بعض وضرورة استبدالهم بالعب اخرين  
ـراكز تـعزيـز الـنزعـة الهـجومـية لـلفـريق  في ظل  الـقالب الـدفاعي ا
ـدرب كـاتــانـيـتش  فـي اغـلب اخلـطط الـذي اســهم  بـتــشـكـيــله ا
واالسـتـراتـيــجـيـات الـتي تـسـلـح بـهـا طـيـلـة قـيــادته  لـلـمـنـتـخب

العراقي..
واذ احملت بــعـض االراء  من جــانب اعالمــيــ ريــاضــيــ
ـهمة ـدرب مـتخـصصـ بان  قـبول ادفـوكات  اضـافة 
غامرة  المن جانب نتخب جاءت وفق  قبول  ا تـدريب ا
نطق والـوقائع  او على اقل تـقدير مـتابعة  الـتسلح بـا
نتخب الـوطني  خصوصا ـتعلقة بـا كل الـتفاصيل ا
بـاريات اخلـمسة الـتي خاضـها  ومـنها في اطـار ا
الـوديـتـ  امـام طـاجـيكـسـتـان والـنـيـبـال  لـغرض
تـبقـية من دور اجملـموعات االعـداد للـمبـاريات ا
ــنــتــخب الــكــمــبــودي والــتي خــاضــهــا امــام ا
ـنـتــخـبي هـونغ كــونغ وايـران  والـتي اضــافـة 
اوضــحت تــرهل بـعض اخلــطـوط وعــدم قـدرة
ـوكـلة بـعض الالعـبـ عـلى اداء واجـبـاتـهم  ا
الـيهم اضافـة لترجـيح  احلظ في اغلب دقائق
ــبــاريــات اضــافــة الســتــبــســال حـارس تــلك ا

ـبـاريـات ــرمى  في ان تـشـهــد بـعض من تــلك ا ا
خلـسارات تاريخيـة قد تنعكس عـلى  ضمان التاهل
بـاريتـنا  االخـيرة الـذي جرى في الـدقائق احلـاسمـة  

ضــد ايــران  والــتي رغـم الــتــاخــر  بــهــدف فــيــهـا اال ان
ـنطـقة دون مـنـتخـبنـا  اصـر على الـلـعب الدفـاعي واغالق ا
بــروز اي بـــوادر  الحــراز هــدف الـــتــعــادل مـن اجل ضــمــان

ـركز االول في الترتـيب  وهذا بحد ذاته  يـجب ان يتوقف عنده ا
ـدرب ادفـوكــات ويـعـزز رؤيـته الـعـمـيـقــة  بـاالسـتـنـاد عـلى جتـاربه ا

الـتدريبيـة السابقـة في منح  الثقـة لالعبينـا  وعدم تغلـغل شعور الياس
نـتـخبـات العـراقـية  عـبر مـحـطاتـها والـتهـاون  بـعد  تـلقـي هدف فـكل ا
عــرفت عن طــريـقــة احلـمــاس واالنـدفــاع وعــدم الـتــقـهــقــر  البل وظـفت

ـباراة  في  الكـثير من مـحطات امـكانيـات العبـيها من خالل الـعودة الى ا
ـنتخبـات العراقيـة التي توالت عـلى تمثيل الـبلد والذاكـرة حتتفظ بالـكثير ا
ــنـتــخب  بـالـرغـم من اخلـسـارة من الــصـور الـراســخـة عن طــريق عـودة ا
ـنتخب االردني في نتـخب العـراقي  امام ا حـيث يبـرز من اهمهـا تعـادل ا
نـهـائي الـدورة الـعربـيـة الـتي جـرت عام  1999 رغـم انهـا حـسـمت بركالت
ضيف  لكـنها بقيت في  اذهان متابعي الكرة نتخب ا الـترجيح حلساب ا
ـباريات ومنـها  التي جرت في اطـار بطولة الـعراقية  اضـافة  للكـثير من ا

نتخب االيراني في عام 2015. كاس اسيا امام ا
ـقـابل وازاء ما روجـه الكـثـيـر من نـاشـطي مواقع هـذا من جـانب امـا في ا
درب الـسوشـيال ميـديا امـام تلكـؤ اجلانب الـعراقي من دفع مـستحـقات ا
الـسـابـق كـاتـانـيـتـش ومـا ابـروزه فـيـمــا بـ الـسـطـور ان تــسـهم مـثل تـلك
احلـاالت  بـابـعـاد االسـمـاء االجـنـبـيـة احملـتـرفـة عن سـكـة مـنـتـخـبـنـا نـظـرا
لـلتجارب السـابقة فان  التـعاقد مع ادفوكات  بدد مـثل تلك  االوهام  لكنه
نـتخب ـقابل عـزز الـكثـير من االفـكار عن مـدى اسهـامه  عن قيـادة ا في ا
الـعـراقي لتـحـقـيق حلم اجلـمـاهيـر الـريـاضيـة  في رؤيـة مـنتـخـبهـا مـجددا
ـونـديـال بـعد ثـلـة بـا ولـلـمـرة الـثـانيـة في اطـار اهم وابـرز بـطـولـة كـرويـة 
الـتاهل االبـرز الذي حتـقق في عام  1986 حـينـما شـارك منـتخـبنـا الوطني
ـكـسـيك في ذلـك الـعـام  لـذلك تـســتـجـد االفـكـار بـنــجـومه  في مـونـديــال ا
وتـتــوالى حـول قــدرة ادفـوكــات بـاالســهـام بــادخـال الـفــرحـة  لــلـعــراقـيـ
بـتحـقـيق التـاهل الثـاني بـعد نـحو اكـثـر من ثالثة عـقود عن
ــشـاركــة الـعـراقــيـة االولى بــكـاس الــعـالم وعن  االداء ا
الحـظـات والــهـوامش الـتي الــذي نـريـده لـيــمـحـو كـل ا
درب كاتـانيتش وقولبـته الدفاعية التي تـركتها عقـلية ا

نتخب عبر اكثر من محطة. التزم بها ا
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كشف رئيس الهيئة اإلدارية لنادي النجف األشرف الرياضي رضوان الكندي في تصريح له  عن تشكيل جلنة إستشارية
ـهنـيـة والتـجاريـة واالعالمـية. وأضـاف الكـندي ـية وا  للـنـادي  وأن اللـجنـة تتـألف من مـجمـوعـة من الشـخصـيـات االكاد
الشخصـيات هم كل من ضرغـام هادي كيكـو مدير هيـئة أستـثمار النـجف   وعادل محمـد دهش عميـد كلية الـتربية الـبدنية
وعـلوم الـرياضـة جامعـة الكـوفة  وكـامل كاظم فـيروز مـدير شـباب ورياضـة احملافـظة و احـمد مـحمـد الفتـالوي مدير اإلعالم
واالتـصال احلـكومي باحملـافظـة و محمـد محي الـكرعـاوي صاحب شركـة سفـر و محمـد بنـيه رجل أعمال  و سـآمر الـشبلي

إعالمي وحسام الكعبي أيضاً إعالمي.
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استـنكرت امانـة بغداد ما وصـفته بالـتجاوز الالحضـاري واالمتهان
رحوم احمد راضي وذلك من خالل كـانة اسطورة الكرة العـراقية ا
ـعـاييـر الـفـنـيـة مع قـاعدة اقـامـة نـصب نحـتي التـنـطـبق عـلـيه ابـسط ا
بائـسة للنـصب في منطقـة اليرموك شـارع االربع شوارع ضمن قاطع
ـوافقات االصـولية من امـانة بغداد ووزارة نـصور ودون اخذ ا بلـدية ا
ذكور كونه الثـقافة.  وذكر البيان ان امانة بـغداد قررت ازالة النصب ا
ـكانـة الالعب الـدولي الـراحل احمـد راضي. واضـاف البـيان اليرتـقي 
ان امـانـة بـغـداد وبـالـتـعـاون مع وزارة الـشـبـاب ووزارة الـثـقـافـة واحتاد
ـواصفات فنية مناسبة. وتابع ان الكـرة العراقي  ستقيم نصبا جديدا 
ـكن تـنـفيـذهـا بـصورة االعـمـال الفـنـيـة واجلـمالـيـة في مـديـنة بـغـداد ال
شـعـبــويـة التــتـنـاسب والــذوق الـعـام الــذي نـطـمـح الـيه ومن دون اخـذ
مـوافـقـات اصـوليـة ويـجب اخـضـاعـهـا لـلجـهـات اخملـتـصـة في امـانة

بغداد ووزارة الثقافة. ليونيل ميسيامير دولة قطر
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نصب الراحل احمد راضي

"قــدوم الـــلـــجـــان إلى أربـــيـل تـــعــد
الـتـجـربـة األولى في الـعـراق حيث
 إقناع لـلجان بـالقدوم بـعد عناء

طويل.  
ولـفت مشـعان إلى أن عـدم السـماح
بالسفر إلى إسـبانيا بشكل مؤقت
بــســبب جــائـحــة كــورونــا تــسـبب

بــعـــدم ســـفـــر الالعـــبـــ الـــذين 
ــجــرد اســتــئــنـاف اخــتــيــارهم و
الــســفــر بــ الــعــراق وإســبــانــيـا
فسـيتم سفـرهم الجتيـاز اختبارات
وفـحـوصـات طـبـيـة أخـرى. وخلص
إلـى الــــقـــول إن اجــــتــــيــــاز الالعب
ثل لالخـتبـار الـذي  في أربـيل 
ــرحــلـــة األولى لــكن جنــاحـــاً في ا
هناك اختبارات أخرى في إسبانيا
لـياقـية وصـحيـة علـيهم اجـتيـازها

أيضاً.

حـالـت دون سـفــر مــواهب جنــحـوا
بــاجـــتـــيــاز اخـــتـــبـــار أولي أجــري
مـؤخراً في إقـليم كـوردستـان. وقال
مـشــعـان في تــصـريح صــحـفي  إن
ــــيـــة بــــالــــتــــنــــســــيق مـع األكــــاد
الــنــرويــجــيــة اخملــولــة بــتــســويق
الالعب إلى عدد من أندية الدوري
اإلسـباني أبـرزها أتـلـتيـكو مـدريد
 اخـتـبار قـرابـة مـئـة العب عراقي
العـب الـشـعبـيـة فـي مدن نـاشئ بـا
الـبالد و قبـول تسـعة مـنهم بـعد
تخـطيـهم لالختـبار الـذي أجري في
أربيل من قبل جلـان كشافـة بأندية
إســبــانـــيــة. وأوضح أن األخــتــبــار
أجـــــري عـــــلى كـــــافـــــة الـالعـــــبــــ
ــتـــقـــدمـــ من كـل احملـــافـــظــات ا
الـعراقـية و خاللـها قـبول تـسعة
العــبــ مــبــدئــيــاً مــشــيــراً إلى ان
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ـية الـنـرويـجـية- أكـد مـديـر األكـاد
العـراقية لتـسويق الالعـب ألندية
الـدوري اإلسـبـاني لـكـرة الـقـدم فرع
األنـــــبـــــار عـــــلـي مـــــشـــــعـــــان  أن
ـتـخذة في اإلجـراءات االحـترازيـة ا
ـملـكـة اإلسـبـانـيـة لـتـفـادي تـفشي ا
وبــــــــــــــــــــــاء
كـورونـا

ؤتمر الصحفي ب اجلانب العراقي واالسباني جانب من ا

التـطـور وإبقـاء الكـرة العـراقيـة في دائرة
الــتــراجع. وأشــار الــوزيــر الــذي يــعــتـزم
الترشح النتخابات احتـاد الكرة العراقية

قبـلة إلى أنه "لن يتـراجع عن مشواره ا
وسيـسعى جـاهداً للـنجـاح من أجل إنقاذ
الكـرة العراقـية بـوجود اخلـيرين في هذا

ان أو الـبـلـد". ونـوه درجـال إلى أن الـبـر
أي جــهــة خــارج الــبـــيت الــكــروي غــيــر
مـســمـوح لــهم بـالــتـدخل فـي انـتــخـابـات
احتاد الكرة فهناك سياقات خاصة ال بد
أن يـفـهـمـهـا اجلـميـع أن االحتاد وكـل ما
يخصه مرتبط بالهيئة العامة التي يكون
ارتبـاطـها الـرسـمي باالحتـاد الدولي وال
يــســتــطــيع أحــداً الــتــحــكم به أو اإلمالء
عليه. وعن ترشيحـه لرئاسة احتاد الكرة
وازدواجية عمله بالوزارة في حال فوزه
أوضح درجال أن عمله بالوزارة هو عمل
حــكــومـي رســمي كـــلف به مـن الــدولــة ال
عالقـة له باالزدواجـية مـسـتدركـاً بالـقول
"لـو حـاول الــبـعض ربط ذلك بـازدواجـيـة
ــنــاصب من أجل إحــراجـنــا فــفي حـال ا
فوزي بانتخابات احتاد الكرة فإني أؤكد
لهم بـترك عـملي كـوزير والـتوجه لـقيادة

احتاد الكرة.
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برنامج معد مسبقاً يتضمن وحدات تدريبية
صـبـاحيـة ومسـائـية اضـافـة الى محـاضرات
نـظريـة يقـدمهـا رئيس جلـنة احلكـام ورئيس
رابطة احلـكام العراقـي احمد عـبداحلس

واحلـكم الـدولي الـسابق عـبـدالـعال خـضـير.
واوضح أن االحتــاد فـي الــنـــجف األشــرف
يـسـعى إلعـادة الـتـفــوق لـلـحـكم الـنـجـفي في
سابقات والـبطوالت احملليـة والدولية عبر ا
ه افـضل الـطـاقات الـشـبـابـيـة التي من تـقـد

ؤمل ان يكون لها جناح باهر. ا
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يــقـــيم االحتـــاد الــعـــراقي لــكـــرة الــقـــدم في
الـنـجف االشـرف مـعــسـكـراً تـدريـبـيـاً حلـكـام
ـدة عـشــرة ايـام حتــضـيـراً الـدرجــة األولى 
ـمـتـاز الخـتـبـارات حـكـام الـدوري الـعـراقي ا
ــكــتب لـــلــمــوسم 2022-2021. وقــال مــديـــر ا
االعالمي لالحتاد في محـافظة الـنجف احمد
ـعــسـكـر الـغــزالي في حـديـث صـحــفي  إن ا
لـلحكـام النـجفيـ نُظم بـإشراف مـباشر من
جلــنـــة احلــكـــام في االحتــاد الـــفــرعـي عــبــر
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وافـق االحتــاد الــدولي أللـــعــاب الــقــوى
عـلـى فـحص الــعـيــنــة الـثــانـيــة لـلــعـداءة
الـــعــراقـــيــة دانـــة حـــســ الســـتــكـــمــال
الفـحـوصات اخلـاصـة بـالعـيـنة بـعـد قرار
إيــقـافــهــا بـشــكل مــؤقت. وقـال مــدرب الالعــبـة
كاروخ صـالح في بيان أننـا طالبنا أن تـخضع الالعبة لـفحص عينة
B في العـشرين من الشهر اجلاري لكن االحتاد الدولي أبلغنا بأن 
ـذكــور سـيـكــون اخملـتـبـر مــغـلق وحـدد الـتــاسع عـشـر من ـوعـد ا ا
الشـهر احلالي موعدا لـلفحص الثاني لـلعينة. وبـ أن محاربة دانة
ببث اشـاعات مغرضـة بإصدار عـقوبة كالم عار عن الـصحة ونحن
نـشطات وتـناقل خبـر ثبوت متمـسكـون بعدم ارتـكابنـا خطأ تـناول ا
تـنـاولـها مـادة الـتـسـيـتـرون هـو ضـمـن حـملـة الـتـشـهـيـر والـتـسـقـيط
مـنهـجـة التي تـتعـرض لـها الالعـبة.  واكـد أن من جـملـة األكاذيب ا
التـي  الترويج لها سحب ميدالية التتابع 4*100 ضمن منافسات
الـبـطـولة الـعـربيـة الـتي أقـيمت في تـونس وهـذا كـذب مفـضـوح كون
دانـة لم تـشــتـرك بـالـسـبـاق وشـارك كل من كـردسـتـان وافـ وبـراء
ورقيـة وهذا دلـيل على أن من يـطلق الـشائـعات بـعيـد عن احلقـيقة.
وأشـــار إلى أن الــــتـــقـــريـــر ارسل بـــوقت ســـابـق لالحتـــاد الـــدولي
وستـخضع دانة لفحص جديد واألمور ستـتضح وحينها سينكشف

ن أطلق األكاذيب.
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كــشف وزيـر الـشـبـاب والــريـاضـة عـدنـان
درجـــال  عن وجـــود حتـــركـــات ضـــد مــا
ــشــروعه لـ"قــيــادة كــرة الــقـدم اســمــاه 
تردي" العراقـية وإنقـاذها من وضعـها ا
الفــتـاً في الــوقت نـفــسه إلى أن فـوزه في
رئــاســـة احتــاد الــكـــرة ســيــدفـــعه لــتــرك
الـــوزارة. وأكـــد درجـــال خالل تـــصـــريح
صـحـفي  عـلـمه بـتـلـك الـتـحـركـات مـردفاً
بالقول أتفـاجأ اليوم بتـحركات غريبة
تـــســعـى بــشـــتـى الــوســـائل
إلحـــبـــاط مـــهــمـــتي
لــكـــني شــجــاع وال
تـــــهــــمـــــنـي هــــذه
احملــــــــــــــــــــاوالت
الــــــبـــــائــــــســـــة
الـــــــرامـــــــيـــــــة
لتأخير عجلة

عدنان درجال

دانة حس



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

e¹eF « b³Ž 5LÝU¹

vHA² *« —œUGð

‰öš s  …UO(«  UÞUIÝ≈ nAJð W ËdÐ ÆÆd Ë√

!dDA « W³F

e¹eF «b³Ž ‰ôœ VÒOGð U½Ë—u   UHŽUC
ÊU e « ≠ …d¼UI «

اعـلـن اإلعالمى رامى رضـوان زوج
دنيا سمير غا وفاة الفنانة دالل
عبد العزيز عن عمر يناهز  61عاما
امس السبت بـعد صراع طويل مع
ــرض امـتــد قـرابـة  4أشـهــر إثـر ا

إصابتها بفايروس كورونا.
كان الـفنـان الراحل سـميـر غا قد
ــنـا قــبل أســابــيع عن رحل عن عــا
عـــمـــر نـــاهـــز  84عـــامـــا مـــتـــأثـــرا
بـتداعـيـات اإلصابـة بيـنـما كـابدت
زوجـته الـفـنـانـة دالل عـبـد الـعـزيـز
مــتـاعـب صـحــيــة جـراء تــداعــيـات
اإلصـابـة بالـفـيـروس ومـا تركه من
آثار على اجلهاز التنفسى والرئة.
وفى الـــســيــاق ذاته أكـــد الــفــنــان
ى ســـمـــيــر حـــسن الـــرداد زوج إ
غـا مـا أعـلـنه رامى رضـوان قبل
قــلــيل بــشــأن وفـاة عــبــد الــعــزيـز
قـائال(أطــيب خــلق الــله عـمــرى مـا
شفت منك غير كل خير يا حبيبتى
ربـنـا يغـفـر لك ويرحـمك ويـجمـعـنا

مع بعض فى اآلخرة).
ستشفى منذ ودخلت عبد العزيز ا
اضي وكانت أواخر شهـر أبريل ا
تــعـــاني من تــلــيـف في الــرئــة إثــر
إصابـتها بكـورونا كمـا تعاني من
مـــضــاعـــفـــات مـــا بــعـــد كـــورونــا

”U¹ 5ÝU¹ ≠œ«bGÐ

تتـناول مـسرحـية (أوفـر بروفـة) قصة
كـفوف وصـعوبـة دمجهم في حيـاة ا
اجملتمع وهي من تأليف وإخراج علي
الشيباني و عرضها ضمن مهرجان
الـعراق الـوطـني للـمسـرح وعـنهـا قال
الــشـيــبـاني (اخــتـرت قــالب مــسـرحي
خـاص بـهم من خالل لـعبـة الـشـطرجن
بلغ عددهم  14مـكفـوفـا من هنـا بدأت
الـلـعبـة الـتي تـتخـلـلهـا أحـداث كثـيرة
وكـل هــذه األحـــداث يــتم إســـقــاطـــهــا
بـطـريـقة وأخـرى من من خـالل الواقع

الذي نعيشه).
سألناه:

ـكفـوف { كيـف استـطعت تـوظيف حـياة ا
مسرحيا?

- كل عـمل مسـرحي كي يكـون ناجـحا
ــــــر من خـالل لــــــورشـــــة يــــــجب أن 
مـسـرحـيـة وأهم شئ فـي هـكـذا أعـمال
هــو الـصــوت واحلـركــة كـذلك وجـدت
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ثلون من ذوي اإلحتياجات اخلاصة يبدعون في مسرحية (أوفر بروفة)  ∫Ÿ«bÐ≈

جـامـعـة الـقاهـرة وحـصـلت دبـلوم
في الـعــلـوم الـســيـاسـيـة مـن كـلـيـة
االقــتـصــاد والـعــلــوم الـســيـاســيـة

جامعة القاهرة.
دخـلت اجملـال الـفنـي في عام 1977
بـبــعض األدوار الـصــغـيــرة مـنــهـا
دورهــا في مــســلــسل بــنت األيــام
كانت بدايتها الفعلية عندما قدمها
الـفـنـان نـور الـدمـرداش لـلـمـسـرح
ــسـلـسالت شـاركت بـالــعـديـد من ا

وحـالـتــهـا خـاصــة جـدا وال حتـدث
كثيرا مع مصابي الفايروس.

ولـدت عبـد العـزيز في قـرية فـرغان
إحـدى قـرى ديـرب جنم بـاحملـافـظة
الشرقية حاصلة على بكالوريوس
من كلـية الـزراعة جـامعـة الزقازيق
وحـاصــلـة بـكــالـوريـوس من كــلـيـة
اإلعالم جــامـــعـــة الــقـــاهــرة كـــمــا
حصلت على لـيسانس اآلداب قسم
الـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة من كـلـية اآلداب

التعامل مع شريحة االحتياجات اخلاصة?
- نــعم وانــا عـمــلت كــثـيــرا مع هــكـذا
حـاالت ومـنـهم (الـصم والـبـكم ) وهذا
ـا عـمــلي أشـعــر فـيه رحــمـة وخــيـر 
يــجـعــلـني أحس بــراحـة كــبـيــرة جـدا
ـتــخــلــفـ كــذلك أحــاول الــعـمـل مع ا
عقليا ولدي مشروع جديد مع االطفال
الجئ الـيافـعـ الـذين يعـيـشون في ا
وهـدفي من كل هـذه األعـمـال هـو دمج

هذه الشرائح مع اجملتمع.
ـسـر حـيـات { هل حتـاول من خالل هـذه ا
ـــســـرح الــــتـــأســـيـس لـــرو جـــديــــدة في ا

العراقي?
- إلاجـرؤ أن اقــول اني اؤسس لـرو
سرح العراقي فأنا الزلت جديدة في ا
ـــســـرح ومن انـــهل مـن تـــاريخ هـــدا ا

اسمائه الكبيرة.
هرجان? { ماذا تقول في ا

- بـرغم كل الــعـراقـيـل الـكـثــيـرة الـتي
ــــهـــرجـــان وأدت إلى واجــــهت هـــذا ا

لدى هـوالء الرغـبة احلقـيقـية واجلادة
ـسـرح وهـنـا يجب في الـظـهـور عـلى ا
اختيار نصوص مسرحية خاصة بهم

وهذا ماعملت به معهم.
{ هل واجـهـتك صــعـوبـات بــسـبب الـوضع

? الصحي للممثل
- نعم وهي كـيفيـة حضور هؤ?ء على
ولم ـســرح وعـودتــهم إلى مــنــازلـهم ا
جنـد جــهـة إنـسـانــيـة تـدعــمـهم مـاديـا
ومعنويا فنحن نعمل اآلن بشكل ذاتي
وكــنت أخــشى إصــابــة أحــدهم أثــنـاء
الــتــمــرين لــذلك تــعــبت كــثــيــرا حــتى
تــــمـــكـــنت من إرشــــادهم إلى الـــطـــرق
ـسافـات التي يـتحـركون فـيهـا على وا
ـكـان ـسـرح حـتى يــألـفـون ا خـشـبــة ا
بـشـكل جـيـد الن أي خــطـأ يـحـصل قـد
يــؤدي إلى خـسـارة فـادحـة خـصـوصـا
ــسـرح كــذلك الــســقــوط من خــشــبــة ا

وجود مصاعب أخرى.
ـسرحـي في { هل أنت الـسبـاق من ب ا

تــأجـيــله مــرات عـديــدة لــكـني أرى أن
ـهـرجـان مـتـمـيزه هذه الـنـسـخـة من ا
ألنـهـا نـتـاج مــعـانـاة وإصـرار لـتـكـون
ـــســـرح إضـــافـــة جـــديــــدة لـــتـــاريخ ا
العراقي. وعن مسـرحية (أوفر بروفة)
حتدث الناقد حليم هاتف قائال (حتية
لـطـاقم مـسـرحــيـة أوفـر بـروفـة كـانـوا
نوارس حتـلق على ضـفاف نهـر دجلة
اخلـالـد) واضـاف (جتـربـة الـشـيـبـاني
متميزة ومفيدة تستحق االهتمام النه
ـكـفـوفـ وبـرغم ركـز عـلى شـريـحــة ا
صـعــوبـة الــتـعــامل مع هـكــذا شـرائح
لـكـني أحـسـد الـشـيـبـاني كـيف تـعامل
كـفـوف اذ حتـول اخملرج مع هـؤالء ا
ــســرح إلى مــعــلم لــيــؤكــد وظــيــفــة ا
الـتــربــويـة والــتــعــلـيــمــيــة وأثـبت أن
ـــكــفــوف لـــيس ذلك االنـــســان الــذي ا
اليبـصر. فاخملـرج الشـيباني وبـنجاح
ـثل من جتـربــته تـمـكن من صـنـاعـة 

انسان مكفوف).
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الـتشـكيـلي العـراقي تضيـفه قنـاة (الشـرقيـة) مسـاء اليوم
االحـد مع الـتــشـكـيــلـيـة لــيـنـا الــنـاصـري ضــمن بـرنـامج
(اطـراف احلـديـث) الـذي يـعـده ويــقـدمه االعالمـي مـجـيـد

السامرائي ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.
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مؤسس ورئـيس اجلمعية الـنفسية
العـراقية يحاضر في ورش العمل
اخلـاصــة بــشــبــاب الــعـراق الــتي
ـتــحـدة ـثــلـيــة اال ا تــنـظــمـهــا 
قراطية واالنتخابات بعـنوان (الد
صنـاعة السـلطة الـعليـا) ب شهر

اب وتشرين الثاني 2021.
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رئـيسـة الهـيئـة القـوميـة لضـمان جـودة التـعلـيم واالعتـماد
في مـصـر تتـحـدث غـدا االثـنـ في الـنـدوة الـتي يـقـيـمـها
مـجــلس ضــمـان اجلــودة واالعـتــمـاد بــاحتـاد اجلــامـعـات
الـعربـية بـعنـوان(جتارب رائـدة لهـيئـات االعتـماد واجلودة

ؤسسات التعليم العالي العربية).
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وسـيقيـ العراقـي  بعد طرب الـعراقي نعـته جمعـية ا ا
ـاضي بـعـد اصـابـته بـفـايروس ـوت االربـعـاء ا ان غـيـبه ا

كورونا  سائل الله ان يسكنه فسيح جناته.
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اضي ـوت اخلمـيس ا ـلحن االردني غـيبه ا وسـيقي وا ا
وسيقى العربية منذ صغره الذي عُرف بـشغفه الكبير با
ا أثـرى الـساحـة الـفـنيـة األردنـية وقدم ألجـلـهـا الكـثـيـر 

والعربية.
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ـصـور الــتـلـفـزيــوني نـعـتـه االوسـاط الـفـنــيـة واالعالمـيـة ا
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

 ”«Ëd « wKE½

ـمثـلة الـسوريـة انضـمت الى قائـمة أبـطال اجلـزء الثالث ا
ـقـرر تــصـويـره مــنـتـصف من مـســلـسل (حــارة الـقـبــة) ا

الشهر اجلاري.
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ـوصل تلـقى تهاني عـميـد كليـة الفـنون اجلمـيلـة بجامـعة ا
ـنـاسـبـة تــرقـيـته الــعـلـمـيـة تـدريــسـيي ومـوظـفـي الـكـلـيــة 
وحـصولـه على مـرتبـة االستاذيـة متـمنـ له دوام التـوفيق

والنجاح.
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 2016 عـلى مسـرح بـيرم الـتـونسي
بـاألســكـنــدريـة وقــبـلــهـا عـام 2008
ــلك لـيـر  لـيـعـود عـنـدمـا عـرض  ا
ـرة بـالـعـرض اجلـديـد يـامـا هــذه ا
في اجلـــراب يــاحـــاوي عن رائـــعــة
ـوسيـقار أحـمد بـيرم الـتونـسي وا
صـــدقي  لــيــلـــة من ألف لـــيــلــة من
ـعـاجلة إخـراج مـجـدي الـهـواري 
جـديـدة وأحــدث تـقـنــيـات وأشـرف
علـيهـا فنـياً محـمد هـاتي ويشارك
في بـطـولـتـهـا إيـاد نـصـار مـحـمـد
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ـــصـــري يـــحـــيى ـــمـــثل ا أعـــرب ا
الــفـخــراني عن ســعــادته الــبـالــغـة
بـالعـودة جلـمهـور األسـكنـدرية من
ـــســرحي اجلـــديــد خالل عـــرضه ا
(يـامــا في اجلـراب يـاحـاوي) الـذي
يـتم افـتـتـاحه يـوم  17 آب اجلاري
ــكــتــبــة ــســرح الـــكــبــيــر  عــلى ا

األسكندرية. 
وكــــــان آخـــــر عـــــرض مــــــســـــرحي
لـلـفـخـراني بـاألسـكـنـدريـة كـان عام

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - كـشـفت وسـائل إعالم
ـيـة ريـهـانـا قـد تـخـطت ـيـة أن ثـروة الـنـجـمـة الــعـا عـا
ليار دوالر أمريكي األمر الذي اثار جدال كبيرا ب ا
اجلمهـور اال ان ريهانـا لم تعلّق بـعد على هـذا اخلبر
اذا كـان صـحـيـحـاً أو إشـاعـة.وكـشـفت وسـائل إعالم
ـيـة ريــهـانـا عـرضت ـيــة مـؤخـراً أن الـنــجـمـة الـعــا عـا
بلغ  80ألف دوالر قصرهـا في بيفـرلي هيـلز لإليجـار 
شـهـريًـا وقـد تـنــاقـلت الـصـحـافـة األجــنـبـيـة هـذا اخلـبـر
بشـكل كبـير.وكـانت نشـرت ريهـانا صـوراً في صفـحتـها
اخلــاصـة ظــهــرت فــيـهــا وهي جــالــســة عـلى فــرشــتــهـا
البس الـداخـلـيـة وتـقـوم بـبـعض اإليـحـاءات اجلـريـئة بـا
والقت صــورتــهــا إعــجـاب عــدد كــبــيــر من مــتــابــعــيــهـا.

الـــشـــرنـــوبي كـــارمـن ســـلـــيـــمــان
وشريف الدسوقي وغـيرهم. (يا ما
في اجلــــــراب يـــــا حـــــاوي) تـــــدور
أحـداثه بــأجـواء الف لــيـلـة ولــيـلـة
ـثيـرة ورغم انهـا يغلب السـاحرة ا
عـليـها الـطابع الـكومـيدي الغـنائي
اال انـهـا تـضم كل عـنـاصـر الـدراما
سـرحيـة من التـشويـق والصراع ا
االنـسـاني في احـداث جتمع احلب
واخلـيـانة والـتـامر والـصـراع على

السلطة.
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قــد يــحــاول الـشــريـك بـذكــاء وحــنــكــة اخــتــبــار مـدى
التزامك وجديتك جتاهه.

qL(«

 تعيش فتـرة عاطفية متقلبة ومـليئة بالتطورات أصبر
قريباً تنفرج األمور. 

Ê«eO*«

كن جـاهــزاً جلـلـسـة مـصــارحـة مع الـشـريك ألن هـذا
سيحدّد مستقبل عالقتكما. 

—u¦ «

زيد من الـوقت مع العائـلة بعـد ابتعـادك عنها إمضِ ا
بسبب انشغاالتك.

»dIF «

ضـاعف جــهـودك وال تــدع مـشــاكـلك اخلــاصـة تــؤثـر
سلباً في أداء مهماتك. 

¡«“u'«

هـمـة ما يـفتح تتـطوّر عـالقتك بـبعـض الشـخصـيـات ا
أمامك آفاقاً وفرصاً جديدة. 
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 تـرغب بإضـفاء بـعض التـغيـير إلى عالقـتك العـاطفـية
 . لتتخلص من الروت

ÊUÞd «

تـواجه بـعض الـضــغـوط الـتي قـد تـمــنـعك من الـتـمـتع
بوقتك واخلروج مع احلبيب. 
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يـطـلب مـنك أحــد أفـراد الـعـائـلـة مــسـاعـدة مـاديـة فال
تبخل بها عليه .
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 ال تــكـشف أمــورك الــشـخــصـيــة أمــام احملـيــطـ بك
كن استخدامها ضدك.  والتي 

Ë«b «

ـسؤولـ عـنك وتتـلقى تـتلـقى الدعم الـذي تـريده من ا
تك. تنويهاً يزيد من عز

¡«—cF «

شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك.  ا

 u(«
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عـن طــريـق مــعـــرفــة
قــيــمـة كـل حـرف من
مـــــعــــــدالت اجلـــــمع
ــــكن الــــتــــالــــيــــة 
تـــكــــوين الـــكــــلـــمـــة
السـريـة في الـدوائر
ـــــوضـــــحـــــة حتت ا
االرقــــام الـــتـي تـــدل
عــــــلـى مــــــوضـع كل

حرف.
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اخــــتــــتـم اخلــــمــــيس مـــــهــــرجــــان دارالــــسالم
السـينمائي بدورته االولى بعـد تواصل فعالياته
ــدة يــومـ وتــنــافــست افـالم الـشــبــاب خالل
اليـوم لتنتـهي بفوز خمـسة افالم نالت جائزة
هـرجان اضافـة الى مكافـأة ماليـة .و تكر ا
اجلهـات الداعمة (كلـية الفنون اجلـميلة  دائرة
ـسرح  نقـابة الفـنان الـعراقي  السـينما وا

Ÿu b « ‚«dŽ w  dŽUA  öÐ
في افتـتاحية خـاطبت وجدان االنـسان وهزته هزا في دعـوة للتـفاعل مع احلدث الذي
اشـارت اليه فـجـعلـتـنا نـغـوص فيـهـا في ملئ الـرغـبة لـنـذرف الدمـوع ونـتذكـر احداث
ـ أينـما سـا اجملـزرة التي خـلـفتـها بـنـادق القـوة الشـريـرة التي إمـتـحقت اآلخـرين ا
نـظورة والـعوالم اخلـفيـة لالفتـتاحـية يـضل احلكـم للذوق حـلت معـهم فبـ احلقـيقـة ا
تـفرج الـباكـية الـتي ال تكـفـر باجلـمال األبـداعي والذي نـبضت به الـفني وكـلـمة عـ ا
ـواطـنة افـتـتـاحـيـة مـهرجـان الـعـراق الـوطـني لـلـمـسـرح  وأبـلغـتـنـا عن سـتـارمـشـاعـرا
الناصح الـبياض فأظهرت حقـيقتها دموع احلاضرين احملـاط بالشرواحلزن والقلق
ـسـتـقـبل اجملـهـول وإسـتـدرجتـنـا اإلفـتـتـاحـيـة الى شـواطـئ احلزن تـضـامـنـا مع مـن ا
ـشاهدة تذيب مـكعب القـلب .وتزامنا مع الشهـداء ابطال انتـفاضة تـشرين السلـمية 
ـاضي ان ـقـيـاسـهـا لالبـحـاث نـهـايـة تـموز ا مـانـشـرته مـؤسـسـة غـالـوب االمـريـكـية 
ـشاعـرالسلـبية في الـعراق يـتصدرقـائمة الـدول التي يـشعر سـكانـها بارتـفاع نـسبة ا
اجملتـمع كاحلـزن والتـوتر والـغضب والـقلـق .دعاني فـضولي لالبـحار في قـارب الفن
سرح العراقي التي يهيم بها عـشاق الوطن ومن خالل نافذة اإلفتتاحية الى جزيـرة ا
واطنة التي عمت احلضور دموع األلم للـمهرجان في دورته االولى وسط نهر دموع ا
شاعر واالحاسيس التي ضـربت صناع اجلمال والتميز واالبداع الغارق في دموع ا
ـصاحبـة نشيد ة فمـا اروعها من افـتتاحـية ابداع  ؤ على مسـرح احلياة الـعراقيـة ا
ـسـرح الـعـراقـي الـنـاطق بـاسم الــوطن فـأرهـقت احــاسـيس الـعـ قــبل الـقـلب ..انـه ا
ـنـجـز الــفـني في عــالم سـرق شـمس االبــداع الـفـني الــذي اخـتـزل مــعـنى االحالم بــا
االبداع وترك لـنا الـبشاعـة وذيال يجلـدنا من الفـظاعـة التي ال يسـقط لسوطـها صوت
سـرح يـتـرك لنـا الـكـبيـر سـامي عـبد ..ففي مـحـيـا وضاء تـتـبـاهى به طـلعـة مـبـدعـ ا
تأمل شـاهد ا احلميـد وصيته مـسبوقـة بدموع تفـجرت ينـبوعا كـاد ال يتوقف فـاذا با
شاعر كـن  ـعنى الهـارب كيف  ـهرجان يـقف عاجزا عن الـقبض على ا الفتتـاحية ا
شاهد الواعي ان تتـعايش مع الفضاعة والشـركيف يعقل ان ال تصمت واحاسـيس ا
ـرايـا ال جند كالمـا لـوصـفه وهو شـفـاه الـدموع وثـمـة قـبس روحاني يـشع نـورا في ا
الــطـالع طــلـوع الــشـمـس الـزاحــفـة ذال من وراء ســراديب ســمـاء الــواقع الـذي يــغـلي
غـليـانـا..والغرابـة ان يـصاحب االفـتـتاحـيـة نشـيد وطـن يعـزف علـى اوتار األحـاسيس
كن الـتقاطه من حب احلـب للوطن بالـدموع انه احلب الذي شـاعر ليلـتقط اكثـرما وا
واطـنة الصـادقة ومن يسـتجـدية عـراق الرافديـن عراق االبداع والـتاريـخ  من عيـون ا
قلوبـهم ذلك الذي يـسربه الـقلب الى القـلب وتتـحدث به العـ الى العـ في افتتـاحية
ــتـلـقي ال يـشـعـر في كم جنـحت في انـتـشـال ورود احملـبــة من حـدائق الـقـلب فـاذا بـا
مـتدة للعيون وكـلها رغبة في مـسح الدموع أألمارة بإنفـراط عقد التحكم في االيدي ا
شاهـد االفتتـاحيـة التي رافقـتها انـشودة الوطن شاعـر وما ان يبـصر الـواحد منـا  ا
احلزيـنة فال شـيئ يؤازرعـيون احلـاضرين في مـحنـة دموعـهم سوى الـيد احلـالفة اال
تدفقة شالال ..وكما ترتاح قـبل مسح اخلدود الدامعة وتعفيهـا من فيضان االحزان ا

يقول الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد :
يابالد الدموع 

لالسى...للفراق 
للدماء التي سوف تبقى تراق 

إهملي يادموع العراق 
سرحنا وسط جبال محبة وانهار دموع روت هرجان الوطني  هكذا كـانت إفتتاحية ا

ربـيع مـسـرح االبـداع الـعـراقي الذي اقـسم ان ال يـسـمح  بـغـياب
الربـيع مرة اخرى رغم الصمت الكاسر والشر الذي يكاد ان
ـنـطـق الـسـلـيم الــذي يـفـسـر يـشل حـركــة الـعـقل في غــيـاب ا
دوران بؤبـؤ الع اجلياشة بـدموعها الرافضـة لتبرير اسباب
الـغـياب والـنـكوص خـشـية مـن سطـوة الـتسـلط الـبربـريـة التي

تلق لثمار الفن الراقي. بدع وذائقة ا تطارد ابداع ا

اوكرانيا

 ÍdÝUO « bL×  rÝU

ـهـرجـان كـلـيـة االعالم .. وغـيـرهـا) كـمـا كـرم ا
نقـابة الفنانـ العراقيـ واسماء سيـنمائية من
الشـباب والرواد (محمد شكري جميل  محمد
الدراجي  انـتشال الـتميـمي  زيد اخلفاجي).
ـهـرجـان رياض شـهـيـد وبـعد ان وقال رئـيس ا
اكتملت الدورة االولى للمهرجان بنجاح ان(من
ـقـرر ان تـكون الـدورة الـثانـيـة لـلمـهـرجان في ا

اذار القادم).
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{ مـانهـاتن- وكاالت - رفـعت عالمة
أزيـاء إيــطـالـيـة دعـوى قـضـائـيـة ضـد
عــارضـة األزيــاء األمـريـكــيـة كــيـنـدال
جـيـنر بـسـبب انتـهـاكهـا لـشروط عـقد
عـرض أزياء يتـطلب منهـا الظهور في
جــلـســتــ وفـقًــا لـشــكـوى قــانـونــيـة
قـــدمـــتـــهــا الـــعالمـــة. وجـــاء في نص
ها الدعوى القضائية - التي  تقد
ـقـاطـعـة األمـريـكيـة في في مـحـكـمـة ا
مـانـهـاتن  –شـاركـت كيـنـدال فـقط في
أول جــلـسـة من جــلـسـتي الــتـصـويـر
اخملــطط لـهــمـا ولم حتــضـر أبـدًا في
قرر إجراؤها الثانية والتي كان من ا

فـي األصـل في آذار  2020ولــــــكن 
تــأجــيـلــهــا بـســبب جــائـحــة كــورونـا.
ووفــقًــا لــلـشــكــوى تــســعى الــعالمـة
لـلحصـول على تعـويضات ال تقل عن
 1.8مليون دوالر وتقول الشكوى إنها

دفـــعت بــالـــفــعل  1.35مـــلــيــون دوالر
جلـينـر مقابل اخلـدمات الـتي يغطـيها
عقد 2019  إنـها حاولت إعادة جدولة
جـلـسـة الـتصـويـر الـثانـيـة عـدة مرات
لــكــنــهــا لم حتــصل عــلى أي رد وقـد
فــشــلت في وقت الحق في اســتـرداد

مدفوعاتها إلى العارضة.
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ـسـرحـيـات وا
واألفــــــــــــــــالم
الـسـينـمـائـية
واسـتــطـاعت
خالل تــــــــــلك
األعـــــــــمــــــــال
احلـصـول عـلى

الـــــــــعــــــــديـــــــــد من
اجلــــوائــــز كـــأفــــضل

ثلة.
في عام  1984 تزوجت
من الفنان سـمير غا

وأجنبت ابنتيـهما دنيا
وأمل (عـــــرفـت بـــــاسم
ي) وكالهـمـا دخال إ
التمثيل وفي يـــــوم

 30 مارس عام
 2014أصبحت
جـــدة بـــعـــد أن
وضــــــــــــــــــعـت
ابنـتـها دنـيا
سمير غا
أول

مــــولــــودة
طــــفـــــلــــة
ســمّــتــهـا

كايال.

دالل عبد العزيز 
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صـري أحمـد العوضي مـثل ا كشف ا
ــصــريـة يــاســمــ عــبـد ــمـثــلــة ا زوج ا
ــســتـــشــفى الــعـــزيــز خــروجـــهــا مـن ا
اجلـمـعـة.وبـحــديث لـصـحـيــفـة مـصـريـة
أعلن أحمد (خروج ياسم بعد حتسن
حالتها الصـحية نسبيـا عقب خضوعها
جلــراحــة دقــيـــقــة قــبل أســـابــيع).وأكــد
الــعــوضي ان (يــاســمــ ســتــســتــكــمل
ـنزل حتت إشراف طبي) عالجها في ا
مــتــمــنــيــا (اســتـرداد يــاســمــ لــكــامل
ـقبـلـة). وتـأتي عـافـيـتـهـا خالل الـفـتـرة ا
أزمة عبـدالعـزيز نـتيـجة مـشاكل صـحية
جاءت بعد محاوالت للحمل فدخلت في
غـيـبــوبـة بـعــد خـضـوعــهـا لـعــمـلـيـة

جـــــراحــــــيــــــة يـــــوم
ـاضي الـسـبت ا
مـــا إســــتـــدعى
وضـــــعــــــهـــــا
داخل غــرفــة
الــــعـــــنـــــايــــة

ركزة. ا

ريهانا 

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

ــوازنـة اجلــديـدة ـالــيـة عن خــطـة ا يــتــحـدث وزيــر ا
لـلــعــراق في الــعـام 2022 وسط تــوقــعـات بــنــشـوب
ان . صـراع جـديـد بـ الـكتـل السـيـاسـيـة في الـبـر
انات العالم وهذا الصراع ليس كمـا يحصل في بر
من اجل تـــفــضـــيل قـــطــاع انـــتــاجي او خـــدمي في
ـوازنـة  ــنـاسـبــة من ا احلـصـول عــلى احلـصص ا
وارد لكن من اجل تـسيير عجـلة التعيـينات وتدفق ا
من غـنـائم الـوزارات نـحـو األحـزاب والـشـخـصـيـات
ـلـوثـة مـنـذ الــتي يـرتـهن مـصـيــر الـعـراق بـأيـديــهم ا

سنوات. 
ــوازنـات الــعــراقـيــة تـشــبه (دخل) بــقـال يــبـيع كل ا
ال مواده الـيوم وفي الـيوم الثـاني يتصـرف برأس ا
اللـيم الــذي ال تـؤهـلـه ان يـعـيـد واليـبـقى له ســوى ا

بدد.  لء دكانه أو احياء رأسماله ا التسوق 
 كــيف ســـيــكــون احلـــال لــو رفع الــبـــنك األمــريــكي
الفيدرالي يده عن إيداع إيرادات النفط العراقي كل
شهـر ماذا سـيـحصل وأين سـيصـبح مـصيـر قيـمة
ـاذا ال نـسـمع ـنـاســبـة   الـديـنـار احملــلي. وبـهـذه ا
صــوت احـد دعـاة رفض وجــود الـقـوات االمــريـكـيـة
ـالـيـة بـيـد واشـنطن عـن طيب رافـضـا رهن الـثروة ا
خـاطـر? هل ألنَّ اجلـمـيع يـعـلم انَّ الـعـالم سـيـتـناهب
ة االيراد النفـطي العراقي حتت طائلـة الديون القد
ـصـالح والــتـعـويــضـات وعـنــدئـذ ســوف تـتـضــرر ا

الفئوية واحلزبية?. 
ـــعــنى الـــوطــني ــهم فـي مــنـــظــار ايــة مـــوازنــة بــا ا
االسـتـراتـيـجي ولـيس االسـتـهالكي اآلنـي الـفـئوي 

هو:
ـالي الى حـد اإللـغـاء والشـروع من تـقـلـيل الـعـجـز ا
الى ابـعـد درجة نقـطـة تـصـفـيـر العـجـز. وتـقـلـيص 
الصـرف على القـطاعات الـتي التعود بـتمويل جزئي
الـية. ثمّ زيادة االحتياطي لذاتهـا وتدوير قابلـياتها ا
ـركـزي لـيـبـلغ ضـعف مـوجـوداته في ـالـي لـلـبـنك ا ا
خالل سـقف زمني يـستنـد على الـتقدم في الـفقرات
التي سبقت ذلك. واخيراً الـتفكير اجلدي في انشاء
ـواجـهـة صـنــدوق سـيـادي جلــيل مـابـعــد الـنـفـط او 

صيرية الكبرى.  االزمات ا
ـوازنــة  هي مـجـرد صـورة سـوى ذلك  يــعـني ان ا

مكبرة لدخل البقّال التعيس.

طالب بالتمني وما نيل ا
ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

لست شاعراً أو متخصصاً باللغة العربية ولست
في مـعـرض تـفـسـيــر لـغـوي بـحت أو نـحـوي لـهـذا
الـبـيت الــشـهـيــر والـواسع الــتـداول في األحـاديث

والكتابات.
ـقـال ان اتـناول بـيت الـشـعر من أحاول في هـذا ا
جـانب سيـاسي وحتى اداري أو اقـتصـادي هذا
مـع االشـارة الى ان مــوضـوع بــيت الــشـعــر لـيس
بـعيـداً عن كـثـير مـن العـلـوم األخرى كـعـلم الـنفس

واالجتماع وغيرها في تطبيقاته.
لقـد كان الشاعـر موفقاً ودقيـقاً في اختيـاره لكلمة
الــتـمــني بـدالً من الــرجـاء لـيــعـبــر بـهـا عـن مـعـنى
ـســتـنــد الى االشــتـراطـات الـتــمـني بــعـيــنه غــيـر ا
ـرء غالـباً والعـزم والتـوكل والتي ال يـصل بـها ا
الى مـطــالـبه وال يـحـقق مـعـهـا أهـدافه. وفي شـطـر
كن البـيت الشعـري يعود الشـاعر ليـكمل بأنه ال 
أن تــؤخـذ الـدنـيــا وهـنـا عـبــر  بـكـلـمــة الـدنـيـا اال
بالـغـلـبـة بكل مـا تـعـنيه وتـسـتـلـزمه الغـلـبـة من قوة
الــعــلم واالقــتـــصــاد واالدارة والــتــنــظــيم والــعــدل
نـافـسـة الـشـريف في اجـواء الـبـيـئـة اإلنـسـانـية وا

النظيفة.
ان حتـرر الشـعـوب هو فـعل كـرامـة إنسـانـية وأن
بنـاء الـدول هـو فعل االجنـاز الـبـشري الـقـائم على
عـنـاصـره الــتي اشـرت الـيـهــا في مـعـرض الـقـوة.
وهكذا يبقى التحـرر فضفاضاً تعبث به الريح اذا
مـا ادارته عــقـول قــاحـلـة وقــلـوب قـاســيـة وكـروش
وفــروج شـهــوة ونـفــوس ضـعــيـفــة وعـمالء قــدمـوا
آخرتهم ليس بالضـرورة في معناها الديني فداءً

حلياتهم.
لقـد كان أمـيـر الشـعراء  أحـمـد شوقي يـعيش في
قــصـائــد ديــوانه إحـســاسـاً ســيــاسـيــاً في خـضم
صري وأمـته العربيـة التي إنتمى حراك الـشعب ا
الـيـهـا روحاً وثـقـافـة. ورغم مـا كـان يـقف علـيه من
ضــعف امــته اال أنه بـقـي مـتــفـائـالً عـازمــاً مـنــيـراً
البـنـاء شعـبه درب الهـدايـة الى اجملد والـعال ح

يكمل:
وما استعصى على قوم منال
اذا االقدام كان لهم ركابا

وبــهــذه األبــيـات صــدحت أم كــلــثــوم وهي تــلـهب
بطبـقات صـوتها الـرخيم مـشاعر مـستـمعيـها ويا
لـيـت كـذلك عــقـولـهـم ويـالـيت
كان اسم االغـنيـة سلـوا قلبي
وعـقلي بـدالً من سـلوا قـلبي

لوحده!
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{ واشـنـطن (أ ف ب)  –أعـلـنت
شــــركـــة فــــيـــرجـن غـــاالكــــتـــيك
لــلــســيــاحـة الــفــضــائــيــة الـتي
تسوّق لـرحالت تستـغرق بضع
دقائق في الـفضـاء طرح تـذاكر
ـسـتـقـبـلـيـة مـجددا لرحـالتهـا ا
للبـيع بسعـر يبدأ من  450 ألف
دوالر.  وقــــد بـــاعـت الـــشــــركـــة
التـابـعـة لـلـملـيـارديـر ريـتـشارد
برانسون الـذي شارك في رحلة
جتـريـبـيـة الـشـهـر الـفـائـت ب
عـــــامي  2005 و 2014 حـــــوالى
 600 تذكرة تـراوحت أسعار كل
منـهـا ب  200 ألف دوالر و250
ألــفـــا.  وقـــد أعـــلـــنت فـــيـــرجن
غــاالكـتــيك سـابــقــا أن الـتــذاكـر
ستـباع بـسعـر أعلى عـند إعادة

طرحها.
 وســــتـــقــــدم الـــشــــركــــة ثالثـــة
خيـارات: حجـز مقـعد واحد أو
مــجـمــوعــة مــقــاعـد لألزواج أو
األصـدقــاء أو أفـراد األسـرة أو
ــركـبـة. ـقــاعـد في ا شــراء كل ا
ركبـة الستيـعاب ما وصُمـمت ا
يصل إلى ستة ركاب باإلضافة
إلى الـــطـــيــارَين لـــكن الـــطــراز
ــســتـخــدم في الــوقت احلـالي ا
يـــحــــمل أربــــعــــة ركـــاب فــــقط.
وقــالت فــيـرجـن جـاالكــتــيك في
بــيـــان أصــدرته بــالـــتــزامن مع
نــتــائـجــهـا الــفـصــلـيــة سـتــبـدأ
أسـعــار هـذه الـعـروض من 450
ألف دوالر لــلـمـقــعـد.  وأضـافت
ـبـيـعـات فـي الـبـداية سـتـكـون ا

مفـتوحـة للـمدرجـ على قـائمة
لألشــــــخــــــاص الـــــذيـن أبـــــدوا
اهــتــمــامــهم بــصــورة مــبــكـرة.
ـدرج على وسيـكون لـهؤالء ا
قـائــمـة االنــتــظـار األولــويـة في
شـراء الــتـذاكــر عـلى أن تُــفـتح
قائمة انتظار جديدة قريبا على
مـــوقع الــشـــركــة اإللــكـــتــروني
بــــحــــسـب مــــا أكــــد الــــرئــــيس
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة مــايــكل
كـولـغالزيـيه خالل مـؤتـمـر عـبر

الهاتف.
 وفصّل رئيس فيرجن غاالكتيك
ستـقبـلية إذ جدول الـرحالت ا
قرر إجراء رحلة جتريبية من ا
جديدة مع التـركيز على عرض
الــــبـــحـث الـــعــــلـــمـي نـــهــــايـــة
أيلول/سبـتمبر مع سالح اجلو

اإليطالي.
 وبـعــد فـتـرة حتــسـيــنـات عـلى
الطائرة احلاملة ستُحدد رحلة

أخرى بطاقم كامل.
ـقرر تسـيير وفي النـهاية من ا
أول رحلة طيـران جتارية لرواد
فـضـاء من الـقـطـاع اخلـاص في
نـهـايـة الـربع الـثـالث عـام 2022
وفق كـولـغالزيـيه. وقـبال أعـلن
بــدء تــســيــيــر رحالت جتــاريــة
منـتظـمة في أوائل الـعام 2022.
في  11 تــمـــوز/يــولـــيــو وصل
ريتشارد برانسون إلى الفضاء
ضمن رحلـة تقل ثالثـة موظف
آخــرين في الــشـركـة مـن قـاعـدة
في صــحــراء نــيـو مــكــســيــكـو.

سـتـريت جورنـال قـد تـطـرّقـتا في
ــاضـي إلى مــآدب أيـــار/مــايـــو ا
الـعـشـاء تـلك الـتي كـانت مـوضع
مــــســـــاءلـــــة من مـــــجـــــلس إدارة
مايـكروسوفت وأثـارت خالفا مع

زوجته ميالندا قبل طالقهما.

مــــلــــيـــارات الــــدوالرات بــــفـــضل
شاريع خيرية في خدمة معارفه 
الصحة العامة مؤكّدا أنه عندما
تـــبـــيّن أن هـــذه الـــتـــعــهـــدات لن
تـتبـلـور انتـهت الـعالقـة. وكانت
ز ووول صحـيفـتـا نيـويورك تـا

{ واشـنـطن (أ ف ب)  –أقـّر بـيل
غـــيــــتس مــــؤسس مــــجـــمــــوعـــة
مايـكروسـوفت بأنه ارتـكب خطأ
فــادحـا عــنـدمــا عــقـد لــقـاءات مع
جــيـفــري إبـســتـ رجل األعــمـال
ـــتّــــهم بـــاســــتـــغـالل عـــشـــرات ا
الـــفــتـــيـــات جـــنـــســـيـــا في دوره
الفاخرة قـبل أن ينتحـر شنقا في
زنـزانتـه في آب/أغـسطس 2019.
وقال بـيل غيـتس في تـصريـحات
لــقـنــاة سي ان ان إنه كــان خــطـأ
فــــادحـــا أن أمـــضي وقــــتـــا مـــعه
وأعطيه مصداقية بوجودي معه.
وأكد غيتس أنه اجتـمع بإبست
في سـياق حـمـلـته جلـمع األموال

ألنشطة خيرية.
وأوضح بـــيـل غــيـــتـس تــنـــاولت
العشاء مـعه مرّات عدّة على أمل
أن يـــفـي بــوعـــوده بـــشـــأن مـــنح

في آذار/مـارس إلى الـتـمـايـز في
هـذه الـســوق قـيـد االزدهـار الـتي
يـهـيمن عـلـيـهـا عمـالـقـة من قـبيل
نــتــفــلــيــكس وديــزنـي+ وأمـازون
بــــرا الــــبـــــاحــــثـــــة دومــــا عن

محتويات جديدة.
وقـــال كـــريـس مـــاكـــارثي رئـــيس
مجموعـة ام تي في إنترتـاينمنت
في بــيــان إن تــقـد مــحــتــويـات
جــــديـــدة مع أصــــحـــاب مـــواهب
كـبــيـرة من أمـثــال مـات (سـتـون)
وتـراي (بــاركــر) يـنــدرج في قـلب
استراتيجيتنا لتنمية باراماونت

بالس.
ويـــشــمل الـــعــقــد أيـــضــا إنــتــاج
مـــواسـم جـــديـــدة من مـــســـلـــسل
الـتــحـريك سـاوث بــارك حلـسـاب
قــنــاة كــومــيــدي ســنــتـرال حــتّى

العام 2027.

{ لــــوس اجنــــلــــيس (أ ف ب) –
ــســلــسل الــهـزلي أبــرم مــؤلــفـا ا
سـاوث بــارك عـقــدا مـالــيـا طـائال
إلنتاج  14فيلما يُـبثّ على منصّة
البثّ الـتدّفقـي باراماونت بالس
في صفقـة تقدّم دلـيل جديدا على
شـره هــولـيـوود إلى احملــتـويـات

اجلديدة.
ولــم تـــــــــــــــكـــــــــــــــشـف ام تــي فـي
ملوكة إنترتاينمنت سـتوديوز ا
كــــــمـــــا بـــــارامـــــاونت بـالس من
مجموعة فياكوم سي بي اس عن
قــيــمــة هــذه الــصــفــقــة غــيــر أن
بـلومـبـرغ نـيـوز قدّرتـهـا بـحوالى
 900مـلــيـون دوالر مــا يـجـعــلـهـا
إحدى أكـبـر الصـفـقات في مـجال

التلفزيون.
وتـسـعـى مـنـصّـة الــبثّ الـتـدّفـقي
بــارامـاونـت بالس الــتي أطــلـقت
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بـــــحـــــسب مـــــا اعـــــتـــــبـــــر مـــــركــــز
وقـراطيـة والتكـنولـوجيا (سي الـد
ركز دي تـي). وقال غريغ جنيم من ا
فـي رسـالة لـوكـالـة فـرانـس برس إن
آبـل تـسـتـعـيض عن نـظـام الـرسـائل
ــشـفّــرة من الـبـدايــة إلى الـنــهـايـة ا
بـبـنيـة أساسـيـة للـمراقـبـة والرقـابة
ســـتـــكـــون عـــرضـــة لالنـــتـــهـــاكـــات
واالنـــحــرافــات لــيـس في الــواليــات
ـــتــحـــدة فــحـــسب بل فـي أنــحــاء ا

العالم أجمع.

يُـسـتـغلّ فيـهـا األطـفال جـنـسـيا من
خالل تـنـبيـهـهم من هـذه احملتـويات
اإلشــكـالـيـة. وسـتـوفَّـر هـذه األدوات
اجلـديدة بالتدريج خالل التحديثات
ـقـبـلة ألنـظـمـة الـتشـغـيل اخلـاصة ا
بــهــواتف آي فــون وأجـهــزة آي بـاد
وسـاعـات آي ووتش وحـواسيب آي
ـتـحـدة. وتـشكّل مـاك في الـواليـات ا
هـذه الـتـغـيـيـرات ابـتـعـادا يـستـحقّ
الــذكـــر عن بــروتــوكــوالت الــســريــة
واألمـن الـســائــدة مــنــذ زمن طــويل

عـائلي. وعـندمـا تُرصد صـور مبـيّنة
لـهكـذا أفعـال يتمّ الـتشـويش علـيها
وتـوجّه إلى الطـفل رسائل حتـذيرية
طاف قـبل أن يتسـنّى له في نهـاية ا
ـكن لألهل فـتــحـهـا أو إرسـالـهـا. و
أن يــخـتــاروا أن تـوجّه لــهم رسـائل
عــنــدمــا يــتــلـقّـى طــفـلــهم أو يــرسل
ــاثــلــة. وســتــدرّب أيــضــا صــورا 
ـسـاعـدة الـصـوتـيـة سـيـري خـدمـة ا
عــــلـى الــــتــــدخّل عــــنــــدمــــا يــــقــــوم
ــسـتــخــدمـون بــأبـحــاث عن صـور ا

مـبـاشـرا لـديـهـا إلى الـصـورة بـهـذه
الــطــريــقــة. وعـنــدمــا تــبــدو صـورة
ـوجـودة في سـجلّ مـشـابـهـة لـتـلك ا
ركز تتحقق آبل بنفسها من األمر ا
ــســـتــخــدم إن وتـــبــطـل حــســـاب ا
اقـتـضى األمـر ذلـك وترسـل تـقـريرا
إلـى ان سـي ام اي سي. وتـــــــنــــــوي
اجملـمـوعـة أيـضا أن تـمـسح الـصور
الـتي يـتمّ إرسـالـهـا أو تـلـقّـيـهـا عـبر
خـدمـتهـا للـدردشة آي مـيسـدج على
ربوطة باشتراك حسابات األطفال ا

الــذين يـسـتـخـدمـون أدوات تـواصل
الســـتــغاللــهم فـــضال عن احلــدّ من
انـتـشـار احملـتـويـات اإلبـاحـيـة التي
يُــســتــغل فــيــهــا األطــفــال. وبــغــيــة
حتــقــيق هـذا الــغــرض تـعــتـزم آبل
االسـتعانـة بأدوات تشفـير للـمقارنة
بـ الـصور احملـمّلـة عـلى خادومـها
ـودعـة في الـسجلّ آي كـالود وتلك ا
ركـز الوطـني لألطفال الـذي يديـره ا
ـستغلّ (ان سي ام اي ـغيّب وا ا
سـي). وتـؤكّـد اجملـمـوعـة أن ال نـفـاذ

{ نـيـويورك (أ ف ب)  –كـشـفت آبل
اخلــمـيس عـن أدوات جـديـدة تــتـيح
رصـد الـصور ذات الـطابع اجلـنسي
الــتي تــطـال أطــفـاال بــشــكل أفـضل
عــلى هــواتف آي فــون وأجــهـزة آي
بـاد وخـادوم آي كالود في الـواليات
دافـع ـتحـدة ما أثـار مخـاوف ا ا

عـن اخلـصــوصــيـة عــلى اإلنــتـرنت.
وأوضـحت اجملـموعـة عـلى مـوقعـها
ـســاعــدة عـلى اإللــكــتـروني نــريــد ا
ـتـربصـ بهم حـمـاية األطـفال من ا
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الـغابة) وهـذا أمر مزعج. وتـسببت
هـــذه االتـــهـــامـــات بـــإحـــراج لـــدى
الـسلطات. ويسمح القانون احمللي
بــــالـــــتــــجــــول من دون مـالبس في
األمـاكن الـعـامـة في إنكـلـتـرا إذا ما
كـان هذا السـلوك ال يصـنَّف صادقا

أو مسيئا.
لكية حلماية وأوضحت اجلمعية ا
ـوقع عـبر ـسـؤولـة عن ا الـطـيـور ا
ز أن التـعري غير صـحيفـة ذي تا
ـنـطــقـة لــكـنه يـظل مــسـتـحـب في ا
ا ُيـحـافظ عـلى احـترام مـقـبـوال طـا

. سلوك مع

الـغـابـة مـنـذ أن قـابـلت رجال عـاريا
يستمتع بوقته في األدغال.

ويـنـتقـد الـرجل الـترحـيب الـرسمي
الـضمـني بأتـباع مـذهب العراة من
خـالل الفـتـات تــدعـوهم إلى ارتـداء
مـالبــــســـــهم عـــــنــــد الـــــعــــودة إلى
ســـيـــارتــــهم. وقـــال ال حـــاجـــة إلى
البس ال الـــتــجـــول عــاريـــاً إذ إن ا

تمنعك من االستمتاع بالغابة.
وكـــتـــبـت إحـــدى مـــســـتـــخـــدمـــات
اإلنـتــرنت عـلى صـفـحـة الـعـريـضـة
مــنـذ حــزيـران/يــونـيـو 2020  ثــمـة
كـــثـــيـــر من الـــرجـــال الـــعـــراة (في

الـشخـصية األسـطوريـة من القرون
ــــطــــارد من شــــريف الــــوســــطـى ا

نوتنغهام.
كان أيـضا بشعـبية لدى ويـحظى ا
أتــبـاع مـذهب الــعـري وهـو أمـر ال
يـــرضي روبــرت روبــنــســون الــذي
أطـلق عـريـضـة إلـكـتـرونـيـة تـطالب

السلطات بالتدخل.
ـنطـقة في قـيم في ا وقـال الـرجل ا
هـذه العـريضـة في اآلونـة األخيرة
يسير العراة أحيانا في مجموعات
تــصل إلى  12 رجـال مــضــيــفـا إن
زوجــــته تـــوقــــفت عن الــــركض في

{ لــنـدن (أ ف ب)  –بــعــدمــا كـانت
مـرتعا لروبن هود كـان يسرق فيها
ـسـاعدة الـفـقراء بـحسب األغـنـياء 
األسـاطيـر باتت غابـة شيروود في
وسط إنـكلترا تستقطب أفواجا من
الــــزوار الـــــعــــراة أتــــبــــاع مــــذهب
الــطـــبــيــعــة لــدرجــة أثــارت ســخط

البعض.
ويــتــوافــد ســيــاح كــثــر عــلى هــذه
ـنـظـر الــغـابـات كل عــام لـلـتـمــتع 
أشـجـار البـلوط الـتي تُعـد من أقدم
األشـجار في أوروبـا والغوص في
أجــــواء مـــــغــــامــــرات روبن هــــود
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{ باريس (أ ف ب)  –ليس االرتياب
مـن الـــتـــلــــقـــيح أو حــــتى الـــرفض
الـقاطع له من فئة من الـسكان وليد
وبـــاء كــوفـــيــد - ?19بـل هــو بـــقِــدَم
الــلـقــاحـات بــذاتـهــا عـلى حــدّ قـول
مــؤرّخ الـشــؤون الـصــحـيـة بــاتـريك
زيـلبـرمان. كان اجلـدري طوال قرون
مـرضـا فيـروسيـا قـويّا قـبل القـضاء
عـلـيـه سـنة  1980بـفـضل الـتـطـعـيم.
وفـي الـعام 1796  خــطـرت عـلى بـال
طـبـيب بريـطانـي هو إدوارد جـينـير
فـكرة تلقيح طفل بـجرعة حميدة من
ـناعي. وقد ـرض لتـعزيز تـفاعله ا ا
أتى هـذا األسلوب بـثماره لـكنه أثار
مـنذ البداية ارتيابا ومخاوف. وكان
أســلـوب تــلـقــيح مــسـتــمـدّ من واقع
الـتـجـربة قـائـمـا قبل الـتـجـارب على

ويـــضـــيـف في أبـــورمـــا (…) نـــحن
بـعيـدون قلـيال عن احلضـارة نحن
في حـقـبة مـا قبل الـتاريخ ونـعيش

في ذلك العصر.

ــــزيــــد (من الــــنـــقــــوش). في ذلك ا
الــــــوقت كــــــان هــــــذا الـــــنــــــوع من
احلــيـوانـات يـعـيش هــنـا. حـيـنـهـا

كانت الغابات تغطي جيبوتي.

أجـــنــاس عــدة بـــيــنــهـــا الــزرافــات
والنعام واألبقار.

وقـد حــفـر الـبـشـر مـا قـبل الـتـاريخ
بـــحـــجـــر الـــصـــوان مـــشـــاهـــد من
يــومــيــاتــهم وثــقـوا فــيــهــا الــبـدء
ــواشي واالضــطــرابـات بــرعــايـة ا
ـناخيـة الكبـيرة. هذه احلـيوانات ا
الــبــريـة وهي من أبــرز الــكـائــنـات
زروعة الـتي تعـيش في السهـوب ا
بــاألشــجــار لم تــعــد مـوجــودة في
جـيبـوتي البـلد الـصحـراوي حيث
ـساحـات اخلـضراء يـاه وا تـنـدر ا

. منذ آالف السن
ويــوضح عـمــر مـحــمـد كــامل وهـو
ـنـطـقة مـرشـد سـيـاحي شـاب مـن ا
ـكن وصف (أبورمـا) اليوم بـأنها
مـقـبرة إذا جـاز الـتعـبـير إذ يـوجد

{ أبــورمــا (جـيــبـوتي) (أ ف ب) –
لــلـوهـلــة األولى يـخـيل لــلـمـرء أنه
أمـام تـلـة سـوداء عـاديـة مـؤلـفة من
كــتل بــازلت حتت أشــعــة الــشـمس
احلــارقــة… إلى أن تــظــهــر نــقـوش
لـزرافات ونـعام وظـباء حُـفرت على
ـــوقع الــضــخم قــبل مــا صــخــور ا

يصل إلى سبعة آالف عام.
تُـصنف أبورمـا في شمال جـيبوتي
مـن أهم مـواقع الـفن الـصخـري في
مــنـطـقــة الـقـرن اإلفـريــقي الـزاخـرة
بـالتراث االثـري وتُعرف بأنـها مهد

البشرية.
ــــــســـــافـــــة تــــــقـــــرب مـن ثالثـــــة و
ـكن رؤيــة حـوالى كــيـلــومـتــرات 
 900 لــوح تــظـهــر عــلــيـهــا نــقـوش
مـخـتلـفـة لصـياديـن وحيـوانات من
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لـألطــــفــــال في 1853. وقـــــد أثــــارت
إلــزامـيــة الـتــطـعــيم هـذه مــعـارضـة

شرسة.
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اجلـــدري وهـــو كـــان بــدوره مـــحطّ
جـدل مـحـمـوم في أوروبـا فـي الـقرن
الــثـــامن عــشــر. بـــات الــلــقــاح ضــدّ
اجلــدري فـي بــريــطــانـــيــا إلــزامــيــا
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