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طبعة العراق 
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اتـفق العراق والسعـودية على تذليل
ـــشــاكـل الــتي تـــقف عـــائــقـــا امــام ا
ـشــتـركــة وزيـادة ــنـافــذ ا تــوسـيع ا
الـتجـارة البـينـية بـ البـلدين. وذكر
بـيـان لـوزارة الـنـقل تـلـقـتـه (الـزمان)
ـــنـــافــذ امـس ان ( جلــنـــة الـــنــقل وا
احلـدوديـة عـقـدت اجـتمـاعـا بـرئـاسة
ــنـافــذ الــلـواء عــمـر رئــيس هــيـئــة ا
الـوائلي وعـضوية مـدير عام الـشركة
الــعــامــة لــتــنــفــيــذ مــشــاريع الــنــقل
سـكرتـير الـلجـنة زيـد خلـيل االسدي
ــعــارض واخلــدمــات ومــديـــر عــام ا
الــتــجــاريــة ســرمــد طه اضــافــة الى
ـثــلـ عن هـيـئـة الـكـمـارك والـنـقل
ـشاركة الـسفيـر السعودي الـبري  
لــدى بـغــداد عـبــد الـعــزيـز الــشـمـري
ومــحـافظ هـيـئـة الــزكـاة والـضـريـبـة
ي ورئـيس والــكـمـارك  سـهـيل ابـا 
هـيـئـة الـنـقل رمـيح مـحـمـد الـرميح 
نـاقش ايجاد احللول للمعوقات التي
ـــنــفــذ مـن االتــمــتــة كـــانت تــواجه ا
ـنـفـذين وتـسـهـيل إلـكــتـرونـيـة بـ ا
اجـــراءات دخـــول الــــبـــضـــائع لـــكال
الــبــلــديـن). بـدوه  اكــد األســدي انه
(جـــرى االتـــفــاق عـــلى فـــتح مـــكــتب
خـاص لتصـديق الشهـادات الصادرة
مـن وزارة الـتـجـارة وإعـطـاء اولـويـة
صدرين لـلمـستـوردين العـراقيـ وا
عــلى حــد ســواء ومــتــابــعــة ســاحــة
الـتـبـادل الـتـجـاري وتـنـسـيق انـشـاء
الـــطــريق لـــلــشــركـــات الــســـعــوديــة

االسـتـثمـارية مـع سكـرتاريـة الـلجـنة
وتـــفـــعــيـل الــتـــرانـــزيت وتـــســـهــيل
اإلجــراءات الــتي مـن شــأنــهــا زيـادة
حـجم التبادل التجاري ب البلدين).
وكـانت الـشركـة العـامـة للـنقل الـبري
ــــتـــواصل قــــد اعـــلــــنت عـــزمــــهـــا ا
وجــهــودهــا احلــثــيــثــة إلســتــكــمـال
إجــراءات إفــتــتــاح مـنــفــذ جــمــيــمـة
احلـدودي مع الـسعـوديـة.وقال مـدير
الـشركة مرتضى كر الشحماني في
بـيـان تلـقـته (الزمـان) انه (إسـتكـماالً
نعقد ب اعضاء اللجنة لالجـتماع ا
الـتنسيقـية العراقيـة السعودية التي
ترأسها الوزير ناصر حس الشبلي
اضـافـة الى سـكـرتـيـر الـلـجـنـة  كـان
ــنــافـذ الــتــوجه الـى تــوســيع عــدد ا
احلـدودية مع السعودية ليكون منفذ
ثنى جـميمة احلدودي في محافظة ا
احملـطـة الـثـانـيـة بـعـد افـتـتـاح مـنـفذ
عــرعـر احلـدودي) مــبـيـنـا انه (تـمت
ـوافقـات الـرسمـية من اسـتـحصـال ا
ـثـنى قــبل احلـكــومـة احملــلـيـة فـي ا
ــسـاحـة وخــصـصـت قـطــعـة ارض 
ـــنــــفـــذ  500 دو النــــشـــاء هــــذا ا
احلـيوي من ضـمنـها ساحـة للـتبادل
ا نافذ احلدودية  الـتجاري اسوة با
يـضـفيه من آثـار ايـجابـيـة على واقع

احملافظة). 
مـن جهـة اخرى افـاد وزير الـكهـرباء
وكــــالــــة عـــادل كــــر بــــأن الـــوزارة
ســتــبــقى بــحــاجــة لــلــغـاز اإليــراني
ـقبلة.وقال كر لـعشرات السنوات ا
فـي تــصــريح امـس ان (هــنــاك ســوء
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ـصــري عـبـد اسـتـقــبل الـرئــيس ا
الـفــتــاح الــسـيــسي في الــقــاهـرة
امس رئــــيس مــــجـــلس الــــنـــواب
محـمـد احللـبـوسي. وجـرى بحث
. العالقات بـ البـلدين الـشقـيق
وقـــال بــيـــان مـــقـــتـــضب تـــلــقـــته
(الــزمــان) امس ان (احلــلــبــوسي
وصل عـلى رأس وفــد نـيـابي الى
مــــصــــر  والــــتـــــقـى في قـــــصــــر
االحتـاديـة بـالـقـاهـرة الـسـيـسي 
حـيث  بـحث عالقــات الـتـعـاون
بـ الـشـعـبـ الـشـقـيـقـ وسـبل
ضي بـهـا قـدما نـحـو تطـويـرها ا
الى افاق مشـتركـة تعـزز مصـلحة
الــبــلـــدين). ووصل احلـــلــبــوسي
أمس الى القـاهرة عـلى رأس وفد
يلـتقي نيـابي في زيـارة رسمـية  
صـري ورئـيس خاللـهـا نـظـيـره ا
الـــوزراء بــــاإلضــــافـــة إلـى شـــيخ
ان الـعربي  األزهر ورئـيس البـر
ـقـرر أن يـوقع احلـلـبـوسي ومن ا
صري اتفاقية تعاون مع نظيره ا
وتـبــادل خـبــرات بــ اجملـلــسـ
والـتـشــاور بـشـأن الــقـضـايـا ذات
ــشـــتـــرك وقــضـــايــا االهــتـــمـــام ا
نطـقة العـربية. الى ذلك  وصل ا
رئيس اقليم كردستان  نيجيرفان
الـــــبــــارزانـي الى الـــــعـــــاصـــــمــــة
الـبــريـطــانـيــة لـنــدن. وقـال بــيـان
تــــــلــــــقــــــته (الــــــزمــــــان) امس ان
(البارزاني سـيلـتقي خالل زيارته
بـــرئــيـس الـــوزراء الـــبــريـــطـــاني
بــــــوريس جــــــونــــــسـن ووزيـــــري
اخلـارجـيـة والــدفـاع ومـسـؤولـ
بـريـطانـيـ آخـرين لـبـحث سـبل
تقوية العالقات وتوسيع مجاالت
الـتـعـاون والـشــراكـة بـ الـعـراق
ــتــحـدة ــمـلــكــة ا واالقــلـيـم مع ا
بـضــمـنـهــا احلـرب عــلى اإلرهـاب
واألمن واالســتــقــرار في الــعــراق نافذ ب البلدين lO∫ اعضاء اللجنة العراقية السعودية تبحث توسيع ا u
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ـهـجرين الـدفـعة اطـلـقت وزارة الـهجـرة وا
ـلـيـون ونـصف الـثـالـثـة عـشـر من مـنـحـة ا
ـلــيـون ديــنـار لــلـعــائـدين الى مــنـاطــقـهم ا
احملـررة.وذكــرت الـوزارة في بــيـان تــلـقـته
تـابعة (الزمـان) امس ان (ذلك يأتي بـعد ا
احلــثــيــثــة من قــبل الــوزيــرة إيــفـان فــائق
نح اخملصصة للعائدين إلى لف ا جابـرو 
مـنـاطـقـهم احملررة) واضـاف ان (الـدفـعة
شـمـلت  6500عـائـلـة بـحـسب األسـبـقـية
ــنــحــة تــشــمل واألولــويــة) مــؤكــدا ان (ا
النازح العائدين من النزوح الطار إلى
ـنــاطق احملـررة في مــحـافــظـات نــيـنـوى ا
واألنــبـار وصالح الـديـن وكـركـوك وديـالى
وحـزام بغداد) وتـابع البـيان ان (الـعوائل
كـنـها تـسلم ـنحـة  ـشمـولة بـا الـعائـدة  ا
الـيـة عن طريق الـبطـاقـة الذكـية) ـبـالغ ا ا
واشــار الى ان (الــوزارة حـــريــصــة عــلى
ـالـية جلـمـيع الـعـائدين الى ـنح ا صـرف ا
الية منازلـهم  بعد تـأم التـخصيصـات ا

قبلة).  للدفعات ا

قــيــاســيــة لــلــكــهــربــاء في الــصــيف
ـاضي) مـؤكـدا ان (الـوزارة لـديـهـا ا
خـطـطا طـموحـة في إنـتاج الـكهـرباء
سـنـلـعن عـنهـا قـريـبـا) ولفت الى ان
ـيـة عـمالقة سـتـستـثـمر (شـركـات عا
قـريـبـا في إنتـاج الـكـهربـاء بـالـعراق
وأبـرمـنا اتـفـاقيـات إلنتـاج الـكهـرباء
مـع  شــــركـــــات تــــوتـــــال ومــــصــــدر

وسـيـمنس) وتـابع ان (داعش هاجم
أكـثـر من  71 بـرجـا كـهـربـائـيا خالل
فــصل الـصـيف) ومــضى الى الـقـول
ان (كـل أبـراج الـطـاقـة الــتي فـجّـرهـا
داعـش  إعــادتـــهـــا إلى اخلـــدمــة)
مـضيفا ان (إنتاج الـكهرباء تضاعف
ـاضية بــنحو اربع خالل الـسنوات ا

مــرات) واســتــطـرد بــالــقـول انه (

صـرف أكـثر من  81 مـلـيار دوالر في
قــــطـــاع الـــكـــهــــربـــاء خالل االعـــوام
ــاضـيـة) وكــشف كـر عن (اتـفـاق ا
السـتـيـراد الـكـهـربـاء من الـسـعـوديـة
ــحـطـة عــبـر مــعـبــر عـرعــر وربـطه 
الــيـوســفـيـة ونــحن في مــفـاوضـات
مــتــقـــدمــة جــدا مع دول خــلــيــجــيــة

الستيراد الطاقة). 

نـطقـة بـصورة عـامة). وتـسلم وا
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
رســالــة مـن الــرئــيس الـــفــرنــسي
انـويل مـاكرون بـشـأن متـابـعة ا
مـقـررات مـؤتـمـر بـغـداد لـلـتـعاون
والــــشــــراكـــة  فـــضـال عن ســــبل
تطوير العالقة في اجملاالت كافة.
وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الـكـاظـمي تـسـلم من الـسـفـيـر
الــفــرنــسي اجلــديــد لــدى بــغــداد
إيريك شوفاليه رسالة خطية من
مـاكـرون بـشـأن مـتـابـعـة مـقـررات
مؤتمر بـغداد للتـعاون والشراكة
واالجــتـــمـــاعــات الالحـــقـــة الــتي
ؤتمر بعقدها) واضاف أوصى ا
ان (الـلـقـاء شـهـد بـحث الـعالقـات
الـثــنــائـيــة بــ الـبــلــدين وسـبل
تـطـويرهـا فـي مـختـلـف اجملاالت
والســــــيـــــمــــــا االقــــــتـــــصــــــاديـــــة
واالسـتـثـمـاريــة والـثـقـافـيـة وفي
مجـال الـتـعاون األمـني ومـحـاربة
اإلرهاب) وأكد الـكاظـمي (أهمـية
ـشــتــرك بـ تـنــمــيــة الـتــعــاون ا
بـــغـــداد وبــــاريس وأثـــنـى عـــلى
ـركــز الــثــقــافي إعــادة افــتــتــاح ا
الفرنـسي مجـدداً في بغـداد). كما
الـتــقى الــكــاظــمي األمــ الــعـام

لـلــجــامـعــة الــعـربــيــة أحـمــد أبـو
الغيط  وجرى خالل اللقاء بحث
القضـايا الراهـنة على الـساحت
الــعـربــيــة واإلقــلــيـمــيــة وعــمـوم
األوضـاع فـي الــبـلــدان الــعــربــيـة
وآخــــر تـــــطــــوّرات الـــــقــــضـــــيــــة
الفلسطينـية.وأشار الكاظمي إلى
(الـدور الـذي تـقوم بـه اجلـامـعة 
في تقريب وجهـات النظـر وتقليل
الـتـوتـرات وفي تـعـزيـز احلـضور
الـعــربي في الــعـراق األمـر الـذي
يــــحـــــظى بــــتـــــجــــاوب شـــــعــــبي
وسـيــاسي) مـبــيــنـا ان (الــعـراق
سائر في عالقـاته اخلارجـية على
نــــهج تــــغــــلـــــيب احلــــوار مــــحل
الــقـطــيــعــة والــتــصـادم) مــؤكـدا
(ضرورة اعـتـمـاد الـدول الـعـربـية
عــلى نــفــســهــا واالنـفــتــاح عــلى
تـــبـــادل وجــــهـــات الـــنــــظـــر بـــ
األشــقـاء). مـن جــانـبـه أشــاد أبـو
الــــــغـــــــيـط بـ(عــــــودة الـــــــعــــــراق
لالضــــطالع بــــدوره اإلقــــلــــيــــمي
والــعــربـي لــهــا انـــعــكــاســـاتــهــا
ـلــفـات اإليـجــابـيــة عــلى عـمــوم ا
اإلقليمية والعربية ومنها ملفات
تعزيز األمن واالستقرار والتنمية

نطقة). ستدامة في ا ا
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واجلــهـاتِ الـقـضـائـيـة ووزارةِ الـعـدل
الـية) مـبيـنا ان (مـليارات والـرقابـةِ ا
الـدوالرات  تهريبـها في زمن النظام
الـبائـد وان اللـجنـة كشـفت خالل عامٍ
واحـد مـلـفـات فـسـاد لم تُـكـشـف طوال
 17عـاماً واستردت أمواالً منهوبةً من
اخلـارج  لـكـنـها تـعـرضت إلى هـجوم

واتـهامات باطلة كـان الهدف إحباطها
وإحـباط عـملهـا وبعد  2003 اسـتغل
الــبــعض الــفــوضى وضــعـف الــدولـة
لـتـهـريب األمـوال الـى اخلارج) ولـفت
الـى ان (الفساد حاول زج اجملتمع في
صـــراع طـــائـــفي بـــغـــيـض ال مـــكــان
لـإلحباط والتراجع  وكـفى استـهتاراً
ـقدرات الـشعـوب واالموال الـعامة).
ؤتـمر بـدوره  قـال ابـو الغـيط خالل ا
ان (مـواجهة الـفساد مـعقدة وتـستلزم

تــعـــاونــاً مــســتــمــراً) وتـــابع انه (
ـكـافـحة تـشـكـيل االتـفـاقـيـة الـعـربـيـة 
الـــفــســـاد تــعـــزيــزاً التـــفــاقـــيــة األ
ــتــحـدة). فــيــمــا رأى رئـيس هــيــئـة ا
الـنـزاهـة عـالء جواد ان بـعـض الدول
تـعـد حـاضـنة وتـقف عـائـقـاً في إعادة

نهوبة.  األموال ا
ـؤتـمـر بـأن (هـذا وافــاد جـواد خالل ا
الـلـقاء خـطـوة مهـمـة الستـرداد أموال
ـؤتــمـر الــعــراق ونـأمل أن يــفــضي ا
ـنهـوبة) بـتـوصيـات إلعادة األمـوال ا
واشـــار الـى ان (بــعـض الـــدول تـــعــد
حـــاضــنـــة وتــقف عـــائــقـــاً في إعــادة

ـنـهـوبـة والـعـراق مـا يـزال األمــوال ا
يـــعـــاني من عـــدم تـــعــاون الـــدول في
اسـتـرداد األمـوال). فـيـمـاك اكـد نـقيب
ـؤتمر انه احملـام الـعراقـي خالل ا
ـــر يـــوم فـي الـــعــراق اال (ال يـــكـــان 
ونـــســمـع فــيـه عن حــجـم الــســـرقــات
ـسـتـشـري  وعـن ضرورة والــفـسـاد ا
ـهـربة ـنـهـوبـة وا اسـتـرداد االمـوال ا
الـى خارج البالد  بـهدف استـخدامها
في حـمالت االعمار وانتشال البلد من
ـعيشي الـسيىء الذي بـراثن الوضع ا
وصل اليه  وكـان السبب الرئيس في
انـدالع حـركـة االحتـجـاجات الـواسـعة
فـي تــــشــــرين  2019 الـــــتي ادت الى
تــغــيــيـر الــوزارة واجمليء بــحــكــومـة
جــــديــــدة) واضـــــاف ان ه (مع اعالن
رئــيس اجلـمـهـوريــة بـرهم صـالح عن
مــشــروع اســتــرداد عــوائــد الــفــســاد
ان والـسعي السـتعادة ه لـلبـر وتـقد
نـحو  150مـلـيار دوالر   تـهـريبـها
خـارج الـعـراق مـنـذ عام  2003 وهـو
تــــقــــريــــر اولي فـي حــــ ان هــــنـــاك
تــــقـــديــــرات اكـــثــــر من ذلك) وتــــابع

الـسـعـدي ان (هـنـاك عـقـبـات قـانـونـية
واخـــرى ســيــاســيــة حتــول دون ذلك
مــنـــهــا عــدم تــوفــر ارادة ســيــاســيــة
مــــوحــــدة فــــضـال عن خــــشــــيــــة من
ـتـنـفـذة الـتــحـرش بـبـعض اجلـهـات ا
ـسـلـحـة  وهــو مـا يـجـعل واذرعــهـا ا
ـواطنـ يعـدون الغرض الـكثـير من ا
من الـقـانون هـو للـدعـاية واالسـتهالك
الــســيــاسي) مــشــيــرا الـى ان (االمـر
يـحـتـاج الى قـاعـدة مـعـلـومـات دقـيـقة
الي واالسـتـعانـة بـشركـات التـدقـيق ا
واحملـاكم الـدولـية مع تـعـزيـز مطـالـبة
احلــكـومــة بــاالدلـة وعــقـد اتــفـاقــيـات
ثــنـائـيـة مع بــعض الـبـلـدان لــتـسـلـيم
ـتهـم  طـبـقـا لالحـوال القـانـونـية ا
ـعـاهــدات الـدولـيـة) والــقـضـائـيــة وا
ومـضى السـعدي الى القـول ان (هناك
نـــوعــا اخــرا مـن الــفــســـاد وتــهــريب
االمـوال الى اخلارج  يـتمثل بـالعقود
ـــقــاوالت احلـــكــومـــيــة  والـــرشــا وا
والـتـزوير الـذي رافـقهـما ) مـستـدركا
(اذا مـــــا عـــــمـــــدت احلــــكـــــومـــــة الى
اســتــحــصــال قــرارات قــضــائــيــة في

احملاكم  فـيمـكن حينـها الـضغط على
الــبــلــدان االجــنــبــيــة الــتي تــتــشــدق
صـرفية  وهـو االمر الذي بـالسـرية ا
يـحتـاج الى مسـاعدة اجملـتمع الدولي
ـعــلـومـات سـواء لــكـشف الـوثــائق وا
اكـــانت تـــتــعـــلق بـــغـــسل االمــوال ام
ـشروعة  الـتهـريب ام التـجارة غـير ا
كن االستـعانة بـالشرطـة الدولية كـا 
ويــــــشــــــمـل ذلك االفــــــراد مــــــزدوجي
اجلــنـسـيـة) وقــال الـسـعـدي ان (هـذا
نـاقشـة هذه ـؤتـمر فـرصة مـناسـبـة  ا
ـــســألـــة احلــيــويـــة والــؤثـــرة عــلى ا
مــســتـقــبل الــعــراق بـأجتــاه حتــقـيق
الــعـدالــة وحـمـايــة االمـوال وتــطـبـيق
مــــبـــدأ عــــدم االفالت من الــــعـــقـــاب).
ــؤتــمـر امس في وانــطــلـقت اعــمـال ا
ــشـــاركــة دولــيـــة واســعــة. بـــغــداد 
ـؤتـمـر يـعـد وبـحــسب الـهـيـئـة فـأن (ا
خــطــوة جـادة إلزالــة الــعـقــبــات أمـام
وتأليف اسـترداد متـحصالت الفـساد 
حتـــالــفـــات وجــمـــاعــات ضـــغط ضــد
ـهـربـة الـبـيـئـات احلـاضـنـة لألمـوال ا

دان بجرائم الفساد).  وا
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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ان الـفـسـاد كـان حـاضـراً عـنـدمـا زج
فيـمـا شدد اجملـتـمع في قـتال طـائـفي
نــقــيب احملـامــ الـعــراقــيـ ضــيـاء
الـسـعـدي الى حـمـايـة امـوال الـعراق
وحتــقـيق الـعـدالـة من خالل الـضـغط
عـلى الـبلـدان الـتي تـتشـدق بـالسـرية
ا يتعـلق بغسل االموال ـصرفيـة  ا
شروعة. او الـتهريب والتجارة غير ا
وذكـر الكاظمي خالل مؤتمر استرداد
ـــنــهـــوبــة (نــرحب أمـــوال الــعــراق ا
بـاألشـقاء في مـؤتمـر استـرداد أموال
الـعـراق الـذي عـانى بـنـهب خـيـراته)
الفــتـــآ الى ان (الــطــريق إلى الــدولــة
ــصــارحــة مع الــرشــيــدة يــبــدأ من ا
شـعـبـنـا بـشـان األمـراض الـتي قـادت
إلـى تـراجع بـلـد عـظـيم مـثل الـعـراق
وضـعنا منـذ البداية هـدفنا األساسي
في مـحـاربـة الـفـسـاد وشـكـلـنـا جلـنة
ــكـافــحـة هــذه االفـة  حــيث خــاصـة 
قــامت بـواجـبـهـا مع هــيـئـة الـنـزاهـة
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ســــجـــلت وزارة الــــصـــحـــة امس 
 3895 اصــابــة بــكـورونــا وشــفـاء
 5725 حـــالـــة وبـــواقع  35و فـــاة
ــوقـف الــوبـــائي جـــديـــدة. واكـــد ا
الـــيـــومي  الـــذي اطــــلـــعت عـــلـــيه
(الــــــــــــزمــــــــــــان) امـس ان (عـــــــــــدد
الـــفــحـــوصــات اخملــتـــبــريـــة الــتي
اجـرتها الوزارة بـلغت اكثر من 33
الـفا حـيث  رصد  3895 اصـابة
فـي عموم احملـافظات) واضاف ان
(الـشفـاء بلغ   5725 حـالة وبواقع
 35 وفـاة جديدة) وتـابع ان (اكثر
مـن  110 الـف شــــــخـص تــــــلــــــقى
ـضـاد في مـراكز جـرعـات الـلـقـاح ا
ــــنــــتــــشــــرة بــــبــــغـــداد الــــوزارة ا
واحملــــافــــظـــات) وأعــــلــــنت وزارة
الـصـحـة والـعالج والـتـعـلـم الـطبي
االيــرانـيــة رصـد  19 ألــفـا و 731

إصـابـة و  452وفــاة جـديـدة خالل
اضـية.وذكر بيان امس الـساعات ا
انـه ( تــسـجــيل  19ألــفــا و 731
إصـــابــة جــديـــدة بــكــورونــا  وفق
مــعـايــيـر الــتــشـخــيص الـنــهـائــيـة
لــيــرتـــفع اجــمــالي االصــابــات الى
خـمسة مالي و  360 ألـفا و 387
إصــابــة ) واشـار الى انـه (من ب

ـصـابـ اجلـدد  ادخال 3016 ا
ـسـتـشـفـيـات لـتـلـقي مـصــابـا الى ا
الــعالج). وشـددت الـصــ تـدابـيـر
اإلغـالق وكـثـفت طــلـبـاتــهـا إلجـراء
ــدن اخـــتـــبــارات جـــمــاعـــيـــة في ا
الـــواقـــعــة عـــلى طـــول ســاحـــلـــهــا
الــــــــــشـــــــــرقـي وسـط زيــــــــــادة في
اإلصـــابــات.ووضــعت الـــســلــطــات
نـقاط تفتيش في مـحطات حتصيل
الــرســوم بــجــمــيع أنــحــاء مــديــنـة
بـوتـيـان في مـقاطـعـة فـوجـيان مع
إغـالق اثـــنـــتي عـــشـــرة مـــنـــطـــقـــة

بـالـكـامل.وقـيـدت سلـطـات مـديـنتي
شـيـامن وتـشـوانـتـشـو اجملـاورتـ
حـركـة الـسفـر حـيث تـنتـشـر ساللة
ــنــطـقــة. وقــرر االحتـاد دلــتــا في ا
األوربـي تخـصـيص مـئـتي مـلـيون
جـرعة إضافية من لـقاحات كورونا
لـقـارة إفريـقيـا من أجل مسـاعدتـها

على كبح اجلائحة. 
فـوضيـة أورسوال وقـالت رئـيسـة ا
فــون ديـر الين إن (الـتـبـرع اجلـديـد
الــذي ســيــسـلـم بـالــكــامل بــحــلـول
ـــقـــبل يـــأتي مـــنـــتـــصـف الـــعـــام ا
بـاإلضـافة إلى  250 مـلـيون جـرعة
تـعـهد االحتـاد بتـوفيـرها) مـشـيرة
الـى ان (هـذه اخلــطــوة تـؤكــد عـزم
ساعدة للدول االحتاد على تقد ا
ـــنـــخــــفض من أجل ذات الــــدخل ا
مـكـافـحة الـفـايـروس كمـا يـعد ذلك
اسـتثمارا في التضامن و بالصحة

ية).  العا
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ــشـتـركـة ردت قــيـادة الـعــمـلـيـات ا
عـــلـى تــقـــريـــر وتـــقـــو لـــوكـــالــة
االســـتـــخــبـــارات االمــريـــكـــيــة عن
الـــعـــراق الــذي عـــدته بـــأنه أكـــبــر
ـتــحــدة.وقـال تــهــديــد لـلــواليــات ا
ـتـحـدث بـاسم الـعـمـلـيـات الـلواء ا
حتـــســ اخلــفــاجـي في تــصــريح
امـس ان (داعـش ال يــــــــشــــــــكل اي
تـــهــديــد ولــيس لـــديه اإلمــكــانــيــة
والـقدرة على زعزعة األمن) مؤكدا
(ســيــطــرة الــقــوات االمــنــيـة عــلى
حـدود الـبالد ولـيس هنـاك مـشاكل
الحقة ومستـمرون  مـع أي دولة 
فـــــلــــول داعش). وكـــــانت وكــــالــــة
االسـتخـبارات الـوطنـية األمـريكـية
قـد عـدت الـعـراق واحـدا مـن الدول
الـتي تـمـثّل أكـبـر تهـديـد لـلـواليات
ــتــحــدة.وقــالت مـديــرة الــوكــالـة ا
ؤتمـر السنوي أفـريل هاينـز في ا

لـالســتــخـــبــارات واألمن الـــقــومي
بـواشنطن إن (أفـغانسـتان لم تعد
عــلـى قــمــة اهــتــمــامــات الــواليـات
ــتــحـدة بــالـنــسـبــة لـلــتـهــديـدات ا
اإلرهـابية الدولية ألمريكا) مؤكدة
ان (الـتـهديـدات اإلرهابـية من اربع
دول عـربية هي الصـومال واليمن
وسوريا والعراق وحتديدا داعش
تـشكل خطـرا أكبر من تـلك التي قد
تـأتي من أفغـانستان) مـشيرة الى
عـلومـات االستخـبارية ان (جـمع ا
فـي أفــغـــانــســتـــان تــضـــاءل بــعــد
انــــســــحــــاب الــــقــــوات وســــقـــوط
ـدعــومـة من أمـريـكـا) احلــكـومـة ا
مــشــددة عــلى أن (االســتــخــبـارات
اسـتعـدت لهـذا الوضع مـنذ وقت).
فـــيـــمـــا نـــفى الـــتـــحـــالف الـــدولي
يـحـدوث أي ضـربـة عـسـكـريـة قرب
الـــشــريط احلـــدودي بــ الــعــراق
وسـوريا. واطاحت الـقوات االمنية
بــخــمــســة عــنــاصــر ارهــابــيــة في

مـحـافـظة الـسـليـمـانـية.وقـال بـيان
تـلـقـته (الزمـان) امس انه (بـحسب
ـراجـع الـعـلـيـا بـشأن تـوجـيـهـات ا
تــكــثــيف اجلــهــد االســتــخـبــاراتي
ـالحــقـــة الــعـــنــاصـــر اإلرهــابـــيــة
حـيث اسـتـطـاعت مـفـارز الــهـاربـة 
مــــديــــريـــة اســــتــــخـــبــــارات وأمن
ديـرية الـسـليـمانـية الـتـابعـة الى ا
الـــعــامـــة لالســـتــخـــبــارات واألمن
وبــالـتـنـسـيق مع مـديـريـة اسـايش
الـسليمـانية من إلقـاء القبض على
وذلك من خـمسـة عنـاصر إرهـابية 
خـالل وجودهم باحملـافظة) مـبيـنا
ـــتـــهــمـــ صــادرة بـــحـــقــهم ان (ا
ـادة مــذكـرات قـبض وفـق أحـكـام ا
اربـعـة إرهـاب من مـحكـمـة حتـقيق
كـــربالء وانه  الــقــبض عــلــيــهم
عـبر معلومات استخباراتية دقيقة
مـن مــديــريــة اســـتــخــبــارات وأمن
بــابل). وتــمـكــنت مـفــارز مـعــاجلـة
ـنـفـلقـة في مـديـرية الـقـنـابل غـير ا

حافظة االنبار من دني  الـدفاع ا
مــــعـــاجلـــة ورفـع صـــاروخ مـــوجه
مــــــحـــــلي الـــــصـــــنـع في قـــــضـــــاء
ـديريـة في بيان الـفلـوجة.وذكرت ا
تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان (مــفـارز
نفلقة رفعت معاجلة القنابل غير ا
صــاروخـا مـوجـهـا مـحـلي الـصـنع
فـي حي الـــتــحـــريــر بـــالـــفــلـــوجــة
ووضــعـه في الــغـرفــة احلــصــيــنـة
بـغيـة إتالفه الحقـاً وفق السـياقات
ـــعــتــمــدة).  وكــشـــفت الــشــرطــة ا
اجملـتمعـية في وزارة الداخـلية عن
ابـتزاز رجل سـتيـني من قبل امرأة
فـي بغداد.وجـاء في بيـان لهـا انها
(انــقـذت رجال يـبــلغ من الـعـمـر ٦٥
عــامـا من حـالــة ابـتـزاز مــارسـتـهـا
بــحـقـه امـرأة تـعــرف عـلــيـهــا عـبـر
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي)
ــبـتــزة سـاومــته عـلى واضــاف ( ا
مـــبــلغ خــمــســـة ماليــ ديــنــار أو
قـيـامـهـا بنـشـر صـوره عـلى مواقع

الحقة الـعشائرية) الـتواصل أو ا
مــؤكـدا ان (الــشـرطــة اجملـتــمـعــيـة
تـــمـــكـــنت من الـــوصـــول لـــلـــمــرأة
واتــــخـــذت بـــحــــقـــهـــا اإلجـــراءات
الـالزمـــة بـــعـــد أن قـــامت بـــحـــذف
مـحـتـوى االبـتـزاز وتـأمـ حـساب

الرجل). 

ضياء السعدي
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وزارة الــــنــــقل ــــان  حــــمّـل الــــبــــر
ـسـؤولـيـة عن جـعـل مـيـنـاء الـفاو ا
عـد الفـائدة بعـد تقلـيل عمقه الى
احلـد الذي اليسمح برسو البواخر
الـكـبيـرة معـربـا عن استـغرابه من

تنصل الوزارة عن وعودها. 
وقـالت الـنـائـبـة عـالـيـة نـصـيف في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ـيناء بشكله االنـهائي يعد خيبة (ا
أمـل لـلــشـعب الــذي  امـتــصـاص
غـــــــضـــــــبه مـن خـالل الــــــتـــــــرويج
لــلــمــشـروع واإلعـالن عن الــبـدء به
وإبـرام العـقد فـالذي حـصل في ما
بـعد هـو تقـليل عـمقه من  19 مـتراً
الى  14مــتــراً وتـقــلـيـص مـســاحـة
احلــوض وهـذا مـا حــذرنـا مـنه في
بــيــانـات ســابــقـة  بــاإلضــافـة الى
تـقـلـيل كـلـفـة الـعـقـود اخلـمـسـة من

أربــعـة مـلــيـارات دوالر الى أقل من
ـليـار علـماً بأن مـليـارين ونصف ا
ــلـيـارين ونـصف ســوف يـدفـعـهـا ا
الـعراق مقابل احلصول على ميناء
يــصــلح لــلــســفن الــصــغــيــرة جـداً
الـــشــبــيـــهــة بــالـــزوارق الــعــاديــة
كن أن تـرسو فـالـسفن الـكبـيـرة ال
إال فـي مـيـنـاء عـمـقه عـلى األقل 19
مــتـراً)  وأضــافت أنه (عــلى ضـوء
مـا يــحـصل من تالعب بـالـتـصـمـيم
وتـقـلـيل الـتـكـلـفـة يـتـضـح أن إبرام
الــعـقــد مع الـشــركـة الــكـوريــة كـان
الـهـدف مـنه هـو الصـخب اإلعالمي
وإلـهاء الـشارع وإقـناع الـناس بأن
ـينـاء الكبـير سـيرى النـور أخيراً ا
وسـنـعـيش فـي رفـاهيـة لـكـن يـبدو
أن قــيـام الــكـويت بـســحب طـلــبـهـا

اخلــــاص بـــالــــربط الــــســــكـــكي 
ـقابل تقليل عمق ومساحة ميناء
الــفــاو جلــعل الــبـواخــر الــكــبــيـرة

تـرسـو فـي مـيـنـاء مـبارك) مـشـددة
عــلـى (ضــرورة اســتــنــهــاض هــمم
ــثــقــفــة اجلــمــاهـــيــر والــشــرائح ا
ـــــيــــــ واإلعالمــــــيـــــ واألكــــــاد
والـنـاشـط عـلى مـواقع الـتواصل
االجـتمـاعي للضـغط على احلـكومة
ــيــنــاء والــوزارة بـــتــعــديل عــقــد ا
وتـــصــحــيح مــواصـــفــاته بــدالً من
ضـيـاع االمـوال عـلى مـيـنـاء شـكلي
بـال فـــــــائـــــــدة). واشـــــــارت الى ان
(الـوزير ناصر حس بندر الشبلي
ـسـؤولــيـة أمـام الـشـعب يــتـحـمل ا
والـــتـــاريخ بـــعـــد ان تـــبــخـــرت كل
وعـوده الـتي قـطـعـهـا أمـام أعـضاء
مـــجــلـس الــنـــواب). واســتـــقـــبــلت
ــوانئ الــعـراق الــشــركــة الــعــامــة 
الـتـابـعـة لـلـوزارة عـدداً من الـسـفن
الـتجـارية ونـاقالت النـفط وجنائب
ـادة الكلنـكر في ميناء ام مـحملة 

قصر اجلنوبي .

تــفــاهـم مع إيــران في قــضــايــا عــدة
مـرتــبـطـة بـعـقـود الــغـاز والـكـهـربـاء
وتــــــــوقـف اإلمـــــــداد اإليــــــــرانـي من
الـكـهربـاء أثـر عـلى خطط الـتـموين)
مـشـيرا الى انه (وجـود مشـاكل فنـية
وتـقـنـيـة وتأخـر في دفع مـسـتـحـقات
الــطــاقــة إليــران) واوضـح كـر انه
(جـرى التـوصل إلى طاقـات إنتـاجية

ان العراقي في قصر صري يستقبل رئـيس البر U‰∫ الرئـيس ا I «

االحتادية امس
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جنم عـــبــد الـــله احــمـــد الى رئــاســة
ـهام رئيس االدعاء الـعام وتـكلـيفه 
االدعــــاء).وإطــــلق اجملــــلس خــــدمـــة
االســتــمـــارة االلــكــتـــرونــيـــة لــطــلب
اســــتــــمــــارة احلـــجـج الــــشــــرعــــيـــة
والـقـسـامـات الـشـرعـيـة وغـيـرهـا من
اخلدمـات التـي ستـكون مـتاحـة امام
ــواطــنــ بــدءاً من شــهــر تــشــرين ا

قبل. االول ا
وذكـــر الـــبـــيــــان ان (هـــذه اخلـــدمـــة
ستكون متاحة لـلمواطن في جميع
محـاكم االحوال الـشخـصيـة التـابعة
لــرئـــاســـات مـــحـــاكم االســـتـــئـــنــاف
,( الــرصـــافــة والــكــرخ االحتــاديــتــ
واضـاف ان (قــسم حتـلــيل وتــطـويـر
ـركز الـتـكـنـولـوجـيـا نظم االنـظـمـة 
ورشة خـاصـة بنـظام بـوابـة القـضاء
العراقي االلـكتروني الـتي اقيمت في

معهد التطوير القضائي).
 U bš .bIð

واشار الى ان (نـظـام بوابـة القـضاء

تـعنى بـتـقـد اخلدمـات لـلمـواطـن
التي ستوفر اطالق خدمة االستمارة
االلـكــتــرونــيــة لــلــحــجج الــشــرعــيـة
والقـسـامات الـشرعـيـة واستـعالمات
احملـكـمـة االحتـاديـة ودلـيل احملـام
وخدمة اخلارطـة القضائـية  إضافة
ـفـتوحـة الـتي تـعنى الى الـبيـانـات ا
بــاالحـصــائـيــات وتـخص الــطـلــبـات
ـنجزة من قبل كل مـحكمة قدمة وا ا
 فــضال عـن اطالق نــظــام الــدردشــة
الذكية التي ستـكون حلقة وصل ب
ـواطن لالستعالم عن اي احملكمة وا
اســتــفــســار او ســؤال دون حــضــور
ـــواطن إلى احملـــكـــمــة) ,وتــابع ان ا
ـــوظـــفي احلـــجج (الـــورشـــة كـــانت 
ـدة ثالثـة أيام  الـشرعـيـة وتسـتـمر 
في مــا سـتـنــطـلق الــورشـة الـثــانـيـة
دة ثالثة ـقبل الـتي تسـتمـر  االحد ا
ــوظــفي ايـــام وســتــكـــون خــاصـــة 

القسامات الشرعية).
ومـضى الـبـيـان الى الـقـول ان (ألـيـة

رقم 45 لـــعـــام 2017  تـــقــــرر نـــقل
شرف القضائي في هيئة االشراف ا
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اوسلو 
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الـدخـول لـلــمـواطـنـ لـكل اسـتـمـارة
سـتـكـون بــفـتح الـصـفـحـة الـرسـمـيـة
جملـــلـس الـــقــــضـــاء عــــبـــر تــــبـــويب
اخلـدمات االلـكـتـرونـيـة أو عن طريق

محرك البحث غوغل).
مؤكدا ان (تـسجـيل الدخول سـيكون
عـبــر حـسـابه الــشـخـصي لــلـمـواطن
كنه من رتبط برقم الهاتف الذي  ا
االستعالم وعرض الطلبات اخلاصة
به) ,مبينـا ان (تقد الطـلب سيكون
بـصـورة الـكـتـرونـيـة بـعـد اسـتـكـمال
االجــراءات داخـل احملــكـــمــة ومن ثم
ارسـال رسـالـة لـلـمـواطن بـاحلـضـور
ـعامـلة لـلمـحـكمـة الكـمال اجـراءات ا
اخلـــاصــة بـــاحلــجـج والــقـــســامــات

الشرعية). 
ـــعــــهـــد في غــــضـــون ذلك  ,أعــــلن ا
الـقضـائي عن مـوعـد إجراء امـتـحان
الكفاءة القانوني للمتقدم للدراسة
ـــــعـــــهــــد ضـــــمـن الــــدورة .44 في ا
واوضـح الـــبــــيــــان انه ( حتــــديـــد
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ـطار اكـد قـائـد التـحـالف الـدولي 
أربـــيل ســــكـــوت ديــــســـورمـــو إن
الـــتــحـــالف ســيـــســقـط أي طــائــرة
ــطــار مــســـــــــــيّــرة حتــلّـق فــوق ا
ســواء كـــانت مـــهــاجـــمــة أم غـــيــر

مهاجمة.
وأكــد ديـــســورمــو أنه (ســـيــتم في
نهايـة الشهر اجلـاري نصبُ نظام
دفاعي حلمـاية قاعـدة التحالف في
طـار وأنه سيـتبع ذلك انـسحاب ا

القوات اخلاصة األمريكية). 
وال تــزال تـداعـيـات الــهـجـوم الـذي
اســتــهــدف مــطـار أربــيـل الـســبت
ـاضي مـســتـمـرة فــبـعـدمـا دانت ا
الــقـنـصــلـيـة األمــريـكـيــة بـشـدة مـا
حـــدث عـــدت االعـــتـــداء تـــهـــديــداً
لـسـيـادة واسـتــقـرار الـعـراق. وعـد
ــتـحـدث بـاسم الــتـحـالف الـدولي ا
ضــد داعش وايـن مــاروتـــو (هــذه
ـدنـي الـهـجـمـات تـعـرض حـيـاة ا
رابطـة وقوات التحالف والقوات ا

للخطر). 
U¹U×{ —U³ł«

من جــهــة اخـرى  ,اطــاحت مــفـارز
ـــــتــــز جـــــهــــاز االمـن الــــوطـــــني 
الـكـتروني مـتـهم بأجـبـار ضحـاياه
ــــارســــة زنـــا احملــــارم في عــــلى 
مـحـافـظـة البـصـرة. واظـهـر مـقـطع
فـيـديــو تـداولـته مــواقع الـتـواصل
االجـــتــمــاعـي (قــيــام مـــفــارز االمن
الـوطـني بأعـتـقال احـد االشـخاص
ـطــاعم بــاحملــافــظـة , داخل احــد ا
مــتـــهم بــأجـــبــار ضـــحــايـــاه عــلى
ارسـة زنا احملارم ,حيث اعترف
ـــتــــهم  أنه يـــقــــوم بـــتـــصـــويـــر ا

ــبــتـز اإلجــراءات الالزمــة بــحق ا
وإحـــالـــة الـــفـــتـــاة الى احملـــكـــمـــة
اخملـــتـــصــة الـــتي قـــامت بـــدورهــا
إحالتها الى مديرية حماية األسرة
والـــطــــفل فـي وزارة الـــداخــــلــــيـــة

للتحقيق في القضية). 
◊Ëdý WH U

وتـمكـنت قيـادة عـملـيات بـغداد من
القـبض على 18 مـطلـوبـاً للـقـضاء
ومجموعة مخالفة لشروط اإلقامة.
 وقــالـت خـلــيــة االعالم االمــني في
بيان تـلقته (الـزمان) امس ان (قوة
مـن اســـتـــخـــبــــارات وأمن بـــغـــداد
ومـديـريـة اسـتـخـبـارات ومـكـافـحـة
إرهـاب بـغـداد بالـتـعـاون مع الـقوة
اسـكـة للـقاطع ,تـمكـنت من الـقاء ا
ـادة 4 الــقــبض عـلى مــتــهم وفق ا
إرهـــاب بــعــد رصــده فـي مــنــطــقــة

الزعفرانية).
مـبـينـا ان (الـوكاالت االسـتـخبـارية
ـــوجـــودة في ســـيـــطـــرة بـــوابـــة ا
الـراشديـة وباالشـتـراك مع قوة من
ـــشـــاة ـــشـــاة 44 فـــرقـــة ا لــــواء ا
احلـاديـة عـشـر ومـفـرزة من شـرطـة
جنــدة الـــزهــور جنـــحت في رصــد
مــجــمــوعـة اشــخــاص حملــاولــتـهم
الــــدخـــــول الى بـــــغــــداد وعــــبــــور

الـسـيـطـرة بشـكل غـيـر قـانوني 
مــطـاردتــهم والــقــاء الــقـبـض عـلى
تسعة اشخاص يحملون اجلنسية
الـــعــــربـــيـــة ,حـــيث اتــــضح انـــهم
مـخالـف لـشروط اإلقـامة ,في ح
اعتـقلت الـقوات األمـنيـة فـــي فرقة
ـشـاة احلـــاديـة عـشـر والفـرقـت ا
األولـى والـثـانـيــة شـرطـة احتـاديـة
الـقـبـــض عـلى ثــمـانـيـة مـطـلـوبـ

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

شـدد مـجـلس الــقـضـاء األعـلى عـلى
ــعـلــومــات اثــنـاء ضــرورة تــدقــيق ا

تنفيذ مذكرات القبض. 
واطلعت (الـزمان) على وثـيقة حتمل
تـوقـيع رئـيـس الـقـضـاء فـائق زيـدان
جـاء فـيـهـا انه (بـهـدف تالفي حـاالت
الــتـــوقــيف لالشـــتــبــاه بــاالسم ومــا
يسبـبه ذلك من ضرر مادي ومـعنوي
ن  توقيـفه لكـونه مطلـوب بسبب
تـشــابه االســمـاء ,نـؤكــد عــدم جـواز
تنفيذ مذكرات القبض غير مستوفية
االسم الـــكــامل او الـــبــيـــانــات الــتي
اوجب الـقــانـون تـوفــرهـا في مـذكـرة
ادة نصـوص عليها في ا القبض وا
93 من قـــانــون اصــول احملـــاكــمــات

اجلزائية). 
wzUC  d «

كما اصدر اجمللس امرا قضائيا جاء
ادت فيه انه (استنـادا الى احكام ا
الثـالثـة والرابـعة من قـانون الـقضاء
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الـضـحـايـا من الـنـسـاء بـحـجة أنه
يعمل على كسـر السحر لديهن وثم
ـارسة زنـا احملارم يطـلب من هن 
أمـام عــيـنــيه ويـقــوم بـتــصـويـرهن

دون علمهن).
تهم ان (ضحاياه ليست واضاف ا
فقط من الـبصرة ,بل امتدت ساللة
تلك الضـحايا إلى بقـية احملافظات
والـدول الـعربـيـة لـيصـلن إلى أكـثر
من أربــعـ ضـحـيـة حـيث أكـد في
اعــتــرافــاتـه أن من بــ ضــحــايــاه
ــــــغـــــرب نـــــســــــاء من مــــــصـــــر وا
واجلـزائر) ,مـشـيـرا الى ان (إحدى
ضحـاياه كـانت قد انـتحـرت بسبب

محاولة ابتزازها). 
واحــــبـــــطت مـــــفـــــارز الــــشـــــرطــــة
اجملـتـمـعيـة مـحـاولة ابـتـزاز امراة
فـي األنـــبـــار. وذكــــرةت الـــشـــرطـــة
اجملتمعـية في بيان تـلقته (الزمان)
امـس ان (مــفـــارزهـــا تـــمـــكـــنت من
إحــبـاط مـحـاوالت ابـتـزاز مـارسـهـا
شـــخص بـــحق امـــرأة في األنـــبــار
مـشـيرا بـهـدف تـشـويه سـمـعـتـها) ,
الـى (إحـالـة فــتـاة بــعـمـر 16 عـامـا
عــــانت من ربــــطــــهـــا بــــالــــسالسل
والـتــعـنـيف مــدة اربـعــة أشـهـر من
قـبـل ذويـهـا الى احملـاكم اخملـتـصـة
في مــحــافــظــة ذي قـار لــلــتــحــقـيق

بقضيتها والبت بها).
واوضح الــبــيــان ان (الـعــمــلــيــتـ
جاءت على خلفية مناشدة للشرطة
اجملــتــمـــعــيــة عــبـــر زوج ضــحــيــة
االبـتـزاز في االنـبـار وسـائق أجرة
وجـد الفـتاة في أحـد الطـرقات بـعد
تــمـكـنـهــا من اإلفالت من الـسالسل
والــهـروب حـيث اتـخـذت الـشـرطـة

القاهرة
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فـاز الـكـردي ماني احلـسـيني مـن حزب الـعـمل النـرويـجي والـكرديـة سـحر
ـان النـرويـجي. احلسـيـني هو ـقـعدين في الـبـر الـدار من احلـزب األحـمر 
عروف ب ستور تينج ـان النرويجي ا قعد في البر أول نـائب كردي يفوز 
. شـغل ماني احلسـيني عدة مـناصب في احلـزب الذي فاز في االنـتخابات
بـعد غـياب دام  8سـنوات  كـان من أهمـها رئـاسة منـظمـة الشـباب احلزب
لــعـدة سـنـوات  بـاإلضــافـة إلى الـعـمل فـي الـسـفـارة الـنــرويـجـيـة في دولـة
تحدة و وقنصـلياتها في دبي. أما سحر أدار فهي فتاة اإلمـارات العربية ا
كـردية  فازت من احلزب األحمـر بشرف االنضمام إلى حـزبها الذي فاجأ
اجلـمـيع بـفـوزه بسـبـعـة مقـاعـد نـيـابيـة مـنـذ مـدة طويـلـة بـيـنهـا عـيـدار وهذا
مـخالف للتـوقعات. األحزاب الـيمينـية في البالد التي خـسرت مقاعـد نيابية
دة  8 سـنـوات. الالفت أنه بعـد أحداث 2011 أثـارت في بـعـد أن حكـمت 
الـنرويج العـديد من التسـاؤالت حول مسـتقبل البـالد  خاصة بعـد الهجوم
اإلرهـابي علـى حزب الـعمال  والـذي استـهدف أعـضاء احلـزب من الـيم
ـتـطـرف أنـدرسن بـريـفـيك في صـيف الـعام نـفـسه. الالفت ا
لـلـنظـر أن حـزب العـمـال النـرويـجي وحلـفـاءه حصـلوا
عـــلى 100 مـــقـــعـــد من أصل 169 وزعـــيـم احلــزب
احلــالي  جــونــاس جــيــر سـتــوره مــرشح لــرئــاسـة

قبلة. الوزراء للسنوات األربع ا

فائق زيدان
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وفق مواد قـانونيـة مختـلفة بـينهم
مــتـــهم بــحـــيـــازة وتــعـــاطي مــواد

مخدرة). 
ـــدني واخــــمـــدت فـــرق الـــدفـــاع ا
حــريق انــدلع داخل مــعــمل ادويــة
سامراء في محـافظة صالح الدين.
ــديـريــة في بـيــان تـلــقـته وذكـرت ا
(الـــزمـــان) امس ان (فـــرق الـــدفــاع
دني اخـمدت حـريقـا اندلع داخل ا
ـسـاحـة 150 مـتـرا مـربع مـخـزن 
مــشـــيــد من الـــطـــابــوق ومـــســقف
بـالـواح الـسـنـدويج بـنل مـخصص

خلـزن عـلب الـتـغـلـيف الـكـارتـونـيـة
ســريــعــة االشــتــعــال داخل مــعــمل

ادوية سامراء).
واضـاف ان (الفـرق طـوقت النـيران
وابــعـــدت خــطـــر انــتـــشـــارهــا الى
الصقة للـمخزن احملترق اخملازن ا
واخــمــدت احلــريـق دون تــســجــيل
اصـــابـــات بــــشـــريـــة مـع حتـــجـــيم
ــاديــة). وحــررت فـرق اضــرارهــا ا
هـنيـة عالـية ـدني  انـقاذ الـدفاع ا
قـدم طـفـلـة صـغيـرة حـشـرت قـدمـها
فـي داخل عـــكس انـــبـــوب فـــتـــحـــة
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مع قــرب االنـــتــخــابــات الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة نــرى في كل حــدبٍ وصَــوب
االسـتـعراضـات الـعجـيـبة والـعديـدة  لـكسب االصـوات من الـناخـبـ حيث
ان الـسابقـون واحلالـيون في حمالت تـنظـيف واكساء يـتوزع اعـضاء البـر
الـشوارع واالزقـة مغطـ بذلك على امـانة بغـداد واخرون يوزعـون وجبات

غذائية وبعض االلبسة  ..
ان تـغطي رؤوسكم ا كانت قـبة الـبر وهـنا البـد ان يسأل سـائل اين كنـتم 
انـات العالم .. عـجباً أم نـدماً  والشـعب يعلم ومـخصصـاتكم تفـوق كل بر
ـقدوركم جـيـدا لم كل هذا الـنشـاط والـتواجـد في بعض مـنـاطقـكم. وكان 
نـاطق قبل االنتـخابات الن القـاصي والداني كشف هذه ان تـهتمـوا بهذه ا
اء  االالعـيب التي ال تـنطلي عـلى الشـعب .. بعد ان فـقد الـكهربـاء وندر ا

وكثرت الدماء نتيجة النزاعات ..
ت كل عـراقي أجد بـغداد تصـرخ من االهمال وبـعد هـذه الديبـاجة التي آ
والـضرر الـكبـير الـذي اصاب كل مـفاصل احلـياة الـيومـية فـيهـا  وتضاف
لـها بقـية احملافـظات .. واليـوم يخرج عـلينـا هذا النائـب او ذاك وهو يحمل
ـياه ... يـا سادة لم تعـد اللـعبـة تنطـلي علـينا  ـاسحـة او يفتـح مجاري ا ا
ـرشـحـ االكراد في اقـلـيم كـردسـتـان الذين لم والبـد ان نـقـارن بـينـكم وا
يـسلك مثل سلوككم واحداً منهم ..الن مدنـهم تعمرت بفضل قيادتهم حتى
ـنــاطق االقــلـيم  جــنــة مـبــسـطــة تــشـبه  مــعــالم وشـوارع دبي اصــبـحـت ا
دنـيـة اجلـميـلـة .. واذا أحب مرشح بـاعـمارهـا وشـوراعـها ومـؤسـساتـهـا ا
مـنهم الظـهور للنـاس فهو يتـحدث عن ما قدمـته حكومة من مـشاريع كبرى

واستثمارات ال حتصى ...
ستوى التي يُضحك عليكم قارنة كفى هذا ا أين أنـتم يا مرشح وأين ا
من يـشاهد هذه االعمال التي وصفـها البعض بانها الضحك
عـلى الـشـعب ولـكن الـشـعب اذكى من هـذه اخلـزعبالت
الـتي ال تغـني وال تسمن فـالنـاس قد شبـعت من سن
ــاء االهــمـــال والــضــيــاع وتــاهت بـــ الــكــهــربــاء وا
والـشـوارع الـتي عـصـفـت بـهـا  الـدورات االنـتـخـابـية

التي لم نشاهد احد منكم بعد بدءها  ...

ـشي الى كربالء من مـختلف مـدن العراق وقـصباته وقراه لم تـكن فكرة  ا
وبـعض دول جواره  والـوصول الـيهـا مع اربعيـنيـة استـشهـاد احلس بن
عـلي مجـرد طقس او شعـيرة دينـية او احيـاء ذكرى ألمام ثـائر استـشهد 
بل كـانت استمرارية ثورة لـم يألفها تاريخ الـثورات وال حركات التحرر وال

التنظير السياسي لاليديولوجيات واالفكار عبر مسارها االنساني.
 ورب مـســتـغـرب يـتـوهم ان هـذه الــقـراءة لـلـحـدث قـراءة مــبـالغ بـهـا لـفـعل
اسالمـي مـخـتــلف عـلــيه في بـيــته وبـيــئـته االســاس اعـتــمـادا عــلى شـعـور
مـتوارث بالضـعة والنقص سـاد العقلـية العربـية البدويـة منذ ايام الـسلطنة
الـعـثمـانـية ومـا بـعـدها  فـهم يـقرؤون االحـداث وحـتى االساطـيـر السـابـقة
لـكربالء واالسالم زمانا منذ ايام البابلي والسومري والفراعنة واليونان
ـعـرفـة  بـهـا ـسـتــقـبل ويـعـدون ا والـرومـان ويــؤطـرونـهـا بـأطـار احلـداثـة وا
ضيء ومغنيـا للتحليل واالسـتشهاد برمـوزها فعال منفـتحا على التـاريخ ا

بل وصار هذا التاريخ مادة ملهمة لالداب والفنون وحتى العلوم.
 ولـعل بعـضـنا يـتوهم ان طـريقـته الدونـية في الـنظـر الى كربالء هي ذاتـها
لـدى االوربـيـ والـغرب بـشـكل عـام و  الـذين يـشكـلـون قـدوته في الـعـلوم
والـفـنـون واالداب وصـوال الى الـدراسـات االجـتمـاعـيـة والـتـاريـخـيـة وحتى
األخالقـية  ولكن احلقيقـة التي اليدركها هو ان الـغرب ينظر الى االحداث
ميزة االسالمـية بع مختلفـة نابعة من مفهوم كلي لـلحضارة االسالمية ا
واخملـتـلفـة  عن حـضارتـه ويراهـا مـرحلـة مـتقـدمـة عن قرونه الـوسـطى وما

سبقها .
 ان ظـاهرة هـجرة شعـوب بأكمـلهـا الى رمز ديني ثـقافي سـياسي كل عام
وبـاعـداد غـفـيـرة اليحـدهـا الـبـصـر ظـاهرة مـثـار اعـجـاب ودراسـة وجتـذير
لـيوني وبـتقنـيات الصـورة  احلديثة ـفاهيم جـديدة  وان هذا احلـضور ا
تكرر قـد اسهم في دفع فكـرة االرهاب والعنف عن االسالم شهـد ا هـذا ا
وان  احـتاج االمر الى دراسات وترجمات مضيفة من جانبنا لكي ال تبقى

رادة من احلدث ناقصة . الصورة ا
فاهـيم ويـعززون الـشعور  ولـعل ماليـ مسيـرة االربعـ الذيـن يؤطـرون ا
شترك احلسيني سيغيرون ان لم يكونوا قد غيروا فعال طريقة اجلمعي با
تسامحة قد حتققت تقاربة ا الـنظر الى الذات واالخر وان فكرة االوطان ا
الى حـد كبـير بفـعلـها وستـرى السنـوات القـادمة تغـييرات
اخـرى واخرى ومن اراد ان يقـلق فليـقلق منذ االن 
لـكـن بـطـريـقـة عـلـمـيـة ســلـمـيـة الن مـسـيـرة االربـعـ
هـجرة حـضارة كـاملـة نحـو مفـاهيم جـديدة واهداف

مختلفة.

وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(اجلانـبـ بحـثان مـلف اإلنـتخـابات
ــقــبـلــة واالسـتــعـدادات الــنــيـابــيـة ا
الفنية واللوجستية اجلارية من قبل
ــعــنــيـة في ــفــوضـيــة واجلــهـات ا ا
احلكـومة اإلحتـادية) ,وشدد احلداد
على (أهمية بناء شراكات إقتصادية
وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة,
ـرحـلـة والسـيــمـا ان الـعـراق يـــمـر 
حــســاســة وفـي طــريــقه إلى خــوض
ـقـراطـيـة جـديـدة وإجـراء جتـربـة د
انتـخـابات مـبـكرة بـناءً عـلى مـطالب
اجلــمــاهــيــر) ,مــشــيــراً إلى (وجــود
إتــفـــاق ســـيــاسـي لــلـــمـــشـــاركــة في
اإلنـتــخــابــات لـلــمــضي بــالـعــمــلــيـة
ــنـــشــود الـــســـيــاســـيــة واإلصـالح ا
والـتـغـيــيـر عـبـر صـنـاديق اإلقـتـراع
وهـنــاك غـطــاء قـانــوني وشـرعي من
خـالل قـــــانـــــونـي اإلنـــــتــــــخـــــابـــــات
ـسـتـقلـة لإلنـتـخـابات ـفـوضيـة ا وا
واحلـــكـــومــة أعـــلــنـت عن جــاهـــزيــة
الــلــجــان األمـــنــيــة وتـــأمــ مــراكــز
اإلقتراع) ,مؤكدا ان (حكـومة االقليم
تدعم إجراء اإلنتخـابات في موعدها
احملـدد وهناك جهـود مخلصة حلث
ـشـاركـة في عـمـوم الـنـاخـبــ عـلى ا

العراق). 
بدورها اعربت غانلي عن (سـعادتها
إلتـاحة الـفـرصة في عـقـد هذا الـلـقاء
هـمة ـلـفات والـقضـايـا ا ومنـاقـشة ا
مع رئــاســة اجملـلس) ,مـؤكــدة  (دعم

بالدهــــا لــــلــــخــــطــــوات واجلــــهــــود
ساعـي الراميـة من قبل احلـكومة وا
لـتثـبـيت األمن واإلســتـقرار وتـهـيـئة
ـقبلـة وتمك األجواء لإلنتـخابات ا
ـواطــنـ لـلـمـشـاركــة في الـعـمـلـيـة ا
ثلي الشعب قراطية واختيار  الد
عبر الصناديق وتطلع نحو مستقبل

أفضل للعراق). 
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ان وكان احلداد قد اعلن الـتزام البر
بـــحلّ نـــفــسـه بــتـــاريخ الــســـابع من
ـــقــبـل. وأضــاف ان تـــشـــرين األول ا
(االنــتــخـابــات الــنـيــابــيـة ســتــجـرى
ـقـبل) بـالـعـاشـر من تـشـرين األول ا
ـوعد الفتـاً الى ان (اجملـلس ملـتزم 

حلّ نفسه).
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شـدد مواطـنـون في مـحافـظـة كربالء
على ضرورة اخـتيار عـناصر وطـنية
كــفــوءة ونـزيــهــة قـادرة عــلى خــدمـة

العراق وشعبه. 
واشــاروا الى ان (اعــتــمــاد الــدوائـر
ـرتـقـبـة ـتــعـددة في االنـتـخـابــات ا ا
وحتـديث سـجل الــنـاخـبـ سـيـكـون
لهـما دور مـهم في احلد من عـملـيات
الــتالعب والــتــزويــر) ,مــحــذرين من
(تـكرار نـفس الـوجـوه الـتي تـسـببت
بـأزمـات ومــآسي لـلـشـعب) ,مـعـرب
عن املهم (اخـتيـار دماء جديـدة غير
مـجــربـة  ,تـكــون قــادرة عـلى خــدمـة

وبناء العراق). 
واعلن محافظ النجف لؤي الياسري
اإلســتــنــفــار الــتـام إلجنــاح عــلــمــيـة
االقـتــراع واالسـتــحـقـاق االنــتـخـابي

بكر.  ا
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وقــــال الــــيـــــاســــري خالل جـــــولــــته
بـــاحملــافــظــة يــرافــقـه مــديــر مــكــتب
فوضية في النجف  ,ان (احلكومة ا
احملــلـيـة تــسـعى بــكـامل مــفـاصــلـهـا
وبــهــمــة عــالــيــة لـــتــهــيــئــة األمــاكن
مبينا ناسبة إلجـراء اإلنتخابات) , ا
ان (بـــــعـض األمـــــاكن حتـــــتـــــاج الى
جتهيـزها كمـقرات وتوفـير العجالت
اخلـــاصــة واحلـــمــايـــة الالزمــة  مع
إيــجــاد أمــاكن بــديــلــة حتــســبــا الي

طار قد يحدث).

واضـاف انه ( تشـكـيل جلـنة عـلـيا
عنية  برئاسته وعـضوية الدوائـر ا
ـفـوضـيـة إضـافـة الى مـديـر مـكـتب ا
في الــــــــنـــــــجـف  من اجـل اجنـــــــاح
اإلنـتــخــابـات) ,مــطـالــبــا (بــضـرورة
الــعـمل اجلــاد لـدفع أي تــقـصــيـر قـد
فـوضية الى يحـدث  وكذلك ندعـو ا
ـســتـلـزمـات مـد يــد الـعـون الكــمـال ا
ـــطـــلـــوبــة). وبـــحث نـــائب رئـــيس ا
مجلس النـواب بشـيـر خليل احلـداد
مع السـفـيرة االسـترالـيـة لدى بـغداد
وضـوعات والـقضـايا بوال غـانلـي ا
ــشـــتــرك والــســبل ذات اإلهـــتــمــام ا
الـكـفـيـلـة لـتـعـزيـز آفـاق الـتعـاون في
اجملـــــاالت كــــافـــــة بــــ الـــــبــــلـــــدين
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سـتقـلة ـفوضـية الـعـليـا ا واعلـنت ا
لالنتخابات عن موقف النازح من
ـتحدث ـرتقب.وقالت ا االستحـقاق ا
ـفوضـيـة جـمـانـة الغالي في بـاسم ا
تـــــــصــــــريـح امـس انه ( حتـــــــديث
بـــيـــانـــات الـــنـــاخـــبـــ الـــنـــازحـــ
وتــســجــيــلــهـم وطــبــاعــة الــبــطــاقــة
الــبــايــومــتــريـة لــهم) ,واضـافت انه
(جــــرى ارســــال الـــــبــــطـــــاقــــات الى
مناطقهم في احملافظات) ,واوضحت
ـفـوضـيـة سجـلت 120 الـغالي ان (ا
الـــفــاً و126 نـــاخب نـــازح وســـيـــتم
تـوزيع الـبـطـاقـات الـبـايـومـتـريـة في
اخملــيــمـات 27 الــتي زودتــنـا وزارة

هجرين). الهجرة وا
ـــفــوضــ  وكـــان رئــيس مـــجــلس ا

جــلـــيل عــدنــان خــلـف قــد كــشف عن
ـسجل بايومترياً نسبة الناخب ا
فـي الـــــــعــــــــراق. وقـــــــال خــــــــلف إن
فوضية أنهت جميع التحضيرات (ا
قبل إلجراء االنتخابات في تشرين ا
بعـد مسـار عمـليـاتي منـظم ومتـتابع
جرى فيـه تسجـيل النـاخب ومن ثم
رشح مروراً تسجيل األحـزاب وا
بـــإجــراء احملـــاكــاة وطـــبــاعـــة ورقــة
ــراحل من االقــتـراع واالســتــمـرار 
باشر التثقيف االنتخابي واحلوار ا
مع الـناس مـن خالل جـوالت مالكات
ـناطق) ,مشـيرا الى ؤسـسـة ب ا ا
فـوضية سـجّلت بـايومتـرياً ما ان (ا
ــئــة من مــجــمــوعــة نــســبــته 75 بــا

الناخب في العراق). 

لؤي الياسري

ـــقـــبل الـــثـــانـي من تـــشـــرين االول ا
مـوعـدا الجـراء امـتـحـان الـكفـاءة في

كلية القانون بجامعة بغداد).
واضــاف ان (االمــتـــحــان يــشــمل من
تــنــطــبـق عــلــيــهم شــروط وضــوابط
ـعهـد  عـلـما الـتـقد لـلـدراسـة في ا
ـواد الداخـلـة في االمـتـحان هي أن ا
ـدنـيـة والـقـانون ـرافعـات ا قـانـون ا
ــدني وقــانـون أصــول احملــاكــمـات ا
اجلــزائــيــة و قــانــون الــعــقــوبــات و
قــانــون األحـوال الــشــخــصــيـة). الى
ذلك ,حـــددت احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة
ـقـبل مـوعـد الـنـظر الـعـلـيا  ,االحـد ا

وازنة.  بطعون ا
وقـــالت احملــكــمـــة في بــيــان تـــلــقــته
(الزمـان) امس انه ( حتـديـد االحد
ــقـــبل مــوعـــدا لــلـــنــظـــر بــطـــعــون ا
ـــوازنــة) ,واضـــاف ان (احملـــكـــمــة ا
رفــضت طـــعن وزارة الــدفــاع بــشــأن
حتــويل حــمــلـة الــشــهــادات لــلـمالك
دني وتؤيد احقيتهم بالتحويل).  ا

مـــجــــاري في حي الــــغـــديـــر وسط
محافظة كربالء. 

وكـانت الـفـرق قـد اخــمـدت حـريـقـاً
ـواكب احلـسـينـية انـدلع في أحد ا
عـــلى طـــريـق جنف - كـــربالء دون

تسجيل خسائر بشرية . 
ــنــافـذ الى ذلك ,احــبــطت هــيـئــة ا
احلـدوديـة محـاولـة تـهـريب أدوية
بشرية في منفذ زرباطية احلدودي
سافرين في مخبأة خلف حقائب ا
حافلـة لنقل الركـاب قادمة من دولة

مجاورة. 
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بـــاشــرت دائـــرة صـــحــة الـــنــجف
بــالـــتــعــاون مع مــديــريــة الــدفــاع
ـــتــطـــوعــ ـــدني  وفـــرق من ا ا
ـواكب وبــالـتــنـســيق مع هــيـئــة ا
احلـسيـنيـة  برش وتـعقـيم أماكن
إقــامـة واســتــراحــة الـزائــرين في

واكب احلسينية . ا
وأكــــد مــــديـــــر وحــــدة االمــــراض
ـوسوي الـتـنفـسـيـة احلادة لـيث ا
في تـصريح أمس أن (تـنـفيـذ هذه
احلـمـلـة سـيـاق سـنـوي مـتبـع يتم
تــنــفــيــذه مع بــدء تــنــفــيــذ خــطــة
الــطــواريء الــصــحــيــة اخلــاصــة
بـالزيـارة  وذلك للـحـد من إنتـقال
ــــوســـوي  أن الــــعــــدوى .وبــــ ا
(اخلــطـــة  تـــتــضـــمن لـــلـــتــواصل
ـواكب والـتـنـسـيق مع أصـحـاب ا
احلــــســــيــــنــــيـــــة  والــــتــــعــــريف
باإلجـراءات الواجب إتـخاذها من
ــــواكب  مــــثل قــــبـل أصـــحــــاب ا
تـوفيـر عـدة احلمـاية  الـشـخصـية
لــلــعــامــلــ والــتــهــويــة اجلــيــدة
وتــلــقـــيح جــمــيع  الــعــامــلــ في
ـــــواكب  بــــاإلضـــــافــــة إلى رش ا

ــــــعــــــقــــــمــــــة وتــــــوزيع ــــــواد ا ا
الـبـوستـرات والـرسـائل الصـحـية
ـواكب والتـثـقيف عـلى أصحـاب ا
واحلث عـــلى إرتــداء الــكـــمــامــات

وغسل اليدين باستمرار) .
الفـــــتـــــاً الى أن حـــــمـــــلـــــة الــــرش
دة  10ايام  والـتـعـقيم تـسـتـمـر 
ويـــتم خاللـــهــا تـــعـــفــيـــر جـــمــيع

واكب وعلى جميع احملاور) . ا
دني من جانبه قال مدير الدفاع ا
في احملـافـظــة الـعـمــيـد احلـقـوقي
رشيد ثـابت رشيد  ان (مديـريتنا
باشرت بالتعاون مع دائرة صحة
النجف بعمـلية التعفـير والتعقيم
ـــواكب  ركــــزنـــا فــــيـــهــــا عـــلـى ا
احلـسيـنية والـتجـمعـات ووسائل
الــنـقل  وأن هـذه احلــمـلـة تـهـدف
الى تشجيع وتفعيل دور احلماية

والوقاية للجميع) .
وأوضح ان هــنـــاك تــنــســيــقــاً مع
واكب احلـسـينـية بـحمـلة هـيئـة ا
لـلـتـثـقـيف لـلـمـواكب عـن اجراءات

التعقيم والوقاية).
و بــحث رئــيس جــامـعــة الــكــوفـة
يـاسـر لـفته حـسـون أفق الـتـعاون
العلمي مع السـفير الفرنسي لدى

اجلـامـعـيـة الـعــلـيـا حتـقـيق أعـلى
مستـويات التـكامل وترسيخ روح
الـــعــمل اجلـــمــاعي واســـتــيــعــاب
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رجـل من رجــاالت ووجـــهــاء مـــنــطـــقــة
الكـرادة الشرقـية / الزويـة / اجلادرية
/ من عـائـلــة الـبـچـريــ  وهي عـائـلـة
مـعروفـة ومحـترمـة وذات سمـعة طـيبة
ولـها مـكانـة مـرموقـة ب الـعوائل. انه
ـرحـوم احلـاج ( حـمــزة شـكـر حـمـود ا
الــبــكـري / الــبــچــري / ابــو ريـاض ).
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ــــتــــولـي عــــلـى بــــنــــاء وإدارة وهـــــو ا
احلـسـيـنـيــة الـتي تـكـفـلت بـتـكـالـيـفـهـا
ـرحـومـة والـدته احلـاجـة سـعـدة عـام ا
1959 والتي سميت باسمها (حسينية
احلاجة سعدة ) الواقعة مجاور  فندق
بـــــابل.  ومـــــنـــــذ ذلك احلـــــ بــــقـــــيت
ـصـلـ وتـقـام احلـسـيـنـيـة تـسـتـقـبل ا

ــنــاســبـات ــا وا فــيــهــا الــفـواحت وا
ـــرحــوم ( احلــاج الـــديــنـــيــة وشــارك ا
رحوم حمزة ) في إدارتها كل من ا
السـيد قـاسم احلسـني واحلـاج حس
احلــاج جـواد وبــعـد وفــاتـهـم انـتــقـلت
ــرحـوم إدارة احلــسـيــنــيــة إلى اوالد ا

احلاج حمزة  وهم كل من 
الـــدكــتــور االســتــاذ ريــاض  والــســيــد
مـحــمـد حــسـ حـمــزة  والـسـيــد عـبـد

الكر حمزة 
ــرحــوم احلــاج (حــمــزة شــكــر وكــان ا
حــمـــود الـــبــكـــري / الـــبــچـــري / ابــو
ريــــاض) مـن مـــوالــــيــــد عـــام ( 1922).
وتـــوفي عـــام (1992). عن عـــمـــر ( 70)
عـــامـــا. وله ( 7) اوالد و ( 3) بـــنـــات (

الله يحفظهم جميعا ). وهم.  ( 1). 
( الــدكــتــور االســتــاذ ريــاض حــمــزة )
استاذ جامـعي متقاعد. (2 ). (الدكتور
االستـاذ ضيـاء حمـزة ) استـاذ جامعي

متقاعد مقيم في ( استراليا ). 
( 3 ). (الـسـيـد مـحـمـد حـسـ حـمـزة )

خريج ثانوية ويعمل أعماال حرة. 
( 4). ( الدكـتور االسـتاذ غـالب حمزة )
اســتــاذ جــامـــعي مــتــقــاعـــد مــقــيم في
استـرالـيا. ( 5 ) . (الـسيـد عـبد الـكر
حـمـزة ) خــريج مـعـهـد ويــعـمل أعـمـاال

حــــــــــــــــــــرة  . (6 ).
(الـــســيـــد أكــرم او
سـالم حـــــــمــــــزة )
خــــريـج مــــعــــهــــد
ويـــعــمـل أعـــمــاال
حـــــــــــــــــرة. ( 7 ).
(الــســيـــد حــيــدر
حـــمـــزة ) خــريج
معهد ويعمل في
دولـــة اإلمــارات.
ـرحوم وبـنـات ا
هــن. (األولـى ).
معلمة متقاعدة
وكانت مـعاونة
مــديــر مــدرسـة
(ابن اخلـطـيب
االبــتــدائــيــة).
(والـــثــانـــيــة).
خـريـجـة كـلـية

/ ربــــــــــــة بـــــــــــيـت.
(والثالثة). خريجة

كــلـيـة / ربــة بـيت   الف
رحــمـــة ومــغـــفــرة ونـــور عـــلى الــروح
الـطيـبـة والطـاهرة والـزكـية  لـلمـرحوم

احلاج
حمزة شكري حمود ( حـــمـــزة شـــكــر حـــمـــود الـــبـــكــري /

الــكــيــبالت واجلــويــنــات اخلــاصـة
سقفات . با
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ـالكـات الــهــنــدســيـة واضــاف ان (ا
والفنية في معـمل سايلو الناصرية
بــــاشـــرت بــــاعــــمــــال الـــصــــيــــانـــة
الكـهربـائيـة للـكيـبالت و اجلـوينات
اخلـاصـة للـمـسقـفـات ونـقل ونصب
بــــورد كــــهـــربــــائـي جـــديــــد خـــارج
سقفـات للضروره االمـنه  مشيرا ا
الى ان اجراء تغييـر اماكنها خارج
ــسـقــفـات تــنـفــيــذا  لـلــتـوصــيـات ا
ـــقــر ـــدني  اخلـــاصه بـــالــدفـــاع ا

الــشــركه واحملــافــظه وتــامــ كـافه
الــتــفــرعــات اخلــاصه به وتــنــظــيم
مـخـارج الـكـيـبالت  ومـداخـلـها  مع
إزالــة  االنــقــاض واالتــربه الــزائـده
ــوقـع وتــنــظــيـف عــام  خالله بــا
ازاله كافة األحجار وباقي االنقاض
ــتـــراكــمــة من أعــمـــال الــصــيــانه ا
الــكــامــلـه وكــذلك مــواد الــســكــراب
سـتهلك). وب الـعكيلي واحلديد ا
ان (اجلــهــد الــهــنـدسـي في ذي قـار
ــركــز الــتــمــوين يــواصل تــاهــيـل ا
الــرئــيــسي في احملــافــظــة وبــلــغت
نــسـبـة االجنــاز لـغـايـة االن (50%©
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أعــلن وزيــر الــتــجــارة عالء احــمـد
اجلــبـــوري  عن انـــطالق الـــدفـــعــة
الـثـانـيـة من الـسـلـة الـغـذائيـة امس
االربـعـاء اخلامس عـشـر من الـشـهر
اجلـاري سـتـوزع عـلى جـمـيع ابـناء
ــشــمــولـ الــشــعب الــعــراقي من ا
بنظام البـطاقة التمويـنية بعد قرار
مجلس الوزراء بجلسته  160الذي
صــادق فــيه عــلى مــشــروع الــســلـة

الغذائية.
w uJ  r œ

وقــال اجلـبـوري ان (الـدعم الــكـبـيـر
الـذي قدمه رئـيس الوزراء لـلـبطـاقة
التمويـنية ودعم احلكومـة العراقية
الصالح نـظام الـبطـاقة الـتمـوينـية
اسفـر عن مشـروعه السلـة الغـذائية
الـذي يـتـيح لـلـمواطـنـ الـعـراقـي
اســتالم ســـبع مــفـــردات اســاســيــة

بنوعيات جيدة).
وأضــــــاف أن (مـــــخـــــازن بـــــغـــــداد
واحملـافـظـات سـتـبـدأ يـوم االربـعـاء
الــقــادم اطالق عـــمــلــيــات جتــهــيــز
ـفردات ـواد الـغذائـيـة بـا الـوكالء ا
الــسـبـع االسـاســيــة ضــمن الــســلـة
الــغـــذائــيـــة).وأشــار إلـى أن (فــرقــاً
رقـــابـــيــة ســـتـــبـــاشــر هـي االخــرى
ـــتـــابــعـــة الـــوكالء واخملـــازن في
ــواطــنــ ــفــردات الى ا ايــصــال ا

بشفافية عالية).
ـقـبـلـة ـرحـلــة ا وبــ الـوزيـر أن "ا
تـتـطلـب تعـاونـا كـبيـرا من مـخـتلف
توجهات اجملـتمع ودعم احلكومات
تابعة والتدقيق احمللية من خالل ا

لعـمل الـوكالء يتـطلب ايـضاً رقـابة
شــعـــبـــيــة صـــارمـــة في االبالغ عن
اخملـالـفـات).مـنـوهـا الى ان (وزارته
لــــــديــــــهــــــا اخلــــــطط والــــــبــــــرامج
ــالــيــة وبــالــتــنــســيق مع وزارتي ا
والــنــفط لــزيــادة الــتــخــصــيــصـات
ـومة واسـتـمرار ـاليـة من اجل د ا
جتــهـيـز الـسـلـة الـغـذائـيـة واضـافـة
مواد جديدة ومتنـوعة مستقبال في

حال تام تلك التخصيصات ).
من جانبهـا اكدت مدير عـام الشركة
ى واد الـغذائـية  العـامة لـتجـارة ا
ــوسـوي اســتـكــمـال اســتـعـدادات ا
شــــركـــتــــهـــا الــــفــــنـــيــــة واالداريـــة
ستنـفرة الطالق السلـة الغذائية وا
وعـد الذي لـدفعـتـها الـثانـيـة وفي ا
اعـلـن عـنه وزيـر الـتـجـارة الـدكـتـور
عالء اجلــبـوري في اخلــامس عـشـر
من ايـــــلـــــول اجلــــاري ووفـق الــــيه
ـــواد جــــديــــدة تـــضــــمن وصــــول ا
لـلـمنـاطق اكـثـر فـقـراً وفي ان واحد
ـــدن وعـــلـى مــــســـتــــوى مــــراكــــز ا

واالقضية والنواحي .
واعــلـنت وزارة الــتـجـارة مــواصـلـة
الكات الـفنـية فـي الشـركة الـعامة ا
لـتـجـارة احلـبـوب اعـمـال الـصـيـانه
الـكهـربـائيـة لـلكـيـبالت واجلويـنات
سقفـات التابعه لفرعها اخلاصه با
في ذي قــار  الـى جــانـب صــيـــانــة
اخلطوط الناقلة لسايلو البصرة . 
اكـد ذلك مـديـر عـام الـشـركـة الـعـامة
لـــتـــجـــارة احلـــبــوب بـــاسـم نــعـــيم
الــــعـــكــــيــــلـي . وقــــال ان (اجلــــهـــد
الهنـدسي والفـني في معمل سـايلو
الــنـاصــريـة واصل اعــمـال صــيـانـة

من اعمال انشاء السقائف اخلاصة
 . ( راجع بانتظار ا

وكـشف مــديـر عـام جتـارة احلـبـوب
الكـات الـفـنـيـة في سـايـلو الى ان ا
الـبـصرة واصـلت صـيـانه اخلـطوط
النـاقـله ومنـها  ( 700) حيث شمل
ستهلكة العمل ابدال البرانكيتات ا
و الـبولـبرنـكات . واخـتتم الـعكـيلي
بــالـعــقـول الى ان (مــديـريــة الـدفـاع
ـدني في قضـاء ام قـصر افـتـتحت ا
ــدنـي و مــكـــافــحــة دورة الــدفـــاع ا
وظفي فرعنا في ام قصر احلرائق 
وتـــضـــمـن مـــنـــهـــاج الـــدوره الـــتي

ـدة اربعـة ايام   شرح عن تسـتمر 
اخــطــار احلـريـق وكــيــفـيـه نــشـوب

ؤسسات ).  احلريق في ا
وتــعــريف انـواع احلــريق وكــيـفــيـة
ـعاجلـات االولـيه الخـمـاد احلريق ا
وغـلـق مـنــافـذ انــتــشـاره و كــيـفــيـة
استخدام مطـافئ احلريق والتعرف
طفـئه حسب نوعها و على أجزاء ا
ـــوظــفـــ اإلبــتـــعــاد عن تـــوجــيه ا
اإلهمال بعدم ترك االناره واالجهزه
الـكــهـربـائــيه تـعــمل بـعــده مـغـادرة
الدوام وعـدم الـتدخـ أثنـاء الدوام

وعدم استخدام الهيتر مطلقا.
الى ذلك طالب النائب األول حملافظ
الــنــجـف هــاشم الـــكــرعــاوي وزارة
الـــتــجـــارة بــصـــرف مــســـتــحـــقــات
زارعـ  عن محصول الفالح وا

تأخرة لعام كامل . احلنطة ا
وقــال الـكــرعـاوي لـ (الــزمـان) أمس
ــوسم األربــعــاء (ســيــتـم الــبــدء بــا
الزراعي اجلديد حملصول احلنطة 
وحلــــــد اآلن وزارة الـــــتــــــجـــــارة لم
ـــالـــيــة ـــســـتـــحـــقـــات ا تـــصــرف ا
لـــــلـــــفـالحـــــ .مـــــؤكــــداً أن (وزارة
الـتـجـارة مـلـزمـة بـأعـطـاء الفـالح
ـزارعــ كــافـة  مــســتـحــقــاتـهم وا
ـاليـة النـها اجلـهـة التي أسـتـلمت ا
احملصول مـنهم  وعدم إعـطاء هذه
ـــســـتـــحـــقـــات يـــؤشـــر إلى فـــشل ا
الــوزراة بــهـذا اجلــانب ).الفــتـاً الى
(أنـنــا ســنـلــجـأ لــلـقــضـاء الــعـراقي
إلقــامـة دعــوه قـضــائـيـة عــلى وزيـر
الـــتـــجـــارة  في حـــال عـــدم صــرف
ــــالــــيـــة ــــســـتــــحــــقـــات ا وزارته ا

. ( سوق للمزارع وا
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الـتـحـديـات واالسـهـام في احلـفاظ
عــلى الــصــحـة الــعــامــة ومــراعـاة
توجـيهـات وقرارت الـلجنـة العـليا

لــلــصــحــة والــسـالمــة الــوطــنــيــة
لسنة رقم 26   والسيـما قـرارها ا

.(2021

البچري / ابو رياض ). 
واســكـنه الــله تــعـالـى فـســيح جــنـاته.
والـهم أهله وذويـه الصـبـر والسـلوان.
وانـــا لــله وانـــا الــيـه راجــعــون.        
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عـلينـا ان نتـفق من البدايـة أن جذور اإلرهـــاب في العراق يـنبغي قـلعـها تمـاماً ولكن
العـائق امـام تـنـفـيـذ هـذا االمرأن اإلرهـاب اصـبح أداة دولـيـة وجتـارة رائـجة مـن قبل
ية  بالضـبط مثلمـا أريد للعـراق أن يكون (سوقا مـفتوحة) لـهذه التجارة القوى العـا
نطقة التي تلكه من خيرات وما يتمـتع به من موقع جغرافي مهم في ا ا  اخلبيثـة  
اصبـحت هدفـاً من قبل الـقوى الـكبـرى للـسيطـرة علـيهـا األمر الـذي جعل مـنه منـطقة
صراع على النـفوذ وأبعاد إسرائيل عن التوتر مع العرب  وصنع جبهة داخلية فيما

تشدد). عتدل  ا ب االسالمي انفسهم ( االسالم ا
نـطقـة التي يتـحرك فـيهـا اإلرهاب بطـرق وخطط مـدروسة ينـفذ فـيهـا عملـيات نـوعية ا
تـخـلــو تـمـامــا من الـرحـمــة في االسـتـهــداف وال تـنـتــمي الى اإلنـســانـيـة حــيث الـقـتل
سـتـهدف من وراء ذلك وتـقـطيع أشـالء األبريـاء بدم بـارد وكـأن ا الـعشـوائي لألبـرياء
االبريـاء من الشعب العراقي  وكل ذلك العمل اخلبيث يتم حتت أسم (اجلهاد) الذي
ت بأي صلـة الى اسالمنا احملمدي بـأية صلة والذي يـتحرك وفق أجندات إلعادة ال
ـة ووفقا لـلمصـالح السيـاسية بل هـناك من سيـاسي العراقي ـعادلة الـسابقـة والظا ا
اجلدد أيضا وخـاصة أولئك الطامـحون الى إبقاء الدولة الـعراقية ضعيـفة ومفككة أو
ـعزل عن الـكفاءة واقع احلكـوميـة احلساسـة بطـريقة احملـاصصة  ـهيمـنون عـلى ا ا
هنـية مع أنهم الـيوم األعلى صـوتا واألكثـر صراخا في انـتقادهم لـلفساد اإلداري وا

واألداء احلكومي في العراق.
تكررة للـمناطق من قبل اإلرهاب لـهو خير دليل عـلى وجود حاضنة أن االختراقـات ا
له داخل مـا يـسـمى بـ (حـكـومـة الـشـراكـة الـوطـنـيـة) تـسـعى هـذه احلـاضـنـة إلفـشال
الـوضع برمـته أو علـى األقل ترسـيخ االعتـقـاد السـائد بـأن مـا يجـري في العـراق هو
نطـقة اخلضراء للعملـيات اإلرهابية مرات عدة رغم (مشروع فاشل). فـقد تعرّضت ا
نـطقة وكذلك الوزارات العراقية ناهيك كثافة الـقوات األمنية والطوق األمني احمليط با
دني العزل ويخرها ما حصل في الطارمية ناطق اآلهلة با عن األسواق الشعـبية وا

وكركوك .
وهـنـا نؤكـد عـلى ضـرورة ان يـأخـذ اجلـانب االمـني دوره فـي مالحـقـة فـلـول االرهاب
وحواضنه اينـما كانت  ما شـاهدناه من انفـجارات يعكس الـعجز الواضح لـلحكومة
واألجـهـزة االمـنـيـة من جـهـة وقـدرة االرهـاب عـلى الـتـواجـد والـضرب الـنـوعي في اي

مكـان وأي وقت يشاءون  فمن الشجاعة ان تعتر ف احلكومة
بـعـدم قدرتـها عـلى مـسك زمام االمن واحملـافـظة عـلى دماء

الناس  ومن الـشجاعة عـندما تقـول احلكومة ورئـيسها 
مثـلـما يـنـبـغي أن تعـتـرف بعـجـزها الـوقـوف امام مـافـيات
ـنـظـمـة والـقتل ـة ا الفـسـاد الـسـيـاسي وعـصـابات اجلـر
وتــقــول لــلــشــعب الـــعــراقي نــعــتــذر مـن ألنــنــا لم نــحــفظ

دماءكم .
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 صـبـاح الـثالثـاء عـقـد اجـتـماع
في مــقـر هــيــئـة ســلـطــة الـطــيـران
ـدني لــبــحث مـشــاريع الـتــحـول ا

الرقمي في عمل الهيئة. 
عـنية واوضحت رئـيسة الـلجـنة ا
ـوضــوع مــآثـر غــالب فــهـد ان بــا
(الـــهـــدف من االجـــتـــمـــاع تـــقــد
مـشـروع يـتـضــمن اتـمـتـة اذونـات
ـدنـيـة مـرور وهـبـوط الـطــائـرات ا
ـــارة عــبــر األجــواء الـــعــراقــيــة ا
والذي من شأنه توفير مورد مالي
جيد مستـفيدين من موقع العراق
اجلــغــرافي وعــودة الــنــشــاط في

حركة الطائرات).
ـثــلـو هــيـئـة من جـانــبـهـم رحب 
ـدني بفـكـرة االجتـماع الـطيـران ا
وصــار االتـفـاق إلى عـقـد اجـتـمـاع
مـــوسع بـــ الــطـــرفــ لـــتــدارس
ــــشـــروع وتـــقــــد عـــرض فـــني ا
وجتـاري.  يـذكـر ان إدارة الـشـركة

ـعـلومـاتـية الـعـامـة لالتصـاالت وا
تـسـعى من خالل مـديـريـة خـدمات
ـعـلومـاتـيـة لتـنـفـيذ االتـصـاالت وا
مـــشـــاريع الـــتــحـــول الــرقـــمي في
وزارات ومــــؤســـــســــات الـــــدولــــة
وبـالــتـعـاون مع شــركـات الــقـطـاع

الـعراق أريك شـوفـاليـيه  وتـطرق
اجلــانـبــان الى امـكــانـيــة تـطــويـر
قـسم الــلـغـة الـفــرنـسـيــة في كـلـيـة
ــــصـــادر والــــكـــتب الــــلـــغــــات بـــا
قاعد الدراسية نهجية  زيادة ا ا
اخملـصـصـة لـلــطـلـبـة الـعـراقـيـ 
وتـنـظـيم دورات تـدريـبـيـة لـتـعـليم
الـلـغـة الـفـرنـسـيـة ألسـاتـذة الـلـغـة

الفرنسية .
جــــاء ذلك خالل زيــــارة قـــام بـــهـــا
الـسـفــيـر بـرفـقـة رئــيس اجلـامـعـة
لـقـسم الـلـغـة الـفـرنسـيـة  والـركن
الـــفـــرنـــسي في قـــسـم الــتـــعـــلـــيم

ستمر باجلامعة . ا
وقـال وكــيل مـديـر أعالم اجلـامـعـة
كـاظم الفـتالوي في تـصريح أمس
ـرافق لـلــســـفـيـر ضم ان (الــوفـد ا
ــــســـتــــشـــار كالً مـن رمي دورين ا
الـــثـــاني فـي الــســـفـــارة وســـلــوى
ـــلـــحق الـــثـــقـــافي في نــاكـــوزي ا

السفارة).
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مـن جـــهــــة اخــــرى اعــــربت وزارة
الـتـعلـيم الـعـالي والبـحث الـعـلمي
ــــؤســـســـات عـن ثـــقــــتـــهــــا بـــأن ا
ــيــة الــعــراقــيــة مــاضــيــة األكــاد
باجتـاه تعزيز مـواقعهـا في مجال
الـتنـافس وتطـويـر مسـتوى األداء
النـوعي وتركـيز الـبرامج الـعلـمية
والـبـحثـيـة وتـكـيـيف مـضـامـيـنـها
تغـيرات على وفق وأهدافهـا مع ا
آلـيــات ونـسب الـدوام احلـضـوري
واخلـدمـات الـرقـمـيـة الـسـانـدة في
التخصصات كـافة للعام الدراسي
ـرتقب 2022/2021. وقال بـيان ا
تـلــقـته (الـزمـان) امس انه (سـعـيـا
الى تقليل أثر التحديات واالرتقاء
ـــؤســـسي فـــإن الــوزارة بـــاألداء ا
رن في إدارة ـنـاخ ا تـؤكـد عـلى( ا
ـــهــام والــوصــول الى األعــبــاء وا
األهداف وحتـقيـقهـا على مـستوى
الــــتـــدريس والــــبـــحـث الـــعــــلـــمي
واإلســـهـــام في خـــدمـــة اجملـــتـــمع
ـسـتـدامـة) . واهـابت والـتـنـمـيـة ا
الـوزارة (بـالتـدريـسـي واإلدارات

ا اخلـاص السـاندة لـها تـطبـيقـا 
نـهاج الوزاري حلـكومة جاء في ا
ا الـسـيـد مـصطـفى الـكـاظـمي و
يحـقق الـتحـول من العـمل الورقي
الـتقـليـدي إلى العـمل االلكـتروني

وادخال التطبيقات احلديثة. 

ية اخر بيت فيه من كلمه ارخ بناه قد شيدته الطهر سعدة وعند
a∫ باب احلسين —U

اريخ بناء احلسينية بالتاريخ الهجري
 االحرف وما يقابلها باالرقام يحدد ت

احتساب

واكب احلسينية في النجف dOHF : مشاركون في حملة تعفير ا

دني ŸUL∫ رئيسة جلنة مشاريع التحول الرقمي خالل اجتماع في مقر سلطة الطيران ا «

واكب تعفير ا
احلسينية في

النجف

ـسـؤول ـية مـعـروفـة فـضحـت فسـاد أحـد ا هـذا الـعنـوان كـان قـصـة صحـفـيـة  عـا
ـاح أو إسـتـقـصـائي بـالـتـعـبـير االدق  بـدرجـة كـبـيرة قـام بـهـا صـحـفي  الـتـايـلـنـديـ
اســتـــقـــصى من خـالل مــتـــابـــعـــة  دقـــيــقـــة عـــدد الـــســاعـــات الـــتي إقـــتـــنــاهـــا ذلك
سـؤول مقـرونة  بـصور له وهـو يرتدي 19 ساعـة تبـلغ قيـمتـها  24 مـليون دوالر ا
ـالـية  اخلـاص به الذي ـاس كـبيـر لم يـتضـمنـهـما تـقـرير الـذمة ا إضافـة الى خا ا

كافحة الفساد عندما تولى منصبه القيادي  .. قدمه الى اللجنة الوطنية 
ا فـيهم الرؤساء والـثغرات في هذا الـنظام والثروات   الـية للمـسؤول إقرار الذ ا
ــنـظــورة لـهـم أصـبــحت مـجــاال مـهــمـا لــنـشــاطـات الــصـحــافـة ــعـلــنـة وغــيـر ا غــيـر ا
ـواطن واالعالم  االسـتقـصائـية  وعابـرة للـحدود وتـنشر عـلى االنتـرنيت الطالع ا

الية واالنتخابات قريبا ان شاء الله) .. عليها ( لنا عودة الى موضوع الذمة ا
ـالــيـة  لـلـمـسـؤول لـتـوضــيح دور الـصـحـفـيـ في هــذه اشـارة عـابـرة  الى الـذمـة ا
 فـدور االعالم يتـعدى مـهمـة نشر الكـشف عنـها ومـتابـعتـها وهـو في غايـة االهمـية 
ـرشــحـ والـتــعـريف بــهم  وأرائـهم  وبــرامـجــهم .. فـهـذا حـق من حـقـوق صـور ا
ـناقشة والـرأي  النها في االغلب همة ا رشح  كفـلته القوانـ  وال حتتمل هـذه ا ا

مدفوعة الثمن  أو تلعب اجملاملة دورها فيها ..
ـقراطـية في الـعمـلية هـذه االهمـية لالعالم تـأتي من أمور عـديدة  تشـكل جوهـر الد

االنتخابية  ...
الـية ـا في ذلك الـذ ا ـرشحـ واالحزاب   فـاالعالم يقـدم معـلـومات مـهمـة عن ا
والسياسـات والبرامج  وأراء محلل ومراقب وسيـاسي تساعد الناخب كثيرا في
تكوين رأي مبـني على أساس صحيح   وغير متـأثر بالدعاية االنتخـابية للمرشح

كنه  من حتديد إجتاه صوته نحو الهدف ..   فقط 
قراطية حـقيقية وانـتخابات شفـافة دون إعالم  مهني  رص  كن تصـور د وال 
عـلـومة الـتي يـريدهـا وتـفيـد اجلـماهـيرفي يـتمـتع بـاحلريـة الـكامـلـة التي تـوصـله الى ا
ـرشـحـ  وهـو حق من حـقـوق تـشـكـيل رأي عـام ومـعـرفـة دقـيـقـة الفـكـار ومـواقف ا
ول من قدمـة االعالم احلكومي  النه  واطـن وواجب من واجبـات االعالم وفي ا ا

مالهم العام ..
ـقراطية  ـنحها صـفة  الد االعالم  احلر شرط من شـروط  جناح االنتـخابات و
علـومة  الدقـيقة التـي  تعينه في واطن االساسيـة أن يحصل  عـلى ا فمن حقـوق ا

حتديد مسار صوته  وهي من مهمة االعالم االساسية  ..
االنـتـخـابات لـيـست عـملـيـة إدالء  وجـمع أصـوات  فقط  بـل عمـلـيـة تفـاعـلـية أو في
ـخـتــلف اشـكـالـه لـيـقـدم ــرشح يـقـودهــا االعالم  االدق تــشـاركـيـة  بــ الـنـاخب وا

رشح .. ناظرات ب ا علومة الدقيقة  واحلوارات وا ا
ـكن أن تـتحـقق هـذه احلـيـادية وهذا يـفـرض عـلى االعالم أن يـكـون حيـاديـا .. فـهل 
طلوب إلقامـة إنتخابات شـفافة أم يلـعب التمويل دوره في نسـبة احليادية ستـوى ا با
ولة أمـا من احلكـومة أو من أحزاب ـلوكـة و ..? فوسائل االعالم كـما هـو معروف 
ال إلدامـة اسـتمـرار وسيـلـتهم االعـالميـة  وقد أو من رجـال أعمـال يـحتـاجـون الى ا

يؤثر ذلك على احليادية ..
واحلـيـاديـة هذه  تـفـرض أن يُمـنح اجلـمـيع فرصـا مـتـساويـة في الـتـعبـيـر عن ارائهم
والـوصول الى اجلـمـاهـير واحلـوار مـعهـم .. وقد  يـلـعب التـمـويل دوره في إنـحراف
ــقـراطــيــة ويــصــبح في خــدمــة شــخص أو مــجــمــوعـة ــهــمــة الــد االعالم عن هــذه ا

دون غيرها .   
يكـاد االعالم أن يكـون اجلـهة الـرقابـية احملـلـية الـوحيـدة وقت االنتـخـابات بـعد تـعطل
 وإذا ما عمل مجـلس النواب قـبل مدة محـددة من موعد االقتـراع  حددها الـقانون 
إستمر بالعمل الى أجل أبعد فان دوره الرقابي يتأثر بالتاكيد عندما تكون نسبة من
أعـضـائه مـرشحـة في االنـتـخـابات اجلـديـدة .. هـذا ال يعـني غـيـاب رقـابة  مـنـظـمات
يـة لكن هؤالء جـميعا يـحتاجون دني والـناشطـ والهيئـات  احملليـة والعا اجملـتمع ا
الى االعالم لـنـشـر مـا يـتـوصـلـون الـيـه من نـتـائج في االنـتـخـابـات الطالع اجلـمـاهـيـر

عنية عليها.. واجلهات ا
ـهمة الرقابة كما وان دور االعالم ال يقـتصر على التـغطية االخبـارية فقط  بل يقوم 
ـنـظــمـة لـهـا وشــفـافـيـة جلـان عــلى االنـتـخـابــات و مـسـتـوى نــزاهـتـهـا وعـمـل اجلـهـة ا
االقـتـراع  في الـيوم االنـتـخـابي  وطـبيـعـة أدائـها والـثـقـة بـها  ومـا إذا كـانت هـناك
خـروقـات أو فــسـاد أو تـهـديـد أو اغـراءات أو تـدخل مـن جـهـة مـا   ونـشـر شـكـاوى
نـظـمة من الـتـحقـق منـهـا وإنتـهـاء باعالن ـرشحـ لـكي تقـوم اجلـهـات ا الـنـاخبـ وا

واطن . النتائج ليعرفها ا
ـنـطقـة لكن هـناك تـلك ومـضات انـتخـابـية عـامة تـكـاد تكـون مشـتـركة بـ أغلب دول ا

إختالفات ب دولة وأخرى .
ــالـــيــة لــلـــمــســؤولــ ــرشــحــ وخـــطــابــهـم وبــرامــجـــهم وتــتــبـع الــذ ا أن نــقـــد ا
  وتلك يبعد الـتغطية  االعالمية عن الرتابة ويعطيـها صفة الرصد والرقابة والتقو
ـواطن في مـا إذا  كانت ـقراطـيـة  ومن مـهـماتـهـا أيـضـا تبـصـيـر ا من سـمـات الـد
اضية  لكن دون تنفيذ وتتكرر في البرامج مـكررة وسبق أن طرحت في الدورات  ا
  وبـطــالـة   فـقـر  وفـسـاد  الخ .. ) .. لـذلك كل دورة  .. ( خـدمـات .. كـهـربـاء 
انيـة  وتعـقبـها  أخرى  والـبرامج هي نـفسـها فيـكون  مـهمات تنـتهي الـدورة البـر
االعالم الـكـشف  عن هـذه االمـور لـلـرأي الـعـام وتـبـصـيـر الـنـاخب وحتـديـد اجلـهات
ــتــمــيـــز واجلــديــد  من ــقــصـــرة فــيــهــا  لـــوضع حــد ونــهـــايــة لــهـــا بــاخــتــيـــار ا ا

البرامج  البعيدة عن الرتابة واجلمود..
ـعلـومـات الـتي اعلن ويلـعب االعالم دورا كـبـيـرا في االنتـخـابـات من خالل مراجـعـة ا

سؤولية ومقارنتها بوضعه احلالي .. سؤول عبر االعوام التي مارس فيها ا عنها ا
وتلك مهمـة االستقصاء وهي ليست باليسيرة  لكنها ليست بالعسيرة على الصحفي

هني .. ا
باختصار .. 

لـلصحـافة االستـقصائـية دور رائد في مـكافحـة الفسـاد وعرض ما تتـوصل اليه امام
سؤول للحفاظ على الثروة من العبث بها على تخصصة وا الراي العام واجلـهات ا

ايدي الطامع والفاسدين ..
000000000000
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اذا رمت أن حتيا سليما من االذى
ودينك موفور وعرضك ص

لسانك ال تذكر به عورة إمرىء
فكلك عورات وللناس السن
وعيناك إن ابدت لك معايبا
فدعها وقل يا ع للناس أع

عروف وسامح من اعتدى وعاشر 
ودافع ولكن بالتي هي احسن

( االمام الشافعي ) 
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حتية طيبة ..
عـلـوماتـيـة احدى تـشـكيالت وزارة االتـصـاالت دعوة يسـر الـشركـة الـعامـة لالتـصـاالت وا
سجلة لدى دائرة مسجل الشركات ووزارة التخطيط جميع الشركات العراقية اخملتصـة ا
وعـامـلـة مع وزارة االتصـاالت او لـهـا خـبرة في قـطـاع االتـصاالت وخـدمـاته الكـثر من (١٠
ـشروع إدارة اخلـدمات سـنوات) لـتقـد العـرض الفـني والتـجـاري البرام مـناقـصة عـامة 
ـواصــفـات الـفـنـيـة لـشـبـكـات االتـصـاالت  MANAGEMENT SERFICES وحـسب ا
ـطـلـوبـة وبـاالمـكـان احلـصـول علـى شروط اإلعالن والـ  RFP عن والـشـروط الـقـانـونيـة ا
طريق ارسـال مخـولكم مع كـتاب الـتخـويل الرسـمي الى مقـر الشـركة الـكائن فـي (بغداد –
دير العام  –الطابق العاشر) لقاء مبلغ شارع أبو نؤاس -  مجاور فندق بغداد -  مكتب ا
ÊuJ?  Ê« vK? قـدره (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خمـسون مـليـون دينـار عراقي ال غـير وغـير قـابلـة للرد 
W —b  WO U?  …¡UHJ  l L?  Ê«Ë ‚u  UL?  w «d  —UM œ —UO?K  W L  ©μ® W? bI *« W? dA « ‰U  ”√—
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?Vendors  WFM?B*« U تقـبل العطـاءات لغايـة السـاعة الثـانية dA? « Ë«  FTTH  ‡ « qGA

ـصــادف (٣ / ١٠ / ٢٠٢١ ) والـذي هـو نــفس يـوم فـتح عـشـر (١٢٫٠٠) من يــوم (االحـد) ا
نـاقـصة الـبالـغة الـعطـاءات عـلى ان يرفق مـعـها مـبلغ الـتـأميـنات األولـيـة للـمشـاركـة في ا
(٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سـتمائة وخـمسون ملـيون دينار الغـير على شكل خـطاب ضمان او صك
مـصدق على ان يكـون صادر من مصرف مـعتمد في الـعراق وتودع في صنـدوق العطاءات
عـلـومـاتـيـة الـكـائن في مـقـر الـشـركة  –الـطابق اخلـاص بـالـشـركـة الـعـامـة لالتـصـاالت وا
األرضي- االسـتـعالمـات وعـلى ان تـقـدم الـعـطـاءات داخل ظـرف مـغـلق مـكـتوب عـلـيه اسم
وقع نـاقـصة مع ذكـر اسم الـشركـة والرقم اخلـاص بـالشـركـة والعـنوان الـكـامل وبيـان ا ا
االلكتـروني في وثائق العطاء واسم ورقـم البريد االلكـتروني للشخص اخملـول عن متابعة
االسـتـفسـارات التـي تخص الـعطـاء مع مـراعاة تـقد الـعـرض الفـني والـتجـاري كال على
تقـدمة بتـوقيع وختم اوراق الـعطاء كـافة مع حتديـد نفاذيـة العطاء حدة وتـقوم الشـركة ا
ـستـوفي للـمتـطلـبات ـناقـصة وسـيهــــــــــــــمل العـطاء غـير ا بـ(٩٠) يـوم من تاريـخ غلق ا
عـلومـات االتصـال على ارقـام الهواتف زيـد من ا طـلوبـة و الفـنيـة والشـروط القـانونـية ا
Legal_itpc@itpc.gov.iq (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) و(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢)  او البريـد االلكتروني

/ - www.itpc.gov.iq .. مع التقدير.

ITPC

 ”bMN*«

r U  œUN  W U √

ÂUF « d b*«

…—«œù« fK  fOz—

 ©Êö « »U ®

U b)« …—«œ≈ ŸËdA* ©≤∞≤± Ø ∑® W U  WB UM  Êö « ØŸu{u*«

MANAGEMENT SERFICES  ‡ « ôUB ô« UJ A  



www.azzaman.com

XO « q √ .d  U  ÎU ö

-1-
أهلُ الـبـيت (عـلـيـهم الـسالم) مـعـدنُ اجلـود والـكـرم  وَهُم أهلُ االيـثـار ونـكران

روءات النادرة  –كما هو معلوم - . الذات وأصحاب ا
صـادر الـتـاريـخـية أخـبـاراً عن سـخـاء االمـام احلسن (ع) ذلك وقـد تـنـاقـلت ا

السخاء الباهر الذي ضُربت به األمثال وحتدثت به األجيال .
وهذه احدى سجاياه العظيمة .

-2-
وجاء في سيرته :

ان رجالً قصده في حاجةٍ له فقال له االمام احلسن (ع) :
يا هذا :

ا أنتَ أَهْـلُه  والـكـثـيرُ في " حـقُّ سؤالك يـعـظم لـديّ  ويـدي تعـجـزُ عن نَـيْـلكَ 
ـيـسـور ذات الـله عـزّ وجل قـلــيل  ومـا في مـلـكي وفـاء لـشــكـركَ  فـانْ قـبـلتَ ا

ا أتكلّفُه من واجبِك فعلتُ " ورفعت عنيّ مؤونة االحتفال واالهتمام 
فقال الرجل :
أقبلُ القليلَ 

وأشكرُ العطيّةَ  
نع . وأعذُرُ على ا

-3-
ولـعـلك حــ تـقـرأ مـا قـاله االمــام احلـسن (ع) لـلـسـائـل يُـخـيل الـيك أنَّ االمـام
ـال االّ القلـيل ولكنّ األمر لم يـكن كذلك كما احلسن (ع) لم يـكن ب يديه من ا

سترى .
ودعا االمـام احلـسن (ع) وكيـلَهُ  وحـاسَبَهُ عـلى نـفـقاتهِ حـتى اسـتقـصـاها ثم

قال له :
" هاتِ الفاضل من الثالثمائة ألف درهم 

فأحضر خمس ألفاً .."
ثم سأله االمام عن اخلمسمائة دينار ?

قال الوكيل :
هي عندي 

قال االمام :
أَحْضِرْها 

فَأَحْضَرَها 
فدفع االمام الدراهم والدنانير الى الرجل وقال :

هاِت من يحملها لك  
فأتاه بِحَمال 

فدفع احلسن (ع) اليه  –رِدَاءَهُ ليكون أجراً للحمال ... "
أرأيت كيف يكون اجلود  والعناية الفائقة بذوي احلاجات  واحلرص الشديد

على قضائها مع احلفاظ على كرامتهم  مع مزيد احلنان وفائق احملبّة ?
عالي  هذه من عاله أحدى ا
وعلى هذهِ فَقِسْ ما سواها 

-4-
ــال واحلــرص عــلى إكــتـنــازه وجــمــعه هــو مــا يـتــصف به انّ االنــشــداد الى ا

الدنيويون على اختالف عناوينهم ومراتبهم وطبقاتهم ونزعاتهم ...
ثوبات فليس أما الـربانيون الذين ال يحرصـون االّ على اكتساب احلسـنات وا

ال لديهم سوى وسيلة تمكنهم من ذلك . ا
 وهنا تكمن العظة 

ن يَــصْـدُقُ والؤه واقــتــداؤه بـاالمــام احلــسن الــزكيّ (عــلـيـه الـسالم) . طـوبـى 
فيكـون السبّاق الى مـيادين البر االجـتماعي والـنفع العام والـرعاية للـمحتاج

ستضعف  وما أكثرهم في العراق اجلديد . وا
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بيروت

ا أطـياف كـثيرة من الـلبنـاني ولـكان 
قـاله فِـعْـل كـالـذي أودى ببـعـض رئـاسة
أول الــرؤســـاء اإلســتــقاللــيــ بــشــارة
اخلــوري وبــثــانــيــهم كــمــيل شــمــعـون
وبـثالثـهم في حقبـة الوصايـة السورية
سـليمان فرجنية. ولكن الدكتور جعجع
ـســيـحي كــان يـخــاطب الــرأي الـعــام ا
الـذي ال نـدري هل سيـبـقى على تـشـققه
الذي وضع به السيادة في مهب اجلزر

الطويل. 
`OB  w d

مــا بـعــد مــخـاطــبـة احلــكـيـم بـالــعـربي
الـــفــصـــيح بل وبـــاألفــصح كـــمــفــردات
وكــمـضـمـون لـيس كــمـا قـبل اخملـاطـبـة

تلك.
لـــكن تــبـــقى اإلجـــابــة عن لـــغــز حــارت
الـشطارة الـلبنـانية والـعربيـة والدولية
في تــفــسـيــر كــنـهه وهــو: مــا هي هـذه
ـتـعــة لـرئـيس تـنـهـال عـلـيه الـلـعـنـات ا
والــشــتـائـم عـلى مــدار الــســاعـة عــلــنـاً
أحـيـانـاً وفي اجملالس الـعـائـليـة مـعظم
األحـــيـــان وبــالـــذات عـــنــد اإلحـــســاس

باإلختناق من واقع احلال.
ــاذا ال يــكـون مـن الـذين ســبــقـوه من و
أيــام اإلنــتــداب وســنــوات اإلســتــقالل
حـامـدين شـــــــاكـرين فـي مـعـــــــظـمـهم
ـــــــــا يرضي رب قـانـعـ مـنصـرفـ 
ــ ويــريح الــضـمــيــر ويــحــتـرم الــعــا

النفس. 
أمــــــا كـــــيف حــــــكم هـــــــــــؤالء وكـــــيف
إنــصــرفـوا ثم رحــلـوا وال مـن يـرمــيـهم

بإستهانة فللحديث بقية.

مـرحـلة الحـقة. ولـقد حـدث ذلك بالـفعل
وبالقول.

أحـدث اإلسـتـهـانات بـالـرئـيس مـيـشال
عــون جــاءت في اخلُــطــبـة الــعــصــمـاء
الـطويلة للـدكتور سميـر جعجع ألقاها
واقــفــاً ومـن دون أن تــكــون مــكــتــوبـة
وقـالها بـاللغـة الفصـحى من دون خطأ
فـي الضم والـكـسر واجلـمع يـوم األحد
5 ســـبــتـــمـــبــر/أيـــلــول 2021. وهـــذا
الـتــخـاطب درجت عـلـيه أيـضـاً زوجـته
ـا هـذا الـثـنـائي سـتــريـدا جـعـجع. كـأ
ــتـمــيـز يــؤكــد عـلى فــصـحى الــقـرآن ا
وأئــمـــة الــصــرف والــنــحــو والــبالغــة
ولــيس عــلى مــا أراده الـراحـل سـعــيـد
عــقل في شــأن إعـتــمـاد الــعـامــيـة لــغـة
محكية ومكتوبة. ويحتار سامع خطبة
الـدكـتور جـعـجع مثل حـالـنا أي عـبارة
مـهيـنة أكثـر من أُخرى من بـ عبارات
كـــثـــيـــرة وردت في خـــطـــبـــته. هل هي
عــبـارة "إنـنــا نـرفض الــرئـيس اخلـانع
ـسـاوم على األسـاسـيات واخلـاضع وا
والـــثــوابت" وهـل هي عــبـــارة "نــرفض
الـرئــيس الـضـعـيف" و "الـرئـيس الـذي
يـفـتعل األزمـات ويسـيب الدولـة ويُفـقر
" وعــبــارة "رئــيس قــوي الــلــبـــنــانــيــ
بـالشكل والكالم ضعيف وضعيف جداً
بـالـفعل". ولـكي ال تـبـدو األقوال رمـزية
قــال "لـقـد أتت نـتـائـج رئـاسـة الـرئـيس
مـيشال عون كارثـية جداً عليـنا جميعاً

."... كلبناني وباألخص كمسيحي
مـثل هـذه الـعـبـارات لـو قـالـهـا جـعـجع
ثـل سائـر الـطيف بـصـفـة كونه ركـنـاً 

ـقراطـياً لكي يـقال إن هـذه طباعه ال د
ــا ـــا يــقـــال فــيه وعـــنه. ر يـــضــيق 
ــهــ إقــرار اإلســتـــخــفــاف بــالـــكالم ا
ضـمني  بأن القائل على حق وأنه ما
دام لـم يــصـــحح من الـــيــوم األول فــإن
ــــعـــاجلـــة تــــصـــبح عــــلى درجـــة من ا
اإلســـتــحــالــة وفـي هــذه احلــال يــتــرك
األمــور تــتـراكم إلى حــ إنــقـضــاء مـا
بــقي مـن الــســنــوات الـسـت الــعــجـاف
ــــغــــادرة ويــــغــــادر رئـــــيــــســــاً بــــدل ا
اإلضـــطـــراريــة عـــلـى نــحـــو مـــا جــرى
لــلـــرئــيس ســـلــيــمــان فـــرجنــيــة الــذي
إخـتصـروا له رئاسته األمـر الذي جعل
ـا أصاب سـلـيمـان احلفـيد يـقرر الـثأر 
اجلـــد وذلك بــأن يــكـــون هــو الــرئــيس
وكــــاد أن يــــنــــال ذلـك لــــوال أن ســــعـــد
احلـريـري األكـثـر شـأنـاً بـ الـزعـامات
الــســيـاســيــة الـسُــنــيـة إرتــكب خــيـاراً
ـــا ســـبق شـــبـــيـــهـــاً بـــعض الـــشيء 
وإخـتــاره سـمـيـر جـعـجع عـنـد حتـالف
"قـواته" مع "تـيـار" الـرئيس عـون فـقدَّم
إلـى "مــيـــشـــال عـــون رئـــيـس الـــتـــيــار
الـوطـني احلـر" الـهـديـة احلـلم وهي أن
يــــصــــبح الــــرئــــيـس احلــــادي عــــشـــر
ـكـتــمـلــة سـيـادة لــلـجــمـهـوريــة غـيــر ا
ـا كــان مـبـرر حتـالف الــقـرار. وخالفـاً 
جــعــجع أنه مـقــابل الــتـحــالف يــدعـمه
عـون ليكـون الرئيس الثـاني عشر فإن
"عـــون الــرئــيـس" إلــتــزم بـــوعــد "عــون
اجلـــنـــرال" وتـــرأس ســعـــد احلـــريــري
احلكومة من دون أن يخطر في باله أن
"عـــون الـــرئـــيس" ســـيـــكـــويه إذالالً في

مـثل أن الرئيس ميشال عون تعهَّد بأن
يــتــولى الــرئــاســة من بــعــده احلـلــيف
اجلـديــد سـمـيـر جـعـجع ثم مـحـا بـعـد
ــــشـــتــــرَك من اإلعـالن اإلبـــتــــهــــاجي ا
ـأل الـــلـــبــــنـــاني الــــطـــرفـــ بــــإبالغ ا
والـسـوري واخلـارجي أن خـلـيـفـته هو
زوج إبـنته.. وكـفى "القـوات اللـبنـانية"

مواصلة اإلعتراض.
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مــا يـعـنــيـنـا هــنـا هـو هــذه الـقـدرة من
جـــانب الــرئــيـس مــيــشـــال عــون عــلى
ـهـيـنة اإلسـتـخـفـاف بـهـذه الـعـبـارات ا
الـــتي تـــقــال فـي حــقه مـن خالل أفــراد
مــوجــوعــ وأحــيــانــاً جــائــعــ ومن
مــتـزعـمي أحــزاب سـيـاسـيــة وهـيـئـات
إقـتـصاديـة ومـجـتمـعـية مـرمـوقة ومن
نــسـاء تــعـكس صــرخـات اجلــمـيع إلى
جـانب الـدعـوات عـلى الـرئـيس وسـائر
ــلــتــفـ حــوله بــأســوأ احلــال حـجم ا
اإلنحدار احلاصل إجتماعياً وسياسياً
ومـعيشياً ومالياً في الوطن. فهو ليس

ل في تــــاريخ الــــرئــــاســـات لـم يـــســــجـَّ
الـلبنانـية في مرحلـة ما قبْل اإلستقالل
(فــتـرة اإلنــتـداب الــفــرنـسي من الــعـام
1926 وحــتـى الــعـام 1943) أن قــيل
فـي حق الــذين جـــلــســوا عـــلى كــرسي
ـرير واإلستـهانة إلى الـقمة من الـنقد ا
درجة اإلهانة وبعبارات تتجاوز بكثير
لـــيــاقـــة الــتــخـــاطب ســـواء من جــانب
أطـــيــــاف من الـــشـــعـب أو من قـــامـــات
حــــزبــــيـــة ذات تــــأثــــيــــر في احلــــيـــاة
الـسـيـاسـية الـلـبـنانـيـة أحـدثـهم رئيس
"الـقــوات الـلـبـنـانـيــة" الـدكـتـور سـمـيـر
ـسـتحب جـعـجع أو "احلكـيم" (الـلقب ا
عـــنـــده) الــذي طـــوى إلى غـــيـــر عــودة
إمــكــانــيــة أي مــصــاحلـة مـع الـرئــيس
مـيـشال عـون نادمـاً عـلى ذلك التـحالف
الـذي سـبق أن عقـده معه ومن دون أي
تــفـــســيــر لـــلــدواعي يــقـــال في حــيــنه
"اجلـــمع الــقــواتي" عـن مــكــاسب هــذا
ـا ألن ما الـتـحالف الـذي لم يصـمد. ر
أل ـفــروض قــوله ال يــقـال عــلى ا مـن ا

ـعـارض لــلـطـيف الـعـوني ــسـيـحي ا ا
(واقـع احلال لـيس كـذلك) لكـان جـائزاً
ــسـيـحي. ـوحـد ا ــوقف ا الــقـول إنه ا
لـكن جـعـجع في الـوقت نـفـسه مـحصن
ــوقف مـرجـعــيـات أكـثــريـة األطـيـاف
ارونية واألرثـوذكسية من ـسيحيـة ا ا
ـطران الـياس الـبـطريـرك الـراعي إلى ا
عــودة الـذي صـودف أن قـال في الـيـوم
نـفسه عن الرئـيس عون وعهـده عموماً
فـي قـداس "إن عـدم إحــتـرام الــدسـتـور
والـــتــغــاضي عـن الــفــســاد وتـــعــطــيل
ـؤسـسـات أدت إلى إنـهيـار الـدولة" و ا
"إن شـبق السُلطة يدمر صاحبه ويدمر
ـــرجــــعـــيـــة الــــبـــلـــد". وأقــــوال هـــذه ا
األرثـوذكـسـية الـكـثـيرة الـرقي تـنـسجم
وعــشــرات الــعــبــارات الــتي ســمــعــهــا
الـلـبـنانـيـون من البـطـريـرك الراعي في
قــداديس ومـنــاسـبــات كـثــيـرة مــنـذ أن
أطـلق الدعوة الـصاحلة واحلل الذي ال
أكـرم منه لـلجمـيع.. دعوة إعالن لـبنان

دولة محايدة.
كـيف سـيـمـضي الـرئـيس مـيـشـال عون
تبقية من رئاسته في حال لم األشهر ا
حتـدث مفـاجأة إخـتصار الـوالية فـيما
الــنـعــوت واإلســتـهــانـات تــنـهــال عـلى
شـخصِه وعهـده ومن مختـلف األطياف
الــلـبــنــانـيــة. وهـنــا نــقـول إنه لــو كـان
الـدكـتـور جـعـجع جـزءاً من حتـالف في
الــــعــــلن مع مَـن هم مـن شـــاكــــلــــته في
الــتـخـاطب وحـذاقــة اإلسـتـنـهـاض من
ـا كـانت ســائـر الـطـوائف الــلـبـنـانــيـة 
خــطـبـته الــتي سـمـعــنـاهـا كــمـا سـائـر
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الـكتل في قضية خطـيرة بالسجن  لكن
مـع وقف التـنـفيـذ ألنه شاب فـي مقـتبل
الـعمر أو حبس آخر تابع حلزب متنفذ
ومـع وقف الــتـنــفــيـذ ألنـه كـبــيــر الـسن
وهـو سـارق لـعقـارات الـدولة  ,أو وقف
تـنـفيـذ احلبس عـلى مـوظف أو موظـفة
ـــــــة ســــــرقــــــة ألنـــــــهــــــمــــــا عـن جــــــر

موظفان(جيدان)  .
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ـقابل يـحـكم على طـفل سـرق علـبة وبـا
(كـلـيـنكـس) وأخر قـنـينـة غـاز بـاحلبس
ثـالث سنوات ولم تشمـله رحمة صغير
الــسن ألنه غــيـر مــحـمي بــحـزب  ,ومــا
دمـــــنــــا في الــــغش فــــاالنــــتــــخــــابــــات
الـتشريعية قريبـة وما أكثر الغش فيها
سـواء في الـوعـود الكـاذبـة أوفي شراء
الـذ أو في عـملـيات الـتزويـر وتغـيير
ـــــاذج مـن غش الــــــنـــــتـــــائج  ,هـــــذه 
الـسيـاسيـ وهنـاك حاالت غش كـبيرة
وعــديـدة لـلــسـيـاســيـ ال يـسع اجملـال
لـذكرها فأي سيـاسي هؤالء وأي قادة
امــتــهـنــوا الـغش والــفـســاد والـســرقـة
وظـــلم الــعــبــاد وتــدمــيــر الــبالد حــتى
أوصـلوا العراق الى الهـاوية السحيقة
الــتي ال مــخــرج مــنـهــا إال بــحــول الـله
وقـوتـه وبـقـوة وإرادة الشـعـب وبـثورة
شــعــبـيــة كــبـرى تــطـيح بــالــغـشــاشـ
ن يــسـمـون والــفـاســدين واجملـرمـ 

أنسفهم سياسي .

مــــــنـــــاصب رفــــــيـــــعـــــة وعـــــلـى رواتب
ومخصصات كبيرة جدا وتنعموا بهذه
شـكلة عـندما الـرواتب سنـ طويلـة وا
يــتم كـشـفـهم ال تـتم مـحـاسـبـتـهم ألنـهم
مــحــمــيـ من أحــزابــهم وكــتـلــهم ومن
شـخصيات سيـاسية نافذة  ,ومنهم من
لـم يحـضـر لـلـدوام في اجلـامـعـات التي
ــال ويــحــضــر أيـام قــبــلــتــهم مــقــابل ا
االمــتـحـانـات فـقط وتـعـطى له األسـئـلـة
وأجــوبـتــهـا ويـجــلس في غـرفـة عــمـيـد
الـكـلـيـة ويـكـتب اسـمه ويـسـلم األجـوبة
ويـخـرج وبـهـذه الـطـرقـة يـنجـح كل عام
ويـحـصل عـلى الـشـهـادة اجلـامـعـية بل
وشـهادة الـدكتـوراه وبتـفوق ,هـناك من
الــسـيـاسـيـ من يـغش الـنـاخـبـ قـبل
االنــتـخــابـات الــتـشـريــعـيــة ويـواعـدهم
وعــوداً كـبـيــرة وعـديـدة لـيــحـصل عـلى
أصـواتـهم وعنـدما يـفوز في انـتخـابات
مـجـلس النـواب أو مجـالس احملافـظات
يــــضــــرب كل وعــــوده عـــرض احلــــائط
ــكــاسب ويـــســعى لـــلــحـــصــول عــلـى ا
ـالية من مـنصبه ,ومـنهم من ـنافع ا وا
ـالـيـة عـند ه ا يـغش في عـدم كـشف ذ
نـصب رفـيع في الـدولة ألنه ال تـسـلـمه 
ـلك شـيـئـا وبـعـد بـضـعـة سـنوات من
ــنــصب يــصــبح من أصــحـاب شــغــله ا
ــال والــشــركــات والــعــقـارات الــتي ال ا
ـكن ألي شـخص احلصـول عـليـها في
ربـع قــرن من الــتــعب والــعــمل احلالل,

فـي بــلـــدنــا بـــعــد احـــتالل األمــريـــكــان
لــلــعـراق وخــداعـهم لــلــشـعب الــعـراقي
ــزيـفـة وتــأسـيـسـهم ـقـراطــيـتـهم ا بــد
لـعـملـية سـياسـية مـشوهـة سلـطت على
الـعـراق وشـعبه أحـزاب طـائفـيـة ال علم
لــهــا بــإدارة الــدولــة هــمــهــا الــســلــطـة
ــنــاصب ـــال وا والـــنــفـــوذ والــقــوة وا
فـاسـتـولت على كـل شيء في هذا الـبـلد
وسـرقت أمـواله ونـهبت ثـرواته وقـتلت
شـعـبه وفرقـته شيـعاً وطـوائف وفرطت
بـسـيادته وبـاختـصـار أحرقت األخـضر
والـيابس  في هـذا البـلد بعـد أن أفقرت
شـعبـه وظلمـته وسلـبته حـقوقه وقـتلت
روحـه الـــوطــنـــيـــة وســـرقــتـه وأســاءت
لـــلـــوطن وفـــرطت بـــأراضـــيه ومـــيــاهه
وسيادته  ,وغـش السياسي في عراق
مـا بعد االحـتالل اخذ أشكاالً عـدة منها
الـغش في الشهادة الدراسـية فكثير من
ياً لكون مـؤهال أكاد الـسياسيـ ال 
يـؤهـلهم السـتالم مـنصب وزاري أو أي
مـنصب تـنفيـذي في الدولة وال يـؤهلهم
لـيـكـونـوا نـواب في مـجـلـس الـنواب أو
مـــحــافـــظــ أو أعـــضــاء في مـــجــالس
احملـفظات كـما ينـص الدستـور فعمدوا
الـى الـغش  وتـزويـر شـهـادات دراسـيـة
جـامعية أو جلـبوا شهادات من مدارس
ديـنـية مـن دولة مـجاورة وعـادلـوها مع
شـهـادة اجلامـعات الـعـراقيـة وحصـلوا
ـزورة عـلى ــوجب هـذه الــشـهــادات ا

والــــغش الــــصـــنــــاعي فـي مـــخــــتـــلف
الــصــنــاعــات خــصــوصــاً في األغــذيـة
واألدويــــــــــة والـــــــــغـش فـي األقـــــــــوال
والـشهـادة في احملاكم ومـا يهـمنـا هنا
مـن أنواع الغش هـو الغش الـسياسي
ومــــنه غش الـــراعـي لـــلـــرعـــيـــة وغش
الـسـيـاسـي لـلـشـعب و هـو من أنواع
الــغش اخلــطـيــرة ومن أنــواعه الـغش
فـي الـتــعـلــيم واالمــتـحــانـات وتــزويـر
الـشـهـادات الـدراسـيـة لـلـحـصـول على
مـنصب ومـكانـة اجتـماعيـة وسيـاسية
رفيعة واألخير هو اخطر أنواع الغش
وأكـــثــرهــا ضـــرراً عــلى اجملـــتــمــعــات
والــدول ومن نــتـائــجه فــسـاد األخالق
وفـــســـاد الـــضـــمــائـــر وفـــســـاد الــذ
وبــالـتـالي فـهـو يـفـسـد أجـيـاالً ويـدمـر
ــــــاً كـــــمــــــا يـــــتــــــســـــبـب في دوالً وأ
ظـــهــورمـــجــتـــمع جـــاهل وقــادة غـــيــر
مـؤهـلـ للـقـيـادة وكمـا جـدث ويـحدث

الـــغش في الــلــغـــة هــو خــلط األشــيــاء
ـا هو أقـل منـها وهـو عمـلية بـغيـرها 
تـــزيــيف لــلــحــقــائق وهــو مــأخــوذ من
ــكــدر ــشــرب ا الـــغــشــيش ومــعـــنــاه ا
والــغش اصـطالحـاً هـو احـد الـظـواهـر
ــنـحـرفـة في اجملـتـمع الـتي تـدل عـلى ا
باد واألخالق اخلـروج على القـيم وا
واألعـــراف والــقــانـــون وحــتى الــشــرع
وتؤدي الى أضرار كبيرة على اجملتمع
والـدولة ,وأسـبـاب الـغش عـديدة مـنـها
الـفـساد والـفـشل وقلـة اخلـوف من الله
وحـب الـــغـــشـــاشـــ لـــلـــمـــال واجلـــاه
ـــــنـــــصب وســـــكـــــوت الــــدولـــــة عن وا
الـغـشاشـ وعدم مـحاسـبتـهم عن هذه
ــة اخملــلــة بــالــشــرف حــســابــاً اجلـــر
عـسيراً يردع اآلخرين بـل والعفو عنهم
كـما يحصل للغشـاش السياسي في
بـــلــدنــا مــنــذ ســنــ  ,وأنـــواع الــغش
مـعروفة منها الغش في البيع والشراء

ومـنـهم مـن يغـش في الـعـمل فـيحـصل
عــلى مـقــاولـة لـعــمل مـشــروع أو بـنـاء
ـوجب شروط تـثبت في بـنى حتـتيـة 
الــعـقـد لـكـنه ال يـلـتــزم بـالـعـقـد ويـنـفـذ
ــشـروع أو الـعـمل بـغـيـر مـواصـفـاته ا
ـشروع وبـكـلفـة ال تتـجاوز ربع مـبلغ ا
ومـنهم من يغش في صفـقات األسلحة
واالعــــتـــدة واآللـــيـــات الــــعـــســـكـــريـــة
والـطـائـرات احلـربـيـة فـيـجـلـب الـقد
ـــتــهـــالك عــلى انـه جــديــد وبـــســعــر ا
اجلـديـد ومـنـهم من يـغـش في مـفردات
الـبطاقة التـموينية قـوت للشعب وهذا
الــغش يـحـتـاج الى مـوضـوع مـسـتـقل
الن الــــغـــشـــاشــــ فـــيه كـــثــــر مـــنـــهم
ســـيــاســيــ  كــبــار ورؤســاء ألحــزاب
مــــتـــنــــفـــذة ووزراء ومــــدراء عـــامـــون
وغـيـرهم وآخـرون ظلـيـعـون في الغش
فـي مـلـكـيـة عــقـارات الـدولـة وعـقـارات
أركـان الـنـظـام السـابق الـتي حـولـوها
بـأسمائهم وأسماء عوائلهم ومقربيهم
 ومـنهم من يغش فـي احملاكم ويتدخل
فـي قـرارات الـقـضـاء فـيـتـحـول اجملـرم
الـى بريء والـبريء الى مـجرم بـتدخل
مـن سياسي فـاشل وفاسد لـكنه متـنفذ
وإذا مــــــا صــــــدر حــــــكـم عــــــلـى احـــــد
ــتــنــفـذون الــســيــاســيــ فــيــتــدخـل ا
ويـــوقــفــوا هـــذا احلــكم حتت ذرائع ال
وجـود لها في كـل قوان العـالم فمثال
يــحــكم عـلـى الـســيـاسـي الـتــابع ألحـد
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ـعــتـقــدات و الـصـراعــات الـديــنـيـة وا
ذهـبـيـة التي مـزقت أوربـا و دمرت وا
الي و اجملتمع .فـقد أزهقت أرواح ا
سالت أنهار من الـدماء.وهدرت أموال
بـاهظـة  لـتـكريـس خالفات مـذهـبـية و
حتــقــيق نــزوات أبـاطــرة و قــيــاصـرة
وملوك لـلبحث عن اجملـد الشخصي و
الـنــصـر الـذي يـتــحـقق بـقـتــال بـقـتـال
اشـخـاص لم يـرَ احـدهم االخـراو ثـمـة
خالف بــيـــنــهــمــا. في صــراعــات كــان
يتساند فيها رجال الدين مع السلطة.
ونــتــيــجــة لــذلك احلــطــام و مــشــاهــد
ا يـحـصل ـأسـاة .كـان ثـمـة رافـضـاً  ا
ومـتـحديـاً لـتـعـالـيم متـكـلـسـة صـلدة..
بزوغ افكار.حتـمل بذور التـنوير التي
تـؤكـد على سـلـطـة الـعـقل و الـتـسامح
.أتـخـذت من تـلـك الـوسـائل االعالمـيـة
أدوات لـنــشــر االفـكــار.و االنـتــقـال من
احللـقات الـضـيقـة الى اجملال االوسع
.. خلــلـق نــقــاش عــلــنـي يــشــارك فــيه
اجلــمــهــور .بــتــراكم وتــواتــر االفــكـار
الـتــنـويـريــة و الـقـنــاعـة في الـتــغـيـيـر
واالرتقـاء بالـطرح الـفلسـفي والعـلمي
الـذي كــان أحــد الـعــوامل الـهــامـة في
عمـلـية الـتصـدي و الـتحـول و الرغـبة

في  التعايش و االرتقاء.
ويـرى بـاحـثــون أن وسـائل الـتـواصل
ـرحلـة احلالـية .تُـعد االجتـماعي في ا
أحد أهم وسائل االتصال التي منحت
االنسـان حريـة أوسع في التـعبـير عن
الرأي .وهي تـلتـقي من حـيث االهمـية
و الفعل مع تلك الوسائل االولى التي
ظــهــرت في أوروبـــا و نــتــفق مع هــذا

صـيــاغــة الـقــرارات و الـقــوانـ ذات
العالقة في بنية اجملتمع. السيما في
مـرحـلـة أنـتـقـالـيـة من بـنـاء الـدولة و
الـنـظام الـسـيـاسي الـذي يـتـطلـع فيه
ـواطـن الى الـتــغـيــيـر والــبـحث عن ا
احلقـيقـة. إذ تـوصلت الـدراسات الى
نتائج تـؤكد أهـمية تـلك الوسائل في
عــمـلــيــة الـتــغـيــيــر و االرتـقــاء لـدول
شـهـدت حتـوالت كـبـيـرة في بـنـيـتـهـا
الــــســــيــــاســــيــــة و االقــــتــــصــــاديــــة
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فـــفي عـــصـــر االنـــواء الـــذي بـــدأ في
أوروبــــــا قــــــبل ثـالثـــــة قــــــرون كـــــان
ـنـشـورات و الـفـنـون لـلـصـحـافــة و ا
واالداب و الــصـــراع الــفـــكــري الــذي
شهده القرن الثامن عشر و السنوات
الالحــقــة كــانت مــنــطــلـقــاً لــعــمــلــيـة
الـــتــغـــيــيـــر و الــتــحـــول في الـــفــكــر
ــا كـان ســائـداً وطـروحــات مـغــايـرة 
.بــفــعل ســطــوة تــعـالــيم الــكــنــيــسـة

لــكـل مــرحــلــة مـن مــراحل احلــضــارة
االنسـانيـة .وسائـلهـا و أدواتهـا التي
ـرحـلـة و تـظــهـر لـتـشــكل سـمـة تــلك ا
نـواة لـنـقل االفـكـار بـهـدف الـتـأثـيـر و
الـتــغـيـيـر فـي اجملـتـمع و مــسـتـويـات

التفكير والسلوك و تنظيم االفراد.
تـلك الوسـائل تـخـتـلف أو تـتـباين مع
ديـنامـيـة الـعقل و الـتـجـارب العـلـمـية
والتطـور. فالـدول تتسـابق في تهـيئة
البـيـئـة احملفـزة لـدعم االفكـار.ورعـاية
االنــتـاج الــعـلــمي.و صــنـاعــة وسـائل
االتــصـــال و االعالم الــتي تُـــعــد أحــد
أشكال التطور التي شهدتها البشرية
نصـرمة.ليس في على مدى الـعقـود ا
اجملـال الـتـقــني فـقط .بل غـدت أحـدى
عالمـات الــسـيــاسـة و دالالت الــنـظـام
السـائد في الـبـلد .من خالل مـا حتمل
من محـتوى يـتم أيصـاله للـجمـهور.و
ـلتـقي الذي كيـفـية الـتأثـير و كـسب ا
يــــــــــشـــــــــــبـع حــــــــــاجــــــــــاتـه مـن ذلـك
احملتوى.وصنـاعة رأي عام يسهم في

تـراجع االفـكـار الـتـنـويـريـة و شـكـلـيـة
دني. حضور منظمات اجملتمع ا

ـرء ال يولد طـائفـياً أو مـتعـصباً أو فا
ـــا و اعــــيـــاً و أخـــر مـــتـــخـــلـــفـــاً و ا
ـكـتـسـبــة الـتي يـتـحـصل بـالـعــوامل ا
عـلـيـها و بـنـاء شـخـصـيـته و قـنـاعاته
.بالبيئـة التي تغذي الـفرد و اجلماعة
ية .فهي مازالت مؤثرة بـالرغم من عا
االفـكـار الـتي حتـمـلهـا وسـائل االعالم
ـتراكمة .و مدى والتواصل فالـثقافة ا
أمكـانـية الـتـحول و الـتـغيـيـر باسـهام
ـثقـفـ و القـوانـ التي فـكـرين و ا ا
تصدرها الدولـة لبناء اجملتـمع .كفيلة
لوث .أي أن اليكون عاجلة الواقع ا
مـحتـوى تـلك الـوسـائل سـائـبـاً سائالً
حـسب الـنـزوات و الـرغـبـات واحلـرية
ـسـؤولــة الـتي حتـمل مــفـاهـيم غـيــر ا
شـــتـى بـــعـــيـــدة عن االرتـــقـــاء بـــوعي
ــسـتـخــدم .والـنـهـوض ـرء ا وإدراك ا
بـاجملـتــمع الن الـقـوانــ الـتي تـهـدف
ـــســـاواة و تـــأمـــ الـى الـــعـــدالـــة وا
احلقـوق حتـرس اجملـتـمع من الـوقوع
في فـخ الــتـــشـــظي والـــصـــراعــات من
خالل خـطــاب الـكـراهـيــة الـذي يـشـكل

ميداناً للعتمة.
إذ يـجب أن تـسـود الـيـقـظـة فـهي كـمـا
يــقــول نــابــلــيـون (ضــرب مـن ضـروب
الشجـاعة) و الـشجاعـة تتسم بـالذكاء
في صـــد و مــعـــاجلــة اخملــاطـــر الــتي
حتيق باجملتـمع .والذي تشكل رسائل
الـــتـــعـــصب في تـــلـك الــوســـائـل أحــد
اخملــاطــر الــتي يــجب الــتــصــدي لــهـا

بشجاعة.

ضـــجــيج صـــراخ اخملــتــلـــفــ حــول
القضايا اجلوهرية و الهامشية. 

ـــا أنـــعـــكس ذلك عـــلـى اجتـــاهــات
اجلــمـهــور حـد الــتـقــاطع و الـتــقـاتل
.أضافـة الى أسـتـخدام تـلك الـوسائل
تطرفة. من قبل العناصر االرهابية ا
فـــقـــد تــمـــكـــنت فـــرق االمن الـــرقــمي
الــتـابــعـة جلــهــاز مـكــافـحــة االرهـاب
خالل الــنـــصف االول من عــام 2021
في تـــــعـــــقـــــيب(26280) حـــــســـــابــــاً
لـلعـصـابات االرهـابـيـة على مـنـصات
الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعـي م مـــواقع

التراسل الفوري.
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ونعتقد أن ثمة حـسابات أخرى تقفز
ــواقع مــخــتــلــفــة فــكــريــاً الى تــلـك ا
وعـقــائـديـاً حتــمل خـطــابـاً تـكــارهـيـاً
وأسالـيب و مـفـردات سوقـيـة سلـبـية
جــراء االنـغـالق و الـعــصــبـيــة.نــتـاج
تـــســـطـــيح الـــعــقـل و ســلـب احلــوار
ـعـلومـة الـنـاضـجـة من مـحـتـواها وا
احلـقيـقي . وبـذلك فـأن عـدم الـشـعور
ـسـؤولـيـة الـوطـنـيـة وعـدم االفادة بـا
الـصـائـبـة من تـلك الـوسـائل جـعـلـهـا
مــنـافــذ لـلــشـحن الــطـائــفي ووسـائل
الغتـيـال السـلم اجملـتمـعي ومـدونات
لـلــتـخــلف و أذرع لـلــصـراعــات الـتي
تعيق النهـوض و بناء االنسان الذي
ــا يــلــزم يــتـــطــلع الى الــتـــغــيــيــر .
اجلـهـات اخملـتــصـة الـسـعي الـدؤوب
ـعـاجلــة هـذا الـطـوفــان الـذي يُـغـرق
اجملـتـمع .مع اســتـمـرار الـعـصـبـيـات
ذهبية والعرقية وااليديولوجية .و ا

الرأي بـيـد ان مـحتـوى هـذه الـوسائل
في احـايـ كـثـيـرة انـعـكـاس لـلـبـيـئـة
ـــضــطــربـــة و الــغــارقــة الـــعــراقــيــة ا
بــاخلالفــات و الــواقــعــة في ثــنــائــيـة
االنفـتاح / االنـغالق .االولى الوسـيلة
ـفـتـوحـة و الـثـانـية ذات الـفـضاءات ا
الـفـكـرة و مـا حتـمـله من صـراع ذاتي
مــنــغــلق جــراء إخــتالف مــســتــويـات
الوعي و االدراك. فـاحلـرية تـبـدأ ح
ينتهي اجلهل ألن منح احلرية جلاهل
كــمـنح سـالح جملـنــون مـثــلــمـا يــقـول
فيكتور هوغو لذلك فأن ما يطرح وما
حتمـله هذه الـوسائل أسـتغـله الكـثير
واسـتــثــمـرته من اجلــهـلــة من جــهـة ,
جـهـات سيـاسـيـة لـنـشر ايـديـولـوجـيا
تسـعى الى تلـوث التـعايش وتـكريس
االنقـسام اجملـتمـعي بتـرسيخ خـطاب
الكـراهية  بـاستـخدام الـعنف الـلفظي
الـــذي أدى الى الـــتـــشــظـي.من حـــهــة
اخــرى.مـن خالل ايــقـــاض مــوروثــات
مـسـتــقـرة في قـاع اجملــتـمع .وتـقـاطع
ــصــالح و الــرغــبــة في الــســطـوة و ا
الـسـيـطــرة و الـغـاء االخـر .و اضـحت
ـا أنتج مسـالك لـلفـرقـة و الضـعف .
أنعـدامـاً لـلثـقـة و السـيـر الى اخلراب
بأرادتـنا من خالل االسـتخـدام السيئ
لتلك الوسائل الـتي توقض الكراهية.
و أصــــبــــحت تـــشــــكل خــــطــــراً عـــلى
التعـايش و السلم االهلـي في مجتمع
و بــــيــــئـــة تــــعــــاني من االضــــطـــراب
السـيـاسي و االجتـمـاعي . مع تراجع
ـا ــثـقف الــذي أضــحى صــدىً  دور ا
يـــــجــــري أو صـــــوت يــــتـالشى وسط
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الــيــواصل رئــيس اقـلــيم كــردســتـان الــعــراق نـيــجــيــرفـان بــارزاني حــركـة
ستويات وتمثل دبـلوماسية نشطة وزيارات ولقاءات عديدة وعلى مختلف ا
ـتحـدة يوم مـلـكة ا الـزيارة الـرسمـية لـلـرئيس بـارزاني الى لـندن عـاصمـة ا
االربــعـاء 15أيــلـول 2021 في تـوقــيت مـهم ومــرحـلـة حـســاسـة حـيث من
ـقـرر اجـتـمـاعه مـع رئـيس الـوزراء بـوريس جـونـسن ووزيـري اخلـارجـيـة ا
والـدفاع ومـسؤولـ بريـطانـي آخـرين في عـدة مواضـيع وملـفات وتـوسيع
ـمـلـكـة مـجـاالت الـتـعـاون والـشـراكـة بـ الـعـراق وإقـلـيم كـردسـتـان وبـ ا
ـتحدة ومـلفات سـياسيـة واقتصـادية وعسـكرية وتـقوية الـعالقات واحلرب ا

نطقة.   على اإلرهاب وفرض األمن واالستقرار في العراق وا
وهـذه هي الـزيــارة الـرســمـيـة االولى بــصـفـتـه رئـيـســا لالقـلـيـم حـيث سـبق
لــبــارزاني ان زار في آيـار2014 عــنـدمــا كـان رئــيس وزراء االقـلــيم الـذي
يـرتبط بعالقـات وثيقـة بدأت من عام 1991 عـندما  فـرض منطـقة احلظر
ــواطـنـ الـكـرد بــعـد انـتـفـاضـة آذار اجلـوي ودور بـريـطـانــيـا في حـمـايـة ا
والدعم ضمن قوات التحالف الدولي في احلرب ضد داعش واالرهاب.  
أهـمية الزيـارة تأتي في التوقـيت الذي جتري فيه حيـث قام الرئيس برزاني
اضـية بـدور في فتح بـاب احلوار والـتفـاوض ب خالل االسـابيع الـقلـيلـة ا
تـركيا واالمارات وكذلك تقريب وجهات الـنظر وحتسن العالقات ب تركيا
وفـرنـسا وهـو مـاشـكل جنـاحـا دبـلـوماسـيـاً مـشـهـودا لالقـلـيم الـذي اصبح
مـحطة رئيـسية واسـاسية في اي زيارة يـقوم بهـا اي مسؤول او رئيس الى
الـعراق حيث ال بد ان تكون مـحطته االولى او الثانيـة اربيل واجتماعاته مع
الـزعـيم مـســعـود بـارزاني والـرئـيـس نـيـجـرفـان ورئـيـس احلـكـومـة مـسـرور
بـارزاني كـمـا يـتـبـ دور الـرئـيس بـارزاني في الـفـكـرة والـدعـوة لـلـمـؤتـمر
ـشـاركــة اقـلـيـمـيـة ودولــيـة واسـعـة والـتي االخـيـر الـذي عـقــد في بـغـداد و

شاركة فيه باهمية ودور االقليم.   اشادت كل االطراف ا
خـاصـة لـلـعالقات ـؤثـرة في الـعـالم ـهـمة وا وتـمـثل بـريطـانـيـا احـد الـدول ا
اخلـاصـة مع الـعراق ومـعـرفـتـهـا الـواسـعـة والـعمـيـقـة لـلـمـجـتـمع واخلـارطة
الـسيـاسـية واجلـغـرافيـة للـعـراق الى جانـب دورها في حـقـول نفط كـركوك
ـديـنـة بـاعــتـبـارهـا عـنـوان لـلـمـلــفـات الـعـالـقـة بـ االقـلـيم ومــا تـمـثـله هـذه ا
وصل تنـازع عليها مـثل مدينة ا ناطق ا تعاقبـة وا واحلـكومات العراقيـة ا
ومـحافـظة نيـنوى بـشكل عـام وما بـاتت تشـكله مـناطق مـثل سنـجار وسهل
نــيــنــوى من مــنــاطق حــســاســة ومــحط انــظــار وصــراع ومــنــافـسـه دولــيـة

واقليمية.  
زيـارة الــبـارزانـي الى بـريــطـانــيــا وفي هـذا الــوقت بــالـذات اي قــبل اجـراء
ـقـرر اجرائـها في الـ 10 من اكـتـوبر تـمثل ـبـكرة ا االنـتخـابـات العـراقـية ا
ـرحلة ليس "رسـالة مهمـة" عن الدور الذي يـلعبه اقـليم كردسـتان في هذه ا
ـا بـالـنسـبـة لـلمـنـطـقة والـعـالم حـيث شـكلت عـلى مسـتـوى الـعراق فـقط وا
زيـارات ولقـاءات الـقيـادة الـكرديـة مع ملـوك وامـراء ورؤساء الـدول الـعربـية
بـاد السالم ـية رسـالة كـردية واضـحة  والـدول اجملاورة والـعواصم الـعا
الذ اآلمن واحملـبة والتسـامح والتعايش في اقـليم كردستان والـتي جعلته ا

ستقر للجميع.   وا
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عــلى من ال مــصــلــحــة لك عــنــده; هـذه
ـشوهـة فـي انـحاء االرض الـنـفـسـيـة ا
روءة افسدت االرض انها ضعف ا

W UNA «Ë …¡Ëd*«

ــا قـــيـــمــة ـــروءة لــيـــست فـــعـال وا ا
اخالقيـة تضـمن االحـساس بـاآلخرين
ومشاكلهم وظلمهم او حاجاتهم فهي
سـمــة آدمــيـة اخالقــيــة ومن مـقــومـات
االنسـان لـيـكون هـنـالك مـجتـمع والـفة
وتــفــاعل إيــجــابي واهــتــمــام بــلــهــفـة
ـلهـوف او الـتـأهـيل النـفـسي لـنـجدة ا

احملتاج لكل هذا.
ـعبر عن اما الشـهامـة: فهي السـلوك ا
ـروءة واظـهــار الـقـيـمــة عـلى الـواقع ا
ـشـاعـر من بـالـتـفـاعل الـعـمـلي ونـقل ا
الـداخل الى فـعـل له وجـود وأثـر وهـو
تدح من ما يكافئ عـليه رب العـباد و

اجملتمع السليم.
ÂuO « qB  U

في الكتل البشريـة اليوم هنالك مروءة
لـكـنـها قـتـلت عـنـد االكـثـريـة بـاألنـانـية
وهي تــراجع لــآلدمـيــة في الــبــشــريـة
احـسـاس االنـسـان انه وحـده وان أي
روءة سـيجـر عليه فعل يـتجـاوب مع ا
روءة بعد نـافعه وئد ا قلق وتعطيل 

كل في عـمـله خلـدمـة االخـرين لـكـنـنا
الـــــيـــــوم ومـن خالل عـــــجـــــز الـــــدول
وقـوانـيـنـهــا قـتـلت االخالق بـسـلـوك
ــيل لــلــسـالمــة فال يــدفع االنــســان ا
ــا تـعـان االهـواء لـعـمل الــصـالح وا
وتــــبـــطل مــــكــــارم االخالق وتــــغـــيب

االدمية.
ــتـعــارف في الــســيــاســة والـروابط ا
الهـابـطـة الـيوم هـو انـصـر من معك
ن خارجه من هو في حـزبك أفـضل 
ولو خدمك او سـهل امرك من هو من
قـومك او عـشـيـرتك تـنـصـره حـتى لـو
كان من تـنـصر عـلـيه قامـة من قـامات
االمـة والــبــلـد ومن مــصـلــحــتك مـعه

يــتــســـاءل الــعــالم عن ظـــاهــرة تــبــلــد
االحــــســــاس ومــــنــــهــــا مــــشــــاهــــدتك
لفـيـديـوهـات ألناس حتـتـضـر وتـموت
ولكن ال ترى فيـها من يسارع لـلنجدة
ـصور للفـيديو "اليس ا يقول ا بل ر
" والناس سكـ من أحد ينـجد هـذا ا
نطرح تسير وتـلتف من حوله وكـأن ا

هو كيس جامد وليس آدميا.
لم يـــخـــلق الـــلـه من يـــعـــمل لـــذاته اال
شـطـطــا وهل يـأكل الـشــجـر ثـمـره او
تـشرب االنـهـار مـاءهـا; كـذلك االنـسان
لم يـخـلق لـيـكـون فـعـله لـذاته وحـسب
لكن كـما يسـقى الشـجر ويـدارى وكما
تكرى االنـهر لتـنظـيف مجراهـا يعمل

ـتـضـرر مـراجـعـة بـكـلـمـة حق فــهـذا ا
اوامـر مـروءته قــبل ان تـتـحـرك ارادته

لهوف. كانسان شهم يسد لهفة ا
هـذه إذا كـلهـا تـأتي مـن االنا ال عـالقة
ـعــرفـة ألنـنــا نالحظ مع زيـادة لـهــا بـا
ة او عـرفـة هـنالك ضـعف في الـعـز ا
التفـكر وبـالتـالي تواري للـحكـمة ولو
قــلــنــا ان احلــكــمــة تــأتي بــالــتــجــربـة
فالتجـربة معرفة لـكن حتتاج الى فهم
ودرس قـبل ان تـتـحـول الى مـعـطـيـات
لقـرار كـذلك ما حتـول الى خـوف امام
القانـون عرفا يـصبح ما يـشبه البالدة
كتصـوير اشخـاص يتشـاجرون لكن ال
أحـــد يـــفــصـل بــيـــنـــهم الن الـــشـــرطــة
ا ال حقوق له ان ستعامله كـطرف ور
ـوضـوع أكـبـر من مـقال اصـابه اذى.ا
لـكن مـحـاولـتـنــا هـنـا فـتح نـافـذة عـلى
ــيـــة ولـــدتــهـــا االنــانـــيــة ظـــاهــرة عـــا
واالبـتـعـاد عـن الـقـيم الـعـلــيـا بـتـبـريـر
مـتـطلـبـات الـعـصـر جـذبـني لـهـا امرأة
حتتـضـر دون ان يحـاول أحـد انقـاذها
بل يـصورون الـعـمـليـة بـبالدة وكـأنـها
بــراءة لــهم ألنــهم مــروا بــهــذا احلـدث
وان سـألـتـهم قـالـوا ال نـريـد ان نـدخـل

في س وجيم.

                                          
 

والـرشــوة او بــتـقــصـيــر الــدولـة عن
ا حتديث االسـالـيب في االجـراءات 
عـامالت بشـكل نظـيف مثال يسـهل ا
ــتــقــاعـديـن من االجـراءات مــعـانــاة ا
وقــوانــ تـغــ حــقــوقــهم وحــرمـان
ـتــقــاعـد من الــعـيـش الـكــر بـقــيـة ا
حيـاته اهانـة تنـتقل كـالفـايروس في
ـروءة والشـهامة عـند جيل اضعاف ا
يشـهـد مـعـاناة والـديه من سـلـوكـيات
الـــفـــاســـدين او ظـــلـم الـــقـــوانــ او
سـلـوكـيــات انـتـقـامـيــة ضـد الـقـامـات

والكفاءات.
وقــد يـــكــون االســـتــنــزاف لـــلــمــروءة
ـبالغ به وغيـاب الشـهامـة بالـتركـيز ا
على اخلصـوصية واالهـتمام بـالشأن
اخلــاص دون الـــنـــظـــر الى اجلــار او
االقـــارب او تــضـــعف االســـتـــجـــابــة
ـشـاكل الـتي يــتـسـبب بـهـا نـتـيـجــة ا
االقــربـــاء وكـــذلك اجلــار وبـــأنــانـــيــة
واضـحـة حتـول قـابــلـيـة الـعـطـاء الى
غــفــلـة واســتــغالل فــهــذا كــله يــقـمع
ـروءة والشـهـامـة عـند حـمـلـتـها فال ا
تظهر ألنهم سـيتعرضون لـلمخرجات
ن او الــــنـــــتــــائـج دون دعم حـــــتى 
ساعدوهم في اسـتعادة حـقوقهم ولو

ان كانت تنمو فتقتل بالطغيان سواء
ـادة او الـنـفوذ طـغـيـان الـسـلـطـة او ا
ــارس اســتـبــدادا خـفــيـا وراء الـذي 
حـمـايــة خـارج الـقــانـون او أي حـالـة
لـلــتــفـكك وثــغــرات في سالمــة الـعــقـد

االجتماعي.
rO  ‰öG «

روءة باستغالل القيم واالعراف قتل ا
لــفـــعل مـــخــالف كـــان يــســـتــغل ذوي
االحــتـــيــاجـــات اخلــاصـــة في عــمل ال
يتناسب والعطف عليهم او استغالل
ــــا يـــشــــكـك في خــــدرهـــا او ــــرأة  ا
انــوثـــتــهــا أي بـــاجملــمل اســـتــخــدام
مـحـرمـات االعراف او مـا حتـتـرمه في
امور مشيـنة في السـلم واحلرب تضر
باإلنسـانية او امن اجملـتمع فـيجعـلها
عـرضـة لالنـتـهـاك وهـذا يفـكـك اواصر
االعــــراف الـــتـي تـــكــــون فــــاعـــلــــة في

روءة كقيمة. الشهامة وبالتالي ا
ـروءة يـأتي من فـسـاد النـظم ضـعف ا
ــا يـضـغط عـلـى انـسـانـيـته احـيـانـا 
فيـجردها من اعـانة الـغيـر باسـتنزاف
ـعـامالت الــتي ال تـنـجـز الـصـبــر في ا
ا حتـتاج من وقت وفق اصولـهـا او 
او وفق نظام وجتاوزات باحملسوبية
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بغداد
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ناسبة فوزه برئاسة االحتاد بية الوطنية العراقـية  رعد حمودي الكاب عدنان درجـال  هنأ رئيس اللجنـة األو
ؤتـمـر االنتـخـابي الـذي عقـدته اجلـمعـيـة العـامـة لالحتـاد بفـنـدق بابل في ـركـزي لكـرة الـقدم بـعـد ا العـراقي ا
سؤوليتهم العـاصمة بغداد.كـما قدم حمودي تـهانيه لبقـية أعضاء مجـلس إدارة االحتاد متمنـياً لهم التوفيـق 
نـاسبـات الكـروية الـعربـية والـدوليـة.وكان ـشاركـات وا في قيـادة الكـرة العـراقيـة وإعادة بـريقـها الـسابق في ا
نصـب النائـب األول ويونس مـحمود درجال فـاز بثـقة اجلـمعـية الـعامـة رئيـساً لالحتـاد كمـا فاز  عـلي جبـار 
نصب النائب الثـاني.وفاز بعضوية االحتاد عشرة أعضاء هم السادة كوفند عبد اخلالق ورحيم لفتة واحمد
وسوي وفراس بحـر العلوم ومحمـد ناصر وغالب الزامـلي ويحيى زغير وغـا عريبي وخلف جالل وأخيرا ا

السيدة رشا طالب.
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رة األخيرة.  الوفاض ا
وهـو مـا ينـطـبق عـلى اجلـويـة  والر
غـبـة   في  الـظــفـر  بـلـقب الـغـد بـعـد
فــتــرة اعـــداد  في اقــلــيم كــردســتــان
بقـيادة مـدربه اجلديـد احمـد خضـير
ــؤكـــد يــطــمح الـى قــيــادة الــفــريق ا
لــلــمــنــافــســة عــلى جــمــيع االلــقــاب
خاصة وان اجلوية حافظ على اغلب
عــنــاصـره قــبل ان يــخــطف الــهـداف
ن حـس عالء عـبـاس كـبديـل عن ا
الـذي انــتـقل لالحــتـراف مـرة ثــانـيـة
بـاالضـافـة الـى ضم الالعـبـ صـفـاء
هـادي و ضـرغـام إسـمـاعـيل و ثالثـة
العـــبـــ مــحـــتـــرفــ حـــيث االردني
حــســان حــداد و الــغــاني ويــلــسـون
والـنــيـجــيـري ادورا وسط تـطــلـعـات
لـــبــنــاء  فــريـق مــتــكـــامل قــادر عــلى
ـنـافسـة لـلـدفـاع عن الـلـقب الدوري ا
والـــــكــــاس واالمـل في احـــــراز لــــقب
الــســوبــر  غــد اجلــمــعــة في ســبــاق
مـــحــمــوم امـــام فــريق يـــريــد احــمــد
خضير ان يقدمه على افضل ما يرام
ــوسم كـــمــا قــدمـه ايــوب اديــشـــوا ا
اضي للـهيـمنة  عـلى كاس  واحدة ا
 من   الــبــطـوالت احملــلــيـة  امــتـدادا
للعروض  التي قـدمها بفضل قدرات
وسم انهم في دخول ا الالعب وإ

اجلديد بثقة وتطلع الى القابه.
r u*«  «dOC% 

ويـــكــــون الـــفــــريق قــــد انـــتــــهى من
حتضيـراته للـموسم اجلديـد وحضر
  لــلــقــاء  الــغــر الــزوراء يــوم  غـد
الـــذي يـــحــــظى بـــاهــــتـــمـــام االعالم
وجمـهور الـفـريقـ ويشـكل التـحدي
ــهـــمـــة خــضـــيـــر وحــمـــد   ســـويــة
واالثنـ في حـظوظ  مـتسـاوية بـعد
ان اكمل البـطل مشوار اإلعـداد   كما
يـكـون الـوصــيف الـزوراء قـد انـتـهى
من مـعـسكـره اخلـارجي في انـطـالـيا
ور صــفــوف  بــعـدد مـن الالعــبـ
احملــلـيــ واحملــتـرفــ  ومــؤكـد في
واجـهـة اجلويـة في لـقاء جاهـزيـة   
الثـار بعد خـسارة لـقب الكاس و من
اجل حسم لقب السوبـر كبداية يقنع
فيها جمهوره   الغاضب  بعد  الذي

لـنـجـاح اخـر  يـضـاف  لـسـجـله   في
مـسـار كـر ة الـقـدم الـتي انـطـلق بـهـا
العبا  يـشار له ومـدربا ويقـود اليوم
احتاد الكـرة  وسط امال اهل اللـعبة
ــسـتــقـبل  افــضل   الــتي يـجب ان
يــكـتب لــهـا الــنـجــاح عـبــر مـراجــعـة
االمور الـتي مـنـها قـد اخـتلت    وان
نـظومـة التي سـتكـون امام مـفترق ا

طرق.
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مـتاز وعودة الى مـسـابقـة الـدوري ا
ــنـــتــظــر وعــودة احلـــدث الــكــروي ا
ـسـابـقة واالمل في الـفرق الى هـذه ا
تـكـون  فـرقـاً مـعـدة وجـاهـزة  لـتـدعم

نفسها والبطولة  .
 وعـــودة الـى اصل احلـــديـث  حـــيث
تـكــون  الـفـرق  قـد   اســتـعـدت الـتي
يـتقـدمـهـا فـريق القـوة اجلـويـة الذي
ســيـدخـل الـبــطـولــة بــوشـاح الــبـطل
وقـــبــلـــهـــا تـــتـــجه انـــظـــار الــفـــريق
ــوسم بــلـقب وجــمــهـوره الفــتــتـاح ا
جـــديـــد حـــيث كـــاس  الـــســـوبـــر مع
الـــغـــر الــــزوراء  حـــيث  الــــلـــقـــاء
ــرتـــقب   يــوم  غــد اجلـــمــاهــيـــري ا
اجلمعة وكالهـما سيـكون  في  تقبل
الـــتــحـــدي بــاصـــرار في مـــو اجــهــة
محتـدمة  للكـبيرين بـعد خضـوعهما
الى فــتــرة اعـداد شــهــدت  إضــافـات
من الالعب  لسـد انتقاالت من رغب
االنتقال سو اء  محليا او لالحتراف
 و كال الــفـر يــقــ هـمــا  دومـا حتت
االنظار السـباب  معـروفة  فضال عن
ضغط جـمـهورهـما دومـا  وخصـوما

عند  مواجهتهما وجها لوجه.
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سـيـعود اجلـويـة والـزوراء  لـتـدش
ـوسم اجلـديـد  السـيـمـا ان الزوراء ا
وسم يبـحث عن تـعـويض نكـسـات ا
اضي  حيث لقبي الدوري والكاس ا
  ويـــكــون قــد اســـتــعـــاد وضــعه من
خـالل تـــــرمـــــيم خـــــطـــــوطـه من اجل
و الـعـودة  لـلتـحـلـيق  عـالـيـا  ال ن ا
اجـهـة مع اجلــويـة لـهـا خـصـوصـيـة
وألن الـفـوز اليـوازيه ثـمن  واحلـاجة
تـدعـو  الى ذلك  بـعـدمـا خـرج خـالي

الـكــرة بـان يـرتـقـي الـعـمل  من خالل
تـــطـــبـــيق مـــفـــردات  مـــلف اإلصالح
الــكــروي الـــذي  واجه به درجــال كل
الفرقاء وتبادل االتهامات مع اإلدارة
الـسـابـقـة  يـوم عـودته لـلـعـراق وهو
ــهـمـة لــيـست يــعـلم ان الــكل يـرى  ا
بالسـهلة اذا لم تكـن معقدة  من اجل
اخلــروج  بــالــكــرة  الى افــاق  اكــبـر

واوسع.
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وسيـكـون درجال  وادارته امـام حتد
للنهوض بواقع كرة القدم عبر عكس
جتربته االحترافـية وهو الذي تطور
  شــخــصــيــا في قــطـر الــتي  عــرفت
كيف تنجح  ليس بكرة القدم وحدها
بل في كل مـفـاصل الـعـمل الـريـاضي
ــبــهــر   وهـي  الــيــوم من بــ اهم ا

الدولة الرياضية
سيكون عدنان وزمالئه  في مواجهة
 مـهــمـة كـبــيـرة  مـؤكـد  انـه  يـتـطـلع

ــقـــبـــلـــة الــتي الـــســـنـــوات االربع  ا
سـيـكـون فــيـهـا وادارة االحتـاد عـلى
احملك   الـتي ستـجـد نفـسـها   حتت
انـــظـــار اإلعالم  والـــوسط الـــكــروي
وفـي تـــنــظـــيـم الـــبــطـــوالت    الـــتي
ســـتــســهل   في  اقـــامــة  مــســابــقــة
مـتاز  وان يظـهر على قدر الدوري ا
باريات التحـدي في عمليـة تنظـيم ا
ــطـــلــوب كــمــا تــنــتــظــر بــالــشــكل ا
جمهورية القدم مهام كبيرة وصعبة
ــنــتـــخب الــوطــني   حــيـث قــيــادة ا
واالمل في جتاوز نكسته امام ايران
لــتــامـ طــريق الــوصــول الى قــطـر
ومهم ان ياتي  التحضير للمباريات
ـــشــاركــة الـــقــادمــة  احلـــاســمــة  وا
ببـطولة الـعرب وكـذلك مهـمة تـنظيم
بطـولة اخلـلـيج العـربي في البـصرة
و ان تاخـذ االمور عـلى محـمل اجلد
عــبـر تــنـفــيـذ مــفـردات الــعـمل خالل
ـقـبـلـة وسط تـطـلعـات اهل الـفـتـرة ا
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ــوسـم الــكـرة بــدا الــعــد الــتــنــازلي  
قرر ان يفتتح في العشرين اجلديد ا
مـن الـــشـــهـــر اجلـــاري حتت رعـــايـــة
االحتــــاد الــــعــــراقي لــــكــــرة الــــقــــدم
بـتشـكيـلـتة اجلـديـدة بقـيـادة الكـاب

عدنان درجال.
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يــــعـــول عـــلـى االدارة اجلـــديـــدة  في
تــنــفـيــذ بـرنــامج الــعـمـل   وتـطــبـيق
شـعـار االصالح الـذي  رفـعه  درجـال
 بــاجتــاه تــطـويــر الــكــرة من جــمـيع
اجلـوانب  لـعـكس جتـربـة احـتـرافـية
طــويــلــة و بـاالعــتــمــاد عــلى خــبـرته
كالعب دولي سابق ودخل االحـتراف
الـكروي  لـفـترة غـيـر قصـيـرة قبل ان
يـــــتـــــولـى ادارة  وزارة الـــــشـــــبـــــاب
والــريـاضــة ويـامل في قــيـادة الــكـرة
الـعـراقـيــة بـاالجتـاه الـصـحـيح  عـبـر
عـنـية خالل التـنـسيق مـع اجلهـات ا
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نــو".وسـجل األهـداف لــبـايـرن
مـــيـــونخ تـــومـــاس مـــولـــر في
الدقـيـقة 34  وليـفـاندوفـسكي
هـــدفــ فـي الــدقـــيــقـــتــ 56

و85.
وبـهـذا االنتـصـار يـرفع بـايرن
مــيـونخ رصــيـده إلى  3نـقـاط
في صـدارة تـرتـيب اجملـمـوعة

اخلــامـــســة بـــيــنـــمــا يـــتــذيل
بـــرشــلــونـــة الــتـــرتــيب بــدون

نقاط.
ـــبـــاراة بــــضـــغط من بــــدأت ا
الــــــــــضـــــــــــيـــــــــــوف وســــــــــدد
لـيفـاندوفـسكي كـرة من خارج
منطقة اجلزاء أمسك بها تير
شـــــتـــــيـــــجن حـــــارس مـــــرمى

ومرر جـنابري بـينيـة حريرية
في عـمق دفـاع بـرشـلـونة في
الـــــــدقـــــــيـــــــقــــــة 72 وصـــــــلت
جلوريتـسكا الـذي سدد الكرة
ضــعــيــفـة بــ أحــضــان تــيـر

شتيجن حارس البارسا.
واشـــتـــكى ألـــبـــا مـن إصـــابــة
عــضــلــيـــة لم يــســتــطع عــلى
ــبــاراة إثـــرهــا اســتــكـــمــال ا
وطـــالـب بــاخلـــروج من أرض

لعب. ا
ــديـر وقــرر رونـالــد كــومــان ا
الــفــني لــبــرشــلــونــة سـحــبه
والـدفع بــألـيــخـانــدرو بـالـدي

بدال منه في الدقيقة 74.
وأهدر الـنمـساوي سـابيـتزير
العب بــايــرن مــيـونـخ فــرصـة
تــسـجـيل الــهـدف الـثـالث في

الدقيقة 83.
وجنح لـــيـــفــانـــدوفــســـكي في
تـســجــيل الـهــدف الــثـالث في
الــــدقــــيــــقـــة 85 حــــيـث ســـدد
جـــنـــابــــري كـــرة اصــــطـــدمت
بـــــالـــــقـــــائم لـــــتـــــرتـــــد أمــــام
لــيــفــانــدوفــســكي الــذي راوغ
ــ بــيـــكــيه وســـدد أقــصى 
مـرمى تـيــر شـتـيــجن لـيـؤمن
أول 3 نـــــقـــــاط فـي مـــــشـــــوار

البافاري.
ومـن جــــــهــــــة اخــــــرى أعــــــلن
لــيـــفــربـــول أن العب الــوسط
هـــــارفي إيـــــلـــــيـــــوت خـــــضع
جلراحـة ناجحـة بعـد إصابة
خـــطـــيـــرة في الـــكـــاحل خالل
الـــفــوز -3صـــفــر عـــلى لـــيــدز
يــونــايـــتــد مــطــلع األســبــوع

ــــا يـــعـــود إلى اجلـــاري ور
وسم. العب هذا ا ا

وتـعـرض إيـلـيوت (18 عـاما)
خللع فـي الكـاحل بعـد تدخل
عـنـيف من بـاسـكـال سـتـرويك
مـــــدافـع لـــــيــــــدز وخـــــرج من
ـلـعب مـحـمـوال عـلـى مـحـفة ا
قـــــبل نـــــقـــــله بـــــعـــــد ذلك إلى

ستشفى. ا
وقــال جـيم مــوكـســون طـبـيب
ليفربول في بيان "جنحنا في
الــتـــعــامـل مع اخلــلع بـــشــكل
ـــــــلــــــــعـــــب فـــــــوري داخـل ا
وخـضع هارفـي جلراحـة بـعد
حـــدوث قــطع لـألربــطـــــــة في
الـــواقــعـــة ســارت اجلـــراحــة
بـــنــجــاح لــذا ســـتــبــدأ رحــلــة

عودته اآلن".
وأضــاف "لن نـــضع ضـــغــطــا
عليه عن طـريق حتديد جدول
زمـني لـلعـودة لـكن نسـتـطيع
الـقــول بـثـقــة إنـنــا نـتـوقع أن
يـــشــارك مــرة أخــرى في وقت
ـوسـم بـعـد تـنـفـيذ الحق من ا

برنامج التعافي".
وتــعـــرض ســتــرويـك لــلــطــرد
بــشــكل مــبــاشــر لــكــنه تــقـدم
بـــاالعـــتـــذار بــــعـــد ذلك عـــبـــر
إنسـتجرام وقـال إن ما حدث
هـــــــو شـيء "ال يـــــــريـــــــده ألي
شــخص" ورد إيـلــيـوت وقـال
إن الــتـــدخل كــان غـــريــبــا وال
يسـتحق بطـاقة حـمراء. وأكد
إيلـيوت "سأعـود قويا بـنسبة
%100 شــــــــكــــــــرا عــــــــلـى كل

الدعم". U—»…∫ جانب من مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة
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برشلونة بسهولة في الدقيقة
14.وجـــاء الـــرد ســـريــعًـــا من
بــرشـــلـــونــة بـــتـــســـديــدة من
سيرجي روبيرتـو في الدقيقة
15 مـــســــتـــغال عـــرضـــيـــة من
الـطرف األيـسـر من ألبـا مرت

أعلى مرمى البافاري.
وتـألق تــيـر شــتـيــجن حـارس

مـرمى بــرشــلـونــة في إنــقـاذ
الـــبــلــوجــرنــا مـن اســتــقــبــال
الهـدف األول في الـدقيـقة 19
حـيث تــصـدى لــتـســديـدة من

ساني.
وجنح مــــولـــر في تـــســـجـــيل
هـدف التـقدم لـبـايرن مـيونخ
حــيث أرسل تــســديــدة قــويـة
نطـقة اصطدمت من خارج ا
بـــــإريك جـــــارســـــيـــــا مـــــدافع
بـــرشـــلــونـــة قـــبل أن تـــســكن
الــشــبــاك الـــكــتــالـــونــيــة في

الدقيقة 34.
وطـــالب العـــبـــو بـــرشـــلـــونــة
بـاحلـصـول عـلى ركـلـة جـزاء
ــســة يـد ألوبــامــيــكــانـو إثــر 
مــدافـع بـايــرن مــيــونخ داخل
نـطقـة في الدقـيقة 42 لكن ا
ـباراة رفض احـتساب حكم ا

أي شيء.
وانـتهى الـشـوط األول بتـقدم
بايرن ميونخ بهدف دون رد.
ومـع بـدايــة الـشــوط الــثـاني
أرسل بـوســكـيـتس العب خط
وسط بــــــــرشـــــــــــــــلــــــــونـــــــة
تــــــســـــــــــــديــــــدة مـن خـــــارج
نـــــــطقـة لكـنهـا اصطدمت ا
ـولـر وخرجت إلى الـركـنـية

في الدقيقة 50.
وجنح لـــيــفـــانــدوفـــســكي في
تـــســـجـــيل الـــهـــدف الـــثـــاني
لـبـايـرن مـيــونخ في الـدقـيـقـة
56 إذ ســـدد مـــوســـيـــاال كــرة
اصـطــدمت بـالــقـائم األيــسـر
وارتدت أمـام البـولنـدي الذي

أسكن الكرة في الشباك.

طارق حرب
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عــلق خـبــيـران في الــقـانــون عـلى
قـــضــيـــة تـــولي وزيـــر الـــشـــبــاب
والرياضة عدنان درجال  رئاسة

االحتاد العراقي لكرة القدم.
وقــال اخلـبـيــر الـقـانــوني جـمـال
االسـدي في تـصـريح صـحفي  إن
مـــنـــصب الــــوزيـــر هـــو مـــنـــصب
وظـيـفي لـكنـه لم يـرد له تـوضيح
في قـــانــون انـــضـــبـــاط مــوظـــفي
الــــدولــــة رقم 14 لــــســــنـــة 1991
ـــــعـــــدل.وأضـــــاف أن قـــــانــــون ا
االحتـادات الـريـاضـيـة احلـالي لم
ــــنع اي مــــوظف حــــكــــومي من
تولي رئاسة األندية الرياضية أو

االحتـادات الـريـاضـيـة وبـالـتـالي
قـــانــونــا يــجــوز لـــهم تــولي هــذه

ناصب في الوقت احلالي . ا
مـن جـــــانـــــبه عـــــلـق اخلـــــبـــــيــــر
القانـوني فيـصل غازي على رأي
اخلــبــيــر الـقــانــوني طــارق حـرب
بـــشـــأن عـــدم جـــواز اجلـــمـع بــ
.وقـال غـازي في بـيان الـوظـيفـتـ
ســـبـق جملـــلس الـــدولـــة ان افـــتى
بـنــاء عـلى طــلب مـجــلس الـنـواب
بعدم جواز ترشـيح وزير الشباب
والـريـاضـة لـشغـل منـصب رئـيس
االحتــاد الـــعـــراقي لــكـــرة الـــقــدم
ألسـبــاب وجـيـهــة اال ان اخلـبـيـر
الــــقــــانــــونـي طــــارق حــــرب وفي

تصـريح إلحدى الـصحف احملـلية
اضاف الـيها سـببـا اخر وهو ان
الـــوزيــر مـــوظف حـــكــومي يـــلــزم
ــــادة 5 من قــــانــــون بــــاحــــكــــام ا
انضبـاط موظفي الدولـة والقطاع

عدل. العام لسنة  1991ا
ذكورة وتابع لنـا على االضافـة ا
ـالحـظــات األتــيـة: ان وحــولــهـا ا
الوزير اليعد موظفا لعدم انطباق
ادة ـوظف الـوارد في ا تـعـريف ا
دنية الثانيـة من قانون اخلدمـة ا
ــعـــدل وتــعــريف لــســـنــة 1960 ا
ـــــادة (/1 ـــــوظـف الـــــوارد في ا ا
ثالثا) من قانون انضباط موظفي
الـدولــة والــقــطــاع الــعــام لــســنـة

ـــاضي والـــذي ـــوسم ا حـــصل فـي ا
يـامل ان يـتصـرف الالعـبـ بـالـشكل
ـطــلـوب كـونــهم يـلـعــبـون  في  نـاد ا
كـــبــيـــر وان  يــجـــعــلـــوا من صــاحب
االلقـاب  منـافـسا كـما عـهده انـصاره
امام شعور اخليبة بعد الذي حصل.
وبــــعــــد خــــســـــارة لــــقــــبي الــــدوري
والـكـاسالـلـذين  ذهـبـا للـجـويـة االمر
ـرفـوض الـغـيـر مـقـبـول  لـكـنـهم قـد ا
يــتــجــاوزون االخـفــاقــات    االخــيـرة
وهـم   يـــعـــولـــون عـــلى مـــشـــاركـــات
ــوسم اجلــديــد واهـمــيــة ان يــكـون ا
ـطلوب وتـأكيد سـتوى ا الالعبـ با
البـداية القـوية وخـطف لقب الـسوبر
ــدرب الــذي مـــوكــد يــخـــطط له ا
الذي يـعود مـرة ثانـية لـلفريق
وهـو يــدرك طـبــيـعــة الـعـمل
امام جـمهـور ال يرحم وال
ــــســــوغــــات يـــــقــــبـل ا
واالعــــــــذار والــــــــهم
األكـبـر ان يـسـتـعـيد
الفريق هيبته كاكثر
الــــفـــرق الــــقــــابـــا في

سابقات. جميع ا
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ويكون جهاز الفريق الفني قد عوض
ـغـادرين من الـفـريق وهم كـثـر وفي ا
اختـيـاراتاحـترافـية ومـحـليـة لتـرميم
الـــصـــفــــوف ومن اجـل الـــتـــحــــلـــيق
نافـسة والسـعي لتحـقيق االلقاب وا
الــتي   يــســعـى لــهــا اجلــويــة بـروح
نافسة  وإثبات  من انه االصرار  وا
نح الفـرق القـوي في كل مـرة  وان 
الالعــــبـــــ  الــــفــــر يـق االنــــطالق ة
القوية   االستمرار في حصد االلقاب
 وتـــدويـــنــــهـــا فـي ســـجل  الــــفـــريق
واالعالن عن بــــدايـــة  يــــنـــتــــظـــرهـــا
جــمــهـورهــا الـكــبــيـر   يــكـون احــمـد
خضير قد اعاد  بـناء الفريق وينجح
  مع البطل بـعد جتربـة غير مـو  فقة
مع الطـلـبة  وقـبلـهـا مع األمانـة  لكن
هــنـا فـي اجلـويــة كل شيء مــخــتـلف
وهـــــو يــــعــــرف ذلك  وهـــــو من قــــبل

همة. ا
{ عدسة : قحطان سليم
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راحل وضـبابـية بعـضهـا وعسر برغم تـعقـيدات ا
مـخــاض الـوالدة اال ان الـهـيــئـة االداريـة اجلـديـدة
ا نـتهـبة لالحتاد الـعراقي بـكرة الـقدم واهـجة  ا
يــكــفي البالغ رسـائـل قـصــيـرة لــلــمـيــدان احملـلي

وبعيدة مدى للمحيط الدولي ..
في الــعــراق .. اجلـمــاهـيــر واالعالم والــصـحــافـة
تابع والراي العام والبيت الكروي واحلكومة وا
يـــهــمـــهم .. ان يـــكـــون االداء اجلـــديــد مـــتـــجــاوز
اضي والتـطلع احتـرافيا بـاطار وطني لسلـبيـات ا
ا يـلـيق بـالعـراق تـاريـخا وامـكـانات لـلـمسـتـقـبل 

وامنيات ..
بالوقت الذي ندعو ونـبارك للمنتـخب ونتمنى لهم
الـنـجاح والـتـوفـيق .. نـامل ان يكـونـوا يـدا واحدة
في خدمة العـراق كل العراق اوال والـبيت الكروي
ـا هـو فـيه من الـعـراقي ثـانـيـا وانـتـشـال الـواقع 

سوء وتهالك ثالثا .
ذلك ال يـــتـــحـــقق اال بـــلم الـــشـــمل واالســـتـــعـــانــة
بـاخلبـرات والكـفـائات والـشفـافـية والـعمل بـعـقلـية
االستراتيج واالبـتعاد التام عن خـطر احملاصصة
واحملـسـوبيـة والـتـوافق والـتـرقـيع ... غيـر ذلك من
امـراص الـعـصــر الـتي اخـطـرهـا يـتــــــمـثل بـتـرك
ـــهـــمــات االهـم واالنـــشــغـــال لـــضـــمـــان الـــفــوز ا

قبلة .. باالنتـــــــخابات ا
ـنــصب فـرصـة الــفـائـزون امــنـاء ومـســؤلـون .. وا
ــلف الـكـروي الثــبـات الـكــفـاءة وحتـقــيق مـطـالب ا

قبل اي شيء آخر ..
شكرا لشرار حيدر  قراره وثباته وتنافسه للرمق
االخير اعطى زخما وقوة وجمالية لالنتخابات ..
ـتوهـجة ) ومـنذ عاد الكـاب شـرار  ( بكـارزماه ا
للوســـــط الرياضي العــــــراقي بداية التغــــــيير
كان حاضرا بقـوة ومــــؤثـرا باجتــاه االحداث ..
الــواقع الـــعــراقي وبــيـــئــته الــريــاضــــــــيــة عــامــة
والـكـرويـة خــاصـة ال حتـتـمل تـشـتـيـتت كـفـائـاتـهـا

وطاقاتها ..
نتائـج االنتخـابات االحتاديـة ستكن مـباركة فـاعلة

ناجحة ..
ــيـــدان والـــتـــفــاف كل مـن خالل الـــواقع وارض ا
ـنــصـهــرة بــبـوتــقـة احلل الـطــاقـات والــكــفـائــات ا

سار ..  واالصالح وتصحيح ا
وذاك مـا يـنـتـظـره عـشـاق الـعراق
..فــتــلك الــلـوحــة وطــاوســيـة
مــــــشــــــهـــــــد ال تــــــشع اال
بـادواتـهـا ..والـله من وراء
الـــــــقـــــــصـــــــد وهـــــــو ولي

الــــتوفيق .
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حـــقق بـــايـــرن مــيـــونخ بـــطل
ــانــيـــا انــتــصــارًا ثـــمــيــنًــا أ
بـنـتـيجـة بـثالثـة اهـداف على
بـرشــلـونــة بـاجلــولـة األولى
مـن دور اجملــمــوعــات لـدوري
أبـــطـــال أوروبــــا في مـــعـــقل
الــــــبــــــلــــــوجــــــرانــــــا "كــــــامب

ــعــدل عـدم انــطــبـاقــهــمـا 1991 ا
عـــلــيه والــتــالي لـــذلك فــأنه يــعــد
مكلفـا بخدمة عامـة فهو لم يشغل

الك الن وظـــيــــفــــة داخــــلــــة في ا
عـــنــــوان (وزيــــر) لم يــــرد ضــــمن
الــوظــائف الـــتي نــصت عـــلــيــهــا

الك ـلــحـقـة بـقـانـون ا اجلـداول ا
عدل. لسنة 1960 ا

ادة (/2سـابـعا) وقـال عـلـمـا ان ا
ـوحد لـسـنة من قـانون الـتـقاعـد ا
ـــعــــدل ادخــــلــــته ضــــمن 2014 ا
ـــــوظف  اال ان هــــذا تـــــعــــريف ا
الــتــعــريف مــحـلـي اي انه يــطـبق
لـتـسـهـيل تـنـفـيـذ احـكـام الـقـانون
ـــــذكــــور وال يـــــجـــــوز جتــــاوزه ا

لتطبيق القوان األخرى.
ــادة (/5 وتـــابع ايـــضــا تـــنص ا
ذكور اوال) من قانون االنضباط ا
اعاله عـــــلى ان يـــــحــــظـــــر عــــلى
ــوظـف اجلــمع بــ وظــيــفــتــ ا
بـــصــفــة اصــلــيــة او اجلــمع بــ

الـــوظـــيــفـــة وبـــ عـــمـل آخــر اال
ـــوجب احــكــام الـــقــانــون هــذا
الحظ ان احلــــظــــر يــــتــــعــــلق وا
ــوظف والـوزيـر لــيس مـوظـفـا بـا
كـــمـــا انه اليـــشــــغل وظـــيـــفـــة بل
منصـبا سيـاسيا وبـالنتـيجة فأنه
ال يـجـوز قـطـعـا بـالـيـقـ تـطـبـيق

ذكورة بحقه. ادة ا احكام ا
وأنهى فـيـصل حديـثه بالـقول إن
الـوزيــر اليـعـد مـوظـفــا بل مـكـلـفـا
بخدمـة عامة ولـذلك فأن االضافة
الـتي جـاء بـها اخلـبـيـر الـقـانوني
لتسبيب مجلس الدولة عارية عن
الــســنــد الــقــانـــوني الــذي تــتــكئ

عليه.

 حمادي
احمد
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Z∫ علي اخلالدي في جولة على مواقع في السماوة U½dÐ

غـذية  ـياه لـها بـواسطـة العـ ا قـليـلـة عادت ا
ولـلــمـعـلـومـات لـم تـسـجل لـديـنــا مـعـلـومـات عن
تـأريخ الـبـحـيـرة قـبل عـام ( 1970الفـتـاً (تـوجـد
فـيـها بـعض أنـواع األسـماك وأشـهـرها الـبـياح 
وهـنـاك طيـور مهـاجرة تـعيـش بالـبحـيرة وتـقدر
أنــواعــهــا أكــثـر من  30نــوع وأبــرزهــا الــلـقــلق

والنورس والوز وغيرها) .
مـوضــحـاً (أن طـول الــبـحــيـرة يـصل الى 4'500
كـيلو متراً والعرض يصل الى 1'750 كـيلو متراً
غذية للـبحيرة فيها خطورة ).منبـهاً أن (الع ا
ن يتقرب منها .. بسبب أنهيارات حافات الع
 وحـتى خـطــورة الـدخـول في أعـمـاقـهـا من قـبل
طواقم الـغوص .. فيهـا مشاكل ننـصح باألبتعاد

عنها ).
وأختـتم اخلالـدي حلـقة الـبرنامـج قائالً (بـحيرة
ســـــاوة في يــوم من األيــام كـانـت فـيــهــا مـديــنـة
اضي سياحـية متـكاملـة في سبعـينيـات القرن ا
.. والزالـت آثـار أبــنــيــة مــديـنــتــهــا الـســيــاحــيـة
مــوجــوده لـيــومــنـا هــذا .لــكن مع شــديـد األسف
ـة  حـيث ـؤ تـكـون الــيـــــــــوم بـهـذه الـصــورة ا
فيهـا مردود أقـتصـادي كبـير من الـسيـاحة فـيها
ــعـــدنـــيـــة في وكـــذلك مـن ثـــروتــهـــا بـــاألمـالح ا
ــركــزيـة ووزارة ــلـحــتــهــا  عــلى احلــكـومــة ا
ـثـنى احملـلـيـة إيـجاد ـائـيـة وحكـومـة ا ـوارد ا ا
فـرصـة أستـثمـارية لـها .. وأنـتـشالـها من الـدمار

الذي حلق بها).
{  فــريق عـمل الــبـرنــامج مــؤلف من :- األعـداد
والتـقد : علي اخلالدي  مدير تصوير ومخرج
مـــيــدانـي : عــمـــر اجلــابـــري الـــتــصـــويــر : زين
اجلــزائــري و كــرار الــتـمــيــمي : عــلي الــطـرفي
ــتـــابــعــة الـــصــحــفـــيــة : ســعـــدون اجلــابــري ا

ونتاج : ياسر هاشم . وا
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ـســاعـد بـكــلـيــة الـتـربــيـة في جــامـعـة طــنـطـا ــدرس ا ا
ــاضـي  ورشــة بــعــنــوان ـــصــريــة  قــدمـت االثــنــ ا ا
عـتـمـد في مـهـارات احلـوار االعالمي ) عـبر ـدرب ا (ا

منصة اريد.
wFOÐd « d Uý bL×

هرجـان تنطلق فـعالياته مديـر مهرجان بـابل اعلن ان ا
شـاركة مايقارب قبل  في الـ 28 من تـشرين االول ا

56 دولة .

 ÍdLM « ÊUŠdÝ

 ÍdÐU'« œuÒ³Ž

الــشـاعـر الــعـراقي صـدرت له عن مــنـشـورات االحتـاد
العـام لألدبـاء والـكتّـاب في الـعـراق صـدرت مجـمـوعة

شعرية بعنوان (أثر من ذيل حصان).

‘Òd×²  s  —Òc% ÃU(«
فـي صــفــحـــتــهــا عـــلى مــوقـع الــتــواصل
اإلجتماعي أن (شخص يـطاردها وصفته

تحرش). با
وأكـــــدت (أنـه يــــــتــــــاجـــــر
بـإســمـهــا كـمــا أنه يـدّعي
مــلــكــيــته لــصــالــة ألــعـاب

رياضية).
ونشـرت صفـحة الـشخص
فـي حـــســـابـــهــــا وعـــلـــقت
قائلة(خلوا بالكم يا بنات
ده نــــصــــاب ومـــتــــحـــرش
ومتبلغ عنه وجار البحث
عـنه لــو قـابـلـتــوه بـلـغـوا
الــــــــنــــــــجــــــــدة وهــــــــمـــــــا

هيتصرفوا).
من ناحـية أخـرى تواصل
احلـاج تـصــويـر مـسـلـسل
الــــســــيــــدة زيــــنـب وهـــو
الـــتـــعــاون الـــثـــاني بـــعــد
مسـلـسل سكن الـبـنات مع
ــصــري مــحــمــد اخملــرج ا
الـنقـلي. ويـشـارك ببـطـولة
(الــســيـدة زيــنب )ســوسن
بــــدر ديــــنــــا مــــحــــمــــود
ــغــني ومن تــألـيف عــبـدا

أحمد صبحي.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصريـة شـيـمـاء احلاج مـثـلـة ا كـشـفت ا
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ــســلـسـل الـدرامـي  الـذي مــشــاهــد ا
يجمع فنـان عراقيـ  باقرانهم من
فناني مـصر وسوريا  اذ
كتب نصه الكاتب مجدي
عــمــر ويــقــوم بــاخــراجه
اخملـــــــــرج الـــــــــســــــــوري
ــعــروف نــاجي طــعــمـة ا
حـيث يـوثق الـعـمل الذي
يـــحـــمل عـــنــوان (لـــيـــلــة
الـسـقــوط ) تـفـاصـيل من
احــداث واقــعــيــة حــدثت
ابــــان ســـقـــوط مــــديـــنـــة
ـــوصـل بــيـــد تـــنـــظـــيم ا
داعش فـي حـــزيــــران من
عـــام .  2014و يــــلــــعب
ادوار الــــبــــطــــولــــة فــــيه
ــمــثل الــســوري مــيالد ا
يـوسف اضـافة لـلـمـمـثـلة
سمـر محـمد  وعـدد كبـير

bOFÝ ”UO « d UÝ ≠ q u*«

يتـواصل العـمل حالـيا عـلى تصـوير
ـيـة {  لـنـدن - وكـاالت - نـشـرت الـنـجـمـة الـعـا
شاكـيرا فيـديو لـهـا برفـقـة إبنـيهـا أثـناء إعـدادها
فـطـائـر الـبــان كـيك وذلك عـبـر صـفــحـتـهـا عـلى
مـوقع الـتـواصـل اإلجـتـمـاعي. وعــلـقت شـاكـيـرا

على الصورة قائلة :
(مغامرة البان كيك اليـوم).وظهر ابناها: ساشا
(6 أعـوام) ومـيالنـو (8 أعـوام) مـعــهـا وهـمـا

يصفقان لها ويشجعانها (هيا يا ماما).
الالفت في الفـيـديو أن شـاكـيرا لم تـتـمكن من
حتضـيـر البـان كـيك بـشكل صـحـيح حتى أن
شـكـله لم يــكن مـألـوفــاً بـعـد طــهـيه إال أنـهـا
تـعـامـلـت مع األمـر بـســخـريـة. وفي رصـــد
للـتعـليـقات جـاء فـيهـا : من اليـوم لن أهتم
بشـكل فـطـائري عـلـيكِ التـركـيـز بالـغـناء
وتأليف األغاني واتركي الطهي يكفيكِ

دعم ابنيك وتشجيعهما.

ا يتـسبب في تـتعـرض لتـقلب الـبعض من نـاحيتـك 
شعورك باحلزن طويال. 

qL(«

واقف الـصعـبة دروساً تـتعلم ـشكالت وا جتعل من ا
منها وتتجنبها مستقبال.

Ê«eO*«

ـهـنـيـة.يوم تنـجح في إصالح شـؤونك الـشـخـصـية وا
السعد االربعاء.

—u¦ «

 تـتـعــامل بـلـطف وود وتــتـحـدث بـلــبـاقـة أكـثــر.تـظـهـر
مشاعرك اإليجابية بثقة.

»dIF «

الـــيــوم ال تـــتــحـــدث كـــثــيـــرا كي ال يـــؤخــذ أي خـــطــأ
ضدك.رقم احلظ.9
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الـتفـاؤل والنـظرة اإليـجابـية لـبعض األمـور سيـجعالن
منك شخصاً براقاً مبهجاً .

”uI «

االهـتـمـام بـسـلـوكك سـيـجـعل مـنك شـخـصـاً ذي ثـقل
واحترام من اجلميع.

ÊUÞd «

 كن عــلى اســتــعــداد لــلـــحــصــول عــلى الــكــثــيــر من
بهجة. فاجآت السارة ا ا

Íb'«

تـــعــامــلـك بــحــدود مع مـن حــولك ســـيــجــعل قـــيــمــتك
. تتضاعف ويعلو شأنك قريباً

bÝô«

قد تميل إلخفاء قلقك وجتد أقارب واصدقاء
Ë«b «

انـتظـر حدوث مـفاجـأة سعـيدة.لـديك قدرة كـبيـرة على
جتاوز أحزانك.

¡«—cF «

الــــيــــوم ال تــــدخل فـي صــــدام مع اآلخــــرين وجتــــنب
االنفعال.رقم احلظ 9.
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
اعـــد تــرتــيــبــهــا داخل الــشــكل

فقودة: واكتشف الكلمة ا
©·ËdŠ μ  wÐœ …—U « oÞUM  s ®

مـاس  –وســائـد  –مــقــاعـد –
خـطاف  –أسـيا  –مخ- دلف

 –صياد  –نابولي  –جارف –
أبها  –حس  –دمية.

ـكـتـبـة الـوطـنـيـة الـشـاعـر االردني اسـتـضـافـته دائـرة ا
ــهــاجــر) وقـدم قــراءة نــقــديـة لـلــحــديث عن ديــوانه (ا
ـشايخ لـلـديـوان النـاقـدين عـمـر الربـيـحـات و محـمـد ا

وأدار احلفل إبراهيم السواعير.

ـقيـمـة في لنـدن يصـدر لهـا قريـبا الشـاعرة الـعراقـية ا
ـعـنـون عن دار احلـكــمـة في لـنــدن كـتـابـهــا الـعـاشــر ا
شـاعر.. كـلـمات وحـكايـا) ويـضم بعـضاً من (قهـوة بـا
أعـمـدتـهـا األدبـيـة الـتي نـشـرتـهـا في صـحـيـفـة الـعـرب

اللندنية.

 اخملــرج الــتـلــفـزيــوني في مــكـتب
كـربالء لقناة العـراقية نال شهادة
ــاجـســتـيــر وبـامــتـيــاز من قـسم ا
التـصـميم بـكـليـة الـفنـون اجلـميـلة
في جـــامــعــة بــغــداد عن رســالــته
ـعـطيـات الـوظيـفـية لـلتـنـظيم الـشـكلي في ـوسـومة ( ا ا

واقع االلكترونية للمؤسسات االعالمية). تصميم ا

ـلكي في ـركز الـثقـافي ا التـشكـيـليـة االردنـية ضـيف ا
عنون (بانوراما احلياة والنور) . عمان معرضها ا
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ــقــيم في لــنــدن تـلــقى امــنــيـات ـي الـعــراقي ا االكـاد
بـعـد تـشـافيه من ـيـة بـدوام الـصحـة  االوساط االكـاد

اصابته بفايروس كورونا.

شاكيرا
بـإبــنـتـهــا لـيـا من فـي إحـدى األمـاكن
الــــــعــــــامـــــة وتــــــداول رواد مــــــواقع
الـــتــواصـل اإلجــتـــمـــاعي الـــفــيـــديــو
مؤكدين على خفة دم إبنتها وجمالها
وأكــدوا عـــلى الـــشــبه الـــكــبـــيــر بــ
.واشــار مــوقع الــفن الى ان اإلثــنـتــ
منـال بشـوشـة شقـيقـة الـفنـانة أمل 
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نــشـــرت الــفــنـــانــة األردنــيــة ?ديــانــا
كـرزون ?صـورة لــهـا بــرفـقــة زوجـهـا
معاذ العمري من حفل زفافهما وذلك
عـبـر صـفـحـتـها اخلـاصـة عـلى مـوقع
ناسـبة مرور التواصل اإلجـتمـاعي 
عـام عــلى زواجــهـمــا.وعـلــقت كـرزون
قـائـلــة (مـثل الــيـوم من سـنــة صـرنـا
لبعض سـنة مـرت سريعـة سنة كـلها
احـــــتـــــرام وحب وزاد خـــــوفـك عـــــلي
وحــبـك اول مــا خـــبــرتك إنـي حــامل
احـــســــاس ال يـــوصـف كـــمــــيه احلب
ـشـاعـر يـلي كـانت بـهـذي الـلـحـظة وا
كـبـيـرة دمـوعـنـا دمـوع فـرح واجـتـنا
سلـمى يلي كـملت هـاحلب ).وأضافت
(الله ال يـحـرمـني مـنك ويخـلـيـلي ياك
انت وســلـــمى ونــضل لـــبــعض طــول

العمر بحبك ابو سلمى ).
ـمــثـلـة اجلـزائـريـة الى ذلك شـاركت ا
أمل بــوشـوشــة مـقــاطع فــيـديــو عـلى
موقع التواصل اإلجـتماعي جتـمعها

وحرارتها إرتـفعت بشـكل مخيف لكن
ســرعـــان مــا تــمـت الــســيـــطــرة عــلى
وضـعــهـا الــصــحي. من جـهــة اخـرى
شاركت الـفنـانة األردنـية نـداء شرارة
منـشـور جديـد لـها عـبـر حسـابـها في
انـسـتـقـرام حـيث يـتـابعـهـا االالف من
محـبيـها.وظـهرت في الـصُورة بـشكل

أُصـــيـــبت بـــفـــايـــروس كـــورونـــا هي
وزوجهـا في إحـدى الدول األوروبـية.
وتتلقى حاليا العالج بعد أن تفاقمت
ــســتــشــفى. حــالــتــهــا ودخــلت الى ا
وكـانت تــلـقـت مـنـال عـالجـات مــهـمـة
جداً حملـاربة الـفايـروس في جسـدها
بـعد أن وجـدت صـعـوبـة في الـتـنفس

غريب للغايـة إذ أن وجهها كان مليء
بـــالــكـــدمـــات والـــرضــوض وارفـــقت
شرارة الـصُـورة بتـعـليق (هـاد مـيكب
وهـــاي صـــورة من حـــمـــلــة 16 يــوم
هم كـلنـا بنـعرف ـرأة ا للـعنف ضـد ا
طبـعا مدى تـأثيـر التـعنـيف اجلسدي
وقديش مؤلم وهوه فعل غير انساني
مـــرفـــوض بـــكـل االشـــكـــال). الى ذلك
ضـجت مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي
طرب سيف نبيل على بخبر اعتداء ا

حبـيـبته الـلـبنـانـية عـلى اثر
خالف حـــصل بــيـــنــهـــمــا.
وكـشف عن هــذه الـقــصـة
االعالمي إيـــلي بـــاســـيل
في فيـديـو أشـار فيه الى
انه ( الـــقـــاء الـــقـــبض
عــلى ســيف قــبل اســبـوع
تقريباً بعد ان رفعت الشابة

الــــتي تــــعــــرض لــــهــــا دعــــوى
قضائيـة ضده وخضـعت للفحص

الطبي الثبات التهمة). مشيرا الى ان

ـنـوع من اخلروج عن (نبـيل 
االراضي االمــاراتـيــة ريــثــمـا
يـنــتـهي الــتـحــقـيـق). وبـعـد
انتـشـار هـذه االخبـار نـشر
نــبــيل فــيــديــوهـات عــلى
صفحته ظهر فيها وهو
يستـمتع بوقـته مؤكدا
انه حر طـليق حـالياً
كـرد غـيــر مـبـاشـر
مـن قــــــــــــبـــــــــــلـه.
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 في احـدث حــلـقـة من (كالم الــنـاس) عـلى قـنـاة
(الــشـرقــيــة) قـام فــريق الــبــرنـامج بــجــولـة في
ـثـنى وكـانت احملـطـة االولـى  زيارة مـحـافـظـة ا
موقع آثـار الوركاء ..وعنـها قال مقـدم البرنامج
علي اخلـالدي (كـما يعـلم اجلمـيع أن تسـميـتها
أوروك كانت حـسب الـلغة الـسومـرية .. واالسم
الثـاني لها الوركـاء حسب اللغـة العربية  وهي
ــديــنـة الــتــأريـخــيــة لــلـحــضــارة الـســومــريـة ا
والـبـابـلـيـة  وتـقـع شـرق ضـفـة نـهـر الـفـرات ..
وتـبعـد عن مديـنة أور حوالي  35مـيل وحوالي
 30كم عن  مدينة السماوة) . الفتاً الى أن
ـــراكــز (مـــديــنـــة الـــوركـــاء هي إحـــدى أوائـل ا
احلــضــاريــة الـتـي ظـهــرت في بــدايــة الــعــصـر

البرونزي قبل أكثر من  4000سنة قبل ).
نـقب في مفـتشـية × من جانـبة بـ البـاحث وا
ـثــنى فــاضل عــبـد الــعــبـاس ان(مــديــنـة آثــار ا
أوروك أو الـوركـاء أخــتـرعت فــيـهـا الــكـتـابـة …
ـدينة ظهر احلرف األول في العالم  ومن هذه ا
يالد وذلك في حـدود أكثر من  3100عـام قبل ا
..وقـد ظـهـرت الـكـتـابــة بـشـكـلـهـا األول .. حـيث
كانت في بـداياتـهـا كتـابة صـورية  ثم تـطورت
فيمـا بعد لتصبح كتابة مسمارية ).موضحا ان
(عـمــر مـديـنـة الــوركـاء أكـثـر من  4000سـنـة ..
لك وزقـورتها مـكونة من  18طـبقـة  حيث أن ا
ـديـنـة .. من بـناء آورنـامـو أهـتم كـثـيراً بـهـذه ا
وصيـانة لها وأيضاً أهتم باجلانب الثقافي لها
 وهنا معبد اإلله كاريوس .. أحد آلهة اإلغريق
 والـذي بني عـلى الـطـراز اإلغـريقي .. وذلك في
عـام  110ميالديـة  وهو يـعـتبـر مكـانـاً مقـدساً
ـعبـد تسـاقط بسبب لهم .. مع األسـف مسقف ا
الـــعـــوامل اجلـــويـــة والــقـــدم  وفي داخـل دكــة

احملـراب كـانت جتـرى فيـهـا الطـقـوس الديـنـية)
.سأله اخلـالـدي :هل هنـاك جـهات تـأتي لـزيارة
ـانــيـة ـعــبــد? فـاجــابه (نــعم هـنــاك بـعــثــات ا ا

وعراقية تزوره ب احل واآلخر) .
ـوقع بـأكـمـله مـهـدد بـاالنـهـيار ام ال وعن كـون ا
قــال(حـــالــيــاً وضــعــة جــيـــد رغم اإلمــكــانــيــات
ديـنة ـتيـسرة لـصيـانـته  كمـا أن ا الـبسـيـطة ا
بــأكـمـلـهـا كـانت قـد تـعــرضت لـلـفـيـضـانـات في
أوقــات ســـابـــقـــة وظــهـــر احملـــار فـــيــهـــا بـــعــد
الفـيضانـات  وتوجـد أحجار نـادره خط علـيها
ـوجودة ـسـمـاريـة .. وأرتفـاع اآلثـار ا بـالـلـغة ا
حـوالي 7 أمـتـار). مـشـيـراً : طمـوحـنـا أن تـكون
ديـنة مزاراً دائـميـاً للسـياح الـعرب واألجانب ا
ولـلـعراقـيـ أيـضاً .. بـعـد أن تـلتـفت احلـكـومة

هم). وقع ا ركزية لهذا ا ا
مـؤكـداً (هـناك صـيـانـة دائمـيـة لـلـموقـع من قبل
ـثـنـى وكـذلك من قـبل الــهـيـئـة مــفـتـشـيــة آثـار ا
العـامة لـآلثـار  لكن بـالـوقت احلاضـر وبـسبب
الـــظــروف اإلقــتــصـــاديــة لــلـــبــلــد  حــالت دون
اضـية واألخـيرة  صيـانتـها خالل الـسنـوات ا
نأمل أن تـزال هذه األزمـة اإلقتصـادية وتواصل
واقع دوائرنـا أعمال الصيانة والتأهيل لكافة ا

األثرية في عموم البلد ).
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تــوجه فــريـق الــبــرنــامج بــعــد ذلك الى قــضــاء
اخلــضــر لـزيــارة مـشــغل خــيــري يـدوي تــديـرة
الـسـيدة الـتـفـات لفـتـة .. كـانت أم محـمـد تـعمل
جـال التـعـليم في مـحو األمـيـة في القـضاء ..
ـشـغل مع مـجـمـوعة واآلن تفـرغت إلدارة هـذا ا
ـجال من السـيـدات الالتي يعـمـلن بالـفـطره  
احليـاكة بأنواعها بواسطة الغزول الصوفية ..
شغل سـيدة عمرها ستون وقالت لـفتة (معي با

عــامــاً وهي تــرسـم لــوحـات فـي أبــرة احلــيــاكـة
بواسـطـة األصواف  والـباقـيـات منـهن سـيدات
خـيــاطـات دشــاديش نــسـائــيـة وجالبــيـات ذات
مـيـزه وجمـالـيـة التوصف  وأسـعـارنا رخـيـصة

وأقل من أسعار األسواق احمللية ).
ـشغل أستطعنا كسب ود أهل مبيـنة (بعملنا با
الـقـضـاء وكونـا عالقـات أسـريـة كبـيـرة واحلـمد
لـــله  ولــديــنــا زبـــائن كــثــيــريـن في احملــافــظــة
وأطــرافــهــا ولــيس فــقط فـي قــضــاء اخلــضـر ..
نـعـمل بـحـيـاكـة األغــطـيـة الـصـوفـيـة ( اإليـزار )
والــذي تـــتــراوح اســـعــاره من 150- 200 الف
دينـار .. والفترة التي ينجز فيها حوالي شهر 
وكــذلك نــصــنـع اخلــرج الـصــوفـي والــكــوشـات
وأوجه اخملاديـد والصـدريـة التـراثيـة الـرجالـية
مع غطـاء الـرأس ( العـرقجـ ) ذات الـنقـوشات
اجلـمـيـلـة التـي تطـرز يـدويـاً .. والـغـزل الـيدوي
للـصوف يستغرق يوم أو ثالثة ننجز ( الكرة
الصوفـية ) للـغزل  ويكـون جاهز لـلحيـاكة بعد
صبغـة باأللوان الـتي نحتـاجها بـعملـنا  فضالً
عن وجـود مـاكنـة النـدافـة الكـهـربائـيـة للـقطن ..
ــنـام ( الـدوشك ) ومن خاللــهـا نـصــنع مـنـادر ا
الصـغيـر والكبـير ومـخاديـد القـطن وغيـرها من

الصناعات احلرفية).
موضـحة (اليوجد أي دعم حكومي لـنا .. نعتمد
عـلى أنفـسـنـا بـتطـويـر صـنـاعـاتنـا الـتي لـديـها
إقبـال واسع ب العوائل السماوية  أما طريقة
شـغل وكذلك تـبضـعنا تنقـلنـا من بيـوتنـا الى ا
للـمواد التي نـعمل علـيها  هـناك رجل طيب من
أهل اخلضـر لديه (سـتوته)  يومـياً يـأخذنا من
بيـوتنـا ويوصـلنـا للـمشـغل وبالـعكس  وأذهب
ـا نحـتاجه في معه لـلسـوق احمللـية لـلتـبضع 

عملنا) .

رمـيت خـيط صـعـوبـة رؤيتـة بـالـعـ اجملرده ..
ـتـوسـطة أنـا أستـخـدم الـبـنـدقـيـة األعتـيـاديـة ا
الكالشنكوف  بعد تصفيرها على يدي وأطبـق

الفرضة والشعيرة فيها وبكل دقة) .
مؤكـداً ( أنصح جميع هواة الصـيد والقناص
بعـدم أستخـدام طريـقة رمي األهداف الـعكـسية
رآة الـعاكسة والبـشرية خصـوصاً وبواسـطة ا
خلـطـورتـهـا  كـونـهـا طـريـقـة رمي خـطـرة وأنـا
نـــصـــحـــوني أهـــلــي وعــــمـــامي وأقـــاربي وكل
احملـبـ وأبـنـاء عـشــيـرتي الـتي أنـا أعـتـز بـهم
جــمـيــعــاً  الــكل نــصـحــني بــعــدم الـرمـي عـلى
األهداف الـبشرية خلطورتها على من يحمل لي
هدف صـغـير وانـا أسـدد عـليه وأضـرب الـهدف
أطالقــة واحـــدة فــقط  وهــذه طــريــقــة قــنــصي
لألهداف الـبشـرية أو الـطيـور الطـائرة ....حتى
عــشــيـرتـي أطـلــــــــقت عــلي لــقب  قــنــاص بـني

حجيم ) .
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وأوضح اخلالـدي (أجتهنا صوب جنوب مدينة
السـماوه الى بحيرة ساوه الشهيرة والغريبة 
يـزه على مسـتوى الـعالم فهي هذه الـبحيـرة 
بـحــيـرة ســيـاحـيــة واقـتــصـاديــة بـثـروتــهـا من
ـزيد من عـدنيـة النـقـية والـصافـية ..  األمالح ا
قيم هـندس ا علـومات عن البحـيرة التقـينا ا ا
فـيـها راي عـلي الـذي قـال (ساوة الـبـحيـرة غـير
مرتبـطة ببـحر أو نهر وهي يـطلق عليـها لؤلؤة
اجلــنـوب ..: الـبــحـيـرة مــصـدر مـيــاهـهـا ( عـ
مـغذيـة ) عـمق الـع  13مـتراً ومـسـتـوى مـياه
الـبحـيرة يصل الى  25- 30 سـنتيم  وعـمرها
يــصـل الى حــوالي 5000 ســـنــة .  لم يـــحــصل
اضية  لكنها جفت فيهـا جفاف طيلة السن ا
في الـشـهـر الــثـالث من هـذا الـعــام وبـعـد فـتـرة

×بعـد ذلك كان للبرنـامج لقاء مع قامة من قامت
الـشـعـر الـشـعـبي الـعـراقي نـاظم الـسـمـاوي في
تـابع عـجبـ وا مكـتبه  الـذي قال (أنـا من ا
لهـذا البـرنامج االسـتقـصائي كالم الـناس الذي
يسـلط األضواء على العـديد من احلاالت  وتتم

اإلستجابة له بأسرع وقت ) .
وأوضح (مــديــنــة الــســمــاوة فــيــهــا حس أدبي
وشعـري وفني  خـرجت الـكثـيرين من الـعلـماء
والــشـعـراء والــفـنـانــ واألدبـاء والـصــحـفـيـ
ـعـروفـة الـكـبـار  ومن الــوجـوه االجـتـمـاعــيـة ا
هـو الـشـيخ عــلي الـسـمـاوي .. هـو من عـشـيـرة
بـنـي عـبس من نـسب عــنـتـر بن شـداد ) وأشـار
السمـاوي (كتـبت قصـائد غـنائيـة لفـنانـ كبار
منهم الرائع صديقي الفنان الرائد حس نعمة
ـة وغــيـرهــا غـنــاهـا .. وكــانت أغـنــيـة يــا حــر

الكبير أبا علياء) .
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وكـان لـلـبــرنـامج لـقــاء مع قـنـاص بــني حـجـيم
فاضل عـبد الـنبي احلجـيمي الـذي قال(مارست
الصـيد والـقنص مـنـذ طفـولتي كـوني من هواة
الـصـيـد وتــعـلـمت فـن الـرمـايـة عــلى يـد والـدي
وأبنـاء عمومـتي .وأنفردت بـالرمي على أهداف
بــشـــريــة لـم أرى أحــداً مـــارس الــرمـــايـــة عــلى
ـرآة الـعـاكـسـة األهـداف الـبـشـريـة وبـواسـطـة ا

للخلف ..! 
الـكــثـيـر من الـرمـاة بــالـعـالم أراهم في أفالم أو
مــقـاطـع فـيــديــويــة عـلـى الـيــوتــيــوب .. الـرمي
ــبــاشـــر عــلى الــهــدف ومن األمــام ولــيس من ا
اخللف)مضيفاً ( لدي القدرة الكبيرة من أصابة
الـهـدف أين مـاكـان .. وأرمي سـيـكـارة وهي في
فم رجـل يـدخـنهـا .. وكـذلـك وضع هـدف صـغـير
جداً فـوق رأس شخص واقـفاً أو جـالسـاً .. كما
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هـندس أحدث ـطرب  ماجـد ا طرح ا
أغــنــيــاته جتت عــنــوان (يــا
جــــــايـــــــ راسي) مـن خالل
الــلــون الــغــنــائي واإليــقــاع
الـــســـعـــودي. األغـــنـــيـــة من
كـــلـــمـــات الــــشـــاعـــر قـــوس
وأحلـــان مــحـــمــد الـــعــطــار
ـصري ـايسـترو ا وتوزيع ا
مــــدحت خــــمــــيس.ويــــقـــول
مطلعهـا (يا جاي راسي يا
واصل اقــصـايــلك مــدبـراتي
انــا ومــقــبالتي ســوي الــلي
ودك تـراك انـتـا بــحـمـايـالـله

اتي). عطاك العذر لى 
ـهـنـدس وكـان آخـر أعـمـال ا
أغــنـــيــة (كــيف أخـــلــيك) من
أحلــــــــــان أدهــم وتــــــــــوزيـع
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نداء شرارة

ـمــثـلـ الــعـرب .. ويـشـارك في من ا
ـوصــلي عـبــد الـله ــمـثـل ا الــعـمل  ا
ـــــثــــلــــ جــــدعـــــان   الى جـــــانب 
موصـليـ هما مـحمـد العـمر وحازم
الدوسكي. ويتابع جدعان في حديثه
ــســلــسل لـ(الــزمــان ) عن دوره في ا
الذي يتم تصوير مـشاهده حاليا في
ــوصل  عــلى ان مــديــنــتي اربــيل وا
يـعـرض في رمـضـان الـقـادم مـشـيرا
الى انه (يـقـوم بــتـجـسـيـد دور شـيخ
مـوصــلي  يـعــتـرض عـلى تــصـرفـات
عنـاصر التـنظـيم  فيمـا يقـوم االخير
باعتقاله  وتعذيبه في احد معتقالته
بـنــاحـيـة بــادوش ثم يـقــوم بـاعـدامه
ـديــنـة الى في الــســاحـة الــعـامــة بــا
جانـب  رجال دين وقـاضي مـسـيحي
ـسـيــحـيـة الـذي من بــلـدة قـرقــوش ا
عروف مثل العراقي ا يجسد دوره ا

جواد الشكرجي)

سيروس وحققت أكثر من  9مالي
مشاهدة.



من دون شك انَّ هـنـاك ربـطـاً بـ كـون الـعـراق يـحـتل
الـصـدارة في سـلم الـفسـاد وبـ إقامـة مـؤتـمر دولي
في بـــغـــداد الســـتـــرداد األمـــوال من الـــفـــاســـدين في
ــهـورة بـتــوقـيع اجلــامـعـة اخلــارج وتـوجـيـه رسـالـة 
ـنـظـمـات الـدولـيـة لـلـمـطـالـبة ـثـلي بـعض ا الـعـربـيـة و

هرّبة.  ليارية ا بتحصيل تلك األموال ا
ما يجري يحمل العنـوان األكثر جذبا وجماال وأهمية
ـكن اســتــردادهـا عــبـر ـســروقــة ال  إال انّ األمــوال ا
مـؤتمرات مـفتـوحة تشـبه ورشات الـعمل البـحثـية التي
ـــزيــد من األسـس الــنـــظــريــة تـــتــوافـــر عــلـى عــرض ا
ـصـطـلـحـات لـيـتم صـيـاغـتـهـا فـي الـيوم ـفـاهـيم وا وا
ــؤتـــمــر فـي قــالـب تــوصـــيــات يـــتــوهم األخـــيـــر من ا
ؤتمـر انها ستكون رسالة ذات صدى القائمون على ا
ـنــهـوبـة أو في نــفـوس َمن له عالقــة بـأمـوال الــعـراق ا

غيره من البلدان.  
هــنـاك مـســارات واضـحــة ومـعــلـومـة فـي الـعـراق من
ـمـكن ان تفـعّل حـكـومـيا وقـضـائـيـا وخارجـيـا لـتـتبع ا
ـنــهـوبــة السـيــمـا انّ الـلــصـوص مــعـروفـون األمـوال ا
بـاالسـم والــصـفــات والــعــنــاوين ومــنــهم مَـن ال يـزال
يتحرك بيننا ضاحكاً غير آبه بهذا العبث الذي تزاوله
جــهـات رســمـيــة بـإطالق مــؤتـمـر دولـي له مـنــابـر يُـبح
الصـوت عبـر مكبـرات الصـوت فيهـا من دون ان يعود
ديـنـار واحد الى خـزيـنة الـدولـة. وألنّ الفـسـاد ال يزال
يحـافظ عـلى أركـان منـظـومتـه في البـلـد فال مـعنى من
إعـادة أمـوال مـنـهوبـة لـيـقـوم اخـرون بـنـهـبـهـا مادامت
ـضـائق الـروتـيـنـيـة الـضـبـابـية اإلجـراءات تـمـر بـهـذه ا
والغامضـة والتي يبدو انهـا تتعمد سـلوك الطرق غير
ا لم لتوية للوصول الى حرامي ثانوي ر باشرة وا ا
ــسـروقــات في جـيــبه في حـ ان يــبق الـكــثـيــر من ا

الدينصورات الكبيرة تنهش بلحم الشعب . 
الـكالم يــجب ان يـكـون مــبـاشـراً مع عــواصم مـحـددة
وبـاألدلة واالحكـام القضـائية الـتي تدين أسـماء معـينة
وتـطـالب الـعـالم بــإرجـاع أمـوال بـحـوزتـهم الى بـغـداد
ساس نطق عـدم ا فوراً. وهـذا يتطـلب عدم الرضـوخ 
بـالتـوافـقات والـتـوزنـات السـيـاسيـة ويـحتـاج تـنسـيـقا
الحــقـة عــالــيـا بــ الــوزارات واألجــهــزة اخملــتــصــة 
لف الـلصـوص. كـما انَّ مـجلس الـنـواب مدعـو لفـتح ا
بـشـكل عـمـيق وغـيـر سـياسـي ودعائي مـن اجل إعادة

حقوق جيل عراقي كامل منهوب. 
مـا يــجـري هــو اطالق رصــاصـات صــوتــيـة مــبـعــثـرة
لـلــتــخـويف ولــيــست ذات تــسـديــد قـاتـل نـحــو صـدر

الفساد.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7070 Thursday 16/9/2021الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7070 اخلميس 9 من صفر 1443 هـ 16 من ايلول (سبتمبر) 2021م

¡U¹“_«Ë W{U¹d «Ë sH « Âu$ W³ u  d³ √ lL−¹ qHŠ

WO Mł  «¡«b²ŽSÐ t²LNð≈ WOJ¹d √ WLJ×  w  sFD¹ Ë—b½√ dO _«

اجلــنــائــزي ذو الــلـون الــبــيج إلى
فـترة تراوح ما بـ العام 2140
ـيالد وهـو مـوجود و 1976قـبل ا
مــنـذ الـعـام  1929فـي مـجـمـوعـات

متحف اللوفر في باريس.
وقــد أجـرى فـريق من الــعـلـمـاء من
مـــعـــهـــد دوبـــوي دو لـــوم الــتـــابع
جلــــامــــعــــة جــــنــــوب بــــريــــتــــاني
الــفـرنـسـيــة مـجـمـوعــة كـامـلـة من

{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب)  –ارتـــدى
أربــعــمــئــة شــخص من مــشــاهــيـر
ـــوســيـــقى وعــرض الـــتــمـــثــيل وا
األزيـــاء والــريــاضــة والـــشــبــكــات
االجــتـمـاعـيـة أزيــاء اسـتـعـراضـيـة
الفــتــة مــســاء االثــنــ خالل حــفل
مـــيت غــاال  الــذي يـــشــكل مــوعــدا
سـنـويا رئـيسـيا حملـبي السـهر في
نـيويـورك بعـد غياب اسـتمـر أكثر

من عام بسبب اجلائحة.
وقـد غابت الكـمامات بـصورة شبه
ـنـظـم ـشـهـد لـكن ا كـامـلـة عن ا
اشـــتـــرطــــوا بـــأن يـــكـــون جـــمـــيع
ـشـاركـ في هـذه األمـسـيـة التي ا
يا مطعم تـستقطب اهتمامـا عا
ضـــد كــوفـــيــد- 19أم أن يـــقــدمــوا
نـتـيـجـة فـحص سلـبـيـة لـكـورونا…
فـيما بلغت تذكرة الدخول  35ألف

دوالر.
مـن شــارون ســـتــون إلى جـــاســ
بــيـــبــر مــرورا بــكــيم كــارداشــيــان
ومـيـغان رابـينـو وفـينـوس وليـامز
وجـــيــجـي حــديـــد وديــان كـــروغــر
وإريـــكــا بــادو وجـــنــيــفـــر لــوبــيــز
وريـهـانـا وكيـنـدال جـينـر وتـايـلور
هــيل وهـالي رود بـالـدوين وفـرانك
أوشن وحـتـى الـنـجـمـة الـفـرنـسـية
إيـزابـيل أوبـيـر… لم يشـهـد مـتحف
مــتــربــولــيــتــان مــيـوز أوف آرت
(مـــيـت) في قـــلب مـــانـــهـــاتن هـــذه
ـي منذ الـكوكبـة من النجـوم العا

أيار/مايو 2019.
وقــــد وصــــفـت مــــغــــنــــيــــة الـــراب
األمـيركية ميغان ذي ستاليون هذا
احلـدث بأنه  خـيالـي  معتـبرة أنه
مـن الغريب بعض الشيء  التالقي
ـشاهير مع هـذا العدد الـكبير من ا
ـناسبة االجتماعية األبرز في في ا
ـاليـة األمـيـركـيـة التي الـعـاصـمـة ا

تنهض بالكاد من اجلائحة.
ــــغـــنــــيـــة والــــراقـــصـــة وأطــــلّت ا

الـــعـــالم كـــمـــا يُـــصــنـف الــطـــاهي
ـسـؤول عـنه ريـنـيه ريـدزيـبي من ا
بــ أفـضل طــهـاة الــعـالم حــالـيـا.
وبـعدما احتـفظ بتصنـيف جنمت
عــــلى مــــدى اثــــني عــــشـــر عــــامـــا
ــطــعم (2008-2020) بــات هــذا ا
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األمـيركية نورماني بـفستان أصفر
الفت مـن تصمـيم فالـنتـيتـو وظهر
الـتأثـر علـيها بـوضوح أمـام العدد
ـــــيــــكــــروفــــونــــات الــــهـــــائل من ا
والـكـاميـرات والذي جـعـلهـا تشـعر

كأنها  أميرة أو ملكة سوداء .
وتـــقــام هــذه احلــفـــلــة في الــعــادة
ســنـويـا ألهـداف خــيـريـة إذ يـصب
ريـعـهـا لـتـمـويل مـؤسـسـة  كـاسـتم
تحف  ميت إنـستيتيوت  الـتابعة 
 واخملـصصة للموضة والتي تملك
مــيــزانــيــتــهــا اخلــاصــة وتـتــمــتع
بــاســتـقـاللـيــة مــالـيــة مــقــارنـة مع

تحف. ا
ــا شــكّل هــذا احلــدث مــنــذ ولــطـــا
انطالقه سنة  ?1948ملتقى ألفراد
الـنــخـبـة من الـفـاحـشي الـثـراء في
ثـلون مـجـتمع نـيويـورك والـذين 
أبـرز الـواهـب لـلـمتـحف. غـير أنه
بــدأ مـنــذ الـسـبــعـيــنـات بــتـوسـيع
نــطــاقه قــبل أن يــتــحــول بــصـورة
كـبـيـرة إثر تـكـلـيف رئيـسـة حتـرير
ــوضــة مـــجــلـــة  فــوغ  خـــبــيـــرة ا
الـشــهـيـرة آنـا ويـنـتـور بـاإلشـراف

على تنظيمه سنة 1995.
وقـــد جـــعــــلت ويـــنـــتـــور من هـــذه
األمـــســـيـــة الـــســـنـــويـــة مـــلـــتـــقى
ا يتالءم مع متطلبات لـلمشاهير 
عــصــر الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة
ـــوضــة عـــلى شــرائح وتـــعــمـــيم ا
اجملـتـمع كـافـة لـدرجـة أن الـبعض
بـاتـوا يـشـبّـهـون حـفـلـة  ميـت غاال
بـحـفل توزيع جـوائز األوسـكار في

لوس اجنليس.
وقـد ألغيت نسخة العام 2020 من
احلـــدث في أوج تــفـــشي فــيــروس
كـــورونــا فـي نــيـــويــورك. كـــمــا أن
احلـفــلـة الـتي تـقـام في الـعـادة في
أول يـوم اثن من شهر أيار/مايو
أرجـــئـت هـــذه الـــســـنـــة حـــتى 13
ـقرر أيـلـول/سـبـتـمـبـر فـيـمـا من ا
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في دمشق اتصلت بالـشاعر عبد الـرزاق عبد الواحد. قلت
له: أنا عازمك على الغداء.

معقولة?.
.! طبعاً.. معقول جداً

طيّب أنت تعرف وين?.
ال يهم.. في أيّ مكان.

لـكن مـا لم يـكـن مـعـقـوالً في هـذه الــدعـوة وال مـقـبـوالً أنـني
رحت أسـتـمع بـذهـول إلى حــديث فـنـطـازي لـطـيف وطـريف
أشك أنه يـنـتـمي إلى الـواقع. فـمـا الـذي حـدث مع شـاعـرنا

الكبير.. وماذا قال?.
أخبـرني أنه مـرت سـنـوات كـلـمـا انتـهى من كـتـابـة قـصـيدة
ستشفى. ارتفع عنده الـضغط عشرين درجـة فنقلوه إلـى ا
وأثناء كتابته ملحمته الشعرية  الصوت  وكان ساهر الليل
رأى أشــبــاحــاً ظــهــرت من حــوله. وهــو ال يــرد وال يــصــد.
وانـتقـل إلى غـرفة مـجـاورة فـرآهم يـجـتـمـعـون أمـامه. يـقول
الشـعـر فـيـقـولون من بـعـده شـعـراً. وكانـوا طـوال الـسـهرة.
نةً ويسرة. فلمّا أكمل القصيدة اختفوا فجأة!. يتمايلون 
ـمــتع عــبــد اجملــيـد وكــان من عــادات صـديــقــنــا الــكـاتـب ا
الشـاوي أن يقصّ عـليـنا في سـعادة وشـهيـة مفـتوحـة كلـما
التقينا حكايات كأنهـا خيال. وكنّا نلتقي في األسبوع مرة.
ـرة يـروي عن جدّه كـيف كـان راكـباً بـغـلته ذات وفي هذه ا

يوم فعثرت به في الطريق فقال لها: العمى فعميت!.
وفي يوم كان جـده عائـداً إلى منـزله في كرادة مـر ليدرك
ـغرب فـتـعب فـجـلس عـلى حـائط لـيـسـتـريح. فإذا صالة ا

شي به وإذا هو في داره!. احلائط 
وقال لي الشاوي إنه ورث عن والدته كرامة. فما يناله أحد
بـسـوء فيـقـول: حـسـبي الـله ونـعم الـوكـيل إال أصـاب ذلك

اإلنسان مكروه!.
وجـرّبـنـا مــرة أن يـدعـو عـلـى صـديق لـنـا مـن الـثـقالء. كـان
طويل الـلسـان. حقـوداً علـى كل النـاس. وعلى نـفسه أكـثر.

مثل فيكتور هيجو. وأحلحنا ندعوه لكنه لم يفعل!.
وقـال لي الـدكـتـور فـاضل الـسـامـرائي إنه مـرت في حـيـاته
سنـوات كان يـحلم في الـنـهار ويـحلم في الـليل. وكـان يرى
في مـــنـــامه كـل يـــوم مـــرة أو مـــرتـــ من الـــرؤى واألحالم
ـصائب. وعندمـا يستيقظ من العجائب والغـرائب وأحياناً ا
نـومه كـان يـجــد كل هـذه األحـداث قـد حتـقــقت بـالـفـعل. أو

نام بالتمام.  أنها ستحدث كما رآها في ا
ورغم أن أســتــاذنــا الـســامــرائي عــالم مــوهــوب في بـالغـة
الـقـرآن وأسـراره. له اجـتـهاداتـه وإبـداعـاته. فـقـد أخجـلـني
بـتـواضـعه الـشـديـد. وكم مـرة اعـتـرض علـى وصـفه بـكـلـمة
ــعـروف: بـل قل  طُــويــلب  يــريـد أن الــعـالـم  قـائـالً بــأدبه ا

يتعلّم!.
والشـيخ أحمـد الكبـيسي غـضب منـي مرة ألننـي اعترضت
على قـوله إن اجلن يتـلبّس بـاإلنسـان. وهجاه الـشيخ جالل
احلنـفي في مـقـال. وحاولت الـصـلح بـينـهـمـا فكـان الـصلح
أصعب من لقاء اجلن نفسه أو العثور على خا سليمان!.
وكان صـديـقـنـا الكـتـبي الـشـيخ عـبد الـعـزيـز الـقـديفي دائم
الـشـكوى. دائـم الـنجـوى. دائـم احلديـث أن اجلن يـجـعـلون
من مـكـتـبـته في سـوق الـسـراي مـرتـعـاً لـهم. يـأكـلـون فـيـهـا

ويشربون ويترنحون. وأنه يسمع منهم همهمة وغمغمة!.
وكنّا كـلمـا سألنـاه عن كتـاب نريد شـراءه. فلم جنـده عنده.
استدار نحو احلـائط وشغل نفسه في الـبحث ب الرفوف.
ثم ضـــرب كــفـــاً بـــكف. وبـــادرنـــا قــائـالً: مع األسف اجلن
سـرقـوه مـني!.  غـفـر الـله ألبي مـثـنى. فـنـحن ال نـعـلم مـاذا
تفـعل اجلن بـكـتـاب  الـبيـان والـتـبـيّ  لـلـجـاحظ  أو كـتاب
كتبة أدب الدنيا والـدين  للماوردي.. وال نـعلم ماذا تفـعل 

القديفي من األصل?!.
لـكــنـنـا كــنّـا ســعـداء بــهـذه احلــكـايـات
والقفشات. نتسـلّى ونتلذذ. ونضحك
لـــهــا ونـــتـــضـــاحك من الـــقـــلب. ومن
حـنــاجــرنـا.. وال يــصــدّقـهــا الــعـقل!.

dHFł ‰¬ ÕUÐ—

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

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

تنظيم نسخة 2022 من  ميت غاال
ـا ــقـبـل ر  مــطــلع أيــار/مــايــو ا
ـشاركة حوالى 1200 مـدعو كما
كـــان احلــال قــبل بـــدء اجلــائــحــة.
وشـارك في رئـاسة هـذه الدورة آنا
ـــصــــمم تـــوم فـــورد ويــــنـــتـــور وا
ورئـيس إنـسـتـغرام آدم مـوسـيري

ــقــبل الــشــهــر عــيــنه من الــعــام ا
والــثــاني يــنـطــلق في أيــار/مــايـو

.2022
ويـــحــمل اجلــزء األول عــنــوان  إن
أمـيركا: إيه ليكسيكون أوف فاشن
ــوضـة )  ( فـي أمــيـركــا: مــعــجـم ا
احــتــفــاال بــذكــرى مـرور 75 عــامــا

تـصـاميـمهم من خالل إلـباس كـبار
عرض ثل إطالق ا الـنجوم كمـا 
ــــعـــــهــــد  كـــــاســــتم الـــــســــنـــــوي 

إنستيتيوت .
ـــتـــحف هــذا الـــعــام واخــــــــتــار ا
تـنـظيم حـدث من جـزئ األول من
الـسبت 18 أيـلـول/سـبتـمـبـر حتى

غنية بيلي إيليش فـيما عاونتهم ا
ــــمــــثـل تــــيــــمــــوثي شــــاالمــــيه وا
والـشـاعرة أمـانـدا غورمـان والعـبة
الـتنس ناومـي أوساكا في احلدث

الذي اتخذ طابعا شبابيا.
ويـشـكل حـفل  مـيت غاال  مـنـاسـبة
ــصــمــمــ لــكي يــبــرزوا لــكــبــار ا

عـــلى تـــأســـيس مـــعــهـــد  كـــاســتم
إنـسـتـيـتـيـوت . أمـا اجلـزء الـثـاني
فــيــحــمـل عــنــوان  إن أمــيــركـا: أن
أنـــــثــــولــــوجي أوف فـــــاشن   (في
أمـيركا: أنثولوجـيا للموضة) وهو
ــوضـة يــتــمــحــور حــول  تــطــور ا

األميركية .

 { الــزهــراء- تـونس -(أ ف ب) –
شـكل مـئـات الـسـكـان عـلى خـمـسة
شـواطئ في الـضـاحـيـة اجلـنـوبـية
لـتـونس الـعـاصـمـة  أكـبـر سـلـسـلة
بـــــشـــــريــــــة في تـــــاريـخ تـــــونس 
احـتـجـاجـا عـلى الـتـلـوث الـبـحـري
ــنــطــقـة من الــذي يــحــرم سـكــان ا

ائية. التنعم بثروتهم ا
فــــــعــــــلـى رمــــــال شــــــواطئ رادس
والــزهــراء وحــمــام األنـف وحــمـام
الـشط وبـرج السـدريـة وهو قـطاع
تـد عـلى مسـاحـة ثالثة سـاحـلي 
عـشر كـيلومـترا ويـعيش فيه 300
ألف نــسـمـة لـبى تــونـسـيـون كـثـر

الــســلــســلــة الــبـشــريــة تــرمي إلى
ـتدهـور للـبحر الـتنـديد بـالوضع ا
ــنــطــقــة والــذي بــات يــشــكل فـي ا
خـطرا على الصحـة بسبب التلوث
اجلــرثـومـي الـذي يــطـاوله.وتــؤكـد
إيـنـاس األبـيض مـسؤولـة الـعـدالة
ــنـتــدى الـتــونـسي الــبـيــئـيــة في ا
لـلحقوق االقتصادية واالجتماعية
والـتي دعمت هـذا النـشاط لـوكالة
فـــرانس بـــرس أن الــتـــحــرك الــذي
شـارك فيه 3500 شـخص بـحسب
ــنـظـمـ يــشـكّل  أكـبـر ســلـسـلـة ا

بشرية في تاريخ تونس .
وتــلـــفت األبــيض إلى أن الــتــلــوث

وبـجـانـبـهـا يـنـظـر طـاهر  جـوابي
ـــقــــيم في الــــبــــالغ  47عــــامــــا وا
ـنطقة إلى مياه الـبحر مستذكرا ا
كـيف كـان يـسـبح خالل تسـعـيـنات
ــاضي فـي هـذا الــشــاطئ الــقــرن ا
ـيـاه نـظـيـفـة.ويـقول حـيث كـانـت ا
بــحــســرة  لم أعــد قــادرا اآلن عـلى
الـسباحة وابني أيـضا ال يستطيع
أن يـسـبح  مـشـيـرا إلى أنـه شارك
في هــذا الــتــحــرك لــلــتــعــبــيــر عن
االســـــــتـــــــيـــــــاء مـن الـــــــتـــــــلــــــوث
احلـاصل.وتـوضح رئيـسة جـمعـية
واطني دنـيازاد التونسي الـعمل ا
( 45عـاما) لوكالة فرانس برس أن

واطني األحد نداء جمعية العمل ا
الــتي تــنــشط مــنـذ عــامــ رفــضـا
لـــلــتـــلــوث الــبـــحــري الـــنــاجم عن
ــبـتـذلـة من هـذه ـيـاه ا انــسـكـاب ا
ـدن الساحلية في البحر من دون ا
أي مــعــاجلـة مــســبـقــة في أحــيـان

كثيرة.
وتــقـول مـر شــرقي الـبــالـغـة 37
ـقـيـمـة في الـزهـراء إن مـا عـامـا وا
يــتـعــرض له الــبـحــر لـيس بــاألمـر
نـطقة يـاه في ا اجلـيد قـائلـة إن ا
قـذرة لــلـغـايـة ومـلـيـئـة بـاألصـداف
واألسـماك النافقة. وتـنتقد اإلهمال

الذي يطال  ثروتنا البيئية .

الـــبـــحــــري في ضـــاحـــيـــة تـــونس
اجلـنوبـية هو من بـ  األخطر في
تـــونـس بـــرمّـــتـــهــــا  ويـــتـــخـــطى
ـــســــجل جـــراء بــــفـــداحــــته ذلـك ا
اإلنــتـاج الــنـفـطي فـي صـفـاقس أو

صانع الكيميائية في قابس. ا
ــاضي  كـــان شــاطـئ حــمــام فـي ا
األنـف وهــــــو أحـــــد الــــــشــــــواطئ
ـلوثة يـعتبر  شـاطئ الباشاوات ا
 وهـم حـــــــكـــــــام تــــــونـس فـي ظل
اإلمـبـراطـوريـة الـعثـمـانـيـة. وشـيّد
هـــؤالء قـــصـــوراً رائـــعـــة فـي هــذه

نطقة. ا
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{ لــــــنـــــدن (أ ف ب)  –تــــــوفّــــــيت
الـرسامـة شارلـوت جونـسون وال
والــدة رئـيس الـوزراء الـبـريـطـاني
بـوريـس جـونـسـون الـذي وصـفـها
ذات مــرّة بـ الـسـلــطـة الـعــلـيـا  في
العائلة عن 79 عاما وفق منشور
ــز صـــدر في صـــحــيـــفــة  ّذي تـــا
الــــثـالثـــاء. وتــــوفّــــيـت شــــارلـــوت
جـونـسـون وال الـتي كـانت تـعـاني
مـن مـــرض بـــاركـــيـــنـــســـون مـــنــذ
األربـع من الـعمـر  بشـكل مباغت
لـكن  بـسالم  في مـستـشـفى سانت
مــــاري في وسـط لــــنـــدن وفـق مـــا
أفــادت عـائــلـة جــونـســون. وكـانت
والــدة ألـكــسـنــدر الـذي عُــرف مـنـذ
شـــبــابه بــاســمـه الــثــاني بــوريس

والــصـــحــافــيــة ريــتـــشل والــعــالم
الـبيـئي ليـو وجو وزيـر اخلارجـية
احملــافظ الــســابق.وكـان ســتــانـلي
ــوظّـفـ والــد بـوريس من أوائل ا
ـــفــوضـــيــة الـــبــريـــطــانـــيــ في ا
األوروبــــيــــة وعــــضـــوا فـي كلّ من
ــان األوروبي. ــفــوضــيــة والــبــر ا
وكـان من معـارضي بـريكسـت سنة
2016 قــبل أن يـبـدّل مـوقـفه فـجـأة
فـي العام الـتالي. درسـت شارلوت
ابــنــة احملـــامي جــيــمس فــوســيت
الــــذي تـــولّى رئــــاســـة الـــلــــجـــنـــة
األوروبـــيــة حلــقـــوق اإلنــســان في
الـسبعينات اإلنكـليزية في جامعة
أكـســفـورد الـعـريـقـة حـيث تـعـرّفت
عـلى سـتانـلي جـونسـون وتزوّجت
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منه سنة 1963. وأوقفت دراستها
لـالنتـقـال مع زوجهـا إلى الـواليات
ـــــتــــحـــــدة قــــبـل أن تــــعـــــود إلى ا
بـريـطانـيـا إلكمـال اجلـامعـة. وبـعد
طـالقها من والد بوريس جونسون
في 1979 كـسـبت عـيشـهـا من بيع
أعـمالها الـفنية. وعُـرفت خصوصا

برسم البورتريهات.
وفـي الـــــعــــام 1988 تـــــزوّجـت من
ي األميركـي نيكوالس وال األكـاد
واسـتقـرّت معه في نيـويورك حيث
بــدأت بـــرسم مــشــاهــد حــضــريــة.
وشكّلت أعمالها محور معرض في
الـــعــام 2004 نـــفــدت كلّ تــذاكــره.
وعـادت إلى لندن بـعد وفاة زوجها

في 1996.

{ نـيـويـورك (أ ف ب)  –يـعـتـرض
األمـــيــــر أنـــدرو عـــلـى الـــســـلـــطـــة
الـقــضـائـيـة حملـكـمـة في نـيـويـورك
تــنـظــر في شـكـوى قــدّمـتــهـا ضـدّه
أمـيركـية تـتّهمه بـاالعتـداء جنـسيا
عـــلــيـــهــا عـــنــدمـــا كــانت قـــاصــرة
ـالي جـيـفري ـسـاعـدة اخلـبـيـر ا
إبـسـتـ الذي عُـثـر عـليه مـشـنـوقا
فـي السـجن وفق مسـتـند قـضائي

أميركي.
ـستنـد الذي يحمل وبـحسب هذا ا
تـــاريخ االثــنـــ واطــلــعـت وكــالــة
فــرانس بــرس عــلـى نـســخــة مــنه
لكة إليزابيث الثانية يعتزم جنل ا

االعــتـراض أيــضـا عــلى الـطــريـقـة
ّ بــــهــــا إخـــطــــاره بــــهـــذه الــــتي 
الـــشــكـــوى في دارته بــالـــقــرب من
لــنـدن في آب/أغــسـطس. وسُــلّـمت
نــســـخــة من الــشــكــوى في غــيــاب
األمـيـر في الـسـابع والـعـشـرين من
آب/أغـسـطس إلـى مقـرّ إقـامـته في
ــلـكي بـحـسب قــصـر ويـنـدسـور ا
مـستنـدات سابقة. وأقـيمت االثن
جــلـســة إجـرائـيــة حـضــرهـا وكـيل
الـــــدفــــاع عن األمـــــيــــر أنــــدرو في
كـاليـفورنيـا احملامي أنـدرو بريتل
شــــــكّــــــلـت اخلــــــطــــــوة األولـى من
اإلجــــراءات الـــقــــضـــائــــيــــة الـــتي

تـــســـتـــهـــدف دوق يــورك فـي هــذه
ـلكـية الـقـضيـة احملرجـة لـلعـائلـة ا

البريطانية. 
وكــانـت األمــيــركــيــة فــيــرجــيــنــيــا
جـوفـري كشـفت في الـشكـوى التي
قـدّمـتـهـا إلى مـحـكـمـة فـدرالـيـة في
مــــــانــــــهـــــــاتن فـي الــــــتــــــاسـع من
آب/أغـــســطـس أن دوق يــورك هــو
أحـــد الـــرجــال الـــنـــافــذيـن  الــذين
سُــلـمـت إلـيــهم ألغـراض جــنـســيـة
عــنـدمــا كـانـت ضـحــيـة بــ عـامي
 2000و ?2002اعـــتــبــارا من سنّ
الـسـادسـة عـشـرة ألنـشـطـة اجتـار
جـنـسي واسـعـة اتُهـم بهـا اخلـبـير

ــالي جــيــفـري إبــســتــ وسُـجن ا
بـسـبـبـهـا قـبل أن يـنـتـحـر فـي أحد
ســـجـــون مــانـــهـــاتن خالل صـــيف
 .2019ويُـتّـهـم األمـيـر أنـدرو الذي
رفـض سـابـقــا هـذه االدعـاءات في
الـــشــكـــوى بـ االعــتــداء اجلـــنــسي
عــلـى جــوفــري الــتي كــانت آنــذاك
قــاصـرة في ثـالث مـنـاســبـات: في
لــنـدن عــنـد امــرأة مـقـرّبــة جـدّا من
إبــســتـ هي غــيالين مــاكــسـويل
لـكهـما رجل األعـمال وفـي دارين 
فـي نــيـــويـــورك واجلـــزر الـــعــذراء

(فيرجن أيالندز).
وكــان األمـيـر أنـدرو الـبــالغ حـالـيـا

 61عـامـا نـفى  بـشـكل قـاطع  هذه
االتــهــامـات في مــقـابــلــة اعـتــبـرت
كــــــارثــــــيــــــة مـع  بـي بي سـي  في

تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وشــكّك خـصـوصـا بـصـحـة صـورة
انـتشـرت على نـطاق واسع تـظهره
مـع فــيـــرجـــيــنـــيـــا جـــوفــري وفي
اخلـلفيـة غيالين ماكـسويل التي ال
. تـزال مسجونة في قـضيّة إبست
تكرر لالتهامات وعلى رغم نفيه ا
فـإن صـداقة األمـيـر أندرو مع رجل
األعـــمـــال األمـــيـــركي أغـــرقـــته في
اضــــطـــــرابــــات وأجــــبــــرتـه عــــلى

االنسحاب من احلياة العامة.

{ كــــوبـــنــــهـــاغن (أ ف ب)  –نـــال
مــــطـــعـم  نـــومــــا  الـــشــــهــــيـــر في
كـوبنـهاغن ثـالث جنومه عـبر دليل
مــيــشالن  وهــو تــقــديــر انــتــظـره
ــــوقـع الــــذي حـــاز طــــويـال هـــذا ا
سـنوات عدة لـقب أفضل مطعم في

{ بـــــاريس (أ ف ب)  –خـــــلــــصت
دراســة نـشـرت نــتـائـجــهـا االثـنـ
مــجــلـة  نــيـتــشـر بـالنـتس  إلى أن
نـسـيجـا من الـكتـان من زمن مـصر
يزات ميكانيكية ة احتفظ  الـقد
الفــتـة عـلى مــدى أربـعـة آالف عـام
داعــيــة إلى زيـادة اســتـخــدام هـذه

ركبة. واد ا األلياف في ا
ويــــعـــود تــــاريخ هــــذا الـــقــــمـــاش

ـقـارنـة مـقـاومـة هـذا االخـتــبـارات 
الـنسيج واحلفاظ عـلى بنيته بهذه
اخلــصــائـص عــيــنــهــا في نــســيج
الــكــتــان احلـديـث. وقـال مــهــنـدس
ــعـهــد آالن بـورمـو الــبـحــوث في ا
لــوكــالــة فــرانس بــرس  فــوجــئــنـا
ـاثـلـة لأللـيـاف بـعد بـخـصـائص 
أربـعة آالف عام من الزمن وبالكاد
يـــــــوجــــــد أي اخــــــتـالف في األداء
ــيـكــانـيـكي . وقــد أكـدت مــراقـبـة ا
األلـــيـــاف بــأحـــدث الــوســـائل من
اجملـهـر اإللكـتـروني إلى الـتصـوير
ـقطـعي (تقـنيـة فحص األنـسجة) ا
بـاألشعة الـسينـية من خالل الرن
ــعـارف ــغـنــاطــيـسي الــنـووي ا ا
ـصـريـون الــتي كـان يـتـمـتـع بـهـا ا
الــقـــدمــاء. فــقــد كــانــوا يــجــيــدون
اسـتخالص ألـياف الكـتان بطـريقة
ــمـكن احلــصـول عـلى جتــعل من ا
خـيوط  شديدة الـنقاوة والتي من

الـصعب جـدا إعادة إنـتاجـها حتى
ـتـاحــة الـيـوم  وفـقـا بــالـوسـائل ا
لـلباحث. لـكن على الرغم من قدرته
الـكبيرة عـلى حتدي الزمن ال يزال
مــصـنـعـون  حـذرون  يـخـشـون من
فـقدان هذا النسيج ميزاته على مر
الـسـنـوات. ويـهـدف حتـلـيل تـقـادم
ـــــة إلى هـــــذه األلـــــيـــــاف الــــقـــــد
اســتــخالص عـبــر لــتـطــويــر مـواد

أكثر كفاءة  بحسب بورمو.
وتُـستخدم ألياف الـكتان حاليا في
ـــركـــبــة ـــواد ا عـــدد كـــبـــيـــر مـن ا
الحــة لـــقــطــاعــات الـــســيــارات وا
والــــفــــضــــاء. وقـــال بــــورمــــو  في
ســيـــارتك من احملــتــمل أن يــكــون
ـزوجـة لــديك ألـيـاف من الــكـتـان 
بـالبوليمـرات في صندوق السيارة
واألبــواب ولـكن أيــضًـا في أجـزاء

ركبة. مضافة  إلى ا
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الــذي يُـعـد من األشــهـر في أوروبـا
والــعـالم ضـمن قــائـمـة جـديـدة 
اإلعالن عـنها االثن للمطاعم ذات
تــــــصــــــنـــــيـف ثالثــــــة جنــــــوم في
اســكـنـديـنـافـيــا إلى جـانب مـطـعم
ـو في الــعـاصـمــة الـنــروجـيـة مــا

أوسلو. 
وكـتب دلـيل  ميـشالن  في بـيان أن
مــــطـــعم  نــــومـــا  يـــشــــكل  واحـــة
حــضـريــة  مـشــيـرا إلى أن مــنـحه
تـصـنـيف ثالثـة جنـوم أتى تـقـديرا
لــ صـلـته الـقـويـة مـع الـطـبـيـعة  و
مـقـاربـته الـشـاملـة الـتي يـسـتـخدم
فــيــهــا مــكــونـات مــوســمــيــة غــيـر
اعــــتـــيـــاديــــة في أطـــبــــاق خالقـــة

ومعقدة.
طاعم الشهير إلى أن ولـفت دليل ا
 نــومـا   عـاد أقــوى  بـعـد جــائـحـة
كـــوفــيــد- 19الـــتي أرغــمـــته عــلى

إغالق أبوابه أشهرا عدة.
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