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طبعة العراق 
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ـؤمل ان يــصل بــغـداد الــيـوم مـن ا
اخلـميس الـعاهل االردني عـبد الله
ــصــري عــبـد الــثــاني والــرئــيـس ا
الــفــتــاح الــسـيــسي لــعــقــد الــقــمـة
الـــــثالثـــــيـــــة مع رئـــــيـس الــــوزراء
مـصـطفـى الكـاظـمي التي سـتـبحث
تــوســيع افـاق الــتــعـاون وحتــقـيق
ـقـبلـة ب ـرحـلة ا الـتـكامل خالل ا
االشــقـاء. ويــشـهــد الـعــراق حـراكـا
دبـلوماسـيا مكـثفا اقلـيميـا وعربيا
حيث وصل العاصمة صباح امس
االربـعـاء وزيـر اخلـارجيـة الـقـطري
مـحمد بن عبد الرحمن آل ثاني في
زيـارة رسمـية العادة تـفعـيل اعمال
جلــنــة الـــتــنــســيق بــ الــبــلــدين.
واسـتقـبل رئيـس الوزراء مصـطفى
ـرافق الـكـاظـمي ال ثـاني والـوفـد ا
وبــحــثــا خالل الــلــقـاء تــنــمــيـة له 
الـــــعالقـــــات الـــــثـــــنــــائـــــيـــــة بــــ
ومــنــاقـــشــة الــقـــضــايــا الـــبــلــديـن
ـشـترك االقـلـيـمـيـة ذات االهـتـمـام ا
كما نـطقـة ومـساعي الـتهـدئة في ا
جــرى الــتــطــرق الى ســبل تــعــزيـز
ـشـتــرك وتـطـويـره بـ الــتـعـاون ا
عـــلى جــــمـــيع بــــغـــداد والـــدوحــــة
والسـيمـا االقـتـصـادية ـسـتـويـات ا
وفي مـجال واالمـنـيـة والـسيـاسـيـة
االسـتثمـار). وعقد وزيـر اخلارجية
فـؤاد حـسـ مـؤتـمـرا مـشـتـركا مع
اكــد خالله ان نـــظــيــره الـــقــطـــري 
(احلـــكــومــة تـــعــمل عـــلى تــفـــعــيل
ـــشـــتـــركـــة اخلـــاصــة الـــلـــجـــنـــة ا
بـــالـــقــضـــايـــا االقـــتــصـــاديـــة بــ
شــدد ال ثــاني الــبـــلــدين). بــدوره 
عـلى (اهمـية تـفعيل جلـنة الـتعاون
ـشتـركة بـ البـلدين االقـتـصادي ا
ـا ينـسـجم مع أفاق بـأسـرع وقت 
مـبـيـنـآ ان الـتــعـاون االسـتـثـمـاري)
(هــنــاك فــرصــة مــهــمــة جـدا لــدعم
اســتـقـرار الـعــراق من خالل تـقـد
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تــمــكــنت قـــوة من الــلــواء الــرابع
الفرقـة األولى شرطـة احتادية من
ـطلوب إلقاء القـبض على احد ا
بتهمة التزوير للبطاقة التموينية
في مـــنـــطـــقـــة مـــديـــنـــة  الـــصــدر
بــبــغــداد. وقــال بــيــان لــلــشــرطــة
االحتادية تلقته (الزمان) امس ان
(قــوة مـن الــشــرطـــة تــمـــكــنت من
ـطلـوب عـثر القـبض على احـد ا
بـــطــــاقـــة بـــحــــوزته عــــلى  491 
واضــاف ان تــمـــويــنــيـــة مــزورة)
(عــمــلـــيــة االعــتــقـــال جــرت بــعــد
ـتهم متـابـعة وحتـري لتـحـركات ا
استمرت أليـام عدة بالـتنسيق مع

حــيث  مــفــارز األمن الـــوطــني 
اسـتـحـصـال أمـر قـضـائي والـقـاء
الـقــبض عـلــيه مـتــلـبـســاً بـاجلـرم
ـشــهـود وجــرى تـســلـيـمـه رفـقـة ا
ــــــضـــــــبــــــوطــــــات الى جــــــهــــــة ا
االخــتـصــاص إلكــمــال اإلجـراءات
الـتـحقـيـقـيـة والـقـانـونـيـة بـحقه).
فـيــمــا اوضـحت مــديــريـة الــدفـاع

مالبــســات احلــريق الــذي ــدني ا
انــــدلع داخـل بـــنــــايــــة مــــصـــرف
الرافدين في منطقة الكرادة. وقال
بيان للمدرية تلقته (الزمان) امس
ـدني سـيـطرت أنه (فـرق الـدفـاع ا
عــلـى حــادث حـــريق انـــدلع داخل
بــنـــايــة مـــصــرف الــرافـــدين فــرع
الـــقــصـــر األبـــيض فـي مــنـــطـــقــة
مؤكـدا ان (الفرق طوقت الكرادة )

وعــزلت احلــريق الــذي انــدلع في
الـطــابق الــثــالث  حـيـث يـحــتـوي
عــلى اثـــاث مــســتــهـــلك وابــعــدت
ـــصــرف الـــنـــيــران عـن طـــوابق ا
وانــهت احلــريق دون تــأثــر عــمل
صـرف او تـسـجـيل اصـابات او ا
خـــســائـــر بـــشـــريــة مـع حتــجـــيم
ادية). واعتقلت مفارز اضرارها ا
ــتـهـمـ شـرطـة بــغـداد عـدد من ا
بــالــدكــة الــعـشــائــريــة في جــانب
الكرخ. وذكر بيان امس ان (مفارز
مــركــز شــرطــة اجلــعــيــفــر وفــوج
طوارىء االول الـقت الـقـبض على
ا يـعرف بـالدكة سبـعة متـهمـ 
الـــعـــشـــائـــريـــة ضـــمن مـــنـــطـــقــة
اجلعيفر). ونفـذت القوات االمنية
واجب تفتـيش في منـطقة  5 ميل
ــحــافـظــة الــبــصــرة بــحـثــا عن
مـطــلـوبـ بــنـزاع عــشـائـري. الى
قـتـلت قـوات جـهـاز مـكـافـحة ذلك 
االرهاب  27 داعشيا خالل عملية
نوعية في جبال مكحول استمرت
ــتـحــدث بـأسم  14يـومــا. وقـال ا
اجلهـاز صبـاح الـنعـمان في بـيان

ــشــاريع الــتي حتــرص دعـم هـذا ا
االســـــتـــــقــــــراروخـــــلق الـــــفـــــرص
وتـابع (تــشـاورنـا مع الــوظـيـفــيـة)
الـعراق بشأن الـتطورات االقلـيمية
ـنطـقة وبـحثـنا كـيفـية تـنمـية في ا
الــعالقــات وتـعــزيـز الــتـعــاون بـ
بــغـداد والــدوحـة). وتـســلم رئـيس
رسـالـة اجلــمـهـوريـة بـرهم صـالح 
خـطية من أمير قـطر تميم بن حمد
آل ثــاني تـضــمـنـت دعـوة رســمـيـة
لــزيــارة قــطــر.وذكــر بــيــان تــلـقــته
(الزمان) امس ان (صالح التقى آل
وفي مستهل ثـاني بحضور حس
نــقل الـوزيـر حتــيـات أمـيـر الــلـقـاء
وســلّــمه رســالــة خــطــيــة قــطــر لـه
تــضــمّــنت دعــوة رســمــيــة لــزيـارة
واضــــاف ان (صـــــالح الـــــدوحـــــة)
الــوزيــرَ حتــيــاته إلى أمــيــر حــمـل
كــمــا جــرى بـحـث الـعـالقـات قــطــر
وســبل الــثـــنــائــيــة بــ الـــبــلــدين
شتركة تـعزيزها خدمة للمصالح ا
إضـافـة إلى لـلــشـعـبـ الـشـقـيـقـ
تـــطـــورات األوضــاع اإلقـــلـــيــمـــيــة
وأكّـــد والــــدولـــيـــة ذات الــــعالقـــة)
بــحـسب الــبـيــان أن (أمـام صــالح 
ـنـطـقـة مسـؤولـيـة كـبرى في دول ا
جتــاوز األزمــات والـتــوتـرات عــبـر
تـــنــســيق اجلـــهــود لــدعم احلــوار
ـسارات احلـل السـياسي والـدفع 
ــشــاكل فــيـهــا). من فـي تـســويــة ا
أكّــد ال ثـــاني (دعم قـــطــر جـــانــبـه
ـــشـــتـــرك مع األطـــراف لـــلـــعــــمل ا
اإلقــلــيـمــيــة والـدولــيــة حلـفظ أمن
مشـيراً إلى ـنـطقـة واستـقرارهـا) ا
(الـــــــــــتـــــــــــزام بـالده فـي دعـم أمـن
وتعزيز واسـتقرار وسيادة العراق
ــشــتــرك في الــتــعــاون الــثــنــائي ا
مـختلف اجملـاالت). وغادر ال ثاني
مــتــوجـهــا الى الـى اربـيل بــغــداد 
ــســؤولــ هــنــاك. فــيــمـا لــلــقــاء ا
أنــطـلــقت في الــعـاصــمـة األردنــيـة
جــــولــــة عـــــمّــــان امس األربـــــعــــاء

ـبـاحـثات الـرسـمـية بـ الـوفدين ا
الــــعــــراقي واألردني حــــضــــوريـــاً
ـصري ـشـاركـة الـوفـد الـوزاري ا
ُـغلـقة. عـبر الـدائـرة التـلفـزيونـية ا
وزيــــــر وأكـــــــد رئــــــيـس اجملــــــلـس
الـتخطـيط خالد بـتال النـجم (رغبة
احلـكومة العراقية بتفعيل مذكرات
الـتي الــتــفــاهم عــلى أرض الـواقـع
شــهـدت تــطـوراً مـلــمـوســاً وتـتـجه
بــعـد أن نــحـو خــطـوات إيــجـابــيـة
قـــطـــعت أشـــواطـــاً مـــتـــقـــدمـــة في
مــــجــــاالت الـــتــــبــــادل الـــتــــجـــاري
الفـتـا الى ان (الـعراق والـصـنـاعي)

حــريص عــلى اإلسـراع في تــنـفــيـذ
ـشــتـركــة الـهــادفـة إلى ــشـاريـع ا ا
تـــعــمــيـق الــتــنـــســيق والـــتــعــاون
والـتكـامل السـتراتـيجـي ب الدول
الـــشــــقـــيـــقــــة الـــثالث فـي جـــمـــيع
واضـاف ان الــقـطـاعـات احلــيـويـة)
(الـــــوفـــــد نــــاقـش خالل الـــــزيــــارة
صانع شـترك لـتأهـيل ا الـتعـاون ا
وإنــشـاء الــعــراقــيـة ذات األولــويــة
ــديــنــة االقــتــصــاديــة الــعــراقــيـة ا
فـضال عن تــفـعـيل شـركـة األردنــيـة
اجلــسـر الــعــربي لـلــنــقل الـبــحـري
ـوقـعـة بـشـأن ومـذكـرات الـتـفـاهم ا

الـــــــتــــــــعـــــــاون الـــــــزراعـي واألمن
فـــــضالً عـن مــــجــــاالت الـــــغــــذائي
ـبـيـدات الــصـنـاعــات الـدوائـيــة وا
الــــــزراعـــــيــــــة والــــــصـــــنــــــاعـــــات
ودعا الـوفد الـعراقي الـكـيمـياويـة)
الـــفــرق الـــفــنـــيـــة من اجلــانـــبــ
إلى (زيـــــارة ـــــصــــــري األردنـي وا
ــــواقع الـــــعــــراق لالطـالع عــــلـى ا
درجة شروعات ا احملـددة إلقامة ا
ـوقـعـة) ضـمـن مـذكـرات الـتـفـاهم ا
وتـابع انـه (سـيـتم إعـداد احملـضر
وعرضه الـنهائي جلولة الـنقاشات
أمـام رؤسـاء الدول الـثالث لـغرض

تـــــلـــــقــــــته (الـــــزمـــــان) امـس  انه
(بتوجيه من الـقائد العـام للقوات
وبإشراف من قبل رئيس ُسلحة ا
ــكــافــحـــة اإلرهــاب عــبــد جــهـــاز مُ
ومــنـذ يـوم 9 الـوهـاب الــسـاعـدي
من أذار  إنـطـلـقت عـمـلـيـة  األسـد
ُتاهب في سلسلة جبال مخمور ا
وصل التي جنوب شرقي مدينة ا
إستهـدفت بقايـا عصابات داعـش
حيثُ باشر اجلهاز بهذه العملية
بعـزمٍ وجُـهـد إسـتخـبـاري عـالـي
واشــار الى كــان األول من نــوعه)
ان (هذه الـعمـلـية شـهدت أسـلوب
تـكــتــيـكي مُــتـقــدم من خالل نــشـر
مـفـارز قـنـاصــ عـلى مـسـافـةٍ من
مــــداخـل ومــــخـــــارج الــــكــــهــــوف
ناطق الـشاهقة من واالوكار في ا
جـــبــال مـــخـــمـــور الــتـي اليُــمـــكن
الـــوصـــول ألـــيــــهـــا بـــالـــعـــجالت
مـبـيـنـا ان (الـعـمـلـية الـعـسـكـريـة)
اشترك فيـها أبطال الـقوة اجلوية
وطـــــيـــــران اجلـــــيـش الـــــعـــــراقي
والـــتــحـــالُف الـــدولي في إســـنــاد
رجال جـهاز مُـكـافحـة اإلرهاب من

خالل تــــــوجــــــيه †312ضــــــربـــــة
كــان لــهــا دورًا مـهــمــا من جــويــة
خالل تـدمـير 120 كـهـفـا ومـوقـعا
تـسـبـبت بـقــتـلـهم وهـروبـهم بـعـد
فـتلـقـوا النـيران أنهـيـارها عـليـهم
من قــنـاصـي اجلـهــاز األمــر الـذي
دفع عناصـر عصابات داعـش إلى
وتــابع ان إعالن إســـتــسـالمــهـم )
(العـملـيـة إستـمرت 14 يومًـا قُتل
فـيـهـا 27 إرهـابـيــا من عـصـابـات
داعـش  رصـــد قــتـــلــهم بـــشــكل
مُـباشـر في مـا لم يـتـسـنى مـعـرفة
عدد الـقتـلى الـذين طُمـرت جُثـثهم
وقــد حتت الــصــخـــور اجلــبــيــلــة
شهدت العـمليـة تنسيق كـبير ب
أبـطـال اجلـهـاز والـقـوات األمـنـية

والبيشمركة). 
من جهـة اخرى  احبـطت الـهيـئة
العـامـة لـلكـمـارك مـحاولـة تـهريب
ادوية مـخـالفـة في مـركز كـمرك ام
بالتعاون مع جهاز قصر األوسط 
اخملـابــرات الــوطــني  و اجلــهـات
ــركــز الــســـانــدة الـــعــامـــلــة فـي ا
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قـفزة سـجـلت وزارة الصـحة والـبيـئة
غــيـر مـســبـوق في اصـابــات كـورونـا
الـــتي بــلــغت  6015 حـــالــة مــؤكــدة
بــالـوبــاء وسط حتـذيــرات من خـروج
ـــوقـف الـــوبـــائي عـن الـــســـيـــطـــرة ا
وحــدوث كــارثــة صــحـيــة في الــبالد.
ــوقف الـــوبــائي الـــيــومي واوضـح ا
الـذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس ان
(عــدد الـفـحـوصـات اخملــتـبـريـة لـيـوم
امـس االربــعــاء بــلــغت اكــثــر من 39
الف عـيـنـة حلـاالت مـشتـبه اصـابـتـها
حــيث  رصـد 6015 بــالــفـايــروس 
اصـابـة مؤكـدة بالـفـايروس في عـموم
الــعـراق). واضـاف ان (جــانب الـكـرخ
فـي بـغــداد ســجل اعــلى احــصــائــيـة
ـوقف الـيــومي بـلـغت 1186 ضــمن ا
اصــابـة) ولـفت الى ان (الــشـفـاء بـلغ
 4185 حـــــالــــة وبــــواقع  29 وفــــاة
جـــديــدة). وأعــلـــنت عــضـــو الــفــريق
الـطـبي لوزارة الـصـحة ربى فالح عن
ضادة وصـول شحنـة من اللقـاحات ا
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لــكــورونـــا.وقــالت فالح في تــصــريح
مــتــلــفــز تــابــعــته (الــزمــان) امس ان
(شــحـنـة من لـقــاحـات كـورونـا ضـمن
لـــقــاحــات مــرفق كـــوفــاكس من نــوع
أســتـرازنــيـكــا سـتــصل الـعــراق عـلى
شــــــكـل دفــــــعـــــــات واحــــــدة تــــــلــــــو
مـؤكـدة ان (دفعـة جـديدة من األخـرى)
لـقـاحي سـينـوفـارم الـصيـني و فـايزر
ســتـــصالن الى الــعــراق خالل األيــام
ـقبلـة). وبحث محـافظ بغـداد محمد ا
جـابـر العـطا مع وزيـر الـصحـة حسن
ــشـاريع مــحــمــد الـتــمــيــمي خــطــة ا
ـشـتــركـة بـ احملــافـظـة الــصـحـيــة ا
والــوزارة والــيــة تــوزيع الــلــقــاحـات

ضادة لكورونا. ا
 ونـقل بيان للمحافـظة تلقته (الزمان)
عن الـعـطا قـوله ان (احملافـظة تـسعى
مـسـتـنـفـرة بـكل طـاقـاتـهـا وجـهـودهـا
لـتقد مـختلف اشـكال الدعم لـلقطاع
الـــصـــحي واالرتـــقـــاء به الى افـــضل
ــسـتــويـات ومــواجـهــة الـتــحـديـات ا
مـبينا ان رحلة) الـراهنة خالل هـذه ا
ــنــاقــشــة خــطــة (هــذا الــلــقــاء جــاء 

ـشـاريع الـصـحـيـة وامـكـانـيـة زيادة ا
عـــدد اخـــر وادراجــهـــا ضــمـن خــطط
مـــشــيــرا الى احملـــافــظــة والــوزارة )
(اسـتمرار العمل باستكمال بناء اربع
مـــســتــشـــفــيـــات الــتي تـــعــد من اهم
ــشــاريع الــتي تـنــفــذهـا احملــافــظـة ا
ـيـة من حـيـث الـبـناء ـواصـفـات عـا
مؤكـدا (قـرب افتـتـاح عدد والـتـأثـيث)
ــراكــز الــصــحــيـــة الــتي قــامت مـن ا
احملــافــظــة بــأجنــازهــا في مــخــتــلف
مـنـاطق الـعـاصـمة وامـكـانـيـة اضـافة
اعـداد اخرى ضمن خطة مشاريع هذا
وتابع ان (اللقـاء كان مثمرا اذ الـعام)
سـتـشـفـيات  بـحث مـوضـوع رفـد ا
تطورة بـاالجهزة الطـبية احلديـثة وا
الكات الطبية وتوسعة وزيـادة عدد ا
ـسـتـشـفـيـات عـبـر زيادة اسـتـيـعـاب ا
عدد االسرة العالجية وكذلك موضوع
الـرعـاية الـصحـيـة ومشـاريع معـاجلة
الــنــفــايــات وانـشــاء مــعــامل النــتـاج
وثــمن الــعـطــا ( الـدور ( االوكــســجـ
الـكـبيـر واجلـهـود االستـثـنائـيـة التي
تـقدمها مالكـات الوزارة وعلى رأسهم

الـوزيـر من خالل مواجـهة الـتحـديات
فـي ظل وجود فـايروس كـورونا). الى
بــاشـرت دائـرة صـحـة مـحـافـظـة ذلك 
الـنـجف بـاعطـاء اجلـرعـة الثـانـية من
لالشـخـاص الـذي لــقـاح سـيـنـوفــارم 
تـــلــقـــوا اجلــرعـــة االولى قـــبل ثالثــة

اسابيع .
 وقـال الـنائب الـثاني لـلمـحافظ طالل
بـالل في تـصــريح تــابـعــته (الــزمـان)
امـس (حـريـصـون عــلى أخـذ اجلـرعـة
الـثــانـيـة من الـلـقـاح في وقـته احملـدد
وهـــذا يــأتـي من قـــنــاعـــتي وثـــقــتي
ـوجودة بـالـلقـاح ولتـبديـد اخملاوف ا
داعــــيـــا ( ــــواطـــنــــ لــــدى بــــعض ا
ـنصة ـواطنـ الى (التسـجيل في ا ا
االلـــكـــتـــرونــــيـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلى
مــشـيــرا الى (وجـود إقــبـال الــلـقــاح)
واسـع عــلى الــلـــقــاحــات فـي جــمــيع
وعـلـيـنــا ان ال نـتـأثـر انــحـاء الـعـالـم 
بــالـشـائـعـات ولـيس هــنـاك مـصـلـحـة
ألحــد لــلــمــخـاطــرة بــصــحــة وحــيـاة
الـــــنــــاس بـل الــــكـل حــــريـص عــــلى

صحتهم  وسالمتهم ). 

الـوصول إلى التوصيات اخلتامية
صادقـة علـيها خالل الـتي ستـتم ا
قرر عقدها انـعقاد القمة الثالثية ا
فـي بـــغــــداد). ووصـل الـــوفــــد الى
عـــــــــمـــــــــان امـس ضـم كـل وزيــــــــر
الــتــخــطــيط واألمــ عــام مـجــلس
الــوزراء إلى جـانـب وزراء اإلعـمـار
واإلســكـان واألشــغـال والـبــلـديـات
الـعامة نـازن محمـد وسو والنقل
نــاصـر حــسـ بــنـدر والــصـنــاعـة
ــعـــادن مــنــهل عــزيــز مــحــمــود وا
والــكـــهــربــاء مــاجــد عــبــد اإلمــارة

والزراعة محمد كر جاسم. 
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واجلـويـة والـبــحـريـة مـبـلغ  75 دوالرا لـســمـة الـدخـول
ي االعـتـيـاديـة . واصــدر وزيـر الـداخـلـيـة عـثـمـان الـغـا
تـعـلـيـمـات جـديدة بـشـأن مـنح سـمـات الـدخـول مـتـعددة
ــتـعـاقـدة الـسـفــرات شـمـلت الــعـامـلـ فـي الـشـركـات ا
ــنــظــمــات الــدولــيــة والــشــركــات االمــنــيــة وســائــقي وا
الشـاحنات واالجانب العامل في البـعثات الدبلوماسية
ـتعـاقـدين وفـقا لـلـقسم  13 من امـر سـلطـة االئتالف وا

نحلة رقم  17 لسنة 2004. ؤقتة ا ا
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قــررت وزارة الـداخـلـيــة اسـتـيــفـاء مـبـلغ  75 دوالرا من
جمـيع الـراغـبـ بـالدخـول الى الـعـراق. وكـشف تـعديل
اجـرته الـوزارة عـلـى تـعـلـيـمـاتـهـا  بـشـأن قـانـون اقـامـة
االجـانب رقم  76 لــسـنـة 2017 عن تـعــديل تـعـلــيـمـات
قانون اقامة االجانب في جمهورية العراق رقم  7 لسنة
ــادة عـلى اســتــيــفـاء مــديــريــة شـؤون 2018. ونــصت ا
ـنــافــذ احلـدوديــة الـبــريـة االقـامــة وتـشــكـيـالتـهــا في ا
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رافق له U‰∫ رئيس الوزراء يستقبل في بغداد وزير احلارجية القطري والوفد ا I «
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زف رئــــيـس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الــكــاظـــمي الــبــشــرى الى الــفــنــان
مـحمد حس عبـد الرحيم  وتعهد
ـرض بــتـحـمل نـفــقـات عالجه من ا
الــــــذي يــــــرزح حتـت آالمه مــــــنــــــذ
. وقـال عــبـد الــرحـيم  لـ اســبـوعــ
(الـزمان) مـساء اول امس ان (دولة
رئـــيس الـــوزراء اتـــصل هــاتـــفـــيــا
لـالطمـئـنـان عـلى صـحـتي وزف لي
بـشـرى حتـمل نفـقـات عالجي الذي
يــتـطــلب اجــراء عـمــلـيــة جـراحــيـة
عـاجلة).وبـدا عبد الرحـيم سعيدا 
ــة ـــكـــا وهـــو يـــنـــقل تـــفـــاصـــيل ا

الــهـاتــفـيــة وروح االخـوة واحملــبـة
واحــتــرام الــفن  الــتي اتــسم بــهـا
حــديـث الــكــاظــمي مــعه  واكــد ان
(نــصـف الــعالج قــد اكــتــمل بــهــذه
االلـــتــــفـــاتـــة الـــتي تــــعـــهـــد خالله
الــكـاظـمي بـتـحــمل نـفـقـات عالجي
وايــة رعــايــة يــتــطــلــبــهــا وضــعي
الـصـحي) مـشـيـدا بـوسـاطـة وزيـر
الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واالثـار حسن
نـاظم الـذي نـقل لـلـكـاظـمي حـقـيـقة
وضـع الــفــنــان ومــعــانــته. وكــانت
(الـزمان) قـد نشـرت امس مـناشدة
ـسـؤولـ من الــفـنـان حـث فـيـهــا ا
عــلى مــؤازرته في تــخــطي مــحــنـة
ـرض واجراء العملـية اجلراحية. محمد حس عبد الرحيما
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اعــــلـــنت وزارة الـــعــــمل والـــشـــؤون
االجـتمـاعية تـرويج معامالت الـدفعة
ــشـاريـع الـصــغــيـرة 30  لــقــروض ا
لـلعاطل عن العمل.وقال مدير دائرة
هـني رائـد جـبار الـعـمل والـتـدريب ا
بـاهض في تصـريح تابعـته (الزمان)
ــبــاشــرة بـتــرويج امـس انه (تــمت ا
مـــعـــامـالت الـــقـــروض الـــصـــغـــيــرة
لـــلـــعـــاطــلـــ ضـــمن الـــدفـــعــة ?30
عاملـة وجود كفيل ويـشترط اكمـال ا
مـوظف عسكري اومدني او متقاعد)
ن ـسـتـفـيـدين  واضــاف ان (عـدد ا
ظـهـرت اسـمـاؤهم ضـمن الـدفـعـة بلغ
لــــــكن الـــــدائـــــرة  224 ألـف عـــــاطل
سـتطلق القروض خلمسة االف منهم
ـوقع حـيث سـتـنـشـر االسـمـاء عـلى ا
امـا االلــكــتـرونـي اخلـاص بــالــوزارة

بـقـيـة الـدفـعات فـسـيـجـري شـمـولهم
مـبـيـنا ان (تـسـديـد الـقروض الحـقـا)
ســيـكـون بــعـد مـضي عــام من تـسـلم
الفـتـا الى الــصك اخلـاص بـالـقـرض)
ـستفيـدين من القروض سترفع ان (ا
اسـماؤهم من قـاعدة بيـانات الوزارة
اخلـــــاصــــــة بـــــالــــــبـــــاحــــــثـــــ عن
وتــابع ان (الــوزارة حــددت الـــعــمل)

مـدة ترويج معـامالت القروض خالل
ثـالثــة اشــهــر بـــعــدهــا يـــســقط حق

. شمول ا
ومـــــضـى بـــــاهـض الى الـــــقـــــول ان
(الــوزارة ســتـطــلق كل ثـالثـة اشــهـر
دفـعات لـلعـاطلـ وتمـنحـهم القرض
تـوفرة في بـحـسب التـخصـيصـات ا

صندوق القروض). 

2

اسـتــئـنـاف صالح الـدين خـلف احـمـد
فضال عن اعـضاء اصالء في احملكـمة 
اخـتـيـار رئـيـسي مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف
الـكـرخ خـالـد طه ومـحكـمـة اسـتـئـناف
الــبـصــرة عـادل عــبـد الــرزاق وعـضـو
مــحــكــمـة الــتــمــيـيــز مــنــذر ابــراهـيم
ـــنــــصب عـــضـــويـن احـــتـــيـــاط في

احملكمة).
 فـيما بـحث زيدان مع سفـير الواليات
ـتحـدة األمريكـية  لـدى بغداد مـاثيو ا
التـعاون الـقضـائي بـ البـلدين تـولـر
ـطلوب في مـا يخص تبـادل تسليم ا
لـلقـضاء ودعم فريق الـتحـقيق الدولي
ــكـلـف بـجــمع األدلــة عن يــونــيــتــاد ا
ـرتـكـبـة من قـبل عـصـابـات اجلـرائـم ا
داعش االرهـابيـة. على صـعيـد متصل
اعـلـنت هـيـئة الـنـزاهـة االحتـادية عن

الــــتــــشــــكــــيل اجلــــديــــد الى رئــــيس
رسـوم اخلاص اجلـمهـورية إلصـدار ا
بـتعيينهم في منـاصبهم وسوف تعقد
ـقــبـلـة مــداوالت الحـقـة خـالل األيـام ا

الختيار بقية األعضاء). 
كـــشف اجملــلس عن فـي تــطــور الحق 
اسـمـاء التـشكـيلـة اجلـديدة لـلمـحكـمة
وذكــر الــبـيــان انه ( رئــيس هـيــئـة
ــنـصـب رئـيس االشــراف الــقــضــائي 
احملــكـمـة ورئــيس مـحــكـمـة جــنـايـات
ـنـصب نـائب االنــبـار سـمـيـر عــبـاس 
رئــيس احملــكـمــةً ورئـيــسي مــحـكــمـة
اسـتئناف واسط غالب عـامر ومحكمة
اسـتئناف الـنجف حيدر جـابر وعضو
مــحـــكــمــة الــتــمـــيــيــز أيــوب عــبــاس
ـشرف الـقضـائي حيـدر علي نوري وا
وعــضـــو الــهــيــئــة الــتـــمــيــيــزيــة في
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اخـتار رؤسـاء مجـلس القـضاء األعلى
فــائـق زيــدان و احملــكــمــة االحتــاديــة
العليا مدحت احملمود و االدعاء العام
سـالم مـحـمـد نوري و هـيـئـة االشراف
الـقضائي جاسم مـحمد عبود تـشكيلة
احملـكمـة اجلديـدة وبأنـتظـار مصـادقة
الـتـعـيـ من قـبل رئـيس اجلـمـهـورية
بــرهم صـالح. وقــال بـيــان لـلــمـجـلس
تــلـقـته (الــزمـان) امس ان (اجــتـمـاعـا
ضـم كل من زيـــدان واحملــمـــود نــوري
ناقش اختيار رئيس واعضاء وعبود 
واضاف لـلـمحـكمـة االحتاديـة العـليـا)
ان (اجملــتـــمــعــ اخــتــاروا الــرئــيس
ونــائــبه وعــدد من أعــضـاء احملــكــمـة
وســيـــتم إرســال األصـل واالحــتــيـــاط

صـدور أمـر قـبضٍ بـحق مـحـافظ بابل
حضر الـسابق على خلفـية التالعب 
فـيمـا أشـارت إلى ضبط تـوزيع أَراض
مُـــحــاسب مـــتــلــبس بـــاالخــتالس في

ديوان احملافظة.
 وقـــالت الــهــيــئـــة في بــيــان امس ان
(مــحـكــمـة حتــقـيق احلــلـة اخملــتـصـة
بـالـنـظـر في قـضايـا الـنـزاهـة اصدرت
أمـر قبض بـحق محافظ بـابل السابق
عـــلـى خـــلـــفـــيـــة الـــتـالعب احلـــاصل
ــصــادق عــلــيه من قــبل بــاحملــضـــر ا
ديــوان احملــافــظــة اخلــاص بــالــقــطع
الْــمــخــصــصَــة لــشــريــحــة الــشــهـداء
والـــــســــجـــــنـــــاء الـــــســــيَـــــاسِـــــيــــ
واضــاف ان (االمــر صـدر واجلــرحـى)
ـادة 340 من اســتـنــاداً إلى أحــكـام ا
وتـابع الـبـيـان ان قـانــون الـعـقـوبـات)

(فـريق عمـل من مكـتب حتقـيق الهـيئة
فـي بابل ضبط محاسب في جلنة فتح
الـعطاءات في ديوان الُحـافظة باجلرم
شهود لقيامه بالتحريف في الكشف ا
ـشـروع تطـوير الـتـخمـيـني اخلاص 
قَدم من شارع في مركز مدينة احللة ا
مـبــيـنـا ان (  قــبل شـركـتــ أهـلـيــتـ
ـتـهم جـعل مـبـلغ الـكـشف أعـلى من (ا
بلغ األصلي الذي قدمته الشركة إلى ا
ديـوان احملافظة بنـية أخذ ما زاد على
قـاول مقـابل إحالـة ديوان ـبـلغ من ا ا
ـــصــــلـــحـــة ـــشــــروع  احملــــافـــظــــة ا
مؤكـدا (تنظيم مـحضر ضبط الـشركة)
تهم وعرضه رفقة ا أصـولي بالعمليـة
ـــبـــرزات اجلــرمـــيـــة عــلـى قــاضي وا
الـتـحقـيق اخملـتص التخـاذ اإلجراءات
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل ان يكـون طقس اليوم
ـنـطـقـتـ الـوسطى اخلـمـيس في ا
واجلــنــوبــيــة صـحــوا واســتــمـرار
فــــرص االمـــطـــار شــــمـــاال. وقـــالت
الــهـيـئـة في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (طقس اليوم اخلميس في
ــنـطـقـتـ الـوســطى واجلـنـوبـيـة ا
ودرجـــــــات احلــــــرارة صـــــــحـــــــوا 
أما في تـنخفض عن اليـوم السابق
ـنطـقة الشـماليـة سيكـون الطقس ا
غـائما مصحوب بأمطار خفيفة في
امـاكن مـتـفـرقـة يـتـحـسن تـدريـجـيا

ودرجـــات احلــرارة بـــعـــد الـــظــهـــر
مـقاربة لـليوم الـسابق).وأضاف أن
(طــقس يـوم غـد اجلـمــعـة سـيـكـون
صـــحـــواً مـع بـــعض الـــغـــيـــوم في
ـــــــنــــــطـــــــقـــــــتــــــ الـــــــوســـــــطى ا
نطـقة الشـمالية وفي ا واجلـنوبيـة
يـكون الطقس غائم جزئيا واحيانا
غـــــائم مـع اســــتـــــمــــرار تـــــســــاقط
االمـــطــار). وهــزّ زلــزال بــقــوة 4.4
درجات على مقياس ريختر مناطق
بـ مــحـافـظـتي هـمـدان ولـرسـتـان
ــركـز غــرب ايــران.وأفــاد تــقــريــر ا
الـــوطــني لــرصــد الــزالزل ان (هــذا
الـزلـزال ضـرب منـطـقة قـرب قـضاء
نـهـاونـد غـرب ايـران علـى عمق 19
كـــــــيـــــــلــــــــو مـــــــتـــــــرا مـن ســـــــطح

واضــاف ان (قـوة الــزلـزال االرض)
ولـم تـرد بــلــغـت وقـوع  3.8درجــة 
اي مـعـلـومـات عن وقـوع خـسـائر).
كـمـا ضـرب زلـزال بـقـوة  5.4درجـة
مــنـطـقـة شــيـنـجـيــاجن الـويـغـوريـة
ذاتـــــيـــــة احلــــكـم شـــــمــــال غـــــربي
ــركــز الـــصــيــني الـــصــيــنــوذكـــر ا
فى بـــيــان أنه لـــشـــبــكـــات الـــزالزل
(رصـد زلـزاال قـوته  5.4 عـلى عـمق
ــــنـــطــــقـــة  10 كــــيـــلــــومــــتـــرات 
شـينجيـانغ في محافظـة بايتشنغ).
ـنطـقة وأرسـلت مـديريـة اإلطفـاء با
ثـالث عـــــجالت إطـــــفـــــاء و 12 من
رجـــــــال اإلنـــــــقــــــــاذ إلى مـــــــركـــــــز
فـيـمـا ظـلت شـبـكـة الـطـاقة الـزلـزال
الكهربائية تعمل بشكل طبيعي.  
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بـتقد خُـطة عمل مُـتكامـلة الى الوزير
لـغرض دراسـتها واعـداد تقريـر مُفصل
يُـقـدم الى دولـة رئـيس الوزراء من أجل
بـلورة إتفـاق مُستـقبلي بـ الطرفيـن).
كـــمــا بـــحث وزيـــر الــعـــمل والـــشــؤون
االجـتماعية عادل الركابي مع السفير
الــهـنـدي لــدى بـغــداد بـيـرانــدار سـيـنغ
يـاداف الـتـعـاون بـ الـبـلديـن في عدد
تعـلقة بـتنظيم من اجملـاالت والسيمـا ا
اوضــاع الـعـمـالــة الـهـنـديــة ومـسـاعـدة

الطبقات الفقيرة.
ÊËUFð  UO ¬

وقــال بــيـان لــلــوزارة تــلـقــته (الــزمـان)
امـس انه (جـرى خالل الـلـقـاء مـنـاقـشـة
ـقــدمــة من اجلـانب مــذكــرة الـتــفـاهـم ا
الـهـنـدي في مـا يخـص آليـات الـتـعاون
وتــبـــادل اخلــبــرات في اجملــاالت الــتي
تـعـنى بـهـا وزارتي الـعـمل في الـبـلدين
الـصـديـقـ ومـلف الـعـمـالـة الـهـنـديـة)
واضاف ان (السفير تطرق خالل اللقاء
الـى شرح مـفصل عن جتـربـة الهـند في
مــجــال مـســاعـدة الــفــئـات الــهــشـة عن
طـريق مـنـظمـة سـيبـا الـهنـديـة) بدوره
شــدد الـركــابي عــلى (ضـرورة االلــتـزام
بــالــقــوانــ الــعــراقـيــة فـي مـا يــخص
الـعـمـالـة الـهـنـديـة وان يـكـون تـوافـدها
ن لـــديـــهم بـــشـــكل رســـمي وخـــاصـــة 
اخلـبرة في مجال دور الـدولة االيوائية
وذوي االعــــاقــــة واتــــمــــتـــة الــــبــــرامج
ـــدرة لــلــدخـل وكــذلك في ـــشــاريع ا وا

ُــسـتـشـار الــعـلـمي عـمـــار عـبــد الـله وا
اجلــنــابـي ومــديـري شــركـــات الــزوراء
وديــالـى ومُـعــدات االتـصـاالت والـقـدرة
ُــنـاقــشـة والــصــنـاعــات الــكـهــربــائـيــة 
إمــكـانــيـة الــتـوصل إلـى إتـفــاق تـعـاون
مُـشترك ب الـطرف في مجـال تصنيع
مُـعدات تـدعم قطـاع الطاقـة الكـهربـائية
فـي الــــعــــــراق. وأكــــــد اخلــــبـــــاز خِالل
االجـــتــمـــاع ان (رئــيس الـــوزراء يــولي
اهـتـمـامـاً خـاصـاً بـقـطـاع الـكـهربـاء في
الــبـالد وان شــركــات وزارة الــصــنــاعـة
ُـسـاهـمـة في ـعــادن حـريـصـة عـلى ا وا
ُــشـكـلـة الـطـاقـة ايـجــاد حـلـوالً عـاجـلـة 
الـــكـــهـــربــائـــيـــة من خِالل شـــركـــاتـــهــا
ُـتـخصـصة بـالصـنـاعات الـكهـربائـية ا
إضـافة إلى انـها حريـصة على مُـراجعة
عــقـود الــشـراكـة والــتـوجه نــحـو إبـرام
شــراكـات نـاجـحـة وفــاعـلـة مع شـركـات
رصـيـنـة لتـطـوير الـواقع الـصـناعي في
ـفـوض ـديــر ا الــبـالد). وأسـتــعــرض ا
لــلــشـــركــة الــهــنــدســيـــة لــلــصــنــاعــات
الـكهربائية إمـكانيات شركته واجملاالت
الـتي تعمل فيها ومُنتجاتها مُشيراً الى
ان الـشـركـة لـديـهـا تـرخـيص مـن شـركة
ية مُـبدياً (رغبـته بالعمل شـنايدر الـعا
وعــــقـــد شـــراكــــات مع شـــركـــات وزارة
ُــتــخـــصــصــة ــعـــادن ا الـــصــنــاعـــة وا
بـالـصـنـاعـات الكـهـربـائـيــة.هــذا وأتفق
احلـــاضــرون عــلـى ان تــقــوم الـــشــركــة
الــهـنـدسـيــة لـلـصـنــاعـات الـكـهــربـائـيـة
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ـعادن مـنهـل نـاقـشَ وزيـر الصـناعـة وا
ــــلـــفـــات عــــزيــــز اخلـــبـــــاز عـــدداً من ا
ُـتـعـلـقـة بِـتـفـعـيل وتـكـامُل والـقـضـايـا ا
الـتعـاون الصـناعي بـ العـراق ومصر
واألردن. وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمـان)
امـس ان ذلك جــاء (خِالل اجـــتــمــاع مع
األمـ الــعـام لِـمـجـلس الـوزراء حـمـيــد
نـعـيـم الـغــزي فـي مـقـر األمـانـة الـعـامة
لِـــمــجــلس الــوزراء بِـــحــضــور عــدد من
ـعـنـي ـسـؤولـ ا الـسـادة الـوزراء وا
وذلك لِـــمُــنــاقــشــة الـــفــقــرات اخلــاصــة
بـاجملـلس الـتـنسـيـقي الـثُالثي الـعراقي
ـصـري في ضـوء الـتـحـضـيـر األردنـي ا
إلنــعــقـاد الــقــمـة الــرئــاســيـة الــثُالثــيـة

القادمـة).
 واضـاف ان (االجتماع ناقش جُملة من
دينة ـواضيع ومن أبرزهـا ا ـلفات وا ا
االقـــتــــصـــاديـــة ومـــشــــروع الـــتـــكـــامُل
الـصناعي الثُالثي وبروتوكول التعاون
الـصـناعي الـعراقي األردني إضـافة إلى
الـتـبـاحُث حـولَ النـشـاطـات الصـنـاعـية
ُـــشــتـــركـــة) وبــحــث اخلــبـــاز آلــيــات ا
الـــتــعــاون مــع الــشــركـــة الــهــنـــدســيــة
لـلصـناعـات الكـهربـائيـة إحدى شـركات
ُــــتـــخــــصــــصـــة الــــقــــطـــاع اخلــــاص ا
بـالـصنـاعـات الكـهربـائـيـة. و ذلك خِالل
فوض دير ا االجـتماع الذي عقده مع ا
لـلشـركة حـيـدر داخـل حـسيــن وحضره
وكــــيل الــــوزارة الـــفــــني عـــــادل كـــريـم
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ـريض يبلغ أجرى مـركز النـجف ألمراض القـلب والتـداخل القسـطاري عمـليـة طارئة 
من العمر 58 عاما يعاني من تسلخ الشريان االبهر الصدري.

ركز ا خالـد ابراهيم عنبر وقـال مدير ا
فـي بــيــان تـــلــقــته (الـــزمــان) امس انه
(تــرأس فـريــقـاً طــبـيــاً إلجـراء عــمـلــيـة
ـريض مـن مـحافـظـة بـابل يـعـاني من
تـسلخ الشريان األبهـر الصدري نتيجة
إلرتـفاع ضغط الدم وانه كان في حالة
حـــرجــة بــســبـب تــمــدد الــتـــشــقق الى
األســفل الــذي ســبــبه له آالم شــديـدة)
مـبــيـنـا ان (الـعـمـلـيـة الـتي أجنـزت في
وضعي نـصف ساعة تمت بالـتخدير ا
وعـن طريق الفخذ جرى خاللها وضع
ــتــضــرر وفق شــبــكـــة في الــشــريــان ا
ثل ـيـاً  سـتـخـدمة عـا أحـدث الـطـرق ا
ـــريض هــــذه احلــــاالت) وتـــابـع ان (ا
ركز بعد أن أمضى يوماً واحداً غادر ا
من رقـوده وخـضـوعه لـلعـمـلـية). فـيـما
اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن
حـصول موافـقة وزير الـصحة والـبيئة
حــسن مـحــمـد الـتــمـيـمي شــراء جـهـاز
جـديد الى مركز األورام السرطانية في
احملـافـظة. وقـال اليـاسري في تـصريح
تـابعته (الـزمان) امس انه ( بـعد تزايد
مـطالبات دائرة صـحة احملافظة وكذلك
الـنـاشـط واإلعـالميـ في احملـافـظة
اجـريـنـا اتـصـاال هاتـفـيـا مع الـتـمـيمي
الـذي اوعـز بدعـوة الشـركات الـرصيـنة
ـعــالج اخلـطي لــشـراء جــهـاز جــديــد ا

لـألورام السرطانيـة في النجف وبعض
احملـافظات األخرى) مبـينا ان (اجلهاز
الـقـد ال يتـحـمل الصـيـانه بـعد تـكرار
األعـطـال فـيه كـونه تـقـادم عـليـه الزمن
لــذلك  اإليـعـاز بـشــراء جـهـاز جـديـد
وبـشـكل مـبـاشـر وسـريع). واسـتـقـبـلت
مـديريـة العيـادات الطـبية الـشعـبية في
مـحافـظة ديـالى أكثر من  6986 مراجع
في عـياداتها واللجان الطبية وعيادات
الــتـأمــ الـصــحي خالل شــهـر شــبـاط
ـاضي. وذكر مدير عام الـدائرة محمد ا
عـــلي الـــفــرطـــوسي في بـــيــان تـــلـــقــته
(الــزمـان) امس أن (مـديــريـة الـعـيـادات
فـي ديــالى أســـتــقـــبــلت  6986 مـــراجع

اضي).  خالل الشهر ا
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واضــاف ان (عــدد مــراجــعـي االمـراض
ـزمـنـة بـلغ  2438 مـراجع بـيـنـمـا بلغ ا
اعــداد االمـراض الــعـامـة  897 مـراجع
كــمـا راجع عـيــادات الـتـأمــ الـصـحي
 2361مـراجع و اللجان الطـبية لفحص
الـسياقة والتعي الف و 200 مراجع)
مــؤكـــداً (أســتــمــرار تــقــد اخلــدمــات
الــطـبـيــة والـعالجــيـة وتـوفــيـر االدويـة
ـزمــنـة وتــوزيـعــهـا بــشـكل لالمــراض ا
مـــنـــتـــظم لـــتـــقـــد أفــضـل اخلـــدمــات
لـلمواطن خدمـة للصالـح العام ). وعقد

الـركابي خالل الـزيارة مسـؤولي اقسام
الـعـمل في احملـافظـة وشدد عـلى تـقد
فـضـلى اخلـدمـات لـلـمـواطـنـ واهـمـية
تـجاوزة على اسـتبعـاد بعض الفـئات ا
احلــمــايــة االجـتــمــاعــيـة. كــمــا افــتـتـح
الـركـابي مـجـمـع لـالكشـاك الـعـصـرية
االول فـي تكريت واالخر في قـضاء بلد.
وقــال الــركـابي أن (اجملــمع في تــكـريت
يضم  101كـشك  بناؤهـا بتمويل من
صـنـدوق هيـئـة احلـمايـة االجـتمـاعـية)
مــشـيـراً الى انه (ســيـتم تـوزيــعـهـا بـ
سـجلـ في قاعـدة بيـانات الـعـاطلـ ا
الـوزارة) وتابع أن (هناك آلية للتوزيع
بــالـتـنــسـيق مع احملــافـظـة بــعـد إجـراء
تـــنـــافـس من خالل احـــتـــســـاب نـــقـــاط
مـفاضلة لهذا الغرض). في غضون ذلك
ـعـ  اعــلـنت الـوزارة ايـقـاف رواتب ا
ـراجعـة.وذكر ـتفـرغ للـمتـخلـف عن ا ا
الــبـيــان ان (رئــيس هـيــئـة رعــايـة ذوي
االعــاقــة واالحــتــيــاجــات اخلــاصــة في
الـوزارة عـصام عـبـد اللـطـيف التـمـيمي
اعــلن االيــقــاف الــنــهــائـي لــلــمــعــايــنـة
ـعاق لـلـمسـتلـم الـسـنويـة للـمـع وا
تفرغ حتى نهاية ع ا سـابقا لراتب ا
اضي الـدوام الرسمي ليوم اخلميس ا
بـعـد مـرور اكثـر من ٥ اشـهـر من تاريخ
االعـالن لـــذلك اإلجــــراء) ولـــفت الى ان
ــتــفــرغ بـشــكل ــعــ ا (ايــقــاف راتب ا
ــراجــعـة بــعـد ن تـخــلف عن ا نــهــائي 

ذكورة انفا). دة احملددة ا مضي ا منهـل عزيـز اخلبـاز

ـديرية في بيان تـلقته (الزمان) امس ان (فرق ا
ــدني تـــمــكــنت من الــســيــطــرة عــلى الــدفــاع ا
الـنــيـران الـتي انـدلــعت داخل مـخـازن جتـاريـة
مـخصصـة لبيع االدوات االحتـياطيـة للعجالت
ـنطقة الـعالوي بعد ان استـنفرت امكـانيتها
من عـــجـالت إطـــفـــاء وحـــوضـــيـــات ومالكـــات
بـشـرية لـتطـويق الـنيـران ومـنع امتـدادها الى
اخملـازن الــتـجـاريـة اجملـاورة). وتـشـهـد بـغـداد
مــنـذ ايـام ســلـسـلــة من احلـرائق وفـي مـنـاطق
سؤولة اغلبيتها مختلفة التي تعزو اجلهات ا
الى الــتــمـاس الــكـهــربــائي. الى ذلك احــبـطت
مـفارز مديريـة االستخبارات الـعسكريـة عملية

إرهابية بدراجة مفخخة غربي نينوى. 
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ـديـريـة في بـيـان امس انـه (اسـتـناداً وذكـرت ا
إلى مـعلـومات اسـتخـباريـة مؤكـدة أشارت إلى
وجـود مـضـافـة عـبـارة عن غـرفـة من الـط في
مـنـطـقـة عــبـاءة بـالـقـرب من بـحـيـرة سـنـيـسـلـة
غـربي نـينـوى تخـفي بـداخلـها دراجـة مـفخـخة
دنـيـ والقـطـعات األمـنـية مـعـدة الستـهـداف ا
وعــــلـى أثــــر ذلك وبــــالــــتـــــنــــســــيق مـع قــــسم
اســتـخــبـارات قـيــادة عـمــلـيــات غـرب نــيـنـوى
شـرعت مفـارز شعـبة االسـتخـبارات الـعسـكرية
فـي الـفـرقـة 20 واســتـخـبــارات الـفــوج الـثـاني
ــشــاة 43 وفــصـــيل اســتــطالع الــلــواء لــواء ا
ـضــافـة بــالـتــحــرك نـحــو الـهــدف ومــداهـمــة ا
فخـخة). مؤكدا انه واالسـتيالء على الـدراجة ا
(الـتـعامل مـعهـا من قـبل مفـارز هـندسـة الفـرقة
ـضـافــة والـدراجـة ــرافـقـة لــلـقـوة وتــدمـيــر ا ا

بصورة كاملة).

تـلقته (الزمان) امس أن (عبـوة ناسفة انفجرت
داخل دراجـة ناريـة على طـريق الـقنـاة باجتاه
ـا ادى الى مــقـتل مــنـطــقـة بــغـداد اجلــديــدة 
صـاحـب الـدراجـة وإصـابـة آخـر كـان بـرفـقـته).
وكـــان مـــصـــدر قـــد افـــاد في وقت ســـابـق بــأن
االنـفاجـر اودى بـحيـاة شخص واصـابة اثـن
ـقـتل شـخص اخـريـن. كـمـا اكـد مـصــدر ثـان 
وانتحار آخر بحادث منفصل في العاصمة.
صدر في تـصريح امس إن (مـسلح واشـار ا
فـتـحـوا نيـران اسـلـحتـهم بـاجتـاه مـدني ضمن
ا اسفـر عن مقـتله في مـنطـقة مـدينـة الصـدر 
ـــرحـــلـــة احلـــال) ,وأضـــاف أن (طـــالــــبـــاً في ا
الـثانوية أقدم على االنـتحار داخل منزله ضمن
مـنـطـقة الـدورة).  فـيمـا اعـلـنت مـديريـة الـدفاع
ــــدني انــــدالع حــــريق فـي عـــدد مـن اخملـــازن ا
الـتجارية اخملصصة لـبيع االدوات االحتياطية
ـنطـقة الـعالوي في بغـداد. وذكرت لـلعـجالت 
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بـاشــرت قـيـادة عـمـلـيــات بـغـداد بـرفع عـدد من
الــسـيـطــرات االمـنـيــة في جـانب الــرصـافـة من
بـغـداد. وقـال بـيـان امس ان (الـسـيـطـرات التي
وال بـاشر اجلهد االمني برفـعها هي سيطرة ا
في شـارع فلـسط و سـيطرة بـدالة االعظـمية
و سـيـطـرة الــسـفـارة الـتـركـيـة).  والـتـقى قـائـد
الـعـمـلــيـات الـلـواء الـركن احـمـد سـلـيم بـهـجت
وجـهـاء وشيـوخ عشـائـر منـطـقة الـدورة حيث
 الـــتــطــرق خالل الـــلــقـــاء الى (دور الــقــوات
األمــنــيــة في احملــافــظــة عـلـى أمن واســتــقـرار
ـنطـقة وتـأكيد اهـميـة تقـوية أواصـر العالقة ا
ـنـطـقـة والـقـوات األمـنـيـة من أجل بـ أبـنـاء ا
تـفـويـت الـفـرصـة عـلى كل من تـسـول له نـفـسه
زعــزعـة االمن واالســتـقــرار فـيـهــا). واوضـحت
خـلـية االعالم االمـني طـبـيعـة انـفجـار الـدراجة
الــنـاريــة في بـغــداد. وقـالت اخلــلـيـة فـي بـيـان
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ر يدمي الـقلوب من احلديث عن مـعظم دوائرنـا ومؤسسـاتنا احلـكوميـة لألسف ا
ـالي واإلداريـواإلسـتـهـتـار في كـرامة هـول مـانـرى ونـسـمع من قـصص الـفسـاد ا
راجع ألمرٍ ما يتـعلق بإختصاص تلك أو هـذه الهيأة ولكن مثل ما واطـن ا ا
ـثـل الـشـعـبي ( الـبـيـنـا مـايـخـلـيـنـا ) يــعـني يـجب أن نـتـكـلم ونـفـضح هـذه يـقـول ا
االنـتــهـاكـات خـاصــة ونـحن نـحــمل شـرف الـكــلـمـة الـصــادقـة وعـلـيــنـا أن نـكـون

مخلص لها.
فـي يوم 3/18 من هـذا العـام قـادتـني احلاجـة ألذهب الى قـسم االشـتـراكات في
هيـأة الضـمان اإلجتـماعي إحـدى تشـكيالت وزارة الـعمل والـشؤون االجـتمـاعية
ـا رأيت من سـلوك الأخالقي وتـعـسف في إستـعـمال احلـق وإنتـهاك فصـدمتُ 
لـكل مـبـاد حقـوق اإلنـسان وبـدأت هـذه الـدراما الـتي كـنت إحـدى شخـوصـها
بـعـد مـوعـد مـداه سـتـون يـومـاً حـتى وصـلـني الـدور ألراجع هـذه الـهـيـأة إلضـافـة
ـواطن ويقف ـراجع ا خدمـة ولـيتـني لم أذهب حـيث رأيت بـأمِ عيـنيْ كم يـهان ا
عـلى شـكل كـتل من الـزحـام الـشـديـد ولسـاعـات طـويـلـة حـتى إنـتـهـاء الدوام دون
ناصـر وال مجيب سوى رعونة صبي أحدهما يسمى (أ ر والثاني م ف) اللذان
ـراجعـ من ـصـيـر ا يـشـغالن مـنـصة االسـتـعالمـات وهـمـا الـلـذان يـتـحـكـمـان 
مخـتلف الفئات الـعمرية نـساءا ورجال وأغلـبهم من كبار السـن من يدخل ليكمل
معـاملـته ومن اليدخل وسـلوكـهـما في الـتعـامل أقل مايـقال عـنه سلـوك شوارع
ـراجـعـ وخالل وجودي حـيث الـصـوت العـالي والـتـفوه بـكـلـمات بـذيـئـة بحق ا
الـذي إسـتـمر لـسـاعات لم أشـاهـد مـراجع أجنز مـعـامـلته وخـرج من هـذا الـقسم
ـواطن التي وعالمات الـرضا والفـرح على محيـاه فقط هدر لـلوقت وتوسالت ا
تغـطرس هـما فـقط من يقرر ـوظفـان ا تدمي حـتى القلـوب اخلشـنة إال هذان ا
راجـع من عدمهـا ولم يحتـرمان أي مراجع ولو بـقدر بسيط كرامـة وإحترام ا
وهـنا أتـسـاءل أين رئـيس الهـيـأة الـذي حتـمـا يـنتـمي الى مـيـلـيشـا مـعيـنـة ويـتدين
بـديانـة اإلسالم ويـتـخـتم بـاليـمـ وأكـيـد يعـتـلي مـنـصـة الوطـنـيـة إذا سـنحت له
الـفـرصة لـيـتـحدث من عـلى واجـهـات القـنـوات الـفضـائـية عـن الضـمـير واألخالق
واطن وضـرورة إجناز معامالتـهم بشفافيـة عالية أقول وحب الوطن وإحـترام ا
أين هو من هـذه الهيـأة وهي تقتـرب من السقـوط في هاوية الـفساد بل هي أصال
ـواطن سـاقــطـة في الــهـاويــة? وأتـســاءل أيـضــا هل هـذا هــو حق ا
غلوب على أمره وإحترامه بعد أن خَسٍرَ وطنه وظل يدور ا
ستمرة ? لذا ومن هذا في فلك الـعوز والبطالة واإلهانـات ا
ـنـبـر أناشـد مـعـالي وزيـر العـمل والـشـؤون االجتـمـاعـية ا
ـهــمـة من اإلنـهـيـار لإلسـراع فـي إنـتـشـال هـذه الــهـيـأة ا

األبدي.

كـانت سـنـوات حكـم الدكـتـاتـورية فـي العـراق سـنـوات عـصيـبـة في مـواضـيع عدة
لـكـنـهـا كـانـت اكـثـر صـرامـة وارهـابـا مع احلـريـات الـديــنـيـة لـلـمـسـلـمـ الـشـيـعـة
وبـاالخص مع مـرجـعـيتـهم الـديـنـيـة في الـنجف االشـرف حـيث اراد نـظـام الـبعث
رجعية ابتـداء وح تعذر علـيه ذلك بحكم تمسك وصدامه خـصوصا افناء هـذه ا
الشـيعة في العالم بها وتمسك الشعب العراقي السيما في الوسط واجلنوب بهذه

رجعية الشجاعة. ا
 وجـاءت مـحـاولـته النـهـاء احلـوزة نـابـعـة من عـنـصريـتـه ورغبـتـه بامـتـالك الشـعب
اضافـة الى جهـله بتاريخ الـفقه الـشيعـي واالسالمي بشكل عـام ولذا حـاول عبر
رجعي دون ان يعي رجعية او تعريقها التدخل في الشأن ا احلديث عن تـعريب ا
ـراجع في النـجف االشرف ويـقدم صورة مفـهوم االعلـميـة الذي يـحكم تـسلسل ا
مـذهـلـة عن احــتـرام الـعـلم والــعـلـمـاء لم يــشـهـدهـا فــقه آخـر ودون ان يـعـرف ان
ـراجع الـعراقـيـ والـعـرب لن يـقـدمـوا رغـبـاته علـى عقـيـدتـهم وأعـلـمـيـتـهم فـكان ا
راجع الـعراقيـ اشد واكـثر دمويـة وكان اعدام الـسيـد محمـد باقر اصطـدامه با
الصـدر وأخته وقتل السيـد محمد مـحمد صادق الـصدر وأبنائه هي الـنهاية التي

ريض. وصل اليها تفكيره الدموي ا
ــرجـعـيـة وتــواضـعـهـا  وحــ سـقط صـدام ونــظـامه شـاهــد الـعـالم كــله رصـانـة ا
ـصالح الـدنـيـوية عـبـر االمام الـسـيسـتـاني ونـهجه االنـسـاني الذي وتـرفـعهـا عن ا
توهم فـقد وجدوه مدافعا عن ـدرسة العلوية في االسالم وخالفـا لكل ا عكس ا
ـفـهوم ـسلـمـ وبـفـضله شـاع ذلك ا ـسـيـحيـ قـبل ا الـسنـة قـبل الـشـيعـة وعن ا
االنـسـاني لـدى الـعـراقـيـ وخـصـوصـا الــشـجـعـان الـذي اسـتـجـابـوا لـفـتـواه في
اجلــهـاد الــكـفــائي الـتـي صـارت بــحق فـتــوى بـقــاء الـعــراق واسـتــمـراره مــوحـدا

ومنتصرا
 وحـ زاره الـبـابـا فـرانــسـيس في حـجه الــتـاريـخي لـلـعــراق فـقـد اعـجب احلـبـر
ـرجعـيـة الـنـجفـيـة واحـتـرامهـا لالنـسـانـية ـا اعجـاب وادرك عـظـمـة ا األعـظم به أ
ولــلـعـلـم كـيف ال وهـو الــقـادم لـســدة الـفـاتــيـكـان فـي رومـا من اقـصـى الـعـالم في
تـعض االيطاليـون وال باقي االوربي من ذلك االرجنـت بعلـمه وتقواه دون ان 
رجعية االسالميـة الشيعية وهو الـدرس الذي قدمته للعـالم ا

منذ عدة قرون.
 مرجـعية النجف ومرجعها اهم واجمل ما قدمه االسالم
ـسلمون في زمن األرهاب والتـطرف وهم من سيكتب وا

الصفحات الناصعة من تاريخ االسالم في هذا القرن.

اطاللة   

بغداد
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بغداد

¡u « WO³Kſ√
ـان وارهاب الـدولـة وفسـاد القـضاء وانـحـيازه هي مـخالب اغـلـبيـة السـوءفي الـبر
ـارسهـا رجب طـيب اردوغان ضـدمعـارضيه في رعـبـة التي  اردوغان الـداميـة ا
تركـيا من الكورد ومن االرمن  ومن العرب ومن العلوي وغيرهم من االعراق اما
حـزب واالثــنـيـات الـعــرقـيـة والـطــوائف الـديـنـيــة اخملـتـلـفــة  الـتي تـســتـوطن أسـيـا
الصغـى(تركيا احلالية) ووما يؤسف له حقا ويـؤلم حقا  ان جارة  شقيقة مسلمة
دة تـزيد على ٤٠٠ حكـمت معظم انـحاء الشـرق واجزاء غيـر صغيـرة من أوروبا 
سنـة وحملت راية نشر االسالم الى االصقاع البـعيدة ان  يكون قضاؤها فاسدا
ن يـريد من بل وألعـوبة بـيد  رئـيسـها اردوغـان يسـخره  فـيـما يـريد ويـبطش به 
تـقـلـبة امـثـال مـنظـر حـزبه الـسابق ـزاجـيـة ا اشـونه في سـيـاسته ا اصـدقـاء ال 
الفـيلسـوف د.احمـد داود اوغلو ورئـيس اجلمـهورية الـسابق  وغـيرهمـا اما حزب
ـكـون من الـكـورد والـعـرب واالرمن والـعـلـويـ ـقـراطـيـة الـتـركي ا الـشـعـوب الـد
وغيـرهم  فيعـتبـر من اعدائه الـتقلـيديـ على الرغم مـن طروحاته الـوطنـية ووقوفه
ـقراطـية وحق كل ـطلق بـالـتعـددية و الـد ـانه ا مع  الـوحـدة الوطـنيـة الـتركـية وا
شعوب تـركيا في حتـقيق ذاتـها و احملافظـة على ثـقافتـها وتراثـها وتاريـخها..وقد
يسـتخـدم اردوغان ايـات القـران احاديث الـرسول الـعظـيم محـمد(ص) من امـثال
(يدالـله  فوق ايدينهم) او يـدالله فوق يد اجلـماعة وغيرهـا لتبرير
افعـاله القـبيـحة في قـمع مخـالفـيه وغمط حـقوقـهم او قطع
انه ارزاقـهم من خالل اغلـبيـة الـسوء الـتي جاءت الى بـر
بالـتـزوير والـرشى..اال قـاتلـكم الله يـا أ عـداء احليـاة ويا
أعداء الـله يامن حتكـمون بأسم الدين وهـو منكم برا اال

لعنة الله عليكم الى يوم يبعثون.
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حيث ـا ان (احلـدائق اقـيـمت علـى مسـاحـة تـبلغ  15دو
الكات الـفنيـة للـمحافـظة ودائرة بـلدية احملـمودية عـملت ا
بأعمال حتويل هذه األرض التي كانت مكبا للنفايات الى
حـدائق ومـتـنـزهات وبـجـهـود ذاتـيـة) مبـيـنـا ان (االعـمال
شمـلت تـسـوية االرض بـالـتراب الـصـالح للـزراعـة وكذلك
رات تـثبـيت السيـاج اخلارجي وعمـل بوابات لـلمتـنزه و
وزراعـتهـا بأشجـار النخـيل والزهور اخملـتلفـة) الفتا الى
(استمرار جـهود البلديـة ومضاعفتـها خالل أوقات حظر
ـقــدمـة الـتــجـوال لــضــمـان االســراع بــإجنـاز االعــمــال ا
وتـابع ان وايـصــال افـضـل اخلـدمــات ألهـالي الــقـضــاء)
ــشــاريـع االكــســاء وصب (وتـــيــرة الـــعــمل مــســـتــمـــرة 
ـقرنص واالعـمال البـلدية من تـنظيف االرصفة ورصف ا
وتــســويــة وتــشـجــيــر وغــيــرهــا) ومـضـى الى الــقـول ان
تنزه قـبلة ستشهد تـقدم مراحل العمل في ا (االسابيع ا
بـعــد إكـمـال نــصب االلـعــاب اخملـتــلـفـة الى نـسب عــالـيــة
ـمــاشي وســاحـات اللــعـاب ــمــرات وا ــقــاعـد وصب ا وا
تـنزه داعـيا الـى (اقامـة معـرض داخل ا اللـيـاقة الـبدنـية)

للزهور تتبنى اجنازه مديرية بلديات محافظة بغداد). 
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شـارك محافظ بـغداد مـحمد جـابر الـعطا بـاجتـماع االمر
تابعة تنفيذ اجراءات الديوني 32 لعام  2019 اخلاص 
تـأهــيل وتـطــويـر مــداخل الـعــاصـمــة وسـاحــات الـتــبـادل
الـتـجـاري .ونـقل بــيـان تـلـقـته (الــزمـان) امس عن الـعـطـا
خالل مـشـاركــته في االجـتــمـاع اخلــاص بـفـريق تــطـويـر
مـداخـل الـعــاصــمــة في الــقـول ان (مــداخل بــغــداد تــعـد
مـشاريعـا غير سـهلة والـعمل بـها سيـكون ضمن الـتعداد
الــزمــني)¨ مــشــيــرا الى ان (تــوســعــة الــطــرق وصــيــانــة
ـوجــودة وكـيـفـيـة الــشـوارع ووضع حـلـول لـلــسـيـطـرات ا
معـاجلـتهـا  بـحثه ضـمن تـصامـيم مـداخل الـعاصـمة)¨
مـــؤكــدا ان (الـــهــدف من االجـــتــمـــاع يــاتـي اســتـــكــمــاال
لـلــمـنـاقـشـات الـتـي عـقـدت لـتـحــديـد االولـولـيـات من اجل
الشـروع في تطوير مداخل بغداد ووضع عمل مع حتديد
تـقـدم ــنـفـذة لـهـذا الـعــمل). كـمـا اعـلـن الـعـطـا اجلـهـات ا
مراحل االجناز بـأعمال تـطوير حـدائق العطـاء في قضاء

احملمودية. 
واوضح الـعطـا خالل جولـة ميـدانيـة أجراهـا في القـضاء

∫o¹dŠ

فرق الدفاع
دني تكافح ا
خازن حريقاً 
جتارية في
العالوي 

عادل الركابي

ـتـعـلـقة مـجـال الـتـدريب عـلـى احلِـرف ا
بـالنـساء بـعد احلـصول عـلى تراخيص
الــعـــمل وســمــة الــدخــول من اجلــهــات
الــرســمــيـــة) من جــانــبه اشــاد ســيــنغ
يــاداف بـ (جــهــود الــوزارة في تــشـريع
الــقـوانــ الـهـادفــة الى تـطــويـر جـانب
تــشـغــيل الـشــبـاب وتــبـادل اخلــبـرات)
مــعـربـا عن (اسـتـعــداده الـتـام لاللـتـزام
بـالقوان العراقية وتـطبيقها). والتقى
الــركـــابي يــرافــقه نـــائب رئــيس جلــنــة
الــعـمل الــنـيـابــيـة حــسـ عــرب الـتـقى
مـحـافظ صالح الـدين عـمار جـبـر خـليل

اجلــبـوري خالل زيــارته الى احملــافـظـة
امـس االول. واشــــار الــــبـــــيــــان الى ان
(الـوزير ثمن دور احملافظـة في تعاونها
مع الـوزارة في مـا يـتـعـلق بـتـخـصيص
االراضـي النـــشـــاء مـــشـــروع االكـــشـــاك
الــعـصـريــة الـذي يـسـهـم بـحل جـزء من
غادرة مفهوم مـشكلة البطالـة بالبالد و
احلــــصــــول عـــلـى اعــــانـــة احلــــمــــايـــة
االجــتـمــاعـيــة) بـدوره  اثــنى احملـافظ
عــلى (جــهــود وعـمـل الـوزارة) مــبــديـًا
(اســتــعـداده لــدعم عــمل اقـســامــهـا في
تـقد اخلدمـات للمـستفـيدين). والتقى

مــعــاون مــديــر عــام دائــرة الــعــيــادات
الـطــبـيـة الـشـعـبـيـة دريـد قـاسم جـاسم
اجـــتــمــاعــاً مـع اخملــتــبـــرات االهــلــيــة
ـعــتـمـدة من قـبل الـدائـرة الـتي تـقـوم ا
بـأجراء فحـوصات كورونـا للمـسافرين

. وقـال بيـان لـلدائـرة تلـقته ـواطـن وا
(الــزمــان) امس ان (االجــتــمــاع نــاقش
آلـية الـعمل واعـطاء بـعض التـعلـيمات
والـتوجـيهات الـتي يجب اتـباعهـا عند
اجـراء الـفحص بـناءاً عـلى تـوجيـهات

مــديـر عـام الـدائـرة). كــمـا اطـلع جـاسم
عــلـى مــراحل اجنــاز مـــعــمل الــصــحــة
ـعــقـمـات ومــحـالـيل الــوطـني النــتـاج ا
ستلزمات الطبية قرب غـسيل الكلى وا
جــسـر ديــالى. وذكــر الـبــيـان انه (وجه

ريض يعاني تسلخ الشريان األبهر WOKLŽ∫ فريق طبي يجري عملية جراحية 

ـشروع بـضـرورة االسـراع فـي اجنـاز ا
ـا له من اهـمـيـة في ـعـمل  وتـشــغـيل ا
ـؤسـسات ـسـتشـفـيات وا سـد حـاجة ا
ــعــقــمــات واحملـالــيل الــصــحــيــة من ا

الطبية).

معارضة ثقافية



بــصـدور (قـراءات) يـكـون سـمـاحـة
السيد حسـ محمد هادي الصدر
قـد اجنـز اجلـزء الـرابع والـسـتـ

من مـوســوعـته الــفـريــدة (الـعـراق
اجلــديــد) وقــد اغــنى بــاجــزائــهـا
كتبة العراقية والعربية السابقة ا
واالسالمـيـة بـفـكـر اعـتـدالي ورؤى
نـطـقة تـنـويريـة احـوج ما تـكـون ا
والـعـالم الـيـهـا. فـهي ال تـسـتـبـطن
الــتـجــارب حــسب بل تــســتــقـر
الـوقـائع الـكـامـنة فـي رحم احلراك
االجتـمـاعي والسـياسي الـقائم في
بـلد يـخضع لـعالقة جـدليـة ال غنى
عــنـهــا مع مــحــيـطـه وتـاريخ اال
الـتي تعـايش معـها او اسـتوعـبها
في حـقب مـاضـيــة بـالـنـظـر لـزخم
ـــعــطـى احلــضـــاري له والــبـــعــد ا
االنـــســاني فـي عــطـــائه الــثـــقــافي
والعلمي. ولعل مطالعة هذا اجلزء
ؤلف في تكشف مـستوى اسـهام ا
كـشف معـظم تـلك االبعـاد احملـتمل
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مـنـهـا وغـيـر احملـتـمل او الـغاطس
ودور فــكـــره اخلالق فـي تــأســـيس
شــكل جــديـــد من اشــكــال الــعالقــة
ـشـتـركـات بـالـتـراث احلـضــاري وا
االنـسـانـيـة الـتـي ال يـنـفك سـمـاحـة
الـسـيــد الـصـدر عن الـتــذكـيـر بـهـا
والـدعـوة الى اســتـلـهـام مــعـانـيـهـا
ومـفـاهــيـمـهـا بـغــيـة اقـامـة صـروح
قابل الـتوجهات الداعية جامعة 
الى الــتــنـاحــر والــفــرقـة وتــعــمـيق
اخلـــصــــوصـــيـــات عــــلى حـــســـاب
ـشـتـركات الـوطـنـية واالنـسـانـية. ا
وبــرغم الـصــعــوبـات اجلــمــة الـتي
تـواجه اي مـؤلف في اجنـاز احـدى
عصارات فكره فـان سماحة السيد
الــــصـــدر واصـل مـــشــــواره وقـــطع
شــوطـــا اثــر اخـــر من اجل اجنــاز
ـوسوعة معـتمدا على اجزاء هذه ا
الــــدعـم الالمـــــحــــدود مـن الــــقــــراء
والـــشـــعــور الـــذاتي بـــالـــوظـــيـــفــة
الـوطــنـيــة والــديـنــيـة لــشــخـصــيـة

مرجعية من طرازه ويؤكد ذلك في
مــقــدمــة (قــراءات) بــالــقــول (انــنــا
ـسـتـجـدات في نـواكب االحـداث وا
وطــنــنــا احلــبــيب مــنــطــلــقــ من

حـرصــنــا الـشــديــد عـلى
شرف االسهام بـالتنوير
والــــتـــذكـــيـــر بـــوجـــوب
احلــفـاظ عـلـى الـثـوابت
الـعـقـائـديــة والـوطـنـيـة
واالخالقـيــة في مـجـمل
ـواقف ــمــارســات وا ا
والــــــقـــــــرارات الـــــــتي
تتـخذهـا مراكـز القرار
الــــعـــراقـي في شــــتى
ــنـاحي الـســيـاسـيـة ا
واالقــــــتـــــــصــــــاديــــــة
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيــــة
والــثـقـافــيـة). ونـحن
في هـذا الـتـفـسـير ال
ـؤلف هو نفـهم ان ا
ــراكـز صــدى تــلك ا
التي اشار اليها بل
ــــــــلـك حق هــــــــو 
الـــــــــتــــــــصـــــــــويب
والــتـقــو وابـداء
ــشــورة الـــرأي وا
مـن واقع كــــفــــاءة
واســعــة يــتــصف
ــفـكـر ومن بــهـا ا
حـقــيــقــة اتــسـاع
متبـنياته لـتشمل

مــا يــعــجــز االخـرون عـن الــغـوص

والـبـذل لـتـسـتـقـيم احلـيـاة ويـعـبـر
اجلميع الى موانئ السالمة. 

ـا يـحـدثـنـا سـمـاحـة الـسـيـد ولـطـا
الـصدر في اخلـطـاب الذي تـنـطوي
ــــروءة في عــــلــــيه مــــقــــاالته عن ا
الــعالقــة واحلــمــيــمــيــة في جــهـاد
الـنفـس والبـذل في حتـقيق الـغـاية
الـسـامـيـة وكل ذلك مـسـتـوحى من
ــاضي اخلــالــد والــتــاريخ صــور ا
الــعــابق بــاالنــتــصــار واالنــتــشــار
واتــســاع االفق وكــسـب رضـا الــله
ومــحــبـــة عــبــاده وعـــبــر فــصــول
(قـراءات) الـتي تـبدو مـقـاالت الـقلم
الـــصــــادق يـــخط طــــريق الـــصالح
واالسـتقـامة لـلـباحـث عن خالص
االمة يشدد سمـاحة السيد الصدر
عــلى الــكـــلــمــة فــهـــــي الــله وهي
وقف وهي الرجل مهتديا باقوال ا
الــفـقـهـاء والــسـلف الـصـالح (لم ار
شـيـئـا سـهال مـيـسـرا يـأسـر قـلـوب
الـــنــاس كــالـــكــلـــمــة الــطـــيــبــة ان
ارسـلـتـهـا لـقـــــــلب مـحب ازدهرت
تربص كفــــته عنك وان ارسلتها 
وفـوق ذلك كله فـان الـكلـمة الـطيـبة
صــدقــة) كــمــا يــشــدد عــلى ســواء
الــسـبــيل مــســـــــــتــذكــرا قـول ابن
ســـــيــــنـــــا (الــــوهـم نــــصـف الــــداء
واالطمئـنان نصف الـدواء والصبر
اول خـطوات الـشـفاء) وقـد اخـتتم
كـــتـــابه بـــالــــدعـــوة الى ذكـــر الـــله
ــــــبــــــادرة الـى الــــــتـــــــــــــوبــــــة وا

واالستغفار.        
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الكـــتــشــافـه ووضــعه عـــلى طــاولــة
الــتــشــريح. اي انه يــقــدم الــنــصح
واالرشــاد مــتــقــدمــا ومـقــتــدرا في
الوقت ذاته ناهـضا على تراكم في
ـشــكالت اخلــبــرة والـتــعــامل مـع ا
وهــــي

كثيرة جدا بحيث يصعب حصرها
او تــعــدادهــا. انه في احلــقــيــقـة
يـنــشـد االصـالح والـتــغـيــيـر حتت
رايـة كـبرى حتـمـلهـا اكف الـشعب
بـعـيــدا عن االنـحـيــاز وقـريـبـا من
الـــهم الـــعــام الـــذي جــربـــنــا مــده
العارم في الـتظاهرات
واالحــتـجــاجـات الـتي
عـــــــــمـت الـــــــــبـالد في
تـــشـــرين 2019 ومــا
بـــعـــده. ومـــا يــحـــسب
لسماحة الـسيد الصدر
انه لـــيـس من الـــتـــيـــار
الذي يدعو الى التهدئة
لــــــــــكــــــــــسـب الــــــــــوقت
واســتـــيــعــاب الـــغــضب
الـشــعـبي بل هـو غـالـبـا
مـــا يـــدعـــو (الــــعـــلـــمـــاء
ـــــفـــــكـــــرين واالدبـــــاء وا
ــثـقــفـ الـى ان يـكـون وا
لهم حضـورهم الفاعل في
ميدان االنتصار للمواطنة

الصاحلة). 
كما انه ال ينـأى بنفسه عن
ـشـروعـة مــطـالب شـعــبه ا
بل يـرفع صوت قـلـمه عالـيا
داعـيـا اصـحـاب الـقـرار الى
تــلـبـيـتـهـا واشـاعـة االجـواء
الــعـابــقــة بـشــذا الــوطـنــيـة
نتيجة االنـسجام الناجم عن
تـوازن احلـقـوق والـواجـبـات
ـكـاسب مع العـطاء وتوافق ا
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غالف الكتاب

ما هو معيار تقدم وتأخر الدول  ..? 
سـؤال اُشبع بـحـثا ودراسـة عـلى مدى قـرون وأجـيال  ومع ذلك يـبـقى قائـما

ومشروعا  ما دام باب التطور مفتوحا على مصراعيه  ولن يغلق أبدا .
فاهيم دارس الفكريـة والفلسفية وا ذاهب وا ودون اخلـوض في النظريات وا
ـكن أن جنـد اجلواب أمـامـنا .. في (احلل والـتـرحال) .. في ـصطـلـحات  وا
 أو الـبـوادي .. في الـشـارع  أو في الـبيـت   في الـعمل ـديـنـة أو الـريف  ا
أوفي اوقات الراحة والسياحة  ونهتدي الى اجلواب ببساطة دون عناء  ..
عـياراالساسي  للتقدم ة لالنسـان اليوم وأمس وفي الغد هي ا احلـياة الكر
والـتخلف .. فالتـقدم العلـمي  والثقافي والـتكنلـوجي  والصناعي  والزراعي
الخ من وسـائل التقدم هي  اسباب لتلك النتيجة التي ال يقتصر تأثيرها على
يا وقـوة تأثـيرها تـد الى اخلارج أيضـا  في مكـانة الـدولة عـا الـداخل  بل 
ـة مـصدر .. ولـذلك أصـبحت  الـدول الـتي يـتـمتع االنـسـان فـيهـا بـحـياة كـر
ن ال جـذب  لالخر - سـواء في السيـاحة أو االقـامة  - من  دول أخرى  

ستوى الذي يطمح اليه حلياته .. يتوفر فيها ذلك ا
ـة  تعـني ببـساطـة أن يـحيـا االنسـان على أرضه في بـحبـوحة واحلـياة الـكر
ــنـاسب  األمـن  ويـنــعم بـكــامل حــقـوقه  الــشـرعــيـة   ا من الـعــيش الــكـر
تطورة .. والـقانونية واالنسانـية  بشكل يليق بـكرامته  ويستجـيب حلاجاته ا
مـنذ والدته وحتى يـتوفاه الـله .. وتلك ظاهـرة للعـيان ال حتتـاج الى تسويق أو
اعالن  النـها تصبح بتراكم التطور  من طـبيعة هذا الشعب أو ذاك وتكشف
نوع نظامه وشكل حكومته  وما اذا كانت تعمل لصاحله ام ال  ..    

واحلـياة في تطـور .. فما يُـعد الـيوم قفـزة نوعيـة عالـية في العـلم والتـكنلـوجيا
تـسارعة والتـطور سـيصـبح غدا حـتمـا متـخلـفا بالـقيـاس الى نسـبة الـتطـور ا
واحلـاجة التي تـناسـبه  ومن ال يلـحق بحـركة العـالم السـريعـة يكون مـتخـلفا
ت بصلة اليه ..    وال  أيضا  ويعيش خارج عصره  أو متطفال عليه 

فاين  نحن  اليوم  كعرب - فرادى ومجتمع - من هذه احلقيقة  ??
هل نـعيـش وسط العـصـر بـاألثـر والتـأثـيـر .. أم مـتطـفـلـ عـليه ونـسـتـهـلك ما
ـكن أن نـعـرف مـن خالل مـا يـصـدرونه لـنـا من   و تـنـتـجه عــقـول االخـرين 

سلع وثقافات  نسبة التطور لديهم والتخلف لدينا .. أو بالعكس ..
تـساءل مـتهـكمـا وأجاب بـواقعـية .. مـا هـو تأثـير الـعرب عـلى العـالم  مقـارنة
بـالدول التي تعد متقـدمة  ?.. هل يشكل غيابهم  شـيئا مؤثرا على العالم ..?
هل يـتوقف االنـترنـيت مثـال  او صنـاعة احلـاسوب  أو  الـتكـنلـوجيـا عمـوما
أوعـلوم الفضاء والذرة  والهاتف ومصانع السيارات  والبواخر  والطائرات
ـواصالت بكل انواعها ويعود العالم الى عـصر البغال واجلمال  واحلمير وا
ـوت العالم من اجلوع لتوقف معـامل االغذية واالدوية  في هذا البلد ? وهل 

العربي او ذاك ? وهل يتراجع العلم و تنتهي االختراعات ? ..
ـا يـؤثـرون عــلى صـنـاعـة وجتـارة نـعم .. لـيـس لـهم تـأثـيـر فـي كل ذلك ..  ر
الـسالح - أسئـلة كـثـيرة تـرسم  إجابـاتـها مـوقع أي دولة الـيـوم على خـارطة

التأثير والقوة في العالم ..
ـكن ـوضـوع  تـذكـرت (فـيـديـو) إطـلـعت عـلـيه قـبل مـدة -  وانـا أكـتب هـذا ا
الـرحـوع الـيه  في (غـوغـول) - يـتـحـدث فـيه عـراقي يـعـيش فـي احـدى الدول
ـتـقــدمـة   تـعــرف من خالله مـســتـوى الـتـطــور الـذي ال يـقـف عـنـد حـدود  ا
وتـوظـيف كل مــا في الـطـبـيـعــة خلـدمـة االنـسـان (النـه اثـمن راسـمـال) وكـيف
ـا في ذلك (الـزبـالـة) في خـدمة تـسـتفـيـد الـدولـة  من كل مـا عـلى ارضهـا  

وسعادة االنسان وتقدم البالد  ..
دفـعــني هــذا الـفــيـديــو  الى الــتـوسـع والـبــحث  في مــصـادر مــتــعـددة  عن
ـوضوع .. وكيف اصـبحت  (الزبـالة) تـشكل مصـدرا مهمـا للطـاقة وموردا ا
يـة  ولها سـوق دولية وأسـاطيل ووسائل مـاليا واقـتصاديـا مهمـا وجتارة عا
 واستـخداماهـا الكثـيرة  ومنـها تولـيد الطـاقة والكـهرباء نقل مـختـلفة لـنقلـها
وانتاج  مواد لالستهالك والتصدير مثل االسمدة والكيمياويات وما الى ذلك
من مـواد وهذا مـا  تقـوم به دول كثـيـرة  وبذلك جـعلـوا منـها  (نـعمـة)  على
الـبالد والعباد والبيئة  بدل ان تكون  (نقمة) .. كتلوث البيئة وتشويه صورة

كان وتقتل االنسان .  ا
هـذا العراقي وهو ينعم بكل  انواع التطـور الذي ينعكس على احلياة  ويوفر
الـسعـادة والـراحة لالنـسان يـنـقل لنـا كـيف تسـتـخدم الـزبالـة في الـبالد التي
يـقيم بـهـا (الـسـويـد) في  تـشـغـيل محـطـات تـولـيـد الـكـهربـاء وتـدفـئـة الـبـيوت
ـحـطة تـدفـئة مـركـزية ـاء السـاخن من خالل تـدويـر النـفـايات   وامـدادها بـا
(سـخان) للمدينة كلـها ولذلك  فهمي تستـوعب ما على ارضها من نفايات و
تـستورد من اخلارج ما يـسد النقص فيـها.. وهذا ما تفـعله ايضا دول اخرى
تـستورد اخمللفات  من دول لم تقدر قيمة هذه الـثروة  وتعيد تصديرها اليها
من جـديد بصـيغة  ادوات وسـلع ضروريـة كثيـرة .. فهي  تدخل في صـناعة
الـسـيارات والـثالجـات والـتـلفـزيـونـات والـورق والبالسـتك واحلـديـد والـزجاج

..الخ من استخدامات مفيدة.
كـما تتخـلص البالد بعـمليـة التدويـر والتصديـر  من اثار النـفايات  الـصحية
واطن مبالغ طـائلة لالدوية الـضارة التي تفـتك  باالنسان  و تـكلف الدولـة وا

والعالج والصحة وتخلصها من امراض خطيرة .
هـذه الـزبـالـة جـــــعـلت ذلك الـعـراقي  يـنــــــــعم  بـجو دافـىء  لذيـذ داخــــل
ـنازل  مـنـزله رغم الـبـرودة الـعالـيـة الـتي تـصل الى درجـة االجنـمـاد خـارج ا
ومع ذلك حتـضر أمامه معــــــاناة  أبن بالده من الكهرباء على مدى سنوات

طويلة ..
نعمة الكهرباء كبيرة ال يشعر بها اال من فقدها  ..

ـولـدات سـنـوات والـعـراقي يـعـاني مـن  بـرمـجـة (الـوطـنـيـة) و(الـسـحب) من ا
االهـلـيـة الـتي اسـتـنـزفت مـاله وجـهـده ونـفـسـيـته  واسـتـهالك الـنـفط االبـيض

نزلية .. للمدافيء  ا
ـثل ما هـذا الـعراقي  يـتـمـنى أن ينـعم  ابن بالده بـهـذه الـنعـمـة في بالده  
ـا صـرف عـلى يـنـعم  بـهـا هـو في الـغـربـة .. وهـي ال تـكـلف شـيـئـا مـقـارنـة 
الـكهرباء في الـعراق  من مبالغ طـائلة .. ويتـمنى ان تنتقـل هذه التجارب الى
بالده وتـستفيد من الـنفايات بدال من ان حتـرق أو ترمى في الشوارع وتشوه

دن وتضر باالنسان . ا
ارقـام واحصاءات وبيـانات تفـصيليـة  كثيرة عن هـذه التجـارة التي اصبحت
مـصدرا مهما النتاج الـطاقة ومواد اخرى  وتشغـيل االيدي العاملة  وجتارة
ــلــيــارات من الــدوالرات .. ودخــلـت ضــمن اخلــطط والــبــرامج ــيــة تــدر ا عـــا
ا في ذلك  تـصـنيف االقـتصـاديـة لدول كـثـيرة  بـشـكل منـظم  ومـدروس  
طاعم واحملالت الـعامة  واالسواق نـازل و ا صدر- اي من ا الـنفايـات من ا

بتخصيص صناديق  ملونة او اكياس  خاصة لكل نوع منها ..
وبـذلك دخل الفرد ليكون عـنصرا مهما في عـملية تدوير الـنفايات واالستفادة
مـنـهـا في اغـراض مـتـعـددة تـعود بـالـنـفع الـعـام عـلى اجلـمـيع  وعـلى مـدنـهم
ظهر احلضاري اجلميل - النظيف  الالئق الذي يعكس  كذلك واظهارها با

مستوى حياة الفرد والتطور  والرقي في البالد عموما  ..
الزبالة تعكس احلالة .. ودرجة الغنى والفقر ..

استهالك الفقير غير الغني ..
ـسـتـوى ــواد الـغـذائــيـة الـتي يــسـتـخــدمه هـذا أو ذاك تــتـأثـر بــا والـسـلع  وا

االقتصادي والقدرة الشرائية حتما ..
ومخلفات كل واحد منهما تكشف ذلك ..

ارك تـعـد  الـدولة وبـالنـسـبـة لـلدول  تـشـيـر احدى االحـصـاءات الى ان الـد
ـعدل 781 كـغم  لكل فرد االوربـية االولى في انـتاج الـقمـامة  عام 2017 
 في الـسـنــة وكـانت االولى ايــضـا في انـتــاج الـطـاقــة اخلـضـراء حــيث تـنـتح

ائة من الكهرباء من اعادة تدوير اخمللفات .. حوالي 15 با
رتبة االولى في اعادة التدوير .. انيا في ا وتأتي ا

ومع كل هـذا التطور في تدوير الـنفايات  ال تزال هناك نـسبة كبيرة حترق او
تـدفن من الـنـفـايـات دون االســتـفـادة مـنـهـا .. فـكـيـف احلـال بـالـنـسـبـة لـلـدول

االخرى االقل تطورا أو التي ال تستفيد من هذه الثروة ..
تـسارعـة يكون قـد تخلف عن الـعالم في تطـور ومن ال يلـحق بحركـة التـطور ا

عصره  وليس له مكان في مواقع التأثير والنفوذ ..
اذا ..

ـا في ذلك مـا يراه االنـسان كل شيء في الـعـالم يخـضع لقـانـون التـطور .. 
شيئا بسيطا ..
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االشـخــاص اجلــيــدون ال يـحــتــاجـون لــلــقــوانـ كي
تـخبـرهم كيـف يتـصرفـون بشـكل مسـؤول  في ح
ان االشـخاص الـسيئـ سيـعثرون دومـا على طـريقة

للتحايل على هذه القوان ...(افالطون) ..
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ثـم درس في كـــلــــيـــة األعــــمـــال في
جـامـعة هـارفـرد عـمل في واشـنطن
ثم افـتتح مـكتبـاخاصـا للـمحـاسبة
في بــيـروت بــالــتـعــاون مع شــركـة
ية تزوح من مغربية من األسرة عا
ـغرب مكـان إقامته الـكة وكانت ا ا
ـنح الـثـاني  أنـشـأ مــنـحـة حـديـد 
الـــدكــتـــوراه في دراســات الـــشــرق
األوسط بـكـلـيـة سـانت أنـتـوني في
جامعة أكسفورد وعمل على توفير
الــتـــمـــويـل لــهـــا .اشـــرف فـي عــام
2006 عـلى إصـدار مـذكـرات والـده
بــعـد وفـاته بـعـدة أعـوام (الـصـراع
ــــــوقــــــراطـــــيـه في مـن أجل الــــــد

الـعـراقي) ولــفـوالذ كـتــاب مـسـيـرة
ــوقـراطــيـة في الــعـراق صـدر الـد
عام 2012  كان كـاتبـا في الشؤون
الــعــربــيــة وله كــتــابــات في مــوقع

فكري وقد توفي في نفس العام .
ية  احلياة األكاد

التـحقت زهـا حديـد بكلـية الـعمارة
عماري في لندن التابعة لرابطة ا
في عام 1972 حيث كان اسـاتذتها
ــعـــمــاريـــ إيــلــيـــا زيــنـــغــلــيس ا
اليوناني ور كولـهاس الهولندي
الذين تخرجا مـن ذات الكلية وكان
لــهـــمــا الـــفــضل في مـــســانـــدتــهــا
بـــــحــــمـــــاس ومـــــنـــــحــــاهـــــا حس
االســتـــشــراق لـــلــمـــســتـــقــبل وفي
إلـهــامـهــا حـول الــتـراكـيـب ثالثـيـة
ركـبة ـعقـدة ا األبـعاد والـهنـدسة ا
وقـد كـونت مـعهـمـا وحـدة عمل في
الـكلـية كـانت هي العـنصـر اجلامع
فــيـهــا بـرزت في الــكـلــيـة كــطـالــبـة
مـــتـــمـــيــــزة والمـــعـــة وقـــد وصف
اسـتــاذهـا كــولـهــاس أداءهـا خالل
آخـر عـام لـهـا بالـكـليـة بـصاروخ
يــنـطــلق بــبطء قــبل أن يــرتــفع في
الـسـمـاء ويـأخـذ مـسـارا مـتـسـارعا
بأستمرار وقـال كولهاس  ها هي
االن كـــوكب في مـــدارهـــا اخلـــاص
الـذي ال يـضاهـيه أحـد  كـانت زها
حــصــلت عـلى في قــمــة إلـهــامــهـا 
شهادة البكالـوريوس في الهندسة
وحـازت ــعــمــاريــة عـام 1977  ا
ـــرتـــبـــة األولـى بــ عـــلى ا
اخلــــريـــــجــــ وعــــلى

جـــــائـــــزة

الرابطة وتميـزت الرابطة باحلداثة
 دخـلت بــعـد تـخــرجـهــا في الـعـام
1977 شــريـكـا في مـكــتب الـعـمـارة
احلضرية للمهندس ر كولهاس
وايــلــيـا زيــنــجـلــيس الــذي مــركـزه
الرئيـسي في روتردام بهـولندا(وله
فـروع في نـيويـورك وبـكـ وهوجن
كـوجن وأسـترالـيـا ودبي والـدوحة)
بـالـتــزامن مع الـعــمل كـمــعـيـدة في
كــلــيــة الــعـمــارة. كــانت تــدرس في
سـاء وكانت الصـباح وتـرسم في ا
رســامــة يــدويه بــارعه قــبل دخــول
عــصــر احلـاســوب  في عـام 1979
اسست شركـة خاصة بـها في لندن

فـي غــــــــرفــــــــة
صـــــــغـــــــيــــــرة
بـــــــاربــــــــعـــــــة
أشــــــــخـــــــاص
وبات مـكـتبـها
في عـام 2016
يــضـم مــبــاني
عـديـدة لـقـرابة
400 مـــــــوظف
وكــــان مــــديـــر
شـــــركـــــتـــــهـــــا
ــــــــــــــــــــانـي األ
بـــــــــــاتــــــــــريـك
شوماخر الذي

عـمل مـعــهـا مـنـذ الـتــسـعـيـنـات وال
يزال ...

كــــان عــــام 1987 بــــدايــــة حلــــيـــاة
ــيـة حـافــلـة لـزهــا حـديـد في أكـاد
الـتـدريس اجلـامـعي حـتى وفـاتـها
عـمـلت بـداية وأسـتـاذ كـرسي كـنزو
تـاجني في كـلـية الـدراسـات العـلـيا
لــلــتــصــمــيم في جــامــعــة هــارفــرد
واسـتاذ كـرسي سـوليـفـان في كلـية
ـعــمـاريــة في جــامـعـة الــهـنــدسـة ا
الـيـنـوي في شـيــكـاغـو.ثم كـاسـتـاذ
ـعـمـارية زائـر في كـلـية الـهـنـدسة ا
بــجــامــعــة واليــة أوهــايــو وكــلــيــة
ـعــمـاريـة في بـجـامـعـة الـهـنـدسـة ا
كــولـــومـــبــيـــا في نـــيـــويــورك وفي
ـتـحدة جـامـعـة بـيل في الـواليـات ا
وعــمـلت كــاســتــاذة زائــرة في عـدة
جــامـعـات فـي دول اوروبـا... كـانت

قـراطـية تي الـصـراع من أجل الـد
في الــعـراق عـام 2006 بـعــد وفـاته
عـاشت ـتــابــعـة من ولــده فــوالذ 

زها وحيـدة في منزل أبـويها
حـيث كـان اخـويهـا يـعـيـشان
خـارج الـعـراق  كـانت طـفـلـة
فضولية تـقضي النهار وهي
ــنـزل وتــطـرح تـتــجــول في ا
الــكــثـــيــر من األســئــلــة عــلى
والدتها وما ان يعود والدها
حـتى تــعـاود طــرح األسـئــلـة
عـلـيه بـعـد أن تـكـون الـوالـدة
قــد اكـــتــفت مـن أســئـــلــتـــهــا
الكـثيـرة وكان والـدها يـتقبل
صــغـيــرته ويـحــاول اإلجـابـة
ـحـبة وكـثـير عل أسـئـلـتهـا 
من الـــصــبـــر . كــان والـــدهــا
يـحب التـصمـيم كـان منـزلهم
جمـيال يـعود إلى ثالثـينـيات
اضي ومـجهـز بقطع القـرن ا
اثاث جميلـة من اخلمسينات

نزل قائما في بغداد وفي واليزال ا
الـــســادســة مـن عــمــرهـــا حــضــرت
مــعــرضـا فـي بـغــداد وبــدأت فــكـرة
التصميم تستـهويها وعندما بلغت
احلـاديــة عـشــر من عــمـرهــا عـرفت

بأنها تريد أن تكون معمارية..
كـانت مـدرسـة الـراهـبات الـتـقـدمـية
في بـغــداد الـتي درسـت فـيــهـا زهـا
مـدهـشـة وقـضت فـيـهـا وقـتـا رائـعا
ــدرســة من كــانت زمــيـالتــهــا في ا
ـذاهب وتذكر مختـلف الطوائف وا
ـدرسة كانت زها حديـد ان ناظرة ا
قـاسية ولـكنـها كـانت ليـبرالـية وقد
أنـهت زها جـمـيع مراحـل دراستـها
ـدرسـة في عام الـثـانويـة في هـذة ا
1966(وأصـــبح اســمـــهــا ثـــانــويــة

العقيدة للبنات فيما بعد.)
هيـثم حـديد 1934 شقـيق زها
األكــبـر تــخـرج من
جــامـعــة كـمــبـردج
في بـريـطـانـيـا في
اإلقــــتـــصــــاد عـــام
1956وأقــــــــــام فـي
لبنـان ويعمل فـيها
وال يزال يعيش في
بـــــيـــــروت  فـــــوالذ
حـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــد

(1937_2012)
شـقيق زهـا االصـغر
تـــخــــرج من كـــلـــيـــة
الـــقــــانـــون في
كــمــبــردج

تـــــتــــــقـــــاضى
أعــــــلى اجــــــر
كــمــهــنــدســة

معمارية. 
ÆÆUN «“U$√
كــــــــانت أول
امرأة عربية

حتـصل عـلى جــائـزة بـريــتـزكـر في
عــام 2004. وكـــانت حتـــصل عـــلى
جـائــزة سـنــويـا وبــعـدهـا حــصـلت
عـــلى 12جـــائـــزة في عـــام واحـــد 

خالل مـسـيـرة حـيـاتـهـا قدمت 950
مشـروعا في 44 دولة مـخـتلـفة في
عام 2003 انتـهت من إنـشاء مـبنى
عـاصر وهو مركـز روزنشال لـلفن ا
أول مــــتــــحـف امــــريــــكي تــــتــــولى
تـصـمـيـمه أمـرأه واعـتـبـرته جـريدة
ــبــاني ـــز أهم ا الـــنــيــويــورك تــا
األمريكـية التي أنشـأت منذ احلرب

الباردة
في عـــام 2010 مـــنــــحت جــــائـــزة
Stirling Prize ســــــــــتــــــــــرلــــــــــنج
ـتحف الـقومي لـتصـميـمها مـبنى ا
(Maxxi)لـلـفـنـون بـرومـا إيـطـالـيـا
وتــــقـــول جـــريـــدة اجلـــارديـــان عن
ــتـــحف : أنـه حتــفـــة مـــعــمـــاريــة ا
مـالئـــمــة جملـــاورة عـــجـــائـب رومــا

ة. القد
تــــتـــــعــــدى اجلــــوائـــــز واالوســــمه

التـشـريـفـيـة العـريـقـةالـتي حـصلت
ــائــة جــائــزة. فــقـد عــلــيــهــا زهــا ا
حــصـــلت عــلى اول جـــوائــزهــا في
ــيــدالــيــة الــذهــبــيـة 1982 وهي ا
Gold ـعــمــاريـة لــلــتــصـمــيــمــات ا
Medal  Architectaral esign عن

تصميماتها في بريطانيا.
في عام 2004 أصـبـحت أول أمراة
وأحـــد اصـــغـــر احلـــاصـــلــ عـــلى
عـمارية جـائزة برتـزكر لـلهـندسـة ا
Pritzker Prize وتــــــــعــــــــد هــــــــذة
اجلـائزة ارفع تـكـر علـى مسـتوى
الــــعـــالـم في مــــجـــال الــــهـــنــــدســـة
عمارية. في عام 2005  اختيار ا
ــبـنـى الـريــاضــيـات تـصــمــيـمــهــا 
ـبي اخملصص لدورة البـحرية األو
ـبـيـة 2012 في لـنـدن األلـعــاب األو
وفي نــــفـس الــــعــــام  اخــــتــــيـــار
تــصـــمـــيــمـــهـــا لالســـتــاد
ـــــبي اخملـــــصص األو
لـــــدورة األلـــــعـــــاب
ـــــــــبـــــــــيـــــــــة األو

2020طوكيو.
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ــهـنــيـة وتـضم خالل مــسـيـرتــهـا ا
أكثر من 50 جائزة بعد وفاتها

يـا بتصـميمـاتها وقد اشـتهرت عـا
ــشـاريع قــيـد الــتـنــفـيـذ ــبـتــكـرة  ا
ومــشـاريع  تـنـفــيـذهـا فـعال ومن

بينها 
ستشفى - مركز ماغي للسرطان 
فكتوريا في غالسـكو اسكتلندا في

عام 2006.
- مـــحـــطـــة قـــطـــار نـــوردبـــارك في
انسبروك بالنمسا في عام 2007.
- جــــســــر اجلــــنــــاح في مــــديــــنـــة
سرقسطة في اسبانيا عام 2008.
 -دار األوبـــــرا بـــــيـــــتـــــهـــــوفـن في
انية السابقة بون في العاصمة األ

عام 2009
وفاتها..

مـــــارس تــــــوفــــــيـت زهــــــا في 31 
2016في أحد مستشفيات ميامي
ـتحـدة وكانت تـخضع بالـواليات ا
لعالج االلـتهـاب الرئـوي وتعرضت
الزمــة قــلــبــيــة أثــنــاء عالجــهــا في
ــســتــشــفى ا
وتـــــــوفـــــــيت
بــــــــــشــــــــــكل
مــــفـــاجئ عن
66عاما وهو
نـفس الـعـمـر
الذي تـوفيت
فـيه والـدتـها
وقـــــد دفــــنت
زها (2016)
بــــــــجـــــــــانب
شـــقـــيـــقـــهـــا
فوالذ(2012)
ووالـدهـا(19
99) فــــــــــــــــي
مـــــــقـــــــبــــــرة
بروكوود في
لـنـدن.كانت زهـا أنـسانـة وفـية فـقد
ـنح نـصف ملـيـون جـنيه أوصت 
إسـتـرلـيـني ألخـيـهـا الـكـبـير هـيـثم
وأوصت بـــنــصف مــلـــيــون أخــرى
البني هيـثم رنا وحس  200 ألف
ـتـوفي فوالذ جـنـيه البـنـة أخـيـهـا ا
تاال و( 0.7 مـلــيـون الربـعـة أبـنـاء)
دير وأوصت بنصف مليون جنيه 
اني بـاتريك شـوماخر شركـتهـا األ
الـذي عـمل معـها مـنـذ التـسـعيـنات
كـمـا فـعـلت ألخـيـهـا وقد أوصت ان
ــالــكـة تــســتــمــر شـركــتــهــا وهي ا
الـوحـيـدة لـهـا وثـروتـهـا الـصـافـية
67مـلـيـون جـنـيه وان تـكـلـف جلـنة
من أوصـيـاء  Trustبـادارتـهـا وقـد
مــنح األوصـيـاء حـق تـوزيع أربـاح
الـشـركـة عـلى نـشـاطـات من بـيـنـها
دعم النشاطات التعليمية للهندسة
ــعـمـاريــة ومـكـافــئـات لـلــعـامـلـ ا
الــــســــابــــقــــ واحلــــالــــيــــ ومن
ســــيـــعــــمــــلـــون في الــــشــــركـــة في
ستقـبلوهكذا هـوت العراقية زها ا
والــنـــجــمــة الــســاطــعه من ســمــاء
عمارية (جنـمة العمارة الهندسـة ا
كـمـاتـسـمى) بــعـد أن غـيـرت نـظـرة
ـرأة واثبتت ان فكرة العالم نحو ا
ــرأة عــلى الـــتــفــكــيــر عـــدم قــدرة ا
بـطـريـقـة ثـالثيـة األبـعـاد هـي فـكرة
ســـخــــيـــفـــة وهـــــــــــزت الـــصـــورة
الـنمـطيـة السـلبـية لـلمـرأة العـربية

سلمة. ا

زهـا محـمـد حسـ حديـد الـلهـيبي
مـعـماريـة عراقـيـة بريـطـانيـة ولدت
1950/10/31  بـغــداد ألسـرة ثـريـة
ذات نـفـوذ فـوالـدهـا مـحـمـد احلـاج
حـــســـ كـــان رجل أعـــمـــال واحــد
مــــــؤســــــسي احلــــــزب الـــــوطــــــني
قـراطي في العـراق ووالدتها الد
وجـيــهـة الــصــابـوجني كــانت ربـة
بـيت  سـاهـمت تـربــيـتـهـا عـلى يـد
والــدهـا في تــكـوين شــخـصــيـتــهـا
مـيزة.. وتلـقت تنـشئة مـرفهة مع ا
ـدارس داخــلــيـة في الــتـحــاقــهــا 
اجنــلـتـرا وسـويـسـرا وأدركت مـنـذ
صغـرهـا بـأنـهـا سـتـكـون مـشـهورة
يوما ما فقد كانت ذكية وطموحة .

عائلتها...
والـد زها حـديـد هو مـحـمد حـس
ــوصل ونــشـأ في حــديــد ولـد في ا
أسـرة مـوالـيـة عـريـقـة وثـريـة..وقـد
بـرز من عـائـلـة حــديـد شـخـصـيـات
كــثـيــرة أسـهــمت في بــنـاء الــدولـة
الـعـراقــيـة احلـديـثـة مــنـهم حـسـ
وصل حديـد وكان رئيسـا لبلـدية ا
وهــو جــد زهـا  ووالــدهــا مــحــمـد
حـسـ حـديـد الـسـيـاسي الـعـراقي
الـليـبـرالي أنهى دراسـته الـثانـوية
في بيروت وأكمل دراسته في كلية
لـندن لـالقتـصـاد التي كـانت مـركزا
لــلـحــداثـة الـفــكـريــة وقـيـم احلـريـة
والــعــدالــة االجـــتــمــاعـــيــة وتــضم
أصـحاب نـظريـات الـفكـر اليـساري
في االقـتــصـاد والــسـيـاســة حـصل
على شهادته في العام 1931 وعاد
ــوصـل مــشـــبــعـــا بــاألفـــكــار إلى ا
الـيـساريـة كان لـه أفكـار اشـتراكـية
ــلــكـيــة في ولم يــكن من مــؤيــدي ا
شــبــابه نــتــيــجـة تــأثــره بــاألفــكـار
اليسـارية في كلـية لنـدن لالقتصاد
أصــبـح رئـــيس شـــركـــة صـــنـــاعــة
الــزيـوت الــنــبـاتــيـة ومــشــاركـا في
تــــــأســــــيـس احلــــــزب الــــــوطــــــني
قـراطي في العراق عام 1946 الد
ثم وزيــرا لــلــتــمــوين وعــضــوا في
مجلس االعـمار العـراقي في العهد

ــــــــلـــــــكـي. اسـس احلـــــــزب ا
الــوطــني الــتــقــدمي في عــام
1958 وأصبح وزيرا للمالية
بعد الثورة ( 1963-1958)
غـادر والــد زهـا الـعـراق عـام
1991 ألغراض العالج وكان
عمره 84 عاما وقد توفي في
لـــنــــدن في عـــام 1991 وقـــد

نـشـر له كـتاب
مــذكـرا
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تـقــرر إلـغــاء إعالن إبـداء االهــتـمـام
بـإعـداد دراسـة وتـصـامـيـم لـتـطـوير
مـداخل بـغـداد وسـيـتم إعالن إبداء
وضـوع مدار اهـتمـام جديـد حـول ا

البحث
لذا اقتضى التنويه

q Ë Ê«bI

ـرقم (٦٤٥٦٧٥ في ١٨/ ٣ / ٢٠٢١) الـصـادر من مـدريـريـة بـلـدية فـقـد مـني الـوصل ا
ـبــلغ قـدره (١٢٥٠٠٠٠) مــلـيـون ــواطن (مـرتــضى فـاضل قــاسم)  الـعـمــارة بـاسم ا

ومائتان وخمسون الف دينار فعلى من يعثر عليه تسليمه الى جهة االصدار.

ÊU e « ≠ w œ
أعــــلن امـس في اإلمــــارات الـــعــــربــــيـــة
ــتــحـدة عـن وفـاة الــشــيخ حــمـدان بن ا
راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير
ـالية عن عمر يناهز  75عاماً.جاء ذلك ا
في تـغريدة على تويتر ألخيه حاكم دبي
الـــــــشــــــيـخ مـــــــحــــــمـــــــد بـن راشــــــد آل
مـكـتـوم.وشـغل الـشـيخ حـمـدان مـنـصب
الـية في دولـة اإلمارات الـعربـية وزيـر ا
ـــتــحــدة مـــنــذ عــام  1971 وبـــقي في ا
مــنـصـبه حـتى وفــاته. وكـان قـد أصـيب
بـوعـكـة صـحـيـة خالل األشـهـر الـقـلـيـلـة
ـاضية وخضع لعمـلية جراحية خارج ا

ـاضي.وقـال الــبالد في  تـشــرين األول ا
ــــكـــتـب اإلعالمي حلــــكـــومــــة دبي في ا
تـغـريدة عـلى تـويتـر إن "صالة اجلـنازة
الـتي سـتـقام عـلى روح الـفـقـيد سـتـكون
مـحـصورة بـأفـراد العـائـلة بـسـبب وباء
دة كـورونا".وأعلـنت إمارة دبي احلداد 
 أيام مع تنكيس األعالم اعتباراً من 10
ـــؤســــســـات يــــوم األربــــعـــاء وإغـالق ا
ــدة ثالثـة أيـام احلــكـومـيــة في اإلمـارة 
اعـتـبـاراً من يـوم اخلـمـيس.وكـان حـاكم
دبي الـشـيخ مـحمـد بن راشـد آل مكـتوم
قـــد أرسى قـــواعـــد خالفـــة الــعـــرش في
اإلمــارة بـتـعــيـ جنـله الــشـيخ حـمـدان

الـبـالغ من الـعـمر  38عـامـاً ولـياً لـلـعـهد
وجنــله الــثـاني الــشـيخ مــكـتــوم نـائــبـاً
حلـاكم دبي.ولد الشيخ حمدان بن راشد
آل مـــكــتــوم في عــام 1945 وهــو االبن
الــثـــاني لــلــشــيـخ راشــد بن ســعــيــد آل
مــكــتــوم.وحـصل الــشــيخ حــمــدان عـلى
لكية شـهادة الزمالة الفخرية لـ"الكلية ا
الــبـريـطـانـيـة لألمــراض الـبـاطـنـيـة" في
لــنـدن وشــهــادة الـزمــالـة الــفـخــريـة من
الــكـلــيــة ذاتـهــا في أدنــبـرة وغالســكـو
وحـصل على دكتوراه فخرية من جامعة
اجلــزيـرة في اخلــرطـوم.وكــان لـلــفـقــيـد
مــبـادرات واجنـازات عـديـدة مـن بـيـنـهـا

جـائـزة الـشـيخ حـمـدان بن راشـد لألداء
ــتــمـيــز وجــائـزة الــشـيخ الــتـعــلــيـمي ا
حــمــدان بن راشــد آل مـكــتــوم لـلــعــلـوم
الـــطـــبـــيــة.ونـــال لـــقب "الـــشـــخـــصـــيــة
احلـضارية" لعام 2016 كـما نال جائزة
"عــرب تـكـنـولـوجــيـا" لإلجنـاز احلـيـاتي
عــام 2005. واخــتــاره االحتــاد الــدولي
ية لـلمسـتشـفيات كـأفضل شخـصية عـا
في مــــجـــاالت الــــصـــحــــة والـــتـــعــــلـــيم

والرياضة في 2005. 
كـمـا نـال جائـزة الـشخـصـيـة اإلنسـانـية
من مـركز راشـد لعـالج ورعايـة الطـفولة

في دبي بعام 2000.

w œ r U  VzU  Âu J  ‰¬ b «— s  Ê«bL  aOA « …U Ë

حمدان بن راشد آل مكتوم

{ الـقـدس - ا ف ب:  تــصـدّر حـزب الـلـيـكـود الـيــمـيـني اإلسـرائـيـلي
بـرئـاسة بـنـيامـ نـتانـيـاهو نـتائـج االنتـخـابات الـتشـريـعيـة الـتي جرت
الثالثاء في الـدولة الـعبريـة وهي الرابـعة في غضـون سنـت وفق ما
أفـادت اسـتطـالعات لـلـرأي أجـريت لـدى خـروج الـنـاخـبـ من مـراكز
االقـتـراع.وأظـهـرت االسـتـطالعـات أن نـتـانيـاهـو سـيـكـون األوفـر حـظاً
قبلة لكن من دون أي ضمانات إذ إنّ األمر رهن لتشـكيل احلكومة ا
دى قدرته عـلى تشكيـل ائتالف يحظى بـالغالـبية في الكـنيست.وقال
) فجـر األربـعـاء أمـام أنـصاره في مـقـرّ الـلـيـكود نـتـانـيـاهو ( 71 عـامـاً
"يجب أن ال حتـصل بأي شكل مـن األشكال انـتخـابات خامـسة".وأكّد
ـئة  عن أنّ حـزبه "صـار أول حـزب في إسـرائـيل يتـقـدّم بـفارق 30 بـا
احلـزب الـثانـي وهذه أكـبـر فـجـوة" في تـاريخ االنـتـخـابـات في الـدولة
العبـرية.وأضاف "مثلما جلبت الـلّقاحات إلسرائيل سأجلب إلسرائيل

حكومـة متينة وقـوية ستخـدم كل مواطنيـها" معتـبراً أنّ "إسرائيل هي
وذجاً يحتذى" في هذا بطلـة العالم في االنتصار على كورونا وتمثّل 
ناسبة قرب حلول نتهية واليته مواطنيه  اجملال.وهنّـأ رئيس الوزراء ا
عـيد الفصح اليهودي في  27 من الـشهر اجلاري وقال "هل تذكرون
كـيف كـنّـا حتت اإلغـالق في الـعـيـد لـكـنّـنـا ســنـحـتـفل في هـذا الـعـيـد
ـعتـاد?" مـعـتـبـراً أنّ "إسـرائـيل هي الـدولـة األولى في الـعـالم الـتي كـا
خـرجت من كــورونـا".لـكنّ تــصـدّر الـلــيـكـود االنــتـخـابــات ال يـعـني أنّ
ـقـبـلـة إذ إنّ األمر رهن نـتـانـيـاهـو سـيـكون حـكـمـاً رئـيس احلـكـومـة ا
بالتحـالفات التي سيتمـكّن من صوغها.بينمـا فرض نفتالي بينيت (49
ـتـشـدّد نـفــسه عـلى األرجح كـ"صـانع ـيــنـا" ا ) رئـيس حـزب " عـامــاً
ـلــوك" اجلــديـد وقــد يـلــعب دوراً في تــسـهــيل مــهـمــة نـتــانـيــاهـو أو ا

عرقلتها.ودعا نتانياهو نفتالي بنت لالنضمام الى حكومته .
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نافذ تسليم اإلقـليم لعائدات الـنفط وا
ـاضيـة هو احلدوديـة طـيلـة الـسنـ ا
عــدم تــســلــيم احلــكــومــات االحتــاديـة
ـوازنة مـنــــــــــــــذ حصـة اإلقلـيم من ا
عـام  2014  والى الــيــوم وهــنـا عــلى
ـانية وعـلى أعضاء ـاليـة البر اجلنة ا
مـجـلس النـواب والـسـيـاسـيـ وحتى
اإلعالمـي ان يـطـرحـوا على الـسـاسة

الكرد األسئلة التالية :
ــــــاذا لم تــــــســــــلم  الــــــســــــؤال األول 
احلكومات االحتادية حصة اإلقليم من
ــوازنـة مــنــذ عـام  2014 واجلـواب ا
الذي يتهرب من الـساسة الكرد هو ان
اإلقليم  لم يـسلم عائـدات برميل واحد
من النـفط الذي يـصدره وهـو أكثر من
أربـعمـائـة  ألف بـرمـيل يومـيـاً يـضاف
ــنـــافــذ احلــدوديــة إلــيــهــا عـــائــدات ا
ـطارات الـرسـمـية وغـيـر الـرسـمـيـة وا
ويـضـاف الـيـهـا أيـضـاً كـمـيـات الـنـفط
الـتي يــهـربـهـا اإلقـلــيم سـواء من نـفط
ـوصل اإلقـلـيم أو من نـفط كـركـوك  وا
وسآتـي على ذكـرهـا الحقـا ولـو جنمع
بـالغ التي تـعـود لإلقلـيم من كل هذه ا
الـتـفـاصيـل وبحـسـاب بـسـيط لـعـرفـنا
أنــهـــا أكـــبـــر من حـــصــة اإلقـــلـــيم في
وازنة االحتادية نـاهيك ان احلكومة ا
االحتــاديــة حــيــنـهــا كــانت مــشــغــولـة
عارك حتـرير مـحافظـاتنا من داعش
الــتـي كـلــفـت الــدولــة مـبــالـغ طــائــلـة .
والـــســـؤال الــثـــاني هـــو وكــمـــا ذكــره
القاضي وائل عـبد اللـطيف ولست أنا
وعــبـر إحــدى الــفـضــائــيـات ان هــنـاك
ـهرب من إقـليم بواخـر حتـمل النـفط ا

وازنة مع ان العديد من األمور الزمة ا
ــوازنـة وفي غــيـرهـا يــتم جتـاوز في ا
الدسـتور فـيهـا والذي يـلفت الـنظر ان
هنـاك العـديد من احلـقائق الـتي غابت
عارض عن أعضاء مجلس الـنواب ا
وازنة وإعطاء إقليم كردستان إلقرار ا
حصته التي يطالب بها واستندوا في
ذلك  بـان اإلقلـيم لم يـلتـزم بـاالتفـاقات
السـابقـة مع حـكومـتي العـبادي وعـبد
هـدي ولم يسلـم للحـكومـة االحتادية ا
عائـدات النفط الـتي  االتفـاق علـيها
ــنـافــذ احلــدوديـة  وفي وال عــائـدات ا
ــقـابل يـتــحـجج الــسـاســة الـكـرد من ا
أعضاء مجلس النواب وغيرهم وحتى
ــســتــشــارين لــلــســاســة الــكــرد مـن  ا
واإلعالمــيـ  سـواء في مــنـاقــشـاتـهم
ــالــيــة أو في لــقـاءاتــهم في لــلــجــنـة ا
الـقنـوات الـفـضائـيـة أو في أحـاديـثهم
لـــلــصــحــافـــة أو في مــنـــاظــراتــهم مع
الـسـيـاسـيـ في احلـكـومـة االحتـاديـة
ومع اإلعالميـ الذين يـستـضيـفونهم
في عــبــر الـفــضــائـيــات ان ســبب عـدم

كـردستـان عـبر مـينـاء جـيهـان الـتركي
وحــدده ب (تــســعــمــائـة ألـف بـرمــيل)
ويتم تـهـريبه الى الـكيـان الـصهـيوني
فاين تذهب أموال هذا الـنفط وشعبنا

في كردستان بدون رواتب ?       
jHM « UOL

 والـسـؤال الثـالث هـو مـا هي كـمـيات
الـنفط الـذي يـتم تهـريـبه بالـصـهاريج
من بــعض حــقـول نــفط كــركــوك الـتي
تسيـطر علـيها قـوات البيـشمركة ومن
وصل وهي حـقول غرب زمار حقول ا
وعــ زالــة وعـــبــر مــنــافــذ اربــيل مع
إيران وتركيا وعبر منـافذ السليمانية
الى إيـران ومن يـريـد الـتـأكـد علـيه ان
ـنـافـذ احلـدوديـة لإلقـلـيم يـذهب الى ا
ويـرى بنـفـسه أالف الـصـهـاريج  التي
لـهـا بدايـة ولـيس لـهـا نهـايـة احملـمـلة
ــهـرب  يــومـيـاً وهي تــعـبـر بــالـنـفط ا
ـنـافـذ احلـدوديـة الى إيـران وتـركـيـا ا
ويــقــدر الــنــفط الــذي يــهــربه اإلقــلــيم
وصل بالصهاريـج من نفط كركوك وا
بــثالثـمـائــة ألف بـرمــيل يـومــيـاً فـاين

هرب ?  تذهب أموال هذا النفط ا
والـــــســــؤال الــــرابـع  االتــــفــــاق مع
هدي علـى تسليم حكومـة عادل عبـد ا
حـصـة اإلقـلـيم في مـوازنـة عام 2019
مـقابل تـسـلـيم اإلقلـيم لـعـائدات  250
ألف بـرمـيل يــومـيـاً فـهل سـلم اإلقـلـيم
عائدات برمـيل واحد الى حكـومة عبد
ـهـدي ? اجلــواب كال مع ان حـكـومـة ا
ـهدي سـلمت اإلقلـيم حصته من عبد ا
ــوازنــة .        والــسـؤال  اخلــامس ا
الـية هم والـذي غاب عـن اللـجنـة ا وا
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انية وعن السياسي العراقي البر
وعن حتى مقدمي البرامج السياسية
الــذين اســـتــضــافـــوا الــســيـــاســيــ
ستـشارين الـكرد هو انيـ وا والبـر
هل قـام اإلقـلـيم بـتـسـلـيم احلـكـومـات
ـنـافـذ االحتـاديـة عـائـدات الـنـفط أو ا
احلـدوديــة وحـسب الــدســـــتــور قـبل
ـا يذكر الـساسة عام  2014 الذي طا
الكرد ان احلكومة االحتادية لم تسلم
وازنة مـنذ هذا اإلقليم حـصتهـا من ا
الــعـام والى الــيــوم ولم يـلــتــفت احـد
الــســيــاســـيــ الــعـــراقــيــ أو احــد
ـالية انيـ أو أعضـاء اللجـنة ا البـر
ـانـيـة أو حـتى مـقدمـي البـرامج الـبـر
الـســيـاسـيـة ويـســال الـسـاسـة الـكـرد
ومـستـشـاري قـادت األحزاب الـكـردية
هـذا الـســؤال وهـو أين ذهـبت أمـوال
تـصـديــر الـنـفط من إقــلـيم كـردسـتـان
ـهـرب من كـركوك نـاهـيك عن الـنـفط ا
ـوصل مـنـذ عـام  2006 وال نـعود وا
الى قــبــلــهـا  والـى عـام   2014 وهل
ـنـافذ سـلم اإلقـليـم عائـدات الـنـفط وا
ـــطــارات طــيـــلــة هــذه احلـــدوديــة وا
السـن الـتسـعة مع الـعلم ان اإلقـليم
كـان يــسـتـلم مــوازنـاته كـامـلــة طـيـلـة
ـذكـورة فايـن ذهبـت أموال الـسـنـ ا
ــهـرب خالل ـصـدر وا نـفـط اإلقـلـيـم ا
تلك السنوات واإلقليم يستلم حصته
ــوازنـة وكـانـت اكـبـر من كـامــلـة من ا
حصته احلالـية بكـثير وتصــــــل الى
ئة 17 وازنة العامة بسبب  با من ا
ــــركـــز انـــبــــطـــاح بــــعض ســــاســـة ا

ناصب .   وتشبثهم با

ــاذا رفض وفــد الــســادس واألخـــيــر 
اإلقــلــيم مــقــتــرح تــســلــيم احلــكــومـة
االحتـادية  260 ألف بـرميـل وحتجج
بــان اإلقـلـيم يــسـتــطـيع تــسـلـيم 250
ستخرج ألف برميل أما باقي النفط ا
فـتـذهب عـائـداته لـلشـركـات الـنـفـطـية
ومائـة ألف برمـيل لالستـهالك احمللي
مع الـــعــلـم ان احلــكــومـــة االحتــاديــة
تــعـــهــدت بـــتــســـديـــد ديــون اإلقـــلــيم

للشركات النفطية .
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ـــائــة ألف بــرمــيـل لالســتــهالك أمــا ا
احملـلي هل سـيـتم إلـقـائـها فـي وديان
كــردســـتــان أم إنــهــا ســتــتــحــول الى
بنزين وكـاز ونفط ابـيض وغاز سائل
وزيــوت وشـحــوم ومـواد كــيـمــايـويـة
ـواد تـبـاع بـأكثـر من ثـمن وكل هـذه ا
مــائــة ألف بــرمــيل خــام فــاين تــذهب
ــــائـــــة ألف بـــــرمــــيل أمــــوال هـــــذه ا
لالســـــتـــــهـالك احملـــــلي هـل ســـــيـــــتم
اســتـقـطــاعـهــا من حـصـة اإلقــلـيم في
وازنة أم ال  هذه األسئلة واحلقائق ا
يـجب ان يـطـلع عـلـيـهـا أبـنـاء الشـعب
العـراقي كافـة وخصـوصا شـعبـنا في
كـردســتـان وفي مـحـافــظـات اجلـنـوب
ـــنـــهـــوبــة واحملـــافـــظــات والـــوسط ا
ـدمرة ليـعرفوا حـجم الظلم الغربـية ا
واحليف الذي حلق بهم بـسبب فساد
وسـرقـة السـيـاسـيـ ألمـوال وثروات
الـعــراق  و حــجم األمـوال والــثـروات
تنفذة التي ينهـبها ساسة األحـزاب ا
في بـغــداد وسـاســــــــــة اإلقــلـيم مـنـذ

عام  2003   والى أيامنا هذه .  

ال شغل للـسياسـي هذه األيـام بعد
مـعــركـة قـانـون احملــكـمـة االحتـاديـة
الــــــتـي حـــــــاولـت أحـــــــزاب اإلسالم
ـشهد السيـاسي التي تهـيمن على ا
الــســيـاسي واألمــني واالقــتــصـادي
الي في البلد ان تخضع احملكمة وا
االحتـاديـة لـنـفـوذهـا و حتـرفـهـا عن
مهـامهـا األسـاسيـة إال ان مسـاعيـها
لــفـرض إرادتــهـا وأجــنــداتـهــا الـتي
تكـرس التقـسيم الـطائفي لـلمـجتمع
العراقي قد فشلت بهمة الشرفاء من
أبــــنـــاء الـــعـــراق ولم يــــبق جملـــلس
الـنــواب وسـاسـة الــبـلـد غــيـر إقـرار
مــــوازنــــة عـــام  2021الــــتي كــــثــــر
احلــــديـث عــــنــــهـــــا وفــــيـــــهــــا وفي
مالبـــســـاتـــهــا وخـــفـــيـــا أرقـــامـــهــا
واخلالفــات بــشـأنــهـا بــ الــلـجــنـة
ــالـيــة الـنـيــابـيــة ووفـد احلــكـومـة ا
االحتـــاديــة ووفـــد حــكـــومــة إقـــلــيم
ـفــاوض وكل طــرف له كــردســتــان ا
ـشـكـلة ان كال مـبرراتـه ومطـالـبه وا
الطـرف يـتمسـكان بـالدسـتور كحل
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تــــؤدي وزارة الـــتــــجـــارة دوراً حــــيـــويــــاً في تـــنــــفـــيــــذ الـــبــــرنـــامـج احلـــكــــومي والــــتـــخــــطـــيط
وجب ذلك االسـتراتيـجي لإلصالحات الضـرورية التي تـهدف دعم االقتـصاد ويقع عـلى عاتقـها 
توفـير مفردات الـبطاقة التـموينيـة للمواطنـ وتفعيل اجلـهاز الرقابي في الـوزارة ورسم السياسات
واد الغذائية التجارية الداخلـية واخلارجية العامـة للبلد وتأم اخلزين االسـتراتيجي للمنـتجات وا
قـام دورها في تـأم والـسلع األسـاسيـة للـمواطـنـ في جمـيع احملافـظات". ومـا يهـمـنا في هـذا ا
ـارستـهـا اإلشراف عـلى عمل الـشـركة الـعامـة لتـجارة اخلـزين االستـراتيـجي للـحـبوب من خالل 
ـواجهة الـتحديـات االقتصـاديةحيث ـرحلة  نهـاج احلكومـي ومتطـلبات ا ـا ينسـجم مع ا احلبوب 
ـادة احلـبوب تـؤدي بـدورهـا الشـركـة العـامـة لـتجـارة احلـبوب دوراً اسـاسـيـاً في عمـلـيـة اخلزين 
والــــــــــــذي مــــــــــــارســــــــــــتــه مــــــــــــنــــــــــــذ عـــــــــــــام ١٩٣٩ ثـم طــــــــــــورت أعـــــــــــــمــــــــــــالــــــــــــهــــــــــــا
 وكان هدفها تنظيم استيراد احلبوب الواردة إلى ا اضي خالل النصف الثـاني من القرن ا
 فضالً عن تنـظيم استالم اإلنتاج احمللي من ادة األسـاسية لعراق وسد احـتياجاته من هذه ا
ــــــــــــــــــــــارســـــــــــــــــــــة آلــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة احلـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــرز ومــن ثــم 
 ضمن  واطن ادة الرز لتوزيعه على ا واد الغذائية  عمل لتجهيـز الشركة العامة لتجارة ا
حـصص الـبـطـاقـة التـمـويـنـية.ويـعـد مـحـصـول احلنـطـة والـرز في الـعـراق ذات أهـميـة اقـتـصـادية
واستراتيجيـة تتصل بالغذاء اليومي لإلنسان واحليوان وتعتبر احلنطة من أقدم احملاصيل احلقلية
التي عـرفت زراعتـها في الـعراق كـمصـدر أساسي لـلغـذاء ويزرع في مـساحـات واسعـة من البالد
همة وخـاصة باحملافظـات الشماليـة أما محصول الـرز فهو األخر يعـد من احملاصيل االقتصـادية ا
ـنــاطق الـوسـطى واجلــنـوبـيــة في الـعـراق ويــشـكل أحـد أهم مــصـادر الـغــذاء لـلـثـروة ويـزرع في ا
ثـيالتها في احليوانـية أما كـميـة اإلنتاج واإلنـتاجيـة لهـذين احملصولـ فال تزال محـدودة مقـارنة 
دول الـعالم األخرى وفي الـغالب يسد الـعجز عن طريق االسـتيراد.فاحلـنطة تعـد من أهم محاصيل
رتبـة الثانية مع اإلشارة الى أن احلبوب في جانب اإلنـتاج وفي جانب االستهـالك ويأتي الرز في ا
ستـهلكـة مصدرهـا نظام الـبطاقـة التمـوينيـة (واالستيـراد للطـح من قبل الـقطاع غـالبيـة احلنطـة ا
ـعــروض من هـذا احملـصــول خالل سـنـة اخلـاص) وأمـا اإلنـتــاج احملـلي من الــقـمح يـشــكل ثـلث ا

نتج محلياً. ويفضل الرز ا
وتتمثل آليات جتارة احلبوب احمللية في كونها تصل على شكل شحنات من احلبوب بعد حصادها
إلى اخملازن أو الـسايـلوات إما بـصورة (فل) أو مكـيسة ويـتم وزنهـا بواسطـة موازين أرضيـة تقوم
بـعمـلـيـة وزن السـيـارات وهي مـعـبأة ثم وهي فـارغـة وتـستـخـرج وزن احلـبوب ,قـبل أو أثنـاء تـفريغ
واد الغريبـة وكافة الصفـات الفيزيائـية ونسبة احلبـوب تؤخذ عينـات لتعي درجـة احلبوب وكميـة ا
الرطـوبـة وبـعض الـصفـات الـكـيمـيـائـية ,ثم جتـمع شـاحنـات احلـبـوب في وحدات الـصـوامع حسب
درجاتهـا وجتانسـها ومحـتواها الـبروتيني ,وقد تعـزل بعض الشـحنات في صـوامع خاصة إلجراء
بعض العمليـات التي حتتاجها كـالتعفير والـتجفيف.وتقسم الـصوامع )السايلوات (الى أنواع من
خالل تـــــعـــــدد طـــــرق خــــزن احلـــــبـــــوب فـي الــــصـــــوامـع حــــسـب طـــــاقـــــتــــهـــــا اخلـــــزنـــــيــــة
إلـى الـــســــايــــلــــوات احلــــقــــلــــيــــة الــــصـــغــــيــــرة وســــايــــلــــوات احلــــبــــوب الـــرئــــيــــســــة وهي
ـــــــكن ــــــوانـئ ومــــــحـــــــطـــــــات الــــــتـــــــصــــــديـــــــر واالســــــتـــــــيــــــراد , تـــــــوجــــــد عـــــــادة فـي ا
تـقـسـيم الـسـايـلوات إلى:  v?الـسـايـلـوات حـسب تـصـاميـمـهـا الـهـنـدسـيـة : قـد يـكـون تـصمـيم
السـايلوات مـربعة أو مـسدسة االطالع  ,وهـذه للسـايلوات الـصغيـرة . أما السـايلوات الـكبيرة
قطـع حيث يعطى هـذا التصـميم اكبـر حجم خزني وأكـثر مقـاومة لقوى فعـادة تكون دائـرية ا
واد ستعـملة : وهذه ا سلط من احلبوب.  v?أنواع السايـلوات حسب مواد البـناء ا الضـغط ا
ــــــســـــلح قــــــد تـــــكـــــون مـن اخلـــــرســـــانـــــة أو اخلــــــشب أو احلـــــديــــــد أو الـــــبالســــــتـــــيك ا
أو القماش ومن العوامـل التي حتدد اختيار مواد البـناء هي الكلفة وسرعة الـتنفيذ والصيانة
ـطـلـوبـة والـسـعـة اخلـزنـيـة وطـرق الـتعـبـئـة والـتـفـريغ وقـد وجـد إن الـسـايـلـوات الـكـونـكـريـتـية ا

ستعملة. هي أفضل أنواع السايلوات ا
خـزن احلـبوب في سـايلـوات الـعراق تـمثل بـنـية ارتـكازيـة اسـتراتـيجـيـة كونـها تـرتـبط بتـأم االمن
الـغذائي لعمـوم الشعب وخاصـة احلبوب ويشـمل هذا القـطاع السايـلوات ومخازن خـزن محاصيل
احلبـوب(احلنـطة والـشـعيـر والشـلب) وهو احـد انشـطة وزارة الـتـجارة / الـشركـة العـامة لـلحـبوب
ختلف السعات اخلزينة حاليا.يـبلغ عدد سايلوات خزن حبوب في محافظات العراق ( (45سايلـو 
حيث تتراوح الـطاقات اخلزنيـة للسايلـو الواحد ماب ( (150-10الف طن بنـوعية السايـلو العمودي
والسايـلو الـقببـي. نظراً الرتـباط اخلـزن باألمن الغـذائي وبسـبب احلروب الـتي مر بهـا العـراق فقد
كـان من الـضـروري تأمـ خـزين جـيد من احلـبـوب الـرئيـسـيـة من خالل تـطويـر الـطـاقات اخلـزنـية
وزعة على معـظم محافظات العراق وتأتي في مقدمة احملافـظات من حيث الطاقات اخلزنية نينوى ا
تليها صالح الـدين ثم بغداد وكركوك وتأتي في ادنى سلم تدني الطاقات اخلزنية للحنطة والشعير
ـثنى ,ذي قار ,التي ال تتـجاوز الـطاقات اخلـزنية فـيها عن ( (40الف طن.وبـهذا مـحافظات كربالء ,ا
سـاحات الـصاحلة لـلزراعة الصـدد هناك امـكانيـة التـوسع في زراعة هذا احملـصول حـيث وجود ا
ـيـاه ولـكن بـحـاجة الى دعـم حكـومي لـلـقـطـاع الـزراعي افـقـياً الـواسـعة ,وتـوفـر االيـدي العـامـلـة وا
نـافسة اخلارجـية وان يكـون الدعم موجـهاً بشكل نتـوج احمللي وحمـايته من ا وعمـودياً وتشـجيع ا
اكبر لـلحبـوب والسلع الـغذائيـة الرئيـسة الواجب خـزنها ألنه سـلعة استـراتيجـية تسـهم في حتقيق
األمن الـغـذائي.ويبـرز دور وزارة التـجارة في تـأمـ اخلزين االسـتراتـيجـي للـحبـوب والذي حتـكمه
مـحددات اقـتصـاديـة ومالـية وفـنيـة وتكـنولـوجيـة وطبـيعـيـة تأمـ اخلزين االسـتراتـيجي يـتجه نـحو
مـسـارات تـعـزيـز االمن الـغـذائي والـذي يـتـطـلب مـوارد مـاليـة هـائـلـة فـضالً عـن رصد احملـاصـيل
وها يـتطلب معرفة االنتاجية الهكتارية وتوفر اخملزونات االستراتيجية للحبوب زروعة ودرجات  ا
نـاخي من خالل دعم مجـاالت التدريب في والـذي يتطـلب االستـثمار في وسـائل الرصـد اجلوي وا
بـكر لـلتـنبـؤ بأوضـاع الزراعـة وانـتاج الـغذاء .حـيث يالحظ في العـراق تفـاوت تلك مـجال االنـذار ا
عـوقـات الـتي تعـتـرض سيـاسـات وانظـمـة اخملـزون االستـراتـيجي فـعـدم وجود احملددات بـسـبب ا
ـبكـر لـتقـدير احلـاجة من اخملـزون قبل مـدة منـاسـبة وضـعف الطـاقات الـتخـزينـية رصيـد لإلنذار ا
تـعـبة وخـاصـة في مـا يـتعـلق بـالـسقـائف أو الـتـخزين في وقـدمهـا وعـدم مالئـمة طـرق الـتـخزيـن ا
ـنتـجات الزراعـية اخملـزونة لدى الـفالح وتـأثير العراء فـضالً عن تلف وهـدر كمـيات كبـيرة من ا

الظروف االمنية واخلدمية كالكهرباء والطرق وعمليات التدوير.
تزايـدة األسعـار الدوليـة للـقمح والذي وتـأتي أهمـية اخلزين االسـتراتـيجي للـحبـوب من التـقلبـات ا
اط الـوقود و الـدخل والـتوجه نـحـو أ يرجع إلى مـجـموعـة من الـعوامل مـنـها الـنمـو الـسكـاني و
ـنـاخ ـتـقـلـبـة وانـخـفـاض قـيـمـة الـدوالر األمـريـكي تـغـيـر ا ـرتـفـعـة وا اإلحـيـائي وأسـعـار الــوقـود ا
ـية لـنـسب اخملـزون إلى االسـتهالك في زيـادة تـقـلـبات األسـعـار وتـفاقم عـدالت الـعـا وانـخـفـاض ا
ـنـاخـيـة القـاسـيـة الـتي تـؤدي إلى زيـادة تقـلـبـات اإلنـتـاجـية الـزراعـيـة والـذي يـقود الى الظـروف ا
ي للقـمح أكثر عـرضة لالختالل في انخـفاض معـدالت اخملزون نسـبيا إلى أن يـصبح الـسوق العـا
اإلمـدادات.االحـتـيـاطي االسـتـراتـيـجـي لـلـحـبـوب جـزءا ال يـتـجـزأ من اسـتـراتـيـجـيـة األمن الـغـذائي
كن أن يـؤدي االحتـياطي االستـراتيـجي إلى احلد من الـتقلب في األسـعار احملـلية والـدولية للـدولة
للقمح فضـالً عن تواتر صدمات األسـعار يخفف االحتـياطي االستراتيـجي من مخاطر اإلمدادات
عن طريق توفير إمدادات القمح في أوقات األزمات ويساعد على استمرارية تدفق القمح للمطاحن
ستهلك النـهائي.وينبغي أن تتم صياغة سياسة استراتـيجية لالحتياطي بعناية وإدارتها بصورة وا
خزون استراتيجي أمرا ـا يعد االحتفاظ  سليمة من أجل جناح تـلك السياسة االستراتيجية وطا
ادي مكلفا فـأنه يتع على كل الدولة أن تـقرر حجم ما سوف تنفـقه مقابل احلصول على األمن ا
الـي والنفسي الـذي يصاحب االحتـياطي االستراتـيجي للقـمح والرز. حيث تبـلغ تكلفـة التخزين وا
ـتـوسط بـحـدود  3دوالر أمـريـكي لـكل طـن مـتـري شـهـري وهـو قــريب من تـكـلـفـة في الــعـراق في ا
توسط  2.15دوالر أمريـكي لكل طـن متـري شهري الـتخـزين في البلـدان العـربية الـذي يكـون في ا
  560ألف ديـنار ( 468.52دوالر) وسـعر طن الـقمح علـماً ان سـعر طن الـقمح احملـلي درجة أولى
احملـلي درجة ثـانـية  480ألف ديـنار ( 401.59دوالر) وسـعـر طن القـمح احملـلي درجـة ثـالثـة عـند
ا يعني أن زيادة مدة التخزين 420 ألف دينار للطن الواحد وفقاً لبيانات حددتها وزارة التجارة 
لثالثة شهـور يؤدي إلى زيادة التكـلفة اإلجمـالية للتـخزين بنحو  9دوالر أمـريكي لكل طن متري من
القـمح فإذا قـامت الدولـة بتـخزين  3مـليـون طن متري سـنويـا مع إضافـة ثالثة شـهور من الـتخزين
كن تقليل االستراتيجي عـلى مدار عام واحد ستـرتفع بالتأكيـد زيادة فاتورة التـخزين .ومع ذلك 
ا تكاليف التخزين في بعض احلاالت حيث تدعم العديد من البلدان العربية تكلفة تخزين القمح 
كن تـقدير احلجم النسـبي للدعم في البلدان الية. و وازنـات ا فروضة على ا يزيد من الضغـوط ا
العـربـية من خالل مـقـارنة تـكـاليف الـتـخزين لـديـها بـتـكلـفـة التـخـزين في هولـنـدا وكوريـا اجلـنوبـية
ـتحـدة. ففي الـبلـدان الثالثـة التي تـعد أسـاسا لـلمـقارنـة يتـولى القـطاع اخلاص إدارة والـواليات ا
ـنـافسـة الـشـديـدة. وبـافـتراض أن سـلـسـلـة إمدادات واردات احلـبـوب في األسـواق الـتي تـتـسم بـا
الـتـكـلـفـة الـهـامـشـيـة طـويـلة األجـل لـلـتخـزيـن تـبلـغ نـحو  2دوالر أمـريـكي لـكل طن مـتـري شـهـريـا
ا يشير إلى انخفاض تكاليف انخفضت تلك الـتكلفة في العراق إلى أقل من هذا السعر الـدولي 
ا يشـير إلى األراضي أو الـعمـالة أو الـتكـلفـة الرأسـمالـية أو وجـود دعم مبـاشر أو غـير مـباشـر 
ـثـال فـمن خالل احـتسـاب مـعـدل االسـتهالك الـقـدرة عـلى حتقـيق مـكـاسب فـعـالـة. وعلى سـبـيل ا
الـسنوي لـلقـمح بالعـراق مضروبـا في الفارق بـ تكلـفة التـخزين بـها وتكـلفة الـتخزين الـدولية مع
كن بدالً   نتج احمللي من احلـبوب بنحو  1.5ترلـيون دينـار تقدير تـكلفة الـدعم احلكومي لشـراء ا

من ذلك استخدام هذه األموال في استثمارات البنية األساسية التي توفر مزايا طويلة األجل.
كـان بإيـجاد خدمـات لوجـستيـة لسـلسـلة إمدادات واردات احلـبوب ولـضمان لذا من الضـروري 
مـوثـوقـيـة وكـفـاءة الـتـخـزيـن االسـتـراتـيـجي يـنـبـغي تـفــعـيل دور وزارة الـتـجـارة في تـأمـ اخلـزين

االستراتيجي للحبوب من خالل القيام باآلتي:
-  حتـسـ اخلـدمات الـلـوجـسـتيـة الـشـاملـة لـسـلـسلـة إمـدادات واردات احلـبوب مـن اجل خفض

نتجات مع زيادة موثوقية سلسلة اإلمداد. التكاليف األساسية والفاقد من ا
يناء فضالً عن  تقليل - تقليل الوقت الـذي تستغرقه االستيرادات وإزالة االختناقات األخرى في ا
كن أن يقـلل كثيرا من تـكاليف اخلدمات الـوقت الذي يستـغرقه  التسـويق احمللي للحبـوب والذي 

اللوجستية الشاملة.
ـكن أن يقـلل من فتـرات التـرانزيت فـي سلـسلة  -حتـس نـوعيـة الطـرق وتوسـيع شبـكات الـنقل 
سـتوردة واحمللية والتـكاليف ذات الصلة في الـوقت الذي يتم فيه تعزيز إمدادات واردات احلبوب ا

ربط اإلقليمي.
تصلة بالتخزين التشغيلي إلى احلد األدنى وتقليل كن للتقليل من مدة البقاء ( ( dwell timeا -

وتكاليف سلسلة إمدادات احلبوب.
ـكن لالستثمـار في مرافق التـخزين متعـددة احلبوب ومعـدات التفـريغ ذات اخملتلفـة وغيرها من
احللول متعددة األغراض من تعزيز اإلنتاجية وزيادة الوفورات. تطوير العالقات التجارية الرسمية
ـسـتـهـلـكـ واألعـمـال ـكن أن تـقـدم فـوائـد لـكل من ا ـصـدرة لـلـحـبـوب الـرئـيـسـة اذ  مع الـدول ا
كن لزيادة العالقات الدبلوماسية ا في ذلك صناعة القمح. و التجارية في العديد من القطاعات 
صـدرة للـحـبوب الـرئـيسـة أن يكـون لـها فـوائـد ثانـوية من أجل واالقتـصاديـة بـ العـراق والـدول ا

حتقيق األمن الغذائي.
 { كاتب عراقي
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السلطه الـسياسية لـدى اجلماعة على
اســاس االعـتــقــاد الـديــني  فــالـنــظـام
الـثيـوقـراطي هـوالنـظـام الـذي يسـتـند
الى فـكرة ديـنـيـة فـاحلاكم ظـل الله في
االرض ومفوض من الـسماء فـالسلطه
شيئة الزمنيـة تستمد مـقوماتهـا من ا
االلــهــيــة ويــتـم اخــتــيــارهـــا بــعــنــايه
وتوجيه منها  وبالتالي فأن القوان
االلهية هي القوان الواجبه التطبيق
وان رجــال الــدين هم اخلــبــراء بــهــذه
الــقـــوانـــ الـــقـــوانـــ االلــهـــيه فـــهم
عـنيون بـالدرجه االولى بـتطـبيـقها  ا
حيث ظهرت بـعض الثيـوقراطيات في
اورربـــا في الـــعـــصــور الـــوســـطى في
فــلــورنـــســا وجــنــيف  ورومــا  حــيث
سيطرة الـكنيـسة ورجالهـا على معظم
نـــــواحي احلـــــيــــاة الـــــســـــيــــاســـــيــــة
واالجتـماعيـة واالقتـصادية والـثقـافية
في اوربـا  وهذا ولـد رد فـعل مـعاكس
في الــفــكــر الــســيــاسي االوربـي الـذي
تمخـض عن ضهور االفـكار الـعلمـانية
وفصـل الدين عن الـدولـة والسـيـاسة 
ـان وان الــدين لــيس مــكــانه في الــبــر
ـا في دور الـعـبـادة  ولـعل واقـعه وا
تـتويج نـابـليـون بـونابـرت عـلى عرش
فرنسا في وقت سابق لـضهور االفكار
الـعــلــمــانـيــة خــيــر مـثــال عــلى تــمـرد

السلطه على الكنيسة .
W dJ  öL

 فـــبـــعـــد فـــوز نـــابـــلـــيـــون بـــحـــمالته
ــنـتــصـرة فى إيــطـالــيـا الــعـســكــريـة ا
ومــصــر تــولى نــابــلــيــون الــســلــطــة
كقـنصل أول بـعد انقالب  19نوفـمبر
وفى مايو 1804 إعالنه إمبراطورًا
 وقد أقيم حفل تتويجه فى  2ديسمبر
من نفس الـعام فى كاتـدرائيـة نوتردام
فى باريس وكان الهدف من ذلك امران
 االول ضـــمـــان شــــرعـــيه تــــتـــويـــجه
كـــامـــبــراطـــور من خالل اقـــامـــة حــفل
الـتـتـويج في هـذه الـكـاتـدرائـيـة الغـيـاً
الكه السابقة طقوس تتويج العائـلة ا
من خالل دهـن رجــال الــدين لـــلــحــاكم
ـــقـــدس  والــــثـــاني اعالن بــــالـــزيت ا
اســتــقالله عن الــكــنــيــســة  حـيـث قـام
نـابـلـيـون بـرفع الـتـاج وتـتـويج نـفـسه
رغم حــضـور الـبــابـا  بـيــوس الـسـابع
الغــيــاً دور رجـال الــدين فـي تـفــويض
السلطه لـلحاكم باعـتبارهم وكالء الله
في االرض  كـــذلك جنــد ان مـــعــاهــده
التران هي واحـدة من ثالثـة إتـفاقـيات
لكة إيطاليا أبرمت عام  1929 ب 

الـــواردة في هــذا الــدســـتــور. ثــانــيــا:
يــضـمن هــذا الـدســتـور احلـفــاظ عـلى
الـهـويــة اإلسالمـيـة لـغـالــبـيـة الـشـعب
الـعـراقي كـمــا يـضـمن كـامل احلـقـوق
الــديـــنــيــة جلــمــيع األفــراد في حــريــة
ـــمـــارســـة الـــديـــنـــيـــة الـــعـــقـــيــــدة وا
ـسـيــحـيـ واأليـزديـ والـصـابـئـة كـا
ــنـــدائــيــ  واحلــقــيــقــيه ان الــدين ا
االسـالمي احلـــنـــيف هـــوايـــضــاً كـــفل
احلـقــوق واحلـريـات واحــتـرم االديـان
ــــكـــونـــات االخـــرى وفق مـــنـــظـــور وا
شــريــعــته الــســمـحــاء هــذا لــوطــبـقت
الـشريـعـة االسالمـية بـدالً من الـقـانون
الوضـعي  ولكـن القـوان في الـعراق
وضعـيـة والبـعض منـهـا الينـسجم مع
مـــبــادىء الـــشــريـــعه اصالً  ومـــنــهــا
مـاهومـاخـوذ من منـابع الـشريـعه كـما
هـواحلـال في مــعـظم نـصـوص قـانـون
االحــوال الـشــخـصـيــة  وبـذلـك يـكـون
واضع الدسـتـور العـراقي قـد فشل في
بلـوره هـويه واضحه لـلـدستـور  فمن
اسـتــقـراء هــذا الـنص جنــد انه حـاول
جـعل الدسـتـور ذوهويـة ديـنيـة ولـكنه
ناقض نـفـسه عنـدمـا نص بعـدم جواز
سـن قــانـــون يــتـــعــارض مع مـــبــادىء
ـقــراطــيـة واحلــقـوق واحلــريـات الــد
سـتمـدة من االفـكار الـليـبرالـية وهي ا
ـدني لـلـدولـة افـكـار تـوحي بـالـطـابع ا
فــنــصــوص الـدســتــور تـثــبت مــوقــفـاً
قراطيـاً مصدره خلـفية ثيـوقراطية د
اودينية فالدستور يحافظ على الهوية
االسالميـة للـغالـبيـة مع ضمـان حقوق
االقليات  وحتى الغـالبية ذات الهوية
قراطـية االغلبية سلمة خـضعت لد ا
الطائفـية داخل معتـنقي الدين الواحد
وليس االغلبية القـائمة على اعتبارات
واطنه   والثيوقراطية كما الوطن وا
ــوســـوعـــة الـــســيـــاســـيــة وردت فـي ا
للـدكتورعـبد الـوهاب الـكيالي ص186
مــذهب يـــقـــوم عــلى تـــعـــلــيل اســـنــاد

والـكـرسي الـرســولي  والـتي اعـتـرفت
بـالـسـيادة الـكـامـلـة لـلـكـرسي الـرسالي
عــلـى دولــة الـــفـــاتــكـــان كـــان هــدفـــهــا
الــســـيــاسي حتـــديــد نـــطــاق الـــنــفــوذ
الـبــابـوي وفـصـل سـلـطــاته عن الـدولـة
والـسـيـاســة   ووجه االتـهـام  لإلسالم
سـلمـ بالثـيوقـراطيـة  خاصة من وا
ـتـأثـرين طـرف الــبـاحـثـ الـغـربــيـ ا
عاكس وقف ا باالحداث التاريـخية وا
لـسـيـطـرة الـكـنـيسـة عـلى كـافه نـواحي
احلياة ومنها السساسية   اال ان هذا
االتـــــــهــــــــام مـــــــحل نــــــــظـــــــر  ذلك أن
الثـيوقـراطيـة ال مجال لـها في اإلسالم
فال وجود لكهنة وال رهبان في اإلسالم
حتى يـدعوا احلـكم باسم الـله  كما أن
ـسـلم لـيس وسـيـطا الـفـقيـه أوالعـالم ا
بـــ الــعــبــد وربه كـــمــا هــواحلــال في
ــسـيــحـيـة  ومـع ذلك فـقـد الــتـقـالــيـد ا
قـــامت ثـــيـــوقـــراطـــيـــات في الـــتـــاريخ
اإلسـالمي فــبـــعض اخلـــلـــفــاء كـــانــوا
يــعــتــبــرون أنـفــســهم خــلــفـاء الــله في
االرض بــتـــايــيــد من بــعض الــعــلــمــاء
لــتــثــبــيـت حــكــمــهـم واســتــفــادوا من
فتاواهم في هذا االجتاه  لكن األمر لم
يصل الى اعـتبـار اخللـيفـة أوالسـلطان
أواألمـيــر مـعــصـومــا  كـمـا أنَّ اإلسالم
يعتبر تولي أمـور الناس أمرا دنيويا 
فـبالـرجـوع الى وظـائف اخلـلـيـفه التي
اوردي في االحكام السلطانية عددها ا
جنـدهـا ذات طـابع تـنـفـيـذي يـقـوم بـها
ـصـلـحة نـيـابـة عن اجملـتـمع حلـمـايـة ا
العامة وهـومقيد باحـكام الشريعه وان
طـــاعــة االفــراد مــردهــا تـــطــبــيق حــكم
الشرع وفي حال اخلروج عنها من قبل
اخلليـفه فال طاعه خملـلوق في مـعصيه
اخلـالق .والزالـت الـدولـة الـثــيـقـراطـيـة
ـعـاصـر تـنـطلق من قـائـمة في الـوقت ا
خـلــفـيـات ديـنــيـة كـالـفــاتـيـكـان وايـران
والسعوديـة وباكستـان  وهذا انعكس
بـطـبــيـعه احلـال عـلـى تـشـريـعـات هـذه
ـشـرع الـدول  امــا في الـعـراق  فــان ا
الـــدســتــوري وقـع في اشــكــالـــيــة عــدم
االجـادة في صـيـاغه نـظـام حكـم يجـمع
الـــفــكـــرتـــ خلـــلق هـــويه مـــســـتــقـــله

للدستور.
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 فـواضع الـدسـتـور لم يـوفق في بـلورة
هـــويــة الـــدولــة فـــهي الديــنـــيــة والهي
ــا يــجـــعل عالقــة الــدين عـــلــمــانــيــة 
بــالـدوالـة يــكـتــنـفـهــا الـغــمـوض وهـذا
انعـكس بدوره على نـصوص الـدستور
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بغداد

ادة  92 من دسـتور االخرى ومـنـهـا ا
تـعـلقه بـاالساس جمـهـورية الـعـراق ا
الدستوري للـمحكمة االحتـادية العليا
: احملــكــمـة حــيث نــصت عــلى ان  اوالً
االحتــاديــة الــعـلــيــا هـيــئــة قـضــائــيـة
مستقله ماليـاً وادارياً  ثانياً : تتكون
احملـكـمه االحتــاديـة الـعـلـيـا  من عـدد
مـن الـــقـــضـــاة  وخـــبـــراء في الـــفـــقه
االسالمي  وفـقـهــاء الـقـانـون  يـحـدد
عـددهم  وتــنـظم طـريـقـه اخـتـيـارهم 
وعمل احملكمة  بقانـون يسن باغلبية
ثلـثي اعـضاء مـجـلس النـواب   وقدر
ـادة تـعـلق االمـر بـالـفـقـرة ثـانـيـاً من ا
اعاله واخلــاصــة بــتــكــويـن احملــكــمـة
االحتـــاديـــة الـــعـــلـــيـــا نـــود ان نـــورد

الحظات االتية : ا
ادة 1. من استقراء الفقرة ثانياً من ا
 92من الدستور قد التثير اول وهلة
االســـتــغـــراب من وجــود اعـــضــاء في
احملكـمة من غـيـر القـضاة وهم خـبراء
الشـريـعه وفقـهاء الـقـانون  فـاجمللس
عني بالرقابة الدستوري في فرنسـا ا
عــلى دســتــوريــة مــشــاريع الــقــوانـ
والـــقـــوانــ  رقـــابه ســـابــقـه والحــقه
يـتكـون من اعـضـاء مـعيـنـ واعـضاء
بـــــحــــــكم الــــــقـــــانــــــون وهم رؤســـــاء
اجلمهوريـة السابقـون وهم سياسي
 االن ان ربط هـذا الـتـقـسـيم بـاخـفـاق
زج شـرع الدسـتـوري بالـتوفـيق اوا ا
دنية  ب الهويـة الدينـية والهويـة ا
ـنـقـسم ـشـرع ا يـثـيـر اخملـاوف لـدى ا
الى فـــئــتــ االولى مــؤيــدة لــلــجــذور
ـتخوفه من هـيمنه الدينـية والثـانية ا
الـدين الــرسـمي عــلى االديـان االخـرى
للمكونـات التي كفل الدستور في ذات
الــوقت حـقــوقـهم وحــريـاتــهم ومــنـهـا
غـايره لـلدين حريه الـدين والعـقيـده ا
الـرسـمي لــلـدولـة  فـاالعـتـراض لـيس
عــــلـى الـــديـن االسالمـي وشـــريــــعــــته
ا اخملاوف متولدة من السمحاء  وا
رجل الـدين الثـيـوقراطي الـذي يـرتدي
عــبــاءه اخلــبــيــر في الــفــقه االسالمي
الـذي قـد يـصــادر قـرار اعـلى مـحـكـمـة
مـــســـؤولـــة عن صــــيـــانه الـــدســـتـــور

واحلقوق واحلريات القلقه .
2. ان وجــــود فـــقـــهـــاء الـــقـــانـــون في
تـشــكـيـلـة احملـكـمــة حلـمـايـة احلـقـوق
واحلريات في حـالة انـتهاكـها من قبل
ــشــرع ال يــبــدد هــذه اخملــاوف  الن ا
فـقـيـه الـقـانـون لن يـنــظـر الى مـكـانـته
الـعلـميـة ومرتـبـته العـلمـيـة ومؤلـفاته

وخــــبــــرته الــــعـــلــــمــــيــــة في مــــجـــال
ـا سينظـر اليه وفقاً اختصاصه  وا
الشكالية الدستور من خلفيته الدينية
والطائفية والعـرقية  ولذلك سيطالب
ـكونات وهذا السيـاس بتـمثيل كل ا
ـكن عـمـلـيـاً امـر اضـافه لـكــون غـيـر 
فــهـوغـيــر مـقـبــول ان تـكـون احملــكـمـة
االحتاديـة الـعلـيا مـحال لـلمـحاصـصة
الـطائـفـيـة والعـرقـيـة   هذا طـبـعاً اذا
سلمنا بنزاهة ومهنية وخبرة القضاة
الذين سيرشحون للـمحكمة االحتادية

العليا .
3. ان اخـفـاق مـجـلس الـنـواب اصدار
قانون جديد اوتعـديل لقانون احملكمة
االحتادية الـعليا رقم  30لسنة 2005
ــــــادة  92من يــــــتـــــــوافـق مـع نـص ا
الـدســتـور مـرده الى الـدســتـور نـفـسه
الـذي بـني عـلى اسس طـائـفـيـة البـناء
الــدين الـواحــد واسس عــرقـيــة فـيــمـا
ـكـونـات الـوطن الـواحد ولم يـتعـلق 
ـواطنه  يبـنى عـلى اساس الـوطن وا
ولــــذلك فـــأن اخملـــاوف وعــــدم الـــثـــقه
ــــصــــالح والــــرغــــبه فـي تــــغــــلــــيب ا
السـياسيـة ادى بالـنهايـة الى مخـالفة

ادة  92 من الدستور .  نص ا
4. فـــضال عــمــا تــقـــدم فــان االكــتــفــاء
بــتـعــديل قـانــون احملـكــمـة االحتــاديـة
الـنـافــذ دون وضع مـعـايـيــر لـتـرشـيح
الــقـــضــاة ومــؤهالتـــهم ســيــؤدي الى
تـسـابق الـكـتل الـسـيـاسـيـة واالحـزاب
للحصول على تمـثيل في تشكيله هذه
احملـكـمـة من خالل اسـتـمـاله الـقـضـاه
لـغـرض الـتـرشـيح  وهـذا بـالـنـتـيـجـة
يخل بـاستـقالل القـضاء  ويـؤثر على
الدور الـسيـاسي لـلمـحكـمة االحتـادية
الــعـلـيــا  فـالـقــاضي عـنـدمــا يـتـوصل
ا ـعروضه عـليه ا حللول لـلقـضايا ا
يـعـكس مـواقف سـيـاسـيه اجتـاه هـذه
ناخ السياسي القضايا كونه يتاثر با
والـرأي الــعـام ويـجــتـهـد لــيـوائم بـ
الــقـــانـــون والـــواقـع  وهــنـــا تـــلـــعب
الـتاثـيـرات السـيـاسيـة لـلجـهـات التي
رشحت ودعـمت القـضاة لـدفع قرارات
احملكمة نـحوموقف سيـاسي تفضله 
لذا نـؤكد على وضع مـعايـير لـترشيح
وانــتـقــاء قـضــاة احملـكــمـة االحتــاديـة
العـلـيا واهـمـها االسـتقـالل السـياسي
وعدم الـتحـزب ووضع نصـوص لعزل
اومــســـاءلـــة الـــقـــاضي الـــذي يــثـــبت
انــتـــمـــائــة اوحتـــزبه لـــغـــيـــر الــوطن

والقانون .  

تـــســـبـب مـــازق صـــيــــاغـــة دســـتـــور
جـمـهـوريـة الـعـراق لـسـنة  2005الى
ضياع هوية الدسـتور العراقي ماب
كـــونه دســتـــوراً ديــنــيـــاً ام دســتــوراً
زج علمانـياً  حيث حـاول واضعيه ا
بــ االثـــنــ اال ان ذلك اوقـــعــهم في
حــومه اشــكــاالت دســتــوريــة ظــهـرت
الحقاً عـلى السـطح في خضم فوضى
سياسية ومحاصـصية انعكست على
الواقع التـشريعي وادى ذلك لـضهور
قـــوانــ ونـــصـــوص غـــريـــبـــة عـــلى
الـــتـــشـــريـــعــــات الـــعـــراقـــيـــة  وهي
بـاحلـقـيقـيـة نـتـائج مـتـوقـعه حملـاولة
واضــعي الــدسـتــور لــلـمــزاوجــة بـ
الـهويـة الـدينـيـة والهـويـة العـلـمانـية
ـادة  1من الـدســتـور لـلــدسـتــور  فـا
نــــصت عـــــلى كــــون نـــــظــــام احلــــكم
ـقـراطي  ثم هـوجـمـهـوري نـيـابي د
ادة  2منه ان االسالم عاد وذكر في ا
ديـن الــدولـــة واليـــجـــوز سن قـــانــون
يتعـارض مع ثوابت االسالم في ح
ـقـراطــيـة تــعـني ان الــشـعب ان الــد
هــومن يــفــوض احلــكــام ســلــطـاتــهم
والـشعب الـعـراقي مـتـعدد الـقـومـيات
ـادة 3 ـذاهـب بـصـريح ا واالديـان وا
ـادة  2 من من الـدسـتــور   كـمـا ان ا
الدستـور حملت ذاتـها هذا الـتناقض
اومـــحــاولــة الــتــوفـــيق بــ الــهــويه
ــقــراطــيــة الــديــنــيــة والــهــويـه الــد
والــعــلــمــانـيــة الــتي تــكــفل احلــقـوق
ا في ذلك حرية واحلريات للجـميع 
الـدين والـعـقـيـدة مع فـصل الـدين عن
الدولة حيث نصت على أوال: اإلسالم
دين الـــدولــة الــرســمي وهــومــصــدر
أســاس لــلــتــشـريـع:أ - ال يـجــوز سن
قـانــون يـتــعـارض مع ثــوابت أحـكـام
اإلسالم. ب - ال يـــجـــوز سـن قـــانــون
قـراطية. ج يتعـارض مع مبـاد الد
- ال يـجـوز سن قــانـون يـتـعـارض مع
احلـــقـــوق واحلـــريــــات األســـاســـيـــة
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شـاريع علـيهـا . ان هذه القامـة تلـك ا
اخلــــطط الـــــتي وضــــعــــتــــهــــا وزارة
عـادن في هذا اجملال قد الصنـاعة وا
تـزامـنت مـع االلـيـات والـبـرامج الـتي
سـلـكـتــهـا وزارة الـنـفط خالل الـفـتـرة
ـاضـيـة ومن خالل الـتـوسع الـكـبـير ا
صاحب في االنتاج النفـطي والغاز ا
له والـــذي ظــهــر جــلــيــا وفق االسس
الــتي اعـدتــهـا وزارة الـنــفط جلـوالت
التـراخيص النـفطـية الـتي نتوقع من
خاللــهــا حتـقــيق فــوائض انــتـاجــيـة
ــكن اســتــغاللـهــا في بــنـاء كــبــيـرة 
صـناعـة بـتروكـيـميـاوية مـتـطورة في
ـا يـسهـم في حتـقيـق قيم الـعـراق و
مضافة جيدة للغاز الطبيعي وبعض

ـنـتــجـات الـنـفـطـيـة اضـافـة لـتـنـويع ا
مصادر الدخل احملـلي وحتقيق فرص
ا يسهم عمل كبيرة للـكادر احمللي و

في تقليل البطالة وبشكل كبير.
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 التخـطيط القـامة خمـسة مجـمعات
بتروكـيمياويـة كبيرة واربـعة مصانع
النتاج االسـمدة النايـتروجيـنية وهذا
الــعـــدد قــابـل لــلـــزيــادة وعـــلى ضــوء
تـــطـــويـــر الــــصـــنـــاعـــة الــــنـــفـــطـــيـــة
االسـتخـراجـيـة وكذلك رغـبـة اصـحاب
رؤوس االمـــــــوال الـــــــراغــــــــبـــــــ في
االســتــثـــمــار اضــافــة لــلـــمــتــغــيــرات
الـسـوقـيــة عـلى مـدى الـعـشـرين عـامـا

القادمة .
ـعـطــيـات الـفـنـيـة والـلـوجـسـتـيـة أن ا
التي ظهرت من نتائج الدراسات آنفة

البحث تشير الى :-
اسـتــقـدام اسـتـثـمــارات خـارجـيـة الى
داخل البـلد تـقدر بـــ  50 ملـيار دوالر

امريكي .
اسـتـحـداث فـرص عـمل جـديـدة اثـنـاء
ـمـتــدة لـعـشـرين عـامـا فـتــرة الـبـنـاء ا
ئات االالف من فرص قبـلة وتقـدر  ا

العمل.
إسـتـحـداث فـرص عـمل جـديـده اثـنـاء
الــتـشـغــيل واالنـتــاج تـصل لــعـشـرات
صانع االالف من فرص العمل داخل ا
ومئـات االالف من فـرص العـمل خارج
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بغداد

حتــقـيـق االكـتــفـاء الــذاتي وتـصــديـر
الفائض من االسمـدة النايتـروجينية
ـــا يــــســـهم فـي تـــطـــويــــر الـــواقع
الـزراعي وحتـقــيق الـسـلـة الـغـذائـيـة

للبلد.
االســتـــغالل االمــثل لـــقــطع االراضي
شـروع مقـارنة التي سـيقـام علـيهـا ا
بغيرها من النشاطات االستثمارية .
االســتــغالل االمــثل لــفــوائض الــغـاز
ــنــتــجــات الـــهــايــدروكــاربــونــيــة وا
السائلة وحتقيق قيـمة مضافة عالية
مـــقـــارنـــة في اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا في
نـشــاطــات اخــرى كــتـولــيــد الــطــاقـة
الكـهـربائـية او حـرقهـا بدون حتـقيق

اي فائدة .
سيصـبح العراق العـبا اساسـيا على
ي في صـــنـــاعـــة الـــصـــعـــيـــد الــــعـــا

البتروكيمياويات .
وســـيــــتم الــــتــــطـــرق فـي وقت الحق
ــشــاريع اضــافــة لــتــفــاصــيل تـــلك ا
ـشــاكل الــتي تـواجه لــلـمــعـوقــات وا
تنفـيذهـا بسبب تـعدد مصـادر القرار
وعـدم تـوفـر اجلديـة الالزمـة من قـبل

تعاقبة للبلد. احلكومات ا
{ خبير دولي في الصناعات
البتروكيمياوية واألسمدة
عضو هيئة النفط والكيمياوي  –جمعية
هندس العراقية ا
{ عن مجموعة واتساب

ـالـية لـلبـلد وارد ا لغـرض تـعظـيم ا
ـضـافـة الـعـالـيـة وحتـقـيق الـقـيـمـة ا
صاحب لفوائض الـغاز العـراقي ( ا
واحلــــر ) اضـــافـــة لــــلـــمـــنــــتـــجـــات
الهايدروكـاربونية الـسائلة التي من
مكن استخدامها كمواد مغذية في ا
صناعة البتروكـيمياويات واالسمدة
الـنايـتـروجـينـيـة فقـد بـاشرت وزارة
ــعـــــــــادن بـدءا ”من الــصــنــاعــة وا
ضي قدما الجراء العام  2012 في ا
الــدراســات الــفــنـيــة واالقــتــصــاديـة
ـــــشـــــاريع جملـــــمـــــوعـــــة من تـــــلك ا
وبــالـتـعـاون مـع كـبـريــات الـشـركـات
تـخصصـة في هذا اجملال ـية ا العا
وصـــوال الى جــعـل الــعـــراق مــركــزا

ــثل هــذا الــنـوع من ــيــا مــهــمـا” عــا
ـا يـضاهي مـثـيالتـها الـصنـاعـات و
ـنـطــقـة والـعـالم . قـام ذوي في دول ا
االختـصاص بـالتـخطـيط النشـاء عدة
مـجمـعـات بتـروكـيمـيـاوية وعـدد آخر
من مصـانع األسمـدة النـايتـروجيـنية
فـي عــدد من احملــافــظــات الــعــراقــيـة
وبــاخلــصــوص مــحـافــظــة الــبــصـرة
وضـــمن اخلـــطــة االســـتـــراتــيـــجـــيــة
لالعــوام الـــعــشـــرين الــقـــادمــة. وقــد
أجريت دراسات مـستفـيضة لـلمواقع
ــشـاريع الـعـمالقـة, ـطــلـوبـة لـتـلك ا ا
ـخـتـلف وزارات وتـمت االسـتـعـانـة 
الــدولـة ذات الـعـالقـة وقــد  حتـديـد
عـــدد من قـــطـع االراضي الـــصـــاحلــة

صانع في الصناعـات البالستيكية ا
توسطة. الصغيرة وا

إنـــشـــاء بــنـى حتـــتـــيــة جـــديـــدة في
ناطق التي الـتي ستقام عـليها تلك ا
ــشــاريـع تــتــضـمـن شــبــكــات طـرق ا
وســكك حــديــديــة اضــافــة لــتــطــويـر
مـنــصــات الــتــحــمـيـل والـتــفــريغ في

وانئ العراقية . ا
ـنـطقـة الـتي سيـقـام علـيـها تـطويـر ا
ـشروع اجـتـماعـيـا وكـذلك عمـرانـيا ا
من خالل بـنـاء مـجـمـعـات تـسـويـقـية

ومناطق سكنية .
ـستوى بناء صـناعة عـمالقة وعلى ا
ي من حـيث الـطاقـة االنـتـاجـية الـعـا
ســتـــجــعل الـــعــراق مـــحط اهـــتــمــام
يـ وسوف يسهم ستـثمرين الـعا ا
ـصرفي ـالي وا في تـطـويـر الـواقع ا

في البلد .
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بــنـاء مــراكـز تـدريـب مـتـطــورة ونـقل
التكنلوجيا.

إسـتخـدام أحدث الـتـقنـيات الـعـلمـية
احلديثة في االنتـاج وتكون صديقة”

للبيئة بالدرجة االولى .
حتـقـيق االكـتـفـاء الـذاتي لـلـعديـد من
ــنـتــجـات الـبــتـروكـيــمـيــاويـة الـتي ا
تــســتــنــزف مــلــيـارات الــدوالرات من
العـملـة الصـعبـة في الوقت احلـاضر

بسبب االستيراد .
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{ لـندن- وكاالت: أثبت آرسنال أنه قام
بـعـمل جـيـد وذكـي في فـتـرة االنـتـقاالت
الــشــتـويــة األخــيـرة عــنــدمـا اســتــعـار
خـــدمـــات الـــدولي الـــنــرويـــجي مـــارتن
أوديــــغــــارد مـن ريــــال مــــدريــــد. وقـــدم
أوديـجارد مستويات جيدة منذ أن حزم
حـقـائـبه مـتـوجـهـا إلى لـنـدن وبات من
األعـمـدة الرئـيسـية الـتي يـعتـمد عـليـها
ــدرب اإلســبــاني مـيــكــيل أرتــيــتـا في ا
ـبـاريـات األخـيـرة. ويـرتـاح أوديـجارد ا
فـي أداء دور الـالعـب رقـم  10 أي العـب
الـــوسط الـــهـــجـــومي الـــذي يــقـف بــ
اجلــنـاحـ ووراء رأس احلـربـة األمـر
نـحه إمكـانيـة صنـاعة الـفرص الـذي 
إضـافة إلى الـتقـدم نحو مـنطـقة اجلزاء
وتـسجيل األهداف. وفي وقت توقع فيه
اخلــبـراء أن يــعـتــمـد ريــال مـدريــد هـذا
ــوسم عـلى الــنـرويـجي  22عــامـا في ا
ـدرب الـفــرنـسي زين الـدين تــشـكـيـلــة ا
زيـــدان رأى األخــيــر أن الــوقت مــا زال
مـبـكـرا فقـرر إعـارته إلى آرسـنـال الذي
يــخــطط مـنــذ اآلن لــضم الالعب بــشـكل
دائـم. وفي مباراة آرسنال األخيرة أمام
وسـت هــــام الــــتـي انــــتــــهت  3-3 قــــدم
أوديـجـارد أداء فـاق الـتـوقعـات كالعب
ـلـعب وسط مــبـتـكــر قـادر عـلى رؤيــة ا
بـأمــله وهـو أمـر الحـظه أرتـيـتـا بـشـدة
باراة: "أعـتقد أنه قدم عـندما قال بـعد ا
عـرضا مذهال كان ذكـيا للغايـة بطريقة
ـــدرب قــــراءته لــــلــــمــــبــــاراة". وأردف ا
اإلسـباني: " أوديـجارد أظهـر مجددا كم
يــود الـفــوز عــنـدمــا كـان الــكل مــرتـبك
بــعض الـشيء مـنـحـنــا بـعض الـثـبـات
وخـلق الفـرصة تـلو األخـرى إنه يـظهر
ذلـك مـنــذ الـيــوم األول". وتــدعم األرقـام
واإلحـــصــائــيــات ســـعي آرســنــال وراء
الــتـعــاقـد مـع مـارتن أوديــجـارد بــشـكل
نـهائي خصوصا فيمـا يتعلق بصناعة
الـفرص جلـميع الـالعب حـيث يـتفوق
عــــلـى كــــافــــة زمالئه. وتــــشــــيــــر آخــــر
اإلحصائيات إلى أن أوديجارد يتصدر
العـبي آرسـنال من حـيث معـدل صنـاعة

الـفـرص بواقع فـرصـة واحدة كل 45.1
دقـيـقـة عـلـمـا بأنـه لعـب حتى اآلن 767
ـــســابــقــات صــنع دقــيـــقــة في كــافــة ا
خـاللها  17 فـرصـة. ويتـفوق أوديـجارد
عـلى اإلجنليزي الـشاب إميل سميث رو
الــذي يـــصــنع فــرصــة واحــدة كل 53.3
دقـيـقة  1387 دقـيـقة و 26 فـرصـة فيـما
يـأتي الظـهيـر اإلجنلـيزي الـبديـل كالوم
تـشامبـرز الذي يخـلق فرصة واحدة كل
فـــرص. 5دقـــيـــقــة و 299دقـــيـــقــة  59.8
إحـصائيـة أخرى ملفـتة لالنتبـاه تشير
إلـى تـصــدر مــارتن أوديــجــارد لالعــبي
ـــؤديـــة آرســــنـــال فـي الـــتــــمـــريــــرات ا
لـلـتـسديـد وذلك مـنـذ أن خـاض الدولي
الــــــنـــــرويــــــجـي مـــــبــــــاراته األولـى مع
ـدفــعـجـيـة. ووفـقـا لإلحـصـائـيـة مـرر ا
أوديـجـارد  33 كـرة من هـذا الـنـوع مـنذ
انـتقاله إلى آرسـنال مقابل  25لـلظـهير
األســكـتـلـنـدي كــيـران تـيـرنـي ومـثـلـهـا
لإلجنـليـزي الشـاب بوكـايو سـاكا و24

جلــرانــيت تــشـاكــا ومــثــلـهــا لــلــغـاني
تــومــاس بـــارتي. نــضــيف إلى ذلك أن
أويـدجــارد يـتـسـيـد العـبي آرسـنـال من
حــيث عـدد مـرات اسـتـعــادة الـسـيـطـرة
لعب عـلى الكرة في الثـلث األخير من ا
خالل الـفـتـرة ذاتـهـا حـيث اسـتـخـلص
ـنطـقة  5مـرات مـقابل الـكـرة في هذه ا
ــهـاجم الـفـرنـسي 4 لــكل من تـشـاكـا وا
ألـكسندر الكازيت. واآلن يـتطلع أرتيتا
ـوسم لـالسـتــفـادة من أوديــجــارد في ا
ـقبل لـتحـس مـوقع الفـريق محـليا ا
لـكـن األمـر مـتـرتـبط أوال بـخـطط زيـدان
ـبــلغ الـذي في ريــال مــدريـد وثــانـيــا ا
لكي نظير إتمام صفقة يـطلبه النادي ا
الـالعب الذي قـدم أداء مثـيرا لإلعـجاب
اضي مع ريال سوسيداد. وسم ا في ا
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يـلعب الـبرتغـالي كريسـتيانـو رونالدو
جنـم يوفـنتـوس دورًا كـبيـرًا في خطط
الـسـيدة الـعـجوز لـلـميـركـاتو الـصـيفي

ـــقــبل. ويـــنــتــهـي عــقــد رونـــالــدو مع ا
يــوفــنــتـوس فـي صـيف  2022 وزعــمت
الـــعــديــد مـن الــتــقــاريـــر أن الالعب في
طــريــقه لــلـرحــيل عن الــنــادي بـنــهــايـة
ـوسم احلالي. ووفقًا لبرنامج كواترو ا
اإلسـبـاني فـإن صـبـر رونـالـدو نـفـد مع
يـوفنتوس بعـد اخلروج من ثمن نهائي
دوري األبطال واخلسارة األخيرة أمام
ـنافـسة بـينـيـفنـتو وبـالتـالي صعـوبة ا
عـــــلـى لـــــقب الـــــدوري. وأشـــــار إلى أن
يـوفـنـتـوس ينـظـر بـإيجـابـيـة إلى رغـبة
رونــالــدو في الـرحــيل خــاصـة بــسـبب
الـوضـع االقـتـصـادي الـصـعب لـلـنـادي.
وأوضـح أن يوفـنتـوس ال يـقف مكـتوف
األيــدي أمـام قـرار رونــالـدو لـكن وضع
الــنـادي خـطــتـ لـلــتـعـامل مـع مـصـيـر
الـنـجم البـرتـغالي. وذكـر أن يـوفنـتوس
يـخـطط للـتـعاقـد مع سيـرجـيو أجـويرو
ـفـيس ديـبـاي (مـانــشـسـتـر سـيـتي) و
(لــيـون) وإيــرلـيـنج هــاالنـد (بــوروسـيـا
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الوف نظرا متاز بالدوري الـغير ا وسم احلالي لدوري الكـرة ا عد ا
الحتـواء مـبـارياته عـلى ظـواهـر غيـر مـسـبوقـة لم تـشـهـدها صـفـحات
واسم السابقة للـبطولة احمللية من جانب تاريخ الكرة العراقية عـبر ا

ذكور. باريات التي شهدها الدوري ا كواليس ا
نعـم برزت لـديـنـا العـديـد من الـظـواهر الـغـيـر مـسبـوقـة نـتيـجـة غـياب
ـبـاريـات فـانـتـجت ـدرجـات وبـقـائـهــا في كـوالـيس ا اجلـمـاهـيـر عن ا
جمهورا مـتعطـشا يطـلب االثارة ويضيف لـلمبـاريات تلك الـندية التي
ـثل الـشـائع فـهـو تـتـجـاوز عن حـدهـا وكل مـا جتـاوز حـده بـحـسب ا
ينقلب ضده وهذا ما حـصل عبر مباراة فريقي ادي الـشرطة بنظيره
الديـوانيـة وما شهـدته من ظـواهر عـدت غريبـة وغيـر مالـوفة في واقع
الكرة العراقية والتي استهجنتها اقالم الكتاب وحللتها اراء احمللل
باريات الـغريبة التي شهـدها الدوري العراقي ليس على لتكون من ا
واسم والبطوالت السابقة. موسمه احلالي فحسب بل باعتبار كل ا
ـبـاراة بـحـجم هـائل من حـقـيـقـة لم نـشـهـد في ان حتـظـى مـثل هـذه ا
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي والـتـصـرفـات الـتي ارتـكـبـهـا جـمـاهـير
بـاراة بـحـيث عد الفـريـقـ والتـحـشـيد االعالمي الـذي طـرز اجـواء ا
ــطــاف او خــاتــمــة الـدوري ــبــاراة كــانه نــهــايــة ا اجــراء مــثل تــلك ا
ونتـيـجـتهـا مـتوقـفـة عـلى حسـم بقـاء اي من الـفـريقـ ضـمن الدوري
ـمتـاز ومـغـادرة االخـر لـدوري الـدرجـة االدنى بـقـدر مـا رافـقهـا من ا
تـطرف في تعـليقـات واجواء تـخطت احلـماس لـيدخـلهـا اجلمـاهيـر ا
ـوت وكانـها التـعدو كـونـها مـباراة كـرة قدم خانـة مبـاراة احليـاة او ا

فحسب.
ـدرجات لـتـمـنح مـثل تلك هل تـدخلت اجـواء ابـتـعـاد اجلمـاهـيـر عن ا
بـاريات الـتي جتري بـاراة حجـما اكـبـر من كونـها مـباراة كـبـاقي ا ا
ـمـتـاز ام دعـاهـا الـسـوشـيـال ضـمن اطـار مـنـافـسـات دوري الـكـرة ا
ميـديـا لـتـكون مـبـاراة بـظـواهر لم يـعـتـدهـا حتى اجلـمـهـور الـرياضي
الذي حقيقة لم يعـرف التطرف في مشاعره جتـاه فرقه التي شجعها
ن كانت مثلـما احلـال مع االنديـة اجلمـاهيريـة او انديـة احملافـظات 
جمـاهـيرهـا في الـسـنوات او الـعـقود الـسـابقـة تـتجـشم عـناء مـرافـقة
فرقـهـا خلوض مـبـارياته كـان تـكون الـرحـلة جـنـوبيـة بـالنـسـبة لـلـفرق
الـشمـالـيـة او بـالـعـكس قـاطـعـة االف االميـال حـبـا في مـتـابـعـة الـكرة
اجلمـيلـة واالجواء احلـمـاسيـة التي تـخلـو بـطبـيعـة احلال من الـصور

الشاذة التي التمت للرياضة باي صلة.
وكالعادة فان اللجنة التطبيعية بـاتت انسيابية قرارتها التاديبية تبرز
مع كل مبـاراة فـبعـد االنـتهـاء من مـباراة الـكالسـيكـيـو والتي شـهدت
رة من خالل احتفاالت الكثير من الظواهـر التي عدت غير مالـوفة با
الالعـبــ بـاالهــداف والـتـي شـوهت مــثل هـذا الــكـرنــفـال الــريـاضي
ـتمـيز ثـال ا السيـمـا من جانب العب دولـي علـيه ان يـكون الـقـدوة وا
في ابـراز روحه الـريـاضـيــة الـبـعـيـدة عن كل مــا يـدعـو لـتـشـويه وجه
الـريـاضـة اجلـمـيل حــتى بـرزت مـبـاراة فـريـقـي الـشـرطـة والـديـوانـيـة
لتظـهر وجـوها اخرى مـنحت واقع ريـاضتنـا مئـات االستفـهامات من
باريات جانب حتلي الالعبـ بالروح الرياضـية وعدم جر مـثل تلك ا
عـروفة او الدعـوة لبث روح العـدائية مـثلما جلوانب غيـر مساراتـها ا
بـاراة من خالل القـنوات الـفضـائيـة عبر هو احلـال في متابـعة تـلك ا
ن اسـتـغربـوا حـركـات وتـصـرفـات اليـتوجب ـتـابـعـ  الـكثـيـر من ا
باريات بتاتا فلذلك انطلقت العقوبات التاديبية بروزها في مثل تلك ا
لتظهر مـدى ثقافة الالعب احملـلي فبرغم حجم الـعقوبة الـتي اوقعتها
جلـنــة الـتـطــبـيــعـيــة بـحق بــعض الالعـبــ من خالل مـا اقــارفـوه من
تـصـرفـات لــكن يـبـقى الــتـسـاؤل االبـرز حــول الـزام االنـديـة نــفـسـهـا
بقـدرتهـا على ضـبط تصـرفات الالعـب وعـدم اجنرارهم الن يـكونوا
ـباراة عن هـدفها ن يدعـون الن تتـخلى ا من فريق ذات نـسبـة اقل 
تـساميـة حتى تتـحول بعض نح مـثل الرياضـة ومبادئـها ا االسمى 
تـلك الــتـصــرفـات لالســتـهــزاء او الـتـشــفي بـاخلــصم او غـيــرهـا من
احلركـات الـتي تقـتـصر دالالتـهـا ومعـانـيهـا في مـخيـلـة الالعب الذي
يقـتـرفـهـا دون توسـع مجـالـهـا الى افـاق اوسع فـلذلك تـبـدو الـفـرصة
قائمة من جانب اللجنة التطبيعية لدعوة االندية اللزام العبيها وضبط
تصـرفاتـهم وعدم االجنـرار لكل مـا يدعـوهم الن يتـخلوا
ـــــســــتــــطـــــيل االخـــــضــــر وابــــراز عن دورهـم في ا
امكـانيـاتهم الـرياضـيـة جانـبا لـكي ينـشغـلوا بـامور

هي بعيدة تماما عن الروح الرياضية.
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منذ انطالقه عام  2005 وعلى مدى سنوات واصل بـرنامج ستوديو
تميز حتت الرياضة مسيرته بنجاح محققا شعبية من خالل مالكه ا
قـيـادة الــزمـيل حــسـام حـسـن الـذي تـرك بــصـمـات رائــعـة من خالل
ماقـدمه ويـقـدمه خالل هذا الـبـرنـامج الذي قـطع مـسـيرة رائـعـة لكن
لألسف بعد ان كـان يقـدم على مـدى ساعة كـاملـة كل يوم جـمعة من
أسبوع فوجـئنا مـنذة مدة بـتقلـيص وقت البرنامـج الى نصف ساعة
في وقت اليزال البرنامج يحـقق طفرات ناجحـة بحصده اجلوائز من

عدة مؤسسات رياضية بأختياره ونيله العديد من اجلوائز.
نعم بـرنـامج مـثل سـتوديـو الـرياضـة يـجب ان يـحظـى بدعم وأهـتـمام
لموس ادارة قناة احلرة عراق والتي اولت وتولي اهتمامها اجلاد وا
جتاه هذا البرنـامج الرياضي الذي اخـتير في اكثر من مـناسبة على
مدى سـنـوات كـواحد من الـبـرامج الـريـاضيـة الـهـادفة والـبـناءة وان
تـعيـد وقت الـبـرنـامج كـمـا كـان أسوة بـبـاقي الـبـرامج الـريـاضـية في
قنوات أخرى.. سيما وان مقدمه الزميل حسام حسن كفاءة اعالمية
ريـاضـيـة مـن خالل مـسـيـرتـه الـطـويـلـة.. فــشـهـادتي مــجـروحـة بـهـذا

الزميل الذي ال احد يختلف عليه.
طلوب اعادة وقت البرنامج السابق الى سابق عهده فنصف أذن فا
سـاعـة التـكــفي بـبـرنـامج يــغـطي االحـداث الـريــاضـيـة داخل الـعـراق
وخارجه وهي دعـوة الدارة القـناة ان تـعيـد ستـوديو الـرياضة لـوقته
قدمة الساعة وأذا كان لنا ان نقول بحق اسرة البرنامج فهم وفي ا
ـقتدر حـسام حسن صاحب االخالق منهم مقـدم البرنـامج الكفوء وا
ـتـمـيز العـالـيـة الـذي حمل ويـحـمل كل صـفـات االعالمي الـرياضي ا
الى جـانب زمالئه الـذين عـمـلـوا في مـسـيـرة الـبرنـامج
ـيزين امثال عـدنان لفـتة وعمار سنوات كمـراسل 
ســـــاطع واحـــــمـــــد قــــاسـم الى جـــــانـب مــــراســـــلي

احملافظات.
نعم هي دعوة نوجهها الدارة القناة أن تعيد برنامج

ستوديو الرياضة لوقته السابق.
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ستجـد كوفيد 19. وقال مصدر مـقرب من درجال في اصيب وزير الشـباب والرياضـة عدنان درجال بـفايروس كورونـا ا
ا دفعه الجراء اضية  تصريح صحفي ان وزير الشباب والرياضة عدنـان درجال شهر ببعض االعراض خالل االيام ا
الفحوص الـطبية. واوضح ان نـتائج الفـحوص الطبـية ظهرت الـيوم واثبتـت اصابة درجال بـفيروس كورونـا حيث يخضع

رة هي االولى االي يصاب بخا درجال بالفيروس. االن للحجر الصحي في منزله. يذكر ان هذه ا
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- الالعب الذي اثـار اعجـابي وتأثرت به
جون تيري مدافع تشيلسي.

{ عـلي حــسـ كــان العب في نـادي الــنـجف
ســابـقـآ مــالـذي قــدمه لك نـادي الــنـجف ? ومـا

سبب انتقالك منه الى بغداد?
- نـادي الــنــجف صــاحب الــفـضل االول
وسـبب انتـقالـي لنـادي بغـداد كونه ذات
سـمـعـة مـحـتـرمـة  تـمـتـلك اداره مـحـنـكه

وصاحب الفضل الكاب محمد صغير.
{ ماذا تعني لك كرة القدم?

- هدفي االساس و االهم في حياتي.
{ مــــا االقـــرب لك من االنــــديـــة الـــريـــاضـــيـــة

العراقية?
-الـنـادي االقــرب او امـنـيـتـي الـلـعب في

صفوفه القوة اجلوية.
? { من الالعب الذي تاثر به علي حس
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اعـلن االحتاد الـعراقي بـكـرة السـلة
بيـاد طوكيو نظـمة الو ان اللجـنة ا
رشـــحت احلـــكـم الـــدولي الـــعـــراقي
احـــمـــد عـــلي الـــشـــويـــلي لـــقـــيـــادة
ـبيـاد. وقـال ام ـباريـات في االو ا
سـر االحتـاد خـالد جنـم في تـصريح
ـبيـة الـدولـيـة الغت صـحـفي ان االو
االسمـاء الـتي رشحت سـابقـاً لتـقود
ــبـيـاد مـبـاريــات كـرة الـســلـة في او
طـوكــيــو بـســبب جــائــحـة كــورونـا.
واوضـح ان حـكــمـنــا الـدولي احــمـد
عــلي الـشـويــلي عـاد لـلــتـرشـيح من
جــديــد من بــ نــخــبــة من احلــكــام
الـــدولــــيــــ الــــتي ســــتـــشــــارك في
ـثالً للـعراق في ـبيـاد ويكـون  االو
ـقـرر ان هـذا احملـفـل الـدولي. ومن ا
تـقـام مـنـافـسـات كرة الـسـلـة لـلـفـترة
. قبل مـن  25 تموز ولغاية  8 اب ا

بـيـة حـسـ علي االعالمـي للـجـنـة األو
حــســ في بـيــان صــحـفي ان حــضـور
ـرشح سيكون ـعني االعضاء وا ا
عـــنــد الــســـاعــة الـــعــاشــرة حتـــضــيــراً
ؤتمرين لـلمؤتـمر فيـما ستـبدأ أعمـال ا
. عــنـد الـســاعـة احلـاديــة عـشـرة تــمـامـاً
وبــيّن قـائـالً ان مـؤتــمـر يـوم اخلــمـيس
ـمـيزة سـيـكـرس النـتـخـاب العـنـاصـر ا
ـثـلي ــثـلـة الـعـنـصــر الـنـسـوي و و
ثلي االحتادات بي و الـالعب األو
ــعـتــرف بـهــا من قـبل ــبـيــة ا غــيـر األو
ـبيـة الدوليـة مستـطرداً قوله فـيما األو
سـيكـرس مؤتمـر يوم اجلـمعة النـتخاب
ـكتب ـكـتب التـنفـيـذي. و ختم مـدير ا ا
ـبـيــة تـصــريـحه االعالمـي لـلــجـنــة األو
ـؤتمـرين سيـقامـان بحـضور قـائالً ان ا
ـبـيـة الـدولـية ـثـلـ عن الـلـجـنـة األو
ــبي اآلســيـوي من خالل واجملــلس األو
بــرنـامج (زوم) عـبــر شـبـكــة االنـتـرنـيت
بــصـفـة مـراقب فـيــمـا سـتـحـرر دعـوات
خـــــاصــــة لـــــعــــدد مـــــحــــدد مـن كــــبــــار
ـعنـية حلـضور الـشـخصـيات احملـليـة ا

ؤتمرين. ا
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ـنتـخب الـوطني بـكرة الـقدم وحـدته التـدريبـية االولى انهى ا
ــديـر االدراي فـي الـعــاصــمــة االوزبــكــيــة طـشــقــنــد. وقــال ا
لـلـمـنـتـخب الـوطـني بـاسل كـوركـيس في تـصـريح صـحفي ان
مـنـتـخـبـنـا الــوطـني وصل الى الـعـاصـمــة االوزبـكـيـة طـشـقـنـد
ـتد حـتى نـهايـة اذار اجلاري. للـدخـول في معـسكـر تـدريبي 
ـنتـخـب الـوطـني انـهى الـيـوم أول وحـدة تـدريـبـية واوضـح ان ا
ـنـتخب واجـهـة ا عـلى مـلـعب لـوكومـوتـيف طـشـقنـد حتـضـيـراً 
قبل ضمن حتـضيراته للتصـفيات اآلسيوية االوزبكي االثـن ا
ـمـتـاز سـيـتـوقف حـتى ـزدوجـة. يـذكـر ان الـدوري الـعـراقي ا ا

نتخب الوطني. نهاية الشهر احلالي بسبب استحقاق ا
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ـنـصـور ــبـيـة الــوطـنـيــة بـفـنــدق ا األو
مـيـلـيـا في الـعـاصـمـة بـغـداد مـؤتمـرين
انتخابي يقامان عند الساعة احلادية
عــشــرة من صــبــاحي يــومي اخلــمـيس
وافق  25 و  26من شهر واجلـمعة ا
ــــكــــتب آذار اجلــــاري. وقــــال مــــديـــر ا

≠œ«b????????G????????Ð
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تــــعــــقـــد
اجلـمعي
ة الـعامة
لــــلــــجــــنــــة

وعــلى رأ سـهـا االســتـاذ واالب الـروحي
الكاب فالح مندب.

? درب االقرب لالعب علي حس { من ا
درب كان لهم دور في انضاجي - كل ا

فنيا واكن كل االحترام والتقدير الهم.
ــسـتــقــبــلـيــة في كــرة الــقـدم { مـا خــطــطك ا

وماهدفك االساس الذي تتطمح له?
ـــنــتــخب - هـــدفي االســاسي تـــمــثــيل ا

الوطني العراقي.
ــوهـبـة { نــادي امـانـة بــغـداد هـو احملــتـضن 
الالعب عـــلـي حـــســـ مـــاذا يـــعــــني لك هـــذا

النادي?
- نـادي امـانـة بـغـداد بـيـتي الـثاني وان
شــاء الـله اقــدم كـلــشي اقــدر عـلــيه ومـا

اقصر بخدمة هذا النادي.
{ هل واجـهتك صعـوبات في كرة الـقدم ماذا

كان نوعها وكيف تخطيتها لبناء موهبتك?
- واجـهت صـعـوبـات كـثـيـره جتـاوزتـها

بالصبر والتحدي.
{ هل تـطـمح في الـلـعـب خـارج الـعراق او لم
تـتاح لك الفرصه بـعد? ام ان تركـيزك في بناء

موهبتك الكروية داخل العراق فقط?
- اكــيــد الــلـعب خــارج الــعــراق طــمـوح
مـــشـــروع وان شـــاء الـــله نـــحـــقق هـــذا

الهدف.
{ ماهي رسالتك إلى الالعب الشباب?

- رسـالـتي جلـمـيع الالعـبـ ان يـتـحـلو
بـــالـــصــبـــر واالجـــتـــهــاد واالســـتـــمــرار

بالتمرين لتحقيق اهدافهم.
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اهم مـافي لــعـبــة كـرة الـقــدم هي مـراكـز
الــــلـــعب في خـط الـــدفـــاع وهي مـــراكـــز
يـشـغلـها العـبـ متـميـزين تـعتـبر
مهمة الدفاع في كرة القدم هي
وظــيــفـة قــيــاديــة ومن يــقـوم
بــاخــتــيـــارهــا والــلــعب في
الـــــوسط الـــــدفــــاعـي هــــو
شـخص مــوهـوب تـتـسم
فـــــــــيه روح الـــــــــدفــــــــاع
واحلمـايـة الالعب علي
حس هو مدافع نادي
العـاصمـة امانـة بغداد
وهــــو احـــد االعــــبـــ
ــوهــوبـ الــشــبـاب ا
الـــــذي يــــرى فـــــيــــهم
مــــســــتــــقــــبل زاهــــر
ومــــشـــــرق في كــــرة
الــقـــدم ولــتــســـلــيط
الــــــضــــــوء اجـــــري

احلوار معه:
{ كــــــــيـف كـــــــــانت
بــــــدايــــــات مــــــدافع
نـادي امــانـة بـغـداد
الـكاب علي حس
? ومـن اكـــــــتـــــــشف

موهبتك الكروية?
- بــــــدايــــــتـي من
الــفــرق الـشــعــبــيه

d…∫ جانب من مباراة بكرة القدم

علي حس

دورتـــمــونـــد) كــبــدائل
مـــــبـــــاشـــــرة إذا قـــــرر

: رونــالـدو الـرحـيل. وأ
إذا فــضـل كــريــســتــيــانـو
الـبقـاء حتى نـهايـة عقده
مـع يــــوفــــنــــتــــوس
يــدرس الـنـادي
تـعزيز الفريق
بــــــأســــــمـــــاء
أخــرى مــثل:
روبـــــــــــــــــــــــن
جـــوســيــنس
(أتـــاالنـــتــا)
ومــــــانــــــويل
لـــوكــاتــيــلي
(ساسولو).
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يسعى فريق
االرسنال الى
تعزيز تعاقداته
عبر عدد من
الالعب

كريستيانو
رونالدو
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تـــشـــارك فـــرقـــة مــســـرح الـــتـــســـعــ
ـهرجـان قرطـاج الثـالث للـمونـدراما
الذي تنطـلق فعاليـاته اليوم اخلميس
وتــتـواصـل حـتى 28 من اذار اجلـاري
ــــــســـــرحـــــيــــــة (ازهـــــار) تــــــالـــــيف
حــســـــــــــــ الـرجــا واخـراج حـسـ
جـويـر الـذي قـال لـ(الـزمـان) ان (فـكـرة
سرحية التي تقـوم ببطولتها ازهار ا
الـعـســلي تـتـحـدث عـن امـراة عـراقـيـة
عـــــانـت من ويـالت احلـــــرب مـن خالل
فــقـدانــهـا لالخ والـزوج واحلــبـيب في
فـقــــــود والـغائب رحلـة البـحث عن ا
لـكن دون جــدوى والــعــمل عــبـارة عن
ـمـثـلـة من صــرخـات وعـويل اجـادت ا
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ـية ستـتعـاون في إحدى أغـنيـاته مع الـنجـمة الـعا
أريانـا غـراندي مـشـيرة الى أن هـذا الـتعـاون هو

إضافة حقيقية أللبومها.
كمـا كـشف النـجم أورالندو بـلـوم أنه لم يقم بـعدد
كافٍ من الـعالقات اجلنـسية مع خطـيبته الـنجمة
كاتي بيري بسبب إنشغالهما بإهتمامات أخرى.
وقـال بـلـوم في مـقـابـلـة مع صـحـيـفة (ذا كـاردين)
إنه(لم يكـن لديه الـكـثيـر من األوقـات احلمـيـمة مع
كـاتـي كـمــا كــان يـتــمــنى). وأضـاف (أنـه وكـاتي

{ لــوس اجنـلـوس  –وكـاالت - فـاجـأت الــنـجـمـة
ـي لوفاتـو اجلمـهور بـتصـريحـها الذي ية د العـا
قـالت فــيه انـهـا كـانت سـتـعـود إلدمـان اخملـدرات
اثــر قــراءتـهــا مــقــال يـصــفــهـا بـــالــسـمــيــنــة عـلى
االنـتــرنت األمــر الـذي شــكل جـدال كــبـيــرا. عـلى
صــعــيــد آخـر كــانـت قـد أثــارت لــوفــاتــو حــمـاس
مـحبـيـها ومـتابـعـيهـا بعـد أن كشـفت في حـديثـها
ــز عن مــفـاجــأة في ألــبـومــهـا مع نــيــويـيــورك تـا
اجلــديـــد (الــرقص مـع الــشــيــطـــان)  وهي أنــهــا

خالل تـــوظـــيف صـــوتـــهــا لـــلـــغـــنـــاء
ــــــــــوروث مـن خـالل الــــــــــعــــــــــراقـي ا

ـسـرحـيـة  مـســـــــرحـة االغـنـيـة. وا
ـنـافـسة اخـتـيـارهـا ضمـن العـروض ا

للمهرجان).
وقال الكاتب حسـ الرجا ( في الليل
كل ذكرى مـباحة ازهـار امراة عـراقية
وجـدت نـفـسـهــا في مـنـطـقـة احلـروب
حـــيـث يـــكـــون االب واالخ واحلـــبـــيب
مفـقود بـذلك يكـون اخلاسـر االكبر في
راة حـيث تـقول حـ يجن احلـروب ا
الــلـــيل تــاتـي فــراشــة عـــنــد نـــافــذتي
حتــــدثـــني عن اخــــتـــفـــاء االزهـــار في
احلديـقة بكـينا انـا والفراشـة ونبحث
عن ذكـرى تـعـيـد رسم مالمح احلـبـيب
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أعاد الـفنان سومـر صالح إحياء أغـنية يامو
ـــشــاركـــة الــفــنـــان دريــد حلـــام وعــدد من
الـفـنـانــ الـسـوريـ وطـرحـهــا عـلى طـريـقـة
فــيـديــو كــلـيـب بـعــد نــحـو  49عــامـاً من أداء
األغـنـيـة للـمـرة األولى.األغـنيـة قـام بـتوزيـعـها
عالء طـــرقـــجـي والـــصـــولـــو كـــمـــان شـــادي
جارور والـفـيديـو كـليب مـن إخراج صـفوان
مصـطفى نعـمو كمـا اشترك في األغـنية كل
من الــفـنــانـ دريــد حلــام فـراس إبــراهـيم
أحـمد رافع قـمـر مرتـضى نـور رافع.وتمت
ــنـاســبــة عــيـد األم إعــادة إحــيــاء األغـنــيــة 
وتعـرض األغنية حالياً على قـنوات تلفزيونية

في سـوريـة ولـبـنـان .أغـنـيـة يـامـو كـان قد 
غـنائـها أول مـرّة قبل  49عـاماً بـصوت غوار
الطـوشة الذي جسـد شخصيـته الفنان دريد
حلــام في مــسـلــسل (صح الــنـوم) وهي من

كتابة وتلح الفنان حلام.

رحــبـا بـإبـنـتـهـمـا ديـزي الف في آب
عـام  2020 والـتي أثـرت بشـكل كـبـير
عـلى أولـويـاتـهمـا).ورداً عـلى سـؤال عن
ــرات الــتـي أقــام فــيـــهــا عالقــات عـــدد ا

حـمـيـمـة مع كـاتي أجـاب بلـوم: (لـيس كـفـايـة لـقد
ـرة األولى الـتي يـكـشف رزقـنـا بـطــفل).ولـيـست ا
فــيـهــا بـلــوم عن عـاداته اجلــنـســيـة فــكـان صـرّح
ــز) أنـه (إمــتـــنع عـن الــعـالقــات لـ(ســـان دي تـــا

دة  6 أشهر لغاية لقائه بكاتي). احلميمة 

والــتـقى مــديـرة مــهـرجـان
أيـــام قــرطــاج

وعـنـد مـنـتـصـف الـلـيل ال احـد يـسـمع
ــلل الـيـومي انـيــنـهـا يــصـيــبـهـا ا
اضـــاعت طــــريـــقــــهـــا فـي حـــقل
االزهار لـتجد نـفسـها في حقل

االلغام انها ازهار).
ويــتـرأس نـقـيـب الـفـنـانـ
العـراقيـ جبـار جودي
الـــــوفــــــد الـــــعــــــراقي
ــــــــــــشـــــــــــارك فـي ا
ــهــرجــان.وعــلى ا
ـشاركة هامش ا
زار نـــــــــــقــــــــــيـب
الـفـنانـ مـديـنة
الـــــــثــــــقـــــــافــــــة
الـــتــــونـــســـيـــة

سـرحي الدولي نـصاف بن حفـصية ا
وتـباحـثـا بشـأن التـعـاون ب الـنقـابة
ـــــهــــرجـــــان حــــسـب بــــنــــود وإدارة ا
ــــبــــرم بــــ إدارة الــــبــــروتــــوكــــول ا

هرجان والنقابة في 2018. ا
ووفقا لـصفحة الـنقابة في (فـيسبوك)
ان (الـــوفـــد الـــعـــراقي يـــشـــارك في
ـسـرحــيـة فـرد عـود ـهـرجــان  ا
وهـي من تـــــألــــــيف وإخـــــراج
حـسـ علي هـارف وتـمـثيل
ــشـــهــداني الـــفــنـــان طه ا
شـاركـة عازف الـعود و
الـفـنـان محـمـد الـعـطار
وانتاج نـقابة الـفنان

.( العراقي
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{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - تـــعــرضت
جنـمـة تـلفـزيـون الـواقع كايـلي جـيـنر لـهـجوم
كبـير عـلى مـواقع التـواصل االجتـماعي بـعد
ان طــلـبت من مــتـابــعـيــهـا الــتـبــرع لـتــغـطــيـة
تـكـالـيف عـملـيـة جـراحـية في الـدمـاغ خلـبـير
جتـميل يدعى صموئيل مع االشارة الى أنها
تـبرعت بخمسـة آالف دوالر أمريكي فقط من
ـطـلوب والـتي تـصل قـيـمته الى 120 بـلغ ا ا
ألف دوالر.وردت جــيـنــر قـائــلـة: (ســام لـيس
ــكـــيـــاج اخلـــاص بي ولألسف ال خـــبـــيـــر ا
جتـمـعــنـا أي عالقـة شـخـصــيـة اآلن لـكـنـني
تعـاونت معه قبل عدة سـنوات وكان شخصاً
لطـيفاً. قال خـبير التـجميل اخلاص بي آريل
ـعـرفة عن احلـادث فاتـصـلت به عـلى الـفـور 
الــتـــفـــاصـــيل).وأضــافـت: (بــعـــدمـــا عـــلــمت
بـــتــفـــاصــيل احلـــادث زرت مــوقع الـــتــبــرع
اخلــاص بــســام الــذي أنــشــأته عــائــلــته و
ضـبـطه عـلى مـبلغ  10آالف دوالر وكـان قـد
وصل  6آالف وأنــا تـــبــرعت بـ  5000دوالر
ـــســاعــدتـــهم عــلـى الــوصــول إلـى هــدفــهم
ونـــشــرت الــقــصــة عــبـــر حــســابي حلث من

شاركة في التبرع). يستطيع ا
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البـاحث الـعراقي تـلـقى تهـاني االهل واالصـدقـاء لنـيله
شهـادة الدكـتوراه  وبـدرجـة امتـياز من قـسم السـينـما
عـنونة والتـلفزيـون بكلـية الفـنون اجلمـيلة عن رسـالته ا
ــعــارك في الــفــيـلم ــشـاهــد ا (الــتــصــمـيـم الـبــصــري 

االسطوري).
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الــقــاص والــصــحــفي الــعـراقي
اعـــلـن تـــعـــافــــيه مـن فـــايـــروس
كـــورونـــا خالل  خــمـــســـة ايــام
مــعــزيــا الــســبب الـى احلــيــويـة

شي والتفاؤل. وا
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ــقـيم في دول االمـارات ي والـعــالم الـعـراقي ا االكـاد
العـربـية حـصل عـلى اجلنـسـية االمـاراتـية بـعـد صدور

القرار اجلديد من قبل دولة االمارات.
 v OŽ dO³Ž

مـثلـة االردنية كـرمتـها مؤسـسة سـيدة األرض ضمن ا
ي و عيد االم. راة العا االحتفاالت بيوم ا
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الـشاعر الـعراقي صدرت لـه ضمن منـشورات االحتاد
العـام لألدبـاء والـكـتّاب في الـعـراق مـجـموعـة شـعـرية

بعنوان (ال أكتفي بهذا الشجر).
 ¡«dC)« ¡U Ë

العـميدة السابقة واألستـاذة في كلية اللغات واالتصال
باجلـامـعـة األمـريـكيـة في مـادبـا بـاالردن حـاضرت في
الـلــقـاء احلـواري الــذي اقـامه مــنـتـدى الــفـكــر الـعـربي

افتراضيا بعنوان (حفريات في الهوية).
bO−  ÊuMŠ

األمـــ الــعــام الحتــاد أدبــاء الــعــراق تـــلــقى امــنــيــات
االوساط الـثقافية واالعالمية بالـشفاء العاجل لتعرضه

الزمة صحية ارقدته فراش العافية.
·uÝË Ã—uł

ّايا) على موقع طرب السوري اطلق أغنية بعنوان ( ا
اضي ناسبة االحتفال بـعيد األم االحد ا (يوتـيوب) 
وأهـداها لروح والـدته الـراحلة وجلـميع األمـهات وهي

من تأليف دسوقي عبد احلافظ.
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ـعـرض الـذي سـيـحـمل عـنـوان ويــضم ا
(لَــونْ جـرحَك وصـيـة سـمـاء األمـيـر) 30
لـوحـة مع  23 شـهـادة وصـورة وسـيـرة.
عرض على قاعات الدائرة في وسيقام ا

شارع حيفا.
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تــقـــيم دائــرة الــفـــنــون الــعـــامــة الــيــوم
اخلمـيس في الساعـة العاشـرة صباحا
مـعرضـاً اسـتـذكـاريـاً للـرسـامـة الـراحـلة

سماء األمير.
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الـسالمـة لـلـحـمـايـة من مـرض كـوفـيد-
ـقرر االحتـفال بالـنسخة 93 19. ومن ا
مـن جـوائـز األوسـكـار يـوم  25نــيـسـان
في مـديـنـة لـوس آجنلـوس األمـريـكـية.
ــــوقع األمــــريــــكي ديــــدالين ونــــشــــر ا
الـرسـالة الـتي أوضـحت رؤية مـنـظمي
ـنــتـجـ سـتـيـفن احلــفل عـلى لـسـان ا
ســودربـيـرغ وســتـيـسي شــيـر وجـيس
كــولـــنــز.وجــاء في الــرســالــة: (ألولــئك
الـــــذين لن يـــــكــــونـــــوا قــــادريـن عــــلى
احلـضــور بـسـبب الـتـوقـيت أو بـسـبب
ـتعـلق بالسـفر نود سـتمر ا اخلـوف ا
إعـالمـكم أن اسـتـخـدام زووم لن يـكـون
خـــيـــاراً لــكم لـــلـــمــشـــاركـــة). وأضــاف

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - طلب من
ـــرشــحــ جلـــوائــز األوســـكــار هــذا ا
الــعــام احلـضــور شــخــصـيــاً لــتــسـلم
ـشـاركـة عـبـر تـطـبـيق جـوائــزهم ألنّ ا
زووم لـن تـكــون خـيــاراً وارداً بــعـكس
ـرشـح ـاضي.ووصلت إلى ا الـعـام ا
رسـائل من مـنظـمي احلفـلة جـاء فيـها
(أنّـهم بـذلوا قـصارى جـهـدهم ليـوفروا
ـتـعــة لـكم لــتـكـونـوا أمــسـيـة آمــنـة و
مــوجــوديـن بــشــكل شــخــصي).وبــذلك
سـتـكـون حفـلـة األوسـكـار مخـتـلـفة عن
حــفالت تـوزيع جــوائـز غـولــدن غـلـوب
ي إذ تـسلّم الفائزون التكر عبر وإ
تـــطـــبــــيق زووم كـــجـــزء من إجـــراءات

الـسـكك احلديـديـة الرئـيـسيـة في لوس
أجنــــلـــوس.ووفـــقــــا جملـــلــــة ديـــدالين
ية جتمعاً مسبقاً سـتستضيف األكاد
ـدة  90دقــيــقــة قـبل ـتــدّ  لـألمـســيــة 

احلـفـلـة في سـاحة
احملـــــــــــــطـــــــــــــة
الســــــتـــــقــــــبل
ــرشــحــ ا

وضيوفهم.

ـنتجون: (نبذل قصارى جهدنا لنوفر ا
لــكم جــمــيـعــاً ولــلــماليــ من مــحـبي
األفـالم في كل أنـحــاء الـعــالم حـضـور
ــتـــعــة نــشــعــر أن أمــســـيــة آمــنــة و
احلـضور االفـتراضي سـيقـلل من قـيمة
ـبـذولـة). كـمـا قـالوا إن هـذه اجلـهـود ا
(احلـــفل ســيــتــضــمـن فــرق سالمــة مع
إمــكـانـيـة إجـراء فــحـوص كـوفـيـد-19.
سـتعطى تعليمـات محددة للقادم من
خــارج لــوس أجنــلــوس وتــعــلــيــمـات
ـديـنـة). كـمـا أخـرى لــلـمـوجـودين في ا
جــاء في الــرسـالــة: (وسـتــصـلــكم هـذه
ية لضمان الـتعليمات كلـها من األكاد
أنـكم ستـحظـون بأمـسيـة آمنة من دون
داعٍ لـلقلق).كما طلب منتجو احلفل من
ـــرشــحـــ أال يــرتــدوا ثـــيــابـــاُ غــيــر ا
رسـمية وهذا اختالف آخر عن حفالت
توزيع جوائز أخرى مثل غولدن غلوب
الـتي ارتدى فيها بعض الفائزين ثياباً
عــمـلـيّـة(نـهــدف إلى بثّ عـرض يـنـدمج
فــيه اإللــهـام بــالـطــمــوح وهـذا يــعـني
ـظـهــر الـرسـمي ســيـكـون عــمـلـيــاً أن ا
مـناسـباً تـمامـاً إن أردت احلضـور أما
الــثــيــاب غــيــر الــرســمــيــة فـلـن تــكـون
ية فـنون السـينما كـذلك).وكانت أكـاد
وعــلـومـهــا الـتي تـشــرف عـلى جـوائـز
األوسـكـار قـد وعدت بـحـفـلـة حمـيـمـيّة
تـعقـد حتت إجراءات صـارمة لـلحـماية
مـن كـــوفـــيـــد-19. مــــراسم األمـــســـيـــة
ـعــتــاد عـلى ســتــجـرى في مــكــانـهــا ا
مـــســرح دولـــبي  وفي بـــهــو مـــحــطــة

أنت شخص طـيب وحساس ودبـلوماسي لـذا تصرف
بكل مسؤولية ورصانة. 
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 ال بــأس إذا اســتـــعــنت بـــالــشـــريك لــكـي ال تــقع في
اخلطأ.رثم احلظ.8
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ـتـحن قدرتك عـلى استالم مـسؤولـية إنه يـوم متـقلب 
كبيرة فال تخب اآلمال.
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ال تــتــعـجـب إن حــاول الــبـعـض اســتــغالل الــصــفـات
احلسنة التي تتمتع بها. 
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ـقـاومة ضـرورية.  ال مـجال لـلـتراجع واالسـتـسالم فا
تعا اليوم. تقضي وقتا 
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حتاول اليـوم جتنب أية مشاحنات أو مشاجرات .بوم
السعد الثالثاء.
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ناسبة فقد حان الوقت إذا كنت تبـحث عن الفرص ا
لتحقيق ذلك.
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بــعض األمــور لن تــكــون واضـحــة كــمــا تـبــدو لك من
الوهلة األولى.
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قدمة إليك. رقم  عليك حـسن االختيار ب العروض ا
احلظ .2
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ـوقف بــشــكل صـحــيح حـتى كن مــتـأكــدا لـتــفـهــمك ا
جتتازه دون خسائر.
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رقم قد جتد نـفسك حائرا عند اتخاذ بعض القرارات
احلظ.3
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ـقبـلة بعـناية يـوفّر عـليك الكـثير من دراسـة خطواتك ا
كلفة. األخطاء ا
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اجب عـن حتـــــــديـــــــدات
الـكلمـات واجمع حروف
ــشـار الــيــهـا الـدوائــر ا
بـالـســهم لـتـقـرأ الـكـلـمـة
ـــطــلـــوبــة: (عـــاصــمــة ا

خليجية  6 حروف):
1-خذ بناصية احلق

2-نهب
3-مشيئة

و 4-مرحلة 
5-نقل البضائع
6-بيت جبلي

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6924 Thursday 25/3/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6924 اخلميس 12 من شعبان  1442 هـ 25 من آذار (مارس) 2021م

عمان
wz«d U « bO−

…¡«d³ « W×
 مثل فـحص يصدره القـضاء ببراءة مـتهم بجرم غـير مشهود
ننـتظر استـجمعت كل قـوى االنتظار الـسالبة بـصدور رسالة
تصـلني من رجل مرح يـرتدي زيا يشـبه ذاك الذي ارتداه نيل
آرمسـترونغ عـلى سطح القـمر الخـذ عيـنة من تربـة القـمر قال

لي ضيفي د.زغلول النجار إنه حصل على عينة منها.
همة ـتحدة أن قائـد ا ففي  20 تـموز  1969 أعـلنت الواليات ا
أبـولـو  11 نـيل أرمـسـتـرونغ أول شــخص تـطـأ قـدمـاه سـطح
القـمر.. مـثل ذلك وزيادة في ليل تـكاثـفت فيه الـهموم يـسألني

اذا الحتاور أحمد مطر ? (صديق افتراضي): 
وانــــا حــــبــــيـس شــــقــــتي فـي الــــطــــابق الــــثـــــالث في شــــارع
اجلارديـنزبـعـمان الـشبـيه بـشارع الـسعـدون بـبغـداد واقضي
ثـلث يــومي بـالـبــيـجـامــا واشم رائـحــة شـواء الـكــبـاب حتـتي
تنـساب من مطعم عراقي الأجرؤ علـى خرق احلظر للهبوط
والطـلب(دون دليفري)عن بعد وأتامل عـدد القطط السائبة
الـتي تـبحث عـن عظـام الـرقـبـة فال جتد  –في حـ تـنعم
الـكالب االلـيــفـة الـتي لـهـا اسـام مــشـتـقـة من الـصـخـر
والورد وتـنعم بطـعام يعـد وفق علب مشـتراة من محال

خاصة تغلق ابوابها التزاما بأوامر الدفاع.
مـثل شـهــادة الـعـذريـة واكـثـر ; مــثل وثـيـقـة بـخـلـو دم
ـقتـاد من تـعـاطي اخملدرات واكـثـر ; مـثل براءة ا
من تهمة سرقة السطو على مول كبير في دولة
اوربــيـة تـثــبت الـكــامـيـرات عــدم وجـودك فـيه
سدس مائي..مثلها سلح  حلظـة السطو ا
وزيادة نـنتـظر أن تـأتيـنا الـنتـيجـة (سلـبية )
ـذيـعـة الـتي نـحـتت جـسـمـها : اذا تـقـول ا
صبـاحـكم مـليء بـالـطـاقة االيـجـابـيـة ?! حـقا

اذا نسعد بسلبية الفحص?
 عن صـديقي الشـاعر الطـبيب وليـد الصراف
جـاءنـي الـرد بـعـد انــتـصـاف الــلـيل (ايــجـابـيـة)
تـعـني ان الـكـشف تـمـخض عن وجـود الـفـايـروس
فهـو (بوستف) وسـلبية تـعني ان الفايـروس لم يظهر

في الفحص (نكتف).
وكـمـا ولدتـنـا أمـهاتـنـا أحرارا ; هـتـفنـا لـلـسلـبي وصـورنا
احلدث االعـظم بـالسـليـفي.. ها نـحن ابريـاء من دنس كوفـيد
طـعوم  –الـلـقاح- اذا مـاطلع  19وعـليـنا بـعـد ح ان نـأخـذ ا

الصباح.
 ها أنـا للـمرة الـسادسـة اشعـر بأني اشم واقـضم واستـطعم
والتـهم وانـطش ثم الـتم; حتدوني رغـبـة خلرق حـظـر التـجوال
والنـزول الى الشارع االفـعواني الذي لم اسـلكه  حتـى نهايته

بـعـد.هـذه يــومـيـات كـورونـا  –االن  –أنـا
في مـــطــعم عـــراقي يـــقــول لي الـــنــادل
ـصري : قـلت ايه يـادكتـور حـضرتك ا

طلبت مكرونا ?!
قلـت: نعم هاتهـا شرط ان تكون نـتيجة

الفحص سالبة.

ي لوفاتو د
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هل يتم فـرض السالم بالـقوة أم بـالتـفاهمـات ? موضـوعنا
هـــو الــيــمن الــذي يـــعــاني اجملــاعــة والـــتــدهــور الــصــحي
ــريع والبــد من تــغـلــيب خــيــار الـسـالم عـلى ــعـيــشي ا وا
احلـرب لوقـف التـداعي الـذي يـبـدو ان ال سـقف زمـنـياً له.

سألة ليست باالمنيات. لكن ا
من الـوهـم الـذهـاب الى خــيـار الـتـفــاهـمـات الـداخــلـيـة بـ
ـتـصـارعـ من دون االلتـفـات الى الـتـفـاهـمات الـيـمنـيـ ا
الـغـائـبـة بل الـصـراعـات الـقـائـمـة بـ ايـران والـسـعـوديـة
وهـمـا طـرفا الـصـراع االسـاسـيـان في الـيـمن. الـسـعـودية
تـعـد الــيـمن مـجـاالً اسـتــراتـيـجـيـاً حـيــويـاً لـهـا مـنـذ االزل
وايـــران تــريـــد ان تـــفــرض واقع وجـــود جـــديــداً لـــهــا في
خـاصـرة مـهـمـة لـلـسـعـوديـة وهـذا بـحد ذاتـه وقـود حلرب

تمتد الى عقود من دون ضوء للسالم في نهاية النفق.
احلوثـيون يـتمـسكون بـخيـار فيه قـابلـية عـاليـة من االيهام
ـيـدان الـعـسـكـري بـعـد اظـهار وهـو انـهم مـنـتـصرون في ا
كن جتـاهـلهـا في القـصف بـالطـائرات قدرتـهم الـتي ال 
ـنـشـآت ـدن وا ـدى عـلى ا ـسـيّـرة والـصـواريـخ بـعـيـدة ا ا
الـنــفـطـيـة الــسـعـوديـة وهــو واقع حـال جـديـد يــجـعـلـهم ال
ـا يـسـعون يـتـعـامـلـون مع مـبـادرات الـسالم كـمـتـلـقـ وا

لفرض أنفسهم ورؤيتهم وخياراتهم.
السـعـودية في مـبادرة الـسالم لـيس لهـا في عـناصـر قوة
يدان اجلديدة سوى تقدم قـوات الشرعية في محيط تعز ا
ـهـمـة بـعـد صــنـعـاء لـكن هـنـاك تـدهـوراً ـديـنـة الــثـانـيـة ا ا
لـصـالح احلـوثـيـ فـي جـبـهـة مـأرب. فـضال عن أنّ الـقـوة
اجلــويـة لـم تـعــد عـامل حــسم الســيـمــا انــهـا اســتـنــفـدت
ــفــاجـأة الــتي حــقــقت من خاللــهـا خــاصــيـة الــصــدمـة وا

استعادة عدن في الوهلة األولى.
لـكن السـعـوديـة تفـرض واقـعـاً سيـاسـياً دولـيـاً جـديداً في
ـسـتـمـر والرافض ـعـتـدي ا اظـهـار احلـوثيـ في صـورة ا
للسـالم بعد حـملة امـريكـية مع مجـيء الرئيس جـو بايدن
لـتـحـمـيل الـريـاض وحـدهـا مـسـؤولـيـة انـهـاء حـرب الـيـمن
وجتــاهل الــطــرف الــثــاني الــذي يــثــبت الــيــوم انـه اليــريـد

السالم.
الـسالم ال يـتـحـقق إال بــالـقـوة لـكن لـيس من خالل خـيـار
ـا عــبــر فــرض االرادة الــدولــيـة حــرب الــيــمن ذاتــهــا وا

النافذة.

كل يوم نـفقد عـدداً من األصدقـاء. نكـتب في غيـابهم رثاء.
نـرشـقـهم بـالـقبـالت البـعـيـدة. لـقـد حـرمـنـا كـوفيـد من حق
الـوداع والـعـنـاق. مـثل غــيـمـة مـدلـهـمـة أمـطـرتـنـا وابالً من
الـرعب. أطـاح أحالمـاً كـثـيرة واسـتـبـاح مـواعـيـد جـمـيـلة
واختطف شباباً لم يشبعوا من تنفس الهواء وشطب على
أعزاء لم نـشـبع من رؤيتـهم. كـأن الدنـيـا خلت من الـناس.
أو خـلت الـديـار مـحـلّــهـا فـمـقـامـهـا. أو كـأنـنـا بـحـاجـة إلى
اخلـيــال كي نـواجه هــذه الـفـضــاعـات كــمـا يـقــول الـكـاتب

خورخي بورخيس. 
ـشـهـد الـكـئـيب. كل يـوم خـبـر حـزين كل يـوم نـطلّ عـلى ا
وفي كـل ســاعــة مـــفــاجــأة. نـــدخل إلى مــواقـع الــتــواصل
االجتماعي كأننا ندخل إلى مقبرة. فقد حتولت إلى مجرد
أرقـام جلــنـازات والفــتـات نـعي وحــفـاري قــبـور وصـور

وتون?!.  اذا ماتوا وال بأي طريقة  وتى ال يعرفون 
ــفـتــوحـة من الــقـرابــ أعـادتــني إلى قـراءة هــذه الـوالئم ا
روايـة الــطـاعــون الـتي جــرت أحـداثـهــا في مـديــنـة وهـران
اجلـزائـريـة مــسـقط رأس كـاتـبـهـا الـفــرنـسي ألـبـيـر كـامـو.
ـا مــات بـحـادث ت بــالـطـاعــون إ ـفــارقـة أن كــامـو لم  ا

سيارة. 
ـوت? لــعـله احلــقـيــقـة الـوحــيـدة في فــمـا الــسـر في هــذا ا
احلـيـاة. ونـحـن نـحـاول أن نـهـرب من هــذه احلـقـيـقـة. لـقـد
جترع سقراط الـسم بشجـاعة ألنه فيـلسوف. والفـيلسوف
يبحث دائـماً عن احلقيـقة. وأستـاذ الفالسفـة أرسطو كان
ـوت أبـداً. فـعـنـدمـا يـأتي ال نـكـون يـقـول: إنـنـا ال نـواجه ا

وح نكون ال يأتي !.
وعـنـدمـا كـتب أديب روسـيـا دوسـتـويـفسـكـي: ال أقول لـكم
وداعاً أيـها األصـدقاء فـإنـني سوف أعـيش بيـنكم عـشرين
ـقـال سوى سـنـة قـادمـة فـإنه لم يـعش بـعـد كـتـابـته هـذا ا

 .! يوم
والـشاعـر نـاظم حـكـمت لم يـحـقق أغـلى أمـانيه فـي روايته
احليـاة جميـلة يـا صاحبي حـ كتب في سـطرهـا األخير:
.. آهٍ لو أستـطيع العـيش خمس سنوات لقد بـلغتُ الستـ

أخرى.. فقد مات بعدها بسنة واحدة فقط!. 
وال نـهــايـة لألرقـام وال نــهـايـة لـلــكالم أيـضـاً. هــنـاك عـربـة
تنـتـظر عـنـد كل باب ال تـنسى أحـداً. كل بـداية لـهـا نهـاية

وت.  وت نهاية كل حيّ والله حيّ ال  وا
ـوتى والـشـاعـر مــحـمـود درويش يـقـول لـم يـعـد أحـد من ا
ليخبرنا احلقـيقة فلم يحدث أن عاد إلـينا إنسان بعد موته

لكي نسأله: ماذا حدث معك?. 
ولقد حدثت معي أعوام الـتسعينات قـصة مدهشة. جاءني
وصل بـتحـقيق صـحفي غـريب يتـحدث أحد الـزمالء من ا
عن مـيـت عـاد بـعــد دفـنه بـســاعـات إلى احلـيــاة في قـصـة
أقرب إلى اخلـيال. كـيف? ال أعرف!. مـاذا شاهـد? قال: ال
يـــدري! مــاذا جــرى بـــالــضــبـط? هل هــذا مـــعــقــول? شيء

ؤكد لم يحدث!. عجيب. نعم. لكنه من ا
وتى دليل الـفراعنة إلى رحلـتهم األبدية تقرأ وفي كتاب ا
لك الشاب توت التعويذة أو التميمة التي رافقت جثمان ا
غـنج آمــون: انـهضْ من نــومك. فـســوف تـنـتــصـر عـلى كل
شيء. فــالــطـريق مــفــتـوح أمــامك. لــقـد قــضـيــنــا عـلى كل

أعدائك. 
وإذا كـان الـشـاعـر اإليـطـالي دانـتي كـتب عن اجلـحـيم في
مـلحـمـته اخلالـدة الـكومـيـديا اإللـهـية فـهـنالك أحـد اجلـنود
ـان القـتـلى في احلـرب أوصى أن يـكـتـبـوا على األ
شـاهـدة قـبـره: إلـهي لـقـد خـدمت قـبل اآلن في

اجلحيم!.
الــغـــريب أن الــرومــان كــانــوا يـــكــتــبــون عــلى

قبورهم: هنا تسكن السعادة!.
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دين بـتهـمة االغتـصاب وسُـجن كما
عـانى إدمـانـا علـى الكـوكـايـ قبل
فــتــحه صــفـحــة جــديــدة قــبل عــقـد
ونــيّـف. ونــهــايـــة شــبـــاط أعــلــنت
مــنـصــة هــولـو الــتـابــعــة لـ ديـزمي
إنتاج مسلسل قصير آخر عن مايك
تـايسـون بعنـوان آيرون مـايك. غير
ــشـروع لم ـالكم أكـد أن هــذا ا أن ا
يــحـــصل عـــلى مــوافـــقــته كـــمــا لن
يـحصل عـلى أي حقـوق منـه منددا
ـــنــــتـــجـــة و ـــنـــصــــة ا بـ جـــشـع ا
اسـتـحــواذهـا عـلى تـاريـخه داعـيـا

إلى مقاطعتها.

الكــمـة. وهــو كـان أصــغـر تــاريخ ا
بـطل لــلـعـالم في الـوزن الـثـقـيل في
سن  20 عـــامــا و 4 أشـــهــر وأثــار
اإلعــجـاب بـقـوته والــتـزامه الـدائم.
وعــلى الــصــعــيــد الــريــاضي راكم
تـايـسـون اإلجنـازات خـصـوصـا مع
سـلـسـلة  37 انـتـصـارا متـتـالـيا في
بــدايـــة مــســـيــرته لـــكن مــســـيــرته
شـابـتـهـا أيـضـا انـتـكـاسـات بـيـنـها
ـة غـيــر مـتــوقـعــة سـنـة 1991 هــز
ومـبـاراة ال تـزال مـاثـلـة في الـذاكرة
ضـد إيفانـدر هوليـفيلـد سنة 1997.
كـمــا عـاش مـشـكالت شـخـصـيـة إذ

هنية مـسلسال يستـعيد مسيـرتي ا
والـشخـصية ويـشكل أيضـا مصدر
إلــهـــام وتــرفــيه. وفي  28 تـــشــرين
الكم الـبـالغ الـثــاني الـفـائت عـاد ا
الكـــمــة  54 عـــامــا إلى حـــلـــبــات ا
لـيــتـبـارز مع روي جــونـز جـونـيـور
( 51عـــامـــا) في إطـــار مـــواجـــهــات
أطــلـقــهـا مــايك تــايـســون بـعــنـوان
لـيـجـنـدز أونـلي لـيغ وتـضـم بـعـضا
من كـبار األسماء التي صنعت مجد
هـذه الـرياضـة في العـقود األخـيرة.
ـولود في ويـشـكل مـايك تـايـسـون ا
بــروكــلـــ أحــد أبــرز األســمــاء في

الـتــوصل بـعـد إلى اتـفـاق مع جـهـة
مــحــددة لـــعــرض الــعــمل وفق ّذي
هــولــيــوود ريــبــورتــر. وقــال مــايك
تـايسون أبحث منذ فترة بعيدة عن
شخص ليقدم قصتي على الشاشة
مـــعـــتـــبـــرا أن عـــودته أخـــيـــرا إلى
ــعــجــبــ احلــلــبــات و حــمــاســة ا
ــثــالي لــهــذا تــوفــران الــتـــوقــيت ا
الكم الـــعـــمل حـــالـــيـــا. وأضـــاف ا
الـشـهـيـر أنا مـتـشـوق لـلـتـعاون مع
مــارتن (ســكــورســيــزي) وأنــطــوان
ي (فـــوكس) وكل (فـــوكـــوا) وجـــا
الـفريق اإلبداعي لنعـرض للجمهور

{ نـــيــويــورك (أ ف ب)  –يـــحــضّــر
اخملـرج مـارتن سكـورسـيزي حـالـيا
إلنـتـاج مـسلـسل تـلـفزيـوني قـصـير
مـستوحى من حيـاة مايك تايسون
ي فوكس دور سـيتـولى خالله جا
الكـم األميـركي الـشـهـيـر عـلى ما ا
أعـلن تايسـون لوكالـة فرانس برس
علـومة نشرها موقع ذي في تـأكيد 
هــولــيــوود ريــبــورتــر. وسـيــتــولى
اخملــرج األمـيــركي أنــطـوان فــوكـوا
(تـــرايــنـــيــنـغ داي و إيــكـــوااليــزر )
ــســلــسل الــقــصـيــر وفق إخــراج ا
تـأكيد ملحقته الصحافية. ولم يجر
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. وفـي الــعـام تــنـسَ ســيــمـون أبــداً
ــمــثـــلــة كــاتــرين  2004 اتـــهــمت ا
ألــيـغــريه زوج امـهـا إيف مــونـتـان
ـشــاكل بــالــتــحــرش بــهــا. بـاتـت ا
كــــثـــيـــرة بـــ الـــزوجـــ وراحت
سـينيوريه تُكـثر من شرب الكحول
وتـــدخن ســيــجــارة تــلــو األخــرى
فـــشــاخت قـــبل األوان وجلــأت إلى
الـكتابة. وبقي بـ الزوج تناغم
عــاطـفي مــعـيّن مـع أن كالً مـنــهـمـا

عاش حياة مستقلة عن اآلخر. 
وتــــوفــــيت ســــيـــمــــون عـــام 1985
بــالــسـرطــان وعــاش إيف بـعــدهـا
سـت سـنــوات أعـاد خاللــهـا بــنـاء
حـيـاتـه فأصـبـح أبـاً للـمـرة األولي.
لـكنّ مقـبرة بيـر التشيـز الباريـسية
ّـت شمل الـزوج مـجـدداً وفيـها

يرقدان إلى األبد. 

ـي من خالل هــذه الـــنــجـــاح الــعــا
اجلـائـزة فـهي شـكّلت أيـضـاً سـنة
اإلذالل. فـــهـي غـــادرت هـــولـــيــوود
مــتــوجــهــة إلى رومــا حــيث كــانت
مــرتــبـطــة بـتــصـويــر فـيــلم وبـقي
مــونــتــان في عــاصـمــة الــسـيــنــمـا
لـلمشاركة في ليتس ميك الف. وما
كـان من زميـلته في الـفيلم مـاريل
ـغني مـونـرو إال أن أغـرمت بهـذا ا

الفرنسي الوسيم.  
كـانت الـعالقـة مع مـاريـلـ مـونرو
الـضربـة الرئـيسيـة لزواج مـونتان
وســيـنـيـوريه إلى جـانب ضـربـات
كـثيرة أخرى. وحـاولت سيمون أن
جتـعل موقفـها متفـهماً بـقولها هل
ــكن أال تـــعـــرفـــون رجــاالً كـــثـــراً 
يـــكـــتــرثـــوا إذا وجـــدوا مــاريـــلــ
مـونرو ب ذراعيهم?. ومع ذلك لم

حــفالت زوجــهــا في فـرنــســا ولـو
عــلـى حــســاب مــواعــيــد تــصــويـر
األفـالم التي تشارك فيها. بالنسبة
إلـيـهـا كـانت األولـويـة له. وبـعـيداً
مـن الفكـر النسـوي قالت ذات مرة
عـن ذلك إن احليـاة الزوجـية تُـبنى
ـثــابـة عــلى أسس مــتــيـنــة وهي 
قــانـون الـطـبــيـعـة: الـرجـل يـهـيـمن
ـرأة تـخضع. وفي آخـر قالت لم وا
ــعــجــبــة به وأنــا أكـن يــومــاً إالّ ا
فخورة جداً بذلك. لكنّ ذلك لم يحُل
ـهـنـيـة دون أن تــكـون مـسـيـرتـهـا ا
نـاجحة من فـيلم كاسك دور إلى ال
فـي دوفــان ســـوا مـــروراً بـ الرمــيه
ديـــــزومــــبـــــر و لــــو شـــــا. ونــــالت
األوسـكار فـي نيسـان/أبريل 1960
عـن فــيــلم لي شــومــان دو ال هــوت
فـــــيل.  وإذا كـــــانت  1960 ســـــنــــة

مــونـتـان في االحتـاد الــسـوفـيـاتي
ودول أوروبــا الــشـرقــيــة. كـان ذلك
مـبـاشرة بـعـد التـدخل الـسوفـياتي
فـي اجملر. تـردد الـزوجان لـكـنهـما
ــطــاف. كــانت ذهــبــا فـي نــهـايــة ا
اجلـــولــة نــاجـــحــة لــكــنـــهــا كــانت
مــــشــــوبــــة بــــاحلــــزن. في مــــتـــرو
مـوسـكو قـرأت سـيمـون في بعض
ـجـيـئـكـمـا الـنـظـرات مـا فـحـواه 
خــنـتـمـانـا. وقــال مـونـتـان مـا زلت
آمـل لكني لم أعـد أصدق. حتى أن
بــــطل ســـيــــزار إيه روزالي و زد و
جــــــان دو فـــــلـــــوريـت حتـــــوّل إلى
لــيــبــرالـي في ثــمــانــيــنــات الــقـرن
ـــا أثـــار اســـتـــيــاء الـــعـــشـــرين 

سيمون.
كـــمــا فــعــلت فـي مــوســكــو كــانت
سـيـمـون حتـرص عـلى حـضـور كل

الـــبــرولــيــتــاريــا من خالل عــائــلــة
ـس وهــو يــبــعــد مـــونــتــان الــذي 
صـــغـــيـــر الـــسن مـــاهـــيـــة الــقـــمع
والــنــضـال واإلذالل. مــعـاً خــاضـا
مــعـارك كــثـيـرة رفــضـاً لألســلـحـة
الـنـوويـة واسـتنـكـاراً لـلمـكـارثـية
ومطالبةً باستقالل اجلزائر ودعماً
لـالجـــئــ الـــتـــشـــيــلـــيـــ وإدانــةً
لــلـعـنـصــريـة … ولـكن كــانت لـهـمـا
ــا كـان أيــضــاً وقــفــات مـعــارضــة 
ـعـسـكـر الـسـوفـيـاتي يـشـهده من ا
ـارسات مـنهـا مثالً مشـاركتـهما
مـعاً عام في الفو (االعتراف ) أحد

شتركة.  أفالمهما اخلمسة ا
ـــمـــثالن يـــومـــاً إلى لـم يـــنـــضــوِ ا
احلــزب الــشـيــوعي الـفــرنـسي بل
كـانا يلتقيان معه. إال أنهما افترقا
عــــــنه عـــــام  1956 خـالل جـــــولـــــة

بـعالقة عاطفـية فعاهـد نفسه على
. تــركت أال يـــقع في احلب مـــجــدداً
ســـيـــمـــون كل شـيء من أجل إيف.
قــبل أن يـتـزوجــا انـتـقال لــلـعـيش
معاً في شقتهما بساحة دوف في
بـــــاريس. وفـي شــــرنـــــقــــتـــــهــــمــــا
الـباريسـية التي سُـميَت ال رولوت
كـــمــا في مـــنــزلـــهــمــا الـــريــفي في
نـطقة نـورمانـدي (شمال أوتـوي 
فـرنسـا) كانـا يسـتضـيفـان الكـثير
مـن أصـدقــائـهــمـا الــيـســاريـ في
لقاءات اجتماعية لم تكن تخلو من
األحــاديث الـسـيـاسـيـة يـنـاقـشـون

خاللها كيفية تغيير العالم.  
ـيـول كــان الـزوجــان يـتــشـاركــان ا
الـسيـاسيـة نفسـها. ورثت سـيمون
مـن والـدتـهـا نـوعـا مـن الـسـلـمـيـة
وكــــان اتـــصــــالـــهـــا األول بــــعـــالم

{ بــــــاريس (أ ف ب)  –لــــــو كـــــان
غني عـمالقا الـسينـما الفـرنسيـة ا
ـمــثــلـة ــمــثل إيف مــونــتــان وا وا
ســـيــمــون ســيــنــيــوريه عــلى قــيــد
احلـــيـــاة الـــيـــوم لـــكـــانـــا بـــلـــغـــا
ــئــة هــمــا عــــــــــــــام 2021 سـن ا
الـلذان بقيت شراكتهما في احلياة
صــامـدة طـويالً رغم كل الـتـقـلـبـات
بـــفـــضل الـــتــزام ســـيـــاسي واحــد

جمعهما. 
مـن الـنـظـرة األولى نـشـأت شـعـلـة
احلـبّ بينهمـا وبدأت القصة. كان
ذلـك في آب/أغـــــســــطس 1949 في
مــقــهى ال كــولــومب دور فـي سـان
بــول دو فــانس (جـنــوب فـرنــسـا)
ــضـي صــديـــقــهـــمــا حـــيث كـــان 
ــشــتــرك الــكــاتب جــاك بــريــفــيـر ا
أوقــاته. كـانت ســيـمـون كـامــيـنـكـر
ـولودة في  25 آذار/مارس 1921 ا
والـتي اختـارت اعتـماد اسم عـائلة
والـــدتـــهــا قـــبل الـــزواج تـــمــضي
إجـــازة مع ابــنـــتــهـــا حتت أشــعــة
شــمس اجلـنـوب الــفـرنـسي. كـانت
امــرأة مـتــألـقــة ومـثـقــفـة يــزيـدهـا

فعم باألنوثة. رونقاً صوتها ا
 كـان زوجـهـا اخملرج إيف ألـيـغريه
فـي بــاريـس وكــانت عـالقــة احلب
وذجاً مثالياً هي بـينهما تشـكّل 
التي دخلت عالم النجومية منذ أن
صـوّرهـا في أول دور كبـير لـها في

ديديه دانفير. 
أمـا مونتـان الذي كان فـتىً وسيماً
يـتميز بشجاعـته ويصغر سيمون
بـبضعة أشهر فكان يحيي حفالت
مـوسيقيـة في مكان غيـر بعيد. هو
ابـن مـهـاجـرَين إيـطـالـيـ واسـمه
األصـــلـي إيـــفــو لـــيـــفي نـــشـــأ في
مــرسـيـلــيـا وعـمل مــنـذ أن كـان في
احلــاديـة عـشـرة وبـاتت له مـكـانـة
ـوسيـقـيـة واتـخذ عـلى الـسـاحـة ا
لـــــنــــفـــــسه اسـم إيف مـــــونــــتــــان
اســتــوحــاه من مــنــاداة والــدته له
صـغـيـراً باإليـطـاليـة إيـفو مـونـتا

(أي إيفو إصعد! ). 
كـان قـلب زيـر الـنـساء هـذا مـثـخـناً
ـغـنـيـة بــاجلـراح بـعـدمـا هـجـرته ا
الشهيرة إديت بياف التي ساعدته
فـي بــدايــاته الــفــنــيــة وفــتــحت له
طـــريق الــنـــجــاح وارتــبـــطت مــعه

لالعـب الـتي يـتم تـصـويـرهـا مـبـاشـرة بـواسـطـة
الــكـامـيـرا اخلــلـفـيـة لــلـجـهـاز. ونــقل الـبـيـان عن
شـيجيـري ميـاموتو مـبتكـر بيكـم والكـثير من
شـخـصيـات نـينـتـندو الـشـهيـرة األخـرى كمـاريو
عزز تتيح ودانـكي كونغ قوله إن تقنية الواقع ا
لـ+نــــيــــانـــتــــيـك+ جتـــربــــة عــــالم تــــعــــيش فــــيه
. ـسـتـخـدم + سـراً حول ا شـخـصـيـات+بيـكـمـ
ونـسـبت بـلومـبـرغ إلى احملـلل هيـديـكي يـاسودا
من مـــعـــهـــد إيس لألبـــحـــاث اعــتـــبـــاره أن هــذه
ــكن أن تــكــون وســيــلــة لــلــرد عــلى الــشــراكــة 
ـسـتـثـمـرين الـذين يأسـفـون ألن +نـيـنـتـندو+ لم ا
تـتـمـكن من حتـقـيـق مـداخـيل كـثـيـرة بـاسـتـخدام

تطبيقات الهواتف الذكية. 

{ طــوكـيـو (أ ف ب)  –أعــلـنت شـركـة نــيـنـتـنـدو
الـعمالقـة أللعـاب الفـيديـو الثالثـاء عن اتفاق مع
شـركـة نيـانتـيك األمـيركـيـة التي أنـتـجت تطـبيق
بـوكـيمـون غـو للـهـواتف الـذكيـة بـهدف تـصـميم
ـعزز ألـعـاب لألجـهـزة اجلوالـة بـتـقـنيـة الـواقع ا
تـتـمـحـور علـى شخـصـيـات نـيـنتـنـدو. وسـتـكون
أولى ثـمــار هـذه الـشـراكـة تـطـبـيق يـسـتـنـد عـلى
عـالم ألعاب نينتـندو االستراتيجـية بيكم التي
تـضم كـائـنـات نـصف نـبـاتـيـة ونـصف حـيـوانـية
قرر إطالق هذا الـتطبيق في وقت لـطيفـة ومن ا
الحق مـن الـسـنـة وفـقًـا لـبـيـان مـشـتـرك. ويـتـيح
ـتحركة عزز تـركيب الصـور والرسوم ا الـواقع ا
عـلى شاشة الهاتف الـذكي على البيئـة احلقيقية

الـشـعـبـوي الـيـمـينـي احلاكـم نسج
عالقـة شـخصـيـة قويـة مع الـرئيس
األمــيـركي الـســابق دونـالـد تـرامب
الـــذي خـــســر االنـــتـــخــابـــات أمــام
بـايدن وكان في حزيران أول زعيم
أجــنـبي يـزوره في الـبـيت األبـيض
بـعـد تـخفـيف إجـراءات احلـجر في
تـحدة. وقـالت الـناطـقة الـواليـات ا
بـاسـم الـنـيـابـة الـعـامـة في وارسـو
ألـكـسـنـدرا سـكـشـيـنـيـارش لـوكـالـة
األنـباء الـبولـندية االثـن إن تـهمة
وجــــهت في آذار/مــــارس إلى رجل

يُدعى ياكوب ز.. 

واضـاف أعتقـد أنني أول كاتب في
هــذا الــبــلـد مــنــذ وقت طــويل جـداً
يُـحـاكم على مـا كتـبه. وفي منـشور
لـه بــــــــــتــــــــــاريخ  7 تــــــــــشــــــــــرين
الـثاني/نوفمبر  2020 علق الكاتب
عــلى تــغــريـدة غــريــبــة الـصــيــاغـة
لـلـرئـيس دودا جـاء فـيـهـا تـهـانـيـنا
جلــو بـايــدن عـلى حــمـلــة رئـاســيـة
نـاجـحـة مضـيـفًا نـحن في انـتـظار

ترشيح الهيئة االنتخابية.
وكـان دودا الذي أعـيد انـتخابه في
تـموز/يـوليو  2020 ويـحظى بدعم
مـن حـــزب الــــقـــانــــون والـــعــــدالـــة

{ وارسـو (أ ف ب)  –يـواجه كاتب
ومــعـدّ سـيـنـاريـو بــولـنـدي عـقـوبـة
بــالـسـجن تـصل إلى ثالث سـنـوات
لــــوصــــفه الــــرئـــيـس أنـــدريه دودا
تخلف) بعد تعليقاته على فوز بـ(ا
ـــوقــــراطي جـــو بــــايـــدن في الــــد

االنتخابات الرئاسية األميركية.
وفي مـنـشور عـبر فـيـسبـوك كشف
يـــاكـــوب زولــتـــشـــيك وهـــو كــاتب
سـيـنـاريوهـات مـسـلسالت شـهـيرة
مـثل بـيـلـفـر عام  2016 أن الـنـيـابة
الــعـامـة وجـهت إلـيـه تـهـمـة إهـانـة

رئيس الدولة. 
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ي فـي الـعــام 2008. وتــشـيـر الــعـا
ــئـة من الــيـونــسـكـو إلى أن 73 بــا
أنـــواع الـــنـــبــاتـــات (من أصل 825
ــــئــــة مـن أنـــواع ) و90 بــــا نــــوعــــاً
ــئــة مـن أنـواع الــزواحف و 95 بــا
تـواجدة فيه احلـلزونـيات البـرية ا
غـير موجودة في أي مناطق أخرى
مـن الـعــالم. وتـوضـح الـيــونـســكـو
عـــلى مـــوقـــعــهـــا اإللـــكـــتــروني أن
االرخـــبــيـل أيــضـــا يــعـــد مــوطـــنــا
لـــعـــشـــرات األنـــواع مـن الـــطـــيــور
وتــنــوع في احلــيـاة الــبــحــريـة مع
ــرجــانــيــة واألســمــاك الــشـــعــاب ا

الساحلية.

أفــــقـــر دولــــة في شــــبه اجلــــزيـــرة
الــعــربـيــة إلى تــطـويــر األرخــبـيل
لـيصـبح مـركزا لـلسـياحـة البـيئـية.
ولــكن عــلى الـرغم من الــتـأكــيـدات

شـهـدت سـقطـرى في حـزيران2020
بــــعـض الــــتــــوتــــر مـع ســــيــــطــــرة
دعوم االنـفصالي اجلنـوبي ا
مـن اإلمـــارات عــــلى اجلــــزيـــرة من
عترف بها دوليا. قـوات احلكومة ا
وتـــوصل الــطـــرفــان بـــعــد ذلك إلى
اتـفاق لتـقاسم السـلطة ما أدى إلى
اخـــمــاد الــتــوتـــرات في اجلــنــوب.
وأدرجت مـــنـــظــمـــة الـــيــونـــســـكــو
األرخـــبــيـل عــلـى قــائـــمــة الـــتــراث

مــعـارك ولـهــذا ال يـوجـد أي سـبب
يـدعـو لـقـلق الـسـيـاح مـشـيـرة إلى
وجــود فـنـادق صـغـيــرة لـلـتـرحـيب
بــالــسـيــاح. ومـنــذ عــودة الـرحالت
اجلـويــة مع طـائـرة تـابـعـة لـشـركـة
الـعربـية للـطيران الـتي تتخـذ مقرا
لــهـا فـي إمـارة الــشـارقــة بـوتــيـرة
رحــــلــــة واحــــدة أســــبـــوعــــيــــا من
الــعــاصــمــة اإلمــاراتــيــة أبـوظــبي
تــقـول الـوكــالـة إنــهـا تـلــقت مـئـات
الـطلـبات. وكانت الـرحالت اجلوية
قــد تـوقـفت لــفـتـرة طـويــلـة بـسـبب

فيروس كورونا. 
ولـسـنـوات سعـى اليـمن الـذي يـعد

{ سـقطـرى (اليمن) (أ ف ب)  –مع
جـبال على مد النظـر وحياة نباتية
وحـيـوانـيـة فـريـدة وبـحـر فـيـروزي
مــليء بــالــدالفــ يــبــدو أرخــبــيل
سـقـطرى الـيمـني كـجنـة بعـيدة عن
كـل شيء رغم النـزاع الـذي تـعـيشه
الـــبـالد مـــنـــذ ست ســـنـــوات. يـــقع
األرخـبـيل في احملـيط الهـنـدي على
بعد حوالى مئتي كيلومتر من البر
الـرئيسي اليمني ويتألف من أربع
جـزر وجزيرت صـخريت مع 50
ألـف شـــخص يــــقـــطـــنــــون هـــنـــاك
غـالـبـيـتـهم من الـصـيـاديـن. وتـقول
الـــيـــونـــيــســـكـــو عـــلى مـــوقـــعـــهــا
اإللـكـتـروني إن اجلـزر تبـدو كـأنـها
امـتـداد لـلـقـرن األفـريقي. إنـه موقع
اسـتثنائي مـن حيث التنـوع الكبير
فـي نـــبــــاتـــاته ونــــســـبــــة األنـــواع

ستوطنة.  ا
ـنأى نسـبيا عن وبـقيت سـقطرى 
نـيـران احلـرب التي تـضـرب الـيمن
مــــنــــذ أكــــثـــــر من ست ســــنــــوات.
ويُــــســــجـل ازديــــاد في اإلعـالنـــات
الــتـــرويــجــيــة لـــزيــارة األرخــبــيل
خــصـوصــا من اإلمــارات الـعــربـيـة
ـتـحدة الـدولة اخلـليـجيـة الثـرية ا
والـــقــريــبــة مـن الــســلـــطــات الــتي
تــســيـطــر عــلى األرخـبــيل. وتــقـول
وكــــالـــة أهـال بـــكـم في ســـقــــطـــرى
احملـــلــيــة الــتي تـــنــظم رحالت إلى
هـــنــــاك حلـــسن احلـظ لم تـــتـــأثـــر
سـقـطـرى بـديـنـامـيـات احلـرب على
الـبر اليمني. وبحسب الوكالة فإنه
لـم يـــــتم اإلبـالغ عن أي تـــــوتــــر أو

ـباراة تـمـريـرة حـاسـمة ( 4,3 فـي ا
الواحدة).

ورغـم دوره في حتـويل لــيـكـرز الى
ــهــيــمــنــة في أحــد أكــثــر الــفــرق ا
الــدوري خالل الــســتــيـنــات عــجـز
بايلور عن تتويج إرثه بلقب بعدما
ســقط في الــدور الــنــهــائي ثــمـاني
مـرات بـيـنـهـا ثالث مـواجـهـات من
ســــبع مــــبــــاريــــات ضــــد الــــغـــر

التقليدي بوسطن سلتيكس.

األول فـي طـريــقه لـيــفـرض نــفـسه
أحـــد أســاطــيـــر الــنــادي والــدوري
وصــوال الى اعــتــزاله مـجــبــراً عـام
 1971فـي مــوســـمـه الــرابـع عـــشــر

بسبب مشاكل في الركبة.
وأنــهى بـايـلـور ( 1,96م) مــسـيـرته
عدل وفي رصيده  23149 نـقطة 
بـاراة الـواحدة إضـافة  27,4فـي ا
ـعدل 13,5  الى  11463 مـتابـعة (
ــــبــــاراة الــــواحــــدة) و3650  فـي ا

{ لوس اجنليس (أ ف ب)  –توفي
إجلــ بــايــلــور أسـطــورة لــيــكـرز
وأحـــــد أعــــظم العـــــبي دوري كــــرة
الــسـلـة األمـيـركي لــلـمـحـتـرفـ في
الـتـاريخ عن  86 عـامـا بـحـسـب ما

أعلن اإلثن فريقه السابق.
وفـارق بــايـلـور الـذي اشـتـهـر بـأنه
أعـظم العب لم يـتوج بـلقب الدوري
في الـتـاريخ بـعدمـا خـسر الـنـهائي
ثـــمـــاني مـــرات بـــسـالم مـــحـــاطــاً
بــزوجـته إيالين وابـنــته كـريـسـتل
بـحـسب مـا أفاد الـفـريق الذي دافع
عـن ألـوانه طـيـلـة  14 مـوسـمـا بـ

 1958و1971.
ونـــقل لـــيـــكـــرز عن زوجـــته إيالين
قـــولــهــا إجلـــ كــان حب حـــيــاتي
ـفـضـل. مـثل اجلـمـيع وصــديـقي ا
ذهـلت بـشجـاعته الـهائـلة وكـرامته
والـــــوقـت الـــــذي قـــــدمه جلـــــمـــــيع
. في هذا الوقت أطلب أن عجب ا
أحــظى وعـائـلـتـنــا بـاخلـصـوصـيـة

للحزن على وفاته.
ووقع خـيار ليـكرز على بـايلور عام
 1958حـــ ضــــمه في دارفت عـــام
 1958كــاخلــيـار رقم واحــد عـنــدمـا
كــان الــفــريـق في مــيــنــيــابــولــيس

عوضا عن لوس أجنليس.
وتــرك أثـره سـريـعــا بـتـحــقـيـقه مـا
ـــبــاراة مـــعــدله  24,9نـــقـــطــة في ا
الـــواحـــدة مع  15مـــتـــابـــعـــة و4,1
تــمـريـرات حــاسـمــة خالل مـوسـمه
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