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عــــــــــشــــــــــرة أشــــــــــخــــــــــاص فـي
أنـتـانـاناريـفـوعـاصـمـة مـدغـشـقر
حتـفـهم جراء فـيضـانـات تسـببت
فـيـهـا األمـطـار الـغزيـرة  وفـق ما
أعـلـنت وزارة الــداخـلـيـة . وقـالت
ـــتــحـــدثـــة بـــاسم مـــكــتب إدارة ا
اخملــاطــر والــكــوارث في الــوزارة
صــونــيــا راي إن (الــفــيــضــانــات
تــــــســـــبـــــبـت في هــــــدم مـــــنـــــازل
وانــــهـــيــــارات أرضــــيـــة أدت إلى
مصـرع الضـحـايا). وأُلـغيت أكـثر
من 1700 رحـلـة داخـلـيـة ودولـية
تـحـدة  باإلضـافة في الواليـات ا
إلى إلغاء 3000 رحلـة قبل يوم 
جراء عـاصـفة شـتويـة مـصحـوبة
بتـساقط ثلـوج كثـيفـة. وفي كندا
نـاطق في كيبيك وُضعت بعض ا
وأونتاريو في حال تأهّب حتسبًا
لـعـاصـفـة ثـلــجـيـة .وفـقًـا لـلـمـوقع
ــتــخـــصص بــالــطـــقس الــتــابع ا

للحكومة الكندية.

وصلت الى نحو  5حتت الصفر.
بيـنمـا اجتـاحت السـيول الـقادمة
مـن ايــــــران  وادي الــــــنــــــفـط في
مـحــافظ ديـالى  نــتـيـجــة هـطـول
االمــطــار. واعــلــنت ايــران نــفـوق
ـشــايـة في قـريـة  450رأسـا من ا
هـــالـــســو . ولـــقي مـــا ال يـــقل عن

احلـــرارة تـــنـــخـــفض عـن الـــيــوم
الـسـابق بـعــمـوم الـبالد). وسـجل
قضاء بـنجـوين في السـليمـانية 
ادنى درجــــة حــــرارة بــــلــــغت 17
حتت الـصـفـر. وعـطـلت مـحـافـظـة
بــســبب ــدارس  االنــبــار  دوام ا
انـخـفــاض درجـات احلـرارة الـتي
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
لــوزارة الــنـقـل  ان يــكـون طــقس
ـنـاطق كـافة الـيـوم االربـعـاء في ا
صـحـوا بـاردا يـتــحـول تـدريـجـيـا
الى غـــائم مـــصـــحــوب بـــأمـــطــار
وثـلـوج. وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان
تـلــقـته (الـزمــان) امس ان (طـقس
الـــيـــوم االربــــعـــاء ســـيـــكـــون في
ــــنـــطـــقــــة الـــوســـطـى صـــحـــواً ا
ويتـحول تـدريجـياً الى غـائم ليالً
مع زخـات مـطـر مـتـفـرقـة وفـرصة
لــتـــســاقط الــثـــلــوج في االقــســام
الغـربيـة مـنهـا وسيـكون الـطقس
ــنـطــقــة الـشــمـالــيــة غـائــمـاً في ا
جـزئــيـاً ويــتـحــول تـدريـجــيـاً الى
غائم مع أمـطار تـكون غـزيرة ليالً
مع تساقط لـلثلـوج فيمـا سيكون
ـنـطــقـة اجلـنــوبـيـة الـطــقس في ا
صـــحـــواً الـى غـــائم جـــزئي أمـــا
درجـات احلرارة فـسـتـرتـفع قـليالً
عن اليوم السـابق بعموم البالد)
مــشــيـــرا الى ان (درجــة احلــرارة
الــصــغــرى فـي بــغــداد ونــيــنــوى
وأربـيل وكـركــوك وبـابل واألنـبـار
ثنى ستكون درجت وذي قار وا

حتت الــصـفــر والـســلـيــمـانــيـة 7
درجــات حتت الــصــفــر والـنــجف
وكربالء وواسط والقادسية صفر
مــــئـــوي وصـالح الـــديـن وديـــالى
درجة حتت الـصفـر ودهوك ثالثة
ــئــوي) درجــات حتت الــصــفــر ا
واضـــــاف ان (طــــــقس يـــــوم غـــــد
اخلميس سيكـون غائماً بارداً مع
أمـطار خـفـيـفة و فـرصـة لـتـساقط
ثـلـوج  فـي االقـسـام الـغــربـيـة من
ــنــطـقــة الــوســطى  وســيــكـون ا
ـطراً مع تـساقط الـثلوج غائـماً 
نطـقة الشـماليـة  اما طقس في ا
نطـقة اجلنوبـية فيـكون صحواً ا
الى غـائم جـزئـيـا بـاردا ودرجات
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جـدد الـعـراق  تضـامـنه مـع دولة
ـــتـــحـــدة االمـــارات الــــعـــربـــيـــة ا
ورفــضه لـالعــمــال الــتـي تــشــكل
تصعيدا وتـهديدا المن واستقرار
نـطـقـة  داعـيـا الى حل االزمات ا
بــــالـــطـــرق الــــســـلـــمــــيّـــة وعـــبـــر
فـاوضات وبـ جمـيع االطراف ا
عنية. وقال بيان تلقته (الزمان) ا
امس ان (رئــــيس اجلـــمــــهـــوريـــة
بــــرهـم صــــالح أجــــرى اتــــصــــاالً
هــاتـفــيــاً مع ولي عــهــد أبــوظـبي
مـحــمـد بن زايــد آل نـهــيـان أدانَ
خالله االعـــتــداء اآلثم عـــلى دولــة
اإلمارات الـشـقيـقـة) ورأى صالح
ان (مـــثل هـــذه األعـــمـــال تـــشـــكل
تصعيداً وتـهديداً ألمن واستقرار
ـنــطــقـة) الفــتـا الى ان (أمن كل ا
واستقرار اإلمارات جزء ال يتجزأ
ـنـطـقـة) من أمن واسـتـقــرار كل ا
مجـددا (تضـامن العـراق مع دولة
اإلمـــارات) وشــــدد صـــالـح عـــلى
(أهـمـيـة الـعـالقـات الـثـنـائـيـة بـ
). من الشعب والبلدين الشقيق
جـانـبه ثـمّن آل نـهـيـان  اتـصـال
صـالح مـشـيـداً بـ(مـوقف الـعراق
الـداعم لــدولـة اإلمــارات) واعـرب
عن (تقديـره للجـهود التي يـبذلها
الـعـراق في سـبيـل إرساء الـسالم
ـنـطـقة). كـمـا استـنـكر في ربوع ا
رئــيس مــجــلس الــنــواب مــحــمـد
احلــــلـــبــــوسي االعــــتــــداء الـــذي
تــــــعـــــرضـت له اإلمــــــارات.وأكـــــد
احلـــلـــبـــوسي خالل اتـــصـــال مع
رئيس اجمللس الـوطني االحتادي
اإلماراتي صقر الغباش (تضامن
العراق مع األشقاء في اإلمارات)
وأشار إلى أن (أمن اإلمارات جزء
نـطـقة). فـيـما ال يتـجـزأ من أمن ا
دعت وزارة اخلـــارجــــيـــة الى حل
االزمـات بـالـطـرق الــسـلـمـيّـة ومن
ــفــاوضــات وبــ جــمــيع خالل ا
ـعــنــيّـة. واشــار بــيـان االطــراف ا
للـوزارة تـلقـته (الـزمان) الى انـها
(تدين وبـشدة الـهـجوم عـلى دولة
اإلمـــارات وإســتـــهـــداف أنـــابــيب
ــصــفح) نــفــطــيــة في مــنــطــقـة ا
ــــوقـف الــــعــــراقي مــــؤكــــدا ان (ا
بالـوقـوف ضد أي إعـتداء ورفض
ــنــطـقــة) ودعـا الــتـصــعــيـد في ا
البـيان الى (حل االزمـات بالـطرق
ـفـاوضات الـسـلـمـيّة ومـن خالل ا
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وجهت وزارة الـصحـة باسـتنـفار
مالكاتهـا الطبـية  جملابهـة تفشي
كــورونـــا بــعـــد عــودة االصـــابــات
ـقلق مـنـذ ايـام . وقال باالرتـفـاع ا
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(الــوزيــر هــاني الـــعــقــابي تــرأس
جلـــــنــــة االمـــــر الـــــديـــــواني 217
وبـحـضـور اعـضـائـهـا ومـسـؤولي
الـــطــــبــــابـــة فـي وزارتي الــــدفـــاع
والداخـلـيـة ومـديريـة الـطـبـابة في
وقف ناقـشة ا احلشد الـشعبـي  
الــوبــائي ومــســتــوى الـتــلــقــيح 
وكــذلك مــتــابــعــة خــطــة اإلســنــاد

الطـار لـنـشـر لـقـاحـات كـورونا)
واضـاف ان (االجـتمـاع شـدد عـلى
تـنفـيـذ تـوصـيـات الـلـجـنـة الـعـلـيا
فضآل للصحة والسالمة الوطنية 
عن متابـعة إجـراءات الوقـائية في
االمـاكـن الـعــامــة والـتــأكــيــد عـلى
ـواطن اجلانب التـوعوي حلث ا
عــلـى اهــمـــيـــة اخـــذ الــلـــقـــاحــات
ــــضــــادة واتــــخــــاذ االجــــراءات ا
الوقـائيـة الالزمـة وإستـنـفار كـافة
ــتــاحــة لـدى ــوارد الــبــشــريــة ا ا
جـمــيع الــدوائـر وعــدد من االمـور
تـعـلـقـة باالوضـاع الـصـحـية في ا
الــبـالد).ورصــدت الـــوزارة امس 
 6487اصـابــة بــكـورونــا وشــفـاء

وفــيــات  648حــالـــة وبــواقع  10
ــوقف الـــوبــائي جــديــدة. واكـــد ا
الـــيـــومي الـــذي اطــــلـــعت عـــلـــيه
(الـــــــــــزمـــــــــــان) امـس ان (عــــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملـــتــبــريــة الــتي
اجرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتبه
اصابـتهـا بالـفـايروس بـلغت اكـثر
من 28 الـف  حــــــــيـث  رصــــــــد
اصابة 6487 بكـورونـا في عـموم
احملافـظـات) واضاف ان (الـشـفاء
بلغ 648 حالة وبواقع  10وفيات
جـديدة) واشـار الـى ان (اكثـر من
58 الف شــخـص تــلــقـى جــرعــات
ضـاد في مـراكـز الوزارة اللـقـاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات). ا

محمد بن زايد آل نهيان
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اإلصالحيـة واجلهود الرامـية إلعادة تنـظيم وتوحيـد وحدات البيـشمركة
في إطـار وزارة الـبــيـشـمـركـة) وشـدد الـبــارزاني عـلى (ضـرورة تـعـزيـز
ناطق ومواصـلة آليات التنسـيق ب اجليش والبيشمـركة والسيما في ا
الكـردستانية خارج إدارة اإلقليم للقضاء على تهديدات إرهابيي داعش
شـتركة وإنهـاء الثغـرة األمنية من خالل تفـعيل مراكـز التنسـيق األمني ا
نـاطق). من جـانبه  أكـد هـاريس (دعم قوات الـتـحالف لـقوات في تلـك ا
البيشمركة في مواجهة إرهابيي داعش) مشيراً إلى أن (داعش ال يزال

يشكل تهديداً حقيقياً ألمن واستقرار العراق وسوريا).
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شدد رئـيس حـكومـة اقلـيم كـردستـان مسـرور الـبارزاني  عـلى ضرورة
تنـسيق التعـاون ب اجليش وقـوات البيـشمركـة للقـضاء على الـتهديدات

االمنية. 
وقال بـيان تلقتـه (الزمان) امس ان (البارزاني اسـتقبل في اربيل  نائب
القـائد العام لـقوات التحـالف في العراق وسوريـا اجلنرال كارل هاريس
 وجرى بـحث الوضع العام في العـراق ومكافحة التـهديدات اإلرهابية)
ــســتــجـدات فـي الــعــمــلــيـة واضــاف ان (اجلــانــبــ تــطــرقـا الـى آخــر ا
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ــان  اجلــمـــهــوريــة من قــبل الــبــر
اسـتهـداف للـمرأة. وقـالت في بيان
تــابــعــته (الــزمــان) امس ان (طــلب
تــرشـيــحــهـا مع الــسـيــرة الـذاتــيـة
ــــيـل اخلـــاص ارســــلـت عـــبــــر اال
ان  وجاء بـالدائرة القانونـية للبر
الــرد من مــديـر عــام الـدائــرة بـعـدم
دة احملددة قـبول التـرشيح  وان ا
ثـالثـة ايـام قـد انــتـهت ) واضـافت
ان (احملـــكـــمـــة اوقـــفـت عـــبـــر امــر
قـــضـــائـي عـــمل رئـــاســـة مـــجـــلس
الــنـواب  وان مــا يـتــرتب عن فـتح
بـاب التـرشيح مـتوقف  وال سـلطة
والصالحـية لهـا حاليـا حل حسم
ـنظورت الـدعوت الـقضائـيت ا
امـــام احملــكــمــة حـــالــيــاً  كــمــا ان
الـدستور لم ينص على حتديد ايام
ا ادة الـدستـورية  الـترشـيح  وا
ــنــصب رئـيس يــخص الــتـرشــيح 
اجلـمهورية واضحة  حيث حددت
مـدة 15 يــوم بـعـد انـتــخـاب هـيـئـة
ــان  ويــجـري فــتح رئــاســة لــلــبــر
الــتــرشــيــحــات وانــتــخــاب رئــيس
اجلـــمــــهـــوريـــة) واشـــارت الى ان
(اجملـــلـس ودائـــرته الـــقـــانـــونـــيـــة
يــخـرقــان الـدســتـور ويــقـفــان امـام
ــسـتــقــلــ االكــفـاء  ــرشــحــ ا ا
ورفض طـلب تـرشيـحنـا استـهداف
ـــيــة) . في وقت  لـــلــمــراة االكــاد
ــرشــحـة ــفــتي ا اعــلــنت شــيالن ا
ــــنــــصب رئــــيس اجلــــمــــهــــوريـــة
االنـــســحــاب من الــتـــرشــيح بــعــد
تـعرضهـا لتهديـدات من قبل جهات
ــتــنــفـذة. وصــفــتــهـا بــاحلــزبــيـة ا
ـــفــتـي في اتـــصــال مع ورفـــضت ا
قـنـاة (الـشـرقيـة نـيـوز) الـكشف عن
(هـــويـــة اجلـــهـــات الـــتي ســـاومت
تـــرشـــيــحـــهـــا مــقـــابل سالمـــتـــهــا
غيـر انهـا وجهت نداء الـشخـصيـة 
الى الــنـسـاء فـي الـعـراق لــلـتـحـرك
وكـــســــر مـــا وصـــفـــتـه بـــذكـــوريـــة
ـــنــاصب).  ودعــا مــؤسس نــادي ا
ــثــقــفــ الــعــرب األديب مــحــمــد ا
رشــــيـــد في بـــيــــان امس الى (دعم
تـرشيح القاضي رزكـار محمد أم
ــنــصب رئــيس جــمـهــوريــة لــهـذه
الــدورة).  الى ذلـك  أوضح اإلطـار
الـتنسيقي حقيقة وجود اتفاق مع

الــتــيــار الـصــدري بــشــأن مــنـصب
رئـيـس الـوزراء.وقـال عـضـو اإلطار
رسـول راضي في تصريح امس إن
ــطـــروحــة بـــشــان (كـل االســمـــاء ا
مـــنـــصب رئـــيس الـــوزراء لــيـــست
رســمـيـة ومـبــنـيـة عـلى تــسـريـبـات
ومــــصـــادر بـــعـــيــــدة عن الـــواقع)
وأضـــاف إن (هـــنـــاك مـــفـــاوضـــات
نصـب وجوالت ب القوى بـشأن ا
الــسـيــاسـيـة الى اقــلـيم كــردسـتـان
فـضال عن وجود تدخـالت للجانب
اإليـراني لـتـوحـيـد صف االطـار مع
الــتــيــار) مـؤكــدا (وجــود رأي بـأن
تــطـرح بـعـض االسـمـاء من الــتـيـار
ويــــكــــون لالطــــار حق الــــرفض او
ـــوافـــقــة).  وكـــانت مـــصـــادر قــد ا
افـادت  بــانـعـقـاد لـقـاء بـ رئـيس
الــتـيــار الـصـدري مــقـتــدى الـصـدر
وقــائــد فـيــلق الــقــدس في احلـرس
الــــثــــوري اإليــــرانـي إســــمــــاعــــيل
قـآاني.وأوضـحت أن (الصـدر بحث
اخلالفــــات مـع اإلطـــار مـع قــــاآني 
الـــتــــنـــســـيـــقـي بـــشـــأن تــــشـــكـــيل
احلـــــكــــومــــة) ووصل قـــــاأني الى
بــــغـــداد اول امس  بــــعـــد زيـــارته
الــتــقـى فــيــهــا قــادة في لــلـــنــجف 
صادر قاومة. واضافت ا فصائل ا
ان (مـسؤول ملف الـعراق في حزب
الـــله الــلـــبــنــاني الـــشــيخ مـــحــمــد
الـــكـــوثــراني  وصـل الى الـــنــجف
ولــــقـــائـه عـــدد مـن قـــادة احلــــشـــد

الشعبي). 

محمد احللبوسي

وبـــــــــ جــــــــــمـــــــــيـع االطـــــــــراف
إلحاللِ األمن واالسـتـقرار عـنـيّة ا
ــنـطــقـة). بــدوره  اسـتــنـكـر في ا
رئيس اقلـيم كردستـان نيجـيرفان
في تـغـريـدة نــشـرهـا عـلى تـويـتـر
(الـهـجـوم الـذي اسـتـهـدف مـواقع
مدنـية في أبـو ظبي) مـشيراً الى
ان (هـذا االعــتـداء اإلرهـابـي يـعـد
انتـهاكـاً صارخـاً للـقانـون الدولي
وتــصــعــيـــداً خــطــراً يــهــدد األمن
ـــنــطـــقــة).من واالســـتــقـــرار في ا
جـــانــــبه  دان رئـــيـس حـــكـــومـــة
االقــــلــــيم مــــســــرور الـــبــــارزاني
االعــتـداء الــذي اســتـهــدف مــطـار
أبــــــــــــوظـــــــــــــبـي الـــــــــــــدولـي فـي
اإلمـارات.وكـتب في تـغـريـدة عـلى
تــويــتــر (نـــدين بــشــدة الــهــجــوم
اإلرهابي الـشنـيع الـذي استـهدف
أبــــوظــــبـي والســــيــــمــــا إن هـــذا
الـتــصـعــيـد اخلــطـر هــو جـزء من
نطقة) أساليب زعزعة استقرار ا
وأضــــاف الـــبـــارزانـي (نـــتــــمـــنى
لــلـجــرحى الــشــفــاء ونــعـرب عن
تعـاطفـنا مع أسـر الضـحايا وان
االقليم يقف إلى جانب اإلمارات 
حـكـومـةً وشــعـبـاً). الى ذلك  اكـد
مسـتشار األمـن القومـي األمريكي
إن الـــواليــات جـــيك ســولـــيـــفــان 
تحدة تـندد بشـدة االعتداء على ا
االمارات. وقـال (سنـعمل من أجل
مــحـــاســبـــة من يــقف خـــلف هــذا
دعـا األمـ االعـتـداء). من جـهـته 
ــتـحــدة أنـطــونـيـو الـعــام لأل ا

األطــراف كــافــة إلى غــوتــيــريش 
الـتــحـلي بــأقـصى قــدر من ضـبط
تحـدث باسمه النفس. واضـاف ا
ستيـفان دوجاريك أن (غـوتيريش
طــــلب مـن احلــــوثـــيــــ مــــنع أي
تـــصـــعــيـــد في ســـيـــاق تـــوتــرات
ـنـطقـة) مذكـرًا بأن متـزايدة في ا
(االعتـداءات ضـد مدنـيـ أو بنى
ـوجب ـنـوعـة  حتـتـيـة مـدنـيـة 
الـقانـون اإلنـسـاني الـدولي). كـما
دان االحتـــــــاد األوربـي بـــــــشــــــدة
ـتــحــدث بـأسم الــهـجــوم. وقــال ا
االحتــــاد ان (الــــهـــجــــمــــات ضـــد
دنية دنيـ والبنـية التـحتيـة ا ا
غـيـر مـقـبـولـة وهـذا االعـتـداء قـد
يزيـد خـطر الـتـصعـيـد للـنزاع في
اليـمن ويقـوض اجلـهود اجلـارية
إلنــــهــــاء احلـــرب). ولــــقي ثـالثـــة
أشـــخــــاص اجـــانب مــــصـــرعـــهم
وانـــــدلـع حـــــريـق قـــــرب مـــــطـــــار
العاصمة أبو ظبي بعد انفجار 3
شـاحــنـات لــنـقل الــوقـود يـشــتـبه
ورائه اعتـداء بـطـائرات مـسـيرة 
بـحـسب مـا افـادت به شـرطـة ابـو
ظـــبي  في وقـت قـــالت جـــمـــاعــة
احلوثي الـيـمـنيـة إنه (هـجوم في
عمق اإلمارات). في تـطور  شنت
 طـائــرات الـتــحـالف غــارة جـويـة
عــلى صـنــعــاء عـقـب اعـتــداء ابـو
ظــبي  اســفــرت عن مــصـرع  11
شـخـصـا عــلى االقل  بـحـسب مـا
أفـــاد به مـــصـــدر طـــبـي وشـــاهــد

عيان. 
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رجـح خــبــيـــر قــانــونـي  اعــتــراف
احملــــكـــمـــة االحتــــاديـــة الـــعــــلـــيـــا
بـدسـتـورية انـتـخـاب هيـئـة رئـاسة
مــجــلس الـنــواب بــعـد رد دعــوتـ
قــدمــهـــا الــنــائــبــ بــاسم خــشــان
شهداني  التي ال ترقى ومحمود ا
الـى ادلـة قــانـونــيـة. وتــوقع طـارق
حــرب فـي بــيــان تــلــقــته (الــزمــان)

امـس ان (رفع احلــظـــر عن اعـــمــال
ان التي انتخبت هـيئة رئاسة البر
ــان خـالل اجلــلــســـة االولى لــلـــبــر
نـتـخبـة عـند واطالق يـد الـهيـئـة ا
نـظـر االحتاديـة في الـدعوتـ التي
شهـداني وخشـان  البطال قـدمهـا ا
مـــا جـــرى خالل هـــذه اجلـــلـــســة)
واضـاف ان (مآل الدعوت سيكون
الرد ونتيجتمهما الرفض وال يؤثر
ذلـك اصـدار االحتــاديــة ألمـر والئي
قدمة من بـهذا الشأن كون االدلة ا

ـشــهــداني وخــشـان ال ــدعــيــ ا ا
تـرقى الى مستوى االدلة القانونية
ــــكـن ان تـــــؤسس حلـــــكم الـــــتـي 
ـدعـي تـصـدره احملـكمـه لصـالح ا
ضـد هـيـئـة رئاسـة مـجـلس الـنواب
وبـــذلك ســيـــكــون مــصـــيــر االدلــة
قرر  ان ـقدمة اخلسران). ومن ا ا
تــعـقـد االحتـاديـة  الـيـوم االربـعـاء
جــلــســتــهــا لــلــنــظـر فـي الــدعـاوى
اخلـاصة بدسـتورية جلـسة مجلس
الـــــنــــــواب األولى. وذكـــــر بـــــيـــــان

لــلــمــحـكــمــة في وقت ســابق أنــهـا
(حــددت الــيــوم االربـعــاء  مــوعـدا
رقـمت 5 و لـلنـظر في الدعـوي ا
ــقــامـــتــ من قــبل  6احتـــاديــة  ا
ـشـهـداني على ـدعـيـ خشـان وا ا
رئـــيس مــجـــلس الــنـــواب اضــافــة
لــوظـــيــفــته لــلــطـــعن بــدســتــوريــة
اجلـــلــســة االولى جملـــلس الــنــواب
بـدورته اخلامسة). في غضون ذلك
ـيـة سهـاد الـقـيسي   رأت االكـاد
رفـض تــــرشــــيــــحــــهــــا لــــرئــــاســـة

سهاد القيسي
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اتفقت بغداد وطهران على تفعيل
الـنــقل الـدولي الــتـرانــزيت ومـنع
ـــــمــــنــــوعــــة من ــــواد ا دخــــول ا
االستـيـراد والعـمل عـلى مكـافـحة
تــهـــريب اخملـــدرات. وقــال بـــيــان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (رئـيس
ــنــافــذ احلــدوديــة عــمـر هــيــئــة ا
عدنـان الوائـلي  ترأس اجـتمـاعا
مع وفد غرفة الـتجارة والـصناعة
والـــزراعـــة اإليـــرانـــيـــة في مـــقـــر
الـهـيــئـة و اسـتــعـراض جـدول
ـــتـــضـــمن أعـــمـــال االجـــتـــمـــاع ا
مواضيع عـديدة وحـلوالً مقـترحة
لــلــمــعــوقــات الـتـي تــواجه ســيـر
عــمــلــيــة الــتــبــادل الـتــجــاري في
ـشـتـركـة ب ـنـافـذ احلـدوديـة ا ا
الــــبــــلـــديـن) وأضــــاف ان (أبـــرز
الفقرات التي تمت مـناقشتها هي
تفعـيل جلنة األمـر الديواني 194
لـسـنه  2019الـتي عـاجلت أغـلب
ـواضيع ذات الـصـلـة بـالعـمـلـية ا
الـتـجـاريـة بـ الـبـلـدين) مـشـيرا
الى أنه ( الـتـأكـيـد عـلى تـفعـيل
النقل الدولي الترانزيت وتنسيق
ـــنـــافـــذ ســـاعـــات الــــعـــمل بـــ ا

اجملاورة).
 وتابع ان (اجملتمع ركزوا على
مـكـافـحـة تهـريـب اخملدرات ومـنع
ـــــمــــنــــوعــــة من ــــواد ا دخــــول ا
نتج االستـيراد من أجل حـمايـة ا
احملــلي  حــيث  االتــفــاق عــلى
ــعــلــومـات الــتــنـســيـق وتـبــادل ا
وتـــكــثــيـف عــمــلـــيــات الــتـــدقــيق
واد نع مـرور هـذه ا والتـفـتـيش 
( واطن الضارة بصـحة وأمن ا
الفتـا الى أنه (جـرى التـأكيـد على
اجلـانب اإليــراني بـضــرورة غـلق
ـعــابـر غـيـر الـرسـمـيـة ـنـافـذ وا ا
ـــراً آمـــنــاً لـــلـــمــواد لـــكـــونــهـــا 

ـــمـــنـــوعـــة وتـــســتـــهـــدف األمن ا
االقــتــصـادي الــعــراقي) ومــضى
الـبـيـان الى الـقـول ان (االجـتـمـاع
طـــرح نــــقل ســـاحــــات الـــتـــبـــادل
الـتــجــاري إلى اجلــانب الــعـراقي
من أجل تـشـغـيل األيـدي الـعـامـلة
احملـــلـــيـــة وإيـــجــاد فـــرص عـــمل
) مؤكـدا ان (اجلـانـب للـعـاطـلـ
ـبـدأ عـلى عـقـد اتـفـقـا من حــيث ا
ــذكــورة في اجــتــمــاع الــلــجــنـة ا
ألهـمـيــتـهـا ـقــبل  األول من آذار ا
في تـــصـــويب واقـع الــعـــديـــد من
ـــعـــوقـــات الــتـي تـــواجه ســـيــر ا
الــعـمل). فــيــمـا ضــبــطت مالكـات
الـهـيـئـة  حـاويـات حتـتـوي مواد
كيمـياويـة خطرة مـخالفـة لشروط
وضــوابط االســتــيــراد في مــنــفـذ
مـيـنــاء أم قـصـر الــشـمـالي. وذكـر
الــبـيــان انه (بــجـهــود ومــتـابــعـة
نفذ مـيناء ومن خالل دقيقـة في ا
عـلومات تنسـيق العمل وتـبادل ا

مع جهـاز اخملـابـرات الـوطني 
ضــبط ثـالثــة حــاويـــات حتــتــوي
مواد كـيـميـائـية خـطـرة ومخـالـفة
لـــشـــروط وضـــوابط االســـتـــيــراد
ـدة الــقـانــونـيـة حـيث جتــاوزت ا
ـينـاء ) مشـيرا على بـقائـها في ا
الى (تـشــكـيل جلــنـة مـن اجلـهـات
ذات الــعالقــة وتــنــظــيم مــحــضـر
ضـبط أصـولـي وإحـالـة الـكــيـفـيـة
إلى الــقـضــاء التــخــاذ اإلجـراءات
). على القـانونـيـة بحق اخملـالفـ
صـعـيـد مـتــصل  احـبـطت وكـالـة
االســتــخـــبــارات والــتــحــقــيــقــات
االحتــاديــة في وزارة الــداخــلــيــة
تهريب 17 طنـا من األدوية. وقال
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(مفـارز الـوكالـة احـبطت مـحـاولة
إدخــــال 17  طـــــنــــاً مـن األدويــــة
ـــــهـــــربـــــة قـــــادمـــــة مـن احــــدى ا

احملافظات باجتاه العاصمة). 
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الــفـريق الــركن يـونس مــحـمــد ذرب الـزوبـعـي الـذي شـغل الـقــطـريــة الـدوحـة 
منصـب محافظ ذي قار في عـهد النظـام السابق  بـعد تعرضه ألزمـة صحية.
وقـالـت مـواقع اخـبـاريـة ان (الـزوبـعي تـوفي بـاحـد مـسـتـشـفـيـات الـدوحـة بـعد
ـرض ولم يحدد موعـد تشييع جـنازته او تقريـر دفنه في قطر أم صراع مع ا
يتم نـقل جثـمانه إلى الـعراق). وتـناقـلت مواقع الـتواصل االجـتمـاعي  تعازي
شـخـصيـات السـرة الـراحل  مـعربـ عن (حـزنـهم الشـديـد عـلى فارقه  وأن
ولى بواسع رحمته يسكنه فسيح جـناته). والزوبعي من مواليد مدينة يغمـده ا
بـغداد عام 1939 تخـرج من الكليـة العسكـرية ضمن الدورة  36عام 1960
ومن كـلية األركان ضمن  الدورة 34 عام 1969م  حـاصل على بكالوريوس
وماجسـتير في العلوم العسكرية  كما حصل على شهادة الدكتوراه من كلية
احلــرب الــعـلــيــا ضـمـن الـدورة الــثــانـيــة عـام 1978  ودكـتــوراه في الــتـاريخ
العسـكري من معهد الـتاريخ العربي والـتراث العلمي لـلدراسات العلـيا  تقلد

مواقع في اجليش ومناصب كان اخرها محافظ لذي قار .
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حــددت وزارة الــتــربــيــة الــثـالثـاء
مـوعــد إجـراء امــتـحــانـات ــقـبـل  ا
نـصف السنة لـطلبة معـاهد الفنون
اجلـمـيـلـة للـعـام الـدراسي اجلاري.
وقـال بيـان للـوزارة تلـقته (الـزمان)
امـس ان (امتحـانات نـصف الـسنة
عاهد تبدأ يوم الـتحريرية لطلـبة ا
ـــقـــبل وتـــنـــتــهـي يــوم الـــثالثـــاء ا
ـقـبل  الــسـابع من شــهـر شـبــاط ا
ويـكـون يوم الـسبت من ضـمن أيام
االمــــــتــــــحــــــانــــــات) واضـــــاف ان
(االمـتـحـانـات الشـفـهـيـة والعـمـلـية
تـــــبـــــدأ قـــــبـل أســـــبـــــوع من بـــــدء
االمــتـحـانــات الـتــحـريـريــة وأثـنـاء
الـــــدوام الـــــرســـــمي) مـــــؤكــــدا ان
عاهد (الـعطلـة الربيـعية بالـنسبـة 

الـفنون اجلميـلة تبدأ يوم 8 شباط
أمـا انــطالق دوام الـنـصف ــقـبل  ا
الـثاني مـن العام الـدراسي اجلاري
فـسيـكون يوم 22 مـن الشهـر نفسه
عــلى أن تــبـدأ امــتــحـانــات نـصف
ـــؤجــلــ في الــســـنــة لــلـــطــلــبــة ا
األســبــوع الــثــاني مـن بــدء الـدوام
دة أسـبوع واحد فقط). الـرسمي و
واعــلــنت وزارة الــتــعــلـيـم الـعــالي
بـدء التـقد الى والـبـحث العـلمي 
قــنـاة الـتـعـلــيم احلـكـومي اخلـاص
ـــوازي لــلـــطـــلـــبــة الـــصـــبـــاحي ا
الـــنــــاجـــحـــ في الــــدور الـــثـــاني
الـتكميلي وفئات أخرى. وقال بيان
تـــلـــقــــته (الـــزمـــان) ان (الـــتـــقـــد
اإللـــكــتـــروني عـــبــر بـــوابــة دائــرة
ـتـابـعـة الـدراســات والـتـخـطـيط وا
ـقـبل يــنـتـهي حــتى يـوم الـســبت ا

في مـا سيكون مـتاحا أمام الـطلبة
تــــــثـــــبــــــيت عــــــشـــــرة خــــــيـــــارات
لــلـــتــخــصــصــات كـــافــة عــلى وفق
ـوازي احلــدود الــدنـيــا لــلـقــبــول ا
لــلـعـام الـدراسي اجلـاري) مـشـيـرا
الى ان (الـتـقد الـى قنـاة التـعـليم
احلـــكـــومي اخلـــاص الـــصـــبـــاحي
الـطـلـبة خـريـجي الـسنـة الـدراسـية
اضية يشمل الناجح في الدور ا
الــثــاني الــتــكــمــيــلي فـي الــدراسـة
االعــــداديـــة لـــلــــفـــروع االحــــيـــائي
والــتــطـــبــيــقي واالدبي والــطــلــبــة
الــــنــــاجــــحــــ في الــــدورين األول
والـــثــاني الـــذين لم يـــتم قــبـــولــهم
ضـــمن الــدفـــعــة األولـى والــذين لم
يـقبلوا في كليات اجملموعة الطبية
و قـبولهم في باقي التخصصات

بناء على اختياراتهم). 
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ــيـة بــالــتـعــاون مع الـشــركـات الــعـا
تخصصة) مشيرا الى ان (الرؤية ا
شاريع تتالئم مع ستقبلية لهذه ا ا
ـيـة نــحـو تــقـلـيل الــتـوجــهـات الـعــا
االنــبـعـثــات واحلـفــاظ عـلى الـبــيـئـة
ي نـاخ  فـضال عن التـوجه الـعا وا
لتـقليـل استخـدام الوقـود االحفوري
واالستـفـادة من الطـاقات الـطبـيعـية
ــتـوفــرة مـثـل الـطــاقـة الــشـمــسـيـة ا
ـــضي في والـــريـــاح) وتـــابع ان ( ا
تـنـفيـذ مـشاريـع الطـاقـة النـظـيـفة له
حـيث يقلل من مردودات اقتـصادية 
االنـفاق عـلى انـتـاج الطـاقـة ويـحقق

ــســتـدامــة لـالقــتــصـاد الــتــنــمــيــة ا
الــــوطــــني) ولــــفـت الى (اهــــمــــيــــة
ــــشــــاركــــة في هــــذه احلــــضــــور وا
ؤتمرات الـدولية الـتي يتم خاللها ا
ـــيـــة مـــنـــاقـــشـــة اهم الـــرؤى الـــعـــا
والــتـقـنــيـات احلــديـثـة في الــتـحـول
ـتجددة نحـو استـخدامـات الطـاقة ا
والنظـيفة وامـكانية عـقد التـفاهمات
لتطويـر صناعة الـطاقة النـظيفة في

العراق ). 
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وتــشـارك ســبع  دول في فــعــالــيـات
القـمة  تـعـرض من خالل أجنـحتـها
أحـدث ابـتـكـارات وتـقـنـيـات الـطـاقـة
الــنـظـيـفــة واالسـتـدامـة  كــمـا تـقـدم
الـقـمـة مــنـصـة تـسـهم في الـتـواصل
وإبـــرام الـــشـــراكـــات بـــ األســواق
الـنـاشـئــة في جـمـيع أنـحـاء الـشـرق
األوسط وإفريـقيـا وجنـوب آسيا من
ـــســتـــثــمــريـن في مــجــال جــهــة وا
الــتـكـنــولـوجــيـا من أوربـا وأمــريـكـا
ا الشمالية وآسيا من جهة أخرى
يجعل القمـة ملتقىً يجـمع التقنيات
بحيث بتكرة من كل أنحاء العالم  ا
يــســهل اكــتــشــافــهــا والــعــمل عــلى
ـسـتـدامة تـسـريع وتـيـرة الـتنـمـيـة ا
ــســاعــدة في مــعــاجلــة حتــديـات وا
ناخ.وشرعت الوزارة وشركة تغير ا
ـانــيــة عــلى فــتح افـاق ســيــمــنــز اال
لــلـتــعـاون اجلـاد في قــطـاع الــطـاقـة
تـجددة  والسيما انتاج النظيفة وا
الــهــيــدروجـ الــذي يــعــد احـد اهم
ركـائـز الــتـحــول لـلــطـاقـة الــنـظــيـفـة
وحماية البـيئة وتقلـيل االنبعاثات 
كـمـا يـنسـجم مع مـتـطـلـبـات حتـقيق

احــســان عـــبــد اجلــبــار اســـمــاعــيل
وشـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة في اعـمـال
اسـبـوع ابـوظـبي لالسـتـدامـة 2022
اخلـاص بــالــتــحــول نــحــو الــطــاقـة
النـظيـفة  الـذي انطـلقت اعـماله في
ــتــحـدة دولــة االمــارات الــعــربــيــة ا
بـــــــحــــــــضـــــــور وزراء وســــــــفـــــــراء
ومــتــخـصــصـ فـي مـجــال الـطــاقـة
.وقــال اســمــاعــيل في بــيــان تــلـقــته
(الـزمـان) امس ان (احلــكـومـة تـولي
اهـــتــمـــامــا كـــبــيـــرا لـــلــتـــحــول الى
اسـتـخــدامـات الـطـاقـة الـنـظـيـفـة من
خالل تـــنــــفـــيـــذ مـــشـــاريع كـــبـــيـــرة
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ـقـترحـات في هيـئـة الرأي) مـشددا ا
عـلى ان (الوزارة تراع ظـروف الطلبة
 والســيـمـا  في ظل انـتـشـار كـورونـا
مـع قـلـة ســاعـات الــدوام احلـضـوري
سيرة في حـينهـا وتأثير ذلك عـلى ا
الـتـعـليـمـيـة برمـتـها) واكـد الـدلـيمي
(حـرص الوزارة على اتخاذ القرارات
ــنـاسـبـة الــتي تـصب في مــصـلـحـة ا
الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة والطـالب عـلى
وجـه اخلــــــصــــــوص وتــــــســــــهـم في
اسـتـمـراره بـسلـك التـعـلـيم واحلـفاظ
عــلـى مــســتــقـــبل طــلــبـــتــنــا االعــزاء

ورصانة التعليم في ذات الوقت).
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كـمـا أكـدت الـوزارة  اتخـاذهـا جـمـلة
مـن اإلجــراءات لــضـــمــان اســـتــمــرار
الـعملية التـعليمية لضـمان انسيابية
الـدوام هذا العـام.وقال وكيل الوزارة
عـادل الـبـصـيـصي في تـصـريح امس
إن (وزارة الــصـحــة اتـخــذت تـدابــيـر
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اهـــداف ثـــورة الـــوقـــود اخلـــضـــراء
.وذكر البيان ان (الوزارة وبالتعاون
عـقـدت ورشة مع سـيـمـنس لـلـطـاقـة 
اهـمـيـة اسـتـخـدام الـهـيـدروجـ في
توليد الـطاقة النـظيفة  كـما ناقشت
مـــحــورا عـن مــشـــوار الــتـــحــول في
الـــطــاقـــة وحـــلـــول الــهـــيـــدروجــ
والــتــطــبــيــقــات في الــعــراق وابــرز
الـــتــــحـــديــــات وفـــرص اخلــــطـــوات
ــقــبـــلــة) واضــاف ان (ســـيــمــنس ا
ــانــيــة الـتـي تـعــد من الــشــركـات اال
الــرائـدة في الـعــالم  سـتـقــوم بـرفـد
قـطـاع الـطـاقة في الـعـراق بـتـقـنـيات
ومـعـدات مـتـطـورة في هـذا اجملـال 
وأقامـة ورش تـخصـصـية تـسهم في
ايجاد حلول واقعية لـلطاقة والبيئة
فضالً عن تسخير برامج في العراق
الــذكـاء االصــطـنــاعي لـرفع مــعـدالت
االداء لــلـــعـــامــلـــ في هـــذا اجملــال
لتـمهيـد الطـريق  وصوالً الى بـيئة
نـظـيـفـة آمنـة وطـاقـة مـتـجـددة تدعم
االقـــتــصـــاد الــوطـــني والـــتـــنــمـــيــة
ــســتــدامــة). شــارك رئــيس هــيــئـة ا
ــنــافـــذ احلــدوديــة عـــمــر  عــدنــان ا
الـوائـلي في نـدوة حواريـة اقـامـتـها
غــرفـة جتـارة بــغـداد لـتــجـار الـذهب
ــعــادن الــثــمــيــنـة واجملــوهــرات وا
بحـضـور رئيس غـرفـة جتارة بـغداد
ثـلي الوزارت فراس احلـمـداني و 
ذات الــــــــعـالقـه وعــــــــدد من جتــــــــار
ومستوردي الذهب. تضمنت الندوة
همـة التي تواجه مناقـشة احملـاور ا
عــمـلـيه اســتـيـراد وتـصــديـر الـذهب
ه. واجملــوهــرات واالحــجــار الــكــر
قــدم الــســيـد رئــيس الــهــيــاة عـرض

{ بغـداد (أ ف ب)  شـهدت بـغداد في
ـاضـيـة سـلسـلـة هـجـمات األسـابيع ا
ضـد مـقـرّات أحـزاب ومـصالـح سـنـية
وكـرديـة لم تــوقع ضـحـايــا ولم تـعـلن
أي جـهـة مـسـؤولـيـتـهـا عـنـهـا ويـرى
سـيـاسـيـون ومـحـلـلـون أنـهـا "رسـائل
سياسية" مثيرة للقلق خصوصاً أنها
تــــأتي في ســــيـــاق خـالفـــات بــــشـــأن
قبـلة.وفي بلـد يُعتـمد فيه احلكومـة ا
مـنـذ سـقـوط نـظـام صـدام حـسـ في
الـعـام  2003نـظـام احملـاصـصـة بـ
القـوى الـسـياسـيـة الـنافـذة ال تـخرج
تـلك الــتـفـجــيـرات عن سـيــاق الـعـنف
الــذي تــلى االنــتــخــابــات الــنــيــابــيـة
ــــبـــكــــرة في ظل تــــوتــــر نـــاجت عن ا
اخلالفـــات حــول تـــشــكـــيل حــكـــومــة
ــكـــونــات جـــديــدة ال ســـيــمـــا بـــ ا
الـشـيـعـيـة الـتـيـار الـصـدري بـزعـامة
مقتدى الصدر من جهة وقوى اإلطار
التنـسيـقي التي تضـمّ أطرافاً مـوالية

. إليران من جهة ثانية وفق محلل
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وهـزّ تـفجـيـران بـعـبـوتـ صـوتـيـت
لــيل األحـد لــيل بــغــداد وأســفـرا عن
جـرح شــخــصـ وقــالت الــسـلــطـات
األمـنـيـة الــعـراقـيـة إنـهــمـا اسـتـهـدفـا
ـلــكــهــمــا رجــال أعــمـال مــصــرفــ 
مــقــربــون مـن ســيــاســيــ أكــراد في
وسط الـعـاصـمـة.قـبل ذلك اسـتُـهـدف
منزل نـائب في حتالف "تقـدم" السني
ـان الــذي يـنــتــمي إلــيه رئــيس الــبــر
ـــنــتـــخب لـــواليـــة ثــانـــيـــة مــحـــمــد ا
احللبوسي بـتفجيـر بقنبـلة صوتية
وسبقه استـهدافان في الـليلة نـفسها
ـــقـــريـن لـــتـــحـــالف "تـــقـــدم" و"عـــزم"
. وســبق هــذه الــهــجــمـات الــســنـيــ
هـجــوم بـقــنـبــلـة صــوتـيــة عـلـى مـقـر

الـسـيـاسي نـفـسه. وقـال لـفـران بـرس
"الهجمات التـي حصلت األحد وقبله
حتـمل رسـائل سـيـاسـية مـن األطراف
اخلــاســرة بــاالنـتــخــابــات لــتــعـطــيل
تـشــكــيل احلـكــومـة".وبــيـنــمـا حــصـد
الــتــيـار الــصــدري الــعــدد األكـبــر من
) إال أن ـان ( 73مـقـعـداً مـقـاعــد الـبـر
اإلطار التـنسيـقي يقـول إنه تمكن من
تـشـكـيل الـكـتـلة األكـبـر من  88نـائـباً
عبر حتـالفات جتـعله األَوْلى بتـسمية
رئـــيس لــلـــحــكـــومـــة.وانــعـــكس هــذا
ان اإلعالن مـشـادات في جـلـسـة الـبـر
األولـى في الــــــتــــــاسـع من كــــــانــــــون

ــهـا من اولى الـضــروريـات الـتي يــراهـا احملـامي ان مــرحـلـة كـتــابـة الـدعــوى وتـقـد
ـصـري الـعـظــيم مـحـمـد شـوكـت الـتـوني في كـتـابـه " احملـامـاة فن رفـيع " ويـوصي ا
شار اليه من زمالئه احملام في االلـتزام بها والـعناية في تـنفيذها  طـبعا وكتـابه ا
تـاز برصـانته وعراقـته أذ كتبه في اهم الكتب الـتي كتـبت في احملاماة كـعلم وفن و
عام ١٩٥٩ والزال احملامـ العرب في كل مكان يطلبونه ويـطالعوه ويجعلوه مصدرا
مهما من مـصادر مكـتباتهم .تـبتدأ الدعـوى عند الـتوني  بأعداد مـذكرة عن الدعوى
ـصادر  ومن ثم بعـد جـمع مسـتـنداتـهـا ثم الـبحث الـقـانوني والـدراسـة عـنهـا في ا
 وهكـذا تنظـيم فـكري وتسـلسل هـا الى احملكـمة اخملـتصـة  كتـابة عـريضـتهـا وتقـد
عـملي  ال يـروق ألبناء الـيوم فـمن يراجعك لـيال ويقـدم لك اوراقه في السـاعة الثـامنة

مساءا  جتده في باب احملكمة الساعة الثامنة صباحا ينتظر تبليغات الدعوى!!
ا ها يوما او بعض يوم اعتبرك محام كسول ور  واذا تأخرت في دراستها وتقد
ـستـنـدات ; اذا كان قـد سدد لك طـلب منك تـرك القـضـية واعـطـائه مقـدم االتعـاب وا
مقدم اتعـاب ولم يعدك الى نهاية الشهر !!ايها الـتوني العظيم نقرأ كتابك الشيق من
ـعـرفـة  امـا من بـاب الـتـطـبيق بـاب الـعـلم بـالـشيء والـتـزود بـتراث ا
والـتنـفيـذ فـنعـتذر لك جـدا فكـثـير من ارائك وجتـاربك صعـبة
ـكن لنـا تطـبيـقها فـي ظل عصـر سادت فيه مـستـصعـبة ال 
الـسـرعـة في كل شيء وال مـحـيص لـنـا عـن مـجـاراتـها واال
ـحـو وجـودنـا من كـنـا نـقـف امـام تـيـار جـارف يـقـتـلــعـنـا و

اجلذر !!

تـمـثـلت ـواجـهـة وبـاء كـورونـا  عـدة 
بـــجـــعل الـــدوام احلـــضــوري  4أيـــام
لـــتــتـــمـــكن واإللـــكـــتـــروني يـــومـــ 
دارس ـديـريات الـعامـة لـلتـربيـة وا ا
من لـــتـــقـــلـــيـل الــزخـم بـــالـــصـــفــوف
وحتـــقــيق الــتـــبــاعــد االجـــتــمــاعي)
واشـــار الى ان (الـــتـــربــيـــة اتـــخــذت
تـدابيـر أخرى تـتعـلق بنـشر الدروس
عـلى التلـفزيون الـتربوي وفق جدول
مـعـد جلـمـيع الـصـفـوف ضـمن نـطاق
الـتعـليم اإللـكتـروني لـتجـاوز مشـكلة
االنـــتــــرنت الـــضـــعــــيف و تـــوزيع
ـديـريـات الـعـامـة على اجلـدول بـ ا
أن تـطرح نهاية كل أسبوع  مجموعة
ـعنية من االسـئلة من خالل الـلجان ا
نح الطلبة فرصة اإلجابة عليها) و
مــؤكــدا ان (الــوزارة اتــخــذت اجــراءً
بــتــكـر الــطــلـبــة الــذي يـســتــمـرون
تازا بـاإلجابـة حيث كـان التـفاعـل 
ــدارس لــهــا ــديــريــات وا وأيــضـــاً ا
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أكّـــد رئـــيس الـــوزراء االردني بـــشــر
اخلـصــاونـة حـرص حـكــومـته عـلى
ــسـتـثــمـرين إزالــة الـعــقـبــات أمـام ا
ـزيد الـعـراقـي  وسـعـيـهـا جلـلب ا
مـن االســــتــــثــــمـــــارات الــــعــــربــــيــــة
واألجـنـبيـة. وقـال اخلـصـاونة خالل
لـــقـــائه رئـــيس وأعـــضـــاء مـــجـــلس
األعـــمـــال الـــعــــراقي في األردن إلى
(دورهم اإليـــــجـــــابـي في تـــــعـــــزيــــز
الــعالقـــات االقــتـــصــاديـــة األردنــيــة
الـعراقـيـة). فيـمـا شارك وزيـر الـنفط

وقراطي الكردستاني في للحزب الد
بغداد كـما أفـاد اإلعالم احمللي.ويرى
رئــيس مــركــز الــتــفــكــيــر الـســيــاسي
واحملـلل الـسـيـاسي الـعـراقي إحـسان
الـشـمـري أن تـلك "الـهـجمـات جـزء من
الــضـغـط الـســيــاسي" مــضــيــفـا "هي
تفـجـيرات بـرسـائل سـياسـيـة" لكـنـها
أيضاً "تـفجـيرات عـقابيـة للـقوى التي
اشـتـركت مع الـســيـد مـقـتـدى الـصـدر
ـان".ولم بـتـشـكـيل األغــلـبـيـة في الـبـر
تــكــشف الـــتــحــقــيــقــات األمــنــيــة عن
نفذة لتلك الهجمات إال أن اجلهات ا
مـصـدراً أمـنـيـاً وضـعـهـا في الـسـيـاق

WOH d  WH U
طـرقت الـبـاب بــهـدوء وعـيـني لم تـبـصـر اال اكــوام من أوراق  الـشـجـر الـصـفـراء
الـيـابـسـة فـالــفـصل الـذي نـحن فـيه هـو اخلــريف الـذي اسـتـشـعـرت به من خالل
الريح الـتي هبت على ديارنـا لقد قلـعت كل االشجار الضـعيفة   وأسـقطت اكثر
ومن ضـمـنهـا الـسقف الـذي حتـول بـصري نـحـوه  وكان من األسـقف اخلـفـيفـة 
نـصـيب الـسقـوط اال مـلـجـأ الدجـاج كل هـذا وانـا مازلـت واقفـا ويـدي لم تـتوقف
ا عشت على الـضرب عـلى هذا الـباب  الـذي تصـورته سيـكن مصـيره االقتـالع 
اضـيـة   في راسي صـورة مـخـيـفـة ولـدت عـنـدما مع شـدة سـرعـة ريح الـلـيـلـة ا
سمـعت صوتا صدر عن سقوط شيئا  اقلقني ونشر الرعب بداخلي كل التنبؤات
ربع الذي يشغله جاري ابى هند التي خـمنتها بان  الذي حدث اليتخطى هذا ا
ـكان الـذي تـركتـه قبل هـبـوب الـعـاصـفة خـائـفـا هـو من سـبقـني بـاجمليء لـهـذا ا
النـائي فانه يـقع عنـد السـفح الـبعـيد  من اجلـبل  منـذ أن اصبـحت جاره عـرفته
وحيدا فـقد فارقاه زوجته وابنته سوية اثناء اجنـراف السيول التي قضت عليهما
طـوال مــعـرفـتي شـعــرت بـوفـائه وحـبـه لـهـمـا فـراقــهـمـا كـان في في وقت مـضى
خـريف تـلك الـسـنـة دومـا كـان يــخـاف ويـحـزن كـلـمـا اقـتـرب هـذا الـفـصل الـذي
اصبح نـذير شوؤم بـوقوع كـارثة كبـيرة يـتحسب لـها ازدت قـلقا وشـعرت بـتوتر
خـفت بينـما يـدي تتحـرك بسرعـة وتضـرب الباب بـشدة   كنت ال فاق كل شيء 
تـبـقي لـوقـفتي اجـد جواب لـتـكـبـر خيـبـة مـجـهولـة حتط بـاعـمـاقي  اخـر الوقـت ا
اضطـررت ان اقفز للداخل لكني  وجدت  رجال التـفوا حولي وجمعنا عند الباب

التي يأست من الضرب عليها سألني احلاج قادر 
منذ متى وانت هنا..?  _

تجمهرين هنا كان الرد قد امتأل بحزن وقلق كبير  تشابه مع احساس ا
منذ ساعة .. _

تابعني سؤال آخر
وال جتد من يفتح لك الباب..?  _

جوابي بالتأكيد  دفع االراء كلها اجتمعت بالقول
لندخل للبيت.. _

وقف صورة دخول الكل بتدافع  امتزجت االن مع ا
ؤلم  والدموع تسيل على خدي   انا... وهم نؤدي ا
صالة اجلنازة على روح رجل  عاش وحيدا  رحل
بوقوع سقف  الغرفة عليه ..كانت عاصفة خريفية

مــفـــصل عن فـــقــرات قـــرار مـــجــلس
ـــرقم 335 لــــســـنه 2017 الــــوزراء ا
واخلــــاص بــــضــــوابط اســــتــــيــــراد
وتـصـديـر الـذهب وابـدى اسـتـعداده
ــــــســـــتــــــوردين الــــــكــــــامل لــــــدعم ا
ارسـة جتارتهم وتشـجيـعهم عـلى 
ــتـمــثـله عــبـر مــنــافـذنــا االحتـاديه ا
ــطـاري بــغــداد والـنــجف االشـرف
.  وقال بيان تلقته (الزمان) الدولي
آمس ان الــوائـلـي(اوضح  اجـراءات
واهـتــمـام الــهـيــئــة ومـجــلـســهـا في
لف وضـمـان تبـسيط متـابـعة هـذا ا
االجــراءات الــتي جتــعـل مــنــافــذنـا
جـــــــاذبه حـــــــيث  عـــــــرض هــــــذا
وضوع في جـلسه مجـلس الهياه ا
١٢ لـســنه ٢٠٢١ والـتــصـويت عـلى
ــسـتــوردين مـنــهـا فــقـرات تــخـدم ا
تــــخـــــفــــيض اجـــــور االســــتــــيــــراد
والـــتــصــديــر ورفع كــمــيــات اعــاده
االصــدار واعــتـــمــاد مــنـــفــذ مــطــار
ـطاري الـبصـره الـدولي بـاالضـافه 
بــــغـــداد والــــنـــجـف االشـــرف ورفع
الــتـوصــيـات الـتي قــدمـهــا اجلـهـاز
ــركـزي لــلــتــقــيــيس والــســيــطـرة ا
الــنـوعـيـة الــداعم لـتـســهـيل جتـارة
الــذهب وبــانــتــظـار عــرضــهــا عـلى
جــلـسـات مــجـلـس الـوزراء الصـدار

ـنــاسب. واضــاف انه ( الــقــرار ا
االســتــمــاع الى طـلــبــات احلــضـور
وتدوينهـا اليجاد احللـول السريعة
ـــنـــافـــذ لـــهـــا وســـتـــكـــون هـــيـــأة ا
احلـــــدوديــــة قـــــريــــبـــــة من كـــــافــــة
ــسـتـورديــ وفي كــافـة اجملـاالت ا
ـعـوقـات التي من اجل ازالـة كـافة ا

تواجه العملية التجارية). 

Í—U e « vO  .dJ «b

قـراطـيتـنـا فَخٌّ بهـيـأة مَكـسَب وأحـد مصـادر الـفسـاد ألنَّـها تـرفض حتـليل د
الطـابع االقتصـادي للنـظام السـياسي احلاكم وعالقـته السبـبية بـبذخ األثرياء

اجلدد وتزايد أعداد الفقراء!
ـقراطي فال يـحب الـشعب إال في حب الـشعب وظـيفـة االرسـتقـراطي أمـا الد
شهـر االنتـخابات. واالرسـتقراطي هـو الع من األعـيان والوجـهاء الذي ورثَ
ـنـعه أصله األمـوال واألراضي والعـقـارات مع حُبَّ الـشـعب كـابراً عن كـابـر 
من الـسـرقـة والـكـذب والـبــخل. بـدأت الـوطـنـيـة بـسـيـادة الـشـعـوب بـعـد الـثـورة
الـفــرنـســيـة وســنـة  1917 أى الــبـروفــيـســور ويــلـســون وجـوب اخــتـفــاء أسـرة
هابـسـبورغ الـتي حَـكَـمت أوربـا عِدَّة قـرون الـعائـق الرئـيس أمـام الـتقـدم نـحو
ـقراطـية فحـول اإلمبـراطوريـة النـمساويـة إلى دويلـة صغـيرة. وبـدأ عصر الد
السالم األمـريكي. عـدم االستـقرار السـياسي في فـرنسـا دفعَ نابلـيون الـعائد
إلى بــاريس في تـشـرين األول  ?1799أنْ يُـنَـفـذَ انــقالبـاً نـاجـحـاً في ?9/11/1799
عيَّن نـفسه حاكماً لفرنسا مدى احليـاة وعمره ثالث عاماً غَزَا أوربا وانتصر
بـجـيشٍ كان في نـصف أعـداد وعـتـاد أعـدائه ووصلَ إلى عـلـمهِ اخلِالف الذي
دبَّ ب احلـلـفاء اجملـتمـعـ في فيـينـا وعـدم االستـقـرار في باريس فـهرب من
مـنفاهِ ودخلَ باريس  20/3/1815عـائداً من منـفاه وخـطب قائالً (أنـا لم أغتصب
تاج فـرنـسـا لـقد عـثـرت عـلـيه في مـجاري بـاريس الـقـذرة من فـسـاد أسرة آل

بوربون فالتقطته بسيفي وَمَنْ ينقذ األمة ال ينتهكُ القانون). 
ـلك الـظالم) ـلك الـعادل) عـنـونَ اجلـاحظ بـابـاً بـعنـوان (عـقـوبـة ا بـعـدَ (أفـعـال ا
ـلك القـعود لـلعـامة وتـؤخذ رقـاعهم فـينـظر فـيهـا فإن كان وذكر (من أخالق ا
ـلك مع خـصـومه حـتى .. ويـقـوم ا ـلك بـدأ به أوالً فـيـهـا شـيء يـتـظـلم فـيه من ا
وبذ... فلم يـزل الناس عـلى هذا في عهـد أردشير بن بابك ثم يجـثو ب يـدي ا
هـلم جراً حتى مـلكهم يـزدجرد األول األثيم فـعاث في األرض وظلم الـرعايا
ـلـوك حتقـيق أحـمـد زكي بـاشا فقـتـلـوه لـظلـمه) اجلـاحظ الـتـاج في أخالق ا
ة ـطبعـة األميرية   ?1914الـقاهرة ص.163 ?159في بالد الـغال فرنسـا القد ا
أقامَ كـاليـغوال مـجازر مُـنَظَّـمة لـلنـبالء الذين قـاوموا غـزو إمبـراطوريـة الرومان
ولهـذا (لم يكن للرومان قدرة لـلدفاع عن بالد الغال ضد االجـتياحات القادمة
من الضفة األخرى لنهر الراين لم يكن هناك نبالء للدفاع عن األرض الغاليَّة
ـرتـزقـة... وعـسـكـر مــدفـوع األجـر يـسـتـلـزم ضـريـبـة كـانـوا مـجـبـريـن لـدعـوة ا
كبـيرة... وارتـفاع الـضرائب وانـخفـاض قيـمة الـنقـد.. وبشـكل غريب أصـبحت
العـملة نادرة أكثر فأكثر وأدَّى غياب الـعملة إلى تباطؤ في األعمال واخلدمات
وإلى إفقـار عام.. إنَّ قابلية الـغال للغزو الفرجني مـرتبط بهذا الدمار واخلراب
الذي حلق الـبلـد) فوكو يـجب الدفاع عـن اجملتمع تـرجمة د. الـزواوي بغورة
دار الطليعة ?2003 بيروت ص .55 اإلمـبراطور االسكندر خَرَّبَ مُدُنَا عامرةً لم
يُبْقِ فـيها حجراً على حجـر كطيبة وصور قتلَ الـرجال وباع األطفال والنساء
عبـيداً لم يأخـذ بنصـائح أستاذهِ ومـرافقه ومسـتشاره في حـروبه أرسطو (إنْ
تقـتل أشرافـهم تُـخلف الـوضعـاء منـهم عـلى أعقـابهم وَتُـوَرثُ سَـفَلَـتهم مـنازل
تهم وتُـغلـب أدنيـاءَهُم على مـراتب ذوي أخـطارهم... واحـذر كل احلذر من عَـلِيـَّ
هم إنْ جنمَ منـهم نـاجم على جـندك وأهل أنْ تمـكن تـلك الطـبقـة من الـغلـبة فـإنـَّ
بالدك دَهَـمهـم ما ال رويـة فـيه وال مـنـفعـة مـعه فـانـصرف
عن هـــذا الـــرأي إلى غــيـــره واعـــمــد إلـى من قِــبَـــلكَ من
لك لكتهم والزم اسم ا العظماء واألحرار فوزع بينهم 
كلَّ مَنْ ولـــيــته). أرســـطــو ســر األســرار: الـــســيــاســة
والـفِـراسـة تـقـد سـامي سَـلـمـان األعـور دار الـعـلوم
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الثاني/ينايـر مع تأكيد كل طرف أنه
ــانــيــة األكــبــر. ــلك الــكـــتــلــة الــبــر
وتوقفت اجللـسة لنحـو ساعة وح
والـية استـؤنفـت قاطـعتـهـا القـوى ا
إليران التي تقول اليوم إن مجرياتها
لم تــكن دسـتــوريـة.وانــتــخب مـحــمـد
احللبوسي زعـيم حتالف "تقدم" (37
ان مع نـائـب ) رئيـسـاً للـبـر مقـعـداً
لــــلـــرئــــيس أحــــدهــــمـــا مـن احلـــزب
ـوقــراطي الـكـردســتـاني واآلخـر الـد
من الــتــيـار الــصــدري.وتــعــكس هـذه
الــتــشـكــيــلــة الـتــحــالف بــ الــصـدر
والــــــقـــــوى الــــــســـــنــــــيـــــة واحلـــــزب

ـوقـراطي الـكـردسـتـاني وتـمـهـد الـد
لــتــشـكــيل حــكــومــة أغـلــبــيــة ال يـزال
الصدر مـصراً علـيها.ومـنذ أن صدرت
نتائج االنتخـابات النيـابية قبل ثالثة
ـنضـويـة في أشـهـر رفـضت الـقـوى ا
ــوالـــيــة إليــران حتــالـف "الــفــتـح" وا
انية من والتي تراجعت حصتها البر
ان السابق إلى 17  48نائباً في الـبر
ـــــان اجلــــديـــــد نــــتـــــائج فـي الــــبـــــر
االنــتــخــابــات بــشــكل قــاطع ونــدّدت
بـ"تـــزويــر" ونـــظـــمت تـــظـــاهــرات في
ــنــطـــقــة اخلــضــراء احملـــصــنــة في ا
الــعـاصــمــة حــيث مــقـرات حــكــومــيـة
ودبلوماسية وصلت الى حدّ محاولة

اقتحامها.
وترى الـباحـثـة في مجـموعـة األزمات
قلق هو أن الدولية لهيب هيجل أن "ا
والية إليران حتاول الترويج القوى ا
لــفـــكـــرة أن كل مــا يـــحـــصل اآلن هــو
مـؤامــرة إلحـداث فــتــنـة داخل الــبـيت
الشيـعي وهذا خطاب مـقلق ألنهم ال
تـهم في االنتـخابات بل يقرون بـهز
يدعون للعنف".وفيـما يتوقع أن تنظر
احملـكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيـا األربـعـاء
بـقــضـيـة طــعن بـدســتـوريـة اجلــلـسـة
األولى تــــتــــواصـل احملــــاوالت عــــلى
اجلــبــهــة الــســـيــاســيــة من أجل "ردم
الهـوة" في الـبـيت الـشـيـعي.وبرز ذلك
في لــقــاء ضمّ زعــيم حتــالف "الــفــتح"
ــنـضـوي في احلـشـد وفـصـيل "بـدر" ا
الـشــعـبي هــادي الـعــامـري والــصـدر
صــــدَرَ فـي أعــــقـــــابه بــــيـــــان لإلطــــار
الــتـــنــســـيــقي شـــدّد فــيه عـــلى عــزمه
"االســتـــمــرار في احلـــوار مع الــقــوى
الـسيـاسـيـة لـلـوصـول الى حل يـخرج
ر نـعطف اخلـطيـر الذي  البلـد من ا
فيه".وترى هيـجل في ذلك محاولة من

الـصــدر "لــلـتــقـارب مـع الـعــامـري مع
تــهـــمــيش قـــوى أخــرى داخل اإلطــار
التنـسيقي لـديه خالف معهـا ال سيما
زعـــيم فـــصـــيـل عـــصـــائب أهل احلق
ـــنـــضـــوي ضــمـن احلـــشــد) قـــيس (ا
اخلــزعــلي ورئـــيس الــوزراء األســبق
وزعـيم حتــالف دولـة الـقــانـون نـوري

الكي". ا
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وتـضـيف "بـالـتـأكـيـد ال تـفـضل إيـران
هذا الـسـينـاريـو لكن قـد تـقبل به... ال
سـيــمـا إذا ضـمّ مـا يــكـفي من الــقـوى
الـشــيـعـيــة ال سـيــمـا بـعـض فـصـائل
احلــشـــد الــشـــعــبـي".وســيـــقــود هــذا
الــســـيــنـــاريــو "إلى حـــمــلــة قـــاســيــة
ـقـبـلة ووضع للـتـشـكيك بـاحلـكـومة ا
الــــعـــقــــبـــات أمـــامــــهـــا" مـن الـــقـــوى

ستبعدة. ا
ويـتـزامن ذلك مع زيــارة غـيـر مـعـلـنـة
لـــقــائـــد فــيـــلق الـــقـــدس في احلــرس
الثوري اإليراني اسـماعيل قاآني إلى
الــنــجف األحــد كــمــا أفــادت وســائل
إعالم محـليـة. وظـهر قـاآني في صور
نشرتها مواقع تابعة لفصائل موالية
إليــران جـــاثـــمــاً عـــلى ضــريـح نــائب
رئيس قوات احلشد الشعبي العراقي
ـهــنـدس الـذي الـســابق أبـو مــهـدي ا
قضى بضربـة أميركـية في بغداد إلى
جانب سـلف قاآنـي قاسم سـليـماني
.ويــرى الـشـمـري في هـذه قـبل عـامـ
الــزيــارة مـحــاولــة "لــردم الــهــوة بـ
ــنع مـــزيــد من الــقـــوى الــشـــيــعــيـــة 
الــتـدهــور واالنــزالق نــحـو االقــتــتـال
احملدود".في احملـصلـة تعـتبر هـيجل
أن استـمـرار الـعـنف و"الـرسـائل" أمر
مــحـتــمل جــداً مع "اســتـبــعــاد حـرب

مفتوحة" ب القوى الشيعية.
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تــعــهـد وزيــر الــتـربــيــة عـلي حــمــيـد
ـعــاجلـة اوضــاع طـلــبـة الــدلـيــمي 
الــسـادس االعـداد عـبـر اصـدار قـرارا
يــــراعـي ظــــروفــــهم فـي ظل تــــفــــشي
فـايروس كورونا .وذكرت الوزارة في
بــــيـــان تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(الـــدلــيـــمي  اســتـــقــبـل في مــكـــتــبه
بــحــضـور وزيــري االتـصــاالت اركـان
الشيباني والعدل ساالر عبد الستار
بــاالضـافـة الى الـنـائــبـ نـاظم فـاهم
الــشــبــلي و يــاســر اســكــنــدر وتــوت
مـــجـــمـــوعـــة من طـــلـــبـــة الـــســادس
ــتــظــاهــرين امــام مـبــنى االعــدادي ا
طـالبـ بإعـطائهم دور الـوزارة من ا
ثـالث) واضـاف الـبيـان ان (الـدلـيمي
تظاهرين ناشدات الطـلبة ا اسـتمع 
 واكـد ان الوزارة بـصدد اتـخاذ قرار
يـــعــالج وضـــعــهـم الــدراسي بـــشــكلٍ
تـــربــوي من خـالل الــتــصـــويت عــلى

اسماعيل قاني

UI¡∫  رئيس الوزراء االردني يلتقي رئيس وأعضاء مجلس األعمال العراقي في األردن
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قــنـواتـهـا اخلـاصـة عــلى الـتـلـيـجـرام
وغـيرهـا من التـطبيـقات الـتي تسمح
واد مـع طلـبته) ـراجعـة ا لـلـمعـلم 
ولفت إلى أن (الفريق الوزاري بدوره
ــنــصــات مــنـح مــوافــقــات لــبــعض ا
االلــكـتـرونــيـة بـالــعـمل   مع تــفـعـيل
مــنـصــة نــيـوتن الــتـابــعـة لــلـوزارة)
ومضى الى القول ان (الوزارة عمدت
ـضـاد لـكـورونا إلى تـوفـيـر الـلـقـاح ا
الكــاتـهـا الـتـدريـســيـة والـطـلـبـة من
ـرحلـت ـشـمولـ بالـلقـاح ضمن ا ا
وشـددت عـلى الــثـانـويـة واإلعـداديـة 
وجــوب لــبس الــكــمــامــة والــتــبــاعــد
ـــعــقـــمــات ـــطــهـــرات وا وتـــوفــيـــر ا
دني بـاالتـفاق مع مـديريـات الدفـاع ا
ـــؤســـســـات ومــنـــظـــمــات وبـــعض ا
دني التي كانت سباقة في اجملـتمع ا
ـوضـوع فـضال عـن الـعـتـبـات هــذا ا
ـقدسة التي قدمـت مساهمات جادة ا
وفـاعـلة في تـطـهيـر وتـعفـيـر وتعـقيم
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ـــدارس) وتـــابع انه (بـــعــد بـــعض ا
عـام من جتـربة الـدوام االلكـتروني
جنــحت الــوزارة الى حــد كــبــيـر في
مـواصلـة الـعمـليـة التـربويـة) معـربا
ـواطـنـ عـلى عـن امـله بـأن (يـقـبـل ا

الــلــقـاح مـن اجل مـجــابــهـة انــتــشـار
الــفـايـروس وإكــمـال الــعـام الـدراسي
بـانسيابية  كونه الـضمانة الوحيدة
أمـام حتـقـيق هـذا الهـدف واسـتـمرار

العملية التربوية بشكلها احلالي).
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وفــرت دائــرة صـحــة مــحــافــظـة
الـنـجف جـهـاز لـيزر ذا الـتـقـنـية
ـتـطور لـتـفـتـيت الـسـويـسـريـة ا
احلـــصـى بـــأنــــواعـــهــــا وحـــتى
الـصـلـبـة مـنــهـا بـالـنـاظـور  في
سالك صاالت عمليات جراحة ا
الـبــولـيـة  وهي خــدمـة نــوعـيـة
لـــــــلــــــــمـــــــرضى الــــــــوافـــــــــــدين

للمستشفى.
ا اليـستوجب سـفرهم خلارج

العراق .
وبـ مـديـر مـســتـشـفى الـفـرات

األوسـط خــــلــــيل الــــيــــاســـري لـ
(الـــــزمــــان) أمـس ان (األطــــبــــاء
ـالكـــــــات االخــــــــتـــــــصـــــــاص وا
الـصـحـيـة بــاشـروا بـإسـتـخـدام
هـذا اجلــهـاز الــفـريـد مـن نـوعـة
رضى الكرام نطقة  وعلى ا با
ــعــاجله مـراجــعـة الــراغـبــ بـا
الـعـيادة االسـتـشاريـة - جـراحة
ـسـالك البـولـيـة في مسـتـشفى ا
الــفـــرات األوسط لــلـــفــحص من

قبل الطبيب اخملتص).
على صعيد أخر قال مدير مرور
مـحـافـظة الـنـجـف الـعمـيـد عـلي

كــوكس احلــســنـاوي ان (مــفـارز
ـرور لـقاطـعي الـبـلدة والـكـوفة ا
حـــمـــلـــة مـــروريـــة كـــبـــرى ألجل

قواعد السير اآلمن).
واضـــــاف لـ(الــــزمـــــان) امس ان
ــفــارز حتــرر غــرامــات فــوريــة ا
بـحق مـرتـكبي اخملـالـفـات وعلى
الـنـحـو اآلتي : 100 ألف ديـنـار
خملـالـفـة البـيـانـات الـصادرة من
ــرور الــعــامــة  ومن مــديــريــة ا
ـــــركـــــبـــــات بـــــيـــــنـــــهـــــا مـــــنع ا
اخلـصــوصي من الـعـمل بـصـفـة

أجرة .
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وغـرامة 50 ألف ديـنـار خملـالـفة
الــوقـــوف اخلــاطئ فـي اجلــانب
األيسر أو سايد ثاني . و غرامة
 200 ألف ديـــــنــــار  خملـــــالــــفــــة
التجول بدون لوحات تسجيل .
ـدير العام لـلتربية في وأفتتح ا
محافظة النجف مردان البديري
بكـر في مدرسة صفـاً للتـعلـيم ا
بــشـائــر اخلــيــر  حــيث أن هـذه
الـصـفوف قـد إنـشـأت بالـتـعاون

مع منظمة اليونسيف .
وقال في حفل اإلفـتتاح أن (هذه
الــتــجــربــة ســتــكــون فــريــدة من
نوعهـا في احملافظـة إذ ستسهم
في تنشئة جـيل جديد قادر على
الــولــوج بــعــمــــــلــيــة الــتــعــلــيم

بسهولة ).
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ـتـحف الـتـجـول من اهم احملـافل يـعــد ا
تـنبي وقـد أسسه الـثقافـية فـي شارع ا
هاشم طراد . و يحتـوي على نتاج فني
شـاسع ومـتـنـوع من الـلـوحـات الـفـنـيـة
ـــنــحــوتــات  من الــتــراث والــرســوم وا
الـعـراقي الـقـد . ويُـعـتـبـر من االمـاكن
احملـبب زيـارتـهـا في ايـام اجلُـمع حـيث
تـلــتـقي اعـداد هــائـلـة من عــامـة الـرواد

والكتاب والنقاد واالدباء .
{ بــدايـتــاً حــدثــنــا عن فــكــرة تــأسـيـس هـذا

تحف  وما عُمره الثقافي ? ا
-أن بـــذرة  االســاس لـــفــكــرة تـــأســيس
ـتــحف بـدأت في الــسـتــيـنـات عــنـدمـا ا
هـرجانات في كانت تـقام الفـعالـيات وا
ت هـذا الفكـرة واصبحت دارس ثم  ا
ـارسـهـا األسـتاذ من الـهـوايـات الـتـي 
هـــاشم وهــو في مـــقــتــبل الـــعــمــر وفي
الـسبـعيـنات تـطورت الـفكرة واصـبحت
ارسها عن وعي وأدراك هواية جديـة 
ودائـــمــــا مـــا كـــان يــــســـعى الـى جـــمع
الــلــوحــات األثــريــة وكــان في جُــعــبــته
حـوالي عـشـرة أالف صـورة ويــطـبـعـهـا
ـادة الـوتر بـروف لـلحـفـاظ علـيـها من
الـتـلـف و ايـضـا االنتـيـكـات والـتـحف و
أدوات الـطــهي  الـتـي كـانت تُــسـتــعـمل
ــاً وحـتى الـزي الــبـغــدادي الـقـد قـد
في سنة 2010 ازداد الوعي عند الشعب
واصــبح مُــدرك لـقــيـمــة و أهــمـيــة هـذه

االثار.
ــشــاركـة فــيه في واول مــعـرض تــمت ا
ســنـة 2011 في حــديــقــة الـزوراء والقى
اســتــحـســان اجلـمــهــور ويـعــتـبــر هـذا
ـتـجــول الـوحـيـد في الـعـراق ـتـحف ا ا
وفـي الـــســـابق كــــانت تُـــعـــرض االثـــار
واللـوحات داخل قاعـات والى الطـبقات
األرستقراطية فـقط وعندما جاءت فكرة
ـتجـول كـسرت هـذه النـمطـية ـتحف ا ا
واصــبح فـي أمــكـــان جــمـــيع طــبـــقــات
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اجملــــتــــمـع مــــشــــاهـــــدة اثــــار وتــــراث
حـضــارتــهم و وضع حــجــر االسـاس

تحف سنة 2012. رسمياً لهذا ا
ـتحف عـلى لـوحات وأعـمال { هل يـحتـوي ا

فنــــية من فنان عرب و أجانب?  
ـتـحف مـقـسم الى عـدة أجـنـحة ومن -ا
ضمن هذه األجنحة يوجد جناح خاص
تُـعـرض فـيه لـوحـات الفـنـانـ الـعرب 
ويـــحــتــوي عــلى أعــمـــال من مــخــتــلف

اجلنسيات العربية .
{ دائــمـا مـا تـعــرض األعـمـال الــفـنـيـة داخل
القشلة هل هناك طموح في عرضها دولياً ? 
-احـــدى األهـــداف واألمــــنـــيــــات الـــتي
نسعى الى حتقيقها من أجل إبراز هذه
الـكـنوز الـثـميـنة الـتـاريخـيـة واظهـارها
لـلـعـالـم اخلـارجي لـيـرى عــظـمـة تـاريخ

وحضارة بالد الرافدين العريقة .
{ مـا هو رأيك في اجليل الـقادم من النـاحية
الــثـــقــافــيــة وهل تــشــاهــد رغــبــة واقــبــال من

الشباب إلى هكذا اماكن ?
-كل شـــاب وشــابــة يــتـــمــنى ان يــؤدي
واجب أو خــــدمــــة لــــلـــوطـن ومن خالل
زيـــارتـــهم وتــــرددهم الى مـــتـــحف ارى
ــعــرفـتـه تـاريخ الــرغــبــة في عـيــونــهم 
فرح جداً أن حضارتهم وأثـارها ومن ا
اجلــيل الــقـادم أصــبح مــدرك لــلـثــقــافـة
الـــتي تـــدور حـــولـه فــالـــعـــراق أول من
تــســلق هــامــات األرض مـعــلــنــاً عــقـول

بشرية .
{ هل هــنـاك أدامــة لـلــمـتــحف وهل يــحـتـوي

على فريق عمل خاص لإلدامة?
-لألسف ال يـوجد فـريق عمل مـخصص
لـإلدامــــة ولــــكن بـــــ فــــتــــرة وأخــــرى
ــجــهــود شـخــصـي وعـلـى حـســابي و
اخلـــاص كـل يــوم أربـــعـــاء يـــتـم دعــوة
بــعض الـعــامـلــ لألدامـة والــتـنــظـيف

تحف الى يوم اجلمعة.  لتهيئة ا
{ أي فـئـة حتـديـداً مـهـتـمـة بـاألعـمـال الـفـنـية

تحف باألعمال? وتسعى إلى رفد ا
-جميع طبـقات اجملتمع مـهتمة في هذا
ـثقفة اجلانب ودائمـا ما ارى العوائل ا
تـصـاحـب اطـفـالــهم الى هـنــا واالعـمـار
سـنة الـتي تـتـرد غـالـبـاً مـا تـكن من 15 

فما فوق.
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{ كيـف يتم دعم الطاقـات الشبابـية وما اخر
الـــتــطــورات الـــتي  يـــعــمل عـــلــيــهـــا مــؤسس

تحف?  ا
-بـالـتـأكيـد كل مـوهـبـة حتـتاج الى دعم
خــــاص لـإلبــــداع و أول فــــقـــــرة لــــدعم
كان وهبة التـي تلجأ لنا هـو توفير ا ا
تـحف ومن ثم توفير ناسب لـها في ا ا
جـمـيع األدوات الـتي يحـتـاجـها الـفـنان
ســــواء كـــــانت أدوات نـــــحت أو ادوات
الـفـنون الـتـشـكيـلـة  ومن ثم التـشـجيع
ـــوهــبـــة الى ـــســـتــمـــر له وتـــقـــد ا ا
تحف القـنوات الـفضـائيـة التي تـزور ا

تجول تحف ا n∫ حوار مع مدير ا

وارد لـلـحـفاظ عـلى مـا تـبـقى من ا
ـعيـشـيـة لـسـكان نـاحـيـة الـعـظيم ا
وانــقـاذهم من كـوارث مــعـيـشـيـة ال

كن معاجلتها وجتاوزها).
ولفت مديـر الناحـية إلى  (مساعي
مـــربي احلـــيــوانـــات لــلـــنــزوح من
منـاطـقـهم أو  هـجـرة مـهـنـة تـربـية
ـائي ـوقف ا احلـيـوانـات بـسـبب ا

احلرج والغير مسبوق).
امــا فـي قــضـــاء بــعـــقـــوبــة مـــركــز
مـحـافـظـة ديـالى فـقـال قـائـمـقـامـها
عبدالله احلـيالي لــ (الزمان)   إنه
(في اطـار معـاجلـة ملف الـدراجات
الــنـــاريــة والـــفــوضـــة احلــاصـــلــة
بـسـبــبـهـا جـرى االتــفـاق عـلى بـدء
رور ابـتداء تـسجـيلـها في دوائـر ا
ـدة من 16 مـن الــشــهــر اجلــاري و
شهرين وفق السياقات الرسمية ).
واضاف احلـيالي ان (هـناك جـملة
من الـتـعلـيـمات واالرشـادات حـيال
ـشـمـولـة بـالـتـسجـيل في االنـواع ا
ـرور) مـحـذرا من ان (عدم دوائـر ا
تــســجــيل الــدراجــة خـالل الــفــتـرة
ـعلنة سيعـرض سائقيها الزمنية ا
سـائلـة القـانونيـة وفق السـياقات

الرسمية).
وكــشف رئــيـس هــيــئــة اســتــثــمـار
مــحـافـظـة ديـالى كـر الـعـزاوي  
عن حـوارات مع مـسـتـثـمـرين عرب
واجــــانـب ألول مــــرة بــــعـــد  2003
مؤكدة ان اكثر من 30 مليون دوالر
تدفـقت على اسـواق االستـثمار في

ديالى . 
وقــال الــعــزاوي لــ (الــزمــان)   إن
(حــــــوارات مـــــهـــــمــــــة جتـــــري مع

مــــســــتــــثــــمــــرين عــــرب واجــــانب
ســيـدخـلــون ديـالى ألول مـرة في 3
قطـاعات مهـمة ابرزهـا االسكان ) 
مــبــيــنـا أن  ( 2022 ســيــكــون عـام
ــمــيـز فـي ديـالى من االسـتــثــمـار ا
خالل دخــول رؤوس امـوال كـبـيـرة
سـتـخلق انـتـعـاش مـهم وتدفع الى
تـوفيـر فرص عـمل كـبيـرة لشـبابـنا

ختلف اجملاالت). و
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واشـار الـى  (اكـثـر من 30 مـلــيـون
دوالر تـــــــدفـــــــقت عـــــــلـى اســــــواق
االستـثمار في ديـالى خالل االشهر
ــــاضــــيـــة وهــــذا امــــر بــــالغ 12 ا
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اعـلـنت نـاحـيـة الـسـعـديـة الـتـابـعة
لـقـضـاء خانـقـ  عن حـظـر شامل
لـــكـل انــواع الـــصـــيـــد فـي حــوض
حــــمـــريـن اقــــصى شــــمــــال شـــرق

محافظة ديالى.
وقال مديـر ناحيـة السعـدية  احمد
الـــــزركـــــوشي  لــ (الـــــزمـــــان)  ان
(حـــظـــر كل اشـــكـــال الـــصـــيـــد في
حــوض حـــمــريـن لــيس جـــزئي بل
ناطق سواء في شامل ويضم كل ا
مـحـيط بـحـيــرة حـمـرين او تاللـهـا

لدواعي امنية ).
واضاف الزركوشي انه ( تعميم
بـرقـيـة بـهـذا االجـراء مـؤخـرا بـعـد
رفع كــتــاب رسـمـي من قـبل االدارة
احملـلـيـة فـي نـاحيـة الـسـعـديـة الى
اجلــهــات احلـكــومــيـة الــعــلــيـا في
بـعقـوبة خاصـة بعـد حادثـة خطف

4 اشـــخــاص بـــيـــنـــهم عـــقــيـــد في
الــداخـلــيـة من قــبل داعش ومن ثم
ة اسـتشـهادهم فـيمـا بعد فـي جر

مستنكرة ) . 
واشــــار الى ان  (احلــــظــــر اجـــراء
ــنع حـصـول وقــائي امـنـي يـهـدف 
اي مــكــروه ألي مـدني خــاصـة وان
بـعض الــطـواقم ال تــلـتــزم  بـاألطـر
االمـنــيـة وتـتـجه الى عـمق مـنـاطق
رابطة ما نائية وبعيدة عن نقاط ا
يـــجــعـــلـــهــا امـــام خـــطـــر اخلاليــا
ــنـاطق االرهـابــيـة اخملــتـبــئـة في ا

البعيدة). 
dN  ·UH

وفي ناحية العظيم التابعة لقضاء
اخلـالـص قـال مـديـر الـنـاحـيـة عـبد
اجلبار احـمد العبـيدي لــ (الزمان)
  ان  (جفاف نهر العظيم وانعدام
ـياه بـسبب شح األمـطار مـصادر ا
تــســبـب بــشــبـه انــهــيـــار لــلــثــروة
احلـــيــوانــيــة في الـــنــاحــيــة وسط
تـهــديـدات وخــيـارات بــالـنـزوح أو
ــهـنــة وحتــمل تـبــعـاتــهـا هــجـرة ا

عيشية الوخيمة). ا
وأشــار الــعـبــيــدي الـى أن  (جلـوء
مــربي احلـيـوانــات الى الـسـيـارات
احلوضيـة بتكـاليف باهظـة لتأم
مــيــاه الــشـرب لــلــحــيـوانــات بــعـد
جــفــاف نــهــر الــعـــظــيم الــشــريــان
الـرئـيـسي لـقـرى الـعـظـيـم وأطراف
صالح الــــــــدين; وهــــــــو خـــــــيـــــــار

اضطراري عقيم ال يجدي نفعا ).
وطــــالـب الــــعــــبــــيــــدي بـ ( زيــــادة
ـا يـؤمن اطالقـات نـهــر الـعـظــيم 
مــاء الــشـــرب وارواء احلــيــوانــات

االهــــمــــيـــة ســــيــــؤدي الـى حتـــرك
اقـــتـــصــــادي مـــهم فـي مـــواجـــهـــة

تالحقة ). االزمات ا
الى ذلك قـــال مـــديــر اعالم صـــحــة
ديالـى فارس الـعزاوي لـ  (الـزمان)
ـــــكن وصــــفـه بــــعــــام ان (2021 
حـوادث الــدراجــات الـنــاريــة الـتي
بـلــغت مـسـتــويـات غـيـر مــسـبـوقـة
وحصـدت ألول مرة نصف ضـحايا
حــوادث الــســيــر عــلى مــســـــتـوى

ديالى بعـــد 2003).
واضـاف الـعـزاوي ان (زيـادة زخم
حـوادث الدراجـات الـناريـة خـاصة
لـــلــمـــراهـــقــ والـــشــبـــاب بـــلــغت

مــسـتــويـات عــالـيــة وشــكل ضـغط
قــوي عـــلى ردهـــات الـــطــوار في
االشــهـــر األخــيــرة)  مـــشــيــرا الى
(ضــرورة اعــادة الــنـــظــر في مــلف
الـدراجـات الـنـاريـة ومـنع الـصـغار
من قـيـادتهـا خـاصـة وان احلوادث
ـوقف في ـمــيــتـة بــاتت ســيــدة ا ا
اغـــــلـب االحــــيـــــان).ولـــــفت الى ان
شـاهد (التـفـحيط هي احـدى اهم ا
ـــة الـــتي تـــنـــتــهـي بــفـــواجع ــؤ ا
راهقـ مؤكدا ضرورة للشـباب وا
السعي إلنـهاء ظاهـرة باتت مصدر
قـلق حـقــيـقي بـســبب زيـادة اعـداد

الضحايا).  احمد الزركوشي
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ألبـراز موهـبته امـا اخـر التـطورات هي
ـــتــحف أنـــشــاء جـــنــاح جـــديــد داخل ا
لــعـــرض وتــغــطــيـــة جــمــيـع الــفــقــرات

االخرى.
{ هل يـوجــد دعم مــادي من قـبـل احلـكــومـة

شروع ? وماهي مطالبكم حول هذا ا
-ال يـــــوجــــــد أي دعم مــــــادي من قــــــبل
احلكـومة وأنا اعـتب على احلـكومة الن
ليس من الصعب عـليها  توفـير عامل
او ثالثـة  لـإلدامـة او االعـتـنـاء بـنـظـافة
تحف فـالرئاسات الثالث مـطلعه على ا
ــكـان ودائــمــا مـا تــرسل لــنـا الــوفـود ا
ـكـان جداً ـغـتـربـ وهي مـعـجبـة بـا وا
ولكن ال تـقدم الـدعم ألينـا بتـاتاً وكل ما
ــتـحف من هـو مــوجـود ومــتـوفــر في ا
حسابي اخلاص وقـال باحلرف الواحد
(والله  مو أليه للعراق العراق يستاهل

 كل شيء ).
WO*U  n U

{ حــسب رأيـك هل نــســتــطـيـع اعــادة اآلثـار
تاحف العراقية ? سروقة وعرضها في ا ا
-من الـــصـــعب جـــداً ارجـــاعـــهــا الن 
تــسـلـيــمـهــا عـبـر اتــفـاقـيــــــــات جـائـرة
ومـتــعـاقـد عــلـيـهــا في غـفــلـة من الـزمن
عـنـدمـا كــان الـوعي غـائــبـاً عن الـشـعب
ة في العهد العراقي واحلكومات القد
ــــــــفتـرض على هذه لـكي ولكن من ا ا
ـية الـتي تـعرض الـتراث ـتـاحف العـا ا
الــعـــراقي تــخـــرج نـــســبـــة من األربــاح
للـعـراق ومن احملزن ومع شـديد األسف
ـغـتــرب في الـدول ان الـفــرد الـعـراقـي ا
شـاهدة األوربـية يـدفع تـذاكر الـدخـول 
أثار وتراث حـضارته وال يوجـد متحف
في الـعـالم خالي من الـتـراث والبـصـمة
الــعـراقـيـة الن الـعـراق اول حـضـارة في
ـسـروقة الـعـــــــالم أمـا فـي خـصـوص ا
هـناك حمـالت اطلقـتهـا أمريـكا وهـدفها
ـــســـــــــروقــة الى اســـتـــرجــاع اآلثـــار ا

العراق .
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توضأ مـبكـراً متـهيـئاً مـقبالً الداء صالة ظهـيرة اجلـمعـة من شهـر تمـوز القائض

من عام 2011.
يحـمل نبأ وفاته ب جنبيه له محبه صـادقة في القلب يسكن شغافه يضمه صدر
صائب الـتي لفت حـياته اليـومية حنـ يغفي عـلى وسادته في راحـة البال رغـم ا
ل من كـلـمات يـحـمل اوزاراقـوال مـخدشـة لـكـبـريـائه ونفـسه الـعـزيـزه دون كـلل 
ره ه ا سمجـه بعد ان فقـد وظيفته الـتي يعتاش مـنها في يـوم نحس غابر بـالهز

تشح بسواد عام 2003. من نيسان ا
ـأسـي تـواريخ االمـويـ والـعـبـاسـيـ لـبـست ثـيـاب سـقـطت فـيه بـغـداد الـوالدة 
القـرف والوجع والدمع ضـللتـها ظـلمه داكنه من احـتالالت اخرى بغـيضه افرزت
الكـثير من اجلـراحات الـتي ال تندمل ولم يـبرئهـا غيـر االلم الذي غشـاها في يوم
محنـتهـا القاسـية . بـغداد تلك الـعاصـمة الرشـيدة الـتي اضاءت بنـور حضـارتها
حـيـاة الدنـيـا فـأجـتاحـتـهـا يـوماً سـرافـيل دبـابـات االحتالل حتـمل مـعـهـا اخلراب
ـوت الـزؤام يـلف اسـوارهـا واسـتـمـرت عـلى هـذا احلال الى والـدمـار والـهالك وا
ـة هاتفـية في صبـاح ذلك اليوم مانـحن فيه وفي حلـقها غـصه االحزان تلـقى مكا
ـكـلـومة وت الـذي تـربص به وايـقـظه من نـومه شعـر فـيه بـأن حـياته ا ـشـؤوم بـا ا
ـعـضالت قد شـارفت علـى االنتـهاء وهـذا اخيـه االكبـر الذي ازكـمته ـأسي وبا با
ترتيه بذمته وكثـرة طلباته التي لم تبرح يـوماً في استجداء في اقتراض الديـون ا

ال الذي اليرجع ..  ا
فرد عـليه بألم لـيس امتـلك ماالً فلم هـذا االحلاح ياأخي.. فـكلـماته التي نـطق بها
أشـادتت فــيه شـجن  الــقـلب واوجـاعه .. واثــارت في نـفـسه كــأبه احـداث مـريـرة
كـامـنه في دواخـلـة يشـهق بـهـا صـبـاح ومـساء .. فـلم يـبق من دنـيـاه الـتي يـلـفـها
الـتـوجس واخلـوف من مـقـبالت سـنـوات يحـمـلن في جـيـدهن الـبـشـرى في مـنحه
راتب تقـاعدي يعتاش به في حياته الـيومية بعد خدمـاته اجلليلة في اجليش يذود
ا ال يـحمـد عـقبـاه .. مجـبراً غـير مـخـيراً بـفعل هـمجـية عن حـيـاض وطن ابتـلى 
النـظام السابق يتواكب مع كلـمات تغص في حلق حياته ولنـفسه سقمتها اوجاع
بللـها حـزن كظيـم وهي التنفك تـلومه في كل نـهار وكل حـ وتشد عـليه بـكلمـتها
ـة الـتي اصـابت قـلـبه في مـقـتل وكـلـمـا اراه اجـد في عـيـنه دمـعه تـسكـن ب ـؤ ا
اجـفان ضـلـلتـها رمـوش حيـاة كـئيـبة تـركت ب احـضـانهـا االساءة الـدائمـة التي

اعتـاد عليها فبـكيته ح غادرنا دون رجـعة وتركت قبله وداع ب
وجــنـــتــيه وفـي جــبــيـــنه الــوضـــاح كــلـــمــا رأيـــته في زيــارة
مسـتسلماً لقدره الذي يحمل في جلبابه  ظهيرة مشؤومة
حتمل مـعها نبـأ وفاته فغشـيت على اعتاب الـبيت اتلمس
رضـاه بــاكـيــاً بـدمع سـخـي لـعـلي اجــد فـيه راحــة الـبـال
والنـفس فنـقطع سبـيل زيارة قـبره الذي لـم نقرا الـفاحتة

على روحه منذ زمن . 
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هنة في بحيرة حمرين dO…∫ صيادون يزاولون ا
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روي عن الرسول (ص) أنه قال :

رء مَعَ مَنْ أحبَّ ) ( ا
عنى أَخَذَه الشيخ البهائي ( رحمه الله ) فقال : وهذا ا

يا رب اني مذنب خاطئ 
مُقصر في صاحلاتِ القربْ 

وليس لي مِنْ عَمَلٍ صالحٍ 
أرجوُهُ في احلشر لدفع الكُرَبْ 
غير اعتقادي حُبَّ خَيرِ الورى 

رءُ مَعْ مَنْ أحبّْ  وآلهِ وا
االعتراف بالتقصير في أداء الطاعات سمة األبرار .

صـطفى محمد وآله الطـيب الطاهرين ـيزان من حب النبي ا وال شيء أثقل في ا
وأمل احملبـ ان يكونـوا مع اوليائـهم احملبوبـ هذا وقد روي عـن االمام الرضا

(عليه السالم) انه قال :
{ من لم يقـدر على ما يـكفر به ذنـوبه فَلْـيُكثِـرْ من الصالة على مـحمد وآله فـانها

تهدم الذنوب هدما } 
-2-

روي عن النبي (ص) انه قال :
{ قصرْ ثوبَكَ فانه أَبْقَى وأنقى وأتقى }

عنى صاغه الشاعر فقال : وهذا ا
تقصيرُك الثوبَ حقّاً 

أبقى وأنقى وأتقى 
-3-

وروي عنه (ص) أنه قال :
{ األرواحُ جنود مجندة فما تعارفَ منها أئتلف  وما تناكرَ منها اختلف )

عنى : قال الشاعر وهو يحوم حول ا
انَ القَلوب ألحبّاد مجندة 

ما شاءَ ربُّكَ ال ما شاءتِ الصُدفُ 
فما تعارفَ منها فهو مؤتلِف 
وما تناكرَ منها فهو مُخْتَلِفُ 

ج 15 / 4
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ا كان وَلَيهُ وأنت ال تعلم)  وفي احلديث (وال حتقرن أحداً مِنْ خلقه فر
صاغه الشاعر فقال :

فال تَحْقِرَنْ خَلْقاً من الناس عَلَّهُ 
وليُّ إلهِ العا وال تدري 

فذو القَدْر عند الله يَخْفَى على الورى 
كما خَفِيتْ عن عِلمِهم ليلةُ القدر 
-5-

وروي عنه (ص) أنه قال :
ٍ للقرآن والقرآن يلعنهُ " " رُبَّ قار

اخذه الشاعر فقال :
ورُبَّ تالٍ تال القرآنَ مُجْتهِدَاً 
ب اخلالئقِ والقرآنُ يلعَنُهُ 
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في معظم االماكن التي احل فيها 

و النـشاطات الـتي ادعى لهـا  او أساهم فيـها  هنـاك اذن تسمع  وعـدسة ع
تدور على اجلهات االربع ( وقد اقول اجلهات الستة

شي عليه )  وعدسة كامرا توثق اذا أضفنا لها ما هو فوقنا  وما 
وقلم يكتب وقد اتعب اصابع اليد.

وحاسة شم ضرورية.
 وانا سعيد بذلك.

بل هو مطلوب مني . او هكذا اشعر
.واألمثلة كثيرة.

                   ×× 
اليوم كنت في نقابة اطباء العراق .

اراجع جتديد هوية الدكتورة ( الطبيبة ).
ورغم اني اعرف الدكتور جاسم العزاوي  نقيب االطباء .

 وثمة عالقة ثقة واحترام متبادل
اعتز بها. اال انني لم اطلب تدخله

بايعاز ما..
عاملة التي اتابعها اصولية. فا

وقبل ذلك كان االجناز يسير بانسيابية عالية. 
ساعدة الضرورية. كانت حزمة من مالك مقر النقابة  ترحب وتنجز وتقدم ا

كـتب الـسيـد النـقيب  وعنـدما  اجنـاز ما كـنت اتـابعه  دون تـدخل   توجـهتُ 
الدكتور العزاوي للسالم والشكر.
 قبل ذلك  التقطت عدسة الع 

طفـلة جـميـلة . كـانت بـصحـبة والـدتـها احـدى موظـفات مـقر
النـقابة . قالت كلمات تـرحيب اعتز بها. وقدمت لي وردة
 تـفــوح عـطــراً . وجـاء دور الــكــامـرة لــتـوثق. الــطـفــلـة

اسمها يارا. الصديق الصحفي باسل اخلطيب 
ئات الكيلومترات  قال لي  هاتفياً  وهو بـعيد عني 
البـد ان تـخــرج بـصـيـد صـحـفـي. واشـعـر ان الـشـبـكـة

جاءت بصيد غير متوقع .
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قــامـت هـيــئـة الــبـحث والــتـطــويـر
الصناعي التابعة لوزارة الصناعة
ـعــادن ومن خِالل مـركـز بـحـوث وا
وإنــــتــــاج األدويــــة الـــبــــيــــطــــريـــة
بإستخدام مُستخلص أوراق نبات
الــلــهـــانــة لــلــحـــصــول عــلى مــادة
األنــــثـــوســـيــــانـــ الـــتـي أثـــبـــتت
فعـاليتـها البـايولوجيـة على أنواع
من البكتريا  وأنواع من الفطريات
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الـنــتـائج األولــيـة اعــطت فـعــالـيـة
تــثــبــيـطــيــة عــالــيــة جــداً مُــقــارنـةً
ُــضـادات احلــيـويـة الــقـيــاسـيـة بـا
بــهــدف إســتـــثــمــارهـــا في إنــتــاج
تركيبـات دوائية مُختـلفة وبأشكال
صـــيـــدالنــيـــة عِـــدة كـــمـــا وســيـــتم

دراســتــهــا عــلى أنـواع بــكــتــيــريـة
وفُطرية أخـرى).

وعـــقـــدَ وكـــيـل وزارة الـــصـــنـــاعــة
ـــعـــادن لـــشـــؤون الـــتـــخـــطـــيط وا
يــوسـف مـحـمــد جـاسـم اِجـتـمـاعـاً
حــــــضـــــرهُ مُــــــديــــــر عــــــام دائـــــرة
اإلســتـثـمـارات ومُـعـاون مُـديـر عـام
ـالــيـة ومُــديـر الـدائــرة اإلداريــة وا
ــعــلــومـات مــكــتب الــتــصــاريح وا
األمــــنــــيـــة فـي الـــوزارة وعــــدد من
ـــصـــانع واألقـــســام مُـــنــتـــســـبي ا
والــشُـــعب فـي الــشـــركـــة الــعـــامــة
لـصـنـاعـات الــنـسـيج واجلــــــــلـود
ُـــنـــاقـــشــة الـــوضع احلـــالي وذلك 
ذكـــــــورة وأبرز صانع الشـركة ا
شـاكل التي تُواجـهها ُعـوقات وا ا
ُـنـاسـبـة كـمـا وأسـتـمعَ واحلـلـول ا

ُــنــتــســبـ الــوكــيل إلى مــشــاكل ا
وأوعـــــــدهـــــــُـم بـــــــدراســـــــتـــــــهــــــا
ومُـــعــاجلــتــهــا وعـــرضـــــــهــا عــلى

معالي الوزيـر . 
وأكــــدَ خِالل االجـــتـــمـــاع (ضــرورة
ُـتـوقفـة لـتـحريك عـامل ا تـشـغـيل ا

عجلة اإلنتاج فيها) .
مُـشـدداً عـلى انَ (الـوزارة جـادة في
مُتـابعة وتـقييم نـشاطات الـشركات
ُناسبة ومعاملها ووضـع احللول ا
لــلـمُــعـوقــات الــتي تُـعــتـرض ســيـر
الـعــمــلـيــة اإلنــتــاجـيــة فــيــهـا وفق

التعليمات والضوابط.
داعــــيــــاً إلى أهــــمــــيــــة وضع رؤى
واضحة وموضوعية لسير اإلنتاج
والـتـسـويق لـرفـد الـسـوق الـعراقي

ُنتجات احملليـة). با

اجتماع:
وكيل وزارة
الصناعة

خالل اجتماع
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استـنادا الى قـانون بيع وايـجار امـوال الدولة رقم 21 لسـنة  2013 تـعلن دائـرة تنفـيذ اعمـال كري األنـهر احدى تـشكيالت
ائـية عـن اجراء مـزايدة عـلنـية لـبيع (تـرسبـات جزرات) فـي محـافظـة النـجف االشرف / مـوقع كري الـنجف ـوارد ا وزارة ا

االشرف وكما مب باجلدول ادناه.

زايدة عطلة رسمية وافق (3/2/2022 ) في تمام الساعة العاشرة صباحا واذا وافق في يوم ا وذلك في يوم (اخلميس) ا

زايـدة العلـنية االطالع زايدة في الـيوم الذي يـليه في مـوقع النجف االشـرف فعـلى الراغبـ باالشتـراك في ا فسـتجـرى ا

زايدة من ميدانـيا على مـواقع ترسبـات اجلزرات التي فـيها الكـميات واخـذ الشروط الـفنية وجـدول الكمـيات اخلاصـة با

الـقسم الـقانـوني في مـركز دائـرة تنـفيـذ اعمـال كري االنـهار الـكائن في بـغداد / الـدورة / طريق احملـموديـة / خلف مـركز

عـين مـستصـحب مـعهم التـأمينـات القانـونية ـكان ا زايـدة عليـهم احلضور في الـزمان وا الولـيد. وقبل الـدخول في ا

وكـما مب في اجلدول اعاله بـصك مصدق ألمر دائرة تنـفيذ اعمال كري األنـهر على ان تستـكمل باقي التاميـنات بالسعر

وحدة او بـطاقـة االحوال الـشخـصية – طـلوبـة البـطاقـة ا ـستـمسـكات ا ـزايد تـقد ا ـزايدة وعلى ا الذي تـرسو عـليه ا

ـزايـدة اجور نـشر االعالن صـورة) ويـتحـمل من تـرسو عـليه ا بـطـاقة الـسكن  –شهـادة اجلـنسـية الـعـراقيـة (االصـليـة وا

بـالغ بصك مصدق ألمـر الدائرة خالل سـبعة ايام من والـداللية الـبالغة (%2) كما عـليه تسـديد كامل عـليه تسديـد كامل ا

ـبلغ ـبيـنـة في اجلـدول اعاله وبـعكـسه يـعـد ناكـالً ويتم مـصـادرة ا ـدة ا ـواد خالل ا صـادقـة عـلى البـيع ورفع ا تـاريخ ا

تبقي و عدم تسليمه ترسبات اجلزرات اضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حالة احلاجة ألي استفسارات تخص ا

زايدة  كن مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعد ا زايدة  ا

مع التقدير..
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استـنادا الى قـانون بيع وايـجار امـوال الدولة رقم 21 لسـنة  2013 تـعلن دائـرة تنفـيذ اعمـال كري األنـهر احدى تـشكيالت
ائـية عـن اجراء مـزايدة عـلنـية لـبيع (تـرسبـات جزرات) فـي محـافظـة النـجف االشرف / مـوقع كري الـنجف ـوارد ا وزارة ا

االشرف وكما مب باجلدول ادناه.

زايدة عطلة رسمية وافق  (2/2/2022 ) في تمام الساعة العـاشرة صباحا واذا وافق في يوم ا وذلك في يوم (االربعاء) ا

زايـدة العلـنية االطالع زايدة في الـيوم الذي يـليه في مـوقع النجف االشـرف فعـلى الراغبـ باالشتـراك في ا فسـتجـرى ا

زايدة من ميدانـيا على مـواقع ترسبـات اجلزرات التي فـيها الكـميات واخـذ الشروط الـفنية وجـدول الكمـيات اخلاصـة با

الـقسم الـقانـوني في مـركز دائـرة تـنفـيذ اعـمال كـري األنـهر الـكائن فـي بغـداد / الدورة / طـريق احملـموديـة / خلف مـركز

عيـن مسـتصحـب مـعهم التـأمينـات القانـونية كـان ا ـزايدة علـيها احلـضور في الـزمان وا الولـيد. وقـبل الدخول في ا

وكـما مب في اجلدول اعاله بـصك مصدق ألمر دائرة تنـفيذ اعمال كري األنـهر على ان تستـكمل باقي التاميـنات بالسعر

وحدة او بـطاقـة االحوال الـشخـصية – طـلوبـة البـطاقـة ا ـستـمسـكات ا ـزايد تـقد ا ـزايدة وعلى ا الذي تـرسو عـليه ا

ـزايـدة اجور نـشر االعالن صـورة) ويـتحـمل من تـرسو عـليه ا بـطـاقة الـسكن  –شهـادة اجلـنسـية الـعـراقيـة (االصـليـة وا

بالغ بصك مصدق ألمـر الدائرة خالل سبعة ايام من والداللية البالغة  (%2 ) كما عليه تسـديد كامل عليه تسديـد كامل ا

ـبلغ ـبيـنـة في اجلـدول اعاله وبـعكـسه يـعـد ناكـالً ويتم مـصـادرة ا ـدة ا ـواد خالل ا صـادقـة عـلى البـيع ورفع ا تـاريخ ا

تبقي و عدم تسليمه ترسبات اجلزرات اضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حالة احلاجة ألي استفسارات تخص ا

زايدة  كن مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعد ا زايدة  ا

مع التقدير..
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استـنادا الى قـانون بيع وايـجار امـوال الدولة رقم 21 لسـنة  2013 تـعلن دائـرة تنفـيذ اعمـال كري األنـهر احدى تـشكيالت
ائـية عـن اجراء مـزايدة عـلنـية لـبيع (تـرسبـات جزرات) فـي محـافظـة النـجف االشرف / مـوقع كري الـنجف ـوارد ا وزارة ا

االشرف وكما مب باجلدول ادناه.

زايدة عطلة رسمية وافق  (1/2/2022 ) في تمام الـساعة العاشرة صباحا واذا وافق في يـوم ا وذلك في يوم (الثالثاء) ا

زايـدة العلـنية االطالع زايدة في الـيوم الذي يـليه في مـوقع النجف االشـرف فعـلى الراغبـ باالشتـراك في ا فسـتجـرى ا

زايدة من ميدانـيا على مـواقع ترسبـات اجلزرات التي فـيها الكـميات واخـذ الشروط الـفنية وجـدول الكمـيات اخلاصـة با

الـقسم الـقانـوني في مـركز دائـرة تـنفـيذ اعـمال كـري األنـهر الـكائن فـي بغـداد / الدورة / طـريق احملـموديـة / خلف مـركز

عـين مـستصـحب مـعهم التـأمينـات القانـونية ـكان ا زايـدة عليـهم احلضور في الـزمان وا الولـيد. وقبل الـدخول في ا

وكـما مب في اجلدول اعاله بـصك مصدق ألمر دائرة تنـفيذ اعمال كري األنـهر على ان تستـكمل باقي التاميـنات بالسعر

وحدة او بـطاقـة االحوال الـشخـصية – طـلوبـة البـطاقـة ا ـستـمسـكات ا ـزايد تـقد ا ـزايدة وعلى ا الذي تـرسو عـليه ا

ـزايـدة اجور نـشر االعالن صـورة) ويـتحـمل من تـرسو عـليه ا بـطـاقة الـسكن  –شهـادة اجلـنسـية الـعـراقيـة (االصـليـة وا

بالغ بصك مصدق ألمـر الدائرة خالل سبعة ايام من والداللية البالغة  (%2 ) كما عليه تسـديد كامل عليه تسديـد كامل ا

ـبلغ ـبيـنـة في اجلـدول اعاله وبـعكـسه يـعـد ناكـالً ويتم مـصـادرة ا ـدة ا ـواد خالل ا صـادقـة عـلى البـيع ورفع ا تـاريخ ا

تبقي و عدم تسليمه ترسبات اجلزرات اضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حالة احلاجة ألي استفسارات تخص ا

زايدة . كن مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعد ا زايدة  ا

مع التقدير..
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ـاضيـة كشـفت السـتار عن مـثال لـلتـدهور الـقيـمي احلاصل في في احللـقة ا
ـاضي لـنـسـبة من اجملـتـمع الـعراقـي تمـثال في الـتـزايـد الـكـبـير خـالل العـقـد ا
الحـظة يبـررون سـرقة أمالك اآلخـرين وكذلـك من يبـررون تعـاطي الـرشوة! وا
ـثـيرة لالنـتـباه انه في كـلـتا احلـالـت كـانت نـسبـة من يـبررون هـذين الـفعـل ا
رفـوض قـيمـياً متـشابـهة. فـفي الوقت الـذي يبـرر فيه واحـد من كل خـمسة ا
عراقـي تـعاطـي الرشـوة فأن نـسبـة مـشابـهة تـبـرر سرقـة أمالك اآلخرين! وال
تلكات شخص يبـدو األمر غريباً اذ ان الرشوة تعني ضمناً سرقة أموال أو 
آخـر دون وجه حق! هــنـا أشـيـر الى ظـاهـرة بـاتـت تـتـزايـد مـؤخـراً وهي تـزايـد
اجملاهرة بـكسر احملرمات القيمية والتي تـعكس غضباً اجتماعياً يؤدي الى ما
يـطـلق عـلـيه الـبـعـض بـاالنـهـيـار او االنـحالل الـقـيــمي! هـذا لـيس تـبـريـراً لـهـذا
ــيـاه الـتي جتــري حتت اجلـسـر. أذكـر االنـحالل بــقـدر مـا هي دعــوة لـرصـد ا
سـابـقـاً ان من كـان يـأخـذ الرشـوة يـحـاول الـتـسـتـر وعـدم اجملـاهـرة ليـس فقط
عايـير االجتـماعيـة التي جتعل خوفـاً من القانـون ولكن قبل ذلك اخلـشيـة من ا
رتـشي يـخجل من رتـشي في ادنى مـنازل الـسلـم القـيمي اجملـتـمعي. كـان ا ا
أصدقـاءه وجـيرانه ومـعارفه وقـبل ذلك كـله يخـشى أن يعـرف أوالده أو زوجته
رتـش ال يكـترثون أنه يتـقبل احلرام والـرشوة. أما الـيوم فقـد بات كثـير من ا
بل ويتـفاخرون أمام أصدقائهم وزمالئهم ومعارفهم وعوائلهم بأنهم(سباع ما
ينغـلبون) وبأنهم (يعرفون يـطلعون حقهم من حلك السـبع)!! وباتت فلسفة اننا
نعـيش في غابة وان من لم يكن ذئباً أكلته الذئاب هي الثقافة اجملتمعية اآلخذة
بــاالنــتــشــار. وزادت أعــداد من يــبــررون ألنــفــســهم الــســرقــة أو الــرشـوة ألن
بـخاصة (كبار القوم) هم مرتش وسرّاق! واألنكى واألدهى اننا بتنا اآلخرين
نـسـمع قـصـصـاً كـثـيـرة عن آبـاء يـرسـلـون أبـنائـهـم أو زوجاتـهـم كي يـقـبـضوا

كن ان تنجم عن ذلك?!!  فأي تنشأة أجتماعية قيمية  الرشوة نيابةً عنهم
أعود لـلغة األرقام وأعرض في هذه احللقة والـتي تليها بعض االرقام اخلاصة
دونات األخـالقية عنـى تلك الـقيم الـتي تُنـتج لنـا ا بالـقيم االخالقـية الـفرديـة. 
الـعـرفـية فـي اجملتـمع. وسـأرجىء الـكـثـيـر من تلـك االرقام لـنـشـرهـا في كـتابي
القادم اخلـاص بتشريح وتـفسير الـسلوكيات الـفردية واجلمـاعية في مجـتمعنا

والذي ال زلت أجمع مزيد من البيانات الرقمية عنه. 
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ـثـلـيـة اجلنـسـيـة. وفي الوقت ـيـاً ومـحلـيـاً عن ظـاهرة ا زاد احلـديث مـؤخـراً عا
الذي بدأنـا نشهد فيه تزايداً ملموساً في محاولة شرعنة هذا السلوك وأضفاء
ارسـونه فأن هنـاك الكـثيرين (وأنـا منهم) الصفـة القـانونيـة علـيه حلمايـة من 
سـواء في اجملـتمـعـات الغـربـيـة التي جتـتـاحـها هـذه الـظاهـرة أو في مـجـتمـعـنا
الـعـراقي يـرون في هــذه الـظـاهـرة تــهـديـد حـقــيـقي السس الـثـقــافـة االخالقـيـة
مـارسات العنيفة او التهديدية  للمـجتمع. وفي الوقت الذي أعتقد جازماً أن ا
التي يريـد من ينصبون أنـفسهم حراسـاً للفضيـلة إجازتها أو تـبريرها أليقاف
لن تـساعد اال على مـفاقمة هـذه الظاهرة د العاتـية للشـذوذ اجلنسي  موجـة ا
فأني في نـفس الوقت أعتقد أنها ظاهرة مرَضية تستحق مزيد من التعاون ب
كل الـقـوى اجملتـمـعيـة الـفـاعلـة لـدراسـة اسبـابـها ومـحـاولـة احلد مـنـها.أن أول

خطوة لعالج أي ظاهرة مرضية هي التشخيص. 
وألنهـا ظاهرة حساسة جـداً فيندر ان جتد أي أرقام تـتحدث عن هذه الظاهرة
ا تكون االرقـام التي سأعرضها في احلـلقة القادمة في اجملتـمع العراقي. ور
ـوضوع احلساس هي أول ارقام منشورة تستـند الى منهجية علمية عن هذا ا

وليس الى أنطباعات شخصية أو توجهات نظرية.
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...!!! نــــظـــلـم من ? أنـــا ســــألـــته  ‘قـــال
االمـريــكـيـ .. يـااخي فـد نـاس طـيـبـ

وواع ويقدرون العراقي بشكل ...!!!
قلت له : وهذا التصور كونته من خالل
ســـفـــره اســـبــوعـــ و بـــرأتـــهم من كل
اخلــــراب  الـي ســــووا بــــبــــلـــدك  واالن
وبـشكل منـظم يزرعون لـغد بذور خراب
ـستـقبل بس الـله يعـلم كيف نـتخلص ا

منهم .
هـــذا احلــدث  ‘كـــانت اخلـــطــوة االولى
لــفـــتح الــبــاب امــام االنـــتــهــازين بــعــد
االحــتالل  لــيــســهــلــوا عـلـى االمـريــكي
الـشرير   ‘ان يـتجه الى  فرض من جاء
مــعـهـم من الـعــراقـيــ الحـتالل بــلـدهم
ـكـونات ـنـوعات : كـا ويـفـتـحون بـاب ا
والــطـوائف واالعـراق والـتـخـلي عن كل
مـايتـعلق باالرادة الـوطنيـة  في العراق
وبـــذلك فــتح الـــبــاب امــام الـــطــامــعــ
ـــنــــطـــقـــة كـل حـــسب بــــالـــعـــراق فـي ا
مــصــلــحــته يــتـبــنى مــكــون او طــائــفـة
مـنسـجمه مع طمـعه في العـراق بعد ان
فــتـحـت امـريــكـا لــهم كل االبـواب من 9
نيسان  الذي لم يؤدي اال الى اخلراب 
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ـبــاشـرة ونـشـر ـسـؤولــيـة ا االن  ‘وبــا
افـكـار اخلبث االمـريـكي الصـنع نـعيش
فـي ظـرف نـبــأ به ( الـرسـول الــعـظـيم )

بقوله :
رء ( يـأتي علـى النـاس زمان ال يبـالي ا

ما اخذ امن احلالل أم من احلرام )

مـخـطـطـتـهـا  لـصـالح هـيـمـنـتهـا وضف
عـلـيـها ضـمـان امن الـكـيان الـصـهـويني
ـسخ في فلسط احملتلة  ‘لذا اصرت ا
امـريكـا ومن يتـعاون معـها عـلى اسقاط
ركــائــز الـدولــة في الــعـراق  ‘والن هــذه
االدارة شـريـرة مـستـمـره عـلى نهـجـيـها
بـشــكل مـنـظم لـكي تـمـنع ظـهـور االرادة
الـوطـنـيـة الـقـويه  لـتـواجه شـرها و الن
ومـع االسف اصـبـحــنـا في وضع النـرى
فـي نــهــايــة الــنـــفق نــورا والن ادعــيــاء
الـوطـنـيـة واسـتقـالليـة الـعـراق هـهـمهم
االسـاسـي ارضـاء تـوجـهـاتـهم الـفـئـويـة
ـــكـــونــات و ومـــا يـــســـمى  مـــصـــالـح ا
الـطائـفـية حتـقيـقا الهـدافهم يـتعـاونون
مـع  كل طــامـع بــارض الــعـــراق وســلب
ارادتـــهـــا  الـــشــــعـــبـــيـــة  وال يـــهـــمـــهم
اســـتــقاللــيـــة الــعــراق ارضـــا وشــعــبــا
وتــاريــخـا بل هـم من تـعــاون في بــدايـة
االحـــــــتالل مـع احــــــقـــــــر قــــــوة عــــــدوه
السـتـقاللـيـة الـشـعوب  ‘الحـول وال قـوة
ـواطن الــطـيب  الــذي  يـرى كل هـذه بــا
اجلــرائم  الــتي تــمـارس ضــد شــعـبه و
ـسؤول  عـنهـا كلـها هـو مصـدر القرار ا

االمريكي 
ـظـلم  الـذي نـعـيشه فـفي هـذا الـظـرف ا
فــأن  من هـو طـيـب في قـلـبـه ومـسـلـوب
ـنع صـعـود قـوتـة  يـخـتار ان االرادة  و
يعلن موقفه جتاه العدواني بقلبه كما

يقول احلديث الشريف
 اذ يــعـلن  ( اعـجـابه بــكل ضـربه تـوجه

ة  هم االنكليز اجلر
 ‘مـنـذ نهـايـة اواسط اربعـيـنيـات الـقرن
ــــأســــاة  الــــتي ــــاضـي الى االن كـل ا ا
ـنـاطـق  الـتي كـانت حتــصل لـشـعــوب ا
يـومـا تـسمى بـالـدول الـنامـيـة مـسؤوله
عــــنــــهـــــا مــــصــــدر الــــقــــرار في االدارة
ـا في ذلك مـظــاهـر سـؤوء االمــريـكـيـه 
االخـالق في بـعض من تـلك اجملـتـمـعات
وحتـت غـطــاء حــريــة االنـســان وحــريـة
االخـتيار فأن االدارة االمريكية تدعم كل
ظاهـر واحيانـا بالقـوة خصوصا تـلك ا
نطقة... ب اجملتمعات االسالمية في ا
كـل مــا يـــحــصـل في الـــعــراق ومـــنــذ 9
ــنــتــشـر نــيــســان 2003 مـن الـفــســاد ا
اداريـا وماليـا و خدميـا وما يحصل من
مـظـاهـر الـتـخـريب االجـتـمـاعي وتـهد
ركــائــز صـلــة الـرحـم االجـتــمـاعي (االب
يـقـتل ابـنـة وبـالعـكس  وظـهـور مـظـاهر
االنــحـــطــاط االخالقي وانــتــشــار واسع
دمن ب لـلمخدرات و توسيع اعداد ا
الـشـبـاب)  في العـراق بـدأ من زاخو في
اقـلـيم كـوردسـتـان الى الـفاو فـي اقصى
ـسـؤول  عن كل ذلك جــنـوب الـعـراق فـا
هـو مـصدر الـقرار في االدارة االمـريكـية
واعــتــقـد جــازمــا ان االدارة االمـريــكــيـة
مـاكانت تـهمـها وجـود الديـكتـاتورية او
ــقـراطـيـة في الـعـراق بـقـدر مـاكـان الـد
ـركـزيه : انــهـا نـفــذت اسـتـرتـيــجـيـهــا ا
ـنـطـقـة مــحـاربـة اي اراده وطـنـيــة في ا
التــكــون تــصـــرفــاتــهــا مــنــســجــمــة مع

عـدوانـيـة الـشـر االمـريـكى فـاني اشـعر
بــــتــــحــــركــــاتــــهم يــــعــــنـي في بــــعض
االنـعــطـافـات اهـانه مـبـاشـره لـكـبـريـاء
قــوة ادارة الـشـر االمــريـكــيه وكـمـوقف
مـبـدئي جتاه مـافعـلـتهـا وتفـعـلهـا هذه
ــعـنـى الـكــلـمـة  ‘ االدارة  الــقـبــيـحه 
ـشروع النه ته فـانى اشعر بـالفرح ا

غــروراالداره االمـــريــكــيه الــعــدوانــيه‘
والن وجـود  هذه الـقوة الـتي توجـهها
مـصـدر الشـر من واشـنطن هي الـسبب
الـرئـيـسي لـكل الـشـر الـذي يحـصل في

منطقتنا ومن ضمنها العراق.
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هـنـاك مـقـوله تـاريخـيـة لـلـزعـيم احملرر
هــنــدسـتــان (غـانــدي) اثــنـاء مــا كـانت
بـالده مـــحـــتــــله من قــــبل االنـــكــــلـــيـــز
(بــريـطــانـيــا ) : اذا قـتــلت  سـمــكـة في
ــســؤول  عن تـلك احملــيط الــهـنــدي فـا

كـــنـــاشط في مـــجـــال الـــعـــمل االعالمي
ـقـدمه انتـمائي والكـثـر من سبب وفي ا
الـى الــقــومــيـــة الــكــرديــة  ‘الـــقــومــيــة
الـوحـيـدة ومعـهـا الشـعب الـفـلسـطـيني
ـــشـــرد من ارضه  ‘ارى ان اكـــثـــر من ا
اجتــاه مــوجــود في الــعــراق من ضــمن
مــايـســمى بـالــعـمـلــيـة الــسـيــاسـيـة في
ـنــاسـبه هي تــسـمــيـة من الــعـراق ( بــا
ابــداعـات  احملـتـل االمـريـكي ) ورغم ان
بـــــعـــــضـــــهـم جـــــاؤا مع احملـــــتل واالن
يـخـربـون الـعـراق حتـت عـنـوان ( حراك
لـــطــرد احملــتل .....!!! )   ‘مـــواقــفــهم و
وقفهم ضد التواجد تصرفاتهم مرافق 
االمــريــكي عـلـى االرض وجتـاه الــكـورد
شـروعـة اليبـشـر بخـير وهم وحـقـوقه ا
لالن حــتى لـيـسـوا قـريـبـ من حتـقـيق
رسومـة وهم ب ح واخر اهـدافهم ا
ــقــارنه مع يــهــددون الــكـرد  ‘ولــكن بــا

الـى اهــانـه كـــبـــريــاء اشـــر قـــوة عـــلى
االرض ) وهـي قوة مـصدر قرار االدارة
ـا قالوا : ( عدو االمـريكية  ‘ألـيس قد
عـدوي ..صـديقي ...!!!!) واذا صـداقتي
لــهـم صـعــبه  ‘ان  تــعــبــيــرعـن الــفـرح
بــأضــعــاف الــقــوة الــغــاشــمـة بــســيط

وسهل .
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ا قـيل ايضا : احلـديث باحلديث وقـد
يذكر  ‘كـان لي صديق من محرري احد
صـحــيـفـتـنـا الـوطـنـيـة قـبل االحـتالل ‘
يـــكـــتب مـــقـــاالت نــاريـــة ضـــد الـــعــدو
الـــبـــشــري  االدارة االمـــريــكـــيـــة الــتى
اســاســا بــنـيـت عـلـى اشالء اجملــامـيع
الـبـشـريـة في الـقارة الـتى سـمـيت بـعد
تـحدة االمـريكـية)  ذلك بـ (الـواليـات ا
بــعــد االحــتالل ســمــعت ان مــســؤولى
االعـالم احملــــــــــتـل مـع ازالمــــــــــهـم  من
االعـالمــــ دخــــلــــوا الــــوطـن مــــعــــهم
ـتـذبـذبـ واالنـتـهازين يـبـحـثـون عن ا
فـي الصـحف العـراقـية قـبل االحتالل ‘
ـلـوم وصـديـقـنـا وظـهـر انـهم جـمـعـوا 
الـــــذي  ذكـــــرته كـــــان مـن ضــــمـــــنـــــهم
‘نـضمولهم سفره علـى طريقة امريكية
بــحـتـة ...!! اعـتــقـد دام اسـبـوع  ‘بــعـد
عــودتـهم وبـالــصـدفه الـتــقـيت به امـام
بـنـايـة دار اجلمـاهـيـر بعـد الـسالم قال
لـي : شعجـب من زمالء هاوكـاري محد
شـارك بـسـفـرتـنـا ?! قـلت يـاسـفـره? قال
المـريـكـا يـا اخي والـله احـنـا نـظـلـمـهم
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وصل ا

وسـط صـمت غـيـر اخلـاســر االول فـيـهـا 
من قـبل مـرجــعـيـة الــنـجف الـتي مـبــرّر 
عـودتــنــا ان تـكــون صــمـام أمــان لـوضع
مـتفـجّـر وحرب طـاحنـة بـ أبنـاء البـلد
فـأين صـوتـها ـذهب الواحـد الـواحـد وا
الــتي هي وكـــذلك إدارة بــايـــدن  النــدري
نفلت وتغذيته في سـبب تنمر السالح ا
ظــرف ســابق ولـم تــضع له حــداً حــتى
تـنّمـر وإنـقلب عـليـهـا وتشـرب من كأسه
الــــعـــراق بــــعـــد كــــمــــا شـــرب اآلخــــرون
بـكل اإلنـتـخـابــات لـيس الـعـراق قــبـلـهـا
ويحقن بادرة  ـسك زمام ا تـأكيد فأما 
ويضع القتلة والفاسدين دماء العراقي
خـلف الــقــضـبــان كـمــا أعـلـن بـرنــامـجه
الــصــدر وإمــا الــذهـــاب حلــرب التــبــقي
والتــذر إذا لـم تـــتــدخّـل أمـــريــكـــا الـــتي
إرتـخت قـبضـتـها واغـمـضت عيـنـها عن
اخلـارجـ عن الـقـانـون وتـعـرفـهم جـيداً
لتوقف مواجهة حتمية والـدول االخرى 
سـتــلــقي بــظاللـهــا وظالمــهــا عـلى دول
فـالـلــحـظـة الـتـأريــخـيـة التـتـكـرر اجلـوار
دائـمـاً األحـداث الـدولـيــة كـلـهـا مـهـيـئـة
حلــروب داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولــيـة
اوكـــرانــيــا والـــيــمن ولــبـــنــان وســوريــا
والـعراق  بؤر احلروب وشـظاياها  فال
العـراق مالم يسـتقر لن أمـان ألحد منـها 
هذه حـقيقـة يشهد نطـقة كلـها  تـستقـر ا
لـهـا اجلـمـيع وعـلى اجلـميـع وقف حرب
تـتـطـايـر شـظـايـاهـا على أهـلـيـة مـاحقـة 
الـعـراق يـخـرج من االنـتـخـابات اجلـمـيع

الى الفوضى ....
فــمـن يــطـــفيء نـــار احلـــرب والـــفــوضى
أمـــا اجلـــهـــلــة يـــاتـــرى غـــيـــر الـــعـــقالء
والـطائـفـيون وقـصار الـنظـر فـمصـيرهم

ة والفشل واخلسارة... الهز

يـسجل جناحـاً وأهدافـاً نظيـفة في مرمى
خــــــــــــصـــــــــــومـه وهــــــــــــذا ال يـــــــــــرضـي
لـعب فـيـعـمـلـوا عـلى تـفـجـيـر ا خـصـومه
لهذا من العب وحكم وجمهور ومن فيه 
تـشـهـد الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة إنـشـقـاقات
داخل الكـتـلة سـياسـيـة بعـد االنـتخـابـات
الـواحــدة واحلــزب الـواحــد وبـ الــكـتل
فـشهـدت وتـشهـد كتـلة ـتحـالفـة نـفسـها ا
ـــشــهــداني (عـــزم) إنــشــقـــاق مــحــمــود ا
وجماعته ال( ?(14بـضغط وتوجيه دولة
وحــصل مــاحــصل في مــنــصـة الــقـانــون
ثم خـالفـــــات بـــــ حـــــزبي ــــــان الـــــبـــــر
ــقـــراطي الـــكــردســتـــاني واالحتــاد الــد
حــــــول مــــــنــــــصـب رئــــــيس الــــــوطــــــنـي
وتـــصــــاعـــد اخلالف الى اجلــــمـــهـــوريـــة
وكـذلك إنــشـقـاقــات  في االطـار إخـتـالف
الكي داخل الـتنـسيـقي واالنقالب علـى ا
ونـــأى بـــنــفـــسه حـــيــدر حـــزب الـــدعــوة 
الــعــبــادي وعــمــار احلـــكــيم عن كل هــذه
ـــعــارك ـــهـــاتــرات والـــتــشـــنـــجــات وا ا
الـتي تـخـلط االوراق وتدخل الـسـيـاسيـة
ا يلتحق الـعراق بحرب النهايـة لها ور
الـعبادي واحلكيم بركب حـكومة االغلبية
ويـصعـدان في سفـينـة الصدر الـوطنـية 
الـــيـــوم يــــشـــهـــد الـــعـــراق وضـــعـــاً هـــو
خاصة بـعد مغادرة األخـطربعد االحـتالل
الــتي كـانـت صـمـام الـقــوات االمـريــكـيـة 
أمـــان حــكــومـــة الــكــاظـــمي والــعــمـــلــيــة
الـسـيـاسـيـة وتـخـلّي إيـران عن فـصـائـله
وضـــعف نـــفــوذه وأحـــزابه في الـــعـــراق
وســـطــوته بــعــد اغــتــيــال ســلــيــمــاني –
ـطـار اليـوجـد من ـهـنـدس في حـادثـة ا ا
هـو قــادر عــلى جلم الـفــصــائل الـوالئــيـة
وضــــبـط ايـــقــــاعــــهــــا واصــــرار االطـــار
ـواجـهة واعالن الـتـنسـيـقي عـلى خيـار ا

الــبـرازاني واحلــلــبـوسي واخلــنــجـر في
وقــــــــــــــصــف أربــــــــــــــيـل بــــــــــــــغــــــــــــــداد 
وقـصف السـفارة االمـريكـية بـالكـاتيـوشا
بـصواريخ سقطت على مـدرسة ابتدائية
في خـطوة تـصـعيـدية ورسـائل كـاتيـوشا
مــبـــاشـــرة الى اخلـــصـــوم وردّ الـــصــدر
ــواجــهــة أي تــصــعــيـد بــتــصــريــحــات 
وحتـمـيل اإلطـارالـتـنـسـيقـي مايـنـتج عن
وقبلـها كان تهديد نوري الـقصف العبثي
ـقـتدى الـصـدر مـحمالً ـالـكي مبـاشـراً  ا
وهـكـذا تــتـصـاعـد إيـاه عـواقـب وخـيـمــة 
الـتـهديـدات بـ الـطرفـ ونـزول سـرايا
ـا الـسالم الـى شـوارع بـغــداد بـكـثــافـة
في وقت ـواجـهة غـيـر مـحـسـوبة يـشي 
فــشــلت مــحــاوالت قــائــد فــيــلق الــقــدس
في اسـماعـيل قاآني اثـناء زيـارته لبـغداد
ـالـكي وجــمع ا تـرمـيـم الـبـيت الــشـيـعي 
وغادر قتدى الصدر على طاولة واحدة
ولم بـغداد (زعالناً) عن مريـديه وفصائله
يـكــد يـصل الـى طـهـران حــتى هـاجــمـته
وهـكـذا نـأت الـفـصـائل الـوالئـيـة بـقـسـوة
عن (خلطة العطار) وتركت االمور طهران
في عـلى فوضويـتها وتـصاعد خـطورتها
وقت تـشـهـد مفـاوضـات طـهران –أمـريـكا
قــدمت إنـــســدادات في مــؤتـــمــر فــيـــيــنــا
منهـا التخلي عن طـهرات تنازالت مـهينـة
وفصائـلها الوالئـية في اليمن (أذرعـها ) 
وأزاء كل هذا وسـوريـا ولـبـنـان والـعـراق
ــقــلـق جــدا لــلــعــراقــيــ أوالً الــوضع ا
أن وإليـــران وأمــــريـــكــــا(كل مـن زاويـــته)
بـ اإلطار حتـدث حـربـاً اهـلـيـة طـاحـنـة 
وبـ الـتـنـســيـقي والـفـصــائل الـوالئـيـة 
وهــذا قــاب قــوسـ أو فــصــائل الــصــدر
بسبب إصرار االطارالتنسيقي على أدنى
تــخـريـب مـلــعب مــقــتــدى الــصــدر الـذي

حتــــالف الــــســـيــــد مـــقــــتـــدى الــــصـــدر
واحلـــــــــلــــــــبــــــــوسـي واخلـــــــــنــــــــجــــــــر
وانــتـــخــاب احلــلـــبــوسي والــبــرازانـي
رئـيــسـا جملـلـس الـنـواب الــذي شـهـدت
ـشهـداني) جـلـسـة اإلفـتـتـاح (مـؤامـرة ا
الـــــذي أراد بــــإعـالنه( اإلطــــار كـــــتــــلــــة
داخل وإفـشــال (مـهــمـة الــصـدر) أكـبــر)
وحدث بوصفه الـكتـلة األكـبر  ـان  الـبر
وفــشـلت مـهــمـة ومـحـاولـة الـذي حـدث 
وزارهُ مَن خـطط لـلـمـؤامرة ـشـهـداني  ا

ستشفى. في ا
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أمـام الـرأي الـعام وإنـفـضحت الـقـضـية
لــكن لم تــنــته مــهــمــة اإلطـار الــعـراقـي
وإصـراره عـلى إدخال الـعـراق في حرب
مالم وسنية –شـيعـية شـيعية –شـيعيـة
بــــإلــــغــــاء نـــــتــــائج يــــحــــقـق أهــــدافـه 
فظـهرت أبـواق تدعم توجه االنـتخـابات
االطــارفي تــأجــيج الــشــارع وإشــعــاله
ورســائل بــتــصــريـــحــات وتــهـــديــدات 
بــالــويل تــرهــيب وتــخــويـف لــآلخــرين
والـثـبــور والـدم وإن (الـسـنّـة والـكـورد
نتج عن هذه )قـد شقّـوا البيت الـشيـعي
قـرات حزب الـتصـريحـات بـتفـجيـرات 

مـاذا يجـري في العـراق بعـد اإلنتـخابات
هل هو الـتي باركهـا ودعمـها العـالم كله
إنــقالب عـلى الــفــسـاد وفــوضى الـسالح
وضـبط إيقاع الـفصائل الـوالئية ـنفلّت ا
وتـوزيع أدوار أم هـو بــدايـة لـلــفـوضى 
حتت يـــــافـــــطــــة وتـــــخـــــادم ســــيـــــاسـي
وحــــــكــــــومــــــة األغــــــلــــــبــــــيـــــة االصالح
وإدخال العراق في نفق النهاية الـوطنية
لــــكن مـــــاشــــهـــــدته األحـــــداث بــــعــــد لـه
االنـتخابات من تظاهـرات غاضبة للكتل
اخلـاسـرة(دولــة الـقـانـون والـفـتح) ودقّ
وتـهـديـدات ــنـطـقـة اخلــضـراء بـوابـات ا
وإعـتـراضـات عـلى نـتـائج اإلنـتـخـابات 
وقـصف قـصــر رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
وتــصـعــيـد بــقـصــد االغـتــيـال الـكــاظـمي
الـقـصـف عـلى الـقــواعـد االمـريــكـيـة هـو
يخطّط لها اآلخرون تـمهيد لعـملية أكبـر
(إيــران لــلـضــغط بــدعم وإشــراف إيــران
ــا اخملـطّط هـو ر عـلى مــؤتـمــر فـيـيــنـا)
الذي إعـادة سيـناريـو احلوثي في الـيمن
في جــبــهــات ــة األكــيــدة يــواجه الــهــز
ولكن ماألذي أطار صواب( أإلطار الـقتال
وإصابـته بالـسعار الـتنـسيقي الـشيـعي)
هـو هـو وفــصـائـله الــوالئـيـة الـسـيــاسي

فـغـيـاب احلـرب الــشـيـعـيـة –الـشــيـعـيــة
(الـراعي) يـعــطي فـرصـة أكـبـر لـلـسالح
من إغــراق الـعـراق ـنــفـلت وفـصــائـله  ا
كمـا وعدت وهـدّدت نائـبة عن دولة بـدم 
ـالـكي نـفـسه (بـعواقب وهدد ا الـقـانـون
من وخـيمة) وهذا مـانراه اليوم وأمس 
قـصف وتفـجـيرات لـفصـائل( مـجهـولة)
وهي كـما قـلنـا رسائل تـخويف  وإنذار
ــكن تــفــجــيــر مــبـــاشــر لــلــخــصــوم و
فــمـــا قــامت به األوضــاع بــأيـــة حلــظـــة
الــــفـــصــــائل اخلـــارجــــة عن الــــقـــانـــون
والــوالئـــيــة هـــو جـــرس إنــذار شـــديــد
اخلــطـــورة ولم يـــســتـــهــدف  الـــصــدر
وجـــمــاعـــته ال لــقـــد اســتــهـــدف اســنــة
والـكـورد ايـضا وهـنـا مـكـمن اخلـطورة
ــعـنى ادخـال مـكـونـات في الـقـصـوى 
عركة ودعوة (أحدهم) بسحي احلشد ا
ـدن (الـسـنـيـة الـشـعـبي وفــصـائـله من ا

احملررة) .
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وتهـديد مباشر هي دعـوة حرب حقيـقية
وتهديد مباشر للصدر ـكونات اساسية
ورسـالــة له تـقـول ــسـلـحــة وفـصــائـله ا
مــقـابل (احلـشــد الــشــعـبـي والـفــصــائل
ـهـدي والـيـوم سـرايـا الــسالم وجـيش ا
هكذا يـنظر اآلخر ويـعمل عليه ـوعود) ا
إذن نــــــــــحن  ويـــــــــهــــــــــدد االخـــــــــر بـه
نرى االمـر في غايـة اخلطورة كـعراقـي
عــلى اجلـــمــيع فـــاجلــمــيـع خــاســر في
وعلى اليوجـد رابح بهـا مـعركـة خاسـرة
الـعــقالء ان يـفـكــكـوا صـعق االنــفـجـار 
في وقت بـكثـير من التـنازالت واحلـكمة 
النــرى سـوى جــيش الــكـتــروني وذبـاب
هـدفـها والئي يـؤجج لـطـائفـيـة مـقـيتـة 
هم ــعـركـة  وتـمـهــيـد  الـفــوضى الأكـثــر
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نـاقصة نـشر في صـحيفـتنا بـالعدد ٧١٦٦ في ٢٠٢٢/١/٩ إعالن ا
رحلة رقمة (L4G-029) واخلاصة (بتـجهيـز ا العــامة احملليـة ا
frame-5 ـتـحـركـة األولى اخلـاصة بـالـوحـدات الـتـولـيـديـة نوع ا
بعـدد ٧ سيـت) وتقـرر تمـديد مـوعــــــد الغـلق ليـكون ٢٠٢٢/١/٣١

بدالً من ٢٠٢٢/١/١٨.
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??rO?K) اقـتــضى حــضـورك إلى  W?F??L??  5?M?? إلى الــشـريك (
مـصـرف اإلســكـان في مــحـافـظــة مـيـســان خالل فـتـرة (15)
خمـسـة عـشر يـومـاً من تـاريخ النــــــشـر لـكـــــــون إن قـطـعة
ـــــرقـمة (8199/12/مـغربـة) منـاصفـة بيـنك وب األرض ا
r) والـذي يــروم احلـصـول عـلى U?  ”U? ??  b?L?? ? ـدعـو ( ا
صـرف وجملهولية مـحل إقامتك اقتـضى التبليغ قرض من ا

عن طريق النشر.
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ــسـتــحــدثــاتِ في مــجـال بــآخــر ا
إدارة األحداثِ الريـاضيّة وتـهيئة
مـجـمـوعـةٍ مــتـخـصـصـةٍ في إدارةِ
الـفعـالـياتِ واألحـداث الـرياضـيّة
مــتــســلــحــ بــاجلــانبِ الــعــلــمي
ــعــرفي والــتــخــطــيط الــدقــيقِ وا

إلدارةِ الفعاليات.
من جهـتهِ قالَ احملـاضر األردني
أحــمـــد قـــطــيـــشـــات: إن الــشـــكــر
والــتـقــديــر لـلــعـراق وأهــله قــلـيل
بـحـقـهم وهم يـسعـون ويـعـمـلون
جـــــاهـــــديـن عـــــلى رفـعِ احلـــــظــــر
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ــركــزي أقــامَ االحتــادُ الـــعــراقيّ ا
لكرةِ القدم دورةَ تنظيم الفعالياتِ
العب في مـقرِ الـريـاضـيّة وأمـن ا
االحتاد بإشرافِ احملـاضر أحمد
ــمـلــكـة األردنــيّـة قــطـيــشـات من ا
شـاركةٍ واسعةٍ من الهاشـميّة و
قـبل مـوظفي الـلـجـان العـامـلةِ في
االحتــــــــاد ووزارةِ الـــــــشــــــــبـــــــاب
والـــريــاضـــةِ وقـــوةِ حــمـــايــة أمن
ـــنــشـــآتِ الــريـــاضــيّــة وسـالمــةِ ا

واجلهات الساندة.
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في بــدايـــةِ الــدورةِ رحـبَ عــضــو
ـــــوســـــوي االحتـــــاد أحــــــمـــــد ا
بــاحملـــاضــر أحــمـــد قــطـــيــشــات
اخلــــبــــيـــر بــــتـــنــــظــــيم األحـــداثِ
الرياضيّة وإدارة األمن والسالمةِ
في كــــرة الـــقـــدم الـــذي عـــملَ في
االحتاد األردني لكرةِ القدم مديراً
لــلــمــنــتــخـبــات فــضالً عن كــونه
مـحــاضـراً مـعــتـمـداً من فــيـفـا في
اإلدارةِ والـتــنـظــيم وهـو بــدرجـةِ
ـــجــالِ خــبـــيــرٍ فـي االنــتـــربــول 
ـــبـــاريـــاتِ وشــاركَ الـــتـالعب بـــا
ضـمن وفـد فـيـفـا في كـأس الـعـالمِ
ــرتــ وعـمـلَ مـديــراً لــبــطـوالتِ
غـــرب آســـيــا وقـــادَ الـــعـــديــدَ من
األحداثِ الـرياضـيّة الـتي ضيّـفها
العـراقُ وكان آخرهـا بطـولة غرب
آســــيـــا فـي أربــــيل والــــبــــصـــرة
ــبـاراة الــنــهــائـيــة في بــغـداد وا
وهـو مــا جــعل االحتــادَ الــعـراقيّ
يـــســــنـــد مـــهـــمـــةَ إلـــقـــاء الـــدورةِ
التـنـظـيـميّـة واألمـنـيّـة له لتـهـيـئةِ
جـيلِ قادرٍ عـلى الـتنـظيم واإلدارةِ

العب. وأمنِ ا
ــوسـوي: أن احتـاد الـكـرة وأكـدَ ا
سـاعٍ لتـطويـر مالكاته وتـعريـفهم
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ركز في بـادرة يجـريهـا سنويـاً إختـار ا
الــعــراقي لــلــتــنـمــيــة رئــيس الــلــجــنـة
ــبــيـــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة رعــد األو
حـــمــودي بـــ الـــشــخـــصــيـــات األبــرز

ؤثرة لعام 2021. وا
ـبـيـة ـالي لـلـجـنـة األو و أنـاب األمــ ا
بـية أحـمـد صبـري رئيس الـلـجنـة األو
بحضور وإستالم التكر اخلاص به.
وأُخـتـير حـمودي بـ ثالث شـخصـية
ـشهـد واجملتـمع العـراقي مـؤثرة في ا
خالل العام 2021 حيث تأتي اخليارات
في مختلف مجاالت احلياة في العراق.
ومـن جــهـة اخــرى فــاز رئــيـس االحتـاد
الـــعـــراقـي لـــلـــكـــيك بــــوكـــســـنغ قـــاسم
نصب رئيس احتاد اللعبة الـواسطي 
لــغـرب آسـيــا بـانـتــخـابـات جــرت عـبـر

االنترنت.
وذكـر إعالم االحتـاد العـراقي لـلعـبة في
بـيان ان الـهيـئة الـعامـة لريـاضة الـكيك

بـوكـسـنغ في احتـاد غرب آسـيـا عـقدت
ـشـاركـة اجــتـمـاعـاً عـبـر تــطـبـيق زوم 
سـبع دول من اصل عشر دول عضو في
االحتــــاد و انــــتــــخـــاب الــــواســــطي

باإلجماع.
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واشـار الى انـتخـاب سمـير عـثامـنة من
فــلـسـطــ نـائـبـاً أوالً لــرئـيس االحتـاد
واحمد الوزان من البحرين نائباً ثانياً
ووصـفي الـشوابـكه أميـنـا للـسر الـعام
ورئيس االحتاد العربي للكيك بوكسنك
بــاسل الـشـيخ رئــيـسـاً فــخـريـاً الحتـاد

غرب آسيا.
يــذكـر ان قــاسم الــواسـطي تــمت اعـادة
انـتخـابه نائـبا لـرئيس االحتـاد العربي
لـلـكـيك بـوكـسـنغ.مـن جـهـة اخـرى حدد
قـبل موعدا اجملـتمـعون بـداية الـشهـر ا
ألول اجــتــمــاع الحتــاد غــرب آسـيــا في
الــعـراق حـيث سـيــتم وضع الـبـرنـامج
الـسنوي لفعاليات االحتاد وايضا عمل

شعاراً خاصاً لالحتاد.
ويـتمـتع رئيس االحتـاد العـراقي للـكيك
بــوكـســنغ قــاسم الـواســطي بـحــضـور

ـا مــتـمــيـز عــربــيـاً وآســيـويــاً ودولـيــاً 
ــتـلـكه من شـخـصــيـة قـيـاديـة ودرايـة

كاملة بكل شؤون اللعبة.

vHDB  rOJ(« b

d…∫ احدى

واجهات في ا
دوري كرة
الطائرة

من حق رئـيس نادي الشرطـة الرياضي غـالب الزاملي ان يقـنع نفسه  بان
فـريق الـنـادي لـكـرة القـدم (غـيـر) جـاهـز للـمـشـاركـة في بـطولـة انـديـة آسـيا
البطـال الـدوري  ولـكن كـيف يـقـتـنع الـراي الـعـام الـريـاضي بـهـذا الـتـبـرير
الـعـجيـب من نـادٍ هـو االغـنى بـ االنـديـة الـريـاضيـة فـي الـعراق ( الـلـهم ال
حسـد )  ماالً و لدية افضل نوعية من الالعـب ويقود الفريق كادر تدريبي
كفء .. اذا كان فـريق نادي الشـرطة غير جـاهز للمـشاركة في بطـولة اندية
آسـيا البـطـال الـدوري  فمن هـو الـفـريق العـراقي اجلـاهـز للـمـشـاركة .. ال
يخـتلف اثـنان على ان ادارة نـادي الشرطـة  اهدرت فـرصة ثمـينة بـقرارها
ـشاركـة في بطـولة انـدية اسـيا  عـوضا عن فـريق نادي وفـق بعدم ا غيـر ا
شاركة لعـدم حصوله على الـرخصة االسيوية النـجف الذي خسر فرصـة ا
 بسـبب عدم تسديد ادارة النادي  الديون التي بذمتها لصالح الالعب ..
وبحسب خبير اداري فان االحتاد العراقي لكرة القدم كان (يجب) ان يقنع
شـاركة في بـطولـة اندية اسـيا  النـها تؤثـر على تـصنيف نادي الـشرطـة با
العراق في تقييم االحتاد الدولي .. وعالمة االستفهام االخرى التي سجلت
عـلى موقف نادي الشرطـة  هي ان نادي الزوراء االقل دعمـا ماليا من قبل
احلـكومة غير العادلة ,اعـلن عن استعداد فريقه للـمشاركة في ذات البطولة
 وكــذلك االمـر بـالـنــسـبـة لــفـريق نـادي الـقــوة اجلـويـة الــذي سـيـشـارك في

البطولة القارية.
عدم مـشاركة فـريق نادي الشـرطة في بطولـة اندية اسـيا شكّل ضـربة لكرة
الـقـدم الـعـراقـيـة من الـناحـيـة الـفـنـيـة ايضـا  الن هـذا الـفـريق فـقـد فـرصة
االحـتكـاك بـاقوى فـرق انـدية قـارة اسـيا  ومـا يـنـتج عن هذا االحـتـكاك من
ـيدانـية  فضال تطـوير عـلى مسـتوى الـوعي التكـتيـكي وزيادة في اخلـبرة ا
ـركز متقدم في نافـسة على الفوز  عن فـرصة اخرى كانت قائـمة  وهي ا
البـطولة  كان سيمنح نـادي الشرطة مبلـغا ماليا معتـبرا  يغطي جزءا غير

شاركة . قليل من نفقات ا
 ثم أن مـسّوغ تفـرغ فريق نـادي الشـرطة لـبطولـة دوري انديـة العـراق لفرق
وسـم  الذي قدمـه نادي الـشرطة ـمتازة  و الـفوز بـها في هـذا ا الـدرجة ا
شاركة في بطولة اندية للـرأي الرياضي احمللي  غير منطقي تـماما  الن ا
آسـيا البـطـال الدوري  تـسـهم في تـطويـر اجلـانب الـفنـي الداء الفـريق كـما
اسلـفـنـا  مثـلـمـا كانت سـتـخـدم الـفريق في الـتـغـلب عـلى الصـعـوبـات التي

متاز احمللي . ستواجه الفريق في الحق مبارياته في الدوري ا
 امـا انصار فـريق نادي الـشرطـة وهم طرف خـاسر اخـر من عدم مـشاركة
فريـقهم في بطولة اندية آسيا  فقد علت اصوات من بينهم  لم تؤيد خطوة
ادارة نـاديهم  وقـال احـدهم  ليس فـريق نـادي الشـرطـة هو الـذي يـخشى
من سـوء الـنتـائج في بـطـولـة انـدية آسـيـا  وهـو الذي
يـتــصــدر الــدوري احملــلي االن بــفــارق اكــثــر من
عـشـر نقـاط عن اقـرب مـنافـس له  وسبق له ان
تـأهل الى نهـائي الـنسـخـة االولى لهـذه الـبطـولة
الـقـاريـة  ولـم يـلـعب ذلك الـنــهـائي الن خـصـمه

كان فريقاً من الكيان الصهيوني عام 1971.
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فاضات رسميا درب العراقي بكـرة القدم أم فيليـب في تصريح خاص ل(الزمان) عن تـوقف ا أعلن ا
متاز يناء لتدريب فريقها في الدوري الكروي ا والتي جارت بينه وب ادارة نادي ا

فـاوضات جاء بـعد عدم التـوصل الى اتفاق بـ االثن عـلى بعض االمور التي وقال فيلـيب ان توقف ا
اضي وسم ا درب أم فيـليب الذي سبق له الفوز ببطولة الدوري االردني ا تمت مناقشتها . وتمنى ا

يناء. التوفيق والنجاح الدارة وفريق نادي ا

: ان هـــنــاك األنـــديــةِ كـــافـــة.وبـــيّـنَ
حتـــديــاتٍ كـــبـــيــرةً تـــواجه رجــالَ
األمن منها احتـجاجاتُ اجلمهور
وحـــضـــورهـم بـــصـــورةٍ واســـعــةٍ
والــبـيعُ غــيــر الـشــرعي لــلـتــذاكـر
وإذكــــاءُ مــــشــــاعــــر الــــكــــراهــــيـــةِ
والــعـــنـــصــريـــة ووجـــودُ قـــنــابل
ـــــــشاعل فـرقـعـات وا الـدخـان وا
الــتـي يــحــمــلـهــا اجلــمــهــورُ عــلى
درجاتِ وانتشارُ الهواتف التي ا
تـــنــــشــــرُ كـل شيءٍ عــــلى وســــائل

التواصلِ االجتماعي.

وان إدارة األمن والــسالمـة تــمـثل
لـعبِ اجليد وإدارة التـوازنَ ب ا
لعب إلى جانب متطلبات األمنِ ا

والسالمة.
ôuD  ·dA

سؤول واستـطردَ قـائال: ان دور ا
العب ال يــقلُ شــأنــاً األمــنـيّ في ا
عـن مــديـــرِ ومــشـــرف الــبـــطــوالت
ـــبـــاريـــاتِ الـــتي تـــضـــيـــفـــهـــا وا
بـلـدانـهم إلى جـانب أنه يـجب أن
يـكــــــون هـنـاك مـسـؤول أمـنيّ في
احتـادِ الـكـرة وفي كل مـلـعبٍ وفي

ــفــروضِ عـلى مالعــبــهم ونـحن ا
نـعمـلُ بجـدٍ علـى مسـاندتـهم لـنيلِ
ـبــتـغى ومــا حتـقق في بــطـولـةِ ا
غــرب آســيــا لــلـشــبــاب في أربــيل
والـبــصـرة أمـر مـثـاليّ فـضالً عن
ـــبــاراةِ اخلـــتــامـــيّــة فـي بــغــداد ا
والـتـي كـانت أولَ مـبـاراة رسـمـيّـة
منـذ عام 2001  وجنـحتـهم فـيـها

بامتياز.
ـالعب : ان حُــــــسن إدارةِ ا وأفـــــادَ
والـتـقـيد بـالـتعـلـيـماتِ أمـر مـثاليّ
لـتـحـقـيقِ الـنـجـاحِ الـذي نـتـوخاه

“ËU  u b  ‰U —œ

W b  cOHM  w  5 Ëd «

W œuF « pK
ÊU e « ≠œ«bG

أكــد وزيـر الـشــبـاب والــريـاضـة الــعـراقي عــدنـان درجـال
مـنـاقـشـة سـبل تـنفـيـذ هـديـة مـلك الـسـعـوديـة إلى الـشعب

دينة الرياضية في بغداد. تمثلة ببناء ا العراقي ا
لف مع وقال درجال في تصريح صحفي إنه ناقش هذا ا
ماجد بن عبد الله القصبي رئيس اجلانب السعودي في
اجملـلس الـتـنـسـيـقي الـعـراقي الـسـعـودي في الـرياض
ووزيـــر الـــتـــجــارة ووزيـــر اإلعـالم وكــالـــة مـن جــمـــيع

اجلوانب.
وأضاف أن بـعد منـاقشة مفـصلة لـلعقـبات التي تواجه
تـنفـيـذ هـديـة خادم احلـرمـ الـشـريفـ اقـتـرح مـاجد
الـقصـبي أن يعـقد الـوزير درجـال اجتـماعـاً مع اللـجنه
ناقشة العقبات التي تواجه الشروع الفنية اخملتصة 

دينة الرياضية. في بناء ا
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والــتـقى وزيــر الـشــبـاب والــريـاضـة فـي مـقـر إقــامـته
الية بالسعودية بعبد العـزيز الرشيد مساعد وزير ا
ـكـلـفـة لـشـؤون الـعالقـات الـدولـيـة ورئـيس الـلـجـنـة ا
دينة الـرياضية وقع والذي سـتقام علـيه ا باختـيار ا
ـواصـفـات الـتي يـتـمـتع في بـغـداد .وعـرض درجـال ا
وقع الذي اختارته احلكومة العراقية في منطقة بها ا
بسـماية من ناحـية الكـثافة السـكانيـة واخلدمات التي
ـوقع من العـاصمة يـتضمـنهـا مجمع بـسمـاية وقرب ا
بـغداد.وأكـد دور الـرياضـة في تخـطي جـميع الـعقـبات

تميزة ب البلدين. التي تواجه العالقات ا
الـية السعودي محمد وخالل االجتماع أجرى وزير ا
بن عبد الله اجلدعان اتصاالً هاتفياً مع درجال ليؤكد
أهـمـيـة "إزالـة جـمـيع الـعـقبـات الـتي تـواجـه البـدء في
دينة الرياضية ببغداد" .ولفت درجال الشروع ببناء ا
إلى االتفاق عـلى أن يزور وفد فني بـغداد خالل الفترة
وضـوع مع اجلهات اخملتصة" القليلـة القادمة حلسم ا
.ورحب وزير الشباب والرياضة العراقي بزيارة الوفد
إلى بـغداد وأبـدى اسـتعـداد اجلهـات العـراقيـة لتـذليل
ـديـنة الـعقـبـات مـؤكـداً أن ذلك يـهـدف إلى أن تـكـون "ا
ـهداة من خـادم احلرمـ الشـريفـ أشبه الـرياضـية ا
ركز الرياضي والترفيهي الذي يكون فعال على مدار با

واسم الرياضية. السنة وال يقتصر على ا

W UM*« Èu  s  XF — Í—Ëb « WO ¬ ∫w Ë“—
ÊU e « ≠œ«bG

أكـد مدرب فـريق الشرطـة بكرة الـطائرة
ســلـمـان رزوقي أن مـنـافـسـات الـدوري
ـمـتـاز أصـبـحت أكـثـر تـنـافـسـيـة بـعـد ا

اعـتمـادها آلـية الـذهاب واإليـاب مبـيناً
أن فــريــقه اســــتــعــد جـيــداً لــلـمــرحــلـة
الـــثـــانــيـــة .وقــال رزوقـي في تـــصــريح
ـــتـــاز ـــوسـم احلـــالي  صـــحــــفي إن ا

وأعــطى مــســاحــة لألنــديــة بــالــنـــديــة 
نافسـة بعد اعتماد االحتاد ـشاركة با ا
آلـيـة الـذهـاب واإليـاب" مـشـيراً الى أن"
الـفريق اسـتعد لـلمرحـلة الـثانيـة بشكل

جــيـــد فــقــد كــثف اجلـــهــاز الــفــني من
تـــدريــبـــات الالعـــبــ بـــإجـــراء خــمس
وحـــدات تـــدريــــــــــبـــيـــة في األســـبــوع
بــــــــــغــيــة الــوصـــــول الى اجلــاهــزيــة

التامة .
وأضـــاف رزوقي أن وصـــول احملـــتــرف
الـفنزولي جـوميس الفرتـو أعطى دافعاً
لــلـــفــريق لــتــقــد مـــســتــوى مــتــمــيــز
بـاإلضافـة الى عودة الالعـب هادي علي
بـــعـــد شـــفـــائه مـن اإلصــابـــة وجـــمـــيع
الـالعبـ عـازمـون عـلى حـسم مـباراتي
ــقــبــلــتــ الــبــحــري وغــاز اجلــنــوب ا
واالرتــقــاء لــلـمــربع الــذهــبي وبــعــدهـا

نافسة حلسم الدوري . ا
وتــابع رزوقي أن الـفــريق ال يـعـاني من
أي مـشاكل وإدارة النادي وفرت جميع
مــتـطــلـبــات الـفـريـق واجلـهـاز الــفـني 
شـكـــــــلـة األساس حـالياً ولـكن تبـقى ا
هي مــواجـهـة غـاز اجلــنـوب والـبـحـري
ـنـتخب ـتـلـكـان العبـ من ا كـونـهـما 
وهـــذا مـــا يــــــــــــفـــتـــقـــر له الـــوطــــني 

القــيثارة .
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نتخب الوطني لكرة القدم حدد مدرب ا
دة من  24-22للكشف عن بتروفيتش ا
الـقـائـمـة الـنـهائـيـة لـلـمـنـتـخب الـوطني
والــتـي ســتــكــون مــدعـــمــة بــالالعــبــ
احملـتـرف الـعراقـيـ الذين سـيـمثـلون
مــنــتــخــبـنــا الــوطــني لــكــرة الـقــدم في
مــبـاراتـي الـعــراق امـام ايــران ولـبــنـان
ـؤهـلـة ضــمن الـتـصـفـيـات اآلســيـويـة ا

لكأس العالم.
ـنــسق االعالمي وقــال مــحـمــد عــمــاد ا

لـلمنـتخب العراقي في تـصريح صحفي
ـدرب رفع اجلرعـات التدريـبية الى ان ا
وحــدتـ تــدريــبـيــة يـومــيـا حــيث قـاد
الــفــريق في وحــدة صــبـاحــيــة عـلى ان
يـقود الـفريق بـوحدة تـدريبـية مـسائـية
هـذا الـيوم ويـستـمر احلـال حتى يـح

. رتقب موعد اللقائ ا
وبــ ان اإلصـابـة سـتــحـرم احملـتـرفـ
احـمد يـاس وربـ سوالقـة من تمـثيل
ــنـتـخب رغم ان ربـ تـمــاثل لـلـشـفـاء ا
وشـــــارك تـــــدريــــــبـــــات فـــــريـــــقه اال ان

بــتـروفــيــتش يـرى بــانـهــمــا لن يـكــونـا
جـاهزين وال يـسمح وضـعهمـا للـتاهيل

في هذه الفترة".
ـهاجم عـلي احلمادي امـا بشـأن دعوة ا
ـــدرب بـــيّن له بـــأنه أكـــد مـــحـــمـــد أن ا
ــهـاجـمـ ســيـتـابع وضع ومــسـتـوى ا
احلــالــيــ عالء عــبــاس وعـلـي يـوسف
ن حـس وثم يقرر اختيار تشكيلة وا

خط الهجوم.
ونـفـى عـمـاد مـحـمـد; ان يـكـون عـدد من
ــنــتــخب الالعـــبــ رفــضــوا تــمــثــيل ا

الــعــراقي مــوضــحـاً أن هــنــاك أســمـاء
مــعــيـنــة جــديـدة طــلــبـنــا انــضـمــامــهـا
ـــار شــيل وأمــ لـــلــمــنــتـــخب مــثل ا
الــدخـيل وكـيـفـن يـعـقـوب طــلـبـوا وقـتـا
واخــذ فـســحـة من الـتــفـكــيـر لـكــنـهم لم
نتـخب وسيكون دور يـرفضوا تمـثيل ا
االحتــاد في مــخــاطــبــتــهم واالتــفــــــاق
ـنتـخب الوطنـــــــي مـعهم لاللـتحـاق با
ــنــاسب وبــعــد وصــولــهم فـي الــوقت ا

لقناعة تامة.
واكــــد ان كل الالعــــبـــ الــــعـــراقــــيـــ
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ألــغت الــصــ خــطــطــاً لــبــيـع تــذاكـر
ـبـية لـلـجـمـهـور في دورة األلـعـاب األو
الـشـتـويـة التي تـسـتـضـيفـهـا بـك في
ـــقــبـل ســامـــحــة شـــبــاط/ فـــبـــرايــر ا
لـــلــمـــدعــوين فـــقط بــحـــضــور احلــدث
الــــريـــاضي وسـط إجـــراءات صـــارمـــة

كافحة فيروس كورونا.
اضي إنه لن ـنـظمـون الـعـام ا وقـال ا
يــكــون هــنــاك مــشــجـعــون أجــانب في
األلـــعــاب جـــراء مــتــطـــلــبـــات احلــجــر
ــفـروضـة في الــبالد والـتي الــصـحي ا
تـمتد ألسابـيع لكنهم وعـدوا بالسماح

للجماهير احمللية باحلضور.
وألــغــيت خــطط تــســمح بــبــيع تــذاكـر
لـلجمـهور مع إعالن الصـ االثن عن
223 إصــابـة بـكـوفـيـد-19 وهــو أعـلى
مــســتـوى إصــابــات مـنــذ آذار/ مـارس
2020  قـــبل ثالثـــة أســـابــيع فـــقط من

استضافة الدورة الشتوية.
ـنـظـمـة في بـيان إنه وقـالت الـلـجـنـة ا
"مـن أجل حماية صحة وسالمة األفراد
بياد تقرر رتبط باألو ـتفرج ا وا
تـعـديل اخلـطة األصـلـيـة لبـيع الـتـذاكر
لــلـــجــمــهــور و(بــدالً مـن ذلك) تــنــظــيم
شـاهدة األلعاب في حـضور متـفرج 
ـــنــشــآت".ومـن غــيــر الـــواضح كــيف ا
ـتـفـرجـ وما سـيـتم اخـتـيـار هـؤالء ا
إذا كــان ســيـتــعــ عــلـيــهم اخلــضـوع

للحجر قبل األلعاب أو بعدها.
وتـنـتهج الـصـ حيث ظـهـر الفـيروس
لـــلــمـــرة األولى نـــهــايـــة الــعــام 2019
ســيــاســة صــارمــة جــداً في مــواجــهــة
اجلـــائــحـــة تــقـــوم عــلى طـــلب إجــراء
اخــتــبـارات واســعـة وإغـالق تـام عــنـد
اكـتــشـاف إصـابـات.وبـدأ الـريـاضـيـون
ـثلو الـدول الوصول إلى الـعاصمة و
بياد الشتوي الـصينية استعداداً لألو
والـدخـول مـبـاشـرة إلى الـفـقـاعـة الـتي
ـراقــبــة مـشــددة وتـفــصــلـهم تــخــضع 

بشكل تام عن السكان.
ــقــرر أن تـــنــطــلـق األلــعــاب في ومـن ا
الــرابع من شـبـاط/ فـبـرايـر وحـتى 20
مـن الشـهـر نفـسه في عـدد من األماكن
في بــكـ وحــولـهـا مــا يـجـعــلـهـا أول
مـــديـــنــة تـــســـتـــضــيـف كالً من دورتي
ـبيـة الصيـفيـة والشـتوية األلـعاب األو

في التاريخ احلديث.

ــنـتـخب في احملــتـرفـ الـذيـن مـثـلـوا ا
مــبـاريــات ســابـقــة أبـدوا جــاهـزيــتـهم
ــنـتـخب مــبـيـنـا ان االحتـاد لــتـمـثـيل ا
ـانــعـة من انـديـتـهم تــسـلم كـتب عـدم 
الـتي يـحـتـرفون فـيـهـا بـغيـة الـتـحـاقهم
نتخب الوطني وسيتم تفريغهم يوم بـا
نتخب 24 من هـذا الشهـر لاللتحاق بـا
الـــوطـــني وخــــــوض مـــبـــاراتي ايــران
ولـبنـان بعـد ان تظهـر القـائمـة وتواجد
اســمـــائــهم ضــمن الــتـــشــكــيل الــكــامل

للمنتخب.

عدنان درجال
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واقع نشـرت الفنانـة اللبنـانية نيـكول سابا 
الــتـواصل اإلجـتــمـاعي مـجــمـوعـة صـور من
أحدث جـلسة تصوير لـها.وظهرت سابا وقد
إرتدت فـسـتـانـاً ضـيـقـاً وقـصـيـراً من اجلـلد
ـيـزة ونـسقـت معه بالـلـون الـبـني بـقـصـة 
قـــفــازات أيــضــاً بـــالــلــون الـــبــيج ونــظــارات
ـيـزة وتـركت شـعـرهـا الـقـصـير شـمـسـيـة 
األشـقـر مـنـسـدال بـطـريـقـة طـبـيـعـيـة وطبـقت
مـاكـيـاجـا تــرابـيـا نـاعـمـا عـلى وجـهـهـا أبـرز
تابع جمـالها.وفي التعليق شـوقت سابا ا
لعـمل فـني جديـد وخـيرتـهم بـ نوع الـعمل
كن أن يكـون قائـلة (اسـتنـوا البارون ومـا 
قـــريـــبـــا.. تـــفـــتـــكـــروا دا إيه 1- فـــيـــلم 2-
مـسـلـسل 3- فـيـديـو كـليب 4- بـرنـامج?يـاال

قولولي في التعليقات ).
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ــمــثـل الــســوري بــدأ تــصــويــر ا
ـــســـلـــسل (كـــســر مــشـــاهـــده 
عـضم) خملرجـته رشـا شربـتجي
ومــؤلــفه عــلـي مـعــ الــصــالح.و
تــتــنــاول أحــداثه الــصــراع عـلى

البقاء في زمن احلرب.
‰u  dLŽ ·—U

ي الـكـردي نـعته االوسـاط الـثـقـافـية الشـاعـر واالكـاد
ـاضي ـيــة الـكـردسـتــانـيـة الـعـراقــيـة االحـد ا واالكـاد

والراحل من مواليد 1956.
b³Ž ÊULKÝ 5 («b³Ž
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صــانع احملــتــوى الــســوري اعــلن عــبــر حــســابه عــلى
(إنـسـتـغـرام) انـضـمـامه جلـزء 15 من سـلـسـلـة (بـقـعـة
ضـوء)  حـيث شــارك عـدة صـور من كــوالـيس إحـدى
ـــفـــضل لـــوحـــات الــــعـــمل الــــتي حتـــمـل اسم دلـــعـه ا

(الشادووو).
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الرذاذ الـذي يطـلقه شـخص أثنـاء الكالم

أو عند السّعال.
وكــان الــبـاحــثـون فـي جـامــعــة سـنــتـرال
فلوريدا األمريكـية قد تابعوا 14 مشاركاً
في الـدراسـة تـراوحت أعـمـارهم بـ 21
عـاماً و31 عـاماً عـنـد الـسّـعـال ضمن 3

سيناريوهات مختلفة:
-من دون استخدام الكمامة.

-أثناء وضع قطعة قماش بطبقة واحدة.
-أثــنـــاء وضع كــمــامــة جــراحــيّــة ذات 3

طبقات.
وفـي الـــــــــــــدراســــــــــــة
اســتــخـدم الــبــاحــثـون
أدوات تـــــــــــــســــــــــــــمـح
بــاكــتــشــاف الــقــطـرات
والرذاذ فتـبيّن أنّه من
دون كـــمـــامــات كـــانت
سافة القطرات تنـتقل 
تــــــــــــــــــــصــل إلـى 122
سنتمـتراً أثنـاء التكلّم
وإلـى حــــــوالَي مــــــتـــــر
و137 سـنـتــمـتـراً عـنـد

السّعال.
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مـنذ أكـثـر من عامـ أصـبـحت الكـمـامة
تُشـكّل جزءاً ال يـتجـزّأ من حيـاتنـا نظراً
إلى الدور الـذي أدّته في تـأمـ احلمـاية
من فايـروس كورونا. فـقد أثبـتت فاعـلية
عالية في الوقاية من الفايروس التاجي

وصنّفت كأحد أهمّ اإلجراءات.
وبحـسب ما أظهـرته دراسة جـديدة فإن
ـعـدّل اسـتــخـدام الـكــمـامـة قـد يــقـلّل - 
ــسـافـة الــتي يـقـطــعـهـا الــنـصف - من ا

طرب اإلماراتي بـالليلة العائلية نثر ا
حــــســــ اجلــــســـمـي  أجــــواء الـــدفء
واألحـاسـيس اجلـمـيـلـة الـعـاطـفـيـة في
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في لــيـلـة ســاحـرة إسـتــثـنـائــيـة دافـئـة
ــشـاعـر جـمــهـور الـريــاض وصـفـهـا

تـميزة في "جلـسات العاذرية" حـفلته ا
ـوسم الرياض مـتنقالً ب مـجموعة
ـة واجلديدة كـبيـرة من أغنـياته الـقد
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ـمـثـلة يـاسـمـ عبـدالـعـزيز احتـفت ا
ــاضي بــعــامــهـا الـ ?42و لم االحـد ا
يتوانَ زوجهـا الفنان أحـمد العوضي
في التعبـير عن حبه لـها عبـر منشور

شــاركه عــلى "إنــســتــغــرام" مــوجــهًــا
رســـالــة رومـــانــســـيــة لـــهـــا في هــذه
ـنـاسـبـة اخلــاصـة.ونـشـر الـعـوضي ا
سـلــسـلــة صـور رومــانـســيـة جتــمـعه
بزوجـته  وكتب: (عـيد مـيالد سعـيد..
بحبك) وأرفـقها بعـدة رموز تعـبيرية
تشيـر إلى لقـبهـا (وحش الكون)". من
جــهــة أخــرى شــاركت عــبــدالــعــزيــز
متـابعـيهـا عدة مـقاطع فـيديـو وصور
ــــبــــهج فــــفي إحـــدى لالحــــتــــفـــال ا
الـــفـــيـــديـــوهـــات تـــظـــهـــر مـــحـــاطـــة
ـلـونـة أثـنـاء إطـفـائـهـا بـالـبـالـونـات ا
شموع قالب احللوة الذي صمم على
شكـل علـبـة فـوشار ومـجـمـوعة من
اجملسـمات الـتي تمـثل السـينـما
واألفالم. ونشرت مقـطع فيديو
جملــــمـــوعــــة من الــــفـــنــــانـــ
مثلة يعايدونـها من بينـهم ا
بــدريــة طـلــبــة.كــمــا نــشـرت
ــمــثــلـــة الــســوريــة كــنــدا ا
علوش فـيديـو لعـبد الـعزيز

ال تـضـع نـفـسك في مـوقف يـؤخـذ ضـدك عـائـلـيـاً.رقم
احلظ.9
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حـاول أن تتـفادى احلوارات الـشائـكة جتنـباً لـلصدام
على كل األصعدة.

Ê«eO*«

الـشـريك يـدعـم أعـمـالك ولـقـاءاتك وحتـصل بـسـهـولـة
على مساندة احمليط بك.
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 تـتـبع أسـلوبـاً نـافعـاً.. تـركـز جهـودك وتـأخذ مـكـانتك
. شكالً مفرحاً
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ال تدع احلدة تـسيطر على حـواراتك ومناقشاتك يوم
السعد االربعاء.
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 تـــمــهل في خـــيــاراتك من اإلثـــنــ لألربــعـــاء تــمــيل
للرومانسية.رقم احلظ.3
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حـــاول أن تـــنــظّـم جـــهــودك وال حتـــمـل نــفـــسـك فــوق
طاقتها.رقم احلظ .8
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طوال الوقت: تـعمل في صمت وال تفـتخر بنفسك.رقم
احلظ.4
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رقم فترة مـثالية للـحب.. تتواصل بحنان مع من حتب
احلظ .7
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تـنــتـبه لــعالقـاتك وال تــتـسـرع في كـالمك وفي إعـطـاء
وعود رقم احلظ.5
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ــحـبــة األصـحــاب. وتـتــمـتع بــلـيــاقـة كــبـيـرة تـشــعـر 
. وتتحمل مسؤولياتك جيداً
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ال حتكم علـى اآلخرين واعطـهم فرصـة للتـوضيح.يوم
السعد الثالثاء.
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أوجـد مـعـاني ومـرادفـات الـكـلـمات
أفـقيـا وعـمـوديـا حـسب الـتـسـلسل

الرقمي:
1- أرشده

2- نصف اليوم

3- انقض

4- من دور العبادة

5- عكس خسارة

6- مواد غذائية

7- أصابة شيء في قدمه

8- من علوم احلساب (م)

ديـر العام لتربية البـصرة وجه بتكر مديرة مدرسة ا
ـتـنـبـي االبـتـدائـيـة اخملــتـلـطـة بـدرع االبــداع والـتـمـيـز ا
ـصـابـ وكـتـاب شــكـر السـتـقــبـالـهـا احــد الـتالمـيــذ ا
بالـسرطـان بطـريقـة تربـويـة انسـانيـة لغـرض مسـاعدته

في اكتساب الشفاء.

كـتـبة ي والكـاتب الـعـراقي صدر لـه عن دار ا االكـاد
عـنون (مذكرات العـلميـة ودار معنى كـتابه اخلمـس ا

شيوعي واخرى عن كوفيد احلب والفكاهة).

الشـاعر االردني حتدث في احتـفائية نـظمتهـا اجلمعية
الــفــلــسـفــيــة األردنــيـة عـن الـشــاعــر اإليــطـالـي دانـتي
ألـيـغـيـيـري في الـذكـرى سـبـعـمـئـة لـرحيـله و شـاركت

فيها الباحثة االيطالية ماريانا ماسا عبر تقنية زووم.

ـيـة االثـن ي الـعراقي نـعـته االوسـاط االكـاد االكـاد
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. اضي ا
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ـقــبـلـة الـسـفــيـر الــعـراقي في تـونـس يـرعى اجلـمــعـة ا
ــهـــرجــان الــثــقــافـي الــذي تــقــيــمـه رابــطــة اجملــالس ا

البغدادية الثقافية في العاصمة التونسية.

نيكول سابا

ــعـمــورة.. والــتي أحــدثت ثـورة فـي عـالم ا
عـماريـة فكـانت واحدة من أهم الهـندسـة ا
ـــعــمــاريــ في الـــعــالم.. ولم يــكن وأبــرز ا
رحيـلها خـسارة للـعراق فحسب ,بل لـلعالم
أجـــمع.. فـــلم تـــكـن تــقـــدم تـــلـك اإلجنــازات
ــال.. والـــصــروح احلــضــاريـــة رغــبــةً في ا

ا ألجل الفن واجلمال واإلبداع..  وإ
رحومة زها حديد ما يزيد عن لقد انتجت ا

 950مشروعاً في  44دولة من أهمها
ـانـيـا ومـبـنى مـحـطـة إطـفـاء احلـريق في أ
متـحف الفن اإليطالـي في روما وجسر أبو
ظـبي ومـركـز لـنـدن لــلـريـاضـات الـبـحـريـة,
وهي تُعـتـبر أول امـرأة عربـية حتـصل على

بعـد شهر ونيّف من اآلن ستـمرّ ذكرى أليمة
عـلى قلب كل عراقي وطـني.. ألَا وهي ذكرى
رحيل الـنجـمـة العـراقيـة الالمـعة في سـماء
ـبدع ـبـتكـر ا كل الـعالم ,والعـقل الـعراقي ا
الـذي تــرك بــصـمــته في مــواقع كــثــيـرة من
العـالم شرقاً وغرباً.. إنـها ذكرى رحيل بنت
عـمارية, بدعـة بعـلوم الـهندسـة ا العـراق ا
ـــا قــــدمـــته من والـــتـي أبـــهـــرت الــــعـــالم 
إجنازات مـعمارية لم يسبقها إليها أحد من
عمـاري سواء في الغرب أو أساطـ الفن ا
رحومة (زها حديد).. الشرق.. إنها ذكرى ا
زهـا حـديـد ,تـلك األعـجـوبـة الـعـراقـيـة الـتي
مــلــئـت بــفــنــهــا الـــهــنــدسي جـــمــيع بــقــاع

اجلديـدة من تغييرات قد تؤثر على مصالح
أسـيــادهم في اخلـارج ,فـضالً عن الــفـئـويـة
واحلــزبــيـة.. فــهل ســيــسـتــذكــرون عــمالقـة
الــهـنــدســة زهــا حـديــد ويــنـســون مــصـادر
تـمـويـلـهم الـتي ال تـنـضب من الـوزرات مـنذ
عام  2003وإلى الـيوم ,وكـأنهـا ملك ورثوه
عن آبــــائــــهـم وأجــــدادهم.. فــــاجلــــلــــســـات
واالتـفـاقات واالتـصـاالت الـسريـة والـعلـنـية

جــائـزة (لـريــتـزكــر) في سـنـة 2004م ,وهي
عماري جائـزة تُمنح سنوياً لتـكر أحد ا

الذين ال زالوا على قيد احلياة.
ــبــدعـة لــقـد كــان بــودنــا أن يــكـون لــهــذه ا
الـعـراقيـة قـدم عـلى السـاحـة الـعراقـيـة بـعد
الـتغـيير الـذي حصل في  ..2003لـكن الذي
جــــرى بــــعــــد هــــذا الــــتـــــاريخ من أحــــداث
وصراعـات ومـشـاكل حال دون حتـقـيق تلك
بدع األمنية.. وكان هذا شأن الكثير من ا
العـراقيـ الذيـن حُرِمَ مـنهم الـعراق بـسبب

ستقرة..   أوضاعه غير ا
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ولكن األلَـم األكبر الـذي يعتـصر في قلب كل
رَّ رحيل هذه عـراقي وطني غيور ,هـو أن 
عـجزة في كل عـام مرور الـكرام عـماريـة ا ا
عـلى أسـمـاع حـكـامـنـا وسـيـاسـيـونا ,وكـأن
ـبدعـة ليست األمر ال يـعنـيهم.. وكـأن هذه ا
ثروة عراقية أثْرَت بإجنازاتها جميع أنحاء
عـمورة.. فهل سـمع سيـاسيونـا وحكـامنا ا
ـية الـتي أحدثـتهـا وفاة هذه بالـضجة الـعا
وهـبة العـراقيـة الفذة?!.. وهل سـمعوا أنَّ ا
الـــكـــثـــيـــر مـن دول الـــعـــالم ومـــؤســـســـاته
وشخـصيـاته يـحيـون ذكراهـا الـسنـوية في
ــا هــو أهم كل عــام?! أم ســـيــنـــشــغــلـــون 
بالـنسبة إليهم.. وهو حـصصهم من الكعكة
العراقـية ومـا ستحـمله الـتشـكيلـة الوزارية

قائـمة على قـدمٍ وساق مـنذ انتـهاء الـسباق
االنـتـخــابي في الـشــهـر الـعـاشــر من الـعـام
ــهم واألهم لــديــهم اآلن  هـو ـنــصــرم; فــا ا
ــنــجم الــضـخـم الـذي احلــفــاظ عــلى هــذا ا
ــنــاصـب الــتي يــدور تــمـــثــله الـــوزارات وا

عليها صراعهم اآلن.
أعـتـقـد جازمـاً أنَّ ذكـرى زهـا حديـد الـعـطرة
سـتـمرّ عـلى سـاستـنـا مرور الـكـرام.. بيـنـما
سنرى الكثير من بقاع العالم تؤبّنها وتُقيم
لـهـا االحـتـفـاالت والـنـصب الـتـذكـارية الـتي
تخـلد اسمـها وإجنازاتـها وإبداعـاتها.. أما
نــحن فـســتــبـقى تــطــرق أسـمــاعــنـا أخــبـار
ـتـلـكون الـسـيـاسـيـ الـفـاسـدين الـذين ال 
ولو ذرّة من العِلم واإلجنازات واالبتكارات,
فـضالً عن عدم امـتالكهم ولـو مقدار ذرة من
احلس الـوطـني.. هـؤالء الـذين كـانـوا وبـاالً
عـلى الـشـعب الـعـراقي ,وسـبـبـاً رئـيسـاً من
أسـبــاب دمـاره وحتـطــيـمه وتــشـرذمه.. أمـا
ـبــدعـون الـنــادرون من أمـثـال زهــا حـديـد ا
وغـيـرها ,فسـتـمرّ ذكـراهم مـرور السـحاب..
وستـطوى سيـرهم في حافة الـنسيـان رغماً
عـــنّـــا.. لـــكي ال يـــكـــونـــوا قـــدوة لـألجـــيــال
الـالحــقــة.. ألنَّ اإلبــداع والــعـــلم والــتــطــور
والــتـقــدم يــخـيف هــؤالء الـســيـاســيـون من
أصحـاب األيديولوجيات.. فهم عملوا طوال
أكـثـر من ثـمـانـيـة عـشـر عـامـاً عـلى تـرسـيخ

الــــتـــخــــلف واجلــــهل والــــفـــقـــر
واحلـرمـان في صــفـوف الـشـعب

العراقي.
إنَّ اسم زهــــا حـــديـــد ســـيـــبـــقى
حـاضراً عـلى الـرغم من مـوتـها;
وذلك ألنَّ  تـصامـيمـها اجلـذابة
والـتي حتظى بـشهـرة واسعة ال
تـزال وسـتـبـقى تـشـكل نـبـضـهـا
ـشع في الـعالم  سـتـبـقى زها ا
حـــديــد خـــالـــدة في قـــلـــوبـــنــا,
واســـمــهــا ســيــبـــقى المــعــاً في
عـماريـة فقد مجـال الهـندسـة ا
ـعـمـارية غـزت بـتـصمـيـمـاتـها ا
ـتمـيزة الـعالم ,وانـضمت إلى ا
ــعــمــاريـ مـصــاف عــظــمـاء ا

جموعة من اإلنشاءات وتـفرّدت 
الغـريبة حول الـعالم وصمّـمت العديد

من البنايات في أوروبا وآسيا وأميركا.
رحـــمك الـــله يــا زهـــا حــديـــد.. وســتـــبــقــ
وســـتــبــقى ذكـــراك مــحــفــورة فـي قــلــوبــنــا
وعقـولنا.. ما حيـينا.. وستبـق وسام فخر
وعـــز عـــلى صـــدر كـل عـــراقي وعـــراقـــيـــة..
وسنـحدّث أبنائـنا وأحفـادنا وأجيـالنا عنكِ
وعن إبداعـاتك وإجنـازاتك; لتـكوني مـلهـمةً
لــــهـم أمــــد الــــدهـــــر.. رغم أنـف الــــقــــتــــلــــة

فسدين.. وا
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ـوسيـقيـة االحد ضيـفت دائـرة الفـنون ا
وسيقار نصير شمة لالحتفاء اضي ا ا
ـوســيــقي بــجـلــســة ادارهـا ــنــجــزه ا
ي حـبيب ظـاهـر الـعـبـاس حيث االكـاد
ـسـيـرة الفـنـيـة لـشـمـة احلـافـلة تـنـاول ا

ميز فقد ترك والزاخرة بالنتاج الـفني ا
إرثــاً مـوسـيــقـيــاً أخـاذا في كل الــبـلـدان
الـــتي يــــحط رحـــلـه فـــيـــهــــا  قـــائال ان
وسيقى كونها علم شغلت العديد من (ا
العلماء والباحـث و قال عنها ارسطوا
سـتطاع ان نـتجاهل سـلطان ليس من ا
ـوسـيـقى النه امـر ا
ال جـــــــــــدال فــــــــــيـه
كن اغـفال دور وال
الــــة الــــعـــود الــــتي
احــتــضــنــهــا شــمـة
وقال عـنـها الـكـندى
لـــكـل قـــوم في هـــذه
االلــــــــــة مــــــــــذهب )
واضــــاف (المـــــست
هــــــــــذه االلــــــــــة فـي
الــعـراق مــتـغــيـرات
حديثة والدور الذي
ادته هـــذه االلـــة من
خالل مدرسة بغداد
ــتــمــثــلــة لــلـــعــود ا
ــوسـيـقى ـعــهـد ا
الــذي افـــتــتح عــام
١٩٣٦ وفـي نــــــــفس
الـــــــعـــــــام وجـــــــهت
احلـكومـة الـعـراقـية
دعـــــوة لــــلـــــفــــنــــان
الــــــشـــــريـف مـــــحي

ـديــر لـهـذا الــدين حـيـدر لــيـقــوم بـدور ا
ـع طـلــبــة مـحـي الـدين : ومن ا ــعــهـد  ا
ســلــمـان شــكـر وجــمــيل بـشــيــر ومـنــيـر
لـكن جتــربـة نـصـيـر بـشــيـروغـا حـداد
شمة في بيت العود العربي تعد الرائدة
ــضـمــار وبــعـد تــخــرجه اخـذ في هــذا ا
يـطـور نـفـسه ويـنـمي مـوهـبـته ويـسـعى
وحقق مـايريـد عبر بعـناد لـنيل مـايريـد 
ــسـارح الــعـربــيـة مــنـجــزات عــرفـتــهـا ا
ـوسـيـقى والـدولـيـة وهـو الـيـوم يـغـزو ا
والـذي كان من يـة في عـقـر دارهـا  الـعـا
صـغـره مـيـاال لـلـمـوسـيـقى فـكـان مـدعـاة
واحلـديث لـدهـشـة الـعـائـلـة واالصـدقـاء 
ـــتع كـــونه عـن احملـــتـــفى به طـــويـل و

صاحب منجز كبير).
و في كـــلــمــةٍ لـه اعــرب احملــتـــفى به عن
سعادته في هذه االصبوحة قائال(احيي
ـايـسـتـرو ـوسـيـقـيـة وا دائـرة الـفـنـون ا
عالء مـجـيد الـذي بـدأ بـحـراك مـوسـيقي
حـقيـقي جـديـد تـكون الـبـدايـة من بـغداد
ووجــودي والى مـــدن الـــعــراق االخـــرى
الـيــوم في بـلـدي لــتـقـد حــفـلـ يـومي
ـسرح ٢٠-٢١ من الشـهـر احلالي عـلى ا
الوطـني بـرفقـة الفـرقـة الوطـنيـة للـتراث
ـايـسـترو ـوسـيـقي الـعـراقي بـقـيـادة ا ا
عالء مـجيـد وهي فـرقـة مـهمـة سـيـصبح
لهـا شأنـها الـعظـيم مسـتقـبال سيـما في
تــمــثــيل الـــتــراث الــعـــراقي بــالــصــورة

بـيت الـعـود هـو حـلم مراة عـربـيا
في ابو ظبي  عاكسة لـلعالم 
تــــوفــــيـــر مــــقـــر دائـم له مع
في مــرتـبــات لــلـعــامــلـ 
مصـر هنـاك بيت الـعود
في القـاهرة واخر في
لكن في االسكندرية
الــــــعـــــراق بــــــيت
الــعــود يــنـتــقل
يـــــومــــــيـــــا من
مـــــكــــان الخــــر
اليـــوجــد مـــقــر

دائـم لـه لــــــــعـــــــدم
وجـود رؤيــة في اتـخـاذ

القرار ).
في نــهـايــة اجلـلــسـة كـانـت هـنـاك
ــــديــــر عــــام الــــدائــــرة كــــلــــمـــــة 
ايـسـترو عالء مـجيـد قـال فيـها ا
(شــكـــرا لـــنـــصــيـــر شـــمــة عـــلى
نـحـن اصـدقـاء حـضــوره الـيــوم 
عــمــلــنــا ســتــة اشــهــر ان نــقـدم
الفرقـة التراثـية بطريـقة مخـتلفة
وســنـقــدم يـومي خـارج الــعـراق 
ــقــبــلــ اخلـــمــيس واجلــمــعـــة ا
حـفلـ مـهـمـ وسيـكـون مـشروع
مـهم جـدا واحـي جـهـده وتـعـاونه
مـعـنـا). بـعـدهـا قـدم مـجـيـد بـاقـة

ورد للمحتفى به.

ــشـرفـة).واضــاف (احلـلـم اليـسـتــطـيع ا
فـنــان واحـد حتـقــيـقه اال بـالــتـعـاون مع
االخـرين وهذا مـا فـعـله مجـيـد في فـرقة
دجـلـة .لـديـنـا االن كل االمـكـانـيـات النـنا
ـلك ولــدنـا في بـلــد مـحــظـوظــ كـون 
جيـنة مـوسيـقيـة مسـتمـرة عبـر االجيال
الــقـادمـة رغم الــشـر هــنـاك جــانب خـيـر
ـوجودين اصـحـاب منـجز والدلـيل كل ا
ــســرح والـســيـنــمــا والـتــلـفــزيـون في ا
واالن سيعود مـحي الدين شريف الذي
صمـد في اصعب الظـروف والعـراق بلد
والد وهذا الـتنـوع حـالة صـحيـة وقيـمة

عظيمة للعراق). 
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ـوسـيـقى هي رسـالـة مـشـددا عـلى ان (ا
حب وسالم لـلعـالم اجـمع بل هي الـلـغة
الــتي نــســتــطــيـع من خاللــهــا عالج كل
ــسـتــعـصـيــات).وطـرح أيــضـا اهــمـيـة ا
التعليم حيث قال ان( اهم سبب للنجاح
هو ان يـرتقي الـفرد سـلم التـعلـيم وهذا
شاريع التي نعـمل عليها آالن من اهم ا

ناطق احمليطة بها)  . في بغداد وا
وتـخـلـلت اجلـلـسـة مـداخالت لـلـحـضور
ي ــلــحن مــحــسن فــرحـان واالكــاد كــا
هيـثم شـعوبي وغـيرهـمـا.وقال شـعوبي
(انـا سعـيـد الـيوم بـوجـود نـصيـر شـمة
وهـــو ســــفــــيـــر الــــعــــراق الـــدائـم لـــدى
اذا بدأ اليونسكو ماذا عن بيت العود 

ســامـراً مـع اآلالف من جـمــهـوره وسط
أجــواء الــطــرب واألصــالــة والــتـفــاعل
ــســتــمــر وقــال: (مــا زيّن الــشــتـا االّ ا
ــشــاعــر االّ الــريــاض.. ومــا زاد دفء ا
حـضـوركم يـا أهـل الـسـعـوديـة).وأشاد
اجلـسمي بالـتنظـيم والتجـهيزات التي
ســبـــقت احلــفل وبـــديــكــور اجلــلــســة
ـتـمـيـز  وقـال خالل لـقـائه اجلـمــيل وا
بــالـصــحـافــة الــسـعــوديـة والــعـربــيـة:
(ســعـيــد بــتـواجــدي في الـريــاض بـ
ــكـان الـطـيب أهــلي ونـاسي في هـذا ا
ومــشــاركـــتي بــصــمــة بــســيــطــة أمــام
اجلــــمـــهــــور الـــســــعـــودي فـي مـــوسم
الــريــاض الـــذي يــحــمل كل شيء رائع
كـتب اجلـسمي ـيـز). واشار بـيـان  و
تـــلــــقـــته (الـــزمــــان) امس ان (حـــفـــلـــة
"جــلــســات الــعــاذريــة" تــعــتـبــر األولى
لــلــجــســمي فـي الــعـام 2022 بــعــد أن
اسـتـقـبل الـعـام اجلـديـد فـي الـعـاصـمة
اإلمــــاراتــــيــــة أبــــوظــــبـي الى جــــانب
اســتــعــداداته جملــمــوعـة مـن احلـفالت

قبل. اجلديدة خالل الفترة ا
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وعلَّقت عليه:
(كل سـنـة وانت طـيـبـة
حــبـــيــبـــتي ويــا رب
يــــــــد عـــــــلــــــــيك
الـــــــــصــــــــحــــــــة
والـــســــعـــادة

والـنـجاح).
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ويدور اخلالف ب الزوجة الثالثة
واألخــيــرة لألمــيـر ريــتــا جــنـريت
بــونــكــومـبــاني لــودوفــيـزي وهي
أمــيـركـيـة تـبـلغ  72عـامـا سـبق أن
ظـــهـــرت في مـــجـــلــة (بـالي بــوي)

وأبناء األمير من زواجه األول.
ويــرغب كـثــر في أن تــفـيــد الـدولـة
اإليـطالية من هذه الـفرصة الفريدة
لـتشـتري هـذه التحـفة الـهنـدسية 
وهــو مـا تـطــالب به عـريــضـة عـبـر
مـــوقع  change.orgجـــمــعت مــا
يقرب من 35 ألف توقيع. سيتم

 بـــيع  Casino dell’auroraأي
مـا تـبقى من فـيال لـودوفيـزي التي
تــغــنى بــهـا (الــكــتّـاب) نــيــكـوالس
غـوغول وهنـري جيمس وغـابرييل
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{ اثـيـنا (أ ف ب) - تـوفي الـرسام
الــيـونـاني ألــيـكـوس فــاسـيـانـوس
ـستـوحاة ـعـروف بشـخصـياته ا ا
مـن األساطير والفـلكلور في بالده
األحـد عن  86عـامـا عـلى مـا أفادت

ابنته وكالة فرانس برس.
وأوضـحت فـيكـتوريـا فـاسيـانو أن
ألــيـكـوس فــاسـيـانــوس الـذي بـقي
طــريح الـفـراش عـلى مـدى األشـهـر
ــاضــيــة في مــنــزله فـي بــابــاغـو ا
بـضاحـية أثـينـا توفي أثـناء نومه

رض. بعد صراع طويل مع ا
ــتــعـدد وتــوزعت حــيــاة الــرسـام ا
ــواهب بــ الــيــونـان وفــرنــسـا ا
حـيث درس الطـباعـة احلجـرية في
الـكـليـة الـوطنـية لـلـفنـون اجلـميـلة
بــجــانب أســمـاء كــبــيـرة في األدب
والـرسم من أمـثـال لـويس أراغون
وريـنـيه مـاتـيس وبـابـلـو بـيـكـاسو
الـذي كـان مـعجـبـا به كثـيـرا حتى

أن الـبـعض كـان يلـقـبه بـ(بيـكـاسو
اليوناني).

وعـلـقت وزيـرة الثـقـافـة اليـونـانـية
لــيـنـا مــيـنـدونـي عـلى نـبــأ الـوفـاة
قــائـلـة إن كل أعــمـال فـاســيـانـوس
واأللـــــوان الــــتي تـــــمأل لـــــوحــــاته
ـتـعــددة األبـعـاد الـتي واألشــكـال ا
تـــهـــيـــمن عـــلى رســـمــاتـه تــعـــبق
بـرائحة الـيونان واصـفة إيـاه بأنه
ـعـاصـرين“ ) ا مـن أبـرز (الـفـنـانـ
الذين رسموا احلضارة الهيلينية.
وقـد بلغ أليكوس فاسيانوس عامه
الـسادس والثمان في 25 تشرين
األول/أكـتوبـر الفـائت لكـنه توقف
عـن الـرسم قـبل ذلك في 2019 إثـر
رض انتـكاسي على ما إصـابته 
أفــــادت عـــائـــلــــته خالل لــــقـــاء في
اخلـــريف الــفــائت. وكـــانت ابــنــته
الـتي تتـرأس جمـعيـة (فاسـيانوس
إســــتــــيــــتـس) وزوجــــته مــــاريــــزا

وتــسـلم هــذا الـتـــــكـر في أثــيـنـا
سنة 2020.

غـير أن االنتماء لليونان كان دائما
ـيـثولـوجـيا مـصـدر إلـهام له من ا
ـعاصرة على تـعبير إلى الـيونان ا
ا كان زوجـته. وقالـت الزوجـة لطـا

يــعـتـقـد أن الـفــنـان يـجب أن يـبـدع
بــاالسـتــنــاد إلى مـا يــعـرفه  .وهـو
كــــان يــــقــــول إن “مـــــا أعــــرفه هي
الـيـونـان بزرقـة سـمـائهـا لـذا كنت
أرسـم بـاألزرق. كـنـت أعـرف اجلـزر

وج. اليونانية والبحر وا

فـاســيـانـو أعـلـنـتـا لـوكـالـة فـرانس
بــرس عن افـتــتـاح مــتـحف يــحـمل
اســــــمـه فـي خــــــريف 2022 داخـل
مــبـنى قــد في وسط أثـيــنـا أعـاد
تــصــمــيــمه بــالــكــامل الــفــنــان مع
ـــعـــمـــاري ـــهـــنـــدس ا صـــديـــقـه ا

كيرياكوس كروكوس.
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ووجـه رئــيس الــوزراء الــيــونــاني
كـيـرياكـوس مـيتـسـوتاكـيس حتـية
مـساء األحـد إلى الـرسام والـشاعر
الـذي كان يـظهـر توازنـا دائمـا ب
الــواقــعــيــة والــتــجــريــد. وقــال إن
ألـيكـوس فاسيـانوس ترك لـنا إرثا
ـتعدد ثـميـنا الفـتا إلى أن الفـنان ا
ـواهـب دعا أخـيـرا إلـى مـواجـهة ا
اجلــــائـــحـــة احلـــالــــيـــة بـــروح من
الــتـضـامن واحملـبــة والـتـربـيـة ألن
أكــثــريــة أعــمــاله تــكــرّم اإلنــســان.
ويُــعــرف فـاســيـانــوس الـذي درس

بـداية في الـكلـية الـوطنـية لـلفـنون
اجلـميلة في أثيـنا قبل انتقاله إلى
بــــاريـس بــــلــــوحــــاتـه وأعــــمــــاله
بـــأســلــوب الـــطــبــاعـــة احلــجــريــة
عروضة في العالم (لـيثوغرافيـا) ا
ـكـن رؤيــة الـدرّاج أجــمع حــيـث 
الـذي كان يصادفه الفنان ح كان
طــفال لــدى الـتــوجه إلى الــشـاطئ
والـــشـــعـــر الـــذي يـــطــيّـــره الـــريح
بـــحــسـب الــتـــوصــيـف الــوارد في
قـراءاته مـن األسـاطـيـر اإلغـريـقـية
ـفــضـلــة كـيـا وأســمـاك جــزيـرته ا
واألمـواج الدائـرية كمـا في ملـحمة
األوديــسـة والـطـيـور الـتي تـبـسط
جـناحيها… كل هذا وأكثر استحال
ــثـابــة عالمــة خـاصــة بـأعــمـاله.
ورغـم تــشــبــيه أعــمــاله بــأســلــوب
مــــاتـــــيس او بــــيــــكـــــاســــو نــــفى
فـاسيانوس باسـتمرار أن يكون قد
اسـتـلهم أعـمـاله من فنـان أكـثر من
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آخــــر وكـــان يـــفـــضـل الـــقـــول إنه
يـــســتــوحي من 77 مــلــهــمــا وفق

زوجته.
وكـــان فــاســيــانــوس الــرافض ألي
ضـــغــوط يـــرسم من دون ظالل أو
رســوم تــمـــهــيــديــة شــخــصــيــاته
ـــيـــثـــولـــوجـــيــا ـــســـتـــقـــاة من ا ا
اإلغــريــقـيــة والــفن الـبــيــزنـطي أو

الفطري.
ÂUN ù« —bB  ÊU½uO « 

جــابت أعـمـال فـاسـيـانـوس أرجـاء
ـعمـورة من باريس إلى مـيونيخ ا
ــــكن مــــرورا بــــســــاو بـــاولــــو. و
رؤيـتها خـصوصا في مـتحف الفن
ــعــاصــر في بــاريس ومــؤســسـة ا
مـاخت في جـنـوب فرنـسـا ومكـتـبة

البيناكوتيك في أثينا.
وقـد كـرّمته فـرنـسا وطـنه الـثاني
بــرتـبــة ضـابط فـي جـوقــة الـشـرف
ووسـام الفـنون واآلداب الـفرنسي
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هل ســـتــتــشــكل حــكــومــة فـي الــعــراق أم ســتــمــضي
األوضاع الى الفـوضى? اإلجابة عـلى هذا السؤال لن
تــكـون بــاخــتـيــار احــد االحــتـمــالــ من  دون تـكــمــلـة
الــصــورة وارى هــنــا ان احلــكــومــة ســتــولــد مــادام
ان انعقد وسيمضي بكل اإلشكاليات التي حتيط البر
به لكن احـتـمـال استـمـرار الـفوضى األمـنـيـة فعال او
تــهـديــدا هـو احــتــمـال وارد وبــقـوة بــعـد اعالن والدة

حكومة جديدة. 
الـسبب في هـذا الوضع الـشاذ هـو ان هناك مَـن يقدم
نفسه على انه سياسي في ح انّ صفته الفعلية هي

بلطجي من شذاذ اآلفاق. 
قـبلـة اذا رضيت بـإطالق رصاصـة واحدة احلـكومـة ا
خارج قراراتهـا القانونيـة والتزاماتهـا الدستورية ولم
ا هي حكومة فائضة عن احلاجة او حترك ساكناً ا
ـســتـلــزمـات الــفـوضى الــتي يـقف وراء انـهــا ديـكــور 

الكواليس مَن يطبخها بهدوء. 
لــيس مــهــمــا ان تـولــد حــكــومـة ذلـك انّ األهم هـو ان
تـكـون حـكـومـة فـعـلـيـة ولـيـست صـيـغـة مـهـلـهـلـة جلـبـر

خواطر اخلارج على القانون. 
انـظـروا كـيـف ان الـعـالم وقف في ظــرف سـاعـة وقـفـة
ـدنـية ـنشـآت ا موحـدة ضـد الـهجـوم اإلرهـابي عـلى ا
في االمارات حـيث قتل ثالثـة وجرح سـتة مـدني في
ح ان هجـمات يوميـة من هذا النوع تـمر في العراق
من دون ان يكـلف الـعالم نـفـسه عـناء االلـتـفات الـيـها.
ـقـارنـة يتـضح مـعـنى بـنـاء الـدول وفـاعـلـية وفي هـذه ا

احلكومات واهمية البلدان. 
لسنا بحاجـة الى حكومة تكون واجهـة مقننة للفوضى
التي تنتـشر خلف أجهـزتها ووزاراتها ولـسنا بحاجة
الى حــكــومــة عــاجـزة وتــزيــد في عــجــزهــا عــبـر مــنع
ــطــالــبــة بــالـقــصــاص من الــقــتــلـة الــشــعب من حق ا
تسبب بالنزوح والفاسدين وماحقي سمعـة البالد وا

والهجرة اخلطرة منها. 
ئات الصفحات وهي سمعنا ورأينا برامج حكومية 
عبارات منمـقة مرصوفة ومحنـطة من دون فاعلية على
ارض الواقـع استـتـرت احلـكومـات الـسـابـقة خـلـفـها
فـي ح كـانت مـخـالب الـفـسـاد تتـمـكن من كل شيء
ورأينا في مجزرة جبلة في بابل كيف وصلت اخملالب
الدمويـة الى األجهزة األمـنية على نـحو رسمي وليس
قـتال في الـظالم والـسر او في نـقـاط خروج الـنـازح
اضية  أي نكوب كما كان يحصل في السنوات ا ا
ان الـتــراجع  بــلغ نـقــطــة مـتــقـدمــة تــؤشـر عــلى مـدى

اخلراب في بنية التكوين العام. 
كـنها ان تـغيّر?  ال تقل لـي حكومـة جديدة قل مـاذا 
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حــدث هـــذا قــبـل خــمس وعـــشـــرين ســنـــة . دلف الى
غالـيري الـفـينـيق الشـهـير بـعمّـان رجل مـهيب من أهل
ـريض يـومـها  تـتـلـولح بـيمـيـنه جـرة طرشي العـراق ا
رائـعــة . ســلم عــلى أبي عــلي وعــانـقه بــطــريـقــة قــويـة
يــكـرهـهـا الـبـيــاتي  وأنـزل بـضـاعـتـه وهـديـته الـرائـعـة
كان رائحة ائـدة وفتح فمها فشـعت على ا بخاصرة ا
يـت يشق كفـنه ويهـرب من حفـلة الـسيد طـيبـة جتعل ا
ـستلة من ثنيات ألف ليلة بجل عزرائيل وضحكاته ا ا

وليلة . 
بـعـد نـحـو سـاعــة من زمـان بـدا طـويالً ودبـقـاً  أجـهـز
الضيف علـى فنجان القهـوة وغادر وبعده بقـليل تركنا
ـزروعة في كـان وهـاجـرنا صـوب حـانـة الـياسـمـ ا ا
اجلوار  تارك خلفنـا برطمان الطرشي العزيز حتت
الــطــاولـــة . مع كــرعـــنــا كــأســاً أولـى من عــرق حــداد
فـضل لـديه واآلخـرين عـلى مـائـدته الـيـومـية الـذهبـي ا
العـامرة  تـذكـرنا اجلـرة الزجـاجيـة الثـمـينـة فأتـصلـنا
بـنادل الغـاليـري جللـبها ومـا هي اال دقائق قـليـلة حتى
ـة مــعـافــاة . نـاديت عــلى نــادل احلـانـة جيء بــهـا ســا
طـارق لـيـأتـيـنـا بـصـحن فـفـعل وغـرف كـمـيـة هـائلـة من

اعون العميق .  اجلرة با
ــنــظـر مــذهالً شــهـيــاً حـقــاً . مــد أبـو عــلي يـده كـان ا
ـدبس وقـرطـها قـبـلي حتى وتنـاول قـطعـة من اخلـيار ا
صــار فـمي مـثل نــاقـوط حـنــفـيـة مـاء أو حــبـانـة حـوش
ـنـتصف عـاجلته بـقـطـعة ثـوم عـجم مـخلـلـة مـدبسـة . 
السـهـرة أخبـرني الـشـاعر اجلـمـيل بـأنه استـمـتع جداً
بـطـعم اخملـلالت لـكـنـه لم يـسـتـطع أن يـحـذف من مـخه

ا كانت تنام على بعض سم . فكرة أن اجلرة ر
األمر نـفـسه كـان يـتـكـرر كل شـهـر مع رجل يـأتي الى

قهى ووجهته الدسمة هي الشاعر . ا
كان يـحمل حـقيـبة صـغـيرة أنـيقـة بهـا عطـور وجوارب
وأربـطة عنق  ويـفتح بـابهـا بزاوية تـسعـ درجة أمام
البـياتي الذي يبـدو للوهلـة األولى أنه لن يشتـري شيئاً
من هـذه الـبـضاعـة  لـكن طـريـقـة الـرجل األريـحي في
عــرض مـادته صــحـبـة تــلـوين صــوتي وشـكــلي يـوحي
بعزيز قوم أكلت قـلبه األيام  ستجعل أبا علي
يرق ويلـ ويشفق فـيشتري قـنينة
عــطـر أو زوج جــواريب بــالــســعـر
الــذي افــتــتح فــيه رجل احلــقــيــبـة

زاد !! ا

{ مــــــــــــــــــــــــــــادوراي (أ ف ب) -
تـصـارعت مجـمـوعـة من الـشـبان
اجلـريـئـ فـي الـوحل مع ثـيـران
ـــاضي في غـــاضــبـــة اإلثـــنــ ا
مهـرجان هـندي يـكون دمـويا في
كـثـير من األحـيـان ويـثـيـر غضب
الــنـــاشــطــ في مــجــال حــقــوق
احليـوان.ومـهرجـان "جـاليـكـاتو"
أو تــــرويـض الــــثــــيــــران حـــدث
سنوي يحظى بشعبية كبيرة في
والية تاميل نادو يتصارع خالله
احملــتــفــلــون مع الــثــيــران حــتى
االستـسالم فـيمـا يـركضـون أمام
احلــشــود.وتـــطــلق احلــيــوانــات
الــتـي غــالــبــا مــا تــكــون مــزيــنـة
بأزهـار القـطيـفة (اخملـملـية) من
حـــظـــائـــر ثم يـــحــاول الـــشـــبــان
اإلمـــســاك بـــهــا من قـــرونــهــا أو
سـنـامـهـا.وتـشـمل جـوائز أفـضل
مــــروضي الــــثــــيـــران ســــيـــارات
ودراجــــــات نـــــاريــــــة وثالجـــــات
وأجهزة تلفزيون وعمالت ذهبية
ـهــرجـان وأثــاثـا.ومــا زال هــذا ا
يــتــمــتع بــشــعــبــيــة كــبـيــرة رغم
اخلــطـر الــذي يـحــمـله.وتــعـرّض
راهقـ لنطحة تفـرج ا أحد ا
ثــــــور اجلــــــمــــــعــــــة ونــــــقـل إلى
ـسـتـشفـى حيـث أعلـنت وفـاته ا
كــــــمــــــا أفــــــادت وســــــائـل إعالم
محلية.وهذه احلوادث شائعة إذ
قـتـل الـعــديـد من األشــخـاص في

الـــــســـــنـــــوات األخــــــيـــــرة خالل
هـرجان بـعـدما اخـترقت ثـيران ا
شجع احلواجز التي تفـصل ا
ـعارك".كذلك أثارت عن ساحة "ا
مـعـاملـة احلـيـوانـات جـدال.يـقول
نـاشطـون إن احلـيـوانـات تـعطى
الــكـحــول ويـتم إلــقـاء مــسـحـوق
الــفــلـــفل احلــار عــلى وجــوهــهــا
جلــــعـــــلــــهـــــا عــــدوانــــيـــــة قــــبل
ـــســــابــــقــــة.فـي الــــعـــام 2016 ا
حظرت احملكـمة العلـيا في الهند
مهـرجان جـالـيكـاتو بـعدمـا قالت
جــمــاعــات مــدافــعــة عن حــقــوق
احلــيـوان إن الــثـيــران تــعـرضت
لـسـوء مـعــامـلـة.لـكن احلـكم أثـار
احتجاجـات واسعة في تـشيناي
عــاصــمــة الــواليــة ومــدن كــبـرى
أخــرى فــيــهــا مــا دفع حــكــومــة
الواليـة إلى إصـدار أمـر تنـفـيذي
ــوجــبه بــاســتــئــنــاف يــســـمح 
ـــهــــرجــــان بــــعــــد عـــام.ونــــفى ا
ــنــظــمــون والــســيــاسـيــون في ا
واليـــة تــــامــــيـل نــــادو تــــعـــرض
احلـــيــوانــات لـــســوء مــعـــامــلــة
ــــهــــرجـــان ويـــصـف مــــحـــبــــو ا
جـالـيكـاتـو بـأنه جـزء حـيوي من
ـنـطـقـة وهـويـتـهـا.وكـان ثـقـافـة ا
ـنــافـســ أقل هـذا الــعـام عــدد ا
فيـمـا تشـهـد الهـنـد عودة ارتـفاع
عـدد اإلصـابـات بـكـوفـيـد- 19مع
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ÊuNł«u¹ »U³ý

ÊUłdN  w  Ê«dO¦ «

uðUJO Uł

UJ¹d √  ôU  w  ÊU —b¹U³Ý s  …—«bB « Ÿe²ÒM¹ .dJÝ

5LNÒ²  5 ËR  `CH¹ wMO  q K

s¹b¼UA*« dÝQ¹Ë œU H UÐ
{ بــــــــكـــــــ  (أ ف ب)) -  أســـــــر
مــســلــسل تــلــفــزيــوني عن حــمــلـة
ـــكــافــحــة الــكــسب غــيــر الــصــ 
ـشاهدين ورفع الـغطاء ـشروع ا ا
عن مـسؤولـ متّهـم بـهذا األمر.
ـسلـسل حول وتـتـمحـور حـلقـات ا
ـصــمّم في بـكـ مــلـكـيـة ضــخـمـة 
ومـاليـ الــدوالرات مـخــبـأة داخل
صــنــاديق لـلــمـأكــوالت الــبـحــريـة.
وقُـبض على عدد كـبير من الكوادر
الـشيـوعية إثـر حملـة الرئيس شي
ـكـافـحـة الـفـسـاد خالل جـيـنـبـيـنغ 
الــسـنـوات األخــيـرة والـتي يــشـيـر
مــنـتــقـدون إلى أنــهـا كـانـت أيـضـا
وســـيــلـــة لــلـــتــخـــلص من األعــداء
الـــســـيـــاســـيـــ مـــنـــذ تـــولي شي

السلطة في العام 2013. 
ـــؤلّف من ـــســـلـــسل ا ويُـــظـــهـــر ا
خـمسة أجـزاء والذي تعـرضه قناة
CCTV احلــكــومــيــة اعــتــرافــات
سؤول مـتهم بالفساد مـتلفزة 
مـن بيـنـهم نائب وزيـر األمن الـعام
الــســابق ســون لــيــجــون.ويــواجه
سـون الـذي كان مـسؤوالً عن األمن
فـي هــونغ كـــونغ خالل أشـــهــر من
االضـطـرابـات مـزاعم حـول تـلـقـيه
رشـى وتالعـــــبـه في الـــــبـــــورصــــة
وحـيازته أسلـحة نارية بـشكل غير
قـــانـــوني والـــدفع لـــقـــاء خـــدمــات
سـلسل أنّ سون جـنسيـة.ويدّعي ا
تــلـقى رشى مــنـتـظــمـة تـقـدر ب14
مـليون دوالر في صناديق مأكوالت
بــحــريــة صــغــيــرة من رجل عــيّــنه
الحـقاً رئـيساً لـلشـرطة في مقـاطعة

جيانغسو (شرق).
ـسـلـسل سـاعدته وقـال سـون في ا
ــســار. ويُـعــتــبـر بثّ فـي كل هـذا ا
اعـترافـات للـمشتـبه فيـهم جنـائياً
من بينهم مسؤولون سابقون قبل
CCTV مـثولهم أمام احملكمة عبر
أمـراً شائعاً لكـنّه مدان على نطاق
واسـع من قــــــبل مـــــجــــــمـــــوعـــــات
حــقــوقـيــة.وتــثـيــر إحــدى حـلــقـات
ـسـجـون تـش ـسـلـسل قـضـية ا ا
غانغ من اجلمعية الصينية للعلوم
والـتكـنولوجـيا الـذي قيل إنه بنى
مـجـمّعـاً خـاصاً تـبلـغ مسـاحته 72
ألف مـتر مربع يضمّ منزالً مصّمماً
وفق الــطـراز الـصـيـني ومـسـبـحـاً
وشــاطــئــاً اصــطــنـاعــيــاً وكل ذلك

باستخدام أموال غير مشروعة.
سـلسل واتُـهم آخـرون ذكروا فـي ا

ـكن ـالي عـبـر رشى. و بـجـمع ا
ــدانـــ بـــالـــفــســـاد من جتـــريـــد ا
ثــرواتـهم وســحب عـضـويــتـهم في
احلــزب وقــد يــواجــهــون عــقــوبـة
ـــدى احلـــيــاة أو حـــتى الـــســـجن 

اإلعدام.
وعـوقب أكـثـر مـن مـلـيـون مـسؤول
في إطــار حـمـلـة مـكـافـحـة الـفـسـاد
حـــــتى اآلن الــــتـي كــــانـت حــــجــــر
الـــــزاويـــــة في عـــــهـــــد الـــــرئـــــيس
شـي.وحُكم االثن على وانغ فويو
الـذي ظـهـر في احللـقـة الثـانـية من
ـسلسل باإلعدام مـع إرجاء تنفيذ ا
احلـكم لعام وذلـك بعد يوم على

بث اعترافه.
على صعيد آخر  تصدّرت النسخة
) شـباك اجلـديـدة من فـيلـم (سكـر
الـتذاكر في أميركـا الشمالية خالل
عــطــلـة نــهــايــة األسـبــوع مــؤكّـدةً
ـســتـمـر جتـاه بــالـتـالي الــشـغف ا
أفـالم الـــرعـب ومـــزيــــحــــةً فـــيــــلم

سـبـايدر- مـان الـذي بقي مـتـصدّراً
ـدة شهـر وفق تقـديرات الـتـرتيب 
شــركــة �إكــزيــبــيــتـر ريــلــيــشــنـز�

تخصصة.  ا
وحــــقق أحــــدث أفالم ســــلــــســــلـــة

� مليون دوالر ب 30,6 �سكر
اجلــمـــعــة واألحــد ويــتّــجه نــحــو
حتــــقــــيق  35مــــلــــيــــون دوالر مع
مدة الـتي تستمر انـتهاء العـطلة ا
ــنـاســبـة يــوم مـارتن أربــعـة أيــام 
لــوثــر كــيـنـغ مـا يــقــّدم مــزيـداً من
األخـبار اإليجابية للسينما التي ال
تـزال تـصـارع جـائحـة كـوفـيد-19.
ووصـف ديـــــفــــيـــــد أ. غـــــروس من
�فرنشايز إنترتينمنت ريسرتش�
هـذه األرقـام بـاالفـتـتـاحـيـة الـقـويـة
لــلــفـــيــلم حــتى لــو أنّ الــنــســخــة
األخــيــرة من �ســكــر �لـم حتـقق
ــاثــلــة لـ�هــالــوين �12 أرقــامــاً 
الــــذي حــــقـق في أســــبــــوعه األول
إيـرادات بـلغت 49,4 مـلـيون دوالر

ويــشـمل طـاقم الـتــمـثـيل الـصـوتي
ـتـحركـة الـغـنائي لـفـيـلم الرسـوم ا
كـالً مـن ريــــــــز ويــــــــذرســــــــبـــــــون
وسـكـارلـيت جوهـانـسون ومـاثـيو
مـاكونهي وبوبي كانافال وفاريل

ويليامز وبونو. 
ــــركــــز الــــرابـع فــــيــــلم وأتـى في ا
الـــتــجــسس (ذي 355) مـن إنــتـاج
(يـونيـفرسـال) محـققاً   2,3مـليون
دوالر (3 مـاليــ دوالر مـــتــوقـــعــة
ــمـدة) وهــو من خـالل الـعــطــلــة ا
بـطولـة النجـوم جيسـيكا شـاست

وبـينيلوبي كروز ولوبيتا نيونغو.
ـركـز اخلـامس فـيـلم ويـتــبـعه في ا

2,3مسجالً  �ذي كينغز مان�
مــــلــــيـــون دوالر ( 3مالي دوالر).
ويــلــعب أدوار الــبــطــولــة فـي هـذا
الـفـيـلم الـكـوميـدي الـتـجـسسي كل
مـن رالف فـــــيـــــنـــــيس وغـــــيـــــمــــا
أرتـيـرتون وريس إيـفانـز وماثـيو

غود. 

ــــاضي. ومع فـي تـــشــــرين األول ا
ذلـك تـمـكّـنت شــركـة (بـارامـاونت)
تواضعة من اسـترداد ميزانيتها ا
نـسبـياً والبـالغة  25مـليون دوالر.
وتـــولى أبــطـــال نــســـخــة الــفـــيــلم
األصـلية (1996) وهـم نيف كامبل
وكـورتيـني كوكـس وديفيـد أركيت
الـــفــيــلم اجلـــديــد. وتــراجـع فــيــلم
شــركـة سـوني (ســبـايـدر-مـان: نـو
ــــركــــز الـــثــــاني واي هــــوم) إلى ا
مــحــقــقـا 20,8 مــلــيـون دوالر (26
مـليون دوالر متوقّعة خالل العطلة
الــتي تـمــتـد ألربــعـة أيــام) بـعـد أن

استمرّ في الصدارة لشهر. 
وحـــقـق الـــفـــيـــلم لـ(ســـوني)704 
مـالي دوالر محـلياً و 926مـلـيون

 . ياً دوالر عا
وحـصد فـيلم سـينغ 2 الـعـائلي من
ـرتبة إنـتاج شركـة (يونيـفرسال) ا
الــثـانــيـة مع 8,3مالي دوالر (10
مـاليـــــ دوالر لـألربـــــعـــــة أيـــــام).

{ رومــــا (أ ف ب)  –تُــــطـــرح دارة
األمــراء لـودوفـيـزي بـونــكـومـبـاني
ــزخــرفــة بــاجلــداريــة الــوحــيـدة ا
ــوقـعــة من كـارافــاجـو في حـدث ا
يـقـام الـثالثـاء وصـفـتـه الـصـحـافة
احملـلية بـأنه (مزاد القرن) مـا يثير
اســتـــيــاء عــشــاق الـــفــنــون الــذين
يـــطـــالــبـــون الـــدولـــة اإليــطـــالـــيــة

باالستحواذ عليها.
باإلضافة إلى اللوحة االستثنائية
تــــضـم هــــذه الــــدارة الـــــبــــالــــغــــة
مــسـاحــتـهـا  2800مــتــر مـربع في
وسـط رومـا والــواقـعــة بـ شـارع
فــيــا فــيــنــيــتــو الــشــهــيــر ومــوقع
الـــسـاللم اإلســـبــــانـــيـــة لـــوحـــات
جـــداريـــة مـن تـــصـــمـــيم الـــفـــنـــان
الــبـاروكـي الـشــهـيــر غـورتــشـيــنـو

(1591-1666) وحديقة فخمة.
وتـــضج الــصـــحــافـــة اإليــطـــالــيــة
ـشـترين بـشـائـعـات حـول أسـمـاء ا
احملــتــمــلــ لــهــذا الــكــنــز الــفــني
ـــعـــمـــاري وتـــشـــمـل بـــورصــة وا
األســمـاء بـعــضـا من أثــرى أثـريـاء
الـــعـــالم مـن أمــثـــال بـــيل غـــيـــتس
وســلـطــان بـرونـاي. وتُــقـدَّر قــيـمـة

Casino dell’aurora االسم
الـرسمي لهـذا القصر االسـتثنائي
بــحــوالى  471مــلــيــون يــورو مـا
ــيــزانــيــة الــســنــويــة ــثـل ربع ا

لوزارة الثقافة اإليطالية.
وقــررت مــحـكــمــة في رومــا إجـراء
شـاحـنـات ب ـزاد إلنـهـاء ا هـذا ا
ورثــة األمـيـر نــيـكـولــو لـودوفـيـزي
بـونـكـومبـاني كـبـيـر هذه الـعـائـلة
ة من الـنـبالء الرومـان الذي الـقـد

توفي عام .2018

{ لـــنـــدن (أ ف ب)  –رفـع األمـــيــر
هـاري دعـوى قـضـائـية لـإلفادة من
خـدمـات شـرطيـ يـغطـي نفـقـاتهم
بـنـفسه حلـمـايته مع عـائـلته خالل
زيـارة بريطانيـا على ما أعلن أحد

محاميه.
وفـــــقـــــد دوق ســـــاســـــكـس هــــاري
وزوجـته مـيغن احلـق في احلمـاية
من الــشــرطـة في بــريــطـانــيـا بــعـد
قــرارهـمـا االنـسـحــاب من الـعـائـلـة
ــــلـــكـــيـــة عـــام 2020. ويــــعـــيش ا
الـزوجان حالـيا في كاليـفورنيا مع

طفليهما آرتشي وليليبيت.
ـثل قــانـوني عن هـاري إن وقــال 
األمـير يرغب فـي اصطحاب طـفليه
مـــعه إلى بـــلــده لـــكــنه غـــيــر قــادر
وعـــائــلـــته عــلـى الــعــودة بـــســبب
مـخـاطـر عـلـيـهم تـشـمـل خـصـوصا
تهديدات (متطرف ونازي جدد).
وفـي صــيف 2021 كـــان أمـــنه في

خـطر بسبب غياب حـماية الشرطة
عــنــدمــا غـادر حــدثــا خــيــريـا وفق
ــمــثل الـقــانـونـي. وقـد تــعـرضت ا
سـيـارة هاري لـلمـالحقـة من جانب
صـيـادي صـور مـشـاهـيـر في لـنـدن
في  30حـزيـران/يـونـيـو بـعـد لـقاء

مع أطفال مرضى.
ـسار الـقـضائي الـذي أطـلقه هـذا ا
هـاري في أيلول/سبـتمبر والرامي
إلـى إعـــادة درس قـــرار صـــادر عن
وزارة الـداخليـة قد يحرج الـعائلة
ـلـكيـة الـتي تواجه أصـال تهـديدا ا
ـالحقـة األمـيـر أنـدو ثـانـي أبـناء
ـلـكة إلـيزابـيث الثـانـية قـضائـيا ا
ـــتــحـــدة بــتـــهــمــة في الـــواليــات ا
االعـتـداء اجلنـسي. وللـحفـاظ على
لـكة قبل ـلكـية حـرمت ا الـعائـلة ا
أيــــام ابــــنــــهـــا أنــــدرو من أي دور
رســــــمـي وجــــــردتـه من ألـــــــقــــــابه
الــعـسـكـريـة فـيــمـا تـعـلـو أصـوات

لــلــمــطـالــبــة بــتــضـمــيــنه نــفــقـات
حراسته الشخصية.

ـثل األمـيـر هـاري في بـيان وأكـد 
لـــــوكــــالـــــة (بي ايـه) لألنـــــبــــاء أن
بــريــطــانـيــا ســتــبــقى دائــمـا وطن
األمـيـر هاري وبـلدا يـريد أن تـكون

زوجته وأطفاله بأمان فيه.
ولم تـلتق بـعد ليـليبـيت (وهو لقب
ـلـكـة إليـزابـيت خالل طـفولـتـها) ا
الـبـالغـة سـبـعة أشـهـر بعـد جـدها
األمـيـر تـشارلـز ووالـدته إلـيـزابيث

الثانية.
وتــعــود آخـر زيــارة لألمـيــر هـاري
إلى بـريطانـيا إلى الصـيف الفائت
عــــــنـــــــدمــــــا شــــــارك فـي األول من
تـموز/يوليو في إزاحة الستار عن
تـمـثـال والـدته ديـانـا الـتي تـوفـيت
فـي بــاريس عــام 1997 فـي حـادث
سـيارة بـعد مطـاردتهـا من قناصي

صور مشاهير.
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دانـــونــزيــو بــوصـــفــهــا من روائع
إيـــطــــالـــيـــا (…) في مــــزاد عـــلـــني
لألفـراد بيـنمـا كان يـنبـغي لـلدولة
أن تـمارس حـقها في الـشفـعة على
الــلـوحــة الــثـمــيـنــة الــتي رسـمــهـا
كـارافاجو والتي تبلغ قيمتها 350
مــلـــيــون يــورو  وفق الــعــريــضــة.
بـحـسب وسائل اإلعالم اإليـطالـية
كـتب وزير الثـقافة اإليـطالي داريو
فـــرانـــشـــيـــســــكـــيـــني في كـــانـــون
الـثـاني/يـنـايـر إلى رئـيـس الوزراء
مـــــاريـــــو دراغي وزمـــــيــــلـه وزيــــر
االقـــتـــصـــاد دانـــيـــيـــلي فـــرانـــكـــو
ــوجب إلعالمـــهــمــا بــالــقـــضــيــة.
ــــكن الــــقــــانــــون اإليـــــطــــالي ال 
ــارســة حــقــهــا في لــلــحـــكــومــة 

الـشـفـعـة إال بـعـد االسـتـحـواذ على
ـلـكـيـة من جـانب فـرد خـاص في ا
غـضـون 60 يـومـا من إتـمـام الـبيع

وتقد سعر الشراء نفسه.
ويـــقع عـــمل كـــارافـــاجــو (واســـمه
احلـقـيـقي مـايـكل أجنـلـو مـيـريزي
والذي يعود تاريخه 1571-1610
إلـى عـام 1597 فـي الــطــابق األول

من الدارة. 
وتــمـــثل هــذه الــلــوحـــة الــزيــتــيــة
لــلـرسـام اإليــطـالي الـشــهـيـر الـذي
تــــوفي قــــبـل األوان عن عــــمـــر 38
ــشـتــري وبــلــوتـو عــامــا كــوكب ا
ونــــبـــتـــون مـع الـــكــــرة األرضـــيـــة

وعالمات األبراج في الوسط.
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