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اكــــد رئـــيـس حــــكــــومـــة إقــــلــــيم
كردستـان مسـرور البارزاني � ان
هـــجــوم كــركــوك يُــثـــبت أهــمــيــة
الــتــنـــســيق بــ� اربــيل وبــغــداد
�واجـهة تـهديـدات داعش. وكتب
الـــبــارزاني تــغــريــدة تــابــعــتــهــا
(الزمان) امس (اعزي بـاستشهاد
عـنـصرين مـن قوات الـبـيـشـمـركة
إثـر هجـوم شـنه إرهـابـيو داعش
في نـاحـيــة بـردي آلـتـون كـوبـري
�ـحـافــظـة كـركـوك)� واضاف ان
(هذا اخلرق يـثبت مجـدداً أهمية
الــتــنـــســيق بــ� بــغــداد واربــيل
ومـــســاعـــدة الــتـــحــالـف الــدولي
�ـواجـهـة الــتـهـديـدات اإلرهـابـيـة
وســـد الـــثــــغـــرات األمـــنــــيـــة في
ا�ــنــاطق الــكــردســتــانــيــة خـارج
إدارة االقـــــلــــيـم). ودعــــا رئـــــيس
اجلــمــهــوريــة بــرهم صــالح� إلى
رص الصفوف واستكمال النصر
ا�ـــتـــحـــقـق ضـــد اإلرهـــاب.وقــال
صالح في تغريـدة على تويتر ان
(الـهـجـوم اإلرهـابي عـلى كـركـوك
الـذي أســفـر عن اسـتــشـهـاد عـدد
من البيشمركة� وقبلها الهجمات
في ديــــالى وصـالح الـــديـن عـــلى
القـوات األمـنيـة� تـؤكد مـحاوالت
اإلرهــــاب اســـتـــغـالل الـــثـــغـــرات
وتهديد السلم اجملتمعي)�مشددا
عـــلى (ضـــرورة رص الــصـــفــوف
واستـكمـال النـصر ا�ـتحـقق ضد
اإلرهـــاب عـــبــر تـــعـــزيــز اجلـــهــد
االمـني ودعم الـقـوات ا�ـسـلـحة).
وأعـلـن جـهـاز مــكـافــحـة االرهـاب
بـــــاالقــــــلــــــيم فـي وقت ســــــابق �
اسـتـشـهـاد مـنـتـسـبـ� اثـنـ� من
البيشمركة بكركوك.وذكر اجلهاز
في بيـان ان (داعش شن هـجـوما
علـى الفـوج الـثاني ضـمن الـلواء
الـعاشـر لـوزارة الـبيـشـمـركة� في
كركـوك� �ا اسفـر عن استـشهاد
مـنـتـسـبـ� اثـنـ�). وفي بـغـداد �
سـقـطت ثالثـة صـواريخ من نـوع

كاتـيوشـا فجر امس� بالـقرب من
ا�ــنـطــقــة اخلـضــراء الــتي تـضم
الــســفــارة األمــريــكــيــة ومــقــرات
حكـوميـة. وقال مـصدر في قـيادة
عـمــلـيـات بـغــداد ان (ا�ـعـلـومـات
األولـية تـشـير الـى سقـوط اربـعة
صواريخ في ا�ـنـصور �لـكنـها لم
تـسـفـر تـسـجـيل خـسـائـر بـشـرية
باسـتـثنـاء اضرار مـادية)� وتابع
ان ( الـــصـــاروخ األول ســـقط في
شـــارع األمــــيـــرات عـــلى ســـيـــاج
مـصـرف بـابل والـثـاني في وسط
تـقاطع شـارع الـنـقابـات والـثالث
في شــارع الــزيــتــون واآلخــر في

مـقـر جـهـاز اخملـابـرات الوطـني).
من جـــهـــة اخـــرى � نــدّدت وزارة
اخلــارجـيـة الــسـوريــة �بـتــجـديـد
الــــبـــر�ــــان الــــتــــركي لــــعــــامـــ�
التـفويض ا�مـنوح لـلحـكومة من
أجل الـقـيـام بـعـمـلـيـات عـسـكـرية
عبر احلدود في العراق وسوريا.
وقال مصدر في الوزارة � تـعليقاً
عـلى الــقـرار الـتــركي ان (سـوريـا
تــديـن بــأشــد الــعــبــارات الــقــرار
الـــصــادر عن الـــبــر�ــان الـــتــركي
إلرســــال قـــوات عـــســــكـــريـــة إلى
الـــعــــراق وســـوريـــا)� وتـــابع ان
(سيـاسات رئيس الـنظـام التركي

بــاتت تــشــكل تــهــديــداً مــبــاشـراً
لـــــــلــــــســـــــلـم واألمن)� مـــــــنــــــدداً
بـ(استـمراره في شن االعـتداءات
العسكرية على األراضي � وخرق
قرارات مجـلس األمن ذات الصلة
بـــالـــوضع فـي ســوريـــا). ويـــشنّ
اجلـيش الـتـركي عـمـلـيـات بشـكل
مـــــــــتـــــــــكـــــــــرر فـي الـــــــــعـــــــــراق
وسوريا.وينتشر اجليش التركي
مـــنــــذ عـــام  2016في ســــوريـــا�
والسـيـمـا في مـنـطـقـة إدلب الـتي
تــسـيــطـر عــلـيــهـا هــيـئــة حتـريـر
الشام وفصـائل معارضة مـقاتلة.
الى ذلك � قتل خمسة مقاتل� في

قصف اسـرائـيلي اسـتـهدف ريف
دمـــشـق� وفق مـــا أفـــاد ا�ـــرصـــد
الـسوري حلـقـوق اإلنـسـان. وقال
مديـر ا�رصـد رامي عـبد الـرحمن
ان (الــقـصـف اسـتــهــدف شـحــنـة
سالح وذخــيـرة تـابــعـة جملــامـيع
مسلحة � مع العلم أنه من النادر
أن تــســتــهــدف إسـرائــيل مــواقع
سـوريــة خالل ســاعـات الــنـهـار).
وكــان مــصــدر عــســكــري قــد اكـد
إصـابة جـنـديـ� بـجـروح ووقوع
بــعض اخلــســائــر ا�ــاديــة جـراء
الــقــصف� الــذي تــردد صــداه في

أنحاء العاصمة دمشق.

ا�ـــوجــات ا�ـــائــيـــة �فــإنـه �ــكن
حتـويـلهـا الى مـنـخـفض الـثـرثار
غــربي ســامــراء). وكـان احملــافظ
اوميـد خوشـناو قـد اشار الى أن
الـسيـول اجلـارفـة الـتي تـعرضت
لــهــا مــنــاطق بــاحملــافــظــة جـراء
غزارة األمطار �لم تـخلف خسائر
بــاألرواح.وقــال خــوشـنــاو خالل
تـفـقـده ا�ـنـاطق ا�ـتـضـررة جـراء
الفـيضـانات إنه (بـسبب األمـطار
الغزيرة التي شهدتها احملافظة �
اجــــتـــاحت الـــســــيـــول عـــددا من
ا�ــنــاطـق� وأحلــقت ضــررا بــهــا�
وبعـدد من الـعجالت)�  مبـيـنا ان
(السـيول احلـقت الضـرر بالـقرية
الــكــوريــة ومــديــنــة زيــرين (كــرد
جوتـيار� غيـر أنه وحلسن احلظ

الفـتا لم تـقع خـسـائـر باالرواح)� 
الى (إنـهـيـار عـدد من ا�ـنـازل في
ا�ــنــاطق ا�ــتــضـررة)� وتـابع ان
(احملـــافــــظـــة وبــــالـــتــــعـــاون مع
مــؤســســة الــبــارزاني اخلــيــريــة
�تــقـــدم ا�ــســـاعــدات الـــعــاجـــلــة
للمـواطنـ� ا�تضـررين). وعطلت
اإلدارة احملليـة في أربيل �الدوام
الـــــرســـــمي امـس األحـــــد إلزالــــة
مخـلفـات سيـول جارفـة اجتاحت
بعض مناطق احملافظة وتسببت
بـــفــــقـــدان طـــفل وغـــرق عـــدد من
ا�نازل وتعطيل حركة السير. في
غــضـــون ذلك � تـــوقع مـــتــنـــبىء
جوي � استمرار االجواء ا�مطرة
غيـر مسـتقـرة حتى يـوم االربعاء
ا�ـقـبل. وكــتب صـادق عـطـيـة في
صـفحـته عـلى فـيـسـبوك امس ان
(ا�دن الـشمالـية هي األوفـر حظا
بـــاألمــطـــار� امـــا مــدن اجلـــنــوب
والــفـــرات االوسط وبـــعض مــدن
الــوسط مـا زالـت بـحــالـة جــفـاف
ولـــيس لـــهــا حـــصــة من أمـــطــار
احلالـة اجلوية ا�ـؤثرة حـالياً اإل
زخــات خــفـيــفــة مـتــفــرقــة يـومي
الثالثاء او االربعاء ا�قبل�). في
تطور � اعلن محافظ نينوى جنم
اجلــــبــــوري� تــــعــــطــــيل الــــدوام
الـرسـمي في احملـافـظـة.وذكـر في
بــيــان امـس انه (تــقــرر تــعــطــيل
الدوام الرسمي الـيوم االثن� في
مــؤســســات الــدولـة بــأســتــثــنـاء
الــــــدوائـــــر اخلــــــدمــــــيــــــة �وذلك
�ــقــتـضــيـات ا�ــصــلـحــة الـعــامـة
لـــوجــــود اعــــمــــال تـــبــــلــــيط في

الشوارع الرئيسة للمدينة). 

والتدابيـر الالزمة للحـيلولة دون
تـعـرض ا�ـزيـد مـنـهـا لـلـتـهـديـد).
فــيـــمــا أعــلــنت مــديــريــة ا�ــوارد
ا�ائية في محافظة صالح الدين�
جاهـزية سـدة سـامراء السـتقـبال
ا�ـوجــات ا�ـائــيـة.وأوضـح مـديـر
ا�ــوارد بــاحملـافــظــة بـســام عــبـد
الـــواحــــد في تـــصــــريح امس ان
(ا�ـديــريـة اتـخـذت االحــتـيـاطـات
الالزمــــــة فـي ســــــدة ســــــامــــــراء
الســتـــقــبـــال ا�ــوجـــات ا�ــائـــيــة
الـنـاجتـة عن هـطـول األمـطـار في
مــؤكــدا ا�ـــنــاطق الـــشــمـــالــيــة)� 
(اتـــخــاذ جـــمــيـع االحــتـــيــاطــات
واإلجـراءات ا�ـنـاسـبـة في عـمـود
الــــنــــهـــر والــــروافــــد واجلـــداول
الـــفــــرعـــيــــة� وفي حـــال تــــزايـــد
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انـــتـــهى لـــقـــاء فــريـــقي الـــطـــلـــبــة
والـكـهــربـاء بــكـرة الــقـدم  أمس �
بـفوز مـثـير لـالنيق بـثالثـة أهداف
مـقــابل هــدفـ� في ا�ــبــاراة الـتي
جـرت على ملعب الشعب الدولي�
وذلك ضـمـن مـنــافــسـات اجلــولـة

السابعة للدوري ا�متاز.
وحلـــســاب ذات اجلـــولــة� تـــغــلب
فـريق  نـوروز على فـريق سـامراء
بـثالثــة أهــداف مـقــابل هـدف في
ا�ــبـاراة الـتي احــتـضـنــهـا مـلـعب
بـغداد� فـيمـا تـعادل سـلـبيـا فريق
الـكـهـربـاء أمــام فـريق نـفط اربـيل
في ا�باراة التي جرت على ملعب
الــتـاجي� بـيـنـمـا تــعـادل ايـجـابـيـاً
فـريقي الـديـوانـية وزاخـو بـهـدف�

لكل منهما.
وفي سـياق متـصل� جرت مباراة
ا�ــنــتــ�ب االو�ــبـي امــام نــظــيـره
الـبحريني� وذلك ضمن منافسات
اجلـــولــة الــثــالـــثــة لــلــتـــصــفــيــات
اآلســيـويــة. نـتـيــجـة ا�ــبـاراة عـلى
ا�ــــوقـع اإللــــكــــتــــروني جلــــريــــدة

(الزمان).
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اســتـــذكـــر الــعـــراقـــيــون امس �
جـر�ــة اقـتـحـام كـنـسـيـة سـيـدة
الـنــجــاة واســتــشــهــاد عــشـرات
ا�ـصلـ� فـيـهـا عام  2010وسط
غـيــاب الـفــعـالــيـات احلــكـومــيـة
والسياسية عن ا�شهد � وتقد�
الــدعم لـــلــعـــوائل الــتـي فــقــدات
احــبـــتــهـــا خالل اجملـــزرة الــتي
اقــتـرفــتـهــا قـوى الـشــر والـظالم
بـــبـــغـــداد . والول مـــرة يـــحـــيي
مــســيـــحــيــو الـــعــراق �الــذكــرى
احلـــاديــــة عــــشـــرة عــــلى مـــرور
الـــفـــجـــعـــيـــة دون اي اهـــتـــمــام
حـــكــومي او ســيـــاسي او حــتى

اصــدارات بــيــانــات اســتــذكـار �
على عكس االعوام ا�اضية التي
كـانت تـشـهـد تـزاحم ا�ـسـؤولـ�
لــلــمــشـــاركــة بــأحــيــاء الــذكــرى
االليـمة . واقـام بابا الـفاتـيكان �
فرنسيس االول في اخلامس من
اذار ا�ـــــــــاضي � قــــــــدســـــــــا في
الكـنـسيـة ذات الرمـزية اخلـاصة
�الـتي كـانت اول مـحـطـاته خالل
زيــارته الــتـــاريــخــيــة لــلــعــراق.
وتـأتي رمـزية هـذا الـقـداس بأنه
يقام في كنيـسة ضربها اإلرهاب
في العام  2010 حيث لقي أكثر
من  58 مسيـحيا مـصرعهم� إثر
عمـليـة حتريـر عشـرات الرهائن�
احتـجزهم تنـظيم الـقاعدة داخل
الــكــنــيـســة الــواقــعــة �ــنــطــقـة

الـكـرادة. وكـتب امـ� عـام حـركة
بــابــلــيـون ريــادن الــكـلــداني في
تــغـــريـــدة امس انه (نـــســتـــذكــر
شهداء ارتـقوا اثـناء الصالة في
بــيـت الــله � مـــنـــذ احــد عـــشــرة
عـــــامـــــا)� واضـــــاف ان (هـــــؤالء
الـشـهـداء كـانـوا قـربـانـا مـازادنا
ذلك اال تــمـــســكــا وثـــبــاتــا� وان
االجيـال القـادمة سـتكـون صوت
اال�ــان احلي الـذي ســيـنــتـصـر
قال لـلـدمــاء الـطـاهـرة). لـدوره � 
اجملــلـس الــشـــعـــبي الـــكـــلــداني
الــســريــاني االشــوري في بــيـان
امس (تـــمـــر عـــلـــيـــنـــا الـــذكـــرى
احلادية عـشرة جملـزرة الكنـيسة
التي اقترفتهـا جماعات ارهابية
مــســلــحــة اثـــنــاء اداء مــراســيم

الــقــداس الـتي انــتــهت بـحــادثـة
تـفــجــيـر ا�ــســلـحــ� االرهــابـ�
انفسهم ��ا ادى الى استشهاد
وجرح ا�ـئات �ن كـانوا بداخل
الكنـيسة)� واشار البيان الى ان
(ا�سيحيـ� في العراق بعد عام
 2003� يــــــعــــــيـــــشــــــون مـــــأس
ومــــضــــايـــقــــات من تــــهـــجــــيـــر
واختطاف �ناهـيك عن التهميش
لدورهم ومشاركتهم في مناصب
الـدولـة التي بـنـيت اسـاسـا على
احملاصصة ا�قيتة �لتضاف الى
مآسـيهم قبل 2003)� مؤكدا انه
(بــعـــد هـــذه اجملــزرة الـــدمـــويــة
ا�روعـة في الـكنـيـسة ومـا تالها
من اســتـــهـــداف دور ا�ــؤمـــنــ�
وكـان اخرهـا تهـجـير ا�ـسيـح�

من مـنـاطــقـهم في سـهل نـيـنـوى
علـى يد داعش � االمـر الذي دفع
الــكــثــيــرين الـى تــرك مــنــازلــهم
والــــهــــجــــرة خــــارج الــــعـــراق)�
واضــــاف ان (اجملــــلس يــــجــــدد
اســتــنــكــاره لــلــفــاجــعــة ا�ــؤ�ـة
�ونــســـتـــذكــر الـــشــهـــداء الــذين
سقطـوا في مذبحـة الكنـيسة من
االبـاء االبــرار وهم ثـائــر عـبـدال
واالب وســــيم الـــــقس بــــطــــرس
ورفاقـهمـا الشـهداء والـشهـيدات
الــذين ســفــكت دمــائـهم الــزكــيـة
قـــــــرابـــــــ� حـب عـــــــلـى مـــــــذبح
االخـالص �ذودا عـن ا�ـــــانــــــهم
والتـزامـهم الكـنـسي واخالصهم
وجتـــــــــذرهـم فـي ارض االبـــــــــاء
واالجـــداد �بــرغم كل الـــصــعــاب

والــــــــــتـــــــــحــــــــــديــــــــــات واحملن
واالضطهادات ومعاناة االقتالع
ووتـعـهد والـتـهـجـيـر الـقـسري)� 
اجمللـس بحـسب الـبيـان (ا�ضي
قـــدمـــا نـــحـــو حتـــقـــيق اهـــداف
الكـلدانـي� الـسريـانيـ� في نيل
حــقـوقـهم ا�ـشـروعــة وا�ـتـمـثـلـة
بـــاحلــــكم الــــذاتي فـي مـــنــــاطق
وجودهم التاريخية وتثبيته في
دســـــتـــــور الـــــعـــــراق واقـــــلـــــيم
كـردسـتان)� مـطـالـبـا بـأن (يـكون
لـلمـسيـحـي� الـتمـثـيل احلقـيقي
في جــمــيع مــفــاصل الــدولــة في
حـــكـــومــتـي ا�ـــركــز واالقـــلـــيم �
وكـــذلك وقـف نـــزيف الــــهـــجـــرة
والتـجـاوزات على دور واراضي

ابناء ا�كون). 
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تـعـرضت مـحـافظـة أربـيل امس �
الى امـطــار غـزيـرة �ــا تـسـبـبت
�وجة من الـفيضـانات اجتاحت
قـــــرى ومـــــنــــــاطق عــــــديـــــدة في
احملــــافــــظــــة � االمــــر الــــذي دفع
اجلــهــات ا�ــعــنــيــة الى تــعـطــيل
الـدوام الـرسـمي إلزالـة مـخـلـفـات
السيول اجلـارفة . واعربت وزير
الهجرة وا�ـهجرين ايـفان جابرو
� عن اســـــتـــــعــــدادهـــــا الغـــــاقــــة
ا�ـــواطــنـــ� ا�ـــتــضـــررين جــراء
الفـيضـانـات. وكتـبت في تغـريدة
على تويتر تابعته (الزمان) امس
(نتابع بكـثب الوضع الطار� في
عــدد مـن مــنــاطق االقـــلــيم جــراء
الـــســــيـــول واالمـــطـــار� ونـــؤكـــد
جـاهـزيـتـنـا لـتـقـد� كـافـة اشـكال
الدعـم واخلدمـات ا�ـمكـنـة الهلـنا
دعا في كـردسـتـان). من جـانـبه � 
رئــــيـس حتــــالف قــــوى الــــدولــــة
الوطـنيـة عـمار احلـكيم� اجلـهات
احلــكــومــيـــة ا�ــعــنــيـــة لــتــقــد�
ا�ساعدة وإغاثة القرى وا�ناطق
احملــــاصــــرة فـي أربــــيل. وكــــتب
احلكـيم تغـريدة عـلى تويـتر� قال
فـيــهـا (نـتــابع بـقـلـق آثـار مـوجـة
الــسـيــول الــتي اجــتـاحـت أربـيل
�وخلـفت أضرارا ماديـة جسـيمة�
ونعـبر عن تـضامـننا مـع ا�ناطق
ا�ـــتـــضـــررة). داعـــيـــا اجلـــهـــات
احلـكــومـيـة ا�ـعـنــيـة الى (تـقـد�
ا�ساعدة وإغاثة القرى وا�ناطق
احملـــاصــرة واتـــخــاذ اإلجــراءات
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وأســتـــعــرض عالوي (مــاحــقـــقــته الــوزارة من إصـالحــات جــوهــريــة ورفع
مـؤشـرات النـشـاط التـجـاري في ظل التـحـديات اإلقـتـصاديـة الـراهنـة وأزمة
جـائــحـة كــورونـا)� واضـاف ان (احلــكـومــة تـتــبـنى مــجـمــوعـة من الــبـرامج
واخلــطط ذات األثــر عـلـى حتـفــيــز احلــالــة االقـتــصــاديــة وتـعــزيــز الــفـرص

التنموية).
 من جـانـبه � أشـاد كــيـونغ ووك بـ(األداء ا�ـتـصـاعـد لإلقـتـصـاد الـعـراقي)�
مــبـديــاً (تـوجه حــكــومـة بالدة نــحـو رفع مــســتـويــات الـتــعـاون مع بــغـداد �
ورغبـــــــة الشركـات الكورية الـرصينـة في توسيـع انشتـطها وشراكـتها مع
الـعـراق وبـشـتى اجملـاالت�والسـيــمـا ا�ـتـعـلـقـة بـجــوانب االسـتـثـمـار والـبـنى

التحتية). 
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عممت وزارة ا�الية امس� استـمارة تثبيت العقود ب� الوزارات واحملافظات
حسب قـانون مـوازنة الـعام اجلـاري. واطلـعت (الزمـان) على وثـيقـة للوزارة
تضـمنت ( جـدول تفصـيلي بـأستحـداث الدرجـات الوظيـفية � لـغرض تـثبيت
العـقـود �ن لديـهم خـمة خـمسـة اعـوام فأكـثر � اسـتـنادا الى احـكـام ا�ادة
/ 61ب من قـانـون مـوازنة الـعـام اجلاري). فـيـمـا أستـقـبل الـوزير عـلي عـبد
األميـر عالوي � سفير كـوريا اجلنـوبية لدى بـغداد جانغ كـيونغ ووك والوفد
ا�ـرافق لـهــو .جـرى خالل الـقـاء (إسـتـعـراض أوجـه الـتـعـاون ا�ـشـتـرك بـ�
الـبـلـدين�وتـأكـيـد اهـمـيـة تـعـزيـز جـانب الـشـراكـة في اجملـاالت اإلقـتـصـاديـة

والتجارية وفتح آفاق جديدة للشراكة ب� الشعب� الصديق�).
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بـــحث رئـــيـس مـــجــلـس الـــقـــضــاء
األعــلى فــائـق زيــدان مع الــســفــيـر
اال�ــاني لـدى بـغـداد مـارتن يـاغـر �
اجنـــاز االجــراءات الالزمــة بــشــأن
تـوقـيع مذكـرة تـفاهم مـشـتركـة ب�
الـبلدين. وقال بيـان تلقته (الزمان)
امـس ان (زيدان استقـبل في مكتبه
الـــســفـــيــر اال�ـــاني لـــدى بــغــداد �
وجـــرى بــحث مــراحـل اســتــكــمــال
االجـراءات الالزمـة لـتـوقـيع مـذكرة
تـــفـــاهم بـــ� الـــقـــضـــاء الــعـــراقي
ونـظيره اال�اني). من جهة اخرى �
اوضــحت هـيــئـة الـنــزاهـة الــعـامـة

تـــــفــــاصــــيـل صــــدور قـــــرار حــــكم
حــضــوري بــحق أحــد ا�ــســؤولـ�
الـسابقـ� في ديوان محـافظة بابل
بـعد إدانته فـي قضية ابـتزاز وكيل
إحـدى الشـركات بـطلب الـرشا منه.
وقـال بـيان لـلهـيـئة تـلـقته (الـزمان)
امـس ان (الــهـــيـــئــة الـــثـــالـــثــة في
مــحــكــمـة جــنــايــات بــابل اصـدرت
حـكمـاً حضوريـاً  يقضي بـالسجن
�ــدة خـــمس ســنــواتٍ بــحق مــديــر
مـــديــريــة الـــتــعـــاقــدات في ديــوان
مـحافظة بـابل سابقاً� اسـتناداً إلى

أحكام القرار 160 لسنة 1983).
واضــاف ان (قــرار احلـكم الــصـادر
بـحق ا�دان جاء على خلفية قضية

مــســاومـة وكــيل إحــدى الـشــركـات
األجــنـبـيـة وابـتــزازه وطـلب مـبـالغ
مـالية مقـابل عدم اتخاذ اإلجراءات
الـقــانـونـيـة بـحق الـشـركـة ا�ـنـفـذة
�ـــشـــروع جتـــهـــيـــز ونــصـب رنــ�
ومـــــفـــــراس حـــــلـــــزونـي في أحـــــد

مُستشفيات احملافظة).
واشــار الــبــيــان الـى ان (احملــكــمـة
وصـــلـت إلى الـــقـــنــــاعـــة الـــتـــامـــة
�ــقـصــريــة ا�ـدان� بــعـد اطالعــهـا
عـلى األدلـة ا�ُتـحصـلة في الـقضـية
والـتحـقيـقات األولـية الـتي أجراها
مـكتب حتقيق الهيئة في احملافظة�
فـــقــررت احلـــكم عـــلــيـه بــالـــســجن

حضورياً). 

ا�ــرحــلــة األولى� وســوف تــكــون
هـنـاك مـرحـلـة ثـانـية خـالل الـعام
ا�ـقـبل بـعــد تـخـصـيص األراضي
وإكـــــــــمــــــــال ا�ـــــــــواصـــــــــفــــــــات
والـتـخـصـيـصـات ا�ـالـية لـهـا في
ا�ـــــوازنـــــة2022 )� مـــــؤكـــــدا ان
(الـــتـــمـــويل ا�ـــالـي لـــلـــمـــشــروع
مـتــوفـر)�  وكـشف الــغـزي عن ان
(تـقسـيم الـعـمل في هـذا ا�ـشروع
سيكون لكل محافظة عقد مستقل
بــــذاتـه � و�ــــكن االســــتــــعــــانــــة
�ـالكــــــــــات وزارة اإلســـــــــكـــــــــان
ومهـندسي األمـانة بـاالضافة الى
ا�هندسـ� في باقي الوزارات من
اجل تـشـكـيل فـريق عـمل مـتكـامل
يـســهم في تـخــفـيف الــعبء عـلى
بــــقـــيـــة ا�ــــواقع وا�ـــهــــنـــدســـ�

األخرين). 

اصل  11تــــصـــمــــيم مـــتــــنـــافس
�واالتـفـاق عــلـيـهـا � حـيث  جـرى
تـعــديل بــعـضـهــا وأصـبـح هـنـاك
تـصــمـيــمـان فـقـط هـمـا اي وبي)�
ولفت الى (االتفاق عـلى تخفيض
الــكـلـف والـلــجــوء إلى تــصــامـيم
ضـمن مــواصـفــات عـا�ـيــة جـيـدة
بأقل كـلفة �ـكنـة وهذا كـان جهد
من ا�ـركـز الـوطـني)� واضاف ان
(� اجنــــاز االتــــمــــتــــة �ــــشـــروع
احلـكومـة االلـكتـرونـيـة باعـتـباره
برنـامج خـاص لسـهولـة ا�ـتابـعة
والـــرجــوع إلى جـــمـــيع ا�ــدارس
ا�وجودة في احملافظات)� واشار
الى ان (االمـانـة مـطـالـبـة بـإجنـاز
مـشـروع بـناء الـف مـدرسة ضـمن
الـتـوقــيـتـات الـزمـنــيـة لـهـا ووفق
ا�ــواصــفــات الــفــنـيــة وهــذه هي

الــتــربــيــة أقــنــعــتــهــا أن تــســمى
ا�ـــدرســة بــإســـمــهـــا لــتــشـــجــيع
ا�قتدرين مالياً عـلى التبرع لبناء

ا�دارس).
فـيـمـا كـشف االمـ� الـعام جملـلس
الوزراء حميـد الغزي�عن مشروع
لـبــنـاء الف مــدرسـة �ــواصـفـات
عـا�يـة. وقـال الـغـزي في تـصريح
امس ان (لــــدى امـــانـــة مــــجـــلس
الـــــوزراء اهــــتــــمـــــامــــا خــــاصــــا
�ـوضـوع ا�ـدارس �وهي جتـربة
جـديــدة له و� احــالــة ا�ـلف إلى
رئـــاســـة الـــوزراء� وجـــرى وضع
ا�ـواصـفات الـفـنـيـة واخملـطـطات
من قبل ا�ـركـز الوطـني الـذي قدم
تصاميم ليست تقـليدية ومتفوقة
وتابع عن الـتصـامـيم الـسـابـقة)� 
انه (� اختيار ثالث تصاميم من

ÊU�e�« ≠  r�uN�uN²Ý

مديـحة عـبود الـبيـرماني� طـبيـبة
عراقية مـغتربـة في النرويج� كان
حـلـم حـيـاتــهـا هــو بـنــاء مـدرسـة
حديـثة للـبنـات في مسـقط رأسها
�ـحافـظـة بـابل� وحـقـقـته أخـيرا
ببناء مدرسة بلغت كلفتها مليون

و 700ألف دوالر.
وتعـد أول مدرسـة حـكومـية بـهذا
ا�ــســتــوى الــعـالـي من الــتــطـور�
ـنـيت �واصـفـات ا�دارس حيث بُ
الــعـــا�ــيــة احلــديــثـــة� وتــعــتــمــد
الـــســبـــورات اإللـــكــتـــرونـــيــة في
مــنـاهــجـهــا وتـعــلـيــمـهــا. وقـالت
الــبــيــرمــاني إنــهــا (اقــتــرحت أن
تسـمى ا�درسـة حـمورابي تـيمـناً
با�لك البابلي الشهير� لكن وزارة
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تـــســـكـن حـــالـــيــــا جـــامع االقــــصى في حي
الــكـاطـون بــقـضـاء بــعـقـوبــة وامـاكن اخـرى
مــــتـــعــــددة ). مــــشــــيـــرة الـى ان (بـــحــــسب
تــوجـيـهــات رئـيس الــوزراء �فـقــد � تـقـد�
اعانـة ماديـة قدرها مـليـون دينـار لكل عـائلة
نـازحـة من اجل تـمـشـيـة امـورهم ا�ـعـيـشـية
حلـ� عودتـهم الى مـنـاطـقـهم بعـد اسـتـقرار
االوضاع االمنية فيها خالل االيام ا�قبلة  )�
مــؤكـدة ان (دائــرة هـجــرة ديـالى مــسـتــمـرة
برعايـتها جلـميع العـوائل النازحـة � اضافة
الى ان هنـاك تنـسيـقا مع ا�ـنظـمات احملـلية
والدولـيـة من اجل تـقد� الـعـون وا�سـاعدة
واكد محافظ ديالى مثنى التميمي في لهم)�
وقت سـابق إن (الــوضع األمـني بــا�ـقـداديـة
حتت الـســيـطـرة �وهـنـاك تــنـسـيق عـال بـ�
احلــكــومــة احملــلــيــة والــوزارات االحتــاديـة
لــفــرض األمن وإعــادة اســتــقــرار ا�ـنــاطق �
والسيما با�ناطق الساخن). وزار وفد أمني
قبل يـوم� بـرئاسـة مسـتشار األمـن القومي
قـاسم األعـرجي  وعـضـويـة وزيـر الـداخـلـيـة
ورئيس اركان اجلـيش ونائب قـائد عمـليات
ا�ــشــتــركـة بــاإلضــافـة إلـى وزيـرة الــهــجـرة
للـقاء شخـصيات عـشائـرية وعوائل ديالى �
ذوي الـضـحـايا �ـنـاقـشـة تـطـورات ا�وقف �
ووضع مــعــاجلــة سـريــعــة إليـقــاف الــنـزوح
الــقـســري بـعــد وصــول عـشــرات األسـر الى

بعقوبة ومناطق أخرى.

بعد اكمال اجراءات الـتدقيق � بواقع مليون
ديـنـار للـعـائـلـة الـنازحـة من قـرى نـهـراالمام
واضـاف انه (سـيتم والـويـسـات وا�ـيـثاق)�
وترافـقها توزيع دفعـات الحقة الـيوم االحد�
توزيع حصص غذائـية لتلك الـعوائل). فيما
اكــد مـديـرة دائــرة الـهــجـرة وا�ـهــجـرين في
احملـافـظـة ابـتـهـال الـدايـني في بـيـان تـلـقـته
(الزمان) امس ان (الـدائرة اسـتنفـرت جميع
مالكاتـها� لـرعـاية االسـر النـازحة من الـقرى
الـتي تـعـرضت لإلرهـاب في ا�ـقـداديـة الـتي
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وزعت وزارة الـهــجـرة وا�ـهـجــرين� الـدفـعـة
الثـانية من مـنحـة الطوار� الـتي خصـصها
رئـيس الوزراء مـصـطـفى الكـاظـمي لـنازحي
قـضـاء ا�ـقـداديـة في مـحـافـظـة ديالـى. وقال
مـديـر قـسم احملــافـظـات الـوسـطى بـالـوزارة
مـهـنـد صـالـح عـبـد الـرحـيم في بـيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس انه (بــتــوجــيه من الــوزيـرة
49 مستفيداً إيفان فائق جابرو� � تسليم  
ضـمن الـدفـعـة الـثـانـيـة من مـنـحـة الـطوار�
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اعالن نتـائج امـتحـانات الـدور الـثاني لـلـثالت ا�ـتوسط خالل رجـحت وزارة الـتربـية �
االيام ا�قـبلة. وقال  مدير عام مديرية االمتـحانات في الوزارة عبد الكاظم الكعبي انه
(ال يوجـد حتى االن اي موعد العالن نتائج امـتحانات الدور الثـاني للثالث ا�توسط �

ونتوقع اعالنها بعد انطالق العام الدراسي اجلديد).
قال الناطق باسم الوزارة من جانبه �
حــيــدر فــاروق في تــصــريح امس انه
(مــــنـــذ مــــدة جـــرى تـــوزيـع ا�الكـــات
الــتــدريـســيـة فـي ا�ـديــريــات الـعــامـة
للتربـية ب� ا�دارس حـسب حاجاتها
واضاف من ا�ـعـلـمـ� االخـتـصاص)�
ان (احملـاضـرين اجملــانـيـ� سـاهـمـوا
بــســد عــجــز االمالكـات الــتــدريــســيـة
وتابع انه (جرى تنظيف بشكل جيد)�
ا�دارس وتعقـيمهـا وتهيئـة الصفوف
وان عددا من ا�دارس أكـملت توزيع �
اجلـداول لـلمـراحل الـدراسـيـة تـزامـنا
مع بـدء  الـعـام الـدراسي اجلـديـد يوم
غــد االثــنـ�). من جــهــة اخــرى �عـدت
جلـــنـــة عـــمـــداء كـــلــــيـــات اإلعالم في
الـعـراق� قـرار الــقـضـاء بـشـأن قـانـون
أسس تــعــادل الــشــهــادات انــتــصـاراً
لـلـتـعـلـيم. وقـال رئـيس الـلـجـنـة عـمار
طـاهر فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
إن (قــرار احملـكــمـة االحتــاديـة بــشـأن
قـانـون اسس تـعـادل الـشـهـادات يـعـد
انـتـصـارا لـلـتـعـلـيم الـعـالي ومـكـسـبـا
لرصانة الشهادة العراقية وجودتها)�
مــبـيــنــا أن (الـقــرار أعـاد مــشـروعــيـة
إجراءات الـوزارة وحـافظ علـى مكـانة
الـلـقب العـلـمي ألسـاتـذة اجلـامـعات)�
واشــار الى ان (الـغــاء االســتـثــنـاءات
وإعادة شرط اإلقامـة �عادلـة الشهادة
وعـدم دســتـوريـة مـعــادلـة الـشـهـادات
اجلـامـعـيــة لـذوي الـدرجـات اخلـاصـة
وحــصـر ا�ــوضـوع بــوزارة الــتـعــلـيم
الـــعـــالي �فــرغ هـــذا الـــقــانـــون ســيئ
واضـاف ان الــصــيت من مــحــتــواه)�

وا�ــعــلّــمـ� لــلــخــطـر. وحـث اجملـلس
�جـمــيع أطـراف الــنـزاعـات ا�ــسـلّـحـة
عــلى (احــتـرام ا�ــدارس بــاعـتــبــارهـا
مــنــشــآت مــدنــيــة �ــوجـب الــقــانـون
كـمـا نـدعـو جـمـيع اإلنـسانـي الدولي�
الــدول إلى اتـخــاذ تـدابـيــر مـلــمـوسـة
لـلتـخـفـيف من اسـتـخـدام ا�دارس من
قـــبل الــقـــوات ا�ــســلّــحـــة وجتــنّــبه)�
وأعرب اجمللس عن (قـلقه الـعميق من

أنّ الفـتيـات والنـساء قـد يكن ضـحايا
لــهـجـمــات تـســتـهـدف وصــولـهن إلى

التعليم واستمراره)�.
w�Mł nMŽ

مــسـتــدركـا ان (مــثل هـذه الــهـجــمـات
�ـكن أن تـشـمل االغـتـصـاب والـعـنف
اجلــنــسي واالســتــعــبــاد اجلــنــسي)�
داعـيـا الى (اتــخـاذ خـطـوات �ـعـاجلـة
تــمـتع الـفــتـيـات بــحـقــهن الـعـادل في

اكـدت ســفــيـرة الــتـعــلــيم). بــدورهـا �
النرويج لـدى األ� ا�تحـدة منى يول�
الـتي تـبـنّت الـقـرار مع الـنـيـجـر� أمـام
انه لـلـمـرة اجملـلس بـعــد الـتـصـويت �
األولى يتبنى اجمللس قراراً مخصصاً
بـشكـل فريـد حلـمـاية الـتـعـلـيم. وقالت
للمجلس ان (التعليم يتعرّض للهجوم
واضافت ان في جميع أنـحاء العالم)�
99دولـة في رعــايـة الــقـرار (مـشــاركـة 

(قـانـون أسس تـعـادل الـشـهـادات كـان
مثـاال سيـئا لـلتـدخالت السـياسـية في
شــؤون الـتــعــلـيم الــعــالي فـقــد حـاول
نــسف الــقــوانــ� الــنــافــذة وحتــطــيم
مــنـظـومـة عــلـمـيــة قـائـمــة عـلى تـراكم
اخلــبــرات والــســيـاقــات الــرصــيــنـة)�
مــــثـــمـــنـــا (مـــوقف الـــوزارة الـــرافض
وتــابع ان (الــوزارة كـانت لـلــقــانـون)�
سدا مـنيعـا لصـون الشهـادة العـراقية
واحلـفـاظ عــلى مـا تـبـقـى مـنـهـا حـيث
طــعــنت في الــقــانــون وصــمــدت أمـام
احملاوالت جميعها التي حاولت ثنيها

عن ذلك).
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الى ذلـك �دان مـــجـــلـس األمن الـــدولي
الـتابع ل�� ا�ـتـحـدة الهـجـمـات على
ا�ـدارس وا�ـعـلّـمـ� واألطـفـال� داعـيـا
جـمـيع األطـراف إلى تـعـزيـز احلق في
الـتـعـلــيم خالل الـنـزاعـات. وأكـد قـرار
تـبـناه اجملـلس بـاإلجـمـاع عـلى (الدور
القـيم الـذي يلـعبه الـتـعلـيم في توفـير
مسـاحـات منـقـذة للـحيـاة ومـساهـمته
واضاف في حتـقــيق الـسالم واألمن)�
ان (الــتـعــلـيم يــتـعــرّض لـلـهــجـوم في
جـمـيع أنـحـاء الـعـالم). ويـحثّ الـقـرار
الــدول األعـــضــاء في األ� ا�ـــتــحــدة�
193دولة� عـلى تـطـوير البـالغ عـددها 
تدابير فـعّالة �ـنع ومعاجلة الـهجمات
والـتـهديـدات بـالـهـجـوم عـلى ا�دارس
وا�ـنـشآت الـتـعـلـيمـيـة. ويـدين الـقرار
االستـخـدام العـسكـري لـلمـدارس� �ا
يــجـــعل ا�ــبـــاني أهـــدافــاً مـــشــروعــة
لـلـهـجـوم� مـا يـعـرّض سالمـة األطـفال

تعبيـرا عن التزام عا�ي حـقيقي بهذه
مــشـددة عــلى أنّ الــقــضـيــة ا�ــهــمـة)�
(تـبنـي القـرار يـجب أن يـتـبعه تـنـفـيذ
كـمـا يـجب بـذل ا�ـزيـد حلـمـايـة كامل�
ا�ؤسسـات التـعليـمية من االسـتخدام
الـــعــســكــري والــهــجــمــات� وضــمــان
استمرار التعلـيم أثناء النزاعات� �ا
فـي ذلك مـن خالل االســــتــــثــــمــــار في

التعليم في حاالت األزمات.

دراغي الـذي تتـولى بالده الـرئاسـة الـدورية
جملـمــوعـة الـعـشــرين �أنه عـلى دول الــكـتـلـة
ضـمـان اسـتــكـمـال تـطـعـيم  70 في ا�ـئـة من
سكـان العـالم ضد كـورونا بـحلـول منـتصف
العـام ا�قبل. وقـال (اقتـربنا كـثيـرا من بلوغ
هدف منظمـة الصحة العـا�ية تطعيم  40في
ا�ئـة من سـكان الـعـالم بحـلـول أواخر الـعام
اجلاري� وعلـيـنا الـقـيام بـكل مـا في وسعـنا
لبـلوغ نـسبة  70 في ا�ئـة بـحلـول منـتصف
الـعــام ا�ــقـبل)� مـؤكــدا ان (أكــثـر من  70في
ا�ـئة من سـكـان الـدول النـامـيـة تلـقى جـرعة
واحدة على األقل من لقاحات كورونا� إال أن
هــذه الـنـســبـة تـتــراجع إلى نـحــو ثالثـة في
ا�ئـة في منـاطق العـالم األكثـر فقرا)� واشار
الى ان (هــذ الـتـبـاين غــيـر مـقــبـول أخالقـيـا
ويــقـوض الــتــعـافي الــعــا�ي). وشـدد وزراء
ا�الية والصـحة في دول مجمـوعة العشرين
�عـلى هـدف  70في ا�ـئــة بـحـلــول مـنـتـصف
الــعــام ا�ـقــبل. مــؤكـدين (الــتــزامـهم اتــخـاذ
خـــطــوات لــلــمــســـاعــدة في زيــادة إمــدادات
اللـقاحات وا�ـنتجـات الطـبية األسـاسية في
الــدول الــنــامــيــة ورفع الــقــيــود ا�ــرتــبــطــة

باإلمداد والتمويل). 

الـــصــ� وروســيــا.وكــان الـــرئــيــســان أبــرز
الـغــائـبـ� عن قـمــة رؤسـاء دول وحـكـومـات
مجمـوعة الـعشرين ا�ـنعـقدة في روما. وبث
خـطابـهـما عن طـريق تـقـنيـة الـفيـديـو. وقال
بوت� (برغم قرارات مجـموعة العشرين� لن
يــكــون بــاســتــطــاعـــة كل الــدول احملــتــاجــة
احلصـول على لقـاحات ضـد كورونا)� ولفت
الى ان (ذلـك يــــعـــــود بـــــشــــكـل رئـــــيس إلى
ا�ـنـافـسـة غيـر الـعـادلـة �وحـقـيـقـة أن بعض
الـدول� والسـيـمـا دول مـجـمـوعـة الـعـشـرين�
لــيـــست مـــســـتــعـــدة لالعـــتـــراف ا�ــتـــبــادل
باللـقاحات وشـهادات التـحص�)� وتابع أن
(روسـيا كـانت أول دولـة في الـعـالم ترخص
لقاحاً مضاداً لكورونا� وهو سبوتنيك الذي
أجـيز حـتى اآلن في  70 بـلداً� والـذي يـظـهر

معياراً عالياً من السالمة). 
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ومن بك�� دعا شي جينبينغ إلى (االعتراف
ا�ــتـبـادل بـالــلـقـاحــات). ويـسـتـخــدم لـقـاحـا
سينوفاك وسينوفارم الصينيان في  70و37
بلـداً ومـنطـقة عـلى الـتوالي� من بـينـها دول
فـي أمـريــكـا الالتــيـنــيـة وأفــريـقــيـا وآســيـا.
بدوره� أكـد رئـيس الـوزراء اإليـطـالي مـاريو

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

افـادت وزارة الـصـحة � بـتـصـدر مـحـافظـتي
اربيل والسيمانية موقف اصابات كورونا �
بـتــسـجــيل نـحـو  548 حـالــة جـديــدة. واكـد
ا�وقف الـوبائـي اليـومي الذي اطـلعت عـليه
(الـــزمــــان) امـس ان (عـــدد الــــفــــحــــوصـــات
اخملـتـبـريــة الـتي اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات
مـشـتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس بـلـغت اكـثر
مـــن   16 الفا � حيث � رصـد اصابة 1046
بكورونـا في عموم احملـافظات)� واضاف ان
(اربيل والسليـمانية تصـدرتا موقف الشفاء
الـيـومي بــتـسـجـيل  788 حـالـة واالصـابـات
برصـد نحو 548)� وتابع ان (الـشـفاء الـكلي
بلغ  1861 حـالـة وبـواقع  32وفـاة جـديـدة)�
واشــار الى ان (اكـــثــر من  60 الف شــخص
تــلــقى جــرعـات الــلــقـاح ا�ــضــاد في مــراكـز
الــوزارة ا�ـنــتـشــرة بـبــغـداد واحملــافـظـات).
ودعــا الـرئـيـســان الـصـيــني شي جـيـنــبـيـنغ
والروسي فالد�ير بـوت�� أمس� خالل قمة
مـجـمـوعـة الـعشـرين � الى اعـتـراف مـتـبادل
بـالــلــقــاحـات ا�ــتــاحــة ا�ـضــادة لــكــورونـا�
والسيـما بـ� الـدول األعضـاء في اجملمـوعة
التي تضم كبرى الدول الصناعية� �ا فيها
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مـنــذ دراسـتي في مـرحـلـة االبـتـدائـيـة وحـتـى اخـر سـنـة من سـنـوات الـكـلـيـة لم احـبـذ
اجللوس في ا�ـقدمة ودائـما ما اخـتار الرحـلة ما قبـل االخير� دون تكـلف او غاية ولم

أكن وقتها أحلظ ان اكثر الناس يحبون اجللوس في ا�قدمة ويتقاتلون على ذلك !
بـعد الـتخـرج وبحـكم كـثرة اخـتالطي مع النـاس وترددي عـلى اجلـوامع واحلسـينـيات
وا�ـؤتمـرات� وجـدت ان  هنـاك شـراهـة مفـرطـة عـند الـبـعض في ان يـجلس في اخلط
االول � وما ان تطـلب منه ترك ذلك وتـخلـيته لضـيوف اخرين تـقتضي بـعض االدبيات
تـقـد�ـهم لـكبـر في الـسن او مـوقع وظـيـفي او مـركـز اجتـمـاعي �حـتى تـهـاجم وتـخلق

 فيما بينك وب� اجلالس� �خصومة قد ال تنتهي حتى مع نهاية االحتفال!
وال ادري هل هذا  الـتهافت عـلى اجللـوس في اخلط االول � هل هو مرض اجـتماعي
اخر مبـتلى به الشرقي� بـشكل عام والعراقيـ� بشكل خاص ام ماذا ? وهل ان عالم

االجتماع الوردي شخص هذا ا�رض العضال ام ماذا ? 
 امـا لـو كـنـا في سـاحـة قـتـال هل سـنـتـهـافت الى ا�ـقـدمـة ونـواجه رصـاص وسـيوف
الـــعـــدو بــصـــدورنـــا كــمـــا نـــتــهـــافت عـــلى اخلط االول فـي اجملــالس

وا�ؤتمرات ام ماذا ?
 بـكــلــمــة واحـدة �ــاذا نــحن نــفــضل ا�ــؤخـرة فـي ا�ـواقف�

وا�قدمة في اجللوس 
هـل ان للكـاميـرا والصـور سلطـان قوي جـدا بحـيث جتعـلنا

نتناسى انفسنا ونقفز على االعراف والتقاليد ام ماذا ?
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{ دبي-(أ ف ب) - قـرّرت اإلمـارات مسـاء الـسبت
سحب دبـلـوماسـيهـا من لبـنان� وذلك "تـضامـنا" مع
الـسـعـوديـة عـلى خـلـفـيـة تـصـريـحـات لـوزيـر لبـنـاني
بـشــأن حـرب الــيـمن حــيث تــقـود الــريـاض حتــالـفـا
عسـكريـا� ما يـشكل احدى اكـبر االزمـات ب� الـبلد
الــغــارق في مــصــاعـب اقــتــصــاديــة ودول اخلــلــيج
الثـرية.وكانت الـسعوديـة استدعت اجلـمعة سـفيرها
لـدى بـيـروت وطـلـبت من الـسـفـيـر الـلـبـنـانـي مـغادرة
الريـاض وقـرّرت وقف كل الواردات الـلبـنـانيـة إليـها
بـسـبب تـصـريــحـات وزيـر اإلعالم جـورج قـرداحي.
وقرّرت البحرين القيام با�ثل ثم حلقت بهما الكويت
السـبت قبل أن تقرّر اإلمارات سحب دبـلوماسييها.

ÍœUB²�√ l{Ë

وتـضع هــذه الـتـطــورات الـدبــلـومـاســيـة ا�ـتــسـارعـة
احلكـومة الـلبـنانـية حتت مـزيد من الـضغوط في ظل
تــردي الــوضع االقــتــصــادي واالنــهــيـار فـي ســعـر
صـرف الــعـمـلـة احملـلــيـة وقـلّـة احملــروقـات� وتـعـرقل
خـطــطــهـا لــلـحــصـول عــلى دعم مــالي من اخلــلـيج.
وقــالت وزارة اخلـارجــيـة اإلمـاراتــيـة في بــيـان عـلى
موقـعها "أعـلنت دولة اإلمـارات سحب دبلـوماسيـيها
من اجلمـهورية الـلبنانـية"� مضـيفة انـها قررت كذلك
"منع ا�ـواطن� من السفر إلى جمهورية لبنان".ونقل
البـيان عن وزير الـدولة خلـيفة شـاه� ا�رر أن قرار
سـحب الـدبــلـومـاسـيـ� "جــاء تـضـامـنــاً مع ا�ـمـلـكـة
الـعـربـيــة الـسـعـوديـة الــشـقـيـقـة في ظـل الـنـهج غـيـر
ا�ـقـبـول من قـبل بـعض ا�ـسـؤولـ� اللـبـنـانـيـ� جتاه

ا�ـمــلـكـة".وأشـار ا�ـرر إلى "اســتـمـراريـة الـعـمل في
القـسم القنصلي ومـركز التأشيـرات في بعثة الدولة
لـدى بـيـروت خالل الـفـتـرة احلـالـيـة".وكـان قـرداحي
اعتـبر في مقابلة تلفـزيونية بثت االثن� وأجريت قبل
تـولـيـه حـقـيــبـة اإلعالم في احلــكـومـة الــلـبـنــانـيـة في
أيلـول/سـبتـمبـر� أنّ ا�ـتمـردين احلوثـيـ� ا�دعـوم�
من إيـران "يدافـعـون عن أنـفسـهم.. في وجه اعـتداء
خـارجي" من الـسعـوديـة واإلمـارات.ويـدور نزاع في
2015 حتـالف الــيـمن بـ� حـكــومـة يـسـانــدهـا مـنـذ 
عــســكــري بــقــيـــادة الــســعــوديــة ويــضم الــبــحــرين
واإلمــارات ودوال أخـــرى� وا�ـــتــمـــردين احلـــوثـــيــ�
ا�دعـومـ� من إيـران الذين يـسـيـطرون عـلى مـناطق
واســعــة في شــمـــال الــبالد وغــربــهـــا وكــذلك عــلى
الـعاصمة صـنعاء منــــذ  2014. وأسـفر النزاع عن
مـقــتل عـشـرات آالف األشـخـاص� بــيـنـهم كـثـيـر من
ا�دنـيـ�� وفق منـظمـات إنـسانـية عـدة. وأكدت األ�
ا�تـحدة مرارا أن الـيمن يـشهد أسـوأ أزمة إنسـانية
في الـعـالم حــالـيـا� فــيـمـا تــتـهم مـنــظـمـات حــقـوقـيـة
أطــراف الـنــزاع كـافــة بـارتــكـاب "جــرائم حـرب".في
بيـروت� اجتمعـت خلية األزمـة الوزارية التي شـكلها
رئـيس الوزراء جنيب مـيقاتي ا�ـوجود في غالسكو�
وشـارك الــقـائم بـأعــمـال الـســفـارة األمـيــركـيـة لـدى
بيـروت ريتشارد مايكل في جزء من االجتماع.وأفاد
وزير الـتربـية عـبـاس احللـبي لصـحافـي� عـلى االثر
"نقول ان ا�عاجلة قائمة وأملنا كبير باننا سنتوصل
فـي وقت قـصــيـر الـى اسـتــدراك هـذا االمــر واعـادة

فتح صفحة جديدة".
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سـأل سـائل ماهـو أول عـمل تـقـوم به عـند الـصـبـاح � أجاب أحـاول تـقـبل نـفسي و
تقـبل اآلخرين � علـقت في رأسي هذه العـبارة طويالً ر�ـا الكثـير منـا يفعل ذلك ..
في عـا�ـنا ا�ـكبـوت و ا�ـضطـرب هـذا � عالم تـأزم فـيه األنسـان وعجـز عن تـواصله
احلـقـيـقي وفـقـد الـقـدرة فـيـه عـلى الـتـقـبل والـتـكـيف بـسـبب الـكـراهـيـة والـفـوضى �
واخلـوف وعدم تـقبل اآلخـر �باالضـافة الى خـواء ا�شـاعر و بـرد التـقنـيات ا�ـفعـمة

بالشفقة و الرثاء .
الفراغ بـأبعاده األربـعة.ليس لـدينا مـا نقوله فـحوارنا الـيوم أشبه �ـونولوج داخلي
�ل الربط فـيه � نـتـحـدث عن أنفـسـنـا كـثـيـراً دون األصغـاء لألخـر أو األلـتـفـات �ا
يريده ر�ـا ألننا نـعيش مـواقف شبيـه با�وت في فـراغهاوتـكرارهـاُ� أصبحت الـلغة
عقـيمة � ماعـادت األصوات و احلروف تعـبر عن التواصل والـتآلف  أو قادرة على
الـتعبـير � الكـثير مـنا يثـورعندمـا يجد رأيـاً مخالـفاً لرأيه وكـأنه  في حالة إسـتنفار
وتأهب مسـتمر للـدفاع عن ما يؤمن � ويـعتقد ويـدعي � الكثيـر منا يخـشى التعامل
مع اآلخرين ألننـا نخاف نواياهم �فالقلوب مُستنفذة ح� يبدو العالم كمسرح كبير

يجمع كل ا�تناقضات و األساطير والدعابة السوداء و حتى اخلرافات .
واحلـياة عـبـارة عن نـوايا و ظـنون لـيس أمـام األنـسان فـينـا اال أن يـكون كـسـيزيف
ال�ل من تكرار مـا يفعله � او كبطلة صموئيل بيكت في مسرحيته الشهيرة (األيام
السعيدة ) التي تتحدث عن سعادتها ا�زعومة � ومطمورة في باطن االرض أليجاد
مـبرر لـلـحيـاة � أو كالـبـطل ا�صـاب بـالرصـاص لكـنه يـبرر مـوته انه "مـجرد ضـربة
شـمس أدت لى الوفـاة" � في ظل هـذه ا�عـطيـات هنـاك جقـيـقة  مـهمـة عنـدما تـكون
الـقيم مـتغـيرات يبـقى ا�بـداً ثابت دائـماً و عـندما يـختل تـوازنه � هنـا يبـدأ الصراع
بـ� مايـريد األنـسان ومـايريـده ألخرون ومـايريـده القـدر ألنه حكـاء عظيـم له الكـلمة
الـفـصل � اليتـحـقق الـتـوازن اال بـالوعي واسـتـعـادة الـروح وأحيـاء الـقـلب واحـترام

الزمن و التحرر من اي تعلق  و تقبل اآلخر أو ا�ُختلف .
ليس بـالضرورة أن نـكون عـلى رأي واحد �احملـبة احلقـيقـية أن نـسمح لـكل انسان
أن يـعيش حـياته و نـتقـبله كـما هـو وأن نتـقبل أنـفسـنا كـما نحن  
فلـيس هنـاك أجمل من وجـودنا كمـبرر لـلحـياة � أن أجمل
عـبـارة سـمـعـتـهـا هي " ثالثـة أشـيـاء وصـفـهـا الـله تـعـالى
بـاجلـمـال صـبـر جـمـيل و هـجـر جـمـيل و صـفح جـمـيل �
فــأصــبـر دون شــكــوى وأهــجــر دون أذى و أصـفح دون
عـتـاب "أو كـمـا قـال الـشـعـراء قـد�ـاً اليـحـمل احلـقـد من

تعلو به الرُتبُ".

عـملـية إعـادة الـعد الـيدوي لـعـدد من احملطـات ا�ـطعـون في نـتائـجهـا والـتي بدأتـها
ا�فـوضـية ا�ـستـقـلة لالنـتـخابـات في مـحافـظـة نيـنوى وسـتـشمل مـحـافظـات أخرى
خالل األيـام القـادمـة  بالـتـأكيـد سـوف لن تغـيـر كثـيـراً من نتـائج االنـتخـابـات  لكن
الـسؤال ا�ـهم هـنا سـتنـهي عـملـيـة العـد الـيدوي لـعـدد من احملطـات األزمـة احلالـية
التي أثارتـها األحزاب والكتل ا�عترضة على نـتائج االنتخابات ? وهل ستقتنع هذه
الـكـتل واألحـزاب �ـا سـتـسـفـر عـنـها عـمـلـيـة الـفـرز والـعـد الـيـدوي الـتي سـتـجري
بحـضور ا�رشـح� ا�ـعتـرض� وا�ـراقبـ� ووسائل اإلعالم  ?  ان قـرار ا�فـوضية
هذا بإعـادة العد اليـدوي لعدد من احملطات ال اعـتقد انه سيـحل األزمة التي أثيرت
بعد إعالن نـتائج االنتخابـات وال سيرضي الكتل والكـيانات ا�عتـرضة على النتائج
والـتي جلـأت الى الـتظـاهـر ومن ثم االعـتـصـام بـسبـب ما اعـتـبـرته سـرقـة ألصوات
ناخبـيها  وبـالتأكـيد ان إعادة الـعد اليـدوي  لعدد  من احملـطات سوف ال يـنتج عنه
تغيـيرات كبيرة في مقاعد الـكتل ا�عترضة على نتـائج االنتخابات وحتى لو أضيف
مقعـد أو مقعدين للكتل واألحزاب ا�عترضة فان ذلك ال يرضي هذه الكتل وال يحل
األزمة التي تـتفاقم يومـا بعد يوم الن الـكتل اخلاسرة وا�ـعترضة تـطالب بل وتصر
على  إعـادة العد الـيدوي جلـميع احملطـات وفي جمـيع احملافظـات وهذا مـا ترفضه
ا�ـفوضيـة وتعتـبره تدخـالً في عملـها وخرقـا لقانـونها ولـقانون االنـتخابـات وسابقة
خطيـرة تهدد الـعملـية السـياسيـة  وقرارا خطيـراً مثل هـذا من اختصـاص احملكمة
االحتادية حـصراً إذا ثبت للمحكـمة وجود خروقات كبيرة وعـمليات تزوير واضحة
في االنتخـابات التي أثنى عليها كل ا�راقب� الدولي� ومراقبي األ� ا�تحدة الذين
ذكــروا في تـقـاريـرهم عـدم وجـود عـمـلـيــات خـرق وتـزويـر في االنـتـخـابـات بل عـلى
العكس أكدوا عـلى انسيابية العملـية االنتخابية  وشفافـيتها وأشادوا بها  وبجهود
ا�فـوضية ا�ـستقـلة لالنتـخابات  ,ثم إذا كانت الـكتل الـسياسـية تـريد العـد اليدوي
�اذا وافـقت على قـانون االنـتخابـات ? و�اذا � � صـرف مالي� الـدوالرات لشراء
أجهزة الـتصويت االلـكترونـية ومالي� أخـرى للتـدريب عليـها وللـتعاقد عـلى أجهزة
الفحص ? وفي ضـوء هذه الـتداعيـات والتصـعيد ا�ـستمـر من قبل الكـتل اخلاسرة
مـا هـو احلـل إذن ? احلل يـكـمن في الـرجـوع الى الـعـقل أوالً ومن ثم الـرجـوع الى
الـوسائل واألطـر القـانونـية والـدسـتوريـة واستـنفـاذها �ـعاجلـة هذه األزمـة ثانـياً مع
تدخل ذوي احلل وا�ـقبولية لدى اجلـميع من السياسـي� ومن رموز ونخب اجملتمع
العراقـي واكاد�ييه  ومـثقفيه من رجـال الدين من مخـتلف األديان لتـقريب وجهات
الـنـظـر وتـغـلـيب مـصـلـحـة الــوطن والـشـعب عـلى ا�ـصـالح  الـشـخـصـيـة واحلـزبـيـة
الضيـقة وحل األزمـة  توافقـيا كمـا كانت حتل كل األزمـات السيـاسية سـابقاً  دون
تعـريض األمن والسلـم اجملتمـعي للـخطر ودون جـر البالد والـعبـاد الى نزاعات  ال
حتمد عـقباها وال �كن ان يتحـملها شعب العراق الـذي حتمل كثيراً خالل السن�
ا�ـاضيـة من مـاسي وكـوارث وفـساد ومـحـاصـصـة مقـيـتـة وسرقـات كـبـرى ألمواله
وصـراع سـياسي وطـائـفي وحروب وفـقـر وأمراض كـلـفت شـعبـنـا وبالدنا خـسـائر
كبيـرة جداً وليس بإمكانهـما حتمل خسائر أخرى ومـآسي مضافة  وبغير ذلك فال
مـخرج لالزمـة إذا بـقيت الـكـتل ا�عـتـرضة مـصـرة على مـوقـفهـا �ـا يتـطـلب تدخل
رئـيس اجلمـهـورية  بـصفـته حامي الـدستـور أو تدخل احملـكمـة االحتاديـة التي لـها
صالحيـة التدخل في مـثل هذه األزمـات وقراراتـها تـكون ملـزمة لـلجـميع ويجب ان
تتخـذ مثل هذه اخلطـوات سريعا وقبل ان تـتطور األحداث وتـتفاقم األمور وقبل ان
تـتدخل قـوى إقـليـمـية ودولـيـة في هذا الـشـأن الداخـلي �ـا يعـرض سـيادة الـعراق

وأمن شعبه للخطر .
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زيـنب عـطـيـو ربـيع اخلـمـساني�
تـقـديـراً حلـصــولـهـا عـلى مـعـدل
عــــال فـي االمـــتــــحــــان الـــوزاري
لـلسـنة الـداسـية ا�ـاضيـة� وكان

ا�ــتـحف الــذي يــديـره الــنــجـاح
حمدي عـفتان� قـد كرم في العام
الـدراسي 2019-2020� طـالــبـاً
مـتـفــوقـاً من مـحــافـظـة ذي قـار.
وقـالت رسـالة تـلـقـتهـا (الـزمان)
أمـس (ان اخلـمــســاني حــصـلت
على مـعدل 99,17 في الـدراسة
االعـــــــداديـــــــة وهـي من أســـــــرة
فالحية� واضـاف عفتـان ((وقفة
افـتخـار نـقـفـهـا احـتـرامـا لـفـتاة
انـــطـــلـــقت مـن حـــيـــاة الـــقـــريــة
الـعـفـويـة الـبـسـيـطـة في مـديـنـة
قـلــعـة سـكــر  إلى عـالم الــتـفـوق
واجملـد لـتـحـجـز لـهـا مـقـعـدا في

الكليات الطبية ا�تقدمة .
زيـــــنـب من بـــــيـت احلـــــيـــــطــــان
ا�ـــتـــواضـع � وتـــنـــور الـــطــ� �
والــطـريق غــيــر ا�ـعــبــد وعـيش

الكفاف .
زيــنب بــنت الــفالح  والــكــاسب
والـــبـــاحث عن لـــقــمـــة الـــعــيش
احلالل إسـمـه عـطــيــو  مـصــغـر
عطاء �  ولكن الواقع عكس ذلك

تماما 
 هـذا الــرجل في الـعــطـاء كــبـيـر
جـدا �  بـداية كل مـوسم دراسي
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اكد وزيـر النـقل ناصر حـس� الـشبلي
عـدم وجـود اي تعـاقـد جديـد او إحـالة
أيـة مــشـاريع اســتـثـمــاريـة في مــيـنـاء
الفـاو الكـبير�  مشـيرا الى ان الـقانون
اليـســمح حلـكــومـة تــصـريـف االعـمـال

ابرام تعاقدات في الوقت الراهن. 
واوضح الـشـبـلي في تـصـريح تـابـعته
(الـزمـان) امس أن (ا�ـسـتـقـبل الـقـريب
ســـيــشـــهـــد عــرض مـــشــاريـع كــثـــيــرة
لالستثمار وفق تـوجيه األمانة العامة
جملــــــلس الــــــوزراء)�  واشــــــار الى ان
(الـقـانـون ال يـسمح حلـكـومـة تـصريف
األعـمـال إبــرام الـتـعــاقـدات في الـوقت
الراهن)�  وتابع (أطمئن اجلميع بعدم
وجــود تـوجـه لـدى الــوزارة حـتى اآلن
بــتـوقــيع عـقــد أو احـالــة مــشـاريع في
مـينـاء الفـاو�  كـما نـنفي مـا � تداوله
عـــلى مــواقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
بــشـأن وجــود تـاوجه بــعــرض مـيــنـاء
الـفـاو لالسـتـثـمـار)�  ومـضى الـشـبـلي
الـى الــقــول (لـــيــست هــنـــاك مــشــاريع
محـالة حـاليا�  سـوى العـقد ا�وقع مع
شـــركــة دايــو الــكــوريـــة الــذي يــشــمل
ا�ـشــاريع اخلـمـسـة لــلـبـنى الــتـحـتـيـة
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وا�ـتــمـثــلـة بـالــنـفق الــرابط بـ� خـور
الزبير وا�يناء ا�ذكور إضافة للطريق
ا�ــــؤدي الــــيه�  فــــضال عن األرصــــفـــة
اخلــمــســة والــقــنــاة ا�ــؤديــة لــلــقــنـاة
ا�الحــيـة وحــوض االرســاء).  مــؤكـدا

(ليس من صالحيتنا التعاقد على مثل
هـــكـــذا مــشـــاريع فـي الــوقـت الــراهن�
ولـكن في ا�ـسـتـقــبل الـقـريب وعـنـدمـا
يـكـتـمل ا�ـيـنـاء � لـديـنـا خـطط ثـانـوية
اخـرى�  تــتــعـلـق بــنــحـو 85 رصـيــفـا
ومـديـنـة سـياحـيـة و صـناعـيـة ومـطار
ومــشـاريـع أخـرى كــثــيــرة�  وبــحـسب
توجـيه االمانة الـعامة فـإننا سـنتوجه
الى االسـتـثـمـار إن وجـدنـا اسـتـثـمـارا
في هذه ا�شاريع�  وفي حال لم ينجح
ا�ـوضوع االسـتـثـمار�  فـهنـاك الـعـديد
من الــشــركـــات عــرضت عــلى الــوزارة
الـتشـغـيل ا�شـترك�  كـمـا في ميـناء ام

قصر). 
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وكــانت الــوزارة قـد نــفت ا�ــعــلــومـات
الــتي تـنــاقــلـتــهـا مــواقـــــع الــتـواصل

بشأن ا�يناء . 
وقالت في بيان ان (ا�ـشاريع اخلمسة
لــلـبـنى الــتـحـتـيـة وا�ــتـمـثـلــة بـالـنـفق
الــرابط بــ� خـــور الــزبــيـــر وا�ــيــنــاء
إضافـة للـطريق ا�ـؤدي اليه فضال عن
االرصــفــة اخلــمـســة والــقــنــاة ا�ـؤدي
للقـناة ا�الحيـة وحوض االرساء التي
� الـتــوقـيع عـلــيـهـا و خـصــصت لـهـا

ا�ـبـالغ لـلـتـنـفـيـذ من مـوازنـة الـعـامـ�
ا�ــاضي واجلــاري � هي مــتــابــعــة من
قـــبل الـــوزارة عـــبـــر شـــاشــات لـــلـــبث

ا�ــــبـــاشــــر من مــــوقـع الـــعــــمل
وا�ــوجـودة في مــكـتب
الـــوزيـــر واألمـــانـــة
العامة للمجلس

والبر�ان).
واضـــــــــــــــــاف
الـبــيـان (امـا
إكــــــــــمــــــــــال
مــــــــشـــــــروع
الفاو الـكبير
� فــقــد وردنــا
كـتـاب األمـانـة
العـامـة جمللس
الـــوزراء يــــطـــلب

مـــنــــا الــــذهـــاب الى
االســـتـــثـــمـــار ونـــحن لم

نبـدأ باي اجـراءات بهـذا الصدد �
حـيث سـنـشـرع العـمل به الـعـام ا�ـقبل
إلعالن بــاقي اخملــطــطــات األســاســيــة
لــلـمــيــنــاء اســتــنــادا الى الــتــصـامــيم
األسـاسيـة للـشركـة ا�صـممـة تكـنيـتال
اإليـــطـــالـــيــة)�  وتـــابـع ان (ا�ـــذكــرات  ناصر حس� الشبلي

غالف الكتاب

الــكــهــربــائي عن ا�ــضــخــات غــيــر
اجملــازة وعـدم تــشــغـيل اخملــضـات
اجملـازة وااللـتـزام بنـظـام ا�ـراشـنة
لــــتــــحــــقـــــيق عــــدالــــة فـي تــــوزيع
احلــصص ا�ــائـــيــة). فــيــمــا اطــلع
اخلـفـاجي� عـلى اخلـدمـات الـطـبـية
لـلمـرضى ا�ـراجعـ� في مـستـشفي
سـوق الشـيوخ الـعـام وبنت الـهدى
لـلـوالدة. وقــال اخلـفـاجي في بـيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (تــهـدف
لالطالع عـــلى مـــســـتــوى اخلـــدمــة
ا�ــــقــــدمـــة فـي ا�ــــســـتــــشــــفــــيـــات

واســـتــعـــدادات اقـــســام الـــطــوار�
وجـــاهــزيـــتــهــا� وكـــذلك مــنـــاقــشــة
ا�ــعـــوقــات الـــتي تــواجـه ا�الكــات
الــطــبــيــة وتــلـبــيــة احــتــيــاجـاتــهم
الــــــــضــــــــروريــــــــة). كــــــــمـــــــــا وجه
اخلــفــاجي,الـــقــسم الــقـــانــوني في
ديــوان احملــافــظـــة بــإقــامــة دعــوى
قــضـائـيـة ضـد احــد ا�ـعـتـدين عـلى
مــوظــفــة حــكــومــيــة اثــنــاء ادائــهـا
واجـبـهـا الـوظـيـفي.وقـال اخلـفاجي
ان (هــذا الـتــصـرف ا�ــتـهــور وغـيـر
الــــقــــانــــونـي والال اخـالقي ال �ت
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بــحث مـحــافظ ذي قـار احــمـد غـني
اخلـفـاجي مع وزيـر ا�ـوارد ا�ـائـية
مـــهـــدي رشـــيــــد احلـــمـــداني � حل
مــشــكــلــة مــيــاه شط ال ابــراهــيم .
وقــال اخلــفـاجـي في بــيــان تــلـقــته
(الـزمــان) امس انه (بـحث مــشـكـلـة
ا�ـــــــيـــــــاه في شـط ال ابـــــــراهـــــــيم
بالناصرية مع احلـمداني وامكانية
ايـجــاد احلــلـول لــهــا بـشــكل آني)�
واشــــار الـى ان (الــــوزارة اوعــــزت
بنصب مـضخات مـائية لـدفع ا�ياه
نـــحـــو شط ال ابـــراهـــيـم كـــإجــراء
مــؤقـت عــلى ان تـــتــبــعـــهــا حــلــول
دائمـية النـهاء هذه ا�ـشكـلة). وكان
العشـرات من اهالي سيـد دخيل قد
تـظــاهــروا امــام ديــوان احملــافــظـة
بسبب شح ا�ياه التي يعاني منها

القضاء. 
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واكــد ا�ـــتــظــاهــريـن ان (الــقــضــاء
يعـاني من شح ا�ـياه مـنذ أكـثر من
شـــــهـــــر من دون حـــــلــــول  ,بـــــرغم
اســتــمــرار ا�ـطــالــبــات  لــلــجــهـات
ا�ــعــنـيــة  �ــا تــســبـبـت �ـشــاكل
كبيـرة � التي انـعكست عـلى مجمل
مــنـاحي احلـيـاة والــعـيش الـيـومي
عـــلى ســـكـــان ا�ـــديـــنـــة والـــريف �
والسـيـمـا ان االغلـبـيـة تعـتـمـد على
الـزراعـة). بـدورهـا � اكـدت مـديـريـة
ا�ــوارد ا�ـــائــيـــة احملــافـــظــة � رفع
جتــاوزات عــلى االنــهــر واجلــداول
في نـاحـيـتي اور والنـصـر لـضـمان
وصـــول احلـــصـــة ا�ـــائـــيــة لـــتـــلك

ا�ـناطـق.وذكر مـديـر ا�ـوارد غزاون
الـــســـهالني فـي تــصـــريح امس ان
(حمـلة رفع الـتجاوز شـملت نـاحية
اور اذ � غــــلـق عــــشــــرة مــــنــــافـــذ
مــتـجـاوزة عــلى احلـصص ا�ــائـيـة
ورفع خـمس مضـخـات غيـر مـجازة
واقـــامـــة دعـــاوى قــضـــائـــيـــة ضــد
ا�تجاوزين)� مشيرا الى ان (شعبة
ا�ـوارد ا�ـائــيـة في الـنـصـر ,نـفـذت
حملة �ـاثلة على جدول الـنعومية
االروائـي وبـــــاســـــنــــــاد من قـــــوات
الــــشــــرطـــة ,اذ � قــــطع الــــتــــيـــار

لـقــيم وتــربــيــة ابــنــاء ذي قـار� ولن
تتـوانى ادارة احملافـظة في مـتابـعة
اجلـاني وتــقـد�ه لــلـقــضـاء لــيـنـال
جــزائه الــعـادل)� مــؤكــدا (سـنالحق
قانونيا اي شـخص يقوم �ثل هذه
االفــعـال ا�ـشـيــنـة). واوعـز احملـافظ
في وقت ســابق ,بــتــشــكـــيل جلــنــة
مـشـتركـة تـنظـم عمل تـقـد� االجراء
الـــيـــومــــيـــ� عــــلى مـــبــــادرة قـــطع
االراضي .وقال ان (الـلجـنة بـرئاسة
رئـيس الوحـدة االداريـة � وعضـوية
ثالثـة موظـفـ� من ذوي اخلـبرة في
الـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة واالداريــة
واحملـــاســـبـــة� ويــــهـــدف عـــمـــلـــهـــا
الـتــنـســيق مع نـقــابـة الــعـمــال لـكل
مـــــؤســــســـــة�الكـــــمـــــال االجــــراءات
االصولية وتطبيق الشروط وحسب
الــضـوابـط الـقــانـونــيـة واالداريـة  �
تــمـهــديـا لــشــمـول هــذه الــشـريــحـة

�بادرة توزيع االراضي). 
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وكــشـفـت حـكــومـة ذي قــار عن قـرب
ا�ــــبــــاشــــرة بــــانــــشــــاء ا�ــــديــــنــــة
االبـراهيـميـة. وقـال معـاون احملافظ
لشـؤون التـخطـيط غسـان اخلفاجي
في تــصــريح امـس  انه (� حتــديـد
مـوقــعـا من بـ� ثـالثـة مـواقع جـرى
اخـتـيـارهــا مـسـبـقــا� واسـتـحـصـال
جـمـيع ا�ـوافـقـات اخلـاصـة بـانـشاء
ا�ـديــنــة االبــراهـيــمــيـة ,وان االيـام
ا�ـقبـلـة ستـشهـد الـعمل عـلى تـنفـيذ
هــذا ا�ـــشــروع)� واشــار الى ان (�
اخـتـيـار ا�ـوقع في اجلـانب االيـسـر
�ــدخـل الـنــاصــريــة� � حــيث � رفع

ا�ـوقع الـى االمـانـة الـعـامـة جملـلس
الــوزراء الــتي من جــانــبــهــا كـلــفت
مـــكــتـــبــاً اســتـــشــاريــاً مـــكــونــاً من
اكـــاد�ــــ� مـن جـــامــــعــــة بــــغـــداد
متخصص� بتصميم ا�دن)� وتابع
ان (هـنـاك مـتـبـرعـ� احدهـم عراقي
مغتـرب النشاء كـنيسـة ومسجد في
ا�ـــديـــنـــة االبــراهـــيـــمـــيــة). وقـــطع
الــعــشــرات من اصــحــاب مــركــبـات
احلــــــمل ,الــــطـــــريق الـــــرابط بــــ�
مـــحـــافـــظـــتي ذي قـــار والـــبـــصــرة
لـلـمـطالـبـة بـإلـغاء فـحص الـسـونار
ويكـون الدخـول على الـهويـة .وذكر
شــهـــود عــيـــان ان (الــعـــشــرات من
اصــحـاب عــجـالت احلــمل قــطــعـوا
الطريق الرئيس الرابط ب� ذي قار
والـبـصـرة لـغـرض اسـتـثـنـائـهم من
الــــفــــحص االمـــــني عــــنــــد نــــقــــاط
الــــــتــــــفــــــتـــــيـش)� واضــــــافـــــوا ان
(ا�ــتـــظــاهـــرين طــالــبـــوا بــاصــدار
بـــاجــات دخـــول خــاصـــة لــســـكــنــة
احملــافـظــة بــهــدف مــنع تــعــرضـهم
الشــعـة اجلـهــاز اخلـطــرة الكـثـر من
مـرة خالل الــيـوم الـواحـد). وكـشف
مـــصـــدر امـــني في احملـــافـــظـــة عن
شــجــار بــ� افـــراد عــشــيــرتــ� في
ناحـية كـرمة بـني سعـيد � اسـتخدم
فـيه االسـلحـة الـنـارية � �ـا تـسبب
بــجــرح  ثـالثــة من ا�ـــشــاركــ� به.
وذكـر ا�ـصدر فـي تصـريح امس ان
(شـجــاراً وقع بـ� افـراد عـشـيـرتـ�
عـلى قـطـعـة ارضٍ داخل الـنـاحـيـة �
�ــا نـتج عـنه اسـتــخـدام االسـلـحـة

النارية � وجرح ثالثة افراد).
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ا�ــــوقــــعــــة مع دولــــة اإلمـــارات �  هي
مــذكـرات تــفــاهم ولـيــست اتــفـاقــيـات�
ونـأمل مـن خاللـهــا الـتــعـاون وتــبـادل
اخلـــبـــرات بـــ� مـــوانئ دبـي وابــو
ظـبـي وا�ـوانئ الــعــراقــيـة
فـي مـواضــيع األتــمــتـة
واالدارة �  ونـــــــــحن
نـعــلم أن اإلمـارات
لهـا باع طويل في
هـــــــذا اجملـــــــال)�
واشـــــــــار الى ان
(الـــوزارة وقــعت
اتفاقيـات بحرية
مع ا�ــــــمـــــلـــــكـــــة
الـــــــعــــــــربــــــــيـــــــة
الـســعــوديــة بــعـد
اســــــــتـــــــحـــــــصـــــــال
ا�وافقات الـرسمية من
اجلـهـات اخملـتـصـة � وكذلك
نـحن بصـدد توقـيع اتفـاقيـة بحـرية
مع دولـة قـطر يـتم من خاللـهـا تسـيـير
رحالت بـــ� الـــبـــلـــديـن الـــشـــقـــيـــقــ�
والـتـعــاون في مـجـال ادامــة الـبـواخـر
وكــــذلك مـــنـح اإلجـــازات الــــبـــحــــريـــة

للطواقم البحرية). 
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يـتـعـلـق بـاالنـسـحــاب االمـريـكي من
افـغــانـســتـان ومـؤثــراته الـداخــلـيـة
واخلارجية� وابعاد حتوالت ا�شهد
عـلى الـتـمـوضع الـعسـكـري لـلـقوات
االمـريـكـيـة فـي افريـقـيـا وا�ـتـوسط�
الـتـحوطـات الـصيـنـية فـيـما يـتـعلق
بـطريـقةاحلـريـر� والتـجارة الـعا�ـية

عبر اذربيجان وارمينيا وروسيا.
وكـشف عـلـو عن نـيـته اطـالق كـتاب
جـديــد بـعــنـوان (االرهــاب االسـمـر)
الـذي يـعـالج االمـتـداد الداعـشي في
الـقــارة االفـريــقـيــة وخـصــوصـاً في
نـيـجـيـريـا ومـالي والـدور االمـريـكي
الـــتــالي الـــذي يـــحل مــحـل ا�ــوقف
الفرنـسي في ا�يدان� وتـناول كتاب
(اسـرار دولــة اخلالفــة الــداعـشــيـة)
الـــذي يــقع في نــحــو 192صــفــحــة
والــصـــادر عن دار آمـــنــة لـــلــنـــشــر
والــــتـــوزيـع في االردن� مــــفــــاهــــيم

االمـــارة واخلالفـــة والـــدولـــة
وفــلــســفــة الــفــكــر الــســلــفي
اجلـهـادي وظـهـور الـسـلـفـية
في العراق وا�اط تياراتها
واعالن دولــتـــهـــا في ا�ــدن
احملـــــتــــلــــة واالجـــــتــــيــــاح
وماتـرتب علـيه من مواقف
وهـــيـــاكل ومـــقــاربـــات ثم
سـقوط الـدولـة الداعـشـية
ونهـاية التـمكـ� والعودة
الى الـــنـــهـــايـــة وجـــهــود

داعـش في اعـــادة تــــنـــظـــيـم قـــواته
وصفـوفه عبـر االحتمـاء بالـصحراء
وا�اط القتـال واالتصاالت وقدرات

االستجابة.
وقـال عـلـو في اجلـلــسـة انه اعـتـمـد
ا�ــــــنـــــهـج الــــــوصــــــفي فـي جــــــمع
ا�ــعـــلــومــات وحتــري الـتــحــلـيالت
واحلــــقـــــائق والــــبـــــيــــانــــات� وانه

اخــــــــضع جــمـــيع مــعــلــومـــــــــاته
للدراسة الـدقيــــــقة. كـما اعتــــــــمد
ا�ـــــنـــــهج الـــــتـــــاريــــخـي ا�ـــــقــــارن
الســتـخالص قــوانــ� عـامــة بــشـأن
الظاهرة الداعشية وما �اثلها عبر

التاريخ.
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قـدم اللـواء الركن ا�ـتـقاعـد الدكـتور
عـــمــاد عـــلــو إلى (الـــزمــان) كـــتــابه
اجلــــديــــد (أســــرار دولــــة اخلالفــــة
الـــداعــــشـــيــــة من الـــبــــغـــدادي الى

قرداعش).
وحــضـر عــلــو الى مـبــنى اجلــريـدة
مـقـدمـاً نـسـخـة من مـؤلـفه الـسادس
في ســـــــلـــــــســــــلـــــــة اعـــــــمــــــالـه في
االســتــراتــيـجــيــة الــبـحــريــة وقـوى
التحالف الـغربي ومعسـكرات الفكر

السلفي اجلهادي.
وشــكــر رئـــيس الــتــحــريــر� ا�ــؤلف
مـــتــمـــنـــيــاً له دوام االبـــداع ووفــرة
االنتا�� مشيداً بـاسهاماته العديدة
وا�ـتــنـوعــة عـبــر وسـائل االتــصـال
اجلــــمـــاهـــيــــري. وجـــرت خالل ذلك
مراجعـة عامة لالوضـاع في العراق
ودول اجلـوار والـعـالم والسـيـمـا ما

بنت الناصريه الفالحه اجملاهد للحصول على الدرجات العلميه ا�تفوق زينب عطيوي سوف
يشملها تكر� إدارة متحف الشهيد أحمد عفتان للتراث
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نـفـذت شـعـبة الـرقـابـة الـصـحـية في
قـطــاع قــضــاء ا�ــشـخــاب لــلــرعــايـة
الــصـحـيــة األولـيــة � واالشـتـراك مع
مكتب اآلمن الوطني  � حملة صحية
�ــتـابــعـة أسـواق ا�ــواد الـغــذائـيـة �
والـتأكـد من سالمـتـها وصـالحيـتـها
لالســتـــهالك الـــبــشـــري � وتـــوجــيه
أصــــحـــاب احملـالت عـــلـى االلـــتـــزام
بــــاإلجــــراءات الـــصــــحــــيــــة � وحث
العـاملـ� على أخـذ اللـقاحـات وعدم
تشغيل من اليجلب بطاقة التلقيح  .
واوضح مـديـر الــقـطـاع الـصـيـدالني
نــهـــيل احملـــنــا في لـه أن (احلــمـــلــة
أســـفــرت عـن الـــعـــثــور عـــلـى مــواد
غذائـية مـختـلفـة االنواع وا�ـناشيء
مـــنـــتـــهـــيـــة الـــصالحـــيـــة � فـــتـــمت

مصادرتها واتالفها أصولياً).
وأشار احملنـا الى (أخذ تـعهدات من
أصـحـاب احملالت عــلى عـدم أقـتـنـاء
مــواد مــنــتــهــيــة الــصالحــيــة � واال
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فسوف يـتم فرض الـغرامات واغالق
احملـالت اخملــــــــالـــــــــفـــــــــة) .وعن دار
ا�ــنـهـجــيـة لـلــنـشـر والــتـوزيع صـدر
للتـدريسيـة في كلـية التـربية لـلبنات
بــجــامـــعــة الــكــوفـــة حــوراء مــهــدي
الــهـرمـوش كــتـاب جـديــد من الـقـطع
الكبير بـعنوان (الداللة ا�ـعجمية في
ا�ـعــجــمـات الــتـعــلــيـمــيــة في ضـوء

الدراسات اللسانية) . 
وقالت الـهـرموش ان (الـكـتاب أسس
لــنـــظــريـــة الــداللــة ا�ـــعــجــمـــيــة في
ا�ــعــجــمــات الــطالبــيــة � وتــنــاولت
الباحثـة بعض ا�عجـمات التعـليمية
القد�ـة واحلديثـة ووصفتـها وصفاً
منـهجيـاً � وكان هـدفهـا وضع قاعدة
بـيـانـات لـتـالـيف ا�ـعـجم الـتـعـلـيـمي
مــسـتــقــبالً والـتــعـرف عــلى ا�ـنــاهـد
ا�ـتـبـعــة لـتـألـيف ا�ـعـجم ا�ـقـصـود)
.واضـافت أن (الــكـتـاب هــو مـشـروع
علمي حـديث لتالـيف معجم تـعليمي

للمراجل التعليمية جميعا ).

“�U—…∫ وزير ا�وارد ا�ائية خالل زيارته ذي قار

-1-
ليس ثـمة مـا �نع ال في ا�ـوازين الديـنيـة وال في ا�وازين الـقانـونيـة ا�عـروفة من أنْ يـكون

االنسان طموحاً عريضَ األمنيات ...�
ولكنَّ ا�هم أنْ ال يكون ذلك على حساب اآلخرين .

وبعبارة أخرى :
الصـعود الى األفـاق العلـيا مـحمـود بشـرط أنْ ال يكون ذلك بـاختـراق اخلطـوط احلمراء ..

والتحايل على ا�وازين والقوان� .
-2-

ولن جتـد في ســيـرة األبــرار والـصــاحلـ� –عــبــر الــتـاريخ  –مــا يُــشـعــر بــهــبـوطــهم الى
مــسـتـنـقــعـات الـتـالعب والـتـحــايل بـا�ـعــايـيـر ا�ــوضـوعـيــة والـثـوابت الــديـنـيــة واالخالقـيـة

واالجتماعية .
-3-

وأمـا األعـراف الـفـاسـدة لـلــزعـمـاء والـرؤسـاء في ظلّ عـهــود االنـحـراف عن هَـدْيِ الـسـمـاءِ
والزيغ والطغيان وتسيّد الغرائز فهي على النفيض مِنْ ذلك.

انّها تأخذ وال تعطي �
وترفض أنْ تُعامَلَ على قَدَمِ ا�ساواة مع اآلخرين حتى في قضايا الدين والعقيدة ..!!
انّها تريد أنْ تكون لها امتيازاتُها الكبيرة على حسابهم اشباعاً ألهوائها احملمومة .

-4-
وخير ما يُستدل به في هذا ا�ضمار هو موقف رؤساء العشائر الذين وَفَدُوا على الرسول

الكر� محمد (ص) ليطلعهم على حقائق االسالم .
فقد جاء في التاريخ :

إنّ (عـامـر بن الـطـفــيل) وهـو من الـرؤسـاء� وَفَـدَ عـلى الــنـبي (ص) مـصـطَـحِـبـاً   (أربـد بن
قيس) .

فقيل لرسول الله (ص) :
هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نَحْوَكَ فقال :

" دَعُوه � فان يُرد اللهُ به خيراً يَهْدِهِ "
فأقبل وقال :

يا محمد :
مالي إنْ أسلمت ?

قال (ص) :
" لكَ ما للمسلم� وعليكَ ما عليهم " 

قال عامر :
جتعل لي األمرَ بعدك ?

قال النبي (ص) :
{ ليس ذلك اليّ �

انّما ذاك الى الله تعالى يجعله حيث يشاء }
قال :

فتجعلني على الوَبر ...?
قال :

ال 
قال :

فما جتعله لي ?
قال (ص) :

" أجعل لك أَعنّة اخليلِ تغزو عليها "
قال عامر :

أو ليس ذلك اليّ اليوم ?
-وكان (عـامـر ) قد اتـفق مع (أربـد) الذي صـاحَـبَهُ � أنْ يدور خـلف الـنبي (ص) ويـضرب

عُنُقَه أثناء محادثته له  –
فاشتـد عامر في اخلصام مع الـرسول (ص) وأشار الى (أربد) أنْ يـضربه بسيفه� االّ إنَّ

الله سبحانه منع (أربد) من أنْ يخترط سِيْفَه � وَحبَسَهُ فلم يقدر على سَل�هِ .
وجعل (عامر) يُومي اليه � 

فالتفتَ رسول الله (ص) الى خَلْفِه فراى (أربد) وهو يعالجُ سَيْفَه يُريد أنْ يخترطه فقال :
" اللهم إكْفِنِيهِ �ا شئتَ " 

فأصابه الله بصاعقة مُحرقة �
وولّى عامر هاربا وهو يقول للنبي (ص) :

يا محمد :
دعوتَ ربَّك فَـقتَل ( أربـد ) واللـه ألمألنّهـا علـيك خَيْالً جُـرّدا أيّ سـبّاقـة وفتـيانـا مُرْدُاً ( اي

ليست لهم لِحَى ) 
فقال رسول الله (ص) :

( �نعك اللهُ تعالى من ذلك وابنا قَيْلة ) 
يُريد (ص) : األوس واخلزرج 

وانـتـهى ا�ـطاف (بـعـامـر) الى بـيتِ امـرأةٍ سـلولـيّـة� وسـلـول عـند الـقـبـائل الـعـربـية من أذ�لِ
القبائلِ وأدناها �

وأُصيبَ وهو يتهـيأُ لالعتداء على الرسـول (ص) حامالً سالحه بِغُدّةٍ  كبيـرة كغدّة البعير�
ومات على ظهر فرسه ...

وفي هذه القصة أكثر من محطة يحسن بنا الوقوف عندها .
احملطة األولى :

انّ هـنـاك من الــرؤسـاء والـزعــمـاء مَنْ ال يُـرضــيه إالّ احلـصــول عـلى أكـبــر نـصـيب من {
الكعكة } واالّ فهي ال يكف عن العدوان وااليذاء ..

الثانية :
انّ الرسول (ص) كان ثابتاً على ا�بدأ ال يحيد عنه وال يتزحزح قيد أ�له�

وهكذا يجب أنْ يكون موقفنا إزاءَ فرسانِ ا�طامع واألغراض الدنيوية .
الثالثة :

لن يُفلحَ مَنْ يـصطف مع ا�فسدين� وما حصل لـ ( أربد ) دليل� واضح على ذلك� فقد دفع
ثمن انحيازه للباطل وأهله ومات بصاعقة محرقة .

 الرابعة :
انّ ا�ُـبْطـل� يـخطـطون ويُـعدّون الـعـدة للـوصول الى مـا يريـدون� فلـقد جـاء ( عامـر ) ومعه

(أربد ) بعد أنْ عهد اليه بالدور ا�ش�وم في خِطَة ماكرة خبيثة �
اخلامسة :

ان الله تعـالى كما نصر رسولَه (ص) وأيّـده باألنصار � ينصر
أولياءه ا�لص� .
وكما قال تعالى :

{ ولينصرنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُره } 
احلج / 40

وكفى بالله هاديا ونصيرا 
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أربيل
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اجمل�أروع�ارقى� 
ما �كن أن تفعله هو.. 

أن جتعل من 
حياتك 
قصة 
جناح!

في آذار 2007 أشـارت جــريـدة "الـوطن" الــسـعـوديـة الــواسـعـة االنـتــشـار  إلى أن "عـلى
الشبان السـعودي� الراغب� فـي الدراسة في الغرب �وجب مـنحة حكومـية أن يخضعوا
إلى دورة حتـضيريـة إلزاميـة يُحذّرون فـيهـا من األخطار الـتي تتهـدّدهم في األراضي غير

اإلسالمية". 
الدورة األخالقـية إلـزاميـة� أي أن طالـب العـلم ال يحقّ له الـطلب مـا لم يدرس ا�ـواد فيـها�
ويـنـجح في االمـتـحـان. من بـ� مـواد الـدراسـة درس يـتـعـلق بـحـالـة "اسـتـئـجـار غـرفـة في
ا�ـنـازل غـيـر اإلسالمـيـة بأن يـبـتـعـد الـطـالب عن الـعـائالت الـتي تـضمّ بـنـات� وأن ال يـبقى

وحده مع األمهات".
�كـن إعطاء بـعض العـذر لواضع مـادة الدرس الـسابـقة� ولـكن ال �كن إلنـسان عاقل أن

يعلّم الطالب الذاهب للتعلّم في مدن الغرب هذه ا�ادّة في األخالق:
"إذا قرّر طـالب العلـم الزواج من أجنـبية فـعليه أن يـكون مـدركا أن علـيه� �وجب التـعاليم
اإلسالمـية� تـطلـيقـها في نـهايـة ا�طـاف� دون أن يكـون علـيه بالـضرورة إعالم الـفتـاة التي
سيـتـزوجـها بـهـذه احلـقـيقـة".هـذه تـعالـيم الـدين في ا�ـمـلـكة...! أمـا الـتـبـرير الـذي تـنـشره
الصـحيفـة فهـو إن هذا"يـنبع من ا�ـوقف احملافظ الـذي يحثّ ا�ـسلـم� عـلى أَبْلَـسَة اآلخر�
أي الـغيـر إسالمي"."غشـمـرة" -بالـلهـجة الـنجـدية- فـتـاة والزواج مـنهـا ثم تركـها في ربع
الطريق� عمل صـالح في عُرف الدين� وفوق ذلك اعتبار الفتاة الضحيّة �نزلة إبليس. هل
يعـقل أحد هذا الـكالم!?يُقـال إن ا�ملـكة في طريـقها إلـى التغـيير� ومـاذا عن اجلرائم التي

ارتـكـبــهـا الــوهـابــيـون بــاسم الـديـن في كل مـكــان في الـعــالم?أرجـو
االنتباه إلـى تاريخ نشر اجلريدة السعودية للفتوى إلى الطالب:
2007∫ في هذه السـنة كان العـلماء ا�ـتطرّفون هـناك يغذّون
�ـا سـوف يـجري هـنـا في العـراق من فـتـنة طـائـفيـة مـا تزال
آثارها باقية إلى اليوم�وبنفس هذه الفتاوى كانت تتم حفالت
التفجـيرات اإلنتحارية اليـومية في شوارع بغداد.أتساءل عن

كيفية تصحيح ا�ملكة السعودية لهذه األخطاء �
أتساءل فق�� وال أستطيع فعل شيء آخر� بالطبع.

يـنذر راس من الـغـنم لـوجه الله
ســـبـــحـــانـه وتـــعـــالى وفي تـــلك
الــســنــة كــان الــنــذر رأســ� من
الـــغــــنم الــــثــــاني كــــان  لإلمـــام
احلـسن عـلـيه السـالم كر� أهل

البيت .
q�ô« r�U�

زيــــــــنب تــــــــدرس فـي مــــــــكـــــــان
وجـوارهــا عـدد مـن الـغــنـيــمـات
وقــــدور حتــــضـــيــــر الــــلــــ� من
حــلـــيب األبــقـــار . زيــنب عــززت
ثـقـتـنـا بأنـفـسـنـا� وسـاهمت في
خــلق عـالم من األمل والــطـمـوح

في واقعنا اجلاف.
زيــنـب رســمت أمـالً لــكـل طــالب
وطـــالـــبـــة من ا�ـــمـــكن نـــيـل مــا
نــعـتـقـده صــعب ا�ـنـال � وحـتى
شــبه ا�ــســتــحــيل اليــحــتـاح اال
جلهد واجـتهاد ومـثابرة وليس
هـنـاك مالزمـة بـيـنه وبـ� اجلاه

وا�ال والسلطة .
لـم يــنـل تــفـــوقـــهـــا الــتـــغـــطـــيــة
اإلعالمـيــة الـتي تــسـتــحق عـلى
األقل فـي مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجـتـمـاعي واتـشـرف أن أشـيد

بتفوقها ).
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قــرر مــتــحـف الــشــهـــيــد أحــمــد
عــفــتــان تــكـر� ا�ــتــفــوقــة عـلى
الـــدراســة االعــداديــة الـــطــالــبــة
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تعـلن الشركـة العامـة الدارة النقل اخلـاص عن اجراء مزايـدة علنـية لتـأجير اخلـطوط ادناه في
مـحافـظـة (صالح الـدين) في الـيوم (اخلـامس عـشـر) تبـدأ من الـيـوم التـالي لـنـشر االعالن وفق

قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا�عدل. 
والـشروط التي �كن احلصول علـيها من قسم الشركة اعاله لقـاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير قابل

للرد. 
فعلى الراغبـ� احلضور في الساعة احلادية عشـر في قسم الشركة في محافظة (صالح الدين)
عـلى ان يقـدم ا�زايـد كـتاب يـؤيد بـراءة ذمـته من الضـريبـة مـعنـون الى (الـشركـة العـامة الدارة
الـنـقل اخلـاص) وهـويـة االحـوال ا�دنـيـة وشـهـادة اجلـنـسـيـة او (البـطـاقـة الـوطـنـيـة ا�ـوحدة)
وبطاقـة السكن (النـسخ االصلية) ويدفع الـتأمينـات القانونيـة البالغة ٢٠ % مـضروبا في عدد
سـن� الـعقـد بصك مـصدق ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا�ـزايدة اجـور خدمـة بنـسبة ٢ % وكذلك
يتحمل الناكل فرق البدل� في عدد سن� العقد وفي حالة مصادفة موعد ا�زايدة عطلة رسمية

جتري ا�زايدة في اليوم التالي.

مدة االيجار سنة واحدة  .....  يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة
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اسم العقارت
خطوط مراب الطوز / ٤ خطوط

التأمينات
١٫٤٦٠٫٠٠٠ مليون دينار

ا�الحظات
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ا�بلغ التقديري السنويا�ساحة م٢رقم احملل
٩١٫١٢٥٫٠٠٠ دينار٩/١٧٤٠٥

تعـلن شركة التـأم� الوطنيـة/ شركة عامـة عن اجراء مزايدة اعادة
تـقدير علنيـة وذلك لتأجير احملل ا�در� تـفاصيله ادناه والكائن في
عالوي جمـيلة و�دة تأجـير سنتـ� وفقا الحكام قـانون بيع وايجار

أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا�عدل .
 فعلى الراغب� باالستئجار مراجعة مركز الشركة/ قسم االستثمار
لتسديد الـتامينات القانـونية البالغة ٤٠ % من القيمة الـكلية �بلغ
الـتقديـر واالشتـراك با�زايـدة التي سـتجري بـعد مـرور ثالثون يوم
تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن وفي حالة مصادفة يوم ا�زايدة
عطلـة رسميـة يكون الـيوم الـذي يليه مـوعدا للـمزايدة ويـتحمل من
تـرسـو عـلـيه ا�ـزايــدة اجـور نـشـر االعالن وا�ـصـاريف االخـرى وال
يـسـمح لـلمـزايـد بـدخول ا�ـزايـدة مـا لم يـتم جلـب كتـاب الـتـحاسب

الضريبي للسنة احلالية مع التقدير.
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استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا�رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣
تعلن جلـنة البيع وااليجار في مـديرية بلدية العـمارة عن اجراء مزايدة علنـية لتأجير االمالك ا�بـينة في ادناه والعائدة
الى مديرية بـلدية العـمارة فعلـى الراغب� بـاالشتراك في ا�زايـدة مراجعة سـكرتير الـلجنة في مـقر بلديـة العمارة خالل
فترة (٣٠) ثالثـون يوما تبدأ من الـيوم التالي لنـشر االعالن مستـصحبا معه الـتأمينات الـقانونية الـبالغة ان ال تقل عن
(١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى للمزايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا في اليوم التالي النتهاء ا�دة اعاله
من تاريخ الـنشـر وعلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمارة واذا صـادف يوم ا�ـزايدة عطـلة رسـمية يـكون مـوعدها الـيوم الذي
يـليه ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا�زايـدة اجور الـنشـر وكافـة ا�صـاريف ا�تـرتبـة على ذلك من نـسبـة (٢%) مع جلـب هوية
االحوال ا�ـدنـيـة وبطـاقـة الـسكن ويـكـون علـيه مـراجـعة مـديـريـة بلـديـة الـعمـارة خالل فـترة (١٠) عـشـرة ايـام من تاريخ

ا�صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

¥∞∑∑∏ ∫œbF�«
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مدة التأجيرا�ساحةا�وقعنوع ا�لك ورقمهت القيمة التقديرية احلالية

الصناعية القد�ة جزء من١
العقار ١٩١/٨ نهر دجلة

سنة واحدة١٠٠ م٢ ١٥٠٠٠٠٠ مليون� وخمسمائة الف
دينار

الصناعية القد�ة جزء من٢
العقار ١٩١/٨ نهر دجلة

سنة واحدة١٠٠ م٢ ١٥٠٠٠٠٠ مليون� وخمسمائة الف
دينار

∫ dOłQð ◊Ëdý

يسـلم ا�لـك الى البـلـدية عـند احلـاجـة اليه وخالل فـتـرة التـأجـير او عـنـد انتـهاء الـعـقد دون ا�ـطـالبـة بـالتـعويض او
اللجوء الى احملاكم اخملتصة.

الصناعية القد�ة جزء من٣
العقار ١٩١/٨ نهر دجلة

سنة واحدة١٠٠ م٢ ١٥٠٠٠٠٠ مليون� وخمسمائة الف
دينار

ورشة صناعية
رقم ٥

ورشة صناعية
رقم ٦

ورشة صناعية
رقم ٧

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Governmental  Contracts
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الحقا بكتاب االعالن ا�رقم بالعدد ٨٤٦٨ في ٢٠٢١/١٠/١٩.

وا�تـضمن اعالن ا�نـاقصة الـعامة واخلـاصة �شروع (ULF?�« ¡UC?� w� r� ≥ ‰uD?Ð `¹d� b?Š«u�« b³?Ž XOÐË ©g�u?�d� XOÐ® W?OKO?Šu�« ≠ d?³D�« o¹d?Þ jOK?³ð—…) تقرر تـعديل ما يـلي بدال من ما
مذكور في االعالن:

١- مبلغ ا�ـناقصة ا�ذكـور باالعالن اعاله اذ يكون ا�بـلغ الصحيح هو ®∞∞∞]∞∞∏]±∂≤© U¼dOſ ô w�«dŽ —U?M¹œ n�« WzU/U?LŁË ÊuOK� Êu?²ÝË bŠ«ËË WzU?LŁöŁ� بدال من (٣١٦٫٨٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة
وستة عشر مليون وثما�ائة الف دينار عراقي ال غيرها.

٢- التأمينات االولية ®∞∞∞]∏±∂]≤© ثالثة مالي� وستمائة وثمانية عشر الف دينار عراقي ال غيرها.
٣- مبلغ السيولة النقدية ®∞∞∞]≥∂μ]≥≤© اثنان وثالثون مليون وخمسمائة واثنان وستون الف دينار عراقي ال غيرها.

٤- يقدم عمل �اثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز (١٠) سنوات و�بلغ ال يقل عن ®∞∞∞]∞¥μ]∏∞±© مائة وثمان مالي� وخمسمائة واربعون الف دينار عراقي ال غيرها.
٥- يكون موعد غلق ا�ناقصة يوم اخلميس ا�وافق ±±Ø±±Ø±≥∞≥ بدال من ٢٠٢١/١١/٤ .

t¹uM²�« vC²�« tOKŽË
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W�—UA� bIŽ
تود الشركة الـعامة للصناعات االنـشائية احدى تشكيالت وزارة الـصناعة وا�عادن ان تعلن عن
الـفرصة االستـثمارية اعاله وفقـا الحكام الفـقرة ثالثا من ا�ـادة (١٥) من قانون الشـركات العامة
رقم (٢٢) لـسنـة (١٩٩٧) ا�ـعـدل ومـا جـاء في قـانـون االسـتـثـمـار ا�ـعـدني رقم (٩١ لـسـنة ١٩٨٨)
ا�عـدل وقانون االستثمـار رقم (١٣ لسنة ٢٠٠٦) لغرض استـثمار معمل طابـوق القادسية القد�

/ محافظة الديوانية - الدغارة / بصيغة عقد مشاركة النشاء صناعات بديلة.
فعـلى الـراغبـ� بـاالشتـراك في الـفرصـة االسـتثـمـارية اعاله تـقـد� طلـبـاتهم وعـطـاءاتهم ووفق
الشروط التي �كن احلـصول عليها من (مـقر الشركة / القسم الـتجاري) مقابل مبلغ (٢٥٠٠٠٠)

دينار عراقي غير قابل للرد..
راج� تقـد� عطاءاتـكم مباشـرة الى مقـر الشركـة الكائن في (بـغداد - حي بابل - مـحلة ٩٣١ -
زقاق - ٢٧ رقـم - ٢) طريق مـعـسـكـر الرشـيـد مـجـاور الشـركـة الـعـامة لـلـمـنـتوجـات الـغـذائـية -
الـشركـة الـعـامـة لـلـزيـوت الـنـبـاتيـة سـابـقـا) عـلى ان تـوضع الـعـطـاءات في صـنـدوق الـعـطاءات
ا�وجود في االسـتعالمات اخلارجيـة �قر الشركـة بعد تأييـد جلنة فتح العـطاءات في الشركة ...
وان اخـر مـوعد لـقـبـول الـعـطاءات سـيـكـون لـغايـة الـسـاعـة (١٢) ظهـرا من يـوم االحـد ا�ـصادف
(٢٠٢١/١٢/١٢). وسترفض العـطاءات ا�تأخرة عن هـذا ا�وعد.. وسيتم فتح الـعطاء الوحيد او
الـعطاءات ا�قـدمة من قبل جلنـة فتح العطـاءات بعد السـاعة (١٢) ظهرا مـن يوم االحد ا�صادف
(٢٠٢١/١٢/١٢) في الطـابق االرضي / قـاعة االجـتمـاعات/ مـقـر الشـركة)... ويـتـحمل من تـرسو

عليه االحالة اجور نشر االعلن..
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q�Ë Ê«bI�

فـقد الـوصل ا�رقم (٣٤٧٥٠٨
فـي ٢٠٢٠/٧/٢٩) الــــصــــادر
من مـديـريـة بــلـديـة الـعـمـارة
بـــاسم ا�ــواطن شــاكــر الطي
اسمر �ـبلغ (٤٥٠/اربعمائه
وخــمــسـون آلـف ديـنــار) عن
قــيـمــة تـأمــيـنــات مـســتـلــمـة
لـلعقار ١٣/١٤٠ مغربه فعلى
من يـعـثر عـلـيه تسـلـيمه إلى

جهة اإلصدار.

 ÊöŽ«

قــامـت الــســيــدة (زهـراء
حــامـد طـارش) بــتـبــلـيغ
الــســيــد (صالح مــهــدي
صـــالـح) شـــريــكـــهـــا في
قطعـة االرض باحلضور
الى دائرة بلـدية الكرادة
من اجل ا�ـــوافــقــة عــلى
اصــدار اجــازة بــنـاء مع

التقدير.
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الـناظـر إلـى خـارطة إيـران� وهـي حتتـل مـسـاحة واسـعـة من غـرب آسـيـا وتـضم خـمس
قوميات رئيـسية� وإلى نظامهـا السياسي الطـائفي العنصري الـعدواني ا�تخلف� يصل
الى نتيجـة واحدة هي أن شعوب إيران ال �كن ان تقبل بـاستمرار هذا الوضع الشاذ�

وإن إيران تتجه سريعا الى نفس مصير االحتاد السوفيتي وهو التفكك.
احـتـمـال تفـكك إيـران لـيس اسـتـنـتـاجـا متـسـرعـا أو من قـبـيل االمـاني� بل إن الـتـحـليل
ا�ـوضـوعي لألحـداث وجتـارب الـتـاريـخ ا�ـعـاصـر تـقـود الـيه. وإن سـيـاسـيـ� ايـرانـيـ�
حـذروا مــنه. إذ قـال مـحـسـن رضـائي� أمـ� عـام مــجـمع تـشـخــيص مـصـلــحـة الـنـظـام
السـابق "سـتتـفـكك اجلـمهـوريـة اإلسالميـة اإليـرانيـة إذا واصـلت التـركـيز عـلى الـتوسع
اخلارجـي وإهمال الـداخل"� وفي كانون االول 2019 حذّر سـعيد حـجاريـان� ا�لقب بـ
“مـنـظـر الـتيـار اإلصالحـي" في إيـران من تـفـكك إيـران من خالل مـا وصـفه بـانـفـصال
القـوميـات غـير الـفارسـية� مـطالـبـاً احلكـومة بـاتخـاذ تدابـيـر جديـة �نع حـدوث ذلك. أما
أحمدي جنـاد رئيس جمهورية إيران االسبق فقد قال في  12 نيسان 2021 إن إيران

ستنهار بوفاة خامنئي. 
وإذا كـان االحتاد الـسـوفيـتي قد احـتـاج الى ثالثة أجـيال (1991-1917) لـيصل الى
الشيخوخـة وتسقط جتربته ويتفكك� فإيران والية الـفقية شاخت بأسرع من ذلك بكثير�
وبدأت عـوامـل التـفـكـك تفـعـل فـعلـهـا فـيـهـا مع بـدايـة اجلـيل الـثـاني مـن عـمرهـا� ولـيس
مـتــوقـعـا أن تــنـهي اجلــيل الـثــاني من عـمــرهـا� فـأمــراض واليـة الــفـقـيـه اآليـديـولــوجـيـة
والسـياسيـة هي أمراض بـنيويـة يصعب شـفا�هـا� إن لم تكن غيـر قابـله للشـفاء. وادناه

ا�عطيات: 
أوالً –الـتـجـربـة السـوفـيـتـية تـمـيـزت بـاجلمـود الـعـقـائدي لـدرجـة حتـولت مـعهـا الـعـقـيدة
الشـيوعـيـة إلى ما يـشـبه عقـيـدة دينـيـة-سمـاويـة مارست عـبـادة الزعـيم والـوصايـة على
شعوب االحتاد. وكان قـادتها مقـدسون ال يجوز نقـدهم بل مطلوب الثـناء على قراراتهم
حـتى وإن كـانت خـاطئـة. واليـة الـفـقـيه حـوّلت (ديـكـتـاتـورية الـبـرولـيـتـاريـا) ا�ـشـوهة من
الـتجـربـة السـوفيـتيـة الى (ديـكتـاتوريـة الولي الـفـقيه)� فـنظـامهـا السـيـاسي يسـتنـد على
آيديولوجية مـتخلفة ومتزمتة ومنغلقة حتكم بـالتفويض اإللهي وال تأخذ باالعتبار التنوع
الـديــني والــثــقــافي لــشــعــوب ايـران وال حــركــة اجملــتــمع االيــراني والــعــالم � إذ يــقـول
دسـتـورهـا: (في زمن غــيـبـة اإلمـام ا�ـهـدي "عـجل الـله تـعـالى فـرجه" تـكـون واليـة األمـر
وإمامة األمة فـي جمهورية إيران اإلسالميـة بيد الفقيه العادل  –ا�ادة  5من الدستور)
وا�ـادة 12 من الـدستـور االيـراني تـقـول: (الدين الـرسـمي إليـران هـو اإلسالم وا�ذهب
اجلـعفـري االثـنـا عـشـر� ويـبقـى هذا ا�ـبـدأ قـائـمـاً وغـير قـابل لـلـتـغـيـير إلـى األبد). وفي
الـتـطبـيق� يـسـتخـدم احلـرس الـثوري والـبـاسدران الـقـوة ا�ـفرطـة ضـد من يـنتـقـد الولي
الفقيه� وال حـرية وال د�قراطية وال معارضـة في إيران ألن الولي الفقيه (جامع لشروط

اإلمامة) ونقده جتديف وكفر. 
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ثـانياً–االحتاد الـسوفـيتي وضع مـوارد الدولة في خـدمة اآليـديولـوجية� وإهـتم بالـتسلح
واالنـفاق ا�بال� فـيه على حساب الـتنميـة االقتصاديـة� وأخذت والية الفـقيه نفس ا�سار
مع ان ظروفـها لـيست كـالسـوفيـيت فال حرب بـاردة تخـوضهـا وليسـت طرفا فـي سباق
تـسلح ب� احالف عـسكرية� ولـيس هناك خـطر خارجي يـهددها. ومـثلمـا أنهكت حروب
السـوفيـيت اخلـارجيـة وآخرهـا غـزو افغـانسـتـان اقتـصاد الـدولـة وجلـبت معـانـاة كبـيرة
لشـعوب االحتـاد� فإن واليـة الفـقيه دشـنت عهـدها بـحرب ضـروس ضد العـراق لثـماني
سنوات تسـببت في مصرع أكثر من نصف ملـيون إيراني� وضعفهم من اجلرحى� كما
تسـبـبت في مشـاكل اقـتصـاديـة هائـلـة وأدت إلى انهـيـارات اجتـمـاعيـة� ولم تـتعـلم والية
الـفقـيه الدرس من تـلك الـتجـربة بل واصـلت مغـامراتـهـا التـوسعـية في الـعراق وسـوريا
ولبنان واليـمن والبحرين وأفغانـستان �ا فاقم االزمة االقتـصادية لشعوب ايران وأدى
الى تهالـك البنى التـحتيـة االقتصـادية واالجتـماعيـة وخلق أزمة بـطالة وسـكن مستـفحلة
وانـتـشار اإلدمـان عـلى اخملدرات بـ� الـشبـاب. وإذا كـانت تـرسانـة االحتـاد السـوفـيتي
النووية وبقيـة اسلحته الفتاكة لم تنقذه من التـفكك� فلن يكون تخصيب اليورانيوم� وهو
تقـنـية مـعروفـة منـذ اربعـينـات القـرن ا�اضي واشـترتـها إيـران من ا�رحـوم عبـد القـدير
خـان� وال احلـرس الـثــوري أو فـيـلق الـقــدس� أو الـطـائـرات ا�ــسـيّـرة بـقــادرة عـلى مـنع

شعوب إيران من انتزاع حريتها.
ثـالـثـاً- تصـديـر الـثـورة: كـان االحتـاد الـسـوفـيـتي يـدعم االحـزاب الـشـيـوعـيـة في آسـيا
وإفـريقـيا وأمـيركـا الالتـينـية كـجزء من تـعزيـز وجـوده الدولي ونـشر عـقيـدته� وكان ذلك
الـدعم من الـضـخـامـة بـحـيث أرهق االقـتـصـاد الـسـوفيـتـي� وبا�ـقـابل لم يـفـلح في خـلق
حــلـفـاء حــقـيــقـيـ� لالحتــاد الـسـوفــيـتي. ايــران سـلـكت ذات الــطـريق في االنــفـاق عـلى
مـيليشيـات واحزاب طائفـية وخاليا نائمـة في دول ا�نطقة  وخـارجها لتصـدير (ثورتها)
وليـكـونوا مـنـصات قـفـز لتـوسـعهـا وأوراق ضـغط تسـتـخدمـهم البـتزاز الـدول االخرى �
ولـر�ـا حـقـقت هـذه الـسـيـاسـة بـعض الـنــجـاحـات في ايـامـهـا األولى� لـكن سـرعـان مـا
اكـتشـفت شـعـوب دول ا�نـطـقـة عمـالـة وتبـعـيـة تلك االحـزاب وا�ـلـيشـيـات لـوالية الـفـقيه�
وحتـولت وبـاالً على واليـة الـفقـيه وأصـبـحت ايران الـدولـة االولى ا�نـبـوذة على مـسـتوى
االقليم ور�ا عـلى مستوى العالم� إضـافة الى تصاعد الغضـب على سياساتها  داخل
ايـران� وحـتى بـ� ابـناء الـقـومـيـة الـفارسـيـة الـذين رأوا في (تـصـدير) الـثـورة االيـرانـية

اهداراً �وارد البلد في مغامرات فاشلة وتهديدا لوحدته. 
رابـعـاً - مـثـلـمـا فـشل اإلحتـاد الـسـوفــيـتي في جـعل الـوالء لـعـقـيـدة سـيـاسـيـة وضـعـيـة
(الـشيـوعـيـة) هـوية جـامـعـة لشـعـوب اإلحتـاد� فـشلت واليـة الـفـقـيه في حتـويل عقـيـدتـها
السـيـاسـية وهي (واليـة األمـر وإمـامة األمـة في جـمـهـورية إيـران اإلسالمـيـة بيـد الـفـقيه
الـعادل) الى هويـة جامعة لـشعوب إيران. وحـتى االيراني� من الـقومية الـفارسية رفض
اغلـبهم هـذه العـقيدة الـتي جتعل من الـولي الفـقية ظل الـله على االرض.  شـعوب إيران
غير الـفارسيـة ترى في تفـكك االحتاد السوفـيتي وحتوله الى (15) دولة مـستقـلة مثاال
ناحجـا إلطالق طاقـات الشعـوب بعـيدا عن آيديـولوجيـة مفـروضة قسـراً� وانهـاءً لهيـمنة
قومـية على بـقية الـقومـيات. ويقف شـعب االحواز العـربي في طليـعة شعـوب إيران التي
تناضل من أجل نيل حـقها في تقريـر ا�صير� فعرب األحـواز قاموا االحتالل الفارسي
لوطـنـهم مـنـذ عام 1925 ولم يـتـخـلوا عن أي عـنـصر من عـنـاصـر هويـتـهم القـومـية� ال
اللغة وال الـثقافة وال التراث وال حتى الفلكلور وا�البس� ومن يزر ا�دن االحوازية اليوم
يكـتشف سـريعـا أنه في مـحيط أقـرب الى جنـوب العـراق ودول اخللـيج العـربي منه الى
إيران. واألذريون في إيران� مثلهم مثل ابناء قوميتهم في جمهورية أذربيجان� غالبيتهم
من الطـائـفة الـشيـعيـة لكـن االنتـماء الـطائـفي لم ولن يـعلـو على انـتـمائـهم القـومي� وكذا

األمر بشأن اكراد إيران والبلوش.
خـامساً  –تـشتـرك التـجـربة الـسوفـيتـيـة ووالية الـفقـيه في سـمة انـكار الـواقع والركض
وراء سـراب الـشـعـارات. وهـذه الـصـفـة مـنـعت الـقـادة الـسـوفـييـت من مـعـاجلـة امراض
واخـطـاء جتـربـتـهم وتـركـوهـا تـتــسع إلى أن نـخـرت كـيـانـهم وأدت إلى انـهـيـاره. ونـفس
الشيء تـمارسه واليـة الفـقيه. من يـتابع االعالم الـرسمي االيرانـي اليوم يـخرج بـتصور
أن الـعالم مـقـبل عـلى نـظام دولي جـديـد فـيه قطـب منـفـرد واحـد هي إيران واليـة الـفـقيه
الـتي فـاقت كل الـعــالم بـاجنـازاتـهـا في جـمـيع ا�ـيـاديـن� ومن يـنـظـر الى احلـقـائق عـلى
االرض ويــرى شــواهـد االنــهــيـار الــداخـلـي واخلـارجي لــواليــة الـفــقــيـة يــوقن أن حــالـة

(اإلنكار) التي يعيشها نظام والية الفقيه هي احدى أكبر مُسرّعات سقوطه.
سادساً –عندما بدأت عوامل انهيار االحتاد السوفيتي تفعل فعلها� كان أول من تخلى
عن هـذه التجربـة هم حلفـاء االحتاد السـوفيتي في اوروبـا الشرقيـة التي بدأت شـعوبها
تـثــور وتـســقط االنـظــمـة الــشـيـوعــيـة� وتــخـلل ذلـك عـنف شــديـد كــان من بـ� ضــحـيـاه
تشاوشيسـكو رئيس رومانيا الـذي قتل بطريقة بـشعة. والية الفقـيه بدأت عوامل التفكك
تدبّ فـيهـا� وبدأت حـركات واحـزاب وشخـصيـات عـديدة في الـوطن العـربي تتـخلى عن
حتـالـفهـا أو صـداقتـهـا مع واليـة الفـقـيه� أمـا االحزاب وا�ـيـليـشـيـات " الوالئـيـة" البـاقـية
فعليهـا أن تعي الدرس� وتسارع بحل نفسهـا وتبرأ الى الله من والية الفقيه� وإن فعلت

ذلك قبل فوات األوان فستجنب نفسها مصير تشاوشيسكو. 
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سـابـعـاً - كلـمـة حق تـقـال� االحتـاد السـوفـيـتي رغم انـهـيـار جتربـته� إال أنـهـا تـضـمنت
جـوانب مـشـرقـة واجنـازات كـثـيـرة مـنـهـا الدفـاع عـن حق الـشـعـوب في تـقـريـر ا�ـصـير
والـوقـوف بـوجه هيـمـنـة الغـرب عـلى الـنظـام الـدولي وكـثيـر من االجنـازات الـعـلمـيـة� أما
إيران والية الفقيه فـليس لها حسنـة تذكر في مجمل مـسيرتها. لنذكـر على سبيل ا�ثال
ال احلصـر صفة النـفاق السـياسي والذي يـعطونه صفـة دينيـة يسمونـها (التـقيّة) والتي
جعلت الدول ال تثـق باخلطاب السـياسي االيراني ا�علن� فـإيران تلعن امريـكا ليل نهار
وتـتـحـاور مـعــهـا خـلف االبـواب ا�ـغـلــقـة لـيل نـهـار أيـضـا� وهـي تـهـدد بـازالـة اسـرائـيل
وتـشتـري منـها الـسالح وا�عـدات العـسكـرية� وتـقدم لـها خـدمة كـبرى في تـهديـد الدول
العربـية ومشـاغلتهـا شرقاً لـصرفهـا عن القضـية الفـلسطـينيـة.  وتدّعي السـعي للوحدة
االسالمـية وتـضـطهـد اهل الـسنـة الـذين �ثـلون  %90من مسـلـمي العـالم. وتدعي ان
ميليشيـات حزب الله في لبنان التي تنفق عليها بـسخاء هدفها مقاتلة اسرائيل فقط� ثم
يشارك حزب الـله في حروب إيران في سوريا واليمن والعراق� ومؤخرا هدد نصر الله

شعب لبنان �ائة ألف مقاتل (يهدّون اجلبال) كما وصفهم.
ثامناً  –في ضوء احلقائق اعاله� يبرز السؤال: هل أصبح تفكك إيران وانقسامها الى

عدة دول على أساس قومي أمر حتمي أم أن هناك بديالً لذلك? 
 شعـوب إيران غيـر الفـارسية الـتي تشـكل أكثر من نـصف سكـان إيران تطـالب بحـقها
في تـقـريـر ا�صـيـر� وتـرى ان ذلك يـفتح صـفـحـة جـديدة في تـاريخ ا�ـنـطـقة مـبـنـيـة على
مـساواة الشعـوب في السيادة� وعـلى التعايش الـسلمي والـتنميـة للجمـيع� وتراه شرطا
أساسيا تسـتطيع شعوب اإلقلـيم من خالله ان تبني أمناً إقـليميا مشـتركا ال حتتاج فيه

الى حتالفات مع دول خارجية.
التظاهرات واالعـتصامات وأعمال ا�قـاومة ا�سلحة في ا�دن الـعربية واألذرية والكردية
والـبـلـوشـيـة من إيـران مـتـواصـلـة وهـتـافـهـا ا�ـوحـد (ا�ـوت لـلـدكـتـاتـوريـة). هـذا احلراك
لـشـعـوب إيـران دق جـرس اإلنـذار لـدى االيـرانـيـ� من الـقـومـيـة الـفـارسـية الـذيـن بدأوا
يسـتشعرون خـطر تقـسيم إيران عـليهم كمـا أسلفـنا� خاصة وأن الـدولة الفـارسية التي
ستـقام عـلى أنقـاض إيران احلـالية لـن تكـون مثل روسـيا وريثـة االحتاد الـسوفـيتي� بل
سـتكون دولة صغـيرة مغلقـة ال منفذ لها عـلى البحر ومحـرومة من ثروات طبيـعية كثيرة
أولـهـا نـفـط وغـاز االحـواز الـعـربـيـة الـذي يـشـكل  %95من ثــروة إيـران احلـالـيـة. فـهل
سيتـضامن شـعب فارس مع بـقية شـعوب إيـران للتـعجـيل بإسـقاط الولي الـفقـيه وانهاء
وصـايـة الـقـومـيـة الـفـارسـيـة عـلى بـقـيـة شـعـوب إيـران� وإقـامـة نـظام د�ـقـراطي يـعـطي
لـشـعوب إيـران حـقـوقهـا كـامـلة ويـنـهي� والى األبـد� الغـلـو الفـارسي والـطـائفـيـة واوهام

اإلمبراطورية� كبديل واقعي للتقسيم? هذا هو السؤال. 
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بغداد
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1-ان بـعض الشكاوى � رفضها بسبب
تـنازل ا�شـتكي عنهـا ولم يرد في القرار
مـاهـيـة الــشـكـوى وكـيف � تـصـنـيـفـهـا
عـلى إنها خضراء أو صفراء أو حمراء�
وهــذا يــثــيــر بــعض األســئــلــة� كــمـا ان
الــشــكـوى ضــد أي إجــراء من إجـراءات
الـعمـليـة االنتخـابيـة ال يعـد شأن خاص
وإ�ــا شــأن عـام يــعــنى به كل الــشـعب
الـعراقي لتعـلقه �صيـر البلد� وبذلك ال
يـجـوز غـلق الـشـكـوى لـتـنـازل ا�ـشـتـكي
وإ�ا على ا�فوضية التحقق منها ومن
ثم إعـطـاء القـرار ا�ـناسب� الن الـقـانون
لم يـــرد فــــيه أي نص يـــتـــعــــلق بـــغـــلق
الــشــكــوى بـســبب الــتــنــازل� لــذلك هـذا
اإلجـراء كـان فــاقـد لـلـشـفـافـيـة في بـيـان

ماهية الشكوى وآليات التحقق فيها.
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2-جـميع القرارات التي اتخذها مجلس
ا�ـفوضـ� بـرد الطـعون كـانت مقـتضـبة
جـداً بــحـيث لم تــبـ� مـاهـيــة الـشـكـوى
وكـيف � التحقق منـها� وهذا مؤثر في
تــوفــر الــقـــنــاعــة لــدى اجلــمــيع� وكــان
ا�ـفـروض ان يـتم عرض الـشـكوى� ومن
ثم تــفـنـيــدهـا واألســبـاب الـتي أدت إلى
ردهـا أو قبولها� الن هـذا القرار سيكون
خـاضع للطعن به أمام الهيئة القضائية
لالنــتــخــابــات في مــحــكــمــة الــتــمــيــيـز
االحتـــــاديـــــة وعـــــلـى وفق ا�ـــــادة (/10
) من قـانـون ا�ـفـوضـيـة رقم 31 خـامـسـاً
لسنة  2019التي جاء فيها االتي (البت
في الـشكاوى والطعون االنـتخابية كافة
وتكون قراراته قابلة للطعن امام الهيئة
الـقـضـائيـة لالنـتـخابـات.) وهـذا الـطعن
أمـام القضاء يـتطلب من الطـاعن معرفة
األسـبـاب الـتـي اعـتـمـدتـهـا الـهـيـئـة بـرد
طــعـــنه حــتـى يــتـــســنى لـه مــنــاقـــشــته

وتفنيده على وفق ما يرى.
3-ان الــغــالــبــيــة الـعــظــمى مـن قـرارات

ا�ـتخذة جتـاه العـمليـة االنتخـابية� الن
االنـتـخابـات تتـعـلق بحـقـوق دستـورية
لــكل من الــنــاخب وا�ــرشح� فــضالً عن
أثــارهــا الــكـبــيــرة عــلى شــكل الــنــظـام
الــســـيــاسي لـــلــبــلـــد وعــلى الـــنــســيج
االجـتمـاعي بـشكل خـاص� والحظـنا ان
ا�ــفـوضــيــة اجـتــهــدت كـثــيــرا في هـذا
اجلـــــانب وكـــــان اإلعـالن عن جـــــمـــــيع
إجراءاتها في موقعها اإللكتروني وهو
جـهد تـشكـر علـيه� وفي مجـال الطـعون
والـشكـاوى ا�ـتعـلقـة بـاالنتـخابـات فان
الـشـفـافـيـة في الـتـعـامل مـعـهـا تعـد من
اهم مـعززات الـثقـة بالـعمل ا�ـتخذ� وال
تــقف الــشــفــافــيــة عــنــد إعالن قــرارات
مـجـلس ا�ـفـوض� ا�ـتـعـلـقة بـالـطـعون
فـــقط� وإ�ـــا الـــشــفـــافـــيـــة تــكـــون في
مـضمون الـقرار أيضاً� �ـعنى ان تب�
ا�ـفوضيـة األسباب الـتي دعتها إلى رد
الـطـعن أو قـبـوله ويـعـلن لـلـجـمـيع� الن
الــقــرار ا�ــتــخــذ لـيـس شــأن شـخــصي
يـتعـلق بالـطاعن وإ�ـا شأن عـام يرتب
أثــار عــلـى اجلــمــيع� ومن خالل قــراءة
قـرارات مـجـلس ا�فـوضـ� الـتي قضت
بـرد الطعون والتي تمثل اكثر من90%
من قـراراتها� كان البد من إمـعان النظر
فـيها للوقوف على توفـر مبدأ الشفافية
الـتي تطـمئن الـناخب وا�رشح في ذات
الــــوقت لــــذلك ســــأعــــرض إلى بــــعض

ا�الحظات وعلى وفق االتي :

ان الــشـــفــافــيـــة في إجــراءات وقــرارات
ا�ـفوضيـة العـليا ا�ـستقـلة لالنتـخابات
تـعـد من اهم األسـبـاب ا�ـوجـبـة إلنـشـاء
ا�ـفوضـية وصـدور قانـونهـا وعلى وفق
مــا ورد في األسـبـاب ا�ــوجـبـة لــقـانـون
تـشـكـيـلـهـا رقم  31 لـسـنـة 2019 وعـلى
وفق االتي (بـغية إجراء انـتخابات حرّة
نــزيـهــة يـطــمـئن لــنـتــائـجــهـا الــنـاخب�
وضـمانـاً لـشفـافيـة أكـبر وانـسجـاماً مع
الـتـوجهـات اإلصالحيـة الـتي طالب بـها
الـشـعب) والـشـفـافـيـة هي الـوضـوح في
إدارة الــعـلــمــيـة االنــتـخــابــيـة بــجــمـيع
مــفـاصــلــهـا وتــلـغـى فـيــهــا الـســريـة أو
الـغـمــوض أو اإلخـفـاء الـعـمـدي لـكل مـا
يــتـــعــلق بـــالــعــمـل االنــتــخـــابي� حــيث
تـتـراجع مـساحـة اخلـصـوصيـة لـصالح
ا�ــسـاحـة الــتي يـفــرض الـقــانـون األمـر
بــاطالع ا�ـواطـنــ� عـلـيـهــا� وأصـبـحت
الــشــفــافـيــة قــريــنــة الـنــزاهــة ومن اهم
مـؤشــراتـهـا� لـذلك فـان ا�ــشـرع حـيـنـمـا
جــعل من األســبـاب ا�ــوجــبـة لــتــشـريع
قـانـون ا�ـفـوضـيـة الـعـلـيـا لالنـتـخـابات
وجـود الشفافـية في عملـها كان الغرض
مـنـه مـنح ا�ـواطن االطــمـئـنــان بـنـزاهـة
إجـراءاتـهــا� وتـظـهـر صـورة الـشـفـافـيـة
عـــبــــر اإلعالن عن كـل إجـــراء تـــتـــخـــذه
بــــواســـــطــــة جــــمـــــيع وســـــائل اإلعالم
واالتــصـال من اجل تـمــكـ� ا�ـواطن من
االطالع عـليـها �عـرفة ماهـية اإلجراءات

وكالء األحــزاب الــســيــاسـيــة وتــعــتــمـد
نـتـائج الـعـد والـفـرز الـيـدوي) لـذلك كـان
عــلى ا�ــفـوضــيــة ان تــعـرض الــشــكـوى
وتـوضح أســبـاب اخملـالـفـة لـهـذا الـنص
الن قـرار رد الــطـعن بـهـذه الــكـيـفـيـة هـو
تـعـمـيم ال يـوفـر الـقـنـاعـة الن نص ا�ادة
وكـــمـــا أســــلـــفت هـــو إجــــراء يـــتـــعـــلق
بــا�ـفـوضــيـة في ا�ــــــــطـابــقـة لــلـــــــعـد

والفرز. 
6-ان ا�ـوقع اإللـكـتـروني للـمـفـوضـية لم
يــوفــر ا�ــعــلــومــات الــكــافـيــة لــلــنــاخب
وا�ـرشح حـيث لم اجـد أي نـظام يـتـعلق
بــالــشـكــاوى والــطــعـون وال أي أنــظــمـة
أخـرى� وهـذا خـلل يـفـسـد تـوفـر مـفـهوم
الـــشــفـــافــيـــة الن األنـــظــمـــة تـــكــون هي
الــضــابط لــعــمــلــيــة تــقــد� الــشــكــاوى
والــطــعــون وهي الــضــابط فـي كــيــفــيـة

التعامل معها.
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ومن خالل مـا تـقدم فـان مـبدأ الـشـفافـية
الـذي من أجله شرع قانـون ا�فوضية لم
يـكن مـتـوفـراً بـالـشـكل الـوافي لـتـحـقـيق
االطـمـئنـان لدى اجلـمـيع والدلـيل وجود
احـتجـاجـات واعتـراضات واعـتصـامات
بـسبب عـدم وضوح األسـباب التي دعت
إلى رد الــطـــعــون أو عــدم االســتــجــابــة
لـطـلـبات اجلـمـهـور االنتـخـابي� وأتـمنى
عـــلى ا�ـــفــوضـــيـــة ان تــكـــــــــون اكـــثــر
وضـوحاً في تسبيب قرار رد الطعن وما
يــــدعـــونــــا الى ذلك ان اغــــلب أعــــضـــاء
مـــجــلس ا�ـــفـــوضــ� هم مـن الــقـــضــاة
األفــاضل ويـعـلـمــون ان من اهم أسـبـاب
صـدور األحكام هو التسبيب الذي يقول
عــنـه اخملــتــصـــون بــانه عـــذر الــقــاضي

للجمهور.

{ قاضٍ متقاعد

مـهمـا كان ضـئيالً وان حتـقق فيه ومن
ثم تـقرر ما هو مناسب على ان يعرض
عـلى اجلـمهـور بـكل تفـاصـيله من اجل
تــوفــر االطــمــئــنــان لـدى اجلــمــيع� الن
وجـود الـقـرار ا�ـقـتـضب بـعـبـارة (عـدم
كــفـايــة األدلـة) فــإنـهــا تـثــيـر الــشـكـوك
بـوجود أدلـة على اخلـروق االنتـخابـية
إال ان ا�ـفوضية ال تعتبره سببا لقبول
الـطـعن وهـذا حقـهـا في القـبـول والرد�
لـــكن عـــلى ان يـــكـــون الـــدلـــيل ا�ـــقــدم
مــعــروض ومــتــاح لـــلــجــمــيع من اجل
االطـالع عــــلــــيـه وهــــو مـن اهم صــــور
الشفافية ا�فترضة في عمل ا�فوضية.
5-كــــمـــا صــــرح الـــنــــاطــــقـــون بــــاسم
ا�ـفـوضــيـة وفي اكـثـر من مـنـاسـبـة ان
أســبــاب رد الــطــعــون كــانت خملــالــفــة
الـطــعن أو الـشـكـوى لـلـمـادة (/38أوالً)
من قـانـون انـتـخـابـات مـجـلس الـنواب
رقم (9) لـــســنــة 2020 وهــذه ا�ــادة ال
عالقـة لـهـا بـالشـكـاوى وإ�ـا هي مادة
تــلــزم ا�ــفـوضــيــة بــبــعض اإلجـراءات
وعــــلى وفق الــــنص االتي (تــــعـــتــــمـــد
ا�ــفـوضــيـة أجــهـزة تــســريع الـنــتـائج
اإللـكـتـرونـيـة وتـلـتـزم بـإعالن الـنـتـائج
األولــيـة خالل (24) ســاعـة من انـتـهـاء
االقـتـراع وجتـري عـمـلـيـة الـعـد والـفرز
الـيدوي لغـرض ا�طابـقة بواقع مـحطة
واحــدة مـن كل مــركــز انـــتــخــابي وفي
حـالـة عـدم تـطابق نـتـائج الـعـد والـفرز
اإللــكـتــروني مع نــتــائج الــعـد والــفـرز
الـيدوي بنـسبة (%5) مـن أصوات تلك
احملـطة فـيصار إلى إعـادة العـد والفرز
الـــيـــدوي جلـــمـــيع مـــحـــطـــات ا�ـــركــز
االنــتــخـابـي وتـعــتــمــد الــنــتـائـج عـلى
أسـاس العد والـفرز اليـدوي وفي حالة
الـطـعن في أي مركـز اقـتراع أو مـحـطة
اقـتراع تـلتزم ا�ـفوضيـة العـليا �ـهمة
إعـادة الـعد والـفـرز الـيدوي وبـحـضور

مـجلس ا�فوضـ� برد الطعـون استندت
إلى الـعـبـارة اآلتيـة (لـعـدم كفـايـة األدلة)
في أســـبــاب الــرد� وهــذا ا�ـــصــطــلح له
حـــضــور فـي عــمـل احملــاكـم اجلــزائـــيــة
(الــتـحــقـيق� اجلــنح� اجلــنـايــات) حـيث
تـقضي احملكمة باإلفراج عن ا�تهم لعدم
كـفاية األدلة ويعـني ذلك ان ا�تهم يوجد
ضـده دليل بارتـكابه الفـعل اجلرمي لكن
الــدلـيل �ــفـرده ال يـكــفي� مـثــال ذلك مـا
ورد فـي ا�ـــــادة (/130ب) مـن قــــــانـــــون
أصــول احملــاكـمــات اجلــزائــيـة رقم 23 
لــســنـة 1971 ا�ــعــدل الـتـي جـاء فــيــهـا
االتي (ذا كــانت االدلـة ال تـكــفي الحـالـته
فـــيــصـــدر قــراراً بـــاإلفـــراج عــنـه وغــلق
الــدعـوى مـؤقــتـاً مع بـيــان اسـبـاب ذلك)
وكــــــذلك ا�ـــــادة (/183ج) مـن قـــــانـــــون
االصـول التي جـاء فيـها االتـي (اذا تب�
لـلمحكـمة ان األدلة ال تكـفي إلدانة ا�تهم
فـتـصـدر قـراراً بـإلغـاء الـتـهـمـة واإلفراج
عنه.) ويعلم جميع من له صلة بالقانون
بـادن عـدم كفـايـة األدلـة تعـني ان الـدليل
عـلى وقـوع الـفـعل مـوجـود لـكن ال يـكفي
وهــذا دعـا ا�ـشــرع إلى غـلـق الـتـحــقـيق
بــشــكل مــؤقت لـفــتــرة من الــزمن لــر�ـا
يـظـهر من خاللـها دلـيل او قـرينـة أخرى
تـعـزز الـدلـيل األول فيـتم فـتح الـتـحـقيق
مــجـــدداً وعــلى وفق مـــا جــاء في ا�ــادة
(/302ج) مـن قانـون األصـول وكـذلك في

ا�ادة (303) من ذات القانون.
4-ان االســتـنــاد إلى عــدم كــفـايــة األدلـة
دون عــرض مــاهــيــة الــدلــيل ا�ــقــدم من
ا�ـشــتـكي يـخـلـق حـالـة ضـبـابــيـة تـمـنع
تـوفـر الشـفـافـية في اإلجـراء� الن الـدليل
الــواحــد قـــد يــعــزز من وقــوع خــرق في
الـعملـية االنتـخابيـة � ومجرد وجود أي
دلـيل هو إخالل بسـير االنتخـابات يؤثر
عـلى نـتـيـجـتـهـا� لـذلك كـان عـلى مـجلس
ا�ـفـوض� ان يـبـحث في الـدليل ا�ـتـوفر
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فـــــقـــــد جـــــواز الـــــســـــفـــــر الـــــصـــــادر من (دولـــــة كـــــيـــــنـــــيـــــا) بـــــاسم
( AK0015368 ) ا�ــــــــــــرقـم (MARIAM GARAMA DADU) 

يرجى �ن يعثر عليه تسليمه الى صاحبه.
مع التقدير.

ÊöŽ«
الى ا�ـدعـوة (حـنـان رضـا جـعـفـر) اصـدرت مـحـكـمـة بـداءة الـكـاظـمـيـة بـتــــــــاريخ
٢٠٢١/٩/٨ حكمـا غيابـيا يقضي بـالزامك بتـاديتك الى ا�دعي (حـمزة حا� كاظم)
مـبـلـغا مـقـداره (٨٫٩٧٧٫٥٠٠) ثمـانـيـة مالي� وتـسـعـمائـة وسـبـعة وسـبـعون الف

دينار �وجب الدعوة ا�رقمة ٨٣٧ / ب / ٢٠٢١ .
w{UI�«
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يعلن معهد التدريب الـنفطي / بغداد عن فتح باب التقـد� للطلبة الراغب� بـالدراسة فيه من خريجي الدراسة االعداديـة / الفرع العلمي (احيائي � تطـبيقي) للعام� الدراسي� (٢٠١٩ - ٢٠٢٠ و ٢٠٢٠
- ٢٠٢١) لـلدورين واعتـبارا من الـساعـة (١٠) العاشـرة صبـاحا من تـاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ ولغـاية يوم ٢٠٢١/١١/٢٧ من خالل مـوقع ا�عـهد االلـكترونـي اخلاص باسـتمـارة التقـد� للـقبـول وفق الشروط

التالية:-
١- ال يقل معدل الطالب ا�تقدم عن (٧٥ %).

٢- ال يتجاوز عمر ا�تقدم عن (٢٤) سنة� من مواليد (١٩٩٧) فاعلى.
٣- اعتماد التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص معدالت التنافس للقبول.

٤- قبول االناث بنسبة (١٠ -١٥ %) حسب االختصاصات ا�الئمة وال يلتزم ا�عهد بتوفير سكن للطالبات.
٥- السماح لذوي الشهداء ومن الدرجة االولى حصراً (اب/ ام / ابن/ بنت) بالتقد� الى معهد التدريب النفطي / بغداد للتنافس فيما بينهم وفق اعلى ا�عدالت على نسبة (١٠ %) من خطة القبول.

٦- يكون التقد� حسب الرقعة اجلغرافية �نطقة سكن الطالب ا�ثبتة في وثيقة التخرج من االعدادية.
٧- يكون قبول الطلبة لكل محافظة على حدة وحسب احتياجات الشركات النفطية لالعداد واالختصاصات في تلك احملافظات.

٨- ال يجوز التنقل ب� ا�عاهد بعد اعالن القبول.
٩- عـلى الطـلبـة الذين تـظهـر اسمـاؤهم في نتـائج القـبـول مراجـعة ا�ـعهـد خالل فتـرة (اسبـوعان) بـعد اعالن نـتائج الـقبـول وفي حالـة عـدم ا�راجـعة يـسقط حق الـطالب في الـقبـول ويعـوض من قوائم

االحتياط وحسب اعلى ا�عدالت.
١٠- الوزارة غير مـلزمة بتعيـ� خريجي ا�عهـد بعد التخرج مـباشرة وكذلك عدم الـتزامها بتعـيينهم حسب الرقـعة اجلغرافيـة لسكناهم وا�ا حـسب حاجة الشركـات ويقوم الطالب بتـوقيع تعهد خطي

بذلك.
١١- تقـد� تعهد خـطي من قبل الطلـبة ا�قبـول� في ا�عهـد بضرورة العـمل في القطاع الـنفطي مدة ال تـقل عن (١٠ سنوات) بعـد التعي� وعـدم اا�طالبـة باكمال الـدراسة واحتسـاب الشهادة خالل ا�دة

ا�ذكورة انفا.
١٢- ال توجد اية استثناءات لشروط القبول اعاله والي سبب كان.

١٣ -  ملئ االستمارة االلكترونية وااللتزام بالتوقيتات ا�علنة ومعلومات اخرى عبر الروابط التالية:
.(www.bagoti.edu.iq) أ- موقع ا�عهد االلكتروني

.(www.bagoti.edu.iq./student2021/Default.aspx)  ب- رابط االستمارة االلكترونية
.(www.bagoti.edu.iq/student2021/Cmain3.aspx) جـ - رابط حتديث بيانات الطلبة
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مــــبـــتـــغــــاه حـــيث
الــفــوز بــثالثــيــة
نظيـفة  رصيده
نـقـطـة الى 15 
ومنحته دفعة
قــــــــــــــويـــــــــــــة
والتقدم رابعا
 بـعــدمـا جنح
فــــــــــــــــي ادارة
االمـــــــــــــــــــــــور
وتــــســــيــــرهـــا
بـــــــــاالجتـــــــــاه

ا�طلوب

اجلــمـعــة الـقــادمـة في الــسـابــعـة
والـنــصف  ا�ـو اجـهــة ا�ـنــتـظـرة
احلــاســـمــة لــيس عــنــد جــمــهــور
الـفريـقـ� حسب بل لـكل مـتتـبعي
الــدوري جــريـا عــلى الــعـادة والن
االمــــور تـــــتــــعــــلق بــــالــــصــــدارة
خــصـوصـا اذا مـا تـغـلب اجلـويـة
عـلى االمـانـة امس االحـد  وتـكون
الــشــرطـة قــد جــردت  الـوسط من

جميع االمتيازات
التي بقي يتمتع فيها قبل ارغامه
عــــلى جتــــرع الـــــهــــز�ــــة االولى
الــــقــــاســـيــــة  خــــارج تـــوقــــعـــات
جمـهورالنـجف الذي يـرى الفريق
بــدا يــواجه الــتــحــدي احلــقـيــقي
خــارج ا�ــيـــدان والــســقــوط عــلى
عـمـاه   دون ان يـقـدم مــا مـنـتـظـر

االهم واالكبر.
 باسـقاط البـطل  بالقـاضية  دون
حركـة بعدمـا توجـهت االنظار مع
انطالقـة ا�بـاراة ولتـقوم الـشرطة
بـو اجـباتـهـا عـلى ا� وجه ونتج
عن  اخلـطورة ا�ـسـتمـرة  الـهدف
االول  من قبل محمد ا�واس د36
 قـــــــــبـل عــــــــودة نـــــــــفـس الـالعب
لـيـضـيف الـثـاني د 48 لـيـرفع من
جـهـود الـتـشـكــيل  في الـسـيـطـرة
كــامـلــة بـالــهـدف الــثـالث  الحــمـد
زيــــري د79 في افـــــضل هــــجــــوم

15هدفا.
 ويــامـل اهل الـــشــرطـــة ان تــدعم
النتجية جهـود الفريق للتحضير
اجلــيــد واالســـتــعــدا الــكــامل �ــو
اجـهة ا�ـوسم مع الـغر� اجلـوية

w�U�d�« r�U� W�d�UM�«

كـسـرت الـشـرطـة احـتـكـار الوسط
لـلـصـدارةقـبل انـتـزاعـهـا  بـالـفوز
الـعـريض بـثالثـيـة نـظـيـفـة ضـمن
اجلولـة السـابعـة من دوري الكرة
امس االول �ـلـعب الـشـعب الـذي
حتــقق بـفـضل االداء والــسـيـطـرة
واالســتـحــواذ والمـســاك بـاالمـور
منذ الـبداية حتت انـظار االنصار

ليخرجوا سوية.
 �ــنـــجــز كــروي ثــمــ� مــنــحــهم
صـدارة الـتـرتيب  19 نـقـطـة بـعد
فـتــرة الـبــحث عـنــهـا مـنــذ اربـعـة
ادوار  وسـلسـلـة انتـصـارات على
نفط البصرة بثالثة اهداف لهدف
وعلى زاخو بثالثة  لهدف� وعلى
الـنـفط بـهدف قـبل ان يـاتي الـفوز

ÊU�e�« ≠ œ«bG�

اعلن االحتاد العراقي للغولف عن مشاركته في بطولة آسيا واحمليط الهادي للكولف .
وقـال نـائب رئـيس االحتاد وصـفي كـر� لـوكالـة شـفق نـيوز; ان ا�ـنـتـخب العـراقي بـالـكولف

سيشارك في بطولة آسيا واحمليط الهادي بثالث العب�.
واضاف ان الـبطولـة تقـام في دولة اإلمـارات العـربيـة على مـدار أربعـة أيام لـلمدة مـن الثالث

ولغاية السادس من شهر تشرين الثاني ا�قبل.
واوضح ان العراق سيشارك با�نافسات الفرقية والفردية.

وبـ� أن ثالثـة العبـ� سـيـمـثـلون غـولف الـعـراق في الـبـطـولة هـم� عامـر عـبـد احلـسن و�ـير
النعيمي و ليث برنوطي.
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أصدرت جلنة ا�سابقات في االحتاد
الــعــراقي لــكــرة الـقــدم�  تــوضــيــحـاً
بـــشــأن هـــبــوط  4فــرق مـن الــدوري
ا�متاز� مؤكداً أن االحتاد لم يصادق

بعد على هذه اخلطوة.
وقـال عـضـو جلــنـة ا�ـسـابـقـات عـلي
عـــبــيس في تـــصــريح صـــحــفي  إنه
لـغـايـة اآلن لم يـصـادق االحتـاد عـلى
تـوصيـة الـلجـنـة بهـبـوط أربعـة فرق
تـتـذيل قائـمـة فـرق الـدوري لـلـموسم

.2021-2022
وأضاف أن اللجنة رفعت توصياتها
بتـقلـيص فرق الـدوري بإنـزال أربعة
فــرق بـــدالً من فــريـــقــ� لـــتــحـــســ�
اجلانب الـفني للـدوري العـراقي بعد

تـقــلص عـدد الــفـرق� مــشـيـراً إلى أن
"هدف االحتاد هو إيـصال الفرق إلى
سـتـة عـشـر فـريـقـاً واالسـتـقـرار عـنـد
هـــذا احلــد.وبـــشــأن تـــوقف الــدوري
خالل مـــــشـــــاركـــــة ا�ـــــنـــــتـــــخب في
الـتـصـفـيـات ا�ـؤهـلـة لـكـأس الـعـالم�
لـــــفت عـــــبـــــيس إلى أن الـــــدوري لن
يــتــوقف لألدوار ا�ــقــبــلـة حــتى وإن
شارك ا�ـنتـخب في خـوض مبـارياته
في الــتـصـفـيــات اآلسـيـويــة ا�ـؤهـلـة
لــكــأس الـعــالم.وأوضح أن الــلــجــنـة
حريصة على إكـمال الدوري وبطولة
الـكـأس في الــوقت الـذي � حتـديـده
في وقت سابق� مبيـناً أن في النظام
ا�ـتبـع ال توجـد تـوقـفـات في الدوري

والكأس� وحسب ماهو مخطط له.

أقــصى يــســار حــارس ديـبــورتــيــفـو
أالفــــيـس. وأتى الــــرد ســــريــــعًــــا من
ديـبورتيـفو أالفيس� بتـسجيل لويس

ريـوخا هدف التعـادل في الدقيقة 52
حـيث تلقى تـمريرة داخل ا�ـنطقة من
زمــيـله خــوســـــيــلـو وراوغ احلـارس
تـــيـــر شــتـــيـــجن وأســـكن الـــكــرة في

الشباك.
وأرسل جـوردي ألـبـا تـصويـبـة قـوية
مـرت أعلى مرمـى ديبورتيـفو أالفيس
فـي الدقيقة 57 ثـم تألق أنطونيو في
الـتـصدي النـفراد من �ـفيس ديـباي

في الدقيقة 61.
 وواصـل بـرشــلــونـة ســيــطـرتـه عـلى
الـــكــرة� لــكن دون أي فــعـــالــيــة عــلى
مــرمى ديــبـورتــيــفـو أالفــيس� وسـدد
كـوتيـنيو كـرة قوية مـرت أعلى مرمى
احلـــارس أنــطـــونــيــو فـي الــدقـــيــقــة
84.وفـــشـل العـــبـــو بـــرشـــلـــونـــة في
تـسجـيل هدف االنـتصـار في الدقائق
األخـــيــرة� لـــيــواصـل الــبـــلــوجـــرانــا
مــســلــسل إهــدار الــنــقــاط� ويــحــسم

التعادل اإليجابي (1-1) ا�واجهة.
bOF� ”UO�« d�U�

عصام حمد

شهـد االسبوع ا�ـاضي على صعـيد االحـداث الكرويـة العا�ـية  قرار اقـالة ا�درب
كو�ـان  مدرب فريق نـادي برشلـونة  الـذي شهدت الـسنوات االخـيرة تقـهقرا في
مـستـواه وعـدم جديـة العبـيه في ا�نـافسـات التـي يشـارك فيـها هـذا الفـريق ا�مـيز
على الـصعـيد الـكروي السـيما بـعد مـغادرة العـبه االبرز لـيونـيل ميـسي الى نادي
بلريس سان جيرملن فقد توضحت صورة الفريق بعد هذه االنتقالة وكانها لفريق
فقـد هويته وبوصلته نحـو االنطالق الى مراكز االجنازات والبطـوالت التي يحققها
ولـكن مـا يدعـونـا للـوقـوف والتـامل في مـسالـة اقـالة مـدرب بـحجـم كو�ـان والذي
ابـرزت اجنـازاته مع ا�ـنتـخب الـهـولنـدي وقـدرته عـلى حتقـيق  الـكـثيـر من الـنـتائج
اجليـدة لهذا الـفريق فـضال عن ان كون كو�ـان من  نخبـة ا�نـتخب الهـولندي في
جيـلها الذهبي عـبر منتـصف الثمانـينات  من خالل زمالئه  في منـتخب الطواح�
ومنـهم رود خوليت وفـان باس� وريـكارد الذيـن  استهـوت بعضـهم مهنـة التدريب

فحققوا نتائج الفتة في عا�ها ولعل منهم  ا�درب كو�ان ..
وفي مسـتهل احلـديث  البد من االشـارة الى ان  ا�ـدرب الهولـندي تـسلم  الـفريق
البرشـلوني في فترة انـتقاليـة سيئة جدا  من خالل تـسلمه لدفـة القيادة من مدرب
غـير مـسـتقـر فنـيـا ومغـمور عـلى صـعيـد تـدريبه لـلـفرق وهـو ا�درب كـيـكي سيـت�
الـذي تسـلم مـسؤولـية الـفريق فـلم يـنجح بـتاتـا  نظـرا لقـلـة خبـرته في التـعامل مع
االسمـاء ا�هارية  في الفريق ا�ذكور ولوال  ان هذه الفـترة التي تسلم فيها سيت�
 الت فيـها مقاليـد االمور الى ا�درب كو�ـان وحتما كان من بـ�  الالعب� ميسي
فحتـما ستكون االوضـاع افضل  با�قارنة مع الـفترة التي تسلم فـيها كو�ان دفة
الـتـدريب  في مرحـلـة حرجـة للـغـاية انـعـكست فـيـها اوضـاع التـوقف الـتي ارغمت
من خالله جــائـحـة كــورونـا  عــلى  شل حـركــة احلـيــاة  واالضـطــرار الى احلـجـر
ا�نـزلي وايقاف كافة  ا�باريات والبطوالت  االمر الذي جعل فرقا مرموقة تتعرض
النـهـيارات مـالـيـة وخـسائـر  بـا�ـلـيارات نـتـيـجـة هـذا االمر �ـا حـدا بـهـا الى عدم
االبــقــاء عــلى العب مــثـل مــيــسي  وكــونه �ــثل روح الــفــريق ونــبــضه  حــتى الت
ا�باريـات اخلاصة بـالفريق البـرشلوني بعـد مغادرة هذا الالعب بـالتحديـد وكانها
تـفتـقر لـلمـسـة االخيـرة في انهـاء الهـجمـة  او  بنـاء هـجمـة  تتـوضح فيـها احلـاجة

لالعب مثل مهارة الالعب ميسي ..
لقـد صبرت اجلـماهير ومن ثم االدارة الـكروية  في فـريق نادي برشـلونة  لكن مع
تـرديد كـوكب الـشـرق الغـنيـتـهـا اخلالـدة بـكـون لـلصـبـر حـدود  تنـتـهي عـنـدها كل
احـاسـيس  التـحـمل ومشـاعـر  االنتـظـار والتـرقب في تـصريـحـات ا�درب كـو�ان
ولعل مـباراة الكالسيكو التي جمعت  ب� فريقه برشلونة  وفريق ريال مدريد كان
نـقـطة الـصـبر االخـيرة وعـنـد حدودهـا انـتهت كـل مشـاعر االنـتـظار والـتـرقب التي
وضـعـهـا مؤازري الـفـريق الـكـتالـوني  ومن ثم اضـكـرار االجـارة  الختـيـار الـقرار
االصـعب في  اقـالـة ا�ـدرب كـو�ان بـعـد مـشـاحـنات وتـهـجم  عـلـيه اعـقب مـباراة
الـكالسـيكـو الـتي جرت مـؤخـرا والت نـتيـجـتـها لـتـفــوق الـفـريق ا�ـدريدي بـهـدف�

لهدف ..
في هـذه الـلحـظـة الفـاصـلـة ومع  اظهـار  اجلـمـاهيـر �ـشـاعرهـا وانـفعـاالتـهـا التي
ترجـمت عن طريق التهجم عـلى ا�درب كو�ان والـتي  تشابهت في تفـاصيلها مع
ختام مـباراة منتخبنا الوطني  التي  خـاضها ضد ا�نتخب االماراتي والتي فقدنا
من خاللهـا فوزا كـان في مـتنـاول اليـد  فهـل تضـحي مثل تـلك الـلقـطات اخلـاصة
بـالـتـهـجم  واظـهـار مـشـاعـر خـارجـة عن اطـار الـقـانـون والـعـرف اجملتـمـعـي  ضد
مدربـ� او العب�  ام انها فـواصل تمنح ا�تـابع انطباعـا حول  نهايـة الصبر على
الروحيـة  التائهة الـتي يخوض بها ا�ـنتخب او الفريق مـبارياته وحينـما تظهر مثل
تلك اجلـزيئات  قـريبا من مـيادين اللـعب فماذا �ـكن ان تكون ردة الـفعل ا�طـلوبة
للـحد من بـروز مثل تـلك التـفاصـيل  ففي حـ� يكـون الفـوز لغـة ا�درب او الـفريق
بشكـل عام  فحتما تكون االحتفاالت العـفوية من جانب اجلماهير واالرتقاء برموز
من حقـقوا مثل هذا االجناز والتغني بـهم ام في حالة التقهقر
والتـذبذب في ا�سـتو� والنـتائج فـحتمـا سيكـون للجـمهور
كــلـمـته الـتي ســيـصـنـعـهـا بــنـفـسه حـيـنــمـا  تـعـبـر بـعض
الـتـصـرفـات الالمـسـؤولـة جتـاه تـلك االنـديـة وا�ـنـتـخـبات
وحتـقق نـظـريــتـهـا بـان لــلـصـبـر  عــلى الـنـتـائـج ا�ـتـدنـيـة

حدودا  وحينها التنفع معها كل  كلمة  او اشارة .
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وصـــوب األرجــنـــتــيــنـي ســيـــرجــيــو
أجـويرو مـهاجم برشـلونة كـرة قوية�
مـن خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء� لـكن دون
أي خـطـورة عـلى مـرمى أالفـييس في

الدقيقة 23.
وأتـى أول رد من فـريق ديــبــورتـيــفـو
أالفـيس في الدقيقة 30 من ركلة حرة
غـير مـباشـرة حيث سدد مـينـديز كرة

مرت بجانب مرمى برشلونة.
والــتـــحم األرجــنــتــيـــني ســيــرجــيــو
أجـــويـــرو مـع أحـــد مـــدافـــعي فـــريق
ديـبورتـيفـو أالفيس فـي كرة هـوائية�
وسـقط ولم يستطع استكمال ا�باراة

في الدقيقة 41.
وقـرر سيرجي بـارخوان ا�ديـر الفني
لـبرشـلونـة� الدفع بـالبـرازيلي فـيليب
كوتينيو بدال من أجويرو في الدقيقة
42 ثـم انتهى الشـوط األول بالتعادل

السلبي.
ومـع بــدايـــة الــشـــوط الــثـــاني� جنح

�ـفيس ديـباي مـهاجم بـرشلـونة في
تـسجيل هدف الـتقدم للـبلوجرانا في
الــدقـيـقـة 49  بــتـسـديـدة صـاروخـيـة
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والـتـقـدم  مـبـكـرا  عـبـر
التقدم د١٤ عن طريق
ســـعــد عـــبــد االمـــيــر
قـــــبل ان  يـــــكـــــشف
الهـواري عن مالمح
الـــنـــتـــيـــجـــة اكـــثــر
بـالـتـقـدم 42  فـيـمـا
اضاف مـحمـد رضا
هــــــــدف احلــــــــسم
85والـــســيــطــرة

�u“∫ القيثارة يعزف حلن الفوز في ارض الشعب امام نفط الوسط  - عدسة: قحطان سليم

عــــلى مــــلــــعب الــــعــــمــــارة   امـــام
جــمــورهم  بــعــدمــا ظــهــر بــالــقـدر
ا�ــطـلــوب بـقــيـادة عــصـام احلــمـد
الذي  يبدو حظرلـلمهمة كما يجب
قــبل ان يـــطــرد مـــخــاوفـــهــا عـــبــر
الــتــشــكـــيل الــذي قــدم واحــدة من
اهـم مـبـار يــات الـفــريق الـذي عـاد
يـسـيـر بـاالجتــاه الـصـحـيح تـاركـا
خلفه  نـكبة الـطالب  ورفع الرهان
عـبـر اجملـموعـة الـتي  اخـذت تـقدم
بـطــمــوح اكــبــر   مــحــقــقــة الــفـوز
اخلـامس ولـهـا مبـاراة مـؤجـلة مع

الديوانية.
  ويامل جمـهوره الكـبير ان  تدفع
نـتـيـجـة الـعـمـارة العـبي الـفريق
لــتــقــد� الــعـرض االيــجــابي
اخلـــمــيس عــنـــد مــقــابــلــة
اربيل في مـواجهـة غير

سهلة
  رغـم االجـــــــــــــواء
الــتي ســـيـــلــعب
فـــيــهـــا فــيـــمــا
تــلـــقى  نــفط
مــــيــــســـان
ضـــــربــــة
مـوجـعـة
تـــــــــركت
اثـــارهـــا
مــــــــــــــــن
حــــــــــيث
االهداف
الــــــــــتـي
هــــــــــــــــزت
شبـاكه والـتراجع
حـــــادي عـــــشــــر قـــــبل ان
تشكل نكسة النها اتت في
عقـر الدار  مـصدر الـنتائج
لتعويض اخلروج  قبل ان
تغضب اخلسارة جمهور
الــفـريق الـشـاهـد عـلـيـهـا

ميدانيا.
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 وعـمق  الــصـنـاعـة  من
جــراح ا�ـيـنــاء الـبـصـري
بـعـد الـفـوز عـلـيه  بـهـدف
واحلــــاق اخلــــســــارة الـــر
ابــعـة والــزامـه الـبــقــاء في

مــنـطــقـة الــهـبــوط وسط تـصــاعـد
ورفض االنصـار لنـتائج  الـفر يق
الذي �ـر بفـترة  عـصيـبة  الزمت
قـصي   مـنــيـر تـرك  ا�ــهـمـة الـتي
زادت االمور تعقـيدا  والن الفريق
عـجــز عن  االســتـمــر ويـعــجـز عن
الظـهور  في ملـعبه وخارجه  ولم
يـظـهـر نـوايــا ا�ـشـاركـة ا�ـتـعـثـرة
مـنذ الـبدايـة  والـفشل في حتـقيق
الفـوز من سبع مـبار يات   بـعدما
افـتــقـد لــلـحــضـور امــام حتـديـات
الــنــتــائـج   في وقت خــدم الــفــوز
الــصــنــاعـة11 بــالــتــقــدم  سـادس
مؤقت وبات يباغت اقرانه ويحاو

رهم .
ويـسـتمـتع بـالـنتـائج  وهـو  ا�هم
ان يـــــعـــــكس الـــــفـــــريـق دوره في
ا�نافسة وخارج  تو قعات كل من
يضن انه سيكون مجرد  رقم لكنه
 اسـتمـر يقـدم مبـارياته بـثقـة عبر
تنظـيم الصفـوف  التي اكدت دعم
 ا�ــبــاريـــات   و مــهــمــة  الــفــريق
ا�ثابر  الذي اسـتمر يسير االمور
بــاالجتــاه ا�ــطــلــوب ومــتــوقع ان
يـقـدم ا�زيـد في  مـواجهـة االمـانة

اخلميس ا�قبل.
 r�UIK� qA�

وفــشل الــقـــاسم  مــر ة اخــرى في
عـقر داره وأمـام  جـمـهوره في فك
عـــقــــدة الـــنـــتـــائـج  لـــيــــــــــخـــرج
بـــالــتــعـــادل الــرابع امـــام ضــيــفه
الــكـرخ بـاربع نـقــاط لـكـنه  حـصل
عـلى   اهـم فـائـدة  حـيث اخلـروج
من مـنـطــقـة اخلـــــــــطــر كـمـا قـدم
خـدمــة لـلــضـيـوف  عــبـر الـنــقـطـة
الغالية  ومنحهم الضوء األخضر
 للمرور للـموقع اخلامــــــس عشر
وهــــو االخــــر بــــدون فـــوز غــــلالن
يـــعــاني مـن تــراجـع الــنـــــــــتــائج
و�ــر بـــفــــتـــرة حـــرجــة وبـــدايــة

ثقيـــلة .
الــقــاسم ســيــخـرج لــلــبــصــرة �ـو
اجــهـــة ا�ــيــنـــاء  الــذي قـــد يــجــد
ضـــالـــتـه  في اســـقــــاط الـــضـــيف
والـكـرخ يـسـتقـبل سـامـراء وعـينه

على كامل النقاط
 نهاية االسبوع احلالي.

رغم  اهميـة اللقاء  قـبل ان تنقلب
االمــور بــوجه الالعــبــ� وا�ــديــر
الـفـني والكل عـاد بـخـيبـة  بـسبب
خــسـارة كـل االشـيــاء مـرة واحـدة
والن الــفــوز من يـــدعم  الــشــرطــة
�ــــواجـــــهــــة اجلــــويـــــة   وتــــركت
اخلــســارة عالمــات تـســاؤل حـول
اداء الـفــريق واخلــروج  بــنـكــسـة
االخــــتـــبـــاراحلـــقـــيـــقي وان ادارة
الـــوسط  تـــدرك مــــدى صـــعـــوبــة

القادم .
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جتاوز الزوراء  حتـديات اخلروج
 االول �العـب احملـــافـــظــــات قـــبل
الــعـودة من  الـعـمــارة بـكل فـوائـد
ا�ــواجــهــة الـــتي جــمــعــته مع
اصــحــاب االرص  وجنح في

مــــواجــــهــــة الـــدفــــاع ا�ــــتــــكــــتل من
الضيوف.

وسـجل لـبـرشـلـونة جنـمه الـهـولـندي
�ـفيس ديباي في الدقيقة 49 بـينما
ســجل لــديـبــورتــيـفــو أالفــيس العـبه

لويس ريوخا في الدقيقة 52.
وبـهذا التعادل رفع بـرشلونة رصيده
إلى 16 نــقــطــة في ا�ــركــز الــتــاسع�
ورفع ديبورتيفو أالفيس رصيده إلى

10 نقاط في ا�ركز السادس عشر.
جـاء أول تـهـديـد عـلى مـرمى أالفـيس
بالدقيقة 17 من ركـلة ركنية للبارسا�
وصـلت إلى إريك جارسـيا الذي سدد
كـرة رأسية تصـدى لها أنطـونيو قبل

أن يُشتتها الدفاع.
واســـتــمـــرت مــحـــاوالت بــرشـــلــونــة
الخـتراق منـطقة جـزاء أالفيس� حيث
أرسـل ألـــبــــا كـــرة عــــرضـــيــــة ســـبق
احلـارس أنـطـونـيـو اجلـمـيع وأمـسك

بها في الدقيقة 21.
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واصـل برشـلـونـة تـرنـحه في ا�ـوسم
احلـالي وسقط في فخ التعادل (1-1)
مـع ضيـفـه ديبـورتـيـفـو أالفـيس�  في
مـعـقل البـلوجـرانـا "كامب نـو"� ضمن

منافسات اجلولة الـ 12من الليغا.
وعــمـق أالفــيس مــحـــنــة بــرشــلــونــة
بــالـتـعـادل مـعـه الـيـوم� عـلــمـا بـأنـهـا
ا�ــبـاراة األولى لــلـفــريق الـكــتـالـوني
بـقيادة مديره الـفني اجلديد سيرجي

بارخوان.
وخـاض برشلونة مبـاراة اليوم بحثا
عن الـفـوز بـعـد هز�ـتـ� مـتتـالـيـت�
أمــام ريـال مــدريـد ورايـو فــالـيــكـانـو
عــجـلــتــا بـرحــيل ا�ـدرب الــهـولــنـدي

رونالد كومان.
ولـــــكـن أالفــــيـس جنح فـي حـــــرمــــان
بـرشـلـونة من اسـتـعادة االنـتـصارات
بـعـدمـا أخـفق الفـريق الـكـتـالوني في
إيـجـاد احللـول ا�نـاسـبة الـكافـية في
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م �مارسـة االلعاب الـرياضيـة ويحتوي
ايـضاً عـلى قاعـت� ريـاضيـت� مـتعددة

االغراض ). 
ووجه مـديريـة شـباب وريـاضـة ميـسان
بـــضــرورة ا�ـــتــابـــعــة من اجل تـــأثــيث
النادي  واشار الى اهمية هذا ا�شروع
كــــونه يــــلــــبي حــــاجـــة الــــشــــبـــاب في
يذكر الـنشـاطـات الريـاضيـة ا�ـتنـوعة  ,
أن مــحــافــظـة مــيــسـان قــامت بــإنــشـاء
عشرات ا�ـنشآت الـرياضيـة والساحات
ا�ـثيلـة في محـافظـة ميـسان من مالعب
وقـاعـات ومنـشـآت رياضـيـة ومنـتـديات
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أفـتـتح مـحـافظ مـيـسـان علي دواي الزم
مـشـروع انـشـاء بــنـايـة نـادي ا�ـيـمـونـة
الـريــاضي في قــضـاء ا�ـيــمـونــة ضـمن
تخـصـيـصات تـنـمـيـة االقالـيم حملـافـظة
مـــيـــســـان وا�ـــنـــفـــذة من قـــبـل شـــركــة
وقال (الـسـلـمـان لـلـمـقـاوالت الـعـامـة)  ,
احملافظ : ان (ا�ـشروع  يـتضـمن انشاء
الـبـنـايـة الـرئــيـسـيـة والـتي تـتـكـون من
غرف االدارة وا�ـوظفـ� وقاعـة متـعددة
االغــراض كـذلك يــحــتـوي عــلى ســاحـة
مثـيلـة متـعددة االلـعاب بـأبعاد 25*45
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جـــرت ا ثـالث مـــواجـــهـــات ضـــمن
منافسات دوري السلة ا�متاز.

وفـي ا�ــبــاراة االولى; حــقق فــريق
نادي الـنفط فوزاً كـبيـراً على فريق
نـادي نـفط الشـمـال بـنتـيـجة -109
79 نـقــطـة� وفي ا�ـبــاراة الـثــانـيـة
تـمـكن فـريق نـادي اجلـامـعـة الـفوز
على فـريق نادي اخلـطوط بـنتـيجة
77-88 نـقـطـة� وبـفــارق كـبـيـر فـاز
فـريق نـادي احلـشـد الـشـعبـي على
فـريق نـادي غـاز الـشـمـال بـنـتـيـجة
كـبـيـرة 67-100 نـقـطـة.أمـا نـتـائج
الـفـرق ا�ــصـاحـبـة لـلــنـاشـئـ� فـاز
فـريق نـادي النـفط عـلى فـريق نفط
الـشـمـال بـنـتـيـجة  36-123نـقـطة�
وفوز نـاشئة اخلـطوط على نـاشئة
فـريق اجلــامـعـة بــنـتــيـجـة 76-31
نـــقــطـــة� وفـــوز نـــاشــئـــة احلـــشــد

مـتـنوعـة لـرعـاية الـشـباب في احملـافـظة
ضمن خطط احملـافظة فـضالً عن انشاء
مــنـتـديــات لـلــشـبــاب مـوزعـة فـي مـركـز

وأقضية ونواحي احملافظة .
حـضـر االفـتـتـاح الـسـيـد "وائل سـلـمـان
الــشــرع" الـــنــائب الـــثــاني لــلـــمــحــافظ
وا�عـاون الـفـني لـلـمحـافظ وقـائـمـمـقام
قضـاء ا�يـمونـة ومديـر شبـاب ورياضة
مـيـسان ومـديـر بـلديـات مـيسـان ومـدير
مـــاء مــيـــســان ومـــديــر أدارة مـــشــاريع
احملـافـظــة والـشـركـة ا�ــنـفـذة وعـدد من

ا�واطن� .
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الـشـعـبي عـلـى فـريق غـاز الـشـمـال
بـنتـيـجة  47-59 نـقطـة.ومن جـهة
اخـرى انتـخب نادي دهـوك�  هيـئة
اداريــــة جــــديـــدة بــــانــــتـــخــــابـــات
حـضـرتـهـا احلـكـومـيـة احملـلـية في
احملافظة.وجرت انتخابات مجلس
جديـد لنـادي دهوك في قـاعة دائرة
الــريـاضـة والـشــبـاب� وذلك حـسب
الـتوجـيهـات الصـادرة من ا�ديـرية
الــعـامــة لــلـريــاضـة والــشــبـاب في
وزراة الثقـافة والشبـاب وبحضور
نـائب مـحـافظ دهـوك مـاجـد سـيدج
صالح.واختار النـادي هيئة إدارية
جـديــدة من ثـمـانــيـة اعــضـاء جـدد
حــيث حــاز عــبـــدالــله جالل الــدين
عــلى اعــلى االصــوات بــواقع 174
صوتـا و�شـاركة  225عضوا من
الـهـيـئة الـعـامة لـلـنـادي في عمـلـية
التصويت جمللس النادي اجلديد.
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هــذا أول كـتـاب يــوثق ريـاضـة ا�ــصـارعـة
الـعـراقيـة.نعـم هنـاك كتب عـراقـية تـناولت
ا�ـصـارعة الـعراقـيـة من جوانـبهـا الـفنـية�
ولـكن هذا الكتاب الـذي ألفه مطرب عراقي
هـو الـدكـتور حـسـ� األعـظمي هـو الـفـريد
مـن نوعه الذي تناول تـاريخ ا�صارعة في
الـعراق وأبطالها وحكاياتهم وتكر�اتهم�
وقــد سـمـاه ا�ـؤلف (مـوســوعـة ا�ـصـارعـة
الـعـراقـية)� وأصـدر اجلـزء األول مـنه� قبل

أيام� في العاصمة األردنية عمان.
لم تـكن ا�ـصارعـة في الـعراق قـد استـقرت
هــويــتـهــا وشـخــصــيـتــهـا الــدولــيـة خالل
الــنـصف األول من الـقـرن الــعـشـرين بـعـد�
فـلم تكن هناك با�ـعنى التنظـيمي ا�عترف
به� مــحــلـيــاً أو دولـيــاً� بــطـوالت مــحـلــيـة
مـنتـظمة أو بـطوالت دوليـة يسمح لـلعراق
بــا�ـشـاركـة فــيـهـا مع الــغـيـر� فــفي حـقـبـة
الـــنــصف األول مـن الــقـــرن الــعـــشــرين لم
ينضم العراق إلى االحتاد الدولي ا�ركزي
لـلـمـصـارعـة احلـرة والـرومـانـيـة األو�ـبـية
ولـم يــــنــــخــــرط في بــــطــــوالته الــــدوريــــة
والـدولـيـة� إذ لم يـكن هنـاك احتـاد مـركزي
عـراقي لـهـذه الـلـعـبـة األصـيـلـة فـي قـدمـها
وتـاريـخهـا� يأخـذ على عـاتـقه التـفاعل مع
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الـشعـبيـة وا�رسم احلـر �هـرجان
(هــبـة وطن) والــذي أقـيم اجلــمـعـة
ا�ـــاضــــيـــة عـــلى حـــدائق الـــزوراء
بــالــتــعــاون مـع عــمــلــيــات بــغــداد
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شـــاركت دائــرة الـــفــنــون الـــعــامــة
مـتـمثـلة �ـديـرية الـتـراث الشـعبي
الـعـراقي ومـعهـد احلـرف والـفـنون

احتـادات الــبـلـدان األخـرى وتـنـظـيم أمـور
هــــذه الـــريــــاضـــة عـــلـى وفق الــــقـــوانـــ�
واألنـظـمـة ا�ـثـبـتـة وا�ـعـتـرف بـهـا دولـيـا.
اعــتـمـدت مـسـيـرة ا�ــصـارعـة في الـعـراق�
خـالل النـصـف األول من الـقـرن العـشـرين�
عـــلى ا�ـــصــارعـــة الـــتــراثـــيـــة ا�ــعـــروفــة
بـ(الـزورخـانـة) التـي يشـتـرك خالل أدائـها
وألـعـابـهـا الـريـاضـيـة عـنـصـر اإليـقـاع مع
غـنـاء ا�ـقـامـات الـعـراقـيـة الـتـراثـية. الـتي
اعــطت لـهـذه الـلــعـبـة جـواً تـراثــيـاً ديـنـيـاً
واحـتراماً من �ارسيها وجمهورها الذي
يـحـضـر لـلـمـشـاهـدة واالسـتـمـتـاع.  يـقول
ا�ــؤلف: لـو اسـتــعـرضـنـا تــأريخ الـنـصف
االول مـن الـقـرن ا�ـاضي� لـوجـدنـا اسـمـاء
كثيرة بارزة مارست هذه الرياضة بهواية
وتــصـارع مــحـلـي فـيــمـا بــيـنــهـا� من دون
تـنــظـيم من ايـة جـهـة رسـمـيـة لـهـا� وا�ـا
مـارسـتـهـا كـنـشـاطـات فـرديـة أو جـمـاعـيـة
شـعبـية ولـقاءات فـيمـا ب� اجلـميع تـسفر
عــنــهــا مـتــعــة بــالــغـة لــلــريــاضــيـ� أوالً�
ولـلـجـمـاهـيـر التي حتـضـر ثـانـيـاً� خـاصة
وقــــد مـــرَّ الــــعــــالم بــــصـــدمــــة احلــــربـــ�
الــكــونـــيــتــ�� احلــرب الــعــا�ــيــة األولـــى
(1918 - 1914) واحلـرب العـا�يـة الثـانية
وهـكـذا خالل هـذه احلـقـبة (1939 - 1945)
مـن الـنــصف االول من الــقــرن الــعــشـرين�
غـيَّــرت هاتـان احلربـان الكـونيـتان مـجرى
تــأريخ الــكـرة األرضــيـة بــرمــته� وأحـدثت
الكثير من الثوابت وا�تغيرات في حياتنا

الرياضية وغيرها من مجاالت احلياة. 
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كان وجود األنهار في العراق� ومنها نهرا
دجـلـة والفـرات اخلـالـدين عامالً مـهـماً في
تـطور هـذه ا�مارسـات الرياضـية العـفوية
والــشـعــبـيــة� تـمــاشـيـا مـع تـطــور الـدولـة
الــــتـــدريــــجي الـــبــــطيء فـي نـــواحــــيـــهـــا
االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
والـثـقافـيـة والريـاضيـة والـفنـيـة وغيـرها�
االمــر الـذي ادى في الــنـهـايــة الى تـنــمـيـة
طــمــوحـات كـل الـريــاضــيـ� مـن �ـارسي
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الـشـبـاب اوقـاتـهم في االسـتمـتـاع بـالـنـهر
و�ـارسـة الـسبـاحـة وااللـعاب الـريـاضـية
االخـرى حـتى لـو كـانـت ظروف ذلـك الـبـلد
قــاسـيـة جـداً� سـيـاســيـا أو اقـتـصـاديـا أو
ثـقـافيـا أو اجـتـماعـيـاً! فالـشـباب يـقـضون
اجــمل اوقــاتــهـم في الــســبــاحــة بــالــنــهـر
و�ــارســة الــريــاضــات األخــرى� بــصــفــة
عــامـة� ولـعل ريــاضـة ا�ـصــارعـة من ابـرز
تـــلك ا�ــمــارســـات الــتي تـــقف إلى جــانب
الـــســـبـــاحـــة! وهـــكـــذا نـــرى ان األبـــطـــال
الـــدولــيــ� االوائل قـــد حــقــقــوا اجنــازات
كــثـيـرة نــفـخــر بـهـا جــمـيــعـاً� مـنــذ بـدايـة
الـنـصف الثـاني من القـرن الـعشـرين حتى
بــدايــة الــقـرن احلــادي والــعــشــرين الـذي
نـــعــيـش عــقـــوده االولى. النــهـم مــارســوا
ا�ـصـارعـة عـلى االرض الرمـلـيـة (اجلـفرة)
فـي بـدايــاتــهم االولى حــيث قــوي عـودهم
وعـضـالتـهم واجـسـامـهم الـتي اصـبح من
الـصـعب قـهـرهـا! بـخـاصـة عـنـدما تـأسس
االحتـاد الـعـراقي ا�ـركـزي لـلـمـصـارعة في
?1950ثـم أصـبح عـضـوا فـعّـاالً في الـعـام 
االحتـــاد الــدولي لـــلــمــصـــارعــة� عـــنــدهــا

ريـاضة الـزورخـانة ودفـعتـهم إلى التـفكـير
اجلــد�ي بـتــطـويــرهـا� تــمـاشــيـا مع تــطـور
احلياة بصفة عامة� الى محاولة االنخراط
في ا�ــســار الــدولـي لــريــاضــة ا�ــصــارعـة
واالطـالع عـلـى تــطــور هـذه الــريــاضــة في
قـوانـينـهـا وانظـمـتهـا الـتي يشـرف عـليـها
مـــــبــــاشــــرة االحتـــــاد الــــدولـي ا�ــــركــــزي
لـلـمـصـارعـة احلـرة والـرومـانـيـة االو�ـبـيـة
ا�ـعتـرف بها دولـيا� وتـالياً احلـصول على
دعم الدولة ومساعدتها لتبني هذا االمر..!
 خالل الـــفـــراغ الـــريـــاضي الـــتـــنـــظــيـــمي
والـقانوني وفقر الدعم الـرسمي بنحو عام
الـذي عـاشه كل الـرياضـيـ� العـراقـي� في
الــــنـــصف االول مـن الـــقــــرن الـــعــــشـــرين�
اســتـطـاع بــعض الـريـاضــيـ� الـعــراقـيـ�
ا�ـوهوب� ملء هذا الفراغ بحركة رياضية
ديـنامـيكـية منـوعة ومـتواصلـة� عبـر إقامة
الـكـثيـر جدا مـن ا�سـابقـات في الـكثـير من
الـريـاضـات كـالـسـبـاحـة وا�ـصـارعـة وكـرة
الـقدم وغيرها من الـرياضات� خارج تدخل
الـدولة� زمنـذاك� أو دعمهـا. يبرز هـنا اكثر
من غــيـره فـي هـذه الــد�ـومــة الـريــاضـيـة
ا�ـــرحــوم عـــوسي االعـــظــمي الـــذي شــغل
اجملــتــمع الـريــاضي والــشـبــابي الــعـراقي
بـرمته في مـختـلف السـباقـات وا�سـابقات
ا�ـــتـــنـــوعــــة وســـرعـــة اجنـــازهـــا� في ظل
الـظـروف االقتـصـادية الـبـائسـة والـظروف
االجـتماعـية الهـادئة والظـروف السيـاسية
الصعبة! لكن عوسي االعظمي وكل زمالئه
الـريـاضـيـ� امـثـال عـبـاس الـديك ومـجـيـد
لــولـو وصـادق الــصـنـدوق ومــهـدي الـزنـو
وعـبد الهـادي البياتي وغـيرهم جنحوا أن
يـكونـوا في خـانة ا�ـبدعـ� احلقـيقـي� في

االبتكار واالجناز واالستمرار والتطور. 
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يـلفت ا�ـؤلف إلى حقيـقة أن أي بلـد �تلك
فـي اراضيه نهراً أو أكثـر من نهر� أو يطل
عــلى بـحـر أو مـحـيـ�� البـد أن تـزدهـر فـيه
ريــاضـــة الــســبــاحــة وا�ـــصــارعــة وبــاقي
الـــريــاضـــات األخــرى ايـــضــاً� إذ يـــقــضي

انــتــظـمت ا�ــصــارعـة الــعـراقــيــة وامـست
تـسير على مـنهج منظم في قوانـ� اللعبة
وانـظـمـتـهـا لـيـصـبح األبـطـال الـعـراقـيـون
مـصـارعـ� حِرَفـيـيّن مؤهـلـ� لـلمـشـاركات
والـبـطـوالت الـدولـيـة. حتـدثت ا�ـوسـوعة�
فـي جزئـهـا األول� عن ا�ـصـارعـ�: عـباس
الـدي� مجـيد لـولو� عـوسي االعظـمي� عبد
الـهادي البياتي وشقيقه مهدي الزنو. كما
حتــدث عن ريـاضـة الــزورخـانـة الــتـراثـيـة
الـشـعبـية� قـبل أن يـنتـقل إلى احلديث عن
عـــائـــلــة الـــشـــيخ جـــاسم� وعن ا�ـــصــارع
األشــــهـــر  د. أمــــيـــر اســــمــــاعـــيـل حـــقي�
وا�ـصارعـ� مهدي وحـيد� وصـالح مهدي
بحر� وخالد احلبشي� وعبد الرزاق محمد
صـــالح� وقـــاسم الـــســـيـــد� وحـــسن عـــبــد
الـــوهــــاب� وعـــلي هـــادي.  وفـي الـــفـــصل
الـرابع تنـاول ا�صـارع�: إبـراهيم مـجيد�
سـعيد عـبد الله� حـس� علـي عبود� غازي
حـمــيـد� حـمـدي أحـمـد� عــبـد اجلـبـار عـبـد
اخلـــالق� مـــنـــذر مــحـــمـــود غــنـــام� ولـــيــد
الـقـيـسي� عـامـر الـقـيـسي� ولـيـد مـنـصور�
كـــمــال عـــبــدو� بــهـــاء تــاج الـــدين� بــاسل

الـعبيـدي� ثابت نعمـان� حمدان الـكبيسي�
رعــد اخلـزرجي� ضــيـاء مــحـمــود� وبـاسم
بـينما حتـدث الفصل اخلامس عن صبيح.
ا�ـصـارع�: كـر� سـلمـان� إبراهـيم خـليل
جــمــعـة� عــبــد الـرحــمن بــريـسـم� سـلــمـان
حـسب الله� عارف جبار� مـصطفى عباس�
مـحمد مـصطفى� جمـال ناصر� عـبدالكر�
حـمـيـد مـحـمـد� حازم عـبـد الـرسـول� خـالد
جـمـال� كـر� هـنـدال� مـاجـد عـبـد الـسادة�
وفـالح حسن العزاوي. زين الكتاب بصور
ا�صارع� الذين حتدث عنهم. أغلب الظن
أن ا�ــؤلف وزع أســمــاء ا�ـصــارعــ� عـلى
فـــصـــول ا�ــوســـوعـــة حــسـب قــدمـــهم في
ريــاضـة ا�ـصـارعـة وهــنـاك أسـمـاء أخـرى
سترد في اجلزء الثاني من هذه ا�وسوعة
من بــيــنـهــا اسم ا�ــؤلف نــفـسـه فـقــد كـان
مــصـارعـاً� قـبل أن تـخــتـطـفه قـراءة ا�ـقـام

العراقي ويصبح ا�طرب ا�تميز فيها.
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خـبـيـر حـلـول ومعـمـاريـة احلـوسـبـة السـحـابـيـة في شـركة
مايـكروسوفت حـاضر مع اخلـبير عـمار حـنون في ورشة
افــتـراضـيــة اقـامـتـهــا جـامـعــة تـكـريت بــعـنـوان (مــفـاهـيم

احلوسبة السحابية في شركة مايكروسوفت).
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ا�مثل الـسوري انضم لقائمة ابـطال مسلسل(أوالد البلد)
�تــ�لــيف عـثــمـان جــحــا ومـؤيــد نـابــلــسي واخـراج احــمـد
ابراهـيم احمد ويـعود العـمل الى زمن االحتالل العـثماني

لبالد الشام.
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اخملـرج االردني عـرضت مــسـرحـيـته (ا�ـدرقـة) في خـتـام
عــروض ا�ـوسم ا�ــســرحي األردني� األربــعــاء ا�ـاضي �

على ا�سرح الرئيس با�ركز الثقافي ا�لكي بعمان.
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الـشــاعـر الـعــراقي تـلــقى تـعـازي
االوسـاط الـثـقـافـيـة لـوفـاة والدته�
سـائـلــ� الـله تــعـالى ان سـكــنـهـا

فسيح جناته. 
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الـتـشكـيـلي االردني شـارك في مـعـرض الـلـوحـات الـفـنـية
(حصيـلة) في كاليـري إطاللة اللـويبدة بتـنظيم من جـمعية
بـقــاء لـلـثـقـافـة والـفـنــون� وقـد ضم ا�ـعـرض أكـثـر من 25

عمالً فنيا لفنان� عرب وأردني�.
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االكاد�ي الـعراقي حاضر واالكاد�ي احمد العنزي في
الـدورة التـاسـعة العـداد قيـادات اعالمـية شـبـابيـة نـظمـها

معهد التطوير االعالمي.
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االكاد�ي الـعربي حاضر اجلمعة ا�ـاضية عن (استثمار
الـعرض ا�ـرئي لـلبـيـانات في قـيـاسات ا�ـعـلومـات) ضمن
فـعـالـيـات ايـام اسـبـوع قـياسـات ا�ـعـلـومـات الـذي تـنـظمه

منصة اريد للناطق� بالعربية.
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رئـيس فـريق إعـادة إعـمــار مـئـذنـة عـنـة اآلثـاري اعـلن عن
الـبـدء بحـمـلـة إعـادة إعـمـار ا�ـئـذنـة عـلى مـراحل من قـبل
دائـــرة الــصـــيــانـــة واحلــفـــاظ عـــلى اآلثــار والـــتــحـــريــات

والتنقيبات.

والتعريف �شروع ا�تحف. وقبيل
الـعـروض ا�ـوسـيـقـيـة � اسـتـعـرض
مـديـر ا�ـتـحف زيـد غـازي سـعـدالـله
األحـداث الـتي تـعـرض لـهـا مـتـحف
ا�ـوصل خالل فـتـرة احـتالل داعش
االرهابي للمدينـة من تدمير وسرقة

للمتحف . 
وقال سعد الله وفـقا لصفحة وزارة
الثـقافة في (فـيسبـوك) انه ( أقيمت
الفعالية في صـالة االستقبال داخل
ا�ـتـحف ومن ثم االنـتـقـال لـعـروض
الــفــرقـــة ا�ــوســيــقــيــة في الــقــاعــة
ا�ــــدرجـــة في الــــطـــابق الــــســـفـــلي

للمتحف).
وحــضـــر االحــتــفــالــيـــة نــخــبــة من
الــشــخــصـــيــات األدبــيــة وعــدد من
ا�ـــتـــصـــ� وا�ـــهـــتـــمـــ� بــاإلرث
احلـضـاري الــذين أعـربـوا عن مـدى
ســعـادتـهم واهـتــمـاهم بـإعـادة هـذا
الــصـرح الى ســابق عـهـده لــيـحـفظ
تاريخ احلضارات الـتي نشأت على

أرض نينوى.

wðUO³�« bL×� ≠ œ«bGÐ

ضــيــفـت حــدائق الــدار الـــعــراقــيــة
لالزياء أمـسيـة تراثيـة قدمـها فريق
أنـقيـاء الـتطـوعي اجلمـعـة ا�اضـية
.وقــدم الـبــاحث الــتــربــوي مــحــمـد
رحــيم نــبـذة تــعــريــفــيـة عـن تـأريخ
الــــــدار ودورهـــــا احلــــــضـــــاري في
احلـفـاظ عـلى الـهويـة الـعـراقـية من
خالل مـــاتـــقـــدمه مـن أزيــاء تـــمـــثل

مكونات اجملتمع العراقي.
ثم  قـدمت فـرقـة شـنـاشـيل بـغـدادية
بـقــيــادة قـارىء ا�ــقـام �ــيــر نـاظم
مـجـمــوعـة من ا�ـقــامـات الـعــراقـيـة
احــيــاءً لـــهــذا الــفن االصـــيل �كــمــا
تــضـمـنت  األمـســيـة بـازار لـلـحـرف
وا�هن اليدوية واالكالت الشعبية.
الـى ذلك اقــــامـت فــــرقــــة مــــشــــخت
احـتــفـالـيــة مـوسـيــقـيـة في الــقـاعـة
ا�ـــــدرجـــــة في مـــــتـــــحف ا�ـــــوصل
احلضاري  �حاظة نينوى و تأتي
هـــذه   الـــفـــعـــالـــيـــة ضـــمـن إحــدى
الـــفـــعــالـــيـــات اخلـــاصــة بـــاإلعالن

–وكـــاالت - { لـــوس اجنــــلـــوس 
عـادت قـضـيـة الـنـجم الـعـا�ـي براد
بـيت بــشــأن حـضــانـة األطــفـال مع
زوجـته الـسابـقـة ا�ـمـثـلـة الـعـا�ـية
أجنـــلــيـــنــا جـــولي إلى الـــواجــهــة
مـجـدداً� بــعـد أن رفـضت احملــكـمـة
الــعــلــيــا فـي واليــة كــالــيــفــورنــيــا
الـتـمــاس إعـادة الـنـظــر في الـقـرار
الـصـادر عـن مـحـكـمـة االسـتـئـناف�
ويــعـنـي الـقــرار أنه لـن يـتـم إعـادة
الـــنــظــر فـي قــرار تــمـــوز ا�ــاضي�
الـصـادر عـن مـحـكـمـة االسـتـئـناف�
والذي مُنحت جـولي �وجبه فوزاً
كبـيراً من خـالل استبـعاد الـقاضي
اخلــــاص الـــذي عـــيـــنه الـــزوجـــان
الــســـابــقــان لــلـــنــظــر فـي قــضــيــة
طالقــهــمــا والــنــزاع األكــثــر إثــارة
لـلــجـدل عــلى حـضـانــة أطـفـالــهـمـا
الـسـتــة. من نـاحـيــة أخـرى� صـرح

تـكـون في مزاج مالئـم للـحب � أنصـت إلى انفـعاالتك
لكن ال جتنح بردة فعلك.

qL(«

مـا حتــتـاجه لالســتـقاللــيـة هـو الــقـدرة عـلى جتــسـيـد
األمور � يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

شــريـــكك في الــعـــمل يــطـــرح عــلـــيك بــعـض االفــكــار
اجلديدة ناقشها بهدوء .

—u¦�«

جتـد حـل مـا يـشـغــلك من خالل الـنــظـر إلى الـظـروف
كمجموعة متكاملة . 

»dIF�«

عـقلك يـقـول لك شيء � وقـلـبك يـقول شـيـئـاً آخر .رقم
احلظ 9.

¡«“u'«

اختلـي مع نفسك لبـعض الوقت قبـل أن تصبح غريب
األطوار  أو ر�ا مزعجاً .

”uI�«

 الحظ كيف تتـحسّن احلياة بالـشراكة و لكـنها أيضاً
حتتاج إلى متطلبات .

ÊUÞd��«

لـعل وجـود الـشــريك بـقـربك يــعـطـيك اكــثـر من فـائـدة
ودفعة الى االمام. 

Íb'«

تـغيـرات مفـاجئـة في محـيط عـملك. تـعامل �ـرونة مع
ذلك . رقم احلظ 4.

bÝô«

الـتـهــور والـشـعــور بـحب رد الـصــاع صـاعـ� سـوف
يكونان اكثر ا�ؤثرين عليك اليوم.

Ë«b�«

تـعلّم كـيف تـتـعامل مع ا�ـتـنـاقضـات � ألن احلـياة في
احلقيقة هي تركيبة منها.

¡«—cF�«

ســوف تـشـعـر بــالـنـدم في الــكـثـيـر مـن االحـيـان عـلى
افعال  قمت بها.

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
ا�ـنـاسـب داخل الـشـكل.
أعـد تـرتـيـبـهـا واكتـشف
الـــكــــلـــمـــة ا�ـــفـــقـــودة :
(مــــضــــيق مــــائي عــــلى
اخلــــلـــــيج الـــــعــــربي 4

حروف):
زوابع  –بــد  –أذواق –
مــصـاريف  –تــرهـيب –
صـلـيل  –شح  –دواء –
حـلب  –أكـواب  –سـافـر

 –فارس  –شراع.
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منـذ اخـميس ا�ـاضي ونـحن نـتابع فـعـاليـات مـهـرجان بـابل الـدولي بنـسـخته
2003ليقام بشكل اجلديدة  الذي توقفت فـعالياته منذ سـقوط النظام السابق 
خجول في الـسنوات الـقليـلة ا�نـصرمة بـ� مؤيد ومـعارض القامـة الفعـاليات
الفنية وعرض االبداع ا�ـوسيقي والغنائي لـيقتصر على جوانب ثـقافية بعيدة
كل الـبـعـد عن الـفن وا�ـوسـيـقى بـعـدمـا كـان ا�ـهـرجـان يـسـتـضيـف عـشرات
الفنـان� االجانب والـعرب والفـرق الفنـية لتـحيي ايام مـهرجان بـابل الذي عد
من اقوى ا�هرجانات العربية � واليوم بـعد خالفات ونقاشات اعلنت جماهير
محافظة بابل الفيـحاء تاييدها القامة فـعاليات ا�هرجان بحـلته اجلديدة لتعيد
بابل القهـا وتالقها بـاكبر مهـرجان الذي ضيف كـبار ا�طربـ� العرب والفرق
الفنية لتـعلن بابل انها داعمـة للفن وا�وسيقى واالبـداع الفني والثقافي الذي
يتـالق في ليـالي مـقمـرة في مسـارح واروقة مـسـارح وقاعـات بابل احلـضارة
واالبداع � نـعم انـها لـيالي ضـحك فـيهـا الـقمـر وهو يـبـزغ ويبـتسم لـلـجمـهور
البـابلي الـذي ضيف جـمهـور العـاصمـة واحملافـظات لـيؤكـد انه عاشق لـلحب
واالبـداع ا�ـوسـيـقي الـذي تـفـوق دومـا عـلى الـعـنف واحلـقـد وا�ـؤمـرات الـتي
تـسـتهـدف عـز�ـة شـعب احب وعـشق احلـيـاة من خالل ا�ـوسـيـقى الـتي هي

نــبض احلــيــاة � نــعم انــهــا لــيــالي رائــعــة امــتــزجت فــيــهـا
االصوات الـعربـية والـعراقـيـة لتـعلن اطالق انـغام احلـياة
واحلب وموسيـقى بثت روح احلـياة في قـلوب اجلـمهور
الـذي تـابع مـنـهـاج ا�ـهـرجــان حـتى فـجـر الـيـوم الـتـالي
ولـيـعــلن مع ا�ـبـدعــ� ان ا�ـوسـيــقى تـتـفــوق دومـا عـلى

العنف ونبذه ليبقى رمزا للحب واستمرار احلياة .

XOÐË w�uł ‰UHÞ√ W½UCŠ

Î«œÒb−� WNł«u�« w�
محـامي االستـئناف
اخلــــاص بـــــجــــولي
قــــائالً إن (مــــوكــــلــــته
تـرحب بـالـقـرار الـصـادر
عن هـيئـة احملكـمة� مُـؤكدًا
حرص جـولي على عـائلـتها
وســعـادتــهــا بــحــسب مـا
ذكرت إلى صـحيـفة (يو

اس اي تودي).

WOM� WO��√ w� W¹œ«bGÐ qOýUMý W�d�
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يلتـقي النجمـان اللبنـانيان نانسي
عجرم وراغب عالمة �عجبيهما� 
في إحــــيــــاء احلــــفـل الــــثــــاني من
سـلــسـلـة (أمــسـيـات خــالـدة) الـتي
تقـام ضمن فعـاليات (إكـسبو 2020
دبي) الــتـرفــيــهــيــة� و ذلك يـوم 12
تــشــرين الــثــاني اجلــاري. ويــقــدّم
30 سنة عالمة في احلفل حـصيلة 
من ا�ـشـوار الـفـنـي الكـبـيـر� ضـمن
عـرض جـديـد مـبـتـكـر يـبـرز أهـمـية
ا�ـوســيـقى في حتــقـيق الــتـواصل
بـ� اجلـميع في كل أنـحـاء الـعالم�
و تـــقـــدم عـــجــــرم� وهي ســـفـــيـــرة
لــلــنـوايــا احلــسـنــة لــلـيــونــسـيف�
مـجمـوعـة من أبرز أغـنـياتـها حتت

قبة الوصل الساحرة.
وفى سياق آخر يـتعاون عالمة في
أغـــنــيـــة رومــانـــســيـــة حتــمل اسم

(سـيـبني لـيه) من كـلـمات
أحـــمـــد قـــطـــوط وأحلــان
أحـمد زعـيم وتـوزيع جون
مــاري ريـاتـشـي� ومن ا�ـقـرر

طـرحــهـا خالل الـفــتـرة ا�ـقــبـلـة
وحتمل عددا من ا�فاج�ت.

بـدورهـا احـتـفـلت عـجـرم� بـوصول
أغنيـتها اجلـديدة (سالمات)� لـ 12
مــلــيــون مــشــاهــدة عــبــر قــنــاتــهـا
الـرســمـيـة عــلى الـيــوتـيـوب� وهى
األغــنــيــة الــتي صــورتــهــا بــفــكـرة
مــخــتـــلــفــة حـــيث اعــتـــمــدت عــلى
تــصـويـرهـا بـجـانب اثـنـ� �ـثالن
دور أصـــدقــــائــــهـــا داخـل مـــطــــعم
يهـربون منه بـعدمـا اكتشـفوا أنهم
جـــمـــيـــعًـــا ال �ـــتـــلـــكـــون أمــواالً�
واألغنيـة من كلمات الـشاعر شادي
مـــحـــمـــد يــحـــيى� نـــور� وأحلــان 

وتوزيع هادى شرارة.

واالحتــــــــــاد الـــــــــعـــــــــربـي لـالعالم
االلـكتـروني ووكـالة شـمس السالم

اإلخبارية 
وافــتـتح ا�ــهــرجـان الــلــواء الـركن
كـر� صـبـحي نـائب قائـد عـمـلـيات
بغداد والـعميـد عباس حمـيد مدير
اعالم عـمــلـيــات بـغــداد والـدكــتـور
صـــالح ا�ـــيـــاحي رئـــيـس االحتــاد
الــــعـــــربي لالعـالم االلــــكـــــتــــروني
بـــحــضـــور عـــدد مـن ا�ـــســـؤولــ�
اإلعـالمــيــ� وا�ـــنــســقـــ� �ــكــاتب

الوزارات والقيادات األمنية 
وتــضـمن ا�ـهـرجـان الـذي افـتـتـحه
نـائب قــائـد عـمــلـيـات بــغـداد كـر�
صبحي عروضا تراثـية وفلكلورية
من الـصـنـاعـات الــيـدويـة كـالـطـرق
عـلى الــنـحـاس وصــنـاعــة اجلـريـد
واخلــيــاطــة واحلـيــاكــة وصــنــاعـة
الـــــســـــجــــاد فـــــضـال عن االغـــــاني

التراثية العراقية.

براد
بيت

أجنلينا
جولي
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يـقـتــرب الـشـتــاء من األبـواب ا�ـوصــدة.. يـعـد حــقـائــبه وثـيـابه
الـشتوية لـيأتي في موعـده.. ويأتي للـمرة الثـانية والـعام الثاني

من  دونك.. 
هل تعلم سيدي ماذا ترك لي الشتاء منذ رحيلك?

كـنت أنـثى تمـشي حتت ا�ـطـر ويـسرق الـشـمع كل األبـجـديات
اخلارجة من فمي.. 

كـنت أسيـرة اإليـقـاعات الـشـتـوية ونـقـر الـرذاذ على ظـفـائري 
ا�بللة ..والرسم فوق ضباب نوافذي الزجاجية .. 

وكنت أنثى الشتاءات الباردة...
مـنـذ رحـيــلك ا�ـ�لم  لم تـعــد األيـام الـشـتـويــة عـابـرة حـتى في
كــتـابـاتي ولم تــعـد الـطـريـق مـعـبـدة وال الــتـفـاصـيل الــصـغـيـرة
مـضـاءة بــفـوانـيـس حـلم... أصـبــحت األيـام الــرمـاديـة مــرهـقـة

تأخذني  إلى الرابعة فجراً بال دمع بال كلمات...
هل كـان علينـا أن نحتـفظ بتلك الـشهقات الـتي ال تزال مخـتبئة
في جـيـوب ذاكــرتـنـا.. هـل كـان من ا�ـمــكن لـو إنــنـا أفـســحـنـا
الـطريـق لصـرخـاتـنـا ا�ـعـلقـة فـوق سـقف حـنـاجـرنـا.. ليـت تلك
األمـطار الـتي هطـلت عـلى طول طـرقاتـنـا إستـطاعت أن تـغسل

مالمحنا ا�شدودة الباهته...
هـل كــان عــلــيك أن تــرحل لــنـــدرك كم كــنــا انــعــكــاســة روحك
وجـنـاحـك الـذي نـســتـظل بـه?! هل كـان عــلـيـنــا أن نـعــيش تـلك
الـلـحـظـات اآلسـرة بـالـيتـم وأن يـجـمدنـا الـشـتـاء حـتى أخـمص
بـيوتـنـا وشـوارعـنا?! هل كـان عـلـيـنا أن نـسـتـفـيق من أحالمـنا

حتت صواعق رحيلك?
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مـسجـد أحمد الـبدوي أو ا�ـسجـد األحمـدي هو أكـبر مـساجد
مـدينـة طـنطـا بـشمـال مـصر� وبه ضـريح أحـمد الـبـدوي� و هو
عـالم جليل في ا�غرب وقدم إلى مصر وعاش في طنطا وتوفى
بـها� وكان له مـشاركات عـسكريـة� حيث اشتـرك في االنتصار
علـى الصـلـيـبـي�� ويـعـتـبـر العـالم الـكـبـير أحـمـد الـبـدوي شيخ
الـطريقة األحـمدية و أحد أقـطاب الواليـة األربعة لدى الـصوفية
من أهل الـسنة واجلماعة� و بـعد وفاته خلفه تلـميذه عبدالعال�

وبنى مسجده.
كــان في الـبــدايـة عــلى شـكل خــلـوة كــبـيـرة بــجـوار الــقـبـر� ثم
حتـولت إلى زاوية ا�ريدين ثم بـنى لها عـلي بك الكبيـر ا�سجد
والـقـبـاب وا�ــقـصـورة الــنـحـاسـيــة حـول الـضــريح� في اجلـهـة
الـغربيـة للمـسجد يـقع الضـريح� و يضم ا�سـجد مجـموعة من
مقـتنياته منها مسبحته التي يبلغ طولها عشرة أمتار وبها ألف
حبة التي صنعت من خشب العود والعنبر و تفوح منها رائحة
ا�ـسك� وأيـضا عـمـامتـه و لثـامه و عـصـاه اخلشـبـية ...وأوقف
لـها األوقـاف لإلنـفـاق على ا�ـسـجد أثـنـاء انـفصـاله عن الـدولة
الــعـثــمـانــيـة وقت حــكـمه مــصـر� حــتى أصـبح أكــبـر مــسـاجـد

طنطا... 
يـعتبر االحتـفال �ولد البـدوي من أكبر االحتفـاالت الدينية في
مـصــر� ويـقــام في مـنــتـصف تــشـرين االول من كـل عـام حـول
مـسجد البدوي الـكائن فيـها ضريحه �ـسجده الشـهير� ويقام
�ـدة أسـبوع وسط إجـراءات أمـنـيـة مـشددة� ويـتـبـعه االحـتـفال
�ـولد إبراهيم الدسوقي �ديـنة دسوق في األسبوع الذي يلي
االحـتفال بالبـدوي مباشرةً. وقـد ساعد إقامـة مولد البدوي كل
عـام في ربط الشمـال ا�صري بـجنوبه� حيـث أن كثير من أهل
الـصعـيـد ال يـزورون الـوجه البـحـري إال في مـوعد إقـامـة مـولد
الـبدوي� وعندما ينتهي في طنطا يذهبون إلى دسوق لالحتفال

�ولد الدسوقي�
ويـقوم بزيـارة هذا ا�ـسجـد قرابة مـليـوني زائر في ا�ـولد الذي
يـقام مرت� سـنويا بـخالف الزيارات األسبـوعية� و يـقام أيضاً
لـلبدوي احتفاالً آخر يعرف بـا�ولد الرجبي� ويقام في النصف

األول من شهر نيسان من كل عام� ويقام �دة أسبوع ..
يـعد مسـجد السـيد البـدوي من أهم وأكبـر ا�ساجـد التاريـخية
االثـرية في مديـنة طـنطـا �حـافظة الـغربـية في مـصر� وهو من
أهم ا�ـعـالـم الـسـيــاحـيـة واآلثــار اإلسالمـيــة في مـنــطـقـة وسط
الـدلتـا� حيث به الـعديـد من الفـنون ا�ـعمـارية� و الـبنـاء به على
الـطراز ا�ـمـلوكي احلـديث الـذي بـنى على أعـمـدة ومقـرنـصات
ويـضم احملراب قـطعـاً من الـفسـيـفسـاء النـادرة� حـيث له قيـمة
أثـرية بهندسته وزخارفه ومشغـوالته اخلشبية ولوحاته اخلطية
ا�ـنتشرة على منبره ومحرابه ونوافذه وأبوابه وجدرانه وقبابه.
وقــد � تـوســيع ا�ـســجـد و  إضــافـة مـنــارتـ� في لــلـمــسـجـد
بـارتـفاع  85 مـتـراً و مـسـاحة  2000 مـتـر أخرى�
ويـوجـد أمــام سـاحــة مـسـجــد الـسـيــد الـبـدوي
احلـلـوى الـشـهـيـرة الـتي يـقـبل عـلى شـرائـها
زواره� وبخاصة في شهر رمضان ا�بارك.
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هل سـافـر الـشـعـر الـغـجـري الى كل الـدنـيا ام مـازال في ذات
ا�ـكان � لقـد رحل الشعـر مع كان يامـكان واغتـر بكالم الناس
وتـخـلى عن كل شي وبــقت االمـاكن مـشـتـاقـة الـيه في مـدرسـة
احلب لـكن عمر الشجر الينـكر جذور االرض الذي نبت فيها �
والـكـلـمـات الـتي حتـمـله من ذراع الى ذراع تـلك هـي الـكـلـمات
لـيست كـكل الكـلمـات � فرحلـت رغم االصرار والـترجي بان ال
تـرحلي فرحلت � مـاذا بقى من طوق اليـاسم�? وماذا بقى من
الليل ? الليل ! لقد رأتهم معا فال داعي للكذب فكل ماكان وما
سـوف يكون سيـرة طوال عمـري خفت منـها � هذه هي الـنهاية
جلـيل مضى من اعـظم الكـلمات والـعبـارات لكن مـازالت تتردد
لـلمـتذوقـ� راقصـة بـ� ا�وسـيقى والـكلـمة
والــــصـــوت � مـــاذا بـــقى? نــــســـتـــمع الى
ضـجيج في ضجيج هل عجز الشعراء?
ام عــــجـــــز ا�ــــطــــربـــــون ? ام عــــجــــزت
ا�ـوسـيـقى? ام سـافـر الـشـعـر الـغـجري

الى دنيا اخرى.
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بـعـد انـقـطـاع دام سـنـوات عـديـدة �ـهـرجان بـابـل وهـا هو االن
يفـتح من جديد �شاركـة قامات فنيـة كبيرة و�قـدمتهم الفنان
الـعربي الـكـبـيـر هـاني شـاكر وبـاقي فـنـانـيـنا الـكـبـار وضـيوف
الـعراق االعـزاء واهال وسهال بـكم في بـلدكم  الـثاني لـكن كان
من ا�ـفـترض ان يـفـتتـح احلفل رئـيس اجلـمـهوريـة الـعراقي او
رئــيـس الــوزراء الــعــراقي لــكن كالهــمــا لم يــحــضــروا احلــفل
لـالسف هــكــذا مــهــرجــان بــحــاجــة الى رعــايــة ودعم من قــبل
احلــكــومــة الــعــراقــيــة بـصــورة اكــبــر من االن من اجـل اعـادة
الـعراق الى مكانته الريادية بالساحة الفنية من جديد  وصورة
داخـلـيـة نـرسل مـثل السـابق رسـائل حب وسالم
الـى الـــعــالـم اجــمـع ونـــحي من هـــذا ا�ـــنـــبــر
االعالمي احلـر كافة القائم� على ا�هرجان
وكـافة ا�ـشاركـ� به بـالف حتيـة وحتيـة لهم
جـميعا حيث كان  اعادة هذا ا�هرجان اثر
جميل وطيب وبالغ بقلوب كافة العراقي�  
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يـــخــتــتم مــهـــرجــان بــابل الــدولي
دورته  15 مــســاء الــيــوم االثــنـ��
ويــشـارك في احــيـاء حــفل اخلـتـام
ا�ــطــربـة شــذى حــسـون وا�ــطـرب
حــســام الــرســام.فــيــمــا شــارك في
احــيــاء فـعــالـيــات امس ا�ـطــربـ�
حـــمــيــد مــنــصـــور وســتــار ســعــد

وفيفيان مراد وأحمد شيبة.
وبـعـد إحيـائهـا حـفال �يـزا ضمن

ا�ـهرجان نشـرت ا�طربة اللـبنانية
نـــوال الــزغـــبي صـــوراً من احلــفل
وكـتبت تـعلـيقاً قـالت فيه:(لـيلة من
الــعـمـر ووقـفـة تـاريـخـيـة مـرسّـخـة
�ـسـيـرتي الفـنـيـة شكـرا الـعراق).
وتـابعت (شـكرا اجلمهـور العراقي
الــرائع فــعال انـتم جــمـهــور عـكس
الـطـبيـعـة). واحيت ا�ـطـربة رحـمة
ريـاض حـفال في الـيـوم الـثالث من
ا�ـهـرجان وسـبـقتـها دمـوعـها عـند

اعـتالئـها خلـشبـة ا�سـرح البـابلي
وهـي تــســتـــذكــر والـــدهــا الــراحل
ا�ــطـرب ريـاض احـمــد ومـشـاركـته
فـي دورات ســـــــابــــــقــــــة فـي هــــــذا
ا�هرجان فاستقبلها اجلمهور بكل
حـفاوة.كما كانت ا�ـطربة السورية
هــالــة قــصــيـر جنــمــة ا�ــسـرح في
الــيـوم نــفـسـه .فـيــمـا كــان ا�ـطـرب
بــسـام مـهــدي مـسك خــتـام الـيـوم.
وشـــاركـت في فـــعـــالـــيـــات الـــيــوم

الــــثـــالث فـــرق عـــدة هي الـــفـــرقـــة
االردنـية لـلفنـون الشعـبية والـفرقة
االرمـنيـة للـفنـون الشـعبـية و فـرقة
اجلـوبـي من الـرمـادي � كمـا قـدمت
الـفنـانة رانـية يـحيى عـزفا مـنفردا

على الفلوت.
وضـمن ا�ـهـرجـان هـنـاك فـعـالـيات
يـومـيـة مـجـانـيـة تـقـام عـنـد بـوابـة
عـشـتـار وعـلى مسـرح الـعـرش ب�
الـرابعـة عصـرا والسـادسة مـساءز

مــنــهـا فــعــالـيــات فـريـق مـالــتـوس
الـــذيـن يـــفــــرحــون اطـــفـــال بـــابـل
والــزائــريـن بـعـــيــدا عـن ا�ــشــاكـل
اجملــــتـــمـــعـــيـــة ويـــزرعــــون عــــلى
وجـــــوهـــهـم االبـــتــــســــامـــة وحـب

االخـرين
×وقــال وزيـر الـثـقـافــة والـسـيـاحـة
واآلثـار حسن ناظم خالل حضوره
عـــدداً من الـــفــعـــالـــيــات الـــفــنـــيــة
والـتـشـكـيلـيـة والـغنـائـيـة في ثالث

أيـام ا�ـهـرجان�بـرفـقة رئـيس هـيأة
اآلثـار والتـراث ليث مـجيـد وا�دير
الـــعــام لــدار الــشــؤون الــثــقــافــيــة
عـــارف الــســـاعــدي أنَّ (احلـــضــور
اجلــمــاهــيــري في مــهــرجـان بــابل
الــدولي مــثل رســالــة لــلــعــالم بـأنَّ
الـــعــراقــيـــ� يــدعــمــون الـــثــقــافــة
والــــفـــنـــون.وإنَّ مـــهــــرجـــان بـــابل
بـنسخته اخلامـسة عشرة مهرجان
ثــــقــــافي شــــامل ال يــــشــــبه بــــاقي

ا�ـهـرجـانـات).وتـابـع أنَّ (مـهـرجان
بــابل لم يـعـد ذكـريــاته لـلـعـراقـيـ�
فـــحـــسب بـل أعـــاد ذاكــرة جـــمـــيع
الـــــدول ا�ــــشــــاركــــة فـي نــــســــخه
الـــســـابـــقـــة)� مـــؤكـــداً أنَّ (تـــوافــد
ا�ــواطـنـ� بــشـكل كـبــيـر حلـضـور
فــعـالــيـات ا�ــهـرجــان دلـيل واضح
عـلى رغـبـة ا�ـواطن الـعـراقي بدعم
الــثــقــافــة والــفــنــون وهـي رســالـة

للعالم أجمع).
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زمـــانـــوف (لــوال فـــضـــولي مـــا كــان
الذربــــيـــجــــان من وجــــود). وتـــولي
جامعاتهم ومؤسسة البحث العلمي
االذريــة اهــتــمــامــا  بــاعــداد مــئــات
االطـــروحـــات ورســـائـل الـــدراســات
الـعـليـا عن اثاره الـشعـرية واالدبـية

والفلسفية.
�ـكن اعتبار فـضولي سفيـر الثقافة
الــعـراقــيــة الى الـشــعـوب الــتـركــيـة
واالذريـــة والــفــارســيـــة  الى جــانب
الــعـربـيــة � الـذين كـانــوا ومـا زالـوا
يــعـتـزون بـانـتـمــائـهم الـيه النه كـان
يـكتب ويبدع بلغاتهم وهو لم يغادر
الــــعـــراق في حـــيــــاته ..وقـــال احـــد
ا�ـــتــابـــعــ� (مـن ا�ــؤسف حـــقــا ان
نــنـسى اعالمـنـا الــبـارزة وجنـومـنـا
الـساطعة في في سماء االبداع فيما
تـقـوم الـشـعـوب االخـرى بـاالحـتـفـاء
بـهم واحياء تـراثهم واسمـائهم بكل
فـــخــر واعــتـــزاز ) مــضــيـــفــا(بــهــذه
ا�ــنـاســبـة نـقــتـرح إقــامـة مــهـرجـان
عــا�ي عن فـضـولي �ــشـاركـة كـبـار
الشخصيات االدبية واالكاد�ية في
الـدول التي تعـنى بشاعـرنا فضولي
الــبـغــدادي .. مـهــرجـان سـيــكـون له
وقـع عــراقي خـــاص وصـــدى عــا�ي
واقـــلـــيـــمـي .. بـــات الـــعـــراق  بـــلــد

احلضارات بامس احلاجة اليه) .
{ عن مجموعة واتساب
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افــتـتـح قـبل ايــام � في اذربـيــجـان �
مــطــار جـديــد يــحـمل اسـم الـشــاعـر
الـعراقي الـتركمـاني محـمد سلـيمان
ا�ـــلــقـب بـ( فــضـــولي الــبـــغــدادي )
شــــاعـــر الــــشـــرق االول فـي الـــقـــرن
الـــعـــاشـــر ( 1480- 1555 م ) الـــذي
نـظم الشعر وابـدع بالنثر والـفلسفة
في الـلـغـات الشـرقـية الـثالث � فـكان
خـيـر سـفيـر لـلـثقـافـة الـعراقـيـة لدى
الـــشــــعـــوب اآلذريـــة والـــفـــارســـيـــة

والتركية.. 
 ولــد في كـركـوك وعـاش وتـوفي في
كـربـالء ودفن قـرب بـاب قـبـلـة االمام
احلـس� عليه الـسالم بعد عقود من
خـــدمــة اشــعـــال قــنـــاديل الــعـــتــبــة
ا�ــقـدسـة. الــيـوم يـتــوهج اسـمه من
جـديـد لـيـكـون عـنـوانـا �ـطار حـديث
فـي آذربـيــجـان رغـم مـرور اكــثـر من
خـمسـة قرون عـلى رحيـله .. العتزاز
الــــشـــعب اآلذري بـه والـــذي يـــعـــده
شـاعـره االكـبـر حيث يـشـمخ تـمـثاله
الـــضـــخم فـي احــدى اهـم ســـاحــات
الـعـاصـمـة باكـو وسـبق وان اقـاموا
لـه مـهـرجـان عـا�ي كـبـيـر عـام 1958
مــثل الــعــراق فــيه الــعالمــة الـراحل
حـسـ� علي مـحفـوظ الذي يـعد اول
مـن الف كـتــابـا عن فــضـولي ..وقـال
عـــنه الـــبــروفـــســور اآلذري عـــبــاس

(انستـغرام) السبـت. وبدت جنمة
تـلـفـزيـون الـواقع كـأنـهـا تـسـتـعـد
لالحتفال بـعيد (الهـالوي�) حيث
كــانت إطـاللــتــهــا األكـــثــر غــرابــة
ورعـبـاً وإثـارة� ولـكـن تـبـيّن أنـهـا
جـلــسـة تــصـويــر  جملـلــة تـعــتـني
بالزفاف. وظهـرت كيندال بإطاللة
شبه عروس وهي ترتدي سترينغ
ضـيّق جـداً بـالـلـون األزرق والذي
نسّـقـته مع حـمّـالة صـدر بـيـضاء�
وانــتـعــلت حــذاء مــطــابق بــكـعب
عــالـي وضــخم. وإلتـــمـــام إطاللــة
الـعروس وضـعت جـيـنـر الـطـرحة
البيـضاء من الـدانتـيل والطـويلة�
كـمـا ارتــدت الـقـفـازات الــقـصـيـرة
الـــــبــــيــــضـــــاء الــــتـي تــــخص أي
عروس.وأضـافت بـعض ا�ـؤثرات
عــــلى الــــصـــورة حــــيث وضــــعت
بـعض احلــشـرات الــسـوداء الـتي
بــدت كــأنــهـا جــزء مـن إطاللــتــهـا
الـغــريـبـة� كــمـا اعــتـمـدت الــشـعـر

األسود الطويل.
ومن ا�عـروف عن جنمـة تلـفزيون
الواقع كيندال جينر أنها تختص
بــجـلــسـات الــتــصـويــر الــغـريــبـة
واإلطالالت الــتـي تــكــون مـــثــيــرة
وفي بـعض األحـيـان عـارية حـيث

أنها تمتلك جسد عارضة أزياء.

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت -
كـشــفت مــجـلــة فـوربس عن ثـروة
النجمة العا�ـية بيونسيه بعد كل
هـــذا الـــنــجـــاح فـي مــســـيـــرتـــهــا
الفنـية.مـشيرة الى انه تـقدر ثروة
بيونيسه بـ  440 مليون دوالر� إذ
مـصـدر أربــاحـهـا ال يـعــتـمـد عـلى
ا�وسـيقى� فهـي تمتـلك خط أزياء
لـلـمـالبس� كـمـا جتــني أمـواالً من
إعالنات أكبـر العالمات الـتجارية
في الـعـالم الـتي تـظـهـر بهـا� ومن
اللقاءات الصـحافية واحلفالت

التي جتريها. 
وفي شهر حـزيران عام 2019
 احتلت بيونسيه ا�رتبة رقم
 51 في قائمة أغنى النساء
الــعــصــامــيــات في مــجــلــة
فـــوربس� فـــهي اعـــتـــمــدت
عــــلـى نــــفــــســــهــــا إلى أن
وصـلت إلى مـا هي عـلـيه

اآلن.
عـــــلـى صـــــعـــــيـــــد آخــــر
خضـعت عارضـة االزياء
كيـنـدال جـينـر جلـلـسة
تــــصـــــويــــر مـــــثــــيــــرة
وغــــريـــــبــــة� نـــــشــــرت
صـــــــورهــــــــا مـن خالل
حسـابـها اخلـاص على
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ذلـك في فــيـــلم أمـــيـــرة لــلـــمـــخــرج
ا�ـصـري محـمـد دياب الـذي يـحكي
ظاهرة تهريب النطف من ا�عتقل�
الــفـــلــســطـــيــنــيــ� فـي الــســجــون
االسرائيلية إلى زوجاتهم.ويتناول
فــيــلـم مــجــنــون فــرح لــلــمــخــرجــة
الـتـونسـية لـيـلى بوزيـد عالقة حب
جتـمع مـهاجـرة شابـة تـونسـية في
فـرنسا بـشاب من اصول جـزائرية.
أمـا اخملـرج ا�ـغـربي ا�ثـيـر لـلـجدل
نـبـيل عـيـوش فـيـخـوض ا�ـسـابـقـة
بــفــيـلـم عـلّي صــوتك الــذي يــسـلط
الـــضــوء عـــلى مـــشــاكـل الــشـــبــاب
ا�ـغـربي وا�راهـق� عـبـر موسـيقى
الـــــهـــــيب هـــــوب داخـل األحـــــيــــاء

الشعبية.

الـرســمـيـة ا�ـنـتج االيـطـالي إيـنـزو
بــورســلي والــنــاقــد الــســيــنـمــائي
ا�ــــــصـــــري طـــــارق الــــــشـــــنـــــاوي
والـسـيـنمـائي ا�ـغربي داوود أوالد
الـــــســـــيـــــد واالعـالمي والـــــكـــــاتب
الـتونسي سـفيان بن فـرحات.ولفت
داوود الـــســيــد إلى أن ا�ـــنــافــســة
شـــــديـــــدة بـــــ� األفالم وأن األفالم
وازنـــــة ومــــــســـــتـــــواهــــــا جـــــيـــــد
جـدا.وتـشـارك  45 دولـة مـن عـربـية
وإفـريـقـيـة في مـختـلف ا�ـسـابـقات
وسُــجل  57 فــيــلــمــا في مــخــتــلف
أقـســام ا�ـسـابـقـات الـرسـمـيـة.ومن
بـ� ا�ـواضـيع التي تـتـطرق الـيـها
األفالم ا�ــتــنـافــسـة عــلى الـتــانـيت
الـذهـبي اشـكـالـية الـهـويّـة ويـظـهر

إن (الــهــدف من ذلـك الــتـفــكــيــر في
خـلق شراكة بـ� تونس وليـبيا في

االنتاج والتوزيع السينمائي).
 ويــسـلط ا�ــهـرجــان الـســيـنــمـائي
الـضوء عـلى الفرنـكوفـونية تـزامنا
وتـنظيم تـونس للقمـة الفرنكـفونية
فـي خــــريف  2022 وذلـك من خالل
إنــــشــــائـه لــــقــــسم أيــــام قــــرطــــاج
الـسينمائـية والفرنكـوفونية والتي
تـتضمن عـرض سبعـة أفالم حديثة
بـالــلـغـة الـفـرنـسـيـة ونـقـاشـا حـول
مـوضوع (إشـعاع األفالم وعـرضها
في ا�ـــنــطـــقــة الـــفــرنـــكــوفـــونــيــة:

التحديات واألفاق)
.وتـــضم جلــنــة الــتــحـــكــيم لألفالم
الـطـويـلة والـقـصـيرة في ا�ـسـابـقة

يـتـحـدث عن حقـوق ا�ـرأة في دولة
عـربـيـة).واصـطـحب عـدد من جنوم
الـسـيـنمـا في تـونس حـ� مرورهم
عـــلى الـــســـجـــاد األحـــمـــر أطـــفــاال
يــــعـــانـــون من مــــتالزمـــة داون في
مــــــبـــــادرة الشــــــراكـــــهـم في هـــــذه
الـتـظـاهـرة� حـسب مـراسل فـرانس
بــرس.وتـخــصص ادارة ا�ــهـرجـان
قـسـمـا خـاصا بـالـسـيـنـما الـلـيـبـية
وذلـك ألول مـرة بـعـرض  15فــيـلـمـا
من بـينها الوثائقي الطويل (حقول
احلـريّة) للـمخرجـة نزيهـة العريبي
و(الـــبـــاروني) ألســامـــة رزق.وقــال
ا�ـديـر الـفـني لـلـمـهـرجـان كـمال بن
ونّــاس في مــؤتــمـر صــحــافي نـظم
قـبل أسـبـوع من انـطالق ا�ـهـرجان

تونس) ,أ ف ب) - انـطلقت في
تـــونس الــســـبت الــدورة 32
�ـــهـــرجـــان أيـــام قـــرطــاج
الــســـيــنــمــائــيــة والــتي
سـتعـرض خاللها أفالم
مـن دول عـــــــــربــــــــيــــــــة
وأفـريـقـيـة داخـل قـاعات
الــســيــنــمـا وكــذلك داخل
الـــســـجـــون والـــثـــكـــنـــات
الـعـسـكـريـة.وتـنـظـم الدورة
الـــتي تـــتـــواصل الســـبــوع
حتـت شعار (نـحلـم لنـحيا)
ويــتــخــلــلــهــا عــرض افالم
ونــقــاشــات وورش انــتــاج
ســيــنــمــائي.وأعــلـن مــديـر
ا�ـهرجـان رضا الـباهي في
مـؤتمر صـحافي أنه (سيتم
الـسـمـاح ألول مـرة لـعدد من
ا�ـساج� بحضور العروض
وانـتـاج فـيلم تـوثـيقي قـصـير
لـفـعـاليـات الـدورة كمـا تـبرمج
عـــــروض داخـل الـــــثـــــكـــــنــــات
الــعــســكــريــة.)وانــطـلــقت ادارة
ا�ــهــرجــان في تــنــظـيـم عـروض
لـــلــمـــســاجـــ� داخل الـــســجــون
ونـــقــاشـــات مع ا�ـــمــثـــلــ� مـــنــذ
الــدورات الــســـبع الــفــائــتــة.فــيــلم
االفـتتـاح للـمخـرج التـشادي مـحمد
صــالح هـارون (لـيـنـجـوي الـروابط
ا�ــقــدســة) الــذي لـفـت األنـظــار في
ا�ـسـابـقـة الـرسـمـيـة �ـهـرجـان كـان
الــسـيــنـمــائي في دورته الــسـابــقـة
ويــــتـــنـــاول الــــصـــعـــوبــــات الـــتي
تواجهها ا�رأة احلامل خارج اطار
الــقــانـــون وتــقــالــيــد اجملــتــمع في
تـشـاد.وقال هـارون في تـصريـحات
لــلــصــحــافــيــ� قــبل االفــتــتــاح إن
(اخـتيار ا�هـرجان لفيـلمه لالفتتاح
هــو اخــتــيـار ســيــاسي لــبث فــيـلم
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آسفة جدا وغادرت� محاولة أن ابدو غير
مباليـة قدر اإلمكـان).وتقول عـابدين إنها
صادفت الـسيـناتـور بعـد بضعـة أيام في
مقـر الكـونغـرس وسـألهـا إن كانـا ما زاال
صـديـقـ�.وعبـرت فـي الـكتـاب أيـضـا عن
غــضــبــهـا مـن زوجــهــا الـســابـق� عــضـو
الــكــونــغــرس عـن احلــزب الــد�ــقــراطي
أنـتــوني ويــنــر� الـذي دمــرت الــفــضـائح

اجلنسية مسيرته ا�هنية.

عـلى نــسـخــة من ا�ـذكــرات فـإن عــابـدين
كـتــبت (ثم فـجــأة تـغــيـر كل شيء. وضع
ذراعه األيسر على كتفي وقبلني� وأدخل
لـســانه في فــمي� ودفـعــني إلى األريــكـة.
كنت مصدومة جـدا � دفعته بعيدا. أردت
أن تـمـحى الـثـوانـي الـعـشـر األخـيـرة من
حـيـاتي).وتـقـول عـابـدين إن الـسـيـنـاتور
اعتـذر وقال إنه أسـاء فـهمـهـا� ثم سألـها
إن كانت تـريـد البـقـاء.وتضـيف (قـلت أنا

بـيــنـمــا كـانت تــعـمل مـع كـلــيـنــتـون بـ�
عــــــامــي  2001 و 2009. ولم تــــــكــــــشف
عابـدين� الـتي تبـلغ اخلـامسـة واألربـع�
اآلن� الـنـقــاب عن هـويــة الـسـيــنـاتـور أو
حزبه.وقالت (إنها غادرت عشاء حضرته
مع السيناتـور وعندما توقـفا أمام منزله
دعاها إلى الداخل لشرب القهوة� وقبلت

الدعوة)
.ووفقا لصحيفة الغارديان� التي اطلعت

الغـارديـان.وأضافت أنـهـا (صـدته بيـنـما
كـان يحـاول تـقـبـيـلـهـا ثم الذت بـالـفرار).
ووردت تــفــاصـيـل احلــادث في كــتــابــهـا
بعـنوان (حـيـاة في أكثـر من عـالم)� الذي
سيوزع األسبوع اجلـاري.وكانت عابدين
واحـدة من مـسـاعـدي هـيالري كـلـيـنـتون
الــذين كــانــوا يــحــظــون بــثــقــتــهــا� وقـد
وصفـتهـا بـأنهـا ابـنتـها الـثـانيـة.وتصف
عــابــدين االعــتــداء اجلــنــسي الــذي وقع

{ واشنطن  –وكاالت - تفيد
تـقـاريـر بـأن مـسـاعـدة سـابـقة
لهيالري كلـينتـون قد كشفت في
مـذكـرات حـديـثـة لـهـا الـنـقـاب عن
تـــعــرضـــهـــا العـــتــداء جـــنـــسي من
ســيـــنــاتـــور أمــريـــكي.وقــالـت هــومــا
عـابديـن إن (الـسيـاسي الـذي لـم تكـشف
عن هويـته انـقض عـليـهـا بعـد أن دعـاها
إلـى بــــــيــــــته)� حــــــسـب صــــــحــــــيــــــفــــــة
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