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رأى اخلـــبـــيــر االقـــتـــصـــادي بــاسم
انــطـوان ان تــأخـيــر اقـرار امــوازنـة
الــعـام اجلــاري من مـجــلس الـنـواب
ـــاطــلــة بـــعض االطــراف بـــســبب 
سـيـؤدي الى الـكـسـاد وتـفـاقـم اعداد
الــبـطـالـة في الـبالد مــشـيـرا الى ان
هـناك تعمدا مـقصودا من قبل بعض
االطـــراف الـــســيـــاســـيــة لـــتـــجــاهل
احلــسـابــات اخلــتـامــيـة لــلـســنـوات
ــاضــيــة بــهـدف اســتــمــرار الــهـدر ا
والـــفــســـاد واالخــفــاق فـي تــنـــفــيــذ
ـشـاريع. وقـال انـطـوان لـ (الـزمان) ا
ـوازنـة من امـس ان (تـأخـيـر اقـرار ا
ـان ســيـؤثـر عــلى الـواقع قــبل الـبــر
االقـتصادي للبالد والسـيما ان هناك
مــتـعــلـقــات لـلــحـكـومــة مع الــقـطـاع
اخلـــاص وديـــون واســـتـــحـــقـــاقــات
لــلـمــقــاولـ الــذي ال يـســتــطـيــعـون
ــارســة االعــمــال بــســبب الــديـون
ـا يؤدي ـتـأخرة بـذمة احلـكـومة  ا
ذلـك الى الـــكــــســـاد وازديـــاد اعـــداد
الــبــطــالــة وبــالـتــالـي عـلـى مـجــلس
الــنــواب االســراع بــأقــرار الــقــانـون
حــسب الــضــوابط ولــكل مــحــافــظـة
اسـتـحـقـاقـهـا بـهـدف تـنـشـيط حـركة
ـاكنـة الزراعة االسـواق ودعم سـير ا
والـصنـاعيـة في البالد) واضاف ان
(هــنــاك تــعــمــدا مــقــصــودا من قــبل
بــعض اجلـهـات الـسـيــاسـيـة يـحـول
دون تــقـد احلــسـابــات اخلـتــامـيـة
ـاضـيـة من اجل اسـتـمرار لـالعوام ا
الـفـساد وهـدر االموال واالخـفاق في
ـشـاريع والسـيـما ان وزارة تـنـفـيـذ ا
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كــشف مــصـدر امــني عن مــقــتل  والـد
غيب عـلي جاسب في مدينة الـناشط ا
ـحافـظة مـيسـان اثر خالف الـعـمارة 
ـصدر في تـصريح عـشـائري .  وقـال ا
امـس ان (خالفا عشائريا اودى بحياة
ــغــيـب وان الــقـوات  والــد الــنــاشط ا
شتبه بهم). االمـنية اعتقلت ستة من ا
وعـــثــرت الــقــوات االمــنـــيــة عــلى ابن
ــدني ايــوب اخلــزرجي في الــنــاشط ا
بـغــداد بـعـد مـزاعم اخـتـطـافه من قـبل
احــدى اجلـهــات. من جـانب اخــر فـكك
جــهــاز األمن الــوطــنـي في مــحــافــظـة
الــبـصــرة شــبـكــة تـتــاجـر بــاخملـدرات
مـؤلـفة من  9 أفـراد  ضـبط بـحـوزتهم
اكـــثــر مـن الف حــبـــة مــخـــدرة. وذكــر
اجلـهاز في بـيان تـلقـته (الزمان) امس
انه (ضـمن سـلـسـلـة احلـمالت األمـنـية
كـافحة ـكثـفة التي يـجريـها اجلهـاز  ا
اخملـدرات وضبط تُجـارها ومروجـيها
تـــمــكـــنت مـــفـــارز االمن الــوطـــني في

احملـافــظـة من تـفـكـيك شـبـكـة لـتـجـارة
ــواد اخملــدرة وفق اوامــر قـضــائــيـة ا
واالطـاحـة بـعـنـاصـرهـا الـبـالغ عـددهم
) واضـاف انه (ضـبط تـسـعـة متـهـم
ـتـهـمـ اكـثـر من الف حـبـة بـحــوزة ا
مـخـدرة وكـمـيـات من مـادة الـكـرسـتال
وادوات تــعــاط عالوةً عــلى مــخــتـلف

انــواع االســلــحــة) وتــابع انـه (جـرى
تـــدوين اقـــوالــهم اصـــولــيـــاً بــعـــدمــا
اعـتـرفـوا بـتـعـاطـيـهم لـلـمـواد اخملدرة
وتـوزيـعهـا في الـبصـرة).  كـما أعـلنت
مـديـريـة شـرطـة مـحـافـظـة الـنـجف عن
ضـــبط كــمــيــات كـــبــرى من احلــبــوب

اخملدرة في شمال احملافظة. 
ــديـــريــة فـي بــيـــان تــلـــقــته وقـــالت ا
(الـزمان)  امس انـها (تـلقـت معـلومات
واطن تفيد قيام أشخاص من أحـد ا
بـدفن خزان ماء في مـنطقـة صحراوية
 حـيث  تشـكيل فريق عـمل بإشراف
قـائد الـشرطة الـلواء فائق فـليح حسن
ـنـطـقـة الـفــرعـون لـلـقـيـام بـتــفـتـيش ا
ـقصودة وأثـناء التـفتيش  الـعثور ا
عـلى اخلزان وبداخله   231 الف حبة

مخدرة).
 وانـقـذت مـفـارز الـشـرطـة اجملـتـمـعـية
فـتـات من مـحـاولتي ابـتـزاز مارسـها
ضــــدهـــمــــا شـــخــــصـــان فـي بـــغـــداد
والــنــجف.وذكـرت الــشــرطـة في بــيـان
ــتـهـمــ قـامـا بــاسـتـدراج امس ان (ا
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الـتخطيط كشفت في وقت سابق عن
وجــــود  6 االف مــــشــــروع صــــرفت
ئة لـكنها لم مـبالغ لهـا بنحو  80 بـا
ــئــة حتـــقق نــســبب اجنــاز  20 بـــا
فـقط) داعـيـا احلـكـومـة الى (تـنـفـيـذ
مشاريع حقيقية عبر ترجمة حقيقية
ــوازنـة عــلى ارض الـواقع لــبـنــود ا
لــتـحـقــيق الـنــمـو ودفع بـاالقــتـصـاد
نــحـو االنـتـعـاش لـلــقـضـاء عـلى افـة
الــبــطــالــة). وعــقــد الــنــواب عــدنـان
الـزرفـي ومـزاحم الـتـمـيـمي ومـحـمـد
اقــبــال ومــحـمــد شــيــاع الــسـوداني
اجــتــمــاع طـالــبــوا خالله بــضـرورة
ـــوازنــة. وقــال االســـراع في اقــرار ا
بـــيـــان تــــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(االجــــتــــمـــاع شــــدد عـــلـى ضـــرورة
اســتــكــمــال الــتـصــويت عــلى كــامل
ا فـقرات قانون احملكـمة االحتادية 
قـراطي ويـحفظ يـرسخ الـنظـام الـد
ــصـلـحـة الــوطـنـيـة وقــيم الـعـدالـة ا
ا ـوازنة  ـساواة واقـرار قانون ا وا
ــثـله من اهــمـيـة قــصـوى في عـمل
مـــؤســـســـات الـــدولـــة ومـــصـــلـــحــة
ـواطـنـ التي يـجب ان ال يـلحـقـها ا
الـــضــرر في هـــذا الــقــانــون وان اي
تـأخيـر في اقرارهـا سيـنعـكس سـلبا
على مجمل احلياة وهذا ما اليتمناه
احــــد) واضـــاف ان (اجملـــتـــمـــعـــ
بـحثوا االسـتعدادات اجلـارية القامة

ــبــكــرة بــشـكـل نـزيه االنــتــخــابـات ا
وعـادل وبـعيـدا عن اي تـأثيـرات كـما
 الـبـحث فـي ظـروفـهـا واحـتـمـالـية
قترح). بدوره  وعد ا تأجيلها عن ا
اكـد الـنـائب مـنـصـور الـبـعـيجي  ان
ـوازنة ستـمرر باالغـلبيـة داخل قبة ا
ـان وهـناك اجـمـاع بـ الـنواب الـبـر
عـــلى تــمــريـــرهــا بــعـــد ان حــســمت
وعـدلـت جـمـيع فـقـراتـهـا بـاسـتـثـنـاء
حـصـة اقـلـيم كـردسـتـان التي لـم يتم
حـسمهـا الى االن.وقال البـعيجي في
بـيان تابعـته (الزمان) امس انه (بعد
االجــمــاع الـذي حــصل بــ الــنـواب
عـــلى عـــدم الــتـــوافق عــلـى حــســاب
ـوازنـة الـعـامـة  كـمـا احملـافـظـات بـا
كـان يحدث سابقـا مع حكومة االقليم
 جـمع الـتـواقـيع لـعـرض الـقـانون

بـاقرب جلسـة من اجل ان تمرر النها
ـكن ان يـسـتـمـر تـأخــرت كـثـيـرا وال
ـتـضـرر الـوحـيد هـذا الـتـأخـيـر الن ا
مـنها ابـناء الشعب) مـطالبـا حكومة
ـرونـة والـقـبول االقـلـيم الـى (ابـداء ا
ـطروح وتـسـلم ايراداتـها بـاالتـفاق ا
ــركــزيـة وان كــافــة الـى احلــكــومــة ا
التماطل على ذلك الن الشعب الكردي
تضرر وعليه ان يدرك جيدا ان هـو ا
حـكومة االقلـيم هي السبب) على حد
تــعــبــيــره.  ومــضى الــبـعــيــجي الى
الــقـول (يـجب تــطـبـيق الــعـدالـة بـ
جــمـيع احملـافـظـات واالقـلـيم النه من
ـعــقــول ان نــسـلم ــمـكـن او ا غــيــر ا
حــصـة الى كــردسـتـان وهــو اليـسـلم
بـــغــداد شــيــئـــا من وارداته). وحــدد
ـــقــبل مـــوعــدا ـــان االثــنـــ ا الـــبــر

وازنـة  بعـد أكثر لـلتـصويت عـلى ا
من  3 أشـهـر شـهـدت خـالفـات حادة
شروع بـشأن البنود التي تضمنها ا
. ويــتــوقع خـبــراء اخــرون أن يـصل
نـســبـة الـعـجـز الـكـلي إلى نـحـو 20
ـجـمـوع كـلي يـبـلغ مـلــيـار دوالر و
 88 مــلــيــار دوالر اذ  احــتــســاب
وازنـة عند سـعر بـرميل الـنفط فـي ا
 45 دوالراً وسـط تــوقـعــات بــرفــعه
فـي الـــلـــحـــظـــات األخـــيـــرة إلى 46
دوالراً بـسـبب االنتـعـاش احلالي في

ي.  سوق النفط العا
ا وتـبـدي قوى سـيـاسيـة مـخاوفـا 
تــصـفـه بــمــمـاطــلـة بــعض األطـراف
وازنـة مرة أخرى لـتعـطيل تـمريـر ا
عـبـر ربـطـها بـقـوانـ ضـمن ظـاهرة
ـان ب ـقـايـضـة اجلاريـة في الـبـر ا

الكات الطبية واالدارية الذين توفوا ا
جراء االصابة بالوباء .

وقـــال الــعـــيــداني فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الـزمان) امس انه (وجه قسم االسكان
بــتـــخــصــيص قــطـع اراض ســكــنــيــة
لــلــمالكــات الــطـبــيــة واالداريــة الـذين
ـارســة عـمــلـهم داخل تــوفـوا اثــنـاء 
ـراكـز الصـحـية الـردهـات الوبـائـية وا
فـي مـــركـــز احملـــافــــظـــة واالقـــضـــيـــة
والـنـواحي) واضـاف ان (ذلك هـو اقل
توفـ من ابطال اسـتحـقاق لعـوائل ا
الكات اجلـيش االبيض من االطباء وا
االداريــة واخلـدمـيـة). فــيـمـا قـدم 150
امـاماً وخطيباً مقترحات تكون منهجا
ـســاجـد. خلــطــوات عـمـل ألجل فـتـح ا
واطـلــعت (الـزمـان) عـلى رسـالـة فـيـهـا
توقيع أكثر من عشرين مؤسسة دينية
ـان مـحـمد تـسـلم الـيـوم لـرئـيس الـبـر
احلـلبـوسي  جاء فـيهـا (نطـالب بفتح
ـسـاجـد  والعـمل عـلى اصـدار فـتوى ا

حتـرم هذا االغالق  اال بـعد اسـتشارة
عــلــمـاء الــشــريـعــة والــتـدرج بــاجـراء
خـطـوات تـصـاعـديـة ضـاغـطـة بـاجتاه
ـســاجـد لــغـايــة شـهــر تـنــتـهي فــتح ا
بــاحـــتــجــاج جــمــاهـــيــري إذا لم يــتم
االسـتـجابـة لـلمـوضوع) مـشـددة على
ـشايخ إلى الـفـتح الـفـعلي (تـشـجـيع ا
ـؤذنـ من قـول الـصالة فــورا ومـنع ا
فـي بيـوتكـم). من جهـة اخرى  كـشفت
األمــانـة الـعـامــة جملـلس الـوزراء  عن
تــقـد  110 مـن جـرحى الـتــظـاهـرات
لــلــعالج خـارج الــعــراق مـشــيـرة الى
ـباشرة بـارسالهم عـلى شكل دفعات. ا
ـتـحــدث بـاسم أمــانـة اجملـلس وقــال ا
حـيدر مجـيد إن (الصـحة شكـلت جلنة
خـاصـة بجـرحى الـتظـاهـرات استـناداً
إلى مـا جاء بتوجيهات رئيس الوزراء
مــصــطــفى الــكــاظــمـي بــشــأن تــقـد

الـعنايـة والرعايـة الطبـية والصـحية)
واضـــاف ان (األمــــ الـــعـــام جملـــلس

الوزراء حميد الغزي استقبل عدداً من
ـثـلـون جـمـيع احملـافـظـات اجلـرحـى 
كـلـفـة و إجراء بـحـضـور اللـجـنـة ا
الــكـشف األولي ونـقل عـددا مـنـهم إلى
ــبـاشـرة مــسـتـشــفى بـغــداد لـغـرض ا
تـقـدم بـعالجـهم) مـشـيـرا الى ان (ا
إلـى قـسم االسـتـقـدام واإلخالء الـطـبي
بـلغ عـددهم  110جــرحى من مـخـتـلف
احملـافـظـات وبعـد إجـراء الفـحـوصات
الـطـبـيـة  شـمول  36 مـن اإلصـابات
احلـرجة للسـفر خارج العراق) مـؤكداً
(تـــقــد الـــعالجــات لـــلــبــقـــيــة داخل
مــســـتــشــفــيــات بـــغــداد والــواســطي
والـتمـريض اخلاص) وتـابع ان (قسم
االستقدام واإلخالء الطبي في الوزارة
بــاشــر بـاخالئــهم الى مــســتـشــفــيـات
إسـطـنبـول والـهنـد علـى شكل دفـعات
اذ تــضـمـنت اخـر دفـعـة  26 جـريـحـاً
عــاد مـنــهم قــبل أسـبــوعـ  20 بــعــد

اكتمال رحلة العالج). 
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ضِ وقت طــويل عــلى مــبـادرة لـم 
رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي
التي دعا فيها الى حوار وطني ب
الـفـرقـاء الـسـيـاسيـ في ظل وضع
سـياسي واقـتصـادي وأمنـي متأزم
والســيــمــا بــعــد تــصــعــيــد جــهــات
الـــهـــجـــمــات الـــصـــاروخـــيــة عـــلى
ـــصــالـح األمــريـــكــيـــة في الــبالد ا
وتـوسيع رقعة انتشارها داخل مدن
عـدة يـتـزامن ذلك مـع تـوجه العـاقة
بـــعض الـــقـــوى لـــعــمـــلـــيـــة إجــراء
االنـتخابات حتى بادر رئيس التيار
الـصـدري بـطـرح مـبـادرة اصـالحـية
مــــشــــروطــــة وسط دعــــوة النــــهـــاء
الـتصعـيد في اليـمن ب الـسعودية
ـفـكـر . وقـال الـكـاتب وا واحلـوثـيـ
الــبـارز حـسـن الـعـلــوي لـ (الـزمـان)
امـس انه (ال خالف بـ الـعــراقـيـ
ـــا هــذا اخلالف مـع الــســـلــطــة وا
الـتي حتكم بأسمهم). وكان اجلانب
ـبادرة إذ رحـبـ با الـكـردي أول ا
ســــارع رئــــيس حــــكــــومــــة إقـــلــــيم
كــردسـتـان مـســرور الـبـارزاني إلى
بـادرة.  وأكد الـبارزاني اإلشـادة بـا
فـي تصريح امس ان (موقف االقليم
ثــــابت مـن أجل الــــتـــوصـل إلى حل
جـذري للمشاكل الـعالقة مع بغداد)
مـعـربـاً عن أمـله بـأن (تـرحب جـميع
ـبـادرة الـكـاظـمي بـهدف األطـراف 
الــتــوصـل إلى حل نــهــائي وشــامل
). فـيما أعرب لـلمشاكل بـ الطرف
رئــــيـس حتــــالف عـــــراقــــيــــون عن
تـضـامنـه مع دعوة الـكـاظمي لـعـقد

حوار وطني.
 وقال عمار احلكيم في تغريدة على
تـويــتـر (نـتـضـامن مع دعـوة رئـيس
مــجــلس الــوزراء الى حــوار وطـني
ونــــؤكـــد أن الــــفـــرصــــة ســـانــــحـــة
واألجــواء مــهــيــأة لــلــمــضي بــهــذا
طـالبة بــانخراط احلوار) مـجددا ا
جــــمــــيع الــــقــــوى الـــســــيــــاســــيـــة
والــــفـــعــــالـــيــــات االجـــتــــمـــاعــــيـــة
ية بحوار يستوعب جميع واألكاد
ــعـاجلـة الــرؤى واالفـكــار الـبــنـاءة 

االخــفـاقــات وتـقــو الـســلـبــيـات).
وكــان الـكـاظـمي قـد دعـا الى حـوار
وطـني وجلمـيع اخملتلـف من قوى
ســيـــاســيــة وفــعــالـــيــات شــعــبــيــة
وشـبـابـيـة احتـجـاجـيـة ومـعارضي
احلــــكــــومــــة إلى طــــاولــــة احلـــوار
ــــســــؤول أمـــام الــــشـــعـب وأمـــام ا
الــتـأريخ. فــيـمـا بــ رئـيس جــبـهـة
اإلنـقاذ والتـنميـة أسامة الـنجيفي
فـي تـــغـــريـــدة لـه (جنـــد في دعـــوة
الـكــاظـمي مـنـاسـبـة لـتـفـعـيل حـوار
جـاد يـنـسـجم مع تـطـلـعـات الـشعب
ـؤكدة فـي جتاوز األزمات ورغـبته ا
رحلة جديدة). ـعاناة ويؤسس  وا
  فـي غــــضــــون ذلك  دعـــــا رئــــيس
الـتيـار الصدري مـقتـدى الصدر الى
ـية. فـتح حـوار شـامـل وبـرعـايـة ا
ـــســؤول االعالمي لــلــتــيــار وقــال ا
حـيدر اجلابري خالل مؤتمر تابعته
(الـزمان) امس (ندعو اجلـميع لفتح
احلـوار اإلصالحي ب كل الفرقاء 
ــــا فــــيـــــهم اجلــــيـل الــــشــــبــــابي
ي  اإلحـتجـاجي وحتت اشراف ا
مــسـتــثــنـيــا مـنه كـل من له إنـتــمـاء
بــــعـــــثي أو ارهــــابي) مــــؤكــــدا ان
(اخلــطــوة مــحــاولــة أخــيــرة حــتى
اليـــســتـــمــر الــفـــســاد في مـــفــاصل
الـدولة) ودعـا الـصدر الى (الـتدخل
إلنـهاء احلرب والتصعيد العسكري
فـي الــــيـــــمن بـــــ الــــســـــعــــوديــــة
واحلــوثـيــ حتـديــداً الـذي تــظـلل
ـــنــــطـــقـــة جــــمـــعـــاء بــــالـــتـــوتـــر ا
والـصـراعـات الـدمـويـة وعلى األ
ـتـحدة ومـنظـمـة الدول االسالمـية ا
الـعمل إلنـهاء احلرب  بـاخلصوص
ونـحن مقبلون على الـشهر الفضيل
شــهـر رمـضـان) واكــد اجلـابـري ان
(الـصدر طالب من اللـجان اخملتصة
ــــشـــكـــلــــة من قـــبــــله الى إرجـــاع ا
سيحية ـتلكات ومنازل الطائفة ا
واالســتـمـرار في مـشـروعـهم وكـذلك
مـنـازل االقـلـيـات في الـعراق) الفـتـاً
الـى أنه (ســيـتـم تـفــعــيل عــمل تــلك
الــــلــــجــــان بــــصــــورة أوسع لــــرفع
مـظــلـومـيـة تـلك األقـلـيـات) مـتـهـمـاً
(بـعض اجلهـات السيـاسية بـالعمل
ــــنــــدســــ في عــــلـى إســــتــــغالل ا

االحـتــجـاجـات الـسـلـمـيـة  من أجل
تـصعـيد أمـني وسيـاسي الستغالله
فـي مــغــا إنــتـــخــابــيــة واغــراض
سـياسية  قد يتـزعزع معها السالم
االهـلي ويتـفاقم فيـها االعـتداء على
الـقـوات األمـنـية بال حـجـة شـرعـية
وقـانـونـيـة وعلـى احلكـومـة الـقـيام
ـهامها لـلحفاظ عـلى األمن وهيبة
الـدولـة). بـدوره رهن حتـالف الـفتح
جنـــاح اي حـــوار وطـــني بـــأخــراج
الـقوات االجنـبية وحتقـيق السيادة
الـوطنية الكاملة. وقال التحالف في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس أنه
(يــــرحب بــــأي حـــوار وطــــني جـــاد
ولـكـنه يـعـتـقـد بـأن ال جدوى من اي
حـوار وطـني قـبل حتـقـيق الـسـيادة
الـوطـنـيـة الـكـامـلـة وخـروج الـقوات
االجنبية بالكامل) وأضاف (االولى
ـرحـلـة تـقد بـاحلـكـومـة في هـذه ا
احلـــلــول الـــنــاجـــعــة لـــلــمـــشــكـــلــة
االقـتــصـاديـة واعـادة هـيـبـة الـدولـة
وبـــسـط االمن وتـــقـــد اخلـــدمـــات
االســاســيــة لــلـمــواطن والــتــهــيــئـة
بكرة). ورأى الـكاملـة لالنتخابـات ا
الــنـائب الــسـبق مــثـال االلـوسي ان
دعــــوة احلـــكـــومــــة حلـــوار وطـــني
يــتــطــلب حـصــر الــسالح واحــتـرام
حـــريـــة الـــفـــكـــر والـــرأي وحـــقــوق
ـــكن االنـــســـان  مـــتـــســـائال (هل 
اجـــراء حــوار وطــنـي حتت حتــايل

هيمنة السالح?).

œ«u  ezU  ≠ œ«bG
توقعت الهـيئة العـامة لالنواء اجلويـة والرصد الزلزالي
الـتابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكـون طـقس الـيـوم اخلـميس
ـنـطــقـتـ الــوسـطى واجلـنــوبـيـة وغــائـمـاً صـحـوا فـي ا
طراً شـماال . وقـالت الهـيئة في بـيان تـلقـته (الزمان)
نطـقت الوسطى امس أن (طقس اليوم اخلـميس في ا
نـطقة الشـماليـة فيكون واجلنوبيـة صحوا امـا طقس ا
غـائــمـاً جـزئــيـاً الـى غـائم مــصـحـوب بــأمـطــار خـفــيـفـة
وخاصـة في اقسـامهـا الشـمالـية) واضاف ان (طقس
ـطــراً مع حـدوث يـوم غــد اجلـمــعـة ســيــكـون غــائـمــاً 
عـواصف رعـديــة في عـمـوم الــبالد ودرجـات احلـرارة
تنخفض قليال عن اليوم السابق) وتابع ان (طقس يوم
ــقــبل ســـيــكــون صــحــواً في عــمــوم الــبالد الــســبت ا

واحلرارة تنخفض درجات عدة). 
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الــعــراق والـبــالغ عــددهـا  16مــلــيـون
جرعة  تباعاً). وسجلت الصحة امس
االربــعـاء تــصــاعـدا بــأعـداد االصــابـة
ـوقف الــوبـائي بــكـورونــا . واوضح ا
ايـومي  الـذي تـابـعـته (الـزمـان) امس
ان (عـــدد الــفــحـــوصــات اخملــتـــبــريــة
الــيـــومــيــة بــلــغت اكــثــر من  40 الف
فــحص لـعــيـنــات مـشــتـبـه اصـابــتـهـا
بــــالــــفــــايـــروس  اذ  رصــــد 4846
اصــابــة مـؤكــدة بــكـورونــا في عــمـوم
احملــافـظـات) واشــار الى ان (الـشـفـاء
بــلغ  3135 حــالــة وبــواقع  27 وفــاة
جــديـدة). من جـهــتـهـا قــررت حـكـومـة
ـدة عشرة ايام دارس  االقـليم اغالق ا

بسبب زيادة اصابات كورونا. 
 ووجه رئـيس خـليـة االزمة الـعلـيا في
الــبـصـرة احملـافظ اسـعــد عـبـد االمـيـر
الــعــيــداني قــسم االســكــان في ديـوان
مـحـافـظـة الـبـصـرة بـتـخـصـيص قـطع
اراض سـكــنـيـة لـضـحـايـا كـورونـا من

ضـحيـتهمـا بعـد التعـرف علـيهمـا عبر
مـــــواقع الـــــتــــواصـل االجــــتـــــمــــاعي
واحلـصول على صـورهما وتهـديدهما
واقع مـقابل مبالغ بـنشرهـا على تلك ا
مــالـــيــة أو اخلــضــوع لــرغـــبــاتــهــمــا
الــدنـيــئـة) مــشـيــرا الى ان (الــشـرطـة
ــبـتــزين اســتــطــاعت الــوصــول إلى ا
ومــواجــهـتــهـمــا بــاألدلـة الــتي تــثـبت
ـة اذ   اتــخـاذ تــورطـهــمـا بــاجلـر
اإلجـراءات الالزمـة بـحـقـهـمـا بـعـد أن
قـامت بحذف مـحتوى االبـتزاز وتأم

.( واطنت حساب ا
 والــقت االســتــخـبــارات الــعـســكــريـة
الـــقــبـض عــلى احـــد االرهــابـــيــ في
الـفــلـوجـة. وذكـرت االسـتـخـبـارات في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انـه (بـناءً
عـلـى مـعـلـومـات اسـتــخـبـاريـة دقـيـقـة
وبــالـتــنـســيق مع قـسـم اسـتــخـبـارات
تمـكنت مـفارز قـيـادة عمـليـات االنبـار 
شـعـبـة االسـتـخـبـارات الـعـسـكريـة في
الــفـــرقــة الــعــاشــرة وبـــالــتــعــاون مع
شاة 40 مـن القاء اسـتخـبارات لـواء ا

الـــقــبـض عــلى احـــد االرهــابـــيــ في
ـتهم مـنطـقة الـفلـوجة) واضـاف ان (ا
ـوجب مذكرة ـطلـوب للـقضاء  من ا
ـادة 4 إرهــاب). قــبـض وفق أحــكــام ا
ي وأعـلن وزير الداخـلية عثـمان الغا
وظـفي الوزارة. ـدة شهـر   مـنح قدم 
كتب االعالمي للوزير في بيان وذكـر ا
تــلــقـته (الــزمــان) امس انه (تــثـمــيــنـاً
ـوظـفـون في لـلـجـهـود الـتي يـبـذلـهـا ا
نحـهم قدماً ي  الـوزارة وجه الغـا
ي ـــدة شـــهــر) واضـــاف ان (الـــغــا
أصـــدر في وقت ســـابق أمـــراً وزاريــاً
نـتـسبي ـنح قـدم امـده ستـة أشـهـر 

الوزارة من العسكر). 
سـلـحة وكـان الـقائـد الـعـام للـقـوات ا
رئــيس الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي
قــرر تــكـر مــنـتــســبي الـوزارة كــافـة
ـدة سـتـة أشـهـر يـقدم ـنـحـهم قـدمـاً 
لـرجال الـشرطـة في الداخـلية تـثمـينا
جلـــــــهـــــــودهـم في حتـــــــقـــــــيـق األمن
ة وتعزيز واالستقرار ومكافحة اجلر

السلم اجملتمعي. 

ي عثمان الغا
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اكــد مــســتــشـار األمـن الـقــومي قــاسم
األعــرجي  ان احلــكــومـة تــعــمل عـلى
اخــراج الـقـوات األجـنــبـيـة بـهـدوء وال
كتب صحة لزيادة أفراد الناتو.وذكر ا
االعـالمي لالعــرجي في بــيــان تــلــقــته
(الــزمـان 9 امـس ان (مـسـتــشـار االمن
ــمـثــلـة اخلــاصـة الــقـومـي اسـتــقـبل ا
ـــتــــحـــدة في لـألمـــ الــــعـــام لـأل ا
الـعـراق  جـيـنـ بـالسـخـارت وجرى
خـالل الــلـــقــاء بـــحث ســـبل تــعـــزيــز
ية الـتعاون ب الـعراق والبعـثة األ
وتــأكـيــد أهــمـيــة اسـتــمـرار دعم األ
ــتـحـدة لـلـعـراق) واكـد االعـرجي أن ا
(احلـكومة حتـترم قرار مـجلس النواب
اخلــاص بــالــقــوات األجــنــبــيــة وهي
ـلف بــشـكل تــعـمـل عـلى إنــهـاء هــذا ا
ـا يضـمن اسـتقـرار البالد) هـاد و
مـؤكـدا أن (عـدد موظـفي بـعـثة الـنـاتو
ــثــلـون خــبـراء هــو 320 عــنــصـرا 
ومـستشارين ومدربـ وموظف فقط
ولـيـس لـلـبـعـثـة أيــة مـهـام قـتـالـيـة أو
أمــنــيــة في الــعـراق) مــشــيـرا الى ان
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(مـهـام بـعثـة حـلف الـناتـو في الـعراق
تـــــــنــــــدرج حتـت وصف الـــــــتــــــدريب
واالسـتشـارة فقط وال   يـوجد قرار أو
تـوجيه من احلكـومة بزيادة عددهم أو
تـغـيـير مـهـامـهم االستـشـارية وأن أي
حديث عن زيادة عديد أفراد الناتو في
الـعـراق غيـر صحـيح). وكان أمـ عام
حـــــلف شـــــمـــــال األطـــــلـــــسي يـــــنس

سـتـولـتـنبـرغ قـد أعـلن أن وزراء دفاع
ـنـضـويـة في الـتـحـالف قرروا الـدول ا
همـات التدريبية في رفع عـديد قوات ا
الـعراق إلى أربعـة آالف عسكري وسط
إرجــاء الــقـرار بــشـأن االنــســحـاب من
أفـغـانسـتان.وقـال ستـولـتنـبرغ (قـرّرنا
رفـع عديد قوات حلـف شمال األطلسي
ــهــمــات الــتــدريب في الــعــراق لــدعم

الـقوات العراقية في تصديها لإلرهاب
وضــــــمـــــان عــــــدم عـــــودة داعش  اذ
سـيـرتـفع عديـد مـهمـتـنـا تدريـجـياً من
 500  إلـى أربـــــعــــة آالف شـــــخص)
واضـاف انه (سيـتم تـعزيز الـبعـثة في
ـقـبــلـة ويـنـبــغي أن تـسـمح األشــهـر ا
لــلـعـراقـيــ بـتـحـقــيق االسـتـقـرار في

بلدهم). 
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اعـــلــنت وزارة الـــصــحـــة والــبـــيــئــة
تــــســـجـــيل  4846 اصـــابـــة مـــؤكـــدة
بـفايروس كـورونا وشفاء 3135 حـالة
وبـواقع  27 وفـاة جـديـدة في الـبالد 
ـية فـيمـا كشـفت منـظمـة الصـحة الـعا
عـن مـوعـد وصــول الـدفــعـة األولى من
لـقـاحـات اجلـائـحـة الى الـعـراق. وقال
ـتحدث باسم وزارة اخلـارجية احمد ا
الــصـحـاف في بــيـان تـلــقـته (الـزمـان)
ــثل الــعــراق الــدائم لــدى امـس ان (
ــتـحـدة في جــنـيف اكـد مــكـتب األ ا
قـــــرب وصــــول الــــدفــــعـــــة األولى من
الـلــقـاحـات إلى الـعـراق الـبـالـغـة 568
الـف جـــرعــة  وســـتـــشـــحـن االثـــنــ
ـقـبل) واضـاف ان (الـدفـعـة الـثـانـية ا
الــبـالــغـة مـلــيـونـاً و 157 الـف جـرعـة
قبل على ان ستشحن في  15نيسان ا
تـشحن بـاقي اجلرعـات التي اشـتراها
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شـدد بابـا الفـاتيكـان فرنـسيس األول على
األخــوة والــتـســامح في الــعـراق والــشـرق
األوسط لـتـجـاوز الـتـحـديـات. وقـال الـبـابا
في تـغـريدة عـلى تويـتـر تابـعتـها (الـزمان)
امـس (لـنـواصل صـالتـنـا مـن أجل الـعـراق
والــشــرق األوسط وبــرغـم جــلــبــةِ الــدمـار
واألسـلحـة استـمرت أشجـار النـخيل رمز
الــوطن فـي الـنــمــو وفي أُتــيــان األثــمـار 
هـكـذا هـو األمـر بـالـنـسـبـة لألخـوَّة فـهي ال
تُـحـدث ضـوضـاء لـكـنـهـا تـثـمـر وجتـعـلـنا
ننمو) واضـاف ان (الردَ على احلرب ليس
حــربًـا أخــرى والـرد عـلـى األسـلـحــة لـيس
أســلـحـة أخـرى واجلــواب عـلى ذلك يـكـون

األُخـوة فــهـذا هـو الــتـحــدي الـذي يـواجه
الـعراق وهذا هو التحدي بالنسبة للعديد
من مــنــاطق الــصــراع وبـالــتــالي لــلــعـالم
ــتــحــدث بــاسم حــزب بــأســـره). وأعــرب ا
الـعـدالة والـتنـميـة الـتركي عـمر جـليك عن
ــرجع الـديــني عـلي أمــله أن يـثــمـر لــقـاء ا
الـسيـستاني وبـابا الفـاتيـكان عن نتـيجة
ـنـطـقة. ووصف جـيـدة من أجل الـعـراق وا
جـلـيك في تـصـريح تـابـعـته (الـزمان) امس
ان (رسائل السيستاني بشأن ضرورة عدم
تـعرض األقليات في العراق للظلم واجراء
حـوار بــ األديـان بـشـكل صـحـيح ثـمـيـنـة
لـلغاية) واضـاف ان (تركيـا تتابع الوضع
فـي الـعــراق عن قــرب كــمـا تــابــعت زيـارة
البابا فرنسيس إلى هذا البلد عن كثب). 
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مصطفى الكاظمي

الــــكـــتـل والـــقــــوى الــــســـيــــاســــيـــة
اخملـــتـــلــــفـــة.وعـــلى مـــدى األشـــهـــر
ـبـاحثـات بـشأن ـاضـيـة أسفـرت ا ا
الـــقـــانـــون عن تـــخــفـــيض حـــاد في
الـنـفقـات التـي ضمـنتـهـا احلكـومة 
بــشــكل أدى إلـى حــدوث تــغــيــيـرات

كـــبــرى في بـــعض الــبـــنــود.وقــد 
تـخفيض النفقات الـتشغيلية وحذف
عـــدد من الـــبـــنـــود اخلـــاصــة مـــثل
ــؤتـــمــرات والــضــيــافــة ونــفــقــات ا
ـــان الــــرئــــاســــات الــــثـالث (الــــبــــر
واجلـمـهـوريـة واحلكـومـة) ونـفـقات
ـســتـقــلـة ــؤسـســات ا الــهـيــئـات وا
نح واحلـكـوميـة وكذلك الـهبـات وا
ووقـف مـخـصـصـات وزارات ودوائر
ان زائدة أو غير حـكومية عدها البر

ضرورية.
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اعـلنت قـيادة عـملـيات بـغداد جناح
خـطـتـهـا األمـنـيـة اخلـاصـة بـتـأم

زيـارة االمـام الـكـاظم عـلـيه الـسالم.
وذكــرت الــقــيــادة في بــيــان تــلـقــته
(الـــزمــــان) امس أن (قـــطــــعـــاتـــهـــا
الــعــســكــريــة انــتــشــرت عـلـى طـول

ـديــنـة الـكــاظـمـيـة ـؤديـة  الـطــرق ا
ـواكب لـتـوفـيـر احلـمــايـة الـكـامـلـة 
اخلـدمــة وجــمـوع الــزائــرين الـذين
ـــديـــنـــة) واضـــافت ان قـــصــــدوا ا
(اخلـطـة تمـيـزت بانـسـيابـيـة عالـية
في الـطــرق ولم يــتم قـطع الــكـثــيـر
ؤدية منـها اال باسـتثاء الـقريبـة وا
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ــنـاســبـة زيــارة الـبــابـا نـســتــذكـر 
فــرنـــســيس الـى الــعــراق قـــبل ايــام
ولــنـشـر روح الـتـعــايش والـتـسـامح
بــ األديـان والـقــومـيـات الــعـراقـيـة
اخملتـلفة قـصة حقـيقيـة رواها عالم
اآلثـار العـراقيـة بـهنـام ابو الـصوف
في مــذكـراته حــيث يـقــول(حـدث في
أحــد أيــام الـدوام الــرســمي  وكـنت
مـديــرا عـامــا لألثــار الـشــمـالــيـة في
ـوصل مـنـذ  1980وفي الـسـاعـات ا
األولـى من الـــصــبـــاح أن دخل عـــليَّ
سـكـرتيـر مـكتـبي لـيخـبـرني وبشيء
من احلــرج والـتــردد قـائـالً: إن فـتـاة
كتب طـالبة ـوصل في ا من أهالي ا
مقـابلتك وحـ سألـتها عن غـرضها
ــقـابــلـة قـالت إنـه خـالي وأريـد من ا
ـا أخـبـرتني اسـمـها الـسالم عـليه و
الكامل صرت في حيرة ألنها مسلمة
فـــيـــكف تـــكــون أنت خـــالـــهـــا? قــلت
لـلـســكـرتـيـر مــبـتـسـمــاً: طـيب دعـهـا
تـدخل ولـنسـتـمع إلى قـصـتهـا. بـعد

حلــظــات دخــلت مـــكــتــبي فــتــاة في
مقتبل الـعمر صغـيرة اجلسم ح
تكلمت عـرفتُ فيها لهـجة سكنة حي
ــة عــنـد ــوصل الــقـد ـيــدان في ا ا

باب شط القلعة.
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قـلتُ لـهـا أخـبـريـني ابـنـتي حـكـايتك
وكيف أكـون أنا خالك? قـالت: دكتور
أخــبــرتــني والــدتي حــ رأتك مــنـذ
مـدة وأنت تــتـجـول في مـحـلـتـنـا مع
بـــعض الــرجـــال وأخـــبــروهـــا حــ
ســــــألـت عــــــنـك وعن اســــــمـك واسم
ـا نـقلت ذلك إلى والـدتـها عـائلـتك و
جــدتي أم إبــراهــيم قــالت لــهــا هــذا
ابـني فـي الـرضـاعـة بـهـنـام من بـيت
أبــو الــصــوف وجـــدته أمــيــنــة كــان
جارتـنا مـقابل بيـتنـا هذا وأشارت
ــدخـل الــواسع من إلى الـــدار ذات ا
زخرف وهي كانت تأتي به رمر ا ا
دومـــاً ألرضــعـه مـــعكِ وأنتِ طـــفـــلــة
تـــرضـــعـــ يـــعـــنـي أنه أخـــوكِ في
الـــرضــاعــة. حــيـــنــهــا طــلـــبت مــني

والـدتي أن أزورك في الـدائـرة ألنقل
لك كالم والدتي وجدتي لك وأبلغك
سالمـهمـا وعـتاب جـدتي عـليك ألنك
وصل ولم تـأتِ لتـسلـم علـيها. في ا
قــلت لــهـا وأنــا غــائب في ذكــريـاتي
التي كـنت أستـمع إليـها من والدتي
وجـدتي أمــهـا سـلـمي عـلى والـدتكِ
وعـلى جدتكِ أم إبـراهـيم وأخبـريـها
بأنني سأزورها قريباً. ورجعت إلى
ذاكـــرتـي وأنـــا صــــبي حــــ كـــانت
حتـكي لي جـدتي أمـيـنـة كيـف كانت
تــأخـذني وأنــا طـفل ال يـزيــد عـمـري
عـلـى سـتــة أشــهــر إلى جــارتــهـا أم
إبــراهــيم لــتــرضــعــني مع أبــنــتــهـا
ــولـــودة حــديــثــاً بـــســبب مــرض ا
والـدتـي في تــلك الــفــتــرة إذ كــانـوا
يــخـشــون عــليَّ من حــلــيــبــهـا وهي
مــريـضــة. مـرت بـي هـذه الــذكـريـات
بـسرعـة والفـتاة واقـفة أمـام مكـتبي
وبـجوارهـا الـسكـرتـير يـنـتظـر. قلتُ
لــلـفــتــاة وكــأني أســتـفــيق مـن حـلم
لـذيـذ: نـعم يا ابـنـتي حـقـاً أنـا خالكِ

في الرضاعة وأنا جـد سعيد أنك قد
أحــيــيتِ فيَّ هــذه الـذكــرى الـعــزيـزة
وســألـــتــهـــا عن صــحــة جـــدتــهــا أم
إبـــــــراهــــــــيـم والـــــــتـي هـي أمـي في

الـرضـاعة وعن والـدتـهـا وأخـوالهم
أجـــابــتـــني بـــأنـــهم كـــلـــهم بـــخـــيــر
ويـبلـغـونك حتـياتـهم).ومن مـذكراته
نقرأ ايضا( كان في زقـاقنا هذا أكثر

من عـشـرين بــيـتـاً تـسـكــنـهـا عـوائل
مـخـتلـطـة من مـسلـمـ ومـسيـحـي
وهـذا هـو حـال بـلـدنـا الـعـراق عراق

احملبة).

نـاطق القـريبـة منـها لـلكـاظمـيـة وا
ـا سهل عـملـية الـذهاب والـعودة

للزائرين).
 كــمــا اكــدت امــانــة بــغـداد ووزارة
الـنــقل جنـاح خـطــتـهـمــا اخلـدمـيـة
وعـــمـــلـــيـــة الـــتـــفــويـج الـــعــكـــسي
لــلـــزائـــرين. فـــيــمـــا  أشـــاد رئــيس

مجلس النواب محمد احللبوسي 
بــدور الــقـــوات األمــنـــيــة بــجـــمــيع
صــنــوفـــهــا في تــوفــيـــر احلــمــايــة
لــلــزائـرين. ووجه احلــلــبـوسي في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس تـعـزية
إلـى (الــشـــعـب الــعـــراقـي والــعـــالم
ـراجع العـظام بـذكرى اإلسالمي وا

وفاة اإلمام) مشيـدا بـ(دور القوات
األمنيـة بجمـيع صنوفهـا في توفير
احلــمـايــة لــلــزائـريـن الـوافــدين من
احملــافــظــات والـعــاصــمــة بــغـداد)
وحـــيــــا احلـــلـــبــــوسي (اجلـــهـــات
اخلـدمـيـة والـطـبـيـة الـسـانـدة الـتي
تـسهم في تـوفيـر خدمـاتهـا جلموع

الزائرين).
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 فيما افادت وزارة الـصحة والبيئة
بنجاح خطـة الدعم الصحي بذكرى
اســتـشــهــاد االمـام مــوسى الــكـاظم
عـليه الـسالم رغم حتـديـات جائـحة
كــورونــا.وذكـرت الــوزارة في بــيـان
تــلـقــته (الــزمــان) امس ان (فــرقــهـا
الصـحـيـة الـوقـائـيـة رصـدت نـسـبة
كـبـيـرة من عـدم االلـتـزام والـتـهـاون
في تـنـفـيذ االجـراءات والـتـعلـيـمات
الـــــصـــــادرة عن وزارة الـــــصـــــحــــة
والـلجنـة العـليـا للـصحـة والسالمة
الــوطـــنــيــة في ارتــداء الــكــمــامــات
والتـباعد االجـتماعي رغم نـداءاتها
ـتكررة من سـتمرة وحتذيـراتها ا ا
خطورة عدم اتباع تلك التعليمات)
مـشيـرا الى ( جناح اخلـطة الـطبـية
اخلــاصـــة بــزيـــارة االمــام). وعــزى
رئــيس اجلــمــهــوريـة بــرهم صــالح
بــذكـرى اســتــشـهــاد اإلمــام مـوسى
الـكـاظم عـلـيه الـسالم. وقـال صـالح
فـي بــيـــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس
(أتقـدمُ بخـالص العـزاء إلى الشعب
الـــعــراقـي وإلى األمـــة اإلسالمـــيــة
بهـذه الذكرى اخلـالدة الـتي تُلهـمنا
التمسك بالقيم النبيلة التي ضحى
من أجـلـهـا اإلمـام الـكـاظم وآل بـيته
عاني األطهـار متـجسـدة بأسـمى ا
والــعــبــر في الــتــضــحــيــة والــفـداء
وحتـمّل الصـعاب بـصبـر وإالصرار
عـــــلى االلـــــتـــــزام في طـــــريق احلق
واخلــيـــر والــسالم ورفض الـــظــلم
والــــــذل ورفـع رايــــــة الــــــكــــــرامـــــة
اإلنـــســانـــيـــة). كـــمـــا عــزى رئـــيس
الوزراء مـصطفى الـكاظـمي الشعب
بهذه الـذكرى. وقال الـكاظمي خالل
جـلـسـة مـجلـس الوزراء امس االول
ان (هـــذه الـــذكــــرى مـــحــــفـــورة في

) واشـــار الى ـــؤمـــنـــ ضـــمــيـــر ا
(احملاولـة البائـسة من قـبل البعض
خلـلق فتـنة بـ العـراقيـ عنـدما
قــامــوا بــرمي قــنـبــلــة يــدويــة عـلى
مـسـار الـزائـرين عنـد جـسـر االئـمة
هــذا اجلـســر الــذي يـحــمل رمــزيـة
عالية للتآخي والتعايش العراقي)
وتــابع الـبــيــان ان (وزيـر الــصــحـة
اســـــتـــــعـــــرض خـالل اجلـــــلـــــســـــة
مــســتــجــدات عــمـل جلــنــة تــعــزيــز
االجـراءات احلـكـومـيـة في مـجـاالت
الــوقــايــة والــســيــطــرة الــصــحــيــة
والـتـوعـيـة بشـان احلـد من انـتـشار
فــايـروس كـورونـا كـمـا اسـتـعـرض
عـمل الـوزارة واجلـهـود احلـكـومـية

االخرى في مواجهة اجلائحة).
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الفـــتــا الى ان (اجملـــلس وافق عــلى
تـخـصـيص خمـسـة مـليـارات ديـنار
الى أمـــانــة بــغــداد مـن احــتــيــاطي
الـــطـــوار بـــعـــد اصـــدار قـــانـــون
ـــوازنــــة لـــتــــوســـعــــة شـــارع 77 ا
وشارع 80 وطـريق بغـداد- الـكوت
- الرستمية وإعادة القابلوات الى
مــــســـارهــــا الـــصـــحــــيح بــــحـــسب
ــقـدمــة من ــواصــفــات الــفــنــيــة ا ا
وزارة الـكـهـرباء) مـؤكدا انـه (تمت
ـــوافـــقـــة عـــلى مـــشـــروع قـــانــون ا
تصديق اتفاقية النقل البحري ب
العراق ومـصر  الذي أعـدّه مجلس
الــــدولــــة وإحــــالــــته الى مــــجــــلس
الـــنـــواب اســـتــــنـــادًا الى احـــكـــام
ادت  /61البند اولًا و /80البند ا
ثــانــيًـــا من الــدســتــور اضــافــة الى
ـمـنــوح لـوزيـر جتـديــد الـتـخــويل ا
ـــوجب قــرار مـــجــلس الـــتــربـــيــة 
الـوزراء بــشـأن صالحــيـة مــعـاجلـة
االمــور الــطــارئـــة الــتي تــنــتج عن
الـــظــروف االســـتــثـــنــائـــيــة وغـــيــر
الـطبـيـعـيـة الـتي يكـون لـهـا تـأثـير
سـلــبي مـبـاشــر عـلى دوام الـطــلـبـة
وامـتـحـانـاتـهم حـصـرًا). فـيـمـا قـدم
الــسـفــيـر الــبــريـطــاني لـدى بــغـداد
سـتــيـفن هــيـكي الــتـعـازي لــلـشـعب
ناسـبة  ذكرى استشهاد العراقي 

االمام الكاظم عليه السالم. 
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عقد مـجلس وزراء إقلـيم كردستان
جـلسـته االعتـيـادية بـرئاسـة رئيس
مجلس الوزراء مسرور البارزاني 
وافق خاللـها عـلى مشـروع االجازة
الـــدراســـيــة. وقـــال بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمــان) امـس انه (في مـــســـتــهل
االجــتـمـاع قـدم الــبـارزاني خـالص
الـــتـــهــانـي إلى الـــكــردســـتـــانـــيــ
ــنـاســبــة يــوم الــزّي الـقــومي في
واطنون االقليم الذي يحـتفي فيه ا
بارتداء أزيائـهم الوطنية) واضاف
ان (زيـــارة قــداســـة الـــبـــابـــا الـــتي
هـمة والـتاريـخية أكدت وصفت بـا
أن االقــلــيم مــركــز مــهم لــلــتـعــايش
ـنــطـقـة) مـشــيـدا بـ الــسـلــمي في ا
(دور مـنـظـمي الـزيـارة ومـؤسـسـات
ـعـنيـة والسـيـمـا قوات احلـكـومـة ا
األمـن عـــــلى جنـــــاح الــــزيـــــارة في
أجــواء مـفــعــمــة بـاألمـن والـسالم).
وتــابع الــبــيــان ان (وزيــر األوقــاف
والشؤون الـدينية بـيشتوان صادق

ومـــــســـــؤول مـــــكـــــتب الـــــعـالقــــات
اخلـارجـيـة سـفـ دزيي قـدما خالل
االجـتـمـاع تـقـريـراً اسـتـعـرضـا فـيه
نتـائج زيارة البـابا إلى االقـليم وما
تـشـكـله من أهـمـية) الفـتـا االنـتـباه
الـى ان (وزيــر الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والـبـحث العـلـمي آرام محـمـد قادر
قـدم مـسـودة مـشـروع مـنح اإلجـازة
الــــدراســــيــــة في االقــــلــــيـم وبــــعـــد
ــنــاقــشــات وتــبــادل اآلراء بــشـأن ا
ـــقــتـــرحــات والـــتــعـــديالت تــمت ا

شروع). صادقة على ا ا
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وكــان الـــبــارزاني قـــد اشــرف عــلى
اجتمـاع خاص بشـأن االستعدادات
اجلـاريـة لـصـيـاغـة مـشـروع قـانـون
مـــوازنــة االقـــلــيم  حـــضـــره نــائب
رئـيس احلكـومة قـوباد الـطالـباني.
واضـــاف الـــبـــيــان ان (االجـــتـــمــاع
ــالـي احلــالي في نــاقش الـــوضع ا
االقــلــيـم واالســتــعــدادات اجلــاريــة
ـوازنة  لـصـياغـة مـشـروع قانـون ا

فــضـالً عن مــنـــاقـــشــة الـــبــيـــانــات
والـنـفـقات واإليـرادات الـتـخمـيـنـية

لـــــلـــــوزارات) الفـــــتـــــا الى انه (
التشديد علـى أهمية إعداد مشروع
الـقـانـون يـأخذ بـنـظـر االعـتـبـار كل
االحــتــمـاالت ويــضــمــنـهــا مــوازنـةً
واقــعــيــةً وشــفــافــةً تــعــتــمــد عــلى
اإليـرادات الـنفـطيـة وغـير الـنـفطـية
الـي والنـفقات إلى جانـب العـجز ا
الفعلية بهدف تعزيز الشفافية في
ـاليـة العـامـة باالقـليم) مبـيـنا ان ا
(االجـــــتـــــمــــاع تـــــطــــرق الـى آخــــر
مـسـتجـدات مـشـروع القـانـون الذي
ؤمل أن يـصوت علـيه مجلس من ا
ــقــبل).  وعــطل الــنــواب اإلثــنــ ا
االقلـيم الدوام الرسـمي في الدوائر
ــؤســســات احلــكــومــيــة الــيــوم وا
ـقبل. وقال بيان اخلميس واألحد ا
امس إنه (سيتم تعطيل الدوام يوم
ــنـــاســبـــة ذكــرى غــد اخلـــمــيـس 
اتفاقية  11آذار العام  1970وكذلك
ـنـاسـبـة والدة ـقـبـل  يــوم األحـد ا

الــبــارزانـي اخلــالــد).   فــيــمــا دعــا
رئيس االقليم نيجيرفان البارزاني
إلـى ضـرورة الـعــمل بـالــتـعـاون مع
ـسـانـدة بــغـداد واجملـتـمع الــدولي 

ودعم الناجيات اإلزيديات وتطبيب
جــروح ذوي الــضــحــايــا من خالل
ضـمان عـدم تـكرار جـرائم كـهذه في
ـستـقبل إضـافةً إلى تـوفيـر حياة ا

ـة لـهن من خالل تمـكيـنهن من كر
الـعـودة إلى مـنـاطــقـهن بـعـد إعـادة
إعــمــارهــا وتـأهــيــلــهـا بــاخلــدمـات

طلوبة للعيش الكر فيها. ا
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ـلكتك كوني ملـكة عـراقية عـربية فـجذورك تـمتد عـبر التـاريخ وعرشك و
ــلــكــة في اشــور وبـابل راسـخــة في حــضــارات وادي الــرافـديـن فـأنت ا
وسومـر وأكد.. وانت مـلكـة ارتبط أسـمك بتـاريخ العـراق وبدونك الـتاريخ

لن يدون .
كوني ملكـة والتتردي في ان تـكوني مختـلفة ومـتميزة وكـوني رائدة قائدة
وانتهجي النـهج الذي ترينه منـاسبا لشخـصيتك حتى وان بدا مـاتفعلينه
غـريــبـا في عــيـون االخــرين .. كــوني من هـذا الــنـوع مـن الـنــسـاء الالئي
التـثــنــيــهن احملن واخلــطــوب عن مــواصـلــة حــيــاتـهـن دون خـوف من اي
حتديات  ,بل عليك ان جتابـهي التحديـات وتخوضيـها بشجـاعة وتذكري
التـجربـة االنسـانـية تـفقـد شيـئـا من تراثـها وبـهجـتـها اذا خـلت من امثـلة
للتغلب علـى الصعاب والعقـبات وتذكري ان احليـاة ليست مجرد احداث

تاريخية بل هي حلظات يعيشها االنسان بصدق وعفوية وبراءة .
ـان والـعـلم واالخالق .. كـوني شـجـاعــة وجـريـئـة وتــسـلـحي بـسـالح اال
وكونـي محـبـة وتـعـلـمي ان احلب الـذي نـهـبه بـصدق واخـالص هو احلب
الــوحــيــد الــذي يــدوم ... كــوني انــســانــة رائــعــة تــدافع عن االنــســانــيــة
ـلكتك والكرامـة.. كوني باحـثة عن احلقـيقة وحـاولي ان تسيـطري على 
ملكة .. بيـتك او اسرتك او مكتبك او دائرة عملك ..ولكن ايا كانت هذه ا
بـقـلب مـحب وافـتـخـري انك أمـرأة .. أمـرأة من طـراز اخلـيـال والـواقع ..
كـوني مـلـكـة ..كـأمك .. كـوني راقـيـة واسـتـمـري في ابـداع افـكـار جـديدة
وسابـقي الزمـن ..كوني شـامخـة مـرفوعـة الرأس كـشمـوخ نـخيل الـعراق
وتباهي بكونك أمرأة ...واتمنى ان الترضى اي واحدة منكن بعد ذلك ان
تكون انـسانـة عادية التـأثيـر لهـا واعلمي انه اليـوجد هـناك رجل ثوري ..
او .. امــرأة ثــوريـــة .. بل هــنـــاك مــوقف ثــوري .. وبـــذكــائك تـــصــنــعــ

ستحيل . عجزات وتخترق حواجز ا ا
كوني االم وتـذكري امك وكفـاحهـا وعطـائهـا وحبهـا الصـادق وحنـانها ..
كـوني االخـت والـزوجـة الــعـاقــلـة والــبـنت اجلــمـيــلـة والــقـائــدة والـبــاحـثـة
رأة التي واالنسانة .. كـوني احلبيبـة اخمللصة لوطـنها احلبـيب .. فأنت ا
خلقهـا الله جل وعال في هذه الـدنيا لتـعلم العـالم احلب وقبل العمل ومن

خالل اسرتك ومن خالل ماعليك من التزامات نحو هذا العالم .
فـــكـــوني مـــلـــكـــة وانــفـــضـي احلــزن وااللـم والـــعــذاب
واستـعـدي وانـهـضي لـتـتـبـوئي عـرشك ومـجدك من
جـديـد .. ولــيـكن كل يــوم من ايـام حـيــاتك عـيـداً ..
وتـذكــري ان نـخــلــة  الـعــراق تـعــيش وتــمـوت وهي

واقفة وشامخة .

نزيل اربيل حاليا

ÍuKF « s Š

يوم الشهيد.البطل الفدائي عثمان العبيدي.
اذكروه في مجالس احزاننا.فهو شهيد وفدائي.

وهو عنوان وحدتنا الوطنية باعمق معانيها.
واجلود بالنفس اقصى غاية اجلود.

شهـيـد من عائـلـة على مـذهب ابي حـنيـفـة النـعـمان بن ثـابت رضـوان الله
عليه ينقذ عددا من زائري االمام الكاظم عليه السالم.

فجوع الذي تناساه  كتبت عنه ساعة استشهاده وزرت واده ا
شيعة السلطة مع نزوعهم الفطري لتكر الشهداء

ـر عـلـيه واحـد من ابـاء انـقـذ عـثـمـان اباءهـم من موت فـجـوع لم  ابـوه ا
محقق فيما استشهد وهو ينقذ غريقا 

. لو حدث هذا في مصر. خللدوه في فلم من اخراج يوسف شاه
كم نـحـتـاج لهـذه الـنـمـاذج.في صـراعـنـا ضـد االنـقـسـام الـطـائـفي.لـكنـهم

زعماء انتجتهم الطائفية.فكيف ينتحرون ان انتحرت الطائفية 
ان الطائفي عدو نفسه قبل ان يكون عدو اخيه.

لهذا اناشد االعالمي الكبير سعد البزاز ليعالج.
ــسـألـة وعــنـده اكــثـر من ســبـيل لــتـكـر من هـذه ا

يستحق التكر

بغداد 
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ـرجع االعلى السيد علي السيـستاني خطوة جريئة خطوة البابا بزيارة ا
وشـجـاعـة حتـدث مـرة واحـدة بـالـتـاريخ بـ اال واالديـان .هـذا احلـدث
التـاريخي كـسر حـاجز الـوهم واخلوف بـ ابنـاء الديـانتـ وشجع ابـناء
الـديانـات االخـرى لـلـحـذو حـذو هذه اخلـطـوة الـشـجـاعـة من اجل تـقارب
االديان الـتي انـزلت على االنـسـان في االرض من اجل الرحـمـة والسالم
رجع االعلى واالمان ولم الشـمل وحقـيقة االديـان مثـلما وصـفها الـبابـا ا
للفاتيكـان :ال يصدر العداء والتطـرف من نفس متدينة ,بل هذا الفعل هو
خـيـانة لـلـدين . هـدف االديـان هـو الـتـعـايش الـسـلـمي بـ بـني الـبـشر ال
للقتال والتفرقة وفرض القوة على االخرين. بل االصالح صفة االنبياء. 
الوهم الذي كان سائـدا ب االديان من اخلوف من الـبعض نتيجـة تكفير
البـعض لـلبـعض االخر جـعل الـعداء والـفـجوة تـزداد بـ االنسـان واخيه
االنـسـان .عـلى الـرغم ان خـطـوة الـبـابـا جـاءت مـتـاخـرة لـكن خـطـوة تـعـد
ــفــروض عــلى جــمـيـع مـراجع االديــان ان تــتــحـد الصالح ذات الــبـ .ا

وتتجرأ للقاء مع بعض لتوحيد الصف والكلمة من اجل االنسانية .
الـوهم واخلــوف من الـتــهـويل والــتـاويل جــعل الـتــشـظي والــتـخــنـدق بـ
ـا زاد الـعــداء مـنـبــثـقـة احلـروب مــنـهـا مــنـذ نـشـأة الـطـوائف واالديــان 
عمورة ,نتائج تلك احلـروب الدمار الشـامل للبنى الـتحتية اخلليقة عـلى ا
وقـتل االنـسـان اخـيه االنـسـان وهـدر الـثـروات والـفـسـاد واالنـحـراف عن

جادة الطريق السليم الذي اراده الله لالنسانية جمعا .
فبدل من البحث عن كـيف التعايش الـسلمي ولم الشـمل وخدمة االنسان
اخيه االنسان والبحث كذلك عن كيفية تـوأمة االنسان على كافة البشرية

التي تعيش على االرض والسبل االسرع في التعايش السلمي .
ـرجع الديـني االعلى الـسيـد على اخيـراً ننـتطـر مبـادرات اخرى لـزيارة ا
الـسـيـسـتانـي من ديـانـات وطـوائف لـغـرض تـوحـيد الـكـلـمـة والـصالة في
ارض سـيـدنا ونـبـيـنـا ابـراهـيم ابي االنـبـيـاء جـمـيـعـا صالة مـوحـدة تـنـبذ
العنف والـكراهيـة وتقرب االنـسانية لـبعضـها لبـعض بأسم االخوة .حتت
شعار الناس صنفـان : " أما أخ لك في الدين ..أو نظير
لك في اخللق".هذه اخلطوات هي الـتي تنتصر على
الشر الذي فـــــــرق بني البشر من بعضهم لبعض
صالح الضـيقة واخلاصة لتـعيش االنسانية ونبذ ا

جميعا بسالم ووئام.
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ـســتـقـلـة ـفــوضـيـة الـعــلـيـا ا أعــلـنت ا
ـصادقـة على اسـتخدام لالنـتخـابات ا
اجــهـزة تــســريع نـتــائج الــعـد والــفـرز
ــرتــقــبــة.وقــالت خالل االنــتــخــابــات ا
ــفـوضـيــة في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) ا
ــفــوّضــ صــادق امـس إن (مــجــلس ا
عــلى إجـراءات االقــتـراع الـعــام والـعـد
والــفــرز بــاســتـخــدام أجــهــزة تــسـريع
الـنـتـائج آخذين بـاحلـسـبان تـوصـيات
ـــتّــحـــدة لــلـــمــســـاعــدة مـــكــتب األ ا
ـنـظّـمـة الدولـيـة لـلـنظم االنـتـخـابـية وا
االنــتـخـابــيـة وبـاالسـتــنـاد في ذلك إلى
اإلطـــــار الــــقـــــانـــــوني الـــــذي يــــنـــــظّم
االنـتـخـابـات عـلى وفـق نـظـام الـقـائـمة
ـفـتـوحـة والتـرشـيح الـفـردي بـحسب ا
الــــقـــانـــون رقم  9 لـــعـــام 2020 الـــذي
ـــوجـــبه 83 دائـــرة أصـــبـح الــعـــراق 
ـوافقـة على انـتـخابـية) ,مـشـيرا الى (ا
ـــــــاذج ألوراق االقـــــــتــــــراع إرســـــــال 
لـلـتصـويت الـعامّ واخلـاصّ إلى شـركة
ــصـــنّــعــة ألجــهــزة مــيـــرو الــكــوريــة ا
الــتــحــقّق وأجــهــزة تــســريع الــنـتــائج
اإللــكـتــرونـيـة ,لــغـرض إجــراء عـمــلـيـة
احملـاكاة التجـريبية لـعمليـة التصويت

بـوجود الشركة الفاحصة كما ستكون
هـنـالك ورقة اقـتراع خـاصّة بـكلّ دائرة
ـذكورة وبعدد انـتخابـية من الدوائر ا
نـــسخ تـــتـــنـــاسب وعـــدد الـــنـــاخـــبــ
) ,وتــابع ان (اجملـلس وافق ـسـجّـلـ ا
عــلى اآللــيــة الــتي اقــتــرحــتــهــا دائـرة
عـلومات في الـعملـيات وتكـنولوجـيا ا
سؤولـة فنيًّا ـفوّضية وهي الـدائرة ا ا
عـن إدخـال بــيــانــات نــتــائـج االقــتـراع
الخــتـيـار مـدخـلي بــيـانـات اسـتـمـارات
طـابقة اخلاصّة الـنتائج والتـسوية وا
ـحـطّات االقـتـراع البـالغ عـددها أكـثر
 58الـف مـــحـــطّــــة). بـــدورهـــا  ,قــــالت
ـفــوضــيـة جــمــانـة ــتــحـدثــة بــاسم ا ا
ـفــوضـيــة اعـطـت مـجـاال الــغالي ان (ا
واســـعـــا لـــتــــســـجـــيل الـــتـــحـــالـــفـــات
الـسياسية) ,مـؤكدة (استمـرار تسجيل
ـــشــاركــة في االنــتــخــابــات االحــزاب ا
ــــقــــبــــلــــة) واضــــافـت ان (نــــســــبـــة ا
الــتـــســجــيل وصــلت الى  249 حــزبــاً
و60 اخـــرون قـــيــد الـــتـــأســيس و106
احـــزاب مــجــازة ســـابــقـــا الــتي ابــدت
ـشـاركـة في االنـتـخـابـات), رغـبـتـهـا بـا
ـصادقة على 30 حتـالفاً مـشيرة الى (ا
و 10 قـيد التأسيس وهناك 8 من اصل

25 حتــالـف مــصــادق عــلــيه في 2018
فــمـا دون كـمـا ابــدت حتـالـفـات اخـرى
ـشــاركـة في االنــتـخــابـات رغــبـتــهـا بــا

رشح بلغ ـقبلة) ,مـؤكدة ان (عدد ا ا
 186مـرشـحـاً من ضـمـنهم 162 فـردي
ومـسـتقل و4 مـرشحـ من الـتحـالفات

بـحـلـول الـعام احلـالي 2021 يـكون
قــد مـر 100 عــام (قــرن كــامل) عــلى

تاسيس الدولة العراقية.
جاء التاسـيس بعد الثـورة العراقية
الـــكــــبـــرى ثـــورة الــــعـــشــــرين ضـــد
االستعـمار البـريطاني لـلتخلص من
السيطرة االجنبية بعد التخلص من
السيـطرة العـثمانـية والسـعي لقيام

دولة عراقية مستقلة.
ــصــادر وقـــد بــحــثـت في عــدد مـن ا
للتـعرف على مـا حدث في ذلك العام
الــذي مـثل نــقـطــة حتــول في تـاريخ

العراق احلديث.
مؤتمر القاهرة

ـوجب تـأسـست الـدولـة الـعـراقـيـة 
مـؤتـمـر الـقـاهـرة الـذي عقـدته وزارة
ستعمرات الـبريطانية في اذار من ا
ذلك العام 1921 لبـحث مأ اسـمتة 
ـقـصود بـشـؤون الـشـرق األوسط وا
به الــواليــات الــعــربــيـة الــتي كــانت
مــتـــحــدة حتت حـــكم اخلالفــة وذلك
بـعـد أحـداث ثـورة الـشـعب الـعـراقي
في جميع الـواليات العـراقية الثالث
ـوصل وبــغـداد والـبــصـرة والـتي ا
سميت بثـورة العشـرين النها وقعت

نصرم. في عام 1920 من القرن ا
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ؤرخ ؤتمر تشير كتب ا في ذلك ا
انه   الــتـوصل الى قــرار بـانــشـاء
دولــة مـلـكــيـة في الــعـراق وتــشـكـيل
مــجـلس تــأسـيــسي بـرئــاسـة نــقـيب
اشراف بـغداد عـبـد الرحـمن النـقيب
الــذي تــولى مــهــمــة رئـيـس الـوزراء

للحكومة االنتقالية. 
وكان مـن مهـام اجملـلس التـأسـيسي
هو تنصيب مـلك على عرش العراق
وعـــقــد الـــلــقــاءات واالتـــصــاالت مع
الـزعــمـاء والـشــخـصـيـات الــعـراقـيـة
عـروفـة في والية بـغـداد والبـصرة ا
ـــوصل فـــضالً عـن اســطـــانـــبــول وا
كونها عاصمة الدولة يومذاك والتي
يـتـواجـد فـيـهـا بـعض الـشـخـصـيات
ـــثـــقـــفــة والـــبـــارزة مـن مـــدنـــيــ ا
وعسـكريـ واعضـاء في اجلمـعيات
الـسـرية الـذين كـانـوا يـعـمـلـون على
اســــتـــقالل الـــعــــراق وحتـــريـــره من

احلكم التركي. 
وكــــان من مــــهـــام اجملــــلس أيــــضـــا
الـبحث في كـيـفـية تـأسـيس الـدوائر
ـؤسـسات احلـكومـية والوزارات وا
إضافـة إلى صياغـة دستـور العراق
وقد  تكلـيف عدد من الشـخصيات
من اعضاء اجمللس التـأسيسي لهذا
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الـغـرض حــيث دون عـضـو اجملـلس
الــتـــأســـيــسـي عــبـــد الـــوهـــاب بــيك
الـــنــعـــيـــمي مـــحـــاضـــر عـــلى شـــكل
ـبـاحـثـات مـراسالت ومـداوالت عن ا
بــشـأن تــأســيس الـدولــة الــعـراقــيـة
ويـــذكـــر بـــأنه في جـــلـــســة اجملـــلس
ــنــعــقــدة في  23اب الــتــأســـيــسي ا
1921  انتـخـاب األميـر فـيصل بن

حس ملكا على العراق.

عارضون لتاسيس الدولة
وهكذا تـأسس العراق دولـة مستـقلة
مـن الــواليــات الــعــثـــمــانــيــة الــثالث
ـوصـل بـغـداد الــبـصــرة و كـانت (ا
ـهيمنة بغداد هي الواليـة الكبرى وا
عـــلى بـــاقي الـــواليـــات في الـــرقـــعــة
الــعــراقـيــة فــكـان كــيـانــأ ســيـاســيـا
واجتماعيـا وجغرافيا متـماسكا منذ
دولــة بـابـل الـتي كــانت عــاصــمـتــهـا
بــابل الــتــاريــخــيــة وكـذلـك في عــهـد
ناذرة وصدر اإلسالم الغساسنة وا

حـــيث كــانت تـــســمى هـــذه الــرقــعــة
اجلغرافية واالجتماعية بالعراق بلد
الــثــغـور ورغـم ذلك جنــد من عـارض

ملكة العراقية وهم: تأسيس ا
نادي تيار الـثورة العربـية الكـبرى ا
بــعـــدم فــصـل الــواليـــات الـــعــربـــيــة
الـعــثـمــانــيـة عن بــعــضـهــا تــنـفــيـذا
ـعـاهـدة تـقـسـيم الـواليـات الـعـربـيـة
سماة بسايكس - بيكو. إلى دول وا
بعض امراء اإلمارات التـابعة لوالية
الــبــصــرة حــيث اســتـنــاداً لــلــنــظـام
اإلداري والـســيـاسي لـلـواليــة فـانـهـا
كانت تضم العديد من اإلمارات منها
ــــنـــتــــفـك -اي الــــســــمـــاوة امــــارة ا
والناصـرية واالراضي الـتي تقطـنها
عشائر ال سعدون وامارة "العمارة"
وامـارة احملـمـرة "عــربـسـتـان" والـتي
كان يتزعـمها الشيـخ خزعل الكعبي
والـتي ضـمت إلى إيـران ومـجـمـوعـة
اإلمــــارات فـي الــــســــاحل الــــشــــرقي

للخليج العربي. 
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لك ـؤرخ إلى ان ا ويشيـر بعض ا
فـيــصل وفي مـســتـهل تــولـيه احلـكم
وجد نفسه امام صعاب من تراكمات
الـغـزوات الـفــارسـيـة والـسـلـجـوقـيـة
ـمــالـيك عالوةً والــبـويـهــيـة وحــكم ا
عـــلى اســـتــقـــطــاب واليـــات الــعــراق
للـعـديد من الـهـجرات والالجـئ من
الــــــعــــــديــــــد من االمــــــصــــــار االرمن
سيـحي االشـوري والنـساطرة وا
في الـشـمــال بـقـرار من عـصـبـة األ
بعد اجملازر التي ارتكبتها السلطات
الـتركـيـة بـحق االرمن واالكـراد جراء
ا أدى إلى مطـالـبتـهم بـاالستـقالل 
نـــزوح اعــداد غـــفــــــيـــرة مــنـــهم إلى

العراق .
وبــعــد تــاســيس الــدولــة الــعــراقــيـة
واجلهـود التي بـذلـتهـا احلكـومة في
سبيل اعمـار البلد ونـهضته توحدت
جــمـيع مــكـونـات اجملــتـمع الــعـراقي
ـــؤرخ عـــبـــد الــرزاق حـــيـث يـــذكـــر ا
احلــــســــني في ســــلــــســــلــــة تــــاريخ
لكي الوزارات الـعراقـية في الـعهـد ا
ؤرخ جـعفر اخلياط في ويؤيد ذلك ا

كـتـابـة "تـاريخ الـعـراق احلديـث" بان
ــلك فــيــصل كــان يــرى في الــعـراق ا
ــلـكـة األرضــيـة اخلـصــبـة إلنــشـاء 
حتتـضن عاصـمـة اخلالفة من جـديد
في بـــغـــداد بـــعــــد انـــهـــيـــارهـــا في
إسـطـنـبــول اقـتـفـاءً الثـر والـده الـذي
قـام بـالـثـورة الـعـربـيـة الـكـبـرى ضـد
احلكم العثمـاني. وكانت تنافسه في
ذلك كل مـن مــصــر والـســعــوديــة في

احتضان عاصمة اخلالفة.
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ــؤرخــون في تــقــيـيم وقــد اخــتـلف ا
ــلــكي ولـكـن الـشيء نــظـام احلــكم ا
لـكي كـان يـحمل االكـيد بـان احلـكم ا
بــ جــنــبــاته الــنــقـيــضــ الــنــزعـة
الـوطـنـيــة من جـهـة ومـواالة الـنـفـوذ
البريطاني من جهة ثانية. ويتجاذب
هـاذان الـنـقــيـضـان اسـتـنـاداً الهـواء
ــــلـك أو ذاك أو انــــتــــمــــاءات هـــــذا ا
كن وبرامج هذه الـوزارة أو تلك. و
ـلـكي ان نـقـسم فـتـرة حـكم الـنـظـام ا
إلى حـــقــبـــتـــ مــتـــعـــارضـــتــ في

التوجهات السياسة والعقائدية. 
ـؤتـمـر الـذي مـؤتــمـر الـقـاهـرة هــو ا
انعقد عام  1921 واستمر أسبوع
ـــســــتـــعــــمـــرات بـــرئــــاســـة وزيــــر ا
الـــبــريـــطــاني ونـــســتــون تـــشــرشل
وبــحــضـور أربــعــ مـوظــفًــا إداريًّـا
وسياسيًّا وعسكريًّا من البريطاني
الذين كـانوا يشـغلـون منـاصب هامة
في مــخـتـلـف أرجـاء الـوطـن الـعـربي
ستقبل ؤتمـر ا آنذاك. حتدد خالل ا
الــسـيــاسي لــعـديــد من دول الــشـرق
األوسـط كــــالــــعــــراق وشــــرق األردن
وفـــلــــســــطـــ ويــــعــــتـــبــــر من أهم
ـؤتـمرات الـتي بـحث فـيـهـا مـصـير ا
العرب بعـد سقوط الـدولة العثـمانية
واحــتالل بـريــطـانـيــا لـلــمـنــطـقـة في

ية األولى. احلرب العا
خالل عام 1920 انـدلـعت انـتـفـاضـة
شــعـبـيــة في بالد مــا بـ الـنــهـرين
الــتي احـتــلـهــا الـبــريـطــانـيــون مـنـذ
ية األولى. تكبد اجليش احلرب العا
البـريطـاني مئـات الضـحايـا. وكانت
أقـســام من الـصـحــافـة الـبـريــطـانـيـة

لك ا
ؤسس ا

فيصل االول
مع ثلة من
رجاالته

انتـحـار) مـشـيرا الى ان (159 حـالة
منـها كـانت بواسـطة اطالق الـنار من
اسلـحـة قريـبة و319 حالـة بـواسـطة
الشنق بـاستخـدام احلبال و6 حاالت
تمثلت بالسـقوط من اماكن مرتفعة و
122 حـالــة بـاســتـخــدام احلـرق و20
ــواد الــســامــة حــالــة بــاســـتــخــدام ا
اخلــطـرة و3 حــاالت تــمــثــلت بــقــطع
الوريد و8 حاالت عن الـطريق الـغرق

وحــــالــــتـــــ بــــواســــطــــة الــــصــــعق
بـــالـــكــــهـــربـــاء). وبـــشـــأن احلـــوادث
رورية   اشـار الغـراوي أن ( بغداد ا
سـجـلت أعـلى نـسـبـة بـعـدد احلوادث
لــــعـــام 2020  حــــيث بــــلــــغت 871
حـادثــاً تـلــتـهــا صالح الــدين بــواقع
( 790 ثم النـجف بـنـحو 648 حادثاً
ــروريـة مــبـيــنــا ان (عـدد احلــوادث ا
ـــنــصــرم بـــلغ نـــســبــاً خالل الـــعــام ا
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دعـــا مــــخـــتــــصـــون احلـــكــــومـــة الى
تـشــخـيص جـدي لــظـاهـرة االنــتـحـار
الـتـي بـدأت تــتـصــاعـد بــشـكل مــلـفت
لـلــنــظـر في االونــة االخــيـرة نــتـيــجـة
اسباب متعددة تشهدها البالد  فيما
اعـلـنت مــفـوضـيـة حــقـوق اإلنـسـان 
تــسـجــيل 644 حــالــة انـتــحــار خالل

اضي.  العام ا
وقال مـخـتصـون لـ (الـزمان) امس ان
(حــاالت االنــتــحــارانــتــشــرت بــشــكل
ــــدن خـالل االونــــة مـــــلــــحـــــوظ فـي ا
االخــيـرة نــتــيــجــة صـعــوبــة احلــيـاة
ـشاكل في مخـتلف اجملاالت وتعدد ا
ـــعــدالت ــا كـــانت الـــزيــادة في ا ور
نـتــيـجــة اآلثـار الـســلـبــيـة لــفـايـروس
كـورونـا ومـا خـلفـه من أضـرار بـالـغة
على األسر التي دفعت بعض أفرادها
إلى اليأس من مستـقبل منشود لهم)
عـنـية ومـنـها مؤكـدين ان (اجلـهـات ا
وزارة الـداخلـيـة لم تـعـد تـخـفي هذه
احلاالت عبر بياناتها والتي اضحت
تسجل تزايدا ملـحوظا بعددها  لكن
هـنـاك كـثيـراً مـن احلاالت تـسـجل وال
يعـلن عنـها بـطلب من األسـر) واشار
ـعـنـية اخملتـصـون الى ان (اجلـهات ا

بـــرغـم الـــنـــدوات والــــورشـــات الـــتي
تـعـقـدهـا بـشــكل مـسـتـمـر بـشـأن هـذا
ـوضــوع اال انــهــا لم جتـد طــريــقـة ا
لــلــتــعــامـل مع هــذه الــظــاهــرة عــلى
ـسـتــوى االجـتـمـاعي نــتـيـجـة عـدم ا
شـكلة األساسية دخولها الى صلب ا
لتدرس أسبـاب االنتحار اخملـتلفة من
ناحيـة شخصـية أو اقتـصادية أو أي
عـوامل تـأثـيـر أخـرى تـقف خـلف تـلك
الـدوافع). وسـجل الـعـراق عام 2019
أكــثــر من 590 حــالـــة وفــاة بـــســبب
االنـتحـار. واعـلـنت مـفـوضـيـة حـقوق
اإلنسان  تسجيل 644 حالة انتحار
ـــاضـي.وقـــال عـــضــو خالل الـــعـــام ا
فـوضـيـة فاضل الـغـراوي في بـيان ا
ـفـوضـية تـلـقـته (الـزمـان) امس إن (ا
أشـرت ارتــفــاع حـاالت االنــتــحـار في
عموم محافـظات العراق لعام 2020¨

Æ(اذ بلغت 644 حالة
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الفتا الى ان (محافظة بغداد تصدرت
ـشــهــد بـاالعــداد حــيث بــلـغت 139 ا
حالـة تلـتهـا محـافظـة البصـرة بواقع
86 حـالــة ومن ثم  ذي قـار 80 حـالـة
ونينوى 69 حالـة) واضاف ان (عدد
الـذكور بـلغ 368 واالناث 276 حـالة

مـرتفـعـة وتـثـيـر القـلق من نـتـائـجـها
ـستـقـبـلـيـة عـلى احلق في احلـياة) ا
ومــــضـى الــــغــــراوي الى الــــقــــول ان
ـسـجـلــة بـحـسب الـتـقـاريـر (االرقـام ا
ـفــوضــيـة هي 4666 ـوثــقــة لــدى ا ا
حـادثـاً مـروريـاً تـسبـب بـوفاة 1552
مـــواطـــنـــاً واصـــابـــة نـــحــو 10670
ــرور آخــريـن) مــطــالـــبــا مــديـــريــة ا
العـامة بـ (مـطابـقة مـعايـير الـسالمة

في الـطـرق الـســريـعـة والـرابـطـة بـ
دن الرئيسة) ودعا الغراوي أمانة ا
بـــغــداد ووزارة اإلســـكـــان واالعـــمــار
والبـلديـات الـعامـة وكافـة احملافـظات
إلى (تــــأثـــيـث الـــطــــرق اخلـــارجــــيـــة
والداخلية وتأم مـتطلبات السالمة
واطن ا يحافظ على حياة ا فيها 
روريـة حفاظاً على ويقلل احلوادث ا

صلحة العامة).  ا

U—∫ قوات امن تنقذ احد االشخاص من محاولة انتحار «
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و 20 اخـرون من 11 حــزبـا وهـنـاك 4
لــكل من الــفـيــلـيـ وااليــزيـدين و5 من
) ,ولـفتت ـرشح الـصابـئة من ضمن ا

الـغالي الى (حتديـد موعد  17 نـيسان
رشـح مـدة كافـية السـتقـبال قـوائم ا

والتمام ماعليه من ترتيبات). 

تطالب بإنهاء السيـطرة البريطانية.

كــــان الـــضــــابـط الــــبـــريــــطــــاني ت.
لــورانس الــذي بــدأت أنـشــطــته في
زمن احلـــــرب فـي جـــــذب انـــــتـــــبــــاه
اجلـمـهـور والــذي كـان له ارتـبـاطـات
قـــويـــة بـــساللـــة احلــســـ بن عـــلي
تـمـركزة في احلـجـاز يضـغط على ا
احلــكــومـة الــبـريــطـانــيــة نـيــابـة عن
األمـــيــــر فــــيــــصل. أحــــبط اجلــــيش
الــفـرنــسي مــحـاولــة األمــيـر فــيـصل
ــــلــــكــــة تــــكــــون دمــــشق إنــــشــــاء 
عــاصــمـــتــهـــا. في تـــشــرين الـــثــاني
1920 ظهر شقيق فيصل األكبر عبد
الــله مع عــدة مــئــات من أتــبــاعه في
مـــديـــنــة مـــعــان وأعـــلن عــزمـه عــلى
مــهــاجــمـــة االحــتالل الــفــرنــسي في
سوريا ولبنان احلديثة وإعادة أخيه

إلى السلطة هناك.
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كـــانت مــهـــمــة ونـــســتــون تـــشــرشل
ـسـتـعـمـرات اجلـديد بـصـفـته وزير ا
ـــســـؤول عن الـــشـــرق األوسط هي ا
إيجاد حل للثورة في الـعراق وتلبية
. عــ تـشــرشل تــطــلــعــات احلــســ
تـومـاس إدوارد لـورنـس كـمـسـتـشـار
خــاص له. وقـد عــقـدوا ســلـســلـة من
االجـتــمـاعــات مع االمـيـر فــيـصل في

ؤتمر.  لندن قبل ا
سـتـقبل تـعـلقـة  مـعظم الـقـرارات ا
العـراق قد اتـخذت بـالفعـل في لندن.
ـملـكة يجب أن يـصبـح فيـصل ملـكًا 
وافقـة عليه العراق اجلـديدة لتـتم ا
من خالل اسـتـفـتـاء شـعـبي لـلـسـكان
ــلك عــلى مــعــاهــدة عــلى ان يـــوقع ا
صــداقــة أو حتــالف مـع بــريــطــانــيـا
الـعـظـمى. لــكن بـحـلـول الـوقت الـذي
ــؤتـــمــر تــمـــكن اجلــيش بـــدأ فــيه ا
البـريطـاني من الـقضـاء على الـثورة
في الـعـراق بـتـكـلـفـة 50-40 مـلـيـون
جنـيه إستـرلـيني مع مـقتل أكـثر من
400 جــنـــدي بــريــطـــاني وأكــثــر من

10000 عراقي.
1921 ÂU  À«b « qO UH  

هـذه تــفـاصــيل مــا حـدث عـام 1921
ـا يــتــعـلق بــتــاسـيس في الــعــراق 

الدولة العراقية
6 كانون الثـاني البدء بتـشكيل نواة

wL UJK  bO Q  U U « …—U “
لم يزر بـابا للفـاتيكان ايـة دولة في العالم مـنذ مئات الـسن بتـفاصيل واجراءآت
وشخـصيات  ومواقع واماكن كمـا جرى في زيارة البابا فـرنسيس للعراق في 5
آذار 2021 فقـد زار البابا  اآلثار في الصحراء وزار االضرار في اجلبال وزار
العـاصمة وزار االقليم وفي زيارته  احتفظ البابـا برمزية العراق كدولة ولم يغادر
ــفـهـوم في جــمـيع اقـواله حــتى في آخـر يــوم زيـارته في اربــيل حـيث كـان هـذا ا
العراق آخـر كلمه وكانت فقرات زيارة البابا للعراق تتضمن ما لم تتضمنه زيارة
بـابـا آخـر في تـاريخ دولـة الـفاتـيـكـان لـدولـة اخـرى واثـنـاء زيارته كـانت اقـواله لم
يقـلها صاحب قلب عراقي ولم ينادي بها صاحب عقل  وطني حتى ظهر ذلك في
آخر كـلـمة له عـنـدما قـال اغـادر العـراق وقـلبي فـي العـراق  وذلك لم يـحصل من
بابـا سابقاً من حيث اعالء شـأن العراق ولم تتشـرف دولة عربية او دولـة اقليمية
بزيـارة البابا وزيارة البـابا السابقة الى دبي كـانت زيارة مطار وتوقيع اعالن مع
شـيخ االزهـر بــدلـيل انه لم يـزر مــكـانـاً آخـر في دولـة االمــارات اذ كـانت مـسـألـة
زيــارة الــبـابــا لــلــعـراق واحلج الـى دار ابـراهــيم في مــديــنــة اور تـخــامــر اذهـان
الـفـاتيـكـان ورغبـة لـدى جمـيع الـبـاباوات عـلى االقل مـنـذ ان صلى الـبـابا لـبـغداد
اثـناء فـيضـان سنة 1954وزادت هذه الـرغبـة طوال السـنوات الـسابقـة والسؤال
عمن كـان السبب بـهذه الزيارة واجلـواب نقول انه تـوجد اسباب كـثيرة وراء هذه
الزيارة لـعل في مقدمتـها كون الكاظـمي رئيس الوزراء واطمـئنان البابـا للكاظمي
وألجراءاته ومـقبولية شخصيته لديه السبب الرئيس وراء هذه الزيارة مع اسباب
اخرى حيـث وفر منصب الكاظمي وسياسته السابقة على الزيارة للبابا الظروف
اذا لم يـقم احد الـبابـوات بالـزيارة قـبل هذا اخلاصـة بالـقيـام بالـزيارة وبـخالفه 

قام ابـراهيم رغـبة ملـحة لـدى جميع التـاريخ خاصـة وان احلج 
البـابوات وليس لـدى البابـا فرنسـيس فقط منـذ زمن بعيد
لكن وجـود الكاظمي في الـسلطة واسـباباً اخرى دفعت
الـبــابـا لـلـحـج الى مـديـنــة اور والـنـاصـريــة مع اسـبـاب
اخـرى كـانت اســبـاب مـجـتـمـعـة بـالـزيـارة وهـكـــذا قـام
البـابـا فـرنـســـيس بالـزيـارة في شـهــــــــــــر اذار سـنة
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بغداد

نبض القلم

اضية عندما قـد أبدو غريبا على غيـر عادتي على مدى السنوات العـجاف ا
تمر ذكرى رحيل ولدي وحيدي علي في مثل هذا اليوم عام 2007..

نـاسبة فقط  (مرة) كطعم احلـنظل ثقيلة كاجلبل تـمرااليام والسنون وليس ا
ها والوجع الذي يسكن فيها .. .. بأ

في هــذه الـذكــرى .. وعـلـى غـيــر عـادتي تــأمـلـت في احلـيــاة والـعــمـر جــيـدا
فـوجدت أن مثل عـلي من الشباب ال يـرثى  بل يغبط عـلى ما هو عـليه اليوم
من نـعـيم  وسرور في اجلـنـة  ويعـيش في دار الـقرار االبـدي  آمـنا مـطـمئـنا
سـعيـدا .. وجدت نـفسي انـني ال اتعـامل معه كـميت  فـارقنـا  بل كطـير من

طيور اجلنة  يحلق فوقنا ويدعو لنا ..  
صريـات الفاضالت  .. كانت تـذكرت كالم  إحدى  الزمـيالت الصحفـيات ا
كـلـمـا تــرى عـلـيـا مـعي في الـقـاهـرة  تـقــول (يـا طـالب إن مالمح  إبـنك عـلي
وطـبيعتـه الهادئة واخالقه الـعالية تـوحي لي بانه ليس من أهل الـدنيا أبدا ..
بل من أهـل االخــرة .. أهل اجلــنــة ..  هــكــذا أرى .. هـــنــيــئــا له) عــلى حــد

ا كانت تقوله عنه .. تعبيرها .. وقد ذكرتني بعد وفاته 
إذا .. نحن من يُرثى وهو حي  ...

سبعون عاما نسير وسط االلغام  وجنتاز إختبارا وابتالء بعد أخر ..  
هكذا هي احلياة..

عري : تعب كلها احلياة .. صدق أبو العال ا
(تعب كلها احلياة

ما أعجب اال من راغب بازدياد ..)..
ـعـري فــرضت عـلـيه هــذا الـوصف لـلــحـيـاة عــامـة أم هي هـكـذا هل حــيـاة ا
احلـيـاة عنـد اجلـميع .. تـعب ومـشقـة ورحـلة عـابـرة  والسـعـيد من اجـتـازها

بسالم  ? ..
سـتقر لـو كانت احلـياة عـلى غيـر هذا الـوصف الختـارها  الـله لتـكون هـي ا
ــقـام  .. فــلـمـاذا اخــتـار االخــرة بـدال عــنـهــا لـتــكـون هـي دار الـقـرار ودار ا

والسعادة والكمال .?.. 
هنا يكمن الدرس .. ومنه نتعلم معنى احلياة ..

 احلـياة .. صـراع  مـرير بـ اخليـر والشـر .. والـصالح والـطالح .. والـنور
والـظالم  داخل االنـسان نـفسـه  وليس بـ  افراد اجملـتـمع فقط ... نـخاف
ونـتـحـسب  من احلـرام ونـسـعى جـاهـدين لـكل عـمل  خـيـر يـقـرب من اجلـنة
ويـبـعـدنا عـن النـار .. وانت  يـا عـلي ذهـبت الى دارك وقـرارك نقـيـا كـالـثوب
االبـيض دون شائـبـة  .. شابـا  يافـعا جتـاوز العـشريـن بسـنتـ .. لم يثـقلك

طول العمر بالذنوب واخلطايا .. وتدنسك االطماع وتقلبات االحوال .
فـاين يكون مستقر مثل هذا الشاب  نـظيف  القلب و طيب السريرة  ويتمتع
ـنى بــحــسن اخلــلق  وســمـاحــة الــنــفس  ?.. الــيس اجلــنــة ?? وهي غــايــة ا
والـنتـيجـة النـهائيـة  التي يـسعى الـيهـا  االنسـان بعـد طول انـتظـار وسلـسلة
طـويلة من االختبارات ومن النجاحات والفشل  .. من امتحان الى أخر  اذا

ما  كتب الله العمر لالنسان  ورزقه العمل الصالح ..
ــاذا اذا  ابـكـيـك وأرثـيك  وانت بــهـذه احلـال  مـن الـنـعــيم تـرفـل في اجلـنـة

بالسعادة ..!!?..
ال .. لن  ابكيك ..

انت من يـبـكي عـلى حـالـنـا .. الدنـيـا تـعـصف بـنا .. بـاهـوالـهـا .. واألمـها ..
ومـرارتـهـا وجـورهـا .. واالسـالك الـشـائـكـة الـتي تـعـتـرض الـطـريق  وجتـعل
وت او اخملـاطر .. رحلـة شاقة  طـويلة من االلم .. تـنتهي احلـياة محـفوفة بـا

حتما الى ما انتهى اليه علي وغيره .. فلم نحزن ?..
نـرثي أوالدنـا وأخوانـنـا وأصدقـاءنـا ونتـحـسر عـلى من يـرحل قبل األوان ..
ـقـابلـة الرب ومـرارة الغـيـاب والفـراق القـاسـية تـنسـيـنا حـقيـقـة انهم ذهـبوا 

ومواجهة احلساب وهم خفيفو االوزار واالثقال .
بـعـد هـذا العـمـر الـذي شارف عـلى  الـسـبـعـ  ومتـاعب الـدنـيـا ومشـاغـلـها
ن يحب ـبكر هـو إختـيار من الـله  تـعززت الـقنـاعة عـندي أكـثر أن الـرحيل ا
أن يـكـون مـكـانه اجلـنـة  –الـيـست هي  اجلـائـزة الـكـبـرى  الـتي يـسـعـى لـها
ا يـفـيده في ـؤمن جـاهدا بـعـد عمـر يـتمـنى أن يـطول ويـطـول  لكي يـغـنم  ا
غـريات والطمع آخـرته  وسط هذه احلقـول الشائـكة من االلغـام واحلرام وا
الـذي يصـل عنـد البـعض الى حـد االستـغالل وانعـدام الضـمـير واالنـسانـية

وكأننا نلوك بلحوم بعضنا البعض ..
أنا .. ال أحزن عليك ..

أنا واثق مطمئن عليك  ..
أنت في نعيم الله األبدي ..

حزني على نفسي ..
فهذا الفراق يعذبني ..

أنت في جوار الله  ترفل بكرمه ..
ونحن نحتسب الى الله  سبحانه وتعالى وكرمه  وننتظر  اللقاء ..
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من جميل ما قرأت من رسائل ..
الـبـال كـلـمـة فـصـيحـة وردت في الـقـرأن الـكـر  ولـيـست عـامـيـة كـمـا يظن
ـا نزل عـلى مـحـمد الـبـعض .. (والـذين أمنـوا وعـمـلوا الـصـاحلـات وأمنـوا 
وهو احلق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ..) .. سورة محمد 2

والبال هو موضع الفكر .. والفكر موضعه العقل والقلب ..
فـأنـت حـ تـقــول : أصـلح  الــله بـالك  اي أصــلح الـله خــاطـرك وتـفــكـيـرك

وعـقــلك.. غـيـر أن ذلك لن يــتـحـقق اال بـتــطـبـيق شـروط اآليـة
ان بـالله وعمل الصـاحلات والعمل الـثالثة وهي : اال

بـتـعالـيم مـا نـزل على الـرسـول الـكر مـحـمد (ص)
بشكل دقيق ..

ـفـيدة  اراح الـله بـال من ذكـرنـي بـهـذه الـكـلـمـات ا
وبالي وبالكم ..               
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اجليش الـعـراقي بتـاسـيس اول فوج
اطــلـق عــلــيه فــيــمــا بــعــد اسم "فــوج
مـــوسى الـــكـــاظم" حـــيث كـــان مـــقــره

الكاظمية (خان الكابولي)
8 شـــبــــاط الـــقـــاء الـــقـــبض من قـــبل
سلـطات االحـتالل عـلى كل من محـمد
مهدي الـبصـير وعبـد الغفـور البدري
وقاسم الـعلـوي ومحـاكمتـهم واحلكم
دد متـفاوته وتعطيل جريدة عليهم 

االستقالل.
 22شـبـاط غـادر الــوفـد الـعـراقي الى
مــؤتــمـر الــقــاهـرة الــذي اعــلن خــطـة
تـكوين حـكـومـة وطنـيـة  وعـاد يوم 5

نيسان           
1حـزيـران صـدور نــظـام الـتـطـوع في
اجلــــيش الـــعـــراقـي وتـــالـــيف جلـــان

التجنيد وحتديد مقر للتطوع 
29 حـزيـران وصل الى بـغـداد االمـير
فـــيــــصل بن احلــــســــ واســـتــــقـــبل

استقباال منقطع النظير
5 تموز االستفتاء الشعبي العام  في
الـعــراق الخـتـيــار فـيـصل مــلـكـا عـلى

العراق
ؤقـتة 11 تمـوز احلكـومـة العـراقيـة ا
تــنــادي بـاالمــيــر فــيـصل مــلــكــا عـلى

العراق
23 اب الــسـاعــة الـســادسـة صــبـاحـا
تــتــويج االمـيــر فــيــصل بن احلــسـ
ملـكا عـلى الـعراق في سـاحة الـقشـلة
في بـغـداد حـضـره اقـطـاب احلـكـومـة
ــوظـــفــ الـــبــريـــطــانـــيــ وكــبـــار ا

ومتصرفو االلوية (احملافظون)
درسـة العسكرية 24 تموز تاسيس ا
في بـــنـــايـــة الـــثـــكــنـــة الـــشـــمـــالـــيــة

عظم (الكرنتينة) في الباب ا
2 ايلـول تاسيس وزارة الـصحـة بعد
قرار حتـويل مـديريـة الصـحـة العـامة

الى وزارة
10 ايـلـول تـالـيف الـوزارة الـنـقـيـبـيـة
الــثــانــيـــة وبــذلك يــكـــون قــد اكــتــمل

تاسيس الدولة العراقي.
12 ايلـول تـولى الـدكتـور حـنا خـياط
منصب وزيـر الصحـة وهو اول وزير

صحة في العراق
- اتخـاذ قـصر شـعـشوع الـواقع على
شــاطئ دجــلــة قــرب كــرادة الــكــســرة
مسكنا للملك فيصل وبالطا رسميا
1 تـــشــــرين االول تــــشـــكــــيل صــــنف

دفعية في اجليش العراقي ا
- في تشـرين االول افـتـتاح اول بـريد
جــوي بـ بــغــداد والـقــاهــرة تـنــقـله

طائرات القوة اجلوية البريطانية  
30 تشـرين الـثاني هـديـة من اجليش
الــبـــريــطــاني الى اجلـــيش الــعــراقي
ــدافـع مع جـــمــيع بـــطـــاريـــتــ مـن ا

معداتهما
الهي عــلى نــطــاق واسع - ظــهــور ا
ـنـيـر ومـنـهـا الــهالل واجلـواهـري وا
ونـزهــة الـبـدور واالوبــرا  والـفـارابي
ـيـدان وفي عام واكـثـرها في مـحـلـة ا

1940 توزعت في انحاء بغداد 
- عـاد الى الـعـراق الـشـاعـر الـعـراقي
مـــــعــــروف الـــــرصـــــافي قـــــادمـــــا من

اسطنبول

 عبد الرحمن النقيب
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بحث نقيب احملام العـراقي ضياء السعدي
مع نظـيره الـلبـنـاني ملـحم خلف قـضايـا عدة
تخص الـنـقابـتـ فضالً عـن أوضاع احملـام
هـنـية والـقـضايـا الـوطنـيـة وتبـادل اخلـبرات ا
. وقال بيان للـنقابة تلقته (الزمان) ب الطرف
امس ان (اجلــانــبــ بــحــثــا شــؤون احملــامـ
ـــعــوقـــات الـــتي تـــرافق أعـــمـــالــهم وبـــعض ا
والسيـمـا في ظل انـتشـار جـائـحة كـورونـا وما
عـكـست من نـتـائـج عـلى مـسـار احملـاكم وسـيـر
ارس احملامي العدالة) ,مؤكدين (ضرورة أن 
ــظـلـومـ رسـالـته اإلجــتـمـاعـيــة كـمـدافع عن ا
) ,ولفت البيان الى ان (النقيب ستضعف وا
تـــشـــاركـــا الـــرؤيــة بـــشـــأن تـــبـــادل اخلـــبــرات
ـهـنـيـة والـنـقـابـيـة إعالءً لـرسـالـة والـتـجـارب ا
احملامي وضرورة احلفاظ عليها من خالل عدم
التطـاول على شخـصه وكرامـته وحرية كـلمته

وتأميناً لهذه الرسالة وتأدية للدور اجلوهري
في صــيــانــة احلــقــوق والــدفـاع عـن احلــريـات

العامة).
وتـابع ان (الـطـرف اتـفـقـا عـلى أهـمـيـة تـمـك
احملام وحتصينهم كل في مـجتمعه ليمتلك
القدرة على اإلشتراك في محاربة الفساد وعدم
اإلنزالق في محاباة التسلط وأن يبقوا أحراراً
في تأديـة رسـالتـهم كـحصن لـلحـريـات العـامة

وحقوق اإلنسان).
واكد السعدي بـحسب البيان (أهـمية مساعدة
قراطية من خالل أوطاننا في ترسيخ قـيم الد
احــتـرام تــداول الـســلــطـة وفــصل الــسـلــطـات
وحـمــايـة اسـتــقاللـيـة الــقـضـاء) ,مـشـددا عـلى
(ضـرورة الــعـمـل واحلـفــاظ عـلى وحــدة احتـاد
احملــامــ الــعــرب وإبـعــاده عـن أيـة حــالــة من
اإلنقسام والـفرقة والـقيام بالـدور اإليجابي للمّ

الشمل وتوحيد الرؤى).  

ملكة العراقية شعار ا
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اشــارة الـى مــا جـــاء بـــكـــتــاب مـــديـــريــة
الـــتــخـــطـــيــط الـــعــمـــراني فـي مــيـــســان
ــــرقــــــــــم ٣٠٧ فـي ٢٠٢١/٣/٩ تـــعــــلن ا
مـديــريـة بـلـديــة الـعـمــارة عن اسـتـحـداث
احملور الـتجـاري لـشارع بـراق طـالب ب
جـسـر اجلـمـهـوريـة وبـنـايـة الـروضـة في
مــــنـــطــــقــــة عــــواشـــة وحــــسب اخملــــطط
الــتـنـظــيــــمي ولــكل من لــديه االعـتـراض
ـديريـة خالل مـدة ثالثون مراجـعـة مقـر ا
يـوم من تاريـخ نشـر االعالن في اجلـريدة

الرسمية.

أمــا الـفــصل الـثــالث كـان البــد من تـنـاول
مــوضــوع له عالقــة مـبــاشــرة بـصــحــافـة
الـبيـانات وهو صـحافة الـروبوت وتقـنية
الــذكــاء االصـطــنــاعي بـحــيث تــلــمـســنـا
عـالقــته وتــســهــيـلـه لــلـعــمـل الـصــحــفي
وأدواره ثـم حتـديـاته كـمـا تـعرفـنـا عـلى
مــفـهــوم صـحــافـة الــروبـوت وتــأثــيـر كل

منهما على البيئة اإلعالمية.
    أمـا الفصل الـرابع فقد عـنوناه ب: فيه
مــــقــــدمـــة في عــــلم الــــبـــيــــانــــات حـــيث
ـعــلـومـات اســتـعــرضـنــا فـيـه مـفــهـومــا ا
والـبيـانات والـفرق بـينـهمـا كمـا تنـاولنا
عـــلم الـــبـــيـــانــات وقـــواعـــد الــبـــيـــانــات
بـــالــتــعــريف ـــعــرفــنــا عــلى عــنــاصــرهــا
األســاسـيـة والـوظـائف األسـاسـيـة لـنـظم
ـعلومات وخـتمناه بأهـمية تطور إدارة ا
عـــلـم الـــبـــيــانـــات وعـالقـــته بـــصـــحـــافــة

البيانات.
أمــا الـفـصل اخلـامس فـهـو الـفـصل الـذي
فـصـلـنـا فـيـه صـحـافـة الـبـيـانـات تـعـريـفا
وأشـــكـــاال وتـــاريـــخـــا وأهـــمــيـــة وأوجه
االخـــتـالف بـــيــنـــهـــا وبـــ الـــصـــحـــافــة
الــتــقــلــيـديــة ثم عالقــتــهــا بـالــصــحــافـة
ـرتـكزات االسـتـقـصـائـيـة كـما تـعـرضـنـا 
ومـهارات العـمل ضمن صـحافة الـبيانات
وخـتـمـنـا الـفـصل بـالـتـعـرض لـلـتـحـديات
الـتي تـواجه صـحـافـة الـبـيـانـات حـاضرا

ومستقبال.
أمـا الفصل السادس واألخير فقد تناولنا
مـن خالله: مــصـادر صــحــافــة الـبــيــانـات
واجتـاهاتـها اإلخراجـية (األنفـوجرافيك)
وجـاء هذا الفـصل كتكمـلة لسـابقه بحيث
ـفـهـوم االنـفـوغـرافـيك تـاريـخه تـطـرقـنـا 
وتــطـوره وتـوظـيـفه وعـنـاصـر تـصـمـيـمه
وإخـــراجه ضــمـن صــحــافــة الـــبــيــانــات.
ونـنـتـهي أخيـرا إلى تـناول أزمـة فـيروس
كـرونـا واجتاه الـصـحافـة نحـو الـبيـانات
ـاذج من هـذه الصـحافة وقـدمنـا بعـدها 
ـيا كما أجبـنا على سؤال مهم عـربيا وعا
هــو: كــيف تـصــبح صـحــفـيــا لـلــبـيــانـات

ناجحا?
إن الـهـدف الـرئـيـس إلخـراج هـذا الـكـتاب
هـو الـتـعريـف بهـذا الـنوع مـن الصـحـافة
جلــمــوع الـبــاحـثــ والـدارســ وطـلــبـة
اإلعـالم واالتـصــال والـصـحــفـيــ الـذين
يــزاولـون مـهـنــة الـصـحـافـة ويــتـطـلـعـون
ــعـرفــة اجلـديــد والـتـدرب عــلـيه لــلـحـاق
ـية الـتي أصـبحت بـركب الـصـحافـة العـا
تـخـطـو بـخطـوات عـظـيـمة نـحـو الـتوسل
بــالـتـكـنـولـوجـيـات احلـديـثـة وتـوظـيـفـهـا
لــلـخـروج من دائـرة الـنـمـطـيـة والـتـكـرار

وكسب الرأي العام اجلماهيري.

أصـــبـــحـت تـــبـــحث عن هـــذا الـــنـــوع من
الـصحـفيـ الذين بـإمكـانهم أن يـحولوا
بـيانات مـجردة خام إلى قصص صـحفية

كانت مدفونة فيها.
تـمثل ومـن أجل حتقـيق هدف الـدراسـة ا
فـي التـعرف عـلى صحـافـة البـيانـات جند
أنـفـسنـا أمـام أسئـلـة كثـيـرة حول مـاهـية
هــــذا الـــنـــوع من الـــصـــحـــافـــة وظـــروف
نــشـأتـهـا وأســبـاب الـلـجــوء إلـيـهـا ومـا
الـبيانات التي يعتمد عليها الصحفي في
كــتـابــاته وكـيــفـيـة وطــرق اسـتـخــدامـهـا
وحتـويلـها من مـجرد أرقـام وإحصـائيات
أو حــتى رسـوم وصــور تـوضـيــحـيـة إلى
حـقل صحـفي جديد تـفاعـلي وموضوعي

وناجح??
نـطلق سـيتنـاول هذا الـكتاب ومـن هذا ا
صـحافـة البيـانات كـاجتاه صحـفي جديد
ـعــلــومــات وكــرسه زخم أفــرزتـه ثــورة ا
الـبيانات وقد حوى مـقدمة وستة فصول
كن استعراضها ضمن االتي: وخاتمة 
بـــدأنــا الــكـــتــاب بــالـــفــصل األول والــذي
اســـتـــعـــرضـــنــا فـــيـه ازدهــار الـــكـــتـــابــة
بـاالسـتـخـدامـات الـتـقـنـيـة واإللـكـتـرونـيـة
ـبـاحث وتــأثـيـراتـهـا من خالل تـنـاولـنـا ا
الــتـالــيـة: أبــرز مـحـطــات االسـتــخـدامـات
الـــتـــقــنـــيــة واإللـــكــتـــرونـــيــة ثم خـــدمــة
االنــتــرنـيـت وتـطــورهــا في الـصــحف مع
الـتـطـرق لـلـشـبـكـة الـعـنـكـبـوتـية ومـراحل
تــطـور الــكـتــابـة الـتــفـاعــلـيــة واخلـدمـات
اإلخـبـاريـة وأثـر هذه الـتـكـنولـوجـيـا على

العمل الصحفي.
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أمـا الفصل الـثاني فقـد تناولنـا فيه نشأة
وتـطور الـصحـافة اإللـكتـرونيـة بدايـاتها
يزاتها ومراحل تطورها وخصائصها 
وأنـواع الصـحف اإللكـترونـية ومـا تقدمه

من وظائف مستجدة راهنا.

لـتقدم أخـبارا وحقـائق جديدة لم يكن من
الـسهل احلـصول علـيها لـوال تلك األرقام

يزة. ليؤتي بقصة صحفية جديدة و
ومـن خالل قـراءاتـنـا في فـحـوى صـحـافة
الـــبــيــانــات تـــتــراءى لــنــا أن الـــوظــيــفــة
األســـاســيــة لــهــا هـي إيــصــال الــرســائل
اإلعـالمـيـة لــلـقـراء عن طــريق الـبـحث في
ركــام الـبـيـانـات اخملـتــلـفـة الـتي تـوفـرهـا
الـتكنولـوجيا احلديـثة وقواعد الـبيانات
الـرسمية أو غير الـرسمية و التي فرضت
عـلى الـصحـفـي إيـجاد طـرائق صـحفـية
ـعـاجلـة والـتـعـمق ـهـام ا جـديـدة تـقـوم 
فـــيــهــا لـــلــوصــول إلى حـــقــائق وحــلــول
ـبـاشـر مع وتــخـلق نـوعـا من الـتــفـاعل ا
ــبـحــرين في عــالم االنـتــرنـيت  الــقـراء ا
ـيـزة األسـاســيـة لـصـحـافــة الـبـيـانـات فــا
تـتـمثل في الـتـعامل الـدقـيق والعـميق مع
هـــذه الــبــيــانــات لــلــكــشف عن احلــقــائق

ستترة خلفها. ا
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لـذلك فـإن البـيانـات هي سالح هذا الـنوع
من الصحافة وأن مهام الصحفي لم تعد
مـتـعـلـقـة بالـسـبق الـصـحـفي فـحسب بل
يـتـعـداه لـلـتـسـلـح بالـبـيـانـات الـتـي تـقدم
صداقية حـقائق مبـنية على الـشفافيـة وا

واالختالف.
ولـيس هذا فـحسب بـل أصبحـت الصورة
هـي األداة السهلة والـوحيدة واخملتصرة
ـعــلـومــة لـذهن ــكـنــهـا إيــصــال ا الــتي 
ـعـاصـر التي الـقـار فـهي لـغـة االعالم ا
غـــزت كـل الــوســـائط الـــيـــوم من صـــحف
إلـكترونية ومواقع إخبارية وحتى مواقع
الـتـواصل االجتـماعي لـتؤسس لـصحـافة

البيانات واالنفوجرافيك.
وعــلى هـذا األسـاس فــمـا يـبـدو في األفق
أنـهـا أضحت مـجاال واعـدا والدلـيل على
ـواقع اإلخبـارية ذلـك أن غرف األخـبار وا
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عـن دار الــعــقــاد لــلــنــشــر واالعالم صــدر
ــيـة والــكـاتــبـة ســكـيــنـة الــعـابـد لـالكـاد
ي واالعالمي ساعد ساعد كتاب واالكـاد
بـعـنـوان(صـحافـة الـبـيـانات  –مـن سلـطة
الــــــنـص الى ســــــلــــــطـــــة االحــــــصـــــاءات
واالنـفـوغـرافـيك) عـنه يقـول الـكـاتـبان في

مقدمته:
عـرفت الـصـحافـة في مـسـارها الـتـاريخي
نوع أساس هما: صحافة اخلبر التي
تـعـتـمد عـلى نـقل اخلـبر كـمـا هو دون أي
جـهد وصـحافـة الرأي الـتي تسـتنـد على
رأي الـصـحـفي ومـحـاولـته إقـنـاع الـقار

به.
ومـع التطورات التي شهدها عالم اإلعالم
والـــصــحــافـــة لم تــعــد صـــحــافــة الــرأي
واخلـبـر تـمـارسـان تـأثـيـرهـمـا بـقـوة لدى
ـتلقي في ظل انتشار الوسائط اجلديدة ا
الــتي أفـرزت وبـصـورة مـوازيـة من يـقـوم
بــــالـــدور نـــفـــسه الـــذي يــــقـــدمه الـــقـــائم
بـاالتـصال مـثل الـشبـكات االجـتـماعـية أو

واطن. ما أصبح يسمى بصحافة ا
وعـلـيه; أصـبـحت احلـاجـة مـلـحـة إليـجاد
نـوع آخر جـديد يـضفي نـوعا مـن اجلدية
والـشفافية واحلياد أكثر ويغير الصورة
الــنـمـطـيـة في كـتـابـة األنـواع الـصـحـفـيـة
وهـذا كسـبا لـلقـار الذي حتـول هو ذاته
إلى قار سريع مسحي ومستعجل نظرا
ـتداولـة عبر ـعلـومات ا لـزخم األخـبار وا
ــــــواقع اإلخـــــبـــــاريــــــة أو الـــــصـــــحف ا
اإللــكـتـرونــيـة الـتي ســعت إليـجـاد أدوات
جــديـدة في عـرض مـنـتــوجـهـا الـصـحـفي
الـذي استدعى الدقة واالختصار من جهة
وتـــبــني الــصـــورة بــكل أشــكـــالــهــا لــدى

إدارتها للمعلومات ونشرها.
 وإزاء ذلـك عــرفـت الــصـــحــافـــة حتــوالت
ؤسسات مـلحوظة إذ جلأت العديد من ا
اإلعـالمـــيـــة (خـــصــــوصـــا في الـــواليـــات
ـتحـدة األمريكـية وأروبـا) إلى نوع آخر ا
مـن الصحـافة يـسمى بـصحافـة البـيانات
Data ـدفوعـة بـالبـيـانات أو الـصـحافـة ا
journalismالـتي اتخـذت منـهجـا جديدا
مـن حيـث التـحـريـر واإلخـراج فـصـحـافة
الـبـيـانـات تـعـد أحـد الـظـواهـر اإلعـالمـية
اجلــديــدة الــتـي ســاعــدت تــكــنــولــوجــيـا
االتــصـال احلـديـثـة وانــتـشـار االنـتـرنـيت
عـبـر العـالم بـشكل أسـاسي في تـطويـرها
ــهـا في أشــكــال مـخــتــلـفــة أكــثـر وتــقــد
تفاعلية وجاذبية. وتعتمد بشكل أساسي
ـتـاحـة عــلى حتـلـيل الـبـيـانـات واألرقـام ا
وجتـــســيــدهــا في جــداول ومــنــحــنــيــات
وخـرائط وغـيرهـا من األشـكال الـبصـرية.
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ا اليقبل الشك ان داخل طرق سمعنا 
وزارة الـــنـــفط حتــرك لـــتـــكــمـــلـــة هــذا
ه الى الـقانـون دراسة وتعـديال  وتقد
مـجلس الوزراء للـقراءة ومن ثمة رفعه

ان القراره.. للبر
هـنا نـحن نحب ان نـقول بـعض الشيئ

وضوع:- عن هذا ا
--نــــرغب اعـالنه قـــبـل رفـــعـه جملـــلس
لــــكي الــــوزراء عــــلـى وســـائـل االعالم 
لـلـمهـتمـ واخملـتصـ ابداء يـتـسنى 
ونعـتقد جازم انها الحـظات عليه  ا

ستكون كثيرة.
W UŽ W½“«u

داوالت على مشروع --الحظنا حجم ا
ـوازنـة الـعامـة لـعام  واحـد وعـشرين ا
وهي قــد اشـتـرك فـي اعـدادهـا كم فــقط
هــــائـل من اخملـــــتــــصــــ ومــــا جــــرى
عــلـيـهـا....فـكـيـف بـقـانـون طـويل االمـد

واالكثر حساسية.
--افتقدنا الثقة في الشيئ الكثير

ــعــنــيـون --ثم هـل يــتــذكــر الــســادة ا
الـصالحـيات اخملـولة لـهم عنـد تشـكيل
ــا الــتــذكــيــر به افــضل ر احلــكــومــة
تــسـيــيـر االعــمـال واالمن والــتـهــيـئـة
لـالنتخـابات.. وهذه جـاءت من مصادر

دينية وسياسية.
--طــالـت مــدة بــقــاء احلــكــومــة المـور
دبـرت بـليل وسـتطـول المور مـستـجدة
والـلـيـالي من الـزمـان حـبـالى  مـثـقالت

يلدن كل عجيب
--هـذا الـقانـون اكبـر من ان يوئـخذ به
قـرار بـشـكل سـريع رغم كـل الـتعـديالت
قتـرحات الثالثة الـتي اجريت علـيه وا
ـقـبـولة لـلـتغـيـرات الـتي حدثت فـيـما ا

بعد
--ولـيس من صالحـية الـوزارة حصرا

ان تعده وتنفذه.
--النـه االكــثــر حــســاســـيــة من كل مــا

رغـم تاخر الكـثير من صـدر بعد 2003
الـقـوانـ وبـاخلصـوص الـتي يـشـترك

فيها االقليم
ــكن ان يــصــدر بــاســمــهــا نــعم لــكن
لالخطاء في عنيـة فقط عنه  لـيست ا
ـــوازنــة الـــصـــيـــغـــة الــتـي وردت في ا
والـتي تخص وزارة النفط وسترد في
ــزمع اقـراره.ولـم يـكن لــهـا الــقــانـون ا

رئي
--وقـــــبل ان تــــثـــــار عــــلــــيـه زوبــــعــــة
ــسـتــويـات نــريـد ـالحـظــات في كل ا ا
وحـــتى اليـــتــــســـرب من جـــهه اعـالنه

مجهولة ويكثر احلديث عنه.
--لـم حتـسم اخلالفـات االولـيـة ولـيس
االســاســيــة مع االقــلــيم بــالــكــثـيــر من
االمـور وهذا القانون احدها ان لم يكن

اهمها.
--صــال وجــال مــسـؤولـي االقـلــيم في
الـتـعـاقـدات مع شـركـات الـنـفط والـغاز
ـية ـية ( 50شـركـة عـا الـعـربـيـة والـعـا
ــــــركـــــز مـع هـــــذا وهـل تـــــعــــــاقــــــد ا
الـعــدد)ولـقـلـة اخلـبـرة تـعـرض االقـلـيم
الى مـحاكم دولـية كلـفته الكـثير وهذه
فــقـرة اسـاســيـة هل لالقـلــيم صالحـيـة

بذلك وكيف معاجلتها
الــتي ـاذا بــالــشــركــة اجلــديــدة ام 
واعـتـقـد طــرح مـقـتـرحـهـا دون نــقـاشه
نـالت شـركة الـنـفط الوطـنـية نـصـيبـها

قترحات من ا
وابـــسـط مــثـــال عـــلـى ســوء االدارة ان
ــودعـة في مــبـالـغ االقـلــيم الـنــفـطــيـة ا
الــبـنــوك الـلـبــنـانــيـة ولـيـس في بـنـوك
ا ادى الى تلكؤ ية اكثر استقرار  عا
ـــدفـــوعـــات وكـــافــة الـــســـحـــوبـــات وا
االلتزامات لالقليم واالن موقف البنوك
حتى اليـسـمح لـها الـلـبـنانـيـة مـعـروف
والمـر دبـر بلـيل كـما سـحب اي نـسـبة 
ـــبـــالغ مـــودعــة بـــاســـمــاء اشـــيع ان ا

ـشـاركـة ومـا رغـبـة االقـلـيم  اشـخـاص 
ركز بادارة احلقول النفطية اال موقف ا
ـركـزيــة في مـشـاكل اغــراق احلـكـومــة ا
الـسـيـاسة الـعـمـلـيـة االنـتـاجـيـة ولـيس 
وهل هي مـنـة لـيـكـون مـوقف الـنـفـطـيـة
ا خطا وهذه ر ركز انه يرغب بذلك  ا
ادارة حقول لـغوي يحتاج الى تـفسير 
))اتـفـاقـيـات ام ادارة سـيـاسـة نـفـطـيـة 

احلقول اكثر اخطاء))
ـلفت لـلنظـر ان اموال بـيع النفط ---وا
اخلـــام لالقــلــيم التــذهـب الى الــفــدرالي
فـهي لـهـا االمــريـكي ثم حتـول لـلــعـراق 
وحــســابــات اكــثــر خــاصــيــة خــاصــة 
ـــعــنــيــة في واجلــهــات ا خــصـــوصــيــة
احلــكـومـة الــعـراقـيــة لم ولن تـســتـطـيع
وضوع مع االمـريكان النهم اثـارة هذا ا
لـــبــنــاء هـم من شــرع هـــذا الــتـــشــريع 

العراق
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--وهـل هـنـاك رهن عـلى جـزء من الـنـفط
ــدة طــويـلــة كــمــا اشـيـع وكـيف اخلــام 
واعتـقد سـتـدير الـشركـة اجلـديدة هـذا 
اكـدت على ادارة ان الـشـركة اجلـديدة 
االنـــتـــاج وفـي احلـــقـــول كي اليـــكـــشف
وهـذا مـا يرحب به الـعـديـد من االسرار

كاكا.
--وهــنـا يـبـدأ الـتـداخل اجلـديـد اي من
نـظمات الـشركـات ستـمثل العـراق في ا
ســـومــــو ام الـــشــــركـــة ذات الــــعالقــــة 
ونـــقــــتـــرح تـــســـمـــيـــتـــهـــا اجلـــديـــدة 

سمكو
--بـشــهـادتي مـنـشـأ وبـوثـائق مـزدوجـة

وتسجيل في اوبك واوابك
--ان الـقـفـز عـلى شركـة تـسـويق الـنفط
داخـــلــيــا ســـومــو امـــر غــيـــر مــقـــبــول 
النــهــا االسم االول لــدى كــافـة ــيــا وعــا

ية اخملتصة. نظمات العا ا
ركز --فـهل تشـكيل شركـة نفـطية بـ ا
واالقــلــيم هــو امــر قــانــوني وطــبــيــعي
ـا هو ?ويـكـرس التـدخل لالقلـيم اكـثر 

ركز متدخل في امور ا
ـركز في مـع عدم وجـود اشارة لـتدخل ا
وهل هـنـاك اشارة اي شـيئ في االقـلـيم 
في قــانـون شـركـة الـنــفط الـوطـنـيـة الى
وكم ـوضـوع ام الـكالم غـيـر ذلك هــذا ا
شـركـة سـتـكـون لـدينـا خلـدمـة الـعـمـلـية

ومتداخالتها  النفطية 
--البـد ان نـعـيـد عـبـارة قـيـلت وسـتـقال
الــنــفط اخلــام لــوحـدة الـف الف مــرة 

والــغـاز قــامت وســتـقــوم عــلـيه دول 
قـــــامت وســــتــــقـــــوم عــــلــــيه وحــــده 

فهل من مدكر دول
--من هـنـا نـرجـع الى مـقـتـرحـنـا الذي
وقــبل عـدة قــدمــنــاه واعـلــنــاه مــرارا

سنوات
مل --وبالتفصيل ا

 ****تـقـسـيم وزارة الـنـفـط الـعـراقـية
الى  ثالث وزارات

االولى..وزارة النفط.....ويتبعها..
--شركة النفط الوطنية..و..
--قانون النفط الوطني..و..

الثانية...وزارة الغاز....ويتبعها..
--شركة الغاز الوطنية ..و..

--قانون الغازالوطني..و..
--الثالثة ...وزارة التصفية النفطية 

...ويتبعها...
--شركة التصفية الوطنية ..و..
--قانون التصفية الوطنية..و..

----الــواوات الــتي لـيـس لـهــا جـواب
ها هو جوابها في النهايات اعاله 
يـسـيـر ----تــاسـيس مـصـرف نــفـطي 
واعـــمـــال اعـــمــــال الـــوزارات الـــثالث 
العملية النفطية لالقليم ما دامت النية
اال اذا تـاسيس شركة نفطية مشتركة 
ولـــيس كــــانت شـــركــــة فـــقـط فـــنـــيــــة
وهـذا اليــعــطى من قــبل تــســويــقــيــة 
االقـلـيم مهـما كـلف االمـر.الن التـسويق

سيكشف حقائق كثيرة
---ومـن مـالمـح االدارة اجلــــــــــيــــــــــدة
الــنــفـطــيـة لــلــوزارة وكـذلـك احلـكــومـة
انــهـا لم حتـصل عـلى اي مـبـلغ جـراء
تــــســــويق االقــــلـــيـم الي كـــمــــيــــة بـــرا
ولم تعلن الكمية احلقيقية حلد وبـحرا

االن 
ولـم تــفــكــر اجلـــهــات ذات الــعالقــة ان
ـية الـعامـلة الـعـديد من الـشركـات العـا
فـي االقليم تـنتج فقط  250الـف برميل
فـقط زائــد نــسـبــة االســتــهالك احملـلـي
وليس اكثر وهي شركات على راسها
اكــســون مـبــايل الــتي خــرجت وبـاعت
امـتيازهـا (في جولة التـراخص)لشركة
اخــــــــــــــرى دون عــــــــــــــلـم اوتــــــــــــــدخـل
ـــركــــز دون ادنى وحتــــدت ا الــــوزارة

تعليق
--وهــذه الـشـركـات عـمــلت بـقـانـون ام
وهل قــــورن بــــ بــــشـــــكل مــــنــــفـــــرد
ـركــز واالقـلـيم وكـيف الــقـانـونـ في ا
سـتسري التغـييرات على ارض الواقع
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ومع اذا كـانت مـخـتلـفـة عن القـانـون
فـكرة تاسيس شركـة مشتركة ومن جهه
اخـرى الشكوى في غرفة جتارة باريس
من قـبل احلـكومـة عـلى االفلـيم نـنتـضر

اقرارها واحلكم فيها 
--اي اتـفاق واي تشريع وهناك قضايا

معلقة في احملاكم?
--ولم يـــتــوصل تـــفــكــيـــر احملــاســبــ
الـنفـطيـ في الوزارة الى ان يـستـقطع
مــبــلغ ال 250الـف بــرمــيل يــومــيــا من
وبــســعـر ـوازنــة حــصــة االقــلـيـم من ا

التصدير من سومو
--مـع اعـتـراف نـائب مـن نـواب االقـلـيم
ـصـدر تـزيـد ـنـتج وا ان كـمــيـة اخلـام ا

على  950الف برميل يوميا
--وكم مـن الكـمـيـة تـسـتـقـطع من حـصة
الـتصـدير الكـلي للـعراق من اوبك جراء

تصدير االقليم
ــكن اذا امـــتـــنع االقــلـــيم عن --وهـل 
تـبــلغ اوبك بـان هـذه ــبـالغ  تــسـلـيم ا
احلـصة والكـميات االخـرى التي تصدر
مــن االقــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـم هــي خــــــــــــــــارج
وتـعــتـبــر ولـيس حلــكـومـة الــسـيــطـرة

ركز اي مسؤولية جتاه ذلك ا
--الـتجـربة امـامنـا مع االقلـيم واضحة
ـركز جتاه تؤشر لـنا موقف ا وكـبيـرة 

االقليم
œuIŽ lO uð

ـــركـــز تـــوقـــيـع الـــعـــقـــود مع ..رفـض ا
ــيــة بــشــكل مــبــاشــر الــشــركــات الـــعــا
ــوقف مــبــاشــرة مع االقــلــيم وجــوبه 
وصار الى االقليم شديد من االقليم 

ـركــزيـة الـشـركـات ..هــددت احلـكـومـة ا
وذهب الـتهـديد الـتي تـعمل في االقـليم 
هـواء في شبك بل سحـبت وتنازلت عن
ـــيـــة امـــتــــيـــازهــــا اكـــبـــر شــــركـــة عــــا
وتــهــافـتت الــشــركــات عـلى امــريــكـيــة

االقليم
ـركـزيـة ان يـقـوم --رفـضت احلـكـومـة ا
و لالقـلـيم االقـلــيم بـتـصـديـر الـنـفط

ذلك
--رفض االقـليم تسليم اي مبلغ للمركز
والــقـضــيـة امـام و لـه ذلك وحلـد االن
احملــكـمــة االحتــاديـة حلــد االن من قـبل

اكثر من عشر سنوات ولم حتسم 
--رفض االقـــلــيـم اعــتــمـــاد تــســـعــيــرة

و له ذلك سومو
--لـم يـتــطـرق في اي مــفـاوضــات عـلى
مع االقــلـيم حلـد االن مــوضـوع الــغـاز 

عـلـما واسم الـقـانـون الـنفـط والغـاز
ـعلن في االقـليم انه في عام2020 ان ا
سيتم تصدير  20مـليار متر مكعب عن

طريق االنابيب الى  
ايـن انــــــــتم تــــــــركــــــــيـــــــــا واوربــــــــا
ــنــتج مـن اخلـام االيــكــفي ا يــاســادة
والـغـاز ان يـعـتبـر تـسـديـد مسـتـحـقات

ركز االقليم من حكومة ا
ـــركـــز من اذا مـــنح االقـــلـــيم ---ايـن ا
ية امريـكية حصرا امـتياز لشركـات عا
ــتــنـازع مــا يــسـمـى بــا ــنــاطـق  في ا
وستدخل في مفاوضات اليجاد عـليها
احلل ام تكون الشركة اجلديدة متولية

ذلك
--هـل لـيس لــدى شــركـة نــفط كــركـوك
وهي اقـدم مـكـان تـمـت بـهـا الـعـمـلـيات
ــنــطــقــة مــســوحـــات عن ا الــنـــفــطــيــة
لالطالع عــلـيــهــا من قـبل الــشــمـالــيــة 
ـعــرفــة االحــتـيــاطي الــنــفـطي ــركــز  ا
لـــلــــدراســـة والــــغــــازي في االقــــلـــيـم 

وبيان الرأي والتقدير
ـفـاوضـات --عـذرا ســادتي سـتـتـلـكـا ا
السبب ارتفاع اسعار برميل الى حـ
اخلـام الى  مـبـلغ يـهيئ لالقـلـيم فـرصة
سـد الــعـجـوزات والـديـون ولـو مـؤقـتـاً

ركز ذلك كما تهيئ حلكومة ا
ركز على ---ال وجـود الي سلطـة من ا
اي شـيئ في االقـلـيم وال حتى مـشـاركة
يعني انه وهـذا عكس مـوقف االقلـيم 

كن افشال قرارات 
ــركــز --اي اتـــفــاق ومــشـــاركــة بـــ ا
سقوط كافة الدعاوى واالقليم يعني 
ـقــامـة ضـد االقـلـيم ولـصـالح االقـلـيم ا
صلحة الوطنية العامة وبالضد من ا
فـهل --احملــكـمــة االحتـاديــة مـعــطـلــة 
ــكـن تــمــريــر الــقــانــون بــدونــهــا اذا

اقيمت شكوى على القانون فيها
نــــعــــود الى اخــــيــــرا ولــــيـس اخــــرا
مــقـتـرحـنــا تـقـســيم الـوزارة الى ثالثـة
شـاكل الـداخـلـية في وزاراة لـتـجـزئـة ا
وكلها الـوزارة واخلارجيـة مع االقليـم 
حل وهــو  تـــصب في مـــصب واحـــد 
وفي ـشـاكل وحلـحـلتـها كـلـما صـغرة ا

الصالح العام.
مع مـداخلـة صغيـرة ....موازنـة االقليم
اكـــبــر مـن مــوازنـــة لــبـــنــان واالردن
ايـن تذهب مـجـتـمـعـة طـبـعا والـيـمن
ــــئـــة مـن االنـــشـــاءات وتــــســـعــــ بـــا

استثمار? والصناعة 

تــــردد كــــثــــيــــراً في اآلونــــة االخــــيـــرة
مـوضوع الـتطبـيع و تسويق الـفكرة
ــصــلــحــة بــ حــسـب مــقــتــضــيــات ا
احملـورين األيراني واالمـريكي فاحملور
االيـراني يـسـتـخـدم الـفـكـرة مـسـتـثـمراً
الـعـداء العـربي الـصهـيـوني والـقضـية
الـفلسطينية الـعربية ليمرر من خاللها
ــنــطــقــة والــتي تــغـذي اجــنــداته في ا
تـدخالته بشـكل مبـاشر ليـتبـنى الدفاع
ـنــطــقـة مــســتـفــيــداً من نـقل عن أمـن ا
الـتوتـر خارج أراضيه مـستعـرضاً قوة
ـواقع ـتـنـوعـة في قـصف ا أسـلــحـته ا
ــــهــــمــــة داخل األراضي احلــــيــــويـــة ا
ـنـطـقـة كـمـا الـعــربـيـة عـبـر أذرعه في ا

وأن احملـور االمـريكي يـعتـمد اسـرائيل
ـتــحـدة في گ أهـم حـلـيـف لـلــواليـات ا
ــنـطـقــة وان األسـتـقـرار فـي الـسـاحـة ا
الــعـراقـيــة مـرتـهـن بـالـتــطـبـيع بل راح
الـبـعض يـتـوقـع انهـا أحـد أهـم شروط
ـقــبل وهـذا اخــتــيـار رئــيس الــوزراء ا
تـصـور خاطئ فـكل من طبع الـعالقة لم
يحظى بأستقرار تام كما ان احملاوالت
الـتي جتري خلف الـكواليس ال تـنطلق
سـتـقبل من رؤيـة مـوضـوعيـة تـخطـط 
أفــــضل بل هـي مـــحـــاوالت حتــــشـــيـــد

تصطدم برؤى اخرى داخلياً 
ـبــاشـر من فـريق و  بــعـد الـتــصـريح ا
الــرئـيـس بـايــدن بـأن مــنـطــقـة الــشـرق

األوسـط ال تعـتبـر من أولـويات الـرئيس
ـا فيـها ـنطـقة بـرمتـها  قـاصداً فـيـها ا
ــتــطــلــبــات احلــلــيــفــة أســرائــيل وان ا
لـلمـرحلـة في السيـاسة االمـريكـية تولي
األهـمية الـقصوى لـروسيا والـص كما
وان أســـرائــيـل حــازت عـــلى قــوة ودعم
ـوقـع الالعب األسـاسي في يــجـعـلــهـا 
ـنطقـة بعد  أتـساع خارطـة حتالفـاتها ا
ــكــاسب ــا يــضــمن لــهــا مــزيــداً من ا
الـسيـاسيـة واألقتصـادية بـاألضافة الى
ــتــحــدة ال تــرى ضـرورة ان الــواليــات ا

تـخدم مصاحلـها في العراق في حال 
أعالن تـطبـيع مبـاشر مع اسـرائيل فهي
بـحــاجـة ايـضـاً الى مـعـادل قـوة يـحـجم
طــمـوح احلـلـيـفــة األقـرب والـتي تـغـازل
وان الـــــصـــــ بــــ احلـــــ واألخــــر 
ـــشـــروع (الـــصــهـــيـــوامـــريــكـي)الــذي ا
تــبـجــحت به ايــران سـيــوضع عـلى رف
ــلـحــة في الـســيـاسـة احلــاجـات غــيـر ا
اخلــارجـيــة االمـريــكـيــة  احلـقــيـقـة ان
الـتـطبـيع بـحد ذاته هـو خـيار غـيـر مهم
سـتــراتـيـجـيـاً ال لـلـعـراق و ال ألسـرائـيل
وان الـتمهـيد للـتطبيـع ليس على جدول
اخملــطط الــنـافــذ اسـرائــيـلــيـاً بل ان من
مـصالح اسرائيل اجليوسياسية األبقاء

عــلـى وجــود مــيــدان حــر حتــارب فــيه
بـعيـداً عن أراضيـها لتـنقل الـثقل الذي
يـــتــمـــوضع حــول تـالل جــبل الـــشــيخ
ــطل عــلى أســرائــيل من قــبل حـزب وا
الــله بـدعم واســنـاد مـبــاشـر من ايـران
فـالـطلـعات اجلـوية الـتي تـقوم بـها من
ـسيرات وتـبنيـها قصف مواقع خالل ا
احلــشـد الـشــعـبي مــنـذ عـام  2019 لم
ـيا وال امريـكيا وال عـراقيا يـثر رأيا أ
ــا ال يـشــكل عـائــقـاً امــام اسـتــخـدام
االجـواء العراقية الحـقاً أيضا وهذا ما
أتــضح عــبـر تــهـديــد نــتـنــيـاهــو حـول
الـتـصـدي للـتـمـدد االيراني واألحـتـفاظ
بـاجلــوالن الـسـوري وأمـتـنـاع أمـريـكي
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ــصــلـحــة مع وان جُل مــا تــقــتــضــيه ا
الــــعـــراق هــــو الـــكـــسـب الـــســــيـــاسي
ـواطـنــيـهـا وخـصـوصـاً اجلــمـاهـيـري 
الــشــريـحــة الــعـراقــيــة الـبــالغ عــددهـا
500الـف مــــواطـن يــــهـــــودي من اصل
عـراقي لهم ثقل أجتـماعي في أسرائيل
ـيــزات اثـنــيـة ــا يـتــمـتــعــون به من 
مـهـمـة في عـمق الـدين الـيـهـودي حيث
تــتـمــيـز هــذه الـشــريـحــة بـالــوسـطــيـة
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واألعــتــدال وال يـعــتــبـرون من الــيــهـود
ـتـطـرفـ ولـغتـهم األم الـعـربـيـة ولهم ا
ـتلكـات مغصوبـة في وطنهم األصلي
كن ان يـنتـفعـوا بإي شكل اال أنـهم ال 
ـا يواجه من األشـكـال من الـتـطبـيع طـا
قبولية الـعراق أزمة تمتد بـ األمن وا
األجـــتــمـــاعــيـــة عـــلى الــرغـم من حــوار
فتوح على مصراعيه ألحتواء األديان ا
األنـسانية وتـقارب وجهات الـنظر حول
الـديانـات األبراهـيمـية  وبـالعودة الى
مــا يــشـكــله الــتـطــبـيـع من سـجــال بـ
احملــــورين هــــنــــاك ضــــيـــاع لــــلــــرؤيـــة
الـسـيـاسيـة الـستـراتـيـجيـة الـتي تـمكن
الـــــعـــــراق مـن فـــــرض شـــــروطـه لـــــكال
ـتـغـيـرات و موازين اجلـانـبـ و وفق ا
ـتنـافـسة عـلى النـفوذ الـقـوى الدولـية ا
ـنطقة وما ـقدرات التي تتـمتع بها ا وا
تــشــكـــله االصــطــفــافــات احملــيــطــة من
حتـشيد الرأي السـياسي جتاه قضاياه
ـهـمـة وبـاألخص اجلـانب االقـتـصادي ا
فـفتح باب االستثمارات االقتصادية في
مـجـال السـكن واالعـمار فـي احملافـظات
ــنــكـوبــة واحملــررة من داعش واعـادة ا
الـبنى التـحتية  و اتـمام مشـروع ميناء
الـفـاو الكـبـيـر دون ضغـوط اقـليـمـية  و

ائـية مـن تركـيا كـونها زيـادة حصـته ا
من الـدول التي تـتمتـع بعالقات مـتزنة
وطــويـلـة األمـد مع اسـرائــيل  ولـكـنـهـا
تـسوق فـكـرة رافضـة للـتطـبيع الـعربي
األســرائــيـلي و اســتــيـراد الــغــاز بـأقل
الــتـكـالـيف من ايـران وأعـادة األراضي
ــا فـــيــهـــا جــرف الـــصــخــر احملـــررة 
ـقابل اي لـسـيطـرة القـوات الـعراقـية 
مـفـاوضـات تـرى في الـتـطـبـيع تـهـديداً
ألمـنــهـا الـقـومي او تـسـتـشـعـر اخلـطـر
كـون اسـرائـيل تـمـتـلك تـرسـانـة نـووية
عاهدة حظر نتظمة  ومن الـدول غير ا
او الذهـاب بـأجتاه الـسالح الـنـووي 
اجـراء معاهدة سالم مع أسرائيل وفق
جـدولـة أولـويـات مـهـمة لـلـعـراق مـنـها
أســتـثــمــار الـغــاز الـعــراقي في أنــتـاج
الـكهرباء وامكانية تصديره   تزويده
ــنــظـومــة الـرصــد الــراداري مـتــعـدد
ـنـظـومـة الـســتـراتـيـجـيـات وتــطـويـر ا
الـعــسـكـريـة واألمـنـيـة واالسـتـخـبـاريـة
بـالتـقنـيات الـعلـميـة احلديـثة  حلـماية

امــنـه وحـدوده مـن االســتــهـداف ان 
الـتـطـبـيع  وفي حـال ضل احلـال كـما
هــو عـلــيه  فــسـيــبـقى الــعـراق ســاحـة

للترويع لكال الطرف
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ال نبـالغ ح نـقول ان زيـارة البـابا فـرنسـيس الى العـراق كانت تـاريخـية و
اذن واالجراس وزيارة وصفت  بـحق  انها لقاء الشجعان وزيارة تعانق ا
ا لها من السالم واحملـبة والتسامح والـتعايش ب االديان ... نـعم ال نبالغ 
ـاني تـوحيـدي كبـير و وقع مـجـتمـعي مسـتقـبلي مغـزى تاريـخي روحاني ا
اكبـر . اذا كان شكل الزيارة دينيا لـلبابا احلاج التائب الى ارض مولد ابى
االنـبيـاء سـيدنـا ابـراهيم عـلـيه السـالم فأن مـضـاميـنـها سـيـاسيـة بـأمتـياز .
ـضام عجت بهـا كلمة الـبابا في القـصر الرئاسي الـعراقي عندما وهذه ا
اشار فـيها الى االخـوة االنسـانية والـسالم وحمايـة احملتاجـ واحلوار ب
تـنوع قوميا ودينيا واالمن واالستـقرار والتعاون والتضامن للخروج من ا
احملن الـتي تـواجه شـعـوب الـعـالم وعـلى رأسـهـا مـحـنـة الـكـورونـا  كـما ان
كلـمة البـابا توقـفت كثيـرا عنـد همجـية االرهاب والـتطرف والـعنف وضرورة
واطنة سـاواة في ا احلد من بـشاعة انتـشار االسلـحة ومكـافحة الفـساد وا
واعــادة االعــمـار وعــودة الـنــازحــ واعـتــمـاد احلــوار والــتـصــالح الــوطـني
قراطي يـقوم عـلى التـشاركـية والـتعـددية بـكل اشكـالها والدعـوة جملتمـع د
ـغـزى الـديني السـيـاسـيـة والـديـنـية وهـكـذا لم تـنـحـصـر كـلـمة الـبـابـا عـنـد ا
ـتـمثـلـة عـند ـاني الـداعي الى الـتوحـيـد الـقائـم على الـهـويـة اجلـامعـة ا واال
الــبـابـا بـهـويـة الــله الـواحـد اخلـالق ..فــالـوقع االكـبـر لـلــزبـارة تـمـثل بـوحـدة
ـسـتـويـ ـذاهب عـلى ا الـتـرحـيب الـعـراقي الــعـابـر لـلـقـومـيـات واالديــان وا
ـواقف في الـرسـمي والـشـعــبي ..لـقـد شـهـدنـا في الـعـراق تـشـظي االراء وا
ـتنـوعـة عدا اسـتـقبـال الـوافد االقـلـيـمي او الدولي عـنـد الـقوى الـسـياسـيـة ا
زيارة البـابا حيث توحد خطاب الـترحيب بالضيف عابرا  بـأيجابية عالية 
ضيـاف للـضيوف ال ذهـبية لـيكـون العـراق ا التنـوعات الـقومـية والديـنيـة وا

الغادر بالضيوف كما غدر االمريكان بضيف العراق . 
ستـقبلي االكـبر ان محـطات زيارة غـزى الكبـير الذي سـيكون له الـوقع ا وا
البابا اخلمسة كانت موزعة على كل ارض العراق من وسطه ( بغداد ) الى
ــوصل و اربـيل ) لــيـؤشـر ان جـنــوبه ( ذي قـار والــنـجف ) الى شــمـاله ( ا

العراق واحد غير قابل للقسمة او التجزئة . 
ان زيارة الـبابا ستـساعد في تـعرية خطـاب يروج له خصـوم واعداء شعوب
نطقة هي عبارة عن قبائل وطوائف متصارعة غير جديرة نـطقة بأن دول ا ا
باالسـتقرار واالمن  وغيـر صاحلة لـلتعـايش والتسـامح وغير مـستحـقة غير
الـفـوضى واالقـتـتال مـتـنـاسـ صـنـاع الفـتـنـة وداعـمي االرهـاب من اقـطاب
نطقة . توحشـة والصهيونية اجملـرمة واذنابها الصـغيرة في ا الرأسمـالية ا
اخـيرا ان الـزيارة مـناسـبـة ذهبـية لـلحـكومـة والفـرقاء الـسيـاسيـ لالهتـمام
ـواطن العـراقي انـتبه كـمـا هو بـأدارة الـتنـوع واالجـادة بهـا ولالنـتـباه بـأن ا
منـتبه دوما ان في الـعراق امكـانيـات وقدرات كفـيلة بـتقـد اخلدمات لـلبنى
التـحـتـيـة عـنـدما يـسـتـقـبل ضـيـوف كبـار وهـذه اجلـهـود الـبنـائـيـة االعـمـارية
لــلـطـرقــات والـشـوارع عـنــدمـا تـكــون مـنـهـجــا مـتـواصال امــام اهل الـعـراق
وضـيـوفه وعـنـدمـا يـتـواصل الـعـطـاء في الـبـنـاء واالعـمـار وتـقـد اخلـدمات
ـواطن ومـؤسـسات سـوف تـبـنى اجلـسور وتـطـمـر اخلـنـادق الـفاصـلـة بـ ا
الــدولـة . اذن زيــارة الــبـابــا كـان لــهــا مـغــزى تـأريــخي وســيـكــون لــهـا وقع

مستقبلي . 
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ـالية واالقـتصادية اليخـفى على الكـثيرين ان الـبلد يـعيش في ظل االزمات ا
ـشـهد الـعـام للـبلـد وذلك بـسبب غـياب ـتـواليـة وحالـة من االحـباط تـسود ا ا
احلـلـول التي حتـتـاج الى قـرارات جريـئـة وبـناة حـقـيقـيـ  هـذه التـحـديات
ا انتجـت فرصا حقـيقيـة  واذ نتابع ازديـاد أسعار الـنفط التي  جتاوز لطـا
وازنة ثبـت با سـعر البـرميل فيـها حاجز الـ  70 دوالرا   ولـكون السـعر ا
52 دوالرا للبرميل فأنه سيصبح لدينا وفورات مالية تسهم بسد العجز من
جهة وتوفر لنا سيولة ماليه تؤهل لقيام تنمية حقيقية من جهه اخرى  وهنا
ـصلحـة الوطـنية أن اعـيد  طرح مـقترح سـبق وان قدمته اجد ومن دواعي ا
وازنة لعام 2019 ولالسف لم يلق حينها قبـل الشروع في مناقشة قانون ا
اذانا مصغية  حيث أجد أن الوقت مناسب جدا لتأسيس صندوق (للتنمية
واالستـثمار) ويـضمن ذلك اضافة مـادة في مشروع قـانون  موازنة  2021
ول الصندوق بالفائض من مبيعات النفط على ان يكون السعر بشـرط أن 
وازنـة لبـيع النفط 52 دوالرا ويـذهب للـصنـدوق ما زاد عـتمـد في قانـون ا ا
عن 56 دوالر اي ان 4 دوالر لـلـبــرمـيل يـذهب لـسـد الــعـجـز ويـكـون  الـوفـر
ـشاريع الـتنـموية تحـقق هو رأسـمال الـصنـدوق ويسـتخدم فـقط لتـمويل ا ا
ـديـنة الـصـناعـية - الـكبـرى  مـثل مشـروع مـينـاء الـفاو الـكـبيـر ومـشروع ا
الفـاو ومشروع مصافي ميسان  ذي قار  الفاو ومشروع استثمار الغاز
ـصـاحب  ومشـروع الـنبـراس لـلبـتروكـيـميـاويـات  ومشـروع سـكة احلـديد ا
(فــاو -تـــركـــيـــا-أوروبــا) ومـــشـــاريع مـــصــانـع االســمـــدة الـــفـــوســفـــاتـــيــة
لـيون دو في بـادية الـنجف والـسماوة والنـايتـروجينـية  ومـشروع زراعـة ا
وبنـاء عشرة االف مـدرسة و بـناء مـدن سكـنية مـتكـاملـة بدال من الـتجـمعات
العشوائية ( التجاوزات ) وغيرها من مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها

العراق.
ية باشرة في تأسيس الـصندوق سيدفع مؤسسـات التمويل العا علـما أن ا
للمـساهمة والـدعم بالتمـويل حال تشكـيل الصنـدوق ولتجاوز وانـهاء معاناة
ـتظـاهـرين واخلريـج  تـتم دعـوة البـاحثـ عن الـعمل كـافة الشـباب من ا
وتصنـيفهم حسب شـهاداتهم وتخصـصاتهم للـتسجيل في مراكـز التشغيل
هـني يتم أدخالـهم في دورات تدريـبية مـكثفـة لغرض ن يحـتاج التـدريب ا و
ـية ـهـارات وفق مـنـاهج تـدريـبـيـة مـتـفق عـلـيـهـا مع شـركـات عـا اكـسـابـهم ا
ـباشرة فـيها  ذكورة اعاله بـغية تـشغلـيهم حال ا شـاريع ا متخـصصـة با

على أن تصرف للمتدرب منح مالية مقطوعة طيلة مدة التدريب .
ويرتـبط الصـنـدوق بشـكل مـباشـر برئـاسـة الوزراء ويـدار من قـبل نخـبة من
وظـف الذين يتسمون بأعلى درجات الـكفاءة والنزاهة واحلرص والسيرة ا
كن التـعاقد مع أستـشاري قانـوني وفنـي ومالي الوظيـفية احلسـنة و
محـليـ واجانـب  لدعم اجلـهات احلـكـوميـة اثنـاء مراحـل االعداد والـتعـاقد
ـشاريع وفق والـتنـفـيذ لـلـمشـاريع  االسـتراتـيـجيـة ويـكون الـتعـاقـد لبـعض ا
اسـلوب (ال  BOT بنـاء  تـشغـيل  نـقل ) او بـتـأسيس شـركـات مـختـلـطة
ناقصة واطن أو من خالل االستثمار أو ا تطرح أسهمها لالكتتاب أمام ا
مع اسـتــثـنـاء مـشـاريع الـصـنـدوق من تـعـلـيـمـات تـنـفـيـذ الـعـقـود احلـكـومـيـة

وازنة . وتعليمات تنفيذ ا
الفـرصة سـانـحة االن وعـليـنـا استـثـمارهـا من اجل حتـس اوضـاع البالد
وجتـاوز كل السـلـبيـات والتـلـكؤ  الـذي مر عـبر الـسـن الـفائـتـة نتـيجـة عدم
االسـتـثـمار االمـثل لالمـوال وسـوء الـتخـطـيط والـفـساد الـذي اضـاع فـرصا

كثيرة لالعمار والبناء .
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عدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة ادة (٨٧) ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ا استنادا الحكام ا
نعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧ . تخذ في اجللسة االولى ا ا

يسرنا دعوتكم حلضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم االثن
درج ناقشة جدول االعمال ا صادف ٢٠٢١/٣/٢٩ وفي مقر الفندق الكائن في بغـداد شارع السعدون وذلك  ا

ادناه:-
ـستثمـرة لفنـدق بغداد (شركـة جمال الـوديان لالستثـمارات السـياحية) ١/ منـاقشة موضـوع اعفاء الـشركة ا

من بدل االيجار للفترة من ٢٠٢٠/٢/٢٠ لغاية ٢٠٢٠/٩/٨ نتيجة تفشي وباء فايروس كورونا.
ـوجب وكـالة ـكـان اعاله او تـوكيل من يـنـوب عـنهم  سـاهـمـ احلضـور في الـزمان وا راج من الـسـادة ا
ـكن احلـصـول عـليـه من شـعـبة ـوجب سـنـد انـابـة  ـسـاهـمـ  مصـدقـة من الـكـاتب الـعـدل او انـابـة احـد ا
ثله في سـند االنابـة ويوقع ازاء النـسخة ساهم الـذي  ـساهمـ في الفنـدق على ان تـرفق شهادة اسـهم ا ا

وعد احملدد لالجتماع. الية قبل ثالثة ايام في االقل من ا وتودع الوكاالت واالنابات لدى هيئة االوراق ا
مالحظة:

كان وافق ٢٠٢١/٤/٥ وفي نفس ا في حال عدم اكـتمال النصاب القانوني يؤجل االجـتماع الى يوم االثن ا
ادة ٩٢ من قانون الشركات. والزمان احملدد وفقا الحكام ا
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…—«œô« fK−  fOz—



 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23 .Issue 6912 Thursday 11/3/2021 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد  6912 اخلميس  26 من رجب 1442هـ 11 من اذار (مارس)  2021م 

ZO e uO UA « wzUN  l d  b uL —Ëb  d F  b ôU  WOzUM

6

W dA « …«—U  bF  ”UJ « WLJ  v ≈ ¡u K U  ÕÒuK  u «“

ســـوســـو لـــكـــنـــهـــا مـــرت بـــجــوار
ـــتــواصل الــقـــائم.ورغم الـــضــغط ا
لــلـضــيـوف إال أن دورتـمــونـد جنح
في تسـجيل هدف عـكس التيـار بعد
ضغط على دفـاع إشبيلـية أسفر عن
هـجـمـة عـكـسيـة انـتـهت عـنـد أقدام
رويس الــذي مـررهـا نــحـو هـاالنـد
لـيــودعـهــا األخــيـر بــسـهــولـة داخل

الشباك.
وأحبط الهـدف معنويـات الضيوف
ـا سـاعد لـيـهدأ اإليـقـاع بعـد ذلك 
دورتمـوند عـلى إنهـاء الشوط األول
مــتــقــدمًـا (0-1).مع بــدايــة الــشـوط
الـــثـــاني أرسل هـــاالنـــد عـــرضـــيــة
أرضـيـة نـحـو هـازارد داخل مـنـطـقة
اجلــزاء قـابـلـهـا األخــيـر بـتـسـديـدة
قــويــة مـرت بــجـوار الــقــائم.وبـاغت
دورتــمـونــد ضــيــفه بــبـدايــة قــويـة
لــيـنـجح هـاالنــد في إضـافـة الـهـدف
الثـاني بـعدمـا تبـادل الكـرة مع أحد
هاجم النرويجي زمالئه ليضعها ا
في شباك بونـو في نهاية األمر.رغم
ـــبــاراة لــتـــقــنــيــة ذلك عـــاد حــكم ا
الـفـيـديو لـلـتـأكد من صـحـة الـهدف
حـيث تـبـ وجـود مخـالـفـة بـالـفعل
ضـــــد دورتــــمـــــونـــــد.ومع ذلك رأى
احلــكم وجـود مـخـالـفـة قـبـلـهـا عـلى
أحـد العــبي إشـبـيـلـيـة ضـد هـاالنـد
لـيــحـتـسب ركــلـة جـزاء مــسـتـعــيـنًـا

الـكرة داخل مـنطـقـة اجلزاء خـاصة
مع وجــــود العـــبــــ كـــثـــيــــرين من

نطقة. يوفنتوس داخل ا
b uL —Ëœ —u

تأهل بـوروسيـا دورتمـوند إلى ربع
نــهــائي دوري أبــطــال أوروبـا رغم
تـعـادله مع ضـيـفـه إشـبـيـلـية (2-2©
في إيـاب دور الـ16  مـســتـفـيـدًا من

Æ©3-2) فوزه ذهابًا
هـاجم النـرويجي إيـرليـنج هاالند ا
سجل ثنائية أسـود الفيستيفال في
الدقـيقـت  35و 54من ركلـة جزاء
ـــغــــربي يــــوسف فـــيــــمــــا أحــــرز ا
الــنــصــيــري هــدفًــا إلشــبــيـلــيــة في
الدقـيـقة 68 من ركلـة جـزاء قبل أن
يــضــيف الــثــاني في آخــر حلــظـات
ــبــاراة. الـــفــريق األنـــدلــسي كــان ا
البـاد في التهـديد بـتسديـدة قوية
من أوكـامبـوس عـلى حـدود منـطـقة
اجلـزاء لــكن مــارفـ هــيــتـز أبــعـد
الكرة بقبضتي يديه.وجاء الرد بعد
نـحو دقـيقـت مـن تسـديدة أطـلقـها
بـيـليـنـجهـام لـكنـهـا لم تكن بـالـقوة
الكافية لتذهب ب أحضان ياس
بـــونــو.وتـــراجـع أصـــحــاب األرض
لــلــخـــلف وسط ضــغـط إشــبــيــلــيــة
كثف في الدقائق األولى لتستمر ا
الــتـــهــديــدات عـــلى مــرمـى هــيــتــز
ـــيــنــيــة من أخــطـــرهــا تــســديــدة 

حلــظــة الـهــدف الــثــاني الــذي قــتل
ــأمــوريـة األمـور تــمــامًــا وصــعب ا

على اليوفي.
ـيـرال مـدافع الـيـوفي فـمـيــريح د
ارتــــكب خــــطـــأ ســــاذج في بــــدايـــة
ــهـاجم بــورتـو ـبــاراة بـعــرقـلــته  ا
ـنـطـقـة لـيـتـسـبب فـي هدف داخل ا

أول صعب األمور.
كـريسـتـيانـو رونـالدو ارتـكب خـطأ
فـادحـا حلـظـة هـدف بـورتـو الـثـاني
بـالــشـوط اإلضـافي الـثـاني بـعـدمـا
مــرت تـسـديــدة أولـيـفــيـرا من ركـلـة
حـرة من بــ قـدمـيه لـتـمـر وتـسـكن
شــــبـــاك تـــشـــيــــزني بـــعـــدمـــا أدار
الــبــرتــغـالـي ظـهــره لــلــكــرة حلــظـة

تسديد العب بورتو لها.
وارتــــكـب الــــدون خــــطـــــأ آخــــر في
الشوط اإلضافي الثاني بعدما كان
في مــوقف جــيــد لــلــمــســاهـمــة في
تـسـجـيل هـدف حـال مـرر الـكـرة
إلى زميله بـيرنارديـسكي لكنه
فــضل الــتــســديــد رغم وجـود
اثـــنـــ من العـــبي بـــورتـــو
أغلقوا عليه الزاوية تمامًا.
وفي الـثـواني األخـيـرة من
ـــبــــاراة أطــــلق أدريـــان ا
رابيو تـسديدة من مـسافة
بـعيـدة بـاستـهـتار شـديد
حـــيث كـــان أمــــامه لـــعب

األول شـكـلـت خـطـورة عـلى مـرمى
اليوفي.

ــــبـــــاراة عن حــــاجــــة وكـــــشــــفت ا
يـــوفـــنـــتــوس الـــضـــروريـــة لالعب
ارتــكــاز قــوي قــادر عــلى حــرمــان
اخلصم من الـتقدم

لألمام.
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عــــــــــلى أرض
ــــــــــلــــــــــعب ا
ارتـكب العـبـو
يـــوفــــنـــتـــوس
أخـــــــــــــطـــــــــــــاء
بـاجلـمـلـة سواء
بـــالـــتـــســـديــد أو
الـــتــمـــريــر في
أوقـــــــــــــــات
خـاطـئة
وأكــــثــــر
مـن ذلك
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ودع يوفنـتوس بطـولة دوري أبطال
أوروبا عـلى يـد بورتـو بـالرغم من
فوزه في لقاء اإلياب بـنتيجة (3-2)

سابقة. بدور الـ16 من ا
 خسـر يوفـنتـوس ذهابًـا بالـبرتـغال
بنتيجة (1-2) فيما فاز إيابًا (3-2)
لـيــخــرج رغم تــعــادله في مــجــمـوع
ـبــاراتــ بــنــتــيــجـة (4-4) حـيث ا
استفـاد بورتو من تـسجيـله لهدف
خــارج قــواعــده لــيــخـطـف بــطــاقـة

التأهل.
اإلقــصــاء مُــر بــالـنــســبــة لــلــســيـدة
العجوز لكنه مـستحق بالنظر إلى
بارات رغم ما قدمه بورتو خالل ا
الـفــوارق الـكــبـيــرة بـ الــفـريــقـ

بــجــانـب األخــطــاء الــعـــديــدة الــتي
ارتكبها اليوفي خالل اإلياب.
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ـباراة سـريعًا دخل بورتـو ألجواء ا
واعـتمـد عـلى التـركيـز عـلى اجلبـهة
الــيـــســرى لـــيــوفــنـــتــوس والــتي
يـتـمـركـز فيـهـا ألـيـكس سـاندرو
ثابـة نقطة ضعف والذي كان 
كبيرة في خط دفاع يوفنتوس.
وكـاد بـورتـو بـتـركـيـز هـجـمـاته
من الـنـاحيـة الـيـسرى لـلـيوفي
أن يـنجـح في تسـجـيل أكـثر من
هـــدف لـــوال الــــقـــدر الـــذي وقف
بـجـانب الـسيـدة الـعـجـوز حيث

دائـمًـا مــا كـانت اجلــبـهـة الــيـسـرى
للـيوفـي خالـية تمـامًا يـركض فـيها

العبو بورتو بكل أريحية.
وتسببت اجلـبهة اليـسرى في تلقي
يوفـنتوس لـلهـدف األول الذي سهل
األمــــور عــــلـى بـــورتــــو وأدخــــلــــهم

للمباراة.
lzU{ j Ë

ــديــر الــفـني بــدأ أنـدريــا بــيــرلـو ا
لــيــوفــنــتـوس الــلــقــاء بــخط وسط
مـكـون من  4العـبــ (كـيـيـزا آرثـر
رابــيـــو رامــسـي) لــكـن هــذا اخلط
ظـهــر ضـعـيـفًـا جـدًا مع غـيـاب العب
االرتـكـاز الـقـادر عـلى افـتـكـاك الـكرة
لـعب ومـنع اخلصم في مـنتـصف ا

من التقدم.
لـكن بــورتــو اسـتــغل هـذه الــنـقــطـة
أيــضًــا ومع غــيــاب الالعـب الــقـادر
ـلــعب عــلى الــضــغط في وسـط ا
نفـذ الفـريق البـرتغـالي أكثر من
هجمة مرتدة على مدار الشوط
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اصدرت محكمة مدينة الصدر  امر استقدام بحق رئيس نـادي الطلبة احلالي عالء كاظم على خلفية اعتدائه على احد

. االعالمي الرياضي
ادة وقال مـــــــــــصـدر في تـصريـح صحـفي  إن (قـاضي حتـقيق مـحـكـمة الـصـدر اصـدر امر اسـتـقـدام وفق ا

قدمة من االعالمي احمد علي العــــــــــطواني الذي  413 من قانون العقوبات وبناء على الشكوى ا
هـــــــرجانات الرياضية).  االعتداء عليه في احد ا

واضاف ان (قـاضي الـتـحقـــــــــيق امـر بعـرض الـتسـجـيالت الـفيـديـوية الى االدلـة اجلـنـائيـة فـضال عن ارفاق
قامة). ناسب وفق الدعوى ا التقرير الطبي النهائي التخاذ احلكم ا
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ـــــشـــــرف عـــــلى زاخـــــو طه أوضح ا
زاخولي أن ناديه ينتظر نتائج جلنة
قدم ضد االنضباط بعـد االعتراض ا
نظيره الشرطة الذي خالف الالئحة
ان وقال زاخولي في تصريح صحفي

إدارة زاخـو قـدمت اعـتـراضًـا رسـمـيًـا
بـعد اخملـالفـة التي ارتـكبـها الـشرطة
بـــإجـــراء تـــبـــديالت عـــلى 4 فـــتــرات

مختلفة.
سابقات بأنه وأضاف تنص لوائح ا
يــحق ألي فــريـق إجـراء 5 تــبــديالت

لـكن بـشـرط أن تـكـون عـلى  3فـترات
وبالتالي هذا اخلرق يجب البت فيه.
ونـوه  انه انــتــشـرت أنــبــاء عن عـدم
ــســابــقــة وجـــود فــقــرة في لــوائـح ا
يـندرج حتـتـها هـذا البـنـد وهنـا على
االحتـاد أن يـعـتـمـد لـوائح الـفـيـفا في

تـــقـــريــر الـــعـــقـــوبـــة وجتــنـب وجــود
اجـتـهـادات شـخـصـيـة.وأشـار الى انه
ننـتظـر قرار جلنـة االنضـباط سنـلجأ
إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)
الستـرجاع حـقنـا إذا لم نحـصل عليه
وقـتهـا سـتكـون الشـكـوى ضد الـلجـنة
الــتـطــبـيــعـيـة ألنــهـا لم تــسـتــنـد عـلى

عتمدة دوليًا. اللوائح ا
t ËUH  «dOOG

يـشـار إلى أن الـشـرطـة فـاز 1-2 على
زاخــــو في مـــبــــاراة شـــهـــدت إجـــراء

التغييرات على 4 فترات متفاوتة.
ـسـابـقـات في الـهـيـئـة وكـانت جلـنـة ا
الـتـطــبـيـعـيـة ارسـلـت تـقـريـر مـشـرف
مــــبــــاراة الـــشــــرطــــة وزاخـــو ضــــمن
منـافسـات اجلولـة الثانـية والـعشرين
ـــمــتـــاز إلـى جلـــنــة لـــدوري الـــكـــرة ا
االنــــضـــــبــــاط.وقــــالَ رئــــيس جلــــنــــة
ـسـابـقـات حــيـدر عـوفي إن تـقـريـر ا
مشرف مـباراة فريقي الـشرطة وزاخو
الــتي اقــيـمـت ضــمن اجلــولـة 22 في
ـمـتاز الـتي احـتـضـنـها دوري الـكـرة ا

ÊULK « ÂUA

تعلق بالتحكيم تلك الكثير من الـكفاءات في احلقل ا العراق بلد 
باريات في كرة القدم حتديدا  ,ومنذ زمن طويل واالشراف على ا
ـاضية واسم ا ـتعـاقبـة في ا سـابقـات واحلكام) ا عانت  (جلـان ا
وحـتى األن (غـضب) اجلــمـاهـيـر والـصـحـافـة واالعالم عـلـيـهـا من
ـهمة بـاريات السيـما ا البـسات التي تـعتـري ا جراء االخـطاء او ا
ـباريـات شـجـارات مـخـتـلـفـة اوسوء مـنـهـا اذا مـا حـدثت في تـلك ا

باراة حتكيم أثر تغيير نتيجة ا
ولـــعل الـــســـبب فـي كل مـــا حـــدث ويـــحـــدث هـــو من جـــراء ســـوء
ـواسم السـابقة اال في سـابقات عـلى مدى ا االختـيارات  للـجنـة ا
اسـتـثـناءات قـلـيـلـة من جراء الـنـظـرة الـقـاصرة لـلـجـان احلـكام قي
اضي البعيد والقريب ايضا الى ماسمى باالشراف او (مشرف ا
باريات وعملية هم في ا باراة ) فهم يتعاملون مع هذا الواجب ا ا
تحضر الذي ايصالها الى بر االمان على الـعكس من كل العالم ا
يـولي عـملـيـة االشراف والـتـقـييم لـلـمبـاريـات اهـميـة واولـوية كـبـيرة
ـبـاراة فنـيا وحتـكيـمـيا واخـراجهـا بالـصورة لـلحـفاظ عـلى جناح ا
ـبـاراة سـواء من كـان في الـتي تـؤمـن مـغـادرة  مـشـجـعي طــرفي ا
لـعب (طبـعا  قـبل كورونـا) او امام شـاشات الـفضـائيـات النـاقلة ا
)  على قـناعة تـامة بالنـتيجـة التي انتـهت اليها شجـع وهم اي (ا

مهما كانت قاسية على طرف وكبيرة للطرف األخر .
ـبــاراة (كالسـيــكــو) الـعــراق والــتي تـقــام يـوم ــشــرف  اخــتــيـار ا
اخلــمـيـس في الـســاعـة الــرابـعــة عـصــرا بـ طــرفي قـمــة الـدوري
الــعـــراقي الــقـــوة اجلــويــة والــزوراء  ,هــو اخـــتــيـــار صــائب جــدا
سـابقـات التـي اقتـربت من خــــــــالله الى تطـبيق (مـهنـية) للـجنـةا
الـعـمل وابـتـعـدت جـدا من الـفكـرة الـسـابـقـة واخلـاطـئـة التـي كانت
ــســـابــقــات ســـابــقــا بـــنــظـــرتــهــا الى ســائـــدة في عــقـــول جلــان ا
(مــــــــــفــردة) االشــراف عـــلى انــهــا نــوع من انــواع فــرص عــمل
لـلـعاطـلـ عن الـعـمل ال التـعـامل مـعـها عـلى انـهـا عـمل يـبحث عن
ــبــاراة بــكل احــداثــهــا الــفــنــيــة ــتــلك مــهــنــيــتـه إلجنــاح ا الــذي 
واللوجـستيـة  ال مجرد مـنحها لـصديقي من احلـكام ألنه (صديق
العمر) او مجـرد (ابن منطقتي) او ابعاده وعــــــزله ألنه (صديق)

لفالن من اجليل السابق  !
هنية عالية وبشكل واضح وصائب اليوم عملت جلنتي و احلكام 
ـشـرف عــلى مـبـاراة الـزوراء واجلـويـة ( حـازم جـدا بـتــسـمـيـتـهـا ا
ـتـألق مـحـمـد سـلـمـان مـحـمـد عـلـي) بـعـد ان تـمت تـسـمـة احلـكم ا
لـقـيـادتـها و(ابـو الـنـور) مـعــــــــروف عـند تـكـلـيـفه بـاالشـراف على
هنــــــــية عالية مباريات كبيرة مثل قطبي الكرة العراقية يتصف 
بـاراة بـكل حيـــــــثـياته ـلـعب ا وتـركيـز كـبـــــــــيـر وإحـاطة تـامة 
اضافة الى كـياسته واخـالقه العالـية وامانـته في ايصال كل شيء
ــسـابــقـات وكـل مـا يــحـدث فـــــــي من خالل تــقــريـره الى جلــنه ا
بـاراة السـيمـا انه ينـظر لـلـواجب الذي يـــــــــكلف ا
به عــلى انه (مــهـــــــــنــيــة لـلــعــمل  ال مـهــنـة
ـباراة  للـتعـي .. ) كـل التـوفيق لـطرفي ا
الــقـوة اجلــويــة والــزوراء واحلـكم مــحــمـد
شرف حازم ابو النور  الستم سلمان وا

معي ..?
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اعـلن نـادي الـسـمـاوة الـريـاضي تـسـمـية
سمـيـر كـاظم مـدربـاً لـفـريق الـكـرة لـنادي

السماوة.
وذكـر الـنـادي في بـيـان صـحفي  ان ادارة
نـــــادي الـــــســـــمــــاوة الـــــريـــــاضـي قــــررت
تســـــــمية سعد عزيز جبار مشرفا لفريق

كرة القدم.
واضاف ان الغدارة قررت تـسمية الكاب
سمـير كـاظم مدربـا لفـريق كرة الـقدم على

ساعد له. أن يختار الطاقم ا
وتـابـعت ان االدارة قـررت تـســمـيـة مـاجـد
عبد احلميد مدربا للياقة البدنية واألبقاء
ـرمى الـكــابـ عـلي عـلى مـدرب حــراس ا

عبد لفتة.
ومن جـهة اخـرى توفي مـشرف فـريق كرة
القدم بنادي الديوانية غا فضل بسبب

مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
وقــــــال رئـــــيـس الـــــنــــــادي حــــــســـــ
العنكـوشي في تصريح صحفي  ان

مـشــرف فـريق كـرة الــديـوانــيـة غـا
فـضل توفـي عصـر الـيوم في
احـــــدى مــــســـــتـــــشـــــفـــــيــــات
احملـافـظـة.واضـاف ان فضل
كـــان مـــصـــابـــاً بـــفـــيــروس
ـــســتــجــد ورغم كــورونــا ا
تــلــقـيه الــعالج وخــضـوعه
للحجر الصحي اال ان ذلك
لم يـــكن كــافــيـــاً لــتــخــطي

الوباء.
يـــذكــــر ان الــــديـــوانــــيـــة
سيعلن احلداد ثالثة
ايــــــام حــــــزنــــــاً
بــــــــــوفــــــــــاة

فضل.

بـتــقـنـيــة الـفـيــديـو.وانـبــرى هـاالنـد
لتنفيذ الكرة التي تصدى لها بونو
بــبــراعــة قــبـل أن يــحــاول مــهــاجم
دورتـمـونـد وضـعـهـا داخل الـشـباك
ـــغـــربي حـــال دون لـــكن احلـــارس ا
وصولـها للـشبـاك مجددًا.واسـتمرت
تقنية الفيديو في لعب دورها حيث
قرر احلكم إعادة الـركلة بعـدما تب
ـــرمى قـــبل تـــقــدم بـــونـــو عن خط ا
تـسـديـد الـكـرة ليـنـفـذهـا هـاالند في
الـزاويـة نفـسـهـا داخل الـشـباك.ولم
يــعـرف الـيــأس طـريـقه نــحـو العـبي
إشـبــيـلـيــة الـذين واصــلـوا تــهـديـد
مـرمى هـيـتـز بـأكـثـر من فـرصـة لكن
ـرصـاد.وحتصل األخـير كـان لـهـا با
إشبـيلـية عـلى ركلـة جزاء مـع حلول
ـري تـشان الدقـيـقة  67 بـعد دفع إ
لـدي يـوجن لـينـبـري لـها الـنـصـيري
ويــســجل مــنــهــا هــدف الــتــقــلــيص
لــلـضـيـوف.وشن دورتــمـونـد مـرتـدة
ســريــعـة انــتــهت عـنــد داوود الـذي
ســدد أرضــيــة زاحــفــة لــكن بــراعــة
بـونـو حـالت دون اسـتـقـبـاله الـهدف
الـثــالث.وفي الــدقــيـقــة األخــيـرة من
الـوقت احملـتـسب بـدلًـا من الـضائع
ارتـقـى الـنــصــيـري لــكــرة عـرضــيـة
ليـقابـلها بـرأسيـة قويـة داخل شباك
دورتـمــونــد مـعــادلًـا الــنــتـيــجـة في

الوقت القاتل.

مـلــعب الــشــعب الــدولي قـد 
إرسـالـه إلى جلـنــة االنــضــبـاط
ــنــاســبــة التــخــاذ الــقــرارات ا

بحقها.
وأضـــــافَ عــــوفـي ان جلــــنــــة
ـــــســـــابـــــقـــــات بـــــدعـمٍ من ا
الـتـطـبيـعـية تـسـعى جـاهدة
ـــــبـــــاريــــات الى إظـــــهـــــار ا
بــصـــورة تـــلــيـق بــســـمـــعــة
دوريــنـا وكـرتـنــا وتـقـلل من
السلبيات التي رافقت بعض
ـبـاريـات وتـتـطـلـع الـلـجـنة ا
إلى تــعـــاون األنــديــة إلقــامــة

باريات بطريقة منظمة. ا
واخـــــتــــــتمَ رئـــــيـس جلـــــنـــــة
ـسـابقـات حـديثه بـالـقول ان ا
الـلـجـنـة أرســلت تـقـريـر مـبـاراة

الـــشـــرطـــة =وزاـــــــــخـــو إلى جلـــنـــة
االنــضـبــاط من أجل الـبت فـي جـمـيع
باراة البسـات التي حـصلت فـي ا ا
واتـــــخـــــاذ الــــقـــــرارات الـــــــــالزمــــة

بشأنها.

جانب من
مباراة
الشرطة
وزاخو
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نتخب الوطني بكرة القدم يخوض ا
مــبــاراة وديــة عــلى مــلــعب الــبــصـرة
الـــدولي حتـــضـــيـــراً لـــلــتـــصـــفـــيــات

زدوجة. االسيوية ا
وقـال مصـدر في الـهـيـئـة التـطـبـيـعـية
االحتـــاد الـــعـــراقي بـــكـــرة الــقـــدم في
ــنــتــــــــــخب تــصـريح صــحــفي  ان ا
الــعـــراقي ســيـــكــون عـــلى مـــوعــدٍ مع
مـبـاراة وديـة عـلى ارض الـبـــــــــصرة
فـي االشــــــهـــــر الــــــقــــــادمــــــة ضـــــــمن
اسـتـعــداداته لـلـتـصـفــيـات اآلسـيـويـة

ــزدوجــــــــــة لــكــأس الـعــالـم وكـأس ا
آسيا.

ــبــاراة ســتــكــون أمـام واوضح ان “ا
منتخب عربي حيث ستكون باالضافة
ـنـتـخب الى اهـمـيـتـهـا في حتـضـيـر ا
ثـابة الدعم لالستـحقاقـات القـادمة 
باريات وقف العراق في استضافة ا

والبطوالت على ارضه.”
ـبـاراة جتـدر االشــارة الى ان مـوعـد ا
لم يُـحـدد بعـد  لكـنـها سـتـكون بـشكل
مـؤكـد مـحـصـورة بـ شـهـري ايار او

. حزيران القادم
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يــغـــيب حـــارس فــريـق الــزوراء جالل
حـــــسن بـــــشــــكل رســـــمي عـن قــــمــــة
الــــنـــوارس مـع الــــقـــوة اجلــــويــــة في
قرر الـيوم اخلميس كالسكو الـعراق ا

قبل. ا

وقــال عـضـو ادارة نــادي الـزوراء عـبـد
الرحمن رشيد في تصريح صحفي ان
جالل حـسـن سـيــغـيب عـن مـواجــهـتي

اجلوية واحلدود.
وأضاف ان العب الزوراء أحـمد فاضل

واجهة القوة اجلوية. جهاز 

وعــزا رشـــيـــد غــيـــاب حـــسن بـــســبب
االصـابة وعـدم وصولـه الى اجلاهـزية

الكاملة.
ومـن جـهـة اخــرى أعـلن مــهـاجم فـريق
ـن حــــســــ عن الــــقــــوة اجلــــويــــة أ
جاهزيته التامة وشفاءه من اإلصابة.

وســــيـــــــــــــقــــود حــــســــ كــــتــــيــــبـــة
هـــــــــــجـوم الصقـور أمام الزوراء في
مــبـاراة كالســيـكــو الـعــراق ويـتــصـدر
ـمـتـاز بـ 47 نـقـطـة اجلـويــة الـدوري ا
ويــلــيـه الـزوراء الــوصــــــــــــيف بـ 41

نقطة.

ملعب
البصرة
الدولي

ايرلينج
هاالند



ية والصحفية العراقية ادارت االكاد
الــثالثــاء ورشــة افــتــراضــيــة بــشــأن
ـــــرأة الــــعــــراقــــيــــة في (حــــضــــور ا
الــفـضـاءات الـرقـمـيــة) الـتي اقـامـتـهـا
شبـكة الصـحفيـات العراقـيات - فرع
ديـالى بالـتعـاون مع مـركز الـدراسات

والبحوث باجلامعة العراقية.
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استـاذ العلـوم السياسـية وعمـيد كلـية اآلمال اجلـامعة شارك
قبلة: انية ا في الندوة احلوارية االفتراضية (االنتخابات البر
سـيـنـاريـوهـات مـتـعـددة) الـتي اقــامـتـهـا اجلـمـعـيـة الـعـراقـيـة
لـلـسيـاسات الـعـامة والـتنـميـة الـبشـرية بـالـتعـاون مع اجمللس

االستشاري العراقي.

احملـامــيـة واألديــبـة الــسـوريـة حتــدثت في الــنـدوة الـتي
ـناسـبـة يوم ـزة  ركـز الـثقـافي الـعربي في ا أقامـهـا ا

رأة السورية قائد وموقف). ي بعنوان (ا رأة العا ا

مفـتش آثار وتـراث الديـوانية اعـلن عن اكتـشاف مواقع
أثــريــة جــديـــدة في قــضــاءي الــســـنــيــة وغــمــاس بــعــد

نطقة. مسوحات مكثفة للمفتشية في ا
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تحـدث في ندوة نظـمها فرع الشـاعر والناقـد االردني قدم ا
ـنـاقـشـة روايـة (اخـنـاتون اربـد بـرابـطـة الـكـتـاب األردنـيـ  

ونيفرتيتي الكنعانية) للروائي صبحي فحماوي.
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مـغــنـيــة األوبــرا الـســوريــة اعـلــنت انــهـا قــادت  كـورال
غـارديـنـيـا الـنـسائي بـحـفل غـنـائي عـلى خـشـبـة مـسرح
األوبـرا بــدار األسـد لـلـثــقـافـة والـفــنـون أعـاد لألذهـان

ة. أغاني شارات مسلسالت الكرتون القد
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ـصـري  خـضع لـعـمـلـيـة جـراحـيـة بـعـيـنه ـوسـيـقـار ا ا
الــيــسـرى تــكــلـلت بــالــنـجــاح وتــلـقى امــنــيـات زمالئه

بالشفاء العاجل.

Íd U'« ÊËbF  ≠ œ«bG
في احـدث حلـقـات بـرنـامج (كالم الـناس)
عــلى قــنــاة (الــشــرقــيــة) كــانت لـه جــولـة
اذ اشار استقصائيـة حول جسور بغداد 
مـقدم ومـعـد الـبـرنـامج عـلي اخلـالدي في
مــفـتــتح احلــلـقــة الى  ان ( بــغــداد كـانت
عـامــرة وزاخـرة بـشــوارعـهـا وجــسـورهـا
وانـفاقـهـا  لـكن هـذا احلـال بـقي عـلى ما
هو عـلـيه من  1995عنـدمـا افـتـتح جـسر
الطابق  ومن ذلك العام ولهذا اليوم لم
يـنـشئ أي جـسـر أو نـفق في الـعـاصـمـة 
وهــذا تـقــصــيــر حـكــومي واضـح وسـبب
باالزدحامـات في شوارع وجسـور  مدينة
بغـداد).مشـرا الى ان (عـدد اجلسـور على
منها 3 نهر دجلة اخلالد  13جسراً فقط 
جـسـور عــلى نـهــر ديـالى  نـحـن نـتـسـأل
تـعاقبـة من عام 2003 اذا احلـكومـات ا
وليومـنا هذا لم تـنشأ جـسراً واحداً على
نهـر دجلة رغـم أن بغداد حتـتاج اآلن الى
 7جسور إضافية بحسب مختص
بـالـطـرق واجلـســور )مـوضـحـا ان(جـسـر
الشهـداء كان مبـني من اخلشب .. بـعدها
شيدته شـركة بريـطانيـة  واصبح جسراً
حــديــديـــاً مــحل هــذا اجلـــســر وذلك عــام
 1939والذي أستمر بناءه حوالي

خـمـسـة سـنـوات  واجلـسـر اخلـشـبي 
تـرحـيــلـة الى مـديـنــة الـنـعـمــانـيـة شـمـال
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ـسـاعـدة ـنــحك ا أنـك مـشـغـول بــاألمـور الـعــائـلـيـة ومـن حـولك 
واحملبة.

 تكسب أية قضية تريدها و تناقش أموراً مالية وتفكر في طلب
مساعدة .

شاريع يصيبك بقلق  جتنّب االنفعاالت القوية وخفف من ا
ووهن.

 تكون متوتراً ال تعرف من أين تبدأ وكيف تنتهي.رقم احلظ9.

الـية وتـلزمك ـوارد ا تدخل مـشاريع شـراكة ولـكـنك تشـكو قـلة ا
السيولة.

تـطور حـيـاتك بـاستـقـرار أو طـفل جديـد أو تـبـادر بإنـشـاء عالقات
جديدة.

اضي يوم السعد الثالثاء. تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في ا

تبـدأ صـفحـة جـديدة بـيضـاء ومـشعّـة وخـصوصًـا مع بـداية عـملك
اجلديد .
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يـوم مـنـاسب التـخـاذ قـرارات نـاجـحـة والتـخـلـص من قـيـود الـتـوترتتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد جتاهها. 
والقلق .

رقم تؤدّي مهمّة أو رسالة وتقوم بعمل يتطلّب جرأة وشجاعة
احلظ 3.

ضع الـكـلمـات في مـكانـها
ناسب مع احلل الصحيح ا
ـطلـوبة لـتكـتشف الـكلـمة ا

: (عاصمة اوربية):
خـــــواطــــر  –مــــتـــــاحف –
قصور  –فراس  –مظاهرة

 –أبها  –سماد- أدب –
خـرسـان- فالحـة - مـرأب
 –شباط  –طواف  –مناخ

 –ادلب  –خور  –هنا.
علـيك أن تـتخـلى عن عـنـادك فإصـرارك عـلى موقـفك يـسبب لك

خسائر.
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مديـنـة الكـوت  وجسـر الـشهـداء هو أول
جـسـر يـشـيـد فـي بـغـداد عـلى نـهـر دجـلـة
ـبـلغ   150الف ديـنـار عـراقي في ذلك و
الـوقت  كـذلك جـسـر األحـرار في بـدايـتـة
كــان خـشــبــيـاً .. لــكن أهم اجلــســور كـان
ـعـلق  وهـو مـشـابـة جلـسر في اجلـسر ا
امــريـكــا  أمــا أطـول جــســر فـهــو جــسـر
بغداد أو مـايسمى بـجسر الـدورة للمرور
الــسـريـع  والـذي يــربط مــنــطـقــة بــغـداد
نطقة الدوره من جهة اجلديدة وينتهي 
طـريق بــغـداد بـابل  وبــالـنـســبـة جلـسـر
األحرار انشأته شركة بـريطانية وسمي (
بجسر مود ) وبـعد ثورة تمـوز  تغيير
أســـمه الى جـــســـر األحـــرار .أمـــا جـــســر
اجلـمهـوريـة وهـو من اجلـسـور احلـيـوية
الذي يربط مـنطقـة الباب الـشرقي بكرادة
وجــســر مــر   انـــشـــاءه عــام  1957
ـنـطـقـة الـسـنك يـربـط مـنـطـقـة الـســنك بـا
ــنـصــور مـيـلــيـا  أمـا اجملـاوره لــفـنـدق ا
جسر اجلادرية وهو طـويل ومتميز انشأ
عام   ? 1982و أصـبح جـسـراً سـيـاحـيـاً
ـواطـنـ عـلى طـول أيـام يـتـجـمع عـلـيه ا
ــأكـوالت األســبــوع  ويــقــومــون بـرمـي ا
لطيور النورس اجلميلة  لكن مع االسف
ـواطـنـ يــقـوم بـرمي الـنـفـايـات بـعض ا
عــلى حــافـة اجلــســر أو يــرمــون بــهـا في
مع االشـارة الى ان أغـلب حـوض الـنـهــر 
اجلـسـور لم تـشـهـد لـلـصـيـانة أو الـصـبغ

ـاضيـة ).مـبـينـاً (هـناك طيـلـة الـسنـوات ا
جنوب بغداد وحتديـداً على مصب القناة
جـسـر األمـ الـذي أنــهـار اجلـزء الـثـاني
منه قبل اكثر من أسبوع  نتيجة مرور
الشاحنات ذات األحمال الـثقيلة من فوقة
ا سبب الى إنهيـار اجلزء الثاني منه  
ـا أثر ـر واحـد علـيه    واآلن أصبح 
ـــشــتل وأصــبح مــزدحــمــاً عــلى جــســر ا
ركبات  ومع األسف الطرق واجلسور با
رفــعت األنــقــاض لــهــذا اجلـســر وتــوقف

العمل ألجل إعادة إعماره!).
× فــريق عــمل الـبــرنــامج أنــتـقـل لـهــيــئـة
ـدير الطـرق واجلـسور والـتـقيـا مـعاون ا
العام للهيئة حسن جاسم كاظم الذي قال
(هــنــاك الـــقــانــون  35هــو الــذي يـــحــكم
وجبه  بحيث في دائرتنا ونحن نعمل 
الـعـاصـمة  13جـسراً كـبـيـراً تـصـمـيـمـها
أسـاسي  ولم نــبـني جـســراً واحـداً مـنـذ
عام  2003حلـد اآلن  عـدا جـسـراً واحداً
 تشيده على نهر دجلة من جهة احمليط
ـنطـقة الـگريـعات من جـهة مـنطـقة يؤدي 
الـكـاظمـيـة وقـريـبـاً يـفـتـتح  وآخـر جـسر
بـــــنـي عـــــام  1996وهـــــو اجلــــــســـــر ذو
). وعند التـساؤل عن طرق موت الطابقـ
على طريق الـبتـيره ب الـعمـارة وتقاطع
ناحيـة الفجر الـتابعـة للنـاصرية  وكذلك
الطريـق الرابط ب بـعقـوبة واحملـافظات
الـشـمالـيـة وحتـديـداً في مـنـطـقـة الـعـظيم
شـمـال بـعـقـوبـة وعن مـا اتـخـذته الـهـيـئة
هـمة  اجـاب معـاون مدير لهـذه الطـرق ا
الـهيـئـة ( نـعم هـذه طـرق مهـمـة وحـيـوية
ونـحن اجنـزنـا مـسـافة  25كم وبـالقـريب
ـنطقـة العظيم ؤدي  نفتح هذا الـطريق ا
 وهــنـــاك اكـــثــر  50الف كم من الـــطــرق
بالعـراق نتابـعها لكـن نسبة  % 40منها
جـــيــدة والـــبــاقـــيــة بـــحــاجـــة الى إعــادة
أعمـارها وتـأهـيلـها  والـشـوارع احلالـية
التتـحمل اثـقـال األحمـال الكـبيـرة وأعداد

تزايد). السيارات ا
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ـرور ــديــريــة ا وكــان لــلـبــرنــامج زيــارة 
العـامـة واللـقـاء مع مديـرهـا العـام الـلواء
ـركـبـات طـارق إسـمـاعـيل الـذي أكـد ان( ا
سجلة لدينا في العاصمة حوالي ثالثة ا
مالي مركبة  وهو رقم كثير جداً قياساً

ــرور بــتــحـــمل الــشــوارع بــالـــعــاصــمــة 
حـوالي  200 - 150الف سـيـارة  ونـرى
ـروري قــبل بــدايــة الـدوام ذروة الـزخـم ا
الرسمي صباحـاً ويستمـر حتى العصر 
بغداد حتـتاج الى أنـفاق وجسـور جديدة
وانــفــاق ومـــواقف  بــســـبب زيــادة عــدد
ـدارس الــســيـارات بــالــشــوارع وكــثــرة ا
واجلـامـعـات وهـذا سـبب رئـيـسي لـلـزخم
ـروري والــشـوارع عـلـى حـالـهــا  حـيث ا
كـراجـات الـوزارات والـدوائـر احلـكـومـيـة
( راجع وظف وا التستوعب عجالت ا
. وبـ إسمـاعـيل (الـعـديـد من الـسـائـق
ـرور حيث في غيـر متـعـاون مع رجل ا
رور يؤدي واجبة التقاطعات نرى رجل ا
بـأكــمل حـال  أمــا من نـاحــيـة الــعالمـات
ــروريـة وتــخــطــيط الــشـوارع لــيس من ا
ـا مـسـؤولـية ـرور  وا مـهـمة مـديـريـة ا
ـــروريــة وزارة الــصـــنــاعـــة واإلشــارات ا
وتخطيط الـشوارع من مسؤولـية هندسة
ـرور في أمـانــة بـغـداد  والــعـمل يـكـون ا
بـ الـدوائــر الـتي ذكـرتـهــا ومع مـديـريـة

. ( رور العامة عمالً مشتركاً ا
وعن واقـع اجلـــــســــور بـــــالــــعـــــراق وهل

اجلسور عـلى نهـر دجلة في بـغداد كـافية
قال السيـد عدنان وهـوخبيـر ومدير طرق
وجـسـور سـابق(اشـيـر بـألم ان حـكـومات
مـتــعـاقـبــة مـابــعـد عـام  2003 لم تـنـشئ
جـــســـراً واحـــداً فـي بـــغـــداد رغم الـــزخم
روري فيها  اجلسور بقيت على حالها ا
وهي  13جـســراً لم يــزداد عــددهــا اذكـر
عندمـا دمرت احلرب حوالي   133جسراً
في عــمـوم الــبالد  وخالل عــشـرة أشــهـر
جسراً فقط  إعـادة أعـمار وتـأهيل  28 
مـدمــراً وادخـلــنـاهــا لـلـخــدمـة الــفـعــلـيـة)
(هنـاك جـسراً حـيـوياً ومـهـماً أال .مضـيـفـاً
وهو جسـر االعظـميـة الذي الزال شـامخاً

لكن دون صيانة ولم يتم صبغة ).
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ورصــدت كـــامــيـــرا الــبـــرنــامـج األهــمــال
والـدمـار الـذي حلق بــاحـد جـسـور عـبـور
شـاة في شارع فـلسـط  وحتـديداً في ا
منطقة زيـونة قرب تقـاطع شارع الربيعي
 هذا اجلـسـر فوقـه كمـيـات من النـفـايات
ــر اجلــســر مع وجــود فــتـــحــات عــلى 
وايضـاً تـسـاقط أجـزاء من أركـان اجلـسر
وهو عرضـة للطـلبة الـصغار وكذلـك بقية
ـساء مسـتـخدمـيه وخـصوصـاً في وقت ا

كــونـه بال إنـــارة وبال صــيـــانـــة وصــبغ .
احملطة األخيرة لكـادر البرنامج كانت من
على جسر الصرافية أو اجلسر احلديدي
 الـذي أفـتـتح في عـام  1942 وهـو يـعـد
أطـول جـســر حـديـدي في الــعـالم في ذلك
ر على هـذا اجلسر القطار الوقت . كان 
والـسـيـارات  والـنـاس راكبـي الـقـطار أو
ـنـاظـر خالبه ب السـيـارات يـتمـتـعون 
الـكرخ والـرصـافـة  وبـحـسب اخملـتـص
ـقـرر اشـاروا لــنـا هـذا اجلــسـر كــان من ا
بــنـــائه في مــديـــنــة ســدنـي لــكن إصــرار
احلــكـومــة في ذلك الــوقت عــلى الــشــركـة
ـنـفــذة أن يـقــام في بـغـداد واحلــمـد لـله ا
بقي شاخـصاً ليـومنا هـذا  وكان قد دمر
جـــزء كـــبـــيـــر مـــنه من قـــبـل الـــطـــائــرات
األمـــريــكـــيـــة  اال انه  إعـــادة أعـــمــاره
وأعـادته لـلــخـدمـة وهـو جــسـر غـريب من

يز بشكلة الهندسي . نوعة و
×فريق عـمل برنـامج (كالم النـاس)  تألف
من : األعـداد والــتـقـد : عــلي اخلـالـدي
مـخــرج مـيــداني ومــديـر تــصـويــر : عـمـر
اجلــــــابـــــري الـــــتـــــصـــــويـــــر : ســـــرمـــــد
ــتــابــعــة اإلعالمــيــة : ســعــدون ا بــلــيــبل
اجلابري مـونتاج وتـنفيذ : حـسام الدين

محمود.

ي الــعــراقي قــدم الــثـالثــاء ورشــة افــتــراضــيــة عن االكــاد
(مهـارات الـتعـامل مع مـنـصة أريـد اول واكـبـر منـصـة جتمع
الباحث الناطق باللغة العربية من مختلف التخصصات).

…b b'« UN OM √ ÕdD  ÂUG √
ÊU e « ≠ …d UI «

طـربـة أنغـام  كـليـبـها الـغـنائي طـرحت ا
اجلـديد (هـو نفـس الشـوق) عبـر قـناتـها
ـوقع (يوتيوب).وهي من كلمات أسامة
مـصـطـفـى أحلـان مـصـطــفى الـعـسـال
وتـوزيع محمـد العشي.وكـانت أنغام قد
روجت فـي وقت ســــابق ألغــــنــــيــــتــــهـــا
اجلـديدة (لن نفترق)  والتي تعد إحدى
أغــنــيــات ألــبـومــهــا اجلــديــد (هـو نــفس
الـشوق) حـيث نـشـرت بـوستـر لألغـنـية
اجلــديــدة عــبــر حـســابــهــا الــشـخــصي
ـوقع (تــويـتـر) تـظــهـر من خالله وهى
في كـامل أناقتـها بفـستان أحـمر اللون
لـتعلن عن اقتـراب طرح األغنيـة.وتستعد
أنـغـام إلى إحــيـاء حـفـال غـنـائــيـا ضـمن
ــــوســــيــــقى فــــعــــالــــيــــات مــــهـــرجــــان ا
الــكـالســيــكــيــة يــوم اجلــمــعــة  26آذار
اجلـاري حــيث نـشــرت صـورة لــهـا في
وقت سـابق عـبـر حسـابـهـا الـشـخصى

انغامعلى تويتر لتعلن عن حفلها القادم.

ة الـتي حتمـلني عـلى أمواجـها لـذكريات ال ارغب بسـماع األغـاني القـد
جمـيلة  ومـوجعة كـانت حينـها  لشـخوص أشتـاق لهم لكن رحـلوا وابدأ
ـراجـعـة من كـان الـسـبب في الـرحــيل فـالـنـتـيـجـة واحـدة  ال اسـتـمـتع
نـسيـة في هواتـفنا الـصغـيرة حـديثة ـصورة وا ـشاهدة الـتسـجيالت ا

التطور تلك  كنا نفرح بوجودها .
نـنسى حـملهـا معـنا حـيثـما ذهـبنا واسـتخـدامهـا طوال الـوقت كمـا نفعل
اليوم بهواتفـنا  التي  حتدد وجودنا وغيـابة في الكون بضوء أخضر  
ـركـونة مع اخلـردة والـعـتيق كـانت تـؤدي وظـيفـتـها ـنـقرضـة ا هـواتـفـنا ا
وحسب  فلـم تكن نافذة عـلى عوالم بعـيدة عنـا  تشبهـنا قلـيال ونختلف
ا عنها في الـكثير من اجلـوانب  لم نكن قد بدأنـا بجلد الذات لـنتشبه 

نرى ونسمع . كل منا عالم يسعده .
سميـاتها الشـعبية فـيها الكـثير من ذكريـاتنا التـي نسينا تلك الهـواتف 
ـاذا لـكـني ارغب ـا وعن نـفـسي اتـنـاســاهـا دومـا  ال أعـلم  حــدوثـهـا ر
شاعـر وال أعود إلـيهـا  كأنـني أهرب مـنها مـتلـئة بـا بـقلب الـصفحـات ا
بـعـدمهـا يـكـلفـني هـذا الكـثـير  فـحـتمـا هـنـاك بعض األحـاسـيس مازالت
ـطـويـة  لـكنـه هروب من ملـتـصـقـة بـشـخـوص وأحداث فـي صفـحـاتـنـا ا
ركـونة الـذكرى والـذاكرة  صـورة واحدة تـسربـها الـيك ذاتك السـابقـة ا

حتت رماد النسيان كفيلة بان تفجر داخلك الذكريات .
ذكرى وحدث وقصة فيهـا أبطالها ومكانهـا وزمانها بشكل مباغت وضع
أمـامي هـاتـفي القـد الـذي أشـتـراه لي أبي  أقلـب في الصـور فـاتـذكر
ـطر الذي غسل الـشارع وكنت أقفز ذاك اليوم الذي ال يـنسى  رائحة ا
ـطر ـفـضـلـة بـعـد انـتـهـاء ا ـتـجـمـعـة  كـانت لـعـبـتي ا ـاء ا بـ بـركـات ا
أضواء السـيارات وضجيـجها أبتـسامتي حيـنها وأقبل أبي وأقـفز فرحا

بهاتفي اجلديد زهري اللون .
لم أفرح هكذا منـذ عقود سعادتي العـارمة بهديته أستـغرب منها اليوم 
الهدايـا أصبحت أغـلى وأكثر تـعقيـداً كل شيء يتوفـر حولنـا لكن لم يعد
ا  ألنـها منه هدية من أبي الذي أشتاق له اليوم  أراه يزيد بهجتنا  ر
فـي أراكن الـهـاتف  ولـعـلـي لـهـذا الـسـبب ال أود تــفـقـده  أفـتح الـصـور
فـتــقـفـز صـورة لي خـلف أسـوار اجلـامـعــة  حـيث أضـحك من قـلـبي مع
أصدقاء ال يسعـني نسيانهم رغم إننـا أصبحنا كالـقش نثرنا الزمان في
بــقــاع األرض . صـــورة أخــرى وأنــا أضـع رأسي عــلى كـــتف أبي  كم
ة وسعادتي حـاضرة األمان كان يـحيطني ويـحتضنني كانت نظرتـي حا
 أحبـبت تلك الـلعـبة أقلب وأقـلب بالـصور وأسـترجع الكـثيـر من األفكار
الـتي تغـيرت فـأضـحك على مـحدوديـة الفـكـر وسذاجـة احللم  هـناك من
رحل ومن اليـزال بـالروح مـلـتـصق  تخـيـلت نـفسي اسـافـر عبـر حـيوات
موازية حلياتي أضع األحتمـاالت  ماذا إن فعلت هذا وماذا إن لم أفعل
 ما تـركته خـلفي ثـقال كان يـجب أن أتخـلص منه أم كـنزاً لن يـتعوض 
بدأت في الـسـير في أنـفاق الـروح الوعـرة  تعـمقت  غـرست أقدامي في

ت . رمال الوجع فتأ
اغلقت هاتفي وفتحت حاسوبي وعدت ألكمال روايتي
..القصة بتشابكها وتفرق خيوطها هي واحدة  كل
مـنـا يــبـحث فــيـهــا عن شيء يــخـصه  انــا الـيـوم ال
ا تـشبه سـابقـتـها بـشيء  مكـتفـيـة بذاتي سـعيـدة 
ـتنـة لـكل ما حـدث مـنتـظرة أسـتطـعت أن احـصده 

ماسيحدث بشغف .
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تــداولت مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي
تـسجيال نادرا الغنـية لكوكب الشرق ام
كـلثوم وهي قصيدة للشاعر نزار قباني
في رثـاء الـزعيم جـمال عـبـدالنـاصر في
يـوم وفاته   28 أيـلول 1970... غـنتـها
ام كـــــلــــثــــوم مــــرة واحـــــدة فــــقط  و
تـسـجـيـلـها لـكـنـهـا رفـضت اذاعـتـها في
الـلحظـة االخيرة. وفي الـسطور الـتالية
نــتــعـــرف عــلى حــكــايــة هــذه االغــنــيــة
ـــعــنـــونـــة ( رســالـــة الى الـــزعــيم) او ا
(عـنـدي خطـاب عـاجل اليـك) كمـا رواها
بـــــصـــــوته االعـالمي الـــــراحـل وجــــدي
احلـكيم قائال(عندما توفي الرئيس عبد
الــنــاصــر كـتـب نـزار قــبــاني قــصــيـدته

الرثائية التي تقول مقدمتها:
: عــنـدي والــدُنــا جــمــالَ عـبــدَ الــنــاصــرْ
.. مـن أرضِ مــصـرَ خــطــاب عــاجل إلــيكْ
ـشـغـولِ بـالـفـيروزِ الـطـيـبهْ من لـيـلـهـا ا
واجلــــواهـــــرِ  ومن مــــقـــــاهي ســــيّــــدي
من حـدائقِ الـقنـاطـرِ ومن تُرعِ احلـسـ

.. الـنيلِ الـتي تركتَـها.. حزيـنةَ الضـفائرِ
ِ ـالي عـنـدي خـطـاب عـاجل إلـيكْ  من ا
ـاليــ الـــتي قـــد أدمـــنتْ هـــواكْ  من ا
الـتي تـريدُ أن تـراكْ  عنـدي خطـاب كلّهُ
أشــجـانْ لـكـنّــني.. لـكـنّــني يـا سـيّـدي ال

أعرفُ العنوانْ ) .
مـضيفـا(انه كان شاهـدا على إعجاب ام
كـلـثوم بـالقـصيـدة. حـيث طلـبت منه ان
ــــوســـيـــقـــار ريـــاض يُـــرســــلـــهـــا الى ا
الـسـنبـاطي كي يُلـحّـنهـا. وهو مـا حدث

حقا.
 وقــد  تــسـجــيل االغــنـيــة عــلى شـكل
ّ جتـمـيـعهـا عـلى طـريـقة ( مـقـاطع ثم 
تــركّـات).وبـعـد ان أُرسِــلت االغـنـيـة الى
عـادت ام كـلـثـوم االذاعــة كي يـتم بـثّـهــا
ألن الـرئـيس لــتـطـلب وقف بثّ االغــنـيـة
اجلــديــد انــور الـســادات ســيــظــهـر في
ومن غير الـيوم التالي ليتـحدث للشعب
مـن وجـهـة نـظـر ام كـلـثوم ان ـنـاسب  ا
يـتم بث االغنية الـتي ترثي الرّاحل عبد
الـنـاصرواصـرّت عـلى عدم بـث االغنـية

ــديـر االذاعــة لـتـطــلب مـنه واتــصـلت 
ذلـك.وهـو مـا جـعـلـه يـتـراجع عن اذاعـة
ــكــتــبــة االغــنـــيــة رغم تــســـجــيــلــهـــا 
االذاعــة).ويـؤكـد احلـكـيـم(هـذه األغـنـيـة
سـجـلـتهـا أم كـلثـوم في لـيـلة كـامـلة من
 12 صـباحـا وحتى الـساعة  8صـباحا
بـسبب حزنهـا الشديد على عـبدالناصر
وقـتهـا الذي جعـلها تـبكي مع كل جـملة
تـسـجلـهـا وهي من كلـمـات نزار قـباني
وأحلــان ريــاض الـســنــبـاطـي وأشـرفتُ

على إنتاجها).
 مــوضـحـا(إنه فـوجـئ بـعـد سـاعـات من
انـتـهـاء أم كلـثـوم من تسـجـيـلهـا تـطلب
مـنه عـدم إذاعـتـهـا مـؤكـدة له أنـهـا ترى
أن احلـزن على عـبدالنـاصر سـيبقى في
الـقـلب بـيـنمـا ال يـجب الـتـشـويش علي
الــرئـيس اجلـديـد أنـور الـسـادات  وأن
مـــا فــــعـــلـــته أم كـــلــــثـــوم أثـــار غـــضب
الــســـنــبــاطي وكــان لـه مــوقف مــعــهــا
لـرفـضـهـا إذاعـة األغـنـيـة بـعـد اجملـهـود

الذي بذله فريق العمل فيها). ام كلثوم هرجانات ام كلثوم مع جمال عبد الناصر في احد ا
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{ لـوس اجنلـوس - وكاالت - فـاجأت
ـيــة  سـيـلــيـنـا غــومـيـز الـنـجــمـة الــعـا
الـبالغـة من العمر  28 عـاماً عشـاقها
ومـحـبـيـهـا بـنـشـر صـورة ظـهـرت فـيـها
المح مـختلفة عن مـا إعتاد اجلمهور
عـلـيـهـا وذلك في صـفـحـتـهـا اخلـاصـة
عـــلى مـــوقع الـــتـــواصل اإلجـــتـــمـــاعي
والحظ الـعـديـد من مـحـبـبـيـهـا الـتـغـيـير

الواضح في وجهها.
وكـانت غوميز قد نشرت مؤخراً إعالن
ألـبومها اإلسباني األول (ريفيالكاون)
والـــذي  تــــســــجــــيــــله عن طـــــــــريق
(زووم) وذلك بـــــســـــبـب انـــــتــــــــشــــار
فــايــروس كـورونــا وهــو اخلــبــر الـذي
ــواقـع اإلخــبـــاريــة الـــفــنـــيــة تــصـــدر ا

الشهيرة. 
وأشـارت غومـيز إلى أن الـقيـام بتـقد
ألـبــوم إسـبــاني كـان مــجـرد فــكـرة ثم
ـــشـــروع بـــســـرعــة بــدأت فـي ســـيــر ا

وبشكل طبيعي. سيلينا غوميز



ـثل العربي يـقول: إذا أردت أن تعرف قـيمة الفـلوس فاسأل رجالً ا
ــاذج بـشـريـة نـادرة في الــبـخل. كـان أحـدهم بــخـيالً. وأنـا عـرفت 
ـلك ثروة هائـلة وكان إذا سـأله فقيـر أن يعطـيه من مال الله دسّ

يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير دينار!.
ومن أشهر الكتب في البخل كتاب »البخالء «للجاحظ. ومن أشهر
الــبـخالء هــو اجلـاحـظ نـفـسـه. ومن بـخــله أنه كـان يــحـسـب تـمـرات
الـرطب عـلى ضـيـفه إذا مـدّ يـده إلى الـطبق ويـرمـقه بـنـظـرات حادة
غلـظة أن يتوقف فـإن ضيوفاً آخرين قـاطعة. ويحـلف عليه اليـم ا

يأكلون من بعده!.
والــنـاس صـنــفـان: نــاس يـأكـلــون ونـاس يــتـفـرجــون. واجلـاحظ في
صّـاص والنـهّـاش والنـشّاف »الـبخالء «يـذكـر منـهم: اللـكّـام وا
والـنفّاض والدلّاك والدفّـاع والقطّاع واللطّـاع الذي يلطع إصبعه

فال يشبع.. ال أشبع الله بطونهم!.   
وكـان أسـتاذنـا الفـيـلسـوف مـدني صالح يـنام بـال طعـام ويأكل بال
نـوم. لم يـدخر قط فـلسـاً في حـياته ويـتسـاوى لـديه التـبر والـتراب.
بلغ عـندما يدفع قائمة وكـان من طبعه أن يزيد دائمـاً ربع مجموع ا

احلساب!.
وعـنـدمـا كـنّـا ندعـو الـشـيخ جالل احلـنـفي إلى ولـيـمـة فإنـه ال يأكل.
. ـساك وكـان يأخـذ حصـة شخـص يـقول إنهـا حصـة الفـقراء وا
قـابل كـان يضـيفـنا بـأشهى أنـواع اآليس كـر أيام كـنّا نـلتـقيه وبـا

في جامع اخللفاء. 
وأعــرف أغـنـيـاء أكــثـر بـخالً من اجلـاحـظ ألف مـرة. كـان أحـدهم ال
عـجزة. وكـان شعاره يـأكل اللـحم إال مدعـواً وال يُبـدّل قميـصه إال 
ـلـقب ـال ومـا سـواه مـحـال.. وحـافظ ابـراهـيم ا ـال ا في احلـيـاة: ا
بــشـاعـر الـنـيـل كـان يـشـحـذ حــذاءه من جـاره ويـصـبــغه بـفـرشـاة

صديقه وال يبدّل جورابه إال في األعياد!.
وكان توفيق احلكيم يجد أسعد أوقات حياته في البخل. وكان يزيد
ـا يـناسب بـدلـته الوحـيـدة. أمّا إذا أراد أن يـكون وزنه أو يـنـقصه 
ـنـتـهى الـسـخـاء كل من يـعـرفه إلى مـكـتـبه في ـاً فـإنه يـدعـو  كـر

»األهرام «ليشرب القهوة على حساب جنيب محفوظ!.
شي عشرات األميال وال يركب وكـان الدكتور عبد الرحـمن بدوي 
عـدة بيت الداء فـال بدّ أن تهضـم الطعام الـتاكسي. وكـان يرى أن ا
عـدة وال يـحزنـون. وإذا تـقابل ـشي ولم يـكن هنـالك طـعـام في ا بـا
ـطـعم حـتى مع تـوفـيـق احلـكـيم في مـطـعم فـإنه يـظلّ واقـفـاً بـبـاب ا
ـائـدة ألنّ الذي يـأتي احلـكـيم فـيجـلس كالهـمـا مـرة واحدة عـلى ا

يجلس في البداية هو من يدفع!.
ـوسيقار مـحمد عبـد الوهاب كان يُـخبّئ فلوسه في عـلبة نظارته. وا
والـسيدة أم كـلثـوم كانت تقـول عن نفسـها إنهـا تبقى يـوماً كامالً ال

تأكل سوى طبق من الزيتون ونصف رغيف من اخلبز!. 
اني مارتن هيدجر أشار إلى زوجته أن وعـندما مات الفيلسـوف األ
تـطفئ الـنور وكـان يقـرأ آخر فاتـورة كهـرباء ووجـد أن االستهالك

رّة السابقة بضع ماركات فمات بالسكتة القلبية!. قد زاد عن ا
ـدح الـكـرمـاء والـغــريب أن احلـطـيـئـة وهـو من أشــهـر الـبـخالء أن 
أيـضـاً. مـرّ به رجل وكـان يـقف بـبـاب داره وبيـده عـصـا فـقـال: أنا

ضيفك فضربه احلطيئة بالعصا!.
ولـيـس أبـخل من احلـطـيـئـة إال عـيـسى بن مـنـصـور حـ هـجـاه ابن

الرومي لبخله فقال: 
يُقترُ عيسى على نفسهِ
وليسَ ببــاقٍ وال خـالدِ
فلـو يستطيعُ لتقتـيـرهِ
تنفّسَ من منخرٍ واحـدِ

نـصور مفـترى عليه في وكـان أبو جعـفر ا
الـــبــخل. رآه بــعـــضــهم يـــلــبس قـــمــيــصــاً
مــرقـوعـاً فـقـالـوا: سـبــحـان من ابـتـلى أبـا

جعفر بالفقر في مُلْكه. 
نصور مات بذلك القميص.. فيا يُقال إن ا

سبحان الله
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ال أحدَ يـسـتطـيع إعادة الـكـرّة في توريط الـعراقـي
في فـتـنـة كــالـتي نـصـبـت فـخـاخَـهــا لـهم في الـعـام
ـساعـدة رخيـصة من سـيـاسيـ موهـوم  2005
ـكاسب الـسـهـلة جـراء االسـتـثمـار احلـرام بـالدم بـا
الـعـراقي وبـتـصـفـيق يـقـطـر سُـمّاً مـن دول تتـربص

ببلدنا منذ أمد بعيد.
رّ بها اليوم الـعراقيون خـبروا كلّ األوضاع الـتي 
بـلـدهم وعـرفـوا عن قـرب وحتـقق الـعـدو والصـديق
سوا بأيديهم كم انَّ مصيرهم واحد مهما تعدّدت و
عـنــاويــنـهم ألنّ الــعــنـوان االكــبــر الـذي يــوفــر لـهم

وألطفالهم االمان هو العراق.
 إنَّ وعي الناس الـيوم هو من نـتاج خبـرتهم وحبّهم
شـتركـة التي لتـراب الوطن واسـتشـعارهم أزمـاته ا

لم تميز مدينة عن أخرى أو فئة عن سواها. 
لـيس لـلـسـيـاسـيـ سـوى االثـر الـطـفـيف في تالحم
الـعــراقـيـ ورقي اخالقـهم ومــواقـفـهم كـمـا نـراهـا
تـتـجلى بـ أهـالي الكـاظـمـية واالعـظـميـة في بـغداد
الـغـالــيـة الـذين تــعـايـشــوا مـثل االخـوة مــنـذ أزمـان
بعيـدة وجمـعتهم أفـراح وأتراح واحدة. واذا أرادت
الـقوى الـسيـاسيـة حقّـاً أن تتـصدر مـشهـد التالحم
الـعـراقي فـعـلـيـهـا أن تتـجه لـتـشـريع قـوانـ قـاطـعة
ضد الطائفية فكراً وسلوكاً ولفظاً وفعالً وحتريضاً
وارتكاباً من أجل ارساء قواعد السلم االهلي على

نحو نهائي وسدّ جميع الثغرات احملتملة.
هل تستـطيع القـوى السياسـية أن تفي بـعهد وطني
ضي في تـشريـع حضاري واحد و تـتوافق عـلى ا
وانسـاني وقـبل ذلك وطني هـو اقرار الـقانـون ضد

الطائفية.
ـكن أن يـنـتظـر الـعـراقـيون الى مـا النـهـايـة هذه ال 
الـطـمـوحـات الـتـشريـعـيـة الـتي وحـدهـا تـكـفل اعادة
ـمـزق وتـمـنح األمل ـتـنـاثـر وا ـكـسـور و ا تـرمـيـم ا
ـكن الـتالعب بـه بـيـعـاً وشراءً عـلى ورق قـانـوني ال
ـياه الـعكـرة وما أكـثرهم ـتصـيدين في ا صـالح ا

بيننا.
إنَّ ذلك كـــله بـــحـــاجـــة الى ارادة لـــلـــقـــصـــاص من
ـارقــ لـكي يــطــمـئن الــنـاس انــهم عــلى الـســكـة ا

الصحيحة السليمة وليسوا في غابة موحشة.
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{ ســان فـرانـسـيـسـكـو- (أ ف ب) :
ـقر الـرئـيـسـي لـشـركة بـيع مـبـنـى ا
“دروب بـوكس ”لـلـتـكنـولـوجـيا في
مـــقــابل  1,08مـــلــيـــار دوالر وهــو
ـــربع عــلى أعـــلى ســعــر لـــلــمــتــر ا
ـــبـــنـى جتـــاري في ســـان اإلطـالق 
فـرانسيسكـو وفقًا للشـركة البائعة

“كيلروي ريالتي كوربوريشن.”
ـالكة ونـقل بيـان أصدرته الـشركة ا
لــلــمــبـنـى اإلثـنــ عن لــنــدن بــريـد
ـديـنـة الـواقـعـة في رئـيـس بـلـديـة ا
والية كاليفورنيا أن هذا السعر هو
ـثابة مؤشـر قوي إلى أن الناس “

مـا زالوا متـحمسـ ليكـونوا جزءًا
مـن ســـــان فــــــرانــــــســــــيــــــســــــكـــــو
ومـسـتـقـبـلـهـا.”وقـد دفـعـت جـائـحة
كــــوفــــيــــد- 19 عـــــدداً من كــــبــــرى
الـشـركـات في سـيـلـيـكـون فـالي إلى
دي اعـتمـاد العمل عن بُـعد عـلى ا
ـــتـــوسـط والـــبـــعـــيـــد مـــا جـــعل ا
مـوظفـ كـثراً يـنتـقلـون للـسكن في
مـنـاطق أدنى كـلـفـة وتشـهـد زحـمة

مرورية وتلوثاً أقل.
ومـن بـ الــذين شـمــلــتـهم ظــاهـرة
الــنـزوح هـذه شــخـصــيـات من مـثل
مـؤسس شـركة “تـيـسال ”لـتـصـنيع
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{ واشـنطن - (ا ف ب )- توفر بقايا بشرية
عُـثر عليـها داخل كهف في بلـجيكا وأُجريت
حتــالـيل لــهـا بــاسـتـخــدام تـقــنـيــة جـديـدة
مــعـطـيـات تــسـاهم في حتــديـد الـزمن الـذي
يـعود إليه انقراض إنـسان نياندرتال وهي
مـسـألة شـغـلت العـلـماء طـويالً إذ تـبيّن أن
ـا كـان يُـعـتـقد هـذه الـبـقـايـا أقـدم بـكـثـيـر 
شع الـتي اعتمدت سـابقًا.فتـقنية الـكربون ا
كتشف في سـابقاً لتـأريخ الرفات البـشري ا
الــقـرن الــتـاسـع عـشــر في مـغــارة سـبي في
بـلجيكا بيّنت أن هذه البـقايا البشرية تعود
إلى  24ألـف عـــام فـــحــــسب إال أن دراســـة
نُـشـرت االثنـ في مجـلة “بـناس ”الـعـلمـية
أظـهـرت أن عـمـرهـا يـتـراوح في الـواقـع ب

 44200و  40600سنة.
وأوضح تـــيـــبـــو دوفـــيـــيــز مـن جـــامــعـــتي
أكـسفورد وإكس مرسـيليا وهـو أحد معدّي
الـدراسة أن فريـقاً متـعدد التـخصصات من

ـانيا ابـتكر طـريقة بـلجـيكا وبـريطانـيا وأ
لـتحـضيـر العـينـات تتـيح جتنـب أي تلوث
خـارجي.وخـلـصت الدراسـة إلى أن إنـسان
نـيانـدرتال “اخـتـفى من شمـال أوروبا (…)
ــا كــان يُـعــتــقـد في وقـت أبـكــر بــكــثـيــر 
سابقاً.”ويشكّل التوصل إلى حتديد تاريخ
أدقّ النــقـراض إنـسـان نـيــانـدرتـال خـطـوة
أولى مهمة في فهم أفضل لطبيعته وكذلك

عاصر مكانه. لسبب حلول اإلنسان ا
وتــقـوم الــتـقــنـيــة اجلـديــدة بـدورهــا عـلى
ـشع (متغيـرات مشعة لـلكربون الـكربون ا
مــثل الــكــربـون  (14الــذي يــعـتــبــر أفـضل
طــريـقـة لــلـتـأريـخ ولـكـنــهـا تـنــطـوي عـلى

حتس لطريقة معاجلة العينات.
وتـمـتص كل الكـائنـات احليـة الكـربون من
ا في ذلك الـغالف اجلوي أو من الطـعام 
ـرور الـوقت. الـكـربـون  14الـذي يـتـحـلل 
ونــظــراً إلى أن الــنــبــاتــات واحلــيــوانــات

تـتــوقف عن امـتـصـاص هـذا الـكـربـون عـنـد
ـادة يسـاعد في نـفوقـها فـإن ما تـبقى من ا

حتديد الوقت الذي عاشت فيه.
بـالـنـسـبة إلـى العـظـام يـسـتخـرج الـعـلـماء
ـصـنـوع من الـكـوالجــ لـتـحـلـيـله اجلــزء ا
لــكـونه عــضـويـاً.وقــال تـيــبـو ديـفــيـيـز “مـا
فـعـلنـاه يـذهب إلى أبـعد من ذلك .”فـالـبيـئة
ـكن أن تلوث الـتي عُثـر فيـها على الـرفات 
ـنطـلق ركـز الـبـاحـثون الـعـيـنـات.من هـذا ا
عـلى جـزيـئـات تـسـمـى األحـمـاض األمـيـنـية
الـتي كانوا متأكدين تماماً من أنها جزء من
.وتـولى مـعــدّو الـدراســة أيـضـاً الــكـوالجــ
تـأريخ بقـايا عُثـر عليـها في موقـع آخرين
في بــلــجـيــكـا هــمـا فــون دو فـوريه وإجني

اثلة. فحصلوا على نتائج 
وقـال ديفـييز “بـعد نحو قـرن من اكتشاف
الـطـفل الـنـيـانـدرتـالي في إجني تـمـكـنّا من

حتديد عمر موثوق به له.”
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{ بـــكـــ - (ا ف ب): أطــــلـــقت الـــصـــ
واطنـيها يسمح اإلثن جـواز سفر رقمـياً 
لـهم بإثـبات حـالتهم الـصحـية أثـناء الـسفر

من وإلى اخلارج.
وهـذه الشـهادة الـرقمـية الـتي تظـهر إذا ما
كـان حامـلهـا قد تـلقى الـلقـاح أم ال إضافة
إلى نـتائـج اختـبار فـيروس كـورونا مـتاحة
لـلـمـواطـنـ الـصـيـنـيـ عـبـر بـرنـامج عـلى
منصـة التواصل االجتمـاعي الصينية "وي
.وقال نـاطق تـشـات" أطـلـقـته الـبالد اإلثـنـ
بــاسم وزارة اخلـارجــيــة إن هـذه الــوثـيــقـة
ــســـاعــدة في تـــعــزيــز أطـــلــقت "بـــهــدف ا
ي وتـسـهـيل االنـتــعـاش االقـتـصـادي الــعـا
السـفر عـبر احلـدود".ومع ذلك فإن "جواز
الـسفـر الصـحي" الدولـي هذا مـتاح حـالياً
فقط للمواطن الصيني وهو ليس إلزامياً
توافـرة أيضاً بعد. ويـعتقـد أن الشهـادة ا
ورقـــيـــاً هي أول "جـــواز ســـفــر لـــقـــاحي"
معروف في الـعالم.مطالبات يونانية بتعميم
نـظـام "جواز سـفـر لقـاح كـورونا " أوروبـيا
ـارك تـعـلن إصـدار إلنـقــاذ الـسـيـاحـة?الـد
طـعّم ضد واطنـيها ا جواز سفـر رقمي 
كـــورونـــابــعـــد جـــواز ســـفـــر كــورونـــا في
ارك ... الـسويـد تقـول إنهـا ستـصدر الـد
شــهــادة تـطــعـيـم رقـمــيـة مـن أجل الـســفـر
ـتحدة وبريطـانيا من ب الدول والواليات ا
الــــتي تـــدرس حــــالـــيـــاً إطـالق تـــصـــاريح

اثلة."
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ـو جـارات-(أ ف ب) : تضم غـابة  }
غـير في غرب الـهند آخر مـجموعة من
األســـــود اآلســـــيـــــويـــــة لـــــكـن هــــذه
احلــيـــوانــات تــواجه تــهــديــدا جــراء
مــرض فـيــروسي قـد يــقـضـي عـلــيـهـا
.في نـهائياً مـا يُقلق اخلبـراء احمللي
الــقـــرن الــتــاسع عــشــر كــانت أعــداد
األســـود اآلســــيـــويـــة كـــبــــيـــرة عـــلى
متدة من سوريا إلى الهند األراضي ا
الــشـرقــيــة إال أن عـمــلـيــات صـيــدهـا
الـــعــشـــوائي بـــاإلضــافـــة إلى تــوغل
الـبـشر إلى مـوطنـهـا كادا يـؤديان إلى
زوالـــهــا. يــخــتـــلف األســد اآلســيــوي
اخـتالفـا طفـيـفا عن نـظـيره اإلفـريقي
فـلبدته ووبره كثيفان. وفي 1913 لم
يـكن عـدد هـذه احلـيـوانـات في الـعالم
يــتـخـطى الـعــشـرين في مـتــنـزه غـيـر
ــمــتــد عــلى أربــعــة عــشـر الــوطــني ا
كــيــلـــومــتــرا من الــغــابــات في واليــة
غـوجارات غـرب الهـند. وبـعد سـنوات
ـسـتوى احلـكومي مـن اجلهـود على ا
لـضمان احلـفاظ علـيها وزيـادة عددها
تـدريجـيا بلغ عـددها رسـميا  674في
عــام 2020. لــكن قــبل ثالث ســنـوات
نـــــبّـه مـــــوت مـــــا ال يـــــقل عن  11من

{ لــوس اجنـــلــوس (أ ف ب) -
استـحـوذت نتـفـليـكس وأمازون
ــاضي وحـدهـمـا عـلى االثـنـ ا
أكثر من نصف الـترشيحات في
فـئـة السـيـنـمـا جلوائـز جـمـعـية
مــنــتـــجي هــولــيـــوود مــا عــزز
حـــضـــورهــــمـــا في عــــام هـــزته
جــائــحــة كــوفــيــد-19.فـمن ب
األفالم العشرة الـتي وقع عليها
اختـيار بـروديوسـرز غيـلد أوف
أمــيــركــا ســتــة مــتــوافــرة عــلى
مـنصـتي الـفـيديـو عـلى الـطلب
في وقـت بــدأت دور الــســيــنــمـا
تعيد فتح أبـوابها في نيويورك
وال تزال مـغـلقـة منـذ نـحو سـنة
فـي لـــوس أجنــــلـــوس بــــســـبب
ـرتـبـطـة اإلجـراءات الـصـحـيـة ا
بـــفــايـــروس كــورونـــا.ومن بــ
رشـحـة من نتـفلـيكس األفالم ا
يُـــعــــتــــبـــر ذي تــــرايل أوف ذي
شـيــكـاغـو سـفـن أوفـر حـظـاً من
مـــانـك ومـــا ريــنـــيـــز بـالك بــا

للفــــوز بجائزة.
أمـا أمـازون التي لـم تكـن ضمن
نـافسـة على جـوائز اجلـمعـية ا
ــنــصــرم فــتــســتـطــيع الـعــام ا
الـــــــتــــــعـــــــويـل عــــــلـى بــــــورات
سابسيكـوينت موفي فيلم الذي
ســـبق أن نـــال جــائـــزة غــولــدن
غــلـوب وكــذلك عــلى وان نـايت
إن مــــــيـــــامـي وســــــاونـــــد أوف
مــــيــــتـــال.ولـم يــــســــبق ألي من
ـــنــصـــتــ أن فــازت فـي فــئــة ا
الـفــيـلم الــروائي ضـمـن جـوائـز

نتج أو األوسكار. جمعية ا
وتشكّل جوائز اجلمعية مؤشراً
ـعـرفـة إلى مـوثـوقـاً به نـسـبـيـاً 
هـــــويــــة األعـــــمـــــال احملــــتـــــمل
حصولها عـلى جوائز األوسكار
الـتي تـوزّع فـي نـهـايـة نـيـسـان.
وتـضم اجلـمـعـيـة ثـمـانـيـة آالف
لكون من العامل في القطاع 
الـقـرار في هـولـيوود. ومـن آخر

 13عمالً فائزاً بجائزة
األوسـكـار ألفــضل فـيـلم عـشـرة
أشرطة كانت نالت قبلها جائزة
اجلــمـعــيـة.وبـ الــتـرشــيـحـات
جلــــوائـــز اجلــــمــــعـــيــــة فــــيـــلم
نومـادالند الذي يُـعتـبر من أبرز

ـرشحة لـنيل اجلوائز األعمال ا
ــوسـم وهــو من إنـــتــاج هـــذا ا
سـيرتـشاليت الـتـابعـة لــديزني.
وسبـق لهـذا الـفيـلم الـذي تولت
إخـــراجه األمــيـــركــيـــة من أصل
صـــيـــني كــــلـــويه جـــاو أن فـــاز

بـــجـــائـــزة أفــضـل فــيـــلم درامي
ضمن جـوائز غـولدن غـلوب.أما
اسـتـوديـوهـات وورنـر فـتـتـمـثل
بـــفــيـــلم جـــوداس أنــد ذي بالك
مــيـــســـايــا في حـــ يـــخــوض
ـنـافـسـة من يـونـيـفـرسل فـيـلم ا

بـــــــرومـــــــيــــــســـــــيـــــــنـغ يـــــــونغ
وومـان.وسـتـكـون شركـة إيه 24
ــسـتـقل الـوحـيـد الـذي ـنـتج ا ا
ينـافس هذا الـسنـة على جـوائز
اجلمعية من خالل فيلم ميناري
الــذي يـــتــنــاول قـــصــة عـــائــلــة

أمــــيـــــركــــيـــــة من أصـل كــــوري
جنوبي تنتقل إلى الريف سعياً
إلى حـيـاة جديـدة.وكـمـا غـولدن
غـــلــوب تـــخـــصص جـــمـــعـــيــة
نـتجـ جوائـز أيضـاً لإلنتاج ا
الـــتــلـــفــزيـــونـــيــة. وســـيـــنــضم

مسلسال بريـدجرتون وتد السو
ـنــافـسـة هــذه الـسـنـة إلى إلى ا

جانب ذي كراون.
ويـــقــــام احـــتــــفــــال اإلعالن عن
جــوائــز اجلــمــعـيــة في  24آذار
اجلاري بالصيغة االفتراضية.
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{ واشــــــنـــــــطن - (ا ف ب): أعــــــاد
الـرئـيس األمـريـكي جـو بـايـدن كـلبـيه
إلـى مـنــزله في ويــلــمــنـغــتــون بــواليـة
ديالوير بعد "حادث عض" تعرّض له
ضـابط أمن في البـيت األبـيض على
ما أفـادت وسـائل اإلعالم األميـركـية

. االثن
ونــــقــــلت شــــبـــــكــــة "سي إن إن" عن
مـصــدرين لـم تـذكــر اســمــيــهــمـا أن
تـــصـــرفـــات عـــدوانـــيـــة صـــدرت عن
مــيـجــور الـبــالغ ثالث ســنـوات وهـو
أصـــغـــر كــلـــبي آل بـــايـــدن من نــوع
"جيرمن شيبرد" منها القفز والنباح
ومـهــاجــمــة مـوظــفي الــبـيـت األبـيض

وعناصر األمن. 
ــــصــــدران إلى حــــصــــول وأشــــار ا
"حـادث عض" من دون أن يحـددا ما
إذا كــان تـــســبب بــإصــابــات. إال أن
ـا يــكـفي احلـادث اعــتُـبــر خــطـيــراً 
التـخاذ قـرار بإعـادة الكـلبـ ميـجور
وتـشامب البالغ  13 عـاماً إلى منزل
بــايــدن في ويــلــمــنــغــتــون األســبــوع

الفائت . 
وتــبـنى جــو بـايــدن وزوجـته مــيـجـور
الــعــام 2018.  فـــأصــبح بــذلك أول
كـلب يـتم تبـنيه من مـأوى للـحيـوانات
يدخل الـبيت األبيض بعد انتقاله إليه
عــلى إثـر مــراسم تـنــصـيب الــرئـيس

اجلديد في يناير الفائت.
ولم يــكن الــرئـــيس الــســابق دونــالــد
ترامب يـحتـفظ بأي حـيوان أليف في

قر الرئاسي. ا
وفي مـقــابـلـة أجــريت مـعـهــا الـشـهـر
الفـائت أعـربت السـيـدة األولى جيل
بايـدن عن قـلـقهـا بـشأن نـقل كـلبـيـها
إلى مـــقــــر إقـــامـــتـــهــــا اجلـــديـــد في

واشنطن.
وقــــــالـت لـــــشــــــبــــــكـــــة "إن بـي سي"
الـتــلـفـزيــونـيـة "عـلــيـهـمــا أن يـسـتـقال
ـصــعـد وهــو مـا لم يــعـتــادا عـلـيه ا
وعــلـــيــهــمـــا اخلــروج إلى احلـــديــقــة
اجلـنوبـية بيـنما يـراقبهـما الكـثير من

الناس

الــســنّـوريّــات الــسـلــطــات إلى وجـود
مــرض ديــســتـمــبــر الــفـيــروسي (كف
ـعدي للغاية. وعلى الـقدم اخلشبية) ا
الــفــور نُـظــمت عــمـلــيــة تـلــقــيح لـكل
ـسـؤول الـرئـيـسي عن األسـود.وقـال ا
احملــافـظــة عـلـى الـغــابـات دوشــيـانت
فـــاســـافـــادا لـــوكـــالــة فـــرانـس بــرس
“فحصنا كل األسود. بحثنا عن كل

وجودة وعزلناها”. األسود ا
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حـتمت هذه األزمـة استيراد الـلقاحات
وإعــــطــــاء كل أســــد ثـالث جــــرعـــات
بـــــاإلضــــافـــــة إلى جـــــرعــــة رابـــــعــــة
مـعززة.وأضاف فـاسافادا “لـقد لقـحنا
األســــود خالل وجــــودهــــا في األســـر
وجنـحـنـا في الـسـيطـرة عـلى انـتـشار
ـــرض ولـم تُـــرصـــد أي إصـــابـــة في ا
اآلونـة األخيرة” مـشددا على ضرورة
مــــراقـــبــــة حـــالــــتــــهـــا الــــصـــحــــيـــة
بـاستـمرار.وكـإجراء احـترازي لُـقحت
ــنـــطــقــة ــواشـي في ا كـل قــطــعـــان ا
وأيـضا الـكالب التي قـد تكون حـاملة

للفيروس.
وتـشكل األسـود مصـدر فخـر كبـير في
الـهـنـد كمـا أنـها عـامل جـذب سـياحي

هــــام إذ يـــحــــجــــز حـــوالى  500ألف
شـخـص سـنـويـاأمـاكـنـهم لـلـتـنـقل في
مسارات داخل الغابة بغية مراقبتها.
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وفـقًا خلبراء احلياة البرية يجب نقل
مـجـمـوعـات قـلـيـلـة إلى مـواقـع أخرى
ــنع انـتـشـار األوبـئــة ومـنع الـقـضـاء

على األسود.
وأكـد عالم األحياء رافي تشيالم “عدم
قـدرة غــابـة غـيـر عـلـيـاسـتـيـعـاب عـدد
األسـود الكبيـر فبعضـها غير مـستقر
في الـغابة وبـالتالي يـتنقل بـاستمرار
ويــتــفـاعـل مع حـيــوانــات أخـرى ”مــا
يـزيـد خـطـر حـصـول أي عـدوى. وقـال
تــــشـــيالم “نـــقـل هـــذه احلـــيـــوانـــات
اسـتـراتيـجـية تُـخـفف اخملاطـر كـنوع
من الـتـأمـ الـصحـي لهـا أو الـتـأم
عـلى حيـاتها”. فـإذا حصـل أي مكروه
لـألسـود في غـابــة غـيـر هــنـاك أسـود
مــحـفـوظـة في مـكــان آخـر. واسـتـذكـر
رافي تـشـيالم فـيـروس دستـمـبـر الذي
أصاب متنزه سيرينغيتي الوطني في
تــنـزانــيـا عـام 1993 مــشـيـرا إلى أن
الـــوبـــاء أدى إلى هـالك ثــلـث األســود

البالغ عددها 3000.
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والحظ أن “تــأريخ كل هـذه الــعـيــنـات الـتي
عُـثر عليهـا في بلجيكا كـان أمراً مثيراً جداً
إذ كــان لــهــا دور رئــيــسي في فــهـم إنــسـان
نـيانـدرتال وتـعريفه.”واشـارت الدراسة إلى
وجـــود أدلــة عــلى أنه قـــد يــكــون عــاش في
ــا عــاش في ـــدة أطــول  مـــنــاطق أخــرى 
بـلـجـيـكـا.وشـدد على أن “الـتـأريخ أمـر بالغ
ـكن ضـمـان األهـمــيـة في عـلم اآلثـار إذ ال 
فـــهم الــعالقـــات بــ إنــســان نـــيــانــدرتــال
واإلنـسـان الـعـاقل من دون إطـار مـوثـوق به

للتسلسل الزمني.”
وشــرح مــثالً أن بــعـض األدوات احلــجــريـة
نُـسبت إلى إنـسان نيـاندرتال وهـو ما فُسر
ـــعـــرفي. عـــلـى أنه عالمـــة عـــلى تـــطـــوره ا
وبـالـتـالي إذا اتضح أن إنـسـان نيـانـدرتال
لم يـعش بقـدر ما كـان يُعـتقـد ينـبغي إعادة
عـرفة مـا إذا كانت فعالً درس هـذه األدوات 

صنيعته.
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الـسـيـارات إيـلـون مـاسك ومـؤسس
شــــــركــــــة “أوراكـل ”لـألنــــــظــــــمـــــة
ـــعــلـــومـــاتــيـــة الري إيـــلــيـــســون ا
ـــــشـــــارك لـــــشـــــركــــة ـــــؤسس ا وا
“بــاالنـتــيـر ”بــيــتـر ذيــيل.وال تـزال
ــتــخـصــصـة في “دروب بــوكس ”ا
حــلــول الــتــخــزين عــبــر اإلنــتــرنت
وخــــدمـــات احلـــوســـبــــة عن بُـــعـــد
ـسـمى “ذا ـبـنى ا تـســتـأجـر هـذا ا
ـوجب عـقد إيـجار إكـسـتشـينج” 
ـــدة  15عـــامـــاً يــعـــود إلى الـــعــام

2017 بحسب “كيلروي.”
لـــكنّ “دروب بـــوكس ”أعـــلـــنت في

نـهـايـة الـعام  2020أنـهـا أصـبحت
شــركــة “افــتــراضــيــة أوالً ”يــعــمل
مـوظـفوهـا عن بُعـد بشـكل أساسي.
وتــعـتـزم الــشـركـة تـأجــيـر جـزء من
مــكـاتــبـهـا من الــبـاطن واالحــتـفـاظ
بـقـسم آخـر لالجـتمـاعـات. وأشارت
صــحــيــفــة “ســان فــرانــســيــســكــو
كـــرونــيــكل ”إلـى أن شــركــة “فـــيــر
بـايـوتكـنـولوجي ”الـتي تـعـمل على
إيــجـاد عالجـات لـوبـاء كـوفـيـد-19
ـــبــنى بـــاتت تــشـــغل قــســـمــاً من ا
الــبــالـغــة مــســاحـته  60 ألـف مـتـر

مربع.


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8

