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رأى اخلــبــيـــر الــقــانــوني طــارق
حرب  ان العـراق شـهـد حتوالت
عـاصــفـة تــسـتـوجـب من اعـضـاء
ـــان قــبـل انــتـــهــاء الــدورة الـــبــر
الـنيـابـيـة احلـالـية  اصـدار عـفو
عـام جديـد واسع الـشـمـول. وقال
حـرب فـي بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امس ان (إصدار قانـون عفو عام
ضــــرورة تـــكــــمن فـي أن مـــراحل
اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة وحـربـية
انقضت في تاريخ العراق توجب
إصـــدار الــقــانـــون قــبل انـــتــهــاء
الــدورة الـــنــيـــابــيـــة احلــالـــيــة)
وأضاف ان (هـذا مـا درجت عـليه
ـرحـلة جمـيع الـدول الـتي مرت 
ا مر حتى ولو كانت أقل وطأة 
به الـــعــراق من حتـــول ســيــاسي
واجتـمـاعي واقـتصـادي قـبل عام
 2003ومـــا بـــعــدهـــا فـــضالً عن
حتــــقـــيق الـــنـــصــــر عـــلى داعش
وانــتــهــاء الــفــتـنــة الــطــائــفــيـة 
تـتطـلب فـتح صـفحـة جـديـدة ب

جميع أبناء الشعب) مشيرا الى
ــــــراحل تــــــوجب ان (كـل هـــــذه ا
سرعـة إصدار الـعفـو العـام ولنا
في طـــالــبــان عــبـــرة حــيث دعت
ا فـيهم رئيس وظفـ  جميـع ا
اجلمـهوريـة السـابق للـعودة الى
وظائـفهم) مضـيفـا (أما مـا يقال
بـأن هـنـاك قــانـون عـفـو قـد صـدر
سابقاً اقول نعم   لكن لو دققنا
في أحـكـام قــانـوني الـعـفـو األول
رقم  19لعام  2008و الثاني رقم
  27لعام  2016والعـفـو اخلاص
الـذي صــدر عـام  2019لـوجــدنـا
ـئـة من شـمـول أقل من عـشـرة بـا
ــكن قـبـوله احملـكــومـ وهـذا ال
ألن معاييـر العفو الـدولية هو أن
ئة يشمل العفو على االقل  90با
ـئـة كـمـا حـصل ولـيس عـشـرة بـا
) مبـينا بقراري الـعفو الـسابق
ان (احـــــكــــام الـــــعـــــفـــــو جــــاءت
مـتـضـاربـة مـتـنـاقـضـة شـحـيـحـة
وبـــخــيــلـــة تــكــثـــر من الــشــروط
والـــقــيـــود الــتي جتـــعل الـــعــفــو
ضـــيـــقــــاً لـــذلـك كـــانت نــــســـبـــة

ـشــمـولـ بـالــعـفـو ال تـذكـر وال ا
كن أن نسـميهمـا بالعـفو العام
إال كــمن يــســمي األعــور صـاحب
العـ الـزرقاء واألطـرش سـميـعاً
ـيت حـيـاً) مـؤكـدا ان (الـعـفـو وا
الــعــام هــو مـهــمــة الــغــيـارى من
الـــنـــواب في أيـــامـــهم األخـــيــرة
فــتـحــريــره وكـتــابـتـه وتـشــريـعه
وإصـداره ال يــسـتـغــرق أكـثـر من
أســبــوع كــمــا حــدد ذلك الــنــظـام
ـان اجراء الـقراءة الداخـلي لـلبـر
االولـى وبـــعـــد يـــومـــ الـــقــراءة
الثانـية وبعـد أربعة أيـام القراءة
الثـالثـة ومن ثم التـصويت  فهل
يــتــولـى أصــحــاب الــشــأن ووالة
ــان االقـدام االمـور أعــضـاء الــبـر
عـلـى الـعـفــو لـتـذكــر هـذه الـدورة
أثرة انية بهذه الفضيلة وا البر
وهي الـــعــــفـــو الـــعـــام الــــقـــلـــيل
االســــــتــــــثــــــنـــــــاءات والــــــواسع
الـشـمــول?). ويـؤكـد مـراقـبـون ان
الــعـراق بــحـاجــة الى عـفــو عـام
يـعالج هـذه الـقضـايـا لـكن اغلب
الـكــتل الـسـيــاسـيـة تــتـهـرب مـنه

مـــتــذرعـــة بــجـــمــهـــورهــا وكــأن
الـعـدالـة شــأن يـخـضع لـلـظـروف
واألمزجة. وقـالوا ان (الكـثير من
احملــــاكـــمـــات خـالل الـــســـنـــوات
اضية اثارت لغطاً واسعاً دفع ا
ـتحـدة في مـجال محـقـقي األ ا
الـــتــعــذيب والـــقــتل الــتـــعــســفي
وحــمــايــة حــقــوق اإلنـســان إلى
اصدار تعليق شديد حيث أكدوا
وجب من خالله أن احملاكـمـات 
قانـون مـكافـحـة االرهاب اتـسمت
خالفات مقلـقة وغالبا ما حرم
ــتـهــمـون من أبــسط حــقـهم في ا
احلصول على دفاع مناسب ولم
يـــتم الـــتــحـــقــيق فـي مــزاعـــمــهم
بـــالــتــعـــرض لــلــتـــعــذيب وســوء
ــعــامــلـة أثــنــاء االســتــجـواب) ا
الفـتــ الى ان (مـا زال مــوضـوع
اصـــــدار أحــــــكــــــام اإلعــــــدام في
الـعـراق يشـكل قـضـيـة جـوهـرية
ــــنــــاســــبـــات في كــــثــــيــــر مـن  ا
واألوســاط بـــيـــنـــمــا تـــســـتـــمــر
الـــــســـــلـــــطـــــات في جتـــــاهـل كل
النـداءات الدولـية واحملـليـة التي

تـطالب بـوقـفهـا واعـادة محـاكـمة
تهم الذين تنتزع االعترافات ا
مـنـهم حتت الـتـعـذيب وبـدواعي
انتقامية او االعتماد على شهادة
اخملبـر السري الـذي قرر الـقضاء
إبطـال أكثـر من ألف مذكـرة إلقاء
قــبض عـــلى مـــتــهـــمـــ لــلـــحــد
الــقــضـايــا الــتي تــكــون بـدواعي

انتقامية). 

بــأســرهـا) مــؤكــدا ان (الــتـوازن
والـتعـافي الـذي يـشهـده الـعراق
أمــــران يـــــســــتـــــحــــقـــــان الــــدعم
واإلسنـاد). علـى صعـيد مـتصل 
اسـتـقـبل رئـيس مـجـلس الـنـواب
مـــحــــمــــد احلــــلــــبـــوسـي وزيـــر
الـداخــلـيــة الـســعـودي  وبـحــثـا
الــعالقــات ومــجـاالت الــتــنــسـيق
. شـترك بـ الـبلـدين الشـقيـق ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (الـلـقـاء اسـتـعـرض الـعالقـات
والتعاون بـ البلدين في اجملال
األمـــني وإدامـــة الـــتــنـــســـيق في
اجملــــــــاالت كــــــــافــــــــة) وشــــــــدد
احللبوسي عـلى (أهميةَ اإلسراع
في تـــنـــفــيـــذ االتـــفـــاقـــيـــات بــ
الـبــلـدين ودعم الــعـراق من أجل
حتــقـيق األمن واالســتــقـرار). من
جـانـبه  اعــرب وزيـر الــداخـلــيـة
ـــمــلـــكــة الـــســـعــودي عـن (دعم ا
ـــلك لـــلــــعـــراق وبـــتـــوجـــيهٍ من ا
ســلــمـان بـن عـبــد الــعــزيـز وولي
العهد محمد بن سلمان من أجل

حتــقـــيق االســتـــقــرار). وصل بن
سعود إلى بـغداد امس في زيارة
ـلـفـات رسـمـيـة يــبـحث خاللـهـا ا
ـــــشــــــتـــــركــــــة مع األمــــــنـــــيــــــة ا
الـعـراق.والـتـقى وزيـر الـداخـلـيـة
ي نظيه الـسعودي عثمـان الغـا
وعـقدا فـور وصولـه الى بـغداد  
لـفـات األميـنة اجتـمـاعاً لـبـحث ا
ــشـتــركــة في مــا يـتــعــلق بـأمن ا
احلــــدود ومـــكــــافـــحــــة اإلرهـــاب
واخملـدرات وتـنــسـيق الـعالقـات
أعـــلن . الى ذلك   بـ الــوزارتـ
مساعـد وزير اخلارجـية اإليراني
عـــلـي رضـــا عـــنـــايـــتي ان بالده
والسـعـودية أجـريـا ثالث جوالت
مـن احلـــــوار في بـــــغـــــداد.وقــــال
عـــنــايـــتي في تـــصــريح امس ان
(إطالق محـادثـات مع الـسعـودية
كــان قـرارا مــبـدئــيــا من الـقــيـادة

اإليرانية) 
مـؤكدا ان (الـطـرفـ أجـريا ثالث
جـــوالت من احلـــوار في بـــغــداد
وأن انـــعــقــاد اجلــولـــة الــرابــعــة
نـاسب لـكال مـرتـبط بـالـتـوقيـت ا
) ولــــــــفـت الى ان اجلــــــانـــــبـــــ
(السعـودية جـادة في محادثـاتها
مع إيران ولم يكن لـدى اجلانب

شروط مـسبـقـة لبـدء التـفاوض)
وتـابع ان (إيـران رحـبت بـجـهـود
الـعــراق الـرامـيـة إلى اســتـئـنـاف
احلــوار بــيــنــهــا والــســعــوديـة)
مــبــيــنــا ان (حــكــومــة طــهــران ال
تعتقد أنها في حاجة إلى وسيط
لـــــلــــــتـــــواصـل مع الــــــريـــــاض)
واسـتـطرد بـالـقـول ان (الـدولـت
قـادرتــا عـلى الـتــواصل مـبـاشـرة
وإثـــارة أي مـــســائل بـــيـــنــهـــمــا
واحلوار يتألف دائـما من جزئ
أولــهــمــا جتــاوز ســوء الــتـفــاهم
وتـــخـــفـــيـف الـــتـــوتـــرات وإزالــة
الـــعـــوائق الـــقــائـــمـــة والـــثــاني
تـــوســـيع الـــتـــعـــاون وفـــتح ألف
أوسع لـــتــحـــقــيـق األهــداف ولم
يـكن لـديـنــا مع الـسـعـوديـة حـتى

اآلن أي مشاكل). 

وتماثل  18737مريـضا للـشفاء
خالل الـــيـــوم األخــيـــر مـــقــابل
 18690مــــريــــضــــا فـي الــــيـــوم

السابق).
 وتـســبب تـفـشي وبـاء كـورونـا
فـي وفـــــاة  4مالي و 553ألف
شخص حول الـعالم حتى اآلن
فـيــمـا بــلغ إجــمـالي اإلصــابـات
مــنــذ بــدء تــفــشي الــوبــاء 220

مليون إصابة.
ــتــحـدة وتــصـدرت الــواليــات ا
األمـريـكـيـة قائـمـة الـدول األكـثر
تضـررا من حيث عدد الـوفيات
جــراء تـــفــشي كـــورونــا حــيث
حصـد فيهـا الوبـاء أرواح نحو
 658ألف شــــخص وســــجــــلت
حتى اآلن حوالي  39.9 ملـيون
إصابة ومن ثم تلتـها البرازيل
بـتـسـجيل  582670 حـالـة وفاة
وأكثر من  20.8 ملـيون إصـابة
وحل بـعـدها الـهـند بـنـحو 440
ألف حالـة وفاة وأكـثر من 32.9
ـكسيـك بنحو ملـيون إصابة وا
 261496حــــــالــــــة وفــــــاة و3.4
مـليـون إصابـة و الـبيـرو بأكـثر
من  198ألف حـالة وفـاة ونـحو

 3.4مليون إصابة. 

بـكـورونا تـراجـعا في الـبـحرين
ئة ووصلت حاليا إلى ثالثة با
من ذروتـهـا حـيث يـتم تـسـجيل
ـتوسط  95إصابـة جـديدة في ا

يوميا.
سجلة وبلغ إجمالي احلـاالت ا
في البـحرين مـنذ بدء اجلـائحة
ووصـــلت اكـــثــر من   272الف 
ـرتـبطـة بـالفـايروس الـوفـيات ا
.388وأعـــطت الــبـــحــرين إلى 1
نــحــو  2.5مــلــيـــون جــرعــة من
لـقـاحـات كـورونـا حـتى اآلن أي
مــا يــكــفي لــتــطــعــيـم نــحـو 76
ئة من سكانها البالغ عددهم با
 1.7مــلـيــون نــسـمــة. وســجـلت
وزارة الصحة الروسية 18780
إصـــابــــة جـــديـــدة و 796وفـــاة
ـاضية مقابل خالل الساعات ا
 18856إصــابـة و 799وفـاة في

اليوم السابق.
وأفاد مـركز الـعمـليـات الروسي
ــكـافــحـة كــورونــا في تـقــريـره
الـــيـــومي بـــأن (إجـــمــالـي عــدد
ؤكـدة بكـورونا في اإلصابـات ا
روسيا منذ تفشي اجلائحة بلغ
سـتـة ماليـ و  993954حـالـة
وعدد الوفيات  186407حاالت

ـــضــاد جـــديـــدة من الـــلـــقـــاح ا
لـــكــورونـــا مـن انـــتـــاج شـــركــة
فايزر) وأضافت أنه ( توزيع
الــــصــــنـــــاديق بــــ اســــطــــول
الـبــرادات اخملـصـص لـنــقـلــهـا
حــيث انــطـلــقـت وبـوقـت واحـد
الى نـــــقـــــاط الـــــتـــــلـــــقـــــيح في
ـا فيها اقليم احملافظات كافة 

كردستان).
 ووافقت السـلطات البـحرينية
عــلى اسـتــخـدام جــرعــة ثـالــثـة
مـنــشـطــة من لـقــاح سـبــوتـنـيك
رة للـوقاية من كـورونا وهي ا
وافـقة األولى الـتي تتـم فيـهـا ا
عـلى جــرعـة ثـالــثـة من الــلـقـاح
الــروسي.وقـــال بـــيــان امس ان
(الــــفـــريـق الـــوطــــنـي الـــطــــبي
لــلـتــصــدي لــكــورونـا أعــلن عن
ن ــنـشــطــة  إتــاحــة اجلــرعــة ا
أكــمــلـوا ســتــة أشــهــر من أخـذ
اجلــرعـــة الـــثــانـــيـــة من لـــقــاح
ســبــوتـنــيك لــلــفــئــة الــعــمــريـة
الــبـالــغـة  18عــامــا فـمــا فـوق).
ووافــقت الــبــحــرين واإلمــارات
بـالـفـعـل عـلى جـرعـات مـنـشـطة

ثالثة من لقاح فايزر.
 وتــــشـــهــــد حــــاالت اإلصــــابـــة
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 4316 ســــجل الــــعــــراق امس 
اصـابـة بـكـورونـا وشـفاء 7415
حـالـة وبواقع  48وفـاة جـديدة.
ـوقف الوبـائي اليومي  واكد ا
الــذي اطــلــعت عــلــيه (الــزمـان)
امس ان (عـــدد الـــفـــحـــوصـــات
اخملتبرية التي اجرتها الوزارة
لـعــيــنــات مــشــتــبه اصــابــتــهـا
بـالفـايـروس بلـغت اكـثر من 28
الــــفـــا  حــــيـث  رصـــد 4316
اصـــابــة بـــكــورونــا فـي عــمــوم

احملافظات) 
واضـاف ان (الـشـفـاء بلغ 7415
حالة وبواقع  48وفاة جديدة)

واشــــار الى ان (اكــــثــــر من 21
الف شــــخص تـــلـــقى جـــرعـــات
ـــضـــاد في مـــراكـــز الـــلـــقـــاح ا
ـــنــتـــشـــرة بــبـــغــداد الــوزارة ا

واحملافظات).
 وأعــــلــــنـت وزارة الــــصــــحــــة
وصــول شــحـــنــات جــديــدة من
لــقـاح فـايـزر الـى بـغـداد.وقـالت
الشركة العامة لتسويق األدوية
ـسـتلـزمـات الـطبـيـة التـابـعة وا
للـوزارة انها (تـسلمت شـحنات
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ـانيـ في كال الـبلـدين على البـر
(الـعـمل من أجل تـسـهـيل عـمـلـية
التكامل الثنائي واإلقليمي التي
شرعت بها احلـكومتان الـعراقية
واألردنية) مبينـا ان (العراق مر
بــظــروف صــعــبـة وهــو اآلن في
ضي باجتاه مرحلة التـعافي وا
الـــــوضع الــــــطـــــبـــــيـــــعي الـــــذي
يـــســـتـــحـــقـه). من جـــانــــبه نـــقل
الــــعــــودات (حتـــيــــات الــــعـــاهل
االردني لرئيس مجلس الوزراء)
ـملـكة عـلى بناء مؤكـداً (حرص ا
أفـــضـل الـــعالقـــات مع الـــعـــراق
فضالً عن مـباركـته جناح مـؤتمر
بـغـداد للـتـعـاون والـشـراكـة الذي
احتضنه العراق مؤخراً) مشيدا
بـ(اخلـــطــوات الـــتي تــقـــوم بــهــا
احلـــكــومـــة الــعـــراقــيـــة بــاجتــاه
انــــتــــهـــــاج ســــيــــاســــة احلــــوار
والــتــهــدئـة لــضــمــان اســتــقـرار
ــنــطـقــة وكــذلك تــثــمـ األردن ا
لـدور الـعـراق في مـجـال مـحـاربة
ـنطـقة اإلرهاب الـذي يهـدد أمن ا
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حــسن مــنــديل قــرر مــحــافـظ بــابل
فــرض حـظــر شـامل لــلـتــجـوال في
نـاحية االسكـندرية باحملـافظة على
شاجرة التي أوقعت قتلى خـلفية ا
وجــــــرحى فـي ســــــوق الـــــقــــــريـــــة
الـــعــصــريــة وتـــطــورهــا إلى نــزاع
عشائري  فيه استخدام االسلحة
ـتوسـطة. وقـال مصدر اخلـفيـفة وا
ــــافـظ وجه بــــفــــرض حــــظـــر ان (ا
جتـــوال شـــامل في االســـكـــنـــدريــة
وحـتى اشـعـار آخـر بسـبب تـبـعات
حـــادثــة الـــقــتل الـــتي حـــدثت قــبل
). وأقـدم ثالثة مـتهـم على يـوم
قـتل شـقـيـقـ وجـرح ثالثـة آخرين
بـعـد حصـول مشـاجرة  عـلى محل
داخـل ســوق الــقـــريــة الــعـــصــريــة
بـناحية اإلسكـندرية في بابل .وقال
قـائـد شـرطة احملـافـظة الـلـواء علي
هالل الشمري في تصريح أمس ان
( احلـادث أسفـر عن مقـتل شقـيق
وإصـابة ثالثـة آخرين بواسـطة آلة
جـارحـة سكـ وهروب اجلـناة الى
جــــهـــة مـــجــــهـــولـــة) واضـــاف ان
(االجـــهـــزة االمــنـــيـــة اســتـــنـــفــرت
جـهودها وتمكنت من إلقاء القبض

ـتـهم بـعـمــلـيـة الـقـتل ومـعه عــلى ا
إثـــــنـــــ آخـــــريـن إشـــــتـــــركـــــا في
ــشـاجـرة). وفـكـكـت مـفـارز جـهـاز ا
االمــني الــوطـنـي سـبــعــة شـبــكـات
ــــعـــامالت مــــتـــهـــمــــة بـــتــــزويـــر ا
ستمسكات الرسمية في مناطق وا
مـــتــفــرقــة . وقــالـت خــلــيــة االعالم
االمــني في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (مـــــفـــــارز جــــــهـــــاز االمن
الــــوطـــنـي وبـــعــــد اســـتــــحـــصـــال
ـوافقات القـانونية في مـحافظات ا
بـــغــداد واالنـــبــار وبـــابل وكــربالء
والـديـوانيـة والبـصرة تـمـكنت من
الــقـاء الـقـبض عـلـى اخـطـر سـبـعـة
واطن شـبكاتٍ لتزوير معامالت ا
ومـسـتـمـسـكاتـهم الـرسـمـيـة مـقابل
اسـتحـصال مـبالغ مـاليـة تصل الى
آالف الـــدوالرات) مـــشـــيــرا الى ان
ـتـهـم ـفـارز ضـبـطت بحـوزة ا (ا
كـميات كـبيرة من الهـويات والكتب
الــرســمـيــة وبــطـاقــات الــكي كـارد
جـميعـها مزورة) وتـابع انه (جرى
تــدوين اقـوالــهم اصـولــيـاً بــعـدمـا
اعــتــرفـــوا بــارتــكــابــهم عــمــلــيــات
الــتـزويـر واحـالــتـهم الى اجلـهـات
الـــقــضـــائــيــة اخملـــتــصـــة التــخــاذ
االجراءات العادلة بحقهم).وكشفت

اجلــهـود مـبـذولـة لـضــبط الـعـجـلـة
أصـولـيا) وتـابع ان (مـفـارز مـكتب
مـــكـــافــحـــة إجــرام احلـــريـــة الــقت
ادة ٤٤٦ الـقبض على مـتهم وفق ا
لـقـيـامه بسـرقـة أموال ومـصـوغات
ذهــبـيـة من داخل دار سـكـني  و
اتـخـاذ االجراءات الـقـانونـيـة بحق
ـــتــهم أصـــولــيـــا لــيـــنــال جــزاءه ا
الــعـادل).وانــقـذت مــديـريــة الـدفـاع
الكـات الـطـبـية ـرضى وا ـدني ا ا
مـن حـــــريق طـــــال اســـــطـــــوانـــــات
االوكـسج داخل مستـشفى اهلية
ـديـريـة وسـط الـعـاصـمــة.وذكـرت ا
فـي بيان امس (فرق االطفاء انقذت
الكـات الطـبـية ـرضى وا وأخـلت ا
في مـسـتـشـفى الـتـاج االهـلـيـة بـعد
انــدالع حــريق طــال غـرفــة تــخـزين
اســطـوانــات االوكـسـجــ نـتــيـجـة
شيدة احتراق عدد من الكرفانات ا
مـن الـواح الــسـنــدويج بــنل سـريع
االشــتــعـال اخملــالــفـة لــتــعـلــيــمـات
الــسالمــة واالمــان). وافــاد مــصـدر
أمـــني بــانــدالع حـــريق في احــدى
الــشــقق الــقـريــبــة من فــنــدق بـابل
صدر ان ـنطـقة الـكرادة . وقـال ا
(حــريــقـا انــدلع في احــدى الــشـقق
الــقـــريــبــة من الــفـــنــدق اســفــر عن

مـصرع ثالثـة  اشخـاص في ما 
انــقــاذ االب واالم وشــقــيــقـتــ عن
طـريق االنـعـاش الرئـوي). وكـشفت
ــوانئ الــعـراق الــشــركـة الــعــامـة 
الــتــابـعــة لــوزارة الــنـقل عـن حـجم
االضـرار التي حلقت جراء احلريق
الــذي نــشب في احلــفـارة أم قــصـر
والــواقــفــة في مــنــطــقــة االنــتــظـار
ـيـنـاء) مـشـيـرا الـى (الـسـيـطرة بـا
عـلى احلـريـق  وأن االضرار كـانت
هندس دون بـاثاث غرفة رئـيس ا
تـسجيل اصابات). من جهة اخرى
ــنـافـذ احلـدوديـة احــبـطت هـيـئـة ا
مــحـــاولــة غش وتــهــريب  عــجالت
ـــوديل في مــنــفـــذ طــريــبــيل دون ا
احلـدودي. وقال بيان للهـيئة تلقته
(الـزمـان) امس ان (مالكـات الهـيـئة
احـبطت تـهريب ثـالثة عجالت دون

ـــوديل في مــنـــفــذ طـــريــبــيل   ا
الـــتالعب في أوراقــهـــا الــرســمــيــة
وأرقـــــام الــــشــــواصي) وتــــابع ان
نفذ في ام قصر ضبطت (مالكات ا
ثـالثــة حـــاويـــات مـــخـــالــفـــة داخل
احلــرم الـكــمـركي  وبــعـد الــكـشف
عـليها اتضح وجود مادة كيميائية
خـطـرة مـخـالـفـة لـشـروط وضوابط

االستيراد). 
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رئيس الوزراء
يلتقي في بغداد
وزير الداخلية
السعودي امس
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{ اوسلـو (أ ف ب) - أعلـنت الشـرطة الـنرويـجيـة أنهـا صادرت نـحو
مئـة قطـعة أثـرية يـطالب الـعراق بـاستـردادها تـعود إلى حـقبـة بالد ما
بـ الــنـهــرين كـانت مــوجـودة لــدى أحـد جـامــعي الـتــحف.وأوضـحت
ضبـوطات تـشمل "ما يُـعتقـد أنهـا ألواح علـيها الشـرطة في بيـان أن ا
كتـابة مسمارية" وهي تُعتبر أقدم طرق الكتابة في العالم إضافة إلى
ـا كان يـعرَف بـبالد ما بـ النـهرين أي الـعراق "قطع أثـرية أخـرى 
ـي".وصودرت هذه اليـوم تعـتبـر مهـمة للـتراث الـثقـافي التـاريخي الـعا
الـــقـــطع نـــتـــيـــجـــة تـــفـــتـــيش مـــنـــزل جـــامع حتف فـي جـــنـــوب شــرق
النـروج.وتشـكل هذه الـقطـع موضـوع طلب اسـترداد قـدمته الـسلـطات
دعية العامة ماريا باش العـراقية إلى وزارة الثقافة النروجيـة.واكدت ا
لوكـالة فرانس برس "الشروع في إجراءات االسترداد" لكنها اشارت
إلى أنهـا "تتطلب أوال تـكليف خـبراء حتديد مـصدر هذه القـطع وتأكيد
كـونـها اصـلـية" مـوضـحةً أن "عـلى الـسلـطـات العـراقـية إرفـاق طـلبـها
بالـوثائق" الالزمة.وأفادت بأن جامع التحف قدّم اعتراضاً على الطلب
ــشــتــبه به ولم يــتــعـرض الــعــراقي مــشــيـرة إلـى أن لـيـس له صــفـة ا
للـتوقيف.ويبدي مهـرّبو اآلثار اهتمامـاً كبيراً بالـعراق نظراً إلى تعاقب
ة عـلى أرضه حيث تـرك السـومريـون واآلشوريون احلضـارات القـد
والبـابليون آثاراً قيّمة.وكـشف مصدر حكومي عراقي أن تهريب اآلثار
يـدرّ األمـوال عـلى الــشـبـكـات اإلجـرامـيـة في الـعـراق حـيث زاد نـفـوذ
سـلـحـة وبـعضـهـا قـريب من إيـران.وعـمد تـنـظـيم الـدولة اجلـمـاعـات ا
اإلسالمــيـة خـالل سـيــطــرته عــلى مــسـاحــات شــاسـعــة من األراضي
الـعــراقـيـة بــ عـامي  2014و 2017إلـى تـدمــيــر عــشـرات الــكــنـوز
الــعـــائــدة إلى مـــا قــبل اإلسالم بـــاســتــخـــدام جــرافــات أو فــؤوس أو

متفجرات  لكنه جلأ أيضاً إلى تهريب اآلثار كمصدر تمويل.
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بـــحث رئـــيـس مــجـــلـس الــوزراء
مـــصــطــفـى الــكــاظـــمي مع وزيــر
الداخـليـة السـعودي عـبد الـعزيز
بن سـعـود الـتـعـاون االمنـي ب
بغداد والرياض.وذكر بيان تلقته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــكـــاظـــمي
استقبل في بغداد وزير الداخلية
ــرافق له  الــســعــودي والـوفــد ا
وجرى بحث التـعاون األمني ب
بـــغـــداد والــــريـــاض وأهــــمـــيـــة
تـطـويـره فـي مـخـتـلف اجملـاالت 
والســيـــمـــا مـــكـــافـــحـــة اإلرهــاب
وضــبـط احلــدود بــ الـــبــلــدين
فضالً عن تبادل اخلبرات األمنية
وكلّ مــا من شــأنه أن يــســهم في
حتقـيق أمن واستـقرار الـبلدين).
رئـيس كــمــا الــتــقى الــكـاظــمي  
مـــجــلـس الــنـــواب االردني عـــبــد
نعم العودات. وقال بيان تلقته ا
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــكـــاظـــمي
رحّب في مـسـتهـل اللـقـاء بـالـوفد
الـــــضــــيـف وأكـــــد عـــــلى عـــــمق
الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ الـعـراق
واألردن الـــتي وصـــلـت مـــؤخــراً
إلى مـسـتـوى عـالٍ من الـتـعاون)
ــلك عـــبــد الــله مــشـــيــداً بـ(دور ا
الــثـاني بن احلــسـ في تــنـمــيـة
هــذه الــعالقــات وقــد جتــلّى ذلك
في حــضــوره الــفـاعـل في الــقـمم
الــثـالثــيــة وفي مــؤتــمــر بــغــداد
للـتـعاون والـشـراكة) واشار الى
ان (تـوطيـد الـعالقـات بـ بـغداد
وعــمّـان يــنـعــكس إيــجـابــاً عـلى
ــنــطــقــة فــضالً عن اســتــقـــرار ا
حتقـيق الشراكـات السـتراتيـجية
واالقـتـصـاديـة) وحث الـكـاظـمي
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الصـندوق بتقديرنـا هي االلية التي ستـحافظ على نسبة
ــئـــة تــدفـع لــصـــنــدوق االجـــيــال عـــبــر من 3 الى 5 بـــا
استـثـمارات داخـلـية وخـارجـيـة تدار بـصـورة صحـيـحة
تــرتــبط بـالــســلـطــات الـعــلــيـا بــالـســلــطـتــ الـتــنــفـيــذيـة
اوالـتـشـريـعـيـة). الى ذلك  وافق مـجـلس الـوزراء عـلى
ـديرية الـعامة لـرعاية شؤون إضافـة تخصـيصات إلى ا
الناجيات اإليزيديات.وقالت األمانة العامة للمجلس  في
وافـقت على تـخصيص وزارة بـيان امس ان (احلكـومة 
ـديـريـة الـعـامـة لـرعـاية ـالـيـة  500مـلـيـون ديـنـار إلى ا ا
شؤون الـنـاجيـات اإليزيـديـات التـابـعة إلى وزارة الـعمل
والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة من احـتـيـاطي الـطـوار لـلـسـنة
ـادة خامـسا من الـيـة احلالـية اسـتنـاداً إلى أحـكام ا ا

وازنة).  قانون ا
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اطلق مـصرف الرافدين قروض جديدة للموظف بقيمة
ـصـرف في بـيان   50ملـيـون ديـنـار دون كـفيل. وقـال ا
مقـتضب تلـقته (الزمان) امس انـه (اطلق قروضا بـقيمة
 50مــلـيــونـا لـلــبـنــاء والـتـرمــيم لـلــمـوظــفـ بــدون كـفـيل
استر كارد). من جهة اخرى افصح مظهر وبضمانة ا
ـستـشـار االقـتصـادي لـرئـيس الوزراء ا محـمـد صـالح 
عن اقـــتــراح بـــدعم صـــنـــدوق االجــيـــال بـــعــد انـــتـــهــاء
الـتـعــويـضـات الـتي يــدفـعـهـا الـعــراق الى الـكـويت عـلى
خـلفـية الـغزو في .1990وقـال صالح في تـصريح امس
(اقتـرحنا ان يـكون تـمويل صنـدوق االجيـال بعد انـتهاء
تعـوضـيات حـرب الـكويـت التي سـتـنتـهي بـعد 6 اشـهر
من االن) واضـاف ان (حتـول مـبـالغ الـتـعـويضـات الى
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مـكـافحـة إجرام بـغـداد عن اعتـقال
مــتـهــمـ بــقـضــايـا ســرقـة عــجـلـة
ومــــصـــوغــــات ذهـــبــــيـــة. وذكـــرت

ــكــافــحــة في بــيــان امس إنه ( ا
تهمـ بسرقة عجلة اعـتقال احد ا
بـاالشتراك مع متهم آخر يسكن في
ــشـتــكـيــة وهـو ابن اخ نــفس دار ا
زوجــهـا) الفــتـا الى (تـدوين أقـوال
ــتـهــمـ وتــصــديـقــهـا قــضـائــيـا ا
ادة ٤٤٦ بـاالعـتـراف وفق احـكـام ا
مـن قــانـــون الـــعـــقــوبـــات والزالت
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موقعـة في العام  2009 تتضـمن نقل
ـــصـــري إلى لـــبــنـــان عـــبــر الــغـــاز ا
سـوريـا.وأعلـنت الـرئـاسـة اللـبـنـانـية
ــاضي تــبــلـغــهــا مــوافــقـة الــشــهــر ا

واشـنـطن عـلى مـسـاعـدة لـبـنـان عـلى
استـجرار الطـاقة الـكهربـائيـة والغاز
من مـــصــر واألردن مــروراً بـــســوريــا
فلبنان البلد الغارق منذ نحو عام

دمشق ومن ثمّ مشاركة حزب الله في
القتال إلى جـانب القوات احلـكومية.
واتــبع لــبـنــان رسـمــيـا مــبـدأ "الــنـأي
بـالــنـفس" عن حـرب ســوريـا. وحـافظ
الــبـلــدان عــلى عالقــات دبـلــومـاســيـة
بـيــنـهـمـا إال أن الـزيــارات الـرسـمـيـة
تـراجـعت إلى حــدّ كـبـيـر واقـتـصـرت
عـــــلى مــــبـــــادرات فــــرديــــة من وزراء
ـثلـون أحـزاباً حـليـفة وشخـصـيات 
لدمـشق على رأسـها حـزب الله الذي
يــدعــو إلى االنــفــتــاح الـرســمي عــلى
ســـوريــا األمــر الــذي تـــرفــضه قــوى

سياسية أخرى.
dGB  b Ë

وشــارك لــبــنــان في تــشــرين الــثــاني
ـاضي عبـر وفـد مـصغـر في مـؤتـمر ا
دعت الــيه روسـيــا في دمـشق لــبـحث
.وقــال مــصــدر في قــضــيــة الالجــئــ
وزارة الطاقة اللبنانية لفرانس برس
إن زيــارة الــســبت "تــنــدرج في إطــار
التأكد من قـدرة الدولة الـسورية على
ـشــروع" اسـتــجـرار الــغـاز الــسـيــر 
ــــصــــري عـــبــــر األردن ثم ســــوريـــا ا
وصـوالً إلى شمـال لـبـنـان.وأشار إلى
توقع "إعادة احياء" اتفاقية أنه من ا
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في انـهـيـار اقـتـصـادي غـيـر مـسـبوق
شلّ قدرته على استيـراد سلع حيوية
عـلى رأسـهـا الوقـود.ويـعـني الـتـعـهد
األمـيـركي عـمـلـيـاً مـوافـقـة واشـنـطن

{ دمشـق-(أ ف ب) - زار وفد وزاري
لبـناني أمس الـسبت دمـشق وفق ما
أفــادت وزارة االعـالم الــســـوريــة في
أول زيـارة رسـمـيــة حـكـومـيـة رفـيـعـة
ــســـتــوى إلى ســوريــا مــنــذ انــدالع ا
الــنــزاع قــبل عــشـر ســنــوات بــهـدف
بـحث اســتـجـرار الـطــاقـة والـغـاز من
مــصـر واألردن عــبـر ســوريـا.وأوردت
وزارة االعالم الــــســـوريــــة في دعـــوة
لـــلــصــحــافــيـــ في دمــشق أن وزيــر
ـقداد سـيـستـقبل اخلارجـيـة فيـصل ا
الـسـبت عـنـد الـسـاعة  10,30صـبـاحاً
( 07,30 بتوقيت غرينـتش) عند معبر
ـصـنع - جـديـدة يـابـوس احلـدودي ا
ــؤلف من نــائــبـة الــوفــد الـلــبــنـاني ا
رئـــيس حــكــومــة تـــصــريف األعــمــال
وزيرة الـدفـاع واخلارجـيـة زينـة عـكر
ـــالــيـــة غــازي وزني ووزيــر ووزيــر ا
ـديــر الـعـام ـون غــجـر وا الـطــاقـة ر
لـألمن الــــــعــــــام الـــــلــــــواء عــــــبـــــاس
ابـراهـيم.وسـيعـقـد الـطـرفـان لـقاء في
وزارة اخلارجية السورية.منذ اندالع
الـنــزاع في سـوريــا عـام 2011  طـغت
انـــقـــســـامــــات كـــبـــرى بـــ الـــقـــوى
السيـاسيـة في لبنـان إزاء العالقة مع
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رجع الديني اية الله العظمى محمد سعيد احلكيم الى شيعت جـموع غفيرة جثمان ا
ـحافظـة النـجف. ونعت مـراجع دينيـة وشخـصيات مثواه االخـير في مـقبـرة العائـلة 
بـارزة ودول  الراحل الـذي تـوفى اول امس في احد مـستـشـفيـات كربالء اثـر سكـتة
رجع الـديني االعلى علـي السيسـتاني بوفاة . وعزى ا قـلبية عن عـمر ناهز  85 عامـاً

احلكيم مؤكداً أن احلوزة في النجف خسرت أحد أعالمها وفقهائها البارزين.
وقـال السـيـسـتاني في نـص التـعـزية
(تــلــقــيت بــبـالـغ األسى واألسف نــبـأ
رحيل العالم الرباني فقيد أهل البيت
احلكـيم  وبـهـذا لـقد عـلـيهـم السـالم 
خسـرت احلـوزة العـلـميـة في الـنجف
بــفــقــده أحـــد أعالمــهــا وفـــقــهــائــهــا
الـبـارزين الـذي نـذر نـفـسه الـشـريـفة
ذهب وكـرس حياته لنصـرة الدين وا
ـبـاركـة خلـدمـة العـلم وأهـله وخـلف ا
ـكـانـة تـراثـا عـلـمـيـا جـلـيال يـحـظى 

سامية). 
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ـرجع بـشـيـر الـنـجـفي بـوفاة ونـعى ا
احلكـيم.وقال الـنـجفي في بـيان امس
(فجـعت األمـة اإلسالميـة وأتـباع أهل
الـبـيـت بـنـبـأ رحـيـل احلـكـيم عن هـذه
الـدنـيـا الـفـانـية إلـى الرفـيق األعـلى).
وودع رئـــيس حتـــالف قـــوى الـــدولــة
الــوطــنــيـة عــمــار احلـكــيم جــثــمـان
ـشـاعـر احلـزن نودع الـراحل.وقال (
ـرجع اجلــثـمـان الــطـاهـر لــفـقـيــدنـا ا
الكبـير). ونعت اسـرة ال بحر الـعلوم
بــالـنــجف في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)
ـرجع احلـكـيم الـذي يعـد من امس) ا
اعـالم اجلــامـــعـــة الـــنــجـــفـــيــة  ومن
اجملتـهدين الـعـظام من مـدرسة اتـباع
واضاف اهل الـبـيت عـلـيهـم السالم) 
ــرجع الـكــبـيـر بــنـبـوغه (لــقـد عـرف ا
ــــبــــكــــر في دراســــاته احلــــوزويــــة ا
وشـهدت مـجـالس الـنجف مـنـاقـشاته
ومباحثاته مع كبار الفقهاء والعلماء
الـتي اتـسـمت بـالـدقـة والـعـمق وقـوة
احلـــجــة) مـــشــيـــرا الى ان (الـــراحل
ـرجع مـحـمد تـتـلـمـذ عـلى يـد والـده ا
ــرجع يـوسف عـلـي احلـكـيـم وخـاله ا

بـوفـاة احلـكــيم. وقـال في بـيـان امس
(بــبـالغ احلــزن واألسى تـلــقـيــنـا نــبـأ
غفور له رجع الدــني الكبيـر ا وفاة ا
آيــة الــله الــعــظـمـى احلـكــم).  وعـزّى
ــــــقــــــراطي رئــــــيـس احلــــــزب الــــــد
الــكـردســتـانـي مـســعـود الــبـارزاني
رجـع الديـني أسـرة احلـكـيم بـوفـاة ا
مــحــمــد ســعــيــد احلــكــيم . وقــال في
تــعـزيـتـه (نـتـقــدم بـخــالص تـعــازيـنـا
ومــواســـاتــنــا إلى الـــعــالم اإلسالمي
ـراجع الــكـبـار وأســرة آل احلـكـيم وا
الكـرام نسـأل الله تـعالى أن يـلهـمهم
الــصــبــر والـــســلــوان وأن يـــتــغــمــد
ســمـاحــته بـواسـع رحـمــته ويـســكـنه
فـسيح جـنـاته). وقـدم رئيس حـكـومة
إقـلـيم كـردسـتـان مـسـرور الـبـارزاني
ـرجع احلكـيم.وقال التـعـازي بوفـاة ا

في بيـان امس (بـبـالغ احلزن واألسى
تـلـقيـنـا نـبـأ وفاة آيـة الـله الـعـظمى 
ـــصـــاب أتـــقـــدم بـــخـــالص وبـــهــذا ا
ـــواســـاة إلـى أســـرته الــــتـــعــــازي وا
ـــة ومــــقـــلـــديـه وأشـــاطـــرهم الـــكـــر
ولى العـلي القدير أحزانهم سـائالً ا
أن يـتـغـمـده بـواسع رحـمـته ويـدخـله
فــســـيح جــنــاته وأن يـــلــهم اجلــمــيع

الصبر والسلوان). 
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ونــــعى حـــزبـــا الـــدعـــوة االسالمـــيـــة
والـشـيـوعي الـعـراقي  الـراحل الـذي
ــنــيــة اول امس اثــر ســكــتـة وافــته ا
قلـبية مـفاجـئة. وعـزى رئيس حتالف
الفتح هادي العامري بوفاة احلكيم
ـــزيـــد من . وقـــال في بـــيـــان امس (
احلــزن واألسى تــلــقـيــنــا نــبــأ رحـيل

ــرجع الـــديـــني الــكـــبـــيــر ايـــة الــله ا
الـعـظـمى حـمـد سـعـيـد احلـكـيم). كـما
قـدم عـدد من الـوزراء الـتـعـازي السرة
ــولى ان يـتــغـمـده الـفــقــيـد  داعـ ا
بـــرحــــمــــته ويـــلــــهم ذويـه الـــصــــبـــر
والـــســــلـــوان. وعــــزت دول عـــربــــيـــة
واسالمــــيــــة واجــــنــــبــــيــــة بــــوفــــاة
احلكـيم.واعرب السـفيـر االيراني لدى
بغداد ايـرج مسـجدي عن حزن بالده
بتلقي هذا اخلبـر االليم بفقد احلكيم
تــاركــا خــلــفه إرثــا فــكــريـا وثــراء من
عـارف والـعلـوم.كمـا تـقدمت سـفارة ا
الـــســـعـــوديــة في بـــغـــداد (بـــخــالص
واسـاة لـلشـعب الـعراقي التـعـازي وا
رجع الديـني محمد الشقيق بـرحيل ا
سـعـيد احلـكـيم).وبـعث أمـيـر الـكويت
نواف األحـمد اجلـابر الـصبـاح برقـية

وكان احلكـيم وجـده محـسن احلـكيم 
من ابرز تالمذة شيخ الفقهاء اية الله
حــسـ احلــلي) وتـــابع الـــبـــيــان ان
(خـسارتـنـا كبـيـرة بفـقـدان هذا الـرمز
رجع الـكـبيـر الـذي كرس حـياته في ا
الــعــلـم واجلــهــاد وخــدمــة الــعــقــيـدة
). وأعــلن رئـيس ـ ومــواجـهــة الـظــا
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي احلـداد
الرسـمي يوم امس الـسبت  بـفاجـعة
رحــيل احلــكــيم. وقــال الــكـاظــمي في
بـيان امس (بـقـلـوب يعـتـصـرها األلم
وتلـوذ بـالرضـا والـقبـول بـقضـاء الله
جلّ وعال الـــذي ال رادّ له نـــنـــعى إلى
األمة اإلسالمـية وأبنـاء الشـعب كافة
رحـيل احلــكـيم). وقـد رئــيس مـجـلس
الـنواب مـحـمد احلـلـبوسي الـتـعازي
بـوفاة احلـكـيم. وقـال احلـلـبوسي في
ــزيـــد مـن احلــزن بـــيـــان امس انـه (
واألسى تلقينا نبأ وفاة رمز من رموز
الـنـجـف الـديـنـيـة وعــلم من أعالمـهـا
احلكـيم قدس سـرّه). كمـا عزى رئيس
اجلـــمـــهــوريـــة بــرهـم صــالح بـــوفــاة
احلـكـيم. وقــال صـالح في بـيـان امس
ـــزيــدٍ من الــتــســلــيم والــرضــا انه (
بقضـاء الله تعـالى وقدره تلـقينـا نبأ
ـرجع احلـكيم). وأعـلن مـحافظ وفاة ا
الـــنــــجف لـــؤي الــــيـــاســــري احلـــداد
ـدة ثـالثـة أيــام عــلى وفـاة الــرسـمـي 
ـرجع الديـني. ونـوه مـكـتب احملافظ ا
الى ان (احلداد ال يعتبر عطلة رسمية
حـيث تـسـتـمـر االمـتـحـانـات الـوزارية
وفق اجلـدول احملـدد لــهـا يـوم ولـيس
هـنـاك اي تـعـطـيل في دوائـر الـدولة).
واعـــرب رئـــيـس اقـــلـــيـم كـــردســـتـــان
نــيــجــيــرفــان الــبــارزاني عن تــعــازيه

رجع الديني االعلى علي تعزية إلى ا
الـسـيسـتـاني ورئـيـسي اجلـمـهـورية
بـوفـاة احلــكـيم.من جـانـبه والـوزراء 
تـقـدمت سفـارات امـريـكـا وبريـطـانـيا
والـهـنـد فـي بـغـداد (بـخـالص الـعـزاء
لألمـة اإلسالمـيـة واتـبـاع مـذهب اهل
ــراجـع الــعــظــام و أسـرة الــبــيت و ا
ــرجع احلـــكــيم). الــفـــقــيـــد بــوفـــاة ا
واحلـكـيم واحــد من أربع مـرجـعـيـات
ــــرجع بـــارزة فـي الـــعــــراق بــــعـــد ا
ـرجع الـســيـسـتــاني. ويـلــيه كل من ا
ـرجع مــحــمــد اسـحــاق الــفــيــاض وا
بشيـر النـجفي.ولد فـي مدينـة النجف
عام  1936وهـو جنل آيـة الـله مـحـمـد
علي احلـكيـم وتتـلمـذ في شبـابه على
يـده وعــلى يـد جــده مـرجع الـطــائـفـة

محسن الطباطبائي احلكيم.

عـلى اسـتـثـنـاء لـبـنـان من الـعـقـوبـات
فروضة على سوريا بسبب الدولية ا
الــنــزاع والــتي حتــظـر الــقــيــام بـأي

تعامالت مالية أو جتارية معها.
ويتـفـاوض لبـنـان منـذ أكـثر من سـنة
مع القاهرة السـتجرار الطـاقة والغاز
عــبــر األردن وســـوريــا وفق مــا كــان
لـف أفاد فرانس مصـدر مطلـع على ا
بــرس إال أن الـعــقــوبـات األمــيـركــيـة
على سـوريا شـكلت دائـماً عـقبـة أمام

االتفاق. 
وعـلى وقع انـهيـار اقـتـصـادي صـنفه
الـبـنك الـدولي بـ األسـوأ في الـعالم
مـنذ 1850  يـشـهـد لـبـنـان مـنـذ أشـهر
أزمـة مــحـروقـات مــتـفـاقـمــة تـنـعـكس
بشـكل كـبيـر على مـخـتلف الـقطـاعات
من مـسـتـشـفـيـات وأفـران واتـصـاالت
ومواد غذائـية.وتـراجعت نتـيجة ذلك
قــدرة مـؤسـســة كـهـربــاء لـبــنـان عـلى
ناطق توفـير تغـذية معـقولـة لكافـة ا
مــا أدى الـى رفع ســاعــات الـــتــقــنــ
لـتـتـجاوز  22سـاعة يـومـيـاً. ولم تـعد
ـولـدات اخلـاصـة قـادرة عـلى تـأم ا
ـــازوت الالزم لـــتــغـــطـــيــة ســـاعــات ا

انقطاع الكهرباء. u‰∫ وفد لبناني يصل إلى دمشق Ë

رجع الديني محمد سعيد احلكيم محموالً في مراسم تشييعه lOOAð∫  جثمان ا

Z_alhilly@yahoo.com
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يـوم حتولت نهـارات العراق الى لـيل بهيم أجـبرت اجلمـيع على مراوغـة جدران الكـونكريت
كن تـسمـيته التي اكـتظت بـهـا شوارعـنا والـسيـر نحـو كسب الـرزق بخـطى مـتلـفته فـيمـا 
ختلف باألرض احلرام بدال من الـشوارع العامة لـتجنب اجلماعـات التي دججت نفسـها 
األسلـحة والسـيارات ذات الـصناديق الـواسعة والـتحصـن بالطـائفة حـتى من كان ال يؤمن
رحلة اخملجلة في وقت ال أرغب اال بالعراق وحـده وطنا وأهال. يؤسفني االشارة الى تـلك ا

حتى في استذكارها.
 فـفي أواخر عام  2006 كـتبت مقـاال في احدى صحـفنا احملـلية بـعنوان (صـهر اجملتمع)
دعـوت فـيه الى ضـرورة اعـادة الـعـمـل بـالـتـجـنـيـد اإللـزامي وبــالـتـأكـيـد ضـحك من دعـوتي
ا ال أرغب به لكني كنت ومـا زلت مؤمنا ان التجنيد االلزامي ا نُعّت  كثيرون حيـنها ور
مصهر اجتـماعي تذوب فيه جميع الـطوائف والقوميـات ما يعزز الوحدة الـوطنية ويزيد من
كّن احلكومة من معاجلة بؤر التوتر على اختالف أشكالها تماسك النسيج االجتماعي و
ـؤسـسة الـعـسكـريـة التي يـتـشدق بعـيـدا عن ذريعـتي (اجلـيش الـطائـفي) و (الـتوازن) في ا

بهما البعض.
فالـتجـنيـد االلزامي في الـبلدان مـتنـوعة الـتكويـنات حـاجة مـلحـة بوصفه هـدفا غـير مـنظور
ـؤسسـات اجلامعـية قـبل أن تتـشظى لـيصبح في كل لـلمـؤسسـة العسـكريـة كما هـو حال ا
قـدور ابن احملافـظة اكـمـال جمـيع مراحـله الدراسـية داخل قـضاء جـامعـة او كلـيـة بحـيث 
مدينته من دون أن يـغادرها الى مدينـة عراقية اخرى  فـكيف لهذا النـسيج أن يتماسك من

دون تعّرف العراقيون على بعضهم?. 
ا يصدر من تصريـحات بهذا الشأن لكن لم تطرق أسماعي وبالرغم من متابـعتي احلثيثة 
ـاديـة لـلـتجـنـيـد االلـزامي وما من نـاقش هـذا الـهـدف سمـعت من يـتـحـدث عن الـتـكالـيف ا
عـوقات يـقتـضيه مـن استـحداث دوائـر عـسكـرية فـي احملافـظات او الـتـضخـيم من بـعض ا
الـتي ستـواجه احلكـومة واالعـتراض عـليـه من بعض الـقوى الـسيـاسيـة الفـاعلـة في مشـهد
اخلراب او عـدم رضوخ الـشبـاب له وفي أحسن األحوال الـنظـر اليه كـمعاجلـة اقتـصادية

سألة أعمق من ذلك بكثير. المتصاص البطالة واظن ان هذا تفكير سطحي فا
ومع ان األجهزة األمـنية التي تشـكلت بعد عام  2003 سادهـا عدم التوازن بسبب دعوات
عارض للـعملية السياسية لعدم انضواء الـشباب فيها وكانت مساحة االستجابة بعض ا
نـاطق الغـربية واسـتشـهد كثـيرون خملـالفتـهم هذه الـدعوات التـي بسبـبها كـبيـرة جدا في ا
غالبا ما وصفت عـمليات تصدي األجهزة األمنية لألعمال االرهابية بأنها أعمال طائفية ما

جعل أبناء الشعب يتقاتلون فيما بينهم بينما احملتل يتفرج عليهم.
ان تـعـمـيق الـوحـدة الـوطـنـيـة هـدف سـام تـهـون مـعه كل مـا يُـنـفق من أمـوال ومـا تُـبـذل من
جـهـود ولن يتـحـقق هـذا الهـدف بـالشـعـارات والـدعوات واألحـاديث االعالمـيـة بل البد من
حتـويل األفكـار الى اجراءات عـملـية ويـكفي حـكومـة الكـاظمي فـخرا انـها أول حـكومـة بعد

وضوع. االحتالل باشرت بهذا ا
ويعرف من مروا بهـذه التجربة الفوائد اجلمة للتجنيد االلزامي فليس أهم من  تنمية الوالء
الوطني للشـباب وتعليمهم النظام وااللتـزام بالعمل واحترام الوقت واطاعة األوامر وزيادة
ـصـاهـرات التي مـعـرفتـهم بـجـغـرافيـة بالدهم والـتـفـاعل مع مـختـلف مـكـونـات اجملتـمع وا

حتدث جراء ذلك وغيرها كثير.
سيقـول قائل وبالـتأكـيد من سيـاسي الصـدفة كمـا يُوصفـون : ان غالبـية دول الـعالم تعـتمد
عـلى فـكـرة الـتـطـوع ولـيس االلـزام ونـؤكـد صـحـة ما يـقـول لـكن ذلـك في اجملـتـمـعـات غـير
تـعـددة وتلك الـتي تـتمـتع بـاسـتقـرار سـياسي وأمـني والـتي تـمكـنت من بـناء مـؤسـسات ا
ـا نـحـتـاج الى عــقـود لـبـلـوغ حتـضـرهـا ـسـتــواهـا ور راسـخـة ونـحن مــا زلـنـا لم نـصل 

وثقافتها.
ـطاردة ـا يـقول آخـر : سـنـضيف عـبـئـا جديـدا عـلى احلـكومـات  ور
غير الراغب بخدمة العلم وأقول ان ربط التعي في دوائر الدولة
بخدمـة العلم يحل هذه االشكالية من لم يخدم العلم ال يحق له
الـتـعـيــ وبـذلك تـكـون خــدمـة الـعـلم شـرطــا أتـمـنى أال يـكـون

انيون حجرة عثرة في أول خطوة باالجتاه الصحيح.  البر

ـغتـرب منـذ سنـوات في السـويد  غـير ان واهب   وا زمـيلـنا عـلي كـاظم  الرجل مـتعـدد ا
القاة عـائلته في السويد  شهرا استقراره الدائم  بـ احضان حبيبته بغـداد فهو يسافر 
ا اقل  لـكن مكـوثه بيـننا  11 شهـرا او اكثر  فـاجئـني ( ابو عـبد الله ) امس االول  ور
بــبث مــبـاشــر عـلى صــفــحـته في الــفــيس بـوك  عن صــبــاحـات بــغـداد  واخــتـار مــنـطــقـة
وذجا ... كان البث شيقا ومفعما باألمل .. وال اظن ان احدا شاهد هذا البث (الصدرية) 
واطـن جمـعتـهم ألفـة واضحة   دون ان يذرف دمـوع الفـرح .. عشـرات  بل مئـات من ا
افـترش بعضـهم االرصفة بجلـسات محبـة  وبعضهم  اختـار موائد مع االصدقـاء يتناولون
االفـطـار  وقـد عـلت ضـحـكـاتـهم وابـتـسـامـاتـهم امـام صـحـون امـتألت بـالـكـاهـي والـقـيـمر
والكـباب والبـاقالء بالدهن والـباجة والـكبة واخملـلمة واالجـبان  والهـريسة  واقـداح احلليب
واستكـانات الـشاي  وغـيرها مـن وجبات االفـطار الـشهـيرة .. مشـهد بـغدادي عـميق االثر

في الذاكرة اجلمعية العراقية.
هـذه الـصور الـتي قـدمـتـها عـدسـة الـزمـيل عـلي كاظـم  ومثـلـهـا لـقطـات امـتـزجت بـأصوات
البـاعـة اجلـوالون  وهم يـشـيرون الى بـضـاعـتهم من الـسـمك احلي  والـفاكـهـة والعـصـائر
ـواطـنـ  وبـيـنت الـزهو الـذي يـعـيـشه  الـفـجر وغـيـرهـا  اكـدت الـلحـمـة اجملـتـمـعـية  بـ ا
البـغدادي .. كـان بثـاً عفويـا  شاهـدتُ فيه  ومن خالله  كـيف  تتـيح مدن الـعراق  لـلناس
ة.. حرية العيش والعمل  السيما  في األحياء الشعبية في جو يعزز احلياة اآلمنة والكر
كـان سوق " الصـدرية "من أهم مراكـز التسـوّق اليومي لألهـالي وتزداد هذه الـسوق رونقاً
وبـهاءً مع اولى اشـراقـات الشـمس  والبـغـداديون مـتـعلـقون بـهـذه السـوق الـواقعـة في قلب
الرصافة بشـكل عجيب  وال أعتقد أن رب أسـرة  واحدة لم يزر منطقـة الصدرية وسوقها
الشـهيرة  بدهـاليزها وازقـتها الضـيقة…. انها مـنطقة تـسوّق واسعة جتـد العائلـة فيها كل
مـا تـريــد من (لـ أربـيل) مــروراً بـلـحم الــضـأن… ومـا تـشــتـهي الـنــفس من طـيب الــفـاكـهـة

واخلضروات الطازجة!
بصراحة دمـعت عيناي  وانا هنا في بغـداد  فكيف هي مساحة الشوق
غتـرب الـذين يشـاهدون صـورة  هي ابعد الـتي حركت مـشاعـر ا

ا تتناقله وسائل االعالم عن احلياة اليومية في بالدنا.  بكثير 
شـكـرا زميـلـي عـلي كـاظم .. مـبـادرتك الـشـخـصـيـة مـهـمـة جدا ..
:ألنك  قـدمت لنا مـالم تقـدمه جهـاتنـا السيـاحيـة او سفـاراتنا في

اخلارج..

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

سؤوالن العراقي والسعودي خالل توقيع اإلتفاقية ا

jwhj1963@yahoo.com
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ـا نشره أخي وصـديقي الـعزيز األسـتاذ سالم الـشماع عن الـعالمة جواد انتـبهت بـإمعان 
علي هـذه الـشخـصـيـة اخلالبة الـتي أدين لـهـا بالـكـثـير فـهي عـلم خـفاق من أعالم مـرحـلة

عرفي العراقي احلديثة التي لم تعمر طويلًاً.  االنتاج والعطاء ا
نصرم وخمسينياته وستينياته  غطى انتاج هذا العـلم الكبير الثر حقب أربعينيات القـرن ا
إذ كان هـو وعلي الـوردي ومـصطـفى جواد وعـلي جـواد الطـاهر ونـاجي مـعروف وطه بـاقر
يعـة عباس عمـارة وبلند الئـكة و وبهـنام أبو الـصوف كما كـان بدر شاكر الـسياب ونازك ا
احلـيدري وسـعـدي يوسف وعـبـدالوهـاب الـبيـاتي والـقـباجني ويـوسف عـمر ونـاظم الـغزالي

مشاعل وقادة على هذا الطريق والقائمة تطول. 
هؤالء هم الـشـموع الـوقادة الـتي الزالت تنـيـر دياجـير ظـلمـتـنا يـرحمـهم الـله جمـيعـاً ونحن
ـؤرخ والباحث الـثبت الذي ادين له بجـزء كبيـر من ثقافتي من نـستذكـر رحيل جواد علي ا
خالل مفصله الـذي قل نظيره ومعرفته بأحـوال العرب واألقوام اجلزرية االخرى ال يشق له

غبار. 
انـية الـتي تعـلم في رحـابها جـواد علـي اثر كبـير في كـان للـمدرسـة التـاريخـية واآلثـارية األ

أستاذيته ودأبه وعلمه.
بـجل الشاعـر الفـحل أبي بادية حـميـد سعيـد خالص االمـتنان وللصـديق العـزيز األستـاذ ا
ـا لهـذا الراحل العـزيز من دور مـعرفي فـعال انـتج مدرسة علـى تذكيـرنا 
ـؤلفات جـواد علي من ا  تاريـخيـة واركيـولوجـية حـية وبـاألخص 

أهمية كبرى في توثيق تاريخ اليمن واجلزيرة العربية. 
يرحم الـله راحلـنا الـكـبيـر ويسـكنه فـسـيح جنـاته  و إنا لـله و إنا

اليه راجعون
ي وعسكري عراقي سابق يعمل اآلن باحثًا مشاركًا  { أكاد
ركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في ا

ـــدني عــبــر تـــخص واقع الــطـــيــران ا
تطـلبات الدولية عـايير وا االلتزام با
لـغرض تـطـبـيـقهـا في مـعـظم مـطارات
الـبالد  كـمــا سـيــتم اسـتــعـراض أهم
الــــفــــقــــرات في ذلـك الــــبــــرنــــامج مع
عـنـي وفق رؤيـة عمل اخملتـصـ وا
ـدني ـنــظـمـة الــدولـيـة  لـلــطـيـران  ا ا

الدولي). 
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وكـــشـــفـت ادارة الـــشـــركــــة الـــعـــامـــة
للـخطـوط اجلويـة العـراقيـة عن موعد
استالمها لطـائرة حديثة من طراز إيه
 220 ضـــمن تــعـــاقــداتــهـــا مع شــركــة
ايرباص لصناعة الطائرات  التي من
ــقـــرر وصــولــهــا الى مــطــار بــغــداد ا
الـدولي لــتـنـظم الى اســطـول الـشـركـة
ــقــبل. مــطـــلع شــهــر تــشـــرين األول ا
وقــالـت الــشـــركـــة في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الزمان) امس انها (قد أرسلت الدفعة
األولى من الــطـيــارين الـعــراقـيـ الى
انيـا للـحصول عـلى ترخـيص قيادة ا
هذا النوع من الطائرات) واضاف انه
ــقــرر اسـتـالم طـائــرات جــديـدة (من ا
اخـرى من الـطـراز ات احلـديث نـهـايـة

قبل). العام اجلاري ومطلع العام ا

واشـــــار الـى ان (الــــعـــــراق له مـــــوقع
سـتــراتـيــجي يـربط بــ قـارتي أوربـا
عبر احلـدود التركـية وآسيـا واخلليج
كـون الـعـمق ونــقـطـة وصل إلى بـحـر
الــعـرب وجــمـيع تــلك الــعـوامل تــوفـر
الـــوقت واجلـــهــد لـــلـــبــلـــدين من أجل
الـوصــول إلى أبــعـد احلــدود كـمـا أن
األجـــواء الــعـــراقــيـــة تــوفـــر ســاعــات
لشركـات الطـيران).وإنطـلقت فعـاليات
البرنـامج التـعاوني ألمن الـطيران في
ـطار أربـيل الدولي. الشـرق األوسط 
ـدني في واشـارت ســلـطـة الـطــيـران ا
بــــيـــان تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس ان
(الــــبـــرنــــامـج الــــتـــعــــاونـي اخلـــاص
ـدة ثالث أسـابيع بـالتـدريب سـيكـون 
ـفـتـشـ الـوطـنـي ويـتـضـمن دورة ا
ـــتـــقـــدمـــة  ودورة حتـت الـــتـــدريب ا
مــدربــ أمن الــطــيــران الــوطــنــيـ 
وورشـة عـمل اجلـانب األرضي وحتت
أشـراف خـبـيـر الـتـدريب الـدولي لـؤي
ــــشــــاركـــة عــــدد من اســـحــــاقــــات و
ـشـاركـ ) مـؤكـدا ان (عــدد ا ـدرب ا
في تـلك الــدورة بـلغ  20 شـخــصـا من
ـطــارات الــعــراقـيّــة من أجل جــمــيع ا
ـستـجدات التي التـعرف عن طـبيـعة ا

واالتــفــاق عــلى فــتح مــنــفــذ جــمـيــمه
احلـدودي وتـوسـيع حـركـة االسـتـيراد
ــــنــــافــــذ االخــــرى الـــــتي تــــربط في ا
البـلدين).  من جـانبه  كشف الـسفـير
العـراقي لـدى السـعوديـة عبـد السـتار
اجلــنــابي عن اجــتــمـاعــات وصــفــهـا
ــــهـــمـــة ســـتـــعــــقـــد قـــريـــبـــاً بـــ بـــا
الـبـلــدين.وقـال اجلـنــابي في تـصـريح
امس ان (قــــــطــــــاع الــــــنــــــقل مـن أهم
القـطـاعات الـتي تعـتمـد عـليـها جـميع
األنشطـة األخرى وهو الـشريان الذي
يربط الدول والـعالم أجمع) مبينا ان
(اتـفــاقـيـة مـجـال الـنــقل الـبـحـري بـ
الـسـعـوديـة والـعـراق بـدايـة لـلـتـعاون
بــ الـــبــلــدين) وتـــابع انـه (قـــريـــبــا
ســتــكــون هــنــاك اجـتــمــاعــات مــهــمـة
سـتـعـقـد في الـريـاض لـتـفـعـيل جـمـيع
مــذكـرات الــتـفــاهم الـتـي وقـعت خالل
وأوضح اجلـنـابي ان ـاضـيـة)  ـدة ا ا
(األطـراف اتفـقت بـالتـشـاور عـلى فتح
خـط جـــوي بــــ الـــبـــلــــدين ودراســـة
تـوسيع الـتـبادل الـتـجاري بـاإلضـافة
ــسـؤولـ إلى تــفـاهـمــات عـدة بـ ا

وكـانت الـنـتائج مـثـمـرة لـتـترجـم على
أرض الــواقـع في الــقــريـب الــعــاجل)

التـبـادل التـجـاري وتسـهـيل إجراءات
ــــوانئ) وتـــابع ان الــــوصــــول إلى ا
(االجتماع ناقش تـسير رحالت جوية
بـ الـبــلـدين الـشـقــيـقـ إضـافـة إلى
واالنــطالق رحالت احلج والـــعـــمــرة 
نــحـــو عالقـــات عـــراقـــيــة ســـعـــوديــة
مشـيرا متـطـورة في قـطاع الـطـيران) 
الى (االتـــفــاق عــلى تـــســيــيــر رحالت
مجدولة بـ البلدين لـتسهيل وصول
ستثمرين السـعودي او العراقي ا
اضافـة الى توقـيع تـوصيـات محـضر
ـــنـــافــذ اجـــتــمـــاع جلـــنـــة الـــنـــقل وا
ـوانئ ضمن اجـتـماعـها احلدوديـة وا
الــــــرابع فـي الــــــريــــــاض واخلــــــروج
بــتــوصــيــات مــلــزمــة لــكال الــطــرفـ

لـتـسهـيل عـمـلـيـة التـبـادل الـتـجاري).
بـدوره  قــال مـديــر الــهـيــئــة الـعــامـة
لـلكـمـارك شاكـر مـحـمود الـزبـيدي ان
العـراق اجرى مبـاحثـات ووقع مذكرة
تـفـاهم مع اجلـانب الـسـعـودي تخص
حـــركــة الـــتــجــارة وتـــوســيع الـــعــمل
الـكــمـركي. وذكـرت الــهـيـئــة في بـيـان
تلقته (الزمـان) امس ان (الزبيدي اكد
ـعـقدة مـنـاقـشة مـعـاجلـة االجـراءات ا
الــــتي تــــخص اجــــازة االســــتــــيــــراد

نـاصـر اجلـاسـر وقـعـا اتـفـاقـيـة الـنـقل
الـبـحـري خالل اجــتـمـاع جلـنـة الـنـقل
ـجلس ـوانئ  نـافـذ احلـدودية وا وا

التنسيق العراقي  –السعودي).
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واكــد الـشـبــلي ان (االتـفــاقـيــة تـهـدف
لـزيادة حـركـة مرور الـسـفن التـجـارية
بــ الـبــلــدين الـشــقـيــقــ كـمــا تـدعم
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دشـنـت بـغـداد والــريـاض اتـفــاقـيـتـ
لــلـتـعــاون في مـجــال الـنـقل الــبـحـري
تهدف الى تـسهيل عمليات والكمارك 
الـتبـادل الـتجـاري بـ البـلـدين. وقال
بــيـان لـوزارة الــنـقل تــلـقــته (الـزمـان)
امس ان (الـوزيـر نـاصـر حـسـ بـندر
الشبـلي ونظـيره السـعودي صالح بن
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ـاضي  .. سـمــاحـة آيـة الـله فـقـد الــعـراق والـعـالم االسـالمي يـوم اجلـمـعــة ا
الـعظمى العالمة السيد محمد سعيد احلكيم عن عمر مضيء ناهز السادسة
والـثمـان عـامـا .. ( ولد في الـنجف االشـرف عام 1934م وتـوفي فـيهـا عام
2021م )  وكـان كمـا تروي سـيرته الـعظـيـمة  مـرجع علم وجـهاد و فـضيـلة
سلم عامة والعراقي وكـبرياء وتواضع  دفع ثمنا باهضا حلرية وكـرامة ا
خـاصة ورفض اخلنـوع لنظـام البـعث منذ اصـراره على الذهـاب لكربالء في
الـزيارة االربعيـنية عام  1977م  ورفـضه والسادة آل احلـكيم جميـعا مجرد
ـا ادى احلـضور لـلمـؤتمـر لالسالمي الـشعـبي سيء الصـيت عام 1983م 
الى اعـتقالهم جميعا وسوقهم لسجن ابو غريب وهم قرابة سبع عالم جليل
ة او تهمة قضى ثمانية عشر منهم شهداء معدوم بال حكم محكمة أو جر
غـيـر االصـرار علـى العـلم والـفـقه واالسـتـمـرار عـلى نـهج آل الـبـيت احملـمدي

العلوي .
ـباركة عام ولم يـطلق سراح من بـقي حيا مـنهم حتى االنتـفاضة الـشعبـانية ا
1991م.. ولـعل من مآثـره رحمه الـله انه حول قـاعة سـجنه الى حـوزة علـمية
ـتقـدة حـيث منع الـنظـام الدكـتاتـوري دخول أي كـتاب مـتكـاملـة ومن ذاكرته ا
غلقة من سجن ابو غريب الرهيب وقد تتلمذ على يديه في السجن لألقـسام ا

دارس الفكرية اخملتلفة . عتقل من ا عدد من ا
لـقد اخـتار الـراحل الـكبـيـر طريق الـعلم مـنـذ نعـومـة اظفـاره  وتتـلـمذ عـلى يد
ـسـلـمـ األفـذاذ  بـدء بـجـده االمـام الـسـيـد مـحـسن احلـكـيم ـراجع ا كـبـار ا

والشيخ حس
احلــلي اســتـاذ
ــــــــــــــــــــراجـع ا
الـــشـــهــيـــر ثم
عــــــــــلـى يـــــــــد
االمـام السـيد
ابــو الــقــاسم

اخلوئي .
وقـــــــد نـــــــبغ
مـــبـــكــرا في
دروســــــــــهم
وبـــحـــوثــهم
وتـقريـراتهم
وفـي الــــفـــــقه

االسالمـي بشكل عام حتى
مـيزة الـتي ابقت الـسادة آل احلـكيم في طـليـعة مراجع صـار صلـة الوصل ا
فـقه االمام الصادق  حتى اليوم على الرغم من الثمن الفادح الذي دفعوه من

العلماء والنوابغ الشهداء .
ـرجع االبرز بعـد االمام السـيستاني في ويـعد السيـد محمـد سعيـد احلكيم ا
حـوزة النجف االشرف الـيوم  وأكثـر مراجعـها تأليـفا وبحـثا وتدريـسا لبحث

اخلارج ( الدراسات العليا ) .
وبـفقده اجللل تـتلفت الـنجف وازقتـها بحثـا عن فتاهـا الذي لم يفـارقها طوال
سـتة وثـمانـ عـاما اال مـعـتقال في ثـمـانيـنات الـبـعث السـوداء  ولـذا عشـقته
الـنجف كـمـا عـشقـهـا وهي بفـقـده الـيوم ثـاكـلـة مكـلـومة  ولـيس كـكل الـثواكل

كلومات . ا
تعـازينا اخلالـصة للمـرجعية النـجفية الـعظيمة الـشامخة  واالمـام السيد علي

احلـســيــني الــسـيــســتــاني والـســادة ال احلــكــيم االفـذاذ
السيما اخوة واجنال الراحل الكبير العلماء االعالم.
وسـتبقى النجف االشرف وتقاليدها العلمية مدرسة
لالجـيال واالنـسانـية ال تـشبـــههـا مدرسـة وامتداد
اليـشبه امـتداد وهي تـفيق فـجرا مع صـرخة االمام

علي عليه السالم االبدية ( فزت ورب الكعبة)  .
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اعــلــنت حــركـة الــوفــاء الـعــراقــيـة
انـطالق حــمـلـتـهـا الـيـوم الــسـبت 
االنــتـــخـــابــيـــة في حـــفل حـــضــره
ـرشــحـات واعـداد ــرشـحــون  وا ا
ـواطـنـ   وعـشـرات كـبـيـرة من ا
وسـائل االعالم احملـلـيـة والـعـربـية
والـدولـيـة وشخـصـيـات سيـاسـية
واعـالمـــيـــة .وقـــال االمـــ الـــعـــام
للحركة الدكتور عدنان الرزفي  ان
:"مــشـــاركـــتــنـــا في االنـــتــخـــابــات
تـنـطـلق من ـبـكـرة   الـتـشـريـعـية ا
حـرصــنـا عـلى تـطـبـيق مـا ورد في
ـتـضـمن بـرنـامــجـنـا االنـتـخــابي ا
اقـامـة دولـة مـدنـيـة  تـلـبي طـموح
وحتقق النهوض الشعب العراقي 
االقــــتــــصـــادي "  وتــــعــــهـــد عــــلى
مـواصـلة الـعـمل لـبنـاء الـعراق من
خالل تضـافر جهـود جمـيع القوى
الـوطـنـية  :" إذا كـنـا جـميـعـا نـريد
بنـاء العراق فـإن مهمـتنا الـتكاتف
لــبـنــاء وبث احلــيــاة في كل شــبـر

احلكيم في سجن ابي غريب

الطبيعية وبشكل واضح هذا العام
نــتــيــجــة لــقــلــة االمــطــار وارتــفـاع
درجــات احلــرارة).وحــذر اخلــبــيــر
من ـــــوســــوي ــــائي حتـــــســــ ا ا
التصحر في البالد خالل السنوات
ـوسوي في تـصريح قـبلـة.وقال ا ا
امس انه (قد نشهد خالل السنوات
قبلة آفة التصحر التي ال القريبة ا
ـكن ايـقــافـهـا وقـد تـرتــفع نـسـبـة

ياه). لوثات با ا
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مـطالـبا (الثـقافـة النـيابـية بـتحريك
ي مـلف االهوار عـلى الـنطـاق الـعا
كـونهـا محـمـية دولـية واسـتثـماره
نظمات الدولية عبر التوجيه الى ا
وتـابع ان (التـنوع علـى اقل تقـدير)
االحــــيــــائي في الــــعـــراق وحــــيـــاة
لـذا من الـضروري االنـسـان بـخـطـر
ـيـاه). فــيـمـا الـتـحــرك عـلى مــلف ا
ترأس االمـ العـام جمللس الوزراء
حــمــيــد نــعــيم الــغــزي اجــتــمــاعــا
ـعـاجلـة مـلـوحة ـنـاقـشـة احلـلـول 
ثنى وذي حافظتي ا نهر الفرات 
قـار واحلـزام االخـضـر. وقـال بـيـان
تـلــقــته (الـزمــان) امس ان (الــغـزي
تــــرأس اجــــتــــمــــاع جلــــنــــة األمــــر
الــــــديـــــواني 73 لـــــســــــنـــــة 2021
عـاجلة اخملـتصـة بإيـجـاد احللـول 
مـلـوحـة نـهـر الـفـرات من مـحـافـظـة
وكذلك ثـنى إلى محـافظـة ذي قار ا

واستمع إلى شرح قضية التـصحر
وارد مفصل من قـبل وكيل وزارة ا
ـائـيـة حـسـ عـبـد األمـير فـي ما ا
يــتـــعــلق بــتــقــريــر الــوزارة بــشــأن
تـدهـور نـوعــيـة مـيـاه نــهـر الـفـرات
وأســبـابــهـا واسـتــخـدام واخلـروج
بــحــلــول لـتــحــســ نـوعــيــة مــيـاه
فضال عن تقـرير وكيل وزارة النهـر
الـــزراعــة مـــيــثـــاق عــبـــد احلــســ
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ــائــيــة مــهـدي ــوارد ا دعــا وزيـر ا
رشــــيـــد احلـــمــــداني خالل لــــقـــائه
بـالـسـفـير الـتـركي لـدى بـغـداد علي
رضا كـوناي الى الـتعـاون ومراعاة
حـاجـة الـعراق لـلـمـيـاه عبـر تـفـعيل
. ـبـرمة بـ اجلـانـب االتـفـاقيـات ا
وقـال بيـان للـوزارة تلـقته (الـزمان)
امس انه (جـرى خالل الـلـقـاء بحث
ـشتـركـة بـ الـبـلدين ـيـاه ا مـلف ا
وأيجاد احللول السريعة والناجعة
لهـا وأستمـرار التعـاون والتواصل
ــا يــحـــقق مــصـــلــحــة الـــبــلــدين
اجلــــاريـن في هـــــذا الــــوقت الــــذي
ـنـطـقـة من الـتـغـيرات تـعـاني فـيه ا
ـائي ـتـطـرفـة والـشح ا ــنـاخـيـة ا ا
وارتــفـــاع درجـــات احلــرارة وقـــلــة
تساقط األمطار والغطاء الثلجي).
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واكــد احلـمــدانـي (ضــرورة أيــجـاد
احللول لكـافة القضايـا العالقة ب
اجلــانــبـ في ضــوء األهـتــمـام من
كال احلــكــومــتــ وعــلى مــســتـوى
روؤساء الوزراء العراقي والرئيس
الـــتــــركي الــــذين أبــــدوا الـــرغــــبـــة
ــلف من احلــقـيــقــيـة ألنــهــاء هـذا ا
خالل الـتـوصل لــتـفـاهــمـات بـشـأن
الفـتا الى (اهمية القضايـا العالقة)
تابـعة من قبل اجلانـب العراقي ا
والـــتــركي  لــتـــفــعــيـل بــروتــوكــول

التـعاون في اداره ميـاه  نهـر دجلة
الـرئـيسي بـعـد تشـغـيل سد الـيـسو
ــركـز الـبــحـثي ومـقــتـرح  أنــشـاء ا
شترك مع اجلـانب التركي ومقره ا
 بـغــداد اضـافـة الى تـفـعـيل مـذكـرة
الــتــفــاهم الــتي وقــعت عــام 2014
ــان ــصـــادق عــلــيــهـــا من الــبــر وا
الـتـركي وكـذلك تـفـعـيل عـمل الـفرق
شتركة مع الفنـية للمـياه الدوليـة ا
اكـــد دول اجلـــوار). ومـن جـــانــــبه 
كـونــاي (أسـتــعـداد حــكــومـته حلل
ـياه ومـراعاة احـتيـاجات مـشاكل ا
ـــيــــاه  وتــــطــــويـــر الــــعـــراق مـن ا
ـائـيـة كونـهـا الـوسـيـلة الـعالقـات ا
األسـاسـيـة لـتـطـويـر الـعالقـات بـ

البلدين في اجملاالت االخرى كافة).
بـــشــان اخلــزين وعــلـــقت الــوزارة 
ــائي لــلــريــة الــشــتــويــة وتــوقف ا
مـحــطـة كـهــرومـائــيـة نـتــيـجـة شح
ــيــاه.وقــال مـــديــر اعالم الــوزارة ا
عـــلي راضي في تـــصــريح امس ان
ـائي يـوفـر الـرية االولى (اخلـزين ا
للـموسم الـشتـوي والصحـة لتوقف
اي مـحطـة كهـرومـائيـة واالطالقات
ـــائــــيــــة مــــســــتــــمـــرة مـن نــــهـــر ا
مـشـيرا الـى ان (اي توقف حـديـثـة)
حــصل الســبـاب فــنــيــة او لــغـرض
كن ان يكون بسبب الصيانة وال 
واضـــاف ان (الــوضع ــيـــاه) شـح ا
ــائـي لــلــعــراق تــأثــر بــالــظــروف ا

اخلـفـاجي بشـأن الـتـصحـر وآلـيات
وضوع). عاجلة ا الوزارة 

وتــابع ان (االجــتــمــاع اســتــعـرض
ـعـوقـات من أجل إزالـة ـشـاكـل وا ا
ــعــوقـات جــمــيع الــتــعــارضــات وا
ــالــيــة والــفــنــيـة واالدرايــة الــتي ا

تعوق البدء في العمل).
مشيرا الى ان (الغزي وجه أعضاء
الـلـجــنـة لـلــعـمل عـلـى إعـداد خـطـة

مـــدروســـة ونـــهــــائـــيـــة بـــالـــكـــلف
دد الزمنية واألماكن التخمينية وا
الـتي سـيـتم اخـتـيـارهـا لـلـمـشاريع
خالل األســــبــــوع بــــالــــتــــنــــســــيق
ـــوارد والـــتـــعــــاون بـــ وزارتي ا
والــزراعــة لــغــرض عــرضـهــا عــلى
ــوافـقـات مــجـلس الــوزراء واخـذ ا
ـشاريع بـأسرع الـنهـائـية لـلـبدء بـا

كن).  وقت 

ائية خالل لقائه بالسفير التركي وارد ا UI¡∫ وزير ا
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وكـلـنا ـدودة لـلجـمـيع  فـيه يـدنـا 
أخــــوة وفي مـــركـب واحـــد لـــبـــنـــاء
العراق الواحـد" واضاف  في كلمته
:"نـــريـــد حلـــركـــتــــنـــا أن تـــمـــثل كل
بأننا ال انا مـنا  العراقـي وذلك إ
سـتـقـبل الذي ـكـنـنا بـنـاء عـراق ا
نحـلم به مالـم يسهـم كل  العـراقي
ـكونـات واالطيـاف بعـملـية من كل ا
ستويات". بنائه على كل الصعد وا
ـشـاركـة  وفـيـمــا دعـا الـزرفي الـى ا
الواسعة في االنـتخابات اشار الى
ان :"حـركــة الـوفــاء  تـنــطـلق الــيـوم
عبر برنامج مدروس بعناية وخطة
والـنـهـوض ومن مـتـكـامـلـة لــلـعـمل 
جند فـيهم خالل اخـتيـار مرشـحـ 
ـثـل جـمـهــورنـا الـوفي أفــضل من 
في كل مـحــافـظـات بـلــدنـا  الـعـزيـز
ألنـنــا نـريـد حلــركـتـنــا أن تـمـثل كل

العراقي "
وتــــخـــلل احلــــفل تــــقـــد فــــقـــرات
استعرضت جانبا من سيرة األم
العام حلركة الوفاء الدكتور الزرفي
  وعـرض جمـيع فـقرات  الـبـرنامج

االنــــتــــخــــابي  واخــــتــــتم احلــــفل
بــالــتــقــاط صـورة جــمــاعــيــة تـضم
رشح الذين رشحـات وا جميع ا
ــــثـــــلــــون حــــركــــة الــــوفــــاء  في
وعموم احملافظات العاصمة بغداد 
الــعـــراقـــيـــة  بــاســـتـــثـــنـــاء اقــلـــيم

كردســتان .

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) بالنظر لعدم حصول راغب استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجير قطعة ارض ال انشاء اكشاك عدد (١٠) الواقعة
بـينـة في ادناه والـعائـدة الى مديـرية بـلديـة العـمارة فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في في الـسريـة والسـراي جزء من الـعقـار ٦/٣ وا
ـزايدة مراجـعة سـكرتـير الـلجنـة في مقـر بلـدية الـعمارة خالل فـترة (١٥) خـمسـة عشـر يوما تـبدأ من الـيوم الـتالي لـنشر االعالن ا
مستـصحبـاً معه التأمـينات القـانونية الـبالغـة ان ال تقل عن (١٠٠ %) من القيـمة التقـديرية  ويـنادى للمـزايدة في الساعـة العاشرة
زايدة دة اعـاله من تاريخ النشر وعلى قاعـة مديرية بلدية الـعمارة واذا صادف يوم ا والنصف صباحا في اليـوم التالي النتهاء ا
تـرتبـة على ذلك صـاريف ا زايـدة اجور الـنشـر وكافـة ا عـطلـة رسمـية يـكون مـوعدهـا اليـوم الذي يـليه ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا
ـدنية وبـطاقة الـسكن ويـكون علـيه مراجعـة مديريـة بلـدية العـمارة خالل فتـرة (١٠) عشرة وبـنسبـة (٢%) مع جلب هـوية االحوال ا

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

سنة واحدة١٦ م٢سوق العروبة ٥٠/٤ ماجديةحانوت رقم ١٥١ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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طـالبـة بالـتعـويض او اللـجوء الى لك الى الـبلـديـة عنـد احلاجـة اليه وخالل فـترة الـتأجـير او عـند انـتـهاء الـعقـد دون ا يسـلم ا
احملاكم اخملتصة.

٢- يكون البناء من مواد غير ثابتة

علم القد اجلمعيةحانوت رقم  ٢٢١ سنة واحدة٩ م٢حي ا

حي احلسن العسكري ٢٣٣٤/١١٨حانوت رقم  ٣٣٠
٨ م٢نهر دجلة سنة واحدة٢٥

حي احلسن العسكري ٢٣٣٤/١١٨حانوت رقم ٤٤١
٨ م٢نهر دجلة سنة واحدة٢٥ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

حي احلسن العسكري ٢٣٣٤/١١٨حانوت رقم ٥٤٥
٨ م٢نهر دجلة سنة واحدة٢٥ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

بسم الله الرحمن الرحيم 
" تلك الـدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريـدون علوا في االرض وال فسادا والعاقبة

للمتق "
صابُ اجللل ننعى لألمة عَلَماً بقـلوبٍ يعتصرها احلزنُ وعيونٍ يُجْرِي دُمُـوعَها ا
ـراجع العـظـام وهو الـفقـيـد الراحل الى من كبـار األعالم ومـرجعـا كـبيـراً من ا

دار اخللود آية الله العظمى السيد محمد سعيد احلكيم  –طاب ثراه  –
ـفـاجئ الذي تـزامن مع ذكـرى وفـاة االمـام زين الـعـابدين وقـد فـجـعـنا بـرحـيـله ا
عـلي بن احلـسـ (ع) وكـأنَّ هـذا تـزامن تـوثـيق لـلـوالء الـعـمـيق الـذي كـان عـلـيه

السيد احلكيم للرسول االعظم (ص) وألهل بيته الطاهرين.
وقـد اسـتـمـعُت الـيـه وهـو يـقـرأ مـقـتل االمـام احلـسـ (ع) في مـركـز اهل الـبـيت
رحـوم العالّمـة الدكـتور الـسيـد محـمد (علـيه السالم) في لـندن بـاالشتـراك مع ا
بحر العلوم الذي كان قد اعتاد على قراءته يوم العاشر من احملرم في كل عام .
ـشاة مـتـوجـهـاً الى كربـالء حُبّـاً ووالءً لالمـام احلـس ـشي مع ا كمـا انه كـان 

(ع) من ناحية  وتشجيعا للماش الى كربالء من ناحية أخرى .
وال نغالي اذا قلنا :

انّ احلـوزة الـعلـمـيـة في النـجف األشـرف قـد فـقدت بـرحـيـله فقـيـهـا من فقـهـائـها
همة  فقد كرّس الـراحل الكبير حياته للدين وللعلم الكـبار  وركناً من أركانها ا
ن يـحـضــر دروسه في الـفـقه وفي أصـوله من واألخـالق  وكـان راعـيـاً ومُـربـيـا 
فاجئ العـلماء يُـعدهم خـيرَ االعدادِ لـبلوغ مـرحلـة االجتهـاد  وقد تَـرك برحيـله ا

فراغاً كبيراً  ومن هنا كانت اخلسارة به فادحة موجعة .
واذا كانت الـرحلة الى العالم الـثاني أمراً مفـروضاً على كل العبـاد فليس لنا اال

التسليم بأمر الله وقضائه  وليس لنا االّ االسترجاع مصداقا لقوله تعالى :
( الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ) 

ـنتـظر (عـجل الله فرجه ـهدي ا اننـا نعـزي بهذه الـفاجـعة صـاحب األمر االمام ا
راجع األعالم كافة  واحلوزات العلمـية الشريفة وعلماء االسالم الشـريف ) وا

جمـيعـا والـشعب الـعراقي الـكر خـصوصـاً ضارعـ اليه
ســبــحــانه أنْ يــلـــهم أجنــاله االجالء خــاصــة والــســادة

االجالء من آل احلكيم عامة الصبر والسلوان  
وأنْ يُـعـلي في اجلـنـان درجـته  وأنْ يـعـظم األجـر لـنا

فجوع من محبيه وعارفي قدره .  ولكم ولسائر ا
وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .
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اســـتــنـــادا إلـى تـــوجـــيـــهـــات وزيــر
االتـــصـــاالت أركـــان شـــهـــاب احـــمــد
الـــشــيــبــاني ومــديــر عــام الــشــركــة
ــعـلـومــاتـيـة الــعـامـة لالتــصـاالت وا
أســـامـــة جـــهــاد قـــاسم الـــهـــمــاشي
ـتـضمـنـة ضـرورة قيـام مـنـتـسبي وا
الــــشــــركــــة الـــعــــامــــة لـالتــــصـــاالت
ـعـلـومـاتـيـة بـتـقـد الـدعم الالزم وا
ـستـقـلة ـفوضـيـة الـعلـيـا ا الكـات ا
لالنـــتـــخـــابـــات في بـــغـــداد وكـــافـــة
احملـــافــظــات قــام مـــديــر اتــصــاالت
ومعلومـاتية ذي قار بـزيارة إلى مقر
مفـوضيـة االنتـخابـات في احملافـظة
لبحث تنسيق اجلـهود ب الطرف

ــا يــضــمن إجنــاح االنــتــخــابـات و
النـيـابيـة الـتي ستـجـري في العـاشر

قبل.  من تشرين األول ا
و اإلتـــفـــاق عـــلى قـــيــام مـــديـــريــة
االتصاالت بتوفير كادر فني يتواجد
يوم االنـتـخابـات في مـراكز االقـتراع
وقعية على إلجراء أعمال الصيانة ا
أجـهـزة االقــتـراع واالجـهـزة االخـرى

فـي حــالـــة حـــدوث اي خــلـل فــيـــهــا
وايــضــا تــوفــيــر الــعــجالت الـالزمـة

لتنقلهم في يوم االنتخابات. 
من جــــانــــبه اثــــنى مــــديــــر مـــكــــتب
ـبادرة مفـوضيـة ذي قار عـلى هذه ا
شـــاكـــرا االدارة الـــعـــلـــيـــا في وزارة
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ــنـــاطق اجلـــنــوبـــيــة الســـيــمـــا في ا

واالرياف.
 (الـــزمــان) اجـــرت عـــدة لــقـــاءات مع
صـنــاع هـذه الـوســيـلـة فــقـد قـالت ام
ابــــراهــــيم لـ (الــــزمــــان) من قــــضـــاء

 d U  q{U  bL  ≠ ¡ö d

تعـد صـنـاعـة اخلوص من الـصـنـاعات
الــيــديــويــة الـــبــســيــطــة الــتي اليــزال
الـــبــعض يـــســتـــخــدمـــهــا في حـــيــاته
ـتـطورة اليـومـيـة رغم تـوفر الـبـدائل ا

واحلديثة في االسواق .
ـهفة) كما ـروحة اليدوية (ا كما تعد ا
يـطـلق عـليـهـا مـحـلـيـا من الـصـنـاعات
الـــتي اســــتـــطـــاعت ان حتــــافظ عـــلى
مــكــانــتــهــا في الــعــديــد من الــبــيــوت

الهـنـدية  –منـطـقـة البـو حـديـدة (انا
هـنـة حيث تـعلـمت هذه اعتـز بهـذه ا
احلرفة عن والدتي التي تعلمتها عن
اجـدادهــا). مـسـتــذكـرة (كـنــا نـقـضي
ساعات طويلة في صناعة الكثير من

واد التي تتـطلب جهدا كـبيرا ووقتا ا
طـــويـال الكـــمـــالــــهـــا مـــثـل الـــكـــراسي

كنسة). واحلصيرة والطبك وا
وتابعت ام ابـراهيم قـولهـا ان (ابنائي
يـصــنـعــون سـعف الــنـخـيـل الـكـراسي
واقـــفـــاص الــطـــيـــور بـــاالضــافـــة الى
ـراوح الـيـدويـة حـيث اصـبـحت هـذه ا
هـنة مـصدراً لـلـمعـيشـة التي تـعتـمد ا

عليها العائلة).
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فيما قالت ام راشـد من ناحية اجلدول
الغربي  –الرجبية (اقـوم بجمع سعف
الـنــخــيل الى جــدتي الــتي ورثت هـذه
ــهـارة عــنــهـا والــتي تــعـد اخلــبـرة وا
ـــرحـــلـــة االولـى حـــيث  اخـــتـــيـــار ا
ـهـفـة) ـنـاسب لــصـنـاعــة (ا الـسـعـف ا
وغالـبـا مـا يكـون من الـسـعف االبيض
والــذي يـكــون في وسـط الـنــخــلــة امـا
تبقي فيصنع منه (احلصير السعف ا

والطبك ).
ـنـاسب يتم مشـيـرة الى ان (السـعف ا
ــدة 3 وضــعه حتت اشــعــة الــشــمس 
ــاء وبـعـد ذلك يـتم ايـام ثم يـضع في ا
صـنــعه وتــرتـيــبه بــحـسـب احلـجم ثم
نقوم تـشكيل الـسعف باشـكال ورسوم
تمـثل الـبيـئـة والتـراث) مـضيـفـة (تتم
ـروحــة الـيـدويـة عـلى شـكل صـنـاعـة ا
قوس او مـربع تثـبت عـلى مقـبض يتم
صــــنـــعـه من اجــــزاء الـــســــعف ويــــتم
اســتـــخــدامــهـــا عــنــد ارتـــفــاع حــرارة

الصيف العالية).
في حـ قال الـبـاحث في الـتـراث عـبد
الــقـادر كــاظم ان (وجــود الــنـخــيل في
تــــاريخ الــــعــــراق الــــقــــد يــــعــــد من
االشـــجـــارالـــتي كـــان لـــهــا رســـوم في
ــة وفي ــســـمـــاريــة الـــقـــد االلـــواح ا
االخــتــام وهــذا يــؤكــد ان الــعــراقــيـ
الـقـدمـاء اسـتـخـدمـوا خـوص الـسـعف
مـنـذ وقـت طـويل اي مـنــذ وقت نـشـوء
حضـارة وادي الرافديـن حلفظ الـتمور
وفي صـــنـــاعـــة الـــفـــرش حـــيـث عـــثــر

ـنـقـبـون الـعـراقـيـون واالجـانب عـلى ا
عـــدد كــبـــيــر مـن االدوات الــتـي كــانت
تسـتـخدم لـصنـاعـة االدوات من سعف

النخيل).
واشــاد كـــربالئــيـــون بــقــرب انـــعــقــاد
مؤتمر بغداد والذي ستشارك فيه عدة
دول عــربـيــة ومــنـهــا مــصـر واالردن 
مـــعــربـــ عن امــلـــهم فـي يــتـــمــخض
ـا يـفـيد ؤتـمـر بـنـتائج ايـجـابـية و ا
نـطقة. العراق ويـؤدي الى استـقرار ا
وقال البـاحث طه الربيـعي لـ (الزمان)
ـــؤتــمـــر يــعـــد خــطــوة ان (انــعـــقــاد ا
ـنـطقـة فيـما ايجـابيـة وتـضامن دول ا
بـــيــنـــهـــا من اجل تـــنــشـــيط احلـــركــة
االقـــــتــــصــــاديـــــة وخــــلق حـــــالــــة من
ـــكـــانـــة ـــا يـــعــــزز ا االســــتـــثـــمــــار 
االقتصادية وايـجاد حالة من التوافق
ـشــاركـة فــيه). فـيــمـا اضـاف لـلــدول ا
الـكـاتب كـاظم الـسـعـدي بـالـقـول (هـذا
ــؤتــمــر من شــأنه ان يــعــزز مــكــانــة ا
الـعـراق االقـلـيـمـية ويـضـفي حـالـة من
ا تعيد وضعه الطبيعي االيجابية و
بـ الــدول وهــذا مـا يــسـعـى الـيه في

الوقت احلاضر).
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الى ذلك قال اخلبير االقتصادي مثنى
ؤتمر ان عبد الـرحيم (نأمل من هـذا ا
يكون نافذة لفـرص االستثمار ودخول
الـشــركـات الـعــربـيـة لــتـنـشــيط حـركـة
الـبــنــاء واالعــمـار بــاالضــافـة الى درء
مضـيـفا اخلطـر الـذي تواجـهه الـدول)
قررات ؤتمر ان يخرج  (ننتظر من ا
ــــنـــطـــقـــة ــــا يـــفـــيــــد الـــعـــراق وا و
مشـيرا الى ان (انـعقاد مـثل هذه معـا)
ؤتمرات قد غـابت طويال عن العراق ا
بسبب احلروب واالزمـات االقتصادية
ـؤتـمـر قد يـسـجل اليـوم بـارقة ولكن ا
امل لـلـعـراق كـان يـنـتـظـرهـا لـسـنوات
ــا يـــفـــتح افـق االســتـــثـــمــار عـــدة و
وتوفير  فرص عـمل الشباب من خالل

دخول الشركات وتعزيز االستثمار).
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االتــــصـــاالت والــــشــــركـــة الــــعــــامـــة
ـعـلـومـاتـيـة علـى هذه لالتـصـاالت وا
بـادرة وااللتـفـاتة الـتي من شأنـها ا
تـــســهــيل عـــمل مالكــات مـــفــوضــيــة
االنــتـــخــابـــات واجنـــاح الــعـــمــلـــيــة

االنتخابية. 

سأواصل الكتابة عن فضائل.الرئيس الصديق جالل طالباني.
انه عضو مؤسس في احلركة الوطنية العراقية.

اديب باللغت الكوردية والعربية. 
ناشط في احملافل الدولية.

راوية فذ لشعر شاعرنا العظيم محمد مهدي اجلواهري.
كر فوق ما يتسع الكرم

ل. جميل احلديث ال 
عارف بتاريخنا الوطني ورجاله كرديا ام عربيا.

انـا من رشحه رئيـسا لـلجـمهوريـة وهو ال يـدري.وكان في طـريقه لـلسلـيمـانية
لـترتيب وضـعهـا عنـدما ابلـغته خلـبر. لم يـكن وفيـا لي على االطالق.فـلم يع

في الرئاسة واحدا او واحدة من ثمانية ابناء وبنات..
وال ارسل احدهم في بعثة علمية او دبلوماسية 

ن بعـثهم.او وهم خـريجـو اجلـامعـة االمريـكيـة.اسـوة 
عينهم.

لـوكها سـافرنـا هو وانـا الى دول عربـية والـتقـينـا 
وامرائها ورؤسائها باتصاالت قمت بها لصاحله.
لـم يــــكن وفــــيـــا مــــعي.ولـم يــــقف الى جــــانــــبي في

مسائل.كثيرة..

عدنان الرزفي
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣  بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تعلن جلنة الـبيع وااليجار في مديرية بلديـة العمارة عن اجراء مزايدة علـنية لتأجير قطعـة ارض النشاء اكشاك عدد (١٠) الواقعة في
زايدة بيـنة  في ادناه والـعائدة الى مـديرية بـلدية الـعمارة فـعلى الراغـب باالشتـراك في ا السريـة والسراي جـزء من العقـار ٦/٣ وا
مراجعة سكرتير الـلجنة في مقر بلدية العمارة خالل فـترة (١٥) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الـتالي لنشر االعالن مستصحبا معه
الـتأمينات الـقانونيـة البالغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) من القيمـة التقديريـة وينادى للـمزايدة في الساعـة العاشرة والـنصف صباحا في
زايـدة عطـلـة رسمـية يـكون ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعـلى قاعـة مـديريـة بلـديـة العـمارة واذا صـادف يـوم ا اليـوم التـالي النـتهـاء ا
تـرتبـة على ذلك وبـنسبـة (٢ %) مع جلب صـاريف ا ـزايدة اجـور النشـر وكافـة ا مـوعدها الـيوم الـذي يلـيه ويتـحمل من تـرسو عـليه ا
صـادقة دنـيـة وبطـاقة الـسكن ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بـلـدية الـعمـارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا هـوية االحـوال ا

الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم ١٦ أ١ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

ـطالبة بالـتعويض او اللجوء الى لك الى البـلدية عند احلاجـة اليه وخالل فترة التـأجير او عند انـتهاء العقد دون ا ١- يسلم ا
احملاكم اخملتصة.

٢- يكون البناء من مواد غير ثابتة

سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم ١٦ ب٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم ١٦ ج٣ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم ١٧ أ٤ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٢ م٢العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم ١٧ ب٥ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

ة كراج البلدية جزءحانوت رقم ٦٣٩ الصناعية القد
من العقار ٢٢٥/١١٨ نهر دجلة

سنة واحدة١٠ م٢ ائة الف دينار ٨٠٠٠٠٠ ثما

سنة واحدة١٤ م٢حانوت رقم ٧١٥ ١٢٠٠٠٠٠ مليون ومائتان
الف دينار

ساحة الباعة٨
تجول ا

سنة واحدة٤٠٠ م٢جزء من العقار ٧٩٤٥/١٦ ٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة مالي دينار

ة كراج غازي العرس الصناعية القد
جزء من العقار ٤٠٤ نهر دجلة
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عـلومـاتيـة احـدى تشـكيالت وزارة االتـصاالت ان يسـر الـشركـة العـامة لالتـصـاالت وا
ناقصة لـتقد العرض الفني ـشاركة في ا تـدعو جميع الشركات اخملـتصة الراغبة با
رفـقة ـاليـة ا ـواصفـات الفـنيـة والشـروط القـانونـية وا تـطلـبات وا والـتجـاري وفق ا
ـعدة لـهذا الـغرض والـتي باالمـكان احلـصول عـليهـا عن طريـق ارسال مخـولكم مع وا
كـتاب الـتخـويل الرسـمي الى مقـر الشـركة الـكائن فـي (بغـداد - شارع ابـو نؤاس قرب
ـدير العام - الطـابق العاشر) ولـقاء مبلغ قدره (٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) فندق بـغداد - مكتب ا
خـمسة وعشرون مـليون دينار عـراقي فقط غير قابل لـلرد وسيكون اخـر موعد لتقد
ـوافق يوم اخلـمـيس ٢٠٢١/١٠/١٤ على ان الـعـطاءات الـسـاعة الـثـانيـة عـشـر ظهـرا ا
بـلغ (٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائـتان ـناقـصـة  يـرفق مـعهـا تأمـينـات اولـية لـلمـشـاركة في ا
وخـمسـون ملـيون ديـنـار عراقي عـلى شكل خـطاب ضـمان او صك مـصدق من مـصرف
ـعلومـاتية مـعتمـد في العـراق غير مـشروط وموجه الى الـشركـة العامـة لالتصاالت وا
دة ال تـقل عن ٩٠ يوم وسوف يستبـعد العطاء الذي لم يـرفق به هذه التأمينات نافذ 
قـدمة ويـكتب وتـودع في صنـدوق العـطـاءات بظـرف مغـلق ومخـتوم  بـختم الـشركـة ا
ـوقع الـرسمي والـبـريد االلـكـتروني ـشروع الـعـنوان الـكـامل للـشـركة وا عـلـيهـا اسم ا
تابعة العطاء وحتديد نفاذية العطاء بـ(٩٠) يوما من لـلشركة واسم وعنوان اخملول 
تـاريخ الـغـلـق وتـوضع الـعـطــاءات في صـنـدوق الـعــطـاءات في مـقـر الـشــركـة الـعـامـة
لالتـصــاالت - االسـتــعالمــات - الـطــابق االرضي وسـيــهـمـل الـعــطـاء الــغـيــر مـكــتـمل
ـعلـومـات االتصـال عـلى ارقام زيـد من ا للـمـواصـفات الـفـنيـة والـشروط الـقـانونـيـة و
الـهــواتف (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) و (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او الـبــريـد االلـكــتـروني او مــراجـعـة

درج ادناه .. مع التقدير وقع االلكتروني ا ا
Email: legal_itpc@yahoo.com      www.itpc.qov.iq 

www.moc.gov.iq        legal_itpc@hotmail.com
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Ministry of Industry and Minerals
The State Company for Glass & Refractoriness
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 في مـعـظم دول الـشـرق األوسط وغـالـبـيـة الـدول الـعـربـيـة يـعـاني سـكـان الـريف والـقـرى
ـدن والبـلدات الـصغيـرة من فرق شـاسع في الـوعي والثـقافـة وما يـرتبط بـهما وأطراف ا
ـدن الـكبـيـرة رغم الـتـقدم الـكـبـير في راكـز ا سيـاسـيـاً واقـتصـاديـاً وحـضاريـاً مـقـارنـة 
ـتراكم في هذه التـعلـيم ووسائل االتـصال والـتواصل حـيث ما يـزال اإلرث االجتـماعي ا
ـرتـبط مـنـهـا بـاألديان اجملـتـمـعـات مـتكـلـسـاً في الـسـلـوك والـعـادات والـتـقالـيـد وخـاصـة ا
ــعـاصـرة حـيث تــسـاهم األمـيّـة واألعـراف بــعـيـداً كل الـبــعـد  عن احلـداثــة والـقـوانـ ا
ة بـشكل كـبيـر على ـوروث في التـركـيبـات االجتـماعـية الـقـد األبـجديـة واحلضـارية مع ا
ـوحد للـوطن وهذه اشـكاليـة معـقدة واجهت إضعاف مـفهـوم جامع للـمواطـنة واالنتـماء ا
ـقراطي في غـالبيـة هذه الـبلدان وخـاصةً الدول ذات وما تـزال تواجه عمـليـة التحـول الد
الـنظم الشمـولية في الشـرق األوسط والعالم الثالـث عموماً حيث تـسود األميّة بـأشكالها
ستشرية في قطاعات واسعة ب األهالي في تنوعة األبجدية واحلضارية والسياسية ا ا
دن وبـشـكل أوسع في األريـاف وهي التي تـنـتج حيـنـما جتـتـمع جـميـعـها أمـيـة وطنـية ا
واطـنة و تـقزّ الـبالد واخـتزالـها فـي قريـة أو مديـنة أو وأعـني بذلك اجلـهـالة بـالوطـن وا
قـبيـلة بـسبب الـتكـلس الـبدوي في الـشخـصيـة مع تراكم الـتـخلف احلـضاري والـتجـهيل
تعمد من قـبل معظم األنظمة التي تسلّـطت على البالد من خالل عمليات غسل األدمغة ا
واطن طيلة عشرات السن خاصةً في الدول احلديثة وتسطيح العـقول الذي تعرض له ا
اضي وحـتى اليوم حيث كالـعراق وسوريا مـنذ قيام كـيانيهـما السيـاسي مطـلع القرن ا

ها في حزب أو عرق أو دين أو مذهب أو دكتاتور.  تقزّ
ـاضي للقضاء في الـعراق مثال كانت هـناك محاوالت جـدية في نهايـة سبعينـيات القرن ا
على األميّة األبجديـة حصرياً لكنها فشلت حـالها حال التعليم بشـكل عام نتيجة سلسلة
احلـروب الـتي شـنهـا الـنـظام عـلى كـوردسـتان ومـا تـبـعهـا بـعـد ذلك في احلـرب العـراقـية
اإليرانية التي اسـتمرت ثماني سنوات لكي تعقبـها حرب الكويت التدميرية وما تالها من
حـصار وحتطيم شـبه كلي للدولـة العراقيـة حيث تسبـبت في انهيار الـبالد وتدهور مريع
عاجلة تلك االنهيارات ـعاشي والتعليمي والتربوي وبدال من وضع خطط  ستوى ا في ا
ذهب الـنـظام الى وضع بـرنـامج مـنظم ومـشـدد لـعسـكـرة اجملـتمع وغـسل أدمـغـة األهالي
وتسـطيح عقـولهم ووعيهم بـتكثيف الـوالء للدكتـاتور وحزبه وما فـعلته أجهـزة دعايتهم في
ـواطنـة واختزالـها إلى درجـة إلغاء مـفهـوم العراق كـوطن للـجميـع واعتبـاره قطراً تقزّ ا
في كـيـان خـيـالي وطـوبـاوي وبـنـاء منـظـومـة سـيـكـولـوجـية وفـكـريـة لـدى الـفـرد ال تـتـعدى
مـجـمـوعــة شـعـارات احلـزب ووصـايـا الـقـائـد ومـفــردات احلـرب والـعـسـكـرتـاريـا والـعـدو
ـفـتـرض الـذي يـهـدد الـبالد ويـسـتـهـدف الـعـرض واألرض والـدين!?  وقـد أدّى ذلك إلى ا
واطـنة احلـقة لتـكريس مـجموعـة قيـمية فـاهيم الـوطنيـة وغيـاب مفهـوم ا تـفشي أميـة في ا
ضمن أيـديولوجـية (احلزب الـقائد) حيث أغـلقت دائرة مـعلومـات الفرد وثـقافته وتـطلعاته
طـلقة وانـتمـائه على شـخص القـائد الـضرورة وأيـديولوجـية احلـزب احلاكم الـشمـوليـة وا
والـتي ال تـقبـل اآلخر اخملـتـلف إال من خالل تـبـعـيـته وانـقـيـاده كـليـاً لـثـقـافـة الـقـطيـع التي
ا أدى خالل أكـثر من ست عاما إلى كرستهـا مباد ذلك احلزب وسلوكـيات رئيسه 
سـتك تـمامـاً والذي تـكون على سـطح وا ظهـور طبـقة واسعـة من األهالي ذات الـوعي ا
أسـاس (نـفـذ ثـم نـاقش) وسـاهم في تـشـويـه بـنـاء الـشـخـصـيـة اإلنــسـانـيـة وقـتل عـنـصـر
اط من السلـوكيات والـتعقيـدات والتنـاقضات احلادة ـو أ ـبادرة وبالتـالي عمل على  ا
ب طيات تكويـنها النفسي واالجـتماعي مثل االنهزامـية والتملق والسـذاجة وفقدان الثقة

والتردد والقسوة واألمعية وثقافة االستكانة واالنقياد وغياب الرأي والتفكير.
إن مـا يواجه الـعراق وسـوريا ولـيـبيـا واليـمن ولبـنان ومن مـاثـلهم في الـتكـوين السـياسي
واالجتماعي اليـوم ليس إرهاباً منظـماً وتدخالت مخابراتـية وسياسية أجـنبية بل هو هذه
يليشيات ـسطحة التي أصبـحت بيئة صاحلة النـتشار العصابـات وا احلاضنات األمية ا
وأفواج من الفاسـدين واإلرهابي والقتـلة وجتار السياسـة واخملدرات حتت خيمة الوالء
ذهـبي والعـنصـري خـارج أي مفـهوم لالنـتمـاء الوطـني اجلـامع في بلـدان تعج الـديـني وا
ـذهـبيـة ويـغيب عـنـها اي مـفـهوم لـلـمواطـنة ـكـونات الـعـرقيـة والـقومـيـة والديـنـية وا فيـها ا

اجلامعة.
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احلـرص طبعـا  على ترك مـفاصل احلكم
األسـاسيـة بـيـد رجال طـالـبان  وتـشـكيل
من هـذا النوع لن يـدوم طويال على أغلب
ـتـوقع ـا تـتــكـرر بـفـضه ا الـظـنـون  ور
ـة  الـتى لم ـقـتـلـة الـقـريـبـة الـقـد ذات ا
تـتـرك حــجـرا فـوق حــجـر فى الـعــاصـمـة
"كـابـول"  خـالل حـروب "اجملـاهـدين" بـ
عامى 1989 و 1996 فـقد تسلم األطراف
األخـرى بغـلـبة "طـالـبان" عـسكـريـا  لوقت
ـا اللـتـقاط األنـفـاس واإلعداد قـصـير  ر
لـثـأر حـربى  خـصـوصـا أنهـا ال تـثق فى
وعـود "طالبـان" بتغـيير الـسلوك  وال فى
ــتـزاحـمــة  الـتى بـدت قـرارات عـفــوهـا ا
أقـرب لـقـرارات تـأجـيل انـتـقـام مـنهـا إلى
طى الـصـفــحـة  وال يـثق أحــد طـبـعـا فى
وعــود طــالــبــان بــالــتــسـامـح مع حــقـوق
الـنساء وال احلريات االجتـماعية  ناهيك
عن حـقــيــقــة أن طــالـبــان ال تــتــحـدث عن
ـــــــــقراطـية وال عن أى انـتخـابات من د
أصـله  حتى لو جرى تزويرها  فطالبان
قـد تـنـجح فى قـتال  لـكـنــــــــــهـا ال تـبدو
مـهــيــئـة لــفــوز فى أى انـتــخــابـات  وكل
وعـــــــــودهـا عن ضــمـان حـقـوق الـنـسـاء
ذهــبت فى طــرفـــة عــ  وفى "قــنــدهــار"
ال هبـة الـله الروحـية  مـا كاد عـاصمـة ا
ال يــصل إلـــيــهــا من مـــســقط رأسه فى ا
"أوزجــــان"  حـــتـى صـــدر قـــرار قــــطـــعى
بـتـحر االســـــــــتـمـاع ألصوات الـنـساء
ـرأة فى الـعـرف عـبـر وسـائل اإلعالم  فـا
الـــطــالـــبـــانى لــيــــــــــست ســـوى "عــورة"
شـيـطانـيـة  يـجب إخفـاؤهـا بـالـكامل فى
"الــبـرقع األفــغــــــــــانى" الــسـابـغ  وكـأنه
كـتب على أفـغـانسـتان أن تـظل فى دوامة
الـكوابيس ذاتـها  محـو حلضور الـنساء
وهم نــصـف اجملــتـــمع  وتــرك الـــنــصف
اآلخـــر من الـــذكـــــــور وقـــودا حلـــروب ال
تـنــتـهى  تــغـرى بــهـا وعـورة تــضـاريس
اجلـغـرافـيـا وتـضـاريس الـبـشـر  فى بـلد
مـنــكـوب بــفــقـره وبــعـــــــصـابــات مـزارع

األفيون .

ـفضل  وقـد ضغط الـرئيس األمـريكـي ا
األمـريكـى السـابق دونـالد تـرامب إلخراج
"بـــرادر" من ســجــنـه الــبــاكــســـتــانى قــبل
سـنــوات  ووقع األمــريــكــيــون مـعـه عـلى
اتـفاق االنـسحـاب فى فبـراير 2020 لـيس
ال "هبة لـكى حتكم طـالبـان على طـريقـة ا
ــؤمــنــ كــمـا الــلـه آخـونــد زاده" أمــيــر ا
تـصفـه حركـته  بل غـالـبـا لتـدفع مـقـاتلى
"طـالبان" إلى حـرب حتطيم ذاتى مـتجددة
تفوق ألفـغانستـان  والسالح األمريـكى ا
ـــتــروك غـــفــوا  قـــد يــغـــرى "طــالـــبــان" ا
بـخوض حروب إقـصاء واردة خلصـومها
 وكـلهم قـتـلة ومـقـتولـون يـرفعـون رايات
"إسالمـية" جريا على الـعادة األفغانية فى

عقود الدم األخيرة .
ـعنى ببساطـة  أن "طالبان" قد ال جتد وا
نـفسهـا مهتـمة باحلكـم وال بالتـنمية  وال
حـتى بـتطـبـيق مـبـاد الشـريـعـة بـحسب
فـهـمــهـا الـقــبـلى الـبــدائى  وقـد جتـد من
األسـهل عليهـا أن تعود للـقتال  هربا من
مـصاعـب احلكم ومـآزقه وأسـئلـته التى ال
تـعرف جوابهـا  بينـما القتـال والقتل هو
احلـرفــة الـتى تــفـهــمـهــا  خـصــوصـا فى
سـياق أفغـانى ملـغوم تاريـخيـا  اليسمح
لإلمـبراطوريات الغازية بدوام احتاللها 
ويـحفـر لـها مـقـابـرها األفـغـانيـة  لـكنه ال
يـســمح فى الـوقـت ذاته لـلــمـفــارقـة  بـأن
تـسـتــقـر أفــغـانــسـتــان عـلى صــورة حـكم
مـركــزى مــوحـد قــابل الســتـدامــة وقــبـول
طــــوعى  فــــقــــد هـــزم األفــــغــــان غـــزوات
بـريـطـانـيــا الـتى كـانت عـظـمى فى 1919
ـــلــكــيــة" الـــتى أعــقــبت لــكـن ســلــطــات "ا
االحـتالل البريطـانى لم تكن مسلـما بها 
وشـهــدت اغـتــيـاالت وخــيـانــات أسـريـة 
وإلى أن انـقـلب اجلـنـرال "داود خـان"عـلى
لك األخـير "مـحمـد ظاهـر شاه" ابن عـمه ا
ـا فـتح الـباب بـعـدهـا حلكم فى 1973 و
احلزب الشيوعى  الذى احتربت فصائله
مــنــذ 1979 وفــشل الــغــزو الـــســوفــيــتى
ـسـانـد  وخرج مـهـزومـا بـعـدهـا بـعـشر ا

به قـوات "طالـبان" على %85 من جـيوش
الـعالم  إضـافة آلالف األطـنان من الدروع
الــواقـــيـــة وأجــهـــزة الـــرؤيــة الـــلـــيــلـــيــة
ـــســـتــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة  وأجـــهــزة وا
"بـيومتريـة" دقيقـة مع سجالتهـا اخملتزنة
ـا فيـها فى عـقديـن كامـلـ من الزمـان  
بـــصــمـــات األصــابع ومـــســحـــات اجلــلــد
واطن األفغان. الي ا والسير الذاتية 
وبـرغم أن خزائن أسرار ما جرى لم تفتح
دنى ـطـار ا بـعـد  فـإن مفـارقـة حتـطـيم ا
مع تـرك األسلحـة العـسكريـة تبـدو الفتة 
ــفـارقـة لـهـا عـالقـة بـتـخـبط صـحـيح أن ا
الـرئـيس األمـريــكى جـوبـايـدن  وتـسـاقط
ــذلــة أوراق شــعـــبــيــته تـــبــاعــا  بـــعــد ا
الـعـسـكـريـة األمـريـكـيـة  الـتى ورثـهـا عن
أسالف  تـــركـــوا لـه حتـــمل وزرهـــا  ألن
ـأسـاويــة زحـفت فى عـهـده  الـنـهــايـات ا
ـا أراد بـإصـدار أوامــر تـدمـيـر مـطـار ور
كـابول  أن ينتـقم لنفسه  خـصوصا بعد
مــقــتل وجــرح 31 جــنــديــا أمـريــكــيــا فى
هـجــوم انــتـحــارى مــفــاجئ لـداعـش عـلى
ـطــار  وفــشل بــايــدن فى إقــنــاع الـرأى ا
الـعام بـأنه انتـقم لـلدمـاء األمـريكـية  فـقد
ـسـيـرة" كـأنـهـا بـدت ضـربـات طـائــراته "ا
خـبط عــشــواء لـذر الــرمــاد فى الـعــيـون 
بـينـما انـفـتحت الـعـيون مـذهـولة وذاهـلة
عـلى هــول مـا جــرى فى عـمــلـيـة حتــطـيم
ـطار  وكأن الرجل يتصرف على طريقة ا
ـريب الـذى يـكــاد يـقـول "خـذونى"  فـقـد ا
كـان بوسع الـقـوات األمريـكـية طـبـعا  أن
تـسترد أسلحتها  أو أن حتطمها  أو أن
تــشـتـرط عــلى "طـالــبـان" تـســلـيـمــهـا قـبل
االنـسـحـاب األمـريـكى  لـكـنـها لـم تفـعل 
ولم تـصــدر أوامـر بــايـدن الــقـائــد األعـلى
لـلــجـيــوش األمـريــكـيــة  وبـدا أن الــبـيت
األبـيض ومـؤســسـاته غـضت الـطـرف عن
قـــصـــد  واســــتـــراحت لـــذهـــاب كل هـــذه
األسـلحـة إلى حركـة "طالـبان"  لـيس حبا
بـالــطـبـع فى "عـبــد الـغــنى بــرادر" رئـيس
مـكــتب طــالـبــان الــسـيــاسى  ومــفـاوض

طـــالـــبــــان لـــكـــسب عــــواصم الـــواليـــات
األفـغانيـة األربعـة والثالث  بـاستـثناء
واليـة "بـاجنشـيـر" حتى اآلن  فـقـد كانت
دن ـدن تفتح دون قتـال  وحتى أكبر ا ا
"كـابـول" سقـطت فى مـبـاراة وديـة  وبدا
مـقاتلو طـالبان كـأنهم فى نزهـة خلوية 
فـقد تبـخر جـيش الثالثـمائـة ألف جندى
الـذى أعده ودربه األمـريكـيون عـلى مدى
عـشرين سنة احتالال  ولم يفعل اجليش
األفـغانى (األمـريـكانى) شـيئـا  سوى أن
تـرك طوعـا أسلـحتـه األمريـكيـة احلديـثة
غــنـائـم لـطـالــبـان  بــاسـتــثـنــاء عـشـرات
الـطـائرات الـتى هـرب بـها طـيـاروها إلى
"طـاجيكستان" اجملاورة شماال  ووجدت
طـالبـان نـفسـهـا فائـزة دون جـهد بـكـنوز
مـغـارة "عـلى بـابـا" الــتـسـلـيـحـيـة  الـتى
زادت قـوتها القتاليـة لعشرين ضعفا فى
ا دفع "سنت"واحد  فحسب أيام  ودو
الـتـقـديـرات األمـريـكـيـة شـبه الـرسـمـية 
حـصلت "طـالبـان" عـلى أسلـحة أمـريكـية
بـقيمة 85 مـليار دوالر كـهدايا مـجانية 
بـيـنـهـا 75 ألف مـركـبـة "هـمـفى"  و600
ألف قـطعة سالح صغير وخفيف متطور
 ونحو 200 طـائرة مقاتلة وهليكومبتر
 بـيــنـهــا عـدد كــبــيـر من طــائـرات "بالك
هـوك" فخر الـصناعـة األمريـكية  تـتفوق

ذهـبت "الـسكـرة" وجـاءت الفـكـرة  وصار
عـلى حـركـة "طـالـبـان" أن حتكـم  واحلكم
أصـعب من الــقـتـال  كـمــا تـقـول خـبـرات
سلح  وهذا وجتـارب التحرير الوطنى ا
جـــوهــر الــتــحــدى الـــذى يــواجه زعــمــاء
طـالبـان اليـوم بـعد انـسحـاب آخر جـندى
أمـريكى  الـتـحدى بـدا ظـاهرا عـلى نـحو
رمـزى مــكــثف فى مــطــار "كـابــول"  فــقـد
فــاجــأتــهم الــقــوات األمــريــكــيــة بــإتــمـام
االنـسـحـاب عـلـى جـنـاح الـسـرعـة  وقـبل
ـتـفق عـليه ـوعد ا  24سـاعـة كامـلـة من ا
ــنـــقــضى  ودخل بـــنــهــايــة أغـــســطس ا
طـار فى "الـطـالـبـانـيـون" الـفرحـون إلـى ا
زفـة من األنصـار  ليـجدوا كل شئ حتطم
 فـلم يترك األمريـكيون شيـئا على حاله 
قاعد وزجاج الـصاالت كسروها  حـتى ا
راقبة  كما أجهزة الكومبيوتر فى برج ا
إضــــافـــــة إلى تـــــفــــجـــــيــــر 73 طـــــائــــرة
السـتـخـدامـات مـدنـيـة وعـسـكـريـة  وكأن
االحـتالل أراد أن يترك بصمته التدميرية
قـــبل الـــرحـــيـل األخــيـــر  وكـــأنـه يـــقــول
لـطـالـبـان : أرونـا إذن مـاذا أنـتم فـاعـلـون

تقدمة .  بدوننا  وبدون معداتنا ا
ـنـكـوب ـطـار ا بـدا مـشـهـد احلــطـام فى ا
ا جرى مـختلـفا  وعـلى العكس تـمامـا 
فى أفـغانستان قبلها  ح تقدمت حركة

ســــنـــوات  ثم حـل احـــتـــراب فــــصـــائل
"اجملــــاهــــدين" اإلسـالمــــيــــ  وإلى أن
أزاحـتــهم طــالــبـان جــمــيــعـا فى 1996
ومن دون أن تـنجح فى بـسط سيطـرتها
تـمـامـا عـلى كـل أفـغـانـسـتـان  فى مـدى
خـمس سنـوات الحقـة انتهـت باالحتالل
األمـريكى  فقـد كانت طالـبان فى عداوة
واحـتراب مـتصل مع مـا يسـمى حتالف
فـصــائل الــشـمــال  وكـلــهم من األعـراق
ـناوئة لهيـمنة "البـشتون" فى اجلنوب ا
 ومع خـروج االحتالل األمريـكى  تبدو
الـطـاحـونـة نـفـسـهـا مـسـتـعـدة لـلدوران
مـجددا  وفى حروب قد تتسع من حول
تـمـرد "بـاجنــشـيـر" الــشـمـالـيــة بـزعـامـة
أحـمــد شــاه مـســعـود اإلبن  فــاألجنـال
يـرثون احلروب ذاتها بعد هالك اآلباء 
ال مـحـمـد عـمـر ومـحـمـد يـعـقــوب ابن ا
مـؤسس طـالـبان  يـبـدو كـأنه الـشخص
ستعد للقتال دفاعا الـطالبانى األقوى ا
عن شـرف القـبيـلـة والعـصبـة الـدينـية 
خـــــــصـــــــوصـــــــا مع تـــــــوحـش "داعش"
أفــغــانـســتـان  الــتى تــسـتــقـطب أبــنـاء
"طـالـبـان"  وتتـهم قـادة احلـركـة بـالردة
عن دين اإلسالم  وبـالعمالة لألمريكي
 وقـد ســبق لــداعش أفــغــــــــــانــســتـان
ـســمـاة " واليـة خـراســان"  أن قـاتـلت ا
األمــريــكــ وطــالــبــان مــعــا  وتــبــاهى
مــتــحــدث داعــشـى فى حــوار قــريب مع
"سى . إن . إن "  أنـهم كـانـوا يـقـطـعون
رؤوس أســرى طــالــبــان عـــنــدهم بــحــد

الفئوس.             
وقــد حتـاول بــعض قــيــادات "طــالــبـان"
الــبــراجــمــاتــيــة نــوعــا مــا  أن تــعــطى
انـطباعا أكثر انفـتاحا  وأن تمد خيوط
تـواصل مع آخرين  وأن تـشكل حـكومة
تـتسع لغير الـطالبانـي  وتشمل حتى
أنـصار حـامد كـرزاى وعـبدالـله عبـدالله
وغــيـــرهم من خـــدم  وعــمـالء االحــتالل
األمـريكى  وجماعـة "إخوان" قلب الدين
حـكـمـتـيـار طـريـد طالـبـان الـسـابق  مع
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دني عن حاجتها الى قناة تلفـزيونية لغرض القيام بعملية عرض تعلن جمعية نساء بغداد احدى منـظمات اجملتمع ا
فيلم قصير حول " تأثير البيئة االجتماعـية في تقييد قدرات االناث في العراق " مدة الفيلم دقيقة واحدة وستة ثواني
رأة في القيـادة وعمليـة صنع القـرار) بدعم من منظـمة مسـاعدات الشعب الـنرويجي والذي ـشروع (تعزيـز مشاركـة ا

هو حملة مدافعة تهدف الى ايجاد بيئة تشريعية آمنة للنساء والفتيات في العراق. 
ـنـاقصـة والتي مـدتهـا تسـتمـر لغـاية بـاشرة بـعرض الـفيـلم دون تـأخيـر بعـد االنتـهاء من عـملـية ا ويـقتـضي العـمل ا
أسبـوع من تـأريخ نشـر االعالن سـتأخـذ اجلـمعـيـة بعـ االعـتبـار ان تـكون الـقـناة الـتـلفـزيـونيـة محـايـدة وال تؤسس

خلطاب الكراهية وتدعم التماسك االجتماعي كما تلتزم جهة التقد بعرض الفيلم في اوقات الذروة.
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نـاقصة في يوم  5 آيلول 2021 عنـد الساعة 10:00 صـباحاً لـغاية يوم 12 يلول 2021 ـكن التقد عـلى هذه ا  -1
. عند الساعة 10:00 صباحاً بعدها يغلق التقد

الي بختم القناة وتوقيعها. كتملة والعرض ا علومات ا 2- يجب ختم كل صفحة من ورقة ا
ـوضوع مع عرض 3- يـقتـضي على القـنوات الـتلـفزيونـية تـقد شـهادة التـسجـيل ونبـذة عن أعمـالها ذات الـصلـة با

يل ها جنباً الى جنب مع الوثائق االخرى عبر اال سعر وتقد
logestic@bwa-iraq.org                                         

كن زيارة موقع اجلمعية وحتميل استمارة التقد من الرابط   -4
https://www.bwa-iraq.org                                                                                                          
تقدمة وحتليلها وفق معايير متعددة ويتم التواصل مع أفضل العطاءات من ثم 5- تقوم اجلمعية بدراسة العروض ا

االختيار. 
6- مدة تلقي االستفسارات عن االعالن تستمر ليوم من تأريخ النشر. 
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Abdulhalim2049@gmail.com 

ألبـتــداع افـضـــــل واكـثـر الــسـبل جنـاعه
في مــحــاربــة آفــة هــذا الــفــكــر اخلــطــيـر

دمير . وا
ـركـزين ـكن الـقـول ان ا وبـهـذه الـرؤيـة 
(الـنهرين) و (أعتـدال) قد قطـعا بلقـائهما
االخــيــر وحــوارهــمـا فـي بــغــداد خــطـوة
ـبذولـة في مـهـمـة وكـبـيـرة في اجلـهـود ا
الـعــراق والـســعـوديــة والـعــديـد من دول
تـطـرف الـعـنيف الـعـالم حملاربـة الـفـكـر ا
ــؤدي لألرهـــاب لــلـــحــد مـن تــأثـــيــراته ا
الـسـلبـيـة اوالً وصـوالً الى القـضـاء عـليه

وأنهائه في مراحل تالية .
وأذ تـــمـــكن (مـــركـــز الــنـــهـــرين) ومـــركــز
(أعـتدال) مـن حتقـيق هـدفهـما فـي تعـزيز
وتـرسـيـخ الـتـعــاون والـتـنـســيق وتـبـادل
اخلـبـرات بــيـنـهـمــا في لـقـاءات مــقـبـلـة 
حـرص وفـد (أعـتــدال) ورئـيـسه الـدكـتـور
مـنــصــور الــشـمــري عــلى زيــارة الــفــقـيه
الـسيد حس الصدر في مدينة الكاظمية
ـركـز وعمـله واالسـتـماع الى لـتـعريـفه بـا
أرائه واقـتراحاته لتوسيع نطاق مكافحة
ـتطـرف وتـعزيـز الـدعوة لـلـحوار الـفكـر ا
والتسامح ونبذ الكراهية وقبول اآلخر.

والـعـنف والـطـائـفـيـة بـخـبرتـه وجتربـته
ـتطرفة الـثرية في مـكافحة الـتنظـيمات ا
واالرهـابيـة والتـي شهـد له العـالم اجمع

بها .
كـافحة الـفكر ي  ـركز الـعا لـقد تاسس ا
ـتـطــرف (أعـتـدال) في الـريـاض في 21 ا
مـايو  –آيـار عام 2017 بـحضور العاهل
ـلك سـلمـان بن عـبد الـعـزيز الـسـعودي ا
والـــرئـــيس االمـــيـــركي رونـــالـــد تـــرامب
ـثلي 55 دولـة أسالمـيـة هذا وحـضـور 
ـركز الذي (الـلقاء الـتاريخي) لـتأسيس ا
اعـتــبـر (أيــذانـاً بــبـدء مــرحـلــة مـتــقـدمـة
ومـتـطـورة في مــحـاربـة الـتـطـرف فـكـريـاً
واعالمـيـاً ورقـمـيـاً  ولـتـعـزيـز الـتعـايش

والتسامح ب شعوب العالم ) .
وألدراك الـقــائـمـ عـلى مــركـز (أعـتـدال)
على أهمية التعاون وتبادل اخلبرات مع
الـعراق  وكذلك ادراك اجلـهات العـراقية
ـعنـية بـدورها ألهـميـة مسـألة مـكافـحة ا
ــمـلــكـة ــتـطــرف الـعــنـيف زار ا الـفــكـر ا
الـعــربــيـة الــســعـوديــة بــدعـوة من أدارة
(أعــتـــدال) ســـتــة وفـــود عـــراقـــيــة خالل
ــؤســسـات ــاضــيــتـ من ا الـســنــتـ ا

االرهـاب الذي اسـتقـبـلهم رئـيسه الـفريق
اول الـركن عـبـد الـوهـاب الـسـاعدي وذلك
لـلتعـارف والتنـسيق بيـنهمـا واالستفادة
من خـبـرته الـغـنيـة في مـكـافـحـة االرهاب
وضـرورة التنسيق في لقاءات مـستقبلية
 وكـذلك لقائه الفريق عبد الغني االسدي
رئــــيس جـــهـــاز االمـن الـــوطـــني بـــهـــدف

التعاون وتبادل اخلبرات . 
وقـد أقام مركـز النـهرين في اليـوم الثالث
لـزيارة الوفد مـلتقى واسع دعي اليه عدد
ـراجع الديـنيـة واألثنـية من الـقيـادات وا
لـتلك الـكيـانات أضـافة لـدعوة الـعديد من
الــشـــخــصــيــات الـــفــكــريــة والـــبــحــثــيــة
لـتقى والـسيـاسيـة حـيث جرت في هـذا ا
حـوارات ومـداخالت حـيويـة ومـهـمـة ب

ركـز (أعتدال) احلـاضرين واألم الـعام 
الـدكـتور مـنـصـور الشـمـري الـذي أكد في
لتقى واللـقاءات والندوات االخرى هـذا ا
عـلى ان هدف الزيارة هو تـعزيز التعاون
وتـكييفه وفق الرؤية التي تخدم الطرف
 وأكــد في الــوقـت نــفــسه عـــلى أهــمــيــة
الـعراق واجلـهـود احلثـيـثة الـتي يـبذلـها
في سـبــيل مــواجـهــة خــطـاب الــكـراهــيـة

االمن الــقــومي الـســيــد قـاسـم االعـرجي
بقدوم الوفد ووجه أدارة (مركز النهرين
لـــلــدراســات األســتــراتــيــجــيــة) الــتــابع
لـلمسـتشـارية للـترحيـب بالوفـد الضيف
واجنـــاح مـــهـــمــتـه بــبـــرنـــامج لـــقــاءات
وحــــــوارات وورش عـــــــمـل تــــــصـب في

مصلحة الطرف .
وخالل األيـام الثالثة التي قضاها الوفد
فـي بـــغـــداد قـــام بــعـــدد مـن الـــلـــقــاءات
والـــنـــدوات وورش الـــعـــمـل في مـــركـــز
ـركـزين الـنـهـريـن بـ بـاحـثي وكـوادر ا
وقـيــامه كـذلـك بـزيــارة جـهــاز مـكــافـحـة

خالل الــــفــــتــــرة مــــا بـــ  23 و 25 آب
ـنــصـرم زار الــعـراق وفــد سـعـودي من ا
كـافـحة ـي  ـركـز الـعا بـاحـثي وكوادر (ا
ــتــطـرف " أعــتـدال" ) لــلـتــعـاون الـفــكـر ا
والـتنـسـيق وتـبادل اخلـبرات بـيـنه وب

مـركز النهرين لـلدراسات الستـراتيجية .
وقــد عــبــر مـــركــز (أعــتــدال) عـن رغــبــته
بـزيارة وفد منه الى العراق للقاء وتبادل
وجــهــات الــنـــظــر بــ بـــاحــثي وكــوادر
ـركزين وصـيـاغة افـضل السـبل جناعه ا
ــتـطــرف الـعــنـيف حملـاربــة آفـة الــفـكــر ا
ــؤدي لالرهـاب  وقــد رحب مــسـتــشـار ا

ـعـنـيـة والـتي كـان آخـرها في 4 آب – ا
ــــاضـي حـــيـث قــــام وفـــد أغــــســــطس ا
عــســكـــري من وزارة الــدفـــاع بــرئــاســة
الــلــواء يــحــيى رســـول الــنــاطق بــأسم
سـلـحـة بـزيارة الـقـائد الـعـام لـلـقـوات ا
الــــريـــــاض وذلك بــــهـــــدف الــــتــــعــــاون
والتنسيق وتبادل اخلبرات في مكافحة
ــؤدي ـــتـــطـــرف الـــعــنـــيـف ا الـــفـــكـــر ا

لألرهاب.
أمــــا (مـــركــــز الـــنــــهـــريـن لـــلــــدراســـات
االسـتــراتـيــجـيــة) فــقـد تــأسس كـمــركـز
بـحـثي يـهــتم بـدراسـة ومـعـاجلـة سـائـر
الـقضايا االسـتراتيجـية ومنهـا مكافحة
ـتطرف العـنيف كأحد االرهـاب والفكر ا
ؤثرة  وقد جـذوره ومنابعه الفـعالة وا
تـشـكـلت لـهـذه الــغـايـة جلـنـة مـخـتـصـة
ــتــطــرف الــعــنــيف ــكــافــحــة الــفــكــر ا
وقـــدمــتــهـــا الى اجلــهــات احلـــكــومــيــة

عنية.  ا
وبـذلك فأن اهـتمام مـركز الـنهـرين بهذه
ـركـز ـســألـة قــد تـوافق مع أهــتـمــام ا ا
ــكــافـحــة الــتـطــرف (أعــتـدال) ي  الـعــا
ودعـاهما لـلحـوار والتنـسيق والـتعاون
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جنحَ فريقُ مـصافي الوسط في الـتتويج بـلقب دوري الكـرة الشاطـئية لـلموسم  2020/2021  وذلك بـعد فوزه  عـلى منافسه
ـباراة فـريق مصـافي اجلنـوب بـركالت التـرجيح 5 - 6  حيـث انتـهى الوقـت األصـلي واإلضافي بـالتـعادل 3 – 3. وجـرت ا
في ملعب االحتـاد داخل مجمع وزارة الشـباب والرياضـة بحضور رئـيس الهيأة الـتطبيـعية إياد بـنيان واالم الـعام محمد
باراة سلّم رئـيس التطبيعية إياد بنيان كأس البطولة الى فريق فرحان وأعضـاء جلنة الصاالت والشاطئية.  وبعد نهاية ا

مصافي الوسط كما وزّعت األوسمة الذهبية ب الفريق الفائز والفضية ب العبي مصافي اجلنوب.
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موفد االحتاد العراقي للصحافة
الرياضية
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بية موفد اللجنة البارا

بـي ولـدان نزار أضـاف الـبـطل الـبـارا
وسـامـا اخـر الى غــلـة الـعـراق عـنـدمـا
ـيدالـيـة البـرونزيـة في فـعالـية أحرز ا
رمي الرمح للرجال لتـصبح احلصيلة
وســام فـــضي ووســامــان بـــرونــزيــان
وذلك فـي خــتـــام مــشـــاركــة الـــبــعـــثــة
ـبية العراقـية في دورة األلعـاب البارا
الـتي جـرت في الــعـاصـمـة الــيـابـانـيـة
ــــــدة من  24 آب طــــــوكــــــيــــــو خالل ا

ولغايـــــة  5أيلول احلالي
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يدالية البرونزية وأحرز ولدان نزار ا
بعـد ان حقق رقـما قدره  41.39م فيما
حـــطم الالعب الـــصـــيـــني صن الـــرقم
ـــبي بــرقم  47.13م ي والـــبــارا الــعـــا
ـيدالـية الـذهبـية ونال ليـحصل على ا
الـالعب اإليـــــــرانـي صــــــادق ســـــــاهي
يدالـية الـفضـية برقم  43.35م اثر 6 ا
مــحــاوالت حـــسب نــظــام الـــبــطــولــة.
ـبي ولـدان نزار وأهدى الـبـطل الـبـارا
هــذا اإلجنـــاز الى الـــشــعب الـــعــراقي
بيـة وزمالئه الالعب واللجـنة البـارا
ـــيــدالـــيــة وقـــال بــعـــد الـــتــتـــويج بـــا
البـرونـزيـة أن طمـوحه كـان احلـصول
ــركــزين األول او الــثــاني وانه عــلى ا
راضي عــــلـى مــــا قــــدمـه رغم أنه دون
مستـوى الطـموح يذكـر ان ولدان نزار
حسن  32عاما من محافظة بابل تأهل
ـبيـاد طـوكـيـو بـعـد فوزه في الى بـارا
بـطــولـة فـزاع فـي اإلمـارات عـام 2019
ــدربــ كـر يــتــدرب حتت اشــراف ا
عــــبـــيـس ومـــازن حــــســـ امــــا أبـــرز
يـدالـيـة الفـضـية إجنازاتـه فالـفـوز بـا
ــــبــــيــــاد لــــنــــدن عـــام 2012 في بــــارا
بياد ريو يدالية الفـضية في بارا وبا
وشـارك ثالثـة العـبـ عـراقـيـ .2016
في فـــعـــالــــيـــة رمح الـــرمح لـــلـــرجـــال
فـــئـــة  F41وهم ولــــدان نـــزار حــــسن
وكـوفــان حـسن عـبــد الـرحــيم واحـمـد

غنـي نحـاس وقـد أحـرز الالعب احـمد
ـــركــز اخلـــامس بــرقم غــنـي نــعــاس ا
ــــركــــز الــــســــادس 37.51 م تاله فـي ا
زميـله كوفـان حسن عـبد الرحـيم برقم
ـنـافــسـة مـحـتـدمـة 37.19 م  وكـانت ا
بــــ الــــبــــطـل ولــــدان نــــزار والالعب
الـهـنـدي نـيـفادب حـيـث حقـق األخـير
ركز الرابع برقم  40.80وجاءت كثرة ا
احملـــاوالت اخلـــاطـــئـــة لـــهـــذا الالعب
لصالح الالعب العراقي علما ان الرقم
ــبي مـسـجالن ي والــرقم الـبـارا الـعـا
بــاسم كــوفــان عــبــد الــرحــيم  42.85م
وأحـمـد غــني نـعـاس  38.90م. وسوغ
رئيس احتاد العاب القوى مهدي باقر
تراجع مستوى كـوفان حسن ألصابته
بوبـاء كورونـا قـبيل انـطالق الـبطـولة
فــضال عن وفـــاة والــده بــالــفــايــروس
ــا أثـر عـلى مـســتـواه بـشـكل نـفـسه 
كـبـيـر فـيــمـا أشـار الى ان احـمـد غـني
نـعـاس يــخـوض مـنـافــسـات اعـلى من
فـئــته اذ يــلـعـب ضـمن فــئـة  F40لـكن
بـياد لعـدم وجـود هذه الـفئـة في بـارا
طوكيو اضطر الى اللعب بهذه الفئة.
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بـية عـقيل وقال رئـيس اللـجنـة البـارا
ــصــاعب الــتي حــمــيــد رغم جــمـــيع ا
ــبـيـة بـسـبب واجـهت الـلــجـنـة الـبـارا
جائـحـة كورونـا وقـلة الـتـخصـيـصات
العب اخلـاص ـالــيـة وعــدم تـوفــر ا ا
بـريـاضـة ذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصة
بـيـة من تـمـكن ابـطـال الـلـجـنـة الـبـارا
حتقـيق  3اوسمـة مـلـونـة. وأضاف ان
ـشـاركـة الـعـراقـية غـيـاب الـذهب عن ا
في هذه الدورة اال أن ما حتـقق يعتبر
إجنـازا كـبــيـرا في ظل الــظـروف الـتي
يعيـشها الـبلد والـعالم نتـيجة الـقيود
ـفـروضة عـلى الـنـشـاطـات جـمـيـعـها ا
وأولـهــا الـريـاضــيـة وتـابع حــمـيـد ان
ـبــيـة تـفــتـخـر بــانـهـا الـلــجـنـة الــبـارا
اســـتـــطـــاعت ان تـــرفع مـن مـــجـــمــوع
األوسمـة التي احـرزتهـا عبـر الدورات
ــبـيـة الى 16مـلـونـا ومن ثم ان الـبـارا
يكـون الـعراق حـاضـرا كمـا هـو احلال
في كل الــدورات الـســابــقـة فال تــوجـد
بية بدون اوسمة ملونة. مشاركة بارا

وزاد حـمـيـد ان الـعـراق كـسب إضـافـة
الى االوســـمــة العــبـــ شــابـــ هــمــا
فاطمة فاضل وعلي مـبارك حيث تألقا
ـنـافـسـات وسـيـكـونـان مـشـروعا في ا
ــبــيــ ان شـاء الــله في بــطـلــ بــارا
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اســتــقــبــلت الــســفــارة الــعـراقــيــة في
طوكيو رئاسة البعثة العراقية والوفد
ـبيـاد لـندن شـارك في بـارا اإلعالمي ا
بـحــضـور جـمــيع اركـان الــسـفـارة في
مـقــدمـتـهم الــقـائم بــاألعـمـال ضــبـيـان
ستشارة انوار حس شمام حسن وا
عايـد والـسكـرتيـر األول جـاسم محـمد
لفتة والـسكرتيـر األول مريوان توفيق
محمد والسـكرتير الثـالث ميثاق وليد
محمـد  وقال القـائم باألعمـال ضبيان
شـمـام حـسن نـتـشـرف بزيـارة رئـيس
بـية عقيل حميد والوفد اللجنة البارا
ـــرافق لـه في ســـفـــارة جـــمـــهـــوريــة ا
العـراق في طوكـيـو مضـيفـا ان وجود
الـوفـد هـنـا مـدعـاة لـلـسـرور والسـيـما
يداليات بية  بعد فوز البعثة الـبارا
مـــــلــــونــــة واكـــــد حــــسـن ان ابــــطــــال
بية رفعوا اسم البلد عاليا وقد البارا
كـــانت لـــهم صـــولـــة فـي هـــذه الــدورة
ـتــحـقــقـة هي مـبــيـنــا أن اإلجنــازات ا
مدعاة لـلفـخر واالعـتزاز وشـدد القائم
بــاألعــمـــال أن هــنــالك رغـــبــة كــبــيــرة
ــبــيــة داخل بــتــواجــد أبــطــال الــبـارا
الــــســــفــــارة لالحــــتــــفــــاء بــــهم اال ان
اإلجـراءات الـيـابـانـيـة حـالت دون ذلك
مـــــوضــــحــــا انـه  االتــــصـــــال بــــهم
وتهـنـئتـهم والشـد من أزرهم. بـدورها
ـستـشارة انـوار حسـ عايد شكرت ا
ـبــيـة الى زيـارة وفــد الـلــجـنــة الـبــارا
مـبـنـى الـسـفــارة الـعـراقــيـة وقـالت ان
تشريف رئيس اللجـنة ورئيس البعثة
مهم جدا لتوضـيح بعض األمور التي
حــصــلـت نــتــيــجــة لـــســوء فــهم غــيــر
مقصود موضـحة أن القيود الـيابانية
وإجــراءاتـهم الــصــعـبــة تــشـمـل حـتى
الــبـعــثــات الـدبــلــومـاســيــة وحتـد من
حـركــتــهـا بــسـبـب تـداعــيـات كــورونـا
وأضـــــــاف انـــــــوار رغـم ذلك حتـــــــاول

ـساعدة وبذل السفارة جـاهدة ابداء ا
اجلـهــود الالزمــة لـلــبـعــثـة الــعـراقــيـة
ـتـاحـة وبـحـدود بـحـدود اإلمـكـانــات ا
ـفروضـة من قـبل اجلانب اإلجراءات ا
اليـاباني وأكـدت أنوار ان بـزيارة وفد
ـبيـة تـوضـحت الكـثـير اللـجـنـة البـارا
من األمور وحلت اإلشكـاليات أو سوء
الـفهـم فالـسـفـارة هي بـيت الـعـراقـي

ــبـدعــ مــنـهم. جــمـيــعــا والسـيــمــا ا
بية قابل قـال رئيس اللـجنة البـارا با
عقيل حميد ان اإلشـكالية مع السفارة
تـتــلـخص بــتـواجــد مـســؤولـيــهـا الى
ـبية وهي تشارك جانب البعـثة البارا
فـي مــــــحــــــفـل ريــــــاضـي مــــــهم اال أن
اإلجـراءات الــيــابـانــيـة فــرضت قــيـود
صارمة عـلى اجلميع ولم تـستثن أحد
العب وفـرض من حـيث عــدم دخـول ا
حــجـــر صـــحي عــلـى اجلــمـــيع. وبــ
حــمـيــد أن الـبــروتــكـول الــذي وقــعـته
بـية يفـرض عدم وجود اللجـنة البـارا
اشخاص حتى من السفـارة باستثناء
وزير الشـباب والريـاضة مسـتدركا ان
ــحــبــة وجــاء من شــعــورنـا الــعــتب 
بـاالنــتـمــاء الى الـســفـارة الـتـي تـمـثل
بـلــدنـا فـي اخلـارج. وتــابع حـمــيـد ان
تــواجـــدنــا في الـــســفــارة الـــعــراقــيــة
ـــــوضــــوع وكـــــذلك وتـــــفـــــهــــمـــــنـــــا ا
الــدبــلــومــاســيــ هــنــا مــوضــحــا ان
جائـحـة كـورونا غـيـرت من اإلجراءات
ـعــتــادة والســيـمــا في هــذه الـدورة. ا
وزاد حميد ان السفـارة باستثناء اول
يـومــ تــتـصـل وتـتــابع الــريـاضــيـ
وحتاول على قدر إمكانياتها أن تبدي
ـوفـقــيـة ألركـان ـســاعـدة مـتــمـنـيــا ا ا
السـفـارة العـراقـية امـا رئـيس البـعـثة
عـــبــيـــد الـــغــزي فـــقـــال ان الــســـفــارة
الـعــراقـيــة في طـوكــيـو دعـت الـبــعـثـة
ـبيـة واسـتجـبـنا لـهـا و طرح البـارا
اإلشـــكـــالــيـــات الـــتي حـــصـــلت عـــنــد
وصــولــنــا الى الــيــابــان مــضــيــفـا ان
االخـوة أعـضـاء الـسـلك الـدبـلـومـاسي
بــيــنـوا الــظــروف الــتي مــنــعـتــهم من
احلـــضـــور والــتـــفـــاعل مع الـــبـــعـــثــة
ـفروضـة على الريـاضي كإجراءات ا
ا وعدم القـدرة على الـوصول إلـيهم 

في ذلك سـفراء الـدول واكـد الـغزي 
ـوضـوع وقـدمـنـا اعـتـذارنـا تـسـويـة ا
ـقـابل لـعـدم تـفـهـمـنـا الـصورة و بـا
حل اإلشــكــالــيـة الــتي تــســبــبت بــهـا
ــــتـــزمـــتــــة من اجلـــانب اإلجـــراءات ا
الــيــابـــاني وفي خــتـــام الــزيــارة قــدم
القائم باألعـمال في السفـارة العراقية
بطـوكـيو ضـبـيان شـمام حـسن هـدايا
بية جراح يداليات البارا للفائزين با
نـصـار وفـارس سـعـدون وكذلـك هـدية
تـشــجـيـعــيـة لـلــعـداءة فـاطــمـة فـاضل
كـــونـــهـــا أصـــغـــر عـــداءة في الـــدورة
واستـطاعت ان حتـقق مـراكز مـتقـدمة

قياسا بعمرها وجتربتها.
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تغادر مساء اليوم االحد بعثة اللجنة
ـــبــيــة الــوطــنـــيــة الــعــراقــيــة الــبــارا
ـــبــيــاد طـــوكــيــو  2020بــعــد ان بــارا
شـــــاركـت في خـــــمـس ألـــــعـــــاب وهي
القـوس والسهـم وألعاب الـقوى ورفع
ـبارزة وتـنس الطـاولة وقد األثقال وا

ـــجــــمـــوع 3 ــــرتــــبـــة  69 أحـــرزت ا
مـيـدالـيـات مـلـونـة قـبل يـوم واحـد من
بية طوكيو ختام دورة األلعاب البـارا
فيـمـا تـصـدرت الصـ الـتـرتيب 2020
األول ب 199ميـدالـية وبـريـطانـيا 122
ميـدالـيـة وروسـيا 117ميـدالـيـة. وكان
في وداع الـبعـثـة الـقـائم بـاإلعـمال في
السفارة العراقية ضبيان شمام حسن
الى جانب الـسـلك الـدبلـومـاسي حيث
حـــرصـــوا عـــلـى الـــتـــواجـــد في وداع
ـكلف بـاحلـضور البـعـثـة كمـا حـاول ا
الى فعالـيات الدورة مـيثاق الـهاشمي
ـبي وحضور ـلعب األو الدخول الى ا
فـعــالـيــات الـيـوم األخــيـر لــلـمــشـاركـة
العراقـية إال ان اإلجراءات االحـترازية
من قـبـل اجلـانب الــيـابــاني حـال دون
ذلك. وتـتـوجه الــبـعـثـة الــعـراقـيـة الى
إسطـنبـول في طـريقـها الى الـعاصـمة
بـغـداد في رحـلــة تـمـتـد عـلى مـدى 12
سـاعــة مـتـواصــلـة من مــطـار هــانـيـدا
الـدولي الى مــطـار اتـاتــورك ثم تـبـقى

بياد طوكيو      عدسة- احمد عريبي يدالية البرونزية في بار u“∫ البطل ولدان نزار يحرز ا
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ـا يـتـعـلق يـراهن كـثـيـرين عـلى اخلـطـوة االولى الي  انـطالقـة خـصـوصـا 
ـباريات البطوالت واالدوار احلاسمة  فـتلك اخلطوة  تمثل  جتربة جديدة
ـعطيات لـعل ابرزها رهـبة االنطالقة  واالنـسجام ب  مـزدانة بالكـثير من ا
ناسب وفق رؤية درب والتمـركز اجليد وا الالعـب  وكيفية تطـبيق خطط ا
درب  لـذلك  برزت الـكثيـر من التـعلـيقـات التي  ظـهر فـيهـا التوجس هـذا ا
ـنــتـخب الـوطـني في مـبـاراته ـنى بـهـا ا والـتـرقب من اي كـبـوة مــفـاجـئـة  
نتخب الكوري اجلنوبي  في مستهل مباريات الدور احلاسم االولى ضـد ا
ـونـديـال قـطـر   2022حـيـنـمـا  بـرزت الـكـثـيـر من عـبـارات اخلـوف ـؤهل   ا
دة يسيرة باراة حتت امـرة مدرب وافق على قيادته  ـنطلقة من  خوض ا ا
ـعسكـرين االعدادي  التي حـظيا بـهما سواء جـدا  اضافة الى معـطيات ا
في اسـبانـيا او في تـركـيا و الـثمـار التي جـنـاهمـا  الالعبـ من خالل تلك
ــدرب خلـصـائص كل العب ـعـرفـة ا الـفـرص االعــداديـة  الـتي  اسـهــمت 
بـاراة االولى  حافلة بـالكثير من وقـدرته على تنفـيذ الواجبـات  لذلك بدت ا
ـعـرفــة  الـرؤيـة ــدرب  الـتـكــهـنـات الــتي  هـمــشت الالعـبــ وركـزت عـلى ا
ـدرب ـدربــ  خــصـوصــا ا ــقــارنـتــهــا مع من ســبـقه مـن ا اخلـاصــة به و
الـسابق كاتانيتش وحتفظه الالمبـرر  في التزام الدفاع  وعدم توجيهه الى
رتدة الالعـب بضـرورة االنفتـاح على الـهجوم  والـتركيـز على الـهجمـات ا
سـاحـة اخلاصـة  بـقريـقـنا من خالل الـبـناء الـسـليم لـتـلك الهـجـمـات من  ا
وصـوال الى مرمى اخلـصم باالعـتمـاد على سـرعة الالعـب  وقدرتـهم على
ـكن ان يــنــشــا من خالل العــبي الــفـريق الـتــخــلص من  الــضــغط الــذي 

اخلصم.
ناطة به  في باراة  الثـقة  ا درب ديك ادفوكـات  من خالل ا وفـعال اثبت ا
بـاراة رغم ان  بعض ـنـتخب  من خالل اجلـزئـيات الـبـسيـطة فـي ا قـيادة ا
ـنـتخب من خالل اجلـزئـيات االخـرى الـقت بـظاللـها  الـسـلـبيـة عـلى واقع ا
ا يتعـلق بالالعب علي عدنان  اضافة تـاثر الفريق باالصابات خـصوصا 
نتخب الصـابة  الالعب محمد قاسم  والتبـديل االضطراري  الذي  حرم ا
من  اوراق اخـرى كانت ستـسهم  بهـز الشبـاك  وحتقيق الـثالث نقاط  في
ـشوار وعـبر مـلعب اخلـصم  ومـا لهـا من دافع مـعـنوي مـهم في مـستـهل ا
نتخب العماني حينما حقق فاجات مثل فجرها ا كتنزة با اجلـولة االولى ا
ـنـتخب الـفوز بـهـدف في الوقت الـقـاتل عـلى اقوى مـنـتخـبـات القـارة وهو ا

الياباني.
نتخب تابعـ الهمية اقتناص نقـطة ثمينة من  ا ورغم تـقليل البعض من  ا
ـباراة االولى  في مـحطـات الدور احلـاسم  مشـيرين بان الـكوري كـونها  ا
نـتخب سـتكـون احملك الـرئيـسي عنـد مواجـهته مـحطـة الوقـوف علـى اداء ا
نتخب درب ادفوكات عـرف الكثير من تـفاصيل ا لـلمنتخب االيـراني فان ا
واسـتكـاع ان يعـالج بـعض الهـنات الـتي كـان يعـاني منـهـا خالل  مبـارياته
الـسـابــقـة خـصــوصـا وان سـارع بـاجــراء الـتـبــديالت لالعـبـ لـم يـعـرفـوا
بـاراة  حينما اشرك الـالعب عالء عبد الزهرة بديال االنـسجام مع دقائق ا
ستوى  اخلاص بهذه عن الالعب بـشار  رسن  الذي  لم يكن على قـدر  ا
تـكررة  في تمرير الـكرة  فيما كان من االولى ـباراة  من خالل اخطائه ا ا
اشراك  الالعب  مهند كاظم  واالعتماد على سرعته  في بناء الهجمات او
ـنتـخب الكوري ـكن ارتكـابها من قـبل  العبي  ا اسـتثـمار  االخطـاء التي 
ساهمة باجراء درب ادفوكات من صحة رؤيته الـناجعة  في ا فـلذلك برز ا
ـنتخب من  وطاة الـثقل الذي كان ناسب لتـخليص ا الـتبديل الضـروري وا
يـعانـيه الالعب رسن في الـتـحـرك بحـريـة  وتمـوين الالعـب  من مـهـاجمي
درب ـستـنبـطة من  رؤيـة ا ـناسـبة  والـفكـرة االخرى ا ـنتـخب بالـكرات ا ا
هي  ارجـاء الــهـجـوم  الى مـا بــعـد الـدخـول فـي الـوقت احلـاسم من خالل
اشـراك مـيمي  الى جـانب الالعب احملـتـرف جـس مـيـرام  رغم ان الوقت
ـتبـقي من عمر ـتبـقي  في اشراك الالعب االخـير كان  سـبع دقائق من ا ا
ا له ـباراة  فـيمـا كان من االجـدى ان يلـعب ميـرام اساسـيا  خـصوصـا  ا
من قــدرة عـلى ضـبط ايــقـاع خط الــوسط  الـذي احـتــاج الى الالعب احلـر
ـتحرك في مختلف اجلوانب  لزيـادة ر اللعب وتفعيل  اخلطوط االخرى ا
 وابعاد اخلطر عن التمركز من جانب الالعب الكوري عن مرمانا  وعدم
احـداث االربــاك الـذي كــان يـنــتـظــره هـوالء الالعــبـ  رغم ان
ــوعـد مـن خالل تــالـقه احلــارس فـهــد طــالب  كــان  عــلى ا
ـكـسب االخـر من ـبـاراة االولى  الى جـانب ا ـمـيـز في ا ا

مكاسب تلك اجلولة وهو الالعب امير العماري.

باالنـتـظار الـتـرانزيت  15ساعـة بـأحد
الـفـنـادق بـانـتـظـار الـعـودة الى مـطـار
لـيال بــغــداد الــدولي في الــســاعــة  11
حــيث يــتــوقع ان يــسـتــقــبل الــبــعــثـة
ــكــتب الــتـنــفــيــذي لـلــجــنـة أعــضـاء ا
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ــبــيــة في وتــألــفت الــبــعــثــة الــبــاراو
طوكـيو   2020من  37شخـصـاً بـيـنهم
العــبـا 14العــبـات و  4ريــاضــيـا  18
حيث يـضم الـوفـد اإلداري والـفني من
الـدكتـور عـقـيل حـمـيد رئـيس الـلـجـنة
بـية العـراقية والدكـتورة كوثر البارا
حـسـ األمـ الـعــام لـلـجـنـة وعـبـيـد
الغـزي رئـيس الـبـعثـة وجـبـار طارش
إداري احتــاد رفـع األثــقـــال ومـــهــدي
بــاقــر رئــيـس احتــاد ألــعــاب الــقــوى
بـارزة سعد محمد واحلكم الدولي با
ومتـرجم البـعثـة سعد قـاسم ومدربي
احتاد رفع االثقـال الدكتـور ثامر غا
  ورحـيـم فـالح مـدرب وجنـاح جــويـر

ـبارزة وجـواد أبـو الـشون منـتـخب ا
مدرب الـقـوس والسـهم ووسـام غالي
ومـازن حـســ مـدربـا ألــعـاب الـقـوى
وجـمــال جالل مـدرب تــنس الــطـاولـة.
امــا الــوفــد الــريــاضي فــيــتــكــون من
الـربــاعـة هــدى مــهـدي وزمن حــسـ
العــبــة الـــقــوس والــســـهم والــعــداءة
فــاطـمــة فـاضـل وجنـلــة عــمـاد العــبـة
 وكوفان حسن وجراح تنس الطاولـة
نــصـار وولــدان نــزار وأحــمــد نــعـاس
وحسـ فـاضل وعلي مـبـارك وفاطـمة
فاضل في ألعاب القوى وعمار هادي
وزين الـعـابـدين غـيالن وحـيـدر نـاصر
بـارزة وفـارس سعـدون ورسول في ا
كـاظم وعـلي مـوحــان وعـبـاس مـحـمـد
نـيــســان في رفع األثــقـال وســلـيــمـان
فـيـاض العب الـقوس والـسـهم فـضال
ـــــــؤلـف من عـن الـــــــوفـــــــد اإلعالمـي ا
الـزمالء هــشـام الـســلـمـان والــدكـتـور
عـمـار طـاهـر وعــمـاد الـركـابي وأحـمـد

عريبي.
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قــبل كـل شيء عــلـــيــنـــا  الــتـــعــامل
بـواقـعـيـة مع نـتـيجـة الـتـعـادل امام
كوريا اجلنـوبية  بدون اهداف وان
النــبـالغ بـالـتـفـاؤل   لـكي  ال تـغـطي
النـقطـة على مـستـوى األداء خاصة
في الـــشـــوط االول بـــعـــد ان فــرض
الـفريق الـكـوري سيـطـرة تامـة على
سـيـر الـلعـب في مبـاراة الـقت فـيـها
نـتخب عـملـية الـتـحضـير واعـداد ا
وابـــعــاد  الالعـــبــ (ســعـــد نــاطق
وهـمــام طـارق) حلــصـولــهـمــا عـلى
بطاقات مضـاعفة واصابة احلارس
ـدرب االول( جـالل حـسن) لــيــجــد ا
نـفـسه  في وضع غـير مـسـتقـر عـند
مواجـهة احـد اقوى فـرق اجملمـوعة
ـؤهـلة لـنهـائـيات كـاس الـعالم في ا
ـقـبل عـنـدمـا جلـأ الى قـطـر الـعـام ا
ــراكـــز  وواجــبــات تـــغــيـــرات في ا
الالعبـ وخطـة اللـعب  التي مالت
لــلــتــكــتل الــدفــاعي لــلـحــد من

هـجــوم الـفـريق الـكـوري
ــعـروف وأســلـوبه ا
عـنـدمـا انـتـقل إلى
مــلـعـبــنـا وكـاد ان
يـــــحـــــصـل عـــــلى
فــرصــة الـتــهـدف
خالل الـــــشـــــوط
االول لـــــــــــــــــــوال
يـــقــضـــة فـــهــد
طــــــــــــــــــالـب و
صــالبـــــــــــــــــة
وتــــــركــــــيـــــز
الـدفـاع الـذي
جنــــــــح فــــــــي
ايـقـاف سـرعة
الـــــهـــــجـــــوم
الـــــــكــــــوري
بـــــقـــــيــــادة

ن الـذي كان في وضع للـمـهاجم ا
مـثـالـي لـلـتــهـديف  من كــرة مـرتـدة
قـبل ان يـقـطـعـهـا احلـارس الـكوري
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واسـتـمــرت الـفـاعـلـيــة الـهـجـومـيـة
واحلصول على اكثـر من كرة ثابتة
لــكن دون تـغــيـر في االمــور قـبل ان
يــنــتــهـي الــشــوط االول بــنــتــيــجـة
الـتعـادل الـسلـبي الـتي يبـدو تركت
اثارها  النفسـيةعلى العبي الفريق
اخلـصم بـســبب غـيـاب الــتـسـجـيل
امـام أفــضـلــيـة واضــحـة في االداء
والبحث واحلـصول على اول ثالث
نـقاط في مـسـتهـل مبـاريات االرض
واجلـــولــة احلـــاســـمـــة ومـــســـعــاه
لـتـحـقـيق اخلـطـوة االولى لـلـحـفاظ
عــــــلى صــــــورته وسـط الــــــهـــــالـــــة
االعالمــيــة الـــتي عــلــيـــهــا وحــالــة
التـفوق  الـفنيـة الكـبيرة والـتواجد
ـــــتـــــواصل  في الـــــلـــــعب في ا
نــهـائــيــات كــاس الــعـالم
والن كـــــــوريــــــا احــــــد
البلدان التي حضيت
بتنظيم كاس العالم
مـع الــيـــابــان 2002
وتــطـــورت فــنـــيــاً
كثـيـراً وانعـكاس
االحـتــراف عـلى

عناصره.
مـــقـــابل ذلك
فــــــخــــــروج
مــنــتـخــبــنـا
بشباك نظيفة
مـن احلـــــصــــة
االولى شـــكل
دافـــــــــــعــــــــــاً
لالعــــــبــــــ
الداء

ــهـمــة  فـضالً عـن طـريــقـة الــلـعب ا
والــتــحــول من الــدافع واالحــتــفـاظ
بـالكـرة وتقـد كـرة هجـوميـة التي
افــتـقــد لــهـا في الــشــوط االول ومـا
جــعــله الــظــهــور  بــالــفــكــر الــفــني
اجلديد الـواضج منذ بـداية الشوط
الـــثـــانـي والـــكل كـــان يــــتـــرقب مـــا
ـــدرب   بـــعـــد فـــتـــرة ســـيـــفـــعـــله ا
الـتـحــضـيـر الـقـصــيـرة عـلى تـقـد
ــنــتــخب بــوضع افــضـل  بــعــدمـا ا
استـمر عـلى اداء ثابت وواضح من
حـيث الـتـركـيـبـة واالداء في الـفـترة
الـسـابــقـة  قـبل  تـصــفـيـات روسـيـا
مرورا بـفترة كاتـنينش لـكنه  خطى
اضي مع يزة اخلـميس ا خطـوة 
نـتخب وقدمـه بطريـقة  اخرى في ا
الـشوط الـثـاني وجنح مع الالعـب
ـنــتـخب وسط ولــيـدون اســمه مع ا
اهـتــمـام اجلـمــهـور الــعـراقي الـذي
ــحــو ذكــريــات مــشــاركــات يــامل 
اتـســمت بــاخلــروج الـســريع    من
ادوار احلــسم االخـيــر. كـمــا حـصل
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وجاء الـشوط الـثاني افـضل عـندما
طبق الالعب واجـباتهم وحتررهم
مـن الــــدفـــــاع وفي انــــطـالقــــات من
اجلانـب والوسط واحلـصول على
عـدد كــرات ثـابـتــة شـكــلت خـطـورة
رمى الكوري   والحت فرص على ا
الـتــســجـيل واحلــسم في حلــضـات
ارتـبـك فـيـهـا دفـاع اخلـصم وتـثـاقل
رشـحة للـتسجيل في قطع الـكرة  ا
و احلـــــاجـــــة  كـــــانـت الى الـــــدقـــــة
الستثـمارها كـما يجب  بعـدما ظهر
منـتخبـنا مـتوازناً واعـتمد الـهجوم
مـع مـــرور الـــوقت  وفي  تـــغـــيـــيـــر
واضـح يــــحـــصـل في مــــثل هــــكـــذا
ـــدرب مـــواجــــهـــات عـــنــــدمـــا زج ا
بـــالـــثالثي الـــهــجـــومي(عالء عـــبــد
مهـند علي ) الزهـرة جاس مـيرام
لـــيــشـــهــد االداء حتــوال فـي مــســار
ـيل الى الـتـكتل الـلـعب الـذي كـان 
ــاثــلــة الــدفــاعـي في مــواجــهــات 

سـابقة سـعيـاً للـحصـول على نـقطة
لكن ما قام به  ادوفكات في حتقيق
التوزان عندمـا راح الهجوم يساعد
ـــنـــافـــذ بـــوجه الـــدفـــاع ويـــغـــلق ا
اصحاب االرض وكان قـريباً من هز
شــــبــــاكـه. االهم هــــنــــا ان يــــغــــادر
ـنــتـخب االداء الـتــقـلـيــدي ويـقـدم ا
ـباراة عـمل تكـتيـكيـا خالل اوقات ا
الــتي شــكـلت ضــغــطــا عـلـى العـبي
ـــنـــتــخـب تـــســبـــبـت في اصـــابــة ا
( عــلي عـــدنــان ومــحــمــد الـالعــبــ
قاسم) لـكنـها  اعـطت  قـوة واندفاع
ـواحهـة ايـران بعـد غد لـلـتحـضيـر 
ـــدرب و الــــثالثــــاء  وســــيــــكــــون ا
ـا يكون الالعب امـام حتد اخر ر
اصــعب من االول امــام  طــمــوحـات
ايـــران في  االســـتـــمـــرار بـــصــدارة
اجملـموعـة بـعد فـوزهـا على سـوريا
بـهـدف وبـاخـتــصـار ال يـخـدمـنـا اال
الـفـوز  عـلى  ايـران لـكي نـبـقى  في
ـــنــافـــســة مـــبــكـــرا  وهــو دائــرة  ا

طلوب. ا

ـوســوي: ان مـا كــأس الـبــطـولــة. وأضــافَ ا
حتـــقـق من إجنـــاز يـــضـــاف إلى االجنـــازات
ختلف العديدة التي حتققها فرق النادي و
األلـــعــاب والـــتي جـــاءت بـــدعمٍ ومــتـــابـــعــة
مستمرة ويـومية من رئيس النـادي. مختتماً
حـديـثه: أن اجلـهـاز الـفـني والالعـبـ قـاموا
درب بإهداء كأس البطولة إلى روح الفقيد ا
 مــحــمــد جــبــر  الــذي كــان مــثــاالً لإلنــســان

اخمللص لناديه.

فـريق نفـط البـصرة بـإحـراز مركـز الوصـافة
ــركـز الــثـالث من نــصـيب فـريق فـيــمـا كـان ا
الـشـرطـة. وقـالَ مـشـرف الـفـريق احـمـد عزت
ـوســوي: إن رئـيس الــهـيـئــة االداريـة فالح ا
ـسعـودي اتصل بـالوفـد مبـاركاً لـهم إحراز ا
الـلــقب مـثـمـنــاً جـهـود رئـيـس الـوفـد عـضـو
اإلدارة  ازاد نــامق  واجلـهـاز الـفـني بـقـيـادة
درب الـكبـير  عبـد الرحـمن بريسم  ومالكه ا
ـساعـد والالعـب بـتحـقـيق الفـوز وإحراز ا
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تـوّجَ فـريق أمـانـة بـغـداد لـلـمـصـارعـة احلـرة
بـلـقب بـطـولـة أنـديـة الـعراق الـتـي اختـتـمت
مـــنــافـــســاتــهـــا  في مـــديــنــة زاخـــو. وتــربع
سابقـة احمللية مصارعـو بغداد على عـرش ا
جـاءَ بـعد مـنافـسـة ساخـنـة وقويـة مع العبي
فـــريــقي نـــفط الـــبــصـــرة والـــشــرطـــة الــذين
تلكـون العب إيرانيـ على مستوى عالٍ.
وحـققَ العـبـو أمـانــة بـغـداد الـلـقب واكـتـفى
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جنم تــوتــنــهــام اإلجنــلــيــزي سـون
ومنعه والفـريق  عن التهديف  رغم
 سـيــطـرتـه الـواضــحـة الى مــا قـبل
خـمس دقـائق عــلى نـهــايـة الـشـوط
االول عـنـدمـا ظـهـر العـبـيـنـا بـشـكل
ـنــطــقـة اخــر ونــقـلــوا الــكـرة الـى ا
ــقــابــلـة الــتـي كـانـت حتـتــاج الى ا
التـركيز والـقدرة على خـلق الفرص
امـــام انـــعــدام
هارات ا
الفردية

فــهــد طــالب
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ضـمـن فـعــالـيــات مـهــرجـان الــفـلــوجـة
ـسرحي األول الـذي اختـتم فـعالـياته ا
مؤخرا  عرض مسرحـية (انتهاكات)
تــألــيف عــكــاب حــمــدي إخــراج مــعـاذ
ــسـرحــيــة تـدور عـذاب قــائال (فــكــرة ا
حـول مـقـبـرة لـشـهـداء مـنـسـيـة بـسـبب
إهـــمـــال األهـــالي لـــهـــا من خالل
إلــقــاء الـقــمــامـة لــكن هـؤالء
الـــشــهـــداء يـــتـــمــنـــون من
األحــيـاء أن يـخــلـصـوهم
من هـــذه الـــنـــفـــايــات)
ــسـرحـيـة واضـاف (ا
تتحدث عن شخص
ذهب لــزيــارة قــبــر
أخــيه فــلم يـعــثـر
علـيه في باد
االمــر كــونه
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WOŠd∫ مشاهد من مسرحية (إنتهاكات)
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طرب العراقي هُمام ابراهيم في احيا ا
بيـروت لـتـقـد حـفل سـاهـر داخل احد
طاعم الفاخرة برغم الظروف الصعبة ا
حـيث قــدم مـواويل واغــاني مـنــهـا "الـله
" و"ليلة يسهلّك" و "جـرحونا برمش عـ
ورا ليلـة" و"تعـالى اشبـعك حب" وصوال
ــصـريـة االيــقـاعــيـة الـتي الى االغـاني ا
القت تـفاعـل كبـيـر لـدى اجلـمـهـور وفـقا
وقع الفن. وشـاركته في احلـفل  جنمة
ي" ماريـا سـركـيس حيث "ستـار أكـاد
ـســرح بــاقــة مــنــوعـة من قّـدمـت عـلـى ا
االغـانـي اجلـمــيــلـة مــنــهــا لـلــشــحـرورة
الراحلـة صبـاح وللفـنانة سـميـرة توفيق
ـــــواويل اضـــــافــــــة الى وصــــــلـــــة مـن ا
والدبكات  ماريا وجّهت (حتية الى كل
من حــضـــر خــاصـــة في ظل الـــظــروف
ـر بـهـا لـبـنـان مـعـتـبرة الـصـعـبـة الـتي 
انهـا غيـمـة سوداء و سـتـمّر في الـقريب

العاجل).

نـوعة منها اليختلف إثنـان على ان البرامج اإلذاعـية وخاصة ا
واجلماهيريـة التي نالت شهـرة واسعة ترتكـز على ثالثة اعمدة
وهي اإلعداد والـتقـد واإلخراج قـبل ان حتجـز لها حـقال ب
ـسـتـمع  في بـرامـجـنـا ـنـهـاج اإلذاعي الـيـومي لـتـنــال حب ا ا
ـنـوعة الـتي نـالت شهـرة واسـعة امـتدت من اإلذاعيـة اليـومـية ا
الـعاصـمـة بـغـداد الى احملـافـظـات ثم الـدول الـتي تـسـتقـبل بث
ــهـني الـذي اليـخـلـو من اذاعـتـنـا كـانت تــعـتـمـد عـلى االعـداد ا
وإلذاعــة بــغــداد مــنـذ ــفــردات الــبــرنــامج الــنــاجح  الــتــالــيف 
نـصـرم عـناويـن برامج مـنـوعـة مازالت في ثمـانـيـنيـات الـقـرن ا
سـتمـع وتنـاوب على اعـدادها اسـماء ستـبقى كـبيرة ذاكرة ا
واذكر مـنهم الـكتـاب احمـد هاتف ومـحمـد علي نـاصر ومـحمد
مزيـد والزمـيل عـاصم جهـاد الذي سـاهم بـاعداد اهم الـبرامج
عـد جهـاد كان مجـتهـدا ومتـواصال ومهـنيا ـنوعـة وا اليومـية ا
ــنــوعــة واثـــبت ان االعــداد االذاعي هــو في اعــداد الــبـــرامج ا
االسـاس لـنـجـاح الـبـرامج الـيـومـيـة وسـاهم في اعـداد بـرنـامج

ســتــديـو عــشــرة الـى جـانـب الــزمـيـل احــمـد
هاتف في مطلع الثـمانينيـات ليحقق جهاد
جنـاحــا في كل الـبــرامج الــتي اسـهم في
ـــهـــنـــيـــة والـــصـــدق اعـــدادهـــا مـــؤكـــدا ا

واالجتهاد في اإلعداد .

ــهـرجــان نــقـلــةً نـوعــيــةً في تـاريخ ا
ـهــرجـانـات ومـخــتـلـفـاً عن دورات ا
ـهـرجـانــات الـسـابـقـة وأن يـعـكس ا
الواجهـة الثقـافية للـبلد وال يـقتصر
عـــلى الــقـــراءات الــشــعـــريــة.وجــرى
االتــــفـــاق عــــلى أن تــــكـــون احملـــاور
الــنـقـديــة الـتي سـيــشـارك بـهــا نـقّـاد
ـهرجـان عن (عزلة ـيون في ا وأكاد
الـــشــــعـــر في جــــائـــحــــة كـــورونـــا)
و(إبراهـيم اخلـياط شـاعراً ومـثقـفاً)
و(الـشعـر بـوصـفه منـتـجـاً معـرفـياً)
و(الـــشــــعـــر والــــتـــلــــقّي فـي مـــواقع
ـهرجان التواصل) كـما سيـتضمن ا
فعـاليـات فنيـة موسـيقـية وتشـكيـلية
وســيــنــمــائــيــة.  ووجَّه نــاظـم وفــقـا
لصـفحـة الـوزارة في (فيـسبـوك) بأن
تتـولى دار الشؤون الـثقـافية الـعامة
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الــتــقى وزيــر الــثــقـافــة والــســيــاحـة
اضي واآلثار حـسن ناظم األربـعاء ا
في مــكــتــبه وفــداً من فــرع الــبــصـرة
بـاحتـاد أالدباء والـكـتـاب الـعـراقـي
برئاسة رئيس الفرع سلمان القاصد
ــــثــــلــــ عن االحتــــاد . ونــــاقش و
االجـتـمـاع الـسـبل الـكـفـيـلـة بـاجنـاح
ــربــد بــدورته الــرابــعــة مــهـــرجــان ا
والــثالثــ (دورة الـشــاعــر إبــراهـيم
اخلياط) الـتي تقـام للـمدة من الرابع
من تــشـــرين الــثــاني الــقــادم وحــتى
ـلـع نــاظـم عــلى الـــســـابع مــنـه. و اطـَّ
ـــدعـــوين من ـــشـــاركــ ا أســـمـــاء ا
الــعـرب والــعــراقـيــ والـفــعـالــيـات
ـعـارض الــفـنـيـة الــتي تـقـام عـلى وا
هرجان. ودعا إلى أن يكون هامش ا

إصدار كتابٍ يتضـمن أهم الفعاليات
هرجان. والدراسات التي يشـهدها ا
ـزيد واتـفق اجملـتـمـعـون عـلى عـقـد ا
من الـلـقـاءات  من أجل الـتـوصل إلى
أفــضل الــسـبـل الـكــفــيـلــة بــاخلـروج
ـهـرجان. وعـبر ـيزةٍ من ا بنـسـخةٍ 
الـــقــاصــد عن تــثــمـــيــنه لــدعم وزيــر
هـرجـان في دورته الـثـقـافـة إلقـامـة ا
احلــالـيـة بــرغم الـظــروف الـصــعـبـة
مـــشــيـــراً إلى تــشـــكــيل جلـــانٍ لــدعم
ــهـرجـان وتــمـويــله.  عـلى صــعـيـد ا
ـركز اإلعالمي لديوان متصل اشار ا
مـحــافـظـة الـبــصـرة   الى ان  نـائب
رئـــيس اإلحتـــاد الـــشـــاعـــر  حــبـــيب
الـسـامـر قــال ( االتـفـاق عـلى سـبع
جلسات شعرية وجلست في قضاء
الــقـــرنـــة وأبي اخلـــصـــيب ونـــفـــكــر

ة كونها تنبع من الواقع سرحية مؤ ا
الــذي نـعـيـشه ومـشــاكـلـنـا الـتي تـزداد
ثل ـسـرحيـة  يـوما بـعـد يوم ونص ا
منظومـة إعالمية متـعددة اآلفاق تعمل
ــعـنى بـواســطـة خـطـاب عــلى إنـتـاج ا
الــعـــمـل ومن خالل الـــلـــغـــة الـــفـــنـــيــة
ـسرحـيـة التـسـتـند والـبـصـريـة كـذلك ا
ـنــطــوق بل أصــبــحت إلى اخلــطــاب ا
الــــــعالمــــــة واإلشــــــارة والــــــرمــــــز من
سرحي رتكزات األساسية للعرض ا ا
وصـبغـتهـا الرئـيسـية الـصمت والـقلق

رغم االنتظار الطويل).
وعــقـب الــنــاقـــد خــالــد احلـــسن قــائال
ـــســـرحــيـــة هـي إدانــة (مـــوضـــوعـــة ا
لـلــحـروب وتـأثــيـراتــهـا عـلـى اجملـتـمع
والـنـاس والـتي تـقع في الـنـهـايـة عـلى
عــاتق اإلنـســان الـبـســيط سـواء كـانت
نـفـسـيــة أو اجـتـمـاعـيــة كـذلك تـنـاولت

قـبـرة منـذ مدة طـويـلة بـحيث لم يـزر ا
وجد كـثرة وزحمـة في القبـور لكن جاء
ـقــبـرة فالحظ صـبـاح الــعـيـد لــزيـارة ا
ـسـرحيـة تـعالج أنـها تـرفـضه) واكد (ا
صراع اإلنسـان داخل وطنه رغم فقدان
أخـيه ظل مـحـاصـرا في وطـنه فلـم يكن
أمـام طــريـقــة لـلــتـعــبـيــرعن احـزانه إال
عاناة التي كان يعيشها بصوته رغم ا
حتى صوته يـصادر في النهـاية فيدفن

حيا)..
سرحية وعن صعوبات التي واجهت ا
قال اخملـرج (الصـعوبـات موجـودة لكن
اسـتــطـعــنـا جتــاوزهـا بــخـلق الــبـدائل
ـســرحـيـة تــعـامل بـكـل مـحـبـة وكـادر ا
وتـــبـــنى الـــفـــكـــرة بــحـــيث جتـــاوز كل

الصعوبات ).
ـؤلف عـكـاب ــسـرحـيـة حتــدث ا وعن ا
حــــمـــدي قـــائال (الـــتــــجـــربـــة في هـــذه

ـسرحـيـة عدة أحـداث منـهـا الشـهداء ا
واالبــاء الـــذين تــركـــوا األبــنـــاء حــيث
أصـــبـــحــوا ضـــحـــيــة هـــذا اجملـــتــمع)
ـكان سـرحـية ولـيـدة هذا ا واضـاف (ا
يـقـودها مـخـرج مـوهوب يـسـعى حلـفر
ــــكــــان .والــــلــــغـــة ذاكــــرته فـي هــــذا ا
ـسـرحـيـة الـتـي اسـتنـد عـلـيـهـا كـاتب ا
الــنص تــعــد سالحــا ذا حــدين يــجـعل
ـتــلـقي يــغـوص بــعـيـدا عـن الـعـرض ا
واآلخـر يــبـقى في مـنـطـقـة ضـيـقه. أمـا
الـسـيـنـوغـرافـيـا فـاسـتـطـاع اخملرج أن
ـكــان ويـضع يــتـلــمس  فــيـهــا بـيــئــة ا
سات اجلمالية التي جاءت متجانسة

سرحية). مع أحداث ا
ومـــــســـــرحـــــيــــة انـــــتـــــهـــــاكــــات
. ومـعاذ تمـثيل:عـبدالـله كر
عـــــــكـــــــاب وعـــــــثـــــــمـــــــان

احللبوسي.
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تـواصـل فــرقـة مــســرح الــطــفل بــدائـرة
ـكثفة سـرح إستعـداداتها ا السينـما وا
عــلى خــشـــبــة مــســرح آشـــور لــتــقــد
عرضٍ مـسرحـي جديـد بعـنـوان (بهـلول
ــؤلــفه حـــســ عــلي هــارف.. األكــول) 
وإخـراج زيـنب عــبـد األمـيــر.. ويـشـارك
ــمــثــلـ في الــتــمــثــيل مــجــمــوعــة من ا
عـلي جواد الشـبـاب هم: سـعـد شعـبـان
الــــركـــــابي  أحـــــمــــد إبـــــراهـــــيم زمن
الــعـــبـــيــدي ونـــدى طــالـب.. وهــنـــدســة
الصوت لهشام الركابي.
وتـصــمــيم وتــنــفــيـذ
اإلضاءة لكر

مجيد.
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اخملـــرج الـــســـوري انـــتـــهى مـن تـــصـــويـــر أولى جتـــاربه
اإلخـراجـية في عـالم الـدراما عـبر عـشـارية (روز) تـأليف

الفنان طالل مارديني.
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ـقـيم ـفـكــر والـكـاتب الــعـراقي ا ا
فـي بــــــيـــــــروت حتـــــــمـل الــــــدورة
اخلــامـــســة من مـــؤتــمـــر الــقـــمــة
ــنـــعــقــدة حــالــيــا في الــثــقــافي ا

السليمانية اسمه.
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مـراسل (الـزمــان) في اربـيل تــلـقى تـعــازي زمالئه لـوفـاة
ســائــلــ الـلـه تـعــالى ان شــقــيــقــته اثــر مـرض عــضــال 

يتغمدها بواسع رحمته.
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الناشـر والصحفي الـعراقي  حتدث عن جتربته الـكتابية
شارك الصحفية وعن فن كتابة العمود الصحفي الى ا
في الــدورة االعالمــيــة الــتي نــظــمــتـهــا رابــطــة الــتــطــويـر

اضي. اإلعالمي  في نادي العلوية صباح الثالثاء ا
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االعالمي والـنـاشط الـعـراقي تـماثـل للـشـفـاء من عـمـلـيات
تــفــتــيت حــصى ورمل اجــريت له اثــر تــعـرضـه الى ازمـة

صحية حرجة.وتلقى االمنيات بالصحة والسالمة.
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اخملرج العـراقي يحل ضـيفـا على قـناة (الشـرقيـة) مساء
الـيـوم االحــد في بـرنــامج (اطـراف احلـديث) الــذي يـعـده
ويــقـدمه االعـالمي مـجــيـد الــسـامــرائي ويـخــرجه اخملـرج

حيدر االنصاري.
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تحف اضي في ا التـشكيلي االسباني أفتتح  اخلميس ا
الـوطــني األردني لــلـفــنـون اجلــمــيـلــة في عــمـان مــعـرضه
تـحف و الـسـفارة ـعنـون (ال تـطـلق الـنار) بـتـنـظيـم من ا ا

األسبانية في عمان.
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أسـتـاذ األدب في اجلـامـعـة االردنـيـة الـقى في اجلـمـعـيـة
نفى الفلـسفية األردنية بـعمان محاضرة بـعنوان (فكرة ا
ـفـكر إدوارد ومظـاهـره الـفـلسـفـيـة والفـكـريـة في أعمـال ا

سعيد والفيلسوفة حنا آرندت).

باالنـفتاح بـجلـسة ثـالثة
في قضاء الزبـير.. تقام
هـــذه اجلـــلــســـات في
وقت انعقـاداجللسات
ــشـــاركــة الـــســبـع و
ادبــاء عـــرب واجــانب
وعراقـيـ في اخلارج
الـى جــــانـب شــــعــــراء
بـــغــداد واحملـــافــظــات

وشعراء القضـاء نفسه لتكون
نافـذة ثقـافيـة جديـدة تقـام ألول مرة)
مضيـفا انه( االتفـاق على ان يكون
ـــــدعــــوين  250 مــــدعــــوا من عــــدد ا
الشـعراء والـشخـصيـات واالعالمي
كـمــا  االتـفــاق عـلى ان يــكـون عـدد
ـــشــاركــ في اجلـــلــســة الــواحــدة ا

اليتجاوز عشرة شعراء).
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ــدرسـة بــاألهـتــمـام بــفـاطــمـة في ا
مجال الرسم حيث حضيت برعاية
ـــدرســـة خـــاصــــة ووفـــرت لـــهــــا ا
مـــســتـــلــزمـــات الــرسـم.. وحتــدثت
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ـوهوبـة فـاطـمـة ولـيد الـطـفـلـة ا
الــشــطـــري بــعــمــر  9 ســنــوات
عـــشــــقت فن الــــرسم بــــعـــمـــر 5
ســــــــــنـــــــــوات بـــــــــدأت بــــــــــرسم
الشـخصـيات الـكارتـونيـة.. أنتبه
والـدهـا الـشـاعـر واألعالمي ولـيد
ـوهبـتهـا في فن الرسم الشـطري 
فوفـر لهـا كافـة مسـتلـزمات الرسم
فــتـــحــولت غـــرفــتـــهــا الـى مــرسم
صـغـيـر.. عرضت رسـومـاتـهـا على
الـفــنـان الــعـراقي الــنـحــات فـاضل
مــسـيــر.. فـكــانت  شـهــادة الـفــنـان
فاضل مسـير الطفـلة فاطمـة  فنانة
مــوهــوبــة.. فـطــلـب من والــدهـا أن
يـصـقل موهـبتـهـا وتنـمـيتـها .. أذاً
هي جـيــنـات األبــداع ورثـتــهـا  من

جدها الشاعر خالد الشطري..! 
ـواهب الـطـفــلـة فـاطـمـة مــتـعـددة ا
حـيث  تـعــلـمت الـلـغــة األنـكـلـيـزيـة
ـا حيـر معـلمـتها في بدون مـعلم 
ــدرسـة الـسـويـديـة.. وفي أحـيـان ا
ساعدة طالب كثيرة تقوم فاطمة 
صفها  في درس اللـغة األنكليزية..
أنـتبهـت معلـمة  فـاطمـة السـويدية
ـوهــبـة فـاطــمـة بـالــرسم.. فـقـامت

ـــقـــيم بـــالـــســـويـــد  عـــلى صـــقل ا
مـوهـبـتـهـا بـالـشـكل الـصـحـيح كي
يـــكـــون لـــهــــا شـــأن في فن الـــرسم

.. مستقبالً

معلـمة فاطـمة مع  والديـها وطلبت
مـنـهم  األهـتـمــام وتـنـمـيـة مـوهـبـة
فاطمة  بالرسـم.. يقوم والد فاطمة
الـشـاعر واألعـالمي وليـد الـشـطري
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ـمـثــلـة الـلــبـنـانــيـة نـادين نـشــرت ا
نـسـيب جنـيم تـعـلـيـقـاً سـاخـراً عـما
يـصـيبـهـا في حـال فرغـت سيـارتـها
من البنزين خصوصاً خالل األزمة
التي يتعـرض لها لبـنان مؤخراً من
إنــقـطــاع فـي احملــروقــات وتــدهـور
األوضــاع اإلقـتــصـاديـة وذلـك عـبـر
صــفــحــتــهــا اخلــاصــة عــلى مــوقع
التـواصل اإلجتـماعي.وعـلقت قـائلة
(الــوضع حــالـيــاً بس شـوف عــيـار
البـنزين وصل للـنصّ بسـكّوا ركبي
معدتي بتشدّ وبحس نهاية الدني).
وتــصـدر مـسـلــسل (صـالـون زهـرة)
والذي تـقوم بـبطولـته جنيم الـترند
فـي الــــســــعــــوديــــة خـالل أيــــام من
إطالقـه وعـبـر عــدد كـبــيـر من رواد
مــواقـع الـتــواصل اإلجــتــمــاعي عن
إعــــجـــابـــهم فـي بـــدايـــة الـــقـــصـــة
زيد من حلقات شاهـدة ا وشوقهم 

العمل.
كما كـشف وائل عبد العـزيز شقيق
ــصــريــة يـاســمــ عــبـد ــمــثـلــة ا ا
الــعـــزيــز مـــعــلــومـــات جــديــدة عن
حــالــتــهــا الــصــحـيــة بــعــد نــقــلــهـا

لسويسرا إلستـكمال عالجها.وكتب
في صـفـحــته عـلى مـوقع الـتـواصل
اإلجـتــمــاعي مــنـشــوراً أكــد فـيه أن
يـاســمـ بــخـيـر قــائالً: (يــاسـمـ
بـخـيــر احلـمـد لـله وهـتـرجع قـريب
لـبـيـتــهـا وشـغـلـهــا وخـبـر وفـاتـهـا
شائعة وضـيعة.. ربنـا يجعل يومي

قـبـل يـومــهــا) كــمــا نــشـر
صــــورة فـــيــــلـــمــــهـــا

(الـــــدادو دودي).
وكـــــــــــــــــــــــــان
تــــــصــــــدرت
شائعة وفاة
شـــقـــيــــقـــته
خـــــــــــــــــــــــالل
عـالجــــهــــا في
ســــــويـــــــســــــرا
الـتــرنـد وهـاجم
وائــل مــــــــــروجـي
الــشـائــعــات وكـتب

مـــنــشــوراً قــال فــيه:
(حــســبـنــا الــله ونـعم
الــوكـــيل هـــتــعـــمل إيه
أنت لـو لـقـيت اخلـبر ده

في أهـــلك... دايـن تــدان).
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تدخل في منـاقشـات مع الشريك حـول مفاهـيم العمل
اخملتلفة عليك بالهدوء.
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كن أن تؤثـر الضغوط الـتي تتعرض لـها في العمل  
سلبًا على صحتك.
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ـالي يـبـدو أنه جـيـد إال أنك ال تـزال تـشـعر وضـعك ا
بالتشاؤم .
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تـعانى بـشـدة من آالم الـرقبـة والـظـهر ضع حـدا لـها
بزيارة الطبيب .
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قـد جتعـلك الطـلبات الـكثـيرة جـدًا من اآلخرين تـشعر
بأنك مستغل.
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قــد جتـد بـديال جـيـدا وأنـسـب من عـمـلك احلـالى.يـوم
. السعد االثن
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 حـاول جتـنب اآلخـرين لـفـتـرة كـافـيـة لـلـسـيـطرة عـلى
نفسك عند الغضب.
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تـتــمـيـزبــخـفــة الـظل تــعـيش قــصـة حب جــديـدة. يـوم
السعد االحد.
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قد تتزايـد الضغوط على العمل وقـد تشعر باالستياء
الشديد نتيجة لذلك.
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ال تكشف أمـورك الشخصية أمام احمليط بك والتي
كن استخدامها ضدك. 
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ـشـاكل حــولك تـريـد الـتــخـلص من كل شيء لـكـثــرة ا
والهرب.رقم احلظ .9
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شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك. ا

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.

عكاب
حمدي

وزير الثقافة يلتقي أدباء البصرة    عدسة - عماد عليّ

وهوبة ورسومها فاطمة ا
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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

اعــتـــاد الــعــالـم الــعــربـي أن يــخـــاتل وال يــواجه احلـــقــائق
ــتـوالــدة من قــاع اجملـتــمع ومن بــ مـخــتـلف الـصــادمـة ا
ثـقفـة نتـيجـة تهـاون الدول واحلـكومات ـا فيهـا ا طبـقاته 
ة في حتقـيق عـدالـة اجـتمـاعـيـة معـقـولـة وفرص حـيـاة كـر
واطن وحتمـيهم من االجنرار نحو التطرف الذي تليق با
كان من السذاجـة  طوال عقدين من الـزمن حصر مصدره
في أفـغـانـســتـان كـمـا يـجــري الـتـذكـيـر والــتـخـويف الـيـوم
مجددا باستخدام نفس األساليب بعد عودة حركة طالبان

الى احلكم في كابول . 
لقد مرت عشرون سنة من اتعس أنواع السن قتالً وفتكاً
وجتـويـعــاً وتـدمـيـراً فـي الـبـلـدان الــعـربـيــة في حـ كـانت
أفغانسـتان بيـد القبضـة األمريكـية وكانت طالـبان مطاردة
باجلبـال وال تأثيـر لها في تـصديـر منظـمات التـطرف التي
باتت تنـبع كل يوم من كُلّ حـدب وصوب في بلـدان العرب

غرب.  من العراق وسوريا الى لبيبا وا
هــنـــاك اخــتالالت بـــنــيــويـــة في واقع الــعـــرب وانــظـــمــتــهم
السياسية عليـهم ان ينتبهوا اليهـا قبل أن يتحول التطرف
ليـصبـح القـاعدة احلـاكـمة والـناظـمـة لتـصنـيف اجملـتمـعات

وحكمها ويحدد مسارات احلياة وشعاراتها.  
مراكز التطرف في العالم العربي تعددت وتنوعت وبعضها
تـشـابك في وجـوده واكـتـسب اغـطـيـته من مـظالت شـرعـيـة
ـســاعـدات حـاز عــلـيــهـا بــالــقـوة وفــرض االمـر الــواقع  و
خارجية خارج دائرة افغانـستان وهذا واقع يؤشر مرحلة
رات على ا يتفـوق عشرات ا من أسوأ مراحل التطـرف 
ا يشبه ما كان عليه تنـظيم القاعدة الـذي حتول مع الزمن 
جـمعـيـة تـعـاونـيـة سـرية بـ الـكـبـار والـصـغـار وسـار على
خـطـاه تــنـظـيـم داعش من دون افق لـنــهـايـتــهـمـا او نــهـايـة
احدهمـا إال بفض تـلك البـروتوكوالت الـسريـة التي يـتحدث
ــدمــرة بــحــروب بــهــا الــنــاس في الــشــارع في الــبــلــدان ا
اإلرهاب وحسبي انّه الكالم األقرب الى الواقع واحلقيقة

حتى لو لم يكن هناك دليل ملموس بيد الناس . 
قبل الـفـزع والـتـحسب واالرتـيـاب واالنـشـداه من األوضاع
فاجئة في أفغانستان على البلدان العربية ان تفزع  من ا
تفسخـة التي انتجت التـطرف بسهولة ريبـة وا أوضاعها ا
كبـيـرة أو كانت مـهيـئـة في فتـرات مـعيـنـة لتـستـقـبل قوافل
ـشاكـلنـا على شـماعـة اآلخرين.  تـطرفـ . كفى تـعلـيقـاً  ا

توقـفت طـويال عنـد خـبر تـراجع اجلـامـعات الـعـراقيـة في الـتصـنـيف الدولي
والذي مر بهدوء غريب ب اخبار أخرى محبطة .

اسمحوا لي ذكر قصتي عن التـعليم أنهيت امتحان الـسنة األخيرة في كلية
هندسة جامعة بغداد وغادرت مباشرة الى بريطانيا صيف 76م 

كان سـفري شـخصي لـدراسة مـاجسـتيـر وألختـزل سنـت خـدمة عـسكـرية
اجستير  واجبة حلاملي البكالوريوس الى سنة فقط حلاملي ا

بعد زيارتي عـشر جامعات في  3 أسابيع وافقت جامـعة ويلز عـلى مقابلتي
رغم أنى لم احمل وثائق تخرج جامعية وال درجات جناح

تحنني ووضع أساتذة الـقسم أسئلتهم على قرر رئيس قسم الهندسـة ان 
السبورة وحاولت اإلجابة عليها بقرابة ساعة.

ـاجسـتيـر لقـناعـتهم بـأن تعـليـمي بكـالوريوس رفضـوا طلـبي مقـعد دراسة ا
اجـستـير وعـرضوا مـقعـد دراسة الـدكتوراه بغـداد كان مـقاربـا لتـعلـيمـهم ا

والتي أكملتها بأربع سنوات.
هكـذا كـان مـستـوى جـامعـات الـعـراق وهكـذا كـانت بقـيـة مـؤسسـات الـدولة

ستمر منذ السبعينات. قبيل تدهورها ا
عدالته في تصـدر العـراق قـائمـة الدول الـنـاميـة وفاق اسـتـراليـا عام 79م 
عيـشة واخلدمـة الصحـية والـتعلـيم اجملاني وفرص الـعمل حسب مستـوى ا

ما نشرته حينها مجلة االيكونومست  
تمر كل الـدول والشعـوب بأزمـات واخطاء وكل اجملـتمعـات تتـعلم بالـتجريب
واجملـتــمـعـات الــذكـيــة تـتـعــلم من جتـارب األخــرين والـنــخب الـذكــيـة تــتـعـلم

خصوصا من جتارب اخلصوم واالعداء.
ـتـلك القـدرات إلعـادة ذلك وبإمـكـاننـا ان ننـهض ونـتنـافس مـجددا ال نزال 
وفرصـنـا أفضل مـن كوريـا اجلـنوبـيـة عام 1950م حيـنـما غـيـرت مجـتـمعـها

تخلف حينها وصارت دولة صناعية اليوم. الزراعي ا
 ولكن ثمة أسباب موضوعية تؤخرنا اليوم عن التعلم السريع ومنها أسباب

ثقافية فينا ومنها أسباب مفروضة علينا.
أعرف جيدا أن تدمير الدولة العراقية وخراب التعليم واجلامعات كان عمال
مـنـهـجــيـا ضـمن أجـنــدات اضـعـاف الـدولـة الــعـراقـيـة وإلعــادة بـنـائـهـا وفق

أجندات غير وطنية.
وأعـرف جيـدا أن من تـورط في تـنـفـيـذ مـخـطـطـات تـخـريب الـدولة هـم خلـيط
منـهم جـهـلة سـذج ومـنهم انـتـهـازيون طـلـبوا الـسـلطـة بـثـمن تخـريب الـعراق

ومنهم كارهون للعراق وقوة دولته وعراقة هويته.
اذا ندعم ما اذا يستـمر بعضنـا في دعم مؤسسات خربت الـعراق و ولكن 

ينشر اجلهل واخلرافة والزيف والفساد في كل شارع ومدينة?
ثمة مـثل باإلنـكليـزية يقـول اذا خدعـتني مرة فـعيب علـيك ولكن اذا خـدعتني

مرت فعيب علي   
اذا انخدع بعضنـا مرة باسم الدين او حتريـر العراق او رفع الظلم وصدق
ذلك فـالــعـيب أوال عــلى من خـدعــنـا ولـكـن اذا جنـحـوا فـي تـكـرار اخلــديـعـة

فالعيب فينا نحن. 
ال نتـوقع من الـعاجـز او الـقـاصر او اخملـرف فـينـا ان يـتعـلم ألنه مـعذور وال
نتـوقع من السـكيـر او احملشش ان يـتعـلم ألنه في غيـبوبـة أوهامه وال نـتوقع
من اجلاهل القاصر وال من هـو عبد تابع ان يتـعلم ألنه يفتقـر فرص التعليم
ريض حـرج  لكن ليس عـلى األعمـى حرج وال عـلى األعرج حـرج وال عـلى ا
نتوقع من طـلبة وخريـجي اجلامعـات ان يتعلـموا ويغـيروا أجواء الـتعليم في

العراق.
ن ال يتعـلم والبقـاء لالقدر على الـتعلم والـتنافس في ال مستـقبل وال ارتقـاء 

عالم اليوم
أرى أربع عقبات تعرقل التعلم السريع في عراق اليوم

نـسوب ـوروث ا ـألوف وا أوال تقـديس اخلرافـات وأقـاويل  تراثـية حلـمايـة ا
نهج العلمي    ظلما وزورا للدين على حساب تشويه التعليم وا

تنبي ثانيا االرتيـاح اخملدر كاالفيـون والتنعم بـاجلهل كالسـكر كما يـصفه ا
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو اجلهالة في الشقاوة ينعم 

ـتاجـرة بـاخلرافـة وجمـهور ثالـثا اسـتـعجـال النـجاح الـزائف بـاالستـفادة وا
اجلهلة في بيئة حتتضن الغش واحملاباة ويصعب فيها الصدق واإلنتاج

رابعا جتنب مخـاطر االصرار على التـعليم العلـمي في بيئة خطـرة مشحونة
تعلم  سلح وتغيب فيها احلماية ويسهل فيها اضطهاد العلماء وا با

ما العمل?
أوال لنـطـور استـراتـيجـيـة اصالح التـعـليم اسـاسـا لنـهـضة الـعـراق ونراعي
مـخــاطـر الـبــيـئـة ونــعـمل في مــنـاطق الــفـراغ االمـنــة داخل مـاكــنـة الـتــعـلـيم

احلكومي وخارجه 
ثانـيـا لـنبـدع ونـصـمم دورات تعـلـيمـيـة تـقنـيـة مـرتبـطـة مبـاشـرة بـاحتـيـاجات
عاهـد األهليـة وخصوصا في ـكن البدء بذلك بـا ية و السوق احمللـية والعـا

احملافظات.
ثالثا لنعلم الـشباب كيفيـة االستفادة من بوابات التـعليم الرقمي وهو أسرع
نـطقة العربيـة فيما بينهم وأرخص تعليم في القرن 21 والذي يربط شباب ا

ومع مصادر التعليم في العالم
رابـعـا لـنـكـثف اجلـهـود عــلى تـنـشـئـة شـبـاب يـجـيـد
مـهـارات الــتـعـلم والــتـعـلــيم ويـقــدس الـعـلم وقــيـمـته
ــنـاهج الــعـلــمـيــة من اجل جــودة اإلنـتـاج ويـلــتـزم ا

واالبداع في صناعة احللول.
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{ طـــوكـــيــو أ ف ب  –تـــنـــوي ابـــنــة
شـقيق إمـبراطـور اليـابان نـاروهيـتو
األمـــيــرة مـــاكــو الـــزواج قــريـــبــا من
تـحـدر من عـامـة الـشعب خـطـيـبـهـا ا
تحدة واالنـتقال معه إلى الـواليات ا
عـــلى الـــرغم من نـــزاع مـــالي يـــعــني
والـــدة هــذا األخــيـــر مــنـــذ ســنــوات
بــــحـــسـب مـــا أفــــادت الــــصـــحــــافـــة
الـيابـانية. وتـعتـزم ماكو عـقد قـرانها
عـلى كي كومورو بحلول نهاية العام
راسم وقـرّر اخلطـيبـان التخـلّي عن ا

اإلمــبـراطـوريـة الـتـقــلـيـديـة في قـرار
نـــادر من نـــوعه في الـــيــابـــان. كــذلك
قـرّرت رفض تعـويض قد تـبلغ قـيمته
مـلـيـون 1,1مـلـيـون ين أكـثـر من  150
يــورو يـقــدّم عـادة لــلـنــسـاء الــلـواتي
يـتـخـلّـ عن ألـقـابـهنّ اإلمـبـراطـورية
إثــر الـزواج بـفـرد من عـامـة الـشـعب
وفـق مـــــــا أفــــــادت وســـــــائـل اإلعالم
ـعــلـومـات احملــلـيـة. ولـم حتظ هـذه ا
بـتـأكـيـد رسـمي بـعـد لـكـنـهـا تـتـصـدّر
الــعـنــاوين األولى في أخــبـار اإلعالم

الـيابـاني منـذ األربعـاء. وكانـت ماكو
الـــبــالـــغــة  29عـــامـــا ابــنـــة األمـــيــر
فـوميهيتو من أكيشينو األخ األوسط
لــــنـــــاروهــــيــــتـــــو قــــد أعــــلـــــنت في
الـعـــــــــــــام  2017 خــطـوبـتــهـا عـلى
كـي كـومورو  29 عـامـا وهـو حـقوقي
تـعـرّفت عـلـيه عـلى مـقـاعـد اجلـامـعة.
وأرجـئ الــــزفـــــاف في الـــــعــــام 2018
وكـانت احلجّة الرسمية ضيق الوقت
ــراسـم االحــتــفـــالــيــة لـــتــحــضـــيــر ا

التقليدية في البالط اإلمبراطوري.
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فـي بعض احلانـات مشيرا إلى أن
ؤسسات تـنتظر تسـليمها بـعض ا
الـــبــضـــائع الــنـــاقــصـــة في األيــام

قبلة. ا

ويــذرســبــون إحــدى أكـبــر سالسل
احلـــانــات الـــبــريــطـــانــيـــة نــواجه
مشاكل إمدادات ومشروبات البيرة
مـن كـارلـيــنغ وكـورز هي أســاسـيـة

{ لــــــــــنـــــــــدن أ ف ب  –بــــــــــعـــــــــد
ـطــاعم بـاتت الــسـوبــرمـاركــات وا
احلــانــات الــبــريــطــانــيــة بــدورهــا
تعاني من نقص في اإلمدادات إثر
انــقـطــاع بـعض أنــواع الـبــيـرة في
إحــدى أكــبــر الــسالسل فـي الــبــلـد
الــذي يـــواجه مــشــاكل في الــتــزوّد
بــالـسـلـع نـاجـمــة بـجـزء مــنـهـا عن

البريكست ووباء كوفيد-19.
ومـنـذ عـدّة أشـهـر تـعـاني شـركـات
بـريطانية من مشاكل في اإلمدادات
نـتيجة عدّة عوامل متضافرة منها
الـــوبـــاء الـــذي فـــاقـم نـــزوح الـــيــد
العاملة األجنبية والبريكست الذي
يــعــقّــد دخــول بــعض الــعــمّــال من
االحتــاد األوروبي إلى بـريــطـانـيـا
مـثل سـائـقي الـشاحـنـات من بـلدان
أوروبـــا الـــشـــرقـــيـــة. وقـــال إيـــدي
غــيــرشـون أحــد الــنـاطــقــ بـاسم

بـسعـر يتـراوح ب  70و 150يـورو
مــصـنــوعـة مـن مـواد مــجـمّــعـة في
مــحــيط  50كــيـــلــومــتــرا.  ويــقــول
ـــكن ــــشـــروع ال  الــــشـــاب هـــذا ا
تـنـفـيـذه سـوى هـنـا. ولـو كـنّا عـلى
الـسـاحل لكـنّا ابـتـكرنـا قبّـعات من

نوع آخر. 

جـــنــوب غـــرب حــيث تـــعــيش 500
نـسـمة في إقـليم الـبـاسك الفـرنسي
ــنـــبــوذ مــرغـــوبــا.   وقــد جنـــعل ا
ـتـجـر مـاركـتـهـمـا أسّـسـا في هـذا ا
أوانـتــشـوزي وهي كـلـمـة بـاسـكـيـة
تُــسـتــخـدم لــلـداللـة عــلى الـتــعـجّب
واإلعـجــاب وصـمّـمـا قـبّـعـات تـبـاع

لـلـتـصمـيم في بـاريس وتـابع ديدو
دروســــا في مــــدرســــة ســــان-لـــوك
الـعـلــيـا لـلـفـنـون في بـلـجـيـكـا نـاال
أيــضـاً جـائـزة إيــرمـيس عن سـوار
مـن ابــتـــكــارهـــمــا.  ويـــقــول ديــدو
إيتشبيري من مشغلهما الواقع في
مـتجر جدّتهـما القد في أوديارب

{ بــــوردو فـــرنـــســـا أ ف ب   –من
قبّعات ومفروشات وأجهزة مذياع
يـعطي مـصمّـمون فـرنسـيون حـياة
ـنتـجات من خالل جـديدة لـبعض ا
االرتــقـــاء في إعــادة تــدويــرهــا كي
نبوذ مرغوبا مستقطب يـصبح ا

اهتمام ماركات كبيرة. 
فـــاز ديــدو وجــوانــا إيـــتــشــبــيــري
الــــبـــالـــغـــان  37و 35عــــامـــا عـــلى
الــتـوالي بـجـائـزة جلــنـة الـتـحـكـيم
ــوضــة الــكـــبــرى ألكــســســوارات ا
ـشروع تعـاون مع شانيل ـرفقة  ا
خـالل الـدورة اخلامـسـة والـثـالث
هـرجـان الدولـي للـمـوضة في مـن ا
إيـــيـــر جــنـــوب شـــرق في تـــشــرين
األول/أكـتوبر وذلك بفـضل قبّعات
مـــصـــنــوعـــة من  أصـــائص زهــور
وأوعــيـة بالسـتــيـكـيــة وأحـذيـة من

طاط وغرفة هوائية.   ا
وهــذا الـشـقــيـقــان وهـمـا خــرّيـجـا
الـــفــنـــون اجلــمـــيــلـــة وقــد درست
جـوانـا لفـتـرة في الـغرفـة الـنقـابـية
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إذ تـشكّل موطناً للكثير من األنواع
احلــيـوانـيـة والـنـبــاتـيـة وتـمـتص
ثــانـي أكــســيــد الـــكــربــون وتــوفــر

مكونات لبعض األدوية.
وتــضم الــبـرازيل الــتي يــقع فـيــهـا
جــزء كـــبــيــر من غــابــات األمــازون
ــطــيــرة مــعــظـم أنــواع األشــجـار ا
وأكـــــبـــــر عــــدد مـن األنــــواع 8847
ــهــددة بــاالنــقـراض  1788بــفــعل ا

كثفة. الزراعة ا
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الـبـرية مـنـها عن  50 فـي كل أنحاء
ــــديــــر الــــعـــام الــــعــــالم. والحظ  ا
ـؤسـسة فـرانكـليـنيـا في سويـسرا
جـان كريـستوف فـييه خالل عرضه
الـتقريـر أن الكثـير من األنواع على
وشـك االنــقـــراض  وال تـــوجــد من
بـــعــضــهـــا ســوى شـــجــرة واحــدة
فـحـسب.  ووصـف فـييـه بــالـصادم
االســـتـــمـــرار فـي إزالـــة الـــغـــابــات
بـــوتــيـــرة مــرتـــفــعـــة مــذكّـــراً بــأن
لألشـجار دوراً حيوياً في الطبيعة

ـــئــــة من تــــقـــيــــيم وضع  21 فـي ا
األنــواع في حـ أن نــسـبــة أعـلى
ــئــة لـــيــست بـــقــلــيل من  40 فـي ا
عــرضـة لـالنـقــراض. ويـشــكل قـطع
األشــجـار وإزالــة الـغــابـات إلقــامـة
ــاشـيـة أراضٍ لــلـزراعــة أو لـرعي ا

أكبر تهديد لألشجار.
وصــنّف الـتــقـريـر  142نــوعـاً عـلى
أنــهـا مـنـقــرضـة ووصف أكـثـر من
نــــوعــــاً بــــأنــــهــــا عــــلى وشك 440
االنــقــراض إذ يــقـل عــدد األشــجـار

في العالم.  وتناول التقرير 58497
نـــوعــاً من األشــجــار وبــيّن أن 30
ئة مـنها  17500 نـوع مهددة فـي ا
بــــاالنـــقــــراض في حـــ أن  7 في

ئة إضافية قد تكون مهددة. ا
وحـــــتى األشــــجـــــار الــــشـــــائــــعــــة
ـاغنـوليـا هي بـحسب الـتقـرير كـا
ــهــددة مـن بــ أكــثـــر األشــجـــار ا
بـاالنقـراض. وكذلك ال يوفّـر اخلطر

البلوط والقيقب واألبنوس.
وحــال الـنــقص في الـبــيـانـات دون

{ بــاريس أ ف ب  –يـــواجه نــحــو
ثـلث أنـواع األشجـار في كل أنـحاء
الـعالم خطر االنقراض وفقاً لتقرير
صـــــــــدر امـس االول حـــــــــذّر من أن
ــكن أن يــضـر ــنـاخي  الــتــغـيــر ا

نظومات بيئية حرجية كاملة.
ـنـظـمـة الـدولـيـة لـلـحـفاظ وتـولت ا
عـلى احلـدائق النـباتـية الـتي تضم
قـيم عـلى حدائق نباتـية وخبراء
مـن االحتاد الدولي حلفظ الـطبيعة
 تـنـسـيق تـقـريـر عن حـال األشـجار
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فـرنـك إفريـقي  888 دوالراً لـألسبـاب نـفـسـها.
وقرر وكيله الدفاع عنه استئناف احلكم.

وإذ قـالت رئيـسة جـمعيـة ستـوب أو شا نوار
الـتي تـساعـد ضـحايـا االغـتصـاب بـينـيـديكت
جـوان لـوكـالـة فرانس بـرس  إن الـقـضـاء بذل
جـهـودا جديـرة بالـثـناء وتـصـرف بسـرعة في
مـا يـتعـلق بـهـذه القـضـية أسـفت لـقرار وقف
تــنـــفــيــذ عــقــوبــة دو مــبـــيال الــذي لن يــدخل
ــفـروضـة الــسـجن ولــكـون قـيــمـة الــغـرامـة ا

عليها ضئيلة.
وكــانت جـوان تـفــضّل أيـضـاً لــو أن احملـكـمـة
أمـرت بدفع تـعويـضات جلـمعـيات الـدفاع عن
ــرأة ومــســاعــدة ضــحــايــا الــعــنف حــقــوق ا
اجلـــنـــسـي. وكـــانت مـــحـــطـــة نـــوفـــيل شـــ

إيـفواريـ اخلاصـة التي أطـلقـت العام 2019
عـرضت عـصـر االثـن في وقت الـذروة حـلـقة
من بــرنـامـجـهــا ال تـيـلـيه إيــسي فـاكـانس عن
ها إيف دو مـوضوع االغتصاب وتـولى تقد

مبيال. 

{ أبـيدجان أ ف ب  –حُـكِم في أبيدجان امس
االول بــالـسـجن  12شــهـراً مع وقف الـتــنـفـيـذ
عـلى مذيع في مـحطـة تلفـزيونـية أثار سـخطاً
عـارمـاً الســتـضـافـته في بـرنـامـجه مـغـتـصـبـاً
ســابـقـاً مــتـيــحـاً له الـفــرصـة لــشـرح كـيــفـيـة
اعــتــدائه عـلى ضــحــايـاه  وهــو مــا اعـتــبـره
الـقضاء في سـاحل العاج تـبريراً لـالغتصاب.
ـقـدّم  إيف دو مـبـيال واسـتـجـوبت الـشـرطـة ا
ـغتـصب السابق قـادر تراوريه بعـد يوم وا
من عـرض الـبـرنـامج ثم أحـيال عـلى مـحـكـمة

أبيدجان اجلنائية.
وغــرّمت احملــكــمـة دو مــبــيال مــلــيـونـي فـرنك
إفريقي نحو  3550 دوالراً وفـرضت عليه منع
ســفــر من أبـيــدجــان بـاإلضــافـة إلـى عـقــوبـة
دة  12 شـهراً مع وقف الـتنفـيذ. أما الـسجن 
ــاضي قــادر تــراوريه الــذي حُــكم عــلــيه في ا
بـتهمة االغتصـاب واالعتداء والضرب فصدر
ــدة 24 فـي حــقه األربـــعــاء حُــكـم بــالــســـجن 
شـهـراً ووُقّعت عـلـيه غـرامة قـدرها  500 ألف

إعـــادة الـــعـــيـــنـــات إلى األرض في
ثـالثـيـنــات الـقــرن احلـالي من أجل
حتـلـيـلـهـا بـاسـتـخـدام أدوات أكـثـر
ـــكن تــــعـــقــــيـــدا مـن تـــلـك الـــتـي 

ريخ حاليا. إحضارها إلى ا

تـــضم بــحــيـــرة عــمــيـــقــة قــبل 3,5
مــلـيـارات سـنــة. وهـذه الـبــيـئـة قـد
تـــكــون أوجــدت الــظــروف الالزمــة
لــــلـــحـــيــــاة خـــارج كـــوكب األرض.
ـهـمة بـهدف وتـخـطط وكالـة نـاسا 

بــإنــارة أفــضل بــتـأكــيــد وجــودهـا
بحلول السبت.

وأخـذت الـعيّـنـة من صخـرة بـحجم
مـحـفـظـة لـلـمـسـتـنـدات حتـمل اسم

روشيت.
وكـــــــــان الـــــــــروبـــــــــوت اجلـــــــــوّال
ـاضي بــرسـيـفـرنـس فـشل في آب ا
في مـحـاولـته ألخذ قـطـعة صـخـرية
ــريخ هي األولى من حــوالى مـن ا
ـقــرر إعـادتــهـا إلى 30 عــيّـنــة من ا

األرض خالل سنوات لتحليلها.
وتــرمي هـذه اخلـطــوة إلى الـبـحث
ة مثل آثار عـن عالمات حلياة قد
حــيــاة جــرثــومــيــة مــتــحــجــرة في
الـصخور وأيضا لفـهم جيولوجيا

ريخ بشكل أفضل. ا
همـة انطلـقت من فلوريدا وكـانت ا
قـــــــــبـل عـــــــــام ونـــــــــيّـف. وهـــــــــبط
بـرسـيـفـرنس وهـو بـحـجـم سـيارة
دفـع ربــــــاعـي كـــــــبــــــيـــــــرة في 18
شـباط/فـبرايـر عنـد فوهـة جيـزيرو
الــتي يـعـتـقـد الـعــلـمـاء أنـهـا كـانت

{ واشـنطن أ ف ب  –بـعد مـحاولة
أولـى مـنـيت بـالــفـشل يُـفـتـرض أن
يـكـون بـرسـيـفـرنس روبـوت نـاسـا
ـــــريخ جنـح في اجلـــــوّال عـــــلـى ا
اسـتـخـراج عـيّـنـة صـخـريـة مـنـفّذا
وكلـة إليه على ـهمـة الرئيـسيـة ا ا
الــكــوكب األحــمـر وفق مــا أعــلـنت
وكـالة الفضاء األمـيركية. وجاء في
بـيـان صادر عن نـاسا أن مـعطـيات
نُـقـلت في سـاعـة مـتـأخّرة من األول
من أيـلـول/سـبـتمـبـر تـشـير إلى أن
الـفـريق جنح في مـهـمـة اسـتـخراج

ريخ. قطعة صخر من ا
لـكن األمر ليس أكيدا بـعد بالكامل
فــقــد أظـهــرت صــور أولــيـة عــيّــنـة
مـتـمـاسكـة في أنـبوب اجلـمع غـير
أن نـتائج الـصور اإلضافـية لم تكن
قــاطـعــة بـسـبب نــقص في اإلنـارة.
وأوضـحت الوكالة الفـضائية حتّى
لــو كـان فـريق مـهـمــة بـرسـيـفـرنس
عـلى ثـقـة بأن الـعـيّنـة مـوجودة في
األنـبـوب سـتسـمح صـور مـلتـقـطة
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{ بـايو فرنسا أ ف ب  –يـتناول فيلم 9
أيــام في الــرقــة الــذي يــبــدأ عــرضه في
فــرنــسـا في  8ا يــلــول اجلــاري جتــربـة
تــكـافـؤ بـ اجلـنــسـ في قـلب الـشـرق
ــــوذج مــــشــــاركـــة األوسـط من خالل 
شـابة ثالثينية سورية كردية في رئاسة
ــعـقل الــسـابق بــلـديــة مـديــنـة الــرقـة ا
لــتـــنــظــيم الــدولـــة اإلسالمــيــة. وصــوّر
اخملــــرج كــــزافــــيـــيـه دو لــــوزان لـــيــــلى
دة تـسعة ايام في آذار 2019 مـصطفى 
وهـي تـتــشــارك مع رجـل عــربي رئــاسـة
ـدينـة التي كـان يـسيـطر عـليـها بـلـدية ا

تنظيم الدولة اإلسالمية. 
ه فيـلمه في وقـال دو لـوزان خالل تقـد
تــــشــــريـن األول خالل جــــوائــــز بــــايــــو
ـراسـلي احلرب مـا كـان يهـمـني كثـيراً
هـو تــبـديـد بـعض الـصـور الـنـمـطـيـة …

رأة. خصوصاً حول وضع ا
والحـظ أن كل اإلدارات الــتـي يــتـــوالهــا
ـــنـــطــقـــة يـــرأســـهــا األكـــراد في هـــذه ا
بـالضـرورة رجل وامرأة … وهـي جتربة
مـــدهـــشـــة مـع أنـــنـــا في قـــلب الـــشـــرق

األوسط.
أمـا الـكاتـبة مـارين دو تـييي الـتي ألفت
ـرأة واحلـياة واحلـرية كـتـاباً بـعـنوان ا
انـطالقاً من األيام الـتسعـة في الرقة إنه
أمـــر ســريــالـي وغــيــر مـــســبـــوق لــكــنه
موجود نشأ خالل فوضى  40 سنة من
الــديــكـــتــاتــوريــة وعــشــر ســنــوات من
احلـــرب وأربـع ســـنـــوات من اخلالفـــة.
وشـرح اخملرج أن لـيلى مـصطفى وهي
مـهـنـدسـة وحـاصـلـة عـلى دبـلوم إداري
عـــيــنت في رئـــاســة الـــبــلــديـــة من قــبل
مـجـلس مـدني من الوجـهـاء  تشـكـيله
قــبل مــدة وجـيــزة من تـمــكن الـتــحـالف
ـدعـوم من الـتـحـالف الـعــربي الـكـردي ا
الدولي بإخراج اجلهادي من الرقة في

تشرين األول 2017.
وتــنـتـمي الـشـابـة إلـى األقـلـيـة الـكـرديـة
الـتي نـبـذهـا بشـار األسـد ثم طـردها من

الـرقة اجلـهاديـون الذين كـانوا يـهددون
بـــاغــتــيــال األكـــراد. بــ أنــقــاض هــذه
ئة ـدينة الـتي دُمّرت بنـسبة  80 فـي ا ا
واشـاع فـيـهـا تنـظـيم الـدولـة اإلسالمـية
الــرعب مـن خالل عــمــلــيــات اغــتــصـاب
وإعــدام ورجم تـظــهـر الـشــابـة الـتي لم
تــشــارك في احلـرب في الــفــيـلم ســافـرة
الـرأس ومــربـوطـة الـشـعـر في عـالم من
الرجال الذين يستمعون إليها باحترام.
وهـي تــكــافـح من أجل إحـــيــاء مـــديــنــة
مـحرومـة من الكـهرباء ومن شـبكـة مياه

ساعدات الدولية. عاملة ومن ا
œUC  qF  œ—

وليست ليلى مصطفى التي يركّز عليها
ــرأة الــوحــيــدة داخل اإلدارة الــفـــيــلم ا
الـذاتية في شمال سوريا. وقال مسؤول
فـي هذه اإلدارة في الـفـيلم الـوثـائقي لم
يــكن يُـنـظـر إلى الـنــسـاء عـلى أنـهن من
الـــكــائــنـــات الــبــشـــريــة خالل مـــرحــلــة

اخلالفة فحصل رد فعل مضاد منهن.
إال أن األمـن ال يــزال مــفـــقــوداً. فــلـــيــلى
تــعــيش مع والــديــهـا عــلى مــســافـة 50
شاركة كيلومتراً من الرقة. والرئيسة ا
كـما الـفريق الذي يـعاونـها ال تسـتطيع

. البقاء في اخلارج وقتاً طويالً
ويـشــرح اخملـرج والـكـاتـبـة أنـهـا شـعـرا
بـــاخلــــوف لـــدى إعالن نــــبـــأ اغـــتـــيـــال
الـسـيـاسـيـة الـسـوريـة هفـرين خـلف في
تــشـرين األول 2019 عــلى الـطــرق الـتي

تسلكها ليلى مصطفى.
وعــاد االثـنــان إلى الـرقـة في آذار 2020
ـعرفة ما إذا كانت ثمة نتائج ملموسة.
. وقـــال دو لــوزان لــقــد ذهـــلــنــا مــجــدداً
وصـلنـا ليالً إلى مديـنة مضـاءة. وجدنا
لـيـلى وقـد افـلـتت شـعـرهـا وأقـل تـوتراً
من الــعــام الـســابق كـمــا تـبــيّن نـهــايـة

الفيلم.
وأضــــــاف كـــــان ذلـك خالل آذار وكـــــان
ي. كـان مكتبها رأة العا يـصادف يوم ا

مليئاً بالورود. ما زالت توحّد.
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