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سـجلت وزارة الصحة 426 اصابة
بـــفـــايـــروس كـــورونـــا في جـــمـــيع
ـــوقف احملـــافــــظـــات امس وقـــال ا
الــــوبــــائي الــــيـــومـي ان (الـــوزارة
ســجـلت ايـضـا  10 وفــيـات مـقـابل

573 حالة شفاء).
ـقــاح ــدت الــوزارة تــوفـــيــر الـــلـُّ وأكـَّ
ـستهدفة وحدَّدت جلـميع الفئات ا
شـــرطـــاً لــتـــجـــديــد الـــتـــعـــاقــد مع
قـاح.  وقـال ـنــتـجـة لــلـُّ الــشـركـات ا
ـــتـــحـــدث بـــاسم الـــوزارة ســـيف ا
الـبـدر إنَّ (احلكـومـة تعـاقـدت على
ـا يـكـفي لــلـجـمـيع من اجلــرعـات 
قـاح من ـسـتــهـدفــة بـالــلـُّ الــفـئــات ا
الـــشــعـب الــعـــراقي) مـــبــيـــنــاً أن

(اجلــرعــات مــســتـمــرة بــالــوصـول
خـالل نهـايـة العـام احلـالي ومـطلع
قـبل).وأضاف أن (الوزارة الـعام ا
مــسـتــمــرة بـتــجـديــد الــتـعــاقـد مع
نتـجة للُّـقاح إذا كانت الـشركـات ا
هــنـالك حـاجــة جلـرعـات إضــافـيـة
ســيـتم الــتـعــاقـد مــبـاشــرة ونـحن
مـستمرون في هذه السياسة).وأكد
الــبـــدر أن (احلــكــومــة الــعــراقــيــة
ــقــاح ووزارة الـــصــحـــة وفَّـــرت الــلـُّ
ــشــمــولــ ســواء أكـان جلــمــيع ا
بــاجلــرعــتــ األولى والــثــانــيـة أم
الـثـالـثة الـتـعزيـزيـة).وأشار إلى أن
(الـــوزارة مـــســتـــمـــرة بــســـيـــاســة
الــتــثــقــيـف الــصــحي لــلــمــجــتــمع
قـاحـات واإلجـراءات اخلــاصـة بـالـلـُّ
) مـعبراً عن احلـسابـيَّة لـلمـخالـف

قـبلـ على أمـله (بـتصـاعد أعـداد ا
الــلُّـقـاح وخــصـوصــاً بـعـد دعــوتـنـا
الـــــتـي وجــــهـت لـــــوســـــائل اإلعالم
ة واإلقليـميَّة وذلك احملـليَّـة والدوليـَّ
لـنـشـر وسـائل الـتـثـقـيف والـتـوعـية

الصحيَّة عن اجلائحة).
ية أن ورجحت منظمة الصحة العا
ـتحورة أوميكرون تتفشى بوتيرة ا
غـير مسـبوقة في مـعظم الدول التي
دعــتـهــا إلى اسـتــعـمــال كـافــة سـبل
مــكــافـحــة كـورونــا لــتـجــنب إغـراق
ـرضى فيـمـا كانت ـسـتشـفـيات بـا ا
قد اعلنت عن تراجع اعداد الوفيات
ـئـة.وقـال بــالـوبـاء بــنـسـبـة  10 بــا
ية نظمـة الصحة العا ـدير العام  ا
تـيدروس أدهانوم غيبرييسوس في
مــــؤتـــمـــر صــــحـــفي إن ( 77 دولـــة

أبــــلـــغت حـــتـى اآلن عن إصـــابـــات
بــأومــيــكــرون لـكـن الـواقـع هـو أن
أومــيـكـرون مــوجـودة عـلى األرجح
فـي مـعــظم الـدول حــتى لــو لم يـتمّ
رصـدهــا بـعـد. أومـيـكـرون تـنـتـشـر
بـوتيرة لم نرَ مـثلها من قبل مع أي
مــتــحــوّرة أخــرى).وأضــاف (نــحن
قـــلـــقـــون حـــيـــال واقـع أن الـــنــاس
يـتعامـلون مع أوميكـرون على أنها
حــمـيـدة... حـتـى لـو أن أومـيـكـرون
تــسـبب مـرضًـا أقلّ خـطـورةً إال أن
عـدد احلاالت قـد يُغـرق مرة جـديدة
أنــــــظــــــمــــــة الــــــصــــــحــــــة غــــــيـــــر
اجلــاهــزة).وحــذّر مــديــر مــنــظــمــة
الـصحـة أيضًا اجملـتمع الدولي من
أن الـلقاحات وحدها لن تسمح ألي
دولـة باخلروج من األزمة ودعا إلى

ـتـاحـة اسـتـخـدام كـافـة الـوسـائل ا
ـضـادة لـكـوفـيـد عـلى غـرار وضع ا
ــنـتــظـمـة الــكـمــامـات والــتـهــويـة ا
ـغلـقة واحـترام الـتبـاعد لـلقـاعات ا
االجـتـمـاعي.وقـال (افـعـلوا كلّ ذلك.
افــعــلــوه بـشــكل مــتّــسق. افــعــلـوه
جــــــــيّـــــــدًا).وأشــــــــار أدهــــــــانـــــــوم
غـيبـرييسـوس أيضًـا إلى أن ظهور
أومــيــكــرون دفع بـعـض الـدول إلى
تـقد جرعات معزّزة من اللقاحات
ـضـادة لكـوفـيد جلـمـيع سكـانـها ا
وذلـك "رغم افـتـقـارنــا لألدلـة بـشـأن
عـززة ضد هذه فـعالـية اجلرعـات ا
ــتـحــوّرة".لـكن مــنـظــمـة الــصـحـة ا
يـة تخشى أن تـساهم حمالت الـعا
عـزّزة في تراكم إعـطـاء اجلرعـات ا
ـضــادة لـكـوفـيـد لـدى الــلـقـاحـات ا
الـدول الغنيـة كما هي احلال حتى
اآلن األمـر الـذي يـضـعف الـتـلـقـيح
فـي الـدول الـفـقـيـرة.وأكـد أدهـانـوم
غــيـبـريـيـســوس (سـأكـون واضـحًـا
ــيـة جــدًا: مـنــظــمـة الــصـحــة الــعـا
عزّزة. نحن لـيست ضد اجلرعات ا
ـسـاواة).وأشـار إلى أن ضـدّ عـدم ا
 41 دولــة لم تــنـجـح حـتى اآلن في
ئة من سـكانها و98 تـلقيح  10 بـا
دولــــة لـم تــــتــــجــــاوز عــــتــــبـــة 40
ــئـة.من جـانـبه حـذر مـسـتـشـار بـا
ــديــر الــعــام لــلــمــنــظــمــة بـروس ا
أيـلوارد من أن (لدينا فيروسًا أكثر
قـابـلـيـة لالنـتقـال وال نـعـرف بـشكل

واضح تأثيره). 
ونـبّه إلى أنه بـحلـول نهـاية الـعام
عـندمـا تلـتقي الـعديـد من العائالت
ـكـن أن جند ـنـاسـبـة األعـيـاد (
أنـــــفـــــســــنـــــا فـي مــــوقـف خـــــطــــر
لــلـغـايـة).وأظــهـرت دراسـة أجـريت
فـي جـــنــوب إفـــريـــقـــيـــا وعـــرضت
الـثالثـاء أن لـقـاح فـايـزر األمـيركي
أقـل فـــعـــالـــيـــة بــــشـــكل عـــام ضـــد
أومـيكرون ولكنه يحمي بنسبة 70
رض الـشديدة ئـة من اعراض ا بـا

التي تسببها.
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ـعمـول بـها الـقـانونـيـة والضـوابط ا
حــيث جه مــعـالـي الـوزيــر  بـتــعـديل
قــانــون االسـتــثــمـار وإرســالــهـا إلى
اجلـهـات احلـكـومـيـة لإلطالع عـلـيـها
والـنـظـر به كـون هذا الـقـانـون يصب
فـي دعم الــصــنــاعــة الـوطــنــيــة.وفي
ــبـــاحــثـــات وقع الــوزيــران خـــتــام ا
مـذكــرة تـفـاهم في مـجـاالت الـتـكـامل
الـصنـاعي في اطار التـعاون الثالثي
بــــــ الــــــعـــــراق ومــــــصـــــر واالردن
واسـتـنـادا خملرجـات الـقـمة الـثالثـية
لقادة الدول الثالث والتي اكدت على
االسـراع في تنـفيذ حـزمة مـشروعات
مـشـتـركـة وتعـزيـز الـشـراكة الـفـاعـلة
والــيــات الــتــنـــســيق الــثالثي حــيث
ـذكرة عـدة مواد لـلتـعاون تـضـمنت ا
والــتـــكــامل الــصــنـــاعي والــتــكــافــؤ
احلـــيـــوي والــتـــنـــســيق وتـــســـويــة

اخلالفات وغيرها.

ــرحـلـة حــقـيــقـيـة في ظـل حتـديـات ا
ُــــقــــبــــلـــة ) كــــمــــا أكــــدَ (ضـــرورة ا
اإلســـتــمـــرار والــعـــمل عـــلى إجنــاح
الـصـنـاعـة من خِالل تـبـادُل اخلـبرات
ـا يخدم وتـشغـيل األيدي العـاملة و
الـبلـدين الـشقـيقـيـن) .من جانـبه اكد
الــشـمــالي ( تــطـلع حــكـومــة وشـعب
ـــمـــلـــكـــة إلى حتـــقـــيق الـــتـــكـــامل ا
الـصـناعي ودعم الـصـناعـة الـعراقـية
ـسـتـثمـرين واالسـتـمرار عن طـريق ا
ـا يـخدم ـشـتـركـة و في الـعـالقـات ا
الـبلدين الشقيق وبحسب توجهات
الـقـيـادات الـعـلـيـا لـلـبـلـدين).ونـاقش
ـــواضــيع اجلـــانــبـــان جـــمــلـــة من ا
ـشتـركـة من بيـنـها تـقد ـلـفات ا وا
اخلـدمات للمـستثمرين والـصناعي
والــعـمل عــلى تــشـجـيـع االسـتــثـمـار
وكـــذلك تـــســهـــيل كــافـــة اإلجــراءات
ومـــنح الـــتـــأشـــيـــرات ضــمـن األطــر
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قـطع مـحــتـجـون مـنـذ سـاعـات صـبـاح
امس االربـعـاء الطـريق الـرئيـسي امام
هـيــئـة الـتـقــاعـد الـعــامـة في  بـغـداد 
مــطـالــبــ بــصــرف حـقــوق ابــنــائـهم
ــتــأخــرة مــنـذ اجلــرحى والــشــهـداء ا
سـنـوات  مـنتـقـدين (مـوقف احلـكـومة
بــغض الــنــظـر عن االرهــابــ الــعـرب
واجلـانب ومـجـاملـة دولـهم)  فـيـما لم
يـخـرج اي مـسـؤول لـسـمـاع الـطـلـبـات
وسط انــتـشـار قـوات الــشـرطـة . وقـال
ـــسك رســـول حــســ (76عــــامـــاً)  
بـــالالفـــتــة  (جـــئت مـن الــنـــاصـــريــة
واوالدنـا ضحـايا مـجزرة سـبايـكر  في
حـــزيــران 2024 لم تـــصــرف حــقــوق
ابـنـائـنا  وفـقط وعـود رؤسـاء الوزراء
راجعات ومـدراء التقـاعد  وعشـرات ا
ـعنـية دون جـدوى  منـتـقدا اجلـهات ا
نتـم لالحزاب بـاهتمـامهـا بحقـوق ا
والـكتل السياسيـة  وتمشية معامالت

ـانـ والـوزراء الـواســطـات عـبـر الــبـر
ـسـؤولـ  ومـجـامـلـة عـلى حـسـاب وا
الـبــسـطـاء  ورئـيس احلـكــومـة يـظـهـر
ـــثل بـــصـــور وفـــديـــوات يـــتـــحـــدث 
االنـسـانـيـة  ونـحن نـعـاني الـويالت) .
ــوصل ويــؤكـــد اجلــريح في مـــعــارك ا
حــيــدر ســالم  (37عـــامــاً) انه جــاء من
الـــســــمــــاوة ويـــجــــلس عــــلى كــــرسي
لـلمـعوقـ بسـبب اصابـته التي تـسبب
ـئـة  ان (الـدولــة ال تـهـتم بــشـلل 90بــا
اطالقــا بِـنَــا  وهي مـشــغـولــة بـصـرف
ماليـ الدوالرات عـلى انتـخابـات تكرر
حــــال الــــبالد الــــبــــائس  ولـالسف لم
نـحصل على احلـقوق بعـد ست سنوات
ستـشفيات والفقر رض وا  وارهـقنا ا
والــعـوز  حـتى االرهــابـيــ لم يـجـري
الـقضاء مـحاكمـتهم وال تنـفيذ من صدر
بـحكم االعدام بـحقه  ومجـلس القضاء
نظمـات الدولية  يـجامل السفـارات وا
ــأســاة ماليـ من وال يــبـالـي اطالقـا 
الـعراقيـ  تسـببت جنـسيات ارهـابية

لــدول مـخــتــلــفــة بـالــدمــار والــفـوضى
والـقـتل البـناء الـشـعب). ودعـا احملامي
احـمد عـبـد العـزيز الـى (النـظر حلـقوق
الــشــهــداء واجلــرحى من الــعــمــلــيــات
ـسـاواة واحــتـرام الـدمـاء االرهـابــيـة 
الـتي اوقفت التطرّف واالرهاب وحماية
الـــعــراق ومـــنـــطــقـــة الـــشــرق االوسط
والـعالم من خـطر التـطرّف واجلـماعات
ـســلـحـة اجملـرمـة  وان تــشـكل جلـنـة ا
تاخرة كافة عامالت ا مـشتركة تنظر با
وحتل مـا اوقف تنفيذها  وعلى رئاسة
ـا  الــقـضــاء مــصـارحــة الــعـراقــيــ 
ـاذا لم يـجـري من ضـغـوطـات دولـيـة و
يـتـحـرك الـعـراق نـحـو احملـاكم لـدراسة
الـشــكـوى ورفع دعـوى قـضــائـيـة بـحق
الـدول التي ارسلت جنـسياتهـا وقاتلوا
ـوت والـتــهـجـيـر بـالــعـراق واحلـقــوا ا
واالنـتــهـاكــات بـحق الـشــعب الـعـراق 
ـاذا لم تـنفـذ عقـوبة االعـدام بحق من و
الـــقـي الـــقـــبـض عـــلـــيـه)  مـــؤكـــدا ان
(مـسـتـحـقـات ضحـايـا الـقـوات االمـنـية

امــانـة في اعــنـاق لـلــجـمــيع  ونـرفض
مـعـامـلـتـهم باالهـانـة احلـالـيـة وتـاخـير
مـســتـحـقــات عـوائـلــهم  ومـســتـعـدين
مــســـانـــدين لــكـل شي يــنـــهي حـــالــهم
ـــؤسـف) .  واصـــدر اإلحتـــاد الـــعـــام ا
لـلـجـمـعـيـات الـفالحـيـة الـتـعـاونـيـة في
الـعراق بيـاناً موجـهاً لوزارات الـتجارة
ـالـيـة والـزراعـة يـعـلن نـيـة اعضـائه وا
ـــظـــاهــرات مـــوحـــدة وذلك اخلـــروج 
انطالقاً من مباد حقوق األنسان التي
نص عــلــيــهــا الــدســتــور بـحـق حــريـة
ـطالـبة الـتعـبيـر والتـظاهـر السـلمي وا
شـروعـة تـعلن اجلـمـعـيات بـاحلـقـوق ا
الـفالحية بـاحتادتـها الفـرعية واحملـلية
في كـافـة احملافـظـات عن نيـتـها تـنـظيم
مـظاهـرات سلمـية مـوحدة امام وزارات
ـالـيـة ووزارة ــائـيـة ووزارة ا ـوارد ا ا
ـوارد الــتــجــارة وذلك لــتــلــكــؤ وزارة ا
ـعـاجلـات الـنـاجـحة ـالـيـة في وضع ا ا
ـــيـــاه واالبـــار حلل مـــشـــكـــلـــة ازمـــة ا
اإلرتــوازيـة والــتــسـبـب بـجــفــاف قـاتل

ـالـية لـلـزرع والضـرع . وتـعـمد وزارة ا
بـعدم دفع مستحـقات الفالح واحلاق
ـســاهــمـة الــضـرر الــبــالغ بــالـفـالح وا
ـعــاشي وعـدم دعم بــتـدني مــسـتــواه ا
الـقـطـاع الـزراعي . وأضـاف الـبـيـان ان
(الـتجارة غير متـعاونة بتوفير االعالف
والـبـذور واألســمـدة بـأسـعـار مـنـاسـبـة
لـلمـستوى اإلقـتصـادي للـفالح وخاصة
ان هــذا الــعــام هــو عــام جــفــاف وقــلـة
ـــا ادى الى نــفــوق تــســـاقط امــطــار 
ــواشي والـدواجن اعــداد كـبــيــرة من ا
بــسـبب قـلــة االعالف) . وطـلب االحتـاد
الــــوزارت ذات الـــــعـالقــــة والـــــدوائــــر
ــتـــخـــصـــصــة بـــالـــتــعـــاون من أجل ا
الــنـهــوض بـالــواقع الـزراعي الــعـراقي
ـهم واحملـافـظة واحـيـاء هـذا الـقـطـاع ا
عـلى السلة الغذائية الوطنية والوقوف
عـلـى احلـلـول الــنـاجـعــة بـاسـرع وقت.
وكـان الـنـائب مـحمـد شـيـاع الـسوداني
قــــد غــــرد قــــبل ايــــام بــــضــــرورة دعم
الــفالحـ غــبـر صــرف مـسـتــحـقــاتـهم

وتـزويــدهم بـالــبـذور والـســمـاد وكـذلك
تـطبيق اخلطة الزراعية للحنطة بنسبة
ـئـة حـتى يـتالفى الـعـراق ازمة مـئـة بـا
طـح مقـبلة وهو االمـر الذي حذر منه
الـسوداني عبر مقال له نشر في جريدة
(الـزمـان) الدولـيـة. وفي ذي قار تـظـاهر
أصــحــاب الــعــقـود فـي مـعــمـل نـســيج
الـناصـريـة للـمطـالـبة بـتثـبـيتـهم.وجدد
ـتــعــاقـدين بــشـبــكـات الــعـشــرات من ا
كـهـرباء اجلـنوب الـشـرقي في ميـسان 
تـظـاهـراتـهم أمـام مـبـنى شـركـة تـوزيع
كـهـرباء احملـافـظة لـلـمطـالـبة بـالـعودة
إلى الـسلم الـقد ألجـورهم وشمـولهم
بـالعقـود الوزارية.وقال شـهود عيان إن
ـتـعـاقدين في مـيـسان (الـعـشرات من ا
جـددوا  تـظاهـراتـهم أمـام مبـنى شـركة
طالـبة اجلهات تـوزيع كهربـاء ميسـان 
ــعـنـيــة بـالــعـودة إلى الــسـلـم الـقـد ا
ألجـورهم وشمـولهم بالـعقـود الوزارية
ــوعــد فــضالً عـن تــســلم رواتــبـــهم بــا
احملـــدد دون تــأخـــيـــر). وأشــار إلى أن

ـتظاهـرين حذروا من اتخـاذ خطوات (ا
تـصـعـيـديـة في حـال اسـتـمـر تـهـمـيش
مـطــالـبـهم قــد تـصل إلى اإلضـراب عن
الـعمل). واتـخذت اول امس قـرارا بدفع
الـفـروق بـرواتب االجراء الـيـومـي في
وزارة الـتعليم العـالي والبحث العلمي.
 وتـظاهر عدد من عمال بلدية الديوانية
امس وقــطــعــوا طــرق رئــيــسـيــة داخل
احملـافظـة. وقال شـهود عـيان ان (عـمال
بـلدية الديـوانية قامـوا بحرق اإلطارات
وقـطع الشوارع في خـطوة للتـصعيد) .
ــتــظــاهــرين طــالــبـوا وأضــافــوا ان (ا
اجلــهـات مـحــافـظــة الـديــوانـيـة اطالق
تاخـرة لشهر تـشرين الثاني رواتـبهم ا
). وشـهدت مـحـافظـة الديـوانيـة الشـهر
ـنـصرم مـظاهـرات لـلمـطـالبـة بـتوفـير ا
ـيـاه الـصـاحلـة لـلـشـرب . اخلـدمـات وا
وكـانـت الـنـجف قــد شـهـدت تــظـاهـرات
صـاخبة تطالب باسقاط احملافظ وتتهم
احلــكـومــة احملـلــيـة بــاالهـمــال  وسـوء

التصرف.

 20 كانون االول اجلاري وهناك بيع
مـبـاشر لـلمـواطنـ الزائـرين). وكان
الـوزيـران الـعـراقي واالردنـي قد زارا
اجلـــنــاح الــدائم لـــشــركــات الــوزارة
وأجـريا جولة ميدانية أطلعا خِاللها
عــلى جـمـيع أجــنـحـة شـركـات وزارة
عـادن إضـافـة إلى عدد الـصـنـاعـة وا
ُختلط وأستمعا من شـركات لقطاع ا
إلـى عــرض عـن مـــا تـــمــتـــلـــكـهُ هــذهِ
الـشـركات من إمـكانـيـات في مُخـتلف
اجملــاالت الــصــنــاعــيــة ومُــنــتــجــات
وطـنـيـة .وأشــادَ الـوزيـران فـي خـتام
ا شـاهـداه من معـروضات اجلـولـة 
وأســالـيب عـرض حـديــثـة  مـؤكـدين
ُـشـترك (احلـرص واجلـدية بـالـعمل ا
لـتـحقـيق شـراكـات صنـاعـية نـاجـحة
ا يُسهم وإقـامة مشاريع مُشـتركة و
في حتـقـيق مكـاسب إقـتصـاديـة لكِال
الــبـلـديـن) .وعــقــدَ اخلـبــاز ونـظـيـره
الـــشـــمـــالـي امس األربـــعـــاء جـــولــة
ُستشار العلمي مُـباحثات بحضور ا
لــلـوزارة عـمــار عـبـــد الـله اجلـنـابـي
والــسـفـيـر األردنـي في بـغـداد .وأكــدَ
اخلـباز (عُـمق العالقـة الوطـيدة التي
تــــربط الــــعــــراق واألردن في كــــافـــة
اجملـــاالت وخــــاصـــةً الـــصـــنـــاعـــيـــة
واإلقــتــصــاديــة لــتــحــقــيق األهــداف
ُـشـتركـة وتطـوير الـصنـاعة في كِال ا
الـبلـدين  مُشـيراً إلى (تـوجه العراق
نــحــو اإلنـفــتــاح عـلى جــمــيع الـدول
لـدعـم عـمـلـيـة اإلسـتـثـمـار والـتـكـامُل
الــصــنــاعي ورسم ســيـاســة شــراكـة
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ــعــادن افــتــتح وزيــر الــصــنــاعــة وا
مــنــهـل عــزيـــز اخلــبـــاز مع نــظــيـره
األردنـي يوسـف الـشـمـالـي بـحـضور
الـسفير األردني لدى العراق منتصـر
الـزعبي مـعرض الصـناعـات األردنية
الـذي يـسـتـمـر لـغـاية  20 مـن كـانون
األول اجلـــاري عـــلـى أرض مـــعــرض
ــشـاركـة قــطـاعـات بــغـداد الـدولي 
عـــدة.وأعــرب اخلـــبــاز عن ســـعــادته
بـاالفـتـتاح ومـا يـحـمل في طـياته من
تـأكــيـد حـرص الـبـلـدين عـلى تـعـزيـز
الــتـعــاون االقـتــصـادي بــيـنـهــمـا في
قـدمة زيادة مـختـلف اجملاالت وفـي ا
حــجـم الــتــبــادل الــتــجــاري وإقــامــة
شتركة.وقال ـشاريع االستثمارية ا ا
مـدير عـام الشركـة العـامة للـمعارض
واخلـدمات الـتجـارية العـراقيـة همام
عـرض يـقام احـمـد عـبداجلـبـار أن (ا
ــشــاركــة أكــثـر من  90 شــركــة من
جـميع قطاعات الصناعات األردنية).
ـعرض يـتضـمن قسـم مـبيـناً إن (ا
ـبـاشر واآلخـر لـعرض األول لـلـبيع ا
الـعينـات)  الفتاً الى إن (اقـامة هكذا
مـــعـــارض تــســـهم فـي زيــادة حـــجم
ـــــعــــارض الـــــتـــــعــــاون وإقـــــامـــــة ا
ـتــخـصـصـة وتـشـجـيع االسـتـثـمـار ا

والتجارة).
مـشـيـراً الى ان (مـعرض الـصـنـاعات
االردنـــــيــــة افـــــتــــتـح أبــــوابـه أمــــام
ـواطـنـ اعـتـبـاراً من  11 ولـغـايـة ا

lO∫ وزيرا الصناعة العراقي واالردني يوقعان مذكرة تفاهم  u
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تـوفي في سجن احلوت في الـناصرية
الـقيادي السابق في حـزب البعث عبد
الـبـاقي عبـد الكـر السـعدون عن 74

عاماً من العمر.
وســبق لـلــسـعــدون ان عـمـل مـسـؤوالً
لـتنظيمات اجلـنوب للحزب حيث ولد

فـي البصـرة من أسرة معـروفة . وكان
ــطـلـوب رقم  40 فـي الـقـائــمـة الـتي ا
أعـدتهـا القوات االمـريكـية عشـية غزو
الــــعـــراق.ويــــعـــد الــــســـعــــدون آخـــر
ـسؤول الكبـار من النظام السابق ا
 الـقبض عليهم عـلى حدود محافظة
كـــركــوك في  27 تــمــوز 2015 بــعــد
سـنـوات قـلـيـلـة من انـشـقاقـه عن ام

سـر احلـزب عـزة الـدوري. وقـد ادانـته
مـحـكمـة اجلنـايـات العـليـا عام 2016
وحـكـمت علـيه بـاالعـدام بتـهـمة قـيادة
مـجـامـيع مـسـلـحـة منـاهـضـة لـلـنـظام
الـــســيـــاسي فـي الــعـــراق. وســبق ان
ـسـتـشـفـى بـبـغداد ادخل الـسـعـدون ا
الجـراء عـملـية جـراحـية لـعـينـيه التي

عبد الباقي السعدونكان يعاني من مشاكل فيها.
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ـنسق أنـهى نـائب مـسـاعـد الـرئـيس وا
لـشؤون الشرق األوسط وشمـال أفريقيا
بـريت مـاكغـورك زيارة اسـتـمرت يـوم
إلى الـعـراق حيـث تشـاور مع مـجمـوعة
. من الــقــادة الــســيـاســيــ واألمــنــيـ
والـتـقى مـاكـغورك في بـغـداد بـالـرئيس
بـرهم صـالح ورئـيس الوزراء مـصـطفى
الـــكــاظــمي ورئـــيس مــجـــلس الــنــواب
الـسـابق محـمـد احللـبـوسي وقال بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (مــاكــغـورك
الـتقى في أربيل برئيس إقليم كردستان
الـعراق نيجيرفان بارزاني وكبار القادة
اآلخـرين. وأكـد (الـتـزام الـرئـيس بـايدن
بــنـــتــائج احلــوار االســتـــراتــيــجي مع
حــكـومـة الــعـراق) مـؤكــدا أنه (لم تـعـد
هـناك قوات أمـريكيـة تؤدي دورا قتـاليا
كناً في الـعراق. أضحى هذا الـتحول 
بـسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات
ا في ذلك البيشمركة األمن الـعراقية 
في تـصـدر القـتـال ضد داعـش. ستـكون

ـتــبـقـيـة في الـعـراق قــوات الـتـحـالف ا
حـاضـرة بـناء عـلى دعـوة من احلـكـومة
ـشـورة ــهـمـة تـقـتـصــر عـلى تـقـد ا
ــــســـاعـــدة وتـــمــــكـــ قـــوات األمن وا
الـعراقيـة لضمـان عدم عودة داعش إلى
الــظــهــور مــطــلـقــا). وهــنــأ مــاكــغـورك
ـئــويـة (الــشـعـب الـعــراقي بــالـذكــرى ا
لـتأسيس الدولة العـراقية) وأكد (التزام
ـتــحـدة طــويل األمــد جتـاه الــواليــات ا
ـــوجـب اتـــفـــاقـــيـــة اإلطــار الـــعـــراق 
فارز االسـتراتـيجي). الى ذلك تـمكـنت ا
ـشتركة في قـيادة عملـيات بغداد ومن ا
خـالل انـتــشــارهــا فـي جـانــبـي الــكـرخ
والـرصــافـة من الـقـاء الـقـبض عـلى 14
مـتــهـمـاً وفق مـواد قـانـونــيـة مـخـتـلـفـة
بـيـنهم  13مـتـهـماً يـحـمـلون جـنـسـيات
اجـنبـية خملـالفـتهم تـعلـيمـات وضوابط

دائــرة اإلقــامـة واجلــنــســيـة فــيــمـا 
الــقــبض عـلى مــتــهم بـانــتــحـال صــفـة
ضــابط).ونـاقـشت وزارة الـدفـاع  سـبل
شـترك بـجوانب الـتـعاون والـتنـسيـق ا
الـتسـليح والتـدريب.وذكر بيـان للوزارة

امـس أن (وزيـر الــدفــاع جــمـعــة عــنـاد
دير الدولي لـلمديرية العامة اسـتقبل ا
لـلتـسـليح والـتجـهيـز الفـرنسـية الـلواء
أولـيفيـر لوكوانت). وأوضح أنه (جرى
خالل الــلـقـاء مـنـاقــشـة سـبل الـتـعـاون
ـشترك ب الـبلدين خاصة والـتنسيق ا
فــيــمــا يــتــعـــلق بــجــوانب الــتــســلــيح

والتدريب).
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اصـدرت مـحـكـمـة جنـايـات الـرصـافة
في رئـاسـة محـكمـة اسـتئـناف بـغداد
ـدة ست الـرصـافـة حـكـمـاً بـالـسـجن 
سـنوات بحق شخص قام باستعمال
اخـتـام مزورة تـعـود جمللس الـقـضاء
االعــلى ووزارات ودوائـر الــدولـة في
مـنطقـة سبع قصـور في بغداد. وذكر

بـيـان جمللس الـقضـاء االعلى انه (
ضـبط عدد من الـباجـات والقـسامات
الـشـرعيـة وصور قـيود وعـقود زواج
داخـل دار اجملـــرم اثـــنـــاء عـــمـــلـــيـــة
ـفـارز في تــفـتـيش قـامت بــهـا احـد ا
طلوب عـمليات بـغداد للبـحث عن ا

رخصة). واالسلحة غير ا
واضـاف انه ( اجملرم اعـترف بـقيامه
بــاســتـعــمــال اخــتـام مــزورة وعــلـيه
تـحصـلة وجـدت احملكـمة ان االدلـة ا

كـافـيـة ومـقـنـعـة الدانـته وفـق احـكام
ـادة  /276 الــشق االول من قـانـون ا
الـعقوبات وبـداللة مواد االشتراك47
و48 و 49 مــــــنه). وأفـــــادت دائـــــرة
الـتحقيقـات في هيئة النـزاهة العامة
بـــتــمــكُّـــنــهــا مـن إحــبــاط مُـــحــاولــةٍ
لالسـتـيـالء عـلى عــقـارٍ عـائـدٍ لـلـدولة
تـبلغ قيمته  ثالثـة مليارات دينارٍ في
كـربالء وضـبط مسـؤولٍ في مُديـريَّـة
ُحافظة مُتلبّساً بالرشوة. الـزراعة با
ُـؤلَّف في وأشـارت إلى أنَّ (الـفـريق ا
مــكـتب حتـقـيق كــربالء الـذي انـتـقل
إلـى دائـرة عـقـارات الـدولـة ومُـديـريَّة
ُـحـافـظـة الـتــسـجـيل الـعـقـاري في ا
تــــمــــكَّن من ضــــبط أصـل الـــكــــتـــاب
اخلـاص بالعقـار العائدة مـلكيَّته إلى
ـاليَّة وكتـاب صحَّة الصدور وزارة ا
فـــضالً عن مُـــعـــامــلـــة الــتـــصـــحــيح
اخلـاصَّة بـالعقـار ومعـاملة تـصحيح

ــوجــبــهـا  َّ جــنس الــعــقــار الـتي 
ـصـلـحة تـغـيـيـر حق الـتـصـرُّف فـيه 
ُــواطـنــ الفــتـةً إلى قــيــمـته أحــد ا
ـة تــبــلغ ثالثــة مــلــيـارات الــتــقــديــريـَّ
ديــنــار).وأضــافت إنَّ (فــريق الــعــمل
تـمكَّن فـي عملـيَّةٍ مُـنفـصلـةٍ من ضبط
ـة في مُــديــر الـــشــعــبــة الــصــحــراويـَّ
مُـديريَّة زراعة كربالء مُتـلبّساً بتسلُّم
; لــقـاء ُــراجــعـ الــرشــوة من أحـد ا
ُـعــامـلـة اخلـاصَّـة إكــمـال إجـراءات ا
بــتـأجــيـر عــقـارٍ تـبــلغ مـســاحـته 25
ُـتَّـهـم (اعـتـرف ــاً) مُـبــيّـنــةً أنَّ ا دو
بــتـسـلُّم الــرشـوة كـمــا اعـتـرف عـلى
مُـتَّـهمٍ آخـر كـشـريكٍ له). وفي عـمـلـيَّةٍ
ثـالــثـةٍ قـام الـفـريق الـذي انـتـقل إلى
ُـســتـشـفــيـات احلـكــومـيَّـة عــددٍ من ا
ُــحـافــظـة ــة في ا ــراكــز الـصــحـيـَّ وا
بـــضــبط  3,072 شـــريـــطــا دوائـــيــا
مُنتهي الصالحيَّة الفتةً إلى أنَّ (تلك

َّ جتـهيـزهـا من قبـل الشـركة ـوادَّ  ا
ــــة لـــــتـــــســــــويق األدويـــــة الـــــعــــــامـَّ
ُؤسَّسات ُستلزمات الطبيَّـة إلى ا وا
ُـحافـظـة) مُـبـيّـنةً أنَّ الـصـحـيَّـة في ا
ـة أشــرطــة تـــاريخ انــتــهــاء صـالحــيـَّ
ُـثـبت عـلى عـلب األشـرطة الـفـحص ا
  في ـقــبل يُــشــيـرُ إلى  31 تــمــوز ا
حـ يُشـيرُ تاريخ انـتهاء الـصالحيَّة
ُـثـبت عـلى األشـرطة إلى احلـقـيـقيّ ا

اضي. تموز ا
 وبــيَّـــنت تــنــظــيـم مــحــاضــر ضــبطٍ
ـوجب ـات الــتي نُــفــذَت  بــالــعــمـلــيـَّ
مُـذكَّـرات ضـبطٍ قـضـائـيَّـةٍ وعـرضـهـا
ُتَّهم في الـقضيَّة الـثانية على رفـقة ا
قـــاضي مـــحــكـــمــة حتـــقــيـق كــربالء
ُـختصَّة بقضـايا النزاهة الذي قرَّر ا
تـــوقــيــفه وفـق أحــكــام الــقــرار 160
لــســنــة  1983 وإصــدار أمــر قــبضٍ

بحق شريكه . 
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ُـــــتـــــحــــــدث بـــــاسم وزارة اعـــــلـن ا
ة أحـمـد الـصـحاف (ادراج اخلـارجـيـَّ
ـشـتـرك الـذي مــلف اخلط الـعـربـي ا
قــدمه الـعـراق بـالــتـعـاون مع كل من
ـملـكة الـعربيـة السـعودية األردن ا
غرب ـتحـدة  ا اإلمـارات العـربية ا
الـكـويت لـيـبيـا  اجلـزائـر  مـصر 
الــبـحــرين  مــوريـتــانـيــا  تـونس 
الـيمن  الـسودان  فلـسطـ  عمان
ـادي عــلى الئــحـة الــتـراث الــغـيــر ا
خـالل االجــتــمـــاع الــســـادس عــشــر
لـلـجـنـة احلـكـومـيـة الـدولـيـة لـصون
ـــادي الــتـي عـــقــد الـــتـــراث غـــيـــر ا
افــــتـــراضــــيــــا في الــــيـــونــــســــكـــو
الـــثـالثـــاء).واشـــار بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــــزمـــــان) امـس ان (هــــذا االدراج
ـثل تعاونا مثـمرا جمللس السفراء
الـعرب في مـنظـمة اليـونسـكو حيث

لف الـعراق بالـتعاون مع قـدم هذا ا
الدول اعاله) .

وسـيحـفظ إدراج اخلط العـربي على
ادي هذا النوع الئـحة التراث غيـر ا
من الــفـنــون وكـذلك انــتـشــاره كـمـا
يـــرتــبط اخلـط الــعـــربي  بــالـــلــغــة
الـعـربيـة و سـيشـهـد انتـشـاراً للـغة
ــنــظــمـات الــعــربــيــة بــســبب دعم ا
الـدوليـة لهذا الـنوع من الـنشاط عن
ــهــرجــانـات ــشــاركــة في ا طــريق ا
ــعــارض الــدولــيـة ــؤتــمــرات وا وا
الــتــشـــكــيــلــيــة ذات الــعالقــة كــمــا
ســيــشــارك الــكــثــيــر من الــفــنــانـ
ـرتـبـطـ بـهـذا الـنـوع من الـفـنون ا
ــؤتـمـرات ــهـرجــانـات وا فـي هـذه ا
ــرحــلـة وبــالــتـالـي سـوف تــشــهـد ا
ــقـبــلـة تــعــريـفــاً بـالــفـنــانـ ذوي ا
الـــعالقـــة بـــهـــذا الـــنـــوع من اخلط
وسـينعـكس ذلك على الـلغة الـعربية

وانتشارها في العالم.

بريت ماكغورك

d…∫ ضحايا سبايكر في تظاهرة ببغداد امس  UE

ي  ناسبة يومهم العا UH‰∫ ذوو االعاقة في احتفال اقيم  «
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ـــعـــوقـــات (جــــابـــرو تـــطـــرقت الى ا
الكثـيرة الـتي حتول دون عودة بـقية
الــنــازحـ الـى مـنــاطــقــهم احملـررة
مـؤكــدة أن الـوزارة اسـتــطـاعت غـلق
الـــعـــديـــد مـن اخملـــيـــمـــات  واعـــادة
الــنــازحـ طــوعــيـا الـى مـنــاطــقـهم
تــمـــهــيــدا العالن الــبـالد خــالــيــا من

مخميات النزوح).
من جــانـبه أشـاد فــهـمي (بــاخلـطـة
الوطـنيـة العـادة النـازح واجلـهود
ـــبــذولـــة من قـــبل وزارة الــهـــجــرة ا
لف مؤكدا في هجرين في هـذا ا وا
الـوقـت ذاته دعم احلــزب الـشــيـوعي
الـعــراقي جلـهــود الـوزارة في إعـادة

النازح الى مناطقهم احملررة).
وشـهـد اللـقـاء حـضـور كل من مـدير
عام دائرة الـفروع في وزارة الـهجرة
ــهــجـرين عــلي عــبــاس جـهــاكــيـر وا
رأة نور محمد. ومدير قسم تمك ا
ـهجَّرين وأحصت وزيـرة الهـجرة وا
ايـفـان فـائـق جـابـو عـدد الـعـراقـيـ

العالق قرب احلدود البولندية.
وقـالت جـابـرو إنَّ (وفـداً من الـوزارة
برئـاسـة الوكـيل كـر الـنوري سـافر
الى بولـندا حلل مشـكالت العـالق

والـتـريث بـعـودتـهم قـصـراً) مـؤكـدةً

السـابـعة عـلى الـتعـاون مع اجلـهات
ـنـاطق االمـنــيـة من اجل اسـتــقـرار ا
ؤذية ومحـاربة الـظواهـر الشـاذة وا
الن ذلك سيـحـقق لـهم االمن واآلمان)
 وشـدد على ايـدي مـنـسـوبي مـكتب
مــكــافــحــة اإلجــرام  ومــركــز شــرطــة
سومر  مثمـننا حرصهم عـلى تنفيذ

وكلة اليهم. واجباتهم ا
wÝUOÝ bNA

ـهـجـرين والـتـقت وزيـرة الـهـجـرة وا
إيڤان فائق جابرو االثـن سكرتير
ـركـزيـة للـحـزب الـشـيوعي الـلـجنـة ا
ـقـر احلـزب الـعــراقي رائـد فـهــمي 
فـي بــغـــداد لــبـــحث اخــر تـــطــورات
ــــشـــهــــد الــــســــيــــاسي في الــــبالد ا

وأوضاع النازح والعائدين. 
وفي مسـتهل الـلقـاء حتدثت جـابرو
عن جــهـــود الــوزارة واخلــطــة الــتي
وضـعــتـهـا العــادة الـنـازحــ بـشـكل
طوعي الى مناطق سكـناهم األصلية
وتـــذلــــيل كـــافــــة الـــعـــقــــبـــات الـــتي
تــواجـهـهـم فـضال عن تــوفـيــر سـبل
الــــعـــيش الــــكـــر عـــلـى الـــرغم من
الــظـروف الـصــعـبـة الــتي تـعـيــشـهـا

البالد.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
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ــــســــؤولـــ الــــوطــــني وعــــدد من ا
ستشارين في الوزارات واخلبراء وا
ـعنـية يـهدف الى الـوقوف على اهم ا
ـسـتـقـبـلـيـة  الـتـحـديـات الـراهـنـة وا
ـشاكل ـعاجلـة ا واحلـلـول الـناجـعـة 
ــعـوقــات وســبل الـنــهـوض بــهـذا وا
الـــقــطـــاعــات  من خـالل بــلــورة رؤى

علمية واقعية) .
وكـــــشـف  وزارة الـــــكـــــهـــــربـــــاء  أن
ـباحثـات مع ايران تخص قـضيت ا
رئــيــســيــتــ فــيــمـا أشــارت الى أن
نـــقص الـــغـــاز االيـــراني ال عالقـــة له

بالديون.
ـتـحـدث بـاسـم الـوزارة أحـمد وقـال ا
مـوسى الـعـبـادي في تـصريح امس 
إن (الــــــوزارة شــــــكــــــلت وفــــــوداً مع
اجلـــــانب االيــــرانـي وعــــرضت عــــدة
مـقـتـرحـات ومـوضـوعـات من شـأنـهـا
سـتـحقـة والواجب تـسـديد الـديـون ا

دفعها للجانب االيراني).
مــــبـــيــــنـــاً أن (الــــوزارة اعـــلــــنت عن
اســـتــــعـــدادهـــا لـــتـــســــديـــد جـــمـــيع

مستحقات الغاز).
وأضــاف أن (نـــقص جتــهــيــز الــغــاز
ا االيـراني ال عـالقـة له بـالـديـون ور
يـعود للـحاجة الـفعلـية له في ايران)

بغداد
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 الثالثاء تنفيـذ حكم اإلعدام شنقا
بـحـق ثالثـة عـراقــيـ مـدانــ بـتـهم
االرهــــاب وفق مـــا افــــاد مـــصـــدران
أمنـيـان وكـالة فـرانس بـرس.  وأعدم
الرجـال الثالثـة في سجن الـناصـرية
ـركـزي الــذي يـعـرف بـاسم احلـوت ا
ـحافـظـة ذي قـار في اجلـنوب في  
وهو السجن الـوحيد الذي تـنفذ فيه
عقـوبة اإلعـدام بعـد مصـادقة رئيس
اجلمهوريـة وفق مصدر أمني فضّل

عدم الكشف عن هويته.   
 U «bŽ« Ÿu Ë

عـدوم صـدر أن (أحـد ا وأوضح ا
من سكنـة ذي قار شـارك بتفـجير في
الـــنـــاصـــريـــة في آب  2013 والــذي
أســـفــر عـن مــقـــتل ثالثـــة أشــخــاص
واآلخـر شارك بـتـفجـيـر في محـافـظة
كـــربالء).  وأكــد مـــصــدر أمـــني ثــانٍ
وقــوع اإلعــدامــات مــشــيــراً إلى أن)

الثالثة مدانون بقضايا إرهاب).
  فــيــمــا أرجــأت مــحــكــمــة عــراقــيــة
الــثـالثــاء إلى  28شـــبــاط  جـــلـــســة
تـهم بقـتل البـاحث هشام محـاكمـة ا
الــهـاشـمـي  إثـر اعـتــقـاله فـي تـمـوز
بعـد عـام على عـمـليـة االغـتيـال التي

أثارت تنديداً داخلياً ودولياً.   
ولم يـــتم الــكـــشف عن اجلـــهــة الــتي

ة. كلفت القاتل بتنفيذ اجلر
وقـال مصـدر قـضـائي لـفـرانس برس
إن (القاضي قرر إرجاء احملاكمة إلى
ـــقــبـل بــعـــد أن تــقــدّم  28شـــبــاط  ا
تهم بـطلب إلعادة الفحص محامي ا
الـــطـــبي الـــذي أجـــري له ســـابـــقــاً)
مــوضــحــاً أن (هــذه كــانت اجلــلــسـة

ومــطــلع تــشــرين الــثــانـي  أصـدرت
محكمة عـراقية حكمـاً باإلعدام شنقاً
ـــتــــهم الــــرئـــيــــسي بــــقـــتل بـــحـق ا
صــحـافـيــ مـعــروفـ بـنــشـاطــهـمـا
الــداعم لـالحـتــجــاجــات ومــتــهــمـ
آخرين بـقتل مـراهق في احتـجاجات
تـــشـــرين األول  2019 في مــــديـــنـــة

البصرة.
 وهذه خامس عملية إعدام تنفذ هذا
ّ الـعـام وبـذلك يـصـبح عـدد الـذين 
إعدامهم في العراق مـنذ مطلع العام
اضي 17 شخصـاً بحـسب تعداد ا
لـــفــرانـس بــرس.  ويـــحــتل الـــعــراق
ــرتـبـة الــرابـعــة بـ الــدول األكـثـر ا
تـنـفــيـذا لـعـقـوبــة اإلعـدام في الـعـالم
بــعــد الــصـ وإيــران والــســعــوديـة
بحـسب منـظمـة العـفو الـدوليـة التي
أحـصت أكـثـر من 50 عـمـلــيـة إعـدام

في البالد في العام 2020.
wÝbM¼ bNł

ونـفذّت قـوة من الـلـواء الثـالث عـشر
الــفــرقــة الــرابــعــة شــرطــة احتــاديــة
بـــــــاالشــــــــتـــــــراك مع مــــــــفـــــــرزة من
استخبارات اللـواء مسنودة باجلهد
الهندسي للفرقـة  عملية تفتيش في
 جـــزيــرة مــكــيــشــيـــفــة ضــمن قــاطع
عـــمـــلـــيــات ســـامـــراء  أســـفــرت عن
العثور على 8 عبوات ناسفة قمعية
كــمـا نــفّـذت قــوة من الــلـواء الــثـاني
عشـر الفـرقة الثـالثـة شرطـة احتادية
بــاالشــتـــراك مع مــفــرزة من شــعــبــة
اســتـخـبــارات الـفــوج الـثــالث لـلـواء
مـسـنـودة بــاجلـهـد الـهـنـدسي لـلـواء
ومـفرزة من كـتـيبـة مـعـاجلة الـقـنابل
ــقــر الــعــام األولى وزارة الــدفــاع  ا

مـشيراً الى أن (الـوزارة تستـفسر من
ـــعـــرفــة ايـــران في الـــوقـت احلـــالي 
االســـبـــاب الــتي ادت الـى انــحـــســار
اطـالقــات الـــطـــاقــة بـــاالضـــافــة الى
تبقية في ذمة مـعرفة مقدار الديون ا
احلــكـومـة الـعــراقـيـة جـراء صـادرات

الغاز).
ـوقـعـة مع وأشــار الى أن (الـعـقــود ا
اجلـــــــانـب االيــــــرانـي هـي دولـــــــيــــــة
وبـالـتـالي وبــروتـوكـوالت حـكـومــيـة 
فـــــإن الــــوزارة تــــتـــــفــــاوض اآلن مع
اجلـانب االيراني وتشعرهم بضرورة
وقعـة التي تنص االلـتزام بـالعقـود ا

على عدم إخالل الطرف بها).
مـبـيـنـاً أن (انـحـسـار االطالقـات حـدد
ـنظـومة بـشكل كـبير من من أحـمال ا

بينها محطات واسط وبغداد).
وتـابع أن (الوزارة لم تدخل في ذروة
وفي حال دخولها فـصل الشتاء بعد 
في هـذه الذروة ستكون هنالك حاجة
مـــلـــحــة الـى الـــغــاز) مـــوضـــحــاً أن
(الـبحث ال يـزال مستـمراً مع اجلانب
ـوقـعة االيـراني لاللـتـزام بـالـعقـود ا
بــاالضـافــة الى الــتـنــسـيق مع وزارة
الـنفط لسد النقص احلاصل بتجهيز

الغاز).
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كشفت مـفوضـية حقـوق االنسان عن
وجــــود 5 مـاليـــ طــــفل يــــتــــيم في

العراق.
وقــال مــصــدر في تــصــريح امس ان
(احصائية بعدد األيتام في العراق)
ـئـة ـثـلـون 5 بـا واوضـحت (انــهم 

من أيتام العالم).
ـفوضـية  ان (45 ألف طفل وأكدت ا

من هؤالء بدون اوراق ثبوتية).
الى ذلك زار امـ عام تـيـار الفـرات
مـــحــمــد شـــيــاع الــســودانـي مــكــتب
مكـافـحة اإلجـرام في منـطـقة الـشعب
الـتـابع الى مـديـريـة مـكـافـحـة إجـرام
الـــرصـــافـــة كــمـــا زار قـــسم الـــعــنف
االسري في مركز شرطة سومر وذلك

اضي. يوم االثن ا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الــســـوداني تــعـــرف عن قــرب خالل
زيــارته عـلى مــهـام مـكــتب مـكــافـحـة
االجــــرام وقـــــسم الــــعــــنف االســــري
واســــــــتـــــــــمع الـى شـــــــــرح واف من
مــســؤلــيــهــمــا عن طــبــيــعــة الــعــمل
والـــواجـــبـــات لـــبـــسط االمن وبـــعث
( ـواطـنـ الـطـمـأنـيـنـة في نـفـوس ا
وحث الـسوداني  (مـواطـني الـدائرة
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الـثـانـيــة في الـقـضـيـة).  وأضـاف أن
ــتـهم ادعـى بـاجلــلــسـة األولى أنه (ا
تـــعــــرض إلى الـــتــــعـــذيـب النـــتـــزاع

اعترافاته). 
وأفـادت تـقاريـر أن )مـجـلس الـقـضاء
األعــلى قـرر تــأجـيل مــحـاكـمــة قـاتل
قـبل). واعتبر الهاشمي إلـى شباط ا
مصدر مقرب من عـائلة الهاشمي  أن
)تـأجـيل احملـاكـمـة ألكـثر مـن شهـرين
لــــغــــرض إعـــادة فــــحص طــــبي هـــو
تـسويف لـلـقـضي.  ومـنعت الـسـلـطة
القـضـائيـة حـضور اإلعالمـي داخل
ـرافعـة. وقُـتل الهـاشمي ( 47 قاعـة ا
ــتــخـــصص في احلــركــات عــامـــاً)  ا
االرهـــــابــــــيـــــة في  6تـــــمـــــوز 2020
بـرصاص رجـال عـلى دراجـات نـارية
خـــارج مــنــزلـه في بــغـــداد.  وتــوعّــد
ـحــاسـبـة الــكـاظـمي أكــثـر من مــرة 
ــسـؤولـ عـن اغـتــيـال الـهــاشـمي. ا
ــاضي وقـــال في كــلـــمــة األســبـــوع ا
(وعـدنـاكم بـإلقـاء الـقـبض عـلى قـتـلة
الـــبــاحث هــشـــام الــهــاشـــمي وقــاتل
هــشـام الـيــوم في الـســجن ويـنــتـظـر
حكم الـعـدالة). وقـبل الـهاشـمي لقي
عشـرات النـاشـط مـصيـره منـذ بدء
االنتفاضة التي تعرضت لقمع دموي
نــحـو  600قـتــيل و 30ألف جـريح
في حــ اخـــتــطف عــشــرات آخــرون
أطــلق ســراحـهـم بـعــد وقت قــصــيـر.
ومـنـذ عام اتـهـمت ثـمـاني مـنـظـمات
لـلـدفـاع عـن حـقـوق اإلنـسـان الـعـراق
في تـقــريـر بـعـدم احـتــرام الـتـزامـاته
سـؤول عن االغـتياالت حـاسبـة ا
وهـو (مـا عـزز عـقـوداً من اإلفالت من

العقاب).
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في مئـوية تأسـيس الدولة تـاهت أسئلـة مشروعـة في زحمة االحـتفال والـتهاني
والتـبريكـات  من قبيل مـاذا قدمت مئة عـام للمـواطن ? وهل تستـحق االحتفال
بهـذه الـذكـرى ام مـراجـعـة مـا جـرى من احـتالل وانتـداب ومـلـكـيـة وجـمـهـورية
.!!! وثورات وانقالبات وحروب وحصار وكوارث واحتالل مقيت وارهاب لع
نعـود بالذاكرة اكثـر من مئة عام ونراجع مـا جرى بعد حقـبة عقود من احتالل
عـثـمـانـي يـنـهض الـشـعب الـعــراقي لـيـثـور عـلى االحـتالل الــبـريـطـاني مـطـالـبـا
ـرجـعـيـة الـسـيـد مـحـمـد تـقي ـة  وكـان  بـاالسـتـقالل واحلـريـة واحلـيـاة الـكـر
الشـيرازي الـدور االكبـر في استـنهـاض الهـمم بالـثورة عـلى التـكبـر االنكـليزي
بـعــد ان اكـتـشف غــايـته في نــهب ثـروات وخـيــرات الـبالد بـفــتـواه الـتــاريـخـيـة
ـسلـمـ ان يـنـتـخب ويـخـتـار غـير الـشـهـيـرة والـتي نـصـهـا: ( لـيس الحـد من ا
ـسلمـ ) وقد وقع عـلى الفـتوى سـبعـة عشر سـلم لإلمارة والـسلـطنـة على ا ا
ـقـدسـة وكـانت شـرارة الـثـورة في كل احملـافـظات من عـلـماء ووجـهـاء كـربالء ا

على اجليش البريطاني..
 ولـكن دهـاء الـبـريـطـانـيـ وتـخـاذل بـعض احملـسـوبـ عـلى الـوطـنـي أجـهض
ـملـكة الـعراقـية الثـورة بعـد ان اجبـرت احملـتل على انـهاء االنـتداب وتـأسيس ا

لك فيصل االول. برئاسة ا
مـلكة الـوليدة كـانت صنـيعة االنـكليـز وتأتمـر بامرهم حـيث كان لهم ورغم ان ا
ـلك الـقـادم من احلـجـاز واسـتـيـزار كـبـار ضـبـاط والده الفـضل فـي تـنصـيب ا
الـشريف حـسـ  اال ان الشـعب هـدأ وسكن بـعـد ان رأى في رجاالت الـدولة

اجلديدة عربا فضلهم على االجنبي بعيدا عن دينهم او طائفتهم.
وهـكذا تأسس هـذا الكـيان وسـار في تطويـر البالد وخـدمة الـناس وكان األمل

بتغى من تأسيسه. كل األمل في النهاية ان يحقق ا
لكن مـا كل مـا يتـمنى الـشعب يـدركه  فسـوء استـخدام الـسلـطة اوال; وتـكالب
االسـتـعـمـار عـلى خـيـرات البالد ثـانـيـا; ومـغـامـرات السـاسـة ثـالـثـا; والـصراع
الـداخــلي رابـعـا; واحلــروب اخلـارجـيــة الـعـبـثــيـة خـامــسـا; واألفـكــار الـهـدامـة
والديـكتـاتوريـة سادسا; والـفسـاد والطـائفـية سابـعا; واالرهـاب ثامـنا; وغـيرها
واطن بعد كـثير من األسبـاب أنهت مشـروع جناح الدولـة في العراق وتـركت ا
مـئة عـام يبـحر في مـحيط عـمـيق من االزمات  فـهل يحق لـنا
ــنـاسـبـة ام نـعــزي انـفـسـنــا وثالثـة اجـيـال االحــتـفـال بـا

آسي الذي جرها هذا التأسيس...  سبقتنا با
ــاضي واحلــاضــر ــراجــعــة اخــطــاء ا فــمـــا آن االوان 

ومحاولة تصحيحها.
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عــمـلـيــة اسـتـبــاقـيـة لــتـفـتــيش قـريـة
(كــبـيـبــة )  أسـفـرت بــالـعــثـور عـلى
عبوة نـاسفـة سعة  10لتـر  مقذوف
ـسـاوي  155مـلم  مــقـذوف مـدفع

 105ملم  بالزما ضد الرفع  
ـضبـوطة من واد ا وتمت مـعاجلـة ا
رافقة بتنفيذ تفجرات ا قبل مفارز ا

الواجبي .
وكـشـفت هـيـئـة الـنـزاهـة الـعـامـة عن
تفاصـيل أمري االستـقدام الصادرين
ُديرين العامَّ لتربية صالح بحق ا
ـة نــيــنــوى مُــوضــحـةً الــدين وصــحـَّ
ـهـمــا جـاءا; اســتــنـاداً إلى أحــكـام أنـَّ

ادَّة 331 من قانون العقوبات. ا

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة
وفي مـعـرض حـديــثـهـا عن تـفـاصـيل
ة األمـرين الـلـذيـن جـاءا عــلى خــلــفـيـَّ
ـتـ الــلــتـ ـتــ الـــجـزائـيـَّ الـــقـضـيـَّ
ـقت فـــيــهــمـا الــهـيــئـة( بــإصـدار حــقـَّ
قاضي مـحكـمـة حتقـيق صالح الدين
أمـر اسـتـقـدامٍ للـمُـديـر الـعـام لـتـربـية
ة ة الــقــضــيـَّ ُـحــافــظــة عـلى خــلــفــيـَّ ا
ـة بــصــرفِ مـبــلغ ـة اخلــاصـَّ اجلــزائــيـَّ
(400) مـــــلـــــيــــون ديـــــنـــــارٍ خـالفــــاً
ُـوازنـة لــسـنـة لــتـعـلــيـمـات تــنـفـيــذ ا
2019). مُـشـيـرةً إلى (إصـدار قـاضي
ة ُـخـتـصـَّ مـحــكـمـة حتـقـيق نـيــنـوى ا
بقضايا النزاهة أمـر استقدامٍ للمُدير

ُـحافـظـة; على ة ا الـعام لـدائـرة صحـَّ
ة جتـزئة خـلـفيـة الـتـحـقيق فـي قضـيـَّ
عقد شراء (4000) قنينـة أوكسج
إلى خـمـســة عـقـودٍ; إلدخـالـهـا ضـمن

منوحة). الصالحيَّات ا
وكانت الـهيـئة قـد أعلنت فـي تشرين
اضي عن تمكُّنها من ضبط الثاني ا
مُــغـــاالةٍ في األســعــار وهــدرٍ لــلــمــال
الــعــام في عــقــد جتــهـيــز مُــحــافــظـة
نــيـنــوى بـقـنــاني أوكـســجـ فــيـمـا
ــنـــهـــا من ضـــبط أعـــلـــنت عن تـــمــــكـُّ
مـســؤولـ في تـربــيـة صالح الـدين;
ة مُـغـاالةٍ في شـراء مـوادّ عـلى خـلـفـيـَّ

ُديريَّة. خاصَّة با

تقدم للتعي للوجبة االولى من ا
شمولـ بقانون رقم 67 اخلاص وا
تقدم لـلتعي بالطلبـة األوائل وا
ـعــلـنـة عــلى الـدرجـات الــوظـيـفــيـة ا
ـالية سابقـا لكل من ديوان الـرقابة ا
ـــــنـــــافــــذ  ومـــــجــــلـس الـــــدولــــة وا

احلدودية).

ـــــقــــابالت قـــــد جــــرت وبــــ  ان (ا
بتنظيم عال صباح اليوم االثن 13
كـــانـــون االول 2021 بـــوفـق جـــدول
ـثـل عن ديـوان مــنـظـم وبـحــضــور 

الية).  الرقابة ا
ــــتــــقــــدمـــ عــــلى وحث اجملــــلس ا
االلتـزام باحلـضور الى مـقر اجمللس
قابلة في الساعة 8 صباحا الجراء ا
امام اللجـنة التي تبدأ اعـمالها عادة
في الساعة التاسعة على وفق االيام

احملددة لكل محافظة. 
وقــد اعـلــنت اجلــداول بــهـذا الــشـأن
وعبر اشعـارات وصلتهم الـكترونيا.
وشددت تـعـليـمات  تـوزيـعهـا على
ــتـــقـــدم ســـيــتـــحـــمل نــتـــيـــجــة ان ا
الســـتــبــعــاد فـي حــال عــدم حــضــور

واعيد احملددة.  قابلة في ا ا
عنيون على في هذه االثناء واصل ا
نـــظــــام االجـــور في وزارة الـــتـــعـــلي
العالي والبحث العلمي احتجاجتهم
مــطــالــبــ بــتــعــيـــيــنــهم عــلى وفق

القانون  315.
وقال احـدهم (ان مـطالـبنـا ال تتـعدى
شـــمــــولـــنــــا بـــهــــذا الـــقــــرار اســـوة
بالوزارات واحملافظات االخرى التي
اســــــتـــــثــــــمـــــرت حــــــاالات احلـــــذف
واالستحداث لـتثبـيت العاملـ فيها

الك).  على ا
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يـــنــظـم اجملــلـس الــوزاري لـــلــطـــاقــة
ــــلـــتـــقـى الـــوطــــني لـــبــــحث آفـــاق ا

وحتديات قطاع الطاقة في العراق.
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
ــلــتــقـى الــذي يــشــارك فــيه كل من (ا
ـالـيـة  الـنـفط الـكـهـرباء  وزراء   ا
ـائــيـة  هــيـئــة االسـتــثـمـار ــوارد ا ا
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ــنع الـعـودة الــقـسـريّـة ومع (نـحن 
العودة الطوعية).

وأضافت أن (الـوزارة متـواصلة مع

وجودين تحدة إذ أنَّ أغلبَ ا اال ا
ـمـات بــبـولــنــدا يـرفــضـون في اخملــيـَّ
العودة" مـشيرةً إلى أنَّ "هـناك أكثر

من  4آالف شخص اليـزالـون عالـق
في احلــدود الــفـاصــلــة بـ بــولــنـدا

وبالروسيا).
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يــواصل  مــجــلـس اخلــدمــة الــعــامـة
ـقــابالت لـلـطـلـبـة االحتـادي إجـراء ا

. تقدم للتعي األوائل من ا
واكــد الــنــاطق الــرســمي لــلــمـجــلس
وســام الـلــهـيــبي في بــيـان امس ان
ـقــابالت (اجملــلس بــاشــر بــأجــراء ا

öÐUI ∫  جانب من مقابالت الطالب من قبل مجلس اخلدمة 

سـح أكـتاف أحـد ولـن نـكون ذيـالً ألحـد ولسـنـا من لـسـنـا من الـنـوع الـذي 
ـنـاسـبـات والـنـشـاطـات احلـكـومـيـة حلـشر أولـئك الـذين يـشـمـشـمـون روائح ا

سؤول الكبار في الغالب. دعوين من ا انفسهم ب ا
وكنـا ومازلنا نـتجنب حـضور جل الفعـاليات التـي تقيمـها احلكومـة واحمليط
سؤولية بهـا والسائرين في ركابها  لكن للضرورة أحكـام وتدفعنا اللياقة وا
هـنـيـة واألخالقـية أحـيـانـا الى قبـول بـعض الـدعـوات التي مـازال كـثـير من ا
سـؤول احلكـومي يظـنون ان حضور الـصحفي فـيها  مبـعث عدم ارتياح ا

لهم او وجع رأس يتسبب لهم في بعض األحيان.
بـدأ الذي دأبنـا عليه فـأننـا استجـبنا لـدعوة رسـمية وجـهت لنا وبرغم هـذا ا
نظمون انه حلضـور مؤتمر (الـتطرّف العـنيف واشكال مـواجهته) الذي قـال ا

سيدرس احلالة العراقية.
ومنـذ حلظـة تـلقـينـا الدعـوة من األمانـة الـعامـة جمللس الـوزراء قبل يـوم من
ـؤتـمر كـنـا متـرددين في تـلبـيـة الدعـوة  لـكن اغراء الـعـنوان دفـعـنا الى بدء ا

اعالن موافقتنا. 
وقد تـطـلب ذلك بعض الـتـحضـيـرات أولهـا اننـا يـجب ان نتـحـمل ثقل وغـرابة
ؤتمر  كـان انعقاد ا تخذة عـند البوابة الوحـيدة حالياً  اإلجراءات األمـنية ا
علـق واحلارثيـة نتيـجة اعـتصام رافـضي نتائج بسـبب غلق بـوابات اجلسـر ا

بكرة. االنتخابات ا
سـتـغرب ان جـهاز األمـانة الـعامـة لم يـكلف نـفسـه عنـاء تقـد إيضـاحات وا
دعـوين من امـثـالنـا في جتـنب الذهـاب الى مـداخل أخرى ـساعـدة ا دقـيقـة 
نفذ الذي وضعت فيه اسماؤنا ومنها بوابة وزارة التخطيط  التي قيل انها ا
نحنا (قصقوصة) ثم سـرعان ما اتضح ان مدخل وزارة الدفاع هو اخملـوّل 
الــدخـول وهــنــاك رأيـنــا الـعــجب الــعــجـاب.. فــوضى ال مــثـيـل لـهــا وازدحـام
وظفي الـهيئات ـركبات الـتابعـة  دني مـنهم والعـسكري وآالف ا راجـع ا ا

.( نطقة اخلضراء (شديدة التحص ؤسسات القابعة داخل ا وا
وال شك في ان خـبـراء الـعالقـات الـعـامـة واالتـكـيت وذراعـهـمـا الـتـشـريـفـات 
ا داخل النها مرآة عاكسة  يؤكـدون ضرورة االهتمام والعناية الفائقة بهذه ا

يجري في الداخل.
وتوقـعت ان يـكـون وضع الـداخل فـوضـوياً وغـيـر مـرتب أو يـفتـقـد االسـتـعداد
ـشارك فـيها لـكننا لتـنظيم فـعاليـات مهما كـانت طبيـعتهـا وحجمـها وعدد ا
تـعـوذنـا الـشـيطـان وقـلـنـا قد تـكـون تـلك هـواجس سـيتـم تصـحـيـحـها في دار

الضيافة التابع جمللس الوزراء.
وصلـنا بوابة الدار  بواسطة مركبة خصوصي إستأجرناها من مدخل القبة
(مسـتـشفـى الطـفل الـعربـي بكـرادة مـر سابـقـاً). وللـمـرة األولى اكـتشـفـنا 
مهـنة غيـر معروفـة تدر آالفاً مـؤلفة من االربـاح على الذين يـضعون سـياراتهم
ـشروع) جـهـة متـنفـذة تـستـخدم في هـذا اخلط وساورنـا اعتـقـاد بأن وراء (ا
ـنظقة مركـبات خصـوصي وتوظف سواقاً  جلـني أرباح غيـر منظورة داخل ا
غفل ومقطوعي السبل من أمثالنا الذين يصدقون اخلضـراء على حساب ا

ؤتمرات (الرنانة) وغيرها. نوايا دعوات إقامة ا
ـفاجأة األخرى باالنـتظار عندمـا بحث رجال حمايـة دارالضيافة عن وكانت ا
االسم ودقـقوا ثم قالوا ال وجود له واعادوا التـدقيق بحثاً عن اسم اجلريدة
وظف الـذي اتصل بنا هـاتفياً وأرسل واعـتذروا لعدم وجـوده برغم ان األخ ا
لــنـا الـدعـوة عـبــر واتـسـاب  اكـد مـراراً وتـكــراراً ومن بـاب زيـادة (الـفـضل)
ـدعـوة ال يـتـجـاوز أربـعـاً وان (الزمـان) في نـيـة عـلـيـنـا ان عـدد الـصـحف ا وا
ؤتـمر يعقـد في الساعة الطـليعة بل وتـمنى علـينا التـبكير فـي احلضور ألن ا

التاسعة صباحاً بحضور السيد رئيس الوزراء.
وقلت في نـفسي أي مؤتمـر هذا يكون إفتـتاحه عند الـتاسعة ويسـتمر يوم ?
ـعـاجلة (الـسهـو)  لـكنه ـسؤول  واألكثـر غـرابة ان افـراد احلـمايـة اتـصلـوا 
نع أجـاب بصالفة وعنجهـية مرفوضة (أي واحـد لم يدون اسمه في القوائم 

من الدخول)!
ـوقف الـذي نـصـفه بكـل قوة وصـدق بـالال مـسؤول وكـان سيـئـاً جـداً هذا ا
ـثـلـها ولم نـكن في ويـخـلـو من الـلـيـاقـة واحتـرام مـؤسـسـة صـحـفيـة كـبـرى 

ؤتمر دون (إحم أو دستور). األصل بوارد فرض حضورنا على ا
أضطـررنا الى العودة من حيث جئنـا  وبالطريقة ذاتها عـبر مركبة داخلية ال
حتمل صـفـة مروريـة كسـيـارة أجرة فـيمـا يثـور في داخـلنـا الوجع والـسؤال:
الى مـتى نظل هـكـذا ال نـعرف الـتـصرف وال نـتـعلم األداء الـراقي? وال نـحسن
الـتعامل مع حاالت السهو والنـسيان أو ضعف األداء فوراً وصياغة

االعتذار للمدعوين?
إنـنا نـنتـظر إجـراءات أمـانة مـجلس الـوزراء إزاء سوء
وجه لكرامة القامات الصحفية التصرف واحلرج ا

وغيرها. ولعل أقل تلك اإلجراءات هو االعتذار.
يا أمانة مجلس الوزراء عليكم االعتذار.
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كـشف مــصـدر مــطـلع في مــديـريـة
بــلـديـة الـنــجف في تـصـريح أمس
انه (بــعــد تــقــد مـديــر الــبــلــديـة
األسبق مـهدي حـليص احلـاتمي 
طلـباً حتريـرياً الى احملـافظ يطلب
فـــيه إعـــفـــاءه من مــنـــصب مـــديــر
الــبــلــديـة لــعــدة أســبــاب  وكـذلك
نتيجة ضغوطات عشائرية عليه .
ـقدم  إسـتـجـاب احملـافظ لـلـطـلب ا
من مــــديـــر الــــبـــلـــديــــة األســـبق 
وتـكلـيف عمـار شاكـر إلدارة بلـدية
احملـــافــظـــة .تــظـــاهــرات الـــنــجف
ـطـالـبـة بـإقـالـة احملـافظ  تـتـجه ا

نحو التصعيد.
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وتتجه تظاهرات محافظة النجف
ــطـــالــبــة بــإقــالــة احملــافظ لــؤي ا

الياسري نحو التوتر.
وقال مـصدرامس إن (مـتظـاهرين
قــــامـــوا بـــحـــرق إطـــارات وقـــطع

شوارع في احملافظة).
ـتــظـاهـرين تــوجـهـوا وبـ أن (ا
إلى مـنـزل الـيـاسـري).ويـوم أمس
أفــاد مـصـدر بـانـطالق تـظـاهـرات

وسط محافظ النجف.
ـواطن وقال  ان (الـعشرات من ا
تــــظـــاهــــروا مـــســــاء في ســــاحـــة

الـــصـــدرين مـــطـــالـــيـــ بـــإقـــالـــة
الـياسـري محافـظ النـجف) مبـيناً
ان  (تـظـاهـرة أخـرى نـظـمت حتت
مــجـســرات ثــورة الــعـشــرين وفي
شـارع اجلـنسـيـة الـقـريب من بيت
احملـــــــــــافـظ) الفـــــــــــتـــــــــــاً الـى أن
(التظـاهرات شهـدت حرق اطارات
ــســيل لــلــدمــوع واطالق الــغـــاز ا
فـضال عـن مـواجــهــات مع شــرطـة
حفظ النـظام). وشاركَ مـدير دائرة
الـعــمل في الــنــجف قــيس مــحـيط
الشـبالوي  في معرض حـاضنات
األعـمـال لــلـمـشـاريـع الـريـاديـة في
نـسـخـته الـثــانـيـة  بـرعـايـة وزيـر
الـــعـــمـل عـــادل الـــركــــابي  الـــذي
نـظــمــته دائــرة الـعــمل والــتـدريب
عرض وكيل هني حيث حضر ا ا
الـوزيـر عـبـير اجلـلـبي ومـديـر عام
ـهــني دائــرة الــعـمـل والــتـدريـب ا
األســــتــــاذ رائـــد جــــبــــار بــــاهض
شـاركة مدراء دوائـر العمل في و

احملافظات .
ـعـرض بـكـلـمة وبـدأت فـعـالـيـات ا
القـاها وكيل الـوزير عبر فـيها عن
ـــشـــاريع فـــخـــره بـــاإلجنـــازات وا
الــشـبــابــيـة الــتي كــان لـهــا الـدور
ـــتـــمــيـــز فـي صــقـل مـــواهــبـــهم ا
ــعـرض وقــدراتــهم  كــمـا شــهــد ا
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أكـد مـحـافظ الـديـوانيـة زهـيـر الـشعالن
ورود الـتـمـويل من بـغـداد لـلـمـشـمـول

بقرار 315.
وقال الشعالن في بيان امس أن (وزارة
ــالـيـة انـهت ـالـيــة وديـوان الـرقـابـة ا ا
ــعـــامالت وأطـــلــقت تــدقـــيق جـــمــيـع ا
ـالي للمـشمولـ بالقرار التـخصيص ا
ــــتــــعــــاقــــدين مـع الــــدوائـــر 315 من ا
ـؤسسـات احلكـوميـة في احملافـظة) وا
مـــؤكـــدا (ورود الــــتـــمـــويل مـن الـــبـــنك
ـركـزي وسـيـتم صــرف مـسـتـحـقـاتـهم ا
بـعـد وصـول االشعـار لـلـمـصارف خالل

األسبوع اجلاري).
وهنأ الـشعالن (ابناء الـديوانية لـنيلهم
مـســتـحــقـاتــهم) مـشــددا عـلى ضـرورة
(انـصـاف ابـنـاء احملافـظـة الـذين عـانوا

اضية). من الفقر طوال السنوات ا
وكــانـت وزارة الــتــخــطـــيط قــد أقــامت
مــؤتــمـرا خــاصــا لالعـالن عن حــصـول
ـنــظــمـة الــعـراق عــلى دعم  مــالي مـن ا
الـدولـيـة للـهـجـرة لتـمـويل ألف مـشروع
ـــــشــــاريع الــــصــــغــــيــــرة عـــــراقي من ا

توسطة. وا
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ودعت وسائل االعالم لتـغطية فـعاليات
ـؤتمـر الذي يـحضـره وزير الـتخـطيط ا
وعـــــدد مـن الـــــوزراء فـي احلـــــكـــــومـــــة
االحتـاديـة وحـكـومــة اقـلـيم كـردسـتـان
ــــتـــحــــدة واالحتـــاد ــــثـــلــــو اال ا و
ـنظـمـات الدولـيـة والسـفراء االوربي وا
في العـراق.. وقال بـيان تـقلـته (الزمان)
ــؤتــمــر اقــيم فـي الــســاعـة امس ان ( ا
الــتــاســعـة مـن صــبـاح الــــــــثالثــاء في

فندق الرشيد).
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ـوافــقــة عـلى ـالــيــة ا واعــلـنـت وزارة ا
صـــرف مــبــالغ الــعـالوات والــتــرقــيــات
ـنـتسـبي مـديـرية لـعامي 2020/2021 
نـشآت والـشخصـيات التـابعة حمـاية ا
لــوزارة الــداخـلــيــة . وأظــهـرت وثــيــقـة
رسـمـيــة صـادرة عن مـديــرة عـام دائـرة
ــالــيـة احملــاســبـة/ وكــالــة في وزارة ا
مـوافقـة الوزارة عـلى ايـداع مبـلغ واحد
وثالثـ ملـيار وتـسـعة وثالثـ ملـيون
ائة وخمسة وتسع الف دينار وثما
في احلــســاب اجلــاري بــاسم مــديــريــة
ــنـشــآت والــشـخــصــيـات في حــمــايـة ا

بغداد لهذا الغرض.
من جهـة أخرى حـدد صنـدوق اإلسكان

مبالغ وشروط منح قروض البناء. 
وقال مديـر الصندوق ضـياء موجد في

تــصــريح أمس إن (ســقف الــقـروض 
رفـعه منـذ بـداية الـعـام اجلاري الى 75
مــلــيــونــاً في مــراكــز احملــافــظـات و60
ملـيوناً في أطـراف بغداد و50 ملـيوناً

في أطراف احملافظات).
وأضــاف أن (الـتـقـد عـلى الـصـنـدوق
مـــفــتــوح جلــمــيـع احملــافــظــات ضــمن
مـــبـــادرة اإلســـكــــان) مـــشـــيـــراً إلى أن
ــنح قـروضــاً لـلــبـنـاء أو (الـصــنـدوق 
إضـافـة أما شـراء الـوحدات الـسـكنـية
ـــصــرف فـــيـــقع ضـــمن اخـــتـــصـــاص ا

العقاري).
وتـــابـع أن (شـــرط مـــســـاحـــة الــدار أو
األرض الـ 100مــتـــر مــوجـــود في نص
ــا بـــقـــانـــون) الـــقــــانـــون وال يـــعـــدَّل إلـَّ
مـوضــحــاً أنه (من شــرط الـقــانـون إذا
كـان السـنـد مسـتقالً ومـسـاحته أقلّ من
ــنح قــرضــاً أمــا إذا كـان 100 مــتــر 
الـسنـد مـشاعـاً فالـقـانون اشـترط أن ال
ـــــــشــــــــاع عن 100 تــــــــقل حــــــــصـــــــة ا

ـركزي مـتر).وكـشف مـصـدر في البـنك ا
الـــعــراقـي أمس االثــنـــ عن ارتـــفــاع

احتياطي العراق من العملة الصعبة.
وقـال أن (احـتـيـاطي الــعـمـلـة الـصـعـبـة
وجود لدى البنك الفيدرالي األميركي ا
ارتفع الى 64 مـليـار دوالر وذلك بـفعل
االرتــــفـــــاع الــــذي شــــهـــــدته األســــواق

النفطية).
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وكـــان مـــســتـــشـــار رئـــيس احلـــكـــومــة
االقتصادي قد اكـد إن (العراق سيجني
فـائدة كـبيـرة في ظل السـياسـة النـقدية
تـحـدة األميـركـية اجلـديـدة للـواليـات ا
ـركـزي العـراقي يسـتثـمر لـكون الـبنك ا
احــتـيــاطـيـاتـه األجـنــبـيـة فـي الـواليـات
ـــا يـــوفـــر أعــلـى عـــوائــد ـــتـــحـــدة  ا
ـخـاطــر أقل).واعـلن مـحــافظ بـغـداد و

مـحـمــد جـابـر الـعـطــا عن قـرب افـتـتـاح
ــديــريــة االحـوال ــقــر الــعــام  بـنــايــة ا
ــــدنــــيــــة واجلــــوازات واالقــــامــــة في ا
العاصـمة بغـداد .  ونقل بيان امس عن
العطـا قوله خالل زيارة الـسيد احملافظ
دنية للمبنى برفقة مدير عام االحوال ا
واجلـوازات واجلـنـسـيـة الـلـواء ريـاض
قبلة جندي الكعبي ان (الثالثة اشهر ا
ـقر الـرئـيـسي سـتـشـهـد اجنـاز بـنـايـة ا
لـلــجـوازات واالقـامــة واجلـنــسـيـة وفق
ـطلوبـة والتقـنيات ـواصفات ا احدث ا
ـعـمـاريـة ـتـطــورة في اجنـاز الـبـنـى ا ا
بغية تقد افـضل اخلدمات للمواطن
في مــنــاطق بـغــداد. مــبـيــنــا ان نـســبـة
ــــشـــروع وصــــلت الكــــثـــر من اجنـــاز ا
ـئــة) .  واضـاف ان (الــعـمل سـار 90بــا
عــلى قـدم وسـاق بـالــتـنـسـيق مع وزارة
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انــهت خــمسُ بــعــثــاتٍ تــنـقــيــبــيـةٍ
مــوسـمـهـا في ذي قـار  مع نـهـايـة
عـــام 2021 في مــــوسم وصــــفـــته
تمـيِّز بعد مفتـشية اثار ذي قـار با
اكـتـشــافـات مـهـمـة والــعـثـور عـلى
أكثر من 1200 قطـعة اثـرية خالل

وسم . ا
وقـال مـديـر مـفـتـشـيـة اثـار ذي قـار
عـامر عـبد الـرزاق  في تـصريح ان
(مـحـافـظـة ذي قـار شـهـدت نـشـاطاً
تـنقيـبيَّـاً مكثَّـفا للـبعـثات االجنـبية
لـم تــشــهــده مـــنــذ عــدة ســنــوات 
ــسـتــقـر بـســبب الــوضع االمــني ا
الــذي شــجع تــلك الــبــعــثـات عــلى
الـــقــــدوم الـى احملـــافــــظــــة إلبـــراز
ـهـا االثــريـة  بــاالضـافـة الى مـعــا
ـيدانـية من الـتنـسيق والـزيارات ا
قـبـل مـفــتــشــيــة االثـار لــلــبــعــثـات

االجنبية) .
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واضــاف ان (الـــبــعــثـــات اخلــمس
ـــوسم أتــــمَّت عـــمــــلـــهــــا ضـــمـن ا
قرر لها للسنة احلالية التنقيبي ا
2021  من بينها البعثة االمريكية
التي اكملت عملها في مدينة اور 
والبـعثة االيطـالية الـتي عملت في
تـل زرخل بـقـضـاء الـدوايـة  فـيـمـا
ـتـحف الــبـريـطـاني انـهت بـعــثـة ا
اعـمالـها في مـدينـة كرسـو بقـضاء
الـنصـر ومديـنة كـبيـبة بالـرفاعي 
باالضـافـة الى الـبـعـثـة الـفـرنـسـية

ديـنة الرسـا بقـضاء الـتي عمـلت 
البطحاء غرب الناصرية) .

وبــ ان (تــلك الــبــعــثــات حــقــقت
استشكافات مهمة والول مرة منها
دينة كرسو ومبعد اينينو معبد 
الذي بني في زمن السومري عام
ــيالد  بـاالضــافـة إلى 144 قــبل ا
صيانة اقـدم جسر في العالم وهي
الول مرة  فـيما  اكـتشـاف قصر
بـابــلي في مــديـنــة الرسـا بــقـضـاء
البـطحاء للـبعثـة الفرنسـية  قصر
لــلــمــلك ســ ايــدنــام وهــو قــصـر
يــعــود لــفــتــرة 1840 وهــو يــضع
الكثير من االمور ويحل الكثير من

. ( االشكاالت في العراق القد
واشـــار الـى (اكـــتـــشـــاف مـــهم في
مــديــنــة كـرســو مــوقع تل كــبــيــبـة
ـوقع يعـود لـلعـصور بـالرفـاعي وا
الـسالمـية والـسـاسـانيـة واالمـوية
مــســجــد يــعــود لــلــعــصــر االمـوي
ـسـاحـة 5 - 8 مـتـر بـطــراز رائع 
يــســتـوعب 25 مــصــلي ومــحـراب
يـــتــجه الى الـــقــبــلــة وهـي نــفــسه
شرفة القبلـة االن باجتاه الكعـبة ا
ويعد هذا الكتشاف فريد من نوعه
ــــرة االولـى الــــتي الن هــــذه هـي ا
يـعــثـر فـيـهــا عـلى مـسـجــد بـحـالـة
طبيـعية دون ايـة اضافة او عـملية
صـــيــانـــة او تــرمـــيم)  الفـــتــا الى
(العثور على اكثر من 1200 قطعة
اثـريـة في مـواقع عـدة من قبـل تلك

UL‰∫ اثاريون يزاولون اعمالهم في مواقع في ذي قارالبعثات) . «
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ــشـروع الــداخـلــيـة لإلســراع بــإجنـاز ا
ـشروع بـوتـيـرة مـتـصـاعـدة حـيث ان ا
ينفذ على مساحة ثالثة االف متر مربع
ـساحـة بـناء تـزيـد عن احد عـشر الف
مـتر مـربع تـتضـمن خـمس طوابق وفق
ـــــنــــظـــــومـــــات احلـــــديـــــثــــة افـــــضـل ا
ــســـتــلــزمــات كـــالــتــبـــريــد احلــديث وا
ـراقبة وتقـنيات االنـترنيت وكـاميرات ا
ـولـدات واالطـفـاء وابـراج احلــراسـة وا
وغــيـرهـا) .  وبـ ان (احملـافـظـة سـعت
نـصرمـة على الرغم من خالل االشهـر ا
جائـحة كـورونا الى تذلـيل كل العـقبات
ــشــروع والــعـــراقــيل من اجـل اجنــاز ا
وتقد خدمـة متميزة الهـالي العاصمة
ديرية وجميع احملافـظات باعتـبار ان ا
تـــقــدم اخلـــــــدمــات جلــمـــيع مــواطــني

البالد).
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اعـلــنت نـاحــيـة الـعــبـارة الـتــابـعـة
لقضـاء بعقـوبة في محـافظة ديالى
ـرحـلـة الـرابـعـة من  عن انـطالق ا
برنامج االحزمة االمـنية حول قرى
وقف ديــالى لـتــأمـ حـيـاة 3 االف

نسمة.
وقـال مـديـر نـاحـيـة الـعـبـارة شـاكر
مازن التميمي لــ (الزمان) امس ان
ــرحـــلــة الـــرابــعـــة من بـــرنــامج (ا
االحزمـة االمنـية حـول قرى حوض
الـوقف شــرقي الــعــبــارة بـدأت من
اجل تـامـ البـسـاتـ ومسـاراتـها
ــــنع اي هــــجــــمــــات الــــزراعـــــيــــة 

تستهدف قرابة  3االف نسمة) .
ـراحل واضــاف الـتــمـيــمي  ان  (ا
الثـالثة لألحـزمة االمـنيـة امنت من
15-13 قـريــة زراعـيــة تـنـتــشـر في
حــــوض الـــوقـف بــــ نـــاحــــيــــتي
الـــعـــبـــارة وابي صـــيــدا فـي اطــار
انـــهـــاء اي مـــحــــاوالت داعـــشـــيـــة
ــهـــاجــمــة االهــالـي في الــقــرى او
الـبـسـاتـ وتــأمـيـنـهـا مـؤكـدا بـان
االحزمة االمنية تتضمن نشر نقاط
مـرابــطـة ومــسك االرض واعـتــمـاد
الـكـامــيـرات احلـراريــة في الـرصـد

خاصة الليلي ) .
واشــار الى ان ( االجــراءات تــأتي
ــنــاشـدات في اطــار االســتــجــابــة 
االهــالـي حــيـــال مـــلف االمن ودعم
اســـتــقـــراره وانــهــاء اي مـــخــاطــر

للخاليا النائمة ) .
فـيــمـا قــال عــضـو االحتــاد احملـلي
لـلجـمعـيات الـفالحيـة في محـافظة
ديالى احـمد اجلـبوري لــ (الـزمان)
 إن  ( تـصــديـر الـتـمـور من ديـالى
خالل 2021 هـو االعـلى في تـاريخ
احملافظة وبلغ قرابة 17 الف طن )
 مـــبــيـــنــا أن  ( %90 مـن الــتـــمــر
ــصـدر هــو من الــزهــدي لــوجـود ا
اقبال كبير عليه خاصة في اسواق

الهند وبعض الدول االسالمية ) .
واضــاف اجلـبــوري  ان ( الـتــمـور
يــجــري تــســويــقــهــا الى 18 دولـة
بيـنـها 6 اوربيـة من خالل شـركات
وجتـــار )  الفـــتـــا الى ان ( بـــعض
الدول اخلليـجية بدأت هي االخرى
باسـتيـراد التمـور وخاصـة النادرة
مـنــهـــــــــــا لــوجـود اقـبــال عـلــيـهـا
بــــاإلضـــافـــة الـى وجـــود شـــركـــات
مـتـخـصـصـة بـالـتـسـويق تـسـتـورد
هـــي االخــرى الـــتــمـــور من ديــالى
ومن ثم يـعـاد تسـويـقهـا الى بـلدان

اخرى ) .
واشـار   الى ان  ( فـتح الـتـصـديـر
خـــطــوة بــالــغــة االهـــمــيــة في دعم
بـساتـ النـخـيل في ديالى وتـأم
ايـرادات مالـية اضـافيـة ألصحـابها

تساعد في سد التكاليف) . 
ودعت وزارة الــــتــــخـــطــــيط وزارة
األعـــمــار واإلســـكــان والـــبــلـــديــات
واإلشـــغـــال الـــعـــامـــة  إلى إتـــخــاذ
اإلجـــراءات الـــكـــفـــيـــلـــة بـــضـــمــان
رحلة إستمرار اجناز االعمال في ا
الـــثـــانـــيـــة من مـــشـــروع مـــجـــاري
سامـراء في محافـظة صالح الدين
ئة . والبالـغة نسـبة اجنازه 40 با
وشـــددت الـــوزارة في بـــيـــان عـــلى
(أهمية إتخـاذ اإلجراءات احلاسمة
الـكـفـيلـة بـتنـفـيـذ خطـة الـعمل وفق
الـتـوقـيـتــات الـزمـنـيـة احملـددة  مع

االلــــــتـــــزام بــــــجــــــودة االعــــــمـــــال
طلوبة). واصفات الفنية ا وا
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ـشروع يضم شـبكة وأضافت إن (ا
مــجـاري لـلــمـيــاه الـثـقــيـلــة ومـيـاه
األمـطــار ومـحــطــات رفع ومـحــطـة
مــعــاجلــة في مــديــنــة سـامــراء في
محـافظة صالح الـدين)  مبـينة إن
(الـعـمل يـتـضــمن خـدمـة عـدد غـيـر
ـا قـلـيل من األحـيــاء الـسـكـنـيـة و
ــئـــة تـــقــريـــبــا من يـــغــطي 75 بـــا
ساحة الكلية للمدينة احلالية) .  ا
وأشارت إلى إنه (جـرت تغـطيـة ما
ــئـــة تــقــريــبــا من نــســبــته 25 بــا
رحلة دينة احلالية في ا مساحة ا
األولى لـتــنـفـيــذ مـجــاري سـامـراء
ـشــروع يـتـكـون من مــوضـحـة إن ا
أربـعــة مـكــونـات أســاسـيـة تــشـمل
ـعـاجلـة بـطـاقة  150الف مـحـطـة ا
متر مكعب فـي اليوم باالضافة الى
شروع إذ يـشتمل ا محطات الرفع 
على تـنفـيذ 13 محـطة رفع لـلمـياه
الثقيـلة ومياه األمـطار موزعة على
ـيـاه ثـمــانـيــة مـواقع و شــبـكــات ا
الــثــقــيــلــة وكــذلك شــبــكــات مــيــاه
األمــطـــار) .وشــددت  عـــلى (اعــادة
اخلـدمات االسـاسيـة لالحيـاء التي
أُجنــزت شـــبــكـــاتــهـــا ومــعـــاجلــة
احلــفــريـــات خــاصــة مع دخـــــــول

موسم االمطار).

ضياء موجدزهير الشعالن
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أربيل

مشاهير االدباء يرون 
أن االبتسامة والفرح

هما ارقى تعبيرين عن احلزن 
العميق واالصيل.

ماذا لو فعلها عراقي بيوم وفاة زوجته..حبيبته?
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بيروت

ونَ واخلـبـراءُ يَــشـعـرونَ بـاإلحــبَـاطِ نـتـيــجـةَ إهـمـالِ مـقــتـرحـاتِـهِم ـهــتـمـُّ ونَ وا اخملــتـصـُّ
ختلفِ القَضايا العامةِ من جهةٍ وعدمِ إشراكِهِم بفرقِ العملِ أو اللجانِ وتوصياتِـهِم 
أو األنشطةِ الـتي يتمُّ تشكـيلُها (غالـباً تشكَّلُ لـلتخادمِ) لدراسـةِ مشروعِ قانونٍ أو أي
ؤسساتِ احلكـوميةِ أو اجملتمعِ معَ إبـعادٍ متعمَّدٍ موضوعٍ يـتعلقُ بعملِ الـوزاراتِ أو ا
ِ ا يُـؤدي إلى آثارٍ سـلـبيـةٍ ومدمـرةٍ لهـذهِ القـوان للـخبـراءِ في اجلـامعـاتِ العـراقيـةِ 
لَت ثـقـافةً وسـيـاساتٍ هـا شكـَّ والـقَضـايـا والـتراجعُ عَـنـهـا قد يـكـونُ أكثـرَ تـدمـيراً ألنـَّ
وإجـراءاتٍ تغـييرُهـا صعب ومـكلف والـتي ليسَ آخـرها إلـغاءُ (األحـيائِي والـتَطـبيقي)
ـسؤولُ عن اختيارِ هذهِ اللـجانِ الشكليَّةِ التي والعودةُ لنـظامِ (العلميُّ واألدبيُّ).فمَنْ ا
ـسؤولُ عنْ صـادقـةِ علـيـها ومَنْ ا سـؤولُ عن ا ِ ومَـنْ ا تُـوصي باعـتمـادِ هـذهِ القـوان
فـشـلِهـا والـتراجـعِ عَنـهـا ومَن يتـحـملُ الـكلفَ الـعـالـيةَ لالعـتـمـادِ واإللغـاءِ ومن يُـعوضُ

تضررينَ منها?! ا
َـصالحِ الشـخصيةِ وهَل هذا يـتمُّ خلدمةِ اجملتـمعِ أم خلدمةِ ا
َّا ينعكسُ صورةً وارباكِ الـعملِ في مختلفِ القطـاعاتِ?! 
سـيئـةً في أذهـانِ اخلبـراءِ وإحبـاطٍ للـمجـتمعِ.  وهـنا نُـذكر
بـحـديثِ رســولِ الـلّـهِ صـلى الـلّـه عــلـيه وعـلى آله وسـلَّم إذ
اعةَ)). قيل كيفَ قالَ : ((فـإذا ضيعَتْ األمانـةُ فانتَـظر السـَّ
إضـاعَـتُهـا? قَـال: ((إذا وسِـدَ األمـرُ إلى غـيرِ أهـلِهِ فـانـتَـظر

السَّاعةَ)).

-1-
جاء في احلديث عن الرسول (ص) أنه قال :

" ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ اليه من نفسه "
سـارعة الى تنـفيذ واحلـب الصادق لـلرسول الـعظيم (ص) يـعني في جمـلة ما يـعني ا
ـسـلمـون أصـبحـوا خيـر أمـةٍ أخرجت أوامره  واجـتـناب نـواهـيه وح الـتـزم بذلك ا

للناس .
-2-

جاء في التاريخ :
ــعـارك الـتي خـاضـهـا الـرسـول (ص)  ان (زيـد بـن الـدثـنـة) وقع أسـيـراً في احـدى ا

وكان يجاهد ب يديْ الرسول (ص) وح قدّمه الكفار ليقتلوه  
سأله ( أبو سفيان ) قائال :

" أنشدك الله يا زيد :
أحتب أنَّ محمداً االّن عندنا مكانَك تضرب عنقُه وأنتَ في أهلك ? "

فقال زيد :
" والله ما أحـب أنّ محمـداً اآلن في مكانه الـذي فيه تصـيبه شوكـة تُؤذيه واني جالس

في أهلي "
فقال ابو سفيان :

" ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحُبّ أصحاب محمد حملمد "
ثم أنهـم قتـلوه فَـخَرَّ شـهيـداً مضـرّجَاً يـوم الشـهادة  مُـتَوّجـا بالـوالء اجلزيل والـوفاء

االصيل .
-4-

والسؤال اآلن :
عاصرون بـأصحاب الرسـول (ص) األول في حبهم سلمـون ا كن أنْ يقـاس ا هل 

له ?
وكم هم أمثال ( زيد بن الدثنة ) ?

إنّ قلَّتهُم هي سرَ النكبات واالنتكاسات اخلطيرة التي تعيشها األمة .
5-

وجميل في هذا الباب قول الصافي النجفي :
محمدُ هل لهذا جئتَ تسعى 
وهل لَكَ ينتمي هَمَل مشاعُ 

أإسالم وتغلبهم يهود 
وآساد وتقهرهم ضِباعُ 

أَيُشغلهم عن اجلُلّى نِزاع 
وهذا نَزَعُ موتٍ ال نِزاعُ 

شرعتَ لَهُمْ سبيلَ اجملد لكنْ 
أضاعوا مجدك السامي فضاعوا 

-6-                                          
إنّ أعــداء االسالم جـعـلـوا أبـنــاءه مـحـيـطــ بـدقـائق سِـيَـرِ
(بيكـاسو) و(بتهوفن) وأضرابهما دون أنْ يكونوا محيط
بسـيرة نـبيهـم وقائدهـم (ص) وما ضمّـت هذه السـيرة من

روائع األعمال وعظيم األقوال ?
وهنا تكمن الكارثة .

اكـتب لفـؤاد...مـاذا اكتب. اكـتب عن مـأسي الـعراق.عن بـلـد اعطـاه الـله معـدة تـطحن
كروش الباجة وكأنها قطع من سندويج الفالفل.

ـطـبـوخ بل قـد تـاكـله مـشـويا عـل الـفحـم. مع الـكـبدة  وانـا من عـائـلـة التـأكل الـلـحم ا
احلـمراء اي الـفشافـيش على ان تـكون الـقطع صغـيرة بـحجم هذه احلـروف.لكـننا ال
نأكل الـطعام اليومي بال حلم . حـيث نخرجه من الصـحون الى صحن خاص يوضع
في الـثالجة بـانتـظار اي فرد مـن ابناء خـوالي وهم باالجـماع يـأكلـون اللـحوم وكـانها

حلقوم ابو اللوز.
ال حظنا انـهم يرحلون مبكرا فيما يعمر من ال يأكل اللحوم.وهم يشربون عرق مسيح
ونحن ال نتقـبل طعمه ورائحته ومفعوله الالحق بعد.ان جربـنا مسيح والعصرية فتبنا

الى الله.
ـزة معـهم واقاسـمهم ثـمن مايـشربون وانـا الويـسكي والبـيرة مع الـعرق. لـكني اكل ا
ومـــا نــاكل.وبــعــد ان انـــقــرضــوا لم يــعـــد هــنــاك من نــعـــاقــره الــشــراب وان كــنــا ال
نـشرب..كـدكتـور كاظم الـعلـوي.هادي الـعلوي ..حـسن العـلوي .حـجي كامل احلالق.
. ال غيـر . كان خـالي  حمودي يـنظر الوالده وهم اوالد حجي رشـيد. حسن. وحـس

يحتسون العرق ان قطط الدار تعلمن يشربن عرق  مع اوالدهم.
بــقي مــنــهم حــيــا جـواد الــلــكــوش وهــو لــقب اطــلــقه عــلــيه ابــوه.خــالي حــمـودي اي
ال من ابيه واشقائه.ويتسلق  فياخذ النشال.ولم يـكن يعرف النشالزي لكنه يلـتقط ا

حقه  دون علم السايق من  لوريات محملة بالرقي والبطيخ اذا مرت بشارعنا.
عينه حفـيد عمه حارسا امام الدار.في احلارثـية حاليا. كان شقيـقه طالب عميد.كلية
الـشـرطـة واخـوه االصغـر ضـابط امن أالعـظـميـة.امـا كـاظم فـعامل فـي محـطـة بـانزين
وقع بـاسم العراق كرادة مر وابن عـمه عدنان احلـمداني مسـؤول تسويق الـنفط وا

على مبيعات النفط اخلام..
 } } } }

انـا العـراقي قار تـاريخ العـراق واال والشـعوب اؤيـد استـنادا الى مـنطق الـتاريخ
ان تكـون اور عاصـمة الـعراق بـاسمه الـعلـمي ميـسوبـيتـيمـيا.بالد.مـاب النـهرين. وال
ينتـقص ذلك  من انحداري وتكويني العربي. كما يزيد عروبتي شرفا ان تدعم حقوق
ـصـير وفـقا ونـضـال شقـيقـتـها الـكـرودة. على زنـة فـعولـة ذاتهـا في احلـرية وتـقـرير ا

صالح الشعب الكردي بجمجمته الكردية ولغته الكردية.
ونضـاله الـكردي الـشـاق من اجل تـأكيـد نـاته بـعد ان حـصـر ب قـومـيات لـهـا وجود
دولي وتـاريخي .حـــــــسب القـدم هي الفـارسيـة والعـربيـة والتـركيـة واهمـلت الكـردية

والنـهـا لم تـقم امـبراطـوريـة تـضـطهـد الـشـعـوب وتـلغي قـومـيـتـها بل
واحلــاقـهــا بـهـا فــيـمــا ال اشـعــر بـخـطــر قـومي كــردي يـهـدد
قوميتي العربيــــــة بل قد يكون من حق الكرد ان يشعروا
ــشــروع الــعـــربي ومــد يــده الى ــخــاوف من امــتـــداد ا

تراب.جبالهم الكردية التي خلقها الله . 
بـطابـعهـا الـكردي احلـالى تـنفـيذا لـقـوله تعـالى وخـلقـناكم

شعوبا وقبائل لتعارفوا..

مشـاركة واسـعة من الـباحـث عن
الــعــمل  حــيث عــرضت مــشــاريع
الــــــشـــــبــــــاب من رواد األعــــــمـــــال
واالبـتـكـارات الـتـي تـبـنـتـهـا دائرة
ــــهـــني في الـــعـــمل والــــتـــدريب ا
الــوزارة بــصــورة ابــهـرت جــمــيع
احلــاضــرين  .من جــانــبه اضــاف
الــــشــــبالوي  ان (وزارة الــــعــــمل
تسهم في حتقـيق رؤية الدولة من
جـانب االقـتـصـادي وتـوجـيـهـاتـها
اإلسـتراتـيـجيـة عـلى مسـتوى دعم
االبتـكار والـتمـيز في سـوق العمل
احملـلي  من خالل اطالق بـرنـامج
ـشــاريع الـصــغـيـرة قــروض دعم ا
ـدره للـدخل  كـما تـبـنت الوزارة ا
أسـلوبـاً في الـعـمل وجعـلـته جزءا
اليــــــتـــــــجـــــــزء مـن اهـــــــدافـــــــهــــــا
االستراتيـجية) . موجـها (الشباب
الـــبـــاحــــثـــ عـن الـــعـــمـل من كال
اجلـنــسـ الــراغـبــ بـاحلــصـول
ــــــشــــــاريع عــــــلى قــــــروض دعم ا
ـشاركة في الصـغيرة  بـضرورة ا
الدورات التدريبية التي تعد نقطة
انـطالق في عـالم االبـتـكـار وريـادة
األعــمـال) .وفي اخـتـتـام فـعـالـيـات
ــعــرض  تـوزيـع الـشــهـادات و ا
ـشـاركـ في دروع اإلبـداع عــلى ا

عرض . ا
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وزارة النفط
الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة
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يسر الشركـة العامة للـمعدات الهنـدسية الثقـيلة احدى تشكـيالت وزارة النفط بدعوة
ـؤهلـ وذوي اخلبـرة واالخـتصـاص لتـقد عـطاءاتـهم لنـجهـيز مقـدمي العـطاءات ا
ـناشئ (اوربي صفـيح كاربون سـتيل نوع   (SA-516/SA-516 m Gr.70) ومن  ا
غـربي او امـريـكي  او يــابـاني وبـفـتـرة جتــهـيـز (١٢٠) يـوم من تـاريخ تــوقـيع الـعـقـد
ستندي بالنسبة بالنسبة للشـركات احمللية و(١٢٠)  يوم من تاريخ تفعيل االعتـماد ا

للشركات االجنبية واصل الى ميناء ام قصر.
وجب الوثائق القياسية اخلاصة بـ (وثيقة التجهيز) مع مالحظة ما يأتي: و

ـؤهلـ والـراغـب فـي احلصـول عـلى مـعـلومـات اضـافـية ١- عـلى مقـدمي الـعـطـاء ا
ـناقصـات موبايل (٠٧٨٢٧٨٣٦١٥٠ ) جـميع ايام االتصال بـالقسم الـتجاري/ شـعبة ا
االسبـوع بـاسـتثـنـاء العـطل الـرسمـيـة ومن الـساعـة الـثامـنـة صبـاحـاً وحتى الـسـاعة

الثانية والنصف ظهرا. او مراجعة مقر الشركة.
طلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة. ٢- متطلبات التأهيل الرئيسية ا

ـهتـم بـشراء وثـائق الـعطـاء تقـد طلب حتـريري الى ٣- بامـكان مـقدمي الـعـطاء ا
رئيس جـهة التعاقد للشركة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٥٠٠٫٠٠٠ ) خمسمائة

الف دينار عراقي فقط غير قابلة للرد.
٤- يتم تـسلـيم العـطاءات الى الـعنـوان االتي وزارة النـفط/ الشـركة الـعامـة للـمعدات
وافق الـهنـدسية الـثقـيلة/ مـجمع مـصفى الـدورة لغـــــــــايـة يوم الـغلق (اخلـميـس) ا

 .٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١
ــتـأخــرة سـوف تــرفض وسـيــتم فـتح الــعـطــاءات بـحــضـور مــقـدمي ٥- الـعــطـاءات ا
ثـليـهم الراغبـ باحلـضور في العـنوان االتي (اسـتعالمات/ الـشركة العـطاءات او 
الـعامـة لـلمـعـدات الهـندسـيـة الثـقيـلـة في السـاعـة الثـانيـة عـشر ظـهـرا من يوم الـغلق

وافق ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١. (اخلميس ا

نـاقصـة احلضور لـلمـؤتمر الـذي ينـعقـد في مقر ـشارك بـا ٦- تـدعو الشـركة كـافة ا
الشركـة لالجابـة على االسـتفـسارات في الـســــــاعة (١٠)  صبـاحا من يـوم (اخلميس

.(٢٣ / ١٢ /  ٢٠٢١
٧- يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النشر واالعالن.

ذكورة في العقد). الية (حسب آلية الدفع ا ستحقات ا ٨- يتم صرف ا
ا سـبق في اعاله اذا كـانت الـتواريـخ احملددة في اعاله عـطـلة رسـمـية سـيـكون  -٩

وعد اجلديد لها. اليوم الذي يليه ا
ـقـدم الـعـطـاء تـتالئم مع طـبـيـعة ١٠- بـامـكـان جـهـة الـتـعـاقـد اضـافة بـيـانـات اخـرى 
نظـمة الجراءات الـتعاقدات ـناقصـة بشرط ال تـتعارض مع الـتشريـعات القـانونيـة ا ا

احلكومية في العراق.
ـطلـوبة (الـقسم الـسادس من الـوثائق واصـفات الـفنـية ا ١١- بامـكان االطالع عـلى ا

وقع االلكتروني للوزارة. القياسية من خالل ا
١٢- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

E-mail-Ministry of oil@oil.gov.iq -:البريد االلكتروني لوزارة النفط
w.w.w oil.gov.iq وقع االلكتروني للوزارة ا

E-mail: info@heesco.oil.gov.iq-:البريد االلكتروني للشركة
www.heesco.oil.gov.iq -:وقع االلكتروني للشركة ا

E-mail: info@iip.mot.gov.i1  -:البريد االلكتروني لنقطة جتارة العراق الدولية
www.trade.iq -: وقع االلكتروني لنقطة جتارة العراق الدولية ا
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ــرقـم (١٠٧٦٧) بــتـــــــاريخ االعـالن ا
١٢ / ١٢ / ٢٠٢١ الـــــــــصــــــــــادر من
مــحـافـظــة مـيــسـان / قـسم الــعـقـود
احلـــكــومـــيــة واخلــاص بـ (تـــأهــيل
الشبكة الكـهربائية الحياء الكرامة 
االولى  الـثانية وتأهيل مغذي العز
ــنـــشـــور بــجـــريــدة الـــزمــان (١١) ا
بـالـعـدد ٧١٤٧ في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١
ورد ســـهــوا (اعالن مـــنــاقـــصــة رقم
(٣٨) لــــســــنــــة ٢٠٢١) هــــذا خــــطــــأ
والـــــصــــحـــــيح هـــــو (اعــــادة اعالن
منـاقصـة رقم (٣٨) لسـنة ٢٠٢١) لذا

اقتضى التنويه.

„u d  WF U  W Uz—

ناقصة تعلن رئاسة جامعة كركوك اعالن ثاني الجراء ا
ـرقــمـة (١ / ٢٠٢١) مــشـروع جتــهـيــز ونـصب اجــهـزة ا

مختبرية لكلية طب االسنان (مختبر فانتوم).
ـسجـلـة التي تـمـتلك الـقدرة ـكاتب ا فعـلى الـشركـات وا
عـلى التـجهيـز مراجـعة رئـاسة اجلامـعة لـلحـصول على
ـناقـصـة لـقاء مـبـلغ (١٥٠٫٠٠٠) مـائة كـافـة مـستـنـدات ا
وخـمـسون الف ديـنـار عراقي ال غـيـرهـا غيـر قـابلـة لـلرد
وستفتح العطاءات في شعبة العقود احلكومية الساعة
وافــــــق الـثـانيـة عـشـــــر ظـهـرا من يوم االثــــــــــــنـ ا
٢٧ / ١٢ / ٢٠٢١ او الـيوم الـذي يـليه اذا تـعـذر فتـحـها
في نـفس الـيـوم وتـوضع الـعـطـاءات داخل ظـرف مـغـلق
ـنـاقصـة واسـم وعـنوان ومـخـتـوم ومؤشـر عـلـيه اسـم ا
ـكـتـب في صـنـدوق الـعـطـاءات لـقـاء وصل الـشـركـة او ا
يؤيد االستالم وسـوف يستبـعد كل عطاء غـير مستوفي
ـؤتـمـر لـلــشـروط الـواردة في االعالن وان مــوعـد عـقــد ا
ـنـاقــصـ هـو اخلــاص بـاالجـابــة عن االسـتــفـســارات ا
وافق الـساعـة العـاشـرة من صـــــــبـاح يـوم االثنــــــ ا
٢٠ / ١٢ / ٢٠٢١ في رئـــاســـة اجلــــامـــعـــة  عـــلـــمـــا ان
اجلامعـة غير ملزمة بقبـول اوطأ العطاءات ويتحمل من

ناقصة اجور نشر االعالن. ترسو عليه ا

 w U  Êö «
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بغداد

محافظة ميسان 
مديرية بلديات ميسان 

جلنة البيع وااليجار الثانية 
العدد:٦٨٥

التاريخ: ٧ / ١٢ / ٢٠٢١
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ديوان محافظة مبيان 
مديرية بلدية العمارة 

جلنة البيع وااليجار 

العدد: ٤٥٣٠٢
التاريخ: ٢٤ / ١١/ ٢٠٢١
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ديوان محافظة مبيان 
مديرية بلدية العمارة 

جلنة البيع وااليجار 

العدد: ٤٥٣٠٦
التاريخ: ٢٤ / ١١/ ٢٠٢١
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ـنـام اني أذبــحك فـأنــظـر مـاذا ارى فـي ا
تـرى قال يا أبتِ إفعل ما تؤمر ستجدني

ان شـــــــاءالله من الصابرين))
ولـــوال لــطف الــلـه الــعــلي الـــعــــــــــظــيم
ورحــمـته لـكـان مـشــــــــهـد ذبح ابـراهـيم
ألســـــــــمـاعــيل عـلــيــــــــهـمــا الـسالم من
اكثر فجائع التاريــــــخ اإلنساني إيالماً.
دعــواتــنـا وإبــتـهــاالتــنـا ان يــجــعل الـله
احالم الـعراقـي الـيوم باخلـير مـعموره
وبــالـــســرور مــغـــمــوره وان يــريح هــذه
الــبالد من احـزان الـتــاريخ واجلـغـرافـيـا
ن ال يـخــشـون الـلــيل ومـا ويــجـعــلـنــا 
يــحـــمــله من ضـــيــوف ونــدامى ولــســان

حالنا يقول :-
وليكن ليلنا طويالً طويال
فكثير اللقاء كان قليال

سوف تلهو بنا احلياة وتسخر
فتعال احبك االن اكثر.

ــا أدى ضـــخــمــاً  ســحـــقــهــــــــــــــــمــا 
لـسـقــوط الـتـمـثـال كـله وتـهـشـــــــيـمه ثم
حتـول هـذا احلـجـر الى جـبل مأل االرض

كلها. 
ولم يـستطع تـفسير هـذا احللم اال النبي
دانــيــال أحـد أنــبــيـاء بــني اســرائـــــــيل
الـذي كان ضمن األسرى اليهود في بابل
وقـد تنـبأ في تفـسيـره للمـلك بزوال بابل

ودمارها.
ÍbO «d  …U Q

ــأســاة وهـــكــذا نــرى بــوضـــوح حــجم ا
والــتـراجـيـديـا الــتي تـرافق اغـلب احالم
ورؤى الـرافـديـنـ الـقـدمـاء حتـى النص
الـقـرأني بـيّن ان حـلم الـعـراقي(نـبي الله
ابـراهيم) كان حلماً حزينـاً مفجعاً عندما
ورد عــلـى لــســان ابــراهــيـم اخلــلــيل مــا

نصه:-
(( فـلمـا بلغ معه الـسعي قـال يا بني اني

لـعل أشـهرهـا حـلم أنكـيـدو الذي ورد في
ملحمة گلگامش وفيه يذكر:-

(( رأيـت في احلـــلـم أنـــو وأنـــلــــيل وأيـــا
وشـمش قـد أجتـمعـوا سويـة يتـشاورون
فــقــال آنــو ألنــلــيل ألنــهــمــا قــتال الــثـور
الــسـمـاوي وقــتال خـمـبــابـا فـيــنـبـغي ان
ـوت احدهـما فـأجابه انـليل ان انـكيدو
ـلحـمة هـو الـذي سيـموت)) وتـنـقل لنـا ا
كـيف مـات انكـيـدو واحلزن الـكـبيـر الذي
طــغى عــلى گـلــگــامش وعـلـى كل مـديــنـة

الوركاء وبالد سومر من جراء ذلك.
ـشــهــور لـلــمـلك كــمــا ال نـنــسى احلــلم ا
الــبـابـلي نــبـو خـذنــصـر الـثـاني ( -604
ـيالد)  الــذي رأى في مـنـامه 562 قــبل ا
تـمــثـاالً كـبـيـراً رأسه من الـذهب وصـدره
وذراعـاه من الـفـضة وبـطـنه وفـخذاه من
الـنحاس وساقاه من احلديد ولكن قدماه
من الـفـخـار.وقـد انـقـضّ عـلـيـهـمـا حـجراً

اشـتهر مثالً حلم االمير السومري گوديا
ـــيالد) الـــذي دونه (2124-2144 قـــبل ا
الك الذي ظهر على رقيم طيني واصفاً ا

له في احللم بأنه:-
(( رجل ضـخم بقدر السماء  ضخم بقدر

(( االرض....وأمرني ان أشيد معبداً
pK  rK

ـلك الـبابـلي نـبـونائـيد(-555 كـمـا حلم ا
ـيالد)  حـلــمـاً ذكـره في نص 539 قــبل ا

مسماري  كاآلتي :-
(( في بـــدايــة حــكــمي جــعــلــتــني االلــهه
الـعـظام  ارى حـلمـاً فـكان مـردوخ السـيد
الــعــظـــيم وسن كــوكب الــســمــاء االرض
ـضيء واقـفـان سـويـة فـقـال لي مردوخ ا
أجـــلب آجـــراً بــعـــربــاتـك الــتي جتـــرهــا
اخلــيــول وشـيــد مــعـبــد سن في مــديــنـة
حــرّان)) لـكن تـبــقى هـنــاك احالم حـمـلت
ألصـحابها ولبالد الرافدين احزان كبيره
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زوّرة أثـارت فضـيـحة الـشهـادات ا
التي حـصل علـيها طالّب عـراقيون
من بــعض اجلـامــعـات الــلـبـنــانـيـة
عاصـفة شـديدة من الـنقـد واالتهام
يـة والثـقافـية في األواسط األكـاد
اللـبـنانـيـة والعـراقـية. ويُـلـقي هذا
ـلـف بـظالله الـقــاتـمـة والـكــئـيـبـة ا
عـلى أوضـاع الـبـلـدين الـسـيـاسـية
عـيشيـة والسيّما واالقتـصادية وا
تـفـكّك الـوحـدة اجملـتـمـعـية بـسـبب
نظام احملاصصة والطائفية القائم

. غا على الزبائنية وا
وحـسب مــا تـرشّح مـن مـعــلـومـات
فـهــنـاك ثـالث جـامــعـات لــبــنـانــيـة
ـسـألـة مـنـحت مـتـورّطـة في هــذه ا
شــــهـــــادات ألعــــداد غــــفـــــيــــرة من
الـعـراقـيـ لم يـذهب بـعـضـهم إلى
لـبـنـان أصالً أو زارهـا لـلـسـيـاحة
حــــيث اســــتـــغـلّ بـــعض الــــنـــواب
ـسـؤولـ الـعـراقـي مـواقـعـهم وا
وإمــكـــانـــاتــهـم لــلـــحـــصـــول عــلى
ـاجسـتـير والـدكـتوراه. شـهـادات ا
فثـمـة رغـبات مـحـمـومة لـلـحـصول
يـة بـأي ثمن عـلى شـهادات أكـاد
وقـد علّـقـت وزارة الـتعـلـيم الـعـالي
العراقية شهـادات الطلبة الصادرة
عن اجلـامـعـات الــلـبـنـانـيـة الـثالث
لعـدم التزامـها بالرصـانة العـلمية
وورد في وسائل اإلعالم الـلبنـانية
ـعـنـيـة هي ـؤسـسـات ا إن إحـدى ا
"اجلــامــعــة اإلسالمــيــة" الــتــابــعــة
لـلـمــجـلس الـشـيــعي األعـلى الـتي
سـارعت إلقـالة رئـيـسـتـهـا وتـعـي
رئــيـس جــديــد بـدالً عــنــهــا وفــتح
ـدنـيـة الـلـبـناني مـجلـس اخلدمـة ا
ـسألـة. ويـصل الرقم حتـقـيقـاً في ا
ــــتـــــداول إلى 27 ألف شـــــهــــادة ا

مـزوّرة أو مـبـاعـة. أصـبـحت قـصّـة
الـتزوير مـسألـة شائعـة واعتـيادية
في العـراق بعد االحـتالل وشملت
وزراء ووكالء وزراء ونــواب وعـدد
ـــســتـــشــاريـن وبــعـــضــهم ال من ا
يــحــمل شــهــادة أصالً كــمـا شــمل
ّ ــلــكــيــة و الــتــزويــر شــهــادات ا
االســتـــيالء عــلـى مــنــازل وأراضي
بـعضـهـا لـغـائـبـ وشـمـلت أعداداً
سـيـحـيـ وبـعـضـها كـبـيرةً مـن ا
بـحـجّـة كـون سـاكـنـيـهـا من أعـمـدة
ّ اســتـئــجـار الــنـظــام الـســابق و
بعـضها من الدولـة بأسعـار بخسة
بـاسـتغالل مـراكـز النـفـوذ وأعتـقد
أن أمام مـفوضـية الـنزاهـة عشرات
اآلالف من الـــــدعـــــاوى اخلـــــاصــــة
بــالـتــزويــر لــلــشـهــادات وقــضــايـا
ــــلـــكــــيـــة والــــنـــزاهــــة والـــرِشـــا ا

والسرقات وغيرها.
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إن الــسـمــعـة الــطـيــبـة الــتي كـانت
تـتـمـتّـع بـهـا اجلـامـعـات الـعـراقـيـة
تــصـدّعت بـفـعل عـوامل عـديـدة في
ـــاضي واحلـــاضــر مـن أهــمـــهــا ا
نظام احملاصصة القائم فضالً عن
أن الـعـديـد من اجلـامـعـات األهـلـية
لم تـرتقِ إلـى معـايـيـر احلـدّ األدنى
ـتـعـارف عــلـيـهـا عـلـمـيـاً دون أن ا
نـــنـــكـــر عـــلى بـــعض اجلـــامـــعــات
العراقية مـا قدّمته وما ساهمت به
من رفد اجملـتمع بـكفـاءات وطاقات

علمية محترمة في فترات سابقة.
تـأسـست جـامـعـة بغـداد فـي الـعام
1957 بـــعــد أن جـــمـــعت كـــلـــيــات
عـديـدة مـن أهـمـهـا كــلـيـة احلـقـوق
الـتي أُنـشـئت الـعـام 1908 وكـلـيّـة
الطب الـعام 1927  وشهـد العراق

نـهــضـة عـلـمـيـة كــبـيـرة في الـعـهـد
ـــلــكـي وعــلـى الــرغم مـن تــوسع ا
نــــطــــاق الـــتــــعـــلــــيم فـي الـــعــــهـــد
اجلـمـهوري وارتـفـاع نسـبـة تعـليم
اإلنـــاث ثالث أضـــعـــاف وشــمـــوله
الـــريـف بـــعـــد ثـــورة 14 تـــمـــوز /
يولـيو 1958 إالّ أن ضعـفـاً أصاب
مسـتوى الـتعـليم ابـتداءً من "قرار
الــــزحف" الــــذي أصــــدرته قــــيـــادة
الـثــورة بـاعــتـبــار جـمـيـع الـطــلـبـة
نـــاجــحـــ حــتى وإن رســـبــوا في
صـــفـــوفـــهم ثمّ الـــتـــدخالت الـــتي
ـثليّ شـهـدتهـا اجلـامـعات بـاسم 
احتاد الـطلـبة خـصوصـاً في فترة
احــــتــــدام الــــصــــراع الــــقــــومي –

الشيوعي.
وزاد األمـر تشـويهـاً بعـد انقالب 8
ّ شـبــاط / فــبــرايـر 1963 حـيث 
سرقة أسئلة (امـتحان البكالوريا)
وازداد األمــر فــضـــاضــة بــحـــمــلــة
االعـتـقاالت الـكـبرى الـتي شـهدتـها
ـدارس وســحب يـد اجلـامــعـات وا
وفــــصل الــــعـــديــــد من األســــاتـــذة
ـؤهـلـ ـدرســ ا اجلـامـعــيـ وا

والكفؤين ألسباب سياسية. 
ـضـطرد وعـلـى الـرغم من الـتـقـدم ا
لحوظ الذي حصل في مستوى وا
الـتعلـيم بالعـراق في السـبعيـنيات
ومــســاعي الــقـــضــاء عــلى األمــيــة
وارتــفـاع رصـيــد الـبــحث الـعــلـمي
وازديـاد الـبعـثـات إلى اخلـارج إلّا
أن االشـــتـــراطـــات الـــســـيـــاســـيـــة
أصــبــحت جــزءًا من واقع احلــيــاة
اجلــامــعـيــة خــصـوصــاً في فــتـرة
احلـرب الـعـراقـية  –اإليـرانـيـة وما
بــعــدهــا واحلــصــار االقــتــصــادي
اجلــائـــر فــجـــرى الــتـــهــاون أمــام

عايير العـلمية في القبول فضالً ا
ـطلـوبة لـلنـجاح ـواصفـات ا عن ا
وقـبل ذلك حـمْـلـة "الـتـبـعـيث" الـتي
شهـدتهـا اجلامـعات بـإخراج ونقل
عــــشــــرات بل مــــئـــات األســــاتـــذة
ــؤهــلــ وحــصــرهـا الـكــفــؤين وا
ـوال له بـتيّـار حزبي واحـد و با
ـتـبقـية بل إن وإغالق الـهوامش ا
كلّيات بـعينها أصـبحت حكراً على
من هــو مــوالٍ واقــتـصــر الــقــبـول

عــلى اسـتـمـارات خـاصـة حـيث 
تــشــجـــيع الــعــديـــد من مــســؤولي
الـدولة عـلى االلـتحـاق بـاجلامـعات

عايير العلمية. دون الشروط وا
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أما بعـد االحتالل العام 2003 فقد
 تــــســــريـح مــــئــــات األســــاتــــذة
اجلـــامـــعـــيـــ وإحـــالــــتـــهم عـــلى
الــــتـــــقــــاعـــــد وحتـــــوّلت صــــروح
اجلـامـعات أحـيـاناً  إلى مـنـابر في
ــنــاســبــات الــديــنــيــة ولم تُــراعَ ا
ـيــة في تـأسـيس الـشـروط األكــاد
عشـرات اجلامعـات األهلـية ولذلك
انــخــفض مــســتـوى الــتــعـلــيم إلى
حــــدود كـــبــــيـــرة واألمـــر يــــشـــمل
األســـاتــــذة والـــطــــلـــبـــة واإلدارات
والفضاء اجلامعي خصوصاً وقد
عــاش الـعــراق فـتــرة اسـتــثـنــائـيـة
ــــغـــامــــرات واحلـــروب بــــســــبب ا
واحلـصــار واالحـتالل وانــتـشـرت
مـــظـــاهـــر الـــشـــعـــوذة والـــســـحــر
واخلـرافـة بـاسم الـدين وزاد األمر
سـوءًا الــشـحن الــطـائــفي واإلثـني
الـذي تــكـرّس مــنـذ مـجــلس احلـكم
اإلنــتــقـالـي وأصـبـح عـرفــاً ســائـداً
مـــدعـــومــاً بـــنص دســـتــوري حتت

كوّنات". عنوان "ا
إن أخطر ما يواجه أي مجتمع هو
الــتالعب بــشـيـئــ هـمــا الـتــعـلـيم
ــعــايــيـر والــقـضــاء فــلم تــتــأثّـر ا
الـعلـمـية جلـامعـة السـوربون وهي
تــنــاقش أطـــروحــات طـــلــبــة حتت
األرض في فترة االحـتالل النازي 
ولــعـلّــنــا نـســتــعـيــد قــوالً شـهــيـراً
ــاني تــشـــرشل بــعـــد الــقـــصف األ
الـنـازي ح ردّد إذا كـان الـقـضاء
بـخيـر فـبريـطـانـيا بـخـير وقـضـية
مـثل قـضيـة تزويـر الـشهـادات هذه
ال بـدّ لــلـقـضــاء الـعــراقي أن يـقـول
كـلمـته فيـها إضـافة إلى مـفوضـية

النزاهة بعد تتجيرها. 

ال يـتـفق كثـيرون مع فـرويد في تـفسـيره
لألحـالم عـلـى انـهــا وســــــــــيــلـة تــلــجـأ
الــيــهــا الــنــفس الــبــشــريــة ألشـــــــــبـاع
كبـــــــوتة وذلك ألن رغباتها ودوافعها ا
بـعـض األحالم غـامـضـة وغـيـر مـنـطـقـيه
وبــعــضــهــا يــحــمل إشـــــــــارات ورمـوز
لـيس لـنـا إزائهـا اال الـتلـقي بـاحـث عن
تـفسـيراتهـا هنـا وهناك  وهـو موضوع

ة شـغل فـكر أبـناء احلـضـارات القـــــــد
وأولــهــا احلــضــارة الــرافــديــنــيـة الــتي
ــدونــات مـــهــمــة عن األحالم أمـــدتــنــا 
ـكتـوبة والـرؤى عـبر األلـواح الـطيـنيـة ا
ــســمـــاري. لــقــد زارت األحالم بـــاخلط ا
والـرؤى مخيلة العراقـي القدماء ملوكاً
ورعـية وخُلِّدَت بعـضها كتابيـاً ألهميتها
ـا اثـارته من احداث الحـقه. فـقد وكـذلك 

 Ê«bI
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الوكالة ١٧٩ احلرية الرابعة 

الشركـة العامة لتصنيع احلبوب
فمـن يعـثر عـلـيهـا تسـلـيمـها الى

جهة االصدار.
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WO Ëœ W uD  w  Î«d U  nMB  ‚«dF « n uـنافسـة  والن غير  جنـاح اجلمعة في ا
قـد تـتـازم االمور امـام الـضـيـوف الذين
يـريدون القيام  بـالعمل الذي يؤمن لهم
الــفــوز الــثـــاني  تــوالــيــا والــدفــاع عن
ــوقع الـسـابع فـي طـلـعـة التــخـلـو من ا

الصعوبات.
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ـيـنــاء ان  يـوقف  مـسـلـسل ويـنــتـظـر ا
ــــتـــزايـــدة الـــنـــتــــائج الــــســـلـــبــــيـــة  ا
واسـتـمرارهـا  مع ازمـة الثـقـة  العـالـية
ــدربـ وبــوجـود خــبـرة رغم  تــغـيــر ا
هـاتف شمران والتخـطيط لضرب كومة
عــصـــافـــيــر  بـــحــجـــر واحــد الســـقــاط
الـــنـــوارس  وكــســـر عـــقـــدة الـــنــتـــائج
رحلة االولى  وعبور واخـتزال  مهمة ا
 حـالـةالـتدهـور والـعودة لـلـواجـهة  من
بـــوابـــة الـــزوراء  وفـــرصـــة الـــظـــهـــور
احلقيقي  ولو من بعيد وتوجيه رسالة
تـفاؤل جلـمهوره الـذي سيـحضر بـاكبر
ـــســانــدة الــفـــريق و الســتــغالل عــدد  
حـــالـــة  الــزوراء بـــعـــد ســـفـــرة  زاخــو
ـاضي  قبـل ان يحل الـطـويـلـة  االحـد ا
ــيــنــاء في خــروج  قـلق ضــيــفـا عــلى ا
وخــشــيــة مـــواجــهــة حتــديــات مــلــعب
الـبصرة وذكريات صـعوبات مواجهات
دينة  والتاثر في نتائجها  وهو فرق ا

واحلاصلة من جولة الخرى .
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وجتــري غــد اجلــمــعــة ست مــبــاريــات
ويـامل الـنـفط ايـقـاف انـحـدار الـنـتائج
والـبـحث عن الـتـغـيـر كـمـا يامـل  باسم
تـكامل قـاسم  ان يـقدم الـفـريق االداء ا
ودعــمه   بــتـحــقــيق الــتـفــوق الــغـائب
ــاضـيـة  والــعـمل عـلى خالل  االدوار ا
مـعاجلـةعـجز  الـرصيـد بعـد خسـارت
ـوقع الـثـاني عـشـر في وتـعـادلـ في ا
وقت يبحث زاخو االفضل من اصحاب
االرض عـن تــــعــــويض  ســــقـــــوطه في
مـلـعبـه  امام الـزوراء والـسعي لـتـقد
ـسـتـوى ومـحـاولـة اسـتـعـادة مـوقـعه ا
واالهـم عــــــكس نــــــفــــــسـه في اجــــــواء

العاصمة .
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ويـــريــد ســـامــراء  مـــتــذيـل الــتـــرتــيب
مــداواة  جــراحـه بــعــد خــســارة تــسع
مـباريـات وفشل في ايـقافـها مع عودته
عاناة ـلعبه  عنـدما يضيف صـاحب ا
الـــديـــوانـــيـــة مـــا قــبـل االخـــيـــر  امــام
وسم شاركة  اخملتلفة عن ا حتـديات ا
ـــاضـي  وسط مـــخـــاوف جـــمـــهـــوره ا
الـكـبـيــر من اسـتـمـرار  تـعـثـر الـنـتـائج
امــام  نـزول  اربــعــة فـرق  لــكن الــفـوز

سيكون مهما  الي منهما.
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ــتـــصــدر الــشــرطــة وتــخـــرج مــفــارز ا
لــلـســلـيــمــانـيــة  في مــهـمــة مــحـفــوفـة
بـاخملاطر عندما يـحل ضيفا ثقيال على
ــهــمــة نــوروز والــرغــبــة في  جتــاوز ا
ـوقف عن طـريق اداء مـجمـوعة ودعم ا
العـبـ استـمـرت تـقدم الـنـتائج  وسط
اهــتـمـام االنــصـار في مـوسم مــخـتـلف
ـا  يـتـحقق  والـتـغـريد والـكل سـعـيد 
خــارج الــســرب.مع مــخــاوف الــتــعــثـر
خـارج الـعاصـمـة لـلحـفـاظ على الـتـقدم
فــيـمــا يـربــد اصـحـاب االرض حتــقـيق
نــتــيــجـــة االســبــوع  وتــوديع الــســنــة
احلــالــيـة  بــهــا مــعـولــ عــلى جــهـود
ـدعـومة بـجـمـهـور سـيـحـضر الـفـرقـة ا
ـثل ـســانــدة  بــتـوقــيــتـات مــبــكــرة  
دجج نـافس الشـرطة  ا ـدينـة والن ا ا
نتـخب الوطني  والن التغلب بـنجوم ا
 عـلى الضـيوف له طـعم خاص  لـلوافد
الـــذي تـــاثـــر بـــنـــتـــائج  اخـــر  االدوار
والـتفـكيـر منـصب لتـدارك السـقوط في

شكلة. منطقة الهبوط وهنا ا
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ويــريــد نـفط مــيــســان االنـدفــاع بــقـوة
والـتـركـيز مـنـذ الـبـداية  عـنـد مـواجـهة
الـنــجف  القـنـاع جـمــهـوره بـانه مـازال

ـوقـع  وتـصــاعـد االخــيـرة وحتــســ ا
قـدرات الـفــرقـة الـتي غـيـرت من مـجـرى
االمـور   في فـتـرة قـصـيـرة  بـاالعـتـمـاد
عـلى اداء الالعب   وتنـظيم اللعب  ما
يـجـعـل مـنه مـرشـحـاإلحـبـاط  حتـركـات
الــــكـــرخ الــــذي  تــــنــــفس الــــصــــعـــداء
بــاخلــروج مـن دائــرة  اخلــطــر  ويــامل
حـسن احمـد ان يخـضع    االمور حتت
تـــصـــرفــهـم  واحلـــصــول عـــلى  كـــامل
وقع الـنقاط  لالبـتعاد بعـد اكثر من   ا
احلـالي  وألن اية عـثرة سـتقـلب االمور

عليهم.
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ويــامل كل من الــكـهــربــاء حـادي عــشـر
والـــصــنـــاعـــة  الــعـــاشـــر مــحـــو  اثــار
اضي  وتـراجعـهما سـقوطـهما الـدور ا
مـوقــعـا لـلـعـودة لــلـتـوازن  في  مـبـاراة
مــــــــــتــــو قع ان تــــكـــون مــــتـــكــــافـــئـــة
لــتــــــــقـارب مــسـتـواهــمـا وسـيــكـونـان
حتت اخـتبار مختـلف من اجل النتيجة
و حتـقـيق رغــــــــــبة الـفـوز الي منـهـما
ــشـــاركــة الــتي وحتــســـــــــــــ واقع ا
اخـذت تـزداد صـعـوبـة   والبد من  دعم
االمــــور في ظل تــــغــــيـــرات  وتــــقـــارب
ــتـســارعـة وتــداخل مـواقـع الـتــرتـيب ا

العب فـارغةكمـا يحـصل اليوم تـقام  
بـعد  معاقبة اربيل اللعب خمس مرات

من دون جمهور.
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وسـيـدفع جـثـيـر بـكـامل عـنـاصـره امام
ضـيـفه الـقـاسم   امال  بتـحـقـيق الـفوز
الــثـانـي تـوالــيــا كـمــا يــامل ان يــحـقق
احلـــــافـــــز االول  خلـــــوض الـــــلـــــقـــــاء
بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـى االمـــور   في ظل
ـستوى  وانتـظام الصفـوف الطالبية ا
ـوقع اخلامس   23وانـعـكاسـهـا على ا
ـــواسم ـــشــــاركـــة االفـــضل في ا دعم ا
االخـيرة امـام طـموحـات اللـعب وكسب
النقاط  التي يكون جرى احلديث عنها
مع الـالعب  حلسم مهمة اليوم  حتت
اي مــســـوغ كــان عــلـى اجلــانب االخــر
ــقـدور  الــضــيـوف مــواجـهــة االمـور
بـثـقـة عـالـية بـعـد ثالثـة ادوار مـقـبـولة
بــفـوز   وتـعــادلـ  ومــحـاولــةحتـقـيق
ـــطــلـــوب فـي ظل تـــصــاعـــد احلـــالــة ا
ـــعـــنــويـــة  كـــمـــا  تـــدفع مـــو اجـــهــة ا
الـطالب الــلـعب  بـطـمـوحـات  الـنـجـاح

حتت انظار عشاقهم.
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ــنـتــشي  بــنـتــائـجه ويــدخل االمـانــة ا
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تـنطلق اليوم اخلمـيس منافسات الدور
ـمتـاز بـكرة الـثـالث  عـشر من الـدوري ا
الــقــدم بــاقــامــة اربع  مــبــاريــات  وغــد
اجلــمـعـة  ست  اخـرى.ويــسـعى  اربـيل
17 لتحقيق انتفاضة  في ملعبه

ـنــطـقــة احلـمــراء  عـلى لــلـخــروج من ا
حـساب القوة اجلوية   الرابع 25وسط
هـمة الصـعبة الـتي  سيعول حتـديات ا
فـيها عـلى  اداء التشـكيل  في تقد كل
طلوبة اجلـهود والبحث عن الـنتيجـة ا
بـاحلـصـول عـلى كـامل الـنـقـاط الـتي قد
التــســعف االمــور الـتي تــتــوقف أيــضـا
عـلـى نـتـائج الـفــرق الـقـريـبــة مـنه  لـكن
االهم  اسـتعادة  نغمة الفوز  بعد ثالث
 خـسـارات  اخـرها  الـعـودة من الوسط
قــبل ان يـصـطــدم  الـيـوم بــقـوة  اخـرى
لـعب  بـحذر شـديد مـتـكامـلة سـتـدخل ا
ـهمة وبـشعـار البديل عن الفـوز  هدف ا
الـتي يكون شنيـشل خطط لها  والطلب
من الالعـب  التركيز واخذ االمور على
مــحـمل اجلــدفي ســعي لـلــتـقــدم لالمـام
واحلــد من مالحـقـة الــطالب  واكـثـر مـا
تشكل  مباريات  الذهاب حتديا حقيقيا
و مـخـتـلفـة امـام اجلـمـاهيـريـة حـتى لو
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حمل نـائب رئيس االحتاد الـعراقي بكرة الـقدم يونس مـحمود وسـائل االعالم العراقـية مسـؤولية تراجع
ـنـتـخب الـوطني ئـة من مـشـكالت ا نـتـخب الـوطـني.وقـال محـمـود في تـصـريح صـحفي إن 80 بـا أداء ا
سـبـبـها االعالم الـعـراقي وانـتـقاده الالذع لـالعبـ والـكـادر التـدريـبي.واوضح ان بـعض الالعـبـ أدعوا
نتخب الوطني في كأس العرب وكذلك تخوفاً من االخفاق الذي قد يؤجج الشارع ثلوا ا اإلصابة كي ال 

نتخب الوطني تراجع كثيراً كونه لم يحقق الفوز في 10 مباريات متتالية. ضدهم.يذكر ان مستوى ا
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بغداد- الزمان
اعــلن االحتــاد الــعــراقي لــلــغـولف ان
العـب مـنــتــخب الـعــراق عــامـر راضي
صُـــنـف ضـــمن الـــعـــشـــرة االوائل في
بـطولـة السـعودية الـدوليـة.وقال ام
في ســـر االحتـــاد وصـــفـي الـــكـــنـــاني
تـــصــريح صـــحــفي ان الـالعب عــامــر

راضـي جاء عـاشـراً من ب 85 العـبـاً
مـثلـوا دوالً عربـية واسـيويـة واوربية
لــلــهــواة واحملــتــرفــ في الــبــطــولــة
الــدولــيــة الــتي اخــتــتــمت الــيــوم في
مـدينة الرياض الـسعودية.واشار الى
ـركز الـعاشر ان الـعراق حـصل على ا
بـعد منافسات طويلة جرت ب الفرق

شاركة في البطولة.واضاف الكناني ا
ان االمــيــر الــســعــودي خــالــد ســعـود
ـنتـخب العراقي الـفيـصل كرّم العب ا
ـتقـدمة عـامـر راضي وذلك لنـتـيجـته ا
ــنـافـسـات الــتي اقـامـهـا االحتـاد في ا
السعودي للغولف للمدة من  8ولغاية
 14مـن الــــشــــهــــر اجلــــاري.وبــــ ان
الـبـطولـة الدولـية لـلـغولف الـتي جرت
فـي الـســعــوديــة تــعــد من بــ "اقـوى
يـة" بـحسب تـصـنيف الـبـطوالت الـعـا
االحتــاد الــدولي الـتي تــقــام سـنــويـاً
ـشــاركـة واسـعـة.وتـابع ان مـشـاركـة
الـــعـــراق جـــاءت هـي لالحـــتـــكـــاك مع
ابـــطــال الــعــالم واالســـتــعــداد االمــثل
ـقبلة في البطـولة العربية لـلمشاركة ا
الـتي سـتقـام في مـصر لـلـمدة من -16
23 مـن الشهر اجلاري. وختم الكناني
بـالـقول ان االحتـاد العـراقي سيـشارك
بــاجـتــمـاعـات اجلــمـعــيـة الــعـمــومـيـة
لـالحتاد الـعـربي وانـتـخـابـات االحتاد
الـعـربي عـلى هـامـش الـبطـولـة وذلك
ــكـتب الـتــنـفـيــذي اجلـديـد الخــتـيـار ا

لالحتاد.

وأشاد حـسن بدور اللـجان العـاملة
في إجنـاح البـطــــــــولة وإخـراجـها
بــأجــمل صــورة الســيــمــا الــلــجــان
الفنـية والتـحــــــــكيمـية واالعالمية
وكـــــذلـك مالكـــــات الـــــلــــــــــــجـــــنــــة
بـــــــية في التشريفات وتأم األو
ســيــارات نــقل الــوفــود والالعــبــ

واحلكام.
والقت الــبــطــولــة إشــادات عــربــيــة
واســعـة من جـمـيع الـدول الـعـربـيـة
شـاركة وعـددها ثـمانـية الـشقـيقـة ا
منتخبات مثلت دول سوريا ولبنان
ـتحدة واليـمن واالمارات العـربية ا

والــــكــــويت وفــــلــــســــطـــ واألردن
ـنـتــخب الـعـراق الـبـلـد بـاالضـافـة 

نظم للبطولة. ا
جتــــــــدر االشـــــــــارة الى ان حـــــــــفل
ـاً جلـمـيع الـتـــــــتـويج شـهـد تـكـر
ـــســـــــــــاهـــمـــ بـــتــــــــــــنـــظـــيم ا
البـطــــــولـة فضالً عـن تقـد هدايا
ـــبــارزة تـــذكــاريـــة ألســـرة إحتــاد ا
ــبـيـة الـذين ومالكـات الـلــجـنـة األو
سـاهـمـوا بـاجنـاح وجـمـيع الـزمالء
الــصــحـــفــيــ واالعالمــيــ الــذين
قـامـوا بـتـغــطـيـة احلـدث الـريـاضي

العربي.
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في اغــلب مـالعب الــعــالم حتــصل اخــتــراقــات لــرجـال
احلـمايـة من مشـجع يـحاول ان يـلتـقط صورة مع العب
ــشـجع وفي ـوضــوع ويـخـرج ا مــعـ فـتــتم مـعــاجلـة ا
مالعب اخـرى يـحــصل الـشـغب واالعــتـداء عـلى العـبي
الــفـريـق الـضــيف مــثــمـا حــدث في عــدد من مــبــاريـات
الدوري الـفرنـسي وهنـاك هتـافات عـنصـرية تـصدر من
اجلــمـهـور االبـيـض ضـد الالعـبـ الــسـمـر في دوريـات
ايطـالـيا واسـبانـيا وامـاكن اخـرى ومنـها يـوم رمى احد
شـجعـ االسبـان موزة فـالتـقطـها داني الـفيش العب ا
بـرشــلــونــة واكــلــهــا امـام اجلــمــاهــيــر وهــذه احلـوادث
مسـتمـرة وسـتسـتمـر الى اجل غيـر مسـمى مادم هـناك
تـنوع واختالف في االخالق والتربية والسلوك برغم ان
النـظـرة السـائـدة عن اجملتـمـعات االوربـيـة بأنـهـا مثـقـفة
وواعيـة بحجة انهـا تعيش في بيئـات صحية ولكن واقع

احلال يقول عكس ذلك
في دوريـنا احمللي اليختلف االمر من بعيد او قريب الن
هنـاك تنوعا في الثقافات والسـلوك والتصرف والبيئات
اال ان االمـر الذي يـسـتـطـيع احلد مـن هذه الـتـصـرفات
ـكن تسميـتها طـائشة وغيـر مسؤولة هـو القانون التي 
واسـتــثـمــاره بـالــشـكل الــصـحــيح كــأن يـتــخـذ االحتـاد
العـراقي لكرة الـقدم عقـوبات صارمـة جدا ويخصم من
الفـريق مجموعـة من النقاط في حـال حصلت اعتداءات
وتـصرفـات خـارجـة عن الـقـانـون واعـمـال شغـب فضال
عن حـرمان الفريق من اللعب في ارضه لعشر مباريات
او اكـثر في حـال تـكـرار مثل هـذه احلـوادث ومـاحصل
في مـباراة اربيل والشرطة يندرج ضمن هذه االساءات
في وقـت كـــان يــــجب بـه من ادارة نــــادي اربـــيـل عـــمل
حسـاباتـها واخذ كل الـتدابـير الالزمة لـوقف هذا الـنفر
احملــسـوب عـلى جـمــاهـيـر الـفـريـق واال فـأن االتـهـامـات
سـتـبـقى تالحق ادارة نـادي اربـيل وهي تـقف مـتـفـرجـة
على مـايحـصل في ملعب فـرانسو حـريري ويتـكرر مرة
لعب اثـر اخرى السـؤال هل ان ضعف احلمـاية في ا
ذكـور يشجع اجلمـاهير على هذا الـتصرف العدواني ا
ضــد ضــيــوفـهم ? ام ان االدارة تــشــجــعــهم عــلى هـذه
ـكـن الـتـسـلـيـم به ونـحن نـعـرف االســاءات وهـو امـر ال
ـثل هكـذا سـلـوك ينـعـكس علـيـها ادارة اربيل التـقـبل 
واذا كـان االمر كذلك فلماذا تتهاون في تركه ولم تصع
ـطـلـوبـة وتـتـخـلص من مـوضـوع اصـبح له الـعالجـات ا
يشـكل خطرا على مشاركـة فريقها في الدوري احمللي?
ـفـروض انـها ـا يـحـصل وا هل تـعلـم حكـومـة االقـلـيم 
تــعــلم ولــو من خـالل نـقـل االحـداث لــهــا عن طــريق اي

مسؤول رياضي هناك?
نقـترح على احتـاد كرة القـدم العراقي ان يـضيف فقرة
او مـادة جديـدة في جلـنـة االنـضـباط مـفـادهـا يـهبط اي
فـريق الى الدرجة االدنـى في حال حدوث اعـمال شغب
مــتـعـمـدة ضـد الـفـريق الــضـيف ونـنـهي هـذا اجلـدل بل
نــــــســــــتــــــأصل هــــــذه األفــــــعــــــال
والـــتــصــرفـــات الــتي تـــســهم
بــشــكل مــبــاشــر بــايــصـال
رســـائل الى الـــفــيـــفــا بــأن
العب الـعـراقـيـة التـصلح ا
القامة اية بطولة مستقبال.
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أُختتمت  بطولة كأس العراق لدول
بـارزة والتي أقـيمت غرب آسـيا بـا
بــالــتــزامن مع بــطــولــة الـعــرب في
مــديـنـة الـســلـيـمــانـيـة بــكـردسـتـان

العراق. 
وقــــال رئــــيس االحتــــاد الـــعــــراقي
لـلـمـبـارزة زيـاد حـسـن ان الـبـطـولة
ـنـتـخـبـات الــتي أجـريت ألول مـرة 
تـقدم شـهدت منـافسات عـالية ا
لم تــكن ضـمن دائـرة الـتـوقـعـات اذ
ــنـتــخـبــات عـلى حــرصت جـمــيع ا
اخلـروج بـنــتـائج مـرضــيـة تُـسـجّل

إنــتـصــاراتــهـا في أول نــســخـة من
ـــبــارزة بـــطـــولـــة غــرب آســـيـــا بـــا

. تقدم نتخبات ا
وفي خـتـام الـبـطولـة حـقق مـنـتخب
العراق الوسام الذهبي في منافسة
الـفرقي اخملـتلط ثـالثة مـبارزين من
كل منـتخب يبـارزون منافـسيهم كل
واحـــد بــسالح مـــعــ الـــشــيش و

بارزة. السيف العربي و سيف ا
ونـــال مــنــتــخب الـــكــويت الــوســام
الفضي في منافسة الفرقي اخملتلط
فيـما حـقق منتـخب سوريـا الوسام

النحاسي فيها. 
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الــقـــصــة عـــنــدمــا تـــلــقى ســـيــمــاو
بيـشوتو رئـيس بلديـة مدينـة بوربا
الــصــغــيــرة في واليــة أمــازونــاس
انـــتـــقـــادات طـــاولت إدارتـه ألكـــبــر
مجمع سياحي في البالد من جانب
ستشار البلدي السابق إرينيو دا ا
ســيـلـفــا.وعـنـدمــا تـوعـد دا ســيـلـفـا
رئــيس الــبـــلــديــة بــأنـه "ســيــحــطم
وجـهـه" فـمـا كـان من األخـيـر إال أن
قـبل الـتـحـدي بـحـرفـيتـه ودعاه إلى
مبارزة بـالفنون الـقتاليـة اخملتلطة
وهي رياضة تتـمتع بشعبـية كبيرة

في البرازيل.
بـارزة بحـسب قواعـد هذا وجـرت ا
الفن القتالي داخل حـلبة مخصصة
لــهـذه الـريـاضـة مع حـكم وجـمـهـور
احتشـد في القاعة مـساء األحد.وقد
حــقــقت مــقــاطع مــصــورة عـن هـذه
ـواجـهـة الـغريـبـة انـتشـارا كـبـيرا ا

عـبـر الـشـبكـات االجـتـمـاعـية وسط
دهــشـة لــدى الــبــرازيـلــيــ إزاء مـا
ــــكـن أن تــــؤدي إلــــيه اخلالفــــات

السياسية في البالد.
ولــدى وصــوله عــلى احلــلــبــة بـدأ
رئـيس الـبـلديـة بـاسـتفـزاز خـصمه
ـــرراً اصــــبـــعه حتت رقــــبـــته في
محاكاة حلركـة تعني الذبح.وتبادل
الرجالن بـصدريـن عاريـ اللـكمات
والــضــربــات قــبل اإلعالن عـن فـوز
رئـيس البـلـدية بـالـنقـاط عقب ثالث
جوالت.وبـعدمـا بدا عـليـهمـا التعب
عـركـة تعـانق الرجالن في نـهايـة ا
فـي حـــركــــة أخــــيـــرة تــــنمّ عن روح

رياضية.
وأكـدت مـســاعـدة لـرئـيس الــبـلـديـة
فيديو نُشر الحـقا أن رئيس البلدية
ودا سـيلـفـا "صديـقـان" مشـيرة إلى
ـسـتـشـار الـبـلـدي أن اسـتـفـزازات ا

{ ريـــو دي جـــانـــيـــرو (أ ف ب) -
رفع رئـيس بـلـديـة مـديـنـة صـغـيـرة
ـــواجـــهــة في شـــمـــال الـــبــرازيـل ا
الـسـياسـيـة إلى حـدهـا األقصى مع

وافـقة عـلى خوض مـواجهـة على ا
حلـبة مـصارعـة مع أحد مـعارضيه
فـي مــبــارزة تـــبــيّن أنــهـــا بــحــسب
البلدية مجـرد حملة إعالنية.وبدأت

الـــســـابـق كـــانت مـــجـــرد "حـــمـــلـــة
تسويقية".

وذكـرت وســائل إعالم بـرازيـلـيـة أن
رئـيـس الـبـلـديـة قـال إنه وافق عـلى
ـواجـهـة للـتـرويـج لـلـريـاضة هـذه ا

في مدينته. 
تفرج وأكد سيماو بيـشوتو أن ا
طُـلب مـنـهم إحـضار هـبـات غـذائـية
لـــلــدخــول إلـى الــقــاعـــة. وبــحــسب
رئــاسـة الــبـلـديــة جُـمــعت خــمـسـة
أطــنـــان من األغــذيـــة .لـــكن هــيـــئــة
ــــراقـــبـــة الــــصـــحـــيــــة في واليـــة ا
أمــــازونــــاس طــــالـــبـت الـــبــــلــــديـــة
بـإيـضـاحـات عن سـمـاحـهـا بـإقـامة
هــذا احلـدث فـي قـاعــة مــغــلــقـة مع
مــتــفــرجــ من دون كــمــامـات.لــكن
الـــبــلـــديــة تـــؤكــد أنـــهــا احـــتــرمت
الــتــدابــيــر الـوقــائــيــة من فــيـروس

كورونا.
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الفنزولي جـوسس البرت على أمل
الـتــعـاقـد مـعه بـشـكل رسـمي خالل
. وقـال يعقوب في قبل اليومـ ا
تصـريح صحـفي إن الفـريق يجري
وحـــداته الـــتـــدريـــبـــيــة بـــسـالســة
وانـسـابــيـة عـالــيـة بـواقع 5 الى 6
وهـنـاك وحـدات وحـدات تـدريـبـيـة 
تــدريــبـيــة صــبــاحــيــة ومــســائــيـة
وجـمــيع الالعـبــ مـســتـعـدين وال
توجـد أي إصابـات  مشـيراً الى أن
التـمارين جترى عـلى قاعـة الشعب
ـغلـقة اسـتـعداداً لـلتـجمع الـثاني ا
ـــــدرب وضـع في اعــــــتـــــبـــــاره وا
تـصحـيح األخـطـاء التي وقع فـيـها
خالل الـتجـمع األول الـذي أقيم في
وأعـد خـطة جـديـدة للـفريق بـغداد 

في التجمع الثاني.

وأضاف يعقوب أن التجمع الثاني
ــقــرر إقــامــته في أربــيل كــان من ا
لكن بـسبب األحـداث األخيـرة التي
حــدثت فـي أربـيـل لــذا قـررت إدارة
النـادي تـعـليـق نشـطـاتـها جـمـيـعاً
داخل اإلقـليـم جمـيـعاً وإلى اآلن لم
نـعلم مـا هو الـقرار الـذي سيـتخذه
االحتــاد كــون لــديه اجــتــمــاع يـوم
األحــد وسـيــقــرر الــبـديـل أو يـضع

وضوع . حلوالً لهذا ا
وتـابع يـعقـوب أن فـريق النـاشـئ
ـصـاحب للـمـتـقـدم هـو الـفـريق ا
وخـسرنا واحدة ولعـبنا مـبارات 
وتــغــلــبــنـا عــلى 0-3 مع اجلــيش 
الصناعة 2-3 ولدينا خطة لتطوير
هـذه الفـريق ليـكون رافـداً أساسـياً

. تقدم وحقيقياً لفريق ا
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كشف مـشرف فريق الـشرطة لـلكرة
الـــطـــائـــرة عـــلي يـــعـــقـــوب عن أن

نتخب الفريق قد تعاقد مع العب ا
الـوطـني مصـطـفى غـني وبانـتـظار
اكـمال الـفـحوصـات الـطبـية لالعب

بارزة في السليمانية W∫ تكر الفائزين ببطولة ا uD

ــمــتـــاز.وقــال االتــروشي فـي تــصــريح الـــدوري ا
صــحـفي إن تـولي تـدريب فــريق بـهـذا األسم تـعـد
مـسـؤوليـة كـبيـرة ال تـخلـو من الـصعـوبـة السيـما
ــاضي  ـــوسم ا ــركـــز الــثـــالث في ا أنـه أحــرز ا
ـــوسم احلـــالي أكــثـــر تــنـــافــســـيــة مـــبــيـــنــاً أن ا
ومــســتــويـات الــفــرق والالعــبــ مـتــقــاربــة جـداً
وطـمــوحي هـو الـوصـول لـقـمـة الـتـرتـيب واحـراز
لـقـب الـبـطـولـة من خالل تـضـافـر جـهـود اجلـمـيع
وتكاتف الالعب لتقد شيء بسيط لهذا النادي

الذي لم يبخل على الالعب بأي شيء.
واضـاف االتـروشي أن الفـريق كـثف استـعداداته
ـقـرر اقـامــتـهـا غـداً اخلـمـيس ـبــاراة الـسـمـاوة ا
َّ االسـتـعـداد وبـروح مـعـنـويـة والالعــبـ عـلى أ

باراة والعودة بالفوز. عالية خلوض ا
وقــدم االتـروشي شـكــره لـلـهــيـئـة اإلداريــة لـنـادي
احلـــشــــد الـــتي وضـــعـت ثـــقـــتـــهـــا بـه وأعـــطـــته
الـصالحيات كـافة التي تـخدم الفـريق وتضعه في
ـدرب مـحـمـد مـنــصـات الـتـتـويج مـشــيـداً بـدور ا
الـنـجـار الذي وضـع بصـمـته عـلى الـفريق ووصل

تقدمة. راكز ا به الى ا
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أكــد مـدرب فـريق احلــشـد الـشــعـبي لـكــرة الـسـلـة
شـيـرزاد االتـروشي أن قـيـادة فـريق مـثـل احلـشد
مـسـؤوليـة كبـيـرة التخـلو من الـصـعوبـة كونه من
ـنــافـســ عــلى لـقب ــقـدمــة وواحـداً مـن ا فــرق ا

شيرزاد االتروشي
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{ لـوس اجنــلــيس (أ ف ب) - أنــهى الــقــضــاء األمــيــركي رســمــيـاً
ـفـروضـة عـلى العـب كـرة الـقدم ـشـروط ا إجـراءات إطالق الـسـراح ا
األميركيـة السابق أو.جيه.سيمبسـون الذي اثارت مطاردته ومحاكمته
في تـسعيـنات القـرن الفائت اهتـماماً إعالمـياً واسعـاً قبل إدانته عام
ـــة ســطـــو مـــســلـح في الس فـــيــغـــاس.وكــان 2008 بـــارتـــكــاب جـــر
سـيـمـبـسـون اقـتـحم عـام 2007 مع خـمـسـة شـركـاء كـازيـنـو في الس
فـيـغـاس "الســتـعـادة" تـذكـارات ريــاضـيـة بـقـوة الــسالح وحُـكم عـلـيه
.وحـصل ســيـمـبــسـون عـلى ـدة تـتـراوح بـ 9 و 33 عــامـاً بـالـسـجن 
إطالق سراح مبكر في تموز/يوليو 2017 ويقيم مذّاك في نيفادا بعد
اعتزاله مكتـفياً بالتعليق بانتظام على بطولة كرة القدم األميركية عبر
وسـائل الـتـواصل االجـتمـاعي.لـكن الـنـجم الـسابق الـذي بـلغ الـرابـعة
والـسـبـعــ كـان ال يـزال خــاضـعـاً لـإلجـراءات الـتي فــرضـتـهــا عـلـيه
ـشـروط.وأوضـحت إدارة متـابـعة وجـب إطالق سراحه ا الـسلـطـات 
شروط في والية نـيفادا في بـيان تلـقته وكالة حاالت إطالق السـراح ا
قـرر نظـريا أن تـنـتهي هـذه اإلجراءات فـرانس برس الـثالثاء أن مـن ا
في 9 شـباط/فـبـراير 2022. لـكن الـبيـان أوضح أن سـيـمبـسـون قدّم
عنية على أن بكر لهذه اإلجراءات فوافقت عليه الهيئة ا طلباً للـرفع ا
يــســري ذلك اعـتــبــاراً من األول من كــانــون األول/ ديـســمــبـر 2021

وبالتالي استعاد السبعيني حرية حتركه التامة.

الـذي فـقـد
الــوصـافـة
وســيــكــون امــام
مـهمـة الغـد اخلطرة   النه
يناء الدفاع والفوز   كأفضل قدور ا  
ـصـاحلـة جــمـهـوره  وايـقـاف طـر يــقـة 
تـداعيات النتائج  امام قلق  احلمد  من
ـهـمة الـتي يـامل ان يؤديـهـا التـشـكيل ا
بـــاعـــلى درجــــات احلـــذر و الـــتـــركـــيـــز

لالستمرار بالتقدم  .
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وعـنـد السـاعـة السـابـعة والـربع مـساءا
تـقـام مـقـابـلــة مـهـمـة بـ نـفط الـبـصـرة
والــوسط واالثـــنــ في  عــمـل  مــتــقــدم
واضح  خـــــصـــــوصـــــا الـــــوسـط الــــذي
سـيـحـضـر  بـقـوة لـلـدفـاع عن الـوصـافة
والـعودة بـالفـوائد  بـفضل تـصاعد اداء
اجملــمــوع  وحتــســنه  كــمــا ظــهــر امـام

اربــــيل  ويــــواصـل الــــســــيــــر في
االجتـــاه الـــصـــحـــيح  بـــدعم
خــــبــــرة شــــهــــد في  وقت
يـتـحـدث  عـمـاد عودة عن
الـــفــــوز الـــذي افــــتـــقـــده
الــفــريق  في اخــر  ثالثـة
ادوار  ويـامل  ان تتـعامل
 اجملـموعـة باهـتمام  وفي

صــنع الــفــرص وحــسم االمـور
لـلــــــــــعودة لـلتـوازن وقــــــطع
الـطـريق امـام الـنـجف  وزاخـو
ـــــــــوقع والـــــــــدفـــــــــاع عـن ا
بـــــالـــــــــــــــفــــــوز وحـــــده
وهـــــــــو قـــادر بـــعــد
االسـتـمـرار  في
ـــشــاركــة ا

بوضوح.



للتلفزيون . سواء كانت كوميدية او درامية?
- لــدي اكـثـر من 18 مـســلـسال كـومــيـديـا و6
مـسلسالت درامـية ومنـها فـلم هندي وسـامبا
وبـرنـامج كـومـيـدي  صـندقـجه   زرق ورق 
الـريس  كــمـامـات وطـن  عـائــلـة سـبــايـكي 
فــنــدق قــدري  . شــابــجــات  . عــيـد وشــجن .

مذكرات سعدون . شلش من حي التنك . 
ـسـلـسالت الـدرامـيـة . قـوارب الـروح . ومن ا
أوالد احلــجي . احلب والـــسالم . شــنــاشــيل

حارتنا . 
{ لو لم تكن فناناً ماذا كنت تتمنى ان تكون ?

- كـنت أتمـنى ان أكون خـطاطـاً فمـثال عنـدما
كـنتُ في اخلـدمـة الـعـسـكـريـة . كـنتُ خـطـاطا
وذو خط جـمـيل . حيث كـنت اصـمم الـرسائل
ـعايدات وحتى الظـروف البريدية وال زلت وا

احتفظ بكم هائل من تلك الرسائل. 
ـشوار الفني صـعب في بيئـة غير صـحيحة ا
مـثل العراق وال زال جمهـورنا ينظر الى الفن
نـظرة قاصرة بيـنما الفن هـو مرآة الشعوب .
فـمـثالً 30 عـاما بـدون سـيـنـما وهـنـاك نـقـصاً
جـزئيـاً في حـياة االنـسـان .. وعمـلـنا يـحـتاج
الى عـدة عـناويـن حتى يـخـرج الى اجلـمـهور
وهــو عــمـل شــاق بــعــدة اضــعـــاف ويــتــمــثل
بـاإلضـاءة واإلخراج واعـمـال اإلنـتـاج ومدراء

التصوير ....الخ.
{ ماهي هوايـتك خارج العمل الفـني وكيف تستغل

أوقات فراغك ?
- أوقـات الـفـراغ قــلـيـلـة . ولــكن اقـرأ قـصص
ونـصوص لـها عالقـة بـاالختـصاص لـكون ان

اختصاصنا يحتاج ان نواكب االشياء .
والــفــنــان ايـاد راضـي من مــحـافــظــة ذي قـار
ـيــة الــفــنـون خــريج اكــاد نــاحــيـة الــفــجــر 
سـرحية  –مـتزوج اجلـميـلة  –قـسم الفـنون ا
ولـه اربــعــة أوالد : رضــا  مــحــمــد حــيـدر و

مصطفى .
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البـاحث السوري صدر له عن دار نـور حوران للدراسات
والـنــشـر والــتـراث كــتــاب بـعــنـوان (شــخـصــيـات وأعالم
حـوران عبر العصور) ويقع في 342 صفحة من احلجم

الكبير.
qBO  Í“Uſ

ــــذيع الـــعــــراقي الــــراحل يـــقــــيم له احتــــاد االذاعـــيـــ ا
ـقـبل على والتـلـفـزيونـيـ حفـال تأبـيـنيـا صـبـاح السـبت ا

ركز الثقافي لالحتاد ببغداد. قاعة ا
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مدرب مـهـارات الـذاكرة واحلـفظ الـسـريع االردني شارك
ـاضي في مـحاضـرة حول الـتنمـية الـبشـرية في االثـن ا
ـحافظـة الزرقـاء نظمـها مـنتدى مـركز الـذاكرة الفـوالذية 

الرصيفة للثقافة والفنون .

nAJð Êu ½U¼uł
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.كــان ذلك عــددهــا االول .وفي الــعـام
الــتــالي  1955 وكــنت حـــيــنــهــا في
الـــصـف الـــســـادس  صـــدر عـــددهــا
الـثـاني . وسـاهــمتُ فـيـهـا بـقـصـيـدة

حملت عنوان :الوان من الريف.
اما الـشاعـر الكـبيـر السـيد مـصطفى
جـمـال الدين  فـقـد نـشـرت له اجملـلة
قصـيدة بعـنوان :ايـها التـلمـيذ.. قال
في مـطلـعـها :ايـهـا السـابح في بـحر

الغد
تقد يا شراع   االمل    ا

عام 1954 اصـدرت مـدرسـة الـگـرمـة
االبـتــدائـيــة  في ريف قــضـاء سـوق
الـشـيـوخ  مـجلـة مـدرسـيـة مـطـبـوعة

حملت اسم  (صوت الكرمة)
كــنت حـــيـــنــهـــا طــالـــبــاً فـي الــصف

اخلامس االبتدائي.
اشـرف على اجملـلـة وتـابع طبـاعـتـها
في الــنـجـف االشـرف  مــعـلـم الـلــغـة
ـدرسة خـضـير عـباس العـربـية في ا
احلــــداد. وســـــاهـــــمتُ فـي اجملـــــلــــة
بـقـصــيـدة حـمـلت عــنـوان :مـدرسـتي

ــمــثــلـة { لــوس اجنـلــوس - وكــاالت - قــالت ا
ولود يـة سكارلـيت جوهانـسون أن إبنـها ا العا
حــديــثــاً يــظل مــنــدهش طــوال الــوقت ويــحــاول

إكتشاف ما حوله. 
وفي حــــديث نــــادر عن أطــــفــــالـــهــــا كـــشــــفت
سكارليت أن إبنها مهووساً بقدميه وأنه يظل
س أصـابعه لسـاعـات يـنظـر إلـيـها ويـحـاول 

ويعضها وقالت: 
(إنه أمـر ال يـصـدق هل حـدث أن نـسـيت
قـــــدمــــــيك ومـن ثم نــــــظـــــرت إلـى أســـــفل
وتفاجأت بهمـا? من كان يتوقع أن يصبح

مهووساً بقدميه). 
يشـار إلى أن جوهـانسـون وزوجهـا كولن
ـدة ثــمـانـيـة جوست أبـقـيــا حـمـلـهــا سـراً 
أشـهـر تـقـريـبـاً قـبل أن يـكـشف مـوقع (بـيج
سـكس) عن حـمـلـهــا قـبل شـهـر من الـوالدة

فقط.

حان الوقت لـتتأمّل. إن جوهر النجاح يكمن في فريق
العمل.

qL(«

كن إيجابـياً مع االصدقـاء بقضاء بـعض الوقت معهم
كتب أو العمل. بعيداً عن ا
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ـا سـتــتـعـلـمه الحـظـة أكــثـر بـكـثــيـر  سـتـتـعــلّم من ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا
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ثالية  قد يـكون معكّراً بعض الشيء  كن تمسـكك با
حذراً . رقم احلظ .2
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الـتـروّي سيـسـمح لـك برؤيـة بـعض االمـور الـتي كـنت
غافالً عنها. 
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كن صريـحاً مع مديـر العـمل  إذا اقتـضى األمر .يوم
السعد الثالثاء.
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فـقط ال تــدع جلّ هـمك انــهـاء الــعـمل بل كــيف تـنــهـيه
بالشكل االمثل .
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أنت تـكــره أن تـكـون شـكــاكـاً بـاآلخــرين  لـكن بـعض
األمور تدفعك لذلك.
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جـد من يـشــاطـرك الــرّأي إلحـراز الـتــقـدّم الــيـوم.يـوم
السعد االربعاء.
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تتصرف بشكل أكثر حذراً مع الشريك . ال تنظر إلى
الوراء.رقم احلظ .4
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تنـقل عالقتك مـع أشخـاص اليـوم من زمالء عمل إلى
أصدقاء .
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كن أن يجاريك أحد. أنت تتحـرّك بسرعة كبـيرة ال 
رقم احلظ.5
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

اخملــرج الـســوري حـصـل فـيــلـمه
(فوق األرض) على جائزة أفضل
إخراج عـن فئـة األفالم الـوثائـقـية
الـــطــــويــــلــــة ضــــمن مــــهــــرجـــان

بودابست السينمائي.

الشاعـر العـراقي يوقع مـجمـوعته الشـعريـة (اجلرّاسون)
عـصـر غـد اجلـمـعـة في جـنـاح مـنـشـورات االحتـاد الـعـام

عرض العراق الدولي للكتاب. لألدباء والكتّاب 

قـبل مـركز ـستـشـار العـراقي يـضيـفه صـباح الـسـبت ا ا
اجلـسر لـلتدريب والـتنمـية البـشريـة وبالتـعاون مع منـظمة
الـنـهــرين لـلــتـطـويــر االقـتـصــادي في قـاعـة رضــا عـلـوان
ــــحـــــاضــــرة عـــــنــــوانـــــهــــا (االعـالم ودوره في االزمــــة

االقتصادية).

الــكـــاتب الــعـــراقي صـــدرت له عن دار عـــاشــوراء روايــة
بـعـنـوان(نـهـايـات غـيـر مـتـشـابـهـة) مـراجـعـة داود سـلـمان
الــشـويــلي وتــقع الــروايـة في 174 صــفــحـة من الــقـطع

توسط. ا
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ـقـيم في لـبـنـان ضـيفـته امس فـكـر الـعـراقي ا الـكـاتب وا
االربـعـاء مــجـلـة قـضــايـا سـيـاســيـة عـلى قــاعـة حـضـارت
الـنـهـرين في كـلـيـة الـعـلـوم الـسـيـاسـيـة بـجـامـعة الـنـهـرين
ببغـداد  في محاضرة علمية بعـنوان (اليسار:أزمة الفكر

ومعضلة السياسة).

سكارليت
جوهانسن

واكـد رئــيس اجلـمـعــيـة الـفـنــان قـاسم سـبـتي
ـــشــاركـــة من قـــبل االعـــضــاء بـــانه (اليـــحق ا
ـشـارك الـشـبـاب وفـقط االعضـاء الـعـامـل ا
ومن لــــهم بــــصـــمــــة واضـــحــــة في احلــــركـــة

التشكيلية العراقية ).
واوضح سبـتي ان (قـيـاس العـمل الـفني رسم
زيت اكريـلك اليـتـجاوز 120 سم وعرض 150
سم طول  والـنحت والسـيرامـيك غيـر محددة
بقـياس وان يـكـون العـمل حديث اجنـاز عامي
ــــــشـــــاركـــــة بـه في 2020-2021 ولم يــــــتم ا
عرض السابقـة وان يكون مؤطر بشكل الئق ا

ومثبتا خلفة التفاصيل كافة) .
ـنـفـذة من وقـال (التــقـبل االعـمــال الـنـحـتـيــة ا
ــشـــاركــ مـــواد اجلـــبس والـــشــمـع وعــلـى ا
احـضـار سيـرة ذاتـيـة عـلى شـكل قـرص مدمج
وصــورة شــخــصـــيــة بــهــدف عـــمل الــفــولــدر

عرض). اخلاص با
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تــنـظم جـمـعــيـة الـتـشــكـيـلـيـ الــعـراقـيـ في
ــقـبل حـفل الـسـاعـة 11 من صـبــاح الـسـبت ا
تـوقيع كـتاب الـتـشكـيـلي الرائـد سـعد الـطائي
ــــعــــنـــون الـــصــــادر حـــديــــثـــا في عــــمـــان وا
(تــخـطـيــطـات ســعـد الــطـائي ســنـوات الـرسم
ي عـاصم عـبد ذاكرة الـبـياض) تـقـد االكاد

األمير.
 كـمــا تـســتـعــد اجلـمــعــيـة القــامـة مــعـرضــهـا
السنوي  2022 ولكافة االختصـاصات الفنية
الــرسـم والــنــحت واخلـــزف  ودعت الــهــيــئــة
االداريــة لـلـجـمــعـيـة الـفــنـانـ من اعــضـائـهـا
ــعـرض بــتـقـد الــعـامــلـ  لــلـمـشــاركـة في ا
اعـمــالـهم الى مـقــر اجلـمـعـيــة حـيث  الـبـدء
ـــاضي بـــاســـتالم االعـــمـــال مـن يــوم االحـــد ا
ويــتــواصل االســتالم حــتى االول من الــشــهـر

قبل. ا
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ــمـــثل ايــاد راضي  قـــامــة فـــنــيــة كـــبــيــرة ا
اسـتطـاع ان يشق طـريـقه من خالل موهـبته
الـفـنـيـة الـتي تـمــيـزت بـالـقـدرة عـلى االبـداع
درسي في ـسرح ا وكـانت بدايته من خالل ا
ــتـوسـطـة واالعــداديـة ثم عـمل الـدراسـتـ ا

عـلى تـطويـرهـا خالل دراستـه اجلامـعـية في
يـة الفـنون اجلمـيلـة ببـغداد من خالل أكـاد
سرح حيث ـارسته لعدة اداور مهـمة في ا
بـدأت اعمـاله الـكومـيـدية والـدرامـية تـعرض
عـلى الـقـنـوات الـفـضـائـيـة . ونـالت نـصـيـبـاً
شاهدين . تابعة واسعة من قبل ا كبيراً و
وتــمـــكن  راضـي ان يــبـــني
ثـــقـــافـــة جـــديـــدة في الـــفن
الـكـومـيـدي والـدرامي وكان
خـيــر مــعـبــر لــهـا من خالل
ـــا ـــتــــمـــيـــزة  اعـــمــــاله ا
وضـعـته في مـرتبـة الـتـمـيز
جلــــمــــيـع االعــــمــــال الــــتي
ـــتــاز اجـــادهـــا كـــمـــا انه 
بــــــخـــــــفــــــة ظـــــــله وادواره
مـيزة  وراضي الـبطـوليـة ا
حـصل عــلى جـائـزة الـدولـة
ثل الـتشـجـيعـية كـأفـضل 
في مـسـلـسل الـقـضـية 238
وجـائزة االبداع الـكبرى من
ــنـتـدى الـسـابع مـهـرجـان ا

عن مسرحية (درس).
(الـزمـان) الـتـقـته في اروقـة
مــعــهــد الـفــنــون اجلـمــيــلـة
بـبغداد حـيث يشغل وظـيفة
ــعـهـد اسـتــاذ تـدرسي في ا
بـقـسم الـتـمـثـيل وكـان مـعه

هذا احلوار :
ـــســـرح كـــان { دخـــولك الى ا

وهبة ? نتيجة رغبة ام لتوفر ا
ــســرح كــان بــدافع الــرغــبـة - دخــولـي الى ا
ـسرح وكـانت لي عـدة نـشاطـات فـنـيـة عـلى ا
ــــــتـــــوســـــطـــــة ــــــدرسي خـالل دراســـــتي ا ا
واالعـداديـة . حـيث بــدأنـا بـتـقــلـيـد اجلـيـران
وشــخـصــيـات اخــرى ولـكن بــعـد الـتــأكـد من
وجود قابلية بهذا الشأن من خالل تشخيص
االقـارب واالصـدقـاء ثم تـطـورت بـعد دخـولي

ية  الفنون اجلميلة. اكاد
{ هل كنت تتـوقع جناح  مـسلسل كـمامات وطن ?
ومــاهـي االرضــيـــة الـــتي حـــقـــقت الـــنــجـــاح لـــهــذا

سلسل? ا
- عـندما نـقدم علـى أي عمل فني دائـماً نضع
في تــفـكـيــرنـا ان يـكـون هــدفـنـا هــو الـنـجـاح
تـاحة للوصول الى وتـوفير كل االمكـانيات ا
هــذا الـهــدف . حـيث اعــتـمــدنـا في مــسـلـسل
كتوبة بشكل كـمامات وطن على النصـوص ا
جـيد بـاإلضافـة الى االخـراج وهذا مـا وفر له
ـنـاسبـة له وكـانت احدى مـكمالت االرضـية ا

العمل الفني .
ــســرح اجلـاد غــيـر مــجــدي عـلى ـاذا اصــبح ا  }

الرغم من انه من اصعب الفنون ? 
ــســرح اجلــاد يــحــتــاج الى مــدة زمــنــيـة - ا
طــويــلــة بــالــتــدريب بــاإلضــافــة الى اجلــهــد
ويــتـطـلب صــرف امـوال وبـالــنـتـيــجـة يـكـون
سرح ـسرح خجـول بينـما ا احلـضور على ا
الـشـعــبي افـضـل مـنه  كــونه يـطــرح مـشـاكل
ويقدمها بطريقة كوميدية بعيداً عن التهريج
واال يـكـون رخـيـصـا لــكـون ان الـفن اجملـتـمع

تستهويني وقدمت فيها أدوار مختلفة .
ـواضيع { مسـلـسل كـمـامـات وطن كـانت بـعض ا
فــيه خــطــرة وحــسـاســة كــونــهـا تــخــاطب الــشـارع

العراقي . كيف عاجلتم هذه احلالة ?
ـســلـسل قـدمـنــا أشـيـاء تالمس -  في هـذا ا
واطن العراقي وتسليط الضوء على هموم ا
ـشاكل التي يـواجهـها وإيجـاد احللـول لها ا
وهــمـنــا األسـاس هــو تـسـقــيط اجلـهــة الـتي
عـملت على خذالنه ومن مهمة الفنان األخرى

هو تقد األدوار التي تبعث على الفرحة.
ـزج بـ الـدرامـا والـكـومـيـديـا { الـفـنـان راضي 
وهـو مـتــعـدد الـشـخــصـيـات في ان واحــد فـمـا هـو

السر في ذلك ?
ــهـنــة وانـتــمـائي لــهـا بــشـكل -  حـب هـذه ا
صـادق مع توفر الرغبة في الدور الذي امثله

وهذا ما جعلني ان أكون متعدد األدوار .
{ ماهو جديدك لكونك جهد فني ال يهدأ ?
- قــبـل مــدة قــصــيـــرة اكــمــلــنــا
تـصـوير احـدى عـشرة حـلـقة

ــديــرة . بــعــنــوان انــا وا
تـــــــألـــــــيـف مـــــــازن طه

(سـوري اجلـنـسـيـة)
وإخــــراج ســــامـــر
حــكــمت لــصـالح
مــــنــــصــــة (تن

. ( تا
{  مـــــــــــــاهـي
االعـمال التي
قـــــدمـــــتـــــهـــــا

سرح وجد للضرورة . وان ا
{ محطات حزينة يتوقف عندها الفنان راضي ?
- حيـاة الـعـراقـي جـمـيـعـهـا تتـمـيـز بـطابع
احلـزن ولكن احملطـات احلزينـة التي نتوقف
عـندها هي احلـرب - احلصار - فـترة داعش
. وعنـدمـا نـفقـد الـنـاس القـريـبـ منـا نـكون

اكثر حزناً .
{ اين جتــد نــفــسك فـي االعــمــال الــكــومــيــديــة ام

الدرامية?
ـمـثل ان يـكون تـراجـيـدي ولذلك - انـا ضد ا

ه. جتدني أي دور احبه اعمل على تقد
{ اخـتيـار النـجل األصغـر مصـطفى في عـمل فني
كبيـر ككمامـات وطن من قبل اخملرج سـامر حكمت
قـومات التي . يـعد مغـامرة بحـد ذاتها ? فـما هي ا

اعتمدها اخملرج لكي يتولى هذا العمل ?
- انـا كنت رافض جدا دخول اوالدي الوسط
ـسرح فـيه جـهد الـفني لـكـون ان العـمل في ا
وتـعب وحتمل بـرد ويـحتـاج الى سهـر ولكن
زمالئي في الــعـمل وفـروا لـي الـقـنــاعـة بـانه
ـا الـنــجل مـصـطــفى لـديه الـرغــبـة يـجب طــا
إعـطــائه الـفــرصـة فــتم اشـراكهُ في الــعـمل .
وعـنـدمـا اسـنـد الـدور له كـان جـاهـزا للـعـمل
وادى دوره بــصــورة مـــتــمــيــزة لــكــون لــديه

الرغبة في التمثيل .
نجز الـفني الكبير  اين جتد { بعد هذا الـعمر وا

نفسك االن ?
-  اجـد نفـسي في أي دور احبه واحلـمد لله
تـوفرت لي فـرص متنـوعة جـعلـتني ان أكون
ـهـنـة ــثال اخـر وهـذه ا اكـثـر حـظـاً من أي 
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ـطــرب عـامـر ـوت الـثالثــاء ا غـيـب ا
تــوفـيق فـي مـســتــشـفى
الــيــرمـــوك بــبــغــداد عن
عمـر ينـاهز ال 73 عاماً
رض وبعـد صـراع مع ا
ـتــلك والــراحل الــذي 
هـو أحد صوتـا شـجيـا 
اعضـاء الفرقـة الوطـنية

للفنون الشعبية.
وحظـي بشـهـرة واسـعة
عــراقــيــاً وعــربــيــاً بــعـد
مــشــاركــته في بــرنــامج
(ذا فويس) قبل سنوات
عـدة إذ تـفــاجـأ الـفـنـان
كاظم الـساهـر الذي كان
أحــــد أعــــضــــاء جلــــنـــة
التـحكـيم به ألنه زمـيله
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ـصرية دنيا سمير مثلة ا تشارك ا
غــا ضـمن حـمـلـة وزارة الـصـحـة
ــصــريـة لــتــطـعــيم األطــفــال ضـدّ ا
الــــشــــلل يــــوم 19 كــــانــــون األول
اجلــاري ضـمن فــيـديــو تـرويـجي.
ـية وعـلقـت منـظـمـة الـصـحـة الـعـا
ـصـر عـبـر تـويـتـر كـاتـبـة:  (17
ســـنــــة مـــصـــر خـــالـــيــــة من شـــلل
األطــفـال.. ومش هـيـنــفع نـكـمل من
غـيــر تـطــعــيم كل ولــد وبـنت حتت
سن 5 سن في كل حـمالت بداية
احلملة القومية للتطعيم ضد شلل
األطـفـال.. طـعّـمـوا أوالدكم تـطـعـيم
احلمـلة دي اللي هـيحـميهم من أي
ساللــة من فــايــروس شــلل أطــفـال
حــتـى لــو جــايــة مـن بــرة مــصــر).

وظــهـــرت الــفــنــانــة دنــيــا
بصوتـها فقط في الـفيديو
قائلة(أوالدنا هم مـستقبلنا
ــبــنى دا كـل طــفل جــزء من ا

وصحـة كل طـفل أمانـة على مـصر
وعــلى كل أب وأم خــلــيــنــا نــكــمل
الـلى بـدأنـاه خلـيـنـا نكـمل تـطـعيم
كل طـفل ضـد شلـل األطفـال عـشان
مش هـينـفع نـكمل مـن غيـر كل ولد
وبـنت ألن أحالمـهم غـالـية عـلـيـنا
رور  17سنة الـنهـارده بنـجتـفل 
ـصـر بـدون شـلل األطـفـال بـسبب
الــتــطــعــيم الــروتــيــنى واحلــمالت
القومـية لكل األطـفال اللى أقل من
ـــصـــريــــ وغـــيـــر  5ســـنــــوات ا
صريـ اللى عايـش على أرض ا

مصر).

****
ووصلتني هذه الصفحات االربع من
صـديق اديب مـن نـاحـيـة گــرمـة بـني
ســـعـــيــد.. لـالسف ال اتـــذكــر اســـمه.

قصيدتي جاء في مطلعها :
قد بدت شمس السما وقت الغروب

تبعث الفرحة عند الناظرِ
غيب بينما انت تراها في ا
لبست ثوب االصيل الباهر

بغداد
d¼UD « r UÝ »UJŽ

وأستـاذه.والراحل من مـواليـد محـلة
باب الشيخ ببغداد عام 1949.
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غـــمــرتـــني وزارة الــنـــفط الـــعــراقـــيــة بـــكـــرمــهـــا فــاصـــدرت كــتـــابي الـــرابع (اخــر
شـوار)وشـاركت به في  معـرض الـعراق ا
الدولي لـلـكـتـاب الـذي افتـتح في 8 كـانون
االول احلالي ويـتـسمـر حـتى  يوم 18 من

هذا الشهر.
اقدم شـكـري للـوزارة وخـاصة وزيـر الـنفط
االستاذ احسان عبد اجلبار اسماعيل على
قـــراره بــطـــبع كـــتـــابي فـي افــضـل واجــود
والـــشــكــر ــطـــابع وعــلـى نــفــقـــة الــوزارة  ا
للـصديق مـديـر االعالم في الوزارة االسـتاذ
عاصم جهـاد على  جـهوده ومـتابـعته شؤون
الصـحـفـيـ واالعالمـي واالدبـاء والـفـنـان
واعـتذر  لهـما ولـلوزارة عامـة لعدم وغيرهم  
تمكني احلـضور الى العراق لـظروف صحية
ـشوار) ينـطـبق عـلـيـهـا عنـوان كـتـابي (اخـر ا

الـذي صـدر وانـا في الـ 88 عـامـا من الـعـمـر ورفض الــطـبـيب ان اسـافـر في هـذه
االيام رغم رغـبـتي الـشـديدة ان ازور الـوطن واحـضـر منـاسـبـة صدور
ـعـرض وحـفل تـوقـيع الـكتـاب  القـدم الـشـكـر لوزارة كتـابي في ا
ـشــرف عـلى طــبع الـكــتـاب الـنــفط بـوزيــرهـا ومــديـر اعـالمـهــا  ا
ومـصــمم الــغالف والـكــتــاب   والى رسـام الــبـورتــريه  والــتـقي

.لكم جميعا الف شكر وامتنان ومحبة. بزمالئي االعالمي
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ـتـوقع أن تــغـيب الـوجـوه أن مـن ا
هــذه الـــســنــة عن االمــســيــة الــتي
أعـلنت قـنوات  ان بي سي  عـزمها
الـتوقف عن نقـلها.ولم يـتضح بعد
مـا إذا كان احتفال توزيع اجلوائز
في  9كـانـون الـثـانـي/يـنـايـر وهو
الـتـاسع والسـبعـون سيُـقام أصالً
بـصـيـغـة حضـوريـة وحـتى ما إذا
كـــان الــفـــائـــزون ســيـــتـــســلـــمــون
جــوائـزهم. وقـالت رئــيـسـة رابـطـة
الـصـحافـة األجـنبـيـة في هولـيوود
هــيــلــ هـوهــني لــوكــالــة فـرانس
بـرس خالل إعالنـهـا الـتـرشـيـحات
في بـيفـرلي هيـلز اإلثـن بـحضور
ـغـني الـراب سـنـوب دوغ مــفـاجئ 
عتاد لن يـكون االحتـفال نفسه كـا
لــكـنـنــا قـلـنــا دائـمــاً أنـنـا ســنـعـلن
نح اجلوائز مهما الـترشيحات و
حـــدث . وأضــــافت  الحـــتـــفـــالـــنـــا
لـــتــوزيـع اجلــوائـــز تــاريـخ طــويل
وأردنـا فـقط أن نسـتمـر جريـاً على
عادتنا .وتصدر قائمة الترشيحات
ـســتـوحى من كـل من  بـلـفــاست  ا

{ نـــيــويــورك (أ ف ب)  –بـــعــدمــا
وضـعـتـها وفـاة شـخـصيـة  مـسـتر
ـــوسم بـــيـغ  في أولى حــــلـــقـــات ا
اجلـديـد من  سكـس أند ذي سـيتي
ارسته الريـاضة على إحدى إثـر 
نزلية في موقف حرج دراجـاتها ا
جنـحـت مـجـمـوعـة  بـيـلـوتـون  في
قــلب الـوضع لـصــاحلـهـا من خالل
أســـلــوب تـــواصــلي إبـــداعي عــزّز
شــعـبـيـتــهـا. بـدأت الــقـصـة مع مـا
ــكن وصـفـه بـأنه أســوأ تـسـويق
مـــدمج لـــلـــمـــنـــتــجـــات في تـــاريخ
الـسـينـمـا والـتلـفـزيون. فـقـد توفي
جــــــون بــــــريــــــســــــتــــــون إحـــــدى
الـشخـصيـات الرئـيسـية في سكس
ـعـروف بـاسم انــد ذي  سـيـتي  وا
مـستـر بيغ  جـراء نوبة قـلبـية إثر
جـلـسة تـمرين عـلى دراجة مـنزلـية
مـن نوع  بـيلـوتـون  خالل احللـقة

وسم السابع. األولى من ا
ــنــتــجــة في وتــعــتـــمــد األعــمــال ا
هــولــيــوود مــنــذ زمن بــعــيـد عــلى
ـدمج الـقـائم أســلـوب الـتـسـويـق ا
عــلى إظـهـار مـنـتـجـات أو عالمـات
ـشاهد جتـارية مـعيـنة في سـياق ا
ـشـاهد جلـعـلـهـا تـرسخ في ذهن ا
لــكنّ اإلخــفــاقـات الــوحــيــدة كـانت
تــــقـــتـــصــــر عـــلى إظــــهـــار بـــعض
الـعالمات الـتجاريـة بصـورة مبالغ

شهد. فيها في واجهة ا
وبـعد حـلقـة  سكس أنـد ذي سيتي
 اشــــتــــعـــلـت مـــواقـع الـــتــــواصل
االجــــتــــمــــاعي بــــرســــائل ســــخـــر

الــطـفــولـة االيــرلـنــديـة الــشـمــالـيـة
لـــكـــيــنـــيث بـــرانــاه والـــوســـتــرن
الــــســــوداوي  بـــاور أوف ذي دوغ
لـلـنـيـوزيـلـنديـة جـ كـامـبـيون إذ

أصـحابهـا من  بيلـوتون  حتى أن
أســهم الـشـركــة تـراجـعت بــنـسـبـة
ـــئـــة اجلـــمـــعـــة في وول 5,38 بـــا
ســتــريت. وأتت هــذه احلــادثـة في
صنعة وقت غـير مناسب للشركة ا
ـــنـــزلــيـــة وأجـــهــزة لـــلـــدراجــات ا
الـــركـض الـــفـــاخـــرة الــــتي تـــديـــر
بـصعوبة فترة اخلروج من جائحة
كوفيد- 19بعدما شهدت مبيعاتها
طـفـرة كـبـيرة خالل فـتـرات احلـجر
ـنزلي. وعلـقت  بيلوتـون  سريعا ا
ــوضــوع بــلــســان طــبــيــبـة عــلى ا
الـقلب سـوزان شتايـنباوم الـعضو
في اجملــلس الـعـلـمي لــلـمـجـمـوعـة
الــتي اخــتـارت الــطــرافـة أســلــوبـا
لـلرد. وقد عزت الطـبيبة وفاته إلى
أســلــوب احلــيــاة  الــفـاحـش  لـدى
الـرجل الستيني الذي  كان يتناول
ــشـروبـات والــسـيــجـار وشـرائح ا

اللحم الكبيرة .
ونـشـرت  بيـلوتـون  عـبر اإلنـترنت
األحــد مــقـطــعــا مــصـورا قــصــيـرا
يــظـهـر  مــسـتــر بـيغ  (يـؤدي دوره
ــمـثل كـريس نـوث) وقـد عـاد إلى ا
احلــيــاة بـــصــحــبــة جــيس كــيــنغ
ــاركــة الـتـي كـانت إحــدى جنــوم ا
ــدرّبــة خـالل جــلــسـة تــؤدي دور ا
الـرياضـة القاتـلة في حلـقة  سكس
أنـد ذي سـيـتـي . ويـعـرض  مـسـتر
بـيغ  على جيس كـينغ  جولة  على
الـدراجــة مـتـوجـهـا إلـيـهـا بـالـقـول

احلياة قصيرة جدا .
وعـلق مؤسـس وكالة   5دبـليو بي

آر  لـــــلـــــعالقـــــات الـــــعـــــامــــة رون
تــوروسـيـان عــلى اإلعالن قـائال إن
مــقـــاربــة بــيــلــوتـــون كــانت ذكــيــة
عادلة برأي. ودقيقة وهي غيّرت ا
وقـد أثارت طـريقـة إدارة  بيـلوتون
األزمــة مـفــاجــأة خـصــوصـا ألنــهـا

اضي. تعثرت مرات عدة في ا
فـفي كانون األول/ديسمبرر 2019
أثـارت الشركة التي تتخذ مقرا لها
فـي نيويورك سـيال من االنتقادات
والـتـعـلـيـقـات السـاخـرة بـعـد نـشر
إعـالن يـــظــــهــــر امـــرأة تــــقـــول إن
حـيـاتـهـا  حتـوّلت  بـفـعـل الـدراجة
ـــنـــزلــيـــة الـــتي أهــداهـــا إيـــاهــا ا
زوجــهــا. وتـراجــعت قــيـمــة أسـهم
ئة الـشركة حينها بأكثر من 20 با
واكــتـفت  بـيــلـوتـون  بـنــشـر بـيـان
جــديّ الـــنــبــرة من دون أن يــنــجح

ذلك في تطويق ذيول القضية.
وفـي نيسـان/ابريل 2021 وصـفت
الـشــركـة الـنـاشـئـة بـيـانـا أصـدرته
ــــــنـــــتـــــجـــــات جلـــــنــــــة سالمـــــة ا
االســتـــهالكــيــة بــأنـه  غــيــر دقــيق
ومـضلل  بـعدما دعـت هذه الهـيئة
إلـى التـوقف عن اسـتخـدام أجـهزة
ــــصـــنــــعـــة من اجلــــري  تـــريـــد  ا
بـــيــلـــوتــون .  وحــمّـــلت الـــوكــالــة
ـسـؤولـيـة عن ـسـتـقـلـة اجلـهـاز ا ا
حـــــوادث عــــدة شــــهـــــدت  ســــحب
أطــفــال كـانــوا يـســتــخـدمــون هـذا

نتج ما أدى إلى وفاة أحدهم. ا
وبـعد بضـعة أيام اضـطر مؤسس
الـشركـة ورئيـسهـا التـنفـيذي جون

حــصـل كل مــنــهــمـــا عــلى ســبــعــة
ترشيحات جلوائز  غولدن غلوب .
وشـمـلت أبـرز الـتـرشـيـحـات ضمن
فـئـة أفضـل فيـلم درامي الـرئيـسـية
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ـقتبس من فـيلم  كـودا  األميركي ا
الـفيـلم الفرنـسي  ال فامي بيـلييه 
وأوبــــرا الـــفــــضــــاء  دون  لـــدوني
فـيــلـنـوف و كـيـنغ ريـتـشـارد  الـذي
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الـقـمـة اخلـلـيـجـيـة في الـريـاض ضـرورة إلعـادة الـثـقـة
والــشــروع بــخط بــدايــة جــديــد في ضــوء قــمــة الــعال
الـسـابـقـة نـحـو تـرسـيخ عالقـات واضـحـة تـسـتنـد الى
احترام الـسيادة وعدم الـتدخل في الشؤون الـداخلية
وهذه األسـاسـيات أكـد عـلـيهـا بـيـان القـمـة وسبق أن
وردت في بـيانـات الـقـمم عـبـر أكـثـر من عـشـرين مرة
ا كانت غـير انّ االنـتكاسـات في العالقـات البـينـية طـا

حتدث على نحو مفاجئ. 
دول اخللـيج لم تصل الى فهـم متقـدم في العالقة مع
الـسـعوديـة بوصـفـها أكـبر الـدول واقـوى االقتـصادات
واألكــثــر قــدرة عــســكــريــة في االمــكــانــات الــبــشــريـة
طـلـوب في والـلـوجـسـتـيـة واجلـغـرافـيـة. وهـذا الفـهـم ا
ـنـظومـة اخلـليـجـية له التـعـاطي مع مـرتكـز الـقوة في ا
اشتـراطات وعوامل تدعـمه منهـا الثقـة والوضوح على
ــوقع والـعــنـوان نـحــو مــشـتــرك. وعـمــلــيـاً من حــيث ا
الـسـيـاسي االعـتـبـاري فـإنّ الـسـعـودية تـقـف في ظـهر
ــطـلـة عـلى اخلـلـيج وفي هـذا دول مـجـلس الـتـعـاون ا
رمــزيـة عــالــيـة فـي ضـرورة أن تــعي دول اخلــلـيج أنَّ
رجـعيـة الـسيـاسيـة واالقتـصاديـة والـعمـليـة واألمنـية ا
نظومة وليس من لها ينبغي ان تكون من ذات جنس ا
خـارجهـا وبهـذا تكـون مرجـعيـة السـعوديـة لبـقية دول
مجلس الـتعاون أهم من العالقـات الدولية األخرى مع
ايــران وتــركـيــا وإســرائــيل  بــالــرغـم من انــهــا شـأن
ســيـــادي لــلــدول يــنـــبــغي احــتــرامـه. لــكن الــضــرورة
االستراتيجية تقتضي أن تتوافق منظومة دول اخلليج
عـلى التـماسك الـداخلي الـذي تمثـله مهـما اخـتلـفنا أو
اتــفــقـــنــا الــســـعــوديــة من حـــيث الــثــقـل االعــتــبــاري
واالسـتـراتـيـجي الـذي يـنـبـغي ايـضـاً أال يـنـتـقص من

أحجام االخرين .  
من هذه العتـبة يكون الدخول الـصحيح الى مساحات
واجهة حتديات كبيرة في التالقي والتعاون والتفاهم 
ـنطـقـة لن تـواجهـهـا في الـنـهايـة دولـة خـليـجـية دون ا
أخـــرى في هـــذا الــفـــضــاء االقـــتــصـــادي والــبـــحــري

شترك.  والنفطي واألمني ا
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لم تـطاوعني نفسي أن أكتب في رثاء الصديق الكبير واإلذاعي
الـقدير األستاذ غازي فيصل وقد جاءني خبر رحيله حزيناً من
صـديقـنـا الـدكتـور طه جـزاع فـأوجع قلـبي وأدمع عـيـني. سوى
أني تـذكرت بكثـير من األشواق واحلـسرة بيتـاً من الشعر ألبي

تنبي يقول: الطيب ا
طوى اجلزيرةَ حتى جاءني خبر
فزعتُ فيه بآمالــي إلى الكـذبِ

رة لـم يكن يـنفـع معه ال اإلنـكار واحملـزن أن خبـر رحـيله هـذه ا
رة السابـقة ح أشيع عن وفاته. يومها وال الـتكذيب كما في ا
: اطـمئن يـا أبا بالل.. ال تزال هـاتفـته بقـلق بالغ لـيبادرنـي قائالً
اذا لـديـنـا خـبـزة في هـذه احلـيـاة وشمـس ال تـغيـب. وال أدري 

وت ومن سخريات القدر.  ضحكنا على احلياة. وهزأنا با
?كـــنّــا.. ال أعــرف كم كــنّــا وأين?!. عــرفت األســتــاذ أو احلــاج
غـازي فيصل مـنذ ربع قـرن بالـتمام. صـحبـته في بلـده وغربته.
ّا انـتقل إلى ومـرّت سنـوات كنّـا نلـتـقي في بغـداد كل ليـلـة. ثم 
قهى الدمـشقي كل أسبوع. عمـلنا معاً. الشـام كنّا نلـتقي في ا
ر. اتـفقنا وتوافقنا. وتشـاركنا الهموم معًا. واقـتسمنا احللو وا

وال أذكر أننا اختلفنا يوماً إال على دفع احلساب. 
وكـان يا مـا كان لـنا من أيـام وليـالٍ ومواقف وحـكايـات. وكانت
ـسـاحـة وطن. وكـان هـو األصـدق الـعـفيـف الـيد لـديـنـا أحالم 
والـقـلب والــلـسـان. فـلـم يـحب اال الـوفــاء. أن يـحب الـنـاس وأن
يـحبّه النـاس. ونادراً ما يـنسى صـديقاً ال يـتفقـده. وال أذكر مرّ
. وال أنسى عـيد أو أطـلّت مـناسـبـة إال اتصل بي بـشـوق وحنـ
في الـعام 2001  يـوم جاءني إلى مـدينـة حديـثة يـعزّينـي بوفاة

والدتي وفي عينيه دموع. 
وغــازي فــيـصل رجـل يـســاوي كـثــيــرين ويـســاوي وزنه ذهــبـاً.
. وعنـده سماحة تكفي أللوف الـناس ليكونوا جمـيعاً متسامح
تصـاحبه فيـمطرك بابـتساماتـة العذبة. ويـستدرجك في احلديث
عن تـاريخ حافل من أسـماء الالمعـ الغـائب في دنـيا اإلذاعة
والــتـلـفــزيـون والــصـحـافــة واإلعالم. ويـذكّــرك بـزمن الـشــهـامـة

روءة والنبل والنقاء. وا
الـذين عرفوه عن قرب أحبّـوه. والذين عرفوه عن بـعد احترموه.
إنه طـراز عظيم االحترام وأكـثر تواضعاً وأعـمق مودة من كثير
من األصـدقـاء الـذين عـرفـتـهم. وهـو مـثل شـجـرة طـيّـبـة بـاسـقـة

حملت من األثمار فمالت تفيء بأغصانها على األرض.
وأجـمل ما في غازي أنه  القاموس احمليط  يتكلم معك بالعربي
الفـصـيح الصـحيح الـصـريح. لغـته الـعربـية قـويـة رصيـنة. فـقد
آتـاه الله بياناً وفصـاحة. ولم يكمل دراسته اجلـامعية. فهو ابن
هــشــام في قــطــر الــنـدى . والــزمــخــشــري في. الــفـصـل يُـوزن
خـطــواته عـلى بـحـور الـفـراهـيـدي ويـحـصـيـهـا بـأجـمل الـقـوافي
ويـسـتـدرك عـلـيـهـا كـاألخـفـش. كـلـمـاته واضـحـة احلـروف كـأنه
يغـني. يتكـلم بصفـة متصلـة. وكان يرجتل الـكلمـات كما يرجتل
اخلطـبـاء كلـمـاتـهم ويُلـقي الـشـعراء قـصـائـدهم بنـبـرة مـختـلـفة.

فيطربنا من حيث ال ندري ويأخذنا إلى حيث ال نعرف. 
وهل كـان كثيـراً على غـازي فيـصل أن يجـد مكـاناً يـستريح به
في وطـنه بعـد سنوات مـريرة أمـضاهـا في غربـته ليـكتب على

اجلدران  يا ديرة هلي ?!.
ـوت في بـلده ـكـنـا لهـذا الـشـاهـد عـلى عـصـره أن  ألم يـكن 
شـهد نـفسه ويـتكئ عـلى وسادة بـ أبنـائه وأسرته ومـحبـيه. ا
يـحدث كل مـرة. اجلواهـري وغـائب طعـمـة فرمـان وعبـد الرزاق
عـبـد الـواحـد وهـادي الـعـلـوي ومـصـطـفى جـمـال الـدين وراسم
الئـكـة وعـبـد الـوهـاب الـبـيـاتي. كـلـهم مـاتـوا اجلـمـيـلي ونـازك ا
غـربـاء. لــيس هـو الـغــريب األول ولن يـكـون

األخير.
رحــمك الــله يــا أبـــا عــلي وأنت تــصــنع
مــوقــفـك كـالــرجــال. وســيــبــقى مــكــانك
شـــاغــراً إال في الــقـــلب. يــا مـــقــيــمــاً ال

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

االتـفاق عام2003 أدرِج نـحو 500
ــتـحـدة. تــقـلــيـد في قـائــمـة األ ا
ارياتشي ومن أشهرها موسيقى ا
ـكـسـيـكـيـة والسـاونـا الـفـنـلـنـدية ا
وفـن صنـع الـبيـتـزا في نـابـولي أو
حــتى الــتـدلــيك الــتــايالنـدي. ومن
الـتقالـيد األخرى ضـمن القائـمة ما
هـو أقـل شـهـرة كـصـيـد الـروبـيـان
عــلى ظــهــور اخلـيـل في بــلـجــيــكـا
الـذي أدرج عـام 2013 أو الـنـسيج

اليدوي في صعيد مصر. 
والحـظ كــورتـــيـس خالل مـــؤتـــمــر
صــحــافـي أن ضمّ تــقــلــيــد مــا إلى
كن أن ادي   قـائمة التراث غير ا
يــولّــد شــعــوراً بــالــفــخــر ويــثــيـر
اهـتـمام الـشبـاب علـماً أن احلـفاظ
ــادي يـحـصل عــلى الـتــراث غـيـر ا
عـندمـا يهـتم به الـشبـاب . وتعـتبر

{ بـــاريس (أ ف ب)  –يـــتـــوقع أن
تُــدرج الـيــونــسـكــو هـذا األســبـوع
نـــحــو  40تـــقـــلــيـــداً من الـــقــارات
ادي من اخلـمس في تراثها غير ا
أبـرزهـا اخلط الـعربي الـذي يـشكّل
رمـزا ثـقـافيـا أسـاسـيا في الـعـا

الــــعـــربي واإلسالمـي رغم تـــراجع
عـدد اخلطاط في تصنيف يتيح
احلـفاظ عـلى تراث يـكون في كـثير
. وقدمت دول أو من األحيان مهدّداً
مـجموعـات دول نحو  60تـرشيحا
يُــحـــدَّد مــصــيــرهـــا بــ الــثالثــاء

واخلميس. 
ـنـظــمـة عـلى ويُــتـوقع أن تــوافق ا
ثـالثــة أربــاع الــطـــلــبــات وفق مــا

أفادت مصادرها.
وتـعرّف اليونسكو التراث الثقافي
ــــادي أو  الـــتــــراث احلي غــــيــــر ا
ـــمـــارســـات والــتـــقـــالـــيــد بـــأنه  ا
ـهارات  –ومـا يـرتبط ـعارف وا وا
بــهـا من آالت وقـطع ومــصـنـوعـات
وأمـاكـن ثـقـافـية  –الـتـي تـعـتـبـرها
اجلـماعـات واجملمـوعات وأحـياناً
األفـراد جزءاً من تراثهم الثقافي .
ومـن أبـــرز أنــــواع  هـــذا الــــتـــراث
توارث جيالً ادي ا الـثقافي غيـر ا
عن جـيل  التقاليد الشفوية وفنون
ــمــارسـات االجــتــمـاعــيـة األداء وا
ناسبات االحتفالية. والطقوس وا
وقـال أمـ سـرّ اتـفـاق الـيـونـسـكو
ادي لـصون التـراث الثقـافي غير ا
مارسة تـيم كيرتس أن  تصـنيف ا
الـثــقـافـيـة عـلى أنـهـا تـراث ثـقـافي
غـــيــر مــادي يـــســتــلـــزم أن تــكــون
ديـناميكـية … وأن يكون لـها معنى
فـي حـيــاة الـنــاس . ومــنـذ تــوقـيع

مـوسيـقى الرومـبا الكـونغـولية من
رشحة هذه السنة أبـرز التقاليد ا
إذ وصـفتها اليونسكو بأنها  جزء
ال يـتجزأ من الـهوية الـكونغـولية 
ورأت فـــيــهـــا  وســيــلـــة لــتـــعــزيــز
التماسك والتضامن ب األجيال .
وتقدّمت كلّ من جمهورية الكونغو
(الـكونغو  –بـرازافيل) وجـمهورية
قـراطية (الكونغو – الـكونغو الد
كــيـنـشـاسـا) بـتــرشـيح هـذا الـنـوع
ـوسـيـقي الـذي تـرتـبط بـه رقـصة ا
شـهيـرة.  ويُحتـمل أن يُعتـمد كذلك
تــرشـيح تــقـلـيــد إفـريــقي آخـر هـو
تــشــيــبـو جــ  الــطــبق الــوطـني
الــسـنـغـالي احملــضـر من األسـمـاك
والــــرخــــويــــات واألرز واخلــــضـــر

وسمية. ا
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فــولي إلى االعـتـذار عــلـنـا وسـحب
ـاذج من هذه األجهزة رسميا من
األســواق. لـكن مع حـادثــة  مـسـتـر
بــيـغ  تــمــحــورت الــقــضــيــة عــلى
شــخــصـــيــة وهــمــيــة مــا خــوّلــهــا
الـتعاطي بخفّة أكبر رغم احملاذير

قاربة. ترتبة عن هذه ا ا
ويـقـول أسـتـاذ اإلعالم فـي جـامـعة
واليــــة أريــــزونـــا مــــارك هـــاس إن
اســتــخــدام الــفــكــاهـة كــأداة خالل
األزمـات أمر شـديد الدقـة  معـتبرا
أن اإلعـالن الذي بثته الشركة عقب
ـســلـسل الـشــهـيـر عــرض حـلـقــة ا
الئمة . جنح في اعتماد  النبرة ا
ـقــطع مــوفــقـا وقــد كــان تـنــفــيــذ ا
لـدرجـة أن الـبـعض اعـتـقـدوا أنـهم
أمـام عـملـية مـنسـقـة من ألفـها إلى
يـائهـا ب  بـيلـوتون  وقـناة  اتش
بـي او  الـتي تــبث الـعــمل. وأكـدت
الــكـاتـبـة فـي صـحـيـفــة  نـيـويـورك
بـــوسـت  مـــورين كـــاالهـــان أن مـــا
حـصل كان مـجرد  خـطة إعـالمية 
من دون تقد دليل على كالمها.
واسـتعادت أسهم الشركـة عافيتها
فـي الـبـورصــة االثـنــ مع ارتـفـاع

ئة. قيمتها بنسبة 7,35 با
وأوضــحت نـاطـقـة بــاسم الـشـركـة
لـبرنامج  توداي  على قناة  ان بي
سـي  أن اجملـــــــمــــــوعـــــــة أعـــــــطت
مـوافـقـتـهـا عـلى اسـتـخـدام دراجـة
ـسـلـسل من من تــصـنـيـعـهــا في ا

دون معرفة اإلطار احملدد.
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الثالث في االمتحان وأنّ حرارتها
كـــانت مـــرتـــفـــعـــة. ووفـق نـــقـــابــة
احملـامـ في كـالـيـفورنـيـا يـتـخلل
امـتحان السنة األولى أربع مقاالت
واســتـبـيـانــا يـتـضــمن مـئـة سـؤال
مـتـعـدد االحـتـمـاالت حـول الـعـقـود
والــــقــــانــــون اجلــــنـــــائي. تــــبــــيّن
ـئة اإلحـصاءات أنّ 20 إلى 25 بـا
ـرشـحـ يـنـجـحـون في فـقـط من ا
هــــــذا االمــــــتـــــــحــــــان. وأضــــــافت
كــارداشــيــان أنّ  مــحــامــ كــبــاراً
قــالـــوا لي إنّ االمــتــحـــان عــمــلــيــاً
مستحيل وأصعب من دخول كلية
احلــقـوق بـالـطــريـقـة الـتــقـلـيـديـة 

مؤكدةً أنه كان خيارها الوحيد.
ونــادت الـــنــجــمــة مــراراً بــإصالح
الـــنـــظــام الـــقـــضـــائي األمـــيــركي
مـطـالبـةً أحيـانًا بـالرأفـة مع بعض
ـوضـوع . وطــرحت هــذا ا ــدانـ ا
مـع الــرئــيـس األمــيــركـي الــســابق
دونـالـد تـرامب في الـبـيت األبـيض
الـعام 2019. كـيم لـيـست أول فرد
مـن عــائــلــة كــارداشــيــان تــخـوض
مـــجـــال احلـــقـــوق إذ إن والـــدهـــا
الــراحل روبــيــر كـارداشــيــان كـان
عــضـواً في فــريق احملـامــ الـذين

{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
أعـلنت جنـمة تلـفزيـون الواقع كيم
كـارداشـيـان االثـنـ أنّـهـا اجـتازت
بــنـجــاح امــتـحــانـاً بــالـقــانـون في
كـالـيـفـورنـيـا بـعـد ثالث مـحاوالت
فـــاشــلـــة في خـــطــوة أولى نـــحــو
حتـقيق حلمهـا في أن تصبح يوماً
مـــا مـــحـــامـــيـــة.  وكـــانـت أشــارت
ـليـارديرة مـنذ فـترة طـويلة إلى ا
أنــهــا تــريــد أن تــلــتــحق بــنــقــابــة
.  وكتـبت في تغـريدة عبر احملـام
تـويـتـر  اجـتـزت امـتـحـان +بـايبي
بـــار+  فـي إشـــارة إلى امـــتـــحـــان
الـــســـنـــة األولـى في احلـــقـــوق في
كـالـيـفـورنـيـا لـلـمـرشّـحـ الـذين ال
يـحوزون إجـازة جامـعيـة مضـيفة
لـم يكن األمـر سـهلًـا لي. فـشلت في
االمــــــتـــــحـــــان ثـالث مـــــرات خالل
سنت لكن حافظت على إصراري

في كل مرة ودرست أكثر .
وتـلـقت كـيـم كـارداشـيـان صـاحـبة
الـ 41عــامــاً دروســاً فـي جــامــعـة
بـيرس كـولدج  في لـوس أجنليس
لــــــــكـن لم حتــــــــز إجــــــــازةً. لــــــــكنّ
كـــارداشـــيـــان أكـــدت أنّـــهــا كـــانت
مـصـابة بـكوفـيد  19خـالل فشـلـها

جنــحـوا في احلـصــول عـلى بـراءة
أو جـي ســيـــمــبـــســون الـــذي كــان
ة قتل يـحاكم بـتهـمة ارتـكاب جـر
مـــزدوجـــة. وكـــتـــبت  كـــان والــدي
ســـيـــفــخـــر جــدّاً قـــيل لـي إنه كــان
مــعــروفـاً بــســخــريـته مـن الـذين ال
ــرة يـــجــتــازون امــتــحـــانــهم من ا
االولـى مـثـله لـكـنـه كـان لـيـقف في
طــلـيــعـة الــداعــمـ لي . وتــمـضي
الــنـجـمـة في إجـراءات طالقـهـا من

الفنان كانييه ويست.
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يـــؤدي فـــيه ويل ســـمــيث دور دور
ــــضــــرب والــــد بــــطـــــلــــتي كــــرة ا
الــشـقــيـقــتـ ســيـريــنـا وفــيـنـوس
ولــيـامس ومـدربـهـمــا. أمـا صـيـغـة
سـتـيفـن سبـيـلبـرغ اجلـديدة لـفـيلم
ويــست سـايـد سـتــوري  فـتـسـعى
إلـى جائـزة أفـضـل فـيلـم كـومـيدي

 . سواء أكان غنائياً أو عادياً
أما على الصعيد التلفزيوني فبدا
مـسلسل  ساكسيشن  األوفر حظاً
إذ حـصل عـلى خمـسة تـرشيـحات.
وتــشــكـل جــوائــز  غــولــدن غــلـوب
ـــــوسم عـــــادة إشــــارة االنـــــطالق 
اجلـوائز السينمـائية في هوليوود
وتـعتبـر بأهمـية جوائـز األوسكار
لـكنّ مـسـتـقـبـلـهـا يـبدو عـلى احملكّ

في الوقت الراهن.
ووجـه أكـــثـــر من مـــئــــة وكـــيل في
آذار/مـــارس الــفـــائت رســـالــة إلى
رابــطــة الـصــحـافــة األجــنـبــيـة في
هـولـيـوود  طالـبـوهـا فيـهـا بوضع
حــد  لـلــسـلــوك الـتــمـيــيـزي وغــيـر
ـــهـــنـي والـــتـــقـــصـــيـــر األخالقي ا

واالتــهـامـات بـالـفـسـاد . وسـارعت
الـرابطـة في مواجهـة هذه الـضجة
إلـى اعـــــتــــمـــــاد ســـــلـــــســـــلـــــة من
اإلصـالحــــات من بــــيـــــنــــهــــا ضم
أعـضاء جدد إليها لـتحس تمثيل
األقــلــيـات فــيــهـا. وقــالت هــوهـني
تـلقينا ردود فـعل جيدة إلى حد ما
عــلى إصـالحـاتــنــا. عــمــلــنــا بــجـد
ونــفــخـر بــهــذه اإلصالحــات ولـكن
الــعـمل لم يــنـته (…). سـيــسـتـغـرق
األمــر مـزيـداً من الـوقت ونـأمل في
أن تـــــواصل االســـــتـــــوديـــــوهــــات

والصناعة دعمنا .
إال أن إصـالحـات الـرابـطـة قـوبـلت
ــا إلـى اآلن بــالــتـــشــكــيك أكـــثــر 

أثارت الثناء.
فـالنجـمان مارك رافالـو وسكارليت
جـوهانسون اعتبرا عـلناً أنها غير
كـافـيـة بـينـمـا أعـاد تـوم كروز إلى
الــرابــطـة جــوائــز  غـولــدن غــلـوب
الـثـالث الـتي فـاز بـهـا تـعـبـيـراً عن

احتجاجه.
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{  لـــــوس اجنــــلـــــيس (أ ف ب) –
تـصـدر فـيلـمـا  بـلـفاست  لـلـمـخرج
كـــيــنــيث بــرانــاه و بــاور أوف ذي
دوغ  جلـــ كـــامـــبـــيـــون قـــائـــمـــة
الــتـــرشــيــحــات جلــوائــز  غــولــدن
غـلـوب  الـتي أعـلـنت االثـن وسط
مـوجة انتقادات ومقاطعة تتعرض
لـــهـــا الفــــتـــقـــارهـــا إلى الـــتـــنـــوع

والشفافية. 
وواجــــهت رابــــطـــة الــــصـــحــــافـــة
األجـنبية في هوليوود التي تُعتبَر
ايـــضـــاً جلــنـــة حتــكـــيم اجلـــوائــز
اتـــهــامـــات في األشـــهــر األخـــيــرة
بـالعنـصرية والـتميـيز على أساس

اجلنس والفساد.
وأعـــــــلـن عــــــدد مـن الـــــــنـــــــجــــــوم
واالســتــوديـوهــات الــكـبــيــرة مـثل
وورنــر بـــراذرز  و نــتــفــلــيــكس  و
أمــازون  أنـهم لن يــتـعـاونــوا بـعـد
الــيــوم مع الــرابــطــة مــا لـم تــنــفـذ

تغييرات  كبيرة .
ويـجـتـذب احـتـفـال  غـولـدن غـلـوب
ـي إال عـادة جـميع الـنجـوم الـعا

{ واشـنطن (أ ف ب)  –هـل تسبّب
ــنـــاخي بــاألعـــاصــيــر الـــتــغــيـــر ا
الــكـارثــيـة الــتي ضـربـت الـواليـات
ـــتــحــدة أخــيــرا? رغم أن ظــروف ا
ـناخـيـة قد تـشـكل هـذه الظـواهـر ا
تــتـــعــزز بــفــعـل االحــتــرار يــبــدي

الـعلـماء حـذرا شديـدا إزاء فرضـية
وجــود رابـط مــبــاشــر. وقــد أثــبت
ـنـاخي أدى الـعــلـمـاء أن الـتـغـيـر ا
هـــذا الـــعــام دورا فـي مــوجـــة حــر
شـــهــدهــا شــمـــال غــرب الــواليــات
ـتـحـدة أو في الـفيـضـانـات التي ا
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ـانـيا أغـرقت مـنـاطق واسـعـة من أ
وبـلجيكا. غير أن الظاهرة احملددة
ـتمثلة في األعاصير القمعية هي ا

من األكثر عصيانا على التحليل.
ــنـاخ في جــامـعـة ويــوضح عـالم ا
سنترال ميشيغن  جون آلن لوكالة
فـــرانـس بــرس  خـالل الـــســـنــوات
األخـيرة سجـلنا مـنحى تصـاعدياً
ــؤاتــيـــة  لــتــشــكّل فـي الــظــروف ا
األعــاصـيــر الـقـمــعـيــة في مـنــطـقـة
ـتــحـدة الــغـربي وسـط الـواليــات ا
وجـنـوب شرق الـبالد  مشـيرا إلى
ـــــؤشــــــر أقـــــوى خالل أن  هــــــذا ا
الـشـتـاء .زلـكـنه يـشيـر إلى أنه  من
ـضلل أن نـنسب هـذا احلدث إلى ا
ـنـاخي . ويـرسم أسـتـاذ الـتــغـيـر ا
ـــنـــاخ في جـــامـــعـــة واليـــة عـــلـم ا
فــلـوريـدا جـيــمس إلـسـنــر مـقـارنـة
ذات دالالت هـــامـــة: فـــرغم أن عــدد
ــــيل إلى حــــوادث الــــســــيــــارات 
االزديـاد بـسـبب الـضـبـاب لكن أي
حـــــادث قـــــد يــــقـع في ظـل وجــــود
ضـبـاب قد يـكـون ناجـمـا عن سبب
مــخــتـلف تــمــامـا. ولــتــحـديــد هـذا
الــــســـبب مـن الـــضـــروري إجـــراء

حتـــــــقـــــــيق إذ إن عـــــــلـم  نـــــــسب
األحــداث الــقــصــوى إلى الــتــغــيـر
ـنـاخي يـأخـذ مـنـحـى تـصـاعـديا. ا
لـكـن مـثل هـذه الـدراسـة تـسـتـغـرق
وقـتا طـويال في حال إجـرائها.زفي
كن الـقـول أقله إن االنـتـظـار هل 
ــنــاخـي ســيــزيــد عــدد الــتـــغــيــر ا
األعاصير القمعية من خالل إيجاد
ؤاتية لـها. يجيب جون الـظروف ا
ــتـوافــرة يـبــدو أنـهـا آلـن  األدلـة ا
تــصـب في هــذا االجتــاه. لــكــني ال
أظـن أنــنـــا قـــادرون عـــلى احلـــسم
بـصورة نـهائـية . وأشـارت الهـيئة
عـنيـة بتـغير احلـكومـية الـدوليـة ا
ــنــاخ في آخــر تــقــريــر أصــدرهـا ا
خــبـــراؤهــا في آب/أغــســطس إلى
وجــود  درجـة ضـعــيـفـة من الــثـقـة
في مــا يــتـعــلق بـإقــامـة ربــاط بـ
ناخي وظـواهر موضعية الـتغير ا
مــثل األعـاصــيـر الــقـمــعـيــة. وهـذا
األمـــر يـــســري عـــلى  االجتـــاهــات
ـسجـلة  وأيـضا عـلى  التـكهـنات ا
ــسـتـقـبـلـيـة. لـم يـسـجل مـتـوسط ا
أعـداد األعاصير الـقمعيـة السنوية
ـــتـــحـــدة والـــتي فـي الـــواليـــات ا

{  بـــــاريس (أ ف ب)  –تُــــعــــرض
حــوالى مــئـة حتــفـة مـن فن الـرسم
الــــصـــيـــني الــــقـــــــــد أجنـــزهـــا
مـعـلـمـون من حـقـبـة ساللـتي مـينغ
(1368-1644) وتــشــيـنغ (1644≠
1912©  لــلــمــرة األولى فـي أوروبـا
فـي متـحف سيـرنـوشي في باريس

حتى السادس من آذار/مارس.
ــــتـــحـف وأحـــد وأوضـح مـــديــــر ا
ـعــرض إريك لــوفـيــفـر مــفــوّضَي ا
لــــوكـــالـــة فــــرانس بـــرس أن هـــذه
ـرسومـة باحلـبر األسود األعـمال ا

ـــأخـــوذ أحــيـــانـــا من مـــلـــوّنــات ا
بـــاألزرق أو األخــضــر أو الــزهــري
ويـحيط بهـا أحرف مخـطوطة على
لــفــائف من ورق احلــريــر  تـوازي
بــالــنـــســبــة لألوروبــيــ الــتــحف
الـــعـــائــدة إلى عـــصـــر الــنـــهـــضــة

اإليطالي .
وتــتــركـــز الــتــحف الــفــنــيــة حــول
مـــواضــيع عــدة تـــظــهــر مـــشــاهــد
طـبيعية لـلسماء واألرض واجلبال
واألشــجـار واألنــهـر والـبــحـيـرات.
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حتـصل بـأكـثـريـتـهـا خالل الـربيع
اضية إذ ازديـادا خالل السنوات ا
بـقـي بـحدود 1300. ويـقـول جـيف
تـــراب الـــذي يـــرئس قـــسـم عـــلــوم
الـــــغـالف اجلــــوي فـي جـــــامـــــعــــة
إيـلينوي إن  أكـثرية األشهـر تشهد
حـــتـى تــراجـــعـــا  فـي أعـــداد هــذه
األعـــاصــــيـــر. لـــكـــنـه يـــشـــيـــر إلى
اســتــثـنــاء يـشــكــله شــهـرا كــانـون
األول/ديــــــســــــمـــــبــــــر وكــــــانـــــون
الثاني/يناير اللذان سجال ازديادا
فـي األعــاصــيـــر الــقـــمــعـــيــة خالل
الــــعـــقـــود الــــثالثـــة إلـى األربـــعـــة
ـــنــحى ـــاضــيـــة . ورُصــد هــذا ا ا
خــصــوصــا فـي جــنــوب الــواليـات
ــتـحـدة وهــو مـا  يــتـنـاسب  مع ا
تـفـسـيـر مـحـتـمل مـرتـبط بـالـتـغـير
ــكــونـان ــنــاخي .فــفي الــواقع ا ا
ــطــلـــوبــان لــتــشــكّل األعــاصــيــر ا
الــقـمــعــيـة هــمـا الــهـواء الــسـاخن
والـرطب قـرب الـبـر والـريـاح التي
تــعـصف في اجتـاهــات مـتـضـاربـة
عــلى نــقـاط مــخـتــلــفـة الــعـلــو (مـا

يُسمى رياح القص الرأسية).
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