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سـلس? اجلـواب كال فاألزمـات كثـيرة
جـــداً إذ إن هـــنــاك أهـــمـــيــة الـــقــرار
الـــســيــاسـي الــذي يــدفـع بــعــمـــلــيــة
اإلصـالح قـــدمــــاً نــــحـــو الــــتـــعــــافي
االقــتـصــادي ونــعـني بــذلك عــمـلــيـة
الـتوافق ب األطراف السـياسية على
مـسـتوى الـسلـطـات اخملتـلفـة إلجناح
االصالح) ومـــــضـى الى الـــــقــــول ان
(الـــــعــــراق مـــــا زال يــــواجـه أزمــــات
اقــتـصـاديـة مـنـهــا مـا ورثـته الـدولـة
ســابــقــاً ومــنـهــا في الــوقت احلــالي
نــتــيــجــة انــخــفــاض أســعـار الــنــفط
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 وافـق مجلس الـوزراء االيراني على
إصـدار لوائح تـتعلق بـإلغاء مـتبادل
لـتأشيرات الدخول حلملة اجلوازات
االعــتـــيــاديــة بــ ايــران والــعــراق.
وقـع الـرسـمي لـلـحـكـومة واوضـح ا
أن (اجملـلس أقر في جـلسـته  ايجاد
لــوائـح اللــغــاء تــأشــيــرات الــدخـول
حلـمــلـة جـوزات الـسـفـر االعـتـيـاديـة
ـدة  45 يــومـا بـ ايـران والـعـراق
ـــتـــبـــادل بــ شـــريـــطـــة االجـــراء ا
الــبــلـدين) عــازيـا قــراره (لـتــسـهـيل
زيـارة الزوار االيراني لـلعتبات في
الـعـراق  والسـيـمـا خالل أربـعـيـنـية
االمـام احلس عليه السالم). بدوره
تـحدث باسم وزارة اخلـارجية اكـد ا
اإليـرانيـة سعيـد خطيب زاده خالل
مــبــاحــثــاته في بــغــداد مع عــدد من
ـسؤول العـراقي أن بالده تريد ا
عـراقاً قويـاً وحراً ومزدهـراً وموحداً

. وقــــالت اخلـــارجــــيـــة ومــــســـتــــقالً
االيـــرانــيــة ان (زاده يـــقــوم حـــالــيــاً
بزيارة بغداد  حيث التقى مستشار
األمـن الــــوطــــني قـــــاسم االعــــرجي
ورئـيس ائتالف دولة الـقانون نوري
ـالكي فـضال عن مباحـثاته مع عدد ا

مـن رجـال الـدين) واضـاف ان (زاده
ركّـز خالل مـحادثـاته في بغـداد على
مـــوقف طـــهـــران الــداعم حلـــكـــومــة
الـعـراق واالنـتخـابـات الـتشـريـعـية
ـتـناغـمة مع والـعـملـية الـسـياسـية ا
ارادة الـــشــعب الــعــراقي وضــرورة
تـوسيع الـعالقات الـثنـائيـة الشـاملة
ـــا فـي ذلك الـــتـــعـــاون الـــثـــقـــافي

واالعالمي ب البلدين).
ان  وفـي لـبـنان  اثـنـى رئيـس الـبـر
نـــبـــيه بــري عـــلى مـــوقف الـــعــراق
بـتـزويـد لبـنـان بـالنـفط اخلـام. وقال
بـري في برقيتـه للحكـومة (يد اخلير
أبـداً ال تـنثـني هـو العـراق رمح الله
فـي االرض مــجــدداً فـــعــلـــكم وفــعل
أبـنائه ومرجعياته الرشيدة مصداق
لـقوله تـعالى سنـشد عَضُـدَكَ بِأَخيك
بــبـالغ الــشـكــر واإلمـتــنـان تــبـلــغـنـا
مـوافـقـتـكم وحـكـومـتـكم عـلـى تـزويد
لـيـون طن من الـنـفط اخلام لـبـنـان 
ــعــدل يـكــفي لــسـد نــصف حــاجـة
) وتابع ادة سنوياً لـبنان من هـذه ا

(بــإسـمي وبــإسم اجملـلس الــنـيـابي
والـشـعب الـلـبـناني اتـوجه بـالـشـكر
اجلــزيل لـلـعــراق رئـيـســاً وحـكـومـة
مــتــمـنــ لـكم ومــجـلــســاً وشـعــبـاً 
ـزيد الـتـوفـيق والـسـداد ولـلـعـراق ا
مـن التـقـدم واالسـتـقـرار واالزدهار).
فــــيـــمــــا كـــشــــفت وزارة الــــهـــجـــرة
ـهـجرين عن تـسـهيالت تـشـجيع وا
غـتربـة على الـعودة الى الـكفـاءات ا
الــعــراق.وقــال وكــيـل الــوزارة كـر

الــنـوري في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس إن (الــوزارة تــعــمل عــلى حث
ـــغــتــربــ الـــعــراقــيـــ لــلــعــودة ا
الـطوعيـة الى البالد من خالل تذليل
الــعـقــبـات احلــائـلـة دون عــودتـهم)
واضـــاف ان (الــعــراق مـــر بــأزمــات
ـواطـن  عـديـدة أدت الـى هـجـرة ا
مـنـها احلـصار والـعـقوبـات الدولـية
ومـن ثم احلـرب في عـام  2003ومـا
خـــلــفــته مـن تــهــديــدات طـــائــفــيــة
بـــاالضــافـــة الى دخـــول داعش عــام
2014)  مـــــشــــــيـــــرا الى ان (عـــــدد

ـــهـــاجــريـن بــلـغ نــحـــو مـــلـــيــوني ا
شـخص) وتــابع ان (الـوزارة تـعـمل
عــلى تـقـد امــتـيـازات وتــسـهـيالت
لـــلـــكــفـــاءات فـــضالً عـن مــتـــابـــعــة
شـــؤونــهم في دول إيـــران وســوريــا
ومـــصــر وتـــركــيـــا بــاإلضـــافــة الى
مـفــاحتـة وزارة الـداخـلـيـة بـتـيـسـيـر
الـتـدقيق األمـني واإلعفـاء الضـريبي
وغـيـرهـا من األمـور الـتي تـشـجـعهم
عـلى الـعودة) الفـتـا الى ان (الوزارة
ـتـحـدة تــعـمل بـالـتــعـاون مع األ ا
ـنـظـمات الـدولـية لـدعم الـعائالت وا
الــنـازحـة الــعـائــدة الى مـنـاطــقـهـا)
مـبـيـنـا انه (إغالق خـمـسـ مـخـيـماً

  ( لالجئ
ومـضى النوري الى القول ان (عودة
الالجـئـ طـوعـيـة ولـيـسـت قـسـرية
لــكــنّــهــا ضـروريــة والســيــمــا بــعـد
احلــــريق الــــذي انــــدلع فـي مـــخــــيم
شــاريـا حـيث  تـشــكـيل جلـنـة من
مــجـمــوعـة جــهـات لــتـدقــيق شـؤون
الــنــازحــ هــنــاك بــالــتــنــســيق مع
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بـــغــــيـــة الـــقـــرب مـن احـــتـــيـــاجـــات
ـواطـنـ ومـحـاولـة لـتـقـد أفضل ا
اخلــدمــات لـهـم وتـشــخــيص حـاالت
االبـــتـــزاز وتــعـــمـــد تــأخـــيـــر إجنــاز
راجـع على ـعامالت الـتي ترغمُ ا ا

دفع الرشا.  
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اكــد مـجــلس الــقـضــاء االعـلى  انه ال
وجـود الدلـة تـثـبت تـورط الـقـيادي في
احلـشد الشعبي قاسم مصلح بإغتيال
عـضـو احلـراك الـشـعـبي في مـحـافـظة
كـربالء ايـهاب الـوزني . وقـال اجمللس
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(الـقضاء يتعامل مع اي قضية تعرض
ــتـحــصـلـة عــلى احملـاكـم وفق االدلـة ا
ـنصـوص علـيهـا في القـانون فـيـها وا
وهـنـاك فـرق بـ اجـراءات الـتـحـقيق
و قــد يــصــدر االولــيـــة ومــا يــلــيـــهــا 
الــقــضـاء مــذكــرة قـبض او اســتــقـدام
بــحق شـخص مــعـ وفق مـعــلـومـات
تــقـدمــهـا جــهــات الـتــحـقــيق االمـنــيـة
الـتابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ
ـذكـرة يـجري الـقـضـاء بالـتـعاون مع ا
ة االجـهزة االمنية التحقيق في اجلر
ـن صـدرت بــحـقه مــذكـرة ــنـســوبـة  ا
فـــاذا تــوفــرت ادلـــة تــوجب الـــقــبض 

احـالته الى احملكـمة الجراء مـحاكمته
ة يـتخـذ قاضي الـتحـقيق عـن اجلر
الـقرار باالحالـة واذا لم تقدم اجلهات
تهم يتم الـتحقيقـية ادلة كافيـة ضد ا
غـلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه)
وتــابـع انه ( بــعــد االســتــيــضــاح من
الــقــضـاة اخملــتــصــ بـالــتــحــقـيق 
اتــضح ان مــصـلح   اتــهـامه بــقـتل
الوزني لـكن لم يقـدم اي دليل ضده 
والســيــمــا انه اثــنــاء حــضــوره امـام
وجب الـقضاة لتـدوين اقواله اثبت 
مـعلومات جواز الـسفر انه كان خارج
الـعــراق عـنـد اغـتـيـال الـوزني وانـكـر
ـة ارتــكـابه او اشـتـراكه بـهـذه اجلـر
ولم جتـد مـحـكـمة الـتـحـقـيق اي دليل
ـة بشكل يـثبت تـورطه في تـلك اجلر
مـــبـــاشـــر او غـــيـــر مـــبـــاشـــر ســواء
لـذا  اتـخـاذ بـالـتـحـريض او غـيـره 
الــقــرار بــاالفــراج عــنه بــعـد ان اودع
الــتـوقـيف 12 يــومـا  خاللــهـا بـذل
اجلهود االستثنائية للوصول الى اي
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اثــار تــأكـــيــد الــبــنك الــدولي بــشــأن
اسـتجـابته ألي طلب تـقدمه احلـكومة
الـعـراقـيـة بـشـأن الـقروض  حـفـيـظة
ان الـذي اعلن رفـضه الي توجه الـبـر
ـديـونيـة اخلارجـية يـغـرق العـراق با
ـيا في ظـل تعـافي اسـعـار النـفط عـا
وسـط حتــذيــرات من مــحــاوالت رهن
االقـــــتــــصــــاد مــــجـــــددا بــــاإلمالءات
اخلـارجية. وقال رئيس جلنة الزراعة
ــيـــاه واالهــوار الــنــيــابــيــة سالم وا
الـشـمـري  في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امـس (نـدعــو احلـكــومــة لالسـتــفـادة
الــقـصــوى من ارتــفـاع ســعـر بــرمـيل
الــــنــــفط لــــلــــمــــشـــاريـع االروائــــيـــة
والــزراعــيــة) واضــاف ان ( ارتــفــاع
ســـعــر بـــرمــيـل الــنـــفط في الـــســوق
ـيـة ومـنـذ بـدايـة الـعـام اجلاري الـعـا
ـكن يــوفـر عــوائـد جـديــدا لـلــدولـة 
تــبـويـبه لــتـغـطــيـة الـعـجــز من جـهـة
ـشاريع ـومـة ا ولالسـتـفـادة مـنه لد
ــدة احلــالــيـة ــهــمــة) وتــابع ان (ا ا
ــشـــاريع بـــحـــاجـــة الى مـــزيــد مـن ا
يـاه في ظل التناقص في اخلـاصة با
كـميات الـواردات الداخلـة للعراق من
تــــركـــيـــا وايـــران) مــــحـــذرا من (اي
مــــحـــاوالت لـالقـــتــــراض الــــداخـــلي
واخلـارجي بـعد اعالن الـبـنك الدولي
ـسـاعدة الـعراق) واشـار اسـتـعداده 
الـى ان (اي اقــتــراض جــديــد في ظل
ـكن الـقـبول ارتـفـاع سعـر الـنفط  ال
به لــغـيـاب مـسـوغــاته). وأكـد الـبـنك
الــدولي اسـتـعـداده لـالسـتـجـابـة ألي
طـلب تقدمه احلكـومة بشأن القروض
بـرغم أنها لم تطلب قرضاً حتى اآلن.
ـثل الــبـنك في بــغـداد رمـزي وقــال 
نـعـمان في تـصريح امس أن (الـعراق
رسـم ســيـــاســـة لــتـــحـــســـ الــواقع
االقـتـصـادي للـبالد من خالل االلـتزام
بـالورقة البـيضاء االصالحية إال أنه
مــا زال يــواجه أزمــات اقـتــصــاديـة)
ساعدة مـشيرا الى ان (الـبنك جاهـز 

ة لـكن حال دلـيل يـتعـلق بتـلك اجلـر
ذلـك دون الــــتــــوصـل الى اي دلــــيل)
واضــاف ان (عـــائــلــة الــوزني اثــنــاء
تــدوين اقـوالـهم لم يــقـدمـوا اي دلـيل
ـة اغــتـيـال بــشـأن الــقـضــيـة  وجــر
الــوزني تـعــد من اجلـرائم االرهــابـيـة
الــتـي يــعــاقب الــقــانــون مــرتــكــبــهــا
بـاالعدام). وكـشفت دائرة الـتحقـيقات
في هـيـئة الـنـزاهة الـعامـة عن تـنفــيذ
أمـر قبـض بحق  مدير دائرة الرعاية
االجــتـمـاعــيـة في مـحــافـظـة مــيـسـان
بـتـهـمـة تـقاضـيه الـرشـا . وقـال بـيان
لــلــهــيــئــة تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(مـالكـات مـكـتب حتـقـيق الـنـزاهـة في
ـشـاركـة جـهـات إنـفـاذ احملـافــظـة و
الـقــانـون تـمـكـنت من تـنـفـيـذ مـذكـرة
ـــتـــهم الــــقـــبض الــــصـــادرة بـــحـق ا
ـادة 307 من اســتـنــاداً إلى أحــكـام ا
قــانــون الــعــقــوبــات وقــد ســيق إلى
مــحـكـمــة الـتـحــقـيق اخملـتــصـة الـتي
قـررت توقيفه على ذمـة التحقيق وفق

ادة احلاكمة) وتابع ان مـقتضيـات ا
ــكـتب انــتـقــلت إلى دائـرة (مـالكـات ا
الــضـريــبـة فـي احملـافــظـة وضــبـطت
شـاريع مهـمة ذات أضـابيـر خاصـة 
مــــردودٍ ضــــريـــبـي عـــال) وتــــابع ان
(الــتـحـقـيـقـات األولــيـة الـتي أجـراهـا
الـفــريق قـادت إلى تـعـمـد إخـفـاء عـدد
من تــلك األضـابـيـر وادّعـاء فـقـدانـهـا
بـــعـــد كـــشف تالعب فـي كــتـب بــراءة
) مـؤكدا ان مـنوحة لـلمكـلَّف الـذمة ا
ــوجب مـــذكــرة (الـــعــمـــلــيـــة تــمـت 
ـسـؤول ـوظف ا قــضـائـيـة وضــبط ا
عن حفظ تلك األضابير وعرضه رفقة
ــبـــرزات عــلى أوراق الـــتــحـــقــيـق وا
قــاضي الـتـحـقـيـق الـذي قـرر تـوقـيف
ادة 289 ـتهم استناداً إلى أحكام ا ا

من قانون العقوبات)
. وكـانت الـهـيـئـة قـد فـعـلت اسـتـبـانة
مـقــيـاس مـسـتــوى الـرشــا في دوائـر
ومؤسسات الدولة والسيما اخلدمية
مــنـهـا بــتـوجـيه من رئــيس الـهـيـئـة
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دعـوة لــزيـارة الــعـاصــمـة الــبـارزانـي 
الـبــريـطـانـيـة لـنـدن . وذكـر الـبـيـان ان
(الــبـارزاني اســتـقـبل فـي اربـيل وزيـر
اخلـارجـيـة الـبريـطـاني دومـيـنيك راب
ــرافق له  وبـــحــثــا اآلثــار والـــوفــد ا
ـنـاخـيـة واحلد الـسـلـبـية لـلـتـغـيرات ا
مـنـها في الـعالم حـيث اكـد الـبارزاني
ان االقـلـيم يـخـطـط للـحـد مـن الـغازات
الـضارة مـثل ثانـي أكسـيد الـكاربون)
واضـاف (نقـدر عالقاتـنا مع بـريطـانيا
ــســتــمــر ونــشــكــرهـم عــلى دعــمــهم ا
لـلشـعب الكردي) وتـابع ان (بريـطانيا
وان سـاعـدتنـا في احلـرب ضد داعش 
مــرحـلـة مــا بـعـد كـورونــا حتـتـاج إلى
تـنسيق جمـيع دول العالم). من جانبه
واصـلة  اكـد راب ان (زيـارته تهـدف 
الــعالقــة مع االقــلـيم) مــشــيـدا بـ(دور
الـبـيـشـمـركـة في احلـرب ضـد داعش)
شترك واضاف (نحن سعداء بالعمل ا
بــ الـبــيـشــمـركــة واجلـيش) داعــيـا
رئــيس االقــلــيم الـى (زيــارة لـنــدن في
كنة).  ووصل راب الى اقـرب فرصة 
اربــيل امس بـعـد اخــتـتـام زيـارته الى
بـــغــداد بــتـــوقــيه مـــذكــرة لــلـــتــفــاهم
الــسـيــاسي واالســتـراتــيـجي  ولــقـاء
الـــرئـــاســـات الـــثالث. وشـــدد رئـــيس
اجلـمهورية برهم صالح على ضرورة
الــتـعـاضـد في إرســاء أمن واسـتـقـرار
ــنـطـقـة.وقـال بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) ا
امـس ان (صــالـح وراب اســتـــعـــرضــا
الـعالقات الثـنائيـة ب البـلدين وسبل
تـعزيزها في اجملاالت كـافة عبر مذكرة
شـتركـة التي  تـوقيـعها  الـتفـاهم ا
لـتـؤكـد أهـمـيـة الـعالقـة بـ اجلـانـب
ـــا يـــخـــدم مـــصـــالح وتـــطـــوّرهـــا و
الــشــعــبــ الــصــديــقـ فـي اجملـاالت
نفعة االقتصادية والثقافية ويعود با
ـنـطــقـة في تـرســيخ أمـنـهـا عــلى كل ا
واسـتـقرارهـا والـعـمل والتـنـسيق في
مـواجـهة حتـديات اإلرهـاب ومـكافـحة
ــالي واســتــرداد الـــفــســاد اإلداري وا

ــهــرّبــة إلـى اخلــارج). كــمـا األمــوال ا
الـتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الـكاظـمي وزير اخلارجـية البـريطاني
 وبـــحـــثـــا الـــتـــعـــاون االقـــتـــصــادي
واالسـتثمار.وذكر بيـان تلقته (الزمان)
امس ان (الـلقـاء شهد بـحث مرحـلة ما
بـــعــد الـــتــعـــاون الــعـــســكـــري ضــمن
ــة داعش الـــتــحــالـف الــدولي لـــهــز
بـهــدف تـطـويـر الـتـعـاون اإلقـتـصـادي
والــثـقـافـي والـصـحّي بــاالضـافـة الى
الــتـــعــاون في اجملــال االســتــثــمــاري
الئـمـة لـلـشـركـات وتـوفـيـر الـظـروف ا
الــبــريــطـــانــيــة الــكــبــرى لــلــعــمل في
ـان محـمد الـعـراق). ودعا رئـيس البـر
احلـلبـوسي الى استـمرار الـتعاون في
مـجال مـكافـحة اإلرهـاب  ودعم جهود
االســـتـــقــرار وعـــودة الـــنـــازحــ إلى
مـــنــاطــقــهـم. واضــوح بــيــان تـــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (احللـبـوسي ووزير
اخلــارجــيــة الـبــريــطـانـي شـددا خالل
الـلقـاء الذي جمـعهمـا في بغداد  على
أهـمـية اإلصالح االقـتصـادي وتسـهيل
االســتــثــمــار في الــعــراق ومــحــاربــة
الــتـــطــرف ودعم جــهــود االســتــقــرار

وعودة النازح إلى مناطقهم). 

مسرور البارزاني

الـعــراق إذا مـا طـلـبت مـنـا احلـكـومـة
ذلك) مـؤكـدا ان (احلـكـومـة حتى اآلن
الـية واالقـتصـادية لـديهـا خطـطهـا ا
وان الـبـنك يـعمل مـعـها عـلى مـشروع
ـتـعـلـقـة جـديــد لـتـعـزيـز الـلـقــاحـات ا
بـجـائحـة كورونـا وهـذا ما طـلب منه
فـي هذا الـسـياق وهـو ال يـأتي ضمن
ـتــلـكــهـا الــعـراق) احملــفـظــة الــتي 
وأضـاف أن (احلكـومة لم تـطلب حتى
اآلن قــرضـاً من الـبـنـك  ونـحن نـعـلن
باشر اجلهوزية ومنفتحون للحوار ا
وجــاهـزون فـي أي حلـظــة لـلــتـعـاون
كـونـنـا شـركـاء مـؤتـمـنـ مع الـعـراق
ويـهمنا دعمه في مـسيرة االستقرار)
وذكــر نــعــمــان أن (الــبــنك يــعــمل مع
احلـــكــومـــة عــلى تـــطــبـــيق الـــبــنــود
االصالحـية التي رسمتها ونعمل من
خالل جـمـيع مـشاريـعـنـا على مـقـاربة
األزمـات االقـتـصـاديـة الـتي شـخـصت
ـشاريع الـتي نـقوم سـابـقا وجـمـيع ا
بـــهـــا تـــصب فـي إطــار دعـم الـــورقــة
االصـالحيـة الـبـيـضاء) ولـفت إلى أن
(الــعـــراق رسم ســيــاســـة لــتــحــســ
الــواقع االقـتـصــادي لـلـبالد من خالل
االلـتزام بتلك الورقة االصالحية التي
أقـرها مجلس الوزراء التي بدأ العمل
على تنفيذ مضامينها) متسائال (هل
تـسـيـر األمور في هـذا اجلـانب بـشكل
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بـرعـايـة رئيس الـوزراء  تـفـتتح الـيـوم الدورة 22
عرض بغداد الدولي للكتاب. واعرب عبدالوهاب
الـراضي  رئـيس احتـاد الـنـاشـرين الـعـراقـي 
عن  تــفــاؤله بــنــجــاح الــدورة . مــؤكــدا (ضـرورة
ـعرض بـتـعـلـيمـات وزارة الـصـحة الـتـزام زوار ا
واصفـا هـذا االلـتـزام بـانه واجب وطـني وشرعي
وانـسـاني). وقـال الـراضي لـ (الـزمـان) امس ان
( 320 دار نـــشــــر اصــــالـــة و 150 دار نــــشــــر
بـاالنــابــة تـشــتــرك في الـدورة احلــالــيـة لــيــصـبح
اجملـموع  470شـركـة).واضـاف  ان (مـعظم دور
ـهــمـة اشــتـركـت  حـتى من الـنــشــر الـعــراقـيــة ا
احملافـظات. وكذلك مؤسسات الدولة البحثية مثل
بـيت احلـكـمـة واجملــمع الـعـلـمي الـعـراقي ودوائـر
وزارة الثـقافة كـدار الشؤون الـثقـافية ودار ثـقافة
االطــفــال).  و قـال الــراضي ان ( دالالت عــديـدة
عـرض. في طـليـعـتهـا اسـتتـبـاب الوضع القـامـة ا
االمـــني  واســـتــقـــرار الـــوضع الــوبـــائي جلـــهــة
ــصــادر ــواطن الـــعــراقـي  كــورونـــا وشــغـف ا
عرض يستمر الثقـافة والكتاب في طليعـتها ). وا

حتى العشرين من الشهر اجلاري .

وجـائحة كـورونا وجميـعها أزمات ال
تـــنــتــهـي في يــوم ولـــيــلــة والـــعــالم
بــأجـمــعه مـا زال يــعـاني من تــبـعـات
جـائـحـة كـورونـا فال نـتـوقع أن رزمة
ـشكـالت الهـيكـليـة التي عـانى منـها ا
الـعراق يستطيع أن يعاجلها في زمن
قــصــيـر) مــضـيــفــا (لـذلك نــتـوقع أن
االقـبـال عـلى االسـتحـقـاق االنـتـخابي
والــتـمــكن من الــسـيــر قـدمــاً بـاجتـاه
سـلـطـة سـياسـيـة قـادرة عـلى االلـتزام
بـخطة إصالحـية تبـدأ بالفـعل بإعادة
ـشكالت بـنـاء ومـعـاجلـة الـثـغـرات وا

ـــوجـــودة) . في غـــضــون ذلك  رأى ا
ـان حسن الـنـائب االول لـرئيـس البـر
الــكـعــبي الـغــرض من تـثــبـيـت فـقـرة
دعم ــوازنــة هــو  الــبـــتــرودوالر في ا
ـــنــــتـــجــــة لـــلــــنـــفط احملــــافـــظــــات ا
والـغاز.وابـدى الكـعبي في بـيان امس
عـن (اســتـــغــرابه مـن احــد الـــطــعــون
ــقــدمــة امـام احملــكــمـة احلــكــومــيـة ا
ـوازنـة الـعـامة في االحتـاديـة بـشـأن ا
ــادة ــادة الــثــانــيــة / اوال  وا نـص ا
الــثــامــنـة  الــتي تــتــضــمن تــأسـيس
صـــنـــدوق الــبـــتـــرودوالر في جـــمــيع

نـتـجـة للـنـفط اخلام او احملـافـظـات ا
ـكرر او الغـاز يُدار من قبل احملافظ ا
ـعــني ويـجـري تـمـويـله شـهـريـا من ا
زيـــادة فـــرق الــــســـعـــر احلـــاصل في
اسـعار بـيع النـفط اخلام عـلى الـسعر
وازنة) مـبيـنا ان ُـثبت فـي قانـون ا ا
(ادراج هـذا الـنص الـقـانونـي من قبل
مــجـلـس الـنـواب  الــغــرض مـنه دعم
ـنـتــجـة لـلـنـفط او هــذه احملـافـظـات ا
ـثالن مـصـدرآ الـغــاز بـإعـتـبـارهـمـا 
ـالــيـة ــوازنــة ا اســاســيـآ لــتـمــويل ا

للدولة). 
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بـحث رئـيس حـكـومة إقـلـيم كـردسـتان
مـسرور الـبارزاني الـذي يزور بـلجـيكا
حـــالــيـــا مع رئــيـس وزراء مــقـــاطــعــة
فـالنـدرز ـــان يـامــبـون  ســبل تــعــزيـز
الــعـالقــات بــ إالقــلــيم وفالنــدرز في
جــمــيع اجملـاالت. وقــال بــيـان تــلــقـته
(الــزمـان) امس ان (الــبـارزاني الــتـقى
فــور وصـوله بـلــجـيـكـا  رئـيس وزراء
فالنــدرز ـــان يــامــبــون وبــحــثــا ســبل
الــعـالقــات بــ إالقــلــيم وفالنــدرز في
جــمـيع اجملـاالت  وأهــمـيـة مــواصـلـة
إسـناد الـبـيشـمركـة ودعمـها لـلتـصدي
لــداعش فـضالً عـن قـضـايــا مـشــتـركـة
أخرى) وركـز البـارزاني (الضـوء على
أجـنـدة اإلصالح احلـكومي وال سـيـما
فـي مــجـــال تــنـــويع مـــصـــادر الــدخل
والـتنـميـة وتقد الـتسـهيالت الالزمة
لــلـمـســتـثـمــرين احملـلــيـ واألجـانب
واالســتـفـادة من اخلــبـرات الـنــاجـحـة
لــلــدول األوربـيــة في تــعـزيــز الــبـنــيـة
الـتحتيـة االقتصاديـة اإلقليم). بدوره 
اعــرب يـامـبــون عن (سـعــادته بـزيـارة
وفــــد حـــكــــومـــة االقــــلـــيم) مــــبـــديـــا
(االســتـــعــداد الــكــامل لـــلــتــعــاون مع
حــكـومــة االقـلــيم). ووصل الــبـارزاني
ــســتــوى إلى عــلـى رأس وفــد رفــيع ا
الـعاصمـة البلـجيكـية بروكسل لـبحث
شـتـركات  فـي ما الـتـعـاون وتعـزيـز ا
يـخص دعم قوات الـبيشـمركة لـلقضاء
عـلى تهـديدات داعش. وذكر الـبيان ان
(الــبـارزاني وصـل إلى بـروكــسل عـلى
رأس وفــد حـكـومي في زيـارة رسـمـيـة
تـــســتـــغــرق أيـــام عــدة) واضـــاف ان
(رئـيس حـكـومة االقـلـيم سيـجـتمع مع
لـبحث سـؤولـ البـلـجيـكيـ  كـبـار ا
سـبل تـعـزيـز الـعالقـات بـ كـردسـتان
وبـــلــجـــيــكـــا ومـــواصــلـــة الــتـــعــاون
والــتـنــسـيق بــ قـوات الـبــيـشــمـركـة
واجـهة اإلرهاب) والـتحـالف الدولـي 
ـــرافق لـــرئـــيس وتـــابع ان (الـــوفـــد ا
احلـكـومـة يـتـألف من وزيـر الـتـخـطيط
دارا رشـيـد ومـسـؤول دائـرة الـعالقات
اخلـارجيـة في احلكـومة سـف دزيي).
فـيـمــا تـلـقى رئـيس االقـلـيم نـيـجـرفـان
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تـوقعت الـهيـئة الـعامـة لالنـواء اجلوية
والـرصد الزلـزالي التابعـة لوزارة النقل
 ان يـــكـــون طــقـس الــيـــوم اخلـــمــيس
صـحـوا وانـخـفـاض بـدرجـات احلرارة.
وقـالت الهـيئـة في بيـان تلـقتـه (الزمان)
امـس ان (طقس اليوم اخلميس سيكون
ــنـاطق كـافـة صــحـوا وانـخـفـاض في ا
درجــات احلــرارة عن الـيــوم الــسـابق)
واضــاف ان (طــقس يــوم غــد اجلــمــعـة
سـيـكـون صحـوا وال تـغيـيـر في درجات
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة احلـرارة وتـشــهـد ا
مـوجة من الغبار بـسبب نشاط الرياح).
واجـتاحت فيضـانات مفاجئـة العاصمة
اإليــطـالــيــة رومـا و مــدن اخـرى بــعـد
عـــاصـــفــة عـــاتـــيــة أغـــرقت الـــشــوارع
وحــولــتــهــا إلى أنــهــار جــاريــة حــيث
أظـهــرت مـقـاطع فـيـديـو مـتـداولـة غـرق
ـركبـات على الـشـوارع وتكـدس مئـات ا
الـطـرقات مـسبـبة اخـتنـاقاً مـرورياً في
مدن عدة.وتسببت حالة الطقس اجلوي

الــســيـــئــة في اضــطــرابــات في بــعض
ــتـرو. خــطــوط احلـافالت ومــحــطـات ا
وتـلقت الـسلطـات أكثـر من الف و500
نـداء اسـتغـاثـة بسـبب الـفيـضـانات في
أول ـنطقة. وسيشـهد اليوم اخلميس  ا
كـسوف لـلشـمس  يحـجب القـمر خالله
ــكن الــشــمـس تــاركــا حــلــقــة نــاريــة 
مــشـاهــدتـهـا من أقــصى شـمــال الـقـارة
ـناطق القـطبية وشرق األمـريكية وفي ا
روســيــا فـي حــ ســتــشــهــد مــنــاطق
واسـعة أخـرى كسـوفا جـزئيـا للـشمس.
ويـحـدث الكـسـوف ح يـصـطف القـمر
ــا يـــحــجب بـــ األرض والــشـــمس 
ضـــوء الـــشــمس بـــصـــورة كــامـــلــة أو
جـزئـيـة.ووفقـا لـوكالـة نـاسـا سيـتـمكن
هـواة الظواهـر الفلكـية في أماكن قـليلة
فــقط فـي أجــزاء من كــنــدا وغـريــنـالنـد
وشـمـال روسـيـا من رؤيـة هـذه احلـلـقـة
ـــعـــروفــة أيـــضـــا بــاسم الـــنـــاريــة وا
الــكـــســوف احلــلــقي الـــتي ســيــغــطي
ـئــة من قـرص خـاللـهـا الــقـمـر  89  بــا

الشمس.
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في بغداد واحملافظات).  وتواصل
الــفــرق الــصــحــيــة في مــحــافــظــة
ـــســـحـــات صالح الـــدين بـــإخـــذ ا
الـعــشــوائـيــة اخلـاصــة بــجـائــحـة
وذلك بـــهـــدف الـــوقـــايــة كـــورونـــا

بكر عن االصابات.  والكشف ا
وارتـفــعت حــصــيـلــة كــورونـا في
جـمــيع أنــحـاء دول الــعــالم سـواء
عـــــلى صـــــعــــيـــــد اإلصـــــابــــات أو
الـــــوفـــــيـــــات. وكـــــشـــــفت أحـــــدث
ـتــعـلـقــة بـالـوبـاء اإلحـصـائــيـات ا
ي عن ارتفـاع عدد اإلصـابات العـا
إلى  174 ملـيوناً و 749ألفاً و68
إصـابة كـمـا ارتـفع عـدد الـوفـيات
إلى  3 مالي و 762ألـــفــا و883
حـالـة  وبــلغ عـدد حـاالت الــشـفـاء
982ألــفـا و 157مــلــيــونـا و 158

حالة.
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة 
اصـابـة بـفـايـروس كـورونـا 4616
وشــفـاء  4372حـالــة وبــواقع 25

وفاة جديدة. 
ـــوقف الــوبـــائي الـــيــومي واكــد ا
الذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس
الى ان (عــدد الــفـــحــوصــات الــتي
اجـرتـهـا الـوزارة لـعيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس بـلـغت 44
الـفـا  اذ  رصـد  4616 اصـابـة
في عـمـوم احملـافـظات) مـبـيـنا ان
(الـشــفــاء بـلغ  4372 وبـواقع 25

وفاة جديدة). 
واضـــاف ان ( اكــــثــــر من  19الف
شــخص تـــلــقى جــرعـــات الــلــقــاح
نتشرة ضاد في منافذ التلقيح ا ا
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ستقلة فـوضية العليـا ا اسـتبعدت ا
لـالنـتـخـابات  135مـرشـحـاً جـديـداً
ـقبل. وقالت عن سـباق االنتـخابات ا
ـفـوضـيـة جـمـانـة ـتــحـدثـة بـاسم ا ا
الـغالي في تصـريح تابعـته (الزمان)
امـس انه (تـــقـــرر اســـتـــبـــعـــاد 135
قرر قبلة ا مـرشحا من االنتخابات ا
اجــراؤهـا الـعـاشـر من تـشـرين االول
ـرشـح ــقـبل) ,مـشـيـرة الـى ان (ا ا
ــســتـبــعــدين هم من الــعـســكــريـ ا
ـــشــاركـــة في الـــذين ال يـــحـق لــهـم ا
ـادة الـتاسـعة االسـتـحقـاق بـحسب ا
من قـانـون االنـتـخـابـات). وتـضـمـنت
الئـــحـــة االســـمــاء الـــتي نـــشـــرتـــهــا
ـفـوضـيـة قـادة امـنـيـ من بـيـنهم, ا
الـناطق العسكـري للحكومـة السابقة
عـبد الكر خـلف وجنل وزير الدفاع
االسـبق خالد الـعبيـدي. وعقد رئيس

اجلـمـهـوريـة برهـم صالح اول امس
اجـتماعـاً موسّعـاً بشأن الـرقابة على
ـقـبلـة ضم االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة ا
نــائب رئــيس الــلــجــنـة الــقــانــونــيـة
الـنيـابيـة ونائبـة رئيـسة بـعثة األ
ـتحـدة ورئيس اإلدارة االنـتخـابية ا
في مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات ونـقـيـبـا
احملــامـــ والــصــحــفــيــ ورئــيس
احتـاد احلقوقيـ وعدداً من شبكات
مــراقــبــة االنــتــخــابــات ومــنــظــمـات
ـدنـي. وقـال بـيـان تــلـقـته اجملــتـمع ا
(الــزمـان) امس ان (االجـتــمـاع بـحث
االســــتــــعـــدادات اجلــــاريــــة إلجـــراء
ـقـرر في االنـتـخـابـات في مـوعـدهـا ا
ـلقاة ـقبل واألدوار ا تـشرين األول ا
عــــلى عــــاتق مـــؤســــســـات الــــدولـــة
عنية ودور الـتنفيذية والتشريعية ا
ــتــحــدة وبــاقي الــفــعــالــيـات األ ا
ـراقـبـة ـدنـيـة في ا االجـتــمـاعـيـة وا
وضـمان نزاهة االنتخابات وعدالتها

ومـــنع الـــتـــزويــر والـــتالعـب وعــدم
تـــكــرار مـــا حــصل في الـــعــمـــلــيــات
ـاضـيـة الـتي قـوّضت االنـتـخـابـيـة ا
ثـقة الناخب في العملية االنتخابية

قراطية).  والد

جمانة الغالي

الـــوزارة). وبــحــثـت الــوزيــرة إيـــان
فــائق جــابــرو مـع مـحــافـظ االنــبـار
مـلف وعــددا من شـيــوخ الـعــشـائــر 
الـــنـــازحــــ وآلـــيـــة إغالق جـــمـــيع
اخملـيمات في احملـافظة.وذكـر البيان
ان (جــابــرو الــتــقت بــاحملـافـظ عـلي
فــرحـان الـدلـيـمي وعـددا من شـيـوخ
عــشـائـر احملـافـظــة بـحـضـور مـديـر
مـعـهـد الـسالم األمـريـكي في الـعراق
والـــشـــرق األوسط إيـــلي أبـــو عــون
ـرافق له مــلف الـنـازحـ والــوفـد ا
وتـــســهـــيل عــمـــلــيـــة عــودتـــهم الى
) مـشـيـرة الى ان مـنـاطـقـهـم طـوعـياً
(احلـكومة أولت اهتمامـا كبيرا بهذا
ـلـف الـذي أثـمـر عن عـودة الـكـثـيـر ا
مـن الـعــوائـل الـتـي كــانت مــوجـودة
داخـل مخـيمـات النزوح) مـعربة عن
أمـلـهـا بـ(إنـهاء مـلف الـنـزوح بـشكل
كلي في احملافظة بعد عودة العوائل
الى مـناطقها األصلية طوعيا فضال
عـن اغالق جـــمـــيـع اخملـــيـــمـــات في

البالد). 

 سعيد خطيب زاده



قـرأتُ بــتـمــعن مـا نــشـره  الــدكـتــور احــمـد عــبـد اجملــيـد في عــمـود (الــزمـان)
هندس عدنان جابرو وودت ان أضيف: بخصوص ا

ثـابر والـوطني بـامـتيـاز فقـد عمـلت طيـلة عرفت عن قـرب هذا الـرجل الـرائع وا
سنـوات احلصار على جتـهيز امـانة بغداد بـالكثـير من احتيـاجاتها ومن خالل

عقود مذكرة التفاهم.
كان الرجل هو الوكيل الفني الم بغداد وعملياً كان هو من يدير االمانه.

دوامه كان في اغلب االيام يستمر لـ 15 او 16 ساعة يومياً .
تقدمه حتى منتصف الليل. يبقى يناقش عروض الشركات ا

ـرات كان دوري لـلنـقاش مـعه في السـاعة الـثانـية عـشر والـنصف في احدى ا
. ليالً

هو عـبقـري في مجال اخـتصـاصه ومُلّم بكل صـغيـرة وكبيـرة ويحـفظ عن ظهر
مل. قلب كل مايخص امانة بغداد من مشاريع وبالتفصيل ا

كـان الـلـقــاء به ومـنـاقـشــته مـتـعـة كـبــيـرة جـداً وفي كل الـلــقـاءات كـان يـضـيف
علوماتي معلومات جديدة.

مغادرته خسارة كبيرة  ومثله الكثيرون.
اتمنى له دوام الصحة وموفور العافية.

لكم خالص مودتي
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واعـداً بـإيـجــاد حـلـول سـريـعـة). من
ــســافن جــانــبه شــكــر مــديــر قــسم ا
والـصــنـاعـات الـبـحــريـة اسـعـد عـبـد
ديـر الـعـام عـلى االهـتـمام الـوهـاب ا
بـــالـــقـــسم وكـــوادره واالســتـــجـــابــة
عاجلة هذه اإلشكاالت السريعة منه 
زيد من واعداً االدارة الـعليـا ببـذل ا
اجلهود من أجل إجناز كافة األعمال

التي يكلفون بها  . 
وشــرعت الـشــركـة الــعـامــة لـتــنـفــيـذ
مشـاريع وبجـهود مـضاعـغة بـالعمل
الجنــاز طـريق اخلــروج في مــشـروع
تــطـويــر مــدخل وطـريق مــيــنـائي ام

قصر اجلنوبي والشمالي .
o¹d  tOłuð

وقال مـديـر عام  زيـد خـليل انه (بـعد
زيارة وزير النقل نـاصر حس بندر
الـــشـــبـــلي فـي اآلونــة األخـــيـــرة إلى
مـــحــافــظـــة الــبــصــرة لـالطالع عــلى
ـشاريع  الـتي تـنـفذهـا الـشـركة في ا
مـحـافـظـة الـبـصـرة  ومـنـهـا مـشروع
تــطـويــر مــدخل وطـريق مــيــنـائي ام
قـــصــر اجلــنـــوبي والــشـــمــالي وجه
مــعــالــيه بــضــرورة فــتح الــعــمل في
مـــــداخل وبـــــوابـــــات الـــــســـــاحــــات
ـيـناء وإكـمـال طريق واألرصفـة في ا
اخلـــروج بـــفــــتـــرة قـــيــــاســـيـــة وفق

تـفق عليـها).  وإضاف واصفـات ا ا
انه ( تـــوجــيه فــريـق هــنــدسي من
مــقــر الـشــركـة بــرئــاسـة مــديــر قـسم
الـتـنـفـيـذ مـنى عـبـدالـكـر لإلشـراف
ـــيـــداني عـــلى كـــوادر ــــبـــاشـــر وا ا

ـــثل عن الـــتــفـــتــيش الــبــحـــريــة و
الــبـحــري ومــهـنــدســ وفـنــيـ عن
ـتابعة الـفنية  ,الفتاً الى سافن وا ا
ان اجلــانب الــيـابــاني تــرأسه مــديـر
ـشروع في شـركـة تـويوتـا اتـاتشي ا

وأعضاء آخرين ).
s U  W Ë—«

واجـرى مــديـر عـام الــشـركـة الــعـامـة
ـوانئ الــعـراق فـرحــان الـفـرطـوسي
ـسافن والصـناعات في اروقة قسم ا
دير القسم وعدد البحرية  والتقى 
من العامل فيه واستمع الى بعض
ـــشـــاكل الــفـــنـــيــة واإلداريـــة الــتي ا

تعترض إجناز بعض األعمال  . 
وقــــال الـــــفـــــرطــــوسـي انه (حـــــسب
توجيهات وزير الـنقل الكاب ناصر
حـــســ بـــنــدر الـــشــبــلـي بــضــرورة
االهـتــمـام الـبــالغ بـعـمل هــذا الـقـسم
ـــهم و احلـــيـــوي الـــذي يـــقع عـــلى ا
عــاتـقه مـهــمـة كــبـيـرة وهي صــيـانـة
وادامــة الــقـطع الــبــحـريــة الــتـابــعـة
للشركة  مثنيـا على جهود العامل
فـيه بـعـد اكــمـالـهم صـيـانـة وإصالح
احلــوض اجـنــادين والــذي ســيـدخل
اخلدمـة قريـبـاً  موكـداً على مـتابـعة
شـاكل الـفنـية واإلداريـة التي كافـة ا
تـواجـهـهم مع األقـسـام ذات الـعالقـة
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بغداد

معارضة ثقافية
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بغداد
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ــشــروع الــتــنــفــيــذ  الــعـــامــلــة في ا
ـواصـلة والـعـمل بجـهـود مـضـاعفـة 
وبوتـيرة مـتصـاعده إلجنـاز ما أوكل
ـدة لـهم من أعـمـال واجنـازهـا قـبل ا
ـــــقــــررة واالخــــذ الــــتـــــعــــاقـــــديــــة ا

ËdÐUł ÊU½bŽ

راكز الصحية في بغداد ÕUI∫  مواطن يتلقى لقاح مضاد لفايروس كورونا باحد ا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ــنع دوام جـــوبه قـــرار احلــكـــومـــة 
ــوظــفــ فـي الــوزارات مــا لم يــتم ا
جـلـب كـارت الـتــلـقــيح او فـحص بي
ـشـمـولـ سي ار اسـبـوعــيـا لـغـيـر ا
ـــصــابــ خالل مــدة بـــالــلــقــاح او ا
ـاضـيـة ,انـتـقـادا الـشـهـور الــثالثـة ا
واســــعــــا اذ عــــده خــــبــــراء اجـــراء
ـــجـــلس تـــعـــســـفي وكـــان االجـــدر 
الــوزراء تــوفـيــر ضــمــانـات تــطــمـأن
ــواطـــنـــ وتـــشـــجع عـــلى تـــلـــقي ا
ضادات بقـناعة تامـة دون  اللجوء ا

الى قرارات وصفوها بالتعسفية.
 واكـد اخلــبـراء انه (في جــمـيع دول
الــعــالم تــتــخــذ قــرارات من شــأنــهـا
ـواطنـ عـلى اخذ جـرعات تشـجع ا
ـارسـة الـلـقـاح بــقـنـاعـة تـامـة دون 
سيـاسيـة االجبـار التي تـعد بـابا من
ابـــواب مــصــادرة حــريـــة الــشــخص

وحقه في التلقيح من عدمه).
الفـــــــتـــــــ الـى انه (كـــــــان االجـــــــدر
باحلـكومـة او وزارة الـصحـة طمـأنة
ــواطـن عــلى ان الــلــقــاحــات امــنــة ا
وذات فاعـليـة عالـية من خالل تـوفير
ضــــمـــانــــات كــــافـــيــــة كــــتـــعــــويض
االشـخـاص احلـاصـلـ عـلى الـلـقاح
الــــذين قــــد يــــتــــعــــرض بـــعــــضــــهم
ــضـــاعـــفـــات خـــطـــرة او الـــوفــاة),
ـكن الــقـيـام بـأي واضـافــوا انه (ال 
ـــريض إال بـــعــد عـــمل طـــبـي عــلـى ا
احلــــصـــول عـــلـى مـــوافـــقــــته أو من
ــثـــلــيـه الــشـــرعــيـــ إال بــحـــالــة
الـضرورة ,وبـالـتـالي فـأن احلـكـومـة
ــواطن مــطـــالــبـــة بــتـــعــزيـــز ثــقـــة ا
بـــالــلــقـــاحــات من خالل مـــجــمــوعــة

وكـــذلك الـــطـــلــــبـــة الـــذين جتـــاوزت
اعــمـــارهم  18ســـنـــة والـــهـــيـــئــات
ـدارس احلـكـومـية الـتـدريسـيـة في ا
واألهــلــيـــة  فــضال عن الــزام دوائــر
الــدولـة بــعـدم اسـتــقـبــال اي مـراجع

مالم يتم حتقيق ماورد انفاً).
 UÐU ²½« ¡«dł«

مـــؤكـــدا (عـــدم الــــســـمـــاح بـــاجـــراء
انـــتـــخـــابـــات الـــنـــقـــابـــات واقـــامــة
ــــؤتـــمــــرات كـــافــــة بـــدون االعالن ا
ـــســبق عن عـــدم الــســمـــاح لــغــيــر ا
لقـح او الذين لـديهم فحص بي ا
ــسـافــرين سي ار  ,والــزام جــمــيع ا
الى خـارج الـعـراق بـابـراز الـشـهـادة
الــدولـــيـــة لـــلــتـــلـــقـــيح إضـــافــة الى
ـراد السـفر الـيها متـطلـبات الدول ا
ويـســتـثــنى من ذلك من لــديه حـاالت
ـصـاب خـاصـة تـمـنع تـلـقـيـحه او ا

اضية).  خالل الشهور الثالثة ا
وفي فقـرة اخرى من االجـتماع  ,قرر
اجمللس (السـماح للشـركات النـفطية
الرابـحة بـتشـغيل األجـراء اليـومي
من ذوي االخـتـصـاصـات الـهـنـدسـية
استـثـنـاء من قراري مـجـلس الوزراء
315 و337 وفـق آلــــــــــيــــــــــة اإلعـالن
والتـنافس الـشفـاف على ان ال يـزيد
وافقة عددهم عن ستة االف أجير وا
ـالـيـة صالحـية عـلى تـخـويل وزيـر ا
الـتــعـاقـد مع خــبـراء مـصــرفـيـ من
خـــــارج الــــعــــراق وداخـــــله من ذوي
اخلــبــرة والــكــفــاءة واالخــتــصـاص
استثـناء من تعـليمات تـنفيـذ العقود
لحقة بها). احلكومية والضوابط ا
 وتـــابع الــبـــيــان ان (اجملـــلس وافق
ــالــيــة اجلــزء عــلى تــنــفــيــذ وزارة ا
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ــوانئ نـــاقــشت الـــشــركـــة الــعــامـــة 
ثل عن شركة تويوتا العراق مع 
الــيـابــانـيــة في الـعــاصـمــة األردنـيـة
عمـان في اجتـماع مـشتـرك اجلوانب
الفـنيـة وتقـنيـة وتأثـير وبـاء كورونا
ــشـاريع الـتي نـفـذتـهـا عـلى إكـمـال ا

الشركة خارج البالد .
وقـــال مــديــر عــام الـــشــركــة فــرحــان
مـحـيـسن الـفـرطـوسي انه (اسـتـنـادا
الى توجـيهـات وزير الـنقل بـضرورة
ـــشـــاريع مع الـــشـــركــة مــتـــابـــعـــة ا
اليابانية  ,التقى وفد من الشركة مع
ـنـاقـشـة ـثـلي تـويـوتـا الـيـابـانـيـة 
اكمـال اعـمال انـشـاء محـطـة االرشاد
شط الـعرب وسـفـيـنة الـتـنويـر الـفاو
التي تبنيهما الشركة في سيرالنكا).
ـديـر العـام ان االعـمال في وأضاف ا
ـشـروعـ وصل الى مـراحل هـذين ا
متـقدمـة من اإلجناز  ,مشـيراً الى ان
االجتماع تطرق الى اجلوانب الفنية
والتقنية وتأثير جائحة كورونا على

وضوعات . العمل وغير ذلك من ا
من جـانبه قـال رئـيس هـيئـة الـقرض
الــيــابــاني االســتــشــاري الــقــانــوني
ـوانئ مــحـمــد الـســهالني ان (وفــد ا
ضمه الى جانب مدير قسم السيطرة
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اجــراءات مــنـهــا دحض الــشــائــعـات
بــــخــــطــــوات تــــوصل الـى قــــنــــاعـــة
االشـــخـــاص بـــالـــتــــطـــعـــيم دون اي

تشكيك). 
ووافقت احلـكومة عـلى عدم الـسماح
ـوظف والـطلـبة واعـتبارهم بدوام ا
غـائبـ عن الـدوام مالـم يتم جـلـبهم
كـارت الـتلـقـيح او فـحص بي سي ار
ـشمول باللقاح او اسبوعيا لغير ا

اضية.  صاب خالل الشهور ا ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(مــــجـــلس الـــوزراء وافـق بـــرئـــاســـة
مـصـطـفى الـكاظـمي ,عـلى تـوصـيات
الـصحـة وهي  ,االسـتمـرار بـتـطـبيق
قــرار تـــلـــقـــيـح جــمـــيـع األشـــخــاص
ـــطـــاعم الــــعـــامـــلـــ في احملـالت وا
ـعــامل وبــقـيــة االمـاكن ــوالت  وا وا
اخلــاضـــعــة لـــلــرقـــابــة الـــصــحـــيــة
واعتـباره شـرطا اسـاسيـا من شروط
جتديد ومنح االجـازات الصحية مع
محاسبـة اخملالف بـفرض الغرامات
والــغــلق في حــال عــدم حتــقـيـق تـلك

تطلبات). ا
5Fł«d  ‰U³I²Ý«

مضيفا (وعدم السماح بدوام موظفو
ــرتـبــطـة الــوزارات والـدوائــر غــيـر ا
بــوزارة وكــذلـك مــؤســســات ودوائــر
الـقطـاع اخلـاص وعـدهم غـائـب عن
الـــدوام مــــالم يـــتم جـــلـــبـــهم كـــارت
الــــتــــلـــــقــــيـح او فــــحـص بي سي ار
ـشمول باللقاح او اسبوعيا لغير ا
ـاضـيـة , ـصـابـ خالل الـشـهـور ا ا
اضـــافـــة الى الـــطـالب والـــهـــيـــئـــات
ـعــاهـد والـكـلـيـات الـتــدريـسـيـة في ا
واجلامعات احلكومـية واألهلية كافة

بابل
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وقف- الـتي قِـيـلت فيه, ـقـام- ا ـكن معـرفـة داللة أي عـبـارة بـعيـدًا عن ا   ال 
ـعنى احلرفيّ لـقولنـا : (احلمد ـتكلّم واخملـاطب  فمثـلًا ا والظـروف احمليطـة با
لـله على السّالمة) هـو الدّعاء ال أكثر  ,لـكن هذه العـبارة قد تـدخل في مقامات
اجتماعيَّة أخرى ,وفي كلّ مقام تختلف النَّغمة التي تصحب نطق العبارة ,مثلًا
ـتأخر وظف ا عنـدما يـنطق مديـر دائرة هـذه العـبارة بنـغمـة مختـلفـة في وجه ا

عن الدّوام .
قـام ليس لـلدعاء ,بل لـلتّوبـيخ والسّخط. فـبكل تأكـيد مـعنى الـعبارة  في هـذا ا
ـقامـات االجتـماعـيّة أطلق عـليـها بـعض علـماء الـلّغـة احملدث وهنـاك نوع من ا
واقف يتـبادل النّاس قامـات أو ا اسم (مقـامات اللّـغو االجتـماعيّ) ففي هـذه ا
ـهم ال يـقــصــدون به أكـثــر من شــغل الـوقـت وحل مـوقف فــيـهــا الــكالم ولـكــنـَّ
ـقام اجتـمـاعيّ لـوال هـذا اللّـغـو لـكان فـيه حـرج. والـكالم الـذي يُقـال في هـذا ا
ليـس مقصودًا لذاته فقـد يكون موضوعه الطّـقس أو السّياسة أو أيّ موضوع
ـوضوع مـعـروفـة عـنـد طرفي عام آخـر واحلـقـائق الـتي يـشـتمل عـلـيـهـا هـذا ا
ـعلومـات اجلديدة ولكن احملادثـة فال يفيـد أحدهمـا من سماعـها أيّ قدر من ا
كلًّـا من الطرف يلـغو رفعًا للحـرج الذي يتوقعه نتـيجة للصمت ,ويـضرب عالم
ـقامات في ـصريّ الدّكـتور تمّـام حسّان (ت2011م) مـثالًا عـلى هذه ا الـلّغة ا
ـفرده في حـجـرة انتـظـار أحد األطـباء ,ولم يـحـضر الـطّـبيب جـلوس شـخص 
فـرده ينـتظـر قدومه وفجـأة يقـدم علـيه زائر آخر ,فـيجلس إلى عـيادته فيـظلّ 
االثـنـان ال ثـالث لـهـمـا ,فـلـو سـكـتـا ولم يـفـتح أحـدهـمـا بـابًـا لـلـكالم   ,فـإنّـهـمـا
; فيشعر كلّ منهما برغبة وقف مفعمًا بنوعٍ من احلرج االجتماعيّ سيـتعرّضا 

وقف; لتجنُّب هذا احلرج هي فتح موضوع لتبادل الكالم.  في إنهاء ا
وضـوع بيـنهـما ,فـليس ب االثـن جتارب ـشـكلـة تكـمن بكـيفـيَّة فـتح ا ولكن ا
مــشـتـركــة ولم يـرَ أحــدهـمـا اآلخــر قـبل الـيــوم. واجلـواب عــلى ذلك أيـضًـا أن
وضوعات ذات الطّابع وضوع حدَّد بـعض ا اجملتـمع الذي اخترع حيـلة فتح ا
الـعامّ لـهـذا الـغرض; بـحـيث ال يـتـعب إنـسان في الـبـحث عن مـوضـوع  وهذه
وضـوعات ذات طـابع عام غـير شخـصي; بحـيث ال يتـأذّى بفتـحهـا إنسان ال ا
ـتكلّم والسّامع من غـائب وال حاضر فمن ذلك الكالم في الـطقس وما يحسّ ا
حـرّ أو برد أو جوٍّ ربيعيّ أو خـريفيّ لطيف مع تذكـر جتارب سابقة عن حاالت
جويَّـة تـسـتـحق التّـذكـر. وقـد تـدعو مـنـاسـبة زيـارة الـطـبـيب إلى أن يـفصح كل

منهما لآلخر عمَّا يشكو منه وعن تطوّر مرضه.
ـواقف فـي الـبالد الــعـربـيّــة الـكالم في لـة في هــذه ا ـفــضـَّ ــوضـوعــات ا ومن ا
السّياسة ,ويـروي بعض الظرفاء أنه إذا تقابل إنكـليزيان فكالهما في الطّقس
وإذا تقـابل عربيـان فكالمهـما في السّـياسة وإذا تـقابل يونـانيان فـكالهما في

طاعم والكالم في أوساط النساء عن األزياء واألوالد  ,وهكذا.  ا
والكـالم في كلّ ذلك ليـس مقـصـودًا لذاته إلّـا حـ يتـحـوّل اللّـغـو إلى منـاقـشة
ـا سبق تتـطـلَّب أن يـكـون لـكلّ واحد من الـطـرفـ رأي يـدافع عـنه نسـتـنـتج 
ـقصود باللّغو االجتماعيّ : هو رفع احلرج االجتماعيّ عن شريك ذكره أن ا

في موقف خلقته الصّدفة.

ـالحـــظـــاته). يـــذكـــر ان الـــشـــركـــة
اجنــــزت فـي اآلونــــــــــــــة األخــــيــــرة
طـــريق الــــدخـــول لـــلــــشـــــــاحـــنـــات
باشرة في الـوقت احلالي بطريق وا

اخلروج. 

o¹dÞ∫ مالكات النقل تقوم بجهود مضاعفة الجناز طريق اخلروج في ميناء ام قصر
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الــثــالث مـن مــشــروع مــاء الــبــصـرة
األنـبـوبي وتـكـلـيف مـركـز الـدراسات
والتصاميم الهـندسية التابع لوزارة
ـائيـة واستـشاري مـحافـظة وارد ا ا
ــشــورة الــبـــصــرة لــغــرض تــقــد ا
كـلفة بهذه الفنية لـشركات الوزارة ا
االعـــمـــال كــمـــا اقـــر اجملـــلس إعــادة
تـألــيف الــلــجــنــة الــفـنــيــة الــدائــمـة
لــســيــاســات الــتــخــفــيف مـن الــفــقـر

وجب األمر الديواني  237 ؤلفة  ا
لـسـنة 2015 لـتصـبح بـرئـاسـة وزير
ــثــلـ عن الــتــخــطـيـط وعـضــويــة 
الـية والـتخـطيط والـتربـية وزارات ا
والــــصــــحــــة والــــعــــمل والــــشــــؤون
االجــتــمـــاعــيــة والــتـــعــلــيـم الــعــالي
والبحث الـعلـمي والزراعة ووزارتي
الـــتــــخـــطــــيط والــــعـــمـل في إقــــلـــيم
ــثــلــ عن الــهــيــئــة كـــردســتــان و

الــوطــنـيــة لالسـتــثــمـار ومــفـوضــيـة
حقـوق االنـسان ومـنـظمـات اجملـتمع
دنـي و نائب االمـ الـعـام جمللس ا
ــثالً عن االمــانــة الــعــامـة الــوزراء 
لـلـمـجــلس). مـؤكـدا ان (اجملـلس اقـر
الــسـتـراتـيـجــيـة الـوطـنـيــة لـلـنـزاهـة
ومكافحة الفساد ,التي أعدتها هيئة
النزاهة العامة لإلسهام في مكافحة

الفساد واحلد منه). 
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أصـــــدرت وزارة الــــتــــربــــيــــة امس
األربــعـــاء قــرارا يــتــعــلق بــكــتــاب
ـــرحـــلـــة الـــثـــالث الـــريـــاضـــيـــات 

توسط. ا
وذكـرت وثـيـقــة حـصـلت (الـزمـان )
عـــلى نــــســـخـــة مــــنـــهـــا أن وزارة
التربية قررت تـعليق اجلزء الثاني
لكـتـاب الريـاضيـات لـلصف الـثالث
ـدارس التعليم توسط اخلاص  ا
ـــتــــمـــيــــــــزين الـــعـــام ومـــدارس ا
وثــانـويــات كــلـيــــــة بـغــداد لـلــعـام
الدراسي (2020- 2021) سـتـنادا
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اتـاح لي العـمل على مـشروع درامي كـبيـر هذه االيـام االطالع على عـلى عدد
ـعـاصـر  وقد كبـيـر جـدا من الـوثائـقـيـات وكـتب السـيـرة والـتـاريخ العـراقي ا
اسـتـوقـفـني كـتـابـان مـكـمالن لـبعـضـهـمـا في احملـصـلـة  وان اخـتـلـفت الرؤى

الفكرية للكاتب وتباعدت في احاي كثيرة .
االول هو كـتاب ( في سجـون الطاغـية ) لسـماحة الـسيد ريـاض محمـد سعيد
احلكـيم والـثـاني هو كـتـاب الدكـتـور ايـاد عالوي ( ب الـنـيران ..مـحـطات في
مـسـيـرة ايـاد عالوي والـصـادر  جـزؤه االول حـتى االن بـطـبـعـتـ انـيـقـت ب
 696صـفـحـة  ) والـذي سـاتوقـف عـنده هـذا االسـبـوع النه اكـمـل نقـصـا في
ـشـهــد الـعــراقي زمن الـدكــتـاتـوريــة من خالل جتـربــته الـواســعـة بـ روايــة ا
ـعـارضـ لـصــدام والـقـومـيـ الـعـرب والــشـيـوعـيـ اضـافـة الى الـبـعـثــيـ ا

. االسالمي
لـقد رسم د. عالوي من خالل جتربـته وجهـة النظـر االخرى التي جنح الـنظام
السـاقط واعالمه في تـغـطيـتـهـا عربـيـا وتصـويـر مـعارضـيه عـلى انـهم جمـيـعا
طائـفيون شيعة يريدون انهاء احلكم السني وعنصريون أكراد يريدون اسقاط
سـتنيـر  وهي الرؤيـة التي دحظـها الكـتاب دحظا تـسامح ا احلكم الـعروبي ا

تاما وبالوقائع واالسماء والصفات والشهداء واألحياء.
ؤلف نفسه والتي ولعل ما افادني شخصيا في قراءتي للكتاب هو فهم رؤية ا
ـعــارض او جتـربـته جـســدهـا واخـتــلف كـثــيـرون مـعـه حـيـنــهـا  اثــنـاء عـمــله ا
السـياسيـة الثانيـة عضوا في مجـلس احلكم ثم رئيـسا لوزراء العـراق وبعدها

زعيما للقائمة العراقية.
ـاذا اخفق الـعلمـانيون لـدينا بـالعمل بـروح مختـلفة وسأبـقى بعدهـا اتساءل  
عن شـركائـهم االسالمـي مـادامـوا ينـقـدون جتربـة االسالمـي لـيال ونـهارا 
مـارسـة خـصوصـا وانـهم حـظوا ويؤمـنـون بـرؤى تخـتـلف عـنهم فـي الفـكـر وا

بشبكة عالقات وقبول اقليمي ودولي كبيرين ?  
والبد اخـيرا من احتـرام جتربة الدكـتور عالوي الكبـيرة وبطولـته في التصدي
لـنظـام صدام الـتي كادت ان تـكلفـه حياتـه مرات عدة واقـعدته

ستشفى الشهر وافقدته زوجته االولى رحمها الله. ا
عــزيــزي دكـــتــور ايــاد ..ال نــخـــتــلف عــلـى شــجــاعــتك
ووطـنيتك وقوميتك بل نخـتلف على البعث  .. اطال الله

عمرك وحفظك ابا حمزة.

الـى مـــقــــررات هـــيــــئــــة الـــرأي في
الوزارة.

اصـدرت وزارة الـتـربـيـة تـعـلـيـمات
وآلـيــة احـتـسـاب مــعـدالت الـسـعي
الـسـنـوي لالشـتـراك بـاالمـتـحـانات
ـتوسط الـعامـة النـهـائيـة لـلثـالث ا

والسادس اإلعدادي.
وذكـرت التـربـية مـن خالل الوثـيـقة
حـــصــلـت عـــلـــيـــهـــا (الـــزمــان)  ان
(الــتـربــيـة اعـلــنت ان تــكـون درجـة

القرار  10درجات فقط) .
واضــافت ان (الــطـــالب في الــصف
ـتوسط والـصف السادس الثالث ا

ركز 1201+. وجامعة البصرة با
يـذكـر أن تـصـنـيف  Qsيـعـتـمـد في
الــتـقــيـيم عــلى مـعــايـيــر الـســمـعـة
ئة وأرباب العمل ية 40 با األكاد
ـــئــــة ونـــســـبـــة الــــطـــلـــبـــة 10 بـــا
ـــــئــــة لــــلــــتــــدريــــســــيــــ 20 بـــــا
ـــــئـــــة واالقــــــتـــــبـــــاســـــات 20 بـــــا
ـئـة والـتـدريـسـيـ الـدولـيـ 5 بـا

ئة. والطلبة الدولي 5 با
يـشـار الى أن اجلامـعـات الـعـراقـية
ـيا سـجـلت حـضـورا وتـنـافـسـا عـا
ــز لــلــتـنــمــيـة فـي تـصــنــيف الــتـا
ز ستدامـة  وأشرت نسخـة التا ا
ــيــة تـــنــافس لــلـــجــامــعـــات الــعـــا
وحضور ومشاركـة جامعات بغداد
والـتـكـنــولـوجـيـة والـبـصـرة لـلـعـام
 2021وأظهرت تصنيفات   QSما
ال يــقل عن ست وثــمــانـ جــامــعـة
وكلية عراقيـة في مضمار التنافس
رتـبة ي فـيمـا حقـق العـراق ا العـا
يا في نشر اخلامسة واألربع عا
ــرتـــبــة الــبـــحـــوث الــعـــلــمـــيـــة وا
الــــســــادســـة فـي الـــشــــرق األوسط
والـثـالثـة عـربـيا فـي مؤشـر الـنـشر

ية. ستوعبات العا في ا

االعـــــدادي يـــــحـق لـه االشـــــتـــــراك
بــاالمـــتــحـــانــات الـــعــامـــة لــلـــعــام
الــــــدراسي  2021/2020اذا كـــــان
ناجحا بـجميع الدروس او اذا كان
راسيـا بدرس واحـد او بدرس او
بثالثة دروس وبعد اضافة درجات
الــــقــــرار الى مـــــعــــدالت الــــســــعي

السنوي).
QS من جهة أخرى كشف تصنيف
ـي لـلــجـامــعـات عـن نـتــائـجه الــعـا
اخلاصة بنسخة العام 2022 التي
أظـــهـــرت جـــامــعـــات عـــراقـــيــة في
مـقـدمـتــهـا جـامـعـة بـغـداد وتـلـيـهـا
ـــســتــنــصــريــة والــكــوفــة وبــابل ا

والبصرة.
ـوقع الـرسـمي لـلـتـصنـيف وأشـر ا
تــنـــافس ألف وثالثـــمــئــة جــامــعــة
ــيــة مـن مــخــتــلف دول الــعــالم عــا
بــيـنــهـا اجلــامــعـات الــعـراقــيـة في
نســخـة الـعام 2022 وهي جـامـعة
ــــــــركــــــــز -1000 بـــــــــغــــــــداد بــــــــا
ــســـتــنـــصــريــة 801واجلـــامــعـــة ا
ــركـز 1001- 1200 وجــامــعـة بــا
ـــركـــز 1200-1001 الــــكـــوفـــة بـــا
ــركــز 1201+ وجـــامــعـــة بــابل بـــا
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كـشف وزيـر الـعدل سـاالر عـبد الـسـتار
مــحــمــد عن صــدور قــرار من مــجــلس
األمـن الـدولي يــقـضي بــإطالق امـوال
الـــعـــراق احملـــجـــوزة لـــدى  الـــبـــنـــوك
الـسويـسرية.وقـال بيـان للوزارة تـلقته
(الــزمــان) امس أن (الــوزيــر اســتــقــبل
السفير السويسري لدى بغداد لوكاس
?جــــاســــر بــــحــــضــــور مــــدراء دائــــرة
?الـعالقـات العـدلـية احـمد لـعـيبي عـبد
احلـسـ ودائـرة التـسـجيل ?الـعـقاري
رعـد سعد الله علي والدائرة القانونية
حــنــان مــنــذر نـصــيف ,وبــحــثــا ســبل
ـــشــــتـــرك بـــ تـــعــــزيـــز الـــتــــعـــاون ا
) ,واضـــاف ان (اجلــانــبــ اجلــانــبــ
بـحثا امكانية توقيع مذكرة تعاون ب
الـعـدل ونـظيـرتـها الـسـويـسريـة بـشأن
تـبادل اخلبرات القـانونية والتـبليغات
الــقـضـائــيـة لـتــطـويـر تــنـمـيـة ?قـدرات
ستقبل القريب), مـوظفي الوزارة في ا
ودعــا مــحــمــد الى (اهــمــيــة الــتــعـاون
اجلـاد بـ الدولـت الـذي من شأنه ان
يـسـهم فـي تـعـزيز أطـر الـعـمـل وتـبادل
اخلـبـرات ومن ضـمـنـهـا تـوقـيع مـذكرة
ا يخدم مصلحة تـعاون ب الطرف 
) ,وتـابع الـبـيان الـشعـب ?الـصديـق
ان (الــلــقـــاء تــطــرق الى إطالق مــبــالغ
الـــعــراق احملـــجــوزة لـــدى احلــكـــومــة
الـسويـسرية  ,والسـيما ان هـناك قراراً
صـــــادراً من مـــــجـــــلس األمن الـــــدولى

ـبـالغ) ,مـشـيـراً إلى أن ?بـإطـالق هذه ا
(اجلـانبـ اتفـقا عـلى مشـاركة الـعراق
في ?كـتــابـة اخلـطـة الـوطـنـيـة حلـقـوق
االنـسـان الـتي اعـدتـهـا الـوزارة وبـقـية
ـمثـلة في الـلجـنة الـوطنـية الـوزارات ا
لـكتابة التقارير التعاهدية التي ستقام
ـقبل في جـنيف). من فـي شهر ايـلول ا
جـانبه اعرب السفـير السويسري عن
(اسـتعداد بالده للتـعاون ب الطرف

في مــجـال تـبـادل اخلـبـرات وامـكـانـيـة
تـوقيع مذكـرة تعاون بـ اجلانب في
ـستقبل القريب .(عـلى صعيد متصل ا
,بــحث وزيــر الــتــخـطــيط خــالــد بــتـال
الـنـجم مع وفـدا سـويـسـريـا الـعالقات
ـتوقع الـثـنائـيـة ب الـبـلدين والـدور ا
لـلـحـكـومـة الـسـويـسـريـة اطـار اخلـطـة
الـوطـنيـة العادة الـنـازح إلى مـناطق

سكناهم.
وذكـر بـيـان تـلقـته (الـزمـان) ان (الـنجم
اســـتــــقـــبل وكـــيـل وزارة اخلـــارجـــيـــة
الـــســـويــــســـريـــة لـــشـــؤون الـــهـــجـــرة
والـــنــازحــ اورس فـــان آرب والــوفــد
ــرافق له ,وجــرى خالل الـلــقـاء الـذي ا
حضره السفير السويسري ومدير عام
الــتــعــاون الــدولي في الــوزارة ســاهـر
عـبدالكاظم منـاقشة العالقـات الثنائية
بـ البلـدين وسبل تـعزيزهـا والسيما
فـي مـجــال مـعــاجلـة مــلف الــنـزوح في
ــتــوقع لــلـحــكــومـة الــعــراق والـدور ا

السويسرية في هذا اجملال).
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فُـهِمّنا أو عُـلِمّنا بأن الـعجز كمفـهوم إقتصـادي والذي عرف بأنه "عجـز مخطط" في أعقاب
ـا بأعـتقـادنا يـعني ـاليـة الكـبرى عام (1927) الـذي وضعه االقـتصـادي كيـنز ر األزمة ا
زيـادة النـفقـات العـامـة على اإليـرادات العـامة أي عـدم قدرة اإليـرادات الـعامـة على تـغطـية
الـنفـقـات العـامة  وَفُـهِـمّنـا أو عُلِـمّـنا أيـضاً بـأن سـببه أو أسـبابه قـد تـكون نـتيـجـةً للـزيادة
تاحة خالل السنة موضوعة احلاصلة في اإلنفاق احلكومي بشكل يفوق حجم الواردات ا
وازنة العـامة للدولة  أو نتيجة تراجع مستوى اإليرادات العامة لسبب أو ألخر مع بحث ا
ا كال السـبب معاً  ـا يؤدي إلى اختالل توازنهـما  ور ثبات حجم اإلنـفاق احلكومي 
وازنات الـعامـة االحتاديـة جلمهـورية الـعراق لـلسنـوات السـابقـة نلحظ أن وبـعد مـراجعـة ا
ـئة ) من الـقـيـمة الـكـلـية ـتـزايدة لـهـذا الـعـجز  قـد تـتـجاوز ( 20 بـا ـرتفـعـة أو ا الـقيـمـة ا
ادة للـموازنة الـسنـوية  اآلن ومع  ثبـات حجم الـتصديـر ارتفـاع أسعار الـنفط نـلحظ أن ا
وازنـة الـعـامـة االحتـاديـة جلـمـهـوريـة الـعـراق لـسـنة 2021 تـشـير إلى: (51) من قـانـون ا

ـالية ـوازنة العـامة االحتـادية للـسنة ا يسـتثنـى العجـز اخملطط با
ادة احلالـية من الـنسـبة الـواردة بأحـكام الـفقـرة الرابـعة من ا
ـالـيـة رقم (6) لـسـنـة 2019  والـتي (6) مـن قـانـون اإلدارة ا
وازنـة التـخطـيطـية تشـير إلى: ال يـجوز أن يـزيد الـعجـز في ا
ــائـة من الــنـاجت احملــلي اإلجــمـالي  عـلى (%3) ثالثــة من ا

وعن هذا االستثناء للحديث بقية.
{ عن مجموعة واتساب

www.azzaman.com
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اليـة النيابية  طالبت اللـجنة ا
ركزي بتضييف محافظ البنك ا
مـصـطفـى غالب مـخـيف  بـشأن
ـــســتـــمــر فـي ســعــر االرتـــفــاع ا

صرف الدوالر. 
واطــلـعت (الـزمـان) عــلى وثـيـقـة
حتــمل تــوقــيع عــضــو الــلــجــنـة
مـاجـدة الـتـميـمي جـاء فـيـها انه
ادة 61/ ثـانـيا (اسـتـنـادا الى ا
من الـــــدســــتـــــور الــــتـي خــــولت
ـــان الــــرقـــابـــة عـــلى اداء الـــبـــر
ادة السـلطة التـنفيـذية  والى ا
32/ رابـعا من الـنـظام الـداخلي
جملـلـس الـنـواب  ارجـو تـوجـيه
كـتـبـا بنـاء عـلى طـلبي بـحـضور
ـان ومناقشة محافظ البـنك للبر
االســــبـــاب الــــتي ادت الرتــــفـــاع
ا سـعـر صرف الـدوالر  اكـثـر 
مــــرســــوم له مـن قـــبـل الـــبــــنك)

واضـافت ان (هـذا االرتـفـاع اثـر
ــواطــنــ ســلــبــا عــلى حــيــاة ا
ــعــيـشــيــة  واطــلب ان يــكـون ا
موعـد الـتضـييف عـاجال لوضع

حد لهذه التداعيات). 
وكــان رئــيس مــجــلس االعــمــال
الوطني العراقي داود عبد زاير
قـد دعـا الـبـنك الى تـغـيـيـر الـيـة
بـيع الـعـمـلــة لـتـفـويت الـفـرصـة

 . ضارب على ا
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وقـال عـبـد زايـر لـ (الـزمان) اول
امس ان (الـهــدف من رفع قـيـمـة
الـــدوالر امــــام الـــديــــنـــار الـــذي
حددته احلــــــــكومة في موازنة
الـــعــام اجلـــاري هــو ,لـــضــمــان
وصول العملة للمستفيدين منه
ــضـاربـ  لــكن هـنــاك بـعض ا

ارسون دور الوساطة  الذين 
يــقــومـــون بــإحــتــكـــار الــعــمــلــة

لــتـحـقـيق مـكـاسب عـلى حـسـاب
ستفيد). ا

واضـــــاف انـه (مــــــطـــــلــــــوب من
ـركزي على احلكومـة او البنك ا
ســــــــؤولة اعـتبـار انه اجلهـة ا
عن بيع العملة  تغيــــــــير الية
ـــــكن ذلـك من الـــــبـــــيع حـــــتـى 
ضــمــان وصـول الــدوالر بــشــكل
ـسـتـــــــفـيـد الـذي مــبـاشـر الى ا
يــــقــــوم بــــإســــتــــيــــراد الــــســــلع

والبضائع). 
وتــســبب ارتــفــاع الــدوالر الـذي
جتـاوز عــتـبـة 150 الف ديـنـار 
حــالــة من االســتــيــاء والـغــضب
لـدى االوسـاط الـشعـبـيـة نتـيـجة
تــأثــيـره الــســلــبي عــلى اســعـار

واد الغذائية.  السلع وا
ويــرى مـراقــبــون ان تــداعــيـات
رفـع سـعـر الــصـرف يـدفـع ثـمـنه
ـواطن الـبسـيط دون مـعـاجلة ا

ـــضي فـي تـــلك حـــقــــيـــقـــيــــة وا
السياسة التـي تسببت بارتفاع
ــــواد والـــســـلـع مـــؤكـــدين ان ا
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يــبـدو ان مـوعـد االنـتـخـابـات الـذي
حــددته احلــكـومــة في الـعــاشـر من
ــقــبل مــوعــد غــيـر تــشــرين االول ا
نهائي  بسـبب وجـود رغبـة خفـية
لــدى الـكــتل الـســيــاسـيــة بـتــأجـيل
االسـتــحـقــاق الـذي تــعـده اغــلـبــهـا
تـوقـيت غـيـر مالءم وال يـتمـشى مع
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ـــوعــد الـــتــقــومـي لالنــتـــخــابــات ا
الـنيـابيـة الذي حـدد في الدسـتور 
اذ بـدأت دعــوات الــتــأجـيل تــطــفـو
فوضية على السطح برغم تـأكيد ا
اجلهـوزية الكـاملة الجـراء االقتراع
ــيــة ودولــيــة  لــكن ــراقــبــة ا و
اخلـبـيـر بـالـشــأن االنـتـخـابي دريـد
توفيق علل ذلك الى مـخاوف الكتل

الــكـبـرى من فـقـدان مـكـاسـبـهـا وان
وعد قابل للتـالعب وهذا بطبيعة ا
احلــال مــتــروك لــلــمــفـاجــآت الــتي
سـنـشـهـدها قـريـبـا. وقـال تـوفيق لـ
(الـــــــزمـــــــان) امـس ان (تـــــــأجـــــــيل
االنــتــخــابـــات وارد في ظل وجــود
رغـبـة خفـيـة لدى اغـلب الـكـتل على
ا ـوعد قابل للتـغيير  اعتبار ان ا

يــتــمـــاشى مع الــدســـتــور الــذي لم
يـتــطــرق الى انـتــخـابــات مـبــكـرة 
ـــا تــكــون بـــعــد انــتـــهــاء اربع وا
ان) واضاف سنوات من عمـر البر
فوضيـة اكملت اسـتعداداتها ان (ا
الــــفــــنـــيــــة كــــافـــة وهي  بــــصـــدد
اجلـــــهـــــوزيـــــة الــــتـــــامـــــة الجــــراء
ـوعـد ـرتــقب وفق ا االســتـحــقـاق ا
الـذي حـددته احلـكـومة لـكن تـبقى
فاجآت السياسية هي من تتحكم ا

شهد). با
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وتـابع ان (دعــوات الـتـأجـيل تـعـود
عـدم الى اســبــاب كــثــيــرة مــنــهـا  
ســيــطــرة احلـكــومــة عــلى الــسالح
ـــــنـــــفـــــلـت اضـــــافـــــة الى عـــــودة ا
االغـتــيـاالت وكــذلك خـشــيـة الــكـتل
الــكـــبـــرى من تـــغـــيــيـــر اخلـــارطــة
السـيـاسيـة في البالد) مشـيرا الى
ا تـكون انه (في بـعض االحيـان ر
تـلك الـدعوات مـجـرد شائـعـة تروج
ـــــنــــافـــــســــ من اجـل اقـــــصــــاء ا
لسبب سـتقـل او الـتنـكوقراط   ا
ال يـواصل حمالته تـلك ا ان من 
وجـوالته داخل دائـرته االنتـخـابـية
حتى ان كانت هـناك نية في تـغيير
ــــــســـــتــــــقل او ــــــوعـــــد  لــــــكن ا ا
الـتــكــنـوقــراط يـتــخـوف من انــفـاق
االمـوال عــلى اســتــحــقـاق لـم يـحن

موعده بعد). 
ونفى مـستـشار رئـيس اجلمـهورية d“∫ موظفو مفوضية االنتخابات يفرزون االصوات

داود عبد زاير

في ظل وجــود فــرق مـــخــتــصــة في
االجــهــزة االمــنـــيــة في هــذا االطــار
بــــاإلضـــافـــة الـى اعـــتـــقــــال بـــعض

بتزين ) .  ا
واشار الى ان (االبـتزاز االلـكتروني
مـن اجلـرائـم الـتـي سـبــبت مــعــانـاة
لـلـعـديـد من االسـر خـاصـة لـلـشـباب
لــكال اجلـــنــســ لـــكن الــوضع االن
مـخـتلف لـكـنه لم يـخـتـفي ونامل ان
تكون هناك اجراءات قانونية رادعة
ـــبــتــزين مـن خالل قــوانــ بــحق ا

حتدد العقوبات) . 
…œËbF  U U

ومن جــانب آخـر قـال مــديـر نـاحـيـة
الـعــظـيم عــبـد اجلـبــار الـعــبـيـدي لـ
(الـزمـان) ان (طــريق الـعـظـيم وهـو
جـــزء من طـــريـق كـــركـــوك- بـــغــداد
ســجـل خالل ســاعــات مــعــدودة 14
حــادث مـروري فـي حــصــيـلــة تــدلل
عــلى خـطــورته في ظل وجــود حـفـر
دفعت بعض السائق للسير عكس
االجتــــــــاه مـع زاد مـن مــــــــعــــــــدالت

احلوادث) .
واضاف العبيدي  ان (عدد ضحايا
ـــوت فـي اشـــاره مـــنه الى طـــريق ا
طـريق الــعــظـيم اضــعــاف ضـحــايـا
االرهـــاب في ديـــالى   مــؤكـــدا بــان
الــطـريق يـحــتـاج الى رؤيــة شـامـلـة
لتطويره من اجل اسـتيعاب الزيادة
ـركـبـات خـاصـة الـكــبـيـرة في عـدد ا

وانه يـربط كــردسـتــان بـالــعـاصــمـة
مــرور بــثالث مـــحــافــظــات ومــنــهــا

ديالى) .
فيـما دعـا نائب مـحافظ ديـالى كر
ـقار عـلي زنـكـنـة  إلى إعـادة فـتح ا
احلـزبيـة والسـيـاسيـة الكـوردية في
تـنـازع علـيـهـا في ديالى ـنـاطق ا ا
مـــعـــتـــبـــراً إغـالقـــهـــا كـــان ألهــداف

سياسية وانتخابية بحتة) .
وقـــال زنــكـــنـــة  (نــاشـــدنـــا كــإدارة
مـحـلـية لـلـمـحـافظـة مـراراً وتـكراراً
قار احلزبية الكوردية بإعادة فتح ا
ـتـنــازع عـلـيـهـا لـعـدم ـنـاطق ا فـي ا
وجــود مـبـررات قــانـونـيــة إلغالقـهـا
وفقـا للحـقوق التي كـفلهـا الدستور
ــــمـــارســــة الـــنــــشـــاط الـــعــــراقي 
السياسي) . وأكد زنكنه أن  (إغالق
ـقار الـكورديـة ولّـد مردوداً سـلبـياً ا
في مــنـاطـق ديـالى وسط تــسـاؤالت
كـثــيـرة حــيـال ســبب إغالقـهــا عـلى
الــرغم من أنـــهــا بــعـــيــدة عن حــمل
السالح او اثارة اي مـشاكل تذكر )
داعـيـا حكـومـتي بـغـداد واربيل الى
ــــقـــار ايــــجــــاد حــــلــــول لــــعــــودة ا
الـسـيــاسـيـة واحلــزبـيـة الــكـورديـة)
.وأضاف زنكـنة  (نسـتغرب من عدم
وجود مـقار سـياسيـة حلزب يـنتمي
إلـيه رئـيس اجلمـهـوريـة العـراقـية 
في اشــارة الى رئـيس اجلــمـهـوريـة
بـرهـم صـالح الـقــيـادي في االحتـاد
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عــزت نـاحــيـة الــســعـديــة الــتـابــعـة
لـقــضـاء خــانـقــ   اسـبــاب تـأخـر
حـسم مـلف الـنـزوح فـيـهـا بـالـكـامل

الى اسباب خدمية.
وقـال مــديـر الـنــاحـيــة احـمــد ثـامـر
الـــــزركـــــوشـي لــ ( الـــــزمــــان )  إن
(انـعــدام وعــدم اكــتـمــال اخلــدمـات
ارجـأ عـودة اكـثـر من 2000 نـسـمة
مـوزع في 23 قــريــة في مـنــطــقـة
امــام ويس شــرقي الــسـعــديـة بــعـد
ـوافــقـات الـرســمـيـة اسـتـحــصـال ا

واالدارية لعودتهم) . 
واشـــــــار الى ان  ( احملـــــــافـــــــظـــــــة
وبـالـتـنـسـيق مع الـدوائـر اخلـدمـية
اعـــدت خـــطـــة لــتـــأمـــ اخلـــدمــات
الالزمــة لـعــودة نــازحي امـام ويس
بــالـكــامل واغالق مـلف الــنـزوح في

الناحية) . 
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واكد الـزركـوشي  ( حسم %90 من
مـلف الـنزوح في الـنـاحـية مـنـذ عام
 وحتى االن باستثناء االسر2007
التي ترفض العودة لتكيفها خدميا
ومـعـيشـيـا في مـنـاطق اخرى داخل

وخارج احملافظة) . 
الى ذلك قال عـضو مـركز تـنظـيمات
خـــــانــــــقـــــ لـالحتـــــاد الــــــوطـــــني
الـكـوردسـتـاني عـبـاس مـحـمـود في
تــصــريح تــلــقــته الــ (الــزمـان)  إن
ـكـون الـكــوردي تـنـاقـصت (نــسب ا
بـنسب %80 في نـواحي السـعـدية
وجلوالء وجبـارة وقره تبه ومندلي
وقــرى خــانــقـــ وبــنــســبــة 15%
)  عـازياً سبب داخل قضاء خـانق
ذلك الى  (التـردي االمـني واخلدمي
ــــــنــــــاطق إلـى جــــــانب في تــــــلـك ا

الـــتــهـــمــيش الـــقــومـي ومــحــاوالت
ناطق) . تعريب تلك ا

ــكـون وبـ مــحــمـود أن  (نــســبـة ا
تنازع عليها ناطق ا الكوردي في ا
بــديــالى تــتــراوح من %60- 40 إال
ـــوغـــرافـــيـــة أن اخملـــطـــطـــات الـــد
نظـمة بعد سـقوط النـظام السابق ا
ـاضـية دفـع اغلب وطـيـلـة االعـوام ا
االســر الــكــورديـــة الى الــنــزوح من
مــنـاطــقــهــا الى اقـلــيم كــوردســتـان
ومـــحـــافـــظـــات اخـــرى بـــحـــثـــاً عن

االستقرار األمني واخلدمي) .
ــــنـــــاطق وأضـــــاف أن  (اوضـــــاع ا
ــتـنـازع عـلـيــهـا في ديـالى مـازالت ا
تـخضع لـبـعض االهواء الـسـياسـية
والــقــومـيــة)  مــنـوهــاً إلى  (وجـود

تهميش واضح للكورد) .
وأشـــار إلى أن  (غــــيـــاب الـــتـــوازن
ــنــاطق االداري واالمـــني في تــلـك ا
ولّــد احـبــاطــاً شـعــبــيـاً لــدى ابــنـاء
ــــكــــون الـــكــــوردي )  الفـــتــــاً إلى ا
(اســتــشـــعــارهم بــانـــهم غــربــاء في

مناطقهم واوطانهم ).
وكـــشف عـــضـــو االحتـــاد الــوطـــني
الـــكــوردســتــاني عن  (مــخــاوف من
ـنع الــكـورد من عـراقــيل مـتــعـمــدة 
الــتـــصــويت يــوم االنـــتــخــابــات ) 
مـــرجـــحـــاً أن يـــكـــون من بـــ تـــلك
ـعـوقـات  (اغالق الـطـرق او فرض ا
اجراءات تعيق وصولهم الى مراكز
تنـازع عليها نـاطق ا االقتراع في ا
الى جانب القلق الكبير من عمليات
تـزوير مـحـتمـلة ألصـوات الـناخـب

الكورد) .
وكـشـفت مـفـوضيـة حـقـوق االنـسان
في ديــالى  عن انـخــفـاض بـنــسـبـة

 ي االبتزاز االلكتروني.50%
ـفــوضــيـة في وقـال مــديـر مــكــتب ا
ديالى صالح مهـدي لـ (الزمان)  ان
توفرة عن االبتزاز  (االحصائيات ا
االلكتـروني في ديالى خل االشهر 5
ــاضــيـة تــدلل عــلى انــخــفــاضــهـا ا
بـــنــســبــة %50 قـــيــاســا بــاألعــوام
ــاضــيــة). واضــاف مــهـدي  ان  ( ا
االبـــتـــزاز االلـــكــتـــرونـي ويــعـــد من
ـسـتـحــدثـة والـتي بـرزت اجلــرائم ا
بـعــد ثـورة االتـصـاالت وتـطـوراتـهـا
ــرافــقـة خــاصـة مــواقع الــتـواصل ا
االجــتـمـاعي مــؤكـدا بـان 3 اسـبـاب
قادت لهذا االنخـفاض ابرزها زيادة
ـــواطن وخـــاصــة الـــشـــبــاب وعي ا
بـكــيــفـيــة  حتــصـ مــواقــعـهم من
اخلرق واليـات التعـامل مع االبتزاز

الوطني الكوردستاني ) .
ـائيـة مـهدي ـوارد ا وإلـتقى وزيـر ا
رشــيــد احلــمــدانـي مــحــافظ ديــالى
مـثــنى الــتــمـيــمي في مــبــنى دائـرة

ياه اجلوفية في احملافظة.  ا
وجرت خالل الـلقـاء منـاقشـة الواقع
األروائـي في مـــــحــــافـــــظــــة ديـــــالى
وإجـــراءات الـــوزارة الـــرامـــيـــة الى
ــيـاه مـعــاجلــة الـشــحــة وإيـصــال ا

اخلام الى محــطات اإلسالة. 
مـــؤكـــدا ان (الـــوزارة تــــمـــكـــنت من
ــيـــاه اخلــام الى مـــعــظم إيــصـــال ا
مـحـطـات اإلسـالـة وان هـذه الـزيـارة
تـــأتي ضـــمن ســلـــســـلــة الـــزيــارات
شاريع الـتي تنفذها لألطالع على ا
ــائــيـة ــعــاجلـة الــشــحـة ا الـوزارة 
ـياه الـى أهلـنـا في ديالى وتـوفيـر ا
ـستوى ومشـيرا للـتنسـيق العالي ا
ائـية واحلكومة وارد ا ب وزارة ا
احملـلـية). من جـانـبه عـبر الـتـمـيمي
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس عن
(تـقــديــره لـلــجــهـود اجلــبــارة الـتي
ـائية الرامية وارد ا تبذلها وزارة ا
ـياه إلى مـعاجلـة الـشحـة وتـوفيـر ا
ألغـراض الـشـرب والـسـقي).وإجـرى
احلـمـداني جـولـة مـيـدانـيـة لإلطالع
عــلـى عــمل مـــشــروع تــعـــزيــز نــهــر
خريسـان في محافظـة ديالى يرافقه
محافظ ديالى السيد مثنى التميمي
ـديرين الـعـامـ ومدراء وعـدد من ا

تــشــكـيـالت الــوزارة الــعـامــلــ في
احملافظة. 

ـشـروع بـدأ وقـال احلــمـداني أن  (ا
ياه بالعمل فعليـاً وساهم بتوفير ا
ألكثر من  450ألف نسـمة ونـطمئن
أهلنا في ديالى ال توجد مشكلة في
مــيــاه الــشــرب وعــززنــا احملــافــظـة
بـجــهــد كـبــيـر لــغــرض حـفــر اآلبـار
مبينـاً أن الوزارة ومن خالل الهيأة
العامة للمياه اجلوفية إجنزت حفر

بئر 40 بئر وإعادة تأهيل  60
ـيـاه الى جـميع ـومـة إيـصـال ا لـد
مـــنـــاطق احملـــافـــظـــة وإن الـــوزارة
ـياه الى 90% تـمكـنت من تـوفيـر ا
من محافـظة ديالى والـعمل مـستمر
ــــيــــاه لــــكــــافــــة حلــــ إيــــصــــال ا

 .( ستحق ا
وبـ احلـمـداني إن (الـوزارة تـعمل
عــلى الــصـعــيـد الــداخـلي من خالل
إجنـاز مــشـاريع من شـأنـهـا تـوفـيـر
مــيـاه الـشــرب والـسـقـي إلى جـمـيع
مــنــاطق احملــافـظــة أمــا الــصــعــيـد
اخلــارجـي ســتـــكــون هـــنــاك زيــارة
قـريـبـة إلى اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة
ناقشة اإليرادات الواردة االيرانية 
إلى سـد دربــنـديـخـان والـعـمل عـلى
تـــقـــاسم الـــضـــرر كـــون إنـــحـــســار
ـــنــطـــقــة األمـــطـــار شــمـل عــمـــوم ا
ونسـعى لـلتـعاون مع اجلـارة إيران

لتجاوز هذه اإلزمة).

ائية في زيارة الي ديالى وارد ا U—…∫ وزير ا “
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(وضع الـسوق يـؤشر عـجزا في
ايـجـاد مـعـاجلـة حقـيـقـيـة حلـالة
ركــود دون أي نـتـائج مــلـمـوسـة

من الـــورقـــة الــــبـــيـــضـــاء الـــتي
طــــرحـــتــــهـــا احلــــكــــومـــة خالل

برنامجها االصالحي). 

لـــشــؤون االنـــتــخـــابــات طـــلب من
الـــرئــيـس بــرهـم صــالح بـــتـــأجــيل

رتقب.  وعد ا ا
وقـال هــاوجــ عــمــر في تــصـريح
امس ان (صـالح مُـصـر عـلى إجراء
االنـتــخـابــات في مــوعـدهــا احملـدد
رغم الــــــتـــــــحــــــديــــــات ونــــــنــــــفي
ـعـلـوماتـالـتي تـتـحـدث عن وجود ا
وعد) رغبة لدى الرئيس بتأجيل ا
واشــار الى ان (صــالح كــانت لــديه
ســابـقــاً مالحــظــات عـلى بــطــاقـات
االقـتـراع وكـان يـفـضل الـتـصـويت
نع من خالل البطاقة الـبايومترية 
حــدوث مــشــاكل مــعــيــنــة لــكن أي
تـعــديل لـقــانـون االنــتـخــابـات كـان
ســيـــســتــغــرق وقـــتــاً طــويالً وقــد
ـهاجـمة يـتحـول األمر إلى مـنـطلق 
الــرئـيس واتـهـامـه بـتـأخـيـر إجـراء
االسـتــحـقـاق لـذا لم يـطـلب تـعـديل
ـــمـــكن ـــادة وأصـــبح من ا هـــذه ا
الـــتـــصـــويت مـن خالل الـــبـــطـــاقــة
الـبــايـومــتـريـة أو بــطـاقــة الـنـاخب
ــؤقــتـة).مــؤكــدا (إعــداد ووثــيــقـة ا
ــمــارســة االنـتــخــابــيـة خــاصــة بـا
ــهـا لــرئــاسـة اجلــمـهــوريـة وتــقـد
ـــــقــــبــــلـــــة ومن ثم خالل األيــــام ا
ســـــتـــــرسل إلـى رؤســـــاء الـــــقــــوى
والــتـحــالــفــات لــلــتــوقــيع عــلــيــهـا
وتــصــبح وثــيــقــة شــرف لاللــتــزام
بـتنظـيم انتـخابـات شفـافة ونـزيهة
وعــدم الــلـجــوء إلـى الـقــوة حلــسم

ماجدة التميميمصطفى غالب مخيف
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الصراعات او التعـرض للمرشح
اضافة الى بنود اخرى).

وتــــابـع ان (صـــــالح ســـــيـــــتــــرأس
ـنظـمات اجـتمـاعـاً استـشاريـاً مع ا
احملــــلــــيـــــة الــــتي تـــــراقب إجــــراء
االنـتخـابات  لـبحث كـيفـية ضـمان
انـتـخـابات حـرة ونـزيـهة والـتـأكـيد
عـــلـى أن يـــشـــمل الـــدور الـــرقـــابي
لـلـمـنظـمـات كـافـة مـنـاطـق الـعراق
وأن ال يـــــقــــتــــصـــــر عــــلـى مــــكــــان
واحــــد).بــــدوره  وصـف الــــنــــائب
أحـمــد األســدي دعــوات مـقــاطــعـة
ـشـبـوهـة  مـشـيراً االنـتـخـابـات بـا
إلى أنها تضر بالعملية االنتخابية
ـطالب بـالـتـغيـيـر. وقال واحلـراك ا
األســــــدي فـي تـــــصــــــريـح امس إن
(الـقـوى الـسـيـاسـيـة تـشـهـد حـراكاً
واضحـاً سـواء في إقلـيم كردسـتان
أو في بــــاقي احملــــافــــظـــات  وهي
تعتمد على الـوحدة الوطنية وعلى
إيـجـاد عــنـاوين واضــحـة نـقــدمـهـا
ـشـاركة لـلـنـاخب لتـشـجـيعه عـلى ا

قبل). في االقتراع ا
مؤكدا انه (ال تـأجيل لالنـتخابات)
ـفوضية ذلك  وتابع (ناقـشنا مع ا
وأعــلـنت رأيــهـا لــنــا ولـلــجـمــهـور
ا ـعنـية   وكذلك جلـميع الـقوى ا
ـــتـــحـــدة وان قــرار فـــيـــهــا األ ا
شاركـة في مراقبة مجلس األمن بـا
االنتـخابات  مـؤشر عـلى اجراؤها

في موعدها احملدد). 

بغداد
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القلب يصدأ كما يصدأ احلديد ..
هكذا وصف الرسول  محمد (ص) القلب ...

 فهل يبقى على صدئه ..?!
وكيف لهـذا القلب أن يلـ ويرق ويهـدأ وترفع عنه الـغشاوة والشـقاوة والتـعب ليعاود

نشاطه بحيوية  .. ?
- بالقرب أكثر الى الله ..

- كيف ..?
بالذكـر وقراءة القرآن واالسـتغفار وعمل اخلـير والترويح عن الـنفس ورفع الثقل عن
الـقلب بـزيارة أماكـن ورياض تنـطلق فـيهـا الروح  من عقـالهـا .. حتيي  الـفؤاد وتوقظ

النفس من غفوتها كي ال تطول أكثر وتشحذ العقل بالتأمل والتذكر ..
ثال .. زيارة بيت الله احلرام  وقبر الرسول  الكر  محمد (ص) منها على سبيل ا

وآل البيت االطهار واالولياء والصاحل االبرار..
قـبل أيـام  زرت االمـام عــلي (ع) أعـقـبـتـهـا بـزيـارة احلـسـ (ع) واخـيه الـعـبـاس (ع)
بصبحـة صديق عزيزين   فقـد  إعتدت أن اقوم بالزيارة  كلـما أشعر بأن القلب قد
أثقله االلم ورانـت عليه الـهموم  واالحـزان   وأخشى عـليه من الـصدأ إذا ما اسـتمر

الهم فأعيد له الهدوء والطمأنينة  والراحة بهذه االجواء الروحية ..
في كل زيارة أجد تـطورا واضحا  يدعـو للكتـابة   وكأننا لـسنا في العراق   بل في
ـكـان وعـظم الـدور الـذي قام به عـالم أخـر خـاص يـسـتـمـد خصـوصـيـته من قـدسـيـة ا

صاحبه فالبد من االرتقاء باالداء والعطاء  الى مستوى  يليق به ...  
حـركة مـستمـرة  على صعـيد االعمـار والبنـاء واخلدمات في الـروضت تـعطي صورة
ـتـواصل رغم زخم جـمــيـلـة وحتـكي قـصـة طـويـلـة  من اجلـهـد لـلـعــتـبـتـ في الـعـمل ا
الزوار الـكـبـيـر  تـعكـس تعـامال راقـيـا  يـنم عن ذوق وفن في خـدمـة الـوافديـن  الذين

قطعوا مسافات طويلة  من محافظات العراق أو قدموا من اخلارج..
ـكان الطاهر  يجد نفسه  في مهمـة نبيلة خلدمة الزائر .. يتعامل كل عامل في هذا ا

ثل أوسفير أوقائم  باعمال الروضة كلها.. بخلق عال وأداء متميز  وكأنه 
هـكـذا وجدت تـعـامل الروضـتـ احلسـيـنيـة  والـعبـاسـية مـع الضـيـوف والزوار  فـقد
تعرفت على إثن من العامل في  تشريفات العتبة احلسينية (قيس ومصطفى) كانا
عــلـى قــدر عـــال من اخلــلق واالداء واحلـــيــويـــة والــنـــشــاط وفن الـــتــعـــامل مع االخــر
بدبلوماسية  وتوضيح ما يريد والرد على االسئلة واالستفسارات بدقة ومسؤولية ..
الي  على مدار االيام أكـبر من حجم سفارة ووزارة وحتى دولة فالتـعامل مع هذه ا
صـداقيـة والـرقة والـهـدوء والصـبر والـتـواضع واالخالق الطـيـبة عـلى حد .. يتـطـلب ا
وصف (هـارولــد ولـسن) لـلـدبــلـومـاسـيـة الــتي ال تـقـتـصــر عـلى الـعـامــلـ في الـسـلك
الـدبلـوماسي  بل يـحتاجـها كل شـخص في حيـاته   خاصة في الـعالقات الـعامة ..
هي فن التعـامل مع االخر ..أيـا كان موقـعه أو هويته أو مـستواه .. وهـو ما يعـبر عنه
ـداراة) ..  مداراة الـناس هـي عنوان  الـعقـل  كمـا يقول أهل الـبيت في أحـاديثـهم (با
االمـام علـي  ...وهي واحدة من جـسـور الـتأثـيـر والـتواصل مع  االخـر ولـكن من غـير

جتاوز للحق   ..
فـكم من شـخص إعـتـنـق االسالم النه تـأثـر بـنـمـوذج مـسـلم في تـعـامـله الـدبـلـومـاسي
واالخالقي مـعه.. ولـنا في الـرسول اسـوة حـسنـة في اخللق الـعـالي (وانك لعـلى خلق

عظيم )..
أعـداد كبـيرة من الزوار يـحلـون ضيوفـا يومـيا عـلى االمام احلسـ وأخيه الـعباس ..
عنوية يجدون من كرم الـضيافة ما يفوق الوصف ويسر اخلاطر .. يجدون الضيافة ا
اديـة مجـسـدة على االرض وحـقيـقة كـمـا قرأوهـا في الزيـارة (انك كر والـروحيـة وا

حتب الضيافة) ..
 كتبت مـقال هنا في (الـزمان ) عن مضيف االمام احلـس داخل الصحن الشريف
(االول في  5 آب 2013.. والـثاني  في  22 شـباط 2016) النـني أجد في كل زيارة

اضافة جديدة على مستوى االعمار واخلدمات ..
ـكـان يحـمل رمزيـة عـاليـة .. يـجسـد تـواصل السـخـاء  والعـطـاء احلسـيني دون هذا ا
انقطـاع  وكرم الضيافة واالستقبال  في نـظام رائع يتناسب مع مقام صاحب الدعوة
 وفيه من االطعـمة واالشربة والفواكه ما يتناسب مع مقام الزائر وكأنه في بيته  أو
فـي مـطـعم من مــطـاعم الـدرجــة االولى الـتي تـدفـع فـيـهـا مــبـالغ كـبــيـرة  إضـافـة الى
ـضيف بنفس اجلودة والـروعة والنظام  اكـراما للضيوف الوجبات الـسريعة خارج ا

.
ـذاقـهـا اجلـميل ومـا أن ينـتـهي الـضـيف  من تـنـاول الـطـعام  يـجـد الـقـهـوة الـعربـيـة 
ا لـن يجد لهـا مثيال في مـكان اخر  وهـذا ما يحس به كل من تـميز  ر وطعمـها  ا
إحتـسى الـقهـوة من الـضـيوف  وكـأنـها بـراءة اخـتراع لـعـامـلهـا فـقط   وال يحب أن

ضيف.  تقدم  في غير هذا ا
وهكـذا  كـان الـتعـامل في مـضـيف االمـام العـبـاس (ع) في الـصحن الـشـريف بـنفس

النظام والكرم واالحتفاء بالضيوف ...
ـا لـذ وطـاب من الـطـعـام والـشـراب كـلـهـا من انـتـاج الـعـتـبـة  تـعـطي سـفـرة عــامـرة 
وذجا في فن االدارة واالكتـفاء والتمويل الـذاتي .. تسير عملـية الضيافة بـانسيابية
عـاليـة رغم االعداد الـكبـيـرة  ويكـون احلصـول على الـطـعام من خالل بـطاقـات توزع
علـى الزائـرين  في ح يـدخل الـعرب واالجـانب بجـوازات سـفرهم كـوثيـقـة تعـريفـية

لهم كونهم قادم من مسافات بعيدة ..
ولـيس غريـبا علـى االمام احلسـ واخيه الـعباس (ع) هـذا الكرم الـذي يلـيق بأل بيت
الرسول الـكر محمد (ص)  وهم الذين قدموا أنفسهم قربانا في سبيل الله واعالء

كلمة احلق  (واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود) ..
000000000000

صري فاروق جويدة بعنوان (في رحاب  مقطع صغير من قصيدة  للشاعر ا
: ( احلس

جئنا رحابك يا حس
جئنا إليك لنشتكي أرضا
رحيق العمر فيها للغريب
تعطي الدموع ألهلها
والفرح فيها للغريب

00000000000000
كر اهل البيت ..

من جــمـيل مــا يـروى عن كـر أهل الــبـيت احلــسن اجملـتـبـى (ع) أن جـارا له أصـابه
العوز الـشديد فاقترحت عـليه زوجته أن يذهب الى االمام احلـسن ويعرض عليه حاله

 وإن لم يذهب هو فيتركها هي تذهب اليه ..
فـقـال لهـا سـأكـتب له  وكـان شاعـرا فـكتـب بيـتـ من الـشعـر وأرسـلهـمـا الـيه .. قال

فيهما :
لم يبق عندي ما يباع ويشترى
يكفيك رؤية مظهري عن مخبري

إال بقية ماء وجه صنته
عن أن يباع وقد وجدتك مشتري

قرأهما االمام احلسن وبكى وجمع ما عنده من مال وأرسله اليه وكتب له :
عاجلتنا فأتاك عاجل برنا
نزرا ولو أمهلتنا لم نقتر

فخذ القليل وكن كأنك لم تبع
ما صنته وكأننا لم نشتر

0000000000000
∫ bOH  Âö

ومن جميل ما قرات :
ا أتيت الى الطبيب مناديا
قلبي توجع ياطبيب فطبب

رانت على قلبي الهموم فقال لي
طبب فؤادك بالصالة على النبي
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تقيم دار "سوذبـيز" مزاداً على أول قـطعة رقميـة بنسق "أن إف تي" في مـؤشر جديد إلى الثـورة التي حتدثهـا هذه التكـنولوجيـا اجلديدة لتـوثيق القطع االفـتراضية في سوق
الفنون وقـطاعات عدة.هذا الـعمل بعنـوان "كوانتوم" للـفنان األميركـي كيفن ماكوي هـو رسم حتريكي على شـكل ثماني األضالع أصبح أول عمـل يحصل على شهـادة ملكية

من نوع " أن إف تي" في  أيار 2014 حتى قبل ابتكار هذه التسمية في2017.
ويتـيح " أن إف تي" ("نان فـاجنيـبل توكنـز") وهو أسـلوب تشـفيـر عبـر الرموز غـير الـقابلـة لالستـبدال مـنح شهادة تـثبت أصـالة أي مـنتج رقمي سـواء أكان صـورة أو رسماً
عاصـر: "خالل عشـر سنوات كـلف مزادات الـفن ا تعـبيـرياً أو فيـديو أو مـقطوعـة موسـيقيـة أو مقـالة صـحافيـة أو سوى ذلك.وقـال نائب رئيـس "سوذبيـز" في نيـويورك ماكس مـور ا

اضي  قد يرمز هذا العمل إلى بداية أمر ثوري". عندما سننظر إلى ا
زايدات عليه حتى بعد ظهر السبت إلى  160ألف دوالر. قبل. وقد وصلت ا زاد الذي يستمر حتى اخلميس ا توقعة للعمل في ا زادات أي تقدير رسمي للقيمة ا ولم تعط دار ا

تحـدر من بروكل قـد لقي استقـباالً فاتراً عـند إجنازه إذ قال كـيفن ماكوي إن "كـوانتوم" أثار "الـكثير ـزادات التقلـيديةوكان عـمل الفنان األمـيركي ا حمّى "أن إف تي" تصيب دور ا
من سوء الفهم".

ستقبلي بفضل الذكاء االصطناعي. زاد أيضا أول عمل " أن إف تي" ذكي هو شخصية "أليس" االفتراضية القادرة على التفاعل مع مالكها ا باإلضافة إلى "كوانتوم" يشمل ا
وتثير األعمال الرقمية ضجة كبيرة في سوق الفنون وتبلغ قيمة التداوالت اليومية بها أكثر من عشرة مالي دوالر على منصات رقمية مثل "نيفتي غايتواي" أو "أوبن سي".

رسالة نيويورك
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نـعت جريـدة (الزمـان) بـطبـعتـها
ـؤرخ التـونسي الـبارز الدولـية ا
هـشـام جـعـيط واصـفـة ايـاه بـعد
عـــشـــر ســنـــوات من مـــشـــاركــته
ـفكـر احلداثوي الـكتـابة فـيهـا با
وسـط الـظالم الــعـربي ومــشـيـدة
بـجـهوده الـتألـيـفيـة  فـيمـا نعت
وزارة الــــشــــؤون الــــثــــقــــافــــيـــة
ؤرخ هشام فـكر وا التونـسية ا
جعـيط الذي توفي يـوم الثالثاء
ـرض عن عـمـر بـعــد صـراع مع ا
.وقالت الوزارة في ناهز  86عاماً
بـــيـــان إن الـــراحل تـــرك أعـــمــاالً
فكرية وحضاريـة تمثل "مرجعية
لألجيال احلاضرة والقادمة".ولد
جــعـــيط في تــونـس الــعــاصــمــة
ـثـقــفـ والـقـضـاة لـعـائــلـة من ا
ورجــال الـــعــلم والـــدولــة وكــان
والـــده من أبـــرز شـــيــوخ جـــامع
ديـنة.كان الزيـتونة األعـظم في ا
جعـيط قارئـاً نهـماً مـنذ طـفولته
وانـــفــتح فـي سن مـــبــكـــرة عــلى
مــفــكـــري الــنـــهــضــة فـي مــصــر
ــــشــــرق الــــعــــربـي من خالل وا
الـــكـــتب والـــصـــحف الـــتـي كــان
والـده يـحـرص عـلى قـراءتـها. لم
تكن عـائلته تـتكـلم الفرنـسية في
درسة نـزل لكـنه تعلـمهـا في ا ا
الـــصــادقـــيـــة حــيـث درس حــتى
ــرحــلــة الـــثــانــويـــة وشــكــلت ا
مـصـدراً مـعرفـيـاً غنـيـاً له. سـافر
الـى فـرنـسـا السـتــكـمـال دراسـته
اجلامعية في التاريخ اإلسالمي
ونـال الـدكـتـوراه عام  1981 من

جـــامــعـــة الــســـوربــون عـن رســالــة
بإشراف كلود كاهن.
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عــودة جــعــيط إلى تــونـس مــا بــعـد
االستقالل أثرت عليه بشكل سلبي
ألنه تلـمّس دور عائلـته كالكـثير من
عـائالت الــوجـهـاء فـي حـيـنـه لـكـنه
رفـض رغـــبــــة أهـــله االنــــخـــراط في
الـسـياسـية.مـنـذ أن بدأ يـحـاضر في
اجلـامــعـات الـتــونـسـيــة عن تـاريخ
ــغـرب الــعـربي األديــان واإلسالم وا
والـسـيـرة الـنبـويـة بـرز كـمؤرخ من
قمـاشة مـختـلفـة خصـوصاً أنه كان
الوحـيد من أبـناء جـيله الـذي يحمل
شـهـادة رفيـعـة في اخـتـصاصه.ومع
الـــســـنــــ حتـــولت مــــحـــاضـــراته
اجلــامـعــيــة إلى كــتب نــالت شــهـرة
واســعــة إذ كــان يــســعى أال تــكــون
ي بل علومة محصورة باألكاد ا
مــتــاحــة جلـــمــيع الــقــراء من خالل
أسلوبه السلس ومنهجيته العلمية

الدقـيـقـة وأفـكـاره الـتـنـويـريـة التي
شـكـلـت نـهـجــاً جـديـداً بــالـكـامل في
الـــتـــأريخ لـــلـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيــة
واإلسالمـيـة.ويـعد جـعـيط أحـد أبرز
فـكرين اجملددين في قـضايا الـفكر ا
الـــــعــــربـي واإلسالمـي وقــــد عــــرف
بــكـتــابـاتـه الـداعــيـة إلـى الـتــحـديث
والـتـنــويـر وهـو من دعــاة االعـتـدال
ؤرخ والوسـطيـة. وهو من آخـر ا
العـرب الكـبار الـذين قدمـوا قراءات
نــقـديــة لـلــتـاريخ اإلسالمي وأسس
ـقـاربـات مـنــهـجـيـة مــنـفـصـلــة عن ا
االسـتـشـراقـيـة لإلسـالم.كـان أسـتاذاً
فخـرياً لـدى جامـعة تـونس وأستاذا
زائـــرا في عـــدة جــامـــعــات عـــربــيــة
وغـــربـــيـــة. شـــغل مـــنـــصب رئـــيس
اجملــمع الـتـونـسـي لـلـعـلـوم واآلداب
والـفـنون "بـيت احلـكـمـة" ب 2012
و 2015كـــــمـــــا كـــــان عـــــضـــــوا في
ـــيـــة األوروبــيـــة لـــلــعـــلــوم األكــاد

والفنون.
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ؤلفات بـاللغت أصدر العديـد من ا
الـعــربـيـة والـفــرنـسـيــة الـتي نـاقش
فيها جملة من اإلشكاليات احملورية
في التاريخ اإلسالمي وأهم مكونات
ـــثل "أوروبـــا ـــوروث احلــــضـــار ا
واإلسالم: صـدام الثـقـافة واحلـداثة"
و"أزمــــة الــــثـــــقــــافــــة اإلسـالمــــيــــة"
و"الـشـخـصـيـة الــعـربـيـة اإلسالمـيـة
صـير العـربي" و"تأسـيس الغرب وا

اإلسالمي".
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لكن من أبرز مؤلفات جعيط "الفتنة:
جدلية الـدين والسياسة في اإلسالم
ـبـكـر" الذي صـدر بـالـفرنـسـيـة عام ا
1989 وصـدرت الـتـرجمـة الـعـربـية
عن دار الــطــلـيــعــة في بــيــروت عـام
 1991وصـدرت الحـقـاً عـدة طـبـعات
لـــــلـــــكـــــتـــــاب فـي عـــــدد من الـــــدول
ؤرخ فيـهذا الكتاب العربيـة.تطرق ا
ـفـكـرين ــا شـغـلت ا إلى مـسـألـة طـا
ـــاذا دخل والــــبـــاحــــثـــ أال وهـي "
سلمون في صراعات وحروب ولم ا
يـــكـن قـــد مـــر عــــلى نـــشـــــأة الـــدين
اإلسالمي ســوى سـنــوات قــلـيــلـة?".
وتناول الـكتاب بـالتدقيق والـتحليل
مـــقــتـل ثــالث اخلـــلــفــاء الـــراشــدين
عثـمان بن عـفان وهي احلـادثة التي

تعرف بـ"الفتنة الكبرى". 
ـهـمـة أيضـاً ثالثـية ومن مـؤلـفاته ا
"في الـسـيـرة النـبـويـة" الـتي صدرت
عـــــلـى مــــراحـل بــــ عـــــامي 1999
و 2015عن دار الـطـلـيـعـة.في اجلزء
األول الــذي حـــمل عــنـــوان "الــوحي
ـسائل والـقرآن والـنـبوة" يـتـناول ا

فكر وسط الظالم (الزمان) تنعى جعيط وتصفه با

هشام جعيط

الثالث الـتي تمثل أهم أعـمدة الدين
اإلسـالمـي. وفي اجلــــــزء الــــــثــــــاني
"تاريخية الدعوة احملمدية في مكة"
يقدم نـقداً صارمـاً للنـصوص ويبدد
الـصــورة الـتي وضــعـتــهـا الــسـيـرة
لــلـــنــبي مـــحــمـــد وغــذت اخملـــيــلــة
اجلمعية اإلسالمية على مدى قرون.
وفي اجلـزء الـثـالث "مـسـيـرة مـحـمد
ـــديــنـــة وانـــتـــصـــار اإلسالم" فـي ا
يـشـرح جـعـيط عالقـة النـبي مع أهل
ــديــنـــة (يــثــرب) وتــأســيس األمــة ا
اجلـديدة ومـا ساور هـذا التـأسيس

من حتدّيات. 
من الـصــعب تـلــخـيص إرث جــعـيط
الــغــني ولــكن من أبــرز اســهـامــاته
دراســــته لـــتـــشـــكـل الـــشـــخـــصـــيـــة
اإلسالمـيـة الــعـربـيـة عــبـر الـتـاريخ
ودور اإلرث االستعماري في حتويل
اإلسـالم من ديــــانــــة وعــــبــــادة إلى
هـويـة سـيـاسيـة مـا يـعـدّ الـيـوم من
النقاشات األكثـر اثارة للجدل مع ما
تـشـهـده الـدول األوروبـيـة من عالقـة

. سلم شائكة مع ا
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يقارب جعيط االسالم بوصفه ديانة
شابة بلغت ذروتـها احلضارية ب
القرن التاسع والثاني عشر حيث
كـانت مـحـفـزاً حلـراك فـكـري وعـلمي
كـبـيـر وبـاتت احلـضـارة اإلسـالمـية
أشـبه بـامـبـراطــوريـة لـكـنـهـا بـدأت
بــالـتـقــهـقــر الـتـدريــجي مـنــذ الـقـرن

الثامن عشر. 
ويــقـول جـعـيط فـي إحـدى مـقـابالته
ـسـلـمـ الـصـحـافـيــة إن مـحـاولـة ا
جتــديـد الـفـكــر اإلسالمي كـان ال بـد
ــر بــعــواقب في ظـل الـتــراجع أن 
الـسـيـاسي والـعــسـكـري لـلـحـضـارة

اإلسالمية.
 برأيه فإن الدين كـان "كبش محرقة"
ـتطرف في ح استـخدم من قبل ا
مــواجـــهـــة االســتـــعـــمــار والثـــبــات
الــــوجـــود فـي مـــواجــــهـــة الــــغـــرب

واحلداثة.
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 الــتــحــدي األكــبــر الــذي تـواجــهه
جـهـود مـكـافحـة الـفـسـاد يـكمن في
مـسألـة استـرجاع األصـول وأموال
الـفـســاد الـتي هُـربت ووجـدت لـهـا
مالذات آمنة في العديد من البلدان
األجنبية وهو ما يؤدي كثيراً إلى
تـولـد الـشـعـور بـاإلحـبـاط والـيأس
من إمــكــانــيـة مــكــافــحـة الــفــسـاد
وتظهر الصورة أكثر قتامة عندما
يتم اخلوض في بعض تفاصيل ما
تـراكم لدى قـوى الفسـاد وزعمـائها
مـن ثــروات طــائـــلــة ومـن نــفــوذ ال
حدود له في مواقع تنـفيذية مهمة
دون أن تـــنــجـح جــهـــود اجلــهــات
عنية بـاسترداد تلك األموال. فما ا
فـائـدة احلديث عن جـهود مـكافـحة
الـفــسـاد دون الــبـحث عن أســبـاب
فشل الكثـير من محاوالت استرداد
أمــــوال الـــفــــســــاد الــــتي تــــمــــكن
الــفــاســدون وزعــمــاء الــفـســاد من
نـهـبـها وتـهـريـبـهـا الى دول اخرى
بــعـد ان وجـدوا لـهــا مالذات آمـنـة
في الـعديـد من الـبـلـدان األجنـبـية?
ويـــجــد قــدر كــبــيــر من حــصــيــلــة
ــراكــز الــفـــســاد مالذاً آمـــنــاً فـي ا
ـيـة. وتـسـتـنـزف هذه ـالـيـة الـعـا ا
الـية موارد الـتدفـقات االجـراميـة ا
بـــرامج اخلــدمـــات االجــتــمـــاعــيــة
ـا يشارك والـتنمـية االقتـصادية 
في زيادة إفـقـار أكثـر بـلدان الـعالم
فقـراً. ويكـون الـضحـايا أطـفاالً في
حـــاجـــة إلى الـــتـــعـــلـــيم ومـــرضى
بـحاجـة إلى الـعالج وجمـيع أفراد
اجملـتـمع حـيث ان الـفسـاد يـطـالـنا
جـمـيـعـاً من خالل تـقـويـض الـثـقة
باحلـكـومات والـبـنوك والـشـركات
تـقدمة والنـامية على في البـلدان ا
حـد سـواء. مـن اجلـديـر بـالـذكـر ان

مطالب بوطن يخلو من الفساد.
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 إن اسـتــرداد األمـوال أو األصـول
ـنــهــوبـة »مــصــطـلح يــعــبـر عن ا
مجموعة التدابير القضائية وغير
ـبـذولة من الـقضـائـيـة واجلهـود ا
الـــدول الســتــعـــادة األمــوال الــتي
نـــهــبت من ثـــرواتــهــا ومــواردهــا
ــتـأتــيـة من عــمـلــيـات الــفـسـاد وا
والـتي هُـرّبت إلى دول أجنـبـية أو
بـقـيت داخل الـدول نفـسـها «وهو
مـســار يـتم فـيـه حتـديـد وجتــمـيـد
وإعـادة هذه األموال لـلبـلدان التي
كـانت ضـحـيـة لـهـذا الـفسـاد وهي
عـــمـــلـــيــــة مـــعـــقــــدة ومـــتـــعـــددة
ــســتــويــات وهي تــعــتــبــر أهم ا
إجـراءات مـكافـحة الـفسـاد. وبذلك
فــإن عـــمــلــيــة االســـتــرداد تــعــني
ـنهوبة استـعادة األموال الـعامة ا
بـطريـقة غـير مشـروعة إلى خـزينة
الـدولـة عـلى وفق اإلجـراءات الـتي
يـنـظـمـها هـذا الـقـانـون والالئـحة
الــتــنـفــيــذيــة له وطــبـقــاً ألحــكـام
ــكـافـحـة ــتـحـدة  اتـفــاقـيـة األ ا
الـفسـاد أو غيـرها من االتـفاقـيات
الـــدولـــيــة األخـــرى ذات الـــصـــلــة
ــنـــهــوبــة. بـــاســتــرداد األمـــوال ا
ـشـرع عـنـدمـا وحـسـنـاً سـيــفـعل ا
ـقـصـود يـنص صــراحـة عـلى أن ا
بـــاألصـــول في نـــطـــاق اســـتــرداد

الـعـراق صـادق عـلى اتـفـاقـيـة األ
ـكــافـحـة الــفـسـاد وصـار ـتــحـدة  ا
مـلـزمـا بأحـكـامـهـا. وتـلـزم اتـفـاقـية
ـتحـدة مـكـافحـة الـفـساد في األ ا
فصولها الـثمانية وموادها اإلحدى
والــــســــبــــعــــ الــــدول األطـــراف
بـتـطـبـيـق تـدابـيـر واسـعـة الـنـطـاق
كـافحـة الفسـاد تؤثر في ومـفصـلة 
قــــوانــــيـــنــــهـــا ومــــؤســــســـاتــــهـــا

ارساتها.  و
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 وتهـدف هـذه التـدابـير إلى تـعـزيز
الوقاية من أفعال الفساد وضبطها
ومـعاقـبة مرتـكبـيها بـاإلضافة إلى
الـتــعــاون بــ الــدول األطـراف في

االتفاقية حول هذه األمور.  
متطلبات وخطوات عملية استرداد

نهوبة: األموال ا
أوالً: اخلــــطــــوات الــــقــــانــــونــــيـــة

والتشريعية:
إصدار قانون خاص باسترداد •
ـنــهـوبــة: من الـضـروري األمــوال ا
لـلــدولـة ان تـشــرع قـانـونــا خـاصـا
ـنـهــوبـة كـمـا بـاسـتــرداد األمـوال ا
فـــــعـــــلت دول عـــــديـــــدة ومـن اهم
مـحتويـات قانون اسـترداد األموال
ـنـهــوبـة ان حتـدد مــواده بـصـفـة ا

أساسية اآلتي:
اجلــهــة اخملــتــصــة بــعــمــلــيــة •
ــــنــــهــــوبـــة اســـتــــرداد األمــــوال ا
وتـشكيـلها وتـبعيـتها ويـفترض أن
سـؤولة تكـون الهـيئـة أو اللـجنـة ا
عن تــنـــظــيم عـــمــلــيـــة االســتــرداد
مـسـتقـلـة ومـحايـدة وذات سـلـطات
كـافية ومـنح اعضـائها احلـصانات

الالزمة.
حتــديــد اخـــتــصـــاصــات هــذه •

اجلهة وصالحياتها كافة.
حتـديـد آلـيـة عـمل هـذه اجلـهـة •
ـــا يـــكـــفل حتـــقـــيق الـــهـــدف من

إنشائها.
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الدوحة

الـنص بأنـها اجلـهة الـرسمـية •
ـــبـــاشــرة الـــوحــيـــدة اخملـــولـــة 
إجــــــراءات اســــــتــــــرداد األمـــــوال
ـــنـــهـــوبـــة وبـــأنـــهـــا اخملـــولـــة ا
سـتـندات واألوراق بـاالحتـفـاظ بـا
ـعلـومات والوثـائق والبـيـانات وا
كـافـة اخلـاصـة بـعـمـلـيـة اسـتـرداد

نهوبة. األموال ا
حتـديـد آلـية اسـتـرداد األموال •
ـــنـــهـــوبـــة مع وجـــوب حتـــديـــد ا
الـــتـــعـــريف الـــقـــانـــوني لـألمــوال

تحصالت. وجودات وا وا
حتـــديــد آلــيـــة كــيـــفــيــة إدارة •

ستردة. األموال واألصول ا
حتــديـــد الــعــقــوبــات لــكل من •

يعرقل عمل هذه اجلهة.
إجــراء الــتــحــقــيــقــات بــشـأن •

ــنـهـوبـة كـافـة والـتي  األمـوال ا
إخــفـاؤهــا داخــلـيــا أو تــهـريــبــهـا
خلــارج الــدولـــــة والــبــحث حــول
طـرق تـهريـبـــهـا وكـيـفيـة تـتـبـعـها

واستعادتها أو استردادها.
اقـتـراح مـشروعـات قـوان أو •
اتـفــاقــات دولـيــة أو إقــلـيــمــيـة أو
ثـنــائـيـة بـغـرض احلـد من تـهـريب
األمـوال من إقلـيم الدولة وتـتبـعها
والكـشف عنها واسـترداد ما جرى

تهريبه منها.
إلـغاء أي قـوانـ او لوائح أو •
اتـفـاقـيـات أو أي ثـغـرات قـانـونـية
من شـــأنــهــا أن تـــعــرقل إجــراءات

نهوبة. استرداد األموال ا
ـتـهــمـ لـلـمــحـاكـمـة إحــالـة ا •
ــؤســســات وإبــرام الـــعــقــود مع ا
ــــتــــخــــصــــصــــة والــــشــــركــــات ا
واألشـــخـــاص بـــغـــرض الـــتـــتـــبع
ـــهـــربــة والـــكـــشف عن األمـــوال ا

وجتميدها واستردادها.
ثانياً: اخلطوات الدبلوماسية:

ـنظمات التـعاون مع الدول وا •
الـــدولــيــة واإلقــلـــيــمــيـــة الــعــامــة

واخلـاصـة في عـمـلـيـات الـتـحـقيق
وإقـامـة ومـتـابــعـة الـقـضـايـا الـتي
نـهـوبة أو جترى بـشـأن األمـوال ا
يشتبه في أنها موجودة باخلارج.
تقد الـطلبات ومتـابعتها •
باسم الـدولة لدى الـدول واجلهات
األجـنـبـية الـدولـيـة بـغـرض تـتـبع
والـكـشف وجتـمـيـد واسـتـرداد أية

أموال وطنية منهوبة.
تـقـد مـزايـا اســتـثـمـاريـة •
لــلــدول الــتي هُـــرّبت إلــيــهــا هــذه
األموال لـضمان تـعاونهـا وتسريع
إجـــراءات جتــمـــيــد هـــذه األمــوال

واستردادها.
ثــالــثـــاً: اســلــوب الــعـــفــو مــقــابل
اســــتـــرداد األمــــوال (االســــتـــرداد

الرضائي):  
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 جلـأت دول وحكـومات عـديدة إلى
إجـــــراء مـــــفــــاوضـــــات فـي إطــــار
سـؤول أو رجال ـصاحلـة مع ا ا
األعــمـــال الــذيـن نــهـــبــوا األمــوال
وهـربــوهـا عـلى الــتـصــالح مـعـهم
وتـخـفـــــــــيف األحـكـام بـحقـهم أو
عدم مالحـقــــــــتهـم قانونيـاً مقابل
رد األمـوال كــافــة الـتـي اسـتــولـوا
وذلك في حــال عـدم قـدرة عــلـيــهـا 
الدولة على ضبطهم أو محاكمتهم
أو اســـــتــــــعـــــادة األمـــــوال الـــــتي
بـــحـــوزتـــهـــــــم بـــشـــتى الـــطـــرق

مكنة.  ا
وذلك على غرار جتربـة السعودية
ومصـر بعرض التـصالح مقابل رد
ـنهـوبة بـالفـساد جمـيع األموال ا
وكــذلك نـشـيـر الـى جتـربـة جـنـوب
أفريقيا والرئيس نيلسون مانديال
الـذي تـمـكن مـن اسـتـعـادة الـكـثـير
ــهــربــة بــعـد أن رفع من األمـوال ا

شعار (األموال مقابل العفو).

{ استشاري قانوني وامني

أعـلن الـسـيـد رئـيس اجلـمـهـوريـة
ه مــــشـــروع قــــانـــون عن تـــقــــد
”اســتــرداد عــائــدات الــفــســاد?“
الســــتــــعــــادة أمــــوال الــــفــــســـاد
هم ـفـسـدين وتـقـد ومـحـاسـبـة ا
لـلعدالـة. وقال ان قانـون استرداد
عائدات الفـساد يتضمن إجراءات
عملية استباقية رادعة وخطوات
الحـقة السـتعـادة أموال الـفساد.“
واقرَّ بان العراق خسر ألف مليار
دوالر بــسـبـب الـفــســاد مـنــذ عـام
2003 مــــــشــــــيــــــرا الى أن 150
مــلـيــار دوالر هُـرّبت من صــفـقـات
الـفـســاد إلى اخلـارج .“ودعـا في
كـلـمتـه الى تـشكـيل حتـالف دولي
ــكـــافــحـــة الــفـــســاد عـــلى غــرار
كـافحة داعش الـتحالف الـدولي 
مـبـيـنـا ان الـفـسـاد هـو االقـتـصاد
الـــســـيــاسي لـــلــعـــنف وكالهـــمــا
مـتخادمـ ويد أحدهـما االخر.
ــكن الــتــعـامل ولــفت الى انه ال 
مع الفـسـاد محـلـيا وان الـقـانون
يـسـعى السـتـرداد أمـوال الـفـسـاد
عبـر اتفـاقات مع الدول والـتعاون
مـع اجلـــــــهــــــــات الــــــــدولــــــــيـــــــة
ـتــخـصــصـة واالسـتــفـادة من وا
ـية الـناجحـة لكبح الـتجـارب العا
هذه الظاهرة. واوضح ان الفساد
عـــطّل إرادة الـــشــعـب وبــســـبــبه
ـــتـــظـــاهــرون خـــرج الــشـــبـــاب ا
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فُرُطًا
الكهف / 28

وقال :
 وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
إِن تَـحْمِـلْ عَلَـيْهِ يَـلْـهَثْ أَوْ تَـتْرُكْهُ

يَلْهَثْ
االعراف / 76

وقال : 
بَلِ اتَّبَعَ الَّـذِينَ ظَـلَـمُـوا أَهْوَاءَهُمْ

بِغَيْرِعِلْمٍ 
الروم / 29

وقال :
ـن اتـــــبـع هـــــواه ( ومَـنْ أضلّ 

بغير هُدى من الله ) 
القصص /50

انّ تـغـلـيب الـهـوى يـعـني إعالن
احلـــــــرب الــــــشــــــعـــــــواء عــــــلى
ــوضـوعــيـة والــعـقالنــيـة وكل ا

وازين ... القيم وا
ومن الـــطــبــيــعي جــداً أنْ تــأتي
الـنـتـيـجـة كـارثـيـةً ومـروعـةً الى

أبعد احلدود .
-3-

وحــ نــســتــعـرضُ مــا ورد في
آيـات الـكـتـاب الــعـزيـز في شـأن
الهوى نَجِد ذِكْرَه مقروناً بالذَمّ 

قال تعالى :
وَلَــا تُـطِـعْ مَنْ أَغْـفَــلْـنَــا قَــلْـبَهُ عَن
ذِكْــرِنَـا وَاتَّـبَعَ هَــوَاهُ وَكَـانَ أَمْـرُهُ

وقال : ( وال تتبع الهوى فيضلك
عن سبيل الله ) 

ص :  26
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ــــتــــبع : هــــو أحــــد والــــهــــوى ا
ـهـلــكـات كـمــا ورد في احلـديث ا

روي عن الرسول (ص) : ا
" ثالث مهلكات :

شح مطاع 
وهوى متبع 

رء بنفسه " واعجاب ا
-5-

ولـلحـكـمـاء في هذا الـبـاب أقوال
جميلة :

منها :
ــا ســمّي الــهــوى هــوّى ألنه " ا

يهوى بصاحبه في النار "
وقال أخر عن الهوى :
" هَوانُ سُرقتْ نونُه "

وقد أخذه الشاعر فقال :
نونُ الهوانِ مِنَ الهوى مسروقة 

فاذا هويتَ فقد لقيتَ هَوانا 
-6-

وجـــاءت الــبـــشــرى الـــعــظـــيــمــة
صريحة واضحة لكل مَنْ انتصر
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بغداد

على هواه وكبح جماحه .
قال تعالى :

ـا مَنْ خَــافَ مَــقَـامَ رَبـهِ وَنَـهَى وَأَمـَّ
ةَ فْسَ عَـنِ الْـهَـوَى  فَــإِنَّ الْـجَـنـَّ الـنـَّ

هِيَ الْمَأْوَى
النازعات  41- 40
-7-

ولـلشعـراء في هذا الـباب جوالت
وجوالت فهذا يقول :

انّ الهـوان هو الهـوى قُلب آسمُه
فاذا هويتَ فقد لقيتَ هوانا 

واآلخر يقول :
انّ الهوى لَهْوّ الهوان بِعْينه 
فاذا هويتَ فقد كَسَبْتَ هوانا 
واذا هويت فقد تعبّدك الهوى 
فاخضع لِحُبّكَ كاننا مَنْ كانا 

وقال ابن دريد :
اذا طالبتك النفس يوماً بشهوة 

وكان اليها للخالف طريقُ 
فَدَعْها وخالف ما هويتَ فانّمِا 

هواك عدوٌّ واخلالفُ صديقُ 
بارك : وقال عبد الله بن ا
ومن الباليا للبالء عالمة 

أالّ يُرى لكَ عَنْ هواكَ نزوعُ 

العبدُ عبدُ النفسِ في شهواتِها 
واحلُرُّ يشبع تارةً ويجوعُ 

-8-
عاوية قوله : وسجل التاريخ 
" لـوال هــواي فـي يـزيــد ألصــبتُ

رشدي "
وهــذا هــو االعــتــراف الــصــريح
الـواضح بـانّ اتـبـاع الـهـوى هو

الغَيُّ بعينه .
وقــانـــا الــلـه وايــاكم مـن اتــبــاع
الــــهـــــوى  ورزقــــنـــــا الــــســــداد

والرشاد .
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ولوال الهوى والـشبق السلطوي
ـسـؤولـيـة عن دمـاء ـا تـوّرط بـا
ـواطنـ الـعراقـي ئـات من ا ا
االحــرار مَنْ نــازعــته نـفــسه الى
لك من االمر السـلطة ولم يـكن 

شيئا ...!!
وانــســحــبت عــلــيه كل اجلــرائم
ــــروعــــة ولــــوّنت صــــفـــحــــاته ا
بـالسـواد  الـذي ال يُـمـحى حتى

قيام الساعة.

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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هوى النفس قد يتحول الى إله
يُـــعــبــد من دون الـــله  ويــكــون

طاع بال هوادة ..!! ا
أما قرأتَ قوله تعالى :

ـخَــذَ إِلَـــهَهُ هَــوَاهُ أَفَــرَأَيْتَ مَنِ اتـَّ
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَيـ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَيـ
سَمْعِهِ وَقَلْـبِهِ وَجَعَلَ عَلَيـ بَصَرِهِ
غِشَاوَةً فَمَن يَـهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
اجلاثية / 23

وحـ يـكـون هـوى الـنـفس هـو
ُـحَكم في األمـور كلـها فانه لن ا

يقود االّ الى الهاوية.
-2-
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والـتي تسمى العمـليات الـعسـكرية الـتي جتريّهـا القوات الـتركـية شمـال العراق
ـخـلب الـنـسـرالثـاني ويـشـرف عـلـيـهـا الـرئـيس  الـتركـي رجب طـيب أردوغان
هي حتـدٍ شـخـصـيـاً وتـسـتـهـدف عـنـاصـر حـزب الـعـمـال الـكـردسـتـاني الـتـركي
حيث حذّرت وحلكومة االقليم ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للعراق
تركيـا حكـومة الـكاظـمي منـذ سنـة من تنـامي خطـر حزب الـعمـال الكـردستاني
وأرسـلت وزيـر الـتـركي( الـبــكـكـا) وقـوات الــيـبـشـا عــلى األمن الـقـومي الــتـركي
الدفـاع التـركي الى بغـداد وشرح خـطر الـبكـكا وتـمركـزهم في خاصـرة تركـيا
ويقصد أنفاق جبال سـنجار وإعالن سنجارحكومة مـحلية تابعة لها اجلنوبـية 
عركة ومعهـا منظـمة اليـبشا وهـدد الرئيس أردوغان وقـتها بـإجتيـاح سنجـار 
و تأجيل الهـجوم بعد زيارة الكاظمي ألنقرة شرق الـفرات مخلب النسر االول
وطــردهم من وأعــطــاء ضــمــانــات لــلـجــانب الــتــركي بــالــقــضــاء عــلى الــبــكـكــا 
وزار رئـيس سـنــجـاربــالـتــعـاون والـتــنـســيق مع انـقــرة وسـمح لــهـا بــالـتــصـرف
وتبـادل مع بغداد معلـومات مهمة وبـعدها إجتمع االستخـبارات التركيـة لبغداد 
ـتـحـدة جـيــنـ بالسـخـارت  ورئـيس حـكـومـة اإلقـلـيم ـمـثـلـة اال ا الـكـاظـمي 
وإخراج جميع نيـجرفان برازاني و اإلتـفاق على تطـبيّع األوضاع في سنـجار
من داخل سنـجار وتسـليم الوضـع االمني للـشرطة ـسلحـة ظـاهروالفـصائل ا ا
االحتادية  فقط واجليش العراقي في أطراف القضاء مع احلشد الشعبي  و
وســمّي(بـإتـفـاق تـطـويع 2000من أبـنــاء سـنـجـار اإليــزيـدين في سـلـك الـشـرطـة
وفـعالً  دخـول اجليش الـعراقي الى داخـل سنـجار وألـوية سنـجارالـتـاريخي)
و تطبيع األوضاع هناك وعادت مئات العوائل من الشرطة احمللية اإلحتادية  
وإفـتـتحت وعـادت دوائـر احلـكومـة الـرسـمـيـة  من إخـوتنـا االيـزيـديـ  الـنـازحـة 
ولـكن بـقـيت الـنار حتت الـرمـاد كـمـا يـقال إذ بـقـيت عـنـاصر مـدارس وفـعـاليـات
ـدني تـتجـوّل داخل الـقـضـاء وبـقي احلشـد الـشـعـبي االيـزيدي الـبـككـا بـزيـهـا ا
والؤهم الـتـابع لـلـحـشـد الـشـعـبي الـعـراقي داخل سـنـجـار وهم في احلـقـيـقـيـة 
وقامت ـولهم ويسـلحهم ولـيس للحـشد الشـعبي الذي  حلزب العـمال والبـككا 
البكـكا وقوات اليبـشا بحفر أنـفاق داخل جبل سنجـار  تماماً كمـا يفعل تنظيم
ويـقوم بـعـملـيـات مسـلـحة عـلى طـول احلدود الـعـراقيـة الـتركـية داعش اإلرهـابي
وإستشـهد أربعـة عناصر من ونفذ عـمليـة قتل لعـناصرالـبشمركـة شمال دهـوك 
وجـرح سبعة آخـرين ثم  قتل جنـود أتراك وتعرض مـسلح لقوات البـشمركة 
تـركـيا فـي جبل كـارا وعـملـيـات أخرى وإزداد خـطـرهم على الـبـشمـركـة وعلى
القـوات التركية  و إفتـعال أزمات داخل سنجـار  فيه اإلعتداء على اجليش
الـعـراقي داخل سنـجـار وإهانـة سـيارات اجلـيش  بـالـصعـود عـليـهـا والهـتاف
وإجـتمع مع ـثل رئيس الـوزارء قبـلها  ضد احلـكومـة العـراقيـة واجليش وزار 
وجوه عـشائر سنـجار وأهلـهاـ ثم اعقـبها زيـارة وزير الداخـلية ومـستشار االمن
ــتـحـدة ولــكن األوضـاع بـدأت تـزداد ـثـلـة اال ا الـوطــني قـاسم االعـرجـي و
ورفـضـاً لـتـواجـد الــشـرطـة واجلـيش داخل سـنـجـار إلفـشـال االتـفـاق سـخـونـة 
الـتـاريـخي فـيـهـا وهـكـذا إنــفـجـرت مـؤخـراً األوضـاع عـلى احلـدود الـعـراقـيـة –
التركية  بعملية عسكرية تركية و إنزال جوي عسكري تركي على جبل كارا
حيث وأسر وقـتل العديد من عناصر البككا وكـان بعلم ومشاركة قوات عراقية 
إعـتبـرت عـملـيـة نوعـيـة لتـركـيـا اعادت جـثث عـناصـر مـخابـرات تـركيـة كـانت قد
اعدمـتهم البـككا في وقت سابق وجـدتهم في كهـوف كارا احملصـنة ولم تتوقف
إعـتـداءات حـزب الـعــمـال عـلى اجلــانب الـتـركي وقـوات الــبـشـمـركــة  فـحـصـلت
وداخل االراضي الـعـراقي حـتى نـفـد الـصـبـر مـواجـهـات عـديـدة عـلـى احلـدود 
اضي الـرئيس أردوغان  أنه سيشنّ اإلستـراتيجي التركي وأعـلن في الشهر ا
وإجـتياح األراضي يتـواجد فـيهـا عنـاصر حـزب العـمال  هجـوماً علـى اي بقعـة 
ا لم تـسـتـطع احلـكومـة الـعـراقيـة  الـتـحرك ضـد عـنـاصر الـبـكـكا الـعراقـيـة طـا
وتـوقف خطـرهم عـلى األمن الـقـومي الـتـركي  واألمن الـعـراقي وقوات والـيـبـشـا
همة وأعـلن عن معركة مخـلب النسر الثاني البشـمركة فتوّلى اجلـيش التركي ا
التي شـملت معـسكـراته على طـول حدود الـعراق مع تـركيا في شمـال العـراق
وقـرى شـرانش وكاني مـاسي وقـضاء الـعمـادية ( ـعارك فـي (جبل مـت وبدأت ا
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ـنطقـة وقاربت على الـدخول الى أكثر من حيث جتـري القوات الـتركية تـمشيط ا
سـبـعـ قــريـة كـرديـة هــنـاك  بـعـد شـقّ الـطـرق وأزال االشـجــار وبـنى قـواعـد
عـسكـريـة ثابـتة ومـتحـركة  مع حـصول قـتـال ومواجـهات عـسكـرية مع الـبكـكا 
عـارك بشـكل سريـع جدا حـيث غارت الـطائـرات التـركيـة امس على وتطـورت ا
من عوائـل حزب الـعمـال الـكرسـتاني قـضـاء مخـمور الـذي يـتواجـد فـيه الجئـون 
الـتـركي منـذ ثالثـ سنـة  ونـتج عن الـغارت مـقـتل قـائد كـبـير في الـبـككـا هـناك
على لسان تطـورات عسكرية سريعة على احلدود وسط تهديدات تركية أخرى 
ا بإجـتيـاح سنجـار وجبل سـنجار وغـيره ور الرئـيس اردوغان وقادة اجلـيش 
يحـصل إنزال جوي واسع عـلى مخيم الجـئي مخمور وسط تـنديدات وإسـتنكار
حـول ضرورة خـروج القوات الـتركـية من األراضي حكـومة الـكاظـمي والرئـاسة 
أن تـتـخـذ إجـراء فوري الـعـراقـيـة وإعالن البـشـمـركـة أن عـلى حـكـومة بـغـداد 
هـجـوم الـبـكـكـا عـلى وأدانـت الـسـفـارة االمريـكـيـة  لـوقـف الـعـمـليـات الـعـسـكـريـة
فـيـمـا أعـلـنت حـكـومـة االقـلـيم في بـيـان لـهـا أن هـجـوم الـبـكـكا عـلى الـبـشـمـركـة
فيـمـا دعـا الـسـيد مـسـعـود بـرازاني الى عدم جتـاوز اخلط األحـمـر  الـبـشـمركـة 
وأدان الــسـمـاح لــلـبـكـكــا وحـزب الـعــمـال الـتــركي بـفـرض إرادته عــلى اإلقـلـيم
الكـاظمي الهـجوم  وإتفق مع الـرئيس مسـعود على مـواصلة الـتعاون والتـنسيق
ـعـركة اآلن إذن ا وفـرض اإلسـتـقـرار فيـهـا حلـمـايـة احلدود  بـ قـوات الـطرفـ
صارت بـ تركيـا بغـداد واالقلـيم من جهـة  وب حزب الـعمـال التـركي البـككا
أي موقف رسـمي جتاه تركيا ودخول قواتها ولكن لم يـصدر من حكومة بغداد 
ومالحـقـتـه حلـزب الـعـمـال االراضي الـعـراقـيــة وتـوقف هـجــوم مـخـلب الـنــسـر 
الكـردستاني  التركي الذي أخذ يشكل تهديداً وخطراً ليس على األمن القومي
ّـا عـلى االراضي الـعـراقـيـة بعـد أن تـمـرّكـز عـسـكـريـاً في سـنـجار الـتـركي وإ
ـستـحـيل طرده من وقـنـديل وحـفر أنـفـاقه في عـموم جـبل سـنجـار وصـار من ا
الـذي جـعـله قـاعـدة عـســكـريـة يـخـبيء فـيـهـا أسـلـحـته سـنـجــار وجـبل سـنـجـار 
تشـترك فيـها القوات ويتمـترس فيـها وهذا يتـطلب عمـلية عسـكرية واسـعة جدا 
العسـكريـة التـركيـة والبـشمركـة واجليش الـعراقي لـطرد الـبكـكا من أنـفاق جبل
الـذي يـنــتـمي بـاإلسم سـنـجــار ومن داخل سـنــجـار  وحل احلــشـد االيـزيــدي 
وفرض األمن للـحشد الشعبي وسالحه بيد حزب العـمال البككا والءاً وبندقية 
واإلستـقرار داخل سنجار من قبل اجليش والشرطة احمللية ومنع أي مظهر من
مظاهـر البكـكا داخل سنجـار وخارجها حـتى يتسـنّى ألهلها الـعودة من النزوح
هـو حـزب الـعـمـال ألن مـن يـحـكم سـنـجــار اآلن  والـعـيش بـكـرامــة وأمـان فـيـهـا
وهذا يـعلمه أهل سنـجار والقرى اجملاورة التـركي بكل وضوح من خلف الـستار
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 إذن األوضاع العـسكرية تنتفخ هناك  وتنتظر اإلنفجار  واإلنفجار الذي نعنيه
هـو قـيام اجلـيش الـتـركي بشن هـجـوم كـبيـر يـجتـاح فـيه قـرى دهوك وسـنـجار
ومـخـمـور وقـنـديل كـمـا أعـلن الــرئـيس أردوغـان نـفـسه بـذلك وعـنـدهـا سـيـضع
ويفـرض شروطاً تعـجيزية حكـومة الكاظـمي وحكومـة االقليم أمام األمـر الواقع 
على الـطرف والتبـرير جاهز ومنطـقي إما تطردون حزب الـعمال عن أراضيكم
وإمّـا نــحن نالحـقـه داخل أراضـيــكم ونـقــضي عـلــيه ألنه أخــذ يـشـكّـل خـطـراً
مـبـاشـراً عـلـيـنـا وعلـيـكـم بـتأسـيـسـه قواعـد عـسـكـريـة عـلى احلـدود واألراضي
العراقية  –التـركية ويسيّطرعلى أقضية ونواحٍ وقرى عراقية  نعتقد مالم يبادر
وحتديـداً سنجار قاعدته الكـاظمي ويحسم موضـوع البككا في شـمال العراق 
الــعــسـكــريــة الــكــبــرى ومـنــطــلق عــمــلــيــاته داخل وخــارج الــعـراق ســيــتــعــقـد
والتي لن بـدخول االراضي الـعـراقيـة  ويـعطي الـتـبريـر لـلجـيش التـركي  الوضع
اآلن الـكرة في تـخـرج إالّ أن حتقـق اهدافـهـا العـسـكريـة والـسيـاسـيـة ولم تخـرج
الـكـاظـمـي بـ فـكّي مـخـلب نـسـر أردوغـان مـلـعب الـكـاظـمي وحــكـومـة اإلقـلـيم 

والبككا وعليه اإلفالت منهما ...  
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وصل ا
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هـي الــصــدمـة الــنــاشــئــة عن أن
الــــرمـــــزيْن األقــــوى شـــــأنــــاً في
الــنـضـال الــفـلـسـطــيـني ("حـركـة
فتح" ومَن يـصطف معـها وحركة
"حــــــمــــــاس" ومـن يــــــحــــــلـق في
فــضـــائــهــا...). نــقـــضــا إتــفــاقــاً
تــاريـخــيـاً ســبق أن أخــذاه عـلى
نـفـسـيـهـمـا تـوقـيـعـاً وتـصـريـحـاً
وقَـسَــمــاً عــلى كــتــاب الــله. ومـا
ـزيـد من يــضـفي عـلى االتــفـاق ا
دينة األهميـة أنه  في رحاب ا
قدسة التي زادت حنيناً للحرم ا
الــثــالث الــذي يــكــابــر اجملــتــمع
الــــــدولـي في شـــــــأنه ويــــــقــــــوم
ـــوضــوع بـــالــدوران حـــول لب ا
عـــــــوض حــــــــسم األمــــــــر وذلك
بـالـتـسـلـيم أن الـقـدس الـشـرقـيـة
ــســجــدهــا وكــنــيــســتــهــا هي
عاصمة الدولة الفلسطينية التي
بــدل تـــعــقـــيــد أمـــر مــصـــيــرهــا
وأحــقـيــتـهـا عــلى نـحــو مـا فـعل
الـــــــرئــــــــيـس تـــــــرمـب مـن خالل
) مـتـباهـيـاً حـقاً تـطويـبـهـا(لـفظـاً
إلســرائـيـل بـات ال بــد من األخـذ
ـبـادرة الــسالم الـعــربـيـة وإال
فـــــــإن أحـــــــاديـث الـــــــزمـن اآلتي
ســتــكــون حــول ثالثــيــة الــدولــة
ـا مـعـناه ولـيس الـدولـتـيْن أي 
دولــة إســرائــيل ودولــة رام الــله
ا وارد في ودولـة غـزة. وهـذا ر
األجـــنــدة األمــريــكـــيــة وإال فــمــا
مـعـنى قــول الـرئــيس بـايـدن أنه
ســيـجــهـد مـن أجْل إنـشــاء دولـة
فــلــســطـيــنــيـة أي أنـه في صـدد
إخـــتـــراع دولـــة مـن خالل جـــمع
أمتـار من هنا وأمـتار من هناك..

تتلقاها السُلطة الفلسطينية في
مـناسبـات إستـثنائـية من حيث
ضـمون بل يـجوز الصـياغـة وا
القول إنها كانت مطالعة أو هي
ورقــة عــمل بــصــيــغــة اإلقــتـراح
ـــرجــعــيــة والــطــلـب تــأتي من ا
العـربية األهم. جتاوزت الـبرقية
اخلــمــســمــئــة كــلــمــة مع تــكـرار
نـاضلون" عـبارة "أيـها اإلخـوة ا
في بـدايـة كل فـقـرة مـن فـقـراتـها
الـــست الــتي خــتـــامــهــا عــبــارة
"عـاشت الــدولـة الــفـلـســطـيــنـيـة
ستقلة التي أراها- بإذن الله- ا
قـادمة ال ريب فـيهـا ترفع رايات
احلـــــريـــــة في رحـــــاب اإلســــراء
الحــــظـــة الــــطــــاهــــرة". وأمــــا ا
التـنـبـيهـيـة الالفـتة في الـبـرقـية
فإنها "أستـحلفكم بالله أن يكون
ـــانـــكم أكـــبــر مـن جــراحـــكم. إ
واحلق أقــول لــكم إنه لــو أجـمع
الـــعــالم كـــله عــلى إقـــامــة دولــة
ـا قـامت فـلـسـطـيـنـيـة مـسـتـقـلـة 
هذه الدولـة والبيت الفـلسطيني
مـــنــقـــسم عـــلى نــفـــسه شـــيــعــاً

وطوائف...".
الــــــذي جـــــعـل عــــــبــــــدالـــــلـه بن
عبـدالعزيـز يبـعث بهـذه البـرقية

وهــكـــذا عــلى مــدى نــصف قــرن
جديد من اإلدارات األمريكية.
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من هنا وتوظيفاً مجدياً للمحنة
الـــــغـــــزاويـــــة وكـــــيف أن ثـــــمن
الــصـواريخ احلــمــسـاويــة الـتي
أصــــابـت جــــزعــــاً فـي الــــنــــفس
اإلسـرائـيـلــيـة عـمـومـاً وإن كـان
اخلـطـاب الـرسـمي حـاول إقـنـاع
شــــعب إســــرائــــيل واجملــــتــــمع
الـدولي عمومـاً بأن الـذي إقترفه
نـتــنـيـاهــو كـان واجــبـاً دفــاعـيـاً
ــــة تـــســــتــــوجب ولـــيـس جــــر
ـسـاءلـة عـلى نـحـو مـا قرر ذلك ا
مـجـلس حـقـوق اإلنـسـان الـتابع
ــتــحــدة فـإن إســتــعـادة لأل ا
روح إتفاق مـكة كفـيلـة بتضـميد
اجلــراح ومــعــاجلــة الــصــدمـات
ليون ألكثر من ملـيون ونصف ا
هم العـدد التقريـبي لسكان غزة
الـــــتي بـــــاتت بـــــفـــــعـل عــــدوان
ـخيم سـيـبقى نـتنـيـاهو أشـبه 
مجـموعة حـطامات إلى أن تشق

خطط إعادة البناء طريقها. 
ومن اجلائز اإلفتراض أن توحُّد
ــوقف الــفــلــســطــيــني وبــروح ا
إتــفــاق مـكــة ســيــقــلص الــتـردد
الــعـــربي والـــدولي في مـــســألــة
إعـادة البنـاء وذلك ألن األطراف
لن تشارك إذا كانت هنالك جولة
عـــدوان جــديـــدة بــعــد إكـــتــمــال
الـبنـاء في حـ أنهـا ستـطْـمئِن
وتسـاعد عـندمـا يتـجدد اإللـتزام
بــروح إتــفــاق مــكـة وصــوالً إلى
إعـتماد مـبادرة السالم الـعربية
ـملكـة العـربية وهـذا ما أرادته ا
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بيروت

لك عـبـدالله السـعـودية فـي ظل ا
بن عــبـدالــعـزيــز وتــريـده في ظل
ـلك خـادم احلـرمـيْن الـشـريـفـيْن ا
ســلــمــان بن عــبــدالــعــزيــز ووليّ
الـعهـد األمـير مـحـمد بن سـلـمان
الــــذي نـــفـــتـــرض أنه يـــرى عـــدم
الـــوصــول إلى حل عــادل وثــابت
لــلــمــوضــوع الــفــلــســطــيــني مع
إســـرائــيل وفـي أقــرب وقـت قــبل
الــعـام  2030يـشــكل عــثـرات في
طــريق رؤيـتـه الـرائــدة ومـشـروع
التطـوير الذي يحـتاج إلى تهدئة
ــنـــطــقــة. ومن عـــلى مــســـتــوى ا
الطبيعي عندما يُحسم أمر احلل
العـادل للمـوضوع الفلـسطيني ال
يـــــعــــود مـــــشــــروع الـــــتــــدخالت
اإليـرانــيـة عــلى الــنـهـج الـســائـد
والـــذي كـــان أحـــدث خــطـــطه في
إستراتـيجية اإليـذاء تفعيل ورقة
ـنـصـوبـة فـوق صـواريخ إيـران ا
األرض وحتـتــهـا فـي غـزة تــخـدم
غرض احملـادثـات النـوويـة وأما
إذا جـــــــاء الـــــــرد شـــــــرســـــــاً من
إســرائــيل وهــذا مــا حــدث فـإن
على الدول العربية أن تساعدكم.
هـذا أيـضـاً مـا نــراه قـيـد الـبـحث
اآلن. وهـــــذا أيـــــضـــــاً بـــــنـــــد في
إســـتــــراتـــيـــجــــيـــة إســــتـــنـــزاف
الـسـعـوديـة وقتـاً ومـاالً من خالل
الـــدور الــيــمـــني الــذي ال يـــكــلف
الــنــظــام الــثــوري اإليـرانـي عـدا
تــــكـــــديس الـــــسالح والـــــشــــحن

ذهبي أي أموال أو أرواح. ا
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في إتفـاق مكة الذي يـتمنى أبناء
األمة على إخوانهم الفلسطيني

الـــذين يــســتـــعــذبــون اخلــصــام
ارسون التـنافر بدل التوحد و
تعهَّـد رموز النضال الـفلسطيني
بـاإلتـفــاق وردد مـحـمــود عـبـاس
وخـالد مـشعـل وإسمـاعيـل هنـية
عــبــارات تــؤكـــد عــلى أن تــكــون
الكـلمة الـفلـسطيـنيـة إزاء العرب
واجملـــــتـــــمـع الـــــدولي واحـــــدة
وإستـحـضروا تـأكـيداً لـذلك قول
الــرســول "فال تــرجــعــوا بــعــدي
كــفــاراً يــضــرب بـعــضــكـم رقـاب

بعض".
لم تـــــمض أيـــــام إالَّ وإنــــشـــــقت
األرض اإليــرانـيــة وبــلــعت قـادة

"حماس" و"اجلهاد". 
وبـقي الـرئـيس مــحـمـود عـبـاس
ــــلــــمــــة يــــحــــاول من رام الــــله 
الـتــعـقــيـدات والــتـنــاقـضـات وال
يــسـاعــد أخـويْ يــوسف الــلـذين
هـمـا أوقعـا نـفـسيـهـما في الـبـئر
ثم جـاء الذئب نـتـنـياهـو يـحاول
رء إفـتـراسـهـما. ولـكـيـال يُـلـدغ ا
احلمساوي و"اجلهاد" مرة ثانية
تؤسس للمـزيد من اللدغات فإن
تــوظــيف إرتــضــاء إتــفــاق مــكـة
زيد من واجب كمـا هو واجب ا
الــــتـــــأمل فـي من هـم الــــذين إذا
أصــابت الـفـلــسـطـيـني مــصـيـبـة
إسـرائـيـلـيـة فـإن األخ الـسـعودي
ـصري واخللـيجي عـموماً بل وا
والــــــعـــــربي كـل وفق نــــــخـــــوته
ا وقـدراته حـاضر لـلـنـجـدة... إ
لـيــست بـالــصـواريخ ومــغـريـات
ـوعودة. وبعد طـلقة ا الزعـامة ا
ذلك يـستـقر حـديث الدولـتيْن وال

. مجال للثالثة. ومَن يعش يرَ

ذات يــــوم مـن صـــــيف الـــــعــــام
غمرتْنا كأبناء أوطان 2009
ـا كثـرت تـسـاؤالتهم عـربـية طـا
كــإعالمــيـــ حــول أي مــصــيــر
سـيـنـتـهي إلـيه الـعـراك احملـتدم
كالمــــاً وإجـــراءات بـــ أبـــنـــاء
الـقــضـيـة الــفـلـســطـيـنــيـة الـذي
حـــــــــفـــــــــلت بـه أشـــــــــهـــــــــر من
الـتـسعـيـنـات مـشـاعر من األمل
بحـدوث إنـفراجـات بـعدمـا بثت
وكــــــاالت األنـــــبــــــاء ووضـــــعت
الفـضائـيـات كلـمة (عـاجل) على
الشاشـات وما يفيـد بأن موقفاً
سعودياً بالغ األهمية دخل على
خط األزمـــة الــفــلـــســطــيـــنــيــة-
الـفـلـسـطـيـنـيـة احلـادة وأن هذا
وقف عبـارة عن برقية وصلت ا
ــؤتــمــر الــســادس حــركـة إلـى ا
فــتح" الــذي بــدأ في بــيت حلم
ــلك من الـــعــاهل الـــســعـــودي ا
عـبـدالله بن عـبـدالـعزيـز (رحـمة
الـــله عـــلـــيه) قـــرأهـــا الــرئـــيس
مــــحـــمــــود عــــبـــاس وقــــد بـــان
اإلرتيـاح الكـثيـر الوضـوح على

محياه.
كـــانـت الـــبـــرقـــيـــة دون ســـائـــر
ــا كــانت الــبــرقــيـــات الــتي طــا



صدارة: البرازيل حتافظ على صدارتها للمجموعة بفوزها على باغواي
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ضـيف شــرف مع ربـاعي الـدفـاع
بـــافـــارد وهـــرنــــانـــديـــز وفـــاران

وكيبميمبي.
ومـع بـــدايـــة الـــشــــوط الـــثـــاني
شـــارك لــــوكــــاس ديــــني مــــكـــان
هـــرنـــانـــديـــز وكـــاد مـــبـــابي أن
يــــضــــاعـف الــــنــــتــــيــــجـــة إال أن
احلـــارس الـــبـــلـــغـــاري تـــصــدى
للـمـحـاولة بـيـنـمـا سدد كـيـلـيان
الــكـــرة في احملـــاولــة الـــثــانـــيــة
ـرمى ـدافـع بـدلًـا من ا بــجـسـد ا
اخلــالي وسـدد الـثـالـثـة بـجـوار

ن. القائم األ
ضغط أبطـال العالم بقـوة سعيا
لـتعـزيـز تفـوقـهم بهـدف ثان.. إال
أن احلـــارس الـــبـــلــغـــاري أنـــقــذ
تسديدة قوية من لوكاس ديني.
حترك ديشامب لتنشيط صفوفه
بـتـبديـلـ دفـعة واحـدة بـإشراك
ـبلي تـوماس لـيـمار وعـثـمان د

مكان كانتي وجريزمان.
سدد ليمـار بجوار القـائم بينما
رمى يـــاســـ بـــيـــتـــروف مــدرب
بـــلــغـــاريــا بـ 6تـــبــديالت إال أن
فريقه بقي بائسا دفاعيا وتائها

هجوميا.
ورغم ذلـك كـاد الــقـدر أن يــعـاقب
صــــاحب األرض حــــيـث أضـــاع

ويستعد الختبارات قوية للغاية
ـانـيـا واجملـر ضـد الـبـرتـغــال وأ

في اجملموعة السادسة.
ـنـتـخب الـفـرنـسي أي لـم يـجـد ا
مـــقـــاومـــة من ضـــيـــفه بـل ســار
الـلـقـاء مـنـذ بـدايـته نـحـو مـرمى
بلغاريا بأكثر من فرصة خطيرة
ـا وكـيـلـيـان مـبـابي لـكـر بـنـز
وحتـــرك جـــريـــزمـــان وبـــوجـــبــا
وتـولــيـسـو وكــانـتي بــكل حـريـة

لعب دون رقابة. داخل ا
وأسـفـر ضـغط الـديـوك عن هدف
سـجله جـريزمـان بركـلة مـقصـية
اسـتـعـراضـيـة غـيـرت اجتـاهـهـا
بــأحـد مـدافـعي بـلـغـاريـا قـبل أن

تدخل الشباك.
ـــد الــــهـــجـــومي ولم يـــتــــوقف ا
ألبطال العالم عند هذا احلد بل
أنـقـذ حـارس بلـغـاريـا مـرماه من
ــبــابي فــرصـــتــ مــحـــقــقــتـــ 

وجريزمان.
ووسط هـــذه الــصــحـــوة تــلــقى
ديــديه ديـشــامب مــدرب فــرنــسـا
ضـربــة مـوجــعـة بــإصـابــة كـر
ـا في الـركـبـة مـا اضـطـره بـنـز
السـتـبــدال مـهـاجم ريــال مـدريـد

وإشراك جيرو بدال منه.
ـقــابل لم يــخـتــبـر هــوجـو في ا
لــــــوريس إطـالقـــــا عــــــلـى مـــــدار
ــثــابـة الــشــوط األول بل كــان 

لـــتـــســتـــمـــر في ذيـل الـــتــرتـــيب
بالتساوي مع بيرو وبوليفيا.
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حـافـظ مـنــتــخب الــبـرازيـل عـلى
ـثـالـي في الـتـصـفـيـات سـجـله ا
ــونــديـال 2022 بــعـد ـؤهــلــة  ا
فـــوزه في اجلـــولــة الـــســـادســة
خـارج الــديــار عــلى بــاراغـواي
عـلى مـلعـب ديفـيـنـسوريس ديل

الشاكو بهدف دون رد.
ثـنـائـيـة الـسامـبـا حـمـلت تـوقيع
نــيــمــار ولـــوكــاس بــاكـــيــتــا في

الدقيقت 4 و(90+3).
ويــتــصــدر مــنــتــخب الــبــرازيل
جــدول تـرتــيب تــصـفــيــات قـارة
أمــريــكــا اجلــنــوبــيــة بــالـعـالمـة
الكاملة (18 نقطـة) فيمـا جتمد
رصـيــد بـاراغـواي عـنـد 7 نـقـاط

ركز السادس. في ا
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فـاز منـتخب فـرنسـا على ضـيفه
بــلــغــاريـا بــثـالثـيــة دون رد في
آخـر الـبـروفات الـوديـة لـلـديوك
اسـتــعــدادا خلـوض مــنـافــسـات

يورو 2020.
ـباراة أنطوان  سجل الثـالثية ا
جــريـــزمـــان وأولــيـــفـــيه جـــيــرو
"ثنـائية" في الـدقيـقت 29 و83
ـنــتـخب الــفـرنـسي و90.وكــان ا
قد فـاز على ويـلز بـثالثـية وديا

ـــزيــد من األرض في صــنـــاعــة ا
الفرص.

نـتخب الـكولـومبي في وجنح ا
هــز الــشــبــاك بــعـد 5 دقــائق من
الشـوط الثـاني عنـدما اسـتخدم
نـيكـوالس أوتامـيـندي ذراعه في
إسقاط ماتيوس أوريبي وجنح
مـوريل في الـتـسـجيل مـن عالمة

اجلزاء.
وأتـيـحت عـدة فـرص لـلـضـيوف
لــكن ديــفــيــد أوســبــيــنــا حـارس
كـولـومـبـيـا كــان مـتـألـقًـا وتـدخل
مـرتـ بــطـريـقـة رائــعـة لـيـحـرم

ليونيل ميسي من التسجيل.
وفـي الــــــــوقـت الــــــــذي بــــــــدا أن
األرجنت ستنجح في الصمود
أحــرز الــبــديل مــيــجــيل بــورخـا
هـــدف الــتـــعــادل عــنـــدمــا مــرت
تـــســديـــدته بـــالــرأس مـن أســفل
احلــــارس الـــبـــديل أجـــوســـتـــ
مــارشــيـسـن في نــهــايـة الــوقت

احملتسب بدل الضائع.
ـنـتـخب وبـهـذه الـنـتـيـجـة ظل ا
ـركــز الـثـاني األرجـنـتــيـني في ا
برصيد 12 نقطة خلف البرازيل
صـــاحــبـــة الــصــدارة مـــقــابل 8
نـــقـــاط لــــكـــولـــومـــبـــيـــا خـــامس

الترتيب.
وفــــرضت فـــنـــزويـال الـــتـــعـــادل
الــــســــلـــــبي عـــــلى أوروجــــواي
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أحــرزت األرجـنــتـ هــدفـ في
أول  8دقائق لـكنـها لم تـستطع
الـصمـود أمام ضـغط كولـومبـيا
في الــشــوط الــثــاني لــيــتــعـادل
أصـــــــــــحـــــــــــاب األرض 2-2 في

تصفيات كأس العالم.
ـباراة بدأ مـنتـخب األرجنـت ا
ـكـنـة عـنـدما بـأفـضل طـريـقـة 
وضع كريسـتيان رومـيرو الذي
كـان يـخــوض مـبـاراته الــدولـيـة
الـثــانـيـة فـقط الـكـرة بـرأسه في
الــشـــبــاك بـــعــد ركـــلـــة حــرة في

الدقيقة الثالثة.
وجــــعل لــــيــــانـــدرو بــــاريــــديس
النتيجة 0-2  بعد خمس دقائق
الحقـة عنـدما شق طـريقه وسط
مـــدافــعي كـــولــومــبـــيــا قــبل أن

رمى. يضع الكرة في ا
وســـيـــطـــرت األرجـــنـــتـــ عـــلى
الــشــوط األول لــكن قــبــضــتــهــا
ـــــبــــاراة قـــــبل تـــــراخت عـــــلى ا
االســـــتـــــراحـــــة بـــــعـــــد خــــروج
حارسها إمـيليانو مـارتينيز من
ــلـــعب عــلى مــحــفــة بــإصــابــة ا

محتملة في الرأس.
ـنـتــخب األرجـنــتـيـني وواجـه ا
صـعــوبـات في احـتـواء خـطـورة
خـــــــوان كــــــــوادرادو جــــــــنـــــــاح
كـولـومبـيـا بيـنـما بـدأ أصـحاب
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مـتاز /2021 قـبل من الـدوري ا ـوسم ا حدد االحتـاد العـراقي بـكرة الـيد مـوعـد انطالق ا
ـنسق االعالمي لالحتاد حسام عبد الـرضا في تصريح صحفي  ان االحتاد 2022.وقال ا
العراقي لـكرة اليـد عقد الـيوم اجتـماعه برئـاسة محـمد األعرجي وحـضور االعضـاء في مقر
ـمتازة وافـقة عـلى إقامـة بطولـة تنـشيـطية لـفرق الـدرجة ا االحتاد.واوضح ان االحتـاد قرر ا
وافـقة قـبل.وب ان االحتـاد قـرر ايضـاً ا في بغـداد على أن تـبـدء في  اخلامس من ايـلـول ا
عـلى إقـامـة بـطـولة كـأس الـسـوبـر بـ فـريـقي اجلـيش والـشـرطة فـي االول من تـشرين االول
متاز.يذكر ان فريق اجليش توج قـبل حيث سيكون التاريخ ذاته موعداً النـطالق الدوري ا ا

اضي فيما حل الشرطة وصيفاً له. وسم ا متاز ا بالدوري ا
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يعـاودُ مـنـتـخـبـنـا الـوطـني لـكرة
الــقـدم تــدريـبــاته مــسـاء الــيـوم
الثالثاء على ملـعب مدينة حمد
نامة في العاصمة البـحرينية ا
ـــبــاراة هــونغ وذلك حتـــضــيــراً 
ـقـبل ضمن كـونغ يوم اجلـمـعة ا
مباريات اجملموعة الثالثة للدور
الـثــاني لـلـتــصـفـيــات اآلسـيـويـة
ونـديال قـطر ـؤهلـة  ـزدوجة ا ا
2022 ونــهــائـــيــات كــأس آســيــا

. 2023 في الص
وســيـفـتـقــدُ مـنـتــخـبـنــا الـوطـني
خــدمـات الالعــبـ عـالء مـهـاوي
وأمــجــد عـطــوان في مــبــــــــاراة
هــــونغ كـــــونغ بــــســــبـب تــــراكم
ــــلـــونــــة بــــعـــد الــــبـــطــــاقــــات ا
حصولهما عـلى بطاقات صفراء
في مــــبــــاراة كــــمـــبــــوديــــا أمس
االثـــنـــ الــــتي انـــتــــهت بـــفـــوز
منتخبنا الوطني بأربعة أهداف

مقابل هدف.
وســيـكــون الالعـب ســعـد نــاطق

قبلة بـاراة ا متاحـاً للعب في ا
بـعـد غيـابه عن مـبـاراة كمـبـوديا
ـلـونة بـسـبب تراكـم البـطـاقات ا
أيــضـــا بــيـــنــمـــا ســـــــــيــواصل
الالعب إبراهيم بـايش تدريباته
نتخب على أمل اجلماعية مع ا

اخــتـــبــار جـــاهــزيـــته الــبـــدنــيــة
ـشــاركـة في والـفــنـيــة من أجل ا
مـــبــاراة اجلـــمـــعـــة أمـــام هـــونغ

كونغ.
يـشارُ إلى أن مـنـتخـبـنا الـوطني
يتصدر ترتيب اجملموعة الثالثة

بـــرصــــيـــد 14 نـــقــــطــــة من ست
مـبـاريـات مـقـابل 12 نـقـطـة لـكل
من مـنـتــخـبي إيـران والــبـحـرين
الـلـذين لعـبـا سبع مـبـاريات و5
نـــقـــاط لـــهـــونغ كـــونـغ ونـــقـــطــة

لكمبوديا.

لـلـمـادة الثـامـنـة / أوالً مسـابـقات
ويـعـاد مـبـلغ االعـتـراض الى نادي
الصـناعـات الكـهربائـية بـعد مرور
سـبـعــة أيـام مــا لم يـتم الــطـعن به

أمام جلنة االستئناف.
ولـدى االطالع عـلى تقـريـر مـشرف
نشآت مباراة الـكهربـاء وحمايـة ا
ضــمن دوري الـنـاشــئـ ومـا ورد
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اختـتم فريق امانـة بغداد مـعسكره
التدريبي الداخلي في مدينة أربيل
بـعـد ثــمـانـيـة ايـام قــضـاهـا هـنـاك
ـــنــافـــســـات الــدوري اســتـــعـــدادا 

متاز. ا
وقــال مـدرب امــانــة بـغــداد عــصـام
ـعــسـكـر مــحـطـة مــهـمـة حـمــد إن ا
لـلفـريق خـصوصـاً في ظل الـتوقف
اإلجباري بسـبب مشاركة منـتخبنا
الـوطـني في الـتصـفـيات االسـيـوية
ــدة طـويــلــة وبـالــتــالي الــفـريق و
يـحــتـاج إلى جتـمـع يـكـون مــحـطـة
جيـدة لـتـطـويـر قـابـلـيـات الالعـب

البدنية والتكتيكية.
ـــدرب عـــصـــام حـــمــد دور وثـــمن ا
الهـيئة اإلداريـة لنادي أمـانة بغداد
في تــوفـــيــر افــضل األجــواء لــهــذا
ـعـســكـر الـذي كـان نــاجـحـا بـكل الك التدريبي لفريق امانة بغدادا o∫ ا d

الشيء يـحسم لك التنافس لـلحصول على الـعالمة الكاملة في
كل شيء السـيما في لـعبة كـرة القدم غـير حتقـيق الفوز  ,وأن
ـسـتـوى واالداء الـذي  يـبهـر اجلـمـاهـير قـدمت أمـام اجلـميع ا
ويـقنع االحتـاد الدولي لـكـرة القـدم ( الفـيفـا ) ولكـنهم يـقررون
ـنـتـخـبات تـرشـيـحك ويـوافقـون عـلى ذهـابك  الى مـنـافـسـات ا
ونديال   بالعاصمة القطرية الدوحة التي تلعب  في نهائيات ا
ـطلـوبة لـلتـأهل وتمـثيل الـبلد 2022 بـعد ان جتـمع (النـقاط) ا

الذي حتمل شعاره ..
هـذا األمر هـو الذي يـطالب به  الـشارع الـرياضي في الـعراق
من (اسـود الـرافـدين) الـذين تـنتـظـرهم مـبـاراة مـهـمـة جدا مع
ــنــتــخب الــعـراقي مـنــتــخب هــونك كــونك والــتي يــجب عــلى ا
بـاراة العراق احلـصول على نـقاطهـا الثالث ألجل الـتحضـير 
نـتخب وايـران بسالح (الـنـقاط ) ألنـهـا هي من حتسم هـويـة ا
ـتـصـدر لـلـمـجـمـوعـة وبــالـتـالي يـحق له الـذهـاب الى اجلـولـة ا
احلـاسمة مـن التصـفيـات األسيويـة والتي من يـصلـها البد ان
يـكون قادرا على مواجهة كبار اسيا وبـالتأكيد منتخبات اسيا
غـير التي كانت في االدوار التمهيديـة من التصفيات االسيوية
سـتوى كمـا انها  ,بـالطبع امـكانيـاتها الـفنيـة والبدنـية عالـية ا
ؤدية تـتمتـع  باخلبـرة والتـمرس والـقدرة على مـعرفـة الطـرق ا

رتقب  في دولة قطر. ونديال ا الى ا
ـنتـخب الـعـراقي في مبـاراته امـام مـنتـخب كـمبـوديـا كان ان ا
نـتخب بـحاجـة  الى الكـثـير رغم الـفوز الـذي حـققه ولـوال ان ا
ــبـــاراة (كـــمــبـــوديـــا) الـــذي يــوصف ـــنـــافس له فـي تــلـك  ا ا
ـبـاراة  بـنـتـيـجـة ـنـتــخب الـعـراقي من ا (بـالـضـعـيف) خلـرج ا
ت بـصـلة ـبـاراة الـثـاني الـذي ال سـلـبـيـة السيـمـا في شـوط ا
ـنتخب يـحظى بتـاريخ طويل واجنازات مـتعددة بـ منتـخبات

اسيا.
لـذلك كـله البد عـلى الالعـبـ  تصـحـيح مسـار االداء والـتأهل
الى الدور الثاني من التصفيات دون ادخال (اسود الرافدين)
ـضـمون في حـسـابـات (كم لك وكم عـلـيك) بل يـجب الـتـأهل 
بـالفوز على هوكك كونك وايران كي يـطمئن اجلمهور العراقي
عـلى منـتخـبه الذي لم يـقنع جـمهـوره حتى االن مـنذ  مـعسـكر

البصرة وحتى مباراة العراق امام كمبوديا وان فاز بها !!
مـيـزين  جتـعله ـنـتخب  الـعـراقي لـدية  وفـرة من الالعـبـ ا ا
ـتـلك الـقـدرة عـلى الـتـأهل الى الـدور الـثـاني   ,ولـكن لـم يتم
تـوظـيف الـقـدرات الـفنـيـة بـالـشـكل الـصـحـيح وهـذه مـسـؤولـية
ـنتـخب  الـعـراقي  (كاتـانـيـتش) الذي عـلـيه أال  يـفرط مـدرب ا
تاحـة امام منتخب العراق بـالفرصة ا
في مـواصلـة السـير مع كـبار اسـيا
والـتـنـافـس عـلى بـطـاقـة الـلـعب في
Æ2022 بـــطــــولــــة كــــأس الـــعــــالم

الستم معي ..?
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عقـدت جلنـة االنضـباط في الـهيأة
ـنــاقـشـة الـتـطــبـيــعـيـة اجــتـمــاعـاً 
اعــتــراضـــات األنــديــة واإلســاءات
الـــــــتـي حـــــــصــــــــلـت في بــــــــعــض

باريات.  ا
ولـدى االطالع عـلى تقـريـر مـشرف
مباراة نفط الوسط ونفط البصرة
ضـــمن دوري الـــصــاالت ومــا ورد
من جتــــاوزٍ حلـــارس مـــرمـى نـــفط
الــبـــصــرة عـــقــيل عـــبــد احلـــســ
بـالــضــرب عــلى إداري نــادي نـفط
الــوسط غــســان صــالح بــواســطـة
مــقـعـد بالسـتـيــكي عـلى الـرغم من
انـه مـــحــــروم وكـــان حــــاضـــراً في
القاعة تقرر معاقبة حارس مرمى
( نفط البصرة (عـقيل عبد احلس
بـــاإليــقــاف عـــشــر مـــبــاريــات وفق

ه ـادة 47/ ثــانــيــاً / أ وتــغــر ا
مــــبـــلغ  500ألف ديـــنــــار عـــراقي
ومــعــاقـــبــة نـــادي نــفط الـــبــصــرة
للـصـاالت بغـرامة 500 ألف دينار
عـــراقي وتـــوجـــيه إنـــذار نــهـــائي
بــــســـبـب األحــــداث الــــتي رافــــقت

باراة وفقاً للمادة  3/2/41. ا
وبعد االطالع عـلى اعتراض نادي
الصـناعات الـكهـربائيـة على نادي
الـــنـــجف ضـــمن مـــبـــاريــات دوري
الـشبـاب تـقرر اسـتـدعاء الالعـب
ــعـتــرض عـلــيـهـم وبـســبب عـدم ا
حضـورهم الى اللـجنـة علـيه ثبت
لــــلــــجــــنــــة صــــحــــة ادعــــاء نـــادي
الـصـنـاعـات الــكـهـربـائـيـة وقـررت
الــلــجــنــة اعــتــبــار فــريق الــنــجف
للشباب خـاسراً بنتيجة 0-3 أمام
الــصــنـاعــات الــكــهــربــائــيــة وفــقـاً
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ـقايـيس مؤكـدا أن وجـود السـيد ا
سعودي" مع رئيس النادي "فالح ا
الــوفـد ذلل الــكـثــيـر من الــعـقــبـات

وأعــطى اريـحــيـة كــبـيــرة لـلــجـهـاز
الـــفـــنـي والالعــــبـــ في حتــــقـــيق

رجوه منه . الفائدة ا

و اوضح حــمــد ان الــفــريق اجــرى
مباراتـ أمام اربيل استـطعنا من
خاللـــهــا الــوقــوف عــلى جــهــوزيــة
ـتبقية الالعب خلوض اجلوالت ا
ـــوسم الـــكـــروي احلـــالي ”إذ من ا
انـتـهت األولى بـالتـعـادل االيـجابي
1-1 والـــثــاني خـــســرنــا بـــهــدفــ

لهدف.
عـسكر تـضمن إجراء وأضاف أن ا
وحــدات تــدريــبـــيــة يــومـــيــة لــرفع
جــاهــزيــة الالعــبــ من الــنــاحــيـة
الــفـــنــيـــة والــبــدنـــيــة فـــضال عــلى
اســـــتــــغالل تــــوقـف الــــدوري وبث
الــنــشــاط واحلــيــويـة فـي صــفـوف
الالعـبـ مـشـيـرا إلى أن الالعـب
تدربـوا بروحيـة عاليـة وكان  هناك
تــفــاعل كــبـيــر بــيـنــهم رغـم احلـمل
تـأتي من ضـغط مـبـاريات الـزائـد ا

الدوري .

البديل كاراجـارين فرصة مؤكدة
لبلغاريا في الدقيقة 79.

انـتـبه الـديـوك لـلـخـطـر سـريـعـا
وســجل جــيــرو الــهــدف الـثــاني
بـعـد تـمـريرة رائـعـة من الـظـهـير

ن بافارد. األ
هدأت أعصاب ديشامب وحترك
بـتــبـديــلـ جــديـدين بــإشـراك
وســـــــام بـن يـــــــدر ومــــــــوسى
ســـيــســـوكـــو مـــكـــان مــبـــابي

وتوليسو.
ومن عـــــمل جـــــمـــــاعي رائع
انـــطـــلق لـــيـــمـــار بـــهـــجـــمــة
ــرا الــكــرة إلى ســريــعـــة 
وسام بن يدر ليمهدها إلى
جـيرو الـذي سـجل الـهدف
الـــــــثــــــانـي له والـــــــثــــــالث

لفرنسا.
وفي الــدقـــيــقــة األخــيــرة
سدد بـوجبا كـرة أرضية
بــجــوار الــقـــائم أنــهى
بـــهـــا عــرضـــا كـــرويــا
ــــيــــزا يــــطــــمــــئن

جماهير 
فــــــرنــــــســــــا قــــــبل
ـانـيـا مـواجــهـة أ
فــي يــــــــــــــــــــورو

.2020

ة كر بن ز

الك فـــيه مـن جتــاوزات من قـــبل ا
ــنــشـآت اإلداري لــنــادي حـمــايــة ا
ضـد الطـاقم الـتحـكيـمي لـلمـباراة
ــســاعــد ــدرب ا تــقــرر مــعــاقــبــة ا
ـــنـــشـــآت عــلي لـــنــادي حـــمـــايــة ا
عـــبـــداحلـــمـــيـــد واإلداري (ضـــيــاء
ــعـــالج (مـــجــيـــد قــنــد) نـــوري) وا
ادة 51 باإليـقاف مـباراتـ وفق ا
/ 1 انـــضـــبــاط واعـــتـــبـــار فــريق
نـشآت للـناشئـ خاسراً حمـاية ا
ادة الرابعة بنتـيجة (2-3) وفق ا

/  6 مسابقات.
ـقـدم وبـعـد مـنـاقــشـة االعـتـراض ا
رور ـرور في مـبـاراة ا من نـادي ا
والـــعــدل ضـــمن دوري الـــصــاالت
ولدى االطالع على كـشوفات نادي
اخلـطوط اجلـوية وحـسب كتـابهم
في ذي الـــــــــــــعــــــــــــدد 16/ 2021 

ــــــــــــــــــــوجــه الــى 2021/1/19 وا
ــركــزي لــكــرة االحتــاد الــعــراقي ا
الـــقــدم بـــإضـــافـــة العـــبـــ وكــان
ــعـتــرض عـلـيه ضـمـنــهم الالعب ا
صــفـاء صـبـري عــمـران لـذا قـررت
اللجنة اعتبار نادي العدل خاسراً
ـباراة بـنـتيـجة    5-0ضـد نادي ا
ـادة  42/ ــرور اســتـنــاداً الى ا ا
ب/ 6 من الئحة الصاالت على أن
يــرد رسم االعـــتــراض بــعــد مــرور
ـدة الـقانـونـيـة وحـرمان الالعب ا
صـفـاء صــبـري عـمــران من الـلـعب
دة سـنة ويـحال مـلفه عـلى جلنة
أوضـــاع الالعــبـــ بــعــد انـــتــهــاء
الــعـقــوبـة لـتــحـديــد مـصــيـره وفق
ـسابـقـات على ادة 3/ 36 من ا ا
أن يرد رسـم االعتـراض بعـد مرور

دة القانونية. ا
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ـاني رفضَ نـادي فــيــكـتــوريـا كــولن األ
الـــتــحـــاق الالعب الـــعــراقـي احملــتــرف

يـــــــوسـف أمــــــ

بصفوف منتخب الـشباب الذي يستعد
لـلـمـشاركـة في بـطـولة كـأس الـعرب في
مـصـر .وقـالَ مـدرب مــنـتـخب الـشـبـاب
عــمـاد مــحـمــد: ان نـادي فــيـكــتـوريـا
ــاني رفض تــفــريغ الالعب كــولن اال
يوسف أمـ بكـتاب رسمي من دون

ذكر األسباب.
ـالك الــــــتـــــدريــــــبي وأضـــــافَ: ان ا
لـلـمـنـتـخب تـابع عـن كـثب مـسـتوى
الالعب و تــوجـيه دعـوة رسـمـيـة

نتخب. له لالنضمام لصفوف ا
ـؤمل وأشـارَ مـحـمـد الى: انه من ا
أن يـــنــضـم مـــحـــتـــرفـــون آخــرون
لـصـفـوف مـنـتـخب الـشـباب خالل
ـعسـكـر الـتـدريبي تـواجـدنـا في ا
في مصر والذي يسبق البطولة.
يذكر ان منتخب الشباب وقع في
مــجـــمــوعـــة تــضم مـــنــتـــخــبــات
الـسـنـغـال ولـبنـان وجـزر الـقـمر
وسـيـفـتـتح مـبـاريـات اجملـمـوعة
القـاة جزر الـقمـر في احلادي
والعشرين من الشهر  احلالي.

d…∫ شعار االحتاد العراقي بكرة القدم
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خـمسـة ذكور وخمـسة إنـاث .هؤالء الـعشرة
ثلون العراق في جميع راقص للفرقة هم 
ـــهــرجـــانــات الـــتي تـــوجه لـــنــا الـــدعــوات ا
حلـضورها  ونحن بحـاجة الضعافهم .. لكن
التـوجد تخصيـصات بالدرجـات الوظيفة من
ـالـيـة  فـقط هـؤالء الـعشـرة هم عـلى وزارة ا
الك الــدائم  وأنـت ســألــتــني عن راتب كل ا
واحـد مـنـهم واجـيـبك بـكل صـراحـة أن راتب
كل فــنـان مــنـهم هـو  300 الف ديــنـار فـقط )
مــضـيــفـاً (دائـرتــنـا تـعــمل بـنــظـام الــتـمـويل
الـذاتـي وهي تــعـد ( خــســرانه ) .. والــفــنـان
الـذي يخـرج تـقـاعد عـنـوان وظـيفـته يـتـحول
ولي ـالية وال يبقى شـاغراً لدينا الى وزارة ا
أمـنـيـة اطـرحـهـا عـبـر بـرنـامج كالم الـنـاس 
أتـمنـى أن يكـون راتب كل فـنان مـنـهم أقل ما
اقوله هو مليون دينار  كي يتمكن الفنان أن
يـعيش مثل بقـية الفنانـ في الوطن العربي
والـعالم  مـبلغ  300 الف ديـنار غـير مـجزي

لهم ). 
وقـبل مغـادرة(كالم النـاس) قاعـة العرض في
ــســرح الــوطــني اكــد اعــضــاء الــفــرقــة من ا
فــنــانــ وفــنــانــات (أنــهم حــريــصــون عــلى
ــومــة عــمل الــفــرقـة الــوطــنــيــة لــلــفــنـون د
الـشـعبـيـة  بـشـرط أن تـلـتـفت اليـهم وزارتي
ـتدنـية الـية بـتـعديـل رواتبـهم ا الـثقـافـة و ا
جـداً كونـها قـليـلة والتـسد إيجـارات بيـوتهم
ـعــيــشــتـهم ومــعــيــشـة أو قــوتــهم الــيـومـي 

أسرهم). 
{ فــــريق عــــمـل الـــبــــرنــــامج ضـم:-األعـــداد
مــخـرج مــيـداني والـتــقـد : عــلي اخلــالـدي
التـصـوير : ومـدير تـصـويـر : عمـر اجلـابـري
تـابـعة الـصـحـفيـة : سـعدون ا سـرمد بـلـيبـل

مونتاج : ياسر هاشم . اجلابري
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ـطـرب الـعـراقي طـرح اغـنـيـته اجلـديـدة (بـعـد حـبـني) ا
عـلى قنـاته اخلاصه في (الـيوتـيوب) وهي من كـلمات :
حــازم جــابــر واحلــان :عــلـي جــاسم و تــوزيع حــســام

الدين واخراج رندلي قديح.

تـرجم العـراقي نعاه الـسارد وا
االحتـاد الـعام لألدبـاء والـكـتّاب
وت في الـعراق  بعد ان غيبه ا

اضي في دهوك. االثن ا

 œuL×  r¦O¼

 …œuŽ uÐ√ U½—

الـــكـــــــاتـــبـــة االردنـــيــــــــة صـــــدرت لـــهـــــــــا عن دار
الـبــيــروني لــلــنــشـــــــر والــتــوزيــــع في عــمــان قــصـة
لألطــفـال بــعــنــوان (أريج) وتــقع في 20 صــفــحـة من

القطع الكبير.
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القاهرة إلى بيروت سنة 1981 فى زيارة
ـنـازل والهـدف من غـيـر مـتـوقـعـة ألحـد ا
هـذه الزيـارة هـو إزالة لـعـنـة عائـلـة حدّاد
ـسـيـطــر عـلـيـهم. والـتــخـلّص من الـشــر ا
الـــعـــمل يـــضم فـي بــطـــولـــته إلى جـــانب
الشربيـني وتقال شمعـون كل من النجوم
كارول عـبود إيـلي مـتري عـبدو شـاه
ـمـثـلـ سـيـريــنـا الـشـامي وكـوكــبـة من ا
. جدير بالـذكر أن ورشة السرد اللبنانـي
حتت إشـــراف الـــكـــاتـــبـــة مـــر نـــعـــوم
ـسلـسل من إخـراج أدولفـو مـارتيـنـيز. وا
ــطــربــة أنــغــام أحـدث الى ذلك طــرحت ا
أغــنــيــاتـهــا الــتي حتــمل اسم (أنــا بــعـته
كتير) على موقع (يـوتيوب) واألغنية من
كــلـمـات الــشـاعــر أمـيـر طــعـيــمـة وأحلـان
إيـــهــاب عـــبـــد الـــواحـــد وتـــوزيـع طــارق
مدكـور.كمـا تسـتعـد إلحيـاء حفل غـنائي 
ألول مـــرة عــلى مـــســرح الــنـــافــورة بــدار
وافق 1 ـصريـة يوم اخلمـيس ا األوبرا ا
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روجت الـفنـانـة دينـا الـشربـيـني لفـيـلمـها
( اجلديد (البعض اليـذهب للمأذون مرت
قـرر عـرضه بدور الـعرض الـسـينـمائـية ا
ـقبل.ونشـرت بوستـر الفيلم في  7تموز ا
عبر (انستغرام) حيث تصدرت الشربيني
بــوسـتــر الــفـيــلم بـشــكل فــردي والـفــيـلم
بــطـــولــة : كـــر عــبـــد الــعـــزيــز وديـــنــا
الـشـربـيـني ومـاجـد الـكـدواني وبـيـومي
فــؤاد ومـــحــمــد ثــروت ونــســرين أمــ

ـن وتــــار وإخــــراج أحــــمــــد تــــألــــيف أ
اجلندي.  

مـن جــهــة  أخــرى تــواصـل الــشــربــيــني
تـصــويـر مـســلـسل (الــزيـارة) الـذي تـدور
فـــكـــرته حـــول مـــقــــابالت مع أشـــخـــاص
حــقــيـقــيـ عــاشــوا جتـربــة الــرعب عـلى
امـتداد  30عـاماً وكـتـبت أحـداثـها فى 8
حـلـقـات من الــرعب والـتـشـويق. وتـرصـد
حـلـقــاته حـكـايـة إنــصـاف الـتى تـصل من

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - تـسـعى
ـغـنــيـة األمـريـكــيـة جـيــنـيـفـر لــوبـيـز الى ا
الـعـودة الى لــوس أجنـلــوس بـعـد عالقــتـهـا
ي بن أفـلـيك لـتـكون اجلديـدة مع الـنـجم الـعـا

قـريـبـة مـنه بـعـد أن اسـتـقـرت لـعـدة سـنـوات في
مــيـامـي مع خــطــيـبــهــا الــســابق الــيــكس رودريــغـز
وبــنــاته.وحــسب (ذا صن) أن (مــنــزلــهــا في مــيــامي
يــذكّـرهــا بــخــطـيــبــهــا الـســابق واإلنــتــقــال الى لـوس
أجنـلــوس ســيـكــون مــنـاســبــاً لـبــدايــة جـديــدة مع بن

ولعملها أيضاً). 
صـادر أنه(لم يحـن الوقت لتـسكن مع أفـليك في وأكدت ا
بـيت واحـد ألن انـفـصـالـهـا عن الـيـكس كـان قـاسـيـاً عـلى

األوالد). 
ـاضي تـبحـث عن مدرسـة لـتـوأمـها وشوهـدت األسـبـوع ا
ـــا تـــســـعى أن يـــكـــون أوالدهـــا وأوالد بـن في نـــفس ور
درسة وهي تـعلم أن أوالدهـا بحـاجة للـوقت للـتأقلم مع ا

الوضع اجلديد وبحاجة أيضاً لإلستقرار.

حتـاول أن تـنهـي مـهـمـة تـشكـل عـائـقـاً بـالنـسـبـة إلـيك
شروع جديد . لتنطلق 
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ال جتازف بـصحتك من أجل مكاسب مـادية رخيصة
ألن الصحة أغلى.
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تنتـابك شكـوك جتاه احلبـيب وتشعـر أنه غامض يوم
السعد االربعاء.
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اسـتـغلّ مـوهــبـتك وكالمك الــعـذب لـتـشــجـيع الـطـرف
االخرعلى البوح واإلفصاح .
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تـتـراجع احلظـوظ وتضـطـر إلى أن تتـكـيف مع ظروف
رقم احلظ.9 جديدة
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ـطــلــوبــة بـســهــولـة بــرغم انك ــهــام ا تـنــجــز جـمــيع ا
استغرقت وقتًا طويال .
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ــهــنــيــة تــتــطــلب الــكــثــيــر من تــطــورات في حــيــاتك ا
احلرص.رقم احلظ.2
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يـــحــالـــفك احلـظ ويــولّـــد بـــعض احلـــركـــة في األمــور
الية.يوم السعد االحد. ا
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تــبـادر إلى االنــطالق بــحــيـويّــة كــبـيــرة وتــسـعى إلى
اإلمساك بزمام األمور.

bÝô«

و ال سـارع إلـى الـتـقــرب من احلـبــيب بـحــنـان ولـطف
تفرط في ثقتك بنفسك.
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تـشـعـر بـأنّك مـسـيــطـر عـلى األوضـاع. وتـتـغـلب عـلى
بعض التحديات.
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لكنك تشعر بـاالنزعاج في الـبداية من تغـيير مـفاجيء
تتقبله فيما بعد.

 u(«
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حتتوي هذه الشبكة على  9مربعات
كبـيرة كـل مربع مـنهـا مـقسم الى 9
هـدف هـذه الـلـعـبـة خـانـات صـغـيـرة
ملء اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شرط عدم تـكرار الـرقم اكثر
من مـرة واحـدة في كل مــربع كـبـيـر
وفي كـل خـط افـــــــقـي وعـــــــمــــــودي.

رئيس قـسم الـلـغـة الـروسـية بـجـامـعـة دمـشق اعلن ان
كلـية اآلداب والعلوم اإلنسانيـة باجلامعة اقامت االثن
نـاسبة عـيد الـلغة الـروسية اضي احـتفالـية ثـقافيـة  ا

بحضور طالب القسم.

مـثل الـسوري يـسـتعـد لـتصـويـر مشـاهـده في اجلزء ا
الثـاني من مسلسل (مقابلة مع السيد آدم) مع اخملرج

قدم ورد. فادي سليم بشخصية ا

الطـالب بكـليـة علوم الـهنـدسة الـزراعيـة بجـامعـة بغداد
بتـقيم جـيد جدا  عن حصـل على شهـادة الدكـتوراه 
ــو وحــاصـل اصــنــاف من اطــروحــته ( اســـتــجــابـــة 

الباقالء للتسميد احليوي ).

الكـاتب الـعـراقي صـدرت له عن دار الـورشـة للـطـبـاعة
والـنشر رواية بعنوان (االنسة) تقع في 138 صفحة

توسط. من القطع ا
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ـتـقـاعـد في جـامـعـة الـبـصـرة نـعـته نـقـابة الـتـدريـسي ا
ـي العراقي بالبـصرة سائل الله تعالى ان االكاد

يسكنه فسيح جناته.

جنيفر لوبيز
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ـاضي هيـئة انتـخب تـشكـيـليـو بابل االحـد ا
إداريـة جـديـدة لـفـرع بابـل  بـحضـور نـائب
رئيس جـمعية الفنان التشكيلي العراقي
حــسن ابـراهــيم وامـ الــسـر قــاسم حـمـزة
ـركز وبـارك ا ـالي سـعـد الـعـاني  واالمـ ا
ـؤتـمـر االنـتـخـابي الـعـام لـلـجــمـعـيـة جنـاح ا
لـتــشـكــيـلــيي بـابل  ,والــذي اسـفــر عن فـوز
ـنـاصب الـتـالـيـة: ايـاد الـزبـيدي الـفـنـانـ بـا
رئــيــســاً لــفــرع بــابل حــيــدر رؤوف نــائــبــا
سالم احـمـد الـكـرادي ام لـرئـيس الفـرع 
احــمـــد عـــبـــاس ســعـــيـــد جـــاالمــ الـــســـر
تـــــراث امــــــ عـــــبـــــاس مـــــســـــؤول ــــــالي ا
مــحــمــد عــلي جــحــالي مــســؤول الــعالقــات
االنــشـطـة وايـاد مــحـمـود الـشــبـلي مـسـؤول

عارض. ا
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في احــدث حـلــقــات بــرنــامج (كالم الــنـاس)
الـذي تـعـرضه قنـاة (الـشـرقـيـة) كـانت االثار
ـوسيـقى والـفـنـون شـعـبيـة والـفـولـكـلور وا
وغـيرهـا من األمـور الـفنـيـة مـحور احلـلـقة 
واحملــطـــة األولى كــانـت في مــتـــحف اآلثــار
الــعــراقي فـي مــديــنــة عـالوي احلــلــة وسط
الـعاصمـة احلبـيبـة بغـداد .و على الرغم من
أنه قـبلة جلميع الزائرين له  وانه مهم جداً
بـصـوره عامـة اال انه مـغلـق منـذ مـدة بوجه
الـزائـرين من الـداخل واخلـارج .. لـكن هـناك
بـــعض االســـتـــثــنـــاءات لـــدخــولـــة من قـــبل
األجـانب.وعن ذلك يـقول رئـيس هـيئـة اآلثار

تحف العراقي ليث مجيد :  والتراث في ا
ــتــحف مـنــذ ســنـوات  (عن أســبـاب غــلق ا
تـحف مفتـوح لكن الزيارات أقـول صراحة ا
ـنـوعــة بـالـوقـت احلـاضـر . والــسـبب هـو
ــر بـهـا الـعـراق الـظـروف الـصــحـيـة الـتي 
بـســبب جــائــحـة كــورونــا الـتـي حـالت دون
فـتـحــة لـلـزائـريـن  وكـذلك الـنــقـطـة األخـرى
النـفتح األبـواب للـزائرين بـسبب قـلة الـكادر
ـتــحف  كـون الـدوام ـوظــفـ هـنــا بـا من ا
ئة حسب تـوجيهات وزارة لـدينا هو 50 بـا
الــصـحــة والـبـيــئـة وخـلــيـة األزمـة  كــونـنـا
ـتـحف سـتـكون عـنـدما نـقـوم بـفـتح ابواب ا
زيـارات آالف الـزائـريـن أسـبـوعـيـاً  من قـبل
ـواطـنـ وغـيـرهم وهـذا يـحـتاج الـطـلـبة وا
رافـقة الضيوف ـوظف  ألعـداد كبيرة من ا
 لـكني أعـدكم سيـتم االفتـتاح الـرسمي عـند

نــهـــايـــة وبــاء كـــورونــا وخـــلـــو الــبـــلــد من
(كــمـا تــعــرفــون في عـام األوبــئــة).مــوضـحــاً
تـحف 2003  سـرقـة مـعـظم مـحـتـويـات ا
من تــــمـــــاثــــيل ولـــــوحــــات وغــــيـــــرهــــا من
ـــعــروضـــات  وهــربت الـــكــثــيـــر من هــذه ا
ـــســــروقـــات خلـــارج الـــعـــراق و اعـــادة ا
بـعضـهـا  وأيضـاً في داخل الـبالد  إعادة
اعــداد أخــرى من اآلثــار الــتي نــهــبت عــنــد
سـقوط النـظام السابـق للحكـم  وأعيد قسم
ــنـهــوبـة من قــبل أجـهـزة كـبـيــر من اآلثـار ا
ــواطـنـ األمن الـعــراقـيــة وكـذلك من قــبل ا
اخلـيرين).مضـيفـاً (هناك في مـدينـة الوركاء
ــانـيــة تـنـقب عن بـالـســمـاوة كـانت بــعـثـة ا
اآلثـار و تزويدنا بعـدة قطع منها  وكذلك
في أور ضـمن محـافظـة ذي قار بـعثـة أخرى
تـنــقب في  اآلثــار و تــســلـيــمــنــا عـدد من
همة من تلك اآلثار  لكن هذه الفرق القطع ا
الـتنـقيـبيـة تقـوم بأخـذ بعض من تـلك اآلثار
ـنقـبة وهـذا إتفـاق حـكومي!وكـما تـعلـمون ا
ــكـلف بـالـتـنـقـيب في أن الـفـريق األجـنـبي ا
آثـار أور بالـناصـرية  واثـناء الـتنـقيب عـثر
لـكية على قـطعت قـبرة ا هـذا الفريق في ا
من الـقيثارة واحـدة ذهبية واألخـرى فضية
ــدفـونــ في مـوقع ــلـوك ا ـعــروف عن ا وا
أور كـانت تدفن مـعهم مقـتنـياتـهم الصـغيرة
نقب والـكبيرة  حـيث تسلـمنا من الـفريق ا
هـناك قيثارة ذهبـية عثروا علـيها مع قيثارة
أخـرى  لكن الـقـيـثارة الـثـانـية وهي فـضـية
ـنـقب  ونـقلت أخـذت من قـبل ذلك الـفـريق ا

ـتـاحفـهم وهي اآلن تـلك الـقـيثـارة الـفـضـيـة 
مـوجـوده هـنـاك) .الفـتـاً  الى أن (في الـعـراق
حــــــوالي  15الـف مــــــوقع أثــــــري فـي عـــــدة
مـحـافـظــات من الـشـمـال لــلـجـنـوب  وسـرق
ـواقع  الـبعـض كان الـكـثـيـر من آثـار هـذه ا
يـسـرق اآلثـار واليعـرف قـيـمـتـهـا  والـبعض
اآلخـر منهم يعرف جـيداً قيمـة القطع األثرية
.. مـنهم من يتعامل مع جتار آثار و بيعها

لهم).
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وســـاأل مــقــدم الــبــرنـــامج عــلي اخلــالــدي 
وجودين داخل رئـيس الهيئـة عن األسدين ا
احــدى الـــقـــاعـــات  وهل هـــذه االســـود هي
األصـلــيـة الـتـي كـانت مــوضـوعـة فـي بـوابـة
ـتــحف قـبل عـام 2003 فـاجــاب قـائال(نـعم ا
هـذه األسـود أصـلـيـة والـتي كـانت مـوجـوده
في بــوابــة مــتـحــفــنــا  وخــوفـاً عــلــيــهـا من
الـسرقة أو الـعبث قـمنا بـإدخالـها للـقاعات 
تـحف اكثر من 3000 لـوحة كـما كـانت في ا
مـهـمـة قـبل عام 2003 لـكن مع األسـف سرق
الـكـثـيـر مــنـهـا  واآلن  وضع مـاتـبـقى من
اللوحات في مكان محكم ذو أقفاص حديدية
ـانـيا وأقـفـال مـحـكـمـة).وأشـار مـجـيد (فـي ا
ــئـة لـديــهم بــوابــة عــشــتــار .. حـيث 30 بــا
ـئـة من هـذه الـبـوابة أصـلـيـة ونـسـبة 70 بـا
غـيـر أصــلـيـة  كــمـا لـديــنـا أثــار في جـنـوب
ـديـنــة احلـضـر األثـريـة  هـشـمت ـوصل  ا
غـالبـية تـلك اآلثار والـباقي  جـلبـة واعادة

تأهيلة) .

اضي  الـتي عمرها من سـبعينـيات القرن ا
وكـذلك قطع الف لـيـلة ولـيـلة وازيـاء نـباتـية
وأغـلـبهـا تـصـنع يـدويـاً  وهذا يـحـتـاج لـها
طـويل وقت إلنـتاجـهـا ونـعمل عـلى تـصـنيع

اجللسات البغدادية التراثية).
سـرح الوطني × احملـطة الثـالثـة كانت في ا
ببغداد ولقاء اعضاء الفرقة الوطنية للفنون
الـشعبية ومـشرفها الفنـي الفنان فؤاد ذنون
الـذي قال (الفرقـة الوطنـية للفـنون الشـعبية
تـمثل الـبـلـد بالـفـولـكلـور والـتـراث .. وحتى
في زيـارة بـابـا الــفـاتـيـكـان مــؤخـراً لـبـغـداد
قـدمنـا عـروضـا راقصـة بـالـسيـوف لـلـضيف
الـكبير واحلمـد لله أجنزنا ما  تـكليفنا به

من قبل وزارتنا).
×سـأله اخلـالـدي عن عـدد أعـضـاء الـفـرقة

ومـقدار رواتبـهم ?فأوضح ذنون (
سـتتعجـبون أن عدد أعضاء

الــفـــرقـــة هـــوعـــشــرة
أشــــخـــاص فــــقط

×احملـطـة الـثــانـيـة لـبــرنـامج (كالم الـنـاس )
كـانت زيــارة الـدارالــعـراقــيـة لألزيــاء ولـقـاء
مـديرة الدار إبـتهال خاچـيك التي قالت (دار
ؤسسات الكبيرة الـعراقية لالزياء تعد من ا
وهي حتـفـة فـنـيـة كـبـيـرة حلـضـارة الـعـراق
والـتــنــوع الـعــراقي والــقـومــيــات األخـرى 
ونـحن بدورنا جنعل الهويـة العراقية تنطق
اذ هنا يتم تصميم وخياطة األزياء). للعالم
صمم الـبارع عقيل جاسم × ونـتوقف أمام ا
وهــو من ذوي األحـــتــيــاجـــات اخلــاصــة اذ
يـجـلـس عـلى كـرسـي مـتـحــلـرك وهــو يـعـمل
أجــمـل الــتــصــامــيم   والــذي قــال : عــمــلي
مـصـمم ورسـام تـشـكــيـلي أعـمل الـتـصـامـيم
ـطـلـوبـة مـني  بـعـضـها يـحـتـاج الى وقت ا
أكــثــر من يــوم والــبـــعض ال حتــتــاج لــوقت
طـــويل مــجــرد ســـاعــة أو أكــثـــر أجنــز تــلك

التصميم ).
× وبـينت خاچيك : ننتـقل بكم لقسم اإلنتاج
الـذي يــضم خـيــاطــ وطـرازبن  مــنـهم من
يـطرز يدويـاً ومنهم من يـطرز ميـكانيـكياً ..

ــطـلـوب  حـسب نــوع الـتــصـمــيم ا
أنـتجنا في بدايـة جائحة كورونا
حـــوالي  15الف كـــمــامـــة لـــســد
حــاجـــة وزارتــنـــا والــبـــعض من
الــكــمـامــات نـســلـمـه لـلــمـؤســسـات

الـصحية  كـون الكمـامات كانت قـليلة
وتباع باألسواق بأسعار باهضة الثمن).

وأكـدت مــديـر الــدار(لـديــنــا أزيـاء إسالمــيـة
ـة وحـديـثـة ولـديـنـا اجلـبه الـكـربالئـيـة قـد
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ــاذا الحتــاور كــان نــصف جــاد نــصـف مــازح نــضــد عــلـى الــكــيــبــورد : 
االسطـورة (.....) ثم كتب بـ قوس اسم صـاحبه مـقهـقها : بـعد شـتريد
ـكن سـيـلـفي من هـسه ? طـكَـيت  صـار اسـمك  ابـو اطـراف احلـديث ..

فعال نحن اساطير عشنا رغم  انف الدهور جميعا!
عنى االسـطورة : حكايـا عجيبة حتى ان حكيـاتنا تطـابق التعريف الـدقيق 
تروي احداثا تاريخيـة كما تتخيلهـا الذاكرة الشعبية .كـلكامش كان حقيقة
لكـة اوروك ; لكن الشعب اسـطره اضاف اليه فهو احلاكم الـسادس في 

افعاال خارقية غير معقولة .
ثم بـعدهـا االسـاط : اسـاطـ الزمـان حـكـماؤه ..من عـظـماء الـعـلم والفن
وكبارها من اساط البالد ... مفرده اسطون  ثم اسطوانه! ترى من عنى
إِنَّ الـزَمـانَ بِـمِثـلِهِ الـبـحـتـري به حـ قـال : هَـيـهـاتَ ال يَـأتي الـزَمـانُ بِـمِـثـلِهِ 

لَبَخيلُ
هو قـطعـا واحد مـن اساطن عـصر او اسـاطيـره التي التـتكـرر تلك خـرافة
ان يـعـمد أحـدنـا الى تسـمـيـة من يشـاء بـاالسـطوره فـهم جـلـساء مـقـصورة

تقتصر عليهم والتشمل سواهم .
 قـد يـرد الـقـائـلـون : انا ارى فـالنا   –بـعيـني  –كـمـا التـرونه ثم يـشـتـهد
ـايـحفـظه بـالـتونـسـيـة من اغـنيـة لـطـفي بوشـنـاق : المـوني الي غـارو مني
وقــالـولـي اش عـجــبك فـيــهـا جــاوبت الي جـهــلـو فــني خـدوا عــيـنـي شـوفـو
مانقـدرشي نبعد هاد الطفـلة الي غرتـو منها وحـبيتوني بـاش ننسـاها بيهـا

عنها وانا كاحلوته في ماها.
حوت ,كـما هـو احلال فـي القـرآن الكـر فـهي تعـني سـمكـة أحـيانـا وليس
لـوم في حب لـيـلى فقـد اتـسعت وال ادري لم اغـفلـوا قـول ا احلـوت بالـذات
لقـد المـني في حب لـيلى دائـرة االسـوء  عل حـتى ضـاقت  كـأنهـا ..تـابـوت

أقاربي  أبي وابن عمي وابن خالي وخاليا.
دمي قول لو إن ناظم الغزالي قد غنى من مقـام النوى او الصبا او حتى ا
ابن ذريـح :أال يـا حـمــامـات الـعــراق أعـنــني     عـلى شــجـني وابــكـ مـثل

بكائيا
لو إنه غناهـا حلفظهـا من ارادوا التنافس من الـعراقي في (ذا فويس) أو

(أرب آيدل)
ـرشح حد وصـمه بـاالسطـورة ; خذوا لـهم احلق فمن يـلـوم اليعـلم مـنزلـة ا
بوشناق مجددا فهو ثم  يردد : هاد الطـفله الي غرتو منها وحبيتوني باش

ننساها مانقدرشي نبعد عنها وانا كاحلوته في ماها.
والطفله ليست اال الفتـاة التامة االنوثة  والنضج عنـد التوانسة إنها تطابق

قول قيس : تَعَلَّقَ قَلبي طَفلَةً عَرَبِيَّةً تَنَعمُ في الدِّيبَاجِ واحلَلى واحلُلَل
طفْلَة : (بنصب الطاء واسكان الفاء) الفتاة الناعمة غضّة اجلسد

اذا الحتاور (....) االسطورة ?! االن على اخلاص : 
ــنـقـذ عـنــد الـشـدائـد وال  الانـا اعــرفه وال الـعم غـوغل ا

حتى الويكبيديا انسطرت!  
ثم يـــجيء ســـؤال يــشـج الــرأس ويـــجــعـل مــني ادور

اذا الحتاور نفسك ?! بالنفس : 

…—uDÝ_«
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بعد عرض مسرحـية (الراديو) لقسم
ـسـرحــيـة بـكـلــيـة الـفـنـون الـفــنـون ا
اجلميلة و فـرقة جامعة بـابل للفنون
مـؤخـرا  عقـد جـلـسـة نقـديـة لـهذا
ي زيـد ثــامـر الــعـمل بــادارة االكــاد
حـيث قـدمت ثالث اوراق نـقـديـة لـكل
ــيـــون مــحــمـــد فــضــيل مـن  االكــاد
شنـاوه وعلي الـربـيعي وسـعد عـزيز
صاحب  تـناولت الـعمل من الـناحـية
ـضمون والرسالة التقنية واالداء وا
اسـتـهـلت اجللـسـة بـتـقـد االسـتاذ
ــســاعــد الـــدكــتــور عـــامــر صــبــاح ا
ــرزوك شــهــادات تـقــديــريــة لــكـادر ا
الــعـمل .ثم اعــطى ايــجـازا عن فــرقـة
جامعـة بابل للـفنون والـتي تاسست
ـــــبـــــدأ عـــــام 2014  وهـي نـــــتــــــاج 
اجلــــامـــعــــة فـي خــــدمـــة اجملــــتــــمع
ـبـدعـ والـتـعـاون بـ اجلـامـعـة وا
مـنوها بان من ابناء محـافظة بابل  
(هـنـاك اعـمـاال مـشـتـركـة بـ الـكـلـية

والـــفــعـــالـــيـــات االجـــتـــمـــاعــيـــة في
احملافظة).

ومــســرحــيــة الــراديــو هي جتــســيـد
لواقـع مريـر يعـيـشة الـكـثيـر من بني
ــهــمــشــ في عــالم مــليء الــبــشــر ا
ـكـر. وهي من بـالـنـفــاق واحلـيـلـة وا
مـحـمـد حـس تـمـثـيل احـمد عـبـاس

ال مـهـنـد بــربن  حـسـنـ ا حـبـيـب 
عــلي الـعــمـيـدي عــلي الـتـويــجـري 
ــؤثــرات ا ــطــيــري  االضــاءة عــلي ا
مـدير الـصـوتـيـة عـلي عـادل شـعـابث
تـالـيف ـســرح ابـراهـيـم عـبـد الــله  ا
الـكـاتب االفـريـقي كـ تـسـاور-ويوا

اخراج محمد حس حبيب.
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انغام

ي ايسترو العا صاحـبه ا قبل  تموز ا
هــــاني فــــرحــــات وفــــتــــحت دار األوبــــرا
ــصـريــة حـجــز الـتـذاكــر. وكـانـت أنـغـام ا
طرحت أحدث كلـيباتها الـغنائية (ودوني
عند أمي) وهو الكـليب الذى شهد وجود

أبنائهـا عمر وعـبد الرحمن مـعها وكانت
أنــغــام قــد طــرحت هــذه األغـنــيــة لــلــمـرة
األولى عــــام 2017 ولــــكن أوديــــو فــــقط
واألغــنـــيـــة من كـــلـــمــات وأحلـــان عـــزيــز

الشافعي وتوزيع موسيقي مادي.
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 {  بـــــاريس( -أف ب)- يـــــســــعى
أســبـوع الـنــقـاد الـذي يــقـام ضـمن
مــهــرجــان كــان الــســيـنــمــائي إلى
مــواصـلـة اسـتــكـشـاف (الـســيـنـمـا
ـــقــبـــلــة) فـي الــذكـــرى الــســـتــ ا
إلطـالقه ويشمل هذه السنة أفالماً
من أوكـرانـيـا وكـولـومـبـيـا وعـمالً
هـو األول خملرجته يتولى بطولته

مثل جيرار ديبارديو. ا
وتــتـــنــافس ضــمن هــذا األســبــوع
ســبــعـة أفالم روائــيــة طـويــلـة هي
األولـى خملــرجــيــهـــا وســتــة أفالم
أخـــرى في عـــروض خـــاصــة وفق
الـــقــائـــمــة الــتـي أُعــلِــنَـت االثــنــ
ـدرجـة فـيـهـا واخـتـيـرت األعـمـال ا
مـن بـــــ أكــــثـــــر مـن ألف شـــــريط
نظمون وهو عدد أدنى شاهدها ا
بــقـلـيل من عـدد األفالم الـتي كـانت

تــتـقـدم لــلـمــشـاركـة في الــسـنـوات
السابقة. 

ـنــدوب الـعـام لــلـمــهـرجـان وقــال ا
شـارل تيسون لوكالة فرانس برس
إن أفالمـاً عـدة تُـظـهر (شـخـصـيات
تـتقـاتل وقصصـا عن حترر فـتيان
أو شــخـصــيـات نـســائـيــة ورغـبـة
هــؤالء في شق طـريــقـهم والـذهـاب
إلـى حـــدود أنـــفـــســـهـم) وتـــتـــولى
اخـــتــيــار الــفـــائــز جلــنـــة حتــكــيم
بـــــرئــــاســـــة اخملــــرج الـــــرومــــاني
كــريــســـتــيــان مــوجنــيــو (الــفــائــز

بالسعفة الذهبية عام 2007.
ومـن بــــــــــ األعــــــــــمــــــــــال األولـى
خملـــرجــيــهــا الـــفــيــلم الـــفــرنــسي
“ريانافوتر ”جلولي الكوستر

ـــانــويـل مــار وآخـــر مــصــري وإ
لـعـمـر الـزهـيري عـن أب حتول إلى
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{ بـك (أ ف ب)  –أغــلق عـدد من
الـشـاحـنـات طرقـا في جـنـوب غرب
الـصـ في محـاولة لـقطع الـطريق
أمــــام  15فــــيال بــــريـــا هــــربت من
مـــحــمـــيــة وتـــســبـــبت بـــدمــار في
ضـواحـي مـديـنـة يـقـطـنـهـا ماليـ

السكان.
وهـامت الـفـيـلـة عـلـى مـسـافة 500
كـيلومتر من موطـنها الطبيعي في
مـحمية شيشوانغبانا الوطنية في
مــقــاطــعــة يــونــان وهي مــنــطــقــة
حـدودية ب الوس وبـورما ومرّت
عـبر مجتمعات ريفية قرب عاصمة
ـينغ موطن أكثر من ـقاطعة كو ا

ثمانية مالي شخص.
ونــقـلت مــحـطــة (سي سي تي في)
الــتـلــفــزيـونــيـة الــرســمـيــة األحـد
مــشـاهـد تـظـهـر قــافـلـة طـويـلـة من

ـطـيرة في حـول تـدمـيـر الغـابـات ا
مـــوطن الــفـــيــلــة وكـــتب (آمل بــأن
ـسـؤولـون مـن تـقد رد) يـتـمـكن ا
عــلى هـذا األمـر وحــصـد مـنـشـوره
أكـــثـــر من 31 ألـف إعــجـــاب مـــنــذ
األحـــد. وجـــاء فـي تـــعـــلـــيق عـــلى
ـــــنــــشــــور حــــصـل عــــلى 6 آالف ا
إعــــجـــاب (تـــركــــز وســـائل اإلعالم
دائــمـا عــلى اجلــانـبــالـلــطـيف  في
هـجرة الـفيـلة وهو مـا أجده مـثيرا
لـالشــمـــئـــزاز. عـــادة مـــا تـــهـــاجــر
احلـيـوانـات عـندمـا ال يـكـون هـناك

ما يكفي من الطعام). 
وأوردت وكــــالـــة أنــــبـــاء الــــصـــ
اجلـديدة (شيـنخوا) أن عدد الـفيلة
الـبرية في جنوب غرب يونان يبلغ
حـــوالى 300 مـــقـــارنـــة بـ193 في

الثمانينات.

الــســـيــارات مــتــضــررة. وعــرضت
الـقناة الـتلفـزيونيـة مشاهـد لطعام
وأطـباق متـناثرة عـلى أرضية أحد
ـطـابخ بـعـدمـا عـاث أحـد الـفـيـلـة ا
ــــكـــان. وأوضــــحت فــــســــادا في ا
الــــقــــنــــاة إنـه مــــنــــذ مــــنــــتــــصف
نـيسان/أبـريل دمرت الفيـلة قرابة
 56هـــكـــتــــارا من احملـــاصـــيل مـــا
تـسـبب في خـسـائر تـقـدر بـحوالى
6,8 مـاليـ يـوان (1,07 مـــلـــيــون
دوالر). ولـــيس واضـــحــا الـــســبب
الـــذي دفع الـــفـــيــلـــة إلى مـــغــادرة

موطنها األصلي.
وبـدأ مستـخدمو وسـائل التواصل
االجــتـمـاعي الــصـيـنـيــون الـتـكـهن

باألسباب احملتملة.
ونــشــر أحـد مــسـتــخــدمي مـنــصـة
ــقــاالت إخـبــاريـة (ويــبــو) صـورة 

الــشــاحـنــات مــتــوقـفــة عــلى طـول
طــريق ريـفي صــغـيـر في مــحـاولـة
كتظة ـناطق ا إلبـعاد القطيع عن ا
بـــالـــســكـــان. وقـــال ســـائق إحــدى
الــشـاحـنـات لـلـمــحـطـة (نـحن هـنـا
لـــصـــد الـــفـــيـــلـــة). وأضـــاف (قــال
شـرطـيو مـرور إنهم في حـاجة إلى
بـعـض الـشـاحـنـات. وسـأبـقى هـنـا

ا أن هناك حاجة إلّي). طا
كـــذلك حــشـــدت الــســـلــطــات آالف
األشـخاص لتتبع حتـركات القطيع
بــطـائـرات بـدون طـيـار وكـامـيـرات
تــعــمل بــاألشــعــة حتـت احلــمـراء.
وأظــــــــهـــــــرت “سـي سـي تـي في”
الـفيلـة وهي تتجـول بشكل عرضي
في الـفناء اخللفي لبيوت القروي
خالل عـطلة نهايـة األسبوع تاركة
األشجار مسحوقة وأبواب مواقف
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دجــاجــة بــسـبـب خـدعــة ســحــريـة
ســارت بـشـكل خــاطئ إضـافـة إلى
فــيــلـم من كــولــومــبــيــا  (أمــبــارو)
لـسـيمـون ميـسـا سوتـو) عن امرأة
وسـط احلـرب األهـلــيـة وكـذلك من
سـويسـرا وأوكرانيـا (أولغا) إليلي

غرابي.
ويـفتـتح األسبـوع بفـيلم من خارج
ـسابقة هو (روبوست) لـلمخرجة ا
كـــونــســتـــانس مــايــر مـع الــنــجم
جـيرار ديبارديو. واتسمت القائمة
اخملــتـارة بـالـتـسـاوي بـ الـرجـال
والـنـسـاء إذ تـضم أفالمـاً لـسـبـعة
مـخرجـ ذكور ومـثلـها خملـرجات
ـــئـــة من األفالم عـــلـــمـــاً أن 30 بـــا
ـتــقــدمــة هي إلنــاث. وقـال األلـف ا
تــيــســون نــحن ال نــبـدأ مـن هـوس
ــنـاصـفــة بل نـنــطـلق من األفالم ا
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وصل قبل  ح وقعت كارثة غـرق العبّارة في نهر دجـلةبا
أكـثـر مـن ثالث سـنـوات انــتـبـهــنـا جـمــيـعـاًالى ذلـك الـفـقـر
الـشـديـد في وســائل االنـقـاذ الـنـهــري الـتي تـصل الى حـد
الـعدم فـي مدن كـبـيـرة تـقع عـلى ضـفـاف الـنـهـر. وسـمـعـنا
حـيـنهـا عـن تبـرعـات لم يـصل مـنـهـا شيء وقـرارات لم تـتم
لشـراء زوارق لـلشـرطـة النـهـرية الـتي لم يـكن في حـيازتـها

سوى زورق واحد ضعيف االمكانات.  
ـــتــردي في هـــذا اجملــال لـــيس مــحـــصــوراً في واحلــال ا
روعة بغـرق مائت من وصل التي شهـدت تلك الكارثـة ا ا
االهالي أمـام انظـار اجلـميع من دون وجـود امـكانـية انـقاذ
سوى نخوة الشباب الذين رموا أنفسهم من الضفاف الى
وسط الــنـهــر الــهــادر من اجل انــقــاذ عــدد مــحـدود ودفع
ـدن بـعــضـهم حــيـاته في ســبـيل انــقـاذ اآلخــرين. جـمــيع ا
واصفات مقبولة العراقية ليس لها امكانات انقاذ نهري 
وتراوح شـرطتـها الـنهـرية عـند احلـد االدنى من االمكـانات
والطواقم وتكاد تكون معدومة اخلدمات الترفيهية باستثناء

نشاط بسيط للقطاع اخلاص. 
ران من  بلدنا يـحتضن نـهرين عظيـم دجلـة والفرات 
مدن وبـلـدات كثـيـرة من دون عنـايـة منـاسـبة عـلى ضـفاف
ناطق احملاذية للتجمعات السكانية.  النهرين السيما في ا
الـيـوم نـحن في فـصل الـصــيف ويـواجه كـثـيـر من الـنـاس
مـوجــات احلــر بـالــلــجـوء الـى الـســبــاحـة في الــنــهـر وهي
سباحة في منـاطق غير مراقـبة وال حتظى بحـماية وال تقوم
البلديات واالدارات احمللية بإيالء اهمية لهذا اجلانب الذي
بسببه نفقد ارواحا عـزيزة السيما من االطفال في كل عام
غــرقــاً في االنــهــار.  ال أدري مــا هــو الــسـر الــذي يــجــعل
ـعــنــيـة ال تــلــقي بــاالً لـلــخــدمـات احملـافــظــات والــوزارات ا
صـاحـبـة لـوجـود االنهـار بـاسـتـثنـاء سـحب مـيـاه الـشرب ا
وتعقـيمـها. واخلـدمات قـد تكـون ترفيـهيـة وسيـاحيـة تخفف
ـزدحــمــة لـكن لــيس كــمـا وقع ــدن ا عن االهـالـي ضـغط ا

االهالي في فخ العبّارة وحدثت تلك الكارثة الكبيرة. 
ــنـسـي وهل نــحـتــاج الى ــهم وا ـلـف ا  من يــتــابع هــذا ا

تكرار الكوارث ال سمح الله لكي ننتبه الى وضعنا. 
 لــعل من االســئـلــة احملــيــرة الــتي تــخص عــمـلــيــة حتــريـر
وصل الـعام 2017 من احتالل تـنظيم داعـش ما يخص ا
العالقة الضـعيفة مع الـنهر ايضـاً حيث كانت ضفـة النهر
عركة كن فتحهـا الختصار وقت ا مجاال مفتوحاً وجـبهة 
ـفاجـأة ولم يتم سوى وتقلـيل اخلسـائر واحـداث عنـصر ا
قصف اجلسـور لتثـبيت احلركـة في اجلانبـ وإنّ شهورًا
عارك مـن دون االلتفات الى جبـهة النهر عدة استغرقـتها ا
السيما بـعد حتريـر الساحل االيـسر والتـوجه نحو اجلانب
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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

لـكل منطق زمان ولكل زمان منطق.. وما كنّا نراه جميالً أيّام
زمـان لم يـعـد اآلن جـميـالً في عيـونـنـا كـمـا كـان.. ال الورد. ال

الريحان. ال شقائق النعمان!.
كـان عميد األدب العـربي طه حس يقول: إن أجـمل اللحظات
في حـياته ح كان طائـر الكروان يشدو في طـفولته فينام بال
وسـادة على أحلـانه. ألن أخاه األكـبر خـطف وسادة الـنوم من

حتت رأسه!.    
وأنـا أشعر بـاحلن لـلعودة إلى فتح الـدفاتر األولى. أحنّ إلى
مـسمـار في حائط. إلـى عمـود نور حـفظـنا حتت ضـوئه ديوان
ـتـنـبي. إلى رائـحـة اخلـبـز الـصـاعـدة من تـنـانـيـر الـطـ قـبل ا
ة حطّ عليها سربُ حمام وقت الغروب. الـفجر. إلى مئذنةٍ قد

إلى عريشة عنبٍ في بستان. 
ـاء والــعـذوبـة. أهـرب من هــذا اجلـفــاف الـعـظــيم إلى مـنــابع ا
أتـذكـر األيــام اخلـالـيـة حـ كــنّـا جنـلس عــلى اجلـرف نـسـمع
أل زجـاجــات الـعـطــور الـفـارغــة بـالـرازقي »نــغـيط الـوز «و
وبـالزعـفران وبـزهر اجلـنبـذ من الورد ونـصدرهـا إلى الدنـيا.
وجنـعل مـنـهـا أحـمر الـشـفـاه وورد اخلـدود ولـوحـات أنـيـقة
وديواناً فخماً في الشعر ورسائل رقيقة وأحضاناً وقبالت. 
فـمن أين هذه الـرقة والكـلمـات التي تـمتصّ رحيـقهـا من شفاه
الـعسل فيستـولي عليهـا شاعر باألحضـان والقبالت?. ما هذه
الـفـلـسفـة الـتي جتـعل من بـسـتـان مـشـمش في حـديـثـة. يـشبه
ثالية وعودة واليوتـوبيا والدولة ا فقودة واألرض ا اجلـنة ا

ة في جمهورية أستاذ األساتذة أفالطون?!.  والقارة احلا
لـيت من يـسـتطـيع الـيـوم أن يـبـعث لنـا قـلـيالً من تـلك األنـفاس

حتمل إلينا عناقاً من تلك القبالت والهواء أحضان. 
كـانت الـدنـيـا كـبـيـرة. وكـنّـا نـحـسب أيّـام الـعـمـر مـثل حـسـاب
الـعصـافير حلـبّات الـبيـدر.. ونحن نـبيع حـصتـنا من الـفلـسفة
بـفـنـجـان قهـوة.. ونـبـيع أفالطـون ألف مـرة ومـرة في الـسـاعة
ونــبــيع حــصـــتــنــا من احلالج والـــســهــروردي وابن عــربي

وسقراط وبريتراند رسل بدشداشة مطرّزة بالكلبدون!.
تـداهمني صور عـميقـة متالحقـة طافحة بـاحلن كـأنها شريط
سـيـنـمـائي. تـنـتـابـني أحـاسـيس نـدم في مـدائن األلـم. تـذكرت
أصـدقاء غادروا شـباب الـعمر من دون وداع أخـير. أعرف أن
الـعــمـر ســيّـاف ال يـرحـم. غـادر وغــدّار. مـثل غــيـمــة مـدلــهـمـة

أمطرتنا وابالً من احلزن.
سافات. وتـتابعت علينا أيام ثقيـلة الوطأة. تضاءلت األبعاد وا
المحنا الـتي تزداد هرماً في موسم صـرنا نبحث عن تـعالت 
كـآبة طويل. رأينا مدناً تسقط. رأيـنا مدناً حتاصر. رأينا مدناً

حتترق. ونحن ال ندري متى تنجلي الغمّة عن هذه األمة?.
األشـيـاء اجلـمـيـلـة ال تـكــرر نـفـسـهـا. إنـهـا جـزء من عـمـر ومن
تـاريخ. واجلميل ال تـاريخ له. هو نفـسه تاريخ.. قوس قزح في
عـيوننا كان أجـمل من عيون إلزا التي رسـمها أراغون بأجمل
ـتــسـلـقـة عـلى ألـوان الـلـهـفــة. شـجـرة الـنـارجن والـيــاسـمـيـنـة ا
أصـابعنا رسـمناها بـالفحم احلـجري أحلى من مونـاليزا التي
رسـمــهــا دافــنــشي.. وذلك الــشــارع الــذي كــنّــا نــسـيــره إلى
ـدرسة ونحن نـتوكّأ عـلى احليطـان لكي ال تنزلـق أقدامنا في ا
الـدروب الـضـيـقــة فـتـتـسخ ثـيـابـنــا بـالـطـ كـان أوسع من كل
شــوارع الــدنـــيــا.. ألنــنــا مـن األصل لم نــكـن نــعــرف أين هي

الدنيا وما هي الدنيا?. 
 : لقد قالها شاعرنا القد

خرجنا من الدنيـا ولسنا من اهلها 
وتى فال نحنُ باألحياءِ فيها وال ا

إذا جاءنا السجّـانُ يـومـاً حلاجــةٍ 
عجبنا وقلنا: جاءَ هذا من الدنيـا!.

{  بـــــاريس (أ ف ب)  –تـــــعــــرض دار
“كــريــســتــيــز ”لــلــمــزادات ابــتــداء من
اجلـمعة على االنترنـت لوحة (موناليزا
هــيــكـيــنغ) الــشـهــيـرة الــتي تــعـود إلى
القرن السابع عشر والتي ادعى مالكها
ـوند هـيكـينغ خالل الـستـينـات أنها ر
الـــرســـمــة األصـــلـــيـــة لــلـــيـــونــاردو دا
فــيــنـــتــشي. وتــصــدرت هــذه الــلــوحــة
ـيـة بعـدمـا حـصل علـيـها األخـبـار الـعا
هـذا اجلـامع الـشـغـوف من تـاجر حتف
في مـنطـقة نـيس (جـنوب فـرنسـا) كما
ـزادات. ويـقـدر سـعـرها أوضـحت دار ا
ــا بــ 200 ألف و300 ألـف يــــورو.
ـمـتـدة من ـزاد في الـفـتـرة ا وسـيـقـام ا
11 حـزيران/يـونيو إلى 18 مـن الشهر
ـوقع اإللــكـتـروني لـلـدار. نــفـسه عـلى ا
وند هيـكينغ الشـغوف بالفن وبـقي ر
ؤرخي يـدافع عن أصـالة هـذه الـلوحـة 
الــــــفـــــنــــــون ووســـــائـل اإلعالم حــــــتى
الــســتـــيــنــات. وهــو شــكك في أصــالــة
الـلـوحـة احملـفـوظـة في مـتـحـف الـلـوفر
ـتحف إثـبـات أن ليـوناردو وطـلب من ا
دا فــيـنـتـشي هــو الـذي أجنـزهـا. وكـان
ــهــووس بــفــكــرة امــتالكه هــيــكــيـــنغ ا
الــلـــوحــة احلــقــيــقــيـــة الــتي رســمــهــا
لــيــونـــاردو دا فــيــنــتــشي يــعــتــقــد أن
الـلوحة التي أعيـدت إلى متحف اللوفر
عــــام 1914 بــــعــــد ثالث ســــنـــوات من
سـرقتها عام 1911 من جانب اإليطالي
ـونالـيزا فـيـنتـشنـزو بـيروجـا ليـست ا
احلـقيقـية بل وضعت نـسخة مـنها في
وند هيكينغ في مـكانها. وبعد وفاة ر
الـــعــام 1977 بـــقــيت الـــلــوحـــة ضــمن

عائلته.
وناليزا) مجـموعات فرانسوا دخـلت (ا
االول بـــعــد فـــتــرة وجـــيــزة مـن الــعــام
1517. ثـم أجنـزت الـعـديــد من الـنـسخ
ا في مـنذ بـداية القـرن السابع عـشر 
ذلك الـــنــســـخــة الــتي حـــصل عــلـــيــهــا

وند هيكينغ. ر

{ سان فرانسـيسكو (أ ف ب) –
أعــلـنت شــركــة (آبل) امس أنــهـا
تعـمل عـلى تـعزيـز اخلـصوصـية
ــــيـــزات فـي بـــرنــــامج وزيــــادة ا
تشغـيل هاتف (آي فـون) اجلديد
الــذي ســتــصــدره في وقت الحق
من هــــذا الــــعــــام. وافــــتــــتــــحت
اجملـمـوعـة االمــيـركـيـة الـعـمالقـة
ــطـــورين الـــســـنــوي مـــؤتـــمـــر ا
بــالــتــحــدث عن تــعــزيــزات عــلى
األمن واخلــصــوصـيــة وقــابـلــيـة
التشغيل البيني ألجهزتها حتى
مع اســتــمــرار تـعــرض الــشــركـة
النـــــتـــــقــــادات حـــــادة بـــــســـــبب
ســيـطـرتــهـا عــلى مـتــجـرهـا (آب
ســتـــور) لــلـــتــطـــبــيـــقــات. وقــال
الـرئيس الـتـنفـيـذي لـلشـركـة تيم
ي كــوك خالل الــعــرض الــتــقــد
ــطــورين ــؤتــمــر ا االفــتــتـــاحي 
ـيـ “ســتــتــوافـر كـل هـذه الـعــا
ــذهــلــة جلـمــيع الــبــرمــجــيــات ا
مــســتـخــدمــيـنــا هــذا اخلـريف.”
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{ نـيـويـورك (أ ف ب)  –تـعـتـزم
نـيـويورك تـنـظـيم حـفلـة ضـخـمة
في حـديـقــة سـنـتـرال بـارك خالل
شـــهــر آب/أغـــســطس احـــتــفــاال
بـ(نــــهـــضـــة نــــيـــويـــورك) بـــعـــد
اجلـائــحـة عـلى مــا أعـلن رئـيس
ــديـنــة بــيل دي بالزيـو بــلـديــة ا
. وقـــال دي بـالزيـــو في االثــــنـــ
ــكن رؤيــة تــســجـــيل مــصــور (
العودة حتصل حاليا لكننا نريد
إعـــطــاء زخـم لــهــا) مـــعــلـــنــا عن
سلـسلـة أنشـطة تهـدف إلى جمع
ســكـــان نـــيـــويـــورك لالحـــتـــفــاء
دينتنا ودعمها. وأشار إلى أن
(الــنــشـاط الــرئــيـسـي خالل هـذا
األسـبوع سـيـكـون حفـلـة عـمالقة
في سـنـتــرال بـارك). ولم يـوضح
رئــــيس الـــبـــلـــديـــة تـــاريخ هـــذه
احلـــفـــلـــة غـــيـــر أن صـــحـــيـــفــة
ـز) أشــارت إلى (نــيــويــورك تــا
حتضيرات إلقامة احلدث في 21

آب/أغسطس.
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{ بـاريس (أ ف ب)  –دخـل الـذكاء
االصـطــنـاعي عـالم مـسـتـحـضـرات
الـــتــجــمـــيل وأطــلــقـت الــعالمــات
الـتجـارية في هذا اجملـال منـتجات
ـكن أن تكون مـفصّلـة على قياس
تـفـضيـالت كل شخص سـعـياً إلى
جــذب الــزبــائن الــذين يــريـدون أن

يكونوا متميزين.  
فـــفي الــواقـع بــات في إمـــكــان كل
شــخص أن يــحـدد رائــحـة الــعـطـر
األنــسب له بـفــضل مـا تـوفـره دار
(سـيّـاج) الـصـغـيـرة لـلـعـطور الـتي
يـعود تـأسيـسهـا إلى العام 2017.
فــفي صــالـة عــرضـهــا األنـيــقـة في
الدائرة احلادية عشرة من باريس
تـتيح الـدار التـي أسسهـا ماكـسيم
غـارسيـا جانـان إيجـاد عطـر مركّب

  . يول كل شخص تقريباً تبعاً 
يتوافر في صالة العرض 67 نوعاً
ـكـوّنــات الـتي تـســتـخـدم في مـن ا
تـركـيب الـعطـور يـشـمّهـا الـزبائن
ر والـبندق والـبرغـموت وزهرة كـا
ــــلـح. وتــــســــتــــخــــدم (ســــيّــــاج) ا
خــــوارزمــــيــــة تــــســــجل الــــروائح
ـفضلة للعمالء ثم حتدد تدريجاً ا
ـــثـــالي لـــلــشـــخص من الـــعـــطــر ا
مـجـمـوعـة واسـعـة من الـتـركـيـبات

التي ابتكرها العطارون.  
وقــال جــانـان إنــهــا صـنــاعــة هـذه

الـعطور الراقية تركّز على اإلنسان
وتــفـضـيالته أو يـعـرف بـ(صـنـاعـة
وذج 3.0) ويـعـتـمد جـانـان عـلى 
ــتـاجـر عــطـر أصــلي ال يـوزّع في ا
وال يـخزّن واألهم ال تنفق عليه أي
تـكــالـيف تـسـويق وهـو مـا يـشـكّل
عـنصـراً مهـماً في الـسعـر النـهائي

للعطر.  
وتـسـتـخـدم (سيّـاج) كل الـتـقـنـيات
الــتي أصـبـحت في الـقـرن احلـادي

{ واشـــنـــطن (أ ف ب)  –أعـــلـــنت
وكـالـة األدوية واألغـذية األمـيركـية
(اف دي ايـه) السمـاح بدواء جديد
ــر لــلــمــرة ــرض ألــزهــا مــضــاد 
األولـى مــنـــذ حــوالـى عــقـــدين في
خــطـــوة تــثــيــر بــارقــة أمل لــعالج
ـستعصي رض ا ـصاب بـهذا ا ا
حـتى الـيوم رغم اجلـدل بـشأنه في

األوساط العلمية.
وأشـارت الـوكالـة في بـيان االثـن
إلـى أن الــدواء الـــذي يــحـــمل اسم
(أدوهـلم) وتنتجه شركة (بايوجن)
لـلصـناعـات الصـيدالنـية هو (أول
ـر يحظى عـالج ضد مرض ألـزها
ـوافقة منذ العام 2003). ولفتت
(اف دي ايـه) إلى أن هــــذا الـــعالج
هـــو األول الــذي يـــتـــصــدى آللـــيــة
ـرض نفـسهـا أي(وجود صـفائح ا
أمـيلويد  –بـيتا في الدماغ) وليس

فقط لألعراض الناجمة عنه.
ووصــفـت اجلــمــعــيــة األمــيــركــيــة
ـــر ـــر (ألـــزهـــا ـــرضـى ألـــزهـــا
أســوســيــيــشن) هــذا الــقــرار بــأنه
(تــاريـخي). وقــال رئـيـســهـا هـاري
جـــونــز في بــيــان إن (هــذا الــدواء
األول احلـــائـــز مـــوافـــقـــة -اف دي
ايـه- الذي يبطئ االنـتكاس الناجم

رض). عن ا
ويـأتي هذا القرار رغم إعالن جلنة

خـبراء في تـشرين الثـاني/نوفـمبر
عـدم تأييـدها السمـاح بهذا العالج
بـــحــجـــة أن فـــعــالـــيــتـه لم تـــثــبت
بــالـشـكل الــكـافي في مــوقف غـيـر
مـلــزم لـكن من الـنـادر أن تـتـخـطـاه
(اف دي ايه). وكانت اللجنة حللت
: جتربـة سريـرية بـيانـات دراستـ
واســعــة الـنــطــاق خـلــصت إلى أن
دواء مـخـتـبـرات (بـايوجن)  فـعـال
فــيــمـــا أفــضت أخــرى إلى نــتــائج

سلبية.
غـــيــر أن (اف دي ايه) قــالت إنــهــا
(تــوصـلت إلـى وجـود أدلــة دامـغـة
عــلى أن (دواء) +أدوهــلم+ يــقـلص
صـفـائح أميـلويـد-بيـتا في الـدماغ
كــمــا أن تـقــلــيص هـذه الــصــفـائح

حتـمل مـنـطـقـيـا إيجـابـيـات كـبـيرة
رضى). على ا

ـنافع وخـلـصت الـوكـالـة إلى أن (ا
تأتية عن تناول تـتخطى األخطارا

هذا الدواء).
كـمـا اعـتـمـدت (اف دي ايه) مـسارا
ـنح الـدواء سـوى إذن مــعـجال ال 
مـشـروط وهـو احـتـمـال لم تـبـحث
فـيه الـلـجنـة. وطـلبت (اف دي ايه)
مـن (بــــايــــوجن)  إجــــراء جتــــارب
سـريـريـة بعـد مـنح اإلذن للـتـحقق
نافـع السـريرية لـلدواء وفق مـن ا
الـوكـالة األمـيـركيـة الـتي قالت (إذا
لم تــكـن نـتــيــجــة الــدواء كــمــا هـو
مـتـوقع قـد نتـخـذ تـدابيـر لـسـحبه

من السوق)

والـعـشـرين عـدّة الـشـغل في مـجال
اجلــمـال من الــذكـاء االصــطـنـاعي
إلـى الـطـلب عـبـر اإلنـتـرنت مـروراً
بـشـبـكـة (إنسـتـغـرام) التـي يتم من
خـاللـهــا الـتــوجه إلى اجلـمــهـور…
ويُــشــحَن الــعـطــر إلى الــزبـون مع
عـيـنـة لـكي يـجـرّبـه وإذا لـزم األمر

كنه أن يعيد يردّه إلى الدار.  
وقــال رائـد األعـمــال الـشـاب (نـحن
ـتزايد نـواكب بذلك تـوجّه الناس ا

إلـى الطـلب عـبـر اإلنتـرنت إضـافة
إلـى أن فـكــرتــنـا تــتــمـثل فـي جـعل
الـعـطـور الـبـاريـسـيـة الـفـاخـرة في

متناول اجلميع أينما كانوا).
ومع أن جانان فضّل عدم اإلفصاح
ـالية لـشركـته أشار عن الـنتـائج ا
إلـى أن عـدد مـوظــفـيـهــا ارتـفع من
ثـالثـــة عـــام 2019 إلـى ثـــمـــانـــيـــة
الـيوم. وبـدأ يحلم بـأن يبـدأ العمل

تحدة.   في الواليات ا

نـــفــســـهــا ويــســـعــدنـــا أن تــكــون
النتيجةمتساوية.

ويـحتفل أسبـوع النقاد (من 7 إلى

وازية 15 تموز أحد األقسام ا
ـهـرجـان كـان بـعـيـده الـرئــيـسـيـة 

الست هذا العام).
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{ واشنطن (أ ف ب)  –عاد حيوان مجهري يسمى (بديلويد روتيفر)
دة 24 ألف عام في سيبيـريا وجنح بعدها إلى احلياة بعـد جتميده 

. في استنساخ نفسه كما قال علماء روس االثن
وقـال سـتـاس مـاالفـ الذي شـارك في تـألـيف الـورقـة الـبـحـثـيـة التي
نشـرتهـا مجلـة (كارنت بـايولـوجي) حول هذا الـتطـور لوكـالة فرانس
برس إن االكتشـاف أثار أسئلـة كثيرة حـول اآلليات التي اسـتخدمها
تعدد اخلاليا لتمكنه من الصمود كل تلك الفترة الطويلة. احليوان ا
شكالت البيولوجية وأوضح ماالف من معهد الفيزياء والكيمياء وا
في علـوم التربـة في بوشـتشيـنو في روسيـا (تقـريرنا هـو أقوى دليل
ـكن أن تـصـمـد ـتـعـددة اخلاليـا  حـتى الـيـوم عــلى أن احلـيـوانـات ا
عـشــرات اآلالف من الـســنــ في سـبــات حــ تـكــون عــمـلــيـة األيض

متوقفة بشكل شبه كامل).
واسـتخـدم فريق الـبـحث جهـاز حـفر جلـمع عيـنـات من نهـر أالزيا في
ـشع لتحديد أن عمر القطب الشمالي الـروسي ثم التأريخ بالكربون ا

العينة يتراوح ب 23960 و24485 عاما.
يكـروبات الوحيدة اخللـية لديها القدرة وهم حددوا في السابق أن ا

اثلة. أيضا على أمور 
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