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طبعة العراق 
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ـــوقع مــــهم في خــــور الـــزبـــيـــر
ـــؤدي الى مــيــنــاء ام والــطــريق ا
قصـر بـالقـرب من الـشـركة الـعـامة
للصـناعـات البـتروكيـميـاوية وقد
تـراوحت نـسـبـة اجنـازهـا ب 70
ئة وتبـلغ مساحتها 173 ـ 80 با
ـا وحتـتــوي عـلى 69 قـسـمـا دو
ـثل كل قسم مشروعا صناعيا و
صناعيا مخدوما بالبنى التحتية
ويـــجـــري حـــالـــيـــا الــــعـــمل عـــلى
ـوافقـات االصـولـية استـحـصـال ا
ا الرض الضافة مـساحة  95 دو
ــشـروع عــبــر الــدفع بــاآلجل من ا
خالل عـرضــهـا لـالسـتــثـمــار عـلى
الـشــركــات االجـنــبـيــة والــعـربــيـة

سـاحة الكـلية واحملليـة لتصـبح ا
ومـضى ـا)  لـلــمـشـروع 268 دو
عـــواد الى الـــقـــول ان (الـــهـــيـــئـــة
ــرحــلــة الــنــهــائــيـة وصــلت الى ا
ديـنـة الـصنـاعـية في باسـتـمالك ا
الـبـصـرة وسـتـضيـف مـسـاحـتـها
مــقــســمـــات اضــافــيــة  مــشــاريع
ــتــازة مع صــنــاعـــيــة بــأعـــداد 
ـسـاحـة جـهـوزيـة خـدمــاتـهـا في ا
االولى مـنـهـا وســتـوفـر نـحـو 20
الف فـرصة عـمل البـنـاء احملـافـظة
ـــشــــاريع الـــغـــذائـــيـــة من خالل ا
والـــهــنـــدســـيــة والـــكـــيــمـــيـــاويــة
واالنشائية و النسيجية وسترفع
ــســـتـــوى االقـــتــصـــادي البـــنــاء ا

احملــافـــظــة فـــضال عن وقـــوعــهــا
نـفذ البحـري كما تعد قريبا من ا
عامل جـذب جلـمـيع االستـثـمارات
ـديـنـة الـصـنـاعـيـة) مـبـيـنــا ان (ا
تــشــمل بــنــايــة االدارة والــبــوابـة
الرئيسة وخدمات البنى التحتية
من احملطة الـكهـربائـية بـطاقة 24
مــــيــــغــــاواط وجــــمــــيع اخملــــازن
ـياه وخـطوط الـكهـرباء ومحـطة ا
ومـحـطــة مـعــاجلـة مـيــاه االمـطـار
والــصـرف الــصــحـي وقـد بــلــغت
كـلـفـتـها  50 مـلـيـار ديـنـار) الفـتا
الى (اهتمام رئيس الوزراء ووزير
ــدن الــصــنــاعــيــة الــصــنــاعــة بـــا
بوصـفـهـا من الـتجـارب الـنـاجـحة
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ضـبطت هيئة النزاهة العامة جتاوزات
ــال الـعــام في مـشــروع تـطــويـر عــلى ا
وتـأهيل مـلعب مـحافـظة كـركوك. وقالت
الـهـيـئـة في بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (مالكــات الــهــيــئــة ضــبــطت  مــديـر
مـشـروع تـطويـر وتـأهيـل ملـعب كـركوك
ـــبيّ الســتـــغالله الــعـــقــد اخلــاصّ األو
بـالـتأهـيل احملـال عـلى إحدى الـشـركات
ـــبــلغ يـــزيــد عن  24 مـــلــيـــار ديــنــار
وإقـدامه عـلى تـشيـيـد دورٍ سـكنـيـة على
ُـــجــــاورة لـــلـــمـــلــــعب خالفـــاً األرض ا
لـلقانون) وأضـاف إن (الفريق تمكن في
ُستثمرين عـملية ثاني من ضبط أحـد ا
ُـخـطَّطـات األصولـية ـخالـفة ا لـقـيامه 
ــشـــروع تــطــويــر وتـــوســيع الــســوق
الـشــعـبـيّـة في مـركــز احملـافـظـة وبـنـاء
وبـيـعـهــا لـلـمـواطـنـ مـحـالتٍ جتـاريـة
خـالفاً للقانون) وتـابع البيان ان (قيمة

ــشـروع  تـزيـد عـلى  3 مالي دوالر) ا
مـؤكـدا (تـنـظـيم مـحـضـر ضبـط أصولي
تهم بـالعمليت وعرضهـا بصحبة ا
واألوراق التحقيقية أمام قاضي محكمة
ُـخـتـصَّـة بـالـنـظـر في حتـقـيق كـركـوك ا
قــضــايــا الــنــزاهــة التــخــاذ اإلجـراءات
الـقـانـونـية الـالزمة). كـمـا اعـلـنت دائرة
الــوقــايــة في الــهـيــئــة إفــصــاح رئـيس
ــالـيــة لـلــعـام اجلــمـهــوريـة عـن ذمـته ا
اجلـاري.وذكر البـيان ان (الدائـرة  تلقَّت
ــالـيـة لــلـعـام اســتـمـارة كــشف الـذمـة ا
اجلـاري اخلـاصـة بـرئـيس اجلـمـهـوريـة
بـرهم أحـمد صـالح قاسم). وكـان رئيس
ـان مـحـمـد احلـلـبـوسي قـد افصح الـبـر
ــالـــــــــيـة لــلـنــزاهـة عن ذمـــــــــــــــــته ا

لعام 2021 .
واكـدت الـهـيـئة حـرصـهـا عـلى الـتـعامل
لـفات ـهـنيـة مع جـميع اإلخـبـارات وا
الــتي تــردهــا ضــمن الْــمــحَـددات الــتي
رســمـهـا قــانـونــهـا الـنــافـذ والــقـوانـ

األخــرى. واشـار بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس الـى ان (الـهـيــئـة تــؤكـد حــرصـهـا
ـهنيـة عالية مع الـشديد عـلى التعامل 
لفات التي تردها جـميع  اإلخبارات وا
ضـمن الْمـحَددَات الـتي رسمهـا قانـونها
الــنــافــذ والــقــوانــ األخـرى ونــراعي
عـلويـة القـضاء الـذي يشـرف على أغلب
مـراحل عـمـلـهـا الـتـحـقـيقي) مـؤكـدا ان
(الـهيـئة تـثمن تـعاون الـسلـطات الثالث
مـعــهـا في حتـقـيق مـهـمــتـهـا الـوطـنـيـة
الـنبـيلـة والسيـما الـسلـطة الـتشـريعـية
ــجـلس الــنــواب رئــاسـته مــتــمـثــلــة 
وجلـانه النيابـية اخملتلـفة وأعضائه في
اجلــانـبـ الــتـشــريـعي الــذي أثـمـر عن
إصـدار الـتعـديل األول لـقـانون الـنـزاهة
ـشـروع رقم 30 لـسـنـة والــكـسب غـيـر ا
عدل وكذلك اجلانب الرقابي 2011 ا
شترك في العديد الـذي تَجسدَ بالعـمل ا
من الـلجان الـتي عملت فـيها الـهيئة مع
أعـضـاء اجمللس وجلـانه لِـيتـمَخض عَنْ

ُـشــتـرك نِـتَــاج حـقـيـقي ذلك الــتـعـاون ا
يـخدم قضيّة النزاهة ومكافحة الفساد)
واوضح الــبــيــان ان (الــهــيــئــة تُــسَــلط
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 645 سـجـلت وزارة الصـحة والـبيـئة 
اصــابــة بــفـايــروس كــورونــا وتــمـاثل
 1531  حــالـة لـلــشـفــاء وبـواقع تـسع
ــــوقف وفــــيــــات جــــديــــدة. واوضح ا
الـوبـائي الـيومي  الـذي اطـلـعت عـليه
(الـزمـان) امس ان (مخـتـبرات الـصـحة
اجـــــرت اكــــثـــــر من  36 الـف فــــحص
لـعينات مشـتبه اصابتهـا بالفايروس 
حيث رصدت نحو  645 اصابة مؤكدة
في عـموم الـعراق) مـشيـرا الى (تماثل
الف و 531 حـالـة للـشفـاء وتسـجيل 9
وفــيــات جــديــدة). ونــفت الــوزارة  مـا
أشـــيع في بـــعض وســـائل الـــتــواصل
االجـــتــمــاعي من تـــعــطــيل الــدوام في
مـحافظات عـدة بسبب انتـشار الساللة
ــتـحـدث اجلــديـدة لــلـفـايــروس.وقـال ا
بـاسم الوزارة سـيف البـدر في تصريح
امـس (نــنـــفي بـــتـــعــطـــيل الـــدوام في
مـحافظة النجف بـسبب ظهور الساللة
اجلـديدة مـن كورونا) وأضـاف أن (أي
مـعلومة ال تصدر عن اجلهات الرسمية
والسـيـما اخملـولة بـجائـحة كـورونا ال
صـحة لها) مـؤكداً أنه (في حال ظهور
أي مـستجدات إيجابـية أو سلبية فإن
ــسـؤولــة عن هـذا اجلــهـة الــوحــيـدة ا
ـوضـوع واإلعالن عـنه هي الـصـحة) ا
مـشـيـرا الى ان (الـوزارة لم تـسـجل أي
حــالـة إصــابـة بـالــفـايــروس اجلـديـد).
ووجــهت الــلـجــنــة الـعــلـيــا لــلـصــحـة
والـــسالمـــة الــوطـــنــيـــة من جــائـــحــة
الوزارات واجلـهات احلكـومية كـورونا
بـتطبيق اإلجراءات االحتـرازية الكاملة
ــنع إنـتــشـار الــفـايــروس.وقـال بــيـان
امس ان (الـلجنة العـليا الزمت الدوائر
احلــكـومـيـة بـاتـبـاع اإلجـراءات وإلـزام
راجع بارتداء الكمامات وظف وا ا
ومـنع التجمعات واحلـفاظ على مسافة
الــتــبـاعــد الــبـدنـي فـضـال عن تـهــيــئـة
مـسـتـلزمـات غـسل وتعـقـيم الـيدين مع
راجـعات التي تتـطلب حضور تـقليل ا
األشــخـاص واالسـتـعـانــة بـاالمـكـانـات
الــتــكــنــولــوجــيــة) مــؤكــدا (تــشــديــد

اإلجـــراءات الـــعــقـــابــيـــة عـــلى احملــال
والت والـنوادي قـاهي وا ـطـاعم وا وا
ناسبات والـقاعات الرياضية وقاعات ا
وفـــرض غــرامــات تـــتــجــاوز  5مالي
ديـــنــار أو اإلغالق  90 يـــومــا) ودعـــا
الـبيان الى (تكثـيف احلمالت التوعوية
عـن طـريق الــقـنــوات اإلعالمـيــة في مـا
يـتـعـلق بـاإلجراءات الـوقـائـيـة الواجب
أخـذهـا والـتـرويج لـفائـدة الـلـقـاح عـند
وصــوله). فـيـمـا افـادت وزارة الـصـحـة
في حـكـومـة اقـليم كـردسـتـان عن خـلو
عـاجلة ـستـشفـيات اخملـصصـة  ثـلث ا
ـصـاب بـكـورونا من مـرضى الـوباء. ا
ــتــحــدث بـــاسم الــوزارة آســو وقـــال ا
حـويـزي في تـصـريح امس ان (الوزارة
ــعــاجلـة خــصــصت  22 مــســتــشــفى 
ــصــابــ بــكــورونــا وان   8 مـــنــهــا ا
ـصــابـ بــعـد اصــبـحـت خـالــيـة مـن ا
االنخفاض الكبير الذي حدث في أعداد
ـواطــنـ اإلصــابـات بــفــضل الـتــزام ا
بـالتعليمات الصـحية). وتخطّت فرنسا

عـتـبـة  70 ألـف وفاة بـالـفـايـروس مـنذ
بـــدء اجلــائــحــة وفـق أرقــام مــديــريــة
الـصـحـة الـعـامـة الـفـرنـسـيـة.وجـاء في
احلـصيلة اليومية لـلمديرية أن (فرنسا
ســـجّــلت  70ألــفــاً و 142 وفــاة جــراء
كـورونا منذ بـدء اجلائحة وحتى االن 
ـاضـية). بـيـنـهـا  196 فـي الـسـاعـات ا
وأظــهـر إحــصـاء بــأن أكـثـر من 93.86
مـلـيـون شـخص أصـيـبـوا بـالـفـايـروس
عـلى مستوى الـعالم فيمـا بلغ إجمالي
الـــــوفــــيـــــات مــــلـــــيــــونــــ و12869
حـالـة.وأشـارت بـيانـات صـحـية إلى ان
(إصـابـات الـفايـروس سـجـلت في أكـثر
من  210دول ومــنـاطق مــنـذ اكــتـشـاف
أولـى احلـاالت فـي الــصـ فـي كــانـون
االول 2019)  مـــؤكـــدة ان (الـــواليــات
يا من ركز األول عا ـتحدة تأتي في ا ا
نــاحـيــة اإلصـابــات والـوفــيـات بــأكـثـر
 23.3 مـليـون إصابة و 392 ألف وفاة
تــلـيــهـا الـهــنـد فــالـبـرازيـل ثم روسـيـا

وبريطانيا).
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جــدا في دول اجلــوار وامــكــانــيـة
وتابع نـقلـهـا عـلى ارض الـواقع) 
ان (الــهــيــئــة اســتــنــفــرت جــمــيع
الكات الهندسـية وارسلتهم الى ا
وافقات احملافظات السـتحصـال ا
االصـوليـة لـتـخـصـيص اراض من
ـدن الــصـنـاعــيـة في أجل إقـامــة ا
جــمـــيع احملــافـــظــات عــدا اقـــلــيم
كـردسـتـان و اتـخـاذ االجراءات
االصـــولـــيـــة مـن خالل مـــفـــاحتـــة
احلكومات احمللـية في احملافظات
والدوائر القطاعـية للحصول على
ساحات موافقات اولية بتحديد ا
ـواقع الـتي يـجــري اخـتـيـارهـا وا

وفق محددات وعوامل النجاح).
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عــد مــخــتــصـون  تــوجــيه احلــكــومـة
لـــلــمــوظـــفــ بـــتــحـــديث الــبـــيــانــات
واحلصول على البطاقات البايومترية
ـــدروس وســـيــؤدي الى قـــرارا غـــيــر ا
ـفـوضيـة الـعلـيا فـوضى داخل مـراكز ا
ــسـتـقــلـة لالنـتــخـابـات بــسـبب عـدم ا
ـئات وجـود مالكـات كافـية السـتقـبال ا
ـوظـفـ يومـيـاً. وقـال مخـتـصون من ا
لـ(الــزمــان) امس ان (هـذا الــقـرار غــيـر
ــدروس سـيـؤدي الى فــوضى كـبـيـرة ا
بـــســبـب الــزخم الـــذي قــد يـــحــدث في
فوضية التي ال تمتلك مالكات مكاتب ا
وظف يوميا) كـافية الستقبال مئات ا
الفــــــتــــــ الى انـه (مع اقــــــتــــــراب كل
انـتــخـابـات تـؤكـد احلـكـومـة بـأعـتـمـاد
ستـمسكات الـبطاقـة االنتخـابية احـد ا
الـرسمية التي ستعتمدها في الدوائر 
ــواطــنــ عــلى حتــديث بــهــدف حث ا
كن اجبار شرائح الـبيانات  حـيث ال 
ــوظـــفـــون عـــلى اجملـــتـــمع ومـــنـــهـم ا
اســتــخــراج بــطــاقــات انــتــخــابــيـة او
ـشـاركـة في عـمـلـيـة االقـتـراع الن ذلك ا
يــعـد جتـاوزا عــلى حـريـة الــفـرد  الـتي
ودعـا كــفــلــهــا الــقــانــون والــدســتــور)
اخملــتــصــون احلـكــومــة الى (تــوجـيه
ـــفــــوضـــيـــة بـــالــــذهـــاب الى دوائـــر ا

ومـؤسـسات الـدولـة اخملتـلـفة لـتـحديث
ـومة ـوظـف مـا يـسـهم بـد بـيـانـات ا
عـمل الـدوائر بـعيـدا عن الفـوضى التي
ــئـات الى قــد حتــدث عـنــد مــراجـعــة ا
ـــكــاتب الـــتي ال تــمــتـــلك مالكــات او ا
اجـهزة كـافيـة). و أعلـنت أمانـة مجلس
الــوزراء أن قــرار احلــكــومــة اعــتــمـاد
الــبـطـاقـة الــبـايـومـتــريـة كـمــسـتـمـسك
ثـبـوتي سـيـبدأ تـنـفـيـذه مطـلع الـشـهر
ـقــبل.وقـالت األمـانـة في بـيـان تـلـقـته ا
(الــزمــان) امس  إن (مــجــلـس الـوزراء
قـرر عـد بـطـاقـة الـنـاخب الـبـايـومـتـرية
ـســتـمــسـكـات طــويـلــة األمـد إحــدى ا
ـعتـمدة لدى دوائـر الدولة) الـثبـوتية ا
وأضـــــاف أن (الـــــقــــرار حـث جــــمـــــيع
ـتــعـاقـدين الــعـامـلـ في ــوظـفـ وا ا
مـــؤســـســات الـــدولـــة كـــافــة حتـــديث
بـيانـاتهم البـايومـترية خالل 60 يـوماً
واحلـصول عـلى بطاقـة الناخب طـويلة
األمـد) وتـابع ان (الـقـرار سـيـنـفـذ بدءاً
فـوضية  ـقبـل). ودعت ا مـن  شباط  ا
مــنــظــمـات دولــيــة وســفـارات عــربــيـة
راقـبـة العـملـيـة االنتـخابـية واجـنـبيـة 
الـتي ستجري في السادس من حزيران
ــقـــبل بــيــنــمـــا يــتــحــدث نــواب عن ا
اشـكاالت في قـانون االنـتخـابات.وقالت
ــفــوضـيــة جـمــانـة ــتـحــدثــة بـاسم ا ا
الـــغـالي في تـــصـــريح امس إن (وزارة

فوضـية باسماء 52 اخلـارجية زودت ا
سـفـارة عـربـية واجـنـبـية و 19مـنـظـمة
فـوضـيـة دعوات دولـيـة وقـد وجـهت ا
ـراقـبـة مراحل الـعـملـيـة االنـتخـابـية)
واضــافـت ان (عــدد الــنــاخــبــ الــذين
ـقبلة 25 سـيشاركون في االنـتخابات ا
مليونا و 139 الفا و 375 في ح بلغ
ـسـجـلـ بـايــومـتـريـاً نـحـو 15 عــدد ا
مــلـيـون نــاخب في حـ بـلـغ مـجـمـوع
الــبــطــاقــات الــتي وزعت  13 مــلــيــون
بــطـاقــة بـايـومــتـريـة) مــشـيـرة الى ان
(هـناك ازدياد باعداد الراغب بتحديث
بــيــانــاتــهم في ايــام الــعــطل لــضــمـان
ـشاركـة في االنتـخابـات كون غـالبـية ا
ــوظـــفــ الــذين الـــنــاخــبـــ هم من ا
راكز يـستـثمـرون العطـلة لـزيارة تـلك ا
الـبالغ عددها  1079 مركزاً) مؤكدة ان
ـفوضـية بـآخر (وزارة الـهـجرة زودت ا
مـوقف للنـازح في مـحافظـات نينوى
واالنـبار واربـيل ودهوك والسـليمـانية
ـفــوضـيـة  838 نــازحـا). اذ ســجـلـت ا
فـيما دعا رئيس حتـالف عراقيون عمار
ـــفــوضــيــة الـى تــوضــيح احلـــكــيم  ا
امـكانية اجراء االنتـخابات في موعدها
كنة . وقال بيان احملدد او اي فرصة 
تـلقته (الزمـان) امس ان (احلكيم تناول
خالل لــقـائه جـمــعـا من الـشــخـصـيـات
اإلعـالمـــيـــة  مــــســـتـــجــــدات الـــوضع

الـســيـاسي و االسـتـحـقـاق اإلنـتـخـابي
والـــواقع اإلقــتــصــادي) الفـــتــا الى ان
(ســيـاســة الـتــعـمــيم ال تـعــطي حــكـمـا
فــــلــــيس من واقــــعــــيـــا عـن األحـــداث 
الـصـحيح إطالق لـغة الـتعـميم) داعـيا
الـى (الــــنــــظـــــر لألحــــداث بـــــنــــظــــرة
إســتــراتــيــجــيــة دون االســتــغــراق في
شهد) مـبينا ان الـتفاصيل في تقـييم ا
ـتلك عـمـقـا تاريـخـيـا موغال (الـعـراق 
في الـقدم وهذا ما يجعله أمام حتديات
كـبـيـرة فـضال عـن ان الـفـرص الـكـبـيرة
غــالــبـا مــا تــولـد مـن رحم الـتــحــديـات
الـكبيرة اذا أحـسن استشراف األحداث
والـتـعـامل مـعهـا بـواقـعـية) مـؤكـدا ان
(الـتحـالف العابـر للمـكونات لـيس ترفا
ــا ضـرورة إلنــتــاج مـعــادلـة فــكــريـا ا
جـديـدة قادرة عـلى حتريك عـجلـة البـلد
تـجانس ضـمن رؤية ويـخـلق الفـريق ا
وبــرنـامـج مـحــدد يـنــفـذهــمـا األقــويـاء
األكـــفــاء) مـــشــددا عــلـى (حــسم قــدرة
ــفــوضـيــة عـلى إجــراء اإلنــتـخــابـات ا
ـبكرة في موعدها احملدد او في اقرب ا
ــكـنــة وتـوضـيـح مـا اذا كـان فــرصـة 
ــانع فـنــيـا او لــوجـسـتــيـا). في وقت ا
كــشـفت مــصـادر عـن انـسـحــاب رئـيس
حـركة إرادة حنان الفتالوي من حتالف
عـراقيـون واالنضـمام إلى ائـتالف دولة

القانون رسميا. 

5ŠöH «  UI×²  ·d Ë rOK ù« WBŠ ÊU¦×³¹ wJMłË wLþUJ «
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بـحث رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
ــشــتـرك مع وفــد بــرئــاســة الــرئــيـس ا
لـالحتـاد الـوطـني الــكـردسـتـاني الهـور
شيخ جنكي  حـصة اقليم كردستان في
ـوازنـة وصـرف مسـتـحقـات الـفالح ا
ودور احلــــكــــومـــة فـي حـــفـظ االمن في
ـتـنـازع عـلــيـهـا. وقـال بـيـان ــنـاطق ا ا
تلقته (الزمان) امس ان (اجلانب بحثا
تغـيرات السياسية ستجدات وا اخـر ا
واالقـتـصاديـة واالمـنيـة ومـسالـة اجراء
ـبكـرة في العراق) وجدد االنـتخـابات ا
بـحـسـب الـبـيـان  (تـاكـيـد شــيخ جـنـكي
حـزبـه عـلى تـمـريـر الـفــقـرة الـقـانـونـيـة
اخلـاصة بحـصة االقلـيم وتخصـيصاته
ــوازنـة ــالــيــة في مــشــروع قــانــون ا ا
االحتــاديــة لـعــام  في ســبـيـل مـعــاجلـة
عيشة وتوفير رواتب موظفي شاكل ا ا
كــردسـتـان) مــطـالــبـا بـ (بـاخــذ حـصـة
فـالحي االقـلــيم بــنــظـر االعــتــبـار وحل
مـشاكلـهم كما  وعـدهم سابقا) واكد
جـنـكي (اهـمـيـة تـهئـيـة ارضـيـة مالئـمة
بـجـهود من جـميع االطـراف السـياسـية

وان االحتـاد الـوطني مـسـتعـد الي قرار
يـــصــدر مـن احلــكـــومــة االحتـــاديــة او
ــفـوضــيـة بــصـدد اجــراء انـتــخـابـات ا
شـفافة ونزيهة) داعـيا الكاظمي الى ان
(يــــــــكــــــــون له دورا فـي حــــــــفـظ االمن
ـنـاطق واالســتـقــرار بـشـكـل اكـبـر فـي ا
ـتـنـازع عـلـيـهـا).  فـيـمـا كـشف عـضـو ا
ـالية النـيابية جـمال كوجرعن الـلجنة ا
اربـعة مقـترحات  خاصـة باستـقطاعات
الـرواتب.وقـال كوجـر في تـصريح امس
ـالـيـة بــذلت جـهـودا في ان (الــلـجـنــة ا
نـاقشات واالسـتماع سـبيل اسـتكمـال ا

الـى اآلراء من جـميـع األطراف حـيث 
تـقـسـيم الـعمل الـى ثالثة اقـسـام اولـها
مـن خالل االســتــمـاع الـى اراء الــنـواب
وازنة واجلانب داخل جـلسة مناقـشة ا
الـثـاني داخل الـلـجنـة واجلـانب الـثالث
مـن خالل الــــلــــجــــان الــــفــــرعــــيــــة مع
ـــــؤســـــســـــات والـــــوزارات بـــــشـــــأن ا
ـوازنـة) مـؤكـدا ان تـخــصـيـصـاتـهم بـا
(هـناك  4مـقتـرحات بشـأن استقـطاعات
الـرواتب  اولـهـا خـيـار احلـكـومـة الذي
يـــبـــدأ من مـــبــلغ  550 الـف واخلـــيــار
الـــثـــاني رفـع هــذا الـــســـقف الـى فــوق

ـلـيـون ديـنـار) مـضـيـفـا (امـا اخلـيـار ا
الــثـالث فـهــو تـطـبــيق قـانــون ضـريـبـة
ـــقـــتـــرح الـــرابع الـــدخل رقم  113 وا
رفـض االستـقـطـاع بـالـكامل) وتـابع ان
(الــلـجـنـة كـلــفت مـسـتــشـاريـهـا الجـراء
دراســة دقـيـقـة بــحـيث يـتـم الـنـظـر الى
جـانب اولها نتيجة تلك االستقطاعات
واطن) لـلحكومة والثانـية ثقلها على ا
الفـتا الى انه (على اساس هذه الدراسة
ـــقـــتـــرحــات ـــضي بـــأحـــد ا ســـيـــتم ا
ــذكـورة). بـدورهـا  طــالـبت الــنـائـبـة ا
ان بإدراج لـيلى الـتمـيمـي رئاسـة البـر
ألـــويــة وأفــواج حــشـــد الــدفــاع ضــمن
ـوازنة.وقالت الـتميـمي في بيان امس ا
ان (هـؤالء لـم يـتـسـلـمـوا رواتـبـهم مـنـذ
ـسـكون األرض سـت اعـوام ومـازالـوا 
كــوحــدات فـــعــالــة تــغــطي مــســاحــات
شــاســعــة كــان دورهــا األبــرز فـي دحـر
عـصـابـات داعـش االجـرامـية) مـطـالـبـة
ان بـ ( تـخصـيص درجات رئـاسـة البـر
وظـيـفيـة خاصـة بهم من جـدول احلذف
واالسـتحداث اخلاص بوزارة الدفاع او
فسوخة عـقودهم ليتسنى من درجـات ا
تـعــويـضـهم بـاسـتـحـقــاقـهم الـطـبـيـعي

تـقديرا لـتضحـياتهم اجلـسام في سبيل
الــوطن ودرء اخلـطــر عـنـه). فـيــمـا دعـا
وازنة الـنائب مـحمد اقـبال الى اعـادة ا
لــلـحـكـومـة.وذكـر اقـبــال عـلى صـفـحـته
الــشـــخــصــيــة ان (مــوازنــة أســاســهــا
ـصـالح وسقـفـها ـزاجـية وأعـمـدتـها ا ا
الــتـهــمـيش ال خــيـر فــيـهــا وارجـاعــهـا
لـلحكومة افضل لتعيد النظر فيها اولى

من تمريرها) على حد قوله. 
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 توقـعت الهـيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية والـرصد الـزلـزالي التـابعـة لوزارة الـنقل  ان يـكون
طقس الـيوم االثـنـ صحـوا مصـحـوبا بـأمطـار في بـعض االماكن. وقـالت الهـيـئة في بـيان
ـنطـقتـ الوسطـى واجلنـوبيـة  صحوا تلـقته (الـزمان) امس ان (طـقس الـيوم االثنـ في ا
ـنطقة وفي اقسامهـما الشرقية غـائما جزئياً مع فـرصة لتساقط زخات مـطر خفيفة  وفي ا
طراُ مع فرصة لتساقط الثلوج على اقسامها اجلبلية  اما الشماليـة يكون الطقس غائما 
درجات احلـرارة فأنها تنخفض بـضع درجات عن اليوم السابق ) واضاف أن (طقس يوم
نـطـقة ـنـطـقتـ الـوسطـى واجلنـوبـية امـا في ا غـد الـثالثـاء صجـو مع بـعض الـغـيوم في ا
ـقـبل غائم مع ) واشار الـى أن (طقس االربـعاء ا ـطراً الـشمـالـيـة فيـكـون الطـقس غـائمـا 
نـطقة نـطقـة الوسطـى وفي ا تسـاقط زخات مـطر مـتوسـطة الـشدة في امـاكن متـفرقـة في ا
ـطـرة تـكـون غزيـرة عـلى اقـسـامـها الـشـرقـيـة ودرجات الـشـمـالـيـة تكـون االجـواء غـائـمة 
نطقـة اجلنوبية فيكون الـطقس صحوا مع بعض الغيوم  احلرارة تنخـفض قليال اما في ا
قـبل سيكون ودرجات احلـرارة مقاربة لـليوم السابق) وتابع الـبيان أن (طقس اخلـميس ا
صـحوا بـارداً في عـموم مـنـاطق الـبالد ودرجات احلـرارة تـنـخفض بـضع درجـات). وكان
تنبئ اجلـوي صادق عطية قد حذر قبل يوم من أقوى موجة برد قادمة من سيبيريا الى ا

العراق.
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حـقق فريق الـقوة اجلـوية بـكرة الـقدم فوزا
امس االحــد بــثالثــيـة نــظــيــفــة امــام فـريق
اربــيل وذلـك ضــمن مــنـــافــســات اجلــولــة
الــرابــعــة عــشــرة من مــســابــقــات الـدوري

متاز.  ا
وحلـساب ذات اجلولة  تـغلب فريق النجف
عـلى مـضيـفه نـفط الـبـصرة بـثالثـة اهداف
ـــبــاراة الـــتي اقـــيــمـت عــلى دون رد في ا
مــلــعب الــفــيــحـاء تــنــاوب عــلى تــســجــيل
أهـدافـهـا كل من مـعـ احـمـد في الـدقـيـقة
 16 واحـمد لـفتـة هدفـ في الدقـيقـت 44

و57 .
ـركز وبـهـذه النـتـيـجة ارتـقى الـنـجف إلى ا
الـرابع مؤقتا بـثـالث وعشرين نقطـة بينما
ـركـز الــسـابع تـراجع نـفـط الـبـصـرة إلى ا
عشر برصيد 13 نقطة.وفي مباراة اخرى
خـيم التعادل السلبي من دون اهداف على
مـباراة فريقي احلدود والـكرخ التي اقيمت

على ملعب التاجي.
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كشفت وزارة الـصنـاعة عن وجود
تــــعـــاون مــــشــــتــــرك مع اجلــــانب
االردني إلنـــشـــاء أكــــبـــر مـــديـــنـــة
صـنــاعـيـة لـلــحـد مـن االسـتــيـراد
الــعـــشــوائي وتـــوفــيــر مـــئــة ألف
.وقال مـدير فرصـة عمـل للـجانـبـ
ـدن الـصــنـاعـيـة الـتـابـعـة هـيـئـة ا
لـلــوزارة حــامـد عــواد مــحــمـد في
تصريح تـابعـته (الزمان) امس إن
شاريع دن الصناعية تعد من ا (ا
احليـويـة لـتـعـزيـز اقـتـصـاد البالد
وحتقـيق جـدوى كـبـيرة بـتـقـليص
نـسـبـة الـعـاطلـ فـي احملـافـظات
ـــنـــتـــجــات الى جـــانب تـــوفـــيــر ا
احملــلــيـــة واحلــد من االســـتــيــراد
العشوائي) مؤكدا (وجود تعاون
مـــشــــتـــرك بــــ الـــعـــراق واالردن
النــــشــــاء اكــــبــــر وأهم مــــشــــروع
ديـنـة االقتـصـادية صنـاعي هـو ا
الــتي تــبــلغ مــســاحــتــهــا  4 االف
و800 دو حتــــــــتــــــــوي عــــــــلى
مـنـطـقـتـ حـرة وتـنـمـويـة وكـذلك
مـديـنـة صـنـاعـيـة تسـهـم بـتـوفـير
اكــثــر من مــئـــة الف فــرصــة عــمل
لــلــجــانـــبــ إذ  اســتــحــصــال
ــــوافــــقـــــات واصــــدار قــــرار من ا
مجـلس الوزراء بـالرقم  75 لسـنة
 2019 لـتـخـصــيص قـطـعـة ارض
عـــلـى احلـــدود مــــنــــاصـــفــــة بـــ
الــبـــلـــدين وجــرى الـــتـــعــاون مع
الشـركة االردنـية لـدراسة اجلدوى
الفنية واالقتصادية للمشروع بعد
حتــديــد مــتـــطــلــبــاته وتـــكــالــيــفه
التخمينيـة وسيتم تنفيذه بادارة
مـشــتــركـة وتــقــد الـتــســهـيالت
لـلـصـنــاعـات اخلـاصـة لــلـبـلـدين)
الفــتـــا الى ان (مالكـــات الــشـــركــة
ـديـنة العـامـة لـلـتـصامـيم نـفـذت ا
الصـناعيـة في الـبصرة وتـعد من
ــدن ألنــهــا تــتــمــيــز اهم واجنح ا

مصطفى الكاظمي

محمد احللبوسي

ــلــفَّـات الــضــوء عــلى مــراحـل إجنــاز ا
واإلخــبـارات الـتي وردتــهـا من أعـضـاء
تعلقة جلـنة الصحة و البيئة النيابية ا
بـشـبهـات فسـادٍ أو هـدر للـمال الـعام أو
مــخــالــفـــات في هــذا  الــقــطــاع  الــتي
يــتـابـعـهــا  الـنـواب ويــسـتـعــلـمـون عن
مـراحل إجنازها من خالل الهـيئة بشكلٍ
ا مُـبـاشـرٍ أو  عـبـر وسـائل اإلعـالم  و
تـســمح به الـقـوانـ الــنـافـذة وبـالـقـدر
الـذي ال يـخلُّ بسـيـر عـملـيـة التـحـقيق)
مـؤكـدا ان (الـهـيـئـة تـعـامـلت مع جـمـيع
ـلـفـات واإلخـبـارات الـواردة بـاهـتـمام ا
عــال ومـهــنــيـة و انــهــا أكـمــلت جــمـيع
إجـراءاتـهـا في القـضـايا الـ 13 الـواردة
مـن الـلــجــنـة بــيــد أن هــنــاك إجـراءاتٍ
قـضائيـة في بعض هذه القـضايا حيث
أن الـــــقـــــضـــــاء قـــــرر إرســـــال األوراق
الـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة إلى االدّعـــاء الـــعـــام
لالسـتـعالم عن الـقرارات الـقضـائـية في
) وتــابع ان (إعالم هــاتـ الــقـضــيـتـ

مـحـكـمــة الـتـحـقـيق اخملـتـصـة بـالـنـظـر
بـقـضـايـا الـنـزاهـة وغـسـيل األمـوال في
الـرصـافة افـصح عن تفـاصيل الـقرارات
الــقـضــائـيــة اخلــاصـة بــالـقــضـيــتـ 
واالسـتفـسـار من الدائـرة القـانونـية في
وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة عن إجـابـاتـهـا
ــالـيـة بــصـدد تـقــريـر ديـوان الــرقـابـة ا
االحتـــادي بـــقـــضـــيـــة واحـــدة أخـــرى
وإرســـــــال اإلخــــــبـــــــارات إلـى دائــــــرة
الـتــحـقـيـقــات فـضالً عن تـنــظـيم سـيـر
حتـــقــــيـــقي يــــوضح تـــاريـخ ارتـــكـــاب
ـتهم مع اخملـالفات  وتـدقيق أسماء ا
قــوائم قــانــون الـعــفــو الــعـام رقم  19 
لـسنة  2008 والـعفـو اخلاص) مـشددا
لـفات واإلخبـارات التي غدت عـلى ان (ا
تــسع قــضــايــا جــزائــيــة أخــرى بــعــد
استكمال إجراءات الهيئة بصددها تتم
مـتابعة التـحقيق فيـها تمهيـداً لعرضها
أمـــــام الـــــقــــضـــــاء فـي وقت  إغالق

قضيت بقراراتٍ قضائية). 
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اربع  عـجالت استـخدمت في احلادث 
ــواد ـــتــهــمــ وا حــيث  تـــســلــيم ا
ــضــبــوطــة إلى اجلــهــات اخملــتــصــة ا
اصـولـيـا إلكـمال اإلجـراءات الـقـانـونـية
والـتحقـيقيـة الالزمة بحـقهم). وكافحت
دني حـريـقـا اندلع داخل فـرق الـدفـاع ا
اربـعة كـرفانات سـكن مشـيدة من ألواح
الـسـندويج فـي مجـمع الـسكك الـسـكني
شـاركة اكـثر من ـنطـقـة الصـاحليـة 
ديرية 10 فرق اطفاء وانقاذ .وذكرت ا
في بـيـان تلـقـته (الزمـان) امس ان (فرق
ـدني طـوقت احلـريـق وانـقذت الـدفـاع ا
نـحو مـئة كـرفان سـكن واخلت الـعوائل
حتـسباً حلدوث اصابات بـشرية نتيجة
ــنــبـعـث من احلـريق كــثـافــة الــدخـان ا
وانـهت احلـادث دون تـسجـيل اصـابات

او خسائر بشرية). 

مـسلح على محال جتارية أثناء ساعات
الـعمل) مـؤكـدا (إحالـة افراد الـعصـابة
لــلـقــضــاء لـيــنــالـوا جــزاءهم الــعـادل).
والـقت الشـرطة االحتـادية الـقبض على
خـمسة متهم بـقتل شخص واصابة
اخـر في مشـاجرة شـرق بغـداد . واشار
بــيـان امس انه (بــعـد ورود مـعــلـومـات
دقـيقة بـوجود مشـاجرة وإطالق نار في

مـنـطـقـة الـسـدة في االمـ الـثـانـية  
تـشـكـيل فـريق أمـنـي بـأمـرة آمـر الـلواء
االول الـفــرقـة األولى شـرطـة احتـاديـة 
الـعـميـد حـامـد كاظم مـجـيـد مع قوة من
ســريــة مــغــاويــر الــلــواء ضــمن قــاطع
مـسـؤولـيـة الـفـوج الـثـالث   خاللـهـا
ــتــهــمـ الــقــبض عــلى خــمــســة من ا
وضـــبط بـــحــوزتـــهم  خـــمس بـــنــادق
كالشـنـكـوف ومـسـدسـ بـاالضـافة الى

من تـدمير اكبر معاقل داعش في منطقة
مــقـالع جــفـال بــالـكــرمـة) مــشــيـرا الى
(االسـتــيالء عـلى حـزام نـاسف واعـتـدة
ومقتل احد االرهابي الذين  اخالؤه
من قـــبـل الــدواعـش واحلـــصــول عـــلى
اجــهـزة اتـصــال ووثـائق مــهـمـة). وفي
النجف  فـككت مديرية شرطة احملافظة
عــــصـــــابــــة نــــفــــذت  40 عــــمـــــلــــيــــة
ــديــريــة في بــيـان ســرقــة.واوضــحت ا
تــلــقــتـه (الــزمــان) امس أنه (بــإشــراف
مـباشـر من قبل قـائد شـرطة احملـافظة 
فارز وبـناءً على كم محكم  تـمكنت ا
االمــنـيــة  من الـقــبض عـلـى الـعــصـابـة
وأثناء التحقيق معهم  اعترفوا بتنفيذ
هــذا الــعــدد من اجلــرائم الــتي شــمـلت
مـحاالً جتارية ودوراً سـكنية ودراجات
نــاريـة وكــسـر زجــاج عـجالت وســطـو

عـثـرت قـوة الفـوج عـلى ثالث مـضـافات
ــنع قــامت بــتــدمــيــرهـا بــشــكل كــامل 
). ودكت اسـتـغاللهـا من قـبل االرهابـي
االســتـخــبــارات الـعــســكـريــة وطــيـران
مـعاقل لداعش اجلـيش وقوة عـسكـرية 
ـحـافــظـة االنـبـار.وذكـرت في الــكـرمـة 
مـديـريـة االسـتـخـبـارات الـعـسـكريـة في
بـيان تـلقتـه (الزمان) امس انه (بـعمـلية
ـــعــلـــومــة نــوعـــيـــة اتــســـمت بـــدقــة ا
ـثالـي ب االسـتـخـبـاريـة والـتـنـسـيق ا
مـختلف الـقطعـات وبالتنـسيق مع قسم
اسـتــخـبـارات قــيـادة عـمـلــيـات االنـبـار
تـمكنت مـفارز شعـبة االستـخبارات في
الــفـــرقــة الـــعــاشـــرة وبــالــتـــعــاون مع
ـشـاة 40 والـفـوج اسـتــخـبـارات لـواء ا
االول و اسـتخبارات  الفوج الثاني منه
ـشــاركـة فـاعـلــة من طـيـران اجلـيش و

لـلقـضاء من مـخلـفات داعش االرهابي).
كـمـا ضــبـطت قـوة امـنـيـة اربع عـجالت
لـتهـريب النفط والـقبض عـلى سائقـيها
ــحـافــظــتي كـركــوك ونــيـنــوى. واكـد
راجع الـبيان انه (من خالل توجيهات ا
عــلى ضـرورة  تــضـيــيق اخلـنــاق عـلى
ضبـطت قوة مـهربي الـنـفط ومشـتقـاته 
من شــرطــة ٤ عـجـالت والـقــاء الــقـبض
ـنتـوج نـفطي عـلى سـائقـيـها مـحـملـة 
مـخالف للضوابط ومعد للتهريب ضمن
 مـحـافــظـتي كـركـوك ونـيـنـوى).وتـمـكن
الـلـواء  23 بـاحلــشـد الـشـعـبي تـدمـيـر
ثالث مـــضـــافــات تـــابـــعــة لـــداعش في
مـحـافظـة ديالـى.وذكر اعالم احلـشد في
بـيـان امس ان (الفـوج االول في الـلواء
انـطـلق بـعــمـلـيـة امـنـيـة لـتـعـقب خاليـا
داعش فـي منطقة حاوي العظيم  حيث
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عـثــرت وكـالـة االسـتـخــبـارات الـتـابـعـة
لــوزارة الــداخــلــيــة عــلى صــواريخ مع
مـنـصـات إطـالقـهـا بـعـمـلـيـة أمـنـيـة في
قـــضــــاء الـــدبـس الـــتــــابع حملــــافـــظـــة
كـركـوك.وذكرت الـوكـالة في بـيـان تلـقته
ـتـمـثـلـة (الـزمـان) امـس إن (مـفـارزهـا ا
ديرية استخبارات الشرطة االحتادية
فـي الوزارة  تـمـكنت من تـنـفيـذ عـملـية
اسـتـخـبـاراتـيـة في قـضـاء الـدبس نـتج
عـنها ضبط منصت إلطالق الصواريخ
و 14قـوانـة مدفع رشـاش عـيار  57 و6
صـواريخ متـوسطة و  24 قـنبـرة هاون
عــيـار  60 مــلم و  55 حــشــوة قـنــابـر
وجتـهيزات عسكرية مختلفة داخل احد
الـدور الفارغة في قـرية السدرة الـتابعة
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ُختبرية الالزمة للتأكد الفحوصات ا
ــواصـــفــة وزارة من مُــطـــابـــقــتـــهـــا 
الـكــهـربـاء وحـسب شــهـادة الـفـحص
ُـشـتـرك وبحـضـور مُـمـثـلي الـشـركة ا
ذكورة. مؤكداً (اسـتمرار العمل في ا
مصنـع إنتــاج احملـوالت الكهـربائيـة
من أجل جتهيـز باقي الدفعـات تباعاً
وحلـ إكـمـال جتـهـيـز كـامل الـكـمـية

طـلـوبة ضـمن الـعقـد والـبالـغة 600 ا
مــحـولــة تـوزيع مُــخـتـلــفـة الــسـعـات
مـؤكداً ان الـشـركـة تـمتـلك اإلمـكـانات
ـؤهل لـتـجـهـيـز الـقـطـاعـ والـكـادر ا
طـلـوبة الـعام واخلـاص بـالكـمـيـات ا
من مــحـوالت الــتـوزيع الــكـهــربـائــيـة
ُختلف السـعـات). وقال مدير فرع و
تـــوزيع كــــهـــربـــاء الـــنــــجف صـــفـــاء

الــطــرفـــ وعــلى دفــعـــات .وأفــصـح
مــديـر عــام الــشـركــة ســفـيـــان فــوزي
اجلـــبــــوري في تــصـــريح لـــلــمـــكــتب
اإلعالمي في الـوزارة تلـقـته (الـزمان)
امس عـن جتــهـيــز الــشــركــة الــعــامـة
لـتـوزيع كـهـربـاء الـوسط / فـرع بـابل
بالدفعة التاسعة والبالغة 25 محولة
تـوزيع سـعـة 400 كي في بـعـد إجـراء
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ـالكــــات اخلـــــالــــدي انـه  اجنــــاز ا
الـهـنـدسـيــة والـفـنـيـة في فـرع تـوزيع
كهرباء النجف االشرف قطاع كهرباء
العـروبة  خالل عام  2020 نصب 45

محـولة مـختـلفـة األحجـام  والتي 
إســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا في أعـــــمـــــال فك
االختناقات وحتس وتأهيل الشبكة
الـــكـــهـــربـــائـــيــة  وضـــمـن الـــرقـــعــة

اجلغرافية للقطاع. 
‰UŽ jG{

وبــــ اخلـــالــــدي لـ (الــــزمـــان) امس
(نـصب  189 عــمــوداً مــدور ومـشــبك
ضـغط عــالي  مع نـصب  111 عـمـود
مـدور ومــشــبك ضـغـط واطئ  فـضالً
عن سـحب قــابـلـو مـخــتـلف األحـجـام
وبـطــول بـلغ  21871مـتــراً مع سـحب
ـــنــيـــوم ذو أحــجـــام وأنــواع ســـلك أ
ــسـافـة    23826 مـتـراً). مـخــتـلــفـة و
ووقــعـت الــشــركــة الـعــامــة لــكــبـريت
ــــشـــــراق إحـــــدى شـــــركــــات وزارة ا
عـادن محضـر إتفاق مع الصنـاعة وا
ادة الشـب أمانة بـغداد لتـجهيـزها 
. وأعلـن ذلـك مديـر عام الـشـركة عـبـد
نـعـم نـايـف اجلبــوري في تـصريح ا
لـلـمـكتـب اإلعالمي في الـوزارة تـلـقته
(الـزمان) امـس موضـحـاً أن (مـحـضر
اإلتفـاق تـضمن قـيـام الشـركـة العـامة
شراق بتجهيز أمانة بغداد لكبريت ا
بـــــواقع 1500 طـن من مـــــادة الـــــشب
شـــهـــريــاً و18000 الف طن مـن مــادة
الـشب سـنـوياً وسـد إحـتـيـاج األمـانة

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ
ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

تـواصـل الشـركـة الـعامـة لـلصـنـاعات
الــكــهـربــائـيــة وااللــكـتــرونـيــة إحـدى
ــعـادن شــركـات وزارة الــصــنـاعــة وا
جتهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء
ـحـوالت الـتـوزيع مُـخـتـلـفة الـوسط 
ُـــبــرم بــ الـــســعـــات وفق الــعـــقــد ا
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ردت شـركـة نـفط البـصـرةعلـى ما تـداولـته مـواقع التـواصل االجـتـماعي بـشـان وجود

معدات عراقية في اإلمارات منذ  4 اعوام مركونة في االمارات.
وذكــرت الــشـركــة  في بــيــان تــابــعـته
ــواد جـزء (الــزمــان) امس أن (هــذه ا
من أحــد مـشــاريع الـشــركـة اخلــاصـة
بتصعيد الطاقات التصديرية وجرى
تصنيعها من قـبل مقاول أجنبي تلكأ
ـتبقيـة للمشروع في إكمال األعمال ا
ـــواد ـــا اســــتـــوجب بــــقـــاء هـــذه ا
بحـوزته مع قيـامه بأعـمال الـصيـانة
الــدوريــة عــلــيــهــا) ,وأضــاف (تـنــفي
الشركة حـدوث أي سرقة أو فقدان أو
ـشـروع الـذي يُدار تـغـيـيـر في مـواد ا
من قبل استشاري يـاباني متخصص
شـاريع السـتـراتيـجيـة النـفطـية في ا
الذي يـقوم بـزيارات دوريـة إلى موقع
ـواد واالطـالع عـلى اخلــزن لـتــفــقــد ا
إجـراءات الـصـيـانـة الـدوريـة واخلزن
ياً) عـتمدة عـا واصـفات ا وحسب ا
ــواد ووزنــهــا الفــتــا الى ان (حـــجم ا
يبلغ نحو   5 آالف طن يتطلب نـقلها
من مكانهـا احلالي إلى موقع نـصبها
في الـــبــحــر مـــبــاشــرة لـــعــدم تــوفــر
إمـكـانـيـة خـزنهـا فـي العـراق) وتـابع
الــبـيــان ان (الــشـركــة لم تــتــحـمل أي
ـقاول ـا يـتحـمـلهـا ا أجور خـزن وإ
لغاية تسوية العقد معه والعمل جارٍ
تبقي على قدم وساق إلحالـة العمل ا
إلى مـــقـــاول آخـــر يـــكـــون من ضـــمن
ـواد ونــقـلــهـا مـســؤولــيـته اســتالم ا
ونـصــبـهــا في مــوقع الـعــمل وإدخـال
ــنــظــومــة). وأثــارَ ــشــروع ضــمن ا ا
مقطع فيديو مرفق ببيان نشره عضو
جلــنـــة مــراقــبـــة تــنــفــيـــذ الــبــرنــامج

احلـــكـــومي الــنـــائب كـــاظم فـــنـــجــان
احلـمـامي مـوجـة من الـسـجال وردود
الفـعل الغاضـبة يـظهـر منصـة نفـطية
ـاليـ الدوالرات اشـتـراهـا الـعراق 
منذ اعوام ,لكنهـا مازالت متروكة في
ــــوانئ اإلمـــــاراتــــيــــة. وقــــال أحـــــد ا
احلـــــمـــــامـي في تـــــصـــــريـح امس إن
(مـنـصـة عـمـالقـة اسـتـوردهـا الـعـراق
حلــســـاب الــنــفـط من أجل تــصـــعــيــد
الطـاقـات التـصـديريـة لـكنـهـا مازالت
مـــتــروكـــة مـــنــذ اعـــوام حتت رحـــمــة
الـريـاح واألمالح في مـيـنـاء احلـمـرية

اإلماراتي).
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ـنـصــة الـتي تـعـود مـشـيــرا الى ان (ا
مــلـكـيــتـهــا لـلــوزارة كـلــفت اخلــزيـنـة
مالي الـدوالرات وهي اآلن مـبعـثرة
في سـاحـات موانـئ اإلمارات من دون
أن تكـلف الـوزارة نـفسـهـا في الـبحث
نصة مؤلفة من عنها) واضاف ان (ا
تركـيبـة متـطورة جـداً من الصـمامات
ــضــخــات تـشــكل في والــعـدادات وا
مجـموعـها مـا يطـلقـون علـيه تصـعيد
الــــطـــاقـــات الـــتـــصــــديـــريـــة) ولـــفت
ــــنــــصـــة احلــــمــــامي الى أن (هــــذه ا
حتــولت في مــخــازن دبي الى شــاهـد
من شواهـد اإلهمـال والـهدر الـصريح
للمال الـعام حتى حتـولت الى مظهر
من مظاهر السخرية والتندر لألسف
الـشـديــد) عـلى حـد تـعــبـيـره. ومـضى
الى الـقـول ان (هــنـاك أجـوراً وفـوائـد
ـنصـة ولو كـانت هناك مكـبلة لـهذه ا

ـادة للـعام احلالي بالكـامل من هذه ا
2021) مُشيراً الى ان (توقيع محضر
اإلتـفـاق جاء ضـمن سـيـاسـة الـشـركة
ونـتاج جلـهـودهـا في تـفـعـيل اخلطط
الـتسـويـقـية لـغـرض زيـادة اإليرادات
ــالــيــة  مــؤكـداً في ذات والــعــوائـد ا
الـوقت ان الـشـركـة عـملـت علـى زيادة
ــعـمـل الـشب الــطــاقــات اإلنـتــاجــيــة 
لتصل إلى 80 ألف طن سنوياً لتلبية
احلــــاجــــة احملــــلــــيــــة وبــــنــــوعــــيــــة
ومـواصفـات قـيـاسيـة عـالـية  مُـثـنـياً
ُـثـمـر الـذي عـلى الــتـعـاون الـبـنــاء وا
أبــدته أمـانــة بـغــداد من أجل تــوقـيع
مـــحــضــر اإلتــفــاق خــدمــةً لــلــصــالح
الــعــام) . وأعــلـنـت الــشـركــة الـعــامـة
لـصـناعـات الـنـسـيج واجلـلـود إحدى
عادن عن شركات وزارة الصـناعة وا
ُـنــتـجــاتـهـا جتــهـيــز وزارة الـدفــاع 
ُــخـــتــلـــفــــة .  حــيـث قـــام مـــصــنـع ا
الـصـوفـيـة الـتـابع لـلـشـركة بـتـجـهـيز
مديـرية الـعيـنة والـصنف اإلداري في
وزارة الــدفــاع بـ  1491 دوشك مــنــام
قــيـاس 12*90*190 مُــغــلف بــقــمـاش
هــمــايــون صــحــراوي وعالمــة وزارة
الدفـاع مع 1491 وسادة مـنـام ديـباج
وزن 900 غــرام لــلــوســادة من إنــتـاج
مــعــمـل الــغـــزول الــتــابع لــلــمــصــنع
ـذكـور فـيــمـا قـام مـصـنـع اجلـلـديــة ا
بـتـجـهـيـز مـديـريـة الـعـيـنـة والـصـنف
اإلداري في وزارة الــدفـاع بـ  30 ألف
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ـ ـيـز احلـا ـيـز االنـسـان عن اخملـلـوقــات األخـرى أنه يـحـلم. ومـا  مـا 
بعضهم عن بـعض أن أحالم بعضهم واسـعة وجميـلة  وواعدة رغم قسوة
الواقع الذي ال يشي بإمـكانية أن تـتحول الى حقيـقة  يوما ما. كـان جيلنا
ــعــانــاة مــحــشـوراً فـي زوايــا الــرزق الـشــحــيح جــيل احلــلم واحلــيــرة وا
الحـقة. لكـنه تشبث بـأحالمه بعـناد وثبـات. حلـمنا بـالوحدة والسخـرية وا
العربـية والعدالـة االجتمـاعية وحتـرير فلـسط وتـكافؤ الـفرص  ومساواة
رأة بـالـرجل وبـناء دولـة قـوية مـحـترمـة.  كـان هـذا الصـنف من احلـا ا

شبان كثـيرون طافحـون بأمل سيولـد جميالً بعـد مخاضات قـاسية. وكان
ـــقــابــلــة يــســخــرون مـن هــذه األحالم ويــدعــون الى أصــحــاب الــضــفــة ا
االستـفـاقـة مـنهـا والـبـحث عن سـر احلـياة الـسـعـيـدة التـي اسمـهـا ديـنار.
بــعض من هــؤالء كــان حــسن الــنــيــة كــاألهل واالصــدقــاء واألقــارب لــكن
بعضهم اآلخـر كان سيء النـية لئـيماً وحقـوداً ويفزع من تـعابيـر كالوحدة
. هـؤالء االخيـرون يقـاتلون اآلن من واحلرية والـنهـضة والـتنـميـة وفلسـط
أجل دك األساف التي تقطع الطريق على محاوالت جمع شتات األمة وال
نـا ونـحن نرى يتـورعـون عن عض أثداء أمـهـاتهم لـقـاء ثمن يـقـبضـونه. تـأ
نـا ونحن تداول االيـام وهي تقـرض في مسـاحة أحالمـنا وتـعبث فـيهـا. تأ
نا أكثر ونحن عول ويهـدم في جدران بيتنا. تـأ نرى من يحمل من بينـنا ا
ـشـ في مـشـروع يسـتـهدف نرى ارتـهـان إرادتـنا لألجـنـبي واالنـخراط ا
خنق األمة واالجهاز عـليها وحتويـلها الى كيـانات مسخ بال حول وال قوة.
نتألم اآلن ونـحن نرى تمـويل مشـروع التهـد يتم بأمـوالنا. نـتألم من هذا
الهـوان واخلـنـوع وإذالل الـنفـس باجملـان. لم يـكن ثـمـة عـيب في أحالمـنا.
إنها أحالم تـنبض بإمـكانية الـتحقق وهـي ذات جذور تضرب في األرض.
األ الـعـظـيـمـة انـبـعـثت من هـكـذا أحالم فـلـمـاذا ال تـنـبـعث أمـتـنـا مـنـهـا?
اخليبات واإلخفاقـات التي منينا بـها على مدى مائة عـام طافحة بأعاجيب
ـستـحيل كي نـخـتلف ونـتفـكك ونتـقاتل. اخملطـطات الـعدائـية الـتي عـملت ا
عليـنا أال نـسمح بفـعل هذا بـأن ننـعش أحالمنا اجلـميـلة. هنـاك فرق كـبير
جداً ب األحالم واألوهام. نحن لم نكن نتوهم بل كنا نحلم وال زلنا نفعل
هذا وسنبقى هكذا. علينا أال نـدع أحالمنا تفلت من ب أيدينا رغم اللون
شـهـد اليـوم. ثـمـة دائمـاً مـتسع األسود الـذي يـغطـي ا
ـنــاسب كي نـزيح من الـوقت ونـحـن االن في الـوقت ا
الـغـشـاوة الـتي وضــعـهـا الـغـربــاء أمـام عـيـونـنـا كي
ــهم. نـعم النـراهم  كــيف يالحـقــون أحالم بـنـاء أ

فكل اال الكبيرة تركض وراء أحالمها.

نـتفـجي في مطـلع شهـر كانون األول 2019 منذ اسـتقـالة حـكومـة السيـد ا
والعراق وشـعبه مشـغول بـلعبـة لم تأتِ عـليه ومنـذ سنة 2005 اال بالـفساد
والـبـطـالـة والـفـقـر ونـهب األمـوال وضـيـاع الـواردات نـعم لـقـد حـقـقت لـنـا
قـراطـيتـنا الـوافـدة مفـسـدة مطـلـقة ال حـرية مـطـلقـة كـما يُـعـبر الـبعض د
فأضـحى الـلص رجل والـفـاسـد قـيمـة عـلـيـا والـفضـائي مـقـدم والـكذاب
ـتملق قريب والنـيل من النزيه هدف وأقصاء قريب واألفاق متصدي وا
هنـي غاية بل راح الـتشـهيـر بالـشرف شجـاعة وتـلفـيق األكاذيب قـيمة ا
ومس التاريخ غـاية وتعـميم الـوصف السيء مبـدأ والتنـظير بـاألخالقيات
من فـاقـدهـا ظـاهـرة وراح اسـتـهـداف الـوطن مـرمى حـتى اضـحى اشـبه
تصدين ال علم عند بحمال السيئـات ال شريف في العراق ال نزيه بـ ا
طالبه وأساتيذه ال دين في جوامـعه ال بناية علت ال طـريق عُبد ال مبنى
شُيد ال شـهادة تستـحق ال ابتكـار يُفتـخر به ويقـيناً أن هـذا االستهداف
ال يـنم اال عن نـفس مـريـضـة وبـغـض مُـبـيّت وكـراهـيـة مـتـراكـمـة وغـيض
متصاعد نعم لقد تمكن الفاسد وتقدم الفاشل وتصدى األفاق لكن في
الـعـراق رجـال آمـنـوا به وافـتـخـروا بـتاريـخـه نـشـؤا فيـه وتـعـلمـوا عـلـيه
سـتقبله وشابوا بحـبه وتغنـوا بتاريخ عـاشوا حاضره بـآالمه وتطلـعوا 
ا يزل البـعض إلى قتل األمل وتكـذيب احللم ووئد احملاولة وإن سعى و
لـقــد تـشـبـث الـبـاحث عـن األمل بـأســتـار االنـتــخـابــات فـراح الـلــعب عـلى
حبـالـهـا جتارة رائـجه شـغـلت من تـطلع الـى غد أفـضل وهـلل الالعـبون
ـعتاشـون على األزمـات تُجـرى االنتـخابات شـاعر الـقاتـلون لـآلمال ا با
بكرة.... ال لن تُجرى االنتخابات...... ستُجرى االنتخابات..... اجتمعت ا
فوضيـة..... انعقد اجـتماع الـرئاسات..... خرج بـقرار...... ال لم يخرج ا
بقرار...... القرار لـلمفوضيـة....... ال القرار لقادة الـكتل..... اجتمع قادة
الكتل...... ال لم يـجتـمعوا....... سـيجتـمعـون..... لم يتفق قـادة الكتل.....
ـفـوضيـة وتقـر خـطيـاً بأنـها القـول الفـصل لـلمـفوضـيـة..... البد أن تـعلن ا
قادرة على اجراء انتـخابات حرة نزيـهة.... قرار أمن االنتخـابات ليس لها
ولـكن لـلـجـنــة األمـنـيـة الـعـلـيــا...... أدعـو الـلـجـنـة لالنــعـقـاد..... سـتـنـعـقـد
الـلـجــنـة..... انــعـقـدت الــلـجـنــة..... ال لم تـنــعـقـد..... قــد تـنـعــقـد في قـادم
ـتشـبـثون بـاألمل يـترقـبون خـروج الـدخان األبـيض وال دخان األيام.... وا
ر بـالعراق من مآسي غير الرمـادي. لقد غطّى غـبار االنتخابـات على ما 
ـركـز الـدوالر عُّـوم دون الـنـظـر الى مـا وكـوارث اإلقـلـيم في قـطـيـعـة مع ا
سـيُخـلّف من ارتـدادات اقـتـصـاديـة كارثـيـة مـنـحـنى البـطـالـة في تـصـاعد
ـرض يـفتك بـالـفقـير مسـتـمر نـسب الـفقـر تزداد بـالـساعـات ال بـاأليام ا
وكورونا تـعبث بـاألرواح اللـقاح وصل لـلبلـدان احملتـلة والـفقيـرة والنـائية
ا مع البلدان التي تستحق وسيدخل العراق في الربع األول من العام ر
اخلـمـس والـزكــاة أو مع من تــقـطــعت بــهـا الــســبل الـتــعــلـيـم في تـراجع
واجلـهـل في ازديـاد والــثــقـافــة تــنــكـفىء لــكن االهم الــبــحث في الــشـأن
االنـتـخـابي ونـتـائـجه الـقـادمــة الـتي سـتـخـرج الـعـراق من أزمـة الـصـحـة
ن سـرق وافسـد وخرب ونهب والتعـليم سـتقـضي على الـفساد سـتزج 
وهـرب في غـيــاهب الـسـجــون سـتـنــتـفض لـلــفـقـيـر وســتـعـوض احملـروم
وستـنـتـصـر لألرملـة والـيـتـيم ستـحث اخلـطى من اجل الـلـحـاق بركب من
ـظـلومـيـة وتشـبث باألرض تقـدم لـقد تـطلـع من عاش الـظالمـة وعايش ا
وتشـدق بـأسـتار الـعـراق الى اليـوم الـذي سـتجـري فـيه االنـتخـابـات التي
بُـشر بـهـا ولـهـا معـتـقـداً أن مـعـجزةً سـتُـحـدث وانـقالبـاً ستُـنـتج وتـغـيراً
مـنـشـوداً سـتـحـقق لـكن األمل كــله البـد أن يـنـصب عـلى انـتـخـابـات حـرة
ن اخـتـار بـعيـداً عن الـتـهـديد نزيـهـة يُـدلي فـيهـا الـنـاخب بـصـوته بحـريه 
ـليون مـيل يبدأ والتزويـر فالشـفافيـة أولى خطوات الـتصحـيح ومشاور ا
أمول نـطق وا ألـوف وا ـطالب يـجب اال يرتفـع خارج ا بخطـوة وسقف ا
فلـلـقابض عـلى الـسلـطـة جمـهـوره وقواعـده وتنـظـيمـاته الـتي آمنـت بفـكره
فبايعته وناصرته واصطفت إلى جواره ووقفت خلفه وعلى القادم اجلديد
أن يـطــرح رؤيــاه ويـسّــوق فـكــره ويُــنـفــذ مــا وعـد بــعـد اعــتالئه الــسـدة
ستـور واخملبؤ فالسـلطة لـذة تعبث بـالعـقول وتفـسد النـفوس وتكـشف ا
ـوعـود فـيه يـتـبـ اخلـيط ـيـدان الـفـصل بـ الـواقـع وا فـا
ـتـصـدي أو يُهـان فـأما األبيض من األسـود يُـكـرم فيه ا
أن يـدخل تـاريخ الـوطن من اوسع أبـوابه ويـسـطـر مـأثـره
في أنـصع صـفـحـاته أو يــحـرق مـا سّـطـر من تـاريخ في

سوح مناهضة الطغيان والعاقبة للوطن ووطنيه.
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فـمن جــهــة تـتــحــرى عن مــصــيــرهـا ,
احملتمل أن جتد غرامات غير مدفوعة
عـــلى األرضــــيـــة وقـــد جنـــد أن تـــلك
ـنـصـة) الـغــرامـات قـد فـاقـت كـلـفــة ا

ـــوجـب قــــانـــون إدارة وتــــابع انـه (
ميـناء احلمـرية الـنافـذ وعدم تـسديد
ـواد ــتــرتـبــة عــلى هــذه ا الــفـوائــد ا
اخملــزونــة من احملـــتــمل أن تــعــرض

نصة للمزايدة العلنية ويتم بيعها ا
واألعذار غير منطقية بشأنها وحتوم
بشأن هـذه الصفـقات الشـبهات وهدر

ال العام).  ا

إلنشاء اجلامعة العراقية القطرية في
العراق واالستثمار في حقول البحث
ـــدن الــــعـــلــــمـي والــــدفع بــــاجتــــاه ا
ـا يـراعي ظروف اجلامـعـية الـذكـية 

ية).  ما بعد اجلائحة العا
بـــدوره ثـــمن  الـــقـــطـــري  احلـــمــادي
حـرص العـراق ومـؤسسـاته الـعلـمـية
ــيــة عــلى تـطــويــر مــســتـوى األكــاد
ـقترح التعـاون ب الـبلدين مـرحبا 
تــشـكـيل فــرق عـمل مــشـتــركـة لـوضع
تنفـيذ االتـفاقات بـ البـلدين موضع
الــتـنــفـيــذ ضـمن احملــددات الـزمــنـيـة

ناسبة.  ا
وفي اخلتام عرض اجلانبان البرامج
عتمـدة في البلـدين للعام الدراسيـة ا
الدراسي  2021/2020 وآليات التعليم
ـــدمـج في ظل جــــائــــحـــة كــــورونـــا ا
واخلـــطط الــــكـــفـــيــــلـــة الـــتـي تـــؤمن
االمـــتــحــانـــات اجلــامــعـــيــة وتــراعي

اإلجراءات الوقائية.

دائــرة الــكـــتــرونــيـــة مــغــلـــقــة حــيث
استعرض اجلانـبان مسارات تسريع
خطوات التفـعيل للبرنـامج التنفيذي
ـذكــرة الـتـعــاون الـثـقـافـي والـعـلـمي
والـتـربـوي بـ حـكـومـتي جـمـهـورية
العراق ودولة قطر في مـجال التعليم
الـعـالـي والـبـحث الـعــلـمي.   ونـاقش
ـقـتـرحـة الـطــرفـان آلـيـات الـتــعـاون ا
شترك على مستوى البحث العلمي ا
وبـــرامج الــتـــوأمــة بــ اجلـــامــعــات
العـراقيـة والـقطـرية وإمـكانـات الدعم
الالزم إلنــشــاء مــخــتــبــرات مــركــزيــة
مــتـــعــددة الـــتــخـــصــصـــات وبــلــورة
مناخات التنـسيق في مجال تصنيف
ــنح الــدراســيـة اجلــامــعـات ومــلف ا
ـشـترك واألستـاذ الـزائـر واإلشراف ا

في الدراسات العليا. 
وأعرب  عبـد الصاحب عن (اسـتعداد
ــيـــة الــعـــراقــيــة ــؤســـســة األكـــاد ا
لــصـيــاغـة أفق الــتـفـاهـم والـتـنــسـيق

االقتـصادي). وأوضح عـبد الـصاحب
أن (من مـؤشــرات احلـضـور الــعـلـمي
جلـــامـــعـــاتــنـــا الـــعـــراقـــيـــة تـــواجــد
مخـرجاتـهـا في مسـاحات الـتمـيز في
ـيـة وصـعـود مـؤشر اجلـامـعـات العـا
ـعـتـمدة تـنـافسـهـا في الـتصـنـيـفات ا
وزيــادة أعــداد الــبــحــوث الــعــلــمــيــة
لألساتذة والطلبة الى أكثر من واحد
وســــتـــ ألـف بــــحث مــــنــــشــــور في

مستوعبات سكوبس). 
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وفي ســيــاق مـنــفــصل اتــفق الــعـراق
ي بـ وقـطــر عـلى الـتــعـاون األكـاد
جـامـعـات الـبـلـدين في مـجـال البـحث
ـــعــرفــة في الــعــلـــمي واســتـــثــمــار ا
الـتـخـصـصات الـطـبـيـة والـهـنـدسـية.
ـشـتـرك وجـاء ذلك خالل االجــتـمـاع ا
الـــذي ضم وزيـــر الـــتــعـــلـــيم  ووزيــر
الـتـعـلـيم والـتـعـلـيم الـعـالي الـقـطـري
مـحــمـد عـبــد الـواحـد احلــمـادي عـبـر
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اسـتـقــبل رئـيس اجلـمــهـوريـة  بـرهم
صالح وزير التعليم العالي والبحث
الـعـلـمي  نـبـيل كـاظم عـبـد الصـاحب
ونـاقـشـا برامـج اجلامـعـات الـعـلـمـية

واخلدمية.
 وأعرب صالح  عن ثقـته باجلامعات
ية العراقـية في أداء مهـامها األكـاد
ودعمهـا مؤسسـات الدولة في تـوفير
ـــهــارات الالزمــة الــتي اخلــبــرات وا
يتـطلـبهـا الظـرف الراهن. بـدوره أكد
عـــبــــد الـــصــــاحب أن (اجلـــامــــعـــات
ؤسـسـات التـعلـيمـيـة تعـاملت مع وا
متـغيرات اسـتثـنائيـة طارئـة وحققت
نسـبة مـهـمة من أهـدافهـا بالـتنـسيق
مع جامعـات ومنظـمات العـالم) الفتا
الـى أن (ثــمـــة حــرصـــا كــبـــيــرا لــدى
األساتذة والتدريسي على مواصلة
مهمتهم العلـمية واألخالقية في بناء
اجملـتمع عـلى الـرغم من آثـار الـظرف
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بـحث مــحـافظ الـبـصـرة اســعـد عـبـد االمـيـر
العـيـداني مع رؤسـاء الـوحـدات االدارية في
احملافـظة حتديـد أجتماع نـصف شهري مع
ــنـاقــشـة الــقـضــايـا كل الـوحــدات األداريـة 
تـعـلـقـة بـاألقـضـيـة والـنواحـي التـي تخص ا
ـــواطـــنـــ من اجل تـــســـهـــيـل اإلجــراءات ا
االداريـة والــقـانــونــيـة واالمــور الـتـي تـتــعـلق
بـاخلدمـات الفـتـاً فـي بـيان تـلـقـتـه (الـزمان)
امس الـى أنه (سـيتـم تـخصـيـص زيارة لـكل
قــــضــــاء ونــــاحـــــيــــة لالطـالع عــــلى كــــافــــة
االحـتـيـاجات هـنـاك من خالل االجـتـماع مع
رؤساء الـوحدات االدارية). وقـال انه (سيتم
تـخـصـيص اجـتـمـاع نـصف شـهـري خـاص
بكل الـوحـدات االدارية في الـبـصرة لـغرض
مـنـاقـشـة الـكثـيـر من الـقـضـايـا الـتي تـتـعلق
عوقات في ـواطن من اجل تذليل كـافة ا با
االقـــضــــيـــة والـــنــــواحي). من جــــهـــته قـــال
قـائمـمـقام قـضـاء الهـارثـة نذيـر الـشاوي ان
(الـلــقـاء مع الــعـيــداني  فـيـه أسـتــحـصـال
ـوافقـة لـتـخـصـيص قـطـع أراضي سـكـنـية ا
للـمالكات الصـحيـة في القـضاء فضالً عن
تــخــصــيـص أراضي ســكــنــيـــة الى شــعــبــة

الــنــخــيل في الـــقــضــاء) الفــتــاً الى أنه (
ايــضــاً خـالل الــلــقــاء مع رئــيس احلــكــومــة
احملليـة مخاطبـة وزارة التخطـيط الستحداث
نـاحيـتـي كـرمـة عـلي ونـاحـيـة حـريـر االهوار
في شــمــال احملـــافــظــة ضــمن الـــتــصــنــيف
األداري لقـضاء الهـارثة الذي سـيساهم في
تــقــد اخلــدمــات) . واضــاف الــشــاوي ان
(الـــعـــيــداني وافـق في الـــوقت نـــفــسـه عــلى
إفـتـتـاح اعـداديـة مـهـنـيـة في قـضـاء الـهـارثة
اسـوة ببـاقـي االقـضـيـة لتـكـون فـي الـقـضاء
اعـداية خـاصـة بـالـتجـارة والـصـنـاعـة والتي
ستتـيح فرصة للطلبة الراغب بالدراسة في
الـقـضـاء) . من جـانـبـه أوضح مـديـر نـاحـيـة
ســفـوان طــالـب احلــصــونــة ان (االجــتــمـاع
الدوري الـذي وجه به الـعيـداني سيـكون مع
الـوحـدات االداريــة مـهم جـداً وســيـكـون في
كل قـضاء ونـاحـية لـتـسهـيل كـافـة القـضـايا
ـواطــنـ واالطالع عـلى الـتي تـتـعــلق بـكل ا
كافـة القـضـايا الـتي تتـعـلق بالـبنـى التـحتـية

في االقصية والنواحي).
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أعـــلـــنت وزارة الـــزراعـــة احـــتـــواء بــؤرة
ــرض انـفــلـونــزا الـطــيـور في اإلصــابـة 

محافظة صالح الدين.
وذكر بـيـان للـوزارة تـلقـته (الـزمان) امس
ـعدة من انـها (اتـخـذت خطـة الـسـيطـرة ا
دائــرة الـبــيـطــرة بـإتالف كــامل الـقــاعـات
رض)  داعيا أصـحاب حقول صابة با ا
الـدواجن كــافـة إلى (أخــذ إجـراءات األمن

احليوي لدرء اإلصابة بهذا الوباء). 
واكــدت  دائـــرة الــبـــيــطـــرة عن تــكـــثــيف
اجـراءاتهـا الصـحـية الـوقائـيـة للـسيـطرة
ــرض انـــفــلــونــزا عـــلى بــؤرة مـــحــدودة 
الطيور في قضاء سـامراء.وقال مدير عام
الـدائـرة ثـامـر حـبـيب حـمـزة ان (الـدائرة
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ـستـشـفى البـيـطري في تـلقت بالغـاً من ا
ــرض صالح الــدين بــوجــود اصــابــات 
انــفـلــونـزا الــطـيــور في حـقــلـ لــلـدجـاج
الــبــيــاض تــابــعــة لــلــقــطـاع اخلــاص في
سامراء وعـلى الفور اسـتنفـرت مالكاتها
لــلــتــحــرك عـلى مــكــان الــبــؤرة و  أخـذ
عينـات من الطيور الـنافقـة وإرسالها الى
شعبة الـفايروسات في مخـتبرات الدائرة

ركزية للفحص والتشخيص). ا
مــــشــــيـــرا الـى ان (الــــنــــتـــائـج أظــــهـــرت
ــا اســتــدعى الــفــحــوصــات مــوجــبــة  
تفـعيل كل اجـراءات االحتـواء والسـيطرة
ـرض اســتـنــاداً الى قــانـون عــلى بــؤرة ا
الصحـة احليـوانية رقم 32 لسنة 2013
ـعدة سلفاً حسب اذ تتضمن االجراءات ا

خـــطط الــدائـــرة إتالف كـــامل لــلـــقــاعــات
ــصــابــة واجـراءات الــتــعــقــيم والــغـلق ا
ــسح والــتـــحــري ومــراقــبـــة انــتــقــال وا
سافة 3 كيلـومترا) مـشيرا الى الطيـور 
ان (االجـراءات تضـمـنت إرسـال الـفحص
الـســريع لـغــرض الـتـحــري والـكـشف عن
رض وإرسـال فريق من الـدائرة لـتقد ا
ــســتــشــفى الكـــات ا الــدعـم و االســنــاد 
الــبـيــطـري في صـالح الـدين إضــافـةً الى
اصـدار تــعـلـيـمـات بــان يـكـون دوام قـسم
ئة اخملتـبرات والـبحوث بـنسـبة مـئة بـا
الكات فضال عن رفـد قـسم اخملتـبرات بـا
االضافيـة بسبب احـالة العـديد منهم الى
الــتـقــاعــد) مـؤكــدا ان (الـدائــرة أصـدرت
ـستشـفيات الـبيطـرية كافة تعمـيماً الى ا

برفع مسـتوى الـتأهب و تفـعيل اجراءات
الـرصـد و الـتــحـري) وتـابع ان (الـعـدوى
ـية  وجـوار الـعراق انـتشـرت في دول عـا
نظمة الصحة وبحسب التحديث االخير 
ـية كمـا سبق لـلدائرة ان احليـوانية الـعا
ــرض  تــعـــامــلت مع نــفـس الــنــوع من ا
تـمـكـنــا من إحـتـواء الـعـدوى والـسـيـطـرة

عليها من االنتشار). 
وكان احملافظ عمار جبر قد افاد بإصابة
60 الفاً من الدجاج بالعدوى في سامراء.
ودعـــا جــبـــر  في بـــيــان امس (أصـــحــاب
ـواطـنـ في سـامراء حـقـول الـدواجن وا
ـواجهة إلى اتخاذ أعـلى درجات احلذر 
ــرض). ويــعــد إنــفــلــونــزا الــطــيــور من ا
ــعــديــة الــتي األمـــراض الــفــايــروســيــة ا
تـصيب احلـيـوانـات بـشكل عـام والـطـيور
الــداجـنـة بــشـكل خــاص ويـســبب نـفـوق
ــصــابـــة خالل أيــام.وأعــدمت الـــطــيــور ا
الــســلــطــات الـعــراقــيــة في حــزيــران عـام
2019 ماليـ احلـيـوانـات الـداجـنـة إثـر
تــفــشي إنــفــلــونـــزا الــطــيــور في حــقــول
ــحـــافــظـــات شــمـــالي الــبالد الـــدواجن 
وشرقها. فيما بـحث محافظ بغداد محمد
جابرالـعطا مع وزيـر الزراعة مـحمد كر
ـنتج شـترك ودعم ا اخلفـاجي التـعـاون ا
ـشـروع حـزام بـغداد احملـلي واالنـطالق 

االخضر.
وقـــال بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ــواضـيع (اجلــانـبــ بـحــثـا جــمــلـة من ا
ـتـعلـقـة بدعـم الزراعـة في بـغداد ـهمـة ا ا
ـــتـــعـــلـــقـــات اإلداريـــة ـــشـــاكل وا وحل ا
والفـنـية) مـشيـرا إلى (مـناقـشة مـوضوع
صد شروع احلزام األخضر ا االنطالق 
الــزراعـي الــذي يـــحـــيط بـــحـــزام بـــغــداد
ـناخي في وتـأثيـره عـلى تغـيـير الـواقع ا حافظ بغداد UI¡∫ وزير الزراعة في لقائه 

الــتـــعــويـــضــات الـــدولــيـــةاخلــاصــة
بالكويت.

ـ لكن الـعراق وأبنـائه لم يسـتطـيعوا
تقـد طلـبـات األضرار.. الـتي حلقت
به من جــراء ذلك الــعــدوان.. بــســبب
فــــرض احلـــصـــار الـــشـــامل عـــلـــيه..
وبالتـالي ال يوجد من يـستلم طـلبات

التعويض.
ـ حــتى رمــزي كالرك .. وزيــر الــعــدل
االمـريـكي.. عـارض قـرارات تعـويض
الـــــكــــويـت.. وطــــالـب بـــــتــــعـــــويض

!! تضررين العراقي ا
ـ ومن حق الــعـراق وشــعـبه.. تــقـد
طــــلـــبـــات الــــتـــعـــويـض في أي وقت

يـــشــاء.. فــاألضـــرار ال تــمــوت
بالتقادم.

تعويض الـعراق.. عن احتالله
العام 2003:

ـ من حق الـعـراق والـعـراقـيـ
احلـصــول عـلـى تـعــويـضـات..
جرّاء االحتالل األمريكي.. وما
خـــلّــفه هـــذا االحــتالل لـــلــبالد
وللشعب.. مـنذ االحتالل العام
2003.. حـــــتـى خـــــروج آخـــــر

جندي أمريكي من العراق.
ـ إن هـذا احلـقّ هـو حـق ثـابت
في القوانـ الدوليـة النافذة..

ولن يسقط مهما طال الزمن.
ــتــحـدّة.. ـ ومــســؤولــيــة الــواليــات ا
وحلفاءهـا عما حدث لـلعراق وشعبه

من دمار وأضرار بـكل أشكـالها.. هي
مشروعة وفق القانون الدولي.

تحدة حاولت احلصول ـ فالواليات ا
عـلـى قـرار من مــجـلس األمن.. تــتـكئ
عـلــيه الحـتالل الــعـراق الـعـام 2003

لكنها فشلت.
ـــتـــحـــدة ـ لـــذلك قـــامـت الـــواليـــات ا
األمريـكيـة بـعدوان سـافر.. عـابرة كل
هـــذه احملــيــطـــات.. واعــتــبـــر بــغــزو
العـراق.. وفق كل القـوان الـدولية..
ثم اعــتــبـــر وفق قــرار مــجــلس األمن
الـــــدولـي احـــــتـالالً ونـــــصـب حـــــاكم

أمريكي إلدارة العراق.
ـ ومـا ســبّـبه هـذا االحــتالل من دمـار

لـلـبـلـد.. وقـتل وتـشـويه مـئات اآلالف
.. بل جاء هذا االحتالل من العراقي
بنـتـائج عكـسـية.. عـما أعـلـنوه.. كـما
أثــــبـــــتت ذلـك.. أجـــــهــــزة دولـــــيــــة..

ومؤسسات رسمية أمريكية.
ـ ويــحق لــلــعــراق.. وأبــنــاء الـشــعب
العـراقي بتـعويـضات كامـلة.. عن كل
مــا أصـــابـــهـم من خـــســـائـــر مـــاديــة
وبــشــريــة.. وعن قــضــايــا الــتـعــذيب
واالعـتــقـال.. وكل أذى أو ضــرر نـتج
عن الـغــزو واالحـتالل.. حــتى خـروج
آخر جندي أمريكي من العراق نهاية

العام 2011.
ـ تشـكـيل جهـاز يـأخذ عـلى عـاتقه كل
إجـراءات الـتـعـويـضـات.. يـكون عـلى
ــــــتــــــحــــــدّة غــــــرار جلـــــــنــــــة األ ا

تــعــويــضــات لــلــعــراق عن الــعــدوان
الثالثيني العام 1991:

ـ يــــحق لــــلــــعــــراق أن يــــحــــصل عن
تـــعـــويــضـــات عن كـل مــا حـــصل من
دمـار.. وخــسـائــر بـشــريـة.. وأضـرار
مــاديـــة وصـــحـــيـــة جـــراء الـــعــدوان
الـــثالثــيــنـي ألــذي شــنـــته الــواليــات
تـحدّة والـدول الـتي حتالـفت معـها ا
العام 1991.. حتت مسـمى (عاصـفة
الــصـحــراء).. الـتي تــصـادف ذكــرهـا

هذه الليلة 1991 / 1 / 17.
ـ هــنـاك اعــتـرافــات لــلـرئــيس تـرامب
بـرفض هـذه احلـرب.. كـذلك لـلرئـيس
األمــريــكي الــســابـق بــاراك أوبــامـا..
والـــرئـــيس األســـبق جـــورج بــوش..
الـــذي قـــاد ذلـك الـــعـــدوان.. ورئـــيس

الــوزراء الـبــريـطــاني األســبق تـوني
بلـير.. الذي شـاركت دولته بـالعدوان

كـــلّــهــا تـــدلل عــلى خـــطــأ قــرار غــزو
العراق واحتالله.

ـ الن العملـيات العسـكرية التي
شـــنـت عـــلى الـــعـــراق آنـــذاك..
جتـاوزت أهــداف قـرار مــجـلس
األمن الذي خوّلـها بـاتخاذ (كل
اإلجــــــراءات الـــــضــــــروريـــــة)..
إلخـراج الــقـوات الـعــراقـيـة من
الــكــويت (الــقــرار رقم 678 في
29 تــشــرين األول / نــوفــمــبــر

.(1990
ـ لتنفـيذ قرار مجلس األمن رقم
660.. الــذي نصّ عــلى ســحب
القـوات العـراقـية من الـكويت..

واستعادة الكويت لسيادتها.
ـ كما إن العراق قدم تعويضات

أكــثـر (54) مــلــيــار دوالر لــلـكــويت..
قيـم فيه .. وفق مـا قررته جلنة وا

للتعويضات.
ـ فـطبـيـعة مـا جـرى للـعـراق.. يحـتاج
إلى جهاز بهذا احلجم للقيام بعملية
إحــــصـــــاء األضـــــرار.. ومــــراجـــــعــــة
ـــعـــتــدي ــطـــالـــبـــات.. وحتـــمـــيل ا ا

اخلسائر الكاملة.
ـ وال بــد من الـــقــول: إن مــا تــقــوم به
نظـمات غـير احلكـومية حـالياً.. في ا
كل الــلـقــاءات والـرســائل والـتــقـاريـر
ـتـحـدّة ضـمن الـتي تـقــدم الى األ ا
نــشـاطــاتـهــا.. يـتم الــنص عـلـى آلـيـة
مقترحة لتحـقيق الهدف أعاله تتمثل

ا يلي: باختصار 
تحدّة 1ـ أن تعتذر حكومة الواليات ا
رسـمــيـاً لـلــشـعب الــعـراق عن كل: مـا
سبـبته بـحرب اخللـيج الثـانيـة العام

1991.. واحلصار العام 1991.
ـــتــحـــدّة جلــنــة 2ـ إن تُـــشــكل األ ا

حتقيق دولية.
ـ لـــتـــثـــبـــيـت كل األضـــرار وحتـــديـــد
ـسـؤول عن االنـتـهـاكـات واألفـعال ا

اجلرمية.
ـ إلحــالـتـهم الـى مـحـكــمـة اجلــنـايـات
الــدولـيـة.. أو مــحـكــمـة خـاصــة لـهـذا

الغرض.
3 ـ تشكيل جهاز يأخذ على عاتقه كل
إجـراءات الـتـعـويـضـات.. يـكـون عـلى
ـــــــتــــــحــــــدّة غـــــــرار جلــــــنــــــة األ ا

للتعويضات.
ـ فـطبـيـعة مـا جـرى للـعـراق.. يحـتاج
إلى جهاز بهذا احلجم للقيام بعملية
إحــــصـــــاء األضـــــرار.. ومــــراجـــــعــــة
ـــعـــتــدي ــطـــالـــبـــات.. وحتـــمـــيل ا ا

اخلسائر الكاملة.
ـ ويـتــطـلب جـهــوداً مـكـثــفـة.. وتـأخـذ
احلـكــومـة الـعــراقـيـة.. والــقـضـاء في

الــــعـــراق..
على عاتقهما حتقيق ذلك.

ـ فــهل حــكـومــات الـعــراق ومــجـلس
نـوابــهـا ورئـاســة الـدولـة الــعـراقـيـة
لــديـهــا االسـتــعـداد لــتـقــوم بـدورهـا
جتـاه الــعـراق وشـعـب الـعـراق وفق
الـــدســتــور الـــعــراقي.. أم ســـتــبــقي
رأســهــا حتت الــتــراب كـالــنــعــامـة..
وتشـكر أمـريكـا على مـساعـدة شعب
العـراق في حتـريره مـن نظـام صدام

???????
ـ بـــــقـيً أن نـــــقـــــول: الــــــوقت حـــــان
لـلـمـطـالـبـة اجلـديـة من قـبل الـشـعب
اوالً بــالـــتــعــويض ومـن مــنــظــمــاته
احلقوقية واالنسانية.. للضغط على
حكـوماته لـلمـطالبـة بالـتعـويضات..
خــاصـة احلــكم حــالـيــاً بـيــد احلـزب
ـــــقـــــراطي.. ولـــــيـس احلــــزب الــــد
اجلـــمــهــوري الــذي قـــام بــالــعــدوان

واالحتالل  للعراق!!

جزرة السيارات قرب البصرة
م

العاصمة والتطرق الى موضوع البستنه
ـتنـزهات ـساحـات اخلـضراء وا وزيادة ا
ومـنـاقـشـة موضـوع الـتـوسـعـة احلـاصـلة
وحتــــويل جـــــنس األراضي الـــــزراعــــيــــة
واالســتـفــادة مـنــهـا في تــنـفــيـذ مــشـاريع
خـدمـيـة واسـتـثـمـاريـة وسـكـنـيـة  مـؤكـدا
االتــفــاق عــلى نــصب مـنــظــومــات تــعـمل
بالتنقيط). و كشف النائب زياد اجلنابي
عن إصـدار مــحـافظ بـغـداد مــحـمـد جـابـر
الـعـطـا تـوجـيـهـاً يـقـضي بـتـشـكـيل جلـنـة
بشـأن جتديد الـعقود الـزراعيـة في قضاء

تعاقدين. زارع ا دائن وإنصاف ا ا
وقـــال بــيـــان امس ان (اجلـــنــابي الـــتــقى
الـــعــطــا ونــائــبه األول وتـــمت مــنــاقــشــة
مـخـتلف األمـور االداريـة واخلـدمـيـة التي
ــــدائن) واضــــاف انه تــــخـص قـــضــــاء ا
(طـالب بـضـرورة اختـيـار شـركـات كـفوءة
ورصـيـنـة لـتـنـفـيـذ األعـمـال الـتي سـتـنـفذ

قريباً في مختلف مناطق القضاء التي 
بذل جهود كبيرة من مختلف اجلهات في
ـتـابـعـة احملـافـظـة ووزارة الــتـخـطـيط و
مـبـاشــرة من قـبـلـهـنــا شـخـصـيـاً من اجل
ـراحل االعالن والــتـنـفـيـذ الـوصـول بــهـا 
الـتي شـملـت مخـتـلف مـشـاريع اخلـدمات
ـنــاطق الـقــضـاء في والــبـنى الــتـحــتـيــة 
مركزه ونواحيه كناحية الوحدة واجلسر
ومـنـطقـة الـورديـة والـكرزيـة والـكـثـير من
ناطق العديدة في الـقضاء) مشيرا الى ا
ـزارع انه (ناقش مـع احملافظ مـعـاناة ا
الـذين  ابالغـهم بـعـدم جتـديـد عـقـودهم
الــزراعـيــة من قـبل الــدوائـر ذات الــعالقـة
حــيـث وجه احملـــافظ بـــتـــشـــكـــيل جلـــنــة
بـرئـاسـة الـنـائب االول ومـدراء الـوحـدات
االداريـة والـدوائـر ذات العـالقة حلـل هذه

تعاقدين). شكلة وانصاف ا ا
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البـد لـكل تـشـكيل حـكـومي او شـعـبي  مـدني ام عـسـكري  من ادارة
تـنــظم شـؤونه وتـقـوده  الى حتـقـيق أهـدافـه وغـايـاته الـتي تَـشـكل عـلى
ؤسسة مـديرها  مثلـما للوزارة وزيرها اساسها فـللدائرة والشـركة وا
ـصــانع االهـلــيـة و الـنــقـابـات ولــلـحـكــومـة والـدولــة رئـيــسـهـا وكــذلك ا
نظمات اجملتمعـية والعشيرة ثم العائـلة . وهذا واقع طبيعي  اعتدنا وا

عليه وتعلمناه منذ فُتحت أعيننا على هذه احلياة .
لكن لكل ادارة اسـلوب يؤدي الى الـغاية التي يـسعى اليـها الرئيس او
سؤول عن اي تشكيل من التشكيالت التي مر  ذكرها آنفاً دير او ا ا
 فـهــنـاك من يــجـعل من مــنـصــبه وكـرســيه وسـيــلـة خلـدمــة مـجــتـمـعه
ومؤسـسته التي يـديرها فـيبـدا اوال ببنـاء الثقـة بينه وبـ مرؤوسيه من
نـتسبـ في التشـكيل الذي يـديره ويفـتح لهم باب مـكتبه سـؤول وا ا
دون حـاجب او سـكـرتـيـر يـتـجـهم بـوجــهـهم  وكـذلك حـمـايـتـهم من اي
اجراء غير قانوني قد يصادفهم  في عملهم سواء بضغط خارجي من
انــاس مــتــنــفــذين او مـن خالل الــتــأثــيــرات والــعالقــات الــشــخــصــيـة
ـنسـوبـيـة الـتي قـد حتاول جـرهم لـلـقـيام واالجتـمـاعـيـة واحملسـوبـيـة وا
بـإجـراءات  غـيـر شـرعـيـة والقـانـونــيـة قـد يـؤدي اكـتـشـافـهـا مـسـتـقـبال
اليـذائـهم  وبـهـذا يـضـمن دعـمـهم ومـسـانـدتهـم له في اداء مـهـمتـه على
اكـمل وجه و في ذات الـوقت الـذي يسـعى فـيه العـداد البـنـاء الـداخلي
الرص لتشـكيله الذي يقـوده يتجه لكسب اجلـمهور الذي يخدمه ذلك
ــنــظــمــة او تــلك الــدائــرة والــشــركــة من خالل بــذل كل الــتــشــكــيل وا
مـايسـتـطيع  هـو ومنـتسـبـيه خلدمـة ذلك اجلمـهور الـذي يـنتـظر حتـقيق
ــسـؤول طـمــوحـاته وفـي ذات الـوقت يــراقب اداء مــسـؤوله وهــذا هـو ا
الـنــاجح الـذي يـضـمن سالمـة ظـهـره مـن خالل دعم مـنـتـسـبـيه وكـذلك
ـتـقن رضـا ومـحــبـة الــنـاس واجملـتــمع الـذي يــخـدمه من خالل أدائـه ا

واخمللص لواجباته وواجبات تشكيله .
ـقابـل هـناك مـن يـسعـى لـلمـنـصـب وكرسـيـه من اجل الـسـلـطـنة وفـي ا
واجلـاه و مـصـالح شخـصـيـة بعـيـدة كل الـبـعد عن اهـداف وطـمـوحات
التشكيل الذي يتولى مهمة ادارته ومـنتسبيه وجمهوره فتجده اليحمي
ا يـركـز جُل اهتـمـامه على اال نـفـسه واليهـمه مـنتـسـبيـه والجمـهـوره ا
نصب وما اجلاه الذي حصل علـيه بسبب  جلوسه عـلى كرسي هذا ا
ـكن ان يـحصل عـلـيه من امـتيـازات ومـكاسب سـواء شـرعيـة ام غـير
شرعـية ومثل هـكذا مديـر او مسؤول سـيكون عـبأً ثقـيال  على تشـكيله
ومــنــتـســبــيه اوالً  ألنــهم اليــتـوقــعــون مـنـه حـمــايــتـهـم واالهـتــمــام بـهم
ـكـنـهم  الــتـعـامل مـعه اال عن طـريق سـكـرتـيـر او وبـاحـتـيـاجـاتـهم وال
حاجـب على بابـه وكذلك هـماً كبـيرا عـلى جمـهور تـشكـيله الـذي يقوده
النـهم بـكل تـاكـيـد  لـن يـتـمـكـنـوا  من الـوصـول الـيـه بـسـبب عـنـجـهـيـته

تجهمة التي وضعها امام مكتبه . ولكثرة احلجابات ا
اذاً فـاالدارة والـقــيـادة فن ومـهــــــــــارة قـوامـهــمـا الـتــواضع واحملـبـة

والــلـيـاقـة والـلـيـونــة عـنـد احلـاجـة والـشـــــــدة حـ
يـتــطــلــبــهـا االمــر وقــــبل كل هــذا وذاك مــعــرفـة
دقــــــــيــقــة بـــكل تــفــاصـــــــيـل مــهــمــته  ان لم
سـؤول ايا كـان وبأي مـستـوى كان تـلكـمهـا ا
فـعـلـيه ان اليـجـازف بـتسـنـمه مـنـصـبـهـا وحتمل

مسؤوليتها.

ثالثـون سـنـة مــرت يـوم امس عـلى ذكـرى بــدء عـمـلـيـات طــرد جـيـشـنـا
ــواقع الــسـابـق من الــكـويـت ثالثــون ســنـة مــرت امس عــلى قــصف ا
احلــيــويــة في الــعــراق ثم بــدء الـتــحــرك الــشــعــبي ودخــول مــجـامــيع
ـسلـح من اجلـارة الـشرقـية ثم هـروب كثـيـر من العـراقيـ عسـكر ا
وغـير عـساكـر نـحوهـا"جارتـنا" ونـحو الـسعـوديـة التي نـصاحلـها يـوما

ونخاصمها اياما.
ثالثون سنة مـضافة لعشـر سنوات ضعن في القـادسية بسبب تالطم
ـشـروع الـثـوري االسالمي فـتـوسـعت ـشـروع الـثـوري الـقـومي مع ا ا
رقـعـة مـقـابـر الـنـجف ومـقـابـر ايـران وانـهـارت حـظـوظـنـا في اجملـتـمع
الـدولي ودخـلـنا احلـصـار وطـبعـنـا عـملـة وبـدأ صـعود طـبـقـات سرقت
الكويت ومن قبل سـرقت احملمرة و كيالن غـرب وانطلقت مـوجة الفقر
و معها الركون لالوهام و السحر و تفاسير االحالم وانتعشت الطبقة
احمليطـة بالسلـطة فأخ الرئـيس يسطـير على زراعة الـباذجنان وزوجة
اخ الـرئــيس واصــهـاره يــتـقــاســمـون جتــارة الـدخــان واالثـار وافــخـاذ
الـدجاج نـعم افخـاذ الـدجاج كـانت حكـرا لـعدي صـدام حسـ وانتم

تعلمون ما لالفخاذ عند عدي من اهمية..
ـاهـجـر غــربـيـة واسـتـقـروا بـعـد ثالثـون سـنـة وصل فـيــهـا عـراقـيـون 
شحشطة في عـمان او في دمشق او بيروت ومـن هناك شدوا الرحال
لـدول ال تـكلـفـهم اال التـقـيد بـالـقانـون فـتجـنـسوا و نـكـحوا مـن النـساء
واكلوا من طيبات ما رزقهم ربهم من رواتب االعانة االجتماعية وكان
ا بعضهم يـظهر ليـشتم النظـام القاسي النـاهب الذي يرأسه صدام و
لم يـكن احد لـيتـوقع سرعـة السـقوط الـنسـبي بعـد احلرب ب 12 سنة
فقط فقد عاد اكثـر الهارب ليجدوا الداخـل الذي تركوه وقد تفسخت
اغلب طـبقاته فأنـقسمـوا الى فئتـ فئة مع االحـتالل و فئة تـقول انها
ضده سرعان مع دخـلت هي االخرى مع االحتالل وسبـحان الله ما
ان عـاد اكـثر الـهـاربـ حـتى كرمـوا انـفـسـهم برواتـب و حصص حج

وقطع ارض ومنهم شيخ مستشار كرم نفسه برتبة فريق متقاعد..
ثالثون سنة مرت منها 17 تخللتهـا عمليات نهـب لبيوت و مؤوسسات
وقع النظـام السابق يـبدو انه يجـوز فيهـا الصالة برغم اغـتصابـها فا

على النهر ال يدخل شرعا في االغتصاب..
ثالثون سـنة شهد اغـتياالت الـكفاءات الـعراقيـة و موجة هـجرة جديدة
و تبدل ثياب الرفاق الى شيوخ و حجاج و خوا و كي للجبة واطالق

حلى..
ثالثون سـنة مرت تـقاتل فيـها اجلـيران بتـحريض طائـفي جلب قصص

14 قرنا ليعيد فتحها.ز
ثالثون سـنة عـاد بها اسالمـيو لـندن وغيـر اسالميـها و اسالميـو كندا
ـارس بـعـضـهم الـزنا وامـريـكـا وغـيـرهم ليـسـرقـوا من عـقـود الـدولة و

شرعن استغالال للوظيفة.. ا
ا محـافظ جنـوبي كان الجئـا في استـراليا سـرق محـافظته و عـاد سا
ألستراليا.. مـحافظ بنك جاء من كندا.. نـقل امواال مسروقة و عاد الى

كندا..
هذا ال يعـني ان اهل الداخل افضل.. فهم جـكساريون" نـسبة للـتويوتا
g x r وحملة للكوا يسارعون في التظاهر ضد رئيس الوزراء يرونه
وت لـيرضى بالـصخـونة.. فيـأخذون الـوزارات و الهيـئات... بل حتى ا
ــنـاضــلـ صــاروا لـصــوصـا بــاحلث.. وانــحـرفت حــتى ابـرز بـعض ا
عقائدهم ولـيت فهد ينـهض من قبره ليـشاهد حزبه كم مـقعدا اخذ قبل

ثالث سنوات و كيف..
ثالثون سنة مرت.. انهـار التعليم والصحـة والغذاء.. واموال العراقي
سـتـضعـف الـذين شتـمـوا صدام صـارت فيالت و شـركـات على يـد ا

الـذين طـغوا واسـتـغنـوا.. فـأذا كـلمـتـهم قالـوا لك انـهم جتـار باالصل..
مـثـلــهم مـثل وزيـر عـراقي كـتب عن نـفــسه انه كـان يـعـمل مع اخـيه في
c. Vالـدكـان مـا اكـسبـه خبـرة الـتـعـامل مع الـنـاس.. الـله اللـه على ال

واخـر عمـل في االمن خبـرته يـقـول عنـهـا انه اخـذها من
قراءة القصص البوليسية.. حلو..

بــأخـتـصــار.. مـرت ثالثــ سـنـة يــوم امس عـلى
مــسـلـسل لم يـضـف لـلـعـراقـيــ اال حـلـقـات من
اخلـســارة وال نـدري مـتى تـكــون اخـر احلـلـقـات

وماذا حتمل?
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 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ
كشفت قائممقامية قضاء بعقوبة  في
 محـافـظـة ديـالى  الى تـعـرض جلان
ــــديـــنـــة الى رفع الــــتـــجـــاوزات في ا
تــهـديــدات مــبـاشــرة من قــبل جــهـات
مــتـنــفــذة  فــيـمــا دعت الى لــضــمـان
ــنع حــصـــانــة قـــانــونــيـــة وامــنـــيــة 

تعرضهم الى ضغوط وتهديدات .
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله
احلـــيــــالي لـ  ( الــــزمـــان) امس ان  (
حـجم الـتـجـاوزات في بـعـقـوبـة كـبـير
وارتـفـعت وتـيـرته بـنـسـبـة عالـيـة في
الــسـنــوات االخــيــرة من قــبل جــهـات
مـتنـفـذة بـشـكل كـبـيـر خـاصة االمالك
العامـة واالراضي الزراعـية في داخل
ــديــنــة ). واضــاف ومــحــيط مــركــز ا
احليالي  ان  (مساعيه لتحريك ملف
رفع التجاوزات اسهمت في استعادة
اكـــثـــر من 200 دو خالل االشـــهـــر
ـاضــيـة كـانت حتـت قـبـضــة جـهـات ا
واشخـاص متـنفـذين الفتـا الى بعض
جلـــــان رفـع وازالـــــة الـــــتـــــجـــــاوزات
تـــعــــرضت مـــؤخـــرا الـى تـــهـــديـــدات
مـبـاشــرة مـا يـعـني مــحـاولـة إليـقـاف
ـثل كـارثـة تـطـبــيق الـقـانـون وهــذا 
ســتــؤدي الى الــتـــهــام مــا تــبــقى من
االراضي واالمالك بـــشـــــكل كـــبــيــر )

.ودعا احلـيـالي  ( حكـومـة ديالى الى
ضـرورة الــتــدخل وضــمـان حــصــانـة
قـــانــــونـــيـــة وامـــنــــيـــة لـــفـــرق ازالـــة
الــتـجــاوزات في الــدوائــر اخملــتــصـة
ـنع تــعـرضـهم الى ومـنـهــا الـبـلــديـة 
ضـغـوط وتـهـديـدات ألنـهـا امـر مـناف
لكل االطر القانونـية وسيخلق عزوف
كامل عن معاجلة ملف التجاوزات ) .
ومن جــانب آخــر قــال احلـيــالي  إنه
(زار وزارة االسكان والبلديات وعقد
تـقدم اجتـماعا مع الوزيرة والـكادر ا
ـتأخر لبحث مـلف مشـاريع بعـقوبة ا

حسمها منذ سنوات طويلة) . 
q¹uLð rŽœ

واضـــاف احلـــيــــالي ان  ( الـــوزيـــرة
تـــعـــهـــدت بــدعـم تــمـــويـل اثــنـــ من
شـاريع االسـتراتـيـجيـة في بـعقـوبة ا
وهمـا مجـاري غـرب بعـقوبـة ومحـطة
ـادية االسـالـة والـتي تـبـلغ كـلـفـهـمـا ا
نحو  150مليار دينار اذا  التوافق
على ادراجهما ضمن موازنة 2021)
الفتا الى ان  (احملافظة تنتظر ضوءا
اخــــــــضـــــــر نـــــــيــــــــابي مـن اجـل دعم
شروع اللذين سيخدمان اكثر من ا
100 الف نــســـمــة في مـــنــاطق غــرب

بعقوبة بالكامل ) . 
واشـار احلـيـالي   الى ان  (بـعـقـوبـة

من اكثـر مدن ديـالى تضـررا باألزمات
االقتصـادية واالمـنيـة التي دفعت الى
شـلل مـتكـرر في مـشـاريـعـهـا وخـاصة
ـتوقفة مـنذ سنوات االستراتيـجية وا
طويـلة رغم ان بـعضـها بنـسب اجناز
جــيــدة وبـــقــاءهــا دون حـــسم يــعــني
التـقـادم وخـسائـر مـاديـة كبـيـرة تـقدر
ـقـداديـة ـلـيـارات ) .  الـى قـضـاء ا بـا
قـال رئـيس مـجـلس الـقـضـاء الـسـابق
عــدنـــان الـــتــمـــيــمي لــ (الـــزمــان) إن
(اخلروقـات االمنـية في حـوض شمال
ـقداديـة في ارتفاع واضح )  قضاء ا
الفـتـا الـى ان  (اخـرهـا كــان االسـبـوع
احلــــالي بــــاســـتــــشــــهـــاد امــــر فـــوج
ومساعده بـانفجـار عبوة نـاسفة قرب
بـسـاتــ نـوفل   نـاهــيك عن تـعـرض
نقاط امـنيـة لهـجمات بـالقـنص بشكل

متكرر).
واضــاف الـبــيــاتي  ان  ( 3 أســبـاب
رئــيــســيــة تــقف وراء اخلــروقــات في
ــــقــــداديــــة هـي الــــضــــعف حــــوض ا
ــيـــداني االســـتـــخــبـــاري والـــرصـــد ا
ووجود فـراغات حـقـيقـيـة تسـتغل من
قبل داعـش  في التـسـلل والـتـنقل من
مــنـــطــقــة الـى اخــرى وعــدم تـــغــيــيــر
جـــوهـــري في اخلــــطط االمـــنـــيـــة من
نــاحــيــة االعـتــمــاد عــلى الــعــمــلــيـات

النـوعـية بـدال من الـعـملـيـات الكـبـيرة
خــاصـــة وان الــعـــدو حتــول االن الى

عصابات تهاجم وتهرب) . 
واشـــــــار الـــــــتـــــــمـــــــيـــــــمـي   الى ان
(اخلــروقــات ســتــســتــمــر اذا لم تــكن
هـناك مـراجـعـة شـامـلـة لـكل االسـباب
الـــــتـي تـــــقف وراء نـــــزيـف الـــــدم في
ـــقـــداديـــة )  مـــؤكـــدا بـــان حـــوض ا

(الوضع يـحـتم قرارات جـريـئة تـسهم
ــســـار االمــني في دعم وتـــصــحـــيح ا
وانــهـــاء مــا تـــبــقى من فـــلــول داعش
 الـتي التـزال اعـدادهـا مـحـدودة جـدا
حـتى االن ) . وأعـلـنت نـاحـيـة منـدلي
التـابعـة لقـضاء بـلدروز في  مـحافـظة
ديالى تـسجـيل رقم قيـاسي في تدفق
الـقوافـل التـجـاريـة في مـنـفـذ حدودي

مع ايران شرق احملـافظة. وقـال مدير
نـاحــيـة مــنـدلي وكــالـة مــازن اكـرم لــ
(الزمان)  إن (مـنفذ مـندلي احلدودي
شــهـــد تــدفق 110 شــاحـــنـــة في رقم
قــيـاسي يــســجل ألول مــرة مــنـذ اذار
ـــاضي وحـــتى االن)  مـــؤكـــدا بــان ا
(عـــدد الـــقـــوافل الـــتـي كـــانت تـــدخل
ـاضـيـة بـسـبب مـحـدود في االشـهـر ا
تداعيات جائحة كورونا) .
واضــاف اكــرم  انه (عــلى
الـرغـم الـزيــادة احلــاصــلـة
في تدفق القوافل التجارية
عدل اال انه يبقى اقل من ا
الطبيعي قبل بروز جائحة
كورونا والتي كـان لها اثر
سلـبي عـلى مـلف الـتـجارة
واالقـتـصـاد بـشـكل عـام ) 
معـتبـرا أن  (اعـادة تنـظيم
العمل في مـنافذ كـردستان
ــعـايــيـر وتـطــبـقــهــا لـكل ا
ـــنـــافـــذ الـــرســـمــــيـــة في ا
ســيــؤدي الى زيــادة اكــبــر
في تدفق البضائع والسلع
من ايــــــران الى الــــــعـــــراق
ــنــفــذ يــعـد خــاصــة ومن ا
االقـــرب لــــبـــغـــــداد ومـــدن

اخرى ) . حملة ازالة التجاوزات
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 (كتاب اعالن)

 UJ³A « qOGAð ŸËdA  W UŽ WB UM  ÊöŽ« ØŸu{u*«
(ADSL+2)WOMIð o Ë WOÝU×M « 

ÊU²Ýœd  rOK « «bŽ ‚«dF « ÂuLŽ w  UNM  ÀbŠô« Ë«
حتية طيبة 

ـعلـوماتـية يـسر الـشكـة الـعامـة لالتصـاالت وا
احــدى تــشـــكــيالت وزارة االتــصـــاالت جــمــيع
الــشــركــات اخملـتــصــة الــعــراقــيــة والــعــربــيـة
واالجنبية لتـقد العرض الفني والتجاري ان
تــنــوه لـكـم تـمــديــد مــدة االعالن البــرام عــقـود
مـشاركـة في مـجال تـشـغيـل مشـروع الـشبـكات
الـــنــحـــاســيــة وفـق تــقـــنــيــة ( ADSL+2) او
االحـدث مــنـهــا في عــمـوم الــعــراق عـدا اقــلـيم
واصفات الفنية والشروط كـردستان وحسب ا
طلوبة لغاية الـساعة الثانية عشر القانونـية ا
ــصــــادف (١٢ ظــهـــرا) من يــوم (اخلــمـــيس) ا
(٢٨/ ١ / ٢٠٢١) والــذي هــو نـــفس يــوم فــتح
ــزيـد من الــعـطــاءات لــذا اقـتــضى الــتـنــويه و
ــعــلــومــات االتـــصــال عــلى ارقــام الــهــواتف ا

(٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨ ) و(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) .
او البريد االلكتروني

 www.itpc.gov.Iq-/
 Legal_itpc@itpc.gov.iq.
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قـررت دائــرة الـعـيــادات الـطـبــيـة الـشــعـبـيـة
تـــمـــديـــد االعالن اخلـــاص بـــاجــازة فـــحص
PCR كورونا للمختـبرات االهلية بتقنية الـ
لـغاية نـهايـة الدوام الرسـمي ليـوم اخلميس
٢١ / ١ / ٢٠٢١ على ان يـكون هـذا الـتمـديد

االخير لالعالن.
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اإلجنـاز احلـقـيقي لـكلّ  إنـسـان في أي حـقل ومنـهـا مـجاالت  الـعـلوم
والـتــكـنـولـوجـيــا  يـجـعـله واآلخــرين  يـعـرفـون جــيّـداً  مـديـات الـقـدرة
والــكــفــاءة وإنـعــكــاس ذلك في  قــطف الــثــمــار وإزدهـار اجملــتــمــعـات
ورفـاهـيّـتـهـا.  وهـنا يـجب أن يـتـذكّـر  خـرّيـجوا  اجلـامـعـات الـرصـيـنة
هنيّة وإيثار. قسَمَهم  اجلامعي الذي أدّوه  من إجل خدمة أوطانهم 
وفي هـذا اإلطار  رأيـنا برامج دول  ومـنهـا العراق بـهذا  اإلجتاه في
انـشاء العديـد من البدايات الـعلميّـة البنّاءة ومـواصلة تنـفيذها بـحرفيّة
مـتخصّصـة.  أمّا العـراق فقد  كان قـد عمل ببرامج بـحث وتطوير في
ــخــتــلف الــوزارات وبــآلــيّــات االســتــفــادة من اســاتــذة اجلــامــعــات 
كن أن يـضاف لهم اآلن خرّيجوا الـدراسات العليا اإلخـتصاصات و
بـدالً من صرف تخصيـصات   ماليّه هائـلة هنا وهنـاك دون نتائج كما

تظهر في وسائط اإلعالم.
ـكن القول أنّه حتى في غياب خـطط العمل البدّ أن يعرف اإلنسان و
إجتــاه مــسـاره ومــســيـرته وإالّ فــســيـدخـل في مـســاحــات عـشــوائــيّـة
التـــرضــيه وال تــرضـــاه وال يــرضــاه مــجـــتــمــعه  وإن صـــمَــتَت أفــواه

اجلمهور.
وتـواصـالً مع مـقـاالت عـلـمـيّـة سـابـقـة نــشـرتـهـا صـحـيـفـة الـزمـان في
سـلـسلـة( مـرّيخـيّات ) والـعـمود احلـالي  ( الي-فـاي الزمـان) وأخرى
ـاضـيـة نـضـع أمـام أنـظـار الـقـرّاء أبرز مـتـفـرّقـة عـلى مـدى األعـوام ا

تحقّقة في العام   2020 وهي بإيجاز: نجزات العلميّة ا ا
ّ  في شــهـر تـشـرين الــثـاني (نـوڤـمــبـر)  من الـعـام  2020 اجنـاز  -
بـرنـامج يـتـنـبّـا بـشـكل پـروت ثـالثي األبعـاد تـأسـيـسـاً عـلى مـعـطـيات
حـوامض أمـينـيّـة.  اقد اكـان لـتعـرّف عـلى الشـكل احلـقيـقي لـلپـروت
وأبـعـاده  في مـقـدّمـة  الـتـحـديـات الـبـايـولـوجـيّـة لـسـنـوات عديـدة  ألنّه

يوضّح ماذا يفعل للپروت وكيف يعمل.
-تـسـجيل رقم قـياسي ألكـبـر انفـجار كـوني لم يتـم الكـشف عن مثـيله
من قـبل حيث ترك جتويفاً عـلى مسافة تبعد  390 مـليون سنة ضوئيّة
عـن األرض. الثقـب األسود الـذي أحدث ذلك مـازال هنـاك وإنّ الفراغ

تولّد  يشكّل حيزاً أكبر من مجرّتنا بقدر  15 مرّة. ا
-أصل عنصر الكاربون وإكتمال نظرية تشكيله  كعنصر  تعتمد عليه
 احلـياة عـلى سطح األرض وهو  رابع أكـثر عـنصر   مـألوف  علـيها.

وجب هذه النظريّة بأنّ األقزام البيضاء  وقد حتقق 
ـصـدر الـرئـيـسي  لـتـكـوين الـكـاربـون   فـي اجملرّة من الـنـجـوم  هي ا
دون غـيرهـا باإلضـافة الى األوكسـج فـيهـا. تعتـبر األقـزام البـيضاء
جنـوم تـنـدمج فـيهـا عـنـاصـر ثقـيـلـة نـسبـيّـاً إلنـتـاج أخرى أثـقل مـثـلـما
يــنـدمج  الــهـيـدروجــ اخلـفـيـف  لـتـولــيـد  الـهــلـيـوم األثــقل في جنـوم

تستنفذ وقودها (منتهية العمر).
-لـقد شهد العام أيضاً بناء وتطـوير عقل إصطناعي عميق لتشخيص
ـراحل اإلبتدائيّة لسرطان الثدي  بتعاون عشرات األطبّاء اخملتصّ ا
ّ جتـريب هذا الـعـقل العـمـيق في الـتشـخيص مع مـوقع گـووگل. لـقد 
أخوذة لألورام بنجاح ولكنّه اليكون بديالً كليّاً وقـراءة دقيقة للصور ا
لألطـباء وخصوصاً بتحليل التسلسل التاريخي ومراحل تطور حاالت

ريض. ا
-جنـاح تركيب  وإصطناع خاليا دم حمراء  بلونها األحمر إلحتوائها
عـلى  الهـيمـوغلـوب ووظـيفـتهـا اإلحيـائيّة   وهـي نقل األوكـسج من
الـرئة الى الـقلب ثم الى أنـحاء اجلسـم.   تركيب خاليـا مرنـة بنفس
األبــعـاد بـإســتـخــدام الـسـيــلـيــكـا مــقـتـرنــاً  مع نـوع من الــپـولــيـمـرات
ـشحونـة كهـربائيّـاً  وجنحت في دم الفـئزان وفي التـخلّص من مواد ا

سمّية في الدم.  
-إنـتاج أول ڤديو  يـصوّر ذرّات تتحـرّك لتشكـيل آصرة  في  جزيئات
ـعـرفـة وفـهم ـثل مـرحـلـةفي حتـوّل حـدود ا انـيـوب من الـنـانـو. وهـذا 
سـلـوك الـذرات الـتي حتـتـاج الـى مايـكـروسـكـوب الـكـتـرونـي ذي قدرة

عالية لتصويرها.
-إكـتشاف وجود  كوكب  إضافي  خارجي في منظومة جنوم  خارج
 مـنـظومـتـنا فـي مجـرّة أخـرى. لقـد أكّـد علـمـاء الفـلك في الـعام 1992
عـلى وجـود كـوكب مـجـرّي خـارجي كـإضـافـة عـلـمـيّـة تـاريـخـيّـة. وهذا
الـكـوكب اإلضافي هـو جنم إعـتيـادي  وجنم مـزدوج إمّا نـيـوتروني أو
ثـقـب  أسـود بـتـفـاصـيل خـصـائــصـيّـة تـصل الى دراسـة اإلشـعـاعـات
ـثل هذه ـنبـعثـة كاألشـعـة السـينـيّة إلسـتيـعاب الـعمـليّـات الفـيزيـاويّة  ا

احلاالت.
عـروفة عـلمـيّاً  بـالنـيوتريـنو في -الـكشف عن اجلـسيـمات الـشبـحيّـة ا
مــنـاطق حتت ثــلـوج الـقــطب اجلـنـوبـي. ونـذكـر عــنـا أنّ هـنــاك مـنـاطق

اء قد وضعت فيها   متفرّقة حتت اإلرض وا
كـواشف بهذه اجلسيمات  التي تمأل للكون منذ اإلنفجار العظيم ذات
علـومات عنها مسـتمر لدعم النموذج كـتلة تكاد تكـون معدومة. جمع ا
الـقــيـاسي لـلـذرّة الـذي يــهـتم به عـلـمــاء الـفـيـزيـاء كـجــدول لـلـمـكـونـات
ـواد  كـما هـو احلـال في اجلدول األسـلـسيّـة ( عـددها  12 ) لـذرات ا

الدوري في الكيمياء.
ـاء عـلى الـقـمـر بعـدمـا كـنّـا نـعـرف لـسـنوات - اكـتـشـاف جـيـوب من ا
بـوجـود اجللـيد هـناك. لـقد أكّـدت وكـالة نـاسا هـذا اإلكتـشاف بـوجود
جـزيـئات مـاء بحـالته الـسائـلـة في منـاطق ظل  قريـبـة من سطح لـلقـمر

وإنّ كميته كافية  لدعم فرص احلياة هناك.
- لـقـد شـهد شـهـر تمـوز(يـوليـو) من الـعام  2020 إلـتـقـاط أول صورة
نظومة متعددة الكواكب اخلارجيّة رصد األورپي اجلنوبي  بواسطة ا
 حـول بـنجـم يشـبه الـشمس فـي مجـرّتـنا درب الـتـبّانـة. وقـد أوضحت
ـذجة رياضيَة لوكالة ناسا بأنّ الـعديد من الكواكب اخلارجيّة تمتلل

كن البحث عنها. محيطات 
 - وفي هـذا  الـعـرض اخملـتـصر ألهم الـوقـائع الـعـلـميّـة فـقـد شـهدت

مواقع العمل  تأشير منجزات تكنولوجيّة بارزة  أخرى ومنها:
•اكـتشاف وجود مالمح  حلياة مايكـوبيّة في كوكب الزهرة وهو يعني

ايكروبات هنا على األرض. تماثلها مع  حياة ا
وذج ثالثيّ األبعاد   •طبع 

نمذج. ومياء  مصريّة وسماع صوتها ا
•إكـتـشاف أقـدم طـائـر حجـري يـعود الى  عـصـور  قبل آالف الـسـن
ـفـقـودة بـ الـديـنـاصور قـبل  66 مـلـيـون سـنـة ـثّل احلـلـقـة ا والـذي 

والطير اإلعتيادي.
ـعاجلـة سرطان الـدماغ والـذي  جتريـبه على أدمـغة الكالب  •لـقاح 

. أوّالً
خارطة گووگل في أستراليا  

ليون مجرّة. لكون 
سطور اخلتام:

لـقد قيل سابقاً بـأنّ الصورة  بألف كلمة ولـكن هناك صور  ومشاهد
  جتبرك  على الصمت أحياناً دون النطق ولو بكلمة!
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واالجــتـــمــاعــيـــة واحلــوكــمــة 
 (ESGفي أنشطتها.

 2-  قـــد تــــواجه مــــؤســـســـات
ــــالــــيــــة  بـــســــبب الــــســـوق ا
أنــشــطــتــهــا فـي إدارة األصـول
ــالـيــة  عـنــد االســتـثــمـار في ا
ـــالـــيـــة لـــلـــشـــركـــات األوراق ا
ـنـاخ  عـنـد ــعـرضـة لـتـغـيـر ا ا
االســتـــثــمــار في الـــصــنــاعــات
كـثـيـفـة الكـربـون  أو الـشـركات
الـــتي ال تـــأخـــذ فـي االعـــتـــبــار
عــــــــوامل  ? ESGخـــــــســـــــارة
مــــفـــاجــــئـــة في الــــقـــيــــمـــة في
محـافظـها االسـتثـماريـة   على
ـثـال  نـتـيـجـة لـفـقدان سـبـيل ا
قـــيــمـــة مـــســـاهـــمي الـــشـــركــة
ــسـتـثـمـر فـيـهـا بـسـبب حـدث ا
طـبيـعي شديـد أو فقدان سـمعة
الـعمـل.  قد تـتـخلف مـؤسـسات
االئـتــمـان الــتي تُـقــرض لألسـر
والــشـــركــات فـي الــصـــنــاعــات
ــنــاخ عن ــعــرضــة خملــاطــر ا ا

سداد هذه الـقروض أو تتعرض
خملــــاطـــر الـــســـمــــعـــة من خالل
إقـــراض الــصــنــاعـــات كــثــيــفــة
الــكـربـون  والــشـركــات الـتي ال
تأخذ في االعتبار عوامل البيئة

واجملتمع واحلوكمة.
WOšUM  dÞU

 3-  وفـي هــــــــذا الـــــــــصــــــــدد 
أصـبحت قـضايـا تأثيـر اخملاطر
ـناخـية عـلى اسـتقـرار القـطاع ا
ـوضوعات على الي من أهم ا ا
ـركـزية جـدول أعـمـال الـبـنـوك ا
الية في والـهيئات التـنظيمـية ا
مــخـتــلف الـبــلـدان.  الــسـيــاسـة
الـتنـظيـمـية  الـتي  إنشـاؤها
ناخ مع مـراعاة تأثـير مخـاطر ا
ـــشــاركـــ في األســواق عــلى ا
ــالي  ــالـــيــة واالســـتــقـــرار ا ا
وحتـــفـــيـــز االســـتـــثــمـــارات في
الــطــاقـة مــنــخــفـضــة الــكــربـون
واد الضارة وتقليل انبعاثات ا
ــــا في فـي الـــغـالف اجلـــوي  
ذلـك مـن خـالل إصـــــــــدار أدوات
مـــالــيـــة مــســتـــدامــة وتـــطــويــر
ـــســــؤول  مع االســــتـــثــــمــــار ا
مـــراعـــاة الــعـــوامل الـــبـــيــئـــيــة
واالجـتـمــاعـيــة واحلـوكــمـة هـو
الـتـحـدي الـيوم  أيـام وإمـكـانـية
ـــنــاخ في احلـــد من مـــخــاطـــر ا

ستقبل.  ا
4-  كـذلك تـتــعـرض مـؤسـسـات
الــــتـــــأمــــ  بــــاإلضـــــافــــة إلى
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أنــشــطــتــهــا االســتــثــمــاريــة 
تـقـلـيـديًـا خملـاطـر مـنـاخـيـة من
الــتـزامــات الــتـأمــ  حـيث ال
يـزال التـأمـ أحـد االجتـاهات
الــرئـيـســيـة في إدارة مــخـاطـر
الــظــواهـر اجلــويــة الــشــديـدة
كن أن والكوارث الطبيعية.  
يــــــؤدي تــــــواتـــــر الــــــكـــــوارث
الطـبيعية وشـدتها إلى ارتفاع
أســعــار بـــوالص الــتــأمــ أو
حـــتى رفض تـــقـــد خـــدمــات
الـــتـــأمـــ / إعـــادة الـــتـــأمــ
للـشركات في منطـقة / صناعة
ـا يؤدي بدوره إلى مـعيـنة  
ــؤمن زيـــادة األعــمـــال غــيـــر ا

عليها.   
 ثـــانـــيـــاً : تــــأثـــيـــر اخملـــاطـــر
سـتدامة ـناخـية والـتنـميـة ا ا
ـؤسـسات ـالي في ا لـلـقطـاع ا

الدولية 2020- 2021���:
 يـتـوقع خـسائـر أكـبـر للـقـطاع
احلـقـيقي لـالقتـصـاد في حـالة
حـــدوث ســـيــنـــاريـــو مـــنــاخي
كن سلـبي في عام  2021 .  
أن تــكــون الــعــواقـب نــفــســهـا
نـــاجــــمـــة عن رفـض شـــركـــات
الـــتـــأمـــ تـــأمـــ قـــطـــاعـــات
االقــتـصــاد كــثــيـفــة الــكــربـون
والـشـركــات الـتي ال تــأخـذ في
االعتبار عوامل  ESGمن أجل
تــقـــلــيل مـــخــاطــر الـــســمــعــة.
ــوصـوف لـتــقــلــيل الــتــطــور ا

من وجهة نـظر اجملتمع الدولي
 فــإن اخملـــاطــر الــنــاجــمــة عن
ــــنــــاخ  مـن حــــيث تــــغــــيـــــر ا
احــتـــمــالـــيــة احلـــدوث وحــجم
ـتـوقع  هي واحدة اخلـسـائر ا
من أهم اخملـــاطــر الـــتي تـــهــدد
العالم اآلن وفي العقود القادمة

وتشمل هذه اخملاطر  على : 
تطرفة  1- الظواهر اجلـوية ا
وخـــطـــر عـــدم قـــدرة اجملـــتـــمع
ي عـلى تـقـلـيل آثـار تـغـير العـا
نـاخ والتـكيف مـعهـا  وخطر ا
كن أن الـكـوارث الـطبـيـعـيـة.  
تؤثـر التـهديـدات التي تـشكـلها
هــذه اخملــاطــر عــلى اســتــقــرار
الـعـديـد من قـطاعـات االقـتـصاد
ـسـتـدامـة ي والـتـنــمـيـة ا الـعـا

للمجتمع ككل.
 وتـشــمل قــطــاعـات االقــتــصـاد
ي األكـثـر عـرضـة خملـاطـر الـعـا
ــتــطــرفـة الـظــواهــر اجلــويــة ا
ومـخاطـر الكـوارث الـطبـيعـية 

كقـاعـدة عامـة  صنـاعة األغـذية
الــزراعــيـة والــبــنـاء والــتــجـارة
والــطــاقــة والــسـيــاحــة وقــطـاع

النقل.  
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ــيـة لــقــد خـلــقت اجلــهـود الــعـا
ــنـاخ بـعـداً لـلــتـصـدي لــتـغـيـر ا
ــنــاخ ال يــرتـبط آخـر خملــاطــر ا
ـبــاشــر لــلــكـوارث بــالــتــأثــيــر ا
الـطبـيعـيـة أو الظـواهر اجلـوية
تطرفة  ولكـنه نتيجة لتحفيز ا
اجملـــتـــمـع عـــلى الـــتـــحـــول إلى
اقـتــصــاد مــنــخــفض الــكــربـون
(أخــــضـــر). مــــثــــال عـــلـى هـــذه
احلــوافـز هــو حـظــر أو تــقـيــيـد
االســتـثــمـارات فـي الـصــنـاعـات
كــثــيـــفــة الــكــربــون (الــبــصــمــة
الـكـربــونـيـة لـلـمــحـفـظـة) أو في
الـــشــركـــات الـــتي ال تـــأخـــذ في
االعـــتــبـــار عـــوامـل احلـــوكـــمــة
الـبـيئـيـة واالجتـماعـيـة وعوامل
إدارة الـــشـــركـــات (الـــبـــيـــئـــيـــة
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بغداد

ــــــمــــــارســـــة لـألحــــــداث  في ا
ـية  يتم اسـتخدام أنـظمة الـعا
وآلـيات مختـلفة لـدعم التأم 
ـا في ذلك تـلـك التـي تـدعـمـها

الدولة. 
عـلى الـرغم من تـعـقـيـد مـشـكـلة
ـنــاخ وعــدم الـيــقـ مــخـاطــر ا

ناخ  بشأن التـكيف مع تغير ا
مـن حيث تـقييـم تأثيـر وعواقب
ــرافق ــنــاخ عــلى ا مــخــاطـــر ا
االقـتصاديـة  فإن لفت االنـتباه
إلى اخملـاطـر احملـتـملـة يـسـاعد
عـــــلى زيـــــادة الــــوعـي الــــعــــام
وحتـــديـــد الـــفـــرص اجلـــديـــدة

إلدارة هذه اخملاطر.
 يــتـنـاول هــذا الـتــقـريـر تــأثـيـر
ــنــاخ عـلـى قـطــاعي مــخــاطــر ا
الـتـأم والـبـنـوك.  االجتـاهات
ـبادرات يـة الـرئيـسـية وا الـعـا
ـراعاة ـتـعـلـقـة  الـتـنـظـيـمـية ا
ـنـاخـيـة في الـقـطـاع اخملـاطـر ا
ـــــالـي  وقـــــبل كـل شيء  في ا
قـطــاع الــتـأمــ  بــاعـتــبــارهـا
ناخ مـعرضة تـقليـديًا خملاطـر ا
 بـاإلضـافة إلى الـقـضـايـا التي
تـــقــــتـــرح الـــبـــنـــوك الـــدولـــيـــة
نـاقشتها مع مـجتمع األعمال
من أجل تطـوير مقـبول  مناهج
مـــحـــاســـبـــة ورصـــد اخملـــاطــر
ؤسسات ناخيـة في أنشطة ا ا

الية الدولية . ا
الي { باحث ا
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الــــفــــعل. والــــثـــانـي: كُـــبــــر سن
ا لها أثر الطالبة ولكونِها جده 
سـلـبي كـبـيـر ومـدمـر لـعـائـلـتـهـا

وللطلبة واجملتمع..
 أسمَـعَـني: بـارك الله فـيك وكـثر

الله  أمثالك.
 بـــعــدهــا تـــوجــهت إلـى مــكــتب
الـعـميـد ورويت لـه كُل احلـادثة
وعـرضـت عـلــيه احملــرمــة (دلـيل
الــــغش) وأوضـــحـتُ له وجـــهـــة
نظـري قال: نِعْمَ الـقرار أحسنت.
أعتـقـد أنني حـصـلتُ على كـتابِ
شـــكــرٍ مـــعـــنــوي مِن الـــطــالـــبــة
واجملـتـمع.الـتـقـيتُ الـطـالـبـة في
بــدايــةِ الـعــام اجلـديــد فــهـرولت
مـسـرعـةً لـتُـسـلم عـليَّ فـأجـبـتـها
ـثلِ الـسالم  وتـظـاهرتُ أنـني
لم  أتعرف عليها .. استغربت !?
قـــلت لــهـــا من أين تـــعــرفـــيــني?
تــلـعــثـمت وقــالت: يـقــولـون إنك
صاحب أثر وتأثيرٍ إيجابي على
الطلـبةِ وهم يـحبـونكَ.. شكـرتُها
ولم أُشــعـرهــا أنـني تــذكـرتــهـا..
وفي هـــذا رســـالــة أُخـــرى عـــلى
الــغــايـةِ األســاسـيــة من الـعــفـوِ
وهـي: صالح اجملـــتــمـع ولــيس
الـــــعالقــــات أو الـــــظــــهــــور أو

صلحة الشخصية. ا
{ عن مجموعة واتساب

كان هناك من الطـلبةِ من يتململ
ساعـدة من أحدهم لكنه ليـجد ا
عـنـدمـا يرى الـتـدريـسي متـنـبـهاً
ومركـز ومـتفـحصـاً لـكل صغـيرةٍ
وكـبيـرةٍ دون أن يـتـنـبه اآلخرون
بذلك يشعر ذلك الطالب باخلجل
ويـــتــأكــد أنـه ال مــجــال لـــلــغش
مـالــفت انـتــبـاهي أنّ طــالـبـة في
مـنتـصف العقـد السـادس ظهرت
عــلــيـهــا جتـاعــيــد الـشــيـخــوخـة
حتــاول أن تُـــخــرج مــحــرمــة من
حتت ردن قــمــيــصــهــا ولــكــنــهـا
تـتـراجع تـعـمـدت ان أُحـسـسـهـا
أنـها في مـأمن وأني ال أُراقبـها..
أخرجت احملـرمة وبـدأت تُقـلبـها
وإذا بــهــا كــتـابـه وكـأنــهــا ورقـة
ـكانها بـدأت تُخرجـها وتعـيدها 
مـره أخـرى ظــهـر عـلــيـهـا بـعض
اإلرتـــبـــاك تـــأكـــدت أنَّ احملـــرمــة
مكتوب عليها أجوبةً ومعلومات

حتاول اإلستفادة منها.
  في هـذا الوقـت لم يـبقـى سوى
ثالث طـلبـة تـقدمت نـحـوها بـعد
أن تـأكدت من مـحـاولـتهـا لـلغش
وطـــلــبـتُ مــنـــهــا أن تُـــعــطـــيّــني
احملـرمة لكـنها  رفـضت وبشدة
قـــــلت لـــــهـــــا بـــــدون أي صــــوت
أعـــــطــــــيـــــني احملــــــرمـــــة بـــــكت
واستـسـلمت وأعـطـتني احملـرمة

الطالب الـقاعـة وسـاعدتـهم على
اجللـوسِ واإلنـتـظـام في األماكن
اخملـصــصه لــهم وقــلت: الــسالم
عـليـكم ورحمـة الله وبـركاته الله
يــســاعــدكم عــلـى الــتــعب أطــلب
عـلومات مـنكم ان تركـزوا على ا
الـتي تـمـلـكـونـهـا وتـسـتـطـيـعون
اسـتـدعـائهـا بـدون قـلق أو تـوتر
ألنه يؤثر على انسيابية اإلجابة
ونـــــــحـن هـــــــنـــــــا إلســـــــنـــــــادكم
ـراقـبـتـكم ومـسـاعـدتـكم ولـيس 
وأطــلب مــنـكـم اإلسـتــرخــاء قـبل

توزيع الدفاتر واألسئلة.
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واحـــدة من االســتـــراتــيـــجــيــات
همة التي كنتُ أُركزُ التعليمـية ا
عـلـيـهـا هيّ : عـدم الـسـمـاح بـأي
ــــراقـــبـــ وال كالم ال مِنْ قِــــبل ا
الطـلبة بـعد تـوزيع األسئـلة ألنه
ذلـك يـؤثـر وبـشـكل مـبـاشـر عـلى

أداء الطالب في اإلمتحان .
بـعـد أن أتـمـمـتُ تـوزيع الـدفـاتـر
واألســــئـــله أخــــذت ُ أجتـــول في
الــــقـــاعـه بـــ الــــطــــلـــبــــة وفي
مــنــتــصف الـوقـت تـقــريــبـا وإذا
بــنــفس الــتــدريــسي آنـفَ الــذكـر
يـدخل قـاعتـنـا  مسـتـأذناً بـالـقاء
أمــــر جـــامــــعي بــــفـــصـل طـــالبٍ

بالغش على مسامعِ الطلبة.

الــقــاعـات وإذا بــأحــد أعــضـاء
الـلـجـنـةِ اإلمـتـحـانـيـة وبـصـوتٍ
ـــسكُ : األســـتــاذ الـــذي  عــالـيٍ
طـالــبـاً بــالـغش ســوف يـحـصل
عــلى كــتــاب شـكــرٍ وتــقــديـر منْ
الــسـيــد رئـيس اجلــامـعــة كـمـا
سكهِ طالبا حصل أحد الزمالء 
قــد غش في امـتـحــان الـبـارحه.
تـــمــتــمـت مع نــفــسـي الــرقــابــة
ية سابقة وليس الحقة; األكاد
يـعني األفـضل أنْ تمـنع الطالب
من الـــغش وأنــا أُتــمــتمُ بــهــذهِ
الــكــلــمــات قــد أخــذتُ الــدفــاتــر
وتــوجـــهـت إلى الـــقــاعـــة دخل

ـــشــاغل تــخـــلـــيت عن عـــبـــاءةِ ا
الــعـائــلـيــة واإلجــتـمــاعـيــة قـبل
ســالمــي عــــــــــــــــلــى حُــــــــــــــــراس
واستـعالمـات الـكـلـية مـتـبـسـما
ـــعـــتــاد ألن وكـــنت أســـرع ُ من ا
اإلمتحانات النـهائية قد انطلقت
قـــبل أيـــام وأنـــا أشقُ طـــريـــقي
بـصعوبـةٍ ب الطالب مـستمـتعا
بـتـحــيـتـهم لــلـدخـول إلـى بـنـايـة
الــكــلــيــة شــبه  الــفــارغــة إال من
أعــضــاء الـهــيــئــة الــتــدريــســيـة

واألنشطة الساندة.
بـيـنــمـا نـنـتـظـر اسـتالم الـدفـاتـر
اإلمــــتـــحـــانــــيـــة لـــلــــتـــوجه إلى

والـــتـي أحـــتــــفظ بــــهـــا لــــهـــذه
اللحظة.          

أخذتـها وطـلـبت منـها أن تـكمل
األمتحان ..

 في نـهايـة الـوقت أخـذت تـبكي
وطــلــبـت مــني أن ال أفــعل بــهــا
ـفـصـول بـالـغش مـثل الـطـالب ا
في األمــر اجلــامـــعي حــيــنــهــا
جرى بـيني وبينـها هذا احلوار

كم عمرك? قالت: . 56
هـل أنتِ مـــــــوظــــــــفـــــــة? نـــــــعم.

متزوجه?نعم.
 لديك أبناء?نعم  وهم بوظائف

مرموقة.
ألم تـفـكـري بـسـمـعـتك وسـمعت
عـائلـتك? بكت.. طـلبتُ مـنها أن ْ
تـتـعهـد بـعـدمِ تكـرارِ هـذا الـفعل
ي مـذكرة إلى مقـابل عـدم تقـد

القسم باحلالة. وعاهدتني.
WO½U×² « dðU œ

ســلــمتُ الـدفــاتــر اإلمــتـحــانــيـة
لـلــقــسم وتـوجــهت إلى مــكـتب
رئيس الـقسم إلبالغه بالـواقعة
وبــوجــهــةِ نــظــري عــدم تــقــد
ـــذكــرة لـــســـبـــبــ األول: ألن ا
ــيــة يــجب أن الــرقــابــة األكــاد
ــنع تــكــون ســابـــقــة ; يــعــني 
الـــطـــالب من الـــغـش(وهـــذا مــا
حـــصل) إال إذا أصــرَّ عــلى هــذا

‚«dF « ÂUÒJŠ ÷d ÆÆWOðULſËb «
والــــدوغـــمـــاتـــيـــة تــــفـــضي الى
الـتـعـصّب وتـعـمل عـلى تـشـكـيل
ـــــواصـــــفــــات شـــــخـــــصـــــيــــة 
اوضحـها..صالبـة الرأي معـينـة
الـتي ال تـسـمح له بـأن يـتـزحزح
ـــــيل الـى الـــــتـــــســـــلط وا عـــــنـه
والــعــدوان الـذي يــســقـطـه عـلى
اجلــمـــاعـــات او االشــيـــاء الــتي
يــــــــــتـــــــــعـــــــــصـب ضـــــــــدهـــــــــا.
تعـصبون يجـد ا وسيكـولوجيـا
فـي احــــقــــادهم عـــــلى االخــــرين
تــفــســيـرا مــبــررا عن دوافــعــهم
ــا فـيـهـا ــكـبـوته  ورغــبـاتـهم ا
ويـعـدون الـتسـامح مع االنـتـقـام
ولك اخلــصـوم ضـعـفـا او جـبـنـا
ان تــتـذكــر مـا حــدث بــ عـامي
( 2006 و 2008 )الــــــــــتـي راح
ضـــحــيــتـــهــا اآلف األبـــريــاء من

العراقي بسبب دوغمايتهم.
كـانت الـدوغـمـاتـية    ولـلـتـاريخ
هي التي اسـقطت (األخوان) في
وهي التي ادخلت في نفق مصر
مـظلم فـريقي الـصراع في الـيمن
(احلـكـومة واحلـوثـيـون) الـلذين
تـفـاوضـا في الـكـويت (نـيـسـان-
ايـــــار  2016 والى اآلن 2021)
ــــفـــــارقــــة ان مـــــا تــــفـــــقـــــا!. وا
الـدوغــمـاتـيـة كـانت هي الـسـبب
في بقـاء سيـاسيـ عراقـي في
السلـطة سـبعة عـشر عـاما برغم
انـــهم افـــشل وافـــســـد من حـــكم
الــــــــــعـــــــــراق فـي تــــــــــاريــــــــــخه
بـــأن جنـــحـــوا في الــــســـيـــاسي
ايــصــال مــعـظم الــعــراقــيـ من
ذوي االصـابع الـبنـفـسـجـية الى
ان يكونوا في دوجماتيتهم مثل
حصان الـعربة..ال يرون اال الذي
حــــــتى اذا كــــــان في امـــــامــــــهم
حـســابـاتــهم احـتـمــال ان يـكـون

قبرة!. طريقهم الى..ا

واالجــتـــمــاع الــســبـب الــرئــيس
للخالفـات السياسيـة التي غالبا
وأنه مـــــا تــــنـــــتـــــهي بـــــحــــروب
(مـــــرض)خــــالــــقـي األزمــــات من
فـقـد ظـهرت القـادة الـسـيـاسـيـ
حـوله نـظـريـات اشهـرهـا نـظـرية
روكيتش التي تناولها في كتابه
ــــنــــفــــتـح والــــعــــقل (الــــعــــقـل ا
ــــنـــــغـــــلق).وعـــــلى وفـق هــــذه ا
الـنـظـريــة فـأن االفـراد مـنـفـتـحي
غـير العـقـول (غيـر الدوغـماتـي
هـم الـذين يـقـبـلـون ( ـتـطـرفـ اا
الـتـخـلّي عن بـعض مـعـتـقـداتـهم
اذا مــا اقـــتــنـــعــوا بـــخــطـــئــهــا
ويـقــبـلــون االفـكــار اجلـديـدة اذا
سانـدتهـا ادلة قـوية. امـا االفراد
مـــــــنـــــــغـــــــلـــــــقـي الـــــــعـــــــقـــــــول
ـتطـرفـون) فهم ا (الـدوغمـاتـيون
الذين يـرفضون االفـكار اجلديدة
مــهـــمــا كــانت قـــوة االدلــة الــتي
تـــســــانــــدهــــا ويـــتــــشــــبــــثـــون
ـة حـتى ان ـعـتـقـداتــهم الـقـد

ثبت خطؤها.
nOMB² « W¹dE½

وعــلى وفق نـظــريـة الــتـصــنـيف
االجتـماعي فـان النـاس ينـزعون
ـهم االجتـماعي الى تـصنـيف عا
الى صــــــنــــــفـــــ " نــــــحن " ( أو
اجلـمـاعـة اخلـاصـة بـالـفرد ) و "
هـم " ( أو اجلــــمـــــاعــــة االخــــرى
).وانـهم يــتـحـيـزون جلــمـاعـتـهم
ويبالغون ويعظّمون ايجابياتها
ويــــغــــمــــضــــون اعــــيــــنــــهم عن
سلـبـيـاتـها  فـيـمـا يـعـمدون الى
تــضــخــيم ســلــبــيــات اجلــمــاعـة
االخــــــرى وغضّ الـــــــطــــــرف عن
وهـذا ما كنّـا نحـتنا ايجـابياتـها
له مصطلحـا جديدا بعلم النفس
واثبـتـنا بـأسم (احلول الـعـقـلي)
ان حـــكّــام الـــعـــراق..حـــوالن في

تغـيير افعـاله او اجتاهاته حتى
وحـددهـا ــوقف ذلك لــو تـطـلّب ا
آخـرون بـأقـوال مـطـلـقـة من غـيـر
وصنفها آخرون سند او برهان 
بـــانـــهــــا صـــفـــة األفــــراد الـــذين
يــــســــعــــون الى فــــرض آرائــــهم
وانـتهى او بـالـنـفـوذ  بالـسـلـطـة
آخرون الى انها االعتقاد اجلازم
ـســتــنـد الى ــطــلق ا والـيــقـ ا
مـبـاديء تــقـلـيــديـة راسـخـة دون
الــــــــبــــــــحث عـن وجـه احلـق في
الــتــســـلــيم بــهــا. وألن اجلــمــود
الـفـكـري (الـدوغمـاتـيـة) يـعـدّ من
وجـــهــة نـــظـــر عــلـــمــاء الـــنــفس

اجلـمـود الـفـكـري.ولـقـد انـشـغل
الــــــفـالســــــفــــــة بــــــتــــــحــــــديـــــد
فـمنـهم من وصـفـها مـضـمونـهـا
بـــانـــهـــا طـــريــــقـــة مـــنـــغـــلـــقـــة
ـكن ان تصـاحب اية للـتفـكـير
ايـديولـوجية بـصرف الـنظر عن
محتواهـا ما اذا كانت دينية او
عــلـمــانـيـة.ومــنـهم من وصــفـهـا
بــانـهــا تـنــظــيم مـعــرفي مــغـلق
ــعـــتــقــدات نـــســبـــيــا خـــاص 
والمـــــعــــتـــــقـــــدات الـــــشـــــخص
بـخصـوص احلـقـائق والـوقائع
طلـقة فيـما حددها والـسلطـة ا
آخــرون بـعـدم قــدرة الـفـرد عـلى

 تــعــدّ (الـــدوغــمــاتــيــة)احــد أهم
واخــــــطـــــر اســــــبـــــاب األزمـــــات
الـســيـاســيــة واالجـتــمـاعــيـة في
العراق والعالم العربي.ومع ذلك
فـان  الـســيـاسـيــ واالعالمـيـ
يـتــعـامـلــون مـعــهـا كـتــعـامل من
رض يـنـشغل بـوصف اعـراض ا
وال يـلـتـفت الى تـشـخيـص سبب

العّلة..التي نكشفها لكم اآلن.
Dogma- تعـني (الـدوغمـاتـية  
اجلـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــود  :(tism
اجلــــــزمــــــيــــــة الــــــعــــــقــــــائــــــدي
القطعية الـعقيدية..غير الفكريـة
ان اكـثـرهـا تـداوال هـو اصـطالح

الـــســـيـــاســـة.  لـــقـــد تـــوصـــلت
الـدراسـات الـسـيـكـولـوجيـة الى
ان الدوغـمـاتي( اجلـامد فـكـريا)
ال يـــســـمع اال نـــفـــسه وال يـــرى
غـــــيــــره وال يـــــتـــــقـــــبـل الــــرأي
ولـيس هــذا بـســبب عـدم االخــر
ا بسبب كفايته الشـخصية وا
شــعــوره بــأنه مــنــبـوذ مـن قـبل
وهــذا مـا حــدث لـقـادة اآلخــرين
احــزاب األسالم الــسـيــاسي في
الــعـراق في انــتــخــابـات 2018
ـشــاركـة فـيـهـا الـتي عـزف عن ا
ـــــئـــــة  من اكـــــثـــــر من 80 بـــــا

. الناخب العراقي
‚«dF « ÂUJŠ

 ولك ان تــراقب حــكّــام الــعـراق
جتـــد أن اغــلــبـــهم يــســارع الى
رفض أي دلــــيل او مـــنــــاقـــشـــة
تــتـــعــارض مـع مــعـــتــقـــداتــهم
ويـنـظـرون الى االمـور اجلـدلـية
عــــلـى انــــهــــا ابـــــيض واســــود
وغير قـادرين على الـتخلي فـقط
عن ارائــهم  حـــتى لــو بــدا لــهم
بـعـكس صـاحب الـفـكر خـطـؤها
ـعـرفـة ـنــفـتح الـذي يـتــشـوق  ا
ـا اجلـديـد ســواء كـان مـوافــقـا 

يرى ام مخالفا له.
ــفـارقــة ان صـاحـب الـفــكـر   وا
ـنغلق ال يـشعـرك بأنه شخص ا
كـقول من كانت عـقالني منـطقي
امــور الـــعـــراقــيـــ بــيـــده بــأن
ألنه الــعــلـمــانــيـة كــفــر وزنــدقـة
مـتـخـنـدق مع نـفـسه ومـتـبـرمج
على مـعتقدات ومـفاهيم جاهزة
وقطعية..يـحفظها عن ظهر قلب
ـــشـــاعـــر دون ادنـى اعـــتـــبـــار 
سـيـما اذا كـان الـشعب اآلخرين
ـعـتـقـدات ــكـونـات وا مـتـنـوع ا
كـالشـعب العـراقي الذي يـحتاج

الى حاكم منفتح عقليا.
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يناء اليوم يناء الرياضي عبد الغني شهد مدرباً لفريق كرة القدم االول. وخسر ا سمى نادي ا
يناء متاز.  وذكر النـادي في بيان ان ادارة نادي ا امام النفط بهدف دون رد في دوري الكـرة ا
ـيناء وعلى لـسان رئيـسهـا محـمد جـابر قـررت اقالة الـكادر الـفني لـلفـريق. واضاف ان ادارة ا

درب عبد الغني شهد مدرباً للميناء خلفاً للروماني تيتا. تسمي ا

ÎUHKš ¡UMO*« ÍœUM  »Ò—b  bNý
w½U ËdK

v d*« w

¡«dC «Ë ¡«d « w

vHDB  rOJ(« b³Ž

شـارك انصـار نادي الـزوراء فريـقهم االوقـات الصـعبة
التي مر بها في عدد من جوالت من بطولة دوري اندية
ـمـتازة لـكـرة القـدم وحـرصوا الـعـراق لفـرق الـدرجة ا
ــعــنــوي الـذي عـلـى مـســانــدة الــفــريق بـكـل نـفــوذهم ا
يـتمـتعـون به وذلك بـالتـواجد في مـلـعب تدريب الـفريق
بـعــد يــومـ من خــســارة الـفــريق الــكــبـيــر في مــلـعب
الشعب الدولي امام فريق نادي زاخو (صفر -1)  في
اجلــولـة احلــاديــة عــشـر اذ دخل عــدد من اجلــمــهـور
الـقريب جـدا من الفـريق في حوار حـضاري مع رئيس
الـفريق الدولي عالء عبدالزهرة وطالبوا الالعب ببذل
جـهـد نـوعي النـتـشـال الـفـريق من حـالـة االحـباط الـتي
يـعيشها دون مسوغ فـني مقنع .. وفال احد االنصار
الــزوراء فـريـق كـبــيــر واالنــتــمــاء الــيه يــجب ان يــكـون
مـصـدر فخـر لكـل العب . والتـهـاون مرفـوض في اطار
اي ذريــعــة كـــانت .. واضــاف مــنـــاصــر زورائي اخــر
ـارس ضغـطـا ايجـابـيا عـلى الفـريق و ال نـتدخل في
شـان فني ال يـعنـيـنا ولـكن سمـعة ومـنزلـة الزوراء خط
ـكن الـتـجـاوز عـلـيـهـا وقـال مـناصـر ثـالث احـمـر ال 
مـوجهـا كالمه لالعبـ انتم في مـستـوى القـيمـة الفـنية
لالعـبي الـقـوة اجلـوية والـشـرطـة ونـفط الـوسط ويجب
ان يـكون عـطاؤكم ومردودكم فـي مستـوى عنـاوينكم ..
واثـمـر احلـوار عـن فـوز الـفـريق عـلـى الـقـاسم بـهـدفـ
مــقــابل ال شيء فـي مــلــعب االخــيــر .. وبــعــد ان تــمت
تـسمـيـته مدربـا لـلزوراء وفي اول وحـدة تـدريبـية له مع
الـفريق حـرص الكـاب راضي شـنيـشل على رد حتـية
اجلـمهور الذي حضر الـوحدة التدريبيـة باحسن منها
وبـلـغـة ملـؤهـا االحـتـرام والـتـقديـر لـدور اجلـمـهـور قال
الــكـــابــ راضي شـــنــيــشـل ســابـــذل مع زمالئي في
الـكـادر الـتـدريـبي قـصـارى جـهـدنا مـن اجل مـسـتقـبل
ـمـتـاز .. ونـتج عن افـضل لـكــرة الـزوراء في الـدوري ا
ــيــز لـــلــزوراء عــلى هــذا الــتـــواصل احملــمــود فـــوز 
الـديوانية بثالثيـة نظيفة منـحت النوارس فرصة جديدة

للتنافس على صدارة الدوري .
ــرة االولى الــتي يــقف فــيـهــا جــمــهـور  هـذه لــيــست ا
الـزوراء خلف فريـقه ولن تكون االخـيرة هذا اجلـمهور
مـشــهـود لـه بـالــوفـاء وقــبل جــائـحــة كـورونــا .. كـانت
العب الـتي تــقـام عـلـيـهــا مـبـاريـات الـزوراء في مـدن ا
ـارس فيـها هذا الـعراق كـلها تـتحـول الى كرتـفاالت 
اجلـمـهـور طـقـوس الـتـايـيـد والـدعم الال مـحـدود الـذي
كـان يتـرجـمه الفـريق غالـبـا الى فوز يـضع الزوراء في
ــوقـع الــذي يـــتــفـق مع تـــاريــخـه وقــدرات ومـــهــارات ا
ــنـافــســات احملـلــيـة والــعـربــيـة وخـبــرات العـبــيه في ا

والقارية.
ويـحـسب الدارة الـزوراء ابقـاء بـاب الـتواصل مـفـتـوحا
ـانا مع االنـصار والـتـفاعل مع انـتقـاداتـهم البـناءة ا
ول مـعـنوي ومـادي ال غـنى عنه مـنهـا بـان اجلمـهـور 
تـابع في كل الـظروف واالوقـات .. ولم يبالغ بـعض ا
في الـقـول ان تذبـذب اداء ومـردود الفـرق اجلـماهـيـرية
في مـنافـسات بطـولة دوري انديـة العراق
ــمـتـازة هــو بـسـبب لـفــرق الـدرجـة ا
ــدرجـات (غــيـاب) اجلــمــهـور عن ا
الـذي يـعــد احـد مـصـادر قـوة هـذه

الفرق في مواجهة خصومها.
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تــــســــعـى ادارة نــــادي الــــشــــرطــــة
الــــريـــاضي الى حــــسم صـــفـــقـــات
جديـدة من الـعـيـار الـثـقـيل لـتـعـزيز
صـفـوف فـريق الـكـرة. وقـال مـصـدر
في االدارة في تـصـريح صـحـفي ان
ادارة الشرطة دخلت في مفاوضات
مـتـقــدمـة مع العـبـ مــحـتـرفـ من

الطراز الرفيع. 
واوضـح ان االدارة تـــتـــفـــاوض مع

هاجم االوزبكي ساردار رشيدوف ا
واجلنـاح األيسر الـبرازيـلي رفائيل
وصــانع األلـعــاب الــســوداني عــبـد

الرؤوف يعقوب. 
واضــــاف االدارة االن بــــانــــتــــظــــار
الــوصـول ألتــفـاق نــهـائـي لـتــوقـيع
الــعــقـود بــشــكل رســمي حــيث من
ــؤمل ان تـصـدر الــفـيـزا اخلـاصـة ا
بِـــهم غــداً االحـــد وخالل اقل من 10
أيام سيكونون في العراق سيما ان

الـــــشـــــرطـــــة ســـــيـــــلـــــعـب في دور
اجملـمــوعـات بــدوري ابـطــال اسـيـا
لــلـنــسـخـة 2021. ومن جــهـة اخـرى
اقــتـــرب الالعب الـــدولي الـــعــراقي
ونـــادي هـــاكن الـــســويـــدي احـــمــد
ياس من االنـتقال الـى احد الفرق
ـمــتـاز بـكـرة في الـدوري الـتــركي ا

القدم. 
وقال زيد يـاس شقيق الالعب في
حــديث صـحـفي ان شــقـيـقي احـمـد

يــاسـ تــلــقى عــرضـاً رســمــيـاً من
نــادي ديــنــيــســلي ســبــور الـتــركي
لالنـــتــــقـــال الـــيه فـي االنـــتـــقـــاالت
الــشـــتــويــة احلـــالــيــة. واوضح ان
يــاسـ يـدرس الـعـرض جـيـداً قـبل
اتـخـاذ القـرار الـنـهائي مـشـيراً الى
ان فـكـرة الــلـعب بـالــدوري الـتـركي
. يــذكــر ان تــعــجب الـالعب كــثــيــراً
ـركـز قبل نـادي ديـنـيـسـلي يـحـتل ا

االخير في سلم ترتيب البطولة.
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الك الـتــدريـبي بـنــاء عـلـى رغـبــة ا
لفريق نـادي النجف  وبـعد تراجع
ـسـتـوى الفـني بـسـبب اإلصـابات ا
الـــتي حلـــقـت بـــالالعب احملـــتـــرف
الــســوري شــادي احلــمــوي أثــنــاء
قــــررت إدارة نــــادي ــــبــــاريـــــات  ا
الـنـجف الـريـاضي فـسخ الـعـقد مع
هــذا الالعب بـالـتــراضي ورغـبـته .
وقـــــال الالعـب الــــســـــوري شــــادي
احلــــمــــوي في تــــصـــريـح خص به
(الــزمــان) : تــعـــرضت إلصــابــة في
الـعضـلـة اخلـلـفـية أثـنـاء مـبـاراتـنا
األخـــيــــرة أمــــام الــــكـــرخ  والــــتي
العـب من عـشـرة ســتـبــعـدني عن ا
الـى خــمــســـة عــشــر يـــومــاً . وأكــد

احلمـوي :  فسخ الـعقـد مع نادي
الـنـجف بـالـتـراضي  مـتـمـنـيـاً لـهم
ــــوفــــقـــيــــة والــــنــــجــــاح في ولـي ا
مشـوارهم في الدوري الـعراقي .من
حـانـبـهـا قـدمت إدارة نـادي الـنجف
ـا شـكـرهـا وتـقــديـرهـا لـلـحـمـوي  
قــدمه من خــدمـات كــانت تـصب في
مصلـحة الفـريق .اجلدير ذكرة : أن
إدارة نــــادي الـــنـــجـف كـــانت قـــد
ــنـــتـــخب تـــعـــاقـــدت مع العـب ا
ـــــبـي الـــــســــــوري شـــــادي األو
احلـموي  لـتـمثـيل الـفريق في
وسم اجلاري  والذي شارك ا
في أغــلب مــبــاريــات الـفــريق
وسـجل هدفـان في مـنافـسات

الدوري .
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شادي احلموي
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حقق فـريق شـركة نـفط ذي قـار فـوزا عريـضا
بــالـتــغــلب عــلى نـظــيــرة فــريق شـركــة احلــفـر
الـعـراقـيـة بـثـمـانـية اهـداف لـهـدفـ فـي الـلـقاء
الـذي جـري بـيـنهـمـا ضـمن بـطـولـة كـاس وزير
النـفط لكرة الصاالت اجلاريـة حاليا في مدينة
ـشـاركـة فــرق مـؤسـسـات الـوزارة الـبـصــرة 
ـطـلـوب الـذي ـسـتـوى ا وقـدم العـبـو الـفــريق ا
ـنافـسـة والتـطلع امن الـنـتيـجة والـبـقاء وسط ا
ــنــافـــســة حـــتى اد وارهــا الى الــبـــقــاء  فـي ا
ـهندس وقع فـرقي وثمن ا النـهائـية والعـودة 
عـلي خـضــيـر مـديـر عــام شـركـة نـفط ذي قـار
جـهـود الالعـبـ واجلهـاز الـفـني والـعـمل على
بــذل اجلـهـود لــبـقـاء الــفـريق مــنـافـســا وبـلـوغ

ادوار البطولة النهائية.
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أكـد اخلـبـيـر القـانـوني نـزار أحـمد
ان قــانــون االحتــادات الــريــاضــيــة
ـبيـة الـدولـية. يـطـابق ضـوابط االو
وقال أحـمد في تصـريح صحفي إن
قـانـون االحتـادات الـريـاضـيـة الذي
قـدمــته جلـنـة الــشـبـاب والــريـاضـة
الـنـيـابـيـة جـيـد ومتـمـدن ومـطـابق
كلـيـا لـتعـلـيـمـات وضوابط الـلـجـنة
ـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة واالحتــادات االو
الــريــاضــيــة الــدولــيــة. واوضح أن
ـظلـمة الوحـيدة بالـقانون النـقطة ا
ـــــــــــــادة  33 الـــــــتي هـي فــــــقـط ا
اضافها عدنـان درجال بآخر حلظة
ــادة ســوف تــكـــون مــثــيــرة هـــذه ا

لــلـجــدل ويـصـعـب تـطــبـيـقــهـا وفي
حـــالــة تــطـــبــيـــقــهــا ســـوف تــكــون
نـتــائــجــهــا عــكـســيــة ألنــهــا حتـرم
الشخص الناجح من االستفادة من
كـفــاءته بـأكــثـر من مــصـدر. واشـار
الى ان الــنــسـخــة الــتي راجـعــتــهـا
وبــضـوئــهـا قـدمت مـالحـظـاتي الى
جلـنــة الـشــبـاب والــريـاضــة والـتي
جــمـيــعـهــا  االخـذ بــهــا لم تـكن
ادة 33. يذكر ان حتتـوي على ا
الـقانـون سيـخضع لـلتـصويت

ـــان وســـيـــتم في الـــبـــر
تطبيقه في جميع
ـــــؤســـــســـــات ا

الرياضية.
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اقــام مــلــتــقى زيــنب اخلــفــاجي الــثـقــافي
وبـالتعاون مع ملتقى رضا علوان الثقافي
حـــفل تـــوقـــيع كـــتـــاب (اطــراف احلـــديث)
لالعـالمي مـجــيـد الــسـامــرئي في امــسـيـة
اضـي وحضرها ثـقافيـة مساء اخلـميس ا
ــبـدعــ في عــدد كــبــيــر من االســاتــذة وا

مـــجــال الـــفن والــثـــقــافــة
واالعـالم. وكتاب (اطراف
احلـديث) الصادر عن دار
الـذاكرة للنشر و التوزيع
هـــو تــدوين لــلــحــوارات
الـتي أجراها السامرائي
مـع شـخـصـيـات فـنـيـة و
أدبـــــيـــــة و ريــــاضـــــيــــة
عبرالبرنامج التفزيوني
(اطـراف احلـديث) الذي
تـعرضه  قنـاة(الشرقية)
ومـن الشخصـيات التي
تـمت نشـرت محـاورتها
فـي هـــــذا اجلـــــزء هـــــو
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وسيقار نصير الـقيصر كاظم الساهـر و ا
شـمة و الشاعر عبـد الرزاق عبد الواحد و
ــاجــدي مع الـــبــاحث الــشـــهــيــر خــزعـل ا

شخصيات مهمة أخرى.
ي ضـيـاء مـصـطـفى قـدم اجلـلـسـة االكـاد
واسـتهلها بـالقول ( اليوم جتمـعنا امسية
عــراقــيــة بــغــداد في مــقــهى رضــا عــلـوان
الــــــــثــــــــقــــــــافي

∫w UIŁ vI²K  w  Y¹b(« ·«dÞ√ l u¹ wz«d U «
WO∫  مجيد السامرائي يوقع كتابه في ملتقى رضا علوان الثقافي √
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ــصـريــة فـيـفـي عـبـده عن كـشـفـت الـفـنــانـة ا
تطـورات احلالة الصـحية لهـا وأشارت وفقا
ـوقع الــفن(انــهـا بـخــيـر تــمـامــا وكل مـافي
االمــر انـهــا تــعـرضت لــتــعب في األعــصـاب
خالل الـــفــتـــرة االخــيـــرة وحــالـــيــا تـــخــضع
جلـلــسـات الــعالج الـطــبـيــعي).وكـانـت عـبـده
حــديث مـواقـع الـتــواصل االجـتــمـاعي خالل
اضية بعدما اخبرت جمهورها انها الفـترة ا
تتعرض لوعكه صحية مفاجئة.كما أوضحت
مـؤخـراً حـقــيـقـة األخـبـار الـتي إنـتـشـرت عن
تـدهـور حـالتـهـا الـصحـيـة ودخـولـها الـعـنـاية
ـركــزة والـشــائـعــات الـكــثــيـرة الــتي طـالت ا
وضـعـهـا الـصحي ونـشـرت عـلى صفـحـتـها
اخلاصـة صورة لها وكتبت عليها نافية هذه
االخبـار تـمامـاً وقـالت (يا جـماعـة بـسم الله
ما شـاء الله خمـسة وخـميسـة عليك يـا فوفو
اه والله الـعمـر مش بعزقـة انا بـرد علي اللي
بـيـقـول انـا في االنـعـاش بعـد الـشـر عـلـيا ان
شـاء الــله الـلي يـكـرهـنـي ومـا تـمـني لك عـلى

فكرة).

ــرحـون دائـمـا الــعـراقـيـ يــضـحـكـون و
وحـــلــوين مــاشـــاء الــله )  واالن نــريــد ان
تـــتـــحـــدث عن كـــتـــابك وكـــيف ظـــهـــر الى
الــوجـود وكـيف حتــول الى كـتـاب ورقي ?
رد ( حتـويل برنـامج تلـفزيـوني ناجح الى
كتاب مغامرة لكن نتيجتها ناجحة وهناك
رسـائل مـاجـستـيـر من جـامعـة تـكريت عن
اطـــراف احلـــديث وهــذا الـــكـــتــاب يـــقــراه
ـسافر وافـراد اخرون ) وقال الـسامرائي ا
ايـــضـــا ( حـــاورت الـــكـــثـــيــر مـن الـــنــاس
وحـاورت الـعراق كـله  وعـمـلت مع الراحل

عبد الرزاق عبد الواحد اربعة اجزاء).
ـداخالت مـنـهــا مـداخـلـة بــعـدهـا تـوالـت ا
لـالعالمي عـكــاب سـالم الـذي قــال ( شـكـرا
لـلمحـتفى به الذي عـرفناه مـحاورا وناقدا
مـن خالل الــــبــــرنــــامج واقــــول الــــقــــراءة
والـثـقـافـة بـخـيـر وعـراقـنـا بـخـيـر ). وقـال
الــشــاعــر كــاطع حــسن ( ســؤالي الــشــعـر
الــــشـــعـــبـي الـــعـــراقـي طـــرف من اطـــراف
ـاذا اقتـصـر على الـراحل عـريان احلـديث 
ـفــرقـة وجــيـجــان ?) اجـاب الــسـامــرائي(ا

ومـلتـقى زينب اخلفـاجي واليـوم نعود من
جـــديــــد مع كـــوكــــبـــة من اســــاطـــ الـــفن
والــصـحـافـة وهي مـنـاســبـة تـوقـيع كـتـاب
اطــــــراف احلــــــديث لـالعـالمي مــــــجــــــيـــــد
الـــســامــرائـي حــيث بـــدا من مــقـــعــد امــام
الــــشـــــاشــــة الــــصـــــغــــيــــرة من  1983الى
2003وكان يكتب وينتقد لكنه حتول الى
مــقــعــد داخل الــشــاشــة بــتــقــد بـرنــامج
تــلـفــزيـونـي بـعــنـوان اطـراف
احلـديث الذي نال اسـتحسان
ـــــشــــاهـــــدين فـي الــــعــــراق ا
والـــــوطن الــــعـــــربي وحــــول
احلوارات الى كتاب صدر عن
دار الـذاكـرة لـلنـشـر والـتوزيع
وكـان السامرائي دائـما يختتم
بـرنـامـجه وهـو يـردد لـلـضـيف
عـــبـــارة كــيف رايـت الــدنـــيــا).
وسـال مـديـر اجللـسـة احملـتفى
بـه وقال له ماذا ترى من الدنيا
ومــــاذا تـــتـــمــــنى ان تـــرى ? رد
الـــســـامــــرئي بـــالـــقـــول ( رايت

انــني كـلـمـا حـاورت شـخــصـيـيـة تـمـوت )
مـضيـفا ( انا حـاورت الراحل نـسيم عودة
وكــان حـالـة راقـيـة).وقــال الـشـاعـر ريـاض
الـركــابي ( انت تـعـمل في قـنـاة  الـشـرقـيـة
لـها سـياسـة خاصـة هل حاولت ان تـختار
الـضـيـوف ? ) اجاب الـسـامـرائي (كل قـناة
لـها برنامجها. و انـا واالستاذ سعدالبزاز
واخــرون نـتــفق عــلى مـفــردات الـبــرنـامج
).وقــال االعالمي طه جــزاع ( مـنــذ ان قـدم
الــســامـرائـي قـطــار الــعـمــر قــفــز من امـام
الـشـاشة الى داخـلـها وهـو يسـتـحقـها عن
جـدارة ).واشار الفنان حمودي احلارثالى
ان(اتــذكــر ان الــصــديق الــســامـرائـي كـان
يــدخل االســتــديـوهــات وهــو مــوجـود في
برنامج فني واطراف احلديث سنكون فيه

انا وابني احلارث ).  
وفـي خــتــام اجلــلــســة وقــع الــســامــرائي
كـتـابه (اطراف احلـديث) وتـــــــــــم التـقاط

الــــصــــور الــــتــــذكــــاريــــة
لــــــلـــــحـــــضـــــــور

الكبير. 
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ــصـــري حــســ فــهــمي عن ــمــثل ا عــبـــر ا
ــشــاركــتـه في فــيــلم (فــارس) مع ســعــادته 
وقع صري احمد زاهـر ولفت وفقا  مـثل ا ا
الفـن الى ان (السـيـنـاريو نـال اعـجـابه جدا
وحمـسه للتواجد في العمل). واكد فهمي ان
(الـفـيـلم قـوي جـدا وسـيـحـقق جنـاحـاً كـبـيراً
عـنـد عـرضه) مـشـيـراً الى (أنـهـم حالـيـاً في
مــرحــلـة الــتـحــضـيــرات االولـيــة وسـيــبـدأون
تـصـويـره قــريـبـاً). و عـرض لـفـهـمي مـؤخـراً
مــســلـسل خـط سـاخن وتــدور أحــداثه حـول
عـدد من الـقـضـايـا االجـتـمـاعـيـة الـتي طـرأت
ــصـري في اآلونـة األخـيـرة عــلى اجملـتـمع ا
ومـنـهـا تــزايـد حـاالت اإلنـتـحـار حـيث تـقـوم
رضى مـرضـة عالـيـة باالهـتـمام بـحـاالت ا ا
الـــذين يـــفـــكـــرون في االنـــتــحـــار لـــكن ذلك
يــجـــعــلــهـــا تــتــورط في
ـــــة جــــــر
قــــــــــــــــتـل.
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ـة ي الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط االكـاد االكـاد
لوفـاة زوجـته سـائلـ الـله تـعالى ان يـسـكـنهـا فـسيح

جناته.
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فوض السابق عـضو مجلس ا
فـي الـــــعـــــراق الـــــقى الـــــســـــبت
مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان (نـــزاهــة
االنتـخابـات والتـقنـيات الـرقمـية)
في الـندوة احلوارية التي نظمها
ـسـتـقـبـلــيـة بـعـنـوان(نـزاهـة مـركـز حـلـول لـلــدراسـات ا

آالت). االنتخابات واالعالم الرقمي.. التشكيك وا
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ـمـثـلـة السـوريـة اعـربت عن سـعـادتهـا بـتـواجـدها في ا
الــعـرض األول واخلــاص لــفــيـلم (جنــمــة الـصــبح) في

سينما الكندي بدمشق اخملرجه جود سعيد.
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الـتــشـكـيــلي االردني يـفـتــتح مـعـرضه ( آفــاق الـنـفس)
الـيــوم االثــنـ في كــالــيـري رؤى 32 يــضم  31 عــمالً

فنياً.
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اضي التـدريسي في جـامعة سـامراء القى اخلـميس ا
محـاضرة عن مهارات القـادة االستراتيجـي وتأثيرها
ـاطــهم الــقـيــاديــة عـبــر مـنــصــة تـطــويـر فـي حتـديــد ا

ية. العا
 Âd  Èu$

اضية في دبي بدولة طـربة اللبنانـية احيت اجلمعـة ا ا
ـطـرب مـاجد االمـارات الـعـربـيـة حـفال مـشـتـركـا مـع ا

هندس. ا
bÝ« błU

الــكــاتب الــعــراقي تــلــقى تــعــازي االوسـاط الــثــقــافــيـة
واالعالميـة لـوفـاة شقـيـقـته احلـاجة أم جـلـيل اخلـميس
سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته. اضي  ا

…b «u)« bzUÝ

البـاحث في الذكاء االصطـناعي بجامـعة أكسفورد في
ــاضي مــحــاضـرة ـتــحــدة قــدم االربـعــاء ا ــمــلــكــة ا ا
افـتـراضــيـة بـعـنــوان (االبـتـكــار في الـبـحث والــتـطـويـر
كتبة العامة وتأثـيره على النمو االقتصادي) نظمتها ا

في مؤسسة عبد احلميد شومان بعمان.

V³ Ð ¡UMGK  œuFð ô b  qH¦¹U
U½Ë—u   UHŽUC

تــخــطت أزمـــات شــتى من مــشــكالت اإلدمــان
ومحـاولة االنـتحار وحـياة الـتشرد والـسرطان
عــــلـى األمل في أن تــــعــــيــــد مــــعــــجــــزة لــــهــــا
صـوتــهـا.وكــانت مـاريـان فــايـثـفـل دخـلت عـالم
الشـهرة في سـن السـابعـة عشـرة مع أغنـيتـها
(أز تـيــرز غـو بــاي) الـتـي كـتــبـهــا مـيك جــاغـر

وكيث ريتشاردز من رولينغ ستونز.

غنيـة البريطانية { لنـدن (أ ف ب) - كشفت ا
ماريـان فايثفل لصحيفة ذي غارديان أنها (قد
ال تـسـتــطـيع الـعــودة يـومـا إلى الـغــنـاء بـسـبب
تبـعات إصـابـتهـا بحـالـة خطـرة من كوفـيد-19
في نــــيـــســــان).و كـــانـت أيـــقــــونــــة الـــروك في
الـسـتيـنـات الـبـالـغة  74 عـامـا قـد مـكثـت ثالثة
ـسـتـشـفى فـي نـيـسـان  بـعـدمـا أسـابــيع في ا
ــضـاعـفـات خـطـرة جـراء إصـابـتـهـا تـعـرضت 
بــــكــــوفــــيـــد- 19 مــــا شــــكّل تــــهــــديــــدا عــــلى
حيـاتها.وقـالت في مقابلـة مع ذي غارديان قبل
ـرتقب شي ووكس إين بيوتي إطالق ألـبومها ا
قبل والـذي سجّلته قـبل إصابتها في نيـسان ا
بــالـفــايـروس (كل مــا أعـلــمه هــو أني كـنت في
ــوت).ورغم مــكــان مــظــلم كــان ذلك أشــبه بــا
غنية أن زوال اخلطـر على حياتهـا أوضحت ا
(الـرئتـ ال تـزاالن في وضع سيء لـديهـا كـما
أنــــهــــا ال تــــزال تــــســـتــــعــــ بــــجــــرعــــات من
) مشـيرة إلى أنـهـا (عاجـزة حالـيا األكسـجـ
عن الـــغــنـــاء). وقـــالت (أتت طـــبــيـــبــة لـــرؤيــتي
وأبـلـغـتـني بأنـهـا ال تـظن أن رئـتيّ سـتتـعـافـيان
ا يومـا).وأضافت(لن أستـطيع الغنـاء يوما ر
قـد يكون كل شيء انـتهى. سـأعيش اضـطرابا
ـغنـية التي هـائال إذا ما حصل ذلك). وتـبقي ا

ÊU e « ≠  ËdOÐ
أعلـنت الفنـانة اللـبنـانية عـبير نـعمة
إصابتها بـفايروس كورونا وحذرت
مـتـابـعـيـها مـن خطـورته واأللـم الذي
ــريض الـذي يـحـمل هـذا يـشـعـر به ا
الــفـــايـــروس كــمـــا وطـــلـــبت مـــنــهم
اإلنــتـبــاه بـشــكل كــبـيــر والـبــقـاء في
بــيـوتــهم بــأمـان وكــتـبـت عـبــيـر في
صــفـــحــتـــهــا اخلـــاصــة عـــلى مــوقع
التواصل اإلجـتماعي قـائلةً: (لألسف
نــتـــيــجــة فــحص الــكــورونــا طــلــعت
ـــوضــوع مش مــزحــة إيـــجــابــيــة.. ا
والعـوارض صعـبة كـتيـر.. بتـرجاكن
تنتـبهوا على حـالكن وتضـلوا بأمان
وتلـتزمـوا بـيوتـكن كرمـالكن وكـرمال
الـلي بـتـحـبـوهن).وإنـهـالت بـعـد هذا
ــنــشـور الــتـعــلـيــقــات الـداعــمـة من ا
مـتابـعـيهـا الـذين تـمنـوا لـها الـشـفاء
ــقــابل الــعــاجل وطــلــبــوا مــنــهــا بــا
اإلهتـمام بـصحـتهـا ومواكـبتـهم بكل
الـتطـورات. الى ذلك تـعـرّض امـطرب

الــلّـبــنـانـي عـاصي احلـالني لـهــجـوم
كبيـر مع إبنه الـوليد احلالني بـعدما
تـــلــقـــيـــا الـــلـــقــاح ونـــشـــرا الـــصــور
والفـيـديوهـات علـى مواقع الـتواصل
اإلجـــــــــتــــــــــمـــــــــاعـي وهــــــــــمــــــــــا في
ــســـتــشــفى.وأثـــار احلالني اجلــدل ا
بــعــدمــا اعــتــبــر الــبــعض أنـه يــأخـذ
الــلـقـاح قــبل غـيــره في حـ اعــتـبـره

ــــتــــابـــعــــ الــــســـبب ا
النــــتـــشـــار الـــفـــايـــروس
بـعــدمـا أحــيـا حـفالً لــيـلـة
رأس السـنـة.ودافع الـفـنان
الــلـــبــنــانـي فــارس كــرم عن
زمــــيــــله الـــــفــــنــــان عــــاصي
احلالني وابــنه قــائالً عــبـر
حـــســـابه اخلـــاص: (أبـــو
الوليد حـبيب قلبي ومن
اقــرب الـــنــاس ونــحــنــا
ـــــا عـــــلـى تـــــواصل دا
والـلي بيـجـمـعنـا مـحـبة
كبيـرة من زمان. وعاصي
اصال مــا نـــزَل صــورة عم
ياخـد اللـقـاح وعم يتـباهى
في حـتى كـون بـقـصده مـتل
مـــا الــبــعـض عم بــقـــول! الــله
يـحـمـيه هــوي وعـيـلـته والـلي
ي الـعـكـرة ما عم يـصـطاد بـا
بــيــطــلــعــلـو مــعــنــا ونــقــطـة

عالسطر).

تراودك أفكـار خالقة  تدفعك لعمل طـفرة بحياتك.يوم
السعد االربعاء.

qL(«

أفـضل الفـرص تتـاح لكم في مـجال السـفر اوالـتقد
لدراسة عليا.

Ê«eO*«

حتدد طـريقك وهدفك لتعرف إلى أين أنت ذاهب رقم
احلظ.9

—u¦ «

 مـتابـعة قضـية قانـونية واحلـصول على قـرار ايجابي
.يوم السعد االربعاء.

»dIF «

تـبـدو مـوفــقـاً في كل شيء. راجـع أهـدافك وادرسـهـا
جيداً إذا شعرت بالتشوش .

¡«“u'«

هناك جـو ايجابي يحيط بكم خالل األيام القادمة.رقم
احلظ.3

”uI «

قد يحصل الـكثير مـنكم على ترقـية وظيفـية او فرصة
عمل.

ÊUÞd «

فـرصـة لـتـحـقـيق مـطـالــبـيـكم في اكـثـر من جـانب.يـوم
السعد الثالثاء.

Íb'«

مـنـكـم من يـلـتـقي رئـيس الـعـمل ألجل احلـصـول عـلى
الدعم .رقم احلظ .8

bÝô«

تـزداد مـصـروفـاتـكم بشـكل مـكـثف والـكـثـيـر يـجد انه
بحاجة للدعم .

Ë«b «

إنـكم بـحـاجـة لـلـراحـة خالل األيـام الـقـادمـة والـبـعض
يخضع لفحوص طبية .

¡«—cF «

مـنـكم من يـرافق احـد أفـراد عـائـلـته لـرعـايـته صـحـيـا
.رقم احلظ .5

 u(«
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مـجموعة من الكلمات
تـكتب أفـقيـاًوعمـوديا
فــي الـــــــــــــــوقـت ذاتـه
وتــظـهـر خالل كـتـابـة

معانيها:
 1-اول ظهور الثمر
 2-رتبة عسكرية

 3-اسـم اول مـــطـــرب
اماراتي
 4-غامض
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ماريان فايثفل

{ لـــنـــدن  –وكـــاالت - أثــــار اخـــتـــيــــار عـــارضـــة األزيـــاء
الـبـريـطـانـيـة نـاعـومي كـامـبل سـفـيـرة لـلـسـيـاحـة في كـيـنـيـا
وقع تويتر في هذه الدولة بـشرق أفريقيا.وتساءل عاصفـة 
كـثيـرون عن الـسبب فـي عدم اخـتـيار شـخـصيـة كـينـيـة بارزة
قابل سارع آخرون مـثلة لوبيـتا نيونغو.بـا مثل جنمـة هوليوود ا
إلى الـدفاع عن اخـتـيار كـامبل مـعتـبرين أن الـنقـاش بشـأن األمر
يبرر أهـمية الدور الذي اختيرت ألجـله.وتضرر قطاع السياحة في
كــيــنـيــا بــشــدة جــراء تــفــشي فــايــروس كــورونــا إذ تـراجـع عـدد
ــئـة بــ كــانـون الــثـاني الــوافـديـن إلى الـبـالد بـنــســبـة  72في ا
ــاضي.وكــشف مــعــهــد أبــحــاث وتــشــرين األول من الــعــام ا
اضي أن (الـقطـاع خسـر أكثر الـسيـاحة الـكيـني الشهـر ا
من  110مـلـيـارات شـلن كـيـني (مـلـيـار دوالر) من عـائـدات
بـاشرة بـسبب جـائحـة كوفـيد- 19). الـسائـح الـدوليـ ا
ــنـتــجـعـات وتــشـتــهـر الــبالد بـرحالت الــسـفــاري الـبــريـة وا
الــشـاطــئـيــة.وقـال وزيــر الـســيـاحــة الـكــيـني جنــيب بـاالال إن
(االتـفــاق مع كــامـبل  50عــامـا أُبــرم في مــطـلع األســبـوع
بعدما التقى بعارضة األزياء البريطانية التي تقضي حاليا
ـوضــة والـداعــمـة إجـازة في كــيـنــيـا).ونــشـرت أيــقـونــة ا
الكبيرة كذلك لألعمال اخليرية صورا إلقامتها في كينيا
عبر حـسابها بـتطبيق إنـستغرام الـذي يتابعه  10مالي

ـثيـر بـأن نـاعـومي كـامبل مسـتـخـدم.وقـال باالال (نـرحب بـاخلـبـر ا
يا السـياحة والسـفر إلى كينـيا حتت العالمة الـتجارية ستدعم عـا
ـزيـد من الـتفـاصـيل بـشأن :كيـنـيـا السـاحـرة). ولم يـقـدم الوزيـر ا
وقع تويتر  أثار غضب البعض. العقـد.لكن البيان الذي نُشر 
ومنـذ ذلك احل أصبح اسم عارضة األزياء موضع اهتمام
عبر اإلنـترنت في كيـنيا.وأشـار أحد مسـتخدمي مـوقع تويتر
ـنصب إلى مـشاهـيـر كيـنيـ آخـرين مالئمـ أكثـر لـشغل ا
ـا في ذلك العـارضـتان أجـوما نـاسيـنيـانـا وديبـرا سانـيبي
غـردين أن رد ـمـثـلـة نـيـونـغـو.واعـتـبـر أحـد ا بـاإلضـافـة إلى ا
الفعـل العنيف كشف عن اجتـاه غير صحي في كـينيا قائال:
هـمة. هذه ن سيقـوم با طـاف كل شيء يتعـلق  (في نهايـة ا
العقـلية هي التي تسبب انتشار احملسـوبية والنزعة القبلية في
رشـح األنسب ـؤسسـات الـكـيـنـية. يـجب أن يـتـعـلق األمـر بـا ا
دافعون عن كامـبل بزيارتها وليس شخـص من بيننا).وأشـاد ا
لـكيـنيـا عدة مـرات وقالـوا إن اختـيارهـا ليس فـقط بسـبب عدد
مـتابـعـيـها بـوسـائل التـواصل االجـتـماعي بل أيـضـا ألن دائرة
أصـدقائـهـا مهـمـة إذ ستـجذب سـائـح أثـريـاء علـى استـعداد
إلنفـاق األموال.وتساهم صنـاعة السيـاحة عادة بحوالي  8.8في
ئة من الـناجت احمللي اإلجمالي الـسنوي لكيـنيا وفقًا لـصحيفة ا

(إيست أفريكان) الكينية.
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ـصرية عبـير صبري التـحية الصـباحية على مثلة ا ألـقت ا
متابعيها بصورة جديدة نشرتها في صفحتها اخلاصة
عـلى موقع التواصل اإلجتماعي وأطـلت فيها بنظارات
شــمــســيــة وهي في أحــد األمــاكن الــعــامــة مــرتــديـةً
قــمــيــصــاً بـالــلــون األبــيض وواضــعــةً الــقــلــيل من
ـاكــيــاج وأرفـقت الــصـورة بــتـعــلـيـق كـتــبت فـيه ا

:(بوجنور ياحلوين). 
وكـان آخر أعمـال عبيـر صبري مـسلسل خـيانة
عـــهـــد الـــذي عـــرض في رمـــضـــان  2020 من
إخـراج سـامـح عـبـد الـعـزيـز و بـطـولـة كل من
يـسرا وحال شـيحـة وجومـانا مـراد وعبـير
صبري وهنادي مهنى وخالد أنور ومن
تـأليف أحـمد عادل وأمـ جمال وتدور
أحــداثه في إطـار اجــتـمــاعي حـول أم
تـدعى عـهـدوتـعمل صـاحـبـة مـصنع
مالبـس وتـتــعــرض لـلــعــديـد من

األزمات في حياتها.
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عبير نعمة

ناعومي كامبل

عبير صبري
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

ـكن إجراء انـتخابـات مبـكرة حرة ال  في مـعادلـة صحـيحة 
ونــزيـهــة وسط جتـاذب وشــد اطـراف جــعـلت الــتـصــريـحـات
بكرة الـسياسـية تتـرى ما ب من يـدعم إجراء االنـتخابـات ا
قـبل ..ومن يدعو  تـأجيلـها  الى تشرين األول في حـزيران ا
او ايـلول ..مـقابل اقـوال اخرى انـها سـتكـون في نيـسان من

عام 2022.
مـعـضلـة الـتداول االعالمي مـع هكـذا تصـريـحات تـتـمثل في
حدة التناول ما ب من هم (مع) او (ضد) التوقيتات ..حتى
ـتـلـقي السـيـمـا من سـأم الـعمـلـيـة الـسـيـاسـية ـواطن ا بـات ا
بـرمــتـهـا وحـبـطت امــاله ان تـكـون االنـتـخــابـات  مـثـابـة نـحـو
ـشاركة واجللوس نشود. .. يـفضل العزوف عن ا الـتغييـر ا

ثمرة.! يجلد العملية السياسية  بكلمات النقد  غير ا
ـوذج  اخـر من هم (مع) او (ضـد) فـي خط مـواز ..يـظـهــر 
اإلشــراف الـدولي عـلى هـذه االنـتـخــابـات ..وتـسـرب تـقـاريـر
حتـلـيـلـيـة من هـذا الـطـرف او ذاك  ان مـجـلس األمن الـدولي
ـــكن ان يـــصـــدر قـــرارا  او بـــيـــانـــا يـــؤول به  الـى حـــالــة

قبلة.  باشر  على االنتخابات  ا اإلشراف ا
لـعلي اتذكر هـنا ما جرى من لـغط اعالمي في حتليل ما ب
ـرجع االعـلى الـسيـد السـيـستـاني بـعد اسـطـر بيـان مـكتب ا
تـحـدة ..في فقـرة ضمـان اإلشراف ـثلـة األ ا الـلـقاء مع 
ي عــلى نـزاهـة وعــدالـة االنـتـخــابـات.. فـتـحــلـيل مـا بـ اال
ـكن ان تـكـون شـرارة االنـطالق  نـحو سـطـور نص الـبـيـان 
ـاثــلـة  عـن امـكــانـيــة صــدور قـرار او بــيـان من حتــلــيالت 

مجلس األمن الدولي لإلشراف على هذه االنتخابات. 
الـنقـطة البـارزة في هذا السـياق تـتمثل في الـغياب االعالمي
ـفـوضيـة االنـتـخابـات ..فـهي اليـوم بـقيـادة مـفوضـ قـضاة
عـندهم لـلحرف تـفسيـره القانـوني ..وليس االعالمي  فقط ..
ـفوضـية في عهـودها السـابقة . مـقابل مـا كانت علـيه حالة ا
.. وهـكـذا بات هـناك من يـتـداول تسـريبـات عن مـواقف فنـية
ــفـوضــيــة االنـتــخـابــات  بـدال عن قــســمـهــا االعالمي الـذي
يـكــتـفي بـإصـدار بـيـانـات تـوضــيـحـيـة عن حـالـة االسـتـعـداد

قبل . هني  في إجراء االنتخابات في حزيران ا التقني وا
كلما تقدم  يفرز االستنتاجات التالية  : 

ــقــبــلـة اوال : اعــتــراف جــمــيع األطــراف  ان االنــتـخــابــات ا
ـطالب سـاحات التـحريـر احلقة مـفصـلية  وعـدم االستـجابة 

كن ان تنتهي الى ما ال يحمد عقباه مجتمعيا وسياسيا.
ثـانــيـا: مـحـاولـة بـعض األطـراف  تـسـويق ان ثـمـة مـحـاوالت
ــتـصـديـة لـسـلـطـان احلـكم  ..تـتـطـلب مـنـهم ضـد االحـزاب ا
فــصــاحــة االعــتــراف بــاحلق وتــشــخـيـص االخــطـاء وبــدائل
احلـلـول عـنـدهـا سـتـكـون الـنـتـيـجـة الـنـهـائـيـة افـضل جلـمـيع

األطراف.
ثــالـثـا: ايــضـا هــنـاك من يـتــشـدد في طــلب الـتـحــكم الـدولي
ويــبـشـر بــاعـادة فــرضـيـات واشــتـراطــات أحـكـام الــوصـايـة
تصـدين لسلـطان احلكم الـدولية مـعللـ ذلك بان من جاء بـا
ــا جـاؤوا اصـال عـلى ظــهـر دبــابــات االحـتالل االمــريـكي ا
تحدة على فـلماذا كل هذا احلرج  اليوم من اشراف اال ا

هذه االنتخابات?
رابـعـا : مـا ب هـذا وذاك  لم تـظـهر ضـمن جـمـاعة (مع) او
جـماعة (ضـد) من يتـكلم عن اتفـاق وطني يجـدد تأكيـد هوية
اني  يـتطلب الـعراق بـكونه وطن كل الـعراقيـ  في نظام بـر
نــفـاذ الــقـانــون وسـيــادة الـدولــة عـلى اجلــمـيع  .. مــثل هـذا
شاركة ـنشود ..مفتـاح بوابة ا طلـوب ثم التفاهم ا الـتنازل ا
ـقـولـة ـقـبـلـة ..عــنـدهـا سـتـكـون ا االوسع  فـي االنـتـخـابـات ا
االخـيرة لصناديق االقتراع ..ما دام الـدستور يعتبر الشعب

مصدر السلطات.
كن ظـهـور عـقالء في جـمـيع األطراف هـل 
لــلــجــلـوس عــلى طــاولــة احلــوار الــوطـني
احلــقــيـقي? اشـك بـذلك فــحــمى الـدعــايـة
بكرة ..تـتعامل  بصيغة  اما االنـتخابية ا
معي او ضدي  ..ولله في خلقه شؤون!

ÊbM  ÃdÐ ÊUÐdſ WJK  Ê«bI

{ بــويـــنــوس ايــرس (أ ف ب) -
ــوت الـــراقص ومـــصــمم غـــيّب ا
الــرقــصـات األرجــنــتــيــني خـوان
كــارلــوس كــوبس الــذي يُــعــتــبَــر
أسطورة التـانغو الذي توفي عن
 89 عـــامــاً بــســبـب مــضــاعــفــات
مـــرتــبـــطــة بـــفــايـــروس كــورونــا
ـــســـتـــجــــد عـــلى مــــا أعـــلـــنت ا
عـائــلـته.وكـتــبت ابـنـتـه جـوهـانـا
كـوبـس عـلى (فــيـســبـوك) أن (كل
شيء حـــصل بــســرعــة كــبــيــرة).
وأضافت (والـدي مات ... سـيظل
دائـمًــا يـتـألق بــ الـنـجـوم وإلى
األبـد في تـاريخ رقص الـتـانـغو).
وكـان الـرجل الـثـمـانـيـني اصـيب
فـي كـــــــانـــــــون األول الـــــــفـــــــائت
بــالـفــايـروس. واشــتـهــر كـوبس
ـــولـــود في  31 أيــار  1931 في ا
بــويـــنس آيــرس بـــأنه جــعل من
رقـصــة الـتـانــغـو أسـلــوبـاً كـامالً
لـــلــرقـص ونــقل هـــذه الــرقـــصــة
ـــســارح الـــشـــعـــبـــيـــة إلى أهـم ا
ـيــة. وشـكل كـوبس ثـنـائـيـاً الـعـا

أســـــطــــوريــــاً فـي مــــجــــال رقص
الـتانـغـو مع ماريـا نـيـفيس. ومع
أن حـياتـهـمـا الـزوجيـة اسـتـمرت
من عــــــام  1964 إلى عــــــام 1973
اســتـمــرا في الـرقـص مـعــاً حـتى
عـــــام 1997. وســـــــارت ابــــــنــــــته
جـــوهـــانــا عـــلى خـــطـــاه وكــانت
شــريـكــته في الــرقص عــلى مـدى

نحو  20 عاماً. 
واعــــتـــزل كــــوبس الــــرقص عـــام
2015. وذكّـــرت وزارة الـــثـــقـــافـــة
األرجــنـتــيـنـيــة عـبــر تـويــتـر بـأن
(كــــــوبـس تــــــالـق في بــــــرودواي
وحــظي بــاإلعــجــاب في أوروبــا
وشـكل ثـنــائـيـاً راقـصـاً ال يُـنـسى
مع ماريا نيفيس وقدم عروضاً ال
مثيل لها). كذلك نعته بروتانغو
إحــدى أهم جــمـعــيــات الــتـرويج
لــلــتــانــغــو  واصــفه إيــاه (بــأنه
أسطـورة رقص التـانغـو) مذكّرة
بــأنه (عـلّم أجــيـاالً من الــفـنــانـ
وعـرّف الــعـالـم بـاســره بـعـروض

بتكرة). التانغو ا
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صدرت لـسماحـة العالمـة السيـد حسـ السيـد محـمد هادي
ـوسـومة الـصـدر اصدارات جـديـدة من مـوسـوعـته الكـبـرى ا
بـ(موسوعة الـعراق اجلديد) وهي االجـزاء احلادي والستون

وسوعة. والثاني والستون والثالث والستون من ا
Êu² «Ë ÍœU(« ¡e'«

 ¡«b √
ومن أهم فصوله :

-هل انتهت عبادة األصنام?
-أبعدوا عنكم الغلظة.

-حذارِ من الفخ الشيطاني 
-ب الصدر والصيمري 

-احلماقة السياسية 
- أَهي وزارة أم جتارة?

فقودة? -وماذا عن الثقة ا
-انهم متهافتون وليسوا متماسك 

ستأجرة  -ليست الثكلى كا
ومواضيع مهمة أخرى 

يقع الكتاب في  192 صفحة من احلجم الكبير
حس الصدر 3.:

 Êu² «Ë w½U¦ « ¡e'«
 sÞu « V×Ð WÝuLG  ·ËdŠ

ومن أهم فصوله :
ال السياسي  -ا

-التشبث بالسلطة 
-عزُّ العمل وذُّل الكسل 

-شتان ب األصيل والدخيل 
-من هم الضاحكون على الذقون

-الرواتب خط احمر 
ومواضيع مهمة اخرى 

يقع الكتاب في  176 صفحة من احلجم الكبير
 Êu² «Ë Y U¦ « ¡e'«

 WO «dŽ ÂuL¼
ومن أهم فصوله :

-الهراء بضاعة السفهاء
واقف واالفكار  -التباين في ا

نصب  -استغالل ا
كابرون  -لن يفلح ا

-ب الصدر والدكتور العاتي
-القرصنة الرهيبة

-ضحايا الرصاص الطائش
-ثقافة االستغفار واالعتذار 

ومواضيع مهمة أخرى 
يقع الكتاب في  152 صفحة من القطع الكبير 

وسوعة بكل أجزائها من : تطلب ا
07901892340
07704300759
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{ بــــــــــاريـس (أ ف ب) - دفــــــــــعت
جـــائــحــة كــوفــيــد- 19بــالــصــروح
الــثــقـــافــيــة إلى ابــتــكــار أســالــيب
جــــديــــدة إلبــــقـــــاء الــــتــــواصل مع
اجلــمـهـور في ظـل تـدابـيـر اإلغالق
حـــول الــعــالـم... وفي هــذا اإلطــار
أقـامت متـاحف فرنـسيـة شراكة مع
(تـــيك تــوك) لــتـــوســيع قـــاعــدتــهــا
اجلــمــاهــيــريــة لــدى مــســتـخــدمي
الــتــطـبــيق احملـبـب خـصــوصـا من
. تــهـدف الــشــراكــة بـ ــراهــقــ ا
ـتـاحف وتــيك تـوك إلى مــخـتـلـف ا
سـتخـدمـيه الذين إتـاحـة الفـرصـة 
تـــتـــراوح أعـــمــارهـم بــ  15و 25
عـامـاً للـتعـرّف عـلى هذه الـصروح
كـــقـــصـــر فـــرســاي ومـــتـــحف كـــيه
ا يـحفّزهم عـلى زيارتها بـرانلي 
حضورياً ما أن تسنح لهم الفرصة

ـنصـة التي  مـجـدداً.وستـسعى ا
إطـالقــهـــا عــام  2016ويـــبـــلغ عــدد
مـستخـدميهـا في أوروبا نحو 100
مــلــيــون إلى الــبــنــاء عــلى جتــربـة
مـوسم كـولـتـور تـيك تـوك الـثـقـافي
.فمن 14 الـتي حقـقت جناحـاً كبـيراً
إلى  20كـــانــون األول الــفــائت بثّ
الــــتـــطــــبـــيق عــــروضـــاً حــــيـــة من

ـــتــاحف خُــصِـص أحــدهــا مــثالً ا
لـلـمـقـارنـة بـ الـدروع وجتـهـيزات
حــمـايـة اجلـنـود الــتي اسـتُـخـدِمَت
يـة األولى وتلك خـالل احلرب العـا
الـتي كانت مـستعـملة خالل الـفترة
الــنـابــولـيــونـيـة فـي مـتـحـف قـصـر
اإلنـفاليد فـيما تنـاول آخر معرضاً
مثل الراحـل لوي دو فونيس عـن ا
في مـكـتبـة السـينـمـا (سيـنمـاتيك)
وجــال ثـالث عــلى اجملـمــوعـات في

مـتـحف بيـكاسـو. وحـصلت سـيارة
شخصية فانتوماس بطل الثالثية
الـســيـنـمـائـيـة الـشـهـيـرة وهي من
نـوع سـيـتـروين دي اس عـلى 376
ألـف مـــــشــــــاهـــــدة و 8940عـالمـــــة
إعـــجــــاب من مـــســـتـــخــــدمي تـــيك
تـوك.كـذلك حصل زي زعـيم الهـنود
غـطى بالريش احلـمر بيغ تـشيف ا
ـستوحى من كرنفال ماردي غرا وا
في مـديـنة نـيـو أورليـنـز األمريـكـية

عـــلى  168ألـف مـــشـــاهـــدة و2784
عالمـة إعـجـاب. وحـضـر نـحـو مـئة
ألـف من مـسـتـخــدمي تـيك تـوك في
مــخـــتــلف أنــحــاء الــعــالم عــروض
الـرقص في بـالـيه دو شـايو في 15
كـــانــون األول  وهــو الــيــوم الــذي
كــانت فــرنــســا تـعــتــزم فــيه إعـادة
قـاعات العروض الفنية. وقال مدير
الـــعالقــات الـــعــامــة فـي تــيك تــوك
فــرنــســا إيــريك غــارانــدو لــوكــالــة
فــرانس بـرس إن (الـتــعـاون سـاهم
ـؤسـســات الـثـقــافـيـة في تــمـكــ ا
الــتي لم يـكـن لـديـهــا عـدد كـافٍ من
ـشـتـركـ (عـلى حـسـابـاتـهـا عـبر ا
شـبكـات التـواصل االجتـماعي) من
بـثّ أولى عــروضــهــا احلــيّــة). وإذ
أشــــار إلـى أن مــــقــــاطع إعالنــــيــــة
ـؤسسـات عبـر تيك عـرضت لـهذه ا
تـوك أكّد (عزم الشبـكة على جتديد
الـعملية وحتسـينها.أما اآلن فبات
ـــــتـــــاحف أن تـــــبث فـي إمــــكـــــان ا
عـــروضـــهــا مـــبـــاشــرة عـــبـــر هــذه
الـــشــبـــكــات بـــعــدمـــا جتــاوز عــدد
مــشــتــركي كـلّ مـنــهــا احلــد األدنى
ــــطــــلــــوب لـــلــــنــــقل احلـيّ وهـــو ا
ألـف).وأكّــد غـــارانــدو أن (الـــهــدف

ــتــاحف بل لــيـس الــتــنــافس مع ا
تــشـجـيع الـشـبــاب عـلى زيـارتـهـا).
وبـــادرت (تـــيك تـــوك) إلـى إتـــاحــة
ــسـتـخـدمــيـهـا من خالل الــفـرصـة 
وسم (كـولـتـور تيك تـوك) لـلـتعـبـير
عن شغفهم بالفن في مقاطع فيديو
تـتـراوح مدتـهـا ب  15و 60ثـانـيـة
... سـواء أكان األمـر يتـعلق بـلوحة
رايا أو بـعمل موسيقي. من قاعة ا
فـي قـــــــصـــــــر فـــــــرســـــــاي تـــــــابع
التيكتوكيون شرحاً من اخلبير في
حـقــبـة لـويس الـرابع عـشـر مـاثـيـو
دافـــيــنــا. واشـــار غــارانــدو إلى أن
ُـشاهِـد كان ليـخالَ للـوهلة األولى ا
أن خـلـفـيـة الـظـاهـرة وراء اخلـبـيـر
دافــيــنـــا افــتــراضــيــة فــالــشــبــاب
مـعـتـادون عـلى الـعـيش في الـواقع
ــا جــعل بــعــضــهم االفــتــراضي 
ـشـهــد غـيـر حــقـيـقي يــعـتـقــد أن ا
لـكنهم مـا لبثوا أن اكـتشفوا أن من
ــمـكن الـتـجـول لالطالع عـلى مـا ا
فـي الـــقـــاعـــة.وحـــصـــدت زيـــارة
الـقـصر  441ألـف مشـاهدة و25
ألـف عالمـــة إعـــجــاب. وكـــتب
ـســتـخــدمـ مــعـلّــقـاً أحــد ا
(أحــــلم كــــثــــيــــراً بــــزيـــارة

فــرسـاي من دون أي شــخص فـقط
مـع شخص يعـشق التـاريخ ليروي
لـه بـــعـض احلــــكـــايــــات). أمــــا في
مـتـحف كـيه بـرانـلـي فتـولـى مـدير
قـسم األبـحـاث فـي مـتحـف الـفـنون
الــبـدائـيــة عـالِم األنــثـروبـولــوجـيـا
واآلثـار فـيـلـيب شارلـيـيه الـتـعريف
بـــخــمس قــطع شـــهــيــرة من مــالي
والـــغــــابـــون والـــبـــرازيل وبـــابـــوا
تحدة.وأوضح وجـنوب الواليـات ا
مـــديـــر قـــسم الـــتـــواصل تـــومــاس
آيــاغــون إن الــسـيــاســة اإلعالمــيـة
لـلـمـتحف تـركّـز عـلى إبراز الـتـنوع
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اجلـــغـــرافي الــذي يُـــظـــهِــر تـــنــوع
الثقافات واألصول مشدداً على أن
الفئة العمرية التي تهوى تيك توك
ولــكن قــلّـمــا تـهــتم لـــكـيه بــرانـلي
ـتـحـفه الـذي يـسـعى تـشــكّل هـدفـاً 
إلـى اسـتـقــطـابـهــا. وإذ تـوقع إريك
غـــارانــدو أن (تـــشــجـع الــتـــجــربــة
مـــتــاحف أخـــرى عــلى اســـتــخــدام
مـنـصـة تـيك تـوك) أعـلـن أن مـزيداً
من الـعـروض ستُـبثّ مـبـاشرة عـبر
الـتـطـبـيق عـلى أن تشـهـد حتـديـثاً
بــانـتـظــام عـبــر صـفـحــة يـغــذيـهـا
ـسـتـخـدمـون بـاسـتـمـرار.وأضاف ا
(عــــلـــيـــنــــا أن جنـــعل اجلــــمـــهـــور
األمــيـركي والـيــابـاني يـرغب في
العودة إلى فرنسا) مع أنه
أقــرّ بـأن الـلــغـة تـشـكّل
حـــــــاجــــــزاً إذ لم
يُــتـرجَـم بـعـد
أي بـــــــــث
مـباشر.

{ لــوس اجنـلـوس - وكـاالت - أشــارت الـعـديـد
ــــواقع األجــــنــــبـــيــــة إلى أن مـن الـــصــــحف وا
ي لـوفـاتـو قـد قـررت أن ـيـة د الـنـجـمـعــة الـعـا
تــتــحــدث عن الــكــثــيــر من تــفــاصــيل حــيــاتــهـا
السوداوية وعن تعرضها للـخطر بعد تعاطيها
الـتي جــرعــة من اخملــدرات الــزائــدة عـام  2018 
ــســتــشــفى ثم دخــلت نــقــلت عــلـى أثـرهــا إلى ا
بــعـدهــا في مـرحــلـة إعــادة الـتــأهـيل وســتـقـوم
ـسلـسل وثاقي لـوفاتـو بـسرد هـذه التـفاصـيل 

ي جـديد لـها سـتطـرحه بعـنوان (د
لـوفــاتـو:الـرقـص مع الـشــيـطـان) من

إخــراج مــيــتــشـل راتــنــر عــبــر قــنــاتــهــا
اخلاصة على يوتيوب. والوثائقي سيتناول

أكـثـر األوقات صـعـوبة فى حـيـاة لوفـاتـو حيث
تـكشف عن صدمـاتهـا السابـقة وتـكتشف أهـمية
صحتها اجلسـدية والعاطفية والـعقلية وعلقت
بـدورهـا في أحد تـصريـحاتـهـا الصـحفـية (أنـها

شاركة قصتها مع العالم). مستعدة تماماً 
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{ نـيـويـورك (أ ف ب) - بـعـد سـيل
االنــتـقـادات بــشـأن تـغــيـيـر شـروط
االسـتخـدام قررت مـنصـة واتساب
لـلمراسلـة إرجاء دخول التـغييرات
اجلـديدة حيـز التنـفيذ ثالثـة أشهر
ـسـتـخـدم في مـسـعـى لـطـمـأنـة ا
حــــيـــــال حــــمــــايــــة بــــيـــــانــــاتــــهم
الــشــخــصــيــة.وقــالت الــشـركــة في
هـلة مـقـالة عـبر مـدونـة (سنـرجئ ا
احملــددة لــلــمــســتــخــدمــ لــقـراءة
ـوافـقـة عـلـيـهـا. وبـات الـشــروط وا
مــوعــد دخـول قــواعــد االسـتــخـدام
اجلـديـدة حيـز التـنفـيذ في  15أيـار
بــدال من الـثـامن من شـبـاط). ورأت
جــهــات نـاقــدة لــلــمـنــصــة في هـذا
الــــقـــرار مـــحـــاولــــة من واتـــســـاب
لــتــشـارك مــزيــد من الـبــيــانـات مع
الـــشـــبـــكـــة األم فـــيـــســبـــوك الـــتي
اشـــتــرتــهــا ســنــة .2014وحــرصت
ــاضـيـة (عـلى واتــسـاب اجلـمـعـة ا
طـمأنـة مستـخدميـها بأن الـتحديث
لـن يــعـــزز قـــدرتــنـــا عـــلى تـــشــارك
الـبيـانات مع فـيسـبوك لـكنه يرمي
قــــــبـل أي شيء إلـى مــــــســــــاعـــــدة
الـشـركـات عـلى حتـسـ الـتـواصل
مــع الـــــــــــــــــزبــــــــــــــــــائــن مــن خـالل
ــــنــــصــــة).وتــــســـعـى واتــــســـاب ا
خـصـوصـا إلى السـمـاح لـلمـعـلـن
بــبـيـع مـنــتـجــاتـهـم مـبــاشـرة عــبـر
الـتـطـبـيق كـمـا يـحـصل حـالـيا في

الــهـنــد أكـبــر سـوق لــلـمـنــصـة مع
حــوالى  400مــلــيــون مــســتــخــدم.
ــــنــــصـــة(نــــدرك أن هـــذا وقــــالت ا
الــتــحــديث أثــار الــتــبــاسـا وشــكّل
مــوضع تـضـلـيل ونــريـد مـسـاعـدة
اجلــــمــــيـع عــــلى فـــــهم قــــيــــمــــنــــا
والـوقـائع).وأكدت واتـساب أن (كل
احملـادثـات عـبر مـنـصـتهـا سـتـبقى
مـحـميـة بـواسـطة تـقـنيـة الـتشـفـير
الـتام ب طرفي احملـادثة وبالتالي
نـصة وال شركـتها األم لن تـتمـكن ا
فــــــيـــــســـــبــــــوك من االطـالع عـــــلى
مـضـمونـهـا). وكان إعالن واتـساب
عـن هـذه الــتــبــديالت اجلــديـدة في
قـواعـد االستـخـدام قد أثـارت حـالة
مـن الــــــقــــــلـق والــــــغـــــــضب لــــــدى
مـستـخدمـ كثـر رأوا فيـها تـخلّـياً
عن الــقــيم الـتـي تـأســست عــلـيــهـا
واتـــســاب. وقـــد بـــنى الــتـــطـــبــيق
خــصـوصــا سـمــعـته عــلى حــمـايـة

خــصـوصــيـة الــبـيـانــات. وحـاولت
ـنـصـة تطـويق اجلـدل الكـبـير في ا
هـذا الـشـأن عبـر إعالنـات مـتتـالـية
لـلطمـأنة وحمالت إعالنـية غير أن
خـدمـات منـافسـة بيـنهـا خصـوصا
سـيـغـنـال وتـلـغـرام أفـادت من هـذه
الـبـلـبـلـة بـشـأن واتـسـاب وسـجـلت
ازديـادا كبيرا في عمليات التحميل
خلـدمـتـهـا.حـتى أن رئـيس تـيسال
إلـون مـاسك دعا مـتـابعـيه عـبر
تـويتر إلى (حتـميل سـيغنال
ــــــصـــــــنف مـن أكــــــثــــــر ا
الــتـطـبـيـقـات أمـانـا في
الـــــــعــــــالـم).وأقــــــرت
سـيـغـنـال اجلـمـعـة
عـبر تـويتـر (بأنـها
تـــواجـه مــشـــكالت
فـنـيـة في ظل الـتـدفق
الـكـبيـر لـلمـسـتخـدم
اجلـدد للـمرة الـثانـية
خـالل أســـــــــبــــــــوع).
وأضــــــــــــــــــــــــــــــافــت
(لــــقـــد ســــيـــغــــنـــال
أضــــفـــنــــا خـــواد
جــديــدة وضـاعــفــنـا
قـــــدراتــــنـــــا من دون
تـوقف طيـلة أيام هذا
األســــبـــوع لـــكن مـــا
حــــــــصل الــــــــيـــــــوم
يـتخـطى تـوقعـاتنا

األكــثـر تـفـاؤال). وبـطــريـقـة عـامـة 
تـواجه الشركـات الكبـرى في مجال
الـتـكنـولوجـيا بـاسـتمـرار اتهـامات
بــالـســعي إلى اســتـغالل مــزيـد من
الــبــيـــانــات الــشــخــصــيــة لــزيــادة

إيراداتها اإلعالنية.
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{ لــنــدن (أ ف ب) - فــقــدت مــلــكـة
غــربـــان بــرج لــنـــدن وفق مــا أعــلن
ـقـابل بـأن صـاحــبـهـا مـطـمـئـنـا في ا
(ســبــعــة طــيــور ال تــزال تــعــيش في
نع سـقوط ـوقع) وهو شـرط الزم  ا
ـتوارثة.ولم ـملكـة وفق األساطـير ا ا
تُشـاهـد أنـثى الـغـراب مـيـرلـيـنـا مـنذ
أسـابيع في هـذا احلـصن التـاريخي
احملـاذي لــلـضــفـة الــشـمـالــيـة لــنـهـر
تـيــمـز.ويـثـيـر هـذا الــنـبـأ قـلـقـا إذ إن
تـوارثة منـذ أجيال تـفيد األساطـير ا
بأنه في حال تركت كل الغربان برج
لـــنــدن ســـيـــؤدي ذلك إلى انـــهـــيــار
الـعرش الـبريـطاني وغـرق البالد في
الـفـوضى. وبـحـسب مـرسـوم مـلـكي
ـلك تـشـارلـز الـثـاني سـنـة أصـدره ا
 1630 يـجب أن يــكــون هـنــاك ســتـة
ـــــــــــوقـع فـي كـل غـــــــــــربـــــــــــان فـي ا
األوقـــات.وأصــدر بــرج لــنــدن حــيث
تُخـزن حـلي التـاج البـريطـاني بيـانا
لطـمـأنة الـبـريـطانـيـ جـاء فيه(لـديـنا
حـاليـا سبـعة غـربان هـنا في الـبرج
أي غــــراب إضـــــافي عـن الــــســـــتــــة
ـطـلـوبـة).وأشـار بـرج لنـدن إلى أن ا
أنــثى الــغــراب مــيــرلــيــنــا كــانت بال
مــنــازع مــلــكــة غــربــان الــبــرج مــنـذ
ـوقع انـضـمـامـهـا إلـى رفـاقـهـا في ا
سـنة 2007 . ورغم ابـتـعـادهـا مرات
عــدة في الــســابق كــانت مــيــرلــيــنـا
ـطـاف لالنـضـمام تـعـود في نـهـايـة ا
إلى زمـيالتـهـا الـغـربـان بـوبي وإرين
وجـوبــيـلي وروكي وهــاريس وغـريب
وجـورجي.ويخشى صاحـبها كريس
سـكايف أن تكون مـيرليـنا قد قضت
نـحـبـهـا.وهــو قـال لـلــبي بي سي إن
(ميـرليـنا تـتمـتع بروح مـستـقلة وهي
غــادرت الـــبــرج مــرات عـــدة لــكــني
صــديــقــهــا وعــادة كـانـت تـعــود إلى
ـرة لم تـفـعل ذلك هـنـا. لـكن هـذه ا
وأخـشى أن تـكـون قـد غـادرتـنـا إلى

األبد).
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