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شيع اهالي ناحية يثرب في قضاء
ـحـافـظـة صالح الـدين امس بــلـد 
ــزدوج الـذي ضــحـايــا الـهــجـوم ا
شـــــــنــــــته داعـش اول امـس عــــــلى
مجلس عزاء في منطقة البو جيلي
ــا اســفــر عن اســتــشــهـاد ثـالثـة
عــنـاصـر من فـوج طـوار يـثـرب و
عـشرة مـدنيـ وإصابـة ١٨ آخرين
بـجـروح. ويأتـي الهـجـوم بعـد ايام
عـلـى تفـجـيـر سـوق الـوحـيالت في
مـدنية الـصدر ببـغداد. ووصل وفد
امــني بــرئــاسـة نــائب الــعـمــلــيـات
ــشــتــركـة الــفــريق اول ركن عــبـد ا
االمـــيــر الــشــمـــري الى احملــافــظــة
لـالطالع عـلى مالبــسـات االعـتـداء.
وقــــال شـــهـــود عـــيـــان ان (أهـــالي
الــنــاحـيــة شـيــعــوا امس عـددا من
الــشـهـداء الــذين سـقــطـوا نـتــيـجـة
اعــتـداء مـزدوج لــداعش اسـتـهـدف
مـجلس عزاء لشـاب توفى غرقاً في

مــنـطـقـة الــبـوجـيـلي) مــؤكـدين ان
(مـسلحـ فتحـوا نيران اسـلحتهم
لـتشتـيت الشرطـة ومن ثم هاجموا
اجملــــلس مـن اجلـــهــــة الــــثـــانــــيـــة
ـا أسـفـر بـاالسـلـحـة الـرشـاشـة  
عـن اسـتـشــهـاد ثالثـة عــنـاصـر من
فــــوج طــــوار يــــثــــرب و عــــشـــرة
مــــدنــــيــــ وإصــــابـــة ١٨ آخــــرين
بـجروح بـليـغة). ووصل وفـد امني
الـى صالح الـــــديـن لالطـالع عـــــلى
مـالبسات االعتـداء.وذكر مصدر أن
ـشـتـركـة (نــائب قـائـد الـعـمـلـيـات ا
يــــرافــــقه مــــعــــاون رئـــيـس اركـــان
اجلــــيش لـــلــــعـــمـــلــــيـــات ومـــديـــر
االســتـخـبـارات الـعـسـكـريـة وكـبـار
ــشـــتــركــة ووزارة الـــضــبـــاط في ا
الـدفاع وصلـوا الى يثرب لالطالع
عـلى مالبـسـات االعـتـداء الـداعشي
عــلـى مــجـلـس عــزاء بــالــنــاحــيـة).
وكـــانت خــلــيــة اإلعالم األمــني قــد
أصـدرت بيانـاً في وقت سابق جاء
فـــيه إن (اعـــتــداءً إرهـــابــيـــاً عــلى

ــنـطــقـة أحــدى مــجـالـس الـعــزاء 
الــبـو جـيــلي  ادى الى وقـوع عـدد
مـن الـــضــحـــايـــا). ووجه احملـــافظ
عــمــار اجلـبــر  األجــهـزة األمــنــيـة
بــســرعــة الــتــحــقــيـق ومــحــاســبـة
ــقـصــرين.وقـال اجلــبـر فـي بـيـان ا
امـس إن (تـلـك الـهــجــمــات مــؤشـر
وعــلــيـنــا جـمــيـعــاً ان نـعي خــطـر 
اخلــطـر وان يـعـمل اجلـمـيع لـعـدم
وقـــــوع مــــثل تــــلـك الــــهــــجــــمــــات
مستقبال) موجها االجهزة االمنية
بـ(سـرعة التحقـيق وتقد اجلناة
الـى الـــــعـــــدالـــــة ومـــــحـــــاســـــبــــة
ـــقـــصــرين) واضـــاف (يـــجب ان ا
نـعمل جـميعـاً على عودة الـنازح
و االسـتقـرار الكامل وفـرض السلم
اجملــــتـــمـــعي واعــــادة الـــلـــحـــمـــة
ـناطق). الـوطـنيـة ب ابـنـاء هذه ا
وبــــــحـــــسـب مـــــراقـــــبـــــون  فـــــأن
(االســتــهـداف يــأتي بــعــد ايـام من
ـديـنـة تــفـجـيـر سـوق الـوحـيالت 
الـــصــدر الـــذي اعــلن الـــقــبض عن

مــــنـــفـــذيه  وهــــذا يـــدلـل عـــلى ان
اخلـاليا الداعـشية بـدأت تنشط في
مـــنــاطق عــدة وتــقـــوم بــهــجــمــات
تـختلف طـبيعـة واحدة عن االخرى
من اجل زعزعة االمن واالستقرار)
واضـافوا ان (على احلكومة تفعيل
نع وقوع اجـهزتـها االسـتخـباريـة 
اعـتداءات مـشابـهة لتـفجـير مـدينة
الــصـدر وفـجـيـعــة الـبـو جـيـلي في
مـــنـــاطـق اخــرى). وأعـــرب رئـــيس
حتـــالف قــوى الــدولــة الــوطــنــيــة
اعـــمـــار احلــكـــيم عن اســـتــنـــكــاره
لـإلعــــــــــــتــــــــــــداء اإلرهـــــــــــابـي فـي
الــنـاحــيـة.وقــال احلـكـيـم في بـيـان
امـس (تــابـــعـــنــا بـــقـــلق اإلعـــتــداء
اإلرهــابي الـذي طـال مـجـلس عـزاء
فـي الـنـاحـيـة وراح ضـحـيـته نـحـو
٢٥ بــ شـهـيـد وجـريح) وأضـاف
(وإذ نـستنكـر هذا العمل اإلجرامي
ـعــنـيـة فــإنـنــا نـطــالب اجلـهــات ا
ـــهـــني لـــســد بـــالـــعـــمل اجلـــاد وا
الـثغرات الهشة والرخوة واحلفاظ

ــــنـــاطق عــــلى أمن واســــتـــقـــرار ا
احملـررة). وراى رئيس كـتلـة النهج
الــوطــني عــمــار طــعــمــة ان هــنـاك
مــؤشــرات تــدلل بــوضــوح تــنـامي
تــمـدد الـتـنــظـيـمــات اإلرهـابـيـة في
ـــدن احلــيــويـــة وتــزايــد مـــحــيط ا
احلــواضن بـشــكل واضح وهـو مـا
يــتـطـلب الـتـركـيــز عـلى مـجـمـوعـة.
وقـــال طـــعـــمــة فـي بــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمــان) امس ان (اإلرهــاب نــفــذ
هــجـومًـا غـادرا عـلى مـجـلس عـزاء
فـي يثرب بـأسلوب تـكرر كـثيرا في
ـــــاضـــــيـــــة دون ردود األشـــــهـــــر ا
حـــكـــومــيـــة رادعـــة تـــتــنـــاسب مع
جـسامـة التضـحيـات التي توقـعها
هــذه الـهــجـمــات  وضـعف واضح
فـي إيـــقــــاف االســــتــــنـــزاف الــــتي
تـــتــــعـــرض له الـــقـــوات األمـــنـــيـــة
ـدنـيـ الـعـزل) مــشـيـرا الى ان وا
ـــؤشــرات تــدلل بـــوضــوح عــلى (ا
تـنامي تمـدد التنـظيمـات اإلرهابية
ـدن احلـيـويـة وتـزايد فـي مـحـيط ا
احلــواضن بـشــكل واضح وهـو مـا
يــتـطـلب الــتـركـيــز عـلى مــجـمـوعـة
إجــراءات مـنــهـا تــنـفـيــذ عـمــلـيـات
تــطــهـيــر واسـعــة تـنــجـزهــا قـوات
نــخـــبــة تــنــهي جــمــيع احلــواضن
وبـؤر التخـاذل التي تمهـد مقدمات
لـشن عمـليات اجـرامية مع تـنشيط
الـــعـــمل االســـتـــخـــبـــاري وإشــراك
ـنـاطق فـي تـعـزيـز مــواطـني تــلك ا
جـــهــود مالحــقــة داعش) مــشــددا
على (اهمية مراجعة اداء القيادات
الـــعــســكــريـــة واألمــنــيــة الـــعــلــيــا
واسـتبدالها بقيـادات كفوءة مهنية
وطـنيـة نزيـهة ميـدانيـة اضافة الى
تـــوحـــيــد الـــقــيـــادة والـــســيـــطــرة
ومـتـابـعـة تـطبـيـقـهـا على األرض 
ــنـاطق الــسـاخــنـة والســيـمــا في ا
ـا الــتي تـتـكـرر فـيـهـا الـهـجـمـات 
ــنع تـشـتت اجلـهـود وتـقـاطـعـهـا
ويــضـمن اغالق جـمـيع الـثـغـرات).
وارسـل الـــــلـــــواء ٤١ بـــــاحلـــــشــــد
الـشـعـبي تعـزيـزات عـسكـريـة على
اثـــر تــعـــرض ارهـــابي اســتـــهــدف
مـــجـــلـس عــزاء  مـن اجل اســـنـــاد
ــوجــودة في االجـــهــزة االمــنــيـــة ا
ـنـطـقـة. وانـفجـرت عـبـوة نـاسـفة ا
عــــــــــلـى قـــــــــوات احلـــــــــشــــــــــد في
احملــافـظـة.وذكـر مـصـدر ان (عـبـوة
نـاسفـة انفـجرت عـلى عجـلة تـابعة
اسفر عن لـلحشد في قـاطع الزركة 
اسـتـشـهـاد مـنـتـسـب وجـرح اربـعة
اخـرين). واستشهد مزارع ووالدته
بـهـجـوم مـسـلـحـ عـلى مـنـزله في
قـضـاء الـطـارمـيـة دون ذكـر مـزيـدا

من التفاصيل.
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رصدت مـفـوضيـة حـقوق االنـسان
نقصا بإنواع اللقاحات واالوساط
ــراكـز ــسـحــات) في ا الـنــاقــلـة (ا
ؤسسات الصحية في محافظة وا
الــبــصـرة  فــيـمــا ســجــلت وزارة
الـصـحــة والـبــيـئـة امس تــراجـعـا
طفيفا باصابات كورونا في عموم
ـــوقف الــوبــائي الــعــراق. واكــد ا
الــيـــومي  الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الـــــــــــزمـــــــــــان) امـس ان (عــــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملـــتــبــريــة الــتي
اجرتـهـا مالكـات الـوزارة لـعـيـنات
مـشــتــبه اصـابــتـهــا بــالـفــايـروس
بـلــغت  43الــفـا  حـيـث  رصـد
 10215اصــــــابـــــــة في عـــــــمــــــوم
احملافـظات) واضاف ان (الـشـفاء
بلغ  8614حالـة وبواقع  62وفاة
جـديـدة) وتـابع ان (اكــثـر من 12
الف شخص تلـقى جرعات الـلقاح
ــــضـــــادة فـي مــــراكـــــز الــــوزارة ا
نتـشرة في بغـداد واحملافظات). ا
وأجـرى رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الـكـاظــمي زيـارة إلـى مـسـتــشـفى
ابن الــــــنــــــفـــــيـس لـالطالع عــــــلى
مـــســـتـــوى اخلـــدمـــات الـــطـــبـــيــة

قدمة للمرضى داعيا والصحية ا
لعـدم االستـسالم للـتحـديات.وذكر
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
ـستشفى (الكاظمي تـفقد ردهات ا
ــــراجــــعــــ ــــرضـى ا وأحــــوال ا
والراقدين واستـمع إلى شكاواهم
ومــقــتـــرحــاتـــهم ووجّه بــتـــذلــيل
ــسـتــلـزمـات الـعـقــبـات وتــوفـيـر ا
ـمـكـنة) الـضـروريـة وبـالـسـرعـة ا
واضـاف ان (رئــيس الـوزراء عــقـد
ـالك الـطبـي أشاد اجـتمـاعـاً مع ا
الك فــيه بــدور األطـــبــاء وبــدور ا
الصحي وهم يـبذلـون اجلهود من
أجل تـقـد اخلـدمة لـلـمـرضى في
هـذه الـظـروف االسـتـثنـائـيـة الـتي
ـر بـهـا الـعـراق والـعـالم بـسـبب
جـــــائــــــحـــــة كــــــورونـــــا وزيـــــادة
مــخـــاطـــرهــا كــمـــا اســـتـــمع إلى
ــــشــــكالت الــــتـي تــــواجه عــــمل ا
ـعــاجلـتـهـا) ـسـتـشــفى ووجّه  ا
واكد الكاظمي ان (احلكومة لديها
الكـــات إصـــرار عـــلى إنـــصـــاف ا
الــطــبــيــة والــصــحــيــة واتــخـذت
خـطـوات مــتـعـددة بــهـذا اجلـانب
ودعـا اجلــمــيع إلى تــفــهم ظـروف
الـــــبالد والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتي
ـر يـواجـهـهـا مـتــعـهـداً بـأنه لن 

يـــــوم دون الـــــبـــــحث عـن أفـــــضل
الفـرص لتـحسـ الواقع الـصحي
في الـعـراق الـذي يـزخـر بكـفـاءاته
الطبية في داخل وخارج العراق)
واعـرب عن أسـفه (لــوجـود بـعض
ستشفيات التي ال النواقص في ا
تليق بسـمعة الـطب وال باألطباء)
مبينا ان (هـذا األمر من مسؤولية
الـدولــة الــتي عــلــيـهــا تــوفــيـر كل
ا جاء تطـلبـات وأن تلـكؤهـا إ ا
بـسـبب احلــروب الـتي شــهـدنـاهـا

وبـــــســــبـب ســـــوء اإلدارة وســــوء
وأن احلكومة التخطيط والـفساد 
حتــرص حــالــيــاً عـــلى تــصــحــيح
اضية الكثير من أخطاء االعوام ا
) داعـــيــا إلـى (عـــدم االســتـــسالم
لــلــتــحــديــات والـــعــمل جــمــيــعــاً
ـسـتـقـبل لـصـنـاعـة األمل وبـنـاء ا
الزاهـر ألبـنـائـنا) وتابـع ان (لدى
احلكومة أولويـة في دعم قطاعات
الــصـحــة والــكــهــربـاء والــتــربــيـة
والــتـــعـــلــيم والـــنـــفط). وكـــشــفت

فوضـية العـليا حلـقوق االنسان ا
في الـبـصرة  نـقـصـا بـالـلـقـاحات
ومـســحــات كـورونــا بــاحملـافــظـة.
ـفـوضــيـة في بـيـان امس وقـالت ا
انه (للمـرة الثانيـة وخالل اسبوع
ــــــيـــــداني ومن خـالل الـــــرصـــــد ا
للمراكز اخلاصة بجمع عينات بي
سي ار اخلــاصــة بــوبــاء كــورونـا
ـراكز اخلـاصة بـالتطـعيم وكذلك ا
ــواقع الــصـحــيـة في في بـعض  ا
ـكتب محـافـظة الـبـصرة  سجل ا
ـواطـن ونـقـص كـبـير اكـتـظـاظ ا
في األوساط الناقلة ألخذ العينات
ـسـحـات وحتـديـدهـا بـعـدد وهو ا
أمـر خطـر جـدا اضـافـة الى نـقص
كبـيـر في مراكـز الـتطـعـيم مع عدم
مؤكدا توافر كامل انـواع اللقاح) 
(غـــيـــاب االهــــتـــمـــام الــــرقـــابي و
الوقائي للتجـمعات و االمتحانات
احلــــضــــوريــــة مع رصــــد وجــــود
) مطالبا احلكومة بـ(رفع مصاب
درجة االنـذار وفق مـبـدا الـتـوعـية
العلمية بشأن التطعيم مع الرقابة
وزيـــــادة اعـــــداد ومـــــراكـــــز اخــــذ
مـسـحـات الـدم ومــراكـز الـتـطـعـيم
وان يـــــكـــــون ذلـك جـــــادا ولـــــيس

إعالميا).
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ـبـياد وتـبـخر حـلم الـتأهل لـلمـربع الـذهبي شـوقي غـريب منـافـسات األو
نـتـخب البـرازيلي مـسيـرته بـقيـادة مدربه أنـدريه جاردين بيـنمـا واصل ا
وتـأهل إلى نــصف الـنـهــائي ويـواجه الــفـائـز مـن لـقـاء كــوريـا اجلـنــوبـيـة
باراة في مـجملهـا شهدت استـحواذاً وسيطرة بـرازيلية مع كـسيك. ا وا
جلوء منتخب مصر للدفاع وتألق احلارس محمد الشناوي بشكل الفت.
كسيكي الى دور النصف النهائي نتخب ا وحلساب الدور نفسه تأهل ا
ثير على منتخب كوريا اجلنوبية بستة اهداف مقابل ثالثة . بعد فوزه ا
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ودع مـنـتـخب مـصـر امس الـسـبت مـنافـسـات كـرة الـقـدم بـدورة األلـعاب
قـامة في العـاصمة الـيابانـية طوكـيو باخلـسارة أمام مـنافسه بيـة ا األو
الــبــرازيـلـي بـنــتــيــجـة هــدف من دون رد  في ربـع الـنــهــائي عــلى مــلـعب
(سـايتاما 2002). وأحرز لـلمنـتخب البرازيـلي مهاجـمه ماتيـوس كونها
باراة في الـدقيقة  37من تمـريرة سريـعة بواسطـة ريشارليـسون جنم ا
درب أودعهـا ببراعـة في مرمى محـمد الشـناوي. ودع الفـراعنة بـقيادة ا
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اســتــعـرض رئــيــســا اجلـمــهــوريـة
بــرهم صــالح والــوزراء مــصــطـفى
الـــكـــاظـــمي  االوضـــاع االمـــنـــيـــة
والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة في
الــــــبالد  ومــــــخــــــرجــــــات حـــــوار
واشـــنـــطـن. وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمـــان) امس ان (الــلــقــاء بــحث
مـــجـــمـل األوضـــاع الـــســـيـــاســـيــة
واألمـنية والصحـية واالقتصادية 
كــمـا أطـلَعَ الــكـاظـمـي صـالح عـلى
تحدة نتائج زيارته إلى الواليات ا
ومـخـرجـات احلـوار الـسـتـراتـيجي
بـــ بــغـــداد وواشــنــطن) واشـــاد
صــــــالح بـ(نــــــتــــــائج احلــــــوار مع
ــــتـــحــــدة واجلـــهـــود الــــواليـــات ا
ـــتـــمـــيـــزة لـــلـــكـــاظــمـي والـــوفــد ا
ــــفـــــاوض في هــــذا احلـــــكــــومـي ا
الصدد) مشيراً إلى (أهمية تكاتف
الــقـوى الـوطـنـيــة من أجل حتـقـيق
االســـتـــقــرار وتـــعـــزيــز الـــســـيــادة
ـصالح العلـيا للبالد) الـعراقية وا
ولـفت الى ان (اجلانب شددا على
أهـــمــيــة حــمــايـــة أمن واســتــقــرار
ــواطـنـ ومالحــقـة فـلـول داعش ا
الـتي تسعى لزعـزعة االستقرار في
ـدن وقــطع الـطــريق أمـام بــعض ا
مــحـاوالته اإلجــرامـيـة الســتـهـداف
ـواطنـ وتـوفـيـر كل الـدعم أمـن ا
هامها لـلقوات األمنية في الـقيام 
اجلـسام) وتـابع ان (الـلـقاء تـناول
بـكـرة وإجرائـها في االنـتـخابـات ا
ـقـرر فـي تـشـرين األول مــوعـدهــا ا
ــقــبل مع تــوفــيــر مــســتــلــزمـات ا
ـعاييـر النزاهة إجـرائها الـضامنة 
والــعـدالـة في مــخـتـلف مــراحـلـهـا
ـــا يــحــقق اإلرادة احلـــقــيــقــيــة و
ـثــلـيـهم لــلـنـاخــبـ في اخـتــيـار 
بـــعــيـــداً عن الـــتــزويـــر والــتالعب
شـاركة الـواسعـة فيـها). ويـحـقق ا
كـمـا اسـتـقبل صـالح رئـيس هـيـئة
ــؤيـد اإلعـالم واالتــصـاالت عــلـي ا
فــــيــــمـــا دعــــا وســـائـل االعالم الى
انـتهاج خـطاب مهني يـرسخ ثقافة
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 ` U ² « W UIŁ aÒÝd¹ »UDš ÃUN²½« vKŽ œÒbA¹ W¹—uNL'« fOz—

االهـلي واالمن الوطـني الى اخلطر
. وجـاء في وثيـقة وجـهتهـا الهـيئة
الـى القنـوات كافة  اطـلعـت علـيها
(الـــزمــان) امس (يـــجب تــضـــيــيف
ذوي االخـتصاص والكفاءة العالية
واقف ومـن له القـدرة على تـدارك ا
احلـرجة وعدم الوقوع في االخطاء
الــتي قـد تــؤدي الى تـأز الـوضع
الـــــســــــيـــــاسي واالمـــــنـي وحـــــتى
االجـــــــتــــــمــــــاعي) واضــــــافـت انه
(ضــــرورة جتـــنب دعـــوة افـــراد او
شــخـصــيـات مـحــظـورة دســتـوريـا
وقــانــويــا تــو مــدانــ وفـق اوامـر
قـضـائـية  فـضال عن عـدم السـماح
ــشـــاركــ في الـــبــرامج لـالفــراد ا
طرح احلوارات التي تشكل تهديدا
قـراطي في العراق او لـلنـظام الـد
تــســهم بـتــعـطــيل االنــتـخــابـات او
قراطية مارسـات الد غـيرها من ا
الـتي كفـلها الـدستور) مـشيرة الى
(االبتعاد عن احلوارات التي تروج
الي شـــكل من اشــكــال االرهــاب او
الي جـماعة تمـارس او تشجع على
ــارسـة الـعـمـلـيـات االرهـابـيـة او
الـنـشـاطـات االجـرامـيـة او حتـرض

ـمـتـلـكـات الـعـامـة) االعـتـداء عـلى ا
مـشـددة عـلى (عـدم تـنـاول الـوثائق
ـصـرح بـهـا من قبل الـسـريـة غـير ا
ـــعـــنـــيــة اضـــافـــة الى اجلـــهـــات ا
عـروضة امام الـقضاء  الـقضـايا ا
مـنعا لـلتشـويش على سيـر العدالة
واتـخـاذ اخلـطـوات الالزمة لـلـتـأكد
علومـات قبل طرحها) مـن صحة ا
ولـفتت الـوثيـقة الـى (عدم الـسماح
لـالفـراد بـطـرح مـواضـيع ال تـراعي
مـشـاعـر االحـتيـاجـات اخلـاصة مع
تــأكــيــد احــتــرام الــتــنــوع الـديــني
والـطـائفي والـفكـري واالمتـناع عن
كـل مــا يـسـيء الى الــذات االلــهــيـة
واالديـان السماويـة). ورأى اخلبير
الـسـياسي سـمـير عـبـيد مـا نـشرته
الـــهـــيــــئـــة من اشـــتـــراطـــات عـــلى
الـفضـائيـات عند اخـتيـار ضيـوفها
فـي الـبــرامج احلــواريـة مــا هـو اال
تــعـمـيم لـصـالـح االحـزاب وتـكـمـيم
لـالفواء بـطـرق ناعـمـة. وقال عـبـيد
في تـغريـدة على تويـتر ان (الهـيئة
بــقـراراتـهـا خــرجت عن مـهـنــيـتـهـا
وحـيـاديتـهـا لتـصبـح اآلمر الـناهي

زاجات شخصية).

الــتــسـامح ويــتــصـدى لــلــكـراهــيـة
والـــشــائـــعــات. وذكـــر الــبـــيــان ان
(صــالح هــنـأ فـي مـســتـهـل الـلــقـاء
ـناسـبـة تـسنـمه مـنـصبه ـؤيـد  ا
مــتــمـنــيــاً له الـتــوفــيق في مــهـامه

اجلديد) 
ــفـاهـيم مــؤكـدا (ضــرورة إشـاعـة ا
ـقراطـية وتـعزيـزها في حـرية الـد
ــعــايــيـر الــرأي والــتــعــبـيــر وفق ا
الــدســتــوريـة) الفــتــاً إلى (أهـمــيـة
انــتـــهــاج وســائل االعالم خــطــابــاً
مـهـنيـاً يرسخ ثـقـافة الـتسـامح ب
الـــعــراقــيــ ويـــتــصــدى خلــطــاب
الـكراهـية والشـائعات الـتي تسعى
الســـــتــــهــــداف الـــــســــلـم واألمــــني
) ومـضى الى الـقول واجملـتـمعـي
(أهــمـيـة ضـمـان جـودة االتـصـاالت
وبـــذل اجلـــهـــود لـــتـــقـــد أفـــضل
اخلـــدمــات لــلـــمــواطـــنــ في هــذا
الـشأن). وكانـت الهيـئة قد اصدرت
قــبل يـومــ الئـحــة سـلــوك مـنـعت
شـارك في ـوجـبه االشخـاص ا
واضيع البرامج التلفازية  طرح ا
الـــتي تـــشــكل تـــهـــديــدا لـــلــنـــظــام
ــقــراطي او تـــعــرض الــســلم الـــد
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اكـد مـتـنـبىء جوي  خـروج الـعـراق من تـصـنيـف الدول االعـلى حـرارة في
ـاضـيـة. وكــتب صـادق عـطـيـة فـي صـفـحـته عـلى الـعـالم خالل الــسـاعـات ا
فيـسبوك امـس انه (ال درجات حرارة خـمسيـنيـة بعد االن  وال مـوجة حارة
خالل االسـبوع االول من شهر آب اجلاري) واضـاف ان (االمطار ستكون
ـدن). وتوقـعت الـهيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية والـرصد حاضـرة في بعض ا
ـنطـقـت الـزلـزالي الـتابـعـة لـوزارة النـقل ان يـكـون طقس الـيـوم االحـد في ا
الوسـطى واجلنوبـية صـحوا وغـائما جـزئيـا شماال. وذكـرت الهـيئـة في بيان
ــقـبـلــ سـيــكـون صــحـوا في تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (طـقـس الـيــومـ ا
نـطقت الوسطى واجلنوبية صـحوا وغائما جزئيا في شماال) وتابع ان ( ا

درجـات احلـرارة الـعظـمـى األعلـى في الـبالد سـتـكون  49درجـة بـالـبـصرة
ومـيسان بـينمـا تسـجل أربيل ودهوك  42درجـة في ما تـكون احلرارة في
قـبل بـغداد  46درجـة مئـوية) مشـيرا الى ان (طـقس الثالثـاء واألربعـاء ا
نـطـقة اجلـنـوبيـة وصـحـو مع بعض الـغـيوم في سـيـكون صـحـوا حـارا في ا
الـوسـطى والـشـمـالـية مع ارتـفـاع قـلـيل في درجـات احلـرارة). وفي تـطور 
ـتـضـررين من حرائق أعـربت رئـاسـة إقلـيم كـردسـتان عـن تضـامـنـها مع ا
الـغـابـات التي اجـتـاحت مـناطق عـدة في تـركـيا.وقـالت الـرئـاسة في تـغـريدة
عـلى تـويـتـر تـابـعـتـهـا (الـزمـان) امس (نـحن قـلـقـون بـشـأن حـرائق الـغـابات
تضررين من ميتة التي طالت أجزاء من تركيا) وأضافت (نتضامن مع ا ا

 .( حرائق الغابات ونأمل أن تسيطر السلطات عليها قريباً

األعداء هو كـسر إرادة الدفاع عن
احلـريـة والـنــيل من روح الـشـعب
لــكن إرادتـــنــا أقــوى بـــكــثــيــر من
الــــعـــنـف والـــتــــرهــــيب واإلبـــادة
اجلـــمـــاعـــيـــة واألنــفـــال وكـــانت
الــنــتـيــجــة أنــتــصـار تــلك اإلرادة
ة العالية لشعـبنا وإحلاق الهز
باألعداء لذلك البد أن يصبح هذا
الدرس عـبـرة لالخرين لـيـتنـازلوا
عن العـقلـية الـشوفـينـية واإلنـكار
ظلومة). في جتاه األمة الكردية ا
تــطــور  بــحـث رئــيس حـــكــومــة
االقــلــيم مع األمــ الــعــام حلــزب
األمـة الـعـراقـيـة مـحـمـود حـسـ
ـــرافق له الـــعـــكــيـــلـي والــوفـــد ا
ـقـبـلة فـي الـعراق االنـتـخـابـات ا
وآخر مسـتجـدات األوضاع. وقال
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الــبــارزاني اســتـــقــبل في اربــيل
وفـدا مـن  حـزب األمــة الــعـراقــيـة
بـرئـاسـة الـعكـيـلي  وجرى خالل
الـلـقاء مـنـاقـشـة آخـر مـسـتـجدات
الــــــــــــوضـع فـي الـــــــــــعـــــــــــراق و
االســــــــتـــــــعـــــــدادات اجلـــــــاريـــــــة
قـبلة) لالنتـخابات الـتشـريعيـة ا
ولــفـت الى ان (اجلــانـــبــ شــددا
عــلى ضـــرورة تــوفــيــر األرضــيــة
الئـمـة إلجـراء انــتـخـابـات حـرة ا
ونــزيــهـة بــهــدف ضــمــان حــقـوق

كونات وتطلعاتها). جميع ا

في الوجدان). بدوره  أكد رئيس
احلزب اليـدمقـراطي الكـردستاني
ـة مـسـعـود الـبـارزاني ان (اجلـر
الـتي ارتـكـبت بـحق الـبـارزانـي

وجـــمـــيع اجلـــرائـم بـــحق شـــعب
كـردسـتــان كـانت بـســبب دفـاعـهم
عن احلــــريـــة) مــــشـــيــــراً إلى أن
(إرادتـنــا أقـوى مـن األنـفــال الـتي
يجب أن تكون عبرة ألعداء شعب
كــــردســـــتــــان) وتــــابـع ان (تــــلك
ــة كـــانت إحــدى حــلــقــات اجلــر
ظـالم التي تعـرض لها مسلـسل ا
أبنـاء الشـعب الكـردي وكان هدف

لسبب سوى ألنهم اكراد) مشيرا
الـى انه (لــــقـــــد مــــهّــــدت اإلبــــادة
اجلــمــاعــيـــة بــحق الــبــارزانــيــ
لسـلـسـلة جـرائم مـتتـالـية تـمـثلت
بــحــمالت األنــفـال وعــلى مــراحل
عدة من حـرق وهدم وتـخريب ثم
قـــصـف حـــلـــبـــجـــة بـــاألســـلـــحـــة
الكـيـمـاويـة وتسـويـة آالف الـقرى
والـبــلـدات بـاألرض وقــد وصـلت
تــلـك اإلبــادة إلى أقـــصى درجــات
الظلم والوحشية) واضاف (إننا
وإذ نــسـتــذكــر تـلـك األرواح الـتي
أُزهقت بهذه اإلبـادة وغيرها فأن
احلكـومة تـتحمـل واجباً أخـالقياً
وقـــانـــونـــيــــاً في تـــعـــويض ذوي
ـرتـكـبة ضـحايـا جـمـيع اجملـازر ا
ضـد شــعب كــردســتـان الــذين لم
يُـعوضـوا إلى اآلن بـرغم مـن قرار
احملـكــمـة اجلـنـائــيـة الـعــلـيـا بـأن
حـــمالت األنـــفـــال ضـــد الـــشـــعب
الـكـردي إبــادة جـمـاعــيـة وجـرائم
حـرب) مــجــددا تــأكــيــد (الــتــزام
واصـلـة تـقد حكـومـة االقـلـيم 
كل مــا شـــأنه يــلــيـق بــالــشــهــداء
وذوي ضحايا األنفال ولن نتردد
في خـــدمــتـــهم فـــتـــحــيـــة إجالل
وإكـبــار لــضـحــايـا حــمالت إبـادة
ـؤنفـلـ وشـهداء البـارزانـيـ وا
احلــــركـــة الــــتـــحــــرريـــة لــــشـــعب
كردستـان وستظل ذكـراهم خالدة

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

احيا اكـراد العراق امس الذكرى
 38 عــــــامــــــاً حلـــــمـالت اإلبـــــادة
اجلــمــاعــيـــة بــحق الــبــارزانــيــ
ــؤنـــفـــلــ  داعــ احلـــكـــومــة ا
االحتـــاديـــة الـى تـــعـــويض اســـر
الــضــحــايـا فــيــمــا رأى رئــيــسـا
ان احلــفـاظ االقـلــيم واحلــكــومـة 
كاسب ضمـانة تمنع تكرار على ا
احملن والكـوارث. وقـال نيـجـرفان
البارزاني في الذكرى ان (احلفاظ
على مكاسب شـعب كردستان هي
الــضـمــان الــوحــيـد لــعــدم تــكـرار
الكوارث واحملن) داعياً احلكومة
االحتـــــــاديـــــــة إلـى (تـــــــعـــــــويض
الــضــحــايـا) وتــابع (لن نــقــصّـر
وسنـبذل كل جـهد لـلتوثـيق ولكي
يُـعـتـرف بـعــمـلـيـات األنـفـال كـافـة
على أنهـا عمـليات إبـادة جمـاعية
ستوى الدولي). من جانبه على ا
 قــال رئـيـس احلـكــومــة مــسـرور
البارزاني (نحيي بإجالل وإكرام
ذكــرى واحــدة من أكــثـر اجلــرائم
فـظاعـة وأبـشع حـمالت الـتـطـهـير
العـنـصري الـتي اقـترفـهـا النـظام
السـابق قبل  38عاماً حـ اقتاد
آالف األبرياء من الـبارزاني إلى
صحراء جنوب العراق وقد دفنوا
أحـيـاءً في مـقـابـر جـمـاعـيـة لـيس

نيجرفان البارزاني 
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رئـــيـــســـة مـــجــــلس الـــنـــواب نـــانـــسي
بــيـلـوسـي وشـهـد الــلـقـاء (بــحث سـبل
تـعـزيز الـتعـاون ب الـعراق والـواليات
ـــتـــحــــدة عـــلى مـــخـــتــــلف الـــصـــعـــد ا
االقـتـصاديـة وأفق التـنسـيق السـياسي
ــــشـــتـــرك فــــضالً عن الــــتـــعـــاون في ا
مـجاالت الـتعـليم والـثقـافة واالسـتثـمار
وغـيـرهـا) وأكــد الـكـاظـمي ان (الـعـراق
سـاعٍ إلى انـتـهـاج كل مـا يعـزز سـيـاسة

ـنـطقـة فـضالً عن مـضيه الـتـهـدئة في ا
قـدمـاً في تعـزيـز اإلصالحـات ومحـاربة
الـفساد وتعـزيز أمنه الداخـلي وتهيئة
بــيــئـة مــنـاســبــة جـاذبــة لالســتـثــمـار).
ورحــبت بــيــلـوسـي بـ(زيـارة الــكــاظـمي
ـبـنى الـكـونـغـرس ـتـحـدة و لـلـواليـات ا
األمريكي) مـؤكدة (دعم أعضاء اجمللس
خـطـوات حكـومة الـكـاظمي ومـبادراتـها
ـــتـــنــامـي في تـــعــزيـــز األمن ودورهـــا ا

سيطرة تنظيم داعش.
واعــــرب رئــــيس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الــكـاظــمي عن امـلـه مـســاهـمـة الــشـعب
قرر اجراؤها في العاشر باالنتخابات ا
ـــقــبل  مـــؤكــدا ان مـن تــشـــرين االول ا
. ووصف ـقاطـعة لن يـخدم احداً خـيار ا
الــكــاظــمي زيــارته الـى واشــنـطـن بــعـد
عـــودتـه الى بـــغـــداد اول امس بـــأنـــهـــا
(تـكللت بإجناز التـنظيم وإرساء قواعد
الـعالقة والشراكة الدائمية مع الواليات
ـتحدة األمريكية في مختلف اجملاالت ا
وأهــمـهــا األمن واالقـتــصـاد والــصـحـة
والـتـعـلـيم والـثـقـافـة والـطـاقـة والـبـيـئة
واالســتـثــمـار وبــقـيــة مـنــافـذ الــتـعـاون

الـــثــنــائـي الــبــنّــاء) مـــؤكــدا ان (مــا 
االتــفـاق بـشــأنه بـعــدم وجـود أي قـوات
تـحدة في العراق في قـتالية لـلواليات ا
قبل) واشار الى ان  31كانون األول ا
(العراق ماضٍ في سعيه من أجل توفير
ة ألبنـاء شعبـنا وإيجاد الـفرص الكـر
بـدايات جـديدة لكل مـا يسـهم في خدمة
) مـعربـا عن (شـكره وتـقديره ـواطن ا
سـاندتـها لـلقـوى الـسيـاسيـة الوطـنيـة 
ـــفـــاوضــات جـــهـــود احلـــكـــومـــة في ا
ــــا  الــــتـــوصـل له من وتــــأيــــيـــدهــــا 
مـــخـــرجـــات) مـــشـــددا عـــلى (اهـــمـــيــة
قبلة مـساهمة الشعب في االنـتخابات ا
قـاطـعة لن يـخدم  والسـيـما ان خـيـار ا
أحــداً وأن لــديــنــا عـمـالً جـديــاً من أجل
إجـراء االقتراع). والـتقى الكـاظمي قبل
مـغادرته العاصمة االمـريكية واشنطن 
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واالســتــقــرار اإلقـلــيــمــيـ  وكــذلك في
قبل). إجنـاح انتخـابات تشـرين األول ا
ونـــاقش الـــكـــاظــمـي مع رئـــيس جلـــنــة
ـجـلس الـشـيوخ الـعالقـات اخلـارجـية 
ـقراطي بوب األمـريكي الـسيـناتـور الد
ـنـتدب بـالـلجـنة مـيـنيـنـديز والـعـضو ا
الــسـيــنـاتـور اجلــمـهـوري جــيم ريـتش
الـعالقات الثـنائيـة ب البـلدين وتبادل
وجـهات النظر بشأن القـضايا اإلقليمية
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ان محمد احللبوسي تـعهد رئيس البر
ــدخــرة في بـــإطالق جــمــيع الـــرواتب ا
مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنــوى خـالل االســـبــوع
اجلــاري. وقـــال احلــلــبــوسي في بــيــان
مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (جميع
ــوظــفي الــدولـة في ــدخــرة  الــرواتب ا
نــــيـــنـــوى ســــتـــطـــلـق خالل االســـبـــوع
اجلــاري) واضـــاف ان (تــاخــيــر اطالق
ــاضـيـة ـدخــرة لـلـســنـوات ا الــرواتب ا
لــلـمــوظـفـ يــشـكل مــخـالــفـة صــريـحـة
يـحـاسب عـلـيـهـا الـقـانون) مـشـيـرا الى
انـه (الغـــــطـــــاء قـــــانـــــوني الي جـــــهـــــة
اومـؤسسـة يسمح لـها بـحجب اوادخار

 .( وظف رواتب ا
 «—U¹“ WK KÝ

ويـأتي ذلك بـالـتزامـن مع جولـة أجـراها
ـاضي احلـلــبـوسي مـنـذ يـوم الـثالثـاء ا
في مـحـافـظـة نـيـنـوى اسـتـهـلـهـا بـلـقاء
الـقـيـادات األمـنيـة في احملـافـظـة قبل أن
يــخـوض سـلــسـلـة زيـارات إلـى جـامـعـة
ـهــنــدسـ ومــجـمع ــوصل ونــقـابــة ا ا
ـعـاهـد الـتقـنـيـة فـضالً عن لـقـائه عدداً ا
من الــقـيـادات الـسـيـاسـيـة هـنـاك. وكـان
احلــــلـــبـــوسـي قـــد اكـــد ان زيــــارته الى
ــشـاكل الـتي نــيـنـوى تـهــدف لـتـجـاوز ا
تـعــوق حـركـة اإلعـمـار فـيــهـا وجـعـلـهـا
أفـضل من بقيـة احملافظات بـعدما حدد
األســـبــاب الــتـي أخــرت إعــمـــارهــا رغم
مــرور ســنــوات عــلى اســتــعــادتــهــا من
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ــتـحف الــوطـني امـام وجه رئــيس احلـكــومـة مـصــطـفى الــكـاظـمي بــاعـادة افــتـتـاح ا
ـواطنـ والـبـاحثـ  تـزامـنـا مع اعادة  17 الف قـطـعـة اثـاريـة .وذكـر الكـاظـمي في ا
تغـريدة عـلى توتـير تـابـعتـها (الـزمان) امس  انه (بـالتـزامن مع إعادة  17 ألف قـطـعة
أثريـة عراقية مع وفدنا الذي أنهى زيارة ناجحـة إلى واشنطن  وجهنا بإعادة افتتاح
) مـضـيفـا (لـتـكون بـدايـة جديـدة السـتلـهـام قيـمـنا ـتحف امـام اجلـمهـور والـباحـث ا
ا قدمت هذه األرض احلضارية العريقة وهويتنا الوطنية األصيلة وتثقيف أجيالنا 

من علوم وثقافات وإجنازات).
واعــلـنـت الـشــركـة الــعــامـة لــلـخــطـوط
اجلـوية العراقـية التابـعة لوزارة النقل
عـن اسـتــعـادة  17 الـف قـطــعــة اثــريـة

ونقلها من واشنطن الى بغداد . 
—UŁ¬ qI½

وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(عـمـلــيـة نـقل اآلثـار تـعـد اكـبـر عـمـلـيـة
اسـترجـاع حيث جـرت بصـحبـة رئيس
الـوزراء مـصطـفى الكـاظمي وعـلى م

احــدى طـــائــرات اخلــطــوط اجلــويــة)
واضـاف ان (الـوزارة بـكل تـشـكـيالتـها
ومـالكــاتــهـــا وطــواقـــهــمـــا وبــدعم من
تـسـعى الـوزيــر نـاصـر بـنـدر الـشـبـلي 
جـــاهــدة لــتــكـــون ســبــاقـــة في تــقــد
مـــخــتــلف اخلـــدمــات). وأشــاد رئــيس
حتــالف قـوى الــدولـة الـوطــنـيــة عـمـار
احلــكـيم بــخـطــوة اسـتـعــاد اآلثـار من
ــتـحــدة. وقـال احلــكـيم في الــواليـات ا
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر ان (إســتــعـادة
الـعراق ألكبر مجموعة أثرية بواقع 17
ألـف لـوح طــيــني مــسـمــاري ثــمـ من
واشـنطن خطوة مفرحة تمثل انتصارا
حلــضـارة وادي الـرافـدين وهـويـة بالد
مـــا بـــ الـــنــهـــرين) وأضــــاف (نـــحن
بـــــحــــاجـــــة إلى مـــــزيـــــد من اجلـــــهــــد
ــفـــوضــات واحلــوارات الســتــعــادة وا
جــمـيع مـا  تــهـريـبه من آثــارنـا بـعـد
ـتـحـدة الــتـغـيـيــر). وكـانت الـواليــات ا
رافق للكاظمي سـلمت الوفد العراقي ا
الــــذي زار واشـــنـــطن مــــؤخـــراً أكـــبـــر
مــجـمـوعــة آثـاريــة مـهـربــة.وقـال وزيـر
ـطار الـثـقـافـة حـسن نـاظم فـي كـلـمـة 
بـــغـــداد الــدولي أمـــام شـــحــنـــة اآلثــار
ـســتـردة عـبـر طـائـرة الـوفـد ان (عـدد ا
سـتـردة بلغ  17 ألف الـرقم الـطـينـيـة ا
قــطــعــة آثــاريــة بــعــد جــهــود كــبــيـرة

الـعـامـلة في الـشـركـة بأعـمـال الـفحص
والــصــيــانــة من الــنــوع الــثـقــيل عــلى
احـدى طائـرات الشـركة. وأوضـح مدير
عـام الشركة كفاح حسن ان (هذا النوع
من الـفحوصات يصنف بـالنوع الثقيل
 حـيث تـعمل مالكـاتنـا من مهـندسـي
وفـني على إضـافة جميع الـتحديثات
ُـصـنـعـة عـلى ــطـلـوبـة من الـشـركــة ا ا
الــطـائـرة فـضالً عـن اجـراء فـحـوصـات
دقـيـقة عـلى جـسم الطـائـرة من الداخل
ـقـدمة واخلـارج حـسب اوراق الـعـمل ا
من قـــبل شــعــبــة مــتـــابــعــة صالحــيــة
الــطــائــرات) ولــفـت الى ان (الــطــائـرة
سـيتم اعـادتها الى اخلـدمة بعـد اكمال
ـطلـوبـة عـلـيـها) بـعض االخـتـبـارات ا
وتـابع ان (جـمـيع االعـمـال تـنـفـذ بـأيادٍ
مـحـليـة خملتـلف الطـرازات ضمن خـطة
الـعـمل الـتي يشـرف عـيـها الـشـبلي مع
مـراعاة تـطبيق جـميع شـروط السالمة
يـاً في شـركـات الـطـيران ـعـتـمـدة عـا ا
الـرصـيـنـة). في تـطور  وضـع الشـبلي
ــيـــدانــيــة الــتـــفــقــديــة خالل زيـــارته ا

احلجر االساس حملـافظة صالح الدين 
ألنـشاء مـحطه سيـد محمـد النمـوذجية
في قـضـاء بـلـد الـذي سيـخـدم شـريـحة
كــبــيــرة من زائــري مــرقــد مــحـمــد ابن
االمـــام عـــلـي الـــهـــادي عـــلـــيه الـــسالم

والكروبات السياحية الدينية .
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وقـال الشـبلي في بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس انه ( بـــجـــهـــود مـــتـــظـــافـــرة من
متمثلة بالشـركة العامة للنقل الـوزارة 
اخلـــاص وبــالـــتــعـــاون مع الـــنــقل في
صـالح الـدين  تـخــصـيص وتــمـلـيك
ـسـاحة 8 دوا ألنـشاء قـطـعة أرض 
مشروع احملط حيث تعد هذه اخلطوة
ـهــمـة الـتـي  الـتـوصل ـراحل ا مـن ا
ـرآب). كـمـا قضت الـيـهـا ألنـشاء هـذا ا
مــحـكـمـة أمـريــكـيـة احتـاديــة بـتـسـلـيم
عروفة باسم الـقطعة األثرية النادرة ا
رقــيم حـلم جــلـجــامش إلى الـســلـطـات
احلـكومية. ويحمل الرقيم األثري الذي
يـقدر عمره بـ  3500 عـام ويعود أصله
إلـى حضـارة بـالد ما بـ الـنـهـرين في

مــا يـعـرف حــالـيــا بـالـعــراق نـصـا من
مـلحمـة جلجامش إحـدى أقدم األعمال
األدبـيـة في العـالم. ويعـتقـد مسـؤولون
ـتـحـدة أن الــقـطـعــة دخـلت الـواليــات ا
بــطــريــقـــة غــيــر قــانــونــيــة ثم بــيــعت
ـهتـمة جملـمـوعة مـتـاجر هـوبي لـوبي ا
بــالــفــنـون واحلــرف الــيــدويــة. وكـانت
الـقـطـعة الـنـادرة اُشتـريت لـتـعرض في
ـقـدس في الـعـاصـمة مـتـحف الـكـتـاب ا

األمريكية واشنطن. 
وله ـتـحف الـذي يـرأسه و وقـد ظل ا
رئـيس مـجـمـوعـة هـوبي لـوبي سـتيف
غـــرين عــرضـــة جلــدل واسع يـــتــعــلق
جموعة معروضاته ومقتنياته. وقال
مـسـؤولون إن الـقـطعـة اشـتراهـا تـاجر
آثــار أمـريـكي عـام  2003 فـي لـنـدن ثم
تحدة نـقلهـا في شحنـة إلى الواليـات ا
حـتواها وبـاعها من دون الـتصـريح 
بـــعـــد ذلك بـــوثـــائق مـــزورة. وبُـــيـــعت
الـقطـعة مـرات عديـدة قبل أن تـشتـريها
مـجـمـوعـة هـوبي لـوبي في مـزاد عـلني
ــبــلغ  1.67 مــلــيــون دوالر في  2014 

اسـتمـرت ألشهر طـويلة وسـتعرض في
ــــتــــحـف الــــتــــاريــــخي وقـت الحق بــــا
الـعـراقي). وكـان الـوكـيل االقـدم لوزارة
الــثــقــافــة والــســيــاحــة واآلثــار جــابــر
اجلــابـري قـد قـال في بـيـان أمس (عـنـد
تنبي جـولتي صباح اليـوم في شارع ا
فـوجئت بأسئـلة اخملتصـ باآلثار بعد
قــرائـتـهم مـنـشـور الــسـيـد الـوزيـر يـوم
أمـس وللـتأريخ أقـول  أن ليس من حق
أيــة جـهـة اإلدعـاء بــاسـتـعـادة  17 ألف
ــتــحـدة قــطــعــة أثــريــة من الــواليــات ا
االمــريــكـيــة سـوى الــلــجـنــة الــوطـنــيـة
ـشكـلة مـتلـكات الـثـقافـية ا السـتـرداد ا
بـاألمـر الـديـواني  56 لـعـام 2016 الـتي
ـدة تــرأست اجـتـمـاعــاتـهـا وأعـمــالـهـا 
اربع سـنـوات مـتواصـلـة بـذلنـا خاللـها
جهوداً جبارة حتى إثبات هوية القطع
األثـريـة وأحـقـيـة الـعراق بـاسـتـعـادتـها
بـقـرار من احملاكم االمـريـكيـة اخملتـصة
ـشـكـلة الـتي أعـاقت عـودتـها هي لـكن ا
عـجـز الـوزارة من تـسـديـد أجـور الـنـقل
حـــيـث أضـــطـــررنـــا اللـــتـــمــاس  وزارة
اخلــارجـيـة الـتي اعــتـذرت بـدورهـا عن
ــا أخـر عــودتــهـا حــتى زيـارة الــدفع 
رافق رئـيس مـجـلس الوزراء والـوفـد ا
لـه الى واشنـطن) وأضـاف إنه (إذا كان
البـد مـن االقـرار بـالـفـضل فـهـو لـلـجـنـة
ـمتـلـكـات الـثقـافـيـة التي لم اسـتـرداد ا
حتظ حـــتى بــكـــتــاب شــكــر ولـــلــســيــد
الـــكــاظـــمي وطــائـــرته اخلــاصـــة الــتي
حــمــلت هـذه الــقــطع عـلى مــتــنـهــا أمـا
اإلدعــاءات الـفــارغـة ومـصــادرة جـهـود
اآلخــرين واسـتالب مــنـجـزاتـهـم فـإنـهـا
لـــيــــست من صـــفــــات الـــكـــبـــار وال من

عاداتهم).
الكـات الهـنـدسـية والـفـنـية وبـاشـرت ا

ــدعــيــة الــعــامـة أمــريــكي. ووصــفـت ا
بـالنـيابـة لشـرقي نيـويورك جـاكل أم
كـاسوليس التطور األخير بأنه خطوة
مــهـمـة في طــريق إعـادة هـذه الــتـحـفـة
األثــريــة الــتي تــقـدم قــطــعــة نـادرة من
ي الـــقـــد إلـى بـــلـــدهـــا األدب الـــعــــا

األصلي.  
عـروفة باسم وتـضم القـطعـة األثريـة ا
رقــــيم حــــلم جــــلــــجـــامـش أجـــزاء من
قـصـيدة شـعر سـومريـة وهي جزء من
ـلحـمة الـتي تتـشابه بـعض القصص ا
والــثــيــمــات فــيـهــا مع بــعض قــصص
الــعــهـد الــقـد مــثل جــنـة عــدن. وقـد
صادر جهاز األمن الداخلي القطعة من
ـــتــحف في 2019. وســـبق أن غُــرمت ا
مـجـموعـة هوبـي لوبي مـبلغ  3 مالي
دوالر وأجـبرت عـلى تسـليم اآلالف من
الــقــطع األثــريــة األخــرى. وبــرر غــرين
األخــطـاء الــتي وقع فـيــهـا بــسـذاجـته
قـائال إنه لم يـكن يـعـرف إال الـقـليل عن
عـالم اآلثار عندما بدأ في اقتناء القطع

النادرة.

شترك. واعرب والدولية ذات االهتمام ا
الــكـاظـمـي عن ( تـطـلــعه لـبــنـاء عالقـات
ـتـحدة شـراكـة بـ العـراق والـواليات ا
األمـريـكـيـة ورغـبة الـبـلـدين في تـطـوير
مـسـتوى الـتعـاون في مـختـلف اجملاالت
األمـنيـة واالقتـصادية والـثقـافية وفي

مجاالت الطاقة والصحة والبيئة). 
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كـما التقى الكاظمي على هامش الزيارة
رئـــــيـــــسـي األغـــــلـــــبـــــيـــــة عن احلـــــزب
قـراطي في مجلـس الشيـوخ تشاك الـد
شــومـر و األقـلـيـة اجلـمــهـوريـة مـيـتش
مـاكونيل وعدداً من أعضاء اجمللس من
احلـــــــــــزبـــــــــــ اجلـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــوري
ـــقـــراطي.وجـــرى خالل الـــلـــقــاء والـــد
(اســتـعــراض الـعالقــات الـثــنـائــيـة بـ
الـبـلـدين وسبل تـعـزيـزها وتـأكـيد دور
ــنــطــقــة وفي ــتـــنــامي في ا الــعــراق ا
حتقيق االستقرار) ولفت البيان الى ان
(الـلقاء ناقش الـتحديات الـتي يواجهها
الــــــعـــــراق فـي اجلـــــوانـب األمـــــنــــــيـــــة
واالقـتصادية ومواجهة جائحة كورونا
و االسـتمـاع كذلك إلى رؤية احلـكومة
الــعـراقـيـة في مـا يــتـعـلق بـاإلصالحـات
الـتي شرعت بـها عـبر الورقـة البـيضاء
اإلصـالحـــيــــة ومــــجـــمـل األوضـــاع في
رحّب أعـضـاء اجملـلس الــعـراق).بـدوره 
رافق بـ(رئيس مجلس الوزراء والوفد ا
تـحدة تـسعى لـه وأكدوا أن الواليـات ا
إلى تـــعــزيـــز عالقـــاتــهـــا بــالـــعــراق في
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اجلـهــود  في  احملـافـظـة النـشـاء مـديـنـة
طبية تخصصية على مساحة  150دو
تـضم  12مـركـز طبي تـخـصصي جلـميع
االمــراض. وقـال اخلــفـاجـي ان (عـمــلـيـة
ـديـنـة وضـعت ضـمن اولـويات تـنـفـيـذ ا
ـزمع تــنـفـيـذهــا بـاحملـافـظـة ــشـاريع ا ا
الهــمــيـتــهــا وانـعــكــاسـهــا عــلى الـواقع
الـــــصـــــحي ومـن اجل  حتـــــســـــ واقع
اخلـدمـات البنـاء احملافـظة) واضـاف ان
ــــشـــروع ســـيــــضم مــــراكـــز طــــبـــيـــة (ا
ـعـاجلـة جـمـيع االمراض). تـخـصـصـية 
فـي غــضــون ذلك  كـــشف مــديــر مــكــتب
سـتقلـة لالنتـخابات ـفوضـية العـليـا ا ا
فـي ذي قـــــار عـن ارتــــــفـــــاع نــــــســــــبـــــة
توزيـــــــــــع بطاقة الناخب في احملافظة
ــئـة. وذكــر قـاسم زوري في الى  80  بــا
تـصريح امس ان (توزيع بـطاقة الناخب
الـبـايومـتريـة ارتـفعت نـسـبتـها  الى 80
ـئة من خـالل الفـرق اجلـوالة ومـراكز بـا
ـفـوضـيـة الـتـسـجـيل) واشــار الى ان (ا
تـعـمل عـلـى نـشـر الـتـوعـيـة االنـتـخـابـية
والـتـثقـيف وارسـال رسائل نـصـية حلث

الناخب على استالم بطاقة الناخب).

الـكويـتيـة الراغـبة بـالعـمل في ذي قار).
ـثـلي عدد وكـان اخلـفـاجي قـد الـتـقى 
من الـشـركات اخملـتـصة و االسـتـثمـارية
الـــــعـــــامـــــلـــــة في مـــــجـــــال الـــــطـــــاقــــة
والــبــتــروكــيــمــيــاويــات والــصــنــاعــات
الـدوائية والـسياحة وبـحث معها واقع
االستثمار مـوكدا دعم احلكومة احمللية

لكافة االستثمارات في احملافظة. 
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واكـــــد اخلــــفــــاجـي ان (ذي قــــار تــــدعم
وتـسـعى لتـذلـيل الـصعـوبـات كافـة امام
الــشــركـات  الــراغــبــة بـاالســتــثــمـار في
احملـافـظـة ألنـهـا احـد احلـلـول الـعـمـلـية
لـلـنهـوض بالـواقع االقـتصـادي وتفـعيل
اجملــال الـصـنــاعي واسـتـيــعـاب االيـدي
ـثلي الـعـامـلة) واضـاف (نـاقـشنـا مع 
عـــــدد مـن الـــــشـــــركــــــات اخملـــــتـــــصـــــة
يـة ومـنهـا سـيمـنز واالسـتـثمـاريـة العـا
وشـــركـــات كــويـــتـــيــة  مـــلف الـــطـــاقــة
ومـشـاريع الـكـهـربـاء وتـدارسـنـا اهـمـية
انـشاء مشاريع استثمارية في احملافظة
لـــقـــطــاعـــات الـــصـــنــاعـــات الـــدوائـــيــة
والـبتـروكيمـياويات والـسياحـة).وتتجه

تـفـعـيل قـرارات صـنـدوق اعـمـار الـعراق
الــذي عـقــد في الـكـويـت سـابـقــا القـامـة
مــشـاريع بـنـى حتـتـيـة وخــدمـيـة في ذي
قـار) مــشـيـرا الى ان (الــقـاء اسـتـعـرض
فــرص الـدعم الـكـويــتي لـلـمــحـافـظـة من
ـــســـتــثـــمـــرين ورجــال خـالل تــوجـــيه ا
األعـمال الكويتي لالطالع على الفرص
االسـتـثـمـاريـة بـاحملـافـظـة وسـبل تـقـد
كـافة التـسهيالت للـشركات االستـثمارية
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بــــحث مـــحــــافظ ذي قـــار احــــمـــد غـــني
اخلــفـاجـي مع الـســفـيــر الــكـويــتي لـدى
بــغـداد سـالم غـصـاب الـزمـانـان تـفـعـيل
قرارات صندوق اعمار العراق الذي عقد
في الـكويت وتـقد تسـهيالت للـشركات
االســتـثـمــاريـة لـلـعــمل في ذي قـار.وقـال
بـيان تلقـته (الزمان) امس ان (اخلفاجي
والـزمانان ناقشا  زيادة اصر التعاون و
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فـاجأني حـفيـدي الذي يـبلغ من الـعمـر عشـر سنـوات بالـقول : أتـدري ان بائع
اء او الـعـصيـر  فـابـتسم بـطـريـقة من الـنفط يـشـرب !  قـلت : أكيـد يـشـرب ا
يـعـرف شـيـئـا مـعـيـنـا وقـال : ال  انه يـشـرب الـعـرق والـبـيـرة  وهـذه أول مـرة
ـشـروبـ  فسـألـته : ومـا أدراك ?  قـال : انه كان اسـمع مـنه اسمـي هذين ا
يكـلم الـشبـاب الذيـن جتمـعوا حـوله عـندمـا كان يـعـبأ الـنفط جلـيـراننـا . قلت :
ومـاذا قال لـهم ?  قـال : أمس جلـست مع أصـدقائي عـلى ضفـة الـنهـر  وقد
أحـضرنـا جـمـيع لـوازم الـشـواء   من مـنـقلـة وفـحم وحلم طـلي صـغـيـر  كـما
ثلجة  وأصـبحت اجللسة (لوز ع اللوز) أحضـرنا مشروبات العرق والـبيرة ا
. وعـندمـا قـال حـفيـدي عـبـارة ( اللـوز ع الـلـوز ) أيقـنت ان كالمه صـحـيـحا 
ولـيس كذبا او متخيال  فهي من الـعبارات الغريبة عـلى قاموسه اللغوي الذي

نعرفه .
ن ن يـحــتـسـون اخلـمـر  اذ لـم يـحـدث ان شـربـتـه يـومـا  وال أنـظـر  لـست 
ـتـنـعــون عـنه بـعـ الـتــقـديـر  فـنـظـرتي يـحــتـسـيه بـعـ االزدراء  او لــلـذين 
للـشخص تـنطـلق من كونه مـنظـومة قـيم أخالقيـة يفـترض أال تـتقاطـع مع سمة
االنـسانـية  ولـذا لـدي أصدقـاء من كال اجلـانبـ  ويحـتـلون مـكـانة أثـيرة في
ط حـيـاتـهم الـذي ال يـؤثر في نـفـسي  احـترم خـصـوصـيـاتـهم وخـيـاراتـهم و

حريات اآلخرين .
ومع ان بـعض الــذين يــحـتــسـون اخلــمــر فـارغــ من كل شيء  ومــثل هـؤالء
ناسب تعمـيم هذا النموذج يسـيئون للنـاس كيفما كـان حالهم  لكن من غيـر ا
ـتـظــاهـر أمـام الــنـاس بـالـورع ـوذج ا عــلى اجلـمـيع  كــمـا ال يـجــوز تـعـمـيـم 
والـتـقوى  لـكـنه ال يـتـوانى عن غـمط حـقـوق الـنـاس  ونـهـر الـسـائـلـ  وعدم
تـدين  ففيهم انـاس يخافون الله حقا  تمـسيد شعر اليـتامى  على جميع ا

ويعطون ما هم بحاجة اليه  وال يُخشى جانبهم أبدا .
الـنـاس أجـنـاس كـمـا يُـقـال  كل يـعـمل عـلى هـواه  ومـا يـهـمـنـا أال يـؤثـر هـذا
الـهوى عـلى هوى اآلخـرين  اما كـيف نـضمن هـذه احلريـات  ونوفـر األجواء
مـارستهـا دون خوف او حتـسب من النـاس  فذلك مرهـون بقـدرتنا ـناسبـة  ا
عـلى تطـبـيق القـانـون  وايقـاف تـدخالت الذين يـظـنون أنـفـسهم أوصـيـاء على
ا فيـها العنف اجملتـمع  وتمنـحهم وصايـتهم حق استـخدام مخـتلف السـبل 

وت لكل من يخالفهم قوال او فعال . حتى ا
ـمارسـات االنـسـانـية بـحـاجـة الى تـنـظـيم للـحـد من أضـرارهـا عـلى اجملـتمع ا
ـارسيها  قبـول مطاردة  خصـوصا وان بعـضها يـتعذر منـعها  ومن غـير ا
سـموح بها علـيه يغدو الـتنظـيم سبيال لـلسيـطرة علـيها . فـفي غياب األمـاكن ا
شـروبات الكـحوليـة اتخذ الـكثيـر من األشخاص من بـعض الشوارع لتـناول ا
ـركونة  او العـامة مـكانـا لتنـاولهـا  ففي أحيـان ترى طـابورا من السـيارات ا
تـوزع الشبـاب على شـكل مجـموعـات هنا او هـناك  فـقد أصـبح معـروفا لدى
ـمارسات  ومع ان حـدثا مـزعجا الـناس ان هذه الـشوارع جتـري فيهـا هذه ا
او غـيـر طـبـيـعي لـم يـقع عـلى أقل تـقـديــر في الـشـوارع الـتي أعـرفـهـا  اال ان

رور بها . ستطاع ا الناس بدأت تتحاشى قدر ا
ـشــروبـات ـمــارسـات مـن اتـخــذ بـيــته مـكــانـا لــتـنــاول ا ومن أصــحـاب هــذه ا
الـكحـولـية أمـام أنـظـار أطفـاله  اعـرف عـائلـة صـار األطـفال في غـيـاب آبـائهم
ــشـروبـات الـتـي يـتـركـهــا والـدهم في الـثالجــة . فـبـعض اآلبـاء ال يــحـتـسـون ا
يـعـيرون لـذلك اهـتـمـامـا  وال يـقـدرون حـجم مـخـاطـره عـلى األسـرة . وعـنـدما
تـستـغـرب مـنـهم هـذا الـسـلـوك  يجـيـبـونك بـأن ال مـكـان عـام مـخصـص لهم 
فــمـاذا نــفـعـل ? . لـكل ذلك البــد من تــخـصــيص أمـاكن عــامـة مــجـازة يــسـمح
ن جتـاوز عــمـره الـثـامــنـة عـشـرة  لــيـتـسـنـى لـنـا مـحــاسـبـة الـذين بـدخــولـهـا 
يــحــتــســون اخلــمــور في الــشــوارع الــعــامــة او أزقــة األحــيـاء

السكنية .
ــركــبـتـي بـرفــقــة حـفــيــدي بـأحــد هـذه وأثــنــاء مـروري 
الـشوارع  شـاهـد ازدحامـا عـند بـاب محـل  فسـألني
مـاذا يبـيع هذا احملـل ?  فضـحكت بـصوت عـال وقلت

له : يبيع ( اللوز ع اللوز ) . 

ـنـصـرمـة  وانـا اتـنـاول فـطـوري  انـتـبـهت الى بـرنـامج في صـبـاح اجلـمـعـة ا
احـدى الفضائيات  حتدث عن احـدى اهم مناطق بغداد التـراثية  هي منطقة
( قـهـوة شكـر) في رصـافـة بـغـداد ... كـامرة  الـبـرنـامج سـاحت بـنـا بـ ازقة
نـطـقة  ونـقلت لـنا احـاديث لرجـال ونسـاء من آثروا الـبقـاء فيـها . لم تـغرهم ا

ط العيش  مثلما عاش االباء واالجداد .. االحياء اجلديدة  سعداء في 
ـتجذرة ـا شاهدت  فـاألزقة الـشعبـية تـعني الـهوية احلـقيـقية ا سعـدتُ فعال 
في الـوجدان  وتعزز اللحمـة الوطنية وتذكي مشـاعر االنتماء وترسخ الوعي
واطن عبـرة عن الروح اجلمعية .. غـير ان احاديث ا بالـشخصية احلقـيقية ا
ـعانـاة الـتي تشـكل عالمـة للـمنـطـقة حـيث سوء التي نـقـلهـا الـبرنـامج  بيـنت ا
اخلـدمات بكل اوجهها  رغم انهـا على مقربة من امانـة بغداد  ما يصح عليه

القول  ( حق اجلار على اجلار ) ! 
ان الزقـاق الـشـعـبي  وهو مـا تـمـثلـه " قهـوة شـكـر" يشـكل اهـمـيـة فولـكـلـورية
عمـيقة اجلذور  كونه مـكونًا أساسيًـا للهوية الـبغدادية  معـبرة عنه وناقلة له
واأل تُعـرف بـهويـتهـا التـراثيـة التـي جتسـدها الـثقـافة واحلـضارة.. والـزقاق
الشـعـبي   مـصدر مـعـرفي وحضـاري نـبني عـلـيه مـستـقـبلـنـا واحلفـاظ عـليه
واجب  والـتـفــريط فـيه انــسالخ من الـهــويـة وتـنــكـر لألصـول واحلــفـاظ عـلى

وروث هو حفاظ على الهوية. ا
وروثـها  جـعلت مـناطقـها الـشعـبية ان دوالً عديـدة  السيـما تـلك التي تـهتم 
ضـمن برامجـها الـسيـاحية  وقـد جتولت في زيـارتي الى الصـ قبل اعوام 
في منـطقة شـعبيـة في العاصمـة " بك " وكـان دليلنـا يتحـدث بزهو عن تاريخ
الــزقــاق  ومــا مـر عــلــيه من احــداث  وعن ابــرز ســاكـنــيه مـن الـســيــاســيـ
ـوروث  الذي والـشعـراء والـفـنانـ واتـذكـر فحـوى قـوله : أن احملـافظـة عـلى ا
تـعددة واجب ومـسؤوليـة ورسالـة  ورصيد ـاطه ا تمـثله االزقـة الشـعبيـة  بأ
ـة أهـمـيـة خـاصة إنـسانـي خصـب تنـهل مـنه األجـيـال . ان ألزقـة بـكـ القـد
"  ومـشـاهـدتـهـا أمـر ـديـنـة "بــكـ ومــوقع بـارز في الـتـاريخ الـثــقـافي الـزاهـر 
" األمس الـعتيد وجاءت تسميتها ضروري لـكل من يزورها للتعرف على "بك
ـنـغـولـيـة حـيث كـان الـسـكان مـن كلـمـة (هـوتـونغ) الـتي تـعـنى الـبـئـر بـالـلـغـة ا
اء..  زيارتي لهذا الزقاق  جسد لي الشعور بالتغير يحفرون اآلبار للتزود با
ـدينـة واشعـرني بالـوقت نفـسه بتـقالـيد اهـالي الزقاق الكـبيـر الذي طـرأ على ا
ـشرف الـسياحي الـذي رافقـنا  بـاصطحـابنـا للـتجول في حـيث قام ا الرائـعة 
" وبـيـوت ودكــاكـ الـزقـاق ثم الـزقـاق وشـرح تــاريخ وخـصـائص أزقــة "بـكـ
عـايشـة ورؤية حـياة آهـالي العـاصمـة الصـينـية ادخلـنا إلى الـبيـوت الـشعـبيـة 

العادي .
لن اطـيل  لكـني افـرش امنـية : تـرى هل هـناك صـعوبـة بتـحـديد بـعض االزقة
عروفة في بغداد واحملافظات  وجعلها مناطق محمية بقانون االثار الشعبية ا
عيب ان تأتي السنوات الالحقة  دون ان جند لنا .. فـمن ا
ـة لم ــنـا الـقـد ــسـؤولـون ان مـعـا تـراثـا .. فـهل ادرك ا
ـاضي الـذي جتـسـده االزقة يـتـبق مـنـها  سـوى ركـام ا
الـشعـبـيـة والـبـيوت الـتـقـلـيديـة وااللـعـاب الـتي تـكاد ان

تغيب? 
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اعلن ام بغداد عالء مـعن العماري عن انطالق  حملـة استثنائية كـبرى لتنظيف شوارع
وازقـة مديـنـة الـصدر بـدءاً من أمس. وذكـر بـيان لالمـانـة ان (ام بـغـداد وجه بـاستـنـفار
جـميع مـالكات وآلـيـات بـلـديـتي الـصدر االولـى والصـدر الـثـانـيـة لـتنـفـيـذ حـمالت تـنـظيف
مسـتمـرة على مدار  24 ساعة لـرفع اخمللفـات والنفـايات وغسل الـشوارع). واضاف ان
ـا عانـته من اهـمال في ـديـنة الـصـدر  (العـمـاري يولي اهـتـمامـاً كـبـيراً بـالـواقع اخلدمي 
اضـيـة ويوجه دعـوة لـساكـنـيهـا لـلتـعـاون مع مالكات امـانـة بغـداد الظـهار واقع العـقـود ا
ـناطق الشـعبـية ذات الـكثـافة الـسكانـية الـعالـية تـتطلب ديـنة بـشكل مـغايـر). وب ان (ا ا
جـهد اسـتثنـائي وخطـة عمل مـختلـفة لـلنهـوض بواقـعهـا اخلدمي وامانـة بغـداد تسعى من
ـشـهـدها ـشـاريع حـقيـقـيـة تـمـثل نـقـلة نـوعـيـة  خالل مـشـروع نـهـضـة بغـداد لـلـشـروع 

احلضري).
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تُـعـتبـر األمـوال العـامـة (اموال الـدولـة) من احملـرمات وخط الـنـار لكل
من يحـاول التـعدي علـيهـا وقد وضـعت القوانـ فقـرات عدة وضحت
ساس بهـا كونها فيهـا حُرمة هذه األمـوال وحذرت بذات الـوقت من ا
امـوال الـشـعـب ومن يـتـعـدى عــلـيـهـا كــأنه تـعـدى عـلى حــقـوق جـمـيع

. واطن ا
وبـذات الــوقت وضــعت تــلك الـقــوانــ فـقــرات اخـرى تــوضح حُــرمـة
ـمــتــلـكــات اخلــاصـة لــلــمـواطــنــ وحـددت الــتــعـدي عــلى األمــوال وا
العـقـوبـات الـالزمـة والـرادعة لـكـل من يـتـجـاوز عـلـيـهـا وهـنـا جند ان
الـبـعض يـحـترم ذلك مـن باب احلـرمـة الـشرعـيـة والـقـانونـيـة واألدبـية
والــبـعض األخـر ال زال يـتـمـادى ويـتــعـدى عـلى هـذه احملـرمـات ولـكن

بأسلوب اخر ناعم وباحترافية متخذاً وظيفته غطاءً لذلك.
فمثالً العامـل في محطات التـزود بالوقود (البوزرجـيه) والذي يعتبر
نــفـسه مــتـفــضالً عـلــيك ويـحــمـلك مــسـؤولــيـة عــمـله هــذا حـيـث يـقـوم
بـاستـقـطـاع ثمن  2لـتـر بانـزين من احلـسـاب مسـتـغالً جـهل الـبعض
احلـسـابي او عـدم الـقراءة والـكـتـابـة او عـدم االنتـبـاه والـبـعض األخر
عنـدما يـستفـسر عن سـبب االستقـطاع يـأتي الرد عنـيفـاً بأن صاحب
احملـطـة ال يـعـطيـهم راتب وان راتـبـهم من هـذا االسـتـقـطـاع (وان كان
صحـيحاً فـإن ذلك فيه انـتهـاك حلقوق الـعاملـ واستـغالل جملهودهم
والـتـشجـيع عـلى الـفـساد) او ان يـتـحجـج بأن سـعـر البـانـزين لـديهم
واطن البسيط الذي يدفع ذلك مختلف والنتيـجة واضحة ضحيتـها ا
قابل األرباح التي يحصل عليها العامل اعاله. من قوته اليومي وبا
والـنـوع األخـر من الـسـرقـات هي مـا يـقـوم به بـعض مـوظـفي اجلـبـاية
ــفـتــرض انــهم امــنـاء عــلى األمــوال الــعـامــة واخلــاصـة والــذين من ا
باعتـبارهم موظـفي دولة تُحـتم عليهـم الواجبات الـوظيفـية احترام ذلك
ـبلغ بحـجة عدم وجود حيث جندهم يـعمدون عـلى عدم ارجاع باقي ا
صـرف او غـيـرها من احلـجج الـواهـية والـتي بـالـنـتيـجـة تـعود بـفـوائد

مالية عليهم سُحتاً وحراماً.
لذلك اصبح من الالزم ان يـتم التعـامل مع هذه احلـاالت بحزم وشدة
ن يــؤسس لــلــفـســاد الــنــاعم واخلــفي والــذي يُـعــتــبــر الــوجه األخـر
ـذكـورة وغــيـرهـا ــتـسـتــر خـلف الـوظــائف ا لإلرهـاب االقــتـصـادي ا
وصـار مـن الـضـروري قـطع الـطـريق امــام كل من يـحـاول ان يـتـعـدى
واطن البسيط الذي واطن واألثراء على حساب قوت ا على اموال ا

يسعى ويكافح لتوفير رزق عائلته.
لذلك فـإن العـمل بنظـام البطـاقات اإللـكترونـية مهـم جداً منـها كمـظهر
ـواطن في مأمن من حـضاري ومـنـها لـقـطع دابر الـسرقـات ولـيكـون ا

كـيد هـؤالء وحـتمـاً سـيؤدي الى اسـتـقرار اقـتـصادي
مجتمعي في جانب مهم من جوانب احلياة.

{ اللواء الدكـتور

ـتــضـررة لــلـقــنـاة فــيـمـا االجــزاء ا
ــــائــــيـــة ــــوارد ا يــــشــــرف وزيـــر ا
ــهـنـدس مـهـدي رشـيـد احلـمـداني ا
عـــلى الــعــمـل ضــمن قــاطـع الــعــمل
ــوارد ـــكــلــفه بــتـــنــفــيــذه وزارة ا ا

ائية  ا
وتضمنت األعمال األولية للمشروع
تـنـفـيـذ أعمـال احلـفـر ورفع الـتـربة
غير الـصاحلة ونقلـها خارج موقع
الــعــمل ومــواصــلــة أعــمـال الــدفن
ــرصــوص بــاألتــربــة الــنــظــيــفــة ا
وبــنــســبــة حــدل ال تــقل عن (95%
بـروكـتـور قـياسـي) وتنـفـيـذ أعـمال
ـسلـحة نوع التـبطـ باخلـرسانة ا
" ?"C25فضال عن أعـمال التـكسية
احلـــجـــريــــة بـــاإلضـــافــــة إلى رفع
األنـــقــاض ونــقــلـــهــا خــارج حــدود

االمانة.
كــمــا تـــتــواصل أعـــمــال الـــتــعــديل
ــقـــتــربــات الـــقــنــاة والـــتــســويـــة 
بـاسـتـخـدام اآللـيـات الـتـخـصـصـيـة
الـتـابـعـة لــلـهـيـأة الـعـامـة لـصـيـانـة
مـــشــــاريـع الـــري والــــبــــزل أحـــدى
ــائــيــة ــوارد ا تــشــكـــيالت وزارة ا

ووزارة النفط 
ويــشـارك الى جــانب امـانــة بـغـداد
اجلــهـد الـفـني والــهـنـدسي لـكل من
ــائــيــة والــنــفط ــوارد ا وزارات ا
والـكـهـربـاء والـزراعـة اضـافـة الى

هيئة احلشد الشعبي.
ـشـروع قـريـبا ـقـرر إجنـاز ا ومن ا
ـكــلــفـة بــأعــمـاله ــقـطـع ا وضــمن ا
ــائـيــة وحــسب مـا ــوارد ا وزارة ا
شروع نقل مخطط له اذ سيـؤمن ا
ياه بانسيابية عالية ضمن مقطع ا
وقع مـكن استثمار ا القناة ومن ا
سياحـيا مستـقبال وجعله مـتنفسا

للعوائل البغدادية.

مناطق البالد بنتائج غير محمودة
العواقب).
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بتوجيه من رئـيس الوزراء باشرت
ــســانــدة خــمس أمــانــة بــغــداد و
جـهـات حـكـومـيـة بـتـنـفـيـذ مـشروع
ـا يــضـمن وصـول قــنـاة اجلــيش 
ـيـاه بـانـسيـابـيـة الى أبعـد نـقـطة ا

فيه.
وتــقــوم الـهــيـأة الــعــامـة لــصـيــانـة
مــشــاريع الـــري والــبــزل في وزارة
ـائــيـة بــتـأهــيل وتـبــطـ ــوارد ا ا

ــشــاريـع الــتي تــقـــام في نــواحي ا
وقــرى عـدد مـن احملـافــظــات تــكـون
عــبـر مــســاهـمــات شـعــبــيـة في ظل
غياب لالجـهزة اخلدميـة والتحجج
ـكن الـقبـول بـهـا بـعد كل بـامـور ال

هذه السنوات).
وشـــــدد عــــلى ضـــــرورة ان (تــــولي
ــعــنــيــة احلــكــومـــة واجــهــزتــهـــا ا
ـلف اخلــدمـات االهــتـمــام الـكــبـيــر 
ووضـع جــــدول زمــــني النــــتــــشـــال
الواقع احلالي الى واقع افضل قبل
ان تـعم االحتـجـاجات الـشـعبـية كل

في  غضـون ذلك اكد عـضو مـجلس
الـنـواب عن حتـالف سـائـرون سالم
الـشمـري ان (واقع اخلـدمات بـشكل
ــــبــــالغ عــــام فـي وضع مــــزر رغـم ا
الـطائـلة الـتي صرفت عـلى مخـتلف

قطاعاته).
وقــال في بــيـان صــحــفي ان (اغـلب
نـاطق في الـعاصـمة واحملـافظات ا
تـشهـد واقعـا خـدميـا سيـئا ومـزريا
ــخـــتــلف الـــقـــطــاعـــات من مــاء و

وكهرباء وخدمات بلدية اخرى).
واضــاف الـشــمـري ان (الــعـديـد من

قسم ادارة اجلودة في مـقر الوزارة
بالـتنسـيق مع شعـبة ادارة اجلودة

ؤاني). في  الشركة و معهد ا
من جــــانــــبـه أوضح مــــديــــر قــــسم
اجلـــــودة في وزارة الــــنــــقـل نــــاظم
الالمـي أن (احملـــاضــرة تـــضـــمـــنت
شـرحـاً مـفـصالً لـبـنـود ومـتـطـلـبات
ـواصـفة الـدولـية  وطـرق احلـفاظ ا
ـهـنــيـة لألفـراد من عــلى الـسالمـه ا
احلوادث احملـتمـلة الـتي قد تـسبب
بـإصـابــات لـلـعــامـلـ  وأضـرار أو

تلفيات للممتلكات العامة).
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قــالت دراســة مــعــدة من قــبل قــسم
هــنــدســة الـــعــمــارة فـي اجلــامــعــة
الـتـكـنـولـوجـيـة إن زراعـة 320 الف
شجرة في شوارع مـدينة بغداد من
سـافة  5 امتار شـجرة األلـبيـزيـا 
ا حتدثه من ب شجرة وأخرى ; 
تـظــلـيل وتــبـريـد تــبـخـيــري يـعـادل
حوالي  45 مليون طن تـبريد وهذا
مــا ســيـعــمل عــلى تــقــلـيل الــطــاقـة
ـصروفة عـلى تكـييف الـكهـربائـية ا
ـبــاني إذا كل بــيت يــزرع شــجـرة ا
واحدة تـكون الـكمـية أكـثر من 320
الف شــجـــرة واكــدت الــدراســة ان
ـكن تعـميـمـها عـلى باقي (الـفكـرة 

دن). ا
وعـــلى صـــعــيــد مـــنــفـــصل غــرست
إثيـوبـيا 350 مـليـون شـجرة خالل
يـوم واحـد ضـاربـة رقــمـا قـيـاسـيـا
يـا حيـنمـا اطلق رئـيس الوزراء عـا
آبي أحمـد حمـلة زرع مـليـار شجرة
في بـــدايـــة الـــســـنـــة لـــعالج إزالـــة
ـنـاخي. وقالت الـغـابـات والـتغـيـر ا
تـــــقـــــاريـــــر ان (بـــــعـض الـــــدوائــــر
احلكـوميـة أغلـقت ابوابـها لـيشارك
مـــوظـــفـــوهـــا في عـــمـــلـــيـــة زراعــة

األشجار).
الى ذلك نـظـمت - الـشـركـة  الـعـامة
ـوانئ ــوانئ الـعــراق  في مـعــهـد ا
محاضرة تخصصية حول  الصحة
ـهنـية  وتـأثيرهـا  على والـسالمة ا
مـؤسـسـات الـدولـة واجملـتـمع  وفق

واصفة الدولية.  ا
و قـال مــديـر عــام الـشــركـة فــرحـان
مـحــيـسـن الـفــرطـوسـي إنه (حـسب
تــوجــيــهــات وزيـر الــنــقل الــكــابـ
نـاصـر الـشـبــلي  أن هـذه االنـشـطـة
تأتي تنفيذاً لـتوجيهات  وبأشراف

الكركوشي قـوله ان (مراعاة البنك
ركزي للظروف االقتصادية التي ا
ــواطـن الــعـــراقي قــد ـــر بــهـــا ا
يــــجــــعـــله ان يــــفــــكـــر جــــيـــدا في
الــســيــطـرة عــلـى اســعــار الـدوالر
وكــذلك الــســيـــطــرة عــلى مــكــاتب
ا اليجعـلها ان تعمل الصيـرفة و
كـمــا يــحــلـو لــهــا في االرتــفـاع او
الـــزيــــادة فـي اســـعــــار الــــصـــرف
للدوالر) بـحسب قوله مـقترحا ان
(يـكــون هـنـاك تـوازن فـي مـعـاجلـة
ــالي وايــجــاد افـضل الــتــضــخم ا
الـسبل له بـاالضافـة الى التـنسيق
ـصـارف بـعـيـون واعدة مـع كافـة ا
ـا التــسـمح الى ارتــفـاع الـدور و
فـضـال عن الـسـيــطـرة عــلى حـركـة
ــا تــعــزز من اســعــار الــســـوق و
قــيــمـة الــديــنــار الــعــراقي بــحـيث
جتــعل مــنه كــمــا هــو مـعــهــود به

سابقا).
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فــيــمــا قـال الــبــاحث عــبــد االمــيـر
الــكــنـانـي ان (الـتــعــيــيــنــات الـتي
اطــلــقت بــعــد عــام  2003بــحــيث
اصـــــبـح في مـــــيــــدان الـــــقـــــطــــاع
الــعـســكـري (لـلــجـيش والــشـرطـة)
اليــ وهــذا مــا ادى ــدني بـــا وا
الى استـنـزاف مـيـزانيـة احلـكـومة
باالضـافة الى حـاالت الفـساد على
ــــوازنــــة فـي عـــام الــــرغم من ان ا
 2010-2009وحلـــــد عــــام 2013
كــانت انــفــجــاريــة وهــذا مــاشــكل
اسـتــنــزافـا لــهــا وبـشــكل مــسـرف
ــطـلـوبـة بـدون ان تـضع االسس ا
في عمـلية الصـرف ومنح الرواتب
وهذا ما نعنـيه االن نتيجة ضعف

ـدروسـة لـذلك) عـلى حـد اخلــطط ا
ـدرس حس كاظم تعبـيره.وقال ا
(ان رواتب اجلــــيـش والــــشــــرطـــة
والـــــقــــضــــاة ورواتب الــــدرجــــات
ــدراء اخلــاصـــة وكــذلك درجــات ا
العـامون اصـبح يتـقاضون رواتب
عالية بدون وضع حـسابات دقيقة
حلـاالت التـضـخم التـي جنم عنـها

بـحــيث اصــبــحت قـيــمــة الـديــنـار
القـيمـة لـهـا وهـذا مـاتـشـهده االن)
عـلى حــد قـوله مـبـيــنـا (كـان عـلى
االقل مـن احلـكــومــة ان تـســتــعـ
بــخـــبــراء اقـــتــصـــاديــون ومن ذو
اخلــبـرة لــتـأطــيــر عـمــلـيــة صـرف
الـرواتب وان التــكـون عـشــوائـيـة)
ا يجعل الرواتب بحسب رايه و

عـلى النـحو التـالي. فمـثال الراتب
الذي يصل الى مليون و 500الف
ديـــنــار اجـــعــله  750الف ديـــنــار
وبهذه الطريقة سوف امنح فرص

.( عمل للمواطن واخلريج
وتــابع كـــاظم قــوله (كــذلك احلــال
بالنـسبة للقـاضي الي يتقاضى 7
مـلـيـون ديـنـار شـهـريـا فـاجـعـله 3

ماليــ ديـنــار وهــذا مــا ســيــوفـر
فـرص عمل جـديـدة) بحـسب قوله
الفــتــا الى ان احلــكــومـة يــجب ان
تـلـتـفت جديـا لـلوضع االقـتـصادي
الذي تـمر بـه االن وايجـاد احللول
الـسـريـعـة لـذلك بـدال من مـواجـهـة
ــكن الــســخط الــشــعــبي الــذي ال

اسكاته) بحسب تعبيره.
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ابــــدى كـــربـالئـــيــــون من شــــرائح
مــخــتــلــفــة تــخــوفــهم مـن ارتــفـاع
دة واد الـغذائـية خالل ا اسعـار ا
ــقــبــلــة في ضـل ارتــفــاع االزمـة ا
ــالـــيــة الــتي تــشـــهــدهــا الــبالد ا
مـــشــيــرين الـى ان (بــقــاء الــوضع
عـلـى هـذا احلــال قــد يــنــذر بــعـدم
االرتيـاح للمـواطن نـتيجـة تفاقم
الـــوضع االقــتـــصــدي مــا ادى الى
فـقدان قـيـمـة الـديـنـار العـراقي مع
ارتـفاع قـيمـة اسعار الـدوالر) على
واطن حد قولهم الفت الى ان (ا
الــبــســـيط ســوف يـــدخل في عــدة
مشاكل ومـنها ارتفـاع اجور النقل
نتيجة ارتفاع اسعار الوقود كذلك
االرتـــفـــاع في اســـعـــار الـــلـــحـــوم
والـفواكه واخلـضـر باالضـافة الى
االرتـــفـــاع في اســـعـــار الـــطـــحــ
لـلكـيس الـواحـد وكـمـا هـو مـتوقع
اذا مـــا احـــســـنت احلـــكـــومـــة في
الــســيـطــرة عـلى حــركـة الــسـوق .
بـحـسب تـعـبـيـرهم وقـال احملامي
جــمـهــور الـكــركـوشي لـ (الــزمـان)
امس (مع تــذبــذب اســعــار الــنـفط
الـتي تشـهد االرتـفاع واالنـخفاض
مـن حـــ الخــــر نـــأمـل ان تـــلــــفت
مــنـظــمــة اوبك الى مــراعـاة وضع
الـعراق االقـتصـادي عبـر تصـديره
الكـثر من  5مـلـيـون برمـيـل لـلـيوم
الــواحــد وعــنــد ذلك ســوف يـؤدي
ذلك في احملـــافــظـــة عــلى اســـعــار
ـا يــتـمـاشى مع وضـعه الـنـفط و
االقتصادي الـذي يسمح له اجملال
ـــالي يــومــيــا فـي اعــادة تــوازنه ا
يـشـكل حـالـة ايـجابـيـة له) وتـابع
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االنسـانُ بنيـان الله فال يـنبغـي ألحد أنْ يسـته بـنفـسه وأنْ يعتـبرها

من االصفار ..!!
كما ال يسوغ ألحدٍ أنْ يغالي بنفسه الى درجة الغرور .

-2-
وهنـاك مـحـطـات مـعـيّـنـة للـكـشف عن حـقـيـقـة مـا يـحـمـله االنـسان من

مهارة أو براعة في العلم أو األدب او الفنون ...
وكما قال الشاعر :

ا ليس فيه  كلُ مَنْ يدعي 
كَذَبَتْهُ شواهدُ االمتحانِ 

وقال آخر :
اذا اشتبكتْ دموع في خُدودٍ 

تَبَيّنَ مَنْ بَكى مِمِنْ تباكى 
-3-

عافى بن زكريا ( ت  390 هـ )  جاء في ترجمة ا
انه حضر في دار لبعض الـرؤساء وكان هناك جـماعة من أهل العلم

واألدب  فقالوا له :
في أيّ نوع من العلم نتذاكر ?!

عافى لذلك الرئيس : فقال ا
" خزانَتُكَ قد جمعتْ أنواعَ العلوم وأصناف األدب  

" فـانْ رأيتَ بأنْ تـبعثَ بـالـغالم اليـها وتـأمره أنْ يـفـتح بابـها ويـضرب
بـيده الى ايّ كـتـاب قرب مـنه فـيحـمـله  ثم نَفْـتَـحُه وننـظـر في أي نوعٍ

هو فنتذاكَرُهُ ونتجارى فيه.! "
نتظم / ج / 15ص  25 ا

ـعـافى بـن زكريـا بـنـفـسه جَـعَـلـتْهُ يـدعـو الى الـتـذاكـر في أي انّ ثـقـة ا
كتابٍ مِنْ كُتب العلم أو األدبُ يجلب الى اجمللس  .

وهكـذا ال يكـون االّ مع الثقـة العـالية بـالنـفس  والوثوق بـقدرتـها على
سائل العلمية واألدبية دون خوف أو وجل . اخلوض في ا

ن أتـعب واذا دلّ هـذا عــلى شيء فـانّـمــا يـدل عـلى أنَّ الــرجل كـان 
نفسه في اتقان علوم عصره من النحو واللغة وأصناف األدب والفقه

واحلديث ...
حتى قيل في حقه :

عافى فقد حضرت العلوم كلها )  ( اذا حضر ا
أقول :

يندر أنْ نرى ب الناس في عصـرنا الراهن مَنْ يكون بارعاً في علوم
شتى فالعصر عصر االختصاص  –كما يقولون  –

فاخملتصون في الفيزياء مثالً ليست لهم دراية بفنون األدب 
والعكس بالعكس .

اللهم االّ الشخصيات االستثنائية النادرة .
وأبـرز األمثـلة في هـذا الـباب االمـام الشـهيـد آية الـله الـعظـمى السـيد
محمد بـاقر الصدر  –رضوان الله عليه  –فقد كـان مُجددا ومـحققا

في علوم شتى:
في الفقه 
وأصوله 

والفلسفة 
واالقتصاد 

وسير الرجال والتاريخ  
وضوعي للقرآن والتفسير ا

 ولم يـتناول بـالبـحث مـوضوعا االّ وأشـبعـه وجاء باجلـديد لـذلك كان
اغـتــيـاله عـلى يــد الـدكـتــاتـوريـة الـبــائـدة طـعــنـة جنالء  لـلــدين والـعـلم
واحلضارة وقـد ترك فراغا هـائالً لم يتمـكن من سده أحد حتى اآلن

.
-4-

إنّ بـذور الـنبـوغ تـنمـو وتـنتـج اذا وجدت األرضـيـة اخلصـبـة ونحن –
ــواهب والـقــابـلــيـات لالسف الــشـديـد  –أُمـة ال تــعـتــني بـأصــحـاب ا
الفريدة وهـم يواجهون ألـوانا من احلسد والـكيد والتضـييع واالهمال

 
وكلُّ ذلك مــرفـوض عــقالً وشـرعــاً ومـرفــوض بـاحلــسـابــات الـوطــنـيـة

واحلضارية .
-5-

ومع الـتشـجيع والـعـنايـة الفـائقـة يُـمكن لـلشـخصـيات
االستثنائـية أنْ تنطلق في فـضاء االبداع واالبتكار
عـطيـات الى اخلزين وتـضيف الـكثـير الـكثـيـر من ا

الراهـــن .
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تهمان واعالن ا
اخلط الساخن

نـاريــة ودراجـات الــتك تك ضـمن
الـرصـافة فـضال عن ضـبط عجـلة
والــقـبض عــلى حــائـزهــا لـوجـود
إشـارة ضـبط في قاعـدة الـبيـانات
ضـــمن مــكـــتــبــمـــكــافــحـــة ســرقــة

سيارات الكرخ). 
من جـانبـها تمـكنت مـفارز شـعبة
مـكـافحـة إجرام الـصوب الـصغـير
من إلــقـــاء الــقـــبض عـــلى مــبـــتــز
إلكـتروني أقدمَ عـلى إبتزاز إحدى
بـلغ مال يـقدره مـليون الـفتـيات 
ومـائــتــان وخـمــســ ألف ديــنـار
عـراقي مـقـابل عـدم نـشـر صـورها
عـلى مـوقع الـتـواصل االجـتـماعي
(الــــفـــيــــســــبـــوك). واضــــافت أن
(العملية تمت بعد ورود بالغ الى
الـــــشــــعـــــبــــة مـن ذوي الــــفـــــتــــاة
ـتـهم بــكـمـ أمـني وإسـتــدراج ا
مُـــحـــكم وسط مـــديـــنـــة احلـــلـــة 
والــقــبض عــلـيــهــمــتـلــبس أثــنـاء
ــبــلغ الــذي  االتــفـاق تــسـلــيم ا
عــــــلــــــيـه  لــــــيــــــتـم نــــــقــــــلـه الى
عني إلكمال باقي مركزالتحقيق ا

اإلجراءات القانونية).

ـواطــنـ لــقــيـامــهـمــا بــابـتــزاز ا
إلكتـرونيا وتهـديدهم كما وألقت
ـــديــريـــة الـــقـــبض عـــلى ثـالثــة ا
متـهـم لـقـيامـهم بـسرقـةحـقائب
نـــســـائــيـــة ضـــمـن االعـــظـــمـــيــة

نصور والزهــــور). وا
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  واضـــافت ان (مـــفـــارز مـــكـــاتب
ــدائن وحي مــكـــافــحــة إجـــرام ا
والـكاظـميـة وابي غريب الـعامل
واحلريـة واحملموديـة والتاجي
والــكـــرامــة نـــفــذت أوامـــر إلــقــاء
ـتـهـمـ الـقـبض بــحق عـدد من ا
لـقـيــامـهم بـســرقـة مـبــالغ مـالـيـة
ومــــنــــازل ســـكــــنــــيـــة ومــــحالت
جتــــاريـــة ومــــتــــهـــمــــ آخـــرين
بـالـتــزويـر ومـطــلـوبـ بــقـضـايـا
جـنائيـة مخـتلفـة بدورها تـمكنت
مــفــارز مـكــاتب مــكــافــحــة إجـرام
الشعب وباب الشـيخ وحسينية
ـعـامل والــدورة والـصـاحلـيـة ا
ومـكـتب مكـافـحـة سـرقـة سـيارات
من إلـــقـــاء الـــقــبـض عـــلى ســـتــة
متـهم لقـيامهم بـسرقة دراجات

ان الـطـابع العـشـائري بـات يـغلب
عــلى احلــيــاة. وتــدخل الــشــرطــة
احملــلــيــة وقــسم مــتــخــصص في
وزارة الــداخــلــيـــة في ســبــاق من
اجل انــــقــــاذ الـــضــــحــــايـــا اال ان
الـســبـاق ال يــنـتـهـي بـسـبـب قـلـة
الـتـثقـيف حول مـخاطـر استـخدام
وســائـل الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
السيما للقاصرين بحسب مصدر
في الــداخــلـيــة حتـدث لـ(الــزمـان)
امس . فـــيــمـــا اعـــلــنـت مــديـــريــة
مـكـافـحـة اجـرام بـغـداد اجلـمـعة
عن الــقـاء الـقــبض عـلى مــتـهـمـ
اثــــنــــ بـــــاخلــــطـف واالبــــتــــزاز
االلــكــتــروني واخــرين بــقــضــايــا
ـديرية جـنائـية مـختـلفـة. وقالت ا
فـي بـــيــــان امس ان (مـــفــــارزهـــا
تــمـكــنت من إلــقــاء الــقـبـض عـلى
متـهمـ اثنـ لقيـامهـما بـجرائم
خــطف ضـــمن مــكــاتب مــكــافــحــة
إجرام القـدس والكرادة في ح
ألقت مفارز مكاتب مكافحة اجرام
والــــنـــهـــروان بـــغــــداد اجلـــديـــدة
الــقـــبض عــلى مـــتــهــمـــ اثــنــ

انــاس غـــربــاء وجــرى اســـتــغالل
صــورهن االمــر الــذي يــقــود الى
تداعيات مـجتمعية كـبيرة السيما

العـراق وراح ضحيـتها عـدد كبير
مـن الــفـــتــيـــات الــلـــواتي تــورطن
بــعالقــات صــداقـة او عــاطــفـة مع
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انــتــشـــرت في الـــســنـــة االخــيــرة
ظــاهـرة االبـتــزاز االلـكــتـروني في
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بينة ادناه: تعلن الهيئة االدارية لنادي العلوية عن حاجتها الى االختصاصات ا
١- معاون مدير النادي
٢- معاون مدير حسابات

٣- معاون مدير ادارة 
٣- مهندس مدني

لديـهم خبرة التـقل عن خمس سنـوات في مجال تـخصصـهم وحاصلي عـلى شهادة بـاالختصـاص وباالمكان
يل النادي. تقد (C.V) على ا

(Alwiyahclup@yahoo.com) هذا وستعلن النتائج بعد خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.
مع التقدير 
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بغداد

الـعـرقـيـة أو الـطـائفـيـة فـيه وفي دول
اخرى .

تبقى احلقيقة واضحة البس فيها أن
مجـتمـعـاتنـا العـربيـة هي مجـتمـعات
واطنة واحلقوق علمانية  تطالب با
ـشــروعـة  وكـذلـك احلـال في ايـران ا
وتركيا والتي ما زلنـا نسمعها اليوم
سـتمـرة الى يومـنا في التـظاهـرات ا
احلــــاضـــر لـــلـــتـــخـــلص من اخلـــداع
والـــزيف والـــشـــعـــارات الـــوهـــمـــيـــة

اخملادعة .
WLEM  W1dł

ان اإلسالم الــسـيــاسي قــد ارتـبط في
مـجـمـله بـالـعـنف والـقـتل والـقـسوة 

نظمة . ة ا وانتشاراجلر
ـوذجًا إسالمـيًـا لـلسـلـطة  في وأن 
ـقـراطـي  اصـبح غـيـر قـابالً إطـار د

للتطبيق . 
كـن احلديث عـن فشل اإلسالم فـهل 

السياسي في الدول العربية?
نـعم  وهـذا مــاشـاهـدنـاه في مـصـر 
كــــــبـــــدايــــــة  ومـن ثم فـي تــــــونس 
وسـبــقـهم فـي ذلك الـعــراق  حـيث لم
حتـــاول الـــتــــشـــكـــيـالت اإلسالمـــيـــة
ـارسـة اي عـمل تـنـمـوي مـتـقـدم او
ــوذجـا او مــشـروعـا فــعـال لـيــكـون 

لدولة ناجحة يحتذى به .
ان االحـــتــــجــــاجــــات ذات الــــطــــابع
االجــتـــمــاعي واالقــتـــصــادي والــتي
ـكن وصـفـها بـحـركـات ومـظـاهرات
واطـن  قـد فاجـأت الكثـير في كل ا
من مـصـر والــعـراق ولـبـنـان  ولـيس
آخــرهــا تــونس ودول أخــرى  تــريـد
الـتـغـلب عــلى االنـقـسـامـات الـعـرقـيـة
والــديــنــيـة الــتي نــشــرهــا وتـبــنــاهـا
االسـالم الــســـيـــاسي  وتـــؤكــد عـــلى
ــتــمــدن  وهي مــســارهـــا الــوطــني ا
تمثل اكـبر حتـدي للنـفوذ االسالموي
ــتـقــهــقـر . ولــهــذا الـســبب جنـد ان ا
ـكن أن يغـيـر نـفسه الـعالم الـعـربي 
في غـضـون بــضع اشـهـر او سـنـوات
. نحن حقًـا جزء من مسـتقبل واعد 
ومازال العمل جاريا والقصة لم تنته

العلمانية التي يـنظر إليها على أنها
تـهـديــد لـلـقـيم االسـالمـيـة  واسـلـمـة

الدولة .
ـــمـــارســة في إدارة الـــدولـــة قــد إنّ ا
ـتأسـلـم عن حتـقيق كشـفت عـجز ا
ــشــاريع الـوهــمــيه الــتي روّجــوهـا ا
حتـت شـــعـــار األمّـــة اإلسـالمـــيـــة في
مـــواجــهــة الــدولـــة الــوطــنــيــة  وان
االسـالم هــــو احلـل  الــــذي لـم يــــكن
مــشــروعــا مــحــددا"  فــبــقي شــعــارا

فضفاضا" غامضا" . .
  انها شـعارات غيـر قابلـة للتـحقيق
وقــــد انــــكــــشف زيف االدعــــاءات من
ـزايدات التي خالل التطـبيق  وكلّ ا
تـأسلمـون قد آلت إلى راهن علـيهـا ا
الــــزّوال . فال مــــشـــــاريع الــــعــــدالــــة
ــوعـودة حتـقّـقت وال االجـتــمـاعـيّـة ا
الشورى الـتي ظلّ تصـوّرها ضبـابيّا
قراطيّة  وال في مواجهة النظم الد
بــدا االقــتــصــاد اإلسالميّ مــشــروعـا

عالم . بديال واضح ا
فـــفي ســـاحـــة احلـــكم انـــكــشـــفت كل
االغـــطــيـــة واخلــطـــابــات الـــرنــانــة 
وظـهـرت نـوايــاهم وشـعـاراتـهم غـيـر
الـــقــابـل لــلـــتــحـــقــيق  ولـم يــبق من
اسالمـهم الــزائف الـذي شــرعـنـوا به
مشروعهم للوصول إلى السلطة باي
ثمـن سوى أشالء شـعـارات عاطـفـية
ال تــقـــدّم مـــشـــروعــا حـــقـــيـــقــيـــا في
السـياسـة أو االقتـصاد أو اجملـتمع .
واخـذوا يـعـدّلـون من مـقوالتـهم عـلى
وفـق حــاجــات احلــكم ومـــتــطــلــبــات
الــــــواقع ومــــــوازنــــــات الـــــعـالقـــــات

اخلارجيّة ونفوذ الدول األجنبيّة.
وهكـذا تخـبّطت احلـركات االسالمـية
ـكن أن تـرقى إلى في عـمـومـيّـات ال 
كن أن يحمل مشروع تغيير جذري 
بـوادر ثــورة عـلى الـواقـع او نـهـضـة

مأمولة .
 يـضـاف الى كـل هـذا وذاك اسـالـيب
ـفـرط في مـواجـهـة الـقـمع والـعـنف ا
ستـعصـية كـما جرى في شـكالت ا ا
الـعـراق  مع تــعـمـيق  االنـقـسـامـات

بعد مظاهرات واحـتجاجات صاخبة
ضــد حـــزب الــنـــهــضـــة الــتـــونــسي
ـشــيـشي . ورئـيـس الـوزراء هـشــام ا
قـرر الرئـيس الـتـونسي قـيس سـعـيد
ــدة ثالثـ ــان  جتــمــيــد عـمل الــبــر
يوما ومنح نفسه السلطة التنفيذية

إلدارة البلد .
ويبدو أن االنتقـال السياسي احلالي
ناهضة يل إلى القوى الليبرالية ا
ـرتـبـطـة بـالـدفـاع عن لإلسالمـيـ وا
عـلــمـنـة الــدولـة  بـعــد جتـربـة حـزب
الـنـهــضـة االسالمي في ادارة احلـكم
وتـــواصل اســلـــمــة الــبالد بـــوتــيــرة
ســـريـــعـــة  دون تـــقـــد مـــنـــجــزات
مــلـــمــوســـة لــصـــالح قــوى الـــشــعب

تضررة واحملرومة. ا
ـسـلـمـ أن مـا حدث يـرى اإلخـوان ا
في تـــونس "انــقـالب" عــلى شـــرعــيــة
ــــســــار ـــــنــــتــــخـب وا ــــان ا الــــبـــــر

قراطي في البالد . الد
ـسـلـمـ وهو وافـتى احتـاد عـلمـاء ا
الواجهة السياسية لتنظيم اإلخوان
الذي أسسه يوسف القرضاوي بأن
قـرارات الرئـيس الـتـونـسي "ال جتوز

شرعا وال أخالقا !
وهـــــكــــــذا هم يــــــتـــــبـــــاكــــــون عـــــلى
وقراطـية التي كانـوا يرفضوها الد

ويعتبروها نهجا غربيا .
wÝUOÝ ÂöÝ«

ـرة ان مــاجــرى في تــونس لــيـسـت ا
األولى  ويــــبـــدو انــــهــــا لن تــــكـــون
االخــــيــــرة الـــــتي تـــــواجه اإلخــــوان
سلم  واالسالم السياسي عامة ا
حـــــيث ســــبق وأن اطـــــيح بــــرئــــيس
اإلخـوان فـي مـصـر لــنـفـس األسـبـاب
.وإخفاقهم في الوصـول إلى السلطة

في دول أخرى مثل سوريا .
وكـــذلك مـــوجـــة االحـــتـــجــاجـــات في
الــعـــراق وتـــركـــيـــا  ومـــظـــاهــرات 

متواترة في إيران ..
وهـــذا نـــاجت عن اخلـــلط بـــ الـــدين
والــــــســـــيــــــاســــــة واخلـــــطــــــابـــــات
ـخــاطـر ـاغــوجــيـة لــلـتــنـديــد  الــد

كـنت مولعـا بدراسة التـنظيم  الى حد
انـي كــنت اســـمي مـــبــاد الـــتــنـــظــيم
(بـديـهـيات) او اسـمـيـها (قـواعـد آمرة)
وكـــان تــــنـــظـــيـــمـــنـــا ((2003 -1921
بـريطانيا وصار هـجينا بعدها وال زال
 وال اريـد هـنا اثـبات هـجـينـيته  فـقد
ــبـاد ســبق وأن اوضــحت خــروقـنــا 
الـتـنـظـيم واثـارهـا الـسـلـبـية عـلى اداء
ــســلـــحــة وهــدرهــا ألمــوال الـــقــوات ا
ــهــدورة اصال بــخــطــابــات الــشـــعب ا
مـفتوحة ومنشورة لكل من يهمه االمر
ولـم اجـد من يـهـمه االمـر كـالـعـادة ولن
تـواضع  صـحيح ان اجـد بـتقـديـري ا
الـسادة الـقادة الـعامـون اتصـلوا  بي
رات متوسل بي ان هـاتفيا عشرات ا
ابــعـث لـهـم الــدراســات  امــا الــسـادة
وزراء الــدفـاع فــاعـتــصــمـوا في بــيـتي
قـتـرحـات وهـكذا لـيـأخـذوا مـني تـلك ا
فــعل اعـضـاء جلــنـة االمن والـدفـاع !!!
ـتلكون مراكز مع الـعرض ان كلهم ال 
بـحوث ((( حقيقية))) في مؤسساتهم 
ومـع الــعـــرض ايـــضــا  ان الـــواليــات
ـتحدة غيـرت سياستـها من االحتواء ا

ـزدوج الى االحـتـواء الـتمـايـزي بـناء ا
عـلى دراسة قدمهـا مركز بحـوث الكلية
الـعـسـكـرية .. اكـرر الـكـلـية الـعـسـكـرية
!!!!!  وقــد طــرحت الــكــثــيــر من نــقـاط
ثال ة .. منهـا على سبيل ا ؤ اخلـلل ا
ان (قـيادة ) الـقوات الـبريـة شكلت ألنه
كـان في النيـة  تشكـيل رئاسة االركان
ـــشــتــركـــة وعــنــدمـــا لم تــشـــكل تــلك ا
الـرئاسـة كونـها غـير مـنصـوص علـيها
فـي الـدسـتــور وكـونــهـا تــعـطي وزارة
الــدفــاع ثــقال غــيــر مــرغــوب فــيـه لـدى
الـســادة الـقـادة الـعـامـون  فـمـنـهم من
اخــتـزل مــقـر الــوزارة  بـأحــد ضـبـاط
ــكـتب ركــنه  ومــنــهم من اخــتـزلــهــا 
يسمى مكتب القائد العام .. ومنهم من
ـشـتـركـة بديال اعـد قـيـادة الـعـملـيـات ا
عـمــلـيـاتـيـا كـامال لـهـا ..      نـعـود
الى قــيـادة الـقـوات الـبــريـة لـنـقـول انه
كـان يـنـبـغي حـلـهـا ألن تـشـكـيـلـهـا كـان
خـطـأ اال انهـا بـقت فـهي في العـاصـمة
قربون بـغداد وبالـتالي ينـسب اليهـا ا
ـــعــرف ويــرقى  واالقـــربــون اولى بــا
فـيهـا االلوية الى فـرقاء خـصوصا وأن

لـديـنـا نـقص خـطـيـر في هـذه الـرتـبة !!!
بــعـد ان غــادر نـسـبــة ال بـأس بــهـا هـذه
الـرتبـة الى االعلـى منهـا  وبقـت (قيادة
ال تــقـــود شــيــئــا) وقــد تـــبــقى الى يــوم
يــبـعـثـون  وتـرى الــبـاشـوات (االلـويـة)
مــسـطــرين فـيـهــا ومـنــهم رئـيس هــيـئـة
الـعملـيات وهي ال عالقة لـها بالعـمليات
(مـطلقا)  ولعل من تلك الزوائد  ايضا
دائـرة الــتـقـاعـد الـعـسـكـري الـزائـدة عن
ـعـرقـلة ـديريـاتـهـا الثالث وا احلـاجـة 
تقاعدين  كونها حلقة صالح ا تـماما 
زائـــدة ال داعـي لـــوجـــودهـــا وســـبق ان

برهنت على ذلك سابقا .
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الـــيــوم ســأقـــول لــكم ان االحـــبــاط  لم
يــصــبــني رغم كل ذلك ورغـم اني اعـرف
مــا ال تــعــرفـون .. اعــرف ان الــدائــرتـ
اعاله مـواردها الـبشـرية تكـفي لتـشكيل
ـــواردهــا من ـــكن  لـــواء مــقـــاتل  و
الـرتـب الـعـالـيـة تـشــكـيل مـقـرات فـيـالق
وفـرق ورواتبها بحدود  30مـليار دينار
ســـنـــويــا  عـــدا االســكـــان والـــعــجالت
والــــــــــوقـــــــــود وغــــــــــيــــــــــرهـــــــــا اي ان
صــرفـيــاتـهــا   قـد تــكـون اقــتـربت من
الـترليون دينار منـذ تأسيس البدعت 
كـل ذلك وهي لــــيــــسـت فــــقط زائــــدة بل
تـناقـصة. ضـارة حسب قـوان الـغلـة ا
ولـــنــــضف الى هـــذا الــــهـــدر مـــديـــريـــة
احلـوانـيت الـتي يـقودهـا لـواء اي اعلى
من عـبـدالـكـر قـاسم بـرتـبة واعـلى من
الـقـذافي برتـبتـ  ورتـبته تـعادل رتـبة
رئـــيـس اركـــان اجلـــيـش االســـرائـــيـــلي
الكها وهي.. مـاذا??? انها قطاع خـاص 
الـسـيـد حـسن سـيـكـا  ويـتبـع له مـعمل
اخلـياطة العسكـري الذي لم يخيط بدلة
ال عـندما كـان قطاع عام وال عـندما صار

قــطـاع خـاص عـدا هـدايـا االقـربـون مع
ـعـمل فـتـاح بـاشـا الـعــرض انه خـلـفـا 
الـعـتيـد الذي اغـرق االسواق الـعراقـية
بــأقــمــشــته ســنــ وســنــ ولم نــنس
بـطانـية فتـاح باشـا  ويتسـاءل الناس
ـاذا في الدولـة العـراقيـة التي ال تزرع
وال تـصنع وال تبحث  512مـديرا عاما
 لم يـصـبـنـي االحـبـاط عـنـدمـا نـشرت
مـرارا ان وجـود ( (12قــيـادة عـمـلـيـات
تــقــود ( (16فــرقــة فــقط ال غــيــر .. امـر
مـخـجل ويـنـبغي حـل سبـعـة  قـيادات
عـمـلـيات زائـدة عن احلـاجـة  وضربت
مـثال ان الفـيلق االول قـبل تشـكيل فل5
كـانت مسـؤوليته شـمال العـراق برمته
وبضمنه نينوى وصالح الدين وصوال
الـى الـتـاجي . وعــنـدمـا كــان مـقـره في
الـسـلـيـمـانـيـة خالل احلـرب الـضـروس
مـع ايـران كــنت ضــابط ركن احلــركـات
فـيه وأسـتـقل الـطائـرة ألدقق تـرتـيـبات
ــصــفى بــيـجـي واعـود الى احلــمــايـة 

معارك الفيلق
اتـعرفـون ما الذي حـصل امس حتديدا
?? صـدر كـتاب بـنـقل اثنـان من الـسادة
نصب قائـد عمليات االلـوية احدهمـا 
ــتـقــدم) واآلخـر قــائـد ــقـر ا الــكـرخ ( ا
تقدم) وقيل قـر ا عـمليات الـرصافة ( ا
ـقـر لـي ان في كـركـوك ايـضـا يـوجـد (ا

تقدم)  .. ا
لم يـتركنا السيد قـائد عمليات  بغداد
ــقــرين في حـــيــرتــنــا وحــدد مـــهــمــة ا
ـقـر ـتـقـدمـ اجلـديـدين ب (("مـهـام ا ا
ــتـــقــدم لــقــيــادة عـــمــلــيــات بــغــداد/ ا
الـرصافـة وعمـليـات بغـداد/ الكرخ هي
ـارسة السـيطرة على  كل الـقطعات
االمـنـيـة كل ضمـن قاطـعه)) .. وهـذا ما
ـاء  ــاء بـعــد اجلـهــد بـا يــفـســر لـنـا ا
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اربيل

ـكن ألي عـسـكري اطـلع عـلى مـباد و
الـتـنـظـيم بـأن يـفـسـر ذلك خـروجـا عـلى
تقدم ال يعني اكثر من قر ا ـباديء فا ا
مـــقــر مـــؤقت يـــتــخـــذه الــقـــائــد في اي
مـسـتوى لـيـتواجـد في مـنطـقـة مع جزء
بــســيط من هــيـئــة ركـنـه إلدارة مـعــركـة
ـقر الرئـيسي الذي وبـعدهـا يعود الى ا
لم يـــغــلق بــالـــطــبع وبــقـى مــتــوازنــا 
ـقـر اجلـوال الـذي يـضم نـفس وهـنـاك ا
اجملـمـوعة الـبسـيطـة اعاله في عجـلة /
عجالت متنقلة تعود فور انتهاء معركة
مـــا  واقــول تــعــود فـــورا ألن عــمــلــيــة
االنــشــطــار الى مــقــرين تــضــعـف قـدرة
تـقدم علـى القيادة ـقرين الرئـيسي وا ا

والسيطرة .
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نــســتــنـتـج ان مـا حــصل هــو تــســمــيـة
ــقــرين مــتـقــدمـ قــيــادتي عـمــلــيـات 
تـخلـصا من احلاجـة الى تفسـير وجود
قــيــادتي عــمـلــيــات تـرتــبــطـان بــقــيـادة
عـــمـــلـــيـــات  وتـــخـــلـــصـــا من فـــوضى
شـرطـة الــتـشـكـيالت ( جــيش  شـرطـة 
احتــــاديـــة حــــشــــد شـــعــــبي  حــــشـــد
قوات عـشائـري جهاز مـكافحـة ارهاب 
مكافحة ارهاب  امن وطني  مخابرات
رد ســـريع  .. جنـــدة  جـــرائم كـــبـــرى 
اســــتـــخـــبـــارات عـــدد  .. ??2آلـخ ) من
ـهمات مختلفة قـوات غير متجانسة و
وبـتسليح مختلف وبارتباطات مختلفة
تـقودهـا قيادة واحـدة  وهذه القـطعات
كـــلـــهــا ال تـــرتـــبط بـــوزارة الـــدفــاع وال
بـالداخلية بل بالسيد القائد العام الذي
ال يـنوب عـنه وزير الدفـاع وال الداخـلية
..  احلـلول ليست مستحيلة وهي تبدأ
بــحل الـزيـادات في مــقـرات بـغـداد وفي
تـعـددة او حتويل جـيـوشهـا الـكثـيـرة ا

مـهامـها  فكـلنا نـتفق ان فرق الـشرطة
االحتـادية ترتبط بـالداخليـة بعد قيادة
الـشرطة االحتادية والتي منذ تشكيلها
وهـي تـســتـخــدم مع اجلـيش في قــتـال
االرهــاب  ولــعل حتــويــلــهــا الـى فـرق
مـشاة ترتبط بوزارة الدفاع امر مفروغ
مـنه حتـقـيقـا لـلمـبـدأ االزلي من مـباد
الــتـنـظـيم ( وحـدة الــقـيـادة ) او تـبـقى
شــــــرطــــــة احتــــــاديــــــة بــــــفــــــرقــــــهـــــا
وتـــــــــــــــــرتبط بالداخلية وتسلم هي
نـفـسهـا قـيادة قـوات بـغداد بـعـد اعادة
تــنـظـيـمــهـا وتـسـلــيـحـهـا وتــدريـبـهـا 
ـوضــوع  فـمن ويــخـرج اجلــيش من ا
ـعيب ان جتد سـيطرة مـكتوب عـليها ا
الـفـرقة الـفالنيـة اللـواء الفالني الـفوج
الــفالني (سـريــة االسـنـاد) كــون سـريـة
االســنــاد تـعــني الـهــاونــات عـلى االقل
والــتي يــنــبــغي ان تــتـدرب  25ســاعـة

يوميا.
وأن كـان ال بد من اشراك اجليش  فال
بــأس من وجـود لـواء احــتـيـاط  غـيـر
شـاغل لـألرض لكـل من  جـانب الـكرخ
وجـانـب الـرصـافـة ومـتـحـررة ألغراض

التدريب
امـا اذا بقيـنا بال مراكز بـحوث ونعمل
بــســيــاسـة رد الــفــعل واالجــتــهـادات 
وتـفــصـيل مـبـاد الـتـنـظـيم عـلى مـدى
احلـاجة الى الـترقيـات فمـبارك لداعش
وأخـواتـهـا  امـا مشـكـلـة الـتـضخم في
رتـبة الـفريق فيـبدوا اننـا وجدنا احلل
وهـو بـتـرقـيـتـهم الى رتـبـة فريق اول 
وأن شـاء الله سـيكـون لديـنا في الـعيد
الــقـــادم ضــبــاط بــرتــبـــة مــهــيب .. مع
الـعرض ان معدل الترقية لرتبة الفريق
(1921-2003) كـــــــان فــــــريـق واحــــــد

سنويا
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بغداد

ان الـــدســـتــور الـــعـــرقي قـــد نــظم
  توزيع السلطات

٠مـــره عـــلى اســـاس اســـتـــعـــمـــال
الـســلــطــة او احلق من حــيث نـوع
ـؤســسـة الـتي تـمـارس احلق او ا
مــــايـــســـمـى مـــبـــدأ الــــفـــصل بـــ

السلطات. 
ومره مـن حيث نـطاقـها اي الـرقعه

اجلغرافية. 
  لنتكلم عن اجلانب األول هو أن
الــــدســـتــــور الــــعـــراقـي قـــد نــــظم
الـسلطـات التـنفـيذيـة وجعـلها من
ـتـمـثـلـة اخـتـصـاص احلـكـومـة وا
ــجـلـس الـوزراء حــيث نــظــمــهـا
ادة  �80وقالت  الدستور في  ا
ــــــــارس مـــــــــجــــــــلـس الــــــــوزراء

الصالحيات االتية: 
اوال:- تـخـطـيط وتـنـفيـذ الـسـيـاسة
الـعـامـة لـلـدولـة واخلـطـط الـعـامة
واالشــراف عــلى  عــمـل الـوزارات
رتبطة بوزارة.  واجلهات غير ا
ثــــانـــيـــا:- اقــــتـــراح مــــشـــروعـــات

 . القوان
ثـــــالـــــثـــــا:- اصـــــدار االنـــــظـــــمـــــة
والـتــعـلـيــمـات والـقــرارات بـهـدف

 . تنفيذ القوان
ــوازنـة رابــعـا:- اعــداد مــشــروع ا
العامة واحلساب اخلتامي وخطط

التنمية. 
خـامـسـا:- الـتــوصـيـة الى مـجـلس
ــوافــقـة عــلى تــعــيـ الــنــواب بـا
وكـالء الـــــــوزارات والــــــســـــــفــــــراء
واصـــحـــاب الــدرجـــات اخلـــاصــة
ورئيس اركـان اجلـيش ومعـاونيه
ـنـصـب قـائـد فــرقـة فـمـا ومن هم 
فــوق ورئــيـس جــهــاز اخملــابــرات
الـــــوطـــــنـي ورؤســـــاء االجـــــهــــزة

االمنية. 
ســــادســــا:- الـــتــــفــــاوض بــــشـــان

ـــــعـــــاهــــــدات واالتـــــفـــــاقـــــيـــــات ا
الـدوليــــــــــة والتـوقيع عـليـها او

  من يخوله
وكــذلك حــدد صـالحــيــة الــســلــطـة

ادة �:61 اده ا التشريعية في ا
ـــا يـــخـــتص مــــجـــلس الـــنـــواب 

ياتي: 
اوال:- تـــــــشـــــــريـع الـــــــقـــــــوانـــــــ

االحتادية. 
ثـانيـا:- الرقـابـة على اداء الـسلـطة

التنفيذية. 
ثـــــالــــــثـــــا:- انـــــتـــــخــــــاب رئـــــيس

اجلمهورية. 
ـصـادقة رابـعـا:- تـنـظـيم عـمـلـيـة ا
ــعـــاهـــدات واالتــفـــاقـــيــات عــلـى ا
الـدولـيــة بـقـانـون يـسن بــاغـلـبـيـة
ثلثي اعضاء مجلس النواب. 
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ـوافقـة عـلى تعـي كل خـامسـا:- ا
من: 

ا- رئيس واعضاء محكـمة التمييز
االحتـاديـة ورئـيس االدعـاء الـعام
ورئـيس هيـئة االشـراف القـضائي
طلقة بناء على اقتراح باالغلبية ا
من مجـلس الـقضاء االعـلى وبـقية

  الصالحيات اآلخرى
وكـذلك الـسلـطـات القـضائـيـة كذلك

ادة �:87 نظمها الدستور  ا
الـســلــطـة الــقـضــائــيـة مــســتـقــلـة
وتــتـوالهــا احملــاكم عــلى اخــتالف
انــواعـــهــا ودرجـــاتـــهــا وتـــصــدر

احكامها وفقا للقانون.
. مـــره أخــــرى نـــظـم اســـتــــعـــمـــال
الـــســـلـــطه عــــلى اســـاس الـــرقـــعه
اجلـغـرافـيه اي من حـيث  الـرقـعه
اجلـغـرافـيـة فـاعـطى الـصـالحـيات
الـتي تــخص الــسـيـاده لــلـحــكـومه
االحتادية وهذه ما أكده الدستور
ـــادة  �:110حــــيث بــــيــــنت في  ا

  مواضيعها
 تــخــتص الــســلــطــات االحتــاديــة
باالختصاصات احلصرية االتية: 
 اوال:- رسم الـسـياسـة اخلـارجـية
والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض
ــعــاهــدات واالتــفــاقــيــات بــشــان ا
الــدولــيـة وســيــاســات االقــتـراض
والـتوقـيع علـيهـا وابرامـها ورسم
الـسيـاسـة االقتـصاديـة والـتجـارية

اخلارجية السيادية. 
 ثـــانـــيـــا:- وضع ســـيــاســـة االمن
ـا في ذلك الـوطــني وتـنــفـيـذهــا 
انـشــاء قـوات مـســلـحــة وادارتـهـا
لتـام حـمايـة وضمـان امن حدود

العراق والدفاع عنه. 
ـالـيـة  ثـالـثـا:- رسم الـســيـاسـة ا
والــكــمــركــيــة واصــدار الــعــمــلــة
وتـنـظيـم السـيـاسة الـتـجاريـة عـبر
حــدود االقــالــيـم واحملــافــظــات في
يـزانـية الـعـامة الـعـراق و وضع ا
لـلـدولـة ورسم الـسـيـاسـة الـنـقـدية
ركزي وادارته.  وانشاء البنك ا
ـقـايـيس  رابـعـا:- تـنـظــيم امـور ا

كاييل واالوزان.  وا
 خـامسـا:- تنظـيم امـور اجلنـسية
والـتـجنـس واالقامـة وحق الـلـجوء

السياسي. 
 ســـادســــا:- تـــنـــظـــيـم ســـيـــاســـة

الترددات البثية والبريد. 
ـوازنة  سـابـعا:- وضع مـشـروع ا

العامة واالستثمارية. 
 ثــامــنــا:- تــخـطــيط الــســيــاسـات
يـاه من خارج ـصـادر ا ـتعـلـقة  ا
الــعـراق وضـمـان مــنـاسـيب تـدفق
ياه الـيه وتوزيعـها العادل داخل ا
الـعـراق وفـقا لـلـقـوانـ واالعراف

الدولية. 
 تــاســعــا:- االحــصــاء والــتــعــداد

العام للسكان. 

ـن لم يــقـــرأ لي مــســـبــقًـــا من اإلخــوة
واألخـوات الـكرام أود أن تـعلـموا أني
مــهــتـم جــدا في مــجــاالت تــخــصــصي
الـعـلــمـيـة والـتي نـلت مـنـهـا الحـقـا من
خـــبــرات ألكــثــر من  30ســـنــة في دول
ـتـحـضـر نـاهـيـكم عن عـمـلي الـغــرب ا
كــخــبــيــر دولي فـي الــصــحــة الــبــيــئـة
والـبنى التحـتية للـعواصم التي عملت
خـاللها في  56بـلـدأ حول الـعالم ومن
ـغـربـهـا نـالت إعـجاب مـشـرق األرض 
ـســؤولــ في تــلك الـدول من وثــنــاء ا
رؤسـاء وألصـغر شـخص تـعامـلت معه
فـي هــــــذا اجلـــــــانـب إال في بـــــــلــــــدي

الــــعــــراق....وهـــذا هــــو األلم الــــذي لم
ـكنـني حتمـله. كما إني أسـتطع وال 
لـم أجـــــد أو أشـــــاهــــــد بـــــؤر تـــــلـــــوث
بـيـئي/صـحي تـخـل بـالـتوازن الـبـيـئي
وتــشـكـل خـطــراً كـبــيـرا عــلى الـصــحـة
الـعـامـة كـالذي شـاهـدته في الـعـاصـمة
ــنــظــوري بــغـــداد حــيث أعــتــبـــرهــا 
ـهني أنـها أصـبحت أوسخ الـعـلمي وا

. عاصمة بيئياً
إعــلـمــوا أنه ال يــفـيــدكم تــنـاول طــعـام
صــحي مــغــذي جــدا وأنــتـم مــحــاطـ
اء بـالتلوث البيئي ... تلوث الهواء وا
وجات الـكهرومغنـاطيسية والـتربة وا

ألبــراج الـــهــاتف الــنــقـــال. لــهــذا يــجب
ـلــوثــات الــتي الــتــخــلص من جــمــيـع ا
حتيط بكم لكي تصبحوا أصحاء بحق.
الــبـيـئـة يــا أصـدقـائي هي غــرفـة الـنـوم
ــنــزل الــذي الـــتي تــنــامـــون فــيــهـــا وا
تـسـكـنـوه والـشـارع الـذي تـسـيرون فـيه
ـدينـة التي تـعـيشـون فيـها والـقـرية وا
وكـذلك الـهواء الـذي تتـنـفسـوه والتـربة
الـتـي تـنـتج لـكم الـفـواكه واخلـضـروات
اء الـتي تـتـناولـوهـا أنتـم وعوائـلـكم وا
الـذي تـشـربوه. فـأي تـغيـيـر أو خلل في
اء طـبيعـة ومكونـات الهواء والـتربة وا
يـسـمى إخالال في الـنـظام الـبـيـئي الذي
رض. يـحـيط بكم وهـو مـا يسـبب لـكم ا
وبـهذا فإن الـبيئـة والصحـة موضوعان
مـتـالزمـان يـكـمل أحـدهـمـا اآلخـر يـؤثـر

ويتأثر به.
ـة الــكـبـرى الــتي غـضت الــنـظـر اجلــر
ـتعـاقبـة على عـنـها جـميع احلـكومـات ا
الــعــراق مــنـذ  2003وحلــد اآلن والــتي
حــــــدثت وال زالـت حتـــــدث هي حـــــدوث
اخلـلـل اخلـطـيـر في األنـظـمـة الـصـحـيـة
والـبـيـئيـة في الـعـراق. وبهـذا فـإن دمار
الــبـيــئـة وتــخــلف الـصــحـة في الــعـراق

تـتحمل مـسؤوليـته احلكومة ومن دون
أدنـى شك وال أنـــكـــر هـــنـــا مـــشـــاركــة
ـواطن في تدمـير البـيئـة والتي يجب ا
أن يـعاقب عليها لو كانت هناك قوان

نافذة بهذا الشأن. 
ال أريــد هــنــا أن أحتــدث عـن الــصــحـة
والـبـيـئـة قبل  ?2003فـهي بـكل تـأكـيد
ـا هي عليه اآلن كـانت أفضل بكـثير 
ولـــكــني أود أن تـــعــلــمـــوا أن مــجــلس
الـنواب الـعراقي قـد شرع قـانون إسمه
"قـانون حماية وحتس البيئة رقم 27
لسنة  ."2009فـال هم حموا البيئة وال
هم حــسّـنـوهـا... بل عـلى الـعـكس فـقـد
دمـروا الـبـيئـة بـكل عـناويـنـهـا...دمروا
ـاء والـتـربـة وأفـضع مـا فـعـلـوه أنهم ا
ــفـروض أن دمــروا هــواء الــعــراق. فــا
هـــدف الـــقـــانـــون أعـاله هـــو حـــمـــايــة

وحتس البيئة من خالل:
وجود إزالـة ومعاجلة الـضرر ا •
فـــيـــهـــا. فـــمــاذا قـــامـت به احلـــكـــومــة
ومـؤسـساتـها لـتنـفيـذ ذلك? ال شئ على

اإلطالق.
احلـفـاظ عـلى الـصـحـة الـعـامـة. •
هــذه مــهــزلــة أخــرى حــيث أصــبــحت
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بغداد

واطن أسوأ من أي وقت مر به صـحة ا
الـعـراق مـنذ تـأسـيس الـدولة الـعـراقـية

وحتى عام .2003
وارد الـطـبيـعـية احلـفـاظ عـلى ا •
والــتـنـوع اإلحـيـائي والــتـراث الـثـقـافي
والـطبـيعي. وهـذه هي األخرى أصـيبت
بـالشـلل التـام وألسوأ مـا مر بـه العراق

لغاية اليوم.
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الــعــراق عــضــو في مــنـظــمــة الــصــحـة
ــيـــة والــبــرنــامج الــبــيــئي لأل الــعــا
ــتـحـدة وعـلـيه مــسـؤولـيـات اإللـتـزام ا
بـشكل دقيق بكل الضوابط والتعليمات
نـظمـات. فبـرنامج الـتي حتـددها تـلك ا
ــتــحــدة لــلـبــيــئــة هــو الــصـوت األ ا
ـنـاصـر لـقضـايـا الـبـيئـة في مـنـظـومة ا
ـتـحـدة. ويـقـوم الـبـرنـامج بـدور األ ا
ـيـسّـر ــثـقِّف وا ـنـاصـر وا احملــفـز وا
لـتشجـيع االستخـدام الرشيـد والتنـمية
ـيـة. ويسـاهم ـسـتـدامـة لـلـبـيـئـة الـعـا ا
ــتـــحــدة لــلــبـــيــئــة في بـــرنــامج األ ا
األحـداث واألنـشـطـة الـرامـية إلـى بسط
ا سـيـادة القـانـون البـيـئي وتعـزيـزه 
في ذلـك تطوير قـوان البيـئة وحماية

حـقــوق اإلنـسـان والـبـيـئـة والـتـصـدي
لـلجرائم البيئية وتعزيز االحتكام إلى
ـسـائـل الـبـيـئـيـة وبـناء الـقـضـاء في ا
ـصـلـحـة الــقـدرات الـعـامـة ألصــحـاب ا

ذوي الصلة.
رغم جــمـيع مــا يـقــدمه هـذا الــبـرنـامج
الـدولي مـن مـسـاعـدة لـلـدول األعـضاء
إال أن الـعـراق بـقي لم يـسـتـفـد أبداً من
ذلـك بل بــالــعـــكس إنه يــســـيــر عــكس
الـضـوابط والـتـعـلـيـمـات الـتـي حـددها
ذكور ومـا نراه من تـدمير الـبرنـامج ا
لـلــبـيـئـة في الـعـراق أفـضل مـثـال عـلى
ذلـك. وبــاعـــتــقـــادي فــإن الـــعــراق هــو
الــدولــة الــوحــيـدة فـي الـعــالم الــتي ال
تـلـتزم بـجمـيع الضـوابط والـتعـليـمات
ـيـة ـنــظـمـة الـعـا الـتـي حـددتـهـا تـلك ا
لـلــبـيـئـة وإال لـكـنـا رأيـنـا الـعـراق وقـد

رء. أصبحت بيئته ما يتمناها ا
ولـلحديث بقية وكفاكم الله شر اخللل
الــبـيـئي والــصـحي في بـلــدنـا الـعـراق

احلبيب...

{ بروفيسور وخبير دولي متخصص
بالصحة البيئية
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قـراطيـة التـوافقـية  الذي حتـول إلى مفـاسد مـحاصـصة  على يـرتكـز نظـام الد
ـتصدية التدويـر السلمي لـلسلـطة ما بعـد كل انتخـابات  .. ومعضـلة االحزاب ا
ـعارضـة الـعـراقـيـة قبل لـسـلـطـان احلـكم  انهـا مـا زالت تـفـكـر بـعقـلـيـة احـزاب ا
2003 لذلك لم يـعمل اي منها على إيجاد معادلة صفرية الدارة دولة ..فانتهت
مـفـاسد احملـاصصـة الى حلم دولـة أو اشبـاح دولـة  ..وخلـفت تلك الـفجـوة التي
تتسع مع كل انـتخابات  في فهم معادلة محاصصة سلطة احلكومة مرة بعنوان
عـادلة التوافق الـوطني  ..فيـما اساس  كل ذلك يـزان االنتخـابي  ..واخرى   ا
موجود في الـدستور الـعراقي..الذي يـربط ب تسمـية رئيس اجلـمهوريـة باتفاق
االغـلبـية الـغالبـة  ..من اعضـاء مجـلس النـواب اجلديد ثم تـسمـية رئـيس مجلس
كلف بـرئاسة الـوزراء وتشكـيل احلكومة.. النواب ونـائبيه  وصـوال الى تسمـية ا
باحـثات ب الكتل االنـتخابيـة على  مناقشـة االسماء الثالثة في وهكذا تـرتكز ا
صـفـقــة واحـدة ... ومـهـمـا اخـتـلـفت الـشــعـارات االنـتـخـابـيـة  ... ال مـنـاص  من
جـلوس جـميع الـفرقـاء  الطالق الدخـان األبيض لـلتـفاهم عـلى صفـقة الـرئاسات

الثالث  ..
ـاذا كل هذا  الصـخب والتضلـيل باجتاه التـخندق الطـائفي والعرقي السؤال ..
واقف وردود األفعال فقط لتـوسيع فجوة الثقة اجملتمعية والـدينية عبر مختلف ا
وتـصــارع االجـنــدات احلـزبـيــة والـهــويـات الـفــرعـيـة... واجلــمـيع يــعـرف انه في
احملصلـة النهائيـة سيكون هـناك مثل هذا االتـفاق على صفـقة تسمـية الرئاسات

الثالث  !! 
ــظـلــومــيـة الــشــيـعــة ودمـاء ـســتــهـجـن ان اصـوات من يــطــالـبــون  االغــرب  وا
ـكـونـات الـسـني ..عـدا األكـراد الـذين الـشـهـداء..او من يـدافـعـون عن تـهـمـيش ا
يعرفـون ما يطلـبون عنـدما يساوم الـشيعـة لتسمـية هذا او ذاك رئـيسا الوزراء..
فـتـخـتـفي  نـدوات الـتـوك شو الـتـي تتـحـدث خالل مـوسـم االنتـخـابـات عن احلق
قـاومـة االحـتالل االمـريكي  ..او مـقـاومـة الـنفـوذ اإليـراني  ..فـاجلـميع ـقـدس  ا
ـزايــدة من اجـل كــرسي الــسـلــطــة  وتــغــا  مــفــاسـد لـيـس امــامه اال  ســوق ا
مـحاصـصـة  ..الكل يـتـحـدث عن رفضـهـا ..فيـمـا الـكل يتـعـامل بـها في تـشـكيل

قبلة ما بعد كل انتخابات!!!  احلكومة االحتادية ا
الـغريـب االخر هـو اعـادة تـسويق جـاهـلـية الـتـخـندق الـطـائـفي والـعرقي  مع كل
قبـلة  عن غـيرها ام ان موسم انتـخابـات  .. والسـؤال هل تختـلف االنتـخابـات ا

ذاكرة العراقي  أقل من ذاكرة السمكة ...ولله في خلقه شؤون!!

 VŠU  Ê“U

بغداد
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ـعقل.. هنا البصرة التي ؤقت عن متابـعة سلسلة هنا ا أعتذر ابـتداء لتوقفي ا
دنـية يـراد منـها حتـليل ومـعـرفة الـعوامل الـتي ساعـدت في بـناء الـشخـصيـة ا
اضـي وقبـل ان يدخل ـنـفـتـحـة في ستـيـنـات وسـبـعـيـنـات الـقـرن ا الـبـصـريـة ا
الـعراق ومـعه البـصرة نـفق احلروب الالنـهائـية الـتي ال زلنـا في خضـمهـا بعد
اكـثــر من خــمـســ سـنــة.وأكـرر مــا قــلـته في اكــثــر من حـلــقـة مـن اني لـست
وال كـاتب سـيَـر تاريـخيـة. انـا باحـث أجتـماعـي يحـاول رصـد الظـواهر مـؤرخا
كن البناء عليها ألصالح ما التي عايـشها ويشتق منها بعض الدروس الـتي 
ـكن اصالحه في الـشخـصـيـة االجتـمـاعيـة الـعراقـيـة التـي عانت مـنـذ نصف
قرن من آثـار احلروب والتـطرف وفقـدان الثقة حـتى بات الشـعب العراقي أقل
ـوجب شـعــوب الــعــالم في الــثـقــة بــاآلخــرين الــذين يـتــعــرف بــهم الول مــرة 

ية اخملتصة. الدراسات العا
ـتسـامحة دنـية ا في احلـلقـات السـابقـة استـعرضت ركـائز بـناء الـشخـصيـة ا
عقل). هذه الركائز تمثلت في العمران نفـتحة في مدينتي التي نشأت بها(ا وا
والـثـقــافـة والـتـرفـيه. الــيـوم أكـمل حـديــثي عن الـثـقـافـة والـتــعـلـيم  احلـضـري 
ـثالن الرأس الثـالث في مثلث الـبنيـة التحـتية لـبناء الـثقة في والترفـيه اللذان 
ـاضيـة هو عـقل. لم يكن نـادي البـورت كالب الـذي حتدثت عـنه في احللـقة ا ا
ـعقـل. فقـد ضمت الـرقعـة العـمرانـية لـلمـعقل الـنادي االجـتمـاعي الوحـيد في ا
يـنـاء ونادي الـسـكك. وعلـى الرغم من ان عـضـوية نـاديـ آخرين هـمـا نـادي ا
اال نادي البـورت كالب كانت تستلزم شـروط وتبعات وظيفـية واقتصادية اعلى
ـوانئ وعوائـلهم يـنـاء الذي كـان بأمـكـان كل موظـفي ا نع نـادي ا ان ذلـك لم 
مـن ان يـقـدم حــزمـة من االنـضــمـام له بــغض الـنــظـر عن درجــتـهم الــوظـيــفـيـة
ـعـقل اخلـدمـات الـريـاضـيـة والـثـقـافـيـة والـتـرفـيهـيـة الـتي جتـعـل معـظـم ابـناء ا
ـألـوف جـلوس وعـوائـلـهم من الـرواد الـدائـمـ لـلـنـادي. لذا لـم يـكن من غـيـر ا
كان في النادي وهم يتجاذبون وظف ورؤسائهم وعوائلهم مساءً في نفس ا ا
اطراف احلـديث ويتحاورون ويضحكون ويلهون معاً. وفي أيام اخلميس كانت
قـاعة الـنادي تـغص بالعـوائل ليـلعـبوا(الـدمبلـة) فيـدفع الفـائز عـشاء اآلخرين .
أما الـسفرات التي كان ينـظمها النـادي للعوائل سواء في االهوار او في االثل
والـتي تضم ارقى وسـيقـية او عـلى ظهـر يـخت الثـورة بصـحبـة فرقـة النـادي ا
فـقـد كانت الـفنـانـ الذين تـألأل بعـضـهم كنـجـوم في سـماء الـعـراق فيـمـا بـعد
سفرات مـليئة بالـبهجة والفـرح تعزز الثـقة وتزيد من التـواصل االجتماعي ب

نتمية للنادي. عشرات بل مئات العوائل ا
يـناء الـذي تأسس وأذا حتدثـنا عن الـرياضـة في البـصرة فال شك ان نـادي ا
عام1931سيقـفز لـيكـون معقل الـرياضـة وموئل الـبطوالت . ويـكفـيه فخرا انه
اول نادي اسـتطاع اخراج كأس دوري كرة القدم من فرق بغداد عام .1978
وكــيف انــسـى ذلك الــيــوم الــرائع من عــام 1978حــيث حــضــرت مع حــوالي
ن عشرين الف بصري غصت بهم حتى ابراج االنوار الكاشفة التي امتلئت 
ـباراة االخـيـرة في الدوري لـلـميـنـاء مع نادي الـشـرطة ـلـعب ا لم يـتـسع لهم ا
دافعي ـيناء يتـوج باللقب. وبـعد ان تالعب جليل حـنون  والتي ان فاز فـيها ا
الشرطـة واسقطـوه ليسجـل ضربة اجلزاء الـصحيـحة التي مـنحت له مع بداية
الشوط الـثاني جاءت الـدقائق االخـيرة للـمباراة لـتشـهد ضربـة جزاء للـشرطة
ولـتحـبس انـفاس اجلـمـهور.كـاد قـلبي ان يـتـوقف حيـنـرأيت ان من سـيتـصدى
رعـد حمودي. لـكن الله اسـتجـاب لدعاء نـتخب لـلضـربة هـو كابـ الشرطـة وا
ـينـاء ستـار فـرحان لـضربـة رعد حـمودي الـوف البـصريـ فـتصـدى حارس ا
واطـلق بعـدهـا احلكم صـافـرة النـهـاية لـنـنطـلق فـرح وراقـصـ وهاتـف في
ـيـناء الـذي كان شـوارع الـبصـرة حتى سـاعـات متـاخـرة من اللـيل. ان نادي ا
نـتخب في بعض االحـيان مثل  رحـيم كر وهادي يـلعب له  6-5العبـ في ا
رحوم صبيح عبد علي وعبد الرزاق أحمد وجليل حنون أحمد وعـالء أحمد وا
كان ناديـا لكرة الـقدم تقصـده الفرق اخلـليجيـة وااليرانيـة والدوليـة للعب معه.
كما ان مـنتخب الـعراق كان كـثيرا مـا يلعب مع مـنتخب الـبصرة الـذي معظمه
يـناء استعدادا السـتحقاقاته اخلـارجية. وال انس ح فاز بل كله تـقريبا من ا
يناء) بخمسة اهداف على منتخب العراق الذي كان يستعد منتـخب البصرة(ا
ــيــنـاء ـســؤولــ لــسـحـب مـعــظم العــبي ا ــا ادى بــا لــبـطــولــة دولــيـة آنــذاك 
ـيـنـاء فـخرا ان بـطـله الـربـاع عـبد الـواحـد عـزيـز هو لـلـمـنـتـخب.ويـكفي نـادي ا

بية. العراقي الوحيد احلائز على ميدالية او
ـعـقل وجـمــيـعـهـا تـغص كـانت هــنـاك ثالث سـيـنــمـات واكـثـر من مـســرح في ا
كـتبـة العـامة في بـالرواد حلـضور بـرامجـها وفـعـاليـاتهـا التي ال تـنقـطع. امـا ا
ـعقل فـقد كـانت اكبـر مكـتبـة في البـصرة وفـيهـا كل وسائـل القـراءة والراحة ا
كتبة كثيرا مـا كنا نرتـاد ا التي يحـتاجها روادهـا الكثر. وكـطالب في الثانويـة
عقل لـلقـراءة فيـها النهـا توفـر لنا جـوا دراسيـا رائعـا. بأختـصار فـأن مسـاء ا
بل كـان ايـضا ـتـلىء فـقط بروائـح اليـاسـمـ ومـلـكـة الـلـيل والـرازقي كـان ال 
ـريحة واخلصبة يضج باحليـاة االجتماعيـة الترفيهيـة او الثقافيـة. هذه البيئة ا
بكل انواع الـفن والثقافة والرياضة خـلقت جيالً متسامحاً مـنفتحاً غير طائفي
مـتصـالح مع نفـسه ومجـتمعه. ولـوال احلروب الـعبـثية الـتي زُج بهـا العـراقيون
والبـصـريـون فدفـعت مـديـنتـهم فـاتـورةً لن تـدفعـهـا مـدينـة عـراقـية أخـرى لـكان
أحـاول ـآل. فـي احلـلـقــة الـقــادمـة واالخــيـرة ـآل غــيـر ا وا احلـال غــيـر احلــال
تـلـخيـص اهم ما اردت قـوله في هـذه الـسلـسـلـة التي آمل ان تـخـرج في كـتاب

قريبا.
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تـغــلبَ فـريقُ سـامــراء عـلى نــظـيـره فــريق الـصــنـاعـات الــكـهـربــائـيـة بــفـارق ركالت اجلـزاء
مـتاز بـاراة التي أقـيـمت  في ملـعب الـشعب الـدولي ضمـن ملـحق ا التـرجيـحية 2/4 في ا
وانتـهى وقتـها األصـلي بالـتعادل االيـجابي -1-1 وبانتـصار فـريق سامـراء فقـد صعدَ الى
قـبل. وبهـذا الفوز تـبارك الهـيئة الـتطبـيعيـة صعود فـريق سامراء مـتاز للـموسم ا الدوري ا
ـقـبل 2021-2022  والـذي جـاء بـعـد جـهـودٍ سـخـيـة وتـمـيز ـمـتـاز لـلـمـوسم ا الى الـدوري ا
الك الـتدريبي واإلداري للـفريق وتتـطلع التـطبيعـية أن يسهم بالعمل من إدارة الـنادي وا
ــقـبل. وحـظ أوفـر لــفـريق ــوسم ا ـنــافــسـات ا ـســتـوى الــفــني  فـريـق سـامــراء بـارتــفــاع ا

قبل. وسم ا الصناعات الكهربائية في ا
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{ طـــــوكـــــيــــو  –وكـــــاالت: شـــــهــــدت
بـيـاد طـوكـيـو غـيـابا مـنـافـسـات   أو
ـيدالـيات. وخـيب العـديد عربـيا عن ا
من الــــريــــاضـــيــــ الــــعــــرب اآلمـــال
عـقودة عـلـيهم عـلى غرار الـسوري ا
ــقــابل مــجــد الــدين غــزال. لــكن في ا
تـــأهل الـــقـــطــري مـــعـــتــز بـــرشم إلى
النهـائي في منـافسـات القفـز العالي
للرجال كما فازت مصر على السويد
في كـرة الــيـد وانـتـصــرت قـطـر عـلى
أمريكـا في الكـرة الطائـرة الشاطـئية

ليتأهال إلى الدور التالي. 
وجاء حصاد اليوم اجلمعة كالتالي

WŠU³ «

خسـرت السـباحـات العـربيـات فرصة
الـتأهل إلى نـصف الـنـهائـيـات حيث
صـرية فـريدة عـثمـان أفصل حقـقت ا
توقيت بينهن بـ 25.13ثانية. وخسر
أسـامـة سـحـنـون من اجلـزائر وعـلي
خـلف الـله من مـصـر وحـسـ جـابـر
إبراهـيم من جـيبـوتي ضـمن أشواط
ـصـري يوسف التـصـفيـات. وخـسر ا
رمـــضــان مــنـــافــســـات الــدور نــصف
ـركـز الثـامن الـنـهـائي بـحـلـوله في ا
واألخيـر بزمن  52.27 ثانـية. وخـسر
مـروان الكـمـاش أشـواط التـصـفـيات

بسبب عدم مشاركته في السباق.
n¹b−² «

شـاركت الـسـودانـيـة إسـراء خـوقـلي
حـيث احــتـلت مـركـزا مــتـأخـرا بـوقت
وحـلت الــقـطـريــة تـاال أبـو .10:05.32
جـموعـتها ركـز األول  جبـارة في ا
ـغــربـيـة بـرصـيـد 8:00.22. وجـاءت ا
ركـز اخلامس سارة فـرينـكـارت في ا
بـوقت  .8:25.38وحل الـكــويـتـي عـبـد
ــركـــز الــثــاني الـــرحــمن الــفـــضل بــا
ــجــمـوعــته بــوقت  .8:32.67وجـاء
ــركـز الــلــيــبي احلــســ غــمــبــور بــا
األخــــيـــر فـي مــــجـــمــــوعــــته بــــوقت
ـصـري عـبـد اخلـالق  7:47.64 وحل ا
ــجــمــوعـته الــبــنــــــــــــــــــا ثــانـيــا 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــت 7:00.72
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ضــمن مـنــافـســات فـورتي نــايـنـر إف
إكس اسـتـمـرت الـتـونـسـيـتـان سـارة
قـــزقـــز وآيــة قـــزقـــز في آخـــر مــراحل
سلـسلة االفـتتـاح بحـلولـهما في ذيل
الــتــرتـــيب بــإجــمــالي  174 نــقــطــة.
وضــمـن مــنــافــســات الــلــيــزر خــسـر
ـــصــري عـــلـي بـــدوي مـــنـــافـــســات ا
ــراحل ضــمن ســلــســلــة االفــتــتـاح ا

ـرتبة  34بإجـمالي 283 بحـلوله في ا
نـقـطـة. وضـمن مـنـافـسـات الـسـيـدات
ــصـريــة خـلـود لــيـزر راديــال حـلت ا
ـرتـبة   41بإجـمالي 347 منـسي في ا

نقطة.
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خـســر األردني حـســ عـشــيش أمـام
الــبــرازيـلي إبــنــر تـيــكـســيــرا ضـمن

مــنــافــســـات ربع نــهــائي الـــبــطــولــة
بنتيجة 4-1.
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غربيان سفيان بقالي ومحمد تأهل ا
تــنــدوفت بــحــلـول األول فـي صـدارة
ـــســابـــقـــة بــوقت 8:19.00 تـــرتـــيب ا
والـثـاني خـامـسا بـوقت 8:15.91  في
ـغربي عـبد نـافـسة ا ح خـرج من ا
الـكـر بن زهــرة والـبـحـريـني جـون
كويش واجلـزائري هشـام بوشـيشة.
وفـاز الـقـطـري عـبـد الـرحـمن صـامـبـا
ــالك حلــولـو في واجلــزائـري عــبـد ا
مـنـافـسـات  400 مـتـر حـواجـز حـيث
تـــأهال إلى الــدور نـــصف الــنـــهــائي
ـقبل. ومن جـهة الذي سـيقـام األحد ا
ثـانـية خـسـر الـتونـسي مـحـمـد أم

تواتي بحلـوله سادسا بوقت .50.58
وفـازت الـكـويــتـيـة مـضـوي الـشـمـري

ــنــافــســات اجلــولـة الــتــمــهــيــديـة
بــحـــلــولــهــا ثــالــثــة بـ 11.82ثــانــيــة.
وخسـرت كل من الـلـيبـيـة هدل عـبود
والـقطـريـة بشـيـرة عـبيـد آل مـنواري
وأمــــيــــدا الــــنـــا مـن جــــزر الــــقــــمـــر
والـــســـعـــوديـــة يـــاســـمـــ الـــدبـــاغ
وريتانيـة هولي با والفلـسطينية وا
حــنـــا بــركـــات والــعـــمــانـــيــة مــزون
الـــعـــلـــويـــة.  ومع انـــطـالق اجلـــولــة
األولـى حــلت الـــكــويـــتــيـــة مــضــوي
ـركز األخير بوقت 11.81 الشمري با

لتخسر بفارق أجزاء من الثانية 
أمـــــام الــــــفـــــائــــــزين وتــــــخـــــرج من
نافسـات. وضمن منافـسات اجلولة ا
ـغربيـة رباب عرافي األولى احتلت ا
ــركــز الــثــالث في الــســبــاق بــوقت ا

وتأهلت إلى الدور نصف  2:00.96
النـهائي وتأهل الـقطـري معـتز برشم

إلى الــنــهــائي بــحــلـولـه في صـدارة
اجملمـوعـة األولى بـرصـيد  2.28مـتر
حيث سـيـخوض الـنـهائي يـوم األحد
كرمة. الساعة  1ظهرا بتوقيت مكة ا
وخـسـر الـســوري مـجـد الـدين غـزال
ضـمن اجملـمـوعـة الـثـانيـة حـيث حل

ركز الثامن برصيد  2.21متر. با
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ــصـــريــة مــلـك حــمــزة إلى تـــاهــلت ا
نـهائـيـات منـافـسات جـمـباز الـقـفز -
ترامبـول سـيدات لكـنهـا فشلت في

حتقيق أي ميدالية.
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فـازت الـتـونـسـيـة نـهـال شـيخ روحـو
على الـبـريطـانيـة سـارة ادليـنجـتون
بــــنــــتــــيــــجـــة 10s1-0s2. وخــــســـرت
اجلــزائــريــة صـونــيــا الــصــالح أمـام
األوكـرانــيــة يــلـيــزافــيــتـا كــاالنــيــنـا
بنـتيـجة 0s2-10. خسـرت التـونسـية
نهال شيخ روحـو أمام الصيـنية شو
شـيـان بــنـتـيـجـة 0-10  وخرجت من
ـنافـسـة.   خـسـر اللـيـبي عـلي عـمر ا
ضــــــــــــد الـــــــــــرومــــــــــــانـي فـالدوتـس

سيميونسكو بنتيجة 10-0.
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خسر مـنتـخب تونس لـلكرة الـطائرة
أمام األرجنت بنتيجة 2-3.
WO¾ÞUA « …dzUD « …dJ «

رحـلة التـمهـيدية ضمن مـنافسـات ا
ــغــربــيــان زهــيــر اجلـراوي انــهــزم ا
ومــحــمــد عـبــيــشــة أمـام إســتــيــبـان
الت ـالت فـوستـر ومـاركو جـر جر
من تــشــيــلي بـنــتــيــجـة  .0-2وحـقق
الــقــطـــريــان شــريف يــونس وأحــمــد
تــيـجــان فــوزا مـثــيــرا عـلى حــسـاب
األمـيركـيـ جـيك جـيب وتـري بورن
بنـتيـجة 0-2  ليـحسـما تـأهلـهما إلى

بياد طوكيو.   ربع نهائي أو
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حقق منتخب البحرين فوزا تاريخيا
على حساب اليابان 30-32  وهو أول

فـــوز في تــــاريخ الــــبــــحـــريـن ضـــمن
ـبــيــاد. كــمـا مــنــافــسـات الــيــد بــاألو
انـتصـر مـنتـخب مـصـر على الـسـويد
بـــنـــتـــيـــجـــة 22-27  وتـــأهل إلى ربع

النهائي.  
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حــلت الــتـــونــســـيــة الــفـــة الــشــارني
ــرتــبـة  39 بـرصــيـد  569 نـقــطـة بـا
ضــمن مــنــافــســات مــسـدس  25مــتـر
ــنــافــســات. لم ســيــدات لــتــخــســر ا
يـسـتـفـد نـادي بـاريس سـان جـيـرمان
ـــــدافع اإلســـــبـــــاني من خـــــدمـــــات ا
اخملــضـرم ســيـرجــيـو رامــوس مـنـذ
انــضـمــامه إلى صــفــوف الـفــريق في
صــفـقــة انـتــقـال حــر قـادمــا من ريـال

مدريد.
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غــاب رامــوس عن مـبــاريــات الــفـريق
اخلمس خالل معسـكر اإلعداد بسبب
مـــشــاكل بـــدنــيــة قــبـل أن يــتــعــرض
إلصـابـة في عـضلـة الـسـاق سـتـبـعده
عن مـــبــاراة لــيل فـي كــأس الــســوبــر
احمللي ثم أول مواجـهة لبي إس جي
في الـدوري الـفــرنـسي. ويـسـتـعـرض
ـــدافع في هـــذا الـــتـــقـــريــــر تـــاريخ ا
اإلسـبــاني اخملــضـرم مع اإلصــابـات
ــغــامــرته داخل ومــدى تــهــديـــد ذلك 
ـــوسم جــــدران حــــديـــقــــة األمــــراء. ا
ـاضي كان هـو األسـوأ في مـسـيرته ا
رامـوس ( 35 عــامــا) حـــيث غــاب عن
لكي العب في  32 مباراة للـفريق ا ا
بــإجـمــالي  200 يــوم حـيـث تـنــوعت
إصـابـاته بــ الـعـضـلـيـة وغـضـروف
ـعدة وكـدمات. الركـبة ومـشاكل في ا
أمـا في  2020-2019غـاب رامـوس عن
 مـبــاريـات فـقط بـســبب الـتـواء في 4
الكاحـل مقابل  7 مباريـات في موسم
 بسـبب إصـابـة في أوتار 2018-2019
الـــركــبــة. كــمـــا غــاب رامــوس عن 10
مباريات في موسم  2018-2017 الذي
شهـد آخر تـتويج لـريال مـدريد بـلقب
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نافسات بياد طوكيو والندية التي حتملها تلك ا مع تواصل  منافسات او
ـيـدالـيـات تـتـوالى الـتـصـريـحـات لـدى الالعـب  بـطـمـوح الـفـوز وحتقـيق ا
درب الذين يقفون خلف تفاصيل تلك توج اضافة الى استذكارات ا ا
ـثـابرة واالنـتـصـار على الـرحـلة احملـمـلة بـالـكـثيـر من قـصص الـتـحدي وا
الـذات في رحـلة تـتـكـلل بـالوقـوف عـلى مـنصـة الـتـتويـج ليـراهـا كل الـعالم
حـيـث تـبــرز دمــوع الــفــرع  والــضـحــكــة الــتي تــتــرجم رحــلــة تـعـب وجـد

كن ان تختصر باقل الكلمات . التضاهى وال
يـدالـيـات يـلمس ذلك ـتـوجـ بـا ومن يـنـصت الى مـا يقـوله الـريـاضـيون ا
احلـصـاد الـذي تـكـلـل بـثـمـرة االجنـاز  فـمن اول مـيـدالــيـة عـربـيـة حـقـقـهـا
ـثابـرة الذين الـتونـسي احلـفنـاوي ليـستـذكـر من خاللهـا كم من اجلـهد وا
ــدرب  الـذي قـال عـنه انه ـشـاركـة مع ا ابـرزهـمــا في رحـلـة الـتـحــدي  بـا
ـئـة  وهـذا مـا  نـؤكـد عـلـيه  البـراز تـونـسي لـيـاتي االجنـاز مـحـلـيـا  100بـا
ـبـيـاد والـذين  لم يـكـادوا ـقــلق في رحـلـة ريـاضـيـيـنــا الى االو الـقـصـور ا
ـبـيــاد حـتى تالشى يـســتـعـرضـوا هــذا احلـضـور  فـي حـفل افـتــتـاح االو
وجـودهم  بالنتـائج اخمليبة التي لم تـتناسب مع رحلـة االعداد التي توفرت

لهم .
وفي هـذا االطــار  ســاسـتــعـ بــاحــد الـنــمـاذج اخلــاصــة  بـالــريـاضــيـ
ومـثـابـرتـهم لـنـيل مـيـدالـيـات الـتـنـافس  فـقـد وقف الـعـالم مـتـامـال لـصورة
جـمعت بشـقيقـ  من الشقـيقة سـوريا حيـنما تـعانقـا امام العـالم فشارك
ــبـيــة الــدولـيــة لـكـي يـبــرز فـريق احـدهم بــفــريق حتت رايــة  الـلــجـنــة االو
ـبـياد الـسـابق  لتـسـلط الضـوء على ـهاجـرين  كـما شـهـدت نسـخة  االو ا
الـرياضي الذين لم يتـمكنوا من تمـثيل بلدهم بسبب اضـطرارهم للهجرة
مـنه على اثـر الصـراعات واحلـروب التي شـهدتـها تـلك الدول  فـيمـا عانق
ذلك الـشقيق اخوه الذي انـضوى حتت راية دولته سوريـا في تلك البطولة
ـثـابـرة  في  البـحث عن ـهـاجـر رحـلته مـع  التـحـدي وا لـيـتـابع الشـقـيق ا
ـبياد السابق مالعب تـستضيف تـدريباته وتؤهله لـلفترة الـفاصلة ب االو
ـبـيـاد احلـالي بـعد رحـلـة الـتـاجيل واحلـد الـذي  انطـلـقت مـنه نـسـخة االو
عـلى اثـر تـفشـي وباء كـورونـا واالجـراءات التـي شهـدهـا الـعـالم في ضوء
تـلك اجلائـحة والتـوقف الذي شل مـفاصل احليـاة ليتـرك ندوبه عـلى رحلة
الـتـحـدي واالعداد  الـتي انـطـلق مـنـها عـدد من ريـاضـيي الـعـالم يـحدوهم
ـبي  السـيــمـا الـوقـوف عـلى مــنـصـة الـتـتـويج االمل في حتـقــيق اجنـاز او

لونة . يداليات ا وتطريز االعناق با
واذا كـانت تلك انـطبـاعات ريـاضيي مـهاجـر عانى مـا عانـاه للـوصول الى
ضـفـة االمـان والــتـخـلص من غـبــار احلـروب فـكم بـاحلـري  نــشـهـد طـيـلـة
بياد ريو  قصص شاركة العراقية في او االعوام التي مضت منذ نهاية ا
ـكن ان تسـتاثر بـاالهتـمام من جانب ريـاضيـينا لـلوصـول الى نصف ما
وصـلـته تلك الـدول  السـيـما وان بـعـضهـا  اليـقارن بـحـجم الـسكـان  كـما
حـظيت دولة بحجم سـان مارينو  التي يقـطنها نحو  34 الف شخص  في
ـبيـاد طـوكـيـو لـتـسـتـاثر ـبـيـة في خـضم مـنـافـسـات او حتـقـيق مـيـداليـة او
ثـابرة لريـاضييـها في تـمكنـهم من مقارعـة ابطال بـقصة من الـتحديـات وا
الـعالم والـتفوق عـليـهم  وحتقيق االغـلى  اما ريـاضتـنا  التي تـبدو نـسخة
ـبياد احلالـية بالنـسبة لهـا نسخة  ال لـلنسيان كـما يقال بـل الستنباط االو
الـدروس والعـبر من القـصص التي حتـفل بهـا كل  منصـة تتـويج لاللعاب
ــكن االســتــفـادة مــنه وتــوظــيـفـه  فـرغم ان الـتـي تـشــهــدهــا  ومـا الــذي 
بي  تبقى دون عدة  العـداد البطل االو درسة ا مـؤسساتنا الريـاضية  وا
كن جنيها منها في رحلة االعداد احلافلة  البل حتى تبقى تـفعيل وثمار 
ــيــة  الــتي يــعـدهــا طــلــبـة الـتــســاؤالت بــشـان مــئــات الــدراســات االكـاد
تـخصصـ في الشـان الرياضي والـتي تشـهدها الـدراسات العـليـا من ا
كـلـيـات الـتـربيـة الـريـاضـيـة  في اغـلب اجلـامـعـات الـعـراقـيـة  وتـتخـصص
اغـلبها ال بل تتمحور حول رحلة االعداد واالسهام بصناعة االجناز  فيما
كن ان تـبقى الـتجـارب العـراقـية قـاصرة عن االسـهام  بـاعداد ريـاضي 
بيـاد وحانت ساعة انطالق ـبيا ثانيـا  فكلمـا اقارب االو يـحقق  وساما او
ـبـيـاد رومـا في عـام 1960 مـنـافـســاته  تـتـجه االنـظـار نــحـو او
لـتشير الى االجنـاز العراقي الـوحيد والذي حـققه الرباع
عـبد الواحد عزيز ولـتنطلق االمنـيات  في ابراز  الرغبة
بـتحقـيق وسام ثـان دون  وجود االمكـانيات والـرغبات
كن ان جتسد ذلك احلـلم وتبقيه امنـية عصية الـتي 

عن التجسيد لسنوات وسنوات .

دوري األبـــــــــطــــــــــال. وفي
12 غـــــاب عن  2016-2017
مـــــبـــــاراة وهـــــو مـــــوسم
تــتــويج الـريــال بــثـنــائــيـة
الــلـيــجـا ودوري األبــطـال
بيـنمـا غاب عن   11مباراة
في موسم 2016-2015. كما
حُــــــرم ريـــــال مـــــدريـــــد من
خـــــدمــــات مــــدافـــــعه في 9
مـبـاريـات في مـوسم -2014

6بـــيـــنـــمـــا غـــاب عن   2015
وسم السابق مباريات في ا

و 3مباريـات في موسم -2011
وإجـمـاال فـإن سـيـرجـيو .2012
رامـــوس اعـــتـــبـــارا من مـــوسم

 مباراة 98 غاب عن  2009-2010
لـريــال مـدريـد مــنـهـا  32 مـبـاراة
ـاضي أي ثـلث ـوسم ا فـقط في ا
حصيلة غيابه في مشواره الطويل
ــــدريـــدي. وفي ظل مع الــــعـــمالق ا
اتسـام مـنافـسـات الدوري الـفـرنسي
بـالـقوة الـبـدنـيـة والسـرعـات خـاصة
في وجود كثير من الالعب األفارقة
العـتـمـاد مـعـظم فـرق اللـيج وان عـلى
رتدة يبـقى التساؤل هل الهجمـات ا
سـيــقـدر رامـوس في هــذا الـسن عـلى
مـجـاراة من هم أسـرع وأصـغـر سـنا?
وهل سـيـتـحــمل اإلسـبـاني اخملـضـرم
مـعدالت الـركض الـعـالـيـة في الدوري
الفـرنسي أم سـيهـدد معـدل إصاباته
اضي بفشل جتربته في وسم ا في ا
بـاريـس? كل هـذه األسـئــلـة ســتـجـيب
عــنــهــا األيـــام الــقــادمـــة وســيــكــون
سيرجيو رامـوس أمام أكثر من حتد
مـنـهـا اسـتــحـقـاقه الـرواتب الـكـبـيـرة
الـتي كـان يــطـالب بـهـا إدارة الـريـال
وجنــاحه في إقــنــاع مــسـؤولـي سـان
جــيـرمــان بـاالســتـمـرار حــتى نــهـايـة
والــتـــمــسك عـــقــده فـي صــيف 2023  
شـاركة مع مـنتـخب إسبـانيا بآمـال ا

في مونديال قطر.
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أفــاد مــديـر شــبـاب وريــاضــة الـبــصـرة
صــادق الـكــنــاني أن الـعــمل في مــلـعب
ــــبي وصل الـى مـــراحل ــــيـــنــــاء األو ا
ـئة  مـشـيراً الى مـتـقدمـة بـلغت  90بـا

ـلعب سـيكـون جاهـزاً بالـكامل قبل أن ا
نـهاية العام احلـالي . وقال الكناني في
تـــصــريح صـــحــفي  إن الـــعــمل اليــزال
ـبي ـيــنــاء األو مــســتـمــراً في مــلـعـب ا
وبـصــورة مـتـسـارعـة إذ وصـلت نـسـبـة

ئـة وسيـتم االنتـهاء من اإلجنـاز  90بـا
لـعب بـصـورة كامـلة الـعـمل واكتـمـال ا
قــبل نـهــايـة الـعــام احلـالي مـبــيـنـاً أن
مــديـريـة شـبــاب الـبـصــرة أعـدت خـطـة
ــلـعب وانـتــهـاء الـعـمل حــال اكـتـمـال ا

تـتـضـمن تـرشـيـحه ضـمن مالعب
بــطـولــة اخلــلـيج بــنـســخـتــهـا

اخلـــامــــســـة والـــعـــشـــرين 
ـلـعب جـاهـزاً وســيـكـون ا
الســتــقــبــال أي بــطــولــة
أخـــــــــــرى. واضـــــــــــاف
الــكــنــاني أنه فـي حـال
ــلــعب عـــدم اكــتــمــال ا
حلـظـة االفـتـتـاح بـسبب
اي تـــأخــيـــر او تــبـــاطــؤ

مـفاجئ في الـعمل فـقد جـهزنا
ـلعب الثانوي  وهو مـلعباً آخر وهو ا
مـلعب جاهز فـي حال حدوث اي إشكال
عوقات التي أو تأخير باإلجناز. وعن ا
ـيناء اعـترضت سـير العـمل في ملعب ا
: الــــريــــاضي أوضح الــــكــــنـــانـي قـــائالً
ـعـوقـات الـتي اعـتـرضت سـيـر الـعـمل ا
ــلــعب هي فــقط مــعــوقـات مــالــيـة في ا
ـــوازنــة تـــأخــرت فـــبــســـبب تـــأخــيـــر ا
الـسـيولـة وهذه أثـرت بصـورة مبـاشرة
ــلـعب  الفــتـاً الى أن عــلى الـعــمل في ا
احملـنـة  جتـاوزهـا والـعـمل مـتـواصل
لعب جاهزاً على قدم وساق وسيكون ا

بالكامل قبل نهاية العام احلالي.
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سرجيو راموس

يناء في البصرة UMO¡∫ ملعب ا

درب الـتشـيكي وذلك كي يتـعـرف ا
ساعد سوكوب ومالكه التـدريبي ا
عـــلـى مـــســـتـــويـــات الالعـــبـــ في
باريات الرسميـة وكيفية تطبيق ا

الواجبات. 
ــبي وســيــواصلُ مــنــتــخــبــنــا األو
تــدريــبـاته الــيـومــيــة الـصــبـاحــيـة
سـائـية في مـعـسكـر كربالء في وا
الـقـائــمـة األولـيـة لـلــمـنـتـخب الـتي
تــضم  50 العـــبـــاً وقــســـمت عـــلى
مجموعت بواقع خمسة أيام لكل

مجموعة.
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ـبي خــاضَ العـبـو مــنـتــخـبــنـا األو
لــكــرة الـــقــدم مـــبــاراة جتــريـــبــيــة
تدريبية بـينهمـا على ملعب كربالء
الـــدولي  وذلك ضـــمن مــعـــســكــره
قام في محافظة كربالء التدريبي ا
ـــقــدســة والـــذي يــســتـــمــر حــتى ا

قبل.  السابع من الشهر ا
ـبي مـبـاراة ـنـتـخب االو وخـاضَ ا
أشـبه بالـرسـمـية بـحـضـور وسائل
اإلعـالم وكـــذلك طـــاقم حتـــكـــيـــمي
للمباراة بواقع  30 دقيقة للشوط

قــبل عـــام . وكــان ادفــوكــات مــثل 10
اندية العبا في خط الوسط في بلدان
امـريكـا و هـولنـدا وبـلـجيـكـا . وحقق
ـستوى ـدرب عدة القـاب على ا هذا ا
الــتـدريــبي مع االنــديـة الــتي دربــهـا
وابـــــرز تـــــلـك االجنـــــازات : الــــدوري
األوربـي والـــدوري االســـكــــتـــلـــنـــدي
اضــافــة لــلــروسي كــمــا فــاز بــكــأس
الــسـوبــر األوربـيــة و كـأس هــولـنـدا
يا واسكتلنـدا . ويقع ترتيبه  356عا
حــسب اخــر مــهـمــة تــدريــبـيــة له في
الــــــعـــــام 2019. ولـم يــــــدخل ضــــــمن
ـي في عامي دربـ العا تصنـيف ا
بــــــســــــبـب اعــــــتــــــزاله 2021و  2020

التدريب.

اليـوم . يذكـر ان الـهولـندي ادفـوكات
ذي الـ  74 عـــامــا قـــرر الــتـــراجع عن
قـرار اعــتـزاله الــتـدريب الــذي اعـلـنه

الوفد العـراقي سيصل الى الـعاصمة
ـقـبـلـة ومن مـدريـد خالل الــسـاعـات ا
ــدرب ديك هـذا ــؤمل ان يـلــتـقـي بـا ا
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كشف مصدر في وزارة الشباب امس
الـــــســــــــــبـت ان وزيـــــر الـــــشـــــبـــــاب
والــريــاضــة عــدنــان درجــال ورئــيس
الهـيئـة التـطبـيعـية ايـاد بنـيان غادرا
العراق بعد منتـصف الليل متوجه
الى اســبـــانــيــا عـــبــر مــطـــار بــغــداد

الدولي.   
صدر في تصريح صحفي  ان وقال ا
الـهدف من الـرحـلـة هو لـلـتـباحث مع
ـنــتـخب الــوطــني الـذي وقع مــدرب ا
االخــتــيـــار عــلــيـه وهــو الــهـــولــنــدي
ادفـوكـات بـغـيـة و االتـفاق مـعه عـلى
نتخب الـوطني العراقي لكرة قيادة ا
ـقبلة. واوضح ان ـرحلة ا القدم في ا

 WO³¹d& …«—U³

sL{ w³*Ë_« w³Žô 5Ð

¡öÐd  dJ F

 U u œ« l  ‚UHðû  UO½U³Ý√ v ≈ ÊUOMÐË ‰Uł—œ

‚«dF « V ²M  …œUOI

كـــالــــتـــالـي: عـــلـى رئـــاســــة االحتـــاد
مــرشـــحــان ولــلـــنــائب االول مــرشح
واحد وللـنائب الثـاني مرشح واحد
ولـلـعـضـويـة 28 مـرشـحـاً وانـسـحب
ــرشــحــ لــيــبــقى الــعـدد 27. احــد ا
واخـتـتمَ فـرحـان : ان األمـانـة الـعـامة
فـي الـتــطـبــيـعــيــة مـنــذ بـدء عــمـلــيـة
الــــتــــرشـــــيح في 2021/7/11  كــــانت
تستقبل الطلـبات طيلة أيام األسبوع
وفي الـعطل الـرسـمـية واألعـيـاد وقد
رشح بحياديةٍ تعاملنا مع جميع ا

كبيرة جداً.
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أغــلقَ بـاب الــتـرشح الى انــتـخــابـات
ـقـرر االحتـاد الــعـراقي لـكـرة الــقـدم ا
إقامـتـها في 2021/9/14 . وقالَ األم
الـعــام لـلـهـيـئـة الـتـطــبـيـعـيـة مـحـمـد
فــــــرحــــــان إغـالق بــــــاب الــــــتــــــرشح
ـــقــرر النــتـــخـــابــات احتـــاد الـــكــرة ا
إقـــــامــــتــــهــــا 2021/9/14 . وأضــــافَ:
تـسلـمت األمـانـة العـامـة لـلتـطـبيـعـية
رشـح و تسـليـمها الى ملـفات ا
لـفات اللـجـنة االنـتـخابـية لـدراسـة ا
ــــنــــاصب وتــــوزع الــــتــــرشح بــــ ا
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ــســرحــيــة الــتي (بــوق إســرافــيل) هــو ا
سـتـعـرض مـسـاء الـيـوم ضـمن فـعـالـيـات
افتتاح مهرجان العراق الوطني للمسرح
دورة ســـامي عـــبــد احلـــمـــيـــد وهي من
تأليف وإخراج علي دعيم الذي قال عنها
(الــعـــمل يـــتــنـــاول الــصـــراع األزلي بــ
اإلنـــســـان  مـــنـــذ بـــدايــة اخلـــلـــيـــقـــة مع
استـعـراضـات عدة غـيـر مـرئـية من خالل
اجلـنـ والـبـويـضــات وتـسـلـيط إلـضـوء
عـلى صــراعــات مـســتـقــبـلــيـة دائــرة بـ
االنــسـان واال?ت) واضـاف ( فـي الـعــمل
ثالثـة مــحـاور زمــنـيــة هي بـدايــة صـراع
اخلـلـيـقـة والـصـراع الـدائـر بـ اإلنـسان
واال?ت لـغـرض الـسـيـطـرة عـلى الـعـالم )
واكد (أن بـوق اسرافـيل تنـدرج ضمن فن
الكـيـروكـراف أي لـغـة اجلـسـد أو الرقص
سـرحي) مـوضحـا ان (فـريق عـمل بوق ا
ـمثل : سهيل جنم اسرافيل مكون من ا
 مـرتـضى عــلي حـسـ مــهـتـدى مـؤمل
حــيـــدر مــصــطـــفى الــطـــويل مــصـــمــمــا
لالضاءة ومصطفى نبـيل منفذا للصوت
وسـيـقى).  كـما يـشـهـد حفل االفـتـتاح وا
الــذي  اخــتــيــار الــفــنــانــة آالء حــسـ
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سـموح به على صديق وهو الـعدد ا
(فــيــســبــوك).ومع انــني ادركـت هـذه
الصـعوبـة مـنذ سـنوات فـقد  تـوقفت
في قبول الصداقات اجلديدة بعد ان
اصـبح الــعـدد حــالـيـا  1422صـديـقـا
وهناك حوالي الف ينتظرون قبولهم
او رفض طـلبـهم وهـذا مـا يـحـرجني

جدا فـانا ال ارغب
بــــــــرفض طــــــــلب
صــــداقـــــة من اي
شـــــــــــــــــخـص وال
اسـتــطـيع قــبـول
كـل من يـــــطـــــلب
الـصـداقـة ولـهذا
فـــان نــحـــو الف
طـلب صـداقـة لم
اقــــــــــبـــــــــــلـه او
ارفـــــــــــــــــــــضــه.
واقـــــــولــــــــهـــــــا
بصـراحة ادقق
كــــــثـــــيــــــرا في
الــطــلــبــات الن
وســــــــــــــــــــائــل
الــــــــتــــــــواصل
االجــــتـــمــــاعي

الـكــثـيـرة رغـم فـوائـدهــا حـمـلت

يّ اجلـمـعة  30تـمـوز هـوالـيـوم العـا
لــلــصّــداقــة  ومن حق اصــدقــائي ان
ـنـاســبـة.وكـمـا هـو حـال اهـنــئـهم بـا
اجلــمــيع فــانــني اعــنــز بــاصـدقــائي
وخـاصـة اولـئك الــذين عـمـلت مـعـهم
في مـسـيــرتي الـصـحـفـيـة  طـوال 65
عـــامــــا.وفي الــــســــنـــوات االخــــيـــرة
توسعت الصداقـات بواسطة وسائل
الـــتـــواصـل االجــتـــمـــاعـي وخـــاصــة
شـكـلة الـفيـسـبوك والـواتـسب لـكن ا
ا هي العـدد الـكبـيـر من االصدقـاء 
يــــســـتـــحـــيل الــــتـــواصل مع  5االف

تقد قطعت موسيقيت لتقد فقراته
لبيت الـعود بـقيادة مـدير بـيت العود في
الـعـراق الـفـنـان مــحـمـد الـعـطـار  االولى
إشراق والـثـانـيـة شـقالوة وقـال الـعـطار
ان (أشـــراق تــــعــــني األمل والــــســــعـــادة
واحلـيــاة اجلــديــدة وشــقالوة تــرمـز الى
مصـيف شـقالوة وهي حتـمل االبـتـسـامة
ــوسـيـقي ويـشـارك في والـفـرح والـلـون ا
هذه الـفـعـالـية طـلـبـة بيـت العـود)مـشـيرا
الى ان(بـيت العـود سـيـحـيي قـريـبـا حفل
طل ـسرح الصـيفي ا في النقـابة وعلى ا

على نهر دجلة اخلالد).
5K¦2 ÂËb

ـهـرجـان وبـ نـقــيب الـفـنــانـ رئـيـس ا
جبـار جودي ان (حـفل االفـتتـاح يتـضمن
ـثــلــ عن مــحــافــظــات الــعـراق قــدوم 
ـهـرجـان.. كل يـحـمل رمـز ـشـاركـة في ا ا
مـــحــــافـــظــــته وصـــورة واحــــد من أبـــرز
شهدائها في إنتـفاضة تشرين وهو نوع
ن جاد بـنفـسه في سـبيل سـة وفـاء  من 
(انه حـرية الـوطـن ورفاه الـشـعب) مـؤكـداً
سـتـنـطـلـق مـسـيـرة من مــقـرإقـامـة إقـامـة
الضيـوف الى مسـرح سميـرأميس حيث
جتـري فـعـالـيـات االفـتـتـاح وتـسـتـقـبـلـهم
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وقف صرية كـارمن سليمان  ـطربة ا تعرّضت ا
مـحـرج ومضـحك في آن واحـد بـسـبب غـيـرتـها
ــلــحن مــصــطــفى جــاد. فــخالل عــلى زوجــهــا ا
ظــهـورهــا بــفـيــديــو عـلى أحــد مــواقع الــتـواصل
اإلجـــتــمـــاعي تـــوّجــهت مـــتـــابــعـــة لــســـلــيـــمــان
بـسـؤالـهـا(إسم روجك بـلـيـز ورقـمه) في إشـارة
إلى أحـمـر الـشـفـاه لـكن سـلـيـمـان تـسـرّعت في
ـنــشـور ولم تــلـحظ غــيـاب الــنـقــطـة فـوق قــراءة ا
حـرف الراء فـظـنّت أنّ السـؤال يتـعـلق بزوجـها!
وأجـابت بـانفـعال بـالغ وسـاخر: (طب في حـاجة
حتبّي أقـولها له وال إيه? يعني حتبي إديلك رقمه
بــقى وتـــعــيـــشي حــيـــاتك?). وفي ســـيــاق آخــر
تـسـتـعـد سـلـيـمـان لـطـرح أغـنـيـة جـديـدة بـعـنـوان
(لــعــبــتي) من كــلــمــات نــور عــبــدالــله وأحلــان
مـصــطـفى الـعــسـال وتـوزيع عــمـرو اخلـضـري

وميكس وماستر ماهر صالح.

والقـيـمة في حـياة الـبـشر في جـمِيع
أنحاء العالم.

وباالضافـة الى الصداقـة الشخـصية
بـ الـبـشـر كـمـا هـو احلـال االن فان
الــــصّـــداقـــة بـــ الـــشـــعـــوب واال
ــتــحـدة واالفــراد  كــمـا قــالت اال ا
كن يوم اعـلنت هـذا الـيوم الـدولي 
أن تــصـــبح عــامالً مــلــهــمــاً جلــهــود
الــــــــــــــــــــسـالم
وتشـكل فرصةً
لبناء اجلسور

ب
ُــجــتــمــعــات ا
ومُــــــواجــــــهـــــة
وحتــــــــــــدّى أي
ـــطــيّــة صــور 
مــــــغــــــلُــــــوطـــــة
ُحافـظة على وا
الـــــــــــــــــــــروابــط

اإلنسانِيّة.
ـناسـبة وبهـذه ا
ســـاحـــاول خالل
ـقـبل االسـبــوع ا
قـــبــول نـــحــو 80
صــديــقــا جــديــدا
ليرتفع العدد الى

مـــعـــهـــا اســـتـــغـالل الـــبـــعض لـــهـــا
بـــالـــتــــشـــويه والــــكـــذب واالفـــتـــراء
واالســــاءة لالخــــريـن واود ان اقـــول
ــنـاســبــة ان الــصــداقـة لــهم بــهــذه ا
حتــــتم تـــبـــادل االراء فـي مـــخـــتـــلف
ـنـفـعة ا يـحـقق الـفـائدة وا االمـور 
للـطرفـ فالـصداقـة  كمـا هو مـعلوم
شـاعر النّـبِيلة إِحدى ا

 1500بعد تدقيق الطلبات ومنها
طــلــبــات مــشــبـوهــة او لــهــا غــايـات

اخرى.
وكمـثل على ذلك فـانني مـنذ سـنوات
اتــلـــقى طــلب صـــداقــة بــاسم زوجــة
ياسـر عرفـات  وتـذكر امـواال ضخـمة
تـرغب اسـتـغـاللـهـا ورغم عـلـمي بـان
فـــانــا ال اعــرف هــذه الـــطــلب مــزور 
الـسيـدة احملـتـرمـة واعتـقـد ان هـناك
جهة ما تقوم بذلك السباب ال اعرفها

وال اريد معرفتها.
ومن ب طـلـبات الـصداقـة طلـبات ال
حتـــمل اســـمـــاء مــرســـلـــيـــهــا وهم
يــســتـــخــدمــون اي شيء بــدال من
االسم فـقد جتـد طـلـبا بـاسم قـطة
او كـــــــرسـي او قـــــــلـم او زهــــــرة
وغـــيــرهـــا واذا كـــنت مــضـــطــرا
لقبول بعض الـطلبات الفراد من
العائلة فانني ال اقبل اي طلب ال
اعــرف اســـمه وال صــورته اي ان
الـصـديـق مـثل مـا يـعــرفـني اسـمـا
وصـــورة فـــان عــلـــيه ان يـــفـــعل ذلك

قابل. با
ايها االصدقاء في يوم  30 تموز يوم
ي اهنئكم واتمنى لكم الصداقة العا
السعادة وكل  30تموز وانتم بخير.

)  مــشــيـراً الى أن مـســرحــيـة وبــاحــثـ
سابـقة الـرسمـية للـمهـرجان سـتشارك (ا
فيـها عـشرة عـروض مـسرحـية من بـغداد
واحملـافــظــات وهـنــاك ثــمـانــيــة عـروض
ـسابقة تعقبها مسرحية موازية خارج ا
في صبـاح الـيـوم التـالي جـلـسات نـقـدية
ـسرح في يتـرأسهـا رئـيس رابطـة نـقاد ا
العراق عقيل مهدي  ويشارك فيها نخبة
سرح في الـعراق اضافة من أبرز نقـاد ا
الى فـــعــالـــيـــات أخـــرى تــصـب في إطــار
سـرحي الشامل ومنها عرفي ا البحث ا
اصــدار نـــشــرة يـــومـــيــة عن فـــعــالـــيــات
ــهـــرجــان يـــتــرأس هــيـــئــة حتـــريــرهــا ا

اإلعالمي عبد العليم البناء).
وحتـدث عــضــو الـلــجـنــة الــتـحــضـيــريـة
للمـهرجان ضـياء الـدين سامي.. رئيس
ـسـرحـيـة فـي الـنـقـابـة عن الـشـعـبــة ا
االفـتـتـاحــيـة الـتي ســتـقـدم في حـفل
االفتتاح الـتي هي عبارة عن عرض
من نـــوع الـــدرامــــا دانس حتـــمل
عـنـوان (الــوشـاح) من تـصــمـيـمه
واخــراجـه وأداء فــرقـــة (ضـــيــاء
الـــديـن ســــامي) و تــــدور حـــول
وشـــاح يــــســـرق مـن فـــتـــاة

مــوســـيــقـى شــعـــبــيـــة).مــنـــوهــا الى (أن
هرجان سيشهد عرض عشر مسرحيات ا
سابـقة وثـمانـية عـروض موازية داخل ا
تقـدم على خـشبـات مسـارح سميـر أميس
والنجاح ومسرح النقابة وستوزع خالل
ـهــرجـان جــوائـز مــالــيـة قــيـمــة ألفـضل ا
ــثل وأفــضل عــرض مــتــكــامل وأفــضل 
ـــــثـــــلـــــة وأفـــــضـل مـــــخـــــرج وأفـــــضل
سـيــنـوغــرافـيــا). وقـدم جــودي (لـلــهـيــئـة
ـســتـمـر الـعــربـيـة لــلـمــسـرح لــدعـمـهــا ا
ـســرحي الـعــربي) وأعـرب عن لـلـحــراك ا
ــهــرجـان الــعــراقي أمــله في أن (يــكــون ا
دعـوم من الهـيئـة  اسـتثـنائـيا بـتضـافر ا
ـســرحـيــ الـعــراقـيـ وأن جـهــود كل ا
ـوقــعــهــا عـلى يـســهم في إعــادة بــغــداد 

خارطة احلياة الثقافية العربية).
من جـانـبه قـال اخملـرج حـا عـودة مـدير
ـهـرجـان (  تــشـكـيل عــدد من الـلـجـان ا
الـرئــيـســيــة والـفــرعـيــة والســتـكــمـال كل
الــــتــــحـــــضــــيــــرات الـالزمــــة وتــــوفــــيــــر
ـطــلــوبــة لــكل قــاعـات الــلـوجــســتــيــات ا
ـسرحيـة واجللـسات النـقدية االعروض ا
ـلـتـقى الــفـكـري فـضالً عـن مـقـر إقـامـة وا
هرجـان من فرق تـاز جلميـع ضيـوف ا

فـيـهب األهـالي بـحـثـا عـنه( هـنـاك اشـارة
عـنى الـسـتـر والعـفـة في الـوشاح وهي
قـيم تـسـفح بـسـقوطـه وتتـالشى بـضـياع

الــوشـــاح وتــرمـــز لــواقع
احلــــــــال الــــــــتي
يــعـــيـــشـــهــا
العراقيون

اآلن).
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رئـيـس حتـريـر جـريـدة الصـبـاح اجلـديـد الـبـغـداديـة نـعـته
ـوت مــسـاء االربـعـاء االوســاط االعالمـيــة بـعـد ان غـيــبه ا

اضي  سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. ا
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مـقـدمــة ومـعـدة بـرنــامج (ظـهـيـرة
اجلـمـعــة) عـلى قـنــاة (الـشـرقـيـة)
تلـقت امـنيـات االوساط االعالمـية
بـالــشــفـاء الــعــاجل من فــايـروس

كورونا.

 Âd « œ—Ë

تـرجم االردني صدر له حديثـا عن دار البيروني لـلنشر ا
والتوزيـع ترجمـته لكـتاب (اجلرائـم اإللكتـرونيـة واالنترنت

توسط. ظلم) ويقع في  202 صفحة من القطع ا ا
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ية اضي األكـاد ي الـعراقي ضـيفـته اخلمـيس ا االكاد
ـحـاضرة األمريـكـيـة الدولـيـة لـلـتعـلـيم الـعالـي والتـدريب 
كـتب االستشاري العـراقي للتطوير اقيمت بـالتعاون مع ا
ـو الطـاقة الكـهروضـوئية واقـتصـاديات الطـاقة بـعنوان (

ية). والتغيرات اجلارية في أسواق الطاقة العا
 r UÝ wKŽ

وسـيقي العراقي بعد وسيـقي العراقي نعته جمعية ا ا
ــاضي اثــر اصــابـتـه بـجــلــطـة ــوت االربــعـاء ا ان غـيــبه ا
سـائـل الـله تـعالى ان دمـاغيـة مـفـاجاة لم تـمـهله طـويال 

يسكنه فسيح جناته.

 w(UB « qOKł dOCš

اضي ـركز اإلعالمي الـعـراقي شارك اخلـمـيس ا مديـر ا
في الندوة احلـوارية التي اقامتها جمعية العالقات العامة
الـعراقـيـة بـعنـوان (االنـتـخابـات الـعـراقيـة لـعام 2021 ب

قاطعة والعزوف). شاركة وا ا

 ·U F « tK «b³Ž bŽË

الــكــاتـــبــة االردنــيــة صــدرت لــهـــا عن دار هــبه نــاشــرون
ـرأة في ظل مئويـة الدولة وموزعـون موسوعـة (إجنازات ا

األردنية) تقع في  248 صفحة.
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طربـة اللبنانيـة اطلقت غالف أغنية وفـيديو كليب (بيال)  ا
وهي من الـتي صـورتـهــا في عـمـاطـور بـقــضـاء الـشـوف 

إخراج مُنح األشقر.
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ضمـن الفـعـاليـات االجـتـماعـيـة لـلخـطـوط اجلويـة الـعـراقيـة  فـاجـأ طاقم الـنـاقل الـوطني
يالد له وهو على باالمس  احد مسافريه باالحـتفال بعيد ميالده الـ  48 بتقد كيـكة ا

م الطائرة. 
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الوزارة لـتلبـية طلـباتها.فـيما وجه
جـاسـم الـبـيت الـثـقـافي في اربـيل
تابعة حالتهـا الصحية باستمرار
ودوام الــتـــواصل وتــهــيـــئــة ســبل
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تـابعـة حثـيثـة من وزارة الثـقافة
ـمـثـلة والـسـيـاحـة واالثـار حلـالـة ا
آمـال ياسـ التـي ترقـد في احدى
مـسـتـشــفـيـات اربـيـل حـيث تـسـكن
بسبب اصابتها بفايروس كورونا
فــقـد تــواصل وكـيل الــوزارة عـمـاد
جــــاسـم مع يــــاســــ هــــاتــــفــــيــــا
لإلطمـئنان عـلى وضعهـا الصحي
مـتــمـنــيـا لـهــا الـصـحــة والـسالمـة
والــشـفــاء من اصـابــتـهــا بـالــوبـاء
الـلـعـ وفـقـا لـصـفـحـة الوزارة في
(فـيـسـبـوك) كـمـا نـقل حتـايـا وزير
الـثــقـافـة حــسن نـاظم واســتـعـداد

{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكــــاالت - كـــشف الــــنـــجم
األمريـكي ويل سـميث عن جتـسيـده شخـصيـة والد
بــــطـــلـــتـي لـــعـــبـــة الــــتـــنس ســــيـــريـــنــــا وفـــيـــنـــوس
ريـتـشـارد ويلـيـامز.ونـشـر سـميـث الفـيـديو ويـلـيـامز
التـرويـجي لـلـفـيـلم في حـسـابه اخلـاص عـلى مـوقع
التـواصل اإلجـتمـاعي وأرفق تـعلـيـقاً أعـرب فيه عن
ـات ( واحـد من أعـظم الـتـكـر فـخــره بـالـعـمل قـائالً
كـمــمـثل هــو أن تـكـون قــادرا عـلى االحـتــفـال بـإرث
شخص مـا بـينـما ال يـزال يصـنـعه لقـد تمـكنت من
هـنية .. وفي القـيام بذلك عـدة مرات في مسـيرتي ا
كل مـرة تكـون جتـربـة مُـرضـية وشـامـلـة ال تـقارن).
وتــابع (واآلن أنــا فـخــور بــأن أعـرض عــلــيـكم أول
مقطع دعائي لـ (كنك ريتشارد) قصة الرجل الذي
قـدم لـلــعـالم سـيــريـنـا وفــيـنـوس ويــلـيـامــز الـقـصـة

.( األصلية لبعض األبطال اخلارق

يـشـار إلى أنه سـيـتم عـرض الـفيـلم في  19تـشـرين
ية ليدي قبل. الى ذلك طرحت النجمة العا الثـاني ا
غاغـا بوستر فيلمها اجلديد (هاوس اوف جوسي)
في حــــســـابـــهـــا اخلــــاص عـــلى مـــوقـع الـــتـــواصل
اإلجتـماعي وحصلت الصورة على أكثر من مليون

إعجاب.
والــفـيــلم مــقـتــبس عن روايـة(هــاوس اوف جـوسي)
لسـارة غـاي فوردن الـتي تـتحـدث عن مـقتـل حفـيد
غــوتـــشي مـــؤسس عـالمــة غـــوتـــشي وهـــو الــزوج
الـسـابـق لـبـاتـريـزيـا ريـجــيـاني الـتي جتـسـد دورهـا
لـيـدي غــاغـا والـتي كــانت حـوكـمـت بـتـهـمــة تـدبـيـر
إغـتياله على درج مـكتبه عام 1995. يـشارك ببطولة
الـعــمل الـســيـنــمـائي آدم درايـفــر لـيــدي غـاغـا آل
بـاتـشـيــنـو وجـاريـد لـيـتـو وســيـتم طـرحه في شـهـر

قبل. تشرين الثاني ا

ـارســة بــعض الــريــاضــات الــتــأمــلــيـة الــتي تــقــرر 
تساعدك على الراحة النفسية.
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بـعـيـدا عن أصدقـائك يـريـد أحد مـنـتـقديـك السـابـق
كسب صداقتك مرة أخرى.
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الـصالت الــتي قـد يــكـون لــهـا تـأثــيـرًا إيــجـابــيًـا عـلى
مستقبلك تظهر في كل مكان.
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تـشعـر ببـعض التـوتر مع الـشريك  حـاول إيجاد حل
مرضي جلميع األطراف.
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عـلـيك الـتـأكـد من نـوايـا الـطـرف اآلخـر قـبل عـقـد أي
اتفاق بالعمل.
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حـاول الـتروي قـبل الـدخول في أي عـالقة جـديدة أو
بدء عمل جديد.
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ـــالي بــكـل الــطــرق تــســعـى إلى حتــســـ وضــعك ا
وستحقق ذلك قريبا .

ÊUÞd «

تـنفـتح في وجهك أبـواب النـجاح وبـداية قـوية جـديدة
في عملك قريبا.
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تـشــعـر بـطــاقـة عـالـيــة حـاول اسـتـغـاللـهـا في إجنـاز
همة. شاريع ا العديد من ا
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حتــتــاج لــلــراحــة والــنــوم لــبــدء يــوم جــديــد بــنــشــاط
وحيوية.رقم احلظ.2
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ـكن اجتيازها لديك مشكـلة ال تستطـيع حلها ولكن 
بالتفاؤل والثقة.

¡«—cF «

عــلـيـك الـبــحث عـن عـمـل جـديــد إذا لم تــكن تــشــعـر
بالراحة في عملك.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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بيروت

الــتـعــافي والــشـفــاء.من جــانـبــهـا
ابــدت الــفــنــانــة امــال (اعــتــزازهــا
وشـكـرهــا لـهـذا االهـتــمـام من قـبل
وزارة الــــثـــــقــــافــــة مــــعــــربــــة عن
ارتـيـاحـهـا الـبـالغ بـتـواصل الـبيت
الـــــثــــقـــــافي فـي اربــــيـل وتــــكــــرار
االتــصـاالت الــهــاتــفـيــة من بــغـداد
اهـتـمـاما بـحـالتـهـا الـصحـيـة التي
جتـاوزت اخلـطر وتـتـمـاثل للـشـفاء
ـشرف).و بـفضل الـكادر الـصحي ا
ــثـلــة صــاحـبــة مـســيـرة يــاسـ 
حـافــلــة بـاالعــمــال الـســيــنـمــائــيـة
والــدرامـا الــتـلــفـزيــونـيــة احملـلــيـة

شتركة. والعربية ا

آمال ياس
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - رصدت عدسات
صورين الفنانة األمريكية جينيفر لوبيز وحبيبها ا
مثل بن أفليك أثناء تمضية إجازتهما الرومانسية ا
في مدينة فرنسية وذلك لإلحتفال بعيد ميالد لوبيز

الـ 52  وظهر الثنائي وهما يقبالن ويحضنان
بعضهما بأجواء من احلب كما رصدتهما العدسات
ا في ذلك منزل وهما يتجوالن في قصور واسعة 
ضخم بقيمة  65 مليون دوالر وكأنهما يخططان
ناسبة األولى .وتعدّ هذه ا لإلنتقال والعيش سوياَّ

التي تمرّ على الثنائي منذ عودتهما وانفصال لوبيز
عن خطيبها رجل األعمال أليكس رودريجيز الذي
كان قد أهداها في عيد ميالدها السابق سيارة

بورش  GTS 911 وكانت دائما ما تتحدث عن دعمه
لها ووقوفه إلى جوارها.
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ـطـربة الـلـبـنـانـيـة يارا أحـدث أغـنـيـاتـها طـرحت ا
حتت عنوان (مـليت) عبـر قناتـها على (يـوتيوب)
وهي ســابـع أغــنــيــات ألــبــومــهــا اجلــديــد (غــيـر
الـنـاس) بالـلـهـجة اخلـلـيـجيـة من كـلـمات مـحـمد
ســعــيــد حـــارب أحلــان أدهم تــوزيع مــهــنــد
خـضـر.وكـانـت قـد شـوّقت يـارا مـتـابـعـيـهـا
لالغـنيـة اجلديـدة فـكتـبت عـبر حـسابـها
عــلى مــوقع الــتـواصل اإلجــتــمـاعي:
(طـيّب إلَـيـكم اخلـبَـر الـنّـهـائي بـعد
الـــبــحـث والـــتــدقـــيق: مـــلـــيت هي
األغـنـيـة الـلي رح تـنـزل بـكرا ان
شاءالـله على اليوتوب من ألبوم
غير الـناس واألغنيت بينزلوا
بعدها بكم يوم علشان تاخذ
كـلّ أغـنــيـة حــقّـهــا وشـكـراً
لــلــتّــفــهُم).واطــلـقـت  يـارا
مؤخراً األغنية السادسة
من ألـــبــومــهــا اجلــديــد
بـعـنوان (هـال مرحب)
من كــلــمــات أصــايل
وأحلـــــان الــــبـــــحــــر
وتـــــــوزيـع حـــــــا

منصور.



لـندن (أ ف ب)  –فـرض الـقـضاء الـبـريـطاني عـقـوبـة السـجن خـمس سـنوات
وثالثة أشهـر على رجل قتل تـسع قطط في خالل بضـعة أشهـر في برايتون

زارعــا اخلـــوف في نــفـــوس أصــحــاب
ـديــنــة الــسـاحــلــيـة الــهــررة في هــذه ا
جـنـوب إنكـلـتـرا.  ومـثُل سـتـيف بوكي
وهــــو عـــــنــــصـــــر أمن فـي الــــرابـــــعــــة
واخلمسـ من العمر بتهمة قتل تسع
قـطط وإيـذاء ســبع أخـرى بـ تـشـرين
األول  2018 وتـموز2019  فـضال عن
ا يـتـعارض مع حيـازة سالح أبـيض 
الـقــانـون. وقـد دفـع بـوكي بــبـراءته من

هذه التهم.
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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

في األسـاس لم تـقـم الـقـوات االمـريــكـيـة في الــعـراق بـأيـة
دن من تنظيم داعش وان قواتها مهام قتالية بعد حترير ا
البـالـغة االن ألـفـ وخمـسـمائـة جـندي كـانت تـمارس دورا
اسـتــشــاريـاً واســتــخــبـاريــاً في قــواعـد عــراقــيـة ولـم تـقم
باالنـتـشـار ومسك األرض واقـتـحـام مـناطق ومـسـاكن كـما
كـانت تــفـعل فـي أيـام االحــتالل األمـريــكي الـرســمي حـتى
الـعام 2011 من دون ان تنـبس بـبـنت شـفة تـلك احلـكـومات

الذليلة في بغداد.. 
ـكـنـنــا أن نـقـرأ انّ االتـفــاق الـعـراقي األمــريـكي األخـيـر
يـنص عـلى تـكـريس الـوجــود األمـريـكي في الـبالد لـغـايـات
االستـخبـارات والدعم الـتدريـبي واالستـشارات وتـوكيد ان
ـكث بهـا االمـريـكان هـي عراقـيـة وتـخضع القـواعـد الـتي 
للقوان احمللية. وهو دور قـد يجري منذ عقد كامل فما

الذي تغير? 
هـمـات القـتالـيـة مع نهـايـة العـام احلالي هي فقـرة انتـهـاء ا
اجلـديدة وهـذه التـسـر وال تـغـني وال قـيـمـة لـهـا في موازن
األمـور  ذلـك ان الـوضع الــقــتــالي سـيــبــقى مــثل االن هـو
الدفاع عن الـنفس  وان االمـريكان حتـاشوا في الـسنوات
األخيرة ان تنطـلق عملياتـهم اجلوية من قواعد عـراقية عند
ضرب مقار للمليشيـات ب العراق وسوريا او عند اغتيال
اجلــنــرال اإليــراني ســلــيـــمــاني في بــغــداد  وهــذا الــدور
كن أن يخـضع الطار اتفاق مع العراق ألنه األمريكي  ال 
جزء من سياسة النـفوذ الدولي التي تسيـر عليها واشنطن

نطقة ومرتبطة بتطورات إقليمية.  في ا
 اجلديـد في كل الـذي يـجـري هـو تثـبـيت الـوجـد األمـريكي
وتقـنـينه فـي العـراق بـحسب وظـائـفـية مـحـددة فيـمـا تخص
الـشـأن الـعراقـي. وال أظن انَّ االمـريـكـان أنـفـسهـم بـحـاجة
الى أكثر من دور استخباري واسـتشاري في العراق بعد
نطقة تسمح ان عقدوا اتفاقيات استراتيـجية مع دول في ا
لـهـم بـنــقل قــوات واسـلــحــة ومــنـاورات من دون مــوافــقـات

مسبقة. 
 في ضوء ذلك كـله ال شيء سـيـبـقى على حـاله أبـداً عـند
مغـادرة هذه احلـكومـة بعـد االنـتخـابات بـالرغم من ان كل
الذي يجري اليـوم يوحي بأن هنـاك جتديداً من نوع ما في

األفق . 

في فعالية مسرحية وقد انتهت الى هزلية مضحكة لكنها محزنة  يخرج
حمـورابي من بـوابة قـاعـة كبـيـرة حتت سمع وأنـظـار اجلمـيع وهـو يتـذمر

ويتمتم بكلمات غير مفهومة!.
ـسـؤول من اليـوم كـان قد اجـتـمع في اكبـر قـاعة لـوزارة الـعدل  كـبار ا
ــنـاقـشــة ومـنح شـهـادة قـضـاة ومــحـامـون وسـاســة ورجـال ( عـلم وفن) 
الدكـتوراه لـلطـالب الـعراقي حـمورابي بـعد أن تـمـكنـوا من التـواصل معه

عن طريق طائرات خاصة حتلق في طبقات الزمان!.
ؤلفة من االستاذ ناقشـة ا في صدر القاعة كانـت قد اعدت مقاعد جلـنة ا

الدكتور فالن الفالني واالستاذ الدكتور…. واالستاذ الدكتور….
كما كانت قد علقت وراء ظهورهم يافطة كتب عليها:

ـثـلي حتت رعـايـة الـسـيـد وزيـر الـعـدل ورئـيس جـامـعـة بـابل وبـحـضـور 
ـان واحلشـد الـشعـبي جتـري منـاقـشة اطـروحة رئاسـة اجلـمهـوريـة والبـر

وسومة: الطالب حمورابي ا
حول غياب العدل وضياع العراق

لنيل شهادة الدكتوراه.
ن أرسلتهم مؤسسات احلشد الشعبي رئيس اللجنة يرحب باحلضور 
ـان ويـطلب من مـثـلي الـكتـل السـيـاسـية في الـبـر ومكـافـحـة االرهـاب و
ثلي الـترجمـة الفارسـية التـوجه الى غرف التـرجمة ويـحذر الفـني من

انقطاع الكهرباء. كما يوجه حراس القاعة بأخذ احليطة واحلذر!
وبعـد ان يـعرف رئـيس الـلـجنـة بـأعضـاء جلـنته ونـفـسه ويـعلن عن افـتـتاح
ناقـشة يعـود الى الطالب حـمورابي مشـيراً له ببـدء قراءة فرضـية بحثه ا

وما توصل اليه من نتائج علمية.
يـعــتــلي حـمــورابي مــنـصــة خــاصـة مــعـدة لـه ويـروح يــقـرأ عــلى أســمـاع
احلاضرين ما تضمنته اطروحـته من افكار وما توصل اليه من نتائج وما
يـقـدمه من تـوصــيـات ومـقـتـرحــات فـتـضج الـقـاعـة بــالـصـيـاح والـصـراخ
وتتعـالى كلمـات الشتم والـتهديـد على ما نـطق به وقاله الطـالب حمورابي
وهي تطالب بشدة ال هوادة فيها برفض االطروحة وتسفيهها وانزال اشد

قراطي األبي! فتري على عدل ونزاهة العراق الد العقوبة با
كن اجماله بالتالي: ما كان قد توصل له حمورابي 

ان العراق لـيست دولة لـفقدانـها عـناصر سـيادتهـا األساسيـة في الشعب
واألرض.

 قام على باطل فهو باطل
ان حـمـاة الـعـدل من قـضـاة ومـحاكـم هم حـامـيـهـا حرامـيـهـا في رواتـبـهم

ومخصصاتهم ومكافآتهم  ورشاويهم.
ـن يـقـبع في الــسـجـون دون احـكــام قـضـائــيـة عـادلـة هـنـاك من اآلالف 

ن يعيشون في حرية. وآالف من القتلة والسراق 
اليـ يقـبع في حسـابات ان اجلوع والـفقـر واحلرمـان الذي يـعانـي منه ا

تنفذين. األثرياء واألغنياء من ذوي السلطة ا
ـثل وزراء الـدفـاع والـداخـلـية واألمـن الوطـني في يـطالب حـمـورابي بـأن 

. ن قتل غدراً وهجر قسراً ونهب اعتداءً أقفاص احملاكمة عن اآلالف 
الي ومـستـقبل محـاكمـة مسـؤولي الصـحـة والتـعلـيم عن العـبث بـحيـاة ا

أبنائهم اجملهول.
ـال الـعام فـسـاداً وهدراً ـسـؤولـ عن العـبث بـا الطـلب بـسـوق الوزراء وا

وتبذيراً وسوء إدارة.
مـحـاسـبــة األبـواق الـروحـيـة والــثـقـافـيـة عـن جتـهـيل أبـنـاء عــراق الـكـتـابـة

واحلضارات واعتبار افعالهم جرائم بحق اإلنسانية.
وفي خـضم الـضـجـيج والـصـيـاح والــتـنـديـد والـشـتـائم يـقف رئـيس جلـنـة

ناقشة ليعلن نتيجة الطالب حمورابي: ا
ا عـرضه الـطـالب حمـورابي ومـا توصل ـناقـشـة  بنـاءً عـلى تداول جلـنـة ا

اليه من مقترحات وما قدمه من توصيات فقد قررت اللجنة باالجماع:
ـنهج رفض قبـول عـمل الطـالب حمـورابي واعـتبـار مـا جاء فـيه ال يـتفق وا
الـعـلـمي لـلـبــحث والـدراسـة في عـراق الـيـوم وبـالــتـالي فـشل الـطـالب في

دفاعه وحصوله على شهادة الدكتوراه.
كـمـا توصـي اللـجـنـة بـاحـالـة الـطـالب حـمـورابي الى الـقـضـاء والـسـلـطات
التـأديـبـيـة عـلى مـا ورد في دراسـته من اتـهـامات

باطلة!
يصـفق احلـاضـرون وهم يـنـظـرون الى حـمورابي

بازدراء ووعيد!
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وفـي الـعام  2013  أبـرم اتـفـاق ب
أحــفـاد هــنـريــيـتــا الكس وجـامــعـة
ــنح اثــنـ من جــونــز هـوبــكــنـز 
أفـراد األسـرة الـعـضـويـة فـي جلـنة
مـسـؤولـة عن الـسـمـاح بـاسـتـخدام
ــســـتــقــبل. لــكن خـاليــا هــيال في ا
االتـــفـــاق لم يـــتـــضـــمن أي جـــانب

مالي.
إال أن اجلـامعة كـتبت على مـوقعها
لـم تبِـع جـونز هـوبـكـنـز قطّ (خـاليا
هــيال)ولـم تُـفِــد من اكــتــشــافــهـا أو

توزيعها وال تملك حقوقها.
وتــــوقـــعـت األســـتــــاذة في مــــركـــز
أخالقيات الطب احليوي واجملتمع
بــجـامـعــة فـانـدربـيــلت إيـلـ رايت
كـاليتون أن يكون من الصعب على
عــــائــــلــــة الكـس احلــــصــــول عــــلى

تعويض في احملكمة.
وذكّـــــرت في حـــــديـث إلى وكـــــالــــة
فـــــــرانـس بـــــــرس بـــــــأن احملـــــــاكم
األمــيـركـيـة كــانت مـتـرددة إلى اآلن
في مــنح بـعض الـسـيـطـرة لـلـبـشـر

على عيناتهم.
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الــــذي صــــدر عـــام  2010 وتــــبـــوأ
 . صدارة الكتب األكثر مبيعاً

ورأى حـفـيد هـنـرييـتـا ألفـرِد كـارتر
اخلـمـيس أن عائـلة الكس تـعرضت
ــدة طـويــلـة. وأضـاف لـالسـتـغالل 
نــــقـــول: كـــفـى. وأعـــلن أن األســـرة
ــدنــيـة وكــلّت مــحــامي احلــقــوق ا
الـشهـيـر بن كرامب لـتمـثيـلهـا أمام
القضاء. وقال كرامب  الذي اشتهر
بــدفـاعـه عن أقـارب ضــحـايــا عـنف
الـشـرطـة ومـنـهم جـورج فـلـويد إنه
ســـيـــقـــدم شـــكـــوى في  4تـــشـــرين
ــنـاسـبــة الـذكـرى األول/أكــتـوبـر 
الــســبـعــ الســتـخــراج الــعـيــنـات

تنازع عليها. ا
وأضــــاف فـي إشــــارة إلى حــــركــــة
حــيــاة الـســود مــهـمــة ومــعـاركــهـا
األخـرى يـجب إعطـاء حـياة الـسود
القيمة التي تستحقها في أميركا.
وشـرح زميـله كريسـتوفر سـيغر إن
الـشـكـوى تتـعـلق بـكل أولـئك الذين
حـقـقوا مـنافع من اسـتخـدام خاليا
هـــيال ولم يــعـــقــدوا أي اتــفــاق مع

األسرة للتعويض عليها.

عـــنـق الــرحـم. وأثـــنـــاء مـــحــاوالت
أُخـذت خـاليـا من ورمــهـا عـالجـهــا
وســــلّـــمت إلـى بـــاحث من دون أن

تدري الكس بأي شيء.
وسـرعـان مـا أدرك الـبـاحث أن هذه
اخلاليـا التي أطلقت علـيها تسمية
خـاليــا هـــيال تـــتـــمـــتع بـــصـــفــات
ـــكن زراعـــتــهــا اســـتــثـــائــيــة إذ 
مـخـبـريـاً خـارج اجلـسم الـبـشـري
وتستطيع التكاثر إلى ما ال نهاية.
ومــكّــنت هــذه اخلاليــا مـخــتــبـرات
الـــعـــالم كـــله مـــنــذ ذلـك احلــ من
تـطوير لقاحات  –أبـرزها ضد شلل
األطــفــال  –وعـالجــات لــلــســرطــان
وبـعض تقنـيات االستـنساخ وهي
صــنـاعـة تــبـلغ قــيـمــتـهـا مــلـيـارات

الدوالرات.
ولم تــعـرف عـائـلـة هـنـريـيـتـا الكس
شـيئـاً عن هذا الـتقـدم الطـبي حتى
ســبـعـيــنـات الـقـرن الــعـشـرين ولم
تـفـهم فعالً مـدى أهمـيته إال بـفضل
ورتل كـتاب ريبـيكا سـكلوت ذي إ
اليـف أوف هــــنـــريــــيــــتــــا الكس أو
احلــيـاة اخلـالـدة لـهــنـريـيـتـا الكس

{ واشــــنـــطن (أ ف ب)  –أعــــلـــنت
عـــائـــلـــة هـــنـــريـــيـــتـــا الكس وهي
أمـيركـية من أصل أفريـقي ساهمت
اخلـاليـا الـتي أخـذت مـن جـسـمـهـا
مـن دون عـلــمـهــا في إحــداث ثـورة
فـي الــطب احلــديث عــزمــهــا عــلى
تــقــد شــكــوى ضــد اجملــمــوعـات
الـصــيـدالنـيـة الـتي حـقـقت أربـاحـاً

بفضل هذه اخلاليا.
وقـالـت حـفـيـدتـهـا كـيـمـبـرلي الكس
فـي مؤتمر صحـافي اخلميس إنهم
يـستخدمون خالياها منذ  70عاماً
ولـم تتلق عائلة الكس أي شيء في

مقابل هذه السرقة.
وأضـافت لـقـد عـامـلـوهـا مـثـل جرذ
اخملـتبـر وكأنهـا ليست من الـبشر
وكــأن ال عـائـلـة لـديــهـا داعـيـةً إلى
إحـقـاق احلق فـي مـا يـتعـلـق بـهذه
ـــعـــامــلـــة الـــعـــنــصـــريـــة وغـــيــر ا

األخالقية.
وتـوفـيت هـنـرييـتـا الكس في الـعام
في مـستشفى جـونز هوبكنز 1951
فـي بـالــتــيــمــور وهي في احلــاديـة
والـثالث جرّاء إصابتـها بسرطان
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{ بــــــــاريس (أ ف ب)  –ازدهـــــــرت
ــــــدن ــــــواقـع اخلــــــضــــــراء في ا ا
الـكبيرة سواء أكانت مزروعة على
سـطـح مـبـنى مـرتـفع في نـيـويـورك
أو عـلى إحـدى عمـارات مـيالنو أو
عـلى مستـوى األرض في الصحراء
الـسعوديـة أو في شوارع ميـديل

وقــد رصـد مـصـورو وكـالـة فـرانس
بــرس بــالــصــور والــفــيــديــو عـدداً
مــنــهـا.  وثــمــة إجـمــاع في الــعـالم
الـيوم على ضـرورة إعادة الطـبيعة
ناطـق احلضرية دن إذ إن ا إلـى ا
ـئة تـشـكّل مـصدراً لـنـحو  70 فـي ا
ـــفــعــول ـــســبـــبــة  من الـــغــازات ا
الـدفـيئـة وبغض الـنـظر عن وتـيرة
خـفضـها يتـوقع أن تتـسارع اآلثار
ــدمـرة لالحـتــرار عـلى الـطــبـيـعـة ا
والـكائنات احلية وتصبح ملموسة
قــبـل مـدة طــويــلــة مـن ســنـة 2050
ـسـودة تـقـريـر أعـده خـبـراء وفـقــاً 
ــتـحـدة.ويــشـهـد ــنـاخ في األ ا ا
الـــعــالم الـــيــوم زخــمـــاً في مــجــال
ــــدن مـن أحـــواض تــــخــــضــــيـــر ا
الــزهـور الـبـسـيــطـة عـلى األرصـفـة

 . باني األكثر جنوناً إلى ا
وهــذه الـفـكـرة جـديـدة إلى حـد مـا
بــحـسب اخلـبــراء إذ إن الـنـمـوذج
ُـــدُنـي بـــدأ يـــتـــغـــيـــر في أواخـــر ا
تـسعينات القرن العشرين مع بروز
كن ستـدامة. و مـفهـوم التنـميـة ا
بـــــــفــــــضـل اجلــــــدران واألســـــــطح
اخلــضــراء خــفـض درجــة احلـرارة
ا فـي تسع مدن في أنحـاء العالم 
ب  3,6درجـــــــــات و 11,3درجـــــــــة
مــئــويــة فـي أشــد األوقــات حـرارة
ـدن وفــقـاً لـتـقــريـر الـطـبــيـعـة في ا
الـذي أصـدرته الـوكـالـة الـفـرنـسـيـة
لــلــتــحــول الــبــيــئي. وفــيــمـا زادت
دن في احلـاجة إلى الـطبـيعـة في ا
رتـبطة باجلائحة مـرحلة احلجر ا
جـال مـصـورو وكـالـة فـرانس برس
عـلى عشرة مـواقع خضـراء شهيرة
حـــول الــعـــالم من نــيـــويــورك إلى
سـنغافورة ومن بـازل إلى ميديل
 ومـن تــشــنــغـــدو في الــصــ إلى

كـوبـنـهـاغن وعـادوا بـحـصـيـلة من
الصور ومقاطع الفيديو.
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يـــضم مــوقع ذي غــاردنــز بــاي ذي
بــــاي الـــواقـع قـــرب حي األعــــمـــال
اجلـديـد في سـنغـافورة  18 شـجرة
خـــرســـانــــيـــة عـــمالقـــة مـــكـــســـوة
ورقة يراوح ارتـفاعها بـالنباتـات ا
ب  25و 50 مـتراً وتعـلوها ألواح
شــمــســيـة تــتــيح إضــاءتــهــا لـيالً

فتبدو أشبه بصحون طائرة.
أمــــا فالور دوم فـــهـي عـــبـــارة عن
خـيم زراعيـة ضخـمة مـصنـوعة من
الـفـوالذ والزجـاج حتـتضن حـديـقة
نـباتـية ملـونة تـضم عشرات اآلالف
مـن األنـواع الـنــبـاتـيــة الـنـادرة من
الــقــارات اخلــمس. وتــتــألف غــابـة
كـالود فورست من جبل اصطناعي
لـه شالله والـنــبــاتـات الــتي تـنــمـو

عادة على ارتفاع  2000 متر. 
شروع عام 2006 بـدأ العمل عـلى ا
وافــتُـتِح عـام  2011 عــلى مـسـاحـة
هـكتار وفاز في السنة التالية 101
بــجــائـزة وورلــد بــيـلــديــنغ ألفـضل

مبنى في العالم.
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ـداخن ـبـاني الـشــاهـقـة وا وسـط ا
الـــعــالــيـــة والــطــرق ذات احلــارات
األربـع في األســفل فـي نــيــويــورك
تـــقع حـــقـــول مـــزروعـــة بـــالـــفـــجل
والـكراث واخلس علـى قطعة أرض
تـتـجـاوز مـسـاحـتـهـا  14 ألـف مـتر
مــــربع. إنـه أحــــد أكـــبــــر األســــطح
ـــزروعــــة في الـــعـــالـم ويـــقع في ا
الــطــبـقــة الــتـاســعــة من مـبــنى في

سانست بارك في نيويورك. 
ـفــتـوحـة ـزرعــة ا وتــسـاهم هــذه ا
لــلــراغــبـ في الــتــنــزه وفي شـراء
اخلـــــضـــــر فـي خـــــفض احلـــــرارة

وحتـــســ جــودة الـــهــواء وإثــراء
الــتـنــوع الـبـيــولـوجي إذ تــشـاهَـد
فـيـهـا طيـور صـغـيـرة تنـقـر الـبذور
وأخــرى جـــارحــة كــالــصــقــور ذات

الذيل األحمر. 
ــشــروع الــرائــد قــبل أطــلـق هــذا ا
ـتد اآلن على عـشر سـنوات وهو 
أسـطح ثـالثـة من مـبـاني نـيـويورك
ـساحة إجمالية تزيد عن  22ألف
مـتـر مربع يُـزرع فيـها أكـثر من 45
ــنــتــجـــات الــعــضــويــة طــنـــاً من ا

. سنوياً
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بــوسـكــو فـيــرتـيــكـالــيه أو الـغــابـة
الــعـمــوديـة عــبـارة عن غــابـة تــبـلغ
مـسـاحـتـهـا هـكـتـارين ولـكن بـشـكل
عمودي تضم  20ألفاً من النباتات
واألشـجار مـوزعة عـلى مبـني في
وسط حي بورتا نوفا في ميالنو.
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ـاضيـة تفـاقم جرائـم العـنف األسري بـصورة غـير شـهدت مـصر خالل األيـام ا
ـاضيـة شـهدت  641 جـنايـة تـركزت مـسبـوقـة وتشـيـر اإلحصـاءات أن الـفتـرة ا
ئة ورغم ئة تليها اجليزة  8 با أعلى الـنسب فيها في القاهرة والتي بلغت 14 با
أن جـرائم الـعنف األسـري شـملت اإلعـتـداء على أزواج وزوجـات إال أن الـنسـبة
األكبر من ضـحايا تلك اجلـرائم كانت من الرجـال وهو ما آثار سـخرية الرجال
ومطالـبتهم بـسن قوان حلـمايتهـم من العنف الـنسائي وكان أبـرز تلك اجلرائم
والــتي أثـارت الـرأي الــعـام قـيــام أحـدى الـزوجــات في مـنـطــقـة طـوخ مــحـافـظـة
الـقلـيوبيـة بقـتل زوجها خلـالف على مصـروف العـيد وقيـام زوجة بـذبح زوجها
بـامــبـابـة ودفــنه حتت الـسـريــر مع تـغـطــيـة اجلـثــة بـاجلـبس واالســمـنت الخـفـاء
وقيام زوجة أخـرى بقتل زوجهـا وترك جثته داخـل إحدى غرف شقة مالمحهـا 
الـزوجية حـتى حتلـلت وقيـام سيدة مـسنة بـقتل زوجـها بالـعكـاز على الرغم من
مرور  63 عاما عـلى زواجها ودفعت الغيرة الزوجـية طبيبة أسنان إلى خلع كل

تعددة .  أسنان زوجها بعد أن علمت بعالقاته النسائية ا

وخل فضـائيـات وغيـرهمـا كما
قدّمت بـرامج أخرى مـثل أوبريت
بعد العسل سينمائيات وسمير
وعــيـلــته الـكــتـيــر.ومن أعـمــالـهـا
ــسـرحــيـة ســنــدريال عـام 1983 ا
ومن مـسلـسالتـها خـرج ولم يـعد
مع حياة الفهـد وسعاد عبد الله
واألســـوار مـع حــــيــــاة الــــفــــهـــد
وعــائـشــة إبـراهــيم وفي بــيـتــنـا
غــشـــنــة مع مــحــمــد الــعــجــيــمي
وفـــاطــمــة احلــوســـني. وظــهــرت
الشراح بعد احلجاب في عدد من
سلسـالت منها شـر النفوس 3 ا
ـــلــــكـــة عـــام 2011 عـــام   2010 ا
خادمة الـقوم عام   2012والوداع

عام 2013.

شـاهـدين.وهي من مـواليـد عام ا
ــثـــلــة 1948  في مـــصـــر وهي 
كــويــتــيــة ذات أصــول مــصــريـة
ــعـــهــد الــعــالي وتــخـــرجت من ا
ـســرحـيــة وقـد بـدأت لــلـفـنــون ا
مـشــوارهـا الــفـني عـام  1961 في
مــســرحــيــة صــقـر قــريش ولــكن
إنـطالقـتـهـا احلـقـيـقـيـة كـانت من
خالل مـســرحـيـة بــاي بـاي لـنـدن

عام 1981. 
في عـام  2002 إرتـدت احلــجـاب
ولــــــكــــــنـه لـم يــــــوقــــــفــــــهــــــا عن
التـمثـيل.شـكلت ثـنائـيّاً كـوميـدياً
مـثل الكـويتي داود حـس مع ا

وقـدّمــا بـرامج كــومـيـديــة كـثـيـرة
القت جنـــاحــاً كــبــيـــراً مــثل خــذ
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ـــمــثـــلــة ـــوت الــســـبت ا غـــيب ا
الكـويتـيـة  إنتـصار الـشراح بـعد
رض في الـعـاصـمة صراع مـع ا
البـريطـانـية لـندن. وكـانت بعض
ـوقع الـفن قـد ـعــلـومـات وفـقــا  ا
أفـــادت ان حــالــتــهـــا الــصــحــيــة
تـدهورت بـسـرعـة علـى الرغم من
وصــولـــهــا الى لــنــدن مــنــذ أيــام
حيث دخلت مستـشفى ويلستون
الستـكـمـال العالج قـبل أن تـفارق

احلياة بعدها.
قدّمت الشراح العديد من األعمال
ـــــنـــــوعـــــة الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــة وا
والـــتـــراجـــيـــديــة والـــتي تـــركت
بـــصـــمـــات واضـــحــة فـي أذهــان

Ã«Ë“_« q²  rz«dł r UHð

dB  w
Õ«dA « —UB²½≈ VÒOG¹  u*«

دخل يتع على الزائر ترك عـند ا
هــاتـفه احملــمـول في جــيب خـاص.
كــمــا يُـمــنع الــتـصــويــر في مــعـظم
ـــكــان نــزوال عــنــد رغــبــة أرجــاء ا

الفنان الراحل.
ــديــر الــعــام لــلــمـجــمع ويــوضح ا
مــــيـــتـش مـــاغــــوايــــر خالل زيـــارة
أجــرتـهــا وكــالـة فــرانس بـرس إلى
ــا فــضّل بــريــنس أن ــكـــان لــطــا ا
يــخــتـبــر الـزائــر بـايــزلي من خالل

ناظريه بدال من الكاميرا.
l u*« vKŽ d³)« WOIÐ

ـوقـع يـسـتـقـطب أفـواج الـزائـرين ا
حــتى قــبل وفــاة الــفـنــان عن عــمـر
يــنــاهـز  57عــامــا إلى أن بـاتت له
حـــيـــاة جـــديـــدة مـع حتـــويـــله إلى
مــتــحف.وفي مــواجــهــة الــنــفــقـات
الــضـريــبــيـة الــبـاهــظــة بـعــد وفـاة
بـريـنس سـعى ورثـته إلـى حتقـيق
ــكــان. إيـــرادات مــالـــيــة من هـــذا ا
وخـالل ســتـــة أيـــام في األســـبــوع
ــكـن لــلــمــعــجــبــ االســتــمــتــاع
بـجوالت مع مـرشدين بـسعـر تذاكر

يراوح ب  45 دوالرا و160.

ــســـكــنـــات. يـــخــتـــرق ضــوء مـن ا
الــشـــمس الــهــرم الــزجــاجي الــذي
يــكــلل هــذا اجملــمع الــضــخم. وفي
الـــداخل تــراقب حــمـــائم بــيــضــاء
زين بأزرق السماء الـفناء الكبيـر ا

وغيوم قطنية.
ومـع أربـعـة اسـتـديـوهـات ومـسرح
لــلــتـســجــيل إضــافـة إلـى مـرقص
اسـتـضـاف بـايـزلي بـارك لـسـنـوات
فـنان مـثل مادونا ومايـلز ديفيس
وبــاتي البـيـل أقـامـوا فــيه حـفالت
مـوسيقـية وعروضا مـرجتلة. وكان

ــوقـع الــبـــالـــغــة الـــزائـــرين بـــأن ا
مـــســـاحــتـه حــوالى  6 آالف مـــتــر
مــربع يـخص الــفـنــان الـذي تـوفي

قبل خمس سنوات.
يــقع بـايــزلي بـارك قــبـالــة الـطـريق
الــسـريع في مـنـطـقــة تـشـانـهـاسن
وقـد كان الفنـان الشهيـر يستخدمه
مـنــزال ومـركـزا لـتـفـجـيـر إبـداعـاته.
ـكان مـا يـقرب من وهـو عـاش في ا
ثـالثـة عــقـود قــبل أن يـغــمى عــلـيه
ــوت بــعـد فــتـرة داخـل مـصــعـد و
وجـيزة جـراء جرعـة زائدة عـرضية

تـحدة) { تـشـانهـاسن (الواليـات ا
ـبــنى األبـيض (أ ف ب)  –يــشـبـه ا
الـضخم في ضـاحيـة ميـنيـابوليس
ـتحـدة مركزا في شـمال الـواليات ا
جتـــاريـــا مــهـــجـــورا أو مــجـــمـــعــا
ـكـان هـو في مـكــتـبـيـا… لـكن هـذا ا
الـواقع مجمع بايزلي بارك الشهير
الـذي كـان يضم اسـتوديـو تسـجيل
الـنـجم بـريـنس واسـتـحـال مـتـحـفا

بعد وفاته.
فـي اخلارج وحده تمثال أرجواني
كــبـيـر عـلى شــكل رمـز احلب يـذكّـر
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{ لـوس اجنـلـيس (أ ف ب)  –ضـمّـت لوكـاس فـيـلم
إلى صـفوفـها صـانع محـتوى عبـر يوتـيوب اشـتهر
بـــنــشــر مـــقــاطـع فــيــديـــو تــســـتــنـــد عــلى أفالم أو
مـسـلسالت شـهيـرة يـستـخدم فـيهـا تـقنـية مـؤثرات
خـاصة رقمية تسمى ديب فـايك (التزييف العميق)
بـعـدمـا أبـهـر مـسؤولـي الشـركـة بـعـمـله عـلى سـتار
وورز (حـرب الـنـجـوم). ويُـعـرف جنم يـوتـيـوب هذا
بــاسم شـامـوك وتـعــود شـهـرته عـلى الــشـبـكـة إلى
كـونه يسـتخـدم تقنـية حـديثه تـتيح له وضع وجوه
ـثـلـ آخرين. ـشـاهـير افـتـراضيـاً عـلى أجـسام  ا
ومن أبـرز مـا حـقـقه خـبـيـر ديب فـايك إلصـاقه وجه
روبـرت بـاتيـنـسـون على جـسم كـريـستـيـان بيل في

فــيـلم بـاتــمـان أو وجه مـيل غــيـبـســون شـابـاً عـلى
جـسم توم هـاردي في ماد مـاكس: فيـوري رود. لكن
ـملوكـة لـديزني إلى يـبدو أن مـا دفع لوكاس فـيلم ا
ـوسم الـثـاني من تـوظـيـفـه عـمـلُه عـلى مـشـهـد في ا
ـــســـلــسل مـــســلـــسل ذي مـــانـــدالــوريـــان.  وهــذا ا
نـبثق مـن عالم حـرب النـجوم وتدور الـتلـفزيـوني ا
أحــداثه بــعـد خــمس سـنــوات من زمن قــصـة فــيـلم
ريــتــورن أوف ذي جــيـداي الــذي عــرض عـام 1983
ـفاجئ لـلـممـثل مارك هـاميل في يـنـتهي بـالظـهور ا
إطاللـة يـبـدو فـيـهـا شابـاً لـيـتـولى مـجـدداً دور لوك

سكاي ووكر.
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ــســتـخــدم من صــانع { بـرلـ (أ ف ب)  –بـات الــلــون الــذهــبي لــلــغالف ا
الـشـوكـوال الـسـويسـري لـيـنـدت أنـد شـبرونـغـلي ألرانب عـيـد الـفـصح يـحظى
انيـة. وكانت لـيندت بحـماية مـاركة مـودعة عـمال بقرار صـادر عن محـكمـة أ
ـاني هايـلـمان الـذي راح أيـضا يـبيع رفعت دعـوى ضـد صانع الـشوكـوال األ

شوكوال العيد على شكل أرانب في غالف من هذا اللون في 2018. 
l u*« vKŽ d³)« WOIÐ
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