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دعا أخـصـائـيـون في مـركـز الـنجف
ألمـــــراض الـــــقــــــلب  والــــــتـــــداخل
الـــــــقـــــــســـــــطـــــــاري  زمـالءهـم في
االختصـاصات الـطبـية األخرى الى
الــتـأنـي في إجــراء عــمــلــيــات بــتـر
ــرضى الــســكــري .وبـ األطـراف  
ـركز خالـد ابراهيم عـنبر في مدير ا
تـصـريـح أمس  أن (مـركــز  الـنـجف
ألمـراض الــقـلب  يــنـفــرد في إجـراء
مـخـتـلف  الــتـداخالت الـقــسـطـاريـة
الالقـلـبـيــة  بـكل تـعـقــيـداتـهـا وفي
مـقــدمــتـهــا  إنــسـدادات الــشــرايـ
الطرفية السفلى الناجمة عن مرض
ركز السكـري) .وأوضح عنبـر أن (ا
يجـري  نـحو  800 عمـلـيـة سـنـوياً
وهي عـمــلــيـات يــكــون أصـحــابــهـا
مهـددون بـاالصـابـة  (بالـكـنـكري ) 
وان أغلب  حاالت اإلنـسدادات التي
ـــركـــز مـــعـــقـــدة وذات تـــصل الى ا
إنـسـدادات طـويـلـة جـداً  بـحـيث ال
كن فتحها بالتقنيات االعتيادية)
الفتاً الى أن (الـعملـيات القـسطارية
التي يتم إجراؤها تغني عن البتر 

ــرضى إنـسـداد وهـنـاك أمل كــبـيـر 
زمن  بـفتـحها الشرايـ الطـرفيـة ا
حتى وان كانت مغـلقة بـنسبة 100
ــئــة) مــعــربــاً عن (أســفه لــعـدم بـا
ـعـرفــة الـكـافـيـة وجـود الـثـقــافـة وا
ـركز يـقيم بهـذا اخلصـوص  وان ا
دورات تدريبيـة سنويـة لالطباء في
هذا االخـتـصـاص) .مـشـيراً  الى أن
ـصاب لـلـمـركـز تـتـم بدون (إحـالـة ا
أي تـــعـــقـــيـــد أو حــــتى مـــراجـــعـــة
ــا  فـقط لـلــعـيـادات اخلــاصـة  وا
إحــالــة من طــبــيـب يــثــبت إصــابــة
ريض بإنسداد شراي االطراف  ا
مع الـتـحـالـيل ومـعـنـونة الـى مـركز
القـلب / استـشاريـة الطـرفيـة للـقدم
الـســكــري  واالســتــشــاريــة تـعــمل
معـظم أيام األسـبـوع وفيـهـا  نخـبة
ــدربــ  وهم كل من من االطــبـاء ا
الدكاترة ياسـ الطويل وكرارناظم
وزيـد نـاصــر وعـلـي يـحـيـى وعـمـار
اخلالدي وزمالء آخرون أضافة الى
األطـــبــــاء في مـــرحــــلـــة الــــدراســـة
والـتـدريب) . مـضـيـفـاً ان (الـطـبـيب
ـوجــود  في االســتــشــاريــة يــقـوم ا
بـإسـتقـبـال احلـالـة وإجـراء الالزم 
ـركـز وبـسـبب زيــادة االقـبـال فــإن ا

ومرضى الـسكري ص3 ).من جانب
اخر وصل وفـد كـوري جـنوبي الى
محـافظـة ذي قـار إلنشـاء مـستـشفى
خاص بـجـراحـة قـلب األطـفـال.وقال
مـــصــــدر أن (الــــوفـــد اجــــتــــمع مع
احلـكـومـة احملــلـيـة فـي احملـافـظـة).
وأضاف أن (الـزيارة تـهـدف لوضع
ـشـروع إنـشاء الـلـمـسـات األخـيـرة 

مـســتـشــفى خـاص بــجـراحــة  قـلب
ــنــحــة الــكــوريـة) األطــفــال عـلـى ا
ــسـتــشــفى تُــعَـدُّ مـشــيــراً إلى أن (ا
األولى من نــــوعــــهـــا فـي جـــنــــوبي
الـــعــــراق)". وفي بـــغــــداد  عـــاودت
اصـــابــات كـــورونـــا الـى االرتـــفــاع
قـيــاســيــا بـيــومي امس واول امس
مــســجــلـة  3192 اصــالــة  فــيــمــا

حافظت الوفيات على معدلها البالغ
ــوقف الـوبـائي  47 حـالـة . وقـال ا
لـلــلــفــايـروس الــذي اعــلــنـته وزارة
الصحة واطـلعت (الزمان) امس انه
( تسـجيل  3192 اصابـة جـديدة
مقابل  47 حالة وفاة) . واضاف ان
(عـدد حـاالت الـشــفـاء بـلـغت 4878

شخصا).

يــســـعى حــالـــيــا لـــزيــادة الـــســعــة
الــســريـــريــة وتــوســـعــة الــصــاالت
وانـشــاء مـركــز قـدم ســكـري ثــالـثي
رضى القدم السكري خالل ضمني 
االشهر الثالثـة القادمـة   وسيكون
مركزاً متـكامالً وهو األول من نوعه
في الـعــراق) (خــبــيـر عــراقي يــقـدم
برنامـجا غـذائيا مـتكامـال للمـسن
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اشربْ رعاك الله من مائي الرويْ
اني انا العطشان ال انت الضميْ
اشرب فدا كفيك عيني مهجتي 
بل ع ع الع والدمع السخيْ

اقْبلْ وهذي الروح ان قدمتها 
نذرا فدا عينيك ما كنت الوفيْ 
مهال وهذا القلب ان مزقته

نحرا وبالتقطيع قطعا ما كفيْ
لتاع من جمر  الضما قلبي انا ا
من يوم دحو االرض ما يوما رَوي
من ساعة التكوير ارجو رشفة

من فيض فيض الفيض ال غيث هَمي
من فرط شوق الوجد قالوا علتي
ترياقها العباس ذاك ابن الوصي
اذ ما شفيت اليوم فَاعْلَمْ انني

من فضل فضل الفضل قلبي قد شُفي
ادركتني بالطف يا غوثا اتى 
يسقي عيال الله عهدا لم يَنيْ
انثر ثرى نعليك شَرفْ جبهتي
من ذا يدانيني سُمُوّا اذ تطي 
طوقتني باجملد مذ مست يدكْ

شتاق في حزن خفي  فيضي انا ا
طأطأتُ هاميْ اذ دَنَتْ كفاك من 

وصوف بالعذب الهني خدي انا ا
ا صـارعت هذا الشـوق ان يـُنْمي 
في قلب قلب القلب من عشق لظي

حاولت كم غالبت  كم لكنما 
في طي طي الوجد عندي ما يشي
طالت يداي الشمس اذ ما طلتني
كل الورى فَقْر انا وحدي الغني 
قد كدت او قاربت القى منيتي
من كوثر التوحيد من ثغرٍ بهي
لم يبقَ للقيا سوى بل الصدا
متد من عرق علي مِنْ ريقك ا
لوال الذي بَرَّيْتَ من عهد الوفا

ماكان حالي النوح ال كنت الشقي
اقسمتَ باسم الله ان ال ترتوي 
اء من قبل الولي ان التذوق ا
من بعد ما عالي الربى ارقيتني

حتى ظننت النجم ما مثلي رقي 
اهلكتني بالهجر مذ القيتني

كالصخرة الصماء في كَدْر الطمي
من شاهق طال السما ارديتني

كم كنت مدحورا انا الرث الدني 
في حلظة التوديع ادركت الذي 
ماكان مجهوال وعني قد طـُوي
انت اجتباك الله كي تعرج له 

تلك السما مثواك في علو قصي
واالرض مـعراجي وصـنوي يونس

في بطن بطن اليم في حال عيي 
في عقر قعر الواد اذ ناديته

سبحانك اللهم من ظلمي اجللي
في ليل ذاك الليل سري قد بدى

من بعد ذاك احلزن والشأن العصي
واالن بان السر في كَشْف الغطا 
ايقنتُ مغزى احلزن  ال ظنّا أعي
ادركت سر الله من خلقي انا

من سالف االزمان تكليفي النعي
كي تقرأ االجيال معراج الفدا

في وجهي احملزون والقلب األسي
وج اروي قصة  في طي هذا ا

قد صاغها العباس في نظم روي 
ياجود بحر اجلود هذي علتي 
ادركتها للتو فخذني او دعي.
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حــقق فــريـق زاخــو بـكــرة الــقــدم امس
االثـن الـفوز عـلى فريق نـوروز بهـدف
باراة التي جرت على مقابل هدف في ا
مــلــعب زاخــو وذلك ضــمـن مــنــافــسـات

متاز. اجلولة االولى للدوري ا
وحلـساب ذات اجلولة حـصد فريق نفط
الـبصـرة الـعالمـة الـكـامـلـة من لقـائه مع
فريـق الكرخ بعـد  تغلـبه بهدفـ مقابل
ــــــبـــــــاراة الـــــــتي هــــــدف واحـــــــد فـي ا
اســتـضــافــهــا مــلـعب الــســاحــر احــمـد
راضي  فـيمـا تـسيـدت نـتيـجـة التـعادل
الـسـلـبي في دربي الـنـفط بـدون اهـداف
بـ فـريـقي الـنـفـط وفـريق نـفط مـيـسـان
ــبـاراة الــتي اســتـضــافــهـا مــلـعب في ا

الصناعة.
ومن جـهـة اخــرى جـرت مـبــاراة نـهـائي
دوري الـسلة النـسوي فئة الـشابات ب
فـريـقي غـاز الـشـمـال ودربـندخـان الـتي
باراة نتيـجة ا جرت عـلى قاعة الـشعب 
على موقع جريدة (الزمان) االلكتروني.
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 وصـل رئــيس اجلــمـــهــوريــة بــرهم
صـــــــالح امـس إلى نـــــــيــــــويــــــورك
لــلــمـشــاركــة في أعــمــال اجلـمــعــيـة
ـتـحدة الـعـمومـيـة السـنـوية لأل ا
في دورتــهـا الـسـادســة والـسـبـعـ

وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس انه
ـقــرر أن يُــلـقـي صـالح كــلــمـة (مـن ا
الـــعــراق في اجـــتــمـــاع اجلــمـــعــيــة
الـعـمـومـية). وكـان وزيـر اخلـارجـية
فــؤاد حـــســ قــد وصل نــيــويــورك
لـلـغـرض ذاته. الى ذلك يعـتـزم وزير
اخلــارجــيـة اإليــراني حــسـ أمــيـر

عـبـداللـهيـان لقـاء نظـرائه من الدول
ــنـضـويـة ضـمـن االتـفـاق الـنـووي ا
لـدى ترؤسه وفد بالده في االجتماع
الــسـنـوي لـلـجـمــعـيـة الـعـامـة لأل
ـــتـــحـــدة وفق مـــا أعـــلـــنت وزارة ا
اخلــارجــيـة اإليــرانــيـة األحــد.وأفـاد
ــتـحـدث بــاسم اخلـارجـيــة سـعـيـد ا
خـطيب زاده في مـؤتمـر صحافي أن
أمـيـر عبـداللـهيـان سيـتوجه االثـن
الـى نـــيـــويـــورك لـــلــــمـــشـــاركـــة في
االجــتـمــاع الـذي يــنــطـلق الــثالثـاء
ـــقـــرر أن "يــــعـــقــــد لـــقـــاءات ومـن ا
مـــنـــفــصـــلـــة وثــنـــائـــيــة" مع وزراء
خــارجــيــة كل من الــصــ وروســيـا
ـانيـا.وشدد وبـريطـانيـا وفرنـسا وأ

عـلـى أن لـقـاء مـسـؤولـ أمـيـركـيـ
"لـــــــيس مـــــــدرجــــــا عــــــلـى جــــــدول
األعـمـال".وأبـرمت إيـران وست قوى
ـتـحـدة فـرنـسـا كـبـرى (الـواليـات ا
انيا) بريطانيا روسيا الص وأ
اتـفـاقا في فـيـينـا عام  2015 بـشأن
بـرنامج طهـران النووي بـعد أعوام
ــــــفــــــاوضـــــات مـن الــــــتــــــوتــــــر وا
الـشـاقـة.وأتـاح االتـفـاق رفع الـعـديد
من الـعـقوبـات الـتي كانـت مفـروضة
عـــلى إيـــران فـي مــقـــابل احلـــد من
أنـشطـتهـا النـووية وضـمان سـلمـية
بــرنـامــجـهـا. اال أن مــفـاعـيــله بـاتت
مــعــلــقـة مــنــذ انــسـحــاب الــواليـات
ـتـحدة أحـاديا مـنه عام  2018في ا

عــهـــد رئــيــســهــا الـــســابق دونــالــد
تــرامب وإعــادة فـرضــهــا عـقــوبـات
قـاسية.من جـهتها تـراجعت طهران
ـوجب عن غــالــبــيـة الــتــزامـاتــهــا 
االتـفـاق وذلك بـشـكل تـدريـجي بـعد
االنــسـحـاب األمــيـركي.وبـدأ أطـراف
ـشــاركـة أمــيـركـيــة غـيـر االتــفـاق 
مـبـاشـرة مـبـاحثـات في فـيـيـنـا هذا
الـعـام بهـدف إحيـائه. وأجريت ست
ـفـاوضـات ب نـيـسان جـوالت من ا
وحــزيــران مـن دون حتــديــد مــوعـد
السـتـئـنـافـهـا بـعـد.وردا عـلى سـؤال
عن احـتمال عقد اجـتماع يضم أمير
عـبدالـلهـيان ووزراء خـارجيـة الدول
الـتي ال تـزال مـنـضـويـة فـي االتـفاق

ـجـمـوعـة 1+4) أكـد ــعـروفـة  (وا
خــطـيـب زاده أن ذلك يـبــقى رهن مـا
اذا كـــان اجــتـــمـــاع كــهـــذا "مــفـــيــدا
لــلـمـفـاوضـات" مـشـددا عـلى أن "أي
قــرار بــهــذا الـشــأن لم يــتم اتــخـاذه
ح بـعــد".وكـان أمـيـر عـبـدالـلـهـيـان أ
أواخــــــــر آب/أغـــــــســــــــطـس الى أن
مـباحـثات فيـينـا قد ال تسـتأنف قبل
شــهــرين أو ثالثـة فـي حـ يــتـوقع
عنيون مراقبون أن يعود األطراف ا
فـاوضات قبـل انقضاء الى طـاولة ا
ـقرر أن تـلك الـفـتـرة الزمـنـيـة.ومن ا
يــلــقي الــرئــيس اإليــراني إبــراهــيم
رئـيـسي كـلـمة بـالده أمام اجلـمـعـية

العامة عبر تقنية الفيديو.
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وصـف رئــيـس اقـــلـــيم كـــردســـتــان
مــســرور الــبــارزانـي االنــتــخــابـات
ـبـكـرة التي سـتـجري في الـعـاشر ا
صيرية داعيا قبل با من الـشهر ا
ــان الى ــثــلـي االقــلــيم في الــبــر
الــدفــاع عن احلــقــوق الـدســتــوريـة
لـلـشعب وحث الـبـارزاني في كلـمة
بــــاطـالق قـــضــــاء زاخــــو الــــتــــابع
وحـــدة اداريـــة حملـــافــــظـــة دهـــوك 
مـســتـقـلـة في االقـلـيم امس (جـمـيع
ــــشـــاركـــة في ـــواطــــنـــ عـــلى ا ا
االنـتـخـابات الـتـشـريـعيـة واخـتـيار
ـثلـيهم احلـقيقـي الـقادرين على
الــدفــاع عن احلــقــوق الـدســتــوريـة
لـالقـــلـــيم والـــتـــضــــحـــيـــة من اجل
مـصلحة شعـبهم وامتهم وليس من
اجـل االمـــتـــيـــازات ومــــصـــاحلـــهم
الـشخـصيـة). واشار الـبارزاني الى
ان (فـايـروس كـورونـا لم يـنـته بـعد
واطنـ االلتزام باجراءات وعـلى ا
الــوقـــايــة واالرشــادات الــصــحــيــة
لــلــحـفــاظ عـلـى سالمـتــهم وصــحـة
اجلميع). واكد البارزاني ان (زاخو
مـنـطقـة تـزخر بـطبـيـعة سـاحرة وال

ا سيما في اجلانب السياحي  و
يـــــؤسـف له ان حـــــزب الـــــعـــــمـــــال
الـــكـــردســتـــاني اصـــبـح مــســـبـــبــا
كن نطـقة حيث ال  لـلمشـاكل في ا
ـواطـنـ الـعودة لـسـكـان الـقرى وا
الـى قــراهم وارضــهـم الــتي حــررت
بـــدمــاء الــشـــهــداء). وكـــان قــضــاء
سـوران قد اعلن ادارة مـستقـلة قبل
اســبـوع في ضـوء قـرار اسـتـحـداث

ادارتـــ مـــســتـــقــلـــتـــ في كل من
ســوران وزاخـو واشـاد الـبـارزاني
بــتـضـحـيـات اهــالي الـقـضـاء وقـال
انـهم (قدموا قوافل من الشهداء من
اجل حـمـايـة كـردسـتـان وحتـريـرها
واحملـافـظة عـلى جتـربتـهـا). وتفـقد
ـدرسة الـبـارزاني مـشـروع إنـشـاء ا
األمـريكـية التـابعـة للقـطاع اخلاص
فـي مـديــنـة دهــوك.واطـلـع عن كـثب

باشرة شروع الـذي ستتـم ا عـلى ا
بـه قريـبـاً وأثنـى على دور الـقـطاع
اخلاص في تنفيذ مشاريع تعليمية

مهمة.
 وأكـــــد ( دعم حـــــكــــومـــــة إقــــلـــــيم
كـردستان لـقطاع الـتعلـيم واالرتقاء
بـه وقال: "من خالل تطوير التربية
كـننـا ضـمان مـستـقبل والـتـعلـيم 

زاهر ألجيالنا وبلدنا).
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في اطــار سـعـيــهـا لـضــبط الـعــمـلـيـة
ا يعلق بها االنـتخابية وتخليصها 
ـفـوضـية من خـروقـات قـرر مـجلس ا
ـســتــقــلـة ــفــوضــيــة الـعــلــيــا ا في ا
االنــتــخـابــات الــغــاء تـرشــيح اثــنـ
اخـــرين خـــالـــفـــا قــواعـــد الـــســـلــوك
االنـتخابي. وقـال بيان مـقتضب امس
ــصــادقـــة عــلى ان (اجملـــلس الــغـى ا
ـرشحـ عالء محمـد مهدي وصالح ا
مــجـبـل طـاهــر خملـالــفــتـهــمـا قــواعـد
ـزيـد من الــسـلـوم االنـتــخـابي) دون ا
الــتـــفــاصــيل.الى ذلـك الــتــقى رئــيس
حتـالف قـوى الـدولـة الـوطـنـيـة عـمـار
احلـكـيم أعضـاء مكـاتـبه اخلمـسة كال
عـلى حدة (مكـتب اإلنتخـابات ومكتب
ـــكــتب تـــقـــيــيم األداء احلـــكـــومي وا
اإلعـالمي و مــــكـــــتب الــــتـــــعــــبــــئــــة
اجلــمــاهـــيــريــة و مــكــتب الــعالقــات
الـسيـاسية) مـؤكدا ضرورة مـواصلة
تــوحــيــد اجلــهــود والــتــحــرك بـروح
الـفـريق الـواحـد فـضال عـن تـكـثـيـفـها
كن لـتحقـيق أكبر مـساحة تـمثيـلية 
أن يــخـــدم من خاللــهــا حتــالف قــوى
الـدولة الوطنية أبنـاء شعبه وينفذ ما
ورد فـي برنـامـجه اإلنـتـخـابي . وبـيّن
ضـرورة رصـد أي مـخالـفـة إنـتخـابـية
وإطالع قـيادة الـتحـالف علـيهـا قائال
إن اإلنـتـخـابـات وسـيلـة ال غـايـة بـحد

رشـح إلى شرح ذاتـها فـيما دعـا ا
الـبـرنـامج اإلنـتـخـابي والـواقـعـية في
الـــطـــرح مـــؤكـــدا أهـــمـــيـــة شـــبـــكـــة
ثلي اإلنـتخـابات وضـرورة حضـور 
ـراكـز الـتــحـالـفـات اإلنـتـخـابـيـة في ا
ـراقـبـة سـير اإلنـتـخـابـيـة واحملطـات 
الـعـمـلـية اإلنـتـخـابـية وضـمـان حـرية
الـناخب فـي اختـيار من يـراه منـاسبا
ـكتب . فـيـمـا يـتـعـلق  ـرشـحـ من ا
تــقــيــيم األداء احلــكـومي فـي حتـالف
قـوى الــدولـة الـوطـنـيـة بـيّن طـبـيـعـة
ـكتـب داعيـا إلى إعـداد النـظام عـمل ا
الـداخلي واآللية الـتنسيـقية ب قوى
الـتـحالف مـشـددا على مـراقبـة تـنفـيذ
الـبرنـامج احلكـومي للتـحالف مـشيرا
عـنية ـلفـات ا بـأهمـية تـفكـيكه عـلى ا
واإللــتــزام به والــعــمـل بــاألولــويـات
وضـــمـن أســـقف زمــــنـــيـــة مـــحـــددة.
واخـــتــتــمـت رئــيس بــعـــثــة االحتــاد
األوروبـي لــرصـــد االنــتـــخـــابــات في
الـعـراق فـيوال فـون كـرامون زيـارتـها
الـى االولى الـى الــــــعــــــراق. وعــــــدت
انـية تاريـخية.وذكر االنـتخابـات البر
بـــيــان ان (رئــيــســـة راصــدي بــعــثــة
األوربي لرصد االنتخابات في العراق
 فــوال فون كرامون  اختتمت زيارتها
األولـى إلى الــــعــــراق االحــــد. وخالل
زيـارتــهـا الـتي اسـتـمـرت أربـعـة ايـام
الـتـقت بـرئـيس اجلمـهـوريـة  ورئيس
فـوضية لـلمفـوضية الـعليا مـجلس  ا

لـالنتـخـابـات ورئـيس وزراء حـكـومة
اقــلـيم كــردسـتـان  ورئــيس الـلــجـنـة
االمـنـية الـعلـيـا لالنتـخـابات وغـيرهم
ــسـؤولـ احلـكـومـيـ والـقـادة من ا
ـثـلـ عن االقـلـيـات الـســيـاسـيـ و
ـنــاقـشـة ـدنـي  ونــشـطــاء اجملـتــمع ا
وجــهـــات نــظــرهم حــول الـــعــمــلــيــة
االنـتـخـابـيـة ومـخـاوفهـم ).وأكدت في
مـؤتمر صحفي عـقد في اربيل (اهمية
ـانـيـة لـعـام 2021 االنـتـخـابـات الـبـر
ـكن اعـتـبـار هذه لـلـعـراق وشـعـبه و
االنـتخابـات تاريخـية لكل من االحتاد
األوروبـي والـعـراق) مـبـيـنـة ان (هذه
ـرة األولى الــتي يــرسل فــيــهـا هـي  ا
االحتـــاد األوربـي بـــعـــثـــة رصـــد إلى
الـــعـــراق وانـــهـــا فـــخـــورة لـــقـــيــادة
الــبـعــثـة).واضــافت (لــقـد تــأكـدت في
اجــتـــمــاعــاتي من أن االســتــعــدادات
لالنـتـخـابـات تـسـيـر عـلـى قـدم وساق
وأن كل اجلـهـود تبـذل لضـمان نـزاهة
االقـتراع وسالمة النـاخب وموضفي
ـواطـنـ في يوم االقـتـراع  وجـميع ا
االنـتـخـابـات ومـا بـعـده). وتـابعت ان
(األمـن عـامل حــاسم. يـجـب أن يـكـون
ـكـنهم لـدى الـنـاخـب الـثـقـة في ان 
ـرشح من الـتـصـويت بـحـريـة وأمـان 
اخــتــيـارهم وأن تــصــويـتــهم يــحـدث
فـرقًـا. نـأمل أن نـرى إقـبـاال كـبـيـرا في
قراطية ايـام االنتخابات. تستند الد
واحلــكم الــنــاجح إلى الــتــعــبــيـر عن

إرادة جميع الناس).وأضافت كرامون
إن (وجــودنــا كــراصـديـن من االحتـاد
سـاهمة في ثقة األوربـي يسعى إلى ا
الـناس في العـملية . إن بـعثة االحتاد
األوربي لــرصـد االنـتــخـابـات نــزيـهـة
ومــسـتـقـلـة وال تـتـدخـل في الـعـمـلـيـة
االنـتخـابيـة . هذه انـتخـابات الـشعب
العراقي).وأوضحت ان (بعثة االحتاد
االوربـي جتــري رصــد االنـــتــخــابــات
حتـلـيال شـامالً لـلعـمـلـيـة االنتـخـابـية
بـاكمـلهـا - قبل يـوم االنتـخابات وفي
يـوم االقـتراع ومـا وبـعده  بـنـاءً على
مـنهجية طورها االحتاد األوربي على
مـدار سنوات عـدة ) مؤكدة ان (بـعثة
رصـــد االنــتـــخـــابــات حتـــلل جـــمــيع
جـوانب الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة  مـثل
اإلطــــار الــــقـــــانــــوني  وعــــمل إدارة
االنــتــخــابــات  وأنــشــطــة احلــمالت
االنــتـخـابـيــة لـلـمــرشـحـ واألحـزاب
الـسيـاسية  وسـلوك وسائل اإلعالم 
ووســـائل الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي 
والــــتــــصــــويـت  وفــــرز األصـــوات 
واإلعـالن عن الـنــتـائج فــضال عن حل
أي نــزاعـــات مــحــتـــمــلــة مــتـــعــلــقــة
بـاالنتخابات ). ولفتت الى ان (البعثة
رصـد االنــتـخـابـات الـتـابـعـة لالحتـاد
األوربي سـتـنشـر تـقريـرا نهـائـيا بـعد
انـتهـاء االنتـخابـات  جنـبًا إلى جنب
مع تــوصــيــات بــشــأن االنــتــخــابــات

قبلة). ا
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اعــلـنت وزارة الــنـفط عـن اسـمـاء
ــهـنـدسـ الــدفـعـة الـثــانـيـة من ا
ـقبول للعمل بصفة اجر يومي ا
في شـركات الـقطـاع النـفطي.وذكر
بـيـان للـوزارة امس أنـها (نـشرت
اســـمــاء الـــوجــبــة الـــثــانـــيــة من
قبولـ للعمل بصفة ـهندس ا ا
اجـر يـومي والبـالغ عددهم 1386

من اصل ستة االف).
 واضـاف انه (سـيـتم نشـر اسـماء
الــوجــبــات االخــرى تــبـاعــا خالل
ـقــبـلـة وصــوال لـلـعـدد الــفـتـرات ا
الـنهـائي). وأكد السـفيـر األمريكي
فـي الـــعـــراق مـــاثــــيـــو تـــولـــر أن
صـاحب سيمكن اسـتثمـار الغاز ا
الـعراق من توفـير حاجته الـكاملة
مـن االسـتــهالك وتـولــيــد الـطــاقـة
الـكهربائية.وقال تولر في تصريح
عـــــلى هـــــامش إطـالق مــــشــــروع
اسـتثمـار غاز الناصـرية والغراف
ـتحـدة األمريـكية  إن (الـواليات ا
ـؤتمرات تـدعم العـراق من خالل ا
ـساهمـات باستـثمار الـشركات وا
الــكـــبــيــرة وتــطــويــر االقــتــصــاد
الـعراقي وأيضاً في مـجالي توليد
الــــطـــاقـــة واســــتـــثـــمــــار الـــغـــاز
ـصاحب) منـوهاً إلى أن (شركة ا
بـيـكـر هيـوز الـتي تـعمل بـالـعراق
وتــتـضــلع بـدور تـنــفـيــذ مـشـروع
اســتـثـمــار حـقـلي غــاز في حـقـلي
الـــنـــاصــــريـــة والـــغـــراف هي من

 …U Ë l U  WO —U)«

WO Ë—öO « œËb(« vK  WO «d

ÊU e « ≠ œ«bG

أكـدت وزارة اخلـارجـية مـتـابـعـتهـا حـادثـة وفـاة مـواطنـة عـراقـيـة على
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة أحـمد احلـدود بـ بـيالروسـيـا وبـولـندا.وقـال ا
الصـحاف في بيان امس ان (وزارة اخلارجـيّة وعبر سفـارة جمهورية
العـراق في موسـكـو تتـابع باهـتـمامٍ بـالغ حادث وفـاة مـواطنـة عراقـيّة
شتركـة ب بيالروسيـا وبولندا وإمـكانية الـتنسيق مع على احلـدود ا

عنية في كال البلدين للوقوف على تفاصيل أكثر دقة). السلطات ا
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بهـدف تقـد اخلـدمات لـلزائـرين الـوافدين الى مـحـافظـة الـنجف  ولـغرض
أحيـاء أربعيـنيـة االمام احلسـ علـيه السالم  تـقرر تعـطيل الـدوام الرسمي
دة خـمسـة أيـام . وقال بـيان صـادر عن محـافـظة الـنجف أمس انه ( تـقرر
تـعـطيل الـدوام الـرسـمي للـدوائـر كـافة عـدا اخلـدميـة مـنـها  ابـتـداءً من يوم
االحـد  26 ولـغـاية 30 ايلـول. وكـان قائـد عـملـيـات الفـرات االوسط قـد اعلن
عن اشــتـراك نــحـو 30 الف مــنـتــسب امــني حلـمــايـة الــزائـريـن في مـراسم

االربعينية .
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رئيس
حكومة

االقليم يتابع
انشاء
مدارس
القطاع
اخلاص

كــبــريــات الــشــركــات األمــريــكــيـة
الـــرائـــدة في اســـتـــثــمـــار الـــغــاز
ــــــــــصــــــــــاحـب).وأضـــــــــاف أن ا
كن (االسـتثمـار في هذا اجلانب 
العراق من االستقاللية في الطاقة
والــقــدرة عـلى إنــتــاج الـكــهــربـاء
ـــصــاحب واســـتـــثــمـــار الــغـــاز ا
احملــــتـــرق). (تـــفــــاصـــيل ص 2).
وأطـلـقت هـيـئة احلـشـد الـشـعبي
امـس االثـــــنـــــ االســــــتـــــمـــــارة
االلــكــتــرونــيــة اخلــاصــة بــعــودة
ـفسوخة عقودهم وحددت الفئة ا
الـــتي ســـتـــكـــون لـــهـــا األولـــويــة
بـاالعادة للخدمة.وذكر بيان لهيئة
امـس أنـهــا (أطــلــقت االســتــمـارة
االلــكــتــرونــيــة اخلــاصــة بــعــودة
ـفــسـوخـة عـقـودهم اعـتـبـاراً من ا
امـس االثـنـ الـسـاعـة  4 عــصـراً
ـدة  10 أيــام).وأضـاف الـبـيـان و
أن (هـذه اخلـطوة تـأتي اسـتكـماالً
لـإلجــراءات اإلداريـــة الـــســـابـــقــة
وتــــخص حــــصـــراً الـــذيـن ســـبق
لــلـهـيـئـة أن تـســلَّـمت اضـابـيـرهم
وتــعــد االسـتــمـارة اإللــكــتـرونــيـة
فـــسوخة ـنفـذ الوحـيد لعـودة ا ا
عـقـودهم). وأشـار إلى أن (األعداد
ـسـجلـة في الـهيـئـة أكبـر بـكثـير ا
مـن الـــعـــدد اخملـــصص وهـــو 30
الـفاً  لذا سيتم شمول األشخاص
ـسـتحـق وفق مـعايـير مـحددة ا
عـلى أن تـكـون األولويـة لـلـجرحى
حـيث ستكـون هناك عـودة سريعة

للخدمة).
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الـــشـــأن). واشــــار إســـمـــاعـــيل الى ان
(احلـكومة والوزارة قد حـققتا خطوات
مـهـمـة في هـذا االجتـاه من خالل ابرام
عــــدد من االتــــفـــاقــــات والـــعــــقـــود مع
تـخصصة لتحقيق ية ا الـشركات العا
خـطط ايـقـاف حـرق  الـغـاز في غـضون
الــســنــوات الـقــادمــة    والــعـمـل عـلى
زيــادة  االنـتـاج مـن الـطـاقــة الـنـظــيـفـة
لـدعم قـطاع تـوليـد الطـاقة الـكهـربائـية
ومــصـانع الـبــتـروكـيـمــاويـات وجـمـيع

رتبطة بالغاز). الصناعات ا
‰u×² « WK−Ž

فـيـمـا قـال الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـشـركـة
بـيگـر هـيوز لـورنزو سـيمـونيـلي (نحن
فــخــورون بــالــتــعــاون والــشـراكــة  مع
وزارة الـنـفط وشـركـة غـاز اجلـنوب في
صاحب شكـلة الغـاز ا ايـجاد احللـول 
من حـقول مـهمة فـي محافـظة ذي قار 
ودفع عـــجــلـــة الــتـــحــول الى الـــطــاقــة
الــنـــظــيــفــة الى االمـــام  مــؤكــداً عــلى
ـتـقدمـة من قبل اعـتـماد الـتكـنـلوجـيا ا
"بـيـكـر هـيـوز"لتـحـقـيق هـدف الـوصول
الـى استـثـمار 200 مـقـمق مـلـيـون قدم
مـــكـــعب قـــيـــاسي بـــالـــيـــوم وان هــذا
ـــثل قـــيـــمـــة صـــنـــاعـــيـــة ـــشـــروع  ا

واقتصادية وبيئة للعراق).
وقـــــــال وكـــــــيل الـــــــوزارة لـــــــشــــــؤون
االســتــخــراج كـر حــطــاب (نــحــتـفل
بـاعالن انطالق مشروع استثمار الغاز
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االرهـاب وتـهـريب اخملـدرات  فـيـمـا بحث
الــفــرايــة مع نــظــيــره الــعــراقـي عــثــمـان
ي في  عـمـان سـبل تـعـزيـز أواصـر الـغــا
الـتعاون الثـنائي ب البـلدين في مجاالت
مـكافحة اإلرهاب والتطرف وأمن احلدود
ومــكـافـحــة عـمـلــيـات الـتــهـريب واالجتـار
بالبشر. وناقش اجلانبان خالل استقبال
ي والوفد الـفراية في مبنى الوزارة الغا
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حـث صــالح مـــحـــمــد الـــعـــراقي او مــا
يـعرف بـ (وزيـر القائـد الصـدر) انصار
الــــتــــيـــار الــــصــــدري عــــلى االلــــتـــزام
ـنـاطـقـيـة مـؤكـدا في بـالـتــقـسـيـمـات ا
بـيــان اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان
ـاكـنـة االنتـخـابـية الـصـدرية ذات (ان ا
اخلـبرة العاليـة وااللتزام بالتـقسيمات
ـناطقيـة ستكون نـتائجهـا فوز جميع ا
ــا يــضــمن ــرشـــحــ او اغــلــبــهـم  ا
انتصار االصالح). واضاف ان (كل من
يـــحـــاول الـــتـــهـــرب من ذلـك او الـــقــاء
احلـجج لـعدم االلـتزام بـذلك فـقد يـكون
سـبـبـاً في ايـصال الـفـاسـدين من حيث
يــعــلم او ال يــعــلم وهــذا الـكـالم مـوجه
ــرشـــحــ كــافــة وبال لــلـــنــاخــبــ وا
اســتـثــنـاء). واشــار الى ان (الـتــزامـكم
ـليـونيـة االنـتخـابيـة بـهذه الـصورة بـا
ـناطـقيـة الدقـيقـة سيـعكس ـنظـمة وا ا
صـورة اخـرى جـمـيلـة عـنـكم يـا عـشاق
الـعراق وال الصدر كمـا عكستم صورة
وضــاءة في تــنــظــيم صالة جــمــعــتـكم
بـشروطها الصحـية في ما سبق وكما
تـــســطـــرون اروع مــعـــاني االخــوة في
ــرصــوص او في حـــمــلــة الـــبــنــيـــان ا
تـراحـمـوا او في االلـتزام بـالـتـلـقيح او
حــتـى في الــتــزامــكم في تــظــاهــراتــكم
بـالـتنـظـيم والسـلـميـة). واكـد (انتم كل
يـوم تبـعثـون لالخرين رسـالة مـطمـئنة
من جــهــة ورسـالــة تـنــظـيــمـيــة عـالــيـة
ـسـتـوى من جهـة اخـرى حتى انـبـهر ا
بـــكم االعالم الـــعـــربي والـــغــربـي قــبل
الــعــراقي فال تـلــتــفـتــوا الى االصـوات
الـنشاز فـانها تـريد تفـكيكـكم وابعادكم

عن حب العراق وطاعة قائدكم).
وكـان الصدر  قد حذر من التصريح او
الــظــهـور االعالمـي اخلـارج عن نــطـاق
مـــركــزيـــة الــعـــمل االعالمـي ســواء من

السياسي او غيرهم .
وقــال في جـواب له عـلى تـسـاؤل قـدمه
كـتب االعالمي اخلاص ـسـؤول عن ا ا
ـنع أي تـصريح بـه حيـدر اجلـابـري (

الـوضـع األمـني مع احلـكـومـة احملـلـيـة
والــقــيــادات األمــنــيــة في احملــافــظـة).
وأضـاف أن (األسدي عقد فور وصوله
اجــتـــمــاعــاً مــوســعـــاً في مــقــر قــيــادة
عــمـلـيـات غـرب نـيــنـوى لـلـوقـوف عـلى
اخلـــطط األمـــنـــيـــة واالســـتـــخـــبـــاريــة
الحـــقــة فـــلــول وتـــنـــســيق اجلـــهـــود 

عصابات داعش اإلرهابية).
وتـــشـــكـــو كـــتـل واحـــزاب من حـــمالت
تـسـقـيط واسـتهـداف مع قـرب الـسـباق
االنـتخابي وبـرغم االتفاق عـلى مدونة
الـسلوك االنـتخابي الـتي رعاها رئيس

اجلمهورية.
واكــدت حـركـة الـوفـاء بــزعـامـة عـدنـان
الـزرفي ان احملاوالت التـسقيـطية التي
نافسة ضد تـقوم بها بعض األطراف ا
مـرشـحي احلـركـة السـيـمـا مـن الـنـساء
مـرفوضة ومـدانة وتتـناقض مع قواعد
الــعـــمل الــســيـــاسي الــســلـــيم ومــبــدأ
الـتنافس الـذي ينبـغي أن يبقـى شريفا
ومـسؤوال. كما أنها تتناقض تماما مع
مـــدونــة الـــســلـــوك االنــتـــخــابـي الــتي
وقـعـتـهـا األطراف الـسـيـاسـية من أجل
ضـمان نـزاهة االنـتخـابات وانـسيـابية
الـدعاية االنـتخابـية في حدود الـقانون
ـفـوضـيـة الـعـلـيا وطـبـقـا لـتـعـلـيمـات ا
ــســـتــقــلــة لالنـــتــخــابــات. وأضــافت ا
ــا يــؤسف لـه أن تــقـوم احلــركــة (أن 
أطـراف مـعـيـنـة في وقت لـم يجـف بـعد
حـبر مدونة السلوك االنتخابي بهجمة
تـسقيطية واضحة األهداف ضد بعض
مـــرشـــحي احلـــركـــة الســـيـــمـــا إحــدى
مـرشحـاتنـا في محـافظـة البـصرة ومن
قـبـلهـا زميـلـة لهـا في العـاصـمة بـغداد
ســواء بـفـبــركـة الـصــوت أو تـهـديـدات
ــرشـــحــ عــلـى الــتــراجع أو حلـــمل ا
الـتضييق عـليهم للعـمل ب اجلمهور.
أن هــذه األسـالـيب بــقـدر مـا تــعـبـر عن
افـالس اخلـصــوم وعــدم قــدرتـهـم عـلى
تـقـد الـبديـل احلقـيـقي لـلنـاس فـإنـنا
نـــؤكـــد أن حـــركـــتـــنـــا ســتـــظـل وفـــيــة
جلـماهـيرهـا من منـطلق األهـداف التي

نقلت مصادر صحفية قبل سنوات ان عبـدالعزيز بوتفليقة( مات السبت)
ــا كــسـبت كــان ابن مـخــبــر مــتــعـاون مـع االحـتـالل ومع ان كل نــفس 
رهينة اال ان عبدالعزيز لم يتمكن ال من ان يصبح شرطيا ضد الثورة و

ال مقبوال في الثورة اول االمر.
مع كل ما قـيل عن مكـتسـبـات حقـقهـا بعـد ميـله حلسم الـصراع لـصالح
محـمد بـو خروبة" هـواري بو مـدين" ضد احـمد بن بـال يومـا تناطـحا من
اجل السـلطـة اال ان بوتـفلـيقـة الحقـته بعـد هالك بومـدين سمـعة تـخدش
نزاهة وزير خارجية كان يستحوذ على تخصييصات السلك اخلارجي.
ـنـاضل او اجملـاهـد و رجل الـدين يـشـتـركـان في سـرعـة كال االثـنـ ا
الـسـقوط مـن ع االحـتـرام اذا حـامت و تـأكـدت عـلـيـهـمـا تـهم الـفـساد-
ال نهبه من  الدولة التي اللصوصية- السرقة وقد ظل بوتفـليقة مدينا 
تلك كان احد ثائـريها كمـا انه عشيق لـلتوسط و كذاب فـقد ادعى انه 
وصية خـطيـة من بو مديـن ليكـون خلـيفته" هـكذا نـقلت مصـادر صحـفية"
وكـذلك كــان يـلــهث وراء شـخــصـيــات تـضــغط عـلى الــشـاذلي بـن جـديـد
الــرئـيـس اجلـزائــري االســبق عــله يــصــفح عــنه و يــطــعــمه من حــلــويـات
نـاصب كـما سـبق ان تـوسط لـيقـبل شـرطـيا و تـوسط لـيكـون ثـوريا و ا
توسط عنـد حافظ االسـد ليـزيدوا له مـخصصـات اقامـة ثم صار رئـيسا
فتصـرف كما تـصرف اخلـلفاء الالرشـدون اذا صارت اجلـزائر بسـتانا

لقريش كما وصف سعيد بن العاص العراق يوما!.
طبعا ارجو ان ال تنـسوا ان بوتفلـيقة فعل ما فـعله كثيرون بـكتابة شجرة
تـنـسب تـرجــعه لـلـبـيـت الـعـلـوي وكم قـد فــعل قـبـله الــفـاعـلـون سـواء من
الرؤوسـاء او الـعـوام فمـبـارك مـصر فـعـلـها و عـرفـات فـعلـهـا و صدام
حـسـ واذكـر ان اعالنـا جـرى نـشـره قــبل سـنـوات يـطـالب فـيه عـراقي

احملكمة بتصحيح نسبه ليكون علويا!.
ا ان صـدق بـوتفـلـيقـة بعـلـويته فـهي لـيسـت حافـظا مـن الفـساد و ان ر

غرب الذي يحكمه علوي. واجهة صراعه مع ا ا  كذب فلر
علم على اخيرا مات بوتفليـقة صاحب نظرة القسوة الـتي تشبه قسوة ا
ا او نظـرة احملروم من سـلك الشرطـة وهي نظرة تالمذة االبتـدائية قـد
تـخـفي خـلفـهـا فـسـاد الـرجل و قـسم من اسـرته و ال

ادري اتنفعه هذه النظرة و قد درجوه بكفنه?
ـيت امــا جـاهل بـتـاريخ االن سـيـعـزي بـالــفـاسـد ا

الرجل او فاسد مثله.

الـبـحث تـنـاول الـعـديـد مـن الـقـضـايا ذات
شتـرك وفي مقدمـتها تـنسيق االهـتمـام ا
ـشـتـركـة اجلــهـود لـضـمـان أمن احلــدود ا
بـــ الــبــلـــدين واألوضــاع فـي اجلــنــوب
الــسـوري ومــكـافــحـة االرهــاب واجلـهـود
ـواجهة عـملـيات الـتهـريب عبر ـشتـركة  ا

احلدود وخاصة تهريب اخملدرات). 
وأكــد اجلــانــبــان (اســتــمــرار الــتــنــســيق
ستقبـلي إزاء مجمل القضايا والـتشاور ا

شتركة).  ا
ــعــدنــيــة وكــان وزيــر الـــنــفط والــثــروة ا
الـــســـوري بــســـام طـــعـــمــة زار األردن في
الـــثــامـن من أيــلـــول اجلــاري  واتـــفق مع
وزراء طــاقـة االردن ومـصــر ولـبــنـان عـلى
صري براً الى خـارطة طريق لنقل الـغاز ا
لـــــبـــــنـــــان الـــــغـــــارق في أســـــوأ أزمـــــاته
االقـتصـادية.  ويـعتـبر األردن من ب دول
عـــربــيــة قـــلــيــلـــة أبــقت عـــلى عالقـــاتــهــا
واتـــصــاالتـــهــا مع ســـوريــا عـــقب انــدالع
الـنـزاع الـسـوري الـعـام 2011 ولـكـن هذه

االتصاالت كانت محدودة. 
مـلكـة نحو  650ألف الجئ وتـستـضيف ا
تحدة بينما سوري مسجل لدى األ ا
تــقـدر عـمّـان عـدد الـذين جلـأوا إلى األردن
مـنـذ اندالع الـنزاع في سـوريـا بنـحو 1.3

مليون. 

ـعــلـومـات وتــطـويـر ــرافق له تـبــادل ا ا
عــمـلـيـات الـتــبـادل الـتـجـاري عــبـر مـعـبـر
الـكـرامـة احلـدودي طريـبـيل واالسـتـثـمار
وتـنـشـيط احلـركـة الـسـيـاحـيـة وتـسـهـيل
إجـــراءات اإلقــامـــة ومــنـح الــتـــأشــيــرات
تعلقة بالطلبة إضـافة إلى بعض األمور ا

واجلالية العراقية في عمان.
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وأكد وزير الداخلية األردني أن( العالقات
األردنــيــة الــعــراقــيــة جتــاوزت الـعـالقـات
الـبينية القائـمة ب الدول إلى آفاق أكثر
سـتوي تـقدمـا وانفـتاحا وتـطورا عـلى ا
الـرسمي والشعـبي. ) وتأتي زيارة الوزير
الــسـوري  بــعـد نـحــو  ثالثـة أشــهـر عـلى
زيــارة قـام بـهـا وزيــرا الـنـفط والــكـهـربـاء
الـسوريـان الى العـاصمة األردنـية لـلبحث
في سـبل تـعزيـز التـعاون بـ البـلدين في
مـجال الطاقة. وكـانت تلك أول زيارة لوفد
حــكــومي ســوري إلـى األردن مــنــذ إنـدالع

النزاع في سوريا العام 2011.
وقـــد اســـتـــقـــبل رئـــيـس هـــيـــئـــة األركــان
ــشــتــركـة الــلــواء الــركن يــوسف أحــمـد ا
احلـنيطي الوزير السوري الذي هو أيضا
رئــيس أركــان اجلــيش عــلـى مـا جــاء في
بـيـان صـادر عن الـقـيـادة الـعـامـة لـلـقـوات
ـســلـحـة األردنـيـة.  وأوضح الـبـيـان أن( ا
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أكـد وزيـر الـنـفط احـسـان عـبـد اجلـبـار
اســمـاعـيل حـرص احلـكـومـة والـوزارة
عــلـى دعم مــشــروع اســتــثــمــار الــغــاز
ـصاحب للعمليات النفطية في حقلي ا
حـافظة ذي قار الـناصريـة والغراف  
والــعــمل عــلى  الــتــحــول الى الــطــاقـة
الــنــظــيــفــة بــالــتــعــاون مع الــشــركـات
جــاء ذلك خالل ــيــة الــرصــيـــنــة الــعـــا
حـضوره حفل اطالق مشروع استثمار
ـصـاحب في حقـلي الـنـاصـرية الـغـاز ا
والــغــراف بـ شــركـتـي غـاز اجلــنـوب
وبــيـكـر هـيـوز بـرعــايـة رئـيس مـجـلس
وبحضور الـوزراء مصطـفى الكاظـمي 
لـوريـنـزو سـيـمـونـيـلي رئـيس مـجلس
اإلدارة والــرئـيس الــتـنــفـيــذي لـشــركـة
بـــيــكــر هـــيــوز االمـــريــكــيـــة وعــدد من
ـــســــؤولـــ في الـــوزارة واجلـــهـــات ا

ستثمرة  . عنية والشركة ا ا
وقـال اسـمـاعيل ان (مـشـروع أستـثـمار
ـصـاحب من حقـلي الـنـاصـرية الـغـاز ا
والــغــراف يـأتي ضــمن خــطط الـوزارة
ـصاحـب من جـميع السـتـثـمـار الـغـاز ا
احلـقـول النـفطـية في انـحاء الـعراق  
ـتمـثـلة بـإسـتثـمار لـتـحقـيق اهـدافنـا ا
جـمـيع الكـمـيات الـتي حتـرق  لـتعـزيز
االنـتـاج الـوطني من الـغـاز  وللـحـفاظ
عـلى بيـئة نـظيـفة آمـنة  انـسجـاماً مع
الــتـزامـنــا بـاالتــفـاقـات الــدولـيــة بـهـذا
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عبد احملسن خليل

وأي ظــهـــور إعالمي خــارج عن نــطــاق
مركزية العمل اإلعالمي). وحذر الصدر
ـنع بقولـه (بل ومن يفعل من مـخالـفة ا
ـعـاقـبته ـثـلنـا وعـلـيكم  ذلك فـهـو ال 

إداريا فهو يفسد بذلك وال يصلح).
وشــدد عــلـى ان (الــعــمل اإلعالمي عــام
يـــــشـــــمل حـــــتـى مـــــواقع الـــــتـــــواصل

االجتماعي وغيرها ).
 من جـهته  اكد عضو مجلس النواب
عـن حتــالف ســائــرون سالم الــشــمــري
قـبل اهـمـيـة االسـتـحـقـاق االنـتـخابـي ا
كـخطوة جديـدة لرسم خريطـة سياسية

جديدة للعراق .
وقـال في بيان ان (انظار العالم متجهة
الى الـعـراق بـانـتـظـار اجـراء الـعـمـلـيـة
االنــتـــخــابــيــة ومــاســتـــســفــر عــنه من
نـــتـــائج وفـق اخـــتـــيـــارات شـــعـــبـــيــة
النـتخـاب االفضل وانـهاء حـالة سـلبـية
اثــرت عـلى وضع الـبالد خالل سـنـوات

عدة).
واضـــاف الــشــمــري ان (االنـــتــخــابــات
ـقبلة .. اخـتبار حقيـقي لقدرة القوات ا
االمـنـيـة عـلى عـمـلـيـة انـتـخـاب نـزيـهـة
وامــنــة تــنـقـل الـبـالد الى واقع جــديـد
ــسـتــقـبل يــحـقـق تـطــلـعــات الـشــعب 

افضل).
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شـاركـة الـفـاعـلة وشـدد عـلى (اهـمـيـة ا
في االســتـحـقـاق االنـتــخـابي واخـتـيـار
االفـضل وعـدم فـسـح اجملال جلـهـات لم
تــقــدم لــلــبــلــد غــيـر الــتــخــلف ونــقص

اخلدمات للبروز مرة اخرى ).
فـيما وصل رئيس جـهاز األمن الوطني
عــبـد الــغـني األســدي امس األحـد الى
مـحافـظة نـينوى واجـتمع مع الـقيادات
األمــنــيــة في احملــافـظــة بــشــأن تــأمـ
كـتب اإلعالمي مـراكـز االقـتـراع.وذكـر ا
لـرئـيس جـهـاز األمن الـوطـني في بـيان
أن (األسـدي وصل الى محافـظة نينوى
ـيـدانــيـة لالطالع مــسـتــكـمالً جـوالتـه ا
واإلشـراف علـى خطـة اجلهـاز اخلاصة
بـــتـــأمـــ مـــراكـــز االقــتـــراع إذ بـــحث

اربيل

صاحب في ذي قار Uſ“∫ حفل اطالق مشروع استمفار الغاز ا

تـسعـى إلى حتقـيقـها وتـؤكد الـتزامـها
قـراطي السليم بـكل قواعد الـعمل الد
ــلـيه الـضــمـيـر قـبل والــسـلـوك الـذي 
ـدونات التي ال يحترم من وقع عليها ا
ـا ينبـغي له االلتزام به مـا وقع عليه 

قبل سواه). 
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وحـذرت حركة الوفاء من نتائج عزوف
شاركة في االنـتخابات الـناخبـ عن ا
ـبـكــرة في الـعـاشـر من الــتـشـريـعــيـة ا
ـــرشح عن الـــشـــهــر اجلـــاري  وقــال ا
احلركة  سدير جاسم العكام إن (حركة
الــوفــاء تــرى بــأن انـتــفــاضــة تــشـرين
واسـفرت أحـدثت مـتغـيـرا في الـشارع 
نـتـائجـها عـن اجراء انـتخـابـات مبـكرة

واقـرار قانون انتخابي جديد) واضاف
ـــشـــهــد ان (األحـــزاب  الـــتي  حتـــتـل ا
الـسياسي تسعى لفرض هـيمنتها على
الــســلـطــة  وهي تــتــحـمـل مـســؤولــيـة
ـشاركـة العمـلية عـزوف النـاخب عن ا

االنتخابية ).
رشح  عالء حسن فرج العقابي وقـال ا
أن (دخـــولـــنـــا الــســـبـــاق االنـــتــخـــابي
ســيـكــون سـبــبـا في اقــنـاع اجلــمـهـور
بـحـركـة الوفـاء الـعراقـيـة  ومـرشحـيـها
اجلــدد  وسـنـعـمل عـلـى اسـتـعـادة ثـقـة
الـشعب باحلكومة عن طـريق برنامجنا

االنتخابي) . 
ــرشح مــحــمــد  وفـي لــقــاء اخــر قــال ا
الــسـيالوي إن (حـركـة الـوفـاء ال تـوجـد

ـة لــديـهـا مـخـاوف مـن االحـزاب الـقـد
الــتـي نــفــر مــنــهــا الــشــارع الــعــراقي
ـــشــــاكـل واالزمـــات ونــــتــــعــــامل مـع ا
احلـالـية بـشكل إيـجـابي  ألننـا لم نكن
ســـبــبـــا في انــدالعـــهــا) مــشـــيــرا الى
(انــحـسـار قـاعــدة الـتـأيــيـد الـشــعـبـيـة
لألحـزاب الكـبيـرة في محـافظات وسط

وجنوب العراق).
   وكــانت احلــركـة قــد اصــدرت بـيــانـا
االحــد   دعت فـيه الــقـوى الــسـيــاسـيـة
ــبــدأ الــتـداول كــافــة الى الــتــمــسـك  
الــســلــمي لــلــســلــطــة واحلــفـاظ عــلى
قـراطي  بـوصفه اخلـيار الـنـظام الـد
الـوحيـد لبـناء الـبالد وحتقـيق رفـاهية

الشعب العراقي .
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ســيـشــارك عــدد من أســاتـذة اجلــامــعـات الــعــراقــيـة في مــؤتــمـر
ـنـظـومة الـتـعـلـيمـيـة االقـتراضـيـة في ظل جـائحـة كـورونـا . الذي ا
تـنـظـمه جـامعـة ومـعـهد الـعـدالـة واحلكـمـة االمـريكـيـة في الـواليات
أمون ـتحدة بـالتـعاون مع جامـعة األقـصى الفلـسطيـنيـة وكليـة ا ا

اجلامعة العراقية.
وأوضح الدكتـور محـمود اخلزاعي رئـيس جامـعة ومـعهد الـعدالة
ـؤتمـر له أهمـيـة كبـيـرة ومهـمة من واحلـكمـة االمريـكـية ان (هـذا ا
ـمارسات التعـليمية في جانب حيث عرض الـتجارب واخلبرات وا
التـعـلـيم االفـتراضي الـرقـمـية من مـخـتـلف جامـعـات الـعالم  وان

ؤتمر هو تقييم التجارب في التعليم االفتراضي). هدف ا
ـؤتـمـر الـذي سوف يـشـتـرك فـيه الـعـديـد من أسـاتذة مـبـيـنـا ان (ا
اجلامـعـات من مـخـتـلف اجلـنـسـيات ومـنـهـا الـعـراق الـذي كان له

هم). ؤتمر ا النصيب االوفر في هذا ا
واختتم الـلخزاعي القـول (نأمل من وزارة التعلـيم العالي والبحث
الــعـلــمي فـتح آفــاق الـتـعــاون من اجل تـبــادل اخلـبــرات الـعـلــمـيـة
ـهم ـيـدان ا ــيـة لـغـرض رفع كـفـاءة الـعــامـلـ في هـذا ا واألكـاد
يـة ومنها مجلة فضالً عن نشـر البحوث العلـمية في اجملالت العا

العدالة واحلكمة احملكمة).
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ـقـاولة الـعـمل  لـالفـراد و لـلـشـركـات ا
احمللية).

هـــذا وقــد تـــضــمـن االحــتـــفــال عــرض
ـــشــــروع واهم اهـــدافه تـــعــــريـــفي بـــا
ومـراحل تنفـيذه  وعرض آخـر تضمن
الـتـعـريف بـالـشـركـة وبـنـشـاطـاتهـا في

هذا االطار .

لـلــمـحـافـظـة  بـتــوفـيـر فـرص الـعـمل 
قاولة احمللية). لالفراد و للشركات ا
من جـهـته قـال مـدير عـام غـاز اجلـنوب
حـمـزة عـبـد البـاقي  ان  (شـركـة  بـيـگر
هــيــوز قــد بـاشــرت بــعــمـلــيــات اعـداد
الـتصـاميم والـتصـنيـع والتـشيـد  لهذا
ــشـروع مـطـلع الـعـام اجلـاري  الـذي ا

يـتضمن بنـاء معمل متكـامل  الستثمار
ـصاحب كـمـية  200مـقـمق من الـغاز ا
مـن حـــقـــلـي الـــنـــاصــــريـــة والـــغـــراف
ــحــافـظــة ذي قـار  الــتي تــسـهم في
تـعزيـز االنتاج الـوطني بكـميات كـبيرة
ــــــردوات مـن الــــــغــــــاز  فــــــضـالً عن ا
االقـتصـادية لـلمحـافظـة  بتـوفر فرص
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حتولت العاصمة األردنية عمان في االيام
ـاضــيـة مـكـانـا تـداولــيـا لـشـؤون امـنـيـة ا
ستوى للعراق وسوريا معاً على عـالية ا
مـــســتـــوى الــوزراء  فـــقــد  أجـــرى وزيــر
الــدفــاع الـســوري عـلي أيــوب مــبـاحــثـات
األحـد في عـمـان مع نـظـيـره األردني مازن
الــفـرايـة تــنـاولت أمن احلـدود ومــكـافـحـة

W¹—Ëœ∫ قوة امنية في دورية على احلدود العراقية االردنية

ـصاحب للعمليات النفطية في حقلي ا
ـحافـظة ذي قار الـناصـرية والـغراف 
هـــذه احملــافــظــة الـــتي شــهــدت والدة
اولـى احلضـارات االنـسـانـيـة  ونـقـلت
ـعرفـة الى شتى بـقاع الـعالم .. مـنـها ا
ارض نـبـيـنـا ابـراهـيم عـليـه السالم . .
ـاء والقصب ارض سـومر والـوركاء وا
واالهـوار) مضيفا (لقد شهدت االشهر
الـــقــلـــيــلــة مـن عــمـــر هــذه احلـــكــومــة
والـــوزارة  طــفــرة نـــوعــيـــة في قــطــاع
ـتـجـددة  اســتـثـمـار الـغـاز والــطـاقـة ا
ـتــابـعـة بــفـضل اهـتــمـام احلـكــومـة وا
احلـثـيثـة واالهـتمـام الـذي يولـيه وزير
ـلف  والــذي اسـفـر عن الــنـفط لــهـذا ا
ابـــرام عــدد من االتــفـــاقــات والــعــقــود
ـيـة االســتـثـمـاريــة مع الـشـركـات الــعـا
ــتـخــصـصــة  وهي خـطــوات مـهــمـة ا
وجـادة تـهـدف الـى ايـقـاف حـرق الـغاز

وحتويله الى طاقة نظيفة).
مـشيـرا الى ان  (شركة  بـيگر هـيوز قد
بــاشـرت بـعـمــلـيـات اعـداد الــتـصـامـيم
ـشروع والـتـصنـيع والـتـشيـيـد  لهـذا ا
مـطــلع الـعـام اجلـاري  الـذي يـتـضـمن
بـنـاء مـعـمل متـكـامل  السـتـثمـار كـمـية
ــصــاحب من 200 مــقــمق مـن الـغــاز ا
ـحافـظة حـقـلي النـاصريـة والـغراف  
ذي قـــار  الـــتـــي تــســـهم فـي تــعـــزيــز
االنـتـاج الـوطـني بـكـــمـيـات كـبـيرة من
ردوات االقتصادية الـغاز  فضالً عن ا

ـكن ان ـتـوازنـة واحـدة مـن االرصـدة الـتي ال ـنـزلــة االنـسـانـيــة ا تـظل ا
تتراجع قيمتها  مهما كـانت الظروف وتعددت الضغوط  وتبدلت االحوال
عـدن الـبـشـري الثـمـ  امـ  جـوهره وسادت الـتـنـاقـضـات ارى   ان ا
مهـما طـغت االختالطـات يظل مـناصـراً لهـويته حـارساً علـى حقوقـها في
ا ـتـوفـر وا دماثـة وحـصـافـة وصفح  وبـشـارة لـيس عـلى وفق الـظرف ا

وديعة ثابتة مهما تبدلت االحوال
هي رمزية وجدتها في العديد من الشخصيات الذين التقيتهم  وصارات
ـعرفة والـتواصل  وان لـم يرتفـع بعضـها الى بيـني وبيـنهم جـسوراً من ا

سقف الصداقة العميقة   .
من الشـخـصيـات العـراقـية الـتي مـازلت حتتل جـزءاً مـهمـا من مـحفـظتي
الـذهـنـيـة مـديـر الـشـرطـة الـعـام االســبق الـلـواء عـبـد احملـسن خـلـيل بـعـد
عرفة بيننا اثر احالته على الـتقاعد وبقينا على صلة تكاد تكون تعززت ا
ــشي بـ احلـ اسـبـوعــيـة ضــمن حي واحـد  وكــان يـواصل ريــاضـة ا
واالخر . لقد زارني في البيت عدة مرات وكـان حوارنا على فنجان قهوة
قاييس وكثيراً مـاتسعفنا  السيدة (ام قصيد) بأكثر تعة بكل ا امسية 
من فـنــجـان واحــد اذا طـال الــلـقــاء .  كـان الـرجـل يـفــيض ادبـاً  وهــيـبـة
ـدعـوم باالنـضـباط والـهـدوء  وح وتواضـعـاً وتلك هـي معـادلـة الورع  ا
يتحدث تستطيع ان تلمس في مـفردات حديثه االطمئنان على ان اليجرح
احـداً .  احلـال من الـصـعب جـداً ان تـتــحـقق مـعـادلـة انـسـانـيـة من هـذه
الـنـوع فـي شـخص مـا اال اذا كــان  عـلى قــيـمـة اخـالقـيـة راســخـة وفـهم

معرفي وبسالة في التواضع 
لقد تاكد من معلومات ضباط شرطة عاصروه بينهم اخي اللواء الراحل
اسد سـعد   وكذلـك صديـقي  الفـريق مارد عـبد احلسـن احلسون  ان
ـثله الـكثـيـر من ضـبـاط الـشـرطـة الـعـراقـية تـعـلـمـوا من الـنـمـوذج الـذي 
ا تعلموا من احملاضرات اخلاصة باالنضباط عبداحملسن خليل اعمق 
هني الـعام او بـالدورات التـدريبـية لزيـادة الكفـاءة. واذكر انـني ناقشت ا
هنية ان مظلومية رجل معه خالصات على درجة من القيمة االخالقيـة وا

الـشــرطـة تــكـمن فـي الـفــهم االجـتــمـاعي
ــهــمـة ومن جــانب اخـر اخلـاطئ لــهـذه ا
قصـور بعض الـشـرطيـة بايـة رتـبة كـانوا
هـنـية من حتريـر مـنـزلتـهم من الـدونـيـة ا
الــتـي الــتـــصــقت بـــهم ظـــلــمـــا وحــسب
مــعــلــومــات دقــيــقــة كــان يــحــرص اشـد
احلرص على التخفـيف من الغلو االمني
ـــــــــــؤلم الـــســـائـــد انــذاك الــقـــاسي وا
ويـحــرص عـلى الــتـحــوط بـاالمـتــنـاع من
احلـاق اي اذى بـاالخـريـن لـكـنه في ذات
ـتـلك قـدرة امـينـة وسـريـعـة على الوقت 

معاجلـة االخـــــطاء وفـرض العقـوبة الالزمـة اذا اقضى االجراء بـقدر ما
سؤولياته مديراً عاما للشرطة العراقية. يتعلق االمر 

ضني كان متابـعاً مهـموماً بـأوضاع البالد انذاك ويـتألم كثـيراً  للـتعب ا
الـذي اصـاب الـعــراقـيـ  اتـداول مـعه فـي الـعـديـد من الــقـضـايـا وكـنت
احرص ان ابـعث له بيـد ابني (قـصيـد) اسبـوعيـاً مجمـوعة من الـصحف
العربية احلـــصة اخملصصة لي خالل عملي في وزارة الثقافة واالعالم

 وكان يعيدها لي بعد ان يكون قد اتى على جميع مواضيعها. 
كن لـه ان يعـيش عـلى جـاه الـرتـبـة الـعسـكـريـة  الـتي وصل الـيـها كـان 
لك شبكـة عالقات  واسعة لكـنه  ابى  اال ان يصنع لنفسه خاصة وانه 

ا يجري في هذا العالم     قدرات معرفية 
ـواقع الوظيفية التي شـغلها وبعد  احالته لقد اسس  معالم مشرفة في ا
على التقاعد ازاح عن كاهله الكثير من هموم االستنفار الوظيفي اليومي
اال ان مـغـادرته لـلـمـنـصب لم تـسـطع ان تـفـقـده االلق الـذي تـمـيـز به وان

تسببت له بهامش من احلزن الواضح
بـخالصـة حتلـيـلـيـة عـبـد احملـسن خـلـيل عـقـلـيـة ادارية
نادرة واذا كان من االمانة لوزارة الداخلية العراقية
 ان تـوثق لــبـعـض قـادة الــشـرطــة الـعــراقـيــة الـذين
تركـوا بصـمات مشـرّفة  في مـسيـرتهم فـانه ينـبغي

ان يكون اللواء عبد احملسن خليل واحداً منهم .
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في مرحلة الشبـاب. ج - ملعقة طعام
ـــلح وغــــيـــر مـــحـــمص لــــوزغـــيـــر 
مــطـحــون مع نــصف مــلــعـقــة طــعـام
جــوز(بــدون طــحن) ويــضــاف لــهــمـا
مـلـعـقـة طـعــام عـسل ونـصف مـلـعـقـة
طـعـام راشي (طـحــيـنـيه) وهـذا بـحـد
ذاتـه غـــذاء كــــامل مــــزيل لــــلــــدهـــون
الـــضــاره(الـــكـــولــســـتــرول) اضـــافــة
الحــتـواءه عــلى بــروتـيــنــات ودهـون
نــبـاتــيه عــالـيه اجلــودة لــلـتــعـويض
ولــسـد حــاجــة اجلــسم من  الــدهـون
ــا د- خــبـــز اســمـــر  الــضـــروريــة.  
يـعـادل قـطعـتـي (لوف)اوصـمـونه من
ـكن تـسـخـيـنـهـمـا الـنـوع االسـمـر و
اوحتـــمــــيــــصــــــهــــمــــا بـــالــــفـــرن او

ايكرويف  ا
هــــا  –كـــــوب شــــاي  ويـــــفـــــضل مع
ـسن لـلـكـالـسـيـوم احلـلـيب حلـاجــة ا
قاومـة هشاشة الـعظام الـتي تتفاقم

رحلة . قي هذه ا
7- الغذاء 

من الضروري ان يحوي طعام الغذاء
كونات التي يحتاجها اجلسم كافة ا
مع الـتركـيـز عـلى تـناول كـمـيه كـافيه
من الـبـروت مـن  اللـحـوم الـبـيـضاء
ومـشتـقـات  احلـليـب او البـروتـيـنات
ـتوفـرة بـكثـرة في البـقول النـبـاتيه ا
اش –احلمص - (الفول -الـعدس -ا
الـسـمــسم ) وجتـنب تـنــاول الـلـحـوم
احلــمــراء قــدر االمــكـان ;وفـي حــا لـة
تــنــاولـهــا فــيــفـضـل الـلــحم الــبــقـري
ـكن ان ـفـروم اخلـالي من الـدهن ; ا
يــكـون الــطــبق الــتـالـي مـنــاســبـا مع
امـكانـيـة تـنـاوب  الـلحـوم  الـبـيـضاء
بــــــ الـــــســـــمـك وحلـــــوم الـــــدواجن
بــانـواعــهــا وكــذلك االســتـعــاضه في
بـعض الــوجـبـات بـالــبـقـول  بـدال من

اللحم حسب الرغبة:-
ــــفــــبالت ; ســــلــــطــــة من بــــعض أ-ا
واسم اخلضار حـسب تيسـرها في ا
(طـــمـــاطم –خـــيـــار –خس –لـــهـــانه
–جزرمـسـلوق –شونـدر مسـلوق00)
ــكن تـتـبـيـلــهـا بـزيت الـزيـتـون كـمـا
وعصير الـليمـون مع رشه خفيفه من

فروم . عدنوس ا الكرفس وا
ب-الطـبق الرئـيس ;قطـعة حلم صدر
دجــــاج  (ال يــــقل عن 200 غم او مـــا
يعادل صدردجـاجه بوزن  كغم واحد
امــا مـشـويــا او مـســلـوقــا او مـقــلـيـا
كن حتـس مذاق بزيت الـزيتـون و
الشريـحه وذلك بتـقطيـعها وتـتبيـلها
ــلح بـــعــصــيـــر لــيـــمــونه وبـــعض ا 

والبهارات (الكمون –الهيل –الفلفل-
ــــدة نــــصف ســــاعه عــــلى 00 الخ ) 
ـــــكن االقـل قـــــبل الـــــطــــهـي كـــــمــــا 
تغطـيسـها بصـلصه من دقـيق اخلبز
وبــيـــاض بــيــضه العــطـــاءهــا نــكــهه
مــحـبــبــة;كـمــيه مــنـاســبــة من بـعض
تيسره بعد سلقها (يطاطا اخلضارا
–لهـانة–قرنـابيط –جزر – فاصـوليا

خضراء  00 الخ ) 
بعض من خـضـراوات طـازجه حسب
بصل ـتـيــسـر والـرغــبه (جـرجـيـر – ا
–فــــجل –رشـــاد –كـــراث –ريــــحـــان
–نـعــنــاع -الخ ) فـطــعـة خــبـز او من
ست الـى ثــمـــنـــيـــة مالعـق  رز شــرط
كن االكثار من تفليل كمية اخلبز  و
سـلوق بدلـه  حبة  تنـاول اخلضـار ا
فـاكهه حـسب الـرغـبه وعـدد قـليل من
ن حبات التـمر(ال تتجـاوز العشره ) 
كن اليعـاني من مـرض الـسـكـري ;و
عمـل حلـويـات محـلـيه لذيـذه ونـافعه
ـــزج حـــبـــات الــــتـــمـــر بـــعـــد جــــدا 
لعقتي طعام  من استخراج النواة 
الراشي (الطحينية ) ويقلب على نار
هــادئـه خلــمــســـة دقــائق  فـــنــحــصل
بـعدهـا عـلى حـلـويات لـذيـذه ونـافعه
جــدا وال ضــرر من ان يــتــنــاول جــزأ
ـــلــتـــزم الـــذي  يــعـــاني من مـــنـــهــا ا

السكري .
8- العشاء 

يـستـحـسن ان يـكون الـعـشـاء خفـيـفا
وان يجـري تـناوله بـوقت مـبكـر (قبل
ـعـده  من الـثـامـنه مـسـاء) لـتـتـمـكن ا
هضـمه والراحتـها وتـخفيـف العبىء
عن االمـعاء جتـنـبـا  الية اضـطـرابات
قـد حتـدث خـالل  الـنـوم كـمــا يـفـضل
ايضا عدم اجللوس واالسترخاء بعد
ـشي الـعـشـاء مـبـاشـرة  يل يـنـبـغي ا
حـــــتـى ولـــــو في داخـل الـــــغـــــرفه او
ـشي عـلى الـصـاله لـفـتـرة مـا ;فهـذا ا
قلـته اال ان تأثـيـره سيـكون مـضاعـفا
مــا يـحــقق نــومــا هـادءا  بــعــيـدا عن
الـقــلق او االرق .ادنـاه وجـبــة عـشـاء
مـــقـــتـــرحه لـــكـــبــار الـــسن ومـــرضى

السكر:-
أ-شريحة جـ خالي من الدهون مع

حبة خيار وحبة طماطم  او 
ثالث مالعـق طــعــام لــبــنه ومــلــعــقــة
طـــعـــام واحـــده زيت زيـــتـــون  (وهي
االفــضـل واالصح ) او  فــخـــذ دجــاج
متوسط او شـريحة سـمك بقدر راحة
الـيـد وكال الـشــريـحـتـ (الـدجـاج او
السـمك )امـا مـشويه او مـقـلـيه بزيت

الـزيـتـون. ب- قـطـعـة خـبـز اسـمر او
صمـونه من الـنـوع االسمـر وتـطمس
قطعـة اخلبـز بالـزيت اوال  ثم تمسح

باللبنه او اجل وتؤكل .
ج-حبة فاكهه حسب الرغبة  

ــر من اربـــعه الـى ســتـــتـــةحــبـــات 
ـرضى السكر يفضل عدم وبالنسبة 

تناول الفاكهه والتمرليال .
ال ضـرر مـن شـرب قــدح من احلــلـيب

او من الل بعدئذ .
 U u K

في حـــالـــة الــشـــعـــور بــاجلـــوع بــ
الوجبـات يفضل مـعاجلة ذلك  وعدم
ـا ـعــده تـعـاني مـن الـفـراغ   تـرك ا

يلي:-
-قـدح من الـلــ او احلـلـيب اخلـالي
من الدسم مع حبة خيار او طماطم ;

او
ـكـسـرات -تـنـاول كــمـيه قـلـيــله من ا
ويـفـضل (اجلـوز –الـلـوز –الـكـازو )
;او -تــنـاول حــبــات من الــفــاكـهه او
اخلـــــضـــــراوات وحـــــسب الـــــرغـــــبه
ـرطــبـات .يــسـتــحـسن عــدم تـنــاول ا
ـصـنـعه  واستـبـدالـهـما والـعصـائـرا
بالعصائر الطبيعيه وينصح  بشرب
ـســتــطــاع  ان اســتـغالل ــاء قــدر ا ا
الفتـرات القصيـرة ب الفـطور وبعد
الــغــذاء لالســتـجــمــام واالســتــرخـاء
حــتى ولــو لـبــضــعــة دقـائـق امـر في
غـاية االهـمـيه لـتجـديـد الـنشـاط كـما
ـن ال واجب مـــلـــزم لـــديه  ان ـــكن 
مارسة الهوايه يستفيد من فـراغه 
الــتـي اعــتــادهــا و تـــصــفح االبــواب
العلميه و االدبيه التي يفضلها  كما
ان تــــرويض الـــذات  عــــلى كــــتـــابـــة
ااالفـــكــار واخلـــواطـــر ونــشـــرهــا او
تبادلها مع االخرين  ضروري الدامة
التواصـل بالعـالم اخلارجي مـا يولد
القـناعه بـاالهـميه وبـحاجـة االخرين
واجملـــتــمع الـــيه ويـــجــدد الـــنــشــاط
ـــكن االســـتــفـــادة من واحلـــيـــويه ;
الـفـراغ ايـضــا  بـاالتـفـاق مع االقـران
للتواجد في مكان متفق عليه لقضاء
علومات الوقت وتبادل االجاديث وا
والنـكات وهـذا سـيسـاعد غـلى ادامة
القـدره  العـقلـيه  و تنـشيط  لـلذاكره

واستمرارفاعايتها. 
W u K

من كـتـابي (السـعـادة ونـبع الـشـباب
الدائم) حتت الـطبع والـذي سيـصدر

في االردن قريبا.
{ لواء متقاعد
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العالمة مصـطفى جواد غني عن الـتعريف. كان الـرجل بسيطـاً متواضعاً
وهذه صفة العلـماء الكبار. حفـظ األجرمية في النحـو بغضون ثالثة أيام
دارس وكذلك كـتاب قـطـر النـدى وبل الـصدى وهـما كـتـابان يـدرّسان بـا
لك فيصل العلمـية الديـنية. وال ريب ان يكـون مشرفـا ومدرساً للـمغفـور ا

نصرم. الثاني في أوائل أربعينيات القرن ا
كنت حريصاً على حضور ندواته التي تقام على قاعة كليتنا: كلية التربية
ـرحوم الدكتور حسـ أم وفي إحداها تطرق والتي غالباً ما يـنظمها ا
رحـوم جواد إلى أخـطاء شائـعة عـند الـعامـة من النـاس منـها اعـتقادهم ا
أن (سـلـمـان باك) تـعـني سـلـمـان األبـتـر واحلـقـيـقـة أن مـعـنـاهـا (سـلـمان
ـسـلمـ بـالـلـغة سـلم) والـتي عـززهـا بـقولـه إن (باكـسـتـان) تـعني بـلـد ا ا
األوردية وهي لغة اجليش الذي توالى بغزواته لـبالد الهند والسند علماً
أن مفردة (األوردي) تـعني اجليش بـاللغـة التركـية. وفي محـاضرة أخرى
تطرق إلى اجلدل في موضوع الشيخ عبد القادر الكيالني وموطن والدته
وأكـد أن الــشـيخ كــانت والدته في مــديـنــة (جــيل) أو (جـيالن) الــعـراقــيـة
ــدائن وال صــحــة لــكــونه قــد ولــد في (كــيالن مـن أعــمـال الــقــريــبــة من ا

طربكستان).
أما احملاضـرة الثالـثة وكانت عـلى ما أذكـر في قاعة كـلية الـهندسـة فقد
ـبـادرة مـنه تيـمـناً تطـرق الى شـارع الـرشيـد مـؤكـداً أن تسـمـيتـه كانت 
بحقبـة الرشيد كـونها كانت الـعصر الـذهبي العبـاسية في عاصـمة العالم

اجلديد.
سمعتـه مرة وكنت جالـساً قربه ومـعه األستاذ عـبد الرحـمن فوزي مدير
متدة 1967 -1964 في دار تقع في نهاية جادة اإلذاعة اإلذاعة للحقبة ا
عندما كان يحضر لفض النزاع اللغـوي ب مسؤول فسم اللغة الفرنسية
ـؤلف من امــرأة أرمـنـيـة مـسـنـة جتـيـد الـتـونـسي عـلي صــمـيـدة وطـاقـمه ا
الفرنسيـة ورجل مسيحي لم أعد أذكـر اسميهمـا إذ كانت هذه اجملموعة
تتح وجـود الدكتـور جواد في اإلذاعة بـعد تسـجيل برنـامجه األسبوعي
الذي كـان يعـده األستـاذ سالم اآللـوسي. وأذكـر أنه كان يـنصـحهم أن ال
صريـ ويتطرق إلى السنة الـتي قضاها بالقاهـرة لتعلم اللغة يكونوا كا
الـفرنـسـيـة قـبل الـتـحـاقه بـالـسـوربـون حـيث الـتقـى علـى حد قـوله رواد
الثقـافة وعـلى رأسهم طه حـس واألسـتاذ عـباس محـمود الـعقـاد وأحمد
حـسن الـزيـات الذيـن كثـيـرا مـا بـاحـثـهم وجـادلـهم في أخـطـائـهم الـلـغـوية
ولـكـنـهم لـم يـذعـنـوا ألنـهم كــمـا عـبـر عـنــهم (مـدارس وقـدرات) وال يـجـوز

انتقادهم.
أما عن سبب وجودي قربه فهو التـحاقي بوظيفة متـرجم من اللغة العربية

الى االنكليزية الذي يشاطر قسم الفرنسية بالبناية نفسها.
صادر أن الدكتور سافر إلى فرنسا بعد القاهرة ما ب -1934 وتذكر ا
ــاجـــســتــيـــر والــدكــتــوراه فـي الــســوربــون 1939 حــيث أكـــمل دراســة ا
ـعـنــونـة: (اخلـلــيـفـة بـاخــتـصـاص األدب الــعـربي فـنــالـهــا عن أطـروحـتـه ا

العباسي الناصر لدين الله).
وال زلت أذكر تـصـريح الدكـتـور جواد عن مـعـاناته في فـرنـسا حـ كان
صدر إال لساعة واحدة كتبات التي ال تسمح باستعارة ا يراجع إحدى ا
راجعة الفقرات كتبة وذلك  ا اضطره أن يسكن في غرفة قريبة لـتلك ا
التي تفـيده في بحثـه وليعود مـسرعا الى غـرفته ليـسطر مـا حفظه وإعادة

الكرة في اليوم نفسه.
ويطـول احلديث عن هـذا العـلم الذي كـان يسـتحق
إقامة نـصب له في فنـاء جامعـة بغـداد أو في فناء
ة والتي أفـنى عمره بـالتدريس كليـة التربـية القـد

فيها.
ن ألقى السمع. وفي هذا القدر كفاية 
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اعـلــنت وزارة اجلـارة عن مــواصـلـة
سـايـلـوات ومـواقع الـشـركـة الـعـامة
طـاحن بـكمـيات لـلحـبـوب جتهـيـز ا

جــديــدة من احلــنــطــة اخملــصــصــة
حلــسـاب احلـصـة الـثــامـنـة اضـافـة
الى جتــهـــيــز مــطــحــنــة الــرصــافــة
بــاحلــصـة الــســابــعــة  الى جــانب

مناقـلة احلنطـة من سامراء و الدور
 فـيــمــا جـهــزت نـيــنـوى مــحـافــظـة

دهوك باحلصة الثامنه . 
وقال مـدير عـام الشـركة باسـم نعيم

الـعـكـيـلي ان (مالكـات الـشـركـة فرع
ـطاحن بـالـكمـيات كـركوك جتـهـيز ا
ـــقـــررة مـن احلـــنـــطــــة احملـــلـــيـــة ا
اخملـصـصـة لدعـم مفـردات الـبـطـاقة

التموينية . 
واضــــاف الـى ان مـــــركــــز
تــسـويق احلــويـجـه جـهـز
ــــــطـــــاحـن بــــــكـــــمــــــيـــــة ا
(916.640) طـن وبـــــــواقع
(20)  ســـــيـــــاره من مـــــادة
احلنـطة خالل عـطلـة نهـاية

االسبوع . 
واكـــد الــــعـــمـل في جــــمـــيع
مواقع الشركة مستمر خالل
طاحن ايام الـعطل لتـعزيـز ا
بـاحلــنـطـة لـتـوزيـعـهـا ضـمن
مفردات البطاقة التموينية .
وب الى ان مالكاتنا العاملة
في مـوقـعي (الـدور وسـامراء)
الــتـابـعـ لــفـرع صالح الـدين
ـنـاقلـة احلـنطـة  الى سـايـلو
التاجي وسـايلو تـلعفر تـنفيذا
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في سـبـيل احملافـظـة علـيـها واطالع
ـركـز اجلـمـهـور عـلــيـهـا  يـسـتـمـر ا
ـــشـــروعه الـــثـــقـــافي الـــبـــغـــدادي 
ــهم بـاقــتــنــاء مـكــتــبـات الـثــقــافي ا
الـشـخـصـيات الـبـغـداديـة الـتـي كان
لها األثر الكبير في احلراك الثقافي

العراقي
 واخـر ما حـققـه في هذا اجملـال هو
اقـتـنـاء مـكـتـبـة الـشـاعـرة الـعـراقـيـة
الئــــــكــــــة (1923- 2007) نـــــــازك ا
ة بـادرة طيبـة من عائلـتها الـكر
في بـــغـــداد حـــيث  اســـتـالم هــذه
ـهـمـة وتخـصـيص  جـناح ـكـتـبة ا ا
كـبــيـر لــهـا في الــقـاعـة الــتي حتـمل
ركـز الثقافي اسمهـا منذ تـأسيس ا

البغدادي عام 2011. 
ــكــتــبــة اآلالف من الــكــتب وتــضم ا
ــراجـع في مـــجــاالت ـــصـــادر وا وا
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الــشـعـر واألدب والـتـاريخ والـفـنـون
ـتــنـوعــة. من بـيــنـهــا اوراق تـضم ا
خــواطــر وابــيــات شـــعــر كــتــبــتــهــا

الشاعرة الراحلة بخط يدها. 
ـكـتب الذي كـمـا تضم ايـضـا اثاث ا
كتـبت علـيه الشـاعرة الـنابـغة اغلب
أشـــعــارهـــا ومـــؤلــفـــاتـــهــا األدبـــيــة
ة وكذلك ومكتباتها اخلشبية القد
جزء من مكتبة زوجها الدكتور عبد

الهادي محبوبة رحمه الله.
ــركــز مــؤخـرا وقــد اكــمـلـت كـوادر ا
ـرافـق لـلــمــكـتــبـة صــيــانـة االثــاث ا
وكــذلك تـعــفــيـرهــا  والــفـرز األولي
لـلـكـتب اسـتعـدادا لـنـقـلـهـا لـلـجـناح
اخملـصص ليـتم بعـد ذلك فهـرستـها
بـشـكل عـلمي  واتـاحـتهـا لـلبـاحـث
ركز يحتوي .  علما ان ا والدارس

حالياً على مكتبات مهمة منها : 
1- مكتبة ميخائيل عواد 

2- احـــــــــمـــــــــد
سوسه

3- عـــــــــــبـــــــــــد
احلــــــــمــــــــيـــــــد

الرشودي 
4- ســــــــــــــــــالـم

االلوسي
5- عـــــــــــبـــــــــــد
الـــــــــــــــــــــــــرزاق

الهاللي
6- عــــــــــزيـــــــــز
السيد جاسم 
7- عـمـاد عـبـد

السالم 
8- رفـــــــــــــــعـت
الـــــــصــــــــفـــــــار
وغـــــيــــرهم من

اعالم 
رسالة بخط الشاعرةالعراق .

نـاقلـة التي اعـدت لتـحقيق خلطـة ا
الـــتــوازن في ارصــدة احلــنــطــة في

مدن البالد .
ومن جـــانب اخـــر واصـــلت بـــقـــيــة
مواقع الفرع في  (الشرقاط وبيجي
وتـكـريـت والـعـلم) جتـهـيـز مـطـاحن
احملــافـظــة بــاحلــصــة الــثـامــنه من

قررة . احلنطة ا
وفي نــيـنـوى بـاشـرت مـواقـعـنـا في
(سـايـلـو مخـمـور وسـايـلو تـلـعـفر )
بـتـجهـيـز مطـاحن مـحافـظـة نيـنوى
ـقــرره من احلـنــطـة  بــاحلـصـص ا
فيمـا باشر سايـلو بازوايا بـتجهيز
مــطـاحن دهـوك بــاحلـصـة الــثـامـنـة
الـى جـانب اســتـمــرار جتـهــيـز فـرع
ـطـاحن احلــصـة الـثـامـنـة االنــبـار ا
حيث بلغت الكمـيات اجملهزة لغاية

اليوم اجلمعمة 3600 طن . 
وفـي بـــغــــداد واصـــلـت صـــومــــعـــة
ـطـاحن بـكـميه . الـرصـافه جـهزت ا
2170.740 طـــــــنـــــــاً بـــــــواقـع اربع
وخمـسـون سيـارة منـها 147.500.

ـطـحنـة الـرصافـة احلـكومـيـهة طن 
والتي تمثل الدفعة السابعة .

 الـعـكـيـلي " اشـار الى ان فـرع بابل
طاحن باشر فرع الشركة بتجهيز ا
االهـلــيـة واحلــكـومــيـة بــسـلــفـة 50
ــئــة الــوجــبــة االولى لــلــحــصـة بــا
الـثــامـنـة لـعـام  2021واخملـصـصـة
لـدعم مـفـردات البـطـاقـة الـتمـويـنـية
حـيث   جتـهـيز  50شـاحـنه لـهذا
ـشـروع الــيـوم من مـركـز تــسـويق ا
ــراكـــز اخلــارجـــيــة الـــتــابع احـــد ا
لـــشـــركــــتـــنـــا وبـــكــــمـــيه جتـــاوزت

1408اطنان .
واخـتـتم العـكـيلـي بالـقـول ان (قسم
اخملــازن اعــلن عن انــتــهــاء حــمــلــة
تـغطـيـة اخلزيـن في مواقع الـشـركة
كــافـة بـعـد جـهــود كـبـيـرة بـذلت من
قـــبل جـــمــيـع مالكــاتـــنـــا الــعـــامــله
واجلـــهـــات الـــســـانـــدة وبـــاشــراف
مــبــاشـر مـن االقـســام ذات الــعالقـة
للـمحافـظة علـى خزين احلنـطة قبل

بدء موسم االمطار) . مخازن احلبوب تناقل احلنطة

الئكة نازك ا

-1-
الشعراء كثيرون ولكنَّ األفذاذ منهم قليلون ..!!

ـهارات الـفـنيـة الـرائقـة التي واألفذاذ هم أصـحـاب البـراعـات الفـائقـة وا
تسحر األلباب وتهز القلوب .

-2-
ويخطأ من يعتقد أنَّ هناك تناسبا طردياً ب الشعر وب اخملزون العلمي
واألدبي والـثـقـافي لـلـشـاعـر  ذلك انّ شـاعـراً أُمـيّـا قـد يـتـفـوق عـلى قـامـة

شامخة من قامات العلم والفكر والثقافة .
-3-

وليس هناك من تعليل مُقنع غير أن يقال :
ـضمار وبـها قد وهبـة الفطـرية هي التي تـلعب دوراً مُهِـماً في هذا ا انّ ا

يتفوق التلميذ على استاذه واألميّ على اخلبير الكبير ..!!
-4-

ـواهب في الـشعـر يـلجـأوون الـيه وَيَـرّدُون به علـى معـانـديهم وأصحـاب ا
وجـاحــدي فـضــلـهـم  ومن ال يـتــورع عن الــشـمــاتـة بــهم حـيــنـمــا يُـمْــنَـوْنَ

بالنكسات ...
-5-

ألم تسمعْ بقول القائل :
عِدايَ لهم فضلُ عليَّ ومِنَّة 

فال أَبَعَد الرحمنُ عني األعادِيَا 
ولم يكن فضل االعداء االّ انهم سلـطوا األضواء على الثغـرات والسلبيات
التي وجدوها عند الشاعر  وكان ذلك سببا الجتنابها والتخلص منها :

(همُ بحثوا عن زلتي فاجتنبتُها) .
-6-

ومن أروع ما قرأتُ في هذا الـباب أبيـات نُسبت الى ( قابـوس الديلمي ت
402 هـ ) ح داهمَتْه بعض النوائب وسلبت منه ما كان فيه ...

خاطب خصومه الشامت قائال :
يا ذا الذي بِصُروفِ الدهرِ عَيَّرَنا 

هل عانَدَ الدهرُ االّ مَنْ له خَطَرُ 
أما ترى البحر تعلو فَوْقَهُ جِيَفُ 
ويستقر بأقصى قَعْرِهِ الدرر

فانْ يكن عَبَثتْ أيدي الزمان بنا 
ونالنا مِنْ تمادي بُؤْسِه ضَرَرُ 
ففي السماءِ جنوم مالها عَدَدُ 

وليس يُكسفُ االّ الشمسُ والقَمرُ 
ان دفاعه عن نفسه تضمن االشارة الى حقيقة مهمة للغاية وهي :

ان الـذين يُـسـتـهــدفـون مِنْ قِـبَل اخلـصـوم واجلــاحـدين هم اولـئك الـرجـال
ــواهب مـا أثـار غــيظ احلـاسـدين الـذين مـلــكـوا من األصـالــة والـبـراعـة وا

واجلاحدين 
ُـوجِع حيث ال انّ اجلاهـلـ والـفـاشـل ال يـتـعـرضـون الى سهـام الـنـقـد ا

ا كانت اخلشية عليهم ..!! يخشى منهم أحد ور
أثور في هذا الباب  وا

" إنَّ كل ذي نعمة محسود " 
فالهجوم لم يُشّنْ عـليه االّ بعد أن ظهـرت مناقِبُهُ ومواهِبُه  وهـو يفخُر بها

ا أثير ضده من أقاويل ..!! وال يأبه 
انه شَبّهَ نفسه بالبحر  الذي تستقر في اعماقه الدُرر  فالدُرر خافية على

الناس  بينما اجلِيَف الطافيه واضحة مرئية ..!!
ولم يكتفِ بذلك حتى شبّه نفسه بالشمس والقمر 

وال تسلم الشمس من الكسوف 
وال القمر من اخلسوف 

ولـكنَّ ذلك لم يــحـجبْ عن الــقـمـرين تــفـوقـهــمـا عـلى
سائر الكواكب ...

ولقد جنح الشاعر في الدفاع عن نفسه وَرّدَ على
مُــعــانــديـه بــجــواب أفــحــمــهـم وســوّد وجــوهــهم 

وتركهم يحتسون أكواب اخليبة والفشل .

من البديهي ان العبرة ليست في دقة
انــتـخــاب مــوادالـبــرنــلـمج وتــنــظـيم
فــقـــراته ولــكن الــعــبـــرة في تــنــفــيــذ
وتـطـبـيق وصـايـاه وتـعـليـمـاته  بـكل
عنـايـة وحرص ;وهـذه الـعنـايه وهذا
احلــرص هـــمــا الــلــذان ســـيــظــهــران
الــفــوارق بــ مـعــتــمــدي الــبـرنــامج
لـتـزم و ب الـهاوي يـزان  بـ ا و
ــتـقــلب ;لـقــد اثـبت هــذا الـبــرنـامج ا
ايـضــا فـعـالـيــته في الـســيـطـرة عـلى
صـاب بهذا نسبـة السكر لـبعض  ا
الــداء مـــنــذ ســـنــة 1978 وحلــد االن
وتــمت الــســيــطــرة عــلى الــسـكــر في
الـــصـــبــاح الـى مــا دون (120© االفي
احلـــاالت الــــتي كـــان يـــراوغ فـــيـــهـــا
رضى بتـناول كـميات بعض اولـئك ا
غــذائــيه  اخــرى وانــواع لــيــست من

صلب  البرنامج ; 
ادنــاه تـفــاصـيـل الـبــرنــامج بـدءا من
الـصـبـاح الـبـاكـر وحـتى الـعـودة الى

النوم نهاية اليوم :-
1- يــســتـحــسن ان يــعــتــاد اجلــمـيع
ـــبــكـــر (بـــ الــســـاعــة الـــنـــهــوض ا
اخلامسه والساعة السادسة صباحا
كـــحــــد افـــصى )والاروع مـن جـــمـــال
الـــطـــبـــيـــعـه في مـــثل هـــذه االوقـــات
بـهدوئـهـا وتـغـريد طـيـورهـا وعـذوبة
ـنــعـشـة ســيـمـا ونـقــاوة انـسـامــهـا ا
صباحات العراق الـرائقه ما سيبعث
الــنــشــاط ويــولـد الــبــهــجــة والــفـرح
ويــؤسس لالسـتــمــتـاع بــيـوم جــديـد
وبــنـــعــمــة مـن نــعم اخلـــالق الــتي ال

حتصى وال تعد .
2- االغـتسـال (او الـوضـوء) وتـناول
ـاء ثـم الـتـوجـه  القـامـة قـدحــ من ا
ن اعـتــاد هـا مـن مـخــتـلف الـصـالة  
االديــان (كـل حــسب تــعـــالــيم ديــنــة)
ــــســــلــــمـــــ اضــــافــــة الى وصـالة ا
قـدسيـتـهـا ومـدلـولهـا الـديـني (طـاعة
الله )فـانهـا في نـفس الوقت  ريـاضة
مــنـاســبه الحـمــاء وتــنـشــيط اجلـسم
واالطـــراف والـــعــضـالت بــوجـه عــام
ـــهـــتـــمــة ـــصـــادر ا حـــيـث  تـــذكـــر ا
الح العربي بالرحالت الـبحريـة ان ا
(احــمــد ابن مــاجــد) الــذي ابـحــر مع
(فـاسـكـودي كـامـا) لـداللـته والـدوران
االمن بــــاســــطـــولـه  حـــول             
 (رأس الـــرجـــاءالـــصـــالح) كـــان هـــو
ـــســـلـــمـــ واتــــبـــاعه من الــــعـــرب ا
الوحيدين استثـناء من جميع بحارة
االسـطـول االخــرين  الـذين جنـوا من
مرض نقص تناول الفواكه واخلضر

(االسقربوط) لسبب :
اولــهـــمــا الــتــقــيـــد بــاقــامــة الــصالة
بفـروضـها اخلـمسه يـومـيا مـا حافظ
عـــــــلـى  نــــــــشـــــــــــــاطــــــــهـم وعـــــــزز

مــــــقاومتهم ;
وثـــانــــيــــهــــمــــا تـــنــــاولــــهم
(الـتمـر)الـذي اسـتـصـحـبوه
مــــــــعــــــــهـم من بـــــــــلــــــــدهم
(ســـلـــــــــطـــنـــة عــمـــان )مــا
يــــــــدلل غــلى اهـمــيـة هـذه

ـنـافع ـتــعـددة ا الـفــاكـهه الـغـذائــيـةا
واالستعماالت .

3- من الــبــديــهي ان يــعــاني مــعــظم
سـن سـيـما اولـئك الذين اعـتادوا ا
التـدخ في الـسابق من اضـطرابات
فـي اجلــهـــاز الـــتـــنـــفـــسي بـــدرجــات
متفاوته مـا  يولد لدى الـبعض منهم
سـعـاال عـنـــد اسـتـيـقاظـهـم من الـنوم
وقد يكون مصـحوبا بقشع وافرازات

 اخرى ;
ويــكن الــتــخــلص من تــلك الــظــاهـرة
ـزعـجــة عن طـريق الــــــغـرغـرة وكـا ا

يلي :-
ــاء الــدافىء تـذاب نـصـف كـوب من ا
أل بـها لح  فيه  مـلعـقـة طعـام من ا
رت او ـضمـضه   الفم لـلغـرغره وا
ثالث مرات في االسبـوع ما سـيجنب
ذلك لــيس فــقـط مــشـاكـل الــقــصــبـات
واجلهاز التنـفسي  فحسب بل ويقي
الفم واالسـنان والـلثه من الـكثـير من
االالم واالمــــراض ويــــنــــذر  الــــقــــائم
بــالـغــرغــرة بـاحلــاجـة الـى مـراجــعـة
طبيب االسنان نتـيجة االالم اخلفيفه
في االسـنـان الـتي اخـذت  تـتـحـسس
اكـثـر مـن غـيـرهـا مــا يـدلل عـلى قـرب

اصابتها بالضرر
ــــدة نـــــصف ســـــاعه كل ـــــشي  4- ا
ــشي حــسب رغـــبــته وظـــروفه (اي ا
داخل الـبـيت اوفي الـفـنـاء اخلـارجي
اوضـمن مـنـطــقـة الـسـكن وان وجـود
فــســـحــة داخل الـــبــيت بـــ الــغــرف
ـسـافة (عـشـرة خـطـوات ) مـنـاسبه
لهـذه الـريـاضة مـع مراعـات  شـرط

اساسي هما :-
ـا اليـقل ــشي  أ-ان تـكــون سـرعـة ا
عن مـائــة خـطـوه بــالـدقـيــقـة (سـرعـة
متوسطة) لضـمان الفائدة والوصول
الى مـــرحــاة (الــتــعـــرق)ولــو بــشــكل
بسيط وهذا سيضمن لنا في النهايه
فـــــطـع مـــــســـــافه ال تـــــفـل عن ثـالثــــة
كــيــلــومــتــرات رغم  وجــودنــا ضــمن

محيط الدار  ;
ب-اجــــــراء بـــــــعـض الــــــتـــــــمـــــــارين
ـشي (الـسـويـديـة) الـبـسـيـطه خالل ا
اتـمـامــا لـلـفـائـدهـة وبــشـكل مـتـداخل
اقـــتـــصـــادا بــالـــوقـت وســوف نـــأتي
على تفـاصيل تلك الـتمارين  في باب

الرياضة .
ـشي وقـبل 5- بـعـد اكـمــال ريـاضـة ا
البـدء بتـنـاول الفـطور من الـضروري
جـدا شــرب عـصـيــر لـيـمــونـة واحـدة

ـــــاء وذلك ـــــزوجـــــا بـــــقـــــدح مـن ا
ـتنـوعه ـعـده واجملـاري ا لـتـنـظـيف ا
االخرى في اجلسم من بقـايا الدهون
ـتأكسـده  (يدقق ذلـك بشكل واد ا وا

علمي ومعت 6
ـــفـــضل ان يــــحـــوي الـــفـــطـــور مـن ا
ـــكــونـــات الـــغــذائـــيه الـــصـــبـــاحي ا

االساسية التالية:-
أ- حبة فاكهه وتفضل التفاح وتؤكل

مع قشرتها  فبل تناول الفطور.
ب- بــيــضــة نــصف ســلق (تــســخـ
ـاء اوال حتـى يـبدء الـيـيـضـة بـوعـاءا
ـاء بـالغـلـيـان ومن ثم تـركـهـا تـغلي ا
ــاء  ثالثــة دقــائق اعــتــبــارا من في ا
بــدءالـــغــلــيـــان ولــيس من اول وضع
االنـاء علـى النـار ) ;او بـيـضه مـفـليه
بـــزيت الـــزيـــتـــون وعـــلى ان تـــخـــلط
البـيضه مـع زيت الزيـتون وهـو بارد
ـفالت ومـن ثم يـسـخـن اخلـلـيط في ا
ـلعـقه عاى نـارهادءة حتى ويقـلب با
يـتـمـاسك ويـنـضج ;ان هـذه الـطريـقه
تـضـمن عـدم تــسـخـ زيت الـزيـتـون
الى درجــة الـــتــبــخــر والــتي تــفــقــده
مــعـــظم فــوائــده بــســـبب تــلــفــهــا او
تـبـخـرهـا بــاحلـرارة الـعـالـيه وتـؤمن
مــصـدرا مــهــمـا جــدا لــطـرد الــدهـون
الـــــــــضــــــــــاره فـي الـــــــــشـــــــــرايـــــــــ
(الــكــولــســتــرول)وكــذلك االســتــفـادة
الـتـامه من مـكـونـات صـفـار الـبـيـضة
ا فيـه من دهون نافـعه وبروتـينات

وامالح وفيتامينات متعددة .
ــكن االســتــمــرار بــتــنــاول بــيــضـة
واحـده يـومـيا وال ضـرر مـن ذلك كـما
ــكن ايـضــا زيــادة كـمــيـة الــيــيـضه
وذلك بـاضـافـة حـبـة بـصل مـتوسـطه
حتــمـص بــالــزيـت  بــعــد فـــرمــهــا ثم
ـقــلـيه بـزيت تـضــاف الى الـبـيــضه ا
الزيـتون ويسـتحـسن تتـبيل الـييضه
برشه خـفيفـه ملح ورشه من الـكمون
ا للكـمون من  تأثـيرفعا ل طحـون  ا
في تنظـيم عملـية الهـضم وتسهـيلها
وســنــأتي عــلى فــوائــد الــكــمــون في

فصل الحق .
كن االستعاضة عن  تناول البيض
في بــعض االيـــام( مع احلــفــاظ غــلى
الفوائد التي تـستحصل من تناوله )
 بــأســتــبــداله  ب (الــلــبـنـه او اجلـ
اخلالي من الـدهـون )مع قـدح صغـير
يحـوي  نصف مـلعـقة طـعام من زيت
الــزيــتـــون ; تــغــمس قــطــعــة اخلــبــز
بــــالـــزيـت اوال ثم تــــمـــسـح الـــلــــبـــنه
ـبـلوله اواجلـ علـى قطـعـة اخلـبـز ا
بـــالـــزيـت وتـــؤكل  ;وهـــذا الـــفـــطـــور
مـنــاسب الولـئك  الــذين يـعــانـون من
االمــــســــاك بـــــانــــواعه اضــــافــــة الى
ـكونـات الـغـذائيه احـتواءه  مـعـظم ا
التي يحتاجها اجلسم من دون توفع
 اضـــطــرابـــات مــعـــويه او تــداخالت
سـلـبـيه كـاحلـسـاسـيه بـانـواعـهـا ;ان
مـزج الـلـبـنه بـزيت الـزيـتـون سـبنـتج
مـــنه خـــلـــيط مـــشـــابه ومـــعـــادل الى
( القشطه احليوانيه الطبيعيه(الكر
من حـيث الـطـعـم والـنـكـهه والـفـائـده
اضــــفــــة الى كــــونه  غــــذاء مـــفــــيـــدا
ومـتكـامال مـقـاومـا لالكـسده
والــــــــدهــــــــون الــــــــضــــــــاره
ــكن (الـــكــولـــســتـــرول )و 
تــــنــــاولـه مع الــــعــــسل
ايـضـا مـثــلـمـا كـنـا
نتناول القشطه
احلـــيــوانـــيه
مع الـــعـــسل
اوالــــــــــدبس



وزارة العدل
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دائــرة الــتــسـجــيل الــعــقــاري في الــكـاظــمــيـة
االولى
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التسلسل او رقم القطعة:    
قاطعة: ٢١ (السالم) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس:  دارين مفرزة بصورة غير رسمية

النوع: ملك صرف
ساحة: ١٨٠ ا

ـشـتـمالت: الــعـقـار عـبـارة عن دارين مـفـرزة ا
بــصــورة غـــيــر رســمــيـــة الــدار االول: ســكن
يحتـوي على استقبال وغـرفة ومطبخ وحمام

ومرافق صحية حتتاني وغرفت فوقاني 
الدار الـثـانيـة / هـول وغرفـة ومطـبخ وحـمام
ومـرافق صـحيـة حتـتاني وغـرفـت فـوقاني 

البناء مسلح والواجهة غير ملبوخة.
الشاغل: مستأجرين

ســـتــبـــيع دائــرة الـــتــســـجــيـل الــعـــقــاري في
ـزايـدة الـعـلـنـيـة الـعـقار الـكـاظـمـية االولـى با
ـوصوف أعاله الـعائـد للـراهن صبـاح كاظم ا
ــرتـهن مــصـرف حــسـ لــقـاء طــلب الــدائن ا
الـرافــدين الــبـالغ (١٧٥٠٠٠٠) ديـنــار مـلــيـون
وسـبعمائـة وخمسون الف دينـار عدا الفوائد
فعلى الراغب في االشتراك فيها مراجعة هذه
الـدائـرة خـالل (٣٠) يـومـا اعـتـبـارا من الـيـوم
التـالي لتـاريخ نشـر هذا اإلعالن مـستـصحـبا
مــعه تــأمـيــنــات قـانــونــيـة نــقــديـة او كــفــالـة
ـقدرة مـصـرفيـة ال تـقل عن ١٠% من الـقـيـمـة ا
لـلمبيع الـبالغة (٢٢٥٠٠٠٠٠٠) ديـناراً مائتان
ــزايــدة وخـــمــســة وعـــشــرون مــلـــيــون وان ا
سـتــجـري في الـسـاعـة (١٢) ظـهـرا من الـيـوم

األخير.
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جتــري االســتـــعــدادات عــلى نــحــو
مـكــثف إلعــادة تـشــغـيل خط الــغـاز
الـعـربي الـذي سـيـقـوم بـنـقل الـغـاز
إلى لـــبــنـــان حــيث يـــجــري إصالح
االعـطــال الــتي حــدثت بــهـذا اخلط
بــعـد تـوقف الـضـخ ألكـثـر من عـشـر

سنوات. 
j  qOGA

 وفـي اتــصـــال هـــاتـــفي مـــعـه أكــد
ال وزيـر الـبـتـرول والـثروة طـارق ا
راسل  –الزمان- صري  عدنية ا ا
أنه  االتـفــاق عـلى تـشـغـيل اخلط
خالل ثالثــة أسـابـيع بـالـتـوازي مع
مـراجـعـة الـعـقـود ألنـهـا قـد حتـتـاج
ال أنه بـعـد إلى تــعـديل. وأضــاف ا
الثالثة أسابيع سـيتم الوقوف على
جــاهـــزيــة اخلط والــعـــقــود والــتي
كن وفـيما ستـتم في أسرع وقت 
يـــتـــعـــلق بــــإعـــفـــاء هـــذا اخلط من
العقوبـات بسبب منـع التصدير من
صري أن هذا سوريا قال الـوزير ا
مـن ضــمن اإلجـــراءات الــتي ســوف
تـــتــــخـــذ خالل الــــثالثـــة أســــابـــيع
وحــصــلــنـا بــالــفـعـل عـلى مــوافــقـة
ـتحـدة بشـأن إعفـاء هذا الـواليات ا
اخلط. وحـول كــيـفــيـة الــسـداد قـال
ال إنّ الـــــبـــــنـك الـــــدولي تـــــدخل ا

وعرض دعم لبنان في هذا األمر. 
 فـي الـــســيـــاق ذاتـه أبـــدى مـــهــدي
حــرقـــوص رئــيس حــركـــة الــتالقي
والــــــتـــــــواصل فـي لــــــبـــــــنــــــان في
تـصريـحات خـاصـة للـزمان دهـشته

من قــيــام مـــصــرف لــبــنـــان بــفــتح
واد الـنفطية اعتمادات السـتيراد ا
في هــذا الــتــوقـــيت بــرغم أنه تــرك
لــبــنــان لــفـتــرة طــويــلــة تــغـرق في
الظلمـة وفجأة قام بـفتح اعتمادات
لـسبع بـواخـر مرة واحـدة فمن أين
تـلك األمــوال ومن أين أتت األوامـر
وأيـن دور األحــــزاب في حــــمــــايــــة

مقدرات الشعب ? . 
œu Ë b Ëe

من جــــانـب اخــــر أكــــدت طــــهــــران
استـعدادها لـتزويد لـبنان بـالوقود
في حـال طـلبـت حكـومـته ذلك بـعد
أيـــام مـن دخـــول شـــحـــنـــة مــازوت
إيـرانـيـة الى األراضي الــلـبـنـانـيـة

ــقـرّب من اسـتــقـدمــهـا حــزب الـله ا
اجلمهورية اإلسالمية. 
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ودخــــــلـت اخلــــــمـــــيـس عــــــشـــــرات
ــازوت الــصـــهـــاريج احملـــمــلـــة بـــا
ــــســــتــــقــــدم من اجلــــمــــهــــوريــــة ا
اإلسـالمــيــة الى لــبـــنــان بــرّا عــبــر
احلــدود مع ســوريــا بــعــد وصـول
الـشـحـنـة عـلى مـ نـاقـلـة نـفط الى
مــيـنــاء بــانـيــاس. ولـقـي اسـتــقـدام
ــــازوت مـن إيــــران اخلـــــاضــــعــــة ا
لعـقوبات أمـيركـية انتـقادا ضمـنيا
مـن رئـيـس احلــكـومــة الــلــبــنــانــيـة
جنيب ميقاتي.وجاءت خطوة حزب
الـله الذي أكـد أن شحـنـات إضافـية
ـقـبـلة ستـصل تـبـاعـا في الـفـتـرة ا
في خــضم أزمــة مــحــروقــات حــادة
تـعـاني مـنـها الـبالد في ظـل تراجع
ـالية عـلى االستيراد وسط القدرة ا
انـهـيــار اقـتـصـادي مــتـسـارع.وقـال
ـتــحــدث بـاسـم وزارة اخلـارجــيـة ا
اإليـرانــيـة ســعــيـد خــطـيب زاده إن
"إيــران مـصـمـمـة عـلى الـتـعـاون مع
احلـكومـات الصـديقـة ومسـاعدتـها.
في هــذه احلـال كـان ثــمـة طـلب من
. عـمــلــيـة رجــال أعــمـال لــبــنـانــيــ
الشـراء والبـيع تمت بـشكل طـبيعي
و إرسال الشـحنة".وأضاف خالل
مــؤتــمـر صــحــفي األحـد "اذا أرادت
احلكـومة الـلبنـانيـة أن تشتـري منا
الـوقــود حلل مــشــكالت شــعب هـذا
الـبلـد سنـقـوم بتـزويدهـا به".وأثار
إعالن حـزب الله الـقـوة العـسكـرية

والـــســيــاســيــة األبـــرز في لــبــنــان
ــاضي عـــزمه اســتــقــدام الـــشــهــر ا
الـــوقـــود من طــــهـــران انـــتـــقـــادات
ســـيـــاســـيــة مـن خــصـــومه.وســـبق
لـلـسلـطـات البـنـانيـة الـتأكـيـد مرارا
الـية أنـها مـلتـزمـة في تعـامالتهـا ا
ـصـرفــيـة عـدم خـرق الــعـقـوبـات وا
ــفــروضــة عــلى طــهــران.وانــتــقــد ا
ــازوت لــكـنه مــيـقــاتي شــحــنـات ا
اعتبر أن طريقة وصولها ال تعرّض
لــبــنـان لــعـقــوبــات أمـيــركـيــة.وقـال
لـــشـــبـــكـــة سي أن أن األمـــيـــركـــيــة
اجلــمـعــة أنــا حـزيـن عـلى انــتــهـاك
سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف
من عقوبات علـيه الن العملية تمت
في مـعـزل عن احلـكومـة الـلـبنـانـية.
وأكد األم العـام حلزب الله حسن
نــصــرالـــله إن احلــزب اتــخــذ قــرار
وصـــول الــبـــواخــر اإليــرانـــيــة الى
بانيـاس عوضا عن موانئ لـبنانية
لــــلـــحـــؤول دون "إحــــراج" الـــدولـــة
الـلـبنـانـيـة وتـعـرضـهـا "لـعـقـوبات"
مـــوضــــحـــا أنـه  االتـــفــــاق عـــلى
ـازوت وصـول ثالث سـفن حتـمل ا
وواحـــــــــــــــدة حتــــــــــــــمــل مــــــــــــــادة
الـبـنزين.ويـعـاني لبـنـان منـذ أشـهر
من أزمـة شح مــحـروقــات تـنــعـكس
عـــلـى مـــخـــتـــلف الــــقـــطـــاعـــات من
مــسـتــشـفــيــات وأفـران واتــصـاالت
ومــواد غـذائـيـة في خــضم انـهـيـار
اقتصادي مستمر منذ عام صنفه
البنك الدولي ب األسوأ في العالم

منذ 1850 .
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{ مـوسكـو- (أ ف ب) : فيـما يـشيه
ــدارس حـــوادث اطالق الــنــار في ا
واجلامعـات االمرسيكـية قتل طالب
ثــمـانــيــة أشــخـاص بــإطالق الــنـار
عـلـيـهم في حـرم جـامـعـة في مـديـنة
بــيــرم الـــروســيــة االثــنــ قــبل أن
تـعـتــقـله الـسـلــطـات وذكـرت جلـنـة
الـتحـقـيقـات الـروسيـة أن (عددا من
األشــخـاص أصــيــبــوا بــجـروح في
ـــهــاجم االعـــتــداء فـــيــمـــا أصــيب ا
بــجـــروح أيــضــا أثــنــاء اعــتــقــاله).
وسـبق أن أشارت حـصـيلـة الـلجـنة
إلى ســقــوط خـمــســة قـتــلى وســتـة

جرحى. 
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وأظـــهـــرت تـــســـجـــيالت مـــصـــوّرة
انــتــشـرت عــلـى وسـائـل الـتــواصل
االجـــــتـــــمــــــاعي طـالبـــــا يـــــرمـــــون
ـباني في ـتـعـلّقـاتـهم من نـوافـذ ا
حرم اجلـامعـة قبل أن يـقفـزوا هربا
ـــــهــــاجـم.وفي تـــــســــجـــــيالت من ا
مـــصــوّرة بـــثّــتـــهــا وســـائل اإلعالم
الـرسمـية وقـيل إنهـا التـقطت خالل
االعـــتــداء ظـــهـــر شــخص يـــرتــدي
الـــلــــون األســــود وخــــوذة يـــحــــمل
سـالحـــــــا ويـــــــســـــــيـــــــر في حـــــــرم
اجلامعة.وتعد عمليات إطالق النار
في أماكن الدراسة نادرة نسبيا في
روسـيــا تـظــرا لإلجـراءات األمــنـيـة
ــنـشـآت الـتـعــلـيـمـيـة ـشـددة في ا ا
ولـصـعوبـة شـراء األسلـحـة النـارية
بـــشـــكل قـــانـــوني رغم إمـــكـــانـــيــة

تــسـجــيـلـهــا كـبــنـادق صــيـد. وذكـر
ـهاجم كان يعاني من محققون أن ا
خـلـل عـقـلي لـكن اعـتـبـر أنه مـؤهل
لـــلــحــصــول عــلـى رخــصــة لــشــراء
الـــبـــنـــدقـــيــة نـــصـف اآللــيـــة الـــتي

استخدمها في االعتداء.
في غضون ذلك أعـلن حزب (روسيا

ــــوحّــــدة) احلــــاكم امس أنـه فـــاز ا
بـثـلـثي مـقــاعـد مـجـلس الـدومـا في
االنــتــخــابــات الـتــشــريــعــيــة الــتي
ــعـارضــة إلى تــعــرّضــهـا أشــارت ا

لتزوير. 
وأفـاد أمـ اجملـلس الـعـام لـلـحـزب
احلــــــاكـم أنــــــدريـه تـــــــورتــــــشــــــاك

الـصـحـفـيــ أن احلـزب سـيـحـصل
عـلى مـا مـجـموعه  315 مـقـعدا في
ــكـون من  450 عــضـوا. اجملــلس ا
ويـــحـــتـــفظ احلـــزب احلـــاكم بـــذلك
باألغلـبية الالزمـة لتعـديل الدستور
دون احلـــــــــــــاجـــــــــــــة إلــى دعـم مـن

التشكيالت األخرى.
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استعرضت من على شاشة قـناة التغيير عبر برنامج (رأيكم في نهايـة شهر ايلول
مع منـقذ) ارقام مـجموعـة من االستطالعـات في احملافظـات اجلنوبيـة التي توضح
مقدار الغضب والشعور باالحباط الذي تعرض له الشباب هناك. وقلت ان احلافز
الثـبـات الـذات والـشــعـور بـاالهـمـيـة significance need هي احـدى احلـاجـات
االساسـية لالنـسان وبالـذات في عمـر الشـباب والـتي قد تـدفعه لـتحـدي السـلطة .
ابرز مثل عـلى تأثير الشعور باالهـمية هو ما يفعله الـطفل االكبر من اثارة لالنتباه
واحـيـاناً لـلمـشـاكل حيـنـما يـرى جتـاهال من االبوين له واهـتـمامـاً اكـبر بـاخيه او
اخته الصـغيـرة. وكلمـا زاد مقدار الـتجاهل من قـبل السلـطة(االبوين) لـلطفل كـلما
ـا عـبـر تــكـسـيـر االشــيـاء او الـسـلـوك ر ارتـفــعت احلـاجـة الثــارة االنـتـبـاه عـنــده 
بل يــعـني انـهم الــعـنـيف! هــذا ال يـعـني ان ابــطـال تـشــرين يـتــصـرفـون كـاالطــفـال
يـسلـكون سـلوكـاً انسـانيـاً طبـيعـياً لـلتـعبـير عن غـضبـهم وامتـعاضـهم من الشـعور
بالتـجاهل التام لـذواتهم وحاجاتـهم من قبل الطـبقة السيـاسية احلاكـمة. لذلك قلت
في نهايـة تلك احللقة التلفزيونية  مخاطباً الطبقة احلاكمة انتظروا االنفجار وقد

حصل فعال.
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ؤشـرات عـبر سـلـسلـة من اسـتطالعـات الرأي الـيـوم وبعـد قـراءة لنـفس االرقـام وا
ـناطـق  فلن أكـرر ماقـلته العـام اجلديـدة التي اجـراهـا فريـقي البـحـثي في نفس ا
(انـتـظروا االنـفـجار) بـل أتسـاءل الـيوم : من سـيـشعل بـرمـيل البـارود الـذي تراكم
ـاضـية? ويـبـدو زمان مـا بعـداالنـتخـابـات هو االكـثـر مالئمـة حلدوث عـبـر السـن ا
فأنها ستُحبط االنفجـار. فتلك النتائج فضال عن انها لن تأتي يجديد وال اي تغيير
ـوقـراطـيـة وصـنـدوق االنـتـخاب ـزيـد من الـشـبـاب الذيـن مـا زالوا يـؤمـنـون بـالـد ا
كـوسيـلـة لـلتـغـيـير وبـالـتـالي ستـضـيف زخـما جـديـداً لـتشـرين. ان االسـتـطالعات
االخيـرة تُـظهـر ان هـناك واحـد من كل اربـعة اشـخـاص في اجلنـوب مـا زال يؤمن
بقـدرة صندوق االنتـخاب على احـداث التغـيير. مـقابل ذلك فان هـناك حوالي ثالثة
من كل اربعـة يؤمنون بان الشارع هو الوسيلة االجـدى للتغيير. فأذا لم تأت نتائج
ن يـؤمـنون وكـمـا هو مـتـوقع بـجـديـد فـان عـدد آخر من ال 25%  االنـتـخـابـات 
بـالصـنـدوق سيـضافـون الى الذيـن يؤمـنون بـالشـارع. فأذا عـلـمنـا ان هنـاك نسـبة
سـتقـبل اي بارقـة أمل كمـا تظـهر اجـاباتهم ـن ال يرون في ا كبـيرة من الـشباب 
على مـجموعة من االسئلة النـفسية التي وُجهت لهم سـندرك ان احتماالت انفجار
تـنـافسـ فأن الـبرمـيل تـزداد بقـوة. هـذا على صـعـيد تـشريـن اما عـلى صعـيـد ا
ـثـلي السالح) في لـحـوظـة في هـذه االنتـخـابـات ان من اسمـيـهم ب ( الـظـاهـرة ا
بل مـتنـافسـ بشـدة. وأذا كان الـتنافس هذه االنـتخابـات لن يخـوضوهـا متـحدين
رة يحصل ن يحملون السالح فأن الـتنافس هذه ا سابـقاً يجري ب اثن فـقط 
ـا يــزيــد من احـتــمـاالت الــسـيــنــاريـو اآلخــر لالنـفــجـار بــعـد بـ أكــثــر من ذلك 
ـتبادلة بالتزوير او عدم العدالة او االنتـخابات. وسواء كان السبب هو االتهامات ا
ـثــلي الـسالح). ســواهـا فــسـيــكـون هـنــاك من هـو غــبـر راضِ عن الــنـتــائج من (
تـوقع من غضب من يحملـون السالح ويعتبرونه حيـنذاك فأن التصرف الـطبيعي ا
هـو اللـجوء له او عـلى االقل التـلويح به لـلوصـول الى تفـاهمات مصـدر شرعـيتهم 
ا يزيد الط بلة ان هذه ستكون اول انتخابات لن تتمتع ترضي كل االطـراف. و
ثـلي السالح) بروافـعهـا التقـليديـة التي تـقلصت كـثيراً فيهـا القوى الـضابـطة ل(
السـبـاب مـوضـوعـيـة واضـحـة . لـقــد اثـبـتت كـثـيـر من احلـوادث الـتي جـرت خالل
ـثـلي السالح) تقـلص قـدرة اجلـارة الـشـرقيـة عـلى ضـبط ( ـاضـيـتـ الـسـنـت ا
وتـوحيـد صـفـوفـهم كمـا كـانت تـفـعل سابـقـاً. لـذا فان الـسـيـنـاريو الـثـاني احملـتمل
الشعـال برميل الـبارود هو خـروج السالح من غمـده دون وجود قدرة عـلى ضبطه

سالم. وضعه ا وعودته 
ان ادراك الـطـبـقة الـسـيـاسـيـة لـهـذه اخملـاطـر واستـعـدادهـا لـتـقـد تـنـازالت سواء
أو لبعضها البعض هو الضمانة الوحيدة لعدم اشتعال برميل للشـارع التشريني 
الـبـارود الــذي سـيـؤدي انــفـجـاره (ال ســمح الـله) خلــسـارة فـادحــة لـيس الطـراف
الـعـمــلـيـة الـسـيـاسـيـة فـحــسب بل لـلـجـمـيع . أمـا اذا اســتـكـانت تـلك الـقـوى لـوهم
نـحهـا اياه القـدرة على خـوض االنتـخابات و\او الـفوز فـيها االنتـصار الذي قـد 
ؤقت فان االنـفجار حاصل ال محـالة. حينذاك سـيتذكر اجلميع وسكـون الشارع ا

قول الرحمن (كم اهلكنا من قبلهم من قرنِ فنادوا والت ح مناص).
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أربيل

الـدولية بغداد في بيان إلى “أمر قوات
األمـن عــــلى الـــــفــــور بـــــالــــتـــــوقّف عن
ــا في ذلك الــقـوة اســتــخــدام الـقــوّة 
ـمــيـتـة..”فــتـعــامـلت مــعـهم ــفـرطــة ا ا
احـزاب الــسـلـطـة كـمـا لـو كـانـوا اعـداء

ئات. غزاة فقتلوا  ا
من حيث ان تظاهرون حسيني كـان ا
مـــطــالــبــهـم هي نــفس مـــطــالب األمــام
: األصالح والـــقـــضـــاء عـــلى احلـــســـ
الـفسـاد وحتقـيق العـدالة األجـتمـاعية
فـيـما كـان مـوقف قادة احـزاب الـسلـطة
الـشـيعـية ورئـيس احلـكومـة عادل عـبد
ـــهـــدي هـــو نـــفس مـــوقـف يـــزيــد اذ ا
تـعاملوا معهم باطالق الرصاص احلي
ــرجــعــيــتــهم  ولم يـــلــتــزمــوا حــتى 
الــديـنــيـة احلـســيـنــيـة الــتي حـمــلـتـهم
بـخطبـتها  في  (اجلـمعة  11تـشرين –
اكــتـوبــر)  عــلى لـســان الــشـيخ مــهـدي
الــكــربالئي مــســؤولـيــة اراقــة الــدمـاء
وامــهـلـتـهـم اسـبـوعـ لــكـشف اجلـنـاة
ومـحــاسـبـتـهم..وسـتـكــتـمل بـعـد شـهـر
ثـالث سـنـوات ولم يـكــشف سـوى قـاتل
واحــد  تــوقــيــفه ألســبــوعــ وأفـرج

عنه!.
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ــتـلك الــسـلــطـة الــواقع يــقـول:ان من 
وتـاريخ ـنـتـصـر ـال والـسالح هـو ا وا
الـثورات يحـدثنا ان اجلمـاهير أطاحت
ـؤكد ان بـطـغاة امـتلـكـوها ثالثـتـها..وا
الـطغاة ينتصرون ولكن الى ح فيما
ن الـنصر احلـاسم سيكـون في األخير 
ســـار عـــلى خـــطى احلـــســ فـي طــلب
األصـالح وقــدمـــوا الـــشــهـــداء من اجل

(استعادة وطن).

عــــشـــــرة وفق مــــقــــايـــــيس الــــنــــزاهــــة
ـرتـبـة الــثـانـيـة بـ لـيـأتـي بـا الــدولـيّـة
وظل الــدول األكــثــر فــســاداً في الــعــالم
مــحــافــظــا عـلــيــهــا في الــعـام( 2009).
ويــومـهـا صـرح رئـيـس الـوزراء الـسـيـد
ـالكي بـأن لـديه مـلفـات لـلفـساد نـوري ا
لـو كشفها ألنقلب عالـيها سافلها..فخان
ولم األمـــانـــة بـــســـكــوتـه عن كـــشـــفــهـــا
يـــســتـــجب هـــو وال من جــاء مـن بــعــده
لـدعوة مـرجـعيـتهم احلـسيـنيـة التي بح
صـوتها من مـطالبتـها بالـضرب بيد من

حديد على الفاسدين.
وبـرغم ان العـراقيـ خرجـوا في شباط
2011 بــتــظــاهــرات تـطــالب بــاألصالح
ومـحاسبة الفـاسدين وتصاعدت في آب
2015 فـان احلـكـومـة الـعـراقـيـة بـهـويـة
مع ان شـيعـية ( حسـينـية) لم تـستجب 
شــــعــــار ثــــورة األمــــام احلــــســــ هـــو
(األصـالح) ورفض الـذلـة الـتـي اتـبـعـهـا
الــطــغــاة وأتــبــاعـهـم في تــعـامــلــهم مع
الــنــاس  وتـنــبـيــهــهم بــأن مـواصــفـات
احلـــاكم الــعــادل هــو ذلـك الــذي يــحــكم
بــــــاحلـق ويــــــحــــــتــــــرم آراء الــــــنــــــاس
ومـعـتـقـداتـهم ويـجعل الـقـانـون مـعـيارا
باعتماد لـهيبة الدولة ومشروعية حكمه
مــقـــولــة أبــيه:(ولـــعــمــري مــا اإلمــام إال
القائم بـالقسط الداين احلـاكم بالكـتاب
احلــابس نــفــسه عــلى ذات بــديـن احلق
الـله) وتـوكـيـده بأن مـا يـجـبى من زكاة
وخـراج (ثروة الوطن) هو ملك الناس ال
مـلك احلـاكـم..ومعـروف لـلـجـمـيع كم من
ـسـؤولـ الـذين يـدعون (حـسـيـنـيون) ا
ال الـفـقراء الـبـيوت الـفـارهة اشـتـروا 
ية وبنوا فنادق في عـواصم عربية وعا

! فخمة وهم كانوا معدم

وتــركت الـنــاس تـعـيـش حـيـاة بــائـسـة
وهـو مـا حاصل فـي العـراق من ثـمانـية
عـشر عاما. فوزارات الـدولة ومؤسسات
احلـكـومـة جـرى تـقـسـيـمـهـا بـ عـوائل
مـعتـبرين العـراق غنـيمة لـهم.وبسـببهم
بـلـغت نـسبـة من هم دون خط الـفـقر في
زمـن تــرلـيــونــات الــنــفط (%13) وفــقــا
لــتـقــريـري جلـنــة االقـتــصـاد الــنـيــابـيـة
وارتفعت ـساعـدات األمريـكيـة ووكـالة ا
لـتصل( %30) بـعد 2014 وفـقـا لوزارة
مـا يعـني ان اكـثر مـن سبـعة الـتـخطـيط
مـالي عـراقي عاشـوا بأقل من دوالرين
بل ارتفع فـي اليـوم . ومـا داروا احلـال 
عــددهم لـيـصل (13) مــلـيـون فـقـيـرا في
فـيـما (2020) وفـقـا لـوزارة الـتـخـطـيط 
الـذين تـولوا الـسـلطـة امـتلـكـوا البـيوت
ويتقاضون الـفاخرة في عواصم الدنيا 
رواتب ضـخمة وامتيازات خيالية..ومع
ذلـك يــواصــلـــون لــبس الـــســواد ولــطم

.! الصدور في مواكب عزاء احلس
اذ يــذكـر ـيــة وفــضــائـحــهم صــارت عــا
(كـوكـبورن) ان شـركـة "أوراسكـوم" التي
دفعت فـازت بعقـد شبكـة الهاتف الـنقال
رشـــاوى تــصل إلى "21 مـــلــيــون دوالر
لـــســتـــة أشــخـــاص بــيـــنــهم "إبـــراهــيم
اجلـــعــفـــري" رئــيـس الــوزراء الـــعــراقي
وقــتــهــا بــتــلــقــيه ثالثــة مـاليـ دوالر.
ي للـفـساد ؤشـر الـعـا ووفـقـا لـتقـريـر ا
ـيـة ــنـظـمــة الـشـفــافـيـة الــدولـيـة الــعـا
ــرتــبــة 137 (2005) جـــاء الــعــراق بـــا
ـيـا واألسـوأ في الـفـسـاد بـ الـدول عـا
رتبة 160 ليحتل الـعربية وتقدم الى ا
ـيـا في الــفـسـاد عـام ــركـز الـثـالـث عـا ا
رتـبة (2006) وتـقدم في (2008) الـى ا
179 بــــحـــصـــولـه عـــلى درجـــة 1,3 من

يــــديه..مـع أنه ثــــار من أجـل حتـــقــــيق
عـــدالــتــهـــا?! ولألسف انــنـــا لم نــقــدم
ـــضــــمـــونه احلــــســـ الى الــــعـــالـم 
االنـــســاني بــوصـــفه ثــائــرا مـــطــالــبــا
بــــتــــطــــبــــيـق قــــيم احلق والــــعــــدالــــة
االجـتمـاعيـة والوقوف بـشجـاعة بوجه
الـظلم والقهر واالستـبداد وحيثما كان
هـنـالك نظـام يحـتكـر الـسلـطة والـثروة
ويـحــرم الـفـقـراء من حـقـهم في ثـروات
بل قـدمـنـاه بـوصـفه رجل دين وطـنـهم 
ثـار من اجل قـيم دينـية. ومؤسـف أكثر
انــنـا جــعـلــنـا هــذا احلـدث الـتــاريـخي
مع ان ثورة احلس مـحصورا بطائفة
مـا كانت طائفية وال مـحسوبة جلماعة
بـل كــان فـــيـــهـــا احلـــجــازي مـــعـــيـــنــة
سلم والـشامي والعـراقي واليمـني..وا
ـسـيحـي..ويبـدو أن الـسبب في ذلك وا
بل ايــرانــيـا ألســبـاب مــا كــان عـراقــيـا

يطول شرحها.
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ــفــارقــة أن الـســلــطــة في زمن يــزيـد ا
احــتــكـرت الــثــورة لـنــفــسـهــا وألقـارب
الـسلطان وعاشوا حياة الترف والبذخ
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كـــان مـــشـــهـــد اســتـــشـــهـــاد احلـــســ
تـراجيـديا من نـوع فريـد..ليس فقط في
ــوقف الـبـطـولي لــرجل في الـسـابـعـة ا
واخلـمس يقف بشـموخ وكبرياء امام
ــدجــجــ بــالــســيـوف آالف الــرجــال ا
ــنــتــظــرين حلــظــة االيــذان والــرمــاح ا
ورفـضه عـرض بـالــهـجـوم عـلـيه وقـتـله
مــــفــــاوض الـــــســــلــــطــــة بــــأن يــــقــــول
(كــــلــــمــــة!)..كــــلــــمـــة واحــــدة..ولـه مـــا
وردّه الـــشـــجــــاع بـــصـــيــــحـــته يـــريــــد
بل وألن ــدويه:(هــيــهــات مــنّــا الــذلّه) ا
ــشـهـد كــان فـيه نـســاء واطـفـال..فـأي ا
مـشهـد تراجيـدي افجع من مشـهد قطع
رؤوس جـــاء اصــحـــابـــهــا يـــطــالـــبــون
بــــــــاصـالح حـــــــــال الــــــــســـــــــلــــــــطــــــــة
وتــعـــلــيـــقـــهــا في الـــرمــاح والـــفــقـــراء
والطواف بها ب البلدان?! وأي مشهد
تـراجيدي أفـجع من مشهـد طفل رضيع
يـنــحـر بـسـهم بـ يـدي ابـيه طـالـبـا له
مـنـهم شـربـة مـاء?! وأي احـتـجـاج أبـلغ
وأقــسى وأوجع من ثــائـر يــرمي بـوجه
نـحـور ب الـسـمـاء دم ابنه الـرضـيع ا
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من (2004) كـان العلـمانيـون في حيرة
ــــوقـف من طــــقــــوس مـن أمــــرهم فـي ا
..فـهم ان شاركـوا فـيـها ومـآ احلـسـ
صـــاروا في حـــالــة نـــشــاز بـــ أفــكــار
تـقـدميـة يـؤمـنون بـهـا وسلـوك يـعدونه
ـساهمة مـتخلـفا..فنـأوا بأنفـسهم عن ا
الـعملية فيها مع انـهم يتعاطفون معها
ويـعــدّون احلـسـ بـطال ثـوريـا.ويـبـدو
أنـهم كـانـوا لـو حتـدثـوا في مـنـاسـبات
ا تـضمـنـته ثورة احلـس عـاشـوراء 
من قــيم الــعــدالــة واحلـريــة والــكــرامـة
االنـسـانـية واقـامـة سـلـطة احلق (وهي
او لنقل..ليبرالية) فانهم قـيم اشتراكية
سـيـنـظـرون الى أنـفـسـهم كـمـا لـو انهم
وأن الـديـنـيـ يــغـردون خـارج الـسـرب
مع انـهم سـيـســلـقـونـهم بـألـسـنـة غالظ
كـــانـــوا اول مـن تـــظـــاهـــروا مـــطـــالــ
باألصالح ومحاسبة  الفاسدين واقامة
دولــة مــؤسـســات مــدنــيـة دعت الــيــهـا

رجعية ايضا. ا
s dA  ¡U Ë

األول مـن تــــشـــــرين فـــــفي الـــــثـالثــــاء 
أول/اكــــتــــوبــــر 2019 انــــطــــلــــقت في
احملـــافــظــات الـــوســطى واجلــنـــوبــيــة
طـلقة فـيها تـظاهـرات كانت الغـالبيـة ا
شـباب دون سن الثالث سـنة..اعتبرت
ســابــقـةً مــا حــدثت في تــاريخ الــعـراق
الــســيـاسي مـن حـيث زخــمه وحــجـمه
ومــــا احـــدثـه من رعب فـي الـــســــلـــطـــة
ـفرطة اضـطرهـا الى استـخدام الـقوة ا
ي. ففي الـتي ادانـها الـرأي الـعام الـعـا
حــيـــنــهــا طــلــبت هـــيــومن رايــتس من
احلـكـومـة الـعـراقي تـأديب من قـام بـها
ودعت مــنـظـمــة الـعـفـو وان كــان قـائـدا
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السليمانية

ـــلـك طـــاقــات حتـــالف كـــوردســـتـــان 
مـتـمـيـزة بـ مـرشـحيـه وسـوف يـقود
بــعـد فــوز الــقــائـمــة حــواراً بــنـاءاً مع
الـقـوى الـعـراقــيـة في مـجـلس الـنـواب
ــقــبــلــة من أجل ــقــبل واحلــكــومــة ا ا
ترسيخ أستحقـاقات شعب كوردستان
ــتــبــادل ــوازنــة وفـي االلــتــزام ا في ا
ـشــتــركـة فــمــصـدر ـســؤولــيــات ا بــا
خالفـــات كــوردســـتـــان مع بـــغــداد في
اضيـة هو االستقطاب ب السنوات ا
الـطـرفـ والـنــاجت في جـزء مـنه حـول
ـسؤولـيات التـباري في الـتـنصل من ا

شتركة. تقابلة وا ا
حتـالـف كـوردســتــان يـريــد أن يــنـعش
رؤية كوردسـتانـية أصـيلة بـنى علـيها
الــرئـيـس مـام جالل رؤيــته الــوطــنــيـة
الـواســعـة حــيث كـان يــشـمل بــنـظـرته
ـــكــونـــات واالطـــيــاف الـــثــاقـــبـــة كل ا
الـــســـيـــاســـيـــة دون االخالل بـــتـــوازن

كونات. العالقة مع جميع ا
كان الكورد الفيلي ومازالوا جزء من
اصـيالً مـن نـســيج احلـركــة الـوطــنـيـة
قـراطية الكـوردستانـية واحلـركة الـد
في الـــعـــراق مـــعـــاً هم في الـــقـــلب من
النضال الوطني لشـعبنا العراقي ضد
ــذهــبي الـذي االضـطــهــاد الـقــومي وا
طبعه النظام الديكتاتوري السابق. ان
مـكاسـب الكـورد الـفـيـلـيـ في الـعراق
قـراطي اجلديد التـتناسب قط مع الد
تــضـــحــيـــاتــهم الـــوطــنــيـــة ســواء في
صــفـوف احلــركــة الــكــورديـة او داخل
نـضـاالت الـشـعب الـعـراقي والـتـيارات
ــقـراطــيــة عـلى مــسـتــوى الـوطن الـد

فالـعيب هـو في التـنصل من الـدستور
وليس في تطبيقه.

ـواطـنـ انـتـخـابـيـاً وإزاء تـطـلـعـات ا
فــنـحن فـي حتـالـف كـوردســتــان نـدرك
قراطية من مسؤلياتنا الوطـنية والد
حيث االستجـابة لتطلـعات الشعب في
ـعيشـة وتوفير فـرص العمل حتس ا

للشباب.
من مهـامـنا االسـاسيـة سـتكـون تعـزيز
الـهــويـة الـوطـنــيـة الـعــراقـيـة الــغـنـيـة
ــركــبــة والــتـي تــضم كل االطــيــاف وا
ــســـمــيــات الــطـــائــفــيــة بــعـــيــداً عن ا
ـسميـات ضيقة ذهبـية بل وحتى ا وا
ن يـفـضل اصــحـابـهـا االفق قـومـيــاً 
بعض الـعواصم االقلـيمـية عـلى بغداد
كان الـطبيعي عاصمتـنا االحتاديـة وا
الزدهــار الــســـيــاســة الــكـــوردســتــاني
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بـالــنـســبـة لـنــا كـتــحـالف كــوردسـتـان
لــيــست هــنــاك مــفــاضــلــة بــ بــغـداد
ـشاكلـنا الوطـنية كعاصـمة دستـورية 
وبـــ الـــعــواصـم االقــلـــيـــمـــيــة الـــتي
التـسـتــجـيب قط لـلــواقع الـكـوردي في
داخلـها فكـيف ستـستـجيب لـتطـلعات
الــكــورد في الــعــراق? ونـحـن نـرى أن
احلل االمثل الربيل كعاصـمة سياسية
القـليـم كوردسـتـان هـو احلـوار الـبـناء
ثمـر مع بغـداد واحلراك الـسياسي وا
العراقي وليس هنـاك مجال للـمفاضلة
بــ بـــغــداد وأنــقـــرة أو أي عــاصــمــة
اقـلـيـمـيـة اخـرى فـيـمـا يـخص اخلـيـار

الكوردستاني.

كـــوردســـتـــان وعـــلـى عـــاتق الـــقـــوى
الوطنية على مستوى العراق كله من
أجل تـــصـــحــيـح مــســـار الـــعــمـــلـــيــة
ـقـراطـية والـعـودة الى الـثـوابت الـد

الدستورية. 
ــاضـــيــة وقــد شـــهــدت الـــســنـــوات ا
تـراجــعـاً واضـحــاً في مـسـار الــتـقـدم
ــقـــراطي اليـــتـــنـــاسب مع واقع الـــد
تناوب العـملية االنـتخابيـة وتطلعات
قـراطية ونحن الشعب العـراقي الد
نعتقد بان الثوابت الدستورية حتمل
ـشـاكل حـلــوالً نـاجـعــة لـلـكــثـيـر مـن ا
الـعـويـصـة فـي الـعـراق وجتـاهل تـلك
الثـوابت هو جـزء من االزمـة احلالـية
وتفاقم االحتجاجات الشعبية وليس
العـكس كمـا يحـاول البـعض تصـوير

االمر على غير حقيقته.
الدسـتـور هـو الـعقـد االجـتـمـاعي ب
الـعـراقــيـ جـمـيــعـاً بـكل مــكـونـاتـهم
واطيـافهم ولـيس صـحيـحاً ان نـلقي
ـبــنى الــدسـتـوري بـكل الــلـوم عــلى ا
الذي كان اسـاس العمـليـة السيـاسية
في عــراق مــابـــعــد الــديــكــتــاتــوريــة

ــتــابع ــواطـن الــعــراقي ا يــتــســاءل ا
جملـريــات الـعـمــلـيـة االنــتـخــابـيـة عن
بـرنــامج وخــطط حتــالف كـوردســتـان
الــذي تـــشــكل بـــ االحتــاد الـــوطــني
الــكـــوردســتــاني وحـــركــة الــتـــغــيــيــر
ـقرر لالنتـخـابات الـنـيابـية الـتي من ا
ان جتـــري في الـــعــاشـــر من الـــشـــهــر

قبل.  ا
وهـذا الـتــحـالف تـشــكل بـ احلـزبـ
ـــلـــكـــان اصــوالً تـــأريـــخـــيــة الـــذين 
مــــشــــتــــركــــة في يــــوم 2021/6/20
كـتـحـالف وحـيـد عـلى مـسـتـوى اقـلـيم

كوردستان. 
ان حتـالف كـوردستـان يـعـمل من أجل
تنـشيـط السـياسـة الكـوردسـتانـية في
بـغـداد ودعم االسـتـحـقـاقـات الـقـومـية

قراطية.  والد
طـالب الكـوردستـانية باالضافـة الى ا
ـتـنازع ـنـاطق ا ـتـعلـقـة بـكـركـوك وا ا
عـــلـــيـــهـــا عن طـــريق تـــنـــشـــيط احلل
ـادة  140من الــسـيــاسي وتــنــفــيــذ ا
ـهـام الـدسـتـور الـعــراقي أنـنـا نـعي ا
لـقـاة عـلى عـاتق حتـالف اجلـسـيـمـة ا

بشكل عام. فما يزال الـكورد الفيلي
يــعـانــون من الــتــهــمــيش واالقــصـاء
الـسـيـاسي وكل مـكـاسـبهـم تـتخـلص
في االنعتاق من النظـام الديكتاتوري
دون ان يــعـــقب ذلك دور مـــا لــهم في
ـنـظــومـة الـسـيـاســيـة اجلـديـدة في ا

العراق.
ان حتـــالف كــــوردســـتـــان ســـيـــدشن
سيـاسة جـديدة لدعـم احلراك الفـيلي
في بـغــداد وكل انـحــاء الـعــراق عـلى
قـاعــدة مـفـاهــيم مـام جـالل وادبـيـات
حتـالف كـوردسـتـان بـوصـفه حتـالف
االحتـاد الـوطـني وحـركـة الـتـغـيـيـر.
ـواقـفهـمـا الـوطـنـية كـحزبـ عـرفـا 
ـيـيز في قـراطـيـة وحـزيـنـهم ا والـد

هذا الصدد
ـثـلـون تـعـدد ان الـكـورد الـفـيــلـيـ 
الهوية العراقية بأزهى صورها وهم
يشكلـون جسرا لـلتواصل الـبناء ب
الـكورد والـشـيـعـة في مـرحـلـة تـرميم
الــعالقـة الــتــأريـخــيــة بـ مــكــونـات

الشعب العراقي.
أن أهمـية العـملـية االنـتخـابيـة تكمن
في غموضها وعدم قدرتنا على توقع
نتـائـجهـا فـالـثابت ان الـتـوافق على
بـكرة سـماة بـا اجراء االنـتخـابـات ا
في مـوعـدهـا احملـدد يـبـشـر بـاخلـيـر.
ـكـن اسـتــبـعــاد تـوافـق اقـلــيـمي وال
ودولي عــلى اجــرائــهــا ولــكن يــبــقى
اخليـار عـراقـيا ومـخـرجـات العـمـلـية

. االنتخابية ستكون عراقية حتماً
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هـنــاك تــصـارع بــ قـوى ســيـاســيـة
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معروفة قـادت العملـية السيـاسية منذ
وقــوى نــاهــضــة انــبــعــثت من 2003
احلراك اجلـمـاهـيـري حتـاول ان حتتل
  ان حتالف لهـا مكـانـاً حتت الشـمس
كـــوردســتـــان كـــمــمـــثل قـــوي لـــشــعب
كوردستان علـيه ان يجد له موطئ قدم
ثابت ب كل هذه الـتوجهات اخملـتلفة
ويـــحـــتــفـظ بــرؤيـــاه اخلـــاصـــة حــول
مستقبل العـملية السـياسية في بغداد
بــغض الــنــظــر عن نــســبــة الــتــمــثــيل
الكـوردسـتـاني فـالكـورد يـسـتطـيـعون
ـسـتـمدة من بـطروحـاتـهم الـواقـعـيـة ا
ـعـانـاة ومـخـاص الـكـثـير من جتـربة ا
الــنـــجــاح و(الـــبــعض من الـــفــشل) ان
يعودوا الى واجهة العملية السياسية
كما كانوا في عهد الراحل مام جالل. 
وتـأسيـسـا عـلى هـذا التـفـاؤل بـتـحمل
ــســؤولـيــة الـكــبــيـرة وامــتـدادا هـذه ا
لنجـاح جتريـة قباد طـالباني في ادارة
ـركـز  التي ملـف احلوار األقـلـيم مع ا
افـضت الى الــتـوصل الى اتــفـاق غـيـر
ــلـفــات الــعـالــقـة في مـســبــوق حـول ا
وازنـة الـسنـويـة للـعـراق االحتادي  ا
فـقـد وضع الـتـحـالف ثـقـته بـطـالـبـاني

لقيادة هذا التحالف. 
سـيسـتـمـر هـذا الـتـحـالف بـ االحتاد
الـــوطـــني وحـــركــة الـــتـــغـــيــيـــر بـــعــد
ـقراطـيـة فاعـلة االنتـخـابات كـكـتلـة د
حتـــــــــــاول ان جتــــــــــذب الــــــــــنــــــــــخـب
الــكــوردســـتــانــيــة فـي بــغــداد وتــقــدم
ـواطن ـقـراطـيـة تـخـدم ا طـروحـات د
كـوردسـتـانـيـا وعـلى مـسـتـوى الـعراق

ككل.
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وكد سيلعبون بشعار الفوز  فضال عن ا
الفوارق الـفنية الـتي عليهـا البطل   امام
ضـيـفه الـقـاسم الـذي قـدم نـفـسه  بـسـكل
ــوسم االول مــقـــبــول في اول جتـــربــة  ا
وواجه  حتـدي الــكــبـار بــقـوة وخــطـورة
ـدينـة  بـفـضل وكـان عـنـد ثـقـة جـمـهـور ا

ـطلـوبة الـضيـوف واخلروج بـالنـتيـجة ا
من خالل مــجـمــوعـة العــبـ  مــطـالــبـ
بتـعويض فـقدان لـقب السـوبر واحلديث
عن تـكــرار احلـصــول عـلى لــقب الـدوري
لـلـمرة الـثـانيـة تو الـيـا واهمـيـة الظـهور
بثقة عـالية  في تكـريس  جهود الالعب

قـدمة  الصـراع على لقب اضي  وفي ا ا
الـدوري وذلك بـاســتـقـبـال فــريق الـقـاسم
ويامل  العـشاق ببـداية مثالـية حملو اثار
نـكسـة السـوبر وان يـعكس قـوته ويظـهر
ـنـافس عـلى لقـب البـطـولـة وكل الدالئل ا
تـــشـــيـــر  الى قـــوة الـــبـــطل في تـــخـــطي

لناصرية باسم الركابي
تسـتمر  الـيوم الثالثـاء  مباريـات اجلولة
ــمــتـاز بــكــرة الــقـدم االولى من الــدوري ا
باقامة خمس مباريـات تبحث فيها الفرق
عن الــبــدايــة الــصــحــيــحــة حــيث الــقــوة
وسم اجلوية وحـملة الـدفاع عن ثنـائية ا
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متاز ترتبة بـذمة االندية العـراقية ومعظم مـن فرق الدوري ا كـشفت وثيقة ريـاضية  ان حجم الديـون ا
لكـرة القـدم يقارب 17 مـليار ديـنار.وبحـسب الوثيـقة الصـادرة من االحتاد االسيـوي لكرة الـقدم التي
ترتبة بذمة 17 نادياً لالعب والكوادر التدريبية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن إجمالي الديون ا
بـلغ 16 مـلـياراً و809 مالي و225 ألف ديـنـار عراقي.وبـحـسب الـوثيـقـة الـتي ضمت 17 نـادياً فـقد
تصدر نادي الطـلبة بقية األندية بحجم الديون التي بلغت أربعة مليارات و658 مليون دينار باإلضافة
إلى 40 ألف دوالر.فـيـما تـذيل نـادي الكـوفـة قائـمـة التـرتـيب بديـون بـلغت 19 ألف دوالر.يـشار الى ان
ـمـتـاز لكـرة الـقـدم فـي حـال عدم ـشـاركـة فـي الدوري الـعـراقـي ا هذه االنـديـة مـهـددة بـاحلـرمـان من ا

ترتبة بذمتها لالعب والكوادر التدريبية. تسديد الديون ا
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الـشــقـيـقـة قــطـر تـطــالع عـنـان
السماء لتنظيم كاس العالم ..
عــشــر ســـنــوات الهــثــة خــلف
ســـراب خــلـــيـــجـي الـــبـــصــرة

كلفتنا مليارات .. 
جب الــغــيـبــة عن الــنــفس من
ـــــــــان ) .. ( ورحـم الـــــــــله اال
أمــــريء عـــــرف قـــــدر نــــفـــــسه

فاصانها ) . 
دعــــــوة لـإلفـــــادة مـن الـــــدرس
الـقــطـري .. والـتــطـلع بــسـمـو
ـي .. بعـيدا ـشهـد الـعو الى ا

اضي ! عن عبء مخلفات ا
فــــالــــريـــاضــــة واالنــــتـــرنــــيت
واالعـالم والــــــــــــتـــــــــــواصـل ..

حضارة !
ال عـــــنـــــتــــريـــــات وال لـــــعـــــب

طـــــوبة ... !

ــحــبــة ـــشــاركــة  ـــنــتــخــبــات ا وا
ومــــــــودة وأقــــــــدم شــــــــكــــــــري الى
االحتــادات اخلــلــيــجــيــة والــلــجــان

الـــتــفــتــيــشــيــة عـــلى دعــمــهــا مــلف
الـــبــصـــرة وتــثـــبــيت حـق الــعــراق

باستضافة البطولة.
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حـددت جلـنةُ كـرة الصـاالت في االحتـاد العـراقي لـكرة الـقدم
قـبـل موعـداً النـطالق دوري مـنـتـصف شـهـر تشـريـن األول ا

Æ2021-2022 وسم ا
ـؤتمـر الفـني الـذي عقـد يـوم األحد في مـقر جـاءَ ذلك خالل ا
االحتاد وحضرَ االجتماع عـضو احتاد الكرة غالب الزاملي
وأعــضــاء جلـنــة كـرة الــصـاالت.وقــال عــضـو االحتــاد غـالب
ـؤتـمـر عـلـيـنــا مـواصـلـة الـنـجـاحـات الـتي الـزامــلي خالل ا
ــــاضـي واالســـــتــــفـــــادة من ـــــوسـم ا حتـــــقــــقـت في دوري ا
اإليجـابيـات وتعـضيـدها ومـحاولـة تصحـيح الـسلـبيـات بعد

تشخيصها بشكلٍ دقيقٍ ومعاجلتها.
وأضـاف الـزامـلي: نـسـعى إلى وضع خـطط واستـراتـيـجـيات
آنـية ومـستقـبلـية لـغرض النـهوض بـواقع اللـعبة من خالل
ـسـتوى الـفني لـلـدوري والذي يـنعـكس بـاإليجـاب على رفع ا
ـنتـخبات الـوطنـية التي نـسعى جـاهدين لعـودتها مـستوى ا

إلى وضعها السابق.
مـن جانـبهِ لـفت رئـيس جلـنـة كرة الـصـاالت صـبـحي رحيم
واسم الـسابقة من ـوسم سيكون مـختلـفاً عن ا إلى أن هذا ا
وسم شاركة وأن دوري هذا ا ناحية التنظـيم وعدد الفرق ا
. وشهد االجـتماع االتفـاق على إعطاء سيتكون من 16 فريقـاً
مـدة جـديـدة إلى الـفـرق الـتي لم جتـلب كـتب مـشـاركـة تـصل
لـغـايـة يوم 2021/10/3 لتـأكـيـد مـشـاركـتـهـا من عـدمـها في

متاز لكرة الصاالت موسم 2022/2021. بطولة الدوري ا

تنـعقد على صفقة تعاقد نـادي زاخو مع ياسر قاسم  آمال كبيرة .. و ال عجب 
فاالمـر يتـعلق بـواحد من اهم صـانعي االلـعاب في مـنتـخب العـراق الوطـني  لكرة
الـقـدم في الـعقـد االخـيـر  ..يـاسر يـعـيش في دائـرة الـظل منـذ ان تـالق عـلى نـحو
ـبـاشرة فـي فوز الفت لـلـنـظـر في بـطـولـة ا اسـيا 2015 وكـان احـد االسـبـاب ا
ـركـز الرابع .. كـان الـتوقـع السـائـد وقتـذاك هـو اسـتمـرار يـاسر في مـنـتخـبـنا بـا
جنـاحـاته  ولــكـنه دخل في مــنـاكـفـات وخالفــات غـيـر مـنــتـظـرة مع االحتـاد  ,في
بي الـذي شارك وسم الـريـاضي التـالي  و لم يـنضم الى مـنـتخب الـعـراق االو ا
نـتخب كان بيـة التي جـرت في ريودي جانـيرو  رغم  ان ا في دورة االلعـاب االو
ـا ــبي بـعـيـدا فـي تـلك الـدورة  ور بـامس احلــاجـة الـيه  ,ولــو شـارك لـذهب االو
بي ـيداليات  ,وكان يـاسر  سيسـتفيد ايضـا من التفوق االو حـصل على احدى ا
ــبي بـقـيــادة نـيـمـار الــذي لم يـتـحــقق  و عّـد الـتـعــادل مع مـنـتــخب الـبـرازيل االو
وخـسـيوس  امـام اكـثر من 80 الف مـتفـرج  ( اجنـازا) ولـكن هـذا التـقـديـر فني
وحسب  النه لم يـترك اثراً ملموساً في الواقع  .. رفض انضمام ياسر للمنتخب
بي كـان غـريبـا  حـيث ان الالعب الـدولي ينـتـظر عـلى احـر من جمـر فـرصة االو
بية .. واسـتمر غياب ياسر ستـوى  مثل الدورة االو شـاركة في  دورة رفيعة ا ا
نتـخب الوطني في تـصفيات  و لم يؤد اخلـدمة الوطنـية الرياضـية االلزامـية مع ا
ـاضية 2018 وكـان احد اسبـاب عدم وصولـنا الى نهـائيات بـطولة كـاس العالم ا
تــلك الـبـطــولـة .. يـعــتـقــد الـبـعض انــني ابـالغ فـي تـقـيــيم مـؤهالت يــاسـر قـاسم 
ويـشـيـرون الى بـشـار رسن وامـجـد عـطـوان ويـقـولـون انهـمـا من جنـوم خط وسط
منـتخب العـراق منذ سـنوات غـير قلـيلة .. وانـا ال نكـر ذلك .. ولكن اسلـوب ياسر
يـختـلف عن بـشار وامـجد  فـهو انـضج منـهمـا بـحكم خـوضه لتـجربـة حيـوية في
اللعـب لفرق انـدية من الدرجـة الثانـية في انكـلترا  وتـمريراته دقـيقة ومـؤثرة جدا

وحاسمة احيانا  وقدرته سريعة في قراءة اللعب ومتغيراته .
متـاز العـراقي يؤكـدون ان احملاولة متـحمـسون لعـودة ياسـر قاسم الى الـدوري ا
ـمـيز اجلـديـدة لـهـذا النـجم الـواعـد  دلـيل عـلى حـرصـة في اسـتـعـادة مـسـتـواه ا
الــسـابق  ,ويـتـطــلـعـون الـى تـعـامل احــتـرافي لــنـادي زاخـو مـع يـاسـر  لــضـمـان
جنـاحـهـما  ,واقـصـد هـنا زاخـو ويـاسـر في حتـقيق هـدفـهـما .. ومـا هـو مـؤكد ان

نتظر سيمهد لعودة ياسر الى صفوف منتخب العراق الوطني . النجاح ا
يـاسـر قـاسم  سـلـيل قـائمـة طـويـلـة من جنـوم خط الـوسط في الـعـراق في الـعـقود
االربعـة االخيرة  امثـال هادي احمـد وعالء احمد وعـادل خضير وحـارس محمد
وعـلي حـسـ شهـاب وبـاسل كوركـيس ونـاطق هـاشم واسمـاعـيل مـحمـد وحـبيب
جـعـفـر ومـحمـد خـلف ولـيث حـسـ ونـعـيم صـدام وفـاضل عـبـاس وعـبـاس عـبـيد
وعبـداحلس جواد  وعبدالوهاب ابو الهيل ونشات اكرم وقصي منير وهوار مال

محمد وصالح سدير وسعد عبداالمير..
ـهــمـة اجلــديــدة مع فـريق نــادي زاخـو جنــاح يـاســر في ا
نـتـخب الـوطني ,وبـوسع يـاسر , سـيفـتح امـامه ابـواب ا
ــبـاريــات الالحــقــة من اجلــولــة احلــاســمـة الـلــعب فـي ا
توقع لـتصفـيات كـاس العالم 2022 (اذا)  قـدم االداء ا

متاز . منه في الدوري ا
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قــرر رؤسـاءُ االحتـادات اخلـلــيـجـيـة
امس االثن تأجيل بـطولة خليجي
ـقرر إقـامتـهـا في البـصرة الى25  ا
شـــهـــر كـــانـــون الـــثـــاني / يـــنـــايــر
مع االحتفاظ بحق العراق في2023

استضافة البطولة.
ــكـــتب وجـــاءَ ذلك في اجـــتـــمـــاع  ا
الـــتـــنـــفــيـــذي لـــرؤســـاء االحتــادات
اخلـلـيجـيـة الذي عـقـد  عبـر الـدائرة
االلكترونية بحضور رئيس االحتاد
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم واالمـ الـعام
لالحتاد محـمد فرحـان .وقالَ رئيس
االحتاد العـراقي لكرة الـقدم عدنان
درجــال إن تـأجــيل خـلــيـجي 25 في
تـطلـبات الـبصـرة جاء السـتكـمـال ا
الـضــروريــة مع اسـتــمــرار الـلــجـان
التفـتيشـية بزيـارة البصرة لالطالع
ــنـشــآت احلــيـويــة.وأضـافَ: عــلى ا
حـدد في االجـتـمـاع  اعالن جـاهـزية
الـــبـــصــــــــــرة في مـــوعـــد أقـــصـــاه
 واســتـكـمــالـهــا جلـمـيع2023/6/30
عايير التي  االتفاق تطلبات وا ا
عـلــيـهــا مـســبـقــا .واخـتــتمَ درجـال

حـــديـــثه : عـــلـــيـــنـــا الــعـــمـل بـــجــدٍ
والـتـكاتف من أجـل إظهـار خـلـيجي
بأبهى صورة واحتضان االشقاء25
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اداء الالعب    قبل ان يعود هذا  اليوم
ـــواجــهــة اجلـــويــة وكــلـه امل الــعــودة  
بــفـوائــد الــلـقــاء  الن الـفــوز عــلى حـامل

اللقب يعني اكثر من شيء .
الوسط و سامراء

ويـــضــــيف الــــوسط الــــذي قــــدم مـــوسم
ـــركــز اخلــامس مـــتــوازن خــرج مـــنه بــا
بـقـيادة غـني شـهـد قبل ان يـسـتلم مـهـمة
اليوم نبيل عـباس والرغبة في التواصل
ـناسـبة سـتويـات الفـنـية وا في تـقـد ا
لـلـبـطـولة وتـقـد نـفـسه عـلى افـضـل ما
يـرام بعـد دخول سـوق االنتـقاالت وفـترة
االعــداد  ومن ثم  الــدخـول فـي مـعــمــعـة
الـبطـولة عـندمـا يسـتقـبل الوافـد اجلديد
سـامـراء الـطـامح في الـوصول الـى كامل
همة لكنه العالمات وهو يدرك صعوبة ا
ــثــالــيــة  يــامـل   بــتــحــقـــيق الــبــدايـــة ا
شاركة  من ملعب النجف . واالنطالق با

االمانة والكهرباء
يـتـواجه االمـانـة والــكـهـربـاء في مـبـاراة
تـبـدو متـكـافـئة في ظل الـتـغيـيـرات التي
شـهـدتهـا تـركـيـبـة الـفـريـقـ اضـافة الى
تـغـير مـدربهـمـا حيث يـتـولى جمـال علي
مـــهــمـــة االمـــانـــة و لـــؤي صالح قـــيــادة
الـكـهـربـاء وكالهـمـا يـطـمح الى تـسـجيل
البداية  االيجابية في مهمة يامل االمانة
عـكس مـسـتـويـاته امام حتـدي الـكـهـرباء

تطلع الى منافسة مقبولة  . ا
يناء و اربيل ا

ـيـنـاء بقـيـادة مـدربـة اجلـديد يـستـقـبل ا
قـصي مـنــيـر فـريق اربـيـل وعـيـونه عـلى
االطــاحــة بــالـضــيــوف بـاالعــتــمــاد عـلى
تـشكـيـلـة الـفـريق  الـتي  تـكـون اخـتـيرت

ــــنــــاسب بــــالــــشــــكل ا
لتحمل مسؤولية الدفاع
عـن ال ان  الــــــــــفــــــــــريق
البـصري ورغـبة جـمهوره
الـكـبـيـر في ان يـكـون طـرف
مـؤثـرا فــيـمـا يـنــتـظـر اربـيل
اخـتــبــاراً صـعــبـا وهــو الـذي
اســــتـــمـــر يـــواجه حتـــديـــات
مـــبـــاريـــات  الـــذهـــاب الـــتي
اثـرت على نـتـائجه ومـوقعه

في سلم الترتيب .
الزوراء والصناعة

نتشي ويستقبل الزوراء ا
بــلـقـب الـســوبــر واحلــالـة
ــعــنــويــة الــتي عــلــيــهــا ا
الـالعـــــبـــــ   الــــــعـــــائـــــد
الــصـنــاعــة والــعـمـل عـلى
استغالل قدرات  الالعب
سـتوى الطيب امام بعد ا
اجلــــويـــة واهـــتــــمـــامـــات
عــصــام حـمــد فـي  قــيـادة
فـــريق مـــنـــافس قـــوي في
سباق احلـصول على لقب
الـدوري بــاالعــتــمــاد عـلى
مـجـمــوعـة العـبــ يـبـحث
معهـا عن الفوز االول على
حـــــــســـــــاب بــــــــطل دوري
الــدرجــة االولى الــسـاعي
لعكس نفـسه مبكرا على
حسـاب صاحب االلـقاب
ويـــريــد خـــوض الـــقــاء
بشـجاعـة  رغم صعـوبة

همة. ا
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ــنــتــخب الــوطــني اعــلن مــدرب ا
بكرة القدم الشاطئية راشد داود
تلقـيه دعوة للـمشاركـة في بطولة
اغادير الدولـية التي تستـضيفها
قبل غـرب شهـر تشـرين االول ا ا
ــــشـــاركـــة واســــعـــة من الـــدول

العربية واالوروبية.
وقــال داود في تــصـريح صــحـفي
ــنـتــخب يــواصل تــدريــبـاته إن ا
ـــكـــثــــفـــة بـــواقـع وحـــدتـــ في ا
االسبوع وجـرى توزيع الالعب
بــ ثـالث مــجـــامـــيع االولى في
بغداد والثانيـة في بابل والثالثة
في البصرة لغرض تسهيل مهمة
ـلـعب وان تـواجـد الالعـبـ في ا

واقع الـغـرض من اخـتـيـار هـذه ا
ـنتـخب من تلك الن اغلب العـبي ا

احملافظات.
ونــوه داود انه يـنــتـظــر تــسـمــيـة
الــلــجــان اخلــاصــة بــاالحتــاد من
ــنــهــاج الــتــدريــبي اجل تــقــد ا
والــتـحــضـيــرات لالسـتــحـقــاقـات

قبلة. اخلارجية ا
ومن جــهـــة اخــرى كـــلفَ االحتــاد
اآلسيـوي عضـو االحتاد الـعراقي
لـكـرة القـدم كـوفـند عـبـد اخلالق
ـــهـــمـــة ـــشـــرف اآلســـيـــوي  وا
مراقبة مباراة نصف نهائي كأس
االحتـــاد اآلســيـــوي بـــ فـــريــقي
احملـــرق الـــبـــحـــريـــني والـــعـــهـــد
الـلـبـنانـي التي سـتـقـام في مـلعب

احملــــرق . وقــــالَ عـــضــــو احتـــاد
الــكـرة كــوفــنـد عــبــد اخلـالق في
بــــيــــان صــــحــــفـي  إنه  عــــقــــد
اجـــتــمـــاع بــ جــمـــيع األطــراف
ــشـــرفـــة عـــلى مـــبـــاراة نـــصف ا
نـهــائي كــأس االحتــاد اآلســيـوي
بــ احملــرق والــعــهــد وحتــديــد
الـواجبـات والـتقـيد فـيـها إلظـهار

باراة بأفضل صورة". ا
: وجـدنـا من احلـاضـرين وأضـافَ
في االجتماع الرغبة الصادقة في
كـلفـ فيـها تـطبـيق الواجـبـات ا
ــعـايــيــر احملـددة مع االلــتـزام بــا
ســـابــــقـــاً مـع الـــســــعي إلجنـــاح
ـبــاراة والــوصـول بــهــا الى بـر ا

األمان.
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كـلفـة من قبل أجـرت اللـجنـة ا
االحتاد العـراقي لكرة الـسلة 
اخـتـبــارات لالعـبـات مــنـتـخب
ــهــارات األســاســيــة حتــدي ا
شاركـتهن في بـطولة تمـهيـدا 
ـــهـــارات الـــعــــالم لــــتـــحــــدي ا
ــقـــرر إقــامــتــهــا األســـاســيــة ا
يومي 9 و 10من شهر تشرين
ــقـــبل في الــعـــاصــمــة األول ا
بــــغـــــداد. وجــــرت عـــــمــــلـــــيــــة

اخــتــبــارات العــبــات الــعــراق
عــلى قــاعــة الــشــعب لـاللــعـاب

الرياضية في بغداد.
وقــال رئـــيس احتــاد الـــســلــة
في تـصريح حـسـ الـعـمـيـدي
صـحفي  إن "40 دولـة تـأهـلت
لـهـذه الـبطـولـة بـعد تـصـفـيات
ـرحـلـة الـثـانـيـة وبـضـمـنـهـا ا
الـــعــراق" مـــبــيـــنــاً أن الـــفــرق
األربعـ قسمت إلى مـجاميع
ـنـتـخب في وأوقـعت الـقـرعـة ا

مــجـــمــوعـــة تــضم إســـبــانـــيــا
وبورتريكا.

وأشـار إلى أن نظـام الـبطـولة
هـــو أن كـل مــنـــتـــخـب يـــجــري
مــنــافــسـاتـه في بــلــده بـســبب
الــــظــــرف الــــصــــحي الــــراهن
مــــــشــــــيــــــراً إلـى أن "االحتـــــاد
الدولي يـخصص لكل مـنتخب
ـتـابـعـة حـكـمــاً دولـيـاً يـقــوم 
باريات ويسـجل عدد النقاط ا
هارات كمـا يتم تصوير كل وا

لـقـاء ويـرسـله لالحتـاد الدولي
في غـــــضــــون ســـــاعــــتـــــ من

انتهاء التنقيط والتسجيل.
وبـــحـــسب الـــعــمـــيـــدي شــكل
احتــــــاد الــــــســــــلــــــة جلــــــنــــــة
مــتــخــصــصــة لإلشــراف عــلى
اخـتـيار الالعـبـ وتـألفت من
حيدر جمعة رئيساً وعضوية
يــســار صــبــيح رزكـار رؤوف
واإلشــــــــــــراف الـــــعــــــام وسن

حنون.
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ع الهندي راجا راندير سينغ
قـائــمًـا بـأعــمـال رئــيس اجملـلس
ـبي اآلسـيـوي بـعـد صـدور األو
حكم قـضائي ضـد الشـيخ أحمد
الفهد الصباح وإعالنه التنحي

مؤقتًا عن قيادة اجمللس.
وقال مـكتب الشـيخ أحمد الـفهد
الــــصـــبــــاح في بــــيـــان نــــشـــرته
وســـــائل اعالم ريـــــاضــــيــــة  إن
الشيخ أحمد قرر التنحي مؤقتًا
عن مـنــصـبه رئـيــسًـا لـلــمـجـلس
ـبي اآلسيـوي حلـ الـطعن األو

بنجاح على احلكم".
وســـيـــنـغ هـــو ريـــاضـي رمـــايـــة
ســابق تــوج بــذهـبــيــة في دورة

األلــعــاب اآلســـيــويــة في 1978
وعــ نـائــبــا شـرفــيـا لــلــرئـيس

مدى احلياة.
وقـــال ســـيــــنغ في بــــيـــان بـــعـــد
تـعـييـنـه "بـينـمـا أثـق تمـامًـا في
جناح الـشيخ أحـمد في الـطعن
عــلى احلــكم فـإنـه يـشــرفـني أن
أتــولى مــؤقـتًــا مــنــصب الــقـائم
بي بأعـمال رئـيس اجمللس األو
اآلســـــيـــــوي من أجـل ضـــــمــــان
اسـتــمــرار الـعــمل بــسالسـة في
رحلة احلرجة ؤسسة خالل ا ا

قبلة". ا
ويـتـولى الــشـيح أحـمــد الـفـهـد
ـــــــبي رئـــــــاســــــة اجملـــــــلس األو

اآلسيوي منذ 1991.
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ـنتـج بـاسم عـبـد األمـير أعـلن الـفـنـان وا
ــمـثــلـة عن تــعـاون جــديــد يـجــمــعه مع ا
الــكـــويــــــــــتـــيــة ســـعــاد عـــبــد الـــله في
مـسـلـسل درامي يــحـمل عـنـوان (سـيـدة

العتمة).
وقـال عـبـد األمـيـر إن (الـعـمل من كـتـابـة
منى الـشـمري وهـو من ضـمن األعـمال
االجتماعية اإلنسانية ومؤلف من ثماني
حـلــقــات ومــوسـمي ولـم يـتـم حـتى اآلن
ـثـلـ وحتى اختـيـار فـريق الـعـمل من 

اخملرج).
من جـهــة أخـرى لـفـت عـبـد األمــيـر إلى
التـحضـير لـلبـدء بتـصويـر اجلزء الـثاني
من مـــســـلـــسل (أمـــيـــنـــة حـــاف) الــذي
ـقبل سيـعــــــرض في شـهـر رمـضـان ا
من تــألــيف عـــلـــــي الــدوحــان وإخــراج
ســائــد بــشــيــر الـــهــواري وســيــطل في
ــمـــثــلــ الــذين أطــلّــوا في الــعــمل كل ا
اجلـــزء األول مــــنـــــه بــــاإلضــــافـــة إلى
ـــــــثـــلـــ جــدد بـــحـــسب مــا
تـــتــــــــــطــــلب األحـــداث
مــــنــــهم غــــديــــر
الـــــــســــــــبــــــــتي
وشيمـاء سيف
ان فـيصل وإ
ــــذيـــــعــــة ر وا
الـــنـــجـم وفي مـــا
يخص الـقصـة فهي
امــتــداد لــســابــقــتــهــا
بــاإلضــافـــة إلى وجــود
أحـــــداث مـــــغـــــايــــرة

وشيّقة.
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التـشكيلـية االردنيـة شاركت والتـشكيـلي وليد الـتميمي
في الـسـمـبـوزيـوم الـدولي الـسـادس  لـلـفن الـتـشـكـيـلي
الذي يـحمل اسم هليوبولـيس (مدينة الشمس) والذي

حافظة  فارنا في بلغاريا. أقيم في مدينة  أوبزور 
Ê«“u « .dJ «b³Ž

ـــقــيم في مــصــر  ي الــعــراقي ا االعالمـي واالكــاد
قـبول بـحثه (مـسار اخلـطـاب االعالمي في ظل جائـحة
كــوفـيـد 19 ومــدى تـأثــيـره عــلى حــقـوق االنــسـان في
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رئـيس جامعة اليرموك في االردن رعى في مدرج فايز
اخلصـاونـة احلفـل اخلتـامي لـدورة الكـتـابة اإلبـداعـية
الـذي نــظـمـته مــكـتـبــة احلـسـ بن طالل فـي اجلـامـعـة

ومديرية ثقافة إربد.
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»U−Žù«  U öŽ s الكوميدي عـدي عبد الستار لالطالع
عــلى وضـعـه الـصــحي وفـقــا لـبــيـان
ـــكــتب اإلعالمـي لــلــكـــاظــمي الــذي ا
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اســـتــقـــبل رئـــيس مــجـــلس الــوزراء
ـمـثل مـصــطـفى الــكـاظـمي األحــد ا

{ لـــنـــدن  –وكـــاالت - تـــعــــد الـــنـــجـــمـــة
الــبـــريــطــانــيــة أديـل مــقــلــة بـــإطاللــتــهــا
اإلعالمية وحـتى على صفـحاتهـا اخلاصة
على مـواقع التـواصل اإلجتـماعي ودائـماً
اليــ من عالمـات اإلعـجـاب مـا حتـصـد ا
على صورها.فـبعد تسعـة أسابيع من آخر
صورة عـفويـة لها الـتي كانـت حققـت أكثر
من  4مـــلـــيـــون إعـــجـــاب في حـــســـابـــهــا
اخلاص نـشرت أديل صـورتـ جديـدت

ـتابـعـ وظـهرت خطـفت فـيـهـما أنـظـار ا
بـفــســتـان بــالـلــون األبــيض واألسـود مع
ـتابعون تسريـحة شعـر مرفوعـة.وتفاعل ا
مع مــــنــــشـــور أديـل وقـــال أحــــدهم :(واو
رائـعة) بـيـنـمـا سأل كـثـيـرون عن األلـبوم
ـنــشـور : (أيـن األلـبــوم).وحـصــد ا قـائــلـ
الــذي تـضــمن صــورتي أديـل أكـثــر من 2
ـلــيــون إعــجــاب بــعـد مــلــيــون ونـصـف ا

ساعات من نشره.
ـية الى ذلك قالت الـنجـمـة الفـرنسـية الـعا

ماريـون كوتـيار :(ندرك
ـــكن أنـــنـــا كـــنـــســـاء 
دعمـنـا من قـبل مـجـتمع
مــــــؤلـف مـن الــــــرجــــــال
والنساء وهذا أمر مهم
ويــوجـــد عــدد أكـــبــر من
الـــنـــســـاء وأدوار أكـــثــر
لهن وكلما تكلمنا عنهن
يـــزيـــد ذلـك من تـــغـــيـــيـــر
الـنــظـرة الـتـي نـنـظــر بـهـا
إلـــيــهن).وعـن عــمـــلـــهــا في
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا فـي أوروبــــا

وهوليوود قـالت كوتيـار إن نقطة
ــهـنـيــة كـانت الـتــحـول في حــيـاتــهـا ا

بـحصـولـهـا عـلى األوسـكـار الـذي فازت به
عن دور إديث بـــيـــاف في فـــيـــلم (ال في ان
روز).واضــافت (األوســكــار شــرّع األبـواب
ـية خصوصاً األفالم أمام سينمـا أكثر عا

األمريكية والبريطانية).

 خـذ اقسـاطا مـتقـطعـة من الراحة ال تـرجتل عمال وال
كالما .

qL(«

صـــديق يـــتـــدخل فـي شــؤونـك .حــاذر اخلـالفــات وال
تضخم االمور.
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االضـواء تـتـسـلط عـلى ادائك.فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـقـاءات
العاطفية.رقم احلظ.9
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 تبـدو مـرهف االحـسـاس ومـتـوتـرا بـسـبب قـلق ما او
ارتباط اوعكة صحية.

»dIF «

ـظهرك وليقاتك .تتمتع بروح رياضية وتفاؤل اعتني 
وحماسة استغل طاقتك.
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تــقـــلق بــســبب ظـــرف طــار ال تــعــرض اســتــقــرارك
الصحي للتقلب.رقم احلظ.8
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ــــا تـــفــــرح بــــتـــجــــاوب الـــزمالء يـــطــــمـــئـن بـــالك ور
واالحباء.يوم السعد االربعاء.
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جتد نفـسك وسط عاصفة .ابتعد عن االماكن اخلطرة
وال تلعب دور البطل.
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لذات  تعيش جتـربة جميلة او قصة حب وتميل الي ا
واالفراح واالجتماعات.
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ـعـونـة تـشـغـلك مـشـكـلــة عـائـلـيـة  سـتـجـد لـهـا حال 
قريب.رقم احلظ.2
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سائل العائلية التترك  فترة جيـدة لالرتباط.تنشغل با
احدا يحبط طموحاتك.
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حـاول الـسـيـطــرة عـلى اعـصـابك مــهـمـا كـان الـظـرف
صعبا.رقم احلظ.3
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حتـتـوي هـذه الـشـبـكـة عـلى 9
مربعـات كبيـرة كل مربع مـنها
مـــــــقـــــــسـم الى 9 خـــــــانـــــــات
هدف هذه اللـعبة ملء صغيـرة
اخلـانات بـاالرقـام الالزمـة من
1 الى 9 شـــرط عـــدم تـــكــرار
الرقم اكثر من مرة واحدة في
كل مــربع كــبــيــر وفي كل خط

افقي وعمودي.

ي الــــعـــراقي يـــلـــقي في الـ 24من الـــشـــهـــر االكـــاد
ـنبـر اللـيبـرالي بعـنوان(االمـية اجلاري مـحاضـرة في ا

عرفة). قنعة : سيادة اجلهل واحتضار ا ا

ـؤرخ والكاتب الـعراقي الراحل ا
تـنـشر له دار دجـلـة مـذكراته في
كـتـاب بــعـنـوان (مــذكـرات عـمـاد
عـــــــبـــــــدالــــــسـالم رؤوف شـــــــيخ
ـؤرخ واحملـقـقـ البـغـدادي ا

عاصرين). ا

الكـاتب العراقي صدر له عن  الـدار اجلامعية لـلطباعة
ستدامة وبناء االمن والنشر والترجمة كتاب (التنمية ا
اذج مـختارة – اجملـتمعـي في ظل احلكم الـرشيـد - 

فيتنام  –رواندا  –تشيلي).

اخملرج الـسوري يـشارك فـيلـمه الروائي (فـوتوغراف)
ؤسسة العامـة للسينمـا ضمن مسابقة األفالم إنتـاج ا
هـرجـان اإلسكـندريـة السـينـمائي القـصيـرة الرسـميـة 

توسط بدورته الـ 37. لدول البحر ا

dOAÐ ¡öŽ

قيم في الدوحة الطـبيب اجلراح والتشكيـلي العراقي ا
اضـية في العـاصمة الـبريـطانيـة لندن افتـتح اجلمعـة ا

عنون (ذاكرة مشفرة). معرضه الشخصي ا

اديل
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ي حــصــد نص مــســرحي لالكــاد
الــــفــــنـــان حــــــســــ عـــلـي هـــارف
ــعـنــون (قــلب الــدمـيــة) جــائـزة وا
ـونــودرامـا مــسـابــقـة نــصــوص ا
الـــتي أقـــامـــــــهـــا مــهـــرجــان أيــام
الـقـاهــرة الـدولي بـدورتـه الـرابـعـة
ـنــعــقـدة لــلــمـدة 13- 17 أيــلـول ا

اجلاري .
تـكـونة ـهـرجـان ا واعـلـنت جلـنة ا
من إبــراهــيـم احلــســيــني وأحــمــد
خميس احلكـيم ووليد دغسني عن
فــوز هـــارف في حــفل أقـــيم بــهــذه
ــنــاسـبــة احـتــضــنـتـه الـقــاهـرة ا
ليـتسلّم اجلـائزة نيـابة عنه الـفنان

جناد جنم.
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افـتـتـحت جـمـعـيـة الـفنـانـ الـتـشـكـيـلـي
اضي مـعرض (حكايا الـعراقي الـسبت ا
ــعــرض مــســتــشـار الـطـ . (2وافــتــتـح ا
رئــيس اجلــمــهــوريـة لــلــثــقـافــة مــيــسـون
الـدمــلـوجي والـسـفـيـرة االسـتـرالـيـة بـاوال
غــانــلي  ووزيــر الــثـقــافــة االســبق مــفــيـد
اجلــزائــري ووكـيل وزارة الــثــقـافــة عــمـاد
جـاسم يـرافـقـهم رئـيس واعـضـاء جـمـعـية

الــتـشـكـيـلـيـ

ـثـقـف الـعـراقـيـ وعـدد من الـفـنـانـ وا
الـرواد وحـشد كـبيـر من اجلـمهـور الـكبـير
عرض تـابعـة حفل افـتتـاح ا الـذي توافـد 
في قــاعـة اجلـمـعـيـة الـكـبـرى وقـال رئـيس
جـمـعيـة الفـنانـ الـتشـكيـلـي الـعراقـي
قـاسم سـبـتي ( يـبـدو ان العـالم بـعـد سـنة
 2020لن يــكـون كـمـا كـان قــبـله كـثـيـر من
ا تبقى كذلك امـور حياتنـا قد تغيـرت ور
الى االبد هذا مافعلته كارثة اصابة العالم
بــاسـره بـكــوفـيـد  19او وبــاء كـورونـا
ــؤســسـة الــعــريــقـة ونــحن في هــذه ا
ــؤسـسـات حــالـنـا حــال الـكــثـيـر من ا
الــثــقــافـيــة حــيث اثــرت عـلــيــنــا هـذه
اجلـائحة اللعينـة بشكل كبير واخذت
مــنـا الـكــثـيـر من االحــبـة واالصـدقـاء
بـعد ان اصيبـوا بفايروسـها القاتل 
ان اجلـــائــحـــة وتــداعـــيـــاتــهـــا عــلى
مـنهاجها الثقافي خالل اكثر من 18
شـهرا حيث الغيـنا عدد من االنشطة
خـالل الـعــام احلــالي والــذي ســبـقه
واخـرهـا كان مـعـرض التـشـكيـلـيات
الــعـراقـيــات لـعـام  2021ومــعـرض
ـعرض جـائـزة عـشـتـار للـشـبـاب وا
الــــفــــني الــــكــــردي الـــذي كــــان من
ـــقـــرراقــامـــته خالل شـــهـــر ايــار ا
وجـة الـثـالـثـة من ـاضـي اال ان ا ا
الـوباء حالت دون اقـامتها جـميعا
والـــيـــوم وبـــاجــراءات صـــحـــيــة
مـشـددة نـقص حـكـايـة جـديـدة من

حــكـايـا الـطـ الـســومـري ونـقـيم مـعـرض
اخلـزف حـكـايـا الطـ وبـنـسخـته الـثـانـية
ــشـاركـة مـهـمــة من خـزافي الـعـراق من و
ــتـابع عــدة اجــيـال واهم مــايــلـفـت نـظــر ا
لــلـــمــعــروضـــات هــو مــاانــتـــجه جــيل من
الـشـبـاب العـمـال ابـداعـيـة مـتـمـيـزة تـبـشـر
بـوالدة جيل جديـد من اخلزاف الـعراقي
لـتستمر فصول احلـكايا ولن تتوقف مهما
كننا القول عرض  طـال الزمن بعد هذا ا
الخـوف على فـن اخلزف الـعراقي ابـدا بعد
الـيــوم ).وتـشـكـلت جلـنـة اخـتـيـار االعـمـال
: قاسم عـرض من الـفنـانـ ـشـاركة فـي ا ا
حـــمـــزة  قـــاسـم نـــايف وســـعـــد الـــعـــاني
.وتـشــكـلت الـلـجـنـة الـتــنـظـيـمـيـة من مـراد
ـليجي ابـراهيم وجـمعـة شمران وحـس ا
ـدير الفني سمير مرزة واالشراف العام وا
عرض اكثر من قـاسم سبتي .وشارك في ا
44 فـنـان من بـغـداد واحملافـظـات . ومـنهم
ابـتسام ناجي  ايهاب عباس  خالد جبار
 سـعد العـاني  شذع عدنـان  علي خالد 
قـاسم حمزة  مـنذر محمـد ووسام الصائغ
وعـدد اخـرمن الفـنانـ قدمـوا مايـقرب من
تــســعــ عــمال فــنــيــا امــتــازت بـاخــتالف

األساليب وطرائق العمل والتنفيذ. 
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وقــال امـ ســر اجلــمـعــيـة الــفـنــان قـاسم
عرض ( رغم الظروف الصعبة حمزة عن ا
االقـتـصـاديـة والـصحـيـة يـجب ان تـسـتـمر
احلـيــاة وان تـكـون اجلـمـعـيـة حـيـة في كل

ـعــرض نـوعي الــفـنــان جــواد الـزيــدي ( ا
ومهم ويقام سنويا من قبل اجلمعية الحد
االجـــنــاس الـــفــنـــيــة وهـــذه الــســـنــة قــدم
اخلـــــزافــــ اعــــمـــــاال جتــــاوزت احلــــدود
الــتـقــلــيـديــة وهــنـاك جــمـالــيــات الـلــوحـة
ودخــول اجــنــاس في الــقـطــعــة اخلــزفــيـة

والعرض على اجلدران مثل اللوحة
ـــرســومـــة ). واكـــد الــفـــنــان ا
صــبــاح حـمــد ان (مــعـرض
اخلـزف معرض مهم على
ـاضية طـيلة الـسنوات ا
وهــذا نــتـاج الــفـنــانـ
بــتــقــنــيـات مــخــتــلــفـة
وابــــهــــار اجلـــمــــهـــور
بـالـتـنـوع اجلـمالي في
ـــعـــرض حـــيث هــــذا ا
شـارك كـل فـنـان بـاكـثر
مـن عـمل حــتى يـظــهـر
اســـلـــوبه وتــقـــنـــيــاته

اخلزفية ).
 وقـــال الـــفـــنـــان ســـتــار
لـقـمـان ( مـعـرض اخلـزف
هـذا يـتـــــمـيز بـاالمكـانات
الــفــنــيـة والــتــقــنــيـات في

السيراميك .
ابــــداعــــات جــــمــــيــــلـــة
ــيــزة واتــمـنى ان و
تـــســـتـــمـــر هـــكـــذا

فعاليات).

زمـان ومـكـان ومـهـيـاة السـتـقـبل الـفـنـان
حــتى نـحس ان هـنــاك حـيـاة ولــلـمـعـرض
اليـــــوجــــد اي دعـم مــــادي اذ اعـــــتــــمــــدت
اجلـمـعـيـة عـلى جـهـودهـا الـذاتـية وتـرعى
ـهم اقــامــة هـذه كــافــة فـنــاني الــعــراق  ا
الــفـعـالــيـات الدامـة احلـيــاة رغم الـظـروف
الـصـعـبـة ). واشـار الـفـنـان فـخـري مـحـمد
ـــعــرض بـــشــكل عـــام مــتـــمــيــز الى ان ( ا
ونـوعي مهم واحلـضور كان رائـعا واقامة
ـعـرض في وقـت اسـتـثنـائـي مـتـمـنـيا ان ا
تــسـتـمـر هـكــذا فـعـالـيـات ) ,وقــال الـفـنـان
عرض هناك مـقداد عبد الرضا ( في هذا ا
اعـمال جـميـلة لـكن اغلـبهـا اعمـال بسـيطة
اليـوجــد بـهـا فن بل تـكـرار اقـتـسـابـات من
فــعــالـيــات اخــرى ) واكـد الــفــنـان صــبـاح
ـعــرض هـو خــطـوة ــنـدالوي ان ( هــذا ا ا
مـتـقـدمـة وهـنـاك جتارب مـبـتـكـرة واشـياء
ــسـات جــمـالــيـة تــكـشف عـن بـراعـة بــهـا 
ـشـاركـ ).وقـال نـائب رئـيـس اجلـمـعـية ا
الـفنـان حسن ابـراهيم ان (اخلـزاف يعاني
من جـوانب عـدة مـنـها مـا يـخص الـعرض
وظــــروف الـــكـــهــــربـــاء وهـــنــــاك اجلـــانب
اخلزاف كيف الـتسويقي وطريقة العرض 
يـقـدم نـفـسه ويـحـتاج الى انـتـاج مـسـتـمر
عـلى مدار السنة ). واكد الفنان طه وهيب
ربها انه ( بـرغم الظروف الصعـبة التي 
انــا ســعــيــد الــيــوم ان نــلــتــقي فـي هــكـذا
مــعـرض وهــذه االلـوان اجلـمــيـلــة وافـكـار
الـفنان متخمة بـالبهجة واجلمال ).وقال
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 حـجـز ت لـكــلـبـهـا شـريك غـربـتـهـا غـرفـة فـي فـنـدق من خـمس جنـوم  وفـهم انـهـا
وء  بدل ان ينبح ..قالوا له بعد غد تعود البد أن تعود .. ستـعود قريبا   ..صار 

فتستفيق ملء روحه  نشوة البكاء. ...
هي االن فوق االجـواء التركية في محطة ترانزيت تـقضيها في مطار اتا تورك قبل
التـوجه الى عمـان   ..قد تـغيـر رأيهـا بدل ان تـقصـد عمـان للـجلوس امـامي  على
أريكـة تـقتـرح عـلي دائمـا ان اغـير كـوشـتهـا .. قـد تمـكث قـليال لـتـبحث عن ايالف
شفـيق  التي كتبت رواية (لقيـطة استانبول ) التي وضـعت قواعد العشق االربع
كـنني تغيير .. فهي مـندهشة بها .فـهي تتخذ قولـها مبدأحياة ومـنهاج عمل ( ال 

اتّجاه الريح لكن في إمكاني أن أكيّف أشرعتي حتى أصل دومًا إلى غايتي ).
أنَّ وراء كـل امرأة عـظـيـمـة نـفـسـهـا!  مـفـردات دسـتـهـا ايالف فـي ثـنـايـا  روايـتـها
..(ايش يـوديني علـى دوخة الرأس ومـتاهـات االسئلـة ?)  ..قالت في سـرها سوف
يـســألـني (كـيف رأيت الـدنـيـا ) ثم عــادت وهي  قـرب مـسـجـد سـلـيـمـان  :الال لـقـد
ا قرأت اليالف شـطبه  .. سوف ادعوه ان يعيد السؤال مرة أخرى وسوف ارد 
من روايــاتـهـا (حــلـيب اســود) :  من بـ كل مــا قـاله الــرجـال والــنـسـاء مــنـذ بـدء
اخللـيقة هناك جملة واحدة قالها تشيخوف اتخذتها شعارَ حياتها: (ذلك الذي ال
يـــرغب في شيء وال يــأمـل في شيء وال يــخــاف مـن أي شيء ال يــســتــطــيع أن
يصير فنانًا). لهذا هي تشيخوفية مخلصة. إنها ترغب وتأمل وتخاف; ينتابها كل

ذلك بوفرة وفي الوقت نفسه أيضًا.
ن  يالـها من مهنة شاقـة   غيرها ردت على طلـبي (ليست عندي مالبس جديدة ; 
ـ ? اجتـمل? ســمـعـتك مـرة تـسـأل مـدربـة الـسـعـادة  ريـاحـ : حتـطي كـولـونـيـا 
اني الذي سـميت مـقاطعة اسألـني عن مبتـكر ماء الـعطر فـيرنا اودي كـولونيـا  اال
باسـمه : لقـد كان فيـرينا فـيلـسوفا في مـجال تخـصصه فـقد وصف العـطر الذي
ابتـكره وهـو ال يعـلم أنه سيـدخل به مع مديـنة كولـونيـا التـاريخ قائال : لـقد وجدت
عـطـرا يـذكـرني بـعـلـيل صـبـاح يـوم ربـيـعي جـمـيل في إيـطـالـيـا وبـرائـحـة النـرجس
ـطــر. هـذه الــرائـحـة تــنـعـشــني وتـقــوي لـدي احلـواس اجلـبــلي والـبـرتــقـال بــعـد ا
غرب  –وفق برجي ا لـو كلمتـني ب العـصر وا واخلـيال).. ليست لي رغـبة .. ر
اجلـوزاء  –سـأكون قـد وافـقت .. الاحب تـسـريحـة شـعـري .. خذ كـتـاب اخملـطوط
القـرمزي يـوميـات أبى عبد الـله الصـغيـر آخر مـلوك األندلس تـأليف أنـطونـيو غاال
هو مـخـطوط مـجلـد جتلـيداً كـامالً ..كُـتب بخط انـيق حـيث جمع مـذكرات أبي عـبد
الـله الصـغـيـر آخر مـلـوك األنـدلس والذي سـلم غـرنـاطة 1492م.الـروايـة حـصلت
عـلى جـائزة بـالنيـتـا عام 1990 وهي من أهم جـوائـز الروايـة في أسـبـانيـا وأعـيد
طبـاعتها أكـثر من عشرين مرة حـتى اآلن ووصل عدد النسخ إلى أكـثر من مليون

نسخة ..
 ان لدي مـتـسعـا من الوقت لـشـرب القـهوة الـتـركيـة وااليـطالـية والـبـرازيلـية ثم بن
العـمـيـد االردنيـة  ثم الـقـراءة بشـكل مـتـصل. البد ان تـكـون قـد ختـمت غـاال جـيدا

لتجنب اخلطأ في جتاذب اطراف احلديث ..
ونتـاج ? كنت قـاسيا ـمكـنني ان اشـارك معكم فـي ا يالـها من مـهنـة شاقة : هل 
بعض الـشىءعلى( اجلماعة ).كبرنا على الـصغائر .. ثم إننا جيل واحد ; اسسنا

للحياة بشكل منظم .. ارجو ان اطلع قبل البث على احللقة .
 يالـها من مهنـة سعيدة ان حتوز عـلى رضا الناس وح تـدخل بيتك الجتد أحدا

يعلم موعد البث االول للحوار!
 يـقـول لي صـاحبي مـهـونـا االمر  –كـلـمـا ظهـرت في مـشـهد
تـمثيـلي قامت زوجـتي وغيـرت القـناة ... ثم ان خـزرتهـا بع

معاتبة تكرر علي القول : تسكت لو اكسر الشاشة !
-  العليك ياصديقي الاحد يقبل يد القس في بيته !
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اشـار الـى ان (الـكــاظـمي اطــلع عـلى
أوضــاع الــفــنــان الــصــحــيــة ووجّه
ـــؤســســات الــصــحــيــة اخملــتــصــة ا

ـتابـعـة احلثـيـثة بـتقـد الـرعايـة وا
وتسهيل احتياجاته).

وكان برنـامج (ظهـيرة اجلمـعة )على
قـناة (الـشـرقـيـة) زار عبـدالـسـتار في
اضيـة  الالطمـئنان منزلـه اجلمعـة ا
عــلـى صــحــته مـــقــدمــا له بــاقــة ورد
مـــرفـــقـــة بــــاالمـــنـــيـــات بـــالـــشـــفـــاء
كـمــا ضــيــفه بـرنــامج (اهل الــعــاجل
ـديـنــة) الـسـبت في لــقـاء مـبـاشـر  ا
واوضح عبـدالسـتار في الـلقـائ ان
راتــبه الــتــقــاعــدي  150ألف ديــنــار
ـبلـغ اليكـفي لـتـسـديـد إيـجار وهـذا ا
مــنــزله فــضال عــلى نــفــقــات عالجه
حـيث يـعـاني من ضـمـور في الـدمـاغ
وداء الــسـكــر الــذي اصـاب شــبـكــيـة
الع بالضرر فضال على حصى في

الكلى. 
وشـارك عـبـدالــسـتـار في الـعـديـد من
ـسـلـسالت الـتـلـفـزيـونـيـة اشـهـرها ا
شخصـية حمودي  فـي مسلسل(حب
وحــــرب) والــــذي عـــــرضــــتـه قــــنــــاة

(الشرقية).

{ واشـــنــطن  –وكـــاالت - الــتـــقت أجنــلـــيــنـــا جــولي
بالـسـكرتـيـرة الصـحفـيـة للـبـيت األبيض جـ بـساكي
ومـسؤولـ كبـار آخريـن بالـبيت األبـيض للـحديث عن
ـرأة وقضـايا أخـرى.ألقت جتـديد قـانون الـعـنف ضد ا
جـولي من عـلى مـنـبـر في إحـدى غـرف الـبيـت األبيض
خــطـابــاً وردت عــلى أسـئــلــة الـصــحــافـيــ وأخــبـرت
ـراسلـ بـاحلاجـة إلى إصالحات فـي قضـايا الـعنف ا
ــنـزلي وكـيــفـيـة مـعـامــلـة الـنـســاء واألطـفـال من قـبل ا
ـسؤولـ القـضائـي ومـوظفي إنـفاذ الـقانـون.قالت: ا
(إنـهـا أزمـة صحـيـة ما يـحـدث وسـوف يتم حـلـها إذا

نظرنا إليها على أنها مساعدة للعائالت).
ويـبـدو واضــحـاً ان الـنـجـمـة الـهــولـيـووديـة لم تـكـتف
بـإصدار الـكتب واألعـمال اخلـيريـة التي تـقوم بـها بل
قــامـت بــزيــارة مـــؤخــراً إلى مــبـــنى الــكـــونــغــرس في
تحـدة للحديث عن حقـوق األطفال والنساء الواليات ا

هناك.
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مجسم شعار
ي جائزة ا

لـوس اجنـلــوس (أ ف ب) - بـعـد
طول انتظـار توّجت نتـفليكس
بـكــبـرى اجلـوائــز الـتي كـانت
تصبـو إليـها إذ نال مـسلسل
(ذي كراون) الذي يروي حياة
لـكـيـة الـبـريـطـانـية الـعـائـلـة ا
جــــائـــزة أفــــضل عــــمل درامي
وحـصــد مـجــمـوعــة أخـرى من
ــكــافــآت في الــدورة الــثــالــثـة ا
ي التي والسبعـ من جوائز إ
أقـــــــيــــــــمـت األحـــــــد فـي لـــــــوس
أجنــلــوس.أمـا في فــئــة األعــمـال
الــكـومــيـديــة فـقــد كـانت حــصّـة
األســد من نــصــيب( تــيــد الســو)
الـذي صُـنّف أفـضل مـسلـسل في
هـــذه الــــفــــئــــة وفــــاز ثالثــــة من
ي ـــمــثـــلــ فـــيه بــجـــوائــز إ ا
الــرديــفـــة لألوســكــار في مــجــال
الــتــلــفــزيــون األمــريـكـي.وحـازت
نتفليكس جائزة كبرى أخرى في
الـدورة الــثـالــثـة والـســبـعـ من
ي هي تــلك اخلــاصـة جــوائـز إ
بـأفـضل مسـلـسل قـصـيـر مُـنحت
لــــذي كــويــنــز غــامـــبــيت.ونــالت
نتـفـليـكس مـا مجـموعه
 44جــائـــزة في

هـذه الـدورة مـرتــقـيـة إلى الـرقم
ـسجّـل حلسـاب سي الـقـيـاسي ا
بي اس سنة  1974عنـدما كانت
ــســلــسالت تــبثّ حــصـرا عــلى ا
الشاشـات التـلفزيـونية وبـوتيرة

أسبوعية.
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 واحتشد األحد جنوم التلفزيون
لـلمـرّة األولى مـنـذ بدء اجلـائـحة
فـي لـــوس أجنــــلــــوس في حــــفل
ي وسط لــــتــــوزيـع جــــوائــــز إ
حــضــور مــحــدود بــخــمــســمــئــة
ّ انــتــقـاؤهم بــعــنــايـة شــخص 
وتـدابيـر صـحـية مـشـدّدة.وتـعذّر
عـــلى جــزء كـــبــيـــر من طــاقم ذي
كراون احلضـور وتابـعوا احلفل
من لـنـدن بـواسـطـة ربط بـالـقـمـر
االصــــطــــنـــــاعي. وقـــــال مــــؤلّف
ـسـلـسـل بـيـتـر مـورغن (ال أجـد ا
ّ ـ ـنــاسـبـة. وأنـا  الـكــلـمـات ا
ـوسم الـرابع جـدّا جـدّا).ويدور ا
ـسـلـسل الـناجـح حول من هـذا ا
زواج األمير تشارلز وديانا الذي
ــــشـــــاكل. وقــــال تــــعــــصـف به ا
البريطاني جوش أوكونور الذي
نــــال عـن تــــأديــــته دور األمــــيــــر

عـــــلى مـــــكـــــافـــــآت فـي مـــــجــــال
السيـناريـو واإلخراج فضال عن
ثلة في ثل و جائزتي أفضل 
دور ثــانــوي كــانــتــا من نــصــيب
تــوبــيــاس مــيــنــزيــز وجــيــلــيـان
أنـــــــدرســـــــون (الــــــــتي أدّت دور
مارغريت ثاتشـر).وإذا ما أضفنا
ـمــنـوحـة في الـفـئـات اجلـوائـز ا
الـتـقـنـيـة يـصـبح في رصـيـد ذي
ي كـــــــــراون 11 جــــــــــائــــــــــزة إ
بـــالـــتــســـاوي مع ذي كـــويــنـــيــز
غامبيت وبفارق جائزة واحدة ال
غـــيـــر عن اجملـــمــوع الـــقـــيــاسي
ـــســـلــــسل غـــيم أوف ــــســـجّل  ا

ثرونز.
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وافتتح احلـفل بتحـية موسـيقية
إلى مـــغــنـي الــراب بــيـــز مــاركي
الذي توفّي هذا الصيف ومنحت
بـــعـــد ذلك أولى اجلـــوائـــز الــتي
ـــســـلـــسل كــــانت من نـــصـــيـب ا
الـكـومـيـدي تـيـد السـو من إنـتاج
آبل تـي فـي مـع نـــــــيـل هــــــــانـــــــا
واديــنــغـام وبــريت غــولــدســتـ
جـــــــائــــــزة أفــــــضـل أداء في دور
ثانـوي.أمـا جيـسـون سوديـكيس
الـذي يـؤدّي الـدور الرئـيـسي في
تـيــد السـو فــنـال جــائـزة أفـضل
ـثل في مـسـلـسل كـومـيـدي في
تـمحور حول مدرّب هذا العمل ا
أمـــريـــكي لــكـــرة الـــقــدم يـــضــيع
بــالــكـامـل عـنــد تــولّــيه اإلشـراف
على فـريق إنـكلـيـزي.وفرض تـيد
السـو نــفـسه في مــجـال األعـمـال
الـكــومـيـديـة الـذي كــان يـعـدّ فـيه
مــنــذ الــبــدء األوفــر حــظّــا لـنــيل
جوائزه.لـكن هاكس من اتش بي
أو ســــلب مــــنه جــــائــــزة أفـــضل
ــثـلـة في سـيــنـاريـو وإخـراج و
هذه الفئة التي كانت من نصيب
جـ سـمـارت في دور جنـمـة في
الس فيـغـاس تـعود إلى الـسـاحة
ــسـلــسالت الــفــنــيــة.وفي فــئــة ا
القصيرة حازت كايت وينسليت
ـــثــلــة عن دور جــائـــزة أفــضل 

ـسـلـسل فـفـرضت الـثـانـيـة في ا
ـثلة في نفسـها في فـئة أفضل 
هذا الـنـوع من األعمـال مـتقـدّمة
ـا خــصـوصـا عــلى زمـيــلـتــهـا إ
كـورين الــتي تـؤدّي دور األمـيـرة
ديـانـا.وحــصل ذي كـراون أيـضـا

تـشــارلـز في هــذا الـعــمل جـائـزة
ـثل في مـسـلسل درامي أفضل 
إن (تـــصـــويـــر ذي كــراون شـــكّل
أفـضـل سـنـتــ في حـيــاتي).أمـا
ـان الـتي مـواطـنـته أولــيـفـيـا كـو
ــلـــكـــة إلــيـــزابــيث تـــلـــعب دور ا

الـشـرطـيـة احملـبـطـة الذي تـؤدّيه
في مير أوف إيستاون (اتش بي
أو).وقـالت ويـنـسـلـيت اسـمـحـوا
لي بأن أوجّه حتيّة إلى زميالتي
ألن هـذا الـعـقـد يـنـبـغي أن يـكون
ذاك الـذي تتـعـاضد فـيه الـنـساء
مــتــوجّـهــة بــالـشــكــر أيــضـا إلى
ـسـلسل الـذين وضـعوا مؤلّـفي ا
شــخــصـيــة أمّ في سنّ نــاضــجـة
غـير كـامـلـة تشـوبـهـا سلـبـيات...
كـنـنا بـصراحـة الـتمـاهي كلّـنا
معها.وكُرّم أيضا كلّ من جوليان
نــيــكــولـــســون وإيــفن بـــيــتــيــرز
بـجــائــزة أفـضل أداء ثــانـوي في
هــذا الــعـمـل.ولم تــنـجـح ديـزني
مـــنـــصّــة الـــبثّ الــتـــدفــقـي الــتي
أطـلقـتـها قـبل سـنـت اجملـمـوعة
يا في صنـاعة الترفية األولى عا
بـخـطف األنـظـار من نـتـفـلـيـكس
بــــالـــــرغم مـن أعـــــمــــال تـــــزخــــر
بشـخصيـات مشـهورة من أجواء
حــرب الــنــجــوم وأبــطــال مــارفل
.وكـان مـسـلــسـلـهـا ذي اخلـارقــ
مانـدالـوريان حـصـد العـدد عـينه
من التـرشـيحـات مـثل ذي كراون
من نتفليكس ( 24ترشيحا) في
حــ أن مــســلـســلــهــا الـقــصــيـر
وانــدافــيـــجن لــقي اســتــحــســان
الــنــقــاد لــكـن الــفــوز لم يــكن من
نـــــصــــيــــبه.وال شـكّ في أن هــــذه
اجلــوائــز الــتــلـفــزيــونــيــة تـولي
أهـميـة قـصوى لـلـنسـاء غـير أن
التنوّع غاب عن دورة هذا العام
إذ ذهبت اجلوائز االثنتي عشرة
الرئـيسيـة في فئـة التمـثيل كـلّها
ــثالت من أصـحـاب ـمــثـلـ و
البشـرة البـيضاء.وعـادت مجددّا
االنــتــقـــادات الــتي تــوجّه مــرارا
ألبـرز الـفـعـالـيـات الـهـولـيـووديـة
مـثل حـفـالت أوسـكـار أو غـولـدن
غــلـوبــز. وعــنــون مـوقع ذي راب
ــــتـــخـــصّص فـي هـــذا الـــشـــأن ا
ي بيضاء جدّا) الفتا إلى أن (إ
ـلوّنـة كـانوا (أصحـاب الـبشـرة ا
مرشّح في كلّ الفئات تقريبا).
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انــتــهى الـعــقــد األول من الـقــرن احلــادي والـعــشـرين
مكرساً حلرب االحتالل األمـريكي للعراق حتى اجناز
االنـسـحـاب فـيـمـا بـدأ الـعـقـد الـثـاني بـحـروب الـربـيع
العربي وهي حروب داخلية ال يزال بعضها مشتعالً
لكن يبدو انـها حروب حسـمت على جهة لم تصب في
مـصلحـة الشعـوب في البـلدان العـربيـة بالرغم من كل
العناوين البراقة التي كانت تشغل الساحات واالعالم

والعقول. 
اآلن نـحن فـي مـطـلع الـعــقـد الـثـالث مـن الـقـرن وتـبـدو
مالمــحه الــعـامــة تــمــيل الى تــنـســيق عــربي لــتــجـاوز
خالفـات مــسـتـدامـة وطـارئـة بــ الـدول مـنـهـا االزمـة
اخلـلـيـجـيـة الــتي انـفـرجت ومـنـهـا حتـرك مـلف إعـادة
دمج سوريـا باالجتـماعات الرسـمية الـعربيـة ومباشرة
الــتــعــاون الــثـنــائـي مـعــهــا كــمــا لم يــكن مــتـاحــاً في

السنوات السابقة. 
ويــشـهــد هـذا الــعـقــد انـدفــاع نـحــو الـواجــهـة مــحـور
اقتـصـادي نـفـطي كـبـير بـ الـعـراق ومـصر واألردن
ســنــرى فــيه االنــبــوب الــنــفــطي الــعــمالق مـن حــقـول

البصرة الى ميناء العقبة. 
ـا ـكن الــقــول انّ الــعــرب بـاتــوا يــقــرأون الــواقع   
يــتــوافــر عـــلــيه من إمــكـــانــات تــعــاون من دون أحالم
وطـيـران في األعـالي من اجل بــنـاء مـسـتـقـبل أفـضل
لـبـلـدانـهم الـتي اسـتـنـزفتـهـا الـصـراعـات الـداخـلـية او
ـــا أضــرّ ـــنـــطــقـــة عــلـــيـــهــا  انـــعـــكــاســـات حــروب ا

شلولة.  باقتصاداتها وتنميتها ا
ـأساة ال تـزال تـتـجلى في  لـكن الـذي يـؤسف له انّ ا
ـواطن العربي في التعـبير واحلرية التي ملف حقوق ا
عمول بـها في تلك البلدان. كما انَّ كفلتها الـدساتير ا
احلياة السياسية العربية ال تزال تعيش تبعية للخارج

أو تقوقعات داخلية ال طائل منها. 
ـعادالت االقـتصـادية قـد تتـغير فـي خالل هذا الـعقد ا
ـبـاشـرة بـاسـتـخـراج الـنـفط والـغـاز الـثـالث إذا تـمت ا
ـصـنـفـة عـلى بـكـمـيـات كـبـيـرة في بـعض الـدول غـيـر ا
ـضــمـار الـنـفــطي مـنـهـا ســوريـا والـيـمن واألردن ا
ولبنان. نأمل أال تكون الثـروات سبباً لتجديد احلروب

التي ال تزال راياتها مرفوعة أصالً هنا وهناك . 
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ـديـنة أُمي ا في مـرآب ا .. عـنـد السـاعـة الـسـادسـة كُـنـَّ فـجـراً
تقوّسَة كجذعِ نـخلةٍ عجفاء; وتنفخُ على وجهي تـتأمَّل قامتي ا
وفي جـوف قمـيصي بـسمالتـها وأدعـيتـها الـسجَّاديَّـة; والدمع
عتوق أالَّ يـسيحُ سخينـاً على فوطتـها السوداء; وهي تنـتخي ا
ـواقف عـلـيـنـا; بـيـنمـا كـنتُ يـدعـني وحـدي مـهـمـا اسـتـشـرتْ ا
مـتـوتـراً; لم اتــرك ولـيَّـاً إالَّ وصـبـبتُ عـلــيه لـعـنـاتي; إذْ حـاولتُ
ـدينـة لكـني وجـدتهـا أمامي مـنعـها مـن مرافـقتي إِلى مـرآب ا
مـثل غمامة حزن تترقب وصولي ويبدو أنَّها فرغتْ من صالة
ــرآب حـتى تـراني لـلـمـرة الـفـجـر عـلى عــجلٍ وسـبـقـتـني إِلى ا

األخيرة قبل فراقها.. قلتُ لها حانقاً:
َ سرنا أمام الناس هيَّا انصرفي.. - ستكشف

فـجأةً أخرجتْ شريطاً أخضر من جيـبها واستعانت بصديقي
لتنفيذ رغبتها:

- بُـنـي.. أرجـو أنْ تــقــنــعهُ حــتى يــضع هــذه الــتــمــيــمــة حـول
; هذا طلبي األخير.. معصمهِ

عتوق وجدت جثـتي ترتعش ب أحضانها وقـبل أنْ يرجوني ا
وهي تشمني بعمق وتردد بعبرات مخنوقة: 

- يـحرسكـما القـاسم بن احلسن; فهـو شاب مثـلكمـا; ويعرف
مــصــابي ولــوعــتي ســـأذهب إِلى مــرقــده اآلن. ابــتــعــدت عن
ةُ أنـظـارنـا; بــعـد أنْ أوثـقت مـعــصـمي بـالـشــريط األخـضـر; أيـَّ
سـكـيـنـة هـبـطت إِلى أوديـة روحي.. وأيُّ ضـوء بـدأ يـتـوهج في

: قبو قلبي حتى هتفتُ بكل ثقةٍ
- ماذا تنتظر? هيَّا نصعد إلى احلافلة.

عتوق حينـها منكسراً واحلـزن الذي خلفتهُ أمي مازال كـان ا
يـضرب في شـراييـنه بعـنف رأيتُ الدمع يـلمع في عـينـيه وهو

يتأمل التعويذة في معصمي ح قال:
- هنيئاً لكَ بهذه األم.

: مازحتهُ ببراءةٍ
- نتبادل باألمهات; ما رأيك?

أجابني وهو يتفادى سقوط الدمع من عينيهِ:
- األمهات متشابهات بكل شيء يا صديقي.

ـعـتــوق طـيـبـة وحـنـون وكــانت تـغـسل صـديـقي الـواقع أنَّ أُمْ ا
; لـكـنـهـا تـخـشاه كـثـيـراً بـسـبب عـصـابـيتهِ بـالـطشـت على كـبـرٍ
.. ـفرطة وهذا ما دعاها للـركون في البيت. ركبنا باص الر ا
وخالل سـاعــة ونـصف كـنـا فـي مـرآب الـعالوي; مـرَّتْ األمـور
ا كـمـا نشـتـهي فـالـتـفتـيش عـنـد الـصـباح بـسـبب الـزحـام طـا
يكون متراخياً وليس مشدَّداً في السيطرات عبرنا بسالم من
سـيـطرة ديـالى الـتي حـطت أقـدامنـا عـلى شـوارعهـا والـسـاعة
ـانعي بانتـظارنا في مرآب تـربو عند الـتاسعة صـباحا.. كان ا
ح ديوان الترقب للمعتوق ب يديه.. فعلَّق بانشراحٍ: دينة و ا
- حسنا فعلت فديوانك الشعري يبعد عنَّا بعض الشبهات.
ـعــتــوق قـد صــدر له هــذا الـديــوان عن الــشـؤون  أجل كــان ا
الـثـقـافـيــة بـعـنـوان الـتـرقـب وهـو الـديـوان األول الـذي يـصـدر
ركبة لـشاعر من طائفة الصعاليك وبشكل رسمي; اذكر أنَّ ا
ـا تـسـمى الـ  «18»راكـبـا كـانت الـتي احـتـضـنـتـنـا كـانت 
تـسـيـر مـتـهـاديـة في الـشـارع الـذي سـيصـل بـنا إِلـى كـركوك
وعـنـد جـسر »الـطـبـقـچلي «لم يـكن الـقـاص زنـگــنه مـوجودا
ـا ـديـنـة  بـيـنـمـا كـانت مـفـارز الـزنـابـيـر تـنـتـشـر في أرجـاء ا
ـانـعـي عـلى حـ غـرَّة هــتف يـلـعنُ بتْ إربــاكـاً لـنـا; لــكن ا سـبـَّ
الـسمـاء; وأشار إِلى شـخص قصـير الـقامـة يقف عـند نـاصية

اجلسر:
- ذاكَ عباس..

هـرعَ القـزم نحـونا الهـثاً ثمَّ طـلب منـا الركـوب في سيـارة الند
كـروز.. كانت واقفـة على بعـد يسيـر.. انطلـقت بنا الـعجلة إِلى
َّ تدوين أسـمائـنا نـاحـية »الـتون كـبري ..«وفي بـيت صـغيـر 
من قـبل فتى كردي ثمَّ وضع بيـد كل منا رشاشـة كالشنكوف
مع مـلحـقـاتـها من جـعب الـرصاص حـيـنـها انـطـلق بنـا الـقزم
عـبــاس إِلى رابـيـة أشــوان; لـقـد أصــبـحـنــا خالل حلـظـات من
الــفــرســان الـكُــرد; ولــكن أي فــرســان كـنــا? بــعــد أنْ لـبــســنـا
الـسراويل العريضة والتي زودنا بـها مع السالح; عند الرابية

كان زنگـنه بانتظارنا.. أطلق ضحكته وهو يهجونا بجذلٍ:
; كـأنـكم أكـراد من دم وحلم.. وال كـأنـكم - يـا لـكم من مالعـ

هارب من احلرب.
كـانت الرابـيـة عالـية جـدا قـطعـنـا أكثـر من عـشر دقـائق حتى
أصـبحنـا نقف إِلى جنب آمـرنا اجلديـد زنگـنه; جـابتْ نظراتي
ـنـاطق مـتـفـرقـة من أرضـيـته ـكـان الـذي بــزغت  لـتـسـتـطـلع ا
الـطينـية شجـيرات عُشـبيـة داكنة اخلـضرة ثمَّ عانـقت نظراتي

عتوق قائالً: وجه صديقي ا
- مكان رائع لكتابة الشعر.
ضحك زنگـنه وقال محذراً:

- مع ضـوء الـشـمس نـعم ولـكن عـنـدمـا يـحلُّ الـلـيـل تـوقـعوا
وصول البيش مرگـه في أية حلظة.. وهذا يعني نهاية حياتنا.

عتوق على حتذيره قائالً: أجابَ ا
- سـنـقـرأ لهـم شعـرا قـبل أنْ يـحـشوا
صــدرونـــا بــالـــرصــاص. دخــلـــنــا إِلى
اخلـيـمـة وكـنتُ أفـكـر هل سـنـبقـى على

قيد احلياة ليوم غد?

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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
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{ بـــــاريس (أ ف ب)  –أُجنــــزَت
أعمال ضمان الـسالمة والتدعيم
فـي كـــاتــــدرائـــيـــة نــــوتـــردام في
بــاريس الـتي اجــتــاحـهــا حـريق
قبل سنتـ على أن تبـدأ مرحلة
الـــتــرمــيم بـــحــسب مـــا أعــلــنت

السلطات السبت.
وكانت التحفة القوطية الشهيرة
الــتي واكــبت تــاريخ الـعــاصــمـة
الـفــرنـســيـة مــدى أكـثـر من 850
عـامـا  خـســرت سـهـمـهـا الـرائع
وسـقـفـها وسـاعـتـهـا وقـسـما من
قــــبّـــتـــهـــا جـــرّاء احلـــريق الـــذي
الـتـهـمهـا في  15نـيـسان/أبـريل
ا اثـار مـوجـة تـأثر في   2019

كل أنحاء العالم. 
وأعـــلـــنت اجلـــهـــة احلــكـــومـــيــة

ــــســـؤولـــة عن احلــــفـــاظ عـــلى ا
الكـاتـدرائيـة في بـيان أن  أعـمال
ضمـان السالمـة والتدعـيم  التي
بـــدأت في  16نـــيــــســـان/أبـــريل
2019) بـــعــد يـــوم من احلـــريق)
اكـتـمـلـت بـنـجـاح وفـقًـا لـلـجـدول

الزمني احملدد . 
وأكــدت أن  الــكـاتــدرائــيــة بـاتت
ـرحـلـة آمـنـة تـمــامـاً  بـعـد هـذه ا
الـتي كـان من أبـرز مـا تـضـمـنـته
تــفــكــيك الــســقــاالت الــتي كــانت
قائمة أثناء احلريق وسوى ذلك

من األعمال. 
وتـوقـعت أن تـنـطـلق في الـشـتاء

أول أعمال مرحلة الترميم.
وكــــان الـــــرئــــيـس الــــفـــــرنــــسي
ـانــويل مـاكـرون وعــد بـإعـادة إ

بــنــاء الـكــاتــدرائـيــة في غــضـون
خــمس ســنــوات. ومع أن ورشــة
الـتــرمـيم لن تــنـتـهـي ضـمن هـذه
هلـة ستعـاود نشاطـها الديني ا
اعـتــبـاراً من  16نـيــسـان/أبـريل
2024 تــاريخ إقــامــة أول قــداس
فـيــهـا عـلى مـا أعــلن في كـانـون
األول/ديـــســمـــبــر 2020 رئــيس
هـيــئـة إعـادة إعـمــارهـا اجلـنـرال

جان لوي جورجوالن.
ويــجــري اإلعــداد راهــنــاً إلطالق
اســتــدراجـات عــروض الخــتــيـار
الـشـركات الـتي سـتـتـولى أعـمال
الــتــرمــيم و تــبـدأ هــذه الــشــهـر
حـمـلـة تـنـظـيف مـعـمـقـة جلـدران
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة وأرضـــيـــاتـــهـــا

الداخلية . 
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{  واشــــنـــطن (أ ف ب)  –شــــهـــد
طـالئع السـيـاح في الـفـضـاء الذين
يــســبــحــون في مــدار األرض عـلى
أكـثـر من  25غـروبـا لـلـشمس و25
طـلوعا لـها بعد انـطالقهم األربعاء
مـن فـلـوريــدا في مـركـبــة من صـنع
ســــبـــايـس اكس .  وفي مــــا يـــأتي
حملـة عن أبـرز خـصـائص إقـامـتهم
في الــكــبـســولـة الــفـضــائـيــة الـتي
تـتـحرّك بـسـرعة  28ألـف كيـلومـتر

فـي الـسـاعــة وعـلـى عـلـوّ أكــبـر من
محطة الفضاء الدولية.
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يـقـيم الـركّـاب في مـركـبة مـن صنع
شـركـة  سـبايـس اكس  حتمل اسم
دراغـون  يبلغ طولها ثـمانية أمتار
وقـطرهـا أربعة أمـتار. وهي مـؤلّفة
مـن  صنـدوق  يـتـعـذّر عـلى الـطاقم
دخـــوله ومـن الــكـــبـــســـولــة حـــيث
يـقيمـون. وتبلغ مسـاحة الكـبسولة

تـسعة أمتار مكعّبة. وخالل مؤتمر
صـــحــافـي عُــقـــد عــشـــيـــة انــطالق
ُشـارك في الـبـعـثة ـركـبـة شـبّه ا ا
كــريس سـيــمـبــروسـكـي الـتــجـربـة
بــرحـلـة بـ األصـدقــاء في مـركـبـة
ـمكن تـخـييم مـا عـدا أن من غيـر ا
فـي هـــذه احلــالـــة ركـن الـــســـيــارة

الستنشاق الهواء.
تبقي  سبايس اكس  التكنولوجيا
ــراحـيض في ــعـتــمـدة إلنــشـاء ا ا

ـركبـة طيّ الكـتمان. لـكن موقـعها ا
فـي الــكــبـــســولــة مـــعــروف  فــهي
مــعـلّــقـة في الــسـقف  بــحـسب مـا
كـشفت هايـلي أرسينـو في وثائقي
همّة. من إعـداد  نتفليـكس  حول ا
ــراحــيض عــلى شــاكــلــة وتــأتـي ا
لـوح يـتمّ سـحـبـه وما يـشـبـه اإلناء
اخملـروطي  بحـسب أرسيـنو التي
أوضــحت أن  مـا من أعـلى وأسـفل

في الفضاء .

ـراحـيـض بـالقـرب مـن قـبّة وتـقع ا
مراقبة جديدة أنشئت في  دراغون
ــهــمّــة تــعــطي  فـي ســيــاق هــذه ا
نـظرة بانوراميـة على الكون. وكان
ــلــيـارديــر جــاريـد ــهـمّــة ا قــائــد ا
أيـــزاكــمــان  قـــال في مــقـــابــلــة مع
بــيــزنــيس إنــسـايــدر  إن  مــنــظـرا
ـتــدّ أمـام الـركّــاب عـنـدمـا رائــعـا 
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واحلـجـاب خالل مسـابقـة لـلجـمال
فـي مـيـنــيـسـوتــا سـنـة .2016وفي
الــــعـــام  ?2019ظــــهـــرت مـــجـــدّدا
بــالــبــوركـيــني عــلى غالف مــجــلّـة
سـبورتس إيلـسترايتـد  بعدما ذاع
صـيـتـها. لـكـنـهـا كانت تـشـعـر على
الـصـعـيد الـشـخـصي أنهـا مـقـيّدة.
ـكان خاص وروت  حـظيـت دوما 
لــتــبــديل مالبــسي لــكن في أغــلب
سـتفـيدة األحـيـان كنت الـوحيـدة ا
مـن قدر من اخلصوصية . وتابعت
 كــــنت أرى زمــــيالتـي الـــشــــابـــات
يــخــلــعن ثــيــابــهن عــلى مــرأى من
اجلـمـيع… وكـان ذاك صادمـا جدا .

وأكّـدت  لم يـكن في وسـعي التـقدّم
فـي قطـاع ال حدّ أدنى من االحـترام
فيه لإلنسان . وكان االرتياح باديا
عــلى حــلـيــمـة عــدن عــنـد إعالنــهـا
شـاركـة في جلـسات الـتـوقّف عن ا
الـتـصـويـر وعـروض األزيـاء الـعـام
ــــــاضي. وهـي صـــــرّحـت عـــــبـــــر ا
إنـستغرام  لم أشعـر يوما بارتياح
. االحـتفـاظ بـكلّ تلك إلـى هذا احلـدّ
ثـابة سمّ األمـور في صدري كـان 
.وهـي شــعـــرت بـــأن تـــقـــالـــيـــدهــا
اخملـتـلـفـة جـدّا عن تـقالـيـد أغـلـبـية
الـعـارضـات لم تـكن تـلـقى مـعـامـلة
ــاركـــات. فــفي الئـــقــة من بـــعض ا

الـعـام  2017مـثـال وضعـت مـاركة
أمـيريـكن إيغل  سـروال جيـنز على
رأسـها مـحلّ احلجـاب. وهي ندّدت
بـتلك اخلطوة وقـتذاك وكتبت على
إنـسـتـغـرام  لـيس هـذا… أسـلـوبي.
ووصـل األمر لدرجة أنه لم يعد في
وسـعي الـتمـاهي مع احلـجاب كـما
يــحـــلــو لي أن أضــعه . وهي بــدت
أكـثـر ارتـياحـا هـذا األسـبوع خالل
مــشـاركــتـهـا فـي حـدث من تــنـظـيم
ـاركـة التـركـية  مـودانـيسـا  التي ا
سـتتـعاون مـعهـا وتصـمّم لهـا عدّة
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{ اســـطــنــبــول (أ ف ب)  –الــعــام
ـــاضي فــســـخت حــلــيـــمــة عــدن ا
ـــبـــالغ طـــائــلـــة مع دور عـــقـــودا 
األزيـــاء فـــعـــارضـــة األزيـــاء هـــذه
األمـيركيـة من أصل صومالي التي
ــــشـــــاركـــــة في ال تـــــتـــــوانى عـن ا
جـــلـــســات تـــصـــويــر بـــاحلـــجــاب
والــبـوركــيـني تــعـوّل عــلى ازدهـار
ـوجّـهـة إلى ـوضـة احملـتـشـمـة  ا ا
ـسـلـمات.وبـالـنـسبـة إلى الـشـابة ا
ــولــودة في مــخــيّم لـالجـئــ في ا
كـينـيا قبل  24عـاما والـتي حتتفل
األحـد بـعيـد ميالدهـا إنهـا مسـألة
تـقـديـر لـلـذات في مـجـال مـتـسـارع

ـسّ أحـــــــيـــــــانــــــا الـــــــتـــــــطــــــوّر 
بـقيمها.وقالت لوكالة فرانس برس
خالل مـحـطّـة فـي إسـطـنـبـول  مـنذ
نـعومة أظافري سـمحت لي مقولة
+ال تــــتـــــغــــيّــــري أنـت بل غــــيّــــري
الـنظام+ بتخطي صـعوبات كثيرة
فـي حــيــاتـي . وكــشــفـت  هــذا هــو
ـبـدأ الذي طـبّـقته عـنـدما اتّـخذت ا
قــرار الــتــخــلّي عن كلّ شـيء. وأنـا
فــــخـــــورة جــــدّا جــــدّا بــــقــــراري .
وأحـدثت خـطوة حـلـيمـة عـدن هزّة
وضة وأشاد كثيرون فـي أوساط ا
بــجــرأتـهــا. وأطــلت حــلـيــمــة عـدن
لــــلـــمــــرّة األولى بـــالــــبـــوركــــيـــني
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