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رأى اخلــبــيــر الــقــانــونـي طـارق
حــــرب  ان تــــشــــريـع  قــــانــــون
اســتـرداد عـوائــد الـفــسـاد الـذي
قـدمـه رئـيس اجلـمــهـوريـة بـرهم
صـــالـح الى مـــجـــلس الـــنــواب 
لـكن اليــســتـغــرق مــدة القـراره  
هـنــاك جــهـات مــتـهــمــة بـســرقـة
االمــــوال قــــد تــــعـــوق تــــشــــريع
تـبقـية من ـدة ا القـانون خالل ا
الـدورة الــتـشــريــعـيــة احلـالــيـة.
وقـال حـرب لـ (الـزمـان) امس ان
(اقـرار الــقـانـون ضــرورة مـلـحـة
كــونه جـاء بـعــد تـعـثــر خـطـوات
ـــتـــعــــاقـــبـــة في احلـــكــــومـــات ا
مــوضــوع مــكــافــحــة الــفــســاد 
فــالـقــانـون الــذي قـدمـتـه رئـاسـة
ال ــان  اجلــمــهـــوريــة الى الـــبــر
يــســتــغــرق تــشــريــعه اكــثــر من
اســبـوع واحــد في حـالــة وجـود
ارادة سياسية حقيقية لتشريعة
ـتــبـقـيـة من ـدة ا قــبل انـتـهــاء ا

ـــا فــــيه من ـــان   عـــمـــر الــــبـــر
اجـــــرءات عــــقــــابــــيــــة لــــهــــؤالء
الـفـاسـدين الـذين سـرقـوا امـوال
الـدولـة وهـربـوهـا الى اخلـارج)
واضــاف ان (الــنــظــام الـداخــلي
حـــــدد قـــــراءة أولى وبـــــفـــــاصل
يوم عن الـقراءة الثانـية وبعد
أربـعة أيـام تـتم الـقـراءة الثـالـثة
ومـن ثـم الــــــتــــــصـــــــويت عـــــــلى
الـقــانـون) واشـار حـرب الى ان
(الــــقـــانـــون يــــتـــعـــلـق بـــأمـــوال
مـــوجــودة في اخلـــارج وعــائــدة
وقـــد يــكـــون هــنــاك لــفـــاســدين 
ــتــنــفــذة لــهـا بـعـض اجلــهـات ا
حـيث ــوضــوع   عالقــة بــهــذا ا
ســـــتــــحــــرص عــــلـى افــــتــــعــــال
االشكاالت العاقة تـمرير القانون
ــقـبـلـة وتـرحــيـله الى الـدورات ا
ـا قد ال يـقر فـيهـا اسوة التي ر
ـعـطـلـة مـنذ ـهمـة ا بـالـقـوانـ ا
سـنـوات). وأكــد صـالح في وقت
ســــابـق أن مــــا ال يــــقل عن 150
ملـيار دوالر من صفـقات الـفساد

 تـهــريـبـهــا إلى خـارج الـبالد.
وقـال صــالح خالل كـلــمـة تـقـد
مــشــروع الــقــانـون إلـى مـجــلس
ـكافـحة النـواب انه (في خـطوة 
الــفـــســـاد واســتـــعـــادة األمــوال
ــــهـــرّبــــة لـــلــــخـــارج وتــــقـــد ا
الـفـاسـدين لـلـعـدالـة  نـقـدم هـذا
ا ان  مشـروع القانـون الى البـر
يــتــضــمن من إجــراءات عـمــلــيـة
استـباقيـة رادعة وأخـرى الحقة
الســـتـــعـــادة أمـــوال الـــفـــســاد)
واضـــاف ان (الــقــانـــون يــســعى
ـهـرّبـة عـبـر السـتـرداد األمــوال ا
آليات عمل وإجراءات تقوم على
إبـــرام اتــفـــاقـــات مع الـــبـــلــدان
ـنـظـمات وتـعـزيـز التـعـاون مع ا
تـخصـصة واجلهـات الـدوليـة ا
واالســــتــــفــــادة من الــــتــــجـــارب
ــيـة الـنــاجـحـة لــكـبح هـذه الــعـا
الــــظــــاهـــرة) مــــشــــيــــرا الى ان
(الــفـسـاد الـعـابــر لـلـحـدود كـلّف
الــعــراق خـســارة أمــوال طـائــلـة
ـــلـــيـــارات وتُـــخـــمن تُـــقـــدر بـــا

إحــصـاءات وبـيــانـات حـكــومـيـة
ودولـــيـــة أن مــــجـــمـــوع واردات
ـتـأتـيـة من الـنـفط مـنذ الـعـراق ا
 2003تــبــلغ ألـف مــلــيـار دوالر
بيـنـها مـا ال يقل عن  150ملـيار

دوالر مـن صــفــقــات الــفــســاد 
تــهـريــبـهــا إلى اخلــارج وكـانت
كفيلة بـأن تضع العراق في حال

أفـــضل) داعـــيـــا إلى تـــشـــكـــيل
(حتـالف دولي حملــاربـة الـفـسـاد
على غرار الـتحـالف الدولي ضد
داعش) مـــؤكــــداً (اســـتــــحـــالـــة
الـــــقـــــضــــاء عـــــلـى اإلرهــــاب إال
ستندة بتجفيف منابع تمويله ا
عــلى أمـوال الــفـســاد بـوصــفـهـا
اقــتــصــاداً ســيــاســيــاً لــلــعــنف

ونـــــشـــــدد عـــــلى أن الـــــفـــــســــاد
واإلرهـاب مـتــرابـطـان مـتالزمـان
ومــتــخــادمـان ويــد أحــدهــمـا
اآلخر) وتـابع ان (الـفـسـاد عدو
الــــتـــــنــــمــــيــــة االقـــــتــــصــــاديــــة
واالجــتـــمــاعـــيــة يـــســرق قــوت
الـنـاس وأرزاقـهم ويـعطّلُ إرادة
الــشــعب في الـــتــقــدم والــبــنــاء
نع فُرص الـتنمـية واالزدهار و
والتقدم وبسببه خرجت جموع
ـتـظـاهـرين مـطـالـبـ الـشـبـاب ا
بوطن يخـلو من الفـساد ثرواته
محمية ومسخّرة خلدمة الشعب
ورفـعــة الـوطن) ومـضى صـالح
الى القـول ان (هذا االمـر يفرض
علينا جميعا مؤسسات رسمية
وفـعـالـيـات اجتـمـاعـيـة ومـدنـية
وقـفــة جـادة وحـاســمـة وحـازمـة
ــــواجـــهــــة هــــذه اآلفــــة وعـــدم
الـــتــهــاون في مــواصــلــة طــريق
اإلصـالح من أجـل دولـــــة قــــادرة
ومــقــتــدرة ذات سـيــادة خــادمـة

واطنيها). 

الـســلـطـة النـهــا تـمـثل الــشـرعـيـة
الـدولـيـة) الفـتــا الى ان (الـعـراق
ســـــيـــــواصل دعـم الـــــقـــــضـــــيـــــة
الفـلـسطـينـيـة  في احملافل كـافة)
مــؤكــدا ان (احلـــكــومــة قــررت ان
ـقــبل لـلــجـنـة يـكــون االجـتــمـاع ا
ـقـبـلة في ـشتـركـة في األشـهر ا ا
رام الــــــله). مـن جـــــانــــــبه  رحب
ـوقف العـراقي الداعم الـكي با ا
الكي ان .وقـال ا لقـضية فـلسـط
(زيارتي للعراق تـأتي بعد انتهاء
الـعـدوان اإلسـرائــيـلي عـلى غـزة
واقف وجئنا الى بغداد لننسق ا
ــقــبــلــة) وأضــاف ان (مــعــركــة ا
ـعـارك والسـيـما هي أم ا الـقدس 
ــســجــد األقــصى يــســتــبــاح ان ا
يــــــومــــــيـــــاً مـن قــــــبل االحــــــتالل
ـقبلة هي ـعركة ا االسرائيلي وا
إلنهـاء هـذا االحتالل) مؤكـدا انه
(نــــــــاقش مـع رئـــــــيـس الـــــــوزراء
مـــصــطـــفى الـــكــاظـــمي قــضـــايــا
تـفـصـيـلة وعـرض عـلـيـنـا الـكـثـير
مــنـــهــا الــتي يـــجب ان نــأخــذهــا
بـاهـتـمـام كـبـير) وتـابع (شـعـرنا
بـــود واهـــتـــمـــام ودعم وإســـنـــاد
ا نـحن بـحـاجة ورعايـة الـذي طـا
اليه ونـسـتمـد القـوة والـعنـفوان
من الشـعب العراقي) وأعرب عن
ـــا ســــمـــعه ورأه في (ســـعــــادته 

بـــغـــداد من الـــقـــيـــادة والــشـــعب
الـعراقـي وسأنـقل ذلك لـقـيـاداتـنا
الـفـسـلـطـيـنـيـة بـأن الـعـراق وفـيا
لـفــلـسـطـ الــتي سـتـبــقى ايـضـا
قـبلة كذلك وسـتثبت في األيـام ا
كم هـو الــعـراق ذاهـب ومـســتـعـد
ــالــكي امس لــدعــمـنــا). ووصل ا
االحـــــد إلى بـــــغــــداد فـي زيــــارة
رسمية  التقى خاللها الرئاسات
. ــســـؤولــ الـــثالث وعــددا مـن ا
وكشف السـياسي عزت الـشابندر
عن تأجيل زيارة الـوفد احلكومي
ـقبل. الى رام الله الى االسـبوع ا
وكــتب الــشـابــنــدر تـغــريــدة عـلى
تويتر تـابعتـها (الزمان) امس ان
(زيـارة الـوفـد احلـكـومي بـرئـاسة
مــسـتــشــار االمن الــوطـنـي قـاسم
االعرجي الى رام الله للتعبير عن
مـــســـانـــدة الـــعـــراق وتـــهــنـــئـــته
بـأنـتــصـارات غـزة عــلى الـعـدوان
الـــــصــــــهـــــيـــــوني  ارجـــــأت الى
ـقبل).  وكان االعرجي االسبوع ا
عـــلى رأس وفـــد حـــكـــومي رفـــيع
ستوى قـد اعلن في وقت سابق ا
  عن اجــراء زيــارة رســمـيــة الى
. وقـــال مــــصـــدر في فــــلـــســــطـــ
تصريح امس ان (زيارة االعرجي
التي كانت مقررة الى رام الله في

فلسط الغيت السباب فنية).

ـــالـــيّـــة فـــيـــهـــا الـــتـــجــــاريـــة وا
ة بـالتـنسـيق مع مـديـرية اجلـر
ــنــظــمــة في وزارة الــداخــلــيـة ا
بـعـمل جـوالت مـيـدانـيـة لـتـدقـيق
األســعــار في الــســوق احملــلــيــة
اســــتــــنــــاداً لــــتــــوجــــيه رئــــيس
الوزراء) وحث الـبـيـان اجلـهات
ـعـنــيـة عـلى (مـراقـبـة األسـواق ا
احملـلـيـة وإصـدار نـشـرة يـومـية
ـواد  ومـتـابـعـة وفرة بـأسـعار ا
نتج ومراقبة احملاصيل وشح ا
الداخلـة لألسواق وكـذلك اتخاذ
اإلجراءات القانونية بحق بعض
مــنــتــســبي الــســيــطــرات الــذين
ـواد يــقـومـون بــابـتـزاز نــاقـلي ا
الـذي واحملــاصــيل الــغــذائــيــة  

يسبب ارتفاع األسعار).

ـنـتوج لـها من آثـار في حـمـاية ا
احملــلي) مـــؤكـــدا (عــدم الـــتــزام
ــنع مـــنــافــذ اإلقــلــيم بــقــرارات ا
الــــصـــادرة عن الــــوزارة بـــشـــأن
تـطـبيق الـروزنـامـة وعـدم إحـكام
نافذ التابعة له السيطرة على ا
ـا يــؤدي إلى تـتـســرب الـسـلع
إلى األسواق) ولفت الـبيان الى
ان (الـفــريق رصـد قــيـام الـوزارة
بــــفــــتح االســــتــــيــــراد لــــبــــعض
احملـــــاصـــــيل الـــــتـي ارتـــــفـــــعت
أسـعـارهــا وعـدم إصـدار قـائـمـة
مـنع مـحـاصـيل الـفـواكه إضـافة
إلى ان الــتـجــارة قـامت بــاتـخـاذ
ـــعــــاجلـــة عــــدد من اإلجــــراءات 
ـواد الـغـذائـية ارتـفـاع أسـعـار ا
فــضالً عن قــيــام دائــرة الــرقــابـة

قـــام بـــهــا إلـى وزارتي الـــزراعــة
ـسـؤولـ والـتـجـارة والـلـقـاء بـا
فــيـــهــمـــا أهــمــيـــة تــولـي جــهــة
حــكــومــيــة مــسـؤولــيــة تــنــظــيم
ــنــتــجـات الــغــذائــيـة تــســويق ا
واحملاصـيل الـزراعـية لـتـحقـيق
حـــالـــةٍ من الـــتـــوازن لـــتـــلـــبـــيــة
احـتـيـاجـات الـسـوق لالسـتـهالك
احملـــلي وتــــصـــديـــر الــــفـــائض
سؤولة بالتنسـيق مع اجلهات ا
ومـــــــديــــــريــــــات الـــــــزراعــــــة في
احملــــــافـــــــظــــــات) واشـــــــار الى
(ضـرورة الـتنـسـيق بـ الـزراعة
وحـكـومة اإلقـلـيم بـشـان االلـتزام
ــواعــيــد مـنع دخــول الــفــواكـة
واخلضر الـتي تصـدرها الوزارة
ا ضـمن الـروزنـامـة الـزراعـيـة  
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دعت هـيـئة الـنـزاهـة الـعـامة إلى
مــعــاجلـة الــقـصــور الــتـشــريـعي
الـــذي خـــلَّف فــراغـــاً في إحـــكــام
ـواد الـسـيـطـرة عـلى تـسـعـيـرة ا
الـغـذائـيـة واحملـاصـيل الـزراعـية
عبر إعادة تشكيل الهيئة العامة
ــلـــغــاة لــلـــتـــســويـق الــزراعـي ا
ـــوجب تـــعـــديل قـــانــون وزارة
الــزراعــة رقم  10لــســنــة 2013
ـرَ ســلـبــاً عــلى تـســعــيـرة ــا أَثـَّ
السلة الغذائـية للمواطن. وقالت
الهـيـئة في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (فـــريق عــمـل من دائــرة
ـدَ في الــوقــايــة فـي الــهــيـــئــة أَكـَّ
تـقــريـر أعـده عن الــزيـارات الـتي
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اكـــد رئــيـس الــوزراء مـــصـــطــفى
الكـاظمي  ان العـراق لن يتـخلى
عن القضيـة الفلسـطينية  مؤكدا
ان فــلــســـطــ تــســكن الــوجــدان
الـــــعـــــراقي  وحتـــــظـى بــــالـــــدعم
الـشــعـبي والــسـيـاسـي الـرسـمي.
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ان (الـكاظـمي اسـتـقـبل في بـغداد
مـبـعـوث الـرئـيس الـفـلـسـطيـني 
ـالكي  وزير اخلـارجـية ريـاض ا
الذي استـهل اللـقاء بنـقل حتيات
الـرئـيس مـحـمـود عـبـاس لرئـيس
احلــكــومـة) واكــد الــكــاظــمي ان
(الـعراق لـن يتـخـلى عن الـقـضـية
وانهـا تـسـكن الـوجـدان وحتظى
بــالـــدعم الــشــعــبـي والــســيــاسي
الرسمي) مشيـرا الى ان ( بغداد
ــــوقف تــــدعم احلــــوار ووحـــدة ا
اكد الـفــلـسـطــيـني). مـن جـانـبه  
ــــــالــــــكي ان (قــــــوة الــــــعــــــراق ا
ـــتـــصــاعـــدة ودوره االقـــلــيـــمي ا
ـــثــابــة قــوة والــدولـي نــعــدهــا 

للموقف الفلسطيني). 
ـالكي رئـيس اجلمـهورية وسلم ا
بـرهـم صـالح رســالــة من نـظــيـره
الفلـسطيني عـبر فيـها عن شكره
ـــوقف الـــعـــراق ازاء وتـــقـــديـــره 
االحـداث الـتـي شـهـدتــهـا الـقـدس

واالراضي الفلسطينية.
وشـــدد وزيـــر اخلـــارجـــيـــة فــؤاد
حس على وحدة الصف العربي
ازاء القضية الفـلسطينية مؤكدا
ـقبل لـلجـنة ان يكـون االجتـماع ا
ـــشـــتــــركـــة في رام الـــله. وقـــال ا
حــسـ في مــؤتــمـر مــشــتـرك مع
نـظيـره الـفـلـسـطـينـي الذي وصل
بــــغـــــداد امس انـه (من الــــضــــرر
واخلــطــأ إســـتــثــمــار االنــتــصــار
الضعـاف السـلطـة الفـلسـطيـنية 
والبــد تــوحــيــد الــصف وتــقــويـة
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اكـد مــحـافظ ذي قـار احــمـد غـني
اخلفـاجي  موافـقـة وزارة الـنفط
عــلى اطالق الـتــعــيـيــنـات البــنـاء
احملـافـظة  وانـشـاء دور سـكـنـية
واطـــئـــة الــكـــلـــفــة مـــشــيـــرا الى
استئنـاف العمل بأكـساء الطريق
السـريع عـقب حل مشـكـلة تـمويل
ـــشـــروع. وقـــال اخلـــفـــاجي في ا
بــــيـــان تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس
(التـقيت عـلى هـامش زيارتي الى
بــغـــداد بــالــوزيــر احـــســان عــبــد
ونـاقشنا جملة اجلبار اسماعيل 
ـــــواضـــــيع الـــــتـي تـــــخص مـن ا
وافقة احملافظة  واستحصلـنا ا
عــلـى اطالق تــعـــيــيــنـــات البــنــاء
احملـافــظـة وانــشـاء دور ســكـنــيـة
واطـــئـــة الـــكــلـــفـــة بــتـــمـــويل من
الوزارة) ولـفت الى انه (بـجـهود
ومتابعة الـنائب ستار اجلابري 
ـوافـقة عـلى جتـهيـز دائرة تمت ا
صـــحــة ذي قـــار بــعـــشـــرعــجالت
ـبلغ مـئة خدمـيـة ودعم الدائـرة 
مــلــيــون ديــنــار الكــمــال افــتــتـاح
مـسـتــشـفى الـنـاصــريـة الـتـركي 
ــوافـقـة عــلى تـاثـيث دار وكـذلك ا
ـســنـ بـاحملــافـظـة) وتـابع ان ا
(الـزيــارة تــضـمــنت لـقــاء وزيـري

الكهربـاء والتخطيط  لبحث حل
ــنـفـذ مـشــكـلـة تــمـويل الــشـركـة ا
ـمـر لـطـريق نـاصـريـة جـبـايش ا
ــدن الـــثــاني وانـــهــاء مــعـــانــاة ا
الـــواقـــعـــة عـــلى مـــســـاره  كــون
الطـريق تسـبب بـكوارث وآخـرها
مصـرع خـمـسة شـبـاب من اهالي
اضية ). قضاء الفهود اجلـمعة ا
ـتـظـاهـرون غـاضـبون واقـتـحم 
مـبـنى احملـافــظـة احـتـجـاجـاعـلى
جتـاهل مــطـالـب اكـسـاء الــطـريق
الــطــريق الــســريع الــذي يــشــهــد
حـوادث مـروريـة بـشـكل مـسـتـمر.
وقـال شــهـود عـيــان ان (عـددا من
احملتج في ذي قار اقدموا على
اقـتـحـام مـبـنى احملـافـظـة بـسـبب
ــطـالب اكـسـاء عـدم االسـتــجـابـة 
الــطــريق الــســريع الــذي يــشــهــد
حوادث مـروريـة بشـكل مـستـمر).
وكان الـعـشرات من اهـالي قـضاء
اقدموا على قطع الطريق الفهود 
الــسـريـع بـاالطــارات احملــتــرقـة 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلى عـــدم اكـــمــال
الــــطـــريق بـــعــــد كـــثـــرة حـــوادث
الــــســـيــــر.وقـــال نــــاشـــطـــون  ان
(الــعــشــرات من اهــالي الــقــضــاء
تـظـاهـروا عـنــد الـطـريق الـسـريع
الـرابط بـ القـضـاء والـنـاصـرية
ـمر احـتجـاجـا عـلى عدم اكـمـال ا

الـثــاني من الـطــريق الـسـريع. ان
ــواطــنـ جــاء عــلى احــتــجــاج ا
خلـفية كـثرة حـوادث السـير التي
اودت بــحـيــاة الــعـشــرات مــنـهم.
فيـمـا افـاد مصـدر امـني بإنـفـجار
عــبــوة نــاســفـة داخـل عــجـلــة في
ـــصـــدر في الـــنـــاصـــريـــة.وقــال ا
تـصـريح امس إن (عــبـوة نـاسـفـة
انـــفـــجــرت  داخـل عــجـــلـــة قــرب
شارع اجلمـهورية في الـناصرية
أسفرت عن وقـوع إصابات  دون
ذكر مـزيدا من الـتـفاصـيل). وكان
احملافـظـة قد اعـلنت تـعـثر جـهود
ترشـيح شخـصـية لـشغل مـنصب
قــــائـــمـــمـــقـــام الــــرفـــاعي . وقـــال
اخلـــــفــــاجـي في وقت ســـــابق ان
باحثات مستمرة منذ شهر مع (ا
ــؤثـــرة في الـــقـــضــاء االطـــراف ا
لــغـــرض اخــتــيــار الـــشــخــصــيــة
ـنـصب). ـنـاسـبـة لــتـولي هـذا ا ا
وكـان الـقـضـاء قـد شـهـد تـغـيرات
تـســبـبـت بـاحــتـجــاجـات إداريــة 
مـــؤيــدة واخـــرى رافـــضـــة تــولي
رشـحة لـلمـنصب الشـخصـيـات ا
الـــــذي يــــدار حـــــالــــيــــا مـن قــــبل
احملــافظ. فـيــمـا كــشـفت مــنـظــمـة
اجلبـايش الـبيـئـية عـن انخـفاض
مــــنــــاســــيب مــــيـــاه االهــــوار في
بـعـد قـيام دول احملافـظـة مـجددا 
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ـــــشــــروع احلــــجـــــر األســـــاس 
تـــــســــــويق قــــــمح الــــــفالحـــــ
ــــزارعــــ فـي مــــحــــافــــظــــة وا
الـسلـيمـانيـة. ونـقل بيـان تلـقته
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أرسى رئـــيس حــكـــومــة إقـــلــيم
كـردسـتان مـسـرور الـبارزاني 
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(الـــزمــان) امس عـن الــبــارزاني
خالل مـــــراسـم وُضع احلـــــجــــر
حضرها نائبه قوباد الطالباني
ـسـؤولـ وعـدد من الــوزراء وا

احلـكـومـيـ واحملـلـي الـقـول
ان (حــــكــــومــــة اإلقــــلـــــيم تــــفي
بــوعـودهــا الــتي تــعـهــدت بــهـا
للـمواطنـ عبـر إطالق مشاريع

سـتـراتـيـجـيـة سـتـعـزز اقـتـصاد
االقــلــيم وتـــوفــر فــرص الــعــمل
) واضــاف ان (هـذا لــلــعـاطــلـ
ـــــشـــــروع ال يــــــخـــــدم فـالحي ا
السـليـمانـية فـحسب بل يـحقق
فـائــدة جلــمــيع فالحـي اإلقـلــيم
ــا يــضــمن األمن الــغـذائي). و
وأعــــرب الــــبـــارزانـي عن أمــــله
(بـإجنـاز مشـاريع أُخـرى تـسهم
في تــعــزيـز الــبـنــيــة الـتــحـتــيـة
االقتـصـادية) مؤكـدا ان (بـلدان
العـالم تصـنف القـطاع الزراعي
أســاســـاً لــلــبــنـــيــة الــتـــحــتــيــة
االقـتـصـاديـة وهـو مـا يـنـعـكس
إيــجــابـــاً عــلى قــطــاع األعــمــال
ويـــــســـــهـم في حتـــــريـك ســــوق
الـــعــمل) وتـــابع ان (الـــقـــطــاع
الـزراعي مـهم جـداً ويـؤثـر عـلى
الــقـطـاعــات كـافـة  فـهــو يـطـوّر
الـصــنـاعــة والـتــجـارة ويــسـهم
بــشـكل مـبــاشـر في تـأمـ آالف
فــــرص الــــعـــمل) واســــتــــطـــرد
البـارزاني (يتعـ أن ال يقـتصر

اإلنـتـاج الـغذائـي داخل اإلقـليم
بـل يـجب الــعـمل عــلى تــصـديـر
ـنـتـجـات الـســلع والـبـضـائع وا
احملــلـيـة إلى اخلــارج لـتـصـبح
كــردســتـــان مــصــدراً رئــيــســيــاً
ــنــتــجــات ـــنــطــقــة بــا إلمــداد ا
واألغـذيـة فـي إطـار بــرنـامــجـنـا
الـــهــــادف لــــتـــنــــويع مــــصـــادر

الدخــل).
ـالـية  بـدورها  اعـلنت وزارة ا
في االقـــلــيم عـن مــوعـــد صــرف
ــوظــفــ لــشــهــر آيــار رواتب ا
اجلـــــاري مـــــؤكـــــدة ان آلـــــيــــة
الـــتــوزيع ســـتــكــون مـــشــابــهــة
ــــاضـــيــــة. وذكـــرت لـالشـــهــــر ا
الــــــوزارة فـي بــــــيــــــان امس ان
ـــوظـــفــــ لـــلـــشـــهـــر (رواتب ا
اجلاري سـتوزع ابـتداء من يوم
غد الـثالثاء) واضاف ان (آلـية
الـــتــوزيع ســـتــكــون مـــشــابــهــة
ـاضـية  بـاسـتـقـطاع لالشـهـر ا
ـئـة لـلــمـوظـفـ نـســبـته  21بــا

ئة للدرجات اخلاصة).  و 50با زارع في السليمانية شروع تسويق قمح الفالح وا d−Š∫ رئيس حكومة اقليم كردستان يضع احلجر االساس 

ـنـبع بـغـلق مـنـافـذ نـهـر الـفرات ا
بـاالضافـة الى جتـاوز مـحـافـظات
أعــــالـي الــــفــــرات عــــلى حــــصــــة
ــائـيـة. وقــال رئـيس احملـافــظـة ا
نظـمة رعد االسـدي في تصريح ا
نـابع نهر امس ان (غلق  تركـيا 
الفرات وسـيطـرتهـا على ايراداته

ـــائــيــة بـــاالضــافـــة الى جتــاوز ا
محافظات اعالي نهر الفرات على
حــــصــــة ذي قــــار وســــوء االدارة
ــوارد ــتــبـــعــة من قــبل وزارة ا ا
ـــائــــيـــة  ادى إلى انــــخـــفـــاض ا
مـــنـــاســـيب اهـــوار الـــنـــاصـــريــة

مجددا). 
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قلـيلة جداً والبـعض منهم مازالـوا في مراحل العالج األخيرة) مـؤكدا (نقل
الف و 600عـالق  وكـانت هـنـاك طـائرة في  21من الـشـهـر اجلـاري نـقلت
في تبق  عـلى متنها  154مسـافراً في ما ستكون الرحلـة االخيرة لنقل ا

قبل). السابع من الشهر ا
ـا فـقط الـذين جـاؤو قبل وأضاف أنه (ال يـوجـد هـنـاك مـسافـرون جـدد وا
االزمة) مشـيراً الى أن (تعلـيمات وزارة الصـحة الهنـدية تمنع نـقل جثام
ـصـابـ بـكـورونــا الى بـلـدانـهم لـكن الـسـفـارة وجـهت خالل األشـخـاص ا
عـنية للحصول على اضي مذكرة رسمية الى اجلـهات الهندية ا االسبـوع ا
أن العالم دخل ). ويكرر اخلبراء منذ أشهر  توف وافـقات لنقل جثام ا ا
عصـر اجلوائح وأنه ال بد من اإلسراع في االسـتعداد لرصـدها والتصدي

لها في بداياتها بجهود دولية.
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اعلـنت وزارة الصحـة والبيئـة عن تسجيل  3791 اصـابة مؤكـدة بفايروس
ـوقف كــورونـا وشــفـاء  5039 حــالـة وبـواقع  32وفـاة جــديـدة . واشــار ا
الـوبائي الـيومي  الذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس ان (عـدد الـفحـوصات
اخملتـبرية التي اجرتها مالكات الوزارة بلغت اكثر من  32الف عينة مشتبه
اصـابتها بالفايروس  اذ  تسجيل  3791اصـابة في عموم احملافظات)
مـبيـنـا ان (الشـفاء  5039حـالـة وبواقع  32وفـاة جـديدة) وتـابع ان (اكـثر
ضـاد في مـراكـز الوزارة مـن ثمـانـيـة االف شخص تـلـقى جـرعات الـلـقـاح ا
ـنـتشـرة بـغـداد واحملـافـظـات). بدوره  كـشف الـسفـيـر الـعـراقي لـدى نـيو ا
ـواطـن الـعالـقـ في الهـند قـلـيلـة جداً. دلـهي فالح الـسـاعدي ان أعداد ا
تـبـقـ في الـهـند وقـال الـسـاعـدي في تصـريح امس إن (اعـداد الـعـالـقـ ا

‚«dFK  …œUO « qI½ ¡«—Ë f¹«— W uJB
ÊU e « ≠ ÊULŽ

ي مـنقـذ داغر عن وثـيـقة جـديـدة تتـعلق بـنـقل السـيـادة للـعراق في كـشف اخلبـير اإلسـتـراتيـجي والـباحث األكـاد
صادر األجنبية عما يفيدني في بحثي حزيران 2004 وقال في رسـالة إلى (الزمان) أمس إنه (أثناء البحث في ا

اجلديـد وقعت في يدي وثـيقة لم أرهـا منشـورة في إعالمنا من
قـــبل) وأضــاف (أنـــهـــا قــصـــاصــة ورق من
كــونـدلـيــزا رايس إلى رئـيـســهـا جـورج بـوش
اإلبن بشأن نقل السيادة للعراق في حزيران
2004 بناء على هذه الكصكوصة). وأشار
إلى إنـه من وحي هــذه الـــكــصــكـــوصــة كــتب

مقاالً يتناسب مع أهميتها). 
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والــســـيــطــرة عـــلى الــســنـــتــهــا ومــنع
اتـسـاعهـا الى الـغرف اجملـاورة وانـهاء
احلـريق دون تـسـجـيل خـسائـر بـشـرية
ـاديـة). الى ذلك مـع حتـجـيم االضـرار ا
فـكــكت مـفـارز مـكـافـحـة اجـرام بـغـداد
ـواطن لـقاء تـعيـينات عـصابـة تبـتز ا
وهـمــيـة في جـهـاز اخملـابـرات الـوطـني
الـعـراقي.  وذكـر بـيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
امـس انه  (بــــعــــد ورود بالغ مـن أحـــد
ــواطـنـ عن وجـود صـفــحـة وهـمـيـة ا
تـســتـخـدم صـوره الـشـخـصـيـة لـغـرض
واطـن وإيـهـامهم بـالـتعـي ابـتـزاز ا
فـي جــهــاز اخملــابـــرات مــقــابـل مــبــالغ
مــالـــيــة  تــشــكــيل فـــريق عــمل فــني
ـديـريـة مــتـمـثـلـة مــخـتص من مـفــارز ا
ــــكـــتب بــــاب الـــشـــيخ) واضـــاف ان
ــوضـوع عــرض عــلى أنـظــار قـاضي (ا
حتـــقــيق الــرصـــافــة الــذي بــدوره قــرر

مـفاحتـة شركات االتـصال لربط عـائدية
واطـن وبعد الـهواتف التي تـتصل با
أثـمـرت بـالـقـبض على جـهـود مـتـمـيزة 
اجلــنــاة  خالل كــمــ مــحـكم  واثــنــاء
الـتـحـقـيق مـعـهم اعـتـرفـوا صـراحةً عن
ـواطـنـ إلكـتـرونـياً قـيـامـهم بـابتـزاز ا
ـبـالغ مـاليـة لـقـاء تعـيـيـنات وهـمـية)
ــــتـــهــــمـــ مــــؤكـــدا (تــــدوين أقــــوال ا
بـــاالعــتـــراف ابــتـــدائـــيــا وقـــضــائـــيــا
ادة  430 من وتـوقـيـفـهم وفـق أحـكـام ا
قــانــون الــعــقـوبــات لــيــنــالـوا جــزاءهم
الـعادل). واعـتقلت الـقوات االمـنية 163
داعـــشـــيـــا وثـالثــة االف و 400 مـــتـــهم
بـــالــقـــتل واخملـــدرات والــســـرقــة عـــبــر
تــنــفــيـذهــا الــعــشـرات مـن الـعــمــلــيـات
اضية. وعثرت دة ا االسـتباقية خالل ا
مــديــريـة عــمـلــيــات صالح الــدين عـلى
طــائـرتـ مـسـيـرتــ وأعـتـدة بـجـزيـرة

الثرثار في احملافظة.
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ـــديــريــة في بــيــان أنه (خالل وذكــرت ا
عــمــلــيـــة بــحث وتــفــتــيش في جــزيــرة
عـثـرت القـيـادة عـلى طـائـرت الـثـرثـار 
مـــســيــرتــ ورشــاشـــة بي كي سي مع
الـــــعـــــتـــــاد وقـــــاذفـــــة ار بـي جي 7 مع
صــواريـخ قــاذفـة و30   رمــانــة يــدويـة
وكــامــرتــ تــابــعــة لـداعـش).  وافـادت
خــلــيـة االعالم االمــني عن تــدمـيــر وكـر
لــداعش في احملـافـظـة نــفـسـهـا. وقـالت
اخلـلـيـة في بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس
ــــعــــلــــومـــات انـه (من خالل تــــدقــــيق ا
ـســؤولـيـة في االســتـخـبــاريـة لـقــاطع ا
قضاء طوزخورماتو وبعملية استباقية
ونــوعــيــة جــاءت بــنــاءً عــلـى االهـداف
ـثبتة لـدى فرقة الرد الـسريع باشرت ا
ـالحقة عناصر قـوة من اللواء الثالث 
داعـش في مـنــاطق وادي الــكــور وقـرى
االخـضـيـر والـبـو ثـعـلـيب والـبـو سـلـيم
والــــبــــو عـــكــــفـه وصـــوال الـى احلـــدود

الـــفــاصـــلــة مع مـــحــافــظـــة ديــالى  
خاللـهـا تدمـير وكـر لإلرهـابيـ وضبط
دراجـة نارية تستخدمها عناصر داعش

للتنقل ونصب العبوات). 

والــتـكـولــوجـيــا في مـحـافــظـة ذي قـار.
واشــار الـبـيـان الى ان (الــفـرق كـافـحت
حــريق انــدلع داخل غــرفـة الــكـامــيـرات
حــيـث طــوقت اخلـــاصــة بـــاجلـــامــعـــة 
النيران وانقذت عامل بنغالي اجلنسية
ومــنـعت اتــسـاع احلــادث داخل أروقـة
اجلـامـعة وانـهت احلـريق دون تسـجيل
خــسـائــر بـشـريــة مع حتـجــيم االضـرار
ــاديـة داخل اجلـامـعـة). وفي كـربالء  ا
انـقذت الـفرق  5نـزالء اصـيبـوا بـحاالت
اخــتــنــاق نــتـيــجــة احــتــراق غـرفــة في
الــطــابق الــرابع داخل فــنــدق ســيـاحي
وسـط احملــافــظــة. واوضح الــبــيــان ان
ــصــابــ (الــفـــرق بــاشــرت بــاخــراج ا
واجـــراء االنـــعـــاش الـــرئـــوي لـــهم  ثم
نــفـذت عــمــلـيــات اخالء الــنـزالء الــبـالغ
عــــددهم  20نــــزيال من داخـل الـــفـــنـــدق
بـالـتـزامن مع عـمـلـيـات اخـمـاد الـنـيران
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ــدني جـهـودهـا واصــلت فـرق الـدفـاع ا
الخــمــاد سـلــسـلــة حــرائق انــدلـعت في
مـــحـــافــــظـــات صالح الـــدين وكـــركـــوك
ونـينوى وذي قار وكربالء  مشيرة الى
ـا من محـصول احلـنطة انـقاذ  235دو
في قـريـة شـاه سـوران الـتابـعـة لـقـضاء
ــديــريـة طــوزخــورمــاتــو. وقــال بــيــان 
ـدني تلـقـته (الـزمان) امس ان الـدفـاع ا
(فــرقــهــا تــمــكــنت من الــســيــطـرة عــلى
احلـادث بوقت قيـاسي وإخمـاد النيران
ــا من مــحــصـول ــنــدلــعـة في  15دو ا
احلـنطة ومنع توسعـها وانتشارها إلى
بــاقي أنــحــاء األرض غــيــر احملــصـودة
وبـدون أي أضـرار بـشـريـة). وسـيـطرت
الـفرق على حـريق اندلع داخل صهريج
وقـود محمل بـ  36 الـف لتر من مـنتوج
الـبانـزين داخل محـطة وقـود بابـا كركر

في كركوك. 
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وذكــر الــبــيــان انه (بــاشــراف مــيــداني
ـــدني في مـــبـــاشـــر مـن مـــديـــر دفـــاع ا
احملـافـظـة العـمـيـد صالح مـحـمـد علي 
طـوقت الفـرق احلريق وابـعدت الـنيران
ملـوءة بوقود عن اخلـزانات األرضيـة ا
الــــبـــنــــزين واخــــمـــدت احلــــريق داخل
الــصـهــريج دون تـســجـيـل اصـابـات أو
خــسـائــر بـشـريــة مع حتـجــيم االضـرار
ـاديـة). كـما تـمـكنـت الفـرق من اخـماد ا
حـريقـ اندلعـا داخل مقر شـركة اشور
الــتـــابــعــة لــوزارة الــســكــان واألعــمــار
والـشركـة العـراقية لـتصـفيـة البذور في
نـينوى.واوضح البيان ان (فرق االطفاء
في مـركـز الـكـرامـة بـأسـنـاد مـن مـركزي
اجلــزائـر ورتـل الـطـوار  تــمـكـنت من
الـسيطرة على احلـادث وإخماد النيران
تـجـاورت ـنـدلعـة داخل الـشركـتـ ا ا
بـكل مهـنيـة ومنع تـوسعهـا وانتـشارها
إلـى داخل الـبـنـايـات االخرى)  مـشـيـرةً
إلـى ان (احلـــادث أســفـــر عـن احـــتــراق
عــجـلــة تــابـعــة إلى تــصـفــيـة الــبـذور).
وجنـحت الفرق في انـقاذ عامل واخماد
حـريق داخل اجلامـعة الـوطنيـة للـعلوم
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ؤتـمر الدولي لنصرة الشـعب الفلسطيني  الـذي احتضنته بغداد اول امس أوصى ا
شاركـة فاعلة من شخصيات سـياسية ودينية وسفـراء دول عربية واجنبية بحشد
ـنظـمة الـتعـاون االسالمي التخـاذ موقف ازاء اجلهـود العـربيـة وعقـد اجتـماع طـار 
االعـتـداءات االسـرائـيـلـيـة ضــد الـفـلـسـطـيـنـيــ ووقف حـمالت الـتـهـويـد فـيـمـا حـيت

شروعة. الرئاسات الثالث  صمود وصالبة الفلسطيني ازاء القضية ا
 وقـال رئـيس اجلمـهـورية بـرهم صالح
ؤتمر الدولي االول الذي نظمه خـالل ا
حتـــــالف فـــــتح لـــــنــــصـــــرة الــــشـــــعب
الـفلسطيني ضد االحتالل الصهيوني
ان (نـــؤكـــد مــــوقف الـــعـــراق الـــثـــابت
ـساندة الشعب الفلسطيني) واضاف
ــنـطــقـة انـه (ال امن وال اسـتــقـرار في ا
دون حتــــقــــيق الــــعــــدالــــة لــــلــــشــــعب
الـفلـسطـيني) وتـابع ان (الـعراق دولة
وشـعبـاً يقف مع االصـرار الفـلسـطيني
مـن اجل تثـبـيت احلـريـة). من جـانبه 
اكـد رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
ان االنـتـخـابـات يجب ان تـكـون فـرصة
مـــنــــاســـبـــة لـــفـــتـح افـــاق الـــسالم في
ـؤتـمر الـعـراق.وقـال الكـاظـمي خالل ا
(جنــدد الــتـاكــيــد عـلى مــوقف الــعـراق
الـثـابت في دعم القـضيـة الـفلـسطـينـية

وادانة جرائم االحتالل الصهيوني).
VFA « W ËUI

رعـبـة الـتي واضـاف (نـدين اجلـرائـم ا
يـرتكبـها االحتالل االسـرائيلي في غزة
والـقدس) داعـياً اجملتـمع الى (مغادرة
نـــــقــــطـــــة االخــــتـالف والــــتـــــوجه الى
( ــواطـنـنـ االنــتـخـابـات بــتـشـجـيع ا
وتــابع ان (هـذه االنـتــخـابـات يـجب ان
تــكــون فــرصــة مــنــاســبــة لـفــتـح افـاق
الــــسالم في الـــعـــراق) مــــشـــددا عـــلى
(ضــــرورة اســـــتــــعــــادة دور الــــعــــراق
ــنــطــقــة). بـدوره  دعــا الــريــادي في ا
رئــــيس مــــجــــلس الــــنـــواب مــــحــــمـــد
احلـلبوسي الـى دعم ومسانـدة مقاومة
الـــشـــعـب الـــفـــلـــســـطـــيـــني لالحـــتالل
الــصــهـــيــوني . واوضح احلــلــبــوسي
ــؤتــمــر (لــقـــد ضــرب الــشــعب خـالل ا
الــفــلــســطـيــني اروعَ صــور الــصــمـود
والـدفـاع عن شـرف األمـة ومـقـدسـاتِـهـا
وتـاريـخِـهـا وحاضـرِهـا ومـسـتقـبـلِـها 
وهـو يقف امام هجـماتُ كيان االحتالل
فـي غـزة والــقـدس) واضــاف (نــلــتـقي
بــــعـــد حتــــقق الــــنــــصـــر إلخــــوانــــنـــا
الـفـلـسطـيـنـي ?بـانـتـهـاء حـرب األحدَ
عـــشـــرَ يـــومــا الـــتي انـــتـــهت مـــعـــهــا
?أســطــورةُ الــقــبـة احلــديــديــة وكــذبـةُ
اجلـــــيشِ الــــذي يُـــــصــــنَّـف من اقــــوى
جــيــوش الــعــالـم امــام ارادة وصــمـود
وصالبــة اخــوانــنــا الــفــلــســطــيــنــيـ
الـشـجـعـان) وتــابع (لـقـد بـقي الـعـراق
تـعـاقبـة من تاريخ وطـوال الـسنـوات ا
الـدولة إلى جـانب فـلسـط وقـضيـتِها

ـشروعـة ومازال العـراقيون يـضعون ا
هـذه الـقضـيـة في مـقدمـة اهـتمـامـاتِهم
ركزية األولى) جـاعل منها القضيةَ ا
مضيفا (ح تختلف القوى السياسية
عــلى بـعـض الـقــضـايـا ?الــداخـلــيـة أو
اإلقـليـميـة او الدولـية  فـإنهـا بالـتأكـيد
تـتـفق اتـفـاقـاً مـطـلـقـاً وبـشـكل حـقـيـقي
وعـمـيق في قـضـيـة فلـسـطـ وضرورةِ
الـــوقــوف مــعــهـــا بــكل أشـــكــال الــدعم
ــــمــــكــــنــــة) وتـــــابع ان ــــتـــــاحــــة وا ا
ـسؤولية التـاريخية والقـانونية تقع (ا
عــلى كــاهل كلِ الـفــعـالــيـات الــرسـمــيـة
والـشعبية في ضرورة مساندةِ االشقاء
الـفلسطيـني في مواجهـاتِهم الشريفة
ـشـرفة) ولـفت الى انه (انـطالقاً من وا
سؤولية فقد وجَّهَنا رسالةً الشعور با
ـانـات الـعـربـيـة لـعـقـد إلى احتــاد الـبـر
ــسـانـدة اخــوانِـنـا في جــلـسـةٍ طــارئـة 
فـلـسـطـ والـتـداولِ بـشـأن الـتـحـركـات

تاحة بهذا الصدد وقد  ـطلوبة وا ا
عـقــد االحتـادُ جـلـسـةً طـارئـة دان فـيـهـا
ـتواصل لـلـكـيان الـعـدوانَ الـعسـكـري ا
احملـــــتل) وكـــــشف احلــــلــــبـــــوسي عن
(مـشـاركته هـذا األسـبوع فـي االجتـماع
االســتـثـنـائـي الـذي تـسـتــضـيـفُه ايـران
لــلـجــنـة فــلـسـطــ في احتـاد مــجـالس
الـدول ?األعـضـاءِ في مـنـظـمـة الـتـعاون
ـــــنـــــاقــــشـــــةِ اســـــتـــــخــــدام اإلسـالمي 
ـانـية اإلمـكـانـيـاتِ الـدبـلـومـاسـيـة الـبـر
لــدعمِ الـقـضـيــةِ الـفـلـسـطــيـنـيـة ووضعِ
نـهــايـةٍ العـتـداءات الـكـيـان احملـتلِ ضـد
الـــشــعب الـــفــلـــســطـــيــنـي في احملــافل
الـعـربـيـة واإلسالمـيةِ والـدولـيـة كـافة).
ؤتمر بـحشد شاركون في ا وأوصـى ا
اجلـهود الـعربـية وعـقد اجـتمـاع طار
ــنــظــمــة الــتــعــاون االسالمـي التــخـاذ
مــوقف ازاء االعــتـداءات االســرائـيــلـيـة
ضــد الــفــلــســطــيـنــيــ ووقف حــمالت
الـتهويد. واطلعت (الزمان) على البيان
اخلـــتــامـي لــلـــمــؤتـــمــر  جـــاء فــيه ان
ـؤتــمـر جـددوا الـدعم ــشـاركـ في ا (ا
الـكـامل ومـسـاندتـهم الـقـاطعـة لـلـشعب
الـفلسطيني األبيّ في مقاومته الباسلة
لـلـمحـتلـ الـصهـاينـة وسـعيـهم اجلاد
لــتــكـثــيف حــالــة الــتـضــامن الــشــعـبي
والـــرســـمـي مع قـــضـــيـــته الـــعـــادلـــة 
واســتــعــدادهم الــعــالي لــتــقــد كــافـة
ال والرجال ساندة با أشكال الدعم وا
ـومـة االنـتـصـار والـسالح  لـضـمـان د

بغداد
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سائق الـتكسي ال يعرف مـكانه وعامل مطعم الـهمبرغر لم يـسمع بإسمه وكذلك
الـرائـحـون والـغـادون في الـطـريـق يـسـتـفـهم الـسـائق مــنـهم ويـسـألـهم ويـلـحف
بالـسؤال وكانـت لديه سكـتة تـعيق بـداية الكالم فـهو يـنطق حـرف الباء من اسم
النادي مـضخّما ومـكرورا وبصورة غـير مفهـومة للسـامع ثم ينظر إلـيك بعين
سائـلت غـامضتـ ويقـول كالما وأنت ال تعـرف من اللغـة الكـردية حتى طـريقة

إلقاء السالم أو الوداع. 
ال أحد يدلّنا على مكان هذا النادي العجب.

رام... وبعد ألي وألي وثالثة بلغت ا
ـكان ـبـنى شاهق ومـعـتم لـلغـايـة. ثمـة الفـتة صـريـحـة: "نادي بـانـوراما" لـكن ا ا
مـهـجـور مـثل سـفــيـنـة تـسـكن أعـمـاق احملــيط وال تـوجـد أيّ داللـة عـلى أن هـنـاك
. وبالرغم من إنسـان واحد يتنفس الهواء على أرضه أو في الفناءات التي ال تعدّ

ظلم وتراوده.  كلّ هذه الدالئل أنت ترتقي السلّم وتقصدُ الباب ا
البوابة مغلقة بالثالثة! 

ـديـنـة ومن هذا ـلـؤك عـنـدها يـأس من هـذه ا ثم تـهـبط الـسـلّم بـبطء وبتـثـاقل و
البلد ومن هذا العالم.

إلى أين تتجه والكون كله صحراء!
وخـطوت إلى الشارع مرة أخرى وكـان أول دكان صادفته سألت
صاحـبه وهو كـهل حلـو احمليا. أشـار بيـده إلى عطـفة قـريبة

في الشارع:
- النادي مفتوح في جناحه الصيفيّ حيث احلديقة.

تـقـصد احلـديـقة ويـسـتـقبـلك الـنادل لـيـدخلك مـبـاشرة إلى
اجلنة.
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عـنـدمـا بـدئت عـمـلـيـة دخـول اجلـيش الـعـراقي الى قـضـاء الـكـويت الـعـراقي وفـقا
لـتـاريخ الـكـويت واخلــرائط الـتي مـازالت مـوجـودة لـدى الـعـراقـيـ وفي  الـدوائـر
الـغـربيـة وحتـديدا الـبـريطـانـية مـركـز اخلبث واحلـقـارة والتـخـطيط اخلـبـيث ألثارة
ـشـاكل لـلـدول االخرى   نـعم  عنـدمـا بـدئت كـان يفـتـرض وكـما كـان مـقرر ان ا
تبـحث عـلى ارضـيـة اجلـامعـة الـعـربـية  ولـكن كـان اسيـاد الـبـعض  والـتي كانت
شاكل في االجتماع من اجل اتصـاالتهم مستمرة توعز بتخريب احللول واثارة ا
االجتاه نـحو احلـرب  وكان الـذي حصل  وهي ارادة صـهيـونيـة نفـذتهـا الواليات
تـحـدة االمريـكيـة وذيلـهـا بريـطانـيا  بريـطـانيـا هي اخملطط ولـكـنهـا ذيل امريـكا ا
بالـقـوة والتـأييـد وهي سـبب مشـكلـة فـلسـط  ولـذلك كـانت احلرب و  احلـصار
ـدة ثالثـة عشـر عـاما وهـو الـذي كان لـلـتو خـارجا مـن حرب ثـماني عـلى الـعراق 
سـنـوات مـا كـان لـهـا ان تكـون  ولـكـنـهـا كـانت وبـلـغت خـسـائـرها   509.2 مـلـيار
كن ان يـعـمل به العـراق من مـشاريع بـلغ كم كـان  استـرليـني لـلعـراق و  هـذا ا
صـنـاعـيـة وزراعـيـة واسـكـانــيـة وخـدمـيـة  ولـغـيـر وجه الـبـلـد  ولـكن كـان مـا كـان
والكالم بـعد الذي حصل ال ينـفع  وقد ساهم  بعض  احلكـام العرب في تشجيع
ـعلـقـة ب سـاهـمـة في منـعـها  ووضـع حل سلـمي لـلمـشـاكل ا احلـرب بـدال من ا
ـالية قد ضعـفت مع تخلى العرب الطرف  وعنـد انتهائهـا كانت قدرات العراق ا
عن الــعــراق الــغــارق في الــديــون  من الــذين ايــدوا احلـرب    واصــبح الــبـعض
ا كـان قـد  قدمـة كمـسـاعدات واصـبحت  تـسـمى ديون يـطـالب بهـا هذا يـطـالب 
البـعض وما يسمى بتعويضات مازال لها بقية للكويت واحدة من ابرزها  مع ان
بلع  يزيد على 2 الكويت كانت  مدينة للعراق قبل دخول اجليش العراقي اليها 
مـليـار دوالر  بـشـهـادة رئـيـس وزراء دولـة عـربـيـة جاره   وبـالـعـودة الى مـشـكـلـة
شاكل من خالل اجلامعة العربية بدل التهويل فترض حل ا الكويت اذ كان من ا
للحرب  لـكن حصل ما حصل  حـرب وحصار وكانت احلرب واحلصار عربي
امريـكي وقـد قلنـا ذلك في مؤتـمرات عدة في عـمان والـقاهرة ودمـشق واجلزائر
نـاسبـة لم يـعتـرض احد او يـفتح وبيـروت .  واما االخـوة العـرب احلـاضرين وبـا
بـنت شفة   واليـوم  يعود الـسيـناريـو مع الفـلسـطينـي وان كـان هذا الـسيـناريو
مـستمرا من عام  1948 مع الـشعب الفلـسطيني   لـكن اال ينبغي ان تـكون هناك
صـحـوة عـربيـة لـلـتـعـامل بـجـديـة وبـقـوة مع كـيـان طـار ال يـقـيم وزنـا لـلـعرب وال
بادراتهم  الذليلة  وبالتالي ال دولة فلسطينية وال احترام للمقدسات لتطبيعهم او 
بل قتل وسـجن وحصـار على الـفلـسطـينـي تـساهم به دول عـربيـة  ومؤيدون بال
عتدي  أي عرب انتم  فالوضع في القدس حرج وفي غزة كارثي خجل للكيان ا
 فــاين انـتم يــا عـرب يــا مـحـنــة الـعـرب  شــعـوب االرض كـلــهـا تـسـانــد الـشـعب
الفـلسـطـيني وبـعض العـرب يـسانـد احملتل الـفاشي  فـماذا يـعـني ذلك والى متى
هــذا الـذل والــعـار  لـكـن تـبــقى  بـطــوالت اهـلــنـا في فــلـســطـ
شـترك ليس عالمات مـضيـئة في درب النـضال الـعربي  ا
قـدسات بل للـفلـسطـينـي  فـقط من اجل احملافـظة عـلى ا
لكل عـربي شريف وتبقى فلسـط عربية رغم انف الغزاة
ومن  هـو خلفهم من   حـقراء التاريخ من حـكام واشنطن

ولندن ومن لف لفهم. 

ـسـجد ال أنكـر أن احلـراك احلـالي الذي تـعـرفه الـقـدس  وحي الـشيخ جـراح وا
بـارك و اإلسناد الـذي قوبل به مـن أبناء أراضي  48 ومن قـطاع غزة األقـصى ا
ـسلـم ومقـاومتـها الـباسـلة. قـد أثـلج صدري و بـدون شك صدور كل الـعرب وا
األحـرار في العـالم بل أكـاد أجزم انه أعـطـاني األمل في أن حتريـر الـقدس وكل
فلـسطـ هو أقـرب من أي وقت مضـى رغم تخـاذل بعض األنـظمـة العـربيـة التي
فتحت كل مـا لديها من أبواب الـتطبيع  والتـتبيع  الرسمـية منها وغـير الرسمية
مع الكـيان الصهيوني الغاصب ضدا على مصالح و مشاعر شعوبها وتعاطفهم
ركزيـة التي سالت من أجلها وامـتزجت دماء كل أبنائها خالل مع هذه الـقضية ا

احلروب السابقة على امتداد التاريخ القد منه واحلديث.
وإذا كـان الـعـدو الـصـهـيـوني في عـهـد اإلدارة األمـريـكـيـة الـسابـقـة الـتي ضـربت
ـمارسـة اللـصوصـية واثـيق الـدوليـة و استـبدلـتهـا  عـرض احلائـط بالـقوانـ وا
وشـريـعـة الـغـاب في تـمـزيق الـدول ونــهب ثـرواتـهـا وتـوزيـعـهـا عـلى من تـشـاء من

أذنابها
إذا كـان هدا الـعدو مـنـتشـيـا مشـتبـشـرا ومطـمـئنـا من أن الـقضـية الـفـلسـطـينـية
بقـدسهـا وأقـصاهـا أصبـحت بـفضل قـرارات رئـيس أمريـكي مـعتـوه وفاشل في
ـسـمــومـة الـتي بــاركـهـا بـعض خـبـر كــان مـتـوهـمــا أن طـبـخـة الــقـرن الـعـفــنـة وا

تخاذل من احلكام العرب قد شلت هذه القضية وأطفأت جدوتها إلى األبد. ا
هـاهي القـضيـة الفـلسـطيـنيـه تتـوهج من جديـد و تنـفض جنـاحيـها كـطائـر الفـنيق
طـبعـ  و لتـقول لهم إن الذي يـخرج من الرمـاد لتـقض مضـاجع الصـهايـنة وا
للـقدس رب يـحميـه و أن فلسـط مـنقـوشة في ذاكـرة األمة وفي وعي الـشعوب
تخاذلون من أمتنا هرول وا إلى يوم الـقيامة بل إنه بدأ يتأكد أنه كلما تراجع ا
عن فلـسطـ خطوة إلى الـوراء اشتـد عزم الـصادق وتـوحدت جـهودهم و قوي

شعورهم بأن ساعة التحرير قد اقتربت أكثر فأكثر.
ويــكـفـي ان تـنــظـر إلى وجــوه الــشـبــاب الـذين يــقــاومـون عــنف وإجـرا م اجلــنـود
دججـ بالسالح بصدور عاريـة لترى اإلبتسـامات ال تفارقهم حتى الصـهاينة ا
في أصعب الـلحظـات ح يـعتـقلون أو تـكون رقـابهم حتت رحمـة ركبـان اجلنود
في همجية و وحشية بالغة إداك ستعلم علم اليق أنك أمام جيل جديد كله عزم
وإصرار وأنك حـقا امام فتـية آمنوا بـوعد ربهم وبصـدق قضيتهـم يرون النصر
قريب رأي الـع كـما يـراه الصادقـون اخمللـصون في هـذه األمة قـاب قوس او

أدنى من ذلك إنه وعد الله ولن يخلف الله وعده. 

الــكـبــيــر الـذي حــقـقــته مــعـركــة سـيف
الـقــدس واحلـراك الـشـعـبي الـثـائـر في
) مـثمن (االنتصارات ارجـاء فلسط
الـكبـرى التي حـققتـها مـقاومـة الشعب
الـفــلـسـطـيـني والـتـي تـمـكـنت من قـلب
ـــوازين وتـــغــيـــيـــر مــعـــادالت الــردع ا
الــسـتــراتـيـجـي في الـصــراع مع كـيـان
االحـــــتالل بـــــعــــد حتـــــول احلــــجــــارة
الـــغـــاضـــبـــة الى صـــواريخ تـــدك قالع
الـصهاينة وتـنهي اسطورة وهم القوة
الــــتي صـــدرهــــا اعالم الــــعـــدو طـــوال
ـاضية) ولفت الى ان الـعقـود السبع ا
ـرجـعـيـة ــشـاركـ اشـادوا مـوقـف ا (ا
الـدينية العليـا التي جسدت في بيانها
وحد وقف االسالمي ا االخـير عظمة ا
الـذي حـطم كل مـخطـطـات االعداء وهم
يـراهنون على الفـتنة الطائـفية لتفريق
ـســلـمـ الضــعـافـهم كــلـمـة الــعـرب وا

وكذلك لكل والـسيطرة على مقدراتهم  
ــقـاومـة من اســهم بـنــصـرة وتــقـويـة ا
الـفلـسطـينـية وامـدها بـاسبـاب النـصر
والقوة والسـيما قادة النـصر الشهداء
الـذين عبـدوا للمـقاوم طـريق احلرية

ورسموا خارطة االنتصار).
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شـاركون احلـكومـة إلى (اتخاذ ودعـا ا
الـسـبل القـانـونيـة في احملـافل الدولـية
إلدانـة االحـتالل الـصهـيـوني وجـرائمه
ـــتــكـــررة وانــتـــهـــاكــاته لـــكل الـــقــيم ا
السماوية واالعراف والقوان الدولية
وخــرقه حلـقــوق االنـســان واغـتــصـابه
كما يـطالبون اجملتمع ألرض فـلسط 
حـاكمـة اجملرم الـصهـاينة الـدولي 
ومـعاقبتهم عـلى ما اقترفوه من جرائم
حـرب ضـد اإلنسـانـية بـقـتلـهم األطـفال
الي والـشيوخ والنسـاء وتشريدهم ا

من الـسكان االصـلي وهدمـهم البيوت
ـسـتـشـفـيـات) مـشـددين ــسـاجـد وا وا
اطالق عـلى (احلـكومـة وابـناء الـشعب 
حـمـلـة تـبـرعات وتـسـيـيـر قـوافل الدعم
الـلـوجسـتي لـلمـخـيمـات الـفلـسـطيـنـية
الــتي تـعـرضت لــلـعـدوان الــصـهـيـوني
واالسـهـام الـفـاعل في مـعـاجلـة الـغــادر
ـــصـــابـــ تـــعـــبــيـــرا عن اجلـــرحى وا
الـــــتــــضــــامـن الــــكــــامـل مع الـــــشــــعب
الـفلسطيني الشقيق) مـجددين الدعوة
الـى (مــجـــلس االمـن الــدولـي بــوصـــفه
ـكـلف بـحـفظ  االمن الـراعي الـرسـمي ا
والـسلم الدولـي للتصـرف وفقاً لـلفصل
تحدة اجتاه الـسابع من ميثـاق اال ا
ــنع اعــتــداءته الــكــيــان الــصــهــيــوني 
وانـتـهـاكـاته لـلـسلـم واالمن في مـناطق
فـلسطـ احملتلة) مـطالبـ احلكومات
الـعــربـيـة واإلسالمـيـة (بـاتـخـاذ مـوقف

واضـح وشــــجـــاع مـن االنــــتــــهــــاكـــات
الــعـدوانــيـة الــصـارخــة بـحق الــشـعب
الـفـلـسـطـيـني من خالل قـطع الـعالقات
ثـليه من مع الـكـيان الـغاصب وطـرد 
بــــلـــدانـــهـم والـــتـــراجـع عن خـــطـــوات
وتصـحيح مـساراتـها ذلـة  الـتطـبـيع ا
ـــؤامــرة الـــتي كـــانــوا وادراك حـــجم ا
شــركــاء فـيــهــا بـســفك مــزيــد من دمـاء
األبــريـــاء وانــتــهــاك مــقــدســات االمــة
وتـضيـيع التضـحيـات الغالـية لـلشعب
الـفـلسـطـيني) وتـابع الـبيـان انه (على
منظمة التعاون االسالمي عقد اجتماع
ـقـاومــة الـفـلـســطـيـنـيـة طــار لـدعم ا
ــســـجـــد األقـــصى من دنس وانـــقـــاذ ا
الــعـدوان الــصـهـيــوني وحـمــايـة اولى
الـقـبـلـتـ وثـالث احلـرم مـن حمالت
الــتـهــويـد الــصـهــيـونــيـة والــدفـاع عن

ظلوم). حقوق الشعب الفلسطيني ا

نعقد في بغداد قاومة الفلسظينية ا ؤتمر الدولي لنصرة ا dLðR∫  جانب من ا

دني تكافح حريقاً o¹d∫ فرق الدفاع ا

بسم الله الرحمن الرحيم
إن وعد الله حق

صدق الله العظيم

إنتقلت إلى رحمته تعالى
السيدة الفاضلة 
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عقيلة عميد الصحفي
العراقي األستاذ 
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وجـــرت مــراسم تـــشــيــيـــعــهــا أمس.
وتـعــتـذر الـعـائـلـة عن إقـامـة مـجـلس
الـفاحتة على روحها الطاهرة بسبب
األوضـــاع الــنـــاجـــمـــة عن جـــائـــحــة

كورونا.
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تـنفـيــذاً لـتـوجـيهـات وزيـر الـصـنـاعة
ـــعـــادن مـــنـــهـل عـــزيــــز اخلـــبــــاز وا
ُتـابـعـة من وكـيل الـوزارة لـشؤون و
التخطيط يـوسـف محمـد جاسـم أكـدَ
ُــدن الـصــنـاعــيـة مُـديــر عــام هـيــئـة ا
حامــد عــواد محـمـد اِسـتـمرار الـعمل
ـــديــنــة الـــصــنـــاعــيــة في مـــشــروع ا
ــحـافــظــة األنــبــار في أيــام الــعُـطل ُ
وحـتى سـاعـات مُـتـأخـرة بـالـتـنـسـيق
ب كـوادر الشـركة الـعامـة للـتصـميم
ُـنـفـذة لـلـمـشروع ـشـاريع ا وتـنـفيـذ ا
ُـــقــيم الــتــابــعــة ُــهــنــدس ا ودائــرة ا
لــــلــــهــــيـــــأة .جـــــاءَ ذلك خِـالل زيـــارة

ـشروع مـيدانـيـة أجـراهـا إلى مـوقع ا
ـــرحـــلــــة األولى من وأعـــلنَ عـن ان (ا
شروع تـشهـد تقـدُماً كبـيراً  مُـشيراً ا
إلى ان الهـيأة تُـواصل مُتـابعـاتها مع
ُخـتـصة مُحـافـظـة األنبـار والـدوائـر ا
فـــيـــهـــا من أجـل إيـــصـــال اخلـــدمــات
ــــديــــنــــة األســــاســــيـــــة إلى حــــدود ا
الـصـنــاعـيـة والـتـي تـبـلُغ مـســاحـتـهـا
(3000) دو  الفـتــاً في ذات الــوقت
إلى الــتــعــاون الــكــبــيــر الـذي يُــبــديه
ـــحــافظ األنـــبـــار في هـــذا اجلــانب  مُ
مُوضـحاً بـأن مُحـافظـة األنبـار تتـمتع
ــزايــا اإلسـتــثــمــاريـة بــالـعــديــد من ا

ُقدمة للمُستثمريـن). واالمتيازات ا

وعـلـى هـامش الـزيـارة الـتـقى مـحـمد
ُـقـيم والـكـوادر ُـهـنــدس ا مع دائـرة ا
ُـنـاقـشـة مـراحل ــوقع  الـعـامـلـة في ا
تقـدُم العـمل ونسـبة اإلجنـاز الفـعلـية
ــوضــوعــة إلكــمــال ــطــة الــعــمل ا وخُ
ــديـنــة الــصــنــاعـيــة وجتــاوز كــافـة ا
ــواد الــعــقـــبــات كــمــا وأطـــلعَ عــلى ا
ُـــجــهـــزة بــالـــكــامل االســـتــيـــراديــة ا
ومـراحل اإلجنــاز لألبـنــيـة وشــبـكـات
ــــــرق والـــــســــــيـــــاج اجملــــــاري والـــــطُ
اخلـارجـي.وأكـــدَ مُـديــر عـام الــشـركـة
العـامة لـلفحـص والتأهـيل الهـندسي
إحـــدى شـــركـــات وزارة الـــصـــنـــاعـــة
عـادن عـالء الـديـن عبــد احلـسيـن وا

ُــخـتــبـرات اسـتــمــرار مالكـات قــسم ا
والــفـــحص الــهـــنــدسي في الـــشــركــة
ُبرم مع الشركة العامة بتنفيذ العقد ا
للصناعات البتروكيمياوية خِالل أيام
ُبـارك والعُطل الرسمية  عيد الفطر ا
مُشيراً إلى ان األعمال تضمنت أعمال
الفحص واإلشراف والصيانة لتأهيل
خزان األثيل بجهود مالكات الشركة
ؤهـلـة إلجراء الـفحـوصات ُدربـة وا ا
بـــدقـــة عـــالـــيـــة وفــقـــاً لـــلـــقـــيـــاســات
ــيــة وكــوادرهــا ــواصــفــات الـــعــا ُ وا
ُخـولة لـلـمُسـتويـ الـثاني والـثالث ا
من اجلمـعـية األمـريـكيـة لـلفـحـوصات

الالاتالفية .

لــقـد تــعـايـشـت في كـوردســتـان اعـراق
وديـانات ومذاهب وأجنـاس عبر مئات
الــسـنـ حـتـى قـبل نـشـوء الــكـيـانـات
الـــســـيــاســـيـــة احلــديـــثـــة وكـــمــا هي
تــــضـــــاريس هــــذه الــــبـالد واخــــتالف
أشـــكــالـــهــا بــ اجلـــبــال والـــســهــول
والــوديــان تــوزعت الــكــتل الــبــشــريـة
وانــتـمـاءاتـهـا فـي الـعـرق والـدين بـ
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الـكـورد والكـلدان واآلشـوري واألرمن
والـسريان ومن العـرب والتركمان في
ـذهـبـيـة كل مــعـتـقـداتــهم الـديـنـيــة وا
حـيث جـمعـتـهم ارضا تـمـازجت فوقـها
كـل احلضـارات حـتـى غدت فـي يـومـها
األول نـوروز سفـيرة االنسـانية الى كل
ـدن قـمم الــعـالم جـمـعـتــهم الـقـرى وا
اجلبال وأطراف الوديان حيث اشترك

اجلـميع في الـتاريخ واجلغـرافيا وفي
احلــــروب والــــعــــلــــوم واآلداب حــــتى
ـــــشـــــاعــــر تـــــشـــــابـــــكت األحـــــداث وا

واألحاسيس.
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اخــتــلــطـت دمــاؤهم ودمــوعــهم في كل
احلـروب التي  خـاضوهـا معا من اجل
احلـياة أو من أجل بـعضـهم اختـلطوا
وتـــنـــاســبـــوا فـــامــتـــزجت أنـــســـابــهم
وألــوانـهـم وسـحــنـاتــهم حـتى لم تــعـد
تـفـرق بـ الـعـربـي والـكـوردي أو ب
الـكـلداني واآلشـوري لم يكن هـناك أي
كـونات واألعراق صـراع ب كل هـذه ا
وبـالذات بـ العرب والـكورد بل ليس
لــلــكــورد إخــوة وأصــحــاب غــيــر هــذه
ـــكـــونـــات من الـــعــرب وغـــيـــرهم من ا
األعـراق والـديـانـات لـقـد كـان الـصراع
مع األنـظـمـة الـسـيـاسـيـة الـتي حـكـمت
اجلـمـيع واسـتـهـانت بـحـقـوق اآلخرين
أقـوامـا كـانوا أم أديـان وكـان اجلـميع
ضـحــايـا لـتـلك األنـظــمـة الـدكـتـاتـوريـة
ـة الـتي وأسـالــيـبـهـا الـقـمـعــيـة والـظـا
ـكـونـات وخـاصـة تـعـرضت لـهـا هـذه ا
الــكـورد والــكــلـدان واالشــوريـون عــبـر
تـاريـخـهم من حـروب شـنـتـهـا األنـظـمة
الــدكــتــاتـوريــة والــشــوفـيــنــيــة والـتي
ـــانـــا بـــقـــضــيـــتـــهم زادتـــهم قـــوة وإ
وبــعالقــتـهـم الـتــاريـخــيــة الـنــقــيـة مع
الــــشــــعـب الـــعــــربـي ولم تــــتــــرك رغم
مـأسـاتـهـا (أي تلك احلـروب الـقـاسـية)
أي أثــرٍ لـلـحــقـد أو االنـتـقــام ولـعل مـا
حــدث في انـتـفـاضـة آذار1991م بــعـد
أن حتـررت كـوردسـتـان من دكـتـاتـورية
الـنـظـام الـسـابق وكـيـفـيـة الـتعـامل مع
عـشـرات اآلالف مـن اجلـنـود والـضـباط
ـوظفـ العرب وحـتى مع الـكثـير من ا
الـعـامـل في مـحـافظـات اإلقـلـيم دليل

عـلى نقاء الـشعب الكـوردستانـي بكافة
مـكوناته وأطيافه ونـظافته من االحقاد

او االنتقام.
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أن مـا يـؤكـد متـانـة الـعالقة االنـسـانـية
مع الـشـعب الـعـربي وقوف الـكـثـير من
ــفــكــرين والـســيــاســيـ ــثــقــفـ وا ا
والـــنـــخب الـــصـــحـــفـــيــة واالعـالمـــيــة
والـــنـــاشـــطـــ  مع جـــبـــهـــة الـــكـــورد
وكــوردسـتـان ومــنـاصـرتــهـمـا من اجل
حـقــوقـهم في الـشـرق االوسط عـمـومـا
وهـذه فلسطـ وفصائلهـا تشهد روعة
ومـــتـــانـــة الـــعالقـــة بـــ الـــشـــعـــبـــ
والـثورت الكوردية والفلسطينية منذ
ـنـظـمات انـبـثـاقـهـمـا وتعـاون مـعـظم ا
الـفـلسـطيـنـية مع الـثـورة الكـوردية في
كـــثـــيـــر من اجملـــاالت وعـــلـى رأســـهــا
مــنــظــمــة الــتــحـريــر الــفــلــســطــيــنــيـة
وفـصــائـلـهـا ولم يـبقَ مـتـسع من ثـرى
الـشــام والـعـراق وفـلـسـطـ والـكـنـانـة
حـــتى طــوى آالفـــا مــؤلــفـــة من خــيــرة

عـند (مـسجد الـنبي دانـيال)  وقال انه
ـصـلى كـانـت ثـمـة كـتـابات فـوق بـاب ا
ـــا تــطـــوع بــعـــمــارة هــذا تـــقــول :" ا
ــســجــد ابــتــغــاء لــوجه الــله تــعــالى ا
مـعـروف بن ابـراهـيـم الـسـلـيـمـان سـنة
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بـاب حضـرة النبي دانـيال ابيـات شعر
من نـــظم  الــشـــاعــرعــبــد الـــله افــنــدي

باشعالم العمري وهي :
شمخت سعودك فوق هام الفرقد   

يامن توحد بالعال والسؤدد
ا الوزارة قد تخاذل رأيها     

جلال رفعت منارها بتسدد 
فالدولة العظمى ازلت عناءها   

واقمت اعوجها عقيب تأود 
لك بدد جمعه      وكذاك شمل ا

 فجمعت شارده بعزم تخلد 
وكـــذا اخلــوارج اذ تــمـــادت دفــعــة     
هند  فأبدتهم مستأصال 

ابدعت اثارا  تعاظم وصفها       
تبقى مدى الدنيا بقاء مخلد

لك في جتدد دانيال فضيلة       
لقد اجتهدت به اجتهاد مجدد

انشأته فأتيت فيه مؤرخا :        
لك (االقر محمد  بعمارة ا
سـنة 1258 هـجـريـة وبحـسـاب اجلمل
او الــتـــاريخ الــشــعــري أرخ لــتــجــديــد
ـسـجـد و1258 هــجـريـة تـقـابل سـنـة ا
1843 مـيالدية .يعـلق شيخـنا االستاذ
ســـعـــيــد الـــديـــوه جي عـــلى مـــاكـــتــبه
ـوصل وهـو الــقـنـصل الــفـرنـسـي في ا
عـربي دمشقي   أقصد نـيقوال سيوفي
في كـتابه مـار الذكر فـيقول عن مـسجد
ـــوصــلي ــؤرخ ا الـــنــبي دانـــيــال ان ا
مـحـمد امـ الـعمـري في كتـابه (مـنهل
االولـياء ومـشرب االصفـياء من سادات
ـوصل احلدبـاء) ذهب الى ان مـسجد ا
الــنــبي دانــيــال بــاألصـل كــان مــدرسـة
عـلـومـ الذين ديـنـيـة ألحد الـعـلـمـاء ا
كــان الــعـــلم يــؤخــذ عــنــهم  وانه كــان
كان الذي سأالت ) أي ا يـسمى (باب ا
ن فـــيه من كـــان يــقـــصــد لـــلـــســؤال 
الــعــلــمــاء   وهــنــاك من ســمــاه ( بــاب
ــســـهالت) .وقــد بــقي (خــربــة ) عــدة ا
قــرون حـتى قـيض الــله له مـعـروف بن
ابـراهيـم السـليـمان فـبنى فـيه مسـجدا
لـــلــصالة .وفي الـــقــرن الــثـــالث عــشــر
ـيالدي الــهــجــري أي الـتــاسع عــشــر ا
ـوصل اعـلم احـد سـكـان احملـلـة والي ا
مـحـمـد اينـجه بـاشا بـيـرقدار  (-1834
1843) بـــأنه رأى الـــنـــبي دانـــيــال في
ــنــام يـعــلــمه بــوجـود قــبــره في هـذا ا
ـسـجد  فـأمـر الوالي ان يـحـفروا في ا
ـكـان الــتي عـيـنـهـا فـلم يـعـثـروا عـلى ا
واســتـــمــروا في احلــفــر مــعـــالم قــبــر 
فـوجـدوا حـجـرا قـالو انـهـا شـاهـد قـبر
الــنـــبي دانــيـــال فــبــنــوا ســـقــفــا فــوق
الــســرداب ووضــعــوا صــنــدوقـا فــوقه

ويــــســــمى جــــامع الــــنــــبي دانــــيـــال 
ويـسمى مسـجد النبي دانـيال ويسمى
مـرقد النبي دانيـال  ايضا  وهناك في
صر مـرقد للـنبي دانيال االسـكندريـة 
وهـناك في كركـوك جامع للـنبي دانيال
في الـقـلعـة وفي مـدينـة سـوسة بـايران
مـــقــام بـــأسم مـــقــام الـــنــبي دانـــيــال .
وصل لـلنبي دانيال ـرقد الذي في ا وا
عــلـــيه الــسالم قــد  واثــري . وثــمــة
حـكـايـات  وروايـات كـثـيـرة عـن وجود
قـبر لـلنبي دانـيال فـيه .ومسجـد النبي
دانـيـال يقع في زقـاق ضـيق في  محـلة
سجد قريب من حضيرة السادة بـاب ا
وقـــد فــــجـــرته عـــنــــاصـــر داعش خالل
ـوصل بــ سـنـتي ســيـطـرتــهـا عــلى ا
2017-2014 واالن مــــديـــريـــة اوقـــاف

ـوصل تـعـيـد اعـمـاره وسـبق ان عـمر ا
ـرقــد قـبــر  وبـئـر ســنـة 1981. وفـي ا
ـيـاه  ولـألسف فـقـد سـبق ان غـمـرته ا
ـسجد مـهم حاله حـال مرقد ـرقد وا وا
الــنـبـي يـونس عــلـيـه الـسالم  ومــرقـد
الــنــبي شــيت عــلــيـه الـسـالم  ومــرقـد
الـنبي جرجـيس عليه الـسالم وهو كما
ــوصل ابــو بــكــر قــال مـــديــر اوقــاف ا
كـــنـــعـــان مـــثــبـت رســـمــيـــا فـي دوائــر
وصل الـتـسـجـيل الـعقـاري  وبـلـديـة ا

وبنوا قبة فوق الصندوق وامر الوالي
مـحـمـد اينـجه بـاشا بـيـرقـدار بتـجـديد
ـصلى وبنى فيه مدرسة ولم يزل هذا ا
ـســجـد تـقـام به الـصـلـوات اخلـمـسـة ا
ؤرخ سـعيد بـاجلمـاعة " انـتهى كـالم ا
الـديوه جي . وثمة تأكـيد ان القبر يقع
ضـمن مـحلـة جامع جـمشـيد وجـمشـيد
ابــا االبـاريق مـدفـون في جـامع يـعـرف
بـاسم جامع جمشـيد واقدم ذكر جلامع
جـمـشـيد يـعـود الى سـنة 968 هـجـرية

أي 1561 ميالدية .
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ـــوصـــلـــيــة ومـن اجلــمـــيل ان قـــنـــاة ا
الــــفـــضــــائـــيــــة واالخ االســـتــــاذ زيـــاد
ـعـروف واالخ الــصـمـيـدعي االعالمي ا
االسـتـاذ الدكـتور احـمد قـاسم اجلمـعة
تـخصص بـالعمـارة العـربية اآلثـاري ا
واالسالمــيــة يـتــابـعــان عـمــلـيــة اعـادة
تـرميم اجلـامع جامع النـبي دانيال في
ــوصل كــمــا في الــيـوتــيــوب الــتـالي ا
https://www.youtube.com/:

v=ffEKcLz5Qy0 watch
في مــخــطــوطــة (االنــتــصــار لألولــيـاء
ـال عبد اجلليل االخـيار ) ليوسف بن ا
ــــوصــــلي (تــــوفي  1241 الــــكــــردي ا
هـجـريـة  1825 مـيـالدية ) وقـد عـلـمت
ـزيـدي قـد بــأن االسـتـاذ احــمـد فـريــد ا
حــقـقـه ونـشــرته دار الـكــتب الـعــلـمــيـة
بــبـيـروت   حـديث عن مــسـجـد الـنـبي
سجد قد من بناء دانيال  وفيه ان ا
ــتــقــدمــ  واالن (في مــطــلع الــقـرن ا
الـتـاسع عشـر)  مهـجـور ال يصـلى فيه
ــســهالت ) يـــســمــيه الـــعــامــة (بـــاب ا
ــتــعـســرة ويــقـول لــتــسـهــيل االمــور ا
االسـتـاذ سـعيـد الـديـوه جي  وهو من

حـقق ايضا كتاب (مـنهل االولياء ) مار
ــســهالت مــحـرف عن الــذكــر ان بـاب ا
ــؤلف ــســـأالت )  كـــمــا ذكـــر ا (بـــاب ا
رحـمة الـله علـيه ولعـله كـان مدرسة او
دار عــلم يـقــصـدهــا الـنــاس في االمـور
الــتي يـصـعب عــلـيـهم حـلــهـا . ويـقـول
مـحمد امـ العمري :"ان الـعوام كانوا
يـزورون هذا الباب ويـقولون انه كانت
هـــنـــاك مـــدرســـة لـــبـــعض الـــعـــلـــمـــاء
الـصـاحل كـان تـأتيه الـنـاس للـسؤال
عضالت فالبأس بزيارته " .  وكشف ا
وفـي كـتــاب (مــنــيــة االدبـاء فـي تـاريخ
ـوصـلي ــوصل احلـدبـاء ) لـلـمـؤرخ ا ا
يــاســـ الــعــمــري من مــؤرخي الــقــرن
الـتاسع عـشر اشـارة الى النـبي دانيال
عــلــيه الــسالم وانه بــ هــود وصـالح
وان الـله سبحـانه وتعالى اوحى له ان
يـحــفـر نـهـرين وهـمـا دجـلـة والـفـرات 
الئكة عاونته في حفر النهرين  وان ا
وقـــيل ان قــبـــر الــنــبـي دانــيــال عـــلــيه
ـسـلـمون الـسالم في الـعـراق ووجـده ا
ايـام الفـتوحـات  وفي عهـد خالفـة عمر
ـــا بـن اخلـــطـــاب رضي الـــلـه عـــنه  و
وجــدوه اخــرجــوه وقــد كــفــنه وصــلى
عــلــيـه ابي مــوسى االشــعــري ودفــنه "
ـؤرخ يــاسـ الـعـمـري .ولم يــقل لـنـا ا
ايـن وجـــدوه وايـن دفن . تــــلك قــــصـــة
الــنـبي دانــيـال  ومــرقـده  ومــسـجـده
ــوصل  رويــتــهــا لــكم وجــامــعـه في ا
وهي عــلى ايـة حــال عـرضـة لـلــتـدقـيق
والـتحـقيق والـنقـد التـاريخي ; لـكن ما
ـوصل يــهــمــني قــوله ان الــنـاس فـي ا
التزال حتى حلظة كتابة هذه السطور
 جتـله  وتقدره  وجتعـله ب االنبياء

والصاحل . 
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ــســلــمــ مــقـــاتــلي كــوردســتـــان من ا
ـســيـحـيـ وااليـزيـديـ في حـروب وا
ـسـلـمـ عـبـر قـرون وقرون الـعـرب وا
فـاخــتـلـطت الـدمـاء والـرفـات وامـتألت
مـــقـــابــر الـــشـــهـــداء رجــاال جـــاءوا من
كــــوردســـتــــان دفــــاعـــا عـن الـــعــــروبـــة

واإلسالم.
إن الـتعايش األبدي في كوردستان عبر
الـــتــــاريخ الـــقـــد واحلــــديث يـــؤشـــر
حــضـــارة راقــيــة لــدى كل ســكــان هــذه
ـــنــطــقــة مـن الــعــالم لـــيس هــنــا في ا
ا هناك كـوردستان العراق فـحسب وإ
أيــضــا في اجـزائــهــا الـثالثــة االخـرى
سـيحيون سلـمون وا حـيث يتعـايش ا
وااليـــزيـــديـــون مـن الـــكـــورد والـــعــرب
والـــكـــلـــدان واالشــوريـــون واالرمن في
تــسـامح وتــعـاطـي خالق  مـنــذ أجـيـال
وأجـيال فـقد كـانت كوردستـان برمـتها
ومـــا تــزال تــنــتـــهج مــبــدأ الـــتــعــايش
والـتسامح الـراقي والنبـيل ب األديان
ـــذاهب واألعـــراق بـــرغم مـــحــاوالت وا
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ـصطـفى محـمد (ص) يـجد أنّه (ص) كـان بارعـاً في حفر تـتبع ألحاديـث النبي ا ا
بادرات اليها  على نحو اإلقناع سلم  وحثهم علـى ا القيّم اخلـيّرة في أذهان ا

تناغم مع حقائق احلياة ومعطيات العقل السليم . ا
وعظـة احلسنة تُـحْيي القـلوب وتقودُ الى انـتهاج الـسبل الكفـيلة بـجَعْلِ احلياة ان ا

ا يطيب من ألوان البر والنفع االنساني .... عامرةً 
-2-

وتوجيـهُ السؤال الى اخملاطَبِـ فيه معنى اإلثـارة  والشدّ الى ما يتـضمنُه السؤال
ـوضوع مـحـالً لـلـتـداول ب ـوضـوعِهِ وبـهـذا يـصـبـح ا من أهـمـيـة بـالـغـة تـخـتص 
اخملـاطَبِـ  ولن ينـتهـي االّ بتـذكيـر الغـافلـ وايقـاظ الغـارق في مـسارح وفـقدان

البصيرة ...
-3-

جاء في احلديث عنه (ص) أنه قال :
" أيّكُم مالُ وراثه أحبُّ اليه من ماله "

قالوا :
يا رسول الله :

ما منّا من أَحَد االّ مالُه أحبُّ اليه من مال وارثِهِ .
قال رسول الله (ص) : 

ليس منكم مِنْ أَحَدٍ االّ مالُ وارثه أحب من ماله .
مالُكَ ما قدّمتَ 

ومالُ وارِثِكَ ما أخرّت "
(رواه النسائي في الوصايا باب (1) الكراهية في تأخير الوصية 3377)

نسية ? أرأيت كيف نَبَّهَ الرسولُ (ص) على هذه احلقيقة ا
ــالي في مــضـامــيــر اخلـيــر والـبــر واالحــسـان والــنـفع انّ االحـجــام عن االنــفـاق ا
ـال وتـقـد هـذا االنـسـاني ال يـعـني االّ إبْـقـاءَهُ لـلــوارث الـذي سـيـؤول الـيه هـذا ا
ـكن أنْ تنـاله مِنْ مثـوبـاتِ الله الـعظـمى ح ـا  الـوارث على الـنـفس بحـرمانـها 
ـتسع أللوان تنـعش به الفقـراء والضعـفاء وح تُـرسي به دعائم العـملِ الصالح ا

ال تُحْصَى من اخلير ...
تـد الى مـسـافات ـعـابـد فقط  انـه  ـساجـد وا انّ اخلـير لـيس مـحـصـوراً ببـنـاء ا
ومـساحـات متـرامـية األطـراف  تبـدأ باعـادة الـبسـمة الى ثـغـور األطفـال اليـتامى 
ـشاريع ـستـشـفيـات وا ـعـوزين  وال تـنتـهي بـبنـاء اجلـامعـات وا واعـالة االرامل وا
تـجددة عـبر اإلسـكانـية الـكبـرى لـلفـقراء واحملـتاجـ ... وتواكـب حاجـات النـاس ا

امتداد األيام ....
ــا يــكـمنُ في ـالي  وا ــكن في ضــخـامــة الــرصـيــد ا انّ الـنــجـاح احلــقــيـقي ال 

االجنازات االنسانية النافعة التي وظّف هذا الرصيد لها وقامتْبِهِ .
ـسلم عـلى مدار العصور وهكذا تـبرز أهميةُ هـذه التذكرة الـنبوية الـرائعة لكل ا

بل لكل الناس على اختالف أديانهم ومذاهبهم ..
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ضمار : وَيُلَعْلعُ صوتُ الشعر في هذا ا
اسمع ما يقوله أحدهم :

سابقْ الى اخليرِ وبادِرْ بِهِ 
فانّما خَلْفَكَ ما تعلمُ 

 ٍ وقدّم اخليرَ فكلُ إمر
على الذي قَدَّمَهُ يُقدمُ 

على مـاذا يُقدم صاحب الرصـيد الضخم اذا رصـيده محجوبـاً عن احلركة باجتاه
البر االجتماعي واالنساني ?

ويقول ابو العتاهية :
وانْ استطعتَ فكن لنفسكَ وارِثَاً 

ُوّرِثَ نَفْسَهُ لَمُسدَّدُ  إنَّ ا
ـبادرات اخليّـرة وبهذا يـكون قد ال هـو صاحب ا نـتصر في مـيدان ا ان الفائـز وا

ال للوارث .. ورث نفسه  وصانها عنْ أنْ تكونَ حمّالةَ ا
ويقول آخر :

واذا افتقرتَ الى الذخائر لم جتدْ 
ذُخْراً يكونُ كصالحِ األعمالِ 

ويقول شاعر آخر :
قدّْم لِنَفْسِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ صاحلاً 

واعمَلْ فليس الى اخللود سبيلُ 
انّ األمـوال لن تـبـقى مـعك الى األبـد .. وانّك مـفـارقـهـا حـتـمـا .. فـاحـرص عـلى ان
تسبـقك في الرحيل عبر ترجمـتها الى أعمال خيّرة صاحلـة تُثقل ميزان حسناتك

وتفتح لك أبواب الرحمة والغفران ونَعِيم اجلنان .
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وصفوة القول :
ـال لـه في االسالم وظــائف اجـتــمــاعـيــة البُــدَّ أن تـراعـى  فـهــو لــيس مـلــكــيـةً انّ ا
ـنهج قـدورها ان تـفـعل ما تـشاء من دون حـسـاب بعـيداً عن ا شـخصـية مـطـلقـةً 

رسوم لالنفاق ا
ـالي مــوتَ مُـورِثــيـهم  ولم يـنــتـظــر وُرّاثُ قـراصــنـةِ االخــتالسِ وحـيــتـان الــفـســاد ا
ـال احلرام  بل شهـد النـاس بأم أعيـنهم ما لالستـحواذ على مـا جمعـوه لهم من ا

صنـعه العديد مِنْ صِبـيانهم وأبنائهـم بتلك األموال من فضائح
مُـخْـزِيـة وأعمـال مـشـيـنـة وهكـذا أضـافـوا الى خـيـانـاتهم
تضورون منهم وفظـاعاتهم فصوالً جـديدة ال ينساهـا ا
 ولن ينـسـاهـا لهم الـتـاريخ الذي أدخَـلَـهُم  في قـوائمه
السـوداء  التـي ستـبقى عـالـقة بـهم وبـورثتـهم الى يوم

الدين .
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وصل ا

ـتـطـرفـ من الـعـنـصـريـ عـرقـيـا أو ا
دينيا تمزيق هذا النسيج إال إن طبيعة
تـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــان االجـــتـــمـــاعـــيــة
والـسـيكـولـوجيـة واألخالقـية ال تـسمح
بـــنــشـــوء هــكــذا تـــوجــهـــات أو أفــكــار
والــدلــيل هــو حتــول هــذا اإلقــلــيم إلى
ضطهدين ئات األلوف من ا مـالذ آمن 
مـذهـبـيـا وديـنـيـا وحـتى عـرقـيـا من كل
أجــزاء الــعـراق األخــرى ومــا يـشــهـده
اإلقـــلــيم حـــالــيـــا من نـــهــوض ثـــقــافي
وحـضـاري جلـميـع مكـونـاته يـدلل على
هـذا الـنـهج الـسـامي واألفـكـار الـنـبـيـلة
التي يتميز بها هذا الشعب الذي يقول
ان كـل الـشــعــوب تــســكن اوطــانــهـا اال
نـحـن وطـنـنـا يـسـكن فـيـنـا حـيث تـراه
وتــســمـعه فـي كل االغـانـي واألنـاشــيـد
ـــوســـيــــقى والــــفـــلــــكـــلـــور واحلــــان ا
واحلــكـايـات واســاطـيــر االولـ حـتى
أصــبح عــنـوان االنــتــمـاء لــكل االعـراق
واالديـــان في الـــتــســـامح والــتـــعــايش

وقبول اآلخر.

أمـام عدد من الـقنوات الـتلـفزيونـية التي ظـهر مـنها ثالث مـايكـروفونات مع الـلوجو
ـا عــدد آخــر من االشــخـاص مــثل الــسـواق اخلــاص بـهــا وثالثــة مــصـوريـن ور
تـحـدة في اربيل ـرافـق لـهم قـام شاب من  طـالـبي اللـجـوء وامام مـقـر اال ا وا
بـسكب الـبنزيـن على جسـده بعـد حديثه عن مـشكـلته في االنتـظار لـسنوات طـويلة
عيشة واللجوء وعـدم تلقيه اي رد او السماح له باحلديث او ومعانـاته من ظروف ا
ــتــحــدة وأشــعل الــنــار في جــســده الـذي اصــيب الــتــواصل مع مــوظــفي اال ا
سـتشفى ـئة حـسب تصـريح أطبـاء في ا اصابـات خطـيرة تـزيد عـلى نسـبة 90 با

الذي نقل اليه.  
 هـذا احلادث(االنـتحـار) الذي  بـشكل مـباشـر ونـقلـته القـنوات الـتلـفزيـونيـة على
ـنطق الـهـواء يـثـيـر عـدة مواضـيع وامـور يـجب مـنـاقـشـتهـا والـتـعـامل بـهـا حـسب ا
ـتواجدين في القانـوني واالنسـاني واولها تـعامل أولـئك االعالمي والـصحـفي ا
سـؤولـيـة االخالقيـة واالنـسـانيـة جتـاه هذا الـشـاب الـيائس مـكان احلـادث بـعـدم ا
حيث انشغلوا بتغطية احلدث ونقله باعتباره سبقاً صحفياً واعالمياً دون االهتمام
نـعه من احراق جسـده بعـدما وجـدوا قنيـنة الـبنـزين في يده وهو بـالشـاب نفـسه 
كما لم يبادورا الى مـساعدته بعد اضرام النار. يقوم بـفتحها وصبها عـلى جسده
نعه او  ان سلوكـهم هذا وهم كـانوا يقـومون بتـغطيـة ونشـر اخلبر وعـدم قيامـهم 
ة وفـق القانـون النهم لم شـتعـلة بـجسـده يشكـل جر مـساعـدته في اطفـاء النـار ا
ـشتـعله بـجسـد الشـاب وفعـلهم يـشكل يـتحـركوا ولم يُـبادروا الى اطـفاء الـنيـران ا
ة مـشهـودة وردت ضمن اجلـرائم االجـتماعـية واالمـتنـاع عن األغاثـة وتنـطبق جـر
ادة (/370ثانـياً) من قـانون العـقوبـات العراقي رقم (111) لـسنة عـليـها احـكام ا

عدل (..من أمتنع أو توانى بدون عذر عن اغاثة ملهوف).   1969 ا
كـما قـامت نقـابة صـحفـيي كوردسـتان بـادانة تـصرف الـصحـفيـ في بيـان صدر
عنهـا ورد فيه(أن هـذه احلادثة تـخبـرنا بأن وسـائل اإلعالم لديـنا تبـحث عن اخلبر
فقط ولـيس عن مضمـون وتبعـات اخلبر وإن لم يـكن كذلك كان عـلى الصحـفي
القاء مايكروفوناتهم والهرع إلى الشاب عوضاً عن الوقوف ومراقبة احلدث وذلك
كان سـيكون محل فخـر).   مأساة الشـاب الذي اشعل النـار بجسده هي جزء من
ـفـوضـيـة العـلـيـا لـشـؤون الالجـئ ـتحـدث بـاسم ا مـأسـاة أكـبـر حـسب تـصـريح ا
ـتـحـدة ب (أنـه يـوجـد في إقــلـيم كـوردســتـان أكـثـر من  10 آالف الــتـابـعـة لـأل ا
ـسـاعـدات النـقـدية تـمـنح لالجـئ و700 الجئ من إيـران مـسجـلـون لـديهم وأن ا

عـلى أسـاس األسـر األكـثـر احـتـيـاجـاً) كـمـا أشـار الى (أنه يـوجـد في الـعـالم 80
مـلــيـون شـخص خـارج بــيـته اآلن بـيـنـهم 255 ألف الجـئ سوري و50 ألف غـيـر

سوري موجودين في إقليم كوردستان فقط).  
هـذه االرقام تـتطـلب جـهداً وتـعاونـاً مشـتركـاً ب احلـكومـات واالدارات احمللـية مع
ـدني بـضـرورة تـوفـيـر احلد ـنـظـمـات الـدولـيـة واالنـسـانيـة ومـنـظـمـات اجملـتـمع ا ا
ـقـبـولـة لــهـؤالء االشـخـاص الالجــئـ والـنـازحـ االدنى من احلــيـاة االنـسـانـيــة ا

خـاصـة في جـائـحـة كـورونــا وفـتـرات احلـجـر ومـنع الـتـجـول والـبـطـالـة والـضـائـقـة
االقـتـصاديـة الـتي يـعـاني مـنـهـا مواطـنـوا اقـلـيم كـوردسـتان
وازمــة الــرواتـب والــصــيف احلــار ومــشــكــلــة اخلــدمــات
ـاء والــكـهـربــاء كـلــهـا تـدفـع لـيس هـؤالء االســاسـيــة كـا
الالجـــئــ فــقط بل اعــداداً مـن ســكــان الــعــراق لــطــلب
الـلـجـوء الى اوربـا والدول الـغـربـية وهـدفـهم ومـقـصدهم
االساسي الحـتـرام حقـوق وحـريات وانـسـانيـة االنـسان

فيها قبل كل شئ.  

Êb∫ حياة التأخي في مدن االقليم

رين - ليـأكالنه . وهذا ما اسـدين او 
لـم يـحـدث مـع دانـيــال اذ انـهم عــنـدمـا
وضــعــوه في احلــفــرة اطــلــقــوا عــلــيه
االســود فـقـام االســدين بـالــلـعب مـعه 
ـا يـطلـبـان الـعـفو والـتـمـسح به و كـأ
مـنـه. وعـنـدمـا حـاولـوا  اعـادة الـكـرة 
حــدث االمـر نـفــسه   فـعـلــمـوا ان هـذا
الــرجل مـقــدس وانه نـبـي و اكـرمـوه و
قـدسوه وعندما توفي كـان يستمطرون
به بـإخـراج جـسده الى الـعـراء فتـمـطر

السماء ببركته.
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ـوصل فـي مـرقــد الـنــبي دانـيــال  في ا
سـرداب قد بـدرج يقع في اسفـله قبر
يـقال بانه لـلنبي دانـيال دفن فيه خالل
بــقــاء بـنـي اسـرائــيل عــنــدمـا جــلــبـهم
االشــوريـون الـى نـيــنـوى بــعـد حـروب
مـعهم  وولـد وعاش ومـات العـديد من
االنـبياء في نيـنوى منهـم دانيال . بعد
ـيـاه اجلوفـيـة بـسبب ظـهـور مـشكـلـة ا
ـوصـل  بـدأ الــسـرداب  يــنـضح ســد ا
واسم الـربيع مـاء في داخـله خاصـة 
وهــذه الــقــصـة حــصــلت قــبل بــضــعـة
ســــــنـــــوات اي قــــــبل دخــــــول داعش 
ورواهــا لي احـد الـثـقـات وال اريـد ذكـر
اســــمـه حــــسـب طــــلــــبـه وهــــو ضــــمن
مـتابـعيي عـلى الصفـحة ويـقرأ االن ما
اكـتـبه .ويضـيف : في ذلك الوقت ذهب
فـريق للمعـاينة ومحـاولة وقف النضح
ـائـي وال اعـرف عـائـديـتـهم الى جـهـة ا
هل هي البلدية ام االثار ام جهة اخرى
!!وبـعد اجـراء الكـشف وكتابـة التـقرير
جتـــرأ احــد رجــال الــفـــريق وطــلب من
جـماعـته كشف غـطاء الـقبـر احلجري 
وبــعـد تــردد وعــدم مـوافــقـة اقــتـنــعـوا
وكــشـفــوا الـغــطـاء فــظـهـر جــسـد رجل
طـوله تـقـريـبـا ثالثـة امـتـار ونصف ذو
بـشـرة بيـضـاء وخصالت شـعـر طويـلة
مـــائـــلـــة لـــلـــشـــقـــرة ويـــرتـــدي مالبس
مـنسوجة من اللـيف والعجيب انه كان
كـهـيـئـة الـنـائم بال جتـاعـيـد وال تـفسخ
حـتى ان اجلميع اصابهم الرعب خوفا
من انــتـقـام الــهي يـصــيـبـهم لــتـدنـيس
حـرمة اجلثمان النهم علموا ان اجساد
االنـبياء مـحفوظة ال تـأكلها االرض وال
تـبلى فأعـادوا الغطـاء وخرجوا واغلق
الـســرداب نـهـائـيـا .بـعـد دخـول داعش
ـكان  وازالـته تـمـاما قـامـوا بـتدمـيـر ا
ــعــتـقــد انه تــمت ســرقـة اجلــثــمـان وا
ـنـطـقـة ايـضــا في عـمـلـيـة لـيــلـيـة الن ا
شـعبـية واحلركـة مستـمرة فـيها تـماما
كـمـا حصـل في جامع الـنـبي يونس " .
انـتهى ويـبدو ان هـذه القـصة مـتداولة

ب الناس والله اعلم .
في كـتـابه (مـجمـوع الـكتـابـات احملررة
ــوصل )  وقف فـي ابــنـــيــة مـــديــنـــة ا
نـيـقوال سـيوفي  والـذي حـققه ونـشره
شـيـخـنـا االستـاذ سـعـيـد الـديوه جي 

كونات في اقليم كردستان ثلو ا  : U uJ

بــأسم جـامع الـنـبـي دانـيـال ويـحـتـوي
عـلى مـسـجـد  وقـبـتـ ومـنـارة فـضال
عـن مــــحــــراب جــــمــــيـل  ومــــصــــلى 
واقـــــواس  واعـــــمـــــدة يـــــرجـع طــــراز
ـغول على عـمارتهـا الى عهد سـيطرة ا
ــوصل 1260 مـــيالديــة . وقــد قــرأت ا
ألحــد  االخــوان  وفي صــفــحــته وهـو
ـــــان ورابط االســـــتــــــاذ غـــــا ابـــــو 

الصفحة :
https://web.facebook.com/

ghanem.aboeaman/posts/
840374076303193

 مــايـــفــيــد  ان الــنــبـى دانــيــال  عــلــيه
ن  اسرهم ونقلهم الى السالم هو 
بــابل فـي الـســبي الــبــابــلي في الــزمن
الـذي بـعد داود  وقـبل زكـريا و يـحيى

عـلـيـهم الـسالم وكـان في الـوقـت الذي
قـــدم فــيه (نـــبــو خـــذنــصـــر) إلى بــيت
الـقـدس وسـبى منـهـا الكـثـيـر وقيل انه

دانــيـال اسـر مع من اســر .وعـنـدمـا 
أســر دانــيــال ونــقــله إلى بـالد مــا بـ
الـنـهـرين في بـابل هـو ورجـال من بني
إسـرائيل كان اهل ذلك الزمـان يتسلون
ـشـاهـدة االسـرى يـصـارعـون االسود
فـيحفـرون حفرا كبـيرة ويضعـون فيها
رجـال من االســرى و يــطـــلــقـــون عــلــيه

صر سجد النبي دانيال في االسكندرية  w: صورة 

وصل صورة رائعة u—…∫ مسجد دانيال في ا
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ـــرقم (263) في 2021/05/05 الــــصـــادر من مــــديـــريـــة االعـالن ا
ـديـرية بلـديـات ميـسـان / جلنـة بـيع وااليجـار الـثانـيـة اخلاص 
نشور بصحيفة الزمان تضمن (تأجير 6 امالك) ا بلدية كميت وا
ـنشور بـالعدد (6962) في 2021/05/09 ورد سـهواً في االعالن ا
اعاله عبـارة (بنـاءاً على ما جـاء بكـتاب مديـرية بـلديات مـيسان /
ـــرقم (6641) في 2021/04/10) وهـــذا خـــطــأ شـــعــبـــة االمالك ا

والصحيح هو (2021/04/20). لذا اقتضى التنويه.
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تـعلن شـركة االسـتكـشافـات النـفطيـة (ش. ع) عن تـمديد
تضمن رقمة (2021/5) ا ـناقصة ا التاريخ اخلاص با
(مشروع بـناء مجـمع سكني عمـودي استثمـاري) ليكون

تاريخ الغلق ٢٠٢١/٦/١٥ بدال من ٢٠٢١/٦/١.
(لذا اقتضى التنويه)
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ركزي العـراقي - بغداد عن اجـراء مزايدة عـلنية يـعلن البـنك ا
ـتـواجـدة فـي كـراج الـنـهـضـة الـتـابع الى ـواد ا لـبـيع اثـاث وا
ـوجب قانـون البـيع وااليجـار رقم (٢١) لسـنة ـركزي  الـبنك ا
زايـدة العلنـية احلضور في ٢٠١٣ فعلى الـراغب بالـدخول با
ــواد في كــراج الــنــهــضــة الـــكــائن في نــهــايــة شــارع مــوقـع ا
عـارض مقـابل مسـتشـفى اجلمـلة الـعصـبيـة وسيـكون مـوعد ا
واد الساعـة العاشـرة صباحا لـيوم االثن ـناداة على بـيع ا ا
ــسـتــمـســكـات ــصـادف ٢٠٢١/٦/٧ مــسـتــصــحـبــ مـعــهم ا ا
قدرة بلغ قدره (٢٠ %) من القيـمة ا الثـبوتية وصك مـصدق 
(١٠٢٣٧٧٥٠) دينـار) (عشرة ماليـ ومائـتان وسبـعة وثالثون
الف وسـبع مـئـة وخـمـسـون ديـنـار) ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه
ـواد ــزايـدة اجــور نــشــر االعالن وله احلـق بـاالطـالع عـلـى ا ا

خالل فترة نشر االعالن وخالل اوقات الدوام الرسمي.
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رقم (٨٢٤٧) يمـونة ا رقم (٢٢٦) في ٢٠٢١/٤/٨ وبـناءا على مـا جاء بكـتاب مديـرية بلديـة ا احلاقـا باعالننـا ا
تضمن حصول كسر قرار على احلوانيت عدد ٢ عليه تعلن جلنة البيع وااليجار الثانية في في ٢٠٢١/٤/٢٩ ا
ـزاد العـلنـي استـنادا الـى قانـون بيع درجـة تـفاصـيـله ادناه بـا مـديريـة بـلديـات مـيسـان عن تـأجيـر (٢ مـلك) ا
زايدة العلنية مراجعة مديرية عدل فعلى من يرغب باالشتراك با رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا وايجار اموال الدولة ا
ـيـمونـة او سـكرتـيـر اللـجـنة خـالل مدة (٧) سـبـعة ايـام تـبدأ من الـيـوم التـالي من تـاريخ نـشر االعالن بـلـدية ا
قدرة ستمـسكات الشـخصية مع الـتأمينـات القانونـية التي ال تقل عن (٢٠ %) من القـيمة ا مستـصحبا مـعه ا
زايـدة في الـيـوم الـتـالي من مـدة االعالن الـسـاعـة الـعـاشـرة والـنصف لـبـدل االيـجـار لـكـامل مـدته وسـتـجـرى ا
زاد ـيـمونـة واذا صادف يـوم ا صـبـاحا خالل الـدوام الرسـمي ويـكون مـكان اجـراءهـا في مقـر مديـريـة بلـدية ا
زايدة الـعلـني عطـلة رسـميـة فيـؤجل الى اليـوم الذي يـليه من ايـام العـمل الرسـمي ويتـحمل من تـرسو عـليـه ا

اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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لكت لكنوع ا ساحة م٢رقم ا دةا ا القيمة التقديرية السنوية

سنة واحدة٩ م٢جزء من ٢٩٩/٢حانوت١ ٤٦٠٧٥٠ فقط اربعمائة وستون الف
وسبعمائة وخمسون دينار

سنة واحدة٩ م٢جزء من ٢٩٩/٢حانوت٢ ٤٦٠٧٥٠ فقط اربعمائة وستون الف
وسبعمائة وخمسون دينار
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ـرقم (٧٢٣٧) في ٢٠٢١/٥/٦ تعـلن جلـنة بـناء عـلى مـا جاء بـكـتـاب مديـريـة بلـديـات ميـسـان شعـبـة االمالك / ا
درجة تفاصيلها ادناه والعائدة البيع وااليجار الثانية في مديرية بلديات ميسان عن تأجير (عمارة جتارية) ا
رقم ٢١ لـسنة زاد الـعلـني استنـادا الى قانـون بيع وايجـار اموال الـدولة ا الى مديـرية بـلدية عـلي الشـرقي با
زايـدة العـلـنيـة مراجـعـة مديـرية بـلـدية عـلي الشـرقي او سـكرتـير عـدل فـعلى من يـرغب بـاالشتـراك بـا ٢٠١٣ ا
ـسـتـمـسـكات الـلـجـنـة خالل مـدة (٣٠) يـوم تـبدأ من الـيـوم الـتـالي من تـاريخ نـشـر االعالن مـسـتـصـحبـا مـعه ا
ـقـدرة لـبدل االيـجـار لـكـامل مدته الـشـخصـيـة مع الـتـأميـنـات الـقانـونـيـة الـتي ال تقل عن (٢٠ %) من الـقـيمـة ا
زايـدة في اليـوم التالي من مـدة االعالن الساعـة العاشـرة والنصف صـباحا خالل الـدوام الرسمي وستـجرى ا
زاد العـلني عطلة رسـمية فيؤجل ويكـون مكان اجراءها في مـقر مديرية بـلدية علي الشـرقي واذا صادف يوم ا
زايـدة اجور الـنشـر واالعالن واجور الى اليـوم الذي يـليـه من ايام الـعمل الـرسمي ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا

اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.

ÊöŽ≈

لك رقم العقارنوع ا
وموقعه

ساحة م٢ دةا ا القيمة التقديرية السنوية

٧٩٠/٤ مق ١٥عمارة جتارية
علي الشرقي

ثالث سنوات٣٠٠ م٢ ١٢٠٠٠٠٠ فقط مليون ومائتان الف
دينار ال غيرها
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يكون سبـبها وجود جـثث عالقة حتت
األسـمـنت.وخــسـرت أم مـحــمـد نـاصـر
حـــمــيـــرهـــا ومــنـــزلــهـــا في الـــغــارات
اإلسـرائــيــلــيـة األخــيــرة.وتـوضح األم
خلـمـسـة أطفـال بـحـسـرة أن "كل شيء
دمر ولـم يبق لـنـا أي شيء".وكـغـيـرها
من ســكــان الــقــطــاع الــواقــعــ حتت
الــصــدمـة تــتــســاءل أم مــحــمـد مــتى
ـكـنـهـا إعــادة بـنـاء مـنـزلـهـا.وتـروي
الـسـيـدة أن أطـفـالــهـا اصـابـهم الـهـلع
لـشـدة الـقـصـف مـوضـحـة "كـان ابـني
أكرم يـبلغ من الـعمـر أربعـة أيام خالل
حـــرب  2014وقــــلت في حــــيــــنه إني
أرغـب في أن ال يـــــعــــــيش هـــــذا مـــــرة
اخـــرى".وتـــردد "نـــحـن بـــحـــاجـــة إلى
السالم إلى السالم".ويقاطعها جارها
ثـائـر قــائال "الـسالم احلــقـيــقي يـنـهي
احلـــصــــار اإلســـرائــــيـــلي عــــلى غـــزة
ـعابـر بدون وإمكـانيـة أن نقـترب من ا
إطالق الـــنــار عــلـــيــنــا والـــذهــاب إلى

العمل في إسرائيل".

دولـــيـــة من أجـل اســـتـــئـــجـــار مـــنــزل
جــــديــــد.وخــــرج عــــشــــرات اآلالف من
الـفـلـسـطـيــنـيـ اجلـمـعـة في الـقـطـاع
لـــلـــحــديـث مع اجلـــيــران أو لـــتـــفـــقــد
ـدمرة أو التنزه باني ا األضرار ب ا
عند البـحر أو حضور جـنازات أقيمت

في الشوارع.
WO½UÝdš q²

وفي بـلـدة بيت الهـيـا الـقـريـبـة سوي
مـبـنى ضـخم بـاألرض وأصـبح عـبارة
عن مـجـرد كـتل خـرسـانـيـة مع انـهـيار
كل طــابـق فــوق اآلخــر.ويـــقــول ربــاح
ـلك ـدهـون ( 59عـامــا) الـذي كــان  ا
ـئة ثالثـة مـساكـن يقـوم بـتـأجـيـرهـا 
دوالر شـهــريــا لـلــعـائـالت "كـان هــنـاك
تسعى قتـلى هناك وبحـثنا عن ناج
دة  18ساعة بعد الغارة اإلسرائيلية
الـتي دمــرت كل شيء".وبـالــقـرب مـنه
وت" يشـكـو رجل شـرطة من "رائـحـة ا
التي تـفـوح من كل شيء.وبـالـقرب من
احلـطــام تـنــبـعـث رائـحــة كـريــهـة قـد

صـغـيــر قـريب. وخـالل دقـائق أصـاب
ـؤلف من ـنـزل ا صـاروخ إسـرائيـلي ا
ثالثة طوابق مـا أدى إلى تدميره. ولم
يـترك سـوى حـفـرة يـبلـغ عمـقـهـا سـتة
نزل. وتـسبب الصاروخ امتار مكـان ا
ياه والصرف أيضا بتفجير شبكات ا
ـباني الصـحي وتـدمـير الـزجـاج في ا
اجملــاورة.يـــلــهـــو أطــفـــال عــنـــد جــبل
األنقـاض الـذي كان بـيت رامـز بيـنـما
يــحـاول ســكــان الـقــطــاع الــعـودة إلى
حياتـهم الطبـيعـية ببطء.وهـذه ليست
ـرة األولى الـتي يـخــسـر فـيـهـا رامـز ا
مـنــزله. فـخالل احلــرب األخـيــرة عـلى
قـطـاع غـزة  2014دمـر مـنــزله أيـضـا.
واســــتــــغــــرقه األمــــر ثـالث ســــنـــوات
للحصول على مـساعدات إلعادة بنائه
مرة اخـرى.ويتـساءل "هل سـيسـتغرق
األمر ثالث سنوات اخرى? هل سأبقى
بال مـــنــــزل حـــتى ."2024جلـــأ رامـــز
حـــالـــيـــا عــنـــد أقـــارب له ويـــنـــتـــظــر
احلـصـول عـلى مـسـاعـدات مـحـلـية أو
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مجاناً كمرحلة أولى إلى جانب تقد
مـساعـدات إنـسـانيـة وطـبيـة وتـنـظيم
حمالت للـتبرع بـالدم".ودعا احلـكومة
ـسـاعـدة في تـسـهـيل إجـراءات إلى "ا
نــقل اجلــرحى الــفــلــســطــيــنـيــ إلى
ستـشفيات اخلـاصة في أسرع وقت ا
سـتـشـفـيات من ـكن لتـمـكـ هـذه ا
الـقــيـام بـواجــبـهـا جتــاه األشـقـاء في
".وشهـد األردن الذي يـرتبط فلـسطـ
عـاهدة سالم مع إسـرائيل مـنذ عام
ــــــاضـــــــيــــــة  ?1994خـالل األيـــــــام ا
تـظـاهـرات شـبـه يـومـيـة تـضـامـنـا مع
الــــفــــلــــســــطـــيــــنــــيــــ فـي الــــقـــدس
ـــدفـــعي وغـــزة.وتـــســـبب الـــقـــصف ا
واجلوي اإلسـرائيـلي عـلى قطـاع غزة
قتل  248شخصـا بينهم  66طفال
ومقاتلون وفق السلطات في القطاع
بينـما قتل  12شخـصا بـينـهم طفالن
وجـنـدي في اجلـانب اإلسـرائـيـلي في
صــواريخ أطــلــقت من الــقــطــاع وفق

الشرطة اإلسرائيلية.

وعالج  300جــــريـح فـــلــــســــطــــيــــني
مـجـانــا.وقـال احلـمــوري في بـيـان إن
ـــســـتـــشـــفـــيـــات اخلـــاصـــة تـــؤكــد "ا
استعـدادها التام السـتقبـال ومعاجلة
 300من اجلــرحـى الــفــلــســطــيــنــيـ

اســــتـــكــــمــــال الـــعـالج في األردن إلى
ــمــلــكـة".وأوضح أن مــســتـشــفــيـات ا
"األردن مـســتـمـر فـي تـوفـيــر كل سـبل
." الــدعـم لألشــقــاء الــفـــلــســطــيــنــيــ
سـتشفى وبحـسب البـيان "اسـتقـبل ا
يـداني الـعـسـكـري األردني في غزة ا
مــنـذ انــطالقـه عـام  2009مــا يــقـارب
ثالثــــة ماليــــ مــــريض حــــيث كـــان
األردن أول دولة عـربيـة تقـوم بإرسال
مـــســتــشـــفى مــيـــداني إلى الـــقــطــاع
ويـتــراوح عـدد مـراجــعـيه بـ 1000
سـتـشفى إلى  1200يومـيـا".ويـضم ا
الذي تـتـبـدل طواقـمه كل ثالثـة أشـهر
مــخــتــلف اإلخــتــصــاصــات الــطــبــيــة
كاجلراحـة العـامة واحلروق والـعظام
والعمود الفـقري والتجـميل والترميم
واألطــــــفــــــال والــــــصــــــدر والــــــوجه
.وأعــلـن رئــيـس جــمـــعـــيــة والـــفـــكـــ
ستـشفيـات األردنية اخلـاصة فوزي ا
احلــــمـــــوري اإلثـــــنــــ إســـــتـــــعــــداد
ــسـتــشـفــيـات اخلــاصـة الســتـقــبـال ا

{ عـــمــــان (أ ف ب) - دعـــا الــــعـــاهل
ـلك عـبــد الـله الـثـاني امس األردني ا
في إتـصــال هـاتـفي مع رئــيس بـعـثـة
ــيــداني الـــعــســكــري ـــســتــشــفـى ا ا
األردني فـي غـــزة الى نـــقل مـــصـــابي
ن تتـطـلب حـاالتهم إسـتـكـمال غـزة 
ـملكة.وقال العالج إلى مستـشفيات ا
ــلـكي إن بــيـان صــادر عن الــديــوان ا
ـلك عـبـد الــله "اطـمـأن" الـسـبت في ا
اتـــصــال هـــاتــفـي مع رئـــيس بــعـــثــة
يداني األردني التعزيز للـمستشفى ا
ـقـدم الـطبـيب هـيثم اربـيـحات غزة ا
ــيــداني ــســـتــشــفى ا الى "أوضــاع ا
األردني في قـطاع غـزة واحـتـيـاجاته
صاب والى األشقاء الفلسطـيني ا
في الــقــطـاع الــذين يــتـلــقــون الـعالج
ـلك "أهـمـيـة تـوفـير سـبل فـيه".وأكـد ا
ـرضى الـرعـايــة وأفـضل الـعـنــايـة بـا
ـسـتــشـفـى" داعـيـا ـصــابـ فـي ا وا
ــســلــحــة األردنــيــة ل"نــقل الــقــوات ا
ن تـــتــطـــلب حـــاالتــهم ـــصــابـــ  ا
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{ بــــــــــــيـت حــــــــــــانــــــــــــون (االراضـي
الفـلسـطـينـية) ,(أ ف ب) - لم يبق من
صـري في ـلكـه رامـز ا ـبـنى الـذي  ا
بــيت حــانــون في شــمــال قــطــاع غــزة
كتظ واحملـاصر من إسـرائيل سوى ا
حـفــرة ضـخــمـة تــسـبب بــهـا صـاروخ
ـبـنى تـمـامـا بـيـنـما إسـرائـيلـي دمر ا
ـوت من األنـقاض بـعد تفـوح رائـحة ا
الـنزاع مـع اسرائـيل.ومـع دخول وقف
إلطالق النار حيز التنفيذ بعد تصعيد
اسـتـمر ل  11يـومـا فـإن عـائـلـة رامز
ـصـري أصـبــحت بال مــأوى.ويـقــول ا
( 39عـامــا) "عـنـدمــا عـدت إلى مــنـزلي
ورأيت هـذه احلـفـرة الــضـخـمـة مـكـان
ـبــنى صــدمت".وبــحـسب رامــز فـإن ا
"احلرب لم تـنته. احلـرب ما زالت هـنا
أمامي في داخلي".تلقى رامز األسبوع
ــة هــاتــفــيـة مـن ضـابط ــاضي مــكـا ا
مخابرات إسرائيـلي في ساعات الليل
ـبــنى مع زوجـته طـلب مـنـه مـغـادرة ا
وأطفاله.وجلأت العائلة إلى مستشفى
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لـواحـدة وبـيـنـهـا  ضـمن الـوعاء
الــبـشــري الـعـام الــتي يــحـكــمـهـا
ــا في ديــنــيــا او اثــنــيــاً   او ر
بعض االحـيان مـناطـقيـاً  وهناك
ـكن مــســكــهــا مـسك جتــاوزات 
اليـد واغلبهـا بتحـريض وتمويل
ـكـونـات الـكــبـيـرة في قـيـاسـات ا
ـــفــــهـــوم الـــعــــدد  حتت وطــــأة ا
ــنـاطق ــعــروف بــا اخلــصـامي ا
ــتـنـازع عـلــيـهـا  . ولـذلك ان اي ا
ـتحـكـمة كـونـات ا انـفـتـاح  من ا
بــاحلـــيــاة االـــعــراقـــيــة لـــصــالح
ــكـن له ان يـــكــون االقـــلـــيـــات ال
حال! جـوهـرياً لـلـصعـوبـات التي
تـواجـهـهـا االقـلـيـات اذا  اسـتـمـر
اخلــــلـل الــــذاتى الــــذي يــــنــــخــــر
االقــلــيــات وتــأســيــســاً عــلى ذلك
تظل االرتصافات الفردية تتحكم
 وكـل ذلك يــــاتي عــــلـى حــــســـاب
وحـــدة مــكـــون  االقـــلــيـــة وكــذلك

بينها كمجموعة.
UOK ô« bNA

ان اعـــــادة تــــضــــمـــــ مــــشــــهــــد
غرافي االقلـيات في التـنوع الـد
على اساس من الندية الواضحة
وعــلى قـــيــاس الــوعــاء الــوطــني
نهج احلل الذي البد منه مادام ا
الـــــســـــيـــــاسـي االســـــتـــــحــــواذي
احلصـصي هو الـسائـد  وعنـدما
ـنـهج الـتـقـاسمي يـنـقـرض هـذا ا
ـــتـــكــافـــئــة تـــتــصـــدر الـــفــرص ا
ـــعـــيـــار . وتـــصـــبـح الـــكـــفـــاءة ا
بــخـالصـــة حتـــلــيـــلـــيـــة   اذا لم
تتخلص االقلـيات من الشخصنة
والــــنــــفـخ الــــذاتي لـــــدى بــــعض
قــيـادتـهــا فـانــهـا ســتـظل مــكـسـر
عــــصــــا ســـيــــاســــيــــة وامــــنــــيـــة
واقتـصاديـة ولن تعـضدها اصال
الـبـرامج الـداعـمـة لـها مـن بعض
ـــؤســســـات فــهــذه مـــســاعــدات ا
ـــنـــكـــوبـــ لــيـس اال واجــزم ان
فــــرصـــــهــــا فـي االنــــتـــــخــــابــــات
ــقـبــلــة لن تـتــعـدى ـانــيـة ا الــبــر
ميراثها االنتخابي الذي حصلت
عـلــيه في الـتـوزيــعـات الـســابـقـة
لـلــحـصص من خالل الـتـوافـقـات

عروفة  . ا
تـاح امـام االقلـيات ان الـسبـيل ا
ـقابل لـيس تـضـخـيم ذاتـهـا وبـا
لـيس تــسـهــيل اسـتــبـاحــتـهـا من
ــكـونــات الــكـبــيـرة  بـل مـعــرفـة ا
الـــطـــريـق الـــذي يـــطــــهـــرهـــا من
الـــتــســـوس الــذي ضـــرب بــعض

رموز نخبها  .

انـتـخابـيـة  واالفـتقـار الى آلـيات
مـــثــــابـــرة بـــســــقـــوف واضـــحـــة
ــكــونــات ألصالح شــؤون هــذه ا

ظلومة. ا
ــزمــنــة هـــنــاك عــدد من الــعـــلل ا
ـتـشـعبـة داخل االقـلـيـات على وا
صــــعــــيــــد كـل مــــكــــون من هــــذه
ـكـونـات وايـضــا عـلى صـعـيـد ا
العالقات بيـنها رغم وجود اطار
مــؤســسـي  هــو شــبــكــة حتــالف
االقــلـيـات الـعـراقـيـة  الـذي يـضم
ومن مـــنــــظـــمــــات وازنـــة فــــعالً 
االنـــــصــــاف الـــــقـــــول انه حـــــقق

اجنازات تستحق التقدير.
ان االمــــراض الـــــذاتـــــيــــة الـــــتي
ابتـلـيت بـهـا االقـلـيـات الـعـراقـية

ومازالت تعاني منها:-
نـزعـات الـشـخـصـنـة  لـدى بعض
نـــخب االقــــلـــيـــات  اي الــــنـــاقل
الـــعـــصـــبـي الـــســـيـــاسي  الـــذي
شـهـد   فلـقد اصـيبت يـتصـدر ا
بـــعض تـــلك الــقـــيــادات بـــالــورم
سؤوليات الذاتي على حسـاب ا
االخـالقـــيـــة  وبـــعــــيـــداً عن ايـــة

تـسـمـيـات   هـنـاك  تـبـاين ان لم
اقل تضـارب كنـسي ازاء اوضاع
ــســيــحــيـ الــعــراقــيــ حـيث ا
تــوجـد مــغـالــبـات مــكـتــومـة بـ
الــكــنـــائس الــعــراقــيــة   وكــذلك
احلال بالنسبـة لالسبقيات التي
حتـــكم الــــتـــوجـه الـــديــــني لـــدى
االيــــــــزيـــــــديــــــــ والـــــــشــــــــــــبك

والكاكائي .
ـيــدانــيـ  بـيــنــمــا الـصــابــئــة ا
وحـــدهم حـــافــظـــوا عـــلى وحــدة
تـوجـهـهم الـديـني   ولـكي اقـطع
الـطـريق عـلى اي تـأويل   انـا ال
اقـصــد هـنــا تـنــوع االجـتــهـادات
والـــتــفـــســيــرات فـــهــذه ضــرورة
ــا اقـــصـــد الــزعم بــنـــيــويـــة وا
فاتيح وتصنيع بادعاء امتالك ا
احلــــاشــــــيــــات واالنــــصــــار .في
التاثير واحتواء اغلبيات  داخل
ـــكـــون الـــواحـــد ضـــد الــنـــخب ا

ــقـابالت اجـريــتـهـا وسـوريـا  
ـنــظـمـة حــمـورابي مـســتـشــاراً 

حلقوق االنسان .
لــــــقـــــــد تــــــطــــــرقـت الى ذلـك في
مـــتــابـــعــات  كـــلــفت بـــهــا مـــنــذ
امـــا مــــنــــتــــصـف عـــام 2014   
االسـبق فـقـد  جـاء بـتـكـلـيف من
فــضـائــيــة اجلـزيــرة  (اجلــزيـرة
نــــيت) حتـت عـــنــــوان (الــــقـــوى
ـــؤثــرة في احلـــدث الـــعــراق) ا

وقـد تـوصـلت الى اسـتـنـتـاج ان
ــــرتـــبـــة االقــــلـــيـــات جــــاءت بـــا
االخـيـرة بـعـد الـقـوى الـيـسـارية
العراقية في عـجزهها  من قدرة

التأثير.
عـلى اي حـال لـقـد اســتـغـرقـتـنـا
ـظـلومـيـة الـتي حلقت جـمـيـعا ا
بــاالقــلــيــات نــتــيــجــة الــتــســلط
وسياسات االحتواء والتهميش
عــلـى ايــدي الـــقـــوى الــكـــبـــيــرة
واجلــــمــــاعــــات االرهــــابــــيــــة  
واســـتــكــمــاالً يــهـــمــني ان هــنــا
التطرق لـلمظلـومية التي حلقت
االقـليـات العـراقيـة من االقلـيات
ــعـــنى مــضــاف نـــفــســهـــا   و
الــبالء الـــذي اصــاب االقــلــيــات

ذاتياً .
ان تــســلــيط االضــواء عــلى ذلك
ـثل ضــرورة البـد مــنـهــا امـام
اســـــتــــحــــقــــاقـــــات اصالحــــيــــة

عـلى بــيـنـة مـن تـلك االسـتــبـاحـة
التي دفعت فيهـا االقليات اثماناً

. باهظةً جداً
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الـظـاهــرة الـثـانـيـة الــتي تـتـعـلق
ـــنــــاخ الـــهالمـي الـــذي ســـاد بـــا
الـعـراق بعـد الـتـغيـيـرعام 2003
في مغالبة وتواطؤ واضحة ب
االحــــتالل االمــــريــــكي والــــقـــوى
ـت حتت والـــــــدوائـــــــر الـــــــتـي 
الرعـاية االميريـكية وكـيف لعبت
هـذه الـظـواهـر في تـفـكـيك الـثـقل
الـبنيـوي لالقلـيات مـستـكمـلةً ما
كــان الــنــظـام الــســابق قــد نــفـذه
ــرة حتت مـــفــهــوم ولــكـن هــذه ا
ــلــغــومــة ــزيــفــة  ا الــشــراكــة  ا
بــنـزعــات االحــتــواء والـتــغــيـيب
والـتــهـمـيش عــلـمـاً ان االقــلـيـات
خـسـرت بـشريـا وخـسـرت فـرصاً
حتت الـرعـايـة االمـريـكـيـة خالف
مـــا كـــان يـــروج له الـــبـــعض عن
وجــــود حــــرص امــــريــــكي عــــلى
رعـايــتـهـا والــزعم الـواهـي انـهـا
كانت تتمـتع بحظوة مـعينة لدى

. االمريكي
ـــرتــبــطــة الــظـــاهــرة الــثـــالــثــة ا
بــــنــــزعــــات الــــعــــنف واالرهــــاب
سلح  وكيف تعرضت االقليات ا
الى ابــادة مــركــبــة لم يــتم حــتى
االن  وضـع حــد نـهــائـي لـهــا في
حـ كـان يـنـبـغي لـلـتـعـويـضـات
والـعـدالــة االنـتـقـالــيـة ان يـاخـذا
مـجالـهـما الـتـطبـيقي. ان 90 من
ـغيـب ـهجـرين والـنازحـ وا ا
سلوبة فقوديـن وا والسبـايا وا
حـــــقـــــوقـــــهم حـــــتـى االن هم من
االقــلـيـات  حـسب مـعـلـومـات في
هذا الشأن  حصـلت عليها خالل
جوالتي في مخيمات اللجوء في
الــعـــراق وفي لـــبـــنــان وتـــركـــيــا

اذا لم تتـوفر حتـى االن منصة
وعي وفــهم دقـيق مــشـتـرك لـدى
االقـــلــيـــات الـــعــراقـــيـــة تـــغــطي
حـــاجــات هـــويـــاتـــهــا االثـــنـــيــة
والــــديــــنــــيــــة في اطــــار تــــوجه
لــلـحــمــايـة والــتـأهــيل الــوطـني
الــذي يــجـعــلــهـا شــريــكــة  عـلى
ـكـونـات مـسـتـوى الـفـرص مع ا

االخرى 
ازعم لـــنــفـــسي انـــني من اوائل
الـــبــــاحــــثــــ في شــــؤون هـــذه
ــكــونـــات الــعــراقــيــة   ولــكي ا
اكون مـنصفـا الينقص االقـليات
الـعـراقيـة االصـالـة الوطـنـية وال
يـــنــــقــــصـــهــــا ايـــضــــا الــــعـــمق
الـتـاريـخي  الـذي سبـق تواريخ
ـكونـات الـعـراقي االخرى  بل ا

ال ينقصها النخبة الواعية.
ــكـن ان تــتــولى شــؤون الــتي 
ا يلبـي طموحها في حقوقـها 
ـسـاواة حـيـاة آمـنه  عـلى قـدم ا
ــــكـــونــــات الـــكــــبـــيـــرة و مع ا
ــاذا الــتــهـمــيش ? بــأســئــلــة   
ـــاذا كـــانـت وتـــكـــون عـــرضــة و
لــلـفــتك واالنـتــهــاكـات اكــثـر من
ـتـلقي غـيرهـا    ولـكي اصل با
ـــوضـــوع ســوف الى جـــوهـــر ا
ـرور بثالثـة ظواهر ابتـعد عن ا
مــازالـت يـــتـــقــاســـمـــهـــا االعالم
لـكـثــرة مـا تـنـاولـهــا الـبـاحـثـون
ألنـــهــــا مـــعــــروفـــة واصــــبـــحت

مستهلكة . 
الــــظــــاهــــرةاالولى   تــــتــــعــــلق
بـــاســتـــبـــاحــتـــهــا مـن الــنـــظــام
الــــســـــابـق خالل   صـــــراعـــــاته
ـعـروفـة عـلى اكـثـر من جـهة   ا
وتــمـــريــر نــزعـــته الــشــمـــولــيــة
التسلطـية بهدف وضع اجلميع
حتـت طـــائـــلـــة ارادته وازعم ان
موقـعي االعالمي انذاك جـعلني

ــنـافــسـات االخــرى  وقـد ادت ا
فـي هــذا الـشــأن الى تــبــاين في
الــنـظـرة الى مــوضـوع الـهـجـرة
والـــنـــزوح الى خـــارج الـــعـــراق
حيث شجعت نخب  معينة هذا
االجتــاه بــيـــنــمــا اصــرت نــخب
اخــــرى عــــلـى ربــــاطــــة اجلـــأش
ومــقــاومـــة نــزعــات الــفــرار الى
اخلــارج  امـا الـشـخـصـنـة عـلى
الـصـعـيـد الـسـيـاسي فـحدث وال
حرج   ويـكفي للـداللة على ذلك
سـيـحي يـعاني من ـكـون ا ان ا
كـــــثــــرة وتــــوزع االنـــــتــــمــــاءات
دنـية في صفوفه السيـاسية وا
بــ اكــثــر من 28  تـــنـــظـــيـــمـــاً
ســيــاســيــا ومـدنــيــاً تــتــقــاسـمه
قـــــائـــــمــــــة من االجــــــتـــــهـــــادات
ــيـداني ــتـضــاربــة نــاجتـهــا ا ا
بل ان ــمـاحـكـات   الــتـشـرذم وا
الـلــغــة الــســريــانــيــة اجلــامــعـة
احلضارية والثقافية لهم  آخذه
بالتـحول  الى لغـة متاحف رغم
ـــــكن ان ـــــؤهالت الـــــتي  كل ا
جتــعـل مــنـــهـــا لــغـــة تـــعــامل  
وبــالـــنـــســبـــة الى االيـــزيـــديــ
والــشـبك فــالـتــشـرذم والـوالءات
فـبدرجـة اقل بـينـما وصل داخل
ـكون الـكاكـائي الى حد تـبادل ا
ـنهج االتـهـامـات في مـوضـوع ا
العقـائدي الوضع الـذي انعكس
سـلبـاً على الـتزامـات بعـثةاال
ـــتــــحـــدة (يـــونـــامي) في هـــذا ا

الشان.  
وفـي الـــــوقت الـــــذي اخــــتـــــطف
ـكــونـات الـســيـاسـيـة الـفــسـاد ا
عدالت غير مسبوقة الطائفية 
انــشـغل مـســؤولـون في اوسـاط
االقلـيات بـتدبـير فـرصهم ضمن
هـــذا االجتــاه الـــوبــائي ايـــضــاً
فـقــد طـفت عـلى سـطح االحـداث
ـاذج  بــنـزعــات انـفــراديـة من
هـذا الــنـوع    ولــكن بـســرقـات
اقـل   ولي هـــنــا ان اضـــيف ان
(افــراد)  الــفـــســاد في صــفــوف
االقـليـات حـرصوا ان يـتـكامـلوا
مع (مـــنـــظـــومـــة) الـــفـــســـاد في
ـاســكــة بـالــسـلــطـة ــكـونــات ا ا
الـسـيـاسـيـة الـوضع الـذي سهل
الى حـد بعـيـد ظاهـرة االحـتواء
احــد اخــطـــرالــتــوجــهــات الــتي
اضـــعـــفت قـــدرة االقـــلـــيـــات في
تـعـزيــز هـويـاتـهـا  .لــقـد هـالـني
ــكـــشـــوف من ـــبـــطـن وا الـــكم ا
اخلـــصـــومـــات داخـل  االقـــلـــيــة

 bF  ‰œU

بغداد
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ـوازنة االستثمـارية لسنة ٢٠١٩ فعـلى كافة  مقدمي نتظـر / مدينة الصـدر) باجلدول أدناه ضمن ا ١- يسـر ديوان محافظـة بغداد اإلعالن عن مشروع (انـشاء وتبليط  مع صب سـواقي كونكريتـية وقالب جانبي لـشوارع حي ا
شروع أدناه وحسب الوثائق القياسية (وثيقة إشغال صغيرة) ؤهل وذوي اخلبرة تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا العطاءات ا

شروع وجداول الكـميات مراجعـة محافظة بغـداد الطابق الثامن / قـسم العقود خالل أوقات الدوام الـرسمي من الساعة ٨ صـباحا ولغاية ؤهلـ والراغب في احلصـول على الوثائق اخلاصـة با ٢- على مقـدمي العطاءات ا
الساعة ٢ ظهرا  .

٣- تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                          ظرف العرض الفني

ـارسة مهنه هويـة تصنـيف بدرجة ( ثـالثة) إنشـائية نـافذة صادرة من وزارة الـتخطيط طـلوبة  (شـهادة تأسيس عقـد تأسيس مـحضر اجـتماع  إجازة                                           ظـرف يتضمن مـتطلـبات التـأهيل ا
انعة صادر من الهـيئة العامة للضـرائب نافذ ومعنونة إلى مـحافظه بغداد نسخة فوض  تـقد ما يؤيد حجب البطـاقة التموينية  كتـاب عدم  دير ا ستفيدة تقد مسـتمسكات ا اثله مصدقـة من اجلهة ا تـقد أعمال 
تقدمة  تقـد جدول تقدم عمل  تـكون مدة نفـاذية العطاء ٩٠ يوما  تقوم الـشركة بتـثبيت عنـوان متكامل اصلية وصل الـشراء النسـخة األصلية  يتم التـوقيع واخلتم على كـافة صفحات جـداول الكميـات من قبل الشركـة ا
وقع االلكـتروني  اخلاص بها   يجب إن تـكون األرقام مدونـة رقما وكتابـة وان تكون الكـتابة واضحـة وخالية من احلك والـشطب ومقتـرن بتوقيع مـقدم العطاء  على الشركـات األجنبيـة الراغبة كتـبها مع أرقام الـهواتف وا
ناقـصة تقد شهادة تأسيس وكافة مستـمسكاتها مترجمة مصدقـة من السفارة العراقية في بلد التأسيس  تلـتزم الشركة بتقد األسعار النهـائية  غير القابلة للتفاوض  تقد جدول الكميات مختوم باخلتم باالشتراك با

احلراري حملافظة بغداد )
ـناقصة بعد تقد طـلب حتريري إلى العنوان التالي )محـافظة بغداد/ قسم العقـود) وبعد دفع قيمة البيع للـوثائق لقاء مبلغ قدره (٧٥٠٫٠٠٠) سبـعمائة وخمسون إلف دينار هتم شراء وثائق ا ٤- بإمكان مقدمي الـعطاء ا

عراقي )  غير قابله للرد .
ـدينة بغداد يوم االحد٢٠٢١/٦/٦ سوف ترفض ٥- يـتم تسليم العطاءات / إلى الـعنوان التالي محافظـة بغداد / االستعالمات االلكتـرونية /الطابق األول وأخر موعد لتـسليم العطاءات الساعـة ١٢ ظهرا  من التوقيت احمللي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم االحد ٢٠٢١/٦/٦ او اليوم الذي يليه وعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  تأخرة عن هذا ا العطاءات ا
ركزي وباسم أي من الشركاء . عتمدة لدى البنك ا ٦- يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)   من احد مصارف بغداد ا

شار إليها في القوان   واألنظمة  والتعليمات  العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧- يستقطع من مستحقات الشركة ا
ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨- أذا صادف موعد غلق ا

ـشترك دون الـنظر إلى الـشريك األخر إال إذا نص في الـوثيقة نـسب وشروط معـينة يـنبغي تـوفرها في الـشريك عند ذلك طلـوبة و استـيفاءها مـن قبله فيـتم قبول الـعطاء ا عاييـر ا ٩- في حـال تقد احـد الشركاء ألي مـن ا
يعتمد ما  تثبيته في الوثيقة       

 ١٠- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة
ماثلة)   ١١- يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية اإلعمال ا

دة ـستـحقـات واالستمـرار بالـعمل واجنـازه ضمن ا ـشروع وبـعدم التـوقف نتـيجـة عدم صرف ا طـالبـة بأي تـعويضـات عن  إضرار االنـدثار أو احلـراسات التي قـد حتصل في ا ـناقـصة بـعدم ا  ١٢- يتـعهـد من ترسـو عليه ا
الية التي تطلبها الشركة. ستحقات ا تعاقد بغض النظر عن ا ا

(admin@bagdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني ١٣- للمعلومات تتم ا
١٤- كل ما يخالف ما ورد أعاله ال يعتد به.

ناقصة أجور النشر واإلعالن ١٥- يتحمل من ترسو عليه ا
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ناقصة مبلغ التأمينات االوليةرقم ا

١٠٩٫٠٠٠٫٠٠٠
مئة وتسعة  مليون دينار عراقي

التبويب

٤٩-١-٣-٩-١-٤١١

دة/ اليوم ا

١٢٠ يوم

الكلفة

١٠٫٨٩٩٫٩٥٥٫٠٠٠
ائة وتسعة وتسعون مليون عشرة مليار وثما
وتسعمائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي

ناقصة اسم ا

انشاء وتبليط  مع صب سواقي كونكريتية وقالب جانبي
نتظر / مدينة الصدر لشوارع  حي ا
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اال ان الـفـوضى اخلالقـة ارتـبطت ـصـطـلح مـطـلـقـا علـى الرغـم من انهـا لم تـنـطق ذلك ا
صـطلح ـستـشارة االمن الـقومي الـسابـقة كـوندلـيزا رايس(كـوندي).ونـظرا جلـاذبيـة ا
فـقـد غـطى اسـتـخـدامه عـلى حـقـيـقـة ان كونـدي ومن ـؤامـرات غـرم بـا لـلـعقـل العـربـي ا
وراءها بوش واحملافـظ اجلدد كانوا من السذاجة والسـخف بحيث امنوا ان بامكانهم
إعادة هـنـدسـة الـنـظـام الـسـيـاسي الـعـربي لـبـلـوغ مـا اسـمـته كـونـدي بـالـشـرق االوسط
اجلديـد في مـقـابـلـتـهـا في الـواشنـطن بـوست في اذار 2005 ثـم في تـصـريـحاتـهـا في
لـبنان عام 2006 ح توسـطت للوصول التفاق بـ اسرائيل وحزب الله. شرق أوسط
ـقـراطيـة تـقـودها مـؤسـسـات جتلب ـوذج كونـدي. د ـقراطـيـة عـلى وفق أ تسـوده الـد
احلـريـة وتـقـلل الـتـوتـر وتـقـضي عـلى االرهـاب الـذي ادى الى سـبـتـمـبـر كـما قـالـت.هذه
السطحيـة في تفكير كونـدي ومن ورائها مشابهـة العتقادها ان العـراق استعاد سيادته
ـقتـضبة جـدا والتي مـررتها لـرئيـسها بـوش حيـنما في كـصكـوتها الـشهـيرة (ادناه) وا
ر ابـلغهـا صباح كان يـحضر قـمة الـناتو في 28 حـزيران 2004 مبشـرةً اياه بـان بر
..(لندع احلرية تسود)!!! وبعد كل فرد بوش قائالً ذلك اليوم ان العراق استعاد سيادته
ـقــراطـيـة أوجــلب االزدهـار أوالـقــضـاء عـلى هـذه اجلــهـود والـســنـ سـواء خلــلق الـد
ـــقــراطــيـــة ازدهــرت وال حـــريــة ســـادت وال ازدهــار حـل وال تــطــرف الـــتــطـــرف فال د

ثال االبرز! والعلراق هو ا قل
.Photo by Executive Office of the President

وفي الــذكـــرى الــســابـــعــة عــشـــرمن مــصـــطــلح الــشـــرق االوسط اجلــديـــد ومن تــاريخ
والــفـوضى مــذكــرة(كـونــدي) فــأن الـشــرق االوسط اجلــديــد بـات شــرق اوسط مــريض
قراطية اني العميق بأهمية الد اخلالقة حتولت الى فوضى حـرَاقة. وعلى الرغم من ا
فــاني أدرك ان الـطـريق مـا زال طـويال (احلـقـيـقـيـة) لــلـمـنـطـقـة عـمــومـا ولـبـلـدي الـعـراق
ـزيد من االضطرابات الـشعبية لـتحقيـقها.كما ادرك أن قـادم االيام والشهور سـتشهد ا
ا كن الـتبؤ  وبـخاصة في الـعراق الذي بـات مهددا بفـوضى لن يسـلم منهـا احد وال 
ؤكـد االن ان هذا الـنظـام الـسيـاسي العـراقي بـات خارج نـطاق ستـؤول له.ان الشـيء ا
وان صنَـاعه وقادته باتوا مقتـنع بعدم قدرته عـلى االستمرار. وعلى الرغم من اخلدمة
ــقـراطي حـقـيـقي اال ان احـتـمـال جنــاح الـثـورة الـشـعــبـيـة في الـعـراق بــخـلق نـظـام د
ـخـتـلف اشـكـالـهـا) بل وحـتى احلـرب والـدكـتـاتـوريـة( والـتـقـسـيم احـتـمـاالت الـفـوضـى
كلـها قائمة وواردة. في ظل هذه االحتماالت التي يصعب التنبؤ بها او السيطرة االهلية
ـفـقـودة لالسف) طـريــقـا الحـداث الـتـغـيـيـر اذا حــدثت فـلـيس سـوى احلـكـمــة(ا عـلـيـهـا

وغير العنيف.  سيطر عليه ا
الى مرحلة احلوار ثم ولتحقـيق ذلك يجب االنتقال من مرحـلة تشخيص العـجز وأدراكه
ـصلـحـة في العـراق ان الـلعـبـة الصـفـرية(فـائز- الـتفـاوض. اذا لم يـدرك كل اصحـاب ا
فأن ـكن حتـقـيـقـها مـن قبـل اي طـرف سواء مـن كان فـي احلكـم او خارجـه خـاسـر)ال 
خارج نطـاق السيطـرة وحتل الياته محل نفـلت نفلت سـيصبح مـثل السالح ا الـتغييـر ا

اليات السياسة العقالنية. 
ان ان عـلى اجلمـيع ان يقدم وبدايـته تكـمن في اال ان التـغيـير يبـدأ في العـقل والنـفس
الـتنازالت وان بلـوغ منتهى الـغايات هـو منتهى الـغباء.لـقد اطلقت(واطـلق سواي ايضا)
وما ساواة والـثقة  أكـثلر من نـداء حلوار مجتـمعي- سياسـي  على اساس الشـمول وا
أكاد اراهـا ولن يـسلم مـنـها لم يـحـصل ذلك قريـبـا فان الـفــــوضى احلــــرَاقة قـادمــــة

احد.
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بحث وزيـر الشبـاب والرياضـة عدنان درجـال مع ادارة نادي الشـرطة الريـاضي ازمة القـيثارة مع
ـنـتـخب الـوطـني بـكـرة الـقـدم.  وقـال مـديـر اعالم وزارة الـشـبـاب مـوفق عـبـد الـوهـاب في تـصـريح ا
نتخب صحـفي إن  درجال التقى اليوم إدارة نادي الـشرطة وتباحث معـهم حل األزمة األخيرة مع ا
الـوطـني. واوضح ان درجـال اســتـمع الى طـرحـات اداة الـشـرطـة فـيــمـا يـخص سـحب الالعـبـ من
ـنـتـخب الوطـني فـضـلًـا عن مـنـاقـشة أمـور عـدة تـتـعـلق بـواقع النـادي والـعـابه اخملـتـلـفة. تـدريـبـات ا
نـتخب الـوطني مـنتـخبي طـاجكـستان والـنيـبال في مـلعب الـفيـحاء بـالبـصرة اسـتعدادا وسـيالعب ا
ـؤهلة لـبطولـتي كأس العالم  2022 وكـأس أ آسيا 2023. وكـان الشرطة قد زدوجة ا للـتصفـيات ا

نتخب الوطني واالستعداد لبطولة كأس العراق. وجه العبيه باالنسحاب من معسكر ا

W{U¹d «Ë »U³A « d¹“Ë W ËUÞ vKŽ WÞdA « W “√

{ مــدريـد- وكـاالت: تـوج أتــلـتـيـكـو
مــدريـــد بــلـــقب الــدوري اإلســـبــاني
رسـمـيًا بـعـد فوزه عـلى بـلد الـولـيد
بنتيجة  1-2 في اجلولة  38 األخيرة

من الليجا. 
تقدم أوسـكار بالنو لـبلد الـوليد في
الدقـيقة  18 ثم تعـادل أنخـيل كوريا
ألتـلــتــيـكــو بـالــدقـيــقـة  57 وأضـاف
لــويس سـواريـز الـهــدف الـثـاني في
الدقيقة  67 وأنهى األتليتي الدوري
اإلسباني متـصدرًا للبطـولة برصيد
 نـقـطـة فـيـمـا جتـمـد رصـيـد بـلد 86
ـركز الـ19 الـوليـد عـند  31 نـقطـة بـا
قـــبل األخــيـــر. الـــبــدايـــة جــاءت من
أتلتيكو في الدقيقة  9بعدما وصلت
الـــكـــرة إلى ســـواريــز بـــعـــد لــعـــبــة
مــشـتــركــة بـ كــوريــا وكـاراســكـو
ســددهــا لــويس مــبــاشــرة بــاجتــاه

رمى.  ا
وبـعـد دقـيقـة واحـدة هـدد أصـحاب
األرض مـرمى أوبالك بـعـدمـا أطـلق
تـوني فــيال تــسـديــدة قــويـة تــمـكن
احلـارس الــسـلـوفـيـني من اإلمـسـاك
بـها بـنجـاح. وتمـكن بلـد الولـيد عن
طــريق أوسـكــار بالنـو من تــسـجـيل
بــعـد الــهــدف األول بــالــدقــيــقــة  18 
هــجــمــة مــرتــدة ســريــعــة لـيــســجل
الــــهـــدف األول فـي الـــلــــقـــاء. وكـــاد
أتـلـتـيـكـو أن يــتـعـادل بـالـدقـيـقـة 27
بعـد عرضـية من تـريبـير كـاد ياميق
مـــدافع بــلــد الـــولــيــد أن يـــضــعــهــا
باخلطأ في مرماه لتخرج الكرة إلى
ركـنـيـة. ثم اســتـلم لـويــزيـتـو الـكـرة
نـطقة لـيراوغ العب اخلصم داخل ا
ويـسـدد كــرة بـاجتــاه الـشــبـاك لـوال
س الــــكـــرة ــــدافع الــــذي  تــــدخل ا
بـرأسه لتـمـر بجـوار القـائم لـركنـية.

وسـنــحت الــفـرصــة أمـام أتــلـتــيـكـو
لتـعديل الـنتـيجـة بعـد كرة عـرضية
ــــدافع من كــــوريــــا ارتــــقـى لــــهــــا ا
خيـميـنيـز ليـسدد رأسـية قـوية مرت
فـوق عـارضــة بـلــد الـولـيــد. وتـمـكن
كـوريــا من تـعــديل الــنـتــيـجــة بـعـد
مــجـهــود رائع حـيث راوغ أكــثـر من
العـب عـلى حــدود مــنـطــقــة اجلـزاء
وأطـلق تــسـديـدة أرضـيـة في شـبـاك
بــلـــد الـــولـــيـــد. وســـنـــحت فـــرصــة
مـزدوجة لـبـلد الـوليـد بـعدمـا أطلق
أوالذا تـسـديـدة صـاروخـيـة تـصـدى
لـهــا أوبالك لـتـرتـد أمـام وايـسـمـان
الـذي تابـعـها بـرأسـية عـلت عـارضة
األتــلـيـتي. وسـجـل سـواريـز الـهـدف
الثـاني بعـدما وصلـته كرة بـاخلطأ
من العب بــلـد الــولــيـد انــفــرد عـلى
إثـرها وتـوغل وأطـلق تسـديـدة على
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يـسـتـهل مـنـتــخب الـبـرتـغـال حـمـلـة
دفــاعه عن لــقــبه فـي بــطــولــة يـورو
 في منـتـصف حزيـران/يونـيو 2020
واجـهـة اجملـر في اجلـولة ـقـبل  ا
ـنــتـخب االفــتـتــاحـيــة. ويـتــواجــد ا
الـبــرتـغــالي بـقــيـادة مــديـره الــفـني
فـرنــانـدو سـانـتـوس في اجملـمـوعـة
الــســادسـة الــتي تــضم إلى جـواره
ـانـيــا. ولم تـطـرأ اجملــر فـرنـســا وأ
الكـثيـر من التغـييـرات على مـنتخب
الـبـرتـغـال مـن نـاحـيـة األسـمـاء مـنذ
ـاضي الـذي كـان سـيـشـهـد الـعــام ا
إقامـة الـنسـخة الـ 16 قبل تـأجـيلـها
ـدة عــام بــسـبب جــائــحـة فــيـروس

كورونا. 
تغيرات ويستعرض كووورة أبرز ا
ــنــتـــخب الــبــرتـــغــالي من وتـــأثــر ا

تأجيل البطولة على النحو التالي:
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لم تخـتلف قـائمـة منتـخب البـرتغال
كــثــيـرًا عــمــا كــانت عــلــيه قــبل عـام
واحــد بـــاســتــثــنـــاء دخــول بــعض
ن لـيسوا الوجـوه وخروج أخرى 
من العناصر األساسية. لكن الفائدة
األكـبر من تـأجـيل اليـورو هـو بزوغ
جنم عــــــدد هـــــائـل مـن الالعــــــبـــــ

البرتغالـي على مدار موسم -2020
 وهـو مـا قـد يـصب في صـالح 2021
حامل الـلقب خالل مـشواره في هذه
الـنـسـخـة. وعـلى رأس هـؤالء يـأتي
أنـدريه سـيـلــفـا مـهـاجـم آيـنـتـراخت
ــوسم فــرانــكــفــورت الــذي أنــهى ا
ـا في قـائــمـة هـدافي الـدوري وصــيـفً
ـاني بـرصـيد  28 هـدفًـا حيث ال األ
يــــتـــــفــــوق عــــلــــيـه ســــوى روبــــرت
لـيـفـانـدوفـسـكي جنم بـايـرن مـيونخ
بـرصـيـد  41هـدفًـا. وزاد سـيـلـفـا عن
ـنـصـرم بـفـارق ـوسم ا أهـدافه في ا
ــــا حـــيـث أنه بـــلـغ أفـــضل 16  هـــدفً
سجل تهديفي له منذ بداية مسيرته
ــا يــؤمّن تــواجــده االحــتــرافــيــة 
بـالـتـشــكـيـلـة األسـاسـيــة لـلـبـرتـغـال
ـــاضي. ويـــســري بـــخالف الـــعــام ا
األمر ذاته على ديوجو جوتا جناح
لــيــفــربــول الــذي قــدم مــســتــويـات
مـبـهـرة مع فـريقـه في أول مـواسمه
رغم ابـتـعـاده لـفـتـرة طـويـلـة بـسبب
اإلصـابـة. كـما أن انـتـقـال جـوتا إلى
ـــاضـي أعـــلى الــــريـــدز الـــصــــيف ا
مـكانـته بـ العبـي البـرتـغال نـظرًا
لتواجـده في نادٍ كبـير وهو ما دفع
سـانتـوس لـلتـعويل عـلـيه كثـيرًا في
ـنـتـخب ــبـاريـات الـتي خـاضــهـا ا ا
ـمـيـز مـؤخـرًا. واسـتـعـاد الـظـهـيـر ا

جـوان كـانـسـيـلـو بـريـقـه أيـضًـا هذا
وسم رغم مشاركته مع مانشستر ا
سيتي في أغلب األحيان في اجلبهة
الـيــســرى عــلى غــيــر عـادته إال أن
مـسـتــواه اخـتــلف بـشــدة عن الـعـام
ــاضي عالوة عــلى زمــيــله روبـ ا
ديـــاز لــيـــصــبح الــثـــنــائي قـــطــعــة
أســاسـيـة فـي دفـاع الـســيـتي. ونـال
كانـسيـلو ثقـة مدربه اإلسـباني بيب
ـــا جـــعـــله ركـــيـــزة جـــوارديــــوال 
أساسية في تـشكيلة الـفريق بعدما
كـــان حــبـــيس مــقـــاعــد الـــبــدالء في
ـــوسم ـــبـــاريـــات ا الـــكـــثـــيـــر مـن ا

ــنـصــرم وهـو مــا سـيــؤثـر ا
بالطبع على خطط سانتوس.
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خـــرج األســـطــورة كـــريـــســتـــيـــانــو
ــوسم بــلـــقــبــ مع رونــالــدو مـن ا
فــريـــقه يــوفــنـــتــوس إال أن الــفــوز
بالسوبر وكأس إيطـاليا ليس كافيًا
ــكــانــة الـدون. بــالـنــســبــة لالعب 
وبـعد خـسـارة اليـوفي لـقب الدوري
ألول مـــرة فـي حـــضــــرة رونـــالـــدو
ـــبـــكــر من دوري وكــذلـك خــروجه ا
األبــطــال فــإن صــاحب الـ 36عــامًــا
سـيـكون مـتـحفـزًا لـتقـد أفـضل ما

لـــــديه فـي آخــــر ظـــــهــــور له
بـاليـورو عـلى أمل حـمل الـكأس
من جديد. ويبـقى لقب اليورو األمل
األخــيــر لــصــاروخ مــاديــرا من أجل
اسـتـعــادة جـائـزة الــكـرة الـذهــبـيـة
سنوات التي حُـرم مـنهـا في آخر  3
حيث أن تتويـجه بطلًا مـع البرتغال
ســـيــضـــمن له الــفـــوز بــهــا لـــلــمــرة
الـسـادسـة مـعـادلًـا الـرقم الـقـيـاسي
ـه لـــيـــونــيـل مـــيــسـي قـــائــد لـــغــر

برشلونة.
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بالنـظر إلى قائـمة البـرتغال فإنه ال
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اجلـمـاهيـر الـعراقـية تـنـتظـر فـرحة والـوطنـيـة اكسـير
حـــيــاة تـــمـــامــا كـــالــدم الـــذي يــســـري في الـــعــروق
ــؤسـســات الــريــاضــيـة ـشــتــرك بــ ا والــتــنــسـيـق ا
ركـزية واحلـكومـات االحتاديـة سيـفضي واحلـكومـة ا
الـى نــتــائج ايــجــابـــيــة تــصب فـي صــالح الــريــاضــة
الــعـراقــيـة الــتي تــعـرضت الى ظــروف صـعــبـة خالل

. اضي العام ا
ـنتـخب العـراقي بكـرة القـدم أمام مـهمـة حتتاج الى ا
تـكـاتـف اجلـمـيع في ظـروف صـحـيـة صـعـبـة عـاشـهـا
العالم جراء جائحة كورونا التي اقفلت جوانب كبيرة
من احلـيـاة الطـبيـعيـة ولم تسـلم منـها الـرياضـة وكرة
الــقــدم ورغـم اخلــطــوات اخلــجــولــة الــتي صــاحــبت
مـســيـرة اسـود الـرافـدين في احلـصـول عـلى مـرحـلـة
اعـداد مـثـالـيـة بـسـبب الـوبـاء الـقـاتل وصـعـوبـة تـأم
ــبـاريــات ذات الـعــيـار الــثـقــيل إال ان مــاحتـقق في ا
ضي اضـيـة يرفع درجـات الـتفـاؤل في ا االسـابـيع ا
قـدما لالمساك بورقة التـرشح الى نهائيات أ آسيا
 فـي الــصـــ كـــأول اجملـــمــوعـــة الـــثـــالــثـــة في 2023
ـزدوجة ومواصلة الطريق نحو الـتصفيات االسيوية ا

مونديال قطر 2022.
اســبــوع حـــافل في االســتــعــدادات والــتــحــضــيــرات
ست عـشـتـهـا ووثـقـتـها في مـديـنـة الـبـصـرة بـعـد ان 
حـالـة الـتـعـاون والـعـمل بـروح الـفـريق الـواحـد بـهدف
عـوقـات والصـعـوبات الـتي تـظـهر بـ الـفيـنة تـذلـيل ا
ــعــســكــر ــنــتــخب  واالخــرى مـن اجل ان يــحــظى ا
درب كـاتانيتش الذي وضع تـدريبي يلبي طـموحات ا
ـجـمـوعـة مـن الالعـبـ الـقـادريـن عـلى تـنـفـيـذ ثــقـته 
خـططه الـتكـتيـكي ولعل مـباراتي طاجـيكـستـان اليوم
قبل في ملـعب الفيحاء االثـن والنيـبال يوم السـبت ا
ـدرب ــديـنــة الـبــصــرة الـريــاضـيــة سـتــعـزز رؤيــة ا
باريات الثالث بـاختيار التشكيلـة التي سيدخل بها ا
ـقـبل في الـبـحرين ـتـبـقيـة في الـتـصـفيـات الـشـهر ا ا
حـينـما يـواجه كمبـوديا وهـونك كونك وايـران وانظاره
تــتــجه الـى تــعــزيــز الــصــدارة بــالــنــقـاط الـ 11 الــتي

جمعها.
مـا حـدث في مـعـسـكر الـبـصـرة بـشـأن سحـب العبي
ـدرب بــسـتـة وجـوه الــشـرطـة وتــعـويـضـهـم من قـبل ا
جـديـدة وقبـلـهـا عدم االسـتـعانـة بـعدد من احملـتـرف
ـباريات السابقة تشكل نقطة حتدي في قاموس في ا
كـاتانيتش الـذي يلعب بواقـعية ويرسم حـدود تطلعاته
في االمـساك بنـقاط الفوز او الـتعادل عـلى اقل تقدير
حــتى يـبـقـى في الـصـدارة ويــقـتـرب من حتــقـيق حـلم
بـلـوغ نهـائـيـات كاس الـعـالم للـمـرة الـثانـيـة في تاريخ

كسيك  1986. الكرة العراقية بعد مونديال ا
اجلـميع يتمنى الفوز وحسـم الطريق ولدينا مساحة
كـبـيرة من الـتفـاؤل بـنجـاح مهـمـة اسود الـرافدين في
ـنـامـة وطـموحـنـا كـبـير ومـتـوقـد ألنـنا عـلى وفق كل ا
ـقاييس األفـضل فنيـا من منتـخبي كمـبوديا وهونك ا
كـونك والـفـوز عـلـيـهـمـا يـعـني حـسـابـيـا الوصـول الى
ــواجــهـة الــنــقــطـة  17 قــبـل خــوض ا
االخـيرة امام ايران وعلـينا جتديد
ـنــتـخـبـنــا الـوطـني ودعـمه الــثـقـة 
ا ومـؤازرته وكلـنا ثـقة بـعودتـه غا

بالفوز.

غــبـــار عــلـى امــتـالك بــطل
أوروبـــا مــجـــمــوعــة
هائلـة من الهداف
الـــــــبــــــــارزيـن في
ـــــــــــــالعـــــــــــــب ا
األوروبـيــة هـذا
ـــــــــــــــــــوسـم. ا
وبـالـنـظـر إلى
أهــــــــداف أهم
ركائز البرتغال

األســــاســــيــــة في
خـط الــــــــهــــــــجـــــــوم
والــوسط فــســيــظــهـر
تــــســـــجــــيل الـــــثالثي
رونــــــالـــــدو أنــــــدريه
ســـيـــلـــفـــا وبـــرونـــو
فيرنانديز  20 هدفًا
عـــــلـى األقل لــــــكل
مـــــنــــهم بـــــكــــافــــة
الـــبــــطـــوالت هـــذا

وسم.  ا
وعـــنــد احـــتــســاب
أهـــــداف الـــــثـالثي
مـجتـمـع سـتـبلغ
 هــدفًـــا فـــيـــمــا 93
بـيـنـهم مـا يـظـهـر
مـــدى الـــشـــراســـة
الـتــهـديـفـيـة الـتي
يتمتع بها برازيل
أوروبـــــــــا قـــــــــبل
انطالق البـطولة
وهـــــــو مـــــــا قــــــد
يــــــســـــــــــاعــــــدهم

بـــــــــشــــــــدة
لــتــخــطي
مجـمـوعة

وت. ا
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العراقي فريق متميز وبالتأكيد ستكون
سـتوى مـباراة مـفـيدة تـسهم فـي رفع ا

الفني لفريقنا.
dLðR*« ÕU$

أكــدَ مـديــر شــبــاب وريـاضــة الــبــصـرة
صــادق الـكــنـانـي: إن اجلـمــيع حـريص
ـــعـــســكـــر الـــتـــدريـــبي عــلـى إجنـــاحِ ا
للمنتخبِ الـوطنيِ العراقيِ في البصرةِ
الـــفـــيــحـــاءِ عن طـــريق تـــأهـــيل مالعب
ــــلـــــعب   A و  B الــــتي الـــــتــــدريـب (ا
خـصـصت لـلــتـدريـبـات وتـهــيـئـة مـكـان
ـــنــتــخب الــعـــراقي في فــنــدقِ إقــامــة ا
هـــورايــزون وبــاصــات الــنــقل ,وكل مـا
ـعـسـكـر من مـسـتـلـزمات يـتـطـلب هـذا ا
وأمور لوجستية مشيرًا إلى أن محافظ
البصرة أسـعد العيـداني أولى اهتمامًا

عسكر والتوفيق ,وان تنعكس اجواء ا
اإليـــجـــابـــيـــة في الـــبـــصــرة عـــلى اداء
الـالعــبـــ فـي مــبـــاريـــات الـــبـــطــوالت
الرسـمية. وخـتم بالـقول: نوجه شـكرنا
وتـــقـــديـــرنـــا وإلى الـــشـــعب الـــعـــراقي
ونـــتــــمــــنى له االســــتــــقـــرار والــــسالم
ـــنــــتـــخب والــــســـعــــادة. وقـــال العـب ا
الطاجـيكي بكـرة القدم زهـير جوربايف
أنه عـلى الــرغم من وصـولـنـا اول أمس
الــسـبت الى مـديـنــة الـبـصـرة إال انـني
ــا وجـدته من اشــعـر بــسـعــادة غـامـرة 
نتخب حفاوة االستقبال. وأضاف ان ا
الطاجيكي بحاجة ماسة الى مثل هكذا
مـبـاريـات وديـة حـيث تنـتـظـرنـا مـباراة
ـــنــتــخب الــيــابــاني في مــهــمــة امــام ا
ــنــتــخب الــتــصـــفــيــات اآلســيــويــة وا

تصفيات مونديال قطر.
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ـنـتــخب الـطــاجـكــسـتـاني قـال مــدرب ا
ـنتخب عثـمان تـاشف ان استـعدادات ا
جيدة وبـدأنا بالـوحد التـدريبية األولى
ولــديـنــا وحــدة تــدريـبــيــة ثـانــيــة عـلى
ارضـــيــــة مالعب مــــديـــنــــة الـــبــــصـــرة
الرياضيـة اجلميلـة والرائعة ,مبينا ان
ــهـمـة ــبـاريـات ا ـبـاراة الــوديـة من ا ا
تـعة لـنا كـوننـا سنـخوض وسـتكـون 
لقـاءاً مهـماً مع منـتخب لـديه إمكـانيات
ـمكن ان يـقـدم لنـا الفـائدة جـيدة ومن ا
الــفــنـيــة قــبل اخلــوض بــالـتــصــفــيـات
ــنــتـخب ــزدوجــة. وبـ تــاشف: ان ا ا
الــعــراقي له حــظــوظ كــبــيــرة لــلــتــأهل
وبلوغ كـأس العالم ونـتمنى لـه النجاح
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يـشهـد مـلـعب الفـيـحاء  10االف متـفرج
في مــديــنــة الـبــصــرة الــريــاضــيـة اول
مباراة دولية وية رسـمية اليوم االثن
ـنــتـخـبـ حـيــنـمـا يـســتـقـبل مــبـاراة ا
العـراقي والطـاجيـكسـتاني في الـساعة
الــسـابــعــة والــنــصف مــســاء في اطـار
ـنــتـخـبــ لـلـتــصـفـيـات اسـتــعـدادات ا
ـــتــاهـــلــة الى ــزدوجـــة ا االســـيــويـــة ا
نــهـائــيـات كــاس الـعـالـم في قـطـر 2022
.  وتضيف وا اسيا  2023 في الص
البحرين منافـسات اجملموعة االسيوية
الـثـالـثة الـتي سـتـنـطلـق مبـاريـاتـها في
الــثــالث من حـــزيــران حــيث ســتــلــعب
إيـــران مع هـــوجن كـــوجن عــلـى مــلـــعب
احملـرق والـبــحـرين مع كـمـبـوديـا عـلى
ــــلــــعب الــــوطـــنـي ويـــوم االثــــنـــ 7 ا
حـزيـران يــلـتـقي مــنـتــخب الـعـراق مع
كمبوديا على مـلعب احملرق والبحرين
ـلـعـب الـوطـني ويـوم مع إيــران عـلى ا
اجلمعة  11 حزيران تلعب كمبوديا مع
ــلــعب الــوطــني وهـوجن إيــران عــلى ا
كـوجن مع الــعـراق عـلى مـلـعب احملـرق
ــبـاريـات يـوم  15 حـزيـران وتــخـتـتم ا
بـلـقــاء الـبـحـرين مع هـوجن كـوجن عـلى
ـلــعـب الـوطــنـي وإيـران مـع الــعـراق ا

لعب احملرق. على ا
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وسيقـود مباراة العـراق وطاجيـكستان
طاقم حتكيم بحريني برئاسة إسماعيل
حــبـيب ويــعـاونه ســيـد جالل مــحـفـوظ
(حــكم أول) وعــبـد الــله يــعـقــوب (حـكم

ثاني).
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ـنتـخب العـراقي بكرة أكد رئـيس وفد ا
القـدم للـمعـسكـر التـدريبي في الـبصرة
وعضو الهيئة التـطبيعية الحتاد الكرة
شـترك ب احمـد كوجـر ان التـنسـيق ا
وزارة الــشـبــاب والــريــاضـة والــهــيــئـة
الـتــطـبــيـعـيــة واحلـكــومـة احملــلـيـة في
الـــبــصــرة ســيـــنــعــكس عـــلى مــســيــرة
ــعــســكــر ــنــتــخب واصــفــا اجــواء ا ا
ـبـاراتـ الــتـدريـبي بـاإليـجـابـيـةِ وان ا
الــوديــتــ الــتي ســيــخــوضــهــا اسـود
الـرافـدين امام طـاجـيـكسـتـان والنـيـبال
ستـعطي انطـباعا جـيدا بشـأن جاهزية
ـبــاريـات . وبـ كــوجــر: ان ا الـالعـبــ
الـوديـة مـهمـة لـلـمـنتـخب قـبل االنـتـقالِ
لكة البحرين خلوضِ التصفيات الى 
ـــؤهـــلـــة الى ـــزدوجـــة ا اآلســــيـــويـــة ا
نـهائـيـات كـأس العـالم وأ آسـيا ,وان
ـاثــلـة االجـواء في مــديــنـةِ الــبـصــرةِ 
ألجـواءِ الــبــحــرين و تــذلــيل جــمـيع
ـعــوقـات والــصـعــوبـات وكــلـنــا ثـقـة ا
ـرجوة بالعـبيـنـا في حتقـيق الـنتـائج ا
ــرحــلــة االخــيــرة من واالنــتــقــال الى ا

نـتخب الوطني ,وأوصى بالغًـا لقدوم ا
بتقد كل الدعم واإلسناد في معسكرهِ
ــبــاريــات الــوديــة الــتي الــتــدريــبيِ وا
ســتــقـام مـع مـنــتــخب طــاجـيــكــســتـان.
وأضـــافَ الـــكـــنـــاني: إن مـــحـل إقـــامــة
الـــضــيــوف هُــيـــأ بــالــكــامـل في فــنــدق
الــشــيــراتـون ,مـضــيــفًــا أنــنــا تــواقـون
ـشاهـدة منـتخـبنـا الوطـني يلـعب على
أرضِ البصرةِ الفـيحاء ب أهله وهذه
بـــروفه الخـــتــبـــار قـــدراتـــنــا الـــفـــنـــيــة
والـتــنـظـيــمـيـة الســتـضـافــةِ الـبـطـوالتِ

رتقبة. الرياضيةِ ا
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وعـقـد امـس االحـد في فـنـدق مـنـاوي
باشا في محافظة البصرة
ـــؤتـــمـــرات اخلـــاصــة ا

ـبـاراة (الــفـني واالمـنـي) ويـتـصـدر بــا
ـنــتـخب الــعـراقي تــرتـيب اجملــمـوعـة ا
الثالثة برصيد  11 نقطة ثم البحرين 9
نقاط وايران لها ست نقاط فيما يحتلُ
ـركز الثاني في منتـخب طاجيكـستان ا
اجملـــمــوعــة الــســادســة لـــلــتــصــفــيــات
ــزدوجــة اآلســيــويــة ا
بــرصــيــد  10نــقــاط
وبــــفـــارق خـــمس
نتخب نقاط عن ا
الــــــــيـــــــــابـــــــــاني

تصدر. ا

VI∫ اتلتيكو مدريد يحتقل بحصد لقب الدوري االسباني

دياغو سيميوني
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مـنـطــقي في الــكـثـيــر من األحـيـان
عالوة على خدمتـهم ساعات أطول
ـا يـنص عـليه الـقـانـون. وحسب
بـعض الــتـقـاريــر قـد يــكـون بـعض
الــعــامــلــ لــدى كــيم وكــانــيي من
ـــراهــقــ الـــذين أجــبـــروا عــلى ا
الــــعــــمل فــــتــــرة أطــــول مـن احلـــد
األقــــصى الــــقــــانـــونـي وفي هـــذه
احلــالـة قــد يـكــون هـنــاك إنـتــهـاك
لــعــمــالــة األطـفــال وقــد تــتــعـرض
سمعتهما لضرر فادح إذا  تأكيد

اإلدعاءات.
كمـا افادت وسـائل اعالم تركـية ان
ــمــثـل الــتــركـي بــاريش أردوتش ا
ان رفض بـطـولة مـسـلسل شـاهـر
ــمــثــلـة الــذي تــخــوض بــطـولــته ا
التركيـة سيرينـاي ساريكايا وذلك
ـسـلسل نـهـضة بـسـبب انـضمـامه 
الـسالجــقـة الـعــظـمى. وسـيــجـسـد

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ذكرت صحيفة (ذا صن) أن عامل
سابق لدى جنمة تلفزيون الواقع
كــيـم كــارداشــيــان ومـــغــني الــراب
كانـيي ويست يـبحـثون رفع دعوى
قـضــائـيـة مـتــعـلـقــة بـسـوء ظـروف
الـــعــمـل. وأفــيـــد بـــأن الــعـــامـــلــ
الـسـابـق يـريـدون احلـصـول على
عـاناة تعـويض عـلى سنـوات من ا
قبول ا يوصف بـالسلوك غـير ا

من مرؤوسيهم.
وانـتـشـرت االدعـاءات بـهـذا الـشـأن
بــعـد  4 أشــهــر مـن إرســال دعـوى
ـاثــلـة إلى كــانـيي مـن أشـخـاص
وسـيقـية زعـموا فـيها من فـرقته ا
أيـضـاً أنه أساء مـعـامـلتـهم.ونـقلت
الــصــحـيــفــة عن هــؤالء الـعــامــلـ
الـــســــابــــقــــ وصــــفـــهـم ســــلـــوك
كارداشـيان وويـست بأنه كـان غير
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اعـــــــــــــتــــــــــــادت
(الــــزمـــان) ان
تــــــلـــــــتـــــــقي
بــالــفــنــانــ
ـــــثــــقــــفــــ وا
بدع للتعرف ا
عــــلى بــــدايــــاتــــهم
واعـمـاله ومـشـوارهم
االبـــــداعـي  اال انـــــنـــــا
احيانا نبتعد قليال عن
شهد الفني والثقافي ا
لـلـتعـرف عـلى تطـلـعات
اجلـوانب احلــيـاتـيـة من
ـــثــقــفــ  الـــفــنــانــ وا
والــيـــوم نــلــتـــقي صــاحب
الـصوت الـذي اكـد حـضوره
ـــتــمــيــز وتــالــقـه من خالل ادائه ا
لالغاني اجلنـوبية واحلـديثة انه

طرب حس جبار: ا
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ـطـرب عـلي احلـجـار  عـبـر صـفـحته أعـلن ا
على (فـيسـبوك) إصابـته بفايـروس كورونا 
هو وزوجـته قائال (زارنـا الضيف الـثقيل أنا
وزوجـتي احلبيبة .. احلمد لله علي كل شيء
.. دعـواتــكم بــالـشــفـاء) وانــهـالت الــدعـوات
ـتابـعـ بـالشـفـاء العـاجل والـتام. عـلـيه من ا
وكان احلـجـار قـد طرح أغـنـية (اشـتـقـنالك)
ـاضـي والـتي ـنــاســبــة شـهــر رمــضــان ا
حقـقت جنـاحـا كبـيـرا علـى موقع (يـوتـيوب).
وهي من كــلــمــات الــفــنـان صـالح عــبـدالــله
وأحلـــان أحــمــد احلـــجــار وتــوزيـع مــحــمــد
حمـدي رؤوف وحتمل كـلمـاتهـا: (اشتـقنالك
اشـتـقــنـالك اشـتـقــنـا حلـسـنـك وجـمـالك يـا
أجمل شـهر في السنة ياشهر البركة والهنا
اشقـتنالك وأول مايـهل هاللك نكون جاهزين

في استقبالك).

شخصية دور الـسلطان ألبارسالن
في مـســلـسـل نـهـضــة الـسـالجـقـة
العظمى  اال انه لـم يعرف بعد

موعد التصوير.
عــلى صـعـيــد آخـر كـان قـد
نـــشــــر أردوتش مـــؤخـــرا
صــــورة جــــديــــدة له في
صـفـحـته اخلـاصـة على
مـــــــوقـع الـــــــتــــــــواصل
االجتماعي  ظهر فيها
بـــإطـاللـــة ريـــاضـــيـــة
وخــلـفه مــنـطـادات في
السماء ومرتدياً قبعة
ونـظــارات شـمـسـيـة مـا
أثــار إعـــجــاب مــتـــابــعــيه

خــــصـــوصــــاً و أن الـــصـــورة
إلــــتـــقــــطت خالل تــــواجـــده في
مــديـنــة كــابـادوكــيــا حـيث رحالت

نطاد الشهيرة في تركيا. ا

علن . - اعمال العنف واحلقد ا
{ ماذا تعني لك الطفولة ?

اضي اجلميل والنقاء - احلن الى ا
والصفاء.

{ ماهي صفات الصديق اخمللص ?
- ان يـــــــكـــــــون مـــــــعك فـي كـل شــــــدة

ويشاركك مشاعرك بصدق.
{ اول مـــديــنـــة عــراقـــيــة وعـــربــيـــة زرتــهــا

وعشقتها ?
- الـبـصــرة عـراقـيـا وحــلب الـسـوريـة

عربيا.
{ مكان بغدادي تعشقه وتتردد عليه ?

- مقهى رضا علون في الكرادة.
{ اي من فصول السنة تعشق ?

- الشتاء بامتياز.
{ اول كتاب قراته وتاثرت به ?

- كل مــــطـــبــــوع يـــهــــتم بــــاجلـــوانب
وسيقية والغنائية. ا

{ كــــــــــــــــــيـف
تـقضي

{ اي الهوايات تتميز وتبدع بها ?
- اعـشق الــريـاضــة وحتـديــدا اجلـري
اليومي وهـوايتي متابعـة مايكتب عن

وسيقي والغنائي. شهد ا ا
{ تاريخ في حياتك لن تنساه ?

- يـوم فــقــدان والـدتـي الـذي الانــسـاه
والاريد ان اذكر تاريخ لرحـيلها لتبقى

رمزا في حياتي.
{ متى تشعر باحلزن وااللم ?

- اشـــعـــر بـــاحلــــزن عـــنـــدمـــا ارى ان
البعض من الناس يتلذذ باعمال الشر

ضد اخيه االنسان.
{ متى تذرف دمعا ?

- عندما اتذكر احبة واصدقاء فقدتهم
.

{ مالذي يشعرك بالفخر ?
- عندما اقدم عمال يسعد عائلتي .

{ هل شعرت بالندم في مشوارك ?
- كال

{ مالذي يغضبك ?

يومك في ايام احلظر الصحي ?
سـلسالت ـتـابعـة ا - اقـضي الوقت 
ــوســيــقى والــبــرامج الــتي تــهــتـم بـا

والعزف على الة العود .
{ اي من وسائل االعالم تتابع وتفضل?

- اتابع (الشرقية) و ( العراقية) .
{ مـوقفك من وسائل التـواصل االجتماعي

التي تفبرك اخبار كاذبة ?
- ال اتابعها كي الاغث مزاجي.

{ هل تـــتـــواصل مع الـــريــاضـــة واي نــوع
منها تعشق ?

- اكــيــد اعــشــقــهــا وامــارس ريــاضــة
اجلري اليومي.

{ متى تشعر باالمن واالمان ?
قدسة . - عندما ازور العتبات ا

{ ماذا تعني لك االم ?
- احليـاة والصدق والوطن احلقيقي.

{ وماذا تعني لك العائلة ?
- االســـتـــقـــرار الــــنـــفـــسي والـــراحـــة

والسكينة.
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تـضـامـنت الفـنـانـة اللـبـنانـيـة مي حـريري مع
ية من أصول فلسطينية عارضـة األزياء العا
بـيال حــديــد بــعـد خــســارتـهــا عــقـداً مع دار
ـيـة بسـبب دعـمـها الـعـلني األزيـاء ديـور الـعا
لـلـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة.وكـتـبت حـريـري في
تغـريدة لها عبر حـسابها اخلاص على موقع
التـواصل اإلجتمـاعي قائلة ( أعـلن تضامني
مع بـيال حـديـد ضـد احلـمـلـة الـتي تـواجـهـها
حــالـيًــا بـســبب دعــمـهــا لـوطــنــهـا فــلـســطـ
والقـضية الفلسطـينية) .وأضافت في تغريدة
ــبــادرة اإلنـســانــيـة أخـرى قــائــلـة:( أحــيي ا
ساعدات اخليرية التي تقدمها بيال حديد وا
في عـــدد من دول الــعـــالم الـــتي تــعـــاني من
أزمات ال تـنتـهي خصوصـاً أفريـقيا والـهند)
.وختـمت بـالـقـول:(صحـيح أنك فـقـدت ديور
اليــ من الــنـاس ) . لــكـنك فــزت بــقـلــوب ا
ية بيال حديد قد وكانت عـارضة األزياء العا
ئات اضي إلى جـانب ا شـاركت االسبـوع ا
في مـظـاهـرة بــنـيـويـورك مـنـددة بــالـتـصـعـيـد
اإلســرائــيــلي فـي األراضي الــفــلــســطــيــنــيـة
مرتديـة الكوفية الفلسطـينية الشهيرة ورفعت

. علم فلسط
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الشـاعـر الـعـراقي يـصدر له قـريـبـاً عن دار يـنـابيع في
دمـشق ديوان جديد بعنوان (ليل الغاب) يقع في 140
صـفــحـة ويـضم  24 قــصـيـدة.ولــوحـة الـغالف لــلـفـنـان

الراحل بالسم محمد.

nKš WODŽ V Uſ

عـميـد الـشرطـة العـراقي اعـلنت
وزارة الـداخلية تسميته متحدثاً
بـــــأسم الــــلـــــجــــنــــة الـــــعــــلــــيــــا

لالنتخابات.
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مـدير عام مركـز احلس للـسرطان في االردن حتدث
ــسـتــجــدات الــعـلــمــيـة ــاضي عن (آخــر ا اخلـمــيس ا
جلائـحة كـورونا) ضـمن فعـاليـات اليـوم العلـمي الرابع

لكلية الدراسات العليا بجامعة الزرقاء.
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رئيس هـيأة اآلثار والتراث العراقـية  التقى افتراضيا
ديـرة قسم اآلثـار الشـرقية في مـتحف الـلوفـر إريانا
وصل ناقشة مشـروع اعادة تأهيل متحف ا تومـاس 

واقامة معارض افتراضي.
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ـطــرب الـسـوري طـرح أغـنـيـته اجلـديـدة (جتـمـعـوا)  ا
كـلـمـات حــيـاة إسـبـر وأحلـان فـضل سـلـيـمـان تـوزيع

عمر صباغ.
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استـاذ الـقانـون الدسـتـوري في جامـعة بـغـداد يضـيفه
مسـاء اليوم االثن افتراضيـا مركز حمورابي للبحوث
ـقـومـات والـدراسـات االســتـراتـيــجـيـة بــامـسـيـة عـن (ا

الدستورية لبناء الدولة).
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ـايـستـرو الـسوري يـسـتعـد إلحـياء أمـسـية مـوسـيقـية ا
برفـقـة أوركـستـرا أورفـيـوس عـلى خشـبـة مـسرح دار

قبل. األوبرا في اخلامس من حزيزان ا
Íœu³F « .d

اضي صـور الـصـحفي الـعـراقي ضـيـفته اجلـمـعـة ا ا
اجلمعـية العراقيـة للتصوير ضـمن موسمها افتـراضياً
الــثـــقـــافي االســبـــوعي بـــنـــدوة عــنـــوانـــهــا (احـــتــراف

الصحافة).
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بـعدمـا تـسبـبت جائـحـة كوفـيد-19
بإلغـاء هذا احلدث للـصيف الثاني
عـــلى الـــتــوالي.وتـــشــمل احلـــفــلــة
االفـتـراضـيـة الـتي تـسـتـمـر خـمس
ــون ألـبـارن سـاعــات عـروضــا لـد

{ لـندن) ,أ ف ب) - يـبث مـهـرجان
غالســـتـــونـــبـــوري الـــســـبت عـــلى
االنـتـرنت حــفـلـة مـوســيـقـيـة تـضم
ــــزرعــــة فــــرقــــة كــــولــــدبـالي في ا
الشـهيـرة في جنوب غـرب إنكـلترا

تــأمل الــعـديــد من أمــاكن احلـفالت
األصـغـر بـإعـادة افـتـتـاح أبـوابـهـا
بــعـض االنــتــقـــادات. وكــتب مــارك
ؤسس والرئيس التنفيذي ديفيد ا
لـ(مــيــوزيك فــيــنــيـو تــرست) عــلى
تـويـتـر (أعـتـقـد أن مـا حتـتـاج إلـيه
صنـاعة األحـداث احليـة في الوقت
الــــراهن هـــو بــــعض الـــتــــفـــكـــيـــر
ـشـترك). اجلـمـاعي والـتـعـاوني وا
وأجـبـر مــهـرجـان غالســتـونـبـوري
الــذي يــقــام في مــزرعــة ألــبــان في
سـومرست بـجـنوب غـرب إنـكلـترا

عـلى اإللــغــاء فـعــالـيــاته عـام 2020
الــذي يـصـادف الـذكـرى اخلـمـسـ
لــتــنـظــيـمـه بـســبب الــقـيــود الـتي
ـكـافـحـة فـيـروس كـورونـا فــرضت 
بــعــدمـا اشــتــرى حـوالى  135 ألف

شخص تذاكر.

ووولـف ألــــيس وهـــــا ومــــايــــكل
كـيـوانــوكـا وفـنـانــ آخـرين حـول
وورثـي فـارم في غـالسـتــونــبـوري.
نـظمة إميـلي إيفيس التي وقالت ا
أعــلـنـت في كــانـون الــثــاني إلــغـاء
احلدث الـسنوي لـلعـام الثاني إنه
هرجان الفعلي لكن سيكون (مثل ا

بدون حضور). 
وســـيــــبث احلــــدث عـــلى الــــهـــواء
مـبـاشرة عـبـر أربع مواقـيت دولـية
وستـكون كلـفة الـتذكرة  20 جنـيها
اســتـرلـيــنـيـا ( 28دوالرا) وأضـافت
إيــفـــيس أنه (ســـيــشـــمل عــددا من
ـــفـــاجــــئـــة). وبـــدأت الـــعــــروض ا
بـريـطــانـيـا رفع الـقـيــود الـصـحـيـة
تـدريـجــا بـعـد آخــر إغالق فـرضـته
كافحة الوباء. وأثار توقيت حدث
غالستـونبـوري الذي جاء في وقت

ـزيـد من الـراحـة.رقم تـلـبـيـة دعـوة صــديق تـشـعـرك 
احلظ .2

qL(«

 تركز عـلى العائلـة واألمور الشـخصيـة وقد تهمل من
حتب بسبب ذلك.

Ê«eO*«

ال تــســتـطــيع الــكالم أو مــجــامــلــة أي شـخـص فـأنت
عصبي ومزاجك متقلب. 

—u¦ «

 ال تكن متهـوراً وتتلفظ بكلمات بدون تفكير فهذا قد
يؤذيك .رقم احلظ.5
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يـوم ليس بـسهـل وخاصـة في مجـال العـمل والصـحة
فهما األكثر تأثرًا. 

¡«“u'«

تــهــورك يـــجــعــلك تــدفع الــثـــمن غــالــيــا وخــصــوصــا
يوم السعد االربعاء. بالعمل

”uI «

عـليك بـالتـزام هدوئك وعـدم معـاكسـة األمور ألنـها لن
تسير معك كما ترغب.

ÊUÞd «

 تشتعل عندك الرغبة باالنتقام وخاصة في اجملال
ساء. العاطفي في فترة ا

Íb'«

تـرى في نـفـسك شـخـصـا مـزعـجـا ألنه يـتـكـلم كـثـيـرا
ويريد فقط التدخل بشؤون غيره. 

bÝô«

ريح وهـذا بـسبـبك ولـيس بـسبب  يـوم ثقـيل ولـيس بـا
اآلخرين رقم احلظ.3

Ë«b «

يوم هاد بـشكل عام ألنه لـيس لديك الرغـبة في فعل
أي شيء.

¡«—cF «

جتـنب االفـكار الـسـوداء فـفي االفق اخبـار سـارة.يوم
السعد الثالثاء.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الـى  9 خـــــــــــــانـــــــــــــات
هــــدف هـــذه صـــغــــيـــرة
الــلـعــبــة مـلء اخلــانـات
بــاالرقـــام الالزمــة من 1
الى  9 شـرط عدم تـكرار
الــــرقـم اكــــثــــر من مــــرة
واحــــــدة في كـل مــــــربع
كبـيـر وفي كل خط افقي

وعمودي.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 6973 Monday 24/5/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6973 اإلثن 12 من شوال 1442 هـ 24 من ايار (مايو) 2021م

حس جبار

عمان
wz«d U « bO−

 UODG*«
قلت لـلفنان او الـشاعر او الـنجم الذي اتفـقنا باالحـرف االولى على محاورته( لن
ـعلوم  اختر واحـدا من اربعة وسوف اقبـلها صاغرا): كان ا تأتي في الـزمان وا
(قعـدت الصبح اكتشفت انـني  محموم وحراراتي عاليـة ; اشم واستطعم الطعام
على حـبه .. لكنهم قالوا: البد ان تفحص . طلع عندي كورونا) .. او (عزمونا في
وعـد مع عزيـز ..لكن الـسيارة مزرعـة بعـيدة وقـلت لهم : يـاجمـاعة البـد ان افي 
كن ان نقطعة ال ا إننا فـي ا يـكانيك .و احرنت ..وال واحـد منهم له خبرة في ا
تاحة في عمـان)... او: (وصلت معها اطلب اي سـيارة أجرة حسب الـتطبيقـات ا
لـلـسـتـار(يقـصـد زوجـته ) ولـوال اني مسـكت اعـصـابي لـرميـت علـيـهـا الطالق) ..

.( او(أُسكت  مغص حاد جدا مصاريني تقطعت كأن احدا ضربني بسك
شوف كـنت انوي ان اشتري بيتا به مسـاحة للشوي وفي الطابق االرضي بحيث
اليـتـضـايق سكـان الـعمـارة من تـصاعـد رائـحـة الشـواء  فـينـشب  بـ السـاكـن
كن ان احلـسد وتـرتـفع الشـكـوى ! لكن لم نـشم من الـشـواء اال الوعـود الـتي ال

تقبض عليها اال اذا افلحت في القاء القبض على الهواء!
 خبـرة عـمر  تـشـكـلت على مـدى ربع قـرن البل ثالثـة عقـود.. اسـمع جعـجـعة وال
ارى طــحــنــا ... عــلي ان اضـع نــســبــة عـالــيــة فـي عــدم الـوفــاء بــالــوعــد ... ذلك
ـستحـيالت  فيـتمثل سـتحـيل ثالثة (الغـول والعـنقاء واخلل الـوفي )واما رابع ا ا

في قول الشاعر :
ـسـتـحيل ا رأيت بـني الـزمـان و مابـهم خل وفي لـلـشـدائد اصـطـفي ايـقنت ان ا

ثالثة : الغول و العنقاء و اخلل الوفي "
 رجل الــتـحق بـاالبـديــة يـخـشى من ظــله اليـثق بــنـقـاوة االوكـســجـ من حـوله له
كايـرزما اليـحملـها جـيمس بـوند  كـان شعاره دومـا ومبـدأحيـاته  (الله يـستر من

غطيات) خانه رجل من صلبه وقضى نحبه . ا
مالـذي ذكرني بـأم  راجيف ? لم يـكن يخـطر في بـال أنديرا غـاندي أن يـقوم أحد
دربـ على حمـايتـها باغـتيالـها ولم يـخطر في خـلدها من حراسـها اخلاصـ وا
حـبتهم أن تقـوم بعـزل أحد من السـيخ من أعضـاء حرسهـا اخلاص لـشعورهـا 
ـوافق  31 تـشــرين االول سـنـة  1984 وبـيــنـمـا كـانت لـهـا.صـبــاح يـوم األربـعـاء ا
رئيـسة وزراء الهنـد آنذاك أنديـرا غاندي خارجـة من منزلـها سيرًا عـلى أقدامها
حيث كـان ينـتـظرهـا فريق تـصـوير تـليـفـزيوني بـريطـاني في مـكتب الـوزارة سار
وكب خلفها عدد من رجال احلرس. لقد كانت عملية إغتيالها مصورة بدقة الن ا

ر من امام الف عدسة بينها واحدة مندسة !. كان 
دة ساعـة متسابقا مع اطول اغـنية ايام وئام عزيـز الرسام والقيـصر غنى كاظم 
كل شيء بـها لزمن كوكب الـشرق)يا قـلبي ال تسـتغرب كل شيء تـشوفه بالـعيون

كن يكون عدوك يرحم بحالك وأعز أحبابك يخون) جايز وكل شيء 
  اخاف ان افـتح البصمات الصوتية  ذلك انـها قد حتمل اعتذرا من النجم الذي
يـهـبط في حلـظـة آدمـية من عـلـيـائه ويـطلب بـركـوب الـعبَـارة  مع  من يـود الـظـهور

معي لتجاذب (اطراف احلديث) مرددا :
أخذنا بأطراف االحاديث بيننا

 وهب نسيم االمس فارتعش الوقت
 والحت لنا روح من القلب الترى

 يرد جيوش القول عن وصفها الصمت
 اخـاف ان يعتـذر فاردد مـا اراه مثال يـحتـذى ( الله يـستر

غطيات )! من ا

كيم
كارداشيان
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منـفصلـة ب عامَي  2001و2003 ويواجه
عقوبة قصوى بالسجن  45عاما إلى مدى
ـوجـهـة إليه. احلـيـاة إذا أدين بـكل الـتهم ا
وهو أطـلق بكفالـة في وقت سابق مقدارها
 3,3مـاليـــ دوالر. ورفــــعت أربع نــــســـاء
ـــاضي دعـــوى قـــضـــائـــيــة عـــلى الـــعــام ا
مـاستـرسن وكنـيسـة السيـانتـولوجـيا بزعم
أنـهن لـوحقـن و تخـويـفـهن بعـدمـا أبـلغن
شــــــــــرطــــــــــة لـــــــــــوس أجنــــــــــلــــــــــوس عـن
االنـــتــــهـــاكـــات.ووصـل مـــاســـتــــرسن إلى
ـسلسل الـنجومـية عام  1998 من خالل ا
الــكـومــيـدي ذات ســفـنــتـيــز شـو
بـتـأديـتـه شـخـصـيــة سـتـيـفن
هــــايــــد إلـى جــــانب مــــيال
كـــــــونــــــــيـس وأشـــــــتـــــــون
كــوتـشــر.وشـارك مــجـددا
مع كـــــــــوتــــــــشــــــــر مـع في
مــســـلــسـل ذي رانش عــلى
نتـفليـكس لكـنه استبـعد منه
فـي الــــعـــام  2017 بـــعــــدمـــا
أكــدت شـرطــة لــوس أجنــلـيس
أنــــهــــا حتـــــقق فـي مــــزاعم
اغتـصـاب متـعـددة ضد

مثل. ا

{ لــــوس اجنــــلــــوس (أ ف ب) - قــــضت
قــاضـــيـــة فـي لـــوس أجنــلـــيـس اجلـــمـــعــة
مثل والـسينتـولوجي األمريكي حاكـمة ا
داني مـاسـتـرسـن بـتـهـمــة اغـتـصـاب ثالث
نـسـاء في مـنـزله في هـولـيـوود هـيـلز.ونـفى
جنم برنـامج ذات سفنـتيز شو وذي رانش
االتـهـامات الـتي وجـهـتـها الـنـسـاء الـلواتي
كن في الــســـابق أعــضــاء فـي مــجــمــوعــة
سـريـة تـتــخـذ في كـالـيـفـورنـيـا مـقـرا وقـلن
إنهن لم يـشتكـ في وقت سابق خوفا من
عــمل انـتـقــامي.وقـالت الــقـاضـيــة شـارلـ

ـيــدو (لـقـد وجــدت الـشـهـود أو
الـــثالثـــة مــوثـــوقــ واألدلــة
كـافـية لـدعـم التـهم) وأمـرت
بــاســـتـــدعـــاء مـــاســتـــرسن
رســـمـــيـــا في  7 حـــزيــران
وتسليم جواز سفره بحلول
ذلك الـوقت.ومــاسـتـرسن (
 45عامـا) متـهم باغـتصاب
الـنسـاء الـثالث الـلواتي كن
يـــبــلــغن  20 عــامــا في ذلك
الــــــوقـت بــــــالــــــقــــــوة أو

الـــــــتـــــــرهــــــيـب في
حــــــــــــــــــــــــوادث
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

كـتبت مـا فيه الـكفـاية عن حـاالت التظـاهر واألعـتصـام  والعـصيان
ــبـررات ــدني  ومـدى شــرعــيـتــهــا الـدســتـوريــة والــقـانــونــيـة  وا ا
واجلـدوى  والـكـلـفـة والـتـأثـيـر  خـصـوصـا عـنـدمـا يـكـون الـصراع
ــدني بــ شــعب وســلــطـة بــوجــود دولــة عـمــيــقــة ( كــتل واحـزاب ا
وفصـائل مسـلحة) يـرنو قـسم ال بأس به مـنهـا الى خارج احلدود 
فـتصـير اعتـصامـات احملافـظات الغـربيـة (منـصات فتـنة) ويـتب ان
عـتـصـمـ ... ويـصـبح مـتـظـاهروا داعش كـانت تـتـدرب في خـيـام ا
تشرين الـذين اعادوا لنا الـثقة بـالنفس بعـد غيابهـا طويال .. تصبح
جـوكـرية وخـلـيجـيـة وأوالد سفـارات   وغـير ذلك من االلـقـاب التي
تطلق جـزافا.. ورأينـا كيف انـها جوبـهت كأنهـا عدو خارجي خـطير
ئـة من التي وبشـكل غيـر مـسبـوق  لم تكن ضـحـاياه لـتصل  10بـا
حتققت لـو قام شباب فلسط بتظاهرات ضد االحتالل األسرائيلي

لبلدهم .
هـذه الثـورة التي اكـدنا ونـؤكد عـلى سلـميـتهـا لهـا اهدافـها اجلـليـلة
الـتي استـحـقت كل الـتضـحـيـات وتسـتـحق مـنا االكـثـر رغم انـها لم
ركزي الدائم (نـريد وطن) وبالتالي تشتـت اهدافها بل كان هدفـها ا
اء ا تـلك الثورة مـستمـرة جند ان التـظاهر بـسبب الكـهرباء او ا طا
او غيـرها هي كلهـا تدخل في اطار ثورة تـشرين التي ارادت الوطن

الذي يوفر الكرامة واحلقوق والعدل وغير ذلك الكثير  
تـفـاجـأت بـوجــود اعالم نـشط غـيـر مـسـبـوق ايــضـا بـضـمـنه فـيـديـو
مـصــحـوب بـأغـنـيــة وطـنـيـة فــلـسـطـيـنــيـة تـقـول ( اتــظن انك بـعـد مـا
احبطـتني ورقصت كالشـيطان فوق رفاتي ... انا كـالقيامة ذات يوم
ـة كــانت حتـصل في آت...) .. ذكــرني ذلك بــتـظــاهـرات ضــد الـعــو
ـة كي يـتم الـسـابـق ونـشـرت مـتـســائال هل هـنـاك جــهـة تـمـثل الــعـو
الـتظـاهر ضـدها ? وهـكذا تذكـرت تظـاهرات لـيلـة االنتـخابات االولى
عـنـدمــا اسـاء شـخص عـادي الى سـمـاحـة الــسـيـد الـسـيـسـتـاني ..
تــسـائـلت ايــضـا هل كل هـذه احلــشـود خـرجت ضــد هـذا االنـسـان
قيم خـارج العراق ? ام هي دعـم لسمـاحته وهو ال يـحتاج العـادي ا
الى دعم ولم يطـلبه  وكان اسـتنتـاجي انها قـامت ألهداف سيـاسية
قـامت بهـا جهـات سـياسـية ارادت ان تـثبت قـدسـية سـماحـته لديـها

ألغراض انتخابية .
الـيـوم ... ضد من سـتخـرج هـذه التـظاهـرات ? هل هي ضـد السـيد
اذا بنـفس اليـوم الذي سـتخرج به رئـيس هيـئة الـتقاعـد الوطـنيـة? و
جـمــاهـيــر تــشـرين ( تــريــد وطن)  ? وهل ان رئــيس الـهــيــئـة تــمـتع
بـفرصـة حـقـيقـيـة ألصألح ركـام هيـئـة بـوجود احلـرس الـقـد الذي

وجب احملاصصة والفوضى اخلالقة ? اسسته االحزاب 
تقاعدين في ظل قوان غامضة غموضا تراكم الظـلم لشرائح من ا
متعـمدا وعلى مدى عقدين اال نيـفا ال يحل بتغييـر رئيس الهيئة فقط
ـاضـويـة وبـعـدة اشـهــر بل بـالـســمـاح له بـتــغـيـيــر من كـان يـرتع بــا
والـفـسـاد الـذي بـات وضــوحه كـوضـوح شـمس أب الـلـهـاب  ورغم
اني ال اعــرف الـرجل وال يـعــرفـني اال اني اعــرف من خالل سـعـيي
الـطويل السـتعـادة احلـقوق الـقانـونـية  لـلجـيش الـسابق والـكيـانات
عـرقلـة للـتغـيير داخل ـنحـلة بأنـه تمكن مـن تغيـير بـعض الوجـوه ا ا
الـهيـئة وفي احملـافظـات وأحال قـسم منـهم الى اللـجان الـتحـقيـقية 
عادة بالبطـاقات االلكترونية وبلغت تلك فضال عن متـابعة الرواتب ا
ـبالغ  200 مـليـار دينـار فضال عن  200 مـليـار اخرى تـوفرت من ا
ـعامالت مزورة واردة خالل وضع آليـة لتدقـيق الفروقـات  وكشفه 
من احـد الـوزارات واحالـتـها لـلـتحـقـيق  وكشف تالعب فـي ملـفات
ضــحـايـا االرهـاب وخـاصـة فـي مـحـافـظـة االنــبـار  كـمـا وأنه اطـلق
ـكافـآت للـمـحالـ الى الـتقـاعد قـسـرا وبشـكل الـكتـروني  واحال ا
ـتـمثـلة بـقـيام بـعض الـفروع بـصرف رواتب الـكثـير مـن اخملالـفات ا
ـعـادة للـمـتقـاعـدين .. وحقق مـوظفـيـها من ونـثـرياتـهـا من الرواتب ا
لـقـاءات كـثـيــرة مع نـخب من مـنـتـسـبي اجلـيش الـسـابق والـكـيـانـات

   نحلة لتفهم مشاكلهم  ا
قـولـوا نريـد وطن  وحـددوا يـومـا غـير يـوم الـوطن  وأقـتـرح عـلـيكم
ولـست وصـيـا عـلـيـكم ان جتـتـمـعوا اجـتـمـاعـا بـعـيـدا عن الـسـيـاسة
ـناقشـة االهداف وجـدولتـها  حسب واهلهـا  وأتشـرف بحـضوره 
ـوجب الـقـوان اهـمـيتـهـا  ومـنـاقشـة الـطـرق الكـفـيـلـة بتـحـقـيـقهـا 
تراكـمة بعد النافـذة  فال يعقل ان نـتظاهـر لنيل رواتب االجـازات ا
ـاليـة ودون تـمـويل  بشـهـر واحد  وهي وصـول امـر التـنـفيـذ من ا

ئة. مضمونة 100 با
اعرف كمـا تعرفون ايها االخـوة ان هيئة التقـاعد ال تزل بحاجة الى
اصالح والطـريق طويل ومـعقـد فلـنعـمل سويـة للـوصول
ـشــروعـة ونــعط الـفــرصـة  وبــعـدهـا ألهــدافـنــا ا
ـتظـاهـرين ... فـألى سـاحات ستـجـدوني اول ا

العز والكرامة والسلم .
ــا فــيـه خــيــر الــعــراق وفــقــنــا الـــله جــمــيـــعــا 

. والعراقي
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{ مـدريـد (أ ف ب) - لــقي مـراهق
يـبـلغ مـن الـعـمـر  14 عـامًـا حــتـفه
خالل احـتفـاالت اجلـمـاهـيـر بـفوز
أتـلــتــيــكــو مـدريــد بــلــقب الـدوري
االسباني لكرة القدم في العاصمة
في وقت مـتـأخـر مـن لـيل الـسـبت
وفق مـا أفـادت خــدمـات الـطـوار
وكــــالــــة فــــرانس بــــرس.ووقــــعت
ـشجع مع احلادثـة أثناء تـواجد ا
أصدقـائه في بـاص صـغـيـر حيث
جلس وجـسده خـارج النافـذة قبل
ان يصطدم رأسه بجدار في مرآب
لــلـــســـيـــارات حتت األرض.حــاول
راهق مسعـفو الطوار إنـعاش ا
دة ساعة من دون جدوى.وجتمع
اكـثـر من ألــفي مـشـجع ألتــلـتـيـكـو

حـول نـافـورة نـيــبـتـون لالحـتـفـال
بـالــلـقب احلــادي عـشــر لـفـريــقـهم
ويحـتفل واالول منـذ الـعام 2014. 
الـــروخـــيـــبالنـــكــوس تـــقـــلــيـــديًــا
بــألـــقــابـــهم في ســـاحــة الـــنــصب
التـذكـاري لـكن الـسـلـطـات حـظرت
جمـيع الـتجـمـعات الـعامـة بـسبب
ـتعلـقة بجائـحة فايروس القيود ا
كـورونـا. وقـال بــابـلـو ديـاس أحـد
مشـجـعي اتـلـتيـكـو لـفـرانس برس
(االحــــتـــفــــاالت غــــريــــبـــة بــــعض
الـشيء...لم نـتـمــكن من االحـتـفـال
ــــــلـــــعـب ومع كـــــالــــــعــــــادة في ا
اجلــمــاهـيــر....ســنــحــتــفل ونــحن
قـلــقــون قـلــيال ونــنـتــبه ونــرتـدي

االقنعة).
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{ وكاالت - نفت جنمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ما
ية بشأن عودتها للنجم  ترافيس ذكرته الصحافة العا

سكوت مشيرة الى ان هذه األخبار عارية عن الصحة اذ
انه انتشر خبرا مفاده عودتهما لعضهما بشكل علني
ولكن بطريقة مختلفة أي اصبحا بـ (عالقة مفتوحة).
وكانت نشرت العارضة وجنمة تلفزيون الواقع كايلي
جينر صورا لها على صفحتها اخلاصة على موقع
التواصل االجتماعي وقد ظهرت بثياب الصقة على

جسدها وتكشف مفاتنها وبدت تشبه الكائنات الفضائية.
صورة عندما وصلت مع شقيقتها وقد أخذت اللقطات ا
طعم الفخم في غرب هوليود لتناول العشاء. الى (نوبو)ا
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خـالل السـنـوات األخيـرة في حـياة
األمـيـرة ديـانـا.أما شـقـيـقه االصـغر
األمـيـر هـاري فذهب إلى حـد إقـامة
رابـط ب وفـاة والدتـه واألثر غـير
ــبـاشــر لـثــقـافــة االسـتــغالل هـذه ا
ـمارسـات التي تـتعارض مع أي وا

أخالقيات.
وتـوفيت األميـرة ديانا جراء حادث
مـروري فـي باريـس سـنة  1997عن
 36عــامــا.وقـال بــشــيـر (ال أظن أنه
سـؤولية عن ـمكن حتـميـلي ا من ا
أمـــور كـــثـــيـــرة كـــانت حتـــصل في
حــيـاتـهـا ومـشــكالت مـعـقـدة كـانت
حتــيط بــهــذه الـقــرارات). وأضـاف
(أظـن أن التـلـميح إلـى مسـؤولـيتي
الــفـرديـة أمــر غـيــر مـنـطــقي وغـيـر
قـابلة التي عـادل).وأشار إلى أن (ا
أجـــريـت ســـنــة  1995 وتـــابـــعـــهــا
حــوالى  23 مـــلــيــون مــشــاهــد في
بـــريــطــانـــيــا وحـــدهــا جــرت وفق
الــشـروط الـتي وضــعـتـهــا األمـيـرة
ديـــانــــا الـــتي قـــال إنـه بـــقي عـــلى
صـــداقــــة مـــعـــهــــا بـــعـــد الــــلـــقـــاء

التلفزيوني).
وأوضـح بشـير (أنـا وعائـلتي
كـنا نـعشـقهـا) كاشـفا أن
(األمـــيــرة ديـــانــا زارت
زوجـته إثـر إجنابـها
طـــــفـــــلـــــهـــــمـــــا في
ـــســتــشــفى كــمــا ا
نــــــظــــــمت حــــــفال
ـــنـــاســبـــة عـــيــد

لــتــعـــريف الــصــحــافي بــالـــلــيــدي
دي.وردا عـــلى ســؤال لــصـــحــيــفــة
ـز أبدى مـارتن بشـير صـنـداي تا
عـمـيق األسف جتـاه جنلي األمـيرة
ولــيـام وهـاري. وقـال (لم أرد يـومـا
إيـذاء ديانا بـأي شكل من األشكال

وال أظن أننا فعلنا ذلك).
وكـان األمـيـر ولـيـام اعـتـبـر أن هذه
ــقـابـلـة ضـمن بــرنـامج بـانـورامـا ا
االسـتـقـصـائي أمـعـنت في حتـطـيم
الــــعـالقــــة بــــ والــــديـه وأجــــجت
اخملــاوف والــبــارانــويــا والــوحـدة

مـــســـتـــقـل اخلـــمـــيس بـــأســـالـــيب
مــخـادعـة اسـتـخـدمــهـا الـصـحـافي
مـارتن بـشـيـر الـذي يـبـلغ الـيوم 58
عــامـا إلجــراء هـذا الــلـقــاء مـا دفع
قــــنـــاة بي بي سـي إلى االعـــتـــذار.
وكــان تــشــارلــز ســبــنــســر شــقــيق
األمـيـرة ديانـا أكـد أن مارتن بـشـير
عــــرض له كـــشــــوفـــاً حلــــســـابـــات
مـصرفيـة تب أنـها مزورة تـظهر
أن أجــــــهـــــزة األمـن كـــــانـت تـــــدفع
لــشـخــصـ في مــقـابل الــتـجـسس
عـلى األميرة. وهو ما قال إنه دفعه

{ لــــــــنــــــــدن (أ ف ب) - تــــــــقـــــــدم
الــصـــحــافي مــارتن بــشــيــر الــذي
يــواجـه انــتــقــادات عــلـى خــلــفــيــة
ـقـابـلـة النـاريـة مع األمـيـرة ديـانا ا
ســـنــة  1995 بـــاعــتـــذار األحــد من
جنـــلي األمـــيــرة الـــراحــلـــة ولــيــام
وهــاري لـكـنه اعـتــبـر أن (من غـيـر
نطقي ربط ما حصل خالل اللقاء ا
أسـويـة).فبـعد أكـثر من بـوفـاتهـا ا
ربع قـرن من مـقـابـلة األمـيـرة ديـانا
ــلـــكــيــة الـــتي أغــرقت الـــعــائـــلــة ا
الـبـريـطـانـيـة في أزمـة نـدد تـقـريـر
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بـعـدهـا مـقـابـلـة جنـوم كـثـر بـيـنـهم
خـصـوصـا مـايـكل جـاكـسـون.وقـدّم
مــــلك الــــبــــوب الــــراحل إثــــر هـــذه
ــقـابـلــة شـكـوى ا
أمــــــــــــام

مــــيالد أحــــد أطــــفــــاله فـي قــــصـــر
كـنسـينـغتـون). وأبدى بـشيـر أسفه
لـعـرضه كـشـوف حـسـابـات مـزيـفة
لـكنه قال إن (هـذه الوثائق ال عالقة
لـها البتة بالـتصريحات التي أدلت
قـابلة بـها األمـيرة ديانـا خالل ا
وأكـــدت فـــيـــهـــا وجــود ثـالثــة
أشــخــاص في زواجــهــا في
إشـــارة إلى الــعالقــة الــتي
كــان يـــقــيــمــهــا زوجــهــا
آنــذاك األمـيـر تــشـارلـز
مـع كــــامـــيـال بــــاركـــر

بولز). 
وأقـرّت األمـيـرة أيـضا
بـــأنـــهــــا في عالقـــة مع
رجـل آخـر.وكان مـارتن
بـــشــيـــر صــحـــافــيــا
مـــغــــمـــورا في تـــلك
ــرحــلـة لــكن هـذه ا
ـقابلـة فتحت أمامه ا
أبــــواب الــــنــــجـــاح إذ

أتـــــــــيـــــــــحـت له

ـرئي الــهـيــئـة الــنـاظــمـة لــقـطــاع ا
ـسموع في بريـطانيا اتـهم فيها وا
مـــارتـن بـــشـــيـــر بـــتـــقـــد صــورة
مـشـوهـة عن سـلـوكه كـأب.وأعـلـنت
ـــــاضي بـي بي سـي األســـــبــــوع ا
قـبيل صـدور التقـرير بـشأن مقـابلة
األمـيرة ديانا مغـادرة مارتن بشير
عـمـله فـيـهـا ألسـبـاب صـحـيـة بـعد
تـــكــلــيــفه مــنــذ  2016الــتــغــطــيــة
الــديــنــيــة حلــســاب اجملــمــوعــة
اإلعـالمـــيــــة الـــبــــريـــطــــانـــيـــة
الـعـامـة.وتـعـيش بي بي سي
أزمـة على خلفية االتهامات
ـقـابــلـة مع ــرتـبــطـة بــا ا
األمـــيـــرة ديـــانــا وسط
ضـغوط قوية لـتحس
ســـمـــعـــتــهـــا وإصالح
طـريـقـة عـملـهـا. وبـعد
الـضجـة الكبـيرة التي
أثـــارتــهــا الـــقــضــيــة
أعــــلـــنـت احلـــكــــومـــة
الـــبــريــطـــانــيـــة أنــهــا
سـتـدرس احلـاجـة إلى
إصـالح قــــــــــــواعــــــــــــد
احلـــوكـــمـــة في بي بي
سـي في ظـل تـــــســــاؤالت
عـن تــمــويــلــهــا من خالل
رســـــوم حـــــكـــــومـــــيـــــة
ومـحاولة لندن تعي
حـــــــــلـــــــــفــــــــــاء من
احملــــــــافـــــــظـــــــ

فيهـــا.

{ بـكـ (أ ف ب) - لـقي  20 شـخــصــاً عـلى األقلّ
مـصـرعـهم في شـمـال غـرب الـصـ بـسـبب عـاصـفة
فـجـائـيــة هـبّت خالل مــشـاركـة عـدّائــ في مـاراثـون
سـافة  100كلـم كمـا أعلـنت الـسلـطات ـتـدّ  جـبليّ 
ـقـاطـعـة األحــد.وقـالت الـسـلـطـات في مــديـنـة بـايـ 
غـانـسـو في شـمـال غـرب الـبالد إنّ عـاصـفـة هـوجـاء
مـفـاجــئـة تـخـلّـلـهـا تـسـاقط حـبّـات من الـبَـرَد وأمـطـار
جـلـيـديـة وريـاح عـاتـيـة ضـربت جـزءاً من مـسـار هـذا
ّـا أسـفر عن مـقتل  20 شـخـصاً اراثـون الـسبت  ا
في ح ال يزال شخص آخر مفقوداً.وكانت حصيلة
سابقـة أوردتها وكالة أنباء الـص اجلديدة الرسمية
شـينخوا أفادت بسقوط  16 قـتيالً وخمسـة مفقودين
ــــنــــطـــــقــــة خالل بــــســــبـب طــــقـس ســــيّئ ضـــــرب ا
السـباق.وأوضحت الوكالة أنّ السباق الذي أقيم في
غابة حجر النهر األصفر قرب مدينة باي أُوقف إثر
هبـوب العاصـفة.من جـهتـها أوردت صحـيفـة الشعب
ّ إجالء 151 احلكـوميـة في تـغريـدة عـلى تويـتر إنّه 
عدّاءً بـسالم حتت األمـطار الـغـزيرة مـشـيرة إلى أنّ
أكـثر من  700 من رجـال اإلنقـاذ شاركـوا في جهود
ـــفــــقــــودين.وإذ لــــفـــتـت إلى أنّ عـــدد الـــبــــحث عـن ا
ـشارك في السباق بلغ  172 مـتسابقاً أوضحت ا
أنّ خـمــسـة من الــنـاجــ أصـيــبـوا بــجـروح طــفـيــفـة
سـتشفى. وتـقع غانـسو وهي إحدى وعوجلـوا في ا
أفقـر مناطق الص على حدود منغوليا من الشمال
وشـينـجـيـانغ من الـغرب.وتـشـتـهر غـابـة حـجر الـنـهر
األصـفـر بـتـضـاريـسـهـا اجلـبـلـيـة الـوعـرة ومـنـاظـرهـا
اخلالبــة إذ إنّـهـا تــتـمـيّـز بــصـواعـد ونــوازل حـجـريـة
وتُعتـبر مـوقعـاً مفضّـالً لتصـوير الـعديـد من البرامج
التلـفزيونية واألفالم الصيـنية وفقاً لصحـيفة تشاينا
ديـلي.وبـحسب الـصـحيـفـة فإنّ الـعـلمـاء يـعتـقدون أنّ
نطقة تعود إلى أربعة التكـوينات الصخرية في هذه ا

مليارات سنة.

{ ريــــو دي جـــانــــيـــرو (أ ف ب) -
أعـلن حاكم والية مارانهاو الواقعة
فـي شـــمــــال شــــرق الـــبــــرازيل أنه
ســيــتــعــ عــلى الــرئــيس جــايــيـر
بــولــســونــارو دفع غــرامــة بـســبب
نـطقة بدون مـشاركته في جتـمّع با
كـمـامـة في خـضم جـائحـة كـوفـيد-
.19وقـال احلـاكم الـيـسـاري فالفـيو

ديــنـــو عــبــر تــويـــتــر اجلــمــعــة إن
(الـسـلطـات الصـحيـة في مارانـهاو
فــــــرضت غـــــرامــــــة عـــــلـى رئـــــيس
اجلــمـهـوريــة الـذي أقـام جتــمـعـات
بــــدون أدنـى احـــتــــيــــاط صــــحي).
وأضـــــاف أن (الـــــقـــــانـــــون واحــــد
لــلــجـمــيع) مـوضــحــا أن (الـقــيـود
ـعـمـول بـهـا في مـارانـهـاو حتـظر ا

الـتجـمعـات ألكثر من  100 شـخص
وتـفرض وضع الكمـامة). وسيحدد
مـبلغ الغرامة بعد أن تقدم الرئاسة
دفـــاعـــهــا في غـــضــون  15 يـــومــا
ويـنص القـانون على غـرامة تراوح
بـ ألف و 1,5مــلـيـون ريـال (300
إلـى  230 ألـف يـــــــــورو).ولـم جتب
الـرئاسـة على سـؤال وجهـته الـيها

وكــــــالــــــة فــــــرانـس بــــــرس حـــــول
ـــوضــوع.وشـــارك بــولـــســونــارو ا
اجلـمـعـة في حـفل رسـمـي لتـسـلـيم
سـنـدات ملـكـية زراعـيـة في منـطـقة
ريــفـيــة تـبــعـد  500 كــيـلــومـتـر من
عـاصـمة واليـة مارانـهاو. وأظـهرت
مـقـاطع فيـديو نـشـرت على حـساب
تــويــتـــر الــرســمي لــبــولــســونــارو
وجـوده وسط حـشـود بدون كـمـامة
أثــــنــــاء اســـتــــقــــبـــالـه من مــــئـــات

األشخاص. 
وفـي خــطــاب ألــقـــاه خالل احلــفل
تـطرف وصف الـرئـيس الـيمـينـي ا
حــاكم الــواليـة فالفــيــو ديـنــو بـأنه
ديـكـتـاتـور سـمـ صغـيـر مـشـبـها
إيـاه بـزعـيم كـوريـا الـشـمـالـيـة كـيم
جــــونغ أون.ويــــعـــارض الــــرئـــيس
بـولـسونـارو بـشدة فـرض عـملـيات
إغـالق صــحـيّ وقــد وصـف مــرارا
وتـــكــرارا احلــكــام الـــذين فــرضــوا
قـيـودا بـأنهم ديـكـتـاتوريـون عـلـما
ان الـــوبـــاء اودى بـــأكــثـــر من 440

ألف شخص في البالد.

{ شـنغهاي (أ ف ب) - توفي مهندس زراعي
سـاعدته في تطوير اعـتبر بطال قـوميا صيـنيا 
أرز هــــجــــ وإزالــــة مــــخــــاوف الــــنــــقص في
اإلمـدادات الغذائـية للـمالي في أنحـاء العالم
عن  90 عـامــا كـمـا أفـادت وكـالــة انـبـاء الـصـ

اجلـديــدة (شـيـنــخـوا).ويـعـود الــفـضل إلى يـوان
ـبــتـكـر األرز ـعـروف فـي الـصــ  لـونــغـبــيـنـغ ا
الـهـجــ في زراعـة أول ساللـة أرز هـجـ عـالـيـة
اإلنتاجية في العالم عام  1973. وقالت شينخوا إن
(يـوان توفي فـي مسـتشـفى في تـشانـغشـا عاصـمة
إقـليم هـونان) مـوضحـة أنه (كان يـعاني مـرضا غـير
ـكن أن يـنـتج  20في مـحــدد). واألرز الـهـجـ الــذي 
ـا تنتجه األصـناف التقـليدية وفـقا خلبراء ـئة أكثر  ا
تـمت زراعته الحقا على نـطاق واسع في الص ومناطق
زراعـــة األرز حـــول الـــعـــالـم.ويـــعـــزى إلـــيـه الـــفـــضل في
ـرتبـطة بـنقص اإلمدادات ـساعـدة في تقـليص اخملاوف ا ا
الـغـذائـيـة فـي الـصـ الـتي يـبـلغ عـدد سـكـانـهـا  1,4 مـلـيـار
نـسمـة.وأفادت شـينـخوا بأن  16 مـليـون هكـتار من األراضي
الــزراعـيــة في الــصـ مــزروعـة اآلن بــاألرز الــهـجــ أو مـا
ــئـة مـن إجـمــالي مــسـاحــة زراعـة األرز في يــعـادل  57 في ا
البالد ما يساعد على إطعام  80 مليون شخص إضافي كل

عام.
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ـيـا في كـانـون الـثاني مـسـبـوق عـا
 2019 إذ جنـحت في إنـزال روبوت
ـظـلم. مــسـيـر عـلى جـانب الــقـمـر ا
وفـي العـام الفـائت حمل الـروبوت
عـينات إلى األرض. وتـعتزم الدولة
اآلسـيويـة العـمالقة جتـميع مـحطة
لــلــفــضــاء قـبل 2022. وســتــصــبح
الـصــ بـذلك ثـالث بـلـد في الـعـالم
يــبـني بـوســائـله اخلـاصــة مـحـطـة
ــتـــحــدة كـــهــذه بـــعـــد الــواليـــات ا
واالحتـاد الـسـوفـيـاتي. كـذلك تـأمل
فـي إرســـال رحالت مــــأهـــولـــة إلى
الــقــمــر في غــضــون حــوالى عــشـر
سـنوات. وأطـلق العـنصر األول من
مـكوّنـات محـطة الفـضاء في نـهاية

نيسان الفائت.

 2003 أول مـــــواطن صــــيـــــني إلى
الفضاء هو يانغ ليووي. ودار يانغ
 14 مــرة حــول األرض في غــضـون

 21 ساعة. 
وسـجـلت بـكـ اجنـازا كـبـيـرا غـير

عـن إشـــارات مـــحـــتـــمـــلـــة حلـــيــاة
سـابـقـة.وتـسـتـثـمـر بـكـ مـلـيارات
الـــدوالرات لــــتـــلـــحق بـــالـــواليـــات
ــــتــــحــــدة وروســـيــــا فـي اجملـــال ا
الـفـضـائي. وهي أرسـلـت في الـعام

الـعـربـة اجلـوالـة أيضـا بـكـامـيرات
ورادارا ومــــســـتــــشـــعــــرات لـــيـــزر
ســتــســمح لــهــا بــدراســة الــبــيــئــة
ـريخ. وحتــلــيل تــكــوين صــخــور ا
ـهـمـة أيـضا ويـفـتـرض أن تـبحث ا

ـريخ) ومركبـة هبوط (تـدور حول ا
عـلى مـتـنـهـا تـشـورونغ الـذي هـبط
ــاضي فـي مــنــطــقــة من الـــســبت ا
الـكــوكب األحـمـر تـسـمى يـوتـوبـيـا
بـالنـيــتــيـا وهـي سـهل شــاسع في
نــصف الــكـرة الــشــمـالي لــلــمـريخ.
وأرسل تشورونغ الذي يزن حوالى
 240 كــيـــلــوغــرامــا والــذي يــعــني
اســـمـه إله الـــنـــار في األســـاطـــيـــر
الـصـينـيـة صوره األولى األربـعاء.
ويـنـبـغي أن يـجـري أيـضـا حتـاليل
لـــلــتــربــة والـــغالف اجلــوي ورسم
خـــرائط لـــلـــكــوكب األحـــمـــر.وهــذا
ــسـبـار مـجـهـز بــألـواح شـمـسـيـة ا
فترض أن لـتزويده بـالطاقـة ومن ا
ـدة ثالثـة أشـهـر. جتـهـيز يـعـمل 

{ شــــنــــغــــهــــاي (أ ف ب) - غـــادر
الـــروبـــوت الـــصـــيــنـي تــشـــورونغ
ريخ السبت مـنصة هبـوطه على ا
بــعــد أســبــوع من وصــولـه لــيــبـدأ
اسـتـكشـاف سـطح الكـوكب األحـمر
كـما أوردت وكالـة األنباء الصـينية
الرسمية (شينخوا).وعملية إرسال
ـــــريخ هي هـــــذا الــــروبـــــوت إلى ا
األولى مـن نوعهـا للدولـة اآلسيوية
الـتي أصـبـحت الـثـانـيـة في الـعـالم
اثـلة بعد الـتي تنجـح في عملـية 
تـحـدة.وأطلـقت الـص الـواليـات ا
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ـأهـولـة وقـد سـمـيت تـيـمـنا غـيـر ا
ـــســـبـــار الـــذي أرسل إلى بـــاسـم ا
كوّن من مـركبـة مدارية الـفضـاء وا
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