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عن قـلقـها اعربت وزارة الـصحـة 
من تــــزايـــد اصـــابــــات ووفـــيـــات
احلـمى الـنــزفـيـة  بـعــد تـسـجـيل
حــاالت مـــؤكــدة فـي مــحـــافــظــات
رض مـخـتـلـفـة مـشيـرة الـى ان ا
لـيس له لـقـاح ونـوصي االهـتـمـام
ــراكــز بــالـــنــظــافــة ومـــراجــعــة ا
ــتــخــصــصــة في حــالــة ظــهــور ا
ـتــحـدث ــرض. وقــال ا اعـراض ا
بــأسم الـــوزارة ســيف الـــبــدر في
تـسـجـيل صــوتي عـلى مـجـمـوعـة
واتـــــــســــــــاب امس ان (احلــــــــمى
هـي مرض متـوطن ليس النـزفية 
ا في الكثير من فقط بالعراق وا

بـلـدان الــعـالم وتـســجل اصـابـات
بـاسـتثـناء سنـويـا بشـكل مـحدود
بـــعض احلــــاالت الـــتي تـــتـــفـــاقم
ـــوت) مــبـــيـــنــا ان وتـــصل الى ا
(احلــــــمى تــــــعـــــد مـن االمـــــراض
ــــــشـــــتـــــركـــــة بـــــ االنـــــســـــان ا
حــــيث يـــنــــتـــقل واحلــــيـــوانـــات 
ــــبــــاشــــر من خالل بــــالــــشــــكـل ا
صـابة التـمـاس مع احليـوانـات ا
وايضا عن طريق حشرة رض  با
الــتـي تــلـــتــصق بـــجــلــد الـــقــراد 
ـواشـي ومن ثم تـنــقل االصــابـة ا
ــكن ان يـــنــقل لالنـــســان الـــذي 
الــــعـــدوى لـالخـــريـن) وتـــابع ان
(االصـابــات في الــعــراق مـا زالت
ورصــــدنـــــا عــــشــــرة مـــــحــــدودة 
اصــابـــات مــتــفــرقـــة في عــدد من

اغـلـبــهـا في ذي قـار احملـافـظــات 
فضـال عن تسـجـيل ثالثـة وفـيات
ـرض) واكـد الـبدر جـديـدة بـهه ا
انه (ال توجـد لقاحـات حتصن من
ـــــرض ال لـالنـــــســـــان وال هــــــذا ا
سـوى الوقـايـة التي للـحـيوانـات 
هي من واجب دائرة الـبيـطرة في
وحاليا وزارة الزراعة القيام بها 
هــــنـــاك اجـــراءات اســـتــــبـــاقـــيـــة
ـتـخـصصـة لـلـحد من لـلمالكـات ا
ـرض) ومــضى الى الـقـول هـذا ا
ان (اعــراض احلــمى هي ارتــفــاع
احلرارة وآالم مـتفرقـة في اجلسم
ومـضــاعـفــاتـهــا تــصل الى فـشل
الــــكـــبــــد والـــكــــلى) داعــــيـــا الى
(االهـتـمـام بـالــنـظـافـة  والسـيـمـا
وفي حـالة ظـهور ـواشي  مربي ا

اعــرض مــعـيــنــة يــجب مــراجــعـة
ـتــخـصــصـة ـراكــز الـصــحـيــة ا ا
التـــــخــــاذ الـالزم ومــــنـع تــــفـــــاقم

رض). ا
 وكــــشف مـــــصــــدر طــــبي في ذي
عن وفــاة فــتــاة بــاحلــمى في قــار
قـضـاء الــرفـاعي.وذكــر مـديـر عـام
صحة احملافـظة حس رياض ان
(فـتـاة من الــقـضـاء تــوفـيت بـعـد
اصــابــتــهــا بــاحلــمى الــنــزفــيـة)
واضــــاف ان (هــــذه الــــوفــــاة هي
الثـالـثة الـتي تـسجـلـها احملـافـظة
وان عــدد اإلصــابـــات ارتــفع الى
ــنــاطق  14حــالــة وتــتــركــز في ا
ـوبــؤة). وسـجل قــسم الــصـحـة ا
العامـة في ذي قار مـطلع نـيسان
اجلـــــاري نـــــحـــــو  20اصـــــابـــــة

ــرض.كــمـا ســجـلت مــحـافــظـة بـا
الـنـجف  أول حـالـة وفـاة مـؤكـدة
ــــرض احلــــمى مــــخــــتــــبــــريــــاً 
الـنزفـيـة.واحلـمى الـنـزفـيـة مرض
فـايـروسي يـصل مـعـدل الـوفـيـات
ئة وفق للمصاب به إلى  40با
يـة.وينـتقل منـظمـة الصـحـة العـا
اشية الفايروس عبر الدواجن وا
إلى اإلنـســان بـيـنــمـا يــنـتـقل من
إنسـان إلى آخـر بـسـبب االتـصال
صاب أو باشـر بدم الشـخص ا ا
إفــرازاته أو أعــضــائه أو ســوائل
جـسـمه. ورصـدت الـوزارة امس 
 161اصابة بكورونا مقابل شفاء
 278حـالـة وبـواقـع حـالـتي وفـاة
في بابل والسـليـمانيـة. في تطور
مديرية صحة اقتحم متظاهرون 

ذي قار والدخـول إلى مكـتب مدير
عــــام الــــصـــحــــة الجــــبـــاره عــــلى
االســـتــــقـــالـــة. وقــــال مـــصـــدر ان
(متظـاهرين اقتـحموا مـكتب مدير
الجـبــاره عـلى صـحــة احملــافـظــة 
نصب). من تقد االستقـالة من ا
دون ذكر مزيدا من التفاصيل. من
تــرأس مــحـافظ ذي جــهـة اخــرى 
اجـتماعاً قار محمـد هادي الغزي 
ـاء في احملافـظة لغـرفة عـملـيات ا
ـطــلـوبـة لـبــحث االســتـعــدادات ا
ـقـبل.وقـال بـيان ـوسم الصـيف ا
تلـقـته (الـزمـان) امس  ان (الـغزي
ـاء علـى بذل حث مالكـات دائـرة ا
قصـارى اجلـهـود وتكـثـيف الـعمل
ـيـاه الى جـمـيع لـتـامـ وصـول ا
نـاطق والسـيمـا فـي ا ـواطـنـ  ا
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الــنـائــيـة) مــؤكــدا ان (احلـكــومـة
لف احمللية تولي اهتماما بالغا 
ـا لـه من مـســاس مـبــاشـر ـيــاه  ا
ـواطن ) واشـار البيان بحياة ا
اســـــتـــــمع الى الى ان (احملـــــافظ 
شرح مـفـصل من مـديـري االقـسام
ــاء عن اهم والـشــعب فـي دائـرة ا
ــعــوقــات الــتي تــواجه عــمــلــهم ا
ـــوسم وابــــرز اســـتــــعــــداداتـــهـم 
الــصــيف  حــيث تــعـهــد بــتــقـد
عـاجلـة جمـيع تلك الدعم الـكـامل 
ـعـوقـات من اجل تـامـ وصـول ا
ـطـلـوب). كـما ـسـتـوى ا ـيـاه بـا ا
ــسـوحـات اكــمـال ا اعـلن الــغـزي 
والتصاميم القطاعية خلمس مدن
لـــــلــــبــــدء بــــاجــــراءات تـــــمــــلــــيك

تجاوزين في احملافظة.  ا
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اجلـاري شــارك كل من الـدكــتـور  االخــصـائي بــرڤـان فــيـاد شـمــو عـلي
ـوتمر حيث ـساهمات عـلميـة بارزة في هذا ا والطـالبة الرا فيـاد شمو 
قدم ااألخـصائي بـرڤان بـيـانات مـثيـرة من دراسـة متـعددة حـول الوقـاية
من الـنـزيف عن طريـق إعطـاء الـبـروتـامـ في مرضى TAVI . وقـدمت
الطـالبة الرا فـحصـا جديـدا لتحـديد قـدرة الدم علـى إذابة الكـوليـسترول
في الـدم الـلـمـرضى الـذين يـعـانـون من تـضـيق الـصـمـام األبـهـري للـذين

 .  TAVI يخضعون إلجراء
ـتـمـيـز بـاجلـائـزة ـؤتــمـر بـحث الـطـالـبـة الرا ا وفي خـتـامه كـرمت جلـنـة ا

االولى ألبحاث امراض القلب لهذا العام.
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حصـلت الطـالبـة العـراقيـة االيزيديـة في كـلية الـطب الرا فـياد شمـو على
اجلـائزة االولى البحاث امراض القلب لهذا العام  2022في مدينة كولن
ـهـا فـحـصــا جـديـداً لـتـحـديـد قـدرة الـدم عـلى إذابـة ـانـيـا أثـنـاء تـقـد بــأ
الـكـولـيـسـتـرول فـي الـدم لـلـمـرضى الـذين يـعــانـون من تـضـيق الـصـمـام
األبــهـري .وكـرمت الــلـجـنــة الـعـراقــيـة االيـزيــديـة شـمـو بــاجلـائـزة االولى

ألبحاث امراض القلب جراء مساهمتها بتقد هذا البحث.
انية يشـار الى انه خالل انعقاد مـؤتمر واالجتمـاع السنوي لـلجمعـية األ
ـدة من  20 الى 23 نـيـسـان ألمــراض الـقـلب الـثـامن والــثـمـانـيـون في ا

ــتـــابــعــة مــنــتـــظم  صــاحـــبه ا
احلــثــيــثــة والــدقـيــقــة من قــبل
الــطــبــيــبــة رغــد كــامل انــتــهت
بـحـمـلـهـا الـذي اسـتـمـر تـسـعـة
أشـهـر  وتكـلل بـوالدة قيـصـرية
أجنـــــبـت خاللـــــهـــــا مـــــولـــــوداَ

ذكـــــــــر).
 مؤكدا أن  ( فريق العمل تكون
من اخصـائية نـسائيـة الطبـيبة
ـان رغــد كــامـل وم .جـامــعـي ا
عـبد الـرحـمن وطبـيب الـتخـدير
ســلـــوان وم.  تــخــديـــر  احــمــد

جمال )  .

سنـة  قبل أن تقـر عينـها برؤية
طـــفــلـــهــا األول) مـــضــيـــفــاَ إن
(الـعـقم األولي الـذي عـانت مـنه
طـيلـة هذه الفـترة الـطويـلة  من
فـرط افراز الـغدة الـدرقيـة حيث
 تـشخـيص حالـتهـا الصـحية
والتـخفـيف من معـاناتـها جراء
عـدم تـمـكـنـهـا من احلـمـل طوال

اضية )  . الفترة ا
واشـــــار الــــفـــــضـــــلي   إلى أن
(مرحلة العالج بدأت بإجراءات
حتـــضــــيـــريــــة  ومن بــــعـــدهـــا
خــضــعـت الى بــرنــامج عالجي
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جنح فريق طبي متخصص في
مـسـتـشـفى الـبـتـول الـتـعـلـيـمي
في محـافظـة ديالى  من تـمك
سـيدة تـبلـغ من العـمر 37 عاماً
مـن احلــــمـل واالجنــــاب بـــــعــــد
مــعـانــاة من الـعـقـم االولي مـنـذ

18 عاماً .
وقـال مـديـر مـسـتـشـفـى الـبـتول
التعليـمي علي جديس الفضلي
 لــ ( الـــــــــــــزمـــــــــــــان ) أمـس إن
واطنة انـتظرت ثمـانية عشر (ا
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قيم في مصر احلائز على قالدة االبداع الذهبية وسيقار العراقي ا يلـقي ا
فـاروق هالل فـي مـحـاضـرة عن إبـتـكـار مـوســيـقي إسـتـحـدثه وذلك حالل
بارك.. وقال هالل في ندوة تـقام في قاعة الـرباط ببغـداد بعد عـيد الفطـر ا
تصـريح أمس أن (اإلبتـكار الـذي سأعلن عـنه يجـمع العـود باجلـلو بدوزان
وسيقية) مـوضحاً ان (هذا اإلبتكار يحمل عنوان جديـد (ضبط طبقة اآللة ا
وسيقى العراقية وسيقى العربيـة ألن ا العود تـشيلو وسيقود إنـقالباً في ا
محـصورة تلحيـنياً ب ثمـان الى إثني عشرة درجة أمـا اإلختراع األخير
فيـمكن مـن التحـل واألداء عـلى أربع وعشـرين درجة). وكـان هالل قد زار
اضي بغـداد بعد غياب  18عـاما وحظي باحـتفاء فني خالل تـشرين اول ا

فاروق هاللواجتماعي قبل ان يعود الى مقر اقامته في مصر.
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احتـفت االوساط االجـتمـاعية
ـبـادرة مـفوض واالعالمـية 
في الـشـرطـة تـطـوع لـبـنـاء25
منزال مـؤثثـا بالكـامل لاليتام
ضـمن ــتـعــفــفــة  والــعــوائل ا
حـملـة انـسـانيـة اطـلق علـيـها
مـشـروع االلـف ديـنـار. واعـلن
ســــــيف عــــــبـــــاس كـــــطـــــوف
ـنـسـوب الى قـوات الـشـرطة ا
االحتـــاديـــة (اجنــــاز مـــجـــمع
ســكــني يــحــتــوي  25 مــنـزال
مؤثثا بالـكامل وتسليمه الى
ــتـعـفـفـة االيــتـام والـعـوائل ا
وذلك بــدعـم من الــعــراقــيـ 
ضـمن حـمـلـة انـسـانـيـة اطـلق

عــلــيـهــا مـشــروع االلف ديــنـار)
واضـــــاف انه (مـــــســــتـــــمــــر في
االعـمـال اخلـيـريـة واآلن الـعـمل
جــار في بـنـاء مـديـنــة مـتـكـامـلـة
لــلـفــقــراء حتــتـوي مــئــة مــنـزل
ومـدرسـة وروضـة ومـسـتـوصـفا
صـــــــحـــــــيـــــــا) واشـــــــار الى ان
شروع انطلق عام  2019 وال (ا
يـرتبط بـاي شـخصـيـة سيـاسـية
او حزبـية عـملـنا يـختـصر على
ــواطـنـ لــبـنــاء مـنـازل تــبـرع ا
لالسر الـتي لـيس لديـها مـعيل)
مؤكـدا انه (اشتـرى قطـعة ارض
ـان وشيد عـليها مساحـتها دو
ــسـاحــة مـئــة مـتـر  25 مــنـزال 
اضـافـة مــربع مـؤثـثـة بــالـكـامل 
الـى مـــــد اسالك الـــــكـــــهـــــربـــــاء

ياه الصاحلة للشرب وانابيب ا
بـالتـعـاون مع الـدوائر اخلـدمـية
فـي مـــنــــطـــقـــة الــــشـــومــــلي في
مــحــافـــظــة بــابل ) مـــبــيــنــا ان
(مـشروع االلـف دينـار كـان فـكرة
بـسـيطـة تـطـورت من بـنـاء غرف
الى اجنـاز مــجــمـعــات ســكـنــيـة
لـاليـتــام) مــعـربــا عن امــله بـأن
(تـــــعــــمـم فــــكــــرتـه عــــلـى بــــاقي
احملافـظـات من اجل ايـجاد مالذ
ـتـعـفـفـة) وتابع امن لـلـعـوائل ا
ا ان (العـمل ال يخـتزل بي  وا
لــلـعـراقـيـ بـجــمـيع اطـيـافـهم)
ومــضى الى الــقــول ان (تـكــلــفـة
اجملمع بلغت 300 مليون دينار
ا يـنـفق على بـناء بـلغ ر هـذا ا
دار واحـد في مـناطـق اخرى في

ــواطــنـ الى بــغــداد) داعـيــا ا
ـشـروع من خالل ـسـاهـمـة بـا (ا
بـلغ الف ديـنار بـهدف الـتبـرع 
). ويــقــوم مــســاعــد احملــتــاجــ
كطوف بشراء قطع األرض و من
تـخصـص في ثم االتفـاق مع ا
ساحة مئة البناء إلنشاء بـيت 
متر لـتوزيعـها ب مـواطن بال
مــأوى. ويــصف اهــالـي نــاحــيـة
كـطــوف بــالــشـرطي الــشــومــلي 
القديس  كون مبادرته لم تشهد
مــثـــيال لــهــا في بــابل. وضــجت
مـــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
ــبــادرة الـــشــرطي اخلـــيــريــة.
وتـــــــمــــــنـى مـــــــدونــــــون عـــــــلى
الـتـعـلم من درس (الـسـيـاسـيـ 
االنـسـانيـة الـذي قـدمه الـشرطي

ســـيـف في مـــســــاعـــدة االيـــتـــام
والـفــقـراء وتــوفــيـر مــنــازل لـهم
حتـمــيـهم من بـرد الــشـتـاء وحـر
هـذا الـشـرطي قـدم مـا الـصـيـف 
عــجــزت عن حتــقـيــقه مــوازنـات
الـعـراق الــتي يـصـفـهـا اخلـبـراء

باالنفجارية).
مــــؤكــــدين ان (هــــذا الــــشــــرطي
ـــوذج لـــلــــمـــواطن الـــغـــيـــور ا
ـــشــرق واحلــقـــيــقي والــوجه ا
عروف بعطائه وكرمه للشعب ا
فـمــا كــان لــله يــنــمــو ). وشـارك
قـائـد قــوات الـشـرطـة االحتـاديـة
الـفـريق صـالح نـاصـر الـعـامـري
احـــتــفــالـــيــة افـــتــتــاح مـــجــمع

الـــرحــــمن الــــســـكــــني الـــذي 
إنشاؤه بجهود.واعرب العامري

شروع عن امله ان (يـكون هـذا ا
اإلنـساني بـإسم بـطل من أبـطال
الـشـرطة االحتـاديـة الـتي قـاتلت
واســهــمت في حتــريـر االراضي
من رجس العـصابـات االرهابـية
خالل معارك التـحرير) واضاف
(يـحق لـنــا جـمـيــعـا ان نـفــتـخـر
ـا قــدمه من إجنـاز بــكـطــوف و
نـعــتـز به جــمــيـعــا ونـتــمـنى ان
ــــشـــروع ــــتــــد صـــدى هــــذا ا
اإلنــــســـاني الــــذي ســـيــــخـــلـــده
الــــتــــاريـخ الــــوطــــنـي من خالل
ـة هـذا شـجـاعــة وإصـرار وعـز
شاريع قـاتل البـطل ويتـسع  ا
أخــرى تــأتي بــكــرم ومـســاهــمـة
جــــمـــيـع اخلـــيــــرين من أبــــنـــاء

الشعب). 

يقولـون ان الشياط تسـكن في التفاصيل وقثـد اثبتت احداث بدايات
ـاضي ان تلك الـشيـاط صـنعت مـجمـوعة اشـكاليـات في قلب الـقرن ا
الـشرق األوسط عـلى انقاض الـدولة العـثمانـية لـتتركـها لالستـثمار في
ـصـالح اقــتـصـاديـة ــنـطـقـة بـل  ـســتـقـبل ال لــسـواد عـيــون شـعـوب ا ا
ـالـكـها وسـيـاسيـة طـويـلـة األمـد تـرتزق مـنـهـا تـلك الـشـيـاط وسـدنـة 
ودولها من حروب وصراعات أشار اليها احد الدبلوماسي االمريكي
في حــفل تـوقـيع اتــفـاقـيـة لـوزان 1923م حـيـنـمـا قــال لـلـمـوقـعـ انـكم

توقعون على بحور من الدماء ب شعوب هذه الكيانات والدول!
ـالك وإمـارات وجمـهوريـات واشتـراكيات  تـلك االتفـاقيـة التي انـتجت 
وملـوك وأمراء وأباطرة وقادة ليس لـهم مثيل في األرض إال في صفائح
ـتلـكـون أسـرار العـالم واحلـكـومات وفي بريـطـانـيا وشـركـائهـا الـذين 
خضـم صنـاعـة تـلك الـدول  ادغـام فـلـسطـ وكـردسـتـان في كـيـانات
زايدات صالح وا ؤامرات وا سياسـية مصنعة من ركام التناقضات وا
لكي تـصبح واقع حـال تفـرضه اإلرادات في فلـسط الـتي حتولت الى
مـســرح حلـروب الـتـحـريـر الـتي أنــتـجـتـهـا تـلك الـكــيـانـات حـفـاظـا عـلى
الي الـبشر من كـراسيـها وما فـعلته أجـهزة إعالمهـا وأئمـة منابـرها 
فاتيح الغرائز الكها حيث اإلثـارة والتهييج والعـبث  سكان دولـها و
ـقـاتلـة الـكفـار وإلغـاء الـعقل وتسـيـيس األديان وإشـاعـة فكـرة اجلـهاد 
واحلكـمة في حل اإلشكـال كل ذلك ال لشيء إال ألبعـاد طوابيـر اجلياع
ال والـسياسة عارض واحـتكار ا واحملروم وإلـغاء اآلخرين وقـمع ا
والدين وفي كردسـتان التي قـسموها عـلى أربعة  كيـانات حاولت تلك
الـدول اذابـتهم في كـيـاناتـهـا القـومـية تـعـريبـا وتـتريـكـا وتفـريـسا وكـما
لمـوا اليهود من كل اصقـاع الدنيا فـعلت تلك الكيـانات في كوردستان
تــارة بـحـرب ابـادة واخـرى بــتـهـجـيــر وثـالـثـة بــاذابـتـهم في قــومـيـة تـلك

البلدان.
واليوم وبـعد أكثر من سـبع عامـا ما تزال فـلسط راقـصة بال جسد
اللي وسالطـ الظالم وعقود من تهميش زايدات وأعراف ا تنتـهكها ا
ـواطنـة واعـتـماد الـعـقل والـعـقالء واغـتيـال احلـكـمـة واحلكـمـاء ومـسخ ا
العـواطف والغرائـز ونوازع الـشر واحلرب الدامـة كرسي احلـكم اليوم
وبعد مـا يقرب من أربع عاما على توقيع اتفاقيات السالم واإلعتراف
تبـادل بينها وب كل من مصر واألردن وفلـسط وانتشار سفاراتها ا
نـامة وامـتداد مصـاحلهـا التـجارية وقنـصلـياتـها من مـوريتانـيا حـتى ا
والـسيـاحية والـصنـاعيـة واإلستخـباريـة من الربـاط إلى طرابـلس الغرب
وتــونس وصـــوال إلى ســوريــا ولـــبــنــان واخلــلــيـج وجــوالت حــزب الــله
ـكـوكـيـة مــعـهـا في تل أبـيب أو عـلى ـنـظـمـات ا وحـمـاس وفـتح وبـقـيــة ا
ستقبل الوطن الذي تأخر احلدود سواء لـلمصالح احلياتية للسكان أو 

زايدات وعنترياته الفارغة! زايدات اإلعالم البائس وخطاب ا قيامه 
 بـعد كل هـذا ما تـزال شمـاعـة اسرئـيل اهم اسلـحة الـدول الراديـكالـية
زايـدات الرخـيصـة والبلـهاء عن واالحـزاب الشـمولـية في الـشعـارات وا
الـعالقـات مـع إسـرائـيل الـتي اصــبـحت تـهــمـة بـائـسـة لــكل من يـفـضح
ـتـخلف وعـقـلـيـتـهم اجلوفـاء الـتي أوصـلت شـعـوبـهم إلى هذا نـظـامـهم ا
رء هل كان نحـدر اخلطير من التقهقر والضياع وازاء ذلك يتساءل ا ا
زعـمـاء مصـر وهم قادة أعـظم دول الـعرب وأكـثرهـا تـضحـيات من أجل
فلسـط بل وأكثر قادة الـعرب نضاال من أجلـها خونة وعمالء وذات
ـغـرب والـبــحـرين واالمـارات والـسـودان الــتـسـاؤل عن مـلــوك االردن وا

ينا!? وقادة فلسط يسارا و
   وحــتى يـهــديــنـا رب الــعـبــاد ونـخــرج من دوامــة الـنــفــاق الـســيـاسي
واالزدواجية ستـبقى االسئلة تتناسل كلمـا علقت دولة شماعات فشلها
على اسـرائـيل كـمـا فـعلت ايـران مـؤخـرا بـقصـف اربيل عـاصـمـة اقـليم
كردسـتـان بـصـواريخـهـا الـبالـيـسـتـية لـتـعـميـة الـعـيـون عن رؤية حـقـيـقة
سـياسـاتها الـفاشلـة في مجـالها احلـيوي الذي يـنهـار في كل من اليمن
ولبنـان وسوريا والعراق الذي ال حاجة له بعالقة أو تطبيع مع إسرائيل
ال في كوردستـان وال في بغداد لسبب بسيـط هو اننا لم ننجز عالقات
طـبيـعيـة فيـما بـينـنا كـمـا ينـبغي فـما زلـنا نـتقـاتل ونكـيل لبـعضـنا اكـثر
الـتـهم قـسـاوة بل ان مـا قـتل مـنـا بـأيـديـنـا في احـتـرابـنـا مـنـذ تأسـيس
ـلـكـتـنـا حـتى الـيـوم هـو أضـعـاف أضـعـاف مـا قـتل عـلى أيـدي جـنود

إسرائيل?
حقا اننـا احوج ما نكون الى التـطبيع فيمـا بيننا قـبل التفكيـر بالتطبيع

مع اسرائيل!
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ـنطقـة الشمـالية سيكـون طقس ا
غائـمـاً مع تسـاقط امـطار خـفيـفة
الى متوسطة الشدة تكون رعدية
احياناً  ودرجات احلرارة ترتفع
قـلـيالً ) واضـاف ان (طـقس يـوم
غد األربـعاء سـيـكون صـحواً الى
ــــنـــطــــقـــة غـــائـم جـــزئــــيــــا في ا
الـوسطى بـيـنـما سـيـكـون طقس
ــنـــطــقــة الـــشــمـــالــيــة غـــائــمــاً ا
مصـحوبا بـزخات مـطر متـفرقة 
ــنـطــقـة في مــا سـيــكــون طـقس ا
اجلـــنــوبــيـــة صــحـــواً مع بــعض
الــغــيــوم  أمــا درجــات احلــرارة

فسترتفع قليالً بعموم البالد). 
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل  اسـتمرار
تــســاقـط االمــطــار حــتى نــهــايــة
االســبـــوع اجلــاري. وقــال بــيــان
لـلهـيـئـة تلـقـته (الـزمان) امس ان
(طـقـس الـيـوم الــثالثـاء ســيـكـون
غائـماً جزئـياً واحيـاناً غـائماً مع
فـــرصــة لـــتــســـاقط زخـــات مــطــر
ـنـطقـتـ الـوسطى مـتفـرقـة في ا
واجلـنـوبــيـة  ودرجـات احلـرارة
تــرتــفع بــضـع درجــات  بــيــنــمـا
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بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(العملـية تهدف لتـجفيف مصادر
اإلرهــــاب من خـالل الـــبـــحث عن
طـلوبـ قضـائيـا وردم اإلنفاق ا
ـضـافــات الـتي قـد والـكــهـوف وا
تـــســــتــــغـــلــــهــــا فـــلــــول داعش).
وتعـرضت مـدينـة بـعشـيـقة  إلى
هـــجــوم صـــاروخي الســتـــهــداف
قـاعـدة زيـلـكـان لـلجـيـش التـركي.
وقال مصـدر أمني إن (نحـو ستة
صــواريخ ســقــطت عــلى نــاحــيـة
بـــعـــشـــيــقـــة دون تـــســـجــيل أي
خــســائــر) وأضــاف أن (مــصــدر
االطـالق جــــاء من قــــريــــة عــــمــــر

قابجي). 

اجلهد االستخباري). وقتلت قوة
انـتــحــاريـاً ضــمن قـاطع أمــنـيــة 
عـمــلـيـات ســامـراء في مــحـافـظـة
صالح الدين.وأظهر مقطع فيديو
تـــــداولــــتـه مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجـتــمـاعي (قـيــام قـوات الـفـوج
الثاني ضـمن لواء مغـاوير قيادة
بـتـفـجـيـر أحد عـمـلـيات سـامـراء 
االنتحـاري بعـد فتح النـار عليه
من قــبل آمـر الــسـريــة الـثــالـثـة).
ونـفـذت قـوة مـشـتـركـة من الـلواء
 33من قيادة عملـيات نينوى في
احلـشـد واجليـش عمـلـيـة أمـنـية
لــتــطــهــيــر وتــفــتــيـش عــدة قـرى
ــوصل. وقــال وتــلـــول جــنـــوب ا

الـــــذي قـــــضـى مـع احـــــد افـــــراد
حــمـايــته  جـراء انــفـجــار عـبـوة
نـــاســفـــة في احملــافـــظــة. ووصل
رئيس أركان اجليش الفريق أول
ركن عـبــد األمـيـر يــارالـله ونـائب
شـتركـة الفريق قائـد العـمليـات ا
األول الركن عـبـد األميـر الشـمري

إلى النخيب.
شتركة وذكرت قيادة العمـليات ا
في بيان تـلقـته (الزمان) امس إن
(يـار الـله والــشـمـري وصال عـلى
رأس وفــــــد أمـــــــنـي إلـى قـــــــاطع
النخـيب لإلشراف عـلى عمـليات
اإلرادة الـصــلـبــة وتـفـقــد مـحـاور
الــقـطــعـات الــعـسـكــريـة ومــتـابع

خاللـهـا احـبـاط عـمـلـيـة ارهـابـية
بـواسـطـة دراجـة نـاريـة مـفـخـخة
مـخــبـأة في مـنـطـقـة الــسـلـيـجـيـة
أفاد مصدر باالنبار). من جـانبه 
بـأســتـشــهـاد مــعـاون آمـر أمــني 
اثر اللواء  19باحلشد الشعبي  

انفجار عبوة ناسفة.
ـصدر فـي تصـريح امس  وقـال ا
إن (عـــبـــوة نــاســـفـــة انــفـــجــرت
وتسـببت بـإصـابة ثالثـة عنـاصر
في احلشد أثناء عمليات االرادة
الــصــلـبــة الــثـانــيــة في صــحـراء
األنـبـار).و نـعـت هـيـئـة احلـشـد 
امر كتيبـة االسناد في اللواء 41
بـاحلـشـد  أبـو الـهـيل اجلـابـري 
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تـــــمــــكـــــنت مـــــفــــارز مـــــديــــريــــة
االســتـخــبـارات الـعــسـكــريـة من
احبـاط عمـلـية داعـشيـة بواسـطة
دراجـة نـاريـة مـفـخـخـة بـعـد دهم
احــــد االوكــــار فـي مــــحــــافــــظــــة

االنبــــار.
وذكر بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
انه (بـعمـلـية نـوعـية واسـتـباقـية
نفذت وفق معلومات غاية بالدقة
لــشــعــبــة اســتــخــبــارات الــفــرقـة
الــــعــــاشــــرة وبــــالــــتــــعــــاون مع
ــشــاة 38 اســـتــخــبـــارات لــواء ا

ــشــاركــة مـديــر الــشــعــبـة  و

فوض سيف عباس كطوف في حفل افتتاح مشروع الرحمن اخليري ÕU²²∫ ا «
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إيـــفل في بـــاريـس بــ حـــشـــد من
مــــنــــاصــــريه "أعـــــلم أن عــــددا من
مواطـنينـا صوتوا لي الـيوم ليس
دعــمــا لألفــكـار الــتي أحــمــلــهـا بل
لــلـوقـوف في وجه (أفـكـار) الـيـمـ

مرشـحة راديكـالية تـضع "األولوية
الــوطـنــيــة" في صـلب بــرنــامـجــهـا
وتــــــنــــــتــــــقـــــد االحتــــــاد األوروبي
ـفـوضـيـة بـشـدة.وكـتـبت رئــيـسـة ا
األوروبيـة أورسـوال فون ديـر الي
عــلـى تــويــتـــر مــهـــنــئـــة مــاكــرون
ــانـويل مــاكـرون أقـدّم "عــزيـزي إ
كل تــهــانيّ إلعــادة انــتــخــابك (...)
أبــدي ارتــيــاحي الـى الــتــمــكن من

متاز.  مواصلة تعاوننا ا
WÐdDC  WKŠd

مـعًــا ســنــمــضي قــدمًــا بــفــرنــسـا
وأوروبــــا".وقـــال رئــــيس اجملــــلس
األوروبي شارل ميشال على تويتر
ـــضــطـــربــة ـــرحـــلــة ا "في هــذه ا
نـحــتــاج الى أوروبـا صــلــبـة والى
فــرنــسـا مــلــتـزمــة تــمـامــا من أجل
احتـاد أوروبي أكثـر سـيادة وأكـثر
ستشار استراتيجـية".كما اعتـبر ا
ــاني أوالف شــولــتس أن إعـادة األ
انــتــخــاب مــاكــرون "إشــارة قــويــة

لصالح أوروبا".
واعــتـبــر رئـيس الــوزراء اإليـطـالي
مـاريــو دراغي أن فـوز مـاكـرون في
االنـــتــــخـــابــــات "خـــبـــر رائـع لـــكل

أوروبا".
وقال مـاكرون في خطـاب أمام برج
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اعــلن امــ بــغــداد عالء مــعن عن الــشــروع
قريـبا بتوسط جدارية للـشاعر مظفر النواب
ـشهد احلضري في جـانب الكرخ من بغداد ا
ا لرمـزيته وقيـمته الرفـيعة في الوسط تـكر

الثقافي .
كــمـا وجه مـعن بـالـشـروع بــعـمـلـيـة تـطـويـر
ـمـتـد من سـاحـة شـامـلـة لـشـارع 14 تـمـوز ا
عدن لـغاية بوابة بغداد ليكون بصمة جديدة
ـقبرة تـضاف لشـوارع الفالح والـصنـاعة وا
ـلكـيـة وشـوارع أخـرى ضمن رؤيـة نـهـضة ا

بغداد.
جـاء ذلك خالل مـتـابـعـة مـيـدانـيـة في جـولـة
لــيــلــيــة المـ بــغــداد لالطالع عــلى مــراحل
اكـساء الـشـارع ضـمن طريـق بغـداد سـامراء
ـعـنيـة بالـشـروع باعـمال وتـوجيه الـدوائر ا
الـتـطـويـر بـعـد اجنـاز اعـمال االكـسـاء خالل

قبل . اليوم ا
ونـقل بيان لـالمانة تـلقـته (الزمان) امس عن
امـ بغداد قوله ان (هـناك متـابعة مـستمرة

قابل جمللس القضاء وسط بغداد والشارع ا
االعــلى في احلــارثـيـة) مــبـيــنـاً ان (نــهـضـة
بـغداد مـسـتمـرة لـتـطويـر شـوارع العـاصـمة
بـغداد لتكون بحلـة زاهية).وتُواصـل الشركة
العـامـة للـصنـاعـات التـعديـنيـة الـتابـعة إلى
ـعــادن جتـهــيـز أمــانـة وزارة الــصـنــاعــة وا
ُـخـتـلـفـة ُــنـتـجـاتـهــا اإلسـفـلـتـيــة ا بـغـداد 
ـطـلـوبـة . ُـواصـفات ا وحـسب الـكمـيـات وا
وقـال بيان تـلقتـه (الزمان) امس انـها (قامت
ــشـاريع في أمـانـة بـغـداد بـتـجـهـيـز دائـرة ا
ُنتجة في ادة الكات باك (MC )  - 250ا
ُــنـتــجــات اإلســفــلــتــيــة وبــكــمــيـة مــعـمـل ا
مـــقــدارهــا880,19 مـــتــراً مُـــكـــعــبـــاً والــتي
تُـستخـدم ألغراض الـرش عند تـبلـيط الطرُق
لـلطـبقـات الـسُفـلـية والـعـلويــة). واضاف أنَّ
ُـنـتــجـات اإلسـفـلـتــيـة في الـشـركـة (مــعـمل ا
يـختص أيضاً بـإنتاج مُـنتجـات الكات باك (
RC ) - 70 ) وكـــــــات بــــــاكMC )  - 30
والـبـرا كــوت والـفــلـنت كــوت إضـافـةً إلى

ـر). استك احلار والبرا مُنتجات ا

كن ان (انقـاذ االف الـعوائل الـفـقيـرة 
يخلق جوا إيجابـيا لهم ويخلصهم من
معاناتهم) مسـتدرك بالقول انه (متى
نــــرى وزارة الـــزراعـــة وهـي تـــعـــلن ان
الـعـراق اليـحتـاج الى أي مـنـتج زراعي
مـــســـتـــورد من اخلـــارج حـــتـى تـــعــود
الـــزراعـــة وتــزدهـــر في ارض الـــســواد
وذكروا بـالـقـول ان العـراق ورث أربـعة
عقود من التنمية الضائعة اضافتا الى
االنتكـاسات التي مـر بها خالل جـائحة
كـورونــا وتـدهـور أسـعــار الـنـفط خالل

اضية).  دة ا ا
مشيرين الى ان (تنمية الرآي العام هو
اســاس الـعـلــوم والـتــقـدم لــلـبالد وهـو
صـانع القـرار االقـتـصادي له مـضـيـف
ـــدعم ان الـــرآي الـــعــــام والـــعـــلــــمي ا
بالـبـحوث والـدراسـات ستـكـون له اثار
إيجابية عـلى صنع القرار في العراق)
مــــوكـــــدين ان (احلـــــاجــــة فـي الــــوقت
احلاضـر أصـبحت مـلـحة بـالـعودة الى
وضع الـدوالر بـالـشـكل االعـتـيـادي كـما
نــتــمـنـى ان نـشــهــد األسـواق احملــلــيـة
ـخـتـلف مـنتـوجـاتـهـا الـغـذائـية وهي
تـسـتـعـيـد عـافـيـتـهـا كـمـا كـانت سـابـقـا
بسبب تعافي أسعار النفط وال عذر في

ذلك بعد االن) .

{ بــاريس(أ ف ب) - أعـيــد األحـد
ـانويل مـاكرون رئـيسًا انتـخاب إ
لـفـرنـسـا لـواليـة ثـانـيـة تـمـتـدّ عـلى
خـمس سنـوات بعـدمـا تغـلب على
منـافسـته مارين لـوبن التي حـققت
يني متطرّف رشح  أعلى نتيجة 
في انتخابات رئاسية منذ تأسيس
اجلــــمـــهــــوريـــة اخلــــامـــســــة عـــام
.1958وشــكــر مــاكــرون في كــلــمـة
ألـقـاهـا مـنـذ قــلـيل مَن صـوّتـوا له
قائال إن تصويتهم "سيلزمه" خالل
قبلة لكنه أكد السنوات اخلمس ا
ـنافـسـته أنه سـيـكون ن صـوتـوا 
ــــقـــابل "رئــــيس اجلــــمـــيـع". في ا
ـعـركـة ــضي في ا تــعـهـدت لـوبن ا
خالل االنــتــخــابــات الـتــشــريــعــيـة

قبلة في حزيران/يونيو. ا
وحـقّق مـاكـرون انـتـصـارًا واضـحًا
وحــصــد مــا بــ  57,6و 58,2في
ــــئـــــة من األصـــــوات بــــحـــــسب ا
تــقــديــرات أولى نــشــرتــهــا مــراكـز
االستطالع في انـتخابـات اتّسمت
بــنــســبـة امــتــنــاع عن الــتــصـويت

مرتفعة.
واخــتــار الــفــرنــســيــون إذًا إعــادة
انـتـخــاب رئـيس وسـطي لــيـبـرالي
ومــــوال جــــدًا ألوروبــــا بــــدلًــــا من

العـمـال تطـويـر شارع 14 تـمـوز بـطول ٤ كم
 اجنـاز جانب الذهـاب منه وحتـقيق اجناز
تبقي5.1 اكساء 5.2 كم من جـانب االياب وا
كم جـاري الـعـمل عــلى اكـسـائـهــا وسـتـنـجـز
).وتابع (وجهنا دائرة قبلـ خالل الـيوم ا
ـشـاريع ودائـرة بـلـديــة الـكـاظـمـيـة ودائـرة ا
ـتـنــزهـات والـتـشـجـيـر بـالـشـروع بـعـمـلـيـة ا
ـمـتد من تطـويـر شـامـلـة لـلشـارع لـلـمـقـطع ا
سـاحـة عدن لـغـايـة بـوابـة بـغـداد تشـمل الى
جــانب االكــسـاء تــأهـيـل اجلـزرة الــوسـطــيـة
ـقرنص وانشاء كـابات لالشجار ورصـفها با
ـتـنـزهــات عـلى جـانـبي وتـطـويـر وتـأهــيل ا
الــطـريق لــتـكــون مـتــنــفس جـديــد لـلــعـوائل

البغدادية).
Èd³  WCN½

واشـار الى ان (هذا الـشارع سـيشـهد نـهضة
كــبـيـرة وسـيـكــون بـصـمـة جـديــدة مـشـابـهـة
ديـنـة الـصـدر والـصـنـاعة لـشـوارع الفـالح 
ـلكية ـقبرة ا قرب اجلـامعة الـتكنـولوجية وا
والـشبـاب في مـنطـقـة االعظـمـية والـسـعدون

%WO ∫ ماكرون يحيي أنصاره بعد الفوز
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بــدأ فالحــو قــضــاء عــ تــمــر الـتــابع
حملـافــظـة كـربالء بــتـسـويـق مـحـصـول
احلـنـطـة الـى مـخـازن الـشـركـة الـعـامـة

لتجارة احلبوب .
واكد مـديـر عام شـركـة جتارة احلـبوب
محمد حنون (بدء فالحي ع تمر بعد
ساعات من حـصاد حـقولهم وبـحضور

مـحـافظ كـربـالء  وصـلت اولى كـمـيـات
احلـنـطة خملـازن سـايـلـو كـربالء والتي

 .( بلغت  53640طناً
وكـشف عن اجــمـالي كـمــيـات احلـنـطـة
التي سـوقت لغـاية الـيوم الـتي وصلت
). وبــ ان (الــكـمــيـات الى  9559طــنـاً
تـوزعت عـلى ســبع مـحـافـظـات  حـيث
بـلـغت الـكــمـيـات الـتي سـوقت من قـبل

فالحــو ذي قــار  2719طــنـــاً وبــلــغت
ـسـوقـة لـسـايـلـو الـبـصـره الـكـمـيـات ا

 2603اطنان).
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واقع فرع سوقة  كما بلغت الكميات ا
ميسان  1983طناً  فيما سوق فالحو

ثنى  1541طناً لسايلو السماوة. ا
واوضح ان (فـالحي واسـط ســـــوقــــوا
كمـية  (497520 طنـاً  وسـوق فالحو
الــديــوانــيـة  159520طــنــاً  واخــيـرا

. سوق فالحو كربالء  53640 طناً
وانتـقد كـربالئيـون ذهاب اكـثر من 80
ـئـة مـن مـوازنـة الـعـراق الى خـارج بـا
الـــبالد مـــعـــلــلـــ ذلك بـــعـــدم وجــود
صنـاعات وقـلة اإلنـتاج احملـلي للـسلع
االستـهالكيـة البـسيـطة التي تـنتج في
اغلـبـها لـدول اجلدوار مـتـسائـل هل
ـنـطق ان يـكـون اقـتـصـاد الـعراق من ا
باالعتمـاد على بيع الـنفط فقط وذهاب
ايــــراداته الـى جـــيــــوب الـــفــــاســـدين?
مضيـف (النـعلم كيف سـيكون مـصير
العراق وماذا لو كـانت طاقة بديلة عن
الـــنــفط وذكـــروا انه مـــتى نــرى وزارة
الـصـنـاعة تـسـتـعـيـد عافـيـتـهـا وحـركة
عـجــلـة مـصـانـعـهـا لــتـشـغـيل عـشـرات
) وأضـــافــوا ان اآلالف من الـــعــاطـــلــ
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تـطرف" مضيـفا "هذا الـتصويت ا
قبلة". يلزمني لألعوام ا

و دعت مــنــظــمـة الــعــفـو الــدولــيـة
بـــفـــرعـــهــــا الـــفـــرنـــسي الـــرئـــيس
ــــانــــويـل مـــاكــــرون إلـى إعـــادة إ

ــئـــتــ األطـــفــال الـــفــرنـــســيـــ ا
احملـــتـــجـــزين في ســـوريـــا ووضع
حقـوق اإلنسان "في قـلب أولويات"
واليته اجلـديـدة في بيـان أصدرته
أمس بــــــعـــــيــــــد اإلعالن عـن فـــــوز

ماكرون بوالية ثانية.
ـنظـمة "نـدعو إلى وجاء في بـيان ا
إعـادة تـوط األطـفـال الـفرنـسـي
ــئــتــ احملــتــجــزين فـي ســوريـا ا
خالفـا لـكلّ قـواعـد الـقـانون بال أيّ
تـأخيـر وهو النـهج الـذي ينتـهجه

زيد من الدول األوروبية". ا
5Þuð …œUŽ«

وتــعـتــمـد بــاريس راهـنــا سـيــاسـة
إلعـادة التـوطـ تقـوم عـلى دراسة

كلّ حالة على حدة. 
وهي أعــادت  35طــفـال أغـــلــبـــهم
يـــتـــامـى. وتـــشـــدّد عــــلى ضـــرورة
مـــحــاكـــمــة الـــبــالـــغــ في مـــكــان

وجودهم.
وتــعــدّ عــودة الــفــرنــســيــ الــذين
التحقـوا بتنظـيم الدولة اإلسالمية
مـســألـة حــسّـاســة في بـلــد مـا زال
حتت صدمـة االعتداءات اجلـهادية
ـنــفّـذة عـلى أراضـيه اعـتـبـارا من ا

2015.
وصرّحت سـيسيـل كودريو رئـيسة
ــنـظــمـة الــعـفـو الــفـرع الـفــرنـسي 
الدولـية في البـيان "لم تـكن الوالية
الرئـاسيـة األولى مثـاليـة في مجال
حـقـوق اإلنـسـان لـذا نـدعـو رئـيس
اجلمـهوريـة الذي أعـيد انـتخابه...
وذجيا". إلى جعل عهده الثاني 
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ستنـقع السياسي العراقي ألقى الرئيس مـسعود البارزاني حجـرا كبيرا في ا
الـراكـد مـنـذ عـدة أسـابــيع ورغم ان حـجـر الـبـارزاني هـو مـجـرد تـغـريـدة عـلى
تـويتر لـكنه كبيـر شكال ومضـمونا.فالـرئيس البـارزاني ليس من مدمني اطالق
الـتصريحـات والتغريـدات لذا فهناك مـعنى لتوقـيت التغريـدة التي تمثل دعوة

لتنشيط احلراك السياسي للبحث عن حلول لالنسداد الذي يعيشه العراق.
لـقـد شـخص الــبـارزاني الـعـقــبـة الـتي تـمــنع احلـراك الـســيـاسي وهي انـعـدام
االرادة العـراقـيـة وتـسـيد االرادات اخلـارجـيـة وبـالـتـالي فان الـقـوى الـعـراقـية
ـدافـعــة عـنـهــا امـام واجب وطـني ـؤسـســة لـلـعـمــلـيـة الــسـيـاســيـة وا وخـاصــة ا
بـضـرورة الـتحـرك واعـادة احلـيـاة لالرادة الـعراقـيـة ويـأتي زعـيم حتـالف دولة
ـالكي في مقدمة القـوى التي ينتظـر منها التحـرك للحفاظ على القانون نوري ا
حيـاة العمـلية الـسياسـية بدفع االطـار التنـسيقي لـتحرك اوسع واعالن مـباشر
وصـريح عن مـبادرته الـسـيـاسيـة لـلـخروج من حـالـة االنـسداد بـاالخص بـعـدما
عــبــر اهم اطـراف الــتــحــالف الـثـالثي (مــسـعــود بــارزاني) عن رغــبـتـه في هـذه
ـوجـهـة الـتـغـريـدة بـتـحـرك الـقـوى الـعـراقــيـة لـلـتـوصل الى مـخـرج.والـتـغـريـدة ا
للـجمـيع هي جرس انذار لـلقـوى السـياسـية من اكبـر القـادة سنـا وجتربة وهي
تـشـمل الـكـرد بـالـتـأكـيـد الـذين عـلـيـهم الـتـحـرك لـلـتـوصل الى مـرشح تـوافـقي

لرئاسة اجلمهورية.
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ـصطـلح  ورد في سـياق تـقـرير اجلـهـات االستـخـباريـة االمـريكـية . هـذا ا
وقـد حــرضـني ان أبــتـلــيـكم بـتــقـد (جــرد) بـبـعض مــا يـطــرح في سـاحـة
التـداول الـلـغـوي الـسـيـاسي من مـفـردات جـديـدة. ومـصـيبـتي أنـني أتـابع
فـردة السـياسـية ألنـها تـتكـاثر بـشكل الفت بـشكل مـستـمر مـستـجـدات ا
فـردات اجلـديدة تـغري صـيبـة  كـون ا لـلـنظـر. والـذي أوقعـني في هـذه ا
بــالـــتــداول وانـــهــا ذات وقـع خــاص فـــحــ اجـــتــاح الـــغــزاة االمـــريــكــان
ـفــردات بــالـتــداول ومـنــهـا: وحــلـفــاؤهم بالدنــا عـام  ?2003بـدأت هــذه ا
: التكافؤ  –التوازن ً ـقراطي التعددي االحتادي. ومنها أيضا العراق الد
تنازع عليها  –االرهاب – نـاطق ا ساءلة  –النزاهة  –ا  –االجتثاث  –ا
ــائي.. وتــطـول االنــتــحــاريـون  –اجلـهــاديـون  –الــتــعــطـيش  –احلــصـار ا

القائمة.
الكُولسه

لكن الكاتب واألديب باسم عبداحلميد حمودي طرح مفردة جديدة توقفت
ـنشورة بجريـدة (صوت بغداد) يوم ((2015/4/12 عندهـا. ففي مقالته ا
وحتت عـنوان: (أيـن كُـتّاب الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة) أشـار الـصديـق البـاحث ? 
لــلــيـة بـاسـم عـبــداحلــمــيـد الى مــوضــوع االمــعــان في (االسـتــبــعــاد والـشــ
ـضمون كـذلك مفردة والـكولسـة) وإذا كانت مفـردة االستـبعاد مـعروفة ا
الشـلـليـة وهمـا مـستـخـدمتـان مـنذ عـقـود فأن مـفـردة (الكـولـسة) جـديدة
ـفردة أيـهـا الصـديق أبـوعـلي?. أفهم من بـامـتيـاز . مـاهو مـضـمون هـذه ا
ً ان (الكـولسة) مـصطـلح يعـني:العـمل ب ا ذلك وآمل أن ال أكـون مخـطئـ

الكـوالـيس وتـهـيئـة (طـبـخـة) ما واجنـازهـا بـسـرعة قـبل افـتـضـاح األمر.
ـشـبـوهـة التـي يتم ً من مـفهـوم (الـصـفـقـة) ا ولـعل (الـكـولـسه) قـريـبـة جـدا

(سلقُها) كما يسلق البيض في ماءٍ شديد احلرارة.
!? ً و.. ((الكايوسية)) أيضا

فردة فلسفية هي فردة التي طـرحها الباحث باسم حمودي ذكرتني  ا
(الكـايوسـية). ففي لـقاء لي مع الـفيلـسوف الـعراقي الدكـتور عـلي حس
: األولى: مــوســوعـة اجلــابــري قـال: أنـه يــعــمل عــلى اجنــاز مــوســوعــتــ
ـوسـوعــة الـكـايــوسـيـة. وألني لم أســمع بـالــثـانـيـة احلـضـارة. والــثـانـيــة: ا
ً سـألته عـنـها فـأجابـني: أنهـا (عـلم الالمتـوقع) . وأضاف: أخـطأ سابـقا
الــبــعض فــقــرنـهــا بــالــفــوضى واســمـاهــا (الــفــوضى اخلالقــة). وأشـرف
ـفـهوم اجلـابري عـلى رسـالـة دكـتوراه عـنـوانـها: فـلـسـفـة احلضـارة في ا

الكايوسي.
 جرعة الفكر التكفيري?

ـفـردات اجلـديـدة. فــعـلى شـاشـة احـدى الـفــضـائـيـات الـعـربـيـة وتـتـوالى ا
سـؤول رفـيع في مـؤسسـة ديـنيـة مـصريـة جاء سـمعـت وقرأت تـصـريحـاً 
فيـه: داعش عمـلتْ عـلى زيـادة جـرعـة الـفـكـر التـكـفـيـري. وعـلـيكـم استالم
ـصطـلح وهو (تـازه) بامـتيـاز وضمه إلى الـقائـمة الـعتـيدة لـديكم. هذا ا
وحسب هذا القول فـأن للفكر التكفـيري جرعات متتالـية تؤخذ تدريجياً

وأن (الفكر الداعشي) هو أعلى هذه اجلرعات. 
وب هذا الـكم  هل يشكـل مصطلح ( حـمى الضنك

)  اضافة نوعية لهذه القائمة ?.
لك سوى القول: احلمد لله الذي ال يحمد وما 

على مكروه سواه.
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بغداد

مثـلمـا تـبزغ الـشمس بـانـوارها الـساطـعة لـتـولد مـايسـمى الـنهـار كذلك هي
احلقيـقة شمس االراء الهـادفة التي الحتجب بـغربال.نقـول ذلك ونحن نتابع
بـعـيـون مـنـصـفـة مـاتـشـهـده ذي قـار من اشـراقـات خـدمـيـة  ومـبـادرات بـناء
ـرئـيـة ـقـروءة وا ـسـمـوعــة وا وعــمـران سـجـلـتــهـا مـخـتـلف وســائل االعالم ا
خـصـوصا تـلك الفـترة الـتي تزامـنت مع اطالق  حمالت صـندوق اعـمار ذي
قــار اذ شـمــلت هــذه احلـمــلـة مــداخل مــدن احملـافــظـة بــأشــراف مـديــر عـام
الصنـدوق االستاذ رزاق الركابي  وبـأشراف ومتابعة مـديرية طرق وجسور
ــهــنـدس عــادل اخلــفـاجـي الـذي يــؤدي عــمـله ــديــرهـا ا ذي قــار مــتـمــثــلـة 
ـديـنته . ـتـلك كل مـقـومـات االداري الـنـاجح احملب  بـاخالص وتـفـان كونه 
ـستمر مع رئيس صـندوق اعمار ذي قار يدانـية وتواصله ا حيث متـابعته ا
من اجل جـعـل مـداخل ذي قـار بــأبـهى صـور اجلــمـالـيــة والـتـصــمـيم  حـيث
ـدخل الغـربي من جهـة مديـنة ـباشـرة با ـرحلـة االولى من العـمل ا شـملت ا
السمـاوة بعد ان تمت احـالته الى شركـة نبع السـعد للمـقاوالت وهي شركة
ؤمل افـتـتـاح هذا رحـلـة االخـيرة ومـن ا رصـيـنـة بلغ نـسـبـة اجنـاز عمـلـهـا ا
داخل ـقبلـة. واحلال ذاته ينـطبق على بـقية ا دخل في غضـون االسابيع ا ا
ــبـاشـرة  من قـبل ـدخل اجلــنـوبي حتـديــدا من جـهـة الـبــصـرة تـمت ا وفي ا
ـدخل اعـمـال صـيـانة شـركـة مـلك ذي قـار لـلـمـقاوالت حـيث سـيـشـمل هـذا ا
كـبــيـرة من ضـمــنـهـا صـيــانـة جـســري الـسـكـة احلــديـديـة فــضال عن اعـمـال
مـتد من بوابة دخل الـشمالي ا الرصف باحلـجر للجـزرات الوسطيـة. اما ا
الـناصـرية بـاجتاه الـسجن االصالحي احملـال بعـهدة شـركة الـغسق الـدولية
مـتد من سـيطـرة تل الـلحم بـاجتاه سـوق الشـيوخ مع ـدخل ا .وفي جـانب ا
صيانـة ثالثة جسور واحملال بعهدة شركة ملك ذي قار حيث جتري االعمال

رحلة االولى  بوتيرة متصاعدة.. ان هذه االعمال تخص ا
رحلـة الثانـية للمـداخل ستشهـد تطورا اكـبر من ناحيـة انشاء ثالثة . اما ا
ؤدية بوابات من جـهة الشمال واجلنوب والغرب مع تطوير متكامل للطرق ا
اليهـا وقد  اكمال متطلـبات ادراجها وبأنتظـار االحالة بعد ان  الكشف
عليـها ميدانـيا من قبل الـسيد مـحافظ ذي قار وبرفـقة اخلفـاجي مدير طرق
وجـســور ذي قـار  من اجل اكـمـال مــداخل احملـافـظـة واظــهـارهـا بـالـصـورة
الـبهـية التي يـوصي بهـا الدكتـور حميـد الغـزي االم العـام جمللس الوزراء
ـديـنـة التـاريـخـية الـعـريـقة .بـغيـة حتـقـيق اجناز عـمـراني كـبـير يـلـيق بـهذه ا
...شــكـرا نــقـولــهـا لــلــسـيــد االمـ الــعـام ..شــكـرا نــقــولـهــا الى مـديــر عـام
الـصــنـدوق ..ومـثــلـهـا الــشـكـر مـوصــول الى االسـتـاذ
عادل اخلفـاجي وهو يـتحـمل مسـؤولية اجنـاز جمـالية
عـهـود بـاالخالص والـوفاء ـداخل عـلى عـاتـقه ا هـذه ا

وفق... دينة العريقة. والله ا لهذه ا
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كشـفت قـيادة عـملـيـات ميـسان عن خـطة
تـتضـمن نـشر كـمـائن وكامـيـرات مراقـبة
هـرب عـبر الـشريط احلدودي الحقـة ا
مع إيران.وقال اللواء محمد الزبيدي  إن
قواته بالتنسيق مع قيادة حرس احلدود
وضـعت خـطـة مـحـكـمـة لـضـبط الـشـريط
ــسـافـة ـهــربـ  احلــدودي ومالحـقــة ا
تمتد من لسان عجيردة إلى منفذ الشيب
احلــــدودي مـــدعــــومـــة من خـالل جـــهـــد
الــطــيــران بــدعم من قــيــادة الـعــمــلــيـات
ـشـتـركـة.وكـانت احلـكـومـة احملـليـة في ا
مــيـســان قــد كـشــفت في وقـت سـابق عن
تخـصيص مـبالغ مـاليـة لشـراء كامـيرات
حـراريـة مـتـطـورة تـنـصب عـلى الـشـريط
احلــدودي لــلـحــد من ظــاهـرة الــتــهـريب
ــطـلــوبـ وتــمـكــ الـقـوات ومالحــقـة ا

األمنية هناك من عملها لتحقيق ذلك.
يذكـر ان قيـادة حـدود ميـسان أعـلنت في
وقت قـريب عن إحبـاطـها عـمـليـة تـهريب
مـواشي وضـبـطت اكـثر من  30مـسـدساً
مــعـدة لــلـتــهــريب خـارج الــبالدوأجنـزت
الـكـوادر الـهـندسـيـة والـفـنـيـة في شـعـبة
فحص وتقييم اآلبار بقسم هندسة النفط
في هـيئـة حـقول نـفط مـيسـان  عـملـيات
تـقيـيم وقـيـاس الطـاقـة اإلنـتاجـيـة للـبـئر
نـور/17 الـواقـع في حـقل نــور الـنــفـطي
تنقلة   وقد باستخدام عازلة االختبار ا
ــتــازة فــيــمـا يــخص حتــقــقت نــتــائج 
الــطـاقـة اإلنــتـاجــيـة لـلــنـفط والــضـغـوط

اجلريانية.
وقــال مـســؤول شــعـبــة فـحـص وتـقــيـيم

اآلبار سامر عدنان عـبد الستار لـ(لزمان)
 أمس بــأن كــادر الـشــعــبـة وبــعــد إعـداد
ـذكور البـرنامج اخلـاص بتـقيـيم البـئر ا
وانهاء كافة االستـعدادات الفنية األخرى
 قــام بــنــقـل ونــصب مــعــدات الــفــحص
والتـقيـيم التي تـضمـنت عازلـة االختـبار
عـدات السـطحـية االخرى  تـنقـلة  وا ا
ـشرف و إجنـاز عمـلـية تـقـيـيم مكـمن ا
في الــبــئــر نــور/17 عــلى ثالث خــوانق
( 48/64 , 40/64 , 32/64عــقـدة) بــواقع
يـوم عـمل لـكـل خـانق بـاسـتـخـدام عـازلـة

تنقلة االختبار ا
ـاذج الــنـفط مــشـيــرا الى انه ( أخــذ 
والــغـــاز الــســطـــحــيـــة وإرســالـــهــا إلى
واكد عبد الستار بانة مختبرات الشركة 
ـتـازة إلنـتـاج الـنفط  حتـقـيق نتـائج 
وهي ( 1950بــــرمـــــيل/ يــــوم بــــضــــغط
جــريــاني 650psi عــلـى اخلــانق 32/64
عــقــدة  و 2300 بــرمــيـل/يــوم بــضــغط
جرياني 500psi على خانق  40/64عقدة
 و  2620بـرمـيل/يــوم بـضـغط جـريـاني
 410psi على خانق 48/64عقدة) مبينا
بــان الــهـــدف  األســاسي من اســتــخــدام
تنقلـة هو لفصل النفط عازلة االختبـار ا
ـنــتج من ــصـاحـب ا اخلــام عن الــغــاز ا
أجل معرفة كمية النفط اخلام والغاز كالً
عــلى حــدة وحــسـاب نــســبــة الــغـاز إلى
الــنـــفط  GORوتـــســـجـــيل الـــضـــغــوط
اجلــريـانــيــة   ومن ثم ارسـال الــنــتـائج
ـكامن وتـطـوير ـستـحـصلـة إلى قـسم ا ا
احلقول في هيئة احلقول لغرض اختيار
الئم إلنتاج النفط من البئر .  اخلانق ا
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افـصح وزير النفط عـلي عبد االمير عالوي
 عن تـوجه احلكومـة بالتـعاون مع مجلس
الـنـواب السـتـثـمـار فـائض ارتـفـاع اسـعـار
الـــنـــفط فـي تــدعـــيـم وتـــقــويـــة مـــشـــاريع
الـــتــشــغـــيل مــؤكـــدا ان وفــدا من الـــبــنك
وصـنـدوق الـنـقـد الـدولـيـ سـيـزور بـغداد
قـريـبـا لـعقـد اجـتـمـاعـات مشـتـركـة تـناقش
عـمـلـيـة االصالح ضـمـن الـورقـة الـبـيـضاء.
وقـال عالوي في تصـريح امس ان (لقـاءتنا
مع صـــنــدوق الــنـــقــد والــبــنـك الــدولــيــ

ؤسسات األخرى الرئيسة في العاصمة وا
وتوصـلنا االمـريكـية واشنـطن كانت جـيدة
الى اتـفـاقـات أهمـهـا دعم عمـلـية اإلصالح
وخـاصـة الورقـة الـبيـضـاء) واشار الى ان
(بـغـداد ستـحتـضن بعـد عـطلـة عيـد الفـطر
اجــتــمــاعــات مع مــســتـشــارين فـي الـبــنك
والــصــنـدوق الــدولــيـ  من أجـل تـقــويـة
امـكانـيـات احلكـومة الـعراقـية لـكي تتـقدم
ــشــروع اإلصالح ) وتــابع ان وتــمــضي 
(الــعـراق في طـور تــنـفـيـذ االتــفـاقـيـات مع
الــبـنك الـدولي والسـيــمـا في دعم اجلـانب

الكـات الـتـقــني الـتي سـتـسـهم بـتـقـويـة ا
الـعاملة بالدولـة) مؤكدا ان (وزارته تعتزم
تـقـد قـانـون إلى مـجـلس الـنـواب لـغرض
توقعة الناجتة عن كاسب غير ا تـوظيف ا
ارتـفـاع أسـعـار النـفط في مـجـاالت تـقـوية
ــواد ــتــأثـــرة بــأســـعــار ا دعم الـــفــئـــات ا
األولــيـة) ولـفـت الى ان (تـشـريع الــقـانـون
ـتـأثرة سـيـعـطي دعـماً قـويّـاً الى الـفئـات ا
ـواد ـواد األسـاسـيـة وا بـارتـفـاع أسـعـار ا
الـغذائـية بـصورة خـاصة وتـقويـة دعامات
الــوزارة وتـــوظــيف مــشــاريـع الــتــشــغــيل

الـعامـة) ومضى الـى القول ان (هـذا الدعم
خــارج مــفـهــوم اإلصالح لــلــقـطــاع الــعـام
ونـــحن نــريـــد تــقـــلــيـل الــدعم احلـــكــومي
ـكن أن تنـتعش ذاتـيا) لـلـقطـاعات الـتي 
واوضـح عالوي ان (الـــوزارة تـــســـعى الى
تـفعيل االتفاقية الستراتيجية مع الواليات
ـتـحـدة اخلـاصـة بـاجلـانب االقـتـصادي) ا
داعـيا الى (اهمية تقد مشاريع للحصول
ـــســاعــدات عـــلى دعم أو عـــلى نــوع من ا
والسـيمـا في اجلـانـبـ الـفني االمـريـكـيـة 

والتقني).
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افتـتح مـحافـظا بـغداد مـحمـد جابر
ـركــزي مـصـطـفى الــعـطـا والــبـنك ا
دار الـعـطـاء لـرعـايـة غـالب مـخـيف 
سن بتمويل من صندوق تمك ا
لـلمـبادرات اجملـتمـعـية.وقـال العـطا
في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس إن

(الـــدار يـــتــــسع لــــنـــحـــو   102من
ستويات ستفيدين شيد باعلى ا ا
الـــفـــنــيـــة و جتـــهــيـــزه بـــكل مــا
حتـتـاجه شـؤون رعـايـة كـبـار السن
ه من مـسـتـلـزمـات فضـال عن تـقد
ـيزة خـدمـات طـبـيـة واجتـمـاعـيـة 
للـمسـتفـيدين من الـرجال والـنساء

ـسـن وسـيـتم استـقـبال لـرعـاية ا
ـسـتفـيـدين لـيصل أكـثـر عددا من ا
الى  200مــسـتــفـيــد وال سـيــمـا أن
هنـاك مشـروعا لـلمـحافـظة يـتضمن
توسعة الدار واضـافة ابنية اخرى
لـتكـون كل مـفاصـله بـحـلة جـديدة)
ـركــزي وعـلى مــشــيـدا بـ (جــهــود ا
ـصـارف رأسـهـا احملــافظ ورابـطـة ا
الـــعـــراقــــيـــة وصـــنــــدوق تـــمـــكـــ
لــلــمـبــادرات اجملــتــمـعــيــة عــلى مـا
مــنــحــوه لــهــذا الــدار الــذي يــقــدم
خدمـات جلـيلة لـفئة عـانت الكـثير).
بـدوره  اكد مـخـيف ان (الـصـندوق
لـديه رؤيــة عـمــيـقــة لـدعم اجملــتـمع
وجــزء من هـذه الــرؤيـة مـخــصـصـة
لــكــبـار الــسن) وتــابع ان (الــدائـرة
الــهـنـدســيـة في الـصــنـدوق  قـامت
بإعـادة تـأهيل دار الـرشاد واضـافة
بنايـة جديدة  من اجل رفع الـطاقة
االسـتيـعابـية لـلدار لـتحـتضن اكـثر

من 200 شخص). 
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من جــــهــــة اخـــرى أحــــصت وزارة
اإلعمـار واإلسـكان مـشاريع الـطرق
ـنـجزة خالل احلـكـومة واجلـسور ا
احلــالـيــة. واشـار مــديـر عــام دائـرة
ــتـابــعـة في الـوزارة الــتـخــطـيط وا
سمير إبراهيم في تصريح امس إن
نجزة (مشاريع الـطرق واجلسـور ا
من عمـر احلكومـة احلالـية بدءاً من

بـصفـة اطبـاء من دون موافـقات
ــارســة نــقـــابــيــة او اجـــازات 
ا ـهـنـة الـطـبـيـة في الـعـراق ا
يـشـكل حتــديـاً اقـتــصـاديـاً عـلى
ـواطن فــضال عن مـنع مـراكـز ا
التـجمـيل غيـر اجملازة وتـوقيف
العامل فيها وباألخص العرب
و االجـانب من الـذين يـنتـحـلون
ــارســون الـــصــفــة الــطــبــيــة و
الـعـمل الـطـبي خـارج الـضوابط
( و بــشــكل مــخــالف لــلــقــوانـ
مــطـــالــبــا بـ (مـــتــابــعـــة تــزويــد
ؤسسات الصـحية باالدوية و ا
ستلـزمات الطبيـة واخملتبرية ا
ـــنــــقـــذة و بــــاالخص االدويــــة ا
لــــــلــــــحـــــيــــــاة و ادويـــــة االورام
ـــزمـــنــة وعالجـــات االمــراض ا
الـتي يــســبب عـدم تــوفــرهـا في
ــؤســســات فــقـدان ارواح تــلك ا
عـــــــزيـــــــزة) وحـث الـــــــبـــــــيــــــان
احملــــافـــــظــــ عــــلـى (حتــــقــــيق
اجـــتــمـــاعـــات دوريـــة مع فــروع
الــنـقــابـة لــوضع خــطـة عــمـلــيـة
لـتــســيــيـر تــنــفــيـذ الــقــوانـ و
ا يخدم القرارات و الضوابط 
ــــــــواطـــــــنـــــــ فـي جـــــــمــــــــيع ا

احملافظات). 
أعلـنت الـشـركة من جـهـة اخـرى
الــــعــــامـــة لــــتــــســـويـق األدويـــة
ـسـتـلـزمات الـطـبـية الـتـابـعة وا
لــــوزارة الـــصــــحــــة  جتـــهــــيـــز
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دعت نقابـة االطباء  احملـافظ
الى دعم تــــطـــبــــيق الــــقـــوانـــ
النـافذة الـتي تشـجع على عودة
الـكفـاءات لـلعـمل داخل الـعراق
ــوسـسـات ـتــابـعـة تــزويـد ا و
ستلزمات الصحية بـاالدوية وا
لـتــقـلـيل االعــبـاء عـلى الـطــبـيـة 
. وقـال بـيـان لـلـنـقـابة ـواطـنـ ا
تلقته (الزمان) امس (في الوقت
الـــذي نــــثـــمـن فـــيه تــــوجـــهـــات
احملـــافـــظـــ و حــرصـــهم عـــلى
تـطـبـيق االمـر الـنـقـابي اخلاص
فإنـنا بـطبـاعة الـوصفـة الطـبيـة
نــشـــدُ عــلى أزرهم لـــتــطــبــيق و
تـنـفـيـذ بـاقـي االوامـر الـنـقـابـيـة
ـعطـلة  والقـوان والـقرارات ا
مــنــهـا تــطـبــيق قــانــون حـمــايـة
االطباء وتعـديل قانون تأسيس
ـؤسـسـات الـصـحـيـة اخلـاصة ا
وتطبيق قـانوني دعم االطباء و
تــشـجــيع اطــبـاء ومــســاعـدي و
في مـا يـتـعـلق تـقـني الـتـخـديـر 
بـأسـتـحـقـاقــاتـهم كـمـواطـنـ و
كأطـباء في احلـصول عـلى قطع
اراضي ســـكـــنـــيــة و تـــشـــجـــيع

الــــكـــفـــاءات عـــلـى الـــعـــودة الى
ارض الوطن).

مــشـددا عـلى (ضـرورة مـنـاقـشـة
قـــانــون الـــضـــمــان الـــصــحي و
بـحث الـتـحديـات الـتي تـواجهه
من اجل تقد اخلدمة الصحية
الشـامـلـة والـكـاملـة وبـالـنـوعـية
ـالـية اجلـيـدة وتـقـليل األعـبـاء ا

واطن). على ا
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داعـــيـــا الى (فـــرض تــســـعـــيــرة
ــســتـلــزمـات ثــابـتــة لالدويـة وا
الطبية والفـحوصات اخملتبرية
واالشــــعــــاعــــيــــة في الــــقــــطـــاع
ـواطـن من اخلـاص حلـمـايـة ا
تباين االسعار الذي يُشكلُ عبئًا
واطن يعتقد على االطباء الن ا
بـــأن مــــا يـــقـــوم بـــصـــرفه خالل
ـراجــعـة الــطـبــيـة هـو بــسـبب ا
االطبـاء و ليس بـسبب اختالف
االسعار التجارية التي ال عالقة

لالطباء او نقابتهم بها).
 ولـــفت الـى (اهــمـــيــة تـــطـــبــيق
تـعلقـة بعمل االوامر الـنقابـية ا
الــــعـــــرب و االجــــانب و وجــــود
اعـداد غــيـر مــعـلـومــة يـعــمـلـون

مــســتــشـــــــــفى زين الــعــابــدين
عـلــيه الـســــــالم  الــتـابــعـة إلى
ـقـدسة الـعـتـــــــبة احلـسـيـنيـة ا
ـديـر بـنـحـو 60 قـرنــيـة. وقـال ا
الـعـام علي حـسن الـبـلداوي في

بـــــــيـــــــان امـس انه ( اجنـــــــاز
ـتـعـلـقة االجـراءات الـكـمـركـيـة ا
ـواد بعـد تسلـمها بعـقود هذه ا
مـن قــــــــــبـل قــــــــــسـم اإلخــــــــــراج

الكمركي). 
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مـبـاشـرتـهـا في آيـار 2020 تـمـثـلت
بـــنــحــو 45 مـــشــروعــا مــنــهــا 24
طـريـقـا اثنـان مـنـهـما إنـشـاء جـديد
بـطول 96 كـيـلـومـتـراً و 21 جـسراً
وعـشرة مـنهـا إعـادة إنشـاء وتسـعة
إعــادة تـأهــيل وجـســران جـديـدان)
شـهدت دة ذاتـها  مشـيـرا الى ان (ا
صيـانة وتـأهيل 578 كيـلومـترا من
ـشـاريع الـطـرق فـي مـا يـبـلغ عـدد ا
قـــيــد اإلنـــشــاء  99مـــنـــهــا تـــأهــيل
وتـطــويــر طـريـق بـغــداد - كــركـوك
ـرة األولى ــمــرين اثــنــ وهــذه ا
التي تتـمكن فيهـا الوزارة من إحالة
ــشـروع بــالـكــامل وبــطـول جتـاوز ا
والسيما 400 كيلومتر وباجتاه 
ـثل مـحـورا أسـاسـيـا ان الـطـريـق 
لـــلـــحـــمــوالت الـــقـــادمـــة من اقـــلــيم
كردستان وتركيـا باجتاه محافظات
الـــوسـط واجلـــنـــوب) مـــبـــيـــنـــا ان
قررت إضـافة مواد مـقوية (الوزارة 
تـــرفـع كـــفــاءة طـــبـــقـــات االســـفـــلت
السطحية النهائية وتزيدها صالبة
ـومة للـطريق) مؤكدا ان وتمنح د
(هـناك اربـعـة مقـاطع حتت الـتـنفـيذ
قـبلـة سـتنـجز اعـمال ـدة ا وخالل ا
الــطــريـق بــالــكــامـل من بــغــداد الى
كـركوك ونـتـجاوز مـشـكلـة احلوادث
فــيه) وبــشـــأن مــداخل الــعــاصــمــة
اوضح ابــراهـيم انه (جــرى تـوزيع
ـداخل بـ الـوزارة وأمـانـة بـغداد ا

واحملافـظـة ومن ضمن صالحـياتـنا
تنفيـذ مدخل بـغداد كوت وبغداد
بــعــقــوبــة اجلــديـد وحــالــيــا حتت
الــتـنـفـيـذ وفي مــراحل مـتـقـدمـة من

االجناز).
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ومضى الى القول ان (الوزارة تنفذ
كـذلك طريق الـدورة يـوسفـيـة وهو
ـهمـة وفـكرة تـنفـيذه ـشاريع ا من ا
تـــمـــتــد لـــعـــشــــــــــــرين عـــامــاً و
اســتــئــنــاف الــعــمل به خالل عــهــد
احلـــكـــومـــة احلـــالـــيـــة ووصل إلى
مـراحـل مــتـقــدمــة بــدعم من رئــيس
الــــوزراء واألمــــ الـــعــــام جملــــلس
عـوقات شـاكل وا الوزراء لـتذلـيل ا
لــلـمـشــروع حـيث وصل الى نــسـبـة
ـئة).وقـال ان (الوزارة اجناز  73با
لــديــهـا من ضــمن مــشـاريع الــطـرق
جــسـر واجلـســور حتت الــتـنــفــيـذ 
الكريعات الذي يربط ب الكريعات
وهــو جـسـر مـشـاة والــكـاظــــــمـيـة 
وسـيـنجـز الـعـمل به وخالل اقل من
عـام واحــد) واسـتـطـرد بـالـقـول ان
(الــــوزارة تــــعـــــــــــمـل كــــذلك عــــلى
ــمـــر الــثــاني تــنــــــــــفــيــذ طـــريق ا
بتــــــــيـرة فجـر ال بديـر الذي يـبدأ
مـن احلــــدود اإليـــــرانــــيـــــة ويــــربط
مـــيـــســان بـــذي قـــار والــديـــوانـــيــة
ويـخــــــــدم حـركـة الزوار مـن خارج

العراق).
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vHDB نتقدم بالشكر والـتقدير واالمتنان الى الرائد 
?Íd?L?A الـضـابط في مـديـريـة جـوازات « t ??H?  ÊU?L?K??

ـبذولة ـديريـة للجـهود ا الـكرادة وجلمـيع منـتسبي ا
ــواطــنــ واسـلــوب الــتــعـامل في اجنــاز مــعـامالت ا
الـكـر واالنـضـبـاط الـعــالي في الـعـمل. سـائـلـ الـله

العلي القدير ان يوفقــهم خدمة للبالد والعباد.
bO:« b  bL √

d bI Ë dJ

ضـمـن مـديـريـة دائـرة االحـتـيـاجـات
بنى يحتوي اخلاصة) مؤكدا ان (ا
عــلى حــدائق ومــسـاحــات خــضـراء
ويــضـم مــكــتــبــة ثــقــافــيــة ومــركــزا
لـلـحـاسبـات وسـيـتم اضـافـة مرسم
لـه) الفـتــا الى ان (الــدار ســيــخـفف
الــزخـم احلــاصل عــلى دار الــرشــاد

s ;« —bO

بغداد

q '«

Husseinalsadr2011@yahoo.com

-1-
االسالم دين الفطرة 
ال عُسر فيه وال حرج 

وهو دين السالم والبعد عن كل ألوان االساءة واخلصام .
-2-

وقد احتـفظ التـاريخ بوصـايا مـهمـة كان الرسـول (ص) يُطـلقـها حـ يُسئلُ مِـنْ قِبَلِ بعض
سلم . ا

وهي وصايا عظيـمة حتمل في طياتها منهاجَ العمل للتعايش السليم مع اجملتمع االنساني
.

-3-
همة وصيتهُ (ألسود بن أصرم احملاربي)  ومن تلك الوصايا ا

قال :
قلتُ :

يا رسولَ الله أوصني :
قال : أتملك يَدَكَ ?

قلتُ :
فما أملكُ اذا لم أملكُ يدي ?

قال :
أتملكُ لسانَكَ ?

قلتُ :
فما أملِكُ اذا لم أملكُ لساني ?

قال :
ال تبسط يَدَكَ إالّ الى خَيْر  
وال تَقُلْ بِلِسانِك االّ معروفا "

أسد الغابة / البن االثير /ج/ 1 ص 99
-4-

ـا يقتضيه انّ البالغـة مُطابقـة مقتضى احلـال ولذا جاءت الوصـية النبويـة الشريفـة طبقا 
حال ( أسود احملاربي ) الذي بادر الى طلب الوصية من الرسول .

عـلوم أنَّ انسـانَ فجـر الرسـالة لم يـكن يواجه مـا يواجهه انـسانُ األلـفيـة الثـالثة من ومن ا
حتديات وتعقيدات ومن هنا تَمَّ التركيز في الوصية على أمرين مهم :

1- السيطرة على اليد .
2- السيطرة على اللسان .

5-واليـد هنـا ليسـت عبـارة عن اليـد اجلارحة فـحسب بـل هي كنـاية عن الـقوة واالمـكانات
الذاتية .

والـسبـيل األمثل السـتخـدام هذه الطـاقة هـو توظـيفـها في مجـاالت النـفع والبـناء والـعطاء 
بعيداً عن كل ألوان التجاوز على االخرين واالضرار بهم 

والسيطرة على اللسان تعصم االنسان من الوقوع في مستنقعات الكذب والغيبة والنميمة
واطالق التهم واللجوء الى الفاحش من القول والبذي من الكلمات اجلارحة ...

-5-
والشك أنَّ الـنـجاح في مـا يَبْـنِـيهِ بيـده مِنْ أعمـال اخلـير  ومـا يكـفـها به عن الـعدوان  من

توازنة الواعدة . أهم ركائز الشخصية ا
كـما أنَّ الـدور الـذي يـلـعبه الـلـسـان في بث الـنـافع من الـعلـوم  واجلـمـيل من األقـوال هو
ـهـمـات الـصالح اآلخـر من الـركـائــز الـتي ال يـسـتـغـني عـنـهـا الـطــامـحـون الى الـنـهـوض 

والتغيير للواقع الفاسد .
-7-

ا تكون باليد واللسان . انّ نصرة احلق ا
فطـوبى ألنصـار احلق  السـاع الى إحالل الـسالم والوئام
في الـــوسط االجــتـــمــاعـي الــعــام  ابـــتــداءً بـــاألهل واالســرة

والعشيرة وانتهاء بالفضــــاء االجتماعي العام .

- إلى النحات سماري -
ؤدي إلى القرية هنالك انعطافة في الطريق ا

وكانت البغال تتصبّب عرقاً
وأوراق حمراء كبيرة على األرض

وأحجار
وظالل جتري...

فجأة ,برز الصرح األسود العالي للجبل
وتوقفت القافلة ,وبات كلّ صوتٍ
- حتى رفيف أجنحة الفراشة -

تلئاً جهورياً 
أبدياً

كأن من يقوله هو اجلبل
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ـنــاقـصـة ــتـقـدمــة عـلى ا الـى كـافـة الــشـركـات ا
ــشـار الـيــهـا في االعــلى والـشــركـات الــراغـبـة ا
بــاالشـــتــراك فــيــهــا  ,تــســر الــشـــركــة الــعــامــة
ـعلوماتية احدى تشكيالت وزارة لالتصاالت وا
االتــــصـــاالت ان تـــنــــوه لـــكم بـــانـه  تـــمـــديـــد
دة اسبوع ناقصة لـلمرة الثانيـة واالخيرة  ا
لـيكـون الـغـلق الـسـاعـة الـواحـدة ظـهـرا من يوم
ـصادف ٢٠٢٢/٥/١٠ ولـهـذا اقـتضى الـثالثـاء ا
ـعـلـومــات االتـصـال عـلى ـزيــد من ا الــتـنـويه و
ارقــــــــــــــام الـــــــــــــــهــــــــــــــواتـف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨)
ــــــــوقع و(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او مـــــــراجــــــــعـــــــة ا
ـــدرجــ ادنــاه.                     االلــكـــتــروني ا

 ... مع التقدير
Email: legal_itpc@yahoo.com      www.itpc.qov.iq 

www.moc.gov.iq        legal_itpc@itpc.gov.iq
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نـود التنويه بأنه  تـمديد موعد الغـلق للطلبـية اعاله لغاية يوم
وافق ٢٠٢٢/٥/١٧ الساعة الثانية عشرة ظهرا بدال من الثالثاء ا
٢٠٢٢/٤/١٧ وفي حالـة مصادفة يوم الغـلق عطلة رسمـية يستمر

االعالن الى ما بعد العطلة لذا اقتضى التنويه.. مع التقدير

PRICE

٢٠٠٫٠٠٠
IQD
IQD

ITEM

1-

REQ NO

701-2022-E
رة االولى ا

DESCRIPTION

منظومة تكثيف البخار بطاقة
٦٠ طن / ساعة

بلغ التخميني للمناقصة ا
($ ١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون دوالر

امريكي
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ـرقم ١٣/٢١٥ مـقاطـعـة ١٨ علـوة الـفـحل الواقع في تـبـيع مـديريـة تـنفـيـذ الـكوفـة الـعقـار ا
الكوفـة السـهام العـائد لـلمديـن كل من (مطـشر جـياد حسـ و ندى مـطشر جـياد وزينب
عالء عبد الزهرة) احملجوز لقاء طلب الدائن (اديب صائب جعفر) البالغ (٢٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠)
مـائتـان وتـسعـة وعـشرون مـليـون ديـنار عـراقي فعـلى الـراغب بالـشـراء احلضـور في هذه
ديريـة خالل مدة ثالثـ يوما تـبدأ من اليـوم التـالي للنـشر مسـتصـحبا مـعه التأمـينات ا
ـقــدرة وشـهـادة اجلــنـسـيـة الــعـراقـيـة وان رسم الـقـانــونـيـة وقـدرهـا ١٠ % من الـقــيـمـة ا

شتري. التسجيل والداللية على ا

≤∞≤∞ Ø   Ø μπ≥ ∫…—U³{ô« r —
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١- موقعه ورقمه: - الكوفة ١٣/٢١٥ مقاطعة ١٨ علوة الفحل
٢- جنسه ونوعه : - دار

٣- حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
٤- مشـتمالته:- الـعـقار عـبارة عن خـربـة ايل للـسقـوط ويتـألف من حـديقـة امامـيـة بظـمنـها
مـرافق وصالـة وغرفتي نـوم ومطـبخ ومطبخ وصـحيـات وملحق صـالة خـارجية وغـرفة نوم
ومطـبخ السـقف من الـطابـوق والشـيلـمان وهـو ال يصـلح لـلسـكن وال يحـتوي عـلى شبـابيك

وابواب
٥- مساحته:- (٩ اولك و٢٠ متر)

٦- درجة العمران:- رديئة جدا جدا وايل للسقوط
٧- الشاغل : - ال يوجد

ـقـدرة:- (١٩٤٫٠٦٢٫٥٠٠) مائـة واربـعة وتـسعـون مـليـون واثـنان وسـتون الف ٨- الـقيـمة ا
وخمسمائة دينار عراقي

زايدة/ الساعة الثانية ظهرا من اليوم االخير من االعالن ٩- موعد ا
زايدة: داخل مديرية تنفيذ الكوفة ١٠- مكان ا

‰bF « …—«“Ë

cOHM² « …dz«œ

W U d « ØcOHMð W¹d¹b
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ـديـريـة من اشـعار مـركـز شرطـة الـشـعلـة الـعـدد ٦٣٠٧ في ٢٠٢٢/٤/٤ وختم لقـد حتـقق لـهذه ا
مختار محلة ٤٤٠ علي خلف حنتوش 

كن اجراء التبليغ عليه انك مجهول مـحل االقامة وليس لديك موطن دائم او مؤقت او مختار 
واستـنادا لـلمـادة (٢٧) من قانـون التـنفـيذ تقـرر تبـليـغك اعالنا بـاحلضـور في مديـرية الـتنـفيذ
عـامالت التـنفـيذية ـباشـرة ا الـرصافـة خالل خمـسة عـشر يـوما تـبدأ من الـيوم الـتالي لـلنـشر 
ديـريـة باجـراءات الـتنـفـيذ اجلـبـري فوق بـحضـورك وفي حـالة عـدم حـضورك سـتـباشـر هـذه ا

القانون:

‰bF « cHM*«

ÍbN  r UÝ dHFł
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دين مثـنى عبد ـتضمن تـبليـغ ا ورقة تكـليف بـاحلضور الـعدد ٢٠١٩/١٣٣١ في ٢٠٢٢/٣/١٦ ا
ادة (٣٠) من الـزهرة يـاسـ لغـرض تـقـد كفـيل ضـامن وخالفه مـنع السـفـر اسـتنـادا لـنص ا

قانون التنفيذ.
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رقمة اعاله يطلب فيها دعي (ام بغداد اضافة لوظيفته) الدعوى البدائية ا اقام ا
رقم دعي عـليه وزير الـعدل اضـافة لوظـيفـته بابطـال قيـد تسجـيل العـقار ا (الـزام ا
دعـى علـيه الـثاني اعاله واعـادة تـسجـيلـه بأسم امـانة ٦١/١٦٨ عويـنـات مع اسم ا
بغداد وتصـحيح ذلك في السـجالت العقـارية) وجملهولـية محل اقـامتك حسب شرح
بلـغ القائم بالتـبليغ وتأيـيد اجمللس البـلدي عليه تـقرر تبلـيغك اعالنا بصـحيفت ا
صادف يوم ٢٠٢٢/٥/١٠ ـرافعة ا محـليت للـحضور امام هذه احملـكمة في موعد ا
السـاعة التاسعة صباحا وعند عـدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف جتري

رافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون. ا

≤∞≤± Ø » Ø ±≤≥π ØœbF «

≤∞≤≤Ø¥Ø±∏ Ø a¹œU² «

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7258 الثالثاء 25 من رمضان 1443 هـ 26 من نيسان (ابريل) 2022م
Issue 7258 Tuesday 26/4/2022



www.azzaman.com

U ö «5 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7258 الثالثاء 25 من رمضان 1443 هـ 26 من نيسان (ابريل) 2022م
Issue 7258 Tuesday 26/4/2022

 ‚«dF « W —uNL

wM « n u « Ê«u œ W Uz—

WO bMN « ÊËRA « …dz«œ

l —UA*«

ـقاولـ والشـركات من ذوى اخلـبرة تدعـو دائرة الـشؤون الـهنـدسيـة في ديوان الـوقف السـني / مـنطـقة الـسبع أبـكار ا
واالختـصاص لـالشتـراك في مـناقـصـة (هدم واعـادة بـناء جـامع اخلـضر/ احملـمـدية/ االنـبـار) بكـلـفة تـخـميـنـية وقـدرها
(١٫٧٠٥٫٤٤٥٫٦٠٠) (مـلـيـار وسـبـعـمـائـة وخـمـسـة ماليـ واربـعـمـائـة وخـمـسـة واربـعـون الف  وسـتـمـائـة ديـنـار) فـقط
ذكورة أعاله لغرض شراء العطاءات شاريع في الدائرة ا وازنة( االستثمارية). راج مراجعة القسم ا محسوبة على ا
مـقابل مبلغ (٥٠٠٫٠٠٠) (خمسمائة الف دينـار) غير قابل للرد مع استالم استمارة مـعلومات لطالبي العطاءات وان آخر
سـتمـسكات صـادف ( ٢٠٢٢/٥/٢٤) على أن يـستـصحب طـالب العطـاء ا موعد لـتقـد العـطاءات هـو يوم  (الثالثـاء)  ا
ناقـصة أجور نـشر اإلعالن علـماً أن الدائـرة غير مـلزمة بـقبول أوطـأ العطاءات بـينه أدناه ويـتحمل من تـرسو علـيه ا ا
ناقـصة. وتوضع العـطاءات عند ناقصـة دون تعويض مقـدمي العطاءات ويـعاد ثمن شـراء وثائق ا ولهـا احلق بإلغـاء ا
ها في صندوق العـطاءات لدى سكرتير اللجنـة في دائرة الشؤون الهندسية في الـديوان (مدرج عليها اسم الشركة تقد

ناقصة و اسم العمل وتاريخ الغلق). ورقم ا
  www.handasieya.com      وقع االلكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية لالستفسار: زيارة ا

handasyawaqaf@yahoo.com     أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـناقصـة والبـالغـة ( ٥١٫١٦٣٫٣٦٨)  (واحد وخمـسون مـليـون ومائة وثالثه ١. تأمـينـات أوليـة بنـسبة (٣ %) من مـبلغ ا
وسـتون الف دينار وثالثمائة وثمانيـة وستون دينار) يقدم على شكل صك مصـدق أو خطاب ضمان مقدمة من قبل مقدم
دة ناقـصة حـصراً علـى أن يكون خـطاب الـضمان نـافذ  ـشاركـة في ا ؤسسـ للـشركة ا فـوض أو ا ديـر ا العـطاء أو ا

ستة أشهر .
ناقصة نافذة لنهاية العام احلالى . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

قاول رقم قـاول العـراقي نافـذة صادرة من وزارة التـخطيط وفق تـعليمـات تسجـيل وتصنـيف ا ٣. هوية تـسجيل ا
ناقصة. شاركة با (١) لسنة ٢٠١٥ وبدرجة وصنف تؤهله ا

ـمـاثـلة عـلى ان تـكـون صـادرة من اجلـهات ـنـجزة او االعـمـال ا ٤. تـقـد رسـالـة تـعريـفـيـة لـلمـقـاول وتـأيـيـد باالعـمـال ا
التعاقدية احلكومية.

قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا
قدم اهمية بالغة قاول بتحديد مدة تنفيـذ العمل مع تقد جدول تقدم العمل (و سيكون جلدول تقدم العمل ا ٦. يلتزم ا

فاضلة ب العطاءات) . في ا
سعرة و يتم تدوين أسعار ٧. على مقدم العطاء أن يوقع استمارة تـقد العطاء و على كل صفحة من جداول الكميات ا
داد أو بشكل مطبوع رقـماً وكتابة بالدينار العراقي و ال يجوز احلك أو الشطب و كل تصحيح في األسعار أو العطاء با

غيرها يجب إعادة كتابته رقماً و كتابة والتوقيع إزاءه .
٨. على مـقدم العـطاء تقـد احلسابـات اخلتامـية مصـادق عليـها من محـاسب قانوني الخـر ثالث سنوات عـلى ان تكون

رابحة .
٩. على مـقدم العطـاء تقد شهـادة تأسيس الشركـة و محضر اجـتماعهـا التأسيـسي أو قرار التأسـيس (مصدق بتاريخ

حديث ال يتجاوز ٣ اشهر) وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.
صارف. تقدمة من احد ا الية للشركة ا ١٠. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا

عد من قبل دائرتنا.  ١١. يلتزم مقدم العطاء تقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا
١٢. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .

وعد النهائي لتقد العطاء وبقيمة اثل واحد منجز خالل اخر عشر سنوات قبل ا ١٣. على مقدم العطاء بتقد عمل 
ائـة واثنـان وخمـسون مـليـون وسبـعمائـة واثنـان وعشـرون الف وثمـنمـائة ديـنار) والتـي تمثل (٨٥٢٫٧٢٢٫٨٠٠) (ثـما

ناقصة. (٥٠%) من مبلغ ا
١٤. على مقدم العـطاء توفير السيولة النقدية البالغة (٦٨٢٫١٧٨٫٢٤٠) (سـتمائة واثنان وثمانون مليون ومائة وثمانية

ناقصة عند تقد العطاء. وسبعون الف مائتان واربعون دينار) والتي تمثل (٤٠%) من مبلغ ا
١٥. على مـقـدم العـطاء تـقـد العـطاء فـي القـسم الرابع وفـق ما ورد في الـوثائق الـقـياسـية لـعـقود االشـغال وسـتـعتـمد
كتوبة للعطاء بصيغة كـمعايير للتأهيل حيث تقدم ورقياً بعـد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقيـة الوثائق ا

االعالن.
ها في صنـدوق العطاءات لدى سكرتير اللجـنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان ١٦. تـوضع العطاءات عند تقد

ناقصة واسم العمل). (مدرج عليها رقم ا
 ١٧. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات أعاله.

صادف (٢٠٢٢/٥/١٥) .  ١٨ . سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم يوم (االحد) ا
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وضع افضل بـعدمـا زادت حظوظه في
نافسة لالنتقال للدور السادس عشر ا
بــــــــ افــــــــضـل ثالثــــــــة ثــــــــوانـي في
اجملـــمـــوعـــات وعــلـى االعـــبــ حـــسم
ـرحــلـة ـبــاراة والـثــار من خـســارة ا ا
األولى بــــهــــدف وعــــلى امـل حتـــقــــيق
فرصـة الـتاهل ويـظهـر اجلويـة مرشح
لـلـنــتـيـجـة بــفـضل ارتـفـاع مــعـنـويـات
االعــــبــــ وزيــــادة حــــاصل االهــــداف
الـشيء االهم في تـدعم جـهـود الـفـريق
ؤثر واحلاسم الذي بات في الظهور ا

وقع مـنـحه األسـبـقـيـة في الـنـتائـج وا
فيـما عاد االخـر للظـهور للـواجهة مرة
اخـرى بـعـدمـا تـقـتـحم وحـرق صـفوف
الــطالب وقــدم مــبــاراة جــيــدة نـقــلــته
لــلــمــركــز الــســادس ويــســتــقــبل نــفط
تراجع لـلحادي عشـر متاثرا ميسـان ا
بـــخــســـار ة الــكـــرخ جــيـــرانه احملــبط
ـــيـــنــاء واكـــثـــر مــا اســـتـــفــاد د اهل ا
الـعـمارة من مـبـاريـات عقـر الـدار التي
بـاتت احلـاجـة لــهـا كـبـيــرة في الـلـقـاء
ــذكـور والـبـحث عن الــفـوز والـنـقـاط ا
ـني الـضـيـوف الـنفس الـثالث فـيـمـا 
في الـعـودة ولـو مرة بـنـايـجة مـقـبـولة
ذهابا بعد سلسـلة نتائج سلبية زادت
من حـــــالــــة الــــتــــوتـــــر مع االنــــصــــار

خصوصا في تعامله مع سامراء .
u «“Ë qO —«

ويـشـهـد مـلـعب فرانـسـو حـريـري لـقاء
اجلــيـران وديــربي اإلقــلـيم بــ اربـيل
وزاخــو وكالهــمـــا بــحــاجــةةلــتــجــنب
ة العتبـارات تخص جمهورهما الهز
ولـطـبـيـعـةالـلـقـاء الـذي يـشـكل اهـمـيـة
استـثنائـية ويـامل اصحاب االرض ان
ـــوعــد الــثــار يـــكــون فــريــقـــهم عــلى ا
ــرحـلــة االولى فــيـمــا يـرى خلـســارة ا
الــتــخــر ان الــوقت قــد حــان لــتــعــديل
ـسـار ومحـو اثـار اخلـيبـات االخـيرة ا

في لقاء االسبوع.
ÍU u  Ë W u'«

يـخوض فـريق اجلويـة الـيوم الـثالثاء
اخـر مـبـاريـاته في اجملـمـوعـة الـثـانـية
ضــمن دوري أبــطـــال آســيــا اجلــاريــة
ـديـنة بـالـسعـوديـة عنـدما حـالـيا في ا
يحل ضـيفـا على مـومبـاي الهـندي في
الــلــقــاء الــذي سـيــقــام عــنــد الــســاعـة
احلــاديـة عـشــرة والـربع لــيال اجلـويـة
استفاد من فوزه االخـير على اجلزيرة
اإلمـــاراتي بـــثالثـــة اهـــداف لـــهـــدفــ
لـيـتـقــدم لـلـوصـافـة بــسـبع نـقـاط وفي

ÊU e « ≠ œ«bG

ربع ـمتاز ا ربع الذهـبي للدوري ا ـركزي للكـرة الطائـرة عن موعد انـطالق منافسـات ا أعلن االحتـاد العراقي ا
الذهـبي لـلـتـجـمع األول.وقـال رئـيس االحتـاد جـمـيل الـعـبـادي في تـصـريح صـحـفي ان االحتـاد الـعـراقي لـلـكرة
شـاركـة اربعـة فـرق تأهـلت لـدوري الطـائرة ـنـافسـات  ـقبل مـوعـداً النطالق ا الـطائـرة حـدد مطـلع شـهر ايـار ا
متازة متـاز بعد مـنافسات طـويلة.واضاف ان اربـعة فرق تـأهلت للمـربع الذهبي بـعد تنـافس حاد ب الفـرق ا ا
ـنافـسات لـلـموسم  2022-2021وهي انـديـة; غاز اجلـنـوب البـحري الـبـيشـمـركة واجلـيش.واشـار الى ان ا
دة ثالثة شاركة الفرق االربعة وتستمر  قبل  ستقام في قاعة الـزبير في البصرة في اخلامس من شهر أيار ا
أيام. ولـفت إلى ان االحتاد الـعراقي لـلـعبـة سيـحدد مـوعد ومـكان اقـامة مـنافـسات الـتجـمع الثـاني الحقـا.وكان

متاز ثم البحري والبيشمركة واجليش. فريق نادي غاز اجلنوب تصدر جدول ترتيب فرق الدوري ا
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ـركـزي لـبـنـاء دعـا االحتـاد الـعـراقي ا
األجـسـام والـلـيـاقة الـبـدنـيـة األبـطال
ـــــراكـــــز األولـى في من أصــــــحـــــاب ا
بــــطـــــوالت الــــعـــــراق لالســـــتــــعــــداد
ـؤهـلــة لـلـمـشـاركـة في لـلـتــصـفـيـات ا
بطولة االسطورة الدولية التي ستقام

قبل . في سوريا شهر تموز ا
ـنسق اإلعالمي الحتـاد اللـعبة وقال ا
هــشـام الـواني في تــصـريح صـحـفي
إن االحتــاد الـسـوري لـبـنـاء األجـسـام
أرسل دعوة رسـمية لالحتـاد العراقي
لــلــمــشــاركــة فـي بــطــولــة األســطـورة
الدولـية مبيـناً أن البـطولة سـتتكون
من خـمـســة أوزان وبـفـعـالــيـة الـبـدي
بــــلــــدنك وهي 100+ -70-80-90-100
كـــــغـم.وأضــــاف الـــــوانـي أن احتــــاد
اللعبة سيقيم بطولة العراق للكالسك
ـتقـدم اسـتر وا لـفئـات الشـبـاب وا
قبل على أن في منتـصف شهر ايـار ا
يـتم حتـديـد مكـان إقـامـة البـطـولة من

الـــنــســـاء ومن مــخـــتــلـف األعــمــار
ـتـدربات من ويـصل عـدد الـنـسـاء ا
 10إلى  20مــتــدربــة حــيث يــوجـد
كـــادر نـــســـوي مـــخــتـص لــتـــدريب
الــنـســاء وكــادر مــخــتص لــتـدريب
ـتدربة الرجـال . من جهتـها ابدت ا
رسل حـــســـ رأيـــهـــا في ريـــاضــة
ركــــوب اخلـــيـل قــــائــــلــــة ان "هـــذه
ـتـعـة في الـريـاضـة سـهـلـة جـداً و
الــوقت نــفــسه ونــحن كــمــتــدربـات
عـانـينـا في بـاد األمـر من اخلوف
والـتــردد ولــكن ســرعــان مــاتالشى
ذلك من خالل تـواجد كـادر تـدريبي
نسائي متخـصص وسوف نتجاوز

ستمر . ذلك بالتدريب ا
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تُــــعَـــدُّ ريــــاضـــةُ الــــفـــروســــيـــة من
الرياضات النادرة في العراق وذلك
لقـلَّة اإلقبـال علـيها  إال أن الـتطوُّر
واالنـفتـاح سـاعـدا في انتـشـار هذه
ـرأة الـبـصـريـة الـريـاضـة لـتـكـون ا
مــنـــافــســة لــلــرجـل حــيث ســجــلت
حـــضــوراً واســـعــاً لـــهـــا في نــادي
الـفـروسـيـة في مـنـطـقـة الـصـاحلـية
والقريـبة من قضـاء شط العرب في

البصرة الفيحاء.
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وقــال مـديــر نــادي الــفــروســيـة في
الــبـصـرة عــلي وحـيــد في تـصـريح
صـــحــــفي إن الـــنــــادي تـــأسس في
األول من كـــانـــون األول من الـــعــام
2021 ويـــضم عـــدداً من اخلـــيـــول
تـبايـنة األعـمار عـددها  13فيـما ا
يــبــلـغ عــدد اخلــيــول الــكــبــيــرة10
والصـغيرة  3ولهـا أسماء مـتعددة
مثل ريحانة  دلهم  الشيخة  روز
 فينا  جنمة  والنيمة  وغيرها .
وأضــاف وحــيــد أن هــنــاك إقــبــاالً
واسـعــاً جـداً من قـبل الـنـسـاء عـلى
هذه الرياضة بالرغم من التردد في
بـاد األمــر إال أنه بـكـوادر الـنـادي
رأة اخملـتصـة بالـتدريب تـتجـاوز ا
كل اخملــاوف وتـسـتـمـر في تـطـويـر
نـفـسـهـا لـهـذه الـريـاضـة . من جـهة
ـــدرب رزاق عــلي أن ــد ا اخـــرى أكـَّ
اخلــيــول بـصــورة عــامــة مــتــعـددة
األنواع وهنا لديـنا في النادي عدة
أنــواع من اخلــيل فــمــنــهــا خــيــول
اجلـمـال اي فـيـهـا كـسـرة في األنف

وهي فـــقط لــلــجــمـــال كــذلك هــنــاك
اخلـيل الـعربـيـة احمللـيـة وكل فرس
لــهـا اسـمـهـا اخلـاص بـهـا وجـمـيع
اخليول هنا عراقية ولدينا الفارس
ــهـرات عــلــمـاً أن لــديــنــا مالكـاً وا
طبيّاً مختصاً باخليول  أما أعمار
ـــوجـــودة في الـــنـــادي اخلـــيــــول ا
فـــتــتــراوح مــابـــ شــهــر وســنــة
ونــصف سـنــة  وسـنــتـ  وتـصل
حتى  30و 40سـنة وعـنـدمـا تصل
اخلــيــول الى عــمــر ســنــتــ تــبــدأ
بالركض لتكون جاهزة .وعن إقبال
النـساء لهـذه الريـاضة أوضح علي
ـــرأة لــــريـــاضـــة ان  انـــضـــمــــام ا
الفـروسـية يالقي إقـباالً واسـعاً من
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ـــنــافـس احملــبط بــوضـع افــضـل من ا
بـاخلـسـارة الـثـقـيـلـة الـتي تـلـقـاهـا من
الـشـبـاب السـعـودي بـاخلسـارة بـسـتة
اهــداف دون رد قـبل ان يـقــدم اجلـويـة
االداء الــطـيـب و مــحــو اثـار ســقــوطه
امام الشباب بثالثيـة نظيفة وبانتظار
ان يــحــقق رغــبــة جــمــهــوره الــكــبــيــر
ـتـابـعـ بـتـحـقـيـق االنـتـقـال لـلدور وا
ـطـلـوب ويـامل ان تـدعم ـقـبل وهـو ا ا
نتـائج الـفرق تـوجهـاته في االستـمرار
ـــنـــافـــســـات امـــام الـــفــرق بـــعـــد في ا

اخلمسة الـبقية على الـبطاقات الثالث
ــقـبل حــيث الـريـان لالنـتـقــال لـلـدور ا
بــــســـبع نــــقـــاط وله مــــبـــاراة واحـــدة
وشـــبـــاب األهـــلي بـــتـــسع نـــقـــاط وله
مـباراة واحـدة والـتعـاون بـسبع نـقاط
وله مـبــاراة واحـدة ونـاسـاف بـرصـيـد
خــمس نـقـاط وله مــبـاراتـ واجلـويـة
بسـبع نقـاط وله مبـاراة واحدة وعـليه
أن يـسـجل مـا يـقـدر عـليـه من األهداف
التي قد تدخل وتدعم فـي عملية حسم

التاهل.

كـانه والـتـخـلص من الـبـقاء الـتـقـدم 
في دائــرة الـهــبــوط وهــو بــاحــثـة عن
الفوز الثالث تواليا عندما يحل صيفا
عـــلى نــوروز بـــوضع مــخـــتــلـف بــعــد
نتـيجتـ مهمـت ويـبحث عن الثـالثة
فـي ظل الــــوضع الــــنــــفــــسي لالعــــبي
الـفـريق فـيمـا يـتـطلع نـوروز مـواصـلة
حـــــصـــــاد نـــــقـــــاط االرض واخلـــــروج
بالعالمـة الكامـلة واظافـة لسجله ا في
هــذه الـفــتــرة الــتي شــهــدت تــفـوقه و
ـطـلوب بـعـدنـا اخـذ يـعكس الـظـهـور ا
ــا يــقـدمه بــ جــمـهــوره الــســعـيــد 
الـتشـكيل من اداء طـيب عـبر اسـتغالل
ــيــدان وتـــظــهــر فـــرص مــواجــهـــات ا
ـطـلوب الـرغـبـة الـعـالـيـة في حتـقـيق ا
لـلـمــرة الـسـادسـة ويــسـتـقــبل الـنـجف
ــر بـــفــتـــرة عــدم االســـتــقــرار الـــذي 
واخـــبـــار تـــوقف الـــفـــريق عـن اجــراء
الـــوحــدات الـــتـــدريـــبــيـــة وسط رفض
ــــشـــكالت االنـــصــــار واالمل فـي حل ا
ـالـيـة في هــذه الـفـتـرة الــصـعـبـة من ا
ـسـابـقــة والـعـودة لـلــمـوقع الـسـابق ا
ـتـراجع عـنـدمـا يـسـتـقـبل الـصـنـاعـة ا
وقف و سـيكون كثـيرا في الـنتـائج وا
امـــام مـــهــــمـــة صـــعــــبـــة رغم ظـــروف
اصـــــحــــاب االرض ومــــؤكـــــد يــــرفض
االنــحــنــاء مـــرة اخــرى رغم الــظــهــور

الواضح للنجف في ميدانه.
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وسيـكون الـكهربـاء والنـفط في مباراة
ساخنـة عندما يـدخالن ملعب الن أحه
عـنوية وكالهمـا في احلالـة الفـنيـة وا
عنـدما عـاد االول من فوز جيـد بتـغلبه
عـــلى زاخـــو بـــهـــدف والــثـــاني حـــقق
ـرحلـة القائـمة بـقهـر الطالب نـتيـجة ا
بهدف قبل ان يـحسن موقيـعهما حيث
الـكـهـربـاء والتـقـدم تـاسـعـا االفضل له
ـنـافـسـات الــتي اسـتـمـر مـنـذ بـدايــة ا
يـقـدم نــفـسه عـبـر االداء االفـضل الـذي
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يــحـــاول الــقــاسـم وضع حــد لـــلــفــشل
والــــتــــراجع فـي الــــفــــتــــرة االخــــيـــرة
ـــوقـع احلـــالي رغم واالبـــتـــعــــاد عن ا
االختبـار الصعب لـكنه يعول
عـلى مـلـعـبه جـمـهـوره الـذي
همة كثيرا يشعر بصعوبة ا
ـتـصـدر عـنــدمـا يـضـيف ا
الــشــرطـة الــذي ســيـأتي
خلـطـف الـنـقــاط الـثالث
وتخـطي ظروف الـلعب
وتـــــأثـــــيـــــرات مالعب
ـواصـلـة احملـافـظـات 
انــــــــــتــــــــــصــــــــــاراته
واالقتـراب من حسم
الـــــلــــــقب ويــــــدخل
الـوصــيف الـطـلـبـة
مباراة الـيوم امام
ضــــيــــفه الــــوسط
الـــثـــالث من اجل
تـعــويض نـكـسـة
النفط ومـواصلة
ـشـوار لـلـدفاع ا
ـــــــــــــــوقـع عـن ا
احلـالي وانـهاء
ـــــــــــــــوسـم بـه ا
بــعـــدمــا حــضي
بـفـرص الـنـجـاح
ــتـــمــيــزة وسط ا
دعم االنـصـار
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تتواصل مـباريات
ـذكـور يوم الدور ا
غد األربـعاء ويامل
الـــــــــكــــــــــرخ في ان
يـتعـثر الـقـاسم امام
الــــشـــــرطـــــة من اجل

باسم قاسم
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يـخـطط االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم للـتـعـاقـد مع مـدرب أجـنـبي ألربع
ـونديال سنـوات مقـبلة   بعد الـفشل الـذريع في التـصفـيات احلاسـمة 
2022.. وسائل اعالم تابـعت هذا اخلـبر الذي يـتصدر اعـمال االحتاد
ضي قدماً في استقدام مدرب في هذه االيام   شجعت االحتاد على ا

اجنبي كبير .. 
انا ال اخـتـلف مع انـصـار الـلـجوء الى مـدرب اجـنـبي كـبـير   ولكن هل
ـال ـدرب ..هل حتت يـد االحتـاد ا بـوسع االحتـاد اسـتـقـدام مـثل هـذا ا
درب االجنبي الكـبير .. هل تضـمن جلنة اخلبراء الكافي لتغـطية عقـد ا
ـدرب االجنـبي   عدم تـدخـل رئيـس االحتاد ـرة مع ا الـتي تـقف هـذه ا
ـرحلـة السـابقـة وقال درب   وهو الـذي همّش اجلـميع في ا في عمل ا
ـدرب الــوطـني عــبـدالـغــني شـهــد في قـيـادة أنـا االحتـاد .. هـل اخـفق ا
ؤهلة نتخب في مباراتي االمارات وسـوريا في التصفيـات احلاسمة ا ا
الى نـهـائــيـات كــاس الـعـالم  2022  وهـو الـذي جـمـع اربع نـقـاط في
ـدرب االجنـبي خـمس نقـاط من ثمـان مبـاريات .. مبـارات فـيمـا جمع ا
اتفق مع الذي يـقول ان االمور ال تـقّيم بـهذه الطـريقة   على اعـتبار ان
درب دربـ كـانت مـخـتـلـفـة في نـقـاط مـحددة   ولكـن ا ظـروف عمـل ا
مـرن بتروفـيتش اسـتعـانا بـست االجنـبي (الكبـير) اديـفوكـات وخلـفه ا
العــبــا في مــنــافــســات اهم بــطــولــة عــلى وجه االطالق   وكـان رئــيس
شرف االداري لـلمنتـخب يختلـقا دائما االعـذار لهما   على االحتاد وا

نتخب الوطني بحاجة الى الالعب الصاعدين ..  اعتبار ان ا
ـدرب الـوطـني الـتي مـلئت وال اعرف اين ذهـبت كـلـمـات االشـادة بحق ا
وسـائل االعالم احملــلـيـة عــنـدمـا تــولى عـبــدالـغـني شــهـد مـهــمـة تـدريب
نتخب في مباراتي االمارات وسوريـا .. ترددي في قبول فكرة اللجوء ا
ـواصــفـات ــدرب  ــدرب االجـنــبي  هــو اخلـوف مـن ان يـكــون ا الى ا
خـاصـة في ذهن رئـيس االحتـاد   الـذي يـجـزم بـأنه عــلـيم بـكل شـؤون
ـرة معه في االشـهر الـستـة االخيـرة اقرب دليل .. اللـعبة   وجتربتـنا ا
ــنـــتــخب من بــاب رئــيس االحتــاد كـــان يــتــدخل في كـل شيء يــخص ا
احلـرص   والـصــفــة الــتي يــحـمــلــهــا وهي رئــيس االحتـاد   ومـعــظم
ـنتخب عـلناً اخلبراء الـذين يحـيطون به االن   انتقـدوا ادارته لشؤون ا
في وسائل االعالم في الفترة السابقة   و مقطع الفيديو الشهير الذي
ـدرب عـبـدالـغـني ـدرجـات وهـو يـوجّه ا يـظـهـر فـيه رئـيس االحتـاد مـن ا
شـهـد بــعـدم زج بــشـار رسن في الــشـوط الـثــاني من مـبــاراة سـوريـا 
ومنح الفـرصة لزيـدان إقبـال   يختـصر الكـثيـر من الكالم حول طـريقة

استخدام رئيس االحتاد لصالحياته .
ـدرب االجـنبـي ذا شخـصـيـة قـويـة وخـبرة الـذي نتـطـلع الـيه ان يـكـون ا
ارسة يزة   بوسعه منع رئيس االحتاد من التدخل في شؤونه   و

كامل سلطاته الفنية وفق ما يراه مناسباً ..
ـتـد عقـده الـى مـونـديال ـية   وان  ـياً بـكـل مـعـنى الـعـا وان يـكـون عـا
نتخب الوطني لن تنجح درب االجنبي مع ا 2026.. واجزم ان مهمة ا
نتخب درب   اال اذا قرر عدد غير قلـيل من العبي ا مهما كان شأن ا
درب االجنبي مغادرة العقلية غـير الصحيحة الدارة شؤونـهم الفنية ..ا
الــكـبــيــر لن يــنــجح مع العــبـ غــيــر حــريـصــ عــلى انــفــسـهم   و ال
ارسون حياتهم الرياضية على نحو احترافي   و ليس لديهم احلافز
ـنــتـخب لـتــقــد افـضل مــا عـنــدهـــــم في كـل مـبــاراة .. ثم اعــــــداد ا
ونديال الوطني يجب ان يحظى بدعم حــــكومي كامل   ليمضي الى ا

بخطى ثابتة .
درب االجـنبي الكـبير الدارة الـشأن الفني نعم ا
ـنـتـخـبـنـا الوطـنـي ضـرورة مـلـحة   ولكن ان
وليس يـكـون اسـتـقــدامه بـشـروط االحتـاد   
شــروط رئــيــسه   حــتى ال تــتـــكــرر اخــطــاء

اضي . العام ا

قبل احتاد اللعبة في وقت الحق.
وتـــابع الـــواني أن احتـــاد الـــلــعـــبــة
ســيـقــيم دورة تــدريــبـيــة خالل شــهـر
تـقـدم قـبل امـا بطـولـة ا حـزيـران ا
فـــســتـــقـــام في شـــهـــر آب من الـــعــام

احلالي.
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ومن جـــــهــــة اخـــــرى اعــــلـــن رئــــيس
ـركـزي لــلـمـبـارزة االحتـاد الـعــراقي ا
زياد حسن مشاركة العراق في بطولة
اســيـا الــتي سـتــسـتــضـيــفـهــا كـوريـا
اجلــنــوبـــيــة في الـــعــاشـــر من شــهــر
ـقبل  فيـما ستنـطلق اليوم حزيران ا
مـنــافــســات الـبــطــولــة الـرمــضــانــيـة
ــبــارزة لــلــرجــال عـلى ــفــتــوحــة بـا ا

القاعة التخصصية.
وقـــال حــســن في تــصــريح صــحـفي
ـــبــكــر إنــنـــــا نــعـــمل عــلـى اإلعــداد ا
لــــبـــطـــولــــة آســـيـــا مـن خالل إقـــامـــة
نـتخب الوطني االختبـارات لالعبي ا
ــــــراكــــــز األولـى فــي وأصــــــحـــــــاب ا

الـنـشـاطـات احملـلـيـة األخـيـرة لـغرض
اخــتـيــار األفــضل  مـبــيــنـاً أن هــنـاك
مـجـمـوعة جـيـدة مـن الـشبـاب يـتـوقع
لــهم حتـــقــيق نــتـــائج إيــجـــابــيــة في

قبل. االستحقاق اآلسيوي ا
وأضــــــــاف حـــــــسـن أن الــــــــقـــــــاعـــــــة
الـتـخـصـصـيـة سـتـشـهـد الـيـوم األحد
انــــطالق مــــنـــافــــســــات الـــبــــطــــولـــة
ـفــتـوحـة بــنـسـخــتـهـا الــرمـضـانــيـة ا
احلــاديــة عــشـــرة بــفــعــالــيـات سالح
ــبـــارزة والــسالح الــشـــيش وسالح ا
الـعـربي وهي فـرصـة لتـواجـد الـهواة
وكــــذلك طـالب كــــلـــيــــات الــــتـــربــــيـــة
الريـاضيـة .وختم حـسن حديـثه قائالً
أننا نحرص على تنظيم هذه النسخة
بـشـكـل مـسـتمـر خـالل شـهـر رمـضان
ـــتــوقـع ان تــشـــهـــد مــشـــاركــة ومن ا
واسعة مــن قبل الالعب  وسيسبق
ؤتمر الفني لغرض حتديد النزاالت ا
لــوائـح الــبـــطــولـــة والـــتي ســتـــكــون

معتمدة دولياً .
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جــمـــيع االنـــديـــة وكـــذلك تـــســلـــسل

انطالق السباقات ووقتها. 
وسيكـون انطالق السـباق االول يوم
وافق السـادس من الشهر اجلمعـة ا
ذاته في الــسـاعـة الــثـامـنــة صـبـاحـا
الفردي العام للنـاشئ لقطع مسافة
60 كم ومن ثم سباقات النساء لقطع
مـســافـة 15 كم فــردي ضـد الــســاعـة
وايـضــا الـســبـاق الـثــالث هـو فـردي
ضــد الـسـاعــة لـفـئــة الـشـبــاب لـقـطع

مسافة 20 كم .
امـا سـبـاقات الـيـوم الـثـاني سـتـكون
في الـساعـة الـثـامنـة صـباحـا سـباق
الـفردي الـعـام للـنسـاء لـقطـع مسـافة
50 كم ومن ثم سـبـاق الـفـردي الـعام
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حتــتــضن مــحـافــظــة الـســلــيـمــانــيـة
ــرحــلـــة الــثــانــيــة من مــنــافــســات ا
الـدوري الـعـراقي بـالـدراجـات لـلـمدة
من اخلـــامس ولــغـــايــة الـــتــاسع من
ـشـاركـة واسـعـة ـقـبل  شـهـر ايـار ا
ــتــقــدمـ لــلــفــئــات االربــعــة وهي ا
والشبـاب والناشئـ والنسـاء فيما
ـؤتـمر الـفني لـلـبطـولة في سيـعـقد ا
بية في احملافظة ثلية اللجنة األو
بــحــضـور رئــيس وأعــضــاء االحتـاد
ــثـلي ـركــزي لـلــعــبـة و الــعـراقـي ا
ــشــاركــة ومــدربي وحــكــام الــفــرق ا
الــــبــــطــــولـــــة من اجـل وضع آلــــيــــة
الـــســـبــاقـــات وتـــوزيع االرقـــام عــلى

للشباب لقطع مسافة 80 كم .
وجتـــري الـــســـبـــاقـــات عـــلى طـــريق
بــازيــان ودوكــانـيــان امــا ســبــاقـات
ـتـقدمـ سـيـكـون لهـا مـؤتـمـر فني ا
لـوحـدهـا وســيـعـقـد يـوم الـسـبت في
مـثـلـية ويـلـيه الـسـباق االول قـاعـة ا
لــقـطع مــســافـة 100كم لـلــمـتــقـدمـ
للفردي الـعام وسينـطلق السباق في

الساعة الثامنة صباحا.
ـرحلة االولـى فريق نادي ويتـصدر ا
الصـناعـة والتي جـرت في العـاصمة
ــشــاركــة واســعــة جلــمــيع بــغــداد 
االنــديــة الــــــــعــراقــيــة وجــرت عـلى
طـريـق ابـو غــريب وعـلى شــارع ابـو

نؤاس.
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مـثل السـوري مشـغول بتـصويـر مشـاهده في الـفيلم ا
ـؤسـسة ـنـازل) الـذي تنـتـجه ا الروائـي الطـويل (حي ا
الــعـامــة لـلــسـيـنــمـا مــجـســدا شـخـصــيـة هــزمي بـائع

ثلجات. ا
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الـتــدريـسـي بـكــلــيـة االعالم في
جـامـعـة ذي قـار تــلـقى امـنـيـات
ــيـة بـالــشـفـاء االوسـاط االكـاد
الــعـــاجل بـــعــد تــعـــرضه الزمــة

صحية ارقدته فراش العافية.
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اخملـرجــة الـســوريــة فـاجــأهــا فـريق مــســلـسل (كــسـر
عـضم) بـاالحــتـفـال بـعـيــد مـيالدهـا اثـنــاء مـواصـلـتـهم
سلسل الذي يعرض خالل رمضان اجلاري تصـوير ا

على فضائيات عدة.
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ـغـربــيـة اعـلــنت في صـفــحـتـهــا عـلى مـواقع ـطـربــة ا ا
عطاوي التـواصل االجتماعي عن وفاة جدتـها فاطمة ا

و تلقّت التعازي من قبل متابعيها.

الصـحـفي الـعـراقي تـلقـى امنـيـات االوسـاط االعالمـية
بالـشـفاء الـعـاجل بعـد اجـراء عـملـيـة جراحـيـة له لزرع

الكلية.
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قـيمـة في االردن افتـتحت امس التـشكـيلـية الـعـراقيـة ا
االثنـ نصب الـسوسنـة الذي نفـذته وقدمـته هدية الى
ـمـلـكـة االردنـيـة ويـقع ـنـاسـبـة مـئـويـة ا مـديـنـة عـمـان 

النصب  في الدوار السادس بالعاصمة.

الـنـحت أكـثر صـعـوبـة من الرسم .. واألهم
نتج الـنهائي  فـالتعـبير أهـمية الـطرح بـا
عـن األفـــكــار والـــهـــواجـس واالنـــفـــعــاالت

بالرسم تبدو لي اسهل منها بالنحت.
{ من الذي تأثرت به ? 

- ال أحــد .. طــبـعــاً مــعــجب بـالــكــثــيـر من
األعـمال النحتية والنحات .. ولكن التأثر

موضوع آخر .
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{ يــقـــول الــنــاقـــد زهــيــر غــا بـــأن أعــمــالك ال
مرجعية لها سوى نفسك .. كيف تفسر ذلك ? 
- جتـربتي بالـنحت لم تأت مـن اختصاص
ـيـة  ولـيــست من مـتـابـعـة ودراســة أكـاد
ألعـمال فنانـ نحات  وعـليه ما وضعت
نـفسي بوضع مقيد ضمن طرق او مدارس
او جتـارب نـحـتـيـة او أُطـر مـحـددة .. وكل
هــذا ال يـعــنـيــني وال أكـتــرث له وال أضـيّع
وقـتي به .. إنـني أنحت كـما يـجب عليً ان
اذا ال أعـرف  ما أعـرفه هو أنني أنـحت  
أنـحت هـكـذا وبـهذا الـشـكل او االسـلوب ..
األهـم ان أكون صـادقـاً مع نـفـسي وأحـترم
ـشـاهـد ألعـمـالي  وبـعـد انـتـهاء عـمـلي وا
الـعمل  إذا وضعناه عـلى طاولة التشريح
والــنـقــد الــفـني يــكـون الــعــمل مـســتـوفي
شـروط وأسـاسيـات الـعمل الـفنـي النـحتي
بـدرجـة ونسـبـة عالـيـة جداً بـشـهادة وآراء
فـنـانـ ونـقـاد لـهم خـبـراتـهـا ومـكـانتـهم 
ـرحوم النـاقد زهيـر غا أحدهم  وهو وا
تــابع مــعـارضي الــتي أقــمـتــهـا بــلـبــنـان 
وكــتب عـنــهـا مــا تـسـتــحـقه  بــالـصــحـافـة
الـلـبـنانـيـة  وكانت رؤيـته شـامـلة ودقـيـقة
ـعروف انه ال يـجـامل أحداً  جـداً  وهـو ا

.( و يُقال ان قلمه ( بيخوًف الفنان
{ من اي شيء تـسـتـعــيـر مـخـلـوقـاتـك الـنـحـتـيـة

والرسم ? 
صـادر مختـلفـة لألفكار - احلـياة مـليئـة 
ولـلطـاقة وللـرؤية البـصريـة التي يسـتع
بــهــا ويـســتــمــد مـنــهــا اخلـيــال . وايــضـا
ـصادر الـتاريخـية وما فـيها من اسـاطير ا
وحـكايا  بـاإلضافة لـقراءاتي اخملتـلفة من

شــعــر وقـصص وروايــات . فــأحـيــانـاً من
ــوقف مــا قــراءة روايـــة مــا او تــعــرضي 
تـتكون فكرة  ولكنها ال تتحول لعمل فني
مـبـاشـرة . فـهي بـحـاجة لـلـنـضـوج لـتأتي
بــشــكل شــرارة أو ومـيض بــاخلــيـال . ان
اسـتـطعت إلـتـقاطـهـا تتـحول لـعـمل فني .
ــا تــأتـي بــوقت آخــر وان لـم اســتــطـع ر
بـشكل أقوى وتـتكون بـدون تأثيـر العقل 
وبـعـد اجناز نـسبـة عالـيـة جداً من الـعمل
تـتدخل العقلـنة لعمل الـلمسات األخيرة و
اإلخـراج الـنـهـائي بحـسب فـهـمي لـلـنحت
وبـصمتي وروحيـتي لتحقق الـبعد الرابع
ـــا يــــخص الـــرسـم .وان تـــشـــابـــهت ..و
ـوضـوع مـخــتـلف تـمـامـاً من ــصـادر فـا ا
نـاحـية الـتـنفـيذ . فـالـتعـبـير اكـثـر سهـولة
فـمن الـلـون واآلخـر تتـوالـد مـئـات األلوان
بـتـدرجاتـهـا وتـبقى حتت سـيـطرة الـفـنان
إن أراد .. وان تـــرك األلــــوان لـــتـــتـــعـــانق
بـحرية فيكتشف مئـات النوافذ ويستطيع
ـكــان الـذي مـن كل نـافــذة الـوصــول الى ا
ــا يــخـدمه لــلــتـعــبــيـر عن يــريــد فـرضه 

تشابه . صدر ا مُعطى ا
{ ماذا انتجت جتربتك من معارض فردية ?
ــعــارض الــتـي عــمــلــتــهــا لــيــست كل - ا
انـتـاجي الـفني .. فـالـكـثيـر من األعـمال لم
ـرسم اعــرضـهـا .. والـكـثــيـر سُـرقت  من ا
ـشغل .. قدمت أحد عشر معرضاً فردي وا
رسـم ونـحـت .. ومــنــهــا اربــعــة مــعـارض

بلبنان .
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{ مـــاذا عن مــــشـــاركـــاتك اجلـــمـــاعـــيـــة داخل
سوريا?

ـعارض اجلمـاعية - اشـارك بالكـثير من ا
الــتي تــقــيــمــهــا وزارة الــثــقــافــة واحتـاد
الـفنانـ التشـكيلـي والصـاالت اخلاصة

منذ  25 سنة لغاية اآلن .
{ اغلب اعمـالك النحـتية تأخـذنا الى احلضارة

 ما سر هذا االرتباط بالقد ?
-عـــنـــدمــا نـــنــظـــر الى الـــفن احلـــضــاري
الــسـوري الــقـد ( هــنـا اقــصـد حــضـارة

ســوريــا الــكـبــرى  بالد الــشــام والــعـراق)
بــاخــتالف انــواعه مـن مــوســيـقـى وغــنـاء
ونـحت وفسـيفسـاء وعمـارة ..البد ان نقف
امــام فن الــنــحت احلـجــري . ألنه يــفـرض
حــضـوره بـكـل قـوة ووضـوح . .فــأعـمـالي
طـبعـاً لـيست ضـخمـة بل صغـيرة ولـيست
جتـسـيداً لـتـلك األسـاطيـر بـشكل مـبـاشر .
وال حتــاكـيـهــا بـالـتــقـانــة نـفـســهـا . ولـكن
جنـــدهـــا وبـــالــتـــأكـــيـــد من انـــطـــبـــاعــات
شاهدين واالختصاصي مليئة بالهيبة ا
والـشـمـوخ وفيـهـا الـكثـيـر من قـوة اجلذب
لـلـسيـر مـعـها والـتـأمل بهـا ومن خاللـها .
وفـيها االناقة والوضعية النصبية حتاكي
احلـداثة والتي حترك الفراغ وتتحرك به .
وان اخـتلفت الـتقنيـة بينهـا وب القد .
فـاالرتـبـاط مـوجـود بـوقـعـهـا واثـرها عـلى
ــشـابه لـوقع وأثـر ـشـاهـد ا نــفس وروح ا
الــــفن الــــنـــحــــتي الــــقــــد . فـــتــــجــــعـــله
يـستحضرها من ذاكـرته ومشاهداته لها .

أمون للـترجمة الكـاتب واخملرج العـراقي ضيّفتـه دار ا
والنـشر في ندوة بعنـوان (الكتابة بلـغة اآلخر) للحديث
عن جتربـة شقيقه الـكاتب واخملرج السـينمائي الراحل

عبد الرحيم مناحي الشهير بـ (أرماند ناصري).

اضي البـاحثة اإلجتمـاعية العراقـية ضيفتـها السبت ا
مؤسـسة البحـتري للتـنمية والـثقافة بورشـة توعوية عن
الـعــنف ضـمـن احملـاور الــتـالـيــة :الـعــنف بـشــكل عـام
الـعـنـف األسـري وتـأثـيـر األيــدلـوجـيـة بـتــأجـيج الـعـنف

السياسي.

وعــلــيــنــا ان ال نـنــسى ان هــنــاك مــورثـات
مـحـمـولـة بـدواخـلـنـا من  5000 سـنـة قـبل

يالد. ا
ـشــوار الــطـويـل مع فن الــنـحت.. { بـعــد هــذا ا

كيف تنظر الى جتربتك اآلن? 
وضوعيـة فأجدها -انـظر اليـها بالعـقل وا
نـاضجـة ومختـمرة ومـثمرة وعـلى الطريق
الــصـحـيح . ولم تــسـتـنـفــذ بـعـد . فـمـا زال
هـناك الكثـير جداً ألعبـر عنه وألقدمه . وما
زلت اســتـطـيع الـعـطــاء واالنـتـاج الـنـحـتي
ضــــمـن اخلط واالســــلــــوب والــــبــــصــــمــــة

والروحية .
اذا يفكر بسام ?   }

- افـكـر  لـو كـان لي قـرار مـادي وتـنـظـيـمي
ألعـمل بـكل مـديـنـة وبـلـدة متـحـفـاً بـالـهواء
الـطلق مـليـئاً بـاألعمـال النـحتـية احلـجرية
ـشـاركة بـحـجـوم ومـقاسـات مـخـتـلفـة . و
جـمـيع الفـنـان الـنـحاتـ إلنـتاج عـشرات

آالف االعمال .
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بـــســـام مــوسى بـــيـــضــون . مـن مــوالـــيــد
الـيعـقوبيـة في سوريا . جـاء انتمـائه للفن
الـــتـــشـــكـــيـــلـي عن وعي ودراســـة  وعـــمل
مــتــفـاني بــ الــرسم تـارة والــنــحت تـارة
اخـــرى . فــهـــو عــضـــو احتــاد الـــفــنـــانــ
الـتشـكيـل .له اعـمال مـقتـناة بـدول خارج
سـوريـا ضـمن مـجمـوعـات خـاصـة بكل من
..لـبـنـان - الـسـعـودية -  مـصـر - لـيـبـيا -
ـغـرب - الـبـرتـغـال - فـرنـسـا - تـونس - ا
بـلجيكا - هـولندا - السويـد - استراليا -
ارمـيـنـيـا . لـتـسـلـيط الـضـوء علـى جتربـته

الـــتـــشـــكــيـــلـــيــة .
الـــــتـــــقـــــيـــــته
مـــــؤخــــرا

فكان معه هذا احلوار :
{ كيف جاء سبب اختيارك لفن النحت ? 

عـنى الـكلـمـة .. فلم - هـو لـيس اختـيـار 
يــكن أمـامي الـوسـائل والــطـرق اخملـتـلـفـة
لـلتعبير تشكيلياً وعليّ ان أختار الطريقة
األفــــضل أو األنــــسب لي. فــــكـــمــــا أغـــلب
الـفـنانـ التـشـكيـليـ البـدايـة كانت مـنذ
الــصـغـر ومــحـاوالت الـرسم أو مــداعـبـات
األلــوان . وبـــسن الــشــبــاب بــعــد جتــارب
مــخــتــلـفــة بــالــرسم بــاأللـوان اخلــشــبــيـة
ـائية والزيتية . والدراسة بإختصاص وا
رسـم .. كـنت أشـعـر أن هـنـاك بـداخـلي مـا
يـحـتاج لـلـتعـبـير عـنه بـطريـقـة أكثـر قـرباً
مــني . كـنت اشـعـر ان الـلــوحـة ال تـنـتـهي
ولن تـنتهي لـوناً  فهي تـأخذ كل احلاالت
واالنـفعاالت وااللـهامات  وهـذا ما يسبب
اربـاك وقلق سـلبي  فـهنـا حضـر النحت
ـنـتج مــعـلـنـاً عـن نـفـسه  فـكــنت أرى ا
بـالـشكل الـنهـائي بـاخليـال  ومن هذه
الــرؤى كـان الــنـحت حــاضـر .. وبـدأت
بــأدوات بــسـيــطــة ومــتـواضــعــة عـلى
ــادة اخلــام الــقــاســيــة وهي احلــجـر ا
الـطـبـيـعي .. فوقـفت وجـهـاً لـوجه أمام
مــا كــان بـخــيــالي  واحــبـبــته بــصـدق
وصـار شغف جعلني أشعر أن األحجار
الــقــاسـيــة صــارت عـجــيــنـة بــ يـدي..
فـــأحــســـست ان الـــنــحت هـــو الــذي

اختارني.
{ ايهما اكثر ترسم ام تنحت ?

-انـــتـــاج اعـــمـــالي  بـــالـــرسم اكـــثــر
لـلسهولـة وللطلب .. ولكن
أجــد نـــفــسي بــالــنــحت
اكـــــثــــر وأحـــــيــــانــــاً
الـظـروف لهـا تأثـير
 فــمـتـطــلـبـات
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هذه واحـدة من صور عديدة فـقدت معظـمها جتـمعني بالـزعيم عبد
الـكر قاسم. الـصورة تعـود الى شتاء عام ) 1961 قبل  61عـاما)
وبيـنمـا كنت اشـرب الشـاي الذي امـر لي به في استـكان  واسجل
ما يـقوله للنـشر في وكالة االنـباء العراقـية (واع) التي اسست عام
 1959 بـقـرار مـنه كـان هو يـقـرأ مـبـتـسمـا كـعـادته اوراقـا تـتـضمن
مشـاريع عديدة يـامل ان يتمـكن تنفـيذها في حـياته خلدمـة الشعب
لكن رفـاق االمس وضعوا حدا حلـياته بعد ذلك الـيوم بنحـو سنت
ـشاريع عـلى الورق بـينـمـا نفـذ بعـضهـا اخرون وظلت مـعظم تـلك ا

وادعوا انها من بنات افكارهم.

ÊUC — WO U ≈

¡UŽœ

الفجر:   3.50
الظهر :  12.05
غرب:   6.44 ا
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عن عـائـشـة رضي الله عـنـهـا قالت(كـان رسـول الـله صلى
الـله علـيه وسـلم يجـتهـد في العـشر األواخـر ما ال يـجتـهد
في غــيــره) وقــالت (كـان الــنــبي صــلى الــله عــلـيـه وسـلم
يــــعـــتــــكف في الــــعــــشـــر األواخــــر من رمــــضـــان) (رواه

البخاري).

الـلــهم اني ادعـوك دعـاء ال أعـرف كـيـف ارتـبه فـأنت تـبـصـر
فـالـلهم أيـامـاً كـما أحب الـفـؤاد وتـلمس حـاجـة قـلبي بـيـديك 
وحـاال إلـى مـا هـو أفـضل وهـمـا ال يــبـقى قـائـمـا في صـدري
اللهم اللهم أمـنياتي التي انتـظرها  وفـرحة ليس لها إنـتهاء 
طـوق قلبي بـعقود من الـرضا والراحـة والفرح ..الـلهم إجعل
يـطانِ وال جتعـل عليَّ فـيهِ لِـلـشـَّ لي فـيهِ إِلى مـرضـاتكَ دلـيـلًـا  
ائـلــ . الـلـهـم أحـفـظـنـا من يـا قـاضِي حـوائِج الـسـَّ سـبِـيـلًــا 
شـتـات األمر ومس الـضـر و ضيق الـصـدر و عذاب الـقـبر و
الـلَّـهُمَّ حـلـول الــفـقـر و تـقـلب الــدهـر و الـعـسـر بـعــد الـيـسـر 

عافآة في الدنيا واالخرة . نسألك اللَّهُمَّ العفو والعافية وا

أرى مـــشــهـــد اإلفــطـــار لـــلــعـــوائل بــ
احلــرمــ اشــعــر بــفــرح غــامــر لـكــونه
ـسلم الـصحـيح الذي يـجسـد خاصـية ا
يــدعـو الـى تـمــاسك الـعــوائل بـيــنـهــمـا
وبـالـتـالي يـعـد تـقـلـيـدا مـهـمـا لـلعـوائل

كان). بتناول افطارها في هذا ا

الــعـوائل ونــحن نـســعى الى ذلك ولـكن
دعـوة الـعـوائل لـالفـطار التـعـنـي تـناول
الــفـطــور فــقط بـقــدر مـا تــعــني تـقــويـة
أواصـر العالقـة بينـهما وزيـادة تماسك
الـــنــســيـج االجــتــمــاعـي). الى ذلك قــال
الـزائر حـميـد حسـ من بغـداد (عنـدما

d¼Uþ q{U  bL×  ≠  ¡öÐd

الزالـت تشـكـل األجـواء الـرمضـانـيـة في
كـربالء طـعمـاً خاصـا في نفـوس الزوار
الــصــائــمــ الــقــادمــ الى احملــافــظـة
ـكان ولـوجـود مرقـدي االمام لـقـدسيـة ا
احلـســ والـعـبـاس (عـلـيـهـمـا الـسالم)
ــــا شـــجـع الـــزوار ان يــــكـــون وهــــذا 
افـطارهم مـاب احلـرم حـيث يتـجمع
مــئــات الــزوار قــبل مــوعــد اإلفــطــار ثم
تـــقــوم الـــعـــوائل بــتـــقـــد (فــطـــورهــا
الــرمــضــاني) لــلــبــدء بــتــنــاول  وجــبـة
اإلفـطار عند سـماع  االذان. وقال الزائر
أبـو محمد لـ(الزمان) امس  55عاماً من
ـكـان مــحـافــظـة الــبـصــرة( جلـمــالـيــة ا
وقــدســيـتـه اعـتــدنــا ســنـويــا ان يــكـون
افـطارنا بـ احلرم حـيث نبدأ بـنشر
الــسـفـرة الــرمـضـانــيـة  في ضل أجـواء
روحـانـية يـشعـر بـها الـصائم من خالل
دعوة عدداً من العوائل للمشاركة فيها)
ـشاركة من قبل العوائل مـضيفاً (هذه ا
فـيـما بـيـنـها عـلى مـائدة اإلفـطـار تؤدي
الـى حـالــة من الـتــالف والــتـاخي وزرع
احملــبــة في نــفــوســهـم). فــيــمــا أضـاف
الــزائــر أبــو حــســ من بــابل بــالــقـول
(اإلسـالم يـــدعـــو الـى الـــتـــمــــاسك بـــ
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نــــظـم مـــــنــــتـــــدى اإلبــــداع
ــرأة في الــنـــســوي بــقــسم تــمــكــ ا
وزارة الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة ضــمن
بــرنـامــجه اخلــاص بــشـهــر رمــضـان
بــســفــرة تـــرفــيــهــيــة الطــفــال ايــتــام
ومـتعـفـفـ بـالـتـنـسـيق مع مـسـؤولة
مــــدرســـة إبـن اجلـــواد وسن طــــاهـــر
فـــضال عـــلى تـــوزيع الــكـــســـوة عــلى

االطفال في منطقة الشعلة.
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رضى دني عـنايتـها بااليـتام وا بالتـزامن مع شهـر رمضان الـفضيل تـواصل احدى مؤسـسات اجملـتمع ا
ـشـرف عـلى مـؤسـسـة بـطل الــفـرات في الـسـبع قـصـور (نـعـتـمـد عـلى ـتـعـفـفـ  وقـال جـاسـم لـعـيـبي ا وا
ن هـو أشد مـنه حاجة.. مساهـمات الـفقراء في مـا بيـنهم إذ يتـبرع أحـدهم بحـصته التـمويـنية 
وبـالطـريقـة نفـسهـا نؤمن تـكالـيف عالج مريض او نـشتـري ماكـنة خـياطـة ألم أيتـام تعيـشهم
عـدم وبـيتـان إحتـرقا جـهزنـاهمـا بإحـتيـاجات بـها) ونـوه لعـيبي(نـوزع حصـصاً عـلى ا
نكوبـة ونواصل التكـفل باأليتام يسـاعدنا طبـيبان في سبع قصـور هما جمال العائـلة ا
ــواد الـغــذائــيـة) ــال وا الــشــريــفي و إبــراهـيم مــحــمــد الـعــبــيــدي.. بـالــعالج اجملــاني وا
ن يـعـجـز عنه يـسـاعدنـا في ذلك كـون إيـجارات ـؤسسـة اإليـجـار بدالً  مـواصالً(تـدفع ا
الـسبع قـصور تـتراوح بـ مائـة ومائـة وخمـس شـهريـاً; ألنهـا منـطقـة شديـدة الفقـر لكن
بـلغ فهـو صعـب على من ال يـتدبـره)وتابـع(لو تـوفر لـنا تـمـويل ألنشـأنا مـشاريع مـهمـا كـان ا
ـهن اليدوية التي كياج وا للعـيش الكر ومعـهد لتأهيـل اليتيمـات على اخلياطـة والكوافيـر وا
تؤمن لـهن حياًة شـريفـةً).شعرت بـأنهم يـتمنـون وصول وصف حالـهم الى كافل الـفقراء

سعد البزاز وهم متحرجون من أن يطلبوا ذلك مني صراحة.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7258 Tuesday 26/4/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7258 الثالثاء 25 من رمضان 1443 هـ 26 من نيسان (ابريل) 2022م

بسام موسى بيضون

بغداد

 ÊUC —  ö K Ë Z «dÐ

qFA*« ÊËbKš

ـسلمـ شهر الـطاعة مع حلول الـشهر الـفضيـل شهر االسالم وا
والـغـفـران تـتـسـابق الـقـنـوات الـتـلـفـزيـونـيـة لالعالن عن بـرامـجـهـا
ومــســلــسالتــهــا خالل الــشــهــر الــفـــضــيل ومن خالل مــتــابــعــتي
ـا ال يقـبل الشك ان غـالبـيتـها تـواضعـة لتـلك البـرامج تبـ لي  ا
ـسـتوى وال تـناسب الـقـيم واالعراف االجـتمـاعـية الـعربـية هابـطة ا
سـلسالت تـدور حـول قصص احلب والعـراقيـة خـاصة فـغـالبـيـة ا
ـتــواضع لـو ان والـتــعـري الــفـاضح والــرقص الــشـرقي وبــرأيي ا
سـلسالت عـلى الواقع االموال التـي صرفت عـلى هذه الـبرامج وا
الذي نعيـشه فعال لغـيرت من واقعنـا نحو االفـضل .وهنا يجب ان
اشيد ببـعض اعمال الـدراما العـراقية التـي كانت هادفة من خالل
ضمـون الذي قدمـته للـمشاهـد العـراقي ورصانة الـطرح اال وهو ا
مـســلـسل (مــا مــات وطن) لـلــنـجم الــعــراقي الـكــبـيــر ايـاد راضي
وتميزت كـعادتها قـناة (الشرقـية) ببرامجـها الرمضـانية والتي في
غالبيتها تهدف الدخال الـفرحة على الفقراء وذوي الدخل احملدود
ويتـوجب علـينـا كصحـفيـ ان نشـيد بـالدرامـا العـراقيـة الرصـينة
ونشيـد بابطـالهـا ونقد كل مـا يسئ لـلذوق العـام وان يدخل مقص
ــشـاهـد الـتي حتــرض عـلى الـعـنف او الـرقـيب عـلـى الـعـديـد من ا
الـتـعــري او الـســرقـة وكل مـالـه من سـلـوكــيـات خــطـيـرة عــلى فـئـة
ـا يــؤسف له من خالل مــشـاهــداتي الـيــومـيـة هي ـراهــقـ  و ا
مـظـاهـر االفـطـار الـعلـنـي لـفـئة كـبـيـرة مـن الشـبـاب ومـن دون عذر
شرعي بحجـة انني ال استطـيع حتمل ساعـات الصيام الـطويلة او
بـحـجـة تـرك الـسـيـكـارة او الـعــمل الخ وان تـكـون لـعـوائـلـنـا الـدور
االكـبـر في تــقـد الـنـصح والــتـوجـيه البـنــائـهـا فـمــا نـزرعه الـيـوم
سنحـصده غدا وان تـكون للـدولة موقف لـلحد من مـظاهر الـتعري
الفـاضح في بـعض شوارع الـعـاصمـة بـحجـة احلـرية الـشـخصـية
واقول اننا ال طـاقة لنـا بحرب الـله ورسوله فالـشهر الـفضيل يأتي
مـرة واحـدة من كل عـام ونــحن نـبـتـغي في هـذا الــشـهـر الـفـضـيل
مغـفرة الـذنوب وان يـقلب رب الـعبـاد موجـات الغبـار التـي تضرب
البالد والعباد الى موجات مطر تقضي على مواسم اجلفاف التي

تــنــتــظــرنــا ســائــلــ الــله جل في عاله فـي هـذا
الـشـهــر الـفـضـيـل ان يـحـفظ الــعـراق وشـعـبه
ويـد نــعـمــة االمن واالمــان وان يــرحم الـله
شهداء العراق وينصر جيشه وقواته االمنية
عـــلى قـــوى الـــشـــر والـــظـالم والـــله من وراء

القصد.

ـالـيـة و تـؤخـر بـدء مـشروع تـؤثـرعـلـيك االعـتـبـارات ا
جديد تريد أن تبدأ به.
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علـيك أن تـتـطور بـالـشـكل اإليـجابي في مـجـال عـملك
.يوم السعد االربعاء.
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قـد جتد نـفسك أكثـر اهتمـاما بالـفنون وخـاصة التي
تأتي من الثقافات األخرى.
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عـلـيك االهـتـمـام بعـالقتك الـعـاطـفـيـة أكـثرمـن ذلك.يوم
. السعد االثن
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يشعـر أحد أفراد عائـلتك باإلحباط تـميل إلى إعطائه
فرصة لتبادل احلديث.
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 ستقابـل حبيب قد لك فكن مـستعدا للـمفاجأة.يوم
السعد الثالثاء.
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أفكـار احلب تـسـيطـر عـلى تـفـكيـرك وتـمـنعك من أداء
عملك بشكل فعال.
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ارسـة الريـاضة عـليك االهـتمـام بنـظـامك الغـذائي و
يوميا للحفاظ على صحتك.
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ــشـاعــر وأفـكـار الــيـوم ســعـيـد بــالـنــسـبــة لك تـهــتم 
اآلخرين وتشعر بالراحة.
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قـرب عـليك الـتقرب  سـفر قـريب برفـقة أصدقـائك ا
لشريك حياتك واالستماع له.
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يحاول أفـراد عائلـتك مسانـدتك ماديا فـرصة جديدة
لزيادة دخلك.
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حتــصل عــلى هـديــة غــيـر مــتـوقــعـة ســتــغـيــر مـزاجك
لألحسن.رقم احلظ.9
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
ـنـاسب داخل الـشكل ا
أعد تـرتيبـها واكتشف
ـــفـــقــودة: الـــكـــلــمـــة ا
(مـديـنة فـلـسـطيـنـية 6

حروف):
– دراهـم  –كـــــــــــراس 
مـــجالت  –عـــمـــارة –
فـكر  –مـحاله  –رخ –
نـــهــــله  –خــــصـــوم –
فيات  –جنون  –أدهم

 –فك.
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شــاركت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة نــوال
الــزغــبي مع مــتـــابــعــيــهــا رأيــهــا في
الـوقــوع في احلـب بـســرعــة ومــا هـو
ـكن أن نـرتـكبـه.وكتـبت اخلطً الـذي 
الزغـبي في مـنـشـور لـهـا بصـفـحـتـها
وقع للتواصل االجتماعي الرسمية 
(ما من مـشـكلـة في مـحبـة الـشخص
ـشــكـلـة ـنــاسب بـســرعـة كــبـيــرة !ا ا
عنـدمـا حتب الشـخص اخلـطأ لـفـترة
طويلة).وتفاعل محبيها مع منشورها
وعـلق أحــدهم (مش غــريب هــالـكالم
احلــلـــو الي يـــنــقـط عــسل مـن جنــمه
ذهبـيه عم حتـكي كـالم ذهب  نـحبك
نــوال الــزغــبي ودائــمـــا نــتــعــلم مــنك
اشـيـاء كـثـيـر حـلـوة).وكـتـبت مـعـجـبـة
معـلـقـة :(أصعـب ابتالء حـ تـضـطر
لـلــتـضــحـيــة في ســبـيل الــبـقــاء عـلى
عالقـة تــعـلم أنت كل الــعـلم أنــهـا مع
الـشــخص اخلــطــأ).واكــدت الــزغـبي
أنها ال تقبل االرتباط برجل متزوج.
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{ نـيـويـورك  –وكـاالت -  الـعـثـور
في عــلــبــة أحــذيـة عــلـى نـســخــة من
صـنوع من نـسيج قـطني الفـستـان ا
بـــالــلـــونــ األزرق واألبـــيض الــذي
ــمــثـلــة االمــريـكــيــة جـودي ارتـدته ا
غارالند في فيـلم  الساحرة أوز الذي
يـعــود لـسـنـة  1939. سُـلم الــفـسـتـان
إلى األب جــيـلـبـرت هــارتـكي رئـيس

قسم الـدراما في اجلـامعـة االميـركية
الكاثـوليكيـة في واشنطن عام 1973.
فُـقـد الــثـوب في الـثـمـانـيـنـيـات وفي
العـقود الـقلـيلـة التـاليـة.  اكتـشافه
فـي عـلــبـة أحــذيـة كــانت مـخــبـأة في
حـقـيـبـة بـ صـنـاديق بـريـد أعـضـاء
هـيـئـة التـدريس. ثم عـمـلت اجلـامـعة
مع مـؤسـسة سـمـيـثسـونـيـان للـتـأكد
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من صــحـته. ويُـعـرض الــفـسـتـان في
دار بونـهامـز للـمزادات في نـيويورك
حتى  29 نـيـسـان اجلـاري. بـعـد ذلك
ـــــزاد فـي لــــوس ســـــيـــــعـــــرض في ا
أجنــلـوس في   24 أيــار بــقــيــمـة 1.2
مـــلـــيــون دوالر. إحـــدى الـــنـــســـــــخ
حـقـقت  1.56 مـلــيـون دوالر في مـزاد

عــــــــام 2015.



جــانب تـويـتـر يــأتي بـعـد لــقـاء الـسـيـد
ساهم في ماسك اجلمعة العديد من ا
الـشركـة على انـفراد).وذكرت الـصحـيفة
ــطّــلــعـة أن مــاسك ـصــادر ا نــقال عـن ا
تـعـهـد حل قضـايـا حريـة الـتـعبـيـر التي
ـنـصـة يـرى أنــهـا مـشـكـلـة تــواجـهـهـا ا
سـواء جنحت مـحاولـته أم ال.وأوضحت
ــصــادر لــلــصــحــيـفــة أنه شــدد خالل ا
ساهم على لـقاءاته عبر الفيـديو مع ا
ـــدارة بــنــشــاط عــلى أمل أن األمــوال ا
يـــتــمـــكــنــوا مـن الــتـــأثــيــر عـــلى قــرار
الــشـــركــة.وأشــارت إلى أن تــويــتــر قــد
تــصـــدر إعالنــا بــشـــأن األمــر بــحــلــول
اخلـمـيس أو حـتى قبـل ذلك وفقـا لـهذه

صادر. ا
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رمـضان شهـر العبـادات وهو أيضا
مـوسم اإلنـتاج الـدرامي في مخـتلف
أنــحــاء الـــعــالم الــعــربي إذ تــنــتج
مـسلسالت بتـكلفة تتـجاوز مليارات
الـــــدوالرات ســــنـــــويــــا.وبـــــحــــسب
إحـصاءات غـير رسـميـة أنتج خالل
ـــوسم الــرمــضـــاني احلــالي 172 ا

مـسلـسالً عـربيـا.وهو ما
قــــد يـــتـــطـــلب86
سـاعة فـي اليوم
الـــــــــــواحـــــــــــد
ــشــاهــدتــهـا
جـمـيـعا.وت
ســـتـــحــوذ
مصر على
نـــــصـــــيب
األســـــد من
اإلنـــــــــتــــــــاج
الــدرامي فــهي
الـدولة الـعربـية
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ـكن أن تُــخـطىء الـعــ اخلط الـبـيــاني الـتـنــازلي في الـعالقـات ال 
السـعودية االمريكـية بالرغم من انّ إدارة الرئـيس جو بايدن أعلنت
ـاضـية انـهـا ملـتـزمة بـالدفـاع عن امن حـلـفائـها في في الـسـاعات ا

نطقة في إشارة مباشرة نحو السعودية. ا
الـريــاض في مـنــعـطف تـاريــخي في الـعـالقـات مع الـدول الــكـبـرى
ولعـلـها اضـطرت أن تـفـصح عن موقف واضح لـهـا في التـعامل مع
العـمالقة الكبار في احلـرب الروسية األوكرانيـة ح اتخذت موقفا
محايـدا وأعلنت عبر منصاتها ومنافذها انها ليست حربها وليست
تصارعـ وتوقيتات حروبهم حتى مضـطرة لالجنرار الى مواقع ا

تحدة اخلصم األول لروسيا. لو اغضب ذلك الواليات ا
الـعالقــات بـ الــريـاض وواشــنــطن في طـور الــتــصـحــيح الـنــاجـز
تـبادلة وتفـعيل النـصوص اللفـظية التي واقف ا ومـبنيـة على ا اليوم
لم تعد غطاءاً كافياً حلماية حلفاء واشنطن الذين بدوا أكثر من مرة
ـلـتـهب فـرادى ووحـيـدين يـواجـهـون خـيـارات صـعـبـة في اخلـلـيج ا
ـقـابل الــقـوة األكـبـر في احملـيط حـيث يـقـف عـلى سـاحـله الـعــظـيم ا
ـعلـنـة في التـدخل في أربع دول في األقل اإلقـليـمي ذات األهـداف ا

نطقة. با
قـرار الـسـعـوديـة يـبـدو صـعـبـاً لـكـن الـبـيت األبـيض لم يـكن لـيـفـهم
ـوقف سـعـودي علـني مـن هذا الـرسـالـة بـوضـوح لـوال جتـسـيـدهـا 
الوزن النوعي. فالرياض ليست مرتاحة ابداً بالتعاطي األمريكي مع
دنية والـعسكرية في عملـيات قصف احلوثـي للمنـشآت النفطـية وا
العـمق السعـودي وفوق ذلك هناك مَن يـصغي في اإلدارة البـايدنية
لـصـوت تـقـييـد بـيع الـسالح لـلـسـعوديـة بـسـبب حـرب الـيـمن وكأنّ
ا تطلب شراءها في الدول فـي زمن احلروب ال حتتاج األسلحـة وا

أيام السلم واألمان فقط. 
مــتى يــقف احلــلــيف مع حــلــيــفه إذا لم يــســاعــده في زمـن احلـرب
ـدنـية? هـذا الـسـؤال يـجب ان يكـون عـنـواناً وتـهـديـد مدنـه وحيـاته ا
إلعادة صـياغة العالقـات السعـودية االمريكـية. كما انّ تـلك الضربة
الصـاروخيـة الكـبـيرة -ذات الـطابع اجملـهـول رسمـياً- ضـد منـشأة
نفط أرامـكوا وإعاقة اإلنتاج النفطي لوقت وجيز كانت فرصة ثمينة
الخـتـبـار إرادة احلـلـيف األمـريـكي في الـدفـاع عن الـسـعـوديـة وقد
فشـلت اإلدارة االمـريـكيـة في حـسـابـات الريـاض في ذلك االخـتـبار
ـتــواصــلـة الســتــهـداف الـذي ســاقــته ظــروف احلـرب والــدعــوات ا
ـنحـنى الـبـيـاني الـنـازل في الـعالقـات كانت الـسـعـوديـة.في نـفس ا
احلـمالت في واشنطن وفي غرف قريـبة من اإلدارة ضد ولي العهد
الـسـعــودي األمـيــر مـحـمــد بن سـلـمــان كـونه كــان صـاحب قـصب
الـسـبق في تـدشـ مـرحلـة نـوعـيـة واستـراتـيـجـيـة من الـعالقات في
الطـاقة واالستثـمارات والتـسليح مع اإلدارة االمـريكية اجلـمهورية
السـابقة لذلك كان هناك استغالل سياسي واضح ومنحاز وموتور
ـة قتل الـصـحـفي خـاشـقجي. ضـد ولي الـعـهـد عنـدمـا حـدثت جـر
جمـلة (انّـهـا ليـست حربـنـا) كانت قـرار الريـاض الـصائب وعـنوان
تاريخ سـعودي جديد وهي جملة لها تـفعيلها السياسي واالجرائي

 وليست ال محل لها من االعراب كما يظن بعضهم.
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في مـديـنـة العـمـارة كـانَ االضـطـراب مازال يـرافـقـني; ال غـيـر اخلـمر من
ْ; فـرجوتهُ أنْ أحـتسي عـلى عجل زجـاجة من اجلِـعَة حتى يـدعني أسـتك
أتـخلص من تـوتري; وكـان لي ما أردت ثمَّ تبـعتـها بـأخرى كـنتُ احتسي
أمور قـلقا قنـاني اجلِعة خـلف أجمـة عاليـة في حديـقة عامـة بينـما كـان ا
خشـية من قـدوم الزنـابير احلـمر عـلى ح غـرة واصطـيادي مـتلـبسا في
ديـنـة سـرى مفـعـول اخلـمر بـدمي وأظـهر حـالـة شرب; مـا أكـثـرهم في ا
أمور ; صرتُ أهـجم على ا نـتائجه بـسرعة على مـزاجي وجعلـني مبتهـجاً
بـ حـ وآخـر ألضع قـبالتي عـلى وجـهـه الـعـابس; بـيـنـمـا هـو يـزجـرني
سهُ ألنه لـم يقـترب من اخلـمر في محـتـجاً عـلى تصـرفاتـي ويأمـرني أالّ أ
حياته كمـا أخبرني تـماديتُ بتقـبيله حتى شـعرت أنَّ سورة غضب الحتْ

على مالمح وجهه; ألسارع وأقولُ معتذراً: 
تهور. - يبدو أني ثملت أرجو أن تصفح عني بسبب سلوكي ا

اء:  أجابني حانقاً بعد أن شطف وجهه با
- حرمتني من صالة الظهر; اللعنة عليك يا أخي.

أطــلــقت ســيل الــضــحــكــات من أعــمــاقي كــمــا لـو أنـي اصـفـع بــهـا تــلك
أمور:  الضحكات الهازئة مني في قاعة احملكمة; استدركت ألسأل ا

- متى ستأخذني إِلى سجن الديوانية?
أجابني مغمغماً: 

- ال أعلم; آمر الكتيبة من يقرر ذلك.
المست أحـذيتـنا تراب الـكتيـبة ورائـحة اجلعـة تفـوح من فمي. بعـد يوم
كنتُ أقف في مرآب الـديوانيـة حامالً فراشي عـلى رأسي بصحـبة مأمور
آخـر; بينمـا كانت أمي التي مـررت عليهـا خطفاً في بـيتنا ألودعـها تمسك
بكتفي وهي تـنحب بعد أن توسلت لكي تكون بـرفقتي ويتسنى لها رؤيتي
في الـلـحـظـات األخـيـرة قـبل دخـولي إِلى الـسـجن. خالل الـطـريق انـثـالت
ا في أتـون مـعـركـة الـطـاهـري سألـني ذكـريـات احلرب عـلى خـاطـري; كُـنـَّ

جندي كان بجواري حتت درع دبابتي:  
- هل تنتهي هذه احلرب?    

وقـبل أنْ أجيـبهُ مرقتْ طائـرة معاديـة بانخـفاض واطئ حتى كـادتْ تقطف
رؤوسنا; لـكنَّ الطائرة سرقتْ الدم من وجوهنا; وجه صاحبي غدى يشبه

ا رآني قال مفزوعاً:      لون مُح البيضة و
وت.  - وجهك شاحب كا

 يـبـدو كان لـون وجـهـيـنـا مـتـشـابهـاً بـصـفـرة الـرعب; بـقـيـنـا نـلهـث ونحنُ
نستردُّ أنفـاسنا من الهلع; كان تراب الساتر يتطاير سخيفاً نحو وجهينا

حتى اختنقنا عاد صاحبي ليقول بأسى  
- مَنْ يثمّن عذاباتنا اآلن?  

وقـبل أنْ أجيـبهُ سقـطت قذيفـة أرجأتْ جـوابي علـيه; ألنَّهُ صمت إلى األبد
بـشـظـيــة طـائـشــة. كـنت أفـكــر تـلك الـدقــائق بـشيء واحــد فـقط; تُـرى من
ا عـلومات في جـيبي و سـيحمـل جثتي إلى أهـلي? ولذا حتسَّـسْتُ خرق ا
تيقَّنتُ من وجـودها غمرتني فـرحة عجيبة وبـدأت أعدو بال هدى بحثاً عن
ـريرة الـتي كـادت تمـحـقني; وت حـتى أتـخلَّص من الـقـلق والهـواجس ا ا
ـظــلـمـة الـتي ـعـركـة أدركـتُ أنَّ األفـكـار ا ـا بــقـيت حـيـا بــعـد انـتـهــاء ا و
ـعارك وجبهات احلـرب أشدُّ رعباً وفتـكاً من الردى نفسه حتاصرك في ا
الذي يـطاردك هـنـاك في كل حلظـة; ولكن مـن يشـعر بـتلـك العـذابات غـير
. أعادني نحيب أمي إلى احملنـة التي تسحن بدمي وتطحن اجلندي نـفسهُ
بقـلـبي. لـقدْ أزفت دقـائق الـوداع طوقت ذراعـيـها حـول جـسدي ثمَّ راحت
تـشمـني ودمـعـهـا يخـضب صـدري بـنحـيب جـارف كـان قلـبي مـثل طـائر

: يخفق بجناحيه وسط نار ملتهبة; قلتُ بنبرةٍ جريحةٍ
- الناس جتمهرت علينا يا أمي; توقفي عن البكاء رحمة بي.

نظرت إِلى وجهي بعين جامدت لتنوح بعدها: 
- أعرف أنك ال تتحمل السجن; نيران اجلبهة كانت لكَ أرحم.

ـرة األولى في حياتي الـتي سأقبع ; هي ا كـانت هواجسـها مصـيبة تـماماً
ــدة طــويـلــة صــحــيح أني ســجـنت أليــام مــعـدودات في داخل الــسـجن 
عتقل مـجرد نزهة; ـعتقل الـكتيبـة لكن معظم اجلـنود يعرفـون أنَّ ذاك ا
ألنك تمضي معـظم اليوم بإجناز أشغال هنا وهـناك في الكتيبة وال تدخله
إالَّ عـند حـلـول الـظالم لتـنـام أمـا الـسجن الـذي سـأدخـله بـعد قـلـيل فـهو
شيء آخـر بنـظام آخـر وقوانـيـ صارمـة ال أدري هل سأجنح بـتجـاوزها
أم يـكـون مــثـواي األخـيـر هـنـاك; بـانـكـسـارٍ
طبعتُ قـبلة طويلة على يـدها وتركتها خلفي
تنتـحب البتعد بـخطواتي عنـها مخذوالً; بدأ
رارة قاسية هذه الدمع يهطل على وجهي 

رة; نبستُ بصوت مُختنق:  ا
- الـويل لي; أيَّـة أيـامٍ سُـودٍ تنـتـظـرك يا ابن

اخلائبة.
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ـــنــتــجـــ يــحــاولــون الـــنــجــوم وا
ـتـعــلـقـة بـإنـتـاج تــضـخـيم األرقـام ا
الـعـمل الـدرامي لـالدعـاء بأن الـعـمل
تــكـلف هــذه األرقـام لــزيـادة الــطـلب
عـلـى الـعـمل نـفـسه بـاعـتـبـاره عـمال
مـرتفع اجلـودة واألرقام احلقـيقة ال
ــعـلن عــنـهـا تــتـجــاوز ربع األرقـام ا
غـالـبـا".وتـتـطـرق مـعـظم مـسـلسالت
ـــــوسم ــــــصـــــريــــــة خالل هــــــذا ا ا
الـرمضـاني للـتحديـات األمنـية التي
مــرت بــهــا الــبالد خـالل الــســنـوات
رأة إلى الـعشر األخيـرة وقضايا ا
جــانب الـكـومـيــديـا.وركّـزت الـدرامـا
االجـتماعـية القـليلـة باألساس خالل
ــــوسم الــــرمــــضــــاني عــــلى هــــذا ا
مـخـاطـبـة شـريـحـتـ اجـتـمـاعـيـت
شـديـدتي التـناقض والـتبـاعد.وهـما
الـطـبقـة شديـدة الفـقر الـتي وجّهت
إلـيها جرعة مكـثفة من األعمال التي
تـعزز صورة البطل الشجاع األقرب
إلى "الــبـلـطـجي". وتـضم الـشـريـحـة
الـثانـية أصـحاب الـثروات والـنفوذ
وهـي أقـــلـــيـــة مـــحـــدودة مـــقـــارنـــة
اليـــ من مـــحــدودي بـــعـــشـــرات ا
الـدخل ومعدومـيه.لكن التـركيز على
هــذا الــنـمـط من الـدرامــا - بــحـسب
مـشاهـدين التـقت بهم بي بي سي -
ـــشـــاهـــديـن من الـــدرامـــا يـــحــــرم ا
التاريخية والدينية التي كانت تقدم
عـــــادة خالل شــــهـــــر رمــــضــــان في

اضية. السنوات ا

مـــعــهــا.وتـــتــطــرق
ـصـريـة خالل مــعـظم مـسـلــسالت ا
ــــوسم الــــرمــــضــــاني عــــلى هــــذا ا
الـتـحـديـات األمـنـيـة الـتى مـرت بـهـا
الـــبالد خـالل الــســـنـــوات الـــعـــشــر
ـرأة.وفي مصر األخـيرة وقـضايا ا
ـتـحدة لـلـخـدمات أنـتـجت الـشركـة ا
اإلعـالمـــيــــة نــــحـــو 14عــــمالً خالل
ــوسم الــرمــضــاني احلــالي وهي ا
شـركـة تـشـيـر تـقـاريـر صـحـفـيـة إلى
ـلـوكة جلـهـة سـيـاديـة.وعلى أنـهـا 
رأســهــا مـســلـسـل (االخـتــيـار-? (3
وهـــو اجلـــزء الـــثــالـث من الـــدرامــا
رحلة حكم الـرمضانية الذي يوثق 
ــصـري الــراحل مــحـمـد الــرئـيس ا
مــرسي قـبـل أن يـطــيح به اجلـيش
ــصــري عــبــد لــيـــتــولى الــرئــيـس ا
الــــفــــتـــاح الــــســــيــــسي احلــــكم في
الـــبالد.بـــيــنـــمــا أنـــتــجت شـــركــات
خــاصــة 16عــمـالً مــنــفــردة أو عــبـر
إنـتـاج مـشتـرك مع شـركات عـربـية 
وبـحسب هذه األرقام تقلّص اإلنتاج
تحدة الـدرامي الرمضاني للشركة ا
لــلـخـدمـات اإلعالمــيـة إلى الـنـصف
ـوسم بعـد شبه تـقـريبًـا خالل هذه ا
احــتـكـار دام مـدة 4ســنـوات.ويـؤكـد
صـري سعـد الدين الـناقـد الفـني ا
أن األرقـام الـتي تُتـداول عـلى مواقع
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي لـــيـــست
صـحيـحة نهـائيا وأنـها ليـست أكثر
من مــجـرد ضـجــة إعالمـيــة أحـيـانـا
تــكــون مـقــصــودة بـهــدف الــتـرويج
لـلـمـسـلـسل نـفـسه.ويـضـيف "مـعظم

إلــــيــــهم فـي جــــدوى إنــــفــــاق هـــذه
ـسـلـسالت بـيـنـمـا ـلــيـارات عـلى ا ا
تـئن الـبالد من وطـأة تضـخم طاحن
2- 50 وارتـفاع باألسـعار تراوح ب

ئة. في ا
صـري ويـعـيـش نـحو % 60مـن ا
حتت خـط الفـقر وفـقا لتـقريـر للـبنك
الـدولي في  أيار.2019بـينـما يدافع
آخـرون عن هـذه األرقـام الـتى تـبدو
مـبالـغا فيـها على اعـتبار أنـها دليل
ـنــتج.ويـقــول الـنــاقـد عــلى جــودة ا
الـفـني أحـمـد سـعـد الـدين لـبي بي
ــسـلـسـل الـواحـد سي إن تــكـلــفـة ا
تــتـراوح بـ من 30إلى 40مــلــيـون
جـنـيه مصـري أي مـا يعـادل تـقريـبا
مـليار و مـئتي ملـيون جنـيه مصري
لــلـمـوسم بـالــكـامل وهـو رقم عـادي
لـلغـايـة مقـارنة بـالسـنوات الـسابـقة
وال يـوجـد شيء مـختـلف هـذا الـعام
.وأضـــاف أن هـــذا الـــرقم ال يـــخص
ـثل ــا  شــهــر رمـضــان وحــده وإ
إجــمــالي تــكــلـفــة اإلنــتــاج الـدرامي
ـصري على مدار العام.ويرى سعد ا
الـــدين أنه عـــلى مــدار الـ  15ســـنــة
ـاضية تـتحكم وكاالت اإلعالن في ا
ـصري و الـعربي اإلنـتـاج الدرامي ا
عـمومـا.ويتـفق العـاملـون في اجملال
عــلى أن وكـاالت اإلعالن أصـبح لـهـا
الــيـد الـعـلــيـا فـهي تـرغـب مـنـتـجـو
الـدراما على تكـثيف إنتاجـهم لشهر
رمـضـان عـلى ان تُعـرض عـلى مدار
الـعام وهـو ما يضـر بجـودة الدراما
صرية والعربية على وجه العموم ا
وحـجم مشاهدتها وتفاعل اجلمهور

ـسـلـسالت رمـضان األكـثـر إنـتـاجا 
ـــوسم 36 إذ أنـــتـــجت خـالل هــذا ا
مـسلـسال عربيـا تُعرض عـلى قنوات
مـصـرية وعـربـيـة مخـتـلفـة.وتـتداول
مـواقع التـواصل االجـتماعـي أرقاما
ضـخـمـة تتـعـلق بتـكـلـفة إنـتـاج هذه
ـمـثـل فـيـها ـسـلـسالت وأجور ا ا
بــحـيث تـصل إلى 45مــلـيـون جـنـيه
مـــصـــري أي مـــا يــقـــرب من2.4
مــلــيــون دوالر أمــريــكي
ألحـــــد أبــــطــــال هــــذه
األعـــمــال الــدرامــيــة
ــــقــــدمــــة لــــهــــذا ا
ــــــــوسـم وهـــــــو ا
األعـلى أجرا خالل
رمـــضــان ? 2022
وهـي أرقـــام غــــيـــر
رسـمـيـة لم تـتـمـكن
بـــي بـــي ســـي مــن
تـدقـيـقـهـا.وتـعـاني
مــــصــــر من ظـــروف
اقــتــصــاديــة صــعــبـة
تــــراجع عــــلى إثــــرهـــا
ســـعـــر صـــرف اجلــنـــيه
ـصري بنحو5  %خالل ا
يـوم واحد بـنهـاية  آذار
ــــاضـي.ويــــشــــكك ا
ـصري بـعض ا
الــــــــــــــــــــذيــن
حتــــدثـــنـــا

{ لندن (أ ف ب)  –بعد قرابة خمسة
عــشــر عــامــا عــلى فــقــدان الــطــفــلــة
الـبريطانية مـادل ماكان في جنوب
الـبـرتغـال أعلن الـقـضاء الـبرتـغالي
اني يُشتبه تـوجيه اتهام إلى رجل أ
بــضـلــوعه في الــقـضــيـة في تــطـور
رحـب به والداهـا مـؤكـدَين أنـهـما لم

“يفقدا األمل ”في عودة ابنتهما.
وكــتــبت كــايـت وجـيــري مــاكــان في
ــوقع اخملـصص بــيــان نُـشــر عــلى ا
لـفـقدان طـفلـتهـما “رغـم أن االحتـمال
قـد يــكـون ضـئـيالً إال أنـنـا لم نـفـقـد
األمـل في أن مادل ال تـزال على قيد

احلياة وأننا سنجدها.
ـشــتـبه به “لـم يـتم وأشــارا إلى أن ا
ــة مــحـددة اتــهــامه بــعــد بـأي جــر

. تتعلق باختفاء مادل
دعي الـعام وجـاء ذلك بـعيـد إعالن ا
الـبـرتـغـالي مـسـاء اخلـمـيس تـوجيه

{ إنـدور (الهند) (أ ف ب)  –تراهن
الـهند على مصدر جديد للطاقة من
ـتـوقع أن يـسـاهم فـي جعـل هواء ا
ــلـوث بــالــدخــان نـظــيــفـاً ــدن  ا ا
شروع عـلى روث األبقار ويـعتمـد ا
الــتي تــمــثل أصالً مــصـدراً مــهــمـاً
ــــزارعـــــ الــــهـــــنــــود إليـــــرادات ا
الـفـقراء.ويـبجّل الـهـندوس األبـقار
وتـعتبر الطائفة األكثر انتشاراً في
الـهنـد أن هذه احلـيوانـات مقـدسة.
وتــتــمــتع هــذه احلــيــوانــات كــذلك
ـــكــانـــة بــارزة فـي اجملــتـــمــعــات
الــريــفــيــة الـهــنــديــة حــيث ال يـزال
نـاطق يستـخدمـونها سـكان هـذه ا
بــانـتـظــام كـحـيـوانــات جـر.وكـانت
األسـرچشعـة الشمس الستـخدامها
ـواقـد وتـسـتـمـر هذه في إشـعـال ا
ــمــارســة رغـم جــهــود احلــكــومـة ا
لــلـتـخـلص الــتـدريـجي مــنـهـا عـبـر
ــدعـومـة.وحتـصل عــبـوات الـغـاز ا
قــرى واقــعــة في ضــواحي مــديــنـة
إنــدور وسط الـهــنـد عـلـى مـداخـيل

مـالية لـقاء تسـليمهـا كميـات كبيرة
مـن روث الـــــبــــقـــــر إلـى مـــــشــــروع
سـاهـمة في جتـريـبي يـهدف إلـى ا
ــديــنــة من تــلــبــيــة احــتــيــاجــات ا
ـزارع ســوريش الــطــاقــة.ويــقــول ا
ســيـســوديـا لــوكـالـة فــرانس بـرس
“لدينا نوعية جيدة من الروث

ونـحـافظ عـليه نـظـيـفاً لـنـضمن أنّه
ســيُــبــاع بــأفــضل األســعـار.”وبــاع

الــــرجل الـــبـــالغ  46عـــامـــاً حـــوالى
اثــنــتي عــشــرة شــاحــنــة مــحــمــلـة
بالروث بـ 235دوالراً لـكل شحنة ما
ــثـل أكــثــر من الــدخل الــشــهــري
ألســرة مـزارعـ في الــهـنـد.وتـضم
مـزرعة سـيسـوديا  50رأس مـاشـية
ـــــاضي يـــــؤمن أكالف وكـــــان في ا
عـمـله أحـيانـاً من خالل بـيع الروث
الســتـخــدامه مـنـه كـسـمــاد. ويـأمل
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{ بـــــــروكــــــسل (أ ف ب)  –أجنــــــز
االحتـاد األوروبي الـسـبت تـشـريـعا
“تاريخيا ”لتنظيم عمل القطاع
الـرقـمي بـعد نـقـاشـات استـمـرت ما
يـقرب من سنة ونـصف سنة ما من
ـكافـحة على شـأنه حتسـ جهود ا
أصـعدة مختلفة بينها الدعوات إلى
الـــعــنف أو حــمالت الـــتــضــلــيل أو
ـنــتـجـات.  ومن شـأن هـذا تــقـلـيـد ا
ـسـؤولـيـة لدى الـنص زيـادة حس ا
ــنـصـات الـرقــمـيـة الـعــمالقـة مـثل ا
فــــيــــســـــبــــوك وأمــــازون من خالل
إجـبـارهـا عـلى إزالـة احملـتـوى غـيـر

القانوني والتعاون مع السلطات.
فوضية األوروبية ورحبت رئيسة ا
أورسـوال فون ديـر الي عـبر تـويتر
بــهــذا االتــفــاق واصــفــة إيــاه بــأنه
“تاريخي ?”وقالت إن “قواعدنا
اجلــديــدة ســـتــحــمي مــســتــخــدمي
اإلنـتـرنت وتـضمن حـريـة الـتعـبـير
والـفرص للشركات .”ويـشكل قانون
اخلـدمـات الـرقـمـيـة جـزءا من اثـن
تـضمـنتـهمـا خطـة رئيـسيـة قدمـتها
فـي كـانــون األول/ديــسـمــبـر 2020
ــــفـــوضــــة األوروبــــيـــة لــــشـــؤون ا
ــنــافــســة مـارغــريــته فــيــســتــاغـر ا
ونـظيرهـا لشؤون الـسوق الداخـلية
تـيـيـري بروتـون. وكـان اجلزء األول
من اخلـطة قانون األسواق الرقمية
ـنـافـيـة ـمـارسـات ا الـذي يـتـنـاول ا
لــلــمـنــافــســة قـد أُجنــز في نــهــايـة

آذار/مـــــارس. ويُـــــحـــــدّث قـــــانــــون
ذكرة اخلـدمات الرقمية من جانبه ا
ـتـعــلـقـة بـالـتـجـارة اإللـكـتـرونـيـة ا
الـــصــادرة قــبـل عــقــديـن من الــزمن
نـصـات الـعـمالقة ال عـنـدمـا كـانت ا
تـزال في بـداياتـها. ويـرمي القـانون
إلـى وضع حـــــد جملــــاالت اخلــــروج
عــلى الــقـانــون واالنــتـهــاكــات عـلى
اإلنـــتــرنـت. وغــالـــبــا مـــا تــصــدرت
جتــاوزات الـشـبــكـات االجـتــمـاعـيـة
عـنـاوين األخبـار. ومن األمـثلـة على

درّس صامويل باتي في ذلـك قتل ا
فـرنسا بـعد حمـلة كراهـية ضده في
تــــشـــريـن األول/أكـــتــــوبـــر ?2020
وهــجــوم مــتــظــاهـريـن عـلـى مـبــنى
ـتحـدة في الـكـابـيـتـول بـالـواليـات ا
كــانـون الــثـاني/يــنـايـر  ?2021في
عــمــلــيــة خُــطط لــهــا جــزئــيــا عــلى

فيسبوك وتويتر.
ـظـلم لإلنـتـرنت ويـتــعـلق اجلـانب ا
ـــنـــصـــات الـــبــــيع الـــتي أيـــضــــا 
جتـتـاحهـا مـنـتجـات مـزيفـة أو غـير

كن مستوفية للمواصفات والتي 
أن تـــكـــون خــطـــيــرة مـــثل ألـــعــاب
ــعـــايــيــر األطـــفــال الـــتي ال تــفـي 
الــسالمـة.تــنص الـقـواعــد اجلـديـدة
عـلـى االلـتزام“عــلى وجه الـسـرعـة”
بــإزالـة أي مــحــتـوى غــيـر قــانـوني
(بـــحـــسب الـــقـــوانـــ الـــوطـــنـــيـــة
ــــجـــرد أن تــــأخـــذ واألوروبــــيـــة) 
ـــنـــصـــة عـــلـــمـــاً بـــوجـــوده عـــلى ا
صــفـحـاتــهـا. كـمــا تـلـزم الــشـبـكـات
االجـتـماعـيـة على تـعـليـق حسـابات

ــســتــخــدمــ الــذين يــنــتــهــكــون ا
الــقـانـون “بــشـكل مـتـكـرر.”ســيـلـزم
قــانـون اخلــدمـات الــرقـمـيــة مـواقع
الـتـجارة اإللـكتـرونيـة عـلى التـحقق
مـن هــويـــة مــورديـــهــا قـــبل عــرض
مـــنــتــجـــاتــهم.ويـــحــظــر الـــقــانــون
ــضــلــلــة الــتي تــدفع الــواجــهــات ا
مـستخـدمي اإلنترنـت نحو إعدادات
حـسـاب معـينـة أو خدمـات مدفـوعة

معينة.
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ــــــشــــــروع فُــــــرضت فـي صــــــلـب ا
ـنـصـات الــتـزامـات جـديـدة عـلى “ا
الـــكــبـــيــرة جــداً ?”أي الـــتي تــضم
“أكثر من  45مليون مستخدم

نــشط ”فـي االحتـاد األوروبي وهي
نـــحـــو عــشـــرين شـــركـــة لم تُـــحــدَّد
قـائمتها لـكنها ستـشمل اجملموعات
ـــــعــــروفــــة اخلـــــمس الــــكـــــبــــرى ا
بـ”غـافـام)”غــوغل وآبل وفـيـسـبـوك
وأمــازون ومـايـكـروسـوفت) إضـافـة
ــــا تـــــيك تــــوك إلـى تــــويــــتـــــر ور
وبـــوكــيــنغ.وســـيــتــعـــ عــلى هــذه
اجلـهـات أن تقـوّم بنـفسـها اخملـاطر
ــرتـبــطـة بــاســتـعــمـال خــدمـاتــهـا ا
ـنــاسـبــة إلزالـة ووضـع الـوســائل ا

احملتوى اإلشكالي.
 كـمـا سـتُفـرض عـلى هذه الـشـركات
زيـادة الــشـفـافـيـة بـشــأن بـيـانـاتـهـا
ــعـتـمــدة لـتـقـد واخلــوارزمـيـات ا

. توصيات للمستخدم
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{ طـــوكــيـــو (أ ف ب) - تــوفــيت
مـسـنـة يابـانـيـة دخلت مـوسـوعة
"غـيـنـيس" لألرقـام الـقـيـاسـية في
 2019كأكبر معمّرة في العالم
عـن  119عــــــامــــــا كــــــمــــــا قـــــال
.ولدت مسؤولون محليون االثن
كـاني تاناكا يوم  2كـانون الثاني
 1903في منطقة فوكووكا في
جـنوب غـرب اليـابان وهـو العام
الــــذي قــــام فــــيه األخــــوان رايت
بـــأول جتــربــة طــيـــران نــاجــحــة
والـذي أصبحت فـيه ماري كوري
أول امـــــرأة تـــــفــــوز بـــــجـــــائــــزة
نـوبل.كانت تاناكا تـتمتع بصحة
جــيـدة نـسـبـيــا حـتى وقت قـريب
ـسـن وعـاشت في دار لـرعـاية ا
حــيث كـانت تـسـتــمـتع بـاأللـعـاب
الــــلـــــوحــــيــــة وبــــحـل مــــســــائل
ــشـروبـات ريــاضـيــات وتـنـاول ا
الــغــازيــة والـشــوكــوالتــة.وكـانت
تـــديــر في الــســابـق الــعــديــد من

ا فيها مـتجرا للنودلز األعـمال 
ومـــتــجــرا لــكـــعك األرز. تــزوجت
هـيديـو تاناكـا قبل قـرن في العام
 1922وأجنبت أربعة أطفال

وتبنت خامسا.
وهـي خطـطـت السـتخـدام كـرسي
مـتــحـرك لـلـمـشـاركـة في مـسـيـرة
ـبـياد طـوكـيو تـتـابع الشـعـلة ألو
عـام  2021لــكن اجلـائـحـة حـالت
دون ذلـك.وأشـاد احلــاكم احملــلي
سـيـتـارو هاتـوري بـحـياة تـانـاكا

بعد وفاتها في  19نيسان.
وقـــال في بـــيـــان االثـــنــ (كـــنت
أتـطـلع إلـى رؤية كـاني-سـان في
ـسنـ لـهذا الـعام يـوم احـترام ا
(عـــطـــلــــة وطـــنـــيـــة في أيـــلـــول)
واالحــــتـــــفــــال مــــعـــــا وتــــنــــاول
ـشروبات الغازيـة والشوكوالتة ا

فضلة لديها). ا
وأضـاف (لـقد حـزنت جـدا عنـدما

تلقيت اخلبر)

با في غني الـكونغولي بـابا و { كـينشاسـا(أ ف ب) - فتح مقر إقـامة ا
كـينشـاسا الذي اسـتحـال "متحـفا للـرومبا الـكونغـولية" أبـوابه للجـمهور
ـوقراطيـة األحد بـعد ست سـنوات من وفاة في جـمهـورية الـكونغـو الد
سرح كما ذكر صحـافي من وكالة فرانس برس.بعد الـفنان على خشبـة ا
ـبا في أبـيـدجـان عام  ?2016قـررت احلـكـومـة الكـونـغـولـية وفـاة بـابـا و
شـراء منزله وهـو فيال فـخمة تـقع في مرتفـعات حي ماكـامبانـييه األنيق
في غـرب كـينـشـاسا.وقـالت وزيـرة الـثقـافـة كاتـرين كـاثونـغـو (هنـا سـيتم
الـتـحدث عن الـرومبـا الـكونـغولـيـة بالـكلـمـات والصـور ومقـاطع الـفيـديو
ــوســيــقـى والــنــحت والــرقص والـــنــصــوص الــشــعــريــة والــبــحــوث وا

واحملفوظات).
ـنـزل الــفـخم سـنــنـظم أيـضـا مــعـارض ومـؤتـمـرات وأضــافت (في هـذا ا
ومــزادات ومـؤلـفــات وغـيـرهــا)مـشــيـرة إلى أن (أكـبــر اسـتــوديـو صـوتي
وسيقى" سيتم بناؤه هنا).خالل االفتتاح أعرب أسالفو قائد لتسجيل ا
فـرقـة "ماجـيك سـيـستم" عن أمـله في أن تـمـثل كل الـفئـات الـفنـيـة في هذا
ـبا كـان فنانـا شامال".تـوفي هذا الـفنـان الكـونغولي ـتحف ألن "بـابا و ا
ـسـرح في 24 الـذي يـعـتـبــر من أشـهـر الـفـنـانـ األفـارقـة عـلى خـشـبـة ا
نـيسان  2016خالل مـشاركته في الـنسخـة التاسعـة من مهرجـان أنومابو

للموسيقى احلضرية الذي نظمته "ماجيك سيستم".
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حــــالــــيـــاً فـي حتــــصـــيـل إيـــرادات
يــــســــتــــطــــيع االعــــتــــمــــاد أكــــثــــر
عــلــيــهــا.ويــوضح ســيــســوديــا أنّ
زارع يجمعون الروث مرة كل “ا
ســـتـــة أو  12شــــهـــراً (…) ويـــؤمّن
ــصـنع دخالً ثـابـتـاً ?”مـضـيـفًـا أنّ ا
مــزرعـته تــنـتج كـمــيـات من الـروث
لء شــــاحــــنـــة كـل ثالثـــة تــــكــــفي 

أسابيع.
ــــزارع هي أحـــد وعــــائـــلــــة هـــذا ا
ــسـتـفـيـدة من اجلــهـات الـكـثـيـرة ا
برنامج “غوبردان“) ”أموال الروث”
بــالـهـنــديـة) مـنـذ أن افــتـتح رئـيس
الـــــوزراء نـــــاريـــــنــــدرا مـــــودي في
ــصـنـع اجملـاور شــبــاط/فــبــرايــر ا
ــتــخــصص فـي مــعـاجلــة الــكــتل ا
احلـــيـــويــة.ويُـــنــقـل روث مــاشـــيــة
صنع حيث يخلط سـيسوديا إلى ا
ـنـزلـيـة إلنـتـاج غاز مع الـنـفـايـات ا
ــيـثـان الــقـابل لالشــتـعـال ومـواد ا

عضوية تُستخدم كسماد.
{ بقية اخلبر على موقع (الزمان)

ــــدعي الـــعــــام في بــــرونـــســــفـــيك ا
ومــحــامي “كــريــســتــيـان ب. ?”وهــو
رجل مـدان بـانتـهاكـات جنـسيـة عدة
فـي حق أطـفــال اعـتــبــره احملـقــقـون
ـشتبه به الرئيسي ان عام  2020ا األ
في قـضية فقدان الطفـلة البريطانية
لـم تـــــتـــــرك أي شك فـي أنه أصـــــبح
ـشــتـبـه به الـرئــيــسي لـدى أيــضــا ا
الــقــضــاء الــبـرتــغــالي. وقــال هــانـز
كــريـســتــيـان ولــتـرز الــنــاطق بـاسم
مـكتب النيابة الـعامة في برونسفيك
اني في هذه ـسؤولة عن الـشق األ ا
القضية لفرانس برس “من البديهي
أن الـــشـــبــهـــات حتـــوم حـــوله لــدى
اجلــانـب الـبــرتــغــالـي أيــضـا ?”لــكن
فاجئ لي أن يكونوا “سيكون من ا
قـد تقـدموا في حتقـيقـاتهم أكثـر منا

هنا ب ليلة وضحاها.
{ بقية اخلبر على موقع (الزمان)

اتـهام بنـاء على طلـبه إلى مشتبه به
انيا من دون حتديد هويته أو في أ
طـبيـعة الشـبهات الـتي حتوم حوله
في إطــار حتـقـيق يـتـعــلق بـاخـتـفـاء
مـــــادي أجــــري “بـــــالـــــتــــعـــــاون مع
انـية كـما الـسلـطات اإلنـكلـيزيـة واأل
أن ردود الـفعل الـتي جمـعتهـا وكالة
فــرانـس بــرس اجلــمــعــة من مــكــتب

{ واشـنطن (أ ف ب) - تعيد
تــويـتــر الـنــظـر في عـرض
شـــــراء إيــــلـــــون مــــاسك
الــشــركــة فــيــمــا عــقـدت
مـنـاقـشـات بـ الـطـرف
األحــــــد كـــــمـــــا ذكـــــرت
صــحـيــفـة وول ســتـريت
جـــورنــال بــعــدمــا أعــلن
ــــــلـــــيـــــارديـــــر أنـه أمّن ا
الــــتـــمــــويل الالزم إلتــــمـــام
الـصفقة.وذكرت الصحيفة نقال

عن مـصادر مـطلـعة أن (تـويتـر تعـيد
رجح أكثر من الـنظر في العـرض ومن ا
قـبل أن تـسـعى لـلـتفـاوض).وقـال إيـلون
مـاسك الرئيس الـتنفيذي لـشركة تسال
إنـه (أمّن حـــوالى  46,5مــــلـــيـــار دوالر
لـتـمـويل الـصـفـقـة لـكـنه يـخـطـط أيـضا
سـاهـمي تويـتر لـتـقد عـرض مبـاشـر 
لــبــيـع أســهــمــهم له إذ إنه يــســعى إلى
االســتــحـــواذ عــلى مــنــصــة الــتــواصل

االجتماعي).
ويـعارض مجلس إدارة تـويتر االقتراح.
ـنع ماسك من االستحـواذ على تويتر و
لــوّح اجملــلس بــتــفـعــيل إجــراء احلــبـة
الـسـامة الـذي من شـأنه أن يصـعّب على
مـاسك االستـحواذ عـلى أكثر من  15في
لك ـئة من الشركة عبر السوق. وهو  ا
ئة من األسهم.وأوردت حـاليا  9,2فـي ا
الــصـحــيـفــة أن (الـتــحـول احملــتـمل من
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