
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6824 Sunday 29/11/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6824 االحد 12 من ربيع الثاني 1442 هـ 29 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

طبعة العراق 

—U  Í– À«bŠ√ VIŽ W —U  WOM √  «¡«dł≈ jÝË WO Ëœ W½«œ≈

vKŽ …dDO « bOF¹ ‚u³  dOſ bOFBð

WO «œ WKO  bFÐ wÐu³(« WŠUÝ
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

عاد متـظاهرو محـافظة ذي قار
الى ســـاحـــة احلـــبـــوبـي بـــعــد
انـسـحـاب قـوات الـشـغب مـنـها
فــيـمـا اقـدمـوا عــلى قـطع جـسـر
احلـضـارات وتـقـاطع الـبـهو في
تـــصــعـــيـــد احـــتـــجـــاجي عـــلى
ـتـظـاهـرين وازالـة اسـتــهـداف ا
خيامـهم بالقـوة من قبل القوات
االمـــنـــيـــة  وشـــهـــدت ســـاحـــة
احلــبـــوبي مـــعــقل تـــظــاهــرات
تـشرين في ذي قـار لـيلـة دامـية
راح ضـحـيـتـهــا سـبـعـة شـهـداء
ونحـو مئة جـريح حصيـلة شبه

نهـائـية االمـر الذي دفـع رئيس
الوزراء مـصطـفى الكـاظمي الى
اقـالــة قـائــد شـرطــة احملـافــظـة
واعالن حــظــر الــتــجــول فــيــهـا
والـغـاء اجـازات حمـل السالح 
حفاظا على السلم االهلي. وقال
شــهــود عــيــان إن (مــتــظــاهـري
احملــافـــظـــة عــادوا الى ســـاحــة
احلـبـوبي بـعـد انـسـحـاب قوات
مكافحة الـشغب منها) مؤكدين
ـتـظـاهـرين قـطـعـوا جـسـر ان (ا
احلــضـــارات وتــقـــاطع الـــبــهــو
بــاالطـارات احملـتــرقـة). وافـادت
دائــــرة صـــــحــــة ذي قـــــار بــــأن
حـصيـلـة أحداث امس االول في
الـــنــاصـــريـــة ارتــفـــعت إلى 85

. وقال الـناطق شهـيدا وجـريحـاً
باسم الـدائرة عمـار الزاملي في
تـصريـح تابـعـته (الـزمان) امس
إن (عـدد شـهـداء الـذين سـقـطوا
خالل التوتـرات واألحداث التي
جــــرت في ســــاحـــة احلــــبـــوبي
ارتـفع إلـى خـمـسـة شـهـداء في
صاب إلى 80 ما ارتفع عـدد ا
مــصــابــاً بــجــروح مــتــفــاوتــة)
وأضــاف أن (عـدد الــراقـدين في
ــســتــشــفى  10 فــقط بــيــنــهم ا
ثالثـــة جــــرحى بــــوضع حـــرج
بــاإلضـافــة إلى إصـابـة خــمـسـة
أفــــرد من الـــقــــوات األمـــنـــيـــة).
وأعـلن احملــافظ نـاظم الـوائـلي
تشـكيل جلـنة حتقـيقـية لتـحديد

ــقــصــريـن في االحــداث الــتي ا
شـهــدتـهــا الـنــاصـريــة.  واشـار
الـوائـلـي في بـيـان امس الى ان
(الــلـجــنــة االمـنــيــة الـعــلــيـا في
احملـافـظـة تـتـابع األحـداث التي
شهـدتهـا ساحـة احلبوبي وهي
في حـــالــة انــعــقــاد مــســتــمــر)
مضـيفا (وجـهنـا مديريـة شرطة
احملــافـــظــة  بـــتــشـــكــيل جلـــنــة
ـقـصـرين حتـقـيـقـيـة لــتـحـديـد ا
بــاحلـادث واعالمــنـا الــنـتـائج)
داعيـا أبنـاء احملافـظة الى (دعم
الـــقــوات األمــنـــيــة في تـــنــفــيــذ
واجــــبـــاتــــهـــا فـي فـــرض األمن
وتـعــزيــز الــســلم االهــلي وعـدم
االجنــــرار خـــلف الــــشـــائـــعـــات

ـغـرضـة). ووجه الـكاظـمي في ا
وقت ســــابق  عــــقب االحـــداث
بــــفــــتـح حتــــقــــيـق في احــــداث
احلبوبي فـيما أمر بـاقالة قائد
شرطة احملافظة والغاء اجازات
حـــمل الـــسالح.  وقـــال الـــلــواء
يــحــيـى رســول الــنـــاطق بــاسم
ـسـلـحة الـقـائـد العـام لـلـقوات ا
في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس
إن (رئيس الـوزراء اصـدر قراراً
بـاقـالـة قـائـد الـشـرطـة وتـشكـيل
جلنة للتـحقيق في احداث التي
جــرت فـي احملـــافــظـــة  واعالن
حظـر التـجوال فـيهـا فضال عن
الـــغــاء اجــازات حــمل الــسالح
زيـد من الـتداعـيـات التي ـنع ا
تـــــضـــــر الـــــســـــلم االهـــــلـي في
الـــعـــراق) واكـــد الـــكــــاظـــمي 
بـــحــسـب الــبـــيــان ان (تـــوتــيــر
االوضــاع في الــعـراق لــيس في
مصـلحة الـبالد وان ال بديل عن
الـقـانـون والـنـظـام والـعدل ومن
ضـمن ذلـك الـعـدل جتـاه الـدمـاء
الـــتـي اريـــقت في احـــداث امس
االول) وأشــــــــــــــــــــــــــــار إلــى أن
(احلـكـومة الـتـزمت بـتـعهـداتـها
وحــددت مــوعــداً لالنــتــخــابـات
لـيــكـون صــنـدوق االقــتـراع هـو
الـــفــيــصل الــوحـــيــد لــتــحــديــد
ــــــــواقـف وان بــــــــديل هــــــــذا ا
الصـندوق هو الـفوضى التي ال
يقبلهـا دين وال مبدأ وال منطلق
ــواطــنــ وطــني) مــطــالـــبــا ا
االلتزام بـ(التعليمات احلكومية
لــصـــون الــدم الــعـــراقي الــزكي
وقـطـع الـطــريـق عـلـى من يــريـد
بـهذا الـبلـد واهـله الشـر). وكان
قرب ا صالح مـحـمد الـعراقي  
من رئـــيس الـــتـــيـــار الـــصــدري
مـقـتـدى الـصـدر قـد دعـا اتـبـاعه
الى االســـتــمــرار بـــالــتـــنــظــيف
الرجــاع هـــيــبـــة الــدولـــة.وعــلق
الــعــراقي في تـــغــريــدة له عــلى
مـنـصات الـتـواصل االجـتـماعي
بـشــأن االحـداث بــالـقــول (أيـهـا
الشـجعـان استـمروا بـالتـنظيف
الرجاع احلياة الطبيعية وهيبة
ـــئـــات من الـــدولـــة). وجتـــمّع ا
أنــصـار الــصـدر في الـنــاصـريـة
ـاضــيـة في وبـغـداد اجلــمـعــة ا
استعراض للقوة السياسية مع

اقـــتــراب مــوعـــد االنــتـــخــابــات
ــقـــررة في حــزيــران ــبـــكــرة ا ا
ـقـبل. واشـاد الـصدر بـتـلـبـية ا
أتــــبــــاعه دعــــوة إقــــامــــة صالة
اجلـمـعـة فـي سـاحـة الــتـحـريـر.
وخــاطـب الــصـــدر مــؤيـــديه في
تـغـريـدة عـلى تــويـتـر تـابـعـتـهـا
(الـزمــان) امس (اعـتـراني األمل
بـأن تكـون االنـتخـابـات القـادمة
بــيــد الــصــاحلــ لــيــخــلــصــوا
ــســيــئــ من الــعــراق من كـل ا
الـــداخل واخلــارج فـال احــتالل
وال إرهــاب وال تـطـبــيع وال فـقـر
وال تــــرهــــيـب بل دولــــة قــــويــــة
وشــعب أبي فــاحلـمـدلــله الـذي
نـصـر عبـده وأعـز جـنده). ودان
الـسفـير الـبـريطـاني لدى بـغداد
ســـتــيــفن هـــيــكي الـــعــنف ضــد
تظاهرين في مدينة الناصرية ا
ـدن الــعـراقـيـة األخـرى.وقـال وا
هيكـي في تغريـدة (ادين العنف
تـظاهـرين في الـناصـرية ضـد ا
دن االخرى وليس هناك أي وا
ــثـل هــذا الـــقـــتل الال مـــســـوغ 
مــــــســـــؤول)  وتـــــابـع (أدعـــــو
السـلطـات العـراقيـة إلى حـماية
ــتـــظــاهــرين الــســـلــمــيــ من ا
الــهـجــمــات وحتـقــيق الــعــدالـة
للضـحايا).  وحجـبت تظاهرات
أنـصـار الـتـيـار الـصـدري حـركة
االحـــتـــجـــاج الـــشـــبـــابـــيـــة في
معـظمهـا التي بـدأت في تشرين
األول  2019 قـــبل أن يـــتــراجع
زخــمــهــا في األشــهــر األخــيــرة
نــتــيــجـــة الــتــوتــر الـــســيــاسي
وتــفـشي فـايــروس كـورونـا. وال
ـعـارضـون ــتـظـاهـرون ا يـزال ا
لـلحـكومـة يـنصـبون اخلـيام في
ســاحـــة احلــبــوبـي وقــد حــمّل
الـناشـط محـمـد اخليـاط أنـصار
ـسـؤولـيـة عن الـعنف. الـصـدر ا
وفي الـديـوانـية  افـاد مـصدر 
بـان هجـومـا مسـلـحا اسـتـهدف
الـنــاشط حـسـام الـعـابـدي غـرب
ـــصـــدر في احملـــافـــظـــة.وقــال ا
تــــصـــريـح امس إن (هـــجــــومـــا
مــســلـــحــا اســتــهــدف الــنــاشط
الـــعـــابـــدي في الـــديـــوانــيـــة لم
يــخــلف ســـوى اضــرارا مــاديــة
فقط) واضاف ان (االسـتـهداف
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ـنخـفـضة اخلـارجيـة واألمـاكن ا
ومـصـادر الـطــاقـة الـكـهــربـائـيـة
واحلـــــــــذر مـن الــــــــــصــــــــــواعق
الـــرعـــديـــة).وتــــنـــاقـــلت مـــواقع
الـــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي امس
صــورا تــظــهــر غــزارة االمــطــار
وتعرض بعض الـشوارع للغرق
في ميـسـان والبـصرة والـنجف.
واطــلع رئـيـس مـجــلس الـوزراء
مـــصــــطــــفى الــــكـــاظــــمي عــــلى
ــواجــهــة مــيـاه االسـتــعــدادات 
األمـــطـــار خـالل زيـــارته إحـــدى
مـحــطـات الـتــصـريف في جـانب
الكرخ.وذكر بيان تلقته (الزمان)
امس أن (الــكــاظــمي اطـلـع عـلى
ـستـمـرة لتـأم االسـتعـدادات ا
عـمـلـية تـصـريف مـيـاه األمـطار
وزار إحدى احملـطـات في جانب
ـالكـــات الــــكــــرخ والــــتـــقـى بـــا

العاملة فيها).
وأضــــاف أن (رئـــــيـس الــــوزراء
تــابع مــيـدانــيــاً الــتـحــضــيـرات
واالسـتــعـدادات الـتي اتـخـذتـهـا
الكـــات اخلــدمـــيــة في أمـــانــة ا
بـــغـــداد واألجـــهـــزة اخلـــدمـــيــة
األخــــــــرى مـن أجـل تــــــــأمــــــــ
تـصـريف مـيـاه األمـطار) ووجه
الــكـــاظــمي  بـــحـــسب الــبـــيــان
شـاكل الـتي واجهت (بتـجـاوز ا
الكــات واســتــبــاق عـــمل هــذه ا
التوقفات رغم العقبات البنيوية
الـتي تــعـتــري شـبــكـة تــصـريف

الفـتـا ـيــاه في عـمــوم الـبالد)  ا
الى انــهــا (مــا زالت تــعــاني من
الــتـقــادم وعـدم الــتـحـديـث كـمـا
أنها ال تواكب الزيادة السكانية
التي حـصلت في جمـيع األحياء
ـديـنـة بـغداد) وحث الـسـكـنـيـة 
الــكــاظـمـي (الــعــامـلــ فـي هـذا
الـــقـــطـــاع عــلـى تـــقــد أفـــضل
اخلــدمــات لــلـــمــواطــنــ وبــذل
قـصـارى اجلهـود االسـتـثنـائـية
فـهي مـسـؤولـيـة أجـهـزة الـدولـة
ـــــــواطن) وتـــــــابع ان جتــــــاه ا
ـواطـن الـعـراقي يــسـتـحق أن (ا
يـنـال أفضل اخلـدمـات وتـوفـير
ــة له). وتــفــقــذ احلــيــاة الــكـــر
مـحـافظ الـنـجف لـؤي الـيـاسري
ـنــاطق الـشـمـالـيـة ومـنـخـفض ا
بحر النجف قرب مـنطقة مظلوم
 التي تأثرت بـاألمطار  الكـثيفة
التي هطلت منـذ الصباح الباكر
لـيوم الـسـبت. وقال بـيـان تلـقته
(الزمان) امس ان (احملافظ وجه
الـدوائـر اخلـدمـيـة والـكل يـدخل
ــركـز بــحـالــة اإلســتــنــفــار في ا
واألقـــضــيــة والــنــواحي . وأكــد
الياسري : شكـلت جلنة برئاسة
النـائب األول والثـاني للـمحافظ
ـــاء  وبــــعـــضـــويــــة مـــديـــري ا
واجملـاري وبأسـنـاد من البـلـدية
ـواجة األمـطار دني  والدفـاع ا
الـغـزيـرة الـتي التـزال مـسـتـمـرة

بعموم احملافظة .
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وجـود اعـداد كـبـيـرة من االطـفـال
الغـير مـلقـح بـجمـيع او بعض
عتمدة في اللقاحات الضرورية ا
ـنطـلق تنـفذ العـراق و من هذا ا
وزارة الـــصــحـــة الــيـــوم حــمـــلــة
للـتلـقيح بـلقـاح شلل االطـفال في
ــــنــــاطق عــــالــــيــــة اخلــــطـــورة ا
وســتـكــون في جــانب الــكـرخ في
اقضيـة الطارمـية والتاجي وابي
غــــريب واحملــــمـــوديــــة و بـــعض
ـــنــاطق عـــالــيــة اخلـــطــورة في ا
امـاكن اخـرى من الـكـرخ إضـافـة
الى وجـود الــلـقـاح و الــلـقـاحـات
االخـرى و فـيـتــامـ أ في جـمـيع
مراكـز الـرعايـة الصـحـية االولـية
في جانب الكرخ).واعلنت منظمة
ـيـة أنـهـا بـحـاجة الـصـحـة الـعـا
إلى تـقـو الـلـقـاحـات احملـتـمـلـة
ضادة لـفايروس كـورونا والرد ا
ـــنــاعـي الــذي تـــثــيـــره .وقــالت ا
ـديـر الـعـام للـمـنـظـمة مـسـاعدة ا
نـظمة مارياجنـيال سيـماو إن (ا
حتـتــاج لالطالع عــلى الـبــيـانـات
الــســريــريـة ومــعــلــومــات أخـرى
حـــول لـــقـــاح (ســـبـــوتـــنـــيك في)
الروسي لتـقو فاعـليته).وكانت
روســيــا قـد افــادت بــأن فـاعــلــيـة
لـقــاح (سـبـوتـنــيك في) الـذي قـام
بتطـويره مركـز غامالـيا لألبحاث
ـئة بلـغت نسـبة أكـثر من  90 با

أثناء التجارب

الـــنــظــر و ضـــعف اجلـــسم عــلى
مـقــاومـة الــكـثــيـر من االمـراض)
وأضــــاف أنه (بــــســــبب تــــفـــشي
الـــفــايـــروس بــدايـــة هــذا الـــعــام
امـتنـعت الـكثـيـر من الـعوائل عن
ــا ادى الى تــلــقــيـح اطــفــالــهم 

والـــســـعـــال الـــديـــكي و الـــتــدرن
والـــتــهــاب الــكــبـــد الــفــايــروسي
ؤدي الى وكذلك سـوء التـغذيـة ا
نـقص الـفـيـتـامـيـنـات الـضـرورية
واهـمـهـا فــيـتـامـ أ الـذي يـؤدي
نقصانه الى فقدان او مشاكل في

بـــإالصــــابـــات خالل الـــســـاعـــات
اضـية.وقـال مـدير إعالم صـحة ا
احملــافـــظــة فـــارس الــعــزاوي في
تصـريح امس إن (ديـالى سـجلت
ــاضــيـة 68 خالل الــســاعــات  ا
إصابـة مؤكـدة  بعـد إجراء أكـثر
من  900 فــــــحـص فـي عــــــمـــــوم
مــنــاطق احملــافــظـة) مــبــيــنـاً أن
ُــســجل هـو (مــعــدل اإلصـابــات ا
األقـل خالل الــــشــــهــــر احلــــالي)
وأضاف أن (ديالـى لم تسجل أي
حـالـة وفـاة لـلـيوم اخلـامس عـلى
الــتـــوالي في مــا بـــقي إجــمــالي
حـاالت الـوفـيــات الـتـراكـمي عـنـد
 258 حــــالــــة مــــنــــذ  8 أشــــهـــر
متـتـالـية) مشـيـراً إلى (تـسـجيل
 181 حـالــة شـفــاء). في غـضـون
ذلك  اكـــد مــديــر صـــحــة بــغــداد
الــكـــرخ جــاسب احلـــجــامي بــدء
تنفـيذ حملـة للتـلقيح بـلقاح شلل
األطـــفــــال الــــيــــوم االحــــد.وقـــال
احلـــجـــامـي في بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الــزمــان) امس إنـه (من الــثــابت
والـــــواضح جـــــداً ان فــــايــــروس
كـورونا ال يـشـكل خـطورة كـبـيرة
على االطفـال ولكن هـناك امراض
معدية اخـرى تمثل تهـديداً كبيرًا
عــلى حـيــاتـهم او تــتـرك عــاهـات
ــة عـنـدهم و من اهـمـهـا مـسـتـد
شــــلـل االطــــفــــال و احلـــــصــــبــــة
والــنـــكــاف و اخلــنــاق و الــكــزاز
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
انـخفـاضـا غيـر مـسبـوق بـحاالت
االصــابـــة والــوفــيــات بــكــورونــا
وارتـــفــــاع بـــعــــدد الـــشــــفـــاء من
وقف الوبائي الفايروس ضمن ا
لــــيــــوم امس الــــســــبت. واوضح
الـــذي اطــــلـــعت عــــلـــيه ــــوقف  ا
(الــــزمــــان) امس انه ( فــــحص
 24031 حـــالــة في مـــخــتـــبــرات
الـصـحـة الـعـامـة  ورصد 1606
حـالـة اصـابـة جـديـدة بـكـورونا 
في حــ بــلــغت حــاالت الــشــفـاء
 2240 حـــالــة  وتـــســجـــيل 33
حالة وفاة جديـدة اثر مضاعفات
الــعــدوى). بــدوره  اكــد الــوزيــر
حـــسـن الــتـــمـــيـــمـي ان الــوزارة
وجهت الفرق الصحية في بغداد
واحملــافــظــات لـلــقــيــام بــحـمالت
لــفـحص الــهـيــئـات الــتـدريــسـيـة
راحـل.وقال والـطـلـبـة وجلـميـع ا
التميمي ان (هذه اخلطوة جاءت
تـزامــنـاً مع بــدء الـعــام الـدراسي
لضمان عـدم إصابتـهم بفايروس
كـــورونــا) ونـــاشـــد الـــتـــمــيـــمي
ـواطــنـ (الــتـعــاون مع الـفـرق ا
ـــســـحــات الـــصـــحـــيــة إلجـــراء ا
اخلـاصـة بـالـكشـف عن كـورونا).
وأعـلــنت دائـرة صـحـة مــحـافـظـة
ديــالى عـن تــســجــيل انــخــفــاض
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جنـح فريق امـانـة بـغداد بـكـرة الـقدم امس الـسـبت في حتـقيـق فوز مـثـير
ومهم عـلى الـقوة اجلـويـة بنـتـيجـة هـدف من دون رد في مـباراة شـهدت
واجـهـة التي اقـيمت عـلى مـلعب كـربالء الـدولي ضمن حالـتي طـرد في ا
ـمتـاز. ويدين فـريق أبنـاء العـاصمة االسبـوع اخلامس من دوري الـكرة ا
في فوزه الى الـالعب جبار كـر بعد مـا سجل هـدف فريقه الـوحيد في
الـدقـيـقة 51  من ضـربـة جـزاء. واشـهـر حـكم الـلـقـاء زيـد ثـامـر الـبـطـاقة

ــبــاراة االولى كــانت من نــصــيب العب احلــمــراء في وجه العــبــ من ا
بـغداد سـامـويل إيـكـو في الـدقـيـقة 45  امـا الـثـانـية فـكـانت مـن نصـيب
حارس الـصقور محمد صالح في الدقيقة 48 . اخلـسارة ابقت الصقور
في الـصـدارة برصـيد  عشـر نـقاط فـيـما تـنـفس بـغداد الـصـعداء لـيـجد
ـركـز الـ 14بـرصـيـد ست نـقـاط. وفي بـقـيـة الـنـتائـج تـعادل نـفـسه في ا
النـجف مع نفط مـيسان سـلبـياً من دون اهداف فـيمـا فاز السـماوة على

الكرخ بهدف نظيف وفاز الزوراء على احلدود بهدف مقابل هدف.
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ــتــنــبئ اجلــوي صــادق حـــذر ا
عـطـيـة من الـسـيـول الـقـادمة من
ايـــران الـى مـــحـــافــــظـــة ديـــالى
وواسـط وشـــمــــال مــــحـــافــــظـــة
مـيـسـان الـتي تـتـعـرض لـهـطول
أمـــطــار غــزيــرة امس والــيــوم .
وكـتب عـطـيـة في صـفـحـته عـلى
فيسبوك امس إن (أجواء البالد
ســتـتــعــرض الى حـالــة من عـدم
االســـتــقـــرار اجلـــوي نـــاجت عن
انـدافع هـواء بارد في الـطـبـقات
الــعـلـيـا وتـســخـ في الـسـفـلـة
وهذا ما يـنتج عنه تـكون سحب
ركامية رعدية في مناطق عديدة
وأمطار متفاوتة الشدة تتالشى
تدريـجـياً) واضاف ان (مـناطق
الــبالد مــرشــحــة لالمــطــار بــ

خـفــيـفــة الى مــعـتــدلـة الــشـدة)
الفــتــا الى ان (هـنــاك حتــذيـرات
فـي مــــنــــاطق بــــغــــداد وديــــالى
وجــنـــوب صالح الــدين وواسط
ومـــيــســـان من هـــطــول غـــزيــرة
وتـوقع تــنـتــهـي فــجــر الــيـوم) 
عــــطــــيــــة (وصــــول الــــســــيـــول
االيــرانـيـة الـى مـحـافــظـة ديـالى
وواسـط وشـــمــــال مــــحـــافــــظـــة
مـيـسـان الـتي تـتـعـرض لـهـطول
أمــطــار غــزيـرة) وأشـار إلى أن
(هـنـاك حـالة جـويـة أخـرى تـبدأ
قبل وتستمر الى يوم الثالثاء ا
االربــعــاء  وســتــكــون خــفــيــفـة
اخلميس). بدوره  قال مـتنبىء
ـــــطــــريــــة اخـــــر ان (احلــــالــــة ا
اإلسـتــثـنــائــيـة غــزيـرة األمــطـار
والبروق الـرعدية تكـون سحابة
ســـــوبـــــر سـل الـــــعـــــمالقـــــة في
السـعوديـة والتي حتـدث هطول
أمـطــار رعـديـة غـزيـرة وسـريـعـة
فيضانية) موضحا ان (مناطق
واسـعــة جـنـوب ووسط الـعـراق
وحتديـدا بغـداد سوف تـتعرض
طرية الشديدة للحالة اجلويـة ا
بشكل فعلي) داعيا الى (إتخاذ
إجراءات جـادة للـسالمة الـعامة
وخــــاصــــة ســـــالــــكـي الــــطــــرق
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اعــلــنت وكــالــة االســتــخــبــارات
الـــتـــابــعـــة لـــوزارة الــداخـــلـــيــة
القبض على متهم اشتركا في
اســـتــهـــداف الـــقــوات األمـــنـــيــة
تـظاهـرين في بغـداد. وذكرت وا
الوكالـة في بيـان تلقـته (الزمان)
امس أن (مــــــــفــــــــارز وكــــــــالـــــــة
ـديرية تـمثـلة  االستـخبـارات ا
استـخبـارات الشـرطة االحتـادية
في وزارة الـداخـلـيـة تـمـكـنت من
القاء القبض على متهم اثن
من اجملـــــامــــيـع اخلــــارجـــــة عن
( القـانون في مـنطـقة الـبتـاوي
واضـــــــــــــــــــــــاف انــه (مــن خــالل
الـتــحــقـيــقــات االولـيــة مــعـهــمـا
اعـتـرفا بـقـيـامـها بـاعـمـال شغب
واســتــهــداف الــقــوات األمــنــيــة
ــتــظــاهــرين من أعــلى جــسـر وا
اجلـــــمــــهـــــوريــــة وفـي ســــاحــــة
التـحرير) وأشار الـبيان إلى أن
(مــقـــاطع فــيـــديــويـــة في هــاتف
احــدهم تــوثق قـــيــامه بــأعــمــال
الــــعــــنـف والــــتــــحــــريض عــــلى
اســتــهــداف الــقــوات االمــنــيـة)
مـــــؤكــــدا (اتـــــخـــــاذ اإلجــــراءات
الــقـانــونــيــة الالزمــة بـحــقــهــمـا
إلكـمـال أوراقـهـمـا الـتـحـقـيـقـية).

وافادت الـشـرطة اجملـتـمعـية في
دائـــــرة الــــعالقـــــات واإلعالم في
الـــوزارة  عن إنــــقـــاذ فــــتـــاة من
أهالي بغـداد من محاولـة ابتزاز
إلــكــتــرونــيــة. وذكــر الــبــيـان أن
(الشـرطة اجملـتمـعيـة تمـكنت من
إحبـاط عمـليـة ابتـزاز الكـتروني
مـــارســهــا أحـــد األشــخــاص من
مـحافـظـة النـجف بـحق فـتاة في
بــغـداد) مــؤكــدا أن (الــعــمــلــيــة
جاءت على خلفية ورود مناشدة
من الــــفـــــتــــاة عن طـــــريق اخلط
الـــســاخن 497 حـــيث تــمـــكــنت
الــــشــــرطــــة مـن الــــوصــــول الى
ـبـتـز واالتـصـال به الـشـخـص ا
من أجل إنــهـاء عـمـلــيـة االبـتـزاز
واد الـقانونـية التي وتعريـفه با
يـحــاسـب عــلـيــهــا كل مـن يــقـوم
بأعمال االبتزاز) مشيرا الى ان
(الـشرطـة واجـهت مـبـتز الـفـتاة
بـــاألدلــــة الـــتـي تـــثـــبـت تـــورطه
ــة األمــر الــذي جــعــله بـــاجلــر
ـسح كل يـعـتـرف بـهـا ويـقـوم 
مـا يــتــعــلق بــالــفــتـاة مـن صـور
ومـحـادثـات وأخـذ تـعـهد خـطي
مـنـه بــعــدم تــكـرار فــعــلــته وإال
ســيــعــرض نــفــسه لــلــمــســاءلــة
الـــقـــانـــونـــيـــة). واكـــدت قـــيــادة
عــمــلـيــات االنــبـار فــتح اجلــسـر

الـــرابط بـــ الـــطــــريق الـــدولي
الــســـريع والــطــريق الــقــد في
احملـافـظـة.وقـال قائـد الـعـمـلـيات
نــاصـر الــغـنـام في بــيـان تــلـقـته
(الزمـان) امس (أصدرنـا األوامر
بـرفع الــسـواتـر الـتـرابـيـة وفـتح
اجلــســـر الـــرابط بـــ الـــطــريق
الــــدولـي الــــســــريـع والــــطــــريق
الــقــد حتـــديــدا الــكـــيــلــو 18
لـتــسـهـيل حـركــة الـعـجالت بـعـد
غلقه مـنذ عام  2014  لتـسهيل
ـواطــنــ الى الــطـريق حــركــة ا
الـقـد من الـكـيـلـو  18 بدال من
الـذهـاب إلى الـكـيـلـو  35). وفي
ديـــالى  الـــقت قـــيـــادة شـــرطـــة
احملـــافـــظـــة الــــقـــبض عـــلى 45
مــطــلــوبــاً بـقــضــايــا مــخــتــلــفـة
ــــــنـــــــاطق مـــــــتــــــفـــــــرقــــــة من
ـتـحـدث بـاسم احملـافـظـة.وقـال ا
هداوي في شرطة ديـالى عمـاد ا
بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس إنه
( اعـتــقـال  45 مــطـلــوبـا وفق
قــضـــايــا ارهــابـــيــة وجــنـــائــيــة
مــخـــتــلــفـــة في عــمـــوم مــنــاطق
ـــمـــارســات احملــافـــظـــة خالل ا
االمــنـيـة الــتي نـفـذتــهـا دوريـات
ومـفـارز شـرطـة مـكـافـحـة اجـرام
ديـالى واقـسـام شرطـة بـعـقـوبة
ــنـصــوريــة وبـني واخلــالص وا

ســعــد وجــلــوالء والـسـالم وقـره
تـــبــــة ودوريــــات فــــوج طـــوار
ديــالـى الــرابع خالل الــســاعــات
اضية) الفتا الى (اتـخاذ كافة ا
االجــراءات الـــقـــانــونـــيّـــة بــحق
طـلـوب وارسـالهم الى مـراكز ا
االحــتـجـاز حلــ عـرضــهم عـلى
الـــقـــضـــاء لـــيـــنـــالــوا جـــزائـــهم
الــعـادل). وضــبـطت الــعـمــلـيـات
ـشـتـركة  95 شـاحـنـة مـحـمـلـة ا
ـنـوعـة في ديـالى.وقـال ـواد 
تـحدث باسم  الـقيـادة حتس ا
اخلـفـاجـي في تـصـريح امس إن
(قيادة عمليات ديالى تمكنت من
إلـقـاء الـقـبض عـلى أكـثر من 95
ـنـوع ـواد  شـاحـنـة مـحـمـلـة 
دخــولــهـــا الى الــعـــراق وتــضــر
نـتوج العراقي) باالقتـصاد وبا
وأشــار إلـى أن (هــذه الــعــمــلــيـة
مـهـمـة جـدا للـحـفـاظ واحملـافـظة
نتج) على االقـتصاد وحـمايـة ا
وتابع ان ( قيادة عـمليات ديالى
ســتــســتــمـر فـي مـطــاردة كل من
نتج يضر باالقـتصاد وحمـاية ا
وتـنـفيـذ تـعـليـمـات الـقائـد الـعام
ــســـلـــحــة) مـــؤكــدا لــلـــقـــوات ا
(مصـادرة اكـثر من  24 شاحـنة
بـكل مــكـونـاتــهـا وإمــكـانـيــاتـهـا

يوميا).
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ـستـشفى بـعدمـا حاول أنه قتل في ا
الـفـريق الـطـبي إنـعـاشه. وأوضـحت
وكــالـــتــا األنـــبــاء تـــســنـــيم وفــارس
اإليــرانـيــتـان أن مــحـاولــة االغـتــيـال
ــقـاطـعـة جـرت فـي مـديـنــة أبـسـرد 
دمـاونـد شـرق طـهـران. وحتـدثت عن
تفجـير قـبل إطالق النار عـلى سيارة
زادة. ووصـف رئـــــــــــيـس الــــــــــوزراء
اإلسـرائـيـلي بـنـيـامـ نـتـنـيـاهـو في
ــاضي في أحــد تــصــريـحــاته زادة ا
بـــــأنه (أب الـــــبـــــرنــــامـج الـــــنــــووي
العسكري اإليراني). وذكر التلفزيون
ة اإليراني أن إلسـرائيل (عـداوة قد
وعميـقة معه). ويـأتي اغتيـال فخري
زادة قبل شـهـرين من تسـلّم الـرئيس
ـــنـــتــخـب جـــو بـــايــدن األمــيـــركـي ا
الـسلـطـة. ووعـد بايـدن بـالـعودة الى
الــدبـــلـــومـــاســـيـــة مع إيـــران بـــعــد
ـنـتـهـية واليـته انـسـحـاب الـرئـيس ا
دونـالــد تـرامب من االتــفـاق الـنـووي
اإليـراني وإعـادتـه فـرض الـعـقـوبـات
عــلى إيـران. واســتـهــدفت اغـتــيـاالت
ــاضـيــة عـددا من خالل الــسـنــوات ا
الـــعــلـــمـــاء اإليـــرانـــيـــ فـي اجملــال
النووي. ووجهت طهران في كل مرة
أصـابـع االتـهــام الى إسـرائــيل الـتي
تدعـو باسـتمـرار إلى فرض عـقوبات
دولــيــة مــشــددة عــلى إيــران بـســبب
برنامجها النووي. وتـعهد نتانياهو

في حـزيـران/يـونـيـو بـكـبح الـعدوان
اإلقلـيمي لـطهـران مشـيرا الى إيران
تـنـتـهك بـشكل مـنـهـجي الـتـزامـاتـها
ـواد ــواقع وتــخــصــيب ا بــإخــفـاء ا

االنشطارية وغيرها من الطرق.
وبـــعـــد إعـــادة فـــرض الـــعـــقـــوبـــات
األمـيــركـيـة عـلـيــهـا تـراجـعت إيـران
تـدريجـيـا عن الكـثـير من االلـتـزامات
األساسـيـة الواردة في االتـفـاق الذي

 التوصل اليه مع
ست دول كبرى و
تــثـــبــيـــته في إطــار
قــرار مـجــلس األمن
الــــــــــدولـي الــــــــــرقم
2231. وأعرب

وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
اإليــــراني مـــحــــمـــد
جـــــــــــواد ظــــــــــريـف
ـــاضي األســـبـــوع ا
عن اسـتـعـداد بالده
لعـودة تـلقـائـية الى
وجب التـزاماتـها 
االتفـاق النووي في
حــــــــــــال رفـــــــــــــعـت
ــتــحـدة الــواليـات ا
بــــرئـــاســــة بـــايـــدن
الـــعـــقـــوبــات الـــتي
فــــرضـــتــــهـــا بــــعـــد
انسحـابها األحادي

طويلة هدفا للموساد اإلسرائيلي).
و اغتـيل زادة اجلـمـعة قـرب طـهران
فـي عــمــلــيــة قـــال وزيــر اخلــارجــيــة
اإليـراني مــحـمـد جــواد ظـريف إنـهـا
حتـــمل (مـــؤشـــرات جـــديـــة إلى دور
إســـرائـــيـــلي). وكـــتـب ظــريـف عـــبــر
حسابه عـلى تويتـر بعد وقت قـصير
من اإلعالن عـن مــقــتل الـــعــالم (قــتل
ـا بــارزا الـيــوم. هـذا إرهــابـيــون عــا
العمل اجلبان  – مع مؤشرات جدية
لــدور إســرائـيــلي  – يــظــهــر نــوايـا
ــنــفـذين). عــدوانــيــة يــائـســة لــدى ا
وأضــــاف (تـــدعـــو إيــــران اجملـــتـــمع
الـدولي ال سـيـما االحتـاد األوروبي
ــزدوجـة الى الــكفّ عـن مــعــايــيــره ا
ـعـيـبـة وإدانـة عـمل إرهـاب الـدولـة ا

هذا). 
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وكانت وزارة الدفـاع اإليرانـية أكدت
في وقـت ســابق وفــاة زادة مـــتــأثــرا
بـــجــــروحـه بـــعــــد وقـت وجـــيــــز من
استـهدافه مـن عنـاصر إرهـابيـة قرب
طــهــران. وأفــادت الــوزارة في بــيـان
وقع اإللـكتـروني للـتلـفزيون أورده ا
الرسـمي أن زاده الذي تـولى رئاسة
مـنـظمـة الـبـحث والـتـطويـر الـتـابـعة
بــعـد لــهــا أصــيب بــجــروح خــطـرة 
اســتــهـداف ســيــارته من مــهـاجــمـ
اشتـبكـوا مع مـرافقـيه. وأشارت الى
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سببا لـزيادة مخاطر الـعنف وفقدان
األرواح) ,واضـــاف ان (الـــتـــقـــاريـــر
ـيـة وإالقـلـيـمـيـة أظـهـرت زيادة الـعا
مقلـقة في حاالت الـعنف الـقائم على
النـوع اإلجتـمـاعي خالل مدة تـفشي
ـنزلي اجلائـحة وال سـيمـا الـعنف ا
كمـا أن العديـد من الـتدابيـر الالزمة
للسـيطـرة على تفـشي الفـايروس قد
اسهـمت وبـشـكل كـبـيـر في احلد من
قدرة الـناجـ عـلى حمـايـة أنفـسهم
عتـدين أو الوصـول إلى آليات من ا
الدعم الالزمة للحفاظ على احلياة),
مؤكـدا ان (العـراق لم يكن مـستـثنى
ا يـحدث في الـعالم  ,حيث سجل
نظام إدارة مـعلومـات العـنف القائم
عـلى الــنــوع اإلجـتــمـاعـي  إرتـفــاعًـا
مـلــحـوظًــا في عــدد حـوادث الــعـنف
ـبـلـغ عـنـهــا في عـام  2020وشـكل ا
نزلـي أكثر مـن ثالثة أرباع العنـف ا
جــمــيـع احلــوادث بــالـــنــظــر إلى أن
الــــنــــســــاء واألطــــفـــال
الـعــراقــيــ والســيــمـا
ذوي االحــــتــــيــــاجــــات
اخلــــــاصـــــــة كــــــانــــــوا
مـــعـــرضـــ بــــالـــفـــعل
ـسـتــويـات عــالـيـة من
مخاطر الـعنف األسري
قــبل انــتــشــار الــوبـاء
فيـمكـن عد هـذه األرقام
غـــيـض من فــــيض مع
األخذ بع اإلعتبار أن
جــــــزءا كـــــبــــــيــــــرا من
احلــاالت اليـــتم اإلبالغ
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ـــتـــحـــدة في اشـــرت بـــعـــثــة اال ا
الـعـراق إرتـفـاعًــا مـلـحـوظًـا في عـدد
ــبــلغ ــرأة ا حــوادث الــعــنف ضــد ا
عـنـهــا خالل عـام  ,2020مـؤكـدة ان
نـزلي شـكل أكثـر من ثالثة العـنف ا
أرباع جـمـيع حوادث الـعـنف الـقائم
عــلى الــنــوع االجـــتــمــاعي . وقــالت
يـونـامـي في بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امس ان (العالم يـحي هذا العام 16
ـنـاهـضـة الـعـنف الـقائـم على يومًـا 
الـنـوع االجـتـمــاعي في ظـروف غـيـر
مسبوقة ,حيث أجبر تـفشي جائحة
كــورونــا احلــكــومـــات عــلى إتــخــاذ
تـدابـيــر خـاصــة بـالـصــحـة الــعـامـة
ـا في ذلك لـلـحـفـاظ عــلى احلـيـاة 
اإلغالقات وحـظـر الـتجـول والـقـيود
على احلـركة بـهدف إحـتواء انـتشار
الـفـايروس ,لـكن بـالـنـسـبـة لـلـنـساء
والـفـتـيـات قـد تـكـون هـذه الـتـدابـيـر
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مـنه قـبل عــامـ مـشـيـرا في الـوقت
عـــيــنه الـى أن عــودة واشـــنــطن الى
االتـفاق ال تـشـكل (أولويـة) بـالنـسـبة

إليران.
—U½ ‚öÞ«

ز في وأوردت صحيفة نيويورك تا
سؤول 14 تشرين الثاني أن ا

الـثـاني في تـنظـيم الـقـاعـدة عـبـدالله
ـكــنّى (أبـو مــحـمـد أحــمـد عــبـدلـلـه ا
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ثالثـة أحداث قاسية مـرت بها جتربتـنا السيـاسية التي توصف بـأنها جديدة
عـلى الرغم من بلـوغها سـبعة عـشر عاما  ولم نـتمكن حـتى اآلن من ترسيخ
أحـجار التأسيس  فـالتجربـة مازالت هشة  واحتـماالت انهيـارها قائمة في
ـاضي  ال القريب أيـة حلظة  ذلك ان قـادتهـا لم يتعـلمـوا جيدا من دروس ا
مـنـها وال الـبـعـيـد  مع ان االفـتـراض يذهـب الى حتلـي القـائـد بـالـقـدرة على
ـستـقـبل  والعـمل من أجل أال يـتـكرر الـسـلبي من الـتـجارب  اسـتشـراف ا
لـكن الــواقع يــشـيــر الى غـيــاب االجـراءات الــتي حتــول من دون تـكــرار تـلك
مـيتـة  وقطع الـطرق عـلى مَنْ يـعتـاش علـيهـا  فمـا الذي تـعلـمته الـتجـارب ا
تعاقبة من درس الفتنة الطـائفية  وما الذي عملته  للقضاء على حكـوماتنا ا
شـر مستـطير راح ضـحيته آالف الـشباب في سـنواتهـا السود التـي تعرفون
 لـقد نست حكومـاتنا تلك احلوادث  وال زال بعـض الفاسدين هم الالعبون
نع تكرار توقع أن يُـتخذ ما  شهد وعلى سفـوحه  لذا من غير ا في قـمة ا

أساة  .  ا
ومع ان الـوعي اجلماهـيري قـد تبلـور وتمـكن من التصـدي لهـذه الفتـنة لكن
ــنع أعـداء الـعـراق من اشـعـالـهــا ثـانـيـة  فـبـيـنـنـا الـوعي لـوحـده غـيـر كـاف 
واهـمون  يـرون لتقـسيم الـبالد بريـقا  وال تـقسـيم بال فتـنة  فالبـد من قبر
ـواطـنــة  وتـرسـيـخه الـفـتـنــة الى األبـد  وذلك لن يــكـون اال بـوعي مـفــهـوم ا

بقانون واجراءات صارمة .
وبـعــد هـذا الـدرس  وقــبل أن تـطــأ أقـدام احملـررين ألرضــنـا من اغــتـصـاب
داعش في مـناطقنا الغربية بسنوات قال العارفون ان حترير العقول أهم من
حتـريـر األرض  فـمـا كـان لألرض أن تُـحـتـل لـو كـانت الـعـقـول مـسـتـنـيـرة 
فـالظالمـيـون يتـسـللـون من اجلـهل الغـتيـال الـوطن  ولم يكـره الـناس داعش
بـسبب جهودنا الهامشية في تنـوير العقول  بل بسبب الويالت التي ذاقوها
من عـناصـر التـنـظيم  وكـيف عـادوا بهم الى عـصر الـكـهوف  وألن حـلولـنا
ظـلت عسكريـة  ولم تذهب الى غيرهـا  لذلك بقى داعش حيـا  تنام خالياه
 ثم تـصحـو أيـنمـا وجـدت أرضا رخـوة  وهـذا يعـني ان حـواضنـها الزالت
كان او ذاك  وب احل واآلخـر تنطلق عملـيات التطهير  دافـئة في  هذا ا
ـكان الـواحـد  ويبـدو أن ال نـهايـة لـهذا الـهـدر بالـبـشر وألكـثر من مـرة في ا
واطنة سلوكا  والتسامح ا لم تضع احلكومة التنوير هـدفا  وا ـال  طا وا
لك ـفـاهـيم علـى األرض ?  ام ال  ـقـدورنـا جتـسيـد هـذه ا مـنـهجـا . فـهل 
رؤيـة محددة لـذلك  نحن لم نفـشل بصوغ رؤيـة لتحـرير العـقول من الوهم 
ـوقع األول في بل لم نــفـكــر بـاألمــر أصال  جـمــيع الــذين قـدر لــهم شــغل ا
بالدنـا لم يـتعـلمـوا من درس الـظالم : ان الشـمـوع أمضى مـن السـيوف في

حتقيق األهداف أحيانا .
وفي درس الـنور قلنا : ان ال حراك شـعبيا من دون دوافع  ومن احلراك ما
يـنتهي الى الـهاوية  واقـتربنـا منهـا في احتجـاجات تشـرين / اكتوبـر  بعد
أن جـرّب  اخلـائفـون عـلى أشـخـاصـهم ولـيس الوطـن شتى الـسـبل لـلـقـضاء
عـليـهـا  عـنـفا وتـشـهـيـرا وتـغيـيـبـا  ومـارسوا ذات الـوسـائل الـتي مـارسـها
ـشانق  وكـيلت لـلنـاشطـ شتى الـسابـقون  ونـسوا انـها انـتهت بـهم الى ا
االتـهـامـات وأولــهـا الـعــمـالـة لألجــنـبي مع انـهـم صـرخـوا بـأعــلى أصـواتـهم
مـطالبـ بطرد الغـرباء وبنـاء الوطن واستـعادة الهـوية  فكـيف لشعب يـتطلع
لـعـيش كـر أن يـكـون عـمـيال   ولــوال رحـمـة كـورونـا الـتي عـادت بـغـالـبـيـة
الـشبـاب الى البـيوت مع غصـة في الصـدور  وأطفـأت نيـران الطـرف الثالث
الـتي كادت تُحـرق أخضر الـبالد ويابسـها  ومع ذلك نسي من بـيدهم األمر
كن لـهـا أن تـنفـجـر في أي وقت  ونـسوا مـعـها ان احلـراك قنـبـلـة موقـوتـة 

سيل وعودهم التي أطلقوها أواخر الليل.
فـالـعـاصـفـة هـدأت والــنـسـيـان طـوى مـا قـالـوه يـوم اهـتـزت
الـكراسي واخـتفت الـوجوه من عـلى الشـاشات  لـكنهم
لم يــتــعــلــمــوا من درس احلــراك شــيــئـا  هـم هــكـذا 
ـقــتل فـي نـســيــان الــتـعــلم من دروس يـجــهــلــون ان ا

اضي  .  ا
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ــهـجـرين اعـلــنت وزيـرة الــهـجـرة وا
ايفان فائق جابرو عن خـلو محافظة
ديــالى من مــخــيــمـات الــنــزوح بــعـد
اغالق مــخــيم الــونــد الــكــرفــاني في
قضاء خانـق وعودة اخر 93 اسرة
نـــازحــة بـــواقع 586 شـــخــصـــاً الى
مناطق سكـناهم االصليـة في اقضية
ونواحي احملافظة وذلك ضمن خطة
الــطــوار الــتي تــنــظــمــهــا الــوزارة

إلعادة النازح .
 ونقل بيـان تلقـته (الزمان) امس عن
الــوزيـــرة قــولــهـــا ان (اخملــيم كــانت
تـقــطـنه  1900اسـرة نــازحــة بـواقع
11400 فرد)  مـشـيرة الى (اجلـهود
ـــبـــذولـــة من قـــبـل كـــوادر الــوزارة ا
ومـحافـظـة ديالـى وقيـادة الـعمـلـيات
فــيــهــا الى جــانب مــســاهـمــتــهم في
اجناح خطة طوار الوزارة الرامية
الى اعـــادة الـــعــوائل الـــنـــازحــة الى
منـاطقهـا). وتابـعت جابـرو انه (بعد
اتـمـام الـتــدقـيق االمـني لـهـذه االسـر

وبـالـتـعـاون مع  الـقـوات االمـنـيـة 
ايــصــالــهـــا الى مــنــاطق ســـكــنــاهــا

االصلية ).
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الى ذلك  كـــشــفت جــابــرو عن عــودة
أكــــثــــر مـن ثالثــــة آالف مـن ســــكـــان
مـحـافـظـات ديـالى ونـيـنـوى وصالح
الـدين  واألنـبـار إلى مـنـازلـهم بـعـد
نـــحـــو ست ســـنـــوات من نـــزوحـــهم
عنها وهم يشكـلون دفعة جديدة من
الـنـازحـ الـراغـبـ بـالـعودة ضـمن
 الــتـي تــنــظـــمــهــا خــطــة الـــطــوار

جـانب عـودة 118 نـازحـا مـن مـخـيم
الـكــرامـة في مـحـافــظـة صالح الـدين
وصل الى قـضاء الـشـرقاط ومـركـز ا

ومحافظة االنبار) .
وأشـارت جــابـرو الى ان (الــبـرنـامج
احلـكـومي يــؤكـد ضـرورة غـلق مـلف
ا يجعلنا نعمل بالتوازي النزوح 
مع الـبـرنــامج احلـكـومي واعـادة من
يرغب بـالعودة من الـعوائل الـنازحة
ـكن الى مــنـاطــقـهــا بـاســرع وقت 
الفــتـــة إلـى أن هـــنـــاك الــكـــثـــيـــر من
العـوائل ترغب بـالعـودة خالل األيام

قبلة). ا
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ونـاقـشت جـابـرو مع وزيـرة االعـمـار
واالسكـان والـبلـديات نـازنـ محـمد
ـواضـيع الـتي تهم وسو عـددا من ا
فـئـات عـنــايـة الـوزارة أبـرزهـا مـلف
النازح والعائدين والسبل الكفيلة
بـحل مـشـاكــلـهم وتـسـهـيل اجـراءات
عودتهم الى مـناطقـهم احملررة وآلية
الـتنـسـيق بـ الوزارتـ لـتـقد كل
ـنـاطـقـهم  ـكن لـلـعـائـدين  مـا هـو 
فــضال عن بــحث مــشــروع الــبــصـرة
ـنفذة السكـني والغـاء عقد الـشركة ا

تلكئة واحالته الى االستثمار. ا
ونقل بيان تلقته (الزمان) عن جابرو
خالل الـلــقـاء قـولــهـا ان (الـهـدف من
الـلــقـاء كــان عـرض عـدة طــلـبـات من
الوزارة لوضعـها حتت انظار وزيرة
االعمار للـنهوض بواقع فـئات عناية
الــــوزارة) مــــوضــــحـــة ان (مـن بـــ
ـقـدمــة شـمــول الـعـوائل الــطـلـبــات ا
العـائـدة من النـزوح بـالقـروض التي

تـمـنح لـلـبـنـاء من صـنـدوق االسـكـان
بــنــسب مــعــيــنــة لــهــذه الــشــريــحــة
تـشــجـيـعـا لــعـودتـهـا الى مــنـاطـقـهـا
احملــــررة وانـــهــــاء مـــلـف الـــنـــزوح 
اضــافـــة الى شــمــول فــئــات عــنــايــة
الـوزارة بــتـخـفــيض اسـعــار الـشـقق
الـسكـنـية إسـوة بـفـئات عـنـاية بـقـية

الوزارات االخرى  الى جانب شمول
مــوظــفـي وزارة الــهــجــرة بــبــرنــامج
االســكـان او الــعـمـل مع مـســتـثــمـري
الوزارة لبناء مـجمع خاص بالوزارة
ـبالغ علـى الرواتب إسوة وتقـسيط ا
بـأقرانـهم من مـوظـفي وزارة االعـمار

واالسكان والبلديات). 

مـا كنـتُ اريد الـتـدخل في شـأن استـقـالة او اقـالـة الـسيـد احـمد مال طالل 
الـناطق بـاسم رئيس مـجلس الـوزراء  غيـر ان كثـرة التـعلـيقـات واآلراء التي
زخـرت بها وسائل  االعالم  السيما التواصل االجتماعي  لفتت انتباهي 
كـون التغـريدة التي نـشرهـا السيـد مال طالل  على " تـويتر" جـاءت كلمـاتها
بـغيـر مـا كـان يـريـد كاتـبـهـا  فـانـقلـبت ضـده .. وهـنـا  يـتبـ قـوة الـكـلـمة 

ورصانتها  لكنها تفقد هدفها  ان كُتبت على عجالة  دون وعي ..
ولـتــوضــيح مــا اريـد  قــوله ..  اذكــر ان الــسـيــد احــمــد مال طالل  الــنـاطق
ـاضي  على صفحته الـرسمي باسم رئيس مجـلس الوزراء كتب االسبوع ا
ـنـصبه  بل هي الـوداع  .. لكن في تـويتـر  سـطورا  كـانت اشبه بـالوداع 
مـا اثار االنـتبـاه  هو الـكـلمـات التي حـمـلتـها تـغريـدته  حـيث اعطت مـعاني
اخـرى  اظن ان ناشرها لم ينـتبه لها  فجـاءت معكوسة  حـيث قال مشيدا
ـحيط عـمله في مـجلس الوزراء  وبـرئيس اجملـلس ما نـصه ..(كانت مَـهمّةً
دقـيقةً وحـسّاسة كـلّفـني بالتـصدّي لهـا رجل وطنيّ صـادقُ النوايـا يسعى
ـعـيّـةِ فريقٍ جـريءٍ مـتـحمّسٍ مـخـلص له فـهمَه إلى حتـقـيقِ مشـروعٍ طَـموحٍ 
لـلواقع ) غير انه  يقول في ختـام تغريدته (كانَ فَهـمي مُغايرًا..) .. والبسيط
غـايـر لـتـحـقيق من الـنـاس  يـدرك ان الرجل مـن خالل تأكـيـده عـلى فـهـمه ا
عيّةِ فريقٍ جريءٍ متـحمّسٍ مخلص له فهمَه للواقع )  لديه "مـشروعٍ طَموحٍ 
ـتـحـمّسٍ اخملـلص الـذي له أراء اخـرى عـكس تـوجـهـات " الـفـريقٍ اجلـريءٍ ا

شروع طموح ! غاير)  فهمَه للواقع ".. فما هو هذا ( الفهم ا
لـيست الـكـلمـة الـتي نـطلـقـها فـي تويـتـر او الفـيس او بـقـية وسـائل الـتواصل
االجـتماعي عبئاً  ثقيال نلقيه عن كاهلـنا  ولكنها تبعات ومسؤولية وموقف 
فـإن كانت نابعة من وعي  فهـي مغنَم  وان كانت فاقدة لـلمعنى فهي مأثم..
الـكـلـمـة هي احلـيـاة  وسـبـب الـنـجـاح أو الـفـشل وهي عـنـوان الـسـعـادة أو
ا تقـدمه ب الناس ن حوله  فـر رء  الـشقاء ولـلكلـمة ارادة على عالقـة ا

ا جتعله بعيدا عن الذاكرة . ور
ال شك في الـقول ان مسؤولـية الكلـمة تتـحدد في التفـكير بهـا قبل إطالقها 
وال تـكـون نــتـيــجـة انـفــعـاالت واتــخـاذ مـواقـف مـضـادة وأن يــكـون اخــتـيـار
ؤثـرة هو الصائب .. فالتسـرع في نشر الكلمات األحـسن من ب الكلمات ا
كـثيـرا مـا يـؤدي إلى نـتـائج غـيـر محـمـودة  فـيـمـا يـؤدي انتـقـاء الـكـلـمة ذات
ـعاني والداللة إلى نتـائج إيجابية طـيبة . ان الكلـمة تبقى نافـذة عظيمة يطل ا
عـاني ويتبع بـها ما شاء مـن األحوال  فكيف ـرء على ما يـريد من ا مـنها ا
رء شـيئـا ايجابـيا  ثم يـقول ان فـهمه مغـاير لـهذا الـشيء االيجابي ـتدح ا

... عجباً !
أعـرفُ ان الـكـلـمة بـكل حـدودهـا ومـعـانـيـهـا مـسـؤولـية
بــاهـظــة والــتــزام أدبـي وأخالقي  يــنــتــجــهــا الــفــكـر
ستقيم والنيات احلسنة.. والله من الناضج والطرح ا

وراء القصد

ــراة أن ــنـــاهــضــة الـــعــنـف ضــد ا
ــــنــــظـــمــــاته (اجملــــتـــمـع الــــدولي 
اإلنــســانــيــة واحلـــقــوقــيــة مــطــالب
ـقـدس من ـوجــود ا بـحـمــايـة هـذا ا
الصـراعات والـتسـلـيع والعـمل على
ترسـيخ وتـصـويب ثـقـافـة الـشـعوب
صوب مـنـحـهـا حـقوقـهـا الـسـمـاوية
ـــشـــروعـــة) مـــشـــيـــرا الى ان (كل ا
الـديـانـات اقــرت بـذلك حـفــاظـا عـلى
عـلـو شـأنــهـا واإلفـادة من طــاقـاتـهـا
ـــســاهـــمـــة الى جـــانب اخلالقـــة وا
الــرجـل بـــإدارة الــدول الـــعـــصـــريــة
ـدني وصوال ومؤسـسات اجملـتمع ا
الى بـــاقي مــتـــطــلـــبــات الـــنــهـــضــة

احلياتية).
WOHOþË  U³ł«Ë

عــلى صــعــيــد اخـــر كــشــفت هــيــئــة
الـنـزاهـة االحتاديـة عـن صـدور قرار
حكم باحلـبس بحق رئيس مـؤسَّسة
ا الشـهـداء السـابق إلخالله عـمـداً 
يخـالف واجـبـات وظيـفـته. واشارت
الـنـزاهــة في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
ـــدانـــة بـــعـــرض امس إلى (إقـــدام ا
مــبـالـغ مـالــيــة عــلى أعــضــاء جلــنـة
ــؤسَّـســة لــغـرض االسـتــثــمــار في ا
إحـالـة اسـتـثــمـار اجلـزء الـثـاني من
نصب الشـهيد إلى إحـدى الشركات
برغم وجـود عـرضٍ أفـضل مـقدمٍ من
قــبل شـــركــة أخــرى) ,واضـاف ان (
ــدانـة أخــلت عــمــداً بــواجــبــاتــهـا ا
ـصلحة الوظيفـية بقـصد اإلضرار 
أحــد األفـــراد أو حتــقـــيق مـــنــفـــعــة
شخصٍ عـلى حـسـاب الـدولة) ,الفـتا

الى ان (مـحـكـمــة جـنـايـات الـكـرخ /
الهـيـئـة الثـالـثـة بعـد اطالعـهـا على
ــتـــحــصـــلــة في الــقـــضــيــة األدلــة ا
ـمـثل الـقـانـوني ـتـمـثـلـة بـأقــوال ا ا
للمُؤسسة الـذي طلب الشكوى بحق
دمج تـهمـة إضافـة إلى القـرص ا ا
تضمن تسجيالً صوتياً لالجتماع ا
وأوليـات اسـتـثـمار نـصب الـشـهـيد
ُــدانـة في دور الــتـحــقـيق وأقـوال ا
وصـــلـت إلى الــــقـــنــــاعــــة الـــتــــامـــة
قـصـريَـتـها) ,مـؤكـدا ان (احملـكـمة
ـدانـة قـررت احلـكم وجـاهــيـاً عـلى ا
ـدة سـنـة واحدة بـاحلـبس الـشـديـد 
ادة  331من اسـتـناداً إلـى أحـكـام ا
قـانــون الـعـقــوبـات رقم  111لـسـنـة
 1969مع إيـقاف تـنـفـيـذ الـعـقـوبة).
كــمــا أعـــلــنت الــنـــزاهــة عن صــدور
أحـكــام قــضـائــيــة في قــضـيــة عــقـد
ـبـرم بـ وزارة الـتـأمـ الـصـحي ا
التـربيـة وإحـدى الشـركات اخلـاصة
.وذكر الـبـيـان ان (مـحكـمـة جـنـايات
ركزية في القضية مكافحة الفساد ا
أفــادت بــإصـــدار احملــكــمـــة حــكــمــاً
بـاحلــبس مـدة ثـالث سـنــوات بـحق
مــديــر قــسم الــعــقــود في الــتــربــيــة
اســتــنــاداً إلـى أحــكــام الــقــرار ١٦٠
لسنة ١٩٨٣) ,مؤكدا ان (قرار احلكم
ـدان ملحقًا جاء على خلـفيَّة إعداد ا
للـعقد) ,وتابع ان (احملكـمة أصدرت
حـكــمـاً آخــر يـقــضي بـاحلــبس مـدة
ـفـوض ـديــر ا سـنــة واحـدة بـحـق ا
ـــتــعــاقــدة مع الــوزارة لــلــشــركــة  ا
ادَّة  ٤٥٦ من استـنـاداً إلى أحـكـام ا

عـنـها) ,واثـنى الـبـيـان علـى (جـهود
حـكــومـة الــعـراق في احلــد من هـذه
الــظــاهـرة لــكــنـه دعـا إلـى مــعــاجلـة
األســبــاب الــرئــيــســة لــلــعــنف ضــد
الـنـســاء واألطـفــال وتـعـزيــز قـيـادة
رأة ومـشـاركـتـهـا في صـنع الـقرار ا
ـــــا في ذلـك في أوقـــــات األزمـــــات
اإلنسانـية والـطوار ويـجب إعطاء
أولــويـة كــبــرى ومــلــحــة لــلـحــد من
العنف القائم على النوع اإلجتماعي
واإلسـتـجـابـة الـفـاعـلـة له وتـخـفـيف
ان مخاطره) ,داعيا احلكـومة والبر
الى (إنهاء العنف القائم على النوع
اإلجــتـمــاعي ومــحــاســبــة اجلــنـاة
وخـلق مـسـاحـات وبــيـئـات مـحـمـيـة
يشعر فيها الـناجيات والناجون من
العنف القائم على النوع اإلجتماعي
بــاألمـــان والـــتــمـــكـــ والــنـــجــاح),
ــتـحـدة وتـعـهــدت مـنــظـمـات اال ا
بـ(العمل بـصورة موحـدة ومواصلة
الـعـمل مـعًـا ومع حـكـومـة الـعراق و
ـدني إقـلــيم كـردســتــان واجملـتــمع ا
واجملتـمع الـدولي وجـمـيع الـشـركاء
لضمان حـماية النـساء واألطفال في
جميع أنحـاء العراق). بدوره  ,شدد
رئيـس تيـار احلـكـمـة الـوطـني عـمار
ــــســــؤولــــيــــة احلــــكــــيم عـــــلى ان ا
إالنـسـانـيـة تـقــضي بـإنـهـاء جتـاهل
ـرأة واضـطـهـادهـا أسـريا مـعـانـاة ا
ومــجـتــمــعــيــا والــوقـوف بــوجه أي
سـلـوك يـحط من قــدرهـا او يـتـسـلط
عليها او يستـضعفها. واكد احلكيم
ي خالل مـــنـــاســــبـــة الـــيـــوم الـــعـــا
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توعـد رئيس األركـان العـامة لـلقوات
سلـحة اإليرانـية بـانـتقام قاسٍ من ا
سؤول عن اغتيال العالم النووي ا
الـبـارز محـسن فـخـري زادة اجلـمـعة
قــرب طــهـران. وقــال الــلـواء مــحــمـد
حس باقري في تغـريدة عبر تويتر
نقلتها وكالة األنباء الرسمية (إرنا)
إن عملية االغتيال شكلت ضربة مرّة
وقـويــة مـضـيـفـا (عــلى اجملـمـوعـات
اإلرهــابــيــة والــقــادة ومــنــفــذي هــذا
العمل اجلبان أن يدركوا أن انتقاما
قـاسـيـا يـنــتـظـرهم ولن نـرتـاح حـتى
نـــطــارد ونــعــاقب مــنــفــذي اغــتــيــال
الــشـــهـــيـــد مـــحـــسن فـــخــري زادة).
ـز وأفـادت صــحـيـفــة نـيـويــورك تـا
األمريكية اجلمعة بوقوف إسرائيل
وراء عمـلـية اغـتـيال الـعـالم اإليراني

النووي محسن فخري زاده.
ونــقـلت الــصــحـيــفـة األمــريـكــيـة عن
3مسؤول أحدهم أمريكي من

البيت األبيض واالثنان اآلخران من
مـسؤولي االسـتـخـبارات األمـريـكـية
لم تسمهم قولهم إن (إسرائيل وراء
عـــمــلــيــة اغــتــيـــال الــعــالم اإليــراني

النووي محسن فخري زاده).
وأضـــافت الــصـــحــيــفـــة أن (الــعــالم
اإليـراني الذي اغـتـيل كـان منـذ فـترة
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قـانــون الــعـقــوبـات ,وذلك لـســلـوكه
وســائل االحــتــيــال بــتــســلم مــبــالغ
العقـد). فيـما كـشف وزارة الداخـلية
عن مـــعـــلـــومـــات جـــديـــدة خـــاصـــة
بعصـابة التـقاعد من بـينهـا تضم
رواتب للدواعـش . وقال الوزارة في
بـيـان امس ان (قـوات األمن تـمـكـنت
من القـاء القـبض على اكـبر عـصابة
للـتـزويـر في هـيـئـة التـقـاعـد الـعـامة
متـهمـ بخيـانة الـبالد وهدر مـبالغ
طـــائـــلــــة قـــد اســـتــــنـــزفت مـن قـــبل
أشخاص كـانوا في أماكن مـهمة في
الــــهــــيــــئـــة وأخــــذ رواتـب الــــنـــاس
ـتـقـاعـدين) ,مـبـيـنـا ان (الـشـبـكـة وا
ضـمت مـوظــفـ بـدرجـات مــتـقـدمـة
دة ومتوسـطة ومـعقـب  تـكونت 
لــيــست بــالـــقــصــيــرة وتــســتــهــدف
بــــالــــدرجــــة األســــاس األضــــابــــيـــر
تـوف  كما انـها لها للمتـقاعدين ا
أذرع في احملافظات) ,مشيرا الى ان
تـهمـ أرتبـكوا اخلـيانـة الكـبرى (ا
والـــــعـــــظـــــمـى بـــــادراج الـــــدواعش
ويــعــطــون لــهـم رواتب من خــزيــنــة
الـدولـة) ,وتـابـع الـبــيــان ان (هــنـاك
ـعامالت تسـعيـرة محـددة لـترويج ا
من قــبل هـــذه الــشــبــكــة  فــاذا أراد
ستـفيد راتب  400الف دينـار فما ا
عاملة الف دوالر دون تكون تكلـفة ا
 أمـا اذا كـان الـراتب أكـثـر من 400
ألف فان الـتـكلـفـة تصل أحـيـاناً الى
 50الف دوالراً   أي كـــلـــمــا ارتـــفع
الـــراتب تـــزداد الــــتـــكـــلـــفـــة ألجـــور

عاملة). ا

الــوزارة إلعـــادة الــنــازحــ .وذكــرت
الوزيرة إيفان فائق جابرو ان 3127
نــازحـا من الـقــاطـنــ في مـخــيـمـات
كــركـــوك وخــانــقــ وســهل نــيــنــوى
وصـالح الــــدين عـــــادوا الــــيــــوم الى
مـــنـــاطق ســـكـــنــــاهم االصـــلـــيـــة في
مــحـافــظــات ديـالى نــيــنـوى صالح

الدين واالنبار. 
واوضــحت ان 1650 نــازحـــا عــادوا
من مخـيم ليالن في مـحافـظة كـركوك
الى قـــضـــاء احلـــويــــجـــة ومـــنـــاطق
مـحــافـظـة صالح الــدين اضـافـة الى
عـودة 875 نـازحــا من مــخـيم الــونـد
ــقــداديــة في خـــانــقــ الى قــضــاء ا
وناحـيتي الـسـعديـة وجلـوالء فضال
عن عـــودة 484 نــــازحـــا من مــــخـــيم
الـسالمـيـة الــتـابع لـنـاحـيـة الـنـمـرود
وصل حـافظـة نـينـوى الى مركـز ا
وقضاء سنـجار وناحيـة البعاج الى

الى ذلك ابــدت وسـو دعــمـهـا الــعـمل
ـهجريـن بشكل مع وزارة الهـجرة وا
عـــام والــســـــــيــدة الـــوزيــرة بــشــكل
خـــاص خــدمـــة لــفـــئــات عـــنـــــــــايــة
الــوزارة من الــنــازحــ والــعــائــدين
هـاجريـن واهتـمامـها هـجـرين وا وا

ساعدتهم.
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صري) اغتـيل سرا بإطالق نار في ا
مـــنــــطـــقــــة بـــاســــداران في شــــمـــال
الـعـاصـمـة اإليـرانيـة في الـسـابع من
ـــاضي عــــلى يــــد مـــســــلـــحَـــ آب ا
يستقالن دراجة نارية وذلك بحسب

مسؤول استخباري أجانب.
وقالت إن (عـمالء إسرائيـليـ نفذوا
الـعـمــلـيـة بـنـاء عــلى طـلب الـواليـات

تحدة). لكن طهران نفت التقرير. ا

»UO²ſ‰∫ عناصر من االمن االيراني تعاين سيارة العالم النووي التي اغتيل فيها
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..مثمـنا دور ادارة كـركوك وتعـاونها
ـشاريع) . مع الصـنـدوق في اجناز ا
واكد اجلبوري في كلمته ان (تعاون
احملـافـظـة ودوائــرهـا مع الـصـنـدوق
اثمـر في تـنفـيذ مـشـاريع مهـمه لدعم
ـنــاطـق احملـررة جــهــود االعــمــار بــا
تـضـررة من االعـمال االرهـابـية).. وا
مـوجــهـا شــكـره لــرئـيس الــصـنـدوق
وادارته وفــــريـــقه .. قـــائـال (لـــديـــنـــا
مشاريع طرق وجسور من الصندوق
بقيمة تزيد عن تسعة مليارات دينار
.. مـؤكـدا ان حــصـة كـركـوك هي 7.6
ــئـة وهـي ال تـفـي وحــجم الــدمـار بــا
الــذي اصــاب مــحــافــظــتــنــا ووجـود
138قــريــة ونــاحــيــة مــهــدمــة لــكـون
كـركـوك اخـر مـدن الـعـراق احملررة)..

مــؤكـــدا ان (افــتـــتــاح اجلـــســر بـــعــد
تدمـيره نـتيجـة العـملـيات الـعسـكرية
له اهــمــيــة كـبــرى بــتــنــشـيـط الـواقع
االقتـصـادي وربط مـدن العـراق لـكون

شريان حيوي لالقتصاد) .
واشـاد بـجــهـود الـدوائــر والـوحـدات
االداريــة وادارة ومــهــنــدسي الــطــرق
ــنــفـذه الــتي واجلــســور والـشــركــة ا
اثــــبــــتـت كــــفــــاءتــــهــــا وحــــرصــــهــــا

والتزامهــــــا ..
ووصف اجلــــبــــوري  اهل نــــاحــــيـــة
كــــوبـــري بــــاالمــــنـــاء واخملــــلــــصـــ
ـواقف خالل ـ واصـحـاب ا ـسـا وا
ـثــلــون الـســمـة ازمــة الـنــزوح فـهـم 
ــوذج الــطــيــبــة وروح الــتــعــايش و
لالســــتـــقــــرار والـــسالم فـي كـــركـــوك
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في كل عــام وخـاصــة حـ يــتـعـرض
العراق في مـحافظة الـسليـمانية الى
زلــزال يـــتــردد اسم ســد دربـــنــدخــان

خشية تاثره وانهياره.
لـكن هـذا الـسـد  الـذي افـتـتح في 27
تـشـرين الـثـاني 1961  مـازال يـعـمل
ــــاء وتــــولـــــيــــد الــــطــــاقــــة حلــــفـظ ا

الكهربائية.
W¹«b³ « s  b « WB

ولـهـذا الـسـد قــصـة بـدات في الـعـهـد
لـكي عنـدمـا وضع احلجـر االساس ا
له في عــــام 1956 نــــفــــذتـه شــــركــــة
أمريكيـة وانتهى العـمل به في العهد
اجلمـهوري وافـتـتحه رئـيس الوزراء
عـبــد الـكــر قـاسم  ســد دربـنــدخـان
(بـالـكـرديـة: بـہــنـداوـ دہـربـہـنـدــخـان)
وهو سد يـضم محطـة إلنتاج الـطاقة
الـكهـرمـائـيـة يقـع بالـقـرب من مـديـنة
دربندخـان في محافـظة السـليمـانية.
انـشئ الــسـد عـلـى نـهـر ديــالى حـيث
يـشــكل الــســد بـحــيـرة تــعــرف بـإسم

بحيرة دربندخان.
 يبعد عن احلـدود العراقيـة اإليرانية
270 كم و67 كم مـن شــــمــــال شــــرق
بـــغــداد وهـــو  مــحـــاط بـــسالسل من
اجلـبـال. يــقع بـ جـبـلــ شـامـخـ

هما زمناكو وجبل قاشتي.
يــبــلغ ارتــفــاع الــسـد حــوالي  128م
ويـبــلغ طــوله حـوالي 445 م بـيــنـمـا
يبـلغ أقصى عـرض لـلسـد حوالي 17

مترا.
ـعــلـومــات الـرســمـيــة فـان وحـسـب ا
حـجم اخلـزان  7 مالي و 100 الف

مـتـر مـكـعب ومــعـدل الـتـدفق فـيه 11
الفا و 400 متر مكعب في الثانية

اما محـطة الطـاقة التي حـصلت على
الـتـرخـيص عـام 1990 فـهي تـتـكـون
والــــــقـــــدرة من  3 تــــــوربــــــيــــــنـــــات 

ركـّبة 249 مـيگاواط. ا
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من الـزالزل الـتـي تـعـرض لــهـا الـسـد
ذلك الذي وقع يوم 12 تشرين الثاني

2017 وكانت  قوته  2.7تقريبا  
وأفادت مصادر محلـية أن السد تأثر
بـاالنــهـيــارات األرضــيـة الــتي دفـعت
ر الصـخـور الثـقـيلـة والركـام عـلى 
السد. وقـد نصـحت السـلطـات سكان
السـد بـأن يكـونـوا يـقظـ وجـاهزين
لالخالء فـي حــالـــة إصـــدار تـــنــبـــيه

. طار
وعــلى صــعــيـــد اخــر افــتــتح رئــيس
ـــنـــاطق صـــنــــدوق اعـــادة اعـــمــــار ا
ـتـضـررة من الـعــمـلـيـات االرهـابـيـة ا
مــحـــمــد هـــاشم الـــعــاني ومـــحــافظ
كــركــوك راكــان ســـعــيــد اجلــبــوري 
ــتــقــدم لــلــعــمــلــيــات ــقــر ا وقــائــد ا
ـــشـــتـــركـــة الــفـــريـق الــركـن ســـعــد ا
جـســر الـتــون كــوبـري بــعـد حـربــيــة
اعـادة اعـمـاره ضمـن خـطط صـندوق
اعــادة االعــمــار وبــاشــراف مــديــريـة

طرق وجسور كركوك .
وقـال الـعــاني خالل كـلـمــته في حـفل
االفــتـتــاح (افــتـتــحــنـا هــذا اجلــسـر
احلـــيـــوي الـــذي كـــان من اولـــويـــات
اخلــطــة النه يــربـط اربــيل بــكــركــوك
ومـدن الـعــراق) .. مـؤكــدا ان (الـعـمل
مستمـر لتنـفيذ مـشاريع اخرى ضمن
جهود الصندوق في مـحافطة كركوك

ولــديــنـــا مــشـــــــاريع تـــاهــيل مــدخل
الـــــنـــــاحـــــيـــــة وعـــــدد مـن االحـــــيــــاء
الـســـــــكـنـيـة وبـنـاء مـدارس وتـاهيل
ـاء  ..مثـمـنـا (جـهد خـطوط جتـهـيـز ا
ودعم وتـضــحـيــات الـقــوات االمـنــيـة
الـبطـلـة بـجـمـيع صـنوفـهـا وقـيـادتـها
ـتــقــدم لــلــعــمــلــيـات ــقــر ا خــاصــة ا

شتركة) .  ا
واشـارالـى انـنــا لــديـنــا (خــطـــــــــــــة
شــــــــــاريع إعمار ضـخمـة وتنـفيـذ ا
لــذا نـحن نــفــتــتح االجنــازات ولـيس
ــــــــشــــــــــــــاكل اثـــــــــارة االزمــــــــات وا
ــــواطن بـــجـــمـــيع فـــــــــــــــهـــدفـــنـــا ا

مكونات كركوك ). 
من جهته قال قاسم حـمزه مدير طرق
الكات الـفنـية ان (ا وجسـور كركـوك 

والهندسية في مديرية طرق وجسور
كــركــوك وضــمـن مــشــاريع صــنــدوق
ـــتــضــررة ـــنــاطق ا اعــادة اعـــمــار ا
اجنـزت جسـر الـتـون كـوبـري والذي
ـرين ذهاب وايـاب بواقع يتـضمن 
ــر والــصــيــانـة 7فــضــاءات في كل 
ري تمت لـلفـضاءات اخلـامسـة من 
مــتــراً الــذهــاب واإليـــاب بــطــول 31 
وعرض 12 متراً وكل فضـاء يحتوي
عــلـى  خــمس روافـــد الحــقـــة الــصب
واجلـهــد وتـمت صـيــانـة الـفــضـائـ
وتـــنـــفـــيـــذ ونـــصب الـــروافـــد وصب
الـسـقف واألرصـفـة واالكـسـاء لـكـامل
اجلــســر لــلــمـــمــرين مع احملــجــرات.
مـلـيون ـشروع  692  وبلـغت كـلـفـة ا

دة اجناز240يوما . دينار و
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2:36 بـعـد منـتـصف الـلـيل اسـتـيقـظت من كـابـوس مـخـيف كـنت فـيه اخـتنق
وكـأنـني على وشك ان ألـقى حـتـفي فيه  كـان يـتـكرر  في االونـة االخـيرة من
لـيـالـيي لـكـني كـنت اسـتـمـر فـي جتـاهـله رغم قـلـقي من تـفـسـيـره ثم سـمـعت

صوت غريب قادم من اخلارج كأنه صراخ ألنثى
لـكني لم استـطع تمـييزه وكـان يخـيفني فـحاولت مـعاودة النـوم لكن مـحاولتي
ـعـرفة مـاذا هـناك بـاءت بالـفـشل فنـهـضت من فـراشي متـجـهة نـحـو اخلارج 

وحلل جميع التساؤالت التي كادت تفتك عقلي
فـخرجت والفـضول واخلوف يـعتريـان روحي في آن واحد كانت الـساعة آن
كان ذاك 3:05 فـجرا لكن الـظالم كان دامـسا والبـرد قارسـا والهدوء يـعم ا

حللول فصل الشتاء اخمليف ليلة
نزل  كان منزلي وسط مزرعة بـدأت اسمع الصراخ وكان قادما من خـلف ا
كـبيـرة جـنوب الـعـراق ويقـال انـها كـانت سـابقـا مـقبـرة لالطـفال فـتـوالت هذه
زرعة االفـكار وزادتني هلعا لكني واصـلت السير خلف ضوء خافت وسط ا
ـنـزل عـشرات االمـتـار بـقـدمـان تـرجتـفان لم اسـتـطع تـمـييـزه فـأبـتـعـدت عن ا
واثـناء تركـيزي عـليه يـختـفي الضـوء فجـأءه فتضـهر أمـامي فتـاه بثـياب بـالية
سـافة فـسقـطت ارضا من شـدة فزعي رغم كل تـكاد تـلتـصق بي من قـرب ا

? اخلوف والتساؤالت عن حالها كان سؤالي  من انتِ
فأجابت بعيون دامعة - انا التالية انا صاحبة خبر الوفاه القادم اليكم

- من تقصدين بأليكم?
ـصابون بالـوباء قاطـعتها قـائله بصـيغه السؤال فـأجابت بعتب شـديد-انتم ا

-كورونا !?
- كال وباء اخطر بكثير وباء التؤجرون عليه وباء القتل والتعنيف

قـبرة ـزرعة في مـكـان ا ثم اكـملـت  - سأذهــــب هـناك واشـارت الى وسط ا
بالضبط .

وكـان مـكـان دامس الـظالم تـغـمــره اضـواء خـافـتـة كـأنه سـمـاء لـيل مـرصـعـة
بالنجوم 

وقبل ان اسألها  قالت بحسرة هذا مكان الظحايا ضحايا وبائكم القذر
فـركضت بعيدا  صرخت خلـفها سأساعدكِ لن ادعكِ تذهـب لكنها لم تنطق
حـرفا وواصـلت اجلـري جريت خـلفـهـا ونسـيت جمـيع مـخاوفي لـكـني كلـما
اقـترب منها ابتعـدت اكثر حتى اختفت عن ناظـري ألجد نفسي داخل مقبرة

زراعة اخلاوية من البشر منتصف الليل دامسة الظالم في وسط ا
فاذا بـفتاة جميلـة تظهر امامي وتقول بـغظب ماذا تفعل هـنا وعندما اقتربت
نـحـوي شعـرت وكـأني رأيـتـهـا من قـبل انـها تـشـبه مالك الـفـتـاة الـتي ماتت

حرقاً في بيت زوجها  قاطعت تفكيري قائلة 
اسـتوصو بـنسائكـم وبناتكـم خيراً أليـس هكذا قال الـرسول (صلى الـله عليه

وسلم)
وقـبل ان اجيـب ركضت من امـامـنا فـتـاة صغـيـرة فـقلت انـا بـدهشـة ألـيست
هـذه فرح الـفـتـاة الـيـتيـمـة الـتي قـتـلت بـصورة شـنـيـعـة من قـبل اهل والـدها
ا تعرفيـنهن فسألتها فـأجابتني أمرأة تقول - نـعم هي وهناك الكثيـر هنا ر
بـعـدمـا نـضــرت بـدهـشـة الـيــهـا أنـتي حـنــ الـتي مـاتت حـرقــاً وهي تـنـتـظـر
مـولودهـا االول! فـأجابت اخـرى بـنعـم ثم اضافت قـائـلة- قـتل شـنيع ثـم فتـنة
والـفتـنـة اشـد من القـتل فـإذا بـهن يظـهـرن امـامي جمـيـعـا ومن بيـنـهن اطـفال
صـغار فسقـطت ارضاً والمست ركبـتاي االرض وبدأت دموعي تـنهمر كأني

فهمت كل شيء
بـدأت كل واحـدة مـنـهن تـطـلب مـني ايـصـال رسـالـة عـتب واالخـرى تطـلب أال
مات وتـوالت الصرخـات فتجمـدت في مكاني ولم ابد يـنتهكـون شرفها بـعد ا
اي ردة فـعل غـيـر الـبـكـاء وبـهـذه االثــنـاء سـمـعت صـوت لـطـيف يـنـادي بـأمي
...أمي حتـولت من بـعـده جـمـيع الـفـوضى الى سـكـون وعـنـدمـا رفـعت رأسي
وجـدتها أبنـتي الصغـيرة التي تـركتهـا نائمـة في الفراش جتـمدت في مكاني

ولم استطع ان اجرى خلفها او الرد عليها رغم انها بدأت باالختفاء .
فـقط حتـول بـكـائي الى صـراخ وبـدأ االخــتـنـاق يـشـتـد شـيـئـا فـشـيـئـا وبـدأت
نـبضـات قلـبي تبـطئ والهـواء ينـفـد من حولي ال اسـتطـيع التـنفس ثم ال ارى
ــوت الــشــعــور اخــر مـا شــعــرت به انــشــقــاق االرض من حتــتى شيء ثم 
وسقوطي الى القاع فزعت من نومي وانا اصرخ واحتسس أال زلت اتنفس
فـوجـدت ابــنـتي تـقف عـلـى يـسـاري وهي ال زالت تـقــول: أمي أمي فـنـظـرت
ألـيها بـدون نطق شيء فقـالت ببراءة: أمي انـا اشعر بـالعطش اريـد ماء هيا

يا امي وتشد بيدي فغمرتها بقــــوة الى حضني وأجهشت في البكاء.
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أحاديثُ الرسول (ص) ما هي االّ كنوز ال تُقاس بها اغلى الكنوز .

وهي في الفصاحة والبالغة القمة الشامخة وقد قال (ص) :
(أنا أَفْصَحُ من نطق بالضاد)

ومـا من كـلمـةٍ له االّ وهي مـشـحونـة بـالبـاهـر من النـصـائح  والرائع من الـتـوجيه
واالرشـاد والـوعظ  وكلُّ ذلك يـقـودُ الى مـرافئ الـعـزة والـكرامـة والـتـكـامل ديـنـياً

واجتماعياً وأخالقياً وانسانياً وحضارياً .
-2-

ــؤسف لـلــغـايـة أنْ جتــد عـزوفـاً بــيّـنـا عــنـد شـرائـح وقـطـاعــات واسـعـة عن ومن ا
االنتهـال من هذه الينـابيع الثـرة .. بينمـا جتد العـناية الفـائقة عـند الكثـيرين منهم

عاصرين . شاهير من رجال الفكر والثقافة ا ا يكتبه ا
واين الثرى من الثريا ?

انّ هـذا الـعـزوف الـغـريب عـمــلـيـة تـنـطـوي عـلى غَـبْـنٍ فـاحش ألصـحـابـهـا  ألنـهم
يحـرمون أنفسهم بأنفسهم من مسارب النور  وبركات الهَدْي احملمدي األصيل

الكفيل باصالحهم وإسعادهم في الدنيا واآلخرة .
-3-

روي عنه (ص) انه قال :
ؤمن خير من عبادة سنة  كلمةُ احلكمة يسمعها ا

البحار / كتاب الروضة /ج 74ص 327
والسؤال اآلن :

أين الساعون الى االستماع الى كلمات احلكمة ?
ثيـرة أوقات الناس  انـهم لالسف الشديد  –قـليلون  –فقـد استهـلكت البـرامج ا
بكل مـا انطوت عـليه من هبـوطٍ اخالقي  وانحدار قـيّمي وتوجه ابـله الى تضييع

سارعة الى اغتنامها ألنها تمر مرّ السحاب . الفرص بدالً من ا
-4-

هناك بصراحة :
من يقول :

لـقد مـلـلنـا من االسـتـماع الى خُـطب الـعلـمـاء ومجـالس اخلـطبـاء ولم نـعد بـحـاجة
اليها .

وهنا يكمن اخللل 
واعظ ال يستغني عنها أحد  انّ احلاجة الى االستماع الى ا

صـلحون ان يُقـوّمُوا ما أعوّج ـواعظ واخلطب استطـاع االنبيـاء واالوصياء وا وبا
نحرف والسادرين في الغيّ . من مسارات ا

عـادية التي زرعت مَنْ يـثيـر الفتـنة ويهـدف الى التـضليل وهنـاك بعض اجلهـات ا
تصدين للوعظ واالرشاد امعانا في الكيد ... ضمن قافلة ا

-5-
ويالحظ هنا 

ان الرسـول (ًص) الى استماع كـلمات احلكمـة  ولم يَدْعُ الى االستماع الى كل
ما يُطرح من أحاديث ...

ومن حقّ الـشــبـاب الـواعي أنْ يـنـفــر من االسـتـمـاع الى خُــطَبِ بَـعْضِ مَنْ يـرتـقي
ا طـائل ويدعـوه اجلهل واحلـماقة أحـيانـا الى حتليل نـابر فيـشرّق ويـغرّب دو ا

احلرام  وحتر احلالل ..!!
ان العزوف عن اجلهل مكرمة وليس داءً أو مثلبةً على االطالق 

بيـنما االستماع الى خُطب ومحـاضرات العلماء واخلطباء
األعالم يُــعـد فـرصـةً ثـمـيـنـة القـتـنـاص احلِـكم واالفـادة
منـها معرفـيا وثقافيـا  فضالً عن مردوداتهـا االيجابية
االخرى فـي ميدان السلـوك والعمل الصـالح والصحوة

من السبات الذميم .
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اثنت الـنائب خالـدة خلـيل على قرار
وزيـر الـداخلـيـة في اقـلـيم كـردسـتان
ــنـح االيــزيـــديــات ريـــبـــر احــمـــد  
الــنـاجـيــات االولـويــة في الـتــوظـيف

ضمن تشكيالت وزارة الداخلية. 
ـنح االطمـئنان وتابـعت ان (القرار 
واحلــمـــايــة لـــلــنـــســاء والـــفــتـــيــات
االيزيديـات  خاصة بـعد أن واجهت
الــنـــاجــيــات االيــزيــديــات كل أنــواع
الــعــنف اجلــســدي والــنــفــسي عــلى
ايـــدي داعـش االرهـــابـي) .وأضـــافت
خـــلـــيل أن (قـــبــول الـــنـــاجـــيــات في
الـشرطـة يـجعل لـهن دور في حـمـاية
سـنــجـار الــتي تـعــرضت الى اإلبـادة
اجلمـاعيـة وتعـرض نسـائهـا للـسبي
وانــتــهــاكـات حــقــوق اإلنــسـان وان
ــضي حــالـيــا  لــلـنــسـاء الــتــقـد 
ـتقـدمـات في اخمليـمـات في إقـليم وا
كـردستـان وكـذلك في قـضاء سـنـجار

من االيزيديات) . 
واشارت الى أنه (يوجد حاليا تقد
بحـدود ثمـانية االف مـتقـدم للـشرطة
االحتـــاديــة وبـــيــنـــهن من الـــنــســاء

الـــــنــــــاجــــــيـــــات مـن بـــــراثـن داعش
اإلرهـابـي) . وكـشف الــنـائب مــحـمـد
شــيــاع الــسـودانـي عن قــرب اجـراء
احلـوارات مع اقـلـيم كـردسـتـان عـبـر
اللجنة النيابية التي وجه بتشكيلها
الـــرئـــيس مـــحــــمـــد احلـــلـــبـــوسي ,
لــــتـــســـويـــة اخلالفــــات وفق تـــوزيع
الـثروات بـالـتسـاوي وتـهيـئـة أجواء

مالئمة لقانون موازنة 2021.
Êu½U  l¹dAð

وقـال الــســوداني في تــصـريح امس
ـبادرة من ان (هـذه اللـجـنـة جـاءت 
الــنـواب مــزاحم الــتـمــيـمي وعــدنـان
الـزرفي ومـحـمـد الـدراجي فـضال عن
البــســات الــتي مــشــاركــتـي بــعــد ا
رافقت تـشريـع قانـون تمـويل العـجز
ــالي ومــا حــصــلت من تــفــاصــيل ا
تتعـلق باسـتحقـاق اإلقليم و تـتعلق
ـركز من ايضـاً بـالتـزاماتـهـا جتاه ا
حــيـث تــســديــد الـــنــفط و االيــرادات
الـنــهـائـيــة). مـؤكـدا ان (هــنـاك مـبـدأً
دســتــوريــاً واضــحــاً يــنص عــلى أن
الـثــروة لـكل أبـنـاء الــشـعب وتـتـوزع
بـالـتسـاوي وفق الـنـسـبة الـسـكـانـية

كـمــا هي احملـافـظــات مـلـتــزمـة لـذلك
يــجـب أن يــكــون االقــلــيم مــلــتــزمــاً)
واوضح السوداني ان (االقليم أيضا
ـركـز إذ يـجب لـديه إشـكــاالت عـلى ا
أن  يتم االسـتمـاع لهـا باهـتمام و أن
تـكــون هـنـاك حـلــول جـذريـة بـدال من
شكلة عند تشريع أي قانون جتديد ا
ــوازنـة أو الــقـوانـ سـواء قــانـون ا
ــالي الـتي الــتي تـتـعــلق بـالــعـجـز ا
شهـدتهـا الساحـة العـراقيـة مؤخراً),
وتـابع انه (وعــلى هـذا األسـاس كـان
لــديـنــا لـقــاء مـوسـع مع احلـلــبـوسي
واوضـــحــنــا وجــهــة الـــنــظــر بــشــان
ــوضــوع لــلــبــدء بــاحلــوار من اآلن ا
لـلـتـهـيـئـة لـقـانـون مـوازنة 2021 وال
ـالبـســات أن تــتــكـرر  نــريــد لــتـلك ا
س مـــبـــدأ الـــعـــدالـــة ــا  بـــشـــرط ألـَّ
ـــســاواة بــ كـل أبــنــاء الـــشــعب وا

والسيما في توزيع الثروات).
الفــــتـــا الى ان (احلــــلـــبـــوسـي اعـــلن
تأيـيده لـهذا الـتوجه ووجَّه بـتشـكيل
جلــــنـــة  إذ يـــفــــتـــرض خالل االيـــام
قـبـلة الـبـدء باجـتـماعـاتـنا الـقلـيـلـة ا
وحواراتنـا مع النـواب من كل القوى
الــســـيـــاســـيـــة وكـــذلك مع الـــلـــجــان
وازنة). وضوع ا عنية  اخملتصة ا
ومــضى الى الــقــول ان (الــلــجـنــة لن
وازنة ـعنـية بـا تأخـذ دور اللـجان ا
لكننا نريد أن نحاول تقريب وجهات
النظـر ثم إذا اقتضى األمـر أن تلتقي
احلكومـة االحتاديـة وحكومـة االقليم
بشـكل يخـدم الهـدف من تشـكيل هذه

اللجنة). 
W¹œU%ö  W UÝ—

وكان مـجـلس وزراء إقـليم كـردسـتان
قـد عقـد جـلسـته االعـتيـاديـة برئـاسة
مــســـرور الــبــارزاني  ,وجه خاللــهــا
رسالة الى احلكومـة االحتادية بشأن

مستحقات االقليم. 
وفي مـــســــتـــهل االجــــتـــمـــاع جـــرى
سـتجدات في التـباحث بـشأن آخـر ا

فـاوضات مع احلـكومة ما يـتعلق بـا
ستحقات االحتادية إزاء احلقوق وا
الية لإلقـليم وباألخص بعـد تمرير ا
ـالي لـسـنـة قـانـون تـمـويـل الـعـجـز ا
2020 مـن قــــبل مــــجــــلس الــــنـــواب
وبغـياب الكـتل الكـردستانـية. وشدد
الـبارزاني عـلى أن (االقـلـيم يـبذل كل
مــا فـي وســعه وأوفى بـــالــتــزامــاته
كـافـة لـلتـوصل إلـى اتفـاق شـامل مع
احلـــكــــومــــة االحتــــاديــــة وال يـــزال

مستمراً في احملادثات),.
وأشــار إلى أن (حــكـومــة كــردســتـان
ـــــعــــني هي الـــــطــــرف الــــرســـــمي ا
ـشـاكل بـالـتـبـاحث مع بـغـداد حلل ا
وهـي لن تــــســـــاوم عــــلى احلــــقــــوق
ـــالــــيـــة لــــشـــعب الـــدســــتـــوريــــة وا
كـردسـتان) ,مـؤكـدا ان (الـتـأخيـر في
إرسال جزء من حصة إالقـليم سابقة

ـشـروعة خـطـرة وانتـهـاك لـلـحقـوق ا
لـلــشـعب).  ونــاقش مـجــلس الـوزراء
االحتـــــــادي امس االول  ,عـــــــدداً من
ــوافـقــة عـلى الــقـرارات من بــيـنــهـا ا
تــنـفــيـذ الـطــريق الــرابط بـ مــيـنـاء
الفـاو الكـبيـر وميـناء أم قـصر بـشكل
ـكـتب اإلعالمي لـرئيس فوري.وقـال ا
الــوزراء في بــيـان إن (اجملــلس عــقـد
جلـسته بـرئاسـة مصـطفى الـكاظمي
و جـرى خاللــهـا مـنـاقـشــة جـمـلـة من
الـقـضـايـا ومـسـتـجـدات األحـداث في
وضوعات البالد الى جانب تداول ا
ــدرجــة ضـــمن جــدول األعــمــال من ا
بــيـنــهـا قــيـام وزارة الــنـقل بــتـنــفـيـذ
الــطــريق الــرابط بــ مــيــنــاء الــفـاو
الــكـــبــيـــر ومــيـــنــاء أم قـــصــر فــورا
ـالـكة بـالـتنـسـيق بـيـنـها واجلـهـات ا
ــطـلـوبــة لـلــمـشـروع دون لألراضي ا

احلاجة الى نقل إكمال انتظار ملكية
األراضـي). واضــــــاف ان (اجملـــــــلس
ـــــالــــيـــــة واإلعــــمــــار وجه وزارتي ا
واإلسكان باتـخاذ اإلجراءات الالزمة
لـنـقل مـلــكـيـة األراضي الـتي سـيـقـام
شروع الى وزارة النقل دون عليها ا
بدل على أن يجري حتـديد محرمات
الـــــــطـــــــريـق من دائـــــــرة الـــــــطـــــــرق

واجلسور).
وتابع ان (اجملل كلف وزارة الـتعليم
الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي بـاإلسـراع
فـي حــسـم مــشـــروع قــانـــون هــيـــئــة
الـبحث الـعـلمـي مع مجـلس الـدولة 
فـــضال عن عـــدم تــعــيـــ أي مــرشح
لتسـنم إحدى الـوظائف الـعليـا مدير
عام صعودا في حالة ثبوت ارتكابه
إحـــــدى اجلــــرائم حــــتـى وإن شــــمل

بالعفو العام أو اخلاص).

نهديكم اطيب التحايا...
نظرا جملـهولية محل اقامتك وعنـوان شركتك وحسب كتاب مركز
شـــرطــة الـــكــرامـــة ذي الــعــدد (٧٦٤٢  في ٢٠٢٠/١٠/١٣) تـــقــرر
تبلـيغكم في الـصحف اليـومية بـاحلضور الى مـقر ديوان الوقف
الشـيعي/ قـسم العقـود احلكومـية/ شـعبة الـتعاقـدات الكائن في
ـيدان بـنايـة محـافظـة بغـداد سابـقـا لغـرض التـوقيع اسـتكـمال ا
ــنـتـظـر (عج) في ـشــروع جـامع االمـام ا االجـراءات الـتــعـاقـديـة 
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نهديكم اطيب التحايا...
نظرا جملـهولية محل اقامتك وعنـوان شركتك وحسب كتاب مركز
سبح ذي العدد (  ١٢٤٥في ٢٠٢٠/١١/١) تقرر تـبليغكم شـرطة ا
في الصـحف اليومية باحلضور الى مقر ديوان الوقف الشيعي/
ـيدان قـسم الـعـقود احلـكـومـيـة/ شعـبـة الـتـعاقـدات الـكـائن في ا
بــنـايــة مـحـافــظـة بــغـداد ســابـقـا لــغـرض الــتـوقــيع اســــتــكـمـال
ـشـروع جـامع وحـسـيـنـيـة علـى الـقـطـعة االجـراءات الـتـعـاقـديـة 
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النوع : ملك صرف 

رقم الباب : /
رقم الطابق : /
رقم الشقة  : /

دائن/منطقـة كصيبة وحتـتوي على بحيرات شتـمالت : أراضي زراعية تقع في قضـاء ا ا
أسماك وقاعة مهدمة.

الشاغل : خالية من الشاغل
غروسات : / زروعات أو ا ا

بيع السنوية : / واردات ا
بيع : تمام العقار مقدار ا

ـوصوف أعاله للراهن/علي سليم ناجي لقاء زايدة الـتجارية لبيع العقار ا بالنظر لترك ا
ـرتـهن شـركـة الـتـأمـ الـوطـنـيـة الـبـالغ (٥٣١٦٦٧٥٩٥) مـلـيـون ديـنـار نـقداً طـلب الـدائن ا
ـدة (١٥) يـومـاً اعـتـبـاراً مـن الـيـوم الـتـالي لـتـاريخ نـشـر اإلعالن فـعـلى اقـتـضى إعـادتـهـا 
ـدة ـدائن خالل ا الـراغب فـي اإلشـتـراك فـيــهـا مـراجـعــة دائـرة الـتـســجـيل الـعـقــاري في ا
ـذكورة مسـتصحـبا مـعه تأميـنات قانـونية نـقديـة أو كفالـة مصرفـية ال تقل عن ١٠ % من ا
زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهراً من قدرة للمبيع البالغة ١٠ % ديناراً وان ا القيمة ا
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يـسـر الـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة احلـبـوب دعـوتـها
الصـــحـــاب اجملــارش االهـــلـــيـــة في احملـــافـــظــات
ـراجعـة فروع الـشركـة لتـلك احملافـظات الـشلـبـية 
لـتقـد طلـبـاتهم لـغـرض اجراء الـكشف واالطالع
عـلى شــروط الـتــعـاقــد النـتــاج مـادة الــرز احملـلي
ـدة (١٥) خـمسـة عشـر يوم وسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 

من تاريخ نشر االعالن في الصحف احمللية.
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Lawdep@grainb.iq  القسم القانوني/القسم 

Import1@grainb.iq   قسم االستيراد 
market@grainb.iq  قسم التسويق 

computer@grainb.iq  قسم احلاسبة 
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دعوة (زينب هاشم موسـى) طلبا تطلب فيه نصبها قيماً دعو (كاظم عباس درباش) قدمت ا الى ا
علـيك علـيه قررت احملكـمة تبـليـغك للحـضور امام هـذه احملكـمة خالل (خمـسة عشـر يوم) اذا كنت
داخل العراق وخالل ثالث يوم اذا كنت خارج العراق كما تطلب هذه احملكمة من كل مواطن لديه
ـذكـورة بعـكسه سـوف تـتخـذ احملكـمة دة ا ـدعـو اعاله مراجـعتـهـا خالل ا مـعلـومـات عن مصـير ا

ناسب وفقا الحكام القانون. القرار ا
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بغداد

دني ففي الكثير من والناشط ا
الـبــلـدان يـوجـد مـثـل هـذا الـقـانـون
علومات ولكن بأسم قانون تنـظيم ا
االلــكـتــرونـيــة عــكس مـايــحـدث في
الــــعــــراق من اعــــطــــاء اسم مــــرعب
لـلـقـانـون عـدا مـاجـاء في نـصـوص
الــقـــانـــون من احـــكــام تـــعـــســفـــيــة
بـــاحلــبـس الـــشـــديـــد والـــغـــرامــات

الثقيلة.
تنفذة قد حاولت واذا كانت الكتل ا
تـشـريع الـكـثـيـر من الـقـوان الـتي
كــانت تــســتــهــدف احلــد من نــشـاط
شرائح معينة ومحددة كالصحفي
ـــدنــيــ فــأن هــذا والـــنــاشــطــ ا
واطن القانون يستـهدف جميع ا

ــســوؤل او فـــمــجــرد نــقــد بـــســيط 
ـواطن ظـاهـرة سـلــبـيـة او شـكـوى 
بسيط عن سوء االحوال جميع ذلك
سـيـكـون حتت طـائـلـة هـذا الـقـانـون
الـتــعـسـفي وســيـعـرض صــاحـبـهـا
لعقوبات تـبدأ من سنت سجن الى
ـؤبـد او غـرامة 3 الى 50 مـلـيون ا

دينار عراقي.
وذلك الن الــقــانــون صـيغ بــطــريــقـة
مهـلهـلـة وفضـفاضـة وبدون احـكام
ا يتيح لـلسلطات تـفسيره حسب
اهـــواءهـــا حـــمــايـــة لـــســـلـــطـــتـــهــا
ومــصــاحلــهــا وبــالــضــد من حــريــة

الرأي والتـعبير وهـذا يعتـبر مقتالً
ـقراطـية الـتي يـدعي من شرع للـد

هذا القانون بأنه حامي لها .
الــنــائب فــالح اخلــزعـلـي : يـجب أن
ـضي بــقـوة في هـذا الــقـانـون من
أجل ايـــقـــاف الــفـــوضى األعالمـــيــة

العارمة في العراق 
الكـثيـر من الشـخصـيات الـسيـاسية
واالجــتــمــاعـــيــة واالمــنــيـــة لــديــهم
جـــيـــوش الـــكـــتـــرونـــيـــة لإلبـــتـــزاز
ولألعـــتــداء عــلـى اعــراض وكــرامــة

وحقوق الناس
ال هنالك الكثير من الشخصيات با
الـــفـــاســـد اســـتــطـــاعت ان تـــؤسس

"جيوشاً الكترونية"
نـحتـاج لـلـسيـطـرة عـلى اخلارج من
خالل بـوابـات الـنـفـاذ والـتي سـوف
ـعــلـومـاتــيـة وهـو تـوقـف اجلـرائم ا
موجـود لـدى مجـلس االمن الـوطني

ولكنه متوقف ألسباب مجهولة 
بـــوابــــات الــــنــــفــــاذ ســـوف حتــــكم
ســيــطـرتــهــا عـلـى الـســفــارات الـتي

تتدخل بشكل سلبي في العراق 
د. ســـــعــــد نـــــاجـي : ســـــأكـــــتب عن
ــشـكـلــة االخـبـار الــزائـفــة لـيـست ا
صــنــاعــة عــراقــيــة مـحــلــيــة بل هي
يـة وهي لـيـست جـديدة مـشكـلـة عـا
ة جـدا فـمثـال ما كـان يـطلق بل قـد
عـلـيه الــطـابـور اخلـامس سـابـقـا او
االشاعـات بتـطور وسائـل التواصل
االجــتـمــاعي اصـبح يــطـلـق عـلــيـهـا
صطلح لـفقة اال ان هـذا ا االخبار ا
يـة عندمـا  تسليط اخذ شهـره عا
الــضـــوء عـــلـــيه بـــفـــضل الـــرئـــيس
األمريـكي ترامب الـذي يعـتقد ان كل
خبـر ينـال مـنه هو خـبر كـاذب حتى
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كـــروبـــات الــواتس اب او مـــنـــصــات
التواصل االجتماعي االخرى 

تــظـهــر حـالــة اجلـدال الــفـكــري الـذي
يعـبر عن الـقلق من خـشيـة استـخدام
الــقـانـون لــتـكــمـيم االفــواه من جـهـة
وحالة التأييد التي تدفع نحو تنظيم
الــعالقـــات االجــتـــمــاعـــيــة وحتـــديــد
ـواطن في احـترام ـسوؤلـيـة عـلى ا ا
اخلصـوصـيات الـشخـصـية واحـترام

مؤسسات الدولة 
ــــعـــد يـــذكــــر مـــشــــروع الـــقــــانـــون ا

ادة الرابعة: للتصويت في ا
" تـضـمن احـكـام هـذا الـقـانـون حـرية
ـدني االفـراد ومـؤسـســات اجملـتـمع ا
ـؤسـسـات االعالمـيـة في الـتـعـبـير وا
ـــــعـــــارضـــــة عن الـــــراي وحـــــريـــــة ا
وضوعية والنقد البنّاء في احلدود ا
الــتي اقــرهــا الــدســتــور والــقــوانــ

النافذة "
ـــعـــروضـــة ـــادة ا يــــعـــني ان هـــذه ا
امــامــكم هي مــعـــــــــــطــوفــة عــــــــلى
ـادة 38 من الــدســـــــتــور الــعـراقي ا

التي تقول:
ا اليخل بالنظام العام تكفل الدولة 

واآلداب 
اوالً: حـريــة الـتـعـبــيـر عن الـراي بـكل

الوسائل.
ثـانــيـاً: حـريـة الـصـحــافـة والـطـبـاعـة

واالعالن واالعالم.
ثــالـثـاً: حــريـة االجـتــمـاع والـتــظـاهـر

السلمي. وتنظم بقانون 
ادة 38 في عدم نـعـتقـد ان مـشـكـلـة ا
تنظيم الفقـرات التي تختص بحقوق
ـواطـن في قـوانـ تـفـهم االنـسـان وا
اجملتمع بحدود مساحة احلرية التي
ينبغي للمواطن ان يتحرك فيها. لكن
كن ـبدأ واالصـــــــل فال  من حيث ا
ان تكـون هنـاك تــــشـريعـات وقوان
تــــتـــــنــــاقــــــــــض مع مـــــدونــــة اال
ـتـحـدة الـتي اقـرت حـقـوق االنـسان ا

سنة 1948. 
وحتـــديــداً في الـــدول الــتـي تــمــارس
ارسة السلطة وفق النظام احلكم و

قراطي. الد
اصل الــتـأيــيـد الـذي اطــلـقه وبــشـكل
قـوي جــداً نـابـع من الـواقع الــعـراقي
الذي يسـوده حالة الـفوضى اكثر من
ـهـام الـنــظـام الـذي يـقــسم االدوار وا
والوظـائف من خالل تنـظيم احلـقوق
والواجبـات حتى اصبح خـلالً كبيرا
بـــســــبب الــــتــــداخل بــــ احلــــقـــوق
والــواجب وغــيـاب انــفــاذ الـقــوانـ
(العـقوبة واجلـزاء ) ادى الى تراجع
ــنـــظـــومـــة الــقـــيـــمـــيــة كـــبـــيــر فـي ا

واالخالقية للمجتمع
لذلك اعتقد ان هـذه اخلطوة قد تكون
بادرة لوضع القاطرة على سكة االمن
الـــقــــومي لــــلـــدولــــة واالجـــتــــمـــاعي
واالسري.د. طالب محـمد كر أستاذ
احلـــضـــارة والــدولـــة في اجلـــامـــعــة
ستنصرية حسن طه العزاوي مدير ا

ركز العراقي االوربي للتنمية ا
حيدر الـنصر الـله مشرف في  مـلتقى

احلوار الفكري.

ُتمثل برقابةِ التصحيحِ السيـاسي ا
َـنصاتِ لكُ سوى ا الشعب الـذي ال
اإللكترونية إلبداءِ الرأي والتقييم  
وهـنـا تأتي دعـوتـنـا جملـلس الـنواب

العراقي 
شـجّعـوا الـرقابـةَ الـشعـبـيةَ واتـركوا

سياسةَ تكميمِ االفواه 
ووازنوا في تشريعـاتِكم وال تُلبِسوا

ة  النُصحَ لباسَ اجلر
وال جتــعـــلــوا حــقــوقَ الــشــعب بــ

قضبان السجون.
د.محمـد العلويـة : الكثير من فقرات
ـعـلــومـاتـيـة حتـوي قـانــون جـرائم ا
مصـطـلحـات فضـفـاضة غـير مـحددة
عايير حتمل في طياتها قمع مقنّن ا
لـــلـــمـــعـــارضـــ وأصـــحـــاب الــرأي

اخملالف . 
إقرار هذا القانـون ليس من مصلحة
قراطـية في العراق إذ التجربـة الد
سك سيـكون سـنة يـتبـعهـا كل من 
مـقـبض الـقـوة في هـذا الـبـلـد  ومن
ا يـنتـفع من هـذا الـقانـون الـيـوم ر
سيـتضـرر مـنه غداً فـعسى ان يـتعظ

اصحاب الشأن .
االستاذ توفيق الركابي :  

بــالـــوقت الـــذي تــعـــاني الـــعــمـــلــيه
لـلسـيـاسـيه بـالعـراق من اخـتـنـاقات
وعــــلـى كل االصــــعــــده يـــأتـي طـــرح
ـعـلـوماتـيه مـسـودة قـانـون جـرائم ا
والـذي هـو اآلخــر يـسـاهم في اربـاك
الشارع الـذي يعاني قـساوة الوضع

الي واالقتصادي . ا
وبــالــوقـت الــذي ســبق وان رفــضت
مـــنـــظـــمــة هـــيـــومن رايـــتس ووتش
ـسودة هـذا الـقـانـون حـ طرح في

الكي عام 2011. زمن السيد ا
مـــايــؤخـــد عــلى هـــذا الــقـــانــون إنه
يحتوي على  " تعريفات فضفاضه "
ــكن ان ـــواد قـــانــونـــيه جـــرمــيـه 
تـسـتخـدم من قـبل الـسـلـطه السـكات

عارضه السياسيه والشعبيه . ا
كـمـا ان اغـلب مـواده تـبـدوا وكـأنـها
عاجلات كُتبت على عجاله لضعف ا
الــقــانـونــيه واغــفـال بــعـضــهــا مـثل
ـــبـــاد والـــقـــيم (االعــــتـــداء عـــلى ا
الدينيه او االسًـريه او االجتماعيه )
ــكـن أن تــعــني أي شئ من والــتي 
الـــنـــقـــد لـــلــــعـــادات االجـــتـــمـــاعـــيه
والـعشـائـريه وبـذالك تكـون الـسـلطه
قـد منـحت لـنـفـسـهـا احلق في انزال
الـعـقوبه الـتي تـراهـا مـنـاسـبه بحق

نتقدين لها .  ا
وقد أشـار اخلـبيـر القـانـوني السـيد
عـلي الـتـميـمي أن الـقـانـون يـحـتوي
علـى تعـاريف مـقتـضـبه بـحاجه الى
تـعـريف يـتـنـاسب واهـمـيـة الـقـانون
ـطـبق لـلـقانـون في وهـذا مـايُـدخل ا
اده اشكاليه فهم النص كما جاي با
 ( 16) التي تعاقب احملرض بنصف
ه الـعـقـوبه حـتى وإن لم تـتم اجلـر
وهذا يُـخالف مـبدء الـعقـوبه النتـفاء
ــــادي اذ ال عــــقــــوبه عــــلى الــــركـن ا

النوايا .
شرع اي عقوبه بالوقت الذي غـفل ا
ـا يـتعـلق عـلى مـؤسـسـات الـدولـة 
بـتـصـريـحاتـهـا او طـريـقـة خـطـابـها
التـحريـضي عبـر النـاطقـ باسـمها
وبــــاي شـــــكل من االشــــكــــال وعــــدم

االشاره لشمولهم بالعقوبات .
اضافه  الى عـدم محـاسبـة  وجتر
خــطــابــات الــكــراهــيه والــتـحــريض
والــتــضــلــيل الــنــاجت عـن اجلــيـوش
االلـــكــتــرونـــيه الــتــابـــعه لــلــوزارات

واالحزاب .
شـرع لـهذا الـقانون واخيـراً فأن ا
لم يـــعـــطـــوا مـــســـحه القـــتـــراحـــات
ـدنـيه الـتي ـنـظـمات ا وتـوصـيـات ا

تعني بحقوق احلريات
الناشطة ريا البرزجني : 

بـدايـة مـسـودة الـقـانـون الذي سـمي
ـعـلـومات بـقـانون مـكـافـحة جـرائم ا
االلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــدخل الـــرعب في
ــواطــنــ والــصــحــفــيــ نــفــوس ا

كربالء 
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تـابع للمشـهد السيـاسي العراقي يراه زاخـراً باحلراك قبل كل انـتخابات  وان ا
كان هـذا النـشاط والـتفـاعل إيـجابـيا في اغـلب مـفاصـله اال انه ومع االسف يعـيد
ـقـراطـيـة ال على ـشـهـد الى مـا هي عـليـه دون تغـيـيـر بـعـد كل جتـربـة د صـورة ا
مسـتوى الوجوه او اسـماء االحزاب وخـلفيـاتها فـحسب بل وفي مسـتوى التـفكير
ــشـروع والــتـصــرف الـذي يــحـتــكم الى الــصــفـقــات واالتـفــاقـات عــلى حــسـاب ا

السياسي والوعود االنتخابية.
فمـا هو احلل لـلخروج من هـذه الدائـرة التي يـحكم بـها جـميع الـفائـزين حتت قبة
انية التي تراقب السلطة التنفيذية عارضة البر ان? وما هو احلل في غياب ا البر

وتعدل وتقوم من أدائها وحتاسبها ان لزم االمر!.
عترك االنتـخابات القادمة في الوقت الـذي بدأت فيه القوى السـياسية تعد الـعدة 
مبكـرا ... فان حظـوظها قـوية في الظـفر بأغـلب نتائـجها لـعدة اسبـاب منها: اوال;
انـهـا خـبـرت الـسـلـطـة وعـرفت طـرق احملـافـظـة علـيـهـا. وثـانـيـا; انـهـا تـمـتـلك الـقوة
رشحـ االخرين وبالذات اجلدد والنفـوذ التي تؤهلـها للتـفوق على نظرائـها من ا

منهم. وثالثا; لها من اإلمكانات ما ليس لغيرها. 
وان استبـعدنا أية مفاجئات قادمة فان الصورة ستبقى على حالها وبنفس اخللل
قبل  ومع ترسخ مبدأ ان ا في وجود كل حـاكم ومعارض غائب في تشكيلة البر

قبلة. التوافق فان ال تغيير جذرياً قد يحدث في مستقبل الدورة االنتخابية ا
تجذر  هو التالي: لذا فان ما نحتاجه للخروج بالعملية السياسية من مأزقها ا
1- بث دمـاء جـديدة في الـعـمـليـة الـسيـاسـيـة وهذه مـسـؤولـية تـتـحـملـهـا االحزاب
التقـليدية احلاكمة في الـنهوض بواقعها وتـطعيم قوائمها بـالشباب وابعاد الوجوه
اضية  بدال من االلتفاف على الناخب اخملضـرمة التي استهلكت طوال السن ا

بتسميات حزبية جديدة.
نافسة اجلادة  وهذه مهمة 2- فسح اجملال امام االحزاب اجلديدة للمشاركة وا
تـتحـملـهـا مفـوضيـة االنتـخابـات في تسـهـيل اجراءات تـسجـيل االفراد والـكيـانات

اجلديدة. 
ـبـكـرة الـقـادم وتـوفـيـر سـبـل نـزاهـتـها ـوعد االنـتـخـابـات ا 3- الـتـزام احلـكـومـة 
وشـفـافـيــتـهـا دون اي اسـتـغالل مـن طـرف عـلى حـسـاب طــرف آخـر  مع تـوفـيـر

ضمانات دولية في الرقابة على العملية االنتخابية.
ـتطـلبات الـعمـلية ـان استـكماال  4- إقرار قانـون احملكـمة االحتـادية من قبل الـبر

قراطية. الد
5- واالهم من كل مـا تـقـدم  هـو تـشـكـيل قـوائم انـتـخـابـيـة يـجـمعـهـا حب الـوطن
ـتـعـددة بـعـيـدا عن االنـتـمـاء االثـني والـطائـفي واخلـروج بـحـلـول واقعـيـة ألزمـاته ا

والقومي... وهذه مسؤولية اجلميع دون استثناء.
انـا قادما يـختـلف عن سابـقاته بـعد اعالن ان حتقـقت هذه اخلـطوات قـد جند بـر
الـنـتـائج مـبـاشرة مـن حيـث التـشـكـيل والـنـوع خـصـوصـا اذا كـانت قـواه الـفـائزة
ـشـاريع ـبـاد وا عـابـرة لـلـطـوائف والـقـومــيـات  وتـنـبـذ الـتـوافق عــلى حـسـاب ا

االنـتـخـابــيـة وحتـقق هـدف تــقـاسم الـسـلـطــة بـ حـكـومـة
ومــعـارضــة وتـنــفــيـذ ومــراقـبــة ويـفــصل في عــقـلــيـتــهـا
وتــفـكــيــرهـا بــ مـصــلــحـة الــفـرد واحلــزب والــطـائــفـة
صالح ومصـلحة اجملموع الـتي تغلب على غـيرها من ا
الـــفـــرعـــيـــة االخـــرى  وان حــدث ذلـك فـــانه ســـيـــكــون
ــقـراطـيــة ولـتـطــلـعـات انــتـصـارا حــقـيـقــيـا لـلــوطن والـد

ا كان الفائز.  واطن... ا ا
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اخيرا اجد ان هذا القانون جاء غير
مــنـصف ولم يــلـبي طــمـوح الـكــثـيـر
ن كـان يـنادي بـه  بل جـاء حامي
لـــلــســلــطـــة ومــانع من الـــكــشف عن
ـــواطـــنـــ بل الـــفـــســـاد من قـــبـل ا

محاسب لهم .
الـــشــيـخ عــادل احلـــريــري : قـــانــون

يكتبه مختصون..!!!
ال نحـتاج الى اثـبات وتـوثيق لـبيان
اهمية الـتطور في الـتواصل الرقمي
ومـا بـلـغه من مـرتـبـة عـالـيـة إال انه

كبقية األمور سيف ذو حدين.
ــوذجـاً جـذّابـاً فـمن جــانب اضـفى 
ونــــافـــــعــــاً فـي عــــالـم االجــــتـــــمــــاع
والـــســيـــاســة واالقـــتــصـــاد والــدين
واخلدمـات والتـعارفـات وبل وخلق
طـا جديـداً اخـتصـر فيه تـعقـيدات
ــعــطِل والــوقت الــواقع والــروتــ ا
الـــــضـــــائـع وشـــــكـل ثـــــورة فـي كل
االجتـــاهــات ســيـــمــا االقــتـــصــاديــة

والسياسية منها.
ومن جهة أخرى ادخلنا نـفقا مظلماً
ومـتاهـةً يـصعب فـيـهـا التـفـريق ب
الـــــغث والــــــســـــمـــــ وبـــــ احلق
والــبـــاطل وبــ االتـــهــام والــواقع
ســيـمــا حــ يـبــدأ عـمـل مـا يــسـمى

بالذباب االلكتروني.
بل وأحدث نوعـاً جديدا من اجلرائم

التي لم تخطر على البال.
ـنـا وبـات هـذا اجلـو اجلـديـد في عـا
العربي عمومـاً والعراقي خصوصاً
بــحــاجــة الى انــشــاء قــانــون يـنــظم
طـــبـــيـــعــة هـــذا الـــتـــواصل من اجل

مصلحة اجلميع.
ويــــضــــبط مـن خاللـه اخملــــالــــفــــات
ويــعــاقب عــلــيــهــا ويــحــفظ فــيــهــا

نحها الصحابها.. احلقوق و
ولـقــد سـبـقــتـنـا دول وشــرعت بـهـذا
اخلـــصـــوص نـــصــوصـــاً وقـــواعــدا
ضـــبـــطـت فـــيه هـــذه الـــعالقـــة بـــكل

تفاصيلها.
فتكفـلت; احلرية الشـخصية من بيع
وشراء وتـعلـيم وتعـلم وابداء الرأي
واالعتراض والتشكيك واثارة الرأي

العام..
كـمـا تكـفـلت; احـتـرام اآلخـرين وعدم
االتـــهـــام جــــزافـــاً وحـــفـظ احلـــيـــاة
الـشخـصـيـة وعدم االبـتـزاز والـضرر
وعدم التحريض بكل انواعه ووو

السؤال الذي اطرحه: 
ـشــرع الـعــراقي كل مـا ـاذا اهــمل ا
ـيـاً (مع حـفـظ خـصـوصـيـة كُـتب عــا

العراق) !!
نــشـــعــر ان بــعض مـــا كــتب يــراعي
وضع بــــعـض الــــســــيــــاســــ ومــــا

يقومون به!!
اذا ال يعرض مشـروع القانون على
نـخــبـة من اخملـتــصـ إلبـداء الـرأي

والتصحيح!!!
أين هـو الـدور االعالمي والـتـثـقـيفي
التوعوي في نـشر ثقافـة االستخدام
اآلمـن واحلـــر واحملـــتــــرم لـــوســـائل

التواصل!!!
ا يطرح من مع االعتذار واالعتزاز 

آراء .
د. طـالب مـحمــد كـر : (اؤيـد بـقوة

التصويت على القانون)
ــادة الــرابــعــة من مــشــروع قــانـون

ة االلكترونية  اجلر
ـادة 38 من الـدســتـور تـؤكــد عـلى ا

العراقي 
ا مـعنـاه هـو:  احلفـاظ على حـرية

الراي 
اعــتــقــد اذا مــا  الــتـصــويت عــلى
القانـون سنـكون  امام مـرحلة مـهمة
في تنظـيم العالقـات االجتمـاعية من
ـؤسسات مـن جانب اخر , جانب وا
احلـديث عـن جتـارب اآلخــرين يـجب
ان يـكـون بـكل حــيـثـيـاته وجـزئـيـات

احلياة
ولــــيـس من خالل انــــتــــقــــاء بــــعض
ـجــمــوعـة ــقــاطع عن تــرابـطــهــا  ا

اسـبـاب كـثــيـرة  تـلـزم اآلخـر عـلى ان
يفكـر الفرد 1000مرة ويراجـع نفسه
قــبل ان يــقــدم عــلى عــمل يــؤدي الى

هزات للراي العام او اثارة الف 
الـــشــيـخ زيــاد الـــضــاري : الـــتــطــور
الـــتــكــنـــولــوجي خــاصـــة في مــجــال
ــوجـبه االتــصـاالت والــذي اصــبح 
العـالم عبـارة عن قـرية صـغيـرة اتاح
لـــكل انـــســـان حــريـــة الـــوصــول الى
ـعــلـومـة والـولــوج الى هـذا الـعـالم ا
ــشــعب بــكـل حــريـة دون الــواسع وا
قيـود او عوائق صارمـة هذا الـفضاء
ـكن السيطرة اإللكتروني الواسع ال
عـلـية بـشـكل كـلي اال بـتـوفر تـقـنـيات
دقـيـقـة جدا قـد التـكـون مـتـوفـرة لدى
الــــــعـــــراق...ان قــــــانــــــون اجلــــــرائم
الـكـترونـيـة كـمـا يسـمى الـذي يـعـتزم
ـان الـعـراقي اقـرارة هو تـراجع الـبـر
خطير في مجال حقوق اإلنسان فيما
يـخص حريـة الـتـعبـيـر وإبـداء الرأي
ـكن فـرض وجهـات نـظـر جـهات وال
سـيــاسـيـة او قـانـونــيـة مـحـددة عـلى
غــالــبــيـة الــشــعب الــعــراقي من اجل
تــطــبــيق رؤيــتــهــا الــفــرديــة بــشــكل
تعسفي ان هذا القانون وان كان فية
بعض االيـجابـيات اال سـلبـياته اكـثر
وهـو خـنق حلــريـة الـتـعـبـيـر وحـريـة
عـلومة وهو الوصول او استـخدام ا
ـتنـفس الـوحيـد لـلمـواطن الـعراقي ا
في ظل الواقع الـصعب الـذي يعـيشه
الـــفـــرد الـــعـــراقي كم ان تـــشـــريع او
الـتـصـويت عــلى هـذا الـقـانـون يـسئ
الى سـمــعـة الـعـراق الــدولـيـة كـدولـة
تــفــرض قــيــود صــارمــة عــلى حــريـة
التـعبـير كـما ان هـذا القـانون يـنتهك
خــصــوصــيـة الــفــرد ويــتــعـارض مع
الـــدســتـــور الــعـــراقي في كــثـــيــر من

فقراتة .
االسـتــاذ ذو الـفـقـار حــسـ : قـانـون

علوماتية: جرائم ا
عـــلـــيـــنــــا الـــتـــفـــريـق بـــ اجلـــرائم
ــعـلــومـاتــيــة وبـ تــكـمــيم االفـواه ا

وعقد االلسن الناقدة.
علـوماتـية والتي حيث ان اجلـرائم ا
تشمل الـسرقة االلـكترونـية والنصب
واالحتيال واالبتزاز وما الى ذلك من

عالم . جرائم واضحة ا
ان الـعراقي ـا يـسعى به الـبـر لكن 
االن هـــو قــانــون لـــتــقــيـــد احلــريــات
وتـكـمـيم االفـواه وعـقـد االلـسن وذلك
بـسـبب سـيل االتـهـامـات الـتي تـوجه
لـلـطـبـقة احلـاكـمـة لـفـشـلـها في ادارة
الـدولـة علـى مدى 17 سـنه ولـهذا لم
جتد الطبـقة احلاكمـة امامها من حل
ســــوى الــــعــــودة الى الــــســــيــــاســــة
الــشـمــولــيـة احــاديـة الــقــطب والـتي
ـقــراطـيـة مـن مـحــتـواهـا تــفـرغ الــد
واهـم مــقـــومـــاتـــهـــا اال وهي حـــريــة

التعبير.
ـــقـــتــرح حـــيث ان هـــذا الـــقـــانـــون ا
يناقض ما ورد في الدستور العراقي
في بــاب احلــرايــات والــتــعــبــيــر عن

الرأي .
كما وانت التـعابير الـفضفاضه التي
 استـخـدامهـا في صيـاغـة القـانون
ـقـتـرح ستـكـون سالح بـيـد الـطـبـقة ا
احلــاكـــمــة لـــلــنـــيل من خـــصــومـــهــا

ومنتقديها .
ـوضـوع من زاوية واذا نظـرنـا الى ا
اخـرى فــان حـريـة الـتــعـبـيـر هي اهم
مـقـومـات اصالح اجملـتـمع والـتـطـور
الــفــكــري لــلــشــعــوب وبــالــتــالي هي
ضـــرورة مــلــحــة يــجـب ان تــســتــمــر
لضمان انـسيابيـة حركة اجملتمع مع
ي ولـــضــمـــان عــدم الــتـــطــور الـــعـــا
االنـــفـــجــار بـــســـبب الـــكــبـت وخــنق

االفكار.
االسـتــاذ مـهـنـد الــعـتـابي : ي الـوقتِ
الــذي تـنــشطُ به الـرقــابـةُ الــشـعــبـيـةُ
ـُــهــا في تــشــرين والــتي بــانَ بــريــقــــ

االول  2019.
تــبـرزُ لــنـا مــخـالبُ قــانـون مــكـافــحـة
وذجَ اجلرائم اإللـكتـرونيـة لتُـمزق أ

اصـبـحت جـملـة االخـبـار الـكـاذبة او
ـفـضـلـة ـلـفـقـة  Fake News هي ا ا
بــتــفــســيــر األوضــاع الــســيــاســيــة
االخـبــار الـكــاذبـة حــسب الـدراسـات
ــــكـن ان تــــقــــوض احلـــــكــــومــــات
ـقراطيـة بنـشر اخبـار مزيـفة قد الد
تــؤدي الى تــشـكــيل رأي عــام مــبـني

على قناعة خاطئة. 
في دراسة نشرتهـا احدى اجلامعات
ـوضــوع ذكـر ان االمــريـكــيـة حــول ا
ــر بـهـا ثالث مــتـغـيــرات رئـيــسـيـة 
اخلـــبـــر الــكـــاذب وهي: الـــتــضـــلــيل
ــعـــلــومــات والـــتــصـــحــيح وقـــدرة ا
ـضـلـلـة عـلى االسـتـمـرار وتوصـلت ا
ــعــلــومــات الــدراســة الـى أن قــدرة ا
الـــكـــاذبــــة عـــلـى مـــقـــاومــــة رســـائل
الــتــصــحــيح تــزداد حــيــنــمــا يــولــد
ـعـلـومـات اجلـمـهـور أسـبـابً تـدعم ا
ـضلـلـة التي حـصـلوا عـلـيهـا وهذا ا
بـــالـــضــبط مـــا يـــحــدث في الـــعــراق

بسبب الفساد وانعدام الشفافية.
فـي دراســة ثـــانـــيــة تـــقـــول إن قــدرة
اإلنسان على اكتشاف اخلداع أفضل
قلـيالً من الـصدفـة وتـتراوح مـعدالت
الـدقــة الـنــمـوذجــيـة بـ 55 الى 58
لــذا بــداء الـعــلم بـتــطــويـر تــقـنــيـات
ـزيفة االكتـشاف الـتلـقائي لألخـبار ا
بدال من االعتماد على حكم اجلمهور

بوجـود برامج تكـشف صحـة اخلبر,
زيفة شكلـة احلقيـقية في االخبـار ا
عنـد استـعمـالهـا من قبل احلـكومات
لـتـشكـيل رأي عـام مـنـاهض لـقـضـية
ـزيـفـة لـيـست حـكـرا مـا فـاألخـبــار ا
على افـراد او جمـاعات مـناهـضة بل
بــاعـتــقــادي هـو صــنـاعــة مـتــكـامــلـة
وأخـطـر مـا فـي هـذه الـصـنـاعـة عـنـد
استـعمـالهـا من قبل احلـكومـات عند
حاجتهـا لذلك وهذ كان واضـحا عند
تشكيـل رأي عام للحـرب ضد العراق
ــتـلك أســلـحـة بــاعـتـبــار ان صـدام 
دمـــار شـــامل فـي حـــ كــان حـــكـــمه
ضعيف ومهـتري وما فعـلة الرئيس
األمـــريـــكي تـــرامب عـــنــدمـــا قــال ان
ـناخي هـو هراء وانـسحب التـغيـر ا
ـــنــظـــمـــة لـــهــذا من االتـــفــاقـــيـــات ا
وضوع بالرغم من أهـميته اجلدية ا

والقائمة تطول.
اعــتـــقــد ان ســيــاســة وضع قــوانــ
جديدة والـتي استسهـلتهـا احلكومة
ـمـكن جدا هي سـياسـة خـاطئـة من ا
ــا تــطــويــر الــقــوانــ الــعــراقــيــة 
ــعـرفي ومـا يـتــنـاسب مع الــتـطـور ا
يـجـلـبه احـيـنـا من امـراض جـانـبـيـة
ــقـتـرح ومـا ذكــر في هـذا الــقـانـون ا
ـوجب الـقــوانـ الـعـراقي مـغــطى 
الـتي قـد تكـون بـحـاجـة الى صـيـاغة
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مع االقـــتــراب من الـــتــصـــويت عــلى
ـة مــشـروع قـانــون مـكــافـحــة اجلـر

االلكترونية في مجلس النواب
ســـرعـــان مـــابــدات الـــنـــقـــاشــات في
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عـلومـاتيـة اإللـيكـترونـية" إلى دائـرة الضـوء واجلدل بـعد أن عاد "قـانون جـرائم ا
ان الـعراقي (23 نـوفمـبر/تـشرين الـثاني/ 2020 ) قـر قراءته األولى في الـبـر
وكـان قد نـوقش في العام 2007 بصـيغـته األوّليـة ثم ظهـر مجـدّداً العام 2011
لـكــنه سـرعـان مـا اخــتـفى وعـاد إلى الــظـهـور في الـعـام 2018 بـعـد أن أصـرّت
بـعـض الـكــتل الـســيـاســيـة عــلى تـكــرار مـحــاوالتـهــا إلمـراره بــالـرغم مـن إيـقـاف

. انيّت التصويت عليه لدورت بر
ادة  38اخلـاصة ويعـدُّ مشـروع القـانون تراجـعاً عـمّا ورد في الـدستـور ولروح ا
بررات كن إستغالله لتكميم األفواه وحجب حق التعبير  بحرّيـة التعبير حيث 
ـا تعـكّزت عـليهـا األنظـمة اإلستـبداديـة في السـابق أيضاً عديـدة وهي حجج طا
األمـر الــذي أثـار ردود فـعل حــادة لـطــيفٍ واسع من نـاشــطـ وقـوى وجــمـاعـات
ـا فـيـهـا نـقـابة احملـامـ ونـقـابـة الـصـحـفـي مـؤثّـرة في الـرأي العـام الـعـراقي 
هنـية ودعاهم واحتاد احلـقوقيـ العراقـي واحتاد األدبـاء والكتّاب والـنقابـات ا

للتنديد بالقانون الذي تضمن أحكاماً غامضة وعقوبات غليظة.
كن أن ا  جديـر بالذكر أن الـعديد من مواد الـقانون جترّم دون مـعايير مـحدّدة 
ـساس ـؤبد قـصـد "ا ـة حـيث تـصل الـعـقوبـة إلى الـسـجن ا يـكـون شـكل اجلر
بإسـتقالل البالد ووحدتـها وسالمتها أو مـصاحلها اإلقـتصادية أو الـسياسية أو
ادة 3) وتـضيف "أو اإلشتـراك أو التفـاوض أو الترويج الـعسكـرية أو األمنـية" (ا
أو الـتـعـاقـد أو التـعـامل مع جـهـة مـعـادية بـأي شـكل من األشـكـال لـزعـزعة األمن

والنظام العام أو تعريض البالد للخطر".
ذهبية أو الطائفية أو اثلةٍ قصد "إثارة النعرات ا ادة (6) على عـقوبةٍ  ونصّت ا
ادة (8) عـلى ما تكـدير األمن والـنظام واإلسـاءة الى سمعـة البالد" كمـا نصّت ا
يـلي "يعاقب بالسجن مدة ال تقلّ عن  7سنوات وال تزيد عن 10 سـنوات وبغرامة
ال تـقل عن 5 ماليـ ديـنـار وال تـزيـد عن 10 ماليـ ديـنـار عـراقي كلّ من دخل
عمـداً موقعاً أو نظاماً أو أجهزة حاسوب أو مـا في حكمها بقصد احلصول على
معـلومـات تمسّ األمن الـقـومي أو االقتـصاد الـوطني" أي إنّ الـعقـوبة هي مـجرّد
عـلومـات هو أمر محـاولة للـحصـول على مـعلـومات في ح أنّ احلـصول عـلى ا
يـقـرّه الـقـانـون الـدولي حلـقـوق اإلنـسـان الـذي يــتـيح تـداولـهـا وإذاعـتـهـا بـجـمـيع
ساس بـاألمن القومي أو االقتصاد الوسـائل دون حدود جغرافيّـة ثمّ من يحدّد ا
الوطـني? وغير ذلـك من العـبارات التي تـتيح تـفسـيرهـا وتأويـلهـا حسب مـا تريده

السلطات. 
ي حلقوق اإلنسان الصادر ادة (19) من اإلعالن الـعا يـخالف القانـون منطوق ا
تحدة في 10 ديـسمبـر (كانون األول) 1948 والذي عن اجلـمعيـة العامة لـأل ا
ـثّل األسـاس في الـشــرعـة الـدولـيـة حلـقـوق اإلنـســان وعـلى هـديه سـار الـعـهـد
دنـيـة والسـيـاسيـة الـصادر في الـعام 1966 والـذي الدولي اخلـاص  بـاحلقـوق ا
وقّع عـلـيه الـعـراق في الـعام 1971 ودخل حـيّـز الـتـنـفـيـذ في الـعام 1976 حـيث
ـادة  19 أيـضـاً عـلى مــا يـلي: لـكل شـخص حق الـتـمـتّع بـحـرّيـة الـرأي نـصّت ا
والتـعبـيـر ويشـمل هذا احلق حـرّيـته في اعتـناق اآلراء دون أيّ تـدخل (مـضايـقة)
ـا تـقيـيـد للـحدود واسـتقـاء األنـباء واألفـكـار وتلـقّـيهـا وإذاعـتهـا بـأيّة وسـيـلة ودو

اجلغرافية.
وفي الـعـام  1987 تـشـكّلـت منـظـمـة دولـيـة في بـريـطـانـيـا تـعـنى بـحـريـة الـتـعـبـير
نظمة العربية ادة -  (Article 19) 19وقـد خصصت ا اسـتلهمت اسمها من ا
حلقـوق اإلنسان الـتي كان لي شـرف رئاسـتها مـلتـقاها الـفكـري الثاني (1993)
شاركة السياسية" وضوع "حرية التعبير وحق ا ادة 19  وبالتعاون مع منظمة ا
ـلتـقى في كرّاسٍ الـعام (1996) وشـارك فيه نـخبـة مـتمـيزة من وصـدرت وقائع ا

ثقف واحلقوقي والعرب. ا
وبالطـبع فإنّ حـرّية التـعبـير ليـست مطـلقة في أيّ بـلد من بـلدان العـالم وعادة ما
ؤقتة وهناك وضوعية والـذاتية أو الظرفيـة وا يخـضع هذا احلق لبعض القيـود ا
فرق بـ حرية الـتعـبيـر وحاالت الـتشهـير والـقدح والـذم والتـحريض عـلى العنف
واإلرهاب والـترويج لإلجتـار بالـبشـر واخملدرات والـسالح ونشـر ثقـافة الـكراهـية
والعـنـصريـة واالسـتعـالء وازدراء اآلخر في ديـنه أو قـوميّـته أو لـونه أو جـنسه أو

معتقده أو أصله االجتماعي أو ألي سبب كان.
ولعلّ مـا يصاحب حـرّية التـعبير هـي أنواع من احلقوق واحلـريات مثل احلق في
ـارسـة الـطــقـوس والـشـعـائـر الـديـنــيـة وحـرّيـة الـصـحـافـة الـضـمـيــر والـعـبـادة و
والـتـظـاهـر واالجـتـمـاع الـسلـمـي وغيـرهـا وحـريـة الـتـعـبـيـر هي حق أسـاسي من
حقـوق اإلنـسـان بـعد احلـق في احليـاة والـعـيش بـسالم ودون خـوف وهذا احلق
ـرئيـة والتواصل سـموعة وا قـروءة وا ـكتـوبة وا يعني الـتعـبير بـجمـيع الوسائل ا
اإلجتمـاعي مع ما يستتـبعها من واجبـات ومسؤوليات يـنبغي مراعـاتها كإحترام
سـاس بها أو الـتعرّض إلـيها حقـوق اآلخرين وسمـعتهم وخـصوصـيتهم وعـدم ا
فضالً عن قـواعد الـصـحّة الـعاّمـة والسـلم اجملـتمـعي واألهلي إضـافة إلى األمن

نصوص عليها. ا يعتبر من أسرار الدولة ا الوطني 
لقـد فـشـلت الـكتل واجملـمـوعـات الـسيـاسـيـة التي أدارت
البـالد وفق نـظـام احملـاصـصـة الطـائـفـي - اإلثنـي مـنذ
االحـتالل األمـريـكي لـلـعـراق في الـعـام 2003 وحتـاول
الـيــوم من خالل هـذا الـقـانـون حـجـب حق الـتـعـبـيـر في
ـطالـبـة بإزاحـتهـا خصـوصـاً لكـشف الفـساد نقـدها وا
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حـ يـجـمع خـبـيـر في اسـتطـالعات
الــراي الــعـام جتــربــة عــقــد ونـصف
خـــلت بـــ دفــتـي كــتـــاب يــحـــتــاج
ـــتــلــقي الـى الــكــثــيـــر من الــرويــة ا
ـعرفـة الكـثيـر عن هذا والتـمحـيص 
العـالم اجلـامع لعـدة عـلوم انـسانـية
واحصائـية  هـدفه حتويل التـحليل
شـاهـدات معـيشـيـة يومـية اللـفـظي 
الى لغة االرقام وهـنا مكن اخلطورة
ــفــتــرض ان والــتـــحــلــيل والــفــهم ا
يـــعـــتــمـــده  اهل احلل والـــعـــقــد في

صناعة قرارات الدولة .
مع ذلك ركب الصديق الـدكتور مـنقذ
داغـر مـخـاطـر ذلك وصـدر له عن دار
الـذاكـرة كـتـابه الـذي مـنـحه عـنـوانـا
الفـــتـــا ((الـــعـــراق من االحـــتالل الى
االعــتالل –الـــراي الــعـــام الـــعــراقي
 2020-2003دراســـة تــوثـــيــقـــيــة))
كــــــونـه رجل االخـــــــتــــــصـــــــاص في
تغيرات اجملتمعية بلغة استنطاق ا
االرقـام واجلـداول االحـصـائـيـة وفق
معايير عـلمية جعـلت كبريات مراكز
االبــحــاث الــدولـيــة تــعـتــمــد نــتـائج
ـســوحـات الـتـي يـقـوم بــهـا لـلـراي ا

العام العراقي على طاولة الباحث
وامــام صــنـــاع الــقــرار في دولــهم 
فـــيـــمــــا ال اظن ان اي صـــانع قـــرار
عراقي قـد حاول االسـتفـادة من هذا
الـنتـاج الـعلـمي في تـعـزيز صـنـاعة
السياسات العامة وتطوير البرامج
احلـــكــومــيـــة نــاهــيك عـن الــبــرامج
ــا يـــطــورالـــعـــمــلـــيــة احلــزبـــيـــة 
الـســيـاسـيــة ويـخـرجـهــا من نـطـاق
مفاسد احملاصـصة الى فضاء دولة

واطنة. ا
هذا الكـتاب الذي ضم اربـعة ابواب
في خــمــســة عــشــر فــصـال  تــنـاول
اغـــلب مـــظـــاهـــر واعـــراف احلـــيــاة
ــعــيــشــيــة في تــلك الــفــتــرة الــتي ا
ـرحـلـة االخطـر في تـاريخ حتـصـر ا
ـــا يــتــطــلب ــعــاصــر و الـــعــراق ا
احلـــيــاد الـــتــام الـــذي يــتـــوافق مع
ـتــعــمـدة في مــواصـفــات اجلــودة ا
مــــؤســــســـــة  كــــالــــوب الــــدولــــيــــة
الســتـــطالعــات الــراي الـــعــام الــتي
ــؤسـسـة الـفـتـيـة الـتي جـعـلت من ا
اســـســهـــا داغـــر ومـــجـــمـــوعـــة من
اصدقـائه  تـشرف عـلى اعـمالـها في

الــشــرق االوسط وشــمـال افــريــقــيـا
ـنـهجي في الـتـعامل هذا الـنـجاح ا
مـع مـــتـــغــيـــرات احلـــدث الـــعـــراقي
سـتقـلة تطـلـبت ان تقـدم مؤسـسـة ا
لألبحاث كوكبة من الشهداء  اهدى
ــؤلف كــتــابـه  يــؤكــد   جـدل لــهم ا
ـرفـوض في كـبـيـر عـن ذلك اجلـهل ا
اجملــــتـــمع الــــعـــراقي مـن اجل فـــهم
افــــضـل لــــلـــــتــــعــــامـل مع نـــــتــــائج
استـطالعـات الراي الـعـام  ما زلت
ـؤلف على  تكرار احث صديقي  ا
 برامج تـدريبـية  تـوضح  حقـيقة
االرقـام الــتي تـنــتـهي الـيــهـا تـلك
االسـتــطالعـات من اجـل ان يـفـهم
من ينبغي لهم الفهم  اهمية مثل
هذا الـعمل الـكبـير عـلى التـنمـية
سـتدامـة ولعل ابـرز مفـاصلـها ا
فـي مــحــاربــة الــفــقــر وتــطــويــر
ــعـيــشــيـة  ورعــايـة اجلــوانب ا
الـطـفـولـة وغـيـرهـا من مـفـاصل
ـسـتـدامـة كـمـشروع الـتـنـميـة ا
ـي لــــــــلــــــــقــــــــرن احلـــــــادي ا
والــعـــشــرين فـي الــبــاب االول
ؤلف مـا تقـدم كمدخل عالج  ا
إلى الــرأي الـــعــام الــعــراقي 
وثق فــيـه عــمــله في بــدايــاته
االولى  ما بعد 2003 واوجز
 عــــــــــمـل 17 عـــــــــــامــــــــــا مـن
استـطالعات الـرأي العام في
مؤشـرات وأرقـام  ثم انـتقل
الى الـبـاب الـثـاني  بـعـنوان
"السياسة بعيون العراقي
"  تضمنت " هـندسة الدولة
.. نـــــظــــــام عـــــلــــــمـــــاني أم

اسالمي?? "  
في متوالية زمـنية  من تراكم نتائج

استطالعات اراء العراقي  ليعالج
 نــظــرتــهم لــلــدولــة وفـق مــنــظـوري
الـعـلــمـانـيـة والــدين  ثم تـطـرق الى
اخــــطــــر  الـــــنــــتــــائـج  في  نــــظــــرة
الــعـراقــيـ الى  الــطــائـفــيـة في من
حـيث كـونــهـا تـطـبـيـقـا سـيـاسـيـا أم
نـظـامـا اجتـمـاعـيـا  وال اريـد  الـغاء
حق مــتـعـة االطالع لــلـقــاري الـكـر
عـــلـى هـــذا الــــكــــتــــاب  اال ان هـــذه

الـفــصـول الـثالثــة  اسـست مـواقف
عــراقــيــة مـهــمــة لـتــحــديـد الــهــويـة
الـوطنـية الـعـراقيـة لـينـتـقل بعـدها
ـؤلف الى الـتــحـوالت الـكـبـرى في ا
الـــرأي الــــعـــام وانـــعــــكـــاســــاتـــهـــا
السـياسـية فيـأتي السـؤال الكـبير:
ــاذا تــفـــجــر الــغــضب الــعــراقي ..

انتفاضة تشرين 2019.
في البـاب الـثالث   يـظـهر اجملـتمع
بـعـيـون الـعـراقـيـ من خالل نـظـرة
360 تـــــــــــدور 
درجة تـبدأ في
ــــــــــــــال رأس ا
االجــــتــــمــــاعي
واالثــــــــــــــــــــــــار
الـــســــيـــاســـيـــة
لتآكل الـثقة ب
الـعـراقيـ   ثم
اجملـــــــــــتــــــــــــمـع
الــــعـــــراقي بــــ
احملــــــــافــــــــظـــــــة
والـــــتــــجـــــديــــد 
لـــــيـــــمـــــضـي الى
ـــرأة .. حـــقـــوق ا
كــــــفــــــرضــــــيـــــات
ـــــقــــــراطــــــيـــــة د
واثــــــارهــــــا عــــــلى
االسرة واألطفال ..
رحــمــة أم نــقــمـة ??
وتوقفت كثيرا  عند
 مــــــقـــــارنــــــته بـــــ
الـعـراقـيـ والـعـرب
في اوجه الـــتـــشــابه

واالختالف .
وخـــــصـص الـــــبــــاب
الـرابع لــيـلــقي نـظـرة

فــاحــصـة عــلى االقــتــصـاد بــعــيـون
العراقي من خالل سؤال يبدو  ما
زال بال  اجـــابــة  " أين أمـــوالــنــا ..
(فلوسنه وين??)   وتكون له اجابة
 جـزئيـة في الـفـصل اخلـامس عـشر
بــعـنــوان " الـفــسـاد في الــعـراق من

التجزر إلى التجذر"
وفي اخلاتـمـة  يؤكـد الـدكتـور داغر
ــكـن شــخــصــنــة حتــلــيالت انه ال 
الـراي الـعام او بـرمـجـتـهـا  لـصالح
وجــهــة نـــظــر ضــد أخــرى  بل هي
حــصـيــلــة تـفــاعل الــوعي اجلــمـعي
لعيـنة البحث الـوطنيـة والتي تمثل
مـختـلف شـرائح اجملـتمع وبـالـتالي
يــتــطـــلب من جــمـــيع الــفـــعــالــيــات
االجــــتـــمــــاعـــيــــة والـــســــيـــاســــيـــة
واالقــتــصـــاديــة الــتــعــامل مع هــذه
الــنــتــائج  كــمــدخالت  لــتــصــحــيح
خـــطــوات عــمـــلــهم  فـي  ظل نــظــام
ـــقـــراطي يـــبـــقـى الــشـــعـب  هــو د
مـصــدر  الـسـلـطـات  الــدائم فـهـنـاك
الكـثيـر  من األمور  اإلجـرائيـة التي
ـكن تـوقـعــهـا  من خالل الـتـفـكـيـر
ــســبق السـتــطالع الــراي الــعـام  ا
والكشف عن هذه الرغبات ليس في
وقت االنتخـابات فـقط بل في جميع
األوقـــات يـــخـــدم كل مـن يـــتـــصــدى
لــلـــشـــأن الـــعـــام  وهـــذا يـــتــطـــلب
منهجية عمل في السياسات العامة
دني لـلدولـة واألحـزاب واجملـتـمع ا
بــاحتــاداته  ونـــقــابــاته  فــضال عن
وســــائل االعـالم لــــفــــهـم أهــــمــــيــــة
وضرورة التعامل مع علم استطالع
الـراي الـعـام والـذي كـانت لـلـشـركـة
ـستــــــــقـلة لـلـبـحوث الـريـادة فيه ا

عراقيا . غالف الكتاب

رحيم العكيليزياد الضاريعصام السعدي
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ي أي تـغيير في التصـنيف العا
عن الـــنــــســـخـــة الـــســـابـــقـــة من
الــــتــــصــــنــــيـف حــــيث احــــتــــلت
مـنــتـخــبــات بـلــجـيــكــا وفـرنــسـا
والبـرازيل وإجنلـترا والـبرتـغال

قدمة بالترتيب. وإسبانيا ا
وتــبــادل مــنــتــخــبــا األرجــنــتــ
وأوروجــواي مـوقـعـيــهـمـا حـيث
ــنــتــخب األول لـلــمــركـز صــعـد ا
الـسابع وتـراجع الـثاني لـلمـركز

الثامن.  
ــــنــــتــــخــــبـــ وتــــقــــدم كـل من ا
ـكـسـيـكـي واإليطـالـي مـرتـبـت ا
ـراكــز الـعـشـرة لـيـدخال ضــمن ا
ـــركـــزين األولى حــــيث احـــتـال ا

ــركــز الــثــاني في الــتي حتــتل ا
هذه اجملموعات ملحقا فاصال.
كـــمــا يـــخــوض الــدور الـــفــاصل
نتخـبات الفائزة أفضل  2 من ا
بـــصــدارة مــجــمــوعــات بــطــولــة
دوري أ أوروبـا في نـسـخـتـهـا
الــثــانــيــة حــال عــدم تــأهــلــهــمـا
مـــبـــاشـــرة عـــبــر الـــتـــصـــفـــيــات
ـــرتــــقــــبــــة وعـــدم األوروبــــيــــة ا
تــأهـــلــهــمــا لــلــدور الــفــاصل من

خالل التصفيات.
Èdš_«  U¹u² *«

وطبقا لـتصنيف الفـيفا اجلديد
ــنــتـــخــبــات الـ45 ســـتــصــنـف ا
األخـــرى في الــقـــارة األوروبـــيــة
قـبل أيـام علـى قرعـة الـتصـفـيات

ستويات التالية: على ا
ـســتـوى الــثـاني: ســويـسـرا - ا
ويـــلــــز- بـــولـــنــــدا- الـــســـويـــد-
الـنــمـسـا- أوكــرانـيـا- صــربـيـا-

تركيا- سلوفاكيا- رومانيا.
ـــســـتـــوى الـــثـــالث: روســـيـــا- ا
اجملـــر- أيــرلـــنــدا- جـــمــهـــوريــة
الــتــشـــيك- الــنــرويج- أيــرلــنــدا
الشمالية- أيسـلندا- أسكتلندا-

اليونان- فنلندا.
ــســـتــوى الـــرابع: الـــبــوســـنــة ا
والـــهــــرسـك- ســـلــــوفــــيــــنــــيـــا-
مونتنجرو- مقدونيا الشمالية-
ألــبــانـــيــا- بــلــغـــاريــا- الــكــيــان
الــــصـــــهــــيـــــوني - بـــــيالروس-

جورجيا- لوكسمبورج.
ـســتـوى اخلــامس: أرمــيـنــيـا- ا
قبـرص- جزر فارو- أذربـيجان-
إســـــتـــــونــــــيـــــا- كـــــوســـــوفـــــو-
كازاخسـتان- ليـتوانيـا- التفيا-
ـــســـتــــوى الـــســـادس: أنــــدورا.ا
مــــــــالــــــــطــــــــة- مــــــــولــــــــدوفـــــــا-
ليشتنشتاين- جبل طارق- سان

مارينو.
ÍdNA « nOMB² «

ـراكز الـستة األولى ولم تشـهد ا

سكنت شباك احلارس أبو جبل
ـــارد األحـــمـــر بـــطال لـــيـــتـــوج ا

لدوري أبطال إفريقيا.
كــــشف االحتــــاد الـــدولي لــــكـــرة
ــنــتــخــبـات الــقــدم (فــيــفـا) عن ا
ـصـنــفـة قـبل أيــام عـلى إجـراء ا
قــرعــة الــتــصــفــيــات األوروبــيــة
ــؤهـلــة لـبــطـولــة كـأس الــعـالم ا
ـقـرر إجـراؤهـا 2022 بـقـطـر وا
ـدينـة زيورخ الـسـويسـرية في
الــسـابع مـن ديـســمــبـر/ كــانـون

قبل. أول ا
ـنـتـخب الـبـلـجـيـكي ويـخـوض ا
الــتـصــفـيـات ضــمن مــنـتــخـبـات
ــســتــوى األول بــعــدمــا حــافظ ا
الـفـريق عـلى صدارة الـتـصـنيف
ـنــتـخــبــات كـرة الــقـدم ـي  الــعـا
والــصـــادر عن الـــفــيـــفــا مـــســاء

اخلميس.
ـــنـــــــتـــخب كـــمـــا يـــنـــضم إلى ا
ـسـتـوى األول الـبـلــجـيـكي فـي ا
مـنـتـخـبـات فـرنـسـا وإجنــــــلـترا
والـــــبـــــرتـــــغــــال وإســـــبـــــانـــــيــــا
وإيـــــطــــــــــالـــــيـــــا وكـــــرواتـــــيــــا

انيا وهولندا. ارك وأ والد
ــنــتــخــبــات عــلى وتــوزع هــذه ا
ـــقــررة في اجملـــمــوعــات الـ 10ا
التصفيات وذلك طبقا للحروف

األبجدية على الترتيب.
ــــنـــتــــخــــبـــات الـ45 ثم تــــوزع ا
األخرى بالقارة على اجملموعات
الـ10 من خالل الــقـرعــة عـلى أن
ــنـــتــخـــبــات في كل تـــتــنـــافس ا
مــجــمـوعــة مع بــعــضـهــا ســويـا
بـــنـــظــــام دوري من دورين وذلك
خالل الــفـــتـــرة من مــارس/ أذار
حــتـى أكـــتـــوبــر/ تـــشـــريـن ثــان
نتـخبات الـ10 2021.وتتـأهل ا
الــتي تـتـصــدر هـذه اجملـمـوعـات
في نـــهـــايـــة الـــتـــصـــفـــيـــات إلى
مـونـديـال 2022 مـبـاشـرة فـيـمـا
ــنــتــخــبـات الـ10 تــخــــــــوض ا

طارق حامد بجوار القائم.
وسجل شـيكابـاال هدف الـتعادل
بــتــســـديــدة مــذهــلــة في مــرمى
بـعـد الـشــنـاوي بــالـدقــيـقـة 31  

هارة الفردية. فاصل من ا
وأهـدر حـمــدي فـتـحي مــحـاولـة
قـريـبـة لألهـلي من ضـربـة رأس
أنـــقـــذهـــا أبـــو جــبـل لـــيـــخــرج
الـــشــوط األول بـــالــتـــعــادل بــ

. الفريق
وقـــــدم الــــزمـــــالك قـــــدم بــــدايــــة
ضــاغــطــة في الــشــوط الــثــاني
وأرسل زيــــزو كـــــرة عــــرضــــيــــة

أبعدها هاني.
ـــحــاولــة وأمـــسك الــشـــنــاوي 
صـطفى محمد قبل أن خطيرة 
يـهــدر حـسـ الــشـحــات فـرصـة
خــطـــيـــرة لألهـــلـي من جـــمـــلــة
تــكــتـيــكـيــة مــنـظــمـة بــ أجـاي
ومـعــلـول الـذي مــرر لـلــشـحـات
لكن الـقائم رد تسـديدته قبل أن
يـــبـــعـــد الـــكـــرة مـــحـــمـــود عالء

بفدائية.
ورد زيزو العب الـزمالك بـقذيـفة
في الـــــقـــــائـم أيــــضـــــا قـــــبل أن
يـــشــتـــكى أجـــاي من اإلصـــابــة
لـيـحل بـدال مـنه في الـدقـيـقة 67

الالعب األجنولي جيرالدو.
وأبــعـــد أحــمـــد عــيـــد مــحـــاولــة
أهالويـــة بــيـــنـــمــا نـــال عـــمــرو
الــســولـيــة إنــذارا فــيــمـا رفض
احلـكم احــتـســاب ضـربــة جـزاء
لـلزمـالك بـعد سـقـوط بن شرقي
فـي مـــنـــطــــقـــة اجلـــزاء.وأضـــاع
مـروان مـحـسن فـرصـة أهالوية
من عـرضـيـة سريـعـة جلـيـرالدو
ومـرت تـسـديـدة قـويـة من أفـشـة

بجوار القائم.
وهدأ إيقاع اللقاء قليال قبل أن
يـســجل األهـلي هــدف الـنــهـائي
الـتـاريـخي عن طـريق أفـشة في
الدقـيـقة 87 عـبر تـسـديدة قـوية

 ôU Ë - …d¼UI «

ـــصــــري بـــلـــقب تــــوج األهـــلي ا
دوري أبــطــال إفــريـقــيــا لــلــمـرة
الـتـاسـعـة في تـاريـخه بـعـد فوز
ه في الــوقت الــقـــاتل عــلى غــر
ومـــواطــــنه الــــزمـــالك (1-2) في
ـبـاراة الـنـهـائــيـة الـتي أقـيـمت ا

باستاد القاهرة.
ارد األحمـر بهدف مبكر وتقدم ا
عبر عمـرو السوليـة في الدقيقة
5 وتــعـــادل الــزمــالـك عن طــريق
مـحـمـود عـبـد الـرازق شـيـكـاباال

Æ31 في الدقيقة
وأحرز محمد مجدي أفشة هدف
باراة االنتصار التاريخي في ا
الـتي لُقـبت بـ"نـهائي الـقرن" في
الــــدقــــيــــقــــة 87 من تــــســــديــــدة

صاروخية.
وجنح األهــــلي في فـك عـــقــــدته
حــــــيث اقــــــتــــــنص لــــــقب دوري
أعـوام األبــطــال بــعــد غــيـاب  7 
كـــامــلــة مـــنــذ آخــر تـــتــويج في

.2013
 ودخل الـــــفـــــريق األحـــــمـــــر في
ـــبــاراة ســـريــعــا حـــيث حــول ا
الـسـولـيـة ركـلــة ركـنـيـة من عـلي
مـعــلــول بـرأسه فـي شـبــاك أبـو

جبل ببراعة.
…—UN  ‰öG²Ý«

وأرسل حـسـ الشـحـات جـناح
األهــلي عـرضـيـة هـيـأهـا مـروان
ألجاي لكن لم يسـتغلها الالعب

النيجيري.
وحاول الـزمالك استـغالل مهارة
بـن شــــرقي لــــكـن بال خــــطــــورة
خالل ربـع الــــــســـــــاعــــــة األولى
ووجه شـيـكـابـاال تـسـديـدة قـوية

ب يدي الشناوي.
وظهـر الفريق األبـيض هجـوميا
حـاولة بقـوة في الـدقيـقة 30 
خــطــيـرة لـم يـدركــهــا مــصــطـفى
مـحـمـد ثم تـسديـدة مـبـاغـتة من
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ـنـتـخب الـوطنـي بكـرة الـسـلـة امـام مـصـيـفه الـبـحـريني 92-95 ضمـن منـافـسـات الـنـافـذة الـثـانـية من خـسـر ا
ؤهلة لكأس آسيا 2021. التصفيات ا

واجهة لصالح البحرين نامة.وانتهى الربع االول من ا واجهة على صالة مدينة خليفة الرياضية في ا واقيمت ا
ـنـتخب بـنـتيـجة 16-18 واسـتـمر تـفـوق البـحـرين في الربع الـثـاني ليـتـفوق بـنـتيـجة 15-27. بـعدهـا انـتفض ا
صلحته بنتيجة 15-24 ثم اصل تفوقه في الربع الرابع الذي انتهى بنتيجة -23 الوطني وحسم الربع الثالث 

18  ليتعادل الفريقان ويلجأن الى الشوط االضافي.
واستطاع منتخب البحرين حسم النتيجة لصاحله ليفوز بنتيجة 14-17 وتكون النتيجة االجمالية 95-92.

نتخب الوطني ليتذيل اجملموعة الرابعة برصيد 3 نقاط. وبهذه اخلسارة تعقد موقف ا
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تـقـدمَ مـنـتـخــبـنـا الـوطـني لـكـرة
الــــــقــــــدم مــــــركــــــزاً واحــــــداً في
الـــتــصــنـــيف اجلــديـــد لالحتــاد
الــدولـي لــكـــرة الـــقــدم "فـــيـــفــا"

الصادر  مؤخرا.
ركز وجاءَ منـتخبـنا الوطـني با
ـــيــاً بـــرصـــيــد 1344 الـ69 عـــا
نقـطة لـيتـقدم مـركزاً واحدا عن
الـــتــــصـــنـــيف الــــســـابق بـــعـــد
الـتـعادل سـلـبـياً مع مـنـتــــــخب
االردن والــتـغــلب عـلى مــنـتـخب
اوزبـكـسـتان بـهـــــــدفـ لـهدف
ـــــبـــــاراتـــــ الـــــوديـــــتــــ فـي ا
الـلـــــــتـ أقـيمـتـا خالل الـشـهر
اجلـاري.وجــاءَ مــنــتــخب اسـود
ركز السابع على الرافدين في ا
مسـتـوى مـنـتـخـبـات آسـيـا بـعد

منتخبات: اليابان ايران
كـــــوريـــــا اجلـــــنـــــوبـــــيـــــة
اســــــتــــــرالــــــيــــــا قــــــطــــــر

السعودية.
ـركـز  واحـتلَ مـنـتـخــبـنـا ا
الـــــســــــابع ايـــــضــــــاً عـــــلى
نتخبات العربية مستوى ا
بــــــــعـــــــــد كـل من تـــــــــونس
ــغــرب مــصــر اجلــزائــر ا

قطر السعودية.
ــــــنـــــــتـــــــــــــخب  وحــــــافـظَ ا
الــبـــلـــجـــيـــكي عـــلـى صــدارة
تــرتـيب فـيــفـا بـرصـيـد 1765
نـــقــطــة ثم فــرنـــســا بــرصــيــد
1752 نــــقــــطــــة ثم الــــبــــرازيل
برصيد 1725 نقطة فيما حلت
ـركـز الـرابع بـرصـيـد إنـكـلـتـرا ا

.1661

بـسـهــولـة إجنـازاته الـعــظـيـمـة
كالعبٍ ومــدرب في األرجــنـتـ
وأوروبـــــا ال تـــــزال حـــــيـــــة في
أذهـان اجلـمــيع نـتـذكــر جـيـدا
قـــيـــادته الـــفـــذة لـــلـــمـــنـــتـــخب
األرجـنــتـيــني في كـأس الــعـالم
كـسـيك وفـوزه بأهم 1986 بـا
بــطــولــة.. مــرة أخــرى نـودُ أن
نــتــعــاطف مـــعــكم ومع أســرته

وأصدقائه.
ومـن جـــــــانـــــــبـه قـــــــدمَ مــــــدرب

مـنتـخبـنا الـوطني لـكرة الـقدم
ستريشكو كاتانيتش التعازي
بـوفـاة ديـيجـو مـارادونـا الذي
توفي عن عمر يناهز 60 عامًا.
ولم يـستـطع مـارادونا الـتـغلب
عــــلى مــــشـــاكــــله الــــصـــحــــيـــة
ـسـتـمـرة في اآلونـة األخـيـرة ا
وتـوفـي صـبــاح االربــعـاء بــعـد
ــنــزل إثـر اإلغــمــاء عــلـيـه في ا
سـكـتـة قلـبـيـة.وقالَ كـاتـانـيتش
انه يـوم حــزين لــلـغــايـة لــعـالم
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سجاد علي وحيد

ستديرة. ا
وقـالَ بنـيـان أرجو أن تـتـقبـلوا
تعازي الـقلبـية على وفاة العب
ـي الــعـظــيم كــرة الــقــدم الــعـا
ديـيــغـو مــارادونـا.. نـحـن نـعـدّ
وفـاته خـسـارة كـبــيـرة لـعـائـلـة
كــرة الــقــدم في جــمــيع أنــحــاء
ـكن أن الـعــالم والـكـلـمـات ال 

تعبر عن حزننا العميق. 
وأضــاف مــارادونـا كــان العــبـاً
ــــكن نـــســـيـــانهُ عـــظـــيـــمـــاً ال 

الـتـاسع والـعاشـر عـلى الـتـرتيب
ــــنـــــتـــــــــخب فــــيــــمــــا تـــــراجع ا
ركـز الـتاسع إلى الـكرواتي مـن ا

احلادي عشر.
UHO  nOMBð

ارك وتقدم كل من منتخبات الد
ـانـيا وهـولـنـدا مرتـبـة واحدة وأ
راكز من 12 في التصنيف إلى ا

إلى 14 على الترتيب.
نـتـخب التـونـسي على وحـافظ ا
ـنــتـخــبـات مـوقــعه في صــدارة ا
الـعـربـيـة بالـنـسـخـة اجلـديدة من
ـركـز الــتـصــنـيف حـيـث ظل في ا
الـســادس والــعــشـريـن وجـاء في
ـنـتـخـبات ـرتبـة الـثـانـيـة بـ ا ا

ـــنــــتـــخب األفـــريــــقـــيــــة بـــعــــد ا
الــسـنــغــالي الـذي تــقــدم مـرتــبـة
ــركــز الــعــشــرين واحــدة غــلـى ا

يا. عا
ـسـتــوى الـعـربي حـلت وعــلى ا
ــغـرب مــنــتــخــبــات اجلــزائــر وا
ـراتب التالـية خلف ومصر في ا
راكز 31 و35 تونس واحتـلت ا
ـيا.ورغم و49 عـلى الـترتـيب عـا
ـنـتخب تـراجـعه مـرتبـتـ ظل ا
ـنـتـخـبات الـقـطـري في صدارة ا
ـنـتـمـيـة آلسـيـا وجاء الـعـربـيـة ا
ركز اخلامس عـربيا بشكل في ا
ــيـا وتــبـعه ــركـز 59 عــا عـام وا
ـركـز ـنـتــخب الـسـعــودي في ا ا

ــــيـــــا. وجــــاء تـــــرتــــيب  67 عـــــا
نتخبات العربية في التصنيف ا
ـي عــــــلـى الــــــتــــــرتــــــيب الــــــعــــــا
كـــاآلتي:تـــونس (26)- اجلـــزائــر
ــــغــــرب (35 )- مــــصــــر (31)- ا
(49) - قـطر (59)-  -السـعـودية
(67)- الـــعــراق (69)- اإلمــارات
(74)- ســــوريــــا (76) - عــــمــــان
(82)- لبنان (92) - األردن (95)
- الـبـحـرين (97)   -مـوريــتـانـيـا
(101)- فلـسط (102)  -ليـبـيا
(111) - السودان (127) - جزر
الــقــمــر (130) - الــيــمن (145)-
الكويت (148)- جيبوتي (185)

-الصومال (197). 
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حـــرصَ إيـــاد بـــنـــيـــان رئـــيس
الـهــيـئـة الـتــطـبـيــعـيـة لالحتـاد
العراقي لكرة القدم على وداع
األســـطـــورة األرجـــنـــتـــيـــنـــيــة
ديــيـــجــو أرمــانـــدو مــارادونــا
وتـــقــــد الــــتــــعـــازي ألســــرته
وأصـــدقـــائه ورئـــيس االحتـــاد
األرجــنــتــيــني واصــفــاً رحــيل
األســــــطــــــورة بـــــــاخلــــــســــــارة
ـــأســاويــة لــعـــالم الــســاحــرة ا

ا ية مـختـلفة لـطا في مؤتمـرات صحـفية مـتعددة وبـقاع عـا
صرح ماردونا بانه يحب الفقـراء فقد سئل مرة عن طفولته
فقال : (كانت ظروف قاسية .. كنا ثمانية افراد وابي معيل
واحد عليه ان يطعـمنا جميعـا) .. في مؤتمر اخر سؤل عن
تليء الضغوط التي تعرض لها فقال : (انا بخير وجيبي 
واحلـمــد لـلـه .. من يـتــعـرض لــلـضــغط هــو ذلك االب الـذي

يخرج فجرا وال يستطيع جلب ما يغذي فيه اطفاله).
لم يـكن مـاردونا حـدث عـابـر مـر بـكـوكب األرض عـلى ح
غرة .. فقـد كان مـعجـزة كرويـة وظاهرة اجـتمـاعيـة صنعت
ـضيء في حـيـاة الـفـقـراء .. الـكـثـيـر وعـبـرت عن اجلــانب ا
الي حـول العـالم .. حيـنمـا عاد اضحك واسـعد ماليـ ا
من مـشــفـاه في كــوبـا وهــو بـصـحــة سـيــئـة  .. اســتـقـبــلـته
مـجـمـوعـة من الـشـبـاب االرجــنـتـيـني واخـذوا يـغـنـوا له : -
(احب ان أرى ماردونا يلعب الى االبد .. احب اراه يسجل
من اجل الــــشـــعب ..  احـب ان يـــلـــعـب كـــرة قـــدم دون ان
يخـشى شيء ..  انه يـلـعب من اجل سـعـادة االرجـنـت ...
ماردو .. مـاردو .. مـاردونا ..) .  لم يـتـمالك نـفـسه حيـنـما
ســمع هــذه االغـنــيــة .. بــكى ديــيــغـوا حــتى ســالت دمــوعه
وانتشى حتى شعر بانبعاث احلياة مرة أخرى .. فقال لهم
منحـينا بـطريقـة غيـر مالوفـة .. (انتم من تلـعبون كـرة القدم

بكم يحيا ماردونا ويبقى الى االبد) .
من ب اشهر ما قاله ماردونا : (أمي تعتقد أنني األفضل
وقد نـشأت عـلى تـصديـق ما تـقوله لـي أمي دائمًـا) . . (أنا
أبيض أو أسود ولن أكـون رماديًا أبـدًا طيلـة حياتي) . في
مديـنـة نابـولي االيـطـاليـة الـتي صنـع ماردونـا تـاريخ عصي
اإلعادة هـناك .. خـرجت اجلمـاهـير مـعلـنة احلـزن واحلداد
عـلى رحـيل ايــقـونـتـهــا األشـهـر  .. اخـتــارت صـحـيـفـة (ال
ماتيـنو) األشـهر في نابـولي كلـمة "شكـرا" لنـعي مارادونا
فيمـا أكدت صحـيفة (ال ريـبوبـليكـا) أن "كرة القـدم صعدت
إلى الـسـمـاء .  من جـانـبـه قـرر عـمـدة  نـابـولي إطالق اسم
دييـجـو أرمـاندو مـارادونـا عـلى سـتاد سـان بـاولـو اخلاص

بنابولي.
من غرائب الـتـواريخ أن يـرحل دييـغـو بـنفس الـتـاريخ الذي
غادر فـيه الـزعيم الـكـوبي كاسـتـرو وهو 25 من نوفـمـبر/
تـشــرين الـثــاني إذ تــوفي األخـيــر عـام 2016 لـتــتـجــسـد
العـالقة الـوثـيـقـة التي ربـطت االثـنـ لـسنـوات عـديـدة فـقد
وصف مــارادونــا الــزعـــيم الــكــوبي أنـه "أكــثــر من صــديق
." وأسطورة من أميركا الالتينية وكان بالنسبة لي أباً ثانياً
كما وشم دييغـوا صورة كاستروا علـى احدى ذراعيه فيما
ي الـزعـيم وشم بـاالخـرى صـورة الــثـائـر االرجـنـتـنـي الـعـا
جيـفارا في داللـة واضـحة عـلى مـا يحـمله ديـيـغوا مـاردونا

عوزين.. ظلوم وا لطبقة الفقراء واالحساس با
اطـرف ما قـيل فـيه .. كـتب بـيـلـيه (خـسـرت صـديـقـا عـزيزا
وأتمـنى ان العب مـعه مرة أخـرى في السـماء) .. فـيمـا قال
مـشــجع ارجــنــتــيــني اســمه مـاورو "
أعتقد أن اجلميع اليوم شعر وكأنه
فقـد عزيـزا كـأن طفـولـته ماتت أو
أمه أو أبـــاه هــذا هـــو شـــعـــورنــا

اليوم".

كـــرة الـــقــــدم لـــقــــد رحلَ أحـــد
أفضل الالعـب في تـاريخ كرة
الـــقـــدم األســـطــــورة ديـــيـــغـــو
مــارادونــا كـــان مــصــدر إلــهــام
جلـمـيع الالعـب نـحـو الـعالم
ن دواعـــــــي الـــفــــخـــر إنه 

أنــني لــعـبـت أمـامه..
ارقــــــد بـــــــسالم
كـــــــرة الــــــقــــــدم
ســتــشــتـاق لك

." دائماً
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لــــتـــشـــمـل مـــخـــتــــلف األلـــعـــاب
الرياضية.

ولـفت صالح الـى أهمـيـة تعـزيز
ودعـم الــــتـــنــــســــيق فـي اجملـــال
الـريــاضي بــ وزارة الــشــبـاب
والقطاعات الـرياضية في إقليم
كــــردســـتــــان مـن خالل وضـــــع
خـــــطط لــــلــــتـــــعــــاون والــــعــــمل
ـشـتـرك وتـوفـير الـدعم الالزم ا
ـنـافـســـــــات لألنـديـة لـتـعزيـز ا
الـــريـــاضــيـــة الـــدوريـــة وكــذلك
ــنــتـــخــبـــات الــوطــنـــيــة خالل ا

مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا فـي احملـــــافل
الرياضية الدولية.

مـن جـانـبـه قـدم درجــال شـرحـاً
لرئـيس اجلمـهوريـة بشـأن سير
عـــمـل الــوزارة وخـــطـــطـــهـــا في
تـطـويـر الـقـطـاعـات الـريـاضـية
ــــــــــســائل الــعــالــقــة وبــعض ا
الـتي تواجه الـقـطاع الـرياضي
مــــــقـــــدمـــــاً شــــــكـــــره لــــــرئـــــيس
اجلــــمــــهــــوريــــة عـــــلى حــــرصه
ومــتـابــعـته الــقــطـاع الــريـاضي

والشبابي.
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اســتــقــبل رئــيـس اجلــمــهــوريـة
برهم صالح  في مقر إقامته في
الــســلـيــمــانـيــة وزيــر الـشــبـاب

والرياضة عدنان درجال.
وأكـد رئــيس اجلـمـهـوريـة خالل
اللقاء أهميـة النهوض بالواقع
ــسـائل الـريــاضي عـبــر حـسم ا
اإلداريــة والـقــانـونــيـة الــعـالــقـة
وتوفـير الدعم الـكامل لـلمواهب
ـنــشـآت الــشـبــابـيــة وتــطـويــر ا
الــريـــاضــيــة وتـــوســيـــعـــــــــهــا

WŁöŁ œ«b(« sKFÔð WOFO³D² «
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أعـلــنت الــهــيــئـة الــتــطــبـيــعــيــة لالحتـاد
الـعراقي لـكـرة الـقدم احلـداد لـثالثـة أيام
والوقوف دقـيقة صـمت وذلك حداداً على
وفـــاة ســـجـــاد عـــلي وحـــيـــد العـب نــادي
الـــصــلــيـخ والــذي فــارق احلـــيــاة  خالل
مباراة فريقه أمام فريق بسماية أثر نوبة

قلبية مفاجئة.
وتـقـدمَ رئـيس الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة إياد
بـنـيـان واالعـضـاء كـافـة بـأحـر الـتـعازي
واساة إلى عائلة الالعب سجاد وحيد وا
ومحـبيه وكـذلك إلى نادي الـصليخ وإلى
الـوسط الـريـاضـي كـافـة لـرحـيل مـوهـبـة

كروية شابة نتيجة نوبة قلبية مفاجئة.
وتـعـرضَ سـجــاد عـلي وحـيـد العب فـريق
فاجئ على أرض الصليخ إلى السقوط ا
ـلـعب من دون أي احـتـكـاك أو مـنـافـسـة ا
عـلى الكـرة بـالدقـائق الـعشـر األخـيرة من
مـبـاراة فريـقه امـام فـريق بـسـمـايـة ضمن
مــبـاريــات دوري الــدرجـة األولـى قـبل ان

ـراقــبـة يــتـدخل مــعــالج نـادي الــصـلــيخ 
حـــالــتـه والــذي تـــطــلب نـــقــلـه فــوراً إلى
ستـشفى قـبل ان يفارق احلـياة نتـيجة ا
النوبة القلبية حـسب الفحوصات الطبية

التي أجريت له.

UI¡∫ رئيس اجلمهورية يلتقي بوزير الشباب والرياضة

اياد بنيان
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الدبـلومـاسيـة العـراقيـة السـابقة
شـاركت بــنــدوة عـبــر االتــصـال
ــرئـي اقــامــهـــا مــركـــز حــلــول ا
ـســتـقــبـلــيـة وكـان لــلـدراســات ا
عــنـوان بــحـثــهـا(الــدبـلــومـاســيـة
االقـــــتـــــصــــاديـــــة .. حتـــــديــــات

واستجابة).
  UłuŽ  U dŽ

رئيـس جامـعـة مؤتـة االردنـيـة اعلن ان اجلـامـعـة وقعت
مـؤخـرا اتـفـاقـيــة تـعـاون مـشـتـرك مع مـؤسـسـة الـغـذاء

والدواء .

 Íd¹b « rO¼«dÐ«

التـشكيـلي السوري  يـشارك ضمن فـعاليـات احتفـالية
ـعرض ايـام الـثـقـافة الـسـوريـة الـتي انـطلـقت مـؤخـرا 

قتنيات الوزارة . فني تشكيلي 
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أصـــــــــــــــــدرت دائـــــــــرة
الــــفـــنـــون الـــعـــامـــة في
وزارة الـــــــثــــــــقــــــــافـــــــة
والـــــســـــــــــــــــيـــــاحـــــة
واآلثـــــــــار جـــــــــريـــــــــدة
الـــكــتـــرونــيـــة خــاصــة
ــــــــــــــهـــــــــــــرجـــــــــــــان
الـــواســـــــــــطي الـــذي

أنطلق السبت.
وتــــــــضــــــــــــــــمـــــــــنت
اجلــــــــريــــــــدة الــــــــتي
ســتـــصـــــــــــدر طــول
ـــــهـــــرجـــــان أيـــــام ا
مــــواضـــــــــــيع عــــدة
مـــــــــــنـــــــــــــــــــــهـــــــــــا
اســـــــتــــــعـــــــــــدادات
الــــفـــنـــون الــــعـــامـــة
ورؤيــة الــفــــــنــانــ
ـــهــــرجـــان لــــهــــذا ا

الكبير.
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ÎUOJO²ÝöÐ االعــمـار والــتـطــويـرلــكـلــيـة الــفـنـون
ـقـر الـكـلـية اجلـمـيـلـة  خالل زيـارته 
وكـان بأستقـباله عميد في الوزيرية 
ـعــاونـ الــكـلــيـة مــضــاد عـجــيل وا
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اطـلع قـائـد عــمـلـيـات بـغـداد الـفـريق
الــــركن قـــيـس احملـــمـــداوي صـــبـــاح
ـاضـي عـلى ســيـر حــمـلـة األربــعـاء ا

وتـضمـنت الـزيـارة  جـولة مـيـدانـية
 االطالع فيـها عـلى اعمـال االعمار
التي وصلت مـراحل متطـورة شملت
ـة جتــديـد لــبـنــايـات الــكـلــيـة الــقـد
وتــــغــــيــــرات جــــذريـــة
تـــهـــدف الى تـــطـــويـــر
اخلـــدمـــات والــبـــنـــيــة
التـحتـيـة فيـها بـعد ان
تأثرت كثيرا منذ عقود
بـــفـــعل تـــقـــادم الـــزمن
ــنــاخــيــة والــظــروف ا
وغـيــرهـا من الــعـوامل
البيئـية التي دعت الى
ضــــــرورة  اســــــعــــــاف
الـكلـيـة بحـمـلة شـامـلة
كبرى اسـتعدادا لـلعام

الدراسي اجلديد.
من جانـبه شـكـر عمـيد
الـكــلـيــة بـالـنــيـابـة عن
مــنـــتــســـبي وأعــضــاء
الــهــيـئــة الــتـدريــســيـة
والــــطــــلـــبــــة   (قــــائـــد
عـــــمــــــيـــــات بــــــغـــــداد

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
طـرحـت الـفــنـانــة األمـريــكــيـة مــايـلي
سايرس ألبومها اجلديد حتت عنوان
 قلب بالستـيكي (بـلستك هـارت) عبر
قنـاتهـا عـلى (يوتـيـوب) وهو الـسابع
كـما لسـايرس خالل اعـمالـها الـفنـية 
نـــشــرت فــيـــديــو كـــلــيب أغـــنــيـــتــهــا
الــرئــيـســيــة الــتي تــعــاونت بــهـا مع
ية دوا ليبا حتت عنوان النجمة العا

(برسونير).
والقت األغـــنـــيـــة إنــتـــشـــاراً واســـعــاً
وإعـجـاب عـدد كــبـيـر من رواد مـواقع
الــتــواصل بــعـد ســاعــات قــلــيـلــة من
طرحهـا وتصـدرت سايرس مـحركات
الـبــحث في أكــثـر من دولــة بـالــعـالم.
وكــانـت ســايــرس قـــد إشــتـــهــرت في
بـدايــة مـسـيـرتــهـا الـقــنـيـة بــبـرنـامج

لألطفال بأسم هانا مونتانا.
ــمــثل مــاثـيــو بــيـري الى ذلك أعــلن ا
خـــطـــوبـــته عـــلـى حـــبـــيـــبـــته مـــولي

هــــــورويـــــــتــــــز
وكشف عن هذا
احلـــدث جملـــلــة
(بيـوبل) قـائالً :
(قـررت أن أتــقـدم
خلطبتها اذ أنني
أواعـد أعـظم امـرأة
عــلى وجه الــكــوكب

في هذا الوقت). 
ـــرة االولى وتـــعـــد هـــذه ا

التي يـتـخذ فـيهـا مـاثيـو قرار
الـــزواج فــــقـــد ارتــــبط ســــابـــقـــاً
بـيـاســمـ بــلـيث في عـام 1995
وجـولـيـا روبـرتس من 1995 إلى
1996 ولــيــزي كــابالن من 2006
ــــولي إلى 2012 امــــا عـالقــــتـه 
هــورويــتــز اثــارت اجلــدل بــســبب
فـارق الـعـمــر بـيـنـهــمـا اذ تـبـلغ من
العـمر 29 عامًـا بيـنـما بـيري يـبلغ

. من العمر 51 عاماً

ؤتمر الـشباب والتكنلوجيا االردنية الرئيـسة التنفيذية 
اعـلــنت انـطالق اعــمـال مــؤتـمـر الــشـبــاب االفـتـراضي

اضي. االربعاء ا

ـان  العراقي نعـته االوساط السـياسية النـائب في البر
ـانــيـة لـوفـاته في بـغــداد اثـر اصـابـته بـفـايـروس والـبـر

كورونا.

مـثل السوري انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده في ا
مـســلـسل (بــعـد عـدة ســنـوات) تــألـيف أســامـة جــنـيـد

وإخراج عبد الغني بالط.
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الشـاعر الـعراقي تضـيفه قـناة (الـشرقيـة) مسـاء اليوم
مـنــاصـفـة مع الــشـــــاعـرة االردنــيـة عـائــشـة احلـطـاب
ضـمن بـرنـامج (اطـراف احلـديث) الـذي يـعـده ويـقـدمه
االعـالمي مـجـيـد الـسـامــرائي ويـخـرجه اخملـرج حـيـدر

االنصاري.

مايلي سايروس
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نـال الفـنـان احـسان دعـدوش شـهادة الـدكـتـوراه من قسم
الفنون الـسينمائـية والتلفـزيونية بكـلية الفنـون اجلميلة
ــوســومـة (جــدلــيـة الــفــاعل الـكــومــيـدي عن اطـروحــته ا
واحلدث الـدرامي في الوسـيط السـينـماتوغـرافي) .وكتب
دعـدوش في صفـحـته عـلى (فيـسـبـوك ) (احلمـدُ لـله الذي
بنعمته تتمُ الصاحلات احلمد لله ما انتهى درّب وال خَتم
جــهـد وال  ســعي إال بـفــضـله.   الــيـوم فــرحـتي كــبـيـرة
والتوصف حـيث تمت اليـوم منـاقشة اطـروحة الـدكتوراه
وحــصــلت وبــفــضـل الــله تــعــالـى عــلى درجــة االمــتــيــاز
ـا قـدمـوه من ـؤقـرة  وبـدوري اشـكـر الــلـجـنـة الـعـلـمـيـة ا
الحظـات واجلهـد العـلمي الـكبـير  في اغـناء االطـروحة ا
(ماهـر مـجـيد ـنـاقـشـة  من التـدريـسـيـ أذ تـألـفت جلـنة ا
ابراهـيم. رئيسـاً وأبراهـيم نعمـة الشـمري ياسـر عيسى
حكمت مـطشر البيضاني اعضاء الياسري سالم شدهان
والتدريـسي عبد الـباسط سلمـان مشرفـاً  واشكر بدوري
ـدرس لـدعمه رئـيس قـسم الـسـيـنـما والـتـلـفـزيـون بـراق ا
ومـوأزرته لـي وكـذلك اشـكـر عـمـيـد كــلـيـة الـفـنـون مـضـاد
ـتـواصل واشـكـر احلـضـور الكـر من عـجـيل في دعـمه ا

الزمالء واالساتذة ومن احلضور ).

لالهـــتـــمــام الـــبـــالغ واالســـتـــجـــابــة
ؤسـسة التـعليـمية السريـعة لـنداء ا
واســـنــادهــا بـــطــاقـــات االبــطــال من
منـتـسبي قـواتنـا الـبطـلة الـتي ذللت
ـعوقات جمـيع الصعـوبات وازالت ا
من اجل الــــطــــلــــبــــة  وتـــأتـي هـــذه
ــهـــمـــة من قــبـل قــوتـــنــا ــبـــادرة ا ا
الــبـاســلــة  من اجل ادامــة وتـطــويـر
ؤسـسات الـتعـليـميـة العـريقـة مثل ا
كلـيـة الفـنون اجلـميـلـة والتي تـشكل
مــعـــلـــمــا بـــارزا من مـــعـــالم بـــغــداد
احلــبـيـبــة لـنــجـد اجلـيـش الـعـراقي
الـــبـــاسل الـــذي حـــقق انـــتــصـــاراته
ـيــدان الــعـســكـري الــبــطـولــيـة فـي ا
ومـعـارك حتـريـر االراضي الـعـراقـيـة
من دنس عصابـات داعش االجرامية
يـــواصـل االن االنـــتـــصـــار ويـــعـــززه
بـصـيغ أخـرى  ومـيـدان اخـر يـتـمـثل
بتـعـزيز روح الـعـمل التـطـوعي الذي
يـصب في تـطـويـر الـبـنـيـة الـتـحـتـية
لـلــمـؤسـسـات الـتـعـلــيـمـيـة لـنـجـدهم
يـجسـدون حـرفـيـا ماعـرف عـنـهم :يد

تبني ويد تقاتل)
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قائد عمليات بغداد خالل زيارته كلية الفنون اجلميلة
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ـا يــحــدث شيء مــا الــيــوم يـغــيــر أفــكــارك وحـتى ر
قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. 
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تــســتــمــتع بــأوقــاتك اجلــمــيــلـة مـع بــعض األصــدقـاء
وتستغلها للترفيه عن نفسك.
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ا من األفضل أن تـؤجل اتخـاذ أي قرارات اليـوم فر
شاكل. تتفاجأ بعض ا
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نـتـائج إيجـابـيـة جـداً بعـد الـذي قـدّمـته لتـطـويـر مـنهج
عملك رقم احلظ 3.
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 كل ما حتتـاج إليه اليوم هو أن تتـحلى بالهدوء وتبدأ
في حل مشاكلك فورا.
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ـفرط بالشريك يثير دهشته وإعجابه بك وقد تغزّلك ا
تقومان برحلة .
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مـحــاوالت مـتــتـالــيـة لــلـحــد من انــدفـاعك في مــجـالك
هني لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك . ا
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حــاول الــنـــهــوض بــاكـــراً وخــفف بــعـض الــشيء من
ساعات اجللوس الطويلة.
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ال حتاول االحتـكاك بالشريك ألن أعصابة تعبة بعض
الشيء رقم احلظ 9.
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لء إرادتك عن تــرغب في تــقــد خــدمــاتك وتــنــوب 
زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة.
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صديق قد يـفاجئك بردّة فـعل تنفرك مـنه . صحيا,زد
. شي يومياً من فترات ا
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تـعــيش حــالــة من الــغـيــرة والــتـمــلــكــيـة واالنــفــعـاالت
الشديدة مع الشريك رقم احلظ 6.
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كلـمـات ثالثـيـة وربـاعيـة تـشـكل مـفردات
ومـرادفـات الــكـلــمـات الـسـت عـشـرة.في
الدوائر الـداخليـة حول االرتـكاز حتصل

طلوبة:  على الكلمة ا
(واحد من امراء العرش االسكتلندي)

1- مدينة سعودية
2- انعام

3- يقومان بالهجوم
4- انتفاخ جلدي

ثل كوميدي مصري 5- لقب 
6- مدينة لبنانية

7- محتل مأخوذ بالقوة
8- تقال على الهاتف

9- من الفواكه
10- امارة خليجية
11- نهر عربي

12- لقب رئيس امريكي سابق
13- ماركة ساعات سويسرية

14- قول علن
15- تكسو الصحراء

16- منتج نفطي
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شـاركت الفنـانة الـلبنـانيـة نيكـول سابا
صـورة جـديـدة في صـفـحـتـهـا اخلـاصة
على موقع الـتواصل اإلجتـماعي أثارت
.حيث ـتابـعـ بـهـا بلـبـلـة في صفـوف ا
إخـتـارت سابـا صـورة أسـد عـلى إحدى
مــاكـيــنــات األشــعـة وأرفــقت الــصـورة
بتعليق كتـبت فيه : (برأيي عم يحطوك
قـــدام خــيـــارين أضـــرب من بـــعض يــا
بتاخد اللقـاح وبتموت إذا متل ما يقال
يـخـفف عـدد البـشـريـة يا بـكـون مـخطط
حــتى تــخــاف من الــلـقــاح ومــا تــاخـده
وتموت من كورونا وتداعياته.. مؤامرة
كونية) والقت الصـورة تفاعل كبير من
مـتــابـعي نــيـكــول وأيـيـد الــبـعض كالم
نــيـــكــول والــبــعض اآلخــر المــهــا عــلى
رض. الى ذلك خوفـها الـزائد من هـذا ا
شرت الفنانـة األردنية مي سليم صورة
جديـدة لها في صـفحـتها اخلـاصة على

مــوقع الـتـواصل اإلجــتـمـاعي.و ظـهـرت
بإطاللة الفتة في أحدث جلسة تصوير
وإعـتـمـدت بـدورهـا فـسـتـان شـفـاف في
الــبـعض مـن أجـزائه ولــونه أبـيض
مـع إضـافـات صـغـيـرة بـالـلـون
الــــبـــنــــفــــســـجي الــــنــــيـــلي
والـــــزهــــري. وإعـــــتـــــمــــدت
تـســريـحـة شــعـر مــرفـوعـة
ونـاعـمـة ومـاكـيـاج بـألـوان
الفــــتــــة. والقـت الــــصـــورة
إعــــجـــاب عـــدد كــــبـــيـــر من
مــتـــابــعـــيــهـــا الـــذين أبــدوا
إعـجابـهم بإطـاللتـها االفـتة. و

تـشارك سـلـيم في مسـلـسل (خيط
حرير) بطولة الفنانة مى عز الدين وكل
ـغـنى وسـوسـن بدر من مـحـمـود عـبـد ا
ونـيـكـوال مـعـوض وهـنـا مـهـنـا مـحـمـد
ســــلـــيـــمــــان صـــفـــاء الــــطـــوخي والء
الشريف حنان سليمان أحمد صيام.
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حـصد برنـامج (اجليش االبيض)
الــذي عـرضــته قـنــاة (الـشــرقـيـة)
ــاضي طـــوال شــهـــر رمــضـــان ا
جـائـزة افـضل بـرنـامج رمـضاني
في حـفل جـوائز (الـهالل الـذهبي
لألعـمال الـرمـضـانيـة) الـذي اقيم
ـاضي ببـغداد وتـسلم اخلـميس ا
اجلــائــزة مــقـــدم الــبــرنــامج عــلي
اخلــــالــــدي.وكـــانـت الـــطــــبــــيــــبـــة
واالعـالمـيــة شــهــد الـشــمــري قـد
شــــاركت اخلـــالــــدي في تــــقـــد
الـبرنامج الذي سـلط الضوء على
تــضـــحــيـــات االطــبـــاء والــكــوادر
الــطــبــيــة والــتـمــريــضــيــة في ظل

جائحة كورونا.

قـدسة في ـراقـد ا اذهب لـزيارة ا واآلخر
الـنـجـف وكـربالء والـكـاظــمـيـة وسـامـراء
والعلوية شريفة بنت احلسن (ع) .. ومن
الـبـصـرة أرغب بـتـنـاول تـمـرهـا الـبـرحي

الشهير وحالوة نهر خوز اللذيذة).
وأخـتـتـمت  احلـلـقـة بـالـتـفـكـيـر بـزيـارات
أخرى لـبقـية الـصم والبـكم وهم كثـيرون
في الــبـلــد  مع شــكـر لــلــفـنــانـة الــرائـدة
الست هنـاء محـمد الـتي شاركت في هذه
احللقة  فيـما قالت محمـد (تمتعت بهذه
ـتابـعة أحـوال الصم اجلولـة اإلنسـانـية 
والـبكم  حـفظ الـله أسـتـاذنـا الكـبـيـر ابا
ـتـواصل الـطــيب سـعــد الـبـزاز لــدعـمــة ا
ألســـــر الــــشـــــهــــداء واأليـــــتــــام واألرامل
ه لـعدد كـثـير ـتعـفـف  وكـذلك تـكـر وا
من الـــفــــنـــانـــيــــ واألدبـــاء والــــكـــتـــاب
والـصـحــفـيـ وكـافــة شـرائح اجملـتـمع 
وان شــاء الــله يــعم األمن والــسالم عــلى
العراقـي  ويبعـد عنهم جـميعـاً جائحة

كورونا).
فـريق عــمل بـرنـامج (كالم الــنـاس) لـهـذه
احللـقة ضم فـي :األعداد والـتقـد : علي
اخلالدي  مخرج ميـداني ومدير تصوير
: عــمــر اجلـــابــري الــتــصــويــر : ســرمــد
ــتــابــعــة األعالمــيــة : ســعـدون ا بــلــيــبل
اجلابري مونـتاج وتنفـيذ : حسام الدين

محمود.
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مـشـاعـر ألم خـيــمت عـلى اسـرة بـرنـامج
(كـالم الــــنـــاس ) الــــذي تــــقــــدمه قــــنـــاة
(الـشـرقــيـة) في جـولـة له فـي الـعـاصـمـة
بغداد تـضمـنت زيارة لـعوائل صم وبكم
ركـزية بتـلبـية جزء  تطـالب احلكومـة ا
شروعة .. كونهم عراقي من مطالبهم ا
طالـبة والرعاية.وعن ذلك ولهم احلق با
قال معـد ومقدم البـرنامج األعالمي علي
اخلــالــدي لـ (الــزمــان) (حـقــيــقــة حــلــقـة
البرنامج هذه حملت طابع اآلسى واأللم
بعد زيارتنا وتفـقدنا أحوال عائلت من
الصم والـبـكم  واليـوم رافقـتـنا الـفنـانة
الرائدة احلـجية هـناء محـمد ( أم ثائر )
الـتـي عـمـلت مــعـنـا في الــشـرقـيــة بـعـدة

أعمال فنية وانسانية واحلمد لله).
من جـهتـهـا رحبت الـفـنانـة هـناء مـحـمد
باسرة الـبرنـامج وقالت ( اليـوم يزيدني
ـشـاركـة في حـلـقة بـرنـامج كالم شـرف ا
الناس) مستذكـره(قبل عدة سنوات كنت
أقـود حمـلـة لـلـمعـتـمـرات حـسب تـوجيه
األســـتـــاذ ســـعـــد الـــبـــزاز  الـــذي أوعــز
بــــأرســـال مـــجـــمـــوعــــة من الـــســـيـــدات
الـعـراقـيـات ومن عـدة مـدن عـراقـية ألداء

دينة كرمـة وا مناسك الـعمره في مكـة ا
أشـرف ــنـوره  وانــا كـنت بــرفــقـتــهن  ا
ـعـتـمرات إعالمـيـاً طـيـلة عـلى مـتابـعـة ا
ـقـدسـة).الفتـه (كـما الـسـفـرتـ لـلـديـار ا
شاركت في عدة برامج ومـسلسالت عبر
فــضـائــيـة الــشـرقــيـة  وحــقـيــقـة الــيـوم
فــخـوره بــأن أكـون ضــيـفــة في بــرنـامج
كـــبــيـــر وواسع األنـــتــشـــار في الـــعــراق
وخارجه لـكثـرة مـتابـعيـة  حيث اوالدي
بـاخلارج واحـد في أمـريـكـا والـثاني في
جنـوب أفريقـيا حـيث يعـمالن  ويقوالن
لي:حـــقـــاً بـــرنـــامج كالم الـــنـــاس وعــدة
بـرامج تــعـرضـهـا الــشـرقـيـة والــشـرقـيـة
نــيـوز لــهـا مــتـابــعـة جــادة من اجلـالــيـة
العـراقـية واجلـالـيات الـعـربيـة األخرى 
احلـمـد لــله سـتـكـون لي بــصـمـة جـديـدة
ـشـاركـتي بـحـلـقـة إنـسـانـيـة لـشـريـحة
الــصم والــبــكم في الــعــاصــمــة بــغـداد 
سـاك للـمـساهـمة في أنـتـشال هـؤالء ا
ـتـابـعـة ــادي وا من الـضــيـاع والـعـوز ا

الصحية التي هم بأمس احلاجة لها).
وعن احملطة األولى للحلقة قال اخلالدي
(توجـهـنا لـطـفل اليـنطق واليـسـمع وهو
أصم وأبكم  حيث وجهتـنا سيدة تعمل

في كراج لوقوف ومبيت السيارات وهي
اخلالة أم عـنوز (بشرى) الـتي التقـيناها
في موقع عملها بالكراج وأخذتنا لعائلة
بـأكمـلـهـا صم  وهي الـتي نـاشـدت قـناة
الـشــرقـيـة لـزيــارة هـذه الـعــائـلـة).وقـالت
الـــســـيـــدة أم عـــنـــوز (شـــكـــراً لـــســـرعـــة
ـناشـدتي لهـذه اإلسرة التي اإلستـجابة 
يـــعـــاني رب األســـرة واألم واألبــنـــاء من
لكون ادي سيئـا ال الصمم  وضعـهم ا
ــــال لــــشــــراء ســــمـــاعــــات األذن الــــتي ا
اســعــارهـا بــاهــظــة الـثــمن يــصل ســعـر
الــسـمــاعــة الــواحـدة من  ســتــمــائـة الى
ائـة دوالر) وقـال عم األبنـاء الصم ثمـا
(شـكـراً حلــضـور كـادر الـشــرقـيـة لـزيـارة
ن وهم جــمــيـعــهم من بــيت أخي ابي ا
الـــصم  قـــدمــنـــا طــلـــبــات عـــدة لــوزارة
الصـحـة وكذلك لـوزارة الـعمل والـشؤون
األجـتــمـاعــيـة  ألجل تــقـد الــعـون لـهم
بـتـزويــدهم بـسـمــاعـات األذن وبـجـهـاز (
مــــــــتـــــــرجـم بــــــــاألشــــــــارة ) الــــــــذي هم
(الـسـمـاعـات الـعـادية يـفـتـقـدوه).مضـيـفـاً
تــؤذي طــبـلــة األذن والتــفي بــالــغـرض 
حـــيـث عـــنــــد ذهـــابــــهم لــــلـــتــــســـوق أو
ــسـتـشــفـيـات لــلـمـراجــعـات لـلــدوائـر وا
وبـايل وانا يقـومـون باألتـصال مـعي بـا
ـــطــــلــــوب احلـــديث أفــــهم الــــشـــخـص ا
مـعه).مــوضـحـا ان (أن ولـدهم الــصـغـيـر

ـسـگـوف بـالطـريـقـة الـبـغـداديـة لـشوي ا
األسماك .وقالت الفنانة هناء (طلبت مع
الــسـمـك احلـلب الب يــعــني ( الــثـروب )
الــتي أســتــذوقــهــا بــاألكل مع الــســمك 
ـــوجــودة وأحب ( لـــكـــمــة الـــصـــيــاد ) ا
بالـسـمك).فيـمـا قال اخلـالـدي : أنا أحب
أكل السمك البـني والكطان .. لـهما طعم

لذيذ .
وعـــنـــد ســؤال الـــفــنـــانــة هـــنـــاء : مــتى

أمتهنتي الفن واألعمال األخرى  ..?
اجابت (دخـلت األذاعـة والتـلـفزيـون عام
1966 وانــا صـغــيــرة بـالــعـمــر وعــمـلت
سـرح  سبق ذلك عـملت خـياطة وكي با
ـعـيـشـة  بـعـدهـا تفـرغت مالبس ألجل ا
سـلسالت  وعـندي ـسـرحي وا للـعمل ا
ـال شـركــة إنـتــاج فـنـي .. لـكن ال أمــلك ا
لتـشـغيل الـشـركة  ..!.أمـا أمنـيـاتي التي
أطـمح أن أحــقـقــهـا .. أن أبـني مــسـجـداً
وبــيـتــاً صـغــيـراً لـي  كـوني أعــيش أنـا
وأخـــتـي وهي من ذوي األحــــتـــيـــاجـــات
اخلاصـة).مضـيفـة(الكثـير يـقول لي أنت
بـصراويـة .. وانـا من بـغـداد  واتـشرف
بالـبصرة واهـلهـا الطيـب الـكرماء  لي
زيــارات مـتــكــررة لأليــتـام الــذين هم في
تــزايــد نــتـيــجــة احلــروب واألغــتــيـاالت
واألنـفــجـارات وغــيـرهــا  كـمــا أنـا أزور
ــــقــــدســــة بــــ احلــــ الــــعــــتــــبـــــات ا

ن هـــو أذكى أخـــوتـه  أنــا أحـــدثـــهم أ
بـاألشـاره الــيـدويـة  عــلـمـاً أن أبن أخي
ن شارك بـكـرنـڤال فـني أقـامته وزارة أ
العمل وبحضور الـوزير) وقدمت القناة
بــايـــعــاز من رئــيس مـــجــمــوعــة االعالم
سـتقل االستـاذ سعـد البـزاز مبـلغا من ا
ال لـتمـك الـعائـلة من شـراء معـينات ا
سـمـعــيـة. .وشـريـحــة الـصم في الـعـراق
يـبلـغ عددهـم أكثـر من  4مـلـيون مـواطن
أصم .ودراســـتــهـم من األول األبـــتــدائي
حلـــد الـــســـادس وتــتـــوقف فـي مــدارس

الصم والبكم التابعة لوزارة العمل .
dOG  ŸËdA

اجلولة الثانية لـلبرنامج تضمنت زيارة
أسـرة أبي أحـمـد في مـنـطـقـة الـطـارمـيـة
شـمال مـديـنـة الـكاظـمـيـة  هذه الـعـائـلة
ثالثة منهم من الصم مؤلفة من  9أبناء 
والــبــكـم  وهــذه الــعــائــلــة هي األخــرى
حتـــتــاج لــســـمــاعــات األذن مـع أجــهــزة
تـرجم بـاألشارة.وقـدمت الـقنـاة مـبلـغا ا
ال لـلـعائـلة كي يـقـوم ولدهـا البـكر من ا
عـيـشـتهم أحـمد بـفـتح مـشروع صـغـيـر 

بلغ الذي تسلموه . من ا
بعـد أن ودع الـبـرنامـج  أسرة ابـا أحـمد
 الـتـوجه في وقت الـغـروب الى شـارع
أبي نــؤاس وبــرفـقــتـهـم الـفــنــانـة هــنـاء
محـمد ..و االتـفاق عـلى تنـاول السمك
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الشـاعـر الـعراقي صـدر له كـتـاب جديـد يـوثق سـنوات
أمضـاهـا في األسـر خالل احلـرب الـعراقـيـة االيـرانـية
بـعنـوان (حـياة بـال أقنـعـة) ويقع في 478 صـفـحة من

القطع الكبير.

ناقشة احسان دعدوش في جلسة ا

جريدة الواسطي



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6824 Sunday 29/11/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6824 االحد 12 من ربيع الثاني 1442 هـ 29 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

Ã«Ëe « ¡U³Ž√ hÒKI¹ U½Ë—u

…eſ »U³ý vKŽ

{ لـندن-(أ ف ب)  –يـنوي مـتحف
لـندن توثيق أحالم أبناء العاصمة
ـرتــبـطـة بـفـيـروس الـبــريـطـانـيـة ا
سـتجدّ باعـتبار أن هذه كـورونا ا
ــثـابـة شـهـادات احملــتـويـات هي 
عـن آثــار الـــوبـــاء عـــلى الـــصـــحــة
الــعـقـلــيـة وسـبــيل لـتــوسـيع آفـاق

تاحف. مجموعات ا
وكــشـف مــتــحف (مــيــوزيــوم أوف
لـندن) اخملصّص لتـاريخ العاصمة
الــبــريــطـانــيــة في بــيــان أن (وبـاء
كوفيد-19 أدّى إلـى تغيّرات كثيرة
فـي حـــيـــاة ســـكّـــان لــــنـــدن لـــيس
فــحــسب في مــا يــخصّ اجملــريـات
الــيــومــيـة بل أيــضــا في عالقــتــنـا
بــالـنـوم واألحالم  نــتـيــجـة الــقـلق

والتوتّر).
هـمّـة تـقضي وأوضـح البـيـان أن ا
بـ (جمع األحالم على شكل قصص
شـفهية… وحتليل صلتها بالصحة
الـــعـــقـــلـــيـــة وآلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة
الـضـغـوطـات اخلـارحـيـة ال سـيّـما

في أوقات األزمات).
رّة األولى التي يجمع فيها وهـي ا
مـتحف أحالما في لـقاءات مباشرة
وشـــهــادات شــخــصـــيــة بــحــسب

ـشروع اسم الـبيـان. ويحـمل هذا ا
(غــارديـيـنــز أوف سـلـيب) (حـرّاس
ـــســـتــوحـى من عـــبــارة الـــنـــوم) ا
لــسـيـغــمـونـد فـرويــد مـؤسس عـلم
الــتــحـلــيل الــنــفـسي وهــو يــجـرى
بــالـتـعـاون مـع مـتـحف األحالم في
جـامـعـة (ويسـتـرن يـونيـفـيـرستي)

في أونتاريو (كندا).
ـتحف وهـو يـندرج ضـمن مـبادرة 
لــنـــدن هــدفــهــا جــمـع مــقــتــنــيــات

وشهادات مرتبطة بالوباء.
ـبـادرة ـشـاركـون في ا وســيـدعى ا
إلـى الـــكـــشـف عن أحالمــــهم خالل
حـــــوار عــــــبـــــر الـــــفـــــيــــــديـــــو في
شـــبـــاط/فـــبـــرايــر 2021 يـــجـــريه
خبراء في علم النفس االجتماعي.
وقـالت فتـينـة أرافاني الـقيّـمة على
ـتـحف احملــتـويـات الــرقـمـيــة في ا
ـتـاحف األحالم عـمـومـا (جــمـعت ا
عــلـى شـكـل لــوحــات أو رســومـات

مرتبطة باألحداث). 
مــشــيــرة إلى أن (الــغــايـة مـن هـذا
ـشـروع تـقـضي بـتـقـد لألجـيال ا
ـقـبـلـة سـرديـات عن هـذه احلـقـبة ا
عــاطـــــــفــيــة وشـخــصــيــة بــدرجـة

أكبر). 
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{ لــــــنـــــدن-(أ ف ب)  –أعــــــلــــــنت
احلــكـومــة الـبـريــطـانــيـة اجلــمـعـة
ســلـسـلــة تـدابـيــر لـلـحــد من نـفـوذ
مــجــمــوعـات اإلنــتــرنت الــعــمالقـة
بـيـنهـا (فـيسـبوك) و(غـوغل) سواء
لــنـــاحــيــة اســتــخـــدام الــبــيــانــات
الـــــشـــــخــــــصـــــيـــــة أو اإلعالنـــــات
اإللــكـتــرونـيــة. وسـتـوضـع مـدونـة
ســـلـــوكـــيـــات جـــديــدة حتـت رايــة
(وحـدة لألسـواق الـرقـمـيـة) بـهدف
تـعزيز التـنافسية وحتـس حماية
ـســتـهـلـكـ وفق بـيـان لـوزارتي ا
الـشركات والقطاع الرقمي. وقررت
احلــــكـــومــــة اتـــبــــاع تـــوصــــيـــات
أصـدرتهـا في تمـوز/يوليـو الهـيئة
الــبــريــطـانــيــة الــنـاظــمــة لــشـؤون
ــنـافـسـة الــتي سـتـتــبع لـهـا هـذه ا
الــوحــدة فـي ظل قــلق لــديــهــا من
هـيـمـنـة اجملـمـوعـات الـعـمالقـة في
الـقطاع الـرقمي. وأكد وزيـر الدولة
الــبــريــطــانـيــة لــشــؤون الــتــجـارة
والــــطـــاقــــة واالســـتــــراتـــيــــجـــيـــة
الـصناعية ألوك شارما أن (نظامنا
اجلــديــد الـداعـم لـلــتــنـافــســيـة في
األسـواق الـرقـمـية سـيـحـرص على
أن يـكون لـلمـستـهلـك اخلـيار من
دون إقـصـاء الشـركات الـصغـيرة).

وتـــقــر لـــنــدن بــإيـــجــابـــيــات هــذه
ـنصـات لكـنهـا تتـوقف عنـد تركز ا
الــســـلــطــة لــدى عـــدد صــغــيــر من
الــشـركـات الـرقـمــيـة مـا يـؤدي إلى
تـباطؤ النمـو في القطاع ويحد من
االبـتكـار وقد تـكون له آثـار سلـبية
عــلى اجملــتـمع. وقــد تـرغم مــدونـة
ــنـصـات الــسـلــوكـيـات اجلــديـدة ا
عــلـى إظــهــار شــفــافـــيــة أكــبــر في
ــقــدمــة وفي طــريــقــة اخلــدمـــات ا
اسـتخدامـها البيـانات الشـخصية.
وســيـكـون لـلــمـسـتـهــلـكـ اخلـيـار
لـنـاحيـة تلـقي إعالنـات إلكـترونـية
مـوجهـة أو عدمه. وسـتُطـلق وحدة
األســــــــواق الــــــــرقــــــــمـــــــــيــــــــة في
نـــيـــســـان/أبـــريـل وهي قـــد تـــرغم
عـمالقة القطاع الـرقمي على تغيير
ســلـوكــيـاتـهــا عـنــد احلـاجــة كـمـا
سـتُـمـنح صـالحـيـة فـرض غـرامات

في حال عدم احترام القواعد.
كــمـا أن مـدونــة الـسـلــوكـيـات هـذه
سـتـشكل وسـيلـة لضـمان مـزيد من
اإلنـصاف في العقود التجارية ب
اجملــمــوعـات الــرقــمــيـة الــعــمالقـة

ؤسسات الصحافية. وا
وتـشير الهيئة البريطانية الناظمة
ـنافـسـة إلى أن النـفـقات لـشـؤون ا

عـلى اإلعالنات اإللـكترونـية قاربت
14 مــلـيــار جـنــيه اســتـرلــيـني في
بــريــطـانــيـا في 2019 بــيـنــهـا 80
ــئــة تــســتــقــيــهــا (فــيــســبـوك) بــا

و(غوغل).
وتــعــتـمــد الـصــحف عــلى (غـوغل)

ـئة و(فـيـسبـوك) في حوالى 40 بـا
من الزيارات إلى مواقعها.

وردا عــــــلـى إعـالن احلــــــكــــــومــــــة
الــبـريـطـانـيــة قـالت (غـوغل) إنـهـا
مـتحمسـة للعمل بـصورة بناءة مع

الوحدة اجلديدة.

طـعام غـداء وال فرقة مـوسيـقية وال
أجرة مصفف شعر).

وتــراوح تـكــالـيف حــفالت الـزفـاف
عدل ب ثالثة فـي قطاع غزة في ا
وخـــــــــمـــــــــســـــــــة آالف دوالر وفق

. متخصص
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في مـدينـة جبالـيا في شمـال قطاع
غـزة أقـيم زفـاف آخـر بـعـد بـضـعة
أيـام ألحـمد عـمـر خلـة وهـو ساعي
بـريـد في سن 28 عـامـا وعـروسـته
زهــراء خـلــة ابـنــة الـتــسـعــة عـشـر

سنة.
ومـع زيـادة عـدد مــصـابـي كـورونـا
ـــســـتــجـــد في الـــقــطـــاع تـــقــول ا
الـعروس الشـابة التي انتـهت للتو
من تـسـريـحـة شعـرهـا إنـهـا كانت
تــفـضل لــو أقـيم حــفل زفـافــهـا في
قــاعــة كـــبــيــرة مع مــدعــوين مــثل

شقيقاتها وصديقاتها.
وتــقـول زهــراء بـابــتـســامـة تــعـلـو
مــحــيّــاهــا بـجــانب والــدتــهــا (أنـا
سعيدة. أخيرا سأقيم حفل الزواج
بـــعــد خـــطــوبــة اســـتــمـــرت عــامــا
ونــــصف الـــعــــام وتـــأجـــيـل حـــفل
الـزفـاف مـرات عدة بـسـبب الوضع
ــالي الــصــعب لـلــعــريس وجـراء ا

كورونا).
ويـشـير عـريسـهـا أحمـد خلـة الذي
كـــان يــرتــدي بــزة ســوداء مع ربط
عـنـق حمـراء خـالل انـتـظـاره أمام
بـاب محل تـصفيف الـشعر إلى أن
تــــكــــالــــيف حــــفـل زواجه (أرخص

بكثير) في ظل اجلائحة.
ويـحمل أحمد خلة شهادة جامعية

لكنه عاطل عن العمل.
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فـي الـعـادة تــبـدأ حــفالت الـزفـاف
فـي الـقــطــاع بــعــد حــلـول الــظالم
وغـالبا مـا تُفصل فـيها الـنساء عن
الـرجال ويـستمـر الغـناء والرقص

حتى ساعات الفجر.
لـكن بـسبب حـظر الـتجـول اللـيلي

{ غـزة (االراضي الفلسـطينية)-(أ
ف ب)  –عــــلى وقع دق الــــطـــبـــول
وعــزف الــنــاي يــرقص شــبـان في
أحـد أزقـة حي الـرمـال قـرب شاطئ
غـزة احـتفـاال بزفـاف صديـقهم في
مـراسم مـقتـضبـة على غـير الـعادة
خـالل جــائــحــة كــوفــيـد- 19الــتي
قـلصت نـفقـات شبـاب القـطاع على

الزواج.
خـالل ساعـات بـعـد الـظـهر األولى
تـصل مـركـبـة تـقل عـروسـ ضـمن
مـوكب صغير يضم سيارات مزينة
بـالـورود إلى مـنـزل أحـد اجلـيران
حـيث وُضع نـحـو خمـسـ كرسـيا
مـن دون االلــــتـــــزام بـــــاإلجــــراءات
الــوقــائــيـة الــتي تــفــرضــهـا وزارة
الــصـحـة في غـزة بــسـبب فـيـروس

ستجد. كورونا ا
وقـد حـرص العـريس مـحمـد أحـمد
عـاشـور وهو بـائع أدوات مـنزلـية
عـــلى بـــســـطـــة صـــغـــيـــرة في سن
الـرابـعـة والعـشـرين على الـظـهور
بــأبـهـى حـلــة احـتــفـاال بــزفـافه من
عـروسه الشابة عـلى وقع الزغاريد

ونثر الزهور.
وعـندما بدأ العريس بالرقص أمام
ــــزمـــار ــــنــــزل ارتـــفـع صـــوت ا ا
والـطـبـول والـتف حـوله عـدد قـليل
ــشــاركــته مـن أقــاربه وأصــدقــائه 
الـرقصـات من دون وضع كـمامات
فــيــمــا أطـلـت نـســوة من الــنــوافـذ
ونـثـرن الورود عـلى الـسيـارة التي
تـوجد بـداخلـها الـعروس احملـجبة

رصع. ذات الفستان األبيض ا
وعـلى بعد حوالى مئة متر تنتشر
صـــاالت األفـــراح الـــفــاخـــرة عـــنــد
الـواجــهـة الـسـاحـلـيـة. لـكن مـواقع
االحـتـفـاالت الـلـيـلـيـة هـذه في غـزة
مــغــلــقــة حــالــيــا بــســبب تــدابــيــر
ـفـروضة من مـكـافحـة كوفـيد- 19ا
حـــركــة حــمــاس اإلسـالمــيــة الــتي
حتـــكم الـــقــطـــاع الـــفـــلــســـطـــيــني
احملــاصـر مــنـذ  13عــامـا. ويــعـبّـر
قيم في غرفة صغيرة في عاشور ا
شــقـة أمه عـن فـرحــة (مـنــقـوصـة)
ألنه لم يتمكن من إقامة حفل زفافه

في صالة أفراح.
ويــقـول (أنــا غـيــر راض بـأن حـفل
زواجـي في بيت اجلـيران ولـساعة

واحدة).
لــكن والــدة الــعــريس الــتي تــمــلك
بـــســطـــة صــغـــيـــرة لــبـــيع مالبس
األطــــفــــال فـي غــــزة تــــرى أنه في
ظـروف كورونـا هنـاك فرصـة جيدة
إلقـامة حفل زفـاف متواضـع البنها
لــتــوفـــيــر الــكــثــيــر من مــصــاريف
عتادة في القطاع الفقير. الزفاف ا
ويـوضح محـمد (أمي سـعيدة هي
دفـعت تكاليف الزواج ال صالة وال

يــضـطـر الــعـرائس إلقــامـة حـفالت
زفـــافــهـم خالل الــنـــهــار ويـــغــادر

دعوون عند غروب الشمس. ا
وتــــقــــول فــــدوى الــــلــــولــــو وهي
صـــاحــبـــة ســلـــســلـــة صــالـــونــات
لــلـتـجـمـيل وتــصـفـيف الـشـعـر إن
(حــفـالت الــزفــاف بــاتت أقل عــددا
بـسـبب كـورونـا). وقـد دفـعـهـا هـذا
الــواقع اجلـديــد لـتـغــيـيــر سـاعـات
الــــعـــمـل لـــتـالئم روتـــ احلــــيـــاة
اجلـديد. وتضيف (نبدأ العمل عند
اخلـامـسـة فـجـرا حـتى نـنـتـهي من
جتـهيـز العـرائس ألن حفـل الزفاف

يبدأ مبكرا). 
وتـوضح أخصائيـة التجميل وهي
تـــضع كــمــامـــة وقــفــازات (نــراعي
إجـــراءات الـــسـالمـــة مـــنـــظـــفــات
وتــعــقــيم وقــيــاس درجــة احلـرارة
لـلـزبـائن تـفـاديـا إلغـالق الـصـالون
(مـن وزارة الـــداخــــلــــيـــة) ألن ذلك

سيشكل خسارة إضافية لنا).
وبـدا واضـحا تـراجع حجم الـطلب
عـــلى تــأجـــيــر فـــســاتـــ الــزفــاف
واألصـــبـــاغ وتــصـــفــيـف الــشـــعــر
والــتـــجــمــيل وفـق الــلــولــو الــتي
تـــوضح أن (تـــســريـــحـــة الــشـــعــر
تــقــتــصــر عــلى الــعــروس من دون
أقـــاربــهــا وصــديـــقــاتــهــا وأقــارب
العريس كما تعودنا قبل كورونا).
ويـــراوح ســعــر تــأجـــيــر فــســتــان
الــعــروس بــ مــئـتـي شـيــكل (60
دوالرا) و400 شـــــــــــيـــــــــــكـل (120

دوالرا) بحسب اللولو.
ويـعـيش نـحـو مـلـيـوني نـسـمة في
قـطاع غزة الذي حتاصره إسرائيل
مـنـذ 13 عـامـا نـصـفـهم حتت خط
الـــفــقــر (أقل مـن خــمــســة دوالرات
يــومـيـا). كــمـا يـعـانـي الـقـطـاع من
بـطـالة مـرتفـعة تـقـرب نسـبتـها من
ئـة بـشـكل عـام وحـوالى 50 فـي ا
ئـة في صـفوف الـشـباب 65 فـي ا
ما انعكس تراجعا في اإلقبال على

الزواج.
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وكــانت (فـيـسـبـوك) الــتي تـسـتـعـد
إلطـالق شريط األحـداث (فـيـسـبوك
ـؤلف مـن مـواد ومــقـاالت نــيــوز) ا
ــســاعـدة صــحــافـيــة قــد وعـدت 
ـوجودة ـؤسـسـات الـصحـافـيـة ا ا

على منصاتها.

{ كــيــتــو- (أ ف ب)  –عُـــثــر عــلى
بــــطـــريق يــــعـــدّ (نـــادرا) بــــريـــشه
األبــــــيض بـــــالــــــكـــــامـل في جـــــزر
غـــاالبــاغــوس في اإلكــوادور الــتي
تـتـمـيّـز بـثـروة نبـاتـيـة وحـيـوانـية
فـريـدة من نـوعـهـا في الـعالم وفق
ـــتـــنـــزّه الـــوطـــني في مـــا أعـــلـن ا
تنزّه الوطني األرخبيل. وأوضح ا
فـي غاالباغوس في بـيان (قد يكون
مــرّد ذلك حــالــة جــيــنــيــة لــفــقـدان
جـزئي لتصبّغ الـريش تُعرف باسم
الــلـوسـيـة مع اإلشـارة إلى وجـوب
إجـراء حتـالـيل جـيـنيـة لـلـتـأكّد من
هــذا الـوضع).  وكـشـف الـبـيـان أن
حــاالت من هــذا الـنــوع قـد رُصـدت
عـــــنـــــد حــــــيـــــوانـــــات أخـــــرى في
األرخـبـيل من بيـنهـا أسمـاك قرش
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لم تـكن إيران اخلمـيني ليـسمح لهـا أن تكون فـزاعة في الشرق
األوسط اعـتـبـاطاً ومـحض صـدفـة عـابـرة. إن الـعـارفـ بـتاريخ
ـاضيـة يدركـون كيف نـشأت وتـطورت األمور الـعقـود اخلمس ا
الـتي قام عليـها سقـوط شاه إيران محـمد رضا بـهلوي وجناح
ـستضـعف بـقيادة خمـيني الولي الـفقيه. فـمع تغير دور ثورة ا
الـشاه وقدراته في تـنفـيذ أجـندات من كان يـحمـيه ويسـتخدمه
ال بل وتـهادنه مع صـدام حسـ ذو الـطمـوح القـومي والهـيمـنة
ـتـفردة جـاء قرار الـغرب بـاسقـاطه وتهـيئـة السـبيل االقلـيمـية ا
لنـشوء دولـة طائفـية عدوانـية وحـاقدة تاريـخياً وذات طـموحات
نـطقة ملتهبة اقلـيمية ودولية ولتـكون أداة حرب وتدمير شامل 
تـعج بـالـثــروات ومـصـادر الـطــاقـة. ولم يـكن ذلك فـي مـصـلـحـة
ــا ولــســوء احلظ في الــغــرب وحــلــيــفــتـه إســرائــيل فــقط وإ
ـتـقاطـعة مـعه كروسـيـا والصـ وغيـرها ـقابل ا مـصالح دول ا
ـنـطقـة رسـمت خارطـة مـصالح في مـجاالت أخـرى. فـفي هذه ا

لألقوياء ووزعت الكعكة!.
وعـلى هذا األساس وفي هذا اإلطار وحتقـيقاً ألهداف أصحاب
القرار رسمت ونفذت سياسات ومنها اشعال احلرب العراقية
االيـرانية واجـبار وخداع الـعراق في الكـويت وغزوه واحتالله
وتدميره وتقوية شوكة ايران العسكرية في احلدود التي تخدم

ستفيدة. مصالح األطراف ا
ــســتــفــيــدة األدوار  بــيــنــهــا وراحت تــلــعب وزعت األطــراف ا
ـسرحـية في رفض وقبـول توافق واخـتالف تصالح مـشاهد ا
وتعـادي ولم تكن جميـعها إال فصوالً تـستجيب لتـغير الظروف

ووفق ثوابت ال نحيد عنها.
ـســلـمـ ــكن أن يـجـري ابــقـاء تــنـاحـر الــعـرب وا كــيف كـان 
واحلـفاظ على تـخلـفهم وضعـفهم دون سـياسة فـرق تسد ودعم
كـراسي حكم أنظـمتـهم واستـمرار استـنزافـهم وعنـد اضطرار

باشر? األمر ضربهم وغزوهم واحتاللهم ا
واقف كان إليران دور محوري وفي خـضم تلك السياسـات وا
ومـنذ أيـام الشـاه كمـا أشرنـا مع تـبدل صـوجلان الـشاه بـوالية
الـفقـيه الـشـيـعي الطـائـفي الـرافـضي الذي اسـتـوجـبت ضرورة
دوام زخـمه اعتماده شـعارات االسالم وعدائه لـلشيـطان األكبر
ـوت إلسرائـيل! وحصل مـا حصل أيام تـرامب على ودعـواته با
درب حتـقيق ما أشرنا له من أهداف وسـياسات والتي لم تنته
بعـد! فقـد يكـون لتـرامب مهـمة أخـيرة مـدفوعـة الثـمن ومـباركة
من أطـــراف عـــديـــدة ومـــبـــررة من أطـــراف أخـــرى. فـــمـن هــو
ستفيد من عملية عسكرية أو أمنية مؤثرة أمريكية ضد إيران ا
ـن لم يــقــصــر في خــدمــته لألهــداف في الــســاعــات األخــيــرة 

الصهيونية وما هي حدودها?
ألن يــســتـفــيــد من ذلك بــايـدن في تــفــاوضه مع إيـران الــبــعـبع
مـكسور اجلناح ومـقلم األظافر بعض الـشيء? أال ستفرح بذلك
الـسـعوديـة ودول الـتـطـبـيع? أال يـعـود ذلك عـلى روسـيـا وكـوريا
والـص بـعـوائـد عـقود اعـمـار وتـسلـيح جـديـدة? أال يـخدم ذلك

أمن إسرائيل?
إن الــتـحــركـات الــسـيــاسـيــة والـعــسـكــريـة
األخـيــرة تـوحي بــذلك وإنــهـا ســتـكـون
نـشــوة خـمــرة تـدور في رأس نــرجـسي
مـهـزوم وهـو يــغـادر قـصـره بـشيء من

زهو االنتصار!
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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مثلة آسيا أرجنتو.  كتبت آسيا على اإلنستغرام: (ارقدي بسالم يا أمي احلبيبة. اآلن 70 عامًا. حسبما أكدت ابنتها وزميلتها ا
عانـاة بعـد اآلن. سأحاول أن أسـتمر مـن أجل أحفادك احملـبوب كـنك أن تطيـري بحـرية بروحك الـعظـيمة ولن تـضطـري إلى ا
وخاصة بالنسبة لك الذين ال تريدين رؤيتهم بحالة حزن). وأضافت (حتى لو كنت بدونك أفتقد األرض حتت قدمي وأشعر أنني

رجعية احلقيقية الوحيدة. أنا قريب من كل الذين عرفوها وأحبوها. سأظل دائمًا أغنيتك داريا). فقدت نقطتي ا
وبعد هذه األنباء بدأت هوليوود لإلشادة بداريا وأرسلت تعـازيها إلى آسيا. منهم كاتب السيناريو مايكل فاراتي واخملرج تيد

جيو جيجان

ـــتـــبـــقي من واليـــة دونـــالــــد تـــرامب أقل من الـــوقـت ا
ـكن أن تفـيـد منه أكـثر من شـهـرين لكـنه وقت ثـم 
ثير للمفاجآت أية جهة اذا لم يكن في رأس الرئيس ا
نية  لـتفجيـر احداث غير محـسوبة على الـسياق العام

لعالقات بالده مع االخرين .
في الــضـربـة الــتي وصـفــهـا رئـيـس االركـان االيـراني
بـأنها ذات مـرارة وقوة والبـدّ من االنتـقام الـقاسي في
الـرد عليـها وجـدت  طهران نـفسهـا في زاوية مـيتة ال
ا يثير ترامب  واستبعدت تستطيع ان تتحرك منها 
في الــوهــلـة االولـى تــوجـيـه اي اتــهـام لــواشــنــطن في
اغـتيـال العـالم الـنووي مـحسن فـخري زادة وحـصرت

خيارات االتهام في اسرائيل فقط .
ـتـبـقي لــيس شـرطـاً ان يــكـون مـهـمـاً الــوقت الـثـمــ ا
ـا هـو مـهم لـلـذي يـسـتـطـيع ـغـادر ابـداً وا لـتـرامب ا
اقـتـنـاص الفـرص من خالله من دون أن تـقـدر طـهران
عـلى رد فـوري امام هـذا الـعدو الـشبـحي اجملـهول -
ـعـلوم الـذي نـفـذ عمـلـيـة مـحكـمـة االتـقان وبـأريـحـية ا
تـامـة اظـهرتـهـا مـقـاطع فـيـديو لـلـحـظـات الـتي اعـقبت

باغت. الهجوم ا
في هذه الـسـنـة خسـرت ايـران أهم شـخصـيـتـ على
صـلـة وثـيـقـة بـالـصـراع مع امـريـكـا  واسـرائـيل هـمـا
اجلنرال قـاسم سليمـاني قائد فيـلق القدس الذي كان
ـهـيـمن في الـعـراق وسـوريـا ولـبـنان صـاحب الـنـفوذ ا
واليـمن وهذا الـعالم الـنووي  فـخري زادة الـذي تعده
ـدبــر لــلـبــرامج احلـربــيــة الـنــوويـة اســرائـيل الــعــقل ا

االفتراضية أو السرية.
الــرد االيـراني عـلى مــقـتل سـلـيــمـاني كـان مــقـنـنـاً في
ضربة ضد االمريكان في قـاعدة ع االسد العراقية
ـتهم فـيهـا اسرائيل ا غـير انّ الـرد على عـمليـة نوعـية
أمــر صـعب ومــعـقــد وال داللــة مـؤثــرة له اذا كـان من
تاحة خالل صواريخ عبر غـزة وهي اجلهة الوحـيدة ا
مكن قـابلة لـلجوالن والـتي من ا مع اجلهـة السـورية ا
أن تصل اليها اليد االيرانية مع استبعاد شبه نهائي

الشعال جبهة جنوب لبنان.
ــتــاح اليـــران لــلــرد هــو عــمـــلــيــات جــديــدة اخلــيــار ا
الستهداف الوجود االسـرائيلي في اخلليج عبر الدول
ذات التـطبـيع اجلديـد وهذا حتول نـوعي خطـير جداً
ــكن اغـفـاله فـي الـتـفـكـيــر االسـتـخـبــاري الـعـمـيق ال

بالرغم من انه احتمال ضعيف في ظاهره العام .
في ذات الـوقت هـنـاك احــتـمـال له شـواخص ووجـود
ـعـارضــة الـتي تـلــقت ضـربـات تــتـجـاهــله ايـران هــو ا
مـــؤذيـــة في اخلـــارج والـــداخـل وقـــد تـــكـــون االقــرب

الختراق اجلبهة االيرانية واالنتقام لنفسها.
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رّة وسـحال وكركند شائك لكنّها ا
األولـى الــتي تـــرصــد عــنـــد طــائــر
بـطـريق. وشـوهـد احلـيـوان لـلـمرّة
رشد األولـى قبل أسبوع مـن قبل ا
جــيـــمي بــاتــيــنـــيــو عــلى جــزيــرة
إيــزابـــيال إحــدى جــزر األرخــبــيل
الـواقع على بـعد ألف كـيلـومتر من
سـاحل اإلكوادور. ويـتعاون مـتنزّه
غـاالبـاغـوس الوطـني مع مـؤسـسة
تـشارلز داروين لتـتبّع أعداد طيور
ـوقع. وهذه الطيور الـبطريق في ا
ـتـواجـدة على خطّ هـي الوحـيـدة ا
االسـتـواء ومن األصغـر من نوعـها
فـي الـعـالم. وقـد ارتــفع عـددهـا من
1451 فـــي 2019 إلـــى 1940 فـــي
2020 وفـق الـتـعـداد األخـيـر الـذي

أجري في تشرين األول/أكتوبر.

مـــــحـــــكـــــمــــــة غـــــراس والـــــقـــــابل
لـالسـتــئــنـاف حُــكم عــلى اخلــيّـال
نعه نهائيا من حيازة اإليـرلندي 

حيوان منزلي وفق قلم احملكمة.
وكــان اجلـواد الـرمـادي (فـلـوغـاس
صـن ست كــــروز) الــــبـــالـغ عــــشـــر
ســنــوات يــشــارك ســنـة 2016 في
سـبـاق حواجـز في مـضمـار كاني-
سـور-ميـر للـخيل في مـنطـقة كوت
دازور الــســـاحــلــيــة (الـــريــفــيــيــرا

الفرنسية).
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الــهــيــئــات اخلـمـس الـتـي تـقــدمت
بـدعـوى مـديـنـة في احملـاكـمـة بـأن
(اخلـيّال كان مالحقا بـتهمة إحلاق
ــــارســـة أفـــعـــال أذى جــــســـيم و

وحشية في حق حيوان منزلي).
وقـــــــد حــكـمت احملـكـمـة بـنـيل كل
من الـهـيـئـات اخلـمـس تـعـويـضات
بــقــيــمـة 1500 يــورو إضــافــة إلى
ألـف يـــورو مـــقــــابل الـــتــــكـــالـــيف

القضائية.
ـــــوجب احلـــــكم الـــــصــــادر عن و

{ نــــيس (فــــرنـــســـا)- (أ ف ب) –
حُـكم على خيّـال إيرلنـدي بالسجن
عــامـــا واحــدا مع وقف الــتــنــفــيــذ
ومُـــنع من مــزاولـــة الــهــوايــة مــدة
خــمس سـنـوات إثـر نـفـوق جـواده
جــراء اإلنـهــاك الـزائــد واجلـلـد في
مـنطقة كاني-سـور-مير في جنوب
فـرنـسا سـنة 2016 عـلى مـا أفادت

مصادر قضائية اجلمعة.
ثلة الرابطة وذكّـرت كاتيا فيشـر 
الـفرنـسية حلـماية اخلـيول إحدى

يــحــمل مـعــنى جــنـســيــا فـاضــحـا
بـاإلنـكـلـيـزيـة مع اعـتـمـاد الـبعض
أسـلوبا ينطوي على ابتذال بهدف
حتــــقــــيق رواج عــــلى مــــنــــصـــات

اإلنترنت. 
وفـي الــســابـق لم يــحـظ مــشــروع
تــغـيـيـر اسم الـقـريــة عـلى غـالـبـيـة
واضــــحـــة في ظل انــــقـــســـام بـــ
مـؤيدي ذلك خـصوصا من الـسكان
ـــقـــيـــمـــ بـــجـــانب الـــلـــوحـــات ا
ــروريــة وغـيــرهم من مــعـارضي ا

مثل هذه اخلطوة.
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ـــؤرخـــة مـــا ورد فـي الـــوثـــيـــقـــة ا
ـــوقـــعــــة من أنـــدريـــا االثــــنـــ وا
هـولزنـر الرئيـسة احملافـظة لبـلدية
تـارسدورف الـتي تتـبع لـها الـقرية
الــصـغــيـرة الــواقـعــة في الـنــمـسـا
الـعـلـيـا عـلى بـعد 350 كـيـلـومـترا
إلـى الــشـــرق من فـــيـــيـــنــا وحـــيث

يعيش حوالى مئة شخص. 
ودأب كــثـر في الـسـنـوات األخـيـرة
عـلـى زيـارة الـقـريـة اللـتـقـاط صـور
ــروريـة لــهم بــجــانب الــلــوحــات ا
الـــتي حتـــمـل اسم الـــقـــريـــة الــذي

{ فـيـيـنـا- (أ ف ب)  –قـرر سـكـان
ــســويــة تــغــيــيــر اسم مــنــطــقــة 
ـدلــول الـفـاضح قــريـتـهم بــسـبب ا
لــلــفــظه اإلنــكـلــيــزي أمال في جلم
ـفــرط بــهـا مـن جـانب االهــتــمــام ا
مــســتــخــدمي اإلنــتــرنت بــحــسب
مـذكرة صـادرة عن اجمللس الـبلدي

نشرت اخلميس. 
فــقـد قـرر اجملـلس الـبــلـدي تـغـيـيـر
اسـم الـــقـــريـــة من (فـــاكـــيـــنغ) إلى
(فـــاغــيــنغ) اعـــتــبــارا من األول من
كـانـون الـثاني/يـنـاير 2021 عـلى
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