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طبعة العراق 
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تـفاوضنا… تـظاهرنا… ثم اُجـبرنا على
تــعـلـيق عــمـلـنــا بـشـكل جــزئي لـنُـريَ
ونُـسْـمِع فيـرون ويـسمـعون وال رائي
وال ســامع!. كـابــرنـا ســكـوتــا لـســنـ
عـصيبـة حرصا على وطـننا وشـعبنا
فـمــاذا جـنـيـنـا? دولـة تــتـجـاهـلـنـا حـد
اإلهـانـة وشعب يُـضخّم سـيئـاتنـا حد
الــكـراهــيـة ويــنـسى حــسـنــاتـنــا حـد
الــنـكـران ويـهـاجـمــنـا حـد الـتـوحش)
بـحــسب تـعـبـيـر الـبـيـان الـذي اضـاف
(فــمـاذا فـعـلت الـسـلــطـات? يـسـمـعـون
ويرون وال رائي وال سامع.). واوضح
ــاضي الـــبــيـــان انه (في األســبـــوع ا
وبـعـد تـعـلـيق األطبـاء لـعـمـلـهم بـشكل
جــزئـي دعــانــا الــوزيــر الى مــكــتــبه
بــحــضـور الــوكــيل اإلداري والــنـائب
وسوي; فخرجنا بأمل يكذّبُنا جواد ا
ووعـود لـم نـصـدقـهـا وعـهـود لم نـثق
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ـثـلـية االطـبـاء تـعـلـيق عمل اعـلـنت 
االطــبــاء بــشــكل شــامل يــوم الــســبت
ـقـبل مـؤكـدة ان الـتـعـلـيق سـيـشـمل ا
جميع الردهات واالقسام بال استثناء
وألمـد مـفـتـوح حـتى تـنـفـيـذ احلـقـوق
داعـية الى تشكيل جلنة فورية برئاسة
رئـيس مـجـلـس الوزراء لـوضـع حـلول
لف االطـباء والـعمل نـهائـية وعـاجلـة 
عـلى تأم حمايتـهم. وكانت مجموعة
كـبيرة من االطباء قد عـلقوا عملهم في
دة ثالثة الـثامن من الـشهر اجلـاري  
ايـام في جمـيع الردهات عـدا احلرجة
الـــــطــــــوار وردهـــــات االنـــــعـــــاش 
احـتجاجا عـلى الواقع السيء لالطباء
ـكـانــة الـطـبـيب وعـدم واالســتـهـانـة 
تــــوفـــيـــر االمـــان لـه وجتـــاهل وزيـــر

الــصـحـة ووكالئـه لـتـظـاهــراتـهم امـام
ـمثلـية في بيان بـاب الوزارة. وقالت ا
تـلقـته (الزمان) امس مـخاطبـة رئيسي
مـــجــلــسي الـــوزراء والــنــواب ووزيــر
الـصحة بالقول (ال جتبروا الكرام على
مــــا ال يـــرغـــبــــون فـــإن صــــالـــوا فال
يــتـراجـعـون) مـضــيـفـة ان (اسـتـمـرار
الـسلـطات الـتنفـيذيـة والتـشريـعية في
جتــاهل األطـبـاء وحـقــوقـهم- األطـبـاء
ــقــيــمــ الـشــبــاب مــنــهم خــاصـة- ا
وإصـرار هـذه الـسـلطـات عـلى تـطـبيق
نـفس الـسـياسـات اجملـحـفة الـسـابـقة
لــهــو مــؤشــر خــطــيــر ومــخــيب جــدا
خـــصــوصــا ونـــحن في هـــذا الــظــرف
ـوت يــحـوم حـولـنـا الــوبـائي حـيث ا
وعــوائــلــنــا وعــشــرات الــشـهــداء من
اسـاتذتنا وزمالئنا كفى بهم على ذلك
شـهيـدا). وتابـعوا (تكـلمـنا… تـذمرنا…

بــتــنـــا خــائــبــ خــائــفــ ونــحن في
مــسـتـشـفـيـاتـنــا). ومـضى الـبـيـان الى
وصف مـعاناة االطباء بالـقول ( طبيبة
تــصــفع عـلـى وجـهــهــا هـنــاك وأخـرى
تــكـسـر يـدهـا وأخـرى تــهـاجم بـسـكـ
ويـشرّح وجـههـا ويشـوه .. طبـيب اخر
سدسات والسكاك يهاجمه الناس با
فـي عـيــادته وكــادوا يــقـتــلــوه .. آخـر
يـهاجمه مجـموعة من النـاس وينهالوا
ـسـتشـفى وعـيون عـلـيه ضـربا وسط ا
الـكاميـرات .. ومئات من اعـمال العنف
يــومـيـا! ويـرون ويـسـمـعـون وال رائي
وال سـامع!. ). وتـابعـوا (يـبحث احـدنا
عن عــمل آخــر لــيـســاعـده عــلى اعــالـة
نـفسه وعائلته فما نتقاضاه من أجور
بـخـسـة ال تقـيـنـا من عـوز وضيق رغم
ان عـملنـا في مجاالت أخرى يـستنزف
وقـتنا ويـشغلنـا عن أداء مسؤولـياتنا
جتـاه مرضانـا ويخفض من مـستوانا
الــعـلـمي والـعـمــلي) مـشـيـرين الى ان
ـوظـف الـعـراقـي بـحـسب (إنــتـاجــيـة ا
الـتقارير احلـكومية من 10- 20 دقـيقة
ئة من ساعات فقط! اي  اقل من 50 با
عـمـله بيـنمـا ال تقل إنـتـاجيـة الطـبيب
هـنية- عن 50 الـعراقي - لـو قيـست 
ـئـة على اقل الـتـقديـرات أي عـشرة بـا
اضـعاف موظـفي الدولة وهم يـعملون
ا هو مقرر لـساعات قد تصل للضعف 
فـي قانون مـوظفي الـدولة! فهل أوضح

صورة من هذا الظلم?).
ــنح اجلــمـيع ــمـثــلــيـة (  واضــافت ا
وثــائق تــخـرجــهم دون قـيــد او شـرط
ـنع نـحـن عن وثـائـقـنـا. تـوقـفـونـها و
بـحجة - االخـذ بع االهتـمام احلاجة
الـكبيرة لألطباء حاليا-  كما تثبتونها
في كـــتــبــكـم فــتــقـــرون بــحــاجـــتــنــا
وتـمنعـون وثائقـنا وتسـلبون حـقوقنا!
فـــأي ظــلم اشــد من ذلـك) مــضــيــفــة (
يـسرق قانـون التدرج سنـ طويلة من
عـمرنـا فيـصل اقرانـنا الـى مسـتويات
علمية عالية ويحصلون على شهادات
ثـمـينـة بـينـما ال نـزال نـحن نراوح في
مـكـاننـا ونـحـرق سني عـمـرنا في ظل
قــانـون تـدرج يـسـتـهــلك سـنـواتـنـا وال
يـنــصـفـنـا). واضـاف الـبـيـان (حـاولـنـا

بـهـا لـكـثـرة مـا كُـذِبَ عـلـيـنـا من قـبل)
مـضـيـفـا (لـكـنّـا كـرام ولـلـكـرام أصـول
فـرددنا ظاهر جـميلهم بـحسن نوايانا
ولـنـثـبت للـجـمـيع انـنا دعـاة حـقوق ال
دعـاة فـوضى فأوقـفـنا تـعلـيق عـملـنا
وعـدنـا الى مـسـتـشـفيـاتـنـا ومـرضـانا
نـهوّد جراحـنا ونكـتم غضبـنا ونكظم
غـيظنـا ونخفف آالم مـرضانا ظـنا منا
- ولــو كـذبــا - ان أحـدا مــا سـيــسـعى
حلـقوقنـا وسرعان مـا بدا لنـا سرابها
وذهـب عــــنــــا زبــــدهـــــا وعــــدنــــا الى
ماطلة وكتابهم وكتابكم الـتسويف وا
وكـتابـنا! فـحصلـنا عـلى ال شيء! -كما
تـوقــعـنـا- ولن نـرضى بـعـد الـيـوم اال
بــكـامل احلــقـوق وال شيء لـغــيـرنـا ).
وتـــســـاءلــوا (أأطـــبـــاء نـــحن?! نـــهــان
ويــعـــتــدى عــلــيـــنــا كل يــوم وال احــد
صفق لذلك! حتى يـكترث وما اكثر ا

بـشـتى الـطـرق ان يـسـمـعـنـا اصـحاب
الـقرار في هذا البلد فـخرجنا عشرات
ـرات بـوقـفـات احـتـجـاجـيـة سـلـمـية ا
حـضاريـة وناشـدنا مـئات اخـرى بكل
الــطـرق الــقــانـونــيـة واالداريــة حـتى
اجــبــرونــا عـلـى تـعــلــيق عــمــلــنـا في
ـســتـشـفـيـات جـزئـيـا مـتـذمـرين من ا
واقع صــحي مــنـهــار يــقـتل الــطــبـيب
ومـرضـاه وظـروف مـهـيـنـة يـعـيـشـهـا
ـــريض مــعـــا فال احــد الـــطــبـــيب وا
يـلومنا على ما اجـبرنا عليه وعواقب
مـا سيـحدث ال يتـحمـلها سـوى الدولة

ومؤسساتها).   
وخـاطب البيـان االطباء بالـقول (نظرا
ـثـلـيـتـكم ـا حــدث ويـحـدث تـعـلن 
انــنــا عـــلى مــوعــدنــا الــســابق الــذي
اعـلـمت به الوزارة واحلـكـومة لـلنـظر
فـي جـديــة وعــودهم وســيــكــون يـوم
الـسـبت التـاسع عشـر من شـهر أيـلول
اجلــاري مــوعــدا لــتــعــلــيق عــمــلــنــا
الـــشـــامل الـــذي ســـيـــشـــمل جـــمـــيع
الردهات واالقسام بال استثناء وألمد
مـــفــتـــوح حــتى حتـــقــيـق احلــقــوق)
مــضـيـفـا (هــنـا نـؤكــد مـجـددا وجـوب
تـشـكـيل جلـنـة فـوريـة بـرئـاسـة رئيس
مـــجـــلس الـــوزراء وعـــضـــويــة وزراء
ـالــيـة والـتـعــلـيم الـعـالي الــصـحـة وا
ـــثل عـن االطـــبــاء والـــداخـــلـــيـــة و
الـشباب لوضع حلول نهائية وعاجلة
ــلف االطـبـاء وتــرك سـيـاســة تـبـادل
الـلـوم بـ الـوزارات فـنـحن اصـحاب
حــقــوق ولم نـطــالب بــأكــثـر من ذلك)
مـنـوهـ الى ان (االنـصـات لـصـوتـنـا
الـعــاقل وإقـرار حـقـوقـنـا كـامـلـة هـو
الــطـريـق الـوحــيـد لــلـخــروج من هـذه
االزمــة وان الـتــعـامل بــالـتــجـاهل او

العقاب سيزيد الوضع سوءا).
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ـة شـهـدتـهـا مـنـطـقة هـزت بـغـداد جـر
ــنـصـور الـثالثــاء في وقت انـشـغـلت ا
االوسـاط الطبية باهداف اقدام مجهول
عـلى قـتل عـائـلـة صـيـدالنـيـة ووالـدتـها
السيدة عالية وابيها دارا رؤوف اسعد
حــيــدري في شــقــتـهم قــرب الــســفـارة
الـروسـيـة اخلـاضـعـة الجـراءات امـنـيـة
مــشـددة كـمــا شـهـدت مــنـطـقــة بـغـداد
ـة قـتل اجلــديـدة في وقت سـابق جـر
صــيـدالني وســرقـة الـصــيـدلــيـة. وقـال
شـاهـد عـيـان (أمس صـبـاحـا  كـنـت انا
فـي الـسـفـارة الـروســيـة ألجل تـصـديق
وثـائق ابـني الـدراسـيـة وبـقـيت سـاعة
كـامـلة حـتى سمـحـوا لي بالـدخول الى
ـنطقة احملمية وفي االثناء جاء شاب ا
وقـال لـلشـرطة أن قـريبـتي دكتـورة وقد
تــعـرضت يـوم امس لـلــتـهـديـد وطـرقت
بـابـهـا ولم تـرد واريـدكم تـسـاعـدونني
فــقـالـوا له رأيـنـاهــا  مـسـاء امس لـكن
الـشـاب  بـقي يـلح كثـيـرا وبـعـد نصف
ســاعــة كـرر االمــر وقــال لـهـم سـأذهب
ـــركــز الــشــرطـــة). وقــال الــشــاهــد ان
ــنـطــقـة مــحـصــنـة من كـل جـهــاتـهـا (ا
بـالــكـتل الـكـونـكـريــتـيـة وتـوجـد بـيـهـا
ســفـارتــان  الــبـحــريـنــيــة والـروســيـة

وصـعوبـة الدخـول إليـها وأنـا مثال  
تـفتـيشي سـبع مرات قـبل الوصول إلى
غـــايــــتي فـــضـال عن أنـــهــــا مـــراقـــبـــة
بـالـكـامـيـرات  لـذا اسـتـغرب كـيف دخل
الـقتلة?). وقالت شاهدة ضمن مجموعة
واتـساب اطلـعت (الزمان) عـلى افادتها
(قـبل سـاعـات اتـصـلت هـاتفـيـا بـعـمـيد
ـنـصور الـذي كان عـامـر مديـر شـرطة ا
عـلى رأس احلادث وكشـف الداللة وقال
تــلــقــيـــنــا اتــصــاال هــاتــفــيــا من احــد
االشـخـاص الـتي تشـتـغل مـعهم االخت
الـصيدالنية وقال اتصـلت بهاتفها عده
مـرات ولم جتب واتصلت عـلى والدتها
ــا اضـطـرني وابــيـهــا ولن يـجـيــبـوا 
نصور االمـر الذهاب الى شقـتهم في ا
بـعمـارة تابـعة الى الـوقف السـني قرب
مـول بابلون فـوجدت سيارتـهم مركونة
وصـعـدت فـوجـدت بـاب الـشـقـة مـغـلـقا
وعن عـمـيد عـامر قـال  (ذهبـنا ووجـدنا
الـضحـايا والـشقـة مكـركبـة واغراضـها
فــوق حتت ونـقــلـنـا اجلــثث الى الـطب
الـــــعــــدلـي  وهم عـــــائــــلـــــة اكــــراد من
الـسـلـيمـانـيـة وسمـعـتهـم  جدا طـيـبة).
وحــتى سـاعــة اعـداد هــذا الـتـقــريـر لم
يـصدر عن اجلهات االمنية اي بيان اال
ت هو ان مصدرا قال ان (دافع اجلر
ـة بـغداد الـسـرقـة). وقـالت بـشـأن جـر

اجلـديدة (بـعد ورود منـاشدة الى وزير
الــــداخــــلـــيــــة واالجــــهـــزة االمــــنــــيـــة
(االســـتـــخــبـــاريــة) عـن طــريـق مــواقع
الـتواصل االجتماعي عـن حدوث عملية
ســطـو مــســلح وقـتـل احـد الــصـيــادلـة
وسـرقـة الـصـيـدلـيـة بـتاريخ  20 تـمـوز
ـاضي في مـنـطقـة الـبلـديـات ببـغداد ا
حــيث  تـشـكـيل فــريق عـمل مـخـتص
بـأشـراف الـسـيـد وكـيل االسـتـخـبـارات
والـــتــحــقـــيــقــات االحتـــاديــة ومــفــارز
أســتـخـبــارات الـشـرطــة االحتـاديـة في
وزارة الـداخـليـة  وبـعد تـكـثيف اجلـهد
االسـتخبـاري وبكم مـحكم  القبص
ـة وهم مـتـهـمـ عـلـى مـرتـكـبي اجلـر
اثـــنــ في احلي  الـــزراعي الــتـــابــعــة
نطقة البلديات ومن خالل التحقيقات
األولــيــة مــعــهـمــا اعــتــرفــا بــقــيـامــهم
ـتهم النـكراء والغـرض من القتل بـجر
بـــدافع الـــســرقـــة. حـــيث  إيـــداعــهم
الـتوقـيف التخـاذ اإلجراءات الـقانـونية
بـحقـهما). وأفـاد مصـدر أمني بالـعثور
عـلى جثـتي امرأتـ مجهـولتي الـهوية
فـي مـحـافــظـتي بـغــداد وكـربالء. وقـال
ـصدر إن (قوة أمنية عثرت امس على ا
جـثـة امـرأة مـجـهولـة الـهـويـة تـبلغ من
الــعــمـر 25 ســنــة مــرمـيــة داخل احلي
الـصناعي ضمن منطقة كسرة وعطش)
مــبـيــنـاً أن (اجلــثـة بــدت عـلــيـهــا اثـار
نطقة الرأس). وأضاف أن اطالق نار 
(قــوة أمـنــيـة أخـرى عــثـرت عــلى جـثـة
امـرأة مجـهولـة الهـوية تـبلغ من الـعمر
نــحـو الـ  27 ســنـة مــرمـيــة في احـدى
مــبـازل مـنـطـقـة بــدعـة شـريف بـقـضـاء
احلـســيـنـيـة الـتـابع حملـافـظـة كـربالء)
مـوضـحـاً ان (اجلـثـة بـدت عـلـيـهـا اثـار

نطقة الظهر). اطالق نار 
 وعـــلى صـــعـــيـــد مـــتـــصل تـــنـــفـــيــذاً
لـــتــوجــيـــهــات وأوامــر مـــعــالي وزيــر
الحــقــة اخلــارجــ عن الــداخــلــيــة 

الـقانـون وتسـليـمهم لـلقـضاء من خالل
تــسـخـيــر امـكـانــات جـمـيع تــشـكـيالت
الـوزارة لـلعـمل وتـوحيـد اجلـهود ألجل
فـرض هــيـبـة الـدولـة وانـفـاذ الـقـانـون
وبـإشراف ومتابعة قـائد قوات الشرطة
االحتـادية نفذت قـوة من اللواء الثاني
الــــفــــرقـــة األولـى شـــرطــــة احتــــاديـــة
بــالـتــنـسـيق مـع شـعـبــة اسـتــخـبـارات
الـلـواء عـملـيـة إلـقاء الـقـبض عـلى أحد
ـطلوب قـضائياً في مـنطقة ـتهم ا ا
الـبلديات شرقي العـاصمة بغداد حيث
تـمــكـنت الـقـوة من الـقـاء الـقـبض عـلى
ـتـهم وبـعـد اجراء عـمـلـية الـتـفـتيش ا
ضـبط بـحوزته ثـالث بنـادق نوع آر بي
كـي وقـاذفــة أر بي جي ســفن وســبــعـة
صــواريخ قــاذفـة و14 رمــانـة دخــانـيـة
ورمــانــة هــجــومــيــة واخــرى دفــاعــيـة
ـتــهم ومــشــلــحــ وقــد  تــسـلــيـم ا
ـضـبـوطـات إلى جـهـة االخـتـصـاص وا
إلكــــمــــال اإلجــــراءات الــــقــــانــــونــــيـــة
والـتـحـقـيـقيـة بـحـقه. كـمـا الـقت مـفارز
ـــتـــمــثـــلــة وكـــالـــة االســتـــخـــبــارات ا
بــأسـتـخــبـارات نـيــنـوى الــقـبض عـلى
ـنـاطق مـتـفـرقة من عـشـرة إرهـابـيـ 
ادة ٤ احملـافظة مطلـوب وفق احكام ا
ارهــاب النـتــمـائـهـم لـعـصــابـات داعش
اإلرهـابـيـة عـمـلـوا في مـايـسـمى ديوان
اجلــنـد وواليــة دجــلـة وواليــة نـيــنـوى
وعـــســكـــر في جــيش دابـق حتت كــنى
وأســمـاء مــخـتــلـفـة ومـن بـيـنــهم احـد
االنـغــمـاسـ ومن خالل الـتـحـقـيـقـات
األولـية مـعهم اعتـرفوا بأنـتمائـهم لتلك
الـعصابـات اإلجراميـة واشتركـوا بعدة
عـمـليـات إرهـابيـة ضد الـقـوات األمنـية
ـواطـنـ أثنـاء سـيـطـرة داعش على وا

ـاضيـة. حيث  احملـافـظة بـالـفتـرات ا
تــدوين أقــوالـهم وإحــالـتــهم لــلـقــضـاء
إلكـمـال أوراقـهم الـتـحـقـيـقـيـة لـيـنـالـوا

جزاءهم العادل.
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مـن يوم بعد غـد السبت . وقالت في
تـقـريـر اطلـعت عـلـيه (الـزمان) امس
ـتوقع اليـوم اخلميس أن (الـطقس ا
ــنــطـقــتـ الــوسـطى مــشـمس في ا
وحـــار  وفي اجلــنــوبـــيــة مــشــمس
وحــار جــدا فــيــمـا في  الــشــمــالــيـة
مــشـــمس ) مــضــيــفــة ان (احلــرارة
سـتكون بال تغـيير ) وتوقـع التقرير
(انــخـفــاض احلـرارة بــضع درجـات
قبل ـنطقـة الشمـالية الـسبت ا في ا
وقـليال فـي الوسط)  مـشيرا الى ان
(احلـرارة لن يطـرأ علـيهـا تغـيير في
ـنطقة اجلنوبية). وتراوحت درجة ا
احلـــرارة في بـــغـــداد امس بــ 24

الى  45 مئوية.
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وصـف رئـــــيـس مــــــجـــــلـس الـــــوزراء
مـصـطفى الـكاظـمي التـلـكؤ في تـنفـيذ
ـة ضـد ــشـاريـع مـنـذ  2008 بــجـر ا
ـواطن واستحـقاقه للخـدمات عازيًا ا
االمـر إلى (سوء التخطيط) الذي أربك
ـشـاريع مـؤكـدا ضرورة الـعـديـد من ا
تــــألـــيـف فـــريـق عـــمل مــــتــــخـــصص
واسـتـثـنـائي لـتـذلـيل الـعـقـبـات. وكان
الـكـاظـمي قـد وصل امس إلى مـيـسان
لالطـالع على احـتـياجـاتـها والـوقوف
ـشـاكل الـتي تـواجـهـهـا. ونـقل عـلـى ا
كـتب الكـاظـمي تلـقته (الـزمان) بـيـان 
ـيـسـان امـس عـنه قـوله خالل زيـارته 
ـحـافـظـهـا مـيـسـان ورؤساء ولـقـائه 
الـدوائــر اخلـدمـيـة فـيـهـا إن (مـيـسـان
ـزيـد من اجلـهود تـسـتـحق مـنا بـذل ا
االسـتثنـائية لتـقد اخلدمـات ألهلها
فـهي محافظة مضحـية وقدّمت الكثير
لـلعـراق) مؤكدا احلـاجة الى (تـضافر
اجلـــهـــود مـن أجل أمن احملـــافـــظـــة)
مـــشـــيــرا الـى ان (أكــثـــر اخلـــروقــات
تـــســتـــظل حتـت عــنـــوان الــنـــزاعــات
الـعـشـائـريـة وعـشـائـرنـا األصـيلـة لن
تـتـأخر في مـسـاعدة احلـكـومة بـبسط
األمـن واالسـتــقـرار) .وتــابع أن (سـوء
ـشاريع الـتـخـطـيط أربك الـعـديـد من ا

في احملــافـظــات وجـعــلـهــا مـتــلـكــئـة
ويــجـب أن يــكــون هــنــاك فــريق عــمل
مــتـخـصص واســتـثـنـائي لــتـذلـيل كل
الـعـقـبات) مـؤكـداً أن (احلاجـة مـاسّة
لـوضع استـراتيجـيات وبدائل حـديثة
وحـــضــاريــة فـي اخلــدمــات والـــبــنى
الــتـحــتـيــة وبـتــكـالــيف أقل) ومـضى
الــكــاظــمـي الى الــقــول أنه (من غــيــر
ـعـقول وجـود مـشـاريع متـلـكئـة مـنذ ا
عــــام  2008 إلـى الــــيـــــوم وأقل مــــا
ـواطن ــة بـحـق ا يــوصف بــأنه جــر
واسـتـحـقـاقه لـلـخـدمـات). كـمـا تـرأس
الـكاظمي بوصفه القـائد العام للقوات
ـسـلحـة اجتـمـاعا لـلقـيـادات األمنـية ا
في مــيـسـان وقـيـادة عـمـلـيـات سـومـر
بـحـضـور وزيـري الـدفـاع والـداخـلـية.
مـثل عن الى ذلـك التقى الـكاظـمي 
مـتظـاهري وتنـسيقـية التـظاهرات في
مــيـســان خالل الـزيـارة واســتـمع الى
كتبه االعالمي مطالبهم بحسب بيان 
. ونـقل الـبـيـان عن الـكـاظمـي قوله إن
(واقع مـحـافـظـة مـيـسـان مـؤلـم فـيـما
تــعـد مـن أكـثــر احملـافــظـات مــثـالــيـة
لـلنمو والنجاح حيث تتوافر فيها كل
ــقــومــات وتـنــتــظــر من يـســتــثــمـر ا
طــاقـاتـهـا) مــضـيـفـا أنه ســيـعـلن عن
مـــجـــلس اخلـــدمـــة الـــذي (ســـيــنـــظم
الـتعيـينات في مؤسـسات الدولة وفق

خــطط مــرســومــة ويــحــقق الــعــدالـة
لــلـــمــتــقـــدمــ ويــغــلـق الــبــاب أمــام
لف) مؤكدا مـحاوالت استغالل هذا ا
أن (احلــــكــــومــــة تــــواجـه حتــــديـــات
وضـغـوطـات وهي تـعمل حـالـيـا على
تــخـلــيـد تـضــحـيــات شـهــداء تـشـرين
وتــثـبــيت حـقــوقـهم). وشــمـلت زيـارة
الـكاظمي حقل احللفـاية النفطي حيث
اطـــلع عــلى عــمــلـه.  في غــضــون ذلك
تواصل قيادة شرطة النجف التحقيق
بــحـادث حـرق ثـالث خـيم مـخــصـصـة
لـلتظاهرات في ساحة الصدرين وسط
احملـافـظـة. وكـان قائـد شـرطـة الـنجف
الـلـواء فـائق فـلـيح الـفتـالوي قد وجّه
بـــاإلســراع في إجـــراءات الــتــحـــقــيق
بـــاحلــادث. وقــالت مـــديــريــة شــرطــة
احملـافـظـة في بـيـان تـلـقـته ( الـزمان )
امـس أن الـفــتـالوي (وجّه شــخــصــيـاً
ـكـون مـن الـضـباط فـريق الـتـحـقـيق ا
ومـن جميع االخـتصاصـات في الدفاع
ـدني واألدلة اجلنـائية بـالكشف عن ا
مـالبسـات حـادث حـرق ثالث من خـيم
ـتـظاهـرين)  مشـيراً الى إنه (سـيتم ا
تـطبيق اإلجراءات القانونية الصارمة
حـال إجنـاز الـتحـقـيق) . واكد الـبـيان
أن (شــرطـة احملـافــظـة حـريــصـة عـلى
االهــتــمـام بــأمن احملـافــظــة وحـمــايـة
ــواطـــنــ وحــمــايــة ســاحــة أرواح ا

الــتـظـاهــرات) مـضـيــفـا ان (األجـهـزة
األمـنـية لن تـسـمح باالعـتـداء على أي
مـــــواطن  وقـــــد وضــــعـت إجــــراءات
مـشــددة حلـمـايـة سـاحـة الـتـظـاهـرات
ـدينـة). وقام مجـهولـون مساء وسط ا
ـعتـصمـ قبل االثـنـ بحـرق خيـام ا
ان يـــلـــوذوا بــالـــفـــرار . ولم يـــســـفــر
احلـادث عن أي خـسـائر بـشـرية فـيـما
دني اخماد نيران تـولت فرق الدفاع ا
ـــشــتــعــلــة في وقت تــوعــد اخلــيــام ا
ــعـتـصــمـون بــأخـذ الـثــأر من خـيـام ا

اجلناة .
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اســـتــــمع الـــقـــاضـي اخملـــتص امس
األربـــعــاء الى اقــوال رئـــيس هــيــئــة
الــتـقــاعـد الـوطــنـيــة الـســابق أحـمـد
الــســاعـدي الــذي اعــتـقــلــته قـوة من
جـــهــاز مـــكــافـــحــة اإلرهـــاب مــســاء

الثالثاء في بغداد . 
وقــاد الـفــريق أحــمـد طه أبــو رغـيف
ـكــافـحـة الــفـسـاد بــنـفـسه ــكـلف  ا
عــمــلــيــة االعـتــقــال الــتي اعــتــمـدت
ـبـاغتـة في سـاحـة الـوثـبة اسـلـوب ا
الـقريـبة من جـسر األحـرار من جانب
الــرصــافــة. وجــرى نــقـل الــســاعـدي
مــــبـــاشــــرة الى داخـل مـــقــــر قـــوات
(ســـوات) تــمـــهــيـــدا لــعـــرضه عــلى
الـــقـــاضي اخملـــتص. وكـــان  رئــيس
الـوزراء مـصطـفى الـكاظـمي قـد كلف
أبـو رغـيف بـرئـاسـة الـلـجـنـة الـعـلـيا
لـــفــتح مـــلــفــات الـــفــســاد الـــكــبــرى
واجلــرائم االسـتــثـنــائـيــة كـمــا كـلف
جــهـاز مــكــافـحــة اإلرهـاب بــتــنـفــيـذ
تـابـعة واالعـتقـال. وتأتي عـمـليـات ا
عــمــلــيــة االعــتــقــال بــعـد اشــهــر من
مـباشرة الـقضاء الـتحقـيق في التهم
ـوجهة الـيه بشأن ابـرام عقد حتوم ا

حــوله الـشـبـهـات مع جــهـة لـبـنـانـيـة
لـلـتـأمـ الـصحـي للـمـتـقـاعـدين كـما
فـتحت هيـئة النـزاهة العـامة بدورها
تحدث لف نفسـه. وقال ا حتـقيقا بـا
بــاسم مـجـلس الـقــضـاء االعـلى عـبـد
اضي ان الستار البيرقدار في آذار ا
(مـحكمـة حتقيق الكـرخ اخملتصة في
قــضــايـا الــنـزاهــة  شــرعت بـاتــخـاذ
االجـراءات الـقـانـونـيـة فـيـمـا يـتـعـلق
ــتـداول عــبــر مـواقع بــالــتـســجــيل ا
الــتــواصل االجــتـمــاعي عــلى لــسـان

الشيخ صباح الكناني) مضيفا انها
مـثل القانوني (قـررت تدوين اقوال ا
لـدائرة التقاعد الـعامة وكذلك تكليف
الــشــاهــد الـكــنــاني بــاحلــضـور الى
مـحكـمة حتـقيق الـكرخ اخملـتصة في
قـضـايـا النـزاهـة وتقـد مـا لديه من
ادلــة). واتـهم  الـكـنـاني الـذي يـرأس
مـؤسسة حتـمل اسم شباب االصالح
والـتغيير في تسجيل متلفز  التقاعد
الـعامة بإبـرام عقد  للـتأم الصحي
مع شـركـة لـبـنانـيـة خـارج الـضوابط
وجتـاهـلهـا شـركـة التـأمـ الوطـنـية
ـتـقـاعديـن على الـعـراقـيـة  واجـبـار ا
التأم الصحي واستقطاع رواتبهم

دون موافقتهم . 
وتــظــهــر الــتــســجــيالت الــصــوتــيـة
ـسـربة اتـصـاال من شخص لـبـناني ا
ـلمة يـدعو الـكنـاني الى التـفاوض و
ــوضــوع فـيــمـا يــرد عــلـيه االخــيـر ا
بـتسجيل آخر بأنه ال يريد التفاوض
وال يـخـشى احـدا وانه سيـقـدم االدلة
واالثـباتات لـلقضـاء العراقي. واكدت
مـصـادر عـلـيمـة ان (الـكـاظـمي اصدر
امـــرا بــاعـــتــقــال ســـتــة مـــســؤولــ
مـشـتـبـهـ بـالـفـسـاد وان الـسـاعدي

واحد منهم).
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ســجـلت وزارة الــصـحــة والـبــيـئـة
 4357 اصــابـة جـديــدة بـكـورونـا
ـوقف الـوبـائي فـيــمـا اعـلـنت في ا
الـيـومي امس عن تـسـجيل 3895
حـالـة شـفـاء و 82 وفـاة فـي عـموم
احملـــــافــــظـــــات ومــــازالـت حــــاالت
االصـابـة تتـقدم عـلى الـشفـاء برغم
جــمـيع االجـراءات الـوقــائـيـة الـتي
ـؤسسـات الـصحـية تـسـتخـدمـها ا
وســريــان بـعض قــرارات الــلـجــنـة
الـعلـيا لـلسالمـة ومن بـينـها فرض
احلـــــظــــــر اجلـــــزئي فـي بـــــغـــــداد

واحملــافـــظــات بــدءا من الــســاعــة
الـعاشرة مساء ولغاية  5 صباحا.
وعــلـقت عـضـو جلــنـة الـصـحـة في
ــان صــفــاء الــبــنــدر  عــلى الــبـــر
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام الـــلـــقــاح
الــــبـــريــــطــــاني او الــــروسي ضـــد
فـــايـــروس كـــورونـــا وحتـــدثت عن
ـــــيـــــة كـــــشــــروط مـــــحـــــددات عــــا
لـالسـتــخـدام. وقــالت في تــصـريح
امـس إن (اإلصــابـــات في الـــعــراق
التـــزال مــرتــفــعـــة ونــحن االن في
الــذروة كـمـا يـبــدو والـبالد حتـتل
مــرتــبــة عــالــيــة جــدا في مــعــدالت
االصــابـة الـيــومـيـة عـلـى مـسـتـوى

الـعالم وهذه حقيقة يجب االنتباه
لـهـا). واضافت ان (اعـتمـاد اللـقاح
الــــبــــريـــطــــاني او الــــصـــيــــني او
ــــــكـن اال مـن خالل الـــــــروسـي ال 
ضـــوء اخــطـــر من قـــبل مـــنــظـــمــة
ي يـة واالحتاد الـعا الـصحـة العـا
لــلــقــاحــات اضــافــة الى الــلــجــنـة
االســـتــشــاريــة الـــعــلــيــا في وزارة
الــــصـــحــــة والـــتي شــــكـــلـت لـــهـــا
الـــغــــرض) الفـــتـــة الى ان (دائـــرة
الـصـحـة العـامـة في الـوزارة جادة
فـي ادخـــــال اي لــــقـــــاح يـــــحـــــظى
ــكن االعــتـــمــاد في اســرع وقت 
لـكن االمر يحتاج بعض الوقت الن

ـرحـلـة اغــلب الـلـقـاحـات االن في ا
الـثــالـثـة لـلـتـجـارب). وأشـارت إلى
ــبــكـــر احلــديث عــلى ان أنـه (من ا
كـــورونـــا قـــد تـــؤثـــر عـــلـى اجــراء
االنـتـخـابـات الن مـوعـد انـطالقـهـا
سـيتم بعـد اشهر من االن والوضع
الـوبـائي في الـعراق والـعـالم ليس
مـستقرا خاصة مع تـقارير منظمة
الـصحـة العامـة والتي تـتحدث عن
شـهرين قادم سيكونان حاسم

لف الوبائي).  حيال ا
 وســجـلت مـحــافـظـة ذي قـار امس
عـدد مـن الـوفـيـات اجلـديـدة وأكـثر
من  240 إصابة بفايروس كورونا

ـاضــيــة. وقـال خالل  24 ســاعــة ا
مـصدر إن (الـفحوصـات اخملتـبرية
أثـــبـــتت إصـــابــة  248 شـــخـــصــاً
بفايروس كورونا خالل  24 ساعة

اضية).  ا
وأضـــاف أن (مــحـــافــظـــة ذي قــار
سـجـلت أيـضـاً خـمس حـاالت وفاة
جــــديـــدة نـــاجــــمـــة عـن اإلصـــابـــة
بــالــفــايــروس الــتـاجـي). وأعـلــنت
دائـــرة الــتــحـــقــيـــقــات في هـــيــئــة
الــنـزاهــة الـعــامـة عن ضــبط مـواد
تُـــســتــخــدَمُ  لـــلــفــحـص الــســريع;
لـلـكـشف عـن وبـاء كـورونـا بـحوزة
مـسـؤولة مـختـبـر أهلي مُـبيـنةً أن

ة ــواد تــعــود لــدائــرة صــحـَّ تــلـك ا
البصرة. 

واشــــارت الـــدائـــرة فـي مـــعـــرض
حـديثها عن عمليَّة الضبط إلى ان
(فــريق عــملٍ من مــديــريــة حتــقـيق
الـــبـــصــرة  انـــتــقـل إلى مـــنــطـــقــة
الــعـشــار وقــام بـضــبط مـســؤولـة
اخملـتـبـر األهـلي وبـحـوزتـهـا مـواد
وهـي عبارة عـن أنبـوالت تُسـتخدَمُ
لـــلــفــحص الـــســريع لــتـــشــخــيص
حــاالت اإلصـابــة بـوبــاء كـورونـا)
الفتة في بيان تلقته (الزمان) امس
واد تعود إلى دائرة إلـى أن (تلك ا
َّ مــــنع ـــة احملــــافـــظــــة إذ  صــــحـَّ

اســـتـــخـــدامـــهـــا فـي اخملـــتـــبــرات
األهــلـيـة وعـلى الـرغم من ذلك قـام
اخملـتـبـر األهـلي باسـتـخـدامـها في

الفحص). 
وأضــافت إنه  تــنـظــيم مـحــضـر
ــضـبـوطـات في ضــبطٍ أصـوليٍّ بـا
الــعــمــلــيــة الــتي تــمَّت بــنــاءً عــلى
مــذكـرة ضــبطٍ قـضــائـيــةٍ وعـرضه
ـتـهـمـة عـلى الـسـيـد قاضي رفـقـة ا
ـة مــحـــكــمــة الــتــحـــقــيق اخملــتــصـَّ
بــقــضـايــا الـنــزاهــة في مــحـافــظـة
الـبـصـرة; الذي قـرَّر تـوقيـفـها وفق
ـــادة  315 مـن قـــانـــون أحــــكـــام ا

العقوبات).

ونــفــذت فـرق الــرقــابــة الـصــحــيـة
الـتـابـعـة لقـطـاع الـنـجف اجلـنوبي
حـملة صـحية منـفردة على محالت
ـواد الـغـذائـيـة  في مـنـطـقة بـيع ا
حـي القدس التجاري  وذلك ضمن
تابعة ستمرة  اجلـهود الصحية ا
طروحة واد الغـذائية ا ومـراقبة ا

في األسواق احمللية . 
وقــال مــديـر أعـالم الـصــحــة سـالم
نـعـمة احلـمـيداوي في بـيـان تلـقته
(الـــــــــزمـــــــــان) امـس انـه ( خالل
الـزيارة لـلفرق الـصحـية متـابعة و
تـوجـيه أصحـاب احملـال التـجـارية
ــواد الـــغـــذائـــيــة بـــعـــدم عـــرض ا

ـــــشــــروبــــات خــــارج احملالت  وا
لـضمـان سالمتـها من الـتلـف  كما
 الـتـأكـيـد عـلى جـمـيـع الـعـامـل
نع اإللـتزام بـاإلجراءات الـصحـية 
إنـتـقـال فـايروس كـورونـا  بـإرتداء
الـكفـوف والكمـامات أثنـاء العمل 
لــضــمــان سالمــتــهم مـن األمـراض

األنتقالية).
 وأكــد احلـــمــيــداوي ان (احلــمــلــة
اســفـرت عن غـلق عـدد من احملالت
اخملــالــفــة لــلــشــروط الــصــحــيــة 
وفـرض غرامات مالية على محالت
أخـرى لعدم حصولها على األجازة

الصحية).

U³ ∫ شهدت بـغداد امس تواصل تظاهرات احتجاجية قام بها خريجو كـليات االعالم واحلقوق واصحاب العقود في مفوضية االنتخابات UD
يـة بالعالوي تأخـرة. وجتمع احملـتجون امـام مبـنى مجلس الـوزراء قرب احملـطة العـا ستـحقـات ا لـلمـطالبـة بالـتعيـ وتوفـير فرص الـعمل وصـرف ا

ووزارتي الثقافة والعدل. وقال متظاهرون انهم سيواصلون االعتصام حل تنفيذ مطالبهم.
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ضـربت عـاصـفـة تـرابيـة مـحـافـظتي
الـبــصـرة ومـيـسـان امس وتـسـبـبت
بـــــانـــــعـــــدام الـــــرؤيـــــة فـي بـــــعض
مــنـــاطــقــهــمــا. وغـــطت الــعــاصــفــة
الـتــرابـيـة سـمـاء الـبـصـرة ووصـلت
ذروتـهـا عصـرا متـجـهة نـحو شـمال
احملــافـظـة في طــريـقـهــا لـتـصل الى
مــحـــافــظــات اخــرى . كــمــا ضــربت
الـعـاصـفـة الـتـرابـيـة مـيـسـان ظـهـر
امـس وتسـبـبت بـانعـدام الـرؤية في
بـعض مناطق احملافظة. وفي الشأن
نـفسه تـوقعت هـيئة األنـواء اجلوية
انــخـفـاض درجــات احلـرارة ابـتـداءً

احمد الساعدي
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بــاألعــمــال االذربــيــجـانـي في بــغـداد
ــدوف بــحــضـور الــســيــد نــصــيــر 
الوكـيل اإلداري لـلوزارة مـهدي سـهر
اجلبـوري وقال بـيان تـلقـته (الزمان)
امس انه  خـالل االجــتــمـــاع بــحث
ـشترك في اجملال الزراعي التعاون ا
وتفعيل التبادل السلعي ب البلدين

الـصـديـقــ بـعـد عـرض مـوجـز قـدمه
الــســـفــيــر االذربــيــجــاني لــلــعالقــات
ـشترك التـاريخيـة والعـمل الزراعي ا
والرغبة في تـوقيع وتفعـيل اتفاقيات
ومذكـرات تفـاهم تخـتص باالسـتيراد
والتـصديـر وخـدمة االقـتصـاد)  واكد
اخلـفـاجي (عـمق الـعالقـات الـزراعـية

الــزراعــيــة تــتــسم بـــتــقــلــيل اجلــهــد
والــتـــكــالــيف من خـالل الــعــمل عــلى
سـيرة.وكشفت أستخدام الـطائرات ا
الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس
عن (اقـامـة مـحـاضـرات عـلـمـيـة حـول
اســــتــــخـــدام هــــذه الــــطــــائــــرات في
احلمالت الوقـائية وعـمليـات الزراعة
احلديـثة بـالـتعـاون مع دائرة الـبحث
و الـــتـــطــويـــر الـــصــنـــاعي في وزارة
الـعــلـوم والـتـكـنـولــوجـيـا وبـحـضـور
مديـر عام الـدائرة ومعـاونه وعدد من
رؤســـــاء االقــــســـــام والـــــبــــاحـــــثــــ
). واوضــحت أنه (جـرى واخملـتــصـ
خالل احملـاضرة تـقـد شـرح مـفصل
ــســيـرة عن اســتــخــدام الــطــائــرات ا
درون فـي مــجـــال مـــكـــافـــحـــة االفــات
ــيـــزاتــهـــا وكـــيــفـــيــة الــزراعـــيـــة و
اســـتـــخــدامـــهــا الفـــتـــة إلى أن هــذه
الــطــائــرات مــزودة بــحــســاســات من
ـشـاكل الـتي خاللـهـا يـتـم اكـتـشـاف ا
ـزروعة سواء تتعـرض لهـا احلقول ا
فـي الــنـــمــو وكـــثـــافــة احملـــصــول او

االمراض التي يتعرض لها). 
كـمـا أشـارت إلى ان (هـذه  الـطـائرات
سيـرة تعد تـقنيـة حديثـة في مجال ا
ا توفره من مكافحة االفات الزراعية 
جهد ووقت وتكلـفة قياسا بـالتقنيات
ـــســـتـــخــدمـــة االخـــرى حــيـث يــتم ا
استخدام هذه التـقنية في العديد من
ـــتــقـــدمـــة زراعــيـــا وتــتم الــبـــلــدان ا
ـســاحـات ــكــافـحــة من خاللــهــا و ا
ـزروعـة باحملـاصيل شاسـعـة سيـما ا
االســــتـــراتــــيــــجـــيــــة وغــــيـــرهــــا من
احملاصـيل). واسـتـقبل وزيـر الـزراعة
مـــحـــمـــد كــــر اخلـــفـــاجـي الـــقـــائم
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بـ الــبـلــدين والـتـطــور الـزراعي في
ـكـنـنـة أذربـيـجـان سـيـمـا في مـجـال ا
ـسـتـلزمـات الـزراعـيـة مـبـديـا عدم وا
ـــمــانــعــة عــلى تـــطــويــر الــعالقــات ا
الثنـائية الـتي تخدم الـقطاع الزراعي
ــا يــحـقق الــفــائـدة بــ الــبـلــدين و
. مــبــيــنـا أن لـلــشــعــبـ الــصــديــقـ
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أكــــدت وزارة الــــزراعـــة ان مــــعـــدالت
ــائــدة في مــحــافــظـة انــتــاج بــيض ا
الـديـوانـيـة ارتـفـعت بـشكـل الفت بـعد
ــائـدة في تــسـويق مــشـاريـع بـيض ا
احملافظة الكثر من  126مليون بيضة
مـــنــذ مــطــلـع الــعــام اجلــاري والــذي
سـاهم بـشـكل مـبـاشـر في سـد حـاجـة
األسواق احملليـة بعدما كـان االعتماد
ـسـتورد بـشـكل كـبـيـر عـلى الـبـيض ا
مـن خـــارج الــبـالد . أكـــدت مـــديـــريــة
زراعــة الــديــوانــيــة في بــيــان تــلـقــته
(الـــزمــــان) امس ان (احملـــافـــظـــة قـــد
حـــقـــقت االكـــتــفـــاء الـــذاتي من خالل
ـوجود في احملافـظة بدعم شاريع ا ا
من وزارة الزراعة العراقية بتوفيرها
مـــســتــلـــزمــات االعالف والـــعالجــات
البـيـطريـة وغـيرهـا بأسـعـار مدعـومة
والـــذي ســـاعـــد في تـــزايــد كـــمـــيــات

شاريع) . االنتاج في هذه ا
ـديــريـة ان (هــذه مـشـاريع و بـيــنت ا
انتجت  2723740من بيض التـفقيس
واكثر من   868560دجاجـة من فروج
الـلحم .حـيث ان مـحافـظـة الديـوانـية
ائدة أقامت عدد من مـشاريع بـيض ا
وفــروج الــلــحم عن طــريـق الــتــربــيـة
بـنـظـام األقـفـاص والـتـربـيـة االرضـية
وبـذلك حــقـقت جنـاحـا كــبـيـرا سـاهم
بسد حاجة الـسوق احمللية من بيض
ــائـــدة وحلــوم الــدواجـن وحتــقــيق ا
االكــتـــفــاء الــذاتـي) . وكــشــفت وزارة
الــــزراعـــة ومـن خالل دائـــرة وقــــايـــة
كن زروعـات عن أسـاليب جـديـدة  ا
اســتــخــدامــهــا في مــكــافــحــة االفـات
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تقرر في اقليم كـردستان  اعادة اعمار الـفندق احلجري الـسياحي في ناحية
سرسنـك بقضـاء العـماديـة في محـافظة دهـوك الذي احـتضن مـلوك ورؤساء
اضي إذ كان ومشاهير البالد والعالم الـعربي منذ بداية خمـسينات القرن ا

وقع. وجهة سياحية مرموقة من حيث ا
وظـلت مالمح هــذا الـفـنـدق شـامـخـة
ـطل عـلى مـصيف في سـفح اجلـبل ا
سـرســنك حــتى عـام  1991لـيــتـوقف
لـفوف على جـدرانها بريق احلجـر ا
الى يـــومــنــا هـــذا; إذ جــاءت حلــظــة
االعالن عـن قــرار بــتــرمـــيم الــفــنــدق
احلجري وفق شـروط احملافـظة على
ـة. وقال محمد نظيف ها القد معا
مـديـر سـيـاحـة قـضـاء الـعـماديـة في
تـــصــــريح  امس (بـــأمــــر من رئـــيس
حــكــومـة اقــلــيم كــردسـتــان مــسـرور
بارزاني سـيـتم اعادة تـرمـيم الفـندق
احلــجــري قــريــبــاً) مــشــيــراً إلى أن
اعمـال الـصيـانـة والتـرمـيم ستـجري
وفق تــصـمــيم الـفــنـدق دون تــغـيــيـر
ه . وأوضح نـظيـف أن (الفـندق معـا
يــــتـــــألف من  72غــــرفــــة فـــــضالً عن
ـــــســــابح مــــلـــــحــــقـــــات أخــــرى كــــا
واحلـدائق) مــشـيـراً إلى أن (تــكـلـفـة
الكشف السابق لـلترميم وصلت إلى
 5مليارات دينـار أما الكشف االخير
فهـو اوسع واشمل).  وشـهد الـفندق
احلجـري في سـرسنـك عمـليـة تـرميم
واحــدة عـام  1970 لــتــكـون عــمــلــيـة
الـتــرمـيم احلـالــيـة  هي الـثــانـيـة من
نــوعـهــا مـنـذ  افــتـتــاح الـفــنـدق عـام
 1951الــذي كــان مــوقــعــاً ســيــاحــيـاً
ــــلـــكي مـــعــــروفــــاً في الـــعــــهــــدين ا
واجلـمـهـوري في الـعـراق  حتـى عام
  1991حـيث شـهـدت مـنـاطق االقـلـيم
انــتــفـاضــة جـمــاهــيـريــة ضـد نــظـام

ـــســــتـــفـــيـــدة من هـــذا احلـــزبـــيـــة ا
ـشـروع بـدأ ـشــروع) مـبـيـنــا ان (ا ا
العـمل به سـابـقا من خالل مـوافـقات
غـيـر اصولـيـة او قـانـونـية مـنـحـتـها
وزارة الـــتــعــلـــيم الــعــالـي والــبــحث
العلمي بـاحلكومات السـابقة إلنشاء
جــامـــعــة امــريـــكــيـــة في مـــقــر أحــد
الـقصـور الـرئاسـيـة العـائـدة للـنـظام

لف البائد). وأضـاف البديري أن (ا
خــطــيــر جــدا ويــتــضــمن عــدة امـور
اولها من اجلانب األمني كونه قريب
من مـطـار بــغـداد الـدولي وايـضـا ان
ثل حقـبة مظلمة من تاريخ القصر 
الــعــراق وال يــجب طــمس هــويــتــهـا
وحتــويــلــهــا الى جـامــعــة قــد تــؤثـر
ــوقع بــشــكـل او بــاخــر عــلى هــذا ا

ـلف بـرمـته جـاء ضمن وايـضا فـان ا
ســيــاقــات غــيـر قــانــونــيــة وحتــيـطه
الـعديـد من شـبـهات الـفـسـاد). وتابع
ـشـروع كان مـوجـوداً لدى أن (ملف ا
جلنة الـنزاهـة النيـابية مـنذ الدورات
اذا انية الـسابقة لكن ال ندري  البر
ـتـابــعـة له ولم يــتم ايـقـاف انـتــهت ا
ـتـورط في ـشروع او مـحـاسبـة ا ا

صدام حـسـ  ليـبقى الـفـندق مـهمالً
من دون أن يستقـبل السياح والزوار
نطقة حيث اصبح معـلماً اثريـاً في ا
ـة.ويعيد قرار ه القد لعراقته ومـعا
إعــادة تـرمــيم الـفــنـدق احلــجـري في
ســــرســـنك جــــزءاً هـــامـــاً مـن تـــاريخ
العـراق الى الـواجهـة فـهو يـطل على
ـــلك فــــيـــصـل الـــثــــاني في قـــصــــر ا
سـرسـنـك; الـذي يـحـمل بــ جـنـبـاته
رحـلـة فاصـلة أيضـاً تـاريخـاً عـريقـاً 
من احلياة الـسياسـية للـعراق حيث
يــــقـع في اجـــــمل مـــــوقـع ســــيـــــاحي

حافظة دهوك.
ــــؤرخـــــون إلى أن مــــلك ويـــــلــــفت ا
الــــعــــراق في ذلـك الــــوقت  اخــــتـــار
ســــــرســــــنـك الــــــتي هـي مـن أجــــــمل
ــصـــائف في كــردســـتــان والــعــراق ا
ـلـكي. وجـدد الـنائب لـبـناء الـقـصـر ا
عن حتـالف عـراقيـون عـلي الـبـديري
دعـوته إلى فــتح مـلف حتــويل قـصـر
رئــاسي عــائـد لــلــنـظــام الــسـابق في
بـغــداد إلى جـامـعــة عـازيـاً ذلك إلى
تـصديـة للـمشروع إصرار اجلـهات ا
على عدم اتباع السيـاقات القانونية.
وقـال الـبـديـري في تـصـريح امس إن
ـلمـة ملف (هنـاك جهـات عمـلت على 
اجلــامــعــة األمــريــكــيـة وابــعــدته عن
االعالم طيلة الـفترة السابـقة لضمان
استـمرارهـا بالـعمل دون اي ضـغوط
في طــــريق حتــــقـــيـق مـــصــــاحلــــهـــا
بـتـنـسـيـق ودعم سـيـاسي من جـهـات

شبهـات الفسـاد فيه). ودعا الـبديري
الــلـجــنــة احلـكــومـيــة الـتي شــكـلــهـا
ــتـابـعــة مـلـفــات الـفـسـاد الــكـاظـمي 
لف ضمن الكبرى الـى (وضع هذا ا
اولى اولــويـاتــهــا عـلى اعــتــبـار انه
ــثل مــحــاولــة من جــهــات تــســعى
إلخفـاء وطـمس معـالم حـقبـة سوداء

من تأريخ العراق).

الوزارة بحـثيـة إرشادية وتـعمل على
تـطورة إلى نقل الـطرائق الـزراعيـة ا
ــيــدانـي لـتــعــمــيم الــواقع الــزراعي ا
الــزراعــة احلـديــثــة كـمــا تــعـمـل عـلى
ــصــدرين ــســتــوردين وا تــشــجــيع ا
وحـــــسب وفـــــرة اإلنـــــتـــــاج احملـــــلي
والــروزنــامــة الــزراعــيــة لــتــعــضــيــد
االقــتـصــاد وخـلـق مـصــادر إضـافــيـة
ـدوف الــدعـوة لــلـدخل).  كــمـا قــدم 
لـــلــوزيــر لــزيــارة أذربــيــجــان ولــقــاء
اخملــتـصــ بــالـشــأن الــزراعي حـيث
وعــد اخلــفـــاجي بــتـــلــبــيـــة الــدعــوة

مستقبال. 
ـــزروعــات في وأعـــلن قــسـم وقــايــة ا
مــــديـــريـــة زراعـــة الـــنـــجف عن  بـــدء
ــيــدانـي حلــشـرة ــسح ا عــمــلــيــات ا
الـــدوبــــاس عـــلى الـــنـــخـــيل (اجلـــيل
ـناطق الزراعية. اخلريفي) في كافة ا
وقــال رئــيس الــقــسم امــيـر  صــاحب
عـبـد علي فـي بيـان تـلـقـته ( الـزمان )
أمـس فــريق مـن قــسـم الــوقـــايـــة قــام
ـــسح فـي بـــســـاتـــ بـــعـــمـــلــــيـــات ا
احملافظة وسجيل  القراءات لتحديد
شــدة األصـابـات تــمـهـيــداً لـعـمــلـيـات

كافحة) .  ا
وبـ عــبـد عــلي  أن (احلــمالت الـتي
نــقـوم بــهـاً مــجـانــآ ودعـمــاً لـلــحـركـة
ــــكن ألي مـــزارع أو الــــزراعـــيـــة  و
صاحب بستان أذا كانت لديه إصابة
فـي مـــزروعــــاتـــة  ملء األســــتـــمـــارة
األلـــكــتــرونــيــة اخلـــاصــة بــالــقــسم .
مضيفـاً : واألستمارة  نـشرها على
ــديــريـة وســتــقـوم فــرقــنـا صــفــحـة ا
ــيـداني لــتـلك الـبــسـاتـ بــالـكـشف ا
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خـتلف اإلخـتـصاصـات  كالـتداخل
الــقـــســطــاري وكـــهــربـــائــيــة الـــقــلب
والـــتــــشـــوهــــات الـــوالديــــة وضـــغط
الـــشــريــان الــرئـــوي  وهــذا الــفــريق
ـسـتـهـدف يـتـعـاون لإلشـراف عـلى ا
بـــاإلســـتـــشـــاريـــة الـــتي تـــســـتـــقـــبل
ـــريــضــات من جــمـــيع الــقــطــاعــات ا
ستـشفيـات ومن اطباء وطـبيبات وا
الـبـاطـنيـة والـنـسـائـيـة  ويـتم إجراء
الالزم فـي اإلســتــشــاريـــة  كــمــا يــتم
تــنـظـيم مــلـفـات الــكـتـرونــيـة واخـرى
ــــريـــضـــات  مع ورقـــيـــة جلــــمـــيع ا
تزويـدهن برقم خط سـاخن للـتواصل
من قبل الطبـيب اخملتص عند حدوث
أي تـــطــورات صــحـــيــة) . مــؤكــداً أن
(اإلسـتشـاريـة تـضم أجهـزة ال تـتـوفر
في  أمـاكن أخـرى في الـعـراق  مـنـها
ـريء وايـكـو ربـاعي األبـعاد نـاظـور ا
وهـولــتـر مـتـخـصـص وهـنـاك أيـضـاً
الـــقـــســطـــرة اخلــاصـــة بـــاحلــوامل 
ـدة يـوم واحد واإلسـتـشـاريـة تـعـمل 
ـــكن فـي األســـبــــوع (اخلـــمـــيـس) و
زيــادتــهــا ألكــثــر من يــوم مــســتـقــبالً

حسب احلاجة).

إضافة مـتميـزة للخـدمات الطـبية في
مـحـافـظــتـنـا  ونـحن بـأمس احلـاجـة
الــيــهــا لــتــقـد اخلــدمــات لــلــنــسـاء
اللـواتي يعـان من امـراض قلـبية) .
من جــــــانـــــبه ســــــلـــــطـــــان أن (هـــــذه
األســـــتـــــشـــــاريـــــة واحـــــدة من ثالث
إســتــشـاريــات أفــتـتــحت حــديــثـاً في
الــعـراق  ضــمن الـبــرنـامج الــوطـني
ألمــــراض الـــــقـــــلب لـــــدى احلـــــوامل
عـرضات لـلخـطورة بـسبب أمراض ا
الــــقــــلب) . وبــــ انه ( إفــــتــــتــــاح
اإلستشاريات األولى في مدينة الطب
والثانية في مركز الناصرية ألمراض
الـقـلب) . مــوضـحـاً أن (اإلسـتـشـاريـة
تـشتـرك ضـمن هذا الـبـرنـامج وضمن
ـي  يــــخص وفــــيـــات بـــرنــــامـج عـــا
األمهات بسبب أمراض القلب  وذلك
ألن  الكثـير من الوفـيات حتدث خالل
الوالدة  ومـا بـعـدها بـسـبب امراض
القـلب وهذه اإلسـتـشاريـة تضع كـافة
إمكانياتها التخصصية لتقليل نسبة
ـشـاكل عـند هـذه الـفـئة الـوفيـات  وا
ـــريـــضـــات) . مــــشـــيـــراً الى أن مـن ا
(اإلســتـشـاريــة تـضـم كـادراً مـتــكـامالً

رضــــوان الــــكــــنــــدي إســــتــــشــــاريـــة
تخصصـية في مركز الـنجف جلراحة
الـقلب والـتـداخل الـقسـطـاري خـاصة
للـحوامل . وقـال الكـندي في تـصريح
امـس انه ( أفــتـــتــاح إســـتــشـــاريــة
تخصصـية في مركز الـنجف جلراحة
الـــقــــلب والــــتــــداخل الــــقـــســــطـــاري
مــتــخــصـــصــة لــلــنـــســاء احلــوامل 
ورافقني مـدير مـركز النـجف جلراحة
ـشرف على عمل القلب خالـد عنبر وا
اإلستـشـارية ظـافـر سلـطـان   بجـولة
في اإلستـشاريـة اجلديـدة إطلـعنا من
خاللـــــهـــــا عـــــلى أهـم اقــــســـــامـــــهــــا

واجهزتها). 
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واوضح الـــكــنــدي أن (إفــتــتــاح هــذه
اإلستشـارية يعتـبر أحد ثـمار الفريق
ـثـابر الـذي يقـوده الدكـتور الرائع وا
البروڤيسور خالد عنبر  وان إفتتاح
هــذه اإلسـتــشـاريــة اجملـهــزة بـأحـدث
األجـــهــــزة الـــطـــبــــيـــة الـــرصــــيـــنـــة
ـــتــخــصــصــة بــتــقــد اخلــدمــات وا
لـــلــنــســـاء احلــوامل) . الفـــتــاً الى أن
ــثل (أفـــتــتــاح هــذه اإلســتـــشــاريــة 

ـستـمرة الكـنـدي وضمـن الزيـارات ا
إلى مـراكز الـعـزل في احملـافظـة فـقد
قـمــنـا بـزيــارة إلى مـركـز الــكـوثـر في
نـاحــيـة احلــيـدريــة  الـذي يـضم  50
ــتـــابــعــة اإلجــراءات ســـريــراً  وذلك 
ـنتسب ـتخذة من قبل ا الوقائية ا

ـنـع الـعـدوى بــيـنـهم بــاإلضـافـة إلى
ركز). قـدمة في ا متابعـة اخلدمات ا
وب أنه (الـتقى بـالعـاملـ واستمع
إلــيـــهم وأطـــلع عـــلى ســـيـــر الــعـــمل
وامــاكن الــعــزل الــصــحـي وبــوابـات
الــدخــول واخلــروج  كــمــا  تــفــقـد
ـرضى ومتـابـعـة حـالـتهم و أحـوال ا
إحـتـيـاجـاتـهم وحـثـهم عـلى الـتـحـلي
ـعــنـويـة الـعـالـيـة  كـونـهـا بـالـروح ا
عــامال مــهـمــا في مــواجـهــة جـائــحـة
كـورونـا وجـمـيع األمـراض األخـرى).
مؤكداً (اإللتـزام بالتـعليمـات الصحة
الــعـــامــة ولـــبس مـــعـــدات الــوقـــايــة
الصـحـية  ppeبالـنـسبـة لـلمـنـتسـب
لضـمـان سالمـتهم وأن هـذه الـزيارة
كــانت مــفــيــدة جــداً وكــان لـهــا وقع
طـيب في نــفـوس اجلـمــيع). وإفـتـتح
مـــديـــر عـــام دائــرة صـــحـــة الـــنــجف

الراقـدين في مـركـز الكـوثـر لألمراض
اإلنتقالـية في ناحيـة احليدرية .وقال
رئـيس الـفـريق الـزائـر مـديـر الـوحـدة
ـوسوي في تـصريح امس (أنه ليث ا
بــنـاء عــلى تــوجـيه مــديـر عــام دائـرة
صــحـة احملــافــظـة الــدكـتــور رضـوان
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أطـــــلع فـــــريق مـن وحــــدة األمــــراض
الـتـنفـسـيـة احلـادة في قـسم الـصـحة
العامـة في دائرة صحـة النجف على
ـتخـذة من قبل اإلجراءات الـوقائـية ا
قدمة للمرضى العامل واخلدمـات ا
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الوطن .. مثل رحم األم  ال يسـتطيع الـوليد مغـادرته .. غذاء ودم يجري

كن فراقهما ? في العروق  وروح وحياة .. كيف 
 } } }

نـحوها أجمل األماكـن في العالم ال قـيمة لـها بـدون وجود البـشر ..هم 
احلياة

 فلماذا ال نوفر لألنسان اماكن تمنحه احلياة وحتقق رفاهيته
 } } }

الدولة الواعية .. ترعى علماءها وبجهدهم تبني الصحيح وترتقي  بينما
تكون الدول الضعيفة جاذبة للجهل والفساد .. طاردة للكفاءات .

 } } }
تـوقع مـن اجلـاهل اجلـائع الــذي تـأتـيه الــفـرصـة .. ان يـبــدأ بـابـتالع كل

ماهو قريب منه  لكي يضمن أن اليجوع مرة أخرى ..
 } } }

 يقولون وايدهم الرئيس ترامب
هارات .. أساس للتوظيف" " ا

وللتأريخ  أقول : 
هارات عالية  هو  األساس للتوظيف " قترن  " التعليم ا

 } } }
دينة مهما تفاعلت أضواءا

فإن ظلمـة الليل تـنتشر في كل مـكان .. لكن ضوء شـمعة صغـيرة يبدد 
الظالم ويبعث على األمل 

 } } }
القرارات االستراتيجية  تؤسس لبناء منظومة للمستقبل

الـقـرارات الــطـارئـة  قـصـيـرة الــنـظـر .. حـيـنــمـا تـكـون  فـاقـدة  ألسس
جناحها وتتأثر باألجواء احمليطة .

 } } }
العالم يتطور بالـعلم وتطويع التكنـلوجيا واالستثمـار .. وهناك مجتمعات
ـا موجـود في باطن األرض وتـسـتخـرجه لكي التزال تـرهن مـستـقبـلهـا 

تعيش .
 } } }

 حـ تطـور عـقل األنـسان وبـنى نـاطـحات الـسـحـاب ظن أنه يـرتقي الى
السماء 

كـثرت الـزالزل واألوبـئـة واألعاصـيـر لـتـثبت أن احلـيـاة  مـرهونـة بـالـعدل
نطق واحلكمة  . وا

 } } }
ــوت مــرة واحـدة فـي الـعــمــر   دفــاعـا" عن احلـق والـوطن الــشــجـاع 

والشرف والكرامة.
ـوت فـي الـيـوم أكــثـر من مــرة  لـشــعـوره بــاخلـذالن  والـذل اجلــبـان ..

والهوان  .
 } } }

 احلرية   هي ان تفعل ماتريد بحدود معقولة .. 
وتزدهي آفاقها ..  حيـنما اليجبرك أحـد أن  تفعل ما ال تريد وال ترغب

.
 } } }

إذا لم تــكن قـد ظــلـمت أحــدا"  في حــيـاتك  .. ولم
ـال احلرام .. ولم تتعمد أو تدنس نفسك وأهلك با
تشارك  في إيذاء اآلخـرين  فكن مطـمئنا" .. أنت

ستقيم . على الصراط ا
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ح امر بسيطرة تستخدم الكالب البوليسية للتفتيش اشعر بامان كبير
جدا.اتوقف لتأمل الكلب وهو يقوم بـفحص السيارة.احيانا اخرى أتامله
وهـو يـجلـس في قفـصـة الـكـبـيـر الذي يـوضع قـرب الـسـيـطـرة في اوقات
راحته.انظـر اليه بحـسرة واضحة.وافـكر ما الـذي يقوله الـكلب عني وهو

ينظر باجتاهي.
شــخـصــيـا احــســد هـذه الــفـصــيـلــة من كالب الــتـفــتـيش ألنــهـا ال تــقـبل
الرشوة,وال جتامل احـدا.انهـا هـكذا كالب مـدربة لـها امـكانـيات خـاصة

منوعات او غير ذلك. تفجرات او ا تكتشف ا
اكنة هو:قـانون النية.نية الكلب يخضع الكلب لقانون واحـد يسيره مثل ا
مـنوعـات.ال شيء يوقف حـاسة هـذه الكالب عن التي تـبحث دائـما عـن ا
الــعــمل اال اذا كــانت هــنــاك ارادة انــســانـيــة فــاســدة تــبــعـد الــكــلب عن

. شبوه ا
نـيات كالب الـتفـتيش نـظـيفـة ونقـية جـدا لـذا يكـون عمـلهـا صـورة لنـيتـها
الـرائــعـة.لـدى الـكـلب تــتـطـابق الـنــيـة والـعـمل.كالهــمـا صـورة لالخـر.لـذا
ــاذا?ألنه ال يـضع سـيــحـصل الــكـلب عــلى ارفع اوسـمــة الـوفــاء والـدقـة.

نفعة ب النية والعمل كما يفعل البشر. جدارا من ا
 تـشـبه نـيـات كالب الـتـفـتـيش نـهـرا ازرق يـتـدفق بال تـوقف ويـصـب هذا
تـزج به.وحدة عضـوية فـائقـة اجلمـال تربط ب النهـر في بحـر العمل,و

منوعة. نية الكلب,وعمله في اكتشاف اجملرم وموادهم ا
 راقـبــوا اي كـلب تـفـتــيش وسـتـشـعــرون في الـدقـائق االولـى بـغـيـابه عن
ــشــتـعــلـة بــنـار الــبـحث واالكــتـشــاف.نـيــة تـفــور لـكي الـواقع,وغــريـزته ا
تــتـحـقق.لـكـي تـتـحـول الـى اجنـاز كـبـيــر حـ يـعــثـر الـكـلـب عـلى سـيـارة

نوعات من اي نوع تكون. مفخخة,او شحنة 
ا نـفتقـده اليوم.اعـني أننا اعشق هذه الـكالب كثـيرا ألنهـا صورة اميـنة 

نفتقد نور النية وصدقها,ونظل ننتظر ان تتغير االحوال.
 حـ انـظـر في عــيـني كـلب بـولـيـسي احـس بـهـدوء عـظـيم حلـيـوان كـأنه
تـصــالح مع نـفــسه ألنه لم يـجــامل فـاسـدا.الــكالب تـعـمـل ضـمن افـضل
قوان الكون,تماما كما يعمل البشر.لكن االنسان قادر على تلويث عالم
ؤسف ان الكالب تفـتقر الى هذه القـدرة.انها وفية ا يـشاء.ومن ا النية 

لنياتها النظيفة
 تـذكـرني حـركـات هـذه الـفــصـيـلـة الـرائـعـة بـتـأريخ حـرب الـفـاسـدين مع
.حـرب شعواء جتـعلني ادرك كم سـيكـون النزيه مـكروها كـالثوم النزيـه

في وسط عمله,وامام زمالئه.
نع االخرين  النزيه الـوفي لنـيته لن يكـون سوى شـخص مقرف مـزعج 
من استغالل الـناس.ان هذه حـكاية من نـوع اخر.االنسـان الذي عليه ان
يسـكت,او ان يشـارك االخـرين فـسادهـم كي يكـتـمل الـفريق

الفاسد.
ارس كلب التفتيش وظيفته  بعيدا عن هذه الدائرة 
ليء بصدق ه احملدود جدا ا دون ضغوط.انه في عا

ال تصل اليه حياة االالف في هذا العالم.
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أعـلــنت هــيــئــة الـنــزاهــة الــعــامـة عن
مـبـاشـرة الـقــاضي عالء جـواد حـمـيـد
مـهـمات عـمله رئـيسـاً لـلهـيئـة مشـيرةً
ــتـقـدم الك ا إلى عـقــده اجـتــمـاعــاً بـا
فـــيــهـــا. وأشـــارت في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمــان) امس إلى (مـبــاشـرة حــمـيـد
ـوافق مـهــام عـمــله الــيـوم الــثالثــاء ا
2020/9/15 رئــيــســاً لــلــهــيــئــة بــعـد
صـدور األمـر الـديـواني مـبـيـنـةً عـقده
ناقشة تقدم فيها;  اجتماعاً بالكـادر ا
وضع ورسم خـطة عـمل سريعـة كفـيلة
كافحة الـفساد في مؤسسات الدولة
فـي الـــوضع الـــراهـن.  يـــشـــار إلى أن
قـانـون هــيـئـة الـنـزاهـة والـكـسب غـيـر
عدل شروع رقم  30 لسنة  2011 ا ا
ـادَّة �6مـنه) يــتـولى رئـيس نص في ا
الهيئة  وضع السياسة العامة للهيئة
وإدارتــهـا وضـمــان تـأديـة واجــبـاتـهـا
واحترامـها لـلقـانون وإصـدار الالئحة
ـالـية التـنـظيـمـية لـلـكـشف عن الذ ا
وإصـــدار الئــحـــة الـــســلـــوك وإصــدار
الـنــظـام الـداخــلي بــتـشـكــيالت دوائـر

الهيئة).
Â«bI²Ý« d «

كـشــفت هــيــئــة الـنــزاهــة الــعــامـة عن
صــدور أمـــر اســتـــقـــدامٍ ومــنع ســـفــرٍ
حملــــافظ كـــركــــوك ومـــديـــر األبــــنـــيـــة
ة في احملـافـظة فـيمـا أشارت درسـيـَّ ا
إلى صـــدور أوامــــر قـــبـض بـــحق 23
مـــوظــفــاً في قــضــيَّــة إنــشــاء مــدارس

بطريقة البناء اجلاهز في احملافظة.
دائـرة الــتـحـقـيـقــات في الـهـيـئـة وفي
مـــعـــرض حــــديـــثـــهـــا عن تـــفـــاصـــيل
  أفـادت بــإصـدار مـحــكـمـة الـقـضــيـة
الـتـحقـيق اخملـتصـة بـقضـايـا النـزاهة
فـي كـركــوك أمـراً بــاسـتــقـدام مــحـافظ
ـدرسـيـة في كـركـوك ومـديــر األبـنـيـة ا
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ادة  340من احملافظة وفقاً ألحكام ا
قانـون العقوبـات; لوجود حاالت هدرٍ
ــال الــعـام فـي مــشــروع إنــشـاء فـي ا
مدارس بطريقة البناء اجلاهز احملال
ـبلغ إلى إحدى الـشركـات األجنـبية 
 57مليارا و 894دينار  موضحة أن
األمــر شــمل أيــضــاً مــحـافـظ كــركـوك
الـسـابق. وأضـافت الـدائـرة في بـيـان
تــلـقــته (الــزمـان) امـس أن (احملـكــمـة
أصـــدرت أمــر قـــبضٍ ومـــنع ســـفــرٍ لـ
ديـرية ( (23موظـفـاً في احملافـظـة وا
الـعـامة لـلـتـربـية مـن بيـنـهم مـديـرها

العام األسبق في القضية ذاتها).
وكانت الـهيئة كانـت قد أعلنت أواخر
ــاضي عن تــنـفـيــذ عـمــلـيـة الــشـهـر ا
ــشـروع ضــبط األولـيــات اخلــاصـة 
إنـشـاء  25مـدرســة بـطــريـقـة الــبـنـاء
اجلـاهـز احملـال إلى إحـدى الـشـركـات
  وكشـفت عن قيام الـشركة األجـنبيـة
ُـــنــــفـــذة لـــلــــمـــشـــروع بــــالـــتالعب ا
بالتـصاميم األساسيـة وتقليص عدد
ــــدارس من  25إلى  18مـــــدرســــة ا
ساحات خالفاً وتغيير التصاميم وا
لــبــنـود الــعــقــود ودون اسـتــحــصـال
مــوافـقــة وزارة الـتـخــطـيط. واعــلـنت
دائـرة الـعـمـلـيـات واخلـطط في هـيـئة
ــــنــــافــــذ احلــــدوديــــة عن مــــجــــمل ا
نافذ اخملالفات التي  ضبطها في ا
احلدوديـة والتي بـلغت  330مخـالفة
ـاضي. وقـال بـيان تـلـقته لـشـهر آب ا
(الـزمــان) امس ان اخملـالـفـات تـنـدرج
حتت مسـميات متـعددة  اذ  إحالة
 170مـن الــدعـــاوى الــكـــمــركـــيــة في
ـــنـــافـــذ احلـــدوديـــة إلى الـــقـــضــاء ا
بــعـنــاوين (تـغـيــر وصف الـبــضـاعـة
تهريب عجالت معامالت غير مكتملة
اإلجـــــراءات) كــــمـــــا  كــــشف 144
مـــخــــالـــفــــة واخلــــاصـــة بــــاجـــازات

االستيراد من قبل مقر الهيأة واتخاذ
اإلجـــراءات األصــولـــيــة بـــصــددهــا 
ـشـاركـة ــنـافـذ ا وكـذلـك كـان لـهـيـأة ا
ـشـتــركـة مع الـدوائـر بــالـنـشــاطـات ا
العامـلة وبواقع  12معـاملة بـعناوين
إتالف مــواد  وإعــادة اصــدار وكـان
إللـقاء القـبض على مطـلوب لـلقضاء
وإحـبـاط مــحـاولـة تــهـريب اخملـدرات
حالتـ لكل مخـالفـة). وجدير بـالذكر
أن الهـيـئـة حـقـقت جنـاحـاً كـبـيراً في
ضـبط اخملــالـفـات والـتي أحـيـلت إلى
اجلهـات القـضائـية اخملـتصـة التخاذ
اإلجراءات الـقانـونيـة الالزمة بـحقـها
مـنـذ بـدايـة الـعـام  2020ولـغـايـة 31
ـــاضي والــــذي بـــلغ مـن شـــهــــر آب ا
ـجـمـلـهـا  1898مـخـالـفـة. واضـاف
الــبــيــان ان (مــا حتــقق من إجــراءات
الضبط جاء متـزامنا مع   التوجهات
احلكومية التي اطلقها  السيد رئيس
الــوزراء  بـــتـــعـــزيــز الـــواقع االمـــني
وفــرض ســلــطــة الـــقــانــون وأحــكــام
السـيـطرة عـلى عمل الـدوائر الـعامـلة
ـنـافـذ احلـدوديـة).  من جـانـبـها في ا
اكــدت (الــهــيـئــة من جــانــبـهــا تــؤكـد
مــضــيـهــا في مــحـاربــة آفــة الـفــسـاد
ــفـســدين واحلـفــاظ عـلى ومالحــقـة ا
ـا ـال الــعـام وتــعـظـيـم اإليـرادات  ا
يسـهم بـشكل فـاعل في جتـاوز األزمة

ر بها بلدنا). الية التي  ا
واعـلـنت دائـرة الـعـمـلـيـات واخلطط-
نافذ احلـدودية عن مجمل في هيـئة ا
نافذ اخملالفات التي  ضبطها في ا
احلدوديـة والتي بـلغت  330مخـالفة

اضي. لشهر آب ا
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وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اخملـالــفـات تــنـدرج حتت مـســمـيـات
عــدة اذ  إحـالـة  170من الـدعـاوى

ـنـافـذ احلـدودية إلى الـكـمـركـيـة في ا
الـــقــضــاء بـــعــنـــاوين تــغـــيــر وصف
البـضاعـة تهـريب عجالت مـعامالت

غــيــر مـكــتــمــلـة اإلجــراءات) كــمـا 
(كـــشف  144مـــخــالـــفـــة واخلـــاصــة
بــاجــازات االســتــيــراد من قــبل مــقــر
الهـيئـة واتخـاذ اإلجراءات األصـولية
ـنافذ بصددهـا  وكذلك كـان لهيـئة  ا
ـشتـركـة مع ـشـاركـة بـالـنـشـاطـات ا ا
الـدوائـر العـاملـة وبواقع  12مـعامـلة
بــــعــــنــــاوين إتـالف مــــواد  وإعـــادة
اصــدار وكــان إللــقــاء الــقــبض عــلى
مـطـلوبـ لـلـقضـاء وإحـباط مـحـاولة
تـــهــــريب اخملـــدرات حــــالـــتــــ لـــكل

مخالفة).
وجـديـر بـالذكـر أن الـهـيئـة قـد حـققت
جنـاحـاً كــبـيـراً في ضــبط اخملـالـفـات
والتي أحيلت إلى اجلـهات القضائية

اول امـس مــــوازنــــة عــــام 2020
ــا تــبــقى من الــعــام. وقـال وهي 
تـحدث بـاسم رئـيس احلكـومة ا
أحـــمـــد مال طالل خـالل مــؤتـــمــر
صحـفي انه (ألجل تنـظيم عـملـية
اإلنــــفـــاق وتــــأمـــ الــــنـــفــــقـــات
الـــضـــروريــة لـألشـــهــر الـــثـالثــة
ــالــيــة ــتــبــقــيــة من الــســنــة ا ا
وإلــتــزامــا من احلــكــومــة بــقـرار

مـــجــلس الـــنــواب اقــرّ مـــجــلس
ـوازنـة الـوزراء مـشـروع قـانـون ا
الـعـامـة 2020  بـهـدف إرسـالـها

إلى مجلس النواب).
‚UH½ô« WOKLŽ

 واضــــاف ان (مــــوازنــــة الــــعـــام
احلــالي جــاءت من أجل تــنــظــيم
عـملية االنـفاق احلكـومي لألشهر
ـقــبـلــة) الفــتـاً الى ان الـــثالثــة ا

ÍuÝu*« nODK « b³Ž  ≠ œ«bGÐ
اعــلــنت جلــنــة الــنــفط والــطــاقـة
النـيابـية عن وجود  8آالف درجة
وظـيــفـيــة خـاصـة بــوزارة الـنـفط
ــوازنـة ضــمن مــشـروع قــانــون ا
وقــال االحتــاديـــة لـــعــام  2021. 
نـائب رئـيس الـلـجـنـة ريـبـوار طه
في بـيان تـلقـته (الزمان) امس إن
اللجنة (ضيفت اليوم وزير النفط
ناقشة إحسان عبد اجلبار امس 
ــتـعــلــقـة الــرؤى والــتـوجــهــات ا
بــالــســيــاســة احلــالــيــة لــلـوزارة
وكيفـية الـتعـامل مع قطـاع النفط
ستقـبل) مضيفا أن والغـاز في ا
(اللجنة ناقشت مع الوزير قانون
شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة وإرسـاله
إلـى مـــجـــلس الـــنـــواب لـــغـــرض
تـعــديـله). واقــر مـجــلس الـوزراء
ذكور اضي الـقانون ا االسبوع ا
الــذي يــتــضــمن تــعــيــ الــوزيـر

رئيسا للشركة.
nzUþË ÊöŽ«

 وتـــابع طـه  أنه (ســيـــتم اإلعالن
عن ثـمــانـيــة آالف درجـة وظــيـفـة
لــكل الــعــراق في مــوازنــة 2021
بــواقع  3000 درجــة وظـــيــفــيــة
خلـــــريــــجي هــــنــــدســــة الــــنــــفط
واجليـولوجيـا والبتروكـيماويات
و 5000 درجــــــة وظــــــيــــــفــــــيـــــة
لالختصاصات األخرى). الى ذلك
اعـــلن وزيـــر الـــعـــمل والـــشــؤون

االجـتــمـاعــيـة عـادل الــركـابي عن
تـضـمـ رواتب ذوي اإلعـاقة  من
ــشــمــولــ اجلــدد في مــوازنــة ا
2020. وأوضح في تـــصـــريح أن
(عـدد الشمـول اجلديـد ضمن هذه
الفئة بلغ  57 الف أسرة) مؤكدا
ـبــالغ سـتــصـرف لــهم بـأثـر أن (ا
رجــعي ابـتــداءً من شــهـر كــانـون
الـــثـــاني لـــلــعـــام احلـــالي). وفي
الــشــأن نــفــسـه دعــا الــنــائب عن
حتــالف الـفـتح فــاضل جـابـر الى
انــصــاف مــقــاتــلـي ومــنــتــســبي
ـفـسـوخـة احلـشـد الـشـعـبي من ا
عـــقـــودهـم إضـــافـــة لـــلـــشـــرائح
األخرى من محـاضرين وأصحاب
األجــور الــيــومــيــة في مــخــتــلف
القطاعات.وقال جابر في تصريح
ــوازنــة يــجب ان تــتـضــمن ان (ا
ـفسـوخة تخـصيـصات لـشرائح ا
عــــقــــودهم مـن أبـــنــــاء احلــــشـــد
الـشــعـبي مــقـاتـلــ ومـنـتــسـبـ
وشــــرائح أخــــرى مـن بـــيــــنــــهـــا
احملـاضــرين وأصـحــاب الـعــقـود
واألجــور الـيــومــيـة في مــخــتـلف

القطاعات). 
ـطالـبـة بـانـصاف  وأضـاف ان (ا
ذكـورة سـتـحـضر في الـشرائـح ا
ــــان من اجل جــــلــــســــات الــــبــــر
ـــنــتـــســبي انــصـــافــهـم اســوة 
الداخلية والدفاع وباقي األجهزة
األمــنــيـة).وأقــر مــجــلس الـوزراء

(الـكــاظـمي وصف مـوازنـة الـعـام
احلــــالي بــــأنـــــهــــا بــــســــيــــطــــة
اســتـــثــنــائـــيــة).  واشــار الى ان
(مـوازنـة العـام احلـالي جاءت من
اجـل تـنــظـيم عــمـلــيـة االقــتـراض
الــداخـــلـي واخلــارجـي كـــمــا ان
العجـز في موازنة  2020 كبير)
ـوازنــة  أمـنت مـنــوهـاً الـى ان (ا
ــتــقــاعــدين ــوظــفـ وا رواتـب ا
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والـرعــايــة االجــتـمــاعــيــة وحـلت
شـمول بقانون التدرج مشكلة ا
الـــصـــحـي ).  وبـــشـــأن مـــوازنــة
 2021 قال انها (ستكون مختلفة
وهي في طـــــور اإلعـــــداد حــــيث
سـيــكـون هــنـاك تـعــاطٍ جـديـد في
تبـويب إيـراداتهـا) مـضيـفا انـها
(سـتــعـالج الـكـثـيــر من الـقـضـايـا

.( واطن التي تهم ا
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تــابع وزيـــر الــتــعـــلــيم الـــعــالي
والــبـحث الــعـلــمي  نـبــيل كـاظم
عــــبــــد الــــصــــاحب مــــجــــريـــات
االمـتـحـانـات الـنـهـائـيـة للـفـصل
الـــدراسي األول في اجلــامــعــات
لـلـعـام الـدراسي  اجلـاري. وأكـد
عـــبـــد الـــصـــاحب ( اســـتـــعـــداد
اجلـامعـات كافـة خلوض جتـربة
ـدمج التي تـضمـنتـها التـعلـيم ا
ـقــبل) خــطــة الــعــام الـدراسـي ا
مــوضــحــا أن ( اســتــراتــيــجــيـة
اخلدمات الـتعليمـية الرقمية في
مــؤســســات الــتــعـــلــيم الــعــالي
ســتــعـزز خـط الـشــروع بــاجتـاه
نهجي واإلجرائي في التحـول ا
ـعـرفـة) وقـال مــنـاهج تـسـويق ا
بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
عـبد الـصـاحب اطـلع عـبـر دائرة
الـكـتـرونـية مـغـلـقـة عـلى (أجواء
االخــــتـــــبــــارات الـــــنــــهـــــائــــيــــة
اإللــكــتــرونــيــة في كــلــيـة الــطب
بجـامعـة بغـداد وكلـية الـهنـدسة
في اجلــامــعـة الــعـراقــيــة وقـسم

الــهـــنــدســـة الـــكــهـــربــائـــيــة في
اجلـامـعـة الـتـكـنــولـوجـيـة فـيـمـا
تـابع تـفـاصـيل االمـتـحـانـات في
اجلامعة التكـنولوجية وجامعة
الـكرخ لـلـعلـوم وجامـعـة ديالى
وجـامــعـة الــبـصـرة واجلــامـعـة
ـستـنـصريـة وجـامعـة الـقاسم ا

اخلــــضــــراء وكــــلــــيــــة احلــــلـــة
اجلامعـة وكلية دجـلة اجلامعة
وجـامعـة كلكـامش وكلـية آشور
اجلـــامــــعـــة وكـــلــــيـــة الـــعـــراق
اجلـامـعـة واجلـامـعـة الـوطـنـيـة
لـلعـلـوم والـتكـنـولـوجيـا وكـلـية
نصور اجلـامعة).. وبحث عبد ا
الـصـاحب مع وفـد بــعـثـة الـبـنك
الـــدولي في الـــعـــراق بـــرئـــاســة
ــمــثل اخلــاص رمـزي نــعــمـان ا
ــرافـق له دعم بــرامج والــوفــد ا
الــتــعــلــيم الــرقــمـي واحلــوكــمـة
اإللـكتـرونـيـة. وناقش اجلـانـبان
مـسـارات االتـفـاق عــلى تـشـكـيل
فـــــريق مـن الــــوزارة  والـــــبـــــنك
الـدولي لتـفعيل مـلف االستـثمار
في قـطاع التـعليم بـاإلضافة إلى
اإلفـــادة من خـــبـــرات األســـاتــذة
الـــعــراقــيـــ في بــرامـج الــبــنك
ــقـدمــة لـلــعـراق. وأكـد الـدولي ا
عـــبــد الـــصـــاحب  أن (بـــرنــامج
الوزارة يركز على تطوير قدرات
خـريــجي اجلـامــعـات الـعــراقـيـة
وتنـمية مـهارتهم للـحصول على

فـــرص الـــعـــمل عـــبـــر الـــقـــطــاع
اخلــاص بــالــتــعــاون مع الــبــنك
الــــدولـي). ومن جـــــانــــبـه  قــــال
نـعمـان إن (الـبنك الـدولي ساهم
ـناطق في إعادة إعـمـار بـعض ا
ـــــدارس احملــــــررة وتــــــأهـــــيـل ا
ـــنــاطق) واجلـــســـور في هـــذه ا
مـــــؤكـــــداً (الــــــعـــــمل عـــــلـى دعم
اسـتـراتـيـجـيـة الـتـعـلـيم الـعـالي
العراقي في تبني آليات وبرامج

التعليم الرقمي).
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وكشـفت جلـنة الـصـحة والـبيـئة
النيـابيـة االثنـ عن مقـترح
بـــخـــصـــوص الـــعـــام الـــدراسي
اجلـديــد من بــيـنــهــمـا الــدراسـة
االلكـتـرونـية مـحـذرة في الوقت
ذاتـه من خــطــورة عــودة الــدوام
الرسـمي عـلى الـطلـبـة وأسرهم.
وقــالت مـقــررة الــلــجـنــة صــفـاء
مــســلم الــتـمــيــمي فـي تـصــريح
صــحـــفي إن (جلـــنــة الـــتــربـــيــة
والــتــعــلــيم الــنــيــابــيــة أرســلت
للـجنتنا كـتاباً تسـتفسر فيه عن

كن أن النـواحي العلمـية التي 
تــــطــــبق فـي حـــال بــــدء الــــعـــام
الــدراسي اجلــديـــد ومن ضــمن
مقترحاتنا الدراسة االلكترونية
في الـظــروف احلـالــيـة الــتي مـا
زلنا نسجل فيها إصابات كبيرة
بـالــوبــاء الــقـاتـل). وأضـافت أن
قترح الـثاني أن يكون الدوام (ا
بــواقع يــومـ في األســبـوع في
دارس األهلية التي تتوفر بها ا
الشـروط الصـحـية وبـاقي األيام
تـــكــــون الــــدراســــة عـن بــــعـــد)
ـقتـرح الثاني ال مـستـدركة أن (ا
ــدارس ــكن تــطــبـــيــقه عــلى ا
احلـــكـــومــــيـــة وذلك الكـــتـــظـــاظ
األعــداد في الــصف الــواحـد من
 50إلى  60طــالـبـاً لـذا تـطـبـيـقه
شـبـه مـســتــحــيل حــتى لــو كـان
) . وحذرت الـدوام بـواقع يـومـ
الــتــمــيــمي من (خــطــورة عــودة
الــدوام الــرســمي عـلـى الـطــلــبـة
ــــكن أن يــــكــــون وأســــرهـم اذ 
الـطــالب وسـيــلـة لـنــقل الـعـدوى
خــاصــة أن األطـبــاء أثــبــتـوا أن

الـطـفل ال تـظـهـر عـلـيه األعراض
ـكن أن ــئــة و بــنــســبـة  20بــا
يـكــون وسـيــلـة لـنــقل الـعـدوى).
وكانت وزارة التربية قد توقعت
بـــدء الــعـــام الـــدراسي اجلـــديــد
قبل نـهاية شـهر تشـرين األول ا
أو فـي الــــثــــلث األخـــــيــــر مــــنه
مـشيرةً إلى (احـتمالـية أن يكون
الـدوام مزيـجاً بـ احلضور في
ـــــدارس وتــــــلــــــقـي الـــــدورس ا
االلكتـرونيـة).  واتخـذت اللـجنة
الــدائـمـة لالمــتـحـانــات الـعـامـة
قرارات عـدة بـشأن االخـتـبارات.
وذكــــــرت في بـــــــيــــــان امس ان
(الــدور الــثـاني ســيــعـتــبـر دوراً
اوالً جلــمــيع الــطــلــبــة من غــيــر
ــــشـــمـــولـــ ـــمـــتــــحـــنـــ وا ا
بامـتـحـانات الـسـادس االعدادي
حـــتى دون تــســـلــيم اســـتــمــارة
الـتـأجــيل الـتي وضـعـت سـابـقـاً
لـتـسـهــيل األمـر نـظـراً لـلـظـروف
احلـالـية) واضـافت انه (يشـترط
في ذلك عـدم دخـول الطـالب بأي

امتحان في الدور االول).

نبيل كاظم عبد الصاحب

ـانـويل مـاكرون ان الـزيـارة الـهـامـة الـتي أجـراهـا الـرئـيس الـفـرنـسى إ
للعراق رغم سرعتهـا اال انها حملت الكثيـر من الرسائل واالستفهامات
عـركة من التي حـددهـا ماكـرون في تصـريحـاته الـصحـفيـة فقـال " ان ا
اجل سـيادة الـعراق اسـاسيـة للـسمـاح لـهذا الـشعب وهـذا البـلد الـلذين
عـانـيـا كـثــيـرا بـعـدم اخلـضــوع الى حـتـمـيـة ســيـطـرة الـقـوى االقــلـيـمـيـة
تحدة واالرهاب "مؤكدا "انه ينوي بـناء مبادرة قوية بـالتعاون مع اال ا
من اجل سيـادة العراق " تـلك الزيـارة التي جـاءت وسط تزاحم االزمات
ـر بـهـا الـعـراق الـذي يـنـتـظـر دعـمــا دولـيـا لـكي يـتـجـاوز مـحـنـته الـتـي 
االقـتـصـاديـة والكـورونـيـة  نـاهـيك عن الـتـدخالت اخلـارجـيـة في شؤون
وإعـادة هيكـلة قواته األمـنية الـتي اشار اليـها ماكـرون الذي قدم العراق
نفـسه كمـمثِّـالً لقـادة اجملتـمع الدولي وكـأني بالـرجل جاء لـيقـدم رسائل
الى قـادة الـكـتل السـيـاسـيـة  مفـادهـا "وصـلت حـدها " وعـلـيـكم احلـفاظ
عـلى اسـتـقالل الـقـرار الـسـيـاسي الـعـراقي بـعـيـدا عن تـدخالت امـريـكا
وايران عـلى حـد سواء  حـامال مشـروع استـقاللـية الـعراق الـذي يجب
ان يـنـطـلق بـكل قـوة والتـردد وبـالـتـالي ان لم نـسـتـثـمـر مـضـامـ مـاب
ــا ســنــخــســر الــدعم الــدولي من جــراء تــلك ســطـور تــلـك الــرسـالــة ر
التـدخالت التي أثـرت بشـكل مـباشـر على الـوضع االمني لـذلك البد من
الــسـعي والــعـمل بــعـيــدا عن اراء وتـدخـالت االخـرين واطالق مــشـاريع
وقـوانــ اصالحـيـة عـلى كــافـة االصـعـدة وتـوحـيــد اخلـطـاب بـعـيـدا عن
ـنـاطقي واال سـيـطلـقـنا الـعـالم  طالقاً الـتخـنـدق الطـائـفي أوالعـرقي أم ا

خلعياً الرجعة فيه و يومها الينفع مال والبنون...! 
ان الـزيـارة كـانت مـكثـفـة وحتـمل نـصـائح عـديـدة اهمـهـا جـانب لـتـعـزيز
ية فضال عن ان السيادة كذلك االعمار وتوفير بيئـة امنة للشركات العا
احملادثات التي اجـراها الرئيس الفـرنسي ماكرون ونـظيره برهم صالح
والـكاظـمي وبعض الـقـادة السـياسـيـ كانت مـهمـة وحـساسـة في نفس
ـثـابـة دعـوة الـوقـت وحتـمل رسـائل ايـجـابــيـة واخـرى حتـذيـريـة وانــهـا 
لرؤسـاء الكـتل الجـراء مصـاحلة شـاملـة واالبتـعاد عن الـوالءات االخرى
وخـاصة مـابـ ايران وامـريـكا النـهـا التـخدم مـصـالح الشـعب الـعراقي
والتـوجه بقـوة لـدعم السـيد الـكاظـمي في مهـمته في  اعـادة هيـبة الـدولة
عـالم ان الـعراق ـنـفلت لـكي نـرسل رسـالة واضـحـة ا وضـبط السالح ا
مـستـعـد لـبذل كـل شئ من اجل اسـتقاللـيـة قـراره السـيـاسي كي يـكون
العـالم هو االخر  جـاهز لـلتـعاون معـنا ولـكن  ياترى هل من يـتحـكمون
صـير هذا الـبلد مـستعـدون لفعل ذلـك ام ستتـغلب مصـاحلهم الفـئوية
على مصـالح الشعـب والوطن ام سيـقفون مـتفرجـ بأنتـظار  ان يخرج
ارد من القمقم ويحطم الزجاجة ليـنقذ العراق من محنته ولو بعد ح ا

 ?.. 
يــقـيـنــا ان مـاكــرون يـعـمل وبــكل قـوة من اجـل ان تـكـون فــرنـسـا  العب
اساسي في الشرق االوسط وكوسـيط مهم في حال حدوث اي خالفات
نــاهـيك عن اســتـثـمـار تــلك اجلـهــود لـلـحـصــول عـلى االسـتــثـمـارات في
مختلف اجملاالت فضال عن تقد نفسها كمنقذ جديد في حال حصول
احملـن والــكــوارث ولــكـن الــســؤال الــذي لـن جنــد له اجــابـه شــافــيه هل
الرئيس الـفرنسي جـاء من اجل مصلـحة العـراق والوقوف مـعه  وتقد

الدعم لشعبه  ام من اجل  السيطرة على القرار العراقي
كما فعل في لـبنان الن لغـة اخلطاب كان فـيها نوع
من التـحدي وبـعبـارة صريـحة امـا ان تكون او ال
ـقابـل هل كانت الـدبلـوماسـية الـعراقـية تكـون وبا
ـراسم ـسـتـوى ا حـاضـرة بـقـوة ام انــهـا كـانت 
رتبكة والتي اثارت فضول وسائل البروتوكولية ا

االعالم ومواقع التواصل االجتماعي...!
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قال اجلاحظ في البيان والتب :

تـمـاسك  حتى اذا كـان احلديث " اني ألرى الرجل مـتـماسـكاً وفـوق ا
تهافت " عن ابنه او شِعْره صار متهافِتاً وفوق ا

تماسك :  راد با وا
وضـوعيـتها ـتوازنـة التي جتـتذب النـاس اليـها  صاحب الـشخـصية ا

عيّة . ا يدل على احلصافة واأل وعقالنيتها 
تهافت فهو صاحب الشخصية الـهشة التي تُكثر العثار  وتبتعد أما ا

وازين ... نطق وا ليه ا ا  عن األخذ 
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نجز عجبون بأنفسهم كثيرون  والعُجْبُ بالنفس يقود الى العُجْب با ا
الشخصي سواء كان في النطاق األدبي او غيرِهِ ...

ومن هنـا كان بـعض الشـعراء يـفضّل شـعره عـلى شعـر غيـره من كبار
الشعراء مع انه ال يقاس بهم من قريب او بعيد ..!!

وهكذا احلـال فيما يـخص االوالد فانَّ حُبَّهُ لـهم يُعمـيهِ عَنْ عُيوبهم وعَنَ
كلّ قبيح يجترحونه  وهو الى ذلك قائِل بتفضيلهم على سائر أقرانهم

ديح فضالً عن االطناب في هذا الباب... مع انهم ليسوا اهالً 
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ـتهـافـتـ  لم يـكـونـوا بـعيـدين عن انّ الـذين اعـتـبـرهم (اجلـاحظ) من ا
ام بـألوان من األدب والـثـقافـة والعـلوم ولـكن تضـخم الذات عـندهم اال

جعلهم يتجاوزون حدودهم احلقيقيّة ..!!
ومشـكلتـنا في الـعراق اجلـديد هي أننـا أمام من جـمّعـوا األصفار ولم
تُعهد لهم مـهارة في علم او ادب او فن اللهم االّ في طـريقة االستحواذ
وابـتـكار الـطـرق الشـيـطانـيـة اخلبـيـثة فـي انتـهاب عـلى عقـارات الـدولة 

ال العام. ا
وأمـا احلديث عـن أبنـائـهم فـهو ذو شـجـون ألنـهم يحـريـصـون على ان

يكونوا فوق القانون ..!!
ـواطـن ويـرفـضون الـتـعـامل مـعهم كـمـا يـتم الـتعـامل مع غـيـرهم من ا

العراقي اآلخرين منطلق من أنهم ابناء( احلكّام ) مع ان (احلكام )
هم خُدّام الشعب وليس العكس .

ـتــلـكـات بـعـض هـؤالء االبـنـاء داخل ولـو كُــشِفَ الـغـطــاءُ عن ثـروات و
العـراق وخـارجه لوقف الـناس عـلى ارقام فـلـكيـة تعـكس حجم الـتورط
شبوهة وعَبْر التحايل في ال العام عبر الصفقات ا باالستحواذ على ا
عامالت وعبَر حـيل مبتكرة لم تخطر على بال أحد العقود وفي سائر ا

...
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ـا جاء انّ االصـرار على مـحـاسبـة الـفاسـدين لم يـنـشأ من فـراغ  وا
الي واالقتصادي ... بعد ان وصل العراق الى مرحلة البؤس ا

كن انتزاعُه من سألـة انتزاع مـا  ومن هنا فال بُـدَّ من اعطاء االولـوية 
نهوب من حيتان الفساد الكبرى . ال ا ا

وإنْ أُحيطـوا بعناويـن ضخمة وتـسميـات فخمة
ـطالـبة به  وهذا مـطلب ال تـفـتر اجلـماهـير عن ا
طالب رجعية الديـنية العليا في هذه ا تسندها ا
ـشـروعـة الـعـاجـلـة الـتي ال حتـتـمل تـسـويـفاً أو ا

تأخيراً على االطالق.
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يــحـتـجب عـمــود الـزمـيل الــكـاتب الـصــحـفي طـالب
سـعــدون هــذا الــيـوم عـن الـقــراء الــكــرام بــسـبب
عــارض تـــقـــني  عـــلى ان يـــســتـــأنف اطاللـــته كل

قبل. خميس بدءاً من االسبوع ا

Êö‡Ž≈
يـسـرُّ دائرة الـتقـاعد والـضمـان االجتمـاعي للـعمـال أحد تـشكيالت
وزارة العمل والشؤون االجـتماعية اإلعالن عن بيع الوجبة األولى
٢٠٥م٢ ساحة ١٣٣ من الشقق الـسكنـية البالغ عـددها ٥٠٠ شقـة 
٨٢٥ م٢ الـواقـعـة في مـجـمع دار الـسالم الـكـائن فـي بـغداد/ و٢٠٥
ــثــنى الـقــد لـلــمــوظـفــ والـعــمـال حي الـسـالم/ مـوقع مــطـار ا
واطن كافة. شمول بقـانون التقاعـد والضمان االجتمـاعي وا ا
فعـلي الـراغـبـ في الشـراء احلـضـور إلى مـقر الـدائـرة الـكائن في
بغداد/ الوزيرية/ مقابل جامعة اإلمام الصادق (ع) ابتداءً من يوم
وافق ٢٢-١٠- ـوافق ٢٠-٩-٢٠٢٠ ولغاية يـوم اخلميس ا األحد ا

٢٠٢٠ خالل أوقات الدوام الرسمي.

اخملتصة التخاذ اإلجراءات القانونية
الـالزمـة بــحــقـهــا مــنــذ بـدايــة الــعـام
 2020ولـــغـــايـــة   31من شـــهـــر آب
ـجـمـلـها 1898 ـاضي والـذي بـلغ  ا
مـــخــالــفــة. واضــاف الــبــيــان ان (مــا
حتـــقق من إجـــراءات الـــضـــبـط جــاء
مـتزامـنـا مع   التـوجهـات احلـكومـية
الـتي اطـلقـهـا  الـسيـد رئـيس الوزراء
بـتعـزيز الواقع االمـني وفرض سـلطة
القانـون وأحكـام السـيطـرة على عمل
ـــنــــافـــذ الــــدوائـــر الــــعـــامــــلــــة في ا

احلدودية).
من جانبها (اكدت الـهيئة مضيها في
مــحـــاربـــة آفـــة الــفـــســـاد ومالحـــقــة
ـال الـعام ـفـسـدين واحلـفـاظ عـلى ا ا
ـا يـسهم بـشكل وتعـظـيم اإليرادات 
ـالـيـة الـتي فـاعل فـي جتـاوز األزمـة ا

ر بها بلدنا ).
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ـهم في ذلك قـانـونـها فـي احليـاة وا
ــعـــنى آخــر هــو قـــانــون الــبـــقــاء 
صـــارت كل األشـــيـــاء أشـــبه بـــدولــة
داخل دولـة بل هي دولـة داخـل دولة
فـعال  فـألـشـيـخ  رئـيـسـا له سـلـطـته
وســطــوتـه والــســيــاسـي له نــفــوذه
وحــصـــانـــته ورجل الـــدين مـــقــدس
وقـدسـيـته سلـطـة مـطلـقـة واحملـكوم
شـعب ال يـعـرف بـأي هـويـة يـصـطبغ
لـوطن اكبر من كل األشـياء وأقـدسها
بـعـد قدسـيـة الـله الـعـظـيم والـنـبـي
والــصــديــقـ والــشــهــداء.. الــوضع
الــســيــاسـي الــعـراقـي يــشــيــر لــهـذه
األشـيـاء كلـهـا والـتي ال تـتـشابه في
بـعــضـهــا بـسب إســتـشــراء الـفــسـاد
والــفــوضى في الــبالد حــتى صــدق
الـكاتب في عبـارته التي يرددهـا عند
نــهــايــة ســرده لــكل حــدث او قــصـة
شـيئ ال يـشـبه شيء  في آلـيـة  دولة
يـفتـرض ان يـأطـرها نـظـام وقـوان

ـكن أن تسيـر عجلة وعلـى ضوءها 
حيـاة النـاس الـتي يجب أن تـرافقـها
خـطط التـنميـة الصنـاعية والـزراعية
وما سوى ذلك ومنهـا تنمية االنسان
في الـصــحـة والـتــعـلــيم والـعـمل  ال
ســــيـــــمــــا وأن فـي الــــعـــــراق رجــــال
ــيـ اخــتــصــاص وعــلــمــاء واكــاد
مــشــهــود لــهـم بــاخلــبــرة والــكــفـاءة
إلعداد تلك اخلطط وكيفـية تطبيقها
عــلى ارض الــواقع وإن في الــعـراق
نـخـبـة تـعــرف كـيف تـسن الـقـوانـ

وكــيف تــضع الــتـشــريــعــات الالزمـة
لـزمة لذلك وهـو اي العراق فيه وا
من الـرجــال االخـتـصـاص واخلـبـراء
ـثل بهم في ـن يضـرب ا والعـلـماء 
هــــذا اجملــــال ومــــجـــال االضــــطالع
بـكيـفيـة استـغالل الـثروات الـعراقـية
لـالعمـار والبـناء في ارض تـكتـنز كل
خــيـرات الـدنـيــا وهي الـتي  تـسـمى
بـــارض الــــســـواد لــــكـــثـــرة الــــنـــبت
ـــاء..جـــذبـــنـي عـــنـــوان الـــروايـــة وا
(قــــــرابــــــ .. حـــــكــــــايـــــات مـن زمن
الـفوضى)  فـإقتـنيتـها بـعد إن قرأت
أســـمـــاء من قـــدمـــوا لـــهـــا في غالف
الرواية األخير وهم من كبار األدباء
ثـقفـ  وبعـد قراءتي والـقاصـ وا
لـــهــا شـــدني الـــكـــاتب والـــصـــحــفي
ـتابعة القـاص صادق فرج الـتميمي 
من أحتـــفــهـــا بـــالــنـــقــد والـــتــقـــيــيم
ـا ورد فـيــهـا  فـحـركت ــوضـوعي  ا
(الـكـوكل) الــعـجـيب بــحـثـا عن ذلك 
ــا هــو مـــفــيــد  فــهــذا فــأحتــفـــني 
ؤلف الـكـبيـر عكـاب سالم الكـاتب وا
الــطــاهــر  خلص لي بــشــكل مــكـثف
فيد عمن كتب عن هذه وباخملتصر ا
الــــروايـــة  فــــيـــقــــول  صـــادق فـــرج
الـــتــمـــيــمي دخـل نــادي الـــروائــيــ
بـــجـــدارة في  إصـــدار مــثـــيـــر حــمل
عـنوان »قـرابـ .. حـكـايات من زمن
الــفـــوضى ?«ويـــرى مـــعـــنـــيــون ان
الــتــمــيــمي انــتــزع هــويــة االنــتــمـاء
بـجـدارة تامـة .. فخالل مـا يزيـد على

 560صفحة من القطع الكبير يحفر
ـاضي ويـطرق ـؤلف في صـخـور ا ا
بقوة عـلى أبوابه لتـستيقظ األحداث
مـن ســبــاتــهــا .. فـي عــمــلــيــة قــراءة

جديدة ..
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ـؤلف أن أبــطـال وبــدايـة يــخــبـرنــا ا
(قــــــرابــــــ .. حـــــكــــــايـــــات مـن زمن
الـفـوضى) صـاعـدون إلى الـهـاويـة ..
لـذلك نـتوجـس ونحن نـقـرأ الـسـطور
سك مفاتيح أبواب هذا األولى .. و

العمل الروائي ..
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وحتت عــــنــــوان: اإلهـــداء .. يــــكـــتب
الـروائي الـتمـيـمي قـائال: الى كل من
كــان فـضــوله يـغــلب حـذره والى كل
من تعثرت دقات قلبه .. وهنا تضيق
مـســاحـة الــغـمــوض لـيــنـبـلـج فـجـر

الوضوح في هذا العمل الروائي ..
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ــــتع يــــكــــتب في تــــدفق لــــفــــظـي 
الـتــمـيـمي: كـانت رائــحـة الـيـاسـمـ
والـــقــرنــفل والــكـــاردنــيــا جتــذبــني
فـــانـــشـــد إلـــيـــهــا حـــتـى تــغـــريـــني
عـاكـسـة فـأعـود وأطيل ـواصـلـة ا
ارات كـان .. ا النـظر بـحـسنـاوات ا

من أمام قصر الباشا .. 
ـــرة بــــثــــيـــابــــهن وأتــــمــــعن هــــذه ا
اجلــمـيـلـة.. وقــائع وأحـداث ضـربت
احلــيــاة فـي الــعــراق كــمــا تــضــرب
األمـواج الـعـاتـيـة شـواطئ الـبـحار ..

ـؤلف وبـشكل يـرويـها ا
زج يـسجل له إيـجابـا 
الـــــروائي بـــــ الـــــواقع
واخلـيـال .. وكـأنه يـكـتب
تقـريرا صـحـفيـا إخبـاريا
.. ولعله يبـتعد قليال عن
إسـلــوب جـرجي زيـدان ..
ح يـغوص التـميمي في
بحـر التقـريرية الـتي تشد

علوماتيتها ..  القار 
ما العقدة?

في أي عــمل روائي هــنــاك
العـقـدة الـتي تدور حـولـها
الـــروايــة .. والـــتي يـــعــمل
الـروائي عــلى حـلـهـا.. فـمـا

عقدة هذه الرواية?..
ـــكـن الـــقــول إن الـــكـــاتب

صـادق فرج التـميمي يـقدم توصـيفا
(الـتــقـريـر والــتـحـلــيل) لألحـداث في
الــعـراق .. تــشـريح احلــدث الـعـراقي
الــذي رحـل هــو عـــقــدة هــذا الـــعــمل
الــروائي .. ولــكن هل تــوفق الــكـاتب

في هذا التشريح?..
ÊUðœUNý „UM¼

شـهد الثقافي يقدم اثـنان من رموز ا
الــراهن وهـمــا: األديب أمــ جـيـاد
واألديـب حميـد اخملتـار شهـادتيـهما
.. األديب جــيــاد يـقــول: إنــهــا روايـة
يــعـيــد أبـطــالـهــا تــوصـيف احلــيـاة
السـياسية واالجتـماعية والـعسكرية
والـدينـية الـعـراقيـة بـإسلـوب سردي

وضوعية وحيادية حكائي ينتقد 
كل مــا أفــرزته هــذه احلــيــاة .. أمــا
الـقــاص والـروائي حــمـيــد اخملـتـار
فــيــرى إنــهــا بــحـق روايــة كــتــبــهـا
ـــؤلـف صــادق فـــرج الـــتـــمــيـــمي ا
بطـريـقـة سـلسـة وبـسـيطـة ..اعـتـقد
إنـها سـتفـتح األبواب أمـام التاريخ
الـــعــام لـــلــعـــراق .. عــلـى خــلـــفــيــة
احلــوادث الـــتي مـــرت عــلــيـه مــنــذ

اضي ..  أواخر ستينات القرن ا
W ö)«

إنـها الـرواية الـوثيـقة الـتي صدرت
ـكـان الـصــحـيـحـ في الـزمــان وا

إنها رواية تُقرأ ..

روايـة(قــرابـ .. حــكـايـات من زمن
الــفــوضى) لــلــكــاتب والــصــحـفي
الـــقــاص صــادق فـــرج الــتـــمــيــمي
ـــفــــهـــوم الـــدولـــة عـــززت فـــهــــمي 
والالدولــة  بـعــد أن اسـتــوقـفــتـني
(عــــبـــــارة شيء ال يــــشـــــبه شيء) 
يـكــررهــا الــكـاتب عــنــد ســرده لـكل
قــصـــة او حـــدث حـــصل في آلـــيــة
دولـة يأطرهـا نظام وقـوان وعلى
ضوءهـا تسـيـر عجـلة حـياة الـناس
او الشـعوب فالـعراق فيه من يسن
القـوانـ ويضـع التـشـريعـات وهو
مـضــرب احلــكم واالمــثــال لـلــخــيـر
والـــبـــنــاء وارضـه الــتـي  تــســـمى
اء بـارض الـسواد لـكثـرة النـبت وا
ـال والـرجـال وخـيرات ال غـنـيـة بـا
تعد وحتصى وفـيه أشياء ال تشبه
اشيـاء..وهـنـا ال أعـني تـرابه وماءه
ومــا عـلـى سـطــحه فــتــلك مــســألـة

خاضـعة لقوان الـطبيعـة وسننها
ـتـحرك وبقـي كل شيئ ثـابت لـكن ا
ـعـنى أدق الـفـعــلي هـو اإلنـســان 
احلـكام او األنظـمة الـسياسـية التي
يــجب أن تــضع األيــدي  عـلى أرض
العـراق  وعـلي مـيـاهه وخـيراته ال
ان تتركها سائبة يتحكم بها كل من
هب ودب وعلى وفق هـذا التصرف
ـقبول جعـلوا من تلك األشياء غير ا
ال تـــتــشــابه حـــتى صــارت األقــوال
خالفــــا لالفــــعــــال..  فــــعال شيء ال
يشبه شيئ فقوم طائفة يقفون ضد
أخــرى جـهــة تـعــيش عـلى حــسـاب
جـهــة و قـبــلـيـة حتــكم أخـرى وهي
بـقربـها ان لم تكن مـتداخـلة اجلذور
واالنـتمـاء معـها ومـا سوى ذلك من
كل التضادات التي يعرفها اجلميع
مــــا جـــعل الــــعـــراقــــيـــ (قــــرابـــ
لالخــريـن)  فــكل مـــجــمـــوعــة لـــهــا

اضي واحلاضر لصادق فرج التميمي قراب ا

ـعرض  اإللـكتـروني الـذي إقامـته مؤسـسة اوروك شـارك العـراق  في مـهرجـان الفن الـتـشكـيلي الـعربي  202وا
ـية لـلـفنـانـ التـشكـيـليـ احملـترفـ  إلى جـانب فنـانـ مثـلوا عـددا من الـدول العـربـية والـعـالم عكـسوا الـعا
مدارس فـنـية مـخـتلـفـة  وقال مـسـؤول الورشـة الـفنـية فـي دائرة الـعالقـات الثـقـافيـة الـعامـة في وزارة الـثقـافة
هـرجان   ان مـشـاركته تـمثـلت بعـمل نحـتي من البـرونز والـسيـاحة واآلثـار الفـنان طالل مـحمـود الذي شـارك في ا
بحجم  30 سم حمل عنـوان انتظار ويرمـز إلى امرأة تتنظـر زوجها الذي ذهب إلى احلرب  ولم يـعد بحيث أن طول
شـاركة كانت في ى قيس  ان  ا ديـنة أو الوطن . واشـارت الفنانـة  ـرأة مع بوابة الـبيت أو ا االنـتظار ذابت خالله ا
مجـال الرسم  وهي عـبـارة عن لوحـة تعـبر  عن الـناعـور في مسـعى البراز الـوجه اجلمـيل لهـذه احلرفـة التي تـعكس

ي لليونسكو . ادي  ويسعى العراق إلدراجها على الئحة التراث العا التراث الثقافي غير ا
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الــــكــــرواتي بــــحـق مـــســــلــــمي
البوسنة لنحو  4سنوات حيث
 هـدم  800مـســجـد بـعــضـهـا
يــــعـــــود بــــنـــــاؤه إلى الـــــقــــرن

ـيالدي كما  الـسادس عـشر ا
إحـــراق مـــكـــتـــبــة ســـرايـــيـــفــو
التاريخـية وح تدخلت األ
ـتـحـدة كـانت الـبـوسـنـة حتت ا
احلــصــار والــنـــار  فــلم تــنــفع
حمـايـتـهـا بشيء السـيّـمـا بـعد
ـــــســــــلـــــمـــــ في وضع آالف ا
معـسكرات االعـتقـال وتعـذيبهم
وجتــويــعــهم حــتى أصــبــحـوا
هـياكل عـظمـية عـلى حد تـعبـير

مراسلة سي ان ان.
5¹dJ Ž …œU

ومن الـــطــريف أن أحــد الــقــادة
الــعــســكـــريــ سُــئِل عن ســبب
هــزال أجــســاد الــبــوســنــيــ 
فأجاب أنـهم يرفضون أكل حلم
اخلــنــزيـــر وكــانت صـــحــيــفــة
الــغــادريــان الــبــريــطــانــيــة قــد
نـشــرت خـريــطـة عــلى صـفــحـة
كـامــلــة تـظــهـر  17 مـوقــعـاً من
مـواقـع مـعــســكـرات اغــتــصـاب
الــنــســاء والــطــفالت واألطــفـال
بــعـضـهــا في صـربـيــا وعـلّـقت
اجلــريـدة حـيــنـهــا عـلى صـورة
الطفلة التي يسيل الدم من ب

فخـذيها :" ذنبـها أنها مـسلمة"
علـماً بـأن عمـرها أربع سـنوات

فقط.

الــعـــراق وفــرض حــصــار دولي
جـــائــــر عـــلــــيه بــــزعم امــــتالكه
أســـلــحـــة دمـــار شــامـل وعالقــة
نـظــامه الـدكـتــاتـوري بـاإلرهـاب

الدولي.
كـان الـتبـريـر "األوروبي"  ان ما
يــجـري هــو " حــرب أهـلــيـة" وال
عالقة لـنا بـها وال نـريد الـتدخل
فــــيـــــهــــا ولـــــكن هـل كــــان ذبح
ــســلــمـ عــلى يــد إرهــابــيـ ا
صـرب وكروات وألسـباب ديـنية
وعـنــصــريـة بــحــتـة ال عـالقـة له
بــالـتـدخل ألغــراض إنـســانـيـة ?
ــوجـبه ـوضــوع الـذي  وهـو ا
صـدر الـقـرار  688 في  5 ابـريل
(نيسان)  1991 القاضي بكفالة
احــــتـــــرام حــــقـــــوق اإلنــــســــان
واحلــقـوق الـســيـاسـيــة جلـمـيع
ــواطـنــ ووقف الــقــمع الـذي ا
ــنـطــقـة الــكـرديـة تـتــعـرض له ا

وبقية مناطق العراق.
استمر الهولوكوست الصربي-

وهـنـاك صـور بـشـعـة وحـكـايات
مـرعـبــة جـرى تــنـاولـهــا فـمـثالً
ـتـهم دعــا راتـكـو مالديــتش  (ا
األول بـاجلرائم ضـد اإلنـسـانـية
ـسـلـمـ في الـبـوسـنـة) قـائـد  ا
في زيـبــا إلى اجـتــمـاع وقـدّم له
ســيــكــارة وتالطف مــعه قــلــيالً
وبــعـــد حلــظـــات انــقض عـــلــيه
وذبـحه وكــان ذلك إيـذانـاً بـبـدء
ــة بـــحق أهـــالي زيـــبــا اجلـــر
ــة األكــثــر شــهـرة ولــكن اجلــر
كانت حـصار سـربنـشيـنا  الذي
ستمر دام سنت مع الـقصف ا
ـســاعــدات الــدولــيـة  وكــانـت ا
تــصل إلــيــهـم  لــكن الــكــتــيــبــة
ــكـلّــفـة بــحـمــايـة الــهـولــنـديــة ا
سربـنشينـا تواطأت مع الصرب
سلم لتسليم وضغطت على ا
أسلحتهم مقابل حماية أنفسهم
وأمـــانـــهم وحـــ فـــعــلـــوا ذلك
انــــقــــضّـت عــــلــــيــــهم الــــذئــــاب
العـنصرية فـتم عزل الذكور عن
اإلنـــاث وجــمـع حــوالي  12ألف
مـنهم (صبـياناً ورجـاالً) وقتلهم
جـمـيـعـاً والـتـمـثيـل بـأجسـادهم
دون رحمة أو وازع من ضمير .
أمـا النسـاء فتم االعتـداء عليهن
وقـتل بعـضهن حـرقاً واسـتمرت
اجملـــزرة لــبــضــعـــة أيــام حــتى
سـقـطت سـربـنـشيـنـا فـي أواخر
(يــــولـــــيــــو)  ?1995وكــــان ذلك
الفصل األخير من حرب اإلبادة.
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بيروت

وبــعــد انــتـــهــاء اجملــزرة دخل
رادوفـان كـاراديــتش (الـرئـيس
الذي ظلّ فاراً من وجه العدالة
حـتى ألــقي الــقـبض عــلـيه في
 21يـــولــــيـــو/ تــــمـــوز/(2008
ـدينـة فاحتـاً وبزهـو أعلن أن ا
سربنشينا كانت صربية دائماً
وهي اليـوم تعـود إلى أحضان
الــــصـــرب الـــوطن األصـــلي أو

األمن.
W*R  Èd –

وحــ نـســتــعــيـد الــيــوم هـذه
ــــأســـاة ــــة وا ــــؤ الــــذكـــرى ا
اإلنسانية الكبرى نتساءل أين
الـــشـــعـــارات الــــرنـــانـــة الـــتي
تـــتـــشــدّق بـــهـــا  احلــكـــومــات
الــغـربـيـة من أنـهــا تـريـد نـشـر
وقراطـية ومبـاد حقوق الـد
اذا قصّرت األ اإلنسـان? ثم 
ـتـحـدة وأين دورهـا ومـا هـو ا
واجـبها? فقـد قتل أمام أعـينها
عـــلــمـــاء ديـن وأئــمـــة جـــوامع
ومـــثـــقـــفـــون ورجـــال أعـــمـــال
ــيـون  ونــخب فــكــريـة وأكــاد
وســـيــــاســـيــــة دون أن حتـــرك
سـاكـنـاً وكــان هـؤالء يـقـيـدون
ويذبـحون ويـرمـون في النـهر
ـهارة مـهنـية وهو مـا وثـقته 

.CNN محطة
وقـد صــدق وصف من قـال عن
احلـرب ضد الـبـوسـنة  بـأنـها
حــــــرب فـي أواخــــــر الــــــقــــــرن

الــــعـــشـــرين  لـــكــــنـــهـــا شـــنت
بــأســلـوب الــقــرون الــوسـطى 
ــئــة عــام وهي تــذكّــر بــحــرب ا
وحـرب الـثالثـ عـام التـي قتل
فــيــهــا ماليــ الــبــشــر بـســبب
الـصراع الدمـوي الكاثـوليكي -
الــبــروتــســتــانــتي ويــكــفي أن
انيا لوحدها والتي نتذكر أن أ
كـان تـعـداد نــفـوسـهـا نـحـو 30
مليون إنسان خسرت نحو 13
ـلـيون إنـسان ملـيـون ونصف ا
في تـــلـك احلــرب الـــعـــبـــثـــيــة 
غـالــبـيـتـهم مـن الـذكـور إضـافـة
إلـى امــــــــــتــــــــــدادات احلـــــــــرب

والضحايا إلى أوروبا.
وتـبـقى الـبـوسنـة جـرحـاً فـاغراً
ورغـم مـرور عــقــدين ونــيّف من
الـــزمــان فـــاجلــراح لم تـــنــدمل
عـانـاة مـسـتـمـرة  ويـحـتاج وا
األمـــــــر إلى إحـــــــيـــــــاء ذكــــــرى
الضـحايـا وإجاللـهم ومسـاعدة
أسـرهم ومن تـبـقـى مـنـهـا عـلى
قــيــد احلــيــاة والــتــخــفــيف من
معانـاتهم وتـلبيـة احتيـاجاتهم
وإسماع أصواتهم إلى العالم 
لــكــشف احلـــقــيــقــة ومــســاءلــة
ـــرتــــكـــبـــ وجـــبـــر الـــضـــرر ا
والـتـعـويض وإصالح األنـظـمـة
القـانونية والـقضائيـة واألمنية
الوطـنـية والـدولـية كي ال يـفلت

رتكبون من العقاب. ا
{ باحث ومفكر عربي

هل نــــتــــذكــــر مـــــا حــــصل في
الــبــوسـنــة قــبل 22عــامــاً يـوم
تعرّض مسـملوها حلرب إبادة
ــتــطــرّفــون الــصـرب شــنّــهــا ا
تطرّف شاركة ودعم من ا و

الكـروات فاستشـهد فيها 300
ألف مــسـلم واغــتـصـبـت نـحـو
 60ألف امـرأة وطــفـلــة وهـجّـر
ـلـيون نـحـو مـليـون ونـصـف ا
إنــــــــســـــــان وهـــــــذه األرقـــــــام
واإلحـصـاءات تكـرّر ذكـرها في

تحدة. أروقة األ ا
لـفت انتـباهي في هـذه الذكرى
األلــيـمـة أن مــحـطـة ال سي ان
ـــعــروفــة ان  ومــراســـلــتـــهــا ا
كريستينا أماتبور  فتحت هذا
لف مـجـدداً  بالـقـول : كانت ا
حربـاً قروسطيـة قتل وحصار
وجتـويع للمـسلـم  وأوروبا
رفــضت الــتـدخـل " اإلنـســاني"
ـبـدأ الـذي شـاع عـشـيـة وهـو ا
حتريـر الكويت وبعـدها تدمير
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تــام ورمــيـت الــكــرة في مــلــعب
غيرك وال تثريب عليك في ذلك.
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ـنصب أمـا أنك الـيوم في هـذا ا
وحتـــمل الـــصـــفــة الـــشـــرعـــيــة.
وتـرمي بـاخـفــاقـاتك واخـفـاقـات
حـزبك عـلى اآلخـرين  فـهذا من
قـبــيل االسـفـاف و الـتـنـدر أخي
الــــكــــر ! الســـيــــمــــا وأنك في
مـقـدمـة الـذين كـانـوا يـعـارضون
تــواجـــد الــقـــوات الــعــســـكــريــة
الــعـراقــيـة عــلى أرض سـنــجـار
ولـك في ذلـك صــــوالت وجـــوالت
ــان الـــعــراقي في أروقـــة الــبـــر
وأمــــام شـــــاشــــات الـــــقــــنــــوات
  وأنـت تــعــتـرض الــفــضــائــيـة
وبـشـدة عـلى تواجـد مـقـر قـيادة
عـمـلـيـات اجلـزيـرة والـباديـة في
ـنـطقـة. وكـنت أرى فـيك وانت ا
تظـهر على شـاشة التـلفاز كأنك
مـحـارب مـن احملـاربـ الـقـدامى
ن قـرأنـا وســمـعـنــا عـنـهم في
يـتـ أبان الـقرن احلـرب الـعـا
ـاضـي. إذ أن فـرائــصك أخـذت ا
تــرتـــعــد من أعـــلى هـــامــتك إلى

احلـقـيـقـيـة عـلى األرض تـنـبـيك
أنك أيـهـا الـقـائـممـقـام غـيـر قادر
عــلى بـــسط مــســؤولـــيــتك عــلى
القضاء و ال تستطيع من تنفيذ
واجـبــاتك بـشـكل يـحـقق الـرضـا
ــاذا أنت بـاق والــقـبــول.  إذن 
ـسـؤولـية? لـتـحـمل صـفـة هـذه ا
أمـــــــا كــــــان األجـــــــدر بـك وأنت
ســـيــاسـي مــعـــروف في احلــزب
الــكـــردســـتـــاني. وقـــد تــشـــرفت
بـــتـــمـــثــــيل احلـــزب حتت قـــبـــة
ـــان أعــــوامـــاً طــــويـــلـــة الــــبـــر
وبـــصــفــتك عـــراقي مــخــلص ان
تـــقــــدم اســـتـــقــــالـــتـك فـــورا من
مـســؤولـيـة مــديـنــة ال حتـكــمـهـا
أرضـــا وال ســـمـــاء. وعـــنــد ذاك
ســـوف يــــشـــار لـك بـــالــــبـــنـــان
ــوذجـا لـلـمـسـؤول وسـتـكـون أ
ــنـصب ــثـالي الــذي يـعــطي ا ا
ــعـنــوي الـشــخـصي واجلـانب ا
ـشـروع. وفي هـذا احلال حـقه ا
يــحـق لك ان تــواجه احلـــكــومــة
ـا شــئت من تـوجـيه ــركـزيـة  ا
الــلـــوم والــعــتـب ألنك قــد أديت
رسـالـتك الـوطـنـيـة بـاسـتـحـقـاق

أخــمص قــدمـــيك حــتـى يــخــيل
لــــلـــنــــاظـــر أن كــــردســـتــــان قـــد
أســتــبــيــحت بــجــيش جــرار من
دولـــة أجــنـــبـــيــة مـــا !. لــكـــنــني
صدمت الـيوم وأنت تـتحدث عن
هوية سـنجـار اخملتـطفـة من ثلة
من الـغربـاء بـدم بارد. وتـنـعتـها
مــرة بـأنــهـا جــزء ال يـتــجـزء من
مـحـافـظـة نيـنـوى أو أنـهـا جزء
من أرض الـــــعـــــراق الـــــواحـــــد
وتـسـتنـجـد اآلخـرين لـنصـرتـها.
واذا كـانـت هـذه هـي احلـقــيــقـة

بغداد

فـلماذا انتـفضت ثائـرا قبال على
جـــيش عـــراقي يـــريـــد ان يـــحط
رجــاله في أرض عــراقــيــة وهـو
يضع في أولويـاته حماية أرض
الـوطن من خـالل الـتـأشـيـر عـلى
الـنـقــاط الـرخـوة فــيـهـا وفـرض
هيبـة الدولـة علـيهـا?! والتنسى
أيـــهــــا الـــســـيــــاسي األريب أنك
اتهـمت قـائـد العـمـلـيات حـيـنـها
ـــنــطــقــة بـــأنه كــاد ان يـــشــعل ا
بــحـــرب مع دولـــة أخــرى. وأنت
تـعلم قـبل غيـرك بأن هـذه الدولة

تــلــتــقي اســتــراتــيــجــيـتــهــا في
مـــــــكـــــــافــــــــحـــــــة االرهـــــــاب مع
اسـتـراتـيجـيـة الـعـراق. وان هذا
االتــهــام هـــو مــحـض افــتــراء ال
غـيـر.   وأعـتـقـد سـيـدي الـكر
ان كــنـانـتـكـم فـيـهـا مـن الـسـهـام
مـايــكـفي لــلـمــنـازلـة وتــقـويض
ـا ســطـوة هـذه الـشـرذمـة وقـد
ـتـنـبي حـكـمـته الـذائـعة أطـلق ا

الصيت قائال:
نية ساد الناس كلهم لوال ا

اجلود يفقر واإلقدام قتال.  

  لــقـــد ظــهــر عـــلى فــضـــائــيــة
الــــشــــرقـــيــــة يــــوم اجلــــمــــعـــة
ـــــــــصــــــــادف 4/9/2020وفي ا
سـائية حقيـبة نـشرة األخبـار ا
الــرئــيــســة حــوار هــاتــفي بــ
السيـد  قائـمقـام القـضاء وب

السيـد مقدم النـشرة األخبارية.
إذ تـــنــاول احلــوار مـــوضــوعــا
يـتـعــلق بـتـواجــد الـبي كه كه (
حزب العمال الكردستاني) غير
ــــــــشــــــــروع عــــــــلـى األراضي ا
العـراقيـة. وقد أعـترف قـائمـقام
الـقـضـاء بـعـدم الـسـيـطـرة عـلى
ـسـلـحـة. بل ـلـيـشـيـات ا هـذه ا
انــهـا تـفــرض نـفـوذهــا بـالـقـوة

على القضاء بالكامل. 
WŠ“U½ qz«uŽ

وتــمـنـع الـعــوائل الــنــازحـة من
الـقــضــاء بــالــعــودة. كـمــا أنه-
وكالـعـادة- ألقـى بالالئـمـة على
ـــركــزيـــة في عــدم احلـــكــومــة ا
إتـخـاذ اإلجـراءات احلـازمـة في

سلح. مواجهة هذا اخلطر ا
    والــــســـؤال الــــذي يـــطـــرح
عـطيات نـفسه اآلن اذا كـانت ا
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يـعد الفـساد في العراق آفـة متأصـلة في البـنية اجملتـمعيـة منذ قيـام الدولة الـعراقية
احلـديـثـة في عـام  1921وتـبـاين تـطــورهـا وتـأثـيـرهـا فـي الـبـنـاء الـســيـاسي لـلـنـظم
تعاقبة وصوالً الى عام  2003وما تال ذلك من سقوط النظام السيـاسية العراقية ا
ـقـراطي تـعـددي واقـرار دسـتـور دائم في عـام الـسـيـاسي وقـيـام نــظـام سـيـاسي د
2005اال ان النـظـام اجلـديد واجه حتـديـات عـديدة تـخـتلف فـي شدتـهـا وخطـورتـها
ـسـتـوى وكـان الـفـسـاد أحـد اهم هـذه الـتـحـديــات.وأن أهم مـخـاطـر الـفـسـاد عـلى ا
وارد وإمكانات الـتنمية احمللى تتـمثل في إهدار األموال العـامة وسوء تخصـيص ا
ـقدمـة للـمواطـن وإضـعاف في الوحـدات احملـليـة وعدم كـفاءة اخلـدمات الـعامـة ا
ـناخ االستـثمـاري وانخفـاض النـمو االقـتصادي وقـد صنف الـكثيـر من البـاحث ا
ظـاهـر الـسـلـوكـية ومـن الواضح أن والدارسـ الـفـسـاد إلى عـدد من االشـكـال وا
ـكن حصر أشـكال الفـساد كثـيرة ومـتنوعـة وأساليـبه أيضـا متنـوعة وبـالتالي ال 
ـا يظـهر بـعد ـظاهـر السـلوكـية فـلر أشكـال الفـساد بـعدد مـحدود من األشـكال وا
فترة من الـزمن شكل آخر جديد من أشكال ومظاهر الـفساد لدى االنسان القابلية
عـلى اإلبـداع واالبتـكار في هـذا اجملال كـما فـي اجملاالت احلـياتـية اأخلـرى  وليس
شكـلة في شـرعنة الـفساد وإضـفاء الـشرعيـة بطرق الـفساد بـحد ذاته مشـكلـة بل ا
ؤسـسـات احلـكومـيـة من ظـاهرة . وتعـاني مـخـتلـف ا مـبـتـكرة وغـايـة في االحـتـراف
ـظـاهر تـتـسع وتـتسع لـتـأخـذ أشكـال عـديدة ـالي وبدأت تـلك ا الفـسـاد االداري وا
ومتنـوعة فلكل ظاهـرة من مظاهر الفـساد أشكال وسبل وطـرق عديدة .حتاول هذه
الـدراسـة من خـالل تـنـاول الـفـسـاد واسـبـابه ودور اجلــهـات الـرقـابـيـة في احلـد من
ؤسسات احلكـومية فالبد أن نعرف مـا هو الفساد? وما مدى ظاهرة الـفساد في ا
تغلغـله في اجلسد احلكومي العراقي وتوضيح مـخاطر هذه الظاهرة التي تمتد الى

عدة أبعاد منها االقتصادية واالجتماعية .
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ـالي واإلداري بـأنه (إسـاءة اسـتـخدام ـيـة الفـسـاد ا تـعـرف منـظـمـة الشـفـافـية الـعـا
السلـطة العامة لـتحقيق كسب خـاص) اما تعريف صنـدوق النقد الدولي  IMFبانه
ــعـتـمـدة الـتي تــهـدف إلى اسـتـحـصــال الـفـوائـد من هـذا (عالقــة األيـدي الـطـويـلـة ا

السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات عالقة ب األفراد)
وظف اخملتص في الدولة حدود ويشيـر الفساد من الناحية القانونية الى ( جتاوز ا
رعية بـقصد حتقيق منفعة واجباته ومن ثم مخـالفته للقوان واألنظـمة السارية أو ا
ال العـام  أو األمالك اخلاصة في غير مـشروعة له أو لـغيره مـثل االستيالء عـلى ا

الدولة من  أراضي أو عقارات أو آليات)
ياً  حددت اجلهات التالية كجهات دولية سؤولة على مكافحة الفساد عا اجلهات ا

ي وهي: مهمتها مكافحة الفساد اإلداري على نطاق عا
تحدة أ -منظمة األ ا

تحـدة عدد من الـقرارات حملاربـة ومكـافحة الـفساد لـلقـناعة الـتامة أصـدرت األ ا
بـخـطــورة الـفــسـاد ومـا لـه من مـخــاطـر وتـهــديـد عـلـى اسـتـقــرار وامن اجملـتــمـعـات
كافـحة الفـساد سنة  2004 وقد انـضمت إليهـا كثير من وأصدرت أيضـاً اتفاقـية 

دول العالم .
ب -البنك الدولي

وضع البنك الـدولي مجموعة من اخلطـوات واالستراتيجيـات لغرض مساعدة الدول
على مواجهة الفساد واحلد من أثاره السلبية على عملية التنمية االقتصادية .

ت -صندوق النقد الدولي
الية ألي دولة ـساعدات ا جلأ صنـدوق النقد الدولي إلى احلد من الفـساد بتعليق ا

يكون فيها الفساد عائق في عملية التنمية االقتصادية .
ية ث -منظمة الثقافة العا

ـنظمـة سنة  1993وهـي منظـمة غـير حـكوميـة (أهلـية) تـعمل بـالشكل أنشـأت هذه ا
األسـاسي على مـكافحـة الفـساد واحلد مـنه من خالل وضوح الـتشـريعات وتـبسيط
ـرونة والـتطور ـوضوعـية وا اإلجـراءات واستـقرارها وانـسجـامهـا مع بعـضها في ا

Æ وفقاً للتغيرات االقتصادية واالجتماعية واإلدارية
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ويبـرز دور االجـهزة الـرقابـيـة في مكـافـحة الـفسـاد في الـعراق ومـا يتـرتب عـليه من
اآلثار السـلبيـة على كافـة مفاصل الدولـة والتي أدت الى تـعدد سبل مكـافحته وذلك
ـناصب العامة للمساءلة من خالل احملاسبـة اي خضوع األشخاص الذين يتولون ا
وظـف احلكـومي مـسؤول الـقانـونية واإلداريـة عن نتائج أعـمالهم أي أن يـكون ا
ؤسسة أي الوزراء أمام رؤسائـهم ( الذين هم في الغالـب يشغلـون قمة الهرم فـي ا
ومن هم في مراتـبـهم ) الذيـن يكـونـون مسـؤولـ بدورهم أمـام الـسلـطـة التـشـريعـية

التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
ـسؤولـ عن الـوظـائف الـعامـة سـواء كـانوا سـائـلـة الـتي هي واجب ا فال بـد من ا
مـنتخـب أو معـينـ فيتـوجب عليـهم تقـد تقاريـر دورية عن نـتائج أعمـالهم ومدى
ـعـلـومـات الالزمـة عن ـواطـنـ في احلـصـول عـلى ا جنـاحـهم في تـنـفـيـذهـا وحق ا
ـوظفـ العـمومـي ) حـتى يتم أعـمال اإلدارات الـعامـة ( أعمـال النـواب والوزراء وا
ـقـراطـيـة وهــو مـا يـشـكل أسـاسـاً الــتـأكـد من أن عـمل هـؤالء يــتـفق مع الـقـيـم الـد

الستمرار اكتسابهم للشرعية والدعم من الشعب .
إذ هـناك جـهـات ترتـبط بالـسلـطـة التـنفـيذيـة وأخـرى بالـسلـطة الـتـشريـعيـة وأخرى
مـستقلة  –تعمـل حتت إشراف مجلس الوزراء وهناك مـؤسسات رقابية في العراق

الي في العراق والتي تتمثل باالتي: تعمل على مكافحة الفساد اإلداري وا
ـالي في العراق سـؤولة عن الـتدقيق ا الـية : والتي تـعد اجلـهة ا - ديـوان الرقـابة ا
عـلـومات الـدقيـقة اخلـاصة أنـشأ سـنة  1990مهـمـته تزويـد اجلمـهـور واحلكـومة بـا
الـيـة لـغرض تـعـزيز االقـتـصاد من خالل مـهـمة بـالـعمـلـيات احلـكـوميـة واألوضـاع ا
الي وبعد  2003و تـفعيل الي وتقـييم األداء لغـرض مكافحـة الفسـاد ا التدقـيق ا
ـوجب األمر  77لـسـنة  2004لـتـعزيـز االقتـصـاد من خالل مهـمـة التـدقيق دورهـا 
الية االحتادي الي وديوان الرقابـة ا الي وتقـييم األداء لغرض مكـافحة الفسـاد ا ا
ـجلس الـنواب ومـسؤولـيته الـرقابـة الالحقـة على عن أعـمال الـتدقـيق على مـرتبط 
ـال العـام أيـنـما وجـد فـضال عن مـهـامه في تـقو االداء فـي اجلهـات اخلـاضـعة ا

لرقابته ويعد أعلى مستوى للرقابة في الدولة (الدور الرقابي جمللس النواب)
ـوجب األمر  55لـسـنة  2004مـهـمـتـها - هـيئـة الـنـزاهـة : أنـشـأت هيـئـة الـنـزاهـة 
ـشـكوك فـيهـا قـبول الـهدايـا والـرشاوي واحملـسوبـية التـحقـيق في حـاالت الفـساد ا
ـنسوبـية والتـمييـز على األساس الـعرقي أو الطـائفي واستـغالل السلـطة لتـحقيق وا
أهداف شخـصية أو سوء استـخدام األموال العامـة من خالل وضع أسس ومعايير
ـسؤولية لـألخالق اخلدمة العـامة وثقافـة مبنـية على الشـفافية والـنزاهة والـشعور با
الـتي يستـوجب االلتـزام بتـعليـماتـها مـن قـبل جميع مـوظفي الـدولة فـضالً عن عقد
نـدوات وإعداد بـرامج تـوعيـة للـتـثقـيف وتبـني ثـقافـة مبـنـية عـلى الشـفـافيـة والنـزاهة
ستقلة التي نص عليها الدستور صراحة سؤولية وهي من الهيئات ا والشعور بـا
وأخضعتـها احملكمة االحتادية الـعليا الى إشراف مجلس الـوزراء وتتولى التحقيق
ـتـمـثـلة في قـضـايـا الـفـسـاد حتت إشـراف الـقـضـاء ولـهـا بـعض االدوار الـوقـائـيـة ا
تمثلـة بنشر ثقافة الـنزاهة والشفافية شروع والتثقـيفية ا الحقة الكسب غـير ا

ساءلة. وا
رتبطة به -مجالس احملـافظات ولها دور رقابي عـلى عمل احملافظ والتشـكيالت ا

وعمل التشكيالت التي تعمل في حدود احملافظة.
ـرتـبـطـة بـالـوزيـر أو رئـيس اجلـهـة غـير - تـشـكـيالت الـتـدقـيق والـرقـابـة الـداخـلـيـة ا
هم رتبـطة بوزارة وتـتولى إجراءات الـرقابة الـسابقـة للصـرف في الوزارة. ومن ا ا
ـؤسسـات الرقـابية واخـتالف مسـؤوليـاتهـا ليـست من مصـلحة أن نشـير ان تـعدد ا
الـعمل الـرقابي حـيث انـها سـتطـول اإلجراءات و اآلراء والـتفـسيـرات باالضـافة الى
ـنـظـومـة حـجم الـتـأثـيـرات اخلـارجـيـة عـلى كل مــنـهـا اذ من االجـدى تـوحـيـد تـلك ا
الرقـابـيـة في جـهـاز واحد ذات صالحـيـات واسـعـة ويضـم كل اخلبـرات احملـاسـبـية
واالداريـة والـتـحقـيـقيـة والـقـضائـيـة من اجل اتـخـاذ قرارات حـاسـمة بـوجه الـفـساد
باسرع وقت وبـاقل جهد وتكالـيف . ورغم اداء هذه اجلهات الرقـابية اال ان الفساد
بقى ينتشر وترتفع مؤشراته وهذا يعطي انطباعا خطيرا عن العراق خصوصا وان
تأخـرة في التـرتيب الدولي ـراتب ا ـنظمـات الدولـية قد وضع الـعراق في ا مـؤشر ا
كن لـلرغبات الـسياسيـة احلكومية للفسـاد والذي ينبـني على مؤشرات مـتعددة ال
تغييـرها او التأثـير عليـها وهو يؤشـر انخفاض قـدرة احلكومة العـراقية على ادارة
ـالي وهو يـرجع لوجـود عدة حتـديات جتـعل القـدرة على ادارة هذا مـلف الفـساد ا
واجـهة الفـساد على صـعيد ـكنة اذ  اتـخاذ تدابـير عديـدة  ـلف الشائك غـير  ا
كافحة الـفساد في مؤسسات عنـية  إقرار بعض القـوان ودعم الهيئات الـوطنية ا
الدولة بـات الفسـاد االداري آفة إدارية مـتفشـية في القـطاع العـام واخلاص على
ـر يوم من دون أن حـد سواء فـي جمـيع دول الـعـالم بال إسـتـثنـاء حـتى أنه يـكـاد 
ـسمـوعـة بـأخبـار عن هـذا الداء رئـيـة أو ا ـكتـوبـة أو ا تـطـلع علـيـنـا وسائل الـعـالم ا
الـعـضـال وفي مــسح أجـراه الـبـنك الـدولي تـنـاول  3600مـنـشـأة في  69دولـة في
العالم عام  1997تبيَّن أن الـفساد يعدُّ من العقبات الرئيسة التي تواجه التنمية في

تلك الدول.
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حـور الشـر التي مـا اسمـاهم 
شـمــلت أيـضــا الـيــمن ولـيــبـيـا
والــيــمن  والــتي كــانت تــعــلن
جـهـارا نــهـارا عـدائـهـا لـلـكـيـان
الـصهـيـوني الذي يـعـتبـره هذا
احملـــور اخلـــنـــجـــر األمـــريـــكي
ـــغـــروس في خــاصـــرة األمــة ا
ــعـاديـة أصال ألي الـعـربــيـة وا
تقـارب عربي  –عربي وتـوحيد
صـــــفـــــوفـه وقـــــواته وقـــــدراته
ـغـتـصـبـة ... لـتـحـريـر األرض ا
فـلـسـطـ التـي كـانت الـقـضـية
ـركــزيـة األولى قـبل الـعـربــيـة ا

احـــــــتـالل الــــــعـــــــراق ... ثم 
تطبيع عالقتها مع أغلب الدول
ـغـرب إلى عـمان الـعـربيـة من ا
بــعـد غــزو الــعــراق وانــهــيـاره
ووقـوعه بـأيـد حـاكـمة ال عـالقة
لـهـا بـاحلـكـم وال بـتـجـربـته وال
ـــصــالح بـــكــيـــفــيـــة إدارته إال 
أحزابه احلاكمـة  بالشكل الذي
جــــعـــله في آخــــر ســـلم الـــدول
الــصـــاحلــة لـــلــعـــيش اآلمن أو

لإلستمار ..  
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إن ما لم تقله أمريكا  بل قالته
أفـــعــالـــهــا وتـــرتــيب أوراقـــهــا
لتـحكم الـعالم أجـمع كمـا تقول
أغــلب الـتــقــاريـر الــصـادرة عن
مـــراكــز الـــدراســـات الـــدولـــيــة
ـية  هي أنهـا ستسـتخدم الـعا
كل قـــدراتــــهـــا الــــعـــســــكـــريـــة
والــــعـــلــــمــــيــــة والـــتــــقــــنــــيـــة
واالقتـصـاديـة لتـكـون فعال هي
ــطـلـقـة لـلـعـالم رغم احلـاكـمـة ا

وجــود قـــوى كــبــيـــرة وعــظــمى
ـــكن لـــهـــا أن تــذعن أخــرى ال 
لإلرادة األمـريـكـية في مـنـهـجـها
ـعـادي هـذا وبـخـاصـة الـصـ ا
وروسيـا ... لـذلك صـارت هـات
القـوت الـعظـميـ حتاوالن أن
جتــدا لـهـمـا مـوطئ قـدم لـهـا في
ـسـتشـري في الـشرق الصـراع ا
األوسط لـكـي ال تـنــفـرد أمــريـكـا
ـنـطـقـة احليـويـة الـثـرية بهـذه ا
مـن الـعــالم وال حتــقق مــا تـزمع
تنفيذ ما تسمى بخارطة الشرق
األوسط اجلــــديـــد .. فـــروســـيـــا
اسـتـطـاعت الدخـول عـبـر بـوابة
سـوريـا وصارت تـفـتح أبـوابـها
لـــلــعـــراق فــيـــمــا جتـــد الــصــ
فــرصــتــهــا أيــضــا عــبــر بــوابـة
الـــعـــراق وتــــوقـــيع اتــــفـــاقـــات
اقتصادية وسياسية مع العراق
إلحــيـــاء مــا يـــســمى بـــخــارطــة
الـــــطــــريـق ومـــــشــــروع الـــــربط
ألــســكــكي بــ مــوانئ الــعــراق
وتــركــيــا والــتي حتــاول كل من
إيـــران والــكـــويت أن يـــنـــفــذانه
بسـرعة حلرمـان العراق من أهم
مــنــفـذ بــحـري له عــلى اخلــلـيج
يـناء الـفاو الـعربي عـبر بـنـاءه 
الـكبـيـر ... ننـتظـر ونـرى ما هي
نتيجة هذا الصراع الكوني ب
الـكـبـار لـلـسـيـطـرة عـلى الـشـرق
األوسط عــبــر حــكـومــات تــتــبع
لـهـذا الـطـرف أو ذاك من الـقـوى
العـظـمى .... ومـا الذي سـتـكون
عـلـيه مـواقف شـعـوبـهـا من هذا

الصراع.

ـــقـــراطــــيـــة إلى الـــداخل والـــد
وتــــصـــــديــــر اخلــــوف والــــرعب
والـتـهـديـد بـاحلـرب إلى اخلـارج
حـــتى صـــارت الــعـــديــد من دول
الــعـــالم تــرى نــفــســـهــا الــهــدف
التالي للعدوانية األمريكية  ألن
سياستها اخلـارجية تعتمد على
باشر الذي يهدد حتديد العدو ا
أمـــنــهـــا الــقـــومي والـــذي يــضم
محميات اخلليج العربي وقبلها
الكيان الصهيوني باإلضافة إلى
أمـــنـــهــا الـــقـــومي الـــعـــســـكــري
واالقتـصـادي في الداخل لـتـبقى
الـــدولــــة األكـــثــــر خـــطــــرا عـــلى
اسـتـقاللـيـة وأمن الـدول األخرى
إن لـم تــــــــدخل حتـت عــــــــبـــــــاءة
احلـــمــايــة األمــريـــكــيــة ... لــذلك
نـســتـطــيع الـقــول بـأن من وافق
من الدول عـلى أن تـكون أمـريـكا
ـأمن من حـامـيـة لـهـا سـتـكـون 
أي عــــدوان خـــارجي وبــــعـــيـــدة
أيـضـا من أن جتـعـلـهـا الـواليات

تحدة كعدو محتمل ... ا
لــــذلـك ركــــزت إدارة بــــوش األب
على مـعاداة الـعـراق منـذ أن قام
بــتـأمـيم نـفـطه والـذي قـالت عـنه
األخـــوات اخلـــمـــســـة الـــتي هي
كـــارتل الـــشـــركـــات الــنـــفـــطـــيــة
األمـريـكـية الـكـبـرى بأنـهـا سوف
لـن تـسـمح لـلــعـراق مـطــلـقـا بـأن
يـتــمــتع ال هــو وال شـعــبه بــهـذا
الـــتــأمــيـم ... وبــالــفـــعل صــارت
اإلدارات األمـريـكــيـة تــصـعّـد من
حـمـالتـهـا ضـد الـعـراق ووضـعه
بــوش األب في أول ســلم قـائــمـة

ومـحــمـيــاتـهــا لـيس لــهـا أعـداء
مـــعـــروفــ و صـــارت الـــســوق
ــهــمــة واألولـى في اســتــيــراد ا
ـخـتـلف األسـلــحـة األمـريـكــيـة 
أشــكــالــهـا وأنــواعــهــا اجلــويـة
والـــبــحـــريـــة واألرضـــيــة الـــتي
صــارت تـتــكـدس في مــخـازنــهـا
ـعدات إلى أن يـتم استـبدالـها 
ــــئـــات وأســــلــــحــــة جــــديــــدة 
ـليارات األخـرى من الدوالرات ا
دون أن تـــــطــــلـق مــــنـــــهــــا أيــــة
رصــاصـــة جتـــاه أي عـــدو كــان
يـهـدد وجـودهـا ... بـيـنـمـا كانت
مــصـانـع األسـلــحــة األمـريــكــيـة
تـدور وتــعـمل وتـصـنّع وتـصـدّر
ــعــدات الــتـي تــصب في هـــذه ا
صالح تقويـة اخلزانة األمريكية
وتطوير قدراتها االقتصادية .. 
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لــقـد اعــتــمـدت الــسـيــاســيـة في
مـرحلـة الـثـمـانـيـنـات إلى الـيوم
نـظـريـة تـصـديـر األمن والـرخـاء

وحــتى أمــنــيــا  حــيث اعــتــبــر
هـذين الــرئـيــسـ بــأن حـمــايـة
هــذه الــدول اخلـــلــيــجـــيــة يــقع
ضــــمن نـــطـــاق األمـن الـــقـــومي
االقـتـصـادي األمـريـكي ... حـتي
أعـلن ريـغـان بـعـدهـا بـأن الـقرن
احلـــادي والــعــشـــرين يــجب أن
ـطـلق يـكـون قـرنـا أمـريـكـيـا  بـا
بعد انهيـار االحتاد السوفييتي
عام  1989...  فـعـمل من تالهم
من الــرؤســاء عــلى إكــمــال هـذا
ـنـهج االسـتعـمـاري وتـطـويره ا
بـــســـبل ووســـائل شـــتى حـــتى
أصــــبح اخلـــلــــيج وبــــخـــاصـــة
الــســعــوديــة وقــطــر واإلمـارات
قواعد أمريكية قوية ودائمة في
نـطقة بـحجة حمـايتها من أي ا
عدوان يـتعـرضون له ( ولم يكن
لــدى هـذه احملــمـيــات أي أعـداء
فـي ذلك الــــوقت ) وهـي حــــجـــة
ظـاهرية فـيما الواقـع السياسي
ـــنــــطـــقـــة يـــثــــبت بـــأن هــــذه ا
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بغداد

رغم أن كل الـرؤسـاء االمـريـكـان
الــذين تــوالـــوا عــلى الــرئــاســة
األمــــريــــكــــيــــة مــــنــــذ أن أسس
الــــرئـــيـس األمـــريـــكـي األســـبق
جــيـمي كـارتــر قـوات عـســكـريـة
بـحريـة جـديـدة حلمـايـة ناقالت
الـنـفط الـتي يــتم حتـمـيـلـهـا من
دول اخلـليـج العـربي إلى أوربا
وأمـريـكـا ورفع الـعـلم األمـريكي
عليهـا والذي انتهت واليته عام
 1981عند بدء احلرب العراقية
 –اإليـرانـيـة عام  1980 وحتى
نـهـايـة عـهد رونـالـد ريـغـان عام
 1989 الـذي استـمر عـلى نفس
ــنـــهج  في بـــحــجـــة حــمـــايــة ا
ــصــالح األمــريــكــيــة في هــذه ا
ـهـمــة في الـعـالم من ـنـطــقـة ا ا
حــيث غـزارة اإلنــتــاج الـنــفـطي
فـيــهـا في ظــاهـرهــا .. ولـكــنـهـا
كــانت فـي حـقــيــقــتـهــا الــرغــبـة
األمـريـكـية لـلـسيـطـرة عـلى هذه
ـنـطـقة سـيـاسـيـا واقـتـصـاديا ا
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أعلن نـادي الـقوة اجلـويـة الريـاضي تـخـصيص رواتب لـعـائلـتي الـنجـمـ الدولـيـ الراحـلـ ناظم
ـؤقتـة لـنـادي الـقـوة اجلـوية شـاكر ونـاطق هـاشم. وذكـر بـيـان صـحـفي لـلنـادي  أن رئـيس الـهـيـئـة ا
ـرحوم الـكـاب نـاظم شاكـر واتـصل هاتـفـياً بـعائـلة الريـاضي الـلواء شـهاب جـاهـد التـقى بعـائـلة ا
سيـرتهما الـكبيرة مع رحوم ناطق هـاشم. وأوضح أن قائد القـوة اجلوية راتبـاً للعائـلت تقـديرا  ا
الصقور خالل فترة الثمانينيات فضالً عن تعي فهد ناظم شاكر في نادي القوة اجلوية الرياضي
رحوم الـكاب ناظم شاكـر. وتوفي ناظم شاكر في الـ 11من أيلول احلالي عرفاناً وتقـديراً لوالده ا

بينما توفي ناطق هاشم في الـ 26من أيلول عام 2004 .
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سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االحتاد اآلسيوي 
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ÕuLÞ∫ فريق سامراء يطمع بالعودة الى سابق عهدة في
متاز مسابقات ا

حـــالـــهـــا حـــال اغــلـب الـــبـــلــدان
ية نرضى العربية والنريـد العا
بالبـلدان العـربية لكي يـستطيع
الالعب من الكشف عن مـوهبته
ــــدرب بـــــقــــيـــــمــــته ويـــــحس ا
ويــاخــذاسـتــحــقـاقه واالدارات
ـالـيـة الكـافـية وارد ا لـديـهـا ا
والثابتة لكي تستطيع تخطط

لسنوات
وفي اخلـــــتـــــام اســـــال الـــــله
الـعـظيم ان يـرفع هـذا الـوباء

. عن البشرية اجمع

تــدريب وأن جتــد نــفــسك فــعال مــدرب
ناجح في عملك .

{ اهم دعـوة قدمت لـك سواء اسـثـمرتـها ام
لم تستثمرها ?

- اكــثــر مـن دعــوة لــلــعــلب في انــديــة
بـغداد ولم اذهب مـع العـلم كـنت طالب
في كـليـة التـربيـة الريـاضية فـي بغداد
ونادم كثيرا  على ذلك  وكذلك الدعوة
لـلمنـتخـبات الوطـنيـة ولكن احلـمد لله
على كل حال قدر الله وما شاء فعل
{ كلمة ختامية في هذا اللقاء اجلميل ..

- اتـمنى ان تـكـون الريـاضـة في بلـدنا

ضمن االندية ماديا ومعنويا ?
- في وقــتــنـــا لم تــكن عــقــود والحــتى
راتب اال فـي الـــــســــنـــــوات األخـــــيــــرة
وباجـور رمزية فـلم نسـتفد  مـاديا هذا
كسب من جانب ومن جانب اهم كان ا
احلــقـــيــقي والــذي هـــو افــضل من اي
مــال  مـــحــبــة الـــنــاس واجلــمـــاهــيــر
الرياضيـة الوفية وبنـاء عالقات متينة
ورصينة مع االجيال التي سبقتنا  في
الـنـادي وفي مـجاالت الـريـاضـة بـشكل
عـام ونــحن كـريـاضــيـ فـرحــ بـهـذا

كسب .. ا
درب الذين اشرفوا على تدريبك? { من ا
- االساتـذة كل من الكـاب عـلي حسن
رحوم - الكابـ عبد احللـيم ايوب وا
ــرحـوم الـكــابـ حــسـ دعــمـور - وا
ــرحــوم الـــكــابــ  ســعــد حــمــزة - وا
ــرحـوم الــكـابــ نـصــرت نــاصـر - وا
الكـاب واثق نـاجي -والـكابـ عدنان
حـــمــد - والــكـــابــ هـــادي مــطــنش -
ـــرحــــوم عــــلي كــــاظم- والــــكــــابــــ ا
والـكـابـ عـبـاس بـرازيـلي -والـكـابـ
فـيصل عـزيز -والـكابـ حمـيد سـلمان
-والــكـابــ كــر فــرحـان -والــكــابـ
صـبـاح عــبـد احلـسن -والـكــابـ عـبـد
االمير نـاجي -والكاب حـكيم شاكر -
والكـابـ عـبـد الـله مـحـمـد -والـكـاب
ايــوب يــونس -والــكــابــ واثق عــبــد
الـرحـمن -والــكـابـ ســتـار نـصـيف -
والــكــابــ مــحــمــد كــاظـم -والــكــابـ
يـــوسـف عـــبــــد االمـــيــــر -و االســـتـــاذ
الـدكــتـور صــبـاح مــصـطــفى في فـريق
كــلـيـة الـتــربـيـة الــريـاضـيـة ومــنـتـخب

جامعة بغداد.
{ اجمل هدف سجلته?

- الـــهــــدف الـــذي ســــجل  عـــلـى نـــفط
اجلـــنــوب فـي نــهـــائي دوري الـــدرجــة
الــثــانـيــة والــصـعــود لــلــدرجـة االولى
وعلى صـالح الدين في مـلعب سـامراء

فزنا بها 4 - صفر.
باريات? { واجمل ا

- مــبــارتـــ لــنــا مع الــشــرطــة االولى
كالعـب فـزنــا بــهـا  3.1 وســجــلت بــهـا
هـدفيـ واشـرف كامل هـدف والـثانـية
ايضـا فزنا عـليـهم في سامراء 3.1وانا
.ويونس مـدرب وســجل لـنـا حـمـادي 2

هدف ..
درب واخذت فرصتك في { هل انـصفك ا

اللعب?
- نــــعم وبـــــكل صــــراحــــة أنـــــا مع كل
درب فقـد حصلت علـى  استحقاقي ا
في الـــلـــعب ولم اجـــلس احـــتـــيــاط اال
لالصابـة حتى في زمن الـكابـ عدنان
حــمــد في دوري الـــثالثــة مــراحل كــان
ـوسم مـحـدد لالعـبـ  46مـبــاراة في ا
ـــدرب احلق في اخــتــيــار 3 العـب وا
يستـثنون من هـذا القرار فكـان اختيار
الكابـ عدنان هو  اختـياري  وزميلي
كـابـ خالـد ولي وعـلى مـا اظن كـاب
احــمـد جـاسم هـو كــان الالعب الـثـالث

ان لم تخني الذاكرة ..
ستقبلية رياضيا ? { ماهي طموحاتك ا

- أن أجــد فـرصــة لـلــتـدريب مــنـاســبـة
وتــتـوفــر فـيــهــا كل سـبـل الـنــجـاح من
امـور مـاديـة أو معـنـويـة ومسـتـلـزمات
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يــعـد الــكــابـ زاهــد قـاسـم احـد اكــبـر
جنـوم الـكــرة الـسـامـرائـيــة في الـعـهـد
الذهـبي لـلنـادي وشارك مع زمالئه في
باريات اجلـماهيرية .وله العديـد من ا
الدور الكـبير في صعـود نادي سامراء
ـمـتـاز ( الـزمـان ) كـانـت لـها لـلـدوري ا
لـقــاء قـصـيـر مـع احـد اسـاطــيـر ابـنـاء

لوية : ا
{ االسم?

- زاهد قاسم محمد السامرائي
التولد 1971

{ التحصيل الدراسي?
- دكـتوراة تـربيـة رياضـية اخـتصاص

تدريب كرة القدم
ركز الذي تلعبه ? { ا

- لــعـــبت في جــمــيـع اخلــطــوط ولــكن
افضل مركز جناح يسار

{ بدايتك الرياضية?
ـدرب عـلي - فــريق مـركـز شــبـاب مع ا

حسن
{ اي فريق شعبي مثلته?

- فــريـق فـــلــســـطـــ وفــريـق الــســـكك
اليرموك

{ أي نادي مثلت اول مرة?
- نادي سامراء.

{ اجمل اطراء وصفتك به الصحف?
- زاهــد قــاسـم يــقــلـب الــنــتـــيــجــة في
دقــيــقـــتــ حــيث ســجــلت هــدفــ في

دقيقي على نادي الشباب
فضل? { رقمك ا

8-
فضل? { ناديك ا

- محليا اجلوية والزوراء
خليجيا وعربيا الهالل السعودي

يا عا
ريال مدريد

فضل? نتخب ا { ا
-خليجياً السعودية

عربيا
اجلزائر
يا عا
انيا ا

{ امنية رياضية حققتها ?
ــسـاهـمـة أنــا وزمالئي في صـعـود - ا

متاز انذاك . نادي سامراء للدوري ا
{ امنية رياضية لم حتققها?

نـتـخبـات الـوطنـية رغم - الـلـعب في ا
الدعوات آنذاك الكـثر من مرة والسبب
مـتازين انـذاك تصور كثـرة الالعبـ ا
ان هــداف الـدوري اليـجــد له مـكـان في

نتخبات. ا
ــارســـتك الــريــاضــة { مــاذا جــنـــيت من 
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اتصلت بي احدى القنوات للتعبير عن حزني اثناء
مشهـد التـشيع ونـحن نودع جنم عـراقي جديد في
عـداد ( مـقـاتـل كـورونـا ومـذبح اجلــائـحـة ) .. وقـد
قـلـت بـاسـى : ( في وقت يــنـهــمــر الــدمع الــعـراقي
عامة ونـعيش لوعـة نزف الدم غـصة بعـد غصة من
عـلي هــادي الى احــمـد راضي .. وهــا نـحن نــشـد
الـرحـال لـنواري الـثـرى لـوجه بـاسـم وصـوت هادر
ـا ادخل الـسـرور في قـلـوب الـعـراقـيـ .. فـما لـطا
زال دم هادي وراضي اخـضر ومـا زالت الصـدمة
ـوت غـيب عـنا غيـر مـفـهـومـة ولم نـعي حـقيـقـة ان ا
اعز احـبائنـا .. بعـد ان وحدتـنا الـفرحـة الريـاضية
من قــــبل حتت وقـع الــــرصـــاص والــــدم وتـــمــــزيق
اجلـســد الـعــراقي بــسـنــوات خــلت  واذا بـابــطـال
فـاجـئة ويـنورون صـفائح اسيا  2007 يصـنعـون ا
ـجد بـلغ حد االعـجاز في الـتعـبير ورص التاريخ 
الصـفوف ووحـدت الكـلـمة بـرغم كل ماسـاة الواقع
الــدامي آنـــذاك .. الــيـــوم كــمـــا في تـــوديع (هــادي
وراضي) .. نـعــيش وحـدت الـكــلـمــة في حـزن عـام
ونحن نواري الثرى جنم ورمز رياضي سبق له ان
ــحــطــاته الــكــرويـة ـواقـف اجلــمـاهــيــريــة  وحــد ا

تعددة .. ا
مع ان نفسي لـم تستـقر وعـيني لم تـغمض في ليل
وحـشــة الــكــابـ شــاكــر اال اني ســارعت لـكــتــابـة
بوست نعيت فيه جنمنا الكـبير متسائال عن حقيقة
قتل النجـوم .. مستغربا ما يحدث من ما سميته 
وتهم فيما لـم نسمع مثله باي دولة أخرى .. تفرد 
ـؤامرات الـتي حتيق ومع اننـا نعـيش وجع مرارة ا
بـنـا لـذا طـرحت سـؤال عــمـا يـحـدث وهل هـو (امـر
دبـر بـلـيل) .. في جـمـلـة ال اتـهم وال اسـتـهـدف بـها
ـلـفـات احـد سـوى االسـتـفـسـار واسـتـنـهـاض كل ا
ـكن ان والـعـيـون لــغـرض حتـري احلـقــيـقـة . فال 

وت العراقي فقط .. تكون كورونا قد ولدت 
بـعــد دقـائـق من نـشــر بــوسـتي اتــصل بي الــوزيـر
الكاب ( عدنان درجال ) مستفسرا عن مقاصدي
في ( امر دبـر بلـيل ) وطالب الـتوضـيح او إمكـانية
ــثـيـرة لــلـشك اذ انـهــا حتـمل عـدة الـغـاء اجلــمـلـة ا
ـوضوع وجوه لـلتـفسـيـر .. وبعـد اخذ وعـطاء في ا
وأمــور أخـــرى .. عــلـى عــجـــالــة ســـمح بــهـــا وقــته
ضـغوط في عـراق مـضغـوط .. احـسست بـدموع ا
وحــزن الـــكـــابــ عـــلى رحـــيل اخــوتـه وزمالئه من
صنـاع اجملـد فـقد بـدى مـتاثـر حـد الـصدمـة بـوفاة
ـرارة كـلمـاته وهو ناظم شـاكـر .. كمـا احـسست 
يعاني وسط بـيئـة عراقيـة صعـبة ورياضـية اصعب
لفات الضاغطة وبعضها سيما وهناك الكثير من ا
اصــبح يــســتــهــدف مــبــاشــرة لــكل مــلف وخــطــوة
إصالحـيـة  ريـاضـيـة او شـبـابـيـة بل وتـعـدى االمـر
الى اسـتـهـداف شـخـصـي لـلـوزيـر درجـال  بـشـكل
غير مبرر لم تسلم مـنه حتى الهيئة التـطبيعية التي
تشكلت بقرار دولي لغرض اإلصالح بعد ان بلغت

بيئتنا وبيتنا الكروي ما بلغته ..
اثناء محـنة التشـيع اتصل بي الكابـ أنور جسام
حزينا بـاكيا وهو يـودع ابناءه الالعبـ الواحد تلو
االخر وقـد بدى مـنـكسـرا على مـا يـحدث.. مـطالـبا
كتابة عمـود عن ضرورة تفعـيل قانون الرواد الذي
عـطلة التي لم يعمل يحمل الكثيـر من اإليجابيات ا
نح بهـا حتى االن .. اذ اقـتصـرت تطـبيـقاته عـلى ا

الـشــهـريــة وان كــانت بـشــكل مــتـقــطع .. فـيــمـا 
الـــتـــغــــاضي عن تــــطـــبـــيـق وتـــفـــعــــيل مـــادة عالج
ـكن ان الـريـاضـيـ داخل وخــارج الـعـراق الـتي 
ينـجـينـا من ويالت مـا تعـرضـنا له
.. ومـا زالت فـيه دمــوعـنـا نـازفـة
عــــلى مـن فــــقــــدنــــاهـم وهم في

رضوان الله ورحمته ..
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أكـد سـلـمـان بن إبراهـيم آل خـلـيـفة
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم
الــــنــــائب األول لــــرئــــيس االحتــــاد
الدولي لكرة الـقدم أن عودة احلياة
ــســابــقــات االحتـاد اآلســيــوي من
ـثـابـة نـافـذة دوري األبـطـال تــعـد 
رسـالة ريـاضـية آسـيويـة نـبيـلة في
مـواجــهـة الــظـروف الــراهـنــة الـتي
فـرضـتـهـا ظروف جـائـحـة فـايروس

ــســتــجــد كــوفــيــــــد-19 كـــورونــا ا
وأشـار مـعــالي الـشـيخ ســلـمـان بن
إبـراهــيم آل خـلـيــفـة أن اسـتــئـنـاف
مــســابــقــة دوري أبــطـال آســيــا في
الـعـاصــمـة الـقـطـريــة الـدوحـة يـعـد
ــثـــابــة الــهــديـــة لــلــعـــامــلــ في
الصفوف األمامية والكوادر الطبية
ختلف دول في مواجهة اجلائحة 
الـقـارة اآلسـيـويـة والـذين يـلـعـبـون
دور الـبـطــولـة عـلى امــتـداد شـهـور

طـويـلة لـلـتعـامل مع الـوباء بـكـفاءة
ومـهــنـيــة عـالــيـة ويــضـربـون أروع
األمـثلـة في الـتضـحيـة والـشجـاعة.
وأكد رئـيس االحتاد اآلسيـوي لكرة
الــقــدم إجنـــاز كــافــة الــتـــرتــيــبــات
اإلداريــة والـــلــوجـــســتـــيــة إلقـــامــة
مــبــاريــات مـســابــقــة دوري أبــطـال
كنة آسيا وإخراجها بـأبهى حلة 
تـلـيق بـسـمــعـة ومـكـانـة كـرة الـقـدم
ــســتــوى اآلســيــويــة وتــعــبــر عن ا

رموق الذي حتتله مسابقة دوري ا
األبطال عـلى خارطة مسـابقات كرة
الـقــدم اآلسـيــويـة. وأوضح مــعـالي
الـــشـــيخ ســـلــمـــان بن إبـــراهــيم آل
خــلـيــفـة أن احملــافـظــة عـلى صــحـة
سابقة كان شارك في ا وسالمة ا
وسـيــبـقى الـركــيـزة األســاسـيـة في
مــنـظــومـة الــتـحــضـيــرات اجلـاريـة
ـســابــقــة حــيث  إجنـاز إلقــامــة ا
عـــــــمـل كـــــــبـــــــيـــــــر مـن أجـل وضع
الـبـروتـوكالت الالزمــة لـلـمـحـافـظـة
علـى صحـة اجلمـيع. وأشار مـعالي
الـــشـــيخ ســـلــمـــان بن إبـــراهــيم آل
ـسـابـقة في خـلـيـفـة إلى أن إقـامـة ا
ـنحـها بـعداً إيـجابـياً في الـدوحة 
تميزة الـتي تتمتع ظل اإلمكانـات ا
بـهـا دولـة قطـر وسـمعـتـهـا الكـبـيرة
في مــــجـــال احــــتـــضــــان األحـــداث
الـريـاضـية الـهـامـة وما تـمـتـلكه من
بنية حتتـية عالية اجلودة ومالعب
ــيـة ـواصــفــات عــا مــونــديــالــيــة 
.وأعــرب رئــيس االحتــاد اآلســيـوي
لــكــرة الــقــدم عن تــقـديــره الــكــبــيـر
لــلـــتــعـــاون الالمـــتـــنــاهي مـن قــبل
اجلـــهــات اخملــتـــصــة في قـــطــر مع
االحتـاد اآلســيـوي لــكـرة الــقـدم في
سـبــيل إجنـاز كـافــة الـتـحــضـيـرات
الالزمـة إلقـامـة البـطـولـة وفق أعلى
مـعـاييـر الـتنـظيـم الدولـية مـتـمنـياً
ـشــاركــة عــكس الــصـورة لــلــفــرق ا
الـنـاصـعـة عن كرة الـقـدم اآلسـيـوية

رتقبة. في هذا احملفل القاري ا
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جـددت وزارة الــشــبـاب والــريــاضـة
ـــركــزيــة دعــوتــهـــا الى االحتــادات ا
الريـاضيـة الستـالم رواتب موظـفيـها
ـاضية. وقـال مدير لألشهر الـثالثة ا
ـالـيـة شـاكر عام الـدائـرة االداريـة وا
محـمـد عـودة انه تـنـفـيذا لـتـوجـيـهات
وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة عــدنـان
درجـال فـان الـوزارة جتـدد دعـوتـها
ـركـزيــة الـريـاضـيـة الى االحتـادات ا
السـتالم رواتب مــوظـفــيـهـا لـالشـهـر
ـاضـية (حـزيـران و تـموز و الثالثـة ا
الي آب) من خالل مراجعـة القسم ا
في الـوزارة. وأهـاب عـودة مـسـؤولي
االحتـادات الـريـاضـيــة الى مـراجـعـة
الـوزارة واالســراع بــاســتالم رواتب
موظفيها السـيما وأن الوزارة اكملت
ـــالي جـــمـــيع اجـــراءات الـــصـــرف ا
لـلــتـخـفــيف عن كــاهل الـعــامـلـ في
االحتـــــادات الـــــريـــــاضـــــيـــــة في ظل
ــر بــهـا الــظــروف الــصــعـبــة الــتـي 
الـــعــراق جـــراء انـــتـــشـــار جـــائـــحــة
فــايــروس كــورونــا.وبــ مــديــر عــام
ـالـيـة ان الوزارة الـدائـرة االداريـة وا
مــاضـــيـــة في تــأمـــ هـــذه الــرواتب
ـعــمـول وحـسب ضــوابط الـصــرف ا
بــهــا في الــوزراة بــعــد قــيــام وزارة
ـالــيـة بــتـمــويل حـســاب االحتـادات ا
ـــوافــقــة عــلى إطالق الــريــاضــيــة وا

الرواتب.
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أعـلن االحتـاد اآلســيـوي لـلـركـبي عن
مـــشــاركــة نــســاء ركــبي الــعــراق في
كن بـرنـامج آسيـا لـلـركـبي الـذي ال 
إيـقـافه الــذي أطـلـقه االحتـاد الـقـاري
بــعــد جنــاح حـمــلــة االحتــاد الـدولي
كــجـزء من بــرنـامج تــطـويــر الـلــعـبـة
ــشــاركــة افــضل العــبــات الـركــبي.
وقالت عـضـو جلنـة الـركبي الـعراقي

بيـداء رزاق رئيـسة اللـجنـة النـسوية
في بيان للجنة إن االحتاد االسيوي
لـلـركـبـي طـلب تـرشـيح ثالثـة أسـمـاء
من نــســاء الــعــراق مــديــرة فــريق او
مدربـة او العـبـة من اجل مشـاركـتهن
في بــرنــامج آســيـا لــلــركــبي الـذي ال
ـــــكـن إيـــــقـــــافـه. وأشـــــارت إلى أن
االحتـاد القـاري لـديه معـلـومة كـامـلة
عن الـلعـبة في الـعـراق بعـد االعتـماد

الـــرســـمي حـــيث عـــمـل بـــوســـتــرات
خــاصـة لــلـفــرق الـعــراقـيــة والعـبـات
ــنـتــخب الــوطـنـي و نـشــرهـا في ا
مــواقــعه الــرســمــيـة. وأوضــحت أن
الهـدف من هذا الـبرنـامج هو حتـديد
ورفع صــورة  15امــرأة تـــشــارك في
اذج ـثـابـة  لـعـبـة الـركبي لـتـكـون 
ـــو الــلــعــبــة يــحــتـــذى بــهــا لــدعم 

وتطويرها في جميع أنحاء آسيا.

منتخب الركبي للسيدات يشاركن في برنامج عدم توقف اللعبة

تـشــاطـر الــزمــان الـريــاضي احـزان
غفور الزميل اياد الصاحلي لوفاة ا
له والده الفنـان قاسم صبـحي تغمد
الـله الــفــقـيــد بـواسع رحــمــته والـهم
اهـله وذويه الـصـبـر والـسـلـوان وانـا

لله وانا اليه راجعون
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الـتـواصل اإلجـتـمـاعي صـوراً لـها
ظـهـرت فــيـهـا بـإطاللــة كالسـيـكـيـة
أنـــيــقــة وإرتـــدت قــمـــيص ســتــان
وتــنـورة بـيـضـاء وتـركت شـعـرهـا
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ـصـريـة يـاسـمـ ـمـثـلــة ا أثـارت ا
صــبـريــضـجـة بــعـد نــشـرهــا عـبـر
صفحتها اخلاصة على أحد مواقع

الــذي غــادرنـا  في مــطــلع شــهـر ايــلـول
وحتديـداَ في الـتاسع مـنه عام 1991
حـــيث اعـــلــنت االوســـاط الــفـــنــيــة
والـثـقـافــيـة رحـيل احـد اعـمـدتـهـا
واول مــدرس لــلــمــقــام الــعــراقي
ـنهـجـيـة والعـلـمـية بـالـطريـقـة ا
والـذي عـرفـته االوسـاط الـفـنـية
والثقافية بتواضعه الكبير إلى

درجة الزهد والتصوف. 
ولد شـعوبي في محـلة الـشيوخ
باألعظمية سنة  1925 وهو ابن
احلــاج إبــراهـيـم خـلــيل
اســــــــمــــــــاعــــــــيل

≤π tKOŠ— Èd – w  rO¼«dÐ≈ wÐuFý
وسيقى في معهد الدراسات vIOÝu∫ شعوبي إبراهيم وحديث عن ا
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طرب الشعبي عبدالفتاح سلهوب قدم ا
بالغا رسميا إلـى قسم شرطة الدقي 
اتـهم فـيه الـفـنـان مـحـمـد رمـضـان  فـيه
بسرقة مقطع من أغنيته (كورونا).وجاء
في الـبالغ أن عـبـدالــفـتـاح طـرح أغـنـيـة
(كورونا) على (يوتيوب) في شهر آذار
ـصـنفـات الـفنـية. اضي وسـجـلهـا با ا
وأشـــار في بـالغه أنه وجــــد مـــقـــطـــعـــا
مسروقـا من أغنيـته في أغنيـة رمضان
(كورونـا فـايـروس) وهـو (كـورونـا رونا
رونا رونا رونـا فايـروس) فقـرر حترير
مـحــضـر ضــد رمـضــان حــسب مـوقع
ـــطـــرب مـــصـــراوي. وقــــدم مـــحـــامـي ا
ــسـتــنـدات الالزمــة ومـنــهـا سـلــهـوب ا
ـصـنـفات مـستـنـد تـسـجـيل األغـنـيـة بـا
و(نـــوتـــة) الـــلـــحن.  يـــذكـــر أن أغـــنـــيــة
(كـورونــا) من كــلــمــات أحـمــد حــمـدي

وغناء وأحلان عبدالفتاح سلهوب.

جوهرات أنيقة في اليد وساعة
ذهبية خطفت األنظار كعادتها.

غـربية كمـا أثارت الفـنانـة جليـلة ا
جـدالً كـبـيـراً عـبـر مـواقع الـتواصل
اإلجتـماعي بـعد إعالنـها جنـاحها
في الـوصول إلـى وزن مثـالي بـعد
خسارتها الكـثير من وزنها الزائد
وظـــهـــرت بـــشــكـل مــخـــتـــلف وهي

ترتدي فستاناً أسود ضيقاً.
وقـالت جـلـيـلـة في مـقـاطع فـيـديـو:
(أنا جدا سعيدة ومـاسكة الفستان
ألنه جـدا واسـع وسـعـيـدة جـدا من
ردود فـعـل الـنـاس يـقـولـون جـلـيـلة
ضــعـــفـــانــة.. جـــدا ســـعـــيــدة ألني
ـثـالي اللـي كنت وصـلت لـلـجـسم ا
أحــــــــلـم بـه مـن أول مــــــــا دخــــــــلت
السوشـيال ميديا شـوفتوني ولكن
مــا عـمـري احلـمـدلـله وصـلت لـهـذا
ـريح ــثـالي الــطـبـيــعي ا اجلـسم ا

للنظر). 

مـنــسـدالً عــلى كـتـفــيـهــا. ومـا لـفت
ـتابـعـ أيـضاً مـجـمـوعة إنـتـبـاه ا
اجملوهـرات التي تـرتديـها صـبري
فــإســتــكـمــلت إطـاللـتــهــا اجلــذابـة

وأكــدت جـلــيــلـة (أنــهــا تـخــلّت عن
مــنـحـنــيـات جــسـمــهـا "الـكــيـرفي"
ــا إشـــتــهـــرت بــهــا) والــتي لـــطــا
وأضافت: (الـشـغالت األوفر بـطلت
خالص والـناس كـرهتـها والـناس
حتب تـشـوف الشـغالت الـطـبيـعـية
ـريـحـة لــلـعـ والـعـ اجلـمـيــلـة ا
صـــــــــارت حتـب الـــــــــشـــــــــغالت
الطـبيعيـة وبعيـدا عن الناس
أنـــا بــالــنــســبـــة لي جــســمي
احلـمدلـله رب العـا مـثالي
ئة). وصار عاجبني مائة با
ـرحـلة من وتـابعت: (وصـلت 
ـــــثـــــالي الـــــلي كل اجلـــــسم ا
واحـدة حتلم بـهـذا اجلسم كل

شيء أوفر صار مزعج لـلع وأنا
ما أحب أكـون كوبي بـيست وأحب
دائــمــا أكــون نــفــسي. أنــا وصــلت
ـثـالي الـلي أطـمح له كام لـلـجسم ا

سنة).

شـعـوبي الى فـرقـة اجلـالـغي الـبـغـدادي
في اذاعـــة بـــغــداد ســـنــة 1952  . نـــشــأ
الراحـل في االعظـمـية وهي بـيـئة حتب
قام العراقي وتتذوقه وحتافظ عليه ا
وكـان في صـبــاه يـحـرص عـلى حـضـور
ـوالد واالسـتماع الى نـاقب النبـوية ا ا
ــقــام الــعــراقي واالشــغـال الــتي قــراء ا
يـتــر بـهـا الــردادة ويـحـضــر حـلـقـات
الـذكـر الـقــادري الـتـهـلـيـلـة وكـان يـرعـاه
ويـشـجــعه الـسـيـد جــواد الـسـيـد قـطب
وكان يستمع الى التمجـيد ليلة اجلمعة
وضــحــاهـا وتالوة الــقــرآن الــكـر في
جــامع االمــام االعــظم وكــان عـلى رأس
ــرحـومـان احلــافظ مـهـدي الـقــراء فـيه ا
العزاوي واحلاج محمود عبد الوهاب 
تلك والراحل شـعوبي فنـان موهـوب 
ذوقــا مـرهــفـا واذنــا مـوســيـقــيـة ذات
ثـال.وشـعوبي حس وتـميـيـز نـادرة ا
عــازف بـارع عــلى الــكــمـان والــعـود
والقانون والسنطور بدرجة عالية
تازة. وهو ضابط ايقاع وكفاءة 

الــعـبـيــدي االعـظـمـي ووالـدته الـعــلـويـة
احلـاجـة مـاهيـة غـديـر قـدوري الـنـعـيمي
االعــظـمي. كــان ابـوه يــعـمل بــالـعــطـارة
هـنة التي يكـدح طوال حـياته في هـذه ا
يكتسب منهـا معاشاً ألهله اكمل الراحل
شـعوبي دراسـته االبـتـدائيـة في مـدرسة
توسطة االعظمية االولى ثم الدراسة ا
واكــمل دراســته االعــداديــة في ثــانــويـة
ــســـائــيـــة االهــلـــيــة في بــيـــوت االمــة ا

الكاظمية. 
واشــتــغـل بــوظــيــفــة مــراقب في امــانــة
الـعـاصـمـة ثـم مـوظـفـاً في الـزراعـة.. ثم
انــتـسب الـى مـعــهـد الــفـنــون اجلـمــيـلـة
سـائي وتخرج في فـرع الكمان القسم ا
ــذكــور ــعــهــد ا ثم جـــدد الــدراســة في ا
وعـ ثـانــيـة وتـخـرج في فــرع  الـعـود 
دارس االبتدائية ثم مشرفا معلما في ا
ـــدرســـيـــة في وزارة عـــلـى االنـــاشــيـــد ا
الـتــربـيـة ثم مــدرسـا في مـعـهــدالـفـنـون
اجلـمـيـلـة واخـيـرا مـدرسـا لـلـجـوزة في
مـعــهـد الـدراسـات الــنـغـمـيـة  ,وانـتـسب

منقـطع النظـير ويحـسن الشدو بـالناي
وشـعــوبي ضـارب مــاهـر عـلى ـزمــار وا
ـــزهـــر) في حـــلـــقـــات االذكـــار الــــدف (ا
الـقـادريـة والــرفـاعـيـة واخلـلـيـلـيـة الـتي
تـثـيرالـشـوق وشـعوبـي شاعـر مـطـبوع
ذو خـــيـــال واسع ويـــنــــظم الـــزهـــيـــري
ــوال) واالبـوذيـة والــعـتــابـة بــبـراعـة (ا
تامة وابداع في اجلناس  كذلك هواول
قام عـلى شكل مجاميع من درّس مادة ا
ـعـهـد  ثم نـقل  وطـبـقـهـا عــلى طالب ا
جتربته هذه الى فـرقة االنشاد الـعراقية
في مــطــلع الـــســبــعــيـــنــات . ولــلــراحل
كتبات مؤلفات وكتب مازالت تقرا في ا

قامات). منها كتابه (ا
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عـماري هـنـدس ا ـعمـاري الـعراقي حتـدث و ا ـهـندس ا ا
ديـنـة العـراقـية الى أين?) عـبـداحلسـ الـعسـكـري عن (ا
هنـدس مساء امس االربعاء في حوارية نـظمتها نـقابة ا

عبر منصة زووم.
ÂöŠ«

ـطربـة االماراتـيـة حتيي في ا
الـ 22 من ايـــــلــــول اجلــــاري
حـفال في مـديـنـة جدة ضـمن
االحـتــفـاالت بـالــيـوم الـوطـني

السعودي.
5 («b³Ž wKŽ

ـدير العام في الدائرة القانـونية في هيئة النزاهة معاون ا
االحتاديـة حتدث عن (أليـات عمل هيـئة النـزاهة االحتادية
الدائرة الـقانونية الواجبات واالجنازات) في ندوة نظمتها

كافحة  الفساد. ية العراقية  امس االكاد
nýUJ « s Š
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الــنــاشط  الــعــراقي صــدر له كــتــاب بــعــنــوان (االحتـــاد
ــوقــراطي الــكــردســتــاني  –الــيــوبــيــــــــل الــقــومي الـــد

الفضي  2020-1995 ).
 w−KŁ œU½—

سـرح احلر الـشبـابي كشفت أن مديـرة مهرجـان ليـالي ا
ـسـرحـيات ـهـرجـان هـذا الـعـام سـيـكـون مـخـتـلـفـاً الن ا ا
سرح بـال جمهور وستصور على ستعـرض على خشبة ا
احـدث الـتـقـنـيات وتـبـث مبـاشـرة الى الـعـالم االفـتـراضي

ي. وعلى مستوى عا
 s Š wKŽ ‚œU

ـاضي في قسم طالب الـدكتـوراه الـعراقي نـاقش االحد ا
العالقات االقـتصادية الدوليـة بكلية العـلوم السياسية في
ــعـنــونــة (دور الـســيــاسـة جــامـعــة الــنـهــرين اطــروحــته ا
اذج اخلـارجيـة في تـوجـيه الـدبـلـومـاسـيـة االقـتـصـاديـة 

لدول مختارة).
gLš s¹b « b−

عمـيد كلـية االداب السابـق في اجلامعـة االردنية صدر له
عن دار الصايل لـلنشر في عمـان كتاب (التنمـية العربية

ســبــعـــة عــقــود من األزمــات واإلجنــازات) يــقع في 722
صفحة من القطع الكبير.

vKŽ s¾LDð ©ÊU e «®
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الخـــر مــــا تـــوصل الـــيـه االطـــبـــاء في هـــذا
اجملـال) وقال نـعمة (انـا ملتـزم بالـتعلـيمات
وعـزلت نفسي في البيـت في مكان فيه منام
وحــــــمـــــام واذا دخـل عـــــلـي احـــــد ارتـــــدي
الــكـمــامــة.. وطـمــأنـيــني االطــبـاء انه خالل
اسـبوع او اكثـر او أقل اجتاوز احلالة واذا
لم اجتـاوزها نعـود لنقول ان االمـر بيد الله

.( رب العا
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ـطـرب فـي اتـصـال هـاتـفـي لـ(الـزمـان) مع  ا
الــرائـد حـسـ  نـعــمـة  حتـدث عن اصـابـته
بــفــايــروس كــورونــا قــائال(يــجب ان نــؤمن
بـــاقــدار الـــله ســـبـــحــانه وتـــعـــالى و"قل لن
يـصـيبـنـا اال ما كـتـبه لـنا" ولـكن انـا حقـيـقة
تــفــاجــات وشــعــرت بــالــصــدمــة الصــابــتي
لــكن جـاءت... بــالــفـايــروس الني حــذر جـدا
ـصيبة انه في بيتي اصبت انا وزوجتي وا
وابـنتي..كمـا اصيبت ابـنتي علـياء وهنادي
بــكـورونــا الــلـتــ هـمــا خـارج بــيــتي كـذلك
اصــيب بــالــفــايــروس اثــنــ مـن احــفـادي)
مـوضـحـا لـلـزمـيل مـجـيـد الـسـامـرائـي الذي
اتـصل به هـاتفـيا(الـليـلـة االولى بعـد التـأكد
من االصـابة كانت مزعـجة وبائسة بـالنسبة
لـي ولم اسـتـطع ان اكـون قـويـا  كـانت مـثل
صـدمـة مصـحـوبـة بقـلق لـيس له داع وفعال
رض هو اكثر خطورة ان القلق والتفكير با
ـرض ولم اسـتــطع الـنـوم  وشــهـيـتي مـن ا
لألكـل كـانت صـفـر ولـكـنـي الـتـزمت بـتـنـاول
االدويــة) مــضــيـفــا(احلــمــد لـلـه انـا االن في
وضـع احمـد الـله عـلـيه وزارني اطـبـاء عدة
من الـنـاصريـة بـتوجـيه من مـدير صـحة ذي
ـوقفهم قـار وقامـوا بالـواجب واخجـلوني 
طلـوبة وفقا ـشرف ووصفـوا لي االدوية ا ا
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أعلـنت شعـبة الـنقش عـلى احلجـر التـابعة
نـقـوشـات وإحـيـاء الـتـراث في الى قـسـم ا
الـعـتـبـة الـعـلـويـة (اعـتـمـاد تـقـنـيـات حـديـثة
لـتــطــويـر الــعــمل ومــواكـبــة احلــداثـة بــعـد
واصـفات خـاصة وصول مـاكنـة حديـثـة 
ا يـسهم في زيادة إنتاج األعـمال الفنية
احلـرفـيــة ).وقـال مـسـؤول الــشـعـبـة  زكي
ــاكــنــة هــادي زويـن حــول مــواصــفـــات ا
اجلــديـــدة في تــصـــريح (وصــلت حـــديــثــا
مـاكــنـة تـعـمـل وفق نـظـام (كـورل درو) عن
طـريق بـرنـامـج خـاص لـتـصـمـيم اخلـطـوط
والـــرســـومـــات بــــعـــد اإليـــعـــاز و إعـــطـــاء
اإلشــعـارات لـهـا بـالــتـنـفـيـذ عــلى مـخـتـلف
األحــجـار إلظــهـارهــا بــصـورة فــنـيــة عـلى
ـاكـنة شـكل لـوحـات فـنـيـة).وأضـاف (إن ا
تـــســاعـــد في ســـد حــاجـــة الــشـــعـــبــة من
ـعارض نـتـجـة التي يـتم رفـد ا الـلـوحـات ا
الــدوريـة والــدائــمـيــة احملــيــطـة بــالــصـحن

طهر بها) . العلوي ا

{ اســـطــنــبــول  –وكــاالت - ردّت الــنـــجــمــة
التركـية  توبا بـويوكستـون على خبر وجود
عالقـة عـاطـفـيــة جتـمـعـهـا بالعب كـرة الـقـدم
الـسـابق الـتـركي علي قـونـيش بـعـد متـابـعة
بـــعــضـــهـــمــا عـــلى احـــد مـــواقع الـــتــواصل

االجتماعي. 
ـجرد وقـالت (مـا نـسـمـيه احلب ال يـحـصل 
ـكان او مـتابـعة وجـود شخـصان في نـفس ا
بعـضهم عـلى مواقع الـتواصل ألـيس كذلك?
ـجرد عـمل مـتـابعه تـفـسـيركم لـوجـود حب 
عـلى مـواقع الـتـواصل وجـهـة نـظـر غـاية في
الـرومـانـسيـة). و ردّت بـويـوكسـتـون مـؤخرا
عـلى الـصـحـيفـة الـتـركـيـة الـتي نـشـرت خـبر
رؤيـتــهـا مع صــديق زوجـهــا اخملـرج جـودت
مــرجــان وهــمــا يــضــعــان يــدا بــيــد وقــالت
توبا:(عزيـزتي الصحيفـة أعتذر لكن أجد أن
لـي احلق بـقـول هـذا نـظـراً لـعدم احـتـرامـكم

البـد أنـكم جـنـنـتـم!! هل يـسـهل هـكـذا الـلـعب
بـالــنـاس !! ألـقـوا نــظـرة عـلى ضــمـيـركم أال
? ألن الـضــمـيـر هـو مـا يـزال حـيــاً ولـو قـلـيالً

يجعلك انسان).
ـمـثـلـة الـهـنـدية عـلى صـعـيـد آخر أعـلـنت ا
هـيمانـي شيفـبوري إصـابتـها بـفايروس
كورونـا وقالت (لقـد خضـعت لفحص
فـايـروس كـورونـا وجـاءت الـنـتـيـجـة
إيـــجـــابــيـــة لــذلـك عــلـى أي شــخص
تــواصل مــعي خالل األيــام الـقــلــيــلـة
اضـية اخلـضوع لـلفـحص). وولدت ا
شــيـفــبـوري في  24 تــشـرين األول من
عـــام  1960 في الــــهـــنـــد وشــــاركت في
الــعـديــد من األفالم في بــولـيــوود مـنــهـا
:رجــوع الــعــاشق اجملــنــون وبــلــد أجـنــبي
وكـوتش كوتش هـوتـا هي أحيـانًـا السـعادة

وأحيانًا احلزن وفيلم احلظ والتواصل.

ـكنك أن تفعل ثق في احمليطـ بك بشكل كـبير فلن 
كل شيء بنفسك. 
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تطلبات هناك  حتتاج لـوقت إضافي في تلبية بعض ا
فرصة لالرتباط العاطفي. 

Ê«eO*«

قـد جتـد الـعـون الالزم في قـريب مـنك يـسـاعدك عـلى
إجناز مهام حاسمة.
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حتصل عـلى مساحة اكبر من الدعم في أعمالك. يوم
السعد الثالثاء.
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عــلــيك ضــبـط أعـصــابـك وتــرك الـدخــول فـي جـدل أو
شراكة مالية .
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قـد تـنـكشف عالقـة عـاطـفيـة تـبـلورت خـلف الـكـواليس
فحذار من اإلهمال .
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وقت مـهم جدا لـتـحقـيق اجنـاز مع احلذر فـقـد تنـقلب
األمور سلبا .
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تتسع فـرص تلقيك اتصاالت خارجية او القيام بسفر
لدعم تطلعاتكم .
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تـنـتــقل إلى جـو ايـجــابي مع شـعـور عــاطـفي يـدفـعك 
بادرة شخصية . للقيام 

bÝô«

ـهـمـة الن ـبـادرات والــقـرارات ا ال تـتـردد بـالـقــيـام بـا
احلظ سوف يقف الى جانبك بقوة. 

Ë«b «

ــقـربـ مــنك عـلــيك عـدم اسـتــعـجـال حتـتــاج لـدعم ا
النتائج.رقم احلظ.9

¡«—cF «

تدقيـقك على الكالم قد يجـعلك تنكـد على نفسك لذلك
خذ االمور ببساطة اكثر.

 u(«
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اشـــطب مــرادف الـــكــلــمــات
كن شطب احلرف اكثر من
مــرة لـتـحــصل عـلى الــكـلـمـة
ــطـلــوبـة :(مــديـنــة عـربــيـة ا

ة): قد
قارة افريقيا  –استراليا-
اوربا- القارات والدول –

آسيا  –االكوادور –
السلفادور  –االرجنت –
ماليزيا  –مصر  –بريطانيا
جنوب افريقيا –تونس  –
–سوريا  –اجلابظون  –

مجر  –دبي  –عمان.
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 تــتـواصل ( الــزمــان ) بـاســتـذكــر رمـوز
الفن والثقافة العراقية والذين رحاوا
الـى الــــعــــالـم االخــــر وذلك وفــــاءا
ـا سـجـلوه من وتـقـديرا مـنـهـا 
مــنــجــزات خالل مــســيــرتــهم
ـتـخــمـة بـاالبـداعـات خالل ا

سنـوات عـمـرهم الطـويـلة 
والــيــوم نــســتــذكــر رحــلــة
عـــــــــــازف اجلــــــــــوزة االول
الــراحل شـــعــوبي ابــراهــيم

عبدالفتاح سلهوبشعوبي إبراهيم
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الكـاتب الصـحفي الـفلـسطـيني تـوفي في رام الله عن 75
عــامــا وقـــد نــعــته االوســاط الـــصــحــفــيــة والـــســيــاســيــة

الفلسطينية.
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انـتـفــاضـة الــعـراقـيــ ضـد الــفـسـاد لـم تـذهب سـدى
بـالــرغم من ان قــطـرة  واحـدة  مـن دم شـهـيــد عـراقي
أكـثــر قــيـمــة من الــرؤوس الـفــاسـدة الــتي ســتـتــهـاوى
المـحـالـة بـعـد ان قـرنت بـ االيـغـال في دمـاء الـنـاس
ونهب أموال البلد. ايام قلـيلة تفصلنا عن ذكرى مرور
سـنـة واحـدة عـلى انـتـفـاضـة شــعـبـيـة كـبـيـرة خـلّـدتـهـا
ـيادين اسـماء الـشهـداء وذلك الثـبات في الـساحات وا
بكل سـلـمـية احـتـجاجـاً عـلى قهـر دام سـنوات طـويـلة
يـكــاد جــيل كــامل يــدفـع الـثــمن الــغــالي فـي حـ انّ
ـال كـانت عـنـاويـن طـبـقـة الـفـاسـدين فـي الـسـيـاسـة وا
ـكن أن تستمر االوضاع في تكبر يـوما بعد آخر. ال 

هذا االنفالت والتجاوز على القيمة الوطنية
الـعـلــيـا السم الـعـراق بـلـداً له تــاريخ مـشـرف صـنـعـته
ـعـرفـية أجـيـال مـتـفـانـيـة كـانت خـدمـاتـهـا الـعـلـمـيـة وا
واالقتـصادية والـقيمـية تفـيض على ما حـولها من بالد

وذج متقدم عليهم. سلم في  العرب وا
عطاء لكن مروا في العراقيون هم ذات ذلك الـشعب ا
فترة مظلمة قاسيـة والبدّ أنهم سيخرجون منها أقوى
ألنّ الــوعي ازداد إزاء اخملــاطــر احملــدقــة في وقــايــة
آسي بـكل أنـواعـهـا من االرهاب اجملـتـمع من تـكـرار ا

الى الفساد والتزوير.
ستـكـون ايـة معـركـة ضد الـفـسـاد صعـبـة في بدايـتـها
لكن في الـنهايـة اذا رفعت االغطيـة السيـاسية الثـقيلة
ا علق به من أدران . فإنّ الوطن قد يصفو جبينه 

هذا هـو الوقت الـذي يجب ان تـفعل فـيه القـوان التي
تــنــتــصـر حلــقــوق الــنــاس والــبالد  وهي مــســؤولــيـة
تـاريــخـيـة كــبـرى تــقع عـلـى عـاتق الــقـضـاء الــعـراقي
واجلميع سيكون امام متابعة العراقي الذين ماعادوا
يــرزخــون حتت الــشــعــارات اخملـدرة الــتي أفــادت من
وضع نفسي قلق مرَّ به البلد لـتبسط هيمنتها على كُل

شيء .
عـركة في بـدايتـهـا ضد الـفسـاد لكـن نهـايتـها تـلوح ا

في االفق.

ـقـال أنْ نـتـطـرق إلى خـيـر الـبـطـاقـة ال نـريـد في هـذا ا
ـنــكـوب قـبل احـتالله وكـيف الـتـمــويـنـيـة  في وطـنـنـا ا
ت جـوع الـفـقيـر وأرضت طـمع الـثـري وكم كانت ر
ــواد الــغــذائــيــة الــتي تــفــوق الــعـشــريـن مـادة عــدد ا
وأنـواعهـا التي حتـملـها إلى بـيوت الـعراقـي وتـمسح
دمـوع عـوز الـعـراقــيـ وتـرسم االبـتـسـامـة ولـو بـقـدرٍ
ضـــيّق عـــلـى شـــافـــهـــهم الـــيـــابـــســـة إبَّـــانَ احلـــصــار
ـر الــذي كــانــوا يـعــانــون من كــابـوسهِ االقـتــصــادي ا
طبوع في ذاكرة كل قيت ال نريد ذكر هـذا الوشم ا ا
بـــيت عــــراقي في ظـل حـــكمٍ عـــنــــيف رغم احملـــاوالت
العديدة واخملتلفة لطمسهِ كي النتهم بتمجيد زمنٍ ما.
ولـكن في ذات الـوقت جنـد بطـاقة الـتـمويـن هذا الـيوم
جتبـر اجلـميـع ليـتـذكر بـطـاقـة تمـوين األمس وخـاصة
في هـذه األشهـر التي مـازال الـرعب يهـيمن فـيهـا على
والتي الـعالـم نتـيجـة  حرب فـيـروس كورونـا كوفـيد 19 
انـدلــعت من مـديـنــة ووهـان الـصـيــنـيـة يـوم  31 كـانـون
األول/ ديسـمـبر  2019 واحـرقت احللـم البـشـري على
هذه الـبسـيطـة حيث توحّـد اخلوف والـرعب اإلنساني
ـفـارقة هي أنَّ الـعالم في كل مـكان مـن العـالم ولكن ا
رغم اخلـــوف والـــرعـب لم يـــتالشـى األمل والـــتـــفـــاؤل
ستقبل آخر جـديد خالٍ من كورونا وبدأ الناس في
ـاطٍ  ثـانـيـة مـلـيـئـة مـخـتــلف بـقـاع األرض بـصـنـاعـةِ أ
بـالــعـمل والــتــعـاون نــحـو خــلق حــيـاة أجــمل من أجل
ــوبــوء بــالــفــسـاد اإلنــســان ذاته  لــكن في عــراقــنــا ا
ا كان علـيه قبل فيروس كورونا اختلف احلال أكـثر 
الـذي بدأ باالنـتشار فـي مدن عراقـنا التـي تتعـكز على
ثقلة بالوجع في   24من شباط  2020 حيث جروحها ا
بدأ انتشاره من مدينة النـجف على خلفية فحص عينة
من طالب دين إيراني اجلنسية وكانت النتيجة إيجابية
رض فيـروس كورونا بعـد ذلك  الكشف إلصابـته 
عن حاالت أخـرى مصابـة وهذه كانت بـداية لنوعٍ من
الفساد اجلديد بكل تفاصـيله البشعة جدا حيث تف
أربـــاب الـــفــســـاد في عـــراقــنـــا احلـــزين بـــأنــواع من
سـينـاريوهـات الـسرقـات التي ال تـخطـر حتى عـلى بال
الـشيـطـان ذاتهُ بـدءا بـاسـتيـراد األدويـة الـفـاسـدة على
إنـها عالجـات وفـتأمـيـنـات مقـويـة للـمـنـاعة والـتي تـب
الحـقـا بـأنـهــا عـبـوات من الـطـحـ وغـيـرهـا من أنـواع
ـواطـن عـلى شــرائـهـا بــسـبب األدويــة الـتي ال يــقـوى ا

أســعـــارهـــا الـــبـــاهــظـــة وســـرقـــات األمــوال الـــتي 
ـصاب في الـفنـادق ناهيك عن تـخصيـصها حلـجر ا
عـدم اتخـاذ التدابـير الـوقائـية واالحتـرازية الـصحـيحة
دروسة التي من شأنهـا احلد من انتشار الفيروس وا
ـصـاب بـ أفـراد اجملـتمـع األمـر الـذي جـعل عـدد ا
يـأخذ بـالتـزايد في الـوقت الذي بـدأ الفـيروس في دول
الــعـالم  يــنـخــفض بـشــكل واضح ومــلـمــوس كـمـا أنَّ
تـردي األوضاع اخلـدميـة في مـختـلف قطـاعات الـدولة
واطن في وفي مقدمتها الكهرباء التي أصبحت حلم ا
هـواء بارد في أوقـات نومه وتـناوله وجـبات الطـعام في
سـح سيالن عـزِّ الـصـيف الالهب حـتى بـات يـأكل و
ـــا أدى إلى الـــعـــرق من جـــوانب وجـــهه وجـــســـده 
تراجع احلـالة الـنـفسـية لـلـمواطن بـشـكلٍ تام وهـذا ما
يجعل الفيروس اللع يصطاد ضحاياه بسهولة كما
هــو احلـــال الــذي جــعل فــيــروس الـــفــســاد يــصــطــاد
ـئـات السـرعات الـعـراقيـ بـطرقٍ أسـهل من كـورونا 
واجلـرعات حـتى وصل إلى الـبـطـاقـة الـتمـويـنـيـة التي
هي احلـلم الشـهري لـلمواطـن البسـيط والتي لـم تبقي
بها حـكوماتـنا الرشـيدة منذ  2003حتى بدايـة انتشار
فــيـــروس كــورونـــا في الــعـــراق ســوى الـــرز اخملــلــوط
باألوسـاخ والـعـيـدان والزيـت والسـكـر والـطـح ولم
يقـتـنع بهـذه النـتيـجـة من البـطاقـة التـمـوينـية الـقائـم
عــلى ذبح الــعــراق وإعـــادته إلى قــرون الــدكــتــاتــوريــة
والـقمع واجلوع بل حـقنـوها بـجرعة كـورونيـة قصوى
ــواطن تــمــامــا حــيث وقــضــوا عــلــيــهــا وعــلـى حــلم ا
سـرقـوهـا كـلّـهـا ولم يـبق لـلـمـواطن سـوى مـادة واحدة

. وهي إما الرز أو الطح
ـواطن إلى حـالة نـفـسـية وتـشـاؤمـية وهذا مـا أوصل ا
ـواطن يــعـيـشــهـا اإلنــسـان في حـيــاته حـتى أصــبح ا
ــة ( وتــراهم ســكـارى الـعــراقي يــجــســد اآليــة الـكــر
شي ويـعـدُّ أيام عـمرهِ وخالصه و ومـاهم بسـكـارى )
من هذا الوطن احلضاري الذي أعادوه القادمون على
ظــهــور الـــدبــابــات إلى عــصــور
اجلــــهـل والــــظـالم وطــــعـــــنــــوه
بخاصرتهِ واشتدَّت على جسدهِ
الـــنــكــبـــات وكــان الــلـه بــعــونك

ياعراق.
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{ نـــيــويــورك) ,أ ف ب) - أعـــلــنت
ـغنـية األمـريكـية مـادونا الـثالثاء ا
أنـــهـــا تـــعـــتــزم إخـــراج فـــيـــلم عن
ســيـرتــهـا الــذاتـيــة واصـفــة إيـاهـا
بـأنها ال تُـصدّق وبأنـها على شكل
لـــــــعــــــبــــــة اجلـــــــبل الـــــــروسي أو
األفـعوانية.وأوضح بيان نُشِر على
مــــوقع مـــادونــــا اإللـــكــــتـــروني أن
ـغنية التي بدأت مسيرتها الفنية ا
قــبل نـحـو  40عــامـاً حـطّـمت فـيـهـا
عـــدداً مـن احملـــرّمـــات ســـتـــتـــولى
إخــراج هــذا الـفــيــلم عن ســيـرتــهـا
الـذاتيـة لصـالح شركة يـونيـفرسال
لـإلنتاج.كـذلك سـتشارك مـادونا في
كـتـابة سـيـناريـو الفـيـلم إلى جانب
ديــابـلــو كـودي الــذي فـاز بــجـائـزة
أوسـكـار أفضل سـيـناريـو عن فـيلم
جـونـو عـام 2007 . ونـقـل بيـان عن
مـادونـا ( 62عــامـاً) قـولـهـا أريـد أن
أشـارك (اجلـمـهور) رحـلـتي التي ال
تُـــصـــدَّق فـي احلـــيـــاة كـــفـــنـــانــة
كــمـوســيـقــيـة كــراقـصــة.وأضـافت
ـــوســيــقى ســـتــكــون فـي صــمــيم ا
ـوسـيقى الـفـيـلم. وتابـعت قـائـلة (ا
هـي الـتي جـعــلـتـني أتــقـدم والـفن
هــو الــذي يـجــعــلـني أعــيش. ثــمـة
قـصص كـثيـرة ملـهمـة لم يسـمعـها
أحــد ومن يــســتـطــيع أن يــرويــهـا

ــــهم جــــداً أن أفــــضـل مــــني? مـن ا
أشـــارك بـــصـــوتي ووفق رؤيـــتي
حـــيـــاتي الـــتـي كـــانت عـــلى شـــكل
(لـعـبة) اجلـبل الـروسي أي حافـلة
).أما بـالـتـقلـبـات صـعوداً وهـبـوطـاً
رئـيسة مجموعة يونيفرسال فيلمد
إنـترتـينمـنت دونا النغـلي فوصفت
مادونا بأنها الرمز بامتياز. وقالت
(لـقد طبـعت ثقافتـنا كما يـفعل قلّة
ـمـيـزة في ابـتـكار فن ـوهـبـتـهـا ا
ـــــتـــــنــــاول اجلـــــمـــــيع ويـــــوسع
احلـــدود).ولـم يــشـــر الـــبـــيـــان إلى
مـوعـد إطالق عـروض الـفـيـلم الذي
ي بـاسكال (ليتل تـتولى إنتاجه إ
ـن وســـــبـــــايــــــدرمـــــان: نـــــيـــــو و
جـنــيـريـشن.وحـقـقت مـادونـا خالل
مـسيرتها جناحاً غير مسبوق لدى
الـفنانات إذ بيعت  335مـليوناً من
أسـطـوانـاتـهـا ونـالت عـدداً كـبـيـراً
من اجلـوائز وخصصت لـها أغلفة
 مــجـلـة بــحـسب مـا ورد في 4700
مـوقـعـهـا.وكـانت صـاحـبـة أغـنـيتَي
اليـك إيه بـريــيــر واليك إيه فــيـرجن
أدت دورهـا الـسـيـنـمـائي األول عام
 في ديــسـبـيــرتـلي سـيــكـيـنغ 1985
سـوزان قبل أن تنال جائزة غولدن
غـــلـــوب عـــام  1996عـن دورهــا في

فيلم إيفيتا.
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لندن- الزمان
وصل عـلـمـاء إلى نـتـائج واعـدة لـدراسة سـتـمـكـنـهم من مـنع تـفـاقم أعراض
مـرضى االكـتــئـاب ومـنـعـهم من اإلقـدام عــلى االنـتـحـار. وأشـارت الـدراسـة
ز نيوز ناو إلى أن العلماء عمدوا إلى قياس نشورة عبر موقع تا العـلمية ا
زيد حول ما وجـات الدماغية أثناء النوم والتي مكنت األطباء من معرفة ا ا
ـساعـدته في تـخطي عـقبـة االكتـئاب. كن لـلشـخص أن يتـنـاوله من أدوية 
وسـتـمـكن الطـريـقـة اجلديـدة األطـبـاء من الـنظـر إلى داخل اجلـسم والـدماغ
وجـات فوق الـصـوتيـة.  ووجدت بـطـريقـة غيـر تـداخلـية عـن طريق تـقنـيـات ا
ـوجات الدماغية الـتي يتم إنتاجـها أثناء النوم الدراسـة األخيرة أن قياس ا
كن أن يساعد األطباء على فهم ما إذا كان أحد أدوية مضادات االكتئاب
وجات يعـمل بفعالـية على مريض مـع أم ال. واكتشف الـعلماء أن قـياس ا
ا إذا كان كن أن يتـنبأ  الدمـاغية التي يـتم إنتاجهـا أثناء نوم الـشخص 
مــريض االكـتــئــاب سـيــســتـجــيب لــبــروتـوكــول عالج مــعـ أو يــحــتـاج إلى

بروتوكول آخر.
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بــتــفــعــيل نــظــام إنـذار اخلــطف
ـطــبق في الـعــالم والـذي أتـاح ا
على حـد قولهـا إنقاذ الـعديد من
األطــــفــــال في أوروبــــا داعــــيـــة

الدولة إلى اعتماد الوقاية.
وتــسـلط الــقـضــيـة الــضـوء مـرة
جــديــدة عــلـى مــســألــة حــمــايــة
الطـفولـة في بلد يـشهـد بانـتظام
قــضـايـا تـعـديـات جــنـسـيـة عـلى

أطفال.
وتـنـدد مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـية
مـنذ وقت طـويل بـالعـقـوبات في
هـــذه الــقـــضــايـــا بــاعـــتــبـــارهــا
مــتـــســـاهــلـــة جــدا داعـــيــة إلى
تــشــديــد مــكــافــحــة الــتــعــديـات

اجلنسية على القصار.
فـفي حزيـران/يـونـيو  إطالق
سراح رجل بكفالة رغم االشتباه
بـأنه اغـتصب فـتـاة عـمـرها ست
ـغرب ولم سـنوات في جـنـوب ا
يــتم تـوقــيـفه مـن جـديــد إال بـعـد

ورود احتجاجات شديدة.

أكـثــر من مـلـيـون نــسـمـة وأقـيم
اعــتـــصــام الـــســبت شـــارك فــيه
مـــئـــات األشــخـــاص مـــطـــلـــقــ
دعوات إلى إعدام قاتل عدنان.
كـــمــــا انـــتــــشـــرت عـــلـى مـــواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعي عـرائض
مـســتـنــكـرة تــدعـو إلـى تـطــبـيق

عقوبة اإلعدام بحق اجلاني.
وجـاء في عـريـضـة جـمـعت أكـثر
من خـمـسـة آالف تـوقـيع نـطـالب
بـــإعـــدام قــاتـل الـــطــفـل عـــدنــان
وبــإعـــدام كل من يـــتــجـــرأ عــلى

األجساد الصغيرة.
تفرقة غير أن بعض األصـوات ا
ـعـارضــتـهـا لـعـقـوبـة تــتـمـسك 
اإلعــدام مــســتــشــهــدة أحــيــانـا
بــالـــدســتـــور الــذي يـــنص عــلى

احلق في احلياة.
W¹U Ë

وبـعـد اكــتـشـاف اجلـثـة طـالـبت
جــمـعــيــة مــا تــقــيـش ولـدي ( ال
غربية تلمس طفلي) السلطات ا

ـــحـــيط ســـكــنه لــدفـن اجلــثـــة 
شتبه نطـقة مدارية. وأحـيل ا
به اإلثــنــ عـلـى الـوكــيل الــعـام
لــلـمـلك فـي طـنـجــة مع ثالثـة من
رفــاقه في الــســكن بــتـهــمــة عـدم

التبليغ والتستر على مجرم.
وفي بـرقـيـة تـعـزيـة وجـهـهـا إلى
ـلك مـحـمـد عــائـلـة الـولـد نــدد ا
الــســـادس بــــالـــفــعـل اإلجــرامي
الـشـنـيع مـعـربـا عن تـأثـره لــنـبأ

الفاجعة.
ـغـربـيـة أن وأفـادت الـصـحـافـة ا
ــشـتــبه به حــلق حلـيــته وبـدل ا
ـة على قـصة شـعـره بـعد اجلـر

أمل عدم التعرف عليه.
لـكـنه فـضح نـفـسه عـنـدما أرسل
من هــاتــفه اخلــاص طــلب فــديـة
إلى والـدي الـطــفل مـدّعـيـا أنه ال
يــزال عـــلى قـــيــد احلـــيــاة وفق

وسائل اإلعالم.
ـة مـوجـة غـضب وأثـارت اجلـر
في طـنـجـة الـبـالغ عـدد سـكـانـهـا

صـــــورته بـــــشــــكـل واسع عـــــلى
شبكات التواصل االجتماعي.
واقع ونشر بعض مـستخدمي ا
مشاهد رديئة النوعـية التقطتها
كـامـيــرا مـراقــبـة ويـظــهـر فــيـهـا
ـــشي بـــرفـــقــة الـــصــبـي وهــو 

شخص مجهول. 
ـديـريـة الـعـامـة لألمن وأعـلـنت ا
الـــــوطـــــني تـــــوقـــــيف شـــــخص
عــمـــــــــره  24 عــامـــا يــعــمل في
ـنـطـقـة الـصـنـاعـيـة في طـنـجـة ا
لالشــتـبــاه بـتـورطـه في ارتـكـاب
ــقـرون جـنــايــة الـقــتل الــعـمــد ا
بـهـتك عـرض قـاصـر. وأوضـحت
ـعلومات ديريـة استنادا إلى ا ا
شتبه فيه األولية للتحـقيق أن ا
أقــدم عـلى اســتـدراج الــضـحــيـة
إلى شـقة يـكـتـريهـا بـنفس احلي
السكني وقام بتعريضه العتداء
جـنـسـي مـتـبـوع بـجـنـايـة الـقـتل
الـعــمـد في نـفس الــيـوم وسـاعـة
االســتــدراج ثـم عــمــد مــبــاشـرة

{ الــــربــــاط-(أ ف ب)  –أثــــارت
ـة قـتل ولـد عـمره  11عـاما جـر
بـعـد الـتـعـدي عـلـيه جـنـسـيـا في
غرب طنجـة موجة غـضب في ا
حـــيث ارتـــفــــعت عـــدة أصـــوات
تـطالـب بتـطـبيـق عقـوبـة اإلعدام

بحق اجلاني. 
وال تـزال عـقـوبـة اإلعـدام سـاريـة
ـغـرب غــيـر أنـهـا لم تـطـبق في ا
مـــنـــذ   1993 وسط جـــدل حـــول
إلــغـائــهــا وجتـدد الــدعـوات إلى
الــعـمل بـهـا عـنــد وقـوع قـضـايـا
كــبـرى تــثـيــر تـعــبـئــة في الـرأي

العام. 
ويــطــالب كـــثــيــرون بـــالــعــدالــة
لـعدنـان مـنذ الـعـثور عـلى جـثته
لــيل اجلــمــعـة الــسـبـت مـدفــونـة
حتت شجرة قرب منزله في أحد
أحـيــاء طـنـجـة الـشـعـبـيـة. وفـقـد
ــاضي بـعــدمـا الــفــتى اإلثـنــ ا
غـــادر مــــنــــزله لـــشــــراء غـــرض
فأبلغت عـائلته الشـرطة ونشرت
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ـولــود في مـنــطـقـة ولــهـذا الـرجـل ا
بـيـرغـامـو (شـمال) سـجّل طـويل مع
ــة فــفي الــعــام  1989حــكم اجلــر
عـلــيه بـالــسـجن مــدى احلـيــاة بـعـد
إدانـته بـجرائم قـتل وخطف وسـطو
مـسلّح روّعت سكـان روما على مدى
سـنـة بـحـسـب تـعـبـيـر صـحـيـفـة 15
الريـبـوبــلـيـكـا.  واتـهـم أيـضـا بـقـتل
الـسـيـنـمائي اإليـطـالي بـيـيـر بـاولو
ا بـازولـيـني سـنة  1975 لـكـنه لـطـا
أصرّ على براءته في هذه القضية.
وقــد ارتــكب أولى جــرائــمه في سن
اخلــامــســة عــشــرة حــ شــرع في
ـة قتل. عـمـليـة سـرقة انـتـهت بجـر
ويـطـلق عـلـيه لـقب جـوني الـغـجري

ألنه ابن عائلة كثيرة الترحال.

في وقـت كـــان يـــحـق له اإلفـــادة من
نــظـام حــريـة مــشــروطـة في شــبـاط
ـقـبل.  وقال جـوسـيـبي ماسـتـيني ا
لـلــشـرطـة في تـصــريـحـات أوردتـهـا
صـحـيـفـة إيل كـوريـيـري ديال سـيرا
اإليـطاليـة الفـرار يكون دائـما بدافع
احلب. ولـم تــكن زوجــته مــعه عــنــد
تـوقيفه. وأصـدرت السلـطات مذكرة
بـحث في حـق ماسـتـيـني فـي سـائر
أنـحاء الـبالد للقـبض على الـسج
الــفــار الـذي صــبغ شــعــره بــالــلـون
األشـقر.  وبـعـد الفـرار السـابع هذا
طـالـبت نـقــابـة شـرطـيـ إيـطـالـيـ
بـتغـيـير قـواعـد اخلروج لـلـسجـناء
مـطالبـة بإلغـاء األذونات للـمجرم

الـذين سـبق لهم أن حـاولوا الـفرار.

{ روما -أ ف ب)  –أعـلنت الـشرطة
اإليـطـالـية أنـهـا أوقـفت الـثالثاء في
جـــزيـــرة ســـرديـــنـــيـــا جـــوســـيـــبي
لـقب جوني مـاستـيني ( 60عـامـا) ا
الـغجري والذي هزّت جرائمه البالد
لـسـنوات طـويـلة بـعـد فراره لـلـمرة
الـسـابعـة من الـسـجن مطـلع أيـلول.
ـوقوف وقـالت الـشـرطة عُـثـر عـلى ا
ـــتـــواري فـي مـــنـــزل ريــــفي قـــرب ا
سـاساري فـي شمـال غرب سـردينـيا
حـيث كان برفقـة حداد. وكان الرجل
احملــكــوم بــالـــســجن مــدى احلــيــاة
والذي أودع سجنا يخضع حلراسة
مــشـددة في ســرديــنـيــا مــنـذ تــمـوز
وجب إذن 2017  قـد ترك زنـزانته 
خـروج ولم يـعد إلـيـها في  5أيـلول

{ بـــــــــــــــــــاريـس-(أ ف ب)  –دخــل
االرجـنــتـيـني لـيـونـيل مـيـسي جنم
ـغلق بـرشلـونة االسـباني الـنادي ا
لـلريـاضيـ الذين جـمعـوا عائدات
بـــــأكـــــثـــــر من مـــــلـــــيـــــار دوالر في
مـسـيرتـهم االحتـرافيـة وفق مجـلة
فـــوربس االمـــيــركـــيــة. وســـيــكــون
الـــدولي األرجـــنـــتــيـــني العـب كــرة
الـقـدم األعلى دخال في الـعالم لـعام
ـــبـــلغ قــدره  2020 مـــلـــيــون 126 
ا في ذلك  92مـليون دوالر دوالر 
وسم  2021-2020و34 فـي رواتب 
مـليونا من صفقـات الرعاية وعقود
أخـرى. وأصـبح مـيـسي ( 33عـامـا)
والــذي كـان يـرغب فـي الـرحـيل عن
الـنـادي الـكاتـالـوني في آب الـفائت
قـــــبـل الـــــعـــــودة عـن قـــــراره رابع
ريـــاضي يـــحــصـل الى هـــذا الــرقم
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فـلويد مايويـذر جونيور وجنم كرة
ه االزلي الــبـرتــغـالي الــقـدم وغــر

كريستيانو رونالدو.

اخلــــيــــالي في الــــعــــائـــدات بــــعـــد
اسـطـورة الغـولف االمـيركـي تايـغر
ـالكم وودز ومــــــواطن االخــــــيـــــر ا
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غـالفه اجلـــــوي من ثـــــانـي أكــــســـــيــــد
ئة يسبح في االكربون بنسبة  97 با
حـرارة سـطحـيـة تـقرب من  470درجـة
مـئـويـة مع ضغـط أعلى بـتـسـعـ مرة
ـوجــود عــلى كـوكب األرض. من ذلـك ا
إال أن جـزيئات الـفوسفـ التي خلص
فـريق الــبـاحــثـ بـقــيـادة غــريـفـز إلى
احـتـمال وجـودهـا قـد تكـون في طـبـقة
الـســحب الــفــائــقـة احلــمــوضــة حـول
الــــكـــوكب عـــنـــد عــــلـــو يـــصل إلى 60

كيلومترا.  
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ـركّب موجـود في الكـواكب العـمالقة ا
الـغازية في اجملـموعة الـشمسـية مثل
زحل لـكن ليس له أصل بـيولوجي أي
رتـبطة بأشـكال احلياة. ـصادر ا من ا
ــوجــودة في أمــا آثــار الـــفــوســفـــ ا
الــغالف اجلــوي األرضي فــمــصــدرهـا
حـــصـــرا األنـــشـــطـــة الـــعـــضـــويـــة أو
اجلـرثومـيـة. كمـا أن وجود الـفوسـف
وهـو مركّب عالي السمـية ال يتعارض
مع الــغالف اجلــوي الــفــائـق احلـرارة
لــــثــــاني أقـــرب الــــكــــواكب قــــربـــا من
الـشـمس. فــهـذا الـكـوكب الـذي يـتـألف

ـرة األولى الـتي فـرانـس بـرس إنـهــا ا
ركّب في الكواكب يُـكتشف فـيها هـذا ا
األرضــــيـــة األربــــعـــة في اجملــــمـــوعـــة
الـشـمـسيـة بـاسـتـثـنـاء كوكب األرض.
وقـد اكتُشف غـاز الفوسـف عن طريق
مـراقبة الغالف اجلـوي لكوكب الزهرة
. وقد باالستعانة بتلسكوب راديويّ
يـكـون مصـدره مـسـارات غيـر مـعـروفة
من الـكيمياء الضوئية أو األرضية أو
قـد تـكـون مـشـابـهـة لـلـمـسـار احلـيـوي
اخلــاص بــإنـــتــاج الـــفــوســفـــ عــلى
األرض بـــفـــضل وجــــود حـــيـــاة. هـــذا

{ باريس-(أ ف ب)  –خـلص باحـثون
إلى وجـود ظــاهـري داخل طـبـقـات من
الـــســـحب في كـــوكب الـــزهـــرة لـــغـــاز
الـفـوسـفـ الــذي يـنـبـعث عـلى كـوكب
األرض من كـائـنات حـيّـة في اكتـشاف
اعـتبره مـدير وكالة الـفضاء األمـيركية
(نـاسـا) أهم حـدث في مـسـيـرة الـبحث
عن حـيـاة خـارج األرض. وقـالت جاين
غـريـفز أسـتـاذة عـلم الفـلك في جـامـعة
شرفة على كارديف البريطانية وهي ا
الـدراسة الـتي نشـرت نـتائـجهـا مجـلة
نـيـتـشر أسـتـرونـومي االثـنـ لـوكـالة
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{ سان بطرسبورغ-(أ ف ب) –
قدم اخملرج الروسي ألكسندر
سوكوروف احلائز جائزة األسد
الذهبي في مهرجان البندقية سنة
االثن في متحف إرميتاج 2011
في سان بطرسبرغ منشأة متعددة
فنية متعددة الوسائط مخصصة
للوحة الرسام رامبرانت عودة االبن
الضال.
تحف ميخائيل وأشار مدير ا
بيوتروفسكي إلى أن هذا العمل
يشكل انغماسا تعبيريا في التحفة
الفنية يولّد انطباعا قويا ورهبة.
نشأة الفنية اســـم إل وحتمل ا
كاي  32-11 ,15 رامبرانت. إهداء
وهي قدمت للمرة األولى في
آذار/مارس خالل بينالي البندقية.
ولتجسيد مثل االبن الضال الوارد
في اإلجنيل استلهم ألكسندر
سوكوروف من إحدى أشهر لوحات
العالم وهو عمل للرسام رامبرانت
يحمل االسم عينه محفوظ في
متحف إرميتاج.
وقال سوكوروف خالل مؤتمر
تحف بنظري صحافي في ا
رامبرانت يبقى عنوانا عابرا
لألزمنة وموضوعا معاصرا.
السؤال الذي أطرحه هو: من الذي
يعود? وماذا يحمل معه? ألن
الشخص الذي يحمل على كتفيه
تبدالت وفظائع قد يكون خطرا.
نشأة الفنية التي أجنزها وتمثل ا
اخملرج الروسي لوحة مقطعة إربا
تحركة للشخصيات في والتماثيل ا
اللوحة محاطة بصور وفيديوهات
قوية تظهر خصوصا لقطات حربية
ومشهدا لرجل منازع أحرقا
حي إضافة إلى صور إلعدام
. جنود على يد مقاتل إسالمي
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