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(وطـأة اجلائـحة في اسيـا تزاد ثـقلًا
عـــلى الــهــنــد الـــتي ســجــلت 3917
حـــالـــة وفــاة فـي األيـــام الــســـبـــعــة
اضية امـا في بقية القارة سجلت ا
كــمــا بــقي الــوفــيــات  4066 حــالــة
عـددهـا مـسـتـقرًا مـقـارنـة بـاألسـبوع
الــســابق وتــلــحظ بــعض الــبــلـدان
حتـسنًـا مثل مـنغـوليـا التي سـجلت
ـــئــة  تـــراجـــعـــا بــنـــســـبــة  38بـــا
ووبــاكــســتــان بــنــســبـة تــراجع 33
ــئـة وكـوريـا اجلـنـوبــيـة بـنـسـبـة بـا
ئة امـا الفلب فانها تراجع  22 با
ســـجـــلت  1379وفـــاة بـــزيـــادة 23
ــــئـــة) واضــــاف ان (امـــريــــكـــا بــــا
الالتـيـنيـة والـكاريـبي تـعدان األكـثر
تـضرراً في العـالم من حيث إجمالي
عـــــدد الـــــوفـــــيـــــات بــــتـــــســـــجـــــيل
ــيل االجتـاه الـعـام 193 و 521 1
بـاألرقـام إلى الـتراجع مع انـخـفاض
ـئة خالل نـسبـة الوفـيات خـمسـة با
ــاضي) وتـــابع ان (كل األســـبــوع ا
من كـوبـا وكـوستـاريـكا واألرجـنـت
والـبـرازيل  يـسـجـلـون حتـسـنـا من
نــاحــيـة تــفـشّي الــوبـاء  والســيــمـا
ــقــابل فــأن االوضـاع الــوفــيـات بــا
تــزداد ســوءًا في غــواتــيــمــاال الــتي
ســجــلت  394 وكــولــومــبــيــا الــتي
سجلت  214وفـاة اي زيادة بنسبة
ــئـة) ولــفت الــتــقــريـر الى ان  6بــا
(أوربــا تــتــحــمّل ثــقـل ارتــفــاع عـدد
الـوفيـات من كورونا  حـيث سجّلت
353 401 804 وفــاة مــنــهــا 24 1
ــاضي اي حــالــة خالل االســبــوع ا
ئة عن األسبوع زيادة بنسبة  13با
938 الــسـابق في كلّ من روسـيـا 7
وفــــاة واوكــــرانــــيــــا 3 857 وفــــاة
وورومــانــيـا 3 072و فــاة بــيـنــمـا
تـســجل دول أخـرى ارتـفـاعـا كـبـيـرا
مـثل سـلـوفـاكـيا  131وفـاة وبـزيادة
ئـة واجلمهـورية الـتشيـكية  130بـا
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تـاكـدت  مـشـاركـة الـعـراق رسـمـيا
في مــســابــقــتي مــلــكــــــــة جــمـال

الـــعــالــم ومــلـــكـــة جـــمــال االرض
للعام 2021 .

وذكرت تقارير صحفية ان  (ماريا
فــرهـــاد  مــلــكــة جـــمــال الــعــراق

ستشـارك في مسابـقة ملـكة جمال
الــــــعـــــالـم الـــــتـي ســـــتــــــقـــــام في
بـورتــوريـكــو خالل شــهـر كــانـون
فــيــمــا  اخــتــيــار ــقــبل  االول ا
سيـمـا اجلـاف الـوصـيـفة االولى 
للمشاركة في مسـابقة ملكة جمال

االرض ).
وكـانت فـرهـاد قـد اعـلـنت مـؤخـرا
عن اختـيارهـا لتـمثيـل العراق في
مسابـقة ملـكة جمـال العالم لـلعام
اجلــــــاري الــــــتي ســــــتــــــقــــــام في
بـورتــوريـكــو خالل شــهـر كــانـون

قبل . االول ا
وكـــتـــبت عـــبـــر صـــفـــحــتـــهـــا في
فيسبوك انه ( اختياري لتمثيل
الـعراق فـي مسـابـقـة مـلـكـة جـمال
الــعـــالم   2021)  مــضـــيـــفــة ان
ــســابــقــة ســتــحــصل في دولــة (ا
بـورتـوريـكـو " داعـيـة جـمـهـورها

إلى الدعم الكبير لها ).
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تـسـلم اقـلـيـم كـردسـتان  200 مـلـيـار
ديـــنـــار من احلـــكـــومـــة االحتـــاديــة 
لــتــمـويل رواتـب مـوظــفي االقــلـيم مع
تـعـويضـات مـتضـرري الـسيـول. وقال
تحدث باسم حكومة اإلقليم جوتيار ا
عــادل ان (بـغـداد إرسـلت  200مــلـيـار
ديــنــار لـتــمــويل الــرواتب الـشــهــريـة
لـلعاملـ في القطاع العـام بكردستان
وثالثــة مــلـيــارات ديــنـار لــتــعـويض
ـتضررين مـن السيول اجلـارفة التي ا
اجـتـاحت محـافـظة أربـيل خالل األيام
ــاضـيــة). وكـان االقــلـيم قــد عـزا في ا
ســـبب تــــأخــــر تـــوزيع وقـت ســـابـق 
رواتب الـعامل في الـقطاع العام إلى
حـدوث مـشـكـلـة في جتـمـيع اإليرادات
إضـافة ـالـيـة الـداخلـيـة في اإلقـلـيم  ا
ـــالـــيـــة ـــبـــالـغ ا إلـى عـــدم وصـــول ا
اخملــــصــــصـــة مـن قـــبـل احلـــكــــومـــة
االحتـــاديــة لـــتــمـــويل هـــذه الــرواتب

والـبـالـغة  200 مـلـيار ديـنـار شهـريا.
فـي غــضـــون ذلك  بـــاشـــر مـــصـــرفــا
الــرافــدين والــرشــيــد بـصــرف رواتب
ــدنـيـ ــتـقـاعــدين الـعـســكـريـ وا ا
ـالـية لـلـشهـر اجلـاري. وكانت وزارة ا
هـيـئـة الـتــقـاعـد الـوطـنـيـة قـد وجــهت
تـقـاعدين ـبـاشـرة باطالق رواتـب ا ا
ـدنـي والـعـسـكـري لـلـشـهـر اجلـاري. ا
وقـــالـت الـــوزارة في بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الــــــزمـــــان) امـس انه عــــــلى (إدارات
مـصـرفي الـرشـيـد والـرافـدين و هـيـئة
إســتــكــمـال إجــراءات دفع الــتــقــاعــد 
دني والـعسـكري ـتـقاعـدين ا رواتب ا
لـلــشـهـر اجلـاري عـبـر بـطـاقـات الـدفع
ن ـتقـاعدين  االلـكتروني ) داعـيا ا
سـتصلهم رسائل نـصية الى (مراجعة
صـارف ومنافـذ الصرف االلي فـروع ا
فـي بـــغـــداد واحملـــافــــظـــات إلســـتالم
رواتـبهم ) مـشددا عـلى (ضرورة عدم
ـتـداولـة االجنـراف وراء الـشـائـعـات ا
واعـــتــمــاد عـــبــر مـــواقع الــتـــواصل 
ـصـادر الرسـيـمة في ـعـلـومات من ا ا

الـــــوزارة). وأعـــــلـن وزيـــــر الـــــعـــــمل
والـشـؤون االجتـماعـيـة عادل الـركابي
اطالق مــبــالغ االعـانــة االجـتــمـاعــيـة
للشهر اجلاري الكثر من مليون و400
الـف اســرة مـــســتـــفــيـــدة في بـــغــداد
بلغ اجـمالي يصل الى واحملـافظـات 
اكــثــر من 299 مــلــيــار ديــنــار. وقــال
الـركابي في بيان تلقته (الزمان) امس

ان (الــدفــعــة شــمـلت 980041 اســرة
ـبلغ يصل الى اكثر من يـعيلها رجل 
وكــذلـك شــمــلت 237 مـــلــيــار ديـــنــار
ـبلغ 423419 اسـرة تـعـيـلهـا امـرأة 
يـصل الى اكـثر من 62 مـلـيار ديـنار)
ـستـفـيدة الى (الـتوجه داعـيـا االسر ا
نافذ الصرف الستالم مبالغ االعانة).
قــرر مــجــلس إدارة مـن جــهـة اخــرى 
زيـادة تـخـصـيـصـات ـركـزي  الـبــنك ا
مـبـادرة اإلسـكـان لـلـمـصـرف الـعـقاري
ــــبــــلغ 2.6 وصــــنــــدوق اإلســــكـــان 
تـرلـيـون دينـار . وقـال البـنك في بـيان

مـقتـضب تلقـته (الزمان) امس انه (
ـبـالغ اخملـصـصـة بواقع 1.5 تـوزيع ا
تـريليون دينار للمصرف العقاري 1.1
تـريـلـيـون ديـنار لـصـنـدوق اإلسـكان).
مـن جـــهـــة اخــرى  اكـــدت الـــهـــيـــئــة
الـوطنية لـالستثمار  اتـخاذ اجراءات
قانونية بحق مرتكبي حادث مشاجرة
داخل مـجمع بسمايـة السكني. وقالت
بـيان تـلقته (الـزمان) امس ان (الهـيئة
بـرئيسـها سها داود جنـار ومالكاتها
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{ طـــــهــــــران - ا ف ب:  أحـــــبـــــطت
الـبـحريـة اإليـرانيـة محـاولـة قرصـنة
طــالت نــاقــلـة نــفط في خــلــيج عـدن
وفـق ما أفادت وسائـل إعالم رسمية
في عــمـلـيـة هي الـثــانـيـة من نـوعـهـا
.وأوردت وكالة (إرنا) خالل أسبوع
الــرسـمـيـة لـألنـبـاء (اشـتــبك الـفـريق
ــرافـق لــلــسالح الــبــحــري الــتــابع ا
ـــنــتــشــر عــلى لــلـــجــيش اإليــراني ا
الــنـاقـلــة اإليـرانـيـة مـع قـراصـنـة في
طـريقهـا إلى خليج عدن قـبل دخولها
ـنـدب).ووقع احلـادث مــضـيق بـاب ا
.وأوضحت أن (أربـعة صـبـاح اإلثنـ
زوارق مــشـبــوهـة حتـمـل أربـعـة الى
ســتـة ركــاب مـسـلــحـ اقــتـربت من
الـــنــاقـــلــة اإليــرانـــيــة" ولـــكن "فــرق
ــنــطــقـة ــنــتــشــرة في ا احلــراســة ا
بـادرت بإطالق الـنيران الـتحـذيرية)
.وكـان ــهـاجــمــ مــا أدى الى فــرار ا
قـــائـــد بــــحـــريـــة اجلـــيش اإليـــراني

األمــيــرال شـهــرام إيـرانـي أعـلن عن
تــصــدي قــواتــهـا حملــاولــة قــرصــنـة
اسـتهدفت ناقلت في خليج عدن في
 16 تـشرين األول .ويعد مضيق باب
ـندب الذي يربط ب الـبحر األحمر ا
را مـحـوريا لـلـسفن وخـلـيج عـدن 
ـتـجـهـة نـحـو قـناة ونـاقالت الـنـفط ا
الـسـويس أو مـنـهـا.وتنـفـذ الـبـحـرية
اإليـرانـية دوريـات مراقـبة مـنذ الـعام
ــنــطــقــة حلــمــايـة  2008 فـي هـذه ا
نـاقالت النفط وسفن الـشحن التابعة
لــلــجـــمــهــوريــة اإلسالمــيــة أو تــلك
الـتابـعة لـدول أخرى.وغـالبـا ما يقف
قــراصــنــة صــومــالــيــون خـلـف هـذه
احملــــاوالت. ووفق مــــنـــظــــمـــة األمن
الـبـحـري البـريـطـانيـة يـو كاي أم تي
ــاضــيـة أو تــراجــعت فـي األعــوام ا
وتــيـرة مـحــاوالت الـقــرصـنـة في ظل
إجـراءات قامت بها الـكثير من الدول

ياه الدولية. الحة في ا لتأم ا

ئة واجملر  138وفـاة بزيادة  97 بـا
ـــئـــة)  237وفـــاة بـــزيـــادة  68 بـــا
ومـــضى الـــتــقـــريــر الى الـــقــول انه
ــتــحـدة (الــوفــيــات في الــواليـات ا
سُـجّلت  9850 حـالة بـنسـبة تراجع
ــئـة  وكــذلك في كــنــدا الـتي  15بــا
ســجـلت  222 حــالـة وفـاة بــنـسـبـة
ــئـة) ولــفت الى انه تــراجع  14 بــا
(مـع تــســجـــيل أقل من  200 حــالــة
وفـاة رسميًا بـشكل يومي في القارة
االفـــريـــقــيـــة فـــان عــدد الـــوفـــيــات
ــئــة خالل انــخــفض بــنــســبـة  9بــا
مــقـارنـة ـاضــيـة  االيــام الـســبـعــة ا
بـاألسـبوع الـسابق. ومن بـ الدول
الــتي ســجـلت أكــثـر من مــئـة حــالـة
ـاضي مـصـر التي وفـاة األسـبـوع ا
شــهـــدت تــدهــور الــوضع الــوبــائي
بــحــيث ســجــلت  366 حــالــة وفــاة
خـالل سبعـة أيام بزيادة  16بـالئمة
وعـلـى الـعـكس تـشـهـد الـعـديـد من
الـدول تـراجـعـا في نـسـبـة الـوفـيـات
ـا في ذلك إثــيـوبـيـا األســبـوعـيــة 
الــــتي ســـجـــلت  101 حـــالـــة وفـــاة
ئة  وجنوب إفريقيا بتراجع  28 بـا
 252 حــــالـــة وفــــاة بــــتـــراجع 19
ئة) واكـد التقريـر ان (اوقيانيا  بـا
وهـي القارة األقلّ تضـرّرًا من تفشي
الـوبـاء  تـشـهـد مـوجة وبـائـيـة غـير
نطقة مسجّلة  139و مـسبوقة في ا
فـاة خالل السبعة أيام األخيرة كما
سـجلت اسـتراليا  97 وفـاة بتراجع
ــئــة عن األســبــوع الـســابق).  8 بــا
بـدورها  قـالت السـلطات الـروسية

إن األطــبــاء يــتــعـرضــون لــضــغـوط
وإجـــهــاد اســتـــثــنــائـي مع ارتــفــاع
ـتحدث اإلصـابات بــكورونـا .وقال ا
يتـري بيـسكوف بـاسم الكـرملـ د
فـي تــــصـــــريـح امس أن (األطـــــبــــاء
ــنـــاطق احلــمــراء الـــعــامــلـــ في ا

يـــواجـــهـــون ضـــغـــوطـــاً جـــســـديــة
وعـــاطــفـــيــة شـــديــدة) وأضــاف ان
(األســرّة مـــلــيــئــة بــدرجــة كــبــيــرة
والــوضع في هــذه األيــام ال يــصـبح
ســـــــــهل  وهــــــــذا عـبء مــــــــفــــــــرط

واستثنائي على االطباء). 
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حـــصــد فــايـــروس كــورونــا  ارواح
اكـثر من خمسة مالي انسان حول
وسط تفـاوت تـطور سالالته الـعـالم 
بـ القارات  فـيـما قـدمت الـواليات
ــتـحـدة االمــريـكــيـة دعـمــا مـقـداره ا
ثـالثـة ماليــ دوالر لــلـعــراق ضـمن
اطار مواجهة تفشي اجلائحة. وقال
بيان للسفارة االمريكية لدى العراق
انه (ســتـســاعـد مـســاهـمـة الــوكـالـة
العراق األمـريكـية للـتنـمية الـدوليـة 
فـي اكـتـشـاف وتـشـخـيص إصـابـات
كـورونا بشكل أفضل وتقليل حاالته
والــوفــيــات الـنــاجــمــة عــنه وزيـادة
احلـصول على الـلقاحـات للعـراقي
عـلى نـطـاق واسع إضافـة مـا يصل
إلى  800مـوقع جديد لـلتطـعيم ضد
ـنـاطق التي كـورونـا ليـشـمل كذلك ا
تـشـهـد حتـديـات انـسـانـيـة كـمـا هـو
احلـــال في اخملــيــمـــات الــتي تــأوي
الـالجــئــ والـــنــازحــ داخـــلــيــا).
وســـجــــلت وزارة الـــصـــحـــة امس 
 1315اصـــابــة بـــكــورونـــا وشــفــاء
 1925حـــــالــــة وبــــواقع  27 وفــــاة

ــوقف الــوبــائي جــديــدة. واوضح ا
الـيومي الذي اطـلعت علـيه (الزمان)
امـس ان (عـــــدد الــــــفـــــحــــــوصـــــات
اخملــتـبــريــة الـتي اجــرتـهــا الـوزارة
لـــعـــيـــنـــات مـــشـــتـــبه اصـــابـــتـــهـــا
بـالفايروس بـلغت اكثر من   20الـفا
 حـــــيث  رصــــد اصــــابــــة 1315
بــكــورونــا في عــمـوم احملــافــظـات)
وتـابع ان (الـشفـاء الكـلي بلغ 1925
حــالــة وبــواقع  27 وفــاة جــديــدة)
واشــــار الى ان (اكــــثـــر من  84الف
ضاد شخص تلقى جرعات اللقاح ا
نتـشرة بـبغداد في مـراكز الـوزارة ا
واحملـافظات). فيمـا كشف تقرير عن
جتـاوز الـوفـيـات بـكـورونـا اكـثر من
خـمـسة ماليـ حـول العـالم. واشار
الـتــقـريـر الى ان (تـفـشي الـوبـاء في
بــحـيث الــشــرق األوسط يــتـضــاءل 
ــنــطــقـة  1880 وفــاة في ســجــلت ا
الــســبـعــة أيـام األخــيــرة أي تـراجع
ـئـة عن االسـبوع بـنـسـبـة سـبعـة بـا
الــســابق. وهــذه الــنــســبــة سـجّــلت
بـشكل أساسي بـسبب تراجـع نسبة
الــوفـيـات في ايـران  1080وفـاة أي
ـئـة) مــبـيـنـا ان تــراجع بـنـســبـة بـا

o∫ النـيران تـتلـهم بنـاية جتاريـة في شارع احملـيط بالـكاظـمية امس d

دون خسائر بشرية.
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صـــوت مــجـــلس الــوزراء امس  عـــلى
ياه  ـواجهـة شح ا تـخصـيص مبالغ 
ـشــروع الـوطــني لـلــمـرور في ودعـم  ا
. وقـال تــقــد اخلـدمــات لـلــمــواطـنــ
ـتحـدث باسم اجمللس  وزيـر الثـقافة ا
والـسـيـاحـة واالثـار حـسن نـاظم خالل
مــؤتـمـر االسـبـوعي ان (وزارة االعـمـار
واإلســـكـــان شــرعت بـــإرســـال رســائل
نـصية لـلمتـقدم عـلى مشروع داري)
ـــعـــامالت واضـــاف ان (الـــتــــدقـــيق 
ـــشـــروع بــدأ في ـــتـــقــدمـــ عـــلى ا ا
مــحـافــظـات بــغـداد ونــيـنــوى وديـالى
ــثـنى) وتــابع ان (اإلعالن وكــربالء وا
شروع ـستـحقـ ضمـن ا عن أسـماء ا
سيكون خالل ثالثة أسابيع) مبينا ان
(الـقضـاء بذل جهـودا بإصـدار األحكام
صـــد اجملــرمـــ قـــتــلـــة الـــنــاشـــطــ

ــواطــنــ األبــريـاء) واالعـالمــيــ وا
ومـضى الى القول ان (احلكومة وعدت

الحـقـة اجملرمـ الذي يـعتـدون على
ـواطنـ ويرتكـبون اجلرائم) مـبيـنا ا
ان (اجملــلس صــوت عــلى تــخــصـيص
ـواجــهـة شح ثالثــة مــلـيــارات ديـنــار 
ـياه) ولـفت الى ان (احلكـومة وافقت ا
رور الـعامـة بثالثة عـلى دعم مديـرية ا
وهنـاك دعم للـمشروع مـليـارات دينـار 
الـــــوطـــــني فـي تـــــقـــــد اخلـــــدمــــات
). وعـقـد اجملـلس جـلـسـته لـلـمـواطـنـ
االعـتيادية برئاسـة مصطفى الكاظمي.
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(الـكـاظـمي اثـنى في مـسـتـهل اجلـلـسة
عــلى مـوقـف مـجـلـس الـقـضــاء االعـلى
والـقضاة في احلكم باإلعـدام على قتلة
الـصحفـي احمد عـبد الصـمد وصفاء
غـالي في مـحافـظـة البـصرة) واضـاف
(كـنا واضح امام شعبنا ومنذ بداية
تـشـكيل احلـكـومة ان قـتلـة الـناشـط
ــواطـنــ االبـريـاء لن واالعـالمـيـ وا
يـفـلتـوا من العـقاب وقـبضـة القـانون)
مــؤكـدا ان (احلـكـومــة اوفت بـالـوعـود

الـتي اطـلقـتهـا امـام الشـعب والسيـما
فـي مـا يـخـص االنـتــخـابـات وحتــقـيق
الــعـدالـة واالصـالحـات االقـتــصـاديـة)
وتـابع (نـدعـم اسـتـقاللـيـة الـقـضاء وال
نـسعى الى االنتـقام بل جل هـدفنا هو

حتقيق العدالة). 
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وصل الى بـغـداد الـسـيـاسي اخملــضـرم والـبـاحث الـكـبـيـر حـسن الـعـلـوي  بـعـد
سنوات من االقامة في بيروت والترحال الى اربيل. وعد العلوي اقامته في بغداد
حلمـا يراوده منـذ نحو ربع قـرن من الزمان  وانه اخـتار االقامـة في احدى قرى
بعـلبك بـعـيدا عن الـفوضى الـسيـاسة وحتـديات وبـاء كورونـا نظـرا لوجـود عائـلة
زوجته ام هادي في هـذه الضاحـية. ووصف الـعلوي في رسـالة تلـقتهـا (الزمان)
منه قبل ايام فراقه عن بغداد بانه (فراق قسري استمر ربع قرن) واكد وصوله
عـلى مـ طـائـرة اخلـطـوط اجلـويـة الـلـبـنـانـيـة يـوم امس الـثالثـاء لـكن اتـضح انه
وصل بالتـرحاب والسالمة عـند الساعـة الثانيـة والنصف من مسـاء يوم االثن

وعد. اضي بسبب خطأ غير مقصود في ا حسن العلويا
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رجـحت الـهـيـئـة الـعـامـة لـالنـواء اجلـوية
والرصـد الزلزالي الـتباعـة لوزارة النقل
 ان يــكــون طــقس الــيــوم االربـعــاء في
نـاطق كافة صـحوا مصـحوبا بـامطار ا
مـتـفـرقـة  وال تـغـيـر بـدرجـات احلرارة.
وقالت الـهـيـئة في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امس ان (طـقس اليوم األربـعاء سـيكون
غائـمـا جـزئيـا مع تـسـاقط امطـار تـكون
رعـديـة احـيـانـا في مـنـاطق مـتـفـرقـة من
الـبالد  والتـغيـر في درجـات احلرارة 
حـــيث ســتـــكــون الــعـــظــمى فـي بــغــداد
واالنـبـار  33 درجـة  امـا في الـبـصرة
ـثنى والـنـاصريـة تـسجل  37 درجـة وا
مــئــويــة). ودعــا رئـيـس جلــنــة الــزراعـة
ـان ـيـاه واالهــوار الـنـيـابـيـة في الـبـر وا
اجلـــهــات الـــســـابق سـالم الــشـــمـــري 
ـواجــهـة اي ـعــنــيـة الـى االسـتــعــداد  ا
عتاد. فيضانات وسيول قبل موسمها ا

تــؤكــد االسـتــمــرار بـالــعــمل بــأقـصى
طــاقــاتـهــا لــتــقـد أفــضل اخلــدمـات
ــا يـضــمن ــســتــويــات و وبــأرقى ا
ـسـتـفـيـدين واطـمـئـنـانـهم رفـاهـيـة ا
وضـمان حـقوقهم) واعـرب البيان عن
ـشاجـرة الذي شـهده (اسـفه حلـادثة ا
مـجمع بسـماية الـسكني) مـشيرا الى
(اتــخـاذ إجــراءات قــانـونــيـة صــارمـة
تـمـنع تـكـرار مـثـل هـكـذا حوادث وان
الـهـيـئـة بـصـدد إلـغـاء عـقـود مـرتكـبي
مـــثل هـــكـــذا تـــصـــرفـــات تـــسيء إلى
طـمأنـينـة اجملمع وراحـة السـكان فيه
وهـي مــاضــيــة فـي اتــخــاذ إجــراءات
تــضـمن سـالمـة الــسـكـان وراحــتـهم)
واهـاب البـيان (بجـميع سـكان اجملمع
 وبـقيـة اجملمـعات التـي تقع في إطار
مـسـؤوليـة الـهيـئة االلـتـزام بـضوابط
الـسكن وأمن اجملمعات من أجل بيئة
ـوذجـاً ســلـيـمـة وصــحـيـة لـتــبـقى أ
للنجاح والراحة والسكن الالئق الذي
يـسـتحـقه اجملـتمع بـقـيمه والـتـزاماته

االصيلة).
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 يـخـضع وزيـر اخلارجـيـة اإليراني
حـسـ أمـيـر عبـدالـلـهـيان لـلـحـجر
الـــصـــحي بـــعــد ثـــبـــوت إصـــابــته
ــتــحـدث بــاسم بــكــورونــا. وقــال ا
الــوزارة  ســعــيــد خــطــيب زاده إن
(عــبــدالــلـهــيــان يــخـضع لــلــحــجـر
"بــــســــبب إصــــابــــته بــــفــــايـــروس
كــــورونــــا). مــــؤكــــدا أن (احلــــالــــة
الـصـحيـة لـلوزيـر الـبالغ مـن العـمر

 57 عــامـا جـيـدة) مـشـيـرا الى أنه
(يـــزاول نــشــاطـــاته الــيـــومــيــة في

احلجر الصحي). 
ويـــأتي  حــجـــر الــوزيـــر مع تــرقب
بــشــأن حتـديــد مــوعــد اسـتــئــنـاف
ــبــاحـثــات بــ طـهــران والــقـوى ا
ـشـاركـة امـريـكـيـة غـيـر الـكــبـرى 
ــبـاشــرة بـهــدف إحـيــاء االتـفـاق ا
بـشـأن الـبـرنـامج الـنـووي اإليراني
الــذي انـسـحـبت واشـنـطن أحـاديـا

منه العام 2018.
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كشـفت دائرة صحـة ميسـان عن ارتفاع
ـواطـنـ في حـصـيـلــة حـاالت الـتـســمم 
احملـافــظـة الى 390 حـالـة.وقــال مـعـاون
مدير مـستشفى الصدر التـعليمي محمد
عـــبــــد الـــكــــر في تــــصــــريح امس ان
سـشفـى استـقبل في سـاعـات مبـكرة (ا
يــوم امس مــئـة حــالــة تــسـمم ,لــتـصــبح
احلـصــيــلـة 390 حــالـة ,تــلــقت اغـلــبــهـا
ستشفى) ,واشار الى العالج وغادرت ا
ان (هنـاك تسعة مصـاب بحاالت تسمم
مـــــتـــــوســـــطـــــة الزالــــــوا يـــــرقـــــدون في
ــسـتــشـفى). وكــانت مـحــكـمــة حتـقـيق ا
الـعـمـارة قــد اتـخـذت إجـراءات بـتـوقـيف
صـاحب مـطعم و 6 اخـرين عـلى خـلـفـية
ـواطــنـ في تـســمم غـذائي لــعـشــرات ا
احملافـظة.  وقـال بيان لـلمـجلس الـقضاء
االعــلـى ان (قــاضي مـــحــكــمـــة حتــقــيق
العـمارة اتخذ االجـراء القانـوني بتوقيف
ـطـعـم وسـتـة مـتـهـمـ آخـرين صـاحب ا
على خـلفية حـالة تسمم غـذائي لعشرات

واطن ووفاة أحدهم باحملافظة).  ا
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ألـــغى رئــيس اجلـــمــهـــوريــة بــرهم
صـــالح رحـــلـــته إلى غـالســكـــو في
تحدة حيث يجتمع زعماء ملكةا ا
ناخ كوب الـعالم في إطـار مؤتمـر ا
26 بــــســــبب تــــطـــورات أمــــنــــيـــة
وسـيـاسيـة يـشهـدهـا العـراق. وقال
مـــصــدرفي تــصـــريح امس انه (من
ـقرر أن يلقي صالح كلمة العراق ا
بــشــأن الــتــداعــيــات االقــتــصــاديـة
ـنـاخي والـبــيـئـيـة جـراء الـتـغـيـر ا
لــكـنـه ألـغى رحــلـته في الــلـحــظـات
بـسبب التـطورات األمـنية األخـيرة 
فـي ديـالـى وكــركـوك وكــذلـك االزمـة
الــــســــيــــاســــيــــة الــــتـي تــــتــــعــــلق
بـــاالنــتـــخــابـــات الــتـي أجــريت في
الـــعـــاشـــر من تـــشـــرين األول  ولم
حتــسم نـتـائــجـهـا بـعــد). وسـيـقـدم
الـعـراق وثـيقـة مـساهـمـاته احملددة
وطـنـيـا خالل مـشـاركـته في مـؤتـمر

ــنـــاخــيــة الــســادس الــتـــغــيــرات ا
تحدة وقال ملكة ا والعشرين في ا
عضو اخملـول بإدارة وزارة الـبيئـة 
ـشـارك جاسم عـبـد الـعـزيز الـوفـد ا
الـفـالحي ان (الـعـراق يـشـارك بـوفد
دبـلوماسي وفني يترأسه نيابة عن
رئـــــيس اجلـــــمـــــهـــــوريــــة  وزيـــــر
) مـؤكدا ان اخلـارجيـة فؤاد حـس
ؤتـمر يكـتسب اهـمية بـالغة (هـذا ا
ـالــيـة القــراره اآللــيـات الــفـنــيــة وا
لـتـطـبـيق اتـفاق بـاريس لـلـتـغـيرات
ــنـاخــيـة وحلـث دول الـعــالم عـلى ا
تــخـــفــيض درجــة حــرارة الــكــوكب
وتــشــجــيع بــحــلــول الــعــام ٢٠٥٠ 
ـــتـــجــددة الـــلـــجـــوء لـــلــطـــاقـــات ا
والـــنـــظـــيـــفـــة واقـــرار االقـــتـــصــاد
ـــســـتـــدام) وتـــابع ان االخـــضـــر ا
الــعـراق يـقــدم وثـيــقـة مـســاهـمـاته
ـؤتـمر احملـددة وطـنـيـا خالل هـذا ا
ناخي الـذي يؤكد التزامه بـالعمل ا
ــا في ذلك جتـــاه اتــفــاق بـــاريس 

ــتـعــلــقــة بــاحلـد من االلــتــزامــات ا
انـبــعـاثـات الـغـازات الـدفـيـئـة الـتي
ـــيــاً لــلــحــد من تــعـــد الــتــزامــاً عــا
االنـبـعاثـات الـوطنـية والـتـكيف مع
ـنــاخ ). ويـأتي سـبب آثــار تـغـيــر ا
الــغـاء صـالح رحـلــته الى غالسـكـو
حــيث يــجـتــمع زعـمــاء الــعـالم في

نـاخ كوب  26 بـعد إطـار مـؤتمـر ا
احـداث امـنيـة وسـياسـيـة تشـهـدها
الـــبالد  اذ اســـتـــشــهـــد نـــحــو 15
ـــاضي في شـــخـــصــــاً األســـبـــوع ا
هــجـــوم تــبــنــاه داعش عــلى قــريــة
الـرشـاد في محـافـظة ديـالى  تـبعه
تـهـجيـر عوائل في مـنـاطق محـاذية
ـقـداديـة االمـر لـلـقـريـة في قـضـاء ا
الـذي دفع احلكومة الى تـغيير قائد
الـــشـــرطـــة وتـــعـــزيـــز الـــقـــطـــعــات
ــوجـودة هــنـاك بــقـوات اضــافـيـة ا
. وبـرغم ذلك مـا حتــسـبـا الي طـار
ــشـهـد مـعـقــد في احملـافـظـة  زال ا
حــيث دعـا رئـيس الـتـيـار الـصـدري
مــقـتـدى الـصـدر  الـى حتـرك امـني
لـــدرء نــار الـــفــتــنـــة الــتـي يــحــاول
الـبعض تأجيجها. وقال الصدر في
تـغـريدة عـلى تـويتـر بدئـهـا بعـبارة
أخـوان سنة وشـيعة هـذا الوطن ما
نـبيعة   (هناك نار الفتنة يؤججها
الـــــبـــــعـض في ديـــــالى  واطـــــالب

الـقـوات االمنـية بـاالنتـشار والـعمل
اجلـاد والـسـريع حلـمـايـة احلدود 
ودرء اخملــاطـــر عــلى ديــالى). كــمــا
قــــــضـى عـــــنــــــصــــــران مـن قـــــوات
الـبـيشـمركـة في هجـوم شنه داعش
فـي كـركــوك. وتــشــهــد الـبـالد أزمـة
سـيــاسـيـة مع اسـتـمـرار إعـادة فـرز
ـراكـز االنتـخـابـية أصـوات بـعض ا
بـنـاء عـلى طـعون قـامت بـدراسـتـها
ــســـتــقــلــة ــفـــوضــيــة الــعـــلــيــا ا ا
لالنــتـخــابـات فــيـمـا يــتـوقع إعالن
الــنــتـــائج الــنــهــائــيــة خالل االيــام
ئات من ـقبلـة. في وقت يواصل ا ا
مــنــاصــري االحـزاب اعــتــصــامـهم
نطقة اخلضراء أمام أحد بوابات ا
احـتجاجاً على مـا وصفوه بتزوير
شــاب االنــتــخــابـات الــتــشــريــعــيـة
ـبكـرة. في تطور  نـفى مصدر في ا
رجع الديـني االعلى السيد مـكتب ا
رجعية عـلي السيـستاني  تـدخل ا
في مــبـاحـثـات تـشـكـيل احلـكـومـة .

ـرجعـية الـدينـية الـعلـيا وقـال ان (ا
لـيـست طـرفاً فـي أي اجتـمـاعات أو
مـــــبـــــاحـــــثـــــات او اتـــــصـــــاالت او
اسـتـشارات بـشأن عـقـد التـحالـفات
الــســيـاســيــة وتــشـكــيل احلــكــومـة
ـقبـلة وال اساس من الـصحة ألي ا
عـلـومـات الـتي تـروج من قبل مـن ا
بـــــعض االطـــــراف واجلــــهـــــات في
وسـائل االعالم ومواقـع التواصل).
واســـتــقــبل  رئـــيس حتــالف قــوى
الــســفــيــر الــدولــة عــمــار احلــكــيم 
االمـريكي لـدى بغـداد ماثـيو تـولر .
واقف وجـرى خالل اللـقاء تأكـيد (ا
الـســابـقـة ازاء نـتـائج االنـتـخـابـات
االخـــــيـــــرة   وضـــــرورة إتـــــخـــــاذ
ــفـــوضــيــة الـــعــلــيــا والـــســلــطــة ا
الــقـضـائـيـة اإلجــراءات الـتي تـعـزز
ـواطن والــقـوى الـســيـاسـيـة ثــقـة ا
بــالــعــمــلــيـة اإلنــتــخــابــيــة ويــؤكـد
شـفافيتـها ويعكس صـورة إيجابية

قراطية في العراق).  عن الد

برهم صالح

سيما اجلافماريا فرهاد
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عـلى جـثـمان الجـئ عراقي  عـند احلـدود بـ بـيالروسـيا
وبـولـندا. ونـقـلت الـتقـاريـر عن حرس احلـدود الـبيالروسي
تأكـيدهـا ان (الالجئ العـراقي توفي في اجلـانب البـولندي
من احلـــدود بــــعـــد عـــبـــوره من بـــيالروس) واضـــافــو ان
(نـظرائـهم الـبـولـنديـ أجـبـروا مهـاجـرين آخـرين عـلى جر
اجلثـمان إلى اجلـانب البـيالروسي من احلدود). وعـثر في
ـهـاجـرين الـعـشـرة وقـت سـابق عـلى جـثـامـ سـبــعـة من ا

الــذين لـقــوا حــتـفــهم أثــنـاء عــبــورهم احلــدود في اجلـانب
ـهـاجـرين مـعـظـمـهم من إفـريـقـيـا الـبـولـنـدي. وعـبــر آالف ا
والشـرق األوسط أو حاولوا عبور احلدود البيالروسية في
األشـهر األخـيرة إلى لـيتـوانيـا أو بولـندا أو التـفيـا.ويشـتبه
االحتــــاد األوربي في أن يــــكـــون الـــرئــــيس الـــبــــيالروسي
ألـكسـندر لوكـاشيـنكو قـام عمدا بـالتـسبب بـحركة الـهجرة
هـذه ردا علـى العقـوبات االقـتصـادية الـتي فرضـها بـسبب

عارضة في بالده. القمع الذي تتعرض له ا
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.يــأتي ذلك في وقت أعـلـن مـبـعـوث
تحدة في اخلـرطوم االثن األ ا
أنّ هنـاك جهـود وساطـة جارية في
الـــســودان وفي اخلـــارج إليـــجــاد
مخرج لألزمـة في هذا البـلد.وقالت
وزارة اإلعـالم في احلــــــــكــــــــومـــــــة
قـالـة في بـيـان على الـسـودانـيـة ا
صـــفـــحـــتـــهـــا في فـــيـــســـبــوك إنّ
(حـمـدوك الـتـقى في مـنـزلـه سـفراء
دول ما يُسمّى الترويكا التي تضمّ
تحدة ملـكة ا تـحدة وا الواليات ا
والـــنـــروج وتـــمــــسّكَ بـــشـــرعـــيّـــة

ؤسّسات االنتقاليّة). حكومته وا
مـعـتـبـراً أنّ (إطالق سـراح الـوزراء
ومــزاولـة مــجـلس الــوزراء بـكـامل
عضـويّته ألعمـاله هو مدخل حللّ

األزمة).
في 25 تشرين األوّل/أكتوبر ألقت
قوّة عسـكريّة القـبض على حمدوك
وكــثــيــر من وزرائـه قــبل أن يــعــلن
قـائد اجلـيش عبـد الفـتاح الـبرهان
ـاضي حـلّ مـؤسّــسـات األســبــوع ا
احلـــكم االنـــتــقـــالي الـــتي شُـــكّــلت
ـدنـيّـ بــالـشـراكـة بـ اجلـيش وا
عــقـب إســقــاط عــمــر الــبــشــيــر في

 2019إثر انتفاضة استمرّت
خـمـسـة أشـهـر.وأعـيـد حـمدوك إلى
مـنـزله في الـيـوم الـتالي لـالنقالب
لــــــكــــــنّـه وضع قــــــيــــــد اإلقــــــامــــــة
اجلبرية.وشـدّد حمدوك وفق بيان
ـقالة وزارة اإلعالم في احلكـومة ا
عــلى أنّه (لـن يــكــون طــرفــاً في أيّ
ترتيـبات وفقـاً للقـرارات االنقالبيّة
الـــصــــادرة بـــتـــاريخ  25تـــشـــرين
األول/أكــتــوبــر) قــائالً إنّه (يــجب
إعـادة الــوضع إلى مــا كــان عــلـيه"

قبل هذا التاريخ).
وأكّـد الـيـيـان أنّ (الـسـفـراء أبـلـغوا

ــــبــــعـــوث حــــمــــدوك بـــــوصــــول ا
األمـيركي اخلـاصّ لـلقـرن اإلفـريقي
جـيــفـري فــيـلــتـمـان إلـى اخلـرطـوم
ـواصلة جـهود نزع فجـر الثالثاء 

فتيل األزمة).
وكـان مـحامـي الوزراء والـقـيـاديّ
عتقل كمال اجليزولي قال في ا
وقت سابق االثن إنّهم ال يزالون
في مـكان مـجـهول مـشـيراً إلى أنّه

يخشى على صحّتهم.
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وقــال اجلـــيــزولي (تــوجّـــهــنــا إلى
الـنـيابـة ظنّـاً مـنّا أنّـهم مـحتـجزون

هــــنــــاك ولـــكــــنّــــنــــا لم
جندهم).

كـان الــبـرهـان قـال بـعـد
انـــقالبه عــلـى شــركــائه
دنيّ في  25تشرين ا
األوّل إنّ (الـــقــضـــاء قــد
يـــــــــوجّـه إلى بــــــــــعض
ــعـــتــقــلــ اتّــهــامــات ا

رسميّاً).
وأضــاف اجلــيـزولي أنّ
(هـؤالء احملــتـجـزين في
أســـوأ وضـع قـــانــــوني
ــكن حـالـيّــاً ألنّـهم في
مـكـان غـيـر مـعـلوم ولم
تُــــــــوجّه إلــــــــيــــــــهم أيّ
اتّـهـامـات بـعد ولـم تتمّ
تـسـمـيـة مـحـقـقـ عـلـناً

للتحقيق معهم).
ودعـا اجليـزولي كلّ من
ـــحــاوالت يـــقـــومـــون 
وسـاطـة حللّ األزمة أن
يُــطــالـبــوا (الــســلــطـات
احلـاكــمـة) بـاإلعالن عن
مــكــان تــواجــد الــوزراء
والــــــســـــــيــــــاســـــــيــــــ

اســتــفــهــام حـــول حــقــيــقــة الــدور
اإلسـرائيـلي في األزمـة مشـيرة إلى
أن الــبـرهــان كـان داعــمـا لــعـمــلـيـة
الـتــطــبـيـع مع إسـرائــيل كــمـا وقع
االنـقالب بـعـد زيـارة وفـد عـسـكـري
سوداني لتل أبيب اتفاقية لتطبيع
الــعالقـات بـ الـبــلـدين كـمـا زارت

وفود أمنية سودانية تل أبيب .  
ومن جانـبه يرى احملـلل السـياسي
إيــهــاب عـمــران أن إدارة الــرئــيس
جــو بــايــدن حتــاول إعــادة إنــتـاج
الـصراع الـداخل في الـسـودان ب
ـــؤســـســـات ــــدنـــيـــة وا الـــقـــوى ا
الـعسـكريـة على غـرار ما فـعلت في

مصر في عامي 2011/ 2012 .
وحول تأثيـر أحداث السودان على
مصر قال اخلبيـر العسكري اللواء
ســـامـح أبــو هـــشـــيـــمـــة أن وجــود
شخصـيات عسـكرية في احلكم في
مـــصـــر والـــســـودان ســيـــؤدي إلى
ــنـطـقــة اسـتـراتــيـجـيـا اســتـقـرار ا
وسـيـدعم الـتـعـاون فـيـمـا بـيـنـهـمـا
بـخــصـوص مــلف مــيـاه الــنـيل مع
اجلـــانـب األثـــيـــوبي وتـــوقع أبـــو
هـشـيمـة أن يـعــــمل الفـريق بـرهان
عـلـى حتـقــيق الــتـقــارب مع مــصـر
الحــة في الـبـحـر لـتـأمــ حـركـة ا
ـكـتسـبات األحـمر واحلـفـاظ على ا
الـــتي حـــقــقــــــــــــتـــهـــا الـــســودان
باسـتعادة أراضـيها في الـقضارف

والقفشة . 
الى ذلـك اكــــد حــــمــــدوك أنّ إطالق
ــعـتـقــلـ وعـودة سـراح الـوزراء ا
بـاشـرة عـملـهـا يـشكّالن حـكـومـته 
مــدخالً حللّ األزمــة الــنــاجــمــة عن
االنـقالب في الـسودان بـحـسب ما
أوردت وزارة اإلعالم في احلـكـومة

قالة االثن ا
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وكــــــــانـت اجلــــــــائــــــــزة االولـى من
نصيبه…!

ويـذكـر ان الـبـاحث الـشاب هـو أبن
ـعروف ياس خضير البروفيسور ا
الـبـيـاتي والـذي قال عـن نيـل جنله
ـهـمـة : اجـمل خـبر هـذه اجلـائـزة ا
سمـعته اليـوم ومفـاجأة من الـعيار

بغداد
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يحقق هذا  الفوز العظيم في كتابة
مــثـلـمـا الـبــحث الـعـلــمي الـرصـ 
اجنـز العـشـرات البـحـوث الـعلـمـية
(اســــكـــوبس) الــــتي نـــشــــرهـــا في
ـعـروفة رغم انه ـية ا اجملالت العـا
حـصل عـلى الـدكـتـوراه مـنـذ اشـهر
مـــا اجــمل خـــبــر  الــيـــوم يــاولــدي
وانت مــــازلـت في بــــدايـــة حــــارث 
مشوارك العلمي فتفوقت على كبار
الــبـــاحــثــيـــ من بــ ٣٠٠ بــاحث
ــســابــقــة   بـفــضل الــله دخــلــوا ا
.وجــهــودك ومــثــابــرتـك الــعــلــمــيـة
والتـــنـــسى انك مـــازلـت في بـــدايــة

الطريق تتعطر بالعلم 
التـنـسى فـضـل الـله عـلـيك  وكـذلك

اساتذتك).
واوصـاه الــوالـد الـفــذ من عـصـارة
خــبـرته الــطـويــلـة (كن مــتـواضــعـا
والتـنـسى مـهـمــا بـلـغت من الــعـلم 
انـك مــازالت تـــتـــعـــلم في مـــدرســة

احلياة .
شكرا ياولدي على هدية العمر).

الــثــقــيل  عــنــدمــا اعــلــنت نــتــائج
جــائـزة راشـد بن حــمـيــد لـلـثــقـافـة
والــعـــلــوم في دورتـــهــا الـــثــامـــنــة
والـــثالثــ بـــفــوز ولـــدي د.حــارث
ـتـمـكن بـاجلائـزة االولى الـبـاحث ا
في مجـال الدراسـات االدارية وذلك
ـوسـوم  "تـأثـيـر جـودة عن بـحـثه ا
اخلدمة على رضا العمالء ووالئهم
ــعـتــدل حلـســاسـيـة مع الــتـأثــيـر ا
االسعـار والبـاحثـ على اجلودة":
دراسة جتريبية على ركاب شركات
ـتـحدة طـيـران االمارات الـعـربـيـة ا
فـالي دبي االحتـــــــــاد (االمـــــــــارات 

العربية ).
واضـاف انه خـبـر مـفـرح اليـوصف
في مـعـنــاه ودالالته لـوالـد يـنـتـظـر

اجمل هدية من االبن لوالده.
 وواصل الـبـيــاتي ان (خـبـر الـيـوم
ـثابـة خالصة عمـر طويل في هو 
الـــعـــلم واحلــيـــاة تـــتــوج بـــاجنــاز
عـلـمي كـنت انـتـظره مـن ابن مازال
في بــدايـة حـيــاته الـعــلـمــيـة وهـو
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في الــوقت الـذي أعــاد فـيه احلـاكم
الـعـسـكـري للـسـودان الـفـريـق عـبد
الـفـتـاح الـبــرهـان اعـتـقـال عـدد من
الشخصيـات التي  اإلفراج عنها
بـــحــسب مــصــادر مـــتــطــابــقــة في
اخلــرطـوم  وأقـال بـعــدهـا الـنـائب
الـعــام امس  كـشـفت مـر صـادق
ـــــهــــــدي وزيـــــرة اخلــــــارجـــــيـــــة ا
السـودانيـة في تصـريح خاص  لـ(
الـزمـان)  بـطـبـعـتـهـا الـدولـية امس
أنــهـــا أجــرت إتــصـــاالت مع وزيــر
اخلارجية األمريكي بلبنكن طالبته
فـيهـا بالـضغط عـلى النـظام الـقائم
ــــوقـــوفــــ خالل إلطالق ســــراح ا
األحــــداث األخــــيـــرة وأن الــــوزيـــر
األمــريـكي ابــلـغــهــا بـأن واشــنـطن
تـــضــغط مـن أجل إعــادة احلــوار 
وأكــــدت الــــوزيــــرة أن ( الــــشــــعب
الـــســـودانـي ســـوف يـــقــــاوم بـــكل
ا فيها العصيان الطرق السلمية 
ــدني إلى ــدني إلعـــادة احلــكـم ا ا

السودان).
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وفـي الـســيــاق ذاته أوضح الــلـواء
سـمــيـر راغب اخلـبــيـر الـعــسـكـري
ــبــعـوث األمــيــركي ــصــري  أن ا ا
لـشـؤون الــقـرن األفـريـقـي جـيـفـري
هـيـلــتـمـان حـاول تــقـريب وجـهـات
الــنـــظــر بـــ  الــبـــرهـــان ورئــيس
الـــوزراء عـــبـــدالـــله حـــمــدوك قـــبل
حــدوث الـصــدام األخــيــر الفــتـا أن
تــلك احملــاولــة كــانت آخــر فــرصــة
لـتـجنب الـصـدام لكـنهـا لم تـنجح 
فـيـمـا كـشـفـت الـبـاحـثـة في الـشـأن
ــصــري ــركــز ا اإلســرائــيــلي في ا
للـدراسات أن صـمت إسرائـيل عما
يــجـري في الــسـودان يـلــقي عالمـة
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ليئة كـبركةً حتتضن األرض يـحركها نقـيق الزمان بعصـاته ليفتت صدورنـا ا
بـاحلـيـاة ونـحن نـقاوم . كـاألشـجـار بـ ركالت الـريـاح في الـبـسـاتـ تـعطي
ساحـات ليسموا فال احـد يستطيع خـنق صفة السموا اء يـغمر ا لـتحيا . كا
فـينـا او قـطع أوتار انـسـانيـتـنا فـهـذه الصـدور حتـمل روحاً تـنـبض باحلـيـوية
صـائبها وطمرت احالمنـا فليس كل مدفون معدوم حـتى وان قادتنا احلياة 

فالثمار تتغذى على اثدية اجلذور .
ـآسي لم تــكن حـــــائالً بل جـعـلــنـا مـنـهـا نـهــراً وجـلـسـنـا عـلى  إن تـــــــلك ا
ضـفـــــــافه شـاخـصـة ابــصـارنـا اآلفـاق الـبـعـيــــدة تــتـطـلع إلى أعـلى مـراتب

عرفة .  ا
لـقد حـاولتـم كثـيراً جتـريـدنا نـحن بـراعم سومـر وأكـد فأخـذ بزخ الـطـائفـية
ـمتـلئة ذهب وتـلك األفكـار الزهيـدة والصـغيـرة ال كنـنا كـاجلداول ا والهـوت ا
دنية والـتحرر والسالم وأن تـتلوى وتتـباطأ فمـقصدها الـشاطئ تنعم بـروح ا
وتلـتهم أفكارنـا بنادقكم اخلاويـة لتجعل مـنكم رائحة كريـهة تلوذ عنـها انوفنا
الـعـالــيـة فـنــحن نـواة الـرأي والــفـكـرة ومــا انـتم إال إلــكـتـرونـات
طائشة ال تكافؤ لها أمامنا ولم تملك حيزاً من الفراغ . 
وهـكذا نـنهض من عـثـرة تلـو عثـرة ونبـتسم لـيوم جـديد
نـفتش فيه عـن امل قادم ووطن مسـلوب ضائع  بـعيداً
عن تـلك الوجوه الـوحشـية الشـؤم لتـركع نفوسـنا أمنه

مطمئنة في هذه األرض البلية

هدي مر صادق ا
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ـاضي كانت االجواء جميلة في صـبيحة يوم التاسع والـعشرين من اكتوبر ا
 الـصفاء فـيهـا سمـة مالزمة للـسمـاء وان لبـدتها الـغيـوم   صادف وجودي

في اسطنبول حيث احتفل الشعب التركي في  ذكرى يوم اجلمهورية 
لفت لم تـكن االحتفاالت فخمة مثلما نفـعل في بلداننا العربية  لكن االهم وا
ـا مـا حتـتـاجه عـيـني مـثل قـلـبي هي الـفـعـالـيـات الـتي مـألت سـماء لي او ر
ـظلي الذين جابوا سماء اسـطنبول من خالل رفع العلم التركي عن طريق ا
اسـطنـبـول طـوال ساعـات الـصبـاح من دون كـلل او مـلل لم تـلسـعـهم برودة
شهد االجـواء  وعلى االرض وانا اتـوجه الى مطار اسـطنبـول اجلديد كـان ا
اجـمل وابهى في كل تلة مرتفعة جتد العـلم التركي يرفرف عاليا بكل شموخ
ني حقيقة واثار في داخلي الوجع ليس بغضا بدولة كبيرة وثـبات مشهد آ
مـثل تركـيا ولـكن حقـدا على من انـزل علم بالدي الـذي كان دومـا عالـيا في

محافل العالم اجمع.
تفوقة يـقول البرت اينشتاين : يكفي انقطاع جيل متتال في خط العقول ا
شيدة ونحن نقترب ان ندخل عصرا هو االكثر ظلمة لـكي تنهار كل االبنية ا
في تـاريخ البـشـرية..  هل يـفكـر احـدكم يامن حتـكمـون بالدي مـنذ اكـثر من

ثمانية عشر عاما بقيمة واهمية ورمزية علم بالدكم ?
كم مسوول سعى الى معرفة خامة قماش علم بنايته احلكومية ?

اقـول لكم مجتمع محروم من الكفاءة محكوم عليه بالفناء  فرق كبير ب من
يـحـكم من اجل الـسـلب والـنـهب واخـر يـبـحث عن عـظـمة
ق جملي وبأسلوب بالده واجملـد  احاول كثيرا ان ا
ادبي كي ال اخــدش مــسـامــعـكـم ولـكن كـل مـحــاولـة
ة اجلدوى  اوجعتيني ياتركيا بساريتك لالنـقاذ عد

العالية!!!
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حـقـقـت وزارة الـنـفط  ,ايـرادا يـفـوق
سـبـعـة مــلـيـارات دوالر من مـبـيـعـات

اضي.  شهر تشرين االول ا
وقـــالـت الـــوزارة في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــــــزمـــــــان) امـس انه (بـــــــحـــــــسب
االحــصـائــيــة االولـيــة الــصـادرة عن
شــركــة تــســويق الــنــفـط الــعــراقــيـة
سـومــو  فـأن كــمـيــة الـصـادرات من
النفط اخلـام بلغت 96 مليونا 708
الفا و 660 برميالً  بايرادات بلغت
سبـعة مـليارات و680 ملـيون دوالر

.(
الفــتــا الى ان (مــجــمــوع الــكــمــيــات
ـصــدرة من احلـقـول الـنــفـطـيـة في ا
وسط وجــنـــوب الــعــراق بــلــغت 93
مليونا و 386 الفا و 975 برميال 
امــا من حـقــول كـركـوك عــبـر مــيـنـاء
جيهان ,فقد بلـغت ثالثة مالي 11
الـفـا و 917 بــرمـيال في مــا بــلـغت

ـصـدرة إلى االردن 309 الـكـمــيـات ا
الف و 768 بــــــرمــــــيـال ) واضـــــاف
عدل اليومي للصادرات البيان ان (ا
الـنــفـطــيـة بـلغ ثـالثـة ماليـ و 120
الف بـــــرمــــيـل وبــــســـــعــــر 79.376

دوالرا). 
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 نـــال الـــبـــاحث الـــعـــراقي الـــشــاب
الـــدكـــتـــور حــارث يـــاس خـــضـــيــر
الـبــيـاتي جـائـزة الــشـيخ راشـد بن
حـمــيـد لـلـثــقـافـة والـعــلـوم بـعـد ان
ـشارك من تنافس مع مـئات من ا
دول اخلـلــيج وثـمـانــيـة من الـعـرب
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االنـتـخـابــات الـتي جـرت في الـعــراق في  الـعـاشـر من أكــتـوبـر اشـادت بـهـا
اوسـاط دولية وعـربيـة وعراقيـة ألنهـا وكما يـرى الكثـير جـرت  في  حالة اقل
رات الـسابـقة وكانت ان لم تـكن خالـية من التـزوير فـهو لـيس كما كـان في ا
نـتائجها سارة لـلغالبية  من الـشعب العراقي عدا اخلـاسرين والغير مؤسف
عليهم الن قناعة الشعب انهم عبر  اكثر من ثمانية عشر عاما لم يقدموا  ما
يـشــفع لـهم  او يــجـعل الــشـعب يــتـأسف خلــسـارتـهم  ,فــرغم االمـوال الـتي
ـتعاقبة خالل فـترة ما بعـد االحتالل وخصوصا حـصلت عليهـا احلكومات ا
خالل فـتـرة ارتـفـاع اسـعـار الـنــفط  في الـسـنـوات الـتي تـلت  عـام االحـتالل
ولـكن  لم يشـهد الـعـراق سوى ازديـاد معـدل  البـطالـة وارتـفاع نـسبـة الفـقر
ـديــونـيـة وتـراجـع في اخلـدمـات  وتـلــكـؤ في جـمـيـع الـقـطـاعـات ومـزيـد من ا
االقـتصـاديـة وتراجع في قـطـاعات الـتـعلـيم والـصحـة وحـتى االمن ومازال و
بـ احل واالخر يسمع عن يوم تظهر قيه هنا او هناك مذبحة او اغتيال او
ــتــهم  مــجــهــول او تــنــسب الى الــدواعش اذا اين اجلــيش واين خــطف  وا
الـقـوات االمنـيـة لـردع ورد بل والـقضـاء عـلى مـصـادر االرهاب  ,وفـقـا لذلك
غـير الـناخب رؤيـته وبدء يـفكـر جيـدا انه يجب الـتغـييـر من اجل االفضل في
أساة والتراجع في كل شيء وان وجـود وجوه جديدة يفترض انها عاشت ا
ـكن ان تعـمل شىء ملـموس ومـشهود يـعبـر عن حاجـات الناس كل  شىء 
ـنصـرمة  ,ولـذلك يـفتـرض بل ويجب ان ـا عانـوه عبـر السـنوات ا ويـخفف 
ان واحلكومـة  امال في حتس احلال لكن يـأخذ الفائزين طـريقهم الى البـر
مـا يـجـري من تـسـريـبـات او احـاديث وفي ضـوء اعـتـصـامـات واحـتـجـاجات
اخلـاسـرين ان االمـر سـينـتـهي عـنـد حـالـة تـوافق سـيـاسي بـ االطراف اذا
ي والعربي كـان ذلك صحيحـا فعالم االنتخـابات التي  اشغلت االعـالم العا
واحملـلي وكلـفت الـبلـد واشغـلت الـشعب اذا  كـان ال يؤخـذ بنـتـائجـها بل في
الـلجوء الى التوافق  السياسي وبـالتالي افراغ عملية االنـتخابات من قيمتها
ومـعناها اذا جرى االمـر وفقا لهـذه التسريـبات بل  ان ما تفـرزه االنتخابات
من نـتائـج سلـيـمة وتـمـثل خـيار الـشـعب هـو ما يـجب ان يـعـتمـد في تـشـكيل
ـان واحلـكـومة اذ ان الـبـلـد بحـاجـة الى حـكومـة وطـنيـة  تـرعى مـصالح الـبر
الـعراق بـوطنـية  واخالص ووالء وطـني خالص وامـامهـا مهـمات عسـيرة هي
مـخلـفات حـكومـات اكثر مـن ثمـانية عـشر عـاما ويـأمل الشـعب ان  تتـخلص
ان من صيغة الوالء احلزبي  و ان يحل محلها الوالء احلكومة القادمة والبر
ـا فـيه مـصـلـحة الـوطـني وان يـكـون الـتـعـامل مـهـني وحـرفي واخـتـصـاصي 
ن يـعملـون ضد مصـلحة الـعراق يد في ادارة الـبالد وان ال يكون لـلبعض 
الـدولـة  يـكـفي مـا تـعـرض له الـعـراق من خراب ودمـار وتـراجع تـدمع له  بل
دمـعت عـيــون الـوطـنـيــ واخملـلـصـ الــغـيـارى عـلـى بالدهم ومـنـهم في دار
الـغربة وفي اطراف الدنـيا والشتات فـي كل العالم اليس العـراق بلد اجلميع
 ,فلماذا ال يجمع ويلم ابناءه من الشتات حتت خيمة العراق والتخلي عن

ــاذا ال نــســتــفــيــد من جتــارب اجلــزئـــيــات الــتي تــفــرق وال تــلم او جتــمـع و
مـجتمعات الـعالم التي ال تعرف اغـلبها اال الـوحدة الوطنيـة والتأخي الوطني
الـذي فيه بناء الـوطن املنا كـمواطن الحـول والقوه لنا سوى
ابـداء الـراي الذي النـعـرف ان كـان هنـاك من يـقر او
يـسمع او ان الـبـعض ال يسـمع اال ما يـريد ان يـسمع
ــا فـيه خـيـر الـعـراق اهـدى الـله اجلــمـيع واصـلـحـهم 

وامنه  .

شعار وزارة النفطياس خضير البياتي

".كـذلك وضـعت الـقـوى ـعـتـقـلــ ا
طلب ـوقراطية هذا ا الداعمة للد
كــشــرط مــســبق أليّ حــوار فــيــمـا
ـــتـــحـــدة في ـــثل األ ا حتـــدّث 
الـــســودان فـــولــكـــر بــيـــرثــيس عن
"وســـــاطــــات" إلخــــراج الـــــبالد من
األزمة.وقال بيـرثيس من اخلرطوم
خـالل مـــؤتــــمـــر بـــالــــفـــيــــديـــو مع
ـتــحـدة في صـحــافـيّــ في األ ا
نيويورك إنّ "الكثير من مُحاورينا
في اخلــرطــوم ولــكن أيــضــاً عــلى
ــســتــويــ الــدولي واإلقــلــيــمي ا
يُــعــبّــرون بـشــدّة عـن رغـبــتــهم في

التحـرّك سريعاً لـلخروج من األزمة
والعودة إلى الوضع الطبيعي.

ـتــحـدة إلى وكـان مــبـعــوث األ ا
الــسـودان الــتــقى األحــد حــمـدوك
وكـــتب عـــلـى تـــويـــتــــر أنّه نـــاقش
خـــيــارات الــوســاطــة ومـــســتــقــبل

السودان
.وشـــدّد بـــيــرثـــيس االثـــنـــ أمــام
ـتـحـدة على الـصـحافـة في األ ا
ضـــــرورة الـــــعـــــودة إلى "مـــــراحل
االنـتقـال الـسيـاسي كمـا شـهدنـاها
قــبل  25تـــشــرين األوّل/أكـــتـــوبــر

تاريخ االنقالب.
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االنـبـار قـام بـاالشـتراك مـع جلنـة من
الــهـيــئـة الــعـراقـيــة لـلــسـيــطـرة عـلى
شاركـة جلنة من ـشعـة و صادر ا ا
شترك لـلتنسيق والرصد في ركز ا ا
ـسح االشـعـاعي الـشامل االنـبار  بـا
لـلــمـديــنـة)  وتـابـع انه (هـذا الــعـمل
يـــاتي ضـــمن اجلـــهـــود احلـــثـــيـــثـــة
ـتـواصـل لـلـفـرق الــفـنـيـة والـســعي ا
ـركــز الـوقـايـة مـن االشـعـاع وشـعب
االشــــعـــاع فـي مــــديـــريــــات بــــيــــئـــة
احملافـظات   حـيث  إجراء مـسحا

أستـمر إشـعاعـيـا شامـال للـقـضاء   
ثالثة أيام وشمل الـشوارع واألحياء
ــاذج ألجـراء الــتــابـعــة له  واخــذ 
الـتـحـلـيالت اخملـتـبـريـة لـهـا وتـقو
الواقع البـيئي للـمحافـظة للـتأكد من
سالمـتـهـا من اخملـاطـر االشـعـاعـية)
ـــيـــدانـــيــة مــؤكـــدا ان (الـــقـــراءات ا
ــسح األشـعــاعي ونــتـائج ألجــهـزة ا
الــفـحــوصـات اخملـتــبـريــة لـلــنـمـاذج
ــواقع ــســحــوبــة من ا الــبــيــئــيــة ا
أثـــبـــتت عـــدم وجـــود اي مـــؤشــرات

 ÊU e « ≠ œ«bG

تـعـول بـغـداد عـلـى زيـادة انـتـاج الـنـفط
ـصـدرة الـتي اقــرتـهــا مـنـظــمـة الــدول ا
ــــاضـي وحـــتـى الــــعـــام اوبك ,في اب ا
ــقــبل  في اســتــيــعــاب الــطــلب ودعم ا
ــيــة في وقت اســتــقــرار الــســوق الـعــا
تـراجعـت صادرات الـنـفط العـراقـية الى
امـريـكـا بـنـحو 155 الف بـرمـيل بـعـدما
كـانت قــبل اسـبـوعـ 239 ألف بــرمـيل
يـومـيـا. وقـال وزير الـنـفط احـسـان عـبد
اجلــبــار إســـمــاعــيل فـي بــيــان تـــلــقــته
(الـــزمــان) امـس إن (مــعـــطــيـــات ســوق
النـفط والطاقـة في ضوء ارتفـاع اسعار
الــغـــاز والــفــحم  والســـيــمــا في اوربــا
ـعروض واسـيـا الـنـاجـمـة عـن الـعـجـز ا
فــيـهــمــا الــذي قــد يـؤدي الـى زيـادة في

d
—U

IVKD « »UFO ≈ w  jHM « ÃU ≈ …œU “ vK  ‰ÒuF  œ«bG

 ÎUO u  qO d  n √  ∏¥ u M  l «d  UJ d √ v ≈ ‚«dF « «—œU

الطلب عـلى النفط اخلـام بحدود مـعينة
خالل فـــصل الـــشـــتــاء) واشـــار الى ان
(مــنـظــمــة اوبـك والــدول االخـرى ,زادت
ــقـدار 400 الف شــهــريـا من االنــتـاج 
ـقبل) اضي وحـتى الـعـام ا شـهـر اب ا
مـؤكدا ان (الـعـراق يرى أن تـلك الـزيادة
الـتـراكـمـيـة الـتي سـتـصل الى مـلـيـوني
بـرميـل يومـيا الـى نهـايـة العـام اجلاري
ســـتـــســـتــــوعب اي زيـــادة فـي الـــطـــلب
وســــتــــؤدي الى اســــتــــقــــرار الــــســـوق
الـنـفـطي) وتـابع ان (الـعـراق يـرى عـدم
ضــــرورة اتـــــخــــاذ اي قــــرار في زيــــادة
قــدراته االنــتـــاجــيــة عن اخملــطط لــدول
اوبك) ومضى الى الـقول ان (احلـكومة
تـســعى بـقــوة لـزيــادة انـتـاج الــغـاز من
خالل اســتـثــمــار احلـقــول اضــافـة الى

تـعــجـيل خــطط ومـشــاريع مـسـك الـغـاز
صـاحب للـنفط في احلـقول الـنفـطية  ا
والسـيـمــا عـبــر ضخ االسـتــثـمـارات في
مــشـاريـع شـركــة غــاز الـبــصــرة وبـقــيـة
احلـقول اجلـنـوبـية وصـوال الى حتـقيق
كنـة في ملف الطاقة اعلى استقاللـية 
وسد العجـز في موسم ذروة االستهالك

صادر). عبر االستيراد من مختلف ا
WHOE  W U

ولــفت الى ان (الــعــراق خـطى خــطـوات
كـبـيـرة في مجـال الـطـاقة الـنـظـيفـة عـبر
الــتــعــاقــد مـع كــبــرى شــركــات الــطــاقـة
يـة النتاج 2500 ميـكاواط بـحلول العـا
عـــام 2024 بــــهـــدف تـــنــــويع مـــصـــادر
ـسـاهـمـة في جـهود صـنـاعـة الـطـاقـة وا
حــمـايــة الــبـيــئـة ضــمن بــرنـامج طــاقـة
متكـامل). بدوره  رجح اخلبيـر النفطي
حــمــزة اجلـــواهــري مــقــاومــة شــديــدة
الســعــار الـنــفط قــبل وصــول الــبــرمـيل
.وقال اجلـواهري الواحد الى 90 دوالراً
فـي تــــصــــريح امـس (نــــتــــوقع ان تالق
ـية مقاومة شديدة قبل أسعار النفط عا
وصــــولـــهـــا الى  90دوالراً لـــلـــبـــرمـــيل
الــواحــد) عـازيــا ذلك الى (تــراجع خـام
الـبصـرة وتبـاين اسعـار النـفط اخملزون
ـضاربـ الذين ينـتظـرون ارتفاع لدى ا
ــكن) ولـفت الى األســعـار العــلى قـدر 
انه (من مــــصـــلـــحــــة الـــعـــراق والـــدول
الــنـفــطـيــة اســتـنــزاف هـذه اخملــزونـات
الــنــفــطــيــة لـتــعــود األســعــار واإلنــتـاج
الطبيعي الى مـستواها). وتراجع سعر
خـام البـصرة اخلـفـيف ليـسجل خـسارة
اســــبـــوعــــيـــة هـي االولى في شــــهـــرين

متتـالي  حـيث شهدت أسـعار خامات
ـاضي تـذبـذبـا الــنـفط خالل األسـبــوع ا
نـتـيجـة الـنقص الـذي حـصل في الـطلب
ا وبعد ارتفـاع أسعار الغـاز والفحم 
جـعل أسعـار النـفط أقل تـكلـفة من جـهة

وارتـفـاع مــخـزونــات اخلـام األمـريــكـيـة
وتـأثـر اقـتـصاديـات الـدول بـكـورونا من

جهة اخرى.
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وبرغم من ارتفـاع خام البـصرة في آخر
ـاضـية جـلـسة له قـبل إغالقه اجلـمـعة ا
ــقـدار 27 ســنــتــا لــيــصل الى 83.84
دوالراً إال انه حـقق خـسـارة أسـبـوعـيـة
بـلـغت  75ســنـتـا أو مـا يــعـادل نـسـبـته
ــــئـــة. فــــيـــمـــا اعــــلـــنت إدارة 0.89 بـــا
مـعـلـومــات الـطـاقـة األمــريـكـيـة ,تـراجع
صادرات العراق النفطية ألمريكا لتصل
إلى  155الف بـرمـيل يـومـيـا كـمـتـوسط
ــاضي.وقــالت اإلدارة خالل األســبــوع ا احسان عبد اجلبار إسماعيل

ــنــاطـق خــارج إدارة اإلقــلــيم في ا
بـالتـنـسيق مع بـغـداد) واشار الى
(استـمرار اجلهود الـرامية تـشكيل
لـواءين مـشـتـركـ من البـيـشـمـركة
ـناطق من واجلـيش حلمـاية تـلك ا

خطر اإلرهاب).
واضــاف (ال نــريـد أن نــكــون جـزءاً
من األزمــات بـ أمــريــكــا وإيـران
تنازعة أن حتترم وعلى األطراف ا
السيادة العراقية وسيادة االقليم)
داعــــيــــا بــــغــــداد الـى (وضع حــــد
لــهـجــمــات اجلـهــات اخلــارجـة عن

القانون).
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ولـــفت الـى ان (االقـــلـــيم يـــردي أن
تــكــون الــعالقــات مع دول اجلــوار
وامريكـا جيدة) وكـشف البارزاني
ان (احلكـومة قـطعت شـوطا في ما
يـتــعـلق بـاإلصالحـات اجلـاريـة في
صفوف قوات البيشمركة) وبشأن
مـلف حزب الـعـمال قـال الـبارزاني
ان (احلـزب يــريــد أن يــكــون بـديالً
ــــؤســــســـات الــــدســـتــــوريـــة عن ا
الـرسـمـيـة ويـسـعى لـفـرض نـفـسه
ناطق  وهناك على سكان بعض ا
800 قرية على األقل لم تصل إليها
حــمـلـة اإلعـمـار واخلـدمـات بـسـبب
الــــصــــراع الـــدائــــر بــــ تـــركــــيـــا
واحلـزب) وعـن اتـفــاق ســنــجـار 
ـبـرم اكــد الـبـارزاني ان (االتــفـاق ا
بـــ أربـــيل وبـــغــداد يـــنص عـــلى
ضــــرورة خـــروج الــــقــــوات غــــيـــر
الـقـانـونـيـة مـن الـقـضـاء ونـطـالب
بأن يـتولى أهـالي سنـجار أمـنهم)
مــعــربــًا عن أســفه (لــعــدم تــنــفــيـذ

االتـفــاق كـمــا يـجب وال ســيـمـا أن
حزب العمال واجلماعات اخلارجة
عن القانون فرضت سـيطرتها على
نطـقة) متـسائال (ما الـذي يفعله ا

احلزب في سنجار?).
وحـث الــــبـــــارزانـي احلـــــكـــــومــــة
ـقــبـلــة عــلى (تــنـفــيـذ االحتــاديــة ا
ـشـتــرك بـشـأن الــقـضـاء) اتـفــاق ا
مــــجــــددا (دعـم االقــــلــــيم حلــــريــــة
الصـحافة) مـوضحاً أن (احلـكومة
كـنهـا مطـلقـاً التـأثير ال تـريد وال 
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أكد رئـيس حكومـة إقليم كـردستان
مـســرور الـبــارزاني أن احلـكــومـة
ـوظـفي اإلقـليم االحتـاديـة مـدينـة 
محذراً من أن داعش ال يـزال يشكل
تهديداً كبيراً مشيرا الى ان اتفاق
ســـنـــجـــار لم يـــنـــفـــذ بــعـــد وعـــلى

قبلة تطبيقه. احلكومة ا
وقـال خالل مــشــاركـته فـي مـلــتـقى
الــــشـــرق األوسط الــــذي عُـــقـــد في
أربيل إن (اإلصالح أولوية رئيسة
بالـنسبـة لعـمل التشـكيلـة الوزارية
الـتـاسعـة الـتي تـخطـت الكـثـير من
التحـديات العصـيبة) مبـديا (ثقته
بــأن احلــكــومـة بــوســعــهــا جتـاوز
األزمـات والـتـحـديـات الـتي تـواجه

كردستان).
واضاف ان (اإلصالح الذي شرعت
به احلـكـومـة مـنــذ تـولي مـهـامـهـا
ـالـيـة أسـهـم في زيـادة اإليـرادات ا
وخــــفض الــــنـــفــــقــــات في إقــــلـــيم
كـردســتـان) واشـار الى انه (بـرغم
ـالـيـة فـقــد عـمـلـنـا عـلى األزمـات ا
حتـــســـ اقــــتـــصـــادنــــا في وقت
تــســعى فــيه احلــكــومــة إلى خــلق
اقــتـصــاد مـتـنــوع من خالل إجنـاز
ــهــمـة في ــشــاريع ا الــعـديــد من ا
القطـاع االقتصـادي) ومضى القى
الـقـول ان (قــطع حـصـة كــردسـتـان
ــالــيـة وتــفـشي كــورونــا واألزمـة ا
جــعـــلـت الــعـبء عـــلى احلـــكـــومــة
ثــقـــيالً) مــشــددا عـــلى أن (حــجب
ـالـيـة لإلقـلـيم من جـانب احلـصـة ا
بـغـداد ألـقى بـظالله السـلـبـيـة على
الــــوضع عـــمــــومـــا) مـــبــــيـــنـــا ان

(احلـكومـة االحتـاديـة لم ترسل 12
شهـراً من حصـة كردسـتان مـنذ أن
تولت التـشكيـلة الوزارية الـتاسعة
مــهــامـــهــا) الفــتــاً إلى أن (بــغــداد
ـوظـفـي كـردسـتـان بـعد أن مَـديـنـة 
ـــواطـــنــ دون قـــطـــعت حـــصـــة ا
مــــســــوغ قـــــانــــوني) مــــؤكــــداً أن
(الـصـوامع الـتي دُشـنت بإمـكـانـها
اآلن تــسـلم 585 ألف طن من قــمح

.( الفالح
 وقال (لقد بددت احلكومة مخاوف
الــفالحــ وقــلــقــهم إزاء تــســويق
منـتجاتـهم كما أجنـزنا الكـثير من
مشاريع الـبنيـة التحتـية في مجال
الـتـغــذيـة) مـضـيــفـا ان (الـزيـارات
الــتي يـجـريـهــا في اخلـارج تـهـدف
إلـى إيــــجــــاد ســــوق لــــتــــصــــديـــر
ــنــتـجــات احملــلــيــة ولـيـس فـقط ا
تـســويـقــهـا داخل االقــلـيـم وعـمـوم
الـعــراق) وتــطــرق الـبــارزاني الى

نفذة . شاريع ا ا
وقــــال ان (احلــــكــــومــــة نــــفـــذت 1
بلغ مشروعاً في شتى القطاعات 
إجـمــالي بـلغ أكـثـر من 8 مـلـيـارات
دوالر) ومـــــضـى الى الـــــقـــــول انه
ــوافـقـة عــلى تـنــفـيـذ 714 (تـمت ا
مــشــروعــاً في الــقــطــاع اخلــاص)
واوضـح الــــبـــــارزانـي ان (أزمــــات
ــيـة وبــســبب اخملـاوف ــيـاه عــا ا
يـاه تعـمل حكـومة ومن انـحسـار ا
االقـلـيم عـلى إنـشـاء تـلك الـسدود)
واســتــطــرد بــالــقــول ان (داعش ال
يـزال يـشـكل تـهـديداً رئـيـسـيـاً على
نـطـقة أمن كـردسـتان والـعـراق وا
ونـعمل عـلى ملء الـثغـرات األمنـية

أو الـتـدخل في الـشـأن الـقـضـائي).
كما بحث الـبارزاني مع وفدا رفيع
ـســتـوى من مــنـظــمـة ال دي اس ا

اخليرية األمريكية. 
WLEM  b Ë

وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
ـنـظـمة (الـبـارزانـي اسـتـقبـل وفـد ا
في اربيل  واسـتهل الـلقاء بـتقد
شكـره للمنـظمة علـى تنفيـذ العديد
شـتـركة بـالـتنـسيق ـشـاريع ا من ا
مـع مـؤسـسـة الـبـارزاني اخلـيـريـة

ــســاعـــدة الــنــازحــ والالجــئــ
والــــفـــقـــراء ومـــحـــدودي الـــدخل)
واضـاف ان (اجلـانـبـ شـددا على
أهـمـيــة مـسـاعـدة نــازحي سـنـجـار
ـنــاسـبــة لـهم وتــوفـيــر األرضـيــة ا

للعودة إلى مناطقهم).
بـــدوره  اثـــنى الـــوفـــد عـــلى (دور
االقليم الـذي ال يزال يحـتضن أكثر
من مليون نازح والجئ من مختلف
ــــكـــــونــــات بـــــرغم مـن الــــوضع ا

االقتصادي العصيب). 

ياه bIH∫ رئيس حكومة االقليم يتفقد القرى غمرتها ا
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فـي تـــــقـــــريــــــر لـــــهــــــا  إن (مـــــتــــــوسط
االستيرادات االمريـكية من النفط اخلام
ـاضي من ثـمـاني دول خالل االسـبـوع ا
بــلــغت 4.901 ماليــ بــرمــيل يــومــيــا
قدار 547 الف برميل باليوم ,مرتفعة 
عن االســـبــوع الــذي
ــقــدار بـلغ ســبــقـة 
4.901 مــاليـــــــــــــــ

بـــرمــــيل يــــومـــيـــا)
واضاف الـتقـرير ان
(امـريــكـا اسـتـوردت
الــــنــــفـط اخلــــام من
عدل 155 العـراق 
ألف بــرمــيل يـومــيـا
خـالل األســــــــبـــــــوع
ـاضي مـنـخـفـضـة ا
عن األســـبــوع الــذي
ســــــبـــــقـه الــــــبــــــالغ
مـــتــوسـط صــادراته
فيها  239ألف برميل يومـيا) مبينا ان
(اكثـر اإليرادات الـنفـطيـة ألمريـكا خالل
ــــاضي جــــاءت من كــــنـــدا األســـبــــوع ا
ــــعـــدل بـــلغ 3.472 ماليـــ بــرمــيل و
عدل 631 ألف ـكسيك  يوميا تـليها ا
عدل 336 برمـيل يومـيا والسـعوديـة 
الف برميـل يوميا ثـم البرازيل وبـكمية
ـعدل 286 ألف بـرميل يـومـيا) بلـغت 
وتـابع الـتـقريـر ان (كـمـية االسـتـيرادات
األمريكية من النفط اخلام من االكوادور
بلـغت مـعدلـها 222 ألف برمـيل يومـيا
ـعدل 205 آالف بـرميل تـليـهـا روسيـا 
عدل يوميـا ومن ثم جاءت كـولومبـيا 

141 الف برميل يوميا). 
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اسألُ بـإسـتـمـرار مـتى سـنسـتـفـيق من الـنـوم في اجلـهل والـغـرق في أحالم الـتـخلف دون
عرفة وتوجيه األنفس إلى إلى طبيعتـها اإلنسانية .. وهل ذهبت اإلنسانية ? نعم التنوير بـا
بل ذابت وسـالت من بـ أيـدينـا ونـحن نـتنـقل مـابـ السـوشـال ميـديـا و الـقهـوة الـشعـبـية
قاطع اإلبـاحيـة القصـيرة فـهذه نشـاطات يـومية واأللـعاب اإللـكترونـية ودخـان النركـيلـة وا
يـعـتـاد عـملـهـا غـالـبـيـة الـنـاس ... وهـنـا يجـب أن نفـهم دون أن نـسـتـفـهم تـلـوث بـرنـامـجـنا
احلـيـاتي الـيـومي الـذي حتول إلى مـلل وعِـلل من دون أجل وذلك ألنـنـا نـائـمـون في اجلهل

صري عادل إمام . وليس في العسل مثل ما يقول الفنان الكبير ا
ن قبح عقـولنا ونـفوسنـا.. رواها أحد ويشهـد لهذا قـصة قصـيرة الـزمن طويلـة التكـرار تُبيـَّ
األصدقاء قـائالً : كنت جـالسـاً بإنـتظار األصـدقاء فـدخل طفل يـحمل منـاديل وعلـكة لـلبيع
تـعة " ـساعـدة وتفـاجـأت بأن أحـد اجلالـسـ ينـاديه مازحـاً "بـأبن ا إلسـتجـداء العـطف وا
اذا ناديته هكذا ? وهل من اإلنسانية و األخالق أن تقول له هذا الكالم فعدت إليه ألسأله 
أمام الـنـاس ? الـغريـب إجابـة ذلك الـشـاب: نـناديه هـكـذا دائـمـاً  ألنه إبن زنـا وجاء لـلـدنـيا
: بطريقة غـير شريعة !!!!  فعدت لسؤال ثاني وأنت? ألـستَ أيضاً إبن متعة ? فرد غاضباً
تعة ولوال ذلك تعـة وأنت حصيلة تلك ا أنا لست إبن زنا  فـقلت: والداك تزوجا ومارسا ا
ـا تـزوجـا . الـفـكـرة الـتي أريـد ذكـرهـا في مـقـالـتي هـنـا هي تـساؤل.. هـل الـشرع والـدين
يرضى بالتـجريح واإلساءة? كال ..فأي تناقض هذا يعـيشه اجلهالء أمثال هكذا أشخاص

قد يصحون وينامون في الذنوب واألخطاء وفجأة جتدهم يُنَّقصون وينتقدون غيرهم!! . 
من هنـا نسـتطـيع أن نفـهم جيـداً أننا فـقدنـا الرحـمة في قـلوبـنا والسـلوكـيات الـسلـيمة في
سـك يـحتـاج منـا اإلهتـمام والـعطف ـعرفـة في عقـولنـا ألن أمثـال ذلك الولـد ا أنفـسـنا وا

وليس اإلنتهاك فهو ضحية الوالدين من جانب واجملتمع من جانب آخر .
يـتـعـرض مـثل هؤالء األوالد إلـى اإلعتـداء الـنـفـسي واجملتـمـعي ونـنـعـتهم بـأبـشع الـعـبارات

وكأننا ننتقم منهم ونعاقبهم لفعلة والديهم.
نـحـوس احلظ على ـظلـوم ا احلل أن نـرتقي بـتـفكـيـرنا وأخالقـنـا وال نحـاسب هـذا الولـد ا
عـلى ذنب لم يقتـرفه فهو لن يـختر والـديه أو قَدَره أو حيـاته بهذه الـصورة وعلـينا أن نعي

ـتـعة هـي أساس احلـياة هـذه احلـقيـقة أمـا احلـقيـقـة الثـانـية إن ا
وضــرورة إلسـتـمــراريـتـهــا فـلــمـاذا جنـعــلـهـا صــفـة لــلـتـحــقـيـر
والـتـنقـيـص رغم أن اجلـمـيع اليـسـتـغـني عـنـهـا !!? واحلـقـيـقة
عـيب أن نكـون أوالد متـعة تـعـة للـجمـيع وليس مـن ا الثـالثـة ا
ـتعة أمـا الزنا فهـو إختيـار لكنه فـجميع بـني آدم جاءوا من ا
لـيس إخـتـيـار بـعض األبـنـاء لـكـي نـحـكم عـلـيـهم بـاإلعـدام في

احلياة . 

تنويه
ـتحدة ؤتـمر مـنظـمة اال ا ـعروفـة  نـاخيـة في اسكـتلـنده وا تنـعقـد اآلن قمـة غالسكـو ا
تـزامـنا مع حتـذير يحـضـرها قـادة دول ومـسؤولـون من مـختـلف دول الـعالم ـنـاخ لتـغـير ا
ـعنيـة بهـذا الشان بـأن امام الـعالم عشـر سنوات فـقط خلفض األحـتباس الهيـئة الـدولية ا
ـنـاخي.ومـا يـعـنـيـنـا هـنـا ان  وزارة الـبـيـئـة ــواجـهـة اآلثـار الـكـارثـيـة لـلـتـغـيـر ا احلـراري 
العـراقـيـة  صرحت ان الـعـراق يعـدّ خـامس اكـثر دول الـعـالم تـضررا من ظـاهـرة التـغـير
وحذرت من فـداحة مـا سيـتـعرض له جـراء اجلفـاف والتـصـحر وتـراجع منـسوب ـنـاخي ا

ياه اجلوفية وتراجع القطاعات الزراعية واالنتاجية. ا
ناخ سيكولوجيا تقلبات ا

ا لها من تـاثير كبيـر على سلوك االنسان ناخ اهتمام عـلماء نفس البـيئة  شـغلت تقلبـات ا
وحـالـته الـنـفـسـيـة وحـتى الـصـحـة الـعــقـلـيـة انـطالقـا من حـقـيـقـة الـتـفـاعل بـ الـتـكـويـنـ
فـانت ح تشـعر بالفـرح فان الدماغ يـفرز هرمون الـفسيولـوجي والسيكـولوجي لالنسان
وح تـغضب يسري )فـتنتشي وتـنام بارتـياح وتعيش عـمرا اطول الـسعادة (السـيروتون
) فـتـزداد عــنـفـا ويـنــتـابك اخلـوف وتـنــام قـلـقـا وتــعـيش عـمـرا بـدمـك هـرمـون (األدريـنــالـ
اقـصر.ولك ان تـراقب حـالتك الـنفـسـية كـيف تتـقـلب في الفـصول األربـعـة من فرح بـفصل
ان االنـسان الـذي اسـتطـاع ان يتـكيف الـربيع الى اكـتـئاب بـفصل الـشتـاء.ومـا سيـحصل
ال يستطـيع التعامل مع تـقلبات نـاخ عبر الفـصول األربعة الـتي يعرف تقـلباتهـا لتـغيرات ا
مناخ حتصل بـشكل حاد وخارج توقعاته..وهذا ما دفع دول العالم الى عقد قمة غالسكو
ائي دون ناخي في االمـن الـغذائي وا نـاخية الـتي ركزت فـيها عـلى تداعـيات التـغيـر ا ا
لألسف االهـتمـام ذاته عـلى تداعـياتـها الـسكـولوجـيـة وما يـنجم عـنهـا من آثار ان تـوليـها
شـهد عام 2020 الـكثـير من مظـاهرهـا النـاجمة عن احـتراق الـغابات صحـية واجتـماعـية
والفيضـانات والعواصف وذوبان ثـلوج القطبـ في عدد من دول العالم بـسبب االحتباس

احلراري.
اال ان الـدول ــنـاخ ومع ان قـمــة غالسـكــو تـشــيع حـالــة من األمل في مــعـاجلـة تــقـلــبـات ا
ـوقف نفسه الصـناعـية والغـنيـة التي لم تلـتزم بـتوصيـات مؤتـمر باريس 2015 ستـتخذ ا
ما يعني ان الدولة التي حترص على سالمة شعبها قررات قمة غالسكو بعدم التزامـها 

ان تعتمد على نفسها وعلى اهل االختصاص واخلبرة.
وفقا لسكـاي نيوز خامس اكثر قلق عراقيـا ان وزارة البيئة العـراقية اعتبرت الـعراق  وا
ذلك ان ناخي..وهذا ما يقلقنا نحن السيكولوجي دول العالم تضررا من ظاهرة التغير ا
ـاضيـة حـروبا كـارثيـة جنم عـنهـا الـعدوان والـعنف العـراقـي عـاشوا فـي االربعـ سنـة ا
ألسـباب سـخـيفـة..اتـفهـهـا اذا كان اسم اآلخـر (حـيدر او عـمر او واسـتسـهـال قتل اآلخـر
رزكار)!..فـكيف ان جـفت اراضـيهم وقل غـذاؤهم وشح مـاؤهم واستـمر حـكـامهم بـتغـليب
ناخ وكأن األمر وأنهم سيتعـاملون مع تقلـبات ا مصاحلهم على مـصالح الناس والوطـن?!

ال يعنيهم!
مـعروف عـربـيا اطـلق اسـمه عـلى جائـزة تـنافس عـلـماء انني من مـوقـعي كسـيـكـولوجـست

ان نفس العـرب للحـصول عليـها لعام (2020) ادعو احلـكومة والـبر
ــقــبـــلــ الى عــقــد مــؤتــمـــر بــعــنــوان( الــتــداعــيــات الــعــراقي ا
ناخ فـي العراق) يضع استـراتيجية السيكـولوجية لتـغيرات ا
تـتضـمن مـراحل عـلـمـيـة الحـتـواء تداعـيـات كـارثـة سـتـحصل
ان تـعاملـنا مـعهـا بنفس األسـاليب الـتي اتعـبت نفـسية حتـما

العراقي بالكوارث وتوالي اخليبات.   

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية

-1-
تـبـلغ الـرعـونـة بـبـعـضـهم الى درجـةِ إطـالقِ وَصْفِ (احلـمـار) عـلى نـفـسه بـعـد نـسـيـان مـا

اجترحَهُ مِنْ عملٍ مضطربٍ بعيدٍ عن االتقان .
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ِهن واحلِرف . وغالباً ما يقع هذا في صفوف أصحاب ا
نَقَلَ لي بعضُ األصدقاء ما عاناه مِنْ احدهم قائال :

نزل  ثم عـرضت احلاجة السـتدعائه ثـانية الصالح استدعـينـا كهربـائيّاً لـتنظـيم كهربـاء ا
اخللل فقال :

نزل ? مَنْ هو احلمار الذي قام بتنظيم كهرباء ا
ولم يكن احلمار شَخْصَاً غيره ..!!

ــسـؤول عـن االضـطــراب في الـتــأسـيس وقــد وصف نــفـسه بــذلك بـعــد أنْ نـسـي انه هـو ا
الكهربائي للمنزل .

-3-
متع (ذكـريات وخواطر) ذَكَرَ الدكتـور حكمت الشعر باف قـصة طبيب العيون وفي كتابه ا
الذي كان مسـؤوالً عن اختبار الطـالب الراغب في الدخـول الى كلية الـطب ببغداد وكان
تقدم االّ اذا كان قد راجَعَهُ مـراجعة خاصة ودفع له أجرة الفحص ال ينجح طالب مـن ا

البالغة دينارين يومذاك .
وقد راجعه الـدكتـور حكـمت الشعـرباف دَفْـعَاً لكل احملـاذير الـسلـبية  فـما كـان من طبيب

فتون باجلشع اال ان قال له بعد االختبار : العيون ا
من هو احلمار الذي فحص عَيْنَك ?

همـة بدقة ن يـتعاطى هـذه ا واضطـر الدكتـور الشعـرباف الى مـراجعةِ فـاحصٍ للعـيون 
ذكور . وانقذَهُ من الورطة التي أوقعه فيها طبيب العيون ا

وح عاد ثانـية اليه لفحـصه سأله طبيب العـيون عن الطبـيب الذي راجعه فأوهمه أنه ذلك
 على يده ..!!

هزلة ... وهكذا انتهت ا
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ن ال يـتــقـنــون أعـمــالـهم من احلــرفـيــ الى مـحــتـرفي انّ الــضـحك عــلى الـذقــون امـتــد 
السياسة وأصبحنا نسمعُ باكاذيبهم ونرى أالعِيبَهم التي أفقدت اجلماهير العراقية الثقة
شاركة في االنتـخابات النيـابية التي جرت يوم بهم فكان العـزوفُ الشبابي الرهـيب عن ا

األحد 10/10/2021 عالمةً واضحة من عالمات انعدام تلك الثقة .
وهذا الـشرخ البـليغ خـطير اآلثـار والنـتائج على الـعمـلية الـسيـاسية في

ستقبل . احلاضر وا
-5-                                          

ال أَمْنَ وال أســتــقـرار وال ازدهــار االّ حــ يُــسـتَــبْــعَــدُ الـدجلُ
صالح الـعليا للبالد والنفاق ويـتم االحتكام الى مقـتضيات ا
والعـباد بـعيـداً عن احلسابـات الفـئويـة والطائـفيـة ومعادالت

قيتة التي ما أنزل الله بها من سلطان . احملاصصة ا

 حمزة اجلواهري

شعار منظمة اوبك
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الحية لإلبحار اطمئنان الشـركات ا
مـرات البحرية من  في القنوات و ا
حيـث  األعمـاق واإلرشـاد وعمـلـيات

اإلرساء واالقالع)  .
واسـتــقـبـلت الــشـركـة عــشـر نـاقالت

نـفط رست عنـد أرصـفـة ميـنـاء خور
الزبير التخصصي وسفينة جتارية
عند ارصفة ميناء ام قصر اجلنوبي
وقـــال الــــفــــرطــــوسي ان (ارصــــفـــة
ـوانئ العـراقـيـة مهـيـئـة الستـقـبال ا

اعداد متزايدة من الناقالت والسفن
عـهـودة مـشـيراً وتـعـمل بطـاقـتـهـا ا
لــتـوجــيـهــات وزيــر الـنــقل الـكــابـ
ناصر حس بندر الشبلي بضرورة
توفـيـر كل سبـل السالمـة السـتقـبال
جــمــيع وســائل الــنــقـل الــبــحـري) .
واوضح ان (مـــيــنــاء خــور الــزبــيــر
النـفطي الـتخـصصي اسـتقـبل عشر
شتـقات الـنفـطية ناقالت مـحمـلة بـا
متـعددة مـنهـا بحـمولـة زيت الوقود
والبانزين وزيت الغـاز عند ارصفته
التـسع بيـنمـا رست سفـينـة جتارية
عند ارصفة ميناء ام قصر اجلنوبي
حتمل عـلى متنـها حـاويات متـنوعة
االحـجـام وجـرت عــمـلـيـات الـتـفـريغ
والــــــــشــــــــحـن واالرســــــــاء واالقالع
بــالــتــعــاون والــتــنــسـيـق بـ ادارة
ـالحــة ــيـــنـــائـــ وعــمــــــلـــيــات ا ا

البحرية) .
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ـوانئ اسـتـقــبـلت الـشـركــة الـعـامـة 
العراق اليوم أكبر ناقلة للمشتقات
الـنــفـطـيـة في مـيــنـاء خـور الـزبـيـر.
وقــال مــديــر عــام الــشــركــة فــرحـان
الــفـرطـوسي إن الــنـاقــلـة الــعـمالقـة
دخــلت مــيــنــاء خــور الــزبــيــر وهي
تــعــتـــبــر من أكــبــر الــنــاقالت الــتي
ـيــنــاء وبــطـول (250© تــرســو في ا
مترا و بغاطس ( 9© أمتار. وأضاف
أن ) االسـتـراتـيـجـيـة الـتي تـتـبـعـها
ـوانئ الـعـليـا وبـتـوجـيـهات إدارة ا
مـن وزيــر الـــنــقل الـــكــابـــ نــاصــر
الشبلي وضعت اخلـطوط العريضة
حلـركــة مالحـيــة وجتـاريــة واسـعـة
وتـسـتـقــطب أهم شـركـات وخـطـوط

النقل البحرية) .
 مـؤكـدا أن (دخول الـسـفن الـكـبـيرة
الـى مـــوانـئ الـــعــــراق  يـــعــــبـــر عن

الكات لتلـوث اشعاعي ). وبـاشرت ا
الفنـية لدائرة شـؤون االلغام الـتابعة
راقـبة واالشراف للـوزارة  بأعمـال ا
عــــلى اعـــــمــــال االزالــــة فـي قــــضــــاء
احملــــــاويـل ضــــــمـن مــــــحــــــافــــــظــــــة
بابل.واوضح مدير عام دائرة شؤون
االلغـام في الـوزارة ظافـر محـمود ان
الكـات الــفـنـيـة لـلـمــركـز االقـلـيـمي (ا
لـلـفـرات االوسـط في الـدائـرة وجـهت
بتكلـيف دائرة االسناد الـعسكري في
مــديــريـة الــهـنــدسـة الــعــسـكــريـة في

وزارة الـــدفـــاع بــاعـــمـــال االزالــة في
ـنصوريـة بقـضاء احملاويل منـطقة ا
ـناطق اخلطرة ضمن التي تعد من ا
ـوجـودة قـاعـدة الـبــيـانـات الـفـنـيـة ا
لـدى الـدائـرة)  واشـار الى ان (هـذه
ـــرحـــلـــة هي االولـى ضــمـن خـــطــة ا
ـــركــز وبــالــتــنـــســيق مع الــدفــاع  ا
لالنـــفـــتــاح عـــلـى مـــنــاطـق الـــفــرات
االوسط لـتـنـفـيـذ اعـمـال االزالـة عـلى
ـماثـلـة الـتي نفـذتـها غـرار االعمـال ا
ــنـــاطق احملــررة من ـــديــريــة فـي ا ا
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اشــرفت وزارة الــبــيــئــة عــلى اتالف
االسـمـاك الـعــائـمـة بـاقـفـاص ضـمن
ــواطــنــ في مــشــروعـــ عــائــدين 
قــضــاءي الــطـارمــيــة والــكـاظــمــيـة 
وذلك بــعـد تــسـجــيل حـاالت اصــابـة
ـــرض تــــعــــفـن الــــغالصم بــــفــــعل

فايروس كوي هاربس. 
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وقـــال مـــديـــر عــــام دائـــرة حـــمـــايـــة
وحتسـ الـبيـئة في مـنـطقـة الوسط
شـاكـر احـمـد احلـاج في بـيـان تـلقـته
(الزمان) امس انه ( االشراف على
اتالف اســمــاك بــعــد ظــهــور نــتــائج
الـفـحوصـات الـتي اثـبـتت اصـابـتـها
ـــرض تـــعــفن الـــغالصم نـــتــيـــجــة
فايروس كوي هاربس)  مشيرا الى
انه ( تــــشـــكــــيل جلــــنـــة  بــــاالمـــر
الديواني الصادر من محافظة بغداد
ثل عن التي تضم في عضويتها 
الـــدوائـــر واجلـــهــــات اخملـــتـــلـــفـــة 
وبــاســنــاد من الــقــوات االمــنـيــة في
نطقت  حيث جرى الـتاكـيد على ا
ـــشــاريـع بــرفـع جــمـــيع اصـــحـــاب ا
االسـمـاك الـنـافـقـة من مـجـرى الـنـهـر
ومضى ودفـنهـا داخل شـق ترابي)  

ـديــريـة الى الــقــول ان (فـريــقـا مـن ا
اجــرى كــشــفــا مــوقــعـيــا عــلى مــحل
ــقـدمــة عن طــريق قــسم الــشــكــوى ا
ــواطــنــ بــشــان الــتــلـوث شــؤون ا
الــبـيــئي والــضـوضــاء الـنــاجتـة عن
مــولــدة لـلــكـهــربــاء في مـنــطــقـة حي
اخلضراء)  مؤكـداانه  ( مالحـظة
انبـعاث دخـان اسود كثـيف من عادم
ولدة  اضافة الى ارتـفاع منسوب ا
الـــضــوضـــاء عن احملــدد الـــوطــني 
وكـــذلك وجـــود بـــقع زيـــتــيـــة خــارج
وقع)  واضاف ان (الفريق وداخل ا
وقع بـعازل غـير أوصى ب تغـليـف ا
قابل لالحتراق ووضع كا للصوت
عـــلى فـــوهـــة الـــعـــادم لـــلـــمـــولـــدات
ومــعــاجلــة االنــســكــابــات الــزيــتــيــة
وتــــنــــظـــــيف االرضـــــيــــة  واجــــراء
الصيـانة الدوريـة للمـحركات  حيث
ـــولـــدة االلـــتــزام تــعـــهـــد صـــاحب ا

قرة).  بالتوصيات ا
وأكــد مــركــز الــوقــايــة من اإلشــعــاع
التابع للوزارة  خلو مدينة الفلوجة
ــحـافــظـة األنـبــار من اي مــلـوثـات
إشـعـاعـيـة بـعـد إجـراء تـقو شـامل
ـركز إن (فـريقا من .وقال مـدير عام ا
شـعــبـة االشـعـاع  في مـديــريـة بـيـئـة



www.azzaman.com

U ö « 4Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7111 Wednesday 3/11/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7111 االربعاء 28 من ربيع االول 1443 هـ 3 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 م

شاريع النفطية/ هيئة مشاريع بغداد شركة ا
t uM  ØÂ

حتية طيبة..
رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ احلاق باعالننـا ا
ـــــــــنـــــــــشــــــــــــور في فـي ١٠/٢٤/ ٢٠٢١ وا
جــريـدة الــصـبــــــــاح بــالـعــــــــدد ٥٢٤٥
في ٢٤ / ١٠  / ٢٠٢١ وجريدة (الزمان)
بـــــــالــــــــعــــــــدد ٧١٠٠ في ٢١/ ١٠ / ٢٠٢١
ــشـرق بــالــعــــــدد ٤٩٥٩ في وجـريــدة ا

.٢١ / ١٠ / ٢٠٢١
ورد سـهـوا (ان الـتـأمـيـنـات االولـيـة تبـلغ
(٥٣٫٧٠٠٫٠٠٠) ثالثــــــة وخـــــمــــــســـــون
مــلـيـون وسـبــعـمـائـة الـف ديـنـار عـراقي
والـــصــــحــــيـح (٥٫٣٧٠٫٠٠٠) خــــمــــســـة
مالي وثالثـمائـة وسبـعون الـف دينار

عراقي فقط لذا اقتضى التويه.
wK  ”U  œuL  ØŸ

 ÂUF « d b*« ÊËUF

qF  dHF  ·—U

محافظة ميسان 
قسم الشؤون القانونية /

شعبة احلقوق 
العدد/ ٨٤٦٧

التاريخ/ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠

ـرقـمـة ـعـاون الــفـني ا ـذكـرة مــكـتب ا بـنـاء عـلـى مـا جـاء 
بـــالـــعـــدد (٧ / ١٧٩) فـي ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ وكـــتـــاب دائـــرة
قيم (مـشاريع احملطـات الثـانوية بـالعدد (٣) في ـهنـدس ا ا
١٨ / ١١ / ٢٠٢٠ ونــظــرا لـــعــدم مــبــاشــرتــكم في مــشــروع

(جتـهـيــز ونـصب وتـشـغـيل مـحـطـة تـوزيع ١١ / ٣٣ كي في
سـعـة ٢٠×١٦ ام في اي في مــنـطـقــة سـيـد احـمــد الـرفـاعي)
واحملـال بــعــهـدتــكم  لــذا تـقــرر:- انـذاركـم بـضــرورة اجنـاز
برم طلوبة في العقد ا واصفات ا شروع اعاله وحسب ا ا
وفي حــال عــدم الــتــزامــكـم بــذلك خالل مــدة (١٥) تــبــدأ من
تاريـخ تبـلغـكم بـاالنذار سـيـتم اتخـاذ االجراءات الـقـانونـية
ـنـصـوص عـلـيـهـا في تـعـلـيـقـات تـنـفـيـذ الـعـقود بحـقـكـم وا
ـقاوالت احلـكـومـيـة رقم (٢) لـسـنـة ٢٠١٤ والـشـروط الـعـام 

دنية بقسميها االول والثاني. اعمال الهندسة ا

ôËUILK  f «uI « W d  Ø v «

—«c « ØÂ

Â“ô Í«Ëœ wK

ÊU O  WE U

W eF  vK  dJ
أصــالــة عن نــفــسي ونــيــابــة عن أفــراد أســرتي
وعـائــلــتي أتـقــدم بــجـزيـل الـشــكـــــر واالمـتــنـان
والـتـقــديـر والـعـرفـان لـكل من قـدم لـنـا الـتـعـازي
ــواســاة مـن الــزمالء الــصـــحــفــيــ واالحتــاد ا
الــعــراقي لــلــصــحــافـة الــريــاضــيــة واالصــدقـاء
ـرحـوم اسـمـاعـيل واالقـارب في وفـاة شـقــيـقي ا

ابـراهـيم اجلـبـوري (ابـو عـمـر) سـواء من حـضر
مــجــلـس الــعــزاء او بــعث رســائل الــتــعــزيــة أو

االتصال 
نسأل الله ان يجنبكم كل مكروه ويحفظكم.

Í—u '« ÊU b  wH B « WKzUF « s

محافظة ميسان 
مديرية بلديات ميسان 

جلنة البيع وااليجار الثانية 

العدد/ ٦٣٣
التاريخ:٢ / ١١ / ٢٠٢١

—«d  d  Êö «

5 bMN  Æ—

 VO  ` U  Õö

 ÊU O  U bK  W d b
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ــــــوسم  بــــــالــــــــــــــعــــــودة من ارض ا
الــنــجف بــالــفــوز االول بــعــد خــمــسـة
تعـادالت  قبل التـــــــــقدم الثـالث عشر
ـــــــــــــــــوقــف وبـال  شـــــــــك  فــــــــــــــــان ا
الـنـتـــــــــيـجة سـتـعـطي زخمـا لـلـفريق
ومـحـاولــة   خـوض مـبـاريــاته الـقـادة
بـــرغـــبــــة الـــفـــــــــوز الــــذي خـــفف من
ضــغـوط الـسـلـطـان وولـده عـلى بـاسم
قــاسـم  قــبل ان يــعـــــــــــيش جــمــهــور
الــنــجـف لــيــلـة حــزيــنــة  وعــاد اربــيل
بـتــعـادل من مـلــعب الـكـهــربـاء  رافـعـا
رصــيـده لـسـبع نـقـاط   ثـالث عـشـــــــر
فـيمـا  تـواجد الـكهـربـاء تاسـعا بـتسع

نقاط.

الــتــاسـع عــشــر والــفــشل في حتــقــيق
الــــفـــوز من ســـبـع جـــوالت في تـــاخـــر
مـحـبـط  سـيـزيــد من ضـغط جــمـهـوره
ـتواجد ومطـالبـته  تخطي   الـقاسم ا
ــرشـح لــلـــهــبــوط ـــكــان ا االخـــر في ا
وكالهما في وضع صعـب جدا  بعدما
فـشال سـويـة في حتــقـيق اي  نـتـيـجـة

ايجابية.
 ومـنـحت نـقـطــة الـتـعـادل مع الـقـاسم
الـكـرخ لــلـخـروج من  مـنــطـقـة اخلـطـر
وتــركـــهـــا لـــيـــســـقط فـــيـــهـــا الــقـــاسم

لتراجعه مركزين.
jHM « fHM

وتــنــفـس الــنــفط الــصــعــداء  مــدشــنـا

واجلمـهور بـعد  نـزف  سبع نـقاط من
ثالث مــبــاريـات مــتــتــالـيــة والــتـراجع
سابعا  لكنه سيحاول  العودة حلصد
يدان  في مهمة تستهوي النقاط من ا
جــمـــهــوره  الـــذي ســيـــزحف مــبـــكــرا
للمـلعب الن   القادم هـو   الطلبة ومن
اجل  دعم  فـريـقـهم لـلـعب بـطـمـوحات
احلـــصـــول عــــلى كل الــــفـــوائـــد وردم

فجوة التعثر.
W UMB « ÕU$ 

وجنح الــصـــنــاعــة االنـــتــقــال ثـــامــنــا
ــيــنــاء بــهــدف كـان اثــرفــوزه   عــلى ا
ـباراة قبل كافـيا لـلخـروج بكل نـقاط ا
ـوقع ـيـنـاء في ا ان يـعـمق  مـعـانــاة ا

ودور عصام  احلمد في ترتيب.
ــــطــــالب بــــإقــــنـــاع اوراق االبــــيض ا
جـــمـــهـــوره  بـــانـه قـــادر وقـــادم عـــلى
ـنـافــسـة بـقـوة ويــريـد خـوض مـبـار ا
يــاته بــتــحــد كــبــيــر وحتـقــيـق الــفـوز
الــثــالث  تــوالـيــا بــاســتـقــبــال  اربـيل
واخلـــامس فـي الـــدوري فـــيـــمــا زادت
معاناة نفط ميسان بعد السقوط على
عـمـاه  وسـيـكــون امـام طـلـعـة صـعـبـة
لــلـســلـيــمـانــيـة اجلـمــعـة ويــبـحث عن
ـسـار ومـحو اثـار خـسارة تـصـحيح ا
الــزوراء عــنـــدمــا يـــحل ضــيـــفــا عــلى
نــــــــوروز صــــــــاحـب الـــــــــصــــــــحــــــــوة
السريعةبالفـوز مرت تو اليا ليخرج
من قعر  الترتيب لـلرابع عشر ويظهر
رشح للنتيجة الثالثة  بدعم االرض ا

ستوى القائم. واجلمهور وا
j u « l «d

وتـراجع  الوسط ثـالـثا  بـعدمـا جترع
ـة الشـرطة الـنتيـجة الـتي كشفت هز
عـورات الفـريق  والـفشل فـي التـحدي
احلقـيقي  وتـغيـر الوضع بـوجه نبيل
ــــطـــالب  بــــعـــودة الـــوسط عـــبـــاس ا
لـلــمـنـافـســة بـسـرعــة  من خالل  لـقـاء
ـديـنـة  غـد االخـوة االعـداء بـديـربي  ا
امـام جــمـهـور الــنـجف الــذي سـيـضع
تــراجع الــفـريـق خـلــفه لــكــنه ال يــقـبل
بــغــيــر الــفــوز  فـي مــبــاراة التــتــعـدى

كونها ثالث نقاط.
»öDK  “u  

ورغم فوزهم  على نفط  البصرة  لكن
الـــطالب تـــر اجـــعــوا ســـادســـا ونــفط
الـبــصــرة  بــنــفس الــرصــيــدخــامــسـا
مستـفيدا من فـارق االهداف   و تبقى
الـنـتـيـجة الـعـنـوان األبـرز  الـتي يامل
جثير ان تدعم الـصفوف قبل اخلروج
اجلمـعة في سـفرة صـعبـة  الى ملعب
زاخـــو  ومـع  الــتـــرشـــيـــحــات تـــصب
ـصـلـحـة الـضــيـوف في ظل الـتـراجع
ــــــــر بـه   صــــــــاحب االرض الــــــــذي 

ــمــتـاز  لــتــغــيـرات مــتــأثـرة لـلــدوري ا
بنتائج اجلولة السابعة

  بعدما جنحت مـساعي الشرطة وبعد
ســــلـــســــلــــة انــــتــــصــــارات من خــــطف
الصدارة 19  نقطة  متقـدما  بافضلية
االهداف على اجلوية  وكافضل هجوم
 عـبــر الـسـيـر بــخـطى ثـابـتــة  مـقـرونـة
بـنـجــاحـات مـتـكــررة من جـولـة الخـرى
مـنحـته السـيطـرة على االمـور  وازاحة
الـوسط  عن موقع الـريـادة بعـد  جترع
اخلــســارة االولى    بــفــضل اســتــقـرار
ــســتــوى  لالخــضــر  وزيــادة االداء وا
غـلــة االهـداف الــتي عـبــرت به  الفـضل

. و اقع حتت انظار جمهور الغر ا
ويـامل االنـصـار ان تـعـطي الـصـدارة و
الـنتـائج  دفعـة كبـيرة لالعـب خلوض
قــمـة اجلــولـة الــثـامــنـة عــنـد مــواجـهـة
اجلـويـة بـعـد غـد اجلــمـعـة في الـشـعب
بـثـقـة  في لـقـاء منـتـظـر من اهل  الـكرة
والفـريقـ من اجل االنـفراد بـالصدارة
التي يبـحث عنهـا البطل  في الـتحليق
عـاليـا وتقـد االفضـليـة عبـر التشـكيل
ـطـالب بـرفع شـعار الـتـحـدي واتـخاذ ا
اخلـطوة الـعـريضـة  في نتـيـجة  تـفوق
كل مــــــــا حـــــــقــــــــقه االزرق االخــــــــر في
اجلـاهـزية  والـقـدرة عـلى  حسم مـهـمة
االمــانـــة في الــوقـت الــقــاتـل وقــبـــلــهــا
الـعـودة بالـتـعـادل  في  اخـر الوقت مع
ـيـنـاء وشيء جيـد ان يـلـعب ويـسجل ا

الفريق في مثل هذه االوقات.
ويـسـتـطيـع احمـد خـضـيـر احلديث عن
الفوز الذي اليربد التنازل عنه الشرطة

حتت اي مسوغ.
¡«—Ëe « ÂbI

وتــــقـــدم الــــزوراء ثـالثــــة مــــواقع   في
ة الـعمـارة  بعـدمـا جنح بفـرض الهـز
عـــلى اصــحـــاب الــدار بــثـالثــة اهــداف
نـــظـــيــفـــة مـــنــحـــته الـــتـــرتــيـب الــرابع
15والسعي للتقدم في ظل استقرار

ـســتــوى واالداء وتـســجــيل االهـداف ا

ÊU e « ≠ œ«bG

متاز جمع ب فريقي نادي النفط وفريق جرت مباراة واحدة ضمن منافسات دوري السلة ا
نادي نـفط زاخو وانتهى اللقاء بـفوز كبير للـنفط بنتيجة 70-115 نـقطة . وكان فريق النفط
ـنافسـات فاز على فـريق نفط الـشمال بـنتـيجة كـبيرة وضمن اجلولـة السـابقة ضـمن نفس ا

3x3 79-109 نقطة.على صعيد اخر اعلن االحتاد العراقي لكرة السلة عن اقامة جلنة
ـفـتـوحة  3x3يـوم ـوقت في الـبـصـرة  بـطولـة الـبـصـرة ا ـركـزيـة وبالـتـعـاون مع االحتـاد ا ا

وافق اخلامس من الشهر احلالي . اجلمعه ا
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ــشـاركـة 57 نــاديـا مـثــلت الـعــاصـمـة
بـــغــداد وبــقــيـــة احملــافــظــات االخــرى
أخـتـتـمت  عـلى مـضـمـار كلـيـة الـتـربـية
الـبدنـية وعلـوم الرياضـة في اجلادرية
مـنافـسات بـطولـة أنديـة العـراق أللعاب
الـقوى جلـميع الفـئات ولكال اجلـنس
دة ثالثة أيام متواصلة. واستمرت 

منافسات البطولة شهدت حتطيم ثالثة
أرقـام عـراقيـة جـديدة حـيث تـمكن العب
ـنتخب الوطني لفـئة الناشئ حس ا
فـالح من حتــطـــيم الـــرقم الــعـــراقي في
سافة بزمن سباق 100م بـعد أن قطع ا
قدره 10 47ثـانية وحطم نفس الالعب
الـرقم العـراقي لـسباق 200م لـلنـاشئ

60 سافة بزمن قدره 21 بـعد أن قطع ا
ثــانـيـة والـرقم الـثـالـث حـقـقـته الالعـبـة
جــاوان بــهـاء الــدين في ســبــاق الـوثب
ـسـافة الـثالثي لـلـنـسـاء بـعد ان قـفـزت 

84م . بلغت 11
واسـفرت الـنتـائج الفـرقي لـفئـة الرجال
عـن فوز نـادي اجلـيش أوال وجمع 285
نـقطـة وجاء الشـرطة ثانـيا وجمع 185
نـقطـة فيـما حل احلـشد الـشعـبي  ثـالثا
ــشــاركـة بــرصــيــد 153 نــقــطــة وهـي ا
األولـى لـفــريق احلــشــد عــلى مــســتـوى

العاب القوى.

وبـفئة النساء حل اجلنسية اوال وجمع
ركز الثاني 169 قطة وتاله في ا

الـبيشمركة بـ 113 نـقطة فيما جاء نفط
ميسان ثالثا وجمع 100 نقطة.

ولـفئـة الشـباب جاء احلـلة أوال بـرصيد
194 نقطة والبصرة ثانيا وجمع 136
نـقـطة فـيمـا جاء اجلـيش ثـالثـا برصـيد

 132نقطة ولفئة الشابات احرز
ــركـز االول بــرصـيـد 165 االتــصـاالت ا
نـقـطـة وحل الزعـفـرانيـة ثـانـيا بـرصـيد

 96نقطة وبيشمركة ثالثا برصيد 48
نقطة.

أمــا لـفـئــة الـنـاشــئـ فـجــاء احلـلـة في
الــصــدارة بـرصــيـد 195 نــقــطــة وعـفك
ثـانيا برصيد 1  نـقطة واخلورنق ثالث
بـرصـيد 47 نـقـطة امـا لـلنـاشـئات فـقد
ـركز األول غـاز الـشـمال بـرصـيد فـاز بـا
140 نقطة وفتاة نينوى ثانيا برصيد
123 نقطة والسالم ثالثا برصيد 117
نــقـطـة. وشــهـدت الــبـطـولــة اسـتــكـمـال
الـشروط الـقانونـية من حيث الـشاشات
اإللــــكــــتـــرونــــيــــة وحــــاجـــز االنــــطالق
الـكـهـربـائي وجمـيع مـعـدات جـهاز خط
الــنـهـايـة وجــهـاز قـيــاس سـرعـة الـريح
وتــعــد الــبــطــولــة بــروفــة تــنــظــيــمــيــة
الســـتـــــــضـــافــة احــــــــدى الـــبـــطــوالت

الدولية.

لــهم مــشــيــرا الى ان الــشـبــاب في
بالدنـا العـربـية قـادر عـلى مواجـهة
التحديـات وصناعة مسـتقبل جديد
يــلــبى طـــمــوحــاتــهـم وهــوايــاتــهم
ومعارفهم وستكون قضايا الشباب

ضمن أولويات سـياساتنـا الوطنية
والـعـربيـة وان أي مـشروع مـشـترك
لـشبـاب بلـداننـا العـربيـة ستـجدون
الـعـراق ومـدنه جـاهـزة لـالسـتـقـبال

والعمل بكل حرص وجدية .

 ابراهيم سالم 

اعـوام كـثـيـرة مـن الـزمن والـشـارع الـكـروي بل الـشــعب الـعـراقي بـأكـمـله
عروفة ثله نخة من األسـماء ا نتـخب الوطني العـراقي  يعـرف جيدا ان ا
نـتـخب ومن ـسـتـوى واألداء بل هـنـاك من يـحـفظ تـشـكـيـلـة ا ـتـمـكـنة بـا وا
ـبـاراة القـادمـة وذلك نـتاجـا السـتقـرار فـني وايـضا الـفـكرة سـيـمثـله في ا
نـتخب  ,نـاهيك درب بـحـيث يعـرف جيـدا من سمـثل ا التي تـولدت لـدى ا
عن علـمه ببـعض الالعبـ من لديه حـرمان او ايقـاف ويتـمكن من مـعاجلة
األمر من خالل االسـتعـانـة بخـدمات الالعـب االحـتـياط وهم قـريبـ جدا

من مستويات الالعب االساسي في التشكيلة
شارك ثل العراق ا ـنتخب االول الذي  اليـوم الوضع اخلاص بتشكيلة ا
في تـصـفــيـات حـاســمـة لـلــوصـول الى مالعب بــطـولـة كـأس الــعـالم  عـام
نتخب اليوم يعاني عدم االستقرار على تشكيلة ثابتة من  , 2022اقول ا
الالعبـ  حتى أصبح يعاني من االجتهاد في اختيار الالعب  و االرباك
وعـدم االسـتـقرار عـلى أسـمـاء مـعـينـة وانـتـشـرت ب صـفـوفه احملـسـوبـية
نـتخب نـراه اليوم ضـحية صالـح الشخـصيـة واألغرب ان ا والعالقـات وا
ـهمـة يقدمـون له مجـموعة لتـجارب كثـيرة في كل مـرة يأتي مـدرب يتولي ا
) وهي عــبــارة عن دعـوة مـن الالعــبـ تــســمى مــجــمــوعـة الـ (اخلــمــســ
درب اجلـديد وهو ـنتخب مـن قبل ا خلمـس العب ويتـم اخيار تـشكيـلة ا
ـدربـ االجـانب وهـنـا سـيتم لم يـسـبق له الـتـعـرف عـلـيهـم باعـتـبـاره من ا
ـساعدين احملـلي ويـكون هنـا اشبه باألسـير لدى األحتاد اعتـماده على ا
ألنه سـيكون  أمام امالءات وتدخـل واضح من قبل االحتاد في فرض هذا
ــنـتـخب وتـراجع أداء الالعـب او ذلك وهـو مـايـؤدي بـالــتـالي الى ضـعف ا

الالعب !
أعـتـقـد ان عـمـليـة فـتح الـبـاب عـلى مـصـراعـيه أمـام اجلـمـيع وعـدم حـصر
ــدرب ومن يـسـاعـده واالهـتـمـام ـنـتـخب بـيـد ا قـضــيـة اخـتـيـار تـشـكـيــلـة ا
بـالالعـب احملـتـرف خـارج الـعراق عن طـريق مـتابـعـتهم مـيدانـيـا من قبل
درب في دوريـاتهم بـالبـلدان الـتي يلـعبـون فيهـا وعدم وضع احلـبل على ا
ـشــاهـدين)  بـحث تـأتـيـنـا الــغـارب بـحـيث تـصـبح الـعــمـلـيـة ( تـرشـحـات ا
ــنـتــخب الـعـراق االسـمـاء مـن ابن اجلـيــران لـيـدعم جــيـرانه كـي يـصـبح 
وهنـاك من يقوم باحـضار اوراقه الثبوتـية ويستـقتل كي يكون هذا او ذاك

درب. نتخب بينما العملية من عمل وواجب ا با
ايضا هـناك ظـاهرة غيـر سلـيمة تـتمـثل في التـسريبـات لكل شيء يـناقشه
سؤول بـينما من االحتاد ويـنتقل اخلبـر بسرعة الـبرق وقبل ان يـنطق به ا
واجب عـمل االحتـاد احملـافـظـة عـلى مـايـدور في اجـتـمـاعـاته ونـقل قـرارته
دون ان يصـرح بها لالعالم وهذا ما يقع بـه احتاد الكرة بحقل اقرب الى
حـقل االلـغـام الذي هـو نـتـاج الـتجـارب الـتي يـسـمح بـها االحتـاد الخـتـيار
أصبح التـشكيـلة حـتى حتول من ( كان ) يـوما يـسمى (اسود الـرافدين) 
ــبــاريـات ـســتــوى الـبــائس في ا الـيــوم وعــلى اثــر ا
ـونــديــالــيـة ــاضــيـة بــالــتــصـفــيــات ونــتــائـجـه ا ا
ـتراجعة حـتى وضع نفسـه في خانة االحراج ا
ـنـتــخب الـعـواجــيـز الـبـائس  ! وبـات  يــنـادى 

الستم معي ..?
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وعــبــر وزيــر الـشــبــاب والــريــاضـة
الـلــبـنـانـي الـدكـتــور جـورج كالس
خالل تــواجـــده في قــاعـــة الــشــعب
ـفـتـوحـة في العـاصـمـة بـغداد عن ا
ـــسه من ـــا شـــاهـــده و امــتـــنـــانه 
االشــقــاء في الــعــراق ومن الــوزيــر
عــدنـــان درجـــال من تـــوجه صــادق
ــشـتــركـة ــشــاريع ا لــدعم جــمـيع ا
لشباب البـلدين الشقيـق  مضيفا
انــنــا الــيـــوم في بــغـــداد عــاصــمــة
الـشـباب الـعـربي لـعام  2021وغدا
سنكون في بيروت لعام  2022وما
شــــاهـــدنـــاه مـن بـــرامج مــــكـــثـــفـــة
واســــتــــعـــداد كــــبـــيــــر في بــــغـــداد
سـيــحـفـزنـا بــالـتـاكـيــد عـلى الـعـمل
ـــشــروع الـــعــربي وتـــواصل هــذا ا
ـهم جـدا لــشـبـاب بــلـدنـا  وتـوقع ا
قـبلة ذروة كالس ان تشـهد االيـام ا
ـشـتـرك الـعـمل الـعـربي الـشـبـابي ا
وان يـكـون لـلـعـراق الـدور احملـوري

في هذا العمل الذي ننشده جميعا.
من جـــهـــته ثـــمـن وزيـــر الـــشـــبــاب
والــريـاضــة عـدنــان درجــال الـثــقـة
ديـنة الـعرب الـكبـيرة الـتي منـحت 
بغـداد واستحقـاقها الـطبيـعي بيتا
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استقبلَ النائبُ األول
لـــــــرئــــــيـسِ االحتــــــاد
الـعـراقيّ لـكـرةِ الـقـدم
عــلي جــبــار وعــضــو
االحتـاد أحـمـد عودة
بيّ وفـد منـتـخبـنـا األو
في مــطــارِ بــغــداد الــدوليّ
أثـنـاء وصـوله مـسـاء الـيـوم
االثنـ قادمـاً من العـاصمةِ
ــنـامـة بـعـد الـبـحــريـنـيّـة ا
حـــجــزه بـــطـــاقــة الـــتــأهلِ
الـرسـمــيّـةِ إلى نـهــائـيـات

آسيا حتت 23 عاماً.
وأشـــــادَ نـــــائـبُ رئـــــيس
ــــســــتـــوى االحتــــاد بــــا
ميز الذي قدّمه العبو ا
ــبيّ في ــنــتــخب األو ا
الـتـصـفيّـاتِ اآلسـيـويّة
والـتـأهل لــلـنـهــائـيـاتِ
عــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارةٍ

واستحقاق.
مـــــــــؤكــــــــداً: أن هــــــــذا
ــنــتــخـب ســيــحــظى ا
بدعمٍ كـبيـرٍ في الفـترةِ
ـــــــقــــــــبـــــــلـــــــةِ وذلك ا
لـــلــــمـــنــــافـــســــةِ عـــلى
الــبــطــوالتِ الــقــاريّــة
والــــــدخــــــول بــــــقـــــوةٍ
خلطفِ إحدى بطاقات
ــبــيـاد الــتــأهل إلى أو

باريس 2024.
“U L*« Í—Ëb «

بــاســتـــثــنــاء ســامــراء
متذيل الترتيب فقد
خــضــعت بــقــيـة
مـــــــــــــــــــواقـع
الـتــرتـيب
الــفـرقي

∫Z u

افروديت
يتوج بدوري
الطائرة
للسيدات
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وافــضل ثــاني العــبــة مـرســلــة دنــيـا
محسن فتاة اربـيل.واضاف حنتوش
ان االحتاد سـيواصـل اقامـة وتنـظيم
ـختـلف بـطـوالت الـفـئـات الـعـمـريـة 
ـواعـيـد والـتـركـيز فـئـاتـها فـي قادم ا
عليهـا كونها الـقاعده الرصـينة التي
تعتمد عليها الـكرة الطائرة العراقية
ــسـتــقـبل من خالل اكــتـســابـهم في ا
اخلـبـره في هكـذا بـطـوالت لـتــــكوين

قاعدة كبيرة للعبة .

الــطــائــرة في تــصــريح صــحــفي  ان
االحتاد ارتـأى الختـيار االفـضل لهذا
وسم مبينا أن اللجنة الفنية التي ا
يرأسـها اخـتارت الرا هـوشيـار نادي
اكـاد كــافـضل العــبـة اعــداد وافـضل
العبـة ليبـرو نادين فـارس قره قوش
وافـضل العـبـة ضـاربـة سـوس بهـيج
افــروديـت  وافــضل العــبـــة شــامــلــة
همـيشـا هوشـيار افـروديت  وافضل
العبة مـرسلـة هيلـ انور افروديت 

نـــادي آكــاد فـي عــيــنـــكــاوه بـــاربــيل
شـاركة سـتـة انديـة هي دربنـدخان
- افـــروديت   - قـــره قـــوش - فـــتــاة
– اربـــــــــيـل - اكــــــــاد عـــــــــ كــــــــاوا 
نـافسات بنظام السليمـانية.وجرت ا
الـدوري من مــرحـلــة واحـده .وكـشف
االحتاد العـراقي للكـرة الطائرة  عن
الالعبات االفضل في دوري الشابات
لـلمـوسم 2021-2020.وقـال صبـيح
حـنــتـوش نــائب نـائب رئــيس احتـاد
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تـــوج فــريـق ســيـــدات افــروديت
بـدوري شــابـات الــعـراق بــالـكـرة
الطائرة بعد فوزه على شابات "آكاد"

بثالثة اشواط مقابل شوط واحد.
ركز وحقق فريق شابـات قره قوش ا
ـــركــز الـــثــانـي وشــابـــات آكــاد ا

الثالث .
وجـرت  بطـولـة الـشـابات
للـكرة الـطـائرة في قـاعة

بي بعد تاهله الى نهائيات اسيا نتخب االو U‰∫ احتاد الكرة يستقبل وفد ا I «

الــتي تــضــيــفــهــا بــغــداد بــعــنـوان
ـؤكـد  وبـ صـبـحي ان الـنـجـاح ا
الـلقـاءات مع الـوزير عـدنـان درجال
ـــســــؤولـــ في الـــعـــراق كـــانت وا
مـثـمــرة جـدا وسـتــؤدي الى نـتـائج

كبيرة قريبا.
qOL  ÃUNM

وبـارك الدكـتور رجـاء الـله السـلمي
ـملـكة مـسـاعد وزيـر الريـاضـة في ا
العربـية السـعودية جنـاح االحتفال
ـنهـاج اجلـميل لـبـرنامج الـكـبيـر وا
بــغـداد عــاصـمــة الـشــبـاب الــعـربي
مـشـيـدا بـاجلـهـود الـتي بـذلت بـهذا
االجتــاه وبـــحـــفـــاوة االســتـــقـــبــال
والـلــقـاء مع االشــقـاء في الــعـراق 
ـــمــلـــكـــة الــعـــربـــيــة مـــؤكـــدا دعم ا
ـشـروع الـهـادف الـسـعـوديـة لـهـذا ا
الــذي يــزيــد مـن تــواصل الــشــبــاب
الـعــربي وتـفـعـيل عـدد من الـبـرامج

همة الشبابية ا

بغداد- الزمان
بــحـــضــور رســـمي كـــبــيـــر لــوزراء
كتب الشـباب والـرياضـة العـرب وا
ــثــلـيــات اجلـامــعـة الــتــنـفــيـذي و
الـــــعـــــربــــيـــــة وعـــــدد كـــــبــــيـــــر من
الــشـخــصـيـات الــرسـمــيـة احملــلـيـة
افــتـــتح رســمــيــا امـس عــلى قــاعــة
ـفــتـوحــة مـنـهــاج بـغـداد الـشــعب ا
عـاصمـة الـشبـاب الـعربي ?  2021
برعاية دولـة رئيس مجلس الوزراء
مصـطفى الـكاظـمي واشراف وزارة
الشـباب والـرياضـة ووزير الـشباب

عدنان درجال .
واشـاد وزيــر الــشـبــاب والـريــاضـة
ـصـري الــدكـتـور اشــرف صـبـحي ا
بـروعــة الـتــنـظــيم واالسـتــعـداد من
ا يوازي اسم االشقاء في العراق 
بـغداد الـذي يـعتـز به جـميع الـعرب
ستـقبل سيشـهد العديد مبيـنا ان ا
ـشـتـركة من الـفـعـالـيـات الـعـربـيـة ا
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ـبــيـة إســتــقـبل رئــيس الــلـجــنــة األو
الــوطـنـيــة الـعــراقـيـة  رعــد حـمـودي
كتبه صباح اليوم رئيس اجلامعة
ـسـتــنـصـريـة  حـمــيـد فـاضل حـسن ا

التميمي.
ورحّب حــمــودي بـضــيــفه الـتــمــيـمي
بية لتوطيد مؤكداً سعي اللجنة األو
ـا يـخـدم ـؤسـسـتـ  الـعالقـة بــ ا
و التعليم مبتغياتهما السامية في 

والرياضة في العراق.
وأبــدى الــتــمــيــمي ســعــادته بــزيـارة
ـبـيـة ولـقـائه بـحـمودي الـلـجـنـة األو
سؤول الرياضي بعد ان كان عرفه ا

جنماً كروياً المعاً.
ـتـابع الـعراقـي كان وبـ أيـضـاً ان ا
جمـل العبيه يعـشق منـتخب وطـنه 
األســـاســـيـــ واألحـــتـــيـــاطـــيــ الن
اجلميع كـان يلتـزم بالسـلوك واخللق
قـــبل الـــتــنـــافس الـــريـــاضي من أجل

الـفـوز. وأوضح الـتــمـيـمي بـان كـلـيـة
التـربيـة البدنـية وعـلوم الـرياضة في
ـسـتـنـصريـة من الـكـلـيات اجلـامـعة ا
الكـات الريـاضية الفـاعلـة في إفراز ا
تـقـدمة ولـهـا إسهـامات الـتعـلـيمـيـة ا
علميـة ورياضية كـبيرة مشـيداً أيضاً
بـقـسم الـتـربـيـة الـريـاضـيـة في كـلـيـة
الــتــربــيــة األســاســيــة فـي اجلــامــعـة
سـتـنصـرية.ولـفت الـتمـيمي الى ان ا
ـا تعاني شحّة الرياضات االخرى ر

الـــتـــخـــصــــيص وتـــواضـع الـــبـــريق
ا تناله كرة القدم االعالمي بالقياس 
مؤكـداً ان الريـاضة لـيست كـرة القدم

دون سواها.
من جـانـبه أشــاد حـمـودي بـالـسـلـوك
ــثـــالي لــلـــريــاضــيـــ الــســـابــقــ ا
والــعالئق الــطــيــبــة والــودودة الــتي
كانت جتـمـعهم الفـتـاً الى ان ذلك كان
واحداً من أبرز مـؤهالت االنتصارات
الريـاضيـة العـراقيـة عمـوماً وفي كرة

القدم بوجه أخص.
بية وأبدى حمودي رغبة اللجنة األو
في توقيع إتفــــــــاقية تعـاون مشترك
ـؤسسـتـ ــــــــــمـشـيراً الى ان بـ ا
ـبيـة سـتوقع إتـفـاقيـة تـعاون مع األو
كــلـيـة الــتـربــيـة الــــــــبــدنـيــة وعـلـوم
الرياضة بجامـعة بغداد يوم األربعاء

قبل. ا
وفي ختام اللقاء قدّم حمودي لضيفه
بـية الوطـنية درعَ شعار الـلجـنة األو
الـعـراقـيـة تـقـديـراً لـزيـارته وتـثـمـيـنـاً

الهتمامه  برياضة بلده.
ـكتب هـذا وقد حـضـر اللـقـاء عضـو ا
ـبيـة الـوطنـية الـتنـفـيذي لـلـجنـة األو
الـــعـــراقـــيــة الـــدكـــتـــور هــردة رؤوف
واألمــــ الــــعــــام الـــــســــيــــد هــــيــــثم
ـالي الــسـيـد عــبـداحلـمــيـد واألمــ ا

أحمد صبري.
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حمودي يستقبل
رئيس اجلامعة
ستنصرية ا

بعدسة قحطان
سليم
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جانب من
حضور

احتفالية بغداد
عاصمة
الشباب
العربي
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الـتـدريـسيـة في كـلـيـة الـتـربـيـة لـلبـنـات بـجـامـعـة بـغداد
ــوسم حتــدثت في الـــنــدوة الــرابـــعــة عــشــرة ضـــمن ا
الـثـقـافي االفــتـراضي  لـلـمـجـمع الـعـلـمي الـعـراقي عن

كتاب ( النَّحت ) لآللوسيّ  حتقيق األثَريّ.
WOÝb  wðUM¹“

اخملرج الـسوري تـعرض مسـرحيـته (إبراهيم وصـفية)
عــلى مــســرح احلــمــراء بـدمــشق نـص ولـيــد اخالص
ويشارك في البطولة صفاء رقماني ويوشع محمود .

 e¹eF « b³Ž bL×
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ـي الـعـراقي قـدم بــحـثـا بـعـنــوان ( كـيف نـقـرأ االكـاد
سـيـرة الـنـبي مـحـمـد ( ص) في جـلـسـة اقـامـهـا البـيت

الثقافي في ميسان .
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خالل القـرن الـعشـرين وابـرز مشـاهيـرها
االبــطــال الــدولــيــ لــيـــصــبح مــرجــعــا
تــاريــخــيــا لـكـل مـا يــخص مــصــارعــتــنـا
احلـــديـــثــــة).وحتـــدث الـــكــــاتب في هـــذا
اجلزءعن مـصـارع عـدة مـرفقـا صورهم
كـــمــا حتـــدث عـن ريـــاضـــة الـــزورخـــانــة

التراثية الشعبية.
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ـقـام الــعـراقـي الـرائـد صــدر لـلــمـطــرب ا
حس اسمـاعيل االعظمي في الـعاصمة
االرنـــيــة عــمــان اجلـــزء االول من كــتــاب
صارعـة العراقية) وعنه قال (موسوعة ا
االعــظــمي  (يــعـد اول كــتــاب مــوسـوعي
ـصـارعـة الـعـراقـية يـتـحـدث عن تـاريخ ا

s¹u UN UÐ wH²% ÂuK
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وبـــحـــضـــور جــــمـــاهـــيـــري كـــبـــيـــر
ـــشـــاركـــة مـــتـــمـــيـــزة من جنـــوم و
عـراقـيــ وعـرب .وشـارك في احـيـاء
ــطـربــة شـذى حــفل الـيــوم االخــيـر ا
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اختتمت امس االول االثن فعاليات
مـهـرجـان بــابل الـدولي بـدولـرته 15
ــدة خـمــســة ايـام بــعــد تــواصـلــهــا 

{ لـنــدن - وكــاالت - تـلــقب عــارضـة
ـلـكـة الـهـالوين االزيـا هايـدي كـلـوم 
النــهــا كل سـنــة تــنــفــذ فـكــرة تــفــجـر
االجواء في هالـوين.ففي سنـة تنكرت
بـاالرنب جـيـسـيــكـا وفي سـنـة ثـانـيـة
تنـكـرت بـفـيونـا بـطـلة فـيـلم (شـيرك)
كــمــا انــهــا قــامت بــتــقــد نــفــســهــا
بــصـورة تــبــدو فــيـهــا اكــبــر بـكــثــيـر
ـاكـيـاج. امـا مـسـتـعــيـنـة بـتـقـنــيـات ا
اضية بسبب جائحة كورونا السنة ا
لم تــســتــطع هــايـدي تــنــظــيم حــفــلـة
ناسبة هالوين فقامت بتصوير فيلم
عــلى مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
اخلــــاصــــة بــــهـــا حــــيـث تـــبــــدو هي
وعــائــلــتـهــا في الــفــيــلم مــســكــونـ
بــاالرواح الـشــريــرة.كــمــا قــامت هـذه
السنة بتصوير تكملة لفيلم الهالوين

اضية. بنفس قوة فيلم السنة ا
من جــهـــة اخــرى  نــشــرت الـــنــجــمــة
ــيـة ريــهـانــا صــور جـريــئـة في الـعــا
صـــفــحـــتـــهــا اخلـــاصـــة عــلـى مــوقع
التـواصل اإلجـتمـاعي.وأطـلت ريهـانا
البس داخــلــيــة فـاضــحــة بــالــلـون

شـكالت الواقـعة خـروجك مع أصـدقائك يـبعـدك عن ا
نزل. رقم احلظ.9 في ا
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 حتلى بالـصبر و التأني لكي تـستوعب العاصفة و ال
تكون ضحية لها .
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تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها. ا
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ال تتسـرع باتخاذ أي قرار مـصيري اآلن حتى تخرج
من االزمة .
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حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة. 
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بـإمــكــانك أن حتسّ بــاحلبّ فــطــاقــتك الـرومــانــســيـة
.رقم احلظ.8 عجب غناطيسية جتذب ا ا
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ال تسـلم قـلـبك لـشـخص ال يحـتـرم مـبـادئك أو يـحافظ
. عليها.يوم السعد االثن
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 لديك فرصة كـبيرة للقاء بشـريك العمر كن ايجابيا و
ابتعد عن التردد .
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ستكـون عندك عالقات عاصفة مع محيطك في موقع
عملك وكذلك في بيتك.

bÝô«

فرط و حتـلى بروح عاليـة من الثقة ابتعـد عن الشك ا
.رقم احلظ .3
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سـتكون إيـجابيـاً و مستعـداً لتقـد التنـازالت ومعرفة
أخطائك.يوم السعد االربعاء.
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ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

ـسـلـسل كـومـيـدي عـربي اخملـرج الـســوري مـشـغـول 
مــشــتـرك بــعــنــوان (اجلــار لــلــجــار) في أولى جتــاربه

اإلخراجية من هذا النوع الكوميدي.

طـربة التونسيـة  نشرت  فيديو ا
لــــهـــــا وهي تــــتــــجــــول في احــــد
شــوارع الـعــاصــمـة الــفــرنـســيـة
بـاريس بـعـد اصـدارهـا الـبـومـها
ـعــنـون (اقــوى واحـد) اجلـديــد ا
ويضم 14 اغنية تعاملت فيه مع عدد كبير من الشعراء

. لحن وا

الكـاتبـة العـراقيـة صـدر لهـا عن دار الشـؤون الثـقافـية
مؤخـراً كتاب بعنوان (احلمايـة القانونية حلق الضمان

االجتماعي) يقع الكتاب في 352 صفحة.

مــؤسس مــنــصــة اريــد شــارك في اســبــوع قــيــاسـات
عـلـومـات االفتـراضي  بـالـتحـدث عن (دراسـة حاالت ا

علومات). الوراق بحثية في قياسات ا
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ي الــــعــــراقـي ادار امس الــــثـالثــــاء الــــنـــدوة االكــــاد
ـستـمر في االفتـراضيـة التي اقـامتـهـا وحدة الـتعـليم ا
معـهـد العـلمـ لـلدراسـات الـعلـيـا حتت عـنوان(حتـديد
الـكـتــلـة االكـبــر وفق رؤيـة احملـكــمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا

وقانون االنتخابات).

هايدي كلوم
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صــــــدر كـــــتـــــاب (جنـــــوم
ـــاضي هـــولـــيـــود بـــ ا
واحلـــاضـــر - الـــســـيـــرة
الــــفـــنــــيـــة لـ   100جنم
وجنـــمـــة من هـــولـــيـــود
واعـمـالــهم وابـداعـاتـهم
فـي عـــالـم الـــســـيــــنـــمـــا
ــيـة) عن دار نـشـر الـعـا
(الـطـبــاعـة) عـام 2021
وجاء في  262صفـحة
من احلــجـم الــكــبــيــر 
ويسـتـهل الكـاتب اكرم
ـــــرســـــومي ثـــــوابت ا
كــتـابـه الـذي يــتــنـاول
الـــســـيــــرة الـــفــــنـــيـــة
واحلــيـاتــيـة واعــمـال

الــــــــعــــــــنـــــــــبــــــــة وكــــــــيـس الــــــــذرة
والـبــيـبـسي..ونــدخل الى الـســيـنـمـا
ونــــحن فـي شــــوق الى مـــــشــــاهــــدة
االفالم.. والتي كـانت تـعرض االفالم
ــطــاردة واحلــركــة الـــتــاريــخــيـــة وا
والفكـاهة والـرعب والغنـائية ومـنها
االجــنـــبـــيـــة والــعـــربـــيـــة عــلـى حــد
سواء..اجـمع في هذا الـكتـاب اسماء
ـــعــوا فـي ســمــاء الـــنــجـــوم  الــذين 
ـيـة والـذين حـصـلوا الـسـيـنـمـا الـعـا
ولم يحـصلـوا على جـوائز االوسـكار
عـلى مـر الـسـنـوات الـتي عـاصـرتـهـا
ولم اعـاصرهـا ..وأجـعلـهـا تتالأل في
ـيـة.. ســمـاء تــأريخ الـســيـنـمــا الـعــا
والـــتـي تـــركت بـــصـــمـــاتـــهـــا في فن
الــتـمـثــيل والـكـبــريـاء والـشــخـصـيـة
وسـيـقى وزرع التـألق واالعـجاب وا

جنــوم هـولـيــود في عـالم الــسـيــنـمـا
يـة باالهداء (الـى رواد ومحبي العـا
يـة في الـسـيـنـمـا الـكالسـيـكـيـة الـعـا
الـزمن اجلـمــيل) والـكـتـاب قـد اودعه
الكاتب  خالصته الثـقافية في مجال
السينما حيث يقول  واصفا جتربته
(هــنــاك حـقــبــة من الــزمن اجلــمـيل..
زمن الطـفـولة والـشبـاب الـتي نشـأنا
ـنــاطق الـشــعـبــيـة وتــرعـرعــنـا فـي ا
الـبغـداديـة والتـي ال تزال الى وقـتـنا
احلـاضر شـامـخـة على الـرغم من كل
االحـداث والـتـطــورات الـتي تـتـوالى
عـلــيـهـا..كـنـت ادخـر كل أو  جـزء من
يومتي البالغة  10فلوس خالل ايام
االسـبــوع حـتى أذهب يــوم اجلـمـعـة
الى دار ســيـنــمـا الــفـردوس.. نــقـطع
بـلغ  40فـلس ونـاكل لـفة الـتـذكـرة 

ـتــابــعـ ــعـجــبــ وا في نــفــوس ا
ــواهب لــيــكــونــوا مــدارس لـصــقل ا

والفن بشكل متميز).
 الــكــتــاب يــتــعــامل مع  الــســيــنــمــا
واد بأعتبـارها شكال و خلـيطا من ا
الـتـعـبـيــريـة هـو كـتـاب عـلى هـامش
تاريخ الـسـينـما فـي هولـيود  وتـعد
الـشخـصـيـات التي تـنـاولـها الـكـتاب
(كــائــنـــات أيــقــونـــيــة) فــهـي تــشــبه
الـــشــخــصــيــات احلـــيــة في الــواقع
ـمثـل ويثـبت الـكاتب حتـمل جسـد ا
في  أن الــنـجـوم حــ يـدخــلـون الى
عـــالم الــــفـــيــــلم مـن اجل جتــــســـيـــد
شـخصـيـة مـعيـنـة فـأنـهم في الوقت
ـثلون هـذه الشخـصية وكل نفسه 
الشـخـصـيات األخـرى الـتي سبق أن
مثل عنى يحمل ا شخوصها بهذا ا

قــدرا كـبـيــرا من الـتــنـاص وتــتـغـذى
صـــورته حـــسب مـــنـــطق الـــنـــجــوم

بخطابات جماهيرية.
يـــــوثق الـــــكـــــتـــــاب تــــفـــــاصـــــيل
ـؤثــرة في عـالم الـشــخـصــيـات ا
الـــفن الــســابع (هـــولــيــود) كــمــا
يـــســـجل الـــكــاتـب انــطـــبـــاعــاته
اجلـمـيلـة  هي دراسـة تـوثـيـقـية

بأسلوب نقدي متزن.
ـرسـومي ــثـابـر اكـرم ا الـكـاتب ا
ــــلك نــــفس الــــبـــاحـث وصـــبـــر
تـنـوعة  الـتوثـيـقي في كتـابـاته ا
وفي هـذا الكـتـاب الذي نـحن بـأشد
احلــاجـة الــيه في مــجــال الـســيـنــمـا
ـــكــــتـــبـــة ســـيــــكـــون اضـــافــــة الى ا
الـســيــنــمــائـيــة الــتي تــفــتــتــقـر الى

الدراسات اجلادة.

ــــطـــار أو في ن رحـب بي بـــا وشــــكـــراً 
ـنـتــجـعـات الـسـيــاحـيـة من نـاس عـرب ا

وأكراد) . 
وقــال اخلــالـدي فـي حـواره الــطــويل مع
أمـــيــر احلـب هــيـــثم يــوسـف(كــثـــيــر من
الزمالء والزميالت اإلعالميـ في قناتنا
( الـشـرقـيـة ) ومـنـهم اإلعالمـيـة الـكـبـيرة
رقيـة حـسن .. سألـوني كـيف حقـقت هذا
احلوار مع الـفنـان هيثم يـوسف ?  كونه
بــــــعــــــيــــــد عن األعـالم وعن عــــــدســــــات
الكاميرات). مضـيفًا ( نعم الفـنان الكبير
ــقـابالت هـيــثم صـعـب بـقــبـول دعـوات ا
الـصـحـفـيـة والـتـلـفـزيـونـيـة  احلمـد لـله
إستجاب لدعـوتنا له قبل مـجيئه لإلقليم
 حيـث كان بـيـني وبيـنـة إتصـال هـاتفي
ورحب بنا ).موضحا ان(يوسف يتخوف
أو يخشى أي لقاء صـحفي أو تلفزيوني
بسـبب ( السـوشال مـيديـا ) . وهو يـب
لنا : سبب تخـوفي هو صراحتي ونيتي
الـصــافـيــة مع اجلـمــيع .. لـكــني أحتـفظ

اآلن).
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مـقــدم الـبـرنــامج سـأل يــوسف عن أكـثـر
مــكــان يـشــتــاق له .. ومــتى دخل الــفن ?
فأوضح يـوسف : (شوقي الـكبـير لـبلدي
ــديـــنـــة بـــغــداد احلـــبـــيب الـــعـــراق .. و
ـنـصـور وبــغـداد اجلـيـدة وأي مـحـلـة وا
فيها  وكذلك لشقتي الصغيرة في محلة

زيونـة بالعـاصمـة احلبـيبـة بغداد  وأن
شــاء الــله تــتـحــسن الــظــروف األمــنــيـة
بـالعـراق ونـعود لـبـلدنـا الـعزيـز) . الفـتاً
(أني من مواليد  1969 دخلت الفن عام
 1983 وأنــا جنم و صــبي كــنت .. لــكن
إحترافي لـلفن وأصـبحت جنـماً بالـغناء
وانـا شـابـاً  بـدايـاتي الـتي بـرزت فـيـهـا
بــالـغــنـاء أغــنـيــة عـيــونك حـلــوه وكـذلك
أغـنيـة يـانـاس .. هـذه األغانـي كانت من

أحلى ما غنيت) .
 وبــ يـــوسف (أخي لــيث فـــنــان جــيــد
كمـلـحن وكـصوت .. حلن لـي الكـثـير من
األغــاني لــكـنـه غـيــر مــحـظــوظ بــالــعـمل
الـــفـــني!  أنـــا أحـب الـــغــنـــاء الـــعـــراقي
والعـربي كـذلك .. كنت أسـتمـع للـفنـان
داخل حــسن وأيــضــاً وحــيــدة خــلــيل و
سـعـدون جــابـر و عـبـد احلــلـيم حـافظ و
عـــبــد الـــوهـــاب وأيــضـــاً أحب أســـتــمع
لــلــمــطــرب الـــتــركي أبــراهــيم طــاطــلس
ـطـرب الـعـراقي الـشـاب حـسـ غزال وا
وغيـرهم)مـشيـراً ( بالـنـسبـة لوالـدي هو
قـدوتي بـالـعـمـل .. لـديه شـعـبـيـة كـبـيـرة
وهــو رجل مـنــفـتح وأجــتــمـاعي بــنـفس
الـوقت  كـان يـشـجــعـني بـعـمـلي الـفـني

وهو الداعم األساسي لي).
ÂbI « …d  

اخلــالـدي حــاور يــوسف في أعــلى قــمـة
جبل في أربيل ( جبل كورك ) وسأله عن
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يسـتعد مهرجان العـنقاء الذهبية الدولي
الـرحــال  في دورته اخلــامـسـة -2021
ي 2018 لـالحـــتـــفــــاء بـــالــــيـــوم الــــعـــا
ـيا للـتـسـامـح الذي يـتـم االحـتـفاء بـه عـا

في الـ 16من تشرين الثاني اجلاري.
 واشار بـيان للـمهرجـان تلقـته (الزمان)
ـــهــرجـــان ســـيـــســـتــضـــيف امس ان (ا
ويــكــر شــخــصــيـــات مــثــمــرة  قــدمت
للعراق والعالم افكارا وأفعاال موثقة في
مــجـال  الــتــسـامح والــتــنـمــيــة والـسالم
.وسـيــتم مــنح  تــاج الــعـنــقــاء الـذهــبــيـة
الـدولـيـة لـلـرواد كل في تـخـصـصه .امـا
قالدة الـعـنـقـاء الـذهـبـيـة الـدولـيـة فـتـمـنح
لـعمـر فوق اخلـمسـ كل في تخـصصه
وتمـنح  ميدالـية العـنقاء الـذهبيـة الدولية
لـلـشـبــاب حتت عـمـر اخلــمـسـ كل في

تخصصه) . 
ـهـرجـان ان يـوم غد الـرابع من واعـلن ا
تـشريـن الثـاني هـو اخـر يـوم السـتـقـبال

الترشيحات.
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ـطــربـ حـســام الـرسـام حـســون وا
وعــلي جــاسم. فــيــمــا تــواصــلت في
ــنــاطــيـد الــيــوم نــفــسه فــعــالـيــات ا
ضلي والطائرات الشراعية والقفز ا

الـبـنفـسـجي بـجـلـسـة تـصـوير
غــريـبــة وسط األضــواء.والقت
صــور ريــهـــانــا إعــجــاب عــدد
تابع الذين أثنوا كبير من ا
عــلـى جــمــالـــهــا وعـــبــروا عن
حـبـهم الـكــبـيـر لـهـا. وكـان قـد
تـداول رواد مـواقـع الـتـواصل
اإلجــتــمــاعي مــؤخــراً فــيــديـو
لـريهـانـا أثـنـاء تـواجـدهـا على
ــســرح فـي إحــدى احلــفالت. ا
الالفت في الـقضـيـة أنه وأثـناء
ـــســـرح رقص ريـــهــــانـــا عـــلى ا
وحتـريــكـهـا مــؤخـرتـهــا ظـهـرت
البس الـداخلـيـة اخلـاصـة بـها ا
مـــــا أثـــــار جـــــدالً واســـــعـــــاً بـــــ

متابعيها الذين قالوا إنها تعمدت
فــعل هـذا األمــر. مــتـابــعــو ريـهــانـا
إنـقـسـمـوا إلى قـسـم مـنـهم مـن أكد
قـيــامـهـا بــهـذا األمــر عـمــداً والـقـسم
االخر اشار أن هذه األمور قد حتصل
مع أي مـغـنـي أثـنـاء قـيــامه بـالـرقص
ـــســـرح وهـــذه األمـــور تـــعــد عـــلى ا

. طبيبعة جداً
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ضـيــفت قـنـاة (الـشــرقـيـة) عــبـر بـرنـامج
ـغــتــرب هــيـثم (كالم الــنــاس) الـفــنــان ا
يـوسف في  لـقــاء حـصـري أجـراه مـقـدم
الـــبـــرنـــامج عـــلي اخلـــالـــدي في أربـــيل
ومــصـايـفــهـا اجلـمــيـلـة وعــلى جـبــالـهـا
الـشـاهـقـة .. وكان فـريـق ( كالم الـناس )
له إتصال مع امير احلب قبل مجيئه من
أمــريـكــا  لـيــسـتــقـبــله في مـطــار أربـيل
الدولي .وعن ذلك قال يـوسف لـ(الزمان)
( احلـمـد لـله وصــلـنـا الـعـراق وحتـديـداً
مدينة أربيل اجلـميلة  حـيث عندي عقد

أحياء حفل غنائي في مـدينة ( هو لير )
 وقـــبـل احلـــفل الـــتـــقـــاني كـــادر قـــنـــاة
الـــشـــرقـــيــة  األعـالمي عـــلي اخلـــالــدي
وزمـالئه األعـــــزاء في مـــــطـــــار أربـــــيل )
تـعـة بـصـحـبة .مـضـيفـاً ( حـقـاً جـولـة 
اخلــالــدي وكــامــيــرات الــبــرنــامج الــتي
وثـقـت جـولـتـي في مـركــز مـديـنــة أربـيل
ومدنـها السـياحـية الرائـعة  وصـعودنا
عـلى أعـلى قـمـة جلـبل كـورك الـشـاهـقة 
وأنـا مــســرور في هـذه اجلــولــة وحـسن
ـطـار أو الـفـندق أو االسـتـقـبـال لي في ا
ـنـاطق الـسـيـاحـيـة .. شـكـراً لـلـشـرقـية ا

أخـتـيار جـمـهـوره ألغـانـيه .. وأيـضـاً ما
مدى حبه لكرة القدم وهل هو برشلوني
.. وأي فـريـق عـراقي يــتـابــعـة بــالـدوري

متاز .  ا
أمـيــر احلب أجــاب : (اجلـمــهــور صـعب
األخـتـيار لـألغاني الـتي غـنـيـتـهـا مـنهم
مـن يــــحب األغــــانـي الــــســــريــــعــــة لي 
والـبـعض اآلخـر يـحب األغـاني الـهـادئـة
واخلــفــيــفـــة .. ولــكل واحــد مــنــهم ذوق
بـسـمـاع األغـاني ). وأكـد يـوسف (فـيـمـا
يــــخص حـــبـي لـــكـــرة الــــقـــدم والـــفـــرق
الـريـاضـيـة الــتي أحـبـهـا   أنـا صـحـيح

كنت بـرشلـوني سابـقاً .. لكن
حبي للفرق الرياضية
الـعراقـيـة جـعـلني
أهــــــــــــــــــــــــــتــم
ـتـابــعـتـهـا
ومــــنــــهـــا :
أنـــــــديــــــة
الـــزوراء
والـشـر

طـة ونــفط الــوسط ونــادي الـنــجف وهـو
فــريق مــخـيف .. كــنــا ســابـقــاً في عــمـان
بـاألردن نـلتـقي ونـلـعب (الـطـوبـة) سـوية
ــتــألق نـور مع الــراحل أحــمـد راضي وا
صـبـري وغيـرهـمـا لـكن بـعـد سـفري الى
أمريكا واستـقراري فيهـا لم أمارس لعبة
كــرة الـــقــدم هــنــاك .. كــذلـك أحب لــعــبــة
الــبــلــيــارد وكــذلك الــدومــيــنـو وال الــعب
الـبـوبـجي ).  وأخـتـتم اخلـالـدي احلـلـقـة
بجزئها األول في أربيل ومـدنها اجلميلة
.. واجلزء الـثـاني من الـلـقاء سـيـكون في

عدد من مدن كردستان العراق .
فــريق عــمـل (كالم الــنــاس) مــؤلف
من: األعــــــــداد والـــتـــقــد :
مــخــرج عــلـي اخلــالـــدي 
مــــــيـــــدانـي ومـــــديـــــر
تـصــويـر : عــمـر
اجلــــــــابــــــــري
الــتــصــويـر :
ســـــــــرمـــــــــد
بلـيـبل علي
الــــــطـــــــرفي
ـــتــــابـــعـــة ا
الــصـحــفــيـة:
ســــــــــعـــــــــدون
اجلـــــــــابــــــــري
ـــونــــتـــاج : وا

أسامة أياد.



{ رومـــــا (أ ف ب)  –تـــــوفي أدو
ـلقب  أبو التـيراميسو كامبيول ا
 نـسـبــة إلى احلـلـوى اإليــطـالـيـة
ــيــاً احملـضّــرة من الــشـهــيــرة عــا
ـاسكاربوني الكاكاو والـقهوة وا
السبت على ما أعلن حاكم منطقة
فينيتو اإليطـالية لوكا زايا. وكان
أدو كامـبيـول صاحب مـطعم  ألّي
بـيـكـيـريـيه  فـي مـديـنـة تـريـفـيـزي
قـرب الـبــنـدقــيـة في شــمـال شـرق
إيطـاليـا بـدأ تقـد هذه احلـلوى
اإليـطـالـيـة الـشـهـيـرة لـزبـائـنه في
سبعـينات الـقرن العـشرين. وعلق
حاكم منطـقة فيـنيتو عـبر حسابه
على فـيـسبـوك الـسـبت  مع رحيل
أدو كامـبيول الـيوم عن  93عاما
تـفــقــد تـريــفــيـزي جنــمــاً آخـر من
تاريـخـهـا في مـجـال الـطـعـام ففي
مــنــزلـه وبــفــضـل حــدس زوجــته
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{ طــوكــيــو (أ ف ب)  –مــســلــحــة
ـحــاة تـدرّب هــيـتـومي بــأقالم و
ــقـبل مـن فـنـاني تــاتـيــنـو اجلـيل ا
ـيـة ــتـحــرّكـة في أكــاد الــرسـوم ا
ـوّلــة من  نــتـفــلــيـكس يــابــانـيــة 
الـــتـي تــعـــوّل عـــلـى  ازدهـــار هــذا
الــنــوع مـن األفالم في الــعــالم. من
ون ساليـير: الـنـجاح الـكبـيـر لـ د
كــيــمـيــتـســو نــو يـابــا  في شــبّـاك
الـتذاكر إلى الـفيلم الـطويل األخير
ـامـورو هـوسودا  بـيل  الـذي لقي
تــنـويــهـا واســعـا هــذه الـســنـة في
مـهرجان كان تخلّى فيلم التحريك
الــيـابــاني عن صـورته الــطـفــولـيـة
واتّــسع نــطـاق انــتـشــاره. غـيـر أن

الـــقـــطــاع يـــواجه صـــعـــوبــات في
اسـتـقطـاب يد عـامـلة في األرخـبيل
حـيث يكـدّ الفنـانون عادة لـسنوات
طــويـلـة بــأجـور زهـيــدة الكـتـسـاب
هنة. وتسعى  نتفليكس  أصول ا
اجملـمـوعة األمـيركـيـة العـمالقة في
مـجال الـبثّ التدفـقي إلى سدّ هذه
الـفـجـوة من خالل  ويت أنـيمـايـتر
ي  وهــو بــرنــامج تــدريــبي أكــاد
يــتـكـفّل بـنـفـقــات تـدريب الـفـنـانـ

ومــصــاريف حــيــاتــهـم الــيــومــيـة.
ويــــــشـــــــبّه جـــــــورج وادا رئــــــيس
اسـتوديو التـحريك الياباني  ويت
شروع اسـتوديو  الذي يدير هذا ا
ــكـثّــفـة ـبــادرة بــالـدورات ا هــذه ا
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نعت نـقابـة الفـنانـ السـوري
امـس الــــــثالثــــــاء الــــــفــــــنــــــان
الـسـوري صـبـاح فـخـري الـذي
تـوفي عن عــمـر نـاهـز  88عـامـاً

بسبب ازمة قلبية.

والــــراحل من مــــوالــــيـــد حــــلب
1933 اسم احلــقـيــقي صــبـحي
أبــو قــوس حــاصل عــلـى وسـام
االســــتــــحــــقــــاق الـــســــوري من
ــمـــتــازة عــام 2007 الــدرجـــة ا
وذلك تقديـراً إلجنازاته الكـبيرة
ـتمـيـزة في خـدمة الـفن. كـما وا
شـغـل مــنـاصـب عــدة فـانــتــخب
نـقيـبـاً للـفنـان ونـائـباً لـرئيس
احتاد الفـنان الـعرب وانتُخِبَ
عـــضــواً فـي مـــجــلـس الــشـــعب
السـوري في دورته الـتشـريعـية
الـسـابـعـة لـعـام  1998وعـضواً
ـهــرجـان في الــلـجــنـة الــعــلـيــا 
احملبة في الالذقـية وعضواً في

هـرجان اللـجنـة العـليـا 
األغــــنــــيـــة الــــســــوريـــة
ومديراً عـاماً للـمهرجان

األول والثامن.
وضرب الـرقم الـقـياسي

في الـــغـــنــاء عـــنـــدمــا غـــنى في
مـديـنـة كـاركـاس بـفـنـزويال مـدة
 10سـاعـات دون انـقـطـاع سـنـة
1968. وبــــــــســـــــــبـب ذلـك دخل
مـــوســـوعـــة غــيـــنـــيس لـألرقــام
الـقـيـاسـيـة في أطـول مـدة غـنـاء
متواصلة .وأحيا فخري العديد
من احلفالت في الـدول العـربية
دن األجنبية وحصد الكثير وا
من األلقاب واجلوائز واألوسمة
حتى أنشأت مصر جـمعية فنية
بـــــــــاســـــــــمـه. ورغـم إعـالنـه أنه
ســـيــعـــتــزل الـــغــنـــاء إذا ضــاع
صــوتـه مــنه عــام  2010الحــقه
تميز التكر تـقديراً لعطـائه ا
كـمــا دخل مــوســوعــة غــيــنـيس
لألرقــام الـقـيــاسـيـة في
أطــــــول مـــــدة غــــــنـــــاء

متواصلة.
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ــــراهــــقـــة فـي سن ا
ـــــؤسس الــــتـــــقى 
ـــعــهـــد الـــشـــرقي ا
بـــدمـــشـق فـــخـــري
الـــــــــبــــــــارودي و
أعـجب الـبـارودي
بـــصـــوته وحـــثه
عـــلى تــــنـــمـــيـــة
مـوهـبـته بـشكل
ـي أكـــــــــــــــــاد
ومــنـحه الحــقـاً
لـــــقب صــــبــــاح
فــــخـــــري كــــونه
األب الـروحي له
كـــمـــا كـــان له دور
في ثنيه عن مغادرة
ســوريــا إلى إيـطــالــيـا

رحلة. في تلك ا
وبـدأ فـخـري الـغـناء فـي اإلذاعة
الـــســـوريـــة عــام  ?1948حــيث

اشتـهر بصـوته الرخـيم وغنائه
اللون الطربي األصيل.

وعـــلى رغم جنــاحـه الــفــني إال
أنه قــــرر مــــواصــــلـــة دراســــته
ــرحــلــة الــثــانـويــة في فـدرس ا
ــعــهـــد الــعــربي اإلسالمي في ا
حـــلب وتـــخــــرّج مـــنه في عـــام
 ?1952حـــاصالً عــلـى شــهــادة
تأهيل للـتّدريس وقد عمل فعالً

مدرّساً في عام .1953
وأصبح فخري واحداً من أعالم
الغناء العـربي والعالم واُشتهر
ية للمطرب في السجالت العا
كواحـدٍ من أهم مطـربي الشرق
حـــيث حلّن وغــنّـى الــعــديــد من
القصـائد العـربية لـلشعراء أبي
ــتـــنــبـي أبــو فــراس الــطـــيب ا
احلــمَــداني مــســكــ الـدارمي
ابـن الــــفــــارض والــــروّاس ابن
زيـــدون ابـن زهـــر األنــــدلـــسي

لسان الدين اخلطيب.
كــــمـــــا حلّن وغــــنى لــــشــــعــــراء
معاصـرين مثل: فـؤاد اليازجي
أنـــطــــوان شــــعـــراوي د. جالل
الـدهّــان د.عــبـد الــعــزيــز مـحي
الــدين اخلــوجـة عــبـد الــبـاسط
الصـوفي عبد الـرحيم مـحمود
فـــيـض الـــله الـــغــــادرين عـــبـــد
الــكـــر احلــيـــدري ولــلـــفــنــان
صـــــــبـــــــاح فــــــخـــــــري خـــــــمس
أســطـوانــات كـبــيـرة وعــشـرين
ـدّة ساعـة لكل كاسـيت صوت 
منها من أعمالـه األكثر شعبية
مـــثل : مـــالـك يـــا حـــلـــوة مـــالك
وخـمـرة احلب اسـقـنـيـهـا وقـدك
ـيــاس ويــا طــيـرة طــيــري يـا ا
حمامة وآه يا حلو من التراث
والــفـلـكـلـور الــسـوري. وعـنـدمـا
ـــوســيـــقــار الــراحل الــتـــقى بــا
محمد عبـد الوهاب الذي سمعه
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التي جترى في ميادين أخرى.
وهـو يـقول في تـصريـحـات لوكـالة
فـرانس بـرس  إذا مـا تـدرّبـتم عـلى
يـــد طـــاه كـــبــيـــر لـــلـــســوشـي قــد
يــســتــغــرقــكم األمــر ســنـوات قــبل
امــتالك نــاصــيـة الــوصــفــات لـكن
ـــيـــة عـــنـــدمــــا تـــقـــصـــدون أكـــاد
لـلسوشي تكتسبون األسس خالل

سنة .
وتــركّــز هــذه الــدورة الــتــدريــبــيــة
ـمـتـدّة عـلى سـتـة أشـهـر عـلـى ما ا
ـراحل الفـاصـلة  وهي يُـعـرف بـ ا
ــراحل االنــتـقــالــيــة الـتي رســوم ا
تـــؤدي إلى  الــصــور الـــرئــيــســيــة
وتـعـطي االنـطـبـاع بـاحلـركـة وهو
مـفهـوم يسـمّى  دوغا  بـاليـابانـية.
وتـقـول تـاتيـنـو  يشـبه هـذا الـعمل
نــسج الــسـجّــاد… فــهـو أمــر دقـيق
جــدّا ويــتـطــلّب بــاال طـويال . وهي
ـهـنـيـة الـغـنـيـة بـدأت مـســيـرتـهـا ا
بـالعـمل على  دوغـا  وأشرفت على
أعـمـال مـثل  مـاي نيـبـور تـوتورو

و سبيريتيد أواي  و أكيرا .
وتـصرّح تاتينو  الكثير من الهواة
يـرغـبـون في االنـتقـال بـسـرعة إلى
الـصـور الـرئـيـسـيـة وحـتى إذا مـا
أرادوا الـتخصّص فـي الدوغا فهم
يــزاولـــون عــــمال ال يــوفّــر عــيــشــا

الئقا.
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نافـذ احلدوديـة في العراق وفي ورد في األخبـار انّ ا
مــطـــار بــغــداد الـــدولي الــقت الـــقــبض عـــلى شــخص
خليجي كان بـحوزته ثالثة عشر صقـراً عراقياً مخبأة
في حـقيـبـة بـطريـقـة احـترافـيـة من دون ان يـخـتنق أي
صقـر في عملـية تهـريب جديدة لـثروة عراقـية ال يهتم
بـها الـبلد وال يـعنى بـشؤونـها وتركـها نـهباً لـلطـامع

حتى انّ هـواة الـصـقور والـطـيور الـنـادرة يـتهـامـسون
في مـجـالسـهم في دول اخلـليج ودول مـحـيطـة اخرى
وأحيانا يجاهرون ويسـتعجبون كيف يكون في براري
العراق وجبـاله وصحاريه وحتت سمـائه هذه الصقور

النادرة وال يجري االهتمام بها. 
ـاذا تـأتي ارسـالـيــات وفـود الـصـيـد من دول اخلـلـيج
لتقضي موسم الصيد مع صقور البلد وال تقوم هيئة
عراقيـة متخصـصة بهذه الـطيور في الصـيد والعرض
والـــتــســويق والــتــصــديــر وإقــامــة الــنــدوات حــولــهــا
فـالـصـقـور عـالم خـاص مـكتـنـز بـرمـوز اغـنت ثـقـافـتـنا

كن اهمالها.  العربية منذ القدم وال 
ماذا جـرى للعراقـي نراهم يـنتظرون اآلخـرين ليأتوا
شهد فيصطادوا صقورهم ونسورهم وهم أمام ذلك ا
ـا اعمى قـلوبهم قـبل عيـونهم عن غـافلـون منـشغـلون 
تنمية هذه الثروات وحتويلها الى مصدر يدر العمالت
الصعبـة للبلـد. أال يكفي ما فعـلت احلروب في العقود
ـاضـيـة في بــراريـنـا وجـبــالـنـا وغـابـاتــنـا حـتى كـاد ا
الغـزال الـبـري او اجلـبـلي يـنـقـرض وهـو من الـغزالن

النادرة في العالم اليوم. 
عني بالصقور في الى مَن نتوجه بهذا اخلطاب مَن ا

العراق? 
ال بــدّ من وقــفــة جــادة لإلفــادة من الــصــقــور في أن
ــيـاً لــلـبــلـد في تــكـون وجــهـا إقــلـيــمــيـا إن لم اقل عــا
التصديـر ولتقصدنـا الدول األخرى من الباب وليس

نافع.  عبر التسلل ليتحقق تبادل ا
 انّ طرق البيع غـير القانوني والـتهريب واالحتيال في
الـتصـدير في مـجال الصـقور هـو مثل الـصيـد اجلائر
الـذي يــفـتـرض ان تـفــعّل الـقـوانـ فـي مالحـقـة الـذي

يحاول االضرار بالصقور العراقية. 
 يــقــال انّ الــصــقــور حتــتــاج صــقــوراً وزمـنــاً يــلــيق

بالصقور. 
وقالت العرب مَن ال يعرف الصقر يشويه. 
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وهذه مـحاولـة موجعـة لكـتابة قـصة قـصيـرة جداً . رأسي ناشف
واللـغة مثل امـرأة لعوب وحمـالة وجوه وأقـنعة . ال ثـيمة أقـترحها

ستحيلة . وال جملة أنحتها كي أبني عليها أسَّ احلكاية ا
مـسـاحــة الـفـقـد تـبــدو أعـظم من وصـلـة اإلســتـحـواذ  والـقـارىء
واجـهة هذه احلذلـقة والفـلسفة عجـول وليس بعبه مـثقال صـبر 

الفائضة التي فضحت نفسها في باب السطر األول .
سأكـتب عن البارحـة الفائتـة إذن . البارحة الـرائقة لـبستُ قناعي
ة  حيث دينة القد األزرق الرخيص وهبطت معه إلى خاصرة ا
مقـهى السنترال العمّونية وهي خزنـة الذكريات الثانية بعد مقهى
حسن عـجمي الـبغـدادية الـرصافـية الـضائـعة . الـتبـدالت لم تكن
ـكان الـذي دخلـته أول مرة قبل ست كبـيرة عـلى جوهـر ورائحة ا
يـهـا كي تنـفـتح أمامي وعشـرين سـنة . لم أجـد ثـيمـة مدهـشـة أ

نتظر . أولى عتبات النص ا
ـقهى  ـؤخـرة ا ثمـة رجالن كـهالن يـتشـاركـان مـائدة صـغـيرة 
ـنـظـر ــزاد جـديـد  ومن هـذا ا كـمـا لـو أنـهـمـا بــضـاعـة عـتـيـقـة 

احلميم سأصنع كلَّ احلكاية .
إثنـان يخيمان على باب الـسبع أو أزيد بقلـيل . دلة قهوة بديعة
مجـلوبة من دكان الصفار القريب . إن شرعتُ بوصفهما فسوف
أبدأ من الـقول بأنـهمـا من الصنـف الذي ال يسـتهلـك لغة كـثيرة 
وكانـا يستعمالن في عملية تأثيت اجلـلسة وأنسنتها  ميزات هز
الرقـبة وزم الـشفتـ وحتريك الـيدين  حتى فـي طريقـة اإلعجاب
والطـرب والشجن الـذي بدا علـيهمـا بعد ارتـفاع صوت الـسماعة
بــصـدحــة هـائــلـة مـن كـوكب الــشـرق أم كــلـثــوم ومـذهــلـتــهـا (رقّ
احلبـيب).. سأستبعد من قائمة اإلحتـماالت تماماً أنهما مصابان
سح خـلـوتهـما بـهذا باخلـرس أو الـطرش أو أي عـطب جسـدي 

هيب . البهاء ا
عـضلـة  فإن تـمكنت من شخـصيـاً أؤمن بأنَّ الـسطر األول هـو ا
رصفه وصـفه فسوف تـنفتـح الطريق أمـامك وتكون سـالكة بـقليل

من الصبر واأللم  لذلك أراني اآلن أجنح وأتلذذ .
كـان الـرجالن أنـيــقـ وعـلى وسـامـة مـضـيــئـة لم تـنـطـفىء بـعـد .
الــبــدلـــة كــأنــهــا من دكــان داوود اخـــوان والــربــطــة من مــعــرض
البـلداوي واحلذاء من روغان زبـلوق .. سأعكس صـورتيهما اآلن

على صورة اثن أدركتهما متأخراً هنا بعمّان .
قصد عبد الوهاب البياتي وفؤاد التكرلي . 

ـقدوري في عمـلـية تـنـميـة الـنص وبـنائه احلـر  سـوف ال يكـون 
سرات واألوجاع) اإلستعانة بقطعة صغيرة من رواية التكرلي (ا
حـيث الــذاكـرة ال تـسـتــطـيع رسم الــسـرد الـروائي بــيـسـر  عـلى
الـعـكس من الـشـعـر احملـفـوظ في الـرأس مثل طـقـطـوقـة مـحـبة أو
ـقـهى وأذهب قـطـعـة مـوسـيـقـيـة شـهـيـرة.. سأغـادر مـؤقـتـاً بـطن ا

صوب واحدة من ترنيمات البياتي إذ قال ليلتها :
أظلمت حانات بغداد .. فال جدوى

وت  وعباس من احلب 
ـنـعرج اخلـطيـر من كـتابـة الـنص  سيـشعـر الـكائـنان عـنـد هذا ا
ـلل مـبـ  وسيـقـومان ـزروعـان عـلى مبـعـدة شهـقـة قـلم مني  ا

بتحريك عجيزتيهما ويقفان على طولهما ..
قهى وأنـا ما زلت في الشطر القليل من يا إلـهي إنهما يغادران ا
تـعسرة  واآلن عـليَّ أن أجد حلـوالً مبـتكرة إلتـمام هذه قصـتي ا
صادفـة هائلة وبـحظٍّ عظيم  فضَّ قـامرة الكتـابية الـبائسـة ..  ا

رتبك . كان كائن صعلوك نبيل اسمه شبلي ا وحشة ا
ـمسـرحـة احملـبـبـة وأعـاد عـلى أذنيَّ وقـلبي سـلّم عـليَّ بـطـريـقـته ا
عتقة اللذيذة التي تشبه واحداً من أجمل أحالم اليقظة. قصته ا
شـبــلي اجلـمــيل يـذهب كـلَّ ظـهـيــرة جـمــعـة إلى ســوق الـبــضـائع
والنـوادر العـتيـقة رخـيصـة الثمـن  وفي رأسه فكـرة أنه قد يـعثر
لتـبسة هنـاك على بائـع أدرد نصف نائم  يـعرض فوق بـسطـته ا
قـطـعـاً من اخلردة والـسـكـراب قد تـكـون بـينـهـا لـوحة مـنـسـية من
أعـــمـــال الـــرســـام الـــعـــمالق بـــيـــكـــاســو 
فيـشتـريهـا بدنانـير قـليـلة ويـطيـر بها الى
صالـة بـيع الـلـوحـات الفـخـمـة  ويـنصت
نادي وهو يفتتح بلـذة عالية إلى صوت ا

ليون دوالر !! زاد الكبير  ا
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أقدم صـورة فوتـوغـرافيـة عراقـية
تـعــود الى ســنـة  1873ونــشـرت
في سالنامة واليـة بغداد (الكتاب
الــســنــوي لـــواليــة بــغــداد ) وقــد
نــشـــرت الــصــورة -اســـتــانــبــول
ــــــــاذج من 1873 لـــــــتــــــــوضح 
البـس الـــتي كــــان يـــرتــــديـــهـــا ا
العـراقـيـون في الـعهـد الـعـثـماني
(أزيـــــــاء من واليـــــــة بـــــــغــــــداد -
االمــبـــراطــوريــة الـــعــثــمـــانــيــة(.
ؤشـرة برقم (1)  هي فالـصورة ا
لــرجل عــربي من عــشــيــرة شــمــر
ـــؤشـــرة بـــرقم (3) هي ـــرأة ا وا
المرأة مسلـمة متـزوجة من بغداد

وخـيـالـهـا وُلــد أحـد أشـهـر أنـواع
احللويات في الـعالم تيـراميسو
يـة اإليطـالية بشـهادة من األكـاد
لــلـــمـــطــبـخ . ويــبـــدو أن حـــلــوى
تـيـرامـيــسـو الـتي اســتـحـالت من
كالســيـكــيــات الـطــعــام اإليــطـالي
وبـــاتـت مــــوجـــودة عــــلى قــــوائم
ــطـاعـم اإليـطــالــيـة الـطــعــام في ا
كافة وُلـدت نتـيجة خـطأ ارتـكبته
زوجـته ألــبـا وكــبـيــر الـطــهـاة في
طعم روبرتـو لينـغوانوتو وفق ا
صحيفة  إيل كورييري ديال سيرا
.ولـوصــفـة تــيـرامـيــسـو ويــعـني
اسمـها حـرفـيا  ارفـعـني إلى فوق
ـعــنى  ارفع لي مــعـنــويـاتي ) )
تــفــرعــات عــدة. وهي تُــصــنع من
ـاسـكـاربوني البـيض والـسـكر وا
ــغـطّس ــا والــبــســكــويت ا وكـر

بالقهوة الباردة والكاكاو.
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ـؤشـر برقم (2) هو من والرجل ا
عشيرة زبيد .  كـان العراق مؤلفا
ـــــوصل من واليـــــات بـــــغــــداد وا
والـــــبـــــصـــــرة وكــــانـت الـــــدولــــة
الــعــثــمــانــيــة أو االمــبــراطــوريـة
الـعثـمـانـيـة الـتي حـكـمت الـعراق
اربــعــة قـــرون مــنــذ 1516 حــتى
1918 تصدر كتبـا سنوية تسمى
الـسالـنـامـات تـتضـمن مـعـلـومات
تـاريــخـيــة واداريـة واقــتـصــاديـة
وتعـلـيـميـة عن الـدولـة وكانت كل
والية تصدر سـالنامة خـاصة بها
وكـلـمـة سـالـنـامـة فـارسـيـة تـعـني
الــكــتـاب الــســنــوي ســال : ســنـة

ونامة تعني : كتاب.

مــنـدهــشـا وقــال له: (مـثــلك بـلغ
الـقــمــة وال يــوجــد مــا أعـطــيك
إيـاه) ودامت صـداقـتـهـمـا حـتى

رحيل عبد الوهاب. 
كما شارك في أعـمال سينـمائية
مــعـــروفــة مـــثل فــيـــلم (الــوادي
ــطـربـة الــراحـلـة الـكـبــيـر) مع ا
وردة اجلـــــزائـــــريـــــة و فــــيـــــلم
(الصعاليك)عام  1965مع دريد
حلــام ومـــر فــخــر الــدين.ومن
ب أعماله التلـفزيونية (أسماء
الــــله احلـــســــنى) مع الــــفـــنـــان
الــراحل عـبــد الــرحـمن آل رشي
ومنى واصف وزيـناتي قـدسية
ومـــســــلـــسـل (نـــغـم األمس) مع
الـراحل رفـيق سبـيـعي وصـباح

اجلزائري.
عـلومات الـتي ال يعـرفها ومن ا
الـبـعض عن فـخري انـه كان في
صـــــغـــــره مـــــؤذنـــــاً في جـــــامع
الـروضـة فـي حـلب.وفي بـدايـته
ـآ ليسمعه والد وا غنى في ا
الـنـاس.كــان في شـبـابه مـوظـفـاً
بـــأوقــاف حـــلب . كـــمــا يـــحــفظ
القـرآن الكـر غيـباً إضـافةً إلى
عـددٍ كبـيرٍ مـن دواوين الشـعراء
الــعـرب.  تــزوج فـخــري مـرّتـ

أجنـبت له زوجــته األولى ثالثـة
أبـناء هم مـحـمد وعـمـر وطريف
وتــوفـــيت زوجـــته الحــقـــاً أمــا
زوجته الـثانيـة فأجنـبت له ابنا
ـطرب أنس صـباح واحدا هـو ا
فـخـري.كان والـد صـبـاح فـخري
قــارئـاً لـلـقـرآن الــكـر ومـنـشـداً
صـوفـيـاً أمـا والدتـه فكـانت من
أسرة دينـية تقـيم حلقـات الذكر
الـصـوفـي.وورد ذكـر فـخـري في
مـــوســـوعـــة مـــايـــكـــروســـوفت(
اإلنــكــارتـا ) بــصــفـتـه رمـزاً من

رموز الغناء العربي األصيل.

{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
حـــافظ فـــيـــلم  دون  عـــلى صــدارة
شـباك التـذاكر في أسبـوعه الثاني
في الـصـاالت األميـركـية الـشـمالـية
رغـم تراجع إيـراداته إلى مـا يـقرب
من 15,5 مـــلــيــون دوالر بــحــسب
أرقــام شـركـة  إكـزبـيـتــر ريـلـيـشـنـز
ــتــخــصــصــة.وســجــلت نــســخــة ا
قتـبسة من رواية وورنـر براذرز  ا
فـرنك هربرت الصادرة سنة 1965
ــئــة تـــراجــعـــا بــنـــســبــة 62 فـي ا
مـقارنة مع إيراداتهـا في أسبوعها
األول وهــو انـخـفــاض كـبــيـر لـكن
ـــا عـــانت مــــنه إنـــتـــاجـــات أقـل 
ضــخـمـة أخـرى صـدرت أخـيـرا إذ
اخـتـار كـثـر مشـاهـدة فـيـلم اخملرج
ذهل بصـريا على دوني فـيلنـوف ا
شـــــــــــــــاشــــــــــــــات  آي مـــــــــــــــاكـس

الـعمالقـة.ويضم الـفيـلم كوكـبة من
الـــنــجـــوم من أمــثـــال تــيــمـــوتــيه
شـــاالمـــيه وزيـــنـــدايــا وريـــبـــيـــكــا
فــيــرغــوسـن وجــايــســون مــومـوا
ويــتـــمــحــور حــول قـــصّــة عــائــلــة
أتـــريــيــديـس الــتي تـــعــنى بــإدارة
كــوكب تــنــتج فــيه مــادة غــامــضـة
أسـاسية للـسفر ب الـنجوم.وعلى
ي تـقتـرب إيرادات الـصـعيـد العـا
الـــفــيــلم مـن عــتــبــة 300 مـــلــيــون
دوالر.وعـادة ما تشهد عـطلة نهاية
األسـبـوع خالل احـتفـاالت هـالوين
تحدة إقباال ضعيفا في الواليات ا
عـلى حـضـور الـسـينـمـا إذ يـخـتار
الـناس عـمومـا احلفالت الـتنـكرية
لـكن فيلم الرعب  هالوين كيلز  من
إنـتاج شـركة  يونـيفرسـال  احتفظ
ـركـز الـثـاني إذ حـقق إيـرادات بــا

بـلغت 8,5 مـالي دوالر في الفترة
من اجلمعة إلى األحد. 

وهـو يـشكّل تـكمـلـة لفـيلم  هـالوين
الــذي عــرض عــام 2018 وتــتــولى
ـمثلـة جيمي لي كـورتيس مجددا ا
دور الـبـطولـة من خالل جتـسيـدها
شخصية لوري سترود ويشاركها

نيك كاسل في دور مايكل مايرز.
ـــركــــز الـــثــــالث فــــيـــلم وحـل في ا
جـيـمس بونـد اجلديـد  نو تـا تو
داي  مـع إيــــــرادات بــــــلــــــغت 7,8

مالي دوالر.
فاجأة األكبر وفي نـتيجة شكّـلت ا
ــراقـبـ هــذا األسـبـوع بــحـسب ا

ركـز الرابع من نـصيب فـيلم كـان ا
األنــيـــمي الــيــابــاني  مــاي هــيــرو
يا: وورلد هيروز ميشن  إذ أكـاد

بلغت إيراداته  6,4مالي دوالر.

ـرتـبـة اخلـامـسـة فـيـلم وتـاله في ا
فـــيـــنـــوم: لت ذيـــر بي كـــارجن  من
إنــتــاج شـركــة  ســوني  إذ حـصل
عــلى  5,8مــلـيــون دوالر. وفي هـذا
الـــعـــمـل يـــؤدي تـــوم هــاردي دور
ـنــحه ارتـبــاطه بـكـائن صــحـافي 
غريب يدعى  فينوم  قوى خارقة.
راكـز العشرة وفي مـا يأتي بقـية ا

األولى في الترتيب:
6- أنتلرز  (4,2 مالي دوالر).

7- السـت نــايت إن ســـوهــو  (4,2
مالي دوالر).

8- رونــز غــون رونغ  (3,8 مالي
دوالر).

9- ذي أدامــــز فـــامــــيـــلي 3,3)  2
مالي دوالر).

10- ذي فــرنش ديـســبـاتش  (2,8
مليون دوالر).

الـنـيـبـال وأوفـد فـريق إسـعاف إلى
ـــــوقع وفق مـــــا أعــــلن االحتــــاد ا
الـفرنـسي لنـوادي اجلبال (اف اف

سـي ايه ام) في بيان.وكـان الرجال
الـثـالثـة ضـمن مـجـمـوعـة الـنـخـبـة
الـــوطــنـــيــة في االحتـــاد ووفــد من
الـرياضي الشباب الذين توجّهوا
في 30 أيـلول/سبتمـبر إلى كومبو
(مـنطقة إيفـرست) لتسلّق عدّة قمم
عــلى عــلــوّ يــراوح بـ 5 و6 آالف
تــــقع جــــنــــوب أمـــا دابالم (6814
مــتـرا) وفق الـبــيـان.وهم بـاشـروا
فـي الـرابع والـعـشـرين من تـشـرين
األول/أكـتوبر تسلّق قمّة قريبة من
أمـــا دابالم ويــعـــود آخــر اتــصــال
هــــــاتـــــفـي بـــــهـم إلى الــــــســـــادس
والـــــــعــــــــشـــــــريـن من تــــــــشـــــــرين

األول/أكتوبر بحسب االحتاد.
وقــــد أوفـــــد االحتــــاد مــــروحــــيــــة
ـنـطـقـة الـسـبت وعُـثر السـتـطالع ا
عـلى  آثـار تـسـلّـق وانهـيـار ثـلـجي
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{  غـرونـوبل (فـرنـسا) (أ ف ب) –
فـقد أثـر ثالثة مـتسـلقـ فرنـسي
فـي مـحــيط مــنـطــقــة إيـفــرست في

خـصـوصـا رحالت من يـوسـ إلى
سـافرين عـبر حـسابـها غالسـكـو ا
عـلى  تـويـتـر  بـعدم الـتـنـقّل نـظرا
لـالضـــطـــرابــــات احلـــاصــــلـــة مع
اإلشــــارة إلـى أنــــهــــا تــــبــــحث عن

مسارات بديلة.
وكـشـفت إدارة مـحـطـة يـوسـ في
لــنــدن أن األعــمــال جــاريــة  إلزالــة
الــــشــــجـــــرة وتــــقــــيــــيم األضــــرار
واإلصـالحــات الالزمـــة . وقــد وقع

احلـــادث عــلى بــعــد حــوالى 130
كــيـلــومـتــرا من شـمــال الـعــاصـمـة
الــبـريـطـانـيـة. وأعــرب الـكـثـيـر من
ــســافــرين عن اســتــيــائــهم عــلى ا
تـــويـــتـــر  من عـــدم قــدرتـــهم عـــلى
الــذهــاب إلى غالســكــو بـالــقــطـار
وهي وسـيلة نقل أقلّ تلويثا بكثير
من الـطـائـرة.ونـشـرت الـصـحـافـيـة
ـتـخـصـصـة سـيـســيـلـيـا كـيـتـيـنغ ا
ـــنــاخ صـــورة لـــركــاب بـــشـــؤون ا
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مــسـمّـرين أمــام شـاشـات مــواعـيـد
الــقـطــارات وإلى جـانــبـهـم شـاشـة
تـرويجية تظهر عليها عبارات مثل
 ال وقـت نـضـيّـعه  و عـيـون الـعـالم
عــلــيــكم كـوب 26 وغــرّدت  مــئـات
ـوفــدين إلى مــؤتــمـر ــنــدوبــ ا ا
ناخ عالقون في يوس ألنّ حول ا
الــبــنى الـتــحــتـيــة في بــريــطـانــيـا
ــا فـيـه الـكــفـايـة لــيـست مــتـيــنـة 
ناخي . للصمود في وجه التغير ا

{ لندن (أ ف ب)  –عـلق عدد كبير
ــــتـــــوجّــــهــــ إلى مـن الــــركــــاب ا
غالســكــو (اسـكــتــلـنــدا) بــالـقــطـار
لـلـمشـاركة في فـعـاليـات على صـلة
ـتحـدة لـلمـناخ في ـؤتـمر األ ا
مـــحـــطـــة يـــوســـ في لـــنـــدن إثــر
انــقـطـاع احلــركـة نــتـيـجــة سـقـوط
شــجـرة عـلى سـلك عـلـوي.وأوصت
شـــركـــة ســـكك احلـــديـــد  أفـــانـــتي
ويــــست كــــوست  الــــتي تــــســــيّـــر

كبير  فأرسل طاقم إسعاف األحد.
شرف على وأفـاد ستيفان بـونوا ا
اجملــمــوعــة صــحــيــفــة  دوفــيــنــيه
لـيـبـيـريه  الـفـرنـسـيـة احملـلـيـة بأن
ــــؤلّف مـن ثـــمــــانــــيـــة الــــفــــريق ا
مـتسـلّق انـقسم إلى اثـن واحد
مـن خــمــســة أشــخــاص وآخــر من
ــا ثـالثــة مـــعــربـــا عن صــدمـــته 
حـــصل. وكــشـــفت صــحـــيــفــة  ذي
ـز  من جـهـتـها عن هـيـمـااليـ تا
رصـــد فــريـق مــســـعــفـــ مــعــدّات
لـتـسلّق اجلـبل وخيـمـا بالـقرب من
نهر جليدي عند سفح أما دابالم.
وقـال مـسؤول في وزارة الـسيـاحة
ــتــســـلــقــ لم لــلـــصــحــيـــفــة إن ا
يـحــصـلـوا عـلى الـرخـصـة الالزمـة

همة. إلجناز هذه ا
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