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سلم وزير اخلارجية فؤاد حس
 الـــرئــيس الـــتــركـي رجب طــيب
أردوغـــــــان دعــــــــوة من رئــــــــيس
الـــوزراء مـــصـــطـــفى الـــكــاظـــمي
لـــلــمـــشـــاركـــة فـي مـــؤتـــمــر دول
قرر انـعقاده في بغداد اجلوار ا
نهايـة الشهـر اجلاري. كمـا تسلم
ـصـري عـبد اول امس الـرئـيس ا
الـــفــتــاح الـــســيــسـي رســالــة من
الـــكــــاظــــمي حلــــضــــور احلـــوار
االقلـيـمي الـذي يهـدف الى انـهاء
حالة القطيعة وتسوية اخلالفات
ـنــطـقـة والـبـدء الـتي تــشـهـدهـا ا
ــرحــلــة جــديــدة مــبــيــنــة عــلى
شـتـركات واالحـترام التـعـاون وا
ــتــبـادل  وبــدأ مــبــعــوثـون من ا
رئيس الوزراء بإيـصال الدعوات
ــنـــطــقــة  حــيث ســلم إلى دول ا

وزير التخطيط خـالد بتال النجم
ـاضي رسـالـة خـطـيـة األسـبـوع ا
من الـكــاظـمي إلى أمـيــر الـكـويت
نـواف األحـمـد الـصـبـاح.ويتـوقع
أن يتـوجه مبـعوثـون آخرون إلى
كل دول اجلـوار الــعـراقي فـضالً
عن اجلــوار اإلقــلــيـمـي وعـدد من
الـدول األوربـيـة. ورأى مـراقـبـون
ؤتمر متوقع ان يعقد خالل ان (ا
األيـام الـعــشـرة األخـيـرة من هـذا
الشـهـر اجلاري وال يـقـتصـر على
الـــدول اجملــــاورة لـــلـــعـــراق  بل
ستـمتـد الدعـوات إلى دول أخرى
في اجلـــوار اإلقــلــيــمـي لــلــعــراق
ودول اوربـيـة اخـر) مـؤكـدين ان
ــؤتـمـر ســيـنــاقش الـتــحـديـات (ا
الــســـيـــاســـيــة واألمـــنـــيــة الـــتي
نـطقـة سواء في تواجـههـا دول ا
سياق عالقاتـها الثنـائية أو على
صـــعــــيـــد مـــجــــمل الــــتـــحـــوالت

والــتـأثــيــرات اإلقـلــيـمــيـة اآلنــيـة
ــســتـقــبــلــيـة فــضال عـن مـلف وا
االقتـصـاد واالسـتثـمـار في ضوء
عالقات تكـامليـة مع هذه الدول)
واشـــاروا الى ان (انـــعــقـــاد هــذا
ؤتـمـر في بـغـداد هو األول من ا
نـوعه بــعـد عـام  2003عـلى هـذا
سـتـوى ويـهدف إلى اسـتـعادة ا
نـطـقة). ـؤثـر في ا دور العـراق ا
وكــــان مــــديـــــر مــــركــــز الــــقــــرار
وسوي قد اكد السياسي حيدر ا
لـ (الـــزمــــان) في وقـت ســـابق ان
(الــكـاظــمي يـحــاول عـبــر رسـائل
متعددة لـلجوار االقلـيمي مفادها
ان الــعـــراق يــقف عــلـى مــســافــة
واحـدة من اجلـميـع ويسـعى الى
بـنـاء عالقـات واتـفـاقـيـات تـعاون
ـنـطـقة مـشـتركـة تـخـدم شـعوب ا
بعيـدا عن الصراعـات او التدخل
بـشــؤون االخـرين) الفـتـا الى ان

(دعــــوة عـــدد من رؤســــاء الـــدول
ومن بينها الكـويت للمشاركة في
ـزمع عـقـده خالل ـؤتـمــر ا هـذا ا
ــــقـــبـــلـــة  هـــو من اجل االيـــام ا
تـوضــيح ان الـعــراق اجلـديـدة ال
يحـمل الـسالح بـوجه جـيرانه او
يــذهب لـلـتــصـعــيـد عـلـى مـسـائل
ـا يعـمل عـلى تـعـزيز مـعيـنـة وا
عـالقــاتـه مع مـــحـــيــطـه الــعـــربي
واالقـلـيـمي والـدولي) مـبـيـنـا ان
(احلـــــكــــومـــــة جتـــــري حـــــراكــــا
دبلوماسيا منذ مدة هدفه تقريب
وجـهـات الـنــظـر بـ الـسـعـوديـة
وايـران من جـهة ومـصـر وتـركـيا
وقــطــر من جــهــة اخــرى من اجل
فـتح قـنـوات حـوار العـادة االمور
الى نـصــابـهـا احلـقــيـقي وانـهـاء
حــالــة الــقــطــيــعــة حــفــاظـا عــلى
ـــشــــتـــركـــة وحـــسن ـــصـــالح ا ا
ــــتـــبـــادل اجلــــوار واالحـــتـــرام ا

ـنــطـقـة وكـذلـك امن واسـتـقــرار ا
واالبـــــتـــــعــــــاد عن اي خـالفـــــات
تـاريــخـيـة او مـذهــبـيـة قـد تـؤدي
الى التصعيد وتأجيج الصراع)
ؤتمر واخلروج متوقعا (جناح ا
ـد بـتــوصـيـات قــد تـســهم عـلى ا
القـريب بـحلـحـلة اخلالفـات التي

نطقة). تشهدها ا
الـى ذلك يــــــــجـــــــري الــــــــعـــــــراق
مـــفــاوضـــات مع الـــبــنـك الــدولي
ــتــعــلــقـة لــتــمــويـل الــتـزامــاتـه ا
بــإجنـاز خط الــربط الــكـهــربـائي
الـذي من الـعــراقي - اخلـلـيــجي 
رحـلة األولى تـوقع أن تـنجـز ا ا
مـــنه صـــيف عــام  2022 فــيـــمــا
كــــشـــفـت وزارة الـــكـــهــــربـــاء عن
ؤسـسات احلكومية عن امتناع ا
تــســديــد مــا بــذمــتــهـا مـن أجـور
كـهربـاء مـستـحـقـة التي تـتـجاوز
ثالثة تريلـيونات دينار في وقت
ـشـتركـة عن اعـلـنت الـعـمـلـيـات ا
سـيرّة في استـخدام الـطائـرات ا
تـأمـ ابـراج نــقل الـطـاقـة. وقـال
الــنـاطق بــاسم الـكــهـربــاء أحـمـد
الــعــبـــادي في تــصــريح امس إن
(رئيس مجلس الـوزراء مصطفى
الكاظمي على اطالع مباشر على
مشـروع الربط اخلـليـجي وخطط
العـمل  حيث  إجنـاز نحو 86
ــئـــة من الــتــزامــاته ويــجــري بــا
الـتـفـاوض حـالـيـا بـهـذا الـشـأن 
والســـيـــمـــا ان طـــول خط الـــربط
ـسـافة  300 كـلـيـومـترات ـتـد 
مــنــهــا  220 كــلـــيــومــتــرا داخل
األراضي الــــــكـــــويــــــتـــــيـــــة و80
كــــلـــــيـــــومـــــتـــــرا داخل األراضي
العراقية وهـذا ال يعني أن يكون
الـربط مع دولـة الــكـويت فـقط بل
ســيــكــون مع دول اخلــلــيج عــبـر
الكـويت) مشـيـرا الى ان (إنـشاء
هذا اخلط الستراتـيجي سيتكفل
بــربط مـحــطـة الــزور الـكــويـتــيـة
بــالـفــاو الــعـراقــيــة وقـدر تــعـلق
األمـــر بــاجلــانـب الــعـــراقي فــانه
أجنز خطوطا ناقلة  132 كي في
ومـحطـة الـفـاو الـتحـويـلـية 400
كي في وهي اآلن جاهـزة لـلـعمل
ويـجـري الـبـحث عن تـمـويل لـها
وجـرى االتـفـاق مـع هـيـئـة الـربط
ـــول من اخلــــلـــيـــجي عــــلى أن 
صــنـاديق االئــتـمـان اخلــلـيــجـيـة
ويـــنــشــأ عـــلى حــســابـــهــا كــونه
مــشـروع اســتـثـمــاري وسـيــعـنى
بـبــيع الـطــاقـة لـلــعـراق وحـسب

رحلة االولى سيغطى احلاجة با
فـي االراضي الــــــكـــــــويــــــتــــــيــــــة
والــعــراقــيــة) وتــابع ان (هــنــاك
مــجــمـــوعــة من االجــراءات الــتي
اسهمت باستقرار جتهيز الطاقة
الكـهـربائـية مـنـها إشـعار رئـاسة
ــتـــداخــلــة الـــوزراء واجلــهـــات ا
بــعـمل الــوزارة وتــشـكــيل خـلــيـة
االزمــة اخلـــاصـــة بـــالـــكـــهـــربــاء
واعالن حــالـة الـنــفـيــر الـعـام في
حتـديــد أمـاكن الــضـعف واجـراء
جــوالت مــيــدانــيــة وإلــغــاء قــرار
االسـتـثـنــاءات ومـراعـاة الـعـدالـة
بـالــتـوزيع وفـك االخـتـنــاقـات عن
خـطـوط نـقل الـطـاقـة) مـؤكدا ان
(جـمـيع هـذه اإلجـراءات حـافـظت
على مـاحتقق من جتـهيـز الطـاقة
برغم من الهجمات الشرسة التي
تتـعرض لهـا خطـوط نقل الـطاقة
من قبل جـهات تخـريبيـة يقابـلها
استـنفـار للـمالكات إلعـادة إعمار
ما تضرر منها) ومضى العبادي
ـؤسسات الى القـول ان (بعض ا
احلكـومـية تـمتـنع عن تـسديـد ما
بـــذمـــتـــهـــا مـن أجـــور كـــهـــربـــاء
مـســتـحـقــة الـتي تـتــجـاوز ثالثـة
تريلـيونات ديـنار). وتعرض خط
نقل الـطاقـة الـكهـربائـية الـضغط
ــــوصـل- ســـد الــــفــــائـق شـــرق ا
ـــــوصـل  جـــــهــــد  400 كي في ا
الــتــابع لــلـشــركــة الـعــامــة لــنـقل
ـنـطـقة الـطـاقة الـكـهـربـائيـة في ا
الشمالية الى عمل تخريبي.وقال
بـيــان امس ان (عـمل الـتــخـريـبي
اسـتـهـدف بـرج عـبـور نـهـر دجـلة
ـرقم  23وبــارتــفـاع  60مــتـرا ا
ـــا ادى الى تـــضـــرره وحــدوث
ــنـطــقـة قــطـوعــات في االسالك 
السالمـية  قـرب قريـة الكـصر في
مــحـــافـــظـــة نــيـــنـــوى وتــســـبب
بتـراجع بساعـات جتهـيز الـطاقة
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لم يـشـكل حـدث مـا في تـاريخ االنـسـانـيـة كـلـهـا مـا شكـلـته
هجـرة محـمد بن عـبد الـله من مسـقط رأسه في مديـنة مـكة
الى مـسقط دعـوته في يـثـرب  وبـعـيـدا عن اجلـانب الـديني
سـتشـرق العـظيم في األمـر  فقـد كـان ما سـماه بـعض ا
من أعداء ديـنه ( هروبـا ) أكبـر نصر فـي التاريـخ  اليشبه
أي نصر اخر  فهو لم يكن غازيا أحتل مدينة أعدائه  وال
ثائرا اسقط حكومة بالده ليتربع على عرش السلطة فيها 
بل مـفــكـرا نــبـيــا دخل عـقــول وضـمــائـر الــفـقــراء  من بـني
االنـسـانـيـة فـردا فـردا مـذ كـان عـددهم ثالثـة حـتى صـاروا
ـديـنة الـفـاضـلة الـتي اخـطـأها ثالثمـائـة خـرجوا قـبـله الى ا

الفالسفة تنظيرا وأسسها هو واقعا .
كيف صارت دعوته التي ابتدأت بصبي وأمراة عقيدة تفتح

الزمن وتسير أمامه ? 
شعـوب وشـعـوب باأللـوان كـلـها تـتـجـاور في فضـاء مـحـمد
الـرحب  اقــول تــتـجــاور وال تــتـزاحـم  اذ جنح هـو في ان
ـال والـســلـطـة يـضع لــهم هـدفــا أسـمـا يــرنـون الــيه غـيــر ا
ـرؤ به على نـفسه والتـنافس  هـدف اخالقي روحي يـؤثر ا
وان كـانت به خـصـاصـة وضـحى هـو وآله بـالـسـلـطـة لـكي
تتسـيد الـفكرة وتـنتج جـدال فكريـا عظـيما  تـكون الـدنيا به
عرضا زائال وتـختـصر الفـلسـفة فيـها بـنصف جمـلة قـالها

التلميذ احلقيقي في مدرسة محمد ( غري غيري ) 
فعن أي مثل يبحث الباحثون بعد ذلك وقبله ?

ـقيـمـ والهـارب  محـمد (الـهـارب) من وطنه صـار وطن ا
ـستقيم وهم صـاروا حدود الهروب وعقيدتـهم وصراطهم ا
الكـبـيـر اليه  ولم نـكن حـدود دولـته عـسسـا وال شـرطة وال
مـخــافـرا وال اســوارا  بل غــابـات قــلـوب وافــئــدة مـتــيـقــنـة
ـرئي فـيـهـا بـدعـوته وبه في الـوان االنـسـانــيـة كـلـهـا حـيث ا
صـوت مـئــذنـة التـخــطـئـهــا الـلـغــات وال االسـمـاع  فــيـكـون
سـتـمع هو الـرائي  أشـهد أن ال اله اال الـله .. أشـهد أن ا
محـمـد رسول الـله  ولم يـكن الـذين اخـرجوه من مـكـة عدة
ال بالـسلطة بل ال وا مئات من اجلهـلة وطالبي الـسلطة بـا
ـة كـله يـحـاول افـنـاء كـانـوا تـاريخ اجلـهل والـظـالم واجلـر

احلق واخلير واجلمال كله .
 واذ ترتبك االنسانية أمـامه كل عام بل كل آن وال تستطيع
ــســتــقــبـل مــتــجـددا جتــاوزه او جتــاهــله وهــو يــأتي من ا
الي الطالـع من رحم البشـرية تربطهم بـه دمعة تلمس
ــسح عــلى االزمـنــة بــالـرحــمـة الـطــهــارة والـصــدق  ألنه 

ؤتلف واخملتلف . واألخوة وروح التجاور ب ا
محمد .  

لم يهـرب من مكة بل هـربت االنسـانيـة اليه فـكانت الـهجرة
وكانت االنسانية.

الـكـهـربـائـيـة لـعـمـوم احملـافـظـة)
وتــــابـع ان (مالكــــات الــــشــــركــــة
اجنزت اعمالـها على نفس اخلط
ـرقم  ٢٨ من و نـصب الــبـرج ا
خالل عــمل مــتــواصل و اعـادة
نــصب الــبـرج واعــادة اخلط الى
اخلـــدمــــة اال انـــهــــا تـــتــــفـــاجئ
باسـتهـدافه مرة اخـرى وخروجه
عن اخلــدمــة). ويــشــهــد الــعــراق
هـجــمـات مـتــصـاعـدة تــسـتـهـدف
أبـراج نـقل الــكـهـربـاء ومـحـطـات
الـــــــتـــــــولـــــــيـــــــد فـي مـــــــنـــــــاطق
مــتـــفـــرقــة.وتـــتـــهم الـــســلـــطــات
جـمـاعـات تـخـريـبـيـة خـارجـة عن
الـقانـون  بـالـوقـوف وراء مـعظم
الـهـجـمـات الــتي تـأتي بـالـتـزامن
مع تــزايــد الـطــلب عــلى الــطــاقـة
بـفــعل ارتــفـاع درجــات احلـرارة.
وتـــعـــرض أكـــثـــر من  70بـــرجــاً
لالســتــهـداف مــنــذ بـدايــة الــعـام
اجلــاري  بـــرغم تـــشـــكـــيـل قــوة
خـــــاصــــــة حلـــــمـــــايـــــتــــــهـــــا من
ـــتـــكـــررة. في االســـتـــهـــدافـــات ا
غـــضـــون ذلك  أعـــلــــنت قـــيـــادة
ــشـتــركـة عن نــيـة الــعـمــلـيــات ا
سـيرة في استـخدام الـطائـرات ا
حـــمـــايـــة أبـــراج نــــقل الـــطـــاقـــة
الـــكــــهـــربــــائـــيــــة مع تــــصـــاعـــد
تحدث استهدافها مؤخراً.وقال ا
بـاسم الـعـملـيـات الـلـواء حتـس
اخلــفـاجي فـي تـصــريح امس ان
(الــقــوات األمــنــيــة تــبــذل جــهـداً
اســتــثـنــائــيـا فـي حـمــايــة أبـراج
الــــطـــــاقــــة الـــــتي يـــــركـــــز عــــلى
اســتـــهــدافــهـــا داعش في اآلونــة
األخـيرة) مـؤكـدا ان ("الـطـائرات
ــــســـيـــرة سالح مــــهم جـــداً في ا
حــمــايـة وتــأمــ أبـراج الــطــاقـة
وتـعـطي مــرونـة ودقـة عـالـيـة في
ضـبط األمن وإحـبـاط الـعـمـلـيـات

التخريبية).
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قـــاضـي الــــتــــحــــقـــيـق في مــــلف
االنـفــجـار طــارق الـبـيــطـار الـذي
ادعـى عــلى مـــســؤولـــ بــيـــنــهم
رئيـس حكـومـة تصـريف األعـمال
حــسـان ديــاب واســتـدعى وزراء
ســــابــــقـــ هـم نــــواب حــــالــــيـــا
ومسؤولـ أمنيـ لالستجواب.
لكن وزير الداخلية رفض إعطاءه
اإلذن بـاالسـتــمـاع الى مـديـر عـام
األمن العـام عـباس ابـراهيم كـما
رفـض مـــــجـــــلـس الـــــنـــــواب رفع
احلــصــانــات عن الــنــواب.وسـأل
نــصـرالــله "أين الــدلـيـل?" لـيــقـوم
اذا القاضي باالدعـاء. كما سأل "
ال ينشـر القضـاء نتائج الـتحقيق
الـفــني الـتــقـني?".واعــتـبـر أن من
حـق الــلــبــنــانـــيــ أن "يــعــرفــوا
احلـقـيـقة" و"بـنـاء عـلـيه يـسـتـمر
الـتـحـقــيق ورفع الـدعـاوى".ودعـا
عـائالت الــضـحـايــا الى الـضـغط
ــعـرفـة عــلى الـقـاضـي الـبـيــطـار 
احلقيـقة داعيـا قاضي التـحقيق
الـى "عـــــــــدم الــــــــلـــــــــجـــــــــوء الى
االستنسابية".وتابع "هذا احملقق
يــشـــتــغل ســيــاســة والــتــحــقــيق
لف ـطلـوب إعادة ا مسيس" و"ا
سـار الـطبـيـعي" ف"إما أن الى ا
يـشــتـغل تـقـنــيـا وبـوضـوح وإمـا
عــلى الــقـضــاء أن يــجـد قــاضــيـا
آخـــــر".وكــــان قــــاض ســـــابق في
ــرفــأ أعــفي من مــهـامه قــضــيـة ا

نتيجة ضغوط سياسية.

فـي عـــــــــمــــــــلـــــــــيــــــــات قـــــــــصف
مــعــارضــيه.وقــال نــصــرالــله في
كـــلــــمـــة مـــتــــلـــفـــزة الــــســـبت إن
ــوجــهـة الـى حـزب االتــهــامــات ا
الـــله هي "اســـتــهــداف ســـيــاسي
مدفـوع ثـمنه امـيركـيـا وسعـوديا
وفي خـــدمـــة اســرائـــيل".ووصف
االتـهـام ب"الشـنـيع" وبـأنه "كالم
سخيف وتافه" و"جزء من احلرب
ـــفـــتـــوحـــة عـــلـى حـــزب الـــله". ا
وأضاف ساخـرا "وكأن حزب الله
الـــــذي لـــــديـه سالح وصـــــواريخ
مــســكـ يــحــتـاج الى اســتــقـدام
الـــــنــــــيـــــتــــــرات... وكـــــأن لــــــديه
مستودعات تـتسع لعشرات آالف
الـــصـــواريخ لـــكن لـــيـــست لـــديه
مستودعات لوضع النيترات".من
جــهــة أخــرى انــتــقــد نــصـرالــله

{ بـــيــروت (لـــبــنــان) (أ ف ب) -
حــذّر األمـــ الــعـــام حلــزب الــله
حــــسن نـــصـــرالـــلـه الـــســـبت من
"تــســيــيس الــتـحــقــيق" في مــلف
انفـجـار الـرابع من آب/اغـسطس
 2020 رافـضــا بـقـوة االتــهـامـات
الــتي يــتم تــداولــهــا في تــقــاريـر
إعالمـية حـول مـسؤولـيـة احلزب
عن اســـتـــقــــدام مـــادة نـــيـــتـــرات
األمــــونــــيــــوم الــــتي تــــســــبــــبت
بـــــــاالنــــــفـــــــجــــــار الـى مــــــرفــــــأ
بــيــروت.وأحـــيــا الـــلــبــنـــانــيــون
األربعـاء الـذكرى األولى النـفـجار
ــقـتل 214 ـرفــأ الـذي تــسـبب  ا
شخصا عـلى األقل وبدمار هائل
وسط غــضب ودمــوع. وطــالــبـوا
بــالــعـدالــة وبـكــشف حــقــيـقــة مـا
حصل جلهة اندالع حريق تسبب
بــانــفــجـــار كــمــيــة ضـــخــمــة من
نيـترات األمـونـيوم كـانت مخـزنة
مـنـذ سـنـوات في الـعـنبـر رقم 12
ـــرفــأ.ومــنــذ أســـابــيع يــتم في ا
الـتـداول بـاتـهـامـات مـوجهـة الى
حزب الله خصوصـا على ألسنة
نــــاشــــطــــ مـــــعــــارضــــ له أو
إعالمي قـاموا بتـحقيـقات حول
رفأ مفادها أنه متورط انفجار ا
في استـقـدام النـيـترات الى مـرفأ
بـــيــروت وأنه كـــان يــســـاهم في
نـــقــلــهـــا الى الــنـــظــام الــســوري
ليستخدمـها األخير في البراميل
ـتـفـجرة الـتي كـان يـلـجـأ الـيـها ا

حسن نصرالله 
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نــعت االوســاط االدبــيـة واالعـالمــيـة
الشـاعـر امـجد مـحـمـد سعـيـد الذي
توفي في القاهرة اثر ازمة قلبية عن

74 عاما.
تفاصيل ص 4

ــا فـــيـــهــا اقـــلــيم احملـــافــظـــات و
كـــردســــتـــان والـــنـــازحـــ وكـــذلك
وزارتي الـدفـاع والـداخـليـة وهـيـئة
احلشد الشعبي) مؤكدا ان (جميع
اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ
ـية رصـيـنة). وأصـدرت األمـانة عـا
الـعـامة جملـلس الـوزراء توضـيـحاً
بـشـأن فـرض حـظـر الـتـجـوال.وقال
بــيـــان امس إن (بــعض صــفــحــات
مـــواقـع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
اسـتـغلت كـتـاباً صـادراً عن األمـانة
فـي نـــفس تـــاريخ امس مـن الـــعــام
ـــاضي بــشـــأن حــظــر الـــتــجــوال ا
ــؤسـسـات والــدوام الـرســمي في ا
احلـكـومـيـة) وأضـاف ان (الـكـتـاب
ــتـداول يـعــود تـاريـخه الى  8آب ا
2020  و نـشـره في الـوقت احلالي

هو إشغال الرأي العام). 

حــالــة وبــواقع  57وفــاة جــديــدة)
ولـــفت الـى ان (اكــثـــر من  54 الف
شـــخص تــلـــقى جــرعــات الـــلــقــاح
ـضاد لـكورونا في مـراكز الوزارة ا
ـنـتشـرة في بغـداد واحملافـظات). ا
بـدورهـا  اعــلـنت الـشـركـة الـعـامـة
ـســتـلــزمـات لــتـســويق األدويــة وا
الـطبية التابعة للوزارة عن وصول
ضاد جـرعات جديـدة من  اللقـاح ا
لـكـورونـا وبـواقع ملـيـونـ جـرعة.
وقــالت الـشــركـة في بــيـان امس ان
ـسـتـلـمـة هي من (هـذه الــكـمـيـات ا
انــتـاج شــركـتي فـايــزر االمـريــكـيـة
وسـيـنوفـارم الصـينـية وكل مـنهـما
مــقـــر من قــبل مــنـــظــمــة الــصــحــة
ــيـة) واشــار الى انه (ســيـتم الــعـا
ـــنـــافــذ تـــوزيع الـــشـــحـــنـــة بـــ ا
الــتــلــقــيــحــيــة في بــغــداد وعــمـوم
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رصــدت وزارة الــصــحـة والــبــيــئـة
اقـبــاال واســعـا عــلى مــراكـز امـس 
الـــتـــطــعـــيم بـــلـــقــاحـــات كـــورونــا
ـنـتـشرة بـبـغداد واحملـافـظات في ا
ظـل تـــواصـل اصـــابــــات كــــورونـــا
بــاالنــخــفــاض وتــســجــيل ارتــفـاع
ــسـتـوى الـشــفـاء لـلــيـوم الـثـاني
ــــوقف عــــلى الــــتــــوالي. واشــــار ا
الــوبــائي الــيـومي  الــذي اطــلـعت
عــــلــــيه (الــــزمــــان) امـس ان (عـــدد
الـــفــحـــوصــات اخملــتـــبــريـــة الــتي
اجـرتــهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصــابـتـهـا بـالــفـايـروس بـلـغت 41
الـفـا حـيـث  رصد  8346اصـابـة
بــكـورونـا فـي عـمـوم احملــافـظـات)
واضـــاف ان (الـــشــفـــاء بــلغ 9053

الفالحـيـة في ذي قـار ان بسـات
النخـيل في احملافظـة بدأت تنتج
التـمور بـانواعـها اجلـيدة لـتصل
في كـل مـــــوسـم الى  70الف طن
سـنــويــاً.  واكـد  في تــصـريح ان
(مزارعي الـنـخيل بـدأوا بـتطـوير
انتاج الـنخـيل من خالل اسخدام
الطرق العـلميـة وهذا بدوره اخذ
يــنــعــكـس بــشــكل ايــجــابي عــلى
تــــطــــويــــر الــــواقع الــــزراعي في

احملافظة).
واشــــــار الى ان (مــــــســــــاحــــــات
زروعـة في احملافـظة البـساتـ ا

.( تصل الى  42الف دو

اضي. عتقل منذ االسبوع ا ا
 وقـال مـشــاركـون في االحـتـجـاج
انـــهم (تــلـــقــوا وعــدا حـــكــومــيــا
ـعـتـقل من نـهـاية بـاإلفـراج  عن ا
اضي قـبل ان يسـتمر االسبـوع ا
اعــتـقـالـه مـا دفـعــهم لالحــتـجـاج
وتصعيده ).  وتـاتي احتجاجات
امـس امـــتــــدادا الحـــتــــجـــاجـــات
ـاثـلـة اسـتـمـرت طـيـلـة سـاعات
ــاضي قـبل ان نـهــار اخلـمــيس ا
تــــتـــجــــدد االحـــد ومـن ثم عـــودة

االمور الى طبيعتها.
 عـلى صـعـيـد مـتـصل قـال مـقـداد
الــيــاســري  رئــيس اجلــمــعــيــات
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الــتــقى  مـحــافظ ذي قــار أحــمـد
كتـبه مع هيئة غني اخلفـاجي 
ــنــاقــشـة ــواكب احلــســيــنــيــة  ا
االســتـعــدادات الحـيــاء مـنــاسـبـة

عاشوراء العظيمة. 
وقال اخلفـاجي في اعقاب الـلقاء
 أن (االجتـماع ركز عـلى اجلانب
الـــصـــحـي واهـــمـــيـــة  االلـــتــزام
بــاجــراءات الــوقــايــة  لــلـحــد من
انـتـشـار وبـاء كـورونـا بـ ابـناء
احملافظـة   اهمـية  التـعاون ب
ـــواطن واحلـــكـــومــة احملـــلـــيــة ا
واكب وتـفعـيل دور الـهـيـئـات وا
احلـــســــيـــنــــيـــة فـي الـــتــــوعـــيـــة
الـصــحـيــة). واضـاف انه ( في
اللقاءمـناقشة اجلـوانب اخلدمية
واألمـــــنــــيــــة األخــــرى اذ جــــرى
ثل عن قيادة شرطة استضافة 
ـــنـــشـــآت فـــضالً عن ذي قـــار وا
الــدوائـر اخلــدمـيــة الــعـامــلـة في

احملافظة).
 من جـــهـــة أقــدم الـــعـــشــرات من
احملــتــجـ عــلى قــطع الــشـوارع
ـؤديـة لـسـاحـة احلـبـوبي وسط ا
الـنـاصـريــة بـاالطـارات احملـتـرقـة
صـباح امـس  االحد عـلى خـلـفـية
عـدم االفـراج عن احـد الـنـاشـط
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حـلـول رأس السـنـة الهـجـرية 1443). ودعت الـلـجـنة
الـدائـمـة لـتحـديـد اوائل االشـهـر الـهـجـريـة في ديوان
ـواطـنــ الى مـراقـبـة هالل شـهـر الــوقف الـسـني  ا
مـحـرم امس. واطـلـعت (الزمـان) عـلى وثـيـقـة صادرة
واطنـ الى مراقبة عن الـلجنة جـاء فيها انه (نـدعو ا
شـهـر مـحـرم عـنـد غـروب الشـمس  وفي حـالـة رؤيـة

الهالل يرجى ابالغ اللجنة).
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ـعـلـومـات في حـكـومـة إقـلـيم أعـلـنت دائـرة اإلعالم وا
كـردسـتان تـعـطيل الـدوام الـرسـمي يوم غـد الـثالثاء
ـناسبة حـلول رأس السنـة الهجرية 1443 .وذكرت
صادف الـدائرة في بيان امس ان (يوم غـد الثالثاء ا
عـطــلـة رسـمــيـة في الـعــاشـر من شــهـر آب اجلــاري 
ـناسـبة ـؤسسـات احلكـومـية في اإلقـليم  الـدوائر وا
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بالـقرب من بعض الـرياضيـ الذين جتمـعوا على الـعشب بهـدف إتاحة
جتربـة مختلفة للرياضيـ الذين أمضوا معظم الوقت طوال الدورة في

نافسات والبطوالت. غرفهم أو في مقار ا
نظـم الذين أرادوا أن وجاءت مـراسم اخلتـام عكس توقـعات وخـطط ا
ثـابـة رمـز النـتصـار الـعـالم علـى اجلائـحـة لـكن احلدث تـكـون الـدورة 
أقيم بـدون جمـهور وسط تـزايد في عـدد حاالت اإلصـابة بـالعـدوى كما

لم …
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ـبيـاد طوكـيو الـصـيفي في الـعاصـمـة اليـابانـية انـطلـقت مـراسم ختـام أو
شاهد امس األحد بـألعاب نـارية وعروض جمـاعية ذكـرت الرياضيـ 
من احليـاة اليومية العـادية بعيدا عن قـيود وتعقيـدات الوقاية من فيروس
ـســتـجـد سـريـع الـعـدوى واالنـتــشـار الـذي تـســبب في تـأجـيل كـورونـا ا

شددة. الدورة لعام كامل وأدى إلى إقامتها في ظل هذه اإلجراءات ا
وأمـام مـدرجــات شـبه خـالـيـة قـدمت عــروض راقـصـة وأخـرى ريـاضـيـة
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الـنـيـابـيـة تـمكـنت من تـفـعـيل االتـفـاقـية
الـعـراقـيـة الـصـيـنـيـة في مـوازنـة الـعـام
ـاضي  حـيث بـلـغت االمـوال الـنـاجتة ا
عن تـصديـر مئة الف بـرميل نفط يـوميا
نــــحـــو مـــلـــيـــار و 800 مــــلـــيـــون دوالر
خُــصص جـزء مـنـهـا لـتــنـفـيـذ مـشـاريع
خـــدمــــيـــة في بـــغـــداد) واشــــار الى ان
(احلـــركــة قــررت خــوض االنـــتــخــابــات
بـكرة من دون الدخول في الـتشريـعية ا
حتالفات مع القوى السياسية االخرى)
عـازيـا سـبب ذلك الى (وجـود تـقـاطـعات
تـلك رؤية في وجـهات الـنظـر فنـحن  
جـديـدة في الـعـمل السـيـاسي والـنـشاط
االقـتـصـادي وايضـا احلـلـول للـمـشاكل
ولـهذه االسبـاب قررنا عـدم التحالف مع
اي طـرف) مــوضـحــا ان (رؤيـة حــركـته
تـتـلـخص بـتـحـقـيـق تـنـمـيـة اقـتـصـادية
شـامـلـة وتـوفـير فـرص الـعـمل لـلـشـباب
اضـافة الى تـفعـيل دور القـطاع اخلاص
فـي مــــجــــال االســــتــــثــــمــــار  ورعــــايـــة
ألنـها الـقادرة على ـنتـجة   الـقطـاعات ا
بــنـاء الـدولـة) وانــتـقـد الـزرفي (ضـعف
اضـية األداء احلـكـومي طوال االعـوام ا
 وان احلــكــومــة غــيـر مــســيــطــرة عـلى
الـوزارات  فــكل وزارة خـاضـعـة لـكـتـلـة

سياسية تبتز الوزير وتشل عمله).
ورصـدت مـفـوضـية حـقـوق االنـسان في
العراق  مخالفات وانتهاكات في مراكز
االحـتجاز والتوقيف اخلاضعة لسيطرة
وزارة الــداخــلــيـة  فــيــمــا دانـت حــركـة
الـوفـاء الـعـراقـيـة مـا يـحـصل في مـراكز
الـتوقـيف من انتـهاكات ودعـوة اجلهات

ـعـنـيـة الى احـالـة الـقـضـايـا لـلـمـحـاكم ا
ــفـــوضــيــة اخملـــتــصــة. وقـــال مــكـــتب ا
بـالبـصرة في بيـان تلقـته (الزمان) امس
(نـتـابع مـيدانـيـا عبـر الـرصد والـتـوثيق
واقع وضــمن مـلف الــعـدالـة اجلـنــائـيـة 
مـراكز االحـتجـاز التي تخـضع لسـلطات
الـداخلـية والـتوصـيات الـتي ترفـع نتاج
ــيــدانــيـة ســواء عن مــئــات الــزيــارات ا
عاملة و احلاالت التي ترصد عن سوء ا
الـتـعذيب او أوضـاع االكـتظـاظ اخلـطرة
او تــأخـيــر الـتــحـقــيـقـات) واضــاف انه
(بـعـد احلصـول عـلى معـلـومات مـؤسـفة
وقـوف محمـد حافظ كاظم الذي بـوفاة ا
كـان موقوفا في مديريـة مكافحة األجرام
 جــاء بــعــد حـادثــ آخــرين مــؤســفـ
بــوفــاة مــوقـوقــ آخــرين خالل اقل من
ـــــكــــتب وضــــمن شــــهــــر اذ  يــــجــــدد ا
لـقـاة علـيه مطـالـبة رئـاسة ـسـؤوليـة ا ا
الـلـجـنـة األمـنـية الـعـلـيـا والـداخـلـية في
عرض اتـخاذ اإلجـراءات العـاجلـة منـها 
ـكتـملـة التي تـقوم نـتـائج التـحقـيقـات ا
وقـوف بـهـا الوزارة عن اسـباب وفـاة ا
الــثالث بـشــكل عـاجل) وتــابع (ضـرورة
ــقـصـرين وفق الــعـمل عـلى مــحـاسـبـة ا
الــقـانـون مع االلــتـزام بـقــرارات مـجـلس
الــقـضــاء األعـلـى في مـلف  الــتـحــقـيق 
والسـيما ملف التحـقيق اجلنائي اضافة
الى الـعمل علـى وضع معاجلـات سريعة
ألوضــاع االكـتـظــاظ اخلـطــرة في مـراكـز
االحـــتــجـــاز ونــتــائـــجــهـــا عــلـى حــيــاة
ــوقـوفــ بـعــد رصـد إصــابـات بــوبـاء ا
كـورونا). ودانت حـركة الـوفاء الـعراقـية

ـقـاطـعـة الـتـداول الــسـلـمي لـلـسـلـطـة وا
ـقراطـية) مـضيـفا تـعـني اختـطاف الـد
ان (اغـلب الـقـوى الـسـيـاسـيـة سـتـخـسر
ـواطنون الـسبـاق االنتخـابي إذا خرج ا
وبـــــخـالف ذلك لـإلدالء بـــــأصـــــواتــــــهم 
ة إلى الـواجـهة سـتـعـود الوجـوه الـقـد
ـا يعني استمرار الفشل) ومضى الى
الــقـول ان (اجملــتـمع أقــوى من األحـزاب
ـثل امــتـداد الـدولـة والــسـلـطــة  وهـو 
وصـانع التـغيـير وعـليه ان يـختـار شكل
ـرشح قبـلة حـ يصوت  احلـكومـة ا

ان اجلديد). ثلوه في البر
…b¹bł Èu

مـبينـا ان (حجم  تمـثيل الـقوى اجلديدة
ـقبل سـيـكون عـامال مهـما ان ا في الـبـر
فـي إســقــاط الـــفــاشـــلــ وإزالـــتــهم من
ـشهـد السـياسي) مـحـمال (احلكـومات ا
ــتـعـاقــبـة مـســؤولـيـة اعــداد مـوازنـات ا
ا تتجاهل تفعيل النشاط االستثماري 
اعــاق ذلك حتــقـيق تــنـمــيـة اقــتـصــاديـة
واجــبـر رجـال االعـمـال الــعـراقـيـ عـلى
مـــزاولـــة نــــشـــاطـــهم في دول اجلـــوار)
بـلغ اخملصص وكـشف الـزرفي عن ان (ا
لـلمـوازنة الـتشـغيـليـة عام  2020بـلغ 55
ـــبـــلغ فـي مـــا بـــلغ ا تـــرلـــيـــون ديـــنـــار 
اخملــصص لـلـمـوازنـة االســتـثـمـاريـة 23
تــرلـيـون ديـنـار) واســتـطـرد بـالـقـول ان
ـــوازنــة االســـتــثــمـــاريــة قـــادرة عــلى (ا
حتــريك الـســوق وإيـجــاد فـرص الــعـمل
ومـعـاجلـة مـشـكـلة ارتـفـاع نـسـبـة الـفـقر
وتــــطـــويـــر الــــقـــطــــاعـــ الـــصــــنـــاعي
ـالية والزراعي) الفـتا الى ان (الـلجـنة ا
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االنـــتــهـــاكــات الـــتي جتــري فـي مــراكــز
ـوقوف وتشـدد على احـالة ا الـتوقـيف 
ــــا ورد في الـى الـــقــــضــــاء  انــــطالقــــا 
الـدستـور بشـان احتـرام حقـوق االنسان

واحلفاظ على كرامته. 
V¹cF² « Ÿ«u½√

وقـال بيان لـلحركـة تلقـته (الزمان) امس
(نــسـتـنـكـر كل انــواع الـتـعـذيب ونـشـدد
عــلى الـتــزام اجلـهـات الــتـحــقـيــقـيـة في
مـراكــز الـتـوقـيف بـالـقـواعـد واألسـالـيب
ــتـهـمـ او ــهـنـيـة في الــتـعـاطي مع ا ا
حلـــ احـــالـــتـــهم الى ـــشـــتـــبه بـــهم  ا
اجلــهــات الـقــضـائــيـة) مــؤكــدا (حـرص
احلـــركــة عــلـى تــفــعـــيل دور الــســـلــطــة

بغداد  –الزمان 
أكـد االم العام حلركة الوفاء العراقية
الـنـائب عـدنـان الـزرفي  حـاجـة الـعـراق
ــقـبــلـة الى شــخـصــيـة ــرحــلـة ا خالل ا
حــازمــة قــويــة قـادرة عــلى ادارة الــبالد
بـــاعـــتـــمـــاد بــرنـــامـج يــعـــالـج االزمــات
ـــتـــراكـــمـــة جـــراء فـــشل احلـــكـــومــات ا
ــتـعـاقـبــة . وقـال في تـصـريـح تـابـعـته ا
(الـزمان) امس إن (تـعداد الـعراقـي بلغ
ويـحـتـاجون إلى إدارة أربـعـ مـلـيونـا 
قــــويــــة حــــازمـــة بــــخـالف ذلك تــــســـود
الـــفـــوضى والــصـــراعـــات والــنـــزاعــات
ظـاهـر ال تعـبر عن وبـالـتالي فـأن هـذه ا
شـــكل الــدولــة) واضـــاف ان (مــعــاجلــة
ـظـاهـر الـسـلـبيـة تـتـطـلب قـوة مـوحدة ا
واال فأن اخلائف ووضوحا في التعامل 
ال يـسـتطـيع قـيادة الـدولة) مـشـددا على
تـلك الـقدرة وال ان (الـشـخص الـذي ال 
يـتمتع بـها علـيه أن ينسحب) مـبينا ان
(حــركــة الـوفــاء الـتي تــأســست في عـام
تـبنت برنـامجا انتـخابيـايتضمن 2004 
ـناسـبة إلدارة الـدولة وحتـقيق الـرؤية ا
واعـتماد سـياسة الـنهوض االقـتصادي 
ــصــالح الـوطــنــيـة) خــارجــيـة حتــقق ا
وتـابع ان (الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة نـشاط
ـستقـبلية وطـني يحدد وجـهة العراق ا
ـــكـن ســـرقــة وبـــدون االســـتـــحـــقـــاق 
ــقـــراطــيــة بــانــقالب عــســكــري أو الــد
قاطعـة ستجر البالد عـصيان مسـلح فا
الى مصير مجهول) واوضح الزرفي ان
ــشــاركـة الــواســعــة في االنـتــخــابـات (ا
ـبــكـرة  ســتـرسخ مــبـدأ الــتـشــريـعــيــة ا
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ـهــاجـرينَ الـعـراقـيـ اكـدت وزارة اخلــارجـيّـة مـتـابـعــتـهـا بـاهـتـمــام تـطـوّرات مـلف ا
تـحدث باسم الوزارة احـمد الصحاف في .وقال ا سـافرين إلى بيالروسيـا مؤخّراً وا
سافرين إلى بيـان تلقته (الـزمان) امس (نحن مع الـعودة الطـوعيّة لالجئـ ونهيب بـا

بيالروسيا أن اليكونوا ضحية شبكات التهريب واإلجتار بالبشر).
واشـار الى ان (الـوزيـر أجرى إتـصاالت
وتـلـقى أخرى مـن عددٍ من الـشـخصـيات
ووزراء اخلــارجـيّـة في اإلحتـاد األوربي
ومـنهم جوزيب بـوريل منسق الـسياسة
واألمـن في االحتـــــاد االوربـي ووزيــــري
لـنــفس خــارجــيــة لــيـتــوانــيــا والتــفــيــا
ــوضــوع الـهــجـرة ـتــعـلق  الــغــرض ا
وقف الرسمي واللجوء  حيث اوضح ا
بـــشــأن الــعـــودة الــطـــوعــيّــة لـالجــئــ
الـعراقـي كمـا لفت إلى خـطورة أن يقع
الـعــراقـيـون ضـحـيـة شـبـكـات الـتـهـريب
واإلجتـار بـالبـشر) وتـابع انه (بـتوجيه
مـن الــوزيــر  فـــأن ســفــارة الــعــراق في
مــوسـكــو تــتـابع بــأهـتــمــام بـالغ مــقـتل
ــواطن جـعـفـر حــسـ من تـولـد 1981 ا
عـــــلـى احلـــــدود بـــــ لـــــيـــــتـــــوانـــــيــــا
وبــيـالروســيـا) مــبــيــنــا ان (الــســفــارة
أوفـدت عدداً من الدبلومـاسي للوقوف
عــلى تــفــاصــيـل احلـادث مــيــدانــيــاً في
الـــشــريـط احلــدودي بـــ بــيالروســـيــا
ولــيـتـوانـيـا وبــحـضـور عـائـلــة الـفـقـيـد
ـعــنــيـة في ــثــلـ عن الــســلـطــات ا و

اكـدت اخلـارجـيـة االيـرانـيـة ان رفع عـلم
اقـلـيم كردسـتان خالل مـراسم اسـتقـبال
رئـيس االقليم نـيجرفان الـبارزاني خطأ
غـير مقصود. وذكر بـيان تلقته (الزمان)
امـس ان (الفـيـاض الـتـقى رئـيـسي عـلى
ناسبة هـامش مشاركة الوفد العراقي 
واعـرب عن تــنــصــيـبـه رئـيــســا اليــران 
ـزيـد من الـتـطـور في تـهـانــيه وتـطـلـعه 
الـــعالقــات بــ الـــبــلــدين والـــشــعــبــ
) من جانبه أكد رئيسي على الصديق
(عـمق الـعالقـات الـتاريـخـيـة الـتي تربط
الـبلدين) مشيدا بـ(دور احلشد الشعبي
والـقـوات األمـنـيـة في مـحـاربـة اإلرهـاب
ــثـل ســنــدا وان احلـــشــد الـــشــعـــبي 
عــظـيــمـا لالمن والــتـطــور في الـعـراق).
تـحدث بـاسم وزارة اخلـارجية وعـلق ا
ســـعـــيــد خـــطـــيب زاده عـــلى رفع عـــلم
االقــــلــــيـم خالل مــــراسـم اســــتــــقــــبــــال
الـــبـــارزاني فـي طـــهـــران الـــذي شــارك
بــدعــوة رســمــيــة في مــراسم تــنـصــيب
الـرئـيس اإليـراني اجلديـد  واصـفاً ذلك
بــاخلـطــأ الـبـروتــوكـولي. وأكــد خـطـيب
زاده في تصريح امس أن (إيران حتترم
دائــــمــــاً وحــــدة األراضي الــــعــــراقــــيـــة
وسـيادته ولديـها سيـاسة ثابـتة في هذا
الـصدد) وبـشـأن رفع عـلم االقـليم خالل
مـراسم استـقبال رئـيس البارزاني  قال
خـطـيب زاده أنه (خـطـأ من قـبل الـفريق

ـتــمــركـز في الــتــنـفــيــذي الـتــرحــيـبـي ا
ــطـار). وشــارك الــبـارزاني اخلــمـيس ا
ـاضي في مراسم أداء الـقسم لـلرئيس ا
اجلــديـد في مــجـلس الــشـورى اإليـراني
بــطـهــران.والـتــقى رئـيس االقــلـيم خالل
ان زيـارته لطهران رئيـسي ورئيس البر
اإليـراني مـحـمـد بـاقـر قـالـيـبـاف.وكـانت
مــراسم اسـتـقـبـال الــبـارزاني في مـطـار
مــيــهــر آبــاد في طــهــران خالل وصــوله
لـلمشاركة في تـنصيب الرئيس االيراني
اجلــديـد اظـهـرت عـلـم االقـلـيم فـقط.وفي
لــقـــاء جــمع بــ الــبـــارزاني ورئــيــسي
أظـهـرت الـصور وجـود عـلم الـعراق الى
جـانب الـعـلم االيـراني. وعـاد الـبارزاني
إلـى االقـلــيم بــعــد اخــتــتـام زيــارته الى
ايــران. وبــحث الـبــارزاني مع رئــيـسي
أوضـــاع الــعـــراق وإالقـــلــيم ومـــجــاالت
ــشـــتـــرك. ورأى اخلـــبـــيــر الـــتـــعـــاون ا
الـقـانـوني طـارق حـرب في بـيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس ان (غــيـاب عــلم الــدولـة
واظـهار علم االقلـيم في مناسـبة رسمية
يـخالف خالل اسـتـقـبـال رئـيس االقـلـيم 
احــكـــام الــقــانــون الــدولي الــذي اوجب
الـتـعـامل مع عـلم الـدولـة ولـيس االقـليم
الـذي يـعد جـزء من الـعراق واضـاف ان
(رفـع اي عـــلم آخــــر في مـن غـــيــــر عـــلم
الـدولة التي يعترف بها القانون الدولي
يـــعــطي مـــعــان كــثـــيــرة). بــدوره  اكــد

اجلــــانب الــــبــــيالروسي) ومــــضى الى
الــقـول ان (الــوفــد الـقــنـصــلي الــعـراقي
مــوجــود حـــالــيــا في مــيــنــسك الصــدار
جــوازات لـلـمـواطــنـ الـعـالــقـ هـنـاك
فـضال عن تـسـهـيل عـودتـهم الى الـعراق
وذلـك في مـــــقــــر اخلـــــطــــوط اجلـــــويــــة
الــعـراقـيـة). وأصــدرت الـشـركــة الـعـامـة
لــلـخـطـوط اجلــويـة الـعــراقـيـة الــتـابـعـة
لـــوزارة الــنــقل تــنــويــهــا لــلــعــراقــيــ

الــراغـــبــ بــالــعــودة مـن بــيالروســيــا.
وذكـرت الشـركة في بيـان تلقـته (الزمان)
امـس انه (عـلى الــراغـبــ بـالــعـودة من
مـينسك مراجـعة مكتـب اخلطوط لغرض

تسجيل اسمائهم).
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واضـاف ان (مـوقع مـكتب اخلـطـوط يقع
شـــارع يــنـــكي كــوبال 23 فـي مــيــنـــسك 
كـتب 4). مـن جـهـة أخـرى بـحث رقـــــم ا
رئــيس هــيــئــة احلــشــد الــشـعــبي فــالح
الـفــيـاض مع الـرئـيس اإليـراني اجلـديـد
إبــــراهـــيم رئـــيــــسي عـــمـق الـــعالقـــات
الـتـاريـخـيـة بـ بـغـداد وطـهران  فـيـمـا

نظمة ة ا القضائية للقضاء على اجلر
ـواطـن وبـسط االمـن وحـمـايـة حـيـاة ا
ــتـلـكـاتـهم  وتــرى اهـمـيـة ان تـكـون و
االجـهـزة االمـنيـة حـريـصة عـلى تـطـبيق
مــبــاد حـقــوق االنــســان حـفــاظــا عـلى
ؤسسة االمنية بوصفها اجلهة سـمعة ا
ـسـؤولـة عن تـوطـيـد االمـن وتـعـزيزه) ا
مـطالبا (بإجراء حتـقيق شفاف حملاسبة
وقوف تورطـة في تعذيب ا الـعناصر ا
والــدوافع الــتي تــقف وراء انــتــهــاكـهم
حـقوق االنسـان). ونفت وزارة العدل في
وقـت سـابـق حــدوث حـاالت تــعــذيب في
الـســجـون الـتـابـعـة لـهـا وذلك في إطـار
ـتحدة الذي تـعليـقها على تـقرير لأل ا
شـخص حـدوث حاالت صـعق وعنف في
ـتـحـدث بـاسم الوزارة الـسـجـون.وقـال ا
أحـمد لـعيبي في تـصريح إن (الـسجون
الـتـابـعـة لـلـوزارة تـخـلـو من الـتـعـذيب)
واضــــاف ان (هـــنـــاك  47ألـف نـــزيل في
الـــســـجـــون  مـــضـــاف إلـــيـــهم مـــراكـــز
الـتوقيف واالحتجاز لـيصل العدد الكلي
إلى  65ألـف نـزيل).وعـدَد تـقــريـر مـكـتب
ـتـحـدة حلـقوق اإلنـسـان وبـعـثة األ ا
ـسـاعـدة الـعـراق  الـذي ــتـحـدة  األ ا
صــدر حتت عـنـوان حـقـوق اإلنـسـان في
تــطـبـيـق الـعـدالــة في الـعـراق الــشـروط
نع الـقـانونـيـة والـضمـانـات اإلجرائـيـة 
عاملة الـسيئة مؤكدا رصد الـتعذيب وا
عـــدد من احلــاالت الـــتي  تــوثــيـــقــهــا
ـمارسة برغم أن وتـظهر اسـتمرار هذه ا
الــقـوانــ في الــعـراق جتــرم الـتــعـذيب

نعه. وتنص على ضمانات إجرائية  عدنان الزرفي 

وابـعــدت خـطـر انـتـشـارهـا الى االبـنـيـة
ـذكــورة وانـهت الــقـريــبـة في الــكـلــيـة ا
احلـــادث دون تــــســـجـــيل اصـــابـــات أو
خــسـائــر بـشــريــة مع حتـجــيم االضـرار
ـادية داخل الـكلية) مـشيـرا الى (طلب ا
ـدنـي فـتح حتــقــيق في مــركـز الــدفــاع ا
سؤول عن الرقـعة اجلغرافية الـشرطة ا
بــاالعــتـمــاد عــلى تـقــريــر خـبــيــر االدلـة
اجلــنـــائــيــة لــتــحـــديــد أســبــاب انــدالع
احلـريق باد االمر داخل بناية األقسام
الـداخلـية). فـي تطور  أصـدرت مديـرية
ــرور الـعـامـة تـنــويـهـاً بـشـأن جتـوال ا
ـركبات التي ال حتمل لـوحات تسجيل ا
ديريـة في بيان تلقته او ورقـية.وقالت ا
ــنع مــنــعــاً بــاتـاً (الــزمــان) امس إنه (
ركـبات بـدون لوحـات تسـجيل جتـوال ا
فارز حـيث باشـرت ا او لـوحات ورقـية 
ـركـبــات اخملـالـفـة ــحـاسـبـة وحــجـز ا
حلــ اكــمــال اجــراءات تـســجــيــلــهـا و
ـواطن إلى تـثبـيت الـلوحات) داعـيا ا
(االلــتــزام الـتــام ومــراجـعــة مــجـمــعـات
الــتـســجـيل إلكــمـال اجــراءات تـســجـيل
وتــثــبــيـت لــوحــات مــركــبــاتــهم لــكي ال

يتعرضوا للمحاسبة القانونية).

ضـمن قـواطع مسـؤولـياتـهم في جـانبي
الـكرخ والرصـافة). بدوره  اعـلن اللواء
الـنــاطق بــاسم الــقــائـد يــحــيى رســول 
ـسـلـحـة  عن تـدمـير 5 الـعـام لـلـقـوات ا
مـضـافـات ونـفق لـإلرهابـيـ فـي قـضاء
طــوز خـورمـاتــو.وقـال رســول في بـيـان
سـيطر قـر ا تـلقـته (الزمـان) امس ان (ا
لـعمـليـات طوزخـورماتـو نفـذ واجباً في
ســلـسـة جــبـال بـلــكـانـة ومــنـاطق شـرق
قــضـاء طــوزخـرمــاتـو تـمــكن خالله من
تــــدمــــيــــر خــــمـس مــــضــــافــــات ونــــفق
لـإلرهابيـ ومعاجلة  11عـبوات نـاسفة
و ضـبط  15قـنـبـرة هـاون). وأسـتـنـفرت
ـدني فـرقــهـا إلخـمـاد مــديـريـة الـدفــاع ا
حــــادث حـــريـق انـــدلع داخـل األقـــســـام
الــداخـلـيـة لـلــبـنـات الـتـابــعـة الى كـلـيـة
الــــكـــــوت اجلــــامــــعـــــة في مــــنـــــطــــقــــة
ديـرية في بـيان تـلقته الـهورة.وذكـرت ا
(الـزمـان) امس ان (الـبـنـايـة مـشـيدة من
الـثـاني فيـهـا مشـيـد من الواح طـابـق 
الـسندويج بنل سريع االشتعال ومغلفة
بـالـواح الـكـوبـونـد مـخـالف لـتـعـلـيـمـات
ـدني) الــسالمـة الـصـادرة من الـدفـاع ا
واضـاف ان (فرق االطفاء عـزلت النيران

ــة واخلـــارجــ عن الــقـــانــون واجلــر
ـنظمة) واشـار الى ان (قوة من اللواء ا
الـــرابع شــرطـــة احتــاديــة ومـــفــرزة من
جـهـاز األمن الـوطـني تـمـكـنت مـن إلـقاء
ادة  4إ رهاب الـقبض على مـتهم وفق ا
بــعــد نـصـب كـمــ مــحـكـم في مـنــطــقـة
الـعـريـفـيـة وهــو مـطـلـوب إلى مـحـكـمـة

حتقيق ديالى).
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وتـــابـع انه (بـــنــــاءً عـــلى مــــعـــلـــومـــات
ــتــعــاونــ  اســتـــخــبــاريــة من أحـــد ا
جنــحت قـوة من الــلـواء الـثــاني شـرطـة
احتـادية في القـبض على ثالثة مـتهم
كـانوا يرومـون احراق محـطة كهـربائية
مـتنقـلة بعد نـصب كم لهم في مـنطقة
الـعبـيدي) مـبـينـا ان (قطـعات الـلواءين
شاة احلادية عشرة القت 42و 44فرقة ا
الـقـبض على عـشرة مـتـهمـ وفق مواد
قـانونية مختلـفة ضمن قاطع الرصافة)
الفـــتــا الى ان (قــوة مـن الــفــرقــة األولى
والـثانية شـرطة احتادية اعـتقلت أربعة
مـــتــــهـــمـــ بـــتــــهم تـــرويـج وتـــعـــاطي
اخملـــدرات وضـــبط أســـلــحـــة واعـــتــدة
مـتوسطـة خالل عملـيات بحث وتـفتيش

احلـــزب فـي الـــعــام  1999قـــبل أن يـــتمّ
ركزية للحزب. اختياره عضواً للجنة ا
عـلى صـعيـد آخر اطـاحت جندة بـغداد
ـبــتـز سـاوم فـتـاة بـنـشـر صـورهـا في
نـصور ببـغداد.وقالت الـنجدة مـنطـقة ا
فـي بــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس إن
(دوريــات جنــدة الـيــرمـوك تــمــكـنت من
إلـقــاء الـقـبض عـلى مـتـهم قـام بـابـتـزاز
فــتـاة وتـهـديــدهـا بـنـشــر صـورهـا عـلى
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي إذا لم
تـــدفع له مـــبـــالغ مــالـــيــة) واضــاف ان
(الـعمليـة تمت بعدمـا استنجـدت الفتاة
بــدوريــات الــنــجــدة وادعت تــعــرضــهـا
لـالبـتـزاز من قــبل شـخص( مــؤكـدا انه
(وبــعـد جـهـد كـبـيــر ومـتـمـيـز  نـصب
كـمــ مـحـكم وبـداللـة طـالـبـة الـنـجـدة 
ــتــهم ضــمن حــيـث  الــقــبض عــلـى ا
ـنـصــور). واعـتـقـلت الـقـوات مــنـطـقـة ا
ـتـهـمـ في قـضـايا عـدد من ا االمـنـيـة 
جـنـائيـة مـتنـوعـة .وقالت خـلـية االعالم
االمـنـي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
إن (األجــــهــــزة األمـــنــــيــــة والــــوكـــاالت
االســتــخــبـاريــة تــواصل جــهــودهـا في
مـالحـــقـــة فــــلـــول عـــصــــابـــات داعش 

هــو مـواطن من كـردســتـان ايـران بـاسم
مـوسى باباخاني والتحـقيقات مستمرة
وســنـعـلن نـتـائـجــهـا الحـقـاً). وبـحـسب
بيان احلزب اإليراني الذي يتهم طهران
بــاغـتـيــال عـدد من قـادته فـي الـسـنـوات
األخـيرة فـإن باباخـاني من موالـيد عام
 1981 في كـرمـنـشاه الـواقـعة عـلى بـعد
نـحو  500كـيـلـومتـر غـرب طـهران وذات
الـغـالـبـيـة الـكـرديـة انـضمّ الـى صـفوف

{ أربــــــيل -(أ ف ب)  –اتــــــهم احلـــــزب
ــوقـراطي الــكـردســتــاني اإليـراني الــد
ــعـــارض وهــو اجملــمــوعــة الــكــرديــة ا
االنــفــصــالــيــة األقــدم فـي إيــران والـذي
يـــنـــشط فـي اقـــلـــبم كـــردســـتـــان إيــران
بـاغتيال أحد قـادته في أحد الفنادق في
أربيل عاصمة اإلقليم.وقال احلزب الذي
ّ تـعـتـبـره طـهـران تـنـظـيـمـاً إرهـابـيـاً و
حـظـره فيـهـا بعـد الثـورة االسالمـية في
الــــعــــام 1979  فـي بــــيــــان إن (مــــوسى
ركزية للحزب بـاباخاني عضو اللجنة ا
وقـراطي الكـردستـاني اغتـيل بأيد الـد
إرهــابـــيــة تــابــعــة جلـــمــهــوريــة إيــران
اإلسـالمـيــة في مــديــنــة أربــيل). وأشـار
الــــبـــيـــان إلـى أن (بـــابـــاخــــاني خـــطف
ـــاضي من قــبـل إرهــابــيــ خلـــمــيس ا

اثـن وعثر عليه مقتوال اليوم (السبت)
وعـــلــيه آثــار تــعـــذيب في إحــدى غــرف
فـندق كولي سليماني في مدينة أربيل).
مـن جـهـتــهـا قـالت قــوات االسـايش في
بـــيـــان إنه ( إبـالغــهـــا من قـــبل إدارة
فـنـدق كـولي سـلـيـمـانـي بـوجـود حـادثة
قـتل في الفنـدق). وأضافت (بعد وصول
كان احلادث تب لنا أن القتيل فـريقنا 

qOÐ—QÐ tðœU  bŠ√ ‰UO²ſSÐ Ê«dNÞ rN²¹ ÷—UF  w½«d¹≈ Íœd  »eŠ

UI¡∫ جانب من لقاء فالح الفياض بالزئيس اإليراني احلديد في طهران

gŽ«Ëœ rNMOÐ WŽuM²  U¹UC  w  5LN² Ë e²³0 WŠUÞù«

بغداد

—«dI « W¹dŠË ‚«dF «

wLO b « .d  q U

w ö « b Uš

Èd³J « ÂöÝù« W Ëb  wMÞu « ÂuO «
في زمـانـنـا احلـديث الـذين نعـاصـره والـذي سـبق جنـد كل دول العـالم صـغـيـرها
وكـبـيرهـا قد خـصـصت لهـا يـوم في السـنـة حتتـفل به كل عـام أطلـقت عـليه الـيوم
الـوطـني أو الـعـيـد الـوطـني وهـو عـبـارة عن مـنـاسـبـة بـارزة حـدثت في تـاريخ تـلك
الـدولـة وكـانت ذا اثـر كبـيـر في مـسـيـرتـهـا كأن يـكـون االسـتـقالل أو الـتـحـرير أو
ناسبـة العظيـمة في نظر أبـناءها عيـدا وطنيا التأسـيس لتلك الدولـة لتصبح تـلك ا
سنـويا تقـام فيه االحتـفاالت واألفـراح وترفع األعالم ومعـالم الزينـة في كل أحياء

وأزقة وشوارع تلك الدولة تعبيرا عن سعادة مواطنيها بذلك العيد السعيد .
وفي يـوم مـر عـلـيه أكثـر من ألـف وأربعـمـائـة واربـعـون عامـا حـدثت واقـعـة كـبـيرة
وعظيمة غيرت مجرى التاريخ للمنطقة العربية بل وحتى العالم بأجمعه إذا انطلق
ـهداة مـحـمـد صلى الـله عـليه وعـلى اله وصـحـبه وسلم وصـحـابته نـبي الـرحمـة ا
سـلـم بـرسـالتـهم الـسمـاويـة ناقـلـ إياهـا من قـريش حيث الـكـرام  من أوائل ا
ـديـنـة العـظـيـمة الـتي تـنـورت بقـدوم الـرسول شـرك  إلى يـثرب  ,تلك ا بـطش ا
الكـر وأصحابه ورسالتهم السـماوية السمحاء  ,والـتي احتضنتهم وحمتهم من
ـشـرك الـكـفرة اجملـرمـ فـكان وصـول تـلك الكـوكـبة ظـلم وجـور وبطـش أولئك ا
الـعظـيـمة من الـصحـابة بـقيـادة نبي الـله ورسولـه العـظيم مـحمـد ( علـيه وعلى اله
وصحـبه أفضل الـصالة والسالم ) بدايـة انبـثاق الـدولة اإلسالميـة العـظمى التي
غطت فـيما بـعد بسـيادتهـا وعدلهـا منـاطق شاسعـة جدا من قارات الـعالم الثالث
آنـذاك (آسـيـا وأفـريقـيـا وأوروبـا)  لـتكـون أقـوى وأوسع دولـة في الـعـالم .. حيث
وضع الـرسـول الـكر ( صـلى الـله عـلـيه وسـلم ) دستـور تـلك الـدولـة وقوانـيـنـها
وأنـظمـتهـا وشكـل جيـشهـا ووزارتهـا ومسـؤوليـاتهـا فكـانت حقـا نواة لـتلك الـدولة
الـعـظـيـمـة التي كـانت لم حتـصل لـوال ذلك الـيـوم الـعـظـيم الذي كـان في األول من
مـحـرم احلـرام حيث  فـيه إنـقـاذ الـرسـالة اإلسالمـيـة الـعـظيـمـة الـتي لـوال جناح
ديـنة لَوِئِدَتْ في مهدها كـوأد البنات بفعل بطش الهـجرة اإلسالمية من مكة إلى ا
جـبـابرة الـشـرك في مـكـة وقـريش الـذين نكَّـلـوا بـالـرسـول وصحـابـته اشـد تـنـكيل

ومحاصرتهم وحرمانهم حتى من شربة ماء .
ـيـا نحـتـفل به كل عام أال يـسـتحق ديـنـنا اإلسـالمي العـظـيم أن جنعل له يـومـا عا
كعـيد سـنوي النـبـثاق الـدولة اإلسالمـية الـكـبرى ? ألـيس األول من محـرم احلرام
هو ذلك الـيوم الذي انتصـر فيه اإلسالم والتوحـيد على الشـرك والكفر ? الم يكن
هذا الـيوم بدايـة لبـناء دولة غـيرت مـجرى التـاريخ وتسـيدت الكـرة األرضيـة بفعل
عـظـمــة رسـالـتـهـا اإلسالمــيـة لـتـصـبـح هي األقـوى في الـعـالم
آنـذاك  وعـلى مـدى مـا يـقارب الـتـسـعـة قرون ولـهـذا فـلـيكن
ي ألمـة األول من مــحـرم احلـرام هـو الـعـيــد الـوطـني الـعـا
ــوحــدة بـغـض الـنــظــر عن دولــهــا ومــذاهــبــهـا اإلسالم ا
تنـوعة لـنحتـفل به كل عام ولنـعيد تعـددة وا وتفـرعاتهـا ا

أمجاد تلك األمة العمالقة ونستذكر مآثرها الرائعة .

يـزات جعـلته قـبلـة لدول ـتلـكه هذا الـبلـد من  ـكن لـبلـد  بتـأريخ العـراق وما ال
احمليط واخلـلـيج  ان يكـون حاضـرهُ اسـوأ من ماضـيه   إال اذا فـقدنـا مقـومات
بني على حفظ احلقوق  ضمن اطار الوطن .. أدارة الدولة والتوافق السياسي ا
ـنح األقلية نح االغلـبية احلـكم  لكنهُ بـنفس الوقت  قـراطي  ـشروع الد نعم ا
ـشـاركة بـادارة الـدولـة واحلصـول عـلى حقـوقـهم كأقـلـيات احلـقـوق الكـامـلة في ا

ضمن اطار الوطن الواحد ..
ماحـدث في العراق هو استخدام "سياسة االستقواء" بدأت تلك السياسة منذُ ان
ــر  واسـتـمـر ــفـرطـة مـن قـبل قـوات االحــتالل  وادارة بـرا اسـتـخــدمت الـقـوة ا
مـسـلسـل الفـسل الى ان وصـلـنـا تـشكـيل وزارات ومـيـلـيـشيـات وكـأنـهـا مـشاريع

خصخصة خاضعة لكتل واشخاص ..
ولكي  يـعود العراق الى عصر النهضة التي تـتناسب وتأريخة وتضحيات  شعبه
هـمة الـتي من شأنـها ان سـتديـرة كأحـدى احللـول ا  عـليـنا ان نـقـبل بالـطاولـة ا

تكون طوق النجاة للعملية السياسية وحتافظ على وحدة البلد .. 
ـلك مـقومـات الـعيش الـكر ـواطن عـلى العـيش في بـلد ال ال أحـد الـيوم يـجـبر ا

وفاقد ألهلية أتخاذ القرار الوطني ..
واطن الـيوم يفـكر الف مـرة كي يتنـقل داخل البـلد او يحـصل على فـرصة عمل ا
يقـتات من خاللها وعائـلته ليسـتمر في احليـاة  وكذلك فأن مواطـننا فاقد  لالمن

واخلدمات ..
ر بتلك الظروف ان يحافظ على وحدته ويستعيد قوته ?? فكيف لبلد 

الـعـراق اليـوم فـاقـد حلريـة اتـخاذ الـقـرار  الوطـني الـذي يـتنـاسب وكـونهُ صاحب
نطقة  الدور الريادي با

ـكن ان يعـود الـعـراق ويـفقع باحلـكـمـة والرويـة واإليـثـار 
عيون كل من اراد بأهله سوء

بسـياسة االستقـواء سنكون كـونتونات او اقالـيم متناحرة
فيما بيننا

والقرار ألصحاب القرار .

موسى باباخاني
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يـتـراوح مـستـوى الـفسـاد بـ حـدين اعلى وادنـى وما بـ احلـدين مـعاني كـبـيرة
سمـيات هذه اآلفة التي تـنخر في جسد الـبلد االقتصـادي وتضرب بناه الـتحتية
عـاشي وتضارب في االسـعار وحيثُ ان اسـتقرار سـتوى ا مسـببة تـفاوت في ا
واطن ـهمة في حـياة ا واد الغـذائية واالسـتهالكيـة وغيـرها من األمور ا اسعـار ا
الـيـومـيـة كـونـهـا تُـشـكـل احملـور األسـاسي في رسم بـرنـامـجه االقـتـصـادي الـذي
ـدخـول من اخلارج وثم ـا يـسـاعده عـلى مـعـرفة ا يـحـدده خالل اشـهر الـسـنة و
ـدخـر من مـبــلـغه الـشـهـري سـواء كـان راتـبـاً ام وارداً من اعـمـاله احلـره او اي ا

دخل اخر.
ومن الـبـديـهـي ان كل فـرد يـتـســوق من األمـاكن الـتي تــكـون اسـعـارهــا مـنـاسـبـة
ومتماشية مع السائد من األسعار في االماكن األخرى وحتماً ان األسعار تكون
واد والتي متقـاربة من بعضها وفقاً لسياسة التجار القائم على استيراد تلك ا
تـأتـي من مـصــدر واحـد ودولــة واحـدة في غــالب األحـيــان ولـكن مــا نالحـظه ان
نـاطق فـتكـون بـأدنى مسـتـوياتـها في ـواد تـختـلف اخـتالفاً كـبـيراً بـ ا اسـعار ا
ناطق األخـرى علماً انـها نفس الـبضاعة ناطق الـشعبـية وبأعلـى اقيامهـا في ا ا
ـتـعـدده واهـما (ان ـصـدر وعـنـد الـسـؤال عن الـسـبب تـأتـيك األجـابـات ا وذات ا

بضاعتنا اصلية!).
وطبـعاً هذا اجلواب يقودنا الى تساؤالت عدة منها هل البضاعة الرخيصة ليست
سمـاة باألصلية ـثيلتـها ا واصفات  اصلـية? وان كانت كذلك وهي حتـمل ذات ا
كذلك يؤدي الى تساؤل اخر كيف دخلت هذه البضاعة (الغير اصلية) الى البلد?
ـنطـقة الـشعـبية ـوضوع ان صـاحب األسواق في ا بـكي با ـضحك ا وهنـا جند ا
ــنــطــقــة االخــرى وان مــصــدرهــا واحــد ولـكـن وعــلى مــا يــبـدو ان هــو ذاته في ا
اسعـارهم مناطيقة والـتي تُعتبر من ابشع صـور االستغالل التي تؤسس لضرب
االقـتــصـاد احملــلي ضــمن تــوجه جتـاري بــشع يــتم من خالله اســتـنــزاف مـوارد
واطن مـقابل انـتفـاخ بطـون جتار الـصـدفة والـذين همـهم الوحـيد جتـارة ربحـية ا

استغاللية دون مراعاة لالنسانية.
ان مـثل هـذه األعمـال حـتمـاً تُـمثل جتـاوزاً عـلى االستـقـرار األقتـصـادي في البـلد
والـذي بـدوره يـنـعـكس سـلـبـاً عـلـى الـواقع األمـني فـيه وهـنـا اذ نـطـرح مـثل هـذه
تابـعة مثل هذه احلـاالت حلماية واضـيع فإنها مـناشدة الى اجلـهات اخملتصـة  ا
ـتـعـمـد لـتـكن ضـمـانـة فـعـلـيه وحـقـيـقـيـة لـرفـد ـواطن من اجلـشع ا ا
ـادي لـلــمـواطن والـذي سـيــؤدي الى األسـتـقـرار األسـتــقـرار ا
ا ـهـمه التي طـا األقتـصـادي واألمني في جـانب من جـوانبه ا

واطنيها. تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه خدمة 
{ لواء دكتور 
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الـقيـادي الكـردي مسـعود حـيدر ان اال
ـسـتـقـبل وال تـتـفـاخر الـنـاجـحـة تـبـني ا

اضي .  بأمجاد ا
v{uH « d¼UE

وكــتب حــيــدر عــلـى فـيــســبــوك امس ان
ــســتــقـبل وال (اال الــنــاجــحـة تــبــني ا
ـاضي فـقط النـهـا ال تـتـفـاخـر بـأمـجـاد ا
تـــصـــنع حـــاضــرا ومـــســـتـــقــبـال زاهــرا
لــلــشــعـوب  ولــكي يــخــرج الــعـراق  من
مـظـاهر الالدولـة والـفوضى  يـجب بـناء
دولـة فدرالـية حـقيـقيـة تتـكون من سـبعة
او تــسـعــة اقـالـيم  بــحـيث يــصـبح لـكل
زعــــيم فـي الـــوسـط واجلـــنــــوب اقــــلـــيم

يـترأسه) واضـاف ان (كل اقلـيم ورئيسه
يــعــمل عــلى الــبــنـاء وتــقــد اخلــدمـات
لـلـمـواطـنـ  عــنـد ذلك لن جنـد الـذرائع
وتـعـليـق الفـشل عـلى االخرين  واال فـأن
الـشعب سيبقى في هذه الدوامة لعقد او
عـقدين  واخلـراب يتوسع ويتـعمق اكثر
ـــــبـــــالغ فـي الـــــبالد) ولــــــفت الـى ان (ا
ـصروفة لـلمشاريع خالل  18عـاما يبلغ ا
مــقـدارهـا  300مــلـيـار دوالر ) مــسـتـائال
(هـل انـعــكس صــرف هــذه االمــوال عـلى
حــيــاة الــشـــعب والــتــعــلــيم والــتــربــيــة
والـصحة والـبنى التحـتية وكـذلك توفير

فرص العمل وحاربة الفقر?).

االمــتـحـانـات قــد سـارت بـهــذه الـوتـيـرة
االيـجابية واالنـسيابيـة الرائعة) مـثمنا
(جـهــود اجلـيش االبـيض في الـتـنـسـيق
ــراكـز االمـتـحــانـيـة وكـذلك ومــتـابـعـة ا
الــوزارات الــسـانــدة الــتي ضـربت اروع
األمـثـلة في الـتـعاون والـتـكاتف من اجل
مــســتـقــبل ابــنـاءنــا األعـزاء) مــتــمـنــيـاً
ـوفـقـية في (جلـمـيع الـطـلبـة الـنـجاح وا

مسيرتهم العلمية).

ـــنــجــز تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس (هــذا ا
بـالـكـبـيـر كـونه يـتـحـقق في ظـل ظروف
ـر بـها في اسـتـثنـائـية مـا زال الـعراق 
ظل انتشار وباء كورونا) مشيدا بـ(دور
ــراكــز ـــديــرين الـــعــامـــ ومــديـــري ا ا
االمتحانية والهيئات التدريسية وجهاز
ـوظفـ االداري االشـراف الـتربـوي وا
كـافـة على جـهودهم اخملـلصـة في جناح
هـذه االمـتـحانـات الـتي لـوالهم مـا كانت

الـعربـية) وتـابع ان (الدرجـات النهـائية
ــتــوسط ســتــتــحـول ــرحــلــة الــثــالث ا
تــلـقـائـيـا من  45 إلى  50 عــنـدمـا تـدخل
إلى احلــاســبـة اخلــاصـة بــالــكـونــتـرول
ـواد). وأعـلن الـوزيـر وهــذا يـشـمل كل ا
عــلي حـمــيـد مـخــلف الـدلــيـمي انــتـهـاء
توسطة االمـتحانات النهائية للدراسة ا
وبـنجاح كـبير مـباركاً لـلطلـبة اجنازهم
ـهـمـة.ووصف الـدلـيـمي فـي بـيان هـذه ا

حــظـر الــتـجــوال الـشـامل فــأن الـوزارة
مـلــزمـة بـتـطـبـيق الـقـرار) واضـاف (اذا
كــان هــنـاك حــظـر لــلــتـجــوال ســتـتــحـذ
الـوزارة قرارا بشان امتحانات السادس
االعــدادي وفق مــا سـيــصــدر من خـلــيـة
االزمـة) وبــشـأن مــادة الـلـغــة الـعــربـيـة
ـــتــوسـط اوضح فــاروق إن لـــلــثـــالث ا
(الـتصحيح لم يكتمل وسجلنا أكثر من
الــنـــصف نــســبــة الــنـــجــاح في الــلــغــة

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أكــدت وزارة الــتـربــيـة ان قــرار تــأجـيل
امـتـحانـات السـادس االعدادي  مـرهون
بـفرض اللجنة العلـيا للصحة والسالمة
الـوطنية من جائحة كورونا حظر شامل
ـــتــحــدث بــأسم الــوزارة حــيــدر وقــال ا
فـاروق في بـيان امس (نـحن نتـعامل مع
الــقــرارات الــرســمــيــة الــتي تــصــدر من
الـلـجـنة الـعـليـا  لـكن في حـال  فرض حيدر فاروق
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2024 بــــحـــضــــور كل مـن رئـــيس
راقبة تخصيصات الهيئة العامـة 
الـــوزارات ومـــســـتـــشــاري رئـــيس
الية والتخطيط الوزراء ووكيلي ا
ـــدراء ومــــســـتــــشــــار الــــوزارة وا
الــــــعــــــامـــــــ في الــــــوزارات ذات

العالقة).
Õö ô« Z U d

واضــــاف ان (االجــــتــــمــــاع بــــحث
قــانــون شــركــة الــنــفـط الــوطــنــيـة
وآلــيــات تــطــويــر وتــعــزيــز مــهـام
ــا يــنــســـجم مع رؤيــة عــمــلــهـــا 
واهــــــــداف بـــــــــرنــــــــامـج اإلصالح
ــالي اضــافـة الى اإلقــتــصـادي وا
بـحث إعـادة تـشـكـيل الـشـركة وفق
ـــتــــقـــدمـــة األسس احلــــديـــثــــة وا
ــعـــايــيـــر الــكـــفــاءة ـــتــعـــلــقـــة  ا
واإلنــــــــتــــــــاجــــــــيــــــــة واجلـــــــدوى

اإلقتصادية).
وتابع ان (اجملـتمعـ استـعرضوا
ـــقــدم مـن قــبل وزارة الـــتـــقــريـــر ا
ـتـعـلـقة الـتـجـارة بـشـأن رؤيـتـهـا ا
بخـطة إنـعاش التـجارة اخلـارجية
وفق اولـويـات اخلـطـة اإلصالحـية
لتـنشـيط عجـلة االقـتصـاد الوطني
وتوفـيـر فـرص تـنـمـويـة حتـفـيـزية
مـتـنـوعـة ذات مــردودات إيـجـابـيـة
لتعظـيم االيرادات العامة لـلمرحلة

قبلة).  ا
ويـحـقق الـعـراق فائـضـا مـالـيا من

فـرق ســعــر بـرمــيل الــنــفط اخملـمن
ضـمـن مـوازنــة الــعــام اجلـاري عن
الـسـعر احلـقيـقي حـالـيا بـاألسواق
مكن االستفادة ية الذي من ا العا
منه في أبـواب عديـدة برغم وجود
تــخــوف لـدى الــبــعض من االبـواب
الـتـي سـيــتم تــوجــيه تــلك األمـوال
الـيهـا فـفي الـوقت الذي يـدعـو فيه
ــان هــيـئــة الــنـزاهــة وديـوان الــبـر
ـتابـعة ملـف أنفاق الـية  الـرقابـة ا
ـالي بـعـد ارتـفـاع سـعـر الــفـائض ا
ـيـا يشـير خـبراء بـرميل الـنـفط عا
الـى اهــمــيــة اســتـــثــمــار الــفــائض
بــافــضل صــورة كـونــهــا فــرصـة ال

حتدث في كل مرة. 
اليـة النيابية وقال عضو اللـجنة ا
عبـد الهادي مـوحان الـسعداوي ان
(هـــنـــاك مــادة فـي مــوازنـــة الـــعــام
اجلـاري تــشـيـر الى الــيـة مــعـاجلـة
الـفـائض من فـرق سـعـر الـنـفط ب
مـا هو مـخـمن وما هـو علـيه فـعلـيا

ية). باالسواق العا
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ـــادة ألــــزمت واضــــاف ان (هــــذه ا
احلـكـومـة بـتـحـويل تـلك الـفـروقات
الى ثـالثــــة أبـــواب هـي صــــنـــدوق
الـــبـــتـــرودوالر وصـــنـــدوق اعـــمــار
احملـــاـــــــفــــظــــات وســــد الــــعــــجـــز

وازنة). با
 من جــهــة اخــرى حـذرت الــنــائــبـة
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يترأس كل فريق شخصية صحفية
ونـاشطـة  اقـامة ورشـة تـدريبـية
لـهم في بـغــداد بـدايـة شــهـر تـمـوز
احلــالي  بــالــتـنــســيق ومــشــاركـة
ــنـظـمـات وزارة الــصـحـة ودائـرة ا
غـيـر احلـكـومــيـة بـاألمـانـة الـعـامـة
جملـــلـس الـــوزراء ومـــنـــظـــمـــة دعم
االعالم الـــدولي  وشــكل كل فــريق
مجـموعـة تتـكون من 10 اشخاص
ناشـط متـطوعـ بكل محـافظة 
بــدات بــحــمــلـة تــثــقــيف وتــوعــيـة
بـاألسـواق والـدوائـر واحلـديث عن

اهمية اخذ اللقاح .
ÕUI  WKL

واكد رئيس فـريق البصرة لـلحملة
طــالب عـمــران  ان (أسس عـلــمـيـة
ــواجـهــة ثـقــافـة مــضـادة وضـعت 
تـعـمل عـلى تـرهـيب افـراد اجملـتمع
من خـطورة يـحـملـهـا اللـقاح  رغم
تـقدمة الص صـنعة ا ان الدول ا
وبــريــطــانــيــا وامــريــكــا وروســيــا
ـانـيا تـعـاطى معـظم مـواطنـيـها وا
الـلـقــاحـات ورفـعت قــيـود احلـظـر
وان الــفـرق الـعـشـر احلـمـلـة ركـزت
عـلى مــحـور الـتــثـيـقف والــتـوعـيـة
بـتـيـسيط فـكـرة الـلقـاحـات  وانـها
ـــســتــوى لــقـــاحــات اعــتـــيــاديــة 
لـقــاحـات شــلل االطـفــال واجلـدري
والــسـل والــكــولــيــرا الـــتي تــمــنح
لالطـفـال مـنـذ الـصغـر لـلـوقـاية من
األوبــــئـــة الـــســــائـــدة  و اطالق
صـفــحــة تـواصـل اجـتــمــاعي عـلى
الــفــيس بــوك وهــواتف لالتــصــال
ـســاعــدة  واجــراء لــقـاءات مع وا
ــــســـؤولــــ بــــوزارة الـــصــــحـــة ا
ـديــريــات الــعــامــة لــلــتــنـســيق وا
ــتـــواصل  واخلـــطـــة تــســـتـــمــر ا

لـشـهـرين يـتـم حتـديـثـهـا ومـتـابـعـة
نتائجها أسبوعيا ).

 وبـ رئــيس فــريق كــربالء حــيـدر
فـاضل ان (احلــمـلــة حـقـقـت نـتـائج
جيـدة بحيث وصـل  تعاطي الـلقاح
الرتــفــاع 10 االف زيــادة مــلــقــحـ
ـاضـيــة ومـؤشـر حـالـة عن االيــام ا
جــــــيــــــد  وان احلل بــــــااللــــــتـــــزام
بـالتـوجـيـهـات الـصحـيـة والـتـبـاعد
وجتــنـب الــتــجــمــعــات والــتــوعــيـة
ـواطـنـ ان والـتـثـقـيف  واقـنـاع ا
ــــســـتـــشــــفـــيـــات ــــرض قـــاتل وا ا
واألطــبـاء ال تـسـتــطـيع ان تـقـدم كل
وت واإلصـابة  ولن شي وتوقـف ا
نــتـخــلص من الــوالء اال بــالــقـاءات

ناعة ). وتقوية ا
 وشدد مدير اعالم مستشفى بغداد
الـتـعـلـيـمي فـي دائـرة مديـنـة الـطب
واثق اجلـــــابــــري  ان (تـــــثــــقـــــيف
اجملتمع باجتاه اخذ اللقاحات بات
امــر ضـروري ومــهم جــدا لــتــفـادي
ا يجـعل الثقل زيادة االصابـات  
االكبر يقع عـلى االعالم ومؤسسات
الـــدولــة في الــعـــمل عــلى تـــثــقــيف
واطن واقناعهم باخذ اللقاحات ا
 وان تــــعـــاون وجـــهـــود الـــكـــوادر
ساعدة اللجان الصحية بالعمل وا
 وابــداء الــراي واتـخــاذ الــقـرارات
ــهـمــة الــتي تــصب في مــصـلــحـة ا
ـواطـن واجملـتـمع  ودعم الـلـجـنـة ا
الــوطـــنــيـــة لــلــسـالمــة الــصـــحــيــة
ومـساعـدة اللـجـنة الـوطنـية الـعلـيا
ومـسـانــدتـهـا في اتـخــاذ ومـتـابـعـة
ـــؤســــســـات الـــقــــرارات  وعـــلـى ا
اإلعالمـيـة اطالق حـمالت للـتـثـقيف
والــتــاكــتف من اجل حث اجملــتــمع
عــلى اخـذ الــلـقــاحـات لــضـرورتــهـا
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مع االسـتعـدادات اجلـاريـة عـلى قـدم وساق الحـيـاء مـراسم ذكـرى مـحرم
احلرام وذكـرى عاشوراء الـتي نسـتذك فـيهـا استـشهـاد ابا االحـرار سيد
شبـاب اهل اجلـنـة احلـسـ بن علـي علـيه الـسالم الـتي تـمـر علـيـنـا الـعام
تمثل احلالي والعراق يبـتهل للباري عـزوجل ان يدفع عنه البالء والـوباء ا
بـكـورونـا الــذي هـدد االنـسـانــيـة في الـكــرة االرضـيـة نـاهــيك الى الـهـمـوم
شـاكل التـي تمـر بنـا اليـوم  في الـوقت التي جتـري فـيه االستـعدادات وا
ـبــكـرة الحـيــاء ذكـرى اسـتــشـهــاد ابـا عـبــد الـله احلــسـ عـلــيه الـسالم ا
وذروتـهـا فـي الـعـاشــر من عـاشـوراء انــشـغـلـت االف الـشـبــاب في جـمـيع
محـافظـات العـراق الحياء مـراسم عـاشوراء التـي تتـجسد بـاللـطم وضرب
واكب احلـسيـنيـة في العـاصمـة واحملافـظات  وقبل الزجنـيل وماتتـطلـبه ا
الـتـذكـيـر بـالـوبــاء الـذي يـعـصف بـنـا وان الـتـجــمـعـات الـتي سـتـرافق تـلك
ـراسم سـتـعـصف بــالـوضع الـصـحي الـذي يــعـاني من خـطـورة وكـارثـة ا
صـحـيـة السـامح الـله البـد لـنـا ان نـسـتـذكـر رسـالـة االمـام احلـسـ عـلـيه
ـعـاني الـكـبـيـرة الـتي بـ طـيـاتـهـا في نـشـر الـعـدل والـتـسـامح الـسالم وا
ومحـاربة الـظـلم والفـساد العالء كـلـمة احلق والبـد ان نعـيـد تلك الـرسائل
االنسـانـيـة التي اسـتـشـهد ابـا عـبـد الله من اجـلـهـا لتـبـقى ذكـراه الى يوم
يبعثون  نعم حان الوقت لنسـتمع الى العقالء والوجهاء  وهم يدعون الى
التسامح والـعمل ونبـذ العنف والـفساد والـظلم من اجل االنسـانية  وقبل

أكل ان يكون مـنهـجنا الـلطم والـزجنيل والـبذخ في ا
ـشـرب الــتي تـكـون كــبـيـرعــظـيـمـة عــنـد الـله اذا وا
ـســاكـ واحملـتــاجـ  نـعم مـاقـدمـت لـلـفــقـراء وا
الــوقت حــان لــنــثــقف مــعــا عــلى ضــرورة الــعــمل
برسالة االمام احلس عليه السالم االنسانية في
ارساء احلق واحلب ب افراد االسرة الواحدة .

œU…∫ مالكات الكهرباء تعيد ابراج الطاقة العمل بعد استهدافها «
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ؤشرات رغم ان موعـد االنتـخابـات لم يحـسم بشـكل نهـائي بعـد اال ان ا
قبل. وهذا يضع وعدها في تشرين االول ا جميعها تؤكد انها ستجرى 
القـوى السـيـاسيـة واالعالم والفـعـاليـات اجملتـمـعيـة امام مـسـؤوليـة اجناح
ــتــغــيــرات الـتـي طـرأت عــلى هــذا االسـتــحــقــاق الــقــريب ال ســيـمــا مع ا
االسـتعـداد لـهـذه االنـتخـابـات وآلـيـاتـها الـتي تـتـمـثل بـقانـون االنـتـخـابات
فوضية بعيدا عن مبدأ احملاصصة التي درجت اجلديد واعادة تشكيل ا
ـتــغـيـرات يـجب ان تـكـون دافـعـاً ـاضـيـة. هـذه ا عـلـيـهـا طـيـلــة الـسـنـوات ا
شاركة واسعة في االنتخـابات بدال من مقاطعتـها فهي الفرصة األخيرة
ـقـراطي بـعـد عـقـود من الـظـلم يـعـوّل عـلـيـهـا الـشعـب الرسـاء الـنظـام الـد
واالستـبـداد ذاقـها عـلى يـد انـظـمة دكـتـاتـورية جـثـمت عـلى صـدره وجرت
قـاطعة من قـبل بعض الـكتل الـسيـاسية بالويـالت على هذا الـبلـد. خيـار ا
ــا عـلـيـه االن ويـعـطي ـا سـيــقـود الــبـلــد الى وضع اسـوأ  والـنــاخب ر
الفرصة العادة تدوير وجوه فشـلت في الدورات السابقة وكادت ان تقود
الـعـراق الى اجملــهـول. مـســؤولـيـة الـتــثـقـيف والــتـوعـيـة تــتـحـمـلــهـا الـقـوى
اجملتـمـعـيـة بـالـدرجة االسـاس ومـعـهـا االعالم الـوطـني الـذي مازال دوره
ـفوضـية الـدور االكبر غائـبا رغم قـرب موعد االنـتخـابات كـما يـقع على ا
في تـشــغـيـل االعالم من خالل اعــداد بـرامج تــعـرّف الــنـاخب بــالـقــانـون
ـتعـددة الذي اقـره مجلس اجلديد وآلـية الـتصـويت طبـقا لـنظام الـدوائر ا
ـنع فـرص التـزويـر والتالعب.. ـا  ـشـاركة الـواسـعة  النـواب. واهـميـة ا
ويعـبـر في الـوقت نـفسـه عن تطـلـعـات الشـعب ويـحـقق طـموحـه وهدفه في

نشود. التغيير ا
ـشـاركة أوال على االعالم ايـضـا تقـع مسـؤولـية تـوعـية الـنـاخب بأهـمـية ا
وبوجـود أمل في الـتغـييـر من خالل اجـراء مقـارنة بـ قـانون االنـتخـابات
فوضـية وتعزيز دور احلالي والقوانـ السابقـة وكذلك دعم استقاللـية ا
قـاطعة مـن الكتل راجـعة قـرار ا الرقـابة. ما زال هـناك مـتسع من الـوقت 
سؤولية الوطنية حتتم على اجلميع السياسية والناخب على حد سواء فا
اجناح االنـتـخـابـات وأن تـبعث بـرسـائل اطـمـئـنان تـضـمن حـقـوق الـشعب

قـراطـية سـبيًال وحريـة اختـيـاره فال بديل عن الـد
لـلــتــحــرر من قــيـود الــدكــتــاتـوريــة ومــنع تــكـرار
التـجـارب السـابـقـة وصنـاعـة قرار عـراقي يـكون
ركـيــزة لـبــنـاء بـلــد انـهــكـته احلــروب واسـتــنـزفت
موارده وحان الوقت االن لينهض من كبوته على

يد أبنائه االصالء.

ضـد احلــكــومــة وتــثــبــيط عــمــلــيـة
بكرة) ,مشيرا الى ان االنتخابات ا
(اســـتـــمـــرار االســـتـــهـــداف يـــضـــر
ـــواطـــنـــ بــالـــدرجـــة األســاس), ا
ومـضى الى القـول (نـحن على شـفا
ـنــظـومـة وأعـلـنـا الـنـفـيـر انـهـيـار ا
الـعام وتـشكـيل جلـان العادة اعـمار

ما  تدميره). 
وكــــانـت الـــوزارة قــــد كــــشــــفت عن
ـنهـجـة تسـتـهدف خـطوط هـجـمة 
ـنطقة نقل الـطاقة الـكهربـائية في ا
الـغــربـيـة بـالــتـزامن مع الــهـجـمـات
نطـقة الشـماليـة لتكن التي طـالت ا
مـن نــصـــيـب خط حـــديـــثــة- قـــائم.
واحـبـطت القـوات االمـنـية مـحـاولة

تفجير برج كهرباء. 
وقـــالت خـــلــيـــة االعالم االمـــني في
بــيـــان امس انه (وفـق مــعـــلــومــات
اسـتـخـبـاريـة تفـيـد بـوجـود عـبوات
نـاسـفة بـالـقرب من أحـد ابـراج نقل
الطاقة الكـهربائية ,خرجت قوة من
ــشـاة الــتــاسع والــعــشـرون لــواء ا
شاة الـسابعـة بواجب بحث فرقـة ا
سـؤولـية , وتـفتـيش ضـمن قـاطع ا
اسـفـرت الـعمـلـيـة عـن العـثـور عـلى
عبـوت الصقة مـربوطة عـلى جهاز
مــوبـــايل بــالــقـــرب من أحــد ابــراج
إلــطـاقـة الـكـهـربـائـيـة  ,حـيث جـرى
تفكيك العبوات و تفجيرها من قبل
عـاجلة). في غـضون ذلك , مفـرزة ا
ــدني أعـــلــنـت مــديــريـــة الــدفـــاع ا

إخماد سلسلة حريق في بغداد.
وذكر بيان للمـديرية تلقته (الزمان)
امس  ان ( فــرق االطــفــاء ســيــطـرة
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ســـبل ـــالــــيـــة  , نــــاقـــشـت وزارة ا
انعاش الـتجارة اخلارجـية للعراق
واعــداد مـــوازنــة ســـتــراتـــيــجـــيــة
ــقــبــلــة ,فــيــمــا لالعــوام الــثـالث ا
حـذرت نائـبـة من استـحـواذ بعض
االحزاب عـلى شركـات ومؤسـسات
حكـومية حتت غـطاء اخلصـخصة.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الـوزيـر عـلي عـبـد األمـير عالوي 
تـرأس اجتـمـاع اجللـسـة اخلامـسة
عــشـــر اخلـــاصــة بـــلـــجــنـــة اعــداد
ــوازنــة الــعــامــة ســتــراتــيــجــيــة ا
توسط 2022- االحتادية للـمدى ا

لـــــلـــــوزارات ووضـــــعـــــهـــــا بـــــيــــد
ـسـتـثمـرين وبـضـمنـهـا الكـهـرباء ا
ــاء واالتـصـاالت وقــطـاع الـنـفط وا
وغـيــرهـا وهــذا يــعـني ان الــدولـة
ســـتــبــاع بـــالــكــامـل الى أصــحــاب
رؤوس األمــوال ونـتــسـاءل من هم
عنى أصحاب رؤوس األموال أو 

من الذي سيشتري?).
ـــــــؤسف ان واضـــــــافـت انـه (مـن ا
اقــتــصــاديـــات بــعض األحــزاب لم

ــال الــعـام خالل تــكـتـفِ بـســرقــة ا
ـاضيـة بل ستـسـتفـيد الـسنـوات ا
من هـذه اخلـصــخـصـة الســتـخـدام
نـهوب لـشـراء أهم قطـاعات ـال ا ا
الـدولـة وبـالـتالي فـأنـنـا نـحذر من
التوجـهات الرامية الـى خصخصة
ــهــمــة ــؤســســات احلــكــومــيــة ا ا
وجعلها رهينة بيد بعض األحزاب
ال وتـسـعـى لـشراء الـتي تـمـتـلـك ا

الدولة بالكامل).

وازنة الية علي عبد االمير عالوي خالل تزؤسه اجتماعَا للجنة اعداد ستراتيجية ا ŸUL∫ وزير ا «

عـــلى حـــريق انـــدلع داخل بـــنـــايــة
جتـارية متـخذة كـشركـة للـسيـاحية
والــســفـر مــكــونــة من طــابــقـ في

نصور). منطقة ا
ـدني تــمـكن واضــاف ان (الـدفــاع ا
من اخــمـاد حــريق بـنــايـة ســكـنــيـة
جتــاريـة مـكـونـة من أربـعـة طـوابق
واخالء ساكـنيهـا في منطـقة شارع
). وتابع ان (الفرق جنحت فلسط
في مـكـافحـة حـريـق أنـدلـعا داخل
اجلـامـعـة الـتــكـنـلـوجـيـة والـشـركـة

العامة للزيوت). 
وأصدرت وزارة الثقافـة والسياحة
واآلثــاربـيـانـاً بـشـأن احلـريق الـذي
طال مبنى الهيئة العامة للسياحة.
وذكــرت الــوزارة في بــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس ان (حـريقآ نشب في
ـبــنى الــهـيــئـة الــطـابق الــســادس 
الـعامـة للـسيـاحة في سـاعة مـبكرة

من صباح اول امس). 
WK U  WD

ــديــر الــعــام لــلــدفـاع بــدوره قــال ا
ــدني الـلــواء كـاظم ســالم بـوهـان ا
(تـلقـينـا اشعـارا بوجـود حريق في
هيئة السياحة وبالتحديد بالطابق
الـسـادس الذي يـضم مـكـتب رئيس
الهـيئة) ,مضـيفـآ ان (الفـرق هرعت
ـوقع ووضـعـت خـطـةً عـاجـلةً إلى ا
حلـمـايــة شـواغل الـبــنـايـة األخـرى
همة والسيما األرشيف والوثائق ا
ومحـاولة منع انـتشار الـنيران وقد
جنحـنا في اخـماد احلـريق وحصر
ــكـاتب اإلداريـة فـقط األضـرار في ا

لرئيس الهيئة).
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تتـواتـر االنبـاء يـوما بـعـد اخر عن قـرب اسـتالم منـظـمة طـالـبان االرهـابـية
ـسـلـمـة الـتي تـعـاني مـنذ لـزمام احلـكم فـي دولة ا فـعـانـسـتـان الـشـقـيقـة ا
نحواربع سنة من اهـوال ومصائب وجرائم هذه الفئـة الباغية واجرامها
شروعة لتشكيل حكومة وطنية بحق مستقبل الشعب االفغاني وتطلعـاته ا
ـقراطـيـة تؤمن بـحقـوق االنـسان وبـحق كل ابـنائـها  في ان مدنـية حـرة د
عـتقد والعـيش الكر واحلياة الـرغيدة السعـيدة اخلالية يتمتعـوا بحرية ا
من االغالل واالسـتـغـالل من اي نـوع كـان وطـالــبـان  هي ولـيــدة الـقـاعـدة
سلم بل ومن نـتاج كبار منظر والقاعدة  هي الوجه القـمئ لالخوان ا

اخلائب الذين فشل حكمهم ودالت
دولتـهم في افـغـانـسـتـان ومصـرمن قـبل وتـونس االن النـهـا انظـمـة طـاغـية
قمـعـيـة مـارقة عـلى الـدين وخـارجـة عـلى جوهـر االسالم الـنـقي الـصـحيح
الداعي الى الـتاخي والـسالم واالمان واحملـبة لـذا سيـكون مـصيـرها ابدا
الهوان والزوال وهـذا مارأيناه في الـدول الثالثة الـتي ذكرناها والشك ان
نظاما دمـويا قمعـيا يقـوم على االرهاب قتال وخـطفا وتـخويفا وتـدميرا هو
ــتـطـلـعــة الى الـتـطـور والــتـحـرر وبـنـاء بـالـتـأكــيـد لـيس عـدوا لـالنـسـانـيـة ا
ـعـطـيـات االيــجـابـيـة الزدهـار الـتــكـنـولـوجـيـا احلـضـارة واالسـتـفــادة من ا
ـا هـو عــدو لـدود لالسالم احلـقـيـقي ــةةفـحـسب ا واحلـيـاة احلـرة الـكـر
نفسه ولقيم احلب والـسماحة فيه. ولـعل من امثلة خروج طـالبان ومروقها
عـلى جـوهــر الـدين  وقـيم االسالم الــسـمـحـاء هــو مـافـعـلـتـه بـحق الـزعـيم
االفـغـاني االســبق مـحـمــد جنـيب الـلـه الـذي كـان مـعــتـقال عـنــد احلـكـومـة
االسبق جملئ طـالبـان للـحكم فـي اواخر الـثمـانيـنيـات من القـرن العـشرين
نـصـرم حـ قامت عـصـابـات هذه الـفـئة الـبـاغـية  بـقـتل جنـيب الله دون ا
مـحــاكـمــة وهـو في الــسـجن  او عــفـوا في االســر عـلى وجـه ادق ضـاربـة
ة الـثانية التي النداءات الدوليـة في احترام االسيـر عرض احلائط واجلر
قامت بـها في تلك  الـفتـرةايضـا بالضـبط هو قـيامـها بتـحطـيم تمـثال بوذا
التاريخي القائم في العاصـمة  االفغانية ورفضهـا استالم الفدية السخية
الـتي عـرضـتهـا الـيـونـيـسـكـو مـقـابل احلـفـاظ عـلى ذلك الـتـمثـال كـونه  من
بـلغ  الفدية التراث االنـساني الذي يـجب حمايـته  واالبقاءعـليه والقـيام  
ظلوم شـاريع التنموية خلـدمة ومصلحة الشـعب  االفغاني ا ببناء بعض ا

احملروم..
سلم الى ويقينـا ان حكومـة بايدن احلـمقاء سـوف تسلم حـكم هذا البـلد ا

عـصـابـات الـقـتل والـتـدمـيـر مـرة اخـرى عـلى طـبق من
ذهب لتسوم الشعب االفـغاني مجددا سوء العذاب
 ولــتـشــكـل بـوجــودهــا الــعــدواني خــطــرا داهــمـا
وتهـديـدا دائـما وشـاخـصـا جلـيرانـهـا بل لـلسالم
العالم كله الذي هـو أمل الشعوب كمـا تعلمنا من

قبل.
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عــالـيــة نــصـيف مـن مـحــاوالت مـا
وصــفـــته اقــتـــصــاديــات األحــزاب
االســــتــــحـــواذ عــــلى الــــشــــركـــات
ـؤســســات احلـكــومــيـة وامالك وا

الدولة حتت غطاء اخلصخصة.
وقــالت نـصـيـف في بـيـان امس ان
(الــورقــة الـبــيــضــاء الــتي أعــلـنت
احلكومة عن البدء بتطبيقها تركز
عـلى خصـخصـة معـظم مؤسـسات
الدولـة والشـركات الـعامـة التـابعة

ـلف الـطـاقة) ,مـؤكدين ان الـتـقدم 
(هـنـاك اجـنـدات مـدعـومـة خـارجـيـا
تـــقـــوم بـــإســــتـــهـــداف االبـــراج في
محـاولة السـتنـزاف مقـدرات العراق

وابقائه رهينة للخارج).
س اضية  دة ا واشاروا الى ان (ا
ـواطن حتسـن بسـاعات الـتـجهـيز ا
ا دفع هؤالء الى الـقيام بـهجمات
جــديــدة هــدفــهــا تــعــطــيل احلــيــاة
واالضــرار بـــالـــبــنى الـــتـــحــتـــيــة),
مـشـددين عــلى (ضـرورة الـتــحـقـيق
نـفذين ـلف وحتديـد هويـة ا بـهذا ا
لـلـوقـوف عــلى تـداعـيــاته واسـبـابه

نع تكراره مستقبال).
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واوضـح اخلــــــــبـــــــراء انـه (بــــــــرغم
ــدني اال ان تـــوجــيـــهــات الــدفـــاع ا
احلـرائق مـســتـمـرة فـي مـؤسـسـات
الـــدولــة وهــنــاك خــشـــيــة من انــهــا
مـــفـــتــعـــلـــة) داعـــ الى (اهـــمـــيــة
ــقـــصـــرين الـــذين لم مــحـــاســـبـــة ا
يــتـخــذوا اي اجـراءات اســتــبـاقــيـة

تمنع تكرار تلك احلوادث). 
وأعـلـنت وزارة الـكهـربـاء عن حـالة
الـنـفـيـر الـعــام مع اسـتـمـرار مـلـسل
اسـتهـداف األبـراج النـاقـلة خلـطوط
ـتحدث باسم الوزارة الطاقة.وقال ا
أحـمد مـوسى الـعبـادي في تـصريح
امس (نـواجه حربـا معـلنـة وموغـلة
باسـتـهداف 14 برجا) ,واضاف ان
(71 بـــــرجـــــا نــــاقـال  تــــدمـــــيــــره
واســـتــهـــدافه مـــنـــذ بــدايـــة الـــعــام
اجلــــــــاري) ,وتـــــــــابع ان (بـــــــــعض
االسـتـهـدافـات هي لـتـألـيـب الـشارع

االسـتـهـدافـات الـتي تـتـعـرض لـها
ابـــــراج الـــــطـــــاقــــــة في بـــــغـــــداد
واحملـافــظـات وتـفــعـيل جــهـودهـا
ـنع تكرار االمنـية واالستخـبارية 
هــذه احملـاوالت الـتي تــسـعى الى
ضـرب االقـتـصـاد وتـعـطـيل حـركة
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دعـا خبـراء احلـكومـة الى اسـتنـفار
جـهـودهـا االمـنــيـة واالسـتـخـبـاريـة
لوقف حرب االبراج الـتي تستهدف
خــطــوط نــقل الــطــاقــة في عــدد من
ـنــاطق وفـتح حتــقـيق بــسـلــسـلـة ا

سـتـعرة الـتي تـشهـدها احلـرائق ا
العاصمة واحملافظات محذرين من
اســتــمــرار تــلك اخلــروقــات نــظــرا

لتأثيرها على مقدرات العراق.
 وقال اخلبـراء لـ (الزمان) امس ان
(احلكـومة مطـالبة بـإيقاف سـلسلة
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 شكلت منظمة برج بابل منذ بداية

اضي فريـقاً مـتكامالً شهـر تمـوز ا
واطن على اخذ اللقاحات حلث ا
الـــتي تـــمــنـح مــنـــاعـــة ضـــد وبــاء
ـــتــحــورة  ـــوجــات ا كـــورونــا وا
ركــزت عـلى الــتـوعــيـة والــتـثــقـيف
وفــــــضـح  اإلشـــــــــاعــــــة وإرشــــــاد

اجملتمع.
ـديرة الـتنفـيذية لـلمنـظمة وقالت ا
ذكـــرى ســـرسم  ان حـــمــلـــة احلث
عـلى الـتــلـقـيح تـتــضـمن الـوصـول
ـعـلـومـات دقـيـقـة بـشـان ايـجـابـية
الـلقـاح وردع مـا اثيـر من سـلبـيات
جـعـلت نـسبـة االصـابـات تزداد مع
تراجع تـعـاطي القـاح خالل الثالث
ــا اثــر عــلى ــاضــيــة   شــهــور ا
تصاعد اإلصابات أضعاف ودخول
مـــوجــات مـــتـــحــورة من الـــوبــاء 
وشكـلنا 10 فرق في بـغـداد وتسع
مــحــافـــظــات الــوسط واجلــنــوب 

االســــاس الــــلـــــقــــاح والـــــوقــــايــــة
الشخصية واالجتماعية واجراءات
وســـيـــاســـات حتــددهـــا الـــلـــجـــنــة
الوطنية العليا للصحة والسالمة 
واتخذت العديد من االجرءات منها
لــبـس الــكــمــامــات بـــشــكل الــزامي
والــتـبــاعـد االمن وتــعـقــيم الــيـدين
والــبـــيــئــة الـــنــظــيــفـــة  واهــمــيــة
اســتـثــــمـار رئـيـس الـوزراء زيـارته
ـــتـــقـــدمـــة جملـــابـــهــة الى الـــدول ا
اجلـائحـة في العـراق  ومـقتـرحات
وجات ـوجة احلـاليـةوا مـجابـهة ا

القـادمة لكـورونا  وقيـام احلكومة
ــتـــقــدمــة الــتــحـــرك عــلى الـــدول ا
لـتـزويد الـعراق بـجـهاز كـشف غـير
تحورات موجود لدينا عن أنواع ا
ـــســـتـــجــدة  وكـــشف احلـــالــيـــة ا
الــتـســلـسل اجلــيــنـومي اجلــديـد 
وتــــوريـــد جــــرع مـــلــــيـــونــــيـــة من
وجة الشرسة واجـهة ا اللقاحات 
الـقــادمـة  وجــلب مـخــتـبـرات ذات
تـقـنــيـات حـديـثــة تـوزع في بـغـداد
واحملــافـظــات لـلــســرعـة والــكـشف

بكر). ا

وحتـمي من زيـادة عـد االصـابـات 
وجعل اجملتـمع اكثر حـرية وحركة

وامان).
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وشــار الــدكــتــور حــسن الــشــمـري
استشاري تخـصص دقيق مكافحة
الـعدوى والـسيـطـرة على االوبـئة 
ـــوجــة ــر بـــذروة ا ان (الـــعـــراق 
الثالثة ودخل بـداية الرابعة  ومن
ــوجـة اخلــامـسـة  ـمــكن تـصل ا ا
والـســبــيل الــوحـيــد لــلـخالص من
ــوجـات ومــضـاعــفـاتــهـا  حــجـر ا

واطن ضد كورونا راكز الصحيةتواصل تلقيح ا ÕUI∫ ا

عبد الهادي موحان السعداوي
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RWQ.NO. DESCRIPTION

وبالشروط التالية:-
١- يتـم تقـد العـروض وفقـا للـوثائق الـقيـاسيـة وفي حـال عدم الـتزام مـقدم الـعطـاء في تطـبيق الـوثيـقـة القـياسـية بـكافـة اقسـامهـا فانه سـيتم

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد استبعاد عطاءه 
لئ القسم الثالث من الوثيـقة القياسية واخلاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة (word) ثم تقدم ورقيا بعد ٢- يلتزم مقدموا العطاء 
كونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات. قدمة للعطاء مع الوثائق ا ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة ا
٣- بأمـكان مقـدمي العطـاء الراغبـ في شراء العـطاء بالـلغات بـعد تـقد طلب حتـريري الى العـنوان احملدد في ورقـة بيانـات العطـاء وبعد دفع

ستوردة البالغة ١٥٠٠٠٠٠ (مليون وخمسمائة الف). قيمة للبيع للوثائق  غير ا
صرف اخلاص بلغ الى ا بلغ ١٥٠٠٠٠٠ (مليون وخمـسمائة الف) دينار عراقي غير قابل للرد او حتويل ذلك ا ناقصة  ٤- يتم بيع مواصفات ا
بلغ الى اجملـهز بعد لشركتـنا (مصرف الـرافدين) الفـرع الرئيسي ورقـم احلساب هو (٩٠٩٥٦) اال في حـالة الغاء الـطلبـية من قبل شركـتنا يـعاد ا

تقد طلب من قبله.
ستمسكات االصولية والقانونية اخلاصة بالشركة (شهادة تأسيس شاركة (اجنبية عربية عراقية) تقد كافة ا ٥- على الشركات الراغبة في ا
لـحقية التجارية العـراقية في بلد الشركة ومن مـسجل الشركات للشركات حديثة ونـافذة ومصدقة حسب االصول من السفـارة او القنصلية او ا
الـي متمثل بـحسابـات ختاميـة رابحة الخـر سنت وقف ا العراقـية براءة ذمـة صادرة من الهيـئة العـامة للضـرائب تتضـمن الرقم الضـريبي  ا
مـالـيـة وان يكـون احلـد االدنى لـرأس مال الـشـركـة (٢٠٠٠٠٠٠) اثنـان مـليـون ديـنـار عراقي وال يـقل احلـد االدنى لـرأس مـال الشـركـة احملدودة عن
(١٠٠٠٠٠٠) مليـون دينار وال يقل احلد االدنى لـبقية الشـركات عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمـائة الف دينار عراقي -  الهوية الـتجارية الـنافذة) مع تقد
ها سـابقا بـخصوص ـقدم في حـال عدم تقـد ـعنيـة قبل شراء الـطلبـية او تـرفق مع العرض ا ماثـلة صـادرة من قبل جهـات التعـاقد ا االعمـال ا

ستمسكات التالية: الشركات الغير عراقية فيتطلب تقد احدى ا
<  نسخـة واضحـة من شهـادة تأسيـس الشركـة مصـادق علـيها اصـوليـا من ملـحقيـاتنـا التـجارية فـي بلد الـتأسـيس مع نسـخة متـرجمـة بالـلغة

العربية لشهادة تأسيس الشركة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة.
< نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الشركة في العراق صادر عن دائرة تسجيل الشركات (مصادق اصوليا).

ثلي الشركات الى ٦- يتم فتح العروض (في اليوم الذي يلي تاريخ الغلق) وفي حالة مصادفة عطلة تؤجل الى اليوم التالي وباالمكان حضور 
ثبت في الفقرة (٢٩) ادناه. مقر شركتنا عند الساعة العاشرة من اليوم الذي يلي تاريخ الغلق وا

٧- يـتم تـقد االسـعار بـعمـلـة الدوالر - يـورو - دينـار عراقي (DDP + بـولـيصـة تأمـ لصـالح شركـتنـا واصل بغـداد/ مخـازن مصـفى الدورة)
وتكون االسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.

فوض مع تـثبيت االسم ديـر ا دير الـعام او ا ـناقصـة وعنوانـها وتاريخ الـغلق وموقع من قـبل ا ٨- يتم تقـد العرض بـظرف مثـبت عليه رقم ا
الـكـامل وعلـيه خـتم الـشـركات في الـصـنـدوق اخلاص في اسـتـعالمـات شركـتـنـا تـقبل الـعـروض الـتي ترسل مـغـلـقة بـالـبـريد او  D.H.L وتـهمل

العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق البريد االلكتروني.
٩- يـجب حتديد فتـرة نفاذية العـرض وتثبيـتها على الظـرف اخلاص بالعـرض وكذلك حتديد تـاريخ نفاذية التـأمينات االولـية في العرض ويجب

ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن (١٢٠ يوما).
رفقات. ١٠- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع ا

ـساهم في الشركة وحـسب التعليمات وتـرفق مع العروض على شكل (خطاب ١١- يتم تقد تـأمينات اولية من قـبل مقدم العطاء او من احد ا
صارف الـعراقـية الـواردة في صفـحة رقم (٥) من الـوقائق الـقيـاسيـة وكافة ضـمان او صك مـصدق او سفـنجـة) نسـخة اصـليـة صادرة من احـد ا
ـصارف االجنـبية الـعاملـة في العراق وتـرفق مع الوثيـقة القـياسيـة وتطلق هـذه التأمـينات في حـالة - عدم احـالة الطـلبيـة عليـكم وتهمل فروع ا
ـصارف العراقية الواردة في صفحة رقم  (٥) من الوثيقة العروض التي لم ترفق بها التأميـنات االولية.  ترفض التأمينات االولية الصادرة من ا

دة ال تقل عن (١٢٠) يوما وتهمل العطاءات اذا كانت على شكل سويفت. القياسية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة 
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١٢- حتديد فترة التنفيذ بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من  –الى).
ثبتة في واد بفترة التجهيز ا  ١٣- تفرض غرامة تأخيرية على اجملهز ال يتجاوز حدها االعلى نسبة ١٠ % من مبلغ عقد في حالة عدم جتهيز ا

العقد.
ئة من مـبلغ العـقد بعد الـتبليغ  ١٤- تـقدم التأمـينات الـنهائيـة على شكل خـطاب ضمان حـسن تنفيـذ (حصرا) لـلعقد بـنسبة (٥ %) خمـسة من ا
صـارف الواردة في الفـقرة رقم ٩ خالل مدة ال تـتجاوز (١٤) يومـا وفي حالة الـتأخر تـهمل االحالة بـكتاب االحـالة وقبل تـوقيع العـقد ومن احد ا
دة العقـد او تمديده عـند تمديـد فترة الـتجهيـز او حل انتهـاء فترة الضـمان في حالة . وتـبقى الكـفالة نافـذة  ويحال اجملـهز الى جلنة الـناكل
ـنصوصة في ـواد كاملة ومـطابقة لـلمواصفـات وبعد اجنـاز اجملهز كافـة التزاماته ا وجود (فترة ضـمان) تطلق كـفالة حسـن االداء بعد استالم ا

العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
تحقـقة) ال تعاد الى اجملهز اال بعد جلب براءة ذمة  ١٥- الشحن للمواد دفعـة واحدة  (يتم حجز نسبة (١٠  %) من قيمة العقد الكـلية (للمبالغ ا
ذكـورة) الشـحن للمـواد على شكل دفـعات (يتم من الهيـئة الـعامة لـلضرائب وخالل ٣٠ يـوم من اجناز العـمل وبخالفه يـتم ارسالهـا الى الهيـئة ا
ـستـحقـات على شـكل دفعـات ويتم حـجز نـسبة (١٠ %) من قيـمة الـدفعة تـحقـقة). لـكون تـسديد ا حجز نـسبة (٢٫٧ %) من كل دفعـة (للـمبـالغ ا
االخيرة ال تعاد الى اجملهز اال بعد جلب بـراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب وخالل ٣٠ يـوم من اجناز العمل وبخالفه يتم ارسالها الى الهيئة

ذكورة). ا
 ١٦- تستقطع نسبة (٠٫٠٠٣) من مبلغ العقد كرسم طابع.

ـسجـلة في رة واحـدة خالل السـنة من الـشركـات العـراقيـة والشـركات ا  ١٨- يـتم استـقطـاع مبـلغ (٢٥٠٠٠) خمـسة وعـشرون الف ديـنار عـراقي 
العراق والستحصال صحة صدور م غرفة جتارة بغداد.

ـلحـقية ـصنعـة للـمواد فـاتورة بـيع ووثيقـة التـأم بـاسم اجملهـزين وتكون مـصدقـة من قبل ا ـنشـأ من الشـركة ا  ١٩- االلـتزام بـتقـد شهادة ا
نشأ او بلد اجملهز ام في بلد الشحن). التجارية العراقية او السفارة في اخلارج سواء كان (بلد ا

ستحقات اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي.  ٢٠- ال تصرف ا
ناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه. قدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات ا  ٢١- ال يجوز 

طـلوبـة وثابت (لن يـتغـير الي سـبب كان) مع حتـديد طـريقـة وميـناء نـاشئ ا واد يـنبـغي ان يحـدد في العـرض ويكـون من ضـمن ا  ٢٢- مـنشـأ ا
الشحن ونقطة الدخول.

ديـر العام لـلشركة او من ـدينة - الـشارع - البـناية - الـعنوان الـبريدي والـهاتف) واسم ا  ٢٣- يقوم اجملـهز بتـثبيت عـنوانه الكـامل (الدولة - ا
راسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض. يخولهم في العروض وا

نـشأ ـلحـقيـة التـجاريـة في بلـد ا ـصنـعة مـصدقـة من وزارة اخلـارجيـة او السـفارة او الـقنـصلـية او ا  ٢٤ - تقـد كتـاب تخـويل من الشـركات ا
تخصصة). واد ا (نسخة اصلية) وحسب التعليمات لطلبيات (جتهيز ا

ناقصة اجور نشر االعالن مقدارها (١٥٠ دوالر).  ٢٥- يتحمل من ترسو عليه ا
ـعمول بـها في الـعراق في حالـة وقوع منـازعات او في كل مـا لم يرد به نص ويـكون النـزاع خاضعـا لوالية  ٢٦- تطـبيق القـوان والتـعلـيمات ا

الية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر. ستحقات ا القضاء العراقي مع تطبيق قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة  1977بان ا
شـاركة في اي طـلبـية والـتي تطـلب اي معـلومـات فنـية شـراء الطـلبـية ويـتم ارفاق وصل الـشراء مع  ٢٧- يـتوجب عـلى الشـركات الـتي ترغب بـا
شـترك في ؤتـمر اخلـاص باالجـابة عن استـفسـارات ا الـرسالـة وقبل مدة مـناسـبة من تـاريخ الغـلق وستقـوم شركـتنـا بتحـديد تـاريخ انعـقاد ا

ناقصة وسيكون يوم ٢٠٢١/٨/٢٣ . ناقصة وقبل موعد ال يقل عن (٧) ايام من تاريخ غلق ا ا
ـواد سوف تعتبـر غير مطـابقة للمـواصفات عند ورود مـستندات الشـحن غير مطـابقة لشروط الـعقد او لشروط االعـتماد (في حال عدم  ٢٨- ان ا

قبول الطرف االول للخالفات في مستندات الشحن).
 ٢٩- تاريخ الغلق الساعة (١) بعد الظهر ليوم ٢٠٢١/٨/٣٠ .

 ٣٠- كافة االجراءات لطلبيات الشراء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط والتعديالت.
  ٣١- استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن٢٠ % فاكثر عن الكلفة التخمينية اخملصصة الغراض االحالة

 ٣٢- للشركات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الصرف (١٤٥٠) دينار عراقي لكل دوالر امريكي.
 ٣٣- سيتم استقطاع (١٠٠٠دينار) الف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال.

www,oil.gov.iq :وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا مالحظة 
www.mrc.oil.gov.iq                                           
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وكانت به
غصَّة حارقة.
إرحلي غيمةً
إرحلي موجةً
إرحلي وردةً
إرحلي دمعةً

ا حتت ليل الثرى رُ
ومسام الترابْ
ساحل أخضر

وقناديل من ذهبٍ
وجرار

وعشب الشبابْ
إرحلي
غيرآسفةٍ

فالدُّنا حجر
والهوى خشب

والطريق خرابْ.
إرحلي

فالعيونُ مضبَّبة
والسواقي سرابْ

وندى ترحل
ندى تقبل
ندى تبدئ
ندى تنته

ندى ليس هذا الندى
وندى مثل هذا الندى.

من يجلس اليوم ب يديها.
وهل نضج الشايُ.

صبّي لنا..
طرْ فا
هائل

والشجرْ
مائل

واألزقة غارقة
صابيحُ أطفأهَا الرعدُ. وا

صُبي لنا الشاي
 -أُماه -
واحكي لنا
عن أبيك

وغرفة عُرسِك
عن حلمٍ بالبن
وعن سفرٍ

في البراري الطويلة
سأنامُ على راحتيك
فصبي لنا الشاي

وانتبهي
طرْ فا
هائل

والشجرْ
مائل

واألماني جميلة
آه

يا أم حزني
وجرحي

ويا أم تلك العيون اخلجولة
آه

يا وطناً ضائعاً
نايا سياط ا
والليالي بخيلة

 لـروحه الـرحـمـة والــسالم وتـعـازيـنـا
احلـــارة لـــكـل اصـــدقـــائه ومــــحـــبـــيه

ة. ولعائلته الكر

رحل إلـى مــــصـــــر  مــــقـــــيم في
القاهرة 

وما زلت أتذكر قـصيدته " مرثية
إلى أمي" 

أغلقي خلفك البابَ
وانبثقي

من خالل السكونِ
جناحْ

أغلقي خلفك العمرَ
قولي:
هال

أيّ ليلٍ يجيءُ
له حكمة.

وله خلف هذا
الذهولِ
صباحْ

حطمي اخلوف
عرّي جراحَكِ

شاسعةً
للذرى والرياحْ

واشربي ل النوم
عذباً

َ أل الراحل ودوري على ا
بال وجلٍ

ثم من طيبةٍ
وهدوءٍ

أديري القداحْ
إرحلي

لم يكنْ زمناً
ْ مثلما تشته
لم يكنْ زمناً

يستفيق على شمسِ عينيك
لم يقتربْ

ْ من هواك الدف
كان وجهك في سَفَر للمجاهيلِ

للجزرِ الغارقة.
كان وجهك ذوبَ الغمامِ.

في الــــعـــــراق. كـــــمــــا عـــــمل في
الـبعثـات العراقيـة الدبلـوماسية
في عمّان والقاهرة واخلرطوم.
عـضــو احتـاد األدبــاء والـكــتـاب
الــعـرب واحتـاد أدبــاء الـعـراق

وعضو إيتيليه القاهرة.
من دواويــنه الــشــعــريــة: نــافـذة
الــــــبـــــرق  - 1976أرافق زهــــــرة
األعــمــاق  - 1979الـــبالد األولى
 - 1983احلصن الشرقي - 1987
جــوار الــســـور.. فــوق الـــعــشب
 - 1988قــــصــــائــــد حب - 1988
رقـيم الـفـاو (قـصـيـدة مـلـحـمـية)
 - 1989ومسـرحيـتان شـعريـتان

1988.
رمر والدمع - مؤلفاته: ما ب ا
صــــــورة الــــــعــــــربي فـي اإلعالم

الغربي.
نــــشـــر في الــــصـــحف واجملالت
ـدة ثالث الـعـراقيـة والـعربـيـة 

عاماً.
حـــصـل عـــلـى اجلـــائــــزة األولى
ـسـابـقـة الـفـاو األدبـيـة الـكـبرى

لحمة الشعرية. في مجال ا
تــرجــمـت بــعض قـــصــائــده إلى
اإلجنـــلـــيــــزيـــة والـــفــــرنـــســـيـــة

واألسبانية والروسية.
كـتب عنه الـعـديـد من الـدراسات
قـاالت النـقديـة. غادر الـعراق وا
بـعد احتالله إلـى سورية ومـنها

بلـغني خـبر فـاجع وفاة الـشاعر
الـكـبيـر أمـجد مـحـمد سـعـيد في
الـقــاهـرة  أعـزي نـفـسي وأدبـاء
الــعــربــيــة في الـــوطن الــكــبــيــر
بــرحــيـلـه فـهــو نــخــلــة عــراقــيـة
سـامقة كـتب أجمل القـصائد عن
مـأساة شعـبه ونكـبة وطنه وعن
ـاذا كل جـراح األمـة الـعـربـيـة 
أرثيك يـاصديـقي ودموعي حرّى
وقــــلـــــبـي مــــوجـــــوع لـك اجملــــد
يــاأمــجـــد.. قــصــائـــدك الــعــذبــة
مــــنـــقــــوشــــة في ذاكــــرة الـــزمن
وروحك معـنـا ترفـرف و تـبحث
عن  سماء ثانـية  فكل سمواتنا
مــــعــــتــــمــــة بــــدخــــان احلــــروب

واالحتالالت. 
  قــريــر الــعــ في الــفـردوس
األعــــلـى خــــالــــدا مع األولــــيــــاء
والـــــصـــــاحلـــــ والـــــشـــــهــــداء

 . والصديق
}}}

هـو أمـجـد مـحـمـد سـعـيـد ذنـون
محمد العبيدي 

ولـــــد عــــام  1947فـي مــــديـــــنــــة
وصل  ا

حـاصل عــلى بــكـالــوريـوس  في
اآلداب والـتـربـيـة - قــسم الـلـغـة

العربية - جامعة بغداد.
عــــمـل في وزارات الــــتــــربــــيــــة
واخلارجية والثـقافة  واإلعالم

أيها ( الوطن ) ...
سالم عــــــلـــــيك  ‘وعـــــلـى اســـــمكَ

اجلميل
يا ايها الذي في احللم فقط

أشعر بدفء حضنكَ ...
وعندما أستيقظ

ارى نفسي في دوامة التيه
وعندما نسافر ب مدننا

يطلب منا (الشرطي احمللي )
وليس ( الفاشي ...!)

هوية التعريف :
- من اين انتَ

- وأين تذهب ..?

بأمرنا
واليدخلها اال من كان منا ...!!

واذا واجهنا ( البالء ...!!)
( أي كــائن من كــان ..!!) مـد لــنـا

يده
نصبح ( منكّاش ) بيده  ‘نصطاد

مايريده
ـنــعـنـا من ( ظـاهـرة مـقـابل ان ال

خياالتنا اخلصبة )
كلنا مصاب ...

وقلوبنا أصبحت ورقه ناعمة
مـــزقــــتـــهـــا أالمــــطـــار وعـــواصف

النكبات

ما )
درعاَ على صدرنا ..

النعرف أنفسنا وال الرب ...!!
مـع ذلك نــــدعي (اجلــــنــــة ) نــــحن

بنيناها
ومــعــبــد طــريـق الــوصــول الــيــهــا

نلعب بالوقت اخلالي من التوقيت
ابدية التمدد كالزئبق ...!

ونــــســــخـــر مـن خـــطــــوات كل من
حولنا

وننتظرحضور ما اليحضر ..!
لـكـل واحـد مـنـا حـجـاب (شـخص
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مـوضـوع وإشــكـالـيـة الــتـواصل اإللـكـتــروني واالجـتـمــاعي تـصـاعـدي وتــزداد مـخـاطـره
اجلانـبية شـيئـاً فشـيئاً ودون أن يـشعـر كثيـرون بجـدية تـلك اخملاطر إلى أن وصل إلى
ألى بـالتعقيدات واألخـطار الكبيرة وقـلة احليلة في مواجـهتها. وتشير صورته احلالية ا
تـعرض لسوء اسـتعمالها و تلك اخملاطر وأنـواعها وأعداد ا كل الدالئل إلى إمكانيـة 
ـنظور. نـشير إلى مـحنة تـلك الظـاهرة بسـبب انفجـارات فضائح شـبكات سـتقبل ا في ا
تـعاقـبة في وجه الـعالم كـله والتي تـتمـثل في أشكـال ال حصـر لهـا وترتبط التـواصل ا
ال واإلنتاج بـكل الرذائل التي عرفـتها البـشرية عبر تـاريخها الطـويل وتمارسهـا قوى ا
دنية بشتى صنوفها. واالستخبارات والسياسة والدين وعديد من مكونات اجملتمعات ا
نـحن إذن أمـام وبـاء اجـتمـاعي يـنـتـشـر بسـرعـة كـبـيـرة ويبـدل مالمـحه وقـواه بـخـطوات
مـتـسـارعـة. وكـلمـا ظن أطـبـاء االجـتـمـاع أنهم تـوصـلـوا إلى إيـجـاد عالج لـذلك الـوباء أو
مـنـهجـيـة وقايـة انـفجـرت إشـكالـيـة جديـدة بـأبطـال جـدد. فخـيـال اإلنسـان وقـدراته على
إيجـاد مسالك الـشر ليس لـها حدود. وها نـحن نقتـرب شيئـاً فشيـئاً من مجـتمعات األخ
ـراقب لكل حـركـة مـجتـمـعـية ـهـيمـن على أجـسـاد وقـلوب وعـقـول اآلخـرين وا الـكـبيـر ا
واخملتبئ وراء ألف قنـاع وقناع فقد أصبحت وسائل الـتواصل اإللكتروني واالجتماعي
قـادرة على مـعرفـة تفـاصيل كل مـا يـفعـله اإلنسـان أثنـاء حيـاته الـيومـية: عـمله تـنقالته
وسيـقى التي يسـتمع لها. أحـاديثه عالقاته العـائليـة احلميـمة أوقات راحته قـراءاته ا
وقريباً سيـصبح باإلمكان معرفة أحالمه وخيـاالته ورغباته الدفينة وحتى توقه الروحي;
إذ سـيــكــون بــاإلمـكــان عــرض كل مــا يـجــمع من مــعــلــومـات عــنه عــلى وســائل الــذكـاء
االصطنـاعي القـادرة على التـحلـيل والتفـكيك واالسـتنتـاج وبالـتالي رسم صـور مختـلفة
وضة وجلهات الهيمنة السـياسية واألمنية والثقافية. عنه ألصحاب اإلعالن والتـجارة وا
لمـوس من اإلنسان عنـد ذاك لن تكـون هناك خـصوصيـة وال ذاتيـة فردية وغـيرهـا من ا

تخيل الذي ال طعم له وال رائحة في عالم الواقع البشري. ليحل محلها عالم ا
عند ذاك أيضاً ستـنتقل مصادر القوة والهيمنة والكلمة العليا من القيادات الكالسيكية
ـال والــوجـاهـة ـلــوك والـرؤســاء والـسـيــاسـيـ وقــادة الـعــسـكـر وأصــحـاب ا مـن مـثل ا
االجـتــمـاعـيــة إلى الـقـيــادات اجلـديـدة: مالك ومــديـري شـركــات الـتـواصل اإللــكـتـروني

واالجتماعي فهم وحدهم سيديرون ويصنعون ويوجهون.
W bO «d  …—u

هل هـذه صـورة تـراجـيـديـة مرعـبـة? نـعم إنـهـا كـذلك ومن يـهـرب مـنـهـا يـهرب إلـى عالم
ـنـطقي هـو: متـى سنـرى جهـداً دولـياً مـشتـركاً األحالم والـتمـنيـات والـبراءة. والـسؤال ا
لدراسـة األمـر والـوصـول إلى مـا هـو صـحـيح وما هـو مـتـخـيل واالتـفـاق عـلى خـطوات
واجـهـة هـذا األمر اجلـلل. فـلـيس هذا بـأقل أهـمـية من مـواضـيع الـبـيئـة وحـقوق ـيـة  عـو
ية بالـتزامات أخالقية اإلنـسان والتجـارة واألسلحة الذريـة التي وضعت لهـا معايير عـا
بسبب كونها مـواضيع تمس البشرية جمعاء. ومثلما وجدت مؤسسات دولية تابعة لهيئة
واضـيع الكبـرى فإنه قد آن تابـعة تطـورات وتنفـيذ ما يـخص تلك ا األ أو مسـتقلـة 
ـواجـهـة مـوضــوع الـسـاعـة: الـتـواصل اإللـكـتـروني األوان أن تـخـطـو الـبــشـريـة جـمـعـاء 
تخصـصة تكـفي وما عاد األخصـائيون وحدهم هم ؤتمـرات ا واالجـتماعي. مـا عادت ا
لـتـزمة سـؤولـون; بل أصبح ضـروريـاً أن يـنزل قـادة الـسيـاسـة واالقتـصـاد والـثقـافـة ا ا
ـعركة الـقادمة هـدد في وجوده أن ينـزلوا في الـساحـة ويعتـبروا ا بإنسـانيـتها والـدين ا
ــؤســســات من مــثل »جــوجل «و»فــيــســبــوك« ــؤكــدة مــعــركــتــهم. أن يــتــرك األمــر  ا
و»أمازون «و»تـيك توك «وعـشرات من أمثـالها وهي كـلها صـاحبة مصـلحة شـخصية

أنانية فهذا سيكون خطأ العصر األكبر واألتعس.
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السـلوكـيات تـتعـايش سلـميـا مع بعـضها
الــبــعض رغم اخــتالف أصــول تــطــورهــا
والـبـون الــشـاسع بـ مـا كــانت فـيه ومـا
ــا يـــكــون جــورج أصـــبــــــحت عـــلــيه ر
اورويـــــــــــل مــــحـــــقـــا بـــطــــروحـــاته في
لـكة احلـيوان) حـيـنمـا إنقـلبت روايـته (
كتسبة وكان ما تأصلة علـى ا الـصفات ا

كان?
   أعــتــقــد والــعــلم عــنــد الــله أن مــســتــر
تـــشــارلـــز داروين لـــو كــان قـــد أدرك هــذه
األيـام ألعـاد الـنــظـر في آرائه وأيـقن إنـنـا
أوالد آدم مـخـلـوقــ من تـراب وإن بـقـيـة
الـكـائـنـات هي الـتي تـطـورت من بـعـضـنا

وليس العكس كما كان يعتقد!
}}}

- تـشـارلـز روبـرت داروين (1882-1809)
عالـم الطبـيعة والـبيولـوجيا الـذي اشتهر
بــنـــظـــريــتـه حــول الـــتـــطــور واالنـــتـــقــاء

الطبيعي.
-  چــــورچ اورويـل كــــان كــــاتب روايــــات
ـيالد إريك آرثـر بـلـير بـريـطـاني اسـمه بـا
تـولـد يـوم 25 يـونــيـة ســنـة 1903 ومـات

يوم 1 يناير سنة 1950م.

تـساعـد عـلى الـتـحـول السـريع فـقـد اتـخذ
(مــجــلـس قــيــادة الــثـــورة) قــراراً أعــتــبــر
ــلــكــته (وإن لم ــوجــبـه كــافــة ســكــان 
يـنتمو) من نـفس األنساب واألصول ومن
يــشك في ذلك (مـن الــقــومــيــات واألعــراق
األخـرى) فـمـا عـلــيه إال مـراجـعـة مـسـؤول
أخـــتــــام األنـــســـاب واألصـــول في ديـــوان
وقر كي يجد ألبيه مكانا (فوق الـرئاسة ا
الـشـجـرة) وبـذلـك أصـبح لـديـنـا خالل أقل
من نـصف قرن جيوشا جرارة من احلرس
الـقومي واجليش الشـعبي وجيش القدس
والـتي تطورت هي األخرى بقفزات نوعية
إلى مـنظـمـات وميـلـيشـيات وحـشـود تعج
بــهـا ســوريــا والــعـراق ولــيــبــيـا ولــبــنـان

واليمن.
   لـو أدرك الـسـيـد تــشـارلـز داروين (غـفـر
الـله ذنبه) البعض اآلخر بـعد سقوط دولة
الـنـقيـق ألكتـشف أصـوال وأنـسـابـا أخرى
غـير القرود والضفادع فقد دلت السنوات
نـصرمة على وجود عالقة الـثماني عشر ا
ن سـلـوكـيـة وسـيـكـولـوجـيـة بـ كـثـيـر 
شـغـلـوا مـواقع الـكـائـنـات الـسـابـقـة وبـ
كــائــنــات أخـرى مــثل الــذئــاب والــثــعـالب

غــيـر الــعـاقــلــة حـيثُ تــطـور الــنــقـيق في
اجلـيل األكثر رقياً إلى ثرثرة غير متناهية
ــؤدجلــة في الـــشــعــارات والــتــحــلــيالت ا
ـعاناة األمة وقدرهـا في الوحدة والتحرر
وإنـقاذ الـبـشـرية من األفـكـار (اإلمـبريـالـية
والـشيـوعـيـة واخلمـيـنـيـة والشـعـوبـية...)
والى آخـر هـذه الـسلـسـلـة الـتي ال تـنـتهي
ــفـــتــرضــ لـألمــة والــوطن مـن األعــداء ا

والثورة والسيادة ووالخ!.
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   وفي الـلــعب عــلى االجتــاهـ (الــيــمـ
والــيـــســار) نــرى ان الـــتــكـــيف لــدى هــذه
ـطـاً آخـراً الـكـائـنـات الـسـيـاسـيـة يـأخـذ 
يَـطلقُ عـليه أتـباع الـسيـد دارون بالتـكيف
الـــبــــعـــدي Postadaptation إذ حتـــاول
الكـائـنات أن تـتـكيف لـلـبيـئة الـتي تـعيش
ـا تــأثـيـر عـلى فـيـهـا بــأفـضل صـورة دو
أصل األنـواع وكان هذا جلـيا في التكيف
والـتـحول مـا بـعد 2003 لـكـثيـر من اتـباع
تــلك الــكـائــنــات الـتي جنــحت بــاالنـتــقـال
السـلس للـمرحـلة اجلديـدة ومسـتلزمـاتها
في األداء والـشعارات خاصـة وان (القائد
الــضـــرورة) قــد انت مـــجــمــوعـــة قــوانــ

سـيـــــــــــكـولـوجـيـة و (إفـتـراسـيـة) أكـثـر
ــا يـــعـــنـــيه في الـــتـــطــور الـــعـــضــوي
(Organic evolution) ولـو كان الله قد
أطـال بــعـمــره حـتى يــومـنــا هـذا وأدرك
الـكـيـانـات الـتي تــأسـست بـرغـبـة كل من
بريطانيا وتركيا وحلفائهما ب شواطئ
ـــتــوسط واخلـــلــيج الـــعــربي الــبـــحــر ا
ألكـتشف إن كـثـيـر من الـكـائنـات الـعـاقـلة
بـ السـاحلـ قـد تطـورت من الضـفادع
ـا تـمــتـاز به هـذه اخملـلـوقـات سـلـوكـيـا 
الـعاقلة من صـفات متـطابقـة مع أصولها

ا كان السيد تشارلز داروين× (رحمهُ   ر
الـله وغفرَ له) محقاً إلى حدٍ ما في إرجاع
أصل األنـــواع لــدى بـــعـض األحــيـــاء إلى
ــا أيــضــا لــو أمــد الــله في الــقــرود ور
عـمـره حـتى يـدرك أصل بـعض الـكـائـنـات
األخـرى وخـاصـة الـسـيـاسـيـة منـهـا الـتي
نـشـأت فـي خـضم الـربــيع الـعــربي وبـعـد

حصريا  ألكتشف أصوال غير 2003
الـقـرود يـنـتـمـي لـهـا هـذا الـبـعض اآلخـر
ـرحوم تـشارلس دارون كان ويـقينـا فأن ا
يـعـني ما يـعـنـيه من سـلـوكـيـات وظـواهر

واحلـيـتـان ومـا أدراك مـا احلـيـتان تـلك
وربُ الـــعـــرش الـــعـــظـــيـم; أكـــبـــرُ من كل
مـصائـبنـا منـذ مذبـحة احلـس ومـحرقة
حــلــبـــجــة حــتى غــزوة ســـنــجــار حــيث
تـطـورت طـفـيـلـيـات بـدائـيـة ال تـكـاد تـرى
بـالعـ اجملردة خالل بـضع سنوات إلى
حـيتان مفترسة تأكل األخضر واليابس
ا صـوت أو حركة احلالل واحلـرام دو
ـذهلُ في تـطـورهـا الـسـريع هـذا وهي وا
تـلتهم حـولها كل شيء إنـها ال تسـتخدم
أي سالح في االلـتـهام سـوى أنـهـا توقف
ـو وتـطـور كل األشـيــاء فـيـمـا حـولـهـا
ــطـورة من عــكس مــا تـفــعـلـه الـنــمـاذج ا
الــثـــعــالب حـــيث الـــتــحـــايل والــتـــمــلق
والـتـدلـيس والـنــعـومـة والـتـخـصص في
عـلم (من أين يؤكل الكتف) وكيف تضربُ
ــا تـخـتـلـف كـثـيـرا عن (الـبـواري) أو ر
عـدلة عن الـذئاب فـالذئب تـلك األجيـال ا
يــقــتـل كي يــأكل وهــؤالء يــقــتــلــون عــلى
ـا هي الـهـويـة جملــرد الـقـتل لـيس إال ر
(أنـيـفـاالت) مـصـغـرة تـمـتـد في أصـولـهـا

إلى اولئك الوحوش?.  
ـــــــاط من    والـــــــغـــــــريـبُ إن هـــــــذه األ
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وكـمــائن  لـكـنه في كل الـصـوالت الـتي
خـاضـهـا حـتى االن حتـلى بـاالطـمـئـنان
نـاورة في حتاشي  تلك الـكمائن لـيس 
بل لـسـجـية نـظـيـفة  تـتـعـاطى احلديث
ــعـــيــنــة عــلى ـــوثــقــة ا ـــعــلــومــة ا بــا

االستدراك والتطهر
 لـقد امـتنع ان يـكون قـاضيـاً  او راوياً
سافـة االمنه بينه حـافظَ على ا مـلهماً  
ـتـحـدثـ له   وهـذا بـحـد ذاته وبــ ا
مـايفسر اقـبال العديـد من الذين عاشوا
ريـرة على ان يـختاروه تـلك التـجارب ا
عـلـومات بـثـقة شـاهـداً توثـيـقيـاً عـلى ا
التي يدلون بها  في ح طوّح  اخرون
 بـاسترجاع  لصالح  فضائح  وتشكيك
وهــلـوســة حـصـصــيـة  وفــقـدان تـوازن
واعـتـقد ان بـعـضـهم قبض ثـمن اتـعاب

ذلك...
 هــنـاك من يـريــد الـعـبـث (بـاجلـثث) مع
االسـف في عــــنــــادٍ بــــشعٍ تــــكــــريــــســــاً
ًلالنــقـسـامـات   والـعـمل بـشـروط ابـقـاء
الــعــراق رهـيــنــة احلــافـة حتت طــائــلـة
ثــقــافــة الـــنــواح في بــيــئــة ســيــاســيــة
عالمـاتها الفـارقة الشيـخوخة رغم شدة
الـغـلـمـنـة الـسيـاسـيـة الـتي حتـكـمـها  
وتـــلـك مـــفـــارقــــة يـــدفع الــــعـــراق ثـــمن

هيمنتها

انــســانـاً مــهـذبــاً ومــثـابــراً  دمــثـاً  في
مــواقـفـه االجـتــمـاعــيـة   وفـي مـهــنـته
االعالمـــيــة بـــعــيــداً عـن الــفــضـــفــضــة
الــدعــائــيـة   واذكــر اني تــلــقـيـت مـنه
اتـصاالً  هاتـفياً عنـدما كنت في دمشق
عـــارضــــاً عـــليَّ عـــمـالً في صـــحـــيـــفـــة
(الــنــاس) الـتي كــان يــرأس حتـريــرهـا
لـكـني اعـتذرت  وبـعـدهـا التـقـيـته مرة
ــتـــنــبي ضــمن ًاو مـــرتــ في شــارع ا

(وصلة) يوم اجلمعة  .
 حــمـيـد عــبـد الــله في سـرده لــلـوقـائع
الـــتـــاريـــخــيـــة من خـالل (تــلـك االيــام)
يــتـحــدث في مــنـطــقــة  مـطــبـات    بل

يـظل الدكتور حمـيد عبد الله واحداً من
االعـالمــيـــ الـــقالئل الـــذين تـــفـــرغــوا
لــــلــــتــــاريخ في ســــرد شــــيق لــــوقــــائع
اجــتـاحت الـعــراق  وتـمـيــزت بـشـواهـد
مـحتـدمة   ومع كل ذلك االحـتدام   وما
قـد يـسـتـقـطب من والءات  تـمـرس عـبد
ــتــشــعــبــة وعـدم ـعــايــنــة  ا الــله فـي ا
ـعلومة مـهما كـانت صغيرة االطـاحة با
ــواظـبـة او هــامـشـيــة  وتـبـعــاً لـهـذه ا
انــخـرطَ في تـفـكــيك احلـدث  واالمـسـاك
بــاطــرافه ضــمن غــربــلــةٍ اســتــطالعــيـةٍ

حتليلية خالصةٍ  .
 اعـرف حميد عبدالله منذ  اربع عاماً

عــلى قــائـد  يــفـوّض نــفــسه  الـتــصـرف
ـطـلق   شـخـصـيـة كـارزمـيـة  يـشـرعن ا
ـنطقة حـكم العائـلة   او القبـيلة   او ا
نصـات لينـقلب على  او بـجميع هـذه ا
احلـال و(يـحرر) الـعراقـيـ من التـخبط
ـاضي مجددا  .. الـذي هم فيه وانـتاج ا
انـها احدى مغذيات اخلـيبة الكامنة في
الـذهن الـعـراقي لـتـوريط هـذا الذهن في
مــتــاهــات جــديــدة ولــكن بــلــبــوس حق
الـقوة.  بخالصـة حتذيريـة  ال فكاك من
احملـنة الـتي يعـاني منهـا العـراقيون اال
ـعـرفـية بـأنـتـزاعـهم مـن تلـك الـسـطـوة ا
ــشــوشـة    والــتــغــرغ في لـلــتــصـدي ا

للعهر السياسي السائد االن  .
 لم يـعـد هـنـاك حـرس قـد فـقـد انـتـهت
هـــذا الــتـــوصــيف عـــلى قــارعـــة فــســاد
احلـمـايـة   ولم تـعـد الـبـنـيـة الـنـفـسـيـة
زيد الـعراقـية قادرة عـلى حتمل اقامـة ا

من مجالس العزاء .
  ان امـام  حـمـيد عـبـدالله ان يـفـكر االن
ــــهــــمــــة االعالمــــيـــة ــــغــــادرة هـــذه ا
ـضنية.. العراقـيون بحاجة ماسة االن ا
ـنـعه من لـكي يـتـنـفـسـوا. ثم مـا الـذي 
االنــــــــخــــــــراط فـي فــــــــرصــــــــة مـن اجل
فـرصة تـقيم حـدوداً لالنـتظار ـستـقبل ا

وتفتح ثغرة للتبصر.....

ـــــعـــــرفـي  (راهـــــيـــــاً) الى دراســـــات ا
يـة سيـاسية حـيث يزدحم طـلبة اكـاد
ـاجـسـتيـر والـدكتـوراه عـلى الـتاريخ ا
الـسياسي والـنظم السيـاسية في ح
تــفـتـقــر تـلك الـدراســات الى الـقـراءات
ـسـتـقـبلـيـة  اال من قـلـيل يـنزوي في ا
تـكــهـنـات ولـيس اسـتـنـاجـات  عـلـمـيـة
ـستقلبي  في مـستمدة من الـتضم ا

احلاضر.
ـاضي ـزمن لـلـتـفـتـيش بـا  ان الـولـع ا
قـد تسبب بكلـفة نفسيـة باهظة  عملت
عـلى  تلـييف الـذهن العـراقي وتكريس
االنــقــسـامــات  وقــد بــاتَ مـقــيــمـاً في
اغــــلب هــــوامش وســـائـل االعالم وفي
مــلـفـات االحـزاب  وكــذلك في احلـشـو
الــلـغـوي الـيـومي الــذي تـشـهـده مـقـاه
ـقـارنـات ومـنـصـات ثـقـافـيـة   ومـادة 
بـــ الـــذي يــجـــري والـــذي جــرى الى
احلـد الذي بـات فيه تمـني نظـام يحكم
بـاحلـديد والـنار واشـاعـة ثقـافة الـفزع
واحلـظـر الـذهني  وامـتالك الـتـفويض
ـطـلق انه (احلل الـناجع) الـسـيـاسي ا

لالزمات التي تضرب العراق االن . 
 هـكذا يراد تـسويق قنـاعات ان البديل
غلقة اخلالية من من اعالن  الصرامةا
االعـتـبارات االنـسانـية وتـعلـيق االمال

ان بـــعض الـــذين فـــتـــحــوا حـــســـابــات
اعالمـــيــة لـــهم مــســـتــثـــمــرين مـــنــصــة
ـلح عـلى ـزيـد من ا (الــيـوتـوب) ذروا ا
جــــــــروح عـــــــراقــــــــيـــــــة غــــــــائــــــــرة في
تـسطيرحكواتي غايته ان اليغادر العقل
الـعـراقـي  قـائـمـة احلـروب  وكـأن الذي
نــعــانـي مــنه االن اليــكــفي في تــســويق

التشرذم والنكايات والتلوي.
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ـمـكن ان تـكون هـنـالك مـنـصة كـان من ا
وطــنـيــة لـلــمـراجــعـة والـتــقـصـي تـأخـذ
ـنـصـفـة   وتلك ـساءلـة ا بـأعـتـبـارات ا
بـــحق احـــدى مـــســـتـــلـــزمـــات الـــبـــحث
لــكن الــذي حــصل افــتــتـاح الــتــاريــخي
عـلـومات دكـاكـ اعالمـية تـبـاع فيـهـا ا
ــزاحـــمــة غـــيــر عـــادلــة مع ـــزيــفـــة   ا
احلــقـائق فـأخــتـلـطت الــرؤيـة وحتـولت

العروض الى سوق رخيصة
ً ان هـنـاك زواج ( مـساكـنـةً ) بـ بعض
ـــاضي  لـــكي الـــعـــقــول الـــعـــراقـــيــة وا

رضية  التتخلص  من سوابقها ا
 بـتشخيص اوفر  بعض االسترجاعات
االستذكارية  خرجت عن طاعة التصفح
لـــتــتـــحــول الـى نــبش هـــدفه  تـــكــريس
االســـاءات   واالســـتـــمـــرار في انـــهــاك
ـؤسف تـســلل هـذا الـوبـاء الــبالد    وا
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االفـغـانـية نـتـيجـة غـضب? أو دفـاعاً عن
ـتـحـدة أو كـان قـراراً هـيـبـة الـواليـات ا
يـــنــســجم مـع الــســيـــاســة األمــريـــكــيــة
الــشـامــلــة ومـثــلـهــا كــان ارتـكب خــطـأ
فــيـثــنـام وكــمـبــوديـا والوس وقــبـلــهـا
كـوريا الـتي ما تزال تـمثل جرحـاً نازفاً
ـتـحــدة مـكــلـفــة سـيــاسـيـاً لــلـواليــات ا
واقــتـــصــاديــاً وعــســكـــريــاً. فــاألمــر في
أفـغانستـان إذن لم يكن نزوة غضب!..
ـــتــحـــدة عــاقـــبت الـــشــعب الـــواليــات ا
األفــغـاني بـأسـره واالحـتالل ــو عـدوان
وإــانـة سوف تالقي حـتمـاً من يقـاومـا
ـقـاومـة عـلى وفق الـقـوانـ الـدولـية وا
والـوضــعـيـة عـمل مـشـروع والـواليـات
ـتـحدة اعـتمـدت فيه كـلـياً عـلى عنـصر ا
واحــــد فــــقط: الــــقــــوة الـــســــيــــاســــيـــة
والــعـسـكــريـة واالقـتــصـاديـة لــلـواليـات
ــتـحـدة واســتـخـدامــهـا جملـلس األمن ا
عـلى وفق مشيئتها... وال شيء أكثر من

ذلك البتة.
وبـنـاء عـلى ــذا اخلطـأ اجلـسـيم توالت
أخـطـاء جـسـيـمـة أخـرى وانـحـدرت في
جلـة من القرارات اخلاطئة. واألوربيون
أذكــيـــاء أصــحــاب خــبـــرة طــويــلــة في
احلــروب االســتـعــمــاريـة والــتــوسـعــيـة

نهج سـنبحث واسـتراتيـجيته. وبــذا ا
ـريعـة التي بلـغتــا الواليات الـنتـيجة ا
ــتـــحــدة والــتي بــهـــا ســحــبت مــعـــا ا
ـأزق الــتـحــالف الـغــربي بـأســره إلى ا
الــذي ال مــفـر مـن نـتــائــجه الـكــارثــيـة
فـــلــــنـــقل من دون تــــزويق وال تـــلـــوين
ة ة مرة سـاحقة هز لـلكلمـات: الهز

سيكون لـا تداعياتـا واسعة النطاق .
الـتساؤل يبـدأ ـل كان من الضروري أن
ــــــتــــــحــــــدة إلى تــــــذــب الـــــواليــــــات ا
غامرة أفـغانستان? ـل كان الذـاب إلى ا

ــانـيـة بــ يـدي بــحث أتـرجــمه عن األ
انيا احلرب اذا خسرت أ وـو بعنوان "
الـصـاعـقـة في االحتـاد الـسـوفـيـتي" في

ية الثانية. احلرب العا
بـالـطـبع الـتسـاؤل والـبـحث ال يدور عن
ــوضـوع بل عن مــرتـكـزاته جــزئـيـات ا
األسـاسيـة فاخلـطأ والـنتـائج الكـارثية
الــكـبــيـرة غــالـبــاً لــيس بـســبب غـلــطـة
أرتـكـبهـا جـنرال وال بـطـولة جـنرال من
ـشــكـلـة تــكـمن في الــطـرف اآلخــر بل ا
جـــــــــــذور األمـــــــــــر وفـي مـــــــــــبــــــــــادئـه

فـي الـشـأن األفـغـاني وبـالـطـبع دفـعت
ــســايــرة ومــثــلــهــا ســائــر ثــمن ـــذه ا
ـانــيـا بـقـيـادة . وأ احلــلـفـاء الـغــربـيـ
غـيرهـارد شرويدر رفـضت احلرب على
الـــعــراق بــوصـــفـــا عــدوانـــاً واضــحــاً
مخالفاً بصراحة للقانون الدولي ومن
يـشـارك فيـها يـرحل على مالكـات خرق
الـقــانـون ونـتـائـجه. وكـنت قـد أطـلـعت
ســنــة 2005 عــلـى مــحــاضــرة ألــقــاهـا
ـاني األســبق هـيـلـمـوت ــسـتـشـار األ ا
شــمت) 27/فـــبــرايــر/ 2005 وهــو من
ـانـيـا في الـعـهـود عـبــاقـرة من قـادوا أ
كــافـة حتــدث فـيـــا ــذا االســتـراتــيـجي
مـــتــشـــائــمـــاً عن مـــســتـــقــبل الـــغــرب
وشــــخص مــــبــــكــــراً أن هــــنــــاك قـــوى
ســيـاســيـة واقـتــصـاديــة (اقـتــصـاديـة
بـخاصـة) وعسكـرية وسـكانيـة جديدة
في الــعـالم ونـحن نـشـهـد تـغـيـرات قـد
قبلة حاسمة وعبر تـكون في العقود ا

عن عدم رضاه عن احللول
واألســـالـــيب ومن تـــلك قـــوله نـــقـــطــة
تـحدة ما زالت جـوـرية "إن الـواليات ا
تـمتـلك الـقوة لـلتـدخل في أي بقـعة في
الـعـالم ولـكنـهـا غيـر قـادرة عـلى حسم
الــصـراعـات لــصـاحلـهـا". وتــصـلح ــذه

وحــروب الـتــدخل لـذا تــبـيــنت أطـراف
أوربـية عديدة اخلـطأ مبكـراً وشخصته
وتـنبـأت بهـذه النـهايـة التـعيـسة مـنها
انيـا االحتاديـة وعبرت عن فـرنسـا وأ
تـشـخـيـصـهـا لـلـخـطـأ بـوسـائل نـاعـمـة.
تـحدة تعدّ نـقول ناعمـة ألن الواليات ا
أن لـهـا دالـة كـبـيـرة عـلى أوربـا بـسبب
ــــهم احلـــــاسم فـي احلــــربــــ دورــــــا ا
) الـثـانـيـة بخـاصـة (ومن ثم ـيـتـ الـعـا
لـــعـــبـت دور احلـــارس األكـــيـــد والــدرع
احلــصـ ألوربــا من اكـتــسـاح االحتـاد
الــســوفـيــتي وأوربــا الــشـرقــيــة ألوربـا
الــغــربـيــة. بـوصــفـــا الـعــمــود الـفــقـري
لـتحـالف النـاتو ) التـحالف بـ ضفتي

األطلسي.
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وكــان رفض الــذـــاب إلـى أفــغــانــســتـان
ســيــعــد نـســفــاً أكــيـداً حلــلف الــنــاتـو
ولــلـعالقـات األمــريـكـيــة األوربـيـة. وــذه
مـعركة لم تكن القيادات األوربية فتحت

تحدة. أبوابها مع الواليات ا
فـرنسـا ديغـول عبـرت بوضـوح تام عن
أنها ضد حروب من هذا النوع ورفض
شــيـراك احلـرب عـلـى الـعـراق بـوضـوح
تـحدة تـام ولـكنـها سـايـرت الواليـات ا
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السيولة الشعرية مصطلح يقابل السيولة النقدية 

انه يعني باخـتصار وجود القدرة على رصف القوافي تزامناً مع األحداث من دون عناء
وال إبطاء .

وهذه مـيزة مُهـمة يسـتطيع مـعها الـشاعـر أن يواكب احلراك الـعلمي والـفكري والـثقافي
واألدبي .

-2-
علوم ان الشعراء على قسم  ومن ا

ُقل  األول : ا
ُكْثِر  والثاني : ا

ُكثرين . وال شك أنَّ السيولة الشعرية حتالفُ ا
وفي هذا الباب :

يـبـرز الشـريف الـرضي  –رض  –كـشـاعـرُ مـكـثـر  لم يـعـثـر له عـلى بـيتٍ واحـد يـتـسم
بالضعف أو الركاكه .

ومن هنا :
ُجِيد منهم ُكـثِر ا سمّاه بعضـهم ( أشعر قريش ) ذلك أنَّ شعراء قـريش كثيرون ولكنّ ا

ليس بكثير ..!!
-3-

يقال :
ان الفرزدق قال :

انّ قلع ضرس من أضراسي أهون عليّ من نظم بيت واحد في بعض األحيان 
لك السيولة الشعرية  انه شاعر كبير ولكنه لم 

وهنـاك أصحاب احلـوليـات ( اي القصـائد احلَوْلِـية ) الـتي ال يخرجـونهـا للنـاس اال بعد
عام كامل من الصقل  ..!!

-4- 
رحوم الشاعر الشهير الشيخ عبد احملسن الكاظمي انه صاحب سيولة وقد شاع عن ا
شعـرية متـميزة وكـان يقوى عـلى ارجتال القـصيدة الـطويلـة فضالً عن األبيـات القلـيلة 
وقـد جنح في االمتحـان ح دعي الى حفل فـأعدّ له قصـيدة خاصـة فعمـد بعضهم الى
سـرقـة الـقصـيـدة وحـ وصل احلـفل وقُـدّم اللقـاء الـقـصيـدة افـتـقـدها فـارجتل قـصـيدة

طويلة دون ان يظهر عليه التكلف .
-5-

ـعـاصرين اخلـطـيب األديب الـسـيد داخل ن عـرفـنـاه مالـكـاً لـلـسيـولـة الـشعـريـة من ا و
السيد حسن صاحب معجم اخلطباء .

فـقد بـعث اليـنـا بأبـيات فـور اطّالعه عـلى خبـر تقـد االسـتاذ سـتار جـبـر كاظم رسـالته
ـوسومة بـ (حـس محـمد هادي الـصدر نشـاطه السيـاسي والفكـري ) لنيل اجلامـعية ا

اجستير بدرجة جيد جداً عال في 2021 /7 /11 اجستير والتي نال بها ا ا
لقد كتب يقول : 

ِ الصدرِ تزهو الرسائلُ بِمِثْل احلس
وتاريخُه قد تَوّجَتْهُ الفضائلُ
فيا أيها (الستار) بُوركتَ هِمَةً
وتسلمُ في االبداع منكَ االناملُ

وناقشت في مجد احلس رسالة
تفاخِرُ فيها اجلامعاتُ األصائلُ
اليك القوافي الغُرّ تُهدى قالدةً

لقد صاغها مِنْ جوهر الشعر ( داخِلُ )
ـوسوي حـفظه الله – ي واالديب الـرسالي الـسيـد محسن ا كـما أرسل الـباحث األكاد

ن يفيض الشعر من ينابيع أدبه اجلم هذه القصيدة : وهو 
تطرّزكَ احلروفُ   وأنتَ نور 
تشعُّ  وأنتَ مدرسةُ الكرامِ
يليقُ احلرفُ يسمو فيكَ حبّاً
َ الكالمِ ويُظهِرُ عشقَهُ ب
فيا مَنْ حازَ مجداً عبقرياً

وصانَ العهدَ في زمنِ الظالمِ
وأعطى جهدَهُ ليصونَ نهجاً
حسينياً على أبهى مرامِ

حو  وجاهدَ في زمانٍ كادَ 
كرامَ الناسِ في أقسى نظامِ
آللِ الصدرِ عنوان مضيء
دم وصحائفُ العِلْمِ التمامِ
وعنوانُ الكرامةِ قد جتلّى 
بهم  في كلّ ركنٍ أو زحامِ

 يحقُّ لكمْ فخار حيثُ شئتمْ 
يحقُّ لنا مباركة الكرامِ 

زيـد من الشواهـد فالـعراق بلـد الشـعراء وواهم من يزعم ولوال خـشيـة اإلطالة ألوردنـا ا
أنّ ملكة الشعر قد أصابها الضمور ...

انـهـا لـن تـمـوت في الـعـراق أبـداً فـالـعـراق مـنـجـم االبـداع والـعـطـاء  وقـد فـاق بـعـلـمـائه
وشعرائه سائر البلدان .
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ويــبـعـدهـا عن الـتــحـالف الـدولي الـذي
مـلكة الـعربية وقد ردّت ا تـقوده أمريـكا
الـسـعـوديـة عـلى خـطـاب رئـيـسـي هذا
ــواثـيق وطــالب ايــران في اإللـتــزام بـا
الــدولـيــة  وعـدم الــتـدخل فـي الـشـؤون
الــداخــلــيــة لــلـدول والــتــخــلّي عن دعم
ــيـــلـــيـــشــيـــات الـــوالئـــيــة مـــاســـمــتـه ا
واإلنـــســـحـــاب من الـــدول الـــعـــربـــيــة
وادانت عـمليـة القرصنـة واإلعتداء على
نـــاقالت الــنـــفط في اخلـــلــيج الـــعــربي
وعــدته تــصــعـيــداً إيــرانــيـاً وتــصــديـر
خـاصة أزمـاتـهـا الـداخـلـيـة الى اخلـارج
والـتـظاهـرات الغـاضبـة التي عـمت مدن
إذن ـا فـيـهـا الـعـاصـمـة طـهـران كـافــة 
)من هــنـاك (صـفـقـة أمـريـكـيـة –ايـرانـيـة
ـــفـــاوضــات الـــطـــرفــ لـــلـــعــودة الى ا
فـإختلـقت طهران عـمليـة خطف الـناقلة
الــبـريـطـانـيـة وإحــداث أزمـة لـتـحـويل
انـظــار الـعـالم عن تـظـاهـراتـهـا الـشـعب
في عـموم ايران االيـراني بكـل قوميـاته 

اللي. ضد نظام ا
فـيـمـا نـرى أن مـاجـرى في خـلـيج عـمان
من الـــهـــجــوم عـــلى نـــاقـــلــة (مـــيـــرســر
سـتـريت) هو صـفعـة  قـوية إلسـرائيل
رداً عـلى قصف اسرائـيل ناقلـة ايرانية
فيـما ـنـدب قـبل شـهر في مـضـيق باب ا
يــــحـــاول حــــزب الــــله قــــصف احلـــدود
من جهتي لـبنـان وسوريا االسـرائيـليـة 
اجلـــوالن لـــلـــتـــخـــفـــيف عن ايـــران في
الـداخل وتغـييـر قواعـد لعـبة االشـتباك

هناك.
الـتـصـعـيـد االسـرائـيلـي-االيرانـي قائم
ب إسرائيل وحزب الله بـحرب اإلنابة 
الــذي يــقــوم بـقــصف صــاروخي داخل
ــــعـــركــــة مع إســــرائـــيـل وتـــشــــتــــيت ا
وخــــلـط األوراق عــــلـى الــــداخل إيـــــران
الــذي يــشــهـد عــمــلــيــات ضـد الــعــراقي
أهـداف أمريكية من قـبل فصائل والئية
ومــيـلـيــشـيــات عـراقـيــة جتـهــر بـقـصف
مـواقع أمريكية وتفجـير أرتال امريكية
مـنسحبة وتصـعيد في اليمن وسوريا
ولــكن هــذا اليـعــني أبــداً أن امـريــكـا لن
وتـترك األمر تـردّ وأن بريـطانيـا لن تردّ

ـنـدب ومضـيق هـرمز هـنـا إستـغلت ا
اإلدارة االمـــــريــــكــــيـــــة ودعت إيــــران
لـلعـودة فوراً الى االتفـاق النووي في
ـتـوقـفـة مـفـاوضــات مـؤتـمـر فـيـيـنـا ا
ألن االدارة عـادة ذلك الـفرصـة االخيرة
االمـريـكـيـة  تـرفض أن يـبـقـى مـؤتـمر
فــيـيــنـا الى مـا النــهـايــة فـيــمـا قـامت
بــقـصف بــعض الــفـصــائل الــوالئـيــة 
احلـدود االسـرائيـلـية من داخـل لبـنان
جلـس نــبض اســرائـــيل والــتي ردت
بــقــوة عــلى مــواقع داخـل لـبــنــان في

نفس اليوم.
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إذن نــحـن أمـام مــشــهــد حــربـي قـادم
ولـــــكـن كـــــيـف يـــــكـــــون شــــــكل هـــــذه
سيبرانياً  كما تريده رومانيا احلـرب
أم عسكريـاً كما تريده ودول اوروبـية 
اسـرائـيل وتـدعمه أمـريـكـا بكل قـوتـها
ولـالجــــابــــة عــــلـى هــــذين وتــــبـــــاركه
نـعتـقـد أن خـطـاب ابـراهيم الـسـؤالـ
في حـفل مــراســيم إسـتالمه رئــيـسـي 
هـو (خـطـاب حرب الـرئـاسـة اإليـرانيـة
من إذ هـدد (الــدول الـكـبـرى وتــهـديـد)
أي إعــتـداء عـلـى ايـران سـيــكـون الـردّ
فـيــمـا قـدم عــرضـاً لـدول هــو االقـسى)
يستـميل فيه ويرسل اخلـليج العـربي
لـلـحـفاظ عـلى لـهـا رسـالـة (إطـمـئـنـان 
حتـى يحيّدها نـطقة) أمن وإسـتقرار ا

تـشهد منطقة اخلليج العربي تصعيداً
بـ أمـريـكا خـطـيـراً وحـربـاً بـالوكـالـة 
وب إيران الـتي تنـوب عنهـا إسرائـيل
الــــتي تـــنــــوب عـــنــــهـــا فــــصـــائــــلـــهـــا
ــسـلــحـة في عــمـوم ومــيـلــيـشــيـاتــهـا ا
وهـذا ــنـطــقـة وفي الــعـراق حتــديـداً ا
الــتــصــعــيــد له أســبـابـه وله نــتـائــجه
فـقـد ـنــطـقـة والـعــالم الــكـارثـيــة عـلى ا
عـمـلـيـة هـجـوم ـاضـيـة شـهـدت االيـام ا
عــــلى نــــاقـــلــــة (مــــيـــرســــر ســــتـــريت)
الـبـريـطـانـية وقـرصـنـة وخـطف لـسفن
بــريــطـانــيـة وإســرائــيـلــيــة ورومـانــيـة
وغــيــرهـا وتــتــجّه األنــظـار كــلــهـا الى
إيـران وأتبـاعهـا وهذه قـرصنـة نوعـية
بـخطف أكـثر من حتـصل للـمرة االولى 
ســبع سـفن عـمالقـة مـرة واحـدة وهـذا
أن تـدعــو مـجـلس مــا دعـا بـريــطـانــيـا
االمـن الدولي لإلنـعـقـاد لتـفـويّض هذه
الــدول بـالـقـيــام بـعـمل عــسـكـري ضـد
فيـما نـطقـة إيـران ومـيلـيشـياتـها فـي ا
أعـلـنت طـهـران حالـة اإلنـذار ألـقـصوى
بــعـد تــهــديـدات إســرائــيـلــيـة لــلــحـرب
وإعــــطــــاء اإلدارة مـــــبــــاشــــرة إليـــــران
األمـريـكـية الـضـوء األخضـر إلسـرائيل
بـهـذه الـضربـة فـيمـا هـددت بـريطـانـيا
عـلى تـصـرفـات ورومـانـيـا( بـرد قـاسٍ) 
الحة وا نطقة  إيـران وزعزعتها أمن ا
الــبـحــريـة في اخلــلـيج الــعـربي وبـاب

نطقة وضبط جيوسياسي وشيك في ا
ــنــطــقـة ــنـفــلت في ا إيــقــاع الــسالح ا
الذي يهدّد والـتخلّص من عوامل القلق 
ــصــالح اإلسـتــراتــيـجــيــة لـلــمــنـطــقـة ا
وأمـريـكـا خـاصـة ونـرى مالمح عـمـومـاً
خــاصــة وأن الــشـــرق االوسط الــكــبــيــر
الـبنـتاغـون رفض اإلنسحـاب العـسكري
من الـعراق أثناء زيـارة الكاظمي وقال
(أنـنا بـاقون ألمـد طويل)  وهـذه رسالة
قــويـة جــداً لـلــمــيـلــيـشــات والـفــصـائل
ن يصرّ على الـعراقيـة الوالئية وايـران
طـرد الـقـوات الـعـسكـريـة األمـريـكـية من
الــعـراق وغــلق سـفـارتــهـا وقــواعـدهـا
األوضـاع كـلهـا مـفتـوحـة على تـداعـيات
ـسـتــقـبـلـهـا ـكن الـتــكـهّن  ال مــرعـبـة 
أبـــــواب احلـــــرب مـــــفــــتـــــوحـــــة عـــــلى
مـصـراعـيـهـا  في ظلّ تـصعـيّـد وتـهـديّد
إسـرائـيـلي وأمـريـكي وإيـراني إلشـعال
حـــرب مــــــــدمـــرة في الـــشــرق االوسط
فـهل سـتكـون حـرب السـفن بـداية لـهذه
أم (صـــفــقــة) احلـــرب و ســبـــبــاً فــيـــهــا
لــتـمـريـرصـفـقــة عـودة االتـفـاق الـنـووي
أم سيـتكون االيـراني في مـؤتمـر فيـينـا
(صـفعـة) ضربـتها إيـران بوجه أعـدائها
لــتـحــقـيـق حـلــمـهــا في أن تـكــون دولـة
رغـم أنف أمــريــكــا وإســرائــيل نــوويــة 

والعالم...

واخلـــلـــيج الـــعــربـي عــلـى الــســـفن له
تــداعــيــاته وإنـعــكــاسه الــســلـبـي عـلى
ومـا جـرى من قـرصـنـة ـنـطـقـة عـمــوم ا
هو إيـرانيـة لسفن غـربية وإسـرائيلـية 
ليس ـنطـقة تـمهـيد حلـرب طويـلة في ا
كما نقول دائماً مواجهة من الـضروري
ولكنها بكلّ واشتباك جيوش عـسكرية 
تـأكيـد حرب سيـبرانيـة وقصف مواقع
حــســـاســة بــالــطـــائــرات والــصــواريخ
الــعــابــرة الــذكـيــة وســتــشــمل لــبــنـان
وســوريـــا والــعــراق ويــكــون الــعــراق
لــتــوفــر عــوامل ســاحـــة لــهــذه احلــرب
بل وإعـتـمـاد إيـران ومـسـبـبـات احلـرب
عـلى أذرعهـا وفصائـلها واحـزابها في
الــعـــراق رأس احلــربــة والــنــفــيــضــة
ـواجهة أي غزو أو عـدوان يهدد ايران
وتـعـتـبـره وهـو مــاتـعـوّل عـلـيه ايـران 
ـنـطـقـة وهـذا ـتـقـدمـة في ا قـاعـدتـهـا ا

مبعث قلق عميق لإلدارة االمريكية.
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وقـد أبـلـغه الـرئـيس جـوبـايـدن لـرئيس
الـوزراء الـكـاظـمي في زيـارته االخـيرة
لـواشـنـطن واجلـمـيع رأى الـورقـة بـيد
يحـذّر فيـها طـهـران ويبـلغـها الـرئـيس
وأمـام الرأي عـبـر وسـيطـهـا الـكاظـمي 
نـــرى كل هـــذا ونــحن ي الـــعـــام الــعـــا
واثـــــقـــــون من حـــــصـــــول تــــغـــــيـــــيــــر

إلســـــــرائـــــــيـل فـــــــقط خـــــــاصـــــــة وإن
التـتـوقف عـنـد قـصف مـواقع إسـرائــيل
حـزب الـله في لبـنـان وسوريـا ولـكنـها
ســـتـــضــرب الـــعـــمق اإلســـتـــراتــيـــجي
وهي تمتلك مبررات القصف. اإليراني
فاعالت النووية في(نطنز وقصد هنا ا
بــعــد أن إعــتـرف وبــارشــ  وغــيــرهــا
بـــقـــيـــام روحــــاني وأحـــمـــدي جنــــاد 
ـــلف الـــنـــووي إســـرائــــيل بـــســـرقــــة ا
الــيـوم ســيـقــول مــجـلس االيــراني كــله
بخصوص طلب بريطانيا األمن كـلمته 
وبــعــدهـــا ســتــشــكّل الــردّ عـــلى إيــران
االدارة االمـريكيـة  حتالفاً عـسكرياً من
ا ور بـريـطـانيـا ورومـانـيا وإسـرائـيل
ضـد إيـران ـانـيــا وغـيـرهـا فــرنـسـا وأ
تــمــامــاً كـمــا حــصل مع غــزو الــعـراق
وهـذا مـا أعلـنـته بـريطـانـيا عـلى لـسان
وكــذلك رومــانــيــا وزيــر خــارجــيــتــهــا 
إذن فــكــرة تــشــكــيل حتــالف وامــريــكــا
ـواجــهـة خــطـر عــسـكــري واردة جــداً 
وزعـزعـة ـنــطـقــة إيــران وأذرعـهــا في ا
الحـة في اخلــلـيج الـعـربي إســتـقـرار ا
وهــــرمــــز وهـــو مــــاتــــخــــشـــاه األدارة
واالحتــــــاد االوروبي االمــــــريــــــكــــــيــــــة
سيرات خاصة وإن خطر (ا وبريطانيا
نطقة بفعاليته االيـرانية) صار يهدد ا
وخـطره وهو ماحدا باسرائيل بقصف
مـصـنع(غزة) داخل إيـران وتدمـيره إن
ـفـاوضـات في مـؤتـمـر فـيـيـنـا أخـذت ا
طــابـعـا واحـداً ومـطــلـبـاً واحـداً وهـو
ـيـلـيشـيـات  وتـدميـرالـصواريخ (حلّ ا
ــسـيــرات) وهـذا والــبـالــيــسـيــتـيــة وا
مـاترفضه إيران ألنـها تعتـبره  السبب
الــوحـيـد لـوجـودهـا وســيـطـرتـهـا عـلى
وحلّ ــنــطــقـة  وبــقــاؤه من بــقــائــهـا ا
ــيــلــيــشــيــات يــهــدّد مــســقــبل إيــران ا
بل يـقضي ومـصـاحلهـا اإلستـراتيـجـية
عــلـى مــشــروعــهــا الـــقــومي الــفــارسي
والـديـني الـكـوني نـعتـقـد أن مـايـجري
مـن تصـعـيـد ودعم وتـدخل إيـراني في
أكـــــــثـــــــر من مـــــــكـــــــان فـي الـــــــشــــــرق
االوسـط(الـــعـــراق وســـوريــــا والـــيـــمن
ـــــضــــائق وتـــــراشق في ا ولـــــبــــنــــان)
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بغداد

اجلـملة لتكون مدخال لدراسات وبحوث
وتــأمالت في الــسـيــاســة الـدولــيـة وفي
ي. وبــتـقـديـري أن مــيـزان الـقــوى الـعـا
فكر توصل بسرعة اني ا ستشار األ ا
إلـى رؤية الـعـجـز وإلى الـتـخـبط في زج
ـكن أن الـقـوى احلـربـيـة في مـشـكالت 
يـجـد الـعـقل البـشـري حـلـوالً لهـا بـعـيداً
عـن الــقــتل والــتـــدمــيــر وأن الــواليــات
ـتحدة تمـتلك (أو ـكذا يـفترض) القوى ا
الـفـكـريـة لـلـتـوصل إلى حـلـول الـقـنابل
والــصــواريخ لــيس من بــ وسـائــلــهـا
ـعــنى أن بـوسـعــهـا إشـعـال ــعـبـرة.  ا

احلرائق ولكن ليس إخمادـا!
مـشكلـة القيـادات الغربـية أنهـا تتعامل
مع قــضـايـا الـشـعـوب األخـرى وكـأنـهـا

معطيات رقمية تضعها في
ــعــطــيــات ال ذاكــرة احلــاســوب وـــذه ا
ـنــظـر وتـفـاصـيـله تــنـظـر إلى جـوانب ا

اإلنسانية وتالياً يتب خطأ
جــنـرال من لـوس أجنـلس يـتـحـدث عن
الــوضع االجــتــمــاعي فـي قـنــدـــار وفق
ـعطيات واحلسابـات الدفترية فبرأيه ا
أنه أكـثـر رقـيـاً من مـجـتـمع قـنـدــار وقد
. ووفق يـــكــون األمــر مـــخــتــلـــفــاً كـــلــيــاً

تسجيالت أمر…
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قـامة حـاليـا بالـعاصـمة الـيابـانيـة طوكـيو امس ـبيـة ا نـظمـة لدورة األلـعاب األو { طوكـيو- وكـاالت: أعلـنت اللـجنـة ا
بيـاد وذلك في اليوم األخير من عـني باألو سـتجد ب ا االحـد  تسجيل  26 حالة إصـابة جديدة بفـيروس كورونا ا
ـبيـاد منـذ بدء ـاضي أعـلى حصـيلـة يـوميـة لإلصابـات خالل األو ـنافـسات. وكـانت الـلجـنة قـد سجـلت  اخلـميس ا ا
اضي حـيث أعلنت عن  31 حـالة. ووبذلك وصل إجـمالي عدد إصدار تـقريرهـا اليومي بـهذا الشأن فـي أول  تموز ا
بيـاد حتى اآلن إلى  430 حالـة. وضـمت قائـمة اإلصـابـات اجلديـدة خمـسة من ـعنـي بـاألو صـاب بـالعـدوى ب ا ا

نظمة وغيرهم. وظف واإلداري باللجنة ا تطوع وا ثلي وسائل اإلعالم األجنبية كما ضمت عددا من ا
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ـشـاركـة بـحـصـدها  22ذهـبـية و21 ا
فـضـية و 22 بـرونـزية. وحـل الفـريق
الـروسي الـذي شـارك بـشـكل مـحـايـد
دون رفـع عـــلـــمـه أو عـــزف نـــشـــيـــده
الوطـني على مـنصـات  التـتويج في
ركـز اخلامس بعـشرين ذهـبية و28 ا
فضية و 23 برونزيـة. وبإمـكان دولة
سان ماريـنو االحـتفال بـإجنازها في
طــوكــيـــو بــحـــصــد فــضـــيــة واحــدة
وبــرونــزيـتــ بــبـعــثــة تـتــألف من 5
. وحـصدت بـوركيـنا فـاسو رياضـي
أول مـيـدالـيـة في تـاريخـهـا من خالل
هــيـوز فــابــريس زاجنـو جنـم الـوثب

الثالثي.
WIKD  WDKÝ

حــصل اجملـلـس الـتــنـفــيـذي لــلـجــنـة
بية الدولية  على سلطة تعليق األو
ريــاضــة حـــدث أو اخــتــصــاص من
ـــبـــيــة دون بـــرنـــامـج الـــدورات األو
احلــاجــة لــتــصــويت كــامـل ألعــضـاء
بية الدولية. في السابق اللجنة األو
ـــكن لـــلـــمـــجـــلس أن يـــوصي كـــان 
بـالـتـعـلـيق لـكـنه حـصل عـلى سـلـطة
الــتـصــرف من جــانب واحــد من قـبل
األعــضـاء خالل االجــتــمـاع رقم 138
ـبية للـجمـعية الـعمـوميـة للجـنة األو
بياد الدولية في خـتام منافـسات أو

طوكيو. 
ـكـن أن يـؤدي هـذا الــتـغــيـيـر إلى و
قــــلق خـــصــــوصـــا في ريــــاضـــة رفع
األثقال وهي رياضة شابتها مشاكل
ـــنــشــطــات واالحتــاد مـــرتــبــطــة بــا
الــدولـي الــتــابع لــهــا الــذي تــضــربه
الـعديـد من الـفـضـائح. وكـانت أماكن
ــبــيــاد طــوكــيــو رفع األثـــقــال في أو
ـبـيـة مـحـدودة مـن قـبل الـلـجــنـة األو

الـــدولــــيـــة الـــتي طـــالـــبت بـــإصالح
الرياضة التي بصدد خسارة موقعها
عــلى ـــبـــيـــاد بـــاريس - 2024  في أو
الرغم من كونـها عنصـرا أساسيا في
دورات األلـــعــاب مــنــذ اســتــئــنــافــهــا
بـــشـــكــلـــهـــا احلــديـث في عــام 1896.
وأوضح جــون كـواتـس نـائـب رئـيس
ـبية الدوليـة أن التعليق اللجنة األو
ـــكن أن يـــحـــدث عــنـــدمـــا ال يـــتــبع
ــــبــــاد ـــــواصــــفـــــات وا االحتــــاد ا
التوجيهية للمجلس التنفيذي بدون
أن يــــحــــدد االحتـــــاد الــــدولـي لــــرفع
األثـقال. ويـتـكـون اجملـلس التـنـفـيذي
ـبيـة الدولـية من تـوماس للـجنـة األو
بـاخ رئـيس الـلـجـنـة و 4 نواب و10
أعضـاء إضافـيـ يتم انـتخـابهم في
اجتماع كامل لـلجمعيـة العمومية كل
 أعــــوام. ال يـــزال األمــــر يـــتــــطـــلب 4
تــصــويــتــا كــامال إلزالــة ريــاضــة من

ــــبـي ومع ذلك  الـــــبــــرنــــامـج األو
كن أن يحدث توضيح أن هذا األمر 
تثل احتـاد بقرارات اجمللس إذا لم 
بيـة الدولية أو التنفـيذي للجـنة األو
إذا كـان االحتـاد الــدولي ذي الـصـلـة
يــتــصــرف بـطــريــقــة من احملــتـمل أن
ـبـيـة. في تـلـوث سـمــعـة احلـركـة األو
الـــوقت نـــفــسه أشـــاد بــاخ بـــإقــامــة
ــبـــيــاد طـــوكـــيــو وسـط جــائـــحــة أو
فــيــروس كــورونــا ووصـفــهــا بــأنــهـا
نـاجــحـة لـلـغـايــة وكـرر اعـتـقـاده بـأن
الـريـاضـيـ أعـطـوا الـبـطـولـة الـروح
رغـم غـــيــاب اجلـــمـــاهـــيـــر عن أغـــلب
األمـاكن. وسـيحـصل تـوشـيـرو مـوتو
ـنـظـمة الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـلـجـنـة ا
ــبي ــبـــيــاد عـــلى الــوســـام األو لـألو

الفضي. بياد نتخبات االخرى في االو نتخبات االمريكية يتفوقون على ا uHð‚ ∫ العبو ا
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احدى الوحدات التدريبية للمنتخب الوطني
ووكاع رمـضان (الـطلـبة) وعـبد االمـير
عبد الكاظم ومؤمل عبد الرضا ورضا
فـاضـل (أمـانـة بــغـداد) وأثــيـر صـالح
(القاسم) واحمـد زامل (نفط البصرة)
وعمـار غالب وصـادق زامل (الشـرطة)

واحمد هديب (رديف الشرطة).

(الــقـوة اجلـويــة) ومـنـتــظـر عـبــد االمـيـر
ورافد طالب ومصطفى وليد وحسن عبد
الـكــر (الـكـرخ) ومـنــتـظـر مـحــمـد جـبـر
واحـمــد حـسن مـكــنـزي (الـزوراء) وعـلي
مـحـسـن وصـهـيب رعـد واحــمـد سـرتـيب
(الــنــفط) وزيــد حتــســ وكــرار مــحــمــد

ــعــســكــر اخلــارجي خالل ســتــخــوض ا
ـــديــر االداري ـــقـــبــلـــة. وقـــالَ ا االيـــام ا
ــبي جـلــيل صـالح : إن ــنـتــخـبــنـا االو
ـدرب قـرر دعـوة  30العـبــاً لـلــمـعــسـكـر ا
ــؤمل أن يــقـام في اخلــارجي الــذي من ا
تــركـيــا لـلــفـتــرة من الـثــامن عـشــر حـتى
الـواحــد والـثالثــ من الـشــهـر احلـالي.
مؤكداً: أن اختـيار القائـمة النهـائية جاء
ــدرب عـــلى مـــســتـــويــات بـــعـــد اطالع ا
ـــعـــســـكــر الـــداخـــلي الالعـــبـــ خالل ا
ـقـدسة لـلمـنـتـخب في محـافـظـة كربالء ا
ــديــر والــذي ضم  54العــبـــاً. وأضــافَ ا
ـدرب ــبي: أن ا االداري لـلــمـنــتـخب االو
سـوكـوب سـيـخـتار  28العـبـاً لـلـمـعـسـكر
اخلارجي من مجموع  30العبا من الذين
تمت دعوتهم للقائمة النهائية وذلك في
حــال حـدوث إصــابـة ألحــد الالعــبـ أو
بـــســـبب اجلـــاهـــزيـــة الـــتي قـــد تـــعـــيق
الـتحـاقـهم لـلـمعـسـكـر اخلـارجي. وأشار
ــغـتــربـ صــالح : أن دعــوة الالعـبــ ا
لـلــمـعـسـكـر اخلـارجي قــد تـكـون صـعـبـة
لــكــونه خــارج ايــام الــفــيــفـا دي وأغــلب
الالعــبـ يـلــعـبـون مع انــديـتـهـم حـالـيـاً
حتضـيـراً للـمـوسم اجلديـد وسـوف يتم
التحـاقهم بـأقرب جتمع لـلمـنتخب خالل
درب ـقـبلـة في (الفـيفـا دي) وا الفـترة ا
على تـواصل مباشـر مع جمـيع الالعب
الــذين سـتــتم دعــوتـهم. وضــمت قـائــمـة
رمى كال من بي النهائية حلراسة ا االو
مــصــطــفى عــذاب (الــنــاصــريــة) وعــمـاد
عـــيــسى (زاخــو) وعــبــد الــعــزيــز عــمــار
(الكرخ) وحسن أحمد (الـسماوة) بينما
ضـمـت قـائـمـة الـالعـبـ كال مـن: مـحـمـد
الـبـاقر كـر (الـديـوانـيـة) وناجـي ناطق
(الــنـجـف) وعـبــاس يـاس وســالم أحــمـد
ــيـــنــاء) وحـــسن رائــد وعـــلي شـــوقي (ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

وغـادر  مـنـتــخـبـنـا الـوطـني امس االحـد
عـبر طـائـرة للـخـطوط اجلـويـة العـراقـية
إلى إســبــانــيــا لــلـــدخــول في مــعــســكــرٍ
ـدرب الـهولـندي تدريـبي هـناك بـقـيادة ا
أدفــوكــات فـي الــتــجــمع الــرســمي األول
ـــدرب اجلــديــد الــذي لـــلــمــنـــتــخب مع ا
سـيقـود أسـود الـرافديـن في التـصـفـيات
ــؤهــلــة لــكــأس الـعــالم في الــنــهــائــيـة ا
ــنـتـخب قـطـــــــر 2022. وتـضمُ قــائـمـة ا
الوطـني التـي ستـغادر إلى إسـبانـيا 24 
العـبـاً هم كل من : جالل حـسن ومـحـمـد
ــرمى حــمــيــد وفــهــد طــالب حلــراســة ا
واحــمـد إبــراهــيم وســعـد نــاطق ومــيـثم
جــبــار وعــلي فــائــز وكــرار عـامــر وعالء
مهاوي وضرغـام إسماعـيل وعلي عدنان
خلط الــدفـاع وأمــجـد عــطـوان ومــحـمـد
قــاسم وهـــمــام طــارق وابــراهــيم بــايش
وشـــريف عــبـــد الــكـــاظم وحــســـ عــلي
وســـجـــاد جـــاسم وبـــســـام شـــاكـــر خلط
الــوسط وشــيـركــو كــر ومـحــمـد داود
ومـهـند عـلي وعـالء عبـد الـزهـرة ومـهـند
عـــبـــد الــرحـــيم خلط الـــهــجـــوم. وانــهى
مـنتـخـبنـا الـوطني  جتـمـعه األول  على
مـــلـــعب الــــشـــعب الـــدولـي حتـــضـــيـــراً
ونـديال ؤهـلـة  لـلتـصفـيـات اآلسيـويـة ا
قطر  2022 والتي سـتلعب بـداية الـشهر
ــقــبل. وخــاض مــنـتــخــبـنــا تــدريــبـاته ا
ــســاعـد رحــيم حـمــيـد ـدرب ا بــقـيــادة ا
ومــــدرب احلــــراس أحــــمــــد جــــاسم في
الوحدة التدريبية الـتي ستكون مفتوحةً
أمــام جــمــيع وســائـل اإلعالم لــتــغــطــيـة
تــدريــبــات أســود الــرافــدين. ومـن جــهـة
ـبي اخــرى أعـلنَ مـدرب مــنـتــخـبــنـا االو
لــكــرة الــقـــدم الــتــشــيـــكي مــيــروسالف
نـتخب النـهائـية التي سوكـوب قائمـة ا
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قدس امرأة طعنت في شـرفها كـما يروي الكـتاب ا
تــعـامـل مـعــهــا الــنــاس بـقــســوة وغــلــظـة أرادوا أن
يرجمـوها فـلمـا وضعوهـا موضع الـتنـفيـذ قال لهم
ـسـيح (ع) كـلـمـته اخلـالـدة (من كـان مـنكم الـسيـد ا
بال خطـيئـة فـليـرمهـا بـحجـر) سمـعوه فـلم يـرجمـها
أحد.. تـسـاءلـوا في قـرارتهـم.. من منـا بال خـطـيـئة?
فــمن مــنــكـم يــا ســادة الــريــاضــة بـال خــطــيــئــة كي
يستـدعي معـاني االتهـام كلهـا ويرمـيهـا على عروس
? مـن منكم أيـها اخلـائبون العاب الـقوى دانـة حس
بال ذنب لــكي يـتــنـمــر عــلـيــهـا في مــواقع الــتـواصل

االجتماعي ويسخر منها?
ـطـرز ــلـونــة.. ا ــيـدالــيـات ا ــثـقل جــيـدهــا بـا دانـة ا
ضـيـئـة.. بـنت الـرافديـن التي تاريـخـهـا بـاحملـطـات ا
ـيـادين واهـرقت رحـيق عـمـرها افنـت حيـاتـهـا في ا
وهي حتــصــد اإلجنـاز تــلــو اإلجنــاز تــتـعــرض الى
هجمة شرسة غير مسـبوقة وكأننا شعب بال ذاكرة
ـر الى درجـة جـعلـتـنـا نـتـنـاسى ما مصـاب بـالـزهـا
حققته عـلى مدى أيامهـا واعوامها فقـد انطلقت من
الــدورة الـعــربــيــة بــاجلــزائــر عـام  2004 بـوسـامـ
نـحــاســيــ ثم مـرت الـى بـيــروت لــتـخــطف ذهــبــيـة
وتتوجه وفضـيتـ في البـطولـة العـربيـة عام  2005  
ـوعــد مع الـعــاب غـربي الى الـدوحــة لـتــكـون عــلى ا
اســيـا  2005 بــفــضــيــة وبــرونــزيــة وحتــلق بــثالث
ذهبيات في البطولة العربية التي اقيمت في اجلزائر
عـام 2006 ثم جتــني فــضـــيــة وبــرونــزيــة بــالــدورة
الــعــربـــيــة احلــاديـــة عــشــرة فـي مــصــر عــام 2007
وثالث ميـداليـات في الدورة الـعربـية بـالدوحة 2011
ــبــيـة فـضـال عن تــمـثــيــلــهـا الــعــراق بــالـدورات األو

واحملافل الدولية.
كل مــا حــقــقــته عــروس الــعــاب الــقــوى قـيــد بــاسم
العـراق ولـيس بـاسمـهـا فـحسب فـقـد كـانت عالمة
متوهجة وجنمة ساطعة في سماء ام األلعاب خالل
اضـي ضـحت على مـذبح الوطن وهي العقـدين ا
تـقـف عـلـى حـافــة مــشــوارهـا الــريــاضي بــأعــز مـا
تـمــلك.. رقـتــهـا وانــوثـتــهـا.. في ســبـيـل أن يـســتـمـر
عطاؤها وتـواصل حصد األلـقاب وتقـدمها لـبلدها
بعـد أن عجـزت الريـاضـة العـراقيـة ان تلـد خـليـفتـها

ضامير. في ا
 قررت ان ال تـتوقف وقـد تعـدت منـتصف الـثالث

هاجسـها الـوصول أوال الى خط الـنهايـة مهـما كلف
االمـــر حـــتى لـــو جــــاء عـــلى حـــســـاب صـــحـــتـــهـــا
زيـد من االوسمة فـماذا قدمتم وجسدها.. دافـعها ا
أنتـم? يا مـن تعـيـبـون عـلـيهـا كل هـذه الـتـضـحـيات..
مــاذا حـقــقــتم? يــامن قــد الــريــاضــة إلى مــثــواهـا
األخـير.. مـحـطـمـة.. مـدمـرة.. خـربـة.. تـنـعـقون عـلى

اطاللها بصوت مبحوح ومسوغات فارغة.
فـردات الـلعـيـنة.. أنتم من تـسـتـحقـون الـرجم بكـل ا
يامن تـرونـهـا نقـطـة سـوداء في ثوب الـريـاضـة الرث
زيفون.. أيها السراق يا هلهل.. أيها الفاسدون ا ا
شــذاذ االفـــاق.. دانـــة أطــهـــر من أطـــهــركـم.. يــامن
مـــحـــو الــــتـــاريخ وقــــضـــيـــتـم عـــلى
ــادي ــســتـــقــبل بـــشــبـــقــكم ا ا
ـنــاصـب.. كـلــكم وهــوسـكـم بــا
خــطــايــا.. دنــســتم كل جــمــيل
ورائع في ريــــاضـــة ضـــاعت

بالتيه وصارت الى العدم.
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عــــززت إدارة نــــادي الـــقــــوة اجلــــويـــة
صـفـوف فريـقـها الـكـروي يوم الـسبت
بـالعـــبـــ جــديـــديـن خلـــوض الــدوري
ــقـبل. وتــعـاقـدت ـوسم ا ــمـتــاز في ا ا
اإلدارة مـع الالعب مـــصـــطـــفى مـــؤيــد
ـدة مــوسـمـ قــادمـا من ـتــد  بــعـقــد 
نــادي الـنـجف . كــمـا تـعـاقــدت الـهـيـئـة
ـهاجم احمد زامل االداريـة للنادي مع ا
ـدة اربعـة مواسم قـادما من نـادي نفط
الـــــبــــــصـــــرة. وكـــــانت االدارة جـــــددت
ــنـتـخـب الـوطـني تــعـاقــدهـا مع العب ا
ـوسم اخـر كـمـا تـعـاقدت هـمـام طـارق 
مـع الــــوافــــد مـن نــــادي الــــزوراء العب
ــوسم ــنــتــخب ضــرغــام اســمــاعــيل  ا
واحـد وتـعـاقـدت مع مـصـطـفـى مـحـمد
ــــوسـم واحــــد. مـن الــــزوراء ايـــــضـــــا 
وتـعاقدت ادارت نادي الشرطة  رسميا
ـــنــتـــخب الـــعـــراقي ونــادي مـع العب ا
الـنـفط البـارز بـسام شـاكر لـتـمثـيل كرة
ـنتخب الـشرطة كـما جددت مع العب ا
ـــوسم اخــر الـــعــراقي مـــحــمـــد قــاسم 
قبـل. وقال مصـدر مقرب في لـلمـوسم ا
نـادي الشرطة في تصريح صحفي  إن
الـــعـــقـــد  الـــيـــوم مع الالعـب بـــســام
واعـتبـرته االدارة مكـسبـاً للـشرطـة بعد
ان كان محط انظار االندية القوية التي
كـانت تـتسـابق للـتعـاقد مـعه لكن ادارة
الــشــرطــة تـمــكــنت من احلــصــول عـلى
ـدربــ يـعــتـبـروه خــدمـاته. وبــ ان ا
الـالعب الـواعــد واالبـرز الـذي ســيـاخـذ

ــنـتـخب الـوطـني  مــوقـعـاً مـهـمـاً في ا
السـيـمـا بـعد اخـر ظـهـور له مع الـفريق
درب كاتانيتش الـعراقي بعد ان دعاه ا
نـتـخب. قـبـل انهـاء عـقـده من تـدريـب ا
وتــــــــابـع ان ادارة الــــــــنــــــــادي بـــــــدأت
بـتـعاقـداتهـا مع العبـ بارزين لـتعـزيز
صـفـوفـها كـمـا جددت سـعـد ناطق ومع
مـحـمـد مـزهـر واحملتـرف الـسـوري فـهد
الـيوسف. واعلنت ادارة نادي الشرطة
 تـسـمـيـة اجلـهـاز الـفـنـي الـذي سـيـقود
ـقـبل. وقـال نــادي الـشـرطــة لـلـمـوسـم ا
مـصدر في الـنادي في تصـريح صحفي
ـــدرب احـــمـــد إن االدارة اتــــفـــقت مـع ا
ــدب حــســـ عــبـــد الــواحــد صـالح وا
ومــدرب احلـراس جـلـيـل زيـدان لـقـيـادة
الــفـريق والـبــدء مـعه لــتـهـيـئــة الـفـريق
قبل. وب ان االدارة فاحتت لـلموسم ا
درب االول اال مـدربـا مـصـريـا لـيـكـون ا
انها لم تتوصل الى اتفاق وفي حال لم
يــتم االتــفــاق ســيــتــدرب الـفــريق حتت
ـدرب احــمـد صـالح وحـسـ إشــراف ا
عـــبـــد الـــواحـــد. وتـــابع أن االخـــتـــيــار
لـلمدرب أحـمد صالح جاء بعـد النتائج
اجلــيـدة الـتي حـقق مع فـرق قـادهـا في
ــوسم الــسـابق. من ــمـتــاز ا الــدوري ا
جـانب آخر; جددت ادارة نادي الشرطة
ــنـتــخب أحـمـد تــعـاقــدهـا مع حـارس ا
ــوسم بـــاسل والالعب خـــضــيــر عـــلي 
جـديد. وكـان نادي الـشرطـة جدد لثالث
العـب هـم سعد نـاطق ومـحمـد مزهر

واحملترف السوري فهد اليوسف.
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{ واشــــنــــطـن- وكــــاالت: تــــصـــدرت
تـحـدة األمـريـكـيـة جدول الـواليـات ا
ــبـيـاد طـوكـيـو تـرتــيب مـيـدالـيـات أو
التي تـختـتم فعـاليـاتهـا امس األحد.
ـتـحـدة وحـصـد ريـاضـيـو الـواليـات ا
41 ذهـبـية و 39مـيـدالـية بـواقع  113
فـضــيـة و 33 بـرونــزيــة في طـوكــيـو.
ــتــحــدة بـذلك وتــصــدرت الـواليــات ا
ــيــدالــيــات لــلــدورة جــدول تــرتــيب ا

ـــبــيــة الــثــالــثـــة عــلى الــتــوالي. األو
وتـــصــــدرت الـــعــــداءة اخملـــضــــرمـــة
ـشـهــد بـالـفـوز ألــيـسـون فــيـلـيـكـس ا
بـذهــبـيــة سـبـاق  400 *4مـتــر تـتـابع
وبــرونــزيـة أخــرى في فــئــة الــفـردي
لتـصبح أكـثر الريـاضيـ األمريـكي
ـيــدالـيــات في مـضــمـار تــتـويــجـا بــا
ألعـاب القوى عـلى مر الـعصور. وفي
مـنافـسـات الـسبـاحـة سـجلت أمـريـكا

حــضـــورهــا بــقـــوة أيــضــا من خالل
جنــمـي الــســـبـــاحـــة احلـــرة كــالـــيب
دريسـيل وكاتـي ليـديكي رغم سـقوط
األخـيـرة أمـام األسـتـرالـيـة الـصـاعـدة
اريارن تيتموس في عدد من سباقات
ـسـافـات الـقـصـيـرة. وحـلت الـصـ ا
ـبياد  2022 الشتوي مسـتضيـفة أو
ـيدالـيات ـركز الـثانـي بجـدول ا في ا
برصيد  88 ميدالية بواقع  38 ذهبية

و 32 فـضـية و 18 بـرونـزيـة. وجـاءت
ـبـيـاد ـضـيـفــة ألو الـيــابـان الـدولــة ا
ركز الـثالث في القائمة طوكيو في ا

بــإجــمــالي  58 مــيـــدالــيــة بــواقع 27
ذهبـية و 14فضـية و 17برونـزية في
ــســتـوى حــصــيــلـة قــيــاســيـة عــلى ا
الـوطـني. وسـجــلت بـريـطـانـيـا أجنح
بـياد بـك 2008 مسـيرة لـهـا منـذ أو
حيث تصدرت قائمة الدول األوروبية

بــالـقــول: ان الــدعم الــنـفــسي واإلعالمي
مـهم جـدًا لالرتـقـاء صـوب الـقـمة وأنـتم
ــثــلــنـا ــنـتــخـب  الــعـارفــون بــذلـك فــا
جميعًـا ونحن نحتـاج إلى الفرح وأنتم
الـسـبـاقـون به. من جـانـبـهم أشـادَ جنوم
ـبـادرة وزير الـشـباب الـكرة الـسـابقـ 
والرياضـة وسعيه الـدائم لتطـوير البنى
التـحتـية خـدمةً لـلريـاضة الـعراقـية وما
ـاضية ومـا زال يقدمه دة ا قدمهُ خالل ا
مـن أجل عــودة الـــعــراق ألخـــذ مــكـــانــته
الطبـيعيـة على صعـيد الريـاضة وأثنوا
علـى دوره ودور وجهـود وزارة الـشـباب
نـتـخبـات الـوطنـية والريـاضـة في دعم ا
في جــمـيـع األلـعــاب.  وطـالــبـوا الــوزيـر

وإحتــاد الـكــرة لــرفع احلـظــر الــكـلي عن
العب العراقية.  وأضافَ: عليكم تبني ا
ـواطــنـ حــمـلــة إليــصـال رســالــة إلى ا
تشجعـونهم من خاللها عـلى أخذ اللقاح
لـلحـد من مـخاطـره وعـدم تفـشي الـوباء
وفِي الوقت نفسه توفير الدعم واإلسناد
ــنـتـخـبــنـا الـوطــني ال سـيـمـا اإلعالمي 
وأنه يـحـظى بـاهـتـمـام خـاص ومـتـابـعـة
متواصلة من قبل رئيس الوزراء مشيرًا
إلى أن التأهل لكأس العالم حلم ينتظره
الـعــراق بـأكـمــله من زاخـو حــتى الـفـاو
ونحن نتأمـل وجود العراق كـأحد الفرق
ـهـمة ـتأهـلـة على الـرغم من صـعـوبة ا ا
لـكــنـهـا غـيــر مـسـتـحـيــلـة. وخـتمَ درجـال

باألخص. واضافت ان اجلولـة تضمنت
ـلـعـبـ ـرافـق احلـيـويـة لـكـال ا زيـارة ا

والـتـقـاط الـصـور الـتـذكـاريـة فـضلًـا عن
قـيـام وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة بـتـقـد
شـرحٍ وافٍ عـن جـمـيـع الـتـفــاصـيل وكل
الـتــعـديالت اجلــديـدة الـتي  إدخــالـهـا
ـتــابــعـة من ــلـعــبــ والـدعـم وا عــلى ا
جــانب الــوزارة آللـيــات الــعــمل وبــشـكل
دوري. وأكـــدَ درجــال  خـالل حــديـــثه مع
جنــوم الــكــرة أثــنــاء اجلــولــة  بـحــسب
البـيان عـلى أهـميـة إجنازهـما كـونهـما
سيـحدثـان نقـلة نـوعيـة في مجـال البنى
ـحـافـظـة بـغـداد الـتـحـتــيـة الـريـاضـيـة 
وسـيُـسـهـمـان إيـجابًـا فـي سعـي الوزارة
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اكــد وزيــر الـشــبــاب والــريـاضــة عــدنـان
ـــثل ـــنـــتــخـب الــوطـــني  درجـــال ان ا
اجلــمـــيع مــشــددا عـــلى ضــرورة الــدعم
النفسي واإلعالمي لالرتقاء صوب القمة
.وذكـرت الـوزارة في بــيـان صـحـفي  ان
وزير الـشبـاب والريـاضة عـدنان درجال
ـــنــتـــخب اصـــطـــحب عـــددًا من جنـــوم ا
الوطنـي السابـق بكـرة القـدم في جولةٍ
لـعـبيّ الـزوراء في الـعـطـيـفـية تـفـقـديـة 
ديـنـة في احلبـيبـيـة إطلـعوا خاللـها وا
ـنشـآت التي يـتضـمنـها كل مـلعب على ا
منـهمـا سبـقتهـا جلـسة نـقاشـية وحوار
في شؤون الريـاضة عـمومًا وكـرة القدم
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بـــــــــــنـــــــــــقـل
رغــبــتــهم في
لـــقــاء رئـــيس
الـــــــوزراء في
مـــــقـــــابـــــلــــة
خــــــــاصـــــــة
ـــنـــاقـــشـــة
واقــــــــــــــــــــع
الــريـــاضــة
وإبـــعـــادهـــا
عن السياسة
كونـها رسـالة
سـامـية جتـمع

وال تُفرق.
ميروسالف سوكوب
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بـرفع تـمثـال يجـسـد شخـصيـة الراحل
اسـطورة الكرة الـعراقية الـكاب احمد
راضـي  وضــــــــعـه من قــــــــبـل احـــــــد
االشــخـاص في مــنـطــقـة الــيـرمـوك في
ــواصـفـات بــغـداد وذلك لــعـدم تــوفـر ا
ــكـانـة الــفـنــيـة وكــذلك كـونه اليــلـيق 
الـراحل والـقيمـة االعتـباريـة له. ونحن
فـي جـمـعــيـة الــفـنـانــ الـتــشـكـيــلـيـ
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رفــعت امــانـة بـغــداد اجلـمــعـة تــمـثـاال
لـــلـــكـــابـــ الـــراحل احـــمـــد راضي 
وضــــعه فـي احـــد شــــوارع مـــنــــظـــقـــة
وافقات الرسمية الـيرموك بدون اخذ ا
واثــر ذلك اصـدرت جــمـعــيـة الـفــنـانـ
الــتـشـكـيـيـلـ الــعـراقـيـ بـيـانـا قـالت
فيه(اصدرت امانة بغداد اجلمعة قرارا

هرجان في صورة تذكارية الفائزون بجوائز ا

ـغــنــيـة { نــيــويــورك (أ ف ب) - تـطـل ا
األمــريـكـيــة أريـانـا غــرانـدي طـيــلـة فـتـرة
نــهــايــة األســبــوع عــلى لــعــبــة الــفــيــديـو
فــــورتـــنــــايت مـن خالل صـــورة رمــــزيـــة
(أفـــاتــار) تــظــهــرهـــا وهي تــؤدي بــعض
أغـانـيـها وهـو حـدث أبرزته شـركـة إبيك
ـــــطــــورة لــــلــــعــــبــــة إلظــــهــــار ــــز ا غــــا
استراتيجيتها االنفتاحية.وخالل مواعيد
ـناطـق الزمـنية خـمسـة تغـطي مخـتلف ا
سـيـتمـكن الالعـبون مـن اختـبـار مغـامرة
افــتـراضـيـة مـع جنـمـة مـوســيـقى الـبـوب
الــتي ســتــظــهـر عــلى شــكل شــخــصــيـة
نـصف بشرية ونصف خيالية ترتدي زياً
.وخالل الـفقرة الذي تـستمر أقل قـصيراً
مـن نصـف سـاعـة يتـم تـشـغيـل أغـنـيات
عـدة ألريـانـا غـرانـدي بـيـنـها بـي ألرايت
وبـــوزيـــشــنـــز وهي مـن أحــدث أعـــمــال
الـفنانة البالغة  28عـاما الفائزة بجائزتي
غـرامي في مـسـيـرتهـا.وفي الـوقت عـينه
ـكن لالعـبـ شـراء قـطع عـدة مـرتـبـطة
ـغـنيـة من مـتجـر الـلـعبـة. وكـانت إبيك بـا
اثـلة من خالل ز أطـلقت جتـارب  غـا
إدخـال شخصـيات افتراضـية تمثل جنم
الـــراب األمــركـي تــرافـــيس ســـكــوت في
نـــــيــــســــان 2020  أو جنـم كــــرة الــــقــــدم
الـبرازيلي نيـمار في وقت سابق من هذا
الــعـام.وتـهـدف هـذه االسـتــراتـيـجـيـة إلى
جـعل فورتـنايت مـنصة تـرفيـهية من دون
االكــتـفــاء بـكــونــهـا مــجـرد لــعـبــة فـيــديـو
إلطـالق النار والبـقاء.وقال مـدير العالمة
ز فـيل رامـبوال الـتـجـارية لـدى إبـيك غـا
لـوكـالـة فـرانس برس (هـذا نـطـاق ضخم
نـريـد االبـتـكـار فـيه ألن فـورتـنايـت يجب
أن تـسـتـمـر في الوجـود جـنـبـا إلى جنب
مـع الـعـالم احلــقـيــقي).وأضـاف(نـحن ال
ـوسيـقية أو األفالم. نـستـبدل احلفالت ا
إنـنـا متـنـاغمـون مع هذه األشـيـاء ونعـمد
إلى تــوســيـعــهــا وحتـســيــنـهــا).وتــشـكل
فـورتـنـايت ظـاهرة حـقـيـقـية مـنـذ سـنوات
لــدى عــشــاق ألــعــاب الــفــيــديــو وتــضم

حوالى  350 مليون العب في العالم.

عـلي كـاظم في صفـحته في (فـيسـبوك)
(فـي الـبــدايــة جـهــود الــنـحــات خــلـيل
خـــمـــيـس مــشـــكـــورة جـــدا وانه عـــمل
الــتـمـثــال حلـبه لـلــراحل احـمـد راضي
وكـل تــكــالــيف الــتــمــثــال من حــســابه
اخلــاص ولم يــأخـذ دعـم من أيـة جــهـة
لكن حـكومـية وهذا يـشكر عـليه كثـيرا 
لـنعود لـبداية العـمل قبل شهر تـقريبا
تــواصل مـعي الـنـحـات خـلـيل خـمـيس
وعـــرفــني بــنــفــسه وأنه يــقــوم بــعــمل
تـــمـــثــال لـــلــكـــابــ وارسل لـي بــعض
الـصور وبـعد أيـام تواصل مـعي أيضا
وقـال لي أنه خالل فتـرة قصـيرة يـنجز
عــمــله فــقــلت له عــنــدمــا يــنـتــهي مــنه
ارسـل لي صـــــور الــــتـــــمــــثـــــال حــــتى
تـشـاهـدهـا عـائـلـة الـكـابـ وتعـطي لك
وافقة وإذا كان لديها مالحظات على ا
واتفـقـنا عـلى هذا الـعـمل نخـبـرك بهـا 

األسـاس .واليوم عرفت بأن التمثال 
نــصـبه في الــيـرمــوك وقـد  رفـعه من
قــبـل أمـانــة بــغــداد الســبــاب ذكــرتــهـا
األمـانـة في بـيـان رسمي لـهـا عـدم اخذ
ـوافـقـة الـرسـميـة وان الـتـمـثـال ليس ا
ـطـلـوب  علـمـا اني أكدت ـسـتوى ا بـا

الـعراقي اذ نـؤيد ما قامت به مالكات
االمـانـة بازالـة هـذا التـمـثال الـذي يـعد
تشويها حقيقيا للفن والنحت العراقي
ـشهد البصري واحلـضري للمدينة وا
حـيث عـادة ما تـقوم جـهات من هـنا او
هــنـاك من وضع اعـمـال يــطـلق عـلـيـهـا
نـصـبا وتـمـاثيل فـي السـاحـات العـامة
دون مـــوافـــقـــات اصــولـــيـــة ســواء في
بــغـداد او احملـافــظـات تـمـثل تــخـريـبـا
ـستوى الـفني الذي لـلذائـقة العـامة وا
ـــثــله الــنــحـــات الــعــراقي االصــيل).
مـؤكـدة (لذلك تـوجه جمـعـيتـنا الـدعوة
الـى كـافــة اجلــهــات الــرسـمــيــة وغــيـر
ـشورة الـفنـية من الـرسـميـة الى اخذ ا
ـا تـمثـله من مـكـانـة عـريـقة اجلـمـعـيـة 
والمــتالكـهـا اخلـبـرات الـفـنـيـة الالزمـة
قـبل الشروع بـتنفـيذ او نصب اي عمل
فـني فـي الشـوارع والـسـاحـات الـعـامة
ونــؤكـد تــعـاونـنــا ووقـوفـنــا مع أمـانـة
بـغداد واي جهة اخرى تـسعى للحفاظ
ـــديـــنـــتـــنــا عـــلـى الــوجـه احلـــضــري 
الـــعــزيــزة بــغــداد ولــنـــعــمل جــمــيــعــا

الظهارها بابهى صورة وجمال).  
عــلى صـعــيـد مــتـصل اوضح االعالمي

لـالخ خليل خميس أن ال يضع التمثال
قــبل أن يـأخـذ مـوافـقـة عـائـلـة الـكـابـ
ويـشاهـدون التـمثـال بعـد اتمـام العمل
ـــوافـــقـــات بــــالـــكـــامـل ومن ثم أخــــذ ا
األخــــرى الــــتـي تــــســــمح له بــــنــــصب

التمثال). 
مـضـيـفـا (الـيـوم اتـصل بي االخ اسالم
ــكـــتب االعـالمي لـــنــادي الـــكــرخ مـن ا
وابـــلــغــني أن إدارة الـــكــرخ تــرغب أن

تـضع الـتـمـثـال في الـنـادي بـعد أن  
رفــعه من قـبل األمـانــة وأبـلـغت عـائـلـة
الـكابـ بهـذا األمر وقـالوا لـيس لـدينا
مــــانـع في ذلك وأن يــــتـم االتـــفــــاق مع
الـنحات خليل خميس النه هو صاحب
فـــكــرة الــتــمــثــال مع االهــتــمــام به من
نـــاحــيـــة الــقــاعـــدة وبــعض األمــور
االخــرى لــكي يـكــون الــتـمــثـال

بـــحـــجم وقـــامــة الـــكـــابــ
الــــراحل احـــمـــد راضي 
وســيــتم الــتــواصل مع
خـــمـــيس الـــذي عــمل
الـتمثال حبـا  للكاب
لـكي يـتم االتفـاق على

كل االمور).

…œULŠ —bOŠ

ـوظف الـعـراقـي تـقـرر تـعـيـنه مـديـرا عـامـا لـلـعالقـات ا
واالعالم في هيئة االستثمار الوطنية.

bO³Ž dOLÝ

قيم الـكاتب والناشط العراقي ا
في اســطــنــبـول تــلــقى امــنــيـات
االوسـاط الصحفيـة والسياسية
بـالشـفاء من االصـابة بـكورونا
و(الــزمـان) تــدعــو له بـالــعـافــيـة

والصحة الدائمة.
—ušU¹ rÝUÐ

ـمـثـل الـسـوري بـدء تـصـويـر مــشـاهـده في مـسـلـسل ا
روز تــألــيف طالل مــادريــنـي وإخــراج عــبــاس شـرف

ويشارك في بطولته نورا أبو أسعد يارا قاسم.
w½UF « ‚—UÞ

ـترجم الـعراقي صـدر له عن مركـز دراسات الـوحدة ا
ة – العـربيـة كتـاب مترجم بـعنـوان (شركـاء في اجلر
ـلـخص الــدور الـبـريــطـاني في غــزو الـعـراق) ويــضم ا
الـتـنـفـيـذي لـتـقـريـر جلـنـة تـشيـلـكـوت لـلـتـحـقـيـق بـشأن

العراق.
 œ«d  vLÝ«

ـهنـدسـة الـفنـانـة الفـوتـوغرافـيـة الـبحـريـنيـة ضـيفـتـها ا
اضية اجلمعية الـعراقية للتصوير في اجلزء اجلمـعة ا
الـثاني مـن ندوة (تـاريخ الـتـصـويـر الـضوئـي في غرب

اوربا وامريكا - التصوير احد اوجه الفنون).
 ÍeG « d Uý

ــركـز االول مـنــاصـفـة مع الـشــاعـر الـعــراقي حـصـد ا
ـسابقـة شاعر الـغدير التي الشـاعر قاسم الـشمري 

نظّمتها العتبة العلوية.
ÍËUDMÞ WO×²

ـاضي اثـر ــوت االربـعـاء ا ـصـريـة غــيـبـهـا ا ـمـثــلـة ا ا
تــعــرضــهــا جلــلــطـــة قــلــبــيــة نــقــلـت عــلى اثــرهــا الى

ستشفى إال أنها فارقت احلياة. ا
 v OŽ tK « b³Ž

سـرحـية (عـيال تـرجم الـسوري صـدرت له تـرجمـته  ا
الله) لـلكاتب والشاعر الروسي نيقوالي غوميليوف في
كـتـاب بـعـنـوان (عـيـال الـله  –حـكـايـة عـربـيـة في ثالث

توسط. لوحات) يقع في  95 صفحة من القطع ا

UN²IOIý TMNð WLŠ—

U¼œöO  bOFÐ
أتـمنى لو اسـتطـعنا اإلحـتفـال سوياً. لـقد مرّ
وقت طـويل ال أستطيع أن أنتظر حتى أراك.
ال أسـتطيع أن أنـتظر حـتى تعود احلـياة كما
كـانت حــتى أسـتــطـيع أن أزوركـم كل شـهـر.
أتــمــنى لــو أســتــطـــيع أن أرد لك نــصف مــا
قـدمـته لي. هــذه واحـدة من أحـلى صـور لـنـا
من األيـام التي كنا نـستطيع أن نـرى بعضنا

البعض دائماً).

ÊU e « ≠  ËdOÐ

مثلة اللبنانية دانييال رحمة شقيقتها هنـأت ا
ــنـــاســبــة عـــيــد مــيـالدهــا ونــشـــرت عــبــر
صـفــحـتــهـا اخلــاصّـة عــلى مـوقع الــتـواصل
ة جتمعها بشقيقتها اإلجـتماعي صورة قد
من أسـتـرالـيا وبـدا واضـحـاً الـشـبه الـكـبـير
بيـنـهـمـا وكـتبـت بالـلـغـة الإلنـكـليـزيـة كـلـمات
.. عـيـد مـيالد سـعـيد مـؤثـرة: (تـأخرت قـلـيالً

بـإصــابــتـهــا بـعــد عـشــرة أيـام. ووقع
احلـادث قرب مـركـز ليـنـكولن الـثـقافي
فـي حي أبـــــــر ويــــــسـت ســــــايـــــــد في
مـانـهاتـن.وفـيـمـا كـانت بـيـنـز تـصارع
ــــســـتــــشــــفى نــــاشـــدت ــــوت في ا ا
شــريــكــتــهــا كــاثــرين كــرانــولــد عــبــر
صـحــيـفـة ديــلي نـيــوز الـشــهـود عـلى
ـعــلـومــاتـهم أمـام احلـادثــة الـتــقـدم 
السلطـات للمسـاعدة في إيقاف سائق
دراجة السكوتر. ومثّلت ليزا بينز في
أعمال كثيرة في السينما والتلفزيون
ا يشـمل مسلسالت كـوميدية بـينها
روزان كــمـا ظــهــرت في مــســرحــيـات
عــلى خــشـبــات بــرودواي. وبـرزت في
أعمـال سينـمائيـة معروفـة بينهـا فيلم
غـون غيـرل سـنة  2014 وكوكـتـيل عام

 1988 إلى جانب توم كروز.

{ نيـويورك (أ ف ب) - أعلـنت شرطة
نـيـويـورك اجلمـعـة تـوقـيف رجل يـبلغ
 26 عــامـا وتـوجــيه اتـهــامـات له عـلى
خـلــفـيــة تــسـبــبه بـحــادث مـروري في
مــانـهـاتن في حــزيـران أدى إلى مـقـتل
ـمـثـلـة األمـريــكـيـة لـيـزا بـيـنـز. وقـال ا
نـاطق بـاسم الـشـرطـة لـوكـالـة فـرانس
بــــرس إن (الــــرجـل أوقف اخلــــمــــيس
ووجـــهت إلــيـه تــهـــمــة رفض إعـــطــاء
ـشــاة والــفـرار بــعـد األولـويــة ألحــد ا
ـيت). وتـعـرضت الــتـسـبب بـحــادث 
ليزا بـينز ( 65عاما) الـتي كانت تزور
مـــديـــنــــة نـــيــــويـــورك في الــــرابع من
حـزيـران  لـصـدمة في الـرأس نـتـيـجة
صـــدمـــهـــا مـن جـــانب ســـائق دراجـــة
سكـوتر تخـطى إشارة مروريـة حمراء
أثناء عبورها الشارع.وتوفيت متأثرة

ÊU e « ≠ wN œ

حـيــرت الـنـجـمــة الـهـنـديــة كـاريـنـا
كـابـور مـتـابـعـيـهـا بـصـورهـا الـتي
تـظـهـر فـيـها مـرات نـحـيـفـة ومرات
بوزن زائـد ونشرت مـؤخرا فـيديو
عبـر صفحتـها اخلاصـة على موقع
التـواصل اإلجتـماعي صـدمت فيه
مـتـابـعيـهـا بـوزنهـا الـزائـد. وكانت
كــابــور قـد نــشـرت فـي وقت سـابق
من هذا الشهر صورة طبق باستا
مع الـكـثـيـر من اخلـضـار الـصحي
ـــــا في ذلـك الـــــفــــلـــــفل احلـــــلــــو
والـفاصـوليـاء والطـماطـة الكـرزية
الفـــتـــةً إلى أن (تـــيـــمــور يـــحب أن

تـــكــون وجـــبــته خـــضــراء).وخالل
ظهورها في برنامج للطهي  قالت
إن (زوجــــهــــا ســـــيف عـــــلي خــــان
وإبــنـهــمـا تــيــمـور يــحـبــان عـرض
مهاراتهما في الطهي وفي العام
ـــاضي اســـتـــمــتـع اجلــمـــيع ا
ـخـبـوزات من صـنـعـهـمـا في
ــنــزل). وأضـــافت: (تــيــمــور ا
وسيف يحبان ذلك ويعشقان
ـــطـــبخ وفي الـــوجـــود فـي ا
هــــذه احلــــالـــــة أتــــولى أنــــا
ـوسيقى.. إنـهما مسـؤولية ا
يــــحــــبـــان االســــتــــمــــاع إلى

موسيقى اجلاز).

الـتروّي سـيـسمح لك بـرؤيـة بعض الـروابط الـتي كنت
غافالً عنها.

qL(«

ـقرب عـند احلاجة  ال تترد بـطلب معونـة االصدقاء ا
.رقم احلظ.8

Ê«eO*«

عـطيات  تـمعن بـكل ما يـحيط بك كي تـستـطيع دمـج ا
طروحة و اخلروج بنتيجة. ا

—u¦ «

اكـبح جمـاح اندفـاعك للـتفاخـر حول إجنـازك األخير.
و كن راضياً هادئاً .

»dIF «

 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .

¡«“u'«

ـقـبــلـة . وضـعك الــعـاطـفي  ابـدأ بــتـخـطــيط مـهـامـك ا
تاز.يوم السعد االحد.

”uI «

حـاالت مـعــيـنـة تـتـطـلّب مـرونــة إضـافـيـة. عـلـيك بـأخـذ
وجهات النظر األخرى .

ÊUÞd «

التـفـاخر سـوف يـقود عـلـيك الكـثيـر من احلـسد و من
الضغوط اخلارجية .

Íb'«

فـاجئة في خطتك. عليك أن تكـون جاهزاً للتـغييرات ا
رقم احلظ.9

bÝô«

 عـالقــة جــيــدة مـع شــريك الـــعــمــر. و مــكـــافــأتك هي
الشعور بالدفء و التعاون.

Ë«b «

ال تـرتــبك عـنـد الــتـغـيــيـر و كن هــاد لـكي تـســتـطـيع
جتاوز االزمة.

¡«—cF «

 تـسهـيالت العـمل سـوف تسـاعدك عـلى االنتـقال الى
مرحلة جديدة مهمة .

 u(«
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
نـاسب داخل الشكل. ا
اعـد ترتيـبهـا واكتشف
فقودة : (اسم الكلمة ا
لألسد من  5 حروف):
ـا  –مـروان  –تـبـوك د
 –غــــانــــا  –رحــــيق –

نــاقـوس  –بــوابـات –
مشارق  –أضنة  –جد
 –أنهك  –جهر  –رق.
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سـرح حـياة) اخـتـتمت حتت شـعـار (ا
امـس االول الـســبت وبــحـضــور وزيـر
الــثــقــافـة والــســيــاحــة واالثـار حــسن
نــاظـم فــعــالــيــات مــهــرجــان الــعــراق
الوطـني للمـسرح والذي نـظمته نـقابة
الـفـنـانــيـ الـعـراقـيــ بـالـشـراكـة مع
الهيئة العربية للمسرح .. وشهد حفل
اخلــتـام ثالثــة عـروض مـســرحـيـة هي
(قــيـامـة) تـألـيف جـمـيل الـرجـا إخـراج
حـســ جـوهـر وعـرضت عـلى مـسـرح
الــرافـديـن ومـســرحـيــة (واقع خـرافي)
تـأليـف وإخراج عـلي عـصـام وعرضت
عـلى مـسرح سـميـر أمـيس ومـسرحـية
(رحــــــــلــــــــة رســـــــــول الــــــــغــــــــيـب إلى
تــــألــــيـف وإخــــراج عــــلي اجملــــهــــول)
الــتـــويــجــري وعــرضـت عــلى مــســرح
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الــنــجـاح...كــدلك شــهــد حــفل اخلــتـام
الـعـديـد من االسـتـعـراضـات الـراقـصـة
ومـــوســـيـــقى وأغــانـي ومــقـــطـــوعــات
شاري. موسيقية لعازف العود علي ا
و اعـالن اسـمـاء الـفـائــزين بـجـوائـز
ــهـرجــان حـيث نــال الــفـنــان مـحــمـد ا
ـثل لـدور اول هــاشم جـائـزة أفــضل 
عن مــســرحـــيــة (ذا هــوم) وحــصــدت
مـسـرحـيـة (نـعم غـودو) جـائـزة أفـضل
عــــرض مـــســــرحي لــــفــــرقـــة مــــســـرح
إعـداد وإخـراج أنس عـبـد ـسـتـحـيل  ا
الــصـــمــد وذهــبت جــائـــزة الــتــألــيف
ــوســـيــقي ومــؤثـــرات صــوتــيــة الى ا
ـوسيـقي عـلي مشـاري عن مـسرحـية ا
(اشــتـبـاك) لــكـلـيــة الـفــنـون اجلـمــيـلـة
بـجـامــعـة الــبـصـرة  تــألـيف وإخـراج
حازم عبد اجمليـد. وذهبت جائزة نقاد
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مـثـلة رضـاب أحـمد  عن فـفازت بـهـا ا
دورهـا في مـسرحـية (الـشـعبـة مـكبث)
للفـرقة الوطـنية للـتمثيل تـأليف فكرت
ســالم ورضـاب أحــمـد وإخــراج فـكـرت
سـالم. وجـائــزة أفـضل سـيـنــوغـرافـيـا
ذهـبت الى بـيــان نـبـيل عن مــسـرحـيـة

(الشعبة مكبث). 
وقــال نــقــيـب الــفــنــانـــ الــعــراقــيــ
ــهــرجــان جــبــار جــودي ان ورئــيس ا
(الــدورة األولى لــلــمــهــرجـان جــمــعت
فـنـاني الـعـراق كـافـة من خـالل الـندوة
سرحية الفكريـة اليومية والـعروض ا
مـنـهـا عـشـرة عـروض مـسـرحيـة داخل

سابقة وثمانية عروض موازية). ا
ــثل كـتب وعن نـيــله جــائـزة افــضل 
الـفـنـان محـمـد هـاشم في صـفـحته في
شكرا (فيـسبوك) ( احلـمد لـله والشكـر

هـرجان الى سـرح ألفضل عـمل في ا ا
مـسرحـيـة (مـيت مات) تـألـيف وإخراج
ـمثل عـلي عـبـد الـنبي الـزيـدي. ونـال ا
ـثل دور نـاجي حـسن جـائـزة أفـضل 
ثـاني عن دوره في مـسرحـيـة (الشـعـبة
مكبث) للفرقة الوطـنية للتمثيل تأليف
فــكــرت سـالم ورضــاب أحـمــد وإخـراج
رضاب أحمد.اما جائزة النص فاز بها
الـفـنـان عـلي عـبــد الـنـبي الـزيـدي  عن
مـسـرحـيـته (مـيـت مـات) لفـرقـة مـشـغل
ـسرحي دنـيـا لإلنـتـاج السـيـنـمـائي وا
وهي مـن تـــألـــيـــفه وإخـــراجه. ونـــالت
بــدورالـعــبـدالــله من الــبــصـرة جــائـزة
ـثـلــة دور أول عن دورهـا في أفــضل 
مــسـرحـيــة (حـدث في كل مــرة) تـألـيف
عمار نعمة جـابر وإخراج علي عصام.
ــثــلــة دور ثـاني امــا جـائــزة أفــضل 

شـكـرا كادر مـسـرحيـة ذا هوم عـائلـتي
شـكـرا لـلـمـخـرجً الـكـبـيـر غـا حـمـيد
شـــــكـــــرا نـــــقــــــابه الـــــفــــــنـــــانـــــيـــــ
شــكـرا الــهـيــئـة الــعـربــيـة الــعـراقــيـ
شـكـرا االسـاتـذه الـكبـار في لـلـمـسـرح 
جلـــنــة الـــتـــحـــكــيـم الــذيـن اعــطـــوني
فــرح وسـعــيــد جـدا بــهـذه اصـواتــهم 

اجلائزة).

آسيا كمال تشارك في توزيع اجلوائز
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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

}  } }
من زجـاج مـطـعم k f c في سـنــتـر الـعــاصـمـة االرمــيـنـيـة
..يــرفــان  كــنت اتــابع مــشــاكــســات طــائــر الـنــورس في

البحيرة القريبة..
ـــحـــبــتـــهـم.هــادي..و.. يـــطــوقـــنـي ثالثـــة من الـــنـــوارس 
مـحـمـد..وعـلي.. زمالئي في الـسـفـرة. تـوفـرت عـوامل الن

. يلتقي السبعيني  مع ثالثة شباب لم يبلغوا الثالث
}  } }

لــلــنـوارس الــثالثــة مــشـاكــســاتـهم..لــكن ذهــني رحل الى
عــــام 1978 يومها كانت الباخرة االسبانية 

مـتــوجــهـة من جــزيـرة اخلــزيـرات تــمــخـر عــبـاب الــبـحــر 
غـربـية. كـنـا على ظـهـر البـاخرة. االسـبانـيـة نحـو طنـجـة ا

الشمس تموزية لكنها دون حرارة شمس العراق..
}  } }

قريبآ من ميناء طـنجة  كانت النوارس تسـتقبلنا..احاطت
بالباخرة.

كانت الـباخـرة عروسـآ تزف.. والـنوارس وصـيفـاتهـا..اما
زبــد الـبــحــر الـذي يــصـنــعه رفــاس الـبــاخـرة..فــكـان ذيل

فستان العروس..
}  } }

امام عـيني شـاشة كـبيـرة تعـرض فيـها رحـلة البـاخرة من
غربية. اخلزيرات (اخلضيرات) االسبانية الى طنجة ا

تذكرت حينها  انـني كنت ابحث عن  حضن دافئ اتكوم
فيه  ولكن دون جدوى..

شاكس عالوي..يـناديني بصوت الصديق ا
عـال : عمـو..لـفـة الـهامـبـرگـر.. راح تـبرد..
تــــاكـل..لــــو..ال.. حـــــلم..قـــــرب بــــحـــــيــــرة

النوارس..
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فـاخـوة يـوسف مـا زالـوا يـقطـعـون الـطـريق.. ودمـوعي ال تـخـيف
احد.. وال حتي ضمير .. كما اني ادمنت فلسفة االنتظار..!
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صدر اليوم اجلزء التاسع والـستون من (موسوعة العراق
راوغة). وسوم بـ(حروف تأبى ا اجلديد) وهو ا

انّ (مـوسوعة الـعراق اجلـديد) لـيست االّ مجـموعـة مقاالت
ـا مــنـشــورة في الـصــحف الـعــراقـيـة وهي مــرآة صـافــيـة 
يشهده الوطن احلبـيب من أزمات ومشكالت لكنْ ال بقصد
الــتـشـفي والــتـشـهـيـر
ـا هي خـطوة وا
عـــــلـى الـــــطـــــريق
الصـحـيح وصوالً
الـى الــــــــــهــــــــــدف
ـــــــنــــــشـــــــود في ا
االصالح والتغيير
لــلــواقـع الــفــاسـد
ــــــــــشــــــــــحـــــــــون ا
ــــــفـــــــارقــــــات بـــــــا
واالخـــــــتــــــراقــــــات
للخطوط احلمراء.

ومن أهم فصوله :
-وماذا عن نسيج األهواء?
-ثنائية األحرار والعبيد 
ُطِيع  ُطَاع وا -ثنائية ا

-الثقة بالنفس 
اضي واحلاضر  -ب ا

اذا االغراق في التشاؤوم? -و
مع ملف خاص عن الرسالة اجلامـعية التي قدمها الباحث
ـوسـومـة بـ (حـسـ مـحـمـد االسـتـاذ سـتـار جـبـر كـاظم وا
هــادي الـصــدر نــشــاطه الــســيـاسـي والـفــكــري) بــاشـراف
ـساعـد الـدكتـور اسمـاعيل اجلـابري والـتي نال االسـتاذ ا

اجستير بدرجة جيد جداً عالي . بها الباحث ا
كتب االعالمي  ا

لسماحة العالمة السيد حس الصدر 
∫s  VKD¹

07901892340
07704300759
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النجمـة األمريكية جـينيفـر أنيستون
إبــتــعــادهــا عن أصــدقــائــهــا بــســبب
رفـضـهم تـلـقي الـلـقـاح ضـد فـايـروس
كورونا.وصرّحت بحديث صحفي مع
مجلة (إن ستايل) بأن (ال وقت لديها
لتضيـعه مع من يرفض تلـقي اللقاح
أو الــذين ال يــســتــمــعــون لــلـحــقــائق
الـــعــلـــمـــيـــة).وأضــافـت أن (الــشـــعب
األمريكي يـعارض الـلقاح إمـا بسبب
اخلــوف أو الــدعــايــة).وكــانت تــلــقت
أنـيسـتـون اجلـرعـة الثـانـيـة من لـقاح
فـــايـــروس كـــورونـــا في شـــهـــر أيـــار
اضي وأعلنت اخلبـر في صفحتها ا
اخلــــاصــــة عــــلى مــــوقع الــــتــــواصل
ـتابـع حول اإلجتـماعي مـشجـعة ا
العالم على إتخاذ هـذا القرار والقيام
بــــهـــذه اخلــــطــــوة. الى ذلك نــــشـــرت
ي لوفـاتو صورا يـة د الفـنانـة العـا
لها على حسـابها اخلاص على موقع
الــتـــواصل االجــتــمـــاعي جــمـــعــتــهــا
ـمـثـلـة الـكـنـديـة آلي مـاري إيـفـنـز. بـا
وظهرت لوفاتو بقصة شعر صبيانية
وهي حتتضن ايـفنز بـطريقـة صادمة
وكأن هـناك عالقـة بـينـهمـا خصـوصا
ان لـوفـاتــو قـد صـرحت سـابــقـا انـهـا
ثنـائيـة اجلنس فـقد تواعـد رجال وقد
تــواعــد نــســاء النــهـا ال تــكــتــرث الى
جـنس شـريكـهـا. حـركـات الـصـبـيـت
اثـــارتــا اجلـــدل بــشـــكل كـــبــيـــر عــلى
السوشـيل ميـديا فاضـطرت ايـفنز ان
تـوضح بشـكل غـيـر مـبـاشـر كـواليس
ــوصــوع هــذه الـــصــور وقــالـت ان (ا
مجرد جـلسـة تصـوير جمـعتـهما وان
لــبـاســهــمـا وشــكـلــهــمـا مـن اخـتــيـار

الستايلست).
غنية األمريكية مثلة وا كما أعربت ا
سيلينا غوميز عن استيائها من نكتة
وردت في بـرنــامج تـلـفــزيـوني حـول
خضـوعـهـا جلراحـة زرع الـكـلى.وكان

مـسـلـسل )ذا كـود فـايت) وهـو درامـا
قـانـونـيـة تـعـرض عـلى شـاشـة شـبـكة
سي بـي أس األمــــريــــكــــيــــة تــــطـــرق
لـلـجـراحــة الـتي خـضـعـت لـهـا جنـمـة
ديزني الـسـابقـة عام .2017ووصفت
) النكتة بـأنها تفتقر غوميز ( 29عاماً
الـليـاقـة . وكـتـبت: (لـست واثـقـة كيف
أن كتابة النكات حول زراعة األعضاء
لصـالح عـروض تلـفزيـونـية أصـبحت
) لــكن يـبـدو لألسف أن شـيـئــا (مـهـمـاً
ــاضــيـة األمــر كــذلك).وفي الــســنــة ا
تــــوجـه الـــقــــائــــمــــون عــــلـى إنــــتـــاج
مسـلسل(سـيـفد بـاي ذا بل) باالعـتذار
إلى غومـيـز بسـبب نكـتـة أطلـقت عام
ــاضـي اعــتــذر.2017 وفي شــبـــاط ا
بـرنـامج مـنـوعـات صـيـني عن إجـراء
تــعــديل عــلى صــورة الــنــجــمــة بــعــد
اجـراءها الـعـمـلـيـة.وأضـافت غـومـيز:
ـة (آمل أن تــنـتــقــد هــذه الـنــكت عــد
الـــذوق في ورش الـــكـــتــابـــة من اآلن
فصاعداً وأال جتد طريـقها للبث على
الــهـــواء). والــنـــكــتـــة مــحـــور اجلــدل
عرضت ضمن إحـدى حلـقات دراما(ذا
كــود فــايـت) من إنــتـــاج بــارامــاونت
بـالس. وفي احلـــــــلــــــقــــــة تـــــــنــــــاقش
ـواضــيع الــتي بـات الـشــخــصـيــات ا
يحظر عـلى الكوميـديا التطـرّق إليها
ــوتى والـتــوحـد ومـنــهـا اشــتــهـاء ا
وزراعـة إحـدى الـكـلـيـتـ لـيـسـيـلـيـنـا
غـومـيـز.وانتـشـر عـلى اإلنـتـرنت وسم
بعنوان (احـترموا سـيلينـا غوميز) إذ
عـجـبون بـها لـلـدفاع عـنهـا مرة هبّ ا
أخـرى.وشــكــرت غــومـيــز هــؤالء عـلى
منصـتي تويـتر وإنسـتغـرام مالحظة
.وقـال كـيـف أنـهم يــســانـدونــهـا دومــاً
ـــســلــسل لـ(هــولــيــيــود مــصــدر من ا
ريبـوتـر): (إن شاهـدت احللـقـة كامـلة
ســـتــعـــرف أن اإلحـــالـــة إلى جـــراحــة
غــومـيــز كــانت جــزءاً من نــقــاش بـ
ـواضيع التي لم الشخـصيـات حول ا

يـعد مـقـبـوالً السـخـريـة منـهـا وفـكرة
ثقـافـة اإللـغـاء ونبـذ أشـخـاص ألنهم
ـقـصود أن يـقولـون نـكـاتـاً سيـئـة. وا
كن السخرية جراحتها ليست أمراً 
مــنه).وخــضــعت غــومــيــز قــبل أربع
سنـوات خلت لـزراعة الـكلـية نـتيـجة

سـتـمـرة مع مرض معـركـتـهـا ا
ــــــــنــــــــاعــــــــة الــــــــذاتــــــــيــــــــة ا
الذئبة.واخـتتمت حديـثها على
وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي
بـتشـجـيع الـنـاس عـلى الـتـبرع

بأعضائهم.
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{ نـــــيــــويــــورك (أ ف ب) -
تــــوفّـي ديــــنـــــيس دي تي
تـومـاس أحـد مؤسـسي
فـــــــرقــــــــة الـــــــفــــــــانك
والديسكو الشهيرة
كـــــــــول أنـــــــــد ذي
غـانغ الـسـبت
70 عـــــــن 

عـــــــامــــــــا وفق مـــــــا أعــــــــلـــــــنت
الفـرقة.وكـتبت كـول أند ذي غانغ
ــاضي أحـد الـتـي فـقـدت الــعـام ا
مـوسـيـقـيــيـهـا رونـالـد بـيل عـلى
صفحـتها في (فـيسبوك) إنه (في
الـســابع من آب  تــوفّي ديــنـيس
عروف باسم دي تي) توماس (ا
الـــــزوج واألب الــــعــــزيــــز وأحــــد

مــــؤســـسـي كـــول أنــــد ذي غـــانغ
هـانــئـا خـالل نـومه عن  70عـامـا
في نـــيــو جـــيــرسـي). وقــد عُــرف
دينـيس الـذي كان عـضـوا أصيال
في (كــول أنــد ذي غــانغ) بــلـطــفه
ومـالبـــسه وقـــبّـــاعــــاته الالفـــتـــة
وسلـوكه الـبـسيط عـلى حـدّ قول
زمالئه.وتـعــود اإلطاللـة األخـيـرة

لــعـازف الــسـاكــسـوفــون والـنـاي
واآلالت اإليـــقــــاعــــيــــة ومـــحــــيي
األمسـيات خالل احلفـالت للرابع
مـن تـــمــوز األخـــيـــر فـي مـــســرح
هـــــولــــــيــــــوود بـــــول فـي لـــــوس
أجنلـوس.وقـد أسست فـرقـة كول
أند ذي غـانغ سـنة  1964في نـيو
جـيــرسي عـلى أيــدي الـشـقــيـقـ

روبـــرت ورونــــالـــد بـــيل
فــــــضـال عن ديــــــنــــــيس
تـــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــاس
خصـوصـا.ومن أشـهر
أغانيها سيليبرايشن
وجانـغل بـوغي وغيت
داون أون إت ولــيــديـز

نايت.

يــة.و عـــقب ذلك دعـــا الـــرئــيس
األمـريـكي جـو بـايـدن كـومو إلى
االســتـــقـــالــة قـــائال من الـــبــيت
األبيض (أعتـقد أنّه يتـعيّن عليه
االســـتــقـــالــة). ويـــرفض كـــومــو
الــدعــوات إلى اســتــقــالـتـه الـتي
وجـــهـــهـــا أيـــضـــا مـــســـؤولـــون
وقراطيون في نيويورك وفي د
الــكــونـغــرس األمــريـكي. وادّعت
ثـــمـــاني نـــســـاء عـــلى األقل من
مسـاعدات سـابقـات أو حالـيات
أنـهن كن عرضـة لـتحـرش لـفظي
ـاءات غـيـر الئـقـة من كـومو وإ
وقـراطي أشـيـد به على وهـو د
الصعيد الوطنـي لطريقة تعامله
مع أزمـــــة كــــوفـــــيــــد- 19 في
نــــيـــويــــورك في بــــدايـــة

اجلائحة.   
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مــكــتب قــائـد شــرطــة مــقــاطــعـة
ألـبـاني لـوكـالـة فـرانس برس ان
(دعوى جنائية قدمت أمس).ورد
مـحـامــو كـومـو عــلى الـتــحـقـيق
دعـيـة العـامة في الـذي نشـرته ا
نـيـويورك لـيـتـيسـيـا جـيمس في
مـــــؤتـــــمــــــر صـــــحـــــافي عـــــقـــــد
اجلـمعـة.وقـالوا إنـهم لم يـتلـقوا
إخـطــارا مـسـبــقـا بــأن الـتــقـريـر
ســــيـــنــــشـــر وان احملـــقــــقـــ لم
يـــطـــلــــعـــوهـم عـــلى مــــحـــتـــوى
الشهادات. من جانبه رد فابيان
ـكـتب االعالمي لـيـفي مـسـؤول ا
جلــيـــمس عــلـى الــهــجـــوم عــلى
استقاللـية ومصـداقية الـتحقيق
فـي بــيـان قــائـال إن (أي تـلــمــيح
إلى محاوالت تقويض مصداقية
هؤالء الـنساء أو هـذا التـحقيق
أمـــر مــــؤسف).وأكـــد لــــيـــفي أن

{ نـيـويـورك (أ ف ب) - تـقـدمت
امــرأة تـــتــهم حـــاكم نـــيــويــورك
أنــدرو كـومــو بــالــتــحــرّش بــهـا
بـدعوى جـنـائيـة ضـد السـياسي
ـــوقـــراطي مـــا يـــزيـــد من الـــد
احتـمال توجـيه تهم إلـيه.وتقول
ــرأة الــتي لم يــكــشف اســمــهـا ا
لـكنـهـا تعـمل كـمسـاعـدة لكـومو
إن احلاكم الذي بقي في منصبه
لــثالث واليـات تــلـمّـس صـدرهـا
في مـقــر إقـامـته الـرسـمي الـعـام
اضي.وشـكـلت مزاعـمهـا جزءا ا
مـن تــــقــــريــــر مــــدوّ صــــدر هـــذا
األســــبـــوع وأفــــاد بـــأن كــــومـــو
حتــرش جــنــســيـا بـ 11مــوظــفـة
حـكـوميـة سـابـقة وحـالـيـة.ونفى
ـقــراطي الـبـالغ 63 احلـاكـم الـد
س أي امرأة بشكل عاما مـرارا 
غــيـر الئـق. وصـرح مــسـؤول في

بينما أصيب اآلخر الذي حاول
إنقاذه بجروح في ذراعيه.

وذكرت وسائل إعالم محلية أن
الرجـل عـسكريـان وهمـا كانا
يــســبـــحــان قــبل تــعـــرضــهــمــا
لــلـهــجــوم. وقــد وضع مــسـعف
عــسـكـري أتى مـن اجلـوار عـلى
مــــ قـــارب عـــاصــــبـــة لـــوقف
النـزف قبل نـقلهـما بـسرعة إلى
ستشفى وهي مهمة شاقة إذ ا
تمـتد الـرحلـة على مـا يقرب من
كــيــلــومــتــر جــنــوبــا نــحـو 800
كـــيــرنــز وتــشــمـل االســتــعــانــة
بـزورق وطــوافـة وطـائـرة.ورغم
أن الـرجـلـ في حالـة مـسـتـقرة
حــالـــيــا قــال أوســولــيــفــان إن
الـشـاب جنـا بـصـعـوبـة.وصـرح
(أعـتــقـد أنه مـحـظـوظ جـدا ألنه
على قيد احليـاة وموجود معنا

ليروي ما حصل معه).

ـسـتشـفى بـعد تـعـرضهـما في ا
لــهـــجــوم مـن تــمـــســاح أثـــنــاء
الــسـبــاحـة فـي مـنــطـقــة نـائــيـة
شــمـال شــرق أســتـرالــيــا.وقـال
ديـنـيس أوسـوليـفـان من خـدمة
اإلســــعــــاف في كــــويــــنــــزالنــــد
لوسائل إعالم فـي مدينـة كيرنز
إن (الرجـل كـانا يـسبـحان في
أرض الـتــمـاســيح قــبـالــة شـبه
جـزيــرة كـيـب يـورك بــعـد ظــهـر
اجلمعـة عندما تـعرض أحدهما
للـهجـوم). وأوضح أوسولـيفان
أن (أحـد الرجـلـ أصيب أثـناء
مــحـــاولــته إنــقـــاذ صــديــقه من
ــاحلــة وهـو ــيـاه ا تــمـســاح ا
حـــيـــوان يـــصـل طـــوله إلى 2,5

متر).
وتـعـرض الـرجل الـذي عـلق في
فـكي الــتـمــسـاح إلصــابـات في
الـــرأس والــصـــدر والـــذراعــ

نـاظـرها الـطبـيعـية ـعروفـة  ا
اخلـلّـابـة وثـروتـهـا احلـيـوانـيـة
في شمال تنزانيا وهي مدرجة
ي في قـــائـــمـــة الــتـــراث الـــعـــا

لليونسكو.
ونــاشــد مــاســيــجــو جــمــاعـات
ــنــطــقــة تــوخيّ الــســكــان في ا
احلــــــــذر مـن احلـــــــيـــــــوانـــــــات
فترسة ال سيما عندما يُطلب ا
مـن األطــــــــــفــــــــــال رعــــــــــايـــــــــة
ـــواشي.وجتـــيــــز تـــنـــزانـــيـــا ا
ـتنـزّهات لـلمـرّب الـعيش في ا
الــطــبـيــعــيـة وتــرك مــواشــيـهم
تــرعـى إلى جــانب احلــيــوانـات
البرّية.لكن احلوادث ب البشر
واحلـيـوانـات ال سـيّـمـا الـفـيـلة
واألسود مـنتشـرة إذ غالـبا ما
تــهــاجم احلــيـوانــات الــســكـان

واشي واحملاصيل. وا
الى ذلك يخـضع رجالن لـلعالج

عن حـيوانـات مفـقودة بـحسب
مـــا أعــــلـــنت الــــشـــرطـــة.وكـــان
األطــفــال وهم بــ الــتــاســعــة
واحلادية عشرة قد عادوا للتوّ
ــدرسـة وقـصــدوا غـابـة من ا
قـــريــــبـــة مـن مـــحــــمـــيـــة
نـغورونـغـورو للـبحث
عن حيوانات وفق ما
صــــــــرّح جــــــــاســـــــ
مــــاســــيــــجــــو
رئـيـس شـرطـة
أروشـــــــــا.وفي
ــــــــوقع هــــــــذا ا
بـالـتـحـديـد انـقضّت
األسـود عـلى األطـفـال
الـــــثـالثـــــة وجـــــرحت

طفال آخر.
وتـــــقـع مـــــحـــــمـــــيـــــة
نــــــغـــــــورونــــــغــــــورو

{ دار الـــــسالم - ســــدني (أ ف
ب) - قـتلت أسـود ثالثـة أطـفال
بــــــالـــــقــــــرب من مــــــحـــــمــــــيـــــة
نغورونغـورو في تنزانيا وقت

مــــحــــاولـــة
هــــــــــــؤالء
الـــبـــحث
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(كـــــومـــــو طـــــلـب من جـــــيـــــمس
اإلشـراف عــلى حتـقـيـق مـسـتـقل
في ضوء االتهـامات) مضـيفا أن
(نــصــوص الــشــهــادات الــواردة
فــيه ســتـــكــون مــتــاحــة جملــلس
الـوالية). وقـال (هـناك  11 امرأة
ـجـمـوعـة  تـأكـيـد روايـاتـهن 
كـــبــيــرة من األدلــة). واألســبــوع
ـــاضـي أعـــلـــنـت جـــيـــمس أن ا
كـومـو حترش جـنـسـيا بـالـعـديد
مـن الـنـسـاء بــيـنـهـن مـوظـفـات
وذلـك في ســـيــاق إعـالن نــتـــائج
حتـــقـــيـق مـــســـتـــقـل في مـــزاعم
وقراطي النافذ طاولت هذا الد

وأدّت إلى مـــطــــالـــبـــات
بـاسـتـقـالـته
الــفــور

ــصــريـة { الــقــاهــرة (أ ف ب) - أعــلــنت وزارة اآلثــار ا
ـصري خـوفو ـركب الشـمسـيـة للـفرعـون ا السـبت أن (ا
العائدة إلى حوالى  4600 عام والتي ال تزال في وضعها
ـقـرر ـصــري الـكــبـيــر ا ــتـحـف ا األصـلـي وصـلت إلى ا
افتـتـاحه قـريبـا قـرب أهرامـات اجلـيزة).وأشـارت الوزارة
صري الكبير استقبل السبت تحف ا في بيـان إلى أن (ا
لك خـوفو األولى الـتي اكتُـشفت سـنة  1954عـند مـركب ا
ـعروف أيضـا باسم هرم الضـلع اجلنـوبي للهـرم األكبر ا
خـوفـو أكــبـر األهـرامـات الـثالثـة في اجلـيـزة ويـضم قـبـر
ــراكب الـشــمـســيـة مــدفـونـة داخـل حـفـر خـوفــو.وكـانت ا
ـلــكـيـة حـيث كـان يُـفـتـرض بـهـا بـحـسب ـدافن ا بـجـوار ا
ـتــوفــ إلى احلــيـاة ــعــتـقــدات الــفــرعـونــيــة أن تــنـقـل ا ا
اآلخـرة). وأشـارت الـوزارة إلى أن (مـركب خـوفـو الـبـالغ
طولها  42مترا ووزنها  20 طـنا هي أكبر وأقدم وأهم أثر
عــــــضــــــوي مــــــصــــــنــــــوع مـن اخلــــــشب فـي الــــــتــــــاريخ
اإلنسـاني).وذكرت وكـالة أنـباء الـشرق األوسـط الرسـمية
أن (عمـلية الـنقل حصـلت عبر مـركبة خـاصة يتم الـتحكم
فـيـهـا عن بـعـد مـسـتـوردة من بـلـجـيـكـا وقـد بـدأت مـسـاء
ـشـرف اجلـمــعـة واسـتـغـرقت عــشـر سـاعـات). وأوضح ا
ـنـطـقـة ـصـري الـكـبـيـر وا ــتـحف ا الـعـام عـلى مـشـروع ا
احملـيـطـة به الـلـواء عـاطف مـفـتـاح أن (عـمـلـيـة نـقل مـركب
ـشـروعـات الهـنـدسيـة األثـرية خوفـو األولى هي من أهم ا
ـعــقـدة والـفــريـدة).وقــال في تـصــريـحـات أوردهــا بـيـان ا
ـصـرية أن (الـعمـلـية تـمت بـدقة شـديدة مع وزارة اآلثار ا
ضـمــان كـافــة سـبل احلــمـايــة لـلـمــركب). وقـدمـت مـصـر
ـصـري الكـبـيـر عـلى هـضبـة اجلـيـزة حـيث تقع ـتـحف ا ا
األهرامـات الشهيرة على أنه موقع أثري هام يضم أثمن
ـصـرية. ولم يـتم حتديـد تـاريخ االفتـتاح الـرسمي اآلثار ا
لـلـمـتـحف.وتـعـول مـصـر عـلى سـلـسـلـة اكـتـشـافـات أثـرية
حـصــلت أخـيــرا إلنـعــاش قـطــاع الـســيـاحـة احلــيـوي في
الـبالد فـي ظل الـصـعـوبــات الـتي يـواجـهــهـا إثـر تـعـرضه
لــصـدمــات مــتـعــددة من ثـورة الــعـام  2011إلى جــائـحـة
صرية كـوفيد- 19حالـيا. وفي نيسـان  نقلت السلـطات ا
ـة في احتـفال 22 ـلوك ومـلـكات من مـصر الـقد مومـياء 
ضخم في شـوارع القـاهرة لتـستقـر في مركزهـا اجلديد

صرية. تحف القومي للحضارة ا داخل ا
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