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حملـصــول الـشـلب بـنـوعـيه الـيـاسـمـ
والـعنـبر في احملافـظات االربع توزعت
في مــحـافـظـة الــنـجف بـلـغـت الـكـمـيـة
ـسوقة   44,756 طـناً وفي مـحافظة ا
ــسـوقـة الــديـوانــيـة بــلـغت الــكـمــيـة ا
38 اطـنـان  وفي محـافـظة بـلغت 607
الـــكـــمـــيــة بـــابل  8,513 طـــنـــا  وفي
ـثـنى  بـلـغت الـكـمـية 953 مـحـافـظـة ا

طنا فقط). 
ـسـنـا تـعـاونـا كـبـيراً  مـن قبل وأكـد  (
مالكـــاتـــنــا الـــعـــامــلـــة مع الـــفالحــ
ــســوقـ   لــعـمــلــيـات الــتــسـويق وا
وسم الـتسـويقي  والـرامـية الجنـاح ا
الـذي يجـري في ظل ظـروف اقتـصادية
ر به العالم من ازمة صعبة نتيجة ما
اقـتصادية وفي مقدمتها اجلفاف الذي

يجتاح العالم ).
وثــمـن جــهــود مــوظــفـي الــشــركــة في
احملــافــظـات الــشـلــبــيـة وقــال (نــتـابع
اسـتمـرارهم بالـعمـل لسـاعات مـتاخرة
مـن اليـوم السـتالم جـمـيع وسـائط نقل
احملــصــول الـتـي نـظــمت لــهـا بــطــاقـة
تسويقية)   موكدا (انهم"يؤدون دورا"
كـبـيرا" يـتـعلق بـاالمن الـغذائي في ظل

مخاطر فايروس كورونا ).
وطـمـأن ان (عمـلنـا مـتواصل لـلـمرحـلة
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ـواقع ـسـوقـة  وقـال كــمـيـات الـشـلب ا
الــشــركـة وحــسب كل فــرع تـوزعت في
الـنـجف بلـغت الـكمـية  49,644 طـنا 
مــشـيــرا الى ان الـكــمـيــات تـوزعت في
سـايلـو شلـب ابو صـخير  26,36 طـنا
13 طـنـا وســايـلـو شــلب الـكـوفـة 381
وســايــلــو الــنـجـف االفـقي 5.625 طن
شـلب مكـيس ومجمع حـبوب اخلورنق
1.202 طـن شـــلب مـــكـــيس  و مـــركـــز
ـشـخاب  3,075 طـنـا شـلب تـسـويـق ا
مـكـيس . واضاف اغن (كـمـيات الـشلب
ــســـوقــة لــفــرع الــديـــوانــيــة بــلــغت ا
  42,868 طــنـا مـوزعــة حـسب مـراكـز
الـتسويق كاالتي سايلو شلب الشامية
21.371 طـنا وسايـلو شلب الـديوانية
11.004 اطــــنـــان ومــــركـــز تــــســـويق
ــهـنـاويـة 3.286 طــنـا شــلب مـكـيس ا
ومــركــز تــســويق غــمـاس 1.896طــنــاً
شـلب مكـيس و مركز تـسويق االمـــــ
2.634 طـنـا مكـيس و اجملـمع اخملزني

702. 2 اطنان شلب مكيس).
ـسوقـة لسـايلو وبـ الى ان (الشـلب ا
شـلب احللـة بلغت  9,364 طـنا  فـيما
بلغت كميات الشلب التي  استالمها
فـي سايلو السـماوة بلغت 1.141 طـنا

كيس). . من الشلب ا

 e eF « b  d U  ≠ œ«bG

بـحث وزير التجارة عالء اجلبوري مع
الـسفير الـباكستـاني في العراق أحمد
أمـــجــــد عـــلي  تـــعــــزيـــز الـــشـــراكـــة
االقـــتـــصـــاديـــة وتـــفـــعــيـل الـــقـــطــاع
ــتـحــدث بـاسم وزارة اخلــاص.وقـال ا
الــــتــــجــــارة  فـي تــــصــــريح امس  إن
(اجلـــبـــوري بـــحـث مع عـــلي تـــدعـــيم
الـعالقـات التـجاريـة واالقتـصاديـة ب
الـبلدين وإيجاد آليـات جديدة للتعامل
مـع الـقـطـاع اخلـاص وإقـامـة شـراكات
حــقـيـقـيــة).وأشـار الى أن ( اجلـبـوري
أكــد أن الــعــراق يــســعى الى تــفــعــيل
الـــعالقــات االقـــتــصـــاديــة مع كل دول
الـــعـــالم واالســـتــفـــادة من اخلـــبــرات
االقـتــصـاديـة في هـذا اجملـال وأهـمـيـة
عـقـد الـلجـنـة الـعـراقيـة الـبـاكسـتـانـية
ـشـتـركـة الجـتمـاعـاتـهـا وحـسم كـافة ا
تـعلقـة ب الـبلـدين) مؤكداً ـلفـات ا ا
ـعـرض الـتـخـصـصي (أهـمـيـة إقـامـة ا
لـلــمـنـتـجـات الـبـاكــسـتـانـيـة الـذي من
ــقــبل ــزمع إقــامــته مــطــلـع الـعــام ا ا
والـذي ســيـتم فـيه عـرض الـصـنـاعـات
الــبـاكـســتـانـيــة).وشـدد عـلى (أهــمـيـة
تــشــجـيع الــشــركـات الــبـاكــســتـانــيـة
لالسـتثـمار داخل احملافـظات العـراقية
ـعارض الـدوليـة التي ـشـاركة في ا وا
يـقـيـمـهـا الـعـراق وأهـمـيـة دعم مـوقف
ـفــاوضـات مع مــنـظــمـة الــعـراق فـي ا
ـيــة لــلـحــصــول عـلى الــتــجـارة الــعــا
ـنـظـمـة).من الـعــضـويـة الـكـامـلـة في ا
جـانـبه أكـد (عـلي رغـبـة حـكـومة بالده
لــتـطــويـر الــعالقـات االقــتـصــاديـة مع
الــعـراق) مــشـيــراً الى أن (بـاكــسـتـان
ســتــقـيم مــعــرضـاً في بــغــداد وأربـيل
قـبل والـذي يـهدف الى مـطـلع الـعـام ا
تـنشـيط مستـوى التـعاون ب الـقطاع
اخلـاص لكال البلدين وتـطوير وتفعيل

العالقات االقتصادية مع العراق).
وســـوقت وزارة الــتـــجــارة  اكـــثــر من
92.831.240 طــــنـــاً مـن مـــحــــصـــول
الـشلب خملازن الـشركة الـعامة لـتجارة
احلـــبــوب   ضــمـن حــمــلـــة تــســويق

الـشـلـب لـعام  2021. وقـال مـديـر عـام
الـشركة العـامة لتجـارة احلبوب باسم
نــعـيـم الـعــكـيــلي ان (حـمــلـة تــسـويق
مــحـصـول الـشـلب مـســتـمـرة بـوتـيـرة
وقف التـسويقي لغاية مـتصاعدة  وا
امـس  بــــــــلـغ مــــــــا مــــــــجــــــــمـــــــــوعه
92.831.240 طـــــــــــــنــــــــــــا  فـي اربـع
مــحـافـظـات مـنــتـجـة لـلــشـلب  شـمـلت
بـزراعته هـذا العـام وفق توجيه وزارة
ا ادى ظهور تراجع ائية   ـوارد ا ا
ـسـوقة عن الـعام في حـجم الـكمـيات ا
ـاضي والتي استلمنا لنفس التاريخ ا
ـئة وأحد عشر الف طن فـيها بحدود ا
في سـت مـحــافـظــات كـانت مــشـمــولـة

اضي).  باخلطة الزراعية للعام ا
ركـزية تواصل واضـاف الى (اللجـنة ا
مـتـابعـتـها حـركـة  التـسـويق و موقف
ـستـلـمـة و مـعـدل الرفض الـكـمـيـات  ا
واســــبـــــابه  ومن اجـل احــــتــــواء كل
نتجـة واستالمها في كـميات الشـلب ا
مــخــازن الـشــركـة  نــاقــشت الــلـجــنـة
ـــركــزيـــة تــوصـــيــات االقـــســام ذات ا
الـــعـالقـــة بـــضـــرورة تـــعـــديل فـــقـــرة
الــشــوائب وحـددت امــكــانـيــة تــعـديل
االسـتالم وفق نـسب مـحـددة وبـخصم
وبـذلك سيـتم انتـهاء مشـكلـة الشوائب
بـعـد احـتـواء مـشكـلـة الـرفض نـتـيـجة

الرطوبة).
وبــ ان (اجــمـالي الــتـســويق الــكـلي

واالداري فـي مـــؤســــســــة الـــوارث
الــدولــيــة لـعـالج األورام الـتــابــعـة
ـطـهـرة في لـلــعـتـبـة احلـسـيــنـيـة ا
رضى الذين كربالء  مع عدد من ا
يـتـعـاجلـون فيـهـا  وبـيـنـهم بعض

األطــــفـــال مع ذويـــهـم . واســـتـــمع
الـسيـستـاني الى (شرح مـوجز عن
ــؤســسـة واخلــدمــات الـتي عــمل ا
ــرضى الـــســرطــان من تـــقــدمــهـــا 
مـديرها العام الدكتور حيدر حمزة
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اإلطـار التـنسـيقي متـفقـة على ضرورة
عـترض حول إيـجاد حلـول تنصف ا
ــوجب الــقـــانــون وعــدم الـــنــتــائـج 
الـتـفـريط بـحقـوقـهم). وأعـرب زيـباري
عـن (أمــله في إيـــجــاد حـــلــول تـــنــهي
األزمــة الــراهــنــة) مــؤكـدا أن (مــوقف
قراطي مع تـوحيد القوى احلـزب الد
الــسـيــاسـيــة واجلـلــوس عـلى طــاولـة
احلــــوار من اجل اإلســـراع تــــشـــكـــيل
حـكومة تلبي طموح الشعب العراقي).
وكـــان الــوفــد قـــد زار في وقت ســابق
رئـيس حتـالف الـفـتح هـادي الـعـامري
كـما بـدأ اولى لقـاءاته في بـغداد بـلقاء
كــتــلـة الــتـيــار الــصـدري بــهـدف جس
نــبض الــقـوى الــســيـاســيــة ومـعــرفـة
تـوجـهـاتـهـا بـشـأن تـشـكـيل احلـكـومـة
ـقـبـلـة . وتـداولت تـقـاربـر تـصـريـحا ا
لـزيـبـاري خـاطب فيـه التـيـار الـصدري
بــالـقـول (انـكم من اقــرب اجلـهـات لـنـا

بالتفاهم في تشكيل احلكومة).
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تـسطع الـشمس غـدا اخلمـيس  بعد
يـوم من احـتجـابها بـالغـيوم التي
غــــطـت ســـمــــاء بــــغــــداد وعــــدد من
احملـافـظـات الـوسـطى واجلـنـوبـية 
فـيـمـا تـبـلغ درجـة احلـرارة الـعـظمى
الـيوم االربعاء  21 مـئوية والصغرة
ـاضي 10 وكـان الـطـقس الـثالثـاء ا
غـائـمـا ايـضـا ويـكـون اجلـمـعة شـبه
غــائم وتـسـطع الـشــمس الـسـبت من

جديد.
وضـــرب زلـــزال قـــوّته  7,3 درجـــات
شـرق إندونيسيا امس الثالثاء وفق
ــعــهــد اجلــيــوفــيـزيــائي مــا أعــلن ا
األمـيـركي فيـمـا قال مـركـز التـحـذير
مـن أمـواج الـتـســونـامي في احملـيط

الــهـاد إنّ الـزلـزال قــد يـتـسـبّب في
حــدوث مـوجـات مـدّ خـطـرة.وأوضح
ـعـهـد اجليـوفـيزيـائي االمـريكي أنّ ا
الــزلــزال وقع عــلى بُــعــد نــحـو 100
كـيلـومتـر شمال مـدينـة ماومـير على
عــمق  18,5 كــيـلــومـتـرًا ( 11 مــيال)
فـي بـحـر فــلـوريس الــسـاعـة 03,20
بـتوقـيت غرينـتش. وفي باد األمر
ـــعـــهـــد قـــوّة الـــزلـــزال بـ7,6 قـــدّر ا
درجـات وقال إنّه وقع على عمق 76
كم.مـن جهـته أشـار مـركـز الـتـحـذير
مـن أمـواج الـتـســونـامي في احملـيط
الـــهــاد إلى أنّ الــزلـــزال يُــمــكن أن
يـتسـبّب بحـدوث موجـات تسـونامي
خـطرة عـلى طول الـسواحل الـواقعة
عـلى بُعـد ألف كـيلـومتر ( 600 مـيل)

من مركز الهزّة.

الـعابـدي) . وعبّـر السـيسـتاني عن
ـؤسـسـة الـطـبـيـة (إشـادتـه بـهـذه ا
الــرائـــدة  وجــهــود الــشــيخ عــبــد
ـــهـــدي الــكـــربالئـي  في تـــقــد ا
الــرعـايـة الـطـبـيــة اجلـيـدة جلـمـيع
الـعـراقيـ عـلى إختالف مـذاهـبهم
الك الـطـبي وقـومـيـاتـهم).وشـكـر ا
والـتمـريضي وجمـيع العـامل في
ــــؤســــســــة عـــلـى مــــســـاعــــيــــهم ا
وخـدمـاتـهم االنـسـانـيـة اجلـلـيـلـة 
ودعـا لـهم بـاخليـر والـبركـة ومـزيد
مـن الـــتـــوفــــيق . وقــــال بـــيـــان ان
ـرجع دعـا لـلمـرضى احلـاضرين (ا
ـرضى بـالـشـفـاء الـعاجل وسـائـر ا
والــصــحــة الــتــامــة).وقــد اسـتــمع
خالل الــلــقـاء الى الــطـفــلـة جــنـات
ـــصـــابــة عـــمـــاد عــبـــد الـــوهــاب ا
بــســرطـان الــدم  الــتي عــبّـرت عن
شــكـرهـا لـلـمــرجـعـيـة الــديـنـيـة في
رعــايـتـهـا لـلـمــرضى  وامـتـنـانـهـا
لـلـمـبادرة الـطـيـبة الـتي قـامت بـها
الــعـتـبــة احلـسـيــنـيـة  في تــوفـيـر
الــــعالج اجملــــانـي في مــــراكــــزهـــا
ــدة عـشــرين ــراجــعــ  جلــمــيع ا

. يوماً

ـواطـن الـسـيـاسـيـة خلـدمـة جـمـيع ا
دن احملررة.  والسيما في ا

وفـي احدث جـولـة من حـواراته الـتقى
قـراطي الكـردستاني وفـد احلزب الـد
بـرئـاسة  هـوشيـار زيبـاري مع رئيس
ـالـكي ائــتالف دولـة الـقـانــون نـوري ا
فـي بــغـــداد.وبــحـــسب بــيـــان أصــدره
ـكــتب اإلعالمي لـلـمـالـكي فـقـد بـحث ا
واقف السياسية اجلانبان (تطورات ا
ـتـغـيـرات الـتي أفـرزتـها واألمـنـيـة وا
االنـــــتــــــخـــــابــــــات والـــــتــــــشـــــكــــــيك
ـــالـــكي إلى بـــنـــتــائـــجـــهـــا).وأشــار ا
ـواقـف بـ الـقوى (ضـرورة تـوحـيـد ا
رحلة الـراهنة). وقال الـسياسيـة في ا
إن (أزمـة التشكيك بنـتائج االنتخابات
ـعتـرضة على ال تـزال قائـمة والـقوى ا
الـنـتـائج بـانـتظـار الـرد عـلى الـطـعون
والــشـــكــاوى الــتي تــقـــدمت بــهــا الى
ـــســتـــقـــلــة ـــفـــوضــيـــة الـــعــلـــيـــا ا ا
ـالـكي  أن (قوى لـالنتـخـابات).وبـيّن ا
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اعـــلـــنـت  وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والبـحث العلمي نـتائج الدفعـة الثالثة
لـقــبـول الـطـلــبـة من خـريــجي الـسـنـة

السابقة.
ـــقـــبـــولـــ وتــــضـــمـــنت قـــوائـــــــم ا
ـــنـــشـــورة في بـــوابـــة الـــدراســـات ا
ــــــتـــــــابـــــــعــــــة والـــــــتــــــخـــــــطـــــــيـط وا
 www.dirasat-gate.org قــــبــــول
 153 طــالـبــا ضـمن الــقـنــاة الـعــامـة
فــيــمــا  قـبــول طــالب واحــد ضـمن
قاعد قـناة ذوي الشهداء بديال عن ا
الـشاغـرة الـدفعـتـ األولى والثـانـية.
كـما اعـلـنـت مـديـريـة تـربـيـة بـغداد -
الكـرخ الثانية  عن آلية التقد على

االمتحانات اخلارجية فيها.
وقـــال مــصـــدر ان  (الــتـــقـــد عــلى
االمــتــحــانـات يــبــدأ الــيــوم االربــعـاء
ــوافق  15 كــانــون االول اجلـاري ا
و وضع ســـتــة  ضـــوابط كـــيــفـــيــة

التقد لالمتحانات.
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كـثـفت الـقـوى الـسـياسـيـة اتـصـاالتـها
بـهدف بلـورة تفاهم مشـترك يعجّل في
ـقبـلة . وفـي تطور تـشكـيل احلكـومة ا
زار رئــــيـس حتــــالف عــــزم خــــمــــيس
احلـنـجـر نـظـيـره رئـيس حتـالف تـقدم
مـحمـد احللبـوسي . وقال اخلـنجر في
تـغريدة امس (بحثنا اليوم مع األخوة
في اجلـــبــهــة الــتــركــمــانــيــة ضــرورة
ـكـونـات األسـاسـيـة مـشـاركـة جـمـيع ا
لـلمجـتمع العراقي فـي شراكة حقـيقية
نـحـو صنـاعة قـرار وطني يـنقـذ البالد
ويــحــفظ الـســيــادة. احلـوار الــوطـني
ـستمر هو السـبيل الوحيد للخالص ا
ـزيـد من الويالت). وجتـنـيب الـعراق ا
وبـحث احللبوسي واخلـنجر بحضور
الــنــواب الـــفــائــزين في الــتــحــالــفــ
ــرحـلـة مــشـروع تــنـظـيم الــدولـة في ا
ــشــاركـة ــقــبــلـة وجــهــود تــفـعــيل ا ا
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ـتـحـدة االمـريـكـية   قـدمت الـواليـات ا
ـنفذة في شاريـعها اخلـدمية ا جـردا 
الـعراق منذ العام 2015 وأشارت الى
شاريع مـساهـمتهـا بصـندوق تنـميـة ا
لـــــتــــوفـــــيــــر  1500 فـــــرصــــة عـــــمل
.وقـال الــسـفـيــر األمـريـكي لــلـعـراقــيـ
ـناسبة ؤتمـر صحفي  مـاثيو تـولر 
احــتــفـالــيـة تــمـويل  1000 مــشـروع
ـنح من صـنـدوق مــتـوسط وصـغـيــر 
ـنــظـمـة الـدولـيـة ـشـاريع وا تــطـويـر ا
لــلــهــجـرة فـي الـعــراق امس إن (بالده
قــدمت الى الــعـراق مــنـذ الــعـام 2015
ائـية التي ـساعـدات االنسانـية واال ا
ـواطـن ). اثـرت ايـجـابـياً في حـيـاة ا
وأضــاف أن (الـــتــزامــنــا طــويل األمــد
بــازدهـار الـشـعب الــعـراقي سـواء كـان
في مـجال الصحة أو التعليم أو البناء
بــعـد حــقـبــة داعش أو مــسـاعـدة رواد
االعـــمــــال الـــعـــراقـــيــــ عـــلى جنـــاح
االقـتصاد واالعـمال التـجارية) مـشيراً
الـى (االســتـــمـــرار  بـــهـــذا االلـــتــزام).

ــواطــنــ وروح اســتـــثــمــار قــدرات ا
ـبادرة لديهم وابتكاراتهم وصمودهم ا
حـتى يـتـمكـنـوا من بنـاء مـسـتقـبـلهم)
الفـــتـــاً الى أن (الــقـــطـــاع اخلــاص في
ـواً وتـعـافـياً من خالل الـعـراق شـهد 
ــشــاريع الــتــابع صــنــدوق تـــنــمــيــة ا
لـلـمـنظـمـة الدولـيـة لـلهـجـرة). وقال أن
(مــسـاهـمــتـنـا الــبـالـغــة قـيـمــتـهـا 6.4
مـاليــ دوالر في صـــنـــدوق تــنـــمـــيــة
ـشاريع تـمخـض عنهـا بشـكل مـباشر ا
خـلق  388عـمالً جتـارياً ) مـشـيراً الى
(انـنـا نـحـتـفل الـيوم بـتـوفـيـر أكـثر من
وهذا  1500 فـرصـة عـمل لـلـعـراقـيـ 
مــثــال رائع عــلـى اســتـثــمــار الــشــعب
االمـريـكي لـقـدرات أصـدقـائه وشـركائه

الشعب العراقي).
عـــلى صـــعــيـــد مـــتــصل حـــدد إقـــلــيم
كردستان أبرز أهداف تمويل الـ1000
مـشـروع ورأى أنه سـيـحـمـي الـشـباب
تطرفة.وقال من الـهجرة واجلماعـات ا
وزيـر التجارة والصناعة باالقليم كمال
ؤتمر الصحفي أن (تمويل مـسلم في ا
 الـف مـــشـــروع صـــغـــيــــر ومـــتـــوسط
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سـيـحـقق الـتنـمـيـة ويقـلل من الـبـطـالة
الـتي يـعـاني مـنـهـا الـشـعب الـعراقي)
مـبـيـنـاً أن (ذلك سـيـحـمي الـشـبـاب من
الـوقـوع كــفـريـسـة سـهـلـة لـلـجـمـاعـات
ــتـطــرفـة وزرع األفــكــار في عـقــولـهم ا
فضالً عن تقليل الهجرة الى اخلارج).
وأضـاف أن (وزارة التجارة والصناعة
في حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان أسـهـمت
بــتـهــئـيــة قـدرات الــشـبــاب وأصـحـاب
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 حـصل الـفـيـلم الـسـيـنـمـائي(أوربا)
لـلـمـخـرج الـعـراقي حـيـدر رشـيـد
عـــلى جـــائـــزتـي أفــضـل مـــخــرج
ـــثل فـي مــهـــرجـــان الـــبـــحــر و
األحـــمــر في الـــســعـــوديــة الــذي
اضي اخـتـتم فعـاليـات االثنـ ا
اذ نــــال رشـــيـــد جــــائـــزة افـــضل
مـخرج فـيمـا حصـد بطـله الشاب
ــثل . آدم عـــلي جـــائــزة افـــضل 
وهــــذا هــــو الــــفـــــيــــلم اخلــــامس
لـلـمـخـرج وسـبق عرضـه في قسم
هرجان  ( (نـصف شهر اخملـرج
اضي  كـان في فرنـسا في تـمور ا
وقــــد رشـــحـــتـه وزارة الـــثــــقـــافـــة
والـسـيـاحـة واآلثار لـيـمـثل الـعراق
نـافـسـة عـلى أوسـكـار أفـضل فـي ا
فــــلم دولـي في الــــدورة الــــرابــــعـــة
والـــتــســـعــ لـــلــجـــائــزة األشـــهــر
سـينمـائياً في الـعالم.ويروي الـفيلم

األقــدام عـــبــر احلــدود الــتــركــيــة –
الــبـلـغـاريـة ويـقع فــريـسـة لـشـرطـة
ــنــاهــضــة احلــدود واجلــمــاعــات ا
لـلـمـهـاجريـن.والفـيـلم إنـتـاج عراقي
إيـطـالي كـويـتي مشـتـرك وهـو أحد
دعـومة األفالم الـروائـية اخلـمسـة ا
من قـبل (منحة بغداد لدعم السينما
ـقـدمة من الـعـراقيـة لـعام  2021) ا
قـبل وزارة الـثقـافـة.وهو مـن بطـولة
ـمـثـلـ احملـتـرفـ فضال عـددٍ من ا
ــمـثــلـة عــلى آدم عــلي من بــيـنــهم ا
الــبـلـغـاريــة سـفـيـتـالنـا يـانـتــشـيـفـا
واإليـطـالي بـيـتـرو تـشيـتـشـيـريـيـلّو
ثلون والـتونسي محمد زواوي و
هـــواة كــــان من بـــيـــنــــهم عـــدد من
الـشـبـاب اآلسـيويّـ الـذين وصـلوا
إلـى أوربا عـبر الـبـلقـان.وشارك في
الـدورة االفتتاحـية للمـهرجان التي
دة اسـبوع  138 فـيلـماً اسـتمـرت 
طـويالً وقصـيراً من  67 بـلداً بـ34

لغة.
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لك سلمان وجه الـعاهل السعودي ا
بن عـبـدالـعـزيـز تـهـنـئـة الى الـشـعب
ـئـويـة ـنـاسـبـة الـذكـرى ا الـعــراقي 
لتاسيس الدولة العراقية احلديثة..
وقال في كلمة تالها نيابة عنه وزير

اخلـارجيـة السـعودي األمـير فـيصل
ملكة يسرها قيادة بن فرحان  اِن (ا
وشــعــبـا ان تــشـارك شــعب الــعـراق
ـرور ـنـاسـبـة االحـتـفـاء  وقـيــادته 
قـــرن عــلى تــأســـيس دولــة الــعــراق
احلــديـثـة الـتـي حتل بـعـد اجنـازات
كــبــيــرة وكـثــيــرة حــقـقــهــا الــشـعب

العراقي) ,مـشددا على ان (العالقات
الـتي تربط البلدين الشقيق عميقة

وراسخة).
 وكـــان رئـــيس الــوزراء مـــصـــطــفى
الـكـاظـمي قـد تـلقـى اتصـاالً هـاتـفـياً
ــمــلـــكــة الــعــربــيــة من ولـي عــهــد ا
الــســعـوديــة نــائب رئــيس مــجـلس
الـوزراء  مـحمـد بن سلـمان بن عـبد
الـعزيـز. وقدّم ولي العـهد الـسعودي
ـناسبـة الذكرى الـتهنـئة للـكاظمي 

ئوية لتأسيس الدولة العراقية. ا
 وقــال  ان (اجلــانــبـ اســتــعــرضـا
خالل االتـصـال الـعـالقـات الـثـنـائـية
بــ الــبــلــدين وتــعــزيــز الــتــعـاون
ــشــتـرك وســبل دعــمه وتـطــويـره ا

ـا يخـدم مصالح شـعبي الـبلدين و
.( الشقيق

سلمان بن عبد العزيز

عالء اجلبوري
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افتى  رئـيس التيار الـصدري مقـتدى الصدر بـاعادة صلوات
كـتب الـشهـيد سـاجـد واحلسـيـنيـات الـتابـعـة  اجلمـاعـة في ا
ا فـيهـا صالة العـصر من يـوم اجلمـعة. واشـترط الـصـدر  
ـكــتـبه (االلـتـزام بـاالسـالـيـب الـوقـائـيـة والـصـحـيـة في اعالن 
والتبـاعد االجتماعي).وأعلنـت وزارة احلج والعمرة السعودية
ـسـموح لـها بـأداء الـعمـرة والصالة في أن الـفئـات الـعمـرية ا
ن تبـلغ أعمارهم 12 احلرمـ وزيارة الروضـة الشريـفة هي 
عامـا فمـا فـوق. وأضافت الـوزارة في بـيان  أن (ذلك يـشمل
مـلـكـة ومواطـني دول مـجلس ـقيـمـ داخل ا الـسعـوديـ وا
ـخـتـلف أنـواع الـتـعـاون اخلـلـيـجي والـقـادمـ من اخلـارج 

الـتـأشيـرات مع اشـتـراط ظـهـور حـالـة "مـحـصن" في تـطـبيق
تــوكــلــنــا). وفي مــا يــخص مــواطــني دول مــجــلـس الــتــعـاون
اخلـليـجي أكدت أنـه (يجب عـليهـم تسـجيل إثـبات اللـقاح في
مـنصـة مقيم قـبل الدخـول للسـعودية والـتسـجيل في تطـبيقي
ـمـلـكـة وبعـد حتـديث تـوكـلـنـا واعـتـمـرنـا بـعـد الـوصـول إلى ا
ـكن حـجـز تـصـاريح الـعـمـرة والـصـلـوات احلـالـة الـصـحـيـة 
ـــخــتـــلف أنــواع والــزيـــارة). أمــا لـــلــقـــادمــ مـن اخلــارج 
الـتأشـيـرات فـقد أفـادت احلج والـعمـرة بـأنه (يـتوجب عـلـيهم
تسجـيل إثبات اللـقاح في منصـة قدوم قبل دخول الـسعودية
والـتسـجيل في تـطـبيـقي تـوكلـنا واعـتـمرنـا بـعد الـوصول إلى

ملكة. ا

وبــذلك فــتـحت ــشــاريع الـصــغــيـرة  ا
دورات تــأهــيــلـيــة وعــمــلــيـة في إدارة
األعــمـال) الفـتـاً الى أن (عـدد الـدورات
الـــتي قـــامت بـــهـــا الــوزارة  50 دورة
ـــشــاريع تـــخـــصــصـــيـــة ألصــحـــاب ا
ــتــوســـطــة وأن عــدد الـــصــغــيـــرة وا
ــــســــتــــفــــيــــدين مـن الـــدورات 686 ا
شـخـصاً بـاإلضـافة إلى الـدورات التي
 تـنفـيـذها بـالتـنسـيق مع اجلامـعات

اإليــطــالــيـة  14 دورة حــيث كــان عـدد
ـســتـفـيـدين من اخلـريـجـ هـو 250 ا
شـــخـــصـــاً إضـــافــة إلـى الـــعــديـــد من
الــنــدوات). وأكــد أن (الــهـدف مـن تـلك
الـــدورات هــو تــوفـــيــر فـــرص الــعــمل
ـــشــاريع وتـــهــيـــئــة الـــكــوادر إلدارة ا
الصغيرة" موضحاً أن "حكومة اإلقليم
لـم تــتـــوقف عن أي فـــعــالـــيـــات لــدعم

الشباب).
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ـتـحــدة أكـبـر وأضــاف أن (الـواليــات ا
سـاعدات االنسانية في مـانح منفرد با
الـعراق لضمان سالمـة ورفاه القاطن
مـن الــنـــازخــ جـــراء الــصـــراع ضــد
تحدة داعـش) موضحاً أن (الواليات ا
قــدمت مـنــذ الـعـام  2014 أكــثـر من 3
مــلـيـارات دوالر مــسـاعـدات إنــسـانـيـة
ـنـقذة لـلـعراقـيـ النـازحـ ). وتابع ا
(مــنــذ الــعـام  2015 نــفــذت الــواليـات
ــتــحـدة االمــريـكــيـة  850 مــشــروعـاً ا
لـلـبـنيـة الـتـحتـيـة السـتعـادة اخلـدمات
األســاســيــة الــتي دمــرهــا داعـش وقـد
أعـدنا بناء أكثر من  140 مدرسة و62
ــيـاه و 17مــحـطـة ـعــاجلـة ا مــحـطــة 
كــهــربــاء فــرعــيــة كــمــا أعــدنــا بــنــاء
ــســتـشــفــيـات وقــدمــنـا الــعــيـادات وا
ـــد خــطـــوط نـــقل األدويـــة وقـــمـــنـــا 
الـكهـرباء وأصـلحنـا الطـرق واجلسور
ـنـازل إلعـادة وعــمـلـنـا مع أصــحـاب ا
بـنـاء أكـثر من ألف مـنـزل). وأضاف أن
تـحدة سـاهمت في تـعافي (الـواليـات ا
االقــتـــصــاد الــعــراقي من دمــار داعش
وجـــراء جـــائــحـــة كــورونـــا من خالل
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اتـفلت الـهيئـةالعامـة للـكمارك  كـميات
مـن  ( دجـاج مـجـمـد + بـيض مـائـدة +
نشأ مخالف شحم حيواني ) إيراني ا
لـشـروط وضـوابط االستـيـراد    وقال
بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان (عـملـية
االتـالف جرت  مـركز كـمـرك الشالمـجة
احلــدودي  تـأتي ضــمن  الـنــشـاطـات
واجـراءات الصـارمة تتـخذها الـكمارك
لــلـحـد من الـتـهــريب ولـضـمـان دخـول
واطن ). ـواد الـتي ال تضـر الـبلـد وا ا
وخملــــالــــفــــتــــهـــا شــــروط وضــــوابط
االســـتــيـــراد مــركـــز كــمـــرك ام قــصــر
االوسط اعـادة الهيشة العـامة للكمارك
 4 عــــجـالت . وقــــال بــــيــــان امس ان
(عـمـلـيـةاعـادة االصـدار من قـبـل جلـنة
خـاصة شكلت لهـذا الغرض وبحضور
يناء). اجلهات االمنية والساندة في ا
ـنـافذ احلـدودية 500 واعـلـنت هيـئة ا
طـن من مـــادة احلــــديـــد إلـى اجلـــانب
اإليـراني مخـالفة لـلشـروط والضوابط
ــنـذريــة احلـدودي. وقـال فـي مـنــفـذ  ا
بـيان تلـقته (الزمان) امس ان ( الـهيئة
يـدانية تـابعـة ا تـستـمر بـالتدقـيق وا

لـــكـــافــة الـــبـــضـــائع حـــيث  إعــادة
إرســالـــيــة شــحــنه من مــادة احلــديــد
(شــيش تـســلـيح) بــوزن إجـمــالي بـلغ
 500طـن إلى اجلـــــانـب اإليـــــراني في
ـنــذريــة احلــدودي مـخــالــفـة مــنــفــذ ا
لــشــروط وضــوابط االســتـيــراد لــعـدم
واصـفات الـقيـاسيـة حسب مـطـابقـة ا
ـركـزي لـلــتـقـيـيس اخــتـبـار اجلـهــاز ا

والـسيطرة النوعية) . واضاف انه (
تــــشـــكــــيل جلــــنـــة خــــاصـــة وإعـــادة
اإلرسـالـيات بـالـتعـاون والتـنـسيق مع
ـنفـذ). وتمـكنت عـنيـة في ا اجلـهـات ا
ـشتـركة  في قـيادة الـعمـليات ـفارز ا ا
ـنــتــشـرة في ومـن خالل دوريـاتــهــا  ا
جــانــبي الــكـرخ والــرصــافـة خالل 48
اضـية من الـقـاء القـبض على سـاعـة ا
مــتـهم  ضـبـط  بـحـوزته ثـالثـة اخـتـام
مـزورة و 26) مـتـهمـا اخرين يـحمـلون
جـنسـيات اجنـبيـة مخـتلفـة خملالـفتهم
تــعــلــيـمــات وضــوابط دائــرة االقــامـة
واجلــنـسـيــة  بـاالضــافـة الى  (ضـبط
بـنادق مختلفـة عدد ٥  مسدسات عدد
12   عـــتــاد مــخــتــلف االنــواع 5756
اطالقة مخازن فارغة عدد 64 مخزن).
واضـــاف انـه (  ضـــبط كـــمـــيـــة من

ـــواد اخملــدرة واجـــهــزة الــتـــعــاطي ا
""مــــادة الـــكـــرســـتـــال 8.5)غـم  مــادة
احلـشـيـشة (330 غـم) مع ضـبط كـمـية
مـن احلبـوب اخملـدرة وادويـة متـنـوعة
غـيـر  مرخـصـة) .  واشار الى ( إحـالة
ـــواد ـــلــــقى الـــقــــبض عـــلــــيـــهم وا ا
ــضــبـوطــة الى اجلــهـات اخملــتــصـة ا
ألتخاذ االجراءات القانونية بحقهم).
وكــشـفت هــيـئــة الـنــزاهـة الـعــامـة عن
تـفـاصـيل أمـري االسـتـقـدام الـصادرين
ُـديـرين العـامَّـ لتـربـية صالح بـحق ا
الـدين وصحَّة نـينوى مُـوضحةً أنَّـهما
ادَّة 331 جـاءا; اسـتـنـاداً إلى أحـكـام ا
من قــانــون الـعــقـوبــات. وافـادتــدائـرة
الـتـحـقيـقـات في الـهيـئـة وفي مـعرض
حـديـثـهـا عن تفـاصـيل األمـرين الـلذين
ـتـــ ـة الـــقــضــيـَّ جــاءا عـــلـى خـــلـــفــيـَّ
الــجـزائـيَّـتـ الـلــتـ حـقَّــقت فــيــهـما
الـهيئة بإصدار قاضي محكمة حتقيق
صالح الــدين أمــر اســتـقــدامٍ لــلـمُــديـر
ُحـافـظـة عـلى خـلـفـيَّة الـعـام لـتـربـيـة ا
الـقــضـيَّـة اجلـزائـيَّـة اخلـاصَّـة بـصـرفِ
مـــبـــلغ 400 مـــلـــيـــون ديـــنــارٍ خـالفــاً
ُـوازنــة لـســنـة لــتـعــلـيــمــات تـنــفـيــذ ا
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أعلـنت وزارة الـصـحة والـبـيـئة عن تـسـجيل  474 إصـابة جـديـدة بفـايروس
وقف الوبـائي اليومي أن كـورونا وتماثل  696 شخـصا للـشفاء.وأضـاف ا
(حـاالت الـوفاة اجلـديـدة بـكـورونـا بـلغت  13حـالـة في عـمـوم احملـافـظات )
الفـتا إلى أن (االشـخاص الـذين تـلقـوا اللـقاح خالل  24 سـاعة بـلغ عددهم
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ـــتــــمـــثــــلـــة بــــاقــــرار نـــسب االهـم وا
االســـتــخالص لـــلــشـــلب في اجملــارش
االهــلـيــة و احلـكــومــيـة  لــنـتــمـكن من
االعـالن عن بـدء الــتــعـاقــد وفق االلــيـة
الـتي حتقق اجلـدوى االقتصـاد جلميع

األطراف).
مـن جــانب اخــر كــشف الــعــكــيــلي عن
مـباشرة مـواقع الشركـة في احملافظات
كـافة بتـجهيـز الدفعـة الثانـية من مادة

احلنطة للمطاحن للدفعة العاشرة . 
واخـــتــــتم ان (مـــخـــازن وســـايـــلـــوات
الـتجارة تمـتلك من احلنطـة احمللية ما
ـقـبـلـة يـكــفي السـتـحـقـاقــات االشـهـر ا
وحــسب الــتــوقــيـتــات الــتي حتــددهـا
وزارة الـتـجـارة ).وكـشـفت الـوزارة عن
ـــســوقـــة خملــازن كـــمــيـــات الــشـــلب ا
وصـوامع الـشـركـة في مـنـطـقـة الـفرات
االوسـط ( بابـل والـنـجف و الـديـوانـية
ـثـنى ) لـغايـة يوم 12 كـانون األول وا
اجلـاري والـتي بـلغت   103,018 طـنا
 مـوزعه شـلب ياسـم 80. 686 طـنـا

وشلب عنبر   22,331 طنا . 
وبــــيت الــــوزارة فـي بـــيــــان نــــقال عن
الـعكيلي ان (وتيرة الـتسويق تتصاعد
في فــروع مـحـافـظـات مـنـطـقـة الـفـرات

االوسط بشكل ملفت للنظر). 
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ـــرجع الـــديـــني عـــلي أســـتـــقـــبـل ا
الــســـيــســتــاني أمـس في مــكــتــبــة
الك الـطـبي بــالـنـجف  عــدداً من ا

ملصق الفيلم

رجع الديني علي السيستاني يستقبل في النجف اطفاال مصاب بالسرطان U‰∫ ا I «

 ∫dL R
السفير
االمريكي

يعرض مشاريع
بالده

ثـالثــة أيـــام مـــأســاويـــة من حـــيــاة
الـشاب العـراقي كمال الـذي يحاول
الـــوصـــول إلى أوربــا ســـيـــرا عــلى
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ـناهج جـامـعـة بـغـداد بـعـنـوان (ا
ـعـرفيـة) بـحـضور الـسـيـاسيـة وا
حــشـــد مـن الـــبــاحـــثـــ والـــقى
شــــعــــبــــان في الــــيــــوم الــــتــــالي
مــحــاضــرة بـعــنــوان (نــحــو عـلم
سـيـاسة جـديـد) بحـضـور رئيس
ــثل عن وزيـر جــامـعــة بـغـداد و
الـتعلـيم العـالي والبـحث العـلمي
وعـميـد كـليـة العـلـوم السـياسـية.
وتـابــعت (الـزمـان) امس بـرنـامج
شــعــبـان الــيــومي الــذي امــضـاه
قام متجوال في معـرض الكتاب ا
حاليـا في بغداد صـحبة عدد من

رفاقه القدامى.

بغداد

معارضة ثقافية 
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اعــلــنت الــشـركــة الــعـامــة لــلــمـوانئ
الـــعـــراقــيـــة خالصـــة اعــمـــال قــسم
االنقاذ البحـري في انتشال الغوارق
فـي مــوقــعـي عــمل الـــنــفـق الــكــوري

عقل. وميناء ا
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
( انتشـال بعض الـقطع من غوارق
النـفق ووضعـها عـلى البـانطون رقم
التابع للقسم لغرض نقلها الى 276
مــيـنــاء خـور الــزبـيــر ووضـعــهـا في
الــســاحــة اخملـــصــصــة لـــلــســكــراب
أصـولـيـاً  الــعـمل الـثـاني صـبـرصـة
سلك الرفع قياس 5عقدة الستخدامه
ـواقع في عــمـلــيــات االنـتــشــال في ا
اخملـتلـفـة بفـريـقي الـعمل رقم 3 + 2
اما فريـق العمل رقم 1فكانت مـهمته
تواجدة على تهيئة عوامات الربط ا
اجلـــنـــيـــبـــة ابـــاذر  رقم   1لـــغــرض
وقع اخملـصص لغرض القائـها في ا
نـطقة ذات ربط الرافـعة اباذر كـون ا
شاركة فريق تيارات سريعة جدا و
شعبة التـنوير التنـوير البحري ذات
االخـتصـاص ). واسـتـقبـلت الـشـركة
ثـمان سـفن جتـاريـة رست في مـيـناء

ام قصر الشمالي .

ومضى بالقول الى أنه (عـندما تنقل
الــتــجــارة الــبــحــريــة من الــصـ أو
جــنـوب شــرق اســيـا بــحـرا بــاجتـاه
البـحـر االحمـر صعـودا بـاجتاه قـناة
توسط الى السويـس وعبر الـبحـر ا
اوربـــا فـــإن مـــيــنـــاء الـــفـــاو ســوف
ـسـافة عـبر يـختـصـر ويخـتزل تـلك ا
الـقـنـاة اجلـافـة الـعـراقـيـة ابتـداء من

يناء صعودا وبالعكس).  ا
ولـفت إلى أنه (ســيـتم قـريـبـا تـعـاقـد
وزارة الــنـــقل مع احـــدى الــشــركــات
تـخصـصة بـرسم القـناة االيطـاليـة ا

اجلافة العراقية).
 الفــــتـــــا الى أن ( يــــومي االربــــعــــاء
ــقــبــلــ ســيــشــهــدان واخلـــمــيس ا
حـــضــور اكـــثــر من 60 شـــخــصـــيــة
ية وعلمية من خارج البصرة اكاد
ونـحـو 100 شـخـصــيـة بـصـريـة في
ـشـروع مـيـنـاء الـفـاو لالطالع عـلى ا
ـتقدمـة). من جهة أخرى  والنسب ا
بــحث وزيــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة
والتموين األردني يـوسـف الشمالـي
في بــغـداد الـعالقــات االقـتــصـاديـة 
وذلـك في خـالل  زيـــــارة رســـــمـــــيـــــة
بحضور الـسفيـر األردني لدى بغداد
ُــــلــــحق مــــنــــتــــصـــــر الــــزغـــــبـي وا

اإلقتصادي رامـي القضـاة.

ثـير للجـدل مصريا  مـحمد رمضـان والتي عكست طرب ) ا تسـببت حفلـة ( ا
تدنـيا وانـحرافـا بيـنا فـي الفـهم والوعي الـثقـافي والـفني في الـذائقـة الشـبابـية
عراقـيا وعربيا  واثارت ردود افعـال مستنكرة على مـستويات عدة السيما في

االوساط الثقافية واالجتماعية .
تأنية لظاهرة وضوعية ا ولكي ال نـبالغ في دالالت ما حدث بعيدا عن القراءة ا
ـفهومي الـفن واحلرية خـصوصا تصـلح ان تكون مـقياسـا لرؤيـة  مجتـمعاتـنا 
بـعـد هيـمنـة انـظمـة شمـولـية كـارثيـة تدخـلت بـكل صغـيـرة وكبـيرة في احلـيوات

العامة واخلاصة للفرد .
ـهرجـانات الـثقـافية والبد لـنا نـتوقف عـند مفـهوم الـفن والثـقافـة والفـعالـيات وا
الكـبرى التي كـانت سائدة في الـعراق سنوات الـثمانـينات والـتسعـينات وكانت
دعايـة سياسيـة لدكتاتـور مهزوم لكـنها لالسف صارت مـقياسا لـلنجاح وحتى
ا ايـذانـا بحـفالت موت لالهمـيـة الثـقافـيـة في ح كـانت اسـفافـا ومديـحـا ور
ومقـابر واسلـحة كيـمياويـة  ولذا فان عـدها جناحـا ثقافـيا او فنـيا  او معـرفيا

وهم كبير وحن في غير محله وأوانه.
ان الفـعل الثقافي فعل وعي ومعـرفة ومتعة في احل نـفسه والينبغي ان يكون
لزم بذلك ـ السياسي  وعلـينا ان نسعى (وانـا اول ا فعال هـامشيا على ا
يا وعربيا وعراقيا) القامة فعاليات ألني ادرت وأدير  فـعاليات ثقافية كبرى عا
حـقـيقـيـة تـقدم صـورة تـلـيق باحلـضـارة والـثقـافـة الـعراقـيـة وتصـحح مـسـارها
ـوذجا لـالحتـفـالـية وتـمـسح خـطايـا الـدكـتـاتوريـة عن جـسـدهـا الـنبـيل وتـقـدم 

نفردة . الثقافية التي ينبغي مجاراتها في احلفالت ا
ـثـقـفــ دون تـدخل بـجـوهـر واكـرر هـنـا انــنـا ال يـنـبـغـي ان نـدعـو الـفـنــانـ وا
فـعـالـيـاتـهم ورؤيـتـهـا والرسـالـة الـتي تـؤديـهـا وان ال تـهـبط عن مـسـتـوى الوعي
الــعـراقـي الـرصــ  ونــتــحــول الى مـصــدر تــســطــيح وجتــهـيل
ولـلمـجتمـعات االخـرى والسيـما الـعربـية التي جملتـمعـنا 
تنـظـر لـلـعراقـيـ بـعـ الـنمـوذج الـسـامي الـذي اليـقبل
االنـحـطـاط االخالقي والـفــكـري والـثـقـافي ولـذا ال تـرى

بأسا من تقليده.

عبد احلس شعبان

وقـــال مــديــر عـــام الــشــركـــة فــرحــان
الفـرطوسي انه ( تـوجيه وزيـر النقل
ناصر الشبـلي بضرورة ادامة الزخم
في اسـتقـبـال السـفن ونـاقالت الـنفط
كــونه يــعــطي مــردوداً مــالــيــا جــيـداً

خلزينة الدولة ).
واضاف ان (ميـناء ام قصـر الشمالي
اســتـقــبل ثـمــان سـفن جتــاريـة رست
عـــلى ارصـــفــــته شـــمــــلت حـــاويـــات
واد ). وسيارات وحموالت متنوعة ا
وأكــدت الــشــركــة الــعــامــة لــلـمــوانئ
الـعــراقـيـة أن مــيـنـاء الــفـاو جـزء من
طــريق احلــريــر نــافــيــة مـا تــردد عن
خـــروجـه فـــيـــمـــا أشـــارت إلى قـــرب
الــتـعـاقــد مع شـركــة إيـطـالــيـة لـرسم

القناة اجلافة. 
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وقــال الــفــرطــوسي في تــصــريح إن
(مــيــنــاء الــفــاو هــو جــزء من طــريق
احلرير وال يوجد أي تـغيير في هذا
ــسـافــة بـ الــطـريـق مـبــيـنــا) أن (ا
مــيـــنــاء الـــفــاو ومـــيــنـــاء طــرطــوس
الــــســــوري بــــحـــدود  1200كم وب

ميـنـاء الفـاو ومـرس الـتركي 1500
كم وهــذه أقــصــر مــســافــة وتـســمى
الــــــعـــــنـق أو اخلــــــصب فـي طــــــريق

التجارة البحرية) .

بابل
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يـعـتبـر إبـهـام اليـد اهم أصـبع فـيهـا  ويـطلق عـلـيه الـبعض تـسـمـية نـصف الـيد
وذلك ألنه يــسـتـطــيع أداء مـهــام عـديــدة تـعــجـز عـنــهـا بــاقي االصـابع حــتى لـو

اجتمعت !! .
ثل الشعبي الـشائع  والذي يقول ( مو كل وهذه احلـقيقة العلـمية تسند فـكرة ا
ثـل تتعدى عدد اصـابع الكف اصابـعك سوه ) !! ورغم ان استـخدامات هذا ا
رات  لكن احدى وظائف االبهام خطـرت على بالي اليوم ح تطرق عشـرات ا
الصـديق العـزيز عـكاب سالم الـطاهـر الى موضـوع الصحف الـيومـية والـكتاب

طبوع !!. ا
رحـوم ساهي تقع عـند مدخل سـوق السراي كانت مـكتبـة احملاكم لـصاحبـها ا
ـتنبـي قرب مدخل احملـكمـة الذي كان جـزءاً من مبـنى القـشلة من جهـة شارع ا
تـليء بالـكتب ـكتـبة عـبارة عن كـشك خشـبي صـغيـر  الشـهيـر  وكانت هـذه ا
اخملتـصة بالـقوان مثل قـانون العـقوبات الـبغدادي وقوانـ محاكم االسـتئناف
لغاة منها. واضافة الى هذه اجملموعة عتمدة والنافذة وحتى ا وكافة القوان ا
ـصـدر الـرئيـسي الـكـبـيـرة من كـتب الـقـانـون كـانت مـكـتـبـة احلـاج سـاهي هي ا

للصحف اليومية التي كانت تباع بسعر خمسة عشر فلسا انذاك !! .
كـتـبات واحملـال االخـرى في شارع ورغم ذلك فـقد كـان الـعديـد من اصـحـاب ا
تـنبي وسوق الـسراي يـلجـأون الى اسلوب اسـتئـجار الصـحيـفة اليـوميـة لقاء ا
مبلغ خمس فلوس فقط حيث يحصلون عليها صباحا ويعيدونها وقت العصر .
ولـست بـصـدد احلـديث عن هـذا الــشـأن بـقـدر مـا وددت احلـديث عن احـد اهم
استـخدامات االبهام ح كان يالمس اللسان ليحصل على مسحة من الرطوبة
تـمكنه من تصفح اوراق اجلريدة او الكتاب !!! . تلك الصورة التي رسخت في
ذهـني مــذ كـان والـدي يـتــصـفح تـلـك الـصـفـحــات ذات احلـجم الـهــائل مـقـارنـة

درسي !! . بصفحات دفتري ا
وظيـفة تـقليب الـصفـحات قـاربت على االنـقراض مع بدايـة التـصفح االلـكتروني

طبوع الورقي بشكل عام !! . وانحسار ا
ولست أشك بـأن تكون وظيفـة الطباعة عـلى الكي بورد اخلاص بالـهاتف النقال
أشـد وطـأةً عـلـى االبـهـام من تــصـفح اوراق الـكــتب والـصـحف

اليومية  !! .
وقد يـختـلف معي الـكثيـرون بهذا الـشأن حـيث ال يشكل
طبوع  لهم الـكتاب االلكتروني فرقا كبيرا عن الكتاب ا
لـكـني أجـد ان الـفـرق كـبـيـر جـدا وقـد يـصـلح ان نـطـلق

ثل الذي يقول : مو كل اصابيعك سوه !!  عليه ا
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 صــــــبـــــــاح امس
الـــثالثـــاء تـــشـــيـــيع
جــــــــنــــــــازة شــــــــيخ
ــــذيــــعــــ غــــازي ا
فـيــصـل الى مــثـواه
االخـيــر في مــقــبـرة
الـــنـــجف..بـــعـــد ان
ـوت اجلمـعة غيـبه ا
ــاضــيــة في مــقــر ا
سـكـنــاه بـالــقـاهـرة.
وشارك فـي مراسم
الـــتــــشــــيـــيـع جـــمع
غفيـريتقـدمهم شيخ
الـبــو سـلــطـان اتــلـة

الهيمص.
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حتـتـفي كـليـة الـعلـوم الـسيـاسـية
بـجـامـعـة الـنـهـرين صـبـاح الـيوم
ـقيم فـكر والـباحث ا األربـعاء بـا
في بيروت عـبد احلسـ شعبان
في مــحـاضـرة يــلـقــيـهـا بــعـنـوان
(الـيـسار .. أزمـة الـفكـر ومـعضـلة
الـــســـيــاســـة) وذلك عـــلى قـــاعــة
حــضـارات الـنـهــرين وسط حـشـد
ــــــيــــــ مــــــتــــــوقـع مـن االكــــــاد
والــبـاحــثــ وطــلـبــة الــدراسـات
الـعـلـيـا. وكــان شـعـبـان قـد وصل
ـاضي الـى بـغـداد يــوم الـســبت ا
لــلـمــشـاركــة في مــؤتـمــر نـظــمـته
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امة يـبلغ تعداد سكانها حوالي نـحو اربعمائة وخمسـون مليون نسمة و تسكن
على مـساحة تبلغ قرابة اربعة عشر مليون كيلو متر مربع في موقع حاكم على
ية برا حيث يربط بـ قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ـواصالت العا اهم طرق ا
ندب مـرات البـحرية من قـناة الـسويس الى بـاب ا وبحـرا مسـيطرا عـلى اهم ا
الى مـضـيق هـرمـز  اضـافـة الى مـضـيق جـبل طـارق الذي سـلب مـنـهـا نـتـيـجة

لضعفها وجوا حيث تتوسط باجوائها كل أجواء العالم. 
تلك هي امـة العرب التي تمـتلك باالضافة الى ماتـقدم  خيرة الثروات الـطبيعية
والتي لـو استغـلتها سـتجعل مـنها قـوة جبارة تـضاهي القـوى العظـمى كالنفظ
ـعـادن الـصـنـاعـيـة االســاسـيـة اضـافـة الى األرض اخلـصـبـة والـغـاز وأنــواع ا
يـاه الوفيرة والـثروة البشريـة الهائلـة التي تضم ب صـفوفها خـيرة العقول وا
واخلـبـرات في كـافـة اجملاالت خـصـوصـيا الـسـيـاسـية واالقـتـصـاديـة والعـلـمـية
والديـنية والقضائية واالجتماعية التي تمـكنها  من حل كافة مشاكلها الداخلية
سواءً داخل اقـطار هـا او فيـما بـ تلك االقـطار والحتـتاج الى انـتظـار احللول
ـشاكـل من اجل انهـاك هذه من اخلـارج الذي يـسعى بـكل جـهده الطـالـة تلك ا
األمـة ونـخر قـواهـا واستـنزاف قـدراتـها لـغرض إبـقـاء هيـمنـته عـليـهـا والتـحكم
بـاقـتـصـادياتـهـا وسـيـاسـاتـها وامـنـهـا وتـأمـ مـصاحله االمـنـيـة واالقـتـصـادية
ـنتـجـاته الـعسـكـرية والـصـناعـية والـتـوسعـيـة من خالل جعـلـها اسـواقـا دائمـة 

تنوعة . والزراعية ا
نـظمات الدولـية التي تـسيطر تـحدة وا تمـثل باال ا فاالعـتماد عـلى اخلارج ا
ية لن يجـدي نفعا في خالص األمة واستـقرارها مطلقا علـيها قوى الفيتـو العا
وإن أراد حكـام هـذه األمـة األمن واالسـتقـرار والـتـقـدم ألمتـهم والـلـحـاق بركب
العـالم فعليهم ان ال يـسمحوا الي طرف خـارج حدودها بالتـدخل في مشاكلها
والـبـدء بتـفعـيل دور اجلـامعـة الـعربـية ومـأسـسة الـقمـة الـعربـية  لـتـكون الـبديل
نظمات واالطراف الدولية التي يجب ـضمون عن تلك ا ا
ابـعـادهـا عن كل قـضـايـا األمـة والـتي هي في األسـاس
ـشـاكل الـتي لـهـا الـيـد الـطـولى واالولى في إثـارة كل ا

تعاني منها امة العرب .

النائب متوسم به خير داعم لهم.
W¹uÐdð WOKLŽ

الـى ذلك زار الــــــســـــوداني مـــــدارس
الشـهيـدة بنت الـهدى وثـانويتي
حـنــ وحـيـفـا الـلــتـ تـضـمـان
اكـثـر من 2500 طـالـبــة  مـؤكـدا
الكـات لــلــطـلــبــات والـطــلــبــة وا

ـرحـلـة االعـدادية  كـبـيـرة في كـتب ا
بــســـبب تـــأخـــر الــتـــجـــهــيـــز وقـــلــة
التخصيـصات لطباعـة الكتب). فيما
تداولت مواقع الـتواصل االجـتماعي
فــيـديـواً يــكـشف عــنه اعـتــداء سـافـر
برح بالعصي والهراوات بالضرب ا
عـلى مـعـلـم أعـزل داخل بـيـته وأمـام
زوجته وأطـفـاله.   وأوضح الـفيـديو
قـيـام زمرة مـنـفـلـتـة انتـقـامـا البـنهم
ـــــعـــــلـم من قـــــاعـــــة الـــــذي طـــــرده ا
االمـــتــحــانــات بــســـبب اســتــهــتــاره
ومـزاولــته الـغش كـمــا أوضح قـيـام
أبـنـاء عـمـومـته بـالـهـجوم عـلى بـيت
علم وأخرجوه بـالقوة ثم انهالوا ا
علـيه بالـضرب والـسحل في الـشارع
بــوحــشــيـــة غــيــر مــســـبــوقــة). هــذا
ؤسـف شهـدته فـي أحدى االعـتـداء ا

قرى محافظة األنبار. 
ــتــابــعـة واســتــكــمــاال لــلــجــهــود وا
ـيـدانـيــة ألمـ عـام تـيـار الـفـراتـ ا
مـحــمـد شــيـاع الـســوداني في دعـمه
العمـلية التـربوية لـلمدارس ورياض
االطـــفــال الـــواقــعـــة ضــمـن الــدائــرة
الــســابــعــة بــبــغــداد  اجــرى جــولـة
دارس تـفـقـديـة شـمـلت الـعـديد مـن ا

اضي.  وذلك يوم االحد ا
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الـتعـلـيمـيـة (استـمـرار دعـمه لهم من
اجل االرتــقـاء بـالـعــمـلـيـة الــتـربـويـة

لـلـطــلـبـة
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قدم مدرس التاريخ  في إعدادية يوم
الــغــديــر بــنــاحــيــة الــعــبــاســيــة في
محافظة النجف عمار محمد يحيى 
درساً في التـفاني واالخالص عـندما
نـهج  لطالبه في قام بـطبع كـتـاب ا
الـصف اخلـامس االدبي عـلى نـفـقـته
اخلـاصـة  حيث تـكـفل بـطـبـاعة  75
نـســخـة من الـكــتـاب  بـعــدمـا تـأخـر
ـنـهجي من عـليـهم وصـول الـكتـاب ا

اخملازن .  
l³D « nO UJð

وأكـــد يـــحـــيى فـي تــصـــريـح لــقـــسم
اإلعالم فـي مـديــريــة الـتــربــيـة : لــقـد
بادرنا بتحمل تكـاليف الطباعة التي
بــلـغت خــمــسـة آالف و 750 ديـنـاراً
للنـسخة الـواحدة. موضـحاً أن (هذا
الـــعــمل كـــان  تــعـــبــيـــراً عن حــرصه
ـستـقـبل طـلـبتـه  إذ يعـتـبـر الدرس

الرئيسي للفرع االدبي).
من جـانـبـة ثــمن مـديـر عـام الـتـربـيـة
ــدرس مـــردان الــبـــديـــري (جــهـــود ا
بـتـفـانيـه واخالصه في تـوفـيـر نسخ
من هذا الـكـتاب  بـعـد تعـذر وصوله
ـطــابع ). وأوضح الــبـديـري أن من ا
ـديـريــة الـعـامـة تــعـاني من شـحـة (ا
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ـثـلـون مـسـتـقـبل الـعـراق) كـونـهم 
واعدا اياهم (بتذليل جـميع العقبات
والـــصــعـــاب وتـــلــبـــيــة
احـــــــتــــــيـــــــاجــــــاتـــــــهم

الضرورية). 
دارس واثنت ادارات ا
على خـطوة الـسوداني
شـــــاكــــــريـن جــــــهـــــده
ورعــايـــته لــلــعــمــلــيــة
التربوية في مناطقهم
(حي اور الــــبــــنــــوك
الـطـالـبـيـة)  وغـيـرها
ضـــــــمـن الــــــــدائـــــــرة
الــــســــابـــعــــة. وكـــان
شبـاب تيـار الفـرات
نــظم حــمالت إلدامـة
وتـأهـيل ابـنـيـة عـدد
ـــــــــــــــــــــــدارس مــن ا
وجتـــــــهـــــــيـــــــزهــــــا
ـــســــتـــلــــزمـــات بــــا
الــــــــــدراســــــــــيــــــــــة
الضـرورية من اجل
ـومــة الـعـمــلـيـة د
الــتـربــويــة في ظل
الــنــقص احلــاصل

بها .
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عُـقـدت صبـاح اإلثـنـ في رئـاسة
محكمة استئناف الكرخ اإلحتادية
جــلــســة حــواريــة جــمــعت رئــاسـة
احملـــكــمـــة مع نـــقــابـــة احملــامــ

ـــشــاكـل واقــتــراح لـــتــدارس أهم ا
ـتـبـادلـة بـ احلــلـول والـعالقـات ا

اجلانب . 
وحــضــر الـنــدوة نــقــيب احملــامـ
ضـيـاء الـسـعـدي و رئـيس مـحـكـمة
اسـتئـنـاف الكـرخ  اإلحتـادية خـالد
ــــدعـي الــــعـــام ــــشــــهــــداني و ا ا
صـبـيـحـة خـضـيـر  بـاإلضـافـة إلى
رؤسـاء هــيــئـات اإلنــتـداب لــغـرف

محاكم الكرخ  . 
وخالل اإلجــتــمــاع أوضح أن (هـذا
الـلقـاء يُعـدّ صيـغة مـتقـدمة إليـجاد
ـــتــــبـــادل بـــ نـــوع مـن الـــفــــهم ا

احملـــامـــ و الـــقـــضـــاء و تـــذلـــيل
الـعـقبـات التـي قد تـواجهـهم أثـناء

هنة ). ارستهم ا
كن أن  وبيّن أن (بعض احلـلول 
حتلّ بشـكل مبـاشر من قـبل رئاسة
احملــكــمــة فـيــمــا يــجب أن تــفـاحت
رئاسة مجلس القضاء األعلى فيما
يـخـص الـقـضـايـا الـتي تـقع خـارج

صالحياتها ). 
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وطـرح احلـاضـرون الـقـضـايـا التي
تــخـص اجلــوانـب اإلجــرائـــيــة في
احملـاكــمـات اجلــزائـيــة و قـضــايـا
مـــحــاكـم الــتـــحـــقــيق و طـــلـــبــات

احملام ولوائحهم . 
وقـــدم الــســـعــدي شـــكــره لـــرئــيس
احملــكـمــة والـقــضـاة لــتـعــاونـهم و
سـعـيـهم لتـسـهـيل أعمـال احملـام

 U³IF « qO cðË ‰œU³²*« rNHK  W ÒbI²  WGO  ∫ÍbF «
ـنـظـومـة الـعـدالـة و سـيـادة دعـمًـا 
الــقــانــون مــشــددًا عــلى (تــغــلــيب
ـتـبـادل بـ اجلـانـبـ اإلحـتـرام ا

والعمل على وفق الشراكة و الدور
الــــتـــــكــــمــــيــــلي بــــ احملـــــامــــ
والـقـضـاء). وطـرح رؤسـاء هـيـئات
انـــتـــداب الــرصـــافـــة رؤاهم و أهم
ـشـاكل الـتي تـواجه احملـام في ا
احملـاكم واثـــــــــنــاء تـأديــة الــعـمل
ـهني فـيمـا نظم اجلــــانبـان آلية ا

احلــــلول . 
يذكر أن اإلجتماع جـاء على خلفية
تــوجــيه رئــيس مــجــلس الــقــضـاء
األعــلى فـائق زيـدان بــعـد اإلتـفـاق
مع نـــــقــــيـب احملــــامـــــ بــــعـــــقــــد
اجــتـــمــاعــات دوريــة لــتــشــخــيص
مــشـاكل احملـامــ ووضع احلـلـول

لها.

 ŒdJ « WLJ×  Ë 5 U;« WÐUI½ 5Ð W d²A  W Kł

 ∫W Kł

جانب من
اجللسة

شتركة ب ا
نقابة
احملام
محكمة
الكرخ

وبحسب بيان اكـدت وزارة الصناعة
ــعـــادن رغـــبـــتــهـــا  بـــالــتـــواصُل وا
وتعـميق عالقـات التـعاون مع األردن
ـا في كـافـة اجملـاالت الـصـنـاعـيـة و
يخـدم مصـلحـة البـلديـن .مـن جـانبه
نــقلَ وزيـــر الــصـــنــاعـــة والــتـــجــارة

والــتــمــويـن األردني حتــيــات رئــيس
الــــوزراء األردنـي مــــؤكــــداً (حـــرص
حــكــومــة األردن عــلى تــعــزيــز فُـرص
الـتــعـاون والـشـراكـة الــصـنـاعـيـة مع

العـراق).
واضاف البيان ان (اجلانب تباحثا

حــول بـــرنـــامج الـــزيـــارة إلفـــتـــتــاح
مــعـرض الــصـنـاعــات األردنـيــة عـلى
أرض مـعــرض بـغــداد الـدولي وعـدد
ُـشــتـركــة الــتي تُـهِم من الــقــضـايــا ا
اجلانب الصنـاعي واإلقتصادي لكِال

البلديـن). 

وإبـــــــتـــدأ الـــســــوداني جـــولـــته من
مـــدرســة (حــلـب) االبــتــدائـــيــة الــتي
تـــعـــتــبـــر من اقـــدم واعـــرق مــدارس
ـنــطـقـة واطــلع عـلى سـيــر انـتـظـام ا
الــدراســة وعــمــلــيــة الـتــأهــيل الــتي
نـفـذهـا شـبـاب الـفـراتـ لـلـمـدرسـة 
ـدرسـة زيارة بـدروهـا رحـبت ادارة ا

طبوعة الكتب ا
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اعـلـنت مـديـريـة شــؤون عـشـائـر ديالى
عـن حــــسم اكـــــثــــر من150 قــــضــــيـــــة
عـشائريـة  تمـثلت بقضايـا اجتماعيـة
وإرهـــاب وعــودة الــنـازحـ وقــضـايـا
اخرى وصفت األصعب في احملافظة .
وقـــال مـــديــر شـــؤون عــشـــائـــر ديــالى
الـشـيـخ عـلي مـحـمود الـعـلي الـربـيعي
ـــديـــريـــة لــ ( الـــزمــــان ) امس  ان  ( ا
بـــذلت جــهــود جـــبـــارة خالل االشــهــر
ـــــاضـــــيـــــة من اجــل حـــــسم بـــــعض ا
الـقضـايا العـشائريـة التي تهـدد السلم
اجملـتـمـعي في احملـافظـة  حـيث تـمكن
مــن حـسـم اكـثــر من مــئـــة وخــمــسـون
قـــضــيــــة عـــشــائـــريــــة بــيــن قــضـــايــا
اجــتـــمــاعــيـــة وإرهـــاب وحــسم مــلـف
الـــنـــازحــ وعـــودة االســـر الــنـــازحــة

لبعض مناطق احملافظة). 
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واضـــاف الــربــيــعـي  الى ان  (هــيــئــة
الـرأي في مديرية شـؤون عشائر ديالى
ـاضـيـة  عـلـى عـزمـت خـالل الـفـتــرة ا
تــصـفـيـــر بـعـض الــقـضــايــا الـعــالـقــة
والـصـعـبة فـي احملافـظـة من اجل نـشر
ثـقـافـة الـتعـايش الـسـلـمي في مـجـتمع

احملافظة ).
واكـــد الــربــيـــعي  انه ( لــم تــبــقـى اال
بــعض الـتــفـاصــيل الـصــغـيــرة حلـسم

ملـف عودة االسر النازحة لعشائر بني
زيـد بعـد التـدقيق والـتمحـيص من قبل
الـقوات االمنية وعقد جلسة صلح بيـن
عـشيـرتي بني زيد وشـمر ألنـهاء بعض
اخلـالفات واالتـفاق عـلى ارجـاع االسـر
الـــتي لم تـــتـــورط بــاإلرهـــاب  فــيـــمـــا
ســتـحـسم الـقـضــيـة كـلـيــاً خالل االيـام

قبلة ) .  ا
ومن جـانب آخر قـال قائـممقـام بعـقوبة
عـبـد الـله احلـيـالـي  لــ ( الـزمان )  إن

( 15 زارعـا من سـكنـة اطـراف بعـقـوبة
 حتريك دعاوي قضائية بحقهم امام
االدعـاء العام واآلن ملفـاتهم امام هيئة
الــنـزاهـة بـعـد بــيـعـهم اراضي زراعـيـة
وفـق عـــقــــود مع دائـــرة الــــزراعـــة الى
مــتــنـفــذين الــذين عـمــدوا الى بــيـعــهـا
كـقـطع اراضي سـكـنـيـة بـشـكل مـخالف
لـلقوان ويسجل مـخالفة صارخة لكل

التعليمات واألنظمة) . 
وأضــاف احلــيــالي   أن  ( مــتــابــعــته

ـلف اخلطـير جـدا والذي يـحمل لـهذا ا
فـي طــيــاته الــكـــثــيــر من األســرار كــاد
يــؤدي بــحــيــاته قــبل اشــهــر مــعـدودة
بـــســبـب تــورط جـــهــات مـــتــنـــفــذة في

تفاصيله) . 
وأكــد احلــيـالي   أن  ( الــكـرة اآلن في
مـلعب الـقضـاء العـراقي من اجل حسم
ـــلف خـــاصـــة وأن حتـــويل األراضي ا
الـزراعية الى سكنـية دون اي موافقات
قـانـونـيـة تـعـد مخـالـفـة يـعـاقب عـلـيـها

ÊU e « ≠ w œ

ــــصـــارف نــــظـم في دبي مــــلــــتــــقـى ا
الـعراقيـة ـ اإلماراتيـة بحضـور محافظ
ــركـــزي الــعـــراقي األســـتــاذ الـــبــنـك ا
مـــصــطـــفى غــالـب مــخـــيف وعــدد من

صارف العراقية واالماراتية.  ا
وقال مخيف في كلمته (ان هذا اللقاء
يـهـدف إلى تـعزيـز الـشـراكة والـتـعاون
بـــــ الــــعــــراق واالمـــــارات اذ تــــعــــد
ــــدخل الــــرئـــيـس لـــســــفن االمــــارات ا
ـــوانـئ الـــعـــراقـــيــة الـــشـــحن نـــحـــو ا
ـالي والـتـجـاري الـرئـيسي والـشـريك ا
في حـركـة االسـتيـراد والـتـصديـر نـحو
الــعـراق" مـضــيـفـا أن (حـجـم الـتـبـادل
الــتـجـاري بـ الــبـلـدين جتـاوز الـ 15
مـــلــيـــار دوالر خالل الــعــام 2020 الى
جــــانب تــــســــويــــة جــــزء كــــبــــيــــر من
اســــــتـــــيــــــرادات  الـــــعـــــراق مـن خالل
ا ـؤسسات التجارية في االمارات  ا
يــحـتم ضـرورة تـنــظـيم حـركـة األمـوال

والتجارة اخلارجية ب البلدين" 
صارف ونـوه إلى أن "يوجـد عدد مـن ا
الـــعـــراقــيـــة واالمـــاراتـــيــة تـــعـــمل في
الـبـلـدين ونـتـطـلع إلـى تـعـزيـز تـواجد
ــصـارف الــعــراقـيــة واالمـاراتــيـة من ا
خـالل ترخيص الفـروع في كال البلدين
ـتبـادلة الـية ا السـتقـطاب الـعمـليـات ا

ساهمة في دعم االقتصاد.) وا
صرفي العراقي من وبـ أن (القطاع ا
الــقــطـاعــات الـواعــدة من حــيث فـرص
الـــنــــمـــو وقـــدرته عـــلـى اســـتـــقـــطـــاب
ـالـيـة وتـوفـيـر اخلـدمـات الـعــمـلـيـات ا
" مشـيرا إلى أن ـصـرفيـة للـمـواطنـ ا
الـعـراق يـسـعى الـى جذب  100مـلـيـار
دوالر فـي قــطــاعــات الــنـــقل والــطــاقــة

والزراعة).
ـــصــارف الــعــراقــيــة دأبت واكــد ان (ا
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ركـزي الـعراقي وبـتـوجيه من الـبـنك ا
صرفية الدولية عايير ا عـلى مواكبة ا
ــؤســســاتــيــة وتــطـــبــيق احلــوكــمـــة ا
واســـتـــقــطـــاب الـــكــفـــاءات والـــكــوادر
اخملـتصـة واعتمـادها معـايير االمـتثال
ومـــكــافـــحـــة غــسل األمـــوال وتـــمــويل
اإلرهـاب وتـبـطبـيق مـعـاييـر احملـاسـبة
الــدولـيـة وزيــادة اإلفـصــاح احملـاسـبي
ــعــلــومـات والــشــفــافـيــة في تــوفــيـر ا

وتطبيق توصيات جلنة بازل (.
مـن جــهـــة أخــرى قـــال رئـــيس احتــاد
مــصـارف االمـارات عـبـد الــعـزيـز عـبـد
الـــله الـــغـــريـــر إن الـــعـــراق الــشـــريك
الــتــجـاري الــســادس لـدولــة االمـارات
وانــنـــا نــرى تــوجه كــبـــيــر من الــبــنك
ــركــزي الـعــراقي بــدعم الــعالقــة بـ ا
صارف في البلدين مضيفا أن قطاع ا
ــصــارف جــاهــز عــلـى تــبـادل احتــاد ا
ـــصــــرفي اخلــــبــــرات مع الــــقــــطــــاع ا

العراقي. 
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ــصـــرفي وأكـــد أن (حـــجم الـــقـــطـــاع ا
االمـاراتي يبلغ اكثر من 1.65 تـريليون
دوالر وهـــذا يـــجـــعـــله قـــويــا جـــدا في
الـيـة ويدعم االقـتـصاد غـير الـسـوق ا
صـارف اإلماراتية الـنفطي مبـينا أن ا
صـارف العراقية مـستعدة لـلعمل مع ا
ا يخدم البلدين).  وحتقيق الشراكة 
ــصـارف بــيــنـمــا قــال رئــيس رابـطــة ا
اخلــاصـة  وديع احلـنــظل إن (الـعـمل
ـصـرفي الـعـراقـي في تـطـور مـسـتـمر ا
بـــاشـــراف وتـــوجـــيه من قـــبل الـــبـــنك
ــركــزي الـعــراقي الــذي يــطـبـق اعـلى ا
مــعـايـيــر الـرقـابــة واحلـوكـمــة ويـهـيئ
ـــصـــارف تـــخــدم قـــاعـــدة قـــويـــة من ا
األهــداف واالسـتـراتـيــجـيـة لــلـنـهـوض

باالقتصاد العراقي). 

وأضـاف أن (انـنا نـطـمح من خالل هذا
ـلــتـقى فـتح بـاب جـديـد من الـعالقـات ا
ـتبـادلـة وفـتح احلـسـابات ـصـرفـيـة ا ا
ـتـبادلـة بـ الطـرفـ مشـيرا إلى أن ا
ـصارف العراقيـة تمتلك أنظـمة عالية ا
ــســتــوى بـاإلضــافــة إلى تــطـبــيــقــهـا ا
لـقوان مكافحة غسل األموال وتمويل

اإلرهاب).
ي وعـلى هامش احتـفائها بالـيوم العا
ُــكـافـحــة الـفـســاد وانـطالق فـعــالـيـات
عت هيـئة أسـبـوع النـزاهة الـوطني وقـَّ
ـانـيَّة ة والـوكـالـة األ الـنـزاهـة االحتـاديـَّ
; إدراكاً لـلتـعاون الدولي  مُـذكَّرة تـفاهمٍ
ـشاكل والـتـهـديدات مـنـهـما خلـطـورة ا
الـتي يُـسبـبُـها الـفـساد ألمـن واستـقرار
ُؤسَّسات ونُظُم ُـجتمعات وتقويض ا ا
ة وقـيم الــعـدل وتـعـريض ـقـراطــيـَّ الــد
ُـســتـدامـة حــكم الـقــانـون والـتــنـمــيـة ا
ُـذكَّـرة الـتي وقَّعـهـا الـقاضي لـلـخـطر.ا
(عـالء جـواد الـســاعـدي) رئــيس هــيـئـة
الـنـزاهـة االحتـاديَّـة والـسـيـد (تـوماس
ـانيَّة ُديـر القطـري للـوكالة األ شـيف) ا
لـلتعاون الدولي بـحضور نائب رئيس
ديـرين العام فيها الـهيئة وعدد من ا
ــة ـــانـــيـَّ ـــثـــلــــ عن الـــســـفـــارة األ و
واالحتـــاد األوربي في بــغـــداد تــهــدف
إلى تـرسـيخ وتـعزيـز الـتعـاون; لـغرض
مـنع الـفـسـاد ومُكـافـحـته ودعم الـقدرة
ُؤسَّـسـاتي لـلهـيـئـة وتنـمـية والـبـنـاء ا
وحتــســ أنــظــمـة واســتــراتــيــجــيـات
وسـيـاسات مُـكـافحـة الـفسـاد إذ نصَّت
عـلى تأليف جلنةٍ مُشـتركةٍ ب الطرف
تـضـمُّ خـبـراء ومُـخـتـصـ لـوضع آلـيـة
ُـذكَّرة ُـتـابعـة وتـنفـيذ مـواد وبـنود ا ا
إضـافـة إلى فتح آفـاقٍ جـديدةٍ لـلتـعاون
يـجري االتـفاق علـيها من كال الـطرف

ُـتـبادلـة من تـنفـيذ ومُـراجـعة الـفـائدة ا

الـنشـاطات والـتشاور حـول أيَّة مـسألةٍ
ُـذكَّرة.وقـال بيان تـلقته تـخصُّ تنـفيذ ا
ـرة تــضــمــنت ُــذكـَّ (الــزمـــان) امس ان ا
لكيَّـة الفكريَّـة الناشئة حـماية حقـوق ا
عــنـهـا بـالـتـوافـق مع قـوانـ وأنـظـمـة
الـطرف على أن ال تـتحمَّل الـهيئة أيَّة
ُذكَّرة ةٍ ناجتـة عن تنـفيـذ ا أعـباءٍ مـاليـَّ
مُـبــيّـنـةً الـتـزامـات الـطـرفـ إذ تـلـتـزم
الــهــيـئــة بـالــتــعـاون والــتـنــســيق بـ
دوائـــرهـــا لـــتـــحــديـــد االحـــتـــيـــاجــات
ـطلـوبة ـشاريع ا ُـقـترحـات بشـأن ا وا
ُــذكَّـرة والـعــمل عـلى إلجنــاز أهـداف ا
صـيــاغـة خـطـة عـملٍ ومـنـهـاجٍ تـدريـبيٍّ
لـتــنـفـيـذهـا بـالـتــعـاون والـتـنـسـيق مع
وافـقات الـوكـالة إضـافة إلى تـهـيئـة ا
ُـهـداة الــقـانـونـيـة; لـتــسـلُّم األجـهـزة ا
ُتخـصصة للـعمـل وتهـيئة الـمالكات ا

معـها; لتـنـميـة وتطوير قدراتهم.
ُــتــمـثل واضــاف ان الــطــرف الـثــاني ا
انيَّة لـلتعاون الدولي يلزم بـالوكالة األ

U—…∫ وفد عشائر نينوى يزور العتبة احلسينية “
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متخصصة بعالج االورام. 
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وقـد سـجل العـراق ارتـفـاعا مـخـيـفا
ختلف األورام في صـاب  بعدد ا
الـعـشـرين سـنـة االخـيـرة بـسـبب مـا
تـعـرضت لـه الـبالد من تـلـوث كـبـيـر
في عــنـــاصــر الــبـــيــئــة نـــاهــيك عن
خطـورة االسـلحـة احملـرمة احلـاوية
على مواد مـشعة والـتي استخـدمها
اجلـيـش االمـريـكي خالل اجــتـيـاحه
ومعـها منـاطق واسـعة من الـعراق ,
بـرزت احلـاجـة الـفـعـلـيـة الى إنـشاء
دن مراكز متخـصصة باألورام في ا
التي سـجلت اعـلى االصابـات كمدن
الـبـصـرة واالنـبـار ,وهـذا مـا حتـقق
في شـــهــــر ايـــلــــول من عـــام 2019
عــنــدمـــا  انــشــاء وحـــدة خــاصــة
بـــــاألورام في مـــــشـــــفى الـــــرمــــادي
الــتــعــلـيــمي ,وبــرغم كل الــعــقــبـات
والـتـحديـات ونـقص الـتـمـويل الذي
ـشروع اال ان مـا يـحسب واجـههـا ا
لـصـحــة االنـبـار هـو اصـرارهـا عـلى
حتويل هـذه الـوحدة الـصغـيرة الى
مــركـز مـســتـقل لألورام في مــنـطـقـة
الــصـوفــيــة بــعــد ان  جتــهــيــزهـا
ـركـز عدة بأجـهـزة حديـثة ,ويضم ا
وحــدات هي: وحـدة اعــطــاء الـعالج
الكيـمياوي ,وطب وجراحة االورام,
ووحــدة عالج االلم ,ويــضم اقــســام
الـصــيــدلــة واخملــتــبــرات واالشــعـة
والـسـونــار وغـيـرهـا ,كـمـا يـحـتـوي
ركز اجـهزة حديـثة كجـهاز فحص ا
ـــامــوكـــرام) ومـــخـــتـــبــر الـــثـــدي( ا

تطور. للفحص النسيجي ا
وبحـسب طـبيب االورام االخـصائي
ـركز نـبـيل مـظـهر احلـديـثي مـديـر ا
فان مركزه يستقبل (2500) مريض
شهريا ,ويضم (56) سريرا لـلرقود
في ردهات نسائيـة ورجالية لغرض
احلــــــصــــــول عـــــــلى الـــــــعالجــــــات
الكـيمـياوية ,باإلضـافة الى الـعيادة
االسـتـشاريـة  الـتي تـضم نـخـبة من
ا جعل اكفأ االطـباء االختـصاص 
رضى ـركـز مـقصـدا لـلـكـثـير مـن ا ا
حــتى من خــارج مــحــافـظــة االنــبـار
ن يـــــرومـــــون احلــــصـــــول عــــلى
الـتشـخـيص والـعالج الالزم خـاصة
أذا عـلمـنـا ان اجلـلسـة الـواحدة من
ركـز قد العالج الـكـيمـياوي خـارج ا
تــصل تـكــالـيـفــهـا الى 2500) دوالر
ـريض قـد يـحـتـاج الى فـمـا بـالك وا

ثـــــمــــــان جـــــلــــــســـــات مـن الـــــعالج
الكيمياوي!!. 

ـركـز ويـخـوض اطــبـاء االورام في ا
فـحرب حـروبـا في أكـثـر من جـبـهة ,
ــرض ,وحـــرب ضـــد اجلــهل ضـــد ا
واخلـــرافـــة الـــتـي تـــغـــلف أمـــراض
السـرطان  ,ويـجتـهـد العـامـلون في
ـــركـــز الى الـــتـــعـــامـل احلـــســاس ا
ـدروس مع مـرضـاهم ,فـاجلـمـيع وا
يـؤمن بأهـمـية الـعامل الـنـفسي  في
رض ,وال تـقـتـصـر جـهـود ـة ا هـز
العامل في تقد اخلدمات الطبية
بل تـعداهـا الى ما هـو أبـعد حـينـما
وضـعوا صـنـدوقـا جلمـع التـبـرعات
من رواتـــبــــهم من أجـل تـــقـــد يـــد
ـعـوزين ,كـمـا ال الـعـون لــلـمـرضى ا
ركـز في االتصال بكل يتردد مـدير ا
دوائــر الـــدولــة واصـــحــاب الـــقــرار
طـالــبــا مــســاعــدتــهم في كل مــا من
شـأنـه ادامـة زخم الــعـمل ,فـإن تـكن
طــبـيـبـا مـخــتـصـا بـأمـراض األورام
فـذلك يعـني انك سـتـتعـرض لـضغط
نفسي هـائل وانت تعـيش كل حلظة
وسـتحس ـر بـهـا مـرضاك , عـذاب 
بـكل نـوبــة ألم وحـزن يـحـسـهـا اهل
ريض ,وبحسب دكتـور نبيل فإنه ا
كـطـبـيب أورام يـقـضي وقـتـا طـويال
مع مـرضــاه لـكي يـرفع مـن حـالـتـهم

االنبار- محمد علي شاحوذ 
ـرض نـعـمـة ال يـقـول احلــكـمـاء ان ا
نـقـمة وأن االنـسـان ال يـدرك أهـمـية
الصحة وال يعرف معنى احلياة وال
يــــرجع إلى نــــفــــسـه إال إذا مـــرض
وبـيـنمـا تـشهـد مـدن الـعراق سـبـاقا
ـــزيـــد من مـــحــــمـــومـــا الفـــتـــتـــاح ا
سـتشفـيات االستـثماريـة اخلاصة ا
ــــادي في ــــردود ا والــــتي تــــضع ا
صدارة اهـدافـها والـتي ال يـستـطيع
ــواطن الــبــســيط حتــمل تــكــالـيف ا
خـدماتـهـا البـاهـظة فـقـد كسـر مـركز
اورام االنـبـار الـتـابع لـدائـرة صـحـة
االنـبـار فـي الـرمـادي هـذه الـقـاعـدة,
ورفع العاملون فيه شعار االنسانية
والرحمـة وتقـد اخلدمة الـعالجية
ـمـتـازة ,واضـعـ نـصب أعـيـنـهم ا
مَـا قـوله تـعـالى: وَمَنْ أَحْـيَـاهَـا فَـكَـأَنـَّ
ـائـدة:32) اسَ جَـمِـيـعًـا [ا أَحْـيَـا الــنـَّ
ولـم أكن أتــوقـع يــومــا أن تـــقــودني
ــرضى قــدمــاي الـى مـرافــقــة أحــد ا
راجعة هذا صاب بأحـد االورام  ا
الـصـرح الــولـيـد حـديـثـا ,مـثـلـمـا لم
تـفائـل أن يـنهض يتـوقع أفـضل ا
مركزا مـهما من بـ أكوام االنقاض
والدمار والـذي أصاب معـظم احياء
مديـنة الرمـادي وحولـها الى مـدينة
اشبـاح بـسبب اجـتيـاحهـا الهـمجي

من قبل اجلماعات االرهابية .
واحلـقـيـقـة ان مـا قـادني الى كـتـابـة
ـــســـته هـــذا الـــتــــحـــقـــيق هـــو مـــا 
وشـاهدتـه من تعـامل انـسـاني فـريد
وســمــعـة طــيــبـة  واحــســاس عـالي

هنية التي يتحلى بها سؤولية ا با
ـركز من اطبـاء وصيادلة منتـسبو ا
ومـالكــــات صــــحـــيــــة بــــعــــيــــدا عن
ـادية الـضيـقة ,فما أن احلسـابات ا
جتــتـاز الــبـوابـة الــرئـيـســيـة  حـتى
حتس انك فـي أيـاد أمــيـنــة وضـعت
نــصب أعــيــنـــهــا مــخــافــة الــله اوال
ـــــرضى والـــــتـــــخـــــفـــــيـف من آالم ا
صاب باألورام والذين هم بأمس ا
ـعـنـوي الـقوي احلـاجـة الى الدعم ا
ألهـمـيــة الـعـامل الـنـفـسي في هـكـذا
نـــــــوع مـن االمــــــراض ,وال أخـــــــفي
اعــجــابي الــكــبــيــر بــنــوع اخلــدمــة
ـقــدمــة فـي مــركـز اورام الــطــبــيــة ا
االنـبـار حـتـى أنـني أحـسـست أنـني
ـتـقـدمة في احـدى الـدول االوربيـة ا

بنوع خدماتها الطبية. 
وال يخـفي على أحـد ما تـثيـره كلـمة
سرطان من رعب في نـفوس الناس,
حــتى ان الـعــراقي يـتـهــرب من لـفظ
كـــلـــمـــة ســـرطـــان ويــصـــفـه ( بــذاك
ــرض) ويـــخـــطئ الــكـــثـــيــرون في ا
اعتقادهم أن كل مريض سرطان هو
مــشــروع لـلــمــوت وال يـعــلــمـون ان
نسبة كبيرة منـهم يتماثلون للشفاء
ـتابـعـة اجلـيدة من خالل الـعالج وا
مع األطــــبـــاء ولــــوقت قــــريب كـــان
ــصــاب بــأحـد ــواطـن االنــبــاري ا ا
االورام يضطر للسفر الى  بغداد او
ـا الى دول بعـيـدة بـحـثا اربـيل ور
عن العالج ,وقد يـضطر مـعهـا لبيع
ـــلك من أجل تـــغــطـــيــة أغــلـى مــا 
نــــــفــــــقــــــات عـالجه فـي مــــــشــــــافي

الـــنــفــســـيــة ويــقـــنــعـــهم بــضــرورة
مـواصـلـة الـعالجـات الالزمـة والـتي
ـا سـنـوات, حتـتـاج الـى أشـهـر ور
ــريـض جــزءا من ولـــذلك يـــصـــبح ا
ر بـأوقات يومـياته ,وهو أحـيانـا 
عــصـيــبـة حـيــنـمـا يــقف عـاجـزا عن
ويـتـذكـر إنـقــاذ واحـدا من مـرضـاه ,
كيف أن ابـنته احـتفـلت به ذات مرة
فقط ألنه ابتـسم في البيـت بعد يوم
شاق من العمل قضاه وسط مرضاه

صاب بالسرطان! ا
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واحلـقــيـقــة فـقــد أبـهـرتــني طــريـقـة
ـركـز مع تـعــامل كل الـعـامــلـ في ا
ــرضى فــهم يــرسـمــون ابــتـســامـة ا
عـــريـــضــــة عـــلى وجـــوهــــهم حـــتى
بـــأصـــعب الـــظــروف ,خـــاصــة وهم
يـــقـــدمـــون الـــعـالج الـــكـــيـــمـــيــاوي
ستحقيه ,وتوضح الصـيدالنية آن
رياض ان غاية سعـادتها هي برؤية
االبــتـــســامــة تـــرتــسم عـــلى وجــوه
رضى وهم يـكتـسبـون الشـفاء من ا
رض ,وهي تفتخر كونها جزء من ا

ـنــظــومــة الــطــبــيـة الــتي  هــذه ا
اختيارها بدقة عالية.

ـريض الـداخل الى مـركز االورام وا
سـيـخـرج راضيـا تـمـام الـرضـا وهو
يشـعر بـالغـبطـة مرت ,مرة بـسبب

ــــسـه من االهـــــتــــمــــام واحلب مــــا 
قدم له من قبل والعطف والـعنايـة ا
ا كلل ـستشـفى دو كل الكادر في ا
أو تعب ,ومـرة ثـانـيـة وهـو يـتـقـرب
الى الـله بـكل جـوارحه ,الجـئـا الـيه
ن عـــلــيه بــالـــدعـــاء والــرجـــاء ان 

بالشفاء. 
ومع الدعم الالمحدود من قبل مدير
عــام صــحـة االنــبــار خـضــيــر خـلف
ـهم الــتـنـويه الى شالل ,اال أن من ا
ــركــز الى دعم كل اهــمــيــة حــاجـة ا
اجلــهــات احلــكــومــيــة ومــنــظــمـات
ـدني  في االنـبـار خـاصة اجملـتمع ا
ــهــمـة ـركــز يــقــدم خـدمــاته ا وان ا
مجانا ,فالعاملون فيه يتاجرون مع
الــله  ويــســتــثــمــرون رصـيــدهم في
الــضـمــائــر واالخالق ال في االمـوال
ــــصــــالح و حــــســــابـــات الــــربح وا
واخلــســارة الــتي جتــتــاح مـفــاصل
حياتنا ,وكما قال االمام الشافعي (
ال أعـلم عـلمًـا بـعـد احلالل واحلرام
سته من أنبل من الطب) ,وهذا مـا 
ــركــز هـو دكــتــور (نــبــيل)  مــديــر ا
وجــمــيع الــعــامــلـ فــهم اسـم عـلى
مــســمى بــنــبــلـــهم واحــســانــهم مع
مــرضـى مــركــز االورام في االنــبــار,
ويحق لهم أهل االنـبار أن يفـتخروا

بهذا الصرح الطبي الكبير . 

bIH∫ مدير عام صحة االنبار في جولة تفقدية مع مدير مركز اورام االنبار 
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القانون) . 
وأشــار إلـى أن ( مــلف الــتــجــاوز عــلى
األراضـي الـزراعــيــة يــبـقـى في صـدارة
ـلـفـات الـسـاخـنـة في بـعـقـوبـة وبـقـية ا
ـدن ما يـستدعي االهـتمـام به خاصة ا
ـدن وخـلق وأن لـه تـأثـيـر في تــشـويه ا
عــشـوائـيـات كـبــيـرة بـدون اي خـدمـات
واطن تداعيـاتها بعد يـدفع فيما بـعد ا

السكن بها) . 
qH  –UI «

فــيــمــا قـال مــديــر اعالم  دائــرة صــحـة
ديــالى فــارس الــعـزاوي  لــ ( الــزمـان )
ان ( طــفل عـمـره 12 شــهـر كــان يـلـفظ
انــفــاسه االخــيـرة بــعــد ابـتالعـه جـسم
غـريب  انـقـاذه من قـبل فـريق صـحي
في مـسـتـشـفـى الـبـتـول بـبـعـقـوبـة بـعد
اجــراء تــداخـل نــاظــوري واســتــخـراج
اجلــسم الــغـريـب) . واضـاف الــعـزاوي
ان ( ســــرعـــة الـــتــــعـــامل مـع احلـــالـــة
ـرضـيـة اسهـمت في انـقـاذ الـطفل من ا
مـــوت مــحــقـق   داعــيــا الـــعــوائل الى
ضرورة االنتباه الى اطفالها وابعادهم

عن االجسام الغريبة) .  
وتـــزامــنــا مـع انــطالق مـــبــادرة فــيض
اإلمـام احلس الطبية مـدفوعة التكلفة
رضـى باجملـان والتي تـبنـتها لـعالج ا
نـاسـبة قـدسـة  الـعـتبـة احلـسـينـيـة ا
ــثل والدة الـــســـيــدة زيـــنب زار وفـــد 

ـؤسـسات عـشـائـر مـحـافـظة نـيـنـوى ا
الـصحـية الـتابـعة لـلعـتبـة احلسـينـية
لــلـمـرجع الــديـني االعـلى الــسـيـد عـلي
ــهـدي ـثــله عــبـد ا الــســيـســتـانـي و
ــبــادرات الـتي الــكــربالئي عــلى هـذه ا

تشمل جميع أبناء العراق.
وقـال رئــيس اجملـلس الـوطـني لـقـبـائل
وعـشائر نـينوى صالح سـليم اخلالدي
في تصريح (شكرنا وتقديرنا الكبيران
لــلـمـرجع الــديـني االعـلى الــسـيـد عـلي
ــتـولي ـثــله ا الــســيـســتـانـي وإلى 
ـقـدسة الـشـرعي لـلـعتـبـة احلـسـينـيـة ا
ـهــدي الـكـربـالئي فـقـد الــشـيخ عــبـد ا
أسـرنا كـثيـرا قيـام الكـوادر الطـبية في
رضى ـعـاجلـة ا الـعـتـبة احلـسـيـنـية 
مـجانـا ومن كافـة أنحـاء العـراق وهذا
األمـــر يـــدل عــلـى الــتـالحم االنـــســاني
والــــديــــني واخلــــلــــقي جتــــاه ابــــنـــاء

احملافظات العراقية جميعا).
وتـابع ان (هـذا شـرف كـبيـر ألهـلـنا في
ــوصل وأن نـكــون في ضــيـافــة سـيـد ا
الـشهـداء اإلمام احلـس عـليه السالم
ومن هـنا نـقدم شـكرنا وتـقديـرنا باسم
اجملــلـس الــوطــني لــقــبــائل وعــشــائــر
نــيـنـوى لـلـكــوادر الـطـبـيــة الـتي تـقـوم
ــرضى مــجــانــا وهــذا لــيس بــعـالج ا
بـالشيء اجلديد على أبـناء مدينة سيد

الشهداء عليه السالم.

ُـدرب في بـتـقـد التـدريب وتـدريب ا
مـجـال مُكـافحـة الـفسـاد واالستـشارات
الـتـنظـيمـيَّة وتـدابـير بـناء الـقدرات في
مــجـــاالت (إدارة الــقــضــايــا وحتــلــيل
ات وتـطـويـر االسـتـراتـيـجـيَّة الـعـمـلـيـَّ
وإدارة اجلـــودة والـــتــواصـل) فــضالً
عـن دعم إشـراك الــهــيـئــة في شــراكـاتٍ
ةٍ مع جهـاتٍ نظـيرةٍ وإبـداء الدعم دولـيـَّ
ــات خملــاطــر فـي مــجــال إعــداد تــقــو
الــفــســـاد وفــقــاً لألســالــيب احلــديــثــة
ــعـتــمـدة والــدعم في مـجــال تـنــمـيـة ا
ــر اجلــانـــبــان خالل ـــهــارات.). وعـــبـَّ ا
ُـذكَّـرة عن سـعــادتـهـمـا بـهـذه تــوقـيع ا
االتـفاق الذي يتطلَّع الطرفان إلى جَنْي
ثـــمــاره وجتــاوز الـــعــراقــيـل الــتي قــد
تـعتري عمل األجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة
ُـثـمـر وتـشـخيص من خـالل التـعـاون ا
احلــاجـة الــفــعـلــيَّـة وتــبـادل اخلــبـرات
والــتــدريب; إدراكــاً مــنـهــمــا خلــطـورة
انـعـكـاسـات آفة الـفـسـاد علـى التـنـمـية
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ال يخـتلف منـصفـان على أن اإلمام عـلي " علـيه السالم " لم يـسبقه حـكمـةً حكيم
ولم يـعـقـبه مـثلـه  فقـد سـبق زمـانه حـكـمـة وغطى مـا تاله حـاجـة  فـهـو الـقائل "
أسـألـوني قـبل أن تـفـقـدوني " وهـو من خـاطب الـفـانـيـة مـحـتـقـراً ". يـا دنـيـا غري
غـيـري " وهــو من أطـلق خـالـدتـه " ال تـؤدبـوا  أوالدكم بـأخالقــكم  ألنـهم خـلـقـوا
لــزمـان غــيـر زمـانــكم " . فـالــدول أحـوال والــبـشـر فـي تـعـاقـب والـعـلـم في تـطـور
واألحـداث في تــسـارع  ونــزعـة اخلــيـر فـي تـراجع وغــريـزة الــشـر في تــنـامي .
 يحـدثـنا الـقـرآن الـكر عن أحـوال األقـوام واأل  وتـعاقب األنـبـيـاء والرسل 
وتـقـلب الــشـعـوب والـبــشـر  فـهم كـل يـوم في شـأن . وبــالـقـطع أن الــسـعـيـد من
الـشـعـوب والــفـهـيم من احلـكــام  هـو ذلك الـذين يــؤمن بـتـعـاقـب الـزمـان وتـقـادم
االخالقيـات وتغيـر السلـوكيـات وتنوع األذواق وتـبدل التـطلـعات  فالـيق أن كل
ما حـول الناس الى تغيـر  سكن ومأوى ومركوب وطعـام ولباس .....  فلماذا ال
ُشار تتغـير األذواق وتتبـدل التطلـعات وتسـتجيب عقـلية احلكـام  وتتقبل ذائـقة ا
وراسم الـسـيـاسة ومـتـخـذ الـقرار ? في الـعـراق حـدث زلـزال سيـاسي مـجـتـمعي
أمني بعد سنة 2003 نشـأ نتيجة زوال ديكتاتورية وحلول فوضى حتت مسمى
ـقراطية  خطط لها اخلارج ووقع في شـركها الداخل  فانفتح اجملتمع دون الد
آل اختالف في حـركة الـتطور  واسـتقـطاب مجـتمعي الدولـة على العـالم فكـان ا
ونفـور سيـاسي  فالـشـعب تطـلع الى ما وصل الـيه العـالم دون أن يؤمن أن ذلك
التـطور كـان نتاج مـراحل وتقـدم وتراجع واستـقطـاب ثم استـقرار  وظل احلاكم
يـحكـم بعـقـلـيـة زمانه ومـنـطق مـعـارضتـه السـالـفـة  وآلـيات حـكم غـادرهـا الـعالم
تـطور ولم يعد ينـظر اليهـا  وما زاد في هذا التوجه وعـمّقه عصف االضطراب ا
األمني  وتـكالب البلدان وتـزايد القطـيعة الدوليـة وجتذرها  وكل ذلك يحدث في
بلـد عُرف بعمق تـاريخه  وتعدد حـضاراته  وتنوع حـاضراته  وفاعلـية شعبه 
فالـشعب العراقي متـحرك ال يركن للهـدوء وغيره ساكن . لقـد دخل العراق نطاق
وغـرافيـة منـذ سنة 2016 حـيث أن الفئـة العمـرية ب سن 15 سـنة الـهبة الـد
ـئــة من الــشـعب الــعـراقي  وهــو مـا وسن 64 سـنــة أصـبــحت  تــشـكل 85 بــا
يـقـتضـي االهتـداء حلـلـول مبـتـكرة السـتـيـعاب كـل قادر عـلى الـعـمل وراغب فيه 
ــزيـد من ــؤســسـة احلــكـومــيـة لـم تـعــد قـادرة عــلى اســتـيــعـاب ا ودون شك أن ا
قـنعة  ومن أجل اخلروج من وذجـا للبـطالة ا الطـاقات بعد أن أصـبح العراق ا
هذا اإلشـكال عاجلـنا اإلشكـال بإشكـال أكبر بـعد جائـحة كورونـا  حيث اصبح
ـئـة . بـذريـعـة اجلائـحـة  وسـاعـات الـعـمل ثالث سـاعات الـدوام الـرسمي 50 بـا
بحـجة شـدة الـزحامـات  وتـتخـلل الـساعـات الـثالث  أوقات فـطـور وغداء ووقت
ـغـادرة  ويـحـدثـونك عن مـسـايـرة ركب الـعـالم مـسـتـقـطع اسـتـعـداد لـلـخـروج وا

تغير .   ومالحقة التطور واستيعاب ا
ـتصـدي للـشأن  وراسم الـسيـاسة ومـتخذ الـقرار  كل حـسب مسـاحته على ا
أن يعـلم أن البـطـالة في ارتـفـاع والفـقر في تـزايـد والقـادر على الـعـمل في ضيق
تغيـر ومالحقة أعداد الـباحث عن غـادرة االزمة ومسايـرة ا وعسـر  وال سبيل 
الــعـمل  اال بـالــلـجـوء الـى الـقـطـاع اخلــاص  وتـفـعــيل االسـتــثـمـار الــقـائم عـلى
تـطـفل الـدخيل  والـلـجوء الى ـستـثـمر الـقـادر ال ا ـشـاريع االستـراتـيجـيـة  وا ا
ستثمر  وبغير االنقالب التـشريعي القادر على تلبية حاجات القطاع اخلاص وا
ـتفـاقـمة ذلك سـيـبقـى األمر مـحض تـنظـيـر ومـجرد تـرقـيع  وترحـيل لألزمـات  ا

تالحـقة والتي ستـنفجر في حلـظة الصفر لـتأتي على الغث ا
ـن حـكم   والــسـمــ الـذي ســعى جــاهـداً لإلصالح
دون أن يعـينه ما شغل على إحداث التغيير  ويقيناً أن
ثمن االنـفجـار اجملـتمـعي سيـكون بـاهـضاً عـلى البـشر
واحلـــجــر ومــســـيــرة الـــتــطـــور  والــعــاقـل من اتــعض
بالـتـجـارب وقرأ الـتـاريخ واسـتـعـان باصـحـاب اخلـبرة

وبيت التجربة .
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ُـقدَّمة ُـستدامـة ومُستـوى اخلدمات ا ا
لـلمُواطن وال سيـما في البلدان التي
تـتعـرَّض للعـنف والتي غـالباً مـا تكون
ذات بـيـئـة طـاردة لـلـتـنـمـيـة ومُـقـوّضـة
لـفـرص االسـتـثمـار وتـلـجـأ في أحـيانٍ
كـــثـــيـــرةٍ إلى االســـتـــثــنـــاء من بـــعض

 . القوان
ÍuLM  ŸËdA

ـانيَّة من اجلـدير بـالذكر أنَّ الـوكالة األ
ـة تـنــمـويَّــة تـابــعـة هي جــهــة حـكــومـيـَّ
لـلوزارة االحتاديَّة للتعاون االقتصادي
وتـــعــمل عـــلى دعم مـــشــروع تــنـــمــيــة
الـقطـاع اخلاص وتعـزيز الـتوظيف في
الـعراق بـتكـليفٍ من الـوزارة االحتاديَّة
ـانيَّة للتعاون االقـتصادي والتنمية األ
بــتـمـويلٍ مُــشـتـركٍ من االحتـاد األوربي
ة; لـتـهـيـئة وتـعـزيـز اجلـهـود احلـكومـيـَّ
ـنـاخ األعـمـال  واالسـتـثـمار الـظـروف 
ُــوجَّه في الــعــراق وتـقــد خــدمـاتٍ ا

استشاريَّةٍ لإلصالحات االقتصاديَّة.

-1-
من أغرب صـور الظـلم االجـتمـاعي وأشـدّها وقـعا فـي النـفوس  ظـاهـرة التـفريق
ب الـذكور واالنـاث  وجتـد من اآلباء مَنْ يـبالغ بـتـفضـيله ( الـولـد) على (الـبنت)
فيسـخو مع الولد بـحبه وماله فيمـا تبقى البنت مـحرومةً مظلـومة تعاني من وطأة

التمييز بينها وب أشقائها الذكور .
وال يـكـتـفي بـعـضــهم بـذلك بل يـعـمــد الى اسـتـعـمـال احلـيـل حلـرمـان الـبـنـات من

تد ظلمه الى ما بعد وفاتِه ..! يراث  وال يكتفي بان يظلم في حياته و ا
واذا كـان (الولـد) نعـمـة (فالـبنت ) رحـمة والـنِعم يُـحـاسب علـيهـا بيـنمـا الرحـمة

تكون صافية خالصة من كل حساب .
-2-

ُجْحِف فـقد قال ولكنَّ هـذا ال يعني أنَّ مـعظم اآلبـاء على مِثْـل هذا النـهج الظالـم ا
لي أحد اآلباء مرة :

لو خيرّت ب أن أفقد احلياة أو تفقدها ابنتي لفضلت أنْ ارحل لتبقى ..!!
ومعنى ذلك انه فضلّها على نفسه وليس على أشقائها ...

-3-
ا وقد وقفت عـلى بيتيْن من الشـعر موضوعهمـا " البنات " برع فيـهما الشاعر أ

براعة فقال :
أُحبُّ البنات وحبُّ البنات 

َه  فَرْض على كُل نَفسٍ كر
فانّ شُعيبا ألجلِ البناتِ 
أخدمَهُ اللهُ موسى كَلِيمَهْ 

وهـنا تـبـرز الـثقـافـة الـقرآنـيـة الـتي موّنت الـشـاعـر بحـجـة بـليـغـة حـيث أشار الى
قـضـيـة ابـنـتيْ شـعـيب وزواج نـبي الـله مـوسى (ع) مـن إحـداهـمـا كـمـا جـاء ذكر

وسى : القصة في القران الكر وقال شعيب 
{ إِني أُرِيدُ أَنْ أُنْـكِـحَكَ إِحْدَى ابْـنَـتَيَّ هَاتَـيْنِ عَـلَيـ أَنْ تَـأْجُـرَنِي ثَمَـانِيَ حِـجَجٍ  َفإِنْ

أَتْـــمَــمْـتَ عَــشْـــرًا فَــمِـنْ عِــنْـــدِكَ  وَمَــا أُرِيـــدُ أَنْ أَشُقَّ عَـــلَــيْكَ
{ َ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّاِلحِ

27/ القصص 
-4- 

ومن نافـلة الـقـول التـذكيـر بـأهمـية االقـبـال على الـقرآن
تدبـرا وتفهـما ومسـارعة الى العـمل بأحكـامه وجتسيد

مفاهيمه في حياتنا اخلاصة والعامة .

ـا ظـهـر مـنه من انـبـهار في مـنـذ ان ازيـلت رئاسـة ابـراهـيم اجلـعـفـري لـلـحكـومـة 
فرط بنفسه و تزي بطانته التي سُعدت كثيرا بجو السلطة السلـطة جراء عجبه ا
ـطاعم بغداد ظـهرا و عشـية لتكـون احلاشية الـبديلة صباحـا وتدخ الـشيشة 
" كمـا اطـلق عـلى دعـايـته االنتـخـابـية حلـاشـية صـدام ولـيـكـون هو " الـقـوي االمـ
وكأنه مـوسى العاصـر حتركت عـليه منـطقيـا قوتـان داخل تنظـيمه و من خارجه
تأنق لتبعده عن التنفيذ احلكومي مدة تاركة له التنظير و السرد و العيش بدور ا
الكي الذي حتـتاج للتـحليل فقد كـتبة لتحل بـدال عنه شخصـية ا الثيـاب عامر ا
تصـارع كثر للـتقرب منه و تـصارع هو مع حامـلي نفس عقيـدة حزبه و مذهبه و
كان محـطة استفاد منه انتهازيون كثر من مدعي الصحافة و الشعر و العسكر
ن كـانوا حـوله فقـد ازاح قسـما و سـيزيح اخـرين بعد ان ويبـدو انه مع امتـحانه 

ا تنتهي اليه ازمة االنسداد احلالية. يطمئن 
ـشهد االئتالفي داخل مـا ابتكر من عـنوان اسمه االطار تـتكاسر فيه اقول ان ا
ـالكي و شـخـصيـتـان ال تـرضى بأن تـكـون احدهـمـا تـابعـة لالخـرى مـقتـدى و ا
تـرقب الـصـراع شخـصـيـتـان عمـار و الـعـامـري و االخـيران ال مـانع لـديـهـما من
الـكي و مـقتـدى لكن بال تـبعـية بل التـعامل مـجتـمعـ او منـفـردين مع كل من ا
هـدي فأن ـدنيـون وابـرزهم حيـدر جواد او عـادل عبـدا داراة امـا احلزبـيون ا
ـا ظهر مـنه في تـشرين و اما االخيـر ورقته لم تـعد مـفيـدة و االبتـعاد عنـه مريح 
سلـفه حيدر فليس محل ثقة و هو ال يضـر وقد خرج من السلطة و ال ينفع و اما
ـسـلـحـون ضـمن الـفـصـائل فـلـيسـوا مـنـشـغـلـ بـالـتـكـاسر عـلى ان احلزبـيـون ا
الكي واعـني قيس اخلزعلي ثم اكرم يأخـذوا او يخلقوا قـوة تصارع مقـتدى و ا
الـكعـبي فـذاكـرة جمـهـور مـقتـدى يـعلم انـهـمـا كانـا يـعمالن لـه وبعـد ذلك و قـبله
ن ال يـعدل فـالـطبـقيـة الـشيـعيـة قـاسيـة فهي جتـعل من بـيت احلكـيم و الـصدر 

بهـما احد ولذا فحزبيو الفصائل يعوضان ذلك باحلرص على
ـالكي على الصدر فمع عالقة مـع ايران و ميل لتغليب ا
ا يحبان الـكي هما متفضالن ومردود لهما التأييد  ا
فـهـو يعـامـلـهـمـا مـعامـلـة قـوى نـاشـئـة بيـنـمـا هـمـا عـند
الـــصــدر مــنــشــقــان. هــذه احــدى اســبــاب االنــســداد
الـتـكـاسـر وحـسـمـهـا سـتـتـرتب عـلـيه نـتـائج الـسـنـوات

قبلة من يقع فيها خاسرا ستكون جراحه عميقة. ا
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جمهورية العراق
مجلس الوزراء 

شركة النفط الوطنية العراقية 
شركة احلفر العراقية

شركة عامة 

العدد: ١٩٢٨١
التاريخ:  ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١

REPUBLIC OF IRAQ
THE COUNCIL OF MONISTERS
IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC)
IRAQI DRILLING COMPANY (IDC)
         STATE COMPANY

الى / السادة اجملهزين واصحاب الشركات اخملتصة
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انعات ـؤهل وذوي اخلبرة لتـقد عطاءاتهم لتـجهيز (مواد احتـياطية  ١. (شركـة احلفر العراقيـة / شركة عامة) بدعـوة مقدمي العطاءات ا
واد واصلة الى مخازن الشركة في تحدة االمريكية (USA) مع تقد شهادة منشأ مصدقة وحسب الضوابط وا االندالع) ومن منشأ الواليات ا

البصرة/ البرجسية.
ؤهلة االشتـراك فيها كـما هو محدد في قدمي العـطاءات كافة من الـدول ا عتـمدة للمـناقصات الدولـية والتي تتـيح  ١. سـيتم العمل وفق االلـية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا
ؤهـل والراغـب في احلـصول عـلى معلـومات اضـافيـة االتصال بـ (شـركة احلـفر العـراقيـة / الهـيئة الـتجـارية / قسم ٢. عـلى مقدمـي العطـاء ا

قدمي العطاءات . العقود اللوجستية )   (Loqistic.cont.s@idc.gov.iq) (٨ ساعات يوميا) وكما موضحة بالتعليمات 
٣. بامـكان مقـدمي العطـاء الراغبـ في شراء وثائق الـعطـاء باللـغات (العـربية) بـعد تقـد طلب حتريـري الى العنـوان (شركة احلـفر العـراقية /
ستـردة البـالغة(١٥٠٫٠٠٠) مـائة وخـمسون الف شـركة عامـة في محـافظة الـبصـرة / الزبيـر / البـرجسيـة) وبعـد دفع قيمـة البـيع للوثـائق غيـر ا

دينار .
٤. اخر موعد لتسليم العطاءات الى العنوان االتي (مقر شركة احلفر العراقي في البصرة / الزبير  –البرجسية  –مقرر جلنة فتح العطاءات) في
ـتأخرة وسـيتم فتح الـعطاءات ـوافق ٣٠ / ١٢/  ٢٠٢١الساعـة الثانـيةعشـر ظهرا) سـوف ترفض الـعطاءات ا وعد احملـدد هو (يوم اخلـميس ا  ا
ثـليهم الراغب باحلـضور في العنوان التـالي (في البصرة / الزبير  –البرجسيـة/ مقر شركة احلـفر العراقية / بحضور مـقدمي العطاءات او 
وافق ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١  الـسـاعة الـثانـية عـشر ظـهـرا) يجب ان تـتضـمن العـطاءات جلـنة فـتح الـعطـاءات) في الزمـان والـتاريخ (يـوم اخلمـيس ا

بلغ (١٢٫٨٠٠٫٠٠٠) اثنى عشر مليون وثمنمائة الف دينار عراقي الغير. ضمان العطاء (خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق اوسفتجة 
صادف ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢١. ناقصة يوم االثن ا ٥. اخرموعد لشراء وثائق ا

٦. في حالة مـصادفة يـوم الغلق عـطلة رسـمية يـكون اليوم الـتالي موعـدا للغـلق الذي يكـون فيه دوام رسمي ويـكون موعـد فتح العـطاءات بنفس
ناقصة. اليوم احملدد لغلق ا

شار اليها انفا (العراق/ البصرة  –البرجسية / شركة احلفر العراقي  –الهيأة التجارية). ٧. العناوين ا
٨. الكلفة التخمينية للمناقصة (٦٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ستمائة واربعون مليون دينار عراقي الغير.

ناقصة  وجب وثائق ا ٩. يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به (السيولة النقدية) الواردة بتعليمات مقدمي العطاء (ورقة بيانات العطاءات ) 
مع التقدير 
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وزارة الداخلية 
مكتب الوزير 

صندوق  شهداء الشرطة
rJ  f I

نطقة الثالثة  - اسم احملكمة: محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة/ ا
تهم ورتبته ووحدته: ر.ع/ احمد شمخي احمد جدوع / صندوق شهداء الشرطة - اسم ا

- اسم االم  للمتهم: نضال كر فاضل
- رقم الدعوى وتاريخها: ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢١
ة : ٨ / ٧ / ٢٠٢١ - تاريح ارتكاب اجلر

- تاريخ احلكم :  ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١
عدل ادة القانونية : (٥) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ ا - ا

خالصة احلكم: 
دان الهارب ر.ع (احمد شمخي احمد جدوع) باسم الشعب مايلي: نطقةالثالثة على ا حكمت محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة / ا

ادت (٦١ / اوال و٦٩ /اوال) ق.أ.د رقـم ١٧ لسنة ـعدل وبداللة ا ادة (٥) ق.ع.د رقم ١٤ لـسنة ٢٠٠٨ ا دة (خمس سـنوات) استنـادا الحكام ا ١. بـالبس الشـديد 
٢٠٠٨ لغيابه من تاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٢١ ولعدم التحاقه حلد االن.

عدل . ادة  (٣٨ /ثانيا) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ ا ٢. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي استنادا الحكام ا
ادة (٦٩ /ثـانيا) ق.أ.د رقم ١٧ لـسنة وظـف العـموميـ صالحيـة القاء الـقبض علـيه اينمـا وجد لتـنفـيذ احلكم الـصادر في حقه اسـتنادا الحـكام ا ٣. اعـطاء ا

.٢٠٠٨
اددة (٦٩ /ثالثا) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨. دان استنادا الحكام ا واطن باالخبار عن محل اختفاء ا ٤. الزام ا

ادة (٦٩ /رابعا) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨. نقولة استنادا الحكام ا نقولة  وغير ا ٥. حجز امواله ا
ـنتدبـة (هيـفاء عبـد القـادر كمال) مـبلغ قدره (خـمسـة وعشرون الف ديـنار عـراق) تصرف له بـعد اكـتساب احلـكم الدرجة ٦. حتـديد اتعـاب محـاماة للـمحـامية ا

القطعية.
ادة (٦٥ /اوال وثانيا) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ قابال لالعتراض في ٢٤/ ١١ / ٢٠٢١. حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام ا
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ـــــرقم (٤٧٨٠٩ في ٩ / ١٢ / احلـــــاق بــــاالعـالن ا
٢٠٢١) الصادر من مـديرية بلديـة العمارة - جلنة
نشور في جريدة الزمان بالعدد البيع وااليجـار ا
(٧١٤٥ فـي ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١) حـــــيث لم يـــــرد في
ــرقـــمــة (٣٩٠ / ــقـــاطــعـــة ا حــقل رقـم االرض وا
١٣٥٦) كلـمة بيع قـطعـة ارض سكـنيـة عليه وجب

التنويه.

t uM

ــرقـم (٦٧٢) في ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١ الـــصــادر االعـالن ا
من مـديريـة بـلـديات مـيـسان / جلـنـة البـيع وااليـجار
ــديــريــة بــلــديــة عــلي الــشــرقي الــثــانــيــة اخلــاص 
نـشور بـصحـيفـة الزمان ـتضـمن (بيع ٥١ مـادة) ا وا
بـالـعـدد (٧١٣٢) في ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١ ورد سـهـوا في
ـادة) تسـلسل نـشور اعاله في حـقل (نوع ا االعالن ا
(١٨) (ملزمة ورق) وهـذا خطأ والصحـيح هو (مثرمة

ورق) لذا اقتضى التنويه.

والــفــئـات واالعــراق الــتي تــعــيش في
ذات الوطن  كذلك الثقة فمن دونها لن
ـوقـراطـيـة حـقـيـقـية  تـكـون هـنـالك د
ـوقـراطـيــة صـراعـات) كـالـتي ـا (د ا
حتـدث الـيـوم في الـعـراق فـمـا نـشـهده
ــا هـي خالف مـــبــدأ من صـــراعـــات ا
ــوقـراطــيـة والــسـبب عــدم وجـود الـد
الثـقـة بـ االطراف الـسـياسـيـة  وب
كونات فـالكل يتـهم الكل وكذلك عدم ا
وجــود الــتــضــامن احلــقــيــقي فــلــذلك
تــشــكل الــصـــراعــات في الــعــراق وفي
وقـراطيات النـاشئة اساسا اغلب الد
ا حتدثت به ميركل حول للحكم بدال 

كونات.  الثقة والتضامن ب ا
وقــد ذكــرت مـــيــركل مــفـــردة الــنــقــاش
واحلـــقــتـــهــا بـــالــنـــاقــد فـــهي وصــفت
ـوقراطـية بـكونـها مـناقـشة نـاقدة الد
ـانـيا  وان وانـها حـاضـرة بـقـوة في ا
واحـــــــدة من اســـــــاســــــيـــــــات جنــــــاح
ـانيا هي (الـنقاش وقـراطية في ا الد
الناقد) فالنقد ضمن النقاش هو تقو
ـوقراطية ووضـعها على سارات الد
الـسكـة الـصـحـيـحـة  وبـدون ان يـكون
في الـنـقــاش نـقـدا فـهي التــقـيم لـهـكـذا
نــقـاش اعــتــبـار النه ســيــكـون نــقــاشـا
عقـيـمـا  فاسـاس الـنـقاش هـو الـنـقد .
ـصطلح في الـعراق فتـعتبره اما هذا ا

ــتــبـــادل وعــلى الـــثــقــة واالحــتـــرام ا
بـاحلقـائق حـيـثـمـا يـتم تـكـذيب الـعلم
وحـيـثـما تـنـشـر الـكـراهـيـة ونـظـريات
ــؤامـــرة اذ يــجب ان يــعـــلــو صــوت ا

االعتراض. 
الحظ لـهذه الـنـقـاط التي سـاقـتـها وا
مــيـركـل في خــطـابــهــا هي اخــتــصـار
ــوقــراطــيـة حــقــيــقي لــفــلـســفــة الــد
وقـراطية كي تنجح احلقيقيـة  فالد
يجب ان تـكـون قائـمـة على الـتـضامن
بـ اجملـتـمـعـات اخملـتـلـفـة واالحزاب

ـانـيا وغـيـرهـا يخـضع سـياسـيـوها كأ
انـفــســهم لـنــقــد ذاتي كي يــطـوروا من

االداء وينجحوا في البناء.
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ركــيـزة اســاسـيــة من ركــائــز االنـظــمـة
ـوقـراطــيـة تـعـلـنــهـا مـيـركل وهي الـد
ــــتـــبــــادل بـــ الــــشـــعب االحــــتـــرام ا
ومكـونـاته وكـذلك في سـيـاسـات الدول
تبـادل هو احد اسـاسيات فاالحتـرام ا
ـوقراطـية وباله سـتؤول االنظـمة الـد
الـبـالد الى مـاال يــحـمــد عــقـبــاه كـذلك
تـطـرقت مـيــركل الى وجـوب وضع حـد
لـلــتـســامح مع احلــركـات الــعـنــصـريـة
واالرهـابـيــة كـمـا مـر بــنـا في كـلــمـتـهـا
والتي تـستخـدم العـنف كأحـد اساليب
التـغييـر  فالـتغـيير يـجب ان يتم وفق
الـطـرق الــسـلـمـيـة امــا اذا اسـتـخـدمت
الفئات التغيير وفق االساليب العنفية
عــــنـــــد ذاك يــــكــــون امــــام االنــــظــــمــــة
ــوقـراطــيــة الــعــتــيـدة وضـع حـد الــد
للتسامح معها  بل يجب محاسة هذه
احلــركـــات الــتي تــمـــتــهن الـــكــراهــيــة
محـاسـبة عـسيـرة  وفي الـعراق الدور
ــحـــاســبــة احلــركــات الــتي لــلــدولــة 
تــمــتــهن الــتـطــرف ونــشــر الــكــراهــيـة
ـنـفـلت والـعـنف بـاسـتـخـدام الـسالح ا
خـــــارج اطــــار الـــــدولــــة  بـل ان هــــذه

ارادات في الـعـراق بــ مـصـالح دول
كأمـيـركـا وايـران والسـعـوديـة وايران
وتركيا والكورد وهـكذا  تقول ميركل
ـقـراطـيتـنـا تـعيش من خالل كذلك" د
وقـراطي وضع حد لـتسـامحـنا كـد
في كل مكان يتم فيه اعتبار الكراهية
والـعـنف وسـيـلــة مـشـروعـة لـتـحـقـيق
مصـالح ذاتيـة" وبالرجـوع الى توازن
ـصـالح فـهــو االهم في ادراك مـعـنى ا
ان يـكون لـلـبـلـد سـيـادة ولـيس توازن
عـناه هـو صراع االرادات صـالح  ا
كـمـا لـديـنــا كـذلك حتـدثت عن تـقـو
ــوقـــراطي عــلى الــذات كــأســـلــوب د
االحـزاب والـفــئـات والـســيـاسـيـ ان
ـبــعـدين عن يـتــبـعــوه فـهم لــيـســوا 
اخلــطـــأ  فــالــســـيــاســـيــون يــجب ان
يقوموا اداءهم ويصلحوا من ذواتهم
ويــقـــومــوهـــا فــهي االســـاس التــبــاع
الـطـرق الـسـلـيـمـة في بـنـاء االوطـان 
السيـاسيون في الـعراق ال يخـضعون
انفسهم لتقو الذات بل يعتبرون ان
كل ما يـحـصل على ايـديـهم صـحيـحا
ا وان كان خطأ فهو ليس بسببهم ا
يـلــقـون بـالــلـوم عــلى الـظـروف او اي
شيء يــــجـــدونه امــــامـــهم فــــثـــقـــافـــة
االعـتراف بـاخلـطـأ بـعـيـدة عـنـهم ابدا
وقـراطـيات الـعتـيدة في ح ان الـد

االحزاب احلاكـمة ضديـة منهـا ورفضا
لوجـودهـا وحتـارب من يـقـوم به لذلك
ـعطـيات اسـتطـيع القول ووفقـا لهذه ا
ان عــدم وجـــود الــنـــقــاش الــنـــاقــد في
ــوقـراطـيــات يـعــد خـلال فــاضـحـا الـد
وواضـــحــــا فـــيـــهـــا ويـــتــــرجم انـــهـــا

وقراطيات آفلة . د
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 وعــنـــدمــا حــضـــرت تــشـــرين الــثــورة
كان النـقاش النـاقد فـيها يـعلو  2019/
فـــحـــورب ذلك الـــصـــوت بل قـــتل النه
ـوقراطيتهم اعتبر حربـا على فساد د
ــتــخـــلف امــا تــوازن  واســلــوبـــهــا ا
سـتشارة صالـح هو ما عـبرت عـنه ا ا
ــانـيــة  بــانه احــد اهم مــا عــاشـته اال
وقراطية في بلدها وبذلك يعتمد الد
الــبــلــد ســيــادتـه عــلى كــامل اراضــيه
يـا واقلـيمـيا ومصـاحله ب الـدول عـا
ن هب ودب ان يـتدخل دون السـمـاح 
في شـــؤون الـــبالد بـــحـــجـــة حـــمـــايــة
مـصــاحلـهــا وهــنـا يــجب عـلى قــيـادة
صالح وقـراطية ان توازن ا البلد الد
 وان تـقـدم مــصـلـحــة الـبـلــد عـلى ايـة
مـصـلـحـة اخـرى  وهـذا مـا لم نـره في
العـراق فـقدمت مـصـالح دول واطراف
وفـئــات عـلى مــصـلــحـة الــبـلــد وكـانت
ـة  بل صراع النـتـيـجـة فاضـحـة ومـؤ
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البصرة 

ـــــاني اثـــــنـــــاء تــــكـــــر اجلـــــيش اال
انـية الـسابقـة ميركل للمـستـشارة اال
بعد  16عامـا من حـكـمهـا هـذه البالد
بظـروف وصـفت بـأنهـا االصـعب بـعد
ـية الثانيـة  القت ميركل احلرب العا
خـطــابـا خلــصت فـيه الــصـفــات الـتي
ـانـية ـوقراطـيـة اال تـمتـعت بـهـا الـد
.... اذ وصـفـتــهـا بــأنـهـا تــعـيش عـلى
الـــتــضـــامن والــثـــقـــة والــقـــدرة عــلى
الـنـقــاش الـنـاقــد وتـقـو الــذات كـمـا
ـــــصـــــالح تـــــعـــــيـش عـــــلى تـــــوازن ا

الص والـسبب اقتصـادي بحت وبيع
ـؤامرة  للـقاحـات وغيـرها من افـكار ا
ــتـتـبع خلـارطـته في حـ ان الـعـلم وا
الـتــاريـخـيــة في هـذا اجملــال يـثـبت ان
الفـيروسـات مثال تـندرج ضـمن نظـرية
الـتــطـور وحتـصــد ارواح الـبـشــر عـبـر
التاريخ والشواهـد على ذلك كثيرة من
االنفلونـزا االسبانيـة وقبلهـا الطاعون
ـتـعــددة  الى غـيـر ذلك من بـاشـكــاله ا
االمـــراض الــــتي فـــتـــكـت بـــالـــبـــشـــر 
ـوقـراطـيـة حسب مـيـركل بـعـيدة فـالد
ؤامـرة  وهنا كل البعـد عن نظـريات ا
البد من صـوت االعتـراض عاليـا بوجه
هذه الـنظـريات وبـوجه نشـر الكـراهية
وعــدم الــتـــســامح مع مـن يــقــوم بــهــا
فــــــــلـــــــيـس مـن دواعي االنــــــــظـــــــمـــــــة
ـتعصب وقراطيـةالتسامح مع ا الد
ونـاشـري الـكـراهـيـة  بل مـحـاسـبـتـهم
هـي االســـــاس فـي ادامـــــة الــــــنـــــظـــــام
ــوقـــراطي وهــكـــذا نــصل الى ان الــد
ــوقـراطي الــذي وصـفـته الـنــظـام الـد
ميركل الينـطبق بتـاتا على نـظامنا في
العـراق فـهو بـعـيـد عنه كل الـبـعد الى
ـــكن تــصــوره وتــبــقى اقــصــيى مــا 
االسس الـتي نـحـلم بــتـحـقـيـقـهـا حـتى
االن غيـر مـتحـقـقة نـاهيـك عمـا وصفت

وقراطي . به ميركل النظام الد

ـتـطــرفـة  نـراهــا تـصـول احلـركــات ا
وجتــول بــدعــوى تـــطــبــيق الــقــانــون
وغـيــرهـا من الــدعـاوى الـفــارغـة  في
ـمـنـهج حـ هي تـســتـخـدم الـعــنف ا
ـوقـراطي ويـنـبـغي عـلى الـنـظـام الـد
في الــعــراق عــدم الـتــســامح مـع هـذه
احلركـات بتـاتا كـذلك تـطرقت مـيركل
الى شـــــأن مـــــهم جـــــدا  مـن شــــؤون
ـوقـراطـيــة وهـو يـجب ان يـكـون الـد
ــــوقـــراطي مــــؤمـــنـــا الـــنــــظـــام الـــد
ومــتـعــايـشــا عــلى الـثــقــة بـاحلــقـائق
وتـصديق الـعـلم بـالـضـد من نـظـريات
ـؤامـرة ونـشـر الـكـراهـيـة ويـجب ان ا
يـعـلـو مـا اسـمتـه (صـوت االعـتراض)
وبـــرأيي فـــان مـــيـــركل هـــنـــا تــعـــطي
لـتــصــديق الـعــلم اجلــانب االكــبـر في
ــوقــراطي  فــلــيس من الــنــظــام الـد
ـوقراطـية عـقول ان يـكـون هنـالكـد ا
ونـــظـــام ونـــفـس الـــنـــظـــام يـــصـــدق
ــؤامـرة  ويــبــتـعــد هـذا بـنــظــريـات ا
الـنظـام عن سـلـوك الـتـصـديق بـالـعلم
ـطـروحة  بشـأن الـقـضايـا الـعلـمـية ا
يا وهي بذلك تقصد احلدث االبرز عا
ما بـعد  2020وهو انـتـشار فـايروس
كــورونــا اذ شــاعت الــشــائــعــات بــأن
مـنـشـأه وفق حـرب بــايـلـوجـيـة قـامت
بهـا القـوى الكـبرى ومـنهـا اميـركا او
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درجـاتِ ونتـطلعُ إلى الفـاعل في ا
بارياتِ رحلة وعودةِ ا إنهاء تلك ا

الدوليّة في مالعبنا.
: ان هـنـاك محـاوالتٍ لـزعـزعةِ وبـيّنَ
ـــدرجــــاتِ ولــــكن الــــنـــظــــام فـي ا
جـمــهـورنــا واعٍ ومـحـنـك ويـعـرفُ
كـيف يـكـبح جـمـاحَ تـلك احملاوالت
ويقـضي علـيها نـهائـياً ألننـا نريدُ
مالعبنا خاليةً من حاالتِ الشغب .

جــهــود عــنــاصــرهــا في  حتــســ
واقع النتائج  بعد تدنيها.
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عــقــدَ وزيــرُ الـشــبــاب والــريــاضـة
رئيس االحتاد العراقيّ لكرةِ القدم
عدنان درجال اجتماعاً اليوم مع
رؤســاءِ روابط مــشــجــعي األنــديــة
اجلــمــاهــيــريــة بــحــضــور عــضــو
ــوســوي واألمـ االحتــادِ أحــمـد ا

العام محمد فرحان .
وقــالَ درجــال إن اجلـــمــهــور يــعــدُ
باريات ُرتكَز األساسي لنجاحِ ا ا
ويـــــزيــــــدُ من حـالوتـــــهـــــا وشـــــدةِ
الــــتــــنـــــافس ومـن دون حــــضــــور
اجلــمــهــور لن يــكــون هــنــاك طــعم
للمبارياتِ كما انه صاحبُ الفضل
على الـنـجـاحـاتِ الـسابـقـة لـكـرتـنا
ـــــتــــواصـلِ لالعـــــبــــ بـــــدعـــــمه ا

نتخبات الوطنية. وا
وأضــافَ: عــلــيــنــا نــبــذُ اخلالفــات
والـبـدء بـصـفـحةٍ جـديـدةٍ عـنـوانـها
التعاونُ واإليثـارُ والتكاتفُ لعكس
الــسـمـعــةِ الـطــيـبــة عن جـمــهـورنـا
الـكــر قـاريـاً وعــربـيـاً وســيـكـون
هــنـاك اجــتـمــاع مع رؤسـاءِ روابط
مـشـجــعي األنـديـة فـي احملـافـظـاتِ
ـقـبل لـتـرتيبِ األوراق بـاألسـبـوع ا
من جديدٍ بطريقةٍ تضمن انسيابيةَ

باريات. ا
وأشــــارَ درجــــال إلى: ان هــــدفــــنـــا
األسـمى وغـايـتـنـا األولـى تـتـجـسدُ
في رفع احلظرِ الدولي عن مالعبنا
كافـة من دون استثـناءٍ واجلـمهورُ
من الــعــوامل الــرئــيــســيــة في طي
صـفحـةِ استـمرار احلـظر بـتواجده

النه  عاد بهم  للمنافسة من اوسع
ابـوابــهـا ويــنـتـظــر عـشــاقـة الـذين
يــــدركـــون ان الــــفـــريق فـي افـــضل
ـــزيـــد  واالقـــتـــراب من أحـــوالـه  ا
مربع الترتيب  فيـما ترك الصناعة
كن التقليل من موقعه لالمانة وال

نافسة. دور  العبيه في  ا
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ولـم يــتـــمــكـن نــفط الـــبـــصــرة  من
اســتـعــادة نـغــمــة الـفــوز  لـيــخـرج
بــالـتــعــادل الـثــالث  بــدون اهـداف
امـام الـنـفط الـذي عـجـز عـن اظـهار
قــدراته  في تــغــيــر مــســار االمــور
لـيـبـقـى الـبـصـريـ عــلى مـوقـعـهم
الـسادس  20 فـيـمـا االخـر لـلـثاني

عشر.
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واســـتـــعــــاد الـــنـــجـف تـــوازنه في
ـنـافس الهش تـعامـله مع فـرصة  ا
وقـهـره  اثـر  تـغـلـبه عـلى  سـامراء
ـتذيل بـهـدفـ لـيـعـمق من جـراح ا
الــذي ظـل الــطــريق مــنــذ الــبــدايــة
واســتــمـر فـي نــفق الــهـزائـم  امـام

حجم  الهزائم.
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ـوقـعه الـرابع  لـكن ورغم الـبـقـاء 
اجلـويــة حـقق االهم حـيث الـعـودة
لـنسج الـنتـائج  وايـقاف الـكهـرباء
مـرت 25 لــكــنه عــازم  عــلى عــدم
مواجهات التفريط بالنـقطة امام ا
ـقبلـة التي  تـنطـلب من شنـيشل  ا
االخذ بـالفـريق باالجتـاه الصـحيح
والتقـدم به للدفاع عن لـقبه  بفارق
تصدر قبل تراجع تسع نقاط عن ا
الــكــهــربــاء مــوقــعــا ويــعــول عــلى

وصـــدارته32 والـــســـيـــطـــرة عـــلى
اجـــواء الــــدوري مـــحـــقــــقـــا فـــوزه
الـعـاشـر مـطـلع االسـبـوع علـى نفط
مـيـسـان بـهـدفـ دون رد  مـدعـومـا
بــقـــوة عــنــاصــره الــتي اســتــمــرت
تشكل حـافزا اضافيـا  في مواصلة
جنــاحـاته وسط اهـتـمـام جـمـهـوره
ـا يــقــدمه الــتــشــكـيل الــســعــيــد  

تجانس. ا
من جـانـبه تـراجع اخلـاسـر مـوقـعا
لـلـوراء لــعـدم تـمـكــنه من مـواجـهـة

القوة اخلضراء.
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ورغم فـــوزه الــصـــعب عـــلى زاخــو
بـهــدف  لـكن الــزوراء فـقـد مــنـصب
الـــوصــــافـــة  28وتـــركـه لـــلــــوسط
بافـضلـية الهـدف  واحلمـد  مطالب
فـي مـــعــاجلـــة  ضـــعف  الـــهـــجــوم
ـــكن االعـــتـــمــاد عـــلى جـــهــود وال
ـشـاركة ـا ا احملـتـرف الـهـواري طـا
تـــتـــعـــلق بـــاحلـــصـــول عـــلى لـــقب
الــدوري الـتـي  تـتــطــلب  الــتــسـلح
بـخطـوط مـتـكـامـلـة  فـاعـلـة  بـنفس
طويل  وقدرة عـلى صنع الفرص و
الـــنــتــائـج  امــام مــبـــاريــات تــزداد
صـعوبـة مع مرور الـوقت وتصـاعد
ـنافـسـة  بـعدمـا لـعب احدى شـدة ا
عــشــر مــواجــهــة  وله مــؤجــلــة مع

الديوانية.
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وخطوة مهمة للطالب  بالفوز على
الــصـنــاعـة بــهــدف الـذين حتــولـوا
يـلـعـبـون  بـصـفـوف اكـثـر تـنـظـيـما
حتت اشـراف جــثـيــر الـشــخـصــيـة
االولـى في الــنــادي في هــذه االيــام
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14 تـغيـرا شهـدها جـدول التـرتيب
الفرقي بـعد انتهـاء مباريات الدور
مـتاز  بكرة الثـاني عشر لـلدوري ا

القدم
واكـثر الـغانـيمن كـان االمانـة الذي
تـقدم  من 13الى 9 اثـر فـوزه على
نوروز  بهدف محقـقا الفوز الثالث
تـوالـيا  في حتـول  مـؤثـر   قبل ان
واجـهة  األخـيرة يـستـغل فرصـة ا
ويــــــضــــــيـف كــــــامل  الــــــنــــــقــــــاط
ـستوى واالسـتمـرار   بالـظهـور با
الـالئق  في مــؤشـر  ايــجــابي عـلى
عـطـاء واداء عـنـاصـره الـتي يـعـول
قـبلة علـيها فـي حتقيق الـنتيـجة ا
عـنـد مـواجـهـة  الـكـرخ االخـر الـذي
ــــنــــطـــقــــة  احلــــمـــراء هــــرب من ا
مــسـتــفـيــدا من نــقـطــة تــعـادله مع
ـــيــنــاء وحتـــتــاج االمـــور لــلــدعم ا
لالبـتـعـاد  اكـثـر من اخلـطـر  فـيـمـا
ـينـاء بالـبحث عن فـشلت جـهود  ا
الـفـوز االول  وتـتـضـاعف مـعـاناته
وجــمـهـوره مع الـبـقـاء في الـدائـرة
احلمراء مكبال بالنتائج  الفاشلة.

j u « ÂbI

وفي الـــوقت الـــذي تـــقــدم الـــوسط
للوصافة 28 اثر تفوقه على اربيل
بثالثـية نظيـفة  محـققا عـشر نقاط
من تـعـادل وثالث  انـتـصارات  في
ـر في احلالة اخر اربـعة ادوار  و
الــطـبــيــعـيــة  قــبل ان يــدفع اربـيل
ـنطـقـة اخلطـر  الـذي الزال   بغـير

وسم. ستوى منذ  بداية ا ا
W dA «  ÂbI

وواصل الـشـرطـة مـشـواره الـطـيب
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نتخب الـوطني اإليراني للمـصارعة احلرة خلـوض معسكر ـصارعة العـراقي ا دعا احتاد ا
تدريبي مشترك ب منتخبي البلدين.

وسيـغادر منتخب ايـران  للمصارعـة احلرة إلى العراق في رحلـة تستغرق  10أيـام للتدريب
. شترك مع مصارع عراقي ا

يـذكر ان الـبلـدين سبـق وان وقعـا تعاونـاً مشـتركـاً خلوض مـعسـكرات تـدريبـية وبـطوالت في
مختلف االلعاب.
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حـقق النـجم كـيـفن دورانت أفضل
ــــــوسم وســــــجل 51 رقـم هــــــذا ا
نـقـطـة لـيـقـود بـروكـل نـتس إلى
الــفـــوز عــلى مــضــيـــفه ديــتــرويت
بــــيــــســــتــــونـــز 116/104 ضــــمن
مـــنــافـــســـات دوري كـــرة الـــســـلــة

. األمريكي للمحترف
ورفـع بــــــروكــــــلـــــ نــــــتـس عـــــدد
انتـصاراته بذلك إلى 19 مقابل 8
هــزائم بــيــنــمــا تــلــقى ديــتــرويت
ـــة احلــاديــة بــيـــســتــونـــز الــهــز
والـــعــشــريـن له مــقــابـل خــمــســة

انتصارات.
واستـعاد ميـنيـسوتا تـيمبـروولفز
مذاق االنـتصـارات من جديـد بعد
خــمس هـزائم مــتــتـالــيـة وتــغـلب
على بـورتالند تـريل بـليزرز /116

111.وسـجل أنـتـوني إدواردز 24
نــقـطــة كـمــا أحــرز كـارل أنــتـوني
تاونز 23 نقـطة وعـشر مـتابـعات
ليـحـقق مـيـنيـسـوتـا تـيمـبـروولـفز
وسم الفـوز الثـاني عشـر له في ا
ــة.وعـلى اجلـانب مـقـابل 15 هـز
اآلخـر سـجل أنـفـيــرني سـيـمـونـز
26  نـقطـة وأضاف دامـيان لـيارد
24 نـــقـــطــة و 11مـــتــابـــعـــة لــكن
بــورتالنـــد تــريـل بــلـــيــزرز تـــلــقى
ـة الـتـاسـعـة عـلى الـتوالي الـهـز
ـوسـم مـقـابل عـشـرة والـ 17في ا

انتصارات.
وسجل كريس ميدلتون 24 نقطة
وأضـــــاف الـــــنـــــجم جـــــيـــــانـــــيس
ـبـو 20 نـقــطـة و11 أنــتـيــتـوكــو
تمـريرة حـاسمـة وعشـر متـابعات
لــيـتــغــلب مـيــلــواكي بــكس حـامل

اللقب على نـيويورك نيكس /112
97. وفي مــــبــــاراتــــ أخــــريــــ

انــتــصــر داالس مـــافــريــكس عــلى
أوكالهـوما سـيتي ثـاندر 103/84
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اعلن االحتاد العـراقي بكرة اليد
نـتخب الـوطني سـيدخل في ان ا
ــحـافـظـة مـعــسـكـرين تــدريـبـ 
الــــنـــجـف وجـــمــــهـــوريــــة ايـــران
االسالمـيـة حتــضـيـراً لـلــبـطـولـة

االسيوية.
ــنـسق االعـالمي لالحتـاد وقــال ا
حــسـام عـبـد الــرضـا في تـصـريح
صحفي ان االحتاد العراقي لكرة
الـــيــد عــقـــد اجــتـــمــاعــا لـــلــكــادر

مباراة الديوانية والقاسم

يـحمل االحتاد الـعراقي لـكرة القـدم  الدوري احمللي 
ـتكـررة للـمنـتخب الـوطني االول مسـؤوليـة االخفـاقات ا
في تـصفيـات كاس العالم 2022 وبـطولة كـاس العرب
 وذلك لتـبرير اخفاقه في ادارة الشأن الفني للمنتخب
.. الــدوري احملـــلـي ( من وجـــهـــة نـــظـــر االحتـــاد) هــو
سـؤول عن انـخـفاض مـعـدل اللـيـاقـة البـدنـيـة لالعبي ا
ـبـاريـات .. الـدوري ــنـتـخب في الـشـوط الــثـاني في ا ا
ــســؤول عن ضــعف الــوعي الــتــكــتــيــكي احملــلي هــو ا
ـسـؤول عن ـنــتـخب .. الــدوري احملـلي هــو ا لـالعـبي ا
نتخب .. هارات احلركية االساسية لالعبي ا ضعـف ا
ـنـتخب وكـأن االحتـاد ال دور فـني له في اعـداد العب ا
الـوطـني ..هـذا الــتـهـرب الـواضـح من قـبل االحتـاد في
ـنـتـخـب  له مـعـنى واحـد  حتـمـل مـسـؤولـيــة  اعـداد ا
ـضى في ارتـكـاب االخطـاء وحتـقيق وهـو ان االحتاد 
الـنـتـائج الـسـلـبـية بـعـيـدا عن اي مـسـاءلـة .. وهـذا غـير
ـكن ابـدا .. رئـيس االحتــاد و الى اخـر عـضـو فـيه 
غيـر مـحـصنـ  ولن يـكـونـوا كذلـك ابدا  تـمـامـا مثل
الـهــيـئــات االداريـة لالحتــادات الـســابـقـة الــتي غـادرت
ـدة الزمـنـية لـواليـاتهم او مواقع الـسـلطـة امـا النتـهـاء ا
القـــصــائــهم من مـــواقــعــهم بــســـبب اخــطــاء اداريــة ..
واتسـاءل هل ان الدوري الـبحريـني اعلى مسـتوى فني
من الــدوري الــعـراقي .. هل ان دوري ســلـطــنـة عــمـان
اعـــلى مـــســـتــوى فـــني من الـــدوري الـــعــراقـي .. بــطل
الدوري الـعراقي ووصـيفه لـعبـا في دوري ابطـال اسيا
اضي  فـيمـا لعب بـطل الدوري الـبحرين ـوسم ا في ا
و بـطل دوري سـلـطـنـة عـمـان في بـطـولـة دوري االحتاد
ـسـتـوى االسـيـوي  وهـذا يـفـنـد ادعـاء االحتـاد  الن ا
ـنـتـخبـي سلـطـنـة عـمـان و الـبـحـرين هـو نـتاج ـتـطـور  ا
حـــسن ادارة االحتـــاد في الـــبـــلــديـن لــلـــشـــان الـــفــني
درب الصـربي الطيب الـذكر بورا الذي للـمنتـخب .. وا
ـنـتـخـب الوطـنـي في بـطـولـة الـقـارات عام 2009 قاد ا
ـنـتـخب امـام وحـقق نــتـائج مـقـبـولــة ابـرزهـا خـســارة ا
ـنـتـخب االسـبـاني بـطل اوربـا 2008  وبـطل الـعـالم ا
الحـقا 2010 بـهدف واحد خطـا ارتكبه سالم شاكر 
وبـهذا يـفـنـد بـورا ادعـاء االحتـاد بـان الـدوري ضـعيف
ــنـتــخب وقــتـذاك كــان ايــضـا مـن انـتــاج الـدوري الن ا
احملــلي .. االحتــاد لن يــكــون بــوســعه االســتـمــرار في
ـسـؤولـيــة الن الـهـيـئــة الـعـامـة بــوسـعـهـا الـتـهـرب مـن ا
االطـاحـة به في أي وقـت يـشـاء .. ال يــنـكـر ان الـدوري
ـسؤول عن بناء الالعب  وان العملية التدريبية ال هو ا
ثلى  وان الكوادر جتري في مـعظم االندية بالطـريقة ا
ـمـتازة  الـتـدريـبـيـة الغـلب فـرق انـديـة دوري الـدرجـة ا
تـخلـو من مـدرب صـريح لالعـداد الـبـدني .. ولـكن هذه
احلـقـائق الـسـاطـعــة  ال تـلـغي دور االحتـاد في اعـداد
سؤول عـن تعيـ مدرب جيد نـتخب .. االحتاد هـو ا ا
نتخب قبل سؤول عن ادارة ا للـمنتخب ..االحتاد هو ا
واثنـاء وبـعـد البـطـوالت القـاريـة والـدوليـة ..االحتـاد هو
ــتــوســطــة ــســؤول عن وضع اخلــطط الــقــصــيــرة وا ا
ــدى لـلـمـنـتـخـبــات الـوطـنـيـة .. تـدهـور اداء والـبـعـيـدة ا
ـؤهـلـة ـنــتـخب في الــتـصـفـيــات احلـاسـمــة ا ومـردود ا
لـنهـائـيـات بـطـولـة كـاس الـعالم  2022 وبـطـولـة كاس
ـبـاشر هـو االحتـاد الـذي اخـطا الـعرب سـبـبه االول وا
ــدرب  واخـطــأ رئــيـسـه في الـتــدخل في في تــغـيــيــر ا
الشـان الـفني لـلـمنـتـخب  ويخـطـا االحتاد االن عـنـدما
يـكــابــر ويـعــانـد ويــلــغي الـراي االخــر  ويــلـوم الالعب
والـدوري احمللي واالحتـادات السـابقـة في االنتـكاسات
سـؤولية لن االخـيرة.. الـتهـرب من ا
يــســتــمـــر طــويال  والــهــيــئــة
الـعامـة لالحتـاد سـتنـتـصر
بال شك المـال وطـمـوحات
اجلـمـهور الـعـراقي عاجال

ام آجال.
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رفـع احلــظـــرِ الـــدولي عن
مالعـــبـــنـــا كـــافـــة.وعـــبّـــر
رؤســاءُ روابط مـــشـــجــعي
األنــديــة اجلــمــاهــيــريــة عن
اسـتـعـدادهم الكـاملِ لـلـحـفاظِ

عـــلى الـــنـــظــام واالبـــتـــعــاد عن
جــمـيع األمــورِ الـتـي تـعــكـرُ صــفـو
بارياتِ وسـعيهم للـمساهمةِ في ا

رفع احلظر الدولي عن مالعبنا.

واختتمَ رئيس احتاد الكرة عدنان
درجــال حـديــثه بــالـقــول: ســعـدتُ
كــثـــيــراً بــإشـــادةِ االحتــاد الــدولي
لـنجـاح بطـولـةِ غرب آسـيا الـثانـيةِ
لـلـشــبـاب وعـبــارات اإلعـجـابِ من
احتاد غـرب آسيـا وتلك جاءت من
ميزِ وتشجيعه حضور اجلمهور ا
ـبــاريـاتِ ونــريـدُ احلـضــاري في ا
شوار للـحصولِ على قرارِ تكملـةَ ا
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ـا رادوكــانــو من بـطــولـة انــسـحــبت الــبـريــطــانـيــة إ
اسـتــعـراضـيـة لـلـتـنس فـي الـعـاصـمـة اإلمـاراتـيـة أبـو
ظــبي هــذا األسـبــوع وذلك بــعـدمــا جـاءت عــيــنـتــهـا
ـستجد.وذكرت إيـجابية في فحـوص فيروس كورونا ا
وكـالة األنـباء البـريطـانية (بي إيـه ميديـا) أن رادوكانو
فـتوحـة للـتنس سـافرت إلى حـاملـة لقـب بطـولة أمـريكـا ا
اإلمـارات لـلــمـشـاركـة في الـبـطـولـة الــتي يـطـلق عـلـيـهـا اسم
قرر أن تواجه البطلة "بـطولة مبادلة للتنس" حيث كان من ا
قبل. بية السويسرية بليندا بينسيتش يوم اخلميس ا األو
وســيـكــون عـلى رادوكــانـو أن تــقـضي
نافسة في فـترة عزل بدال من ا
الـــبــــطـــولـــة بـــشـــرط عـــدم
مـــعـــانـــاتـــهـــا مـن أمــراض
مزمنة بحيث ال يؤثر
ذلــك عـــــــــــــــــــلـى
خـطـطـها

لــلـسـفــر إلى أسـتــرالـيـا لــلـمــشـاركـة في أول
بــطـــولــة من الــبــطـــوالت األربع الــكــبــرى "جـــرانــد سالم" لــعــام

2022.وقـالت العبة التنس البالغة من العمر 19 عـاما في بيان صدر عن
: "كـنت أتـطلع حـقا لـلعب أمـام اجلمـاهيـر هنـا في أبو ظـبي لكن ـنظـم ا
سـتجد سـأضطر لألسف بـعدمـا جاءت عيـنتي إيجـابية لـفيروس كـورونا ا
إلى تـأجيل تلك الفـرصة لقد  عزلي وفـقا للقواعـد وأتمنى أن أكون قادرة
عـلى العـودة قريـبا".وسـيتسـبب ذلك في تعـطيل مـسار رادوكـانو اسـتعدادا
ألول مـوسم كامل لها في تنس احملترف حيث سيتأخر موعد أول تدريب
درب اجلديـد تورب بيلـتز.وستفـوت العبة التنس الـشابة أيضا لـها مع ا
فــرصـة الــتـواجــد في جـائــزة هـيــئـة اإلذاعــة الـبــريــطـانــيـة (بي بي سي)

لشخصية العام الرياضية حيث تعد مرشحة بقوة للفوز باجلائزة.
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انـــبـــرى مـــدرب الــــديـــوانـــيـــة
اجلديد الـدولي حمزة هادي و
مساعده حيـدر كر عند مقيم
ـــبـــاراة فــــريـــقه مع احلــــكـــام 
ضــيــفه فـريق  الــقــاسم احلـكم
الـدولي الــسـابق عــبـاس عــبـد
احلـسـ لـلـحـديث والـتـضـجر
ــبـاراة من عــدم كـفــاءة حــكم ا
ـبـاراة احـمـد خـلف في ادارة ا

و وصولها الى بر االمان .
و بــعــد نــهـايــتــهــا بـالــتــعـادل
االيـجـابي بـهـدف لــكل مـنـهـمـا
والـــــتي ضــــيــــفـــــهــــا مــــلــــعب
الـــديـــوانـــيـــة ضـــمن اجلـــولــة
الثـانية عـشر للـدوري العراقي
ــــمـــتـــاز لــــلـــمـــوسم (2021 ـ ا
2022 ) وشـــاركه االعــــتـــراض
رئـيس الهـيـئة االداريـة لـناديه
السيد حس كر العنكوشي
مــتـهــمـ احلـكـم بـالــتـقــصـيـر
وعــدم امــتالكه اخلــبـرة إلدارة
ــــهـــمــــة  دريـــبي مـــثـل هـــذه ا
الــفــرات االوسط   المــتالكــهــا
حـضـوراً جـمـاهيـراً قـلّـمـا جند
نضيرا له في الدوري العراقي
ــمـتــاز .وحــمّل هــادي جلــنـة ا
ـســؤولـيـة ـركـزيــة ا احلـكــام ا
الـكـاملـة واالولى في االخـتـيار
اخلـــاطئ  لــتــســمـــيــة الــطــاقم
الـتـحـكيـمي غـيـر الكـفـوء لـهذه
قابل كان همة  ,في ا باراة ا ا
هنالك اعـتراضا كـبيراً وخارج

ألوف في بـعض االحيان عن ا
عن الـروح الـريـاضـيـة من قـبل
الـكـادر التـدريـبي لـفـريق نادي
الــــقـــاسـم الــــكـــابــــ جــــاسب
ســلـــطــان و تـــصـــرفــات غـــيــر
شرف فريق القاسم منضبطة 
قاسم جلعوط مـحمّل احلكام
ــبـــاراة من  ســـرقت مـــتـــعـــة ا
جـمــهـورهـا الــكـبـيــر احلـاضـر

والــــذي غـــصـت به مــــدرجـــات
مـــلــعب الــديـــوانــيــة و كــانــوا
ُيمنّون النـفس في متابعة هذه
ـهــمـة  وسط اجـواء ــبـاراة ا ا

كروية فراتية رائعة.
ــبـــاراة عــودة وقـــد شــهـــدت ا
رئيس نـادي الديـوانيـة حس
زاولـة عمله كر الـعنكـوشي 
ـنـصب رئـيس نـادي االداري 

الديوانية بعد ابتعاد دام اكثر
من ثـمانـ يـوماً  ,آملـ لـكرة
الـديــوانـيـة الــنـجـاح والــتـقـدم
همات الكروية القادمة خالل ا
بـــعـــد أن وعـــد الـــعـــنـــكـــوشي
جـمـاهيـر الـفريق بـضم العـب
سـوبر لـتـشكـيـلة الـفريق خالل
االنـتـقـاالت الـشـتـويـة الـقـادمـة

لالعب .

وسـان أنطـونيو سـبيـرز علـى نيو
أورليانز بليكانز 112/97.

d…: فريق

كيفن دورانت
االمريكي بكرة

السلة

ـــنـــتـــخب الـــتـــدريـــبي والعـــبي ا
الوطني  فـيه تنـاول االستعداد
للـمشاركـة اآلسيويـة التي تنـتظر
ــنـتـخب وتـهـيـئـة األجـواء الـتي ا
تـــســــاعـــد في إجنــــاح مـــســـيـــرة

نتخب. ا
واوضـح ان االحتـــاد اتـــفق عـــلى
اقامه مـعسكـر للـمنتـخب الوطني
في مــحـــافــظــة الــنــجف االشــرف
ـقـبل على أن يـبـدء يوم الـسـبت ا
يــعـــقــبه مـــعــســـكــر تـــدريــبي في

اجلــمــهــوريـة اإليــرانــيــة ومن ثم
شـاركة في بطـولة قطـر الدولية ا

ــــمـــلــــكـــة ومـن ثم االجتــــاه إلى ا
الـعـربيـة الســـــعـودية لـلـمشـاركة
فـي الــــــــبـــــــــطــــــــولــــــــة

اآلسـيوية.
وســــــتــــــقــــــام
الــــبـــطــــولـــة
االســــيـــويـــة
خالل الفترة
مـن 18 الـى
31 كــــــانـــــون

قبل. الثاني ا

Âb  …d  W uD  sLO « “uH  oK Ô√ wz«uA  ’U d  WKH  …U Ë
ني لـكـرة القـدم بـطولـة قاريـة. وعـمّت االحتـفاالت
مـنــاطق الـبـلـد الـفـقــيـر الـغـارق في احلـرب وخـرج
تمردين الناس إلى الشوارع يحتفلون في مناطق ا
ومنـاطق احلكـومة.وفي صنـعاء اخلاضـعة لسـيطرة
احلوثـي تسبّب إطالق نار كثـيف "بوفاة طفلة في
الـرابعة من عمـرها وإصابة 36 شـخصا بجروح"
حسـبـما أفـاد طـبيب في مـسـتشـفى لـوكالـة فرانس

برس.
وأفاد مـراسل الـوكـالـة بـسمـاع إطالق نـار اسـتـمر
لسـاعات بـينمـا كانت عائالت جتـوب الشوارع في
سيـاراتها ويطلق آخرون األلعاب النارية في مشهد

نية أخرى. تكرر في مناطق 
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{ لنـدن (أ ف ب) - تـأجلـت مبـاراة مـانشـسـتـر يونـايـتد
أمـام مـضـيـفه بـرنـتـفـورد امس الـثالثـاء ضـمن مـنـافـسات
رحـلة السابعة عشرة من الدوري االنكليزي لكرة القدم ا
عـلى خـلـفـيـة تـفشـي فيـروس كـورونـا بـ العـبي ومـوظفي
فريق "الـشيـاط احلمـر".وأفاد يونـايتـد في بيان في وقت
مـتــأخــر من مــســاء االثــنــ أن "مــجــلس رابــطــة الـدوري
مـتاز اتخذ قـرار التأجيل بـناء على إرشادات اإلنكـليزي ا
".وكان النادي االنكليزي قد أغلق ستشارين الطبي من ا
دة 24 في وقت سـابق مركـزه التـدريـبي في كاريـنـغتـون 
وظف ساعـة بعد أن ثبتت إصـابة العديد من الالعـب وا

بـ "كوفيد-19.
ـســؤولــ عـن كــرة الــقـدم ــرض قــلـق ا ويــثــيــر تــفــشي ا
تحورة اجلديدة اإلنكـليزية بشكل متزايد نـظرًا النتشار ا
لـفـيـروس كـورونا "أومـيـكـرون" في جـمـيع أنحـاء إنـكـلـترا
ا تـسـبب في مـزيـد من القـيـود الـصارمـة.وكـانت رابـطة
الـدوري كــشــفت اإلثــنـ عن 42 حــالــة إصــابــة جــديـدة
بـالــفــيــروس وهــو رقم قــيـاسـي مـنــذ بــدء إصــدار أرقـام

االختبارات في أيار/مايو 2020.

ـنية وأصيب { صنـعاء (أ ف ب) - توفّـيت طفلة 
36 شـخــصـا آخـر بـجـروح في الـعـاصـمـة صـنـعـاء
ناسبة مسـاء االثن جرّاء رصاص عشوائي أطلق 
فـوز مـنـتـخب الـنـاشـئ لـكـرة الـقـدم بـبـطـولـة احتاد
غرب آسيا للمرة األولى حسبما أفاد مصدر طبي.
ـنتـخب اليمـني للنـاشئ دون 15 عـاما على وفاز ا
نظـيـره السـعـودي بـركالت التـرجـيح مسـاء االثـن

ـبــاراة الــنـهــائــيـة لــلــبـطــولــة الـتي بــعـدمــا انــتـهـت ا
استـضافتهـا السعـودية بنـسختـها الثـامنة بـالتعادل

ثله. االيجابي بهدف 
ـرة االولى الـتي وهـذه ا
يــحــقّق فــيــهــا مــنـتــخب

ا رادوكانو إ
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dO…∫ لقطات من مسيرة ازهار العسلي الفنية

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت- أعــــادت
ية كـايتي بيري نشر صورة في النـجمة العا
صــفـحـتــهـا اخلـاصــة عـلى مــوقع الـتـواصل
ــتـابــعـ اإلجــتـمــاعي كـان نــشـرهــا أحـد ا

وظــهـرت بــالــصــورة بـيــري بــإطاللــة زهــريـة
وشعـر منـسدل لـكن كلعـبة وبـعلـبة تـشبـهها
تابـعون الصورة في إلى حـد كبير.وتـداول ا
صفـحاتـهم وتساءلـوا إن كانت سـتطلق لـعبة
ـعـروف أن بيـري لـديـها خط بـإسمـهـا.ومن ا
وضة لألزياء بـإسمها فـبعد دخولـها عالم ا
كـشـفـت بـيـري عن تـصــامـيـمـهـا الــفـرعـونـيـة
ألحـذيــة جــديـدة نــشــرتـهــا في صــفــحـتــهـا.
وظـهرت في الـصور تـركب جمال في مـنطـقة
األهـرامـات في مـصـر وبـصـورة أخـرى بان
ــســتـخــدم فــيه هــرمـا أو تــصـمــيم احلــذاء ا

(مفتاح احلياة).
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{ مـكـسـيـكــو - وكـاالت - نـشـرت عـارضـة
ــيـة مــولي ســمـيـث صـور عــبـر األزيــاء الـعــا
صــفـحـتــهـا اخلـاصــة عـلى مــوقع الـتـواصل
اإلجتـمـاعـي خالل إجـازتـهـا الـتي تـمـضـيـها
ـكسيك.وقد ظهرت وهي ترتدي بيكيني في ا
أثـناء تـواجدهـا عـلى أحد الـشـواطئ في تلك
ـنــطــقــة.مـتــابــعــو سـمــيث إنــهــالـوا ا
بــالــتــعــلــيـــقــات عــلى الــصــور
مـــشــيــرين إلى أنــهــا بــاتت
أكـــثــر إثــارة عــمــا ســبق
بـــــحـــــسب وصـــــفـــــهم
طـــــالـــــبــــــ مـــــنـــــهـــــا
اإلسـتـمـتــاع بـوقـتـهـا
خالل هـــذه اإلجـــازة
الـتي تــقـضــيـهـا إلى

كن. أقصى حد 
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ـطـربـة الـعـراقـيـة صـدر لـهـا  كـلـيب بـعـنـوان (خـلـيـني ا
هندس كـلمات محمد ا احس )على قـناتها باليوتيوب 

ير. احلان علي سالم توزيع موسيقي تراث 
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الكـاتب العراقي صدر له عن دار الثقـافة والنشر الكردية
كــتــاب (مالمح ســريــالــيـــة في شــعــر ادونــيس وصــبــاح

توسط. رجندر) يقع في 240 صفحة من القطع ا

 Uł—b  vKŽ …d{U×
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سـرح الـبابـلي بـعنـوان (التـنـقيـبات في ا
ي انية في مدينة بابل) القاها االكاد األ
االثـاري أولــوف بـيــدرسـون بــتـنــظـيم من
مـفـتـشـيـة آثـار وتـراث بـابل تـطـرق فـيـها
ــعــابــد والــقــصــور والــشـوارع إلى أهم ا

دينة. وجوده داخل ا والبوابات ا

 ÍdLA « r UŠ ≠ qÐUÐ
ـعـمـاريـة في زار طالب قـسم الـهــنـدسـة ا
جــامـعــة الـنــهـرين مــؤخـرا مــديـنــة بـابل
اآلثـــاريــة بــهــدف تـــطــويــر قــابـــلــيــاتــهم
عمارية لـلمدينة عـالم ا واطالعهم على ا
اآلثارية واستمعوا الى محاضرة علمية
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UNłË“ bOFÐ الــثــانــيـة ـ دورة الــفــنــان عــلي كـر
تنطلق في الـ25 من الشهر اجلاري.
قتراحات جلنة التحكيم وانه تلبية 
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هرجان كركوك اعلنت اللجنة العليا 
ـــســـرحي  ان (فـــعــالـــيـــات الــدورة ا

في الــدورة االولى  قــررت الــلــجــنــة
الــعــلـــيــا ان تــكـــون الــفــعـــالــيــات و
ــســرحــيــة الــتي تــدخل ÊUالــعــروض ا e « ≠ …d¼UI «

صـريـة ياسـم عـبد مـثلـة ا نـشـرت ا
الـعزيز مجموعة صور رومانسية عبر
صـــفـــحـــتـــهــا اخلـــاصـــة عـــلى مـــوقع
الـــتـــواصل اإلجــتـــمـــاعي جتـــمــعـــهــا
ـــصـــري أحـــمــد ــمـــثل ا بـــزوجـــهـــا ا
الــعـوضي مـحــتـفـلـة بــعـيـد مـيالده الـ
36.. ووجهت عبد العزيز رسالة حب

رومـانـسـيـة ألحـمد
مــتــمــنــيـة لـه طـول
الـــعـــمـــر وعــلـــقت
عـــلى مــنـــشــورهــا
قـائـلـة (عـيـد ميالد
سـعيد يا حبيبي)
وذلـك بعد عـودتها
إلـى حـــــيـــــاتـــــهـــــا
الـــطــبـــيــعـــيــة إثــر
أزمــتـهـا الــصـحـيـة
الــــتي مــــرت بـــهـــا
لــــيـــعــــود ويــــعـــلق
الـعـوضي عـلى ذات
ـــنــشــور بـــقــلــوب ا
يــهـديـهـا لــيـاسـمـ
مــــعـــبـــرا عـن حـــبه
لـــــهــــا.كــــمــــا والقى
ـــنـــشــور تـــفــاعال ا
كــــــــــبــــــــــيــــــــــرا من
اجلـمـهور مـتمـن

لهما السعادة.

هـــنـــالك حـلّ لـــكل لـــغـــز. ركـــز عـــلى الـــنـــظـــر في لبّ
وضوع. ا

qL(«

تـواصل قـد ال يـكـون احلل الـذي تـبحـث عنه الـعـمل ا
ألن مشاكلك داخلية.

Ê«eO*«

ـعـوقـات فـي الـعـمل ال جتـعـلـهـا نـهـايـة  لـديك بـعض ا
طموحاتك .رقم احلظ.9
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. اآلن لــيس الـــوقت لالنــهــمــاك  عش لــنــفــسك قـــلــيالً
بالعمل.رقم احلظ 2.

»dIF «

ــلئ حـيـاتك عـلى وشك ان يـتالشى اذا احلب الـذي 
لم تعطه االهتمام .

¡«“u'«

 فاوض بهـدوء حتى حتصل على مـا تريده بالضبط 
. يوم السعد االثن

”uI «

دهش. أوقـات طيـبة ونـيّة  ابـحث عن الغـيـر متـوقّع وا
حسنة في الطّريق.

ÊUÞd «

ال تهـدر وقـتك و جهـدك بالـتـفاصـيل الـتافـهة  وتـذكر
ان الناس يبحثون عن األخطاء.
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 إنّ األلــغــاز الــتي بـــدت مــقــلــقــة قــبل الــيــوم مــلــيــئــة
فيدة. باإلمكانيات ا

bÝô«

استغلّ قـدرتك في مساعدة اآلخرين وال تدعهم يثنون
تك.  من عز

Ë«b «

ثقـتك قـوة كـامـنـة. أنت مـتـشـوّق حملـاولة جتـريب ذلك.
رقم احلظ 7.
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بـســاطـتك جتــذب الـنــاس إلـيك. حــدّد أولـويــاتك. يـوم
السعد االحد.

 u(«
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أجب عن حتـــديــات الـــكــلـــمــات
ـشار واجمع حـروف الـدوائـر ا
الـيـهــا بـالـســهم لـتــقـرأ الـكــلـمـة

طلوبة: ا
©·ËdŠ ∂ WO−OKš WL UŽ®

ي راحل 1- موسيقار عا
2- أقسم اليم
3- خداع

4- في احلال
5- وحدة مساحة
6- صف منتظم

طـربة السـورية اعـادت إحياء األغـنية الـشهيـرة (ياما ا
رحنـا) للـفـنان نـعـيم حمـدي بتـوزيع جـديد وأطـلـقتـها

على طريقة (الليركس فيديو).

الـشاعـر الـعـراقي وقع ديوانه اجلـديـد (غـزل في امرأة
جتــــاوزت األربــــعـــ ) الــــصــــادر عن احتــــاد األدبـــاء
والكـتاب الـعراقـي بـجلـسة اقـيمت في مـلتـقى الكـتاب
ــوصل  بــاشــراف الــبــيت الــثـقــافي  مـع قـراءات في ا

شعرية قدمه فيها الشاعر سعد محمد.

ـوت االحـد عن اخلــطـاط والـتـشــكـيـلي االردني غــيـبه ا
عـمر ناهز الـ 79 عـاما. والراحل يـعد من جيل الرواد
الثـاني في احلـركة الـتـشـكيـلـية األردنـيـة  اعتـمـد على

احلرف العربي في تشكيل لوحاته.

ــعــنـون الــكـاتب الــعــراقي وقع امس الــثالثــاء كــتـابه ا
ـراكـز الـتفـكـير في (حـرب الـنـوايا - الـسـلطـة اخلـفـية 
ــعـرض بــغـداد صـنــاعــة الـقــرار) في قــاعــة الـعــراق 

عهد العراقي للحوار. الدولي للكتاب بدعوة من ا
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ي العـراقي القى مـحـاضرة بـعنـوان(االمراض االكـاد
الــتـنـظــيـمــيـة ومــتـطــلـبــات الـتـخــطـيـط االسـتـراتــيـجي-
مـقـترحـات لـلتـطـويـر)والتي نـظـمـتهـا اجلـمعـيـة الـعلـمـية

ي. جلودة التعليم واالعتماد  االكاد

مولي سميث

! يـعـرفـونـني. كـانوا يـهـتـفـون +شـاه
!). لــــقـــد فــــوجــــئت بــــأنــــهم شــــاهــــ
يـعـرفونـني. بـعدهـا فـهمت أني فـيـلمي
كــــــان مــــــعــــــروضــــــا فـي الــــــصـــــاالت
ـمثل الـفـرنـسـية.وقـد حـظي اخملـرج وا
األفـغاني بـاستـقبـال حافل مع تـصفيق
اجلــمـهـور وقـوفـا لـدقــائق طـويـلـة إثـر
عـرض فيلمه للصـحافي كما ورد في
تـغطية وكـالة فرانس برس حـينها.لكن
شاهد باتت من زمن غابر. فرغم هـذه ا
عـدم تـلقي سـلـيم شاهـ الـسيـنـمائي
ـشـهـور في بـلـده أي تـهـديـد مـبـاشر ا
مـن حركـة طالـبـان يعـيش في حال من
ــتـــشـــددين اجلـــزع من اإلسـالمـــيـــ ا
الـــذين اســـتــعـــادوا الــســـيــطـــرة عــلى
أفـغـانـسـتـان منـتـصف آب بـعـد عـقدين
مـن التـمرد.ويـقـول اخملرج (أنـا خائف.
ـــنــزل  لــسـت شــخــصـــا عــاديــا أالزم ا
ألخـرج وأمـشي في الـشـارع. أنـا سـليم
125 شــــــــاهــــــــ وفـي رصــــــــيــــــــدي 
فــيـلــمـا).وعــنــد تـســلم حـركــة طـالــبـان
الـــســـلـــطــة في  15آب أحـــرق اخملــرج

{ كـابـول (أ ف ب) - في الـعام 2017
أطـلّ ســـلــــيم شــــاهـــ مــــزهــــواً عـــلى
الــسـجـادة احلـمـراء فـي مـهـرجـان كـان
الـسـينـمائي .. لـكن بـعد اربع سـنوات
يُـضــطـر اخملـرج األفـغـاني الـذي يـزخـر
رصــيـده بـ125 فــيـلــمـا ذات مــيـزانــيـة
مـــتــواضـــعــة إلى مـالزمــة مـــنــزله في
كـــابـــول فـي ظل رعب يـــعـــتـــريه بـــعـــد
اسـتعادة حـركة طالـبان السـيطرة على
الــــبالد.يــــحـــمـل ســـلــــيم شــــاهـــ في
شـخصيـته سمات كثـيرة للرجل احملب
لـلظـهور. فـهذا اخملـرج البالغ  56عـاما
يـضـحك ويـتـكـلـم بـصـوت عـال ويـحرك
يـــديه خالل احلـــديث. كـــمـــا يــتـــحــدث
الــرجـل عن نــفــسه بــصــيــغــة الــغــائب
ـثل في أحـد ويــتـصـرف كــمـا لـو أنـه 
أفـالمه الـتـي تـشــبه أعــمــال بــولــيـوود
بـــنــســـخـــة أفـــغــانـــيـــة مع مــيـــزانـــيــة
ضـعيـفة.ويـبدو التـأثر جـليـا علـيه عند
ســؤاله عن ذكـريـاته فـي مـهـرجـان كـان
الـسينمائي.ويـقول (لقد كان ذلك أجمل
يــوم في حـيــاتي. جــمـيع الــفـرنــسـيـ

ويـــوضـح (كـــان مـــقـــررا أن أغـــادر في
الــيـوم الــذي حـصل فــيه االنـفــجـار في
ـطار ـطـار. كـنـا رابع مـركـبـة تـدخل ا ا
عـنــد وقـوع االنـفـجـار. تـلــقـيـنـا رسـالـة
نـطقـة.ومذاك أنا تـطلب مـنا مـغادرة ا
عــــــالق هـــــنــــــا) مع األفـــــراد الـ 12فـي
ــمــثــلــ عــائـــلــته. ويــقــول (جــمـــيع ا

لـصقات من أفالمه. ولم يبق عـشرات ا
مـنـها سـوى اثنـ في قاعـة فارغـة كان
يستقبل فيها على قوله كابول بأسرها
حلـضور عروض أعماله.حاول بطبيعة
احلــــال مـــغــــادرة أفـــغــــانـــســــتـــان في
آب/أغـسطس وكان اسـمه مدرجا على
قــوائم اإلجالء الــفـرنـســيـة عــلى قـوله.

ـمثالت في أفالمي باتـوا في فرنسا وا
أريـــد الـــذهـــاب إلى مـــكـــان يـــتـــيح لي

استئناف عملي السينمائي).
يـقدم سليم شاه أعمـاال سينمائية ال
تــشـبه الــصـورة الــتي تــريـدهــا حـركـة
طــالـبـان ألفــغـانــسـتـان. فــهـو يــسـتـقي
أفـكــاره من بـولـيـوود ويـصـنع أعـمـاال
تالمـس مـواضـيع وأسـالـيب مـخـتـلـفة
مـن احلـــــركـــــة إلـى الـــــدرامـــــا مـــــرورا
بـالكومـيديا واألفالم البـوليسـية... كما
تــزخـر أعـمـاله بـالــغـنـاء (مع نـشـاز في
أحـيان كثيرة) والرقص ضمن أسلوب
يـشبه شخـصية اخملـرج االستعـراضية
والــعـــفــويــة أيــضــا.ويــوضح شــاهــ
(أكـثـريـة أفالمي تتـطـرق إلى مـواضيع
اجــتـمـاعــيـة من الــعـنف ضـد الــنـسـاء
واخملـدرات من دون اخلوض بتاتا في
الـسيـاسة).وفي كـابول يـثيـر ذكر اسم
ســلـــيم شــاهــ ابــتـــســامــة في أكــثــر
ـــيــله إلى األحـــيــان. فــهـــو مــعــروف 
ـبالـغـة. كمـا أن األعمـال السـينـمائـية ا
ـثقـفة الـتي يـقدمـها ال تـروق لـلطـبقـة ا

فــي اجملـــــــــــــتـــــــــــــمـع
األفـــغــــاني لـــكـــنـــهـــا
وجــدت جـمــهـورا لــهـا
فـي األوسـاط الـشـعـبـية
وبــات الــنــاس يـرددون
ـــتـــداولــة في اجلـــمل ا
هـــــذه األعـــــمـــــال.وفي
وزارة األمــــــــــــــــــــــــــــر
ـعــروف والـنـهي بــا
ـنــكـر يــتـردد عـن ا
بــــاســــتــــمــــرار أن
األفــالم الــــــــــــــتـي
تـــــتــــعـــــارض مع
الـثقافة األفـغانية
واإلسـالمـــــــــيـــــــــة
ـــنــوعـــة. لــكن ال
شـيء مــــحـــــدداً في
مـــــوضـــــوع ســـــلـــــيم
شـــــاهــــ إذ اكـــــتــــفى
نـــــاطـق بـــــاسم الـــــوزارة
بــالــقــول (لم أشـاهــد أفالمه

لذا لست مخوال التعليق).
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بـ الغنـاء والتـمثـيل نسـجت الفـنانة
أزهــار الــعــســلي خــيـوط مــوهــبــتــهـا

وعــلــقت طــمــوحـــاتــهــا عــلى شــجــرة
ــســتــقــبل لــتــحــقق الــشــهــرة ولــهـا ا
ـنجـزة وأعـمـال مسـرحـية اغـنـيـاتهـا ا
وتلفزيوني
ة تــــــــــركت
أثـــرهــا في
ذاكــــــــــــــــرة
ـــســـتـــمع ا
ــشــاهـد وا
وجــــمــــعت
فــــــــــــــــــــــــي
أدوارهـــــــــا
ب اجلرأة
واالثـــــــــارة
واجلــــديــــة
حـــــــــــــــــيـث
جـــــســـــدت

دور
صــــاحـــبـــة
مـــلـــهى في
مـــســـلـــسل
الـــدهــــانـــة
وحــــقــــقت
شــــــــهـــــــرة
وجنـــــــــــاح
عـــــنـــــدمـــــا

الك في رشـــحـــهـــا الـــفـــنـــان قــــاسم ا
مــســلـــسل ســائـق الــســتـــوتــة والــذي
عــرضـته قــنـاة (الــشـرقــيـة). الــتـقــتـهـا

(الزمان) ومعها كان هذا احلوار:
{ أيهما أقرب إليك الغناء أم التمثيل?

- طـبيعـي الغـناء لكـن لدي الرغـبة في
ـسرح وأشعر أن التـمثيل خـصوصا ا

احدهما مكمل لآلخر.
{ هل كانت البداية غناء أم تمثيل ?

- بــدأت الــغــنــاء او ?ألنــنـي خــريــجـة
وسيـقية ثم درست معـهد الدراسـات ا
في كلية الفنون اجلـميلة قسم التربية

الفنية الصقل موهبتي بالدراسة.
{ حدثينا عن مسيرتك الفنية األولى?

- قــدمت عـام 1998 كــوكــتــيل اغــاني
تراثـيـة بـعدهـا قـمت بـتـسجـيل اغـنـية
(سـود الــلــيـالـي)وهي من أحلــان عـلي
حـافظ بـعــدهـا سـافـرت إلـى الـبـحـرين
ـدة سـنة وعـمـلت هـناك بـعـقـد غنـائي 
ونــصف بـعـدهـا عـدت إلى بـغـداد .امـا
في مـجـال الـتـمـثـيل فـكـانت خـطـواتي
األولى مــســرحــيـة لـألطـفــال (الــطــائـر
والـــــثـــــعـــــلب) مـع اخملـــــرج عـــــبــــاس

اخلفاجي.
{ هل تركت الغناء واجتهت إلى التمثيل?
- ال شــــــــــاركـت فـي عــــــــــام 2005 في

مــهـرجـان الـدوحـة الـغـنـائي اخلـامس
مـع الــفــنـــانــ كــاظم الـــســاهــر وأمل
خـضـيـر وحـســ نـعـمـة وفي دمـشق
قـدمت مجـمـوعة من األغـاني الـتراثـية

في (ليلة عراقية).
{ لــديك مـيـول لــلـعـمل في مــسـرح الـطـفل

اذا? 
- ألنني أحب أن أعيش طـفولتي التي
حــرمت مــنــهــا كـثــيــرا كــذلك األطــفـال
الـعراقـيـون محـرومـون من كل وسائل
الــفـرح والــســعــادة بــرغم انه من حق
هـؤالء األطـفال أن يـعيـشـوا مثـل بقـية

اطفال العالم.
{ ماذا عن مسلسل سائق الستوتة?

الك لـدور - رشــحـني الـفــنـان قـاسم ا
ــســلـسل الــتــلـفــزيـوني الــزوجـة في ا
ســائق الـســتــوتـة وجــســدت فـيه دور
الـزوجــة الــقــنـوعــة احملــبــة لـبــيــتــهـا
وزوجـهـا واطـفـالهـا وكـان لـهـذا الدور
وقـــعه اجلـــيـــد عـــلى نـــفـــسي ألنه من
األدوار اجلــــادة الــــبـــــعــــيـــــدة عن كل

رأة ألعراقية. مايخدش حياء ا
{ ماذا عن طموحك الفني االن?

- انا في بداية مشـواري الفني وكثرة
ــهم الــقـيــمـة األعـمــال الحتــقق شئ .ا
الـفـنـيـة لـلـعـمل واذا هـنـاك عـمل جـيـد

ـسرح نـافسـات عـروض خاصـة با ا
الـكـردي وعـلى  مـسـتـوى مـدن اقلـيم
دن كردستان العراق باالضافة الى ا
و احملــافـــظــات الــكـــرديــة في كل من
ســوريــا). مـوضح ان تــركـيــا ايــران 
ـهرجـان يـهدف فـي دورته الثـانـية (ا
الى فــتح افــاق ورؤى جــديــدة نــحـو
ــسـرح الــكـردي الــبـحث عن هــويـة ا
ــــســـتــــوى االقـــلــــيـــمي .وان عـــلى ا
ـنــافـسـة الــعـروض الـتـي سـتــدخل ا
13عرضا من من مدن و دول مختلفة
. وسـتـكـون هـنـالك عـروض مـشـاركة
ـهـرجـان  مــنـهـا  نـعم عـلى هــامش ا

ستحيل). غودو لفرقة ا
مـــضـــيـــفـــة ان ( ضـــمن فـــعـــالـــيـــات
ستكـون هنالك ورش عمل هرجـان  ا
ـســرحي  الـصـوت في لـلــمـكـيــاج ا
ـسرح الـسـيـنوكـرافـيـا.فـضال على ا
ــــســــرحي وهي اصــــدار جـــــريــــدة ا
صـــحــــيـــفــــة   تـــنــــشـــر االخــــبـــار و
ـسـتـجـدات الـيـومـيـة حـول  اعـمال ا

هرجان). ا
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اخملــرج الــســوري تــعــرض ألزمـة
شددة قـلبية ارقـدته في العنـاية ا
بـاحـد مشـافي دمـشق وكـان اخر
اعــمــاله فــيــلم (اإلفــطــار األخــيـر)

الذي عرض بأيام الثقافة .

أقــدمه فـعــلي أن أحـافظ عــلى مـاقـدمه
من جناح كون انا من جيل فني جديد
يــعـيش مــرحــلـة صــعـبــة ولـهــدا أجـد
نــفــسي أخــطـــو خــطــواتي األولى في

مسيرة الفن الطويلة.
{ آخر أعمالك الفنية ?

- مـــشــاركــتي في مـــهــرجــان قــرطــاج
الــــدولي لــــلــــمــــونــــودرامــــا من خالل

حـــيث مـــســـرحـــيـــة (ازهـــار)
حــصــلت عــلى جــائــزة
أفـضل تـمثـيل وهي
من تألـيف جميل
الرجا وإخراج
الـــــــفـــــــنــــــان
حـــــــســـــــ

جوهر.
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{ إيــالت (أ ف ب)  –تـــــــــــــــــوجـت
الــهــنــديــة هـارنــاز ســانــدو مــلــكـة
جلــمــال الــكــون في مــديــنــة إيالت
اإلســرائـيـلــيـة فـجــر االثـنـ وسط
ضــغــوط واجــهــتــهــا الــكــثــيــر من
ــقـاطـعــة هـذا احلـدث ــشـاركـات  ا
ي دعما للقضية الفلسطينية. العا
كـذلك واجـهت الـنسـخـة السـبـعون
ـسـابـقـة الـسنـويـة الـتي تـقام من ا
فـي اسـرائـيل لـلـمـرة األولى أيـضـا
تـعـقيـدات بـسبب جـائـحة كـوفـيد-
ــتـــحــورة 19 وال ســـيــمـــا بـــروز ا
أومـيكرون. واختيـرت ساندو ملكة
ـسـابـقـة الـتي جلـمــال الـكـون في ا
جـرت في مـديـنـة إيالت السـاحـلـية
الـواقـعة عـلى الـبحـر األحـمر فـيـما
حـلت مـلـكـة جمـال بـاراغـوي نـاديا
فـيرارا وصـيفة أولى ومـلكـة جمال

{  لـــــوس اجنــــلـــــيس (أ ف ب) –
تــصـدرت نـســخـة اخملـرج ســتـيـفن
ســـبــيـــلــبـــرغ اجلــديـــدة من فـــيــلم
ويــــــــسـت ســـــــايــــــــد ســــــــتـــــــوري
االسـتـعـراضي الـذي حقق شـعـبـية
كــبــيــرة بــعــد عــرضه ســنـة 1961
إيـرادات شبـاك التـذاكر في صاالت
الـسـينـما األمـيركـيـة الشـمالـية في
أيـام عـرضه األولى على مـا أفادت
شـــركـــة  إكـــزبـــيــتـــر ريـــلـــيـــشـــنــز

تخصصة.  ا
وحـصـد الفـيلم  10,5مالي دوالر
خـالل عطــــــلة نهاية األسبوع مع
مـا يتضـمنه من موسـيقى ومراجع
تــاريـخــــــيـة تــعـيــد إلى الـنــسـخـة
األولـى لــلــعــمل الــذي عُــرض عــلى

جــنـوب إفـريـقــيـا وصـيـفــة ثـانـيـة.
وكــانت وزارة الـريـاضـة والـثـقـافـة
والفنون في جنوب إفريقيا حضت
مـــلـــكــة جـــمـــال الـــبالد عـــلى عــدم
الـــذهــاب الى إيالت مـــشــيــرة الى
الـفـظائع الـتي ارتـكبـتـها اسـرائيل

في حق الفلسطيني .
ــنـاشـدة وجــاء الـنــداء انـعـكــاسـا 
جـماعـات فلسـطينـية للـمتنـافسات
ــشـــاركــة في هــذه أن يـــتــجــنـــ ا
ـــنــــاســـبـــة. وكــــتـــبت احلــــمـــلـــة ا
ية الـفلسـطينـية للمـقاطعـة األكاد
والـثقافية إلسـرائيل  نحض جميع
ـشاركات على االنسـحاب لتجنب ا
ــــشــــاركــــة في نــــظــــام الـــفــــصل ا
الـعـنـصـري االسرائـيـلي وانـتـهاكه
حلــقـوق اإلنــسـان الـفــلـســطـيـني .
وفـي مــقــابــلــة مـع وكــالــة فــرانس

بــرس في الــقــدس أواخــر الــشــهـر
ـاضي قـالت مـلـكـة جـمـال الـكون ا
ــكـسـيـكـيـة أنــدريـا مـيـزا إن عـلى ا
ــسـابـقــة أن تـنــأى بـنـفــسـهـا عن ا
الـسـيـاسـة. وأضافت  مـلـكـة جـمال
الـكـون لـيـست حركـة سـيـاسـية وال
ـرأة ومـا ديــنـيـة. إنـهــا تـتـعــلق بـا

كن أن تقدمه . 
ـتنـافـسـات الثـمـان وكـانت بـ ا
ــغـرب عــلى الـتــاج مـلــكـة جــمـال ا
كــوثـــر بن حــلـــيــمــة ونــظـــيــرتــهــا
الــبــحــريــنــيــة مــنــار نـد ديــاني
الـلـتـان قـامت دولـتـاهـمـا بـتـطـبـيع
عـالقــاتــهــمــا مع اســرائــيل الــعــام
ــاضي. ولم تـشـارك انــدونـيـسـيـا ا
ـسـلـمـة ومـالـيـزيا ذات الـغـالـبـيـة ا
الــــلــــتــــان ال تــــقــــيـــمــــان عـالقـــات
دبـــلـــومـــاســيـــة مع إســـرائـــيل في

خــشــبـات بــرودواي لـلــمـرة األولى
سنة 1957. 

ومع مـــوســيــقى ألّــفــهــا لــيــونــارد
بــرنـــســتــ  وكــلــمــات ألســطــورة
بـرودواي ستـيفن سونـدها الذي
تـوفـي أخـيـرا يـتـبع الـفـيـلم قـصـة
احلـب بـ تــونـي ومــاريـا الــلــذين
يــعـيــشـان فـي تـنــازع بـ األقـارب
والــعـائـلـة.ويــجـسـد الـفــيـلم قـصـة
مــنــازعـات بــ عـصــابــتي  جـتس
ـــتـــنـــاحـــرتــ عـــلى وشـــاركس  ا
الــســيــطــرة عــلى حي أبــر ويــست

سايد في مانهاتن.
ويـرى نقـاد أن للـفيـلم حظـوظا ألن
يــصـبح أول عـمـل مـسـتــعـاد يـفـوز
بـجـائزة أوسـكار ألفـضل فـيلم مـنذ

ــا اشــتــكى الــبـدو الــبــدو . ولــطــا
الــفـلـسـطـيـنــيـ في اسـرائـيل من
الـتمييز في حقهم في مجاالت مثل
الـسـكن والـتـعلـيم. وكـتـبت إيـناس
عهد الـفلسطيني عـبد الرازق من ا
لـلـدبلـومـاسيـة الـعامـة علـى تويـتر
اســتـعـمـار عــنـصـريـة اســتـبـاحـة
ثـقـافـيـة أبـويـة تـبـيـيض كـل هذا
ـشاركات فـي مكان واحـد . وعلى ا
ـسـابـقة اجلـمـالـيـة التي في هـذه ا
كـــان  دونــالــد تــرامـب يــشــارك في
مــلـكـيـتـهـا قـبـل أن يـصـبح رئـيـسـا
تحدة أن يكن ب عمر لـلواليات ا
عـــامــــا ولم يـــتـــزوجن أو 28و 18

ينج أطفاال. 
ـنـظـمون أن يـكـون شـاهد وتـوقع ا
ـــلــكــة نــحــو 600 حـــفل تــتــويج ا

مليون شخص في  172دولة.

ـسـابقـة لـكنـهمـا أعـادتا ذلك الى ا
تــعـقـيــدات مـتـعــلـقـة بــكـوفـيـد-19
ولــيس سـجل اسـرائــيل في مـجـال

حقوق االنسان.
ـشـاركات في انـتـقـادات   وصلت ا
مــسـابـقـة مـلـكــة جـمـال الـكـون الى
ـاضي إســرائـيل أواخـر الــشـهـر ا
ومنذ ذلك احل قمن بجوالت على
ـواقـع الـســيـاحــيـة الــكـثــيــر من ا
وأحــيــانــا كـن عــرضــة النــتــقـادات
بـسـبب حـسـاسـيـات ثـقـافـيـة. وفي
احـــدى اجلــوالت في مــديــنــة رهط
ـرشـحـات لـلقب الـبـدويـة ارتـدت ا
مـلـكة جـمـال الـكون أزيـاء تـقلـيـدية
فـلسطينية وقمن بلف ورق العنب
فـي مـــا وصـــفـــته مــــلـــكـــة جـــمـــال
الـفيليب بياتريس لويجي غوميز
عــلى تـويــتـر بــأنه  يـوم فـي حـيـاة
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ذي ديـبارتـد  سنة 2006. وتراجع
ـتــحـركــة اجلـديـد فــيـلم الــرسـوم ا
إنــكــانـتــو  من إنــتــاج ديـزني إلى
ــركـز الــثـاني مع إيــرادات بـلـغت ا
 مـالي دوالر لـيـصل إجـمالي9,4
عــائــداته إلى  71,3مــلــيــون دوالر

في ثالثة أسابيع.
هــذا الـفـيــلم الـذي ألّف مــوسـيـقـاه
الـــتـــصــــــــــويـــريـــة لــ مـــانـــويل
مــيـــرانــدا يـــــروي قــصــة عــائــلــة
تــعـــيش في مــنــاطـق كــولــومــبــيــا
الـــريــفـــيــة لــديـــهــا قـــوى خــارقــة
بــاسـتـثـنــاء االبـنـة مـيــرابـيل الـتي
تــضــطــر في الــنــهــايــة إلـى إنــقـاذ

اآلخرين.
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 في العمل العسكري أقـول متأكداً من انّ وزير الدفاع
شاة يعرف عن ظهر غيب كم عدد اجلنود في فصيل ا
أو الـسريـة أو الـفـوج أو اللـواء أو الـفرقـة وكم فـوجا
في الـلواء? وكـم لواءً في الـفـرقة? وكـم دبابـة في الـرعيل
ـدفـعــيـة كـسـيـاقـات أو الـكـتــيـبـة? ومـاذا تـضم كــتـيـبـة ا
عسـكريـة ثابـتة تـنبني عـليـها أيـة خطوة فـي زمن السلم
أو احلرب في ظـرف الدفـاع او ظرف الـهجـوم. وما هو
ـتـحـرك في االحـتـيـاط الــثـابت? وكم مـقــدار االحـتـيــاط ا
ـعدات? وبرغم ذلـك وجدت احلكـومات كـميات البـشر وا

ُخلة للتشكيل النموذجي.  من األرقام الوهمية أو ا
في مقـابل هذا الـوزير يـوجد وزراء نفـترض ان يـعرفوا
تـفاصـيل سيـاقات ثـابـتة في أعـمالـهم يؤسـسون عـليـها
أفكـار تطويـر وزاراتهم.  هل نتـوقع من وزير التـربية ان
يـعــرف كم الــعـدد الــنــمـوذجي لــطــلـبــة الـصف األول او
الـثــاني االبـتـدائي وهـي مـرحـلــة الـتـأســيس الـتـعــلـيـمي
ــعــرفي والــتــربــوي. وهل يــعــرف الــوزيـر عــلـى مـاذا وا
يـجـلس الـتالمـيـذ الـصـغـار في أقـضـيـة ونـواحي مـديـنـة
الـعمـارة او النـاصريـة او البـصرة او سـواها. هل رأيـنا
اسـتـفـاضـة في اخلـوض في تـفـاصـيل بـنـاء الـوزارة من
الـوزيـر الذي يـظن ان مـكتـبه هـو ساحـة عـمله الـوحـيدة
وهذا الـكالم ليس خاصـا بوزيـر التربـية أو التـعليم أو
ــهــجــرين أو الــداخـــلــيــة أو الــثــقــافــة أو الــهــجــرة وا

التخطيط أو غيرهم. 
أسباب ذلك العمى الوظيفي في اإلحاطة بشؤون هيكلية
الـدولـة كل عـبـر تـخـصـصه ومـجـاله يـرجع الـى االتـيان
بــوزراء غـيــر مـتــخــصـصــ بـرغـم من حـمـل بـعــضـهم
شـهادات وفي ظـل شعـور الـوزير انه جـالس في مـقـعد
احلـصـة غـيـر اخلاضع لـلـمـسـاءلـة إال من حـزبه أو ح

تنفتق مشاكل كبيرة واغلبها سياسي ضده. 
الـوزراء يفـهمـون لـغة األرقـام بطـريقـة خـاطئـة ذلك انهم
يـستـندون الى احـصائـيات اغـلـبهـا افتـراضي ليس في
اعداد البشر لكن في امكـاناتهم ومهاراتهم وهي أرقام
متوارثة غـالباً وخاضعـة لسطوة وكيل الـوزير ومجموعة
ديـرين العامـ شبه األبـدي لكـل حكومـة لذلك نرى ا
معـظم الوزراء يتـحدثـون بلغـة ارقام ال تـطابق الواقع اال
في أطر عـامة كونـه لم ينزل الى مـواقع العـمل واإلنتاج
ولم يصـنع االليات الـتي جتعل مـساءلة احلـلقات األدنى

مهنية وليست خاضعة لسقف التوافقات السياسية.  
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لم أفـقد األمل بـعـد . أنا من الـصـنف العـنـيد . قـولة أبي
خي : ما زالت راسخة 

إن زعلتَ على النهر فال تشرب من مائه !!
دينة فوق سافلها حتى أجد الكائن سأقلب عالي وسط ا

الغائب سعد ابن أُم سعد .
غـزوتـي سـتــكــون الـلــيــلــة في واحـدة مـن حـانــات الــقـاع
الـعـجـيـبـة . أهل الـبـالد الـقدامـى يـسـمـونـها حـانـة الـفـيل
الطائر . أخبرني صاحبي أبو الـعباس بأن هذه التسمية
مشـتقة من شـكل وحجم صـاحبهـا الضـخم سركيـسيان
فـتتح أربـعـينـيات الـقـرن البـائد . الـذي نزل في الـديـار 
الـزبـائن يـأكـلـون نـصف اسـمه ويـسـمـونه سـركـي حتـبـباً
وتـقــربـاً وفــوزاً بـكــؤوس مـجــانـيــة أخـيـرة يــزرعـهــا عـلى
اء صـابيـح وطش سطـول ا مـوائدهم قـبل انـطفـاء آخـر ا

صاب بحرن أخير الليل . حتت أقدام الثقالء ا
الـبــنـاء الــعـتــيق يـقــوم عـلى ثـالثـة طــوابق  األول هـو فم
ـفتوح عـلى شارع بسـمان الشـهير  والـطابقان احلانة ا

اآلخران ينزالن حتت األرض بنحو عشة أمتار .
من عـجـائبـهـا ولطـائـفهـا هي أن كل زبـون يعـرف الـطابق
الــذي يــجــلس فــيـه  حــيث خــصص األول بــالــشــاربــ
األغنياء وهم من وجوه التجـارة والسياسة وورثة خزائن
اآلباء واألجداد  والثاني ترتاده الـطبقة الوسطى وجلهم
سلكي الدقيق الذين نتظمـ ا من موظفي احلكومة ا
ال يشلعون قلب سركي عنـدما يح موعد أذان الفواتير
 أما الطابق الثالث الذي أحبه وأعشقه فسوف جتد فيه
البس الــرثـة ــنـطــفــئــة وا الــكــثـيــر من حــمــلـة الــوجــوه ا

ثقوبة . واجليوب ا
خـلطـة مـنعـشة من أدبـاء ورسـام وأدعـياء كـتـابة وبـاعة
بـسـطـات وســكـنـة سـطـوح فــنـادق رخـيـصــة تـنـتـشـر في

اجلوار .
نـهـجة تـكـاد حتدث كل لـيـلة من لـيـالي هذا ثـمة حـركـة 
ـكـان مسـبـوقة بـطـقطـقة الـطابـق الرحـيم  إذ تـهبط إلى ا
حـذاء مـكــرور إمـرأة خـمــسـيـنــيـة حـمــراء ريـانـة مــدبـدبـة
اسـمـهـا فـوز وقـد تـكـون فـوزيـة أو فـائـزة أو أي مـنـحـوت

نكرة . كان وتضاداته وقفشاته ا آخر يالئم طقس ا
تـأتي فـوز احلـميـمـة وهي تـقبض بـيـديـها الـثـقيـلـتـ على
صـنـدوق مـعـمـول من نـايـلـون مـقـوى ومن الـصنـف الذي
يـرمــيه بــاعــة اخلـضــار بــحـاويــات زبل ســقف الــسـيل 
وبــداخـلـه تـشــكــيــلـة أصــنــاف رخـيــصــة من الــنــسـتالت
ـصـاصــات وعـلك الـنــعـنـاع وعــلـبـة دخـان والـبـســكت وا
مـفـتوحـة لـلـبيع بـصـيـغة سـيـجـارة بعـشـرة قروش  وهي
كان تأخـر من وقت ا حريصـة جداً على اخـتيار الـربع ا
 حيث السكارى الطيبون قد وصلوا إلى مرحلة النشوة
وجتــمــعت بــقــلــوبــهم كل رحــمــات الــله وصــار واحــدهم
مـسـتـعـداً لـشـراء حـبـة شـوكـوالته مـعـسـلـة حـتى لـو كـان
لـسـونـة تـغري سـعـرهـا قـميـصه الـوحـيـد  وكـانت فـوز ا
علومة أن هذه احللوى ستع العائدين صوب الزبائن 

نتظرات !! بيوتهم على فك طالسم وجوه الزوجات ا
يـحـدث في أحـايـ كـثـيـرة أن يـهل عـلى الـعـالم الـسـفـلي
فــادي الـطــويـل  وهــو واحـد مـن أغــنــيـاء الــطــابق األول
تـرف  بيـميـنه زجاجـة فاخرة مـن ويسكي بـالك ليبل  ا
وخـلـفه الـنادل جـورج الـبـشوش حـامل صـيـنيـة الـبـشارة
ومـشويـات السـاعة األخـيرة  فـتسـتقـبله الـوجوه بـزخيخ

اجدة . الترحاب واإلبتسامات ا
ـؤخرة يـلـوح فادي بـيـده الرئـاسـيـة للـجـميـع ثم يغـوص 
ائـدة الشهيـرة التي يسـورها جمع بائس الصالـة حيث ا
من شـعـراء وقـصـاصـ وكـتـاب سـخـرة يـعـيـشـون بـقـوة

صادفة احلسنة . ا
كان داخناً والشبابيك والروازين القليلة التي تطل كان ا
ستطـاعها تهريب حرائق على كسرة جبل هـرم لم يعد 
ـعطـوب ـرحاض الـثـقيـلـة وسعـال ا الـسكـائـر وأنفـاس ا
جيء الـسيـد غـودو  لكن ذلك لم يـثلم شـيئـاً من طقس
الفـرح باسـتثنـاء إكراهي السـترسـال حسن الـشاعر في
تالوة قـصـيـدة طويـلـة مـكـرورة أولـها
هـــديــة ثـــمـــيــنـــة ألمه الـــتي أكـــلـــهــا
السرطان  وآخرها برفعة الكؤوس
في صـحـة ما تـبـقى من بـــــــــــالد

ما زالت مؤجلة . 
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{ مـــكـــســيـــكــو (أ ف ب) –
تـوفي ملك األغنيـة الشعبية
ــكــســيــكــيــة فــيــســيــنــتي ا
فرنانديس أحد أبرز وجوه
فـرق  ماريـاتشي  الشـهيرة
األحـــــــــــد فـي يــــــــــوم احلـج
ــا لـســيـدة الــسـنــوي تــكـر
غـوادالـوبي شـفيـعـة البالد.
وكــــتــــبت عــــائــــلــــته عــــبـــر
ـغـني الذي إنـسـتـغـرام أن ا
كــان يـعـتـمـر دائــمـا قـبـعـات
ســومــبــريــرو  الـتــقــلــيــديـة
والـــذي أشــعـــلت أغــنـــيــاته
احـتـفـاالت أجـيال مـتـعـاقـبة
ــكـــســـيك وصـــوال إلى مـن ا

األرجـنت توفي عن  81عـاما في
أحــد مـســتــشـفــيـات غــواداالخـارا
ــكـسـيك. وكـان ثــاني كـبـرى مـدن ا
الــفــنـان الــذي اشــتُـهــر بــأغـنــيـات
ــفـعـمــة بـالـشـجن رانــتـشـيـراس  ا
والـــتـي تُـــؤدى بـــاســـتـــخــدام آالت
غــيـــتــار وأبــواق عــدة يُــعــالَج في
ـــســـتـــشــفـى مـــنــذ ســـقـــوطه في ا
آب/أغـــســطـس في مــزرعـــته قــرب
غــــواداالخـــــارا عــــاصــــمــــة واليــــة
خـالــيـسـكـو مـهـد مـشـروب تـيـكـيال

الـشـهيـر والتي تـضم إحدى أخـطر
كـارتـيالت اخملـدرات الـنـاشـطـة في
ـغني صـاحب الكـثير الـبالد. هذا ا
من األغـنيـات الضاربـة بينـها  بور
تـو مـالديـتو أمـور  ( من أجل حبك
ـلعون ) و كي تي فايـا بونيتو  ( ا
أتـمـنى لك األفـضل ) بـاع أكـثر من
مـلـيـون أسـطـوانـة في مـسـيرة 70
اسـتمرت نصف قرن توجها بثالث
جــوائــز  غـرامـي  وتـسع مــكــافـآت

الت غرامي 
.
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{  فــــــــرســـــــاي (أ ف ب)  –بــــــــرأ
الـقـضـاء الفـرنـسي مـغني الـرومـبا
الــكـــونــغــولي كــوفـي أولــومــيــديه
االثـنـ من تهم االعـتداء اجلـنسي
عـلى أربع راقـصـات سـابـقـات لكن
حـكم علـيه بالـسجن 18 شـهرا مع
وقف الـتنفيذ لفتـرة جتريبية تمتد
ثالث سـنوات بتهمة احتجازه لهن
خـالل جـــــــوالته فـي فـــــــرنـــــــســــــا.
وأوضحت رئيسة الغرفة اجلنائية
الـسـابـعة في مـحـكـمة االسـتـئـناف
فـي فـرســاي قـرب بــاريس أن حـكم
الـتـبـرئة في االعـتـداءات اجلنـسـية
صـــدر بـــاالســـتـــنـــاد إلى  قـــريـــنــة
الـبراءة  الفتة خصوصا إلى إدالء
ـــدعـــيــــات بـــأقـــوال  مـــتـــغـــيـــرة ا

ـقـابل ومـتـنـاقـضـة أحـيـانـا . في ا
خـــلـــصـت احملـــكـــمـــة إلى أن فـــعل
االحتجاز مثبت  من دون أي شك 
ـدعيـات  من حريـتهن مـع حرمان ا
بـالكامل ومراقبـتهن بصورة دائمة
 من جانب شخص متواطئ مع
كــــوفي أولــــومـــيــــديه بــــ عـــامي
 فــي مــــــــــــــــــــــوقــع2006 و2002
بـــــضـــــاحــــيـــــة بـــــاريس. وكـــــانت
الـــكـــونـــغـــولــيـــات األربـع تــقـــدمن
بـــــشــــــكـــــوى بـــــ عـــــامي 2007
و2013 اتــــهــــمن فــــيــــهـــا كــــوفي
أولـومـيديه بـاحـتجـازهن في موقع
بـضـاحـيـة بـاريس وإرغـامهـن على
ـــارســة اجلــنس مـــعه بــصــورة

منتظمة مع بعضهن.

{ ريـن (فـــرنــــســـا) (أ ف ب)  –من
قــريــة إنـدونــيــســيـة صــغــيـرة إلى
خـشـبـة أهم مـهـرجـانـات الروك في
الــعـــالم… اجــتــازت فــرقــة  فــويس
ـؤلفة من ثالث أوف بـاسيـبروت  ا
شـابـات مـسافـات طـويـلة لـلـترويج
ـوسيقاهن وهن يفـاخرن بكونهن
مــسـلــمـات مــحـجــبـات ومــغـنــيـات

يتال. وسيقى ا
ـغـنــيـات الـثالث في فــقـد نـشــأت ا
ـئة قـريـة ال يتـعدى عـدد سـكانـها ا
عـلـى بـعـد سـاعـتـ بـالـسـيـارة من
كـبـرى مـدن غـرب جـاوة وتـتـمـلذن

في مــدرســة تــقــلــيــديــة لــتــحـفــيظ
ولودات الـقرآن. كمـا أن الفتـيات ا
فـي كـنف عـائالت مـزارعـ لم يـكنّ
يــسـمـعن لـلــمـوسـيـقى بــاسـتـثـنـاء

بعض األعمال الفلكلورية.
هـذا عالم مارسيـا وسيتي وويدي
الــرفـيـقــات مـنـذ مـرحــلـة الـتــعـلـيم
االبــــتــــدائـي قــــبل لــــقـــــائــــهن مع
ـدعــو أبـاه مــسـتــشـار الــتـوجــيه ا
ـوسـيقى الـذي جـذبـهن إلى عـالم ا
مـن خالل دعـوتـهن لـلــمـشـاركـة في
مــســرحـيــة اسـتــعــراضـيــة. عـازف
ـيـتال ـوسـيقى ا ـولع  الـغـيـتار ا
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ه الــغــريب هــذا عــرّفــهـن عــلى عــا
بــالـنـسـبـة إلـيـهـن وشـجـعـهن عـلى
تـــأســيس فــرقـــتــهن ســنــة .2014
وبــفــضل هـذه الــنــصـيــحــة بـاتت
ـوسيقى الـشابـات الثالث يـقدمن ا

في أقطار العالم كافة.
وأثــارت مـشـاركـة اإلنــدونـيـسـيـات
الــثالث الـلـواتـي تـراوح أعـمـارهن
ب  20عــــامـــا و ?21أخــــيـــرا في
مــهــرجـان  تــرانس مــوزيــكـال  في
مــديـنــة رين شـمــال غـرب فــرنـسـا

مفاجأة كثيرين. 
فــبـمـعــاطـفـهن الــسـوداء الـكــبـيـرة
وأحـــذيـــتــــهم الـــســـوداء أحـــدثت
ـغـنيـات اإلندونـيسـيات  ضـجة  ا
وهـو مـا تعـيـنه كلـمـة  باسـيـبروت
في اسـم الفرقـة بالـلغـة السـوندية.
وهـنّ بــــدَون مـــــســــرورات بـــــنــــقل
هن مع أغنياتهن اجلـمهور إلى عا
اخلــــاصــــة إضــــافـــة إلـى أعــــمـــال
مـعــروفـة لـفـرق شـهـيـرة من أمـثـال
مـيــتـالـيـكـا  و رايج أغـايـنـست ذي

ماش .
ـغـنــيـة وعـازفـة الــغـيـتـار وقــالت ا
مـارسيا لـوكالة فـرانس برس  هذه
أول جـــولــة لــنــا في أوروبــا وهي

ثابة حلم يتحقق .
وبـعـد مـحـاولـة ثـنـيهـن عن خوض
ـوسـيـقى ودفـعـهن لـسـلوك غـمـار ا
نــهج تــقـلــيــدي تـبــدأ بــالـزواج في
غنيات الثالث الـقرية يبدي أهل ا

فــخـرهم بـهن. وأوضـحت مـارسـيـا
هم يـدعـمـوننـا بـالـكامل خـصـوصا
ألنـنا بـتنا قـادرين على مسـاعدتهم

ماليا .
يـتال شـعبـية وتـرتدي مـوسيـقى ا
كــبـيـرة في إنــدونـيـســيـا. حـتى أن
الـــــرئــــيـس جــــوكـــــو ويــــدودو من
عــشــاقــهــا. وعــلى مــر الــســنـوات
ـوســيــقــيــات الــثالث عــلى دأبـت ا
حتــسـ تـقـنـيـتـهن في األداء رغم
ــــوســــيـــقي غــــيـــاب الــــتـــكــــوين ا

األساسي.
ويـروي مـنتج الـفرقـة اإلندونـيسي
ســتــيــفـان ســانــتــوســو  في بـاد
األمـر كنّ مـهووسـات بفـكرة األداء
كن  لكنهن  ب فـي أسرع وقت 
الـيـوم أكـثـر نـضـجـا ويـنـجـحن في
تـقـد أداء مـليء بـالتـقـنـيـات على

يتال . صعيد موسيقى ا
ويـــؤكــد ســانـــتــوســـو أن أعــضــاء
عجـبات بـأسماء مـعروفة الـفرقـة ا
من أمـثـال  سـلـيبـنـوت  و سـيـستم
أوف إيـه داون  و المب أوف غـاد 
هـنّ في مرحلة  صـعود .  وقد بات
لـهنّ قاعدة جماهيرية كبيرة تتابع
أعــــمــــالــــهن عــــبــــر الــــشــــبــــكــــات
االجـتـمـاعـيـة كـمـا نـلن تـهـنـئـة من
عـــازف الــغــيــتـــار في فــرقــة  رايج
أغــــايـــــنــــست ذي مــــاشــــ  تــــوم

موريلو.
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{ بـــاريس (أ ف ب)  –قـــد يـــبـــدو
إنــفــاق ماليـ الــدوالرات القـتــنـاء
أراض افـتـراضـيـة فكـرة مـجـنـونة
ـوازيـة لــكن احلـمــاسـة لــلـعـوالـم ا
ـسـتـثـمـرين إلى الـتـعويل يـدفع بـا
بـــشـــدة عــــلى قـــطـــاع الـــعـــقـــارات
الـرقميـة. وأعلنت شـركة  ريبـابليك
ريـلـم  في نـيـويـورك هـذا األسـبوع
أنـهـا أنـفـقت مـبـلغـاً قـيـاسـيـاً قدره
مـاليـــ دوالر لــــشـــراء أرض 4,3

عــــبــــر  ذي ســـانــــدبــــوكس  وهي
مـنصة تتيح دخول عالم افتراضي
ــكن لــلـمــشـاركــ فـيه الــدردشـة
ـــشــــاركـــة في والــــلـــعب وحــــتى ا
وقع وسـيقـية. وعـلى ا احلـفالت ا
ــنــافس  ديــســتــراالنــد  أنــفــقت ا
الــشــركــة الــكــنــديــة  تــوكــنــز.كـوم
شـفرة ـتـخصـصة في الـعـمالت ا ا
مــــلـــيـــون دوالر فـي تـــشـــرين 2,4

الثاني/نوفمبر على شراء عقار.

وقـــبـل ذلك بـــأيـــام أعـــلـــنت دولـــة
بـاربــادوس الـكـاريـبـيـة الـصـغـيـرة
أنــهــا تــعــتــزم إنــشــاء ســفــارة في
ـــيــتـــافـــيــرس وهي شـــبـــكــة من ا
تـرابـطة ـسـاحـات االفتـراضـيـة ا ا
تــوصف أحـيـانــاً بـأنـهـا مــسـتـقـبل
اإلنــــتــــرنت. وارتــــفـع االهــــتــــمـــام
ـــيـــتـــافـــيـــرس مـــنـــذ تـــشـــرين بـــا
األول/أكــتــوبـر الــفـائـت بـعــد قـرار
فـــيــســـبــوك  جـــعل هـــذه الــفـــكــرة
مــــشـــروعـــهــــا اجلـــديــــد وذهـــبت
اجملــــمـــــوعــــة إلى أبــــعـــــد من ذلك
بـــإطالق تـــســمـــيــة  مـــيــتـــا  عــلى

شركتها األم.
ستشـارة التكنـولوجية والحـظت ا
لــلـشــركـات الـتي تــرغب في دخـول
مـيـتـافـيـرس كـاثي هـاكـل أن نـقـطة
الــتـحـول اإلسـتـراتــيـجـيـة  أتـاحت
ـاليـــ األشــــخــــاص اكـــتــــشـــاف
ا كانت ـصطلح بأسرع بكثير   ا
تـتــوقع.  وأظـهـرت قـاعـدة بـيـانـات
ــشـفــرة  داب  أن أكـثـر الــعـمالت ا
من  100مـــلــــيـــون دوالر أنـــفـــقت
خـالل األســــبــــوع الــــفــــائـت عــــلى
مـشــتـريـات الـعـقـارات عـبـر مـواقع
ــيـتـافــيـرس الـرئــيـسـيــة األربـعـة ا
وهـي  ذي ســـــــــانـــــــــدبـــــــــوكس  و
ديـسـنتـراالنـد  و كريـبتـو فـوكسـلز

و سومنيوم سبايس . 
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