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الـغت الــلـجــنـة الــعـلـيــا لـلــصـحـة
والـسالمـة الــوطـنـيــة من جـائـحـة
ـعـتمـرين من كـورونا اسـتـثـنـاء ا
شــرط إبــراز الــبـــطــاقــة الــدولــيــة
لـلـتـلـقـيح  فـيـمـا قـررت مـحـافـظـة
ـوظف الى بغداد تـقليص دوام ا
ــئــة بـســبب تــفــشي ساللـة  50بـا
اومـيـكرون فـي وقت اكـدت وكـالة
االدويـــة االوربــيـــة  ان انـــتـــشــار
ــتـحــور اجلــديــد يــدفع كــورونـا ا
لـلـتـحول إلـى فـايـروس مسـتـوطن
كن لـلـبشـريـة أن تتـعـايش معه.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (اللجنة العليا عقدت اجتماعاً
بــرئــاســـة مــصــطــفـى الــكــاظــمي
ناقشت تـطورات كـورونا بـالعراق
فـي ظل ارتــــــفــــــاع  اإلصــــــابــــــات
ياً واجلهود تحور اجلديد عا با
وجة توخاة الحتواء ا الصحية ا
اجلـديـدة الـتي يــشـهـدهـا الـعـراق
حـالــيــاً) واضـاف ان (االجــتــمـاع
ـســتـشـفـيـات شـدد عـلى تــهـيـئـة ا
سـتـلـزمـات الالزمـة من وتـوفـيـر ا
أســـــرّة وأدويـــــة وأوكـــــســـــجـــــ
وأجـهزة تـنـفس فـي جـميـع دوائر
الصحة بـاحملافظـات) مشيرا الى
(استمرار الـعمل بفـحص النماذج
ــتــحـور ــشــتــبه إصــابــتــهــا بــا ا
اجلـديـد مع الـتـأكيـد عـلى حـمالت
ــؤسـســات كـافـة) الـتــلـقــيح في ا
مبـيـنا ان (الـلـجـنة اوعـزت بـإلزام
الوافـدين إلى العـراق كافـة بإبراز
بــطـاقــة الــتــلـقــيح  تــثــبت تــلـقي
الــشـــخص عـــلى األقـل جــرعـــتــ
إضـــافــة إلى بــأحـــد الــلـــقــاحــات 
فــــــــــحـص بـي سـي ار ســــــــــالـب 
واستثناء من يتعذر عليه ألسباب
صـحـيـة مع مـراعـاة تـقـلـيل فـرص
ـصـاب الـتـعـامل والـتـمـاس مع ا
في ردهــــــات الـــــعـــــزل واتـــــخـــــاذ
اإلجــراءات الـــوقــائــيـــة الالزمــة)
الفـــتـــا الـى ان (الـــلـــجــــنـــة الـــغت
ــعــتـمــرين مـن شـرط اســتـثــنــاء ا
إبراز البـطاقة الدولـية) وتابع ان
(االجــتــمــاع وجه بــإجــراء الــربط
الـبـيـني بــ مـنـظـومـة اجلـوازات
ومنظومة هذه الشهادات وإنشاء
ـــشــــاركـــة الــــوســـيـط الـــبــــيـــنـي 
البـيانـات منـعـا للـتزويـر  وكذلك
إلــزام الــوزارات واجلـــهــات غــيــر
ــرتــبــطــة بــوزارة واحملــافــظـات ا
ؤسسات غـير احلكومـية كافة وا
بـإعمـام قـرارات الـلـجـنـة وقرارات
مــــــجـــــلـس الـــــوزراء اخلــــــاصـــــة
بــإجـــراءات مــواجــهـــة كــورونــا)

مؤكدا ان (اللجنـة جددت تأكيدها
ــدني عــلـى ســلـــطـــة الــطـــيـــران ا
ـالكــات الـــصـــحـــيــة مـــســاعـــدة ا
ــطــارات  وكــذلك الــعــامــلــة في ا
الــــســـمــــاح بـــدخــــول اجملــــامـــيع
السياحية من اجلنـسية الهندية).
وســـجـــلـت الـــوزارة امس  2037
اصابة بكورونا وشفاء  281حالة
وبواقع  5وفيات جديدة. واوضح
ــوقف الــوبــائي الــيـومـي الـذي ا
اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان) امس ان
(عدد الفحـوصات اخملتـبرية التي
اجرتـهـا الـوزارة لـعيـنـات مـشـتبه
اصابـتهـا بالـفايروس بـلغـت اكثر
من  17الـف  حــــــــيث  رصــــــــد
اصـابة  2037بـكـورونا فـي عـموم
احملافـظات) واضـاف ان (الشـفاء
بـلغ  281حـالـة وبـواقع  5وفـيـات
جـديـدة) مـؤكــدا ان (اكـثـر من 68
الف شخص تلـقى جرعات الـلقاح
ـــــضـــــاد فـي مـــــراكـــــز الـــــوزارة ا
ــــــــنــــــــتـــــــشــــــــرة بـــــــبــــــــغـــــــداد ا
واحملــــافــــظــــات).بــــدوره  اوعــــز
محافظ بغداد محـمد جابر العطا
بــــتــــقـــلــــيـص الـــدوام الــــرســــمي

ــئـة بـا لـلــمــوظـفــ بــنـســبـة  50
نـــــــــتــــــــيــــــــجـــــــــة اإلصــــــــابــــــــات
بأوميكـرون.وذكر بيـان للمـحافظة
تـلـقـته (الــزمـان) امس أن (الـعـطـا
ــوظــفــ وجه بــأن يــكــون دوام ا
ـكـاتب واقـســام ديـوان مـحـافـظـة
بغداد ودوائر اإلسكـان والبلديات
ديريات الـبلديات وماء تمثلـة  ا
ومــجـــاري احملــافـــظــة ومـــديــريــة
الــتـــخــطـــيط الـــعــمـــراني ودائــرة
مـبـاني وإسـكـان بـغـداد ومـديـريـة
طـرق وجـسـور احملـافـظـة  فـضالً
عن مـــديــريـــة الــعـــمل والـــشــؤون
ـتــمـثــلـة بــدائـرة االجـتــمـاعــيــة ا
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة
ــــركــــز الـــوطــــني لــــلــــصــــحـــة وا
ــــهـــنـــيـــة والـــعـــمل والـــسالمـــة ا
ـــهــنـي ومــديـــريــات والــتـــدريب ا
الـــشـــبــاب وريـــاضـــة احملـــافـــظــة
بــاالضـــافـــة الى مـــديـــرتي زراعــة
ـئـة نـظـراً بـغـداد  بـنـسـبـة  50بـا
لــلــظــروف الــســائــدة من ارتــفــاع
حــاالت االصــابـــة بــاومــيــكــرون)
مؤكدا ان (دوام مـوظفي مـديريات
تـربــيـة الــكـرخ والـرصــافـة االولى

والــثـــانــيــة والـــثــالـــثــة ودائــرتي
صــحــتي بـــغــداد  يــكــون حــسب
التـعـلـيـمـات الصـادرة من وزارتي
الـتــربـيــة والـصــحـة وهــمـا غــيـر

مشمول بهذا االعمام).
 الى ذلك  رجـحت وكــالـة األدويـة
التابـعة لالحتاد األوربي انـتشار
مـــتــحـــور أومـــيـــكـــرون قــد يـــدفع
كـــورونـــا لـــلــــتـــحـــول إلى مـــرض
ـــكن لــلــبــشــريــة أن مــســتــوطن 

تـرشـحـهـا لـلمـنـصب بـعـد الـقاضي
رزكـار محـمد امـ الذي قدم أوراق
تـرشـيـحه الى مـجلس الـنـواب يوم
ــاضي. عـــلى صـــعــيــد الـــثالثـــاء ا
مـتــصل  تـوقع اخلـبـيـر الـقـانـوني
طــــارق حــــرب  ان يــــقـــدم رئــــيس
ـقـراطي الـكـردسـتاني احلـزب الـد
مـــســـعـــود الـــبــارزانـي  مــرشـــحه
لـرئاسة اجلمهـورية. وقال في بيان
تـلقـته (الزمـان) امس ان (التـحالف
ـان بــ الـبـارزاني ورئـيــسي الـبـر
مـــحـــمـــد احلـــلـــبـــوسي والـــتـــيـــار
لم يـنـفذ الـصـدري مـقـتدى الـصـدر 
مـنصب مـنه اال الـوجه االول وهـو 
ــــان  فـــلم يــــطـــرح رئــــيس الــــبـــر

الــــبــــارزاني حــــتى االن مــــرشـــحه
الـذي مـتـوقع ان يـكـون لـلــرئـاسـة  
مــــقـــبـــوالً من نــــواب الـــصـــدريـــ
بــاالضـافـة وحتــالـفي تــقـدم وعـزم 
النواب االكراد) مؤكدا ان (الشارع
يـنـتظـر حتـديد الـبـارزاني وحزبه 
وان كــنـا ــرشح لــلــرئــاســة  اسـم ا
نــعــتــقــد انه الــقــيــادي فـي احلـزب
هـوشيار زيبـاري  خلبرته االدارية
ونـــزاهـــته وعـــدالـــته والعـــتـــداله).
بــحـسب قــول حـرب الــذي لم يـعـر
أهــمــيـة الجــمـاع االحتــاد الــوطـني
الـكـردسـتـاني عـلى اخـتـيـار رئـيس
اجلــمـهـوريـة احلــالي بـرهم صـالح

لوالية ثانية. 

مـالكات الـهيئـة في ضـبط عمـليات
ـال الـعـام الــتـهـريب والـتالعب بـا
ــنـتج احملـلي وال ســيـمـا حــمـايـة ا
ومـنع مـرور اي مواد غـير صـاحلة
لـالستـهالك البـشري) مشـددا على
(مـواصـلـة بـذل اجلـهـود في ضـبط
اخملـالف وانزال اقصى العقوبات
وجـب القـانـون) واشار بـحـقـهم 
ــنــافــذ احلــدوديــة الـى ان (مــلف ا
شــهــد تـغــيــيـرا مــلــحـوظــا في ظل
االدارة احلـالية للهيئة) من جانبه
 اسـتعـرض الوائـلي (عمل الـهيئه
وأبــرز الــعـمــلــيـات الــتي نــفـذتــهـا
ـالكـات اضــافــة الى خالصــة عن ا
آلـيـة العـمل بـالتـدقـيق االلكـتروني
ــنــافـذ احلــدوديـة ــعــتـمــدة في ا ا
الـتي من خـاللهـا  ضـبط الـعـديد
مـن عـــمـــلـــيـــات الــــتـــزويـــر ومـــنع
ـــال الــعــام) الـــتــهـــريب وهــدر بــا
مـــعـــربـــا عن (شـــكـــره  وتـــقـــديــره
لـــلــقــضــاء في دعـم عــمل الــهــيــئــة
ــتــخــذة في جــمــيع واالجـــراءات ا
ــــنـــافـــذ احلـــدوديـــة). وأصـــدرت ا
ـركــزيـة في احملــكـمــة اجلـنــائـيــة ا
رئـاسـة مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف بـغداد
حـكمـ بحق الـرصـافة االحتـادية 
ـــدة عــشــر مـــجــرمـــ بــالـــســجن 
ـــتـــاجــرة ـــة ا ســـنـــوات عن جـــر

واد اخملدرة. با
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مـحسوباً عـلى جهة دون أخرى وال
كما ليست مـديناً او أسيراً لـطرف 
لـديه اجـنـدة طـائفـيـة او حـزبـية أو
قـــومــيـــة وســيـــعــتـــمــد الـــنــزاهــة
والــنــظــافــة والــصـدق فـي سـلــوكه
ـــنــــصب وقـــد ــــارســـاتـه في ا و
عـكس ذلك في وظـيـفـته كمـسـتـشار
فـي حـكــومــة كــردســتــان ولـرئــيس
ـــدة عـــشـــر الــــوزراء في االقـــلـــيـم 
رشح الوحيد سـنوات).وقال انه (ا
ــقــبــولــيــة انــقــرة الــذي يــحــظى 
والـــــريــــاض وطــــهـــــران من خالل
عالقـة عـائـلـية وطـيـدة مـعـروفة في
ــشــهـد الــكــردي الـعــراقي) لــكـنه ا
اسـتـدرك بالـقـول (لست شـرقـياً وال
غـــربــيـــاً بل انـــا عــراقـي كــردي من
ساللـة الـرسول مـحمـد علـيه افضل
الــــصالة والـــسالم).وتــــوقع عـــبـــد
الــــعــــزيــــز بـــحــــسـب رؤاه (وقـــوع
حتـوالت عـميـقـة وتغـيـرات زلزالـية
ـــنـــطـــقـــة  يــــصـــبح الـــعـــدو فـي ا
ـــوجــبـــهــا صــديـــقــاً والـــصــديق
يـتـحـول الى خـصم وال مـخـرج من
ذلـك اال بوجـود عـقـول نـيـرة ورؤية
جـديـدة  وهو مـا سبق ان عـرضته
ـــــنــــــشــــــورة في فـي مـــــقــــــاالتـي ا
الــزمـان).وعــبــد الـعــزيـز هــو ثـاني
شـخــصـيـة كـرديـة مـســتـقـلـة تـعـلن
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ــنـتـخب الــتـونــسي بـكــرة الـقـدم تــعـرض ا
الي بهدف امس  للـخسارة أمام نظـيره ا
ــبـاراة الـتـي جـمـعــتـهـمـا دون مـقـابل في ا
ضمن مـنافسات اجلولة األولى لـلمجموعة
بـعـد الــسـادســة بـكــأس األ اإلفـريــقـيــة 
رفض عودة تونس للملعب الكمال الدقائق
ـبـاراة بسـبب اخفـاق احلكم تـبقـية من ا ا

بانهاء اللقاء في الدقيقة 89 .
وجـاء هــدف مـالي من ركـلــة جـزاء نـفـذهـا
بـنـجـاح إبـراهـيـمـا كونـي بعـد ثالث دقـائق

على انطالق الشوط الثاني.
فـرصة ذهـبية ـنتـخب التـونسي  وأضاع ا
إلدراك الــتـعـادل في الــدقـيـقـة  77عـنـدمـا
أضـاع الـقـائـد وهـبي اخلـزري ركـلـة جزاء
تـصـدى لـها حـارس مـالي بـبراعـة. ويـلعب
نسـور قرطاج في اجملمـوعة السادسة إلى
جانب مـنتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.
وتـسـتضـيف الـكـاميـرون الـنسـخة  33من
بـطـولـة كـأس األ اإلفـريـقـيـة بـكـرة الـقدم
دة   9 كــانــون الـثــاني اجلـاري و6 بـ ا
ـشـاركـة  24 مـنـتـخـبـا ـقـبل  شــبـاط  ا
ــــقــــبل (دور 16) ويــــتــــأهل إلـى الــــدور ا
مـــتــصــدر ووصـــيف كل من اجملـــمــوعــات
باإلضـافة إلى أفضل  4مـنتـخبات الـست 
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ـسـتـشـار احلـقـوقي جملـلس اعـلن ا
الـوزراء في حكومة اقليم كردستان
خـالد شيخ صـديق عبد الـعزيز عن
نـصب رئيس اجلـمهورية تـرشحه 
لـلدورة اجلديـدة التي  فتح باب
الـــــتـــــرشــــيـح لــــهـــــا يـــــوم األحــــد
ــــاضـي.وقــــال عــــبـــــد الــــعــــزيــــز ا
لـ(الــزمـان) أمس انـه (تـقـدم بــطـلب
قـبولية مواقفه الـترشح لشعوره 
داخـل البيـت الكـردي  وأيضـاً عبر
ــــتـــوازنــــة مع جــــمـــيع عـالقـــاته ا
االطــراف الـسـيـاسـيــة الـعـراقـيـة ).
واكــد عـبــد الـعــزيـز الــذي سـبق ان
نـشـرت له ( الـزمان) بـعض مـقاالته
ان (احلـاجة مـلحـة في هـذا الظرف
الـى شـخــصــيــة جــامــعــة ومــرشح

متوازن ومستقل)  
مــشــيــراً الى انــهــا (تــمــثل فــرصـة
لـالكـراد ولــلـعــراق بـرمــته). وشـدد
عـــــلـى (وجــــود عـالقـــــات دولـــــيــــة
واقـــلـــيـــمـــيـــة تـــفـــيـــده في اجنـــاز
بـرنـامـجه الـسيـاسي واالقـتـصادي
واالجـــتـــمــــاعي طـــبـــقـــاً لـــقـــواعـــد
ـــتـــلك الــــدســـتـــور) واكـــد انـه ( 
تـصوراً مـستقـبليـاً وفريـقاً متـميزاً
لــلـتـنـفــيـذ).واعـلن أيــضـاً انه لـيس

تـتــعـايش مــعه بــرغم أنه ال يـزال
وبـــــائــــيـــــا في الـــــوقت احلـــــالي.
وأعـربت الــوكــالـة في بــيـان امس
عن شكوكـها بـشأن فعـاليـة إعطاء
جرعة رابـعة من الـلقـاحات لـعامة
الــســكــان قـــائــلــة إن (اجلــرعــات
ــتـــكــررة لـــيــست الــتـــعـــزيــزيـــة ا
ستراتيـجية مـستدامة وسـنتحرك
بسـرعة نـحـو سيـناريـو أقرب إلى

التوطن).

محمد احللبوسي

ــواطـنــ وتـســهم في بــنـاء تــهم ا
الـبلـد ومحـاربة الـفسـاد فضالً عن
وضــعـهــا آلـيــات فـاعــلـة لـلــحـد من
مـسألـة تغـيّب النـواب التـي تكررت

خالل الدورات السابقة). 
فـي غضون ذلك  قال رئـيس الكتلة
الـصـدرية الـنيـابيـة حسن الـعذاري
في تـغـريـدة  ان (الكـتـلة الـصـدرية
هـي األكـبــر واألقـدر). وكــان رئـيس
الـتيار الـصدري مقتـدى الصدر قد
ضي بتشكيل حـكومة أغلبية اكـد ا
وطـــنــيــة.وقـــال في تــغـــريــدة عــلى
تــويـتــر (نـحن مـاضــون بـتــشـكـيل
حــكـومـة أغــلـبــيـة وطـنــيـة وبــابـنـا
مـفتـوح لبـعض من ما زلـنا نـحسن
الــــــظـن بــــــهم) واضــــــاف انـه (من
فأننا لن نسمح ألحد ناحية أخرى 
كـائناً منا كان أن يـهدد شركائنا أو
يــهـدد الــسـلـم األهـلي فــاحلـكــومـة
ـقبلة حكومة قانون ال مجال فيها ا
ن كـان) لــلـمـخــالـفـة أيــاً كـانت و
مـؤكـدا (ال عودة لالقـتتـال الطـائفي
او الــعـنف فـأن الـقــانـون سـيـكـون

هو احلاكم).
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تـلقى رئيس مـجلس النـواب محمد
احلــلــبــوسي بــرقــيــة تــهــنــئــة من
ـــســـيـــحـــيــة رؤســـاء الـــطـــوائـف ا
ـنـاسـبـة اعـادة انـتـخـابه رئـيـساً
ـان.وذكر بيـان تلقـته (الزمان) لـلبر
امـس ان (احللبـوسي تـلقى بـرقية
تــــهـــنـــئــــة من رؤســـاء الــــطـــوائف
ـنـاسـبة ـسـيـحـية فـي العـراق   ا
إعــادة انـــتــخــابه رئــيــســاً جملــلس
الــنــواب بـدورته اخلــامــسـة). كــمـا
تـــلــقى احلــلــبـــوسي  اتــصــاال من
رئــــــيس الـــــوزراء األردنـي بـــــشـــــر
اخلـــــصــــــاونـــــة لــــــتـــــهــــــنـــــئــــــته
ـنـاسـبة.واكـد اخلـصـاونة خالل بـا
االتـــصــال عـــلى (عــمق الـــعالقــات
( األخـويـة بـ الـبلـدين الـشـقـيـق
راجـيـاً (لـلعـراق وشـعـبه مـزيدا من
الــتـــنــمــيــة واالســـتــقــرار). واعــلن
الــنــائب الــثــاني لــرئــيس مــجــلس
شاخوان عبد الله تشكيل الـنواب 
جلــنــة لــتــدقــيق الــســيــر الــذاتــيــة
ـــنــــصب رئـــيس لـــلــــمـــتـــقــــدمـــ 
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قـررت حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتان 
تـــــمــــديــــد قــــرار خـــــفض رســــوم
ئة ياه بنسبة  15با الكهرباء وا
فيـما وجـهت الـتنـسيق مع بـغداد
بشـأن مكـافـحة االرهـاب والرقـابة
الية. وقـال بيان تلـقته (الزمان) ا
امس ان (مــجـــلس وزراء االقــلــيم
عــقـد جــلــسـته بــرئــاسـة مــسـرور

الـبارزاني وحـضـور نـائـبه قـوباد
الـطــالـبــاني  وافق خاللـهــا عـلى
مـقـتـرح وزارة الـكـهـربـاء بـتـمـديد
نسبـة خفض الـرسوم البـالغة 15
ـقــبل من ــئـة حــتى الــشــهــر ا بــا

العام اجلاري) 
واضــاف ان (وزيـر الــبــيـشــمــركـة
شــورش إســمــاعــيل والــداخــلــيـة
ريـبـر أحـمـد  عــرضـا تـقـريـراً عن
اخلـــــطــــوات األخـــــيــــرة بـــــشــــأن

التنسـيق والتعاون بـ حكومتي
االقلـيم و االحتاديـة في ما يـتعلق
بـتـشــكـيل قـوة مـشـتــركـة وتـوفـيـر
احـتـيـاجـات الــبـيـشـمـركـة ووضع
خطة مـشتـركة لـلتصـدي لهـجمات
إرهـــابـــيي داعش) الفـــتـــا الى ان
(وزير الـصـحـة سـامـان برزجني 
تطـرق الى اسـتـعـدادات الوزارات
ـعــنـيــة بـشــأن جـهــود مـكــافـحـة ا
كــورونـا  والســيـمــا بــعـد ظــهـور
ـــتـــحـــور بـــعـض اإلصـــابـــات بــــا
أوميكرون فـي دهوك حيث ناقش
اجملــلـس قــرارات آخـــر اجــتـــمــاع
ـكافـحة الـفايروس للـجنـة العلـيا 
ووافق عـليـهـا وأكـد عـلى تـطـوير
حـــمالت تــــلـــقي الـــلـــقـــاحـــات في
موعدها احملدد واالهتمام بارتداء
ـواطـن وال الكـمـامـات من قبل ا
ســــيــــمــــا في األمــــاكـن الــــعــــامـــة
واخلدمية من أجل حماية الصحة
العامـة واحتـواء التفـشي) مبـينا
ـالـية ان (رئـيس ديـوان الـرقـابـة ا
خـــالـــد جـــاوشـــلي  اســـتـــعــرض
تــقــريــراً بـــشــأن تــطــويــر الــعــمل
ـشـتـرك ونـتـائجـه لكل اجلـماعي ا
ـــالـــيــ من ديـــوانـي الـــرقـــابـــة ا
لـلـحـكـومــتـ االحتـاديـة واإلقـلـيم
وجب بشأن تـنفـيذ الاللتـزامات 

ـــوازنــة) الفـــتــا الى ان قــانـــون ا
(اجمللس اصـدر تـوجـيهـاً لـلوزراء
ــضي في تــعــزيــز الــتــنــســيق بــا
والــــتــــعـــاون مـع نـــظــــرائــــهم في
احلكـومة االحتـاديـة وطلب مـنهم
اإلسـراع في تـنـفـيـذ تـعمـيم وزارة
ـالـيـة واالقـتـصـاد إلعـداد مـيزان ا
ــراجـــعــة جلـــمــيع احلـــســابــات ا
اخلـتامـيـة حلـكـومـة االقلـيم خالل
مـدة زمـنـيـة مـحـددة وأن تـعـرض
شترك في بشفافـية على الفـريق ا
ـالـيـة وتـتـضـمن ديـوان الـرقـابـة ا
إيرادات ونفقـات كردستان وعلى
هامها في الوزارات أن تضطلع 
هذا الـصـدد وأن تتـعـاون تعـاوناً
ـالـية) كـامالً مع ديـوان الرقـابـة ا
وتـابع الــبـيــان ان (اجملـلس وافق
عـــلى مــقـــتــرح وزيـــر الــبـــلــديــات
والـــســـيـــاحـــة ســـاســـان عـــوني 
ئة من الرسوم بإعفاء يبلغ  15با
ياه في االقليم شتركي خدمات ا
كــردســـتــان بــشـــرط أن يــســددوا
تراكمة السابقة) جميع الديون ا
مـشـيـرا الى ان (اجلــلـسـة شـهـدت
ــوافـــقــة عــلى اقـــتــراح اجملــلس ا
األعـــلى لــلـــمـــرأة بــتـــغــيـــيــر اسم
اجملـــــلـس إلـى اجملـــــلـس األعـــــلى

للمرأة والتنمية). 
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ثـمن رئيس مجلـس القضاء االعلى
ـبـذولة من فـائق زيـدان اجلـهـود ا
قـبل الـقضاة فـي احملاكم اخملـتصة
ـة غــسل االمـوال ــكــافـحــة جــر
وتـمـويل االرهـاب ودورهم الكـبـير
الـــذي اســـهم فـي اصـــدار االحتــاد
االوربـي قــراراً بـرفـع اسم الــعـراق
مـن الئـحــة الـدول عــالـيــة اخملـاطـر
.وقــــال زيـــدان في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـزمان) امس ان (قضاة التحقيق
اخملـتصـ قدموا خالل لـقائهم مع
ـــــــثـــــــلـي االحتـــــــاد االوربـي في
بـــــــــــروكـــــــــــسـل قـــــــــــبـل ثــالثــــــــــة
اشـــهــروبــالــتـــعــاون مع اجلــهــات
اخملــتــصــة احـصــائــيــات احملـاكم
وبــيـان دور الـقـضــاء في مـكـافـحـة
ـــة غــسل االمـــوال وتـــمــويل جـــر
االرهـــــاب) واشـــــار الـى ان (وفــــد
ـــشــارك ضـــمـن الـــوفــد اجملـــلـس ا
ــثـالً بــالــقــاضي ايــاد الـــعــراقي 
مــحـسن ضـمـد اخملــتص بـقـضـايـا
غـسل االمـوال  قدم جـهودا كـبيرة
اسـهـمـت بأصـدار االحتـاد االوربي
قــــرارا بـــرفـع اســـمع الــــعـــراق من
الئـــحــة الــدول عــالـــيــة اخملــاطــر)
مـؤكـدا ان (هـذه اخلطـوة سـتـسهم
فـي دفع عجـلـة التـقـدم االقتـصادي
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أعـــلــنت دائـــرة فــحص وتـــصــديق
الـبذور التابعة لوزارة الزراعة عن
جنـاح جتـربـة زراعـة واكـثـار نـبات
الـزعـفـران وذلك ضمـن النـشـاطات
الــــتي تـــبــــنـــتــــهـــا دائــــرة فـــحص
وتـــــصــــديـق الــــبـــــذور في ادخــــال
الــنـبـاتــات واالشـجـار وتــقـيـيــمـهـا
وأقـــلـــمــتـــهـــا من خالل احلـــديـــقــة
الـنـبـاتـيـة في مـنطـقـة الـزعـفـرانـية.
وبــيــنت الــوزارة في بــيــان تــلـقــته
(الــــزمـــان) امس (ادخــــال عـــدد من
أبـــصــــال الـــزعـــفـــران نـــوع تـــركي
(ســافـرابـنـولـو ) وانــشـاء مـسـاحـة
داخل الـبيوت البالستـيكية لغرض
اكــثـاره) . مــوضـحـة أنه (  خالل
ـاضيـة الـعمل بـتجـربة الـسـنوات ا
زراعـة عـدد مـن كـورمـات الـزعـفران
وقــد جنـــحت زراعــة هــذا الــنــبــات
خـالل هذه الـسـنوات وبـشـكل جـيد
وانـتـجت عدد من الـكورمـات ازهار
مـع مـيـاسم ذات طـول مـنـاسب و
مــــؤخــــراَ ادخـــــال عــــدد من فــــسق
الــزعـــفــران من مــنــشــأ جــديــد و
وهـا وتـزهـيـرها تـسـجـيل جنـاح 
والـــعــمل جـــاري ومــســـتــمـــر عــلى
ادخــال عـدد أكـبـر مـن هـذه الـفـسق
تـطـلـبـات الالزمة وتـوفـيـر بـعض ا

لـنمـو واكثار فـسق الزعفـران ويعد
جنـاح زراعة الزعفـران في احلديقة
الـنــبـاتـيـة هـو دلـيل عـلى امـكـانـيـة
جنــــاح زراعـــة هــــذا الـــنــــبـــات في
الـبــيـئـات الـعـراقـيـة) . ولـلـزعـفـران
مــفــعـــول كــبــيــر في مــجــال الــطب
الـعضـوي حيث يعـتبر عالج لـلربو
والـوقـايـة من العـديـد من االمراض
ــــزمــــنـــة مــــثل امــــراض الـــقــــلب ا
والـسرطانات ويعـمل على محاربة
ومـــشـــاكـل واضـــطـــرابـــات الـــنــوم
ويــدخل في مـجـال الــطب الـنـفـسي
كـــمــا له فـــوائــد اخــرى حـــيث يــتم
اضـــافـــته الى الـــقـــهـــوة والـــشــاي
وكــذلك الـى احلــلـويــات والـى الـرز
وغـيـر ذلك كـثـيـر مـن االسـتـعـماالت
واجملاالت االخرى .واضاف البيان
ــا لـلــنـبـات من ـنــطـلق  (من هــذا ا
ــعـشب اهــمـيــة ومن خالل كـوادر ا
الــــوطـــني الــــعـــراقي واحلــــديـــقـــة
الـنبـاتيـة في الزعـفرانـية  الـقيام
بـــتــجـــربـــة زراعــة واكـــثــار نـــبــات
الـزعفران).  واكد ان ( جناح زراعة
هـذا الـنبـات يدخل ضـمن التـجارب
الـبـحثـيـة الـتي تعـمل الـوزارة على
تـطـويرهـا والتي تـصب في تطـوير

الـــقـــطـــاع خــصـــوصـــا اذا مــا 
الــتـوسع في اسـتـثـمـار زراعـة هـذا

محمد احللبوسيالنبات ).

فـي ظل الـــــتــــوجـه نــــحـــــو اعــــادة
االعــمــار). كــمـا شــدد زيــادان عـلى
ــنــافــذ واحــكــام ضــرورة تــامــ ا
الـسـيـطـرة عـلى الـبـضـائع الواردة
مـن الــتــزويـــر او الــتالعب.واشــار
الـــبـــيــان الى ان (رئـــيس مـــجــلس
الـقضاء اكد خالل استقباله رئيس
نافذ احلـدودية اللواء عمر هـيئة ا
ــنـافـذ الــوائـلـي  اهـمــيـة تــأمـ ا
والـــــشــــريط احلــــدودي واحــــكــــام
الــســيــطــرة عـلى كــافــة الــبــضـائع
الواردة للبالد من عمليات التزوير
ـال الـعـام) مـشـيداً او الـتالعـب با
ـــتـــخـــذة من قـــبل بـ(اإلجــــراءات ا

اجلــمــهــوريــة.وقــال عــبــد الــله في
تــصــريح امس إن (هــيــئــة رئــاسـة
ـان مــلــتــزمـة بــالــتـوقــيــتـات الــبــر
الـدسـتـوريـة بـشـأن اخـتـيـار رئيس
ـادة  54من اجلــمــهـوريــة حــسب ا
الــــدســـتــــور كـــمــــا ان احملـــكــــمـــة
االحتـاديـة ال تـسـمـح بـاي تـأخـير)
الفــتـاً الـى أن (اجلـلــسـة األولى في

الـدورات الـسـابقـة كـانت مفـتـوحة
إال ان هـــذا االجــراء  ايـــقــافه من
قــبل احملـكــمـة) وتـابع (مـن يـشـكك
بــقـانـونــيـة اجلـلـســة االولى عـلـيه
تـــقـــد شــكـــوى الى االحتـــاديــة)
واضــاف ان (هـنـاك جلـنــة سـتـقـوم
بـتدقـيق السيـر الذاتـية للـمتـقدم

عـلى مـنصـب رئاسـة اجلـمهـورية).
مـن جـــانــــبه  اكـــد الــــنـــائب األول
ـان حــاكم الــزامـلي لــرئــيس الـبــر
عـــدم الــســـمــاح بــتـــعــطـــيل الــدور
الـــــــرقـــــــابـي والـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعي
لـــلــمـــجــلـس.وذكــر الـــزامــلي خالل
حـضوره الندوة التعريفية ألعضاء
ــــان اجلـــدد  أن (أعــــضـــاء الــــبـــر
اجملـلس يجب أن يـكونوا مـؤتمن
أمــــام الـــله وثــــقـــة الــــشـــعـب بـــهم
ـنـشــود عـلى لــتـحــقـيق اإلصـالح ا
ـسـتـويـ الـنـيـابي واحلـكـومي) ا
مـشـددا على ان (هـيئـة الرئـاسة لن
تــســمح بـتــعــطـيل الــدور الــرقـابي
والــتــشــريــعي لــلــدورة الــنــيــابــيـة
احلـالـيـة وانـهـا سـتـولي اهـتـمـاماً
عطلة التي كـبيراً القرار القوانـ ا
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ـيـزان اجلسـري وبـانـتـظـار جتـهـيز تـاهـيل ا
ـــوقع بـــخاليـــا ضـــوئــيـه من قـــبل الـــقــسم ا
يـزان اجلسري الهـندسي الكـمال وتـشغـيل ا

قبلة). وتهيئته لالستحقاقات ا

الـشـرقـاط يـواصـلـون اصالح الـرافع الـثـاني
وجتهيـزه للعـمل وباشراف مـسؤول الوحدة
الــفـنـيــة لـلـصــومـعـة).  واخــتـتم بــالـقـول أن
(اجلهد الفـني في فرع واسط يواصل عـملية
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أعــلـنـت وزارة الـتــجـارة عـن تـنــفــيـذ اجلــهـد
الهنـدسي في مواقع الـشركة الـعامة لـتجارة
احلــبــوب مــجــمــوعــة من االعــمــال الــفــنــيــة
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وقــال مـديــر عـام الــشــركـة الــعـامــة لـتــجـارة
هـنـدس بـاسم نـعـيم الـعـكـيلي أن احلـبـوب ا
(مالكـاتـنا الـفـنـيـة في مواقع سـايـلـو الـكوت
والشـرقـاط  والـديوانـيه نـفـذت مجـمـوعة من
االعــمـال الــتـاهــلـيــة و الـصــيـانه و االنــشـاء
ــنــصــة تــمـــثــلت بــرفع وتــنــصـــيب هــيــكل ا
الــرئـــيــسي لــلــمـــيــزان اجلــســري رقم  2 في
سـايــلـو الــكـوت  الـى جـانب صــبغ الـبــلـيت

ادة الرادليت).
واضـاف أن (الــعـمـل في فـرع واسط تــضـمن
نـصـب خـزان مـاء جــديـد خلــنـزيـرة مــضـخـة
االطفاء الرطبة في السـايلو بعد االنتهاء من
ـضخـة  اضافة الى صيـانة شبـكة انـابيب ا
شـحن بـطــاريـات مـوالـدات سـادمـو  500 كي
فـي وفــحص الـــزيت وتـــهــيـــئـــتــهـــا حلــاالت

الطوارىء). 
وأوضح الــعـــكــيــلي ان (اجلــهــد الــهــنــدسي
دني في فرع الشركة في الديوانية يشارف ا
دني على االنـتهـاء من انشـاء غرفـة للـدفاع ا

في صومعة شلب الديوانية).
واكــد ان (اجلــهــد الـــهــنــدسي في صــومــعــة
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ـصري لـدى بغداد ـائيـة مهدي رشـيد احلـمداني  مع الـسفـير ا وارد ا بحث وزيـر ا
ـناخـية والـنهـوض بقـطاع ولـيد مـحمـد اسمـاعيـل تفـعيل مـذكرة مـواجهـة التـغـيرات ا

ائية. وارد ا ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(احلـمداني اسـتقـبل في مبـنى الوزارة
بـحضور الوكـيل االداري رائد عبد زيد
ـصــري لـدى اجلــشــعـمي  الــسـفــيــر ا
بـــغــداد  وجــرى خـالل الــلــقـــاء بــحث
عـالقـات الــتــعــاون بــ اجلــانـبــ في
لــتــعــزيــزهـا ــائــيــة   ــوارد ا مــجــال ا
وتـطـويـرهـا واالسـتـفـادة من الـتـجـربـة
ـصرية في مـجال االستـفادة من مياه ا
ــــبـــازل) وأكــــد احلـــمـــدانـي (ســـعي ا
الــعــراق إلى تـفــعــيل وتـوســيع نــطـاق
ــوقــعــة بــ عــمـل مــذكــرة الــتــفــاهم ا
الـبلدين لـتبادل اخلـبرات وتفـعيل عمل
شـتركة ب اجلـانب لغرض الـلجان ا
ـائية ومـواجهة وارد ا تـطوير قـطاع ا
الـتــحـديـات في ظل تـسـارع الـتـغـيـرات
ــنــاخــيـة وآثــارهــا عــلى دول الــعـالم ا

نطقة). وا
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ثــمن الــســفــيــر (اجلــهـود من جــانــبـه 
ــبـذولـة من قـبل احلــمـداني لالرتـقـاء ا
وتـطـوير أواصـر التـعاون بـ البـلدين
ـائـيـة). ـوارد ا الـشـقـيـقـ في قـطـاع ا
واعـلـنت الوزارة  ان وفـدا فنـيـا تابـعا
لـها سـيزور تركـيا قريـبا لالطالع على
تاح بالـسدود التركية ائي ا اخلـزين ا
وخـطط تـشغـيلـهـا احلالـية والـصـيفـية
ـكن الــعـراق من إعـداد ـا  ــقـبـلــة  ا
خططه اخلاصة بنهري دجلة والفرات.
ــتــحــدث بـــاسم الــوزارة عــون وقـــال ا
ذيــاب في تصريح امس أن (وفدا فنيا

االتــفـاق عــلـيــهـا مـع اجلـانب الــتـركي
إضـــافـــة إلـى إنـــشـــاء دار اســـتـــراحــة
وتـأثـيـثهـا السـتـقبـال اخلـبـراء) وتابع

ان (طـــمـــوح الــــوزارة الـــوصــول إلـى
أرقــام واضــحـة ودقـيقـة بـشأن تـقاسم
ــــــيـــــــاه بــــــ الـــــعـــــراق والــــــــدول ا

ــتــشــاطـئــة الــتـي تــحـددهــا اخلـطة ا
ائي بـهدف معرفة الواقع ا الـتشغيلية 

ائي بأكمله).  خالل العام ا

من الــوزارة سـيـزور مــنـتـصـف الـشـهـر
اجلاري اسطنبول لالطالع على خزين
ـــتـــاح بــــســـدودهـــا ـــائـي ا تـــركــــيـــا ا
وخــزانـاتـهـا والســيـمـا خـطــة تـشـغـيل
سـدي أليسو على نهر دجلة وأتاتورك
ــوســمــ عـــلى نــهــر الــفـــرات خالل ا

قبل). احلالي والصيفي ا
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واضــــــاف ان (هــــــدف الــــــوزارة هـــــو
الوقوف على خـطـط تـركـيـا التشغيلية
لــــلــــســــدود بــــمــــا يـــضـــمـن وصـــول
ائيـة العادلـة إلـى الـعـراق احلـصص ا
كـماً ونوعاً لتلبية احتياجاته من مياه
الشرب وسقي الـبـسـاتـ والـخـضـار
فــــقـط كــــمــــا أنــــهــــا تــــعــــد نـــقـــاطـــاً
أســاسـيـة ومــهـمـة لـلخطة الـتشغـيلية
ــائــيــة التي يـضـعـها الـعـراق) الفـتا ا
الـى ان (مـسـاحـة احملــاصـيل األخــــرى
الـــتـي تُـــــزرع صـــيــفـــاً ســـتــعـــتـــمــد
عــــلـى مـــا يــتـــحــقـق من خــزيـن الــبالد
ـــائي خالل مــدة ذوبـــان الــثــلــوج في ا
تـركيا وهي أشـهر آذار ونيـسان وأيار
ـقبلة) مؤكدا ان (الـبـنـد الثاني الذي ا
فــعــلـــته الـــوزارة بــهــذا الــســيــاق هــو
ــوافــقــة عــلـى تــأهـيـل اسـتـحـصـال ا
ــركــو الــبــحـثـي الـعــراقي  –الــتــركي ا
نطقـة صـدر الـقـنـاة لـلمياه الــواقـع 
إذ سـيتم وضمن مـوازنة العام احلالي
الــبــدء بـتــهــيــئـة بـــنـــاه الـــتــحـــتـــيــة
ـخــتـبــرات الـحــديـثـة وتــجـهــيـزه بــا

إلجــراء الــبــحــوث اخملــتــصــة الــتي 

دوالراً لــلــبـرمــيل فــيـمــا زاد خــام غـرب
ـقـدار دوالر واحد تـكـسـاس األمـريـكي 
لـيتم التعامل به  83.40دوالر. وارتـفعت
األســعـار بـشـكل كــبـيـر مـقــارنـة بـالـعـام
اضي حيث شكّلت إجراءات احلد من ا
كــورونـا وفـرض اإلغالق الــعـام ضـربـة
لــلــطـلـب عـلـى مـســتــوى الـعــالم فــيــمـا
انـخفض سعـر خام برنت إلى  16دوالرا
وتـهـاوى غـرب تكـسـاس إلى مسـتـويات
ســلـبــيـة. وتــوقع مـســتـثــمـرون ارتــفـاع
اسـعـار النـفط بـفعل زيـادة الـطلب عـليه
مـع خـــروج دول الـــعـــالـم من جـــائـــحـــة
كـــورونـــا وفـي حـــ يـــتـــســـبب إطالق
ضـادة للفـايروس بتـخفيف الـلقـاحات ا
إجـــراءات اإلغـالق الـــعـــام حـــيث زادت
الـتوقعات بـارتفاع الطـلب على البترول
بـشــكل أكـبـر.وتـنـبـأت الـوكـالـة الـدولـيـة
لـلـطاقـة بـ(تعـاف قـوي في الربع األخـير
مـن العـام اجلـاري بـاالسـتـناد إلـى طلب
مــكــبــوت وتــقــدم مــسـتــمــر في حــمالت
الـتطعيم لـلوقاية من كـورونا) وتوقعت
ي على ان (يـصل مـتـوسط الطـلب الـعـا
الـنفط  إلى  99.4 مـلـيون بـرمـيل يومـيا

خالل العام اجلاري). 

بـشـأن الـرقـعـة االسـتكـشـافـيـة الـبـحـرية
بـداية بـجـزأيهـا الـبحـري والـبري وهـو 
لــبـنــاء عالقـات مــشـتـركــة بـ الــشـركـة

والـــــــــعــــــــراق) الفـــــــــتـــــــــا الـى انه (
اسـتعراضـها خالل الورشـة وهي عبارة
عـن جــزئــ االول بـــحــري وســتـــنــفــذه
الـشـركـة والـثـاني بـري سـتـنـفـذه شـركـة
االسـتكشـافات النـفطيـة) مؤكدا (وجود
فـــريق عـــمـل مـــشـــتــرك مـن اجلـــانـــبــ
لـتحـقيق الدراسـة والوصـول الى نتائج
مـثـمـرة). عـلى صـعـيـد مـتـصل  شـهدت
أســـعــار الــنـــفط ارتــفـــاعــاً مــلـــحــوظــا
بـتخـطيـها  85 دوالراً لـلبـرميـل الواحد.
وبـــلـغ ســـعـــر بـــرمـــيل خـــام بـــرنت في
مــــســـتــــهل الــــتــــعـــامـالت اآلســـيــــويـــة
الـصـبـاحـيـة  85.73 دوالرا وهـو أعـلى
ســــعــــر يـــتـم تـــســــجــــيـــلـه مـــنــــذ ثالث
ســنــوات.ويـعــود االرتـفــاع الــكـبــيـر في
أســعـار الـنــفط الى زيـادة الـطــلب عـلـيه
وانـتـعـاش االقـتـصـاد عقـب اخلروج من
أزمـة كـورونـا حيث وصـل سعـر بـرميل
الـى أعـلى مـســتـويـاته مــنـذ عـام 2014.
ــقـدار  87 ســنــتــاً و وزاد الــســعــر 

الــتـعـامـل به في الـسـوق بــسـعـر 85.87

دراســة مـشـتـركـة جـرى تــوقـيـعه مـطـلع
2019 وتــأخــر جـزء من أعــمـال االتــفـاق
بــسـبب األوضـاع الــصـحـيــة في الـعـالم
وتــفـشـي جـائــحـة كــورونـا وفي الــعـام
ـــاضي عــقـــدت لــقـــاءات مع الـــشــركــة ا
وكـانت لقاءات مـثمرة السـتئنـاف العمل

بالدراسة).
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مـشيـرا الى ان (الـرقعـة تبـلغ مسـاحتـها
650 كـــيــــلـــومـــتـــرا   واجلـــزء الـــبـــري
ــســاحـة 120 كــيــلــومـتــرا والــبــحـري
ساحة 530 كليومترا وعند استكمال
ـســوحـات الــزلـزالـيــة ثـنــائـيـة اعــمـال ا
االبـعاد من قبل االستكشافات في اجلزء
سيتم الـبري و سيـنوك للـجزء البـحري 
حــفـر ابــاراســتـكــشـافــيــة في كل جـزء)
واســتـــطــرد بــالــقــول ان (مــركــز عــلــوم
الـبحـار في جامـعة الـبصـرة سيـقوم في
اجلــــزء الــــبـــحــــري خالل هــــذا الــــعـــام
بــتــحــديــد مــواقع الــغــوارق الــبــحــريـة
ـسح اســتــعـدادا لــلـقــيــام بـعــمـلــيــات ا
ــثـل شــركــة الـــزلــزالي). بـــدوره اكــد 
ســـيــنـــوك ان (االتــفـــاق الــذي عـــقــد مع
اتــفــاق دراســة مـشــتــركـة الــعــراق هـو 

وحتـديـد نقـاط  اعمـال إالسـتكـشاف في
اجلـزء الـبـحري لـلـرقـعة  الـذي تـقوم به
ســيــنـوك الــصـيــنــيـة   بــاالضــافـة الى
سوحات الزلزالية االسـراع في أعمال ا
لــلــجــزء الــبـري الــذي تــقــوم به شــركـة
االسـتكشافـات النفطـية) مشيرا الى ان
(عـمـلـيـات االسـتكـشـاف وتـطـويـر الرقع
ذات الـتراكـيب الهايـدروكاربونـية يدعم
خــطط الـوزارة بـزيــادة وادامـة االنـتـاج
الـوطـني والسـيـمـا ان الـنـفط الـوطـنـية
تـعمل على تكثيف النشاط االستكشافي
الـبـحـري ). من جـانـبـه  قـال مـديـر عام
شـركـة االسـتـكـشـافـات الـنـفـطـيـة وكـالـة
بــاسم مــحــمــد خــضــيــر ان (عــمــلــيـات
االســتــكـــشــاف في الــرقــعــة الــبــحــريــة
بـجـزأيهـا البـحـري والبـري ستـكون من
ـــســوحـــات الــزلـــزالــيــة خـالل إجــراء ا
وبـعـدها يـتم حفـر بئـر اسـتكـشافـية في
اجلـزء الـبـحـري وبـئر اسـتـكـشـافـية في
ـدير اجلـزء الـبـري). واوضح  مـعـاون ا
الـعـام للـشـؤون الفـنـية لـلـشركـة أسـامة
ـــنــاقــشــة رؤوف ان (الـــورشــة عــقــدت 
دراسـة الشـركة الـصينـية بـشأن تـطوير
رقـعة اخللـيج البحـرية بنـاء على اتفاق

اجلـــبـــار اســمـــاعـــيل خالل مـــشـــاركــته
بــورشـــة عــمل خــاصــة بــدراســة خــطط
تـطـويـر الـرقع الـبـحـريـة الـتي نـظـمـتـها
شـركة االستكـشافات النـفطية بـالتعاون
علـى (ضـرورة الـبدء مـع سيـنـوك امـس 
قـدمة بـإجـراءات العـمل وفق الدراسـة ا
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يــتــدارس الــعــراق مع شــركــة ســيــنـوك
الصينية  استكشاف رقع برية وبحرية
في اخلـلـيج  بـعد اسـتـكمـال االجراءات
الالزمــة لــلـعــمل الــبـحــري مع اجلــهـات
ـعنية. وشـدد وزير النفط احـسان عبد ا
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ـانـيا و حـكومـيـا كتـلة حـزبـها ايـا كان الـعدد ان كـانت من جـنس حزبي واحـد فـهي پر
تشكلة منها. للمعدود وان كانت ائتالفية فهي كتلة منسوبة للقوى ا

اضية كانت سائرون حتالفـا من التيار الصدري و حركات اخرى و في االنتخابـات ا
اليـوم ذهب التـيار منـفردا ليـسجل نـفسه انتـخابيـا منـفردا بال حتالف انـتخابي اي انه
ربـح او خسـر فـقـد ربـح لـنفـسـه او خـسـر مـنهـا ومـثـلـه حـزب الدعـوة لـو ذهـب مـنـفردا
خلـوض االنـتخـابـات فأنه سـيجـمع لـنفـسه او يـفقـد اصـواتا و بال تـشـارك انتـخابي مع

احد.
وضوع بوصف الكتلة االئتالفية ذلك انية االكثر عددا لم تفصلها مـحكمة ا الكتلة الـبر
ان االئتالفات ليـست نقية اجلنس احلـزبي مثل نقاوة عـنصر احلزبيـة اخلالصة ومثال
ـقراطـي الكـردسـتـاني حـزبا ال ذلك ان شـاخـوان عـبـداللـه مثال هـو مـرشح احلـزب الـد
حتـالفـا و ال ائتالفا و حـاكم الزامـلي هو مرشح الـتيـار الصدري حـركة ال حتـالفا و ال
ائتالفا فيـما محمد احلـلبوسي فهو مرشـح حتالفه االنتخابي تـقدم الذي يجمع مع من
ان عن تكتيك تنفيذي يجمع عزم الذي هـو ايضا حتالف فلما رشحاه كان رئيسـا للبر
ـا ســيـخـتـلف و يـرشح غـيـره لـو كـانت مـقـاعـده اقل من عـزم ومـثـله مـا جـرى كـان لـر
لـتحـالف قـوى الدولـة الـذي له اربعـة مـقاعـد و قـيل خمـسـة وثالثة مـنـهم لتـيـار احلكـمة
واحـدهم كـان من اجملـلس االعـلى قـبال اذا فـكـتـلـة احلـكـمـة في احلـقـيـقة هـي اكثـر من

ائتالف النصر لصاحبه حيدر جواد.
لن افـتح مـلف اسـباب فـوز الـتـيـار و ال تـشـتت اصـوات غـيره لـكـنـهـا بـاخملـتـصـر قرار
بـالـدخول الـفـردي حلـركة او حـزب دون اتـكاء عـلى شـريك امـا االطار الـتـنـسيـقي فـهو
مـجـمـوعـة احـزاب و حتـالـفـات و ائـتالفـات ذهـبت لـتـسـجـيل نـفـسـهـا ثم ارادت الـتجـمع
ـانيـا هـذا حقـهم اال في نـقطـة واحـدة هو انـهم لـيـسوا كـتـلة من جـنس حـزبي واحد بـر
ـاني يساوي فـلكل كـنهم هويـته و زعيـمه و بالـتالي فال يـوجد نص قـانوني او عـرف بر

ب تكتالت مؤتلفة في عددها مع عدد حزب منفرد.
مثال ذلك لو ان اجملـلس االعلى ذهب ليسجل نفسه كيانا حزبيا منفردا او مع مجموعة
و دخل او دخـلوا االنـتـخابـات و فـازوا بـعدد مـقـاعد يـفـوق غـيرهم فـهم الـكـتلـة الـنيـابـية

االكثر عددا او االكبر.
مـقـتدى الـصـدر و غـيره لـيس مـجبـرا عـلى الـتعـامل مع ائـتالف او حـزب يريـد مـساواة
ـتجـمع تسـجيال في االنـتخـابـات ليـعطي حـقه الذي فـاز فيه بـ 73مـقعدا حتالـفه غيـر ا
سجـلة لالنتخابات واالخرون ايضا مسـتقبال لو فازوا بـهويتهم احلزبـية او التحالـفية ا
سجلة قبال ال قاعد اكـبر فلهم احلق التمسك بتفسير الكتلة االكبر اي ا

تجمعة بعد النتائج. ا
عدا هذا فالتصريحات و التطاعن ال قيمة قانونية له.

الـكـتـلة االكـبـر كـتـلة فـازت بـعـدد اكـبر ال الـتي جتـمـعت ولـيـذكر
الـفائزون ان الـتحـالفـات اسرع للـتلف فـقد شـهدتهـا قائـمة اياد
عالوي االئـتالفـيـة و كذلك مـا فـعـله حيـدر جـواد يـوم انشق عن

الكي الذي كان سبب فوزه. ا

Wý—Ë∫ وزير النفط في ورشة عمل

بغداد
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يقول خـبراء اإلعالم : ان يعض كلب شخـصا" أمرا" ال يستـحق التداول لكن ان يعض
ـألوف) أو مايعرف في شخص كلبـا" أمرا" يستـحق النشر وهـذا مايسمى (مـخالفة ا

زمن التفاهة ب (الطشة).. 
 وقـعت مـخـالـفـة أخالقـية و ديـنـيـة أثـنـاء احلج في زمـان اإلمـام ابن اجلـوزي; إذ بـيـنـما
اء من بئـر زمزم قام أعرابي فـحسر عن ثوبه ثم احلجاج يطـوفون بالكـعبة ويغـرفون ا
بال في البئـر والناس ينظرون فـما كان من احلجاج إال أن انهالـوا عليه بالضرب حتى
ـصه احلـرس مـنـهم وجـاؤوا به إلى والي مـكـة فـقال لـه: قبّـحك الـله لِمَ ـوت. خـلّ كـاد 
فعـلت هـذا? قال األعـرابي: حتى يـعرفـني الـناس يـقولـون: هذا كـليب بن االبـرص الذي

بال في بئر زمزم!!
ومع شناعـة  الفعل وغرابته إال أن (كليب بن االبرص) التافه األحمق قد دون اسمه في
التـأريخ رمزاً للسـخافة و السـفاهة واخلَرَق ,وإال فمـا الداعي لهـذه السلـوك الشنيع إال

السعي الشديد  على بلوغ اجملد والشهرة باسلوب تافه.
قـبل بـضـعـة أعـوام وأثـنـاء مـراجـعـتي احـد الدوائـر الـرسـمـيـة لم أجـد لـسـاعـات مـدير
القـسم و غلـبت كثـيرا في البـحث عنه خـارج غرفـته لكـنني وجدته عـندمـا أبلـغني احد

كن أن اعرفه ألنه ينتعل (نعال) ألنه يتحضر للصالة منذ ساعة..  وظف أنني  ا
و بـالرغم اني وجـدته  بنـعالـه الرصـاصي لكـنه بقى في ذاكـرتي وذاكرة كل من يـبحث

عنه يومها.. 
وفـي وقتنا احلـاضر كثـر البوالون فـي زمزم فتجـد أحدهم يسـعى الى الشهـرة بقدر ما
يروع ويـخـوف من اآلخـرين  واآلخـر بقـدر مـا يـفـسد ويـنـتـهك من األخالق والـعادات 
وآخـر بقدر مـا يلهـو ويلعب به من الـنعم  وأخرى بقـدر ما تتـعرى وتتـكشف وتبدي من

جسمها ومكنونها !!!
مشاهيـر احلمق والهلس و الـتفاهة في زمـاننا هذا هم وبـاء وشر وفتنـة  ذلك أن كثيرا
من أبنائنـا وبناتنا بل وبعـض الكهول الذين بال عقـول قد تأثروا بهم ويـتابعون جديدهم

بل قد اتخذوا منهم قدوات .
ـقـال مـا رأيـته مـن غـرائب مـا حـصل في جـلـسـة مـجـلس لـقـد دفـعــني إلى كـتـابـة هـذا ا
الـنـواب في دورته اخلامـسـة.. فـبعـضـهم ارتـدى كفن أمـام أنـظـار شعب يـتـطـلع للـحـياة
واألمـل وآخرين استقـلو (التـكتك) أمام مـرأى ومسمع شـعب يتطـلع إلى البنـاء والعطاء
ـزقـة) والــتـقـدم واحلـضــارة.. ولـيس بـغــريب أن جنـد نـائب يــرتـدي (دشـداشــة سـمل 
ـتطلـعة إلى االزدهـار و الرخـاء و تستـبشـر بالـنموذج لتـسلط عـليه أضواء اجلـماهـير ا

الرخيص لتمثيل شعب احلضارات و األمجاد.. 
ــبـارك.. وهـواء هــؤالء الـنـواب قــد أفـســدوا عـلـيــنـا مــاء الـعـراق ا
ـبــاركــة فـاســتـحــقـوا أن ــبــارك.. وأرض الـعــراق ا الــعـراق ا

يسموا ب البوالون في زمزم
ال كثر الله من أمثالهم  وال بارك الله في أفعالهم  وال جعل

الله لهم قبوال وال اقباال عند أهلهم وشعبهم.
{ عن مجموعة واتساب

بغداد

اسـتكماال للـمقاالت التي تـخص قطاع الشركـات العامة التـابعة للدولـة وكيفية انـتشالها
ـزري وطـرق جنـاحــهـا لـتـصـبح شــركـات تـدر الـربح وال تــشـكل ثـقال عـلى مـن الـواقع ا
وازنة لتحقق وازنة كمـا هي اآلن اقترحنا سابقا أن يتم تعديل بعض النصوص في ا ا

غزى التالي: ا
ترتبة عـلى مشاركتها تتقاسم الشـركات والدوائر العـامة وموظفيهـا مناصفة لألربـاح ا

رسومة لها من الدولة في األعمال خارج اخلطة ا
وبعد دراسة النـماذج النجاح الشـرقية والغربيـة وجدنا أن افضلهـا هو الذي استخدمه
ن ال ـسمـاة (مـجمـوعـة النـمـلة) و ـليـارديـر الصـيـني جاك مـا في مـجمـوعـة شركـاته ا ا
واقع الـصـينـيـة مثـل علي بـابـا وعلي ـؤسس ألكـبر الـشـركـات وا يـعرف جـاك مـا فـهو ا

إكسبريس وغيرها
وظفـ في مجموعة تلك ا شروطة حـيث  قـيدة او ا ويسمى النـموذج توزيع االسهم ا
النملـة جزء من االسهم افتراضـيا ويستلم أربـاحها سنويـا وتبقى االسهم له ما دام في
اخلـدمـة وكل حـسب اجتـهـاده ومـوقعـة االداري وهـنـا جنح جاك مـا بـبـناء عـقـيـدة الوالء

تواصل للشركة واالجتهاد ا
 تطـوير هـذا النـموذج من قـبل شركـة ابل ومديرهـا التـنفـيذي تـيم كوك والـذي اشترط
ـوظـفـ الربع سـنـوات قــبل تـمـلـكـهم االسـهم وحـدد االسـهم بـ 50-150  الف بـقـاء ا
ا هي مشاركة وهذا النموذج هو ما دوالر وهي ليست افتراضية وتعتبر مكافئة اكثر 
هـنـدس يـنـسجم مع مـتـطلـبـات العـمل في شـركـة ابل وخاصـة انـها في صـراع عـلى ا

وهوب مع شركة فيسبوك (ميتا) ومديرها مارك زوكربرغ االكفاء وا
ـية وتـقـاس بـترلـيـونات ـؤسسـات تـعـتبـر من اكـبر الـشـركـات العـا لـقـد ضربـنـا األمـثلـة 
قيد منذ بداية تاسيسها اذج السهم ا الدوالرات وبعضـها طبق 
ؤسسة عنى انه ناجح وال يشترط حجما معيناً للشركة او ا
ان اهم نـقـاط قوة هـذه الـنمـاذج انـها جنـحت ولم تـفشل لالن
ولذلك انا أضـعها حتت انظار القائم على الدولة في مقابل
الداع لهيكلة هذه الشركات والذين ال اتوافق معهم بتاتا.
{ عن مجموعة واتساب

بغداد  –الزمان 
اكدت الـهيئة العـامة للتقـاعد التابعة الى
ـالية  اجنـاز نحو اربـعة مالي وزارة ا

مـعاملـة تقـاعديـة خالل الشـهر اجلاري.
وقــال بــيـــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
(الــهــيـــئــة اكــمـــلت مــعـــامالت احلــقــوق
ـدني الــتـقــاعــديـة الــتي شــمـلت فــئــات ا
والـعسكـري وضحـايا االرهـاب وشهداء
صاب  اجلـيش واحلشد والشـرطة وا
اضـافـة الى معـامالت جـهـاز اخملـابرات
الــوطــني ومــؤسـســتي الــشــهــداء وقـوى
األمن الـداخلـي و السـجـناء وغـيـرها من
ــشــمــولــة). فــيــمــا اســتــأنف الـــفــئــات ا
الـعــمل بـاســتـقــبـال مــصـرف الــرشـيــد 
شـراء سـنــدات بـنــاء ضـمـن االصـداريـة
ــكـتب الــثـانــيــة من اجلــمـهــور. ودعــا  ا
االعالمي لــلــمــصــرف في بــيــان تــلــقــته
الراغـبـ بـالـشراء الى (الـزمـان) امس 
ــصــرف في بــغــداد (مــراجــعــة فــروع ا
واحملـافظـات) واضـاف ان (الـتعـلـيـمات
حـددت قــيــمـة الــســنـد 500 الف ديــنـار
ئـة تدفع لـلـزبون كل سـتة وبـفـائدة  6 بـا
بـلغ  مليون دة سنتـ وسند  اشهـر و
ـئــة تـدفع كل سـتـة ديـنــار بـفـائـدة 7 بـا

دة اربعة اعوام).  اشهر 
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{ رام الله (االراضي الفلسطينية) - (أ ف ب) - عثر
عـلى فـلـسـطـيـني في الـثـمانـ من الـعـمـر مـيـتـا صـباح
أمس األربـعــاء في قـريــة في شـمــال الـضــفـة الـغــربـيـة
احملتلة بعدما احتجزه جنود إسرائيليون وتركوه مكبل
اليـدين.وأكد رئـيس اجمللس احملـلي فؤاد مـطيع لـوكالة
فـــرانس بـــرس أن وحــدة تـــضم  30إلى  40 جـــنـــديــا
إسرائيـليا نـصبت في الساعـة الثانـية فجـرا (منتصف
الليل ت غ) كـمينـا وسط قرية جلـجليـا. وأضاف مطيع
"أوقــفـوا الــسـيــارات وسط الـقــريـة واعــتـقــلـوا ركــابـهـا
وقـيـدوا أيـديـهم".وبـحـسب رئـيس اجملـلس احملـلي فإن
عمر عـبد اجمليد أسعد كان عائدا إلى منزله بعد زيارة
ألقـاربه عـندمـا  اعتـقاله وتـقـييـد يديه وضـربه وتركه
فـي مـبــنى قـيــد اإلنـشــاء.وعـثــر عــلى أسـعــد مـيــتـا في
الــسـاعــات األولى من صــبــاح األربــعـاء بــعــد مــغـادرة
ــطـيع.وأكــدت وزارة الـصــحـة اجلـنــود الـقــريـة وفــقـا 
الفلـسطينية الـرواية وقالت إن احلادثة تـسببت بإصابة
ـقتضب أسعد بـ "نـوبة قـلبـية".وأضـاف بيـان الوزارة ا

ـراكــز الـطــبـيــة الـقـريــبـة من ـقل (أســعـد) إلى أحــد ا "نُ
ـكــان ثم نــقل إلـى مـجــمع فــلــســطــ الـطــبي ووصل ا
مـتـوفـيـا".ولم يـعـلق اجلـيش اإلسـرائـيـلي عـلى احلـادثـة
فورا في اتـصال اجرته وكـالة فرانس بـرس معه.وتأتي
هــذه الـواقـعــة غـداة مــواجـهــات بـ طالب من جــامـعـة
بـيرزيت شـمال رام الـله وجنـود إسرائـيلـي نـتج عـنها
عـــــدة إصــــابــــات وفـق جــــمــــعـــــيــــة الــــهـالل األحــــمــــر
الـفـلـســطـيـني.وفـي حـادثـة مـنــفـصـلـة أصــيب الـثالثـاء
جــنـدي إســرائــيـلي عــنـدمــا حــاول فـلــسـطــيــني دهـسه
ـنــفــذ.وال تــنــتــشــر الــقـوات بــســيـارة قــبـل أن يـوقـف ا
دن الفلسطينية في الضفة الغربية اإلسرائيـلية داخل ا
لكن قواتـها تنـفذ عمـليـات مداهمـة واعتقـاالت ما يؤدي
إلى مــواجـهـات.احـتـلت إسـرائـيـل الـضـفـة الـغـربـيـة في
 1967وانتقل للعيش فيها وفي القدس الشرقية احملتلة
ــسـتـوطــنـات سـواء في نـحـو  700 ألف مـســتـوطن. وا
الـضفـة الغربـية أم في الـقدس الـشرقـية تعـتبـر مخـالفة

للقانون الدولي.
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ــوانئ اعــلـــنت الــشــركــة الــعــامــة 
الــعــراق عن إطالق حــمــلــة كــبــرى
العادة تأهـيل في مينـاء ابو فلوس

التجاري 
وقــال مـــديــر عــام مـــوانئ الــعــراق
فرحـان الفـرطوسي في بـيان تـلقته
(الــزمــان) امس (نـســعى ان تــكـون
مـــوانئ الـــشـــركــة بـــابـــهى صــورة
ــــــوانئ واوعـــــزنــــــا الـى مـــــدراء ا
واالقــسـام ذات الــعالقـة بــالـشـروع
ـرافق بـحــمالت تـأهــيل وتـطــويـر 

وانئ).  وطرق ا
من جــانـبه بــ مــديـر مــيـنــاء ابـو
فــلـــوس الـــتــجـــاري احـــمـــد كــاظم
ـيـنـاء شـهـد حـمـلة الـفـريـجي ان (ا
كبرى العـادة تأهيل لـبناه التـحتية
حـيث قـمـنـا بـأعـمـال صـبغ وتـرميم

ـينـاء كـما  إعـادة فرش لـبـنايـة ا
ـقـرنص بـدل الـقـد مع الـطـرق بـا
أعــمـال أخــرى من شــانـهــا إظــهـار

يناء بصورة جميلة).  ا
الـى ذلك اسـتـقــبـلت الــشـركـة امس
خــــمس ســــفن جتــــاريــــة رست في

ميناء ام قصر الشمالي .
ينـاء يعمل بانـسيابية وقال  ان (ا
عــالـيـة مـشـيـرا" الى تـوجـيه وزيـر
الــنــقـل الــكــابـ نــاصــر الــشــبــلي
بـــضــرورة زيـــادة حـــجم الــتـــبــادل

وانئ . التجاري في ا
وأضــــاف ان (مــــيــــنــــاء ام قــــصـــر
الـشـمــالي اسـتــقـبل عــلى ارصـفـته
خــمس ســفن جتــاريــة بــحــمــوالت
متنـوعة شملت حـاويات وسيارات
وفول الـصويـا وقد رست جـميـعها

بطريقة امنة) .
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قـال عضـو مجـلس الـنواب عن مـحافـظة
ديــالى مـضـر الــكـروي لــ (الـزمـان)   ان
ــؤشــرات تـدلل بــان صــيف ديـالى (كل ا
ـا االقسى بـعد 2003 قـبل سيـكون ر ا
خــاصـة مع ازمـة جـفـاف غــيـر مـسـبـوقـة
ناطق في ظل تضرب حـاليا %70 من ا
وصول خزين بحيرة حمرين الى مرحلة

النضوب الفعلي) . 
واضاف الكروي  ان  (تصريحات وزير
ــائـــيــة في زيــارتـه الى ديــالى ــوارد ا ا
ــا ال يــقــبل الــشك الى تــأكــيـد اشـارت 
شكـوكنا بان احملـافظة مـقبلـة على ثالث
مــوسـم بــدون زراعــة بـــســبـب اجلــفــاف
احلــاد والـذي سـيـكـون ثــقـيال جـدا عـلى
ــزارعــ خــاصـة وانــهم ارغــمـوا االف ا
ــــوســــمــــ عــــلـى ايــــقــــاف الـــــزراعــــة 

.( متـــتالي
jD  ·UI «

واشـار الى ان  (مـصـير 10 االف مزارع
بــات مـجــهـول في ديــالى مع مــحـدوديـة
الـقـدرة عـلى تـام مـيـاه الـسـقي مـؤكدا
ضرورة االنتباه خلطورة ايقاف اخلطط
الزراعـيـة والتي سـتؤدي الى ضـرر بالغ

جدا ) .
فــيـمــا قــال عـضــو مــجـلس نــاحــيـة ابي
صــيــدا الــســابق احــمــد الــعــبــيـدي  لــ
(الــــزمــــان)  انـه  (  اجنـــاز % 70من
مشروع جـسر صريوات عـلى نهر ديالى
والـذي سـيـربط قـرى صـريـوات بـنـاحـية

ابي صيدا ) . 
وأضـاف الـعـبـيـدي  ان  (اجلـسـر يـؤمن
حركة نقل 40 ف نسمة من سكان القرى
والقضاء من تمويل تنمية األقاليم ويعد
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األول من نـوعه في الـوادي األخـضـر في
اشـارة الى منـطقـة حـوض نهـر ديالى) 
مـشـيـرا الى انه  (سـيخـلق عـبـورا امـانا
بعـدما كـانت العـوائل تسلـك الطريق من
خـالل جـســر قـد تـعــرض لالنــهـيـارات
ـتـعددة بـسـبب الـفيـضـانات بـاإلضـافة ا
الـى ان ســيـــعـــطي مـــرونـــة في الـــبـــعــد
االقـتــصـادي بـ مـنـاطق ذات انـتـاجـيـة
عاليـة للحمـضيات والتـمور واحملاصيل

األخرى) . 
ـثل ربط ريف واشـار الى ان (اجلــسـر 
ابي صـــــيـــــدا وهـي جـــــزء من قـــــضـــــاء
ــقــداديـــة بــريف قــضـــاء اخلــالص من ا

خالل قرى صريوات في ان واحد) . 
ومن جــانب آخــر اعــلــنت دائــرة صــحـة
محافـظة ديالى لــ (الزمـان)  ان  (فـريقا
من قـــسم الــتــفــتــيش والــشــكـاوى نــظم
جــولـة تـفـتـيـشــيـة ضـمت زيـارة عـدد من

الــصـيـدلـيـات في نـاحـيـة كـنـعـان) .وقـال
مـدير قـسم التفـتيش والشـكاوى حـسام
عــبــد الـعــزيــز الــتـمــيــمي ان  (الــزيـارة
تــــمـــخـــضت عن إغـالق  3صـــيـــدلـــيــات
)  مـؤكداً مـخالـفة للــضوابط والقـوان
ان  (مالكات الــقـسـم مـسـتمـرة بـإجـراء
زيـارات لـكافة الــمـؤســسات احلـكـومية
واخلـاصـة لــمـــتـابـعـة مـــدى الــتــزامـهـا
بــالـقــوان حــيث تــأتي هـذه الـزيارات
بـــهــدف االرتـقــاء بـالــواقع الــصـحي في
احملـافظـة).  وقـال مديـر هـيئـة اسـتثـمار
مــــحـــافـــظـــة ديــــالى كـــر الـــعـــزاوي لـ
ان (هــيـئــة اســتـثــمــار ديـالى (الـزمــان) 
منحت  11 أجازه اسـتثـماريـة لشـركات
مـحــلـيــة ومـســتـثــمـريـن لـغــرض أنـشـاء
ختـلف القطاعات مشاريع أستـثمارية 
في أقـضـيـة ونـواحي احملـافـظـة وحسب
ـــرشــــحـــة مــــوقع ومــــســـاحــــة االرض ا

لالستثـمار من قبل الـدوائر القـطاعية) .
واضـــــــاف الــــــعــــــزاوي ان (االجــــــازات
االسـتـثـمــاريـة تـوزعت عـلـى الـقـطـاعـات
الــتـــالــيـــة وهي الــقـــطــاع اخلــدمي  8  
مشروع والصحي1 مشروع والزراعي1
مشـروع والـترفـيهي   1مشـروع وبـكلـفة
أجمـاليـة قدرها (30130692,85) دوالر
ــســتــثـمــرين من حــســاب الــشـركــات وا
وفـــرص الــــعـــمل الـــتي تـــوفـــرهـــا هـــذه
شاريع بلغت (720) فرصة عمل ألبناء ا

احملافظة) .
ـتــابـعـة ــشـاريـع  وتـابع أن (جــمـيع ا
مـسـتـمـرة من قـبل الـلـجـان الـفـنـيـة عـلى
وفق اخملــطــطـات الــهــنــدســيــة ودراسـة
اجلـــدوى االقــتـــصــاديـــة والـــتــصـــامــيم
عـتـمـدة وأن الـهـيـئـة مـلـتـزمـة بـقـانون ا
ـعدل االسـتـثـمـار رقم 13لـسـنة 2006 ا

واالنظمة والتعليمات اخلاصة به ) .

ŸUL∫ جلنة «

احلجر
الزراعي خالل

اجتماع

مـــســـؤولـــيـــة أخالقـــيـــة ووطـــنـــيــة
للمؤسـسات العراقـية والنخب وكل

الفعاليات اجملتمعية والشعبية.
مـن نـاحــيــتــهم اعــرب كل من نــوفل
ابــو رغــيف وكــيل وزارة الــثــقــافـة
ســعــد فــيــاض مــديــر عــام مــعــهــد
ـجلس النواب  التطويـر النيابي 
عبـد العظـيم محـمد الصـالح عضو
مــجـــلس مـــفــوضـي هــيـــئــة اإلعالم
واالتــصــاالت في الـــكــلــمــات الــتي
ـــنــتــدى عن ثــقــتــهم ألــقــوهــا في ا
ـــســـار بـــالـــدور الــــذي ســـيـــؤديه ا
الـرقمي الـعـراقي عـلى أرض الواقع

قبلة. رحلة ا خالل ا
wL — q «u

ـنتدى في آلـيات التـنظيم ويبحث ا
اآلمن لــلـمــجــال الــرقــمي الــعـراقي
بـشـراكة اسـتـراتيـجـيـة ب "مـنـصة
الـتـواصل الـرقـمي" الـتي يـراد لـهـا
ان تــــكـــــون وبــــهـــــمــــة اخلـــــيــــرين
ومـعـونـتـهم أكـبـر حـقـيـبـة تـدريـبـية
هارات الرقمية افتراضية لتنمية ا
الــعـــراقــيــة وأول فــضـــاء لــتــبــادل
ـشـورة الـرقمـيـة وب اخلـبرات وا
"شـــركـــة الـــتـــوفــــيـــر لـــلـــتـــســـويق
االلـكـترونـي والتـدريب والـتـطـوير"
الـتي أطـلـقت قـبل أيـام أول تـطـبيق
رقـمي لـلـتـسـوق الـذكي في الـعراق
يــقـارب بــ خــصــوصــيــة الــسـوق
احملـــلـــيـــة والـــعــادات الـــشـــرائـــيــة
للمـستهلك وبـ متطلـبات التطور

اإللكتروني في العالم.
وقــال الــشــمــري ان بــرامج الــعــام
2022 ستشمل الشراكة مع هيئة

االعالم واالتـــصــــاالت في تـــنـــفـــيـــذ
برنامج احلماية الرقمية الشخصية
لــلـشـبــاب الـعـراقي" الــذي سـيـكـون
عــلى شـــكل "تــطــبــيـق رقــمي" غــيــر
ــــســــمى مــــســــبــــوق فـي الــــبالد 
"احلـارس الرقـمي والـتفـاهـمات مع
مـــجــلـس مــفـــوضي هـــيـــئــة اإلعالم
واالتـصـاالت فـيمـا يـتـعـلق بتـنـمـية
ـتـعـددة ومـنه ــهـارات الـرقـمـيــة ا ا
برنامج (18) والتفاهمات مع وزارة
الـداخــلـيـة الطالق بـرنـامج مـشـتـرك
مـتــعـدد األهـداف والـتـفـاهـمـات مع
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انــــطـــلــــقت في بــــغـــداد الــــثالثـــاء
نتدى الوطني للتواصل فعاليات "ا
الرقمي 2022 بوصفه أكـبر فعـالية
عــراقـــيــة تــهــتم بـــالــشــأن الــرقــمي
احملــــلي تــــعــــتــــمــــد الــــشــــراكـــات
والـــتـــفـــاهـــمـــات مع الـــقـــطـــاعـــات
احلـكـوميـة واجملـتـمعـيـة واخلـاصة
والــنـــخــبــويـــة في مــســـعى بــلــوغ
التـحـوّل الرقـمي العـراقي احلقـيقي
ــنـــظم في اجملـــاالت احلــيـــويــة وا
كــلــهــا وبــالــتــنــســيق مع مــجــلس

مفوضـي هيئـة اإلعالم واالتصاالت
ــيــة واالعالمــيــة والــنــخب األكـــاد
والــثــقـافــيــة أمس األول الــثالثـاء

بنادي الصديد العراقي.
ـــنـــتـــدى  صـــفـــد وأعـــلـن رئـــيس ا
الـشـمـري عن تـسـمـيـة مـجلس ادارة
ــســار الــرقــمـي الــعــراقي رئــيس ا
حتـريــر جـريــدة (الـزمــان) والـقــامـة
ــيــة الـوطــنــيـة اإلعالمــيـة واالكــاد
عروفة أحمد عبد اجمليد شخصية ا
سار الرقمي العراقي للعام 2022 ا
كـاشـفـاً عن الـبرامج
الــــرقــــمــــيــــة الــــتي
ســيـشـتــغل عـلــيـهـا
ــــســــار بــــعــــيـــد ا

نتدى. انطالق ا
من جانبه أكد عبد
اجملـيـد في كـلـمـته
بــانه ســيــقــدم كل
االمـــــكـــــانـــــيـــــات
ـــتـــاحــــة لـــدعم ا
تــــنــــفــــيــــذ هـــذه
الـــــــــــــبــــــــــــرامـج
الـــســـاعـــيــة إلى
تـــمــكـــ الــبالد
من مـــــواكـــــبــــة
مــــتـــطــــلــــبـــات
الــــــــتـــــــحـــــــول
الـرقـمي خـدمة
لــــــلـــــــصــــــالح
الــــــعـــــام وان
مــــــــســــــــألـــــــة
الــــتـــــنـــــظــــيم
الــــرقـــــمـي صــــارت

ـجـلس مــعـهـد الـتـطـويـر الـنـيـابي 
الــنـواب فـي الـبــرامج الــتــدريــبــيـة
فـــــضالً عـن مــــجــــمـــــوعــــة واطالق
برنـامج "منتـجات أهلـنا" بالـشراكة
ب "منصة الـتواصل الرقمي" وب
ُـصــنـعـات شـركـة الــتـوفـيــر" لـدعم ا
هارات نزلية وتسويق احلرف وا ا
بــهـــدف تــوفــيــر فــرص الـــتــشــغــيل

للشباب.
شاركة بـاتا ركيزة وألن االنتفـاع وا
عاصر اخلطاب االقناعي الـرقمي ا
وبـهدف الـتـأسيس لـتـقالـيـد عراقـية

تدعم احملتوى الـرقــــــــمي العراقي
ـــؤثـــــــري اإلنـــتــرنت وحتــتـــفي 
ـــنـــــــــــتـــدى الـــوطـــني احــــتـــفى "ا
للتواصل الرقمي" بـكوكبة نخبوية
عــراقـيــة تـسـهـم في تـنــظـيم اجملـال
ــســــــــلّــة الــرقــــــــمي الـــعــراقي 
الــــتـــواصـل الـــرقــــمي واجلــــائـــزة
الـــعـــراقـــــــــيــــة لإلبـــداع الـــرقـــمي
والــــوســـام الـــعــــراقي لـــلــــتـــواصل
الــــرقــــمي فــــضـالً عن االحــــتــــفـــاء
سار الـرقمي العـراقية بشـخصيـة ا

للعام 2022.

سار الرقمي 2022  عدسة: محمد خليل كيطان ezU…∫ احمد عبد اجمليد يتسلم جائزة شخصية ا
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ي االستـاذ األديب السيـد محسن حسن قدوري أنْ أقـرأ ما يكـتبه البـاحث األكاد لـيس 
ـوسوي  –حـفـظه الله  –ثم انـصـرف الى شأن آخـر قـبل أنْ أمـسك بالـقـلم ألكـتب بعض ا
السطور لالشادة بـأدبه اجلم  وخلقه الكـر  ومتابعاته لالصـدارات الفكرية والـثقافية 

بتمحيص وتدقيق  ثم االدالء بنظراته الثاقبة حول ما يقع ب يديه منها .
-2-

ــعــاصــرين الــذين يــعــرفـون قــيــمــة الــوقت من جــهـة انه مـن أبـرز مَـنْ أعـرف مِـنَ األدبـاء ا
متع من جهة عرفي باجلديد ا ويحرصون عـلى إثراء احلراك الفكري والثقافي واألدبي وا

ثانية .
-3-

نحى الـواعي  ثم الشكر والثنـاء اجلميل ثانيا وبهذا فهو يـستحق التهنـئة أوالً على هذا ا
ضمار . على عطاءاته في هذا ا

-4-
صلحون واصحاب احلس االنساني فكرون وا انّ أشدّ ألوان الوحـشة التي يعاني منها ا
ـثقف وهم أبعد النـاس عن شجون الثقافة هي انغماس معـظم الذين يعدون انفسهم من ا

عرفة  وهموم الناس .. وا
ن ال يُعنى وال يهتم االّ بالزخارف.. ومِنَ الصعب للغاية أنْ تعيش مُحاطاً 

ـشــاركــة في هــمــوم الـوطن وبــحـســابــاته الــدقــيـقــة عن مــصــاحله اخلــاصـة بــعــيــداً عن ا
... واطن وا

ولسان حاله يقول :
ا دنياي نفسي فاذا  ا

سلمتْ نفسي فال عاش أَحَدْ
-5-

وسـوي لـتـنثـر الـنور ـلبـدة بـالـغيـوم تـطل عـليـنـا أشـعة الـسـيـد ا وفي غـمرة هـذه األجـواء ا
والعطر وتبدد تلك الوحشة القاتمة .

-6-
وسوي  –حـفظه الله  –عـلى قراءة مـا نُصدره لقـد دأب االستاذ األديب الـسيـد محـسن ا
ـا يعـكس عمق تـفاعـله مع همـوم الوطن من أجزاء (مـوسوعـة العـراق اجلديـد) بامـعان  

وقضاياه من جانب 
وحـبه للفكـر واألدب والثقـافة من جانب آخر ويـبادر الى الكتـابة عنه بقـلمه الرشيق وذَوْقهِ

عطاء وصدقه في دنيا األخاء . العميق كاشفاً عن حسه الوطني واالنساني ا
-7-

وال تفي بحقه هذه السطور العجلى .
ــوسـوي عن كـتـابـنـا (بـ الـقـصـور وسـنـضع بـ يـدي قـرائــنـا االعـزاء مـا كـتـبه الـسـيـد ا

والتقصير) وهو اجلزء الرابع والسبعون من (موسوعة العراق اجلديد) .
مع إزجاء فائق التجلة واالحترام 

حس الصدر
قالة : واليكم ا

وخيرُ جليسٍ في الزمانِ كتابُ ...
الكتاب : ب القصور والتقصير 

تأليف : العالّمة السيد حس السيد محمد هادي الصدر   حفظه الله. 
الطبعة : األولى  / 1443هج  _ 2022م 

عدد الصفحات  : 128صفحة 
ـا يَحْدث لـك  وإنْ لم يَحْدث فـتخـيّل ذلك  أنّ لك جاراً مـنذ مدة طـويلـة  وأنتَ التعرف ر
عنه سوى إنك تالقيه في الـصباح عند خـروجك للعمل  فيُسـلّم أحدكما  على اآلخر   ثم
تـمـضـي األيـام واألعـوام عــلى هـذه احلــال  ثم تـكــتـشف أنّ جـارك عــالِم جـلــيل في مـحل
اخـتـصـاصـه  فـتـأسف عـلى مـرور تـلـك الـسـنـوات وأنت جتـهل حـقــيـقـة هـذه الـشـخـصـيـة

همة.   العظيمة وا
وسمـاحة سيـدنا احلجـة السيد حـس السـيد محـمد هادي الـصدر   حفـظه الله  جارنا
قـدسة   ولـكن سنـوات الغربـة الطـويلـة  عن الوطن  لم نـكن نعرف في مدينـة الكـاظمـية ا
عن أخبـاره حتى القـليل مـنها  وحـينـما عاد  إلى  وطـنه وعريـنه  وفتح مـجلسه الـشهري
بـاركة   عرفنا مـقدار خسارتنا ّن تشرّفوا بحـضور جلساته ا (مجلس الصدر) وكـنتُ 
وهو بـعيد عـنّا ومـقدار ربحـنا ونـحن نتابع كـتابـاته الفذّة في الـصحف ومـواقع التواصل

اإلجتماعي. 
ولـسـمـاحـته حـفـظه الــله  (مـوسـوعـة الــعـراق اجلـديـد) وهـي كـتـابـات بــاذخـة االنـاقـة في
األسلـوب عـمـيقـة الـتحـلـيل الـسيـاسي لـلـواقع العـراقي بـعـد اندحـار الـدكتـاتـوريـة  ملـيـئة
تابعاتها باألفكار اإلجتمـاعية واالقتصادية والدينية واألدبية والتـاريخية  تكاد أن تتفرّد 
األحـداث التي نعيـشها يومـاً بيومٍ  وساعـةً بساعة  بـع بصيرة  وحتـليل دقيق  ورؤية
متكاملة  تدخل في صميم اإلنسانية   وجوهر اإلسالم   بقلمٍ يكاد أن يسيلُ عطراً على

الورق  بدالً من احلِبر .
صـدر اجلزء (الـرابعُ والـسـبـعون) مـنه مـطـلع العـام اجلـديـد  وب يـدي هـذا اجلـزء  وأنا

طالعته  . أتذوق مقاالته (38) مقاالً   واستمتع 
وأول ما لـفتَ نـظـري عنـوانه احلـوزوي (بـ الـقصـور والـتـقصـيـر) والـقصـور لـيـست تلك
ـا ذلك من التـرادف الـلفـظي  الـقـصور هـنـا هو مـصـطلح الـبـيوت الـفـخمـة الـكـبيـرة   وإ
فقهي  يعني  باختصار  هو عدم تمكن اإلنسان من الوصول إلى حقائق الدين ألسباب
قاهـرة   والتـقصيـر هو بإمـكان اإلنـسان أن يصل إلى حـقائق الـدين ولكنه خلـموله وسوء

حظه ال يُتعب نفسه قليالً لذلك. 
في مقدمة اجلزء يقول سيدنا ومعلمنا الصدر  حفظه الله;

(لـقد بـيّـنتُ بـشـكل صـريح وواضح أنـني لـستُ مـنخـرطـاً بـأي عـملٍ حـزبيّ  وال انـحاز إالّ
صلحة البالد والعباد  بعيداً عن كل االنتماءات احلزبية  فقلتُ :

أحترمُ األحزابَ لكننّي 
ما كنتُ مِن طاقَمِها يوْمَا 
يحتدمُ اخلالفُ ما بَيْنَهُم 

ونكتوي بنارهِ دَوْما ) 
أمول عند العراقي جميعاً أن يكون العراق بعد 2003  هو غيره قبل 2003 لقد كان ا
 ولكن كـبُـرت احلـسرة في الـقـلـوب  ولم يـستـطع الـذين تـسنـمـوا زمـام األمور مـن تغـيـير

طلوب : األحوال نحو ا
ـتعـاقبـة على احلـكم في العـراق منذ 2003/4/9 وحـتى اليوم أنْ (لم تـستطع الـسلـطات ا
توفر للمـواطن العراقي اشباع حاجاته الضرورية في قطاعـات الصحة والتعليم والكهرباء

اء ..). وا
واألدهى مـن ذلك هـو انــعـدام األمن بــشـكل مــخـيف  (وعــوّل الـكــثـيـرون عــلى عـشــائـرهم

وقبائلهم حلمايتهم من االعتداءات) .
يـنـبـري سـمـاحـة الـعالمـة الـصـدر  حـفظـه الـله   لـظـاهـرة األيـتـام   وهي ظـاهـرة جـديرة
ـا يعود ذلك عـلى اجملتـمع من خير وتـماسك ورحـمة من الله باالهـتمام والـرعايـة والعنـاية 
كن تصوره  فـقد كان األيتام تعالى  وإن عدم اإلهـتمام بهم له من اآلثـار الكارثية مـا ال
ـاضـية   يـقول سـيـدنا احلـجة ـا مـرّ به العـراق من كـوارث خالل األربعـ سـنة ا نـتيـجة 

الصدر  حفظه الله  :
(وتكاثر األيتام في العراق إبّان العهد الدكتاتوري البائد الذي لم يكن يُحسن إالّ فن القتل

واطنيه إلى احلروب الطائشة.  والزجّ 
كمـا كثُر األيـتام أيضـاً في العـراق اجلديد  ذلك أنّ أعـداء الله واإلنسـانية مِن الـتكفـيري
والدواعش كانت لهم فَتَكاتهم الكبيرة باألنْفُس واألرواح التي أُزْهِقتْ ظلماً وعدواناً ) .

وال شكّ أن هنـاك مـؤسـسات كـبـيـرة قد أُنـشـئتْ لـرعايـة األيـتـام   ولـعلّ أكبـرهـا تـلك التي
رجـعـية الـدينـيـة العـلـيا والـتي لـها فـروع في الـكثـيـر من احملافـظات تعـمل حتت إشـراف ا

همة في العراق.  ظلومة وا تعمل جاهدة لتأم إحتياجات هذه الشريحة ا
ؤمـن عـلي عليه وينقل لـنا سـيدنـا احلجة الـصدر  حـفظه الـله   رواية عن رعـاية أميـر ا

السالم لاليتام في عهده :
ـؤمنـ مـرّ يـوماً فـي بعض سـكك الـكـوفـة فرأى صـبـيـانـاً يلـعـبـون ومـعهم (روي أنّ أمـيـر ا
صبي صـغـيرقـد وضع رأسه عـلى احلائط وهـو يـبكي  فـأقـبل إليه   وضـمّه إلـيه وقال له
ـؤمـنـ  ; أنـا يـتـيم   وطـردني بـكلّ رقّـة وحـنـان  : مـا يـبـكـيك يـا بُـنيّ ? قـال  : يـا أمـيـر ا

األطفال وهم يقولون لي  : لستَ أنتَ بكفؤ لنا ألنك يتيم  !
فـقـال (عـلـيه الـسالم ) : يـا بُـنيّ أنـا أبـوك   فـأنـا أبـو األرامل واأليـتـام  ثم مـضى به إلى
السوق   واشـترى له جوزاً ولـوزاً   وأعطـاه شيئـاً من الدراهم   ثم قال له : اذهب اآلن
والـعب معـهم وقل لهم  : مَـن مثـلي وأبي علي بن أبي طـالب   فإن قـالوا لك : أنت يـتيم  

ؤمن ) . فقل لهم  : لستُ يتيماً فأنا ابن أمير ا
ّا إعتـزاز   واضعها في مـكتبتي اخلـاصة مجـموعة من الكـتب النادرة  وأنـا اعتزّ بهـا أ
ـكـتبـة   تـلك التي عـلـيـها إهـداء مـؤلفـيـها لي   وبـجـانبـهـا كُتُب في مـكـان مخـصّص من ا
كـذلك علـيهـا إهداءات مـؤلفـيهـا إلى أصدقـائهم ومـعارفـهم ولكن حـصلتُ عـليـها من شارع
ؤلفـات ما احتفظوا بهـا لظروف متنوعة  ويالحظ ذلك ُـهدى إليهم هذه ا تنبي   ولكن ا ا

وقف : معلّمنا وسيدنا الصدر  حفظه الله   فيروي قصة عن (برناردشو) في هذا ا
كتبات   وفي غمرة ( إن ( برناردشو)  _الفيلسوف االنكليزي الشهير   _قصد إحدى ا
عروضة للبيع   وجدَ كتاباً مِن تأليفه كان قد أهداه إلى صديق له . استعراضه للكُتب ا
كتبة التي قصدها (برناردشو) فبادر إلى شراء كتابه ثم أن هذا الصديق باع كتابه إلى ا
من اخملـلص: ـكـتـبـة   ثم أرسـله إلـى صـديـقه وكـتب ((مع حتـيـات مـجـدّدة  من صـاحب ا

جورج برناردشو))) .
ـاشي فـطرة اإلنـسـان الـسلـيـمـة   ويحث الـدين اإلسالمي هـو الـدين اإلنسـاني   الـذي 
عـلى مـكارم األخالق   ويـدعـو إلى عـدم التـجـبّـر والتـعـاظم واسـتعالء اإلنـسـان عـلى أخيه
اإلنسـان   خـصـوصاً حـ يـبتـلى الـلهُ سـبحـانه بـبعض الـباليـا   وقـد رسمَ لنـا الـرسول
ـة صـوراً إنسـانـية في هـذا اجملال  األكـرم صـلى الله عـلـيه وآله  وسـلم في سيـرته الـكر
كـمـا رسمَ لـنـا أئـمـة أهل الـبيـت علـيـهم الـسالم   أحـفـاد رسـول الـله صـلى الـله علـيه وآله
وسـلم ذلك في سـيـرتهم الـعـطـرة  ويروي لـنـا الـعالّمـة الصـدر  حـفـظه الـله   صورة عن
احلسّ اإلنسـان في سيـرة حفـيد الـنـبي صلى الـله علـيه وآله  وسلم اإلمـام موسى الـكاظم

عليه السالم  :
نظر  فسلّم عليه ((روي أن اإلمام الكاظم علـيه السالم التقى رجالً  مسلماً فقـيراً دميمَ ا

 وطايَبَهُ  وحادَثَهُ  وسأله إن كانت له حاجة ليقضيها له ..
وهذا اإلقبال عـلى الدميم أثار استغراب بعض الناس   فقال بعضهم  ; ياابن رسول الله

 : مثلك مَن يتواضع لهذا ويسأل عن حاجته ? 
لقد استكثروا على الفقير الدميم أن يكون مَصَبّاً لعناية اإلمام عليه السالم  !!

فـأجـابه اإلمام الـكـاظم علـيه السـالم  قائالً  : هـذا عبـد مِن عـبادِ الـله   وأخ لـنا في كـتاب
الـله   وجار لـنا في بالد الله   يـجمـعنا وإيـاه خير اآلبـاء آدم   وأفضل األديان اإلسالم

 ولعلّ الدهر يرد حاجاتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضع ب يديه)
تـلك هي أخالق الـرسـول األكـرم صلى الـله عـلـيه وآله  وسـلم وأهل بـيته عـلـيـهم السالم  
نـهج سيـدنا احلـجة الصـدر   حفـظه الله   فـأنا شاهـد على سـيرته على وقد حـذا هذا ا
واقف اإلنـسانـية من سـمـاحته حـينـما داهـمني نـهج أجـداده الطـاهرين   وال أنـسى تلـك ا
ـاضي   فـكـان سـيدنـا الـصـدر  حـفـظه الـله   دائم اإلتـصال بي كـورونا صـيف الـعـام ا
ـكـتوبـة حيث لـم أستـطع الكالم   ـباشـر أو الـرسائل ا شـخـصيـاً   من خالل اإلتـصال ا

وكـان مـن بـركــات دعـائه أن مَنَّ الــله عــليَّ بـالــشــــــــفــاء  لـقــد كـان
ـــقـــاومــة مـــا أحس به من ســؤالـه عــنـي يــعــــــــــطــيـــني دافـــعــاً 

ضعـــــف وصراع مع كورونا  واحلمد لله  .
وأنا حيــــــــنما أقرأ كـــــــتابات سيدنا احلـــــــجة الصدر  
حـفـظه الـله   أحس  بـحـرارة صـدقـها   ألنـهـا خـرجــت من
ذلك الـقـلب الـطـاهـر الــنـقي   حـفـظه الـله وبـارك الـله فـيه وله

وعليه. 
وسوي من تلميذه اخمللص  : محسن حسن ا
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فـيـما طـالـبت مديـريـة تربـيـة ديالى  من
ـدارس بــالــزام الــطــلــبـة عــلى ادارات ا
احـضـار كارت الـلـقـاح من اجل الـسـماح

لهم بالدوام.
«¡«d ô« b bA

ــديـريـة وبــحـسب وثــيـقــة صـادرة عن ا
وحـصـلت نــسـخــة مـنـهــا الــ (الـزمـان) 
فــأنه (نـسـب احملـافظ بــضـرورة تــشـديـد
االجـــراءات اخلــاصـــة بـــتــطـــبـــيق قــرار
مجلس الوزراء بوجـوب احضار الكارت
الـتلقـيحي لـلطـلبة لـلسـماح لـهم بالدوام

او جلب مسحة سالبة اسبوعيا) .
واضافت انه  (على ان يتم التنسيق مع
مـراكـز الـتـلـقيـح الـتـابـعـة لـدائـرة صـحة
احملـافظـة بخـصـوص ارسال فـرق طبـية
لـلـتـلـقيح اثـنـاء الـدوام) . تـرأس الـوكيل
اإلداري لــوزارة الــزراعــة مـــهــدي ســهــر
اجلـــبـــوري اجـــتـــمــاع جلـــنـــة احلـــجــر
الـزراعي الـعـلـيا بـحـضـور االعـضاء من
الـــــــوزارات ذات الــــــعـالقـــــــة ونـــــــاقش
االجــتــمــاع اجـــراءات احلــجــر الــزراعي
ألهـمـيــته اقـتـصـاديــاَ وصـحـيـاَ وبــيـئـيـاَ
لـلــبـلــد.و أكـد الـوكــيل اإلداري  (أهــمـيـة
احلــجـر الـزراعـي كـونه احلــلـقـة األولى
واألسـاسيـة من حـلقـات مـكافـحـة اآلفات
واألمراض الزراعية و التي تهدد الثروة
الـزراعــيــة من خالل تــطــبـيق الــقــوانـ
ــــعـــمـــول بـــهـــا فـي الـــعـــالم والـــنـــظم ا
عايير نظمـات الدولية على أسـاس ا وا

عتمدة). ا
وأضــاف ان (هـذا االجــتـمــاع يـعـد األول
والـذي يـتم من خالله حتـديـد اإلجراءات
اخلاصة باحلجـر الزراعي ومدى تأثيره

في تقدم القطاع الزراعي).

Íd U'« ÊËbF   ≠ n M «

ـوارد البشـرية التـابعة الى أقامت وحـدة تنـمية ا
مـجـمع الـروضـة احليـدريـة الـفكـري والـثـقافي في
الــعـتـبـة الـعـلـويـة  نـدوة تــثـقـيـفـيـة حتت عـنـوان
(مــخــاطــر الــتـعــاطـي وحـمــايــة اجملــتــمع) حــيث
ــيـاحي إســتــضـافت كـال من الـدكــتــورين ســيف ا

عالء السيالوي .
ـيـاحي احملـور الطـبي  وأشـار فيه الى وتـناول ا
ـــواد اخملـــدرة وأنـــواعــهـــا  ومـــا هي تـــعـــريف ا
تاثرة بها األضرارها مع عرض بعض احلـاالت ا
. فـــيــمـــا حتــدث عالء الـــســيالوي عن مـــا يــخص
ـواد القـانونـية في الـدستور احملـور القـانوني وا
ـــوضـــوع مع مــدة الـــعـــراقي اخملــتـــصـــة بـــهــذا ا

تعاط .  العقوبة ضد ا
ـــا لــهــذا ـــركــز اخلــبـــري لــلـــعــتـــبــة انه ( وأكــد ا
وضـوع من أهمـية واولويـة بالـغة أولت العـتبة ا
ـنتسـب  لتـكون إنطالقة أهتـمامهـا في توعية ا
إلنـشـاء مـشـروع تــوعـوي مـسـتـمـر لـكـافـة شـرائح

اجملتمع).
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١- يسر (الشركة العامة لتصنيع احلبوب) ان تعلن (للمرة االولى) عن مناقصة لـتحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة (كركوك)
وازنة االحتادية) وينـوي استخدام جزء منهـا لتنفيذ اخلدمات حتـميل وتفريغ وتكيـيس وتنضيد ورزم وخياطة اليـة ضمن (ا ٢- تتوفر لـدى الشركة العامة لـتصنيع احلبوب التـخصيصات ا

مواد الشركة داخل مطحنة (كركوك).
ناقصة بـاللغة (العربيـة) بعد تقد طلب حتريـري الى الشركة العامة لـتصنيع احلبوب/ القـسم القانوني وبعد دفع قيـمة البيع للوثائق ٣- بامكان مـقدمي العطاء الراغبـ في شراء وثائق ا
ب في علومات على العنوان ا زيـد من ا صـارف احلكومية بامكان مقدمي الـعطاء الراغب في احلصول على ا وجب صك مصدق من احد ا ستردة البالغـة ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار  غير ا

اعاله.
وعد احملدد (اقـصاه الساعة ـدير العام الكـائن في محافظة بـغداد/ ساحة عـدن/ مدخل مدينة احلـرية) في ا ٤- تسلم العطـاءات الى العنوان االتي (الـشركة العامـة لتصنيع احلـبوب/ مكتب ا
ثليهم الراغب باحلضور في ذات تأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  العاشرة صباحا من يوم ٢٠٢٢/١/٣١ حسب تـوقيت مدينة بغداد) وسوف ترفض العطاءات ا

الوقت والتاريخ والعنوان.
ضمون)). ((تسري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ في كل مالم يرد به نص في هذا االعالن او يتعارض معها في ا

يجب ان تتضمن العطاءات ما يلي:
١- شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.

بلغ (١١٤٧٨٦٠٠) احدى عشر مليون واربعـمئة وثمانية وسبعون الف وستمئة دينـار التي تمثل ٣ % من الكلفة التخمينية من احد ٢- التأمينات االولية تقدم بـصك مصدق او خطاب ضمان 
ـناقص حصـرا او من يخولـه قانونـا على ان ال تقل نـفاذيـته (٣٥) يوم من تاريخ انـتهـاء نفاذيـة العطـاء البالـغة ١٢٠ مـائة وعشـرون يوما من عـتمـدة ومحرر المـر الشركـة من قبل ا ـصارف ا ا

وعد النهائي لتقد العطاء. ا
ناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند ناقـصات من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢ ومعنون الى الشركة العامة لتصنيع احلبوب حصرا (على ان يلتزم ا انعة من دخول ا ٣- كتاب عدم 

ناقصة بعهدته). احالة ا
ناقصة. ٤- وصل شراء شروط ا

اثلة. ٥- تقد اعمال 
ـوحدة او هـوية االحوال سـتمـسكـات الثبـوتيـة (البـطاقة ا ٦- في حالـة تقد وثـائق مصـورة (مسـتنسـخة) يـجب ان تكـون مصدقـة ومخـتومـة طبق االصل من جهـة االصدار امـا بخـصوص ا

دنية شهادة اجلنسية بطاقة السكن وغيرها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة. ا
. قاول ٧- تقد هوية غرفة جتارة ا

٨- تقد ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة.
ناقصات في  ٢٠٢٢/١/٢٤ . شارك في هذه ا ؤتمر اخلاص لالجابة على استفسارات ا ٩- يتم انعقاد ا
ناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا الستالم وفتح العطاءات. ١٠- في حال مصادفة يوم غلق ا
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عدل رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) ا استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تـعلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديريـة بلديـة العـمارة عن اجـراء مزايـدة علـنيـة لتأجـير (قـطعـة ارض النشـاء سوق جتـاري علـيها
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب باالشتراك في دة ١٠ عشرة سنوات) ا ساطحة  ١١٤٤٣/٥٥ وبا
زايدة مراجـعة مقر بـلدية العـمارة خالل فترة (٣٠) ثالثـون يوما تبـدأ من اليوم التـالي لنشر االعالن مـستصحـبا معه التـأمينات ا
دة القـانونـية البـالغـة ان ال تقل عن (١٠٠ %) ويـنادى لـلمزايـدة في السـاعة الـعاشـرة والنـصف صباحـا في اليـوم التـالي النتـهاء ا
زايـدة عطلـة رسميـة يكـون موعدهـا اليوم الـذي يليه اعاله من تـاريخ النشـر وعلى قـاعة مديـرية بلـدية العـمارة واذا صـادف يوم ا
دنية ترتـبة على ذلك ومن نسـبة (٢ %) مع جلب هويـة االحوال ا صاريف ا زايدة اجور الـنشر وكافـة ا ويتـحمل من ترسو علـيه ا
صادقة الكمال اجراءات التعاقد وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا

االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

قطعة ارض النشاء١
سوق جتاري
عليها ١١٤٤٣/٥٥

ساطحة١٥٠٠ م٢مغربة / حي الصحفي با
دة ١٠ و
عشرة سنوات

١٧٫٠٠٠٫٠٠٠ سبعة عشر مليون دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق اخملططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

باشرة بالبناء. ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ستأجر ا ٤- يلتزم ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
ـساطـحة في حال عـدم التـشيـيد خاللهـا يصـادر مبلغ سـتأجـر بتـقد مبـلغ ضمـان للتـشيـيد يـعادل بدل ا ٦- يلـتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ماهو قائم من ا الضمان ويعتبر عقد ا
٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

ـطـالبـة بـالـتـعـويض والـلـجوء الـى احملاكم ـشـيـدات الى الـبـلـدية عـنـد انـتـهـاء فـترة الـتـأجـيـر دون ا ٨- تـؤول كافـة ا
اخملتصة.

اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا
شكلة من مديرتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠ - يتم جرد ا

بسم الله الرحمن الرحيم
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٤٢٥٠ اربعة االف ومائتان وخمسون الف دينار قررة وحتميلها عبر احلزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة. تعبئة وخياطة اكياس الطح باالوزان ا ١
٤٢٠٠ اربعة االف ومائتان الف دينار قررة وحتميلها بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل اخملزن. تعبئة وخياطة اكياس النخالة الشوائب باالوزان ا ٢
١٢٥٠ الف ومائتان وخمسون دينار طاحن االخرى في الشركة وتنضيدها داخل اخملزن. واقع وا طحنة من ا تفريغ اكياس النخالة الواردة الى ا ٣
١٢٥٠ الف ومائتان وخمسون دينار حتميل اكياس النخالة من اخملزن وتنضيدها داخل السيارة. ٤
ائة وخمسون دينار ٨٥٠ ثما ـطـحنـة من الـسـايلـوات بالـسـيارات غـيـر القـالبة وتـنظـيف الـسـاحة احملـيـطة بـع تفـريغ احلـنطـة اخلـام الواردة الى ا

االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.
٥

١٠٠٠ الف دينار طحنة. تفريغ اكياس الطح الوارد الى ا ٦
١٠٠٠ الف دينار طحنة. مداورة اكياس الطح الوارد الى ا ٧
١٠٠٠ الف دينار طحنة. حتميل اكياس الطح الوارد الى ا ٨

ــائـة وخـمـسـون ٣٨٥٠٠٠٠ ثالثـة مـاليـ وثـمـا
الف دينار شهريا

تـناثرة والنفـايات وتنظيف سقفـات والساحات من الـطح والنواجت ا طحنة والسـرداب واخملازن وا تنظيف طوابـق ا
انـهوالت الرئيسية اخلاصة خطوط شبكـة تصريف مياه االمطار مع تنظـيف السواقي الكونكريتيـة الظاهرية وتنظيف ا
انهوالت وتنظيف بالشبكـة مع تنظيف فوهات استالم مياه االمطار (كليات) وتنظيف اخلطوط الواصلة ب الفوهات وا
كـان الـذي يحـدده الـطرف االول مـحـطة الـضخ الـرئـيسـيـة ورفع احلشـائش واالدغـال وبأي واسـطـة تؤدي الـغـرض الى ا

طحنة (شهريا). داخل او خارج ا

٩
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يـســر الـشـركـة الـعـامـة لـالنـظـمـة االلـكـتـرونــيـة احـدى  تـشـكـيالت وزارة
عادن ان تـعلن عن الفرصة االستثمارية لبناء مجمع سكني الصناعة وا
رقمة (12/181 سفيـنة) االعظمية وفقا نـتسبي شركتها عـلى القطعة ا
ـرقم 13 لـسـنـة 2006  وبــطـريـقـة الـتـقـسـيط من لــقـانـون االسـتـثـمـار ا
وظـفـ وتدعـو الشـركـات العـراقـية / تـصنـيف اول والـعربـية رواتب ا
ـاثـلـة في هـذا واالجـنـبـيـة ذات االخــتـاص والـتي لـهـا خـبــرة واعـمـال 
ـكن االطالع عـلى الـشروط اجملـال لـلـمشـاركـة في هـذه الـفرصـة والـتي 
ـشـروع وفـقـا لـشروط ـطـلـوبـة واخملطـطـات اخلـاصـة بـا ـواصـفـات ا وا
دنـية الـصادرة من وزارة ـيـكانـيكـيـة وا مـقاوالت االعـمـال الهـندسـية وا
ـراجـعـة مـقـر الـشـركـة الـكـائن في (بـغـداد - حي الـوحدة - الـتخـطـيط 
محلة 906 زقاق 47 مبنى 30 مجاور (اجلامعة التـكنولوجية) / القسم
الـتجـاري لـلحـصـول على وثـائق الـفرصـة االسـتثـمـارية لـقاء مـبـلغ قدره
500000 دينار عراقي (فقط خمسمائة الف دينار عراقي) غير قابل للرد
وان اخـر مـوعـد السـتالم الـعـطـاءات هـو الـسـاعة 12:00 ظـهـرا من يـوم
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Ê«bI
فقدت مني الـبطاقة الوطنية
وحـدة الصـادرة عن دائرة ا
ـدنـيـة في الـكرخ األحـوال ا
وكـذلك الهـوية الـصادرة عن
وزارة الـثــقـافـة والــسـيـاحـة
واآلثـار باسم (سـجاد فاضل
) فـعلى شـاكـر عـبـد احلـسـ
مَنْ يعثر عـليهما تسـليمهما

صدريهما.

Ê«bI
فــقـدت مـني هـويـة االقـامـة
الــــصــــادرة من مــــديــــريـــة
اجلنسيـة العامة / مديرية
االقامة بـاسم (سعاد احمد
العسكـر) سورية اجلنسية
ـن يـعـثـر عــلـيـهـا يـرجى 
تـــســـلـــيـــمـــهـــا الى جـــهـــة

االصدار.

(ان وعد الله حق) 
                                                                         صدق الله العظيم

انتقل الى رحمة الله تعالى
 ÍbF « rþU  œ«uł ÊU dŽ bO «
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وستـقام الـفاحتة عـلى روحه الطاهـرة اليـوم اخلميس من الـســـــــــاعة
٢ ظهـرا وحتى ٥ مـساء في جـامع عمـر اخملتار فـي اليرمـوك في مدخل

االربع شوارع.
ÊuFł«— tO « U½«Ë tK  U½«
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يواجه الـعراق الـعـديد من الـتحـديات وفـي  مقـدمتـها الـدولـة العـميـقة وأحـزابـها وكـتلـها
الية التي وان خفت قليال إال إنها مستمرة مع وجود ديون كبيرة على تنفذة واألزمة ا ا
ـستـشري العـرق خارجـية وداخـليـة وسوء إدارة وزارات ومـؤسسـات الدولـة والفـساد ا
ـنـفلت واحلـراك الشـعبي لـثوار تـشرين ـعقـد والسالح ا ـلف األمني ا في مـفـاصلـها وا
ـتـظـاهـرين الى الـعـدالـة وكشف ـقـدمـة منـهـا تـقـد قـتـلة ا ـتـظـاهـرين  وفي ا ومـطالب ا
ـتـظـاهـرين والـنـاشـطـ اإلعالمـي اجلـهـات الـتي تـقف وراء عـمـلـيات قـتل واخـتـطـاف ا
وجـذوة هذا احلـراك الزالت مـتـقـدة ولن تـنـطـفي مـا دامت األحـزاب الفـاشـلـة والـفـاسدة
مـسـتـمـرة فـي جـرائـمـهـا يـضـاف الى هـذا كـله جـانـحـة كـورونـا وتـأثـيـرهـا عـلى الـوضع
الـصحـي واالقتـصادي فـي البالد لـكن يـبقى الـتـحدي األكـبـر الذي يـواجهـه العـراق هو
تـنفـذة تعطـيل كل عمـلية الـدولة العـميـقة  ومحـاولة قـوى هذه الـدولة وأحزابـها وكـتلهـا ا
إصالح تـقوم بهـا احلكومـات لكي يبقى الـعراق في فوضى الـصراع ب الـدولة والدولة
الـعمـيـقـة وأحـزابـها الـذي يـؤمن لـهـذه األحـزاب والكـتل الـفـاسـدة والـفاشـلـة بـقـائـها في
الـسـلـطة وهـيـمـنـتـها عـلى كل أمـور الـبالد والـعـباد ,ومـنـذ ان ابتـلي الـعـراق والعـراقـي
ـزيـفة وبـعـد ان سلم احملـتل األمـريكي ـقـراطـية ا بـالعـمـليـة الـسيـاسـية الـكـسيـحـة والد
مـقالـيد أمـور البالد والـعـباد لألحـزاب الطـائفـيـة الفـاشلـة والفـاسـدة عمت الـفوضى كل
نـواحـي احلـيـاة الـسـيـاسـيـة واألمـنـيـة واالقـتـصـاديـة والـتـعـلـيـمـيـة والـصـحـيـة واخلـدمـية
ناصب والعـمرانيـة بسـبب سوء اإلدارة واحملـاصصـة احلزبـية والـطائـفية فـي  تقاسـم ا
ــزورين والــفــاسـدين في الــدولـة وفـي كل احلـكــومــات الـتـي تـشــكــلت والـتـي أوصـلت ا
تخصصة هـنية وا ية ا ـناصب وأبعدت الكفاءات الـوطنية واألكاد واجلهلة الى أعلى ا
ـوازنات واخلـبيـرة عن خـدمة بـلدهـا وشـعبـهـا فسُـرقت أموال الـبـناء واألعـمـار وأموال ا
الـعـامـة ودُمـرت الـصـنـاعة والـزراعـة وسُـيس الـقـضـاء ووظف الـدين ألغـراض سـيـاسـية
ـسـتـويـات خــطـرة وتـردت اخلـدمـات الـصــحـيـة وكل اخلـدمـات وأهـمل الــتـعـلـيم وتـدنـى 
األخــرى وقـيــدت احلـريــات الـشــخـصــيـة والــعـامـة  ,وبــسـبب  الــفـوضى وسـوء اإلدارة
ــال الـعـام ونــهب ثـروات الـوطـن من قـبل قـادة اســتـشـرى الــفـسـاد والــرشـوة وسـرقـة ا
األحـزاب والكتل (قـادة الدولة الـعميـقة) وأحزابـهم ومقربـيهم وأتبـاعهم  وازدادت أعداد
ـسلـحة اخلـارجة عن سـيطـرة الـدولة وتـصاعـدت عمـليـات اخلطف والـقتل ـيلـيشـيات ا ا
ـنطـقة اخلـضـراء مقـر احلكـومة واالغـتيـاالت واالعتـقاالت والـتـغيـيب القـسـري وقصف ا
والـسـفـارات األجـنـبـيـة وقـصف الـقـواعـد الـعـسـكـريـة الـعـراقـيـة واسـتـفـحـلت الـنـزاعـات
العـشـائريـة وفًـقد األمـن واألمان بـعـد ان سلـمت قـيادة اجلـيش والـقـوات األمنـيـة العـلـيا
هنيـ وغير النـزيه  وضباط الـدمج  وبعد ان بيعت ـهمة الى غيـر الكفوئ وغـير ا وا
ـناصب الـعسـكريـة واألمـنيـة العـليـا بـالدوالر  وبـسبب هـذه الـفوضى والـفسـاد وسوء ا
اإلدارة عانى أبـنـاء الشـعب من الظـلم واجلور وازدادت نـسب الـبطـالة  والـفقـر واجلوع
واألمـراض واألمـيـة واجلـهل وتـعـاطي اخملـدرات وبــسـبب خـيـانـة الـسـيـاسـة الـفـاشـلـ
ـناصب لقـادة فاسدين وفـاشلـ مثلـهم سُلم ثـلث مساحـة العراق والفـاسدين وبيـعهم ا
لـداعش لـتـرتـكـب جـرائم الـعـصـر بـحق أبـنـاء شـعــبـنـا من مـخـتـلف الـقـومـيـات واألديـان
الي من أبناء شـعبنا فازدادت أعداد األرامل واأليتـام وأعداد الشـهداء وهُجر ونـزح ا
عن مـحـافـظـاتـهم ومـدنـهم بـعـد احـتالل داعـش لـها  وقـبل ذلك وفي سـنـوات  الـصراع
الين من أبـنـاء الـشعب ألسـبـاب سـياسـيـة وطائـفـيـة وازدادت عمـلـيات الطـائـفي هـجر ا
يـليشيات اخلارجـة عن سلطة الدولة القتل واالغتيـاالت والتصفيات اجلـسدية من قبل ا
التي تزايدت أعـدادها إلفراغ الـعراق من كفاءاته الـوطنية حـتى عم اخلراب والدمار كل
مـدن الـعراق وعـانـى أبنـاء شـعـبـنـا مـعـانـاة ال تـوصف بـسـبب ظـلم الـسـاسـة الـفاسـدين
وفشـلـهم وفسـادهم الـكـبيـر وسـرقاتـهم ألمـوال الدولـة والـشعب وإهـمـالهم تـقـد ابسط
اخلدمـات وتأمـ أبسط احلـقوق ألبـناء هـذا الشـعب وجتاوزهم عـلى القـانون والـنظام 
وكـل الـذي قــامت به أحـزاب الــدولـة الــعـمــيـقــة كـان مــتـعــمـداً لــتـدمــيـر الــبالد والـعــبـاد
كـنة ولـيسرقـوا كل أموال الـشعب وثروات واالستئـثار بـالسـلطة والـنفـوذ ألطول فتـرة 

البلد حتى أوصلوا العراق الى الهاوية السحيقة التي يصعب اخلروج منها .
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هـذا عـلى الـصـعيـد الـداخـلي أما عـلى الـصـعـيد اخلـارجي فـقـد ركـنت أحزاب الـسـلـطة
وارتمت في أحضـان األجنبي ورهنـت قرار العراق الـسياسي واألمـني بيد دول اجلوار
ـهمة وباعت الـتي باتت تتـحكم حتى في تـع احلكومـة ورئيسـها وكل منـاصب الدولة ا
هـذه األحزاب أرض الـعـراق ومـيـاهه اإلقـلـيـميـة بـثـمن بـخس لـدول اجلـوار وتنـازلت عن
حـقول نفـطه احلدوديـة لهذه الـدول مقابل حـفنـة من الدوالرات  وبعـد ان دمرت أحزاب
السلطة الـصناعة والزراعة في البالد أصبح العـراق يصرف مليارات الدوالرات سنويا
ليارات من الدوالرات ـنتجات الصناعية والزراعـية من إيران بعشرات ا الستيراد كل ا
تـهالك بسبب العـقوبات األمريكـية عليها نقذ القـتصاد إيران ا سـنوياً فأصبح الـعراق ا
ـليارات وعلى حـساب اقتـصاد الـبلد نـاهيك عن اسـتيراد الـغاز والـكهربـاء من إيران  
أخرى من الدوالرات سنويـا  بعد ان تعمد السـاسة الفاشل والفـاسدين تعطيل تطوير
صـناعة الغـاز والطاقـة في البالد لقـد فرطت أحزاب السـلطة بـسيادة الـعراق  وبثرواته
وحـدوده  وبـقـراره الـسـيـاسـي وبـاخـتـصـار أصـبح الـعـراق في زمن األحـزاب الـفـاشـلـة
والفاسدة حديـقة خلفيـة إليران فضاعت هيـبة الدولة وسيـادة العراق بل وضاع العراق
كله . وبـعـد كل هذا اخلـراب والدمـار بـسبب هـيمـنت الـدولة الـعـميـقة وأحـزابـها وكـتلـها
وميليشياتها على كل شئ في العراق وتدميرها القتصاد البلد وظلمها للشعب العراقي
الـذي عـانى األمـريـن بـسـبب سـوء إدارة هـذه األحــزاب وفـسـادهـا وسـرقــاتـهـا الـكـبـرى
ـصـالح الشـخـصيـة واحلزبـية ـها ا وطائـفيـتـها وارتـمائـهـا في أحضـان األجنـبي وتـقد
والـطائفيـة ومصالح دول أجـنبيـة على مصـالح الوطن والشـعب وما جلـبته هذه األحزاب
والكـتل (قوى الـدولة الـعميـقة) لـلشعب والـوطن من كوارث وويالت ومـآسي ال مثـيل لها
وبـعد ان ضاع كل شيء في هـذا البلـد وضاعت هيـبة الدولـة حتى باتت الـدولة العـميقة
أقوى من الدولة  فمن يـنقذ العراق من سيطرة قوى الدولة العميقة وكيف ومتى بعد كل
هذا اخلـراب والدمـار وسـوء اإلدارة واحملاصـصة والـفسـاد والسـرقات الـكبـرى ألموال
ـيـليـشـيات الـبلـد والـتنـاحـر الطـائـفي والقـتل واالغـتـياالت والـتـغيـيب الـقسـري وسـطوة ا

واالنفالت األمني وانتشار السالح خارج سيطرة الدولة وانتهاك حقوق اإلنسان?  
تـنفذة ومن يـواجه التـحدي األكـبر وينـقذ الـعراق من هيـمنـة الدولـة العمـيقـة وأحزابهـا ا

الفاشلة والفاسدة وميليشياتها اخلارجة عن سيطرة الدولة  ? .    
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السماوة 

ـالـكي أثــنـاء حـكـمه فــقـد (هـدد نــوري ا
رات بكشف ملفات فساد ضد عشرات ا
خـصـومه و لم يـفـعل . وال ادري ان كان
هذا السلوك التلويحي يُعد تستراً على
الـفسـاد . تكررت احلـالة لدى عـادل عبد
ـهدي  فـقد نشـر أنه وفي معرض رده ا
عـلى دعـوات اسـتـضافـته او اسـتـدعائه
مـن قبل مجـلس النواب ,طـلب ان تكون
اجلـلسة علنية ومباشرة لكي يكشف ما
اوحى بأنها ملفات فساد ضد اخرين .
فـيـمـا اشـار الـعـبـادي الى امـتالكـه ادلة
واثــــبــــاتــــات تــــكـــــشف تــــورط بــــعض
ي الـشخـصيات الـنافـذة وكان فريق أ
أجنــز تـقـريـراً حـول 1700 مــلف فـسـاد
تـخص تـلـك الـشـخصـيـات طـرحـت امام
الـــعـــبـــادي رئــيـس الــوزراء  لـــكـــنه لم
يــعـرض أي مـلف عـلى مـجـلس الـوزراء
او اجلهات اخملتصة للمعاجلة  ويؤكد
اجلــنـابي ان مـلـفــات مـعـقـدة كــالـفـسـاد
ـتمـثل بشـبكـات متـخادمة ـستـشري ا ا
ومـتـمـتـرسة كـمـا يـنبـغي ال يـهـزمـها اال
دولـــة مــؤســـســـات قــويـــة  وبــاألخص
ـعـنـيـة بـالـرقـابـة وتـطـبـيق أجـهـزتــهـا ا
الــقـــانــون .وبــالــرغم من ان الــكــتــاب -
الـوثـيقـة- يـشـدد على مـرحـلة إسـتـيزار
ـائـيـة بـوصفه ـوارد ا الـكـاتب لـوزارة ا
مــهــنـيــاً  عــلـمــيــاً في اجـراءاته ودوره
الــكـبـيـر في ادراج االهــوار عـلى الئـحـة
ـي فـضـال عن طــروحـاته الــتــراث الــعـا
الـعـلـمـيـة في مـعـاجلـة مـشـكـلـة مـلـوحـة
مـــيــاه الــبـــصــرة الـــتي كــانت الـــســبب
ديـنة الـتي عانى الـرئـيس لتـظاهـرات ا
ســـكــانـــهــا من الـــتــســـمم جـــراء نــسب
ـــلــوحــة الـــعــالـــيــة . غــيـــر ان رئــيس ا
الـــوزراء حــيــدر الــعـــبــادي لم يــصغ او
يـتـناول مـا يطـرحه الوزيـر بشـكل جدي
ـعاجلـة احلقـيقـية مـثلـما اشار بـهدف ا
الـى ذلك في سـطـور عـديـدة من الـكـتاب
رحلة غاية في الـذي ُيعد مصدراً مهماً 
الـتــعـقـيـد . فـقـد اسـتـفـاض الـكـتـاب في
تــنــاوله لـقــضــيـة االحــتـجــاجــات الـتي
انــطــلــقت في الــعــراق و الــتي اطــاحت
ـهـدي  و قـبـلـها بـحـكـومـة عـادل عـبد ا
احــتــجــاجــات الــبــصــرة واحملــافــظـات
االخــرى الـتي كــانت احـد االســبـاب في
عـــدم جتــديــد رئــاســـة الــوزراء حلــيــدر
الــعـبــادي بـعــد انـتــخـابــات عـام 2018
وفـقد كل ناخبـيه في انتخابات 2021 
اذ حصلت قائمته على مقعدين فقط .

الـطـائفي والـقـومي واالثني الـذي كرس
احملـاصـصة الـتي افـضت الى االنقـسام
و الـفشل في تطبيق القوان و اشاعة
ــقـراطــيـة االنــســداد الـســيــاسي في د
لـــيس فـــيـــهـــا غـــيـــر الـــشــكـل بـــإجــراء
انـتــخـابـات بـ أحـزاب جتـسـد الـواقع

كوناتي ال الوطني . ا
(فـــقــد تـــأســـست دولــة الـــوكــاالت  أي
اســـتـــخـــدام الـــصـالحـــيـــات و االوامــر
الـديـوانـيـة لتـسـيـيـر الدولـة بـالـوكـالة .
نـاصب العـليا وجـرت التـعيـينـات في ا
واحلــســـاســة و االمــنــيـــة وفق قــائــمــة
هـنـية مـقـايـيس كان مـعـيار الـكـفـاءة وا
ثــانـويــاً فـيـهــا . وتـصــدرتـهــا مـعــايـيـر
حـزبـيـة و طـائـفـيـة ومـحـسـوبيـة  وفق
مــفــهــوم ((اصــحــاب الــثـقــة أفــضل من
اصـحاب اخلبرة )) الن اخلـبرة تكتسب

بالعمل  اما الوالء فهو االصل)).
ومن الـوقـائع الطـريفـة التي تـكشف عن
ــسـتـوى الــضـحل الــذي تـسـيــر عـلـيه ا
مـؤسـسات الـدولة يـشـير الـيـها الـكاتب
ان بــعض الـكــتب الـرســمـيــة الـتي كـان
يــوقــعـهــا شــخــصـيــاً الــسـيــد جــوهـان
بــاعــتــبــاره وكــيال لــوزارة الــتــخــطــيط
ـالـيـة  كـان هو ويـوجـهـهـا الى وزارة ا
ـالـية نـفـسه يـوقع رفضـه باسم وزارة ا
عــــلى الــــكــــتب اجلــــوابـــيــــة الى وزارة
الــتـخـطـيط في مـشــهـد يـقـتـرب من انه
كـوميـديا حقـيقـية و مؤشـر فاضح على
أداء الــدولــة الــعــقــيــمــة فــوكــيل وزارة
الـتـخـطيط الـسـيـد ماهـر جـوهـان وكيل
ــالـــيــة  لــيــأتي رفض االخــيــر زوارة ا
بــكـتـاب رسـمي بــتـوقـيع الــسـيـد مـاهـر

. جوهان ايضاً
فـيما كـان مجلس الـوزراء نفسـه يقترب
ــثــلـون مـن انه جتــمع شــكــلي ألفــراد 
مـصـالح متـنـاقضـة  وأحـزاباً مـخـتلـفة
ـشـتـركـات  وحتـكـمـها تـنـعـدم بـيـنـها ا
تـوازنـات مـلـتـبـسـة ال يـوجـد بـيـنـها أي
انـسـجـام  او حـرص عـلـى االنـسـجام 
ســـواء بــ اعـــضــاء مــجـــلس الــوزراء
انـــفــســـهم  او بـــيــنـــهم و بـــ رئــيس

مجلس الوزراء.
وهـــذا االمـــر أنـــعـــكس عـــلـى إجــراءات
احلـكـومـة و عمـلـها الـهش في الـتـعامل
ــبــاشــر ــســاس ا مع الــقــضــايــا ذات ا
بـحاجات الـناس الغـائبة  الـتي تتفاقم
يــومــيـــاً و تــنــعــكس في إحــتــجــاجــات
مــسـتــمـرة  تــطـور الى رفـض الـطــبـقـة

ــر رئـــيس ســلــطــة االئـــتالف بــول بــر
ـا بسـبب زخم النـزوع نحـو التـميز وا
الــطـائـفـي و الـقـومي اقــوى من الـنـزوع
الـــوطـــني  عـــلـى االقل عـــنـــد أكـــثـــريــة
ـشـهـد . ــعـارضـ الـلـذين تــصـدروا ا ا
فـقـد انـتهت مـرحـلة الـبـحث عن حتـقيق
احلــضــور الــهـويــاتي و بــدأت مــرحــلـة
ـنافع و الـزحف علـى مفـاصل السـلطة ا
ـوقف االمـريـكي ــال . و قـد سـاعـد ا و ا
الـتسطيحي أثناء تشكيل مجلس احلكم
فـي تكريس ذلك  فـأصبح وسيـلة حلكم
الـعراق  إذ كان يُنظر للتنوع اجملتمعي
في الــعـراق بـاعــتـبـاره جتــمع مـكـونـات
مـقموعـة و ليس مجتـمعاً منـوعاً أنتجه
ـصـيـر ــشـتـرك و ا تــاريخ من الـعـيش ا

الواحد.
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ـعـارك الـتي قـضت وإثـر االنــتـهـاء من ا
عـــلى عـــصــابـــات داعش بـــعــد مـــعــارك
دن التي أغتـصبتها شـرسة الستعـادة ا
تــلك الــعــصــابـات االجــرامــيــة . رجـعت
دن الـتظاهرات ثـانية الى العـاصمة و ا
اجلــنـــوبــيــة الـــتي كــان لــدم ابـــنــائــهــا
ــســفـوح في مــعـارك الــتــحـريــر الـدور ا
الكبير و االثر الباذخ في النصر لتعود
ــا رفــعت في الى مـــطــالــبــهــا الــتي طــا
عاجلة معاناتهم الـساحات و الشوارع 
جـــراء غــيــاب الــعـــدالــة االجــتـــمــاعــيــة
واخلـدمات و العيش الـكر  تظاهرات
كـان التعـامل إزائها بـاسترخـاء واهمال
يـــكــــشف عن الــــفـــجـــوة بــــ الـــشـــعب
والسلطات منذ إنطالقها في عام 2011
 بل الــتـعـامل مـعــهـا بـقـسـوة من خالل
اســـــتــــخـــــدام كل وســـــائل االنـــــظــــمــــة
الــدكـتــاتـوريـة في الــقـتل و االغــتـيـاالت
ــادي واالعـــتـــقــال واشـــكـــال الـــعــنـف ا

واللفظي.
غـيـر أن رئـيس احلـكـومـة الـعـبـادي كان
(مــســتــســلـمــاً لــعــزلــته اخملــتــارة فـوق
اجلــمـيع الى ان أدرك أنه لـم يـعـد قـادراً
ـطـلــوبـة مـنه عــلى تـأجـيـل االجـراءات ا
بــحــكـم مــنــصــبه فــوافق مُــكــرهــاً عــلى
إجـراءات لم يعد لها  بسبب تأخيرها .
فــقـــد أدرك مــتــأخــراً  خــطــورة الــوضع
متـد من البصرة الـثوري االحتـجاجي ا

الى بغداد).
ـكن جتـاوزهـا في واحلــقـيـقـة الـتـي ال 
اسـبـاب هـشـاشة الـدولـة  بـتـولي افراد
عــــلـى اســـاس االنــــتــــمــــاء احلــــزبي او

ــــواطن الــــصــــحـــفـي أنـــتـج ماليـــ ا
ـــؤطــرة ـــعـــلــومـــات ا الـــكـــلــمـــات و ا
بـأنـصاف احلـقائـق أن لم نقل دونـها .
و يــشــيــر عـقــيل عــبــاس في مــقــدمـته
ـؤلـفـة حسن لـكـتـاب الـدولة الـعـقـيمـة 
اجلــنــابـي الى أن تــقــســيط احلــقــائق
وانـتقـائهـا و إعادة تـشكـيل سيـاقاتـها
عــــلى نــــحـــو يــــحــــولـــهــــا الى ســــعي
أيــديـولــوجي  لــتـســجــيل نـقــاط ضـد
خـصوم السيـاسي  و تأكـيد الفرادة
فترضة لهؤالء الـوطنية و االنسانية ا
الـالعب . لـسوء احلظ  أسـهمت هذه
الـعادة السيئة  التي لم تشرع قوان
لـردعـهـا  ولم يـتـشـكـل رأي عـام نـقدي
ـــارســيـــهــا ســـيــاســـيــاً ((يـــعــاقب)) 
واخـالقــيــاً  لــيس فــقـط في تــضــيــيع
ـهـمة بـ الـكذب ـسـافة الـفـاصـلة وا ا
واحلــقــيــقــة  بل أيــضـاً فـي الـتــرويج
لــســيـــاســات خــاطــئــة وشــخــصــيــات
إشــكــالـيــة قــامت  مــجــتـمــعــةً  بـدور
ســلـبـي و حـاسم فـي دفع الـبــلـد نــحـو
مـسارات الـفوضى السـياسيـة والفشل
ـــؤســـســـاتي والـــغـــضب الـــشــعـــبي ا
ـــشــروع الــتي ال يـــبــدو ان في االفق ا

حلوال منصفه لها.
وتـأتي أهـميـة الكـتاب الـصادر عن دار
ــدى -2021 - مـن مــؤلــفه كـــشــاهــد ا
عــيـان او عـضـو في حـكــومـة بـوصـفـة
ـائـيــة  وبـذلك فـانه وزيــراً لـلـمــوارد ا
مـصدر للمعلومة من جهة صنع القرار
 و كـــيـــفـــيـــة الــتـــعـــامل مـع االحــداث
واالضـطـرابـات والـتـظـاهـرات شـهـدها
الــعـراق بـ عـامي 2018-2016 فــفي
الــفـصل االول يــتـنــاول ايـديــولـوجــيـا
االحــزاب ومــؤتــمــراتــهــا قــبل ســقـوط
الــــنــــظـــام الــــســــابق إذ يــــشـــيــــر الى
احملـاصـصـة الـتي أخـذت تـشـكل نـظام
احلــكم في الــعـراق لــيس فـقط لــدعـوة

الـسيـاسيـة احلاكـمة  هـذا االستـرخاء
في تـنفيـذ الواجبـات االساسيـة للدولة
ـطـالب من نـاحـيـة و عـدم االسـتـجـابـة 
اجلـمـاهـيـر من نـاحـيـة اخـرى ادى الى
ديــنـامــيـة االحــتـجــاج و الـتـظــاهـر في
مــعـظم احملـافـظـات الــعـراقـيـة  و هـذا
االهـــمـــال لـم يـــكف في زمن حـــكـــومـــة
الـعـبادي فـقط بل احلـكومـات الـسابـقة
ـالـكي الـتي شـهدت السـيـمـا حـكـومـة ا
احــتــجـــاجــات في الــعــاصــمــة بــغــداد

واحملافظات الغربية كاالنبار .
ويــرى اجلـــنــابي ان احلــكــومــة كــانت
عـاجـزة عن تقـد أي مسـتـوى معـقول
مـن اخلـدمـات ,لــكـنــهـا مــثـلت مــيـادين
شروع واسـعة للـفساد و االثراء غـير ا
. فـــتـــضـــخـــمت ثـــروات بـــعـض افــراد
مـجـالس الـبـلـديـات او احملـافـظات الى
مـستـويات مـرعبـة  ضاعـفت من حجم
الـغضب الشعبي و االحـتجاجات التي
ا كـان السيد العبادي يـسته بها  
ــقـــولـــة ((الـــفــقـــاعـــة)) حــول يـــذكـــر 
احــتـجـاجــات سـابــقـة مـهــدت الـطـريق

للغزو الداعشي عام 2014.
وقــد احـــتل الــعــراق خالل الــســنــوات
ــنـصـرمـة بـعــد الـتـغـيــيـر الـسـيـاسي ا
مـراكز متقـدمة ب الدول االكـثر فساداً
في الــعـالم وفق مــؤشـرات اعـتــمـدتـهـا
مـنـظمـات دولـية  كـانت مـعيـاراً لـفشل
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في مـعاجلـتهـا لقـضيـة اصبـحت ضمن
اهـــتــمـــامــات الـــرأي الـــعــام الـــعــراقي
ــنـظـمـات الــدولـيـة ووسـائل االعالم وا
والـــتــواصـل االجــتـــمــاعي ,فـــقـــد كــان
ــــنــــهــــوب احــــد اهم ـــــال ا ومــــازال ا
االســــبـــاب في ســــوء تـــفـــاقـم الـــوضع
االقــتـصـادي و ارتـفـاع مــعـدالت الـفـقـر
والـبطالـة و انعدام اخلـدمات الصـحية
و الـــتــعـــلــيـــمــيـــة والــتـــربــويــة  وألن
الـتيارات احلزبية والرسمية وادواتهم
في مـؤسـسات الـدولـة او جراء تـغـلغل
ورسـوخ الــدولـة الـعـمـيـقـة وسـطـوتـهـا
ــــال بـــاســــتـــخـــدام عــــلى الــــقـــرار و ا
سـلـطـتهـا إذ تـمـتـلك كل االحزاب أذرع
مـسلـحة لهـا القدرة عـلى تهديـد الدولة
ا واشـاعـة الـفـوضـى واالضـطـراب  
حـــال دون اتــخـــاذ إجــراءات عـــمــلـــيــة
ـعـاجلـة الـفـسـاد الـذي يأكـل من جرف

الدولة .

ـغـذي االكبـر هو  4-العـامل االكـبر وا
اجلــــهل ,فــــاجلـــــهل عـــــلى اخـــــتالف
أنــواعــهــا وانــغـــمــاس الــشــخص في
اجلــهل ,قـــد يــجـــعـل مـــنه شـــخـــصًــا
متعصبًا ال يرى إال تـلك القوقعة التي
نـشـأ فــيـهــا وتـرعـرع عــلـيــهـا فـإنه ال
يتـقـبل اآلخـر وال آرائه وال يـعـطيه أي

احترام أو أهمية.
عنـدمـا نـتـعـمق في تـعـريف الـتـعصب
جنـد لــهـا تــطـابق عــجــيب مع الـواقع
العراقي ,والتعـصب ينـتج في البـيئة
ـــفــتــــــــــقـــدة لـــلـــوعي اجلـــاهـــلـــة وا
والــتـــعـــقل ,والـــتي تـــعـــيش مـــراحل
وسنـتـحدث جاهـلـيـة بثـوب احلـداثة ,
هـنــا عـلـى بـعض صــنــوف الـتــعـصب

وجودة حاليا: ا
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ومـقـيـاس االجتـاهـات الـتـعـصـبـيـة له
مضـمـونـهـا حول تـبـني فـكـر سـياسي
واحـد واالسـتــمـاتـة  في الــدفـاع عـنه
ان بأنه مكنة واال بشتى الطرائق ا
هــو الــوحــيــد الــصــحــيح والــهــادف
واالنـضــمــام الى األحــزاب واعــتــنـاق
فكرها الـسياسي والـكتابـة والتحدث
بحـماس عـن هذه األفـكار الـسـياسـية
وأنــــهـــا مــــســــألـــة حــــيــــاة أو مـــوت
واالحـــــســـــاس بــــــرســـــوخ االفـــــكـــــار
وبــصـــعــوبـــة تـــغــيـــيــرهـــا وانه هــو
الـصـحـيـح وغـيـره خـاطـئ (الـتـعـصب
مع) صـعـوبـة تـقـبـل افـكـار سـيـاسـيـة
أخــرى تــتـــبــاين مـع مــا يــعـــتــقــد به
والـغـيظ الـشـديـد من أي جـوانب نـقـد
لألفكار التي يـعتنقـها وعدم االرتياح
لألشخـاص من فكـر سيـاسي مخـتلف

كننا القول ان ابرز اشكال التعصب
ـائة سـنـة االخـيـرة هي احلـركات في ا
الــــنــــازيــــة والــــفــــاشــــيــــة واإلخــــوان
والوهابية ,وافرخت الكثيـر فيما بعد,
ـــــــاذج مـن اجلـــــــمـــــــاعـــــــات فـــــــهـي 
والـتـنـظـيـمـات الـسـيـاسـيـة واحلـركـيـة
ـتــشــددة الـتي تــسـيــطـر والـديــنـيــة ا
بــخــطـابــهــا عــلى فــئــات اجــتــمــاعــيـة
عـريـضـة وتــسـمم الـسّــلم اجملـتـمـعي
باسـتـخدام مـحـفزات لـلـتشـدد; تـفضي
إلى إبــــادة اآلخـــر ,وقــــد ضــــرب هـــذا
ـرض الـلـعـ بـلـدنـا بـشـتى صـنـوف ا
التـعصب! لـيتـحول الـبلد الـى خربة ال
كن اصالحها ,فعنـدما يـزهر اجلهل
والتـعصب في راس انـسـان! عنـدها ال
كن انتظـار اي خيراً منه ,نعم يكون
الـتــعــويل عـلـى الـقــانـون الــذي يــكـبح
ـتـعـصـبـة ,لـكن هـذه جـمـاح الـفـئــات ا
فالـقـــــــــانون مصـيـبة بـلـدنا الـكـبرى ,
بـعـد مـعــطل بــفـعل فــاعل. تــاريـخــيـاً ,
انـتــهــاء احلــرب الـبــاردة بــ الـروس
واالمـــريـــكــان ,كــان هـــنـــالك قـــرار من
ي بــان يـتــحـول قـــــــــوى الــشـر الــعـا
ـــركـــزاً لــلـــتـــعــصب الــشـــرق االوسط 
االعــمـى االهــــــــــوج , لــذلـك يــجب ان
تــكـثــر احلــروب واجلــهل والــفــوضى,
فـــــــــكان ويطول عـمر الـدكتـاتوريات ,
ـقطع ما كـان حـتى وصـلـنـا الى هـذا ا
ــــكن تــــعــــريف الــــزمــــني اخملــــيـف. 
التـعــــــــصب: "بـأنه شعــــــــور داخلي
يـجـعل اإلنـسـان يـتـشدد ,فـيرى نـفـسه
دائــمـــا عــلى حق ,ويــرى اآلخـــر عــلى
باطل! بال حجة أو برهان ,ويظهر هذا
ـارسـات ومـواقف الـشـعـور بـصـورة 
مـتــزمـتـة ,ويـنــطـوي عــلـيــهـا احــتـقـار
اآلخــر ,وعـــدم االعـــتـــراف بــــحـــقـــوقه

وإنسانيته".
VBF « U cG

تـغـذت الـنــازيـة عـلى مــعـاداة اخملـالف
لهم فكـريا وثقـافيا وديـنيا وشـاركتها
ـؤامرة,« حركـات مـتـطـرفة »نـظـريـة ا

غذي االكبر للتعصب يكون عبر:  فا
1-تغذية اجلماهـير بان هنالك مؤامرة
تعصبة) ,وان ضدهم وضد فكرتـهم (ا
الــعــالم يــخــطط ضــدهم ,وانــهم فــقط
اصـــحـــاب احلق واحلـــقـــيـــقـــيـــة ,وان
قــادتــهم مــرتـــبــطــ بــالــســمــاء ,وكل
الفضـيلـة لهم وحدهم ,وغيرهـم مجرد
ادوات لـلــبـاطل ,وكل شيء مـبــاح لـهم

فعله النهم يسعون لتحقيق العدل. 
2-من اخــطـــر الــعـــوامل الــتـي تــغــذي
التـعـصب ,هو تـضـخم الـذات: وتـعني
ان الذات هـي التي يـعـود إلـيـهـا الـفرد
ـمكن أن وينتـمي لها ,والتي هي من ا
تـكـون هـذه الــذات (ذات الـشـخص ,أو
ذات الــــقــــبــــيــــلــــة ,او ذات الــــتــــوجه
العـقائدي ,أو ذات الدولـة; حيث تـؤثر
هــذه األنـــا عــلى طـــبــيـــعــة الـــشــخص
وفكره; إذ إن االعـتزاز بالـذات بصورة
قد مفـرطة وتـضـخمـهـا في ع الـفرد ,

فرط. يؤدي الى التعصب ا
3-عامل اخر مـهم في تغـذية الـتعصب
فإن وهـو الـشــعـور بـالــنـقص الـذاتي ,
الشعـور بالـنقص هـو من أكثـر األفكار
شـاعر الـسـلبـية ,والتي تـؤثـر على وا
طـبـيــعـة الـفـرد ,والـتي قـد جتــعل مـنه
متحيزًا لرأيه ,ويرفض اآلخر وال يقبل
إال رأيه ومـعـتقـداته ,ظـنًا مـنـه أن هذا
وحده ما يحقق الكمال بالنسبة إليه.
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بغداد
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لهم سوى %35 فقط من اجلمهور في
ح قـاطـعهم ثـلـثي ناخـبي الـشيـعة!!
ـعـنى ان من شـارك في االنـتـخـابـات
االخيرة التي أحدثت (االزمة) هم اكثر
(شــيـــعي) من بــــقــــلــــيل من  4ماليـــ
مــجـمــوع حــوالي  12مــلـيــون نــاخب
شـيـعي مـؤهل لـلـتـصـويت. وكـان عدد
ــؤتــلــفـة في من صــوت لــكل الـقــوى ا
االطار التنسيـقي حوالي مليون وربع
ــثــلـون %31 فـقط من نـاخـب فـقط  
في حــ أخـتـار ـصــوتـ الـشــيـعــة ا
ن صــــوتـــوا مـن الـــشــــيـــعـــة  69%

أحزاب وقوى أخرى خارج االطار?! 
وأذا مضـينـا أكـثر في االرقـام جند ان
نسـبة من صـوت لقـوى االطار ال تـزيد
ن هم عن %10 فـقط  من الــشـيــعـة 
كن !!فكـيف  أكثر من 18 سنـة عمـراً
ـثــلي  %10من الــقـول ان اخــتـالف 
ــــــثــــــلي بــــــاقي الــــــشــــــيــــــعـــــة مـع 
(بـشـيـعتـهم وسـنـتـهم) يُـعد الـعراقـيـ

أزمة ومؤامرة على الشيعة?!
2- أن تصوير اخلالف ب الصدري
وقـــوى االطــــار بـــأنه مــــؤامـــرة لـــشق
. فلو (الشيـعة) يحمل تـناقضـاً بنيـوياً
سلمنا بهذه الفرضية فأننا كمن يقول
أن الـصدريـ لـيـسـوا شـيـعـة أو أنهم
يـتـآمـرون عـلى(مـكـونـهم) بـاعـتـبـارهم
الــطـــرف الــرافض خلـــلــطــة الـــعــطــار
الــشـــيــعـــيــة! فــلـــو قــبل الـــصــدريــون

ثانـياً تـمهـيداً لـلمـنازلـة الكبـرى التي
سـتـقـصم ظـهــر أعـداء(الـشـيـعـة) كـمـا

يدعون!!
هــنــا أود أن أنــاقش بــهــدوء تــهــافت
اخلـطـاب الـشعـبـوي الـروزخـوني من

خالل عرض احلقائق اآلتية:
1- أن احلـــديث عن أزمـــة شـــيـــعـــيــة
يــحــمل مــغـالــطــة مــنــهـجــيــة كــبـرى.
ـشـكـلـة احلـاصـلـة ال تـعـدو كـونـها فـا
تنـافس طـبيـعي عـلى مغـا الـسلـطة
ــا اعـــتــدنـــا عــلـــيه كـــكل الـــنــظم طـــا

انية واحملاصصاتية.  البر
ــــــــشــــــــكـــــــلــــــــة أذاً ال تــــــــخص فـــــــا
ـا من يـدّعـون جـمـهـور(الـشـيـعـة) وأ
تـمــثــيل ذلك اجلـمــهــور من الـســاسـة
فـلـمـاذا نـصف مـا يـحـصل بـأنه أزمـة
شـيـعـيـة وال نـقـول انـهـا أزمـة سـاسـة
الـشـيـعـة الذيـن لم يـخـرج لـلتـصـويت

ــاضـــيــة الــقــلــيــلــة زاد خالل االيــام ا
شـعـبـويـو الـسـاسة مـن (الـشيـعـة) من
نـبـرة خـطـابـهم الـتـألـيبـي ضـد اآلخر.
وكــكل الـــشــعــبــويـــ يــحــاول هــؤالء
الـســاســة تـصــديــر أزمـتــهم من خالل
تغليـفها بغالف طـائفي يختـلف تماماً
عن مـضـمـونـهـا الـبـنـيـوي والوظـيـفي

العميق. 
لــــقــــد ســــمــــعت وقــــرأتُ خــــطــــابـــات
مضمـونهـا أن السنـة (العـرب والكرد)
يريـدون سحب حق االغـلـبيـة في حكم
الـعـراق من خالل شق تــلك االغـلـبـيـة.
لــذلك وكــعــادة اخلــطــاب الــشــعــبــوي
(الــــروزخـــــوني) الــــذي يـــــركــــز عــــلى
الـعــواطف واســتــثـارتــهـا ويــتــجـاهل
أطلق الـشعـبويون احلقـائق ودالالتهـا
العنان لـتهديـداتهم محـاول تخويف
وأسـتثـارة جمـهورهم منـافسـيهم أوالً

ومحاولـة لشقـهم فلمـاذا يحق لالطار
ما ال يـحق لـغـيـره? ثم من قـال لكم أن
الـســنــة والــكـرد مــوحــذين? اال تـرون

عمق اخلالفات داخل كل بيت?
أن محاولة تصعيد اخلطاب الطائفي
الســتــعــادة بــعض الــشــعــبــيــة الــتي
كشفت االنـتخـابات العـراقيـة االخيرة
وتـشـرين قـبـلـهـا عن مـدى تـآكلـهـا بل
وانــدثــارهــا ال يــعــد اســتــراتــيــجــيـة
صحيـحة ولن يـؤدي اال الى مزيد من
التآكل والـتناحر ويـعرض امن البالد
ووحدتهـا للخـطر.أن القاء الـلوم على
اآلخر واسـتـعـداءه هي اسـتراتـيـجـية
شــعـبــويــة تــعـكـس أزمـة فـي تـفــكــيـر
ـكون الذي ـكون وليس في ا شاشة ا
رفض ســواء عـــبــر تــشـــرين أو عــبــر
االنـتـخـابـات هـؤالء السـاسـة.أن عـلى
من يـفـشـل في االمـتـحــان أن يـعـتـرف
بفـشلـه ويعـيد قـراءة دروسه بـطريـقة
أفضل. وأول تلك الدروس التي يجب
قرائتها بشـكل صحيح هو الفشل في
ـسـتـقـبل ـة وا تـوفـيـر احلـيـاة الــكـر

الواعد جلماهير(الشيعة). 
راجـعـوا االرقـام وسـتـجدون انـه بـعد
19 ســـــنـــــة فـــــأن أكـــــثـــــر جـــــيـــــوب
وتــدني ومــعــدالت الــبـــطــالــة الــفــقـــر
اخلـدمــات تــتـواجــد في اجلــنـوب مع
انها مـتواجـدة ايضاً في بـاقي انحاء

العراق.

ــشــاركــة االطــار فــسـوف لـن يــكـون
هناك مثل هذا االدعاء يقيناً وستكون
االمور طبيعية حينها. وهنا أسأل اال
توجد سوابق لتحالف (شيعة االطار)
ـكونات الـكرديـة او السـنية مع أحد ا
? بل اال تـوجـد سـابـقـة لـذهـاب سـابـقـاً
ــثـــلي (الــشـــيــعــة) في مـــشــروعــ

وحتــالــفــ مــخــتــلــفــ ســنـة 2018
فــلـمــاذا لم تــكن هــنـاك مــؤامــرة عـلى
الشيعة حينها في ح أنها موجودة
االن? من جــــهـــة أخـــرى فــــأن الـــقـــول
ـــــؤامــــرة عـــــلـى وحــــدة الـــــصف بـــــا
(الشيعي) يفترض أن هذا الصف كان

 !! موحداً
هـنا أسـأل اذا كـنـتم مـوحـذين فـلـماذا
دخلـتم االنتـخابـات مشـتتـ بخـاصة
ونـحن نـعـرف ان مـنـكم من أنـشق عن
حـــزبه او مــرجـــعــيـــته الـــســيـــاســيــة
والفكـرية قـبيل االنتـخابـات. فأذا كان
اجلــــواب انه تــــكــــتــــيك انــــتــــخــــابي
فـلــمــاذا لم تــنـســقــوا مـاكــنــتـكم فــقط
االنـــتـــخــابـــيـــة لـــو كـــنــتـم مــوحـــدين
لتـتجنـبوا هـذه اخلسـارة الكـبيرة في

االصوات نتيجة تشتتكم?
ــمــثــلي 3- أن تــهــديــد قـــوى االطــار 
الــعــرب الـــســنــة والــكـــرد ومــحــاولــة
ـعنـوية ـادية او ا تخـويفـهم بالـقوة ا
في حـال ذهابـهم مع الـصـدر يـتـضمن
تــهـــديــداً مـــبــاشـــراً لــوحـــدة قــرارهم
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أفــضى هــامـش احلــريـة الــذي بــزغ مع
والدة الـنـظـام السـيـاسي بـعـد االحتالل
االمــــريـــكي لــــلـــعــــراق  خالل االعـــوام
الــسـابــقـة  الـى تـدوين كــتـابــات جـمه
ــا تـرتـقي أو تـنــافس مـا كـتب خالل ر
مـائة عام إثر تأسيس الدولة العراقية 
ــكــتـنــزة  بــالــصــراعـات تــلك االعــوام ا
والــتــحـديــات و احلــروب واالعـتــقـاالت
واالزحـــات بــــ االحـــزاب الـــتي بـــدأت
الـتأسيس عام 1924. حـركات سياسية
تـــبــحث عن الـــســلـــطــة و االســتـــئــثــار
ــكـاسـب و الـهــيــمـنــة عــلى الــشـعب بــا
ــوارد الـطـبـيـعــيـة الـتي يــنـمـاز بـهـا وا
الـبـلد . تـغيـيـرات سيـاسيـة ومـتغـيرات
ـرحـلـة اجـتـمـاعـيـة صـادمـة هي سـمـة ا
اجلـديدة نحو الـتحول من الدكـتاتورية
ـقـراطي و االسـتـبـداد الى الـنـظـام الـد

الهش بكل مفاصله . 
بـــفـــعل الــتـــضـــاد االيــديـــولـــوجي بــ
ــا تــلــتـــقي في بــعض مــرحـــلــتــ  ر
احملــطـات جــراء الـبــيـئــة االجـتــمـاعــيـة
والـسيـاسية  ويـختـلف احيانـاً نتـيجة
لـــتــحــول الــنـــظــام الــســيـــاسي وشــكل
الــسـلــطـة و تــعـدد الــقـوى الــتـقــلـيــديـة
ــؤثـرة في الـواقع الـذي والــسـيـاسـيـة ا
مــازال مـضـطــربـاً مـفــكـكـاً بــفـعل تـراكم
أسـباب الـفشل في الـدولة خالل الـعقود
ـنـصـرمـة من سـنـوات احلـكم الـغـارقة ا
بــــالـــــصــــراعــــات والــــقــــتـل و الــــقــــمع
واالغتياالت التي مازالت تشكل خريطة
لـلـواقع السـياسي الـذي مـا برح يـعاني
من اخـطاء بنـيوية تتـراجع فيهـا سلطة
الــدولـة أمـام سـلـطـة الــقـوى الـسـاسـيـة
والـتـقـلـيـدية الـسـائـدة و الـتي كـان بـها

بالغ األثر في إعاقة سيادة القانون .
هــامش احلــريــة في الــكــتـابــة والــنــقـد
والـــتــحــلــيل مـع تــعــدد وســائل االعالم
واالتـــصــــال االجـــتـــمـــاعي  و ظـــهـــور

فيكون ( التعصب ضد).
 w UL ô« VBF «

نـحن سـنـتـكـلم عن حـاالت حـصـلت في
عمورة ,وعلى القار بقاع اخرى من ا

قصـود على بـلدنا, اللبـيب ان يطـبق ا
هنـا الـتـعـصب يـعـني التـنـافـر الـشـديد
ب الطبـقات االجتـماعية ,في اجملتمع
الـلـبـنـاني يـنـتـشر الـتـعـصب الـطـائـفي
كـونة بشـدة ب الـطـوائف العـديـدة ا
للـمـجـتـمع الـلـبـناني ,والذي غـالـبـا ما
ــسـيــحـيـة ـيــلـشــيـات ا يـتــطـور بــ ا
واالسالمــيـة ,ويـتــحــول الى صـور من
ـــســـلح ,كـــمـــا حـــصل في الـــصـــراع ا
ـاضي وفي الـثـمـانــيـنـات من الــقـرن ا
بالد الشـام والـعراق مـا نـشهـده الـيوم
ـكـونـات لـلـمـجـتمع من فـ تثـار بـ ا
ب جميع الطوائف ,التي كانت لقرون
تـــعــــيش بــــتـــســــامح ومــــودة ووئـــام
  . سيحي سلم وا وخاصة ب ا
وأكـثــر حــمـقــا وشــراسـة الــذي يــتـسم
بــالـتــكــفــيــر واالقـتــتــال والــهــدم لـدور
الـعـبـادة وألحـيـاء الـسكـن والـتـهـجـير
وبـــكل صـــور الـــعـــنف والـــعـــدوانـــيـــة
والوحـشـية وبـسـيادة االعـتـقاد ان كل
من يـخـتـلف مع أفــكـار فـرد أو جـمـاعـة

هو عدو له.
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يــدور مــضــمــونـه حــول االعــتــقــاد في
ضـــرورة ان تــــقـــتـــصــــر الـــتــــعـــامالت
االجـتــمـاعــيــة عـلى االشــخــاص الـذين
ــادي ـــســـتـــوى ا يـــتـــمـــاثـــلــون فـي ا
نـطقة السكنـية نفسها ويقيمون في ا
سواء الصداقة أو الزواج  وأن يعرف
 شخص حدوده الـطبـقيـة وال يتـعدها
واالعـتـقـاد أن هـنـالك فـروقـا بـ أبـناء
األغــــنــــيــــاء والــــفـــــقــــراء في الــــذكــــاء
فـاضلة والشخـصية والـتالي تـوجد ا
فـيـمـا بيـنـهـم فيـكـون ( الـتـعـصب مع)
وافقـة واالرتياح إلقامة أي وأما عدم ا
نــــوع مـن الــــعـالقــــات مـع أشــــخــــاص
ـدي وعـدم ـسـتـوى ا يـتـبـايـنـون في ا
االرتـيــاح لـلــذهـاب لـألمـاكن اجلــديـدة
ــسـتـوى سـواء األعــلى أو االدنى من ا
للشخص وان تخصص مدارس ألبناء

ـقززة وعبـر االعالم العراقي باأللقاب ا
الـــهـــابـط - مع االسف- ,كـــمــــا اطـــلق
الـبـعض عـلى جــمـاهـيـر نـادي الـزوراء
(البـعثـية) ,مع ان جمـاهيـرية ال يـجوز
تسـقـيطـها ,وهي تمـثل مـختـلف فـئات
الــشـــعب ,مع مالحـــظـــة ان كل انـــديــة
الـعراق فـي زمن حـكم الـبـعث بـقـيادات
بعثية ,وال يوجد نادي مـعارض لنظام
صدام ,حـيث كـان يـحـكم صـدام الـبـلـد
باحلديـد والنار ,فكان تعـي القيادات
الـرياضـيـة من قـبل الـعـائـلـة احلـاكـمة,
فكل اندية الـعراق في هذا االمر سواء.
لكن يـأتي بعض سـفلـة االمة فـيطـلقون
عـلى مـشـجـعي الــزوراء بـالـبـعـثـيـة في
ارسها اجلهلة محاولة تسقيط قـذرة 
والـسـفـلـة ,مع انـنـا ابــنـاء وطن واحـد
ـعـيب هـكـذا افـعال ,لكـن بسـبب ومن ا
ضعف الـدولة وتـسلط االحـزاب وموت
الــقــانــون اصــبـح كل شيء اعــوج هــو

ر من دون اي اعتراض. الذي 
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ـكن أن ـتـعـصب اعـمى ,فـهـو ال  1- ا
يرى الواقع عـلى حقـيقـته; ألنه يرى ما
يل إليه وال يـرى ما يـراه غيره وإن
ـكـن جـحوده كـان ظـاهـرا لـلـعيـان ال 
ـكن أن تـكـون وبـالـتـالي فـأحـكـامه ال 

وفق مقتضي احلكمة والصواب.
2- اخطر ما يفعله التعصب هو قيامه
بـقـطـع الـنـســيج االجـتـمــاعي ويـوسع
هـوة اخلالف ويــقـلـل فـرص الــتـوصل

حللول ناجعة.
3- والــتـــعـــصب يـــحـــرض عــلـى لــوي
أعـــنـــاق احلـــقـــائق ,ويـــزيف الـــواقع
وبالـتالي يـحرمـنـا من التـوصل للـقرار
السـلـيم وأن نـخـطأ في تـقـيـيم األفراد

وأطراف اجملتمع.
4- يــفــســد الـــوصــول إلى احلق وإلى
نــتـــائج الـــبـــحث الـــعــلـــمي الـــرصــ
ويـجـعـلـنـا نـصل لـنـتـائج غـيـر دقـيـقـة
ويـحــرم األفـراد واجملـتــمع من الــتـقـدم

والرقي.
5- يـــذكـي الـــنـــزاعــــات ويـــطــــيل أمـــد
ـــا يـــســـهم في اخلالف والـــشـــقــاق 

زيادة حدة التوتر والقلق.

إِالَّ عَلَى الَّـذِينَ هَدَى الـلّهُ وَمَا كـانَ اللّهُ
َــانَــكُمْ إِنَّ الــلهَ بِــالــنَّــاسِ لِــيُــضِــيعَ إِ

لَرَؤُوف رَّحِيم }[البقرة:143.
فـالـتـعـصب الـفـكـري عـمـلـيـة مـخـالـفـة
الـنص الــقـرآني ,اي مـخــالـفـة لــلـدين
احملمدي االصيل ,وايضـا هو تغـييب
القيم االنسانية ,وغرق االنسان ببحر

اجلهل والتسافل.
…√d*« b{ VBF «

ـــيـــزة من ـــاطــا  فـــيـــوضع لـــهـــا ا
اخلـصــال او من الــقـوالب الــنــمـطــيـة
الـتي تـنــطـوي عــلى مـخـتــلف اشـكـال
رأة ,مقـابل االفـتراض التـحـيز ضـد ا
ان الـــرجــال يـــتـــســـمــون بـــالـــكـــفــاءة

واالستقالل.
ومقـيـاس االجتـاه الـتعـصب االعـتـقاد
كانة الوضـيعة للمرأة وأنها التام با
كن أن ترتقي الى مستوى الرجل ال 
وانــهـا كــائن ضــعــيف وأن مــكــانــهـا
الـبـيت ولــيس سـواه ورفض قــضـيـة
ـسـاواة مع الـرجل اذ هي أقل ذكـاء ا
ـكن الثـقة به وال وتفـكيـرها تـافه ال 
كن جناحها في مـيادين العمل وفي
قـوة االنــتـاج وقــدرتــهـا ضــئـيــلـة في
االبـــداع فـي شـــتـى مـــيــــادين الــــعـــلم
واالدب والـتــشــكك بــنــوايــاه وانــهـا
تتـحـ الـفرص لـلـخـيـانة وهي اصل
وســبب تــعــاسـة الــرجل ,وأن الـزواج
عاملة القاسية منها شر ال بد منه فا

معها ال بد منها.
w{U d « VBF «

وهو احلب الـشديـد لـفريق أو ريـاضة
دون غـيــرهـا ,وعـدم تــقـبـل الـنــقـد له,
ويكـفي في بيـان ضرره أنه بال ثـمرة.
واأللعـاب الـريـاضـية وسـيـلـة ولـيست
ـتعـاطيهـا فهو غاية فـكيف يـتعصب 
ـــســـتـــحــكم تــعـــصب دلـــيل اجلـــهل ا
بــصــاحــبه.وفـي حــاضــرنــا وبــســبب
تــواجــد ذيــول االحــزاب في االنــديــة,
ودخول الطـارئ واجلهـلة واصحاب
ال ,وايضـا بعض سـفـلة االمـة على ا
خط الـريـاضة ,حتـول الـتـشـجـيع الى
تعـصب وتـنـابـز بـالـكـلمـات الـشـنـيـعة
واالتـهـامـات الــبـطـالـة ,فـنـجــد تـنـابـز

ـنــاطق الــشــعــبـيــة واألخــرى ألبــنـاء ا
األحـيـاء الـراقـيـة فــيـكـون ( الـتـعـصب

ضد).
wHzUD « VBF «

احداث ما بعد تفـجير سامراء اتسمت
بالتـعصب الـطائفي ,وقد ارتفـع نارها
بـسـبب الـتـعجـل بـالفـعـل وردة الفـعل,
من دون حتـــكــيم لـــلـــعــقل ,وقــد نـــهى
الـقـرآن عن هــذا الـشـكل من الــتـعـصب
كـــمـــا جـــاء في اآليـــة 256 من ســـورة
الـبــقــرة (ال إِكْـرَاهَ فِي الــدينِ قَــدْ تَــبَـيَّنَ
الرُّشْـدُ مِنَ الْغَي فَـمَنْ يَكْـفُرْ بِـالطَّـاغُوتِ
وَيُؤْمِـنْ بِالـلَّهِ فَـقَـدِ اسْـتَـمْـسَكَ بِـالْـعُرْوَةِ
الْـوُثْـقَى لَـا انْـفِـصَـامَ لَـهَـا وَالـلَّهُ سَـمِـيع
عَلِيم) ,لكن مع االسف  كـان هـو االبرز
ظهـورا في البالد بـعد سـقوط الـصنم,
فـاصـبح الــقـتل عـلى اســاس االنـتـمـاء
الطائفي ,وقد سالت الكثير من الدماء,
واصبـحت احلـيـاة بـشعـة جـدا بـسبب

رخص روح االنسان العراقي!
وهــذا الـــنــوع من الـــتــعــصـب هــو مــا
يــــخــــالف روح االسالم ,ومــــا دعت له
رجـعية الـصاحلـة من ضبط الـنفس, ا
وحــرمــة الــدم الــعــراقي مــهــمــا كــانت
طائفته ,لكن اهل التعـصب لم يلتزموا
ال بــنــصـــوص االسالم وال بــإرشــادات
ا ادخل البالد رجـعيـة الصـاحلة , ا
نفق مـظلم مـخيف ,والى اليـوم نعاني

منه.
 ÍdJH « VBF «

ؤشـرات اخلطـيـرة التي  سـجلت من ا
في الـــبالد ,هـــو ظـــاهــرة الـــتـــعـــصب
الــفــكــري ,والــتــعــصـب الــفــكــري هــو
التفكيـر دائما بصفـة أحادية مع إلغاء
الـرأي اآلخر ,ورفض تـقـبـله ونـقـاشه,
وهو إلغاء العقل مع اننا بلد اسالمي
واإلسالم دين وســــطـــيــــة وتـــوازن في
تناول األمـور عنـد التـعامل مع الـبشر
يــقــول ســبـــحــانه وتـــعــالى: {وَكَــذَلِكَ
جَعَـلْنَـاكُمْ أمَّـةً وَسَطـاً لتَـكُـونُواْ شُـهَدَاء
عَـلَى الــنَّـاسِ وَيَـكُــونَ الـرَّسُـولُ عَــلَـيْـكُمْ
شَهِـيـداً وَمَا جَـعَـلْنَـا الْـقِـبْلَـةَ الَّـتِي كُنتَ
عَلَيْهَا إِالَّ لِنَعْـلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن
يَنـقَـلِبُ عَـلَى عَقِـبَـيْهِ وَإِن كَـانَتْ لَكَـبِـيرَةً
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مـرَّ عامـان عـلى غـيـاب قاسم سُـلـيـمـاني(قُتل: 2020/1/3 ) عـابـر األوطـان بال جواز
ـيـلـيشـيـات له بـ»عـواصم سـفـر وطـاقـيـة إخـفـاء. ال يـهـبط بـأرضٍ إال وتـأسـست فـيـهـا ا
ـستشـار رسميـاً بعد أنَّ ظلَّ اسـماً سرياً مـانعة مـكاتب ومنـازل وببغـداد مُنح لقب ا ا
سـلحـة (احلديث لـعادل ة ا ـعارضـة اإلسالميـَّ لـسنـوات منـذ إشرافـه على اجـتمـاعات ا
ـهدي) قبل 2003 وبعـدها مـستـشاراً يـعني والـيَّاً مـطلق الـصَّالحيـات يشرب عـبد ا
ستشار هو الذي شَرب والوزراء يسـكرون والقول حملمد باقر الشبيبي (ت: 1960) ا
.أحيا قـادة ميلـيشياته ذِكـرى مقتـله بنواح وعويل الـطالء/ فعالم يا هذا الـوزير تعـربدُ
غتـال مِن شـباب االحتـجاجـات بخـططه وتوجـيهـاته. قال أحد متنـاس نـواح أمهـات ا
: اطمئن سنمضي عـلى هذا الطَّريق طريق احلُس !«والنَّـادب نفسه قال بعد النَّادبـ
ــا أن نُــقــدم اخلـــدمــة لــهــذه خــيــبـــته في االنــتـــخــابــات(2021/10) لم يــســمـــحــوا لــنـَّ
احملـافـظــات(اجلـنـوبـيـة والـوسـطى) ألنـنـا أتـبـاع احلُــسـ مـثـلـمـا حـرمـوا عـلي بن أبي

طالب... فهل رأيتم إسفافاً بعقول العراقي مثل هذا اإلسفاف?! 
كـان صاحـب الكـلـمـات نـفـسه عـنـدمـا حتـول مِن نـائب ضـابط في اجلـيش الـعـراقي إلى
تواب مع اجليش اإليـراني يقول: إذا قال اإلمام حرب يعني حرب وإذا قال اإلمام سلم
يعني سلم! وهذا الذي يشكو مِن عدم السَّماح له بخدمة احملافظات الشيعية ألنه يحب
احلُسـ عـنـدما تـوزر وزارة الـنَّقل مـنع ولـده الـطَّائـرة الـتي تـأخر عـنـها بـبـيروت من
طار بغـداد فعادت مِن حيث طارت(2014/3/6) دون اعتـبار للمخاطر وال الهـبوط 
. لم يـجد هـذا الـنَّاعي ـسافـرين وهـو ما لم فـعـله أعـتى أوالد الدكـتـاتوريـ إللـتزامـات ا
ـيـليـشـيـات واألمـيـركـان الذين ن يـأمـر ا الـسـطـوة ولم يـجـرأ عـلى هذا اإلسـفـاف إال 
هــتـكــوا احلـدود لـه.  كـانت نــتــائج االنـتــخــابـات األخــيـرة لـن تُـعــلن بــوجـود الــتـدخالت
يـليشيات التـابعة لها بل وال أحداً اخلارجية وليس هـناك قادر على التصـريح بإلغاء ا
انيَّة فليس مِن يجرأ على البوح بـحكومة أغلبية سيـاسية وليست طائفية ومـعارضة بر
ـيليشيـات ترك أيتامهم يـندبون حظـوظهم. إنها للـعراق ليلة قـمراء بغياب شيـمة داعمو ا
يـليشـيات بـعد وضع اخلطط لـكسر االحـتجـاجات باالغـتيال واالخـتطاف من يسـاند ا
وظلماء لهم ولسان حالهم يردد قول األمير األسير أبي فراس احلمداني(ت: 357هج)
ابن عم سـيف الدَّولة: سَـيذْكُرُني قَومِي إِذا جـدَّ جدّهمْ/ وفِي اللَّيـلة الظَّلـماء يُفتـقدُ البدرُ
ـيليشـيات حمى أعراض (الديوان أراك عصي الـدَّمع).  أما مَن يقـول: إنَّ من يساند ا
الـعراقـيـ فلـيـسمع مـا حتـدث به قادة احلـرب عـلى اإلرهاب مِـن الفـلوجـة إلى األنـبار
عارك مِن تخـطيط وقتال! وبيـنهم الفريق عبد وصل عن دور اجليش الـعِراقي في ا وا
هدي إلقـالته مِن قيادة اعدي الذي دفعت الـضغوط اخلارجـية عادل عـبد ا الـوهاب السـَّ
مـكافحـة اإلرهاب ألنه يعـرف حقيـقة الـدَّور اإليرانيَّ في ما حـصل. ستكـون ليالي ذوي

يليشيات وظلماء لنادبيهم.  الضَّحايا قمراء مِن دون مساندي ا
{ كاتب عراقي
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األحـوال الــتـعـادل افـضل من اخلـسـارة
ـــــواجـــــهــــات وكالهـــــمـــــا فـــــشال فـي ا
ـبـاشــرة عـنـدمـا خـسـر اجلـمـاهــيـريـة ا
اجلـــويــــة من الــــشـــرطـــة بــــهـــدف ومن
الـطالب بثالثـية نـظيـفة في وقت خـسر
الــزوراء بـنــتـيــجـة هــدفــ من الـطالب

وبهدف الثن من الشرطة .
WO «u b « “u

وحـقق الـديـوانـيـة فـوزا مـهـمـا بـتغـلـبه
عـلى االمانـة بـهدف لـكـنه واصل البـقاء
ـشـكلـة سـيـخرج فـي منـطـقـة اخلطـر وا
ـتصـدر في أصعب ـقـابلـة ا لـلـعاصـمة 
مــهــمــة له عــنـــدمــا يــحل ضــيــفــا عــلى
الــشــرطــة االحــد فـــيــمــا تــاثــر اآلمــانــة
ــة الــتي دفــعـتـه ثالثــة مـواقع بــالــهـز

للوراء.
u «“ ÂbI

واحـتل زاخـو مـواقع الـنـجف الـسادس
تذيل سامراء بعد فوزه الصـعب على ا
ــبـاراة الـتـي مـنـحت بـهـدف د 86 من ا
الفائز الفوز الـسابع ومتوقع ان يحقق
ـطـلــوبـة امـام ضــيـفه نـفط الــنـتـيـجــة ا
ـرحـلـة احلـالـيـة مـيـسـان في اخـتــتـام ا
ويــتـجــاوز عـقـد الــثالثــ نـقــطـة وقـدم
نـفسه كـما يـجب ومـؤكد يـدرك صعـوبة
قـبلة في األمور في االدوار احلاسـمة ا
وقت تــعــمــقت مــشــاكـل ســامــراء الـذي
اقترب من الـهبوط اكـثر من البـقاء بعد

وسم احلالي . العودة للممتاز ا
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وبـعـد انتـهـاء لقـائـهمـا بـالتـعـادل بدون

االول قـبل ان تـبقى الـكـبـير جنـم اللـقـاء
سـهـام الـنـقـد تـالحق الـفـريـقـ بـسـبب
تــراجـعـهـا في االدوار االخـيـرة وفـقـدان
الـعديـد من الـنقـاط واستـمـرا يواجـهان
ـتـصدر الـتـحـدي الـصـعب مـن الـغـر ا
بــفـارق16 من الـزوراء و17 نــقــطـة من
الـبـطل وتـظهـر صـعوبـة الـلـحاق به في
ظل تــدني تـراجع االثـنـ الـلـذين فـشال
ــبـاراة ــيــزة في ا في حتــقـيـق عـودة 

والتي أظهرت عدة نقاط سلبية.
وشــهـد الــشـوط االول مــسـتـوى واضح
من طـرفـي الـلــقـاء تــوج بـثالثــة اهـداف
اســتـــهــلـــهــا الـــزوراء عن طـــريق مــازن
فـياض د24 قبـل ان يدرك حـس جـبار
التـعـادل بـعـد دقيـقـتـ فـيمـامـنح سـعد
عـبد االمـير الـتقـدم لفـريقه د33 ومر به
رحلةاالولى والسعي لـتحقيق خـطوة ا
وتــكــرار نــتــيــجــة الــســوبــر في بــدايــة
ـوسم لـكن أشـيـاء كـثـيـرة تـغـيـرت في ا
الـشـوط الـثـاني الـذي حـفل بـالـتـدخالت
العنـيفة ليـرفع احلكم البطـاقات الصفر
الـــتي يـــفـــتـــرض ان تــؤشـــر في ســـجل

نتائج الدوري اإللكتروني .
وانـدفع اجلــويـة بـقــوة وهـدد مــنـافـسه
اكـثـر من مـرة قـبـل ان يـفـرض الـتـعـادل
والـزامـه الـتـنـازل عن الـفـوز الى مـاقـبل
ثـوان على نـهايـة الـوقت عنـدما اهـتزت
شــــبـــاك جـالل حــــسن وسـط فــــرحـــة ال
تـوصف جلــمــهـور اجلــويـة الــذي وجـد
فـريـقه يـعبـر االخـتـبار الـصـعب وتدارك
الـــســـقــــوط الـــثـــالث تــــوالـــيـــا وفي كل

بـتـعــادلـهـمـا بـهـدفــ لـيـتـقـدم االبـيض
للوصافة مؤقتا 34 فيما استمر االزرق
خـامـسـا33 ضـمـن الـدور الـثـامن عـشـر
ـمـتاز وزيـنـها احلـضـور اجلمـاهـيري ا

من تسجيل هدف التعادل د92 من وقت
ـبــاراة الـتي فـرض احلـذر نـفـسه عـلى ا
اداء الالعـبـ طـيـلـة الـوقت الـتـي جرت
امس االول في مــلـعب الــشــعب انــتـهت
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ـتحدة. ه في دولة االمـارات العـربية ا ـبيـاد العراق جـراح نصار بـعد تـكر يسيـطر اخلـوف على جنم بار
بدعـ ومن بينـهم أنا حيث وقال نـصار في تصـريح صحفي إن دولـة اإلمارات أقامت مـهرجانـاً لتكـر ا
حصل الوفد العـراقي على مبلغ مليوني دوالر نظير اجملهودات والبطوالت التي حققناها..”وأوضح بالقول
أن اجلائـزة التي حـصلت عـليهـا في االمارات هي 100 الف درهم ولـيست 2 ملـيون دوالر وحـاليـاً انا في
االمارات ولدي تخوف كبير من العودة للعراق بسبب هذا اخلبر الكاذب ولم اعد امس بالطائرة خوفًا على

نفسي.يذكر أن نصار حقق نتائج مشرفة للعراق في احملافل الدولية.

ـطـلـقـة لـفريق وكانت كـيـر الـنـجـمة ا
تشـيلسي عـندمـا تغلب عـلى أرسنال
في نـهائـي كأس االحتـاد اإلنـكلـيزي
حــيث لــعـــبت بــعــد أيــام قـــلــيــلــة من
نـتخب الـوطني خوض مـبـاراة مع ا
في أستراليا وسجـلت ثنائية رائعة
كــان مـن بــيــنــهـا هــدف جــمــيـل عــبـر

تسديدة ساقطة من فوق احلارسة.
وعـــلى الـــصـــعـــيــد الـــدولي واصـــلت
الــنـجـمـة الـبـالغ من الـعـمـر  28عـاماً
الـتــألق حـيث سـجـلت  6أهـداف في
سـت مـبــاريـات وســاهـمـت في تـأهل
ـنتـخب األسـترالي إلى قـبل نـهائي ا
ـبـيـة في طـوكـيو دورة األلـعـاب األو
وهي أفـــضل مــشـــاركــة لــلـــفــريق في

بية. تاريخ األلعاب األو
وجنـحـت كـيــر في الــتــسـجــيل خالل
جــمــيع مــبـاريــات أســتـرالــيــا بـدورة
ــبـيــة وكــان من ضـمن األلـعــاب األو
أهدافها التسجيل في مرمى السويد
ـــتـــحـــدة ولـــكن األداء والــــواليـــات ا
األبرز لـها كـان في مبـاراة الدور ربع
الـنـهـائي عـنــدمـا سـجـلت هـدفـ في
مرمى بريطـانيا لتقـود أستراليا إلى

حتقيق الفوز 4-3.
ـهـاجـمـة اآلن على ويـنـصب تـركـيـز ا
ــشـاركـة في كــأس آسـيـا 2022 في ا
الــهـــنــد حـــيث يـــطـــمح الــفـــريق في
حتـــقــــيق الـــلــــقب الـــثـــانـي بـــتـــاريخ

البطولة.
WOzUN  …«—U

وكانت كـير تـبلغ من الـعمر 16 عاماً
ـبـاراة النـهائـية عـندمـا سـجلت في ا
لــنــســـخــة عــام 2010 حـــيث تــوجت
أستـراليا يـومها بـلقب البـطولة على
حــســاب كــوريــا الــشــمــالــيــة بــفـارق
ركالت الترجيح ولـكن الفريق خسر
نهـائي نسـختي 2014 و2018 أمام

اليابان ليكتفي بالوصافة.
ويـــلــعب الـــفــريق فـي الــهــنـــد ضــمن
اجملـمــوعـة الــثـانــيـة الــتي تـضم إلى
جـانـبه كل من إنـدونيـسـيـا والفـلـب
وتــــايـالنـــد ولــــكن مـن احملـــتــــمل أن
يـتقـابل مع اليـابـان في ربع النـهائي
بحسب ترتيبات اجملموات في ختام

الدور األول.

بية صري في اللجنة االو درب ا bI∫ توقيع العقد من قبل احتاد اليد مع ا

uJO∫ التعادل االيجابي يتسيد كالسيكو العراق ب القوة اجلوية والزوراء ö
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حرم عالء عباس فريقه السابق الزوراء
من فـوز كــان في مـتــنـاول الــيـد قـبل ان
نح اجلـوية نقـطة غالـية بعـدما تمكن

 …«—U  w  “uH « s  ”—«uM « Âd  ”U
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اهـــداف واصال الـــقـــاسم والـــنـــفط
ـقــبــولـة في الــفــتـرة نـتــائــجـهــمــاا
طلـوبة قبل ان يحـسنا ترتـيبهما ا
حـــيــنـــمــا تـــقـــدم الــنـــفط الـــتــاسع
واالخـرتراجع لـلثـالث عشـر مفـوتا
عـلى نـفـسه فرصـة احلـصـول على
نـقـاط االرض الـتي اسـتـفـاد مـنـهـا
اكــثــر من مــرة وكــانت االهم امس
االول الــتي كـادت تـمـنـحه الـتـقـدم

الكثر من موقع .
ŒdJK  “u

وحقق الكرخ افضل نـتائجه عندما
تـمـكن من الـفـوز عـلى الـكـهـربـاءبـثالثـة
أهـداف لـواحـد لـكـنه لم بـسـعـف االمور
ــنـطــقـة احلــرجــة جـدا لــيــسـتــمــر في ا
احلمراء فـيما واصل الكـهرباء بتراجع
ـوقع اخلـامس ـســتـوى والـنـتـائج وا ا

عشر
…dO ô« —«Ëœô«

مـبــاريـات اجلــوالت االخـيــرة وتـخــتـتم
بــعــد غـــد الــســبت مــبـــاريــات اجلــولــة
ــرحــلـــة االولى عــنــدمــا األخـــيــرة من ا
يـلـعب نوروز ونـفــــط الـبصـرة والـكرخ
واربــيل والــنــجف والــزوراء واجلــويـة
والــصــنــاعـــة ونــفط الــوسط والــقــاسم
وتـــســتـــكــمل اجلـــولــة االحـــد بــاقـــامــة
خـــمـــــــــس مـــواجـــهــــات وفـــيـــــــــــهـــا
يــضــيف زاخــو نــفط مــيــســان والـنــفط
وســـــامـــــراء واالمـــــانـــــة والـــــطـــــلـــــبــــة
ــيــنــاء والــشــرطــة والــكــهــــــــــربــاء وا

والديوانية.

راضي
شنيشل 
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لـلـمـنـافـسـة عـلى الـلـقب من جـديـد
ــدرب ــؤمل أن يــصل ا حــيـث من ا
في القريب العاجل ليتسنم منصبه

اجلديد.
وســبق لـلــمــدرب مــروان خــلـيل ان
اشـرف عــلى تــدريب مــنـــــــــــتـخب
لــــبـــــنـــــان وأنـــــــــــديـــــة بـــــيــــروت
والــــشـــانــــفـــيـل والـــتــــضــــــــــــامن
ـــتــحـــد والــلـــويــزة الـــلــبـــنــاني وا
ـنــامـة الـبـحـريـني بـاإلضـافـة إلى ا
نتظم و والذي حقق معه الدوري ا
ــركـــز الــثــانـي في كــأس االحتــاد ا

البحريني.

الـــلــعـــبـــة في احــتـــســـاب نــســـبــة
الـتـسجـيل من مـحـاوالت التـسـديد
لـــلــــمـــرحــــلـــة األولـى من الـــدوري
متاز كمـا حصل زميله احملترف ا
ـركز الـثالث كـيدار ديـفيس عـلى ا
ـركـز الـثـاني لالعـب دجـلة تـاركـاً ا
احملـــــتـــــرف ويــــســـــلي  ووفـــــقــــاً
لإلحـصائـية الـرسمـية فقـد حصل
العبنا صالح على نسبة 54,84%
تـسـجـيالً مـن مـحـاوالتِ الـتـسـديد
فـيـمـا سـجلَ زمـيـله ديـفـيس نـسـبة

% 51,85 باإلحصائية نفسها.
وفي ســـيـــاق مــتـــصل جنـح نــادي

احلــشــد الــريــاضي الــتــعـاقــد مع
مــدرب مــنــتــخب لــبــنــان الــســابق
مـــروان خــلـــيل لــقـــيــادة الـــفــريق

السلوي.
وقــال رئـيس الـنـادي خـالـد كـبـيـان
فـي تــــصــــريح صــــحــــفي إن إدارة
نـــادي احلــشــد الــشــعـــبي أكــمــلت
درب اللبناني مروان التعاقد مع ا
خلـيل لقـيادة الـفريق الـسلوي في

وسم احلالي. ا
وأوضح أن التعاقـد مع خليل جاء
لـــتـــحــــســـ مـــوقف الــــفـــريق في
ـمـتـاز واعادته الـدوري الـسـلـوي ا
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اعــلـــنت الــهــيــئــة االداريــة لــنــادي
الــشـرطــة تـعــاقـدهــا مع مـحــتـرف
امريكي لتدعيم صفوف النادي في
مــنـافـسـات الـدوري الـعـراقي لـكـرة

السلة خالل االنتقاالت الشتوية.
وقــال غـالب الــزامـلي رئــيس نـادي
الــشـرطــة في تـصـريـح صـحـفي إن
الك ادارة الشـرطة وبـاالتفاق مع ا
الــتـــدريــبي تــعــاقــدت رســمــيــا مع
احملترف األمريكي تاتي أليكسيس
ـعروف الذي يـعد من احملتـرف ا
عــلى نــطــاق الــلــعـبــة" مــبــيــنـا ان

"االدارة حتـــــرص عـــــلـى تـــــدعـــــيم
صــفــوف كل فــرقــهــا لــتــحـــــــقــيق
نـتـائج طــيـيـة تــوازي اسم نـاديـنـا

العريق.
ـتــلك العــبـ واكــد ان الـشــرطــة 
ـراكز وقد على مـستوى عـال بكل ا
حـــصـــدوا نـــتـــائـج مـــتـــقـــدمـــة في
احــصــائـيــات اخــيــرة الحتــاد كـرة

السلة.
 واوضـح الــزامــلـي ان العب فــريق
الــشــرطــة بــكــرة الــســلــة مــحــمــد
ركز األول في صالح حصل على ا
lO∫ غالب الزاملي مع الالعب االمريكي عند التوقيع لسلة الشرطةاالحـصـائــيـة الـتي أجــراهـا احتـاد u
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تواصل النجمة األسـترالية سام كير
حـلم الـفوز بـجـائزة أفـضل العـبة في
الــعـالم وذلـك بـعـد أن أعــلن االحتـاد
الـدولـي لـكـرة الــقـدم عن تــرشـيــحـهـا
ضـمن الـقـائـمة الـنـهـائيـة اخملـتـصرة
ـرشــحـات من أجل الـفـوز لـالعـبـات ا

باجلائزة.
وتـضم الـقائـمـة النـهائـيـة إلى جانب
كــيـــر مــهـــاجــمــة نـــادي تــشـــيــلــسي
اإلنــكـلــيــزي كل من العــبــتي نـادي
بـــرشـــلـــونــــة بـــطل دوري أبـــطـــال
أوروبـــا الـــيـــكـــســـيـــا بـــوتـــيالس

وجينيفر هيرموسو.
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وسـوف يتم اإلعالن عن الـفـائزة
يـوم 17 كـانــون الــثـانـي/يـنــايـر
قـــبل أربـــعــة أيـــام عــلـى انــطالق
مشوار أسترالـيا في كأس آسيا
لـــلــســـيــدات 2022 فـي الــهـــنــد
عـنـدمـا تـتقـابل مع إنـدونـيـسـيا
في مـومبـاي. وفـازت بـوتيالس
ـاضي بـجـائـزة الـكـرة الـشـهـر ا
الـذهــبـيـة الـتـي تـقـدمـهــا مـجـلـة
فـرانس فـوتـبـول حـيث تـقـدمت
أمـام هــيـرمـوســو وكـيـر الــلـتـ
ـركــزين الــثـاني حــصـلــتـا عــلى ا
والــثـالث عــلى الـتــوالي. وخالل عـام
2021 تــــــألـــــــقت كـــــــيــــــر مـع نــــــادي
تشيـلسي حيث جنـحت في تسجيل
36 هـدفاً في 42 مـبـاراة مع الـفـريق
ــــاضـي إلى جــــانب خـالل الــــعــــام ا
صناعة 15 هدف وساهمت في فوز
تشـيلسي بـألقـاب الدوري اإلنكـليزي
لـلسـيـدات وكأس االحتـاد اإلنـكلـيزي
وكـــأس الـــرابـــطـــة كــــمـــا تـــأهل إلى
نـهــائي دوري أبـطـال أوروبـا قـبل أن
يخـسر أمـام برشـلونة.عـلى الصـعيد
الـفــردي فـازت كـيــر بـجــائـزة احلـذاء
الـذهـبي لـلـدوري اإلنـكـلـيـزي بـعـدما
ســجـلت رقــمـاً قــيــاسـيــاً بـلغ 23 دفـاً
خالل عـام واحـد وجنـحت في
رمى 9 أندية. التسجيل 
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ـبـيــة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة األسـتـاذ رعـد األو
ـركـزي حــمـودي ورئـيس االحتـاد الـعـراقي ا
لــكـرة الـيــد مـحــمـد األعـرجي واألمــ الـعـام

ـبـيـة هيـثم عـبـداحلمـيـد واألم لـلـجـنة األو
ـالي أحمـد صبـري ومدير الـقسم الـقانوني ا

بية علي نعيم البدري. في اللجنة األ
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ــبـيـة الــوطـنـيـة وسط حــضـور الـلــجـنـة األو
ـركزي لكرة الـعراقيـة وقّع االحتاد العراقي ا
صري شريف درب ا اليد عقداً تدريبياً مع ا
ــنــتــخب ــوجــبـه تــدريب ا مــؤمـن يــتــولى 
الـوطني العراقي بالـلعبة ومنتـخبات الفئات

العمرية األخرى.
ـبـيــة الـوطــنـيـة ورحّب رئــيس الـلــجـنــة األو
صري آمالً ـدرب ا الـعراقـية رعد حـمودي با
ــقـبـلــة مع كـرة الـيـد ــهـمـته ا له الــتـوفـيق 

العراقية.
ولـــفت حـــمـــودي الى ضــرورة ان يـــتـــعــاون
ـدرب اجلـديـد وان يؤمن إحتـاد الـلـعبـة مع ا
ــقـبل له ســبل االقــامـة والــنــجـاح بــعـمــله ا
الكـات التـدريبـية الـوطنـية وتـأم تـعاون ا

معه.
مـن جــانــبه شــكــر رئــيس االحتــاد الــعــراقي
ـركــزي لـكـرة الـيـد مـحـمـد األعـرجي رئـيس ا

ـبية مبـدياً إرتياحه في ان ترعى الـلجنة األو
بـية هذه اخلـطوة التي سـتشكل الـلجـنة األو
إضـافة مطلوبـة لكرة اليد في الـعراق السيما
صـري سيـكون مديـراً فنـياً لكل ـدرب ا وان ا
ـنتـخبـات العراقـية بـاللعـبة جلـميع الـفئات ا

. العمرية للمتقدم والشباب والناشئ
ــصــري شــريف مــؤمن عن ـــدرب ا وأعــرب ا
ســعـادته بــعـمـله اجلــديـد في الــعـراق واعـداً
نـتخـبات بـتقـد كل خـبرته الـتدريـبيـة مع ا
الـعـراقيـة وحتـقيق فـارق مـلمـوس بـالنـتائج
ـــســـتــــحـــقـــات ـــشـــاركــــات وا واالداء فـي ا

قبلة. اخلارجية ا
االشــــارة جتــــدر الى ان مــــؤمن كــــان تــــولى
ــصــري االول ــنــتـــخب الــوطـــني ا تـــدريب ا
وحــقق مـعه لــقـبي بــطـولــة أ أفـريــقـيـا في
مـوزمبيق  2011 وبـطولة العرب في الدوحة

في العام ذاته. 
هــذا وحـضـر تــوقـيع الـعــقـد رئـيس الــلـجـنـة
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جـبــار وعـضــوي االحتـاد كــوفـنــد عـبـد
اخلــالق وخــلف جالل ورئــيس جلــنــة
ــســابــقــاتِ حــيــدر عــوفي وأعــضــاء ا
اللـجـنة وشـاركَ في الدورة 40 مشـرفاً

من مختلفِ احملافظات.
وأكــــدَ الـــنـــائبُ األول لــــرئـــيس احتـــادِ
الـكــرة عـلي جـبــار: ان هـنـاك مــعـايـيـرَ
مـحـددة تـعـتـمــد في تـسـمـيـةِ واخـتـيـار
ـبـاريات ال سـيـمـا ان مـحور مـشـرفي ا
الـعـمـل يـتـضـمـن تـطـبـيـقَ األنـظـمـة مع
الـشـخــصـيّـةِ الـقـويـة لــلـمـشـرفِ والـتي
تــتــيح له اتــخــاذَ الــقـرارات الــتي تــهم
ـباريـاتَ بعـيداً عن اجملـامالتِ عنـدها ا

سيكون العملُ مثالياً.
مــضــيــفــاً: ان االحتـاد الــفــرعي شــريك
سابقات أساسي في جناحِ أي عمل وا
الـتي يشـرف على إقـامتـها ومـا وجود

ثليهم اليوم في الدورةِ إال دليل على
اعتمادنـا عليهم كمـساهم في إجناحِ

مسابقاتنا.
راقب فيمـا تطرقَ عضو احتـاد الكرة ا
اآلســيــوي كــوفــنــد عــبــد اخلــالق عن
ــشـرفِ اجلــانــبــ اإلداري والــعــمـلـي 
ـباراة وكـيفـية الـتعـامل مع أحداثـها ا
وكـيــفـيــة تـطـبــيقِ الـواجــبـات واألمـور
ـشـرف يـعد الـتي يـضـطـلعُ بـهـا كـون ا
ـــــبــــاراة أحـــــدَ أهمّ ركـــــائـــــز جنــــاحِ ا
ـيزةً والـتركـيز عـلى أن تكـون عالقته 
مع اجلـهـاتِ الـسـانـدة الـتي تـسـهل من
ــبــاريــات إلـى بـرِ عــمــلـه لــلــوصـولِ بــا

األمان .
وبـــعــد انـــتــهــاء احملـــاضــرةِ  إجــراءُ
االخــتـبــار الـنـــــظــري لـلــمـشــاركـ في

الدورة.
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ــسـابــقــات في االحتـادِ أقــامت جلـنــةُ ا
ــشــرفي الــعــراقيّ لــكــرة الــقــدم دورةً 

مـبــاريــات دوري الـدرجــةِ األولى وفــئـة
الـــشــاب فـي مــقـــر االحتــاد بـــحــضــور
الـــنـــائبِ األول لـــرئــيـس االحتــاد عـــلي
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ة جاءت أمام للغـاية  سيـما وأن الهـز

خصم قوي.
وافــتــتح مــنـتــخب مــصــر مــشـواره في
بطـولة كأس األ األفـريقيـة باخلسارة
1-0 أمـام نيـجيـريا عـلى ملـعب رومدي
أدجـيـا في اجلـولـة األولى لـلـمـجـمـوعـة

الرابعة.
ســـجـل هـــدف الـــلــــقـــاء كــــيـــلـــيــــتـــشي
إيـهـيــانـتـشـو في الــدقـيـقـة 30 من عـمـر
ـبـاراة الــتي سـيـطـر عـلــيـهـا الـنـسـور ا
واستغلوا حـالة العشوائيـة الفنية التي

ــدرب أظـــهــرهــا الـــفــراعـــنــة بــقـــيــادة ا
كارلوس كيروش.ورفع منتخب نيجيريا
رصـــــيـــــده إلى  3نـــــقــــــاط في صـــــدارة
اجملـموعة قـبل لقـاء غيـنيـا بيـساو أمام
ـــصـــري ــــنـــتـــخـب ا الــــســـودان.بـــدأ ا
حـاولة من مـصطـفى محمـد بتـسديدة

تصدى لها احلارس.
ن وســــقط أكــــرم تــــوفــــيق ظــــهـــيــــر أ
الـــفـــراعــنـــة مـــتـــأثــرًا بـــاإلصـــابــة و
استـبـداله بعـد مرور  12 دقيـقة بـنزول

نعم بدلًا منه. محمد عبد ا
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بـرر مــدرب مـنــتـخب مـصــر الـبــرتـغـالي
ــة فـريــقه امـام كــارلـوس كــيـروش هــز
منتخب نيجيريا بهدف نظيف في اولى
مـباريـاته بـبـطـولـة ا افـريـقـيـا بـسبب
االداء الـــفــقـــيــر جــداً فـي الــشــوط األول
حـيـث لم نـكـن مـوجــودين عــلى أرضــيـة
ــلـــعـب وبــدأنـــا الـــلــعـب في الـــشــوط ا

الثاني.
وقــال كــيـروش ان فــريــقــنـا خــســر هـذه
ـكــنـنـا ــبـاراة ولــكن هـنـاك  6نــقـاط  ا

جـمـعـها سـنـحـقق الفـوز عـلى الـسودان
وغينيا بيساو ونتأهل للدور القادم .

وطـــالــبت بـــعض اجلـــمــاهـــيــر بـــإقــالــة
ــــكن إنـــقـــاذه كـــيــــروش وإنـــقـــاذ مـــا 
رحلة القادمة بالنسبة  والتركيز على ا
ونديال قطر وهي التصفيات احلـاسمة 

.2022
ـــدرب وانـــصب مـــعـــظـم الـــلـــوم عـــلى ا
الـــبــرتــغــالي كـــارلــوس كــيــروش الــذي
انتقدته اجلماهير لتشكيلته واختياراته
خالل الـلـقـاء بـالـرغم من أن األمـر مـبـكر

شارك في الدورة التدريبية ا
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افـتـتح عـمـيـد كـلـية الـفـنـون اجلـمـيـلة
ــعــرض ـــرزوك ا عـــامــر صـــبــاح ا
الـشـخـصـي الـطـالب  حــسـ عـبـد
عـــلي مـــزهــــر والـــذي اقـــامه قـــسم
الـــتـــربـــيـــة الـــفـــنــيـــة حتـت عـــنــوان
(خـربشات فنـان) باشراف االستاذ
ـــســاعـــد هــديـل هــادي وتـــضــمن ا
ـعرض لوحـات (بورتـريه) ولوحات ا
واعـــمـــال لــــلـــمــــدرســـة الـــواقــــعـــيـــة
والـتـعـبــيـريـة اسـتـخـدم فـيـهـا الـفـنـان
ــائـيــة واالقالم اخلـشــبـيـة الاللـوان ا
والـتخطيط بـاقالم الرصاص والفحم
ولـوحات بالـرسم الزيتي  كـما  اقام
قسـم التـربـيـة الـفـنـيـة بـالـتـعاون مع
ــرأة في الــكــلــيــة وحــدة تــمــكـــ ا
مـعرضـا لالعـمـال الـيدويـة بـعـنوان
ــــرأة حق مــــشـــروع ) (طــــمـــوح ا
ـساعد  ازهار بـاشراف االستاذ ا
ـرحـلـة الـثـانـية كاظـم  نفـذه طـلـبـة ا
تـنـوعت بـ الـكـرافك  والـرسم عـلى

اخلشب والصحون.
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مثل االمريكي نيويورك  –وكاالت - باع ا
جـاسـتــ تـيـمــبـرالك مـنـزلـه في نـيـويـورك
ـبـلغ  29 مـلـيــون دوالر مـحـقـقـاً اربـاحـاً
تــفــوق الــثــمــانــيــة ماليــ دوالر اذ كــان
ــنــزل وهــو طــابق عــلــوي عــام اشــتــرى ا
ــــــبـــــلغ  20.2 مـــــلــــــيـــــون دوالر.  2017 
تـيمـبـرالك وزوجته جـيسـيـكا بـيال عـرضا
لـلبـيع فيلـتهـما الرائـعة في لـوس اجنلوس
ـصمـمة ـبلغ  35 مـليـون دوالر. الـفيال ا
عـلى الـطـراز االسـبـاني تـقع في هـولـيوود
هيلز وتمتد على مساحة  1200 متر مربع
كــان اشـــتــراهــا تـــيــمـــبــرالك  عــام 2002
. وحـسب مـجـلـة حـيـنـهـا لـم يـكن مـتـزوجـاً
بـيبول قرر الثنائي بيع فيلتهما للعيش في
تـلكان واليـة مونـتانا طـوال الوقت حـيث 

مركزاً لإلقامة رائع.
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استـاذ الـعالقات االقـتـصاديـة في اجلـامعـة الـعراقـيـة شارك
ــلــتــقى االقــتــصــادي األول ــاضي فـي فــعــالــيــات ا االحــد ا
ـوازنـة الـعـراقـيـة لـسـنة  2021 وانـعـكـاسـهـا عـلى ـعنـون(ا ا
الواقع االقـتـصادي) الـتي نظـمهـا افـتراضـيا مـركز االبـحاث

في جامعة جيهان بدهوك.

‰uKł œULŽ

ـوسـيـقى بوزارة ـسـارح وا مـديـر ا
الــثــقـافــة الــســوريـة اعــلن احــتــفـاء
ـسرح الـعـربي من ـديـريـة بـيـوم ا ا
خـالل تقـد خـمـسة عـروض لـفرق
ـــــســـــرح الـــــقــــــومي فـي خـــــمس ا

محافظات.
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الـشاعـرة االردنـيـة ضيـفـهـا مـنتـدى الـبـيت العـربي الـثـقافي
نتدى) وتنوعت ضمن برنامج (أمسيات شعراء وشاعرات ا

قروءة  ب الوجداني والوطني والغزلي. القصائد ا

V UÞ ”UM¹«

ـمـثلـة العـراقـية تـلقت تـعـازي االوساط الـفنـيـة بعـد ان غيب ا
ــاضي  ســائــلــ الـلـه تـعــالى ان ــوت والــدتــهــا االثـنــ ا ا

يسكنها فسيح جناته.
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ـركز الثـقافي الـبغدادي نـسخة من الـباحث الـعراقي اهدى ا
كـتابـه (محالت بـغـداد) الـذي يـضم ثالثـة مـباحـث عن تاريخ
كــانت بـاشـراف الـراحل عــمـاد عـبـد الـسالم بـغـداد الـقـد 

رؤوف.
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ي العـراقي تضـيفه منـصة مـتروبولـيتان الـسياسي واالكـاد
في بغداد صـباح اليوم اخلـميس في سجال فـكري مع مدير
ـنــصــة مـزهــر اخلــفــاجي بــعـنــوان (الــعــراق أول دولـة في ا

التاريخ).

vCðd  qOKš b¹R

ي العـراقي حـاضـر في الورشـة الـتي اقـامهـا مـركز االكـاد
احلاسبة االلـكترونيـة بجامعـة بغداد بعنـوان (موقع سكوبس

ي واختيار اجملالت العلمية الرصينة). العا

 w½UMF « œ«uł

اخلبيـر االقتصـادي االردني ادار اجمللس العلـمي الذي عُقد
عرفي) إلشهار كـتاب (حلية الفضـل: دراسات في التكامل ا
الــصـادر حــديــثـاً عن اجلــامــعـة الــهـاشــمــيـة وأشــرف عـلى

ي عمر الفجاوي. حتريره االكاد
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نــشـرت الــفـنــانـة الـســوريـة نــسـرين
طافش مجمـوعة صور عبـر حسابها
اخلــــاص عــــلـى مــــوقع الـــــتــــواصل
اإلجـتـمـاعي جتــمـعـهـا بـإثـنـتـ من
قـطـطـهـا الـصـغـيـرة. ضـجت الـصـور
مـــواقـع الــــتـــواصـل اإلجــــتـــمــــاعي
وظـهـرت فيـهـا طـافش بـعفـويـة تـامة
ــتــابــعـ ولــطــافــة لــفــتت أنــظــار ا

وعلقت: (عمـلك الوحيـد هو أن تكون
ســعــيـــداً وأهم شي هــو أن تــشــعــر
بـشـعـور طـيـب بـرفـعك لـطـاقـتك أنت
تــســاهم في رفع طــاقــة األرض و كل
من حـــولك احـــرص عـــلى ان تـــضع
نفسك في حـالة من الـسالم و الرضا
الـيوم مـهـمـا كانت الـظـروف صـباح
اجلــمــال). كــمـــا اطــلت طــافش عــلى
متـابعيـها ومحـبيـها عبـر صفحـتها
اخلــــاصـــة عــــلى مــــوقع الــــتـــواصل

اإلجتـماعي وهي تـمارس الـرياضة
ــرة مــدت  كل رجل من ولــكن هـذه ا
رجلـيهـا بإجتـاه معـاكس إلى أقصى
حــــــــد والمــــــــسـت طــــــــافش األرض
بــجـســدهـا وعـلــقت عــلى الـفــيـديـو
وكـتـبت (ركـز عـلى نـفـسك واسـتـثـمر
طـاقـتك في تـطـويـر نـفـسك إفـعل كل
شيئ بشغف وأحب نفسك أوالً ذلك

هـو ســر الـســعـادة والـنــجـاح). عـلى
مثل مـحمد إمام صعيـد آحر نشـر ا
ـــمـــثـل عــادل إمـــام صـــورة له ابن ا
ظهر جديد تماماً حيث ظهر بشعر
أشــقــر وثـيــاب شــتـويــة وعــلق عـلى
الـصـورة قـائـالً: (الـغـزالـة رايـقـة مـا
الناس احللوة سايقة). وانضم بهذا
الـــشــكل  الى الـــتــرنــد عـــلى وســائل
التواصل االجتـماعي السـائد بسبب
هـذه االغـنـيــة. هـذه االغـنـيـة لـلـفـنـان
كـر مـحـمـود عـبـد الـعـزيـز والـطـفل
محمد اسامة الفّ االغنية منة عدلي
القـيعي وهي من أحلـان إيهـاب عبد
الــواحـد وتــوزيع مــوسـيــقي أحــمـد
طـــارق يــــحـــيى. وكـــان صـــدر بـــحق
محمد إمـام حكم بعد فـسخ عقد فيلم
(إبراهـيم الـرفاعي) يـلـزمه بدفع 900
ألف جنـيه وبـدا امام بـإطاللته غـير

مبالٍ بهذا احلكم.

ستكـون لديك القدرة التخاذ قرارات مـهمة بعد حتليل
سليم. 
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 يجب أن تكـون على استعداد إلنـهاء الصداقات التي
تشكل عرقلة لتقدمك. 
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ط احلــيــاة تــتــطــلب الــعـمـل اجلـاد حتـســيــنــات في 
زيد من الوقت في عام 2022. وا
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جتنب التـردد في التعـبير عن نفـسك الن ذلك سيكون
عائقا أمام تقدمك في احلياة .
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عام  2022يـشهـد تغـييـرات كبـيـرة في حيـاتك وتتـمتع
بفوائد عملك الشاق. 

¡«“u'«

 2022 هـو الــعــام األمـثل لــبـنــاء عالقــات اجـتــمـاعــيـة
جديدة .رقم احلظ .3
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عالقـاتك تـتـطـلب الـتــدقـيق الـسـلـيم و قـد تـضـطـر إلى
اتخاذ بعض القرارات الصعبة. 
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هنـاك حـاجـة لالهـتـمـام بـالـتـفـاصـيل الـصـغـيـرة أثـناء
شاريع.رقم احلظ  5. تنفيذ ا

Íb'«

 تستـعرض أهدافك في احلياة وتشـكل استراتيجيات
لتحقيقها خالل 2022.

bÝô«

عــلــيك جتـنـب الـصــارحــة اجلــارحــة في تــعـامــلك مع
اآلخرين في عام 2022.

Ë«b «

تـتـعـلم مـهـارات جـديدة لـتالئم االحـتـيـاجـات اخلـاصة
بك,يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

ابـحث عن الـوالء فـي الـصـداقـات جـديدة. و2022يـعـد
عام لإلبداع في العمل.

 u(«

Âu−M «Ë X½√  UOŽUÐd «

اكــــــــــتـب أجــــــــــوبــــــــــة
الـتـحـديـدات الـتي تـسـير
عكس دوران الساعة لتصل
الى ربط صحيح للكلمات:

 1- مدينة سعودية
 2- أداة نقل بحرية
 3- عكس حار

 4- جائزة دولية للعلوم
عان  -5 
سي  -6 

 7- مشروب لالطفال
 8- يأخذ االطوال
 9- فاقد االبوين
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ـكن في تــاريخ االدب الـشـعــبي الـعــراقي اسـمــاء المـعــة لـهـا ســمـعــتـهـا الــتي ال
الـتغاضي عنها اونسيانها في مسيرة هذا االدب  فـأنها تركت بصماتها اجلميلة
والــواضـحـة ومـازالت راسـخــة في اذهـان كل الـنــاس رغم انـهم رحـلــوا ولـكـنـهم
يدان  وضـمن الذين تـركوا ورائهم اعـماال ثرة تـشهد علـى طول باعهـم في هذا ا
ـسـاهـمـة اجلـادة في تـاريخ الـشـعـر الـشـعـبي  ورغم انـتـشـار وذ يـوع كـانت له ا
اخبـاره الشعـرية والسـياسية اال ا ن مـاكتب عنه بـعد وفاته حـتى يومنـا هذا قليل
ســوى اسـتــذكـار بــعض رفـاقـه ومـعــاصـريه الــذين يــعـرفــونه عن قـرب  وخــاصـة
الصـديق الـشـاعر نـاظم الـسمـاوي الـذي حتدث لي عـنه كـثـيرا وعن ذكـريـاته معه
ـنـاضلـ الذين ضـحوا من عـنـد مجـالـسته له في سـجن احلـلة   وعن ذكـريات ا
ثقـف الـذين ضمهم بـاد الشـيوعيـة االصيـلة وفي مقـدمتهـم الشعـراء وا اجل ا
فكان حديث  الـسماوي  حفزنـي الطلع على شخصـية ذلك الشاعر ذلك الـسجن 
الـيـســاري وعـلى مـاكـتـبه من اعــمـال شـعـريـة قـيـمـة فـي كل اجملـاالت الـسـيـاسـيـة
لـتسليط الضوء عـلى جزء من موروثه الشعري  االوهـو الشاعر  شـهيد ابو شبع
 1928 الـذي نشأ وتـربى في كنف والـده الشاعـراحلسيـني ذائع الصـيت ابراهيم
اخلليل ابو شبع  فـراح ينمي قابليته الشعرية الى ان اصبح شاعرا وفارسا من
فـرسان القصـيدة الشـعبيـة يحسب له اكـثر من حساب  وذلك لـثقافـته العامة في
كل اجلـوانب احلـيـاتـيـة  وتـعـرض جـراء ذلك لالعـتـقـاالت والـتـعـذيب في سـجـون
ا زاده احلكـومات الرجـعية الـتي تعاقـبت على السـلطة في الـبالد طيلـة حياته  
صالبـة وقوة  وكان حبه للوطن هـو الهدف السامي في حيـاته فنذر عمره وشعره
ـنـلـوج الـذي مـسـتـلـهـمـا كل ابـداعه من نـضـاالت شـعـبـنا  هـذا مـا جتـسـده في ا
يسـتنكـر فيه ويـنتقـد بكل سـخرية حـكومة نـوري سعـيد  لتـواطئـها مع االستـعمار
البـريـطاني عـلى حـساب مـصـلحـة شـعبـنا ومـعـبراعن وجـدان كل عـراق شريف 
ركزي اثـر حملة االعتـقاالت التي شنت ضد والذي كـتبه  وهو في سجن بـغداد ا
الـوطـنـ  عام  1952. فـعنـد مـا وصـلت الـقـصـيـدة للـفـنـان عـزيـز عـلي ..وبـعد ان
سـجـلـهـا واسـتـمـعـهـا الـنـاس  اسـتـاءت حـكـومـة (الـبـاشـا) وصبـت غـضـبهـا عـلى
ـدة عامـ اضـيفت حملـكومـيته الشـاعر  شـهـيد ابـوشبع وحـكمت عـلـيه بالـسجن 

نلوج السياسي :  السابقة واليكم نص ا
صل عالنبي .. صل عالنبي 

واصل أياغه..  هالصبي 
مختار ذاك الصوب 
نون منه والنبي 

×    ×  ×      
نشكر جناب انكلترا 

الهيئة احلكومية 
من حيث داون جرح 

دولتنه العراقية 
وجروحنه نعرفها 
طبرات انكليزية 

وجماله عالطبرات 
صلو عالنبي 

وفي عام  1973 سكت قلبه النابض باحلب للحياة والوطن  
اثـر حـادث سـيـارة غـامض  اودى بـحـيـاته وكـان لـوفـاته وقع
الـفاجعة ب محبـيه من رفاق دربه في الوطن وخصوصا في

مدينته النجف  التي احبها طوال حياته.

بابل
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سـرح مساء احتـفت دائرة السـينـما وا
ــاضـي بــالــيـــوم الــعــربي االثــنــ ا
للـمـسرح بـحفل اقـيم عـلى خشـبة
مــســرح الــرشــيــد و بــحــضــور
وزيــر الــثــقــافـة والــســيــاحـة
واآلثـــــــار حـــــــسـن نـــــــاظم
وتــضــمـن احلــفل فــقــرات

ثقافية متنوعة حيث 
عـرض فـيـلـمـا قـصـيرا
مـن إنــــتـــــاج قــــسم
الـسـيــنـمـا حـول
الــــــعــــــروض
ـــــهــــمــــة ا
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ــؤلف ـــقـــر الـــوزارة مع الـــبــاحـث وا
بتـكر قتيـبة النـعيمي سبل وسيـقي ا ا
وسيقى العـراقية بالعـالم .مثنيا ربط ا
ـوسـيـقـيــة لـلـنـعـيـمي عـلـى (اجلـهـود ا
ودوره في ابتكار نظام درجات اجلزئية
ـــوســيـــقى الـــذي يـــعــد امـــتــداداً في ا
ة ـوسـيقـية الـعـربيـة القـد لـلتـجارب ا
مـقــدمــاً كل الــتي تــعــود إلى ألـف عــام)
ـشروع ـمـكنـة لتـحـقيق ا الـتسـهيالت ا
الذي قـدمه الـنعـيمـي الذي سـيسـفر عن
تـعـاونٍ مثـمـرٍ بـيـنه وبـ الوزارة خالل

قبلة.  دة ا ا
wH¹dFð ŸËdA

وبدوره أشـاد الـنعـيـمي (بجـهود وزارة
ـــشـــروع الـــثـــقـــافـــة فـي تـــبـــني هـــذا ا
ــوســـيــقى الـــعــراقــيــة الــتـــعــريــفـي بــا
والـــعـــربــيـــة إلـى الـــعــالـم الـــذي بــدأت
انطالقته من مهـرجان أبو ظبـي للفنون
ـهم) واعـداً ـشـروع ا الـذي دشن هـذا ا
(بــبــذل أقــصى إمــكـانــاته ووجــوده في
ـوســيــقى الــعـراقــيـة بـلــجــيـكــا لــدعم ا

التي أنـتـجتـهـا الدائـرة خالل عام 2021
وحـــصــدت جــوائــز عــربــيــة  ثم قــدمت
أوركــســتــرا الـــسالم لــلــعـــود الــعــراقي
لـلـموسـيـقـار مـصطـفى زايـر  مـعـزوفات
شهـيـرة عربـية وعـراقيـة واداءً انفـراديا
لــعـدد من أعــضـاء الــفـرقـة القـت تـفـاعالً
كبيـراً من اجلمهـور الغفـير الذي غصت
به قاعة مسرح الـرشيد وسط جو مليء
باأللفة والسـعادة وهم يشاهدون حتقق
ـسرح العراقي الى أحالمهم في عودة ا
ـــعـــهـــود عـــراقـــيـــاً وعـــربـــيــاً بـــهـــائه ا
ودولـــيـــاً.واشــارت وزارة الـــثــقـــافــة في
صــفـحــتـهــا في (قـيــسـبــوك) ان (احلـفل
ــــســـؤولـــ الـــذي حـــضــــره عـــدد من ا
ــرمـــوقــة والـــشــخـــصــيـــات الــفـــنــيـــة ا
ـسـرحي اخـتتم ـتـخـصصـة بـالـشـأن ا ا
بــتـــوزيع شـــهـــادات تــقـــديـــريــة ودروع
ن سجّلوا أسماءهم االبداع للمتميزين 
بــــحــــروف مـــضــــيــــئـــة عــــلى خــــارطـــة

هرجانات العربية للمسرح.. ا
الى ذلك بحث صباح  االثن في مكتبه

والــعـربــيـة وسـيــكـون جــسـراً لـربــطـهـا
بالعالم).
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الى ذلك اعلن مـدير عام دائـرة السيـنما
ـــســـرح احــــمـــد حـــسـن مـــوسى عن وا
انطالق ( ايـام مسرحـية عـراقية ) وهي
ـســرحي لـعـام ـوسم ا اعـادة عــروض ا
 2021 تـــتــنــافس هـــذه الــعــروض عــلى
ــنــجــز جــوائــز قـــيــمــة وذلـك لــتــقــيـم ا
ـسـارح  في الـدائـرة ـسـرحي لــقـسم ا ا
وتــتـألف جلــنــة الـتــحـكــيم  من : جـواد
االســدي  رئــســيــاً وعــضــويــة  يــوسف
غا حـميد  رشيد حـس عـلي هارف
االء جنم  .وعلي محمود فالح ابراهيم 
السوداني  عـضوا ومـقررا . واوضحت
الــدائـــرة ان (اجلــوائــزتــشــمل : افــضل
افـــضـل عـــرض عـــرض مــــســـرحـي اول
مـسـرحي ثـاني وجـائـزة  افـضل عـرض
مـسـرحي ثـالث.فـيمـا يـتم قـراءة الـبـيان
اخلتامي وتوزيع اجلوائز في احتفالية
قبل. ي في  27 أذار ا سرح العا يوم ا قـتيبة النعيمي

ية سيلينا غوميز على { لوس اجنلوس  –وكاالت - أطلت النجمة العا
متابعيها في وسائل التواصل االجتماعي اذ بدأت االسبوع بسيلفي نشرته

على صفحتها اخلاصة. ارتدت غوميز فستان اسود مزين على الكتف
V بشرائط من عالمة  لويس فيتون الفاخرة. تميز الفستان بفتحة بشكل
على الصدر.وعلقت على الصورة قائلة بأنها تتوجه للمشاركة بلقاء اعالمي
تحركة الذي سوف تعرضه احدى منصات حول فيلمها من نوع الرسوم ا
الفيديو في  14 كانون الثاني اجلاري. وتقوم غوميزبصوت احد كاراكتيرات

الي من متابعي النجمة. هذا الفيلم. والقت الصورة اعجابات كثيرة با
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قـررت ادارة مـهرجـان األقـصـر لـلسـيـنـما
االفـريقيـة في الدورة احلاديـة عشرة التي
ســتـــقــام في الـــفــتــرة من  4 الى  10اذار
قبل اهدائها الى روح ثالثة من الفنان ا
ـصري األفـارقـة الراحـلـ وهم : النـجم ا
ـشوار الـراحل مـحمـود مـرسي صاحب ا
ـمـيـزة و الـسـيـنـمـائي الـثـري بـاألعـمـال ا
اخملـرج الــراحل مــحـمـد اســمـاعــيل رائـد
ــصـريـة ـغـربــيـة والـفــنـانـة ا الـسـيــنـمــا ا
الــراحـلــة هــدى سـلــطــان صـاحــبـة األداء
ــشـوار الـتــمــثـيــلي والــغـنــائي الــفــريـد وا
سرح والتليفزيون الـطويل في السينما وا
ــــنـــاســـبــــة يـــصـــدر واإلذاعــــة وبـــهـــذه ا
هرجان كتابا لها بعنوان ( 10 نساء في ا
واحــدة ) تــألـيـف الـنــاقــد كــمــال رمـزي 
وكــتــابـــا آخــر عن حــســـ فــهــمي الــذي
ــهـرجــان جـائــزة اجنـاز الــعـمـر ـنــحه ا

تأليف الناقد احمد شوقي.
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نــشــرت الـنــجــمــة الــتــركـيــة مــر أوزرلي فــيــديــو جـديــد في
صـــــفـــــحـــــتـــــهـــــا اخلـــــاصـــــة عـــــلى مـــــوقـع الـــــتـــــواصل
اإلجـتــمـاعي.وأظـهــرت فـيه لــقـطـات لــلـمـرة األولى من
ـسـتـشـفى كـمـا تـضمن والدة إبـنـتهـا من داخل ا
الـفيـديو سـلسـلة طـويلـة من احلمل حـتى بلوغ
إبـــنـــتـــهـــا ســـنـــاً مـــتـــقـــدمـــاً مـــبـــرزة مـــراحل
ـــوهـــا.وكـــانت نـــشـــرت أوزرلي صـــوراً مع
إبــنـــتــيــهـــا في صــفــحـــتــهــا.وضـــجت مــواقع
الــتـــواصل بـــالـــصــور إذ خـــطـــفت أنـــظــار
الكثـيرين بجمالها كما أثار شبه إبنتيها
لهـا جدالً واسـعاً مـا دفع عدد كـبير
ـتـابـعـ إلى تـرك تـعـلـيـقات من ا
مــادحـة ومــحـبــة والـكـثــيـر من
اإلعــجــابــات. الى ذلك نــشــر
ـــــمـــــثـل الـــــتـــــركي بـــــوراك ا
أوزجـيفـيت أحـدث صورة له
ـظـهـر جـديـد وظـهـر فـيـهــا 
نال اعـجاب متـابعيه إذ ترك
حلــيـته عــلى طـبــيـعــتـهـا دون
قـصها ومـن دون قص شعره

حتى.
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يـا فرحة العراقيـ أصدر الرئيس مرسومـاً بإحالة أعضاء
ان في الدورة السابـقة على التقاعد وسـتتحمل خزينة الـبر
الـدولـة رواتب تـقـاعديـة جـديـدة للـذين داومـوا أو لم يـداوموا
ـسألة ليـست هنا في مدة عـلى مدى سنة ونـصف السنة. وا
الـدوام حـتى لو داومـوا أربع سنـوات ال يـجوز أن يـعامـلوا
كـطبقة مـنفصلة عن قـوان الدولة الـتي ال جتيز منح الراتب
ن لـم يـكــمل خــمس عــشـرة ســنــة من اخلــدمـة الــتــقـاعــدي 

الفعلية. 
 ثـم انّ النـائب في أصله إمّـا موظف حـكومي أو يـعمل في
الـقطاع اخلـاص أو عالة عـلى اجملتمع احمللي أو األوربي أو
دائـح ومن بـاب أولى ان يـعـود كل نـائب الى عـمـله وعـنـوانه
الـسابق بعـد نهاية الـدورة االنتخـابية مرفـوقاً بسـمعته التي
ُـحـابي اكـتـسـبـهـا من سـخط الـنـاس واسـتـيـائـهم من أدائه ا
عـــلى حـــســاب مـــصــالح الـــشــعـب أو أدائه الــوالئـي حلــزبه

وجماعته وجيبه. 
اربع دورات نـيابـية مخـزية وهـزيلة ال تـليق بـبلد عـظيم اسمه
الـعـراق مـع اسـتـثـنـاءات نـادرة لم تـغـيـر شـيـئـاً من مـعـايـيـر

عادلة الفاسدة اخملتلة.  ا
ــكن  دورات مــضـت وأثــقــلت الــبالد بـــرواتب عــظــيــمــة ال 
شـارك فـيها ويـجب اال ننسى الـبحث عن سـبيل لتـكر ا
الـتظاهرات التشرينيـة أو ما سبقها ح خرجت ضد األداء

اناً وحكومة ولم تستثن أحداً.  السياسي كله بر
ـعــاجلـة الــفـســاد واإلصالح ويـشك اذا كــان هـنــاك تـوجـه 
الــعـراقــيـون في ذلـك فالبـد ان تــتـوقف الــدولـة عــنـد رواتب
تـقـاعـديـة لتـشـكـيل كـان من أكـاذيب االحـتالل األمـريكي في
الـبالد وحـمل اسم اجلـمعـيـة الوطـنـية في الـوقت الـذي كان
ر يـعـامل ـطـلق سـيء الـصـيت بـول بـر احلـاكم األمـريـكي ا
ــسـتـبـشـرين الــسـيـاسـيـ الــراضـ الـقـانـعــ اخلـانـعـ ا
الـباشّ الضاحك و اخلائـف معاملة االذالل وكان يوزع
ذلـة. اليوم نـفس الوجوه ـال(العـراقي) عليـهم مقابل تـلك ا ا
تكاد تكون سائدة وقد ارتدت قناع الوطنية وتستعرض على
الـشاشـات من دون ان يلحظ ابـن البلـد عمالً نـافعاً ومـنجزاً
اسـتـراتيـجـياً حـقـيقـيـاً يُخـرج اقـتصـادنـا وسمـعتـنـا من هذه

نحدرة نحو اجملهول.  الزاوية ا
كن حتـميـلهـا مسـؤوليـة التـردي كله ـليـشيـات ال   حـتى ا
فــقــد ســبــقــهــا ســيــاســيــون وأحــزاب وجــمــاعــات شــرعــوا
لالمـتيـازات اخلاصـة والفـئوية واسـتنـزفوا اخلـزينـة وتركوا
ـتـلك الثـروة الـنفـطـية ن  تُ بـصلـة  الـشـعب في وضع ال 

الهائلة. 
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{ لــوس اجنـلــيس (أ ف ب)  –تــوفي
الـــوريـث األمـــيــــركي الـــثــــري روبـــرت
دارست احملـكوم أخيرا بالسجن مدى
احلـيـاة لـقتـله صـديـقـته الـسـابـقـة بـعد
مــســـار قــضــائـي اســتــمـــر ســنــوات
االثـن في السجن عن  78عـاما على
لـيونير ما أعـلن أحد محامـيه.وتوفي ا
األمـيـركي ألسـبـاب طـبــيـعـيـة مـرتـبـطـة
ـا نـبّـهـنا ـشـكالت طـبـيـة كـثـيـرا لـطـا
إلـــيـــهـــا احملــكـــمـــة خـالل الـــســـنـــتــ
ــاضــيـــتــ وفق مـــحــامــيـه تــشــيب ا
لــــويس.وكـــانـت مـــحـــكــــمـــة في لـــوس
أجنــــلـــيـس دانت روبــــرت دارست في
أيـلـول/سبـتـمـبـر بـتهـمـة قـتل صـديـقته
سـوزان برمـان بـرصـاصـة في الرأس
داخل مـنـزلـهـا في بـيفـرلي هـيـلـز سـنة
2000. وكـانت بـرمـان وهي ابـنـة أحـد
ـنـظـمة األمـيـركـية وجـوه الـعـصابـات ا
ومــؤلــفـة روايــات بــولــيـســيــة نــصـبت
نـفـسـهـا نـاطـقـة بـاسم روبـرت دارست
ـشـتـبه به الـرئـيـسي في عـنـدمـا كـان ا
فــقــدان زوجــتـه كــاثــلــ ســنـة 1982.
واعـتـبـر االدعـاء أنه قـتل بـرمـان خـوفا
من أن تــــتـــســــبب بــــإدانـــتـه من خالل
إجـابـاتـهـا لـعـنـاصـر شـرطـة نـيـويـورك
الــذين كــانــوا يــحـــقــقــون في قــضــيــة
االختـفـاء هذه. وكـانت عالقة الـزوج
مــتـوتــرة عــنــدمـا أغــمي عــلى كــاثــلـ
دارست فـي الــطـــبــيـــعــة.وأكـــد الــورث
الـثـري حيـنـها لـلـشرطـة أنـها اسـتـقلت
قـطـارا لــلـذهـاب إلى مـسـكن الـزوجـ
في مانهاتن لكن فُقد أثرها مذاك.وفي
صبـيحـة الـيوم الـتـالي اتصـلت امرأة
عــرّفت عـن نــفــســـهــا بـــاسم كـــاثــلــ
دارست بكـلية الطب حـيث كانت تتابع
دروسـا قـائـلـة إنـهـا مـريـضـة غـيـر أن
ـتـصـلة كـانت في االدعـاء يـعـتـقـد أن ا

الواقع برمان.
وأعـيـد إطالق الـتــحـقـيق في الـقـضـيـة
ســنـة  2000 بــعـد عــرض اتش بي او
مسـلـسال وثائـقيـا عن روبرت دارست
بــعـــنــوان ذي جـــيــنـــكس. وتـــواصــلت
الشـرطة مع برمان وعُثر عليها الحقا
تــغــرق فـي دمــهــا داخل مــنــزلــهــا في

كاليفورنيا.
وأكـد روبرت دراست خـالل محـاكـمته
أنـه عــثــر عــلى جــثــة صــديــقــته خالل
زيـــارته لـــهـــا لـــكـــنـه دأب عـــلى نـــفي

ضلوعه في مقتلها.
وقــد اتُّــهم رســمــيــا بــقــتل زوجــته في
نـيــويــورك في تـشــرين األول/أكـتــوبـر
الـفـائت بــعـيـد احلــكم عـلـيه بــالـسـجن

مدى احلياة في كاليفورنيا.
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في قــفــشـة من قــفــشـاتـه وقف الـرئــيس الــتـونــسي احلــبـيب
بـورقيـبة غـفر الـله له يـتحـدث ذات مرة أمـام طلـبة اجلـامعة
. إنه . وال زعـيـمــاً نـخــبـويـاً : إنه لم يــكن رئـيـســاً عـاديــاً قــائالً
مـعـجزة اسـتثـنائـية هـبطت عـلى تـونس فقـد صنع األعـاجيب

رغم أنه يعيش بخصية واحدة!. 
من ذلـك الوقت تـعددت لـدينـا الطـبعات الـذكوريـة الثـورية من
ـزيَّـدة الـنــسـخـة الـبـورقـيــبـيـة احملـدَّثـة. بــطـبـعـتـهـا الــعـربـيـة ا

نقحة. فأصيبت هذه األمة بالتخمة. وا
الـثـورة فـعل غاضـب. والثـوار حـمـاسيّـون بـطـبعـهم. وعـنـدما
أنـشـد أحـمـد شـوقي في رثـاء عـمـر اخملـتـار: إن الـبـطـولة أن
تـموت من الظمـا. فألن أمير الـشعراء كان يـدرك أن للزعامة
أثـماناً غاليـة. إنها قصة كفـاح مريرة تبدأ بالـسجون وتنتهي

أحياناً بحبال الشنق.  
ــرسـوم لــيس هــنـاك بــطل تـلــده أمه بــطالً وال زعـيم يــولـد 
جـمـهـوري وال ثـوري يـحـتـرف الـثـوريـة وال الـوطـنـيـة سـلـعـة

تُشترى من أسواق السوبر ماركت. 
ـون من طـراز شـكـري فـي ذلك الـوقت كـان هـنـاك رجـال حـا
الـقـوتلي في سـوريـا. ورياض الـصـلح في لبـنـان. ومصـطفى
الـنحاس في مصر. ثم غـابوا جميعـاً ليأتي جيل آخر. غريب

في لغته. جديد في ثقافته. حتى حتول الثوار إلى جتار. 
من يـستـطيع أن يحـصي لنـا اليـوم رموزنا الـوطنـية وأبطـالنا

.!? الثوريّ
اســتــشـهــد الــرئـيس يــاســر عـرفــات وكــانت فــلـســطـ داءه
ـيــدان. كـوفـيّـته وداوءه. كــان يـرتـدي مالبس الــفـدائي في ا
ـرقــطــة ومـســدسه الــشـخــصي ونــطـاقه وعــقــاله وبـزّتـه ا
ــعــركـة. وجــزمــته. كــمــقــاتـل يــريـد أن يــحــارب فـي غــمــار ا
ويـسـتـنـشق رائـحـة الـبـارود ويـنـام في جـفن الـردى والردى

يقظان.
والــزعـيم الـكــوبي فـيـدل كــاسـتـرو كــان ثـوريـاً في كل شيء.
بـلـحيـته وسيـجـاره. حتى في مـوته كان يـسـخر من خـصومه
في احلـيـاة. قال إنه ال يـريد جلـثته حتـنيـطاً. بل يـريد لـها أن

حتترق وتغدو رماداً بعدما ذهب أعداؤه إلى اجلنة!.
ـهـاتـمـا غـانــدي حـتى الـنـصـر. وغـانـدي وقـرأنــا عن صـوم ا
ئات. ثم ـسيرة ضد اإلنكليـز سار فيها ا مـعناه البقّال بدأ 

استطاع أن يجعل من بضعة أعشار ماليّ الثوار.
والــزعــيم الـصــيــني مـاوتــسي تــونغ مــاتت زوجه في رحــلـته
الـثــوريـة واثـنـان من أبـنـائه فـلـم يـكـلّف خـاطـره في الـسـؤال

عنهم ألن طريق الثورة طويل شاق. 
والـشيخ أحمد يـاس كان مقعـداً على كرسيّه مـشلوالً لكنه

جعل فلسط كلها ثائرة تنتفض. 
والـرئيس جمال عبد الناصر جعل من انقالب عسكري ضد
ـلك فـاروق ثـورة في مـصـر أشـعـلت مـن بـعدهـا ثـورات في ا
الـعالم الـعربي. فـمات في الـثانـية واخلـمسـ من عمـره لكنه

عاش في قلوب عشاقه ذكرى حزينة وجميلة.
راحـل الـصعـبـة فـي التـاريـخ. كل أمـة جتـد لـها في جـمـيـع ا
نقـذ. بريطانـيا وجدت تشـرشل. أميركا سارت وراء الـبطل ا
روزفــلت. في فـرنــسـا كــان ديـغـول يــقـول: أنــا أخـذت سـيف
قـبـضه فـنـما له فـرنـسـا مكـسـوراً بـيـدي. لكـنـني أمـسـكت 
نـصل.. أين لـنا الـيوم بـديغـول وزمـانه. وأين لنـا بعـالم كانت

نوعة على ثواره?!. الرفاهية 
الـيوم هـناك خـلط وفوضى مـفاهيم ال تـستـقيم مـعهـا كفة في
مـيزان. عـندمـا نسمـع عن رموز وطنـية هـذا يفـدونه بالروح..
. وت. يسـار ينـتحـر على الـيم بـالدم وذاك يـبايـعونه بـيعـة ا

و ينتحر على اليسار!.
أكــتب عن عــدد من هــذه الــرمــوز فـيــصــيــبـني
الـــقـــرف. وأتــذكـــر قــول الـــشـــاعــر مـــعــروف

الرصافي:
كمْ يدَّعي وطنيَّة. مَنْ لم تكنْ مرَّت ببابه!.
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{ لــــوس اجنــــلــــيس (أ ف ب) –
سُـرّح شــرطــيـان من اخلــدمـة في
لــوس أجنــلـــيس بــعــد أن فــضّال
تعـقّب الــبوكـيـمون عـلى مـطاردة
لصـوص كـانوا يـسـرقون مـتـجرا
كـــبـــيـــرا. وكـــان لـــويس لـــوزانــو
وإريـك مــيـــتـــشل جـــابـــا شــوارع
دينة في نيسان 2017 بحثاً عن ا
شـــخــــصـــيـــات الـــــبـــوكــــيـــمـــون
االفــتــراضــيـة مـن خالل تــطـبــيق
لعـبة بـوكيـمون غـو احملمّـلة على

هاتفيهما.
وعنـدما أطلـقت الشـرطة نداءً من
أجـل االســتـــعـــانـــة بــتـــعـــزيــزات
للمساعدة في صدّ عملية اقتحام
مــتــجــر كـبــيــر قــرر الـشــرطــيـان

جتاهـله وواصال اللـعب وفق ما
كـشـفت تـسـجـيالت حملـادثـاتـهـما

داخل السيارة.
وأشارت وثـائق رسـميـة مـسجّـلة
في مـلـفـهـمـا إلى أنّ مـيـتـشل نـبّه
زمـيـله لــوزانـو بـأنّ رونـفـلـيـكس
وهـو بـوكـيــمـون مـعـروف بـنـومه
الــعـمـيـق ظـهــر لـلـتــو. وأضـافت
الـوثــائق الـتـي نُـشــرت األسـبـوع
ـاضـي أنّ بـعـد عــشـرين دقــيـقـة ا
ـــســـاعـــدة أظـــهــر عـــلـى طـــلب ا
الــتــســجــيـل الــشــرطــيــ وهــمـا
يـجـريـان مــنـاقـشـة حـول الـلـعـبـة
أثناء تنقلهـما في مواقع مختلفة
بـنــاءً عـلى ظــهـور الـشــخـصـيـات
االفــتـراضــيـة عــلى هــاتـفــيـهــمـا.

وتـمــكّن شـرطـيــا لـوس أجنـلـيس
من القـبض على رونـفلـيكس في
ح واجها صعوبة في اإلمساك

بالبوكيمون توجيتيك.
وقال مـيـتشـال وفق الـتسـجيالت
تـبـاً هـذا الــشيء يـثـيـر غـضـبي.
وحـوكم الـشــرطـيـان الرتـكـابـهـمـا
انتهاكـات وأخطاء عـدّة. واعترفا
بـــأنـــهــــمـــا لـم يـــردا عـــلـى طـــلب
ــسـاعــدة في عـمــلـيــة الـســطـو ا
نــافـــيـــ أن يــكـــونـــا قــد لـــعـــبــا
بــوكــيــمــون غــو. وفي حــ أكّـدا
أنّــهــمــا كــانــا يـتــنــاقــشــان حـول
الـلـعبـة فـقط لم تـصـدّق مـحـكـمة
االسـتـئـناف تـبـريـراتـهـمـا وأيّدت
اجلمعـة تسريـحهمـا من اخلدمة.

حـمّل وعـنــد طـرحــهـا عـام 2016  
لـــعــبـــة بــوكـــيــمــون غـــو ماليــ
األشــخـــاص حــول الــعـــالم لــكن
لـعـبــة الـبـحث عن الــشـخـصـيـات
االفتراضيـة هذه تسـبّبت ببعض
ــشــاكل. وبــســبب شــعــبــيــتــهـا ا
نشآت الكبيرة حذّر الكثير من ا
العسكرية جنودهم من مخاطرها
وخــــــصــــــوصــــــاً قــــــرب مـــــدارج

الطائرات.
كـــذلك تـــعــرّض عـــدد كــبـــيــر من
العبي بـوكيـمون غـو إلى حوادث
عـلـى الـطــرقـات حــتى أن أحـدهم
اتُّـهم بـاجـتـيـاز مـنـطـقـة حـدوديـة
بــشــكل غــيــر قــانـونـي لإلمــسـاك

بالبوكيمون.
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عـاينـة النـقود. في نـيـسان/أبـريل 
قال أنّ الكـنز هو عبارة عن وذكـر ا
مـجموعة من  209قـطعـة من القرن
ـيالد الــثـالث إلى اخلـامـس بـعـد ا
مــصـدرهـا بـشـكل رئــيـسي مـنـطـقـة
ــتـوسط شــمــال الـبــحـر األبــيض ا
وشــــرقه وحتــــديــــداً أنــــطــــاكــــيـــا
والــقــسـطــنــطـيــنــيـة وســالــونـيك
ورومـــا وآرل ولـــيــون وكـــذلك من

لندن.

وأشـار مقال نشـره علماء اآلثار في
اجملــلّــة إلى الـعــثــور عـلـى الـنــقـود
ـعـدنيـة بـ الرمـال التـي يُحـتمل ا
أن يــكـون حـرّكـهــا غـريـر في أسـفل
حـــفـــرته في كـــهف كـــويـــســـتــا دي
ـــنـــطـــقـــة بـــيـــرثـــيـــو في غـــرادو 
أســـتــوريــاس. وبــعــد أن رأى أحــد
الـــســكــان احملــلـــيــ الــكـــنــز أبــلغ
الـسلطـات ثم انتقلت مـجموعة من
كان الـباحـث وعلـماء اآلثـار إلى ا

تـنـشـرهـا اجلـامـعـة. وتـردّد أصـداء
اخلـبر في الصحافة اإلسبانية بعد
عــام عـــلى الــعــاصــفـــة الــثــلــجــيــة
فـيلـوميـنا الـتي شلـت قسـماً كـبيراً
مـن الـبـالد لــعـشــرة أيــام في أوائل
كـانـون الـثاني/يـنـاير  2021وأدت
إلـى اضطـراب في الـنـظام الـبـيئي
ـا أجـبـر بـعض احلـيـوانـات على
االبـتعاد من مـشاكنـها للـعثور على

الطعام.

{ مـدريد (أ ف ب)  –عُـثر عـلى كنز
يـتألّف مـن نحو  200قـطعـة نقـدية
تــعــود إلى الــعـصــر الــرومـاني في
شـــمــال غـــرب إســبـــانـــيــا بـــفــضل
جــهـود… غــريـر يــبـحث عـن طـعـام

على ما أفاد علماء اآلثار.
وكُــشف عن هـذا الــكـنـز في نــهـايـة
كــانـون األول/ديـسـمـبـر في وثـائق
مـا قبل الـتاريـخ واآلثار في جـامعة
ستقـلة وهي مجلة دورية مـدريد ا

إجــراء أي فـحص له إذا لم يـجـلس
قعد اخللفـي للسيارة. وبعد عـلى ا
وظـفة واالسـتعـانة إخـطارهـا من ا
راقـبة أوقفت الشرطة بـكاميرات ا
ـدرّسـة عـلى خـلـفـية الـسـبت هـذه ا
االشـتـبـاه بـتـعـريـضـهـا حـياة طـفل
لـــلــخـــطــر. ولـم يُــطـــلق ســراح األمّ
سوى في اليوم التالي مقابل كفالة
قــــدرهــــا  1500 دوالر. وقـــــد عــــلّق
تـالمذة سابـقون لسـاره بيم رسائل
في مـحيط مـنزلهـا لدعمـها والدفاع
عـنها. وجـاء في إحدى الرسائل إن
ــدرّســة بـطــلــة حــقـيــقــيـة فــيــمـا ا
وصــفــتــهــا رســالــة أخــرى بــأنــهــا
مـدرّسـة مـذهـلـة وأم مـحـبّـة وامـرأة
مــلــهـــمــة. كــذلك كُــتب عــلى إحــدى
الـالفــتــات الـــورقــيــة عـــلى جــدران
مـــنـــزلــهـــا رســـالـــة نــحـن نــدعـــمك
والــرســالـة ال تُــقــرأ من عـنــوانــهـا.
ــرأة األربـعـيــنـيـة في واســتـمـرت ا
الــــــتـــــدريس فـي إحـــــدى مـــــدارس
هـيـوسـ حـتى فتـرة قـريـبـة خلت
لـكنها حـاليا في إجازة إدارية. ولم
تـوضح السلطات الـقضائية تاريخ

االستماع إليها.

ـــكن اخلـــضـــوع لــفـــحص حـــيث 
الـــــكــــــشف عـن كـــــورونـــــا من دون
اخلــــــروج مـن الـــــســــــيــــــارة. وهي
ـوقع أنـها ـسـؤولة في ا أوضـحت 
أتت إلخـضاع ابـنهـا لفـحص جديد
بـعـدمـا ثبـتت إصـابـته بكـوفـيد-19
خـالل فحص سـابق لكـنها فـضّلت
إبـقاءه في صندوق السيارة خشية

نقله العدوى إليها.
ـوقع رؤيـة ــوظـفـة فـي ا وطــلـبت ا
الـفتى وأوضـحت أنهـا ال تسـتطيع

تـحدة) (أ { هـيـوس (الـواليـات ا
ف ب)  –تـواجه أمـيـركـيـة من والية
تـكساس مالحـقات قضائـية بسبب
وضــعــهــا ابـنــهــا الــبـالغ  13عــامـا
داخـل صندوق سـيارتهـا إلخضاعه
لـفحص كوفيد خشية نقله اإلصابة
لـها لكنهـا تلقت أيضا رسائل دعم

بوصفها بطلة حقيقية.
فـقد توجهت سـاره بيم يوم االثن
في الـثالث من كانون الثاني/يناير
إلـى مدرّج بريـدجيون في هـيوس
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{ لوس اجنليس (أ ف ب)  –أنقذ شـرطيون أميركـيون قرب هوليوود
طيّارا هبـطت طائرته السياحية اضطرارياً على سكة حديد وذلك قبل
ثـوانٍ قـلـيــلـة عـلى حتـطّم الـطـائـرة مـن جـراء اصـطـدام قـطـار بـهـا في
مشهد شـبيه باألفالم الهولـيوودية. ونشرت شرطـة لوس أجنليس عبر
حــسـابـهــا الـرســمي في تـويــتـر مــقـطع فــيـديـو ســجّـلــته كـامــيـرا أحـد
الـعناصـر يظهر عـملية اإلنـقاذ وأوضحت أنّ مـحرك الطائـرة فقد قوّة
دفعه أثـنـاء اإلقالع من مـدرج قريب. واضـطـر الطـيّـار الـسبـعـيني إلى
ـديـنة. الـقـيام بـهـبوط اضـطـراري على خـطـوط الـسكك احلـديـدية في ا
ويـظهر مقـطع الفيـديو عنـاصر الشـرطة وهم يسـحبون الـطيّار اجلريح
من قمرة القـيادة. وبعد سحبه بخـمس ثوانٍ فقط اصطدم قطار سريع
بالطائـرة ما أدّى إلى تناثر حطـامها. واعتبر أحـد عناصر الشرطة أنّ
ـوت مرت في عـلى الطـيار أن يشـتري بـطاقة يـانصـيب ألنّه جنا من ا
ستـشفى وكـانت حالته غـضون عشـر دقائق فـقط. ونُقل الـطيار إلـى ا

مستقرة مساء األحد.
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{ طــهـران (أ ف ب) - تــراجع عـدد
الــفــهــود اآلســيــويــة الــتي تــواجه
خـطـر االنـقـراض في إيـران الى 12
فـقط مـقـارنـة بـنـحـو خـمـسـ قبل
أربـعة أعوام وفق مـا أفاد مسؤول
حـكـومي.وقـال حسن أكـبـري نائب
كـلف شؤون الـبيـئة وزيـر البـيئـة ا
الـطبيعية والتنوع البيئي (حاليا
الـعـدد اإلجمـالي للـفهـود اآلسيـوية
الـتي  إحـصـاؤهـا في الـبـالد هو
12  بـــيــنــهــا ثـالث إنــاث بــالــغــات
فــــــقط) وفـق مـــــا أوردت وكـــــالـــــة
"تـسنيم".وحذّر أكبري من أن وضع
الــفــهــود حــالــيــا "حــرج جــدا" وال
ـثّل انـخـفـاضـا سـيـمـا أن عـددهـا 
ــا كـان عــلــيه في حــادا مــقــارنــة 
 2010نــحـو مـئـة و 2017 نــحـو 50
وتـعــاني هـذه احلـيـوانـات تـبـعـات
اجلـفاف والـصيـد والصـدم من قبل
ــنـاطق مــركــبــات خـصــوصــا في ا
الــصــحــراويـة وسـط اجلـمــهــوريـة
اإلسـالمـيـة حـيث تــتـواجـد األعـداد
األخـيرة منـها وفق الوزارة.وأشار
أكـــبـــري الى أن (اخلـــطـــوات الــتي
اتـخذناها لزيادة احلماية والتوالد
ورفـع إشــــارات حتـــذيــــريــــة عــــلى
الـطـرق لم تـكـن كـافـيـة النـقـاذ هذه
الــــفـــصــــيــــلـــة)". وبــــدعم من األ
ـتـحـدة أطلـقت طـهـران في الـعام ا
 2001بـــرنـــامـــجــا حلـــمـــايـــة هــذه
الـفـصيـلة عـلـما بـأن إيران هي من
آخـر الـدول في العـالم الـتي ال تزال
هــذه احلـيـوانـات الـبــريـة تـتـواجـد
فــيـهـا. وكـان وجـود الـفـهـود وهي
أســرع احلـــيــوانــات في الــعــالم إذ
تـصل سـرعتـها الى  120كـيـلومـترا
ــتــد من الــتــخــوم فـي الــســاعــة 
الــشــرقــيـة لــلــهــنــد إلى الــسـواحل
األطـلسية للسنغال وأقصى جنوب
الــقــارة االفــريــقــيــة.لــكن عــلى رغم
اسـتـمرار وجـود أعـداد ال يسـتـهان
بـها في جنوب القارة اإلفريقية اال
أن هـذه الـسنـوريات الـكبـيرة زالت
تـــقـــريـــبـــا من شـــمـــال افـــريـــقـــيـــا

وآسـيا.وفـصيـلة الـفهـود اآلسيـوية
مـدرجة عـلى قائمـة االحتاد الدولي
ـهـددة حلــفظ الـطـبــيـعـة لـألنـواع ا
بــخـطــر انــقـراض أقــصى.وسـعــيـا

لـزيادة الـتوعـية إزاء اخملـاطر التي
تهددها طبعت صورة الفهود على
ـنتخب الـوطني اإليراني قـمصان ا
الـــذي شــارك في نــهـــائــيــات كــأس

الـــعـــالم  2014فـي الــبـــرازيل وفي
دورة األلـــعــــاب اآلســـيـــويـــة الـــتي

أقيمت في السنة عينها.
كـما لم يتـبق سوى حوالي  7 آالف

فـهـد في الـبـرية ولـكن يـتم تـهريب
 300شــــبل ســــنــــويًـــا عــــبـــر أرض
الـصـومال إلى مـشـترين أثـرياء في
الـشرق األوسط الـذين يبـحثون عن

حــيـوانــات ألــيـفــة غـريــبـة.يــحـاول
صـندوق احلـفاظ عـلى الفـهد وضع
ـشـروعة حـد لـهـذه الـتـجارة غـيـر ا

التي تهدد الفهود باالنقراض.

عام  2019 لـكـنّه أعــلن انـسـحـابه
عــلى إثــر جـــدل حــول تــغــريــدات
ســـابـــقــة لـه اعـــتــبـــرت مـــعـــاديــة

 . للمثلي
نـظمـون بأي بديل ولم يستـعن ا
بل تـــنــاوب عــلـى تــقـــد فــقــرات
االحـتـفـال عـدد من الـشـخـصـيات
من دون عـــرّيف رئـــيـــسـي يـــكــون
ــنـــسّق. ولــقـــيت هــذه ــثـــابــة ا
الــصــيــغــة اســتــحــســانــاً كــبــيـراً
واحــتـذت بــهــا احـتــفــاالت أخـرى
لــــتـــوزيـع اجلـــوائــــز عــــلى غـــرار
ي" ولكن أُخِذ على النسخت "إ
األخـيـرتـ من أمـسـيـة األوسـكـار
افــتــقـــارهــمــا إلـى روح الــدعــابــة

واإليقاع.

لـــلــــحـــدث.وقــــال رئـــيـس (إيه بي
إنترتينمنت)كريغ إيرويتش خالل
حلقة نقاشية استضافتها جمعية
ـكنني أن أؤكد نقاد التـلفزيون (
أن احـــــتــــفـــــال تــــوزيـع جــــوائــــز
األوسـكـار سـيــكـون له مـقـدّم هـذه

السنة)".
ـزيد ولم يـشـأ إيـرويـتش اإلدالء 
من التفـاصيل وامتـنع خصوصاً
همة عن اإلفصاح عمـا إذا كانت ا
ســتُـســنــد مــجــدداً إلى الــفــكـاهي
جـيمي كـيـمـيل الـذي تـولى مـهـمة
تـقــد احـتــفــالي الـعــامـ 2017

و2018.
ــمـثل ــقـرر أن يــقـدّم ا وكـان من ا
والـفكـاهي كـيـفن هـارت االحـتـفال

ـــكـــان ـــقـــبـل في ا في  27 آذار  ا
الـذي كــان يــنـظم فــيه عــادة وهـو
مـــــســــرح "دولــــبـي ثــــيـــــاتــــر" في

هوليوود.
واضــطــرت جــائــحــة كــوفــيـد-19
ية فنون السـينما وعلومها أكاد
العام الـفائت إلى إقـامة االحـتفال
اســتــثــنــائـــيــاً في مــحــطــة لــوس
أجنـلوس الـتـاريـخـيـة لـلـقـطارات
وبــحـــضــور مـــحــدود تـــطــبـــيــقــاً
للقواعـد الصحيـة. وانخفض عدد
مشـاهدي االحتـفال الـذي اقيم من
ـئة دون عـرّيف بـنـسـبـة  56 في ا
عن الــعـام  2020الـذي كــان اصالً
شاهدين شهد نسبة متدنية من ا
مـــقـــارنـــة بـــالـــنـــسخ الـــســـابـــقــة

جــيــدة بــاألمــر. وهــذا لــيس ضــد
ـــتـــحـــدة أو إلحــداث الـــواليـــات ا
كن صراع لـكن يي هـو يي وال 

السيطرة عليه)".
عـلى صــعـيــد اخـر يـتــولى عـرّيف
لــلــمــرة األولى مــنــذ الــعــام 2018
تــقــد احــتـــفــال تــوزيع جــوائــز
األوسـكــار هــذه الــسـنــة عــلى مـا
أعـلــنت الــثالثـاء مــحــطـة "إيه بي
سي" الــتي تـــنــقل وقــائع احلــدث
األبرز في موسـم جوائز الـسيـنما
األمـريـكـيــة في ظل تـراجع سُـجّل
خالل الـسـنـوات األخـيرة فـي عدد
مشاهـدي بث هذه األمسـية.ويقام
االحــتـــفــال الـــرابع والــتـــســعــون
ـقـرر لـتـوزيع جـوائــز األوسـكـار ا

ـوضة ـوسـيـقى وا شـاغب في ا ا
يــــجـــري مــــفــــاوضـــات فـي شـــأن
ـطور الـعقاري مشـاريع عمل مع ا
األذربــــيــــجــــانـي الــــروسي أراس
ــعـروف بــصالته مع أغـاالروف ا
. دونالـد ترامب  وابـنه أميـر مغنٍّ
ويخطط ويست  الذي غيّر اسمه
ــــوجب قـــرار أخـــيــــراً إلى "يي" 
قضـائي لـتنـظيم سـلـسلـة حفالت
جلـــوقــته الـــكـــنــســـيــة "صـــنــداي
سـيـرفـيس" يـنـوي دعـوة الـرئـيس
ــــــيـــــر بـــــوتـــــ الـــــروسـي فالد

حلضورها.
وأكد أميـر سودان لـ(بيـلبورد) أن
(كانييه يـعرف أفضل من اإلنسان
العادي ما يحدث وهو على دراية

{ نـيـويـورك)  ,أ ف ب) - يـعـتـزم
ـليـاردير مغـني الـراب األمريـكي ا
كانيـيه ويست زيارة روسـيا التي
له فــــيــــهـــا عـالقـــات مـع عـــدد من
أصدقـاء الـرئيـس السـابق دونـالد
تـرامب إلحــيــاء حـفالت غــنـائــيـة
ومــــقـــابــــلـــة الــــرئـــيـس الـــروسي
يـر بـوت عـلى مـا نقل عن فالد
أوساطه موقع "بيـلبورد"األمريكي

تخصص.  ا
وقــــــال أمــــــيــــــر ســــــودان أحــــــد
مـســتــشـاري كــانــيـيـه ويـست إن
نتج "سيـمضي الكثير غني وا (ا
من الـــــوقـت" في روســـــيــــا الـــــتي

ستكون "وطنه الثاني)".
وأوضـح ســــــــــودان أن ويــــــــــست
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