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طبعة العراق 

الـعـام لـنـقابـات الـعـمـال في الـعراق
ـــديــــر الـــعـــام لـــدائــــرة الـــعـــمل وا
نـسقة القطرية هني وا والـتدريب ا
ـنظـمة العـمل الدولـية على أهـمية
ـرأة في الـعـمل والـسالمـة إشــراك ا
ـهنيـة وبرنامج االسـتدامة وكذلك ا
تــوفــيــر الــدعم لــشــركــات الــقــطــاع
اخلـــاص والــتـــعــاون في صـــيــاغــة
سـيـاسـة التـشـغيل وبـرنـامج الـعمل
الـالئق والضمان االجتماعي) واكد
الــركـابي ان (الـعـراق يـحـرص عـلى
ادامـة الـتـعاون مع األردن الـشـقيق
وإزالــــة أي مـــعـــوقــــات تـــعـــتـــرض
طـريقه) واشار الى (عمق العالقات
الــتــاريـخــيـة بــ الــبـلــدين الــلـذين
ـــتــلـــكــان الـــقــدرة عـــلى حتـــقــيق
ــلــفـات ــشــتـركــة في ا اإلجنــازات ا
اخملـتـلـفـة والسـيـمـا في مـا يـتـعـلق
بــــشــــؤون الـــعــــمـل والـــتــــنــــمــــيـــة
االجــتـمـاعـيــة من خالل االسـتـفـادة
من اخلـبـرات الـثـنـائـيـة) مـبـيـنا ان

لـتخطيط القوى العاملة في العراق
ان (آالف الــــشــــبــــاب فـي الــــعـــراق
يــطـمـحـون لـلـحــصـول عـلى فـرصـة
ـتلـكون االمكـانيات عـمل إذ إنهم 
واخلـبرات الـتي تؤهلـهم لالنخراط
فـي ســوق الـــعــمـل) مــشـــددا عــلى
(ضـــرورة أن يـــكـــون هــنـــاك جـــهــد
تــكـامـلي حـقـيــقي من قـبل اجلـمـيع
ـنــاســبــة لــهـذه اليــجــاد احلــلــول ا
ـشكلة) واضاف ان (الوزارة على ا
اســـتـــعـــداد الســـتـــقـــبـــال االفـــكـــار
ــرحــلـة واحلــلــول لــتــجـاوز هــذه ا
ــهـــمــة لــكـــون اجلــمــيع مـــعــنــيــاً ا
وضوع سواء أكان من احتادات بـا
ونــقــابـات عــمــالــيـة أم مــؤســسـات
حـكـوميـة مـعنـية بـصـياغـة وتـنفـيذ
ســيــاســات الـتــشــغــيل) الفــتـا الى
سؤولية لوضع (اهـمية الشعور بـا

وضوع). تصور حقيقي لهذا ا
 فـي غـــضــــون ذلك  أوعــــز رئـــيس
هـــــيــــئـــــة رعـــــايــــة ذوي االعـــــاقــــة
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توقعت الـهيئـة العامة لـالنواء اجلوية
والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
 ان يــكـــون طـــقس الـــيـــوم االربـــعــاء
صـحـوا يــتـحـول تــدريـجــيـا الى غـائم
جـزئــيـا  فـيــمـا اشــارت الى ان طـقس
يــوم غـد اخلــمــيس ســيــكــون غــائــمـا
مصـحوبـا بامطـار . وقالـت الهيـئة في
بـيان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (طـقس
اليوم االربعـاء سيكون صـحواً يتحول
نطقت تدريجياً الى غائم جزئيا في ا
الوسـطى واجلـنوبـيـة وغائـمـا أحيـاناً
ـنــطـقــة الـشـمــالـيــة أمـا درجـات في ا
احلرارة فتكون مقاربة لليوم السابق)
واضـاف ان (طـقس يـوم غـد اخلـمـيس
سـيـكون صـحـواً الى غـائـم جزئـيـا في
نطقت الوسطى واجلنوبية  بينما ا
يكون غائـماً جزئـياً وأحيانـاً غائماً مع
فرصة لتساقط زخات مطر في االقسام
ــنـطــقــة الـشــمـالــيـة). اجلـبــلـيــة من ا
واهــتــزت بــنــايـــات في مــديــنــة ســان
خـوسـيه عـاصـمـة كـوسـتـاريـكـا  بـعـد
وقوع زلـزال بـقوة  5.8 درجات قـبـالة
سـاحل نــيــكـاراغــوا اجملــاورة. وقـالت
سح اجليـولوجي األمريكية إن هيئة ا
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(هـذه الزيـارة تأتي تأكـيدا للـجهود
الــرامـيـة إلى زيـادة حـجم الـتـعـاون
ـــشــتــرك في مــخـــتــلف اجلــوانب ا
ـشاريع وتـبـادل اخلبـرات وبحث ا
ــشــتـركــة عن طــريق اجــتـمــاعـات ا
الـلجنـة األردنية - الـعراقية ووضع
هني آلـيات لـلتعـاون في التـدريب ا
والـتقني والتشـغيل واالستفادة من
الـــتــــجـــربـــة األردنـــيـــة في اجملـــال
االجـتمـاعي). بدوره  اكد إسـتيـتية
(حـرص بالده على تـطوير الـتعاون
ا مـع العـراق في مـجـاالت الـعـمل 
يـخدم مصالح الطـرف مشيراً إلى
عــــمق ومــــتــــانـــة الــــعالقــــات بـــ
الـبلدين). وكان الركابي قد دعا إلى
وضع ســيــاسـة حــديـثــة لــتـشــغـيل
ــشــكــلـة الــقــوى الــعـامــلــة لــكـون ا
األســـاســيـــة في الـــعــراق تـــتـــمــثل
بـالبطـالة نتـيجة عـدم وجود خطط
شكلة.وقال عاجلة هـذه ا واضـحة 
خالل اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــعــلــيـا
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ان اكـد خـبـراء في الشـأن الـسـياسي 
الـالعب اخلــارجـي جنح في تــفـــكــيك
زدوجة التي تفـاقمت حدتها االزمـة ا
تـظاهـرين  وتالها بـعد اسـتهـداف ا
مــحـاولــة اغـتــيـال رئــيس احلـكــومـة
مـصطـفى الكـاظمي بـاتفـاق سياسي
عـلى منع الـتصـعيد وتـهدئـة مخاوف
الــشــارع في وقت اســتـنــكــر رئـيس
جــهـاز اخملـابــرات الـوطــني الـعـراقي
الـسـابق محـمد عـبد الـله الشـهواني
مـحـاولـة االغـتـيـال الـتي تـعـرض لـها
الـكـاظـمي  واصـفـا ايـاهـا بـاالعـتداء
االثـم اجلبـان. وقـال في بـرقـيـة تـلقت
(الــزمـان) نـسـخـة مــنـهـا امس (انـني
شـخــصـيـا ادين هـذا الـفـعل اجلـبـان
وسـوف تـنـكشف اجلـهـات الـتي تقف
وراءه). وفــيــمــا يــلي نص الــبــرقــيـة
(دولـة الرئيس حفظكم الـله  نستنكر
بـأشد الـعبارات حـادث االعتداء اآلثم
اجلـبـان الـذي تـعـرض له مـنـزلـكم من

قــبل  فــئــة ارهــابـيــة ضــالــة ال تــريـد
اخلـــيــر لـــلـــعــراق  وتـــســتـــهـــدفــكم
ـوذجـا في شـخــصـيـا النـكم قـدمـتم 
ادارة احلـــكم  والـــبالد يــقـــتــرب من
نـــبـض الـــشـــارع ويـــحـــقق قـــدرا من
االسـتـقالليـة وثبـات الهـوية وهـذا ما
ــنـاوئـة لــهـذا الـنـهج يــزعج الـقـوى ا

ـستقل وتريد للـعراق ان يبقى اسير ا
الــفــوضى والــتــقــاتـل واالضــطـراب)
واضــاف (انـنـي شـخــصـيــا ادين هـذا
الــفــعـل الــهــمــجي وســوف تــنــكــشف
اجلـهات الـتي وراءه  واعبـر لدولـتكم
تـعاطفـة معكم عن خـالص مشـاعري ا
وســـروري لــنـــجـــاتــكم مـن مــحـــاولــة

االغـتيال الغادرة  ونسأل الله العلي
ـة واحلكمة نـحكم العز الـقدير ان 
قراطي سار الد واالقـتدار لتعزيـز ا
الــذي بــدأ به وفـقــكم الــله  وحـفظ
الله العراق العظيم). ويبدو ان زيارة
قـائد فليق القـدس االيراني اسماعيل
عـلنـة  كان لـها االثر في قـاني غيـر ا
عـودة االمور الى نـصابها  والسـيما
ـزدوجــة الـتي بــعــد وصـول االزمــة ا
ـتــظـاهـرين ابــتـدأت بـالــصـدام بـ ا
والـقـوات االمـنـيـة  تالهـا اسـتـهداف
مـحل اقـامة رئـيس الـوزراء مصـطفى
الـكاظمي بثالث طائرات مسيرة الى
طــريـق مـســدود  بــحــسـب خــبـراء 
الـــذين اكـــدوا ان (الالعـب اخلــارجي
تفاقمة ب اخلصوم  حـسم االزمة ا
واســـتـــطــاع  وأد الـــصـــدام بـــجــمع
االطـراف عـلـى طـاولـة واحـدة بـهدف
انـهاء حـالة التـصعيـد التي تأثـر بها
الــشـارع وبـدأت تـأخـذ مــنـحى خـطـر
ستـوي االمني والـسياسي) عـلى ا
واضـافـوا ان (جـلـوس االطـراف عـلى

هد النفراجة وشيكة طـاولة احلوار 
ــتــأزم  وهـــذا مــا يــأمــله لـــلــوضع ا
اجلميع  فال خيار لالزمة الراهنة اال
بــاالتـفـاق عـلى مـيــثـاق وطـني يـكـون
مــلـــزم لــلــجـــمــيع بــعـــيــدا عن لــغــة
االســتـفـزاز الـتي يـثــيـرهـا الـبـعض 
اضـافة الى ضـرورة الركـون للـتهـدئة
ـتـفـاقــمـة الـتي تـثـار ــشـاكل ا وحل ا
بـعد كل انتـخابات يـشهدهـا العراق).
بــدوره  دعـا اخلــبــيـر مــنـقــذ داغـر 
الــقـوى الـتـي حتـاول االلـتــفـاف عـلى
نــتـائج االنـتــخـابـات الـى عـدم تـكـرار
ــهـدي. خــطــأ حــكــومـة عــادل عــبــد ا
وكـتب داغـر في تـغـريـدة عـلى تـويـتر
(انـصح كـل الـقـوى الـسيـاسـيـة الـتي
حتـاول االلتفاف عـلى نتائج االقتراع
 بــعــدم تـكــرار خــطـأ حــكــومـة عــبـد
ـهـدي  وال تـنـسـوا او تـسـتـهـيـنـوا ا
بــقــوة وحـــجم الــضــغط الــشــعــبي 
بــإعـتــقـاد ان قـوتــكم امـضـى). وعـقـد
االطـار التـنسـيقي اجـتمـاعاً بـحضور
رؤســــاء اجلــــمــــهــــوريــــة والــــوزراء
ومـجلس الـقضـاء األعلى. وذكـر بيان
تــلـقـته (الـزمـان) امس ان (االجـتـمـاع
الـذي حضـره برهم صالح ومـصطفى
بـحث ثالث الــكــاظـمي وفــائق زيــدان
قـــضــايــا رئـــيــســة هي اســـتــهــداف
ـتظـاهرين الـسلمـي ومـنزل رئيس ا
احلـكـومة واالعـتـراضات عـلى نـتائج
االقـــتــراع) واضــاف ان (االجــتــمــاع
ـة اسـتـهـداف خــلص الى إدانـة جـر
ــطـــالــبــة بــاكــمــال ــتـــظــاهــرين وا ا
تـعلـقة بـها الـتحـقيـقات الـقضـائيـة ا
ة تورط بـهذه اجلر ومـحاسبـة ا
ورفض واسـتـنـكـار مـحـاولـة اغـتـيـال
الــكــاظــمي  ورفـد فــريق الــتــحــقـيق
بـاحلـادث بـلـجنـة فـنـيـة متـخـصـصة
ـة وتقد ـعرفـة كل حيـثيـات اجلر
ـسـؤلـ عـنهـا لـلـقـضـاء) وتابع ان ا
(اجملــتـــمــعــ شــددوا عــلى  خــفض
الـتـوتـر وإيـقاف الـتـصـعـيد االعالمي
مـن جــمــيع االطــراف وإزالــة جــمــيع
مـــظـــاهــر االســـتـــفـــزاز في الـــشــارع
والـذهـاب نـحـو تهـدئـة اخملـاوف لدى
ــواطـنـ وبــعث رسـائل إطــمـئـنـان ا
ألبـنـاء الـشـعب كـافـة) واشـار الى ان
(الـلقاء اوصى بالـبحث عن معاجلات
قـانـونـيـة ألزمـة نـتـائج االقـتـراع غـير
ــا يــعـــيــد جلــمــيع ــوضـــوعــيــة  ا
االطـراف الثـقة بالـعمـلية االنـتخـابية
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اتــــفـق وزيـــر الــــعــــمـل والــــشـــؤون
االجــتـــمــاعــيــة عــادل الــركــابي مع
على نظيره األردني نايف إستيتية 
ـــشــتـــرك في اجملــاالت الـــتــعـــاون ا
االجــتـمـاعــيـة. وقـال بــيـان لـلـوزارة
تـلقـته (الزمـان) امس ان (لقـاء جمع
الــركـابي وإسـتــيـتـيــة عـلى هـامش
تــرؤسه اجـتــمـاع الــلـجــنـة الــعـلــيـا
لـتخطيط القوى الـعاملة في العراق
ـــنــعــقـــد في عــمـــان حــيث جــرى ا
الـتـطـرق الى تـنـظـيم االسـتـفادة من
ـــتــــاحـــة فـي مـــجـــاالت الــــفـــرص ا
ــــهــــني والــــضــــمــــان الــــتــــدريـب ا
االجـتــمـاعي والـشـؤون الـعـمـالـيـة)
ولـــفـت الى ان (اجلـــانـــبـــ شــددا
ـالـيـة طيف بـحـضـور وكيل وزارة ا
سـامي والسفير الـعراقي لدى عمان
حـــيــدر الــعـــذاري ورئــيس االحتــاد
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الــتي أهـتـزت بـدرجــة كـبـيـرة ودعـوة
الى اجـتـمـاع وطـني لـبـحث امـكـانـية
ايـــــجـــــاد حـــــلـــــول لـــــهـــــذه االزمـــــة
ـشـارك ـسـتـعـصيـة) وتـابع ان (ا ا
بـاالجتـماع اعـربوا عن حـرصهم على
الـــســلـم األهــلي ومـــعـــاجلــة جـــمــيع
اإلشــكــاالت وفـق األطــر الــقــانــونــيـة
ــعــمـول بــهـا). ودان والــســيـاســيـة ا
الـبابا فرنـسيس ما وصفـه بالهجوم
ُــشــ الـــذي اســتــهــدف اإلرهـــابي ا
رئـــيس الـــوزراء بــطـــائــرة مـــســيــرة
قـره في بـغداد.وقـال أم مـفـخخـة 
سـر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو
بـارول في بـرقيـة موجـهة لـلكـاظمي
تــابـعــتـهـا (الــزمـان) امس انـه (بـعـد
الـهـجوم عـلى مـقرّ إقـامـتكم يـوكـلني
قـداسة البابا فرنـسيس بنقل تعاطفه
عـــبـــر الــــصالة لـــكم ولــــعـــائـــلـــتـــكم
ولــلــجــرحى) ولــفت الى ان (الــبــابـا
الـذي قام بزيارة تاريـخية للعراق في
ـش آذار يُـدين الـهـجوم اإلرهـابي ا
ويـصلّي لكي يتحلّى الشعب العراقي
ـتـابــعـة مـسـيـرة بــاحلـكـمـة والــقـوة 
الـسالم من خالل احلـوار والـتـضامن
ا األخـوي). وندّد اجملـتمع الـدولي 
ـــتــــحـــدة وايـــران فــــيه الـــواليــــات ا
ــحــاولــة ومـــجــلس األمن الـــدولي 
اغـتيال الكاظمي الـتي لم تتبنّاها أي
وسط تـصـاعـد الـتـوتـرات بـعد جـهـة 
االنـتخابـات التشـريعيـة التي أُجريت
ـاضي. وقــال بـيـان جملـسل الــشـهـر ا
االمـن تـــابــــعـــته (الــــزمـــان) امس ان
(أعــــضــــاء اجملــــلس يــــعــــربــــون عن
ارتـــيـــاحــهـم لــعـــدم إصـــابـــة رئــيس
الـوزراء في الهـجوم) وجـدد اجمللس
(دعــمه الســتـقالل الــعـراق وســيـادته
ووحـدته وسالمـة أراضـيه والـعمـلـية
ـقراطـية وازدهـارها) مـؤكدا ان الـد
(اإلرهـاب بـجـميـع أشكـاله ومـظـاهره
يـشكل أحـد أخطـر التـهديـدات للـسلم
) مــــشـــددا عـــلى واألمـن الـــدولـــيـــ
(ضــرورة مــحــاســبــة مــرتــكـبـي هـذه
شيـنة ومنظميها األعـمال اإلرهابية ا
ـهم إلى ـولـيـهـا ورعـاتـهـا وتـقـد و
الـعـدالـة  وحث جـمـيع الـدول  وفـقا
ـوجب القـانون الدولي اللـتزامـاتها 
وقـرارات مـجلس األمـن ذات الصـلة 
الـتـعاون بـنـشاط مع حـكـومة الـعراق
وجـــمـــيع الـــســلـــطـــات األخــرى ذات

وضوع).  الصلة في هذا ا
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ابـدى مـحـافظ الـبـنك مـصـطفـى غالب
مــخـيف  رغـبــة الـعـراق بــفـتح فـروع
لـلمـصارف احملـليـة في تركـيا مـؤكدا
ــثـمـر بـ الــبـلـدين له ان الــتـعـاون ا
انـعـكـاسـات اقـتـصـاديـة ايـجـابيـة مع
ضــرورة االلـتـزام بــقـوانـ مــكـافـحـة
غـسل االموال وتمـويل االرهاب. وقال
بـيان تلقـته (الزمان) امس ان (مخيف
صارف وفدا من ا استقبل في مكتبه 
الـتـركيـة بحـضور الـسفـير عـلي رضا
غــونـاي  وجــرى خالل الـلــقـاء بـحث
صرفي تـعزيـز التـعاون في الـقطـاع ا
). وابـدى بــ الــبــلــدين الــصــديــقــ
ـركـزي عـلى تـقـد مــخـيف (حـرص ا
أفـضل التسهيالت للـمصارف التركية
الــعـامـلـة في الـعــراق ورغـبـته بـفـتح
فـروع للمصـارف العراقيـة في تركيا)
ثل ـعـامـلـة بـا مـشـددا عـلى (اهـمـية ا
في تقد تلك اخلدمات والتسهيالت
ثمر ب البلدين وتابع ان (التعاون ا
مع له انـعكاسات اقتصـادية ايجابية 
ضــرورة االلـتـزام بــقـوانـ مــكـافـحـة
غـسل االمـوال وتمـويل االرهاب). الى
ذلك  أطـلق مـصـرف الرافـدين  دفـعة
ـوظف ومـنتسبي جـديدة من سلف ا
ـتـقـاعـدين. وقـال الـقــوات االمـنـيـة وا
صـرف في تصريح امس مـصدر في ا
ان (الــتـقـد عـلى الــسـلف يـكـون عن
ـنــتـشـرة في ــصـرف ا طــريق فـروع ا
بـــغـــداد واحملـــافـــظـــات) مـــؤكــدا ان
(الــــفـــروع مــــازالت مــــســـتــــمـــرة في
اسـتـقـبـال طلـبـات مـعـامالت الـترويج
عن الــسـلف لــلـمـوظــفـ ومـنــتـسـبي
الـــقـــوات االمـــنـــيـــة). بـــدوره  حـــذر
مـنـتـسـبي وزارتي مـصــرف الـرشـيـد 

البابا فرنسيس
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قـضـت احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا
ــادة  43 من بـــعـــدم دســتـــوريـــة ا
ـرور  اخلـاصـة بـاريادات قـانـون ا
مــــبــــالـغ الــــرســــوم والــــغــــرامـــات
ـنصوص عليـها في هذا القانون. ا
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
رقـمة (احملـكـمة نـظـرت بالـدعـوى ا
42  ـ احتــاديــة ـ   2020 وقــضت
ــادة  43 من بـــعـــدم دســتـــوريـــة ا
ــــرور رقم  8 لـــــســــنــــة قـــــانــــون ا
ـــادة عــــلى أنه . وتــــنص ا (2018

تـــؤول اـــــرادات مـــبـــالغ الـــرســـوم
ـنــصـوص ـروريــة ا والــغـرامــات ا
عـليـها في هـذا القانـون بنـسبة 50
ـــئــــة الى خــــزيـــنــــة الـــدولـــة  بــــا
ـــــئــــــة من ويــــــخــــــصص  25 بــــــا
رور اإليـرادات لـتـطـويـر مـفـاصـل ا
ـئـة وتـأمـ مـسـتـلـزماته و  25 بـا
ـديـرية الـطـرق واجلسـور الـتابـعة

للمحافظة. 
ــرور الـــعـــامــة ودعـت مــديـــريـــة ا
ن ليس لديهم ركبـات  أصـحاب ا
اجـــــازات ســــوق او الـــــذين لـــــيس
لــديـــهم اجــازات ســوق نــافــذة الى

(الزلـزال وقع قبـالـة ساحل نـيكـاراغوا
عـلى احملــيط الـهـاد وعــلى عـمق 35
كيلـومتـرا وبعد  76 كيلـومتـرا جنوب
غربـي قريـة مـاسـاتـشـابا الـسـاحـلـية).
فيمـا ذكرت خدمـات الطوار الـوطنية
في كــوســـتــاريـــكــا أنـه (لم تــرد بـــعــد
مـعـلـومـات عن األضــرار الـتي خـلـفـهـا
الزلزال). وتعطلت احلـياة في تشيناي
عـاصــمـة الــهــنـد الــصـنــاعـيــة  جـراء
فيضـانات عارمـة أعقبت هـطول أمطار
غـــــــــزيــــــــرة عـــــــــلـى الـــــــــســـــــــواحل
سـكان اجلـنـوبـيـة.وأجـلت الـسـلـطـات 
ـنــخــفــضــة وفي لــقــطـات ــنـاطـق ا ا
تـداولــتــهـا مــواقع الــتـواصـل تـظــهـر
ــيــاه وأشــجـار مــركــبـات غــمــرتــهــا ا
اقـتــلــعــتـهــا الــريح وإجالء الــســكـان
بقـوارب مـطـاطـية فـي منـاطق مـتـفـرقة
من تـشـيـنــاي أكـبـر مـديــنـة في تـامـيل
نـادو.وأعـلـنـت إدارة األرصـاد اجلـويـة
ــتــوقع اسـتــمـرار الـهــنـديــة أنه من (ا
هـطــول األمـطــار خالل األيـام األربــعـة
قـبلـة في مـناطق مـختـلـفة من تـاميل ا
نـــــادو و أنـــــدرا بـــــراديـش وإقـــــلـــــيم
بــودوتــشــيــري االحتــادي) مــطــالــبـة
ـغـامـرة بـاإلبـحار الـصـيـادين بـ(عـدم ا

في هذه األجواء). 

ولن تدخر عـلى حلها وفق القانون 
جـهدا في سبيل حتقيق احتياجات
هـــذه الــفـــئــة وحـــسب اإلمـــكــانــات

واالحـتياجـات اخلاصة في الوزارة
جلميع اقـسام الهـيئة أحـمد هـادي 
ــعــنــيـة فـي بـغــداد واحملــافــظـات ا
بــالــغـــاء فــقــرة الــكــفــيل اخلــاصــة
ــسـتـلـمـة لـغـيـر ـبـالغ ا بـتــقـسـيط ا
ستفيدين من مـستحقيهـا من قبل ا
تفرغ.وقال هادي في ع ا راتـب ا

بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس أنه (
اتــــخـــاذ هــــذا الــــقـــرار تــــنـــفــــيـــذا
لــتــوجـيــهــات الــوزيـر وســعــيـا من
الـــهـــيـــئــة لـــتـــبـــســـيط وتـــســهـــيل
ـذكورين اإلجـراءات لـلـمـشـمـولـ ا
ــاديـة آنــفــا ومــراعـاة لــظــروفــهم ا
واإلنـسانيـة الصعبـة والتي حتتاج
تـدخل فـعـلـي وإجراء حـاسـم اجتاه
ا هـذه الفـئة مـحل عنـاية الـهيـئة و
فـــيه من أثـــر انــســـاني طـــيب لــدى
ستفيدين من خدمات الهيئة وفق ا
امــتـيـازات الـقـانـون رقم 38 لـسـنـة
2013) وتابع ان (الهيئة جادة في
لـفـات العـالـقة وتـعمل حل جـمـيع ا
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ــتـاحـة مـن خالل حتـشـيــد جـمـيع ا
اجلــهــود خلــدمــة األشــخـاص ذوي

االعاقة واالحتياجات اخلاصة). 

UI¡∫ وزير العمل يلتقي نظيره االردني في عمان 
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بحضور السفير في بغداد
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ـية عـلى حـثت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
ضــرورة  تـلـقي الــعـراقـيــ مـضـادات
كـورونـا  لـلوصـول الى نـسـبة تـلـقيح
أعـلى مـن اجل حتـقـيق مـنـاعة أفـضل
فــيــمـا ســجــلت الـوزارة امس  1116
اصـابـة بكـورونا وشـفاء  1524 حـالة
وبـــواقع  27 وفـــاة جـــديــدة. واوضح
ـوقف الوبـائي اليـومي الذي اطـلعت ا
عــــــلـــــيـه (الـــــزمــــــان) امس ان (عـــــدد
الـفـحوصـات اخملـتبـريـة التي اجـرتـها
الــوزارة لـعـيــنـات مـشــتـبه اصـابــتـهـا
بـالفـايروس بـلغت اكـثر من  20 الـفا 
حـيث  رصد اصابة  1116 بكورونا
فـي عـمــوم احملــافــظــات) واضـاف ان

(الـــشــفــاء الــكـــلي بــلغ  1524 حـــالــة
وبـواقع  27 وفــاة جـديـدة) وتـابع ان
(اكـــثــر من  105 الـف شــخص تــلــقى
ــضــاد في مــراكـز جــرعــات الــلــقــاح ا
ـــــنــــتـــــشـــــرة بـــــبـــــغــــداد الـــــوزارة ا
ــنـــظــمــة واحملـــافــظـــات). وأعــلــنـت ا
ـئة من ـيـة عن تطـعيم تـسعـة با الـعا
ســكــان الـعــراق ضــد كـورونــا.وذكـرت
ـنظمـة في بيان امس أنه ( تـطعيم ا
ـئة من سـكان الـعراق بـشكل تـسعـة با
كـــامل ضـــد كــورونـــا) مــشـــددة عــلى
(ضـرورة الـعـمل لـلـوصـول الـى نـسـبة
تــلـقـيح أعـلـى لـبـلـوغ مــنـاعـة أفـضل).
ونـصـحت الهـيـئة الـعـليـا لـلصـحّة في
فــرنـسـا بـعـدم إعـطــاء لـقـاح مـوديـرنـا
ن هم دون  30 عــــامـــاً في ــــضـــادّ  ا

تـوجيه أصدرتـه بعدمـا أظهرت دراسة
أنّ الـلقاحات العاملـة بتقنية احلمض
ـرسـال تـزيـد قـلـيالً الـنــووي الـريـبي ا
خـطر اإلصابة بالتهابَي عضلة وغالف
الـقــلب الـتـامـور لـدى الـشـبـاب.وجـرت
الـدراسة الـتي أشرفت علـيها مـؤسسة
إيـبي-فـار لـلـدراسـات والـبـحـوث التي
جتـــــمع وكــــالــــة األدويــــة آ إن إس إم
وصـنـدوق الـتـأمـ الـصـحي الـوطـني
الـفـرنـسـيـ عـلى (أشـخـاص تـتراوح
أعـمـارهم ب  12 و 50 عـامـا أدخـلوا
مـستشفـيات في فرنسا بـسبب التهاب
عـضـلة الـقلـب أو غالف القـلب ب 15
) واضافت ان ـاضي أيار و 31 آب ا
(لـقـاحَي فـايـزر ومـوديـرنـا يـزيـدان من
ـــرضـــ في خــــطـــر حـــدوث هـــذيـن ا

غـضون سبعـة أيام بعد تـلقّي اللّقاح)
ولـفـتت الى ان (تمت مـقـارنة كل حـالة
بــــنــــحـــو  10 أشــــخـــاص مـن الـــسن
واجلـنس ومناطق اإلقامة نفسها لكن
لم يـعـانوا الـتهـابـا في عضـلة الـقلب 
وكـذلك تمت مقـارنة حاالت االسـتشفاء
بسبب التهاب عضلة القلب أو التهاب
ـلقـح ـلقـح وغـير ا الـتامـور ب ا
ـاثــلـة كــمـا بـدت فـي حـاالت أخــرى 
حـاالت االستـشفـاء أكثـر وضوحـا لدى
الــرجــال الـذين تــقل أعــمـارهم عن 30
عـامـا والسـيمـا بـعـد اجلـرعة الـثـانـية
من مـوديرنـا وبالتـالي فإن التـحص
به سبب  132حـالة من التـهاب عضلة

الــــقـــلـب لـــكـل مـــلــــيـــون جــــــرعـــة 
إعطاؤها). 
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ـضـبـوطة ـواد ا حـيث  الـتـعـامل مع ا
أصــولــيــا). وأنــتــشــلت فــرق الــشــرطــة
ـثـنى جثـة شـاب يـبلغ من الـنـهريـة في ا
الــعـمـر  16عــامـا قــضى غــرقـا في نــهـر
الـفـرات بـالـسـمـاوة.وذكـرت الـشرطـة في
بـيـان امس ان (الـنـجـدة الـنـهـريـة قـامت
بـإنتشال اجلثة بعـد البحث عنها  حيث
 تـســلــمـيــهــا لـلــطب الــعـدلي التــخـاذ
افـاد اإلجــراءات الالزمـة). وفـي ذي قـار 
بوفـاة ثالثة اشـخاص من شـهود عـيـان 
اهـالي قضـاء الشـطرة في حـادث انقالب
نـطقة الـكطـيعـة. وذكر الـشهود عـجلـة 
ان (عـجـلـة نـوع سـتـاركس انـقـلبـت على
الـطـريق السـريع عـند مـنـطقـة الـكطـيـعة
اثــنـــاء عــودتــهـــا من مــديـــنــة كــربالء)
واشـاروا الى ان (احلـادث ادى الى وفاة
ثالثـة اشخاص وجـرح اخرين) مؤكدين
ان (الــضـــحــايـــا هم من اهــالـي قــضــاء

الشطرة ومن عائلة واحدة). 

لإلرهـابـيـ حـيث  تـدمـيـرها مـن قبل
ــنــفــذة لــلــواجب الــذي مــازال الــقــوة ا
طـاردة بقـايـا عصـابات داعش مـستـمـر 
اإلرهـابيـة وتعـزيز األمن واالسـتقرار في
ـنـطـقة). وتـصـدت قـوة من الـلواء هـذه ا
 44 بـاحلـشـد  حملـاولـة تـسـلل داعـشـية
جـنوب غـرب نيـنوى. وذكر بـيان لـلهـيئة
ان (مـجـمــوعـة من فـلـول داعش حـاولـوا
الــتــســلل الـى قــضــاء احلــضــر الــتــابع
لـكن قــوة من الـلــواء تـصـدت لـنــيـنــوى 
لــهم). وعــثــرت مــفــارز االســتــخــبــارات
الـعسـكريـة على ثالثـة أوكار لالرهـابي
في جـبل نويكـيط. واشار بيان امس الى
ـعلـومات استـخبـارية دقـيقة انه (وفـقاً 
تـمكـنت مفـارز االستـخبـارات العـسكـرية
من الـعثـور على ثالثـة أوكار لإلرهـابي
في جــبل نـويـكــيط ضـمن قــاطع الـفـوج
األول فـي الـلـواء 75 بـداخــلـهـا مـعـدات
لـلـتـفـخـيخ وصـواعق تـفـجيـر ومالبس 

هي جزء من سلـسلة عـمليات الـطارميـة 
عـسـكـريـة أنـطـلـقت امس في مـحـافـظات
األنـبـار وكـركـوك ونـيـنـوى) وأضاف ان
ــشــاركــة قــوات (قــتل االنــتــحــاري  
احلــشــد الـــعــشــائـــري واألمن الــوطــني
عـلومـات استـخبـارية دقـيقة وإسـتنـاداً 
من احلــشــد فـي الــطــارمــيــة). وشــرعت
بــواجب الــقـــوات االمــنـــيــة  في ديـــالى
تـفـتيش شـمـال وجنـوب بـحيـرة حـمرين
من خـمسة محـاور. وذكرت خلية اإلعالم
األمـنـي في بـيـان تــلـقــته (الـزمـان) امس
شتركة انه (بـإشراف قيادة الـعمليـات ا
نــفــذت الــقــطــعــات االمـنــيــة فـي قــيـادة
ـشاة عـمـلـيـات ديـالى ومن خالل فـرقـة ا
األولى وقـوة من الفرقة الـتاسعة واجب
تـفـتيش شـمـال وجنـوب بـحيـرة حـمرين
ومن خـمسة مـحاور) ولفت الى ان (هذا
الـواجب أسفـر من خالل نتـائجـه األولية
عن الــــعــــثـــور عــــلـى عـــدد مـن األوكـــار

ــتـــحـــدث بــاسم مــحـــافـــظــات. وقـــال ا
الـعمـلـيات الـلواء حتـس اخلـفاجي في
تـصـريح امس ان (الـعـمـليـة الـعـسـكـرية
اخلـاصـة بقـتل االنـتحـاري الـداعشي في
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اطـــاحـت قـــوات احلــــشـــد الــــشــــعـــبي
ـجـموعـة داعـشـيـة تخـطط إلسـتـهداف
بـغداد بعد قتل عنـصرين منها في قضاء
الـطارمية .وقال آمر فوج القضاء للحشد
ـشــهـداني فـي بـيـان امس إن إبــراهـيم ا
(قـوة من فـوج الـطـارمـيـة نـفـذت عـمـلـيـة
نـوعـية بـنـاء عـلى معـلـومـة مشـتـركة مع
جـهاز األمن الوطني في بسـتان العكيلي
جموعة داعشية  اسفرت عن االطاحة 
بـعد االشتباك معها  حيث تمكنت القوة
من قـتل ارهـابـيـ أحـدهـمـا فـجـر نفـسه
خالل االشـتبـاك واآلخر قـتل قبل تـفجـير
حـــزامه الــــنـــاسف اضــــافـــة إلى جـــرح
آخــريـن) وتــابع ان (اجملــمـــوعــة كــانت
تـنــوي اسـتـهــداف مـنـاطق الــعـاصـمـة).
ـشـتـركـة  واعـلـنت قــيـادة الـعـمـلــيـات ا
إنــطالق عــمـلــيــات عــســكـريــة في ثالث

حتس اخلفاجي

مــؤمـنـة وسيستمـر صـرفـهـا بصيغة
ـقبل في حال 1/ 12  خـــالل الـعـام ا
تــأخــر إقــرار مــوازنــة 2022 . وقـــال
كـــــــوجـــــــر في تـــــــصـــــــريـح امس ان
ـــوازنـــة (الـــــرواتــــب جــــزء مــــن ا
الـتـشغـيـلـية إذ تـبـقى مسـتـمرة وفـق
صـــيـــغـــة الـــصـــرف 1/ 12 لـــدوائـــر
الـدولـة) وتـابع انـه (بـالـنـسـبـة لـقرار
ان الـسـابق لهم  315 خـصص الـبـر
مــبــلـغــاً مــحــدداً في مـوازنــة الـــعــام
اجلـاري وال نعـلم كيف تـــم تـوزيـعـه
مـــن قـــبــل الـــحــــكــــومــــة ألن آلـــيــة
الــتـوزيع تـخص اجلــهـاز الـتــنـفـيـذي
فقط) مؤكدا (عــدم اخـتـالف مـوازنـة
قبل كثيرا عن العام احلالي الــعـام ا
ومــن احملتمـل اقـرارهـا خالل آذار أو
ــــقــــبــــلـــ فـــي حـــال نــــيــــســـان ا
انـــــعــــــقـــــاد مــــجــــلـس الــــــنــــــواب
وتــــشـــكـــيــل احلــكــومـــة اجلــديــدة)
مـتـوقـعـا (حـصـول انـفـراج في األزمـة
الــســـيــاســيــة وتــشـــكــيل احلــكــومــة

قبلة).  دة ا ان خالل ا والبر

ـــوظـــفــ الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة وا
ستفيدين من الدخول ـتقاعدين وا وا
ــواقـع الــوهـــمــيــة عـــلى الـــروابط وا
لــلـتــقـد عـلى الــسـلف الــشـخــصـيـة
ـــكــتب والـــقــروض كـــافــة. واوضح ا
االعـالمي للـمـصـرف ان (هـنـاك مواقع
قـامت بسرقـة بيانات بـعض الراغب
بـــالــتـــقـــد عــلـى الــســـلف من خالل
نـشرهـا روابط وارقام هواتف وهـمية
اذ نــــــحـــــذر مـن ذلك  ونــــــوضح ان
الــرابط الـرســمي والـوحــيـد مــنـشـور
عـلى الـصـفـحـة الـرسـمـيـة لـلـمـصـرف
ويـخــلـو وكــذلك صــفـحــة فـيــسـبــوك 
ــصــرف مـســؤولـيــته وعالقــته بـاي ا
جـــهـــة تـــدعي اعـــتـــمـــادهـــا من قـــبل
ــصـرف  كــمـا نـؤكــد عـلى الــزبـائن ا
كـافة االحتفاظ بالرقم السري للبطاقة
وعـــدم االفــــصـــاح عـــنه الي شـــخص
تالفــيـا  لـلـســرقـات الـتي قـد حتـدث).
ــالــيـة فــيــمــا اكـد عــضــو الــلــجـنــة ا
ــرشح الـفـائـز الــنـيـابـيــة الـسـابق وا
ــوظــفــ جــمـال كـوجـر أن رواتــب ا
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وجــودهـــا الــعــســكــري في ســوريــا.
وتــشـهــد سـوريــا نـزاعــاً دامـيــاً مـنـذ
ــقــتل نــحـو الــعـام 2011 تــســبّب 
نصـف ملـيـون شـخص وأحلق دماراً
هــائالً بـالــبـنى الــتـحـتــيـة وأدى إلى
تهـجيـر مالي الـسكـان داخل البالد

وخارجها.
ـــســـتـــوى وكــــشف مـــصـــدر رفـــيع ا
بـــجــــامـــعـــة الــــدول الـــعـــربــــيـــة في
تــصـــريـــحــات خـــاصـــة لــلـــزمــان أنّ
إتـصـاالت جـرت في الـفـتـرة االخـيـرة
بـــ عـــدد من الـــدول الــعـــربـــيــة في
مــقـدمـتــهـا الــعـراق واألردن ولــبـنـان
ـــشـــروع قــرار واجلـــزائـــر لـإلعـــداد 
بــعــودة سـوريــا إلى جــامــعــة الـدول
نتظر أن العربيـة القادمة الـتي من ا

تعقد باجلزائر في آذار 2022.
ــــصــــدر أنّ (الــــعــــقــــبـــة وأضــــاف ا
األساسية الـتي تعتـرض تلك العودة
هـي حتــفظ دول خـــلـــيــجـــيـــة وعــلى
رأســهــا الــســعــوديــة عــلى الــوجــود
اإليـراني في سـوريـا وحتـاول الـدول
ــؤيــدة لــعــودة ســوريــا الـــعــربــيــة ا
صياغة مـشروع قرار يـطالب بسحب
جميع الـقوات األجنـبية واجلـماعات
ـــســـلــحـــة من ســوريـــا في مـــقــابل ا
إعـادتــهـا لـلــجـامـعـة الــعـربـيـة إال أنّ
الـنظـام الـسـوري يـعتـبـر أنّ الـوجود
اإليــراني جـاء بــطـلـب من احلـكــومـة
الـسـوريـة إال أنّ اخلالفـات الـسـورية

الــروسـيــة حــول الـتــواجــد اإليـراني
كن أن يـشكـل ضغـطا عـلى النـظام
الــســـوري لــلــوصـــول إلى حل وسط

وضوع). حول هذا ا
cHM  `²

وشـهــدت األشـهــر األخـيــرة مـسـاعي
النفـتـاح سوريـا عـلى العـالم الـعربي
بـــــدءا من اإلتــــــصـــــاالت األردنـــــيـــــة
الـسـوريـة والـتي تـمـخـضت عن فـتح
منـفذ حـدودي للـتبـادل التـجاري ب

الــــبــــلــــديـن والـــذي
يـسـهم في تـخـفـيف
وطـــــــــــأة األزمـــــــــــة
اإلقــتــصــاديـة الــتي
تــعــيــشــهــا ســوريـا
بفـعل قانـون قيـصر
ومـــرور بـــاالتـــفـــاق
عــــلى نــــقـل الــــغـــاز
ـصـري إلى لـبـنان ا
عـبـر أنــبـوب الـنـفط
الــــــــــــعــــــــــــربـي مـن
األراضـي ولـــــــقــــــاء
وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
الــــــــــســـــــــــوري فـي
نـــــيــــويـــــورك عــــلى
هـامش اجـتـمـاعـات
اجلــمـعــيــة الـعــامـة
ــــــتــــــحــــــدة لـأل ا
ـــرور وانــــتـــهــــاء 
بــاتــصــال الـرئــيس

الـنـظـام وتـتواجـد فـيـهـا مـجـمـوعات
موالية إليران).

ــرصــد إلى أن (الــدفــاعــات وأشــار ا
اجلويـة الـسوريـة التـي انطـلقت من
غـرب ووسط الـبالد أسـقـطت أربـعـة

صواريخ على األقل).
ــــاضـــيــــة شــــنّت وخـالل األعــــوام ا
إسرائـيل عشـرات الضـربات اجلـوية
في سوريا مستهدفة مواقع للجيش
السوري وخـصوصـاً أهدافاً إيـرانية

وأخرى حلزب الله اللبناني.
وفـي الــثـــالث من الـــشـــهـــر احلــالي
استـهدفت ضربـة إسرائـيليـة منـطقة
تـــقع فــــيـــهـــا مـــســــتـــودعـــات سالح
ــقـاتــلـ مــوالـ وذخــائـرة تــابــعـة 
إليــــران فـي ريف دمــــشق بــــحــــسب
رصـد السـوري.وفي نهـاية تـشرين ا
األول/اكـتوبـر قـتل خمـسـة مقـاتـل
مـوال إليـران في قـصف إسـرائـيلي
اســـتـــهـــدف نـــقـــاطــــاً عـــدة في ريف
صدر ذاته الذي وثق دمشق وفق ا
أيـضاً مـقـتل تسـعـة مقـاتـل مـوال
إليــران في ضــربــة إســرائــيــلــيــة في
مــــنـــتـــصـف الـــشـــهــــر ذاته في ريف
حمص الـشرقـي فيـما أفـادت دمشق

في حينه عن مقتل جندي سوري.
ونــادراً مــا تـؤكّــد إســرائـيـل تـنــفــيـذ
ضربات في سوريا لكـنها تكرّر أنّها
ـــا تـــصــفه ســتـــواصل تـــصـــدّيــهـــا 
حاوالت إيران الرامية إلى ترسيخ
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بغداد
 ÍË«eF « ÈdAÐ

الـسـوري بـولـي عـهـد أبـو ظـبي وفي
ظل هذا االنفتاح والذي ينبئ بعودة
سوريـا لـلجـسم العـربي بـعد قـطيـعة
استمرت أكثر من عشر سنوات .  
وفي الــســيـاق ذاتـه أعـتــبــر عـدد من
اخلـــبـــراء الـــســيـــاســـيـــ أنّ عــودة
اإلنـتربـول إلى سـوريـا مؤخـرا يـؤكد
أن هـــنــاك اجتـــاهــاً جــديـــداً لــعــودة
سوريـا وأن هناك شـقوقـا بدأت تدب
في جــدار قــانـون قــيــصــر وفي هـذا

ؤتمر الذي عقدته مديرية شؤون العشائر في ديالى dLðR∫  جانب من ا

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

عقـدت مديـريـة شؤون عـشائـر ديالى
مؤتمراً عـشائرياً مـوسعاً في مناطق
ــقـــداديـــة بــالـــتــعــاون مـع شـــمــال ا
الشيخ عدنـان اللـهيبي شيخ عشيرة
الـلـهـيب وبـدعـم مـن مـديـريـة شـؤون
عــشــائـر الــعــراق شــاركت به مــعـظم
عــشــائــر احملـــافــظــة لــوأد الـــفــتــنــة
قدادية . واحتواء االزمة في قضاء ا
وقــال مــديــر شــؤون عــشــائـر ديــالى
الشـيخ علي محـمود الـعلي الـربيعي
لـ (الــــــزمـــــان) امـس  ان  (جـــــهــــــود
مــديــريــة شـــؤون عــشــائـــر ديــالـى 
واغــلب شـيــوخ الـعــشـائــر الـعــربـيـة
االصـــيــلــة فـي احملــافــظــة  تـــكــلــلت
بالنجـاح بعقد اكـبر مؤتمـر عشائري
ــقـداديــة  ألحـتــواء مــا في شــمـال ا
ـــتــــطـــرفـــ وخــــطط له من خــــربه ا
احـداث تـخـريـبـيـة لزعـزعـة االمن في
احملـــافــــظـــة وتــــفـــتــــيت الـــنــــســـيج

اجملتمعي).
—Ëœ —ULŽ«

واضـــاف الـــربـــيـــعـي  ان  (خـــيــوط
حـيـاكــة الـفـتـنـة مـن قـبل االرهـابـيـ
بـدأت بــالـتـمــزق و تــم االتـفـاق عـلى
شقيـن مـن احللول  اولـها تعويـض
اســر الــشـــهــداء واجلــرحى ومن كال
الـــطــرفــ بـــالــتــعــــاون مـع رئــاســة
ديــوان الــوقف الـســنـي  ومــديـريــة
شـؤون العـشائر الـعامـة في الوزارة
ــتــضـــررة  واعــادة اعــمــار الــدور ا
ـنــطــقـة من قــبل الــقـوات وتــأمـيــن ا
االمــنــيــة وبــعــد اتــمــام الــشق االول

نـصورية الشـوهاني ضـمن ناحـيه ا
التابعة لقضاء اخلالص هما عــــرب
حــبــيب وعــرب داود وعــرب حــمـدان
وعـرب حــافظ) . واشـارت الــدايـني 
ساعدات التي  توزيعها الى ان (ا
تضمنت  سلة غذائـية وسلة صحية
لكـل عائـله  مـؤكدة  انه (سـيـستـمر
ـــســــاعــــدات عـــلـى االســـر تـــوزيـع ا
النـازحة والـعـائدة في عـموم مـناطق

احملافظة للتخفيف من معاناتهم).
ـهـجرين وأعـلنـت وزارة الهـجـرة وا
االثن عودة 120 نازحا مـن مخيم
الـــعــامـــريــة الى مـــنــاطق ســـكــنــاهم

األصلية في محافظة االنبار.
rO  ‚öſ«

وقال مديـر فرع الوزارة في مـحافظة
االنبـار مصـطفى حـامد سـرحان إنه
"تـنـفـيــذا لـتـوجـيـهـات مـعـالي وزيـرة
ـهـجـرين الـسـيـدة ايـفان الـهـجـرة وا
فائق جابرو لعـودة العوائل النازحة
بشـكل طـوعي  اعـادة الـيوم 120
نـــازحـــا من مــخـــيم الـــعــامـــريــة الى
مناطق سكناهم االصلـية بالتنسيق
مع محـافظة االنـبار وقـيادة عمـليات

االنبار ووزارة النقل".
وأضاف سـرحـان أن (االيام الـقـليـلة
ــقـــبــلـــة ســتـــشــهـــد اغالق مـــخــيم ا
الــــعــــامـــــريــــة في االنـــــبــــار وإعالن
احملــافــظـــة خــالــيـــة من مــخـــيــمــات
الــنــزوح بــجـهــود مــعــالي الــوزيـرة
ستمر ومتابعتها احلثيثة ودعمها ا

لف غلق اخمليمات في البالد).
ــــتـــــحـــــدثــــة بـــــاسم الى ذلـك ردت ا

وددتُ لو نحـتوه بـجوار تـمثال شـابٍ عارٍ يـحمل بـندقـيت دلـير مـحلـتنـا ينادونه
أنكيدور. بعد قرنٍ لنْ يبقى هذا النُّصُب كأنصابٍ أخرى كثيرة سيختلف العالَم
السَّـائر نـحو مـزيد من اجلـهل! وكلـكامش لم يُـنس ألنَّه أوفى ألنكـيدو. لن يـبقَى
مـن دلـيــر سـوى أنــكـيــدور أجـرجــره ورائي إلى غـابــة اخلـلــود. اسـمــعـوا نــبـوءة

غرور حتت أقدام اجلمهور. أنكيدور: قريباً يقع احملذور ويسقط الغشَّاش ا
دينتنا: تمثال خاني وجكرخ ودلشاد في زيارته -األخـيرة وللمرة الثالثة- عَدَّ 
ديـنة الطـبيـعي التـقطَ صورة قـطة أشـعلت إعالم أوربا! . وفي متـحف ا وحتسـ
عـلى اجلـدار صـورتي سارتـر وغـيفـارا وصـورة شَّحـاذبـاد الثـقـافة الـكـردية في
مهـرجان النـفايات. نـقلت نـظراتي من الـنفايـات إلى شحاذبـاد إلى النـفايات إلى
ـسـتـحـيـل الـتـمـيـيــز بـيـنـهـمـا: شـحـاذبـاد الــنـفـايـات بـســرعـة حـتى أصـبـحَ من ا

شَحَّافايات!
حــاذبـاد الـفــاشل يـهـتـز حـاذيـن في الـبـلـد يــدعم الـشـَّ شَــحَّـاذ نـاجح قــدوة الـشـَّ
ويـتعـرَّى لـيـنـظم له أمسـيـة ثـقـافيـة! دخـلـتُـها وبـعـد سـاعتـ لم أجـد ثـقـافة. في

مهرجان التَّسول أعاد الشَّحاذباد مدائحَهُ:
أجتول في أوربـا آكل وأشـرب من مـالي اخلـاص! أقلبُ قـائـمـة األصدقـاء بـحـثاً
ربـد رآني فقال: عن صديقٍ يـأخذني إلى مـطعم أو يقـرضني. نزار قـباني في ا
يـا ولـد يـا شـقي! ال ال رجـاءً ال تـقـرأ قـصـيـدتك الـشـهـيـرة عن الـقـدس لـله دَرُّكَ
َ احلـسنـاوات وَضَـرَبْنَ وجـوههن ! وأجـهشَ قـبـاني بالـبـكـاء! وبكـ أبـكـيتـنـا فَـرَحاً
وارتفـعت أصواتـهن وجاء الوزيـر فمـزَّق بدلـته الزيتـوني واحتـضنَ الشَّـحاذباد

ورَدَّدَا الشعار معاً: 
ـوت! يا أمَّـنا ـناضـلـباد خـذني مـعك! أشعـر بـاقتـراب ا ها ا وداعـاً يـا حلـوتي! أيـُّ
كُـفي الـدمـوعَ وانـتـظــريـني الـرجـوعَ! وإنْ تـهتُ في إحـدى حـانـات الـغـرب نـادت

: بيال تشاو بيال تشاو بيال تشاو! بالدي جميعاً
كسـيكي وهو يسـمع حديثي عن معـاناة شعبي! واحلـاشية بكت. بكى الـرئيس ا
الـرئـيـس الـفـنـزويـلي مــزَّق ثـيـابه وراح يـركض فـي الـشـوارع ال يـعـرف إلى أين.
أوربا أعـطتني الـكنوز ألحـدثهم فـرفضت بيع خـريطة كـردستـان التي أخرجـتها
من الرَّاين! وصورة مدينتي التي لم يلتقطها أحد جعلتهم يجنون شوقاً إلينا! 
حـاذبـاد قــبل أنْ تـدقَّ طـبـول احلـرب رأى أطــفـالـنـا عـلـى خـشب الـصـلـيب الـشـَّ
مُسَـمَّرينْ الـنمل يـأكل حلمـهمْ وطيـور جارحـات السـن فـحمل خـيمـته وهرب!
! رأيناه طـار سرق خيمـةً أخرى من صديق سفرٍ قـد صار أبو خيـمت وفي ا
يذرع شـوارع أوربا شبـراً بشبـر يتـسوَّل خيـمته علـى ظهره يـبيت في احلدائق
ـتـهـرئة ـة ا هـجـور حتت درج الـعِـمـارة الـقد تـشـردين! مـسـكـنه ا الـعـامة مـع ا
يقـتات فـضالت اآلخرين! بَـوَحْـشَةِ بـخيلٍ مَـهجُـورٍ وَذُل غَريبِ خـائفٍ بال قلب بال
ُـشـرَّدون : نـحن الالجـئــون الـفـقـراء ا عـيـون. رأيـنــاه هـنـا وهـنـاك يـدقُّ األبــوابَ

جئناكم من هولِ ما عانينا... أسدٌّ علينا وفي الغرب دَجاجة!
. وال أحـدَ يـسأل: ـغـفـلـ اطـتـ يـخـدعَ احلـمـقى وا شـحَّـاذبـاد عـارٍ يـحمـل شَحـَّ
اذا لم تـنجح هـناك? حتـسب الـوطن فنـدقاً تـغادره إذا ثالثون سـنة في الـغـرب 
ـاذا لم تبقَ في الـغرب? الـغرب تعـرَّض للـعـدوان وتعـود إذا حتسـنت اخلدمـات? 
حاذبـاد الـفاشل! ـدح والـتحـذلق! وهـنـا ألف شحـاذ نــــاجح يُـطبل لـلـشـَّ ـقتُ ا
ظـلمـة للـمؤسسـات الثـقافـية بـهدايـاه التي يـعثـر علـيها في يـتجـوَّل في الغـرف ا
ـبتـعدين عن آبـائهم ـطارات ويـسرقـها من األطـفال الـشَّاردين ا سِالل نِفـايات ا
قلـيالً ومن أصدقـائه ويعـتبـرها مـزحة وشـطارة ولـلشـحاذين احملـليـ حِجارةً

من السَّاحل األدرياتيكي!
ا يـنتهي يبـحث عن بعض اإلعالميـ األغبـياء يسـتخدمـهم كمنـاديل ورقيـة حا
مــنـهـا يــرمـيـهم فـي أقـرب قُـمــامـة! يـقــول ألحـدهم: لـقــد عَـرَضَ عـليَّ مــديـر عـام
ؤسسـة الثقـافية الفـالنية أنْ ينـصبَ لي تمثـاالً وسط احلديقة الـعامة الـكبيرة ا
فـاوضات مع نحـات أجـانب. يخدع الـشَّحـاذ اإلعالمي السَّاذج ونحن جنـري ا
لكـي ينـشـر اخلـبـر أبـو فـراس احلـمـداني مـاذا قـدَّم حللب?
مـاذا فــعلَ أبـو نـواس لــبـغـداد لــيـنـصــبـوا تــمـثـاله? وفي
ـاذا ال يـكـون  ! إحــدى حـدائق بـاريس تـمـثــال المـارتـ
? الشَّحاذون هم تمـثال لشَحَّاذباد الثقافة الكردية أيضاً

اجلحيم الشَّحاذبادون صداع!

{ دمــــــــــشق) ,أ ف ب) - أصــــــــــيب
جـــنــديــان ســوريـــان بــجــروح جــراء
قـصـف إسـرائـيــلي جـديـد اســتـهـدف
مواقع في وسط وغـرب سوريا وفق
مــــــــــا أفـــــــــاد اإلعـالم الـــــــــرســــــــــمي
السوري.وقـال مصدر عـسكري وفق
مــا نــقـلـت وكـالــة األنــبـاء الــســوريـة
الــرســمــيــة (ســانــا) امس إنـه (عــنـد
حـــوالي الـــســـاعـــة 05,16) 19,16
بـتوقـيت غـريـنتش) مـن مسـاء الـيوم
نفذ العـدو اإلسرائيلي عـدواناً جوياً
من اجتـاه شـمـال بـيـروت مـسـتـهـدفاً
نـطقـة الـوسطى بعـض النـقاط فـي ا

والساحلية).
ــصــدر (تــصــدت وســائط وأضــاف ا
دفـاعـنـا اجلـوي لـصـواريخ الـعـدوان

وأسقطت معظمها).
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مــشــيــراً إلى أنه (أدى الــعــدوان إلى
جــــرح جــــنـــــديــــ ووقـــــوع بــــعض
ــاديــة من دون إضــافــة اخلــســائــر ا
تــفـــاصــيـل حــول مـــاهــيـــة الــنـــقــاط

ستهدفة وموقعها). ا
ـرصد الـسوري حلـقوق وقال مـدير ا
اإلنـسـان رامي عـبـد الـرحـمن لـوكـالة
فــــــرانس بــــــرس إن (الــــــصــــــواريخ
اإلسرائيـليـة استهـدفت محـيط مطار
الــشـعــيـرات الــعـســكـري في جــنـوب
شـرق مـحـافــظـة حـمص  حـيث تـقع
مـواقع عـسـكـريـة عـدة تـابـعـة لـقوات
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ارجاع االسـر النـازحـة وعقــد مؤتـمر
تصـالح مـجتـمعـي مع اهالي مـناطق

القضاء).
اجملتمـعون اكدوا على نـبذ الطـائفية
والقـبــول بخـيـار التـعـايـش السـلمي
بيـن جمـيـع اهالي منـاطق القضـاء 
مـطــالـبـ الــقــوات االمـنـيــة بـتـقـد

كن . اجلناة للعدالة وبأقرب وقت 
الى ذلك ب مديـر مستـشفى بعـقوبة
ـكدمي لـ  (الزمان) التعلـيمي حيدر ا
ــــريـــضــــة وصـــلت إلـى قـــسم  أن (ا
الـطـوار و هي تـعـاني من اإلمـسـاك
ـسـتـمـر وانـتـفـاخ الـبـطن والـتـقـيــؤ ا
وبـــعــد إجــراء االســعـــافــات االولــيــة
الـطـارئـة و الــفـحـوصـات اخملـتـبـريـة
ــفــراس احلــلــزوني تــبـ واشــعــة ا
وجـود أجسـام غـريـبه مـتـعددة داخل

االمعاء)  . 
ــريــضــة ــكـــدمي  أن (ا و اضــاف  ا
خضـعت إلجراء العـملـية و  إجراء
فـتـح بـطن اسـتــكـشـافي واســتـخـراج
األجسـام الغـريبـية من داخل االمـعاء
الـدقـيـقـة وخـيـاطـة االمـعـاء و بـعـدها
أدخـــلـت إلى ردهـــة اجلــــراحـــة حتت
ريضة العناية الالزمة  مؤكداً أمن ا

تتماثل للشفاء حاليا)  . 
من جــانب آخـر اعــلــنت مـديــر دائـرة
ــهـجــرين في مــحـافــظـة الــهـجــرة وا
ديالى  ابـتهـال الدايـني  لــ (الزمان)
ـيدانيـة  بتوزيع  عن (قيام الـفرق ا
ـســاعـدات عـلـى الـعـوائل الــنـازحـة ا

والــعــائــدة في احملــافــظـة  حــيث 
شـمول 600 عـائـلــة نـازحـة في قـرى
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إن من اجلرائم اخلطيرة التي انتشرت وبشكل مخيف في اآلونة األخيرة والتي
واطن هي اجلرائم االلكترونية التي تعدت على حقوق أثرت عـلى كرامة وشرف ا
ـساس الفـرد ومـست سمـعـته وحريـته وشـرفه وكرامـته والـتي ال يحـق ألي كان ا

بتلك احلقوق.
ـصالح معينـة باتوا يتعدون لكن تخـلف البعض وأخالقياتـهم السيئة االنـتقامية و
على غـيرهم ويـسـتخـدمون وسـائل الـتواصل االجـتمـاعي من اجل حتـقيق غـايات
دنيـئة في نفوسهم وهذا ال يتقبله الـدين وال الفرد وال يسمح به القانون فبالرغم
من ان الـدستـور العـراقي النـافذ لـعام 2005 كـفل حريـة الرأي والـتعـبيـر حيث

ادة (38) على :  نصت ا
ـا ال يـخل بـالـنـظـام الـعـام واآلداب حريـة الـتـعـبـيـر بـكل الـوسائل (تـكـفل الـدولة 
وحـريـة الـصـحـافـة والطـبـاعـة واإلعالن واإلعالم والـنـشـر هـذا فـضال عن إبـاحة

كلف بخدمة عامة وفقا للقانون). وظف وا النقد والطعن بأعمال ا
إال انه ال يحق لـلفرد ان يـسيء لسـمعة وكـرامة االخـرين ويشهـر بهم فـالتشـهير
والــقـذف مـن اجلـرائم الــتي تــمس حــريـة االنــسـان وعــرّفــتـهــا نــصـوص قــانـون
واد (433) ـعدل واستـناداً الى ا الـعقوبـات العراقي رقم 111 لـسنة 1969 ا

كننا ان نعرف التشهير او القذف بأنه:  و(430) من قانون العقوبات 
(إسـنـاد واقـعـة مـعـيـنة الـى الـغـيـر بإحـدى طـرق الـعالنـيـة مـن شـأنهـا لـو صـحت

استوجبت عقاب من اسندت إليه او احتقاره في اهله وطنه).
ـة الــتـشـهـيــر او الـقـذف واورد لـهـا ـشـرع الـعــراقي قـد نـظم احــكـام جـر وإن ا
واد (433) و (430) من قـانـون الـعـقـوبات نـصوصـا حتـكـمـهـا اسـتـنـاداً الى ا
ـشرع العراقي ـعدل يضاف الى ذلك ان ا الـعراقي رقم (111) لـسنة 1969 ا
شرع اعتـبرها من جـرائم اجلنح وجـعل لها عـقوبة احلـبس او الغرامـة إال ان ا
ا جـعل لها عقوبة دة محددة وإ قيـد  ة عقـوبة احلبس ا لم يحـدد لهذه اجلر
طلق احلبس (24) ساعة الى (5) سنوات قصود بـاحلبس ا طلق وا احلـبس ا
او غـرامـة ال تـقل عن (201) مـائـت وألف ديـنـار وأال تـزيد عن (1000.000)

مليون دينار.
ـة بـإحدى طـرق الـعالنيـة عـدت ظـرفا مـشـددا. أما إذا وفي حـالـة حـصول اجلـر
ادة (435) من قـانون حصـلت دون عالنيـة عدّ ذلك ظرفـا مخفـفا استـناداً الى ا

العقوبات العراقي.
إذاً بالـرغم من وجود رادع لكل النفـوس الضعيـفة الدنيئـة التي ال تخاف الله وال
حتمل من االخالق شـيئـا إال ان العقـوبة بـنظرنـا خفـيفة ال تـتنـاسب وحجم األذية
ادة (344) من قـانون العقـوبات العراقي يجب ان ة التي تـرتكب فإن ا واجلـر
واقع االلـكترونـية ويقذف تعدل لـغرض تشـديد العـقوبة علـى كل من يشهر عـبر ا
قراطية باآلخـرين ويشـــــوه سمعـتهم ويـــساومـهم ويبتزهم ويـسيء إليهم فالـد
ال تعـني التـشهـير بـل احتـرام الذات واآلخـرين وان يتـحلـى الفـرد بأخالق نـبيـلة
يــشـار إلـيـهــا بـالـبـنـان ولــيس الـعـكس فــأي تـصـرف سيء يـعــود عـلى صـاحـبه

بالسلب.
ـشرع ـشـكـلـة وعـلى ا لـذلك عـلـينـا جـمـيـعـا الـتـكاتف مـن أجل وضع حـد لهـذه ا
الــعــراقي ان يــســاهـم في ذلك بــاإلضــافــة الى دور اإلعالم فـي نــشــر الــثــقــافـة
ـدنـي أيـضا الـصـحـيـحـة ونبـذ اجلـرائـم االلـكتـرونـيـة وعـلـى منـظـمـات اجملـتـمع ا
سـاهمـة في ذلك من خالل عقـد ندوات ودورات تثـقيـفية وإقـامة حـمالت واسعة ا
لتحقيق االمن النفسي واحملافظة على كرامة وحرية االنسان
ؤسسات الـتربوية في غرس األخالق بـاإلضافة الى دور ا
ـسـتـقـبل لـيـكـونـوا بـذرة الـصـحـيـحـة في نـفــوس أجـيـال ا
صـاحلــة تــنــبـذ كـل مـا هــو سيء وتــعــود عــلى اجملــتـمع

بالسلوكيات الصحيحة التي تنفع اآلخرين.

اإلطــار قـــال اخلـــبـــيــر الـــعـــســـكــري
واالستـراتيـجي الـسوري أن (خـطوة
عــودة ســـوريــا لالنــتـــربــول الــدولي
جـاءت في سيـاق االنـفـتاح اإلقـلـيمي
والــدولي مع ســوريـا لــيــكـون هــنـاك
ـواجـهـة اإلرهـاب تـعـاون وتـنــسـيق 
بـاعـتـبـار  سوريـا لـديـهـا الـكـثـير من
عـلـومـات في هذا اجملـال وتـتوافق ا
تـلـك اخلـطـوة مع االنــفـتــاح الـعـربي

على سوريا).
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اخلارجيـة الروسـية ماريـا زاخاروفا
االثــنــ عــلى اتــهــامــات بــولــنــديـة
مـوجـهـة إلى بـيالروس عـلى خـلـفـيـة
ـهــاجـرين تــدفق أعـداد كــبـيــرة من ا
على احلدود ب بيالروس وبولندا.
وقــالت زاخــاروفـا عــلى قــنــاتــهـا في
تــــيـــــلــــيـــــغـــــرام (من األجـــــدر عــــلى
الــســيــاســيــ الــبــولــنــديــ الــذين
يــلـــعـــنـــون الــرئـــيس الـــبـــيالروسي
ألــكـسـنـدر لــوكـاشـيــنـكـو ويــتـهـمـون

ــهــاجـرين مــيــنـسك بــإحــداث أزمـة ا
الـــعــراقــيــ أن يـــتــذكــرا أن وارســو
لعبت دورا بارزا في تدمير العراق).
واضـافـت أن (أكـثــر من ألـفي جــنـدي
بـولنـدي دخـلوا الـعـراق ضـمن قوات
تحدة تحالفة مع الواليات ا الدول ا
ـقراطـية في هذا من أجل إحالل الد

البلد).
وتساءلت زاخاروفا ساخرة (عما إذا
كــانـت بــولـــنـــدا مـــســتـــعـــدة الـــيــوم

السـتـقـبـال هذا الـعـدد عـلى األقل من
العـراقيـ الـشاكـرين الذين لم يـحلم
ــــثل هــــذه احلــــيـــاة وهم أبــــاؤهم 
يـبـنـون حـيـاتـهم في وطـنـهم قـبل أن
ـــقــراطـــيــة يــجـــتــاحه حـــمــلـــة الــد

الوقحون).
وكـان رئـيس بــولـنـدا أجني دودا قـد
دعـا إلى عـقد اجـتـمـاع عـاجل لـبحث
الـــــــوضـع عـــــــلـى حـــــــدود بـالده مع

بيالروس.

نــصـر الــله رشــنـودي تــعـزيــز آفـاق
الــــتــــعــــاون بــــ االقــــلــــيم وايــــران
والسـيـمـا في مـا يـتـعـلق بـالعـالقات
االقــتــصــاديــة والــتــبــادل الــتــجـاري
والـفـرص االســتـثـمـاريـة) ,وتابع ان
(اجلــانـبــ اسـتــعـرضــا الـتــطـورات
ـنطقـة والعالقات ستـجدات في ا وا
بــ بـغــداد واربــيل فـضـالً عن عـدد
شترك). من القضايا ذات االهتمام ا
وعقد الـبارزاني اجـتمـاعا مع رئيس
هـيئـة حـمـاية وحتـسـ الـبيـئـة عـبد
الـــــرحـــــمن صـــــديـق  تـــــطـــــرق الى
صاحب الستخراج استخدام الغاز ا
النفط في تـوليد الـطاقة الـكهربـائية
فضالً عن مـعـاجلة مـشكـلة الـنفـايات
والـقمـامـة بطـريـقة حتـد من اخملـاطر

على البيئة. 
وشــــدد الـــبــــارزاني عــــلى (ضـــرورة
لف احلفـاظ على البـيئة االهتمـام 
كــــجـــــزء مــــهـم من بـــــرنــــامـج عــــمل
التشكيلة الوزاريـة التاسعة حلكومة
االقــلــيم مــجــدداً الــتــأكــيــد عــلى أن
(احلكـومة تعـمل على حـمايـة البـيئة
وتـعـزيـز الـثـقـافـة الـبـيـئـيـة في إطـار
شـاركة عـايـير الـدولـية من أجـل ا ا
ــيـــة لــلـــحــد من في احلــمـــلــة الـــعــا
االنبـعـاثات الـكـربونـيـة) واشار الى
ان (احلـــكـــومـــة اتـــخـــذت عــلـى هــذا
األسـاس خطـوات عـمـليـة وال سـيـما
في ما يتعلق بإعـادة استخدام الغاز

ـــصــاحب الســـتــخــراج الـــنــفط في ا
توليـد الطاقة الـكهربـائية فضالً عن
معـاجلـة مشـكلـة النـفـايات والـقمـامة
بـــطـــريــقـــة حتــد مـن اخملــاطـــر عــلى
الـــبــــيـــئـــة) وحث الـــبـــارزاني عـــلى
(اهمية العـمل على تعزيز اإلجراءات
اخلـاصـة بـحـمـايـة غـابـات وبـسـات

كردستان). 
بدوره  استـعرض صـديق (نبذة عن
عمل الـهيئـة وأنشطـتهـا اضافة الى
ــؤســسـات جــهــود الــتــنــســيق مـع ا
عنيـة). واستقبل رئيس احلكوميـة ا
حـــكــومــة االقـــلــيم فـي وقت ســابق 
عـالم االجتـمـاع إسمـاعـيل بيـشـكجي

رافق له.  والوفد ا
وأثـنى الـبـارزانـي خالل الـلـقـاء عـلى
(نضال بيشـكجي وكفاحه في الدفاع
عن كــردســتــان والـقــضــيـة الــكــرديـة
ـــشــروعــة) مــعــربـــا عن (تــقــديــره ا
ــــواقف بــــيـــشــــكــــجي وكــــتـــابــــاته
ونــتــاجــاته الــتـي دافع فــيــهــا عــبـر
ـيـة عن أبـحــاثه الـعـلــمـيـة واألكــاد
حـــقـــوق الــشـــعب الـــكــردي وســـائــر

ضطهدة).  الشعوب ا
من جـانــبه  قـدم بـيـشــكـجي (شـكـره
لرئـيس احلكـومة عـلى دعمه) داعـيا
الى (الــعــمل عــلى تــعــزيـز الــتــربــيـة
والــتــعــلـيـم واالهـتــمــام بــالـقــضــايـا
الـوطنـيـة وحل القـضـية الـكـردية في

نطقة بسبل سلمية وعادلة).  ا
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الــتـبــاحث بـشــأن الـوضع الــعـام في
الـعـراق بـعـد االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة
) واضاف والـعالقات بـ اجلـانـبـ
ان (اجلــانـــبـــ اســـتــنـــكـــرا بـــشــدة
الـهـجـوم عــلى مـنـزل رئـيس الـوزراء
مـصــطـفى الــكـاظـمي وأكــدا مـجـدداً
دعمـهمـا الستـقرار الـعراق واحلـفاظ

قراطية).  على التجربة الد
واعــــرب الـــــبــــارزانـي عن (شـــــكــــره
لـبــريـطـانــيـا وقـوات الـتــحـالف عـلى
دعــمـــهــمــا) مــشــددا عــلى (ضــرورة
حتقـيق االسـتقـرار وتعـزيـز العـملـية
الـسيـاسـية في الـعـراق عـبر تـشـكيل
كونات حكومة شاملة تخدم جميع ا

اخملتلفة ). 
WIDM*« —«dI²Ý«

من جــانـبه  اشــار ســامـبــسـون إلى
هم لإلقليم الذي يعد عامالً وقع ا (ا
ــنــطــقــة) مــؤكــدا لـالســتــقــرار في ا
ـــــواصـــــلـــــة دعم (الـــــتـــــزام بـالده 
كردسـتان وال سيـما البـيشـمركة في
الـــتـــصــدي لـإلرهــاب). كـــمـــا نــاقش
رئـيس حـكومـة االقـلـيم  مع مـسـاعد
وزيـر اخلـارجـيــة اإليـراني لـلـشـؤون
الـدبــلـومـاســيـة االقـتـصــاديـة مـهـدي
صـــفــري  تــعـــزيــز فــرص الـــتــبــادل

التجاري واالستثمار. 
وذكر الـبـيان ان (الـبـارزاني استـقبل
في اربـــيـل صـــفــري  وجـــرى بـــحث
بحضور القـنصل اإليراني في أربيل
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ــقـراطي ألــتـقى رئــيس احلــزب الـد
الـكــردسـتـانـي مـسـعــود الـبـارزاني 
كـــبــيــر مـــســتــشـــاري وزارة الــدفــاع
البـريطـانـية لـشؤون الـشرق األوسط
ــارشــال سـامي وشــمــال افـريــقــيـا ا

سامبسون. 
وجرى خـالل اللـقـاء الذي (جـمـعهـما

في اربيل بحث األوضـاع السيـاسية
ـــنــطـــقــة واألمــنـــيــة في الـــعــراق وا
وتــــهـــديـــدات اإلرهـــابـــيـــ وكـــذلك
تـسـلـيط الـضـوء عـلى آخـر تـطـورات
الــعــمـلــيــة الـســيــاسـيــة في الــعـراق
وبـــــاألخص مـــــرحــــلـــــة مــــا بـــــعــــد
االنـــتــخــابـــات الــتي جـــرت الــشــهــر
اضي) من جانـبه  اكد سامـبسون ا

ستشار العسكري البريطاني  UI¡∫  رئيس حكومة اقليم كردستان خالل استقباله ا

ان (بـالده ســـتـــبــقـى قـــوة صـــديـــقــة
لإلقليم). 

فيما استقبل رئيس حكومة االقليم 
ـرافق لـه وقال سـامـبـسـون والـوفد ا
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(البـارزاني وسامـبسـون بحـثا خالل
الـلـقـاء الذي حـضـره الـقـنـصل الـعام
الـبريـطـاني في االقـليم ديـفـيـد هنت
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أعــلــنت جــمــعــيــة الــهـالل األحــمـر
الــعـراقي  عـن تـخــصــيص إعــانـة
ــقـداديـة  مـالــيـة لــلـضـحــايـا في ا
مـشـيـرة الى ان اجمـالي الـضـحـايا

بلغ 30 شخصا .
وقال  مـدير جمـعية الـهالل األحمر
فرع ديـالى اسامة عـباس التـميمي

لــ (الــــــــــــزمـــــــــــان) امـس  إنـه  (
تــخــصـيـص إعـانــة مــالـيــة قــدرهـا
مـلــيـون ديــنـار لـكل عــائـلـة شــهـيـد
وخمسمائة الف دينار لكل جريح).
واضــاف الــتــمــيــمي  انه (ســيــتم
بـالغ الى عـوائل الشـهداء تـوزيع ا

واجلـرحى بـحـسب قـوائم األسـماء
الـواردة من دائــرة صـحـة ديـالى) 
الفـتــا الى ان  (عـدد الـشـهـداء  بـلغ
23 شـهـيـدا و  7 جـرحى بـحـسب
إحصائيات دائرة صحة ديالى ) . 
واشار التميمي   الى ان ( جمعية
الـهالل األحمـر فـرع ديـالى   قامت
بـتـوزيع مواد اغـاثـيـة شمـلت اكـثر
من  50 عـائــلــة نــزحت من قــضـاء
قدادية إلى قرى  حـمرين التابعة ا
لــنــاحــيــة الــســـعــديــة  في قــضــاء
خانـق ) . واخـتيـر التـدريسي في
جامـعة ديالى انـيس عبـدالله كاظم
عـميـد كـليـة الهـنـدسة ضـمن قائـمة
أفــــضل 100 الـف عــــالم و بــــاحث

حـــول الــعــالـم من حــيث الـــنــشــاط
العـلمي والبـحثي و نسـبة االشارة
الى االبحاث العلمية للعام 2021.
وقــال رئـيـس جـامــعــة ديــالى عــبـد
ـنــعم عـبــاس كـر لــ ( الــزمـان ) ا
امس  ( في وصـــفه لــهـــذا االجنــاز
الـعـلـمي الـذي ظـهـر في الـتـصـنيف
الــذي اعــدته جــامـعــة ســتــانــفـورد
االمــريــكــيـــة واعــتــمـــد في قــواعــد
ثل العطاء الذي بيانات السيفير 
ـسار يـبـذله تـدريـسـيـو اجلـامـعـة ا
الـصـحـيح بـاجتـاه رقـيـهـا وتـثـبيت
ـية  اسـمـهـا بـ اجلـامـعـات الـعـا
مباركـاً للتـدريسي وأبنـاء اجلامعة
هــذا االجنــاز الــذي يــســــــجل ألول

مــرة منذ تأسيسها) .
من جانـبه أكد انيس عـبدالله   ان
ـسـتوى ( الـشـعـور بـالـفـخـر عـلى ا
الشخصي في حتـقيق هذا االجناز
يـتـوج بـالـفـضل االكـبر لـلـمـؤسـسة
ـتـمــثـلـة بـرئـاســة جـامـعـة ديـالى ا
ــبـــدعـــ والــبـــحث الـــتي تـــدعـم ا

العلمي ) .
يـذكـر ان هـذا الـتـصـنـيف قـد اظـهر
فـــقط 16 اســـتـــاذا من جـــامـــعـــات
عــراقــيـة مــخــتـلــفــة واعـتــمــد عـلى
h-) مـــعـــامل هـــيـــرتش لـــلـــبـــاحث
index)  و التعاون الـعلمي و مدة
الــنــشــاط الـــبــحــثي وغـــيــرهــا من

ـــعـــايـــيـــر الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتي  ا
احــتــســابــهـا بــدقــة لــتــحــديـد اهم
ــؤثـــرين في الـــعــلم الــبـــاحــثـــ ا
ــعــرفــة. ونــشــر مــحــمــد حــسن وا
ياة في سلـمان من قسـم التربـة وا
كـلـيـة الـزراعـة / جـامـعـة الـكـوفـة 

ية . بحثاً في مجلة عا
w «—“ Y

وقال سـلمـان في تصـريح (شاركت
كـبـاحث أول في نـشر بـحث لي في
مـجـلـة  MDPI-Agriculture في
مجال زراعة  الطمـاطة وتقاناتها 
ثـابة مصدر ويعتـبر هذا الـبحث 
مــهم جــداً فـي كــيــفــيــة إســتــخـدام
ــطــيــاف الــضــوئي  مع GC في ا
إيجاد األصناف التي حتتوي على
مــادة الــزجنــبــريـن ومــشــتــقــاتــهـا
الـــفـــعــــالـــة ضــــــــد الـــكـــثــــيـــر من

احلشرات) .

على قاعة جامعة السليمانية.. وبرعاية
وزيـر العـدل ساالر عـبدالـستـار محـمد 
نـــظــمـت وزارة الــعـــدل  في احلــكـــومــة
االحتادية  اجتماعاً تعريفياً لنخبة من
ـؤســسـات احلـكــومـيـة الـعــامـلــ في ا
دني ..الـسلـطة الـقضـائيـة  واجملتـمع ا
واجلــامــعــات في الـســلــيــمـانــيــة حـول
االهــمـــيــة الــدولــيــة لــوزارة الــعــدل في

ملفات حقوق االنسان..
وتــضــمن االجـتــمــاع الــتـعــريــفي الـذي
انـــطــلـــقت فـــعــالـــيــاته مـن عــلى قـــاعــة
الندوات في جـامعة السـليمانـية  كلمة
تــرحـيـبـيــة الـقـتــهـا الـدكـتــورة ابـتـسـام
اسـمـاعـيل قـادر  عـمـيـدة كـلـيـة الـعـلوم

االنسانية بجامعة السليمانية.
تــلــتــهــا كــلـمــة وزيــر الــعــدل االحتـادي
االستاذ ساالر عبدالـستار محمد. وجاء
فـــيــهــا :  لم تــعـــد مــهــام وزارة الــعــدل
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محصورة في النطاق الوطني الضيق 
بـل توسـعت نـحـو مـكـانة دولـيـة كـبـيرة
ـلف مـتـابـعـة تـنـفـيـذ تـتـمـثل بـادارتـهـا 
الـتــزامـات الـعــراق الـدولـيــة في مـجـال
حــقـــوق االنــســـان  وتــقـــد الـــنــصح
ـشـورة للـحـكومـة الـعراقـيـة لتـطـوير وا
سياساتها وتشريعاتها لغرض تضم
مـعـاييـر حـقوق االنـسـان فيـهـا. ومضى
الى القول : استحدثت في وزارة العدل
دائــرة حلـقـوق االنـسـان تـمـارس الـيـوم
مــهـامــهـا لـلــدفـاع عـن مـصـالـح الـعـراق

دوليا في هذا اجملال.
Èd « ULK

ثم القى محافظ السليمانية  الدكتور
هفال ابو بكر كلمة رحب فيها بانطالق

فعاليات هذا االجتماع .
تـاله الــدكـــتــور رضـــا حــسن حـــســ 
رئــيس  جـامـعــة الـسـلـيــمـانـيـة بــكـلـمـة

تـرحـيبـيـة. استـمـدت اهمـيتـهـا من كون
جـامـعـة الـسـلـيـمانـيـة هـي اجلهـة الـتي
تــســتـضــيف االجــتــمــاع وتـعــاونت مع

وزارة العدل لتنظيم هذا اللقاء.
WOM u « WD)«

وشهـدت اجللسـة الثـانية الـتي ادارتها
الدكتورة ابتسـام اسماعيل قادر نقاشاً
حــول مـــنــظــومــة حــقــوق االنــســان في
الــعـــراق واخلــطـــة الــوطـــنــيـــة  شــمل

الـنـقـاش  مـحاور عـديـدة مـنهـا : الـبـناء
الـقـانـوني حلـقـوق االنـسـان... واالعالم
ــقــراطـيــة.. واخلــطــة الـوطــنــيـة والــد

حلقوق االنسان .
وتـهـدف هـذه اخلطـة  ضـمن مـا تـهدف
الـيه الى تطـويـر منـظومـة التـشريـعات
الـوطــنـيـة ومـالئـمـتــهـا مع االتـفــاقـيـات
الــــدولـــيـــة. وكــــذلك إعـــداد وتــــطـــويـــر

السياسات الوطنية

ومـصـرف ومـتـنـزة ومـديـنـة الـعاب
ويطـمحون ألبـعاد مـحالت اخلضر
والــــلـــحــــوم عـن مـــحـالت تــــزيـــ
الـعرائس وبـيع األقـمشـة والعـطور
والــكـمــالـيــات وإنـشــاء سـوق لــهـا
اســوة بــقــضــاء احملــمـوديــة الــتي
تتبع الرشيد لها إداريا.. ويرشدنا
بعض شباب الناحية ومنهم احمد

عموري  صالح ومحمد جاسم ا
الى اقدم مـصور فـوتوغـرافي فـيها
صــبــار راضي عــنــاد واقــدم جـزار
ـعـمـوري وصاحب احلـاج عـبـادة ا
اقل كـشـفـيـة طـبـيـة الـدكـتـور حـا
الــعــيــثــاوي ويــقــولــون إن الــنــهـر
الـكـبـيـر ابــو خـمـسـة الـذي يـشـطـر
الـنـاحـيـة الى قـسـمـ بـحـاجة إلى
الــتــفـاتــة من مــســؤولي الـنــاحــيـة
ا يعج زري  النتشالة من وضعة ا
به من نفايـات واوساخ كمـا يثنون
عــلى روح الـتـكــاتف والـتـأزر الـتي
جتــمع ابـنـاء الـنـاحـيـة في األفـراح

واالحزان.
ـائـيـة مـهـدي ـوارد ا وصل وزيــر ا
رشــيــد احلــمــداني إلـى مــحــافــظـة
مـــيـــســـان وكـــان فـي اســـتـــقـــبـــاله
مـحافـظهـا  علي دواي الزم لـغرض
مــــــنــــــاقــــــشــــــة الــــــواقـع األروائي
ـــــائي ـــــوقف ا واســـــتــــعـــــراض ا

تحقق في احملافظة. ا
l u  ŸUL «

وجـرى خالل الـلـقـاء عـقـد اجـتـمـاع
مـــــوسع فـي ديــــوان احملـــــافـــــظــــة
بــــحـــــضــــور احملــــافـظ ومــــديــــري
الــوحــدات اإلداريـة فـي احملــافــظـة
ــــديــــربن الــــعــــامــــ وعــــدد مـن ا
اخملــتــصـــ ومــديــري تــشــكــيالت

الوزارة العامل في احملافظة .

واكــــد الـــوزيـــر (ضـــرورة تـــعـــاون
اجلـــمـــيـع من أجل  جتـــاوز  أزمـــة
ــيـــاه مــوضــحــا أن الــوزارة شح ا
اتـخـذت إجـراءات فـوريـة وسـريـعة
لـلــمـعـاجلــة مع ضـرورة أســتـمـرار
حـمـلة تـشـكـيالت الـوزارة في إزالة
الـتــجـاوزات عن مــحـرمــات االنـهـر
ــخــتـلف ــشـاريع االروائــيــة و وا
أنــواعــهـا ومــتــابـعــة الــتـوزيــعـات
ـــائــــيـــة عــــلى جـــمــــيع األراضي ا
ـــشــمـــولــة بـــاخلــطــة الــزراعـــيــة ا
الزراعية للموسم احلالي من خالل
ــراشـنـة لــضـمـان تـطــبـيق نــظـام ا
الـعـدالـة في الـتــوزيـعـات ولـغـرض
إجناز  خطة الـوزارة للعام احلالي

كما هو مقرر).
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إســمــهــا الـقــد جــويــدة وتــعـرف
الــيــوم بـــنــاحــيــةالـــرشــيــد إحــدى
ضـواحي بـغـداد احلـبـيـبـة تـتراءى
لـلـزائر بـسـاتـ نـخـيـلهـا الـكـثـيـفة
تنوعة وتشغل وأشجار فاكهتـها ا
ـــســـاحـــات الـــشـــاســـعــة نـــظـــره ا
حملــاصــيل احلـــبــوب كــالـــنــحــطــة
والـشـعـيـر والبـيـوت الـبالستـيـكـية
الـــبـــيـــضـــاء الـــتي تـــبـــعث الـــدفئ
وحتـمي اخلـضـراوات من األمـطـار
والبـرد والثلـوج والعـائدة لعـشائر
الـعبـيد واجلبـور والدلـيم والـغرير
والـبوحـمدان الـتي تـقطن الـناحـية

منذ زمن بعيد.
—Ëd  d

وتعرف ناحية الرشيد بأنها جسر
ــرورحملــافـظــات الــفـرات األوسط ا
ـن يـقـصـدون ومـحـطــة إسـتـراحـة 
الـعـاصمـة بـغداد والـعـائدين مـنـها

وتـسـبق مــدارسـهـا إلــيك الـرائـحـة
ـتــزج فـيـهـا الــعـلم بـعـصـر الـتي 
الــتــطــور واإلنــتــرنت حــيث تــربظ
مدارسها كالروابي والسدير وسط
ــديــنــة ربــوظ األســد في الــغــابـة ا
لــتـــحــمي االجـــيــال مـن الــتـــخــلف
واجلـــهـل وتـــزئـــر عــــلى كل شـــاذة
ورذيـــلــة كــمـــا تــعـــلــو تــكـــبــيــرات
الـــصـــلـــوات اخلـــمس من جـــوامع
الـنــاحـيـة اخلـلــفـاء والـريــحـانـتـ
والـــعـــجالن الـــذيـن تـــتـــوســـطـــهم
حــســيــنــيــة االمــام الــرضــا عــلــيـة
نـارة عاليه السالم الـتي  تشـمخ 
وسـط الــنـــاحــيــة. الـــرشــيـــد الــتي
تزايدت كثافتها السكانية بعد عام
2003 م والـــتي تــشـــكــلــهـــا أحــيــاء
الـعــسـكـري والــشـهـداء والــزيـتـون
والفاو واجلـمعيـة والرميثـة يشكو
أهــلــهــا من انــعــدام الــتــبــلــيط في
فـروعـهـا وسـوء خـدمـات مـجـاريـها
ويـتطـلـعـون إليـجـاد محـكـمـة فـيـها

مـشـددا عـلى مـتــابـعـة الـتـصـاريف
ـطلقة في مـناطق التحادد ائية ا ا
بــ احملـــافــظـــات بـــهــدف تـــأمــ
ـــائـــيـــة إلى إيـــصـــال احلـــصص ا
الـــذنــائـب  وكــمــا هـــو مــقـــرر لــكل
ـائـية ـوازنـة ا مـحـافـظـة وحـسب ا
ــعــدة مـن قــبل الــوزارة الــعـــامــة ا
بـهـدف إجنـاح خـطـتـهـا  االروائـيـة
للموسم الزراعي احلالي ومعاجلة

ائية . الشحة ا
ومــــضــــيــــفــــا (ضــــرورة  تــــعـــاون
احلـكـومـات احملـلـيـة مع تـشـكيالت
الـوزارة الــعـامــلــة في احملـافــظـات
وبـإسـنـاد الـقـوات االمـنـيـة لـغرض
نصوبة ضخات الـزراعية ا جرد ا
جتـــاوزا عــلى عــمـــود نــهــر دجــلــة

وتــفــرعــاتــهــا ورفــعــهــا  وعــلى أن
ــتـابــعـة يــومـيــة لـضــمـان تــكـون ا
ياه حتقيق العدالـة في توزيعات ا
بـــ احملـــافـــظـــة الـــواحـــدة وبــ
احملــافـــظــات بـــعــضـــهــا الـــبــعض
ــــشـــاكل .مــــســـتــــمــــعـــا إلـى أهم ا
عـوقات مـوعزا بـإيجـاد احللول وا
عـاجلات لـها ضـمن اإلمكـانيات وا
ـتاحـة ومنـهـا زيادة اجلـهد اآللي ا
العـامل في احملافـظة من تـشكيالت
الـوزارة إلى الضـعف بـهـدف زيادة
خطة التـطهيرات لألنهـر الرئيسية
والــفــرعــيـة في عــمــوم احملــافــظـة
مثـنيا في الـوقت ذاته بدعم الـسيد
ـالكـــــات ـــــتــــــواصل   احملـــــافـظ ا

الوزارة العاملة في احملافظة).
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اخلــاصــة بــحــمــايــة وتــعــزيــز حــقــوق
ـهمة التي االنسان. ان هـذه الفعـالية ا

انطلقت فيالثالث من الشهر اجلاري 
 تـســتـجـيـب لـلـقـلـق الـشـعــبي الـعـراقي
حـول حـمـايـة حـقـوق االنسـان  في ظل
مـا شـهـدته الـساحـة من خـروقـات لـهذه
احلــقــوق قـبـل وبـعــد تــاســيس الــدولـة
ــعــاصـرة. وتــفـاقــمت هـذه الــعـراقــيـة ا

اخلروقات في العقود االخيرة.
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موجز أخبار بار هوازن لهذا اليوم:
نزلت النادلة "مالك" من الدور 

األعلى إلى األرضي 
صعدت "جنّات" 

من الطابق األرضي إلى األعلى.
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عندمـا سقطت طائـرة الوزير اجلزائـري محمد بن يـحيى سنة 1982 شـكلت اجلزائر
جلـنة حتقـيق- ليسـت مثل جلان اجلـماعة الـعراقيـة- و برقم زعنـفة الصـاروخ علموا

انه ضمن صفقة اشتراها العراق.
سيـرة التي ضربت اخلضـراء وقبلهـا التي ضربت بيت مـقتدى الصـدر بها ارقام ا

ام هما تصنيع محلي?
سيرات- ان لم تكن محلية- للبالد? كيف تدخل ا

حـادثـة اخلضـراء و تـضارب الـتـصريـحـات معـلـومـاتهـا و الـتوقـيت- الـكاظـمي يـقول
نـعـرف من اطـلـقـهـا فـيـمـا الـنـاطق بـأسـمه يـقـول بـعـد الـكـاظـمي انـهم يـتـبـعـون مـسـار
الـطـائـرة!- اقـول احلـادث و الـتـصــريـحـات و ارتـبـاك االوامـر يـدعـو فـعال الى تـعـديل
سـلحة عن صالحيات رئيس الوزراء دستوري يـفصل منصب القائد الـعام للقوات ا
وكـذلك حـسم قـضـيـة عــائـديـة احلـشـد ال اقـصـد الـرواتب بـل الـطـاعـة اهي لـلـحـشـد

عروفة ام للحكومة?  رجعيته ا
لــو كــان احلـادث- وقــد يـحــصل- جــرى او يــجـري خالل مــبــيت ضـيـف كـأن يــكـون
مسؤوال عـربيا او اجنبيا و لو ان االعـتداء ادى هدفه و لقي الضيف مصرعه اتراكم

تطمطمون القصة كما يحدث االن?
من قـتل عز الـدين سلـيم? من قـتل مجـبل شيخ عـيسى? من فـجر مـجلس الـنواب? من

ادخل اخملدرات و يرعى سوقها في العراق?
دارس? سؤول عن انهيار سقوف ا من ا

ـوا خسـائركم من ابقـوا غردوا هـذا ضد هـذا وهـذا ضد ذاك ور
ـتــهـمــ بـقـتل امــوال الـعــراق واقـتـلــوا االبـريــاء ثم اقـتــلـوا ا
ـوذج االبــريـاء وتــصـارعــوا وتــكـاســروا و حتـولــوا الى 
ـوذج تـقـاسم السـلـطة في لـبـنان فـقـد صر اوسخ من 
جتـارا بــأمـوال مـســروقـة وعــقـبـال خــتـام مـثـل كل خـتـام
تـسـببـتم به لـعـراقي مـظـلوم. كـل يوم انـتم بـقـصـة وحدث

ولكثرة كذبكم لم نعد نصدق حتى صدق ادعاؤكم.
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كـرسيُّ السُّلـطةِ ال يـحرمُ أيَّ شخـصٍ أن يعتـليهِ مـادامَ يعرفُ قـواعدَ الـلعبـةِ ويجـيدُها
وال يشـتـرطُ أيَّ شيءٍ آخـرَ ولـكنَّ كـرسيَّ الضـمـيـرِ ال يـسـمحُ لصـاحـبهِ بـاجلـلوسِ إذا
ِ االعـتداءِ والظُّلمِ خالفَ قواعـدَ الفطرةِ اإلنسـانيةِ بكل صـورِها معَ التأكـيدِ على جتر

لآلخرين.
ارساتٍ سيئةٍ لمْ تـعتدْ عليها منْ قبلُ قَد كرسيُّ السُّلـطةِ يغريكَ النتهاجِ سلـوكياتٍ و
تُـؤدي بكَ إلى الهالكِ ولـكنَّ كرسـيَّ الضمـيرِ يـحرمُكَ مـن الرَّاحـةِ وحتى الـنَّومِ أحـياناً
لطـةِ كلَّمـا اقتـربتَ منهُ بـطرقٍ غيـرِ صحـيحةٍ إذا حاولتَ مـخالـفةَ الـقواعدِ. كـرسيُّ السـُّ
مـيرِ. كـرسيُّ الـسُّلـطـةِ تسـتـطيـعُ اعتالءَهُ في جـمـيعِ األوقاتِ ابتـعـدتَ عَن كرسي الـضـَّ
ميـرِ ال يسـمحُ لكَ باجلـلوسِ إال إذا تـصاحلتَ معَ نـفسكَ واألحـوالِ ولكنَّ كـرسيَّ الضـَّ
ـطـلــةِ جــمـيل ومــغــري ويُـشــعــركَ بـالــزهــوِ واخلـيالءِ واذعــنتَ لـلــقــواعـدِ. كــرسيُّ الــسـُّ
واالستـعالءِ واالسـتبـدادِ أما كـرسيُّ الـضَّمـيرِ مـريح يـشعـركَ بالـسـعادةِ واالطـمئـنانِ
ـكن فقـدانهُ وإلى األبدِ والـتَّصـالحِ معَ الذَّاتِ إذا لم تـخرقْ الـقواعـدَ.كرسيُّ الـسُّلـطةِ 
مــيـرِ ال يـفــارقُكَ حـتى تـفــارقَ احلـيـاةَ لـيــبـقى شـاهــداً عـلى عالقـةٍ ولـكـنَّ كـرسيَّ الـضـَّ

وصراعٍ طـويلٍ بينَكما يوثـقُ كلَّ صورةٍ من صورِها لتبرئَكَ أو
تـشـفعُ لكَ أو تـكـونَ دلـيلَ إدانـتكَ فـاحـرصْ عـلى الـعـالقاتِ
لطـةُ ال تمرضُ لطـةُ هي السـُّ ـستـمرةِ ولـيستْ الـزَّائلـة.السـُّ ا
وال تموتُ ويـفوزُ بها من يسـتطيعُ اإلمساكَ بـلجامِها ولكنَّ
ــكنُ عالجُه حــتى إذا كــانَ مـزمــنـاً ـرضُ و مــيــرَ  الــضـَّ
احلــذرُ كلّ احلـذرِ من مـوتِه ألنَّه يُــؤدي إلى مـوتِ صـاحـبهِ

قبلَ األجلِ.
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الناس طبقات :
هناك احلَسَن 
وهناك السيء 

وهناك األسوأ ( نعوذ بالله منه ) 
والسؤال اآلن :

عرفة أسوأ الناس ? هل ثمة من طريق 
واجلواب :

ـؤمن االمـام عليُّ بن ابي طـالب ( عليه الـسالم) جواباً شـافياً نعم وقد أجـاب امير ا
وافياً وضع فيه النقاط على احلروف ح قال :

{ أسوأُ الناس حاالً :
مَنْ لم يثق بِأَحَدٍ لِسُوء ظَنِه  ولم يثق به أحد لسُوءِ فعله } 

سألة محصورة في سوء الظن وسوء الفعل . فا
ستويات والصُعد :  وحصيلة هذين السُوءَيْن رهيبة على كل ا

اجتماعيا وأخالقيا وحضارياً وعلميا ...
ذكورين فهو األسوأ يقيناً ودون طويل نزاع... ومن يجمع السوءين ا
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انّ سوءَ ظَنّ األب بـأبـنـائه مـثالً  يُـخرجـه عن رحاب األبـوة احلـانـيـة التي ال تـسـتـكـثر

شيئا اذا كان يعود على االبناء باخلير والنفع .
كـمـا انّ ســوءَ ظَن الـزوج بــزوجـته يــدعـوه الى االرتــطـام بــكـثــيـرٍ من الــتـهم الــقـبــيـحـة

واالفتراضات الكسيحة ...!!
ستوى العائلي  هذا على ا

ـستـوى االجتـماعي فـانَّ سوء الظـن يسلب مـن قلب صاحـبه حُبَّ اآلخرين أمـا على ا
اذ كيف يُحِبُّ مَنْ هم في ظنونه أصحابَ غِلٍّ وحقد وحسد ?

طبات التي وال شك انَّ الظنـون الفاسدة هي البوابة الكبـرى لِكُلّ ألوان االهتزازات وا
تسلب من احلياة نضارتها وصُورها النبيلة .
-3-

انَّ ســوء الـظـن كـثــيـرا مــا يـتــصـدر هــواجس احملـتــرفـ الــسـيــاسـيــ وقـد تــقـودهم
واقف الـتي ال يرتـضيـها دِين وال عقل حـسابـاتهم البـائسـة الى اجتـراح احلمـاقات وا

وال إنصاف .
ومن هنا :

جتد احملتـرف السياسيّ يتـعامل مع مُنافِـسِيه تعاملَ اخلـصم مع خَصْمِهِ والعدو مع
يدان التجاري فقط بل في ـنافسة مفتوح على مصراعيه ال في ا عدوه  مع أنَّ باب ا

يدان السياسي. ا فيها ا يادين  العديد من ا
-4-

وَلكلّ ذلك فلن يُفلح أصحابُ الظن السيء بِمَنْ يَشِقُ بهم أبداً .
وهذا هو االفالس االجتماعي بأجلى صوره وأشكاله .

وهو أمر طـبيعي إزاء مَنْ ال يُحسن الـظنّ بِكُل معاصريه ومـعاشريه فضالً عن غيرهم
.

-5-
ـضــامـيـر أمـا الــركن الـثـانـي من أركـان أوصــاف اولـئك الـذيـن حـازوا األولـويــة في ا

السيئة فهو :
نـكرات واألعـمال الـضارة  وكـأنهم انعـدام الثـقة لـفـرط ما يـجتـرحونه من الـقبـائح وا

خُلقوا ليذيقوا أهلهم ومجتمعهم كؤوس العناء .
نعم 

نظور االجتماعي واألخالقي- ال ينتهي من ستهجنة - في ا مارسات ا انّ صاحب ا
قبيحةٍ حتى يقع في غيرها 

وهكذا تكون حياته مسلسالً للقبائح والفضائح فكيف ال يكون أسوأ الناس?
-6-

ـفــســدون فـي (الــعـراق اجلــديــد) - الــذين والــفــاســدون ا
يعـرفون أنفسهم جيداً  - ويعرفهم الشعب واحداً واحدا

-  هم األكثر سوءً في تاريخ العراق على االطالق.
انّ االنحـدار الى مهاوي السوء هو الـعار في الدنيا والنار

في اآلخرة . n √ ±¥∏ s  d √ ∫qIM «
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اعــــلــــنت الــــشـــركــــة الـــعــــامـــة
لـلـخـطـوط اجلــويـة الـعـراقـيـة
سـافـرين الذين  عن أعـداد ا
نـــقـــلـــهـم عـــلى مـــ اســـطـــول
طــائــرات الـنــاقل الــوطـني الى
الـــــقــــطـــــاعــــات الـــــداخــــلـــــيــــة
واخلــــارجــــيـــــة خالل شــــهــــر
ــاضي حــيث تـــشــرين األول ا
بـلغ إجمـالي تـلك األعداد نـحو
148,569 مـــســـافـــر  تـــوزعـــوا
عــــــلى نــــــحـــــو 1125 رحـــــلـــــة

مباشرة.  
وقال مديـر عام الشـركة عباس
عـمـران أن (خـطـة الـعـمل الـتي
يـشـرف عـلـى تـنفـيـذهـا مـعـالي
وزيــر الــنــقل الــكــابــ نــاصــر
حـس بـندر الـشـبلي سـاهمت
الى حـــد كــــبـــيـــر فـي إرتـــفـــاع
ـــســافـــرين مـــعـــدالت إقـــبـــال ا
لـــلـــســـفـــر عــــلى مـــ الـــنـــاقل
الـوطـني السـيـمـا مـع الـتـطور
الـــكــــبــــيــــر في مــــســــتــــويـــات
ـقــدمـة لــلـمــسـافـر اخلـدمــات ا
واألســعـار الــتـنــافــسـيــة ودقـة
واعيد وعـدد الوجهات التي ا

يقصدها الطائر األخضر).
وكــــشــــفـت وزارة الــــنــــقل عن
خــطـتــهـا لــتــوسـيع االســطـول
ـباشرة اجلوي فـيما أعـلنت ا

دن. رآب خارج ا بنقل ا
وقــــال وزيــــر الـــنــــقـل نــــاصـــر
الـشـبـلي في تـصـريح امس إن
(الوزارة تتخذ إجراءات بشأن

ـــواد عــبــر فــحـص وتــدقــيق ا
واد وانئ وفـي حال كـانت ا ا
مـــرخــصـــة بــالـــدخــول إلى أي
جـهـة من اجلـهـات يـسـمـح لـها
وإذا كــانت غـــيــر مــرخــصــة ال

يسمح لها).
وأوضح أن (الـوزارة بـاشـرت
ــرآب من بــنــقل الـــعــديــد من ا
ــــدن الى خــــارجــــهــــا داخـل ا
والســـيــــمــــا في احملــــافــــظـــات
الــــبـــــصــــرة  والـــــنــــاصـــــريــــة
والـسمـاوة وبـغـداد فضالً عن
ـــــدن بـــــنــــــاء مـــــرآب خـــــارج ا
" بــــاالتـــفـــاق مـع احملـــافـــظـــ
ــرائب احلــالــيـة مــبــيــنــاً ان "ا

تابعة للوزارة).
»¬d  ¡UM

وأشــــــــــار إلى (الــــــــــوزارة في
تــــوســـيع األســــطـــول اجلـــوي
وزيـــادة عــدد الـــطـــائــرات من
خالل عــقــد مـع شــركــة بــاونك
بــواقع 40 طـــائـــرة  اســتالم
13 مــــنــــهــــا وخالل الــــشــــهــــر
احلـالي سيـتم تـسلـيم الوزارة
طــائـرة اخــرى بـاإلضــافـة إلى
عــقــد مع شــركــة إي إيــربــاص
ؤمل السـتالم طـائـرت ومـن ا
نـهـايـة الـعـام احلـالي سـتـكـون
ــتـــوفــرة 35 عـــدد الــطـــائـــرة ا

طائرة).
ولـــــــفـت الــــــشـــــــبــــــلـي إلى أن
(الـــوزارة لــــديـــهـــا 6 بــــواخـــر
وهنـاك نية لـبنـاء بـاخرت إال
أن الــعـــقــود مــتــوقــفــــة حلــ

قبلة). تشكيل احلكومة ا
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عـن مـطـبـعــة الـديـوان لـلــطـبـاعـة
الرقمـية صدر لراعي كـنيسة مار
يـوسف للـسـريـان الكـاثـوليك في
ونسنيور بيوس قاشا بغداد ا
كتـاب جديد يـتناول زيـارة البابا
فــرنـــســـيـس الـــتــاريـــخـــيـــة إلى
الــعــراق من  5 ولــغــايـة 8 آذار
اضي بعنوان(تاريخ وزيارة... ا
الــبــابــا في الــعــراق) ويــتــنــاول
الـــكـــتـــاب بـــصـــفـــحـــاته الـ504
ــمـيّــزة الـزيــارة الـبـابــويـة إلى ا
بالد الرافدين خـطوة خطوة مع
كـل مـــا قــيـل بـــصـــدد الـــزيــارة 
ليكـون بذلك كتابًا توثـيقيًا مهمًا
لــزيـــارة تـــاريـــخـــيّـــة فـي غـــايــة

األهميّة. 
كـمــا ضم صــورا تــوثق الــزيـارة
ـــلـــصـــقـــات والـــرســـوم كـــذلـك ا
ـرحـبـة به والـهـدايـا اجلــداريـة ا

الى البابا .
»U J « W bI

 ومن مـقدمـة الكـتاب نـقرأ بعض
ـا كــتـبه قــاشـا(كــانت الـزيـارة
وكـان قرارا جـريئـا حيث حتدى
قـــداســـتـه ظـــروف الـــصـــراعــات
الـســيـاســيـة وحــالـتـه الـعــمـريـة
لـيتـفقد اخـوته ويصـلح الصورة
حـامال ــنـطـقـة  الـســيـئـة لـهـذه ا
رسائل عدة الـى اجملتمع الدولي

والـداخلـي واالقلـيـمي كـمـا حمل
الــرجــاء بـــدل االحــبــاط من اجل
شفاء جراح العـراقي ليكفر عن
الذنوب فالكـبير ليس من يهتف
له الــشـعب بل من يــرحم الـنـاس
والغني عنـد الله هو من يعطف
ويـحب اخـاه االنسـان وليس من

يهتف له اجلمهور).
»U  .bI

وفي كـلـمـة تـقـد الـكـتـاب التي
ـهــنــدســة آن سـامي كــتــبـتــهــا ا
مــــــطـــــلــــــوب جـــــاء ان (تــــــاريخ
وزيــارة... الـبــابــا في الــعـراق...
إنه عـــنـــوان صـــغـــيـــر لـــرحـــلـــة
كبيرة... إنها رحلة تاريخية إلى
عراق الـرافدين اجلـريح بالد ما
ــهـد بـ الــنــهــرين الـتـي تُـعَــد ا
عتقدات الدينية األول للعلوم وا
والعقـائدية كـونهـا مهد األنـبياء
واألوصـــــــيــــــــاء وهـي أرض كل
ـسيـحيـة والـيهـودية الـديانـات ا
إضـــافـــة إلى اإلسالم وقـــد أراد
البابا اجمليء إليها حاجًّا ليقول
لــنـــا "إنه خـــاطئ" و"إنـه يــحـــمل
احملبـة والتسـامح". جاء قداسته
لـــيـــضـع بـــعض الـــنـــقـــاط فـــوق
حـروفـها فـمـجيـئه فـرصـة نادرة
الـوجـود فهـي وقفـة رجل مُـحب
مع شـعب مـتـأمل مـنـذ عـقـود من
احلــــروب والــــقــــتــــال وســــنـــ

التقـشف واحلصار من
تـــفــجـــيـــرات الــقـــاعــدة
واضـطـهـاد (داعش) ثم
مـن الـطـائـفــيـة وضـيـاع
الــــــــــــــــــــــــوطــن وســالح
ـــيـــلـــيـــشـــيـــات وعــدم ا
ــصـــلــحــة الـــتــفــاهـم وا
اخلــــاصــــة واألنــــانــــيـــة
الـكـبـريـائـيـة والـكـراهـية
الــــــتـي زُرعـت وأخــــــرى
لــيـــقــول لـــنــا "احـــمــلــوا
الـــتــســـامح والـــغـــفــران
وحجّوا إلـى أور لتُدركوا
أنــــــكـم أبـــــــنــــــاء بـــــــلــــــد
واحــــــد".نـــــــعم... كـــــــانت
الـــــزيـــــارة وكـــــان قـــــرارًا
جــــريــــئًــــا حـــيـث حتـــدى
قـــــــــــداســـــــــــتـه ظــــــــــروف
الــصــراعــات الـســيــاســيـة
وحالـته الـعُـمـريـة لـيـتـفـقّد

إخوته ويُصلح الـصورة السيئة
نـطقة حامالً رسائل عدة لهذه ا
إلى اجملـتـمـع الـدولي والـداخـلي
واإلقليمي كما حمل الرجاء بدل
اإلحـبــاط مـن أجل شــفــاء جـراح
الـعــراقـيـ لـيـكــفّـر عن الـذنـوب
فــالــكـــبــيــر لـــيس مَن يـــهــتف له
الـــشــعب بـل مَن يــرحـم الــنــاس
والـغني عـند الـله هو مَن يـعطف
ويـحب أخـاه اإلنسـان وليس مَن

يـهــتف له اجلـمــهـور. فــسـجالت
التـاريخ ال تُحفَظ بلـقاءات عابرة
إال بالقدر الذي حملته من دالالت
في تـــاريخ مــســـيــرة الـــشــعــوب

والدول واحلضارات).
مــضـيــفــة ان (الـكــتــاب وثــائـقي
تـاريـخي لـزيـارة لم تـكن حتـصل
إال فـي زمن الـبــابـا فـرنــسـيس...
يحـكي الكـتاب قـصة الـزيارة من

بدئها إلى نهايتها). 

غالف الكتاب
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لـغتهم الـعربيـة الفصـحى واالبقاع على
الــغـة الــعـامــيـة في احلــديث بــ عـامـة
الـناس يسـتثنى فـقط لغة الـقرآن الكر
ـــدارس او الــــدروس الـــفـــقـــهــــيـــة في ا

العلمية لعلماء الدين .
واجــهـة اجملـتـمع الــعـراقي احلـديث في
دولـته تـيـار سـيـاسي جـديـد لم يـسـتطع
ابـنائهم الوقوف ضـده اال وهو التيارت
ـــاركــســـيــة والـــتــيـــارات الــيـــســاريــة ا
والـعــلـمـانـيـة فـكـانت هي الـسـائـدة بـ
عـمـوم ثـقـافة الـشـبـاب واجلـيل احلديث

ابتداً من سنة  1930 وصاعداً .
من جـانـب اخـر لم يـكن عـلـمـاء الـشـيـعة
مـــغـــيــبـــ في وجـــودهم فـي احلــوزات
الــعـلــمـيــة في الــنـجف او في قم ,كــانت
احلــوزات عـامــرة بـعـلــمـاءهــا وطالبـهـا
وكـتبها وحافـظة حلق سيرة اهل البيت
ـتلكـون كل صغيرة ورسـولة الكر ,و
وكـبيـرة حدثت بالـتاريخ فكـانت النجف
تـزخر بالدروس الفقهية ودروس القران

الكر .
تـطـبـيقـا لـلـحديـث القـدسي ( كـلـكم راعا
وكـل مسـؤول عن رعـيـته ) هـذا احلديث
يـحث الـعـلمـاء ان يـنـتبـهـوا الى الـرعيه
ومـا يـصـيبـهم من سـوء او اجنراف ,كـا
راعي الــغـنم عـلـيه ان يـنـتـبه الى الـغـنم
فترسة ويـحافظ عليها من احليوانات ا
او الـــســراق او الــضــيـــاع .فــمن واجب
عـلـمـاء الـنجـف في تلك الـفـتـرة احلـفاظ

 …b d  ` d  —U

بغداد

ـاركــسـيــة والـيــسـاريـة من الــتـيــارات ا
وعـــنــد االســر واجـه تــعــنــيـف من قــبل
اجلــانب االيـراني لـســبب ان يـنـضـمـوا
ــعــروضـة الـى الـتــيــارات االسالمــيــة ا
ـــطــلب جــداً الـــيــهم في االســـر فــهــذا ا
صـعب لـشـباب لـيس لـديـهم ايـة خلـفـية
ثـقـافيـة عن االمور الـديـنيـة في حيـاتهم
الـتي عـاشـوها بـدون ان تـمد يـد الـعون
ـراجع فـهم مـهـملـون من لـهم مـن قبـل ا

هنا وعوقبوا هناك في االسر.
qN'« w

ــــراجع هم ســــبب عــــلــــمــــاء الـــديـن وا
الـتجـهيل فـلو فعـلوا مـثلمـا فعل الـسيد
مـحــمـد مـحـمـد صـادق الـصـدر في ايـام
دارس الـتـسعـينـات عـندمـا قـام بفـتح ا
احلـوزويـة امـام الـشـبـاب واسـتـقـطبـهم
مـن كل حي وقرية وزقاق ومنهم نشروا
ا الـعلم ب اهـلهم وازدادت ثقـافتهم 
ادي الى الـوثـوق بـانـفـسهم لـلـمـسـتوى
الــذي وصــلـوا الــيه وعــنـدهــا قــد الـقى
عــلـيـهم الــسـيـد مــحـمـد مــحـمـد صـادق

الصدر احلجة في التفقه بالدين .
هـذه الـتجـربـة لو كـانت قـبل احلرب مع
ايـران لـكـانوا الـكـثـير من الـشـبـاب على
ـا يــحـدث . لــكن حـدث الــعـكس وعـي 
فـــظـــلم االســـرى الـــعـــراقــيـــ من قـــبل
اجلـمهورية االسالمية االيرانية الذي ال
ـت بــصــلــة عن اهل الــبــيت ورســوله

الكر .
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لكي يـكـون القـانون فـعـاالً يجب أن يـكون مـتـوقعـاً من قـبل اخملاطـب به
وان ال يتعرضوا للمفاجـأة بتصرفات مباغتة تـصدرها السلطات العامة
عـلى نـحـو لم يـتـوقـعه األفـراد ومن شـأنه زعـزعـة الـطـمـأنـيـنـة والـعـصف
شـروعة شـروع تـسمـية الـثقـة ا ويطـلق أيضـاً عـلى فكـرة التـوقع ا بهـا
شـروع  يعـني مصـحلـة تتـولد لـدى الشـخص نتـيجـة تصرف والتـوقع ا
ــصــلـحــة لم تــرتقِ إلى مــرتــبــة احلق الـذي صـادر عـن اإلدارة وهـذه ا
يحـميه الـقانـون ومع ذلك فإن لـلشـخص حق االدعاء بـها أمـام القـضاء
اإلداري والـقـضـاء اإلداري هـو من يـقـرر إبـطـال تـصـرف اإلدارة الذي
ـشروع وزانـة ب حـمايـة توقع الـشخص ا صـلحـة بعـد ا يضـر بتـلك ا
صلحة الـعامة التي دعت اإلدارة إلى التصرف خالف وب ضرورات ا
ذلك التـوقع . فـاألفراد الـذين نـظمـوا عالقاتـهم االجـتمـاعـية وفق قـوان
ثابتة ومستقرة ومنـسجمة مع بيئتهم االجتـماعية وخصائصها يجب أن
شـرع بقواعـد قانونـية جديـدة لم تكون في احلـسبان دون ال يفاجـئهم ا
ـشروعة شرع  –يخل بـالثـقة ا اتخاذ تـدابيـر انتـقالـية النه بذلك  –أي ا
ستقر للـقواعد القانونية لذا التي اكتسبها األفراد من جراء الـتطبيق ا
عاملة عيار ا ـكونة  شروعـة أحد العناصر األساسية ا تعد التوقعات ا
ـفـهوم في حـمـاية نـصـفـة ويتـمـثل الهـدف األسـاسي لـهذا ا العـادلـة وا
ــطـبـقـة أزاء الـثـقــة الـتي تــولـدت لـدى األفـراد فـي األنـظـمــة الـقـانــونـيـة ا
تـشـريـعـات جـديدة مـن شـأنـها أن تـخـل بـهذه الـثـقـة وتـدفع األفـراد إلى
شرع أن مقاطـعة هـذه التشـريعـات أو التهـرب منـها لذا يـقتـضي من ا
ا ترتب يتدرج فيما يصدره من تشريعات جتاه األفراد بحيث ال يخل 
لهم من مراكز قـانونية وال يـخل باآلمال التي رتـبوها النفسـهم بناءً على
القـواعـد القـانـونيـة النـافـذة الن ذلك كفـيل بـتحـقـيق العـدالـة التـشـريعـية
وضـمان فـعـالـيـة الـقـانـون فـحتـى يكـون الـقـانـون فـعـاالً البـد أن يـحظى
ـكـلـفـ بـتـطـبـيـقه أو األفـراد الـذين سـيـتـأثـرون بـرضـا وقـبـول األفـراد ا
نح شرع لضمان حتقيق هذه الغاية أن  بأحكامه وبالتالي فإن على ا
مـكنة لـتطبيق اخملاطبـ بالقـاعدة القانـونية االمـكانيـة لتحـديد النـتائج ا
النص القانوني حال وصول النزاع إلى القضاء من جانب وأن ال تؤثر
ـكـتسـبـة وفـقاً لـلـقـانون هذه الـقـاعـدة سلـبـاً عـلى مـراكزهم الـقـانـونيـة ا
ـا تـوفـرت لهـا عـنـاصر بحـيث تـظل قـائـمـة منـتـجـة  آلثارهـا الـزمـنـية طـا

صحتها من جانب آخر.
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وعلى الرغم من الـتقارب الكـبير بـ مبدأ االمن الـقانوني وفـكرة التوقع
شـروعة إالّ أن ذلك ال يـعني اخلـلط بيـنهـما واعـتبـارهمـا مبدأً أو الثـقة ا
واحـداً فـفي نـطـاق الــقـرارات اإلداريـة يـعـني مــبـدأ االمن الـقـانـوني ان
قرارات الـسلطـة اإلدارية ان تـكون مـتوافـقة مع قـاعدة مـوضوعـية وهذه
راكز الـقانـونية وكـذلك يعـني مبدأ األمن القاعـدة هي ثبـات القواعـد وا
راكز القانوني كل ضمانة وكل نظام قانوني للحماية يهدف إلى تأم ا
القـانـونـيـة واحلد من عـدم الـوثـوق في الـقانـون ويـعـد من شـروط جودة
الـقـانـون الـتي تـضـمن الـقـدرة عـلـى الـتـحـقـيق الـفـعـلي والـدائم ألهـداف
ـشروعة فـيهدف إلى حـماية عنـي بالـقانون . أمـا مبدأ حـماية الـثقة ا ا
تمـثلـة في حقه في الوجـود داخل إطار زمني الثقـة التي نالـها الفـرد وا
مسـتـقر وثـابت فـإذا كان مـبدأ االمـن القـانونـي يطـبق بـصورة مـجردة
ـشـروعـة يــجب أن يـأخـذ بـنــظـر االعـتـبـار فـإن مـبـدأ الــتـوقع أو الـثـقــة ا
الوضـعيـة اخلاصـة للـمـستـفيـدين من القـرار وخـصوصـاً حسـني النـية
ـشـروع أو الـثـقـة ولـذا جنـد ان بـعض الـبـاحـثـ اعـتــبـر مـبـدأ الـتـوقع ا
ــبـدأ االمن واالســتـقــرار الـقــانـوني ـشــروعـة هي الــصـورة اخلــاصـة  ا
ولضـمان فـاعليـة التـشريع يـجب أن تأخـذ السـلطـة التـشريـعيـة التـدابير
ا يـكفل تقبل الـقوان اجلـديدة وتكيـيف االوضاع القـانونية االنتقالـية 
ـا ورد فيـها من احكـام جديـدة وعدم مفـاجئـة اخملاطبـ بهـا وفقاً وفقاً 
ـا يــعـرف بــالـتــدرج في فـرض الــتـشــريـعــات اجلـديـدة وبــالـتــالي فـإن
استراتـيجيـة احلَوْكَـمَة التـشريـعية يـجب أن تأخذ بـنظـر االعتبـار فترات
انتقالـية تسبق فـرض التشريعـات اجلديدة أو اصالح نظـام قانوني ما
ـفاجئ ـفاجئ أو االصالح الـتـشريـعي ا حتى ال يـتـرتب علـى التـغـييـر ا

راكز القانونية وما يترتب عليها من آثار مادية ومعنوية. االضرار با
 أما عـلى مـستـوى الـقضـاء اإلداري جنـد إن مجـلس الـدولة الـفـرنسي
أقر في حـكـمه الصـادر عام  2006 في قضـية  ste - KPMGألول مرة
وجوب قيـام السـلطـات الالئحيـة باتـخاذ االجـراءات واالحكام االنـتقـالية
الـضـروريــة اذا مـا كــان من شـأن الـقــواعـد اجلــديـدة الـتي قــررتـهـا أن
برمة وفق القـانون جتنباً راكز التعـاقدية النافـذة وا تعتدي أو تمس بـا
لالنتقـال الفجـائي واالضرار بـاحلقوق الـقائـمة وقد أسس حـكم مجلس
الدولة الفرنـسي آنف الذكر مبـدأ احترام االوضاع القـائمة وعدم جواز
فـاجـئـة واشـترط لـتـحـقيق اصدار االجـراءات الـتـشـريعـيـة أو اإلداريـة ا
ـستـقرة وفق الـقـانون الـقد تـوافـر عنـصرين حالـة اخلرق لالوضـاع ا
اس بـاالسـتقـرار أو بـالثـقة اثنـ األول : يـتمـثل في فـجائـيـة التـغيـيـر ا
عتـبرة وعلى صـالح ا الواجبـة والثاني : يـتمثل بـاختالل التـوازن ب ا
صـاحب الـشـأن اثـبـات الـتـدخل الـفـجـائي بـسـلـوك إداري أو بتـعـديالت
نـصـيـة قد أثـرت سـلـبـاً عـلى مـركـزه الـقـانـوني في صـوره لم يـكن له أن

يتوقعها في ظل السلوك السابق للمشرع أو لالدارة .
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 إالّ إن مجـلس الدولـة الفـرنـسي بدأ بـالتـحـول من مبـدأ األمن القـانوني
نـازعـات التي يـحـكمـهـا قانـون االحتاد ـشـروع في ا إلى مبـدأ الـتوقع ا
ـكن أن تـؤدي الــتـطـورات ـنــازعـات األخـرى ومع ذلـك  األوربي دون ا
األخيـرة في اجـتـهـاد اجملـلس الدسـتـوري إلى حـمل مـجـلس الـدولة إلى
ـشروع على غـرار توجـهات محـكمة بدأ الـتوقع ا العمل بـشكل كـامل 
شروع في حكمها الصادر في العدل األوربية التي تبنت مبدأ الـتوقع ا
/13 يولـيو 1965بعـد أن كـانت قد تـبـنت مبـدأ األمن الـقـانوني في أوائل

الستينات .
 أمـا في مـصـر فـنـجـد أن قـضــاء احملـكـمـة اإلداريـة الـعـلـيـا قـد اعـتـرف
رتبطـة كمبدأ التوقع باد اجلـوهرية ا بـدأ االمن القانوني وا ضمنياً 
ـشـروعـة باعـتـبـاره من مـفتـرضـات الـدولـة القـانـونـيـة الذي ال أو الثـقـة ا
كـملـة له  كـما أخذت ـباد ا ـبدأ وا يسـتقـر نظـامهـا دون االخذ بـهذا ا
احملكمة اإلدارية العليا بفكرة االحكام االنتقالية وأكدت عليها في بعض

أحكامها .
شـروعة ال زالت ـشروع أو الـثقـة ا  أما في الـعراق فـأن فكـرة التـوقع ا
ـشرع الـعراقي بـدليل صـدور الكـثيـر من التـشريـعات أثرت غائـبة عن ا
الية دون راكز القـانونية لـلمخاطـب بها وأثرت عـلى امتيازاتـهم ا في ا
ان يـســبق ذلك فــتــرات انـتــقــالـيــة لـتــكــيـيـف االوضـاع الــقـانــونــيـة وفق
ادة  33الفقرة أوالً من التشريعات اجلديدة ومثال ذلك ما نصت عليه ا
ـالية 2017 ـوازنة الـعامة االحتـادية بجـمهـورية العـراق للـسنة ا قانون ا
ـئـة من مـجـمـوع الــرواتب واخملـصـصـات من اسـتـقـطــاع نـسـبـة 3.8 بـا
ـتقاعدين كـافة لسد احـتياجات جلميع موظـفي الدولة والقـطاع العام وا
الـدولـة لـدعم الـنــازحـ وإعـادة االعـمـار لـلـمــنـاطق احملـررة واحـتـيـاطي

. الطوار

 Í—b « bOL(« b  ‰ö  bL «

بغداد

Í—u  —U '« b

السويد

 ‚«dF « w  dOOG « ÷U

مـا سـمـعـنـاه عن رسـول الـله وأهل بـيته
ــريض وعن مـن احـســان والــعــفـو عن ا

األسير والنساء واالطفال?
 عـصـور االضـطـهـاد االسالمي لـلـطـائـفة
ثلـون خط اهل البيت الـشيـعية الـذين 
(االئـــمــة االثــنـى عــشــريـــة) ابــتــداءاً من
االضـــطــهـــاد االمــوي ومـن ثم الــعـــصــر
الـعباسي الى العثماني ,هذه العصور
هـي من اســتــولت عــلى الــســلــطـة ,كــان
ــا تـــوظــيـف الــديـن لــصـــالح احلـــاكم 
ـقـابـل ما يـرضـيـة ويـخـدم مـصـاحله ,بـا
كــــان حـق الى اهـل الــــبــــيت قــــد قــــوبل
بـــاالضــطــهـــاد او حتــريف كـل حق لــهم
وابـعادة عن احلقيقة ,وهـذه احلالة جدا
طـبـيـعـيـة عـنـدمـا يـتـسـلط احلـاكـم يـقوم
بـالـتـالعب بـالـكـتب وتـالـيف مـا يـرضـيه
سح كـل حق يقف ويـخـدم مـصـاحله و

امامة .
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تـــــغــــيب حـق اهل الـــــبــــيت خـالل تــــلك
ـسـتـوى الــعـصـور الـقى بـضـالله عـلى ا
الــثــقــافي التــبـاعــهم مـن اجل ان تــغـيب
احلـقيقـة عنهم فـهم يعيـشون في هامش
احلـياة الى ان سقوط الـدولة العثـمانية
ودخــول االنـكـلـيـز و بــعـدهـا تـاسـيس
الــدولـة الـعـراقـيـة احلـديـثـة ,لـكـن اتـباع
اهل الـبيت (الشيعة) حـالهم كحال ابناء
الـدولة العـراقية احلـديثة تـركوا من قبل
الــعـثـمـانـيــ مـتـخـلـفــ لـدرجـة فـقـدان
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بـــدايـــة احلــــرب مع ايـــران كـــان اغـــلب
بل الـشـباب الـعراقـي ال يعـرف الصالة 
تــــعـــد في ذلـك الـــوقت لــــكـــبــــار الـــسن
ــرجــعــيــة .والــســـبب يــرجع الهـــمــال ا
لـلنـاس  وعنـد األسر اجلـنود الـعراق
سؤول فـي ايران واجهوا ضغط من ا
مـــصـــحــوب بـــالـــعــنـف  ومــنـــهم رجع
الــعـراق مـريض ومـنــهم تـوفى في ايـام
قـليلة بعـد الرجوع من ايران ومنهم في
خــلل عـقـلي وحلــد هـذه الـلـحــظـة يـقـال
هـنـاك بـعض األسرى في سـجـون ايران
مـثلـهم كمـثل متـهم هو ال يـعلم اي شئ
.ويــجـابه بـالــعـنف لـكي يــعـتـرف .وكل
ــرجــعـيــات في الــعـراق وإيــران هــمـا ا
ـسؤول عن تخلف وجهل الناس عن ا
الـصالة والعبـادة لعدم الـتواصل معهم
بـدقة وحرص او عـدم مد يد الـعون لهم

(مـثل راعي الغـنم عنـدما يـهمل الـقطيع)
فــمـاذا يـتــوقع? لـو فــعـلـوا مــثل مـا فـعل
ــرجع الـديــني الـســيـد مـحــمـد مــحـمـد ا
صـادق الـصـدر قـدس الـله سـره .عـنـدمـا
مد يده الى جميع ابناء الشعب العراقي
من كل حي وزفاق ومحلة وقرية ومدينة
ومــحـافــظـة ومن كل بــيت وجـعـل مـنـهم
طـلبة في احلـوزات العلـمية لـطلب العلم
والـتقيف بهـذه الطريقـة . هو ثقف جمع
ابـناء الطائـفة في البلـد مع إلقاء احلجة
عـلــيـهم بـأنـهم اصـبـحـوا عـلى وعي تـام
عــنــد ذلـك اصــبــحــوا امــام مــســؤولــيــة
حــقـــيــقــيــة امــام الـــله . هــكــذا هــو دين
اإلسـالم وأخالق اهل الــبــيت ال تــســمح
بــظـلم اســيـر وال شــيخ كـبــيـر .فــمـا سـر
تـــعــامل مـــرجــعـــيــة ايـــران مع األســرى
الـعراقي بالطـريقة التي ال تتناسب مع

سـلم ,لـكن مـا سمـعناه عـلى ثـقافـة ا
عـن ابـاءنــا ان الـنــجف تـرسـل فـقط في
ايــام مـحـرم احلــرام وعـاشـوراء طــلـبـة
الـعلم كمحـاضرين الى القرى واالرياف
لـــتــوعـــيــة الـــنــاس بـــحب اهل الـــبــيت
ــصـيـبــة االمـام احلـسـ وتــذكـيـرهم 
فـــقط في تــلك االيــام ,امـــا بــاقي االيــام
فــكـــانــوا فــريــسـه ســهــلــة لـــلــتــيــارات
اركسية التي سيطرت في اليسارية وا
تـلك الفترة  ,واتـذكر جيـد عندمـا بلغت
مـن العـمر  16سـنة في  1984ووجـدت
اغـــلـب الـــنـــاس ال يـــعــــرفـــون الـــصالة
ويـعتـقدون انـها لـكبـير السـن فقط .اما
ارسـة الـفواحش هي شـرب اخلـمـر و
الـــتي كـــانت ســـائــدة ,هـــذا الـــضـــيــاع
ـسـؤول عـنه رجـال احلـوزة الـعـلـمـيـة ا
بـالدرجة االولى لتركهم رعـيتهم فريسة

سهلة. 
الـى ان شـــنـت احلـــرب مـع ايـــران وزج
الـشـبـاب العـراقي في تـلك احلـرب وهو
ال يــعـرف شئ عن االسـبـاب جـاهل بـكل
شـئ خاصة االمـور الديـنية ,عـند وقوع
الـكثير من اجلنـود العراقي في االسر
لـدى اجلـانب االيراني ,وسـمـعـنى انهم
قـد تعاملـوا معهم معـاملة سيـئة مثلهم
ة فهو كـمثل شخص بـريئ متهم بجـر
يــواجه الـعـقـوبـات لــيـعـنـرف  .فـهم في
الـعراق واجـهوا االهمـال من قبل رجال
الـدين في مـد يـد الـعـون لـهم وانـقاذهم
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ــــفـــوضــــيـــة الــــعـــلــــيـــا و تــــبـــديل ا
لالنتخابات بهيئة قضائية .

كما  تشريع قانون جديد لالنتخابات
ناطقية . يعتمد على الترشيحات ا

وحـــــدد يــــوم 10/10/ 2021مـــــوعــــدا
نهائيا لها . 
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وفــــعـال  اجـــراء االنــــتــــخــــابــــات في
مــــوعـــدهــــا احملـــدد  وبـــالــــرغم من ان
غــالـبــيـة الــعـراقــيـ قــد قـاطــعـوا هـذه
ــســبـقــة في االنــتــخــابــات لـلــشــكــوك ا
ــثـلي نــزاهــتــهـا  اال ان الــعــديــد من 
قـاعد نـتفـضـة قد فـازوا  اجلـمـاهيـر ا
تــزيــد عــلى الــثالثــ حتت مــســمــيـات
مــخـتـلـفـة او مــسـتـقـلــ . كـمـا كـان من
حـصيـلتـها سـقوط الـعديد مـن مرشحي
ـهــيــمــنــة عـلى االحــزاب والــتــكـتـالت ا
الساحة السياسية  وعلى االخص تلك
يـلـيشـيـات الوالئـيـة . وقد ـرتـبطـة بـا ا
حـقق الـصـدريـون اعـلى نـسـبـة في هذه

االنتخابات .
ـدويـة لالحـزاب ونــتـيـجـة لــلـخـســارة ا

مـــنـــهم . وكـــان من اولى ثـــمـــرات هــذه
االنــتــفـاضــة ســقـوط وزارة عــادل عــبـد
ـهدي  الـذي حُمٍل مسـؤولية الـسماح ا
ـــفـــرط جتـــاه بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــنف ا
ـتظاهرين الـسلميـ  ثم جرى تعي ا
الـسيد مـصطفى الـكاظمي رئـيس جهاز
اخملـــابــــرات الـــعـــامـــة كـــرئـــيس وزراء
تـوافقي بعد انتظار دام الكثر من اربعة
اشـهـر  فـتعـهـد رئيس الـوزراء اجلـديد
بــــتــــنــــظــــيم انــــتــــخــــابــــات مــــبــــكـــرة
ـنـتـفـضـ  ووعـد ونـزيـهـة لـتـهـدئـة ا
بـعـدم تـرشـيح نـفـسه كضـمـانـة لـنـزاهة

االنتخابات او التأثير عليها .

الـــوالئـــيــة  فـــقـــد عــلـت اصــواتـــهم في
الـتشكـيك بنزاهة االنـتخابـات واتهامات
لـلمـفوضيـة العلـيا  وهم يـعلمـون جيدا
ـا ان كل الــتـحـضــيـرات لالنـتــخـابـات 
ـفـوضــيـة اجلــديـدة و الــقـانـون فــيـهــا ا
اجلـديـد قد تـمت بـاصواتـهم في مـجلس

النواب .
ــيــلـيــشــاتــهم الى الــشـارع ثم دفــعــوا 
ستـقلة العادة فوضـية ا لـلضغط عـلى ا
االنـتخابات او الفـرز اليدوي . وقد قطع
مـــــــجـــــــلس االمـن الـــــــدولـي واالحتــــــاد
االوروبي الـطريق عـليهـم عندمـا اعترف
بـنـزاهة االنـتـخـابات وبـنـتائـجـها مـهـما

كانت .
ــهم ان الــصـراع عــلى مــنــصب رئـيس ا
الـوزراء وتـوزيع الـوزارات كـاقـطـاعـيات
بـدأ مـنذ االن  والـكل يعـلم ان ذلك اليتم

اال بالتوافق السياسي .
صطـنعـة للمـجتمع لـكون الـتقسـيمـات ا
بـــعـــد غـــزو الـــعـــراق عــام  2003تـــدفع
ـقــراطي شـكـلي يـقـوم بــاجتـاه نـظـام د
عــــلـى اســـاس الــــتــــوافـق بــــ رؤســـاء

األحــزاب الــســيــاســيــة الــرئــيـســة في
ـنــاصب الـعــلـيــا لـلــرئـاسـات تــوزيع ا
الـثالث من خالل التقسيـمات الطائفية

والقومية .
ولــكن ذلـك كـلـه مـرهــون بــتــفــاهــمـات
مـــراكـــز صــــنع الـــقـــرار في طـــهـــران 

وواشنطن .
ان الــــــوضع الـــــســــــيـــــاسـي احلـــــالي
واالنــــقـــــســــامــــات الــــتـي افــــرزتــــهــــا
االنـتـخـابـات االخـيـرة تـظـهـر صـعـوبـة
الـتـوافق عـلى رئـيس وزراء يرضي كل
االطـراف . اضـافـة الى تعـذر  حـصول
أي من الـكـتل الـرئـيـسـة لـوحـدهـا على
ـانـية الالزمـة لـتـرشيح األغـلـبـية الـبـر

رئيس الوزراء .
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ــــتـــوقـع اطــــالــــة امـــد ولــــذلك فــــمـن ا
ـــفــاوضـــات  خــصــوصـــا وان الــكل ا
ـشـاركـة بـاحلـكـومـة لـعـدم يـرغـب في ا
ـان وجــود مـعـارضـة فــعـلـيــة في الـبـر
اضية . العراقي على مدى السنوات ا
ــتــوقع فـي االتـفــاق عــلى ان الــفــشل ا

مــرشح جـديــد لـرئـاســة الـوزراء يـرجح
كـفة بقـاء رئيس الوزراء احلـالي السيد
مــصـطـفى الــكـاظـمـي في سـدة احلـكم .
حــيث اسـتـطــاع من خالل فـتــرة حـكـمه
الــقـصــيـرة  اقـنــاع كـثــيـر من االطـراف
الـداخلـية واخلارجـية بسالمـة واعتدال
نــهـجه االصالحي  وبــدا هـذا الـنـجـاح
فـي حتــركــاته اخلــارجــيــة  وكــذلك في
  مـحاوالته حلصر السالح بيد الدولة 
وتـــقــد اجلــنـــاة في جــرائم اغـــتــيــال
الــنـاشــطـ الى الــعـدالـة . إضــافـة الى
كـونه شخصـية مسـتقلـة غير مـحسوبة
عـلى اي من األطراف السياسية النافذة
فـي الــــبالد  وقــــد وصـل الى رئــــاســــة
احلـــكــومـــة احلــالــيـــة كــرئـــيس مــوقت

للتهدئة بعد انتفاضة تشرين .
وبـناء على كل ذلك فان الـسيد الكاظمي
رشح التوافقي سـيكون من أقوى ا
حـظـا لتـشـكيل احلـكـومة الـقـادمة . رغم
ــيـــلـــيــشـــيـــات الــوالئـــيــة مـــحـــاوالت ا
الــتــشــويـش عــلى الــوضع الــســيــاسي

واالمني بطرق شتى .

فـي تـــــشـــــرين أول عـــــام  2019خـــــرج
ــتــظـاهــرين الى عــشــرات االلــوف من ا
شــوارع بـــغــداد ومــحــافــظــات الــوسط
واجلـنوب في انـتفاضـة عارمة لـلتعـبير
عن ســخــطــهم وغــضــبــهم من الــفــسـاد
والـبـطـالـة وانـهيـار اخلـدمـات الـعـامة 
وطـالـبوا بـاسـقاط نـظـام احلكم اجلـائر
الـذي هيـمنت علـيه االحزاب والـتكتالت
الـفـاسـدة منـذ الـغـزو االمريـكي لـلـعراق

عام . 2003
ــــــتــــــظـــــــاهــــــرين �ســــــقـط اآلالف مـن ا
والنشطاء ب شهيد وجريح ومعوق .
ـئـات كــمـا جــرى اخـتـطــاف وتـعــذيب ا

يـلـفـت الـنـظـر هـوأن سـيـاسـة الـتـنـمـيـة
والـتطـور يبـدأ من برنـامج أسمه " دعم
الـريـف الـسـاحـلي " وتـوفـيـر اخلـدمـات
الـبـيـئـيـة لألريـاف لـتـقـلـيل الـهجـرة من
ــدن وكــذلك الــتــقـلــيل من الــريف إلى ا
الـهــجـرة اخلـارج .جـمـهـوريـة تـنـزانـيـا
األحتـادية تـقع في شـرق وسط أفريـقيا
 تـــشـــرف عـــلى احملـــيط الـــهــنـــدي من
احلـدود الــشـرقـيـة   هي أفـريـقـيـا ---
بـبشرتـها السـوداء وقلبـها األبيض  ال
تـفـتـأ أن تـذكرنـا بـتـأريخ مـضيء وآخر
مــظــلم  وتــســتـحــضــر أمــامــنـا أرواح
ــــنــــاضــــلــــ الـــذيـن حتـــدوا أولــــئك ا
األسـتعمار والـعنصريـة بصدورٍ عامرة
بـــالـــتــضـــحـــيـــة أمـــثــال ( لـــومـــومـــبــا
ومــــــــانــــــــديال). الــــــــرئــــــــيـس" جـــــــون
John Magufuli"مـــــــــوغـــــــــافــــــــــولي
1959تـولى السـلطة عام 2016مـحبوه
يـــلــقـــبــونهُ ب ( الـــبــلـــدوزر) وصــاحب
ـكـنـسـة الـذي أضـاف لـسـجلـهِ احلافل ا
بـالـنـظـافـة عنـدمـا كـان وزيـراً لألشـغال
الـــعـــامــة  وأســـتـــمـــر بــعـــد أســـتالمه
ـكـنـسـة ) الـرئــاسـة في حـمل شـعـار ( ا
واطـن فـي حمـلة حـيث يـنظّـمْ آلالف ا
لـــتــنـــظــيـف شــوارع الـــعــاصـــمــة " دار
الــسالم" بـالـتـزامـن مع ذكـرى أسـتـقالل
ـكـنـسـة " ـواطـنـون  الــبالد  ورحب ا
مـــاغــوفـــولي " في تـــطــهـــيــر الـــفــســاد
ــســتـــشــري في الــبالد مــنــذُ عــقــود  ا
ـفـاجـئـة كـثــيـراً مـا أشـتـهـر بــزيـاراتهِ ا
ـواقع تـشـيـيـد الـطـرق لـكـشف أنـشـطة
الـــفــســاد  وأنـــتــشــرت أخـــبــارهُ عــبــر
الـتواصل األجتـماعي وتويـتر ووسائل
ـــواطـــنـــة األعـالم في نـــشـــر ثـــقـــافـــة ا
والـتـقـشف ومحـاربـة الـفسـاد  ونـهجه
في تـــخـــفـــيف حـــدة األنـــفـــاق الـــغـــيــر
ضــــــروري  ويــــــركــــــز عـــــلـى األصالح
وتـوفـيـر اخلـدمـات  وتـعـزيـز حتـصـيل
ثل الـسواحـيلي : األيـرادات وشعـارهُ ا

ـسـنـا فـشـلـهـا ـاني كـمـا  الـنـظـام الـبـر
وغــيـابـهــا في حـكــومـات الـعــراق مـنـذ
 2003 وحلــد اآلن  ويـقـوم األقـتـصـاد
الـتنزاني على مبـدأ األندماج والتكامل
األقــتـصـادي بـ جـزر األرخـبـيل الـذي
يـشمل أقليم زجنبار وأقليم تنجانيقا 
ويـبلغ أجمالـي الناجت احمللي لـتنزانيا
حــــوالي  50 مــــلــــيـــار دوالر ( حــــسب
بــيـانـات الـبـنـك الـدولي ومـؤتـمـر األ

تحدة للتجارة والتنمية ) . ا
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سـاهمت شبكة شركات أجنبية رصينة
ــصـــداقــيـــة وبــأشــراف ومـــشــهـــودة ا
ومـتـابعـة رئيس الـدولة وعـلى الشـركة
أن تـقـدم تـقـريـرهـا األجنـازي كل ثـالثة
أشـهـر  وهـذا الـبـرنـامج األسـتـثـمـاري
الـــتـــنــمـــوي يـــعــود إلـى ثالثــيـــنـــيــات
وأربـعينـيات نهـاية القرن  19وبـدايات
الــقــرن الــعـشــرين وبــدأت مــؤســسـات
الـدولة تأخذ هيـكلية شكـلها السياسي
واألقـــــتــــصـــــادي واألجــــتـــــمـــــاعي مع
مــؤســسـات مــالــيــة لـتــلــبـيــة حــاجـات
ا التأم والتسليف واألسكان وهو 
أدى إلى أزدهـار الـصـنـاعة والـسـيـاحة
مــقـرونــة بـخـدمــات وسـائل األعالم في
تـرويج الـصـنـاعـة والـسـيـاحـة  والذي

( أذا أردت تــنــظــيف الــدرج فــعــلــيك أن
تـبـدأ من األعلى ) لـذا رحب التـنزانـيون
ــبـتــكـرة الـتي أنــتـهــجـهـا بــالـتـدابــيـر ا
الـرئيس اجلديد " جـون ماغوفولي " في
مـكـافحـة الـفسـاد تـلك احلمـلـة الوطـنـية
الي والتي ألجـتثاث الفـساد األداري وا
كــســبـت األســتــحــســان لــيس من داخل
ا عبـر القـارة األفريـقية تـنزانـيا فـقط أ
حـيث يبشر عـهدهُ (بنمـوذج) يحتذِي بهِ
غـيره من الـقادة األفـارقة بـالرغم من أنهُ
ـضي في مــنـصـبه شــهـرا واحـدا  لـم 
وفـي أول يــوم لهُ فـي الــســـلــطـــة  نــظّم
ـالية حيث وبخ زيـارة مفاجـئة لوزارة ا
دنية الذين لم وعـاقب موظفي اخلدمة ا
يــكـونـوا فـي مـكـاتــبـهم  كــمـا أنهُ ألـغى
مــظـــاهــر الــبــذخ فـي األحــتــفــاالت يــوم
األسـتقالل لـتوفيـر األموال لـشراء أسرّة
لـلمـستـشفى الـعام فـي تنـزانيـا  وحظر
الــسـفــر إلـيى اخلــارج جلـمـيـع مـوظـفي
احلــكــومـة  وفي زيــارة مـفــاجــئـة غــيـر
مـعــلـنـة عـنـهــا لـلـمـسـتــشـفى الـرئـيـسي
ــرضى يـــنــامــون عــلى لــلـــدولــة وجــد ا
األرض فــــأقـــــال عــــلى الـــــفــــور مــــديــــر
ستشفى وحلّ مجلس أدارته  وزيارة ا
يـناء دار السالم أخـرى مفـاجئـة أيضـا 
وأكــتــشف جتـاوزات ضــريـبــيــة كـبــيـرة
ـا جـعل تـصل إلى  40 مــلـيـون دوالر 
رئيس سلطة تنزانيا قيد األعتقال جنبا
إلى جــنب خـمـسـة  من كـبـار مـسـاعـديه
فـي أنـتــظــار حتــقــيق جــنــائي  ونــالت
تـدابـيرهُ اجلـذرية األسـتـحسـان والثـناء
والــتــقــديـر من مــعــارضــيه  حــيث قـال
حـزب الـتـحالف من أجل الـتـغـييـر : لـقد
بـنينا مـعارضة قوية قـائمة على أساس
أجــتـثـاث الـفـســاد  واآلن لـديـنـا رئـيس
قـــرر األنـــظـــمـــام ألـــيـــنـــا --- فـــلـــمــاذا
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ومـن أقوالـه : أن ال شيء يـحـمي الـدولة

مـن اخلراب سوى سـياسيـ صادق
في الـعـمل وفي األعـتـراف بـالتـقـصـير
فـي الـصح واخلـطـأ  راتــبهُ الـشـهـري
( 3-4) اربعة آالف دوالر أي ما يعادل
بـالدينار العراقي خمسة مالي دينار
في الــشـهـر  - بـيـنـمــا تـشـيـر مـصـادر
عــراقــيــة مــطـلــعــة إلى أن الــرئــاسـات
الـثالث تـكلف رواتـبـها خـزيـنة الـدولة
الـعـراقـيـة مـبـلـغـا يـتـجاوز  15 مـلـيـار
دوالر سـنـويـا وهـو مـا يـتـجـاوز ثالثة
أربـاع  ميزانية تنـزانيا البالغة 22-2
مــلـيــار دوالر سـنـة  2016 وتــتـجـاوز
مـــيـــزانـــيـــة دولـــة مـــجـــاورة - وهـــذا
الـــتـــفـــاني واألخالص وحـب األوطــان
أوصــلت " جــمــهــوريــة تــنــزانــيــا إلى
ـتــقـدمـة في وضـوح مــصـافي الـدول ا
ـؤسسـاتية وفـصل السـلطات الـدولة ا
الــثالثـة والـقــضـاء الـعـادل والــتـعـلـيم
ال الـشـامل وتـقـز البـطـالـة وحـفظ ا
الـعـام بـأستـعـمال الـقـبـضة احلـديـدية
فـي محاسـبة أي كـان من رمـوز الدولة
بـدون أسـتـعمـال (عـفا الـله عـمـا سلف
)وقــــــد يـــــعــــــزوا بــــــعض اخلــــــبـــــراء
األستراتيجي هذا التطور ولعقدٍ من

الزمن ألى :
1-أزدهــار فـــكــرة الــتــعــايش الــديــني

واألثني . 
2- لم تـسمح احلـكومة لـترسـيخ مبدأ
الـقـبلـية بـقـدر ما بـذلت جهـداً مـضنـياً

واطنة . في تعزيز هوية ا
ــــســـــلـــــمــــ 3- الـــــتــــنـــــاوب بـــــ ا

ــســيـحــيــ في تــداول الـســلــطـة  وا
بـــــأتــــبــــاع " الـــــنــــهـج " الــــتـــــوافــــقي
ـقـراطي الـذي يـعتـــــــــبـر حـامـياً الـد
لـذلك التـعـــــــــايش الـديـــني واألثني.

4- شمولية التعليم وبشكلٍ عادل . 
5- مــحــاربـة الــتـطــرف واألرهـاب ولم
تـــنـــصـــاع ألمالءات الـــغــرب فـي هــذه

سألة اخلطيرة . ا

تـــوطــئــة : إن أوجــاعـــنــا وخــيـــبــاتــنــا
ـا بـقـدم وعـراقـة ـزمـنـة ر ـأزومــة وا ا
ـســتـبـاح مـنــذُ تـأسـيـسه هــذا الـوطن ا
ــنــحــوس في  1921حــتـى احملــتـال " ا
ر " يدفعنا للبحث عن اخلروج من بـر
ـا الــبـحث عن الــوحل األمـريــكي أو ر
ــنـقــذة بـاألســتـعــانـة في تــلك الـقــشـة ا
ـيـة أســتـنـسـاخ بـعض الـتــجـارب الـعـا
الـــنــاجــحــة  فـي تــغــيــيـــر احلــال مــثل
ـــقـــراطـــيــة ـــوذج الـــتـــجـــربــة الـــد )
الــتــنــزانــيــة الــرائــدة ). الــعــرض يــقع
األقليم التنزاني التي قامت عليه الحقا
دولـــة تــنـــزانــيـــا في أواسط الـــســاحل
الـشرقي ألفريقيـا  مساحتها  900ألف
كم 2 جنــحت الــتــجــربــة الــتــنــزانــيــة
لـكونـها لم تـنصـاع آلمالءات الغرب في
ـحـاربة الـتـنـمـيـة اجملـتمـعـيـة  بـدأت 
ـــالي بـــتـــفـــعـــيل الـــفـــســـاد األداري وا
ـتـهم مـهـمـا كان الـقـانـون ومـحـاسـبـة ا
ـكتوب مـركزهُ حـسب شعـار احلكـومة ا
بــحـروف واضـحــة " إذا أردت تـنـظـيف
الــدرج فــعــلــيك أن تــبـدأ مـن األعـلى " 
وإن هــيـــكــلــة احلــكــومـــة عــلى الــنــمط
ـــــاني ألن الـــــرئــــاسـي ولـــــيس الـــــبــــر
ــطـلــوبـة في ــعـارضــة الـســيـاســيـة ا ا
ـقـراطـيـة ال ولن تـنـجح في الـنـظم الـد

ـســتـنـقع 5- لم تــتـورط تــنـزانـيــا في ا
الصومالي . 

6- قــيــام الــرئــيس الــتـنــزاني احلــالي
بـحملة أعتـقاالت دون هوادة ألرهابي
تــنـزانــيـ مـتــشـددين عــابـري احلـدود
الــصـومـالـيـة بـهــدف األنـظـمـام حلـركـة

الشباب األرهابية اجلديدة .
 7- أصــبـحت تـنــزانـيـا دولـة مــسـتـقـرة
ـا بــفـضل تــلك الـتــدابـيـر الــوقـائــيـة ر
ســتـشــكل سـدا مـنــيـعــا أمـام أي أنـزالق
تـنـزاني نـحو صـراع عـرقي أو ديني في
/ حـرمانـات كـوميـدية ـسـتقـبل .أخـيراً ا
صرنا نكابدها ونعيشها ونحن مرغم
ة عن ـعاجم القد  مـا زلنا نفتش في ا
كــذبـة كـبـيــرة تـدعى الـوطن  وإني أرى
وطـني مصلوبا عـلى حائط الكراهية أو
كـكرة الـثلج وهي تـنحـدر بسـرعة فـائقة
رهـيـبـة نـحو سـحـيق الـهـاوية بـأنـتـظار
الـــثـــقب األســـود  والـــغـــريـب اجلـــديــد
نسي  نافي بهذا الوطن ا أكـتضاض ا
وكـما يقول نزار قـباني : (--- فاجلميع
مــواطــنـون دون وطن  مــطــاردون عـلى
ــا كــفن )  خــرائـط الــزمن  مــوتى دو
واألغــرب في عـالم ( غـيـتس ) األبـله إنهُ
لم يـكتـشف جغرافـيتـنا وال تأريـخنا في
تصريحه اللئيم ( لقد ألقي القبض على
قـتول  وأطلق سـراح القاتل ) وطـنكم ا
فـهــو الـوطن الـوحـيـد الـذي تـشـتت بـ
خـــرائط الـــعـــالـم ذات الــنـــفـق الـــواحــد
بــنـهـايــة مـغـلــوقـة مـعــــــــــتـمـدة  وهي
نـهـايـة مـأسـاتـنـا الـتـراجـيـديـة  وتـبـدو
وكـأنهـا تفـتقـد مسك اخلـتام.. بـل محرم

عليها .
g «u

- سعـيـد أسمـاعـيل ندا ( مـسـتقـبل الـتجـربة
قراطية في تنزانيا) الد

سلمة في - سيد عـبداجمليد بكر (األقـليات ا
أفريقيا ) نت

{ كاتب وباحث سياسي عراقي مغترب
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فـي الــتـــاسع من تـــشـــرين الـــثـــاني عــام
1959انـتخى عدد من الصـحفي الرواد
لــتــاسـيـس مـؤســســة اعالمــيـة رســمــيـة
اطــلـــقــوا عــلـــيــهــا اسم وكـــالــة االنــبــاء
ـؤسـسة الـعـراقـيـة " واع " وكـانت هـذه ا
الـثـانـيـة في الـدول الـعـربـيـة بـعـد وكـالـة
انــــبـــاء الـــشــــرق االوسط " أ ش أ " وفي
ضــوء ذلك صـدر  قـانـون بـرقم 158 عـام

1959 العــــطــــاء الـــشــــرعــــيـــة  ل " واع "
ـــمــارســـة عــمـــلــهـــا في نـــشــر االخـــبــار
والـتــقـاريـر وعـ لـهـا الـصـحـفي الـقـديـر
احـمد قـطان كـأول مديـر عام  ..  يـساعده

في العمل 
¡UH « 5OH

عــدد من الـصـحـفـيـ االكــفـاء من بـيـنـهم
مـحسن حسـ وحميـد رشيد واسـماعيل

الـربيعي .. وفي غـرفة تقع في مدخل دار
االذاعـة والـتـلـفزيـون في الـصـاحلـيـة بدأ
الــــعــــمـل في " واع " حتـت اسم مــــكــــتب
االرتـبــاط وفي تـشـرين الـثـاني من نـفس
الـسـنة انـتقل الـعمـل في مبـنى قريب من
االذاعـة باصـدار النـشرة االخـباريـة التي
تـعـتمـد علـيهـا االذاعة في نـشرة االخـبار
واسـتمـر العـمل في الوكالـة بكـادر جديد

كـــفـــوء يــتـــواكب مـع  حــركـــة االعالم في
ـهنـية الـعـالم في مـجال نـشـر االخبـار و
وايـثار وحـققت الـوكالة شـهرة كـبيرة في
مــجـال الـسـبـق الـصـحـفي وخــاصـة بـعـد
انـتشـار مكاتـبها اخلـارجية الى كـثير من
دول الـــعـــالم يـــديـــرهـــا عـــدد كــبـــيـــر من
ـتــمـرسـ في ـراســلـ ا الــصـحـفــيـ ا
العمل الصحفي لغاية عام †2003حينما
ر دني االمـريكي بول برا اقـدم احلاكم ا
عـــلى حــلــهـــا وتــســريـح كــوادرهــا ورغم
فــــداحــــة وظـــلـم هــــذا الـــقــــرار اجلــــائـــر
الكات التي واالسـتغناء عن مهنية هذه ا
بـاتت مـهمـشة عـاطلـة عن العـمل فقـد بذل
نـقـيب الـصـحـفـيـ  الـعـراقـيـ الـشـهـيـد
شـهاب الـتمـيمي جـهودا كـبيـرة العادتهم
لــوظــائــفــهم الــسـابــقــة وقــد اســتـجــابت
الـسـلـطـات احملـلـيـة لـهـذه الـنـداءات  و
اعـادتهم لـوزارة الثقـافة باعـمال هامـشية
ــســـتـــوى الــعـــمل الـــذي كــان التـــرتـــقي 
ــارســـونه ســابــقــا .ومـــازال مــســلــسل
الكات االعالمـية مسـتمرا رغم تـهمـيش ا
مـضي ثـمـانـيـة عشـر عـامـا عـلى االحتالل
االمــريـكي لــلـعــراق يـوم دخــلت قـطــعـاته

نـدوب السـامي عفـوا احلاكم يـتقـدمهـا ا
ر الذي اصدر ـدني االمريكي بول برا ا
الكات االعالمية ا بتسـريح ا فـرمانًا ظـا
ـبدعة وتـركها عرضـة للفـاقة واحلرمان ا
ــهـنـي االبـداعي ــارســة عــمـلــهــا ا من 
وقــلـــنــا رغم مــرور بــحـــدود عــقــدين من

اضي. الزمن ا
WO ö « W U

ـالكـات مــهـمــشـة تــنـظـر  مــازالت هـذه ا
ـتخـبـطة لـلـسـاحة االعالمـيـة الـعراقـيـة ا
نــظـرة ذهـول وتــعـجب حــيث بـاتت هـذه
ـنصـف ـتخـبطـة حديث كل ا الـساحـة ا
في الـعـالم  وان هـذا االستـهـداف عمـلـية
قاصد الفراغ هذا مـخطط لها ومعروفة ا
هـنية الـبلـد من موجوداته من الـكوادر ا
الـنــظـيـفـة والـعـفـيـفه .. واحالل عـنـاصـر
غـير نـظيـفة مـحلـها اثـبتت االيـام فشـلها
في ادارة دفـة الـسـفـيـنـة الـتي تـتـقـاذفـها
االمـواج.. فـتـهـنئـة خـالـصـة لـكل مالكات
وكـالـة االنبـاء الـعراقـيـة بذكـرى تـاسيس
واع وحتـيـة لـكل الـصـامـدين الـصـابـرين
عــلى هــذا االجــحــاف الــذي حلق بــهم ..

وصبرا ان غد لناظره قريب
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ويـعــود الـيــوم   ويــامل بـايــقـاف
الـكهـرباء وسط  بـغـداد  ويـبحث
الــقـاسم عن الـنــتـيـجـة االولى في
الـبــطــولـتــ  عــنــدمـا يــســتــقـبل
مـتـصـدر  اجملـــــــمــوعـة الـثـانـيـة
لــلـــدرجــة األولى الـــبــيـــشــمـــركــة
ضيف . الساعي لزيادة متاعب ا

U UMB «Ë ¡«—Ëe «

ويـــســـتــــقـــبل صــــاحب االلـــقـــاب
الــــزوراء الـــــصــــنـــــاعــــات  وسط
طـــمـــوحـــات حتـــقـــيق اخلـــطـــوة

باريات الكاس كن  التكهـن  ال
  وســـيــقــوم مـــصــافي الـــبــصــرة
بـتـقد مـبـاراة تـكتـيـكيـة اليـقاف
ـر بـحـالـة قـوة الـصـنـاعـة الـذي 
مــتـقــدمــة والــبــاحث عن الــعـودة
ــــهـــمـــة الــــتي يـــامل بــــفـــوائـــد ا

البصري   كسبها .
  ÍœU d «Ë  qO —« 

ويــريـد اربـيل الـتـمـسك بـفـرصـته
حتت انـظـار جـمـهـوره في تـقـد
نــفــسه بـــتــركــيــز  عـــلى حــســاب
ـتــعـثــر كـثــيـرا في اال الـرمــادي ا
ولى  لـــكـن االمـــور تـــخـــتـــلف في
الـكــاس  ويــخـطط الــزوار لــلـدفع
باصحاب االرض خارج البطولة.
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ذكور وتستكمل مباريات الدور ا
وذلك بـاقــامـة خــمس مـواجــهـات
يــوم غـد اخلـمـيس   وفـيـهـا يـقـام
ديــربي الــفــرات االوسط عــنــدمــا
يـضـيف كـربالء جـيـرانه  الـنـجف
في مـباراة مـنتـظـرة جلمـهورهـما
بـلـهـفـة كـبيـرة جـريـا عـلى الـعادة
عــنـدمـا  يـتــجـدد الـلــقـاءبـيــنـهـمـا
الــيــوم وكل مــنـهــمــا سـيــقــدم مـا
بــــوســـعه  خلــــطف الـــنــــتـــيـــجـــة
ويــلـــتــقي صـــلــيـخ واجلــنـــســيــة
وتظـهر فـرصة  الـبقـاء للـفائز في
مـــبـــاراة مـــتـــكـــافـــئـــة  ويـــظـــهـــر
الكهـرباء مرشح   لـصعق  ضيفه
ــتـــلك تــاريــخــا الـــدجــيل الــذي 
كـرويـا اكـبـر من مـضـيـفه  عـنـدما
ـــظــالــيم كــان يـــلــعب في دوري ا
مطـلع الثمـانينات  قـبل ان يغيب

مبـاراته حـيث االرض واجلمـهور
ويـظـهـر  مـرشح  قـوي  لـتـحـقـيق
الفوز على  سامراء  الباحث  عن
طلوبة في النتيجة  االيـجابية  ا

وسم احلالي. ا
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ــثـنى ويــعـول  جــمــهــور فــريق ا
عــلـى  الـــتــشـــكـــيل فـي  حتــقـــيق
ـثــمـر  االول لـفـريـقـهم الـظـهـور ا
ودعــمه  بــاالنــتــصـار عــلى  نــفط
اجلــنـــوب  لــتـــاكــيـــد بــقـــائه  في
مـنافـسات  البـطولـة التي يـسعى
الـضــيــوف االطـاحــة  بـاصــحـاب
الــــدار  وافــــســــاد مــــغـــامــــرتــــهم
ـقـبل  ويـظـهـر لالنـتـقـال لـلــدور ا
مؤهل لـذلك.ويتـطلـع نوروز الذي
ــر بـوضع مــقــبـول فـي الـفــتـرة
احلـالـيـة  عـبـر الـظـهـور  االفـضل
في مــــنــــافـــســــات  الـــيــــوم امـــام
جـمهـوره الكـبـير   عـند اسـتقـبال
ضـيـفه الـنـفط االخـر الـذي  تـغـير
فنيـا  بوضوح   وسـيدخل ميدان
 الـلـعب بـشعـار البـديل عن الـفوز
ــنـافـسـات لـكن لـالسـتـمـرار في  ا

مهمته صعبة.
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وسـيـقـوم فـر يق  سـوق الـشـيوخ
ـلـعب االمـانة بـسـفـرة   خـطـرة   
ـــــواجــــــهـــــة اصـــــحـــــاب االرض
والـــعــــمل مــــا بــــوســـعـه خلـــطف
شاركة النـتيجـة خلدمة اهـداف ا
في لـــقــــاء  تـــظـــهـــر االرجـــحـــيـــة
لـــلــمـــضـــيف  بـــســـبب الـــفــوارق
الـــفـــنــيـــة البـل في كل شيء لـــكن
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يـــقــوم فـــريـق  الـــقـــوة  اجلـــويــة
بحملة الدفاع عن لقبه في بطولة
 كــــاس الــــعــــراق  في اخلــــطــــوة
األولـى  ضــمن الـــدور ٣٢   الــذي
تـــشــــهـــد  مــــواجـــهــــاته  خـــروج
لـعبه ـغلـوب عنـدمـا يسـتقـبل  ا
نــفط مــيــســان  في مــهــمــة  غــيـر
سـهله وسـيكـون مـطالـبا بـتنـظيم
صـفــوفه بـغـيـاب عـدد من جنـومه
ـنــتـخب الــوطـني ــلـتــحـقـ بــا ا
والن الـلــقـاء يــاتي بــعـد خــسـارة
الـغر  وفـقدان الـصدارة واقـالة
ــدرب احـمــد خـضــيــر  ويـظــهـر ا
الـلقـاء فرصـة لـزج البـدالء   فيـما
يـــــبـــــحـث  اهل الـــــعـــــمـــــارة  عن
النـتيجـة    لقهـر جمهـور اجلوية
الـكـبـيـر ولـغـرض  االسـتـمرار في
منافـسات البـطولة  عـبر  حتقيق

فرصة الفوز.
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ـفـاجاة في ويـنـتظـر ان حتـصل ا
مـلـعب الـصـنـاعـة  الـذي  يـضـيف
نـتشي بـالصدارة لقـاء الشـرطة ا
واجهـة  الصوفـية من الرمادي
احـد فرق الـدرجـة الثـانـية والزال
األخــــضـــر يـــعــــاني من اخلـــروج
ـــســتــمــر من الـــبــطــولــة  وسط ا
مــخــاوف االنــصــار ان يــفــعــلــهــا
ـسـتـعـدين ـرة ا الـضـيـوف هـذه ا
لالطاحـة  باحـد اطراف  الـصراع
عـلى لقب الـكـاس والظـهور حتت
اضــــــواء اعـالم الــــــعــــــاصــــــمــــــة
ويسـعى ديـالى استـغالل  ظروف
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ـيداليـات الذهبـية في البـطولة الـعربية نـتخب الوطـني السابق سـلوان فرنـسيس الفـائزين با كرم جنم ا
للسباحة التي جرت مؤخرا في مدينة ابو ظبي االماراتية.

يـداليـة الفـضيـة في منـافسة 50 م وتـضمن احلـفل تكـر السـباح حـس صاحـب الذي حصل عـلى ا
ـنـافـسة 100م والـسـبـاح بكـر سالم ـيـدالـية الـفـضـيـة  والـسـبـاح محـمـد عـصـام الـذي حـصل عـلى ا

نافسة 400م. يدالية البرونزية  حلصوله على ا
يذكر ان جميع الالعب الفائزين كسرو االرقام القياسية العراقية.
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اكـــد وزيــر الـــشــبــاب والـــريــاضــة
عـدنـان درجـال دعـمه الـكـامل لـكل
نشطات خطوة حتد من خطورة ا
وتــــســــهـم في تــــوعــــيــــة جــــمــــيع
االحتادات الرياضيـة والرياضي
ـــخـــتـــلف االلـــعـــاب وحتـــصـــ
الـريـاضي وتعـريـفه بـخطـر تـناول
الــعــقــاقــيــر احملــظــورة والـتـي قـد
ـشــاركـات او تــنـهي تـبــعـده عـن ا
مـســيــرته بــشــكل كـامـل جـاء ذلك
خالل تـــســــلم الــــوزيـــر الـالئـــحـــة

نـشـطات من ـكافـحـة ا الـعـراقيـة 
قــــبـل مــــديــــر عــــام دائــــرة الــــطب
الرياضي والعالج الطبيعي حيدر

رحيم .
وذكـر بـيـان لـلـوزارة   ان الالئـحـة
ـنــشــطـات ـكــافــحــة ا الـعــراقــيــة 
اعـتمـدت في كتـابتـها عـلى نسـخة
الـالئـحــة الــدولــيـة 2021-2020
ـتــبـعــة في احلـد من ـعــايـيــر ا وا
نـشـطـات وهي الـطـبـعـة الـثـالـثة ا
الــــتـي تـــصــــدر مـن دائـــرة الــــطب

الرياضي.

واضاف الـبيـان انه  طرح الـية
تــمــثـــيل الــعـــراق في االتــفـــاقــيــة
ـنشطات والتي ـكافحة ا الدولية 
اخـتــتم مـؤتـمــرهـا في الـعــاصـمـة
الـــفـــرنـــســــيـــة بـــاريس مـــؤخـــراً
ـثال عن بــحـضـور حـيــدر رحـيم 
ـؤتمـر الـثامن لـلدول الـعراق في ا
االطـراف والــذي اقـامــته مـنــظـمـة
ؤتمر اليونـسكو" الفتـاً الى ان" ا
تــنـــاول تـــعــديـل بــعـض الــبـــنــود
ـالـيـة ومنـاقـشة ـوازنة ا واقـرار ا
مــخـتــلف الـقــضـايــا الــتي تـخص

ــنــشــطــات وكــان لــلــعــراق دوره ا
الفاعل في جمـيع الطروحات وقد
ــمــلــكــة الــعــربــيــة  انــتــخــاب ا
الـــســعـــوديــة كـــمــمـــثل عن الــدول

العربية في الدورة.
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ومن جــــهـــة اخـــرى أجـــرى نـــادي
أربيل  انتخابات الهيئة اإلدارية
ركز الـثقافي بـجامعة صالح في ا
الــــديـن في عـــــاصـــــمـــــة إقـــــلـــــيم

كوردستان.
وأســفـرت انـتـخـابـات الـنـادي عن

احتـــاد الـــلــعـــبـــة  هـــاشم مـــحـــمــد
ـدربــ  عـبــد الـرضــا مـحــيـبس وا
واحـمـد حـازم ومـحـمـد فـائق وعـمر

فيـصل  والـسبـاح حـسن صاحب
ومحمد عصام وبكر سالم.
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ـسـؤولــيـة ويــعـمل بــاخالص ونـزاهـة عـنــدمـا جتـد شــخص  في مـوقـع ا
وشعاره فعال حب الوطن وليس قوال وشعارات زائفة فبالتاكيد  ترفع له
الـقـبـعـة احــتـرامـا واجالال لـشـخــصه الـكـر وهـذا الـكـالم يـنـطـبق عـلى
الفـريق احلقوقي مهدي الفكيكي مسـتشار وزير الداخلية ورئيس أحتاد
ناسب . كان ا نـاسب في ا الشـرطة الرياضي الـذي  فعال هو الرجل ا
ا كان هدفه وشعاره نصب للجاه والسرقة وا السيد الفريق لم يتخذ ا
خدمـة رياضـة الـشرطـة بكل وفـاء واخالص  وصـدق وامانـة . يسـتشـير
زمالءه الذين يـعملون معه في كل قرار يتم اتخـاذه ويستمع للجميع بكل

شفافية حتى يكون القرار سليم وصحيح.
ومنـذ ان استـلم مسـؤوليـة رئيس احتـاد الشـرطة الـرياضي عـمل جاهدا
لتـطوير الرياضـة في وزارة الداخلية واشـرف بنفسه على كل الـفعاليات
والـنـشـاطـات الـرياضـيـة ويـتـابع كل صـغـيـرة وكـبـيـرة بـحـرص وتفـاني .
اسس صــحــيــفـة نــاطــقــة بــأسم احتـاد الــشــرطــة الــريـاضـي تـتــابع كل
النـشاطـات الريـاضيـة في وزارة الـداخلـية  وايـضا أسس مـجلـة سنـوية
يـز  بـاالضافـة الى طـبع كـتـاب يتـحـدث عن جنوم فيـهـا كادر اعالمـي 
ـمـيـزة وخـصـصت ـخـتـلف االلــعـاب وسـيـرتـهم الـريـاضــيـة ا الـشـرطـة 
صـفــحــة لـكـل ريـاضي مــتــالق وابــرز اجنـازاتـه مع نـادي الــشــرطـة و
ـــطــبـــوع اجلــمـــيل لـــكل ريــاضـي ذكــر اســـمه واذا كــان ارســال هـــذا ا
الريـاضي متوفي ارسل الكتاب الى عائلـته ليبقى ذكرى عطرة وهو جزء
 من الوفـاء ورد الدين لـهم ولعـوائلـهم  لتـحقـيقـهم البـطوالت واالجنازات
خالل مسـيرتـهم الريـاضيـة . ولم يكـتفي بـهذا  الـفريق مـهدي فـوجد ان
احتاد الـشرطـة ليس له مـقـر أو بنـاية حتـتضن  ريـاضي الشـرطة فـعمل
وافقات جاهـدا على ايجاد ارض لبنـاء مقر يليق باالحتـاد واستحصل ا
الرسـمية بـذلك وخالل مدة زمـنيـة لم تتـجاوز تـسعة اشـهر اكـتمل الـبناء
ذو طــابــقـ يــضم داخــله مــكـاتب  لــلــرئـيس والعــضــاء االحتـاد وقــاعـة
اجـتـماعـات وقاعـة فيـهـا اجهـزة رياضـية وصـالة فـيـها ارشـيف الشـرطة
الـريـاضي . فــعال عـنـدمـا شــاهـدته وجـدته   صـرح ريــاضي نـفـتـخـر به
بلغ جمـيعا  علمـا أن تكلفة الـبناء لم تتجاوز  270 مـليون دينـار وهذا ا
ـؤســسـات يـصــرف لـتــرمـيم غـرفــة مـسـؤول  او في بـعـض الـوزارات وا
لتـصليح سـيارة وزيـر  او عشاء لـوفد حكـومي ولسـان حالهم يـقول مال

عام سائب ماكو رقيب وتناسوا الضمير ومخافة ًالله . 
كنت مـدعوا في افـتتاح مـقر االحتـاد مع شخصـيات ريـاضية وشـرطوية
واعالميـة وبتغطية من قنـوات فضائية وفي بدايـة االحتفال رحب  السيد
تـقاعدين الـذين كانوا الفـريق  باحلضـور ومنهم كـبار ضـباط الشـرطة ا
ـسـتـشار  ان بـاالمس  قـادة وأمـرين لـضبـاط الـيـوم ولم ينـسى الـسـيد ا
يـوجه الـتحـيـة والـشـكر  لـلـدكـتـور عبـد  الـقـادر زينـل الذي وضع الـلـبـنة
عية العميد فهمي القيماقجي واللواء محمد احلقيـقية لرياضة الشرطة 
جنـيب كـابـان وكـانت الـتـفـاتـة رائـعـة من الـفـريق مـهدي الـفـكـيـكي أنه لم
ينـسى دور قادة الـرياضـة الـسابـق الـذين اسهـمـوا في تطـوير ريـاضة

الشرطة حتى وصلت ما عليه االن .
شكـرا للفريق احلقوقي مـهدي الفكيـكي  على جهوده واخالصه وامانته
والشـكـر موصـول العـضاء احتـاد الـشرطـة الـذين لم يدخـروا جـهدا في

كن لرياضة الشرطة  عملهم وتقد كل ما
اتـمـنى  من االحتـادات الـريـاضـيـة الـتي تـصرف
سـنـويـا ماليـ الـدنـانـيـر ولم تـمـتـلك  مـبـنى او
مـقـر لـهم  وتـراهم يـسـتـأجـرون بـيت أو غـرفـة
باسـعار عـاليـة لتـمشـية احتـادهم أن يتـاخذوا
ـوذج رائع مـن احتـاد الــشــرطــة الــريـاضـي 

وصادق لعملهم القادم.
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V∫ وحدة تدريبية للمنتخب الوطني بالدوحة —b

ـبـيـة مـلـزمـة بـتـقـد (الـلـجـنـة االو
ــعــنــوي جلــمــيع ـــادي وا الــدعم ا
الــريـاضــيــ وبــاألخص أصــحـاب
االجناز مـنهم وان احتـاد السـباحة
واحــدا من االحتـادات الـتـي تـسـيـر
عـلى طـريق االجنـاز) داعـيـا الى ان
(تـكـون هـذه الـبــطـولـة هي احملـطـة
االولى لـــطــريق االلـــقــاب الـــقــاريــة
يـة ). من جـهـته ثـمن رئيس والـعـا
احتاد الـسبـاحة  خالـد عبـدالواحد
بية في دعم كبيان دور اللجنة االو
واحــتـضــان الــريــاضـيــ وتــكـر
االبـطـال وأصـحـاب االجنـاز مـنـهم
مــؤكـدا ان (مـا حتــقق في االمـارات
يــدعـــو لـــلــفـــخـــر واالعــتـــزاز كــون
االبطـال عكـسوا صـورة جمـيلة عن
الـعــراق بـعـد مــا كـانت الـتــوقـعـات
العـربيـة تشيـر الى ضآلـة احلظوظ
عطفا على االوضاع العصيبة التي

تمر بها البالد).

جتـدر االشـارة الى ان الـلـقـاء شـهـد
ــــالي لـــلـــجـــنـــة حـــضـــور األمـــ ا
ــبـيــة  أحـمــد صــبـري وعــضـو األو

بية - بعدسة قحطان سليم فريق العراق بالسباحة في رحاب االو
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ال يـا تـاريخ التــسـجل ان فـتـرة اسـتـبــزار الـكـابـ عـدنـان درجـال وزارة
درسة قبل عشر الشـباب والرياضه شهدت اهـماال وعدم اهتمـام.. في ا
ـدرسـة عـلى ان يـتم ايـجـاد بـديل لـهـا ومـن هـنـا بدات سـنـوات  هـدم ا
درسة عـدم وجود مكـان للمدرسـة عمو بابـا الذي اجلميع عـاناة. في ا ا

يـدين له بـالـفـضل في تـطـويـر مواهـبه والـنـجـومـيه الـتي هم فـيـها االن 
رات عدة اليـجاد احلل لكن المـجيب من قريب والمـن بعيد ثم االتصـال 
 تخـصيص ساحة تدريب في مـلعب الشعب الثـاني لكن حدثت معاناة
ومعـاناة مع هذا االمر.. جـاك الذيب وجاك الواوي الكـاب ابراهيم علي
ــدرســة والدة العـبــ كــبـار االن ــدرســة شـهــدت ا ــدربــ في ا احـد ا

وخرجت مهند علي ميمي 
وبشار رسن وعلي فائز واخرين

اولياء امـور الطلبة قالوا املنا كبـير بدرجال فهذا ابن كرة القدم ونتمنى
درسة  منه انهاء معاناة ا

طالب بعـمرالـزهور نـاشدوا وزيـر الشـباب والـرياضـة تخـصيص سـاحة
ـرحـوم عمـو بـابا ان لـكـرة القـدم لـتـكون مـدرسـة لهم? تـرى االيـسـتحق ا
نـعــيـد جـزءا من الــوفـاءمن خالل احــيـاء حـلم من احـالمه ان تـكـون هـذه
ـدرسـة مـدرسـة لالجـيـال حتـمل اسـمه اخلـالـد رغم ان الـوزارة نـظـمت ا
ـرحوم عمو بابـاوهذه بادرة تستحق حفال كـبيرا الفتتـاح متحف وقبر  ا
الـتـقـديـر واالكـبـار اتـمـنى عـلى الـكـابـ عـدنـان درجـال ان يـكـون جـدول
اعمـاله اليوم زيارة مدرسة عمو بابا واالطالع على براعم فلذات اكبادنا

درسة التي يجب ان يكون درجال طرفا فيها.  في هذه ا
واعادة الـفرحـة لـهوالء الـبراعم وان يـجري درجـال وحـدة تدريـببه مـعهم
ــعــالي الــوزيــر ان يــبــادر الى تــوئــمــة مــدرسـة عــمــو بــابــا مع وحــبــذا 
ـيات. هل اسمع ـيات خلـيجـية او معـاينـة ميـدانية مع هـذه االكاد اكاد
اخـبــار سـارة من الـكـابــ درجـال واشـاهـده مع هــؤالء الـبـراعم وانـهـاء
ـدرسة ـدرسة واشـاهـد درجـال في الـزي الريـاضي في هـذه ا معـانـاة ا
عاصر يرتدي ليـكون اول وزير عراقي في التـاريخ ا
ـارس لـعــــــــبـة كـرة الـقـدم مع زيــا ريـاضـيـا و
بـراعم العـراق وليـعيـد فرح هـؤالء واعادة جزء
من الـوفاء للمرحوم عـمو بابا من خالل اعادة
ــدرســة الــتي هــدمت بال اعــمــار وتــاهـــــيـل ا

سبب.
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فـوز أسـمـاء جـديـدة سـتـقود إدارة
أربـيـل وعـددهم تـسـعـة هم  عـبـد
الـله مـجـيـد محـمـد خـوشـناو طه
قــادر ولــيــد عــرب ديــدار حــامـد
مـــوفق يــــونس أحـــمــــد شـــكـــور
صالح الـدين سـيامـنـد والعـنـصر

النسوي آال ديدوان.
وقـــال عــبــد الـــله مــجـــيــد رئــيس
الـــــنــــادي الـــــســـــابق والـــــفـــــائــــز
بـانـتـخـابات الـيـوم لـوكـالـة شـفق
نـــيـــوز إن االنـــتــــخـــابـــات جـــرت

بحضور  240عضو هيئة عامة.

وأضــاف مــجـيــد أن ثالثــة فـقط
تـمـكــنـوا من الـفــوز في اجلـولـة
األولى وهم عــبـد الــله مــجــيـد
وصالح الـدين سيـامـند وأحـمد
شـكــور.وتـابع  لم يـتم حـصـول
ــــرشـــحــــ الـــبــــاقــــ عـــلى ا
األصـــــــــــوات الــــكـــافـــيـــة إال
بـــــــــــعــد إجــراء اجلــولـــــــــة
الـثـانـيـة الـتي انـتـــهت بـوقت
مـــتـــــــــــــأخـــر من مـــســـــــــاء
الـــــيــــوم لـــــيـــــتم حـــــســـــــــم

األصوات.

عدنان درجال

حـــــــمــــــد  تــــــوجـــــــيه
التشكيل اللعب بحذر
 الن الـــــصـــــنـــــاعـــــات
تــخــــــطط  لـعــرقـــــــلـة
حتلـيق الــــــــنوارس الن
الـــفــــــــــوز  ســـيــــــــــكـــون
جنـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة  فـي

ســــــــجله.

ـــــطـــــلـــــوبـــــة ا
ـــــــواصـــــــلــــــة
الـــــصـــــراع  من
اجل احلـــصـــول
عــــلى لــــقـب اخـــر
بـعـد سلـسـلـة نـتائج
طـــيــبـــة فـي الــدوري
تــؤهــلـه لــلــمــرور
دون مــشـاكل
لـــــكن عـــــلى
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ــبــيــة بــارك رئــيس الـــلــجــنـــة األو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  رعـد حـمودي
إنـتــخـاب رئــيس االحتـاد الــعـراقي
ركزي للمبارزة السيد زياد حسن ا
عضواً في االحتاد اآلسيوي للعبة.
بـاركة في ضوء مـصادقة وجاءت ا
االحتادين الـدولي والقـاري اليوم
ــؤتـمــر االنــتــخـابي عــلى نــتــائج ا
للجمـعية العـامة لالحتاد اآلسيوي

للمبارزة.
وإعــتـــبـــر حــمـــودي نـــيل الـــعــراق
ـبارزة عـضـويـة االحتاد الـقـاري بـا
جنـاحـاً إداريـاً مـطـلوبـاً لـتـسـخـيره

في صالح اللعبة عراقياً وعربياً.
وكــــان رئــــيس االحتــــاد الـــعــــراقي
للـمبـارزة السـيد زيـاد حسن جاسم
قـــد فــاز بـــأعــلى عـــدد من أصــوات
اجلمعـية العامـة لالحتاد اآلسيوي
ـؤتـمـر االنـتـخـابي الـذي أقـيم في ا

في العاصـمة األوزبكيـة طشقند في
الـــتــاسـع من شــهـــر تـــشــرين األول

اضي. ا
ومن جهـة اخرى إسـتقـبل  حمودي
ـنــتـخب الـوطـني لــلـسـبـاحـة وفـد ا
احلـاصل عـلى سـتـة أوسمـة مـلـونة
في بــطـولـة الــعـرب بـالــلـعــبـة الـتي
أخــــتـــتـــمت مــــؤخـــراً في االمـــارات

تحدة. العربية ا
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وكـرّم حـمـودي األبـطـال الـسـبـاح
ـــتــوّجــ بـــاألوســمــة ـــدربــ ا وا
ــلـــونــة كــمــا أثــنى عــلى اجلــهــد ا
الكــات الــفـنــيـة ـبــذول من قــبل ا ا
واالداريـة الحتاد الـسبـاحـة السيـما
وانهـا مالكات وطـنية مـحلـية بذلت
ما بـوسعـها لـتحـقيق ألـقاب وأرقام
قــيـاســيـة جــديــدة تـضــاف خلـزائن
الـريـاضة الـعـراقيـة عـمومـاً وإحتاد
. وأكد حمودي ان اللعـبة خصوصـاً
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ــنــتـخب غــادر مـطــار بــغــداد الــدولي ظــهـر يــوم األحــد ا
العـراقي لـكـمال األجـسـام بـ(أكبـر وفـد ريـاضي) متـوجـها
إلى العاصمة اللـبنانية بيروت للـمشاركة في بطولة آسيا

قررة هناك. ا
وقال رئيس احتاد كمال األجسام العراقي فائز حسن في
ـنتـخب الـعـراقي تألف من  80العباً تـصـريح صحـفي إن ا
ـقررة في لبنـان للمدة سيـمثلون الـعراق في بطولـة آسيا ا
من احلـادي عــشـر ولـغـايــة الـرابع عـشـر من شــهـر تـشـرين

الثاني اجلاري.
وأضــاف حـسـن أن االقالع  مـبــاشــرة من مــطـار بــغـداد
الــدولـي إلى مــطــار رفــيق احلــريــري الــدولي في بــيــروت
نتـخب في بطـولة قارة آسـيا حـامل ـشاركـة ا اسـتعدادا 
مــعــهم آمـال  40مـلــيــون مــواطن عــراقي ألجل إســعـادهم

والعودة بنتائج مفرحة.
وأشـار إلى أن الالعب الـعراقي يـتـمتع بـسمـعـة جيـدة جداً
ــتــلـكـه من تـاريـخ حـافل ـا  بـ بــلــدان آسـيــا والــعــالم 
بـاالجنازات" مـوضـحاً أن "الالعـب اسـتـعدوا بـشكل جـيد
في مـعسـكرات تدريـبيـة داخلـية تاهـباً لـلبطـولة اآلسـيوية

راكز األولى قارياً. ؤمل أن يحققوا فيها ا W∫ جانب من بطولة دولية لبناء االجسامالتي من ا uD

ÊU e « ≠œ«bG

نتخبُ الـوطنيّ لكرةِ القدم باشرَ ا
أولى وحـــداته الـــتــدريـــبــيّـــة الــتي
احــتـضــنـهــا مـلــعب حـمــد الـكــبـيـر
اخلــــاص بـــالــــنـــادي الـــعــــربي في
ـواجهةِ مـنتخب الدوحة حتـضيراً 
سـوريــا وذلك ضـمـن الـتــصـفــيـات
ـونديـال قـطر 2022 التي ـؤهلـة  ا
سـتـقـامُ فـي مـلـعب الـغــرافـة مـسـاء
ـقـبل في تـمـامِ الـسـاعة اخلـمـيس ا

الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.
ــسـاعــد لـلـمــنـتـخب ـدربُ ا وقـالَ ا
الـــــوطـــــني رحـــــيـم حـــــمـــــيــــد: إن
االسـتـعدادات بـدأت مـنـذ يوم أمس
من خالل الـتـدرب في قاعـةِ احلـديد
مـن أجل إعــادةِ الــنـشــاط والــوضع
الـــبــــدنـي خــــصـــوصــــاً أن أغــــلب
الالعــبـــ قــد خــاضــوا مــبــاريــاتَ
الـدوريّ مع أنــديـتـهم ومع وصـول
بعض احملـترفـ بلغ عـدد الالعب
في تـــدريــبـــات الـــيــوم 23 العـــبــاً
ونـتـأمل انـضـمـامَ الـبـقـيـة لـيـكـتـمل
: وفيما يتعلقُ العدد الكلي.وأضافَ
بتدريبات اليوم فقد حرصَ اجلهازُ
الـفني عـلى التـركـيز عـلى اجلوانب
الــتـكــتـيـكــيـة وكــيـفــيـة االســتـعـداد
ـنــافس من ـبــاراة ســوريــا كــون ا

همـة والقوية حتى إن نتخـبات ا ا
خسـر مباراته األخـيرة أمام لـبنان
لذلك علينا احترامُ الفريق السوري
ــكن من أجل وتـــقــد أفــضل مــا 

العودة للمنافسة.
WO —b  …b Ë

وعبّر رئيسُ الوفد يونس محمود
عن ارتياحه مع أول وحدة تدريبية
لـلـمــنـتـخـب الـوطـني مــشـيـراً الى:
انـها كـانت إيجـابـيةً جـداً بالـنسـبة
الك الـتــدريــبي حـيث لـالعـبــ وا
طـغى عــلـيــهـا احلـمــاسُ مع وجـود
ــبـيّ الــذين ــنـــتـــخب األو العـــبي ا
أضــافــوا نــكــهــةً خــاصــةً زادت من
.مضـيفاً: ان نـافسـة ب الـالعبـ ا
االنـضــبـاط في أعــلى مــسـتــويـاته
ونــأمل أن يــنــعــكس هــذا احلــرص
قـبلت واجهـت ا والتفـاني في ا
أمـــــــــام ســـــــــوريـــــــــا وكـــــــــوريـــــــــا
اجلنوبية.وعلى صعيدٍ متصلٍ فقد
شـهـدَ الــيـوم اجـتــمـاعـات مــتـفـرقـة
مــغــلـــقــة مــا بـــ اجلــهـــاز الــفــني
ـديـر اإلداري ومــشـرف الـفــريق وا
تعلقةِ و خاللها مناقشةُ األمور ا
بـوضـع الـفــريقِ بــغــيـة وضــعه في
ــســار الــصـــحــيح لــلـــمــبــاراتــ ا

. قبلت ا

ÍdDI « b K  wz«e'« ◊dA « l œ bF  w u U J « »Ò—b  e b U dO  ∫W uK d
{ لـنـدن- وكـاالت - سـيـتـولى تـشافي
جنـم خط الــوسط اإلســبــاني ســابــقــاً
تــدريب بـرشـلــونـة بـعــدمـا وافق نـادي
الـــســـد الـــقـــطــري عـــلـى الــســـمـــاح له
بـالـذهـاب إلى الـعـمالق اإلسـباني.وفي
وقـت سـابق قـال الـنــادي الـقـطـري إنه

لن يـسـمـح لتـشـافي الـبـالـغ من الـعـمر
واحـدا وأربـعـ عـاما بـالـرحـيل.وكان
تــشـافي الــذي لـعب لــبـرشــلـونـة 779
مـباراة وفـاز معه بـ 25 لـقبـا قد صرح
بـأنه يـحـلم بـالـعـودة إلى بـلـده كـمدرب
لـبـرشـلـونـة مـتمـنـيـا أن يـحـدث اتـفاق

حــول هـذا األمـر. وقـال نـادي الـسـد إن
بــرشـلـونـة دفع الـشـرط اجلـزائي الـذي
يــسـمح بــإنـهــاء عـقــد تـشــافي.وانـضم
تـــشــافي - الــذي حــصـل مع مــنــتــخب
إســـبــانــيـــا عــلى كـــأس الــعــالم 2010
وبـطـولـتي أ أوروبا  2008و2012-

إلـى نـادي الـسـد بــدايـة كالعب قـبل أن
يــتـولى الــعـمل فـيـه كـمـدرب في 2019
ـدرب اإلســبـاني بــعــد اعـتــزاله.وقــاد ا
ـوسم الــسـد لـنـيل دوري جنـوم قـطـر ا
ـــاضي ولـم يــخـــســـر الــفـــريق حتت ا

قيادته في  36مباراة في الدوري.
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Z∫ مشاهد من تضييف برنامج (كالم الناس) لهيثم يوسف U½dÐ

‚Ë—U  XLBŽ

w½«œu « ŸUOý bL×

 wKOJF « rþU  œUNł

ÍdLA « rÝUÐ

الصـحـفي العـراقي نـعته االوسـاط الـصحـفـية وزمالئه
اضي ـوت االثن ا في مـحافظة واسط بـعد ان غيبه ا
في لبـنان  عـقب خضوعه لـعمـلية قـلب كبـرى واصابته

بجلطة دماغية سائل الرحمة لروحه.
e¹eF « b³Ž bL×

اخملـرج الـســوري مـشـغــول بـتـصــويـر مـسـلــسل إيـكـو
سـيـنـاريو ضـمن إطـار اجـتـمـاعي تـشـويـقي بـولـيـسـي 

سيف رضا حامد ويتألف من ثماني حلقات.
ÕUHK  ÍbŽ

 WOÝb  wðUM¹“

اخملــرج الـســوري اعــاد تــقــد مــســرحــيــة (إبــراهــيم
وصـفـيـة) عن نص األديب ولـيـد إخالصي في مـحـاولة

لتجديد هذه احلكاية األقرب لروميو وجولييت.

l²L² ð wÝ«d «

fLA « WFýQÐ
الـراحل بــكـورونــا أثـنــاء تـصــويـر
مـــشــاهــده فـي مــســلـــسل (إال أنــا)

حدوتة (حكايتي مع الزمان).
وقــبل وفـاته بـأيــام قـال خـلـيل في
تـــصـــريح (أنـــا تـــعـــبـــان وعـــنــدي
ـــســتـــشـــفي كــورونـــا كـــنت فـي ا
وخــرجت من كــام يــوم بس تــعـبت
تاني جدا ورايح حاال للمستشفى
عـــشــان األعــراض بــتـــزيــد عــلــيــا
وحاسس بتعب ومش قادر أتكلم).
وكانت آخر أعمال خليل مشاركته
في مــسـلــسل إال أنــا حــكـايــتي مع
: ميرفت الزمان إلى جوار الفنان
أمـــ أشـــرف زكي أحـــمـــد والي
عــصـام الــسـقــا يــاسـمــ رحـمي
وحازم إيـهاب تـأليف أمـ جمال
وإخراج أحمد حـسن. تخرج خليل
من مـعـهـد السـيـنـمـا عام 1965 ثم
سرح اجليب وشارك في التحق 
مسـرحيات عـدة أبرزها: حب حتت
احلـراسـة خـادم سـيـدين ويـاس

وبهية).

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صر هن التـمثيلـية  أعلن نقـيب ا
أشــرف زكي امس الــثالثــاء وفـاة
ـمـثل أحـمـد خــلـيل إثـر إصـابـته ا
بــفـايـروس كـورونـا عن عـمـر نـاهـز
 80عـــامًــا  بــعـــد تــدهـــور حــالــته
الـصـحـيـة مــسـاء االثـنـ ودخـوله
ــسـتــشـفـيــات واصـيب إلى أحـد ا

ÊU e « ≠ wÐœ

خالل تــواجــــــــــدهــا في دبي مع خـطــيـبـهــا مـجـد
مــــثلـة اللبنانية نادين الراسي صورة دعبول نشرت ا
ــايـوه عـلى وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي. بـدت لـهـا بـا
مـسـتـمـــــــتـعـة بـأشـــــــعة الـشــــمس وبـاالقـامـة على

البحر.
وكـــانت الـــراسي نـــشـــرت صـــورة وهي تـــرتــدي
فـستـانا قـصيـرا وجتلس عـلى الطـاولة بـطريـقة
مـلفـتـة ما دفع بـالـعديـد من مـتابـعـيهـا الـتأكـيد

على جرأتها التي دائماً ما تبهرهم بها.
مثلة  نادين نسيب ورشحت الراسي مؤخراً ا
جنــيم في إحـــدى إطاللـــتـــهـــا اإلذاعـــــــــــيــة
لـتــجــسـيــد دورهــا في قـصــة حــيـاتــهــا والـتي
ســـتـــحـــولــــهـــا إلى مــــســـلـــسل مــــؤكـــدة أنـــهـــا
ســتـكــــــــــشف عـن االمـور الـتي قــد يـتـعـلـم مـنـهـا
اآلخرون وأنها لن تقبل بعرضها إال بعد وفاتها.

ـزيد من الـعـاطفـة مـؤخرًا طـاقتك ا كـنت تـشعـر  ر
ستكون ملهمة.

qL(«

ـرجح أن تـدخـل في أزمـات من الـصــعب حـلـهـا من ا
اآلن.رقم احلظ.2

Ê«eO*«

قـد تـواجه معـارضة من األشـخاص الـذين كنت تـعول
عليهم  ال تتفاجأ.

—u¦ «

قـد يكـون من الصـعب الـتعـامل مع البـعض وتكـتشف
أنهم عنيدون مثلك .

»dIF «

من احملـتمل أن تـشعـر بالـقوة وقـد تشـعر بـزيادة في
الثقة بالنفس.

¡«“u'«

شاعرك اليوم رقم ال تتوقع أن يـنتبه اآلخرون كثيرًا 
احلظ .5

”uI «

إذا كـنت تـعــرف حـقـيـقـة األشـيـاء الـتي حتـدث خـارج
ك فستشعر بالفزع. عا

ÊUÞd «

اذا ال أنت اآلن بحاجـة إلى بعض الهدوء والـسكينة 
تخطط لعطلة?.

Íb'«

لـــيــست فــكــرة جــيـــدة أن حتــاول وضع اآلخــرين في
صورة محددة.

bÝô«

ســيـكــون جلـو الــعـنف تــأثـيــر عـلــيك الــيـوم ســتـكـون
منزعجًا إلى حد ما.

Ë«b «

ـدهـشـة التـي ال يعـرفـها عـلـومات ا تـفـكـر في بعـض ا
عامة الناس بالضرورة.

¡«—cF «

ــرجح أن تــظـهــر بـعض االخــتالفــات في الـرأي من ا
بشأن حياتك العاطفية.

 u(«
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
افــقــيــا واقـرأ ضــمـن مــربــعـات

طلوبة:  الدوائر الكلمة ا
(عالم موسوعي مسلم وطبيب
:( عيون 9 حروف من مقطع

1- اوشك
 2- عرف عن النبي أيوب عليه

السالم
3- رقاب

4- متعهد البناء
5- الوحي للذات
6- التساهل
7- بغيضة
8- أصنام

9- ماء الع 

التـدريـسي في كـليـة احلـقـوق بجـامـعة تـكـريت يـشارك
ـقـبل في الـنـدوة االفـتـراضـيــة الـتي تـقـيـمـهـا الـسـبت ا
ـرصـد مـؤسـسـة مـنـارة لـلـتـنـمـيـة والـتـعـلـيم وجـمـعـيـة ا
حلـقــوق االنــسـان بــعــنـوان (الــعـنـف االسـري اســبـابه

وعالجه في منظور الشريعة والقانون).

ي الـعــراقي صــدر له كــتـاب بــعـنــوان (ذاكـرة االكــاد
ـعـاصـرة) يـقع في 330 صـفـحـة من الـقـطع الـعـراق ا

الكبير ويضم سلسلة مقاالت اعالمية.

ــاني  الــعــراقي ضــيــفـه امس الــثالثــاء مــجــلس الــبــر
الــعالمـة عــبـدالــرزاق مـحي الــدين  في مـحــاضـرة عن

(االنتخابات واالزمة السياسية احلالية). 

اخملـرج االردني عرضت مـسرحـيـته (صنـاديق) ضمن
ـسرحي 28 (دورة الـفـنان عـروض مـهرجـان األردن ا
ـركز ـسـرح الـرئـيـسي بـا جـمـيل عـواد) عـلى خـشـبـة ا

لكي بعمان. الثقافي ا
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تــتـــواصل األعــمـــال الــهـــنــدســـيــة
واإلنـشـائـيـة في شـارع
ـــــتــــــنــــــبي و الــــــتي ا
تتـضمن إزالـة التـشوه
الــبــصــري مـع جتــديـد
جـــمــــيـع الـــبــــنــــايـــات
واألرضــيــة وتــوحــيــد
واجـــــــهـــــــات احملـــــــال
والــلــوحـات اإلعالنــيـة
والبـسطـات باإلضـافة
الى حتـويـل الـكـهـربـاء
حتت االرض وجتهـيز
الـــــشـــــارع بـــــاإلنـــــارة
ـساس احلـديثـة دون ا
ـعـمـاري بــتـصـمـيــمه ا
وخـــــــصـــــــوصــــــيـــــــته
الــتـاريــخــيـة بــتــمـويل
ودعـم مـن الــــــــــبــــــــــنك
ـــــركـــــزي الــــعـــــراقي ا

الــعــراقــيـــة في تــأهــيـل وتــطــويــر
ـتـنـبي والـرشـيـد داعـية شـارعي ا
ــعــنــيــة كــافــة الى دعم اجلــهــات ا
النهضة العمرانية للعاصمة بغداد
وإعـــادة بــــريــــقـــهــــا وجــــمـــالــــهـــا
الــيـــهــا.وقـــالت فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الزمـان) امس ان (تطـوير وتـأهيل
ــتـنــبي والــرشــيــد أعـاد شــارعي ا
الــفـرحــة الى نـفــوس الــبـغــداديـ
الـــذين مـن حـــقــهـم أن يــفـــتـــخــروا
ــا حتـمـله من تـراث ــديـنـتـهم و
فـكـري وإنــسـاني ولـكــونـهـا عـرفت
تــاريــخــيــاً بــأنـهــا مـن أجـمـل مـدن
الـعـالم فـاليـوم نـشـعر بـعـودة هذا
اجلــمـال عـنـدمـا نـتـجـول في هـذين
الــشــارعــ الــذين لــهــمــا أهــمــيــة
تاريخية وحضـارية كبير) وتابعت
ـعــنـيـة نـصــيف (نـدعـو اجلــهـات ا
كـافـة الى دعم النـهـضة الـعـمرانـية
في بـغـداد وإعـادة رونقـهـا الـيـها).

الـنائـبة عـاليـة نصـيف على جـهود
ـصـارف ـركــزي ورابـطـة ا الــبـنك ا
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واصـل فريق عـمل بـرنامج ( كالم الـناس )

الـذي تقدمه قنـاة (الشرقيـة) جولته احلرة
غترب هيثم يوسف  مع الفنان العراقي ا
وعـــــــــــلـى مــــــــــدى
خـمـسة أيـام فبـعد
ان كـــان اإلنـــطالق

مـن أربــــــــــيل .. 
الـسـفر الـى مديـنة
اجلـمال الـساحر (
دهـــوك ) ومـــنـــهــا
الـى أم الـربــيــعـ

نينوى.
وبــــــــ مــــــــقـــــــدم
الـــبــــرنـــامج عـــلي
اخلـــــــــالــــــــدي لـ (
الــزمــان ) ان(بــعـد
الــنــجـاح الــكـبــيـر
لـــلـــجــزء األول من
حـلـقة كالم الـناس
الــذي عــرض عـلى
قـنـاتنـا الـشرقـية 
قــــمــــنـــا بــــعـــرض
اجلــزء الـثـاني من
احلـلـقة واخلـاصة
بـــســلـــطــان احلب
الــفــنــان الــعـراقي
الـــكـــبـــيـــر هـــيـــثم
يـــــوسـف  حـــــيث
مــشــاهــد احلــلــقـة
األولــــــــــــى مــــــــــــن

الـبـرنـامج  تـصـويرهـا من مـديـنـة أربيل
عــــاصــــمـــة إقــــلــــيم كــــردســـتــــان .. والقت
مـشاهدات كثيرة من داخل البالد وخارجه
 وكــمـا تــعـرفـون الــفـنـان يــوسف هـو أبن
ـوصل لـذلك قررنـا ضمن مـنهـاج زيارتـنا ا
ـدن إقــلـيم كـردسـتـان أن تـكـون لـنـا زيـارة
حملـــافــظـــة نــيـــنــوى وأطـــرافــهـــا واشــهــر
كــنــائــســهــا في مــديــنــة الــقــوش  والــتي
ـســيـحــيـة أســتـقــبـلــنـا أبــنــاء الـطــائـفــة ا

والقساوسة فيها .
{ اخلـالــدي سـأل الـفـنـان هـيـثم : هـنـاك سـر لم
تـعــلــنــة لــنـا عـن زواجك .. مــاذا تـقــول يــا أمــيـر

احلب?
{ فــاجـابه (أنـا صــريح تـعـرفــني جـيـداً ..
مــوضـوع الـزواج لم يـتــحـقق ولم أفـكـر به
بعد  وانا أعيش مع أبي وأمي في أمريكا
.. حــيث غـادرت الــعـراق مــنـذ عـام  2003
والزلت هـناك) .مضيفـاً ( لكني برغم بعدي
عـن بــــلــــدي الــــعــــراق وعـن احملــــبــــ من
األصـدقـاء واألقـارب  إال أنـهم صـدقني في
قـلـبي لم أنسـاهم وشوقـي الكـبيـر لبـلدي 
وقـريباً أزور مـدينتي بـغداد وأغنـي فيها 
لـــكـــني لـن أبـــقى طـــويالً بـــتـــلـك الـــزيــارة
وسـتـكـون لي مـقابـلـة حـصريـة مع قـنـاتكم

الكبيرة ( الشرقية ) كما وعدتكم).
ـوصل { سـأله اخلـالـدي :كـيف تــرى مـديـنـتك ا
والـساعـة جتـاوزت العـاشـره لـيالً  ونحن نـتـجول

بشوارعها وب ناسها الطيب ?
ــوصل عـــمــرهــا - فـــقــال يـــوسف بــألـم (ا

وأنا بعدها  حيث لي 4 أخوات ونحن  3
أخـــــوه  وجـــــمـــــيـع األخـــــوه واألخــــوات
يـــعــيــشـــــون فـي عــدة بــلــدان فـي الــعــالم
واحلـــمـــد لـــله  فـــقط أنـــا أعـــيش مع أبي

وأمي) .
{ سـاله اخلــالــدي :هل هــنـاك نــاس اســتـغــلـوا
أسمك الفني وكيف تتعامل مع شركات اإلنتاج?
- اجـــاب أمــيــر احلـب (نــعم هـــنــاك نــاس
اسـتـغـلـوا أسـمي الـفني .. وأنـا بـالـنـسـبة
لــشـــركــات اإلنــتــاج أدفع لـــهم من جــيــبي
اخلـاص   الـكـثـيـر من الـفـنـانـ يـدفـعون
مــبــالغ كــبــيـرة لــشــركــات اإلنــتـاج أو الى
بـعض احملـطات الـتلـفزيـونيـة أو لشـركات
اإلعـالن  ألجل إظهارهم عبـر شاشات تلك
الهي الــــقــــنـــــوات  وانــــا ال أغــــني فـي ا
ـغـرور والـنـوادي الـلـيـلـيـة .. وأنـا لـست 
والــدلـيـل عـلى ذلـك أنت والـكــادر عـشــتـوا
مــعي  5أيــام وعــرفـتــوني جــيـداً  ال أحب
شـخص يسيـرني ويتحـكم بي .. أنا دائماً
صـاحب الـقرار). مـبـينـاً ( كـان عنـدي عمل
مـشـتــرك مع الـفـنـانـة الـشـابـة رحـمـة أبـنـة
الـراحل رياض أحمـد .. أحتراماً لـلمرحوم
والــدهـا عـمـلـت مـعـهـا  وحــبي لألطـفـال
وخصوصاً أبناء أخوتي وأبناء أخواتي
 حــيــاتي كــلـهــا حب ألهــلي وأحــبـتي ..

وانـا حـتى لـو كـنت أحب لن أبوح
لكم بذلك احلب ).

{ وهـل تـلــقــيت مـضــايــقـات
سيرتك الفنية .. ?

دينـة اجلميـلة عانت  1600سـنة .. هـذه ا
مـن دخول احملتل وثم الدواعش  وحلق
فـيـهـا اإلهمـال واسـتشـرى فـيـها الـفـساد )
وصل وتعلـقي فيها مـؤكدا( نعم أنـا أبن ا
كــبـيــر .. وأهل نــيـنــوى لـهـم حـقــوق عـلى
ـوصل ـسـيـحـيـون هـنـا بـا احلـكــومـة  وا
تـعـرضـوا لـلـتـرهـيب والـتـشـريـد  الـكـثـيـر
مـنهم قتل والبـعض هاجروا للـغربة قسراً
ـــهــجــرين لـــو وجــدوا األمــان فـــيــهــا  وا
ــوصـل ومــدن أخــرى لـــعــادوا الـــيــهـــا  ا
بـالـعـراق مـهـمـلـة من اجلـانب احلـكـومي 
وهـي بحاجة الى حمـالت كبرى لألعمار ..
وأنـا لوكنت مسؤول بـالبلد حسب سؤالك

لي ماذا تفعل .. ? 
ـانيـ والوزراء اقـول لـو كان جـمـيع البـر
ــسـؤولــ بـالـعــراق صـادقــ مـثـلي .. وا
لـبنينا بالدنا من جديـد) موضحا ( حقيقة
أنــا أتــمــنى الــعــودة لــبــلــدي وأعــيش في
بـغـداد  من عام 2003 وحلـد اآلن الوضع
غــيــر مــســـتــقــر  حــيث كــان لي لــقــاء مع
اإلعـالمـيــة شــيـمــاء عــمــاد في عـام 2005
وفي قـنـاتـكم الـشـرقـيـة أيـضـاً  وقـلت لـها
الـــوضع بـــالـــبـالد مـــتــدهـــور ومـن تـــهــدأ
األوضــاع ســأعــود الـى بــغــداد .. والــيـوم

قابلتكم هذه قلت نفس الكالم).! 
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وعـنـد الـتـسـاؤل  ان كـان هـو الـكـبـيـر بـ
أفـراد اسرته قال(أنا تسلسلي ب أخوتي
واخـواتي الثـاني .. عندي أخت اكـبر مني
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تفتخر األردن بـالبتراء وسـوريا بتدمـر وتونس بقرطاج ومـصر باجليـزة واهراماتها
ديـنة بابل وعلى ولبنان بـعلبك والـسعودية بـالفاو وآثارهـا ونحن نفـتخر ونحـتفل 
ثرى مـسارحهـا وب قـصورهـا أقمـنا الـيوم مـهرجان الـثقـافة واحملـبة بـحلـة جديدة
ـرات حتكـمت فـيـها ظـروف الـعراق.. مـهـرجان وعودة مـيـمونـة بـعـد إطاللة وتـوقف 
بابل اليوم ينـتزع األمل من مخالب اليـأس جاعال الناس ترقص وتـغني وتبتسم مع
ما تـردده الوان احلـناجـر عراقـيـة وعربـية ولـيبـعث رسائـل للـعالم تـب حب الـعراق
للـسالم ومالزمة وعـشق ابنـاءه لألغنـية والـثقـافة وادارة ظـهورهم لـلتـطرف والـعنف
صـيري الذي عـبر أبـناء بـابل عنه من خالل تـظيـفهم البـناء احملـافظات وتالحمـهم ا
ـا هو األخرى وهـو شحـنة مـعنـوية لـرواد األغنـية الـسبـعيـنيـة والثـمانـينـية لـلتـطلع 
جـديد في دنـيـا الـطـرب بـعد تـفـاعل الـنـاس الـكـبيـر مع اغـانـيـهم عـلى مـسـارح بابل
ــومـة مــثل هـذة فـضـال عن اشـارته لــلـمــعــنـ بــالـثــقـافــة والـســيــاحـة بــضـرورة د
ا تشكلـة من رافد مادي يخدم الصالح العام وهـو أيضا تذكير بعظمة هرجانات  ا

وشــمـوخ بــابل الــتي ورد ذكــرهــا في الــكـتـب الـســمــاويــة وعـدت
علقة من عجائب الدنيا السبع وكان لها الفضل في جنائنها ا
تشريع القوانـ ومعرفة النـاس لظواهر الفـلك .أننا نرى بابل
سافات لعراق مشرق تعزف اليوم على وتر التأريخ وتـطوي ا

جديد.

                                     
بغداد
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ـــقــــيم في الـــكــــاتب الـــعــــراقي ا
ـــغـــرب صـــدرت له فـي بـــغــداد ا
ودمـشق روايــة جــديـدة بــعــنـوان
ثابة (الـرحلة العجائـبية ) وهي 
بـــــــحث مـــــــعــــــاصــــــر عـن احلب

واحلرية في عصر اجلواري.

ــــصــــارف اخلــــاصـــة ورابــــطــــة ا
وبــإشـــراف أمــانــة بـــغــداد.وأثــنت

{ نـيـودلهي  –وكـاالت - نـشرت الـنـجـمة
الهندية ?بريانكا شوبرا ?مجموعة صور
جـديدة في صـفحـتها اخلـاصة عـلى موقع
الـتواصل اإلجـتمـاعي ظـهرت فـيهـا برفـقة
ـــــغــــــنـي األمـــــريــــــكي نــــــيك زوجـــــهــــــا ا
جـونــاس.وظـهـر الـثــنـائي يــحـيـان إحـدى
ــنــاســبــات بـالــزي الــهــنــدي األصـيل إذ ا

ـتـابـعــ بـجـمـالـهـا سـحـرت شــوبـرا ا
البس التي إرتـدها إذ وصفها وأناقة ا

البعض بـ (الفراشة).
وكـانت قـد نشـرت صـورة في صـفحـتـها
اخلـــــاصـــــة عــــلـى مــــوقـع الــــتـــــواصل
اإلجـتـمـاعي أطـلت فــيـهـا من عـاصـمـة
فــرنــسـا بــاريس وخــلــفـهــا أحــد أبـرز
ـــــــــــــعـــــــــــــالـم ا
الــــســــيــــاحــــيــــة
الــفــرنـســيــة بـرج
إيـــــــفـل.وأطـــــــلت
شـوبـرا بـفـسـتان
طــــــــــــــويـل الفـت
بـــألــوان زاهــيــة
ضـــــــــــــــــيــق عـن
الـــــصـــــدر وواسع

عند أسفله.
والقـت إطاللـــتـــهـــا
إعـجـاب عـدد كـبـير

من متابعيها.

وأنـا قبـلت وعقـبال عـوضك بطـولة
مى كــســاب والــلى خــلف مــامــتش
بـــــطــــــــولـــــة ســـــوسن بـــــدر ومش
مـبـسـوطـة بـطــولـة دالـيـا مـصـطـفى
وبــــشـــــــــرى وفـــوتــــــــو شـــــــــوب
بـــطــولـــة مــلك قـــورة ان كــبـــر ابــنك
بـطولـة وفاء عـامـر وتعـرض حالـياً
حـــتـــة مـن الـــقـــمـــر بـــطـــولـــة لـــقــاء

اخلميسى.
وكـانت شـوقى قـدمت آخـر أعـمـالـها
مــــســــلــــسل والد نــــاس فـي شــــهـــر
ـــــاضـى وشـــــارك في رمـــــضــــــان ا
بطـولته صبـرى فواز نـاصر سيف
صفاء الطـوخى  أحمد وفيق وفاء
صادق إيهـاب فهمى  أحـمد صيام
 نـدى عـادل مــحـمـد عــز  مـحـمـود
حـجـازى فـريـد الــنـقـراشى مـحـمـد
سـلـيـمـان مـحـمـد الـسـعـدنى طارق
عـــبـــد احلــلـــيـم وآخـــرين ويـــظـــهــر
مـجمـوعة من ضـيـوف الشـرف وهو
من سيـناريو وحـوار وإخراج هانى

كمال.
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ـمثـلة رانـيا فـريد شوقى شاركت ا
جمهورها ومتابعيها عبر حسابها
عـلى (إنـسـتـغـرام) بـفيـديـو قـصـير
من كـوالـيس دورهـا فى حـدوته (أم
الـعـيـال) ضـمن حــكـايـات مـسـلـسل
(زى الـقـمر).وظـهـرت فى الفـيـديو 
البس الــــريـــفــــيـــة وسط أرض بــــا
زراعــيـة وجـاء فى اخلــلـفـيـة مـوال
(أبــويـا نــصــحـنـي وقـالـي امـشى)

للفنان الراحل محمد طه.
حـدوتـة (أم الـعـيـال) بـطـولـة رانـيـا
فريـد شوقى أحـمد وفـيق مـحمود
يـاسـ (جـونـيـور) رضـوى جودة
يـرغنى وعـدد من الفـنان ضيـاء ا
الــشــبــاب وتــألـيـف عــمـرو الــدالى
وإخــراج شــيـــرين عــادل وتــظــهــر
رانيـا فريد شوقـى متزوجـة ولديها
 7أبـــنـــاء وتــــتـــعـــرض لـــلـــضـــرب
واإلهــانـة بــشـكل دائم مـن زوجـهـا
حـيث يـسـتولـى على أمـوالـهـا وهو

وعالة عليها وعلى األبناء.

مـســـــــلـسل زى الـقمـر عـرضت منه
ـــــاضـــــيــــة خالل األســـــــــــــابـــــيع ا
حـــواديـــــت غـــالـــيــة بـــطـــولــة درة
ـيـة بـطــولـة صـابـرين وواحــد فى ا

- (نـعم بالبدايـة كانت هناك مـضايقات من
خـالل احلـفالت الــتي أحــيـيــهــا وكـذلك في
ســفــري  لـكـن اآلن تـغــيــر كل شئ واألمـور
عادية وأنا لم أرتكب أي خطأ  وليس لدي
أي ثــقـــــــــــة بــاآلخــرين أنــا جــاد بــعـمــلي
الـفـني  وأمي حتـب أغـنيـة ( نت عـمـــــي )
وهـي تـــســـحـــرهـــا  أمــــا والـــدي ال يـــحب

األغاني .. يحب األغاني الكردية ).
وصلية حتبها وهل منها الكبة? { أي األكالت ا
- (أحـب الـبـرغل وال أرغب بــالـكـبـة.. وامي
أكلها مثل ( الطره كتبه ) مره تطبخ أكالت
ـرات تـطبخ أكالت طـيـبة ولـذيـذه وبعض ا
مـو طيـبة  وانا صـريح حتى لـو تسـمعني
وتـشـاهدني وانـا مـتأكـد أمي مـا راح تزعل
مــني) . وأشــار اخلــالــدي الى ان (الــفــنـان
هـيثم يوـــــسف  تعرفون جيداً هو ال يحب
الـــظــهــور بـــوســائل األعالم  وآخـــر لــقــاء
أجـــري مــعـــــه كــان قــبل 12 عــامــاً .. لــكن
بـحبه الـكبـير لـقنـاتنـا الشـرقيـة حتقق هذا

اللقاء ).
فـــريق عــمــــــــل الــبــرنـــامج ضم كل من   :
األعـــداد والــتـــقـــــــــد : عــلي اخلـــالــدي 
مــخـرج مــيــداني ومــــــديــر تـصــويـر :
عـــمـــــــر اجلــابــري الـــتــصــويــر :
ســرمــد بــلــيـبـل و عالء الــقـيس:
ــــتــــابــــعــــة عــــلـي الــــطــــرفي ا
الـــصـــحـــفــيـــة : ســـعــدون
اجلــابــري ومــونــتــاج :

أسامة أياد.
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عــلى بــعــد مــئــات األمــتــار شــمـال
مـــتـــنــزه بـــومــبـــيي األثـــري الــذي

احلمم البركانية عام  .79
واكـتُشـفت مركـبة احتـفالـية كـبيرة
ــوقع نــفــسه في وقت ســابق فـي ا
مـن الـــســنـــة اجلـــاريـــة فـي حـــالــة
ــتــازة. ورجّـح عــلــمــاء اآلثـار أن
يــكـــون شــاغــلــو الــغـــرفــة عــبــيــداً
مـــــــســــــؤولـــــــ عـن صــــــيـــــــانــــــة
وقع ديـر العـام  الـعـربة.واعـتبـر ا
بـــــومــــبــــيـي األثــــري غــــابـــــريــــيل
زوكـتـريـغل  إنـهـا نـافذة عـلى واقع
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{ مــكــســيــكــو (أ ف ب)  –شــددت
ـــكــســـيـــكـــيــة وزيـــرة الـــثــقـــافـــة ا
ألـــيــخـــانــدرا فـــراوســتـــو عــلى أن
الـــتــراث ال يـــبــاع  فـي حــديث إلى
وكــالـة فـرانس بـرس عن احـتـجـاج
بــلــدهــا عــلى مــزادين في بــاريس
ـتـعـلـقة داعـيـة إلى إعـادة الـقـطع ا
بــالــعـصــر مــا قــبل اإلسـبــاني إلى

متاحفها.
وأســفت الـوزيـرة فـي حـديث يـأتي
بـــعـــد أيـــام من مـــزاد أقـــامـــته دار
أركــوريـال  وقـبل آخــر تـنـظـمه دار
كــــريــــســــتــــيــــز  في 10 تــــشــــرين
الــثــاني/نــوفــمـبــر اجلــاري لــكـون
الـتـراث الـثقـافي أصـبح مـوضـوعاً
ثل  هوية لـلتجارة  في حـ أنه 

الشعوب .

ـزادان قطـعاً من ويـتـضمن هـذان ا
عـصـر مـا قـبل كـولـومـبوس  وهي
الـتسـمية الـعامـة للحـضارات التي
كـــــانـت مـــــوجـــــودة عـــــلى أراضي
ـــكــســيك احلــالـــيــة قــبل وصــول ا
اإلسـبان فـي القـرن السـادس عشر
كـس منـذ العام 1200 ومـنهـا األو
ــايـــا والــتـــولــتك ـــيالد  وا قـــبل ا

يكستك. وا
ـــكــســـيك لــدى وطـــلــبت ســـفــارة ا

زادين. فرنسا اخلميس  إلغاء  ا
وأبــرزت الــوزيــرة أن هــذه الـقــطع
الــتــاريــخــيـة  لــيــست مــقــتــنــيـات
فـاخـرة أو أشيـاء أغراضـاً لتـزي
ـــنــزل أو لـــهــواة جـــمع الـــقــطع ا
األثــريـة . واعـتـبـرت أن  الـتـراث ال
يـــــبــــاع .واضــــافـت الــــوزيــــرة في

حـكـومـة الرئـيس أنـدريس مـانويل
لـوبيز أوبرادور  لـقد ناشدنا دارَي
ـــزادات فــأجــابـــتــانــا بـــأنــهــمــا ا
مـتأكـدتان من أن مـلكيـتهـما لـلقطع

شرعية . 
ـنتـخبة في وأوضـحت فراوسـتو ا
ــكـســيك) واليــة غــيــريــرو (غــرب ا
الـــواقـــعــــة عـــنـــد ســـاحل احملـــيط
ــكـســيـكي الــهـاد أن  الــقــانـون ا
ينص على أن أي قطعة من التراث
الــوطـــني مــوجــودة خــارج الــبالد

شروع . مصدرها االجتار غير ا
وتـفـتـخـر احلـكـومـة احلـالـية الـتي
تـتـولى الـسـلطـة مـنـذ الـعام 2018
بـأنها جنـحت في استعادة  5800
قـطـعـة فنـيـة تـعود إلى الـعـصـر ما
قـبل اإلسـبـاني واصـفـة هـذا الرقم

بـــأنه  تـــاريــخـي . وتُــعـــرض هــذه
الـقطع في أماكن ثـقافيـة كثيرة في
كـسيك بـينـها مـتحف كل أنـحـاء ا
األنــثـروبــولــوجـيــا في مـكــسـيــكـو
ســيـــتي الــذي يــســتـــضــيف حــتى
ــقــبل مــعــرضـاً شــبــاط/فــبــرايـر ا

كسيك . بعنوان  عظمة ا
ـــكــســـيك وفــرنـــســا في ووقـــعت ا
تـمـوز/يـوليـو الـفـائت إعالن نـوايا
لــتـعـزيـز تـعــاونـهـمـا فـي مـكـافـحـة

متلكات الثقافية. االجتار با
ـــــــــكـــــــــســـــــــيـك في وقـــــــــلّــــــــدت ا
ايـلول/سـبتمـبر ضابـطاً من وحدة
الـوصـايـة عـلى التـراث  ومـكـافـحة
الـــنـــهب الـــثـــقـــافي في الـــشـــرطــة

اإليطالية. 
كـسيك استـحداث هـيئة وتـعتـزم ا

{ غـوماتابـورا (الهند) (أ ف ب) –
شـارك حشد كبـير بكثـير من الفرح
في مــعــركـة بــروث الـبــقـر بــإحـدى
قــــرى الـــهـــنـــد  خـالل مـــهـــرجـــان
جـورهـابـبـا  الـتقـلـيـدي الـذي يـقام
بـعـد أيـام قـلـيـلـة من عـيـد ديـوالي

أكبر عيد هندي. 
واسـتـعـد الـسـكـان لـهـذه الـطـقوس
الــســنـويــة بــجـمع  الــذخــيـرة  من
أصــحـاب األبـقـار في غـومـاتـابـورا
الــــواقــــعـــة عــــلـى حـــدود واليــــتي

كارناتاكا وتاميل نادو.
وأحــضـر كل مـشـارك مــا تـيـسـر له
من أدوات الــقــتـال الــثـمــيـنــة عـلى
ـعـبد حـيث أجرى مـقـطورات إلى ا
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اثلة للحؤول دون تهريب القطع
ـنـتمـيـة لتـراثـها الـثـقافي الـفـنيـة ا
إلـى خـــــارج حــــــدودهـــــا. وأكـــــدت
الــوزيـرة أن  الـعـمل الـدبـلـومـاسي
مـستمـر  مضيفـة  لقد انتـهينا من

اجلمود . 
ودعـت الـيـونــسـكــو كـذلك إلى دعم
ــكـســيك في هــذا الـشـأن. جــهـود ا
وقـــالت  نـــحن نـــنـــاشـــد جــامـــعي
األعـمال الفـنية حتكـيم أخالقياتهم
.وتــــابــــعت  إن اســــتــــعــــادة هـــذه
ــــكـــــســــيك األجـــــزاء من تــــاريـخ ا
وثـقــافـات تـسـاعـدنـا في اسـتـعـادة
هـوية شاء الـبعض حرمانـنا إياها
. وتـستـعد الـوزيرة فـي هذا اإلطار
لـلدفاع خالل مؤتمر يعقد منتصف

تشرين الثاني.

هــؤالء األشـخـاص الـذين نـادراً مـا
ـصـادر الـتـاريـخـية يـظـهـرون في ا
الـتي كتـبها حـصريـاً تقريـباً رجال
يـنتمـون إلى النخـبة . واضاف في
بــيـان أن هـذه  الــشـهـادة الــفـريـدة
عـــلـى  طـــريـــقـــة عــــيش الـــفـــئـــات
األضـــعف فـي اجملـــتــمـع الـــقــد 
تــشـكّل  أحــد االكـتــشـافــات األكـثـر
ـهـنيـة كـعالم إثـارة  في مـسـيرته ا
آثــــار.  ويــــحـــتــــوي الــــصــــنـــدوق
اخلــشــبي عــلى أغــراض مـعــدنــيـة
ونــســيـجــيـة يــبــدو أنـهــا جـزء من
أحـزمة اخلـيول الـتي جتر الـعربة.
و الـــعــثــور عــلـى مــحــور عــربــة
أيــضـاً عـلى أحــد األسِـرَّة. واعـتـبـر
ــتـنــزه األثـري أن  هــذه الـغــرفـة ا
نـظـراً إلى كـونهـا مـحـفوظـة بـشكل
جـيـد تـوفر حملـة نـادرة عن الواقع
الـيـومي لـلعـبـيد . وتـتـألف األسرّة
من ألــواح خــشــبــيـة عــدة خــشــنـة
ـكن تعـديـلـها لـتـناسب الـصـنع  
شـاغلها  وكانت أقدامـها مكشوفة
مـــصـــنــوعـــة من حـــبــال مـــغـــطــاة
بــالـــبــطــانــيـــات. وكــان اثــنــان من
االسرة بطول متر و 70سنتيمتراً
أمـــا الـــثــــالث فـــطـــوله مـــتـــر و40
ا تنزه  سـنتيمتراً وفـقاً إلدارة ا
ـا يــعــني أن الــعــبــيــد الــثـالثــة ر

كانوا عائلة.
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تورطـة بتنـفيذ الـهجوم عـلى منزل البـحث في اجلهـة ا
ــنـطــقـة رئــيس احلــكـومــة او قـصف الــســفـارات في ا
اخلـضراء ليـس أمراً مُهـماً أو اسـتثـنائـياً في الوضع
عـنـية العـراقي كـون اجلـهة مـعـروفة لـدى االجـهـزة ا
أمّا األطـراف السيـاسية أو عـموم النـاس فقد يـذهبون
الـى تــرجــيح طـــرف عــلى آخــر أو تـــأويل تــصــريح او

موقف في إطار النظر الى االغتيال الفاشل. 
الـقـضــيـة األهم وصــعـبـة الــتـحــقـيق هي ضــمـان عـدم
قـصف مـنزل أي رئـيس حـكومـة عنـد االعـتراض عـليه

ألي سبب من األسباب. 
فـخـخة نـسـفت كل مـا قيل لغـة الـقـصف بالـطـائـرات ا
ومـا يقال عن الـعملـية الـسياسـية التـوافقيـة التخـادمية
اجلــاريــة في الـبـالد في انـهــا احلــافظ األمـ لــلــسـلم

األهلي واالستقرار العام. 
ال تـوجـد آلــيـات في الـعـراق لـضــمـان عـدم اسـتـخـدام
الـسالح في الـنـزاعـات الـسـيـاسـيـة فـقد كـانـت كوا
الصـوت واألسلحة الـرشاشة أسلـوبا بدائـيا في بداية
التـعـاطي السـيـاسي بـ القـوى احملـليـة عـقب احتالل
العـراق مـباشـرة وبرر سـيـاسيـون ذلك بـقلـة الـتجـربة
وحـداثـة الــعالقـة مع الـسـلـطــة واحلـكم. أمّـا االن بـعـد
ثـمـاني عـشـرة سـنـة واقـتـراب الـفـترة مـن عـمر نـصف
جـيل تـقـريـبـا فـقـد بـانت بـوضـوح األخـطـاء اخلـطـايا
وبــان مــعــهــا فـعــلــهــا الــتــخـريــبي وانــعــدام االمل في
تـصحـيـحـهـا وإصالحـها ألنّ الـتـغـييـر بـاجتـاه مـنطق
الـــدولــة يــقـــابــلـه من دون نــقـــاش نــهج ال يـــزال قــويــا
ومـدعـومـا من اجتـاهـات سيـاسـيـة وديـنـيـة وعـشـائـرية
ـنع ـا  يـهـدف الى تـكـريـس االقـطـاعـيـات في الـبـلـد 
مسـاءلة القـانون لـها ويجـعل الدستـور في مهب الريح

ا هو حاله اليوم.  أكثر 
 اجلـنـاة طـلـيـقـون وسـيـبـقـون يـتـمـتـعـون بـامـتـيـازات ال
يـحــظى بـهــا أبــنـاء الــعـراق من كـل الـفــئـات ألنّ لــغـة
الـسـالح يـجـري الـتـلــويح بـهـا كل سـاعــة مـنـذ سـنـ
والــيــوم بــات اسـتــخــدامــهــا عــمـلــيــاً في جس نــبض

لعمليات أكبر تبدو األرض مُعبّدة أمامها. 
إيران يـجب أن تخـاف على سـمعـتهـا في العراق وأال
تـتـرك احلبل عـلى الغـارب للـذين يـتكـلمـون أو يلـوحون
بــاســمـــهــا بـــلــغـــة الــسالح فـي الــشــارع الـــعــراقي. 
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وهـذا أمر لم يُـدبَّر بـليل  وفـيه للكـاتبـة الغـضة الـبضة
حظُّ عشرة شعراء من أطايب الفتى مارك زوكربيرغ .
تنشـرُ واحدتهنَّ سطـراً ركيكاً  من الـصنف الذي كنّا
كــتــبـــنــاه عــلى احلــوائـط اخلــفــيــة  وجــذوع أشــجــار
الصفصاف في وزيرية بغـداد وما حولها ونحن نفتتح
ـروّسة باب الـعـشق الـبكـر  فـتمـطـر عـلى صفـحـتهـا ا
ــشـــتــهــاة  نـــزائــز من  »الّاليـــكــات » بــصـــورتــهـــا ا
دح والردح الـتي غالـباً مـا ينـتهي فـيها وسـمفـونيـات ا
غدور  »أنتِ  »بياءٍ فائـضةٍ تكاد تـهزُّ ذيلها الضمـير ا
 من فـرط مـنظـر الـضحك الـعـظيم . سـتُـجنُّ الشـاعرة
اإلفـتـراضـيـة وتــصـدّق احلـكـايـة  وسـتـواصل الـلـعـبـة
لـتــطـيل لــيل الـسـهــارى  ولـتـحـلـب من ضـروعـهم وإنْ
كـانت على جـفـاف  إعجـابات وآهـات ورقصـات  أما
البـنّوتة اجلـميلـة  فسوف تـستوي عـلى عرش الوهم 
وجتعل من رعـاياها وعـشاقهـا  تمثـالَ تمرٍ قـد تنقضُّ

عليه حال اجلوع  أو حلظةَ تورّم األنا الشاعرة!!
ــلــكـــة في واحــد من  »الـــبــوســتــات » ســـتــتــواضـع ا
الـرحيـمة  وتـقول لـرعيـتهـا  إنّ ذلك ليس بـشعـرٍ لكنه
قد يكون شعراً  فيتهاطل فوق سطرها اجلديد  جبل
معمـول من عتب وزعل وخيـبة  وزخة رسائل تـخبرها
بــأنَّ كـتــابـهــا مـا هــو إلّـا جــمـال  وإنّ بـعـض اجلـمـال

لشعراً .
ـدوزن عـلى سـلّم رقـصـة » ومع هـذا الـهـزّ اجلـمـعـيّ ا
البمـبوطية  ? »ستشفـى شاعرة الوهم الـلذيذ  وتخلع
على من اتّبعها وواالها  نبأ يقيناً ال شكّ فيه وال قتال
 وهـو أنــهـا تـفــكّـر مــنـذ ثالث ســنـوات فـيــسـبــوكـيـات
ـيـنـها  من قـصـائد بائـدات  بـجمـع ما تـيـسّر حتت 
زار  ولـتصـدرها على كـانت نشرَتْـهنَّ فوق حـائطـها ا

شكل كتاب من حبر وورق وعرقٍ وشعر .
وألنَّ شـريط الـسـعادة ال يـكـتـمل إّلا بـبـعض وجعٍ لـذيذ
ومـبـاغت  فـسـوف يــنطُّ بـخـلـقـة الـشـاعـرة  واحـد من
ـعلن حـرّاس الشـعـر واإلبـداع  لـيـثرد في صـحـنـهـا ا
بعيون رعيتـها  ثرداً لغوياً قاسـياً ال قبل لهذه الغضّة
عـلى ردّه  فـيـمـنـحـهـا درسـاً طـيـبـاً من غـيـر حـساب 
ويأخـذ بوهـمهـا صوب  »وادي عبـقر  »ويسـلّمـها إلى
شــيـاطـ اإللــهـام  ثم يــعـود من دونــهـا إلى الــغـابـة 
لـيـجـد حـشـود الشـاعـرة تـنـطـرهُ بـغـضبٍ مـبـ  فـهذا
يـرمـيه بـشـبـهــة الـنـرجـسـيـة  وتـلـك تـقـصـفه بـهـاونـات
الـكالم الثقـيل  وثالث يـزرعه بقـفص تهمـة ثلم قـدسية
إلـهـة الـشــعـر خـاصــتـهم  ورابـعــة مـربـعـة تــطـلب مـنه
غفرة الزحف على بطنه أمام عرش الشاعرة  لطلب ا

وتالوة معلقة الصفح .
كلُّ هــذا يــحــدث  في الــزمن الــذي
تتـهيأ فـيه الشـاعرة الفـيسبـوكية 
سـتلة لـتبديـل صورتهـا اجلمـيلـة ا
ـرة من مسـلـسل مكـسـيكيٍّ هـذه ا

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

{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
انـتـزع فيـلم  إيتـرنلـز  الذي يـشكّل
أحــدث إنــتــاجـات اســتــوديــوهـات
مــارفل  وتــولـت إخــراجه الــفــائـزة
بــجـــائــزة األوســكــار كــلــويه جــاو
صدارة شباك التذاكر في الصاالت
األمـيـركـية الـشـمـاليـة في األسـبوع
األول النـــطالق عــروضـه بــحــسب
أرقــام شـركـة  إكـزبـيـتــر ريـلـيـشـنـز

نشورة األحد. تخصصة ا ا
وحــــقق الـــفــــيـــلم الــــروائي الـــذي
يـتـناول قـصة فـرقة أبـطال خـارق
ال يـتـأثـرون بالـوقت أرسـلتـهـا قوة
عـليـا إلى األرض حلمـاية الـبشـرية
إيــرادات بــلـغت 71 مــلــيـون دوالر
بــ يـومي اجلـمــعـة واألحـد عـلى
تبـاينة. الـرغم من اآلراء النـقديـة ا
ويضم  إيترنلز  نخبة من النجوم
ـمثـالت أجنيـليـنـا جولي أبـرزهم ا
وسـلمى حايك وجيـمّا تشان وبطل
مــــســـــلــــسل  غــــا أوف ثــــرونــــز

ريتشارد مادن.
أمــا  فــيــلم  دون  الــذي يــضـم هـو
اآلخـــر كــوكـــبــة مـن الــنـــجــوم من
أمـثال تـيموتـيه شاالمـيه وأوسكار
آيـزك وزيندايا وريبيكا فيرغوسن
ـقـتـبس من رواية فـرنك هـربرت وا
الـصادرة سـنة 1965 فـتراجع إلى
ـــرتــبــة الــثـــانــيــة إذ اكـــتــفى في ا
أســبـوعه الــثـالـث عـلى الــشـاشـات
الـــكــبــيــرة بـــتــحــقــيق 7.6 مالي
ـا يـرفع مجـمـوع إيراداته دوالر 
منذ طرحه إلى 83.9 مليون دوالر.
ويـتمـحور الفـيلم عـلى قصّة عـائلة
أتــريــيـديس الــنــافـذة الــتي تــعـنى
بـــإدارة كـــوكـب تـــنـــتج فـــيه مـــادة
غــامــضــة أســاســيــة لــلــســفــر بـ
ـركـز الـثـالث من الـنــجـوم. وبـقي ا
نـصيب فـيلم جيـمس بونـد اجلديد
نو تا تو داي  من بطولة دانييل
كـريغ مـحـقـقـاً إيـرادات بـلغت 6.2
مـاليــ دوالر في أســـبــوع عــرضه
اخلـامس أي أن مجـموع مـداخيله
وصل إلى 143 مليوناً منذ إطالقه

في الصاالت.
ــرتـبــة الــرابــعــة فـيــلم وتـاله في ا
فـــيـــنـــوم: لت ذيـــر بي كـــارجن  من
إنـتاج شركـة  سوني  مع إيرادات
بـقيمة 4.5 مالي دوالر. وفي هذا
الـــعـــمـل يـــؤدي تـــوم هــاردي دور
الصحافي االستقصائي إدي بروك
نحه ارتبـاطه بكائن غريب الـذي 
يـدعى  فينوم  قوى خارقة. واحتل
تحـركة  رونز غون فـيلم الرسـوم ا
ــركـــز اخلـــامس إذ جـــمع رونـغ  ا
هــــذا الــــشــــريط الــــذي يــــتــــنـــاول
مـغامرات تلميذ وروبوته رون 3,6

مالي دوالر من العائدات.
راكـز العشرة وفي مـا يأتي بقـية ا

األولى في الترتيب:
6- ذي فـــرنش ديــســـبــاتش  (2.6

مليون دوالر).
7- هــالــوين كــيــلـز  (2.4 مــلــيــون

دوالر).
8- سبنسر  (2.1 مليون دوالر).
9- أنتلرز  (2.1 مليون دوالر).

10- السـت نـايت إن سـوهو  (1.8
مليون دوالر).
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أحــد الــكــهـنــة الــهــنــدوس مـراسم
مـبــاركـتـهـا. ومن ثم ألـقي الـسـمـاد
عــلى األرض وغــاص فــيه الــرجـال
والـصـبيـة من كل األعـمـار يغـرفون

منه ذخيرتهم للمعركة.
ويـــتــدفـق عــدد كـــبــيـــر من الــزوار
سـنويـاً  إلى غومـاتابـورا على أمل
أن حتــمـيــهم مـشــاركـتــهم في هـذه

الطقوس من اإلصابة باألمراض.
ــزارع مــاهــيـش الــذي كـان وقــال ا
ـهــرجـان الــسـبت حــاضـراً خـالل ا
ـرض فـسـيـشـفـون إذا اصــيـبـوا 
مــنه . ويــؤمن كـثــر من الـهــنـدوس
الـذي يشكلـون غالبية سـكان الهند
بـأن لفـضالت البقـرة وهي حيوان

مــقـدس بـالــنـســبـة لـهم ال يــأكـلـون
حلمه خصائص عالجية.

ويـعتبر رئـيس الوزراء الهندوسي
الــقـومي نـاريـنـدرا مـودي من أشـد
دافع عن احليوانات وقد حظر ا
عـدد من الواليات الهنـدية منذ مدة

طويلة ذبحها من أجل اللحوم.
ونـــصح أعــضــاء من حــزب مــودي
بــاسـتـخــدام بـول الـبــقـر كـحــمـايـة
وعـالج  لـــكـــوفـــيـــد- 19وأمـــراض

أخرى.
وتـــســـعى حـــكـــومـــته أيـــضـــاً إلى
تـشـجـيع إنـتـاج مـعـجـون األسـنـان
والــشـامـبــو ومـسـتــحـضـرات طـرد

اشية. البعوض من فضالت ا

{ تــــونس (أ ف ب)  –يــــعــــتــــبــــر
ـلـقب  الـنـمـس  لـوكـالة الـسـجـ ا
فـرنس بـرس أن  ال شيء أجمل من
ــرء حــرا ولــو لـبــعض أن يــكــون ا
الـوقت  بـعـدمـا حـصل على إذن بـ
الـــهــروب  من ســجــنـه الــتــونــسي
لــبـضــعـة أيّــام لـتــصـويـر  مــقـاطع
لـفيلم وثائقي فـي  مهرجان قرطاج
الـسينمائي الدولي .  للمرة األولى
فـي تــونس غــادر ثالثــة ســجــنــاء
زنــزانــاتــهم من دون قــيــود وحتت
رقـابة غير ظاهرة للـشرطة لتغطية
ــهـــرجــان وإنــتــاج هـــذا الــفــيــلم ا
الـــوثــائــقي الـــذي عُــرض الــســبت
خـالل اخــتــتـــام الــدورة الــثـــانــيــة

والــثالثــ لـهــذا الـلــقــاء الـثــقـافي
ـــــهـم في تـــــونـس.  وقـــــال أحــــد ا
الــسـجـنــاء في تـعـلــيق صـوتي في
الـفـيــلم الـوثـائـقي  هـنـا اكـتـشـفـنـا
قـيــمـة احلـيـاة قـيـمـة الـفن وقـيـمـة
احلــريـة . تــنــقل الـســجـنــاء طـوال
ـــهـــرجـــان فـي قـــاعــات أســـبـــوع ا
العرض وأجروا حوارات بالفيديو
مع اجلــمـهــور والـتــقـطـوا مــقـاطع
خـالل عـرض فـيــلم لـنـحــو أربـعـ
مـراهـقـا جـاؤوا من خـمـسـة مـراكز
نحرف في إلعادة تأهيل القصر ا
تـــونس. وجـــاءت مــبـــادرة إشــراك
الـســجـنـاء في هـذه الـتـظـاهـرة من
ـــهــرجـــان بـــالــشـــراكــة مع ادارة ا
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ناهضة التعذيب يـة  ـنظمة العا ا
 وادارة الـــســـجـــون واالصالح في
ــكـلف بــالـبـرامج الــبالد. وكـشف ا
الــثــقــافــيـة والــريــاضــيــة بـاالدارة
الـعامـة للـسجـون واالصالح طارق
الــفــاني لــوكــالــة فـرانـس بـرس أن
ــسـاجــ اســتـنــد عـلى اخــتــيـار ا
ــوهــبـة  في الــســلــوك الـســوّي وا
عملية االنتاج السمعي البصري.
دة سـاجـ تدريـبـا  كـذلك تـلـقى ا
ثـمــانـيـة أشـهـر داخل سـجـنـهم في
ــهــديــة (شــرق) عــلى مــحــافــظــة ا
عـــمــلـــيــة انـــتــاج األفـالم في اطــار
أنـشـطة الـنوادي الـثقـافيـة في هذا
راكز احلـبس الذي يـعد من أكبـر ا
الــســـجــنــيــة في الـــبالد. وانــبــهــر
ا شاهده في هذا العالم الـنمس  
اجلـديــد بـالـنـسـبـة له وبـدا فـرِحـاً
ـشـاركـة بــاخلـروج من الـســجن وا
فـي تـــظــــاهــــرة ثــــقــــافـــيــــة  خالل
تصويره مقاطع فيديو للوثائقي.
 ويـــتــابـع هــذا الـــســجـــ الـــبــالغ
ثـالث عـامـا قـضـى عـشـر سـنوات
مـنها وراء القضـبان  أتساءل كيف
سـأعـود إلى الـسجـن بعـدمـا عشت

حلظات السعادة هذه .
 ويــعــكف عــلى تــعـديـل الـكــامــيـرا
واخــتــيـار زوايــا الــتـقــاط الــصـور
ـبنى وهـو يـكتـشف للـمرة األولى ا
ـدينة الـثقـافة  الـذي شُيّد الـكبـير  

فـي الـعـام 2018. يــشـاركه في ذلك
ســـجـــ آخــــر ثالثـــيـــني يـــرتـــدي

سروال جينز وحذاءً رياضيا.
وأوقــفت قـوات األمن هــذا الـطـالب
الـسـابق في اخـتـصاص الـهـنـدسة
ـــــــعـــــــمـــــــاريــــــة فـي تـــــــشـــــــرين ا
الــثــاني/نــوفـمــبـر 2016 بــتــهــمـة
اخملــدرات وكــان حــيـنــهــا خــارجـا
لــلــتــو من قــاعـة عــروض أفالم في
دورة ســـــابـــــقـــــة أليـــــام قـــــرطــــاج

السينمائية.
ويــعـــلّق مــبــتــســـمــا  الــظــاهــر أن
الــلــحــظــات الــقــويــة  في حــيــاتي
مرتبطة بأيام قرطاج السينمائية 
ـنــحــنـا هــذا اخلـروج مــضــيـفــاً  

انطباعا بحياة عادية .
امـا السـج الثـالث البـالغ أربع
عـامـا والـذي قضى خـمس سـنوات
في الـسجن فيرى ان هـذه التجربة
حتــولت مــشــروع حــيــاة وحـفــزته
عــلى الــتـفــكـيــر في انــشـاء شــركـة
لالنـتاج السمعي والبصري عندما
.ويقول يـغادر الـسجن بـعد سـنتـ
ــتــابــعــة مــنــذ أن دخــلت الــنــادي 
الـتدريب قبل أن أكون مؤطرا قلّت
الـضغوط الـنفسيـة وأصبحت لديّ
أهــداف اريـد بـلـوغــهـا وهـذا األمـر
يـجعـلني أشعـر باحلريـة حتى ب

جدران السجن .
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{ رومــا (أ ف ب)  –أعــلـن عــلــمـاء
اآلثـــار في بـــومــبـــيي الــســـبت عن
اكـتشاف نادر هـو عبارة عن  غرفة
لـلـعـبـيد  فـي فيال رومـانـيـة دمـرها
ثـوران بـركـان فـيـزوفـيـو قـبل ألـفي
عـام.وتـضم غـرفة الـنـوم الصـغـيرة
الـبالغـة مساحـتها  18مـتراً مربعاً
ثـالثـة أسـرّة أحــدهـا بـحــجم طـفل
وثــمــاني أمـفــورات وإنــاءً خـزفــيـاً
وصندوقاً خشبياً واكتُشفت أثناء
أعـــمــــال تـــنـــقـــيب داخـل فـــيال في
مـنطقـة تشيـفيتا جـوليانـا الواقعة
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