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وصف خــبــيـــر امــني اجــراءات
جلــان الــتــحــقــيق في االحــداث
الـتي رافــقت الـتـظـاهـرات خالل
باخلـجـولة ـاضي   العـام ا
وال تـــلــــبـي الــــطـــمــــوح وعــــلى
احلكومة االيفـاء بوعودها التي
ـــنــاســـبــات تــطـــلــقـــهــا خالل ا
ـتــورطـ بـهـذه والــكـشف عن ا
الـــقــضـــيــة. وقـــال عــمـــاد عــلــو
لـ(الــزمـان) امـس ان (احلـكــومـة
وفي اكـثــر من مــنـاســبــة وعـلى
لــســـان رئـــيـــســهـــا مـــصــطـــفى
الكاظمي  اعلنت عن مسـاعيها
ـتـظـاهـرين لـلـكـشف عن قـتــلـة ا
الــذي احــتـجــوا خالل الـعــامـ
ـاضــيـ في سـاحـة الـتـحـريـر ا
وبـرغم واحملــافــظــات االخـرى  
ــلف مــا اال ان ا هـــذه الــوعــود 
زال مـــعــلــقـــا مــنــذ عـــامــ ولم
تـــــــشـــــــخص اي جلـــــــنـــــــة الى
ـتـورطـ بـتـلك اجلـرائم لـيـتم ا
هم الى احملـاكم اخملتـصة تقـد

والـقصـاص مـنهم) واضاف ان
(الــكـاظــمي كـان قــد اشـار خالل
لـقـاء مـتلـفـز الى وجـود ضـغوط
ـلف حتـول سـيـاسـيـة في هـذا ا
دون الكشف اجلناة  بسبب ان
تورطة مـحمية بعض اجلهـاة ا
سـيـاسـيا) وتـابع انه (مـطـلوب
من احلكـومة جـدية اكـثر حلسم
لف بالتعاون مع اجلهات هذا ا
الـفـاعـلـة حـتى يـتم رفع الـغـطاء
الـسـيــاسي عن هــؤالء تـمــهـيـدا
حملــاســبــتـهـم عن هــذه اجلـرائم
الــتي خــلــفت مــئــات الــشــهـداء
( ـــعــــاقـــ واالف اجلـــرحـى وا
ومضى عـلو الـى القـول (ننـتظر
لف اجراءات احلكـومة حلسم ا
النــصــاف ــعـــقــد   الــشـــائك وا
جــمـــيع من تـــضـــرروا من هــذه
االعـــــــــتـــــــــداءات ووضـع حــــــــد
لــلـمــمــارسـات الــتي قــد تـتــكـرر

مستقبال).
 وال تـزال قـضـيـة الـتـحـقـيق مع
قيادي في احلشـد بشأن اتهامه
تـــشــغل بــاغـــتــيــال نـــاشــطــ 

الــــوسط الــــســــيــــاسـي  في ظل
ـعلـومات. تـضارب الـتـقاريـر وا
وحذر وزيـر الدفاع جـمعـة عناد
فـي وقـت ســــــابق مـن تــــــكــــــرار
ـسـلح بـعـد اعـتـقـال االنــتـشـار ا
الـــقـــيــــادي في احلـــشـــد قـــاسم
مصلح . وقال عناد ان (اجليش
ــتـلـك من الـقــدرات مـا تــؤهـله
حملاربة دولة والتقف أمامه 40
عــجــلــة غـــيــر مــدرعــة عـــلــيــهــا
أحــاديــة) وتـــابع (كــان األجــدر
بــقـيـادات احلـــشـد لـقـاء الـقـائـد
ـــوضـــوع ولــيس الــعـــام حلل ا
الــتـلــويح بـالــقـوة ولي األذرع)
مـــــشــــيــــرا الـى انه (يــــقــــول ان
العمليـات ضد داعـش لم تكتمل
لـوال احلشــد فهـو مـخطئ لـكنه
اسـهم بـتسـريع الـتحـريـر فقط).
واعـلـنت جلـنـة الـتـحـقـيق بـقـتل
تظاهرين اول امس استدعاء ا
أكــثـر من مــئـة ضـابط وعــنـصـر
أمن لــــلـــتــــحــــقـــيـق في مــــقـــتل
الــــــعــــــشـــــــرات خالل احلــــــراك
الـشـعــبي الــذي شـهـدتـه بـغـداد

واحملــافــظــات اجلــنــوبــيــة عـام
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ـتـحـدث بــاسم الـلـجـنـة وقــال ا
مــحـمــد اجلــنـابي في تــصـريح
امس إن (الـــلـــجـــنـــة اســتـــدعت
شــهــودا واطــلـــعت عــلى األدلــة
اجلـنائـيـة واألوراق الـقضـائـية
اذ انهـا تسلـمت أكثر من سـبعة
االف وثيقة قضائية من احملاكم

وبـشـأن  ( ـســيـئـ ومــعـاقــبـة ا
مــــوعـــد الــــكـــشف عـن اجلـــنـــاة
وصــــدور قــــرارات قـــضــــائــــيـــة
بـــحــــقــــهم قــــال اجلـــنــــابي إن
(الـلجـنـة تنـظـر بالـقـضايـا التي
رفــعت من قـبل ذوي الــضـحـايـا
للـمحـاكم اخملتـصة الـتي أخذت
مجراها القانوني ليتم االطالع
عـــلـــيـــهـــا مــرة أخـــرى من قـــبل
).وكــانت الــقــضــاة اخملـــتــصــ
احلكومة قد شـكلت جلنة  تضم
قـادة أمنـيـ وقضـاة لـلتـحـقيق
ــتــظــاهــرين خالل في مــقــتل ا
االحـتـجـاجــات الـشـعــبـيـة الـتي
شــهـــدتــهـــا الــبالد في تـــشــرين
االول عـام  2019 وجنــحت في
اإلطـاحـة بـحـكـومـة   عـادل عـبـد
ـهـدي. ووفق أرقـام احلـكـومة ا
تظاهرين وأفراد فإن  565من ا
األمن قـــــتــــلــــوا خالل احلــــراك
بينـهم عشرات النـاشط الذين
تــعــرضــوا لـالغــتــيــال عــلى يــد
مـــســلـــحــ التـــزال هــويـــاتــهم

مجهولة.

الـتـربيـة الـنـيـابـية اول امس ان
ـــقــبل يــكـــون االول من تـــمــوز ا
نـــــهــــــايـــــة الــــــعـــــام الــــــدراسي
اجلاري.وقـالت الـلجـنة في بـيان
الك إنـهــا (ضـيـفت الــدلـيـمي وا
ـتــقـدم في الــوزارة لـبـحث أهم ا
احملــــاور الـــتـي تـــخـص الـــواقع
التـربوي وموضـوع انهـاء العام
الدراسي واالمتـحانات النـهائية

للمراحل كافة).
وأضاف انه ( خالل االجـتماع
االتــفــاق عــلى حتــديــد مــواعــيـد
االمـــــتــــحــــانـــــات لــــلــــدور األول
ــنـتــهـيـة لـلـمــراحل الـدراســيـة ا
ـــتـــوســـطــة و االبـــتـــدائـــيـــة و ا
اإلعــداديـة) مــؤكــدا (اســتــمـرار
الـتـعـلـيم االلـكـتـروني لـلـصـفوف
ــنـتــهـيـة ويــكـون نــهـايـة غـيـر ا
قبل) العام الدارسي في تموز ا
وتـــابع ان (االجــــتـــمــــاع نـــاقش
في مـا يخص اجراءات الـوزارة 
مـــــوضــــوع طــــبــــاعـــــة الــــكــــتب
ـســتـلـزمـات الـتـربـويـة والـيـة وا
التعاقد مع مطـابع القطاع العام
واخلاص وتـأكيـد على ان تـكون

الطباعة دخل العراق حصراً).

ركبة سوناتا اخلاطئ لصاحب ا
ــــا أدى الى وقــــوع احلـــادث , 
وأودى بـحـيـاة شـخص وإصـابـة
خـمـسة اخـرين بـجـروح بـلـيـغة).
وفي الـنـجف  ,تـمــكـنت مــديـريـة
ـدني من إخـمـاد حـريق الـدفـاع ا
ــســتــشــفـيــات في قــرب إحــدى ا
ــديــريـة في احملــافــظـة.وذكــرت ا
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس أن
(حـريـقـاً انــدلع داخل مـسـتـشـفى
الـســجـاد في نـاحـيـة الــعـبـاسـيـة
,تــســبب بــحــرق كــرفــانــات عــدد
سـتـشفى من دون اثنـ خـارج ا
الفـتـا وقــوع إصـابــات بـشــريـة) ,
الى انـه (تــمت الــســـيــطــرة عــلى
احلــــادث من دون امــــتــــداده إلى
ـــــســــتـــــشـــــفى). داخل أروقـــــة ا
وكافحت الفرق حريقاً اخر أندلع
داخــل مـــــــــــعــــــــــــمــل إطـــــــــــارات
الديـوانـية.وذكـر الـبيـان ان (فرق
االطـفــاء سـيــطـرت عــلى احلـريق
الذي أندلع داخل سـاحة حتتوي
على مخـلفات خـيوط بالستـيكية
تـسـتـخـدم في صـنـاعـة اإلطـارات
في مــعـمل اطــارات الـديــوانـيـة),
وتابع ان (الـفرق طـوقت النـيران
ـعـمل بـإســنـاد من فــرق اطـفــاء ا
وانــهـت احلــريق دون تـــســجــيل
اصـابـات أو خـسـائـر بـشـريـة مع
ــاديـة ودون حتــجــيم االضــرار ا

تأثر وتيرة العمل). 

أحــــمــــد ســـــلــــيم مـــــقــــتل احــــد
االرهـــــــابـــــــيــــــــ في قـــــــضـــــــاء
الـطـارمـيــة.وقـال سـلـيم في بـيـان
مـــقــتـــضب انه (بـــكــمــ مـــحــكم
,تــــمــــكن الــــلــــواء ٥٩ الــــفــــرقــــة
الــــــســـــــادســــــة من قـــــــتل احــــــد
االرهابي بـنيران الـقناص في
مــــنــــطـــقــــة الــــهـــورة بــــقــــضـــاء
الــطـارمــيـة). وضــبــطت مـديــريـة
االستخبارات العسكرية ,اسلحة
واعـتــدة ومـتـفـجــرات ومـنـصـات
صـــــواريخ  في قـــــواطع قــــيــــادة
عمـليـات االنبـار وغرب نـينوى و
عــمـلــيــات اجلـزيــرة. وقـال بــيـان
امس انه ( ضـبط  104قـنـبـرة
هاون مخـتلفة و 72عبوة ناسفة
و  61ســـبـــحـــة تــــفـــجـــيـــر و30
خـرطـوشـا مـخـتـلف الـعـيـارات و
 18مـقـذوفـا  16اطالقـة مـقـاومـة
الطائرات وستـة صواعق تفجير
واربعة منصات إطالق صواريخ
وصاروخ نوع جهنم باالضافة
الى لــغم ضــد الــدروع وصــاروخ
كــــاتــــيــــوشــــا). ولــــقى شــــخص
مصرعه وأصيب خمسة آخروين
في حادث مروري في نـاحية قره
ـحــافـظــة نـيــنـوى.وذكـر قــوش 
رور العـامة تلقته ديـرية ا بيان 
(الـزمــان) امس ان (احلـادث وقع
بــ مـــركـــبــتـــ نـــوع نــيـــســان
وســونـــاتــا بـــســبـب اإلجــتـــيــاز

انــدلع في قـضــاء اجملـر الــكـبــيـر
ـدة ساعة كامـلة بسبب واستمر 
خالف على مبـلغ قدره ألف دينار
ــــا اســــفــــر عـن وفــــاة طــــفل , 
وإصــابـة اثــنــ آخــرين وحـرق
ثالثــة مــنــازل ومــولــدة أهــلــيـة).
واطاحت شـرطة بـغداد بـعصـابة
تـــــمـــــارس اعــــــمـــــال الـــــنـــــصب
واالحتيال من خالل اعطاء مبالغ
مـاليـة مزيـفـة كمـسـاعدات مـقابل
احلـصـول عـلـى  امـوال سـلـيـمـة.
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (فريق عـمل ميـدانيـا باشراف
ومــتــابــعــة قـائــد شــرطــة بــغـداد
اللـواء الـركن ماجـد فـالح نعـمة ,
اطـاح بــعـصـابـة نــفـذت عـددا من
عمـليات الـنصب واالحـتيـال عبر
االدعـاء انـهم اجــانب قـدمـوا الى
العـراق إلعطـاء مـساعـدات مالـية
ـبـلغ من الـعـمـلـة مـقـابل نـصـف ا
احملــــلـــيـــة ,حــــيث يـــتـم تـــزويـــد
ضـحـايـاهم بـعـمـلـة دول ال قـيـمـة
ـبـالغ التي يـأخذونـها لهـا امام ا
) ,واشــار الى انه ــواطــنـ من ا
( الـــــقـــــبـض عـــــلى اعـــــضـــــاء
العصابة واصطحابهم الى مركز
الشـرطة لـلـتحـقيق مـعهم  ,حيث
اعترفوا بـقيامهم بـتنفيـذ ثمانية
عـمـلـيـات  ,حـصـلــوا من خاللـهـا
على مـبالغ مـاليـة كبـيرة). واعلن
قائد عمليـات بغداد اللواء الركن
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اتـــســــعت ظــــاهـــرة الــــنـــزاعـــات
الــعــشـائــريــة مـجــددا في بــغـداد
وعــــدد من احملــــافــــظــــات بــــعـــد
انـخـفـاض حـدتـهـا خالل االشـهر
ــاضـــيــة  ,نـــتــيـــجــة اجــراءات ا
صارمـة اتخـذها مـجلس الـقضاء
عـامـلة مـرتـكبـيـها وفق االعـلى 
قــانـون مــكــافـحــة االرهــاب. فـفي
بــغـداد تــســبب نـزاع فـي مـديــنـة
قتـل رجل وامرأة.وقال الصـدر 
مــــصــــدر في تــــصــــريح امس إن
(رجل وامرأة قـتال نـتيـجة خالف
عـشــائـري تــطـور الى اســتـخـدام
االســلــحـة اخلــفـيــفــة في مـديــنـة
أفـــاد الــــصــــدر). وفـي ذي قـــار  ,
مــــصــــدر ثــــان ,بــــانــــدالع نــــزاع
عـــشـــائـــري مـــســـلح في قـــضـــاء
ـــصــدر إن الـــشــطـــرة. واوضح ا
(نـزاعـاً عـشائـريـاً مـسـلـحـاً اندلع
بـــ عــشـــائــر عـــويس عــلى دور
اوالد عــمــومـتــهم  حــيث قــامـوا
بــحـــرق دارين لــهـم في قــريــة آل
جــبــارة دون خــسـائــر بــشــريـة).
وشهـدت محـافظـة ميـسان نـزاعا
غـيـر مـسـبـوق اسـفـر عن مـصـرع
وإصـابـة ثالثـة أشـخـاص وحرق
منـازل ومـولدة ,اثر  خـالف على
مــــبـــلغ قـــدره الـف ديـــنـــار.وقـــال
مـصدر اخـر إن (نـزاعـا عشـائـريا
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اعتمدت وزارة التربـية مجموعة
من الــقـرارات من بــيـنــهـا اجـراء
امـتــحــانــات مــرحــلــة الــسـادس
وابـــقــاء االبــتـــدائي مـــدرســـيــة 
ــرحـلــتـ الــثـالث امــتـحــانـات ا
ــتــوسط والــســادس االعــدادي ا
بفروعه كـافة وزارية. وقـال بيان
للوزارة تـلقـته (الزمان) امس ان
(الــوزيــر عــلي الــدلــيــمـي تـرأس
ُـديرين اجـتـماعـاً مـوسـعـاً ضم ا
الــعـــامــ في الــوزارة لـــبـــحث
ــراحل مـــوضــوع امــتــحــانــات ا
الدراسيـة كافـة والتجـهيزات في
بــغـداد واحملــافــظـات) واضـاف
انه (تـقـرر اعـتمـاد مـجـمـوعة من
الـقرارات من ضـمـنـها ان تـكون
امـتــحــانــات مــرحــلــة الــسـادس
االبـتـدائي لـهـذا الـعـام مـدرسـيـة
واتــاحـــة الـــفــرصـــة لــلـــمالكــات
الـــتــــدريــــســــيـــة الســــتــــكــــمـــال
ـتــطـلـبـات حتـضـيــراتـهـا وفــقـاً 
رحلـة الراهنة) واشار الى ان ا
(االجتـماع قـرر ابقـاء امتـحانات
ــتــوسط ــرحــلـــتــ الــثــالـث ا ا
والـــســـادس االعــدادي بـــفــروعه

كـــافـــة وزاريـــة) وتـــابع انه (
االتــفــاق عــلى تــأجــيل الــبت في
ــراحل غــيـر قــرار امــتــحـانــات ا
ــنــتـهــيــة بـعــد األول من شــهـر ا
ـــقـــبل وحلـــ اكـــمـــال تـــمـــوز ا
ـــنــاهج الــدراســـيــة عن طــريق ا
الــتــعـلــيم االلـكــتــروني). وكـانت
ــــــواد الــــــوزارة قـــــــد حــــــددت ا
ـشمـولة بـامتـحانات الدراسـية ا
الصف السـادس االبتدائي.وقال
ـتــحـدث الــرسم بـاسم الـوزارة ا
حـيـدر فـاروق في تـصـريح امس
ان (هـنـاك وقـتا كـافـيـا لـلـتالمـيذ
ـنهج الـذي  تكـييفه راجـعة ا
لــيــتالءم مع اخلــطــة الــدراســيـة
التي اعدتها الـوزارة لكل مرحلة
تعليميـة عن بعد في ظل جائحة
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رأى رئـــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الـكـاظـمي  ان تـنــمـيـة الــتـعـاون
ـشتـرك بـ الـعراق وبـاكـسـتان ا
من شأنه ان يـدعم جهـود السالم
ــشــتــرك في مــحــاربـة والــعــمل ا
اإلرهـاب والــتـعــاون في مـجـاالت
اخرى. وقال بيان تـلقته (الزمان)
امس ان (الـكـاظــمي اسـتـقـبل في
وزيـــــر اخلـــــارجـــــيـــــة بـــــغـــــداد 
الباكستاني مخدوم شاه محمود
وجــرى خـالل الــلـــقــاء قـــريــشـي 
بــحث الــعالقــات الــثـنــائــيــة بـ
الـبلـدين وسـبل تـعزيـز الـتـعاون
شـتـرك ب بـغـداد واسالم آباد ا
فـي اجملــــــــــاالت األمـــــــــنــــــــــيـــــــــة
واإلقـتـصـادية والـعـسـكـريـة كـما
تــمت مـنــاقــشـة تــعـزيــز الـروابط
الـثـقـافـيـة وبـحث مـلف الـزيـارات
الـديـنـيـة والرغـبـة الـبـاكـسـتـانـية
بــتــســهــيل اجــراءات تــاشــيــرات
دخـــول الـــزائـــرين) واضــاف ان
(الـلـقـاء تــطـرق الى الـيـة تـطـويـر
ــــشــــتــــركــــة عــــمل الــــلــــجــــان ا
والــتــأســيـس عــلــيــهــا لــلــخـروج
بــتـعــاون دائـمي يــخـدم مــصـالح
شعبي البلدين) وحمّل الكاظمي
 الــوزيــر (حتــيــاته الـى الــقــيـادة
الـبـاكــسـتـانـيـة) مـؤكـدا (اهـمـيـة
ا يعزز العالقة مع الباكـستان 

احلـوار و االسـتـقـرار االقـليـمي)
وتــابـع ان (تــنـــمـــيـــة الـــتـــعــاون
شترك ب البلدين من شأنه ان ا
يـــدعم جـــهـــود الــسـالم والــعـــمل
ـشـتــرك في مـحـاربـة اإلرهـاب). ا
من جانبه  نقل قريـشي (حتيات
القـيادة الـباكـستـانيـة الى رئيس
احلـــكـــومـــة  مــــجـــددا الـــدعـــوة
لــلــكـاظــمي لــزيــارة اسالم ابـاد)
مشيدا بـ(دور العراق في حتقيق
االســــــتـــــــقــــــرار واالزدهـــــــار في
نـطـقة) وشدد قـريـشي على ان ا
(اســـتــــقــــرار الــــعـــراق اســــاسي
لـالســتـــقـــرار االقــلـــيـــمي). واكــد
رئيس اجلمهـورية برهم صالح 
ـــتـــوازنــة ان عالقـــات الـــعــراق ا
واســتــقـراره وســيــادته مــرتــكـزا
لــــتـــــرســــيـخ األمن اإلقـــــلــــيـــــمي
والـــدولـي. وقـــال بــيـــان تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امس ان (صـالح الـتقى
قـــــريــــشي  وبــــحـث الــــعالقــــات
الــثـنـائــيـة الــتي جتـمع الــبـلـدين
وأهــمـيــة تــعـزيــزهــا والـتــعـاون
الـــثــنــائـي في مــجــال مـــكــافــحــة
اإلرهــــــاب واالســــــتـــــــفــــــادة من
ـــؤســـســـتـــ اخلـــبـــرات لـــكـال ا
الــعـــســـكــريـــتـــ في الـــبـــلــدين
سـلحة وتطويـر قدرات الـقوات ا
العـراقـية) واشار صـالح الى ان
ـــنــطــقـــة يــواجــهــان (الـــعــالم وا
حتـــديـــات مـــشـــتـــركـــة تـــتـــمـــثل

بــاإلرهـاب والــتــطـرف وتــصــاعـد
الـتوتـرات الـتي تـؤثـر على األمن
ي ويـستوجب واالستـقرار الـعا
ذلك الـــــتــــعـــــاضـــــد الـــــدولي في
مــواجــهــة الــتــحــديــات األمــنــيــة
والصحية وحمـاية البيئة وحفظ
األمـن واالســــتـــــقــــرار الـــــدولي).
بدوره  أكّد قريشي (التزام بالده
في دعم أمن الــعــراق وســيــادته
والـتطـلع نـحـو توطـيـد الـعالقات
الـثنـائـيـة والتـعـاون في مـخـتلف
اجملاالت وتطوير وتدريب قوات

األمن العراقية).

وشـــدد وزيـــر اخلــارجـــيـــة فــؤاد
حس عـلى ضرورة الـتعاون مع
بـــاكــســتـــان بــاجملــال الـــنــفــطي
والــزراعي والــصــنــاعي اضــافـة
الى تـشجـيع الـسـيـاحة الـديـنـية.
وقـــال حــــســــ خالل مــــؤتــــمـــر
مـشتـرك مع نـظيـره الـباكـسـتاني
امـس (نــاقـــشـــنــا خـالل الــلـــقــاء
تـــصـــديــر الـــنــفـط الــعـــراقي إلى
األسواق الباكستـانية والتعاون
بـــاجملــال الـــزراعي والــصـــنــاعي
اضـافــة الى تـشــجـيع الـســيـاحـة
واضاف الـديـنـيـة بـ الـبلـدين) 

انه (اجــريــنــا مــبــاحــثــات تــعـزز
الــعالقـات بــ الـبــلــدين وتـصب
ــحــاربـــة اإلرهــاب في الــعــراق
وبـــاكـــســـتـــان). من جـــهـــتـه قــال
قريـشي أن (بالده تتـطلع لـلمـزيد
مـن الـــتــــعــــاون مع الــــعـــراق في
مـــجــــالـي مـــكــــافــــحــــة اإلرهـــاب
والسياحة الدينية) وتابع (نأمل
من احلـكــومـة تـســهـيل إجـراءات
احلصول على تـأشيرات الدخول
من أجـل الــســيــاحــة الــديــنــيــة)
مــؤكــداً أن (بالده تــدعم الــعــراق

في اجملاالت كافة). 
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كورونا) مشيـرا الى ان (تالميذ
الــســادس االبــتــدائـي ســيـؤدون
االمـتـحــان الربع مـواد فـقط هي
اللغة العـربية واللغـة االنكليزية
والرياضيات والـعلوم وبحسب
ـنــهج لـكل مــا تـقــلـيــصه من ا
مــــنــــهـــا) مـــؤكــــدا (مـــبــــاشـــرة
ـديــريـات اخملــتـصــة بـتــهـيــئـة ا
ستلـزمات االمتحـانية وتوزيع ا
ـراكــز عـلى ــراقـبــ ومــدراء ا ا
ـعـتــمـدة سـنـويـا غــرار اخلـطـة ا
الجـراء االمـتــحـانـات الـوزاريـة)
وتــــابـع ان (الــــوزارة بـــــاشــــرت
ــراكـز االمــتــحـانــيـة بـتــهــيـئــة ا
لـــتالمـــيـــذ مـــرحـــلـــة الـــســـادس
ـشارك االبتدائي وان أعداد ا
مـوجــودة في كل مـدرســة لـلـذين
شــاركــوا من قــبل بــامـتــحــانـات
نــصف الـســنـة لــلـعــام الـدراسي
اجلــــاري). وكـــانـت الـــوزارة قـــد
اكـــدت ان مـــوعـــد امـــتـــحـــانــات
السادس االبـتدائي سيـكون يوم
ـــصــادف  13حـــزيــران االحـــد ا
قبل وتكون امـتحانات الثالث ا
ــصـادف ــتــوسط يـوم االحــد ا ا
ــقـبل الــرابع من شــهــر تـمــوز ا
بــيـنـمـا سـيـكـون امـتـحـان طـلـبـة
السادس االعدادي بفروعه كافة
ــصـادف  27من يــوم الـثـالثـاء ا
الــشــهــر نــفــسه. وقــررت جلــنــة

اخملـتــصـة و االطالع عـلـيـهـا
لــــضـــمـــان من قـــبـل الـــقــــضـــاة
الـوصــول إلى نــتـائـج حـيــاديـة
ــلف) ورفع الــضـــبــابــيـــة عن ا
ومـضى الى الـقـول ان (الـلـجـنـة
ســـــجـــــلت شـــــهـــــادات عـــــوائل
الشهداء وأحالتهم للمؤسسات
الـرسـمـيـة كـمـؤسـسـة الـشـهـداء
وضـحايـا اإلرهـاب لـتعـويـضهم
وشـــمـــولــهـم ضــمن الـــقـــوانــ
السـاريـة بالـدولة) مشـيرا  الى
ان ( الــــلـــجـــنــــة اســـتـــدعت 22
ضــابــطــا مـن رتــبــة نــقــيب إلى
لــواء ونــحـو  90 عــنــصـرا من
وزارتي الـــداخـــلـــيـــة والـــدفـــاع
للـتحـقيق بـاالحداث) وتابع ان
ـنتسب (قسما مـن الضباط وا
متـهمـون بقـضايـا قتل والـقسم
ــــــــتــــــــضــــــــررين اآلخــــــــر مـن ا
والـضــحـايـا) مــؤكـدا (الــسـعي
لــكـــشف حـــقــائق األمـــور وفــرز
األوراق بـصـورة صـحـيـحة من
خالل االســتـمــاع إلى الــشـهـود
ــتــضـررين لــضـمــان مــجــازاة ا
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وفـاة جــديــدة في عـمــوم الـبالد)
وتــــابع ان (اكــــثــــر من  582الف
شــخص تــلــقى جـرعــات الــلــقـاح
ضاد منـذ بدء حمالت الـتطعيم ا
ـــنــتـــشــرة فـي مــراكـــز الــوزارة ا
بــغــداد واحملــافــظــات). وأعـلــنت
وزارة الـــــصــــــحـــــة فـي إقـــــلــــــيم
كردستان  تسجيل  198 إصابة
جــديــدة وخــمــســة وفـيــات خالل
اضية.وقالت الوزارة الساعات ا
في بــــيـــان امس ان (اإلصـــابـــات
اجلــديـدة تــوزعت بــواقع  16في
أربــيل و 32في الـــســلــيـــمــانــيــة
و 150في دهـــوك) مـــبــــيـــنـــا ان
(الــشـــفــاء بــلغ  1104وخــمــســة
وفـــيــات جـــديـــدة). بــدوره  اكــد
مــديــر عــام دائـرة صــحــة بــغـداد
ان الـــكـــرخ جـــاسب احلـــجـــامي 
الـدائرة خـصـصت مـنافـذ جـديدة
ـراكــز الـصـحـيـة لــلـتـطـعـيم في ا
بــلـقــاح فــايـزر من اجل تــخــفـيف

ــــــــــواطـــــــــنــــــــــ عــــــــــلى زخـم ا
ستشفيات. وقال احلجامي في ا
تصـريح امس ان (الـدائـرة تـعمل
حـالـيا عـلى فـتح  20مـنـفـذا آخر
ـــواطــنــ الســـتــيـــعــاب اعــداد ا
الـراغبـ بـتلـقي جـرعات الـلـقاح
ـــضــاد لـــكــورونــا) مــؤكــدا ان ا
(كــمـيــات لـقــاح كـورونــا الـواردة
للـعـراق ستـزداد بـشكل كـبـير مع
بـدايـة الـنـصف الـثانـي من الـعام
ــا يـــســهم بــتـــلــقــيح اجلـاري 
ــنـافـذ اعـداد اكـبـر) وتـابع ان (ا
التـلقـيـحيـة اخملصـصة مـستـمرة
بــأعـطــاء جــرعـات اســتــرازنـيــكـا
ـراجـعـيـهـا). وكـان وسـيـنـوفـارم 
الـتـطـعـيـم بـفـايـزر مـنـحـصـرا في
ـستـشـفيـات التي مجـمـوعة من ا
حددتـها اجلـهات الـصحـية خالل
بسـبب انه يحتاج اضـية  دة ا ا
الى اجـهـزة تـبـريـد خـاصـة وعدد

من اخلطوات الصحية).
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ـــتــزايـــد من قـــبل دفـعَ االقــبـــال ا
واطن على منافذ التلقيح في ا
وزارة بـــــغــــداد واحملـــــافــــظــــات 
الصـحـة والبـيـئة الى تـخـصيص
مـنــافـذ صـحـيـة جــديـدة بـاعـطـاء
ضادة لكورونا. فيما اللقاحات ا
ســجــلت الــوزارة  3257اصــابـة
مؤكدة بـفايروس كـورونا وشفاء
 5425وبـواقع  23وفـاة جــديـدة
ـوقف في عـمـوم الـبالد. واشـار ا
الــذي اطـلـعت الـوبــائي الـيـومي 
عـــــــلــــــــيـه (الـــــــزمــــــــان) امس ان
(الــفـحــوصـات اخملــتــبـريــة الـتي
بـلـغت اجـرتـهـا مالكـات الـوزارة 
اكـثـر من  32الف عـيـنــة مـشـتـبه

اصــابــتــهــا بــالــفــايـروس  اذ 
رصد تـسـجيل  3257اصابـة في
عـمـوم احملــافـظـات) واضاف ان
(الـشــفـاء بـلغ  5425وبـواقع 23

عماد علو 

ضادات كورونا واطن  OIKð`∫ منافذ تلقيح في البصرة تواصل حمالت تطعيم ا
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- نـــحن فـي احلــقـــيـــقــة نـــعـــمل مع كل
ـقاومـة إلنـهاء اجلـهـات لـدعم برنـامج ا
ـة ونـحن االحــتالل وإقـامــة حـيـاة كــر
سئـولية الوطنية نـريد أن نرتقي إلى ا
لـتحقيق هذا الهدف إال أن الرئيس أبو
مـازن يـتـحـمل مـسـئـولـيـة تـخـريب تـلك
االنــتــخــابــات ألن الــتــأجــيل أمــر غــيـر
مـقـبـول ألن اإلنـتـخـابـات وسـيـلة إلدارة
األمـور الـداخـلـيـة ويـجب أن ترتـقي كل
األطــراف بـأدائـهـا حـتـى ال يـتـفـرد أحـد
بـــالـــقــرار الـــســيـــاسي وهـــو بـــرنــامج
ــقــاومــة الــذي أجــمع عــلــيه الــشــعب ا

الفلسطيني.
{ هـنــاك انــتــقـادات تــوجه إلى قــادة حــركـة
حـــمـــاس بـــاإلعـالن عن دعم إيـــران حلـــركـــة
ـكن أن يسبب أزمة حمـاس خاصة أن ذلك 
بـ حـمــاس وكل من مـصــر ودول اخلـلـيج 

فما هو تعليقكم على تلك التصريحات ?
نح ألي شعب يقع - الـقانون الـدولى 
حتـت االحـتالل أن يـبــحث عن كل عـون
لـلدفاع عن نفـسه وبالتالي فإن من حق
ـسـاعدة من شـعـبـنـا أن يـحـصل عـلى ا
إيـران أو غـيـرهـا لـلـدفـاع عن نـفـسـه ما
دام هـذا الـسالح لـن يـسـتـخـدم ضد أي
عـــــربي أو مـــــســــلـم بل ضـــــد الــــعــــدو

الصهيوني.
 لـذا فـإن عـلـيـنـا في الـعـالم الـعـربي أن
نــتــخـلـص من تـلـك احلـســاســيـة ورغم
تـلقينا دعم من إيران فال زلنا نعتبر أن
أمـتنـا هي احلاضنـة األساسيـة باجتاه

العدو .
{ هل تـــتــوقـــعـــون أن تـــتـــمــخـض األحــداث
األخـيـرة عن إجــهـاض عـمـلــيـة الـتــطـبـيع بـ
إسرائيل والدول التي طبعت معها مؤخرا ?

- الـتـطبـيع دخل مزبـلة الـتاريخ ألنه 
دون وجــــــــود رؤيــــــــة حــــــــضــــــــاريـــــــة
واسـتراتيجيـة فالتطبـيع هو خنجر في
ظـهر الشـعب الفلسـطيني والـتطبيع لن
يـــحــقق أي فـــائــدة لـــلــشـــعــوب في ظل
اجلــرائم الــصـهــيـونــيـة الــتي ارتــكـبت
بحق الشعب الفلسطيني لذا فإن الدول
الـتي أقـدمت عـلى تطـبـيع الـعالقات مع
إسـرائـيل عـلـيـهـا إعـادة الـنـظـر في تـلك
الـــعــمــلـــيــة وســـحب الــســـفــراء وقــطع
الـعالقـات مـع الـكـيان الـصـهـيـوني دون
قـيـد أو شـرط واستـبـدال تـلك الـعالقات
بــعالقـات مـتــطـورة مع الـعــالم الـعـربي
والـتي لن جتـني أي فـائدة في الـتـعامل
ـعـونات مع كـيـان لـقـيـط يعـتـمـد عـلـى ا
اخلـارجية ولك أن تعلم أن التعاون ب
تـلك الـدول وإسـرائـيل يـبلغ  5مـلـيـارات
بـيـنمـا التـعاون مع إيـران يصل إلى 11

مليار دوالر .
{ مــا هي مـطــالـبـكم مـن الـعـالـم الـعـربي

بــصــفــة عــامـــة ومــصــر بــصــفــة
خاصة ?

ــطــلـوب من الــعـالم - ا
الــعـربي تــشـكـيل
شـــبــكــة أمــان

اقـــــامــــتـــــهــــا حـــــمــــاس فـي قــــطـــــاع غــــزة ?
- نـحن لسـنا دولـة ولكـننـا ثوار ولـسنا
مـقاومـة تقـليـدية بل نـحن تـيار مـقاومة
لالحــتالل الـصـهـيـوني نـريـد الـتـحـريـر
ونـــدرك أن هــذا الــطــريـق يــحــتــاج إلى
الـتضـحيـة والصـبر وإذا كـنا قـد قبـلنا
وقـف إطالق الــنــار فــأنـــنــا لن نــســمح
بــالـتــفـرد بــأبـنــاء شـعــبـنــا ومن حـقــنـا
اســتـخــدام كـافـة الــوسـائل لــلـدفـاع عن
شـعـبـنـا. وقـد أعـلن األخ أبـو عـبـيدة أن
ـقاومـة بخـير وإذا كنـا قد اسـتخـدمنا ا
األسـلحة اخملزنة فأننا لم نستخدم بعد
االسـلــحـة اإلسـتـراتـيـجـيـة وهي األكـثـر

فاعلية وتدميرا.
{ بـعـد إعالن مـصـر وعـدة جـهـات البـدء في
إعمـار غزة هناك حتفـظات من بعض اجلهات
عـلى إشـراف حـمـاس عـلى عـمـلـيـة األعـمار .

فما هو موقفكم ?
- مــا يــثــار عن مــوضــوع اإلعــمــار هـو
مـــهـــزلـــة إنـــســـانـــيــة  فـــحـــمـــاس هي
ـوجـودة عـلى األرض في غزة ونـسـبة ا
كبيرة من الشعب ينتمي حلركة حماس
والـتي فازت في االنتخابات التشريعية
عــام  2006 وهـي تــمــتـــلك مـــؤســســات
ــكن الــتـفــاهم مــعـهــا وهـذه شــرعــيـة 
ـثل فــيـهـا كل ــؤسـســات مـسـتــقـلــة  ا
الــفــصـائـل ولـيــست حــمــاس فـقط وإذا
أرادت اجلـهات التي تقدم الدعم فعليها
ـؤسسات ولكن هناك الـتعامل مع تلك ا
أهـداف سياسيـة وليست إنسـانية تقف

وراء تلك اجلهات .
{ ما هـو مسـتـقبل االنـتخـابـات الفـلسـطـينـية
والــتي  تــأجــيـلــهــا قــبل انــفــجــار األحـداث

األخيرة ?
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رأى  عـضــو مـكـتب الـعالقـات الـعـربـيـة
ـثل حــركـة حـمـاس في واإلسـالمـيـة و
إيـران خالـد القـدومي ان الفـلسـطيـني
مـن حـقـهم احلــصـول عــلى دعم من ايـة
ـا فـيــهـا ايـران. فـيــمـا لم تـعـلن جــهـة 
حــركــة فــتح الــفــصــيل الــفــلــســطــيــني
الـرئـيـسي او سـواه بـاستـثـنـاء حـماس
واجلــهــاد تـــلــقي مــســاعــدات ودعم من
ايـران. وبـشـأن صالبة الـهـدنة احلـالـية
في غـزة او هشاشـتها قـال القدومي في
حــــوار  مع (الــــزمــــان) أنّ هــــذا األمـــر
يـتـوقف على اجلـانب اإلسـرائيـلي الذي
لـم يلتزم حتى اآلن بشروط وقف إطالق
الـنار والـتي ابلغـناها لـلوسطـاء العرب
وعـلى رأسـهـا مـصـر فـبـعـد سـاعـات من
الــتــوصـل لــوقف إطالق الــنــار اقــتــحم
ـسـجـد ــسـتـوطــنـ اإلسـرائــيـلـيــ ا ا
األقـــــصـى في حـــــمـــــايـــــة الـــــشـــــرطـــــة
كن قـبوله اإلسـرائيـليـة وهذا األمـر ال 
ألنـنـا في كـتـائب الـقـسـام لن نـسـمح أن
ـمـارســات بـدون عـقـاب تــسـتـمـر تــلك ا
ألنـنـا ملـتـزمون بـحـمايـة أهلـنـا من تلك
ـة لهم. االعـتـداءات وتـوفـيـر حـيـاه كـر

وفيما يلي نص احلوار:
{ هل تتـوقعون أن يـعقب هـذا االتفـاق اتفاق
آخــر لــتـبــادل األســرى بــ الـفــلــســطـيــنــيـ

واإلسرائيلي ?
- قــال الـقـدومي : هــذا األمـر لم يـحـدث
ـــــكـن الـــــتـــــعــــــامل مـع الـــــعـــــدو فـال 
اإلسـرائـيلي في أي اتـفاق إال بـعد وقف

االعتداءات على شعبنا ومقدساتنا .
{ ومـــا هي صــــحـــة مـــا اعـــلـــنـــتـه تل ابـــيب
بـنــجـاحــهـا في تــدمـيــر شـبــكـة األنـفــاق الـتي
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ـنـفـلت بـيـد الـدولـة وانـهـاء جـددت شـخـصـيـات فـاعـلـة دعـوتـهـا الى حـصـر الـسالح ا
الـتـوتـرات الـسـيـاسـيـة الـتي تـشـهـدها الـبالد  لـلـمـضي نـحـو اجـراء االنـتخـابـات في

موعدها احملدد استجابة للمطالب الشعبية الداعية لالصالح.
واكـد رئـيـس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
نـظمات ـؤتمـر السنـوي الرابع  خالل ا
ؤسسات دني امس (نـدعو ا اجملـتمع ا
دني في احلـكومـيـة الى دعم اجملتـمع ا
تــرســيـخ مــفـــهــوم الــدولـــة الــوطـــنــيــة
هي فكر دنيـة  ـقتدرة) واضـاف ان (ا ا
ومــنـــهج قـــبل ان يــكـــون ســلـــوك وهــو
مـــجـــتـــمـع الـــدولـــة) مــــشـــيـــرا الى ان
ــدني لــهـا دور (مــؤسـســات اجملــتـمع ا
فـاعـل في مـراقـبــة الـسـلـوك الــسـيـاسي
واحلكومي) وتـابع ان (االصالح يشمل
اجملـتـمع ومـسـؤوليـة اجلـمـيع وامـامـنا
استحقاقات كبيرة ابرزها االنتخابات)
مــشــددا عــلـى (ضــرورة االحــتــكــام إلى
الـشـعب عبـر صنـاديق االقـتراع إليـقاف

حدة النزيف السياسي).
œb×  bŽu

وتـــابـع ان (إجـــراء االنــــتـــخــــابـــات في
مــوعــدهـــا احملــدد اســتــحـــقــاق وطــني
ومــطــلب شــعــبي) ومــضى صــالح الى
ـان الــقـول (نــتــطـلع لــتــعـاون مـع الـبــر
لـلتصويت على قانون استرداد عائدات
ال السياسي الفساد من اجل محاربة ا
عــبـر مـواقف جــادة). من جـانـبه  شـدد
رئــــيـس مــــجــــلس الــــنــــواب مــــحــــمــــد
ـنظـمات احلـلبوسي عـلى أهمـية دور ا
شـاركة في واطـن عـلى ا في تـوعيـة ا
قراطية. االنـتخابات وبـناء الدولة الـد
ـــؤتــمــر إن وقــال احلـــلــبـــوسي خالل ا
ـدني في الـعـراق ـنـظــمـات اجملـتـمع ا )
دوراً كــبـيــراً في حتـقــيق الــنـصــر عـلى
إضـافة الى دورها في عـصابات داعش 
مـخيمـات النـازح والدعم الـذي قدمته

نظمات  الـوزراء حميد الغزي بدعم ا
ودورهــا في االنــتــخـــابــات الــنــيــابــيــة
ـؤتمر على ـقبلـة.وشدد الغزي خالل ا ا
ــنـــظــمــات  لــعـــمــلــيــة (ضــرورة دعم ا
االقـتراع في االنتخابات وان تقف جنبا
الى جـنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق
هــذا االمــر) مــؤكـــدا انه (عــلى الــدولــة
نظمـات وتنظيم عملها في االهـتمام با
ــتـــطــور) ســيـــاق الــعـــالم احلـــديث وا
مـشيرا الى (قيام األمـانة العامة جمللس
الــوزراء بــحـمــلــة مــواجــهــة فــايـروس

كـورونـا حــيث اسـهم في هـذه احلـمـلـة
 مـنـظمـة قـامت بـعـملـهـا االنـساني 920

الى اكثر من خمسة مالي مواطن).
 UOłUM « W¹UŽ—

واســتـطــرد بـالــقــول ان (األمـانــة قـامت
بـرعاية الناجـيات االيزيديات في احدى
مـستشـفيات بغـداد ونظمت ورش عمل
لـتـأهـيـلـهن مالك مـتـخـصص) مـضـيـفـا
(ســنــتـــعــاون مع مــجـــلس الــنــواب في
ـقبل لـتخـصيص مـبالغ مـوازنة الـعام ا

نظمات). داعمة لهذه ا

ــتـحـدة إنـهــا عـمـلت مع واكـدت األ ا
اكـثر من  300 مـنظـمة غيـر حكـومية في
ــنــظــمــة في ــثــلــة ا الــعــراق. وقــالت 
الـــعــراق ايـــريـــنـــا ســـوالرانــا ان (اال
ـتــحـدة اسـست عالقـات مـع مـنـظـمـات ا
ـدني لـلـمــسـاعـدة في تـقـد اجملـتــمع ا
اخلـدمات) مـؤكدة انـها (عمـلت مع اكثر
من  300 مــنــظــمــة غــيــر حـكــومــيــة في
الـــــــبالد) واضـــــــافـت ان (واحـــــــدة من
ـنـظـمـات اهـدافـنــا هي تـعـزيـز قــدرات ا
ـدنيـة في العـراق لتحـقيق مـنهـاجها) ا

نـاطق احملـررة وحتـقيق األمن إلعـمـار ا
واالســتـــقــرار فـــيــهــا) وتـــابع ان (هــذه
نظمات قدمت خدمات للمجتمع بشكل ا
عـام وحسب تـخصصـاتها وعـلى الدولة
دعـمــهـا وتـمــكـيــنـهـا من نــشـر مــفـاهـيم
ـقراطـيـة وبـناء الـدولـة) داعـيا الى الـد
ــنـظـمـات في (ضـرورة االســتـفـادة من ا
ـواطـن وحث ا الـتـوعـيـة االنتـخـابـيـة 
عــلـى االدالء بــصـــوتــهـم النــتـــخــاب من
ـثلهم في بـناء بلـدهم وحتقيـق التقدم
ــنــشــود). ودعــا رئــيس حتــالف قــوى ا
الـدولة الـوطـنيـة عمـار احلكـيم الى فرز
ـنــظـمــات الـدولـيــة عن ذات االجـنـدات ا
ؤتـمر اخلـارجيـة. وذكـر احلكـيم خالل ا
ـنظمات تمثل عـنواناً كبيراً ذا دالالت (ا
أسـاسـيــة ثالث يـجب الـتـوقف عـنـدهـا
فـاهيم لم تـطلق إعتـباطا فـالعنـاوين وا
ـــعـــاني بل يـــراد مـــنــــهـــا أن تُـــحـــقَّـق ا
ـرجوّة) مـؤكـدا ـضـام واألهـداف ا وا
هي صــيـغــة تـعــبـر عن ــنـظــمـات  إن (ا
نتظمة نظمـة وا اجملـموعات البشـرية ا
ضــمن هـيــاكل و رؤى وأهــداف مـوحـدة
يـجتمعون بإرادة واعـية على إنضاجها
وبـلـورتـهـا وحتـقيـقـهـا خـدمـة لـلـمـباد
ـســؤولـيـات الـتي الـتي يــحـمـلـونــهـا وا
ن يـفقه يـتحـملـونها) واضـاف (نحن 
ــدنــيـة في ـنــظــمـات ا أهــمـيــة وجــود ا
اجملــتــمـع ولــنــا الــشـــرف أن نــكــون في
مـــقـــدمــة الـــداعــمـــ لــهـــا ولــعـــمــلـــهــا
ومـساحـاتـها ومـدرك تـمامـا ألدوارها
ـدافع ومـسؤولـياتـها  كـما أنـنا من ا
عــنــهـــا والــعـــامــلــ عـــلى تــطـــويــرهــا
وجنـاحها). وطالب األمـ العام جمللس

أبـدت سـوالرانا وبـشـأن ملف الـنـازح
تـطلـعهـا الى (مواصـلة الـتعـاون البـناء
مع احلـكـومـة لـلـمـسـاعـدة بـانـهـاء مـلف
) مـشددة على الـنزوح وعودة الـنازح
ــشـكــلـة (ضــرورة وضع حـلــول دائــمـة 
ـتـحـدة الـنـزوح والــتـواصل بـ اال ا
ـدنـيــة لـيـأتي الـيـوم ـنــظـمـات ا وبـ ا
الـذي يكون فيه لـيس هناك حاجة لأل
ــــتــــحــــدة في الــــعــــراق وان يــــقــــوم ا
الـعراقي بأداء دورهم ليعيشوا بسالم

وازدهار وامن). 

إلصــدار مــسـتــمـســكــات رسـمــيـة) واوضــحت
ــقـبـلــ سـيـتم جــابـرو انه (خالل الــشـهـرين ا
إغـالق مخيم اثـن في االقليم) ومضت الى
ـخيـمات ئـة من النـازح  الـقول ان ( 70 بـا
هم من ســنــجــار ويــشــكــلــون 16 كــردســتـــان 
). بدوره  قـال مـدير عـام دائـرة شؤون مـخـيمـاً
الـفــروع في الـوزارة عـلي عـبـاس جـهـاكـيـر إنه
(بــتــوجــيه من قــبل الــوزيــرة  إعــادة دفــعـة
جـديدة من النـازح بنحو  60  أسـرة وبواقع
 نــازحـاً من مـخـيــمـات مـحـور اخلـازر في 307
مــحـافـظــة أربـيل الـى مـنـاطــقـهم االصــلـيـة في
يـثاق و القدس و بـادوش و النهروان احـياء ا
و زمــار و احلـضـر و حي الــزهـراء و االنـصـار
ووادي حـجـر والشـرقاط و الـعبـور و الهـرمات
وتل عـفر و االربجـية و باب لـكش و تل الرمان
ــامــون واإلصالح الـزراعي وقــريــة الـبــويـر وا
وقــريــة أم حـجــرة واحلـمــيــدات الـتــابــعـة الى
نينوى) مـبينا ان (عودة االسر النازحة جاءت
بـعد اتـمام الـتدقـيق االمني لـهم بالـتنـسيق مع
الــقـوات االمـنــيـة و احلــكـومـات احملــلـيـة و
أيـصــالـهم الى مـنـاطق ســكـنـاهم االصـلـيـة مع

كافة امتعتهم). 

وقــالـت جــابــرو في تــصــريح امس ان (هــنــاك
ـتـحـدة وإيـران زيـارة مــرتـقـبـة إلى الـواليـات ا
لــدعم اجلـالــيـة الـعــراقـيــة) واضـافت (قــدمـنـا
تـسـهـيالت كـبـيـرة للـجـالـيـة في تـركـيا واألردن
وســوريـا) واشــارت الى ان (مــجــلس الـوزراء
وافق عــلى إرســال وفــود لـلــجــالـيــة بــاخلـارج
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ـهجـرين إيفـان فائق أعـلـنت وزيرة الـهجـرة وا
ــئـة مـن الـنــازحــ عـادوا جــابــرو أن  90 بــا
ـــنـــاطــقـــهم مـــشــيـــرةً إلى أنـه ســيـــتم إغالق
مــخــيــمــ اثــنــ في اقــلـيـم كــردسـتــان خالل
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ـصطـلـحات الـشـائـعة الـتي أفـرزها ( الـقط ) بـفتح الـقـاف من بـ عشـرات ا
رة التي مررنا بها يُكيف واقـعنا الراهن  ففي كل مقطع زمني من األزمنـة ا
الـناس مفـردات عاميـة وفصيـحة لتـعبر بـسخريـة عن مشكالتـهم  وال أظنكم
نـسيتم مصـطلح ( البـوري ) الذي شاع استـخدامه في منـتصف التسـعينات
ــاضي بـعـد مـوافــقـة الـعـراق عـلـى مـذكـرة الـنـفـط مـقـابل الـغـذاء من الـقـرن ا
والـدواء التي شـكلت صدمـة مالـية مـحليـة  فخـسر فـيهـا من خسر وربح من
ـصطلح ربح  ومـنهم من فـقد حـياته بـسبـبهـا  وبالـرغم من سوقـية سـياق ا
تـوافق مع قـيـمـنـا  لكـنه شـاع حـتى امـتد اسـتـخـدامه جملـاالت أخرى غـيـر ا

ومازال .
و( قَط ) كـلمـة فـصيـحة تـعني قـطع ونـحت  ويبـدو ان استـخـدامهـا الشـعبي
ـقطاطـة ) التي يـستـخدمهـا الطـلبـة لبري أقالم يـرجع الى الكـلمة الـعامـية ( ا
ـبـاشـر ـالي ا ِـبـراة )  وهي تـعــبـر مـجـازيـا عن االسـتـغالل ا الـرصـاص ( ا
ـواطنـون من ضـعـاف النـفـوس  حتى تـولـدت قنـاعـة لدى الـذي يـتعـرض له ا

اجلميع تكاد تكون مطلقة بندرة مرور يوم دون أن ( يُقطون ) .
وأظن ان احلـلقة الـتي بثـتها قـناة الـشرقيـة في شهـر رمضان من مـسلسل (
كـما مات وطن ) بـعنوان ( انـفصام مـجتمعـي )  وعكست من خاللـها واقعا
اجـتماعيـا مريضـا  خير مـثال على ذلك  فالـكل يعمل عـلى هواه وبالـطريقة
نـظومـة القـيمـيـة جراء احلـوادث الزلـزاليـة التي الـتي تنـاسبه  بـعـد اهتـزاز ا
ـريع مــرت بـهــا الــبالد خالل مــا مــضى من عــقــود  فـضـال عن الــتـراجـع ا
ـا يـحـمي اجملـتـمع من ظـواهـر لـسـيـادة الـقـانـون  والالمـبـاالة فـي تـطـبـيـقه 

كارثية يُحتمل استيطانها في اجلسد العراقي ويصعب معاجلتها .
غـدت ظـاهـرة ( الـقط ) جـلـيـة  ولم يـسـتح مـنـهـا (الـقـطـاطـون)  وال يـعـيـرون
اهـتـمامـا النـتـقـادات مبـاشـرة تـوجه لـهم  فـاألعذار الـكـاذبـة شتـى  ولم يبق
(لـلمـقطـوطـ ) من العـاطلـ وجـماعـة الرعـايـة االجتـماعـية والـذين يـجمـعون
ـزابل من ســبـيل سـوى الــتـذمـر والـرضــوخ لألمـر الـواقع . فال قـوتــهم من ا
كان نفسه تـستغرب مـثال : اختالف أسعار الدواء من صـيدلية ألخـرى في ا
او في أمـكـنـة مـخـتـلـفـة  وتـتـسـاءل مع نـفـسك كـيف يـحـدث هـذا لـصـيـدالني
ـهنـة  واخـتتم ـمارسـة هـذه ا أنـفقـت الدولـة أمـواال طائـلـة لـتأهـيـله انـسانـيـا 

التأهيل بقسم عظيم.
بـات بــعض الـصــيــدالنـيــ ال يـتــواجـدون في صــيـدلــيــاتـهم  ويــنـوب عــنـهم
أشـخاص غـيـر مـختـصـ  يتـعـلـمون أسـمـاء األدوية وأسـعـارهـا ويضـيـفون

رضى لتضخيم اجورهم . اليها ( بقط ) ا
لم يــعــد ( الـقـط ) مــقـتــصــرا عــلى الــبــشــر  بل امــتــد الى أشــيــاء اخـرى 
طلق  وامـتد االستحواذ الى فـأصحاب احملال اسـتحوذوا على الرصـيف با
ربع عـرض الـشارع  حـارمـ الـسـابلـة من الـسـيـر بطـريـقـة مريـحـة وآمـنة 
ركبات بركن مركباتهم قبالة محالهم  وتـمادوا الى عدم السماح ألصحاب ا
فـوضعوا كل ما يعرقل وقوفهم  مع ان بعضـهم بحاجة لدقائق لشراء سلعة
ـتـوثب صـاحـبه (لـقطـهم)  وال يـسـتـدعي ذلك ايـداع سـيـارتـهم في مـرآب  ا
ـنـاطق حـتى بـثالثـة آالف ديـنـار وتـصل الى خـمـسـة آالف ديـنـار في بـعض ا
وان كـان وجـودهم  فـيه ال يـسـتـغـرق سـوى دقـائق مـعدودة  كـل ذلك يـحدث
ــركـبـات دون عـلى مــرأى ومـسـمـع األجـهـزة األمــنـيـة الــتي تـطــارد سـائـقي ا

محاسبة أصحاب احملال على استحواذهم ألماكن يفترض انها عامة .
مـظــاهـر ( الـقط ) عــزيـزي الـقــارىء عـديـدة  وانـت تـعـرفــهـا جـيــدا  ومـثـلك
أتـعرض ( للقط ) يوميا  وال أقدم جديدا بـاحلديث عنها  ولكني أريد القول
: ان تـزايـد األحــقـاد واتـسـاع الــروح الـعـدوانـيــة بـ أفـراد اجملـتــمع لـيـست
ـر بـها اجملـتـمع فـحسب  بل قـد تـكون بـالـضرورة حـصـيلـة أحـداث كبـرى 
نـتيجة تراكم حاالت القهر الشديدة والعجز عن الرد حيال استغالل متفشي
 ويـتـسـاءل اجلــمـيع عن الـدور الـرقــابي ألجـهـزة الـدولـة  وكــذلك الـنـقـابـات
نتـم لها  بل ومحاسبتهم ـهنية  فواجباتها ال تـقتصر على الدفاع عن ا ا
شينة  ان سكوتهـا يعني مشاركتها في تدمير عـلى األفعال ا
اجملـتمع  او ال تمـلك الشجاعـة الكافيـة على محـاسبتهم
ـتـلك الرتـبـاط بــعـضـهم بـجــهـات مـتـنـفــذة  فـالـذي ال 
الـشـجــاعـة ال يـسـتــحق مـوقع الـقــيـادة  واالسـتـعـداد
لـلتضحيـة أحد شروطه  ويشمل الـقول الهرم كله من

قمته الى قاعدته.

ـفـعم بـالـعـلـمـيـة ي ا بـشـجـاعـة احلـريص عـلى اشــاعـة روح الـبـحث  االكـاد
والرصانة  ورفع مكانة العالم العراقي  في دخول التحكيم العلمي  اوضح
عـهـد الـعـالي لـلـدراسـات احملـاسبـيـة الـسـيـد إحـسان عـضـو مـجلـس ادارة ا
ـعـهد عـانى من بعض الـياسـري  في بـصمـة صوتـيـة استـمعـتُ اليـها  ان ا
الـبحوث الـتي يعـدها من يسـعى الى الترحـيل الى درجة عـلميـة اعلى  حيث
ـجرد دفع اجور الـنشر ذات الـسقف احملدد بـ  $ 800 جملـلة الحـظنا   انه 
(...) او مـوقع (...)  ثم جــلب تـأيـيـد يـؤكــد ان الـبـحث نُـشــر  تـقـوم جـامـعـة
ـنشورة  بـغداد بـقبـول البحـث   بهدف الـدخول في مـعايـير عـدد البـحوث ا
ـوضـوع  مـضـيــفـا  في تــلك الـبـصــمـة  انه  مــفـاحتـة اجلــامـعـة بــشـأن ا
وعـرضه عـلى  الـسيـد وزيـر الـتعـلـيم الـعالي  لـلـوقـوف امام هـذه الـظـاهرة 
واتـخـاذ مـبـادرات تـهــدف الى   تـشـجـيع الـبـاحـثــ الـعـراقـيـ  عـلى نـشـر
ـهتـم عـليـها بـحوثـهم في مجالت مُـحكـمة عـراقيـة  ألطالع عـدد كبـير من ا
ـعـرفـة  الـفـكـريـة  بـ ألثـراء الـنـقـاشـات بـشـأنـهـا  مـن اجل تـوسـيع رقـعـة ا
ي  واكـيد سيـنعكس ذلك عروفـ على نطـاق محـلي وعربي وعا الـباحثـ ا
نشورة  بدال من نشرها في موقع يتيم  ال بـتأثيرات إيجابية على األبحـاث ا

يتابعه احد ..
ُــحـكـمـة الـعـراقــيـة  تـسـهم في وال شك عـنــدي  ان الـدعـوة لـدعم اجملالت ا
انـعاش روح الـرصانـة في البـحوث الـعراقـية  كـون اجمللـة العـراقيـة العـلمـية
احملـّكمـة  ال تنـشـر األبحـاث إال بعـد دراسـتهـا و حتكـيمـهـا من قبل جلـنة من
ُحـكمة احملـكّم اخملـتصـ للتـأكد من خـواص البحث ونـتائجه  ,فـاجملالت ا
تـسـعى الى رفع مـكـانـتهـا  مـنـطـلـقـة من حـقيـقـة اسـاسـيـة  وهي ان الـنـشر
ـعرفة  وهـو عمـلية ي  هو الـباب الـرئيس النـتشار الـعلم وا الـعلمـي االكاد
جـمع إجنازات و نتاج فـكر البـاحث و ترتيبه و تـنسيـقه لنشره بـهدف حتقيق
الـعديـد من الـغايـات و االحـتيـاجـات  الهـادفـة الى تطـويـر وحتسـ أسـاليب

ا يدفع عجلة النماء في اجملتمع . نظمات  ؤسسات و ا العمل في ا
ــعـهــد الـعــالي لـلــدراسـات احملــاسـبـيــة  في هـذا ان مـوقف مــجـلس ادارة ا
ــهم  يـنـبـغي ان يــجـد صـدى واسـعـا  وتــعـاضـداً من اجلـهـات ـوضـوع ا ا
ــشـابـهــة  الـتي تــعـاني من ذات احلـالــة  لـكــنـهـا لــسـبب او آخـر االخـرى ا
(مـوضـوعي وذاتي ! ) لم تـمـتـلك الشـجـاعـة لـلـبـوح  فأبـقت مـعـانـاتـهـا خلف

كواليس الزمن ..!
عـليـنا ان ال ننـسى  ان البـاحث النـاجح هو الـشخص الذي
تخصص يـتم االستشهاد بأعماله من قبل الباحث ا
اآلخـريـن  وهـذا يـدل عــلى أصـالــة أبـحـاثه والــفـائـدة
الـتـي قـدمــتـهــا لـلـبــحث الــعـلــمي.. فـهل وصــلت دعـوة

ُحكم ? آمل ذلك . الياسري الى فضاء التعليم ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

ULO ∫ نازحون في مخيم بإقليم كردستان

jwhj1963@yahoo.com
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سـيـاسيـة واقـتصـاديـة تمـنع الـتدخل
في شـؤونـنا كـمـا نحـتـاج إلى حضن
دبـــلــومـــاسي واقــتـــصــادي حــقـــيــقي
حلــمـايـة احلق الـفـلـســطـيـني فـنـحن ال
نــطــالب بــتــســيــيـر جــيــوش لــتــحــريـر
فـلــسـطـ من الـنـهـر الى الـبـحـر ولـكن
البــــد مـن مــــعــــاقـــــبــــة الــــكــــيــــان
الـصـهيـوني بـوقف الـتطـبـيع معه
واجهة التهويد ومشروع مشترك 

األمـــني والـــســـيــاسي
الـــذي جتــاوز
حـدود الـوطن

العربي.
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أصـدرت مـحــافـظــة بـغـداد تــوضـيـحــا بـشـأن إجــراءاتـهـا
ـتــخــذة بـشــأن تــنـفــيــذ قـرار  315 اخلـاص الــقـانــونــيــة ا
بـالـعــامـلـ بـصـفــة أجـور يـومـيـة في دوائــرهـا.وذكـر بـيـان
لـلمحـافظـة تلـقته (الـزمان) امـس أن (احملافظ مـحمـد جابر
ــالـــيــة  لـــطــرح مـــوضــوع الـــعــطـــا ســـيــلـــتــقي بـــوزيـــر ا
ـالـيـة الالزمـة اليـجـاد آلـيـة تمـويل رواتب الـتـخـصـيصـات ا
ـاستـر كارد) مؤكـدا ان (احملافـظة مـلتزمـة بدفع حامـلي ا
ـالــيـة لــلـمـوظــفـ االجـور) وأشـار إلى ان ــسـتـحــقـات ا ا
ـوجب الـقـانـون ولـيس  لـهـا صالحـيـة (احملـافـظـة تـعـمل 
الـغــاء الــقـرار كــمــا تــروج له بــعض مـنــصــات الــتـواصل
االجتمـاعي). كما التقى احملـافظ  بوجهاء وشـيوخ عشائر

جنوب بغداد وقضاء ابو غريب.
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وبـحث اجلانـبـان خالل الـلـقاء مـلف اخلـدمـات واخلـطوات
العملية لتحس واقعها حيث استمع احملافظ إلى (طلبات
االهـالي ومــا حتــتـاجه مــنــاطـقــهم من خــدمـات) مــتـعــهـدا
ــشــكالت وتــوفــيــر اخلـدمــات الــتي بـ(مــعــاجلــة جــمــيع ا
واصفات عمول بها وضمن ا يحتاجونها وفق الضوابط ا
ـعاون االداري ـطـلـوبـة). في غـضون ذلك اعـلن ا الـفـنـية ا
في ديوان مـحافظة ذي قار فيصل الشريفي اطالق رابط
الـتـقـد للـتـسـجيل في مـجـلس اخلـدمة اخلـاص بـخـريجي
احملافظـة.وقال الشـريفي في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(هـذا اجملـلس انـشئ كي يـتم تـقـد خـدمـة لـلـخـريـج من
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ـعـرفـة واحــصـاء اعـداد الــبـاحـثـ عن ابـنــاء احملـافـظــة و
فرصة عـمل حتى يتسنى الدارة احملافـظة توزيعهم حسب
طلوبة في مؤسسات الدولة االختصـاصات واالحتياجات ا
ودوائرها والـشركات العاملة في احملافظة حسب توفر تلك
الفرص) وأضاف ان (الرابط سـيكون مـتاحا جلـميع ابناء
ـرحلـة االعداديـة او خريجي احملـافظـة من الذين اجـتازوا ا
ـعــاهـد اخملــتـلـفــة وكـذلك غــيـر اخلــريـجـ اجلـامـعــات وا
وسيوفر قـاعدة بيانات رصـينة للـتعرف على عـدد الباحث
) مـؤكــدا ان (ديـوان احملــافـظـة عـن عـمل ولـكال اجلـنـسـ
ـتكامـلة بعد انـتهاء الـتقد في هذا سـيعلن االحـصائيات ا
اجملـلس وسـيـكـون لـكل مـتـقـدم رقم احـصـائـي واسـتـمارة

تــقــد مــحــفــوظـة لــكل
معلوماته). 

محمد جابر العطا

خالد القدومي
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في إعـادة الـنـظـر بــالـتـشـريـعـات
ــنـظــمـة الســتــعـادة واســتـرداد ا

هوبة. االموال ا
وتعتـبر مسألـة استرداد األموال
سـائل التي أولت نـهوبـة من ا ا
ـــتـــحــدة لـــهــا اتـــفـــاقـــيــة األ ا
كافحة الفـساد أهمية كبيرة إذ
خــصـصـت لـهــا فــصال مــســتـقال
ــوجـودات بـعــنــوان اسـتــرداد ا
ـــا كـــان لـــلـــدول األحـــقــيـــة في و
ـتحـصـلة عن اسـترداد األمـوال ا
ــهـــربــة إلى جـــرائم الــفـــســاد وا
اخلــارج فـقـد عــمـلت عـلى وضع
استراجتـيات في مجـال التعاون
الـــدولي من خـالل الـــعـــمل عـــلى
تــفـــعــيل أحــكــام اتــفــاقــيــة األ
كافحة الفساد وتفعيل تحدة  ا
ــبــادرات الــرامــيــة إلى جــمــيع ا
ـــنـــهـــوبــة اســـتـــرداد األمـــوال ا
وبــــاألخص مــــبـــادرة اســــتـــرداد
نـتدى نـهـوبةStar وا األمـوال ا
الــــعـــــربـي الســــتـــــرداد األمــــوال
ـــنـــهـــوبـــة والـــتـي تـــبـــنت من ا
خـاللــــهـــــا جـــــمـــــيـع اإلجــــراءات
والــتـــدابــيــر واخلــطـط الــتي من
شـأنــهـا أن تـسـاهم في اسـتـرداد
ـنــهـوبـة وكــذا الـعـمل األمـوال ا

عــــلى مــــواجـــهــــة الـــتــــحـــديـــات
والـــــعــــوائـق الــــتـي حتــــول دون
ـنهوبة وذلك استرداد األموال ا
من خـالل وضع خـــــــطــــــة عــــــمل
مــحــكـمــة مــثل مـا عــمــلت عــلـيه

الـــدولــة الـــتـــونــســـيـــة الـــتي قــد
جنحت في اسـترداد الـبعض من
أمـــــوالــــهــــا وعــــلــــيـه فــــمــــا هي
التـحديات والـصعوبـات التي قد
تــــقف عــــائـــقــــا أمـــام اســــتـــرداد
ـــنـــهـــوبـــة ومـــا مـــدى األمـــوال ا
جنــــاعــــة اإلجــــراءات واآللــــيـــات
ـــنــتـــهــجـــة الســتـــرداد األمــوال ا

نهوبة?. ا
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تضمن الكـتاب مقدمة
وفــصال تــمــهــيــديـا
وخــمـــســة فـــصــول
ــوضـوع تــنــاولت ا

كاآلتي:
مــــقــــدمــــة الــــكــــتـــاب
والـــــــــــفـــــــــــصـل األول
الــتــمــهــيـدي: تــضــمن
قصـود بالفـساد على ا
وفـق اتــــفـــــاقــــيــــة اال

كافحـة الفساد تحـدة  ا
ــــــــنـــــــــهج (UNCAC) ا
الـتــشـريـعـي في إتـفــاقـيـة
ــكــافــحــة ــتــحـــدة  األ ا
الـفـسـاد في حتـديـد مـعنى
ـوصوفة الفسـاد واالفعال ا
جـرائـم فـســاد. الــسـيــاسـات
واالستراتيجيات واخلطط
ـكافـحـة الفـساد. الـوقـائيـة 
ـقــصـود الـفــصل الــثـانـي: ا
ـنـهـوبة بـاسـتـرداد االمـوال ا
بـالــفـسـاد مـتــطـلـبـات عــمـلـيـة
اســــتـــرداد االمـــوال مـــفـــهـــوم
ــوجــودات مــفــهـوم تــهــريب ا
االمــــوال مــــقـــهــــوم األصـــول
معيـار عدم مشـروعية االموال
ـوجودات ـوجودات ا انواع ا
او وجـــود حـق او مـــصـــلـــحـــة
فــــيــــهـــــا اســــالــــيب تــــهــــريب
ـوجودات خـصائص عـملـية ا
االســتـرداد الـنـظـام الـقـانـوني
ـوجودات الـدولي السـتـرداد ا
ـوجودات خـطـوات اسـتـرداد ا
(الـتشـريـعيـة والدبـلـوماسـية)
االهـــــمـــــيـــــة االقـــــتـــــصـــــاديــــة
وجودات والتنموية السترداد ا
االثـــار الــــســــلـــبــــيـــة لــــتــــهـــريب
ــــــوجــــــودات دور اســــــتـــــرداد ا
وجـودات في حمـاية االقـتصاد ا

الوطني.
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ــركــز الـــعــربي لـــلــبــحــوث عـن ا
الـقانـونيـة والـقضـائيـة ببـيروت
الــــتـــابع جملــــلس وزراء الـــعـــدل
الــــعـــرب صــــدر كــــتـــاب جــــديـــد
لـــلــــدكـــتـــور أكــــرم عـــبـــدالـــرزاق
ـشــهـداني بــعـنــوان (اسـتـرداد ا
ــهـــوبــة : الــكـــيــفــيــة األمــوال ا
اإلجــــــراءات الـــــصــــــعـــــوبـــــات
تاحة) والكتاب يقع والوسائل ا

في 384 صفحة.
عن موضوع الكتاب:

لـقـد أصبح احلـديث عن الـفـساد
ومكـافحته يـثيـر لدى الكـثير من
ــكـافــحــة الــفــسـاد ــعــنــيــ  ا
مــشــاعــر اإلحــبـاط والــيــأس من
إمـكـانـيـة الـقـضـاء عـلى الـفـساد
وتـظــهـر الـصــورة أكـثـر قــتـامـة
عــنـدمـا يــتم اخلـوض في بـعض
تــفــاصــيـل مــا تــراكم لــدى قــوى
الـفــسـاد وزعــمــائـهــا من ثـروات
طائـلة ومن نـفوذ ال حدود له في
مواقع تنفـيذية هامـة. فما فائدة
احلـــديث عن جــهـــود مــكـــافــحــة
الفساد بدون البحث عن اسباب
فـــشل الـــكــــثـــيـــر من مـــحـــاوالت
اســتـرداد امــوال الــفــســاد الـتي

تــمــكن الـفــاسـدون
وزعــمــاء الــفــســاد
مـن نـــــــهـــــــبـــــــهــــــا
وتـــهـــريـــبــهـــا الى
دول اخرى بعد ان
وجــــــــدوا لــــــــهــــــــا
مـالذات آمـــنــــة في
العديد من البلدان

األجنبية?
تــــفـــقـــد الـــبـــلـــدان
النامية ما ب 20
و40 مــلــيـار دوالر
ســنـــويــاً من خالل
الــــرشــــوة وســــوء
تـــــــــخــــــــصـــــــــيص
األمــوال وغـيــرهـا
ـــــمــــارســــات من ا
الــــــــــفــــــــــاســــــــــدة

وتـتــجـاوز االعــبـاء اجملــتـمــعـيـة
لــلــفــســاد بـــشــكل كــبــيــر قــيــمــة
االصــول الـتي يــنـهــبــهـا الــقـادة
ــعـروفــون لـلــعــامـة. فــالـفــسـاد ا
ـؤســسـات يُـضــعف الــثـقــة في ا
الـعـامة ويـدمـر منـاخ االسـتثـمار
اخلاص ويقوّض آليات حتقيق
وتــــــوصــــــيل نــــــتــــــائج بــــــرامج
الـتـخـفــيف من حـدة الــفـقـر مـثل
الصحة الـعامة والتـعليم. ويجد
قـدر كـبـيـر من حـصـيـلـة الـفـسـاد
ــالــيــة ــراكــز ا مالذاً آمــنــاً في ا
ـــيـــة. وتـــســـتـــنـــزف هــذه الـــعـــا
ــالــيـة الــتــدفــقــات االجــرامــيــة ا

وتضمن الفصل
الثـالث: التـعاون
الـعــربي وجـهـود
جـــامــــعـــة الـــدول
الـــــعـــــربـــــيـــــة في
مــكـافــحـة الــفـسـاد
واسترداد االموال

االتـــــفـــــاقـــــيــــة
ـــكــافـــحـــة الــفـــســاد الـــعـــربــيـــة 
وهـيـكلـيـتهـا مـضمـون االتـفاقـية
الــعـربــيــة افـعــال الـفــســاد الـتي
الحــقـة جــرمــتــهــا االتــفــاقــيــة ا
واحملاكمة واجلزاءات  التجميد
ـــصــادرة تـــدابــيــر واحلـــجــز وا
ــكــافــحــة تــاســيس الــوقــايــة وا
ــنع ومــكــافــحـة هــيــئــة وطــنـيــة 
الــفــســاد تــفـعــيـل دور اجملـتــمع
دني تـعزيز اسـتقالل الـقضاء ا
مـعاجلـة عـواقب الفـسـاد حمـاية
ـبـلـغـ والـشـهـود والـضـحـايا ا
مسـاعدة الضـحايا الـتعاون ب
الدول االعـضاء النـفاذ االتـفاقـية
ـتـبـادلـة ـسـاعـدة الـقـانـونـيـة ا ا
الـتـوفـيق بـ سـريـة احلـسـابـات
صرفية وتنفيذ بنود االتفاقية ا
نــــقل االجــــراءات اجلــــنــــائــــيــــة
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-1-
العرب تُسمي اليد التي تَمُنُّ : باليد السوداء .

واليد التي تُعطي عَنْ غيرِ مسألةٍ : باليد البيضاء .
واليد التي تُعطي بعد السؤال : باليد اخلضراء .

وأين السوداء من البيضاء ?!
-2-

ُعطية : هي اليد العليا . واليدُ ا
أما التي تأخذ فهي اليد السفلى .

-3-
وفي الفقه :

اذا احـتجتَ الى ماءٍ لـلوضوءٍ  ولم تَـجِدْ االّ ماءَ  مَنْ يَمُّنُ بـه عليك فال جتعل
له مِنّةً عليك وتيّمَمْ .

وهـذا أبرز مظـاهر الصـيانـة للكـرامة االنسـانيـة  واحلفاظ عـلى العزّة ورفض
الذَّل.

-4-
َنّ : قال الشاعر مُنَّدِدَاً با

َن ما أسديتَ مِنْ حَسَنٍ أفسدتَ با
ليسَ الكر اذا أَسْدَى بِمَنّانِ 

ّن عـلـيك إال ألنه لَـئِــيم ..  بـعـيـد عن االتـسـام بـاألصـالـةِ والـرِفْـعَـةِ ـنّـانُ ال  ا
والسمّو..

-5-
وقال اآلخر (وهو أبو بكر الوَرّاق) :

أحسنُ مِنْ كُلّ حَسَنْ 
في كُلَّ وقتٍ وزَمَنْ 

صنيعة مربُوبة 
ِنَنْ  خالية مِنَ ا

-6-
قال تعالى في محكم كتابه العزيز :
َنّ واألذى)  (ال تبطلوا صَدقاتِكم با

البقرة / 264
-7-

وروي عن الرسول (ص) أنه قال :
حقُ األجر عروف  فانّه يُبطل الشكر و إِيّاكُمْ واالمتنان با

-8-
وجاء في التاريخ :

أنَّ ابن سيرين سمع رجالً يقول آلخر :
فعلتُ اليك وفعلت !

فقال له : 
عروف اذا أُحصي " " اسكتْ فال خيرَ في ا

-9-
وقَلَّ أنْ جتـد في (الــعـراق اجلــديـد) مَنْ تـبّــوأ مَـنْــصِـبَـاً رفــيـعــاً دون أنْ يُـثـقل

َنَّ التي ال تطاق ..!! االسماع بكلمات ا
-10-

سؤول أَنّهم خُدّام ويُصرون على أنَّهم حُكّام ..!! ينسى معظمُ ا
-11-

إنّ رئــيس الــقـوم خــادِمُـهُـم فـعــلى الـكــبــيـر أنْ يــنـشط فـي مـضــمـار اخلــدمـة
ّن . اخلالصة لشعبه ووطنه بعيداً عن كل الوان ا

-12-
وعـليه أنْ يعتـذر عَنْ كل تقصيـرٍ وتسويفٍ عن اجناز
مـا كــان عــلـيه اجنــازُهُ من مــشــاريع حـيــويــة نـافــعـة
ـواطنيه ... ولـكنَّ ثقافـة االعتذار غـائبة عن مـحترفي

السياسة لألسف الشديد .
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بـكرة يـتابع اجلـمـيع في اخلارج والـداخل بـقـلق شديـد مـصيـر االنـتخـابـات ا
ـقبل والتـي نادى بهـا الشـعب العراقي احملددة في الـ10 من تـشرين األول ا
تظـاهرين وتغـيير النـظام السيـاسي وغيرها بعـدة مسمـيات منهـا ثأراً لقتـلة ا
ا تـكون مـعروفة ـقاطـعة الـتي تتـبنـاها جـماعات غـير مـعروفـة ور والـدعوة با
لـدى اجلهـات العـليـا التي تـتـرقب ما سـيحـدث من تصـعـيد قـبيل االنـتخـابات

بإيام معدودة وتقتنص الفرصة للضرب بيد من حديد كما نأمل.  
وبـحسب اآلراء فان تأجيل االنـتخابات تأتـي من بعض الكتل السـياسية التي
ـاني خالل فـتــرة الـتـمـثـيل احلــكـومي ومـعـنى هـذا ان فـشـلت في االداء الــبـر
االغـلبية مشترك في القضـية لفشل هذه الدورة النيابـية بانتشال ما تبقى من
ـعتـدلة ـقـابل اظهـرت الـقوى الـكـبيـرة ا اوجـاع الشـعب الـعراقي!.. لـكن في ا
والـداعمـة حلـراك تـشـرين موقـفـهـا من دعم مـوعد االنـتـخـاب وسط بيـئـة امـنة

ية لضمان نزاهة االنتخابات. وحيادية وحتت رقابة ا
ـرتـزقـة) وهم اشـبه الـيـوم وهـنـاك حـديث اخـر عن مـجـمـوعـة يـطـبق عـلـيـهـا (ا
بـسـرب احلـمـام الـذي يـتـجـمع واحـداً تـلـوى االخـر ثم يـشـكل غـرفـة عـمـلـيات
واطن بـالعزوف وترويج قاطـعة لالنتخـابات وإقنـاع ا لالنـطالق بصيحـات ا
شـعارات وهمية ومحبطة لإلرادة الشعبية التي تنادي بالتغيير حيث ال سبيل
ثلهم الى الـتغييـر اال من خالل الذهاب الى صنـاديق االقتراع واختـيار من 
بـحكمة ومصداقية فـال يستطيع أي من كان اليـوم ان يجبر الناخب العراقي
ـال الـسـيـاسي والـدلـيل ان عـلى االخـتـيـار حتت تـهـديــد الـسالح او سـطـوة ا

واطن اصبح لديه الوعي الكافي باختيار االكفأ. ا
وبـ هـذا وذاك يـبقـى هاجـس التـغـيـيـر في جـمـيع مـفـاصل الـدولـة والـسـلـطة
قـائمـاً وحـاضـراً لـدى ضمـائـر الـعـراقيـ وعـقـولـهم كمـا يـعـد الـتغـيـيـر بـداية

االنـطالق للقـضاء على افـة الفسـاد والفاسدين واطالق
يـد السـلـطة في ردع اخلـارج عن الـقـانون وعـليـنا
ـصارحة بانـنا ال نأمل خيـرا كثيرا في االنـتخابات ا
ـقبلـة وبلـداً خاليـاً من الرصـاص; لكـننا نـحلم بـبلد ا
يـخـلـو مـن االوجـاع ويـنـتـشل شـعــبه من قـاع الـفـقـر

واحلرمان.

ال مـراء أن الــقــدس هي قـضــيـة الــوجــدان اإلسالمي األولى ومــحط إهـتــمـام
الـثـوار فـي الـعـالـم وتـمـثل "الــوجع اإلنـســــاني" بـأبــــــهى صـــــوره ومــنـاقـبه

ومزاياه ; 
كان أن  يتأهب كل متأهب للدفاع عن أحقيتها ـسؤولية الكونية  وأرى من ا
ـسـلـمـ في أن تـكـون في طـلـيـعـة "الـهـمـوم اإلنــسـانـيـة" لـكل الـبـشـر ولـيس ا
فـحـسب بـوصـفــهـا قـضـيـة إسـتـالب لـوجـود وهـويـة وحـاضــر ومـسـتـقـبل كل

ناضل في العالم; ا
كان رغم ضخـامة القضـية كونيا وخـطورتها عـلى طول التاريخ جند ـقلق  ا
دعـوات من هذه الدولة أو تـلك إلى التصـالح والتطبـيع مع الكيـان اإلسرائيلي
الـغاصب مـن خالل توسـيع نـطـاق "البـروبـوجانـدا"بـغيـة تـضـليل الـرأي الـعام
ـي وصرف الـعـقـول إلى هـامـشـيات لـتـمـيـيع وتـغـييب الـقـضـيـة احملـورية الـعا
وطـمس أثرها في وقت تتـعالى األصوات الـنبيلـة إلى "تثوير" اإلنـسان وشحذ
هـمم الـشـباب اإلسالمـي في كل الـعالم وتـعـبـئـة اجلـموع الـغـاضـبـة والـتأهب

إلشـعال فـتـيل (النـهـضة والـثـورة والقـيـام ) إلعادة الـكـرامة
اإلنـسانيـة وبعث الروح التـحريريـة وقيادة الركب حملق
الـقوى الـغـازية وفـضح اإلرادات واخملابـرات الدولـية
الـتي تـوفـر لـهـا الـدعم والـغـطـاء السـتـدامـة الـهـيـمـنـة
واالسـتبداد وتوسيع دائـرة االستيطان الـغير قانوني
على حساب حقوق أزلية للشعب الفلسطيني خاصة

واإلسالمي عامة بوصفها القضية األبرز كونيا .

w بـالـشكـر والـعـرفان الى الـسـيـد رئيس UH?)« qO?K?  5? « bO?:« b? ?  ÃU(« ـرحوم تـتقـدم عـائلـة ا
عـالي الـوزراء ورئيـسي مجـلس القـضاء اجلمـهوريـة السـابق الدكـتـور فؤاد مـعصـوم والى اصحـاب ا
ان االعلى الـدكتور فـائق زيدان واحملكـمة االحتاديـة السابق االسـتاذ مدحت احملـمود والى عضـو البر
السيدة اال طـالباني ومحافظي كـركوك وكربالء وحلبجـة والفعاليات الـسياسية والديـنية واالجماعية
واالخـوة الـكـتـاب والـصـحـفـيـ واالعالمـيـ داخل الـعـراق وخـارجه وزعـمـاء الـعـشـائـر في الـعـراق
واالخـوة الذين حـضروا مـجلـس الفـاحتة في كـربالء وبعـثوا بـرقـيات الـتعـازي او اتصـلوا هـاتفـياً من
مـواقـعهم ومـحال اقـامـتهم في الـعراق والـعـالم العـربي وأوربـا وكنـدا واستـراليـا والـنمـسا والـواليات
ـصـابـنـا بفـقـد الـوالـد تـغـمـده الـله بـرحـمته ـتـحـدة وبـريـطـانـيـا والـسادة الـسـفـراء الـذين واسـونـا  ا

الواسعة.
نسأل الله ان يوفق اجلميع ويجنبهم اي مكروه ويطيل أعمارهم ويرحم موتاهم ويحفظ عوائلهم

وإنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم 
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مــــــــوارد بـــــــرامـج اخلـــــــدمـــــــات
االجـــتــــمـــاعـــيــــة  والـــتـــنــــمـــيـــة
ــا يـــســهم في االقـــتــصــاديـــة 
زيـادة إفـقـار أكـثـر بـلـدان الـعـالم
فـقـراً. ويـشـمل الضـحـايـا أطـفاالً
في حاجـة إلى التـعلـيم ومرضى
بــحـــاجــة الى الــعـالج وجــمــيع
أفـراد اجملـتـمع الـذيـن يـسـهـمون
بـنـصـيبـهم الـعـادل ويسـتـحـقون
طمأنـتهم إلى أن األمـوال العامة
تــســتــخــدم في حتــســ ظـروف
حـيــاتـهم. لـكن الــفـسـاد يــطـالـنـا
جميعا من خـالل تقويض الثقة
بــــاحلـــــكــــومـــــات والــــبـــــنــــوك
ـتقـدمة والـشركـات في البـلدان ا

والنامية على حد سواء.
يــشــكـل الــفــســاد ومــتــحــصالته
تـــهــديــداً لـالســتــقـــرار الــوطــني
والــــدولـي حـــيـث يُــــعــــد من أهم
مهـددات التنـميـة ببلـدان العالم
ولـــكن الـــتـــحـــدي االكـــبـــر الــذي
تواجـهه جهـود مكافـحة الـفساد
يـــكــمن فـي مــســألـــة اســتــرجــاع

االصول واموال الفساد التي 
نـهـبـها وتـهـريـبهـا ووجـدت لـها
مالذات آمــــنـــة في الـــعـــديـــد من
ــا يـؤدي الـبــلـدان االجــنـبــيـة 

كـثيـراً لـتولـد الشـعـور باإلحـباط
والـيـأس من إمــكـانـيـة مــكـافـحـة

الفساد. 
يـــقــدر آخـــر تـــقــاريـــر مـــنــظـــمــة
ـية حجم الـفساد الشـفافيـة العا
ـا يــنـاهـز في الـدول الــعـربـيــة 
الــثالثـمـائـة مـلـيـار دوالر أي مـا
نــــــســــــبــــــته %30 مـن احلــــــجم
ــبـــالغ الــفـــســاد في اإلجـــمــالـي 
العالم التي نـاهزت األلف مليار
وتـقـتـصـر هـذه األرقـام والـنـسب
رصود فقط من العمليات على ا
ــالـــيـــة الـــفـــاســـدة في الـــوطن ا
ـمـارسـات الــعـربي وتـخـتـص بـا
ــرتـــبــطـــة بــصـــورة مــبـــاشــرة ا
فهوم الفساد بتعريف التقـارير 
الذي يختزله في سوء استعمال
الــوظـيـفـة في الـقـطـاع الـعـام من
أجل حتقيق مكاسب شخصية.
لــقــد اكــتــسب مــطــلـب اســتـرداد
ـنـهـوبة أهـمـيـة رمـزية األمـوال ا
كبيـرة منذ انـدالع ثورات الربيع
الــعــربي 2011 ولـــيس انــتــهــاء
بـانـتـفـاضـتـي تـشـرين (اكـتـوبـر)
في الــعــراق ولـبــنــان كــون هـذا
طـلب يعـكس في شعار واضح ا
وبـسـيط مـدى سَـأم اجملـتـمع من
ـــســتـــمــر في الــنـــهب الــفـــادح ا
اجملــال الــعــام والــغــيــاب الــتــام
لــلـمــحـاسـبــة الـســيـاســيـة. وفي
طـالـبات بـدأ الـعمل ضـوء تـلك ا شهداني  أكرم عبدالرزاق ا

الـــــتـــــعـــــاون
ـــصـــادرة نــقل الغــراض ا
االجــــــراءات وتــــــســــــلــــــيم
اجملــرمــ ونــقـل احملــكـوم
عـــلـــيــهـم الــتـــحـــقـــيـــقــات
ــــشـــــتــــركــــة اســــتــــرداد ا
ــمـتـلـكــات ومـنع وكـشف ا
احـــــــالـــــــة الـــــــعـــــــائــــــدات
االجـرامـيـة مـؤتـمـر الدول
االطراف الـقانـون العربي
ــكــافــحــة االســتــرشـــادي 
ـنـتـدى الـعربي الـفـسـاد ا
الســـــــــتــــــــرداد االمــــــــوال
ـكافـحة ـنظـمة الـعربـية  ا

الفساد
الــفـصل الـرابـع: وقـد تـنـاول
الـــتـــعــــاون الـــدولي فـي مـــجـــال
استرداد اموال الـفساد وتضمن
اآلتـي: تـوحـيـد مـبـاد مـكـافـحـة
ـــــتــــــحـــــدة الـــــفــــــســــــاد اال ا
وتــشـريــعـات مــكـافــحـة الــفـسـاد
الـعـابـر لـلـحـدود اتـفـاقـيـة اال
ـتــحــدة ودورهــا في اســتـرداد ا
االمــــوال تــــنـــــظــــيم اســــتــــرداد
االمـوال كــمـا وردت بــاالتـفــاقـيـة
ـبـادرات الـدولـية ـيـة اهم ا اال
واالقـلـيــمـيـة الســتـعـادة االمـوال
تـحدة نـهوبـة: برنـامج اال ا ا
ائي UNDP البـنك الدولي اال
(StARســــــــتـــــــار) ومــــــــبـــــــادرة
االتـفاقـيـات االقلـيمـيـة والقـارية
كـافحة ميـثاق الدول االمـريكـية 
الفساد اتفاقيـة منظمة التعاون
االسـيـوي االتـفـاقـيـة االفـريـقـيـة
ـكافـحـة الفـسـاد مبـادرة احلكم
اجلـــيــد لـــلــتـــنــمـــيــة GFD دول
مــيــثـاق OFCD  فــريق الــعــمل
الدولي FATF  مجموعة الدول
الـــثــــمـــان G8 شـــركــــة دوفــــيل
تـخصـصة اجلـهود الـشركـات ا
ـؤسـســاتـيـة الـدولــيـة مـبـادرة ا
ــهــربـة ــوجـودات ا اسـتــرداد ا
ـــعــني ــتـــحــدة ا مـــكــتـب اال ا

ة  باخملدرات واجلر
الـفـصل اخلـامس تـضـمن عرض
ـــارســات دول في لــتـــجــارب و
ـــنـــهـــوبـــة اســـتـــرداد األمـــوال ا
بـــالــفــســـاد: االســتـــرداد مــطــلب
شــعـبي عــربي عــارم الــتـجــربـة
النيـجيرية الـتجربة الـبيروفية
جتربة الفيليب جتربة انغوال
جتـربـة كـازاخـســتـان الـتـجـربـة
الــتــونــســيـة جتــربــة هــايــيـتي
جتربة مصر  النظام التشريعي
ـتـحدة ـمـلـكـة ا لالسـتـرداد في ا
ــوذجـــا احلــالـــة الـــعــراقـــيــة
ــتـهـمـ جتـربـة الــتـصـالح مع ا
بــالـــفــســـاد تــقـــيــيم الـــتــجــارب

السابقة.
وخـــلـــصت الـــدراســـة لــعـــدد من
التوصيات لتستفيد منها الدول
الـــتـي تــخـــوض غـــمـــار مـــعــارك
اسـتــرداد االمـوال الــتي نـهــبـهـا
الـــــــفــــــاســـــــدون مـن احلـــــــكــــــام
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تـعلن محـافظة ذي قـار (العقـود احلكومـية) عن منـاقصات خـطة تنـمية االقـاليم ٢٠١٩ واستـنادا لتـعليـمات تنـفيذ العـقود احلكـومية رقـم (٢) لسنة ٢٠١٤
وازنـة العـامة االحتاديـة لعـام ٢٠١٩ ان وثيـقة الدعـوة لتـقد الـعطاء ـلحـقة بهـا وتعـليـمات تـنفيـذ ا ـعدلـة الصـادرة من وزارة التخـطيط والـضوابط ا ا
ـعـتـمدة شـروع سـوف تـنـشر فـي اجلرائـد الـوطـنـية. وسـيـتم الـعـمل عـنـد فحص وتـقـيـيم الـعـطاءات وفـق االليـة ا ـنـاقـصة الـعـامـة لـهـذا ا (االعالن) عن ا
ؤهلة االشـتراك فيها كما هو محدد في الـنشرة التوضيحية الصادرة من قـدمي العطاءات كافة من الدول ا للمناقصات (الوثائـق القياسية) والتي تتيح 

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا اال ا
قدمي العطاء ان اسلوب الدفع وبإمكان مقدمي العطـاءات شراء وثائق العطاء باللغة الـعربية بعد تقد طلب حتريـري الى العنوان احملدد بالتعليـمات 
ـؤتمـر اخلاص بـاالجـابات عـلى اسـتفـسارات شـاريع في ديـوان احملافـظة وسـوف يـتم عقـد ا وجب وصل شـراء يـقطع من قـبل قـسم حسـابـات ا سـيـتم 
ـصـادف ٢٠٢١/٥/٣١ في بـنايـة (الـشـباب والـريـاضة) فـعـلى الـراغبـ من الـشـركات ـناقـصـة عـند الـسـاعـة (١٢) ظهـرا من يـوم االثـن ا شـاركـ في ا ا
ذكـورة ادناه عـلى االقل والشـركات الـعربـية واالجـنبـية من اصـحاب االخـتصـاص مراجـعة قسم ـصنفـ من الدرجـة ا ؤهـل وا ـقاولـ العـراقيـ ا وا
شروع علما ان سعر العـطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد على ان العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نـسخة من الوثائق اخلاصة با
ـستمـسكات يـتم تقد هـوية الـتصنـيف االصلـية للـشركات الـعراقيـة واوراق التـسجيل لـلشركـات االجنـبية عـند شراء الـعطـاء على ان يتـضمن الـعطاء ا

التالية:-
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

درجة في اجلدول ادناه. أ- الكوادر الفنية :- ا

الية: تطلبات ا ب- ا
الية (السيولة النقدية) كما مدرج في اجلدول ادناه وارد ا اوال:- ا

تطلبات القانونية: دـ ا
ملوكة قـدمة في القائمة السـوداء الشركات ا ـصالح لم يتم ادراج الشركة ا اوال:- االهلية وتشمل (جـنسية الشركـة مقدمة العطاء  –ال يوجد تضارب با
لـلدولـة (ان تثـبت انهـا مستـقلـة قانـونيـا وماليـا وانهـا تعـمل وفق القـانون التـجاري وان ال تـكون وكـاالت تابـعة لصـاحب العـمل) غيـر مسـتبـعدة من قبل

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. ثانيا:- عدم 

ثالـثا:- شـهـادة تأسـيس الشـركـة مع مالحظـة في حـال كون الـشركـة مـقدمـة العـطـاء اجنـبيـة تـقوم بـتقـد اوراقـها كـافة ومـصـدقة لـدى وزارة اخلارجـية
العراقية.

ـقاولـة حسب مـا مطـلوب في اجلدول قـاول او الشـركات ا ـقاولـ صادرة من وزارة لـتخـطيط وتـكون درجـة وصنف ا رابـعا:- هـوية تسـجل وتصـنيف ا
ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا
وجب خـطاب ضمان بـنكي او صك مصدق او سـفتجة صادرة قدمي الـعطاءات  ٢- كل العطـاءات يجب ان تتضـمن ضمان للـعطاء (التـأمينات االولـية) 
من مصـرف معـتمـد في العـراق وبنـسبة  ١ % من مـبلغ الـكلـفة التـخمـينـية لـلمشـروع ومعـنون الى جـهة الـتعـاقد (ديوان مـحافـظة ذي قـار/ قسم الـعقود
قاول) الذي ترسو عليه نـاقص الفائز (الشركة او ا ناقصة وعلى ا دة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق ا ناقصة ويـكون نافذ  احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم ا
ـناقـصة مبـاشرة بـعد اصـدار كتاب االحـالة قـبل توقـيع العـقد تقـد خطـاب ضمـان بحـسن التنـفيـذ بقـيمة ٥ % من مبـلغ االحالة عـلى ان يكـون خطاب ا

صارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. ضمان صادر من احد ا
عاييـر التأهيل احملددة نـاقص مستـجيبة عنـد تلبيتـها  قدمة من ا ٣- يتم اعتـماد الوثائق القـياسية الصـادرة من وزارة التخطيـط وتكون العطـاءات ا
ـا تتطـلبه الوثيـقة القـياسية ـناقصـة وفي حال عدم الـتزام مقدم الـعطاء  طـلوبة في شروط ا الـية ا فـيها بفـروعها كـافة والشروط الـقانونـية والفـنية وا

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
نـاقصة وان تـتحـمل الـشركة الـتي يـحال بعـهدتـها الـعمل كـافة الـضرائب نـاقصـة اجور الـنشـر واالعالن والخر اعالن عـن ا ٦- تـتحـمل من ترسـو علـيه ا

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز عن ٧- يلتـزم الطـرف الثاني بـان يشـغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمـالة مـوظفيه الـعمالـة الوطـنية عن طـريق مراكـز التشـغيل اال في حـالة اعتـذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا توفير االعداد واالختصاصات ا
٨- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقد عـطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافليـة في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة
وذج اتفاق اولي عـلى الشراكة مـوقع من قبل اطراف الـشراكة معـزز بتعهـد من قبلهم بـعدم التنـازل او االنسحاب مصادق عـليه اصولـيا مع العطـاء او 
ـناقصة عـليهما عـلى ان يتم تقـد الشراكة بيـنهما مـصدق اصوليـا بعد توقـيع العقد خالل مـدة ال تتجاوز (١٤ يـوما) من تاريخ توقـيع العقد في رسو ا

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

قاولة. ثال لرب العمل بعقد ا عد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها  ستفيدة مسؤولية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا
 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.

قـدم على الـعطاءات بـاستكـمال النـواقص التي تسـمح بها الـتعلـيمات خالل سـبعة ايـام من تاريخ فتح قـاولب واجملـهزين ا  ١٢- تلـتزم الشـركات وا
كن قبولها. عطاءاتهم وبخالفه ال 

صنعـة واجملهزة داخل الـعراق للمـشروع مع مراعـاة االلتزام بالـضوابط السـعر والنوعـية اجملهـزة مدى مطابـقتها  ١٣- تكـون االولوية للـمواد االوليـة ا
طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . للمواصفات ا

تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا
صـادف ٢٠٢١/٦/٩ الى العـنوان الـتالي مـحافـظة ذي قـار قسم الـعقود  ١٥-ان اخـر يوم لـتقـد العـطاءات نـهايـة السـاعة (١١) ظـهرا من يـوم االربعـاء ا

احلكـوميـة في مـقرهـا الـكائن في الـنـاصريـة  - االدارة احملـليـة - قـرب مصـرف الـرشيـد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مـبنى هـيـئة االعـمـار سابـقـا) على ان تـكون
قدمة بـالدينار العراقي حصرا رقـما وكتابة وان يوقع على جمـيع مستندات العطـاء وتكون الكتابة واضحـة وخالية من احلك والشطب وتكون االسعار ا
قاول بصحـته ويعتبر التبليغ من خالله قاول مع ذكر العنوان الكامل لـلشركة ورقم الهاتف والبريد االلـكتروني ويلتزم ا جميع االوراق مختومة بخـتم ا
دنيـة وبطاقـة السكن وال يسـمح التقـد عن طريق البريـد االلكتروني ملـزم واصوليا وكـما يقـدم البطاقـة التمويـنية ومـا يؤيد حجـبها وهويـة االحوال ا
ثـليهم الراغبـ باحلضور الى ديـوان محافظة ذي قـار - صوب الشامـية - شارع االمام علي (ع) وسيتم فـتح العطاءات بحـضور مقدمي الـعطاءات او 
ناقصة عطلة رسـمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه عـلى ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة تأخرة. واذا صـادف يوم فتح ا وسوف ترفض العطاءات ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
الية والتمويل الالزم. ذكور ادناه حل توفر التخصيصات ا شروع ا  ١٦- تسدد مبالغ ا
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١٧١٫٠٢١٫١٨٨٫٠٠٠٣٦٠
يوما

٢٥٠٫٠٠٠
الف دينار
عراقي

انشائية
الثامنة

صادقت سعر الكشف ا
مدة
العمل

سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

١ % من
قيمة
الكشف
التخميني

التأمينات
طلوبة / ا
بالدينار 

الشباب
والرياضة

اجلهة
ستفيدة ا

انشاء ساحة رياضية مثيلة
(١١) العب عدد (٣) في سوق
الشيوخ - الكرمة - الفضلية

سروع اسم ا

الية  وارد ا ا
(السيولة النقدية)
الكادر الفني

بلغ اكبر او يساوي (٢٩٣٫٥٩١٫٠٠٠) مئتان شروع  الية لتنفيذ ا من خالل تقد ما يثبت القدرة ا
وثالثة وتسعون مليون وخمسمائة وواحد وتسعون الف دينار عراقي

(١) مهندس مدني عدد ١         (٢) مساح عدد ١

سوق
الشيوخ -
الكرمة -
الفضلية

وقع ا

١٨١٫٠٢٣٫٨٠٢٫٠٠٠٣٦٠
يوما

٢٥٠٫٠٠٠
الف دينار
عراقي

انشائية
ثامنة

١ % من
قيمة
الكشف
التخميني

الشباب
والرياضة

تأهيل ساحة رياضية في ملعب
الرفاعي الكبير وتثييل ساحة
منتدى شباب النصر وانشاء
ساحة رياضية مثيلة ١١ العب
في الفجر وانشاء سياج
لعب منتدى شباب  (BRC)
القلعة مع تأهيل منتدى القلعة

الرفاعي +
النصر +
الفجر +
القلعة

١٩١٫٠٢٥٫٩٨٥٫٠٠٠٣٦٠
يوما

٢٥٠٫٠٠٠
الف دينار
عراقي

انشائية
ثامنة

١ % من
قيمة
الكشف
التخميني

الشباب
والرياضة

انشاء ساحة رياضية مثيلة ١١
العب عدد ٢ في الشطرة
وواحدة في الغراف

الية  وارد ا ا
(السيولة النقدية)
الكادر الفني

بلغ اكبر او يساوي (١١٤٫٤٥٤٫٠٠٠) مئة شروع  الية لتنفيذ ا من خالل تقد ما يثبت القدرة ا
واربعة عشر مليون واربعمائة واربعة وخمسون الف دينار عراقي

(١) مهندس مدني عدد ١         (٢) مساح عدد ١

الشطرة +
الغراف

الية  وارد ا ا
(السيولة النقدية)
الكادر الفني

بلغ اكبر او يساوي (٢٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠) مئتان شروع  الية لتنفيذ ا من خالل تقد ما يثبت القدرة ا
وخمسة وتسعون مليون دينار عراقي

(١) مهندس مدني عدد ١         (٢) مساح عدد ١
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ؤهـل وذوي اخلبرة واالختصاص عادن (الشركـة العامة لصناعـة االسمدة اجلنوبية) دعـوة مقدمي العطاءات ا ١- يسر وزارة الصـناعة وا

لتقد عطاءاتهم للعمل اخلاص ب (جتهيز مادة مانع تكتل سماد اليوريا)
رقـم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (اثنـاء الدوام وعلى مـقـدمي العـطـاءات الراغـبـ باحلـصـول على مـعـلومـات اضـافيـة االتـصال عـلى هـاتف الشـركـة  ا
الرسـمي/  من السـاعة الثـامنة صـباحـاً الى الساعـة الواحدة بـعد الـظهر حـسب توقيت مـدينـة البصـرة احمللي ) وكمـا موضـحة بالـتعلـيمات

قدمي العطاءات . 
طلوبة :- ٢- متطلبات التأهيل ا

ـالية اآلتـية: (احلسابـات اخلتامـية معدل ربح تـطلبات ا ـالية: علـى مقدم العـطاء ان يقـدم أدلة موثقـة تثبت قـدرته على القيـام با (أ) القدرة ا
آلخر ثالث سنوات متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد. 

اثلة . (ب) اخلبرة والقدرة الفنية:- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأن لديه أعمال 
٣- بإمكان مـقدمي العـطاء شراء وثائق الـعطاء بـعد تقد طـلب حتريري الى الـعنوان احملدد في ورقـة بيانـات العطاء وبـعد دفع قيـمة البيع

ناقصة مع العطاء التجاري. للوثائق البالغة (غير قابلة للرد)  (٢٠٠٫٠٠٠) مائتان الف دينار فقط  ويرفق وصل شراء ا
بلغ التخميني للمناقصة (١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠) مئة وخمسة وتسعون مليون دينار عراقي. ٤-ا

٥- تقـد تـأميـنـات اوليـة بـقيـمـة (١٩٥٠٠٠٠) ملـيـون وتسـعـمائـة وخـمسـون الف ديـنار عـراقي عـلى شكل خـطـاب ضمـان او صك مـصدق أو
ركزي العراقي.  دة (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا سفتجة نافذة 

٦- تقـدم عطاء فني و عطـاء جتاري ومستمـسكات بثالث ظروف منـفصلة ومغـلقة وتكون الظـروف مختومة بـختم الشركة ومـثبت عليها اسم
قدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي . ناقصة واسم الشركة ا ورقة ا

ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا
٨- يتم تـسلـيم الـعطـاءات الى العـنـوان اآلتي (مقـر الشـركـة العـامة لـصنـاعـة االسمـدة اجلنـوبـية / قـسم االعالم والعالقـات الـعامـة -  شعـبة
ـصادف ٢٠٢١/٦/٢١ وفي حـالة مصـادفة يـوم الغـلق عطـلة رسـميـة يكون الـغلق في ) ا الـعالقات) لـغاية نـهايـة الدوام الـرسمي لـيوم (االثـن

اليوم الذي يليه.
ثليهم ـتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  ٩- التقد بالبريد االلكتروني (غير مسموح) العطاءات ا

الراغب باحلضور في مقر الشركة في يوم (الثالثاء) ٢٠٢١/٦/٢٢ .
علومات زيد من الـتفاصيل وا شار اليها انفـا هي (مقر الشركة العـامة لصناعة االسمـدة اجلنوبية البصـرة - خور الزبير) و ١٠ العنـاوين ا

   Email: scf@scf.qov.iq       scf_trad@scf.qov.iq     أو     www.scf.qov.iq      كنكم االطالع على موقع الشركة االلكتروني
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شاريع االنتاج / فقدت مني الهويـة الصادرة من (وزارة الكهرباء / الشـركة العامة 
ن يعثر عـليها تسـليمها الى نـطقة الوسطى) بـاسم (سلوان عبود خـلف) يرجى  ا

جهة االصدار مع الشكر
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في صــبــيــحـة اخلــامس والــعــشـريـن من أيـار 2021 أُعـلـن عن قـرار احملــكــمـة
االحتاديـة العلـيا الذي ردت فـيه دعوى الـنائب طالل الزوبـعي بشأن إلـغاء قرار
ـجـرد صـدور قـرار احملـكـمـة ونـشـر نـصه  حتـول كل رفع احلـصـانـة عـنه  و
الشـعب العراقي الى خـبير قانـوني وقضائي نـاقد  إذ راح اجلميع يـستعرض
ما جـاء بثنايا القـرار ويُحلل وينقـد ويُخطّأ وال يصـوب  وأنا أتابع ما يُكتب في
مجـاميع الواتس أب وتفـاعل اجلميع الـناقد  عادت بي الـذاكرة الى ثمانـينيات
دنـية ـرافعـات ا نـصرم حـيـنمـا كان يـقف أساتـيـذنا في ا وتـسعـينـيـات القـرن ا
واحملاكـمات اجلزائية الراحلون الكـبار ضياء شيت خطاب وأدم وهيب النداوي
وسـلـيم حـربـة  متـأمـلـ طـويالً في قـرارات وأحـكام احملـاكم وهم يـعـرضـونـها
لـلتـعـليق  مـدقـق في الـعبـارات  مُـطيـلـ النـظر في احلـيـثيـات  مـتأمـل في
التـسبـيبـات  مطـابـق بـ الوارد من وقـائع والـصادر من أحـكام  ويـقيـناً أن
ذلك كـله في الــدراسـات الـعــلـيـا ال األولـيــة  يـوم كـانـت الـدراسـات الـعــلـيـا في
الـعـراق تـنحـني لـهـا اجلامـعـة األوروبيـة أجالالً وإكـبـاراً واحتـرامـاً . وأنـا أتابع
الـتـعــلـيـقــات عـلى قــرار احملـكـمــة االحتـاديـة أعـاله عـادت بي الـذاكــرة إلى تـلك
ــاضــيــات  ومــا طــرأ عــلى الــعــراق من حتــول نــال فــيه اخلــوالي مـن األيــام ا
الـتــراجع من كل اجملـاالت  ولــيس أخـطــر من الـنــيل من كـرامــة الـقــضـاء ومـا
يصـدر عنه من أحـكام وقرارات  ال سـيما الـقضـاء األعلى درجة  الـذي يكون

حلكمه القول الفصل وال معقب عما يصدر عنه . 
صطلـحات القانـونية الدقـيقة التي ال يـفقه فيها إال والالفت أن اإلسفـاف طال ا
أســاتـيـذ الـقــانـون الـدسـتـوري مـن حـامـلي األلـقــاب الـعـلـمــيـة األعـلى  بل طـال
تـبـنيـات الـقانـونـية  إذ دار الـنـقاش ـبـاني وا ـبـادىء واألصول  وا الـنـقاش  ا
حول إمـكانية العـدول عن احلكم السابق  وهل لـلمحكـمة االحتادية الـعليا هذه
ن شـارك ونـاقش وظـلل  هذا ـكـنـة والـصالحـيـة ? وقد يـسـتـهـجن الـبـعض  ا
الطـرح  ولكن دون تـردد أشيـر إلى أن حرية الـرأي والتـعبـير شيء  وتـضليل
الـرأي الـعـام شيء آخـر  ومــا دعـاني لـلـقــول بـعـدم االحـقـيـة بــتـحـلـيل قـرارات
تخـصصـ  ما سـمعته واحكـام القضـاء والسيـما األعـلى درجة اال من قـبل ا
من شـخص بــسـيط ال يــفـقه أي سـاقــيه أطـول  تـقــطـعت به ســبل الـرزق فـراح
ـا جتود يده قـبال مـا يروي من نـكات ومـا يُقـلد من أصوات البـعض يسـاعده 
ومـا يـؤدي من حـركـات  سـمــعـته يـنـقـد قـرار احملـكــمـة االحتـاديـة بـقـوله " قـيّم
الـرگـاع من ديـرة عـــــفج " فـسـألـته عن وجـهـة نـظـره في الـقـرار رد قائـالً عمي

مبينه !!!! 
ـد تـراجع في بـلـدي ووصل حـد االنـهـيـار  حـيـنـمـا يُـنـظـر لـقـرار فـتـيـقـنت أن ا
احملـكـمة االحتـاديـة هذه الـنـظـرة السـطـحيـة الـدونـية  وهي احلـامـيـة للـحـقوق 
بررة ال دافـعة عنـها  الـذائدة عـن عريـنهـا . وبالقـطع أن هـذه الهـجمـة غيـر ا ا
ـؤسـسـة الرسـمـيـة  سبـقـتـها بـأيـام مـعدودة تـستـهـدف إال لـلمـسـاس بـكرامـة ا
ــقــتـرح عن رئــاسـة ـهــربـة ا الــهـجــمـة الــتي طــالت قـانــون اســتـرداد األمــوال ا
اجلـمـهـوريـة  وقـد تـفـاجـئت من تـلك الـهـجـمـة الـتي قـادهـا من يـدعي الـتـصدي
ـتـصـدي للـفـسـاد  وكأن الـقـانون يـدعـو لـنهب لـلمـشـهـد الثـقـافي الـعراقي  وا
ـتابـعـتهـا واستـردادها  والـالفت أن بعض من تـصدى األموال وتـهريـبـها  ال 
ـهاجـمة نـاقـداً القـانون  نـواب يـدعون تـمـثيل الـشعـب  وينـبرون أمـام اإلعالم 
الـفـساد والـفاسـدين  وهم يـهـاجمـون حتى احملـاولـة التـشـريعـيـة  وبالـقطع أن
وراء ذلك نيات ومقاصد  واخلاسر األكبر الشعب الذي اختلطت عليه الرؤيا 
ــصـالح واألجــنـدات  وطــرح غـيـر وتـشـابـه عـلــيه الـرأي  وضــلـلــته األهـواء وا
اخملتـص . ليس أجمل من حريـة الرأي  وأقبح من تكمـيم األفواه  فاإلنسان
دون حـريـة  عـدم وضـيــاع وعـبث  وفي بالدي ظن الــراحل أنه كـمم األفـواه 
وقـــمع األصــوات  وقـــطع األلــسن  فـــرحل وصــوت الـــعــراقي عـــالٍ مــرتــفع 
فتـجسدت نبؤة اجلـواهري " باق وإعمار الـطغاة قصار  من سـفر مجدك عاطر
موار " ويـقيناً أن حـرية الرأي  والتـعبير عمـا يجول في اخلاطـر  ونقد من هو
س مصلحة في مصـدر القرار  والتعقيب عـلى ما يصدر  عنه ومهاجـمة ما 
البالد والـعبـاد  هو أبـرز ما حتـقق بعـد زوال حكم الـراحل  ولكن هـناك خيط
ـقـراطـيـة والـفـوضى  وبـ حـريـة الـتـعـبـيـر والـتـضـلـيل  وبـ أبـيض بـ الـد
عـلـومة  وبـ البـحث عن احلـقيـــقـة وحتريـفـها  فـاحلريـة مـكفـولة الـتحـلـيل وا
دوحـة  والتـحريف والـتضـليل مـحرم غيـر جائـز  وعلى من أدعى الـعلم في

كل حقل  ضل وضلل غيره  وفي ذلك مـجانبة للوطنية ومصلحة الوطن . 
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ــســتـقــلـة جــمـهــوريـة أذربــيــجـان ا
اجلــديـــدة و قــبـــول أذربــيـــجــان
عـــضــواً فـي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعــاون
اإلسـالمي وأصــبح من الــتــقــالــيــد
الـرســمـيـة أداء رئـيس اجلـمـهـوريـة
نتخب اليم الدستورية بالقرآن ا
هامه الرسمية. الكر قبيال لبدء 
وقـد حتـولت جـمـهـوريـة أذربـيـجـان
الـيوم من بـلد يـطـلب العـون األمني
ـاضي ـسـاعــدات الـدولـيـة في ا وا
إلى بلد يساهم اليـوم في العمليات
الــدولــيــة لــدعم الــسالم واجلــهـود

اإلنسانية.
وقــد وقـع حــدث مــهم جــدًا في عــام
2011م بـــالـــنـــســـبـــة جلـــمـــهـــوريــة
أذربيـجـان حيث  اخـتيـارها ألول
مــرة عـضــوًا غـيــر دائم في مــجـلس
ـتـحدة خالل ـنـظمـة األ ا األمن 
الــــســـــنــــوات 2013 – 2012. وقــــد
اسـتـطــاعت جـمــهـوريـة أذربــيـجـان
ي بـأسره كـسب ثـقـة اجملتـمع الـعـا
وسط أجـواء مـضـطـربـة وقـد أيدت
155 دولــــــة مـن بـــــ 193 دولـــــــــــة

ترشيح أذربيجان.
 وأذربـيــجـان الـيـوم اعـتـمـادا عـلى
رؤيـة وإرث حــيـدر عــلـيـيف وحتت
قـيــادة إلــهـام عــلـيــيف بـلــد يـنــمـو
ــو بــديــنــامـــيــكــيــة مع مــعــدالت 
اقـتصـادي غيـر مسـبـوقة في جـميع
اجملــــــــــــــــــاالت واالصــالحـــــــــــــــــات
وقراطية واالقتـصادية الثابتة الد
لـلــرئـيس إلــهـام عـلــيـيف وقــيـادته
احلـــكـــيـــمـــة والــــرشـــيـــدة لـــلـــبالد
وســيـاســته اخلــارجــيــة الـنــشــطـة
جـعـلت أذربـيـجـان دولـة رائـدة على
الـصعـيد اإلقـليـمي وشريـكا يـعتـمد

عليه في العالقات الدولية.
وتـــلـــعب أذربـــيـــجـــان الـــيــوم دورا
محوريـا في كل القضـايا اإلقلـيمية
وتتـقاسم ثمـار ازدهارها وثـرواتها
نـطقة عبـر مجموعة من مع بلدان ا

آليات الشراكة والتعاون.
ونـــتــيـــجــة ذلك اســـتــعـــادت دولــة
أذربــــيـــجـــان ســـيـــادتـــهـــا ووحـــدة
أراضيـها - بـعد مـا قرب من ثالث
ائة من سنة من احـتالل عشرين بـا
أراضيها حتت قيادة القائد األعلى
ــســلـحــة ورئــيـس دولـة لــلــقــوات ا

احــــــــــــــــــــــتــالل %20 مــن األراضــي
األذربـيـجــانـيـة وتــشـريــد أكـثـر من
مـــــلــــــيـــــون مـــــواطـن من مــــــدنـــــهم
وأراضــيــهم األصــلــيــة وقــد تـوالت
االعــتـداءات األرمـنــيـة من عــمـلـيـات
ـواطن قتل وإبـادة جمـاعيـة ضد ا
األذربـيـجـانـيـ األبـريـاء الـذين بـلغ
عــددهم أكــثــر من 20.000 شـخص
ومـعــظـمــهم من األطــفــال والـنــسـاء
والــشـــيــوخ كـــمــا دمـــرت وأحــرقت
ــقــدســات اإلسالمــيـة الـعــديــد من ا
ـــــســـــاجـــــد واآلثـــــار ـــــدارس وا وا
التـاريخـية الـتي تشـهد عـلى أصالة

وعراقة الشعب األذربيجاني.
ــرحــلـــة الــتــاريـــخــيــة خالل هـــذه ا
احلرجة من تاريخ أذربيجان ناشد
الــــشـــعب األذربــــيـــجـــانـي الـــزعـــيم
الـقـومي "حـيـدرعـلـيـيف" تـولي زمام
األمــــور إلخــــراج الــــبـالد من هــــذه
األزمـة الــطـاحـنــة وبـالــفـعل تــمـكن
"عـلــيــيف" خالل فــتـرة قــصــيـرة من
ـتلـكه من رؤيـة ثـاقـبة ـا  الـزمن 
من نقل أذربيجان من حـالة التخبط
والـصـعـوبات الـعـديـدة الـتي سادت
فترة التسـعينات إلى آفاق االزدهار
والــتـقــدم الــوطــني وقــد بــدأ عــهـد
جديد في حياة جمهورية أذربيجان
ــسـتـقـلـة حـيـث تـخـلت الـبالد عن ا
االقـــتــــصـــاد اخملــــطط لــــلـــحــــقـــبـــة
الـسوفـيـتيـة وحتولـت إلى اقتـصاد
الــــســــوق احلـــر كــــمـــا  اتــــخـــاذ
الـــتــدابـــيــر الالزمـــة إلقــامـــة نــظــام
ـــقـــراطـي في الـــبالد ســـيـــاسـي د
حــــيث  إقــــرار قـــانــــون األحـــزاب
الـسـيـاسـيـة وتـثـبـيت احلـقوق لـكل
القوميات للمـشاركة في االنتخابات
ـانـيـة كــمـا وقـعت أذربـيـجـان الــبـر
ـعاهـدات الدولـية علـى العـديد من ا
ــدنــيــة والــســيــاســيــة لــلــحــقــوق ا
واالقـــتـــصـــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
ا فـيـهـا إقـرار حـقوق والـثـقـافـيـة 

رأة السياسية. ا
وفي سـبتـمـبـر عام 1994  تـوقيع
"عـقـد القـرن" بـقيـمـة عـدة بالي مع
شـركات الـنـفط متـعـددة اجلنـسـيات
لـتـطـويـرحـقـول الـنـفط الـبـحريـة في
القطاع األذربيجاني من بحرقزوين.
وبشبكـة خط نفط باكو –تبليسي –

واهـتـمت احلـكـومـة في تـلـك الـفـترة
بــتـــعــلــيم الــشــعـب وتــطــور الــعــلم
والـصـحة في جـمـيع أمـاكن الـدولة
ستويات دارس خملتلف ا وبنيت ا
درس عـاهد لـتأهـيل ا وأنشـأت ا

ــكـــتــبــات و تــأســيس وأقــامت ا
جــامـــعــة بـــاكــو احلــكـــومــيــة في 1
ســبـتــمـبـر 1919 و ابـتــعـاث 100
شــــاب أذربـــيــــجــــاني إلـى اخلـــارج
لــلـــدراســة في فــرنـــســا وإجنــلــتــرا

وإيطاليا وتركيا. 
وتــعــتــبــر أذربــيــجــان في طــلــيــعــة
اجلـمـهـوريــات الـسـوفـيـيــتـيـة الـتي
استعادت استقاللها في عام 1991.
وحـددت أذربــيــجــان مـكــانــتــهـا في
منـظـومة الـعالقات الـدوليـة وبدأت
االعـــتــمـــاد عــلى االســـتــراتــيـــجــيــة
اجلـــديـــدة في مـــجـــال الـــســـيـــاســة
اخلارجـيـة واستـطاعت خالل فـترة
ـقـراطي قائم وجـيـزة بنـاء نـظـام د
عـلى التـعـددية الـسـياسـيـة وخطت
خطوات واسعة نحو تطبيق مباد
اقتـصاد الـسوق احلر عـلى نظـامها
االقـتصـادي كـمـا أنه في عام 1995
 إقــــرار دســــتــــور جــــمــــهــــوريــــة
أذربيجان عن طريق إجراء استفتاء
عام وأجـريت في الـبالد انـتخـابات

قراطية. انية د بر
واجــهت جـمــهـوريـة أذربــيـجـان في
السنوات األولى من استـقاللها بعد
انــهــيــار االحتــاد الــسـوفــيــتـي عـام
ـشــاكل نـتـيـجـة 1991 الــعـديـد من ا
االضـــــطــــرابـــــات الــــســـــيــــاســـــيــــة
واالقــتــصـاديــة والــتي كـان أبــرزهـا
الـعـدوان األرمــيـني الـذي أسـفـر عن

قـيم في حدود الدولة. الشعوب ا
ــــان حـــفظ وقــــد كـــان هــــدف الـــبـــر
اســتــقالل أذربـــيــجــان وسالمــتــهــا
اإلقــلــيــمـيــة وحــقــوقــهـا الــوطــنــيـة
والسـياسـية وإنـشاء الـعالقات ب
حــكـومــة أذربــيــجــان واحلــكــومـات
ـتــجـاورة وإنــشـاء نــظـام الــدولـة ا
احلــقـــوقي وتــنـــفــيـــذ اإلصالحــات
االجــتــمـاعــيــة الــواســعــة وإنــشـاء
جــيـش قـوي قــادر عــلى الــدفــاع عن

الوطن.
ولـــكـن بــعـــد ســـقـــوط جـــمـــهـــوريــة
ـقـراطــيـة عــلى يـد أذربـيــجـان الــد
البالشـفـة واحتاللـها في 28 إبريل
1920  ضــــــمــــــهـــــا إلـى االحتـــــاد

السوفييتي.
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وبالرغم من أن جمهورية أذربيجان
ــقـراطــيــة لم تـعــمــر طـويالً إال الـد
ـكن أنــهــا جنـحت في تــرك أثــر ال 
; إذ محـوه في ذاكـرة األذربيـجانـي
تــــركت الــــتــــجــــربــــة الــــثــــمــــيــــنـــة
األذربيجـانية احلديـثة لبـناء الدولة
ـرأة ـقـراطــيـة; فـقــد حـصـلت ا الــد
عـــلـى حق االقــــتـــراع وهي بــــهـــذه
اخلــطــوة قـــد ســبــقـت حــتى الــدول
األكــثــر تــقــدمًــا فـي الــعــالم في ذلك
العهد. كـما تبنت حكـومة أذربيجان
قـراطـية أول قـرار لـها بـاتـخاذ الـد
عَــــــــلَـم ذي ثالثــــــــة ألـــــــوان (األزرق
واألحـــمـــر واألخـــضــــر) مع الـــهالل
والــنـجـمــة ثـمـانــيـة األطـراف الـذي
يـرمز إلى مـبـاد احلـداثة والـهـوية
الـوطـنـيـة واإلسالم باعـتـبـاره عـلـمًا

ستقلة. جلمهورية أذربيجان ا

تــقع جـمـهـوريــة أذربـيـجـان جـنـوب
مـنـطـقـة الـقـوقاز وتـبـلغ مـسـاحـتـها
حــوالي 86.6 ألف كم مــربع وعــدد
. سـكـانـهـا يتـجـاوز الـعـشـرة مالي
والـلـغـة الـرسـمـيـة فـيـهـا هـي الـلـغة
األذربيجانية والديانة هي اإلسالم.
ويــحــدهـا من الــشــرق بـحــر قـزوين
ومن الـشـمـال روسـيـا ومن الـشـمال
الـغــربي جــورجــيـا وأمــا أرمــيـنــيـا
فــتــحـــدهــا من الـــغــرب وإيــران من
اجلـــنـــوب وتـــركـــيـــا من اجلـــنـــوب

الغربي.
يــخــلّــد الــشــعب األذربــيــجــاني في
ذاكــرته في الــثـامن والــعــشـرين من
مـــــايـــــو مـن كل عـــــام ذكـــــرى يـــــوم
االستقالل. وفي هذا العام يكون قد
مر 103 عـام عـلى إعالن جـمـهـورية
ـقراطـيـة وتـأسيس أذربـيـجان الـد
ـانـية حـديـثة في أول جـمهـوريـة بر
العـالم اإلسالمي. وهي اجلمـهورية
األولى الـتي قامت لـثالثـة وعـشرين
شــهــرًا بــ 28 مـــايـــو 1918 و28
إبـــــــــريل 1920. و االعــــــــتـــــــراف
بـاســتـقـالل جـمــهـوريــة أذربـيــجـان
ــقـراطــيـة في مــؤتـمــر بـاريس الـد
للـسالم في 11 يـنـاير 1920 وبذلك
ـان ألذربيـجان  تـأسيس أول بـر
ووضع أســـــاس اجلــــــمـــــهـــــوريـــــة
انـيـة و نقـل العـاصـمة إلى الـبـر
بـاكـو في 17 سـبــتـمـبـر 1918. وقد
ــــقــــراطي في بــــدأ الــــطـــريـق الـــد
الـــتــطــور بــعـــد اجــتــمـــاع مــجــلس
أذربيـجـان الـوطني في 19 نوفـمـبر
ــان 1918 إذ  اإلقـــرار بـــأن الــبـــر
ـثـلي جـمـيع يـجب أن يـتـكـون من 

جيـهـان وخط غاز بـاكو  –تبـلـيسي
 –أرزروم تـضطـلع أذربـيـجـان بدور
ــر الــطـاقــة بـ الــشـرق مــهم في 
والــــغــــرب وفـي أمن الــــطــــاقــــة في

أوروبا.
وبـــالـــتـــوازي مع قـــطـــاعي الـــنـــفط
والـــغــاز  االهـــتــمـــام بــتـــنــمـــيــة
ا في ذلك القـطاعات غـيرالـنفطـية 
تطوير البنية التحتية لقطاع النقل
ـــــــــواصـالت ذات األولـــــــــويــــــــة وا
اإلسـتـراتيـجـية مـن سكك حـديـدية
ومــــوانـئ بـــــحــــريـــــة ومـــــطــــارات
بـاإلضـافــة إلى أسـاطـيل الـطـائـرات
والــســفن ووســائل الــنــقل الــبــري
والــبـحـري والـتي جتــرى زيـادتـهـا
وحتديثها على نـحو ملحوظ سعيا
لتنشـيط مسارات النـقل ب الشرق

والغرب والشمال واجلنوب.
وقـد قــامت جــمـهــوريــة أذربـيــجـان
ــشـاريـع االقـتــصــاديـة بــتـحــقــيق ا
ــهـمـة لــلـغـايـة حــيث أصـبح هـذا ا
جــزءًا مـهـمـا ألجـنــدتـهـا. حـيث كـان
يتحتم عليها االنتقال من االقتصاد
اخملـــطط إلـى اقـــتـــصـــاد الـــســـوق.
واليـوم يشعـر الشعب األذربـيجاني
بهذه التـنمية وبـنتائج اإلصالحات

االقتصادية. 
إن جـمهـورية أذربـيـجان هي عـضو
تـحدة ومـنظـمة في منـظمـة األ ا
الـتـعـاون اإلسالمي ومـنـظـمـة األمن
والتـعاون األوروبي ورابـطة الدول
ستقلة وبرنامج التعاون من أجل ا
ـــنـــظـــمــــة حـــلف شـــمـــال الــــسالم 
األطـــلــسـي ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــعــاون
االقـتـصـادي لـبـلـدان حـوض الـبـحر
األســــود ومــــنــــظــــمــــة الــــتــــعـــاون
االقتـصـادي لبـلدان الـشرق األوسط
ـنــظـمــات الـدولــيـة وغـيــرهـا  مـن ا
األخــرى.وقـد أصــبـحـت جـمــهـوريـة
أذربــيــجــان عــام 2001 عــضــوًا في
ان) وبذلك اجمللس األوروبي (البر
انـــــــــــــــضــــــــــــــمــت إلـى األســــــــــــــرة
األوروبيـة.واعتـبارا من سـنة 2019
اصــبــحت جــمــهــوريــة أذربــيــجــان
ـدة رئـيـس حـركــة عــدم األنــحــيــاز 
.ومـنـذ اسـتـقالل أذربـيـجـان سـنـتـ
أصــــبح شــــعــــار اإلسالم رمــــزًا من
وجـودة عـلى علم الـرموز الـثالثـة ا
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ــالك الــفـراعــنــة الـتـي أسـقــطــهـا
الزعيم القومي جـمال عبد الناصر
في حدث غيـر وجه الشرق األوسط
برمـته بل وجه أفريقـيا وحركـاتها
ـثـيـر أنّ الـتـحـرريـة فـيــمـا بـعـد وا
ـــصـــري احلـــدثـــ الـــصـــيــــني وا
يــصـــنــفـــان عـــلى يـــســار احلـــركــة
السياسية في العالم آنذاك وهناك
الكثير من التشابهات ب الدولت
والـشـعـب فـيـمـا يـتعـلق بـالـتاريخ
واحلـضارة الـتي تمـتـد في كلـيهـما
إلى عـدة آالف من الـسـنـ إضـافـةً
إلى الـــتــشــابـه في نــســـبــة األمــيــة
والــفـقــر الـعــالـيــة قـيــاسـاً لــكـثــافـة
الـــســـكـــان مع انــــخـــفـــاض مـــريع
إلنتاجية للـفرد واجملتمع إبان قيام
ا بعـدهما بـسنوات الثورتـ ور
لـيـست طـويـلـة مـا حـدث فـي كـوريا
ثم قـيام الـثورة الـعراقـية في تـموز
1958م والكثير من التشابهات ب
هـذه الدول وأنـظمـتهـا االجتـماعـية
احملافظة وما جرى فيها خالل عدة
ــــــــزدحم عــــــــقــــــــود مـن الــــــــزمـن ا
ـتقـهقر باإلجنـازات في بـعضـها وا

في بعضها اآلخر.
لقد خاضت حكـومات وشعوب تلك
الـــــــدول حــــــروبـــــــاً وصــــــراعــــــات
وانــقــسـامــات وانـقالبــات وثـورات
كـثيـرة متـشابـهة أحـيانـاً ومخـتلـفة
إلى حدّ ما في أحيـان أخرى لكنها

ثـارة هنا واجـوبتها ب األسئـلة ا
ـــــرة كم هـــــائـل من االحـــــداث في ا
حــقــبــة زمــنــيــة تــزيــد قــلــيال عــلى
سـبعـ عـاما بـ مـجمـوعـت من
دول الـــــعـــــالم فـي مــــنـــــطــــقـــــتــــ
متـباعـدت لـكنهـا متـقاتـربت في
الـــتــــكــــوين االجــــتـــمــــاعي واالرث
احلــضـــاري هــذه االســـئــلـــة الــتي
تـبحث خـلل بنـيـوي يتـعلق بـجمـلة
ـرتــكـزات في الـبـنـاء واألسس من ا
والتركيبات التـربوية واالجتماعية
ـا الـعـقـائـديـة ومـا يـلـحق بـهـا ور
ن عــــادات وســــلـــوك مــــتـــوارث
ناهـيك عن التأويـالت والتفـسيرات
لـكــثـيــر من الــنـصــوص والـعــقـائـد

رغم ذلك وبعد ما يزيد على سبع
عـامـاً بـقـلـيل اسـتـطـاعت أن تُـحدث
تـغــيـيـراً نــوعـيــاً كـبـيــراً في مـسـار
تــــقــــدمــــهــــا وشــــكل ومــــضــــمـــون
حـضــارتـهــا وبــالـذات في الــصـ
الــعـظــمى والــصــغــرى في تــايـوان
واألصـــغـــر فـي هـــونغ كـــونغ ومـــا
حــصل من تـطـور مــذهل في كـوريـا
اجلـنـوبـية ومـالـيـزيـا وإندونـيـسـيا
وسـنــغـافـورا وإزاء ذلك عـلـيـنـا أن
نـتـساءل عن الـفـروقـات بيـنـهم وما
حـصل خالل ذات احلـقـبـة الـزمـنـية
من تقـهقـر مريع وحـصاد هزيل في
بــلـــدانــنـــا وكــيف غـــدت دول مــثل
مــــصـــر والـــعــــراق وســـوريـــا ومن
مـاثلـهم من أنظـمة ودول بـقيـاسات
زمــنــيـة واجــتــمـاعــيــة وسـيــاســيـة
مــتـقـاربـة قـيــاسـاً إلى مـا حـدث في
الـص الـصغـيرة مـنهـا والعـظمى
ومـــا نــتج فـي كــوريـــا وكــثـــيــر من
بــلـدان جـنـوب شــرق آسـيـا الـتي ال
تختلف كثيراً عن دولنا وشعوبنا.
أين مــراكــز الـــقــوة في اجملــمــوعــة
ذهل نتج ا األولى لكي تقدم هـذا ا
خالل هذه السـنوات وتصل إلى ما
هو عليه اآلن من تقدم مبهر في كل
مـن الــصـــ وكــوريـــا اجلــنـــوبــيــة
وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة?
وفـي الــــــــطــــــــرف اآلخـــــــــر أي في
مجموعتـنا هنا في الشرق األوسط

والــنـــظــريــات في مــجـــتــمع قــبــلي
وأسـري يـرتـبط عـضـويـاً بـالـبـداوة
والــزراعــة ومــا يــتــعـلـق بــهـمــا من
قـــوانـــ وضـــوابط وارتـــبـــاطــات
ـقـاربة ولـذلك ذهـبـنـا إلى محـاولـة 
مـجـتـمـعـات هي األقـرب في ظـروف
تـكـويـنـاتـهــا وطـبـيـعـة تـركـيـبـاتـهـا
االجــتــمــاعــيــة واالقــتـصــاديــة رغم
ـــرارة األجــوبــة والــفــرق ادراكــنــا 
الـــشــاسع في اســـلــوب الــتـــفــكــيــر
والــــتــــطــــبــــيق لــــكــــنه ومـن بـــاب
استخراج مكنونات العلل للوصول
الى نـصـف الـتـشـخـيص عـلى األقل
انطلقنا من عام 1949م حيث سجل
الـتـاريـخ الـسـيــاسي واالجـتــمـاعي

لــلــشــعـوب حــدثــاً مــهــمـاً فـي قـارة
آســــيــــا وهــــو انـــــطالق الــــثــــورة
الـصـيـنيـة الـعـارمـة بقـيـادة الـزعيم
الـشـيـوعي مـاو تسـي تونـغ والتي
احـــــدثـت زلـــــزاال اجــــتـــــمـــــاعـــــيــــا
واقتـصـادية في سـدس العـالم على

األقل.
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ولم تمـضِ إال ثالث سنـوات بعـدها
حـتى شـهـدت قـارة أفــريـقـيـا حـدثـاً
كبـيراً قـاده أحد الضـباط الـثوري
في تــــــمــــــوز 1952م فـي انــــــقالب
ـا األول مـن نـوعه في عــسـكــري ر
الك نطقة وفي واحدة من أقدم  ا
ـلكـة مصـر وارثة العـالم أال وهي 

عـــــمــــومـــــاً وحـــــصــــريـــــاً في دول
ـة مصر والعراق احلضارات القد
وسوريـا أين تـكمن نـقاط الـضعف
واخلـــلل الـــتي تـــســـبـــبت فـي هــذا

االنهيار والتقهقر واالنكفاء?
هل هو الـفرق بـ الثـورة احلقـيقة
واالنقالب العسكري أم انها تراكم
هــــائـل من االفـــــكــــار والـــــســــلــــوك

والتطبيق?
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ة لكـنها مثيرة األسئلة كثـيرة ومؤ
أيـضاً رغـم آالمهـا فـهي تـبحث عن
حتـــديـــد مـــكـــامـن اخلـــلل بـــجـــرأة
وشـفافـية وكـمـا يقـول األطبـاء فإن
التـشـخيص نـصف العالج خـاصة
عــنــد إجـراء مــقــارنــة بــ الــصـ
وكوريـا اجلنـوبيـة وماليـزيا وبـقية
هـذه اجملـمـوعـة مع مـصـر والـعراق
وسـوريـا الـتـي تـتـشـابـه كـثـيـراً في
طـبــيـعــة اجملـتـمــعـات وأوضــاعـهـا
ا ونـقطـة الـشروع فـيـها وبـذلك ر
نـــنــجـح في وضع خـــارطـــة طــريق
لألجيال القادمـة ال تعتمد ذلك الكم
عيق ـربك وا وروث ا الهـائل من ا
ومــا يــلـحــقه مـن عـادات وتــقــالــيـد
ونـظــريـات وتــأويالت اجـتــمـاعــيـة
وديـنـيـة أثـبـتت فـشـلـهـا عـلى أرض
الـواقع بـل كـانت الـسـبب الـرئـيس
لــفـشـل كل أنـظــمـتــنــا الـســيـاســيـة

واالقتصادية واالجتماعية.
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بـــكل ثـــقـــة واطـــمـــئـــنـــان إنه خالل
ـــاضــــيـــة تـــمــــكـــنت الـــســــنـــوات ا
أذربــيـجـان بــقـيـادة الــرئـيس إلـهـام
عـلــيـيف من حتــقـيق اإلجنـازات في
اجملـاالت الـسـياسـيـة واالقـتـصـادية
واالجتـماعـية وضـمنت مـستـقبـلها
ومستقبل أبنائها واكتسبت تقدير
دول الـــعــــالم وحتـــولـت إلى دولـــة
فـــعّــالـــة تــؤدي واجـــبـــاتــهـــا عــلى

ستويَ الوطني والدولي. ا
تــتـــجــذر عالقـــات األذربــيــجـــانــيــة
الــعـراقـيـة  في الـتـاريخ. لـو تـمـعـنـا
النظـر في تاريخ أذربيجـان لوجدنا
ـا يتـعـلق بـالـعـراق. وأنا الـكـثـيـر 
كن واثق بأن هناك اشياء كثيرة  
غــزوهــا الى تــاريخ الـعــراق بــشـأن
اذربــيــجــان.كــمـا ان هــنــاك قــواسم
مـــشــتــركــة بــ تــاريــخــيــنــا. كــمــا
تـعـلـمـون لـلشـاعـر مـحـمـد فـضولي
مــكــانـــة خــاصــة في قـــلب الــشــعب
األذربــيـجــاني. ويــقع قــبــر مــحــمـد
الفـضولي احـد اكبر مـفكـر وشعراء
ــا الــعــالـم اإلسالمي في الــعــراق 

يدل على ارتباطات ثقافية بيننا.
كـما ان جـمهـوريـة أذربيـجان دائـما
يــدعـم وحــدة االراضي الـــعــراقـــيــة
نظـمات الدولـية.ليس ضمن اطـار ا
صـــدفـــة انه اول مـــاانـــتـــشـــر وبــاء
فــــايــــروس كــــوفــــيــــد-19 ارســــلت
جــمــهــوريـة أذربــيــجـان 25 طن من
ــســاعــدات االنــســانــيــة لـلــشــعب ا
العـراقي الـشقـيق حيث  تـسلـيمه
ـوظفـ الدبـلومـاس في من قبل ا
السفـارة األذربيجانـية الى اجلهات
الرسمية العـراقية.كما اود اعالمكم
انه لفتـرة طويلـة من الزمن عشرات
االلف مـن مـــواطــــني جـــمــــهـــوريـــة
أذربــيــجــاني يــزورون جــمــهــوريــة
ــنـــاســبــة الـــعــراق في كـل ســنـــة 
الزيارة األربعـينية كمـا ايضا مئات
االلف مـن مـــواطــــني جـــمــــهـــوريـــة
الــــعــــراق يــــزورون جــــمــــهــــوريــــة
أذربـيـجـان لغـرض الـسـيـاحـة وهذا
يعمل على انشاء جسر اضافي ب
الشعب كما يدل على وجود محبة

. ب الشعب الشقيق
{ القائم بأعمال سفارة جمهورية
اذربيجان  في العراق

اذربـيــجـان الــسـيــد إلـهــام عـلــيـيف
بـانتـصار عـظـيم استـغرق 44 يوما
فـقط عـلى أرمـيـنـيـا احملـتـلة وأرغم
العدو على االستسالم بقوة اإلرادة
السـياسيـة والعسـكرية وهـكذا قام
السيد الرئيس إلهام علييف بتنفيذ
وصـــايــا الـــزعــيم الـــقــومـي حــيــدر
علييف الراحل حول حترير أراضي
أذربـــيـــجـــان وضـــمـــان سالمـــتـــهــا
وســيــادتــهــا مع تــضــامن الــشــعب

األذربيجاني ورفاهيته.
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وبـعـد االنـتـصـار في حـرب قـارابـاغ
الــثــانــيــة تــقــوم دولــة أذربــيــجـان
بـإعـمـار األراضي احملـررة وإنـشـاء
الـبــنـيــة الـتـحــتـيــة اجلـديـدة فــيـهـا
ــدن واآلثــار وتــعـــمل إلى حتــويل ا
الــتي  تــدمـيــرهــا خالل االحـتالل
من قبل األرمن البربري إلى أجمل
ــنــطـقــة وكــمـا ــدن في ا وأحـدث ا
ــشــردين في تــســعى إلـى إسـكــان ا

كن. ديارهم في أسرع وقت 
وقــد كـان الـنـفط الـســبب الـرئـيـسي
الذي جعل من جـمهوريـة أذربيجان
مـحط أنـظـار عـديـد من دول الـعالم
خـاصــة وأن أذربــيـجــان قــد لــعـبت
ــيـة دوراً بــارزاً خالل احلــرب الـعــا
الثـانيـة حيث قدمت بـاكو- عـاصمة
أذربـــيــجـــان مـــعـــظم نـــفط االحتــاد

السوفيتي على اجلبهة الشرقية.
وحتـولت جـمـهـوريـة أذربـيـجان في
الـفتـرة األخيـرة إلى نـقطـة ربط ب
الـــــغــــرب والـــــشـــــرق والــــشـــــمــــال
واجلـنـوب خاصـة بـعـد إنـشاء خط
أنـابيب بـاكـو - تبـلـيسـي - جيـهان
للنفط وباكو - تبيلسي - أرضروم
لـلــغـاز الــطـبــيـعي الــلـذين يــنـقالن
الــنــفط والــغــاز األذربــيــجــاني إلى
ية. وافتُتح خط باكو األسواق العا
- تـــبـــلــــيـــسـي- قـــارص لـــلــــســـكك
ـشـروع حــلـقـة احلـديـديــة. ويـعــد ا
أولى في ربط قـارات الـعـالم الـقـد

في آسيـا وأوروبا بعـضهـا ببعض.
كمـا  افتتـاح مشروع تـاناب الذي
ســـــيــــنــــقـل الــــغــــاز الــــطـــــبــــيــــعي
األذربيجاني إلى أوروبا وسيسهم
فـي أمن الــــــطــــــاقــــــة فـي الــــــقـــــارة
كـنـنا أن نـقول األوروبـية.والـيـوم 

األوروبيـة الـتي سقـطت واحدة تـلو
األخرى خالل القـرن العشـرين مثاال

جليا لهذا.
إسرائيل ..هـذا الكيـان الذي اخترق
منـطقـتنا الـعربيـة منـذ سبعـة عقود
ويــحـاول فــرض نـفـسه عــلى دولـهـا
كقـوة سيـاسيـة وحيدة مـعتـرف بها
على األراضي الفـلسطـينية دون أي
اعــتــبــار حلـقــوق الــفـلــســطـيــنــيـ
ـغـتـصـبة الـتـاريـخـيـة في أرضـهـم ا
دون وجـه حق قــد تـــبــ أنه يــدور
في حـلــقـة مـفــرغـة ال يـخــرج  مـنـهـا
مهـمـا أظهـر عكس ذلك فـخالل هذه
الــعـــقـــود الــطـــويـــلــة اســـتـــخــدمت
إسرائيل استراتيجيات بربرية عدة
لطمس الوجود الفلسطيني تلويثه
 وإسكـات صوته بـداية من اجملازر
الـــتي ارتــكـــبت خالل الـــنــكـــبــة ثم
ـستمر أسلوب الـتهجيـر القسري ا
ـــقـــاومـــة إلى مـــحـــاولـــة إيـــقـــاف ا
ـسلحـة الفـلسـطيـنيـة والتي كانت ا
من نـتـائـجه اتـفــاقـيـة أوسـلـو سـنـة
1993م وصوال الى الفصل ب
الـفـلسـطـينـيـ في الضـفـة الغـربـية
وغـزة جـغـرافـيــا وأخـيـرا مـحـاولـة
فـصل أجــزاء الـضـفــة الـغــربـيـة عن
بـــعـــضــــهـــا الـــبـــعض عـــبـــر بـــنـــاء
مـسـتـوطنـات جـديـدة بـدافع حتويل

األرض والعمران وتهويده.
لــــكـن وعــــلـى الــــرغم مـن ذلك فــــإن
أحـداث احلــرب األخـيـرة قـد نـسـفت
العديد من اإلجنازات الوهمية التي
روج لـهــا الــكــيـان خالل الــســنـوات
األخــــيــــرة من خـالل اتــــفــــاقــــيــــات
الــتـــطـــبــيـع مع الـــدول الــعـــربـــيــة
وحتويل الـقضـية الـفلسـطيـنية الى
مـجـرد مـسـاومـة عـقـاريـة ومـحـاولـة

: كـنت أنــوي أن أكـتب عن فـلـسـطـ
ـوطن والتـاريخ والقـضيـة لكـنني ا
وبـعـدمـا اطلـعت عـلى مـا كـتـبه أحد
الـصحـفيـ عن الكـيان الـصهـيوني
وتـكـهــنـات هـذا األخــيـر بـالــسـقـوط
الــقـــادم له غــيـــر وجــهـــتي وقــادني
للـكتـابة عن هـذا العـدو الذي تراءى
للكثيرين بأنه القوة التي ال تقهر. 
فــقـــد نـــشـــرت صــحـــيـــفــة هـــارتس
اإلسـرائيـلـية مـقاال لـلـكاتب الـشهـير
(آري شــــيت) يــــعض فــــيه أصــــابع
الـــنـــدم عــــلى احـــتالل فــــلـــســـطـــ
التاريخية قائال: »يبدو أننا نواجه
أصــعب شــعب عـــرفه الــتــاريخ وال
حل لـهم سوى االعـتـراف بحـقـوقهم

وإنهاء االحتالل !!"
ومن هـنا لم يـعـد عنـوان ( أسـطورة
إســـــرائــــيـل إلى زوال) غـــــارقــــا في
الـطـوبـاويـة أو الـشـوفيـنـيـة كـمـا قد
يــتـصــور الـبــعض ألنه ال عـجب أن
يــــحـــدث االنـــقالب الــــســـيـــاسي أو
الـكـونـي الـكـبــيـر (إلســرائـيل) وهي
ا أن الصيرورة الدويلة الـلقيطـة 

تـفريـغهـا من مضـمونـها اإلنـساني
والعقـائدي عن طريق صفـقة القرن
الـتي أعــلـنــهـا الــرئـيس األمــريـكي
الـــســـابق دونـــالــد تـــرامب وبـــنــاء
عـلـيهـا  نـقل السـفـارة األمريـكـية

لـلـقدس احملـتـلـة وكلـهـا أحداث 
الـتـرويج لـهـا عــلى أنـهـا الـضـمـان
احلـقــيـقي السـتـمـرار إسـرائـيل في
ـــنــطــقـــة وتــصـــفــيـــة الــقـــضــيــة ا
الـفـلـسـطـيـنـيـة بـوصـفـهـا الـقـضـية
ـقـدسة في الـعـالم الـعربي األولى ا
واإلسالمي. فالـتالحم الكبـير الذي
أظــهــره الــفــلــســـطــيــنــيــون خــلف
ــقــاومــة الـــتي عــيــنت نـــفــســهــا ا
كـحــامي لـلــمـقــدسـيـ فـي الـشـيخ
سـجد األقـصى لم تـعرفه جـراح وا
األراضي الفلـسطينـية منذ الـنكبة
وبـــذلك ظـــهــرت مـــعــادلـــة جــديــدة
تــفــرض نـــفــســهـــا  عــلى الـــكــيــان
ـتــمـثـلــة أوال  في فـلــسـطــيـنـيي وا
ــا اعــتــبــرتــهم الــداخل الــذيـن طــا
كجزء من إسرائيل وال يشكلون أي
تهديد وثانيـا عودة بريق القضية
عــلى الـســاحـة الـدولــيـة عن طـريق
االهـتمـام الذي أخـذته عـلى صعـيد
ـنـظـمـات الـدولـيـة احلـكـومـات و ا
وثــالـــثــا احلـــرب اإلعالمــيـــة الــتي
خسـرتهـا إسرائـيل من خالل تـغير
ـي حــــول الـــــرأي الـــــعـــــام الــــعـــــا
ـــارســاتـــهـــا ضــد (إســـرائـــيل) و
الـفلـسطـيـنيـ والتي جتـسدت من
ـظـاهــرات الـضـخــمـة الـتي خـالل ا
خرجت في مختـلف عواصم العالم
كـــلـــنــدن وواشـــنـــطن والـــعــواصم
العربية كعمان وبغداد والتعاطف
الذي عبـر عنه العـديد من مـشاهير
العالم من خالل منـصات التواصل

التـاريخـية قـد أنبـأتنـا بحدوث ذلك
لإلمـبــراطـوريــات والـدول الــقـويـة
ـيـة التي وبـأن قـواعـد اللـعـبـة العـا
ألَـهت الـعــدو الـصـهـيــوني وحـمـته
وفق مــعــادالت مــغـلــوطــة وبــانــيـة
شاريـع أحالم في ذهنيـات احلكام
الــعـرب قـبل الـشــعـوب سـتـهـزم من
حـيث ال تـدري..فال غـرابـة أن يـكون
ــــدوي ـــــآل  هـــــو الـــــســـــقـــــوط ا ا

ألحالمهم الراهنية .
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ومن هـــنــــا يـــجب أال يــــســـتـــغـــرب
ـرجـفـون واخلـائـفـون فـعـندنـا من ا
الــتــجـارب الــتــاريــخـيــة مــا يــكـون
مـــصــــدرا لـــلـــتــــصـــديـق والـــوعي
فقصص احـتالل الصلبـي للقدس
لــعــقــود ثم طــردهم مــنــهــا لــيــست
بـــأســاطـــيــر لـــلــوهـم واخلــداع بل
ــاذج ثـمــرات اجلـهـد واالجــتـهـاد
ـقدس ثم حتويل ان باحلق ا واال
احلـــلم إلى أعـــمــال ومـــنـــجــزات ال

كن للتاريخ طيها.
وعـلـى كل حــال فــقــد أجنـبـت أزمـة

فلسط جماهـير أكثر وعيا وحكمة
في فــــهم األحــــداث والـــتـــعــــامل مع
الــــعــــدو أكــــثــــر من الــــكــــثــــيــــر من
السيـاسي الـذين أناطوا بـأنفسهم
عن نـــصـــرة الـــقـــضــيـــة فـــكـــان من
فارقات أن األحداث جاءت بخالف ا
مــا فــكــر فــيه هــؤالء وســعــوا إلــيه
وهنا يكمن سر عـودة حياة القضية

وبأكثر قوة. 
ثــمـة نــرجـســيـة عــقـديــة يـؤمن بــهـا
الــصــهـيــوني تــطــغى كـثــيــرا عــلـيه
ــــطــــلق ــــان ا وتـــــزين له هـــــذا اال
بــأسـطـورة إسـرائــيل من الـنـيل إلى
الــفـرات وهـيـكـل سـلـيـمـان واألرض
ـوعـودة وغــيـرهــا من الـتــوهـمـات ا
والـتـصــورات الـتي يــتـعـامل مــعـهـا
ــــــنـــــطق الــــــدفـــــاع واحلـــــراســـــة
واالستبداد. ألن التاريخ علمنا فيما
ســبق بـأن الــقـوى الـتي تــبـنى عـلى
الــفــكــرة اخلــاطــئــة الــقــائــمــة عــلى
ـفـرطة االسـتـغالل والـظـلم والـقـوة ا
آيـلــة لـلــزوال ال مـحـالــة مـهــمـا طـال
الزمن ولنـا في القوى االستـعمارية

االجــتــمــاعي الــتي أضــحت مــنــابـر
ضـــغط إعالمـي واجـــتــمـــاعـي قــوي
ومؤثر وصانع لـواقع وجودي فعال

وعابر.
إذن فـكل هذه االنـتـصارات اجلـزئـية
ـعـنـويـة في أغــلـبـهـا مـهـمـة جـدا وا
لـلـنـضــال الـفـلـسـطـيــني ومـسـتـقـبل
الـقضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة علـى طريق
الـتـحـريـر الـشـامل وأدلـة قـويـة عـلى

بداية السقوط .
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إن احلرب األخيرة كـانت معول هدم
وأداة وتفكـيك لكل ما بـني في عقود
ســـابـــقــة فـــقـــد من خاللـه الــكـــيــان
الـصـهــيـوني وتــرسـانـتـه اإلعالمـيـة
وثقل حلفائه بروباغندا القوة خلف
ــــقـــــاومــــة شـــــظــــايـــــا صــــواريـخ ا
الــفــلــسـطــيــنــيــة الــتي أظــهـرت هي
ـــســـتـــوى األخــــرى تـــطـــورا عـــلى ا
عنوي والقتالي واالستراتيجي.  ا
إن الكيان الصهيوني ال يكتب اليوم
نـهـايـة لألحـداث أو لـلـحرب فـقط بل
يكتب نهايته بـنفسه نهاية لألحالم
لوثة بدماء أصحاب األرض وهي ا
نـهـايـة من سـعى إلى طـمس حـقائق
وواقع ومصادرة وعي أمة من خالل
أطــيــافـه وأحالمه.أكــثــر من ذلك إن
ـقـاومـة راهـنـا نـسج أخـالقا نـصـر ا
سـياسـية لم تـكن من قـبل هي صدق
ـقـاومـة في خـطـابـاتـهـا وأفـعـالـهـا ا
وهــذا مـالـم حتــقـقـه كل اخلــطــابـات
الــعـربــيــة الـســابـقــة أو خــطـاب من
ــا تـرجم تـبـنــوا (احلل الـســلـمي) 
إلى تـصــديق الـعــدو لـكل مــا تـقـوله
ـقـاومـة وهـذا في حد ذاته وتـفـعله ا
أكـــبــــر من أي نـــصـــر مــــيـــداني إنه

عنوي والنفسي.  النصر ا
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شهدت جامعـة بغداد كلية التربية الرياضية  افتتاح الدورة التدريبية اآلسيوية فئة أ بإشراف
ـشـاركـة  24 مـدربـا. وحــضـرَ حـفل احملـاضــرين اآلسـيـويــ فـجـر إبــراهـيم و وسـام جنــيب 
االفتـتاح رئيس الـهيئـة التطـبيعـية إيـاد بنيـان واألم العـام محمـد فرحان وعـضو التـطبيـعية
الـدكتور أسـعد الزم حيث رحب بنـيان باحلضـور متمنـيا للـمدرب التـوفيق والنجـاح ومقدما
شـكره وتـقـديره لـلمـحـاضر اآلسـيوي فـجر إبـراهـيم على اجلـهـود الكـبيـرة التـي يبـذلهـا. وأثنى
ضنية في سبيل درب على جهـودهم ا بنيان علـى عمل اللجنة الفـنية - قسم تعليم وتـطوير ا

درب األكفاء. خلق جيل من ا
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قال  محمد فرحـان ام عام الهيئة
الــتــطــبــيــعــيــة الحتــاد كــرة الــقــدم

الـعـراقي  ان حصـول الـعـراق على
فــرصـــة تــضـــيــيف بـــطــولـــة كــاس
اخلـلــيج الـعــربي بـنــسـخــتـهـا 25 

يـعد شـعورا كـبـيرا بـالفـخر وفـرحة
لــكل عــراقي يـحـب بـلــده ويـحب ان
يـكون الـعـراق في مـكانه  احلـقـيقي

وهـــــو شــــعـــــور طــــيـب وســــعــــادة
التــــوصف ان يــــكـــون لي الــــشـــرف
ــتــمــثل بـــوجــودي ضــمن الــوفـــد ا
بـوزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
درجـال ورئيس الـهيـئـة التـطبـيعـية
اياد بنـيان ومحافظ الـبصرة اسعد
الـعـيـداني وقد كـانت هـنـاك جـهودا
كـبيـرة و تكلـلت هـذه اجلهـود بهذه
ــوافــقــة عــلى تــضــيــيـف الــعـراق ا
لــلــنــســخـة  25  من بــطــولــة كـاس

اخلليج العربي.
واضـاف فرحـان في حـديثـه للـزمان
الــريــاضي  هـذه اجلــهــود حتـسب
للجـميع ابتداء بـاحلكومة الـعراقية
مــتــمــثـــلــة بــدولـــة رئــيس الــوزراء
واتــــصــــاالته احلــــثــــيــــثـــة ووزارة
الــــشــــبـــاب والــــريــــاضــــة واالعالم
الـريـاضي الـعـراقي الـشريـف فضال
عن  اجلهود الكبيرة التي بذلت من
ــــدراء قـــــبل مـالكـــــات الـــــوزارة وا
الـــعــامــ فــيـــهــا (وزارة الــشــبــاب
والـريـاضــة) وكـذلك  جـهــود مـكـتب
مــحـــافظ الــبــصــرة واعــتــقــد نــحن
بداءنـا باخلطوات الـصحيـحة التي
من شــانـــهــا اعــادة هـــيــبـــة الــكــرة

العراقية من جديد.

ـطــلـوبـة وبــخـصــوص الـتـهــيـئــة ا
وتــامـ كل وســائل جنـاح بــطـولـة
كــأس اخلــلــيج ومــاهـي االجـراءات
الـــتي ســتـــتــخــذهـــا اجلــهــات ذات
الـعالقــة ? اجــاب فـرحــان بـالــقـول
بصـراحة شديـدة بعد االنـتهاء من
االجتماع من عملية التصويت على
تــضـــيـــيف الــبـــصـــرة حــيـث كــنت

مـــوجــودا فـي االجــتـــمــاع فـــقــد 
االتــصــال من قــبل وزيــر الــشــبــاب
والــريـاضــة عــدنـان درجــال بــدولـة
رئـيس الزوراء مـصـطفى الـكـاظمي
بـشـكل مبـاشـر وابلـغه بـهذا اخلـبر
الـسـعـيـد وقـد اوعـز رئـيس الوزراء
بـتــشـكـيل جلــنـة عـلـيــا من مـجـلس
الـوزراء في سـبــيل الـتـهــيـئـة لـهـذا
ــهم من بـنـيه حتـتـيـة الى احلـدث ا
منشأت  اخـرى اضافة حديث وزير
الـــشــبـــاب والــريــاضـــة  بــضــرورة
الـتـعـاقـد مع شـركـات اجـنـبـيـة على
مستوى عال من اجل ادارة  تنظيم
ـطـلـوب وقـبل الـبـطـولـة بـالــشـكل ا
العب نشآت وا ذلك تهيئة جميع ا
وسـيـكـون هنـاك جـهد مـتـكـامل ب
احلــكــومــة والــوزارة واحتــاد كــرة
عن بهذا الشأن القدم العراقي وا

ولـنا ثقـة كبـيرة ومـطلقـة بتـضييف
خلـيجي 25 وان شـاء الله سـتـكون
ـيزة هـذه الـنـسـخـة من الـبـطـولـة 
جدا بـعد ان كـان هنـاك اجمـاع على
حـــصـــول الـــعـــراق عـــلى تـــنـــظـــيم
البطولة وهـذه اول مرة يكون هناك
اجمـاع بالـكامل والـكل لديه الـرغبة
ـنـتـخـبات في احلـضـور من خالل ا
ـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا النـــهم االولى وا
يـــحــبــون الــعـــراق واهل الــبــصــرة
ا  لها من تاريخ بوجه اخلصوص 
في قـــلــوب جـــمـــيع اهل اخلـــلــيج 
واشـار فــرحـان الى ان هـنـاك جلـان
سـيــتم تـشــكـيـهــا من اجل مـتــابـعـة
ـالحظات ملف الـتضـييف واتـمام ا
و هـنـاك وعد واتـفـاق من قـبل وزير
الـــشــبـــاب والـــريـــاضـــة ومــحـــافظ
البصرة من خالل التنسيق على ان
تكـون البـصرة جـاهزة قـبل شهرين
على اقل تقدير من افتتاح البطولة
( ام عام الهيئة الـتطبيعية كانت

متفائال وهو يقول).
كـانت لـنـا ثـقـة كـبـيـرة بـاألخـوة في
االحتادات اخلليجية  من اجل منح
ـســتـحـقـة الـعــراق هـذه الـفــرصـة ا
اصال  وقـــــد كـــــانـت اجلـــــولــــة او الكات الرياضية »ŸUL²ł∫ احد لقاءات محمد فرحان با
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ـعـطـيـات الـتـي افـرزتـهـا مـبــاراة مـنـتـخـبــنـا الـوطـني  ضـد من ابــرز ا
ـنـتـخب الـطـاجـيـكي هي  بـروز جنـوم شـبـاب واعـدين ظـهـروا لـلـمرة ا
ـباراة شهـادة ميالدهم نـتخب الـوطني بـينـما عـدت تلك ا االولى مع ا
واهب التي اضافة الى ما ابرزه ملعب  الفـيحاء من  بروز مثل تلك ا
كـانـت مـخـفــيـة لـوال ازمــة العـبي فــريق نـادي الـشــرطـة الــتي كـشـفت
نافذ النجـومية  من خالل الدعوة التي االضواء جتاههم  وابرزتهـم  
درب سـتريشـكو كاتـانيتش  في ردة فـعل ايجابـية على وجههـا لهم ا
مــا اقــدم عــلـيه فــريق نــادي الــشــرطـة  مـن سـحـب العـبــيه الــدولــيـ
ــبــاريـات الــكـاس وتــفـضــيـلــهم مـصــلـحــة الـنــادي عـلى الشــراكـهم 
نتخب وارتداء تمثلـة بالواجب الوطني عبر تـمثيل ا صلحة العلـيا ا ا

فانيلته .
واجهـة االولى التي جـاءت بعد اشـهر من االنـقطاع وبالرغـم من ان ا
ـنتـخبنـا  لذلك كـانت النتـيجـة واقعيـة  بسبب وعدم الـتجمع بـالنـسبة 
غـياب الـتـرابط بـ الالعـبـ وعـدم انتـظـام الـصـفـوف فضال عن  ان
ـبـاراة هو جتـريـب الال عـبـ  والوقـوف عـلى الـعـنـوان االبـرز لـهـذه ا
باراة  لذلك لم يكن من امكانياتهم  من خالل ما يقدموه خالل هذه ا
ـباراة بـالـتـعـادل السـلـبي امـام كم كـبـير من ـسـتغـرب ان  تـنـتـهي ا ا
الفرص الضـائعة التي اضـاعها العبـونا  جراء االستـعجال في انهاء
الــهـجـمــات وغـيـاب االنــسـجـام بــ اغـلب الالعـبــ  وعـدم الـتــركـيـز
اضافة الى ان الـفريق الـطاجيـكي استـطاع استـثمار بـعض االندفاع
واحلمـاسة الزائـدة التي لـعب بهـا العبونـا ليـوظفوا ذلك عـبر هـجمات
ـباراة مـنتـهية طـلوب لـكانت ا مرتـدة لو احـسنـوا  انهـائها بـالشـكل ا
باراة الودية  كانت لصاحلهم  باكثر من هدف  وعموما فان اجواء ا
نتخب نتخب اخلصم وفق مواصفات ا مناسبة من خالل  اختيار ا
 سواء هـونغ كونغ او كـمـبوديـا او من  خالل اللـعب في ذات االجواء
شديدة احلرارة  والتي تتسم بها مالعب الـبحرين  كاجواء كتشابهة
الجواء البصرة  التي خاض فـيها منتخبـنا جتربته الودية االولى بعد
بـاراتـيه الـتي  لـعبـهـمـا  علـى مالعب االمارات انـقطـاع مـنـذ خـوضه 
ــنــتـخب االخــيــر  وفـاز عــلـيـه  في تـلك ومن ثم اوزبــكــسـتــان امـام  ا

باريات . ا
ـا اقتنـصه منتـخبنـا من الفوائد وبعيـدا عن جردة احلسـاب بالنـسبة 
باراة فان  الـنجوم الشباب الذين عطيات  التي  جـناها من هذه ا وا
ـكـاسب السـيـمـا الالعب االسـمر بـاراة تـعـد اهم ا ظـهـروا في هـذه ا
بسام شـاكر  الذي استـطاع ان يجـذب االنظار الى مـوهبته والى  ما
ـنـتـخب ـبـاراة االولى  الـتـي ارتـدى من خاللـهــا فـانـيـلــة ا قـدمه فـي ا
ـباراة االولـى والضـغـوط الـتي يـقع حتت وطـاتـها وكـلـنا يـعـلم رهـبـة ا
الالعب وهـو يــخـوض مـثل تـلك الــتـجـربـة  فـمـثــلـمـا هـو مـعـروف فـان
ـدرب كـاتـانـيـتش قــدم الـفـرصـة الـدولـيـة لـعـدد من الالعـبـ كـبـدالء ا
ـشاركـة  ومنهم من لالعبي فـريق نادي الشـرطة الذبـن تعذر عـليهم ا
بـاراة  مـثـلمـا هـو احلال مع كال تـسنى له فـرصـة الـظهـور في هـذه ا
من الالعـبــ مـحـمـد رضـا وبــسـام شـاكـر الـذي قــدم مـبـاراة الـعـمـر
باراة الـتي ستكون وحاول جاهدا ان يـترك بصمـته االولى في هذه ا
مرتبطة بسيرته الكـروية حينما يعمد السـتذكار اولى مبارياته الدولية
ـنتـخب الطاجـيكي  وما فحـتما سـيتطـرق الى مبـاراة منتـخبـنا امام ا
ـباراة من جانب ه في هذه ا ابرزه النـقا واحملـلل  جتـاه ما  تقـد
هـذا الالعب  خـصــوصـا في اخـتـراقـاتـه او  اجـادته الـلـعب  في خط
شـكـلـة االزلـة الـتي بـرزت  مـنـذ اعـتزال الـوسط لـيـتم الـقـضـاء علـى ا
الالعب نشـات اكرم الـذي عد في زمـانه بكـونه مايـستـرو خط الوسط
ـنـتخب الـوطني في كل مـباريـاته الـتي يخـوضهـا من وجود وافتـقار ا
العب يجيد االختراقـات او محاولة التسديـد من خارج منطقة اجلزاء
ـهاجـم بـالكـرات السـاقطـة التي ـطلـوب بتـموين ا اضافـة للـتفـاهم ا

كنها من احداث الفارق .
ـباراة ولالمانـة فان  الالعب بـسام شـاكر الـذي قدم ذاته من خالل ا
ذكـورة قدم ايـضـا اوراق اعتـماده لـدى جـمهـور الكـرة  الذي راهن ا
واهب واالمـكانيـات  فالكـثير على ان الكـرة العراقـية مـا زالت الدة با
تمنى  من كاتانيتش اعادة حساباته بشان  دعوة الالعب احملترف
باراة السيمـا كال من الالعب احمـد ياس او جـس ميـرام اال ان ا
ضد طاجيكستان اثبتت بان الدوري العراقي برغم سلبياته
ـثل الرافد االبـرز واالهم في  توفير وتاجيالته ما زال 
نتخب من  القابليات الكروية القادرة على ما يحتاجه ا

احداث الفارق .

الـزيــارة الـتي قــمـنــا بـهـا لــهـا عـدة
اهـداف  مـنـهـا ان نـقـدم الـشـكـر لهم
عـلى هــذه الـثــقـة وكـذلـك  ان تـكـون
هـنـاك مـبـادرة من االخـوة االعـضاء
في احتــاد كــاس اخلــلــيج  من اجل
رفـع  احلــــظـــر بــــشــــكل كــــامل  عن

مالعب  الـــكــرة الــعــراقــيــة وقــد 
ايصـال رسالـة الى   رئيس االحتاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) بذلك من
قـبل الـشيـخ سلـمـان بن إبـراهيم آل
خــلـيــفــة رئـيس االحتــاد اآلســيـوي
لكـرة القدم وكـذلك  الشـيخ حمد بن
خــلـيـفـة بن أحــمـد آل ثـاني  رئـيس
االحتــاد قــطـري لــكــرة الــقــدم وهـو
االمر الـذي حدث عـلى هامش قـرعة
كــاس الـعـرب وكـان هـنـاك اجـتـمـاع
بــ وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــيــة
عـــدنــــان درجـــال ورئـــيس االحتـــاد
الــــدولي لــــكــــرة الــــقــــدم  جـــيــــاني
إنـفانتـينـو الدول وهـناك تـطمـينات
بـــهــذا الـــشــأن  واحب ان اطـــمــئن
اجلـمـيع ان حـاضر ومـسـتـقـبل كرة
الـقـدم الـعـراقـيـة يـسـيـر في االجتاه
الـصحـيح الن هنـاك من يـعمل بـجد
واخالص في ســـبـــيل خـــدمـــة هــذا

الوطن الغالي.
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. الـضـروري تـمـديـد حـالـة الـطوار
وتــطــبق هـذه اإلجــراءات في عــشـر
ـنـاطق الـ 47في الـبالد من أصل ا
ـا في ذلك طــوكـيــو وضـواحــيـهـا
وأوسـاكـا وكـيـوتـو غـرب لـكـنـهـا ال
ـطـبـقـة فـي دول أخرى تـشـبه تـلك ا
فـي الـعـالم إذ إنـهـا تـقـضي بـفـرض
طاعم قيود على ارتياد احلانات وا

خصوصا.

عدد اإلصابات في طوكيو وأوساكا
(غرب) مـا زال الوضع الـعام هـشا
مــضــيــفـــا نــريــد أن نـــبــذل أقــصى
ـنع تـدهـور جـديـد. وأكـد جــهـودنـا 
ــســؤول عـن إدارة األزمـة الــوزيــر ا
الصحية ياسوتوشي نيشيمورا أن
ــسـتـوى الـعـام (لـلـعـدوى) مـا زال ا
مـرتــفـعـا جــدا مـشــيـرا الى انه في
هـــــذه احلــــالــــة نــــعــــتــــقـــــد أنه من

تــمــديـد حــالــة الــطــوار حـتى 20
يــونــيـــو /حــزيــران خالل الــنــهــار.
ويـــهــدف هــذا الــقـــرار إلى تــعــزيــز
التـحسن في الوضع الـصحي الذي
سجل في األسابيع األخيرة تمهيدا
ـبـيــة بـحـسب لـدورة األلـعــاب األو
الــســلــطــات. وقــال رئــيس الــوزراء
الــيـــابــاني يـــوشــيـــهــيـــدي ســوغــا
اخلـمـيس على الـرغم من انـخـفاض

{ طـــوكــيـــو- وكـــاالت: تـــســـتـــعــد
احلكـومـة الـيابـانـيـة لـتمـديـد حـالة
الطوار الصحية في معظم أنحاء
الــبالد الــيــوم اجلــمــعــة قــبل 56
ــبـيـاد يـومــا من مـوعـد افــتـتـاح أو
نـظمـون على طـوكيـو التي يـصـر ا
إجــرائـهــا عـلى الـرغـم من مـخـاوف
الـسـكـان. وذكـرت قنـاة ان اتش كي
العامة أن احلـكومة ستـعلن رسميا
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الـرياضـية وذلك تـنفـيذاً لـتوصـيات
الـلـجـنة الـعـليـا لـلـصحـة والـسالمة
بعـدم دخـول اجلمـهور. واوضح ان
الـكثيـر من اجلـماهيـر التي جـلست
ــــدرجـــات هم مـن الـــقـــوات عــــلى ا
االمــــنــــيــــة وكــــان وجــــودهم عــــلى
ـدرجات لـتـأم احلـمايـة وتـنفـيذ ا
الواجبات.. منوهاً الى أن مثل هذه
الـعــقـبـات الــبـسـيــطـة  جتـاوزهـا
بــشــكل مـهــني مــدروس ونـحن في
أ اجلاهـزية السـتقـبال اي مـباراة

ودية.

الـريـاضـيـة ال تـخـلـو من الـعـقـبـات
لـكـنــهـا ال تـمـثل شــيـئـاَ امـام شـغف
اجلماهير الرياضـية وحبها الكبير
ـباريـات. وأضاف جـميل شـاهدة ا
في نــــفس الــــوقت نـــســــعى الى ان
يلـتزم اجلـميع بـالضـوابط الواجب
نتخب تنفيذها ,مبينا ان مـباراة ا
الـعـراقي ونظـيـره الطـاجـيكـسـتاني
شـهـدت تـنـظيـمـا جـيـداً رغم وجود
عــدد من الـصــعـوبـات الــتي تـواجه
عــمـلــنــا السـيــمـا فـي جـانب تــأمـ
ـــديـــنــة جــمـــيع بـــوابـــات دخــول ا

ـبــاراة االولى وعـدم الــتي رافــقت ا
تــــكـــــرارهــــا من جـــــديــــد في قــــادم
ـباريـات واالستـحقـاقات. وزاد ان ا
مـعـسـكـر الـبـصـرة إيـجـابي لـلـغـاية
وســيـحــقق طـمــوحـاتـه في الـفــتـرة
ـقــبـلـة ويــظـهـر ذلك في مــبـاريـات ا
ــنــتــخب الــرســمــيــة.  ومـن جــهـة ا
العب اخــرى قــال آمـر قــوات أمن ا
في مديريـة شرطة الـبصرة الـتابعة
لــوكـالــة وزارة الــداخــلـيــة لــشـؤون
الشـرطـة الـعـمـيـد مـحـمـد جـميل إن
العب ــبـاريـات الـتي تــقـام عـلى ا ا
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ــنـتــخب الــوطـني اعــتـبــر مــدافع ا
احـمـد ابراهـيم حتـضيـراتـنا جـيدة
ومـعـســكـر الـبـصـرة بــأنه سـيـخـدم
ـنـتـخب قـبل الـذهـاب للـتـصـفـيات ا
ــنــامــة مــضــيــفـا ان ـقــبــلــة في ا ا
ــبــاريــات الــوديــة  كــانت بــروفــة ا
جــيــدة رغم عــدم حتـقــيق نــتــيــجـة
جــيــدة. وقــال لم نــكن جــيــدين في
مواجـهة طاجـكسـتان  تمـكنا من
فرض اسـلـوبنـا ولكن لم نـحقق
الفوز علينا التفكير السلبيات

w  V ²M*« Âb OÝ dJ F*« ∫rO¼«dÐ≈

q¼Q² « …dO  ‰UL ≈

تأخرة بذمة ادارة إلطالق رواتبهم ا
االنيق. وقال الالعب سـيف عنيد في
تــصــريح صــحــفي  إن العــبـي نـادي
الـطـلـبـة بـكـرة الـيـد يـدعـون االحتاد
الـعـراقي لـكـرة اليـد بـرئـيـسه مـحـمد
االعــرجي لــلـتــدخل في حل مــشـكــلـة
ـــتــأخـــرة في ذمــة ادارة رواتــبـــنــا ا
الــــنـــــادي. واوضـح ان الـــــرواتب لم
تــطــلق مــنــذ مــوســمــ بــالــرغم من
وعــود اعــضــاء ومــســؤولي الــنـادي
اكـــثــــر من مـــرة ولــــكن لم يــــتم حل
ــشــكــلــة حـــتى االن بــعــدمــا بــحت ا
أصـواتــنــا. يــذكــر ان الــفــريق حــقق
ـــــــوسم ـــــــركـــــــز الـــــــثـــــــاني فـي ا ا

2019/2020.

لنادي احلـشد الشـعبي خالـد كبيان.
ومن جـــهـــة اخـــرى نــاشـــد عـــدد من
العــبي فــريق الــطــلــبــة بــكــرة الــيـد
االحتــاد الـعـراقي لــلـعـبــة بـالـتـدخل

ركز تـق با ونادي بعقـوبة وإمام ا
الثـالث مـناصـفة. واشـار البـيان الى
انه قــد حـــضــر الــنـــزالت ومــراســيم
الــتــتـويـج  رئـيس الــهــيـئــة اإلداريـة
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حـقق فـريـق نـادي احلـشـد الـشـعـبي
ـركـز االول في البـطـولة لـلجـودو  ا
الــتي أقـامـهــا الـنـادي بــاسم الـبـطل
اآلسـيـوي الشـهـيـد علي اكـبـر عـامر
في القـاعة اخملـصصـة لهـذه اللـعبة
في مقر وزارة الـشباب والـرياضة.
وذكر بيـان صحـفي العالم احلشد
نـسـخـة مـنه ان  الـبـطـولـة اقيـمت
ـركزي باشـراف احتـاد اجلودو ا
ومشاركة 18 فريقـا حيث حصد
فــيــهــا نــادي احلـشــد الــشــعــبي
ركز االول. واضـاف البيان انه ا
وجـاءت مـن بـعـده فــرق مـنـتـدى
شـباب الـشـعـلة الـذي حل ثـانـيا
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العبان خالل منافسات اجلودو
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اتـــخــــــذ رئـــيـس االحتـــاد الـــعـــراقي
ــوســوي لــلــجــــــــــــــودو ســمــيـــر ا
قــــــراراً وصـف بـــــــالــــــتـــــــعــــــســـــــفي
ـعـاقـبــــــــــة سـتـة مـدربـ نـتـيـجـة
ـهم شكـوى لدى وزارة الـشباب تقد
والـــريــــاضـــة تــــخص االســــــتـــدعـــاء

الدولي. 
وقـــــال احلـــــكـم الـــــدولي بـــــلـــــعـــــبـــــة
اجلــــــــودو كـاظم جـبار سـلـمان في
حديث صـحـفي إن سـتة حـكـام وانا
من بيـنـهم تـقـدمـوا بشـكـوى رسـمـية
لـــدى وزارة الــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
بـــســـبب انـــحـــصـــار االســـــــتـــدعــاء
اآلســــــيـــــــوي عــــــلـى احلـــــــكم عـــــــلي

صكبــــــان.
 واوضح بالـقـول تـقدمـنـا بالـشـكوى
لدى مـديـر الدائـرة البـدنـية في وزارة
ـوسوي الشـباب والـريـاضة احـمد ا
إال إن االخيـر لم يـنـقل الـشـكوى الى
ــا نـــقـــلـــهـــا الى رئـــيس الـــوزيـــر وا
وسوي الذي بدوره االحتاد سيمر ا
ــــــــــــــدة قرر معـاقبتـنا باحلـرمان 

سنة. 
وسـوي لم يكـتفِ بذلك واضاف ان ا
ا قـرر تـخفـيض درجتـنا فحـسب وا
من الــــدولـي الى درجــــة ادنى وهــــذا
الــقـــرار تـــعــســـفي مـــنــاشـــداً وزيــر
الـشـبـاب والــريـاضـة بـــالـتـدخل حلل

مشكلتهم.
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ـنـتـخب الــوطـني بـكـرة الـصــاالت هـيـثم بـعـيـوي قــدم مـدرب ا
اسـتقالته بشكل رسمي الى الهيئة التطبيعية لالحتاد العراقي
بـكرة الـقدم. وقال بـعيوي في تـصريح صـحفي  إن االستـقالة
قـدمتها بشكل رسمي الى الهيئة الـتطبيعية بعد اخفاق العراق
في الــتــأهل الى نــهـائــيــات كـأس الــعــالم واخلـســارة مــرتـ من
تــايــلــنـد. واوضح أن الــوقت بــات مــنــاسـبــاً ألنــصــرف إلى الــعـمل
اإلداري في نـادي نفط الوسط والتـركيز على االرتقـاء بالنادي من جهة
وأن وجـدت جلنـة الصـاالت حاجتـها خلـدماتي إداريـا لن أبخل عـلى بلدي
ـسة إيجـابيـة. يذكر ان ـكن أن أضيف من خالله  بـخدمـته في أي جانب 
ؤهل لنهـائيات كأس لـحق ا الـعراق خسـر أمام تايلـند ذهاباً وإيـاباً في ا

العالم بكرة الصاالت.
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نتخب الوطني مدافع ا
احمد ابراهيم



احلالـية بـينـما الفـنون لـها جوانب
اخـرى مـتــنـوعــة وبـصـيــغـة اخـرى
تـــريـح كل الــــنــــاس من الــــهــــمـــوم
ــــؤلف عن ــــتـــاعـب. وكــــتب ا وا
الـــوعي والــتــلـــقي ( ان عــمـــلــيــة
التلقي عنـد االنسان القد كانت
مـتـطابـقـة مع صـورة االشـياء في
ذهـــنه بـــدون تـــخــطـــيط وخـــبــرة
مـتـراكـمـة وحـفظ في الـذاكـرة لـكن
بعد ذلك اختـلف االمر ح اصبح
اجملـــتــمع هـــو الـــذي يــشـــكل عــ
االنــســـان ويــؤثــؤ في اســـتــقــبــاله
وادراكه للصورة الفـنية  وبذا فان
الـتذوق هـو احلـالة الـصـحيـحة
ـــنـــاسب ـــصـــطـــلـح ا وا
لــتـلــقـي الــفــنـون وان
الـوعي هـو حـالـة من
التطويـر الدينماكي
ــــــتـــــلــــــقي لـــــدى ا
لـلــمـيــكـانــيـزامـات
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صـــدر عن دار الـــفــتـح لــلـــطــبـــاعــة
والنشر ببغداد كتاب (الفن وجدلية
التـلقي) للـناقد والـكاتب التـشكيلي
ماضي حسن يقع في   290صفحة
ـؤلف ـتـوسط وكـتب ا من الـقـطع ا
مـقــدمـة تــطـرق فــيـهــا الى الــفـنـون
بــــشـــكل عــــام ومـــنــــهـــا الــــفـــنـــون
التـشكيـلية ضمـن جوانبه اخملـتلفة
كونها حتتاج الى مزيد من التمعن
ثم الــتـــوقف ثم االســتـــنــتــاج كــون
الــفــنــون لـيــست مــهـن مـحــددة في
ـنـفـعي كـمـخـتـلف االداء والـهــدف ا

الــفـروع الــصـنــاعـيـة
الـــــتي تـــــخـــــدم
االنـــــــســـــــان
نـــــــــــحــــــــــو
مـتطـلـبات
احلـــيـــاة
ـعـقـدة ا
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ـسـلـسل تـلـفـازي عرض (الـهـروب) عـنـوان 
تأليف عالء الفارس واخراج امجد مـؤخرا 
زنـگنه وهو عـمل يحتـاج الى اكثر من وقفه
وأن اتى مـتأخرا نوعـا فهو افضل من أن ال
ـوضــوع كـبــيـر وخــطـيـر ال يــأتي.ومع أن ا
ـكن ان يسـتوعبه مـسلسل بـ 15حـلقة اال
ؤلف حـاوال جاهـدين لتـقد ان اخملـرج وا
ه لهـذا احلدث اخلطير وهو كن تقد مـا 
ــوصل ســيـــطــرة (داعـش) عــلى مـــديــنـــة ا
وتــداعـــيـــات هــذا احلـــدث عـــلى اجملـــتــمع

وصلي. ا
احلـياة هـنـا تسـير بـشـكل طبـيـعي وحسـنا
بـدأ اخملرج العمل  باحللقة االولى في بناء
درامي صـحــيح من حـيث تــسـلـيط الـضـوء
عــلى شــخـصــيــات الــعــمل وانــتــمــائـاتــهم
االجـتــمـاعـيـة والــطـبـقـيــة في حـوار سـلس
ـمـثـلـ في تـلـقـائـيه واسـتالم سـلـيم بـ ا
تلقي الستيعاب جـيدة. وهذا مهم لتهيئة ا
احلــلــقـة الــقــادمــة والــتي تــبــدأ احــداثــهـا
ــــــوصل بــــــســــــيــــــطــــــرة (داعش) عــــــلـى ا
وانـعــكـاســات هـذا عـلـى عـائـلــة مـوصــلـيـة
ـوصـلي من ـا جـرى بـاجملـتـمع ا كـنـمـوذج 
اهـوال كـارثيـة.هـذه الـعـائلـة تـعـيش بسالم
ومـحبـة وهدوء تتـكون من أم وأبن وبـنت
تــتـزوج احــداهن وســرعــان مـا تـالقي هـذه
الفتاة و زوجها واوالدها من القتل على يد
داعش اال أن االخـت االخرى يالحقـها شاب
طـــائش ذو اخـالق ســـيـــئـــة(قــــبل ســـقـــوط
ـوصل) لكنها تـرفضه وتتزوج رجل كادح ا
يــعـمل في مــحل جنـارة أال ان هــذا الـشـاب
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الــطـــائش (نــوفل) وقـــد ادى دوره الــفــنــان
مـهند هادي استغل دخول داعش واالنتماء
الـيه لـلـحـصـول عـلى هـذه الـفـتـاة واذاللـهـا
هي وعـائلـتها وقـد وصل درجته بـأن يكون
ــنــطــقــة(قــام بــأدائه الــفــنـان نــائب والي ا
الـقـديـر مـقـداد عـبـد الـرضـا) ويـده الـيـمـنى

الضاربة.
V¹d  „U³ý«

تـظـهـر كثـيـر من الـشـخـصيـات الـفـاعـلة في
ــسـلــسل فــالــضــابط الـبــطل فـي اجلـيش ا
مثل الصاعد مرتضى العراقي(قام بأدائه ا
حـبيـب) قرر مـواجهـة داعش وحده بـعد أن
خذله االخرون وقد قاتلهم بحرفية الضابط
ــتـدرب بــشــكل جـيــد عــلى هــكـذا مــعـارك ا

بـاالشـتـبـاك الـقريب
وقــد قــتل الــكــثــيــر
مــنـــهم اال ان نــفــاذ
ذخـــيــرته وعــددهم
الـــكـــبــيـــر ادى الى
مـقـتـله وقـد مـثـلوا
بـجثـته وعلقت في

الساحة العامة.
وهـنـاك شخـصـية
حــــــــســــــــان (اداء
الــــفـــنــــان حـــسن
هــــــــــــــــــــــــــــــــادي)
الــــشــــخــــصــــيـــة
الـطـيبـة االصيـلة
الــــــتـي جــــــازفت
بـحـيـاتهـا النـقاذ
الـكثيـر من ابناء
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q ∫ مشاهد من مسلسل (الهروب) K

(اسـتــعــداد الـوزارة لــلــوقـوف الى
جـــانب الـــفـــنــــانـــ في حـــاالتـــهم
ــرضـيــة ودعــمـهــا لــهم) ونــقـلت ا
تمنيات الوزارة للسماوي بالشفاء

الـــــفـــــراش في وفـــــد ضم رئـــــيس
الـــلــجـــنــة كـــر الــرســـام وكال من
الباحث حـيدر شاكر والـفنان كمال
الــعــبـيــدي. وأعــربت الــلــجــنـة عن

ان تـتنـكـر بشـخـصيـة اخـرى واالنتـماء الى
داعش وذلك لـالنـــــتــــقـــــام من زعـــــيــــمـــــهم
ومـساعده (نوفل) الذي دمر حـياتها وحياة
اسـرتــهـا عــنـدمــا رفـضت الــزواج مـنه وقـد
جنــحـت في أربـــاك صــفـــوفــهم وكـــانت في

شهد االخير منتهى التألق واالبداع. ا
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كـذلك الـفـنان مـقـداد عبـد الـرضـا الذي أطل
عـلـيـنـا بـعـد غـيـاب طـويل بـأداء شـخـصـيـة
جـديـدة لم تــتـطـرق لـهـا الــدرامـا الـعـراقـيـة
ـنطقة التي يـحكمها سـابقا أال وهو والي ا
داعش كــانت شــخـصــيــة ســلـســة وهــادئـة
(حـكــيـمــة) في الــسـلــوك والـتــصـرف لــكـنه
يـخـفي في داخـله كل احلـقد الـبـغـيض على
ـديـنـة وشــبـابـهـا واالمـر بـتـعـذيـبـهم أهل ا
والـتـمـثـيل بـهم كـذلك هـوسه اجلنـسي رغم
انه عــاجـز لــكــبـر ســنه.لم يــســتـخــدم عــبـد
الـرضــا الـصــيـغـة الــتـقــلـيــديـة الداء الـدور
االجــرامي فـي تــشـــكــيـل تــعـــابــيـــر الــوجه
ـائية وتـغيـر طبقـة الصوت واحلـركات األ
بل كـان طــبـيـعـيـا يــخـفي في داخـله الـروح
االجرامية. اذا هو شخصية مركبة وتعاني
ستوى هذا من مـرض نفسي وكان ادائـه 
الـــفـــهم الـــذي الـــغى شـــخـــصـــيـــة اجملـــرم

تلقي. التقليدية في ذهن ا
ــمـثل مــهـنــد هـادي(نـوفـل) سـيـواجه أمـا ا
وضــعـا مــحــرجــا له امــام اجلـمــهــور بــعـد
انــتــهــاء الــعــمـل حــيث ادى الــشــخــصــيــة
اجملــرمــة بــأحــتــرافــيـــة عــالــيه فــقــد أوغل
بـتـعـذيب االخرين حـتى من كـان صـديـقا له
او جـارا بعـد انتـمائه لـلتـنظـيم.وقد ظـهرت

ـنطقـة لغرض تـهريبـهم بسيارتـه التكسي ا
وكـأنه (زيـبق) يـتـنـقل هـنـا وهـنـاك بـسـرعـة
فـائـقـة لـيـسـتـعـمل ذكـائه خلـدعـة الـدواعش
بـأي وسيـلة لتـخليـص الناس وجنح كـثيرا
اال انه لم يـــســلم من عــذابـــهم في دهــالــيــز
سجونهم وتمكن من الهروب. ليعاود خدمة
دينة واجـاد هذا الدور بشكل رائع اهـالي ا

وجميل هذا الفنان.
وشـخـصـيـة مـهـمه اخـرى هـو أمـام اجلـامع
ـــعــتــدل والــذي يــفــهم الــدين رجل الــدين ا
االسالمي بـأنـه دين الـرحـمة والـسـالم وهو
االخــر لم يـــســلم من الـــتــهــديـــد والــوعــيــد
واصـــبح بـــيـــته مــــأوى لـــكل من يـــحـــتـــاج
احلـماية وقد ادى الشـخصية الفـنان القدير
سـامي قفطان بقدرة عـاليه وبأمكاني القول
هــنــا بـأن  قــفــطــان قـد
وجــد مــكـانـه اإلبـداعي
في هــكـــذا شــخــصــيــة
بــــعــــد ان تــــخـــــلى عن
الـشــخـصـيـة الــنـمـطـيه
ـنـتـهى ـكــرره وكـان  ا
الــتــألق. أمــا الــفــنــانــة
ايــنــاس طـــالب (بــطــلــة
الـعـمل) فـقـد بـدأ ادائـهـا
يـتــصـاعـد بـعــد احلـلـقـة
رأه الـثالـثة فهي تـمثل ا
ـوصلية الصامده التي ا
ــديـنـة رفــضت مـغـادرة ا
واصــرت عــلى الــتــحــدي
بــعـــد ان فــقــدت زوجــهــا
واخـتهـا واوالدها وقررت

الـفــنـانــة ســمـر مــحـمــد بـدور االم بــأفـضل
حـاالتـهــا وسـجـلت في مــسـيـرتـهــا الـفـنـيـة
ـكن نـسـيـانـها.رغم االداء بـصـمـة فـنيـة ال 
ـتفاوت لـلممـثلة (كـادى) بدور أم مازن أال ا
انـنا نتخـيل هذه الشخـصية بعـمر اكبر مع
مـعاناة من قلـة اجلمال والعنـوسة والغيرة

واكثر قساوة.
وكـــان اخـــتـــيـــار اسم اخلـــنـــســـاء إلحـــدى
الـداعشيـات غيـر موفق وبغـير محـله.و لقد
ــثل ايــضــا في دور ــؤلف وهــو  حــاول ا
قـصـي حـصـر الــعـمـل بـهـذه الــعـائــلـة وفي
مــنـطــقـة او حي واحــد وحــسـنــا فـعل اذ ال
وصل من افعال ـكن حصر ما جرى في ا
من قــبل (داعش) وهــنــاك مـئــات الــقـصص
واحلـكــايـات مع أنـنـا لم نــسـمع في الـعـمل
ــوصل احملـبــبـة بل وال حـتى لـهــجـة اهل ا
ـا بـالـعـكس سـمـعـنـا ـوصــلـيـة ا الـلـكـنه ا
مــفــردات من أهـل اجلــنــوب في احلــلــقــات
االخـيرة ال سـيما كـلمـة (خويـة). ال شك هنا
جـهد مبذول من اخملرج في تصوير االمكنه
نطقة رغم وبـناء الديكورات الـتي حتاكي ا
ـوصل الــتـأريــخـيه. انـنــا لم نــرى مـعــالم ا
ـــســـلـــسل بـــأفالم وكـــان البـــأس من دعـم ا
ـعـالم االثـرية تـسـجيـلـيـة بـكيـفـيـة تـدميـر ا
وكــذلك دخــول اجلــيش الــعــراقي وتــأمـ
ــمـــرات أآلمـــنــة وتـــعــامل اجلـــيش مع ا
ــوسـيــقى الـتــصـويــريـة االهــالي.أمـا ا
وسـيقـار نصـير شـمة وهي تـأليـف ا
ــعــلى في تــصــويــر لــهــا الــكــأس ا
احلــاالت الــفــكــريــة والــنــفــســيــة

شاهد. جلميع ا
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الشاعـر العراقي يحل مساء اليوم االحد ضيفا على قناة
(الـشـرقـية) ضـمن بـرنـامج (اطراف احلـديث) الـذي يـعده
ويــقـدمه االعـالمي مـجــيـد الــسـامــرائي ويـخــرجه اخملـرج

حيدر االنصاري.
ÍdOBM « dOLÝ

ـصـرفي ـسـتـشـار االقـتـصـادي وا ا
الــعــراقـي صــدر له كــتــاب بــعــنــوان
(االقـــتــصـــاد الــعــراقـي - حتــديــات
االنـهـيـار واسـتراتـيـجـيـة الـنـهوض)
يـــشـــخص فـــيه مـــكـــامن اخلـــلل في

االقتصاد الوطني والتحديات وسبل  النهوض. 
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ـهــنــدس االردني قـرأ قــصــيـدتــ في ديـوان الــشـاعــر ا
الـهـريـس الـثـقــافي ضـمن فــعـالــيـة لـلــديـوان اســتـضـاف
ـبـدعـ والـنـقـاد األردنـيـ والـعرب خاللـهـا كـوكبـة من ا

عبر منصة (زووم).
 „d² « 5 Š

الـشـاعـر االردني شــارك في الـلـيـلــة االولى من مـهـرجـان
إربد الشـعري السـادس الذي نظمـته مديرية ثـقافة إربد 

والتي استضافها احتاد القيصر لآلداب والفنون.
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ـــوت الـــشــــاعـــر الـــعـــراقـي غـــيـــبه ا
اخلمـيس أثر جـلطـة دماغـية  ونـعته
االوســاط الـــثــقـــافــيــة واالعـالمــيــة 
سائـل الله تعالى ان يـسكنه فسيح

جناته.
¡UM³ « bO Ë

ـدرب الـعــراقي حـاضـر في دورة االدارة احلـديـثـة الـتي ا
اقــامــهــا قــسم الــتــدريب والــتــطــويــر في وزارة الــثــقــافــة

والسياحة واالعالم.
 gOł uÐ√ e¹U

الـشـاعـر الـسـوري شـارك األمـسيـة األدبـيـة الـتـي أقـامـها
ـركز فـرع دمـشق الحتـاد الـكتـاب الـعـرب بـالـتـعـاون مع ا

الثقافي العربي في جرمانا.
b³Ž bO−  œUNÝ

اضي طالبـة الدراسات العليا العـراقية ناقشت االربعاء ا
ـعـنـونـة (الـبـنى الـسـرديـة فـي روايـات الـهام اطـروحـتـهـا ا

عبدالكر وقصصها).
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وجه االم العام لالحتاد العام لالدباء
والــكــتــاب في الـــعــراق حــنــون مــجــيــد
رسالة الى رئيس مـؤتمر القـمة الثقافي
الــعــربي الــثــانـي مــحــمــد رشــيــد والى
ـوتـمـر الذي اخـتـتـمت ـشـاركـ في ا ا
فـعـالـيــاته امس الـسـبت بــعـد تـواصـهـا
لــثـالثــة ايـــام  قــائـال(اســمـــحــوا لي ان
احيـيكم جـميـعـاً حتيـة احملبـة والسالم
نـاسبـة انعـقاد مـؤتمـركم الثـقافي في
دورته الـثــانــيـة  راجــيـاً لــكم االرتــفـاع
بالـثقـافة الـعراقـية الى مـصاف ثـقافات
ـشـيدة ـتقـدمـة في تـوجـهـاتـهـا ا اال ا
عـلـى الـقــيم االنــســانـيــة الــتي من أولى
مهـامـهـا رعـايـة االنـسـان عـلى مـخـتلف
اطيـافه وانـتـمـاءاته وأمكـنـته .. واشـاعة
روح الــتــســامح واحملـــبــة والــوئــام بــ
األفراد واجلماعات محقق بذلك القيم
ــبــاد الــراســخــة الــتي بــشــر بــهــا وا
صـلـحـون.. وفـقـكم الـله لـكل الـدعـاة وا

ما فيه السؤدد واخلير والنجاح).

فــيـمــا ســاهم بـتــقــد الـعــديـد من
و أسس ـوسـيــقـيـة ـهـرجــانـات ا ا
) لتـعليم مؤخـراً مدرسـة (ماندولـ

الشباب العزف.
ـبـدعـ وتــهـدف  جلـنـة رعـايـة ا
الى تـــســهـــيل تــواصـل عــوائل
ــثــقــفــ مع وزارة الــصــحـة ا
والـوزارات ذات الـعالقـة كـما
ـتــابــعـة ولــهـا صالحــيــات ا
الدقيقيـة وتسهيل اجراءات
الــــــعالج.  الـى ذلك نــــــعت
نقـابة الـفنانـ العـراقي
ـــمـــثل مـــحـــمــد رحـــيل ا
نية ناجي الذي وافـته ا
ــاضـي أثـر اخلــمــيس ا
نــــــوبــــــة قــــــلــــــبــــــيــــــة
مــــفــــاجــــئــــة.ونــــاجي
مــعــروف بـدور هــلـيل
في مـــســلـــسل (بـــيت

الط ).
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مـوضـوعـا منـمـهـا عن: االصـالة في
الـــفن  ضــــرورة الـــفـن لـــلــــحـــيـــاة
االنــــــســـــانــــــيـــــة  الــــــفن بـــــ
االشـــــتــــراكــــيــــة الــــواقــــعــــيــــة
والــراســمـالــيــة  االســتــجــابـة
الـفـنــيـة لـلــمـتـلـقـي في مـرحـلـة
الــتــمــتع الــبــصــري  االفــعـال
ــؤديـة الـى تـقــيـيم الـفــكــريـة ا
فـكرين النـتـاج الفـني  اراء  ا
في فـلــسـفــة اجلـمـال الــفـني 
مــالــذي نـبــحث عـنـه في الـفن
الـتـشـكـيـلي  مـعـنـى واهـمـية
الــفن   دور الــفن في تـرقــيـة
اجملتمع  الفنون الـتشكيلية
وانواعها  الفن الـتعبيري 
الـفن احلـديث  الـفن مـابـعد
احلـداثــة  ومـفـهـوم مـابـعـد
احلداثة في الفن الـتشكيلي
وغـــيـــرهـــا من الـــعـــنـــاوين

همة . ا

الثابتة ونـقصد بها مراحل االدراك
احلسي). واحتوى الكتاب اكثر من

{ اســطـــنـــبــول  –وكـــاالت -  أثــارت250
ـيـر ــيت أوزد الـنـجــمـة الـتــركـيـة د
وحبيبها أوزان كوا ضـجة كبيرة عبر
مواقع الـتواصل اإلجـتـماعي بـعد أن
إنــتــشـرت صــور لــهــمــا بــوضــعــيـات
يـت الـتـرند حـمـيـمة.وتـصـدر إسـم د
في تـركـيــا وظـهــرت في الـصـور وهي
تــتـبــادل الــغــرام مع حــبــيـبــهــا كــمـا
إنــتـشــرت مــقــاطع فــيــديــو لـهــا وهي
تتبادل القبالت واألحـضان معه فيما
ــشـاركــات ضــمن الـوسم وصل عـدد ا
الـــذي يــحـــمـل إســمـــهـــا عـــلى مـــوقع
الـتـواصل اإلجــتـمـاعـي الى أكـثـر من
 1.7 مـلـيـون مـنـشـور. وإخـتـلـفت آراء
تـابعـ ب مـنتـقد لـلصـحافـة التي ا
ـيت ومَن إقـتــحـمت خــصــوصـيــة د
رأى أنها هي من فتحت خصوصيّتها
لعدسات الصـحافة بتبـادلها القبالت
واألحضان مع حبيـبها على مرأى من

الناس ولم حتتفظ بغرامياتها بعيداً
عن عـــدســـات الــكـــامـــيـــرات. الى ذلك
مـثلة افادت وسائل اعالم تـركيـة ان ا
الـتــركــيـة ســيــريـنــاي ســاريـكــايــا قـد
انـسـحـبت مـن بـطـولـة فـيــلم بـيـرجـ
ـنـتـجـة زمـيـلـتـهـا ورشّـحت الـشـركـة ا
يت أفجار لتكون بديلة لها مثلة د ا
في هــذا الـــعــمل.وكـــانت قــد اتـــفــقت
نصات سيريناي سابقا مع إحدى ا
اإللــكـــتـــرونــيـــة لــعـــرض جـــمــيع
مـســلــسالتــهـا عــلــيــهـا ومــنــهـا
مـســلــسل (بــيــرا بــاالس) الـذي
تـــخــوض بـــطـــولـــته حـــالـــيــا
النـجـمة الـتـركـية هـازال كـايا
ـلهى الـذي أصبح ومسـلسل ا
لـلـمـمـثـلـة الـتـركـيـة جلـوكـشي
باهـادير فـسيـريـناي لم تـقبل
بهـذه األعمـال وفـضلت عـليـها

مسلسل (شاهميران). 

تتأقـلم في بداية الـشهر مع واقع جـديد . تسـتفيد من
فرصة تدر عليك فوائد مالية.
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ستفـتح أمامك أفاقا جديدة للدخول في مجاالت هامة
وستر ما تهدم .
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تزول بـعض الصعـوبات الـتي واجهـتك مؤخرا ,وتـتاح
إليك فرص مادية جيدة .
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ـهني وتعـود مستـوياته إلى اخللف يضعف نـشاطك ا
 ,وتخطئ حساباتك.
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تتـمتع بـحيـوية كـبيـرة وبجـرأة على حتـقيق طـموحاتك
.يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

تـنتظـر انفـراجاً أو تسـوية واضحـة أو نتـيجة حـاسمة
المر يشغلك.رقم احلظ .9
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بــانـتــظـارك عــمل يـدر عــلـيـك مـاال إضــافـيـا  ,وتــنـجح
شروع جديد. محاوالتك للقيام 
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ابتـعـد عن طرق احلـلـول الغـير  تـبقى األجـواء راكـدة 
واضحة.رقم احلظ .8
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ادية .  نوع من التـغيير يدخل على حيـاتك العملية وا
رقم احلظ :. 6
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ـهـنـيـة , ـكـاسب ا  انـتـهــز فـرصـة فـيـهـا الـعـديـد من ا
واتخذ موقفا جديا منها .
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تكون ال مـبالي وتتهرب في بداية الشهر من مسؤولية
تلقى على عاتقك .
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اعـتــمـد عـلى إمــكـانـاتك الــقـويـة وابـدأ بــالـعـمل اجلـاد
لتحقيق أهدافك .رقم احلظ.4
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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الــعـاجل. و الــســمـاوي مــوســيـقي
وعــازف آللـة الـقـانـون من مـوالـيـد
عـزوفات  1956 وقدم الـعديـد من ا
وسـيقية وقاد الـعديد من الـفرق ا
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باشرت جلـنة رعاية
ـبــدعــ الـتــابــعـة ا
لـوزارة الـثـقـافة اولى
اعمالها بزيارة الى الفنان
جمال السـماوي عضو
ـــــركـــــزي اجملـــــلـس ا
لــنــقـابــة الــفــنــانـ
الــعـراقــيـ بــعـد
تـعـرضه لـوعـكـة
صـحــيـة حـادة
ــــــــت بــــــــه أ
وألـــــزمــــته

وفد وزارة الثقافة في منزل جمال السماوي
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يـشــارك الـفـنـانـون يـحــيى الـفـخـراني وإيـاد
نــصـار ومـحـمـد الـشــرنـوبي وبـيـومي فـؤاد
ــسـرحـيـة اجلـديـدة وكــارمن سـلـيـمـان في ا
(يـامـا في اجلراب يـا حـاوي).وعن ذلك قال
سرحية سيبدأ مـثل محمد التاجي بأنّ (ا ا
عــرضــهــا أوالً فـي عــيــد األضــحى الــقــادم
بــالـــقــاهــرة مـع اخملــرج مــجـــدي الــهــواري
وإنتـاج شركة كـايرو شو ثـم ستسـافر بعد
ذلك لـلـعـرض خـارج مـصـر في الـسـعـودية
حيث سـيسـتقـبلهـا موسم الـرياض لـلعرض
هـــنـــاك). واضـــاف الـــتـــاجي في تـــصـــريح
لــسـيـدتي(اخملـرج مـجــدي الـهـواري عـنـدمـا
ـسـرحي الـذي نـعـمل مـعه يـكـون الـعـرض ا
سـيــقـدم عـلى طـريـقــة (الـبـيج شـو) والـفـخم
جداً حـيث تكـون فيه مفـاجآت كبـيرة سواء
للـجمهـور أو حتى لـلممـثل ويـكون عرضه
. وربـنــا يـوفــقـنـا إلســعـاد اجلــمـهـور فـخــمـاً
تـشـوق للـفن). وشارك ـصري والـعـربي ا ا
ـسلسل (لعبة الـتاجي شارك في رمضان 
دوح وسيد نـيوتن) مع منى زكي ومحـمد 
ـسـلـسل (مـلـوك اجلـدعـنـة) رجب وكـذلك 
مع مـصطفى شعبان وعمرو سعد وياسم
رئـيس ودالل عبـد الـعزيـز ومـشاركـة أبـطال
آخـرين وإنتاج صادق

الصباح.

يت د
ير أوزد

محمد
ناجي
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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

جـاء وقت الـلـعب بـالـكلـمـات أو الـتالعب بـاأللـفاظ
في زمـن لم يــعـــد هــنـــاك فــيـه مــكـــان لــلـــغــمــوض
ــعــلـومــة إال في بــيــانـات اخلــارجــيـة ومــطــاطـيــةا
الـعــراقـيــة في الـتـعــلـيق عــلى حـدث مــركـزي مـهم
وكـبـيـر يـنـتــظـر الـعـراقـيـون كـيـفــيـة تـشـكـيـله ذلك
احلدث أكـبر من مجرد انـتخابات حـدّدوا موعدها
الي تعوّل على قـبل إذ انَّ ا في تشرين االول ا
التـغيـير بـرغم من العالمـات االوليـة التي ال تـبشر

بخير. 
تـصــريح اخلـارجــيــة يـقــول انه ال يـوجــد اشـراف
دولي عـلى االنتـخـابات الـعـراقيـة لكـن توجـد فقط
ـتـحـدة من دون الـتـكـرم بـشرح رقـابـة من اال ا
ذلك الفرق بـ احلالت للـشعب العراقي الذي لم
يـــعــد لـــديه مـــتــسـع من الــوقـت واالمل والــصـــبــر
عـاني الـغامـضـة أو التـي أريدَ لـها لـيـستـقـصي ا
أن تـكـون مهـلـهلـة هكـذا في ظل اخـتالل الـبوصـلة

شهد السياسي كله.  واضطراب ا
لـيس مـعــيـبــاً عـلى الـبــلـد وهــو في حـال غـيــبـوبـة
مــتـنـوعــة الـصـيـغ أن يـكـون هــنـاك اشـراف دولي
على االنتخـابات بل هي خطوة استـباقية لضمان
الـنزاهـة التي ال ضـامن لهـا مهـما تـغيـرت هيـئات
وجلان انتخابية فـقد جرى تغيير الوجوه من قبلُ
أكـثر من مرة في خـالل عقد ونـصف العقـد وكنّا
نشـهـد تدهـور مؤشـر النـزاهة عـلى نحـو مريع في

كل دورة انتخابية. 
ـتحـدة بـعـدد مـحـدود من مـوظـفـيـها رقـابـة اال ا
احملـلـيـ في بـعـثتـهـا بـبـغـداد هـو عـمل روتـيني ال
يـتـنـاسب مع فـداحـة االنـهـيـار احلاصـل في الـبـلد
الذي يحتاج الى عمـلية انتشال إلعادته الى جادة

واطن بالدولة.  ثقة ا
الـرقـابـة لـيـست تـدخالً ولـيـست احـتالالً ولـيست
سـطـوة الـوالءات اخلـارجـية عـلـى مـقـاديـر االمور
وقـد جــرب الـبــلـد كل اخملـالت بـالــسـيــادة وكـانت
حـكومـاته تـوزع االبتـسامـات لكـنـها حـاجة أكـيدة
من أجل ضـمـان ايــجـاد مـقــتـربـات بـســيـطـة خلط
الشروع االول لـبداية جديدة بـدل التخبط واعادة

اضي القريب جداً.  اجترار أخطاء ا
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مـغني الروك القـوطي مارل مانسن
اجلـمـعة ادعـاءات جـديـدة تـفـيـد بأنه
اغـتصب صديقة سـابقة له وأجبرها
عـلى مشـاهـدة مـقطع فـيـديـو له وهو
يسـيء معاملة معجبة صغيرة.وتأتي
آخـر دعـوى قـضـائــيـة ضـد مـانـسن
واسـمه احلقيقي بـراين وورنر نيابة
عن امــرأة مـجـهــولـة بـعـدمــا اتـهـمـته
ـمثـلة إسـمي بيـانـكو الـتي شاركت ا
في مـــســلـــسل (غـــا أوف ثــرونــز)
ــــاضي بـــاالغــــتـــصـــاب الــــشـــهـــر ا
واالعـتداء اجلـنـسي والـعنف. وتـفـيد
الـــــدعــــوى اجلــــديــــدة أن مـــــانــــسن
(اغـتـصب جـاين دو (اسم مـسـتـعار
يـسـتـخـدم لـتـسـمـيـة طـرف في نـزاع
قـانـوني أو كـاسم لــشـهـود مـهـددين
عــنــد تــقــد شــهــاداتـهـم) واعــتـدى
علـيها جنـسيا بشـكل متكرر).وقالت
ــدعــيـة في الــشــكـوى إن (مــانـسن ا
عرض عـليها مـقطع فيديـو يظهر فيه
وهــو يــربط مــعـجــبــة صــغــيــرة عـلى
كـرسي حيث "أذلهـا وشتمـها" وخلع
عنـها قمـيصهـا وأجبرهـا على شرب
كـــوب من الـــبــول وهـــددهـــا بــسالح
نـــاري). ونــفى أحــد أعـــضــاء فــريق
مــانـــسن بـــشــدة االتـــهــامـــات.وقــال
مـــصــــدر مــــقــــرب من مــــانــــسن إن
(الفـيديـو كان "فـيلـم قصـير مـكتوب"
ثل بالغ لم يتم إصداره يـظهر فيه 
مـطـلــقـا). ووصف مــحـامي مــانـسن
هــاورد كــيــنغ االدعــاءات الــســابــقــة
الـتي قـدمـتـهـا بـيـانـكـو بـأنـهـا "كـاذبة
ـمـثـلـة ـكن إثـبـاته" واتـهم ا بـشـكل 
طـالـبـات مـاليـة هـائـلة ومحـامـيـهـا "
بـناء عـلى سـلوك لم يـحـدث مطـلـقا".
وأكـدت شــرطــة لــوس أجنــلـوس في
شـباط أنـها حتقـق في معـلومات عن
ــــغــــني بــــ عــــنـف أســــري ضــــد ا
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صديقي جنيب كوما
الذي قطفت ذراعه
مناجلُ احلرب

ــــــد كـــــــفّه مـــــــا زال  
اليسرى

لدى مصافحتي
وكأن لسان حال قلبه

يقول لي :
أعتذر  فما بخلت 
على وطني بيمناي
فال تبتئس وال حتزن

وال تشعر باحلرج 
عند مصافحتي   

صديقي جنيب 
الـــذي خــرج من لـــهــيب

احلرب
بأعجوبة

ها هوذا يعود ثانية
لـــيــــزرع الـــزيــــتـــون في

باغديدا
والـعصـافـير حتـلّقُ فوق

رأسه
وتــتــنـــاثــر الــقــبالت من

عينيه

لترسم كل صباح 
قوس قزح

في ســــــمــــــاوات الـــــرب
البعيدة

صديقي جنيب
مائدة مـشرعة الذراع

للضيوف
وقلب يليق به

كأجمل إنسان 
صديقي جنيب

ال يتحدث كالسياسي
بكلمات مواربة
وال يُقدم وعوداً

حــــتى لـــطـــيــــور حـــقـــله
اجلميل

بل يطلق كلماته 
من قلب يسع الكون

لـــيــجــعــلـــني أحس بــأن
الدنيا

في طــــــريـــــــقــــــهــــــا إلى
االكتمال

صديقي جنيب
حقا ًانه جنيب

مع سبق اإلصرار 
في محبته لآلخرين

ولـــلــوطـن الــذي مــا زال
يضمه

ب عينيه الوادعت .

بــاعت كل شـيء. وأضـافت هــذا مـا
يـسـمى مـزاداً بـ+ قـفازات بـيـضاء+
ـزادات. وحـقـقت عـربة بـلـغـة دور ا
احلـلـوى الشـهيـرة اخملـتومـة باسم
كـارلـتـون الـسـعـر األعـلى إذ بـيـعت
ــشــتــرٍ يــحــمل لــقــاء  7500 يــورو 
اجلـنسيـة الفرنسـية على غرار 80
شـتـرين. وكان نـحو ئـة من ا فـي ا
 800 شـخص تـسـجلـوا لـلمـشـاركة
زاد الـذي شـهـد بـيع مـخـتلف فـي ا
قـــطع أثــاث جـــنــاح غــريـس كــيــلي
مــقـابل  13400 يــورو ومــجـمــوعـة
شون كونري مقابل  17700 يورو.

ــيــز.   وأوضــحت دار تــصـــمــيم 
أغــوت لـوكـالــة فـرانس بـرس غـداة
زادات الـتي نظمتـها عبر اخـتتام ا
اإلنـترنت من  10إلى  26 أيـار أنـها

حتـديث أكثر من  600 قـطعة اثاث
لـلــبـيع عـبـر اإلنـتـرنت اعـتـبـاراً من
ســعــر  40يـــورو بــيــنـــهــا ثــريــات
وخــــزائن وأســــرّة ومــــقــــاعـــد ذات

{ نـيس (فرنسا) (أ ف ب)  –بيعَت
فـي مـزاد عــلــني قــطع أثــاث فــنـدق
كـارلتون الشهـير الواقع على جادة
ال كـــروازيـت في مـــديـــنـــة كـــان في
جـــنــوب فـــرنــســا ومـــنــهـــا عــربــة
احلــلــوى اخملـتــومـة الــتي شــهـدت
أشــدّ مــنــافــســة بــ هـواة اجلــمع
ــــشـــاركـــ وفـق مـــا أفـــادت دار ا
أغـــوت لـــلـــمـــزادات. وعـــرض هـــذا
ــصــنف في فــئــة خـمس الــفــنـدق ا
جنـوم والـذي اسـتـضـاف مـشـاهـير
من كـل أنحـاء العـالم مـنذ افـتـتاحه
عـام  1913 ويــشـهـد حــالـيـاً ورشـة

.   ويـنــبـغي أن الـثــالث والــتـســعــ
تــــنــــطـــلـق عـــروض األفـالم قـــبل 31
كـانـون األول لـكي تـكـون مـشـاركـتـها
كنة. وقد يُحدث قرار ـنافسة  في ا
ية األوسكـار تأجيل احتـفالها أكـاد
ما يشبه تأثير الدومينو إذ قد يدفع
مـنــظـمي احــتـفــاالت أخـرى لــتـوزيع
اجلـوائز السينمائية إلى أن يتخذوا
ـاثـلــة. وأعـلـنت شـبـكـة إن قـرارات 
بي سي قـبل نحـو أسبوعـ أنها لن
قـبـلـة احتـفـال توزيع تـنقل الـسـنـة ا
جـوائز غـولـدن غلـوب التي تـعرضت
النـــتــقــادات فـي هــولــيـــوود بــســبب
افـتقارهـا إلى التـنوّع. وكان احـتفال
األوسـكـار لـسـنة  2021 أقـيم في 25
نـيسان في هوليوود متأخراً ثمانية

عتاد. اسابيع عن موعده ا

اضــــطــــرابـــاً فـي مــــوسم اجلــــوائـــز
الـهـولـيووديـة الـعـام الـفـائت ال يزال
. ويشـتـرط مـنـظـمـو األوسـكار قـائـمـاً
عـادةً أن يُعرَض أي فـيلم سبـعة أيام
عـلى األقل فـي إحـدى دور الـسـيـنـمـا
في لـوس أجنليس لـكي يكون مؤهالً
خلــــوض الــــســـبــــاق إلى اجلــــوائـــز
نظم بادروا إلى ـرموقة. إال أن ا ا
ـعـايــيـر بـسـبب إغالق تـلـيــ هـذه ا
دور الـسـيـنمـا وتـوقف تـصـويـر عدد
كـبـيـر من األفالم ورأى كـثـر في هذا
ـنصـات البث الـقرار عـنصـراً داعـماً 
الـتدفقي من مـثل نتفـليكس وأمازون
نظّمة ية ا . وأوضحت األكاد بـرا
في بـيان أن معايـير األهليـة الحتفال
األوسـكار الـرابع والتسـع سـتكون
هي نـفسـها الـتي اعتُـمِدت لالحـتفال

{ لــوس اجنــلـيس (أ ف ب)  –يُــقـام
احــتـفــال تــوزيع جــوائــز األوســكـار
لـسـنة   2022 لـلـعـام الـثـاني تـوالـياً
ـألـوف شـهـراً مـتـأخـراً عـن مـوعـده ا
بـسـبب الـظـروف الـصـحـيـة علـى ما
ـيــة الـتي أعـلــنت اخلــمـيس األكــاد
تــنــظــمه.  كـذلـك سـيــســتـمــر الــعـمل
ـنافـسـة على بـالقـاعـدة التـي تتـيح ا
اجلـــــوائــــز لـألفالم الـــــتي أُطـــــلــــقت
ــهـا مــبـاشــرة عــلى مـنــصـات عـروضُ
الـبث الـفـيـديـو عـلى الـطـلب من دون
عـرضها في دور السـينما. وحُدد 27
آذار 2022 مـوعـداً إلقــامـة االحـتـفـال
الـرابع والــتـسـعــ لـتــوزيع جـوائـز
األوسـكار في صالة دولـبي ثياتر في
هـوليوود حيث يـقام عادة.   لكنّ أثر
جــائـحــة كـوفــيـد- 19 الــتي أحـدثت
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{ فـلـوريـانـا آيـالنـد (االكوادور) (أ
ف ب)  –فـي جـــزر غــــاالبــــاغـــوس
يـجري علماء أحياء اختبارات على
أســمــاك الــقــرش بــهــدف مــتــابــعـة
عــمــلـيــة تــطـورهــا بــعـد تــزويــدهـا
شـرائح لـرصدهـا خالل حتـركاتـها
عـــلى غــرار أنـــواع أخــرى في هــذا
األرخــبــيل الــفــريــد الــذي يــعــتــبــر

محمية محيط حيوي للكوكب.
هـل تــراهــا? هــنـــاك! يــصــرخ عــالم
األحـياء ألـبرتو بـروانيـو البالغ 33
عــامـــا مــشــيــرا إلى ســمــكــة قــرش
اجــتـذبــهـا الــطُــعم الـذي ألــقـاه من
قـــاربه. وهــو يــطـــلق حــبال مــزودا
خــطـــافــا مــلــفـــوفــا حــتى ال يــؤذي
احلـــيـــوان. لـــكن بـــجـــعـــة وصـــلت
وخــطـفت الــطـعم وطـارت بــعـيـدا…
واخـــتـــفـى الـــقـــرش. حتت أشـــعـــة
الــشــمس احلـارقــة في هــذه اجلـزر
الـــبــركــانـــيــة في احملـــيط الــهــاد
والــــواقــــعـــة عــــلى مــــســـافــــة ألف
كــيــلــومــتــر من ســاحـل اإلكـوادور

يتكرر االنتظار. 
وبــعـد سـاعـة تــظـهـر ســمـكـة قـرش

أخـرى تــقـضم الـطـعم وتـتـمـكن من
الهروب. فلم يكن أمام العالم إال أن
أدار مـــحــرك الـــقــارب وأبـــحــر إلى
مــنـطـقـة أخــرى من األرخـبـيل. ومـا
زال أرخـبيل غاالبـاغوس الذي أخذ
اســـمـه من الـــسالحـف الـــعـــمالقـــة
ـثـابــة مـخـتـبـر ــسـتـوطـنـة فــيه  ا
مـفتوح استخدمه الـعالم اإلنكليزي
تــشــارلــز داروين لــوضع نــظــريــته
حـول تـطـور األنـواع.وتـضم مـياهه
الـغنيـة بالعـناصر الـغذائيـة بفضل

الــتـــقــاء أربــعــة تــيــارات ســاخــنــة
وبـــاردة أكــثــر من  2900 حـــيــوان
ــــئــــة مــــنــــهـــا بــــحــــري  25 فـي ا
مــسـتـوطـنـة فــيـهـا.يـلـوح ظل حتت
ـيـاه فيـعـيـد ألبـرتـو إلـقاء سـطح ا
حـبله. وبـعد مـحاوالت عـدة يصرخ
أمـسـكت بهـا!. يتـرك سمـكة الـقرش
تــــقـــوم بـــرحـالت ذهـــابــــا وإيـــابـــا
لــيـتـعــبـهـا. ثم بــيـديه احملــمـيـتـ
بــقــفــازين يــســحــبــهــا بــكل قــوته

ويقربها من القارب. 

{ لـنـدن (أ ف ب)  –أصـبح بـإمـكـان
اجلمهور زيارة زنزانات مرمّمة قبع
خــلف قــضــبــانــهــا ذات يــوم قــتــلـة
ــرأة بـاالقـتـراع ومــنـاصـرون حلق ا
ـتحدة وديـكتـاتوريون ـملـكة ا في ا
ـســرحي أوسـكـار وحــتى الـكــاتب ا
وايـلــد… فـاجلــمـعــة يـفـتــتح أحـدث
مـتحـف في لنـدن يتـتـبع تطـور عمل

الشرطة في العاصمة البريطانية.
ويـقـام مـتـحف بـو سـتـريت بـولـيس
في كـــوفـــنت غـــاردن ويـــفــتـح أمــام
الـزوار اجلمـعة في أحـد أول مراكز
الـشرطـة في لنـدن إذ يعـود تاريخه
إلى مـا يـقرب من قـرن ونـصف قرن.
ــوقع الــكـائن و حتــويل مــعــظم ا
قـرب محكمة سـابقة إلى فندق فخم
لكنّ جزءا من مركز الشرطة األصلي
يــــســــتـــعــــرض حــــالـــيــــا تـــاريــــخه
االسـتـثـنــائي. وذكّـرت الـقـيّـمـة عـلى
ــتـحف جــ كـافــانـا في تــصـريح ا
لــوكـالــة فـرانس بــرس خالل عـرض
تـمـهـيـدي بـأن مـحـكـمـة بـو سـتـريت
شــهـــدت الـــكـــثــيـــر من الـــقـــضـــايــا
الــشـهـيــرة. وأضـافت نــحن نـعـرض

عــلى نـطــاق واسع تـاريـخ مـا حـدث
داخل هــــذه اجلــــدران. وتــــعــــاونت
كـافــانـا بـشــكل وثـيق مع شــرطـيـ
ــوقع مـــركــز ســابـــقــ كـــان هـــذا ا
خـدمــتـهم مـنــذ اخلـمـسـيــنـات لـكي
تـتــمـكـن من فـهم خــلـفــيـته الــغـنــيـة
بـشكل أفـضل. واعتـبرت أن االطالع
عــلى الــتــحــول الــذي شــهــده خالل
ـنـصـرمـة كـان الـسـنـوات الـقـلـيـلـة ا
. بـعــد إغالقه في الـعـام أمــرًا مـذهالً
ـركـز اآلن تـطـور عمل  1992يـؤرخ ا

الـشرطة البريطانية على مدى ثالثة
قــرون والــذي بـــدأ مع بــو ســتــريت
رانــرز. وذي رانـــرز كــانت أول قــوة
شـرطة مـنظمـة في بريـطانـيا ضمت
مـتطـوع مـحلـي في أوائل الـقرن
الـثــامن عـشــر مـســلـحــ بـأجـراس
وفـوانيس وعـصي. وبعـد تشـكيـلها
فـي الـــــعــــام  1829دمـج هـــــؤالء في
مــتـروبــولـيــتــان بـولــيس ســيـرفس

عروفة حتى اليوم بشرطة لندن. ا
لـكن بو ستريت بقي مـركزا مزدحما

عـلى مـدار الـعــقـود الـتـالـيـة بـعـدمـا
بـنى متـحف عام 1881 افـتتـح في ا
فـيـليـب جوف وهـو مـفتـش متـقـاعد
خـدم هـنـاك مـنـذ الـعام  1989 حـتى
إغالقـه بعـد ثـالث سـنـوات هو اآلن
عـضــو في مـجـلـس االمـنـاء وانـضم
إلى زمالء سـابـقـ آخـرين فـي لـقاء
ــاضي لـلــقـيـام عــاطـفي األســبـوع ا
ـعـرض. وروى لـوكـالة بـجـولـة في ا
ـركـز فـرانـس بـرس عـنـدمــا أغـلق ا
كـان اجلـمـيع يأمل في أن يـسـتـحيل
مــتـــحـــفــا. وتـــابع بـــخالف مـــراكــز
الـشـرطـة األخـرى في الـبالد يـحـمل
ــركـــز شـــارة +بـــو ســتـــريت هـــذا ا
رانـرز+… يـبـدو االمـر كـإغالق فـصل
من الــــتــــاريـخ لــــكن مـــــثل طــــائــــر
الــفـيــنـيق فــقــد نـهض من الــرمـاد.
ــتـــحف بــدايـــات الــعــمل يــتــتـــبع ا
الــــشـــرطـي احلـــديـث بـــدءا مـن بـــو
سـتـريت مع مـتعـلـقات مـثل فـانوس
من الــقـرن الــتـاسع عــشـر ونــسـخـة
طــــــــــبـق األصـل مـن الـــــــــزي األزرق
لـعــنـاصــر الـشـرطــة لـكــنه يـغـوص

وقع احلديث. أيضا في تاريخ ا

وسيكون بإمكان كل طبيب عمل أن
يـــطـــلب 804 جـــرعـــات فـــقط خالل
األســـبــوع األول من الــتـــلــقــيح في
أمـــاكن الـــعــمل بـــحـــسب وثــيـــقــة
صـــادرة عن احتــاد اربـــاب الــعــمل
اطلعت وكالة فرانس برس عليها.
أمـا في األسـابـيع التـالـية فـتـتوقع
الـوثيقة كمية مختلفة ولقاحات من

إنتاج شركات أخرى.

ــراكــز الــطــبــيـة الـ 55 ألــفــا في وا
البالد.

وتـواجه هـذه الـعـيـادات في الوقت
احلـــاضــــر ســـيال مـن الـــطـــلـــبـــات
لـلحـصول عـلى مواعـيد تـلقيح في
ـانــيـا اعـتـبـارا من وقت تــسـتـعـد أ
الــسـابع من حــزيـران لـفــتح مـجـال
التطعيم أمام جميع البالغ بدون

حتديد فئات عمرية.

ـتــعـددة اجلـنـسـيـات الـتي تـسـلم ا
بــصـورة خـاصـة مــواد دهـنـيـة إلى
حتــالف فـايــزر/بـايــونـتـيـك لـصـنع
الــلـقـاح ضــد كـوفـيـد-19  ســيـكـون
بـوسـعـنـا عنـدهـا أن نـطـعم حوالى

 1100 شخص في االسبوع.
ـرتــبـة وســيـتـم إعـطــاء الـلــقـاح بــا
وظـفـ الـعـامـل في األولـى إلى ا
اإلنــتــاج حــتى يــحـظــوا بــحــمــايـة
أفـضل بحسب كـيريس بوش في
حـ سـيـضـطر الـذين يـعـمـلون مِن
بُـعـد إلى االنـتـظـار. كـذلك تـتـضـمن

. وظف اخلطة تلقيح أقرباء ا
وتــتــمـيّــز هــذه اخلـطــة بــالـســرعـة
وســـهــولـــة الــتــطـــبــيق نـــظــرا إلى
ـوظـفـ ــسـافـة الـقـصــيـرة بـ ا ا
ومـركز الـتلـقيح. فلم يـبتـعد شارف
عن مــكـان عـمـله ســوى مـئـتي مـتـر
لــتــلــقي الـلــقــاح ولم يــضــطـر إلى
االنــــتــــظـــــار إذ عــــمــــد زمالؤه إلى
تـنـسيق الـعـملـيـة برمـتـها عـلى ما

وظف البالغ  58 عاما. أوضح ا
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ويـكــمن الـتـحـدي الـرئـيـسي بـوجه
الــشـركـات في الــتـزود بـاجلـرعـات
النه ســيـتم تـوزيـعـهــا عـلـيـهم بـعـد
تـلبـية طـلب مراكـز التـلقـيح الـعامة

يـبادرني مـوظفون لـيسـألوني متى
نــبـدأ!. وأقـيم مـركـز طـبي في قـسم
مـن مـطــعم الــشـركــة يــضم مــكـتب
اســـتــقـــبـــال وثالث حــجـــر إلجــراء
مـقـابالت قـبل الـلـقـاح وثالث حـجر

أخرى حلقن اجلرعة.
وفي الــنـهـايـة يـخـرج من يـتـلـقـون
الــلـقــاح إلى قـاعــة اسـتـراحــة عـلى
أرضــهــا دوائــر صــغــيــرة صــفــراء
تـشـير إلى مـواقع الطـاوالت سابـقا
ـــــطـــــعم. فـي هـــــذا الـــــقـــــسم مـن ا
ـركز ويـتـنـاوب ثالثـون عـامال في ا
. ــتــطــوعـ ــســاعــدة فــرق مـن ا
رضة إعداد احلقن التي وتتولى 
سـتـسـتخـدم خالل الـنهـار في قـاعة
صـغـيـرة مـجـهـزة بكـامـيـرا مـراقـبة
وخــزانـة مـبـرّدة ال حتــتـوي حـالـيـا
سـوى على بضـعة عقاقـير من لقاح

فايزر/بايونتيك.
رحـلـة التـجريـبيـة تقـتصـر على فـا
تـوزيع بـضع مـئات اجلـرعـات على
مـوظـفـ ذوي أولـويـة مـثـل شارف
ـتدرب الـذي يشـرف علـى إعداد ا

عـلى أن تزداد الوتيرة عند انطالق
احلملة الرسمية في حزيران.

وأوضـحت كيـريسـ بوش طـبيـبة
الــعـــمل لــدى إيــفــونـــيك الــشــركــة

ـــــانــــيــــا) (أ ف ب)  –لـم حتن { (أ
ســـاعـــة الـــغـــداء بــعـــد لـــكن رالف
شــارف يـخـرج مـسـرورا من مـطـعم
شـركـته مـعـتـبرا أن تـلـقـيه الـلـقاح
ضـد كوفيد- 19 فـي مكان عمله أمر
عـــظــيـم وهي وســـيــلـــة مــرشـــحــة

انيا. لالتساع لتعمّ أنحاء أ
ويـنـضم أطـبـاء الـعـمل اعـتـبارا من
حـزيران/يونيـو إلى حملة الـتلقيح
انـيـة ما يـعطي دفـعا الـوطـنيـة األ
جـديـدا لـعـمـلـيـات الـتـحـص الـتي
تـقــتـصـر في الـوقت احلـاضـر عـلى
مـراكز الـتلقـيح البـلدية والـعيادات
الــطـبـيــة.  ولم تـنــتـظـر اجملــمـوعـة
إيــفـونـيك لــلـكـيــمـيـائــيـات الـضـوء
األخــــضـــر الـــرســــمي بل أطــــلـــقت
مــشــروعــا رائــدا في مــوقــعـهــا في
هــــانــــاو بــــواليــــة هـــيــــسـن قـــرب
فــرانـكـفـورت فـيــمـا بـدأت شـركـات
أخـرى أيضـا مثل بـاسف ودويتشه
بــان وفـولـكــسـفــاغن بـتـوفــيـر هـذه
ـوظفـيهـا. وقالت اإلمـكـانيـة أيضـا 
كـيرستـ أوبرهاوس مـديرة موقع
إيـــفــونــيـك الــقـــائم ضــمن مـــجــمع
تـكنولوجي يضم  12 شـركة توظف
 5550 شـــخـــصــا إن الـــرغـــبــة في
تـلـقي الـلـقـاح هـائـلـة. في الـصـباح

{ بــــرازيــــلــــيـــا (أ ف ب)  –تــــوفي
ــعـــمــاري ــهـــنـــدس ا اخلـــمـــيس ا
واخملـــطط احلـــضــري الـــبـــرازيــلي
ي لـيـرنـيه عن عمـر يـنـاهز 83 هـا
عـامـاً بعـد مسـيـرة مهـنـية اكـتسب
يـة في سبعينات خاللـها شهرة عا
الـقـرن الـعشـرين لـكـونه وراء نـظام
ــبـتــكَـر فـي مـديــنـة الــنــقل الـعــام ا
كـوريتيبـا (جنوب البـرازيل) عندما
كـــان يــتــولـى رئــاســة بـــلــديـــتــهــا.
ونـقـلت وسـائل إعالم برازيـلـية عن
مـــســتــشــفـى مــاكــنـــزي اإلجنــيــلي
اجلــامــعي أن الــوفــاة نــاجــمــة عن

مرض مزمن في الكلى.   
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ي لــيـرنـر ثالث مـرات وشــغل خـا
 1974-1971و 1983-1979و-1989
 1992 مــــنــــصب رئــــيس بــــلــــديـــة
كـــوريـــتـــيـــبـــا وهي مـــســـقط رأسه
وعــاصـمـة واليــة بـارانــا الـتي كـان
حـاكـمـاً لـهـا مـرتـ  من  1995 إلى
2002 وذاع صــيت لـيـرنــيه بـفـضل
ـتـروبـاص لـلنـقل اعـتـمـاده نـظـام ا
ـحــطـات لــلـحـافالت الــذي تـمــيّـز 
عــلى شـكل أنـابـيب حتـمي الـركـاب
ـطر والشمس على ـنتظرين من ا ا
ـا مــنـصــات أعـلى من الــرصـيف 
يـــجــــعل الـــصـــعــــود إلى الـــبـــاص

أسـهل.  
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كــادت { نـــيـــويـــورك (أ ف ب)  –
قــصـة حب حــقـيــقـيــة تـنــشـأ بـ
ر وجنـيفر أنـيستون ديفيـد شو
عند بدء تـصوير مسـلسل فريندز
الذي تـولـيا فـيه دورَي الـعاشـق
الشـهـيـرين روس ورايـتـشل على
ــمــثالن خالل حــلــقـة مــا كــشف ا
ـسـلسل جـمعت خاصـة عن هذا ا
ـــشـــاهـــيـــر جنـــومـه وعـــدداً من ا
وباتت متوافـرة على منصة اتش
بـي او مـــــاكـــــســــاعـــــتـــــبـــــاراً من

اخلميس.
ــر في حـلــقـة وقــال ديـفــيـد شــو
ــمـثـلـون نـقــاشـيـة شـارك فــيـهـا ا
ـوسم الـســتـة الـرئــيـسـيــون في ا
األول كـــنت مــنـــجــذبـــاً جــداً إلى
جـ فردت عـلـيه أنـيـسـتـون كان
. وهـذا االجنذاب لم األمر مـتـبادالً
ـــــــــــــر مـن دون أن يـالحــــــــــــظـه
األصـدقـاء اآلخــرون عـلى مـا أقـرّ
ماثيو بـيري (تشانـدلر) وكورتني
مثل كوكس (مونـيكا). وأضـاف ا
النـيويوركـي لكنّ األمـر كان أشبه
بزورق يـتالقيان ألن أحـدنا كان
ال يــزال في عالقــة أخــرى. وتـابع
. كـــنـــا لم نــــتـــجـــاوز ذلك إطـالقـــاً

نحترم ذلك.
ـمـثـلــة الـتي فـازت بـجـائـزة أمـا ا
ي عن دور رايـتـشل عـام 2002 إ
فـرَوَت أتـذكـر أنـني قـلت لـديـفـيـد:
ـــؤسف حـــقــاً أن ســـيـــكـــون من ا
حتصل قبلتنا األولى على شاشة

التلفزيون.
وأضــافت أنــيــســتــون وبــالـطــبع
كـــانت قــبـــلــتـــنــا األولـى في هــذا
ـقــهى الــذي بـات شــهـيــراً وهـو ا
ســــنـــتـــرال بـــيـــرك فـي احلـــلـــقـــة
ــوسم الـــثــاني. الــســـابــعـــة من ا

وقالت بالتالي استثـمرنا عشقنا
وحــــبــــنــــا في روس ورايــــتــــشل.
وحــفـــلت احلـــلــقــة اخلـــاصــة من
ـجـموعـة من احلكـايات فريـندز 
والـطـرائف األخـرى ال سـيمـا عن

العالقة ب مونيكا وتشاندلر.
سلسل ديفيد كرين وقال مبتكر ا
ـــــقـــــرر فـي األصل أن كـــــان مـن ا
يتـطـارحا الـغرام فـي لنـدن ولكن
ــفــتـــرض أن تــكـــون قــصــة كـــان يُ
قـصــيـرة في إشـارة إلى احلــلـقـة
وسم الرابع والتي األخيرة من ا
ــونـيـكـا ـطـاف  يـنــتـهي فـيــهـا ا
وتــشــانـدلــر في الــفــراش نــفـسه.
لــكنّ كــتّـاب الــســيــنـاريــو ذُهِــلـوا
ـسلسل الذي كان خالل تصوير ا
يجري أمـام متفـرج من ردّ فعل
اجلمهور الذي بقي مـبتهجاً أكثر
من  20 ثــانـــيــة عــنـــدمــا خــرجت
الءات. وقالت مونيـكا من حتت ا
مـارتـا كـوفــمـان الـتي شـاركت في
سلسل لقد أدركنا أن في ابتكار ا
زيـد بالتـأكيد اإلمكان اسـتغالل ا

. وأن علينا إيالءه اهتماماً
وبلهـجة أكثر جـدية أخبـر ماثيو
بيـري باقـتـضاب عن الـصعـوبات
الـتي واجـهـهــا أثـنـاء الـتـصـويـر.
وقـال شـعـرت بـأننـي سـأموت إذا
لم يــضــحك اجلــمــهــور احلــاضـر
خالل الـــتـــصـــويــر. وأضـــاف من
الواضح أن هذا أمر غير صحي.

وأجــابـــته لــيــزا كـــودرو (فــيــبي)
مـنــدهـشــة لم تـخــبـرنــا بـذلك قطّ
ـــمــثـل الــذي عـــانى مــدة فـــكــرر ا
طويلـة إدمان اخملدرات والـكحول
ويـؤكـد أنه يـتــحـرر مـنـهـا حـالـيـاً
كـــنت أشـــعـــر بــــذلك في كل أيـــام

التصوير.
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