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تـمــخض عن اجـتــمـاع الــقـصـر
احلكـومي الذي عـقد بـدعوة من
رئــــيـس الــــوزراء مــــصـــــطــــفى
وحضـور الـرئـاسات الـكـاظمـي 
تــقـارب اولي في وقــادة الـكـتل 
اجـراء انـتـخـابـات مـبـكـرة بـعـد
ـراجـعة حتقـيق مـتـطـلـبـاتـهـا 
قـــانــون االنـــتــخـــابــات واعــادة
ــفــوضــيــة الــعــلــيـا الــنــظـر بــا
ستقـلة لالنتخـابات احلالية . ا
وجـاء في مـخـرجـات االجـتـمـاع
تــلــقت نــســخــة مــنه (الــزمـان)
امـس ان (الــــرئـــــاســـــات االربع
اجـــتــــمـــعت مع قـــادة الـــقـــوى

بدعوة من الكـاظمي وبحضور
ـــثـــلــــة األمـــ الــــعـــام لأل
ـنـاقـشـة ـتـحـدة في الـعــراق  ا
التطورات السياسية) واضاف
ان (اجملــتــمــعــ تــطــرقــوا الى
تـطـورات األوضـاع الـسـيـاسـيـة
ومــــــا آلـت إلـــــيـه من خـالفـــــات
ـــســؤولـــيــة حتـــمّل اجلـــمـــيع ا
الـوطـنـيـة في حـفـظ االسـتـقرار
وحــمــايـــة الــبــلــد من األزمــات
ودعم جــهـود الــتــهــدئــة ومـنع
الــتــصـعــيــد والــعــنف وتــبـني
احلـوار الـوطـني; لـلتـوصل إلى
حــلـول مـشــددين عـلى ضـرورة
اســـتـــمـــرار جــلـــســـات احلــوار
الـــــــوطـــــــني) الفـــــــتـــــــا الى ان

(االجــتـمـاع شـهـد االتـفـاق عـلى
تـشـكيل فـريق فـني من مـخـتلف
الـقـوى الـسـيـاســيـة لـتـنـضـيج
شتـركة بشأن الرؤى واألفكـار ا
خارطـة الطـريق للـحل الوطني
وتـقـريب وجهـات الـنـظر بـغـية
الوصول إلى انتخـابات مبكرة
راجـعة وحتـقيق مـتطـلبـاتهـا 
قــانــون االنــتــخــابــات وإعــادة
ـفــوضــيــة) واكـد الــنــظـر فـي ا
اجملــتــمـعــون (اهــمـيــة تــفــعـيل
ــؤســســات واالســتــحــقــاقـات ا
ودعــوة الـــتــيــار الـــدســتـــوريــة
لـــلــــمـــشــــاركـــة في الـــصــــدري 
االجـــــتـــــمــــاعـــــات الـــــفــــنـــــيــــة
والــســيــاســيــة ومــنــاقــشــة كل

الـقـضـايـا اخلالفـيـة والـتوصل
إلى حـلــول لـهـا) واشـاروا الى
(ضـرورة تــنــقـيــة األجــواء بـ
الـــقـــوى الـــوطـــنــيـــة ومـــنع كل
أشـــكـــال الــتـــصـــعـــيــد ورفض
اخلـــطـــابـــات الـــتي تـــصــدر أو
تــــتـــــســــرب وتــــســـــبب ضــــرراً
بالـعالقات األخويـة التأريـخية
ومــعـاجلــتـهـا من خـالل الـسـبل
ـا يحفظ ـتاحة و القـانونية ا
ومـــشـــاعـــره كـــرامـــة الـــشــــعب
واســــتـــحــــقـــاقــــاته واحــــتـــرام
االعتبارات الدينية والسياسية
واالجــتـمـاعـيـة) مـشـددين عـلى
(حتـــقـــيق اإلصالح فـي بـــنـــيــة
الــدولـــة الــعــراقـــيــة وتـــثــمــ

الــتـخـفـيف مـن حـدة الـتـوتـرات
اإلقـلـيـمـيـة عبـر جـهـود حـكـومة
الـكـاظـمي فـي انـتـهـاج سـيـاسة
الـــتـــهــدئـــة واحلـــوار بــ دول
نقلت ليف من جانبها  نطقة) ا
 دعوة الـرئيس جـوزيف بايدن
لـلـقـادة الـعـراقـيـ إلـى (تـعـزيز
احلــوار الــوطـــني بــ الــقــوى
الــســيــاســيــة لــتــجــاوز األزمـة
ــــــضـي في تـــــــرســــــيـخ أمن وا
الـعــراق واســتــقــراره وجـددت
تـــــأكـــــيــــد مـــــواصـــــلــــة اإلدارة
األمريكـية دعم العـراق وتعزيز
الـشراكـة بـ بغـداد وواشـنطن
وفـق اتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة اإلطـــــــار
االستراتيجي ب البلدين). في
غـــــضـــــون ذلـك  أكـــــد رئـــــيس
مـــــجــــلس الـــــنــــواب مــــحــــمــــد
ومــسـاعــدةَ وزيـر احلـلــبـوسي 
اخلـارجــيــة األمـريــكي لــشـؤون
الشرق األوسط  أهـمية جتاوز
األزمــة وإيـجــاد احلـلــول ضـمن
ــبــادرات.وذكــر بــيــان تـلــقــته ا
(الـزمـان) امس أن (احلـلـبوسي
ـرافق اســتـقــبل لـيف والــوفـد ا
لها  وجرى خالل الـلقاء بحث
الـعالقـات الـثـنـائـيـة والـتـعـاون
بــــ الــــبـــــلــــدين وتــــطــــورات
األحداث السياسية في العراق
وأهـمـيـة إيـجـاد احلـلـول ضـمن
ـرحـلـة مــبـادرات تـنـســجم مع ا
ومتطلبـاتها وتسهم في جتاوز
األزمـــة).كـــمــــا الـــتـــقـى رئـــيس
اجلـــمـــهـــوريــة بـــرهم صـــالح 
بعوثة االمـريكية . وقال بيان ا
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
(اجلــانـبـ شــددا خالل الـلـقـاء
على ضرورة نـزع فتيل األزمات

نطقة).  التي تكتنف ا

الـبـزاز لـهـذا الـغـرض وشـكـرت
العائلة مـبادرة ومؤازرة البزاز
ـولود في لـهـا. وكـان الـشـمـاع ا
بغـداد عام  1955 قد تـوفي في
ــاضـي اثـر عـمــان اخلــمــيس ا
ازمة قلـبية منـهياً رحلـة مهنية

مــشــرفــة امــضــاهــا في الــعــمل
الـصحـفي مـنـذ عام   1974 في
مـــجـــلــة ألـف بــاء ثـم جــريـــدتي
اجلـمــهـوريـة والـقـادسـيـة خالل
عــقــد الــثـمــانــيــنــات من الــقـرن

اضي. ا

لألدباء والكـتاب. وقالت رئـيسة
اجملــلس جـيـهــان الـطـائي خالل
الندوة الـتي ضيفت الصـحفي
ســنـاء الـنــقـاش وبــاسم الـشـيخ
وهــادي جــلــو ورئــيـس اإلحتـاد
عـلي الـفـواز ومعـاون مـديـر عام
شـركـة الــبـريــد الـتـبــعـة لـوزارة
الــــــنــــــقل امـس ان (اجلــــــرائـــــد
الــورقــيــة تــقــلــيـد يــدل عــلى أن
حـاملَـهـا متـعلـم إبانَ عـقودِ شح
; ولــكي ال تــنــتــشـر ــتــعــلــمــ ا
األمـيـةُ الـورقـيةُ ثـانـيـةً وتـعـجزُ
السوشل ميديا عن سدِ الشاغرِ
ال بـــــدَ من الـــــبــــحـثِ عن ســـــبل
وآلـــيــاتٍ لـــتــســـويق الـــصــحفِ
بـــــــطـــــــرقٍ تـــــــواكـب تـــــــطـــــــورَ

 .( اجملتمعاتِ

الــــثــــغــــرات الــــتـي حتـــول دون
تــمـــكـــنـــهــا مـن اداء مــهـــامـــهــا
ـطـلـوب) ــعـاصـرة بـالــشـكل ا ا
مـشـددا فـي الـنـدوة الـتي تـرأس
اعـــمــالــهـــا عــدنــان الـــقــريــشي
وحــاضـر فـيـهــا مـحـمـد أكـرم ال
جــعـفـر ومـظـفــر الـربـيـعي عـلى
(خطـورة األسالـيب اجلديدة في
اتـــــســــاع ظـــــاهـــــرة االبـــــتــــزاز
اإللكتروني التي أخذت تمكنهم
من اإلفالت من الـعـقـاب بـاتـبـاع
برامجيات وتطـبيقات متعددة).
عــقــد مــجـلس فـي غـضــون ذلك 
أرض بــابل الـثــقــافي نـدوة عن
الــصــحــافــة الــورقــيــة وآلــيــات
شهد اجلماهيري إعادتها الى ا
بــالــتــعـــاون مع اإلحتــاد الــعــام

الـرقـمــيـة وتــعـرضـهـم لالبـتـزاز
اإللـــــكــــتـــــروني. وقـــــال رئــــيس
اجملــلس صــفــد الــشــمـري خالل
مــحـاضـرة ألـقــاهـا عـلى هـامش
نــدوة األســالــيب احلــديــثــة في
الـتـصدي لالبـتـزاز اإللـكـتروني
ـركز االعالمي الـثقافي اقامـها ا
الــعـراقـي بــالـتــعــاون مع بــيت
احلـكمـة في قـاعة احتـاد االدباء
والــكـــتــاب بـــالــعـــراق ان (ابــرز
الــتـحــديــات الـتي بــدأت تـواجه
عــمـــلــيــات مــواجـــهــة اإلبــتــزاز
اإللـــكــــتـــروني تـــكــــمن في عـــدم
وجــود تـشــريــعـات تــتـوافق مع
الــبـيـئـة االفـتــراضـيـة اجلـديـدة
والـتي باتت االجـهـزة اخملتـصة
ـعـاجلـة بـأمـس احلـاجـة إلـيـهـا 
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إنــطـــلــقـت عــلى أرض مـــعــرض
بغداد الدولي  فعاليات معرض
مــكـافـحـة اإلرهـاب والــعـمـلـيـات
اخلـــاصـــة واألمـن الـــســـبـــراني
بـدورته الـثانـية اتـسو الـعراق 
حتت رعاية القائد العام للقوات
ـسـلــحـة مـصــطـفى الــكـاظـمي ا
وبــــإشـــراف مـــســــتـــشـــار األمن
الــقـومي قــاسم االعــرجي .وقـال
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
الـذي يــســتـمــر حـتى ـعــرض (ا
يــهــدف إلى يــوم غــد االربــعــاء 
ــيـة نــقل الـتــكــنـولــوجـيــا الــعـا
احلــديـثـة واإلطـالع عـلى أحـدث
ـعــدات والـتــقـنــيـات وأنــظـمـة ا
ـتـخـصـصة في اإلسـتـخـبارات ا
مــــجــــال مــــكــــافــــحــــة اإلرهـــاب
والــعــمـلــيــات اخلــاصــة واألمن
الــسـبــراني  وتـبــادل اخلـبـرات
األمــنـــيــة واإلســـتــخــبـــاريــة مع
ـشـاركة في الـشركـات الـدولـية ا
ـــعــــرض  من أجل مــــواكـــبـــة ا
ــتــطــورة ورفـد أحـدث الــنــظم ا
الــدولــة وقــطـــاعــاتــهــا بــكل مــا
حتــتـاجه لـتـطــويـر قـدراتـهـا في
شـاركت هــذا اجملـال). بـدورهــا 
بـعدد هـيئـة الـتصـنيـع احلربي 
من األجـــــهــــــزة األمـــــنـــــيـــــة في
ــعـرض. وقـال بـيــان مـقـتـضب ا
تلقته (الزمـان) امس ان (الهيئة
عــددا من عــرضت بــجــنــاحـهــا 
ــعـدات احلــربـيـة ـنـتــجـات وا ا
التي  تصنيـعها في الشركات
ـــصـــانع الــــتـــابـــعـــة لـــهـــا). وا

(تفاصيل ص 2)
ــسـار الى ذلك  حــذّر مــجـلس ا
من مـجـمـوعة الـرقـمي العـراقي 
األسـالـيب احلـديـثـة الـتي بـدأت
تــواجه مـــســتــخـــدمي األوعــيــة
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قــدم رئــيس مــجــمــوعــة االعالم
ـســتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
الـتـعـازي الى عـائـلـة الـصـحـفي
الـراحل سالم الـشـمـاع واصـفـاً
ايــاه بـالــقــلم الــعــراقي الــبـارز
ونــقـل رئــيس حتـــريــر جـــريــدة
(الــزمــان) -  طـــبــعــة الــعــراق 
تـــــعــــازي الــــبـــــزاز الى اجنــــال
واشقاء الشماع خالل حضوره
مــجــلـس الــفــاحتــة في مــديــنــة
الـكـاظـميـة أمس. وتـكـفل الـبزاز
مــصــاريف الــفــاحتــة عـلى روح
الـشـمـاع قـائالً (عـلـيـنـا الواجب
وتـــكــفـل الــفـــاحتــة وســـواهــا).
سـائـالً عن عــائــلـتـه في بــغـداد
مـوصيـاً بـنـقل حتيـاته االخـوية
الــيـهــا. وتــســلم هــاشم الــنـجل
االكـبـر لـلـصـحـفي الـراحل مـبلغ
خمسة مالي ديـنار مرسلة من
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أغــتــال مـســلـحــون مــجـهــولـون
ضابـطاً في جـهاز األمن الـوطني
عــــلـى الــــطـــــريق الـــــرابط بــــ
مــــــحــــــافـــــــظــــــتـي مــــــيــــــســــــان
والـبـصـرة.وقـدم مـسـتشـار األمن
القومي قاسم األعرجي التعازي
بــــإســــتــــشـــهــــاد أحــــد ضــــبـــاط
اجلــهـاز.وقــال في تــغـريــدة عـلى
تـويـتـر تـابـعـتـهـا (الـزمـان) امس
(نعزي ابطال اجلهاز باستشهاد
الـعـمـيـد قـاسم داود اثـنـاء تـأدية
الــــــــــــواجـب) واشـــــــــــار الـى ان
(الــتـــحــاقه بـــقــافـــلــة الـــشــهــداء
سيـعزز من إصـرار اجلهـاز على
واجهة مواصلة العـمل الدؤوب 
الــعــصـابــات االجــرامـيــة وجتـار
اخملدرات).وكـان مصـدر امني قد
اكـد ان (مـسـلحـ اطـلـقـوا الـنار

بيـنـما عـلى الضـابط مع سـائـقه 
أصــيب أحــد عــنــاصــر حــمـايــته
بــــجــــروح خــــطــــرة) وتــــابع ان
ـســلــحـ كــانــوا يــسـتــقــلـون (ا
مـــركــبــة بــيك اب عـــلى الــطــريق
الـرابط بــ الـعـمــارة والـبـصـرة
). بدوره  قرب مـطعم الـطواحـ
اعلن الـناطق بـاسم القـائد الـعام
ـسلـحـة اللـواء يـحيى لـلقـوات ا
رســول نـتـائـج عـمــلـيـات االرادة
رحـلة الـسادسـة.وقال الصـلبـة ا
رسـول في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
تقدم لـلعمليات قر ا امس انه (ا
تـمـكن من ـشـتـركـة في كـركـوك  ا
قــــتل عـــدد مـن عـــنـــاصـــر داعش
وتـــدمـــيـــر  12وكـــراً فـــضال عن
ضـــبط  5اكــــداس) واشــــار الى
(مــعـــاجلــة  63عـــبــوة نـــاســفــة
والـعـثور عـلى  70قـنـبـرة هاون

بـــاالضــــافـــة الـى مـــعــــاجلـــة 17

صـاروخ قـاذفـة وضـبط حـزام
.( ناسف والعـثور على قاذفت
ونفذ احلشد الـشعبي باالشتراك
مع اجليش عملية أمـنية لتأم
شـــــــــــمــــــــــــال غــــــــــــرب راوة فـي
االنــبــار.وقــال اعالم احلــشــد في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(قـــوة من الـــلــواء  57بــاحلـــشــد
باالشـتراك مع اجليـش تمكن من
تــفـــتـــيش وادي الـــنــخـــيـــلــة في
صـــحــــراء راوة حــــيث عــــثـــرت
ة الـقوات عـلى  4مـضـافـات قـد
تـابـعـة لـعـنـاصـر داعش). والـقت
مـفــارز مـديـريـة مــكـافـحـة إجـرام
بــغـداد  الــقــبض عـلـى عـصــابـة
متـهـمة بـسرقـة ٢٣ ملـيون ديـنار
مـن داخل مــــركـــبـــة فـي بـــغـــداد.
واوضح بــيــان تـلــقــته (الــزمـان)
امس انه ( إلـقـاء الـقبـض على
ثالثـة مـتـهـم لـقـيـامـهم بـسـرقة

مبلغ مالي قدره  23مليون دينار
مـن داخل مــركـــبــة مــركـــونــة في
بـعد مـنـطـقة الـكـاظـمـية بـبـغـداد 
ـركـبـة) قـيـامــهم بـكـسـر زجـاج ا
تمت واضاف ان (عملية القبض 
بـعـد أن تــوفـرت مـعـلـومـات لـدى
فـارز عن وجود حـادث السـرقة ا
ــسـؤولـيــة وبـعـد ضــمن قـاطع ا
ـعـلومـات التي التـحـري وجمع ا
أثــمــرت بـالــوصــول إلى اجلــنـاة
والقبض عليهم). وتعرض مبنى
تابع لـشركة إيـرثلـنك لالتصاالت
في مـــنــــطـــقـــة الــــعـــرصـــات إلى
اســتــهــداف بــعــبــوة نــاســفــة لم
يُحـدد نـوعهـا حـتى اآلن. وذكرت
الــشـركـة في بــيـان انـهــا (تـشـكـر
األجـهـزة األمـنـيـة بـكل صـنـوفـها
لـسـرعـة اسـتـجـابـتـهـا في تـأمـ
بـاشرة بالتحقيق في نطقة وا ا
احلادثة الذي لم تعرف تفاصيله

بــالــكـامل بــعــد). فـيــمــا أصـدرت
قيادة عـمليـات بغداد تـوجيهات
تخص وسائل اإلعالم.وقـال قائد
الـعـمـلـيـات الـفـريق الـركن أحـمـد
ســــلــــيـم في تــــصـــــريح امس إن
(الـقـيـادة وجـهت بـكـتـاب رسـمي
جــمــيع الـقــطــعـات األمــنـيــة بـأن
تــكـــون هــنـــاك حـــريــة لـــوســائل
ــزاولــة عـمــلــهـا في أي اإلعالم 
ألـقت الـتـيك مـكـان). وفي اربـيل 
تـوكر مـروة القـيـسي نفـسـها من
مبنى مرتفع في القرية اللبنانية
في احملافظة. وافـاد شهود عيان
ان (الـــــقــــــيـــــسـي وهي إحـــــدى
مشـاهيـر التـيك توك في الـعراق
أقـدمت عــلى االنـتــحـار من خالل
إلــقـــاء نـــفــســـهــا مـن مــبـــنى في
اجملــمـع الـــســكـــنـي في مـــديـــنــة
ا أدى إلى وفـاتها على أربيل 

الفور). 

سعد البزاز 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7372 Tuesday 6/9/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7372 الثالثاء 10 من صفر  1444 هـ 6 من ايلول (سبتمبر) 2022م

طبعة العراق 

6

wH×B « …U uÐ ÍÒeF¹ “«e³ «

ŸULA « ÂöÝ “—U³ «

سالم الشماع

مصطفى الهيتي 

ــعـاجلــة أي اخـتالل ــطـالب  ا
في أطـر الــعــمل الــســيـاسي أو
اإلداري من خالل الــتـشــريـعـات
الالزمــة والـبـرامج احلـكـومـيـة
الـفـعـالـة وبــتـعـاون كل الـقـوى
السياسية وبدعم من الشعب 
ومن ضـمن ذلك مـنـاقـشة أسس
الــــتـــعــــديالت الــــدســـتــــوريـــة
والـــــتـــــمـــــسـك بـــــاخلـــــيـــــارات
الـــدســــتـــوريـــة فـي كل مـــراحل
احلوار واحلـل). في وقت  دعا
رئـيس التـيار الـصـدري مقـتدى
الـى االســتـمــرار عــلى الــصـدر 
االصالح. وقال في تغريدة على
تـوتيـر تـابعـتـها (الـزمان) امس
(اسـتمـروا علـى االصالح مهـما
حــــدث  فــــأنــــا واصـــحــــابي ال
ولن شــرقــيـــون  وال غــربــيــون 
يــحــكـم فــيــنــا مــا وصــفه بــابن
الــداعي كـائــنـا مـن كـان). وكـان
قــد الـتـقى اول رئــيس الـوزراء 
امس مسـاعدة وزيـر اخلارجـية
األمـــريـــكـي لـــشــــؤون الـــشـــرق
األوسط بــاربـــرا لــيـف والــوفــد
ـرافق لـهـا. وقـال بـيـان تـلـقـته ا
(الزمان) انه (جرى خالل اللقاء
الـبـحث في الـعالقـات الـثـنـائـية
بــــ الــــبـــــلــــدين وتــــطــــورات
األحـــــداث فـي الـــــعــــراق ودور
احلـــــكـــــومـــــة فـي مـــــواجـــــهــــة
التـحديـات وجهـودها الحـتواء
األزمـة السـياسـية الـراهنـة عبر
إطالق مـــبـــادرات عـــدّة حلـــوار
وطني شـامل ب جـميـع القوى
الـوطـنـيـة الـسـيـاسـيـة) واشـار
الى ان (الـلـقـاء تـطـرق إلى عـدد
لفات من القضايا اإلقليمية وا
ـشتـرك وشـهد ذات االهـتمـام ا
تــأكـيــد دور الـعــراق الـبـارز في
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اسـتمرار التقـلبات اجلوية في رجح متنبىء جوي 
وتوقع عودة الـرطوبة في محافظتي ناطق  جميع ا
الـبـصـرة وميـسـان بـدءا من الـيـوم الـثالثـاء. وكـتب
صـادق عـطـيـة في مـنـشـور عــلى فـيـسـبـوك تـابـعـته
اكد فيه (استمـرار تقلبات الرياح (الزمان) امس  
حيث ـدة  السـطحـية في مـدن البالد مع سـكونـها 
وسط تظـهـر سحـبـا عالـيـة ومـتوسـطـة في االجواء 
توقع عـودة الرطـوبـة بدءا من الـيـوم الثالثـاء وحتى
قبلـة في البصرة ومـيسان). بدورها يوم اجلمعـة ا
 تـوقعـت الهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصد
الـزلـزالي الـتـابـعـة لوزارة الـنـقـل  ان يكـون طـقس
الــيــوم الــثالثــاء صـــحــوا مع انــخــفــاض احلــرارة
شماال. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (طـقس الــيــوم الـثالثــاء ســيـكــون صـحــواً أمـا

درجات احلـرارة فـسـتكـون مـقـاربـة للـيـوم الـسابق
في االقسام الوسطى واجلنوبيـة بينما ستنخفض
قليالً عن اليوم السابق شماال) وتابع ان (درجات
احلـــــرارة الـــــعـــــظـــــمـى في بــــــغـــــداد بـــــلـــــغت 47
اقـلـيم مـئـويـة).وضــرب زلـزال بـقـوة  6.6 درجـات 
سـيــتــشـوان اجلــبــلي جـنــوب غــرب الـصــ الـذي
ـعـهـد بـحـسـب ا يـشـهــد بـانـتــظـام هـزات أرضـيــة 
األمـريــكي لـلــدراســات اجلـيــولـوجــيـة.ووقع مــركـز
الزلزال على عمق  10 كيلومترات وعلى بعد 200

كيلومتر جنوب غرب مدينة شنغدو. 
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اكـد نـقــيب الـصـيـادلــة مـصـطـفى
الهيتي  ايقاف استحداث كليات
الصيدلة في اجلامعات احلكومة
واالهليـة مع مراعاة تـقليل اعداد
ـقـبـلة. ـقـبولـ خالل االعـوام ا ا
وقــال الــهـيــتي فـي بـيــان تــلــقـته
ؤلفة (الزمان) امس ان (اللجنة ا
وجب قـرار مـجـلس الوزراء92
ـكـلـفـة بـتـحـديد لـسـنة 2020  وا
خطة القبول في كليات اجملموعة
الـطـبـيــة والـصـحـيـة وبـضـمـنـهـا
وبـــجـــهــد كــلـــيـــات الــصـــيـــدلــة 
ابتداء من استثنائي من الـنقابة 
الـــــعــــام الـــــدراسي 2022-2021
ـــوسع في اب واجــــتـــمـــاعـــهــــا ا

ـــاضـي في وزارة الـــتـــخـــطـــيط ا
بــرئــاســة الــوكــيل الــفــني مــاهـر
ـــثــلـــ عن وزارتي جـــوهــان و
التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمي
و الـــصــحـــة ومـــجــلس اخلـــدمــة
االحتـــادي ونــقـــبـــاء اجملــمـــوعــة
تـقـرر ايـقاف الـطـبـية والـصـحـيـة
اسـتـحـداث كـلـيـات الـصـيدلـة في
اجلامعات احلكـومية واالهلية )
مؤكدا ان (اللجنة اوصت بتقليل
اعداد القبول في كليات الصيدلة
في اجلامـعات والـكلـيات االهـلية
ا ضمن الـطاقة االسـتيـعابـية و
ال يــزيـــد عن الــنـــصف من خــطط
الـقـبـول 2019-2020 عـلى ان ال
يـــتــــعــــارض مع الــــتــــوصــــيـــات
ـتـخـذة) وتـابع ان ( االتـفـاق ا

للدراسة خارج العراق او لتقو
الـشـهادة احلـاصل عـلـيـهـا خارج
الـعــراق لـلـتـخـصــصـات الـطـبـيـة
ـا يـسـاوي ضعف والـصحـيـة و
عـتمد في احلـدود الدنيا الفرق ا
ــطـلـوبــة لـلــقـبــول في الـدراسـة ا
ـــوازيـــة احلـــكــومـي اخلــاص) ا
واشــار الـى ان (الــلــجـــنــة قــررت
ـعــايــيــر االعـتــمــاديـة تــطــبــيق ا
الوطنية التي اقـرتها التعليم في
اجلـامعـات والـكلـيـات احلكـومـية
والســيــمــا مــعــايــيــر واالهـــلــيــة 
اعـتمـاديـة التـخـصصـات الـطبـية
والــصــحــيــة وبــضـمــنــهــا كــلــيـة
الصـيـدلة لـضمـان الـعدد والـنوع
ــــعـــــايـــــيــــر ـــــطــــلـــــوب وفـق ا ا

يـــــة). العا

تـمـكــنـت هـيـئـة الـبـحث الى ذلك 
والـــتــطـــويـــر الـــتـــبـــعـــة لــوزارة
ــعــادن ومن خِالل الــصــنــاعـة وا
مـركـز أبـحــاث إبن سـيـنـا الـتـابع
لــهــا  من حتــضــيـر مــرهم طــبي
لـــعـالج اجلـــروح ضِـــمنَ نـــشـــاط
اخلُـطـة الـبـحـثـيـة لـلـعـام اجلاري
من قِـبل بــاحـثي شُـعــبـة األحـيـاء
ركز ان اجملهريـة .وأكـدت مدير ا
ــرهم يُـــســـتــخـــدم لــتـــطــهـــيــر (ا
اجلـروح ويـحـتــوي عـلى عـنـصـر
الــيـود الــذي يــقـوم بــقــتل أنـواع
ا كثيرة من الـكائنات الـدقيقة 
يجـعل من عـملـيـة إستـخدامه في
اإلســـعــافــات األولــيـــة لــلــجــروح
واحلروق والتقرُحات أمراً مفيداً

ومهماً ).
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ـــطــلـــوبــة ــعـــدالت ا عـــلى رفـع ا
كحـدود دنيـا للـقبـول في التـعليم
االهـــــلي ولــــفـــــتح مـــــلف دراسي
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{ كـــابـــول (أ ف ب) - قـــتل مـــوظــفـــان في الـــســـفــارة
الــروسـيــة في كـابــول وأصـيب عــدة أشـخــاص بـجـروح
ـبنى امس اإلثنـ في عـملـية انـتحـاريـة وقعت بـجوار ا
وهي أول هجـوم على بـعـثة دبـلومـاسيـة في أفغـانسـتان
منـذ عـودة حركـة طـالبـان إلى الـسلـطة في آب 2021 .

وأعلـنت وزارة اخلارجية الروسية في بـيان بقيام مقاتل
لـم يتم الـتـعـرف علـيه بـتـفجـيـر عـبوة نـاسـفـة في اجلوار
بـاشر للـسفارة الـروسية في كـابول. قتل مـوظّفان في ا
الـبـعـثة الـدبـلـومـاسيـة في الـهـجـوم" مشـيـرة إلى سـقوط

واطن األفغان". "جرحى ب ا

»ŸUL²ł∫ جلسة امس من اجتماع احلوار الوطني في القصر احلكومي

∫÷dF

احد اجنحة
معرض اتسو
العراق في
بغداد



d —UI Ë —U √2

www.azzaman.com

الـصـحـيـة في احملـافـظـة) مـبـيـنا ان
(جـــمــيع اإلجــراءات والـــتــوصــيــات
اخلـــاصــــة بــــاخلــــطـــة تــــقع ضــــمن
ــواجــهـة الــتــوصــيــات األســاســيــة 
األمــراض االنــتـــقــالـــيــة الــكـــولــيــرا
واحلمى النـزفية وفـايروس كورونا
والــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهــا واحلـــد من
انـتــشـارهـا) واسـتــطـرد بـالـقـول أن
(دائرته اتخذت حزمة من اإلجراءات
تماشياً مع تـوصيات وزارة الصحة
ـركزيـة واحمللـية). وخلـيتـي األزمة ا
وفي مــيـســان  اكــدت دائـرة صــحـة
ـرضى مــغـادرة جــمــيع ا احملــافـظــة

صاب بحالة التسمم بالفالفل في ا
قضاء اجملر بـاحملافظة بعـد تماثلهم
لـلـشـفـاء. وقـال مـديـر صـحـة مـيـسان
علي العالق في بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (جـــمـــيع الــذيـن تــعـــرضــوا
لـــلـــتـــســـمم بــــالـــفالفل قـــد غـــادروا
ــسـتــشـفى بــعـد لــتـقــلـيــهم الـعالج ا
وتمـاثلـهم للـشقـاء التـام ) مؤكدا ان
ـسجـلة بـلغت 92 (عددهم احلـاالت ا
مصابـا) واضاف ان (احلاالت كانت
حيث   اخذ ودون ذلـك  متـوسطة 
ـــاذج مـــخــتـــبــريـــة من  الـــســوائل
وإرسـالــهــا لــلـمــخــتــبـر الســتــكــمـال

ـراقـبـة مـيـاه الـشـرب فـرقـة صـحــيـة 
ـقـدمـة لـلـزائـرين أضـافة واألغـذيـة ا
إلى تــهــيــئـة  50فــرقـة لـالسـتــجــابـة
السريعـة بغية الـتعامل مع احلاالت
الــطــارئـة احلــرجــة الــتي قــد حتـدث
خالل الــزيــارة) ومــضى الى الــقـول
أنه (سيتم فتح صـاالت للطوار في
راكز الصحـية  العباسـية الشرقية ا
والغـربـية و بـاب بغـداد وجتـهيـزها
بــــــجـــــمــــــيـع األدويـــــة واألجــــــهـــــزة
ـســتـلـزمــات الـطـبـيــة الـضـروريـة وا
الك اخلاصـة بالـطـوار ورفدهـا با
ــؤســسـات الــطــبي والــصــحي مـن ا
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الــتـحــقـيــقـات اجلــاريـة لــتـشــخـيص
اسـباب الـتـسـمم). وكـان مـدير إعالم
الدائرة مـحمـد الكنـاني قد اشار الى
أن ( 107أشخاص تعرضـوا للتسمم
ــطـعم في جــراء تـنــاولـهم الــفالفل 
مـديـنـة اجملـر نـقـلـوا إلى إثـرهـا إلى
ـطعم ـستـشـفى) واشـار الى ان (ا ا
غـيـر مـجـاز وقـد أجـريت فـحـوصات
ـعــرفــة سـبب أرســلت إلى اخملــتـبــر 
الـــتــســـمم). وكــانـت احملــافـــظــة قــد
ـــاثال اســـفــر عن شـــهــدت حـــادثــا 
تعرض  300مواطن لـلـتسـمم توفي
أحــدهم في مــديــنــة الـعــمــارة الــعـام
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شرعت دائرة صحـة كربالء  بتـنفيذ
خطـة طوار زيـارة أربعـينـية اإلمام
ـرتقبـة فيما احلس عـليه السالم ا
اكدت أن جـمـيع اإلجـراءات اخلـاصة
بـــاخلــطــة تــقع ضـــمن الــتــوصــيــات
ــــواجـــهــــة األمـــراض األســـاســــيـــة 
االنتقالية بشكل عام. وقال مدير عام
دائـــرة صـــحـــة احملـــافـــظـــة صـــبــاح
ـوسوي في بـيـان تـابعـته (الـزمان) ا
امس إن (الــدائــرة شــرعت بـتــنــفــيـذ
خطة طوار زيارة األربـعينية التي
تـتـضـمن تـوزيع  85مـركـبـة إسـعـاف
فــوري قــرب مــراكــز الـطــوار داخل
ـة والطـرق اخلارجـية ديـنة الـقد ا
فضالً عن حتريك مـستشـفى الزهراء
ــيـداني ــتـنــقل ا عــلـيــهــا الـسالم   ا
وجـعــله مـرابـطــاً قـرب حـســيـنـيـة ام
البـن ضـمن محـور  كربالء الـنجف
قــــرب الـــعــــمـــود  ?(1007وتـــابع ان
(اخلــطـة شــمــلت ايـضــاً تــهـيــئـة 75
مـفــرزة طـبـيـة تـابــعـة لـدائـرة صـحـة
كـربالء واجلــهـات الـســانـدة لـهـا و8
مـسـتـشفـيـات حـكـومـيـة إضـافة إلى
سـتشـفيـات األهلـية الـساندة وهي ا
الـــكــفــيـل  وزين الــعـــابــدين واإلمــام
احلجة واخلـيري والعـباس األهلي)
مـؤكـدا انه ( الـتـنـسـيق مع طـبـابة
احلشد الشـعبي لفتح  9مفارز طبية
ة ـدينـة القـد موزعـة ب مـحاور ا
وكـــــذلـك دعم مــــــراكـــــز الــــــطـــــوار
الكات الـبشريـة فضالً عن وجود با
ـفـارز الـطـبـيـة الـتـابـعـة لـلـعـتـبـتـ ا

) ولـفت الى (تـهـيـئـة 50 ـقـدسـتــ ا
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أصدرت محكمة أسـتئناف البصرة
مـــذكــرة الــقـــاء قــبض االحتـــاديــة 
وحتري بـحق النـائبـة زهرة حـمزة
عـلي  الــبـجـاري بــتـهـمـة تــضـلـيل
العدالة والقـضاء والرأى العام من
ـها أكثر من  35شكوى خالل تقد
ودعوى كيـدية وعشـوائية الى عدد
من احملــــاكـم ضــــد وزيــــر الــــنــــفط
احلــالي ومـــديــر عــام شــركــة نــفط
الــبـصــرة ســابـقــاً  الــتي  ردهـا
الحقاً من قبل السلطات القضائية.
واكــد مـصــدر قـانــوني في الـوزارة
انه (وبعد  االستفسار من احملكمة
االحتــاديـة بـشـأن قــرارهـا الـصـادر
عن حـصــانــة الـنــائب اكـدت انــهـا
ستتخذ االجراءات القانونية بدون
مـوافقـة مجـلس الـنواب او رئـيسه
في حـالـة اتــهـام الـنــائب بـارتـكـاب
ـــــــة مـن جـــــــرائـم اجلـــــــنح جـــــــر
واخملـــالــفــات الـــتي العالقـــة  لــهــا
ـان أو من أحدى بعـمله داخل الـبر
جلــــانـه وهــــذا مـــــا يــــلــــزم وزارة
الــداخــلـيــة بـتــنـفــيــذ قـرارالــقـبض
ــتـهــمـة أعاله) والـتــحـرى بــحق ا
بـحــسب تـعـبــيـره داعــيـا (وسـائل
االعالم الـى تـوخـى الـدقــة في نــقل
ن علومات  وعدم منح الفرصة  ا

دوالراً  لـلـبـرمـيل الـواحـد). وكـانت
الـوزارة قــد اعـلـنت حتـقـيق إيـرادا
يــفــوق   10مـــلــيــارات دوالر خالل
ــاضي.ويـعــتــمــد الــعـراق تــمــوز ا
ئـة عـلى صادرات أكـثر من  95بـا
وازنـة العامة النـفط اخلام لبـناء ا
سنـويا في ح ال تـشكل قـطاعات
الــزراعـة والــصـنــاعـة والــسـيــاحـة
ـئـة من وغـيـرهـا سـوى نـحـو  5بـا
ــالــيــة الــســنــويــة. وانــخــفــضت ا
مـتـخلـيـة عن بعض أسـعـار النـفط 
مــكــاسب اجلــلـســة الــســابــقـة مع
زيـادة مـخاوف الـسـوق من تـبـاطؤ
ي وانـخفاض الطلب اقتصادي عا
عــلى الـوقــود اثــر زيـادة الــبــنـوك
ـركـزية أسـعـار الـفائـدة وارتـفاع ا
وتـــيــرة الـــعـــنف في الـــعــراق.ومع
ـية  افـتـتـاح اسـواق الـنـفـط الـعـا
هـبـطت العـقـود اآلجلـة خلـام برنت
ئة  81سنتا أو بنسبة  0.7با
ووصـــــــــــــــلـت الـى  104.28دوالر
ئة للبـرميل بعـد صعودها  4.1با
فـي أكـــبــر زيـــادة مـــنـــذ أكــثـــر من
شـــهــــر.وســـجـل نـــفط خــــام غـــرب
تكساس الوسيط األمريكي 96.68
دوالر لــلــبــرمــيل بــانــخــفـاض 33
ـئــة بــعــد ارتــفـاع ســنــتـا  0.3بــا
ـئــة في اجلــلـسـة بــنـســبـة  4.2بــا

ـــنــــصـــات يــــحـــاول أســــتـــغـالل  ا
ــصــالح لـــتــضــلــيل الـــرأي الــعــام 
ضيقة  وان اجلهـات القانونية في
الــوزارة سـوف تــتـاخــذ االجـراءات
االصـــولــيـــة والـــقــضـــائـــيـــة بــحق
اجلــــهـــات الــــتي حتــــاول االســـاءة
لـلـوزارة والـعـامـلـ فـيـهـا ). فـيـمـا
تــــراجــــعـت ايـــرادات الــــعــــراق من
تـصــديـر الـنـفط خالل شـهـر اب عن
بتـحـقيق  9.784 اضـيـ  تـمـوز ا
مــلـــيــار دوالر .وقـــالت الــوزارة في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
تحققة لشهر (مجموع الصادرات ا
ـاضي  بـحسب االحـصـائـية آب  ا
االولية الصادرة عن شركة تسويق
سومـو  بلغ 101 النـفط العـراقيـة 
ملـيـونا  859الـفا و  528بـرميالً 
بـــايــرادات بــلــغت   9.784مــلــيــار
دوالر). واشـــار الى ان (مـــجـــمـــوع
ــصــدرة من احلــقــول الــكــمـــيــات ا
النـفطيـة في وسط وجنـوب العراق
بـــلــغت مــئـــة مــلــيــونــا و 750الف
بـرمـيل اما من حـقـول كركـوك عـبر
مـينـاء جـيهـان فقـد بـلغت الـكمـيات
ـصـدرة مـلـيـون و109الـفا و528 ا
وان معدل الكميات اليومية برميال
بـــلـــغـت ثالثـــة ماليـــ و 286الف
وسعر 96.05 بيـنما  برميل يـوميا

ــاضي بـعــد تـنــاولـهـم الـفالفل من ا
معطم اخر.

ـهـنـية و وأجـرت شعـبـتي الـصـحة ا
ـــركــــز الـــوطـــني اخملـــتـــبــــرات في ا
ــهــنــيــة في لــلــصــحــة و الــسالمــة ا
النجف األشرف  فحوصات طبية لــ
 89موظفاً حكومياً خالل شهر آب

اضي. ا
ـركـز باسـم احلدراوي و قـال مـديـر ا
ركـز أستقبل في تصريح أمس أن (ا
 89موظفاً حكومياً خالل شهر آب
لـــغـــرض إجـــراء الـــفـــحص الـــطـــبي

الدوري لهم).
وبــــــــــ احلـــــــــــدراوي أن (أعــــــــــداد
الــفـحــوصــات الـطــبــيـة بــلـغت  559
فحـصاً طـبـياً  أجـريت على مـوظفي
ـشــمــولـ الــشــركــات احلـكــومــيــة ا
ركز الـوطني للصحة بالفحص في ا
ـهـنـية. مـؤكـداً أن (هذه و الـسالمة ا
بكر الفحوصات تسهم في الكشف ا
هنـية في بيـئة العمل عن األمراض ا
 لــغــرض اإلســراع في مــعــاجلــتــهــا

ناسب). بالوقت ا
من جـــانــبـه بــ مـــســـؤول شـــعـــبــة
ـهـنـيـة عـلي احلـمداني أن الـصـحة ا
(الـفــحـوصـات الــطـبـيـة تــنـقـسم الى
فحـوصات طـبيـة و فسـلجـية  حيث
 إجراء  199فحـصـاً طبـياً و  259

فحصاً فسلجياً).
وأوضح مـسـؤول شعـبـة اخملـتـبرات
الــبــايــلــوجـي مــحــمــد حــســ عــبـد
الـســادة انه ( إجـراء   101فـحص
وظـفي الشـركات  إذ كان مخـتبـري 
شـمولـ بالـفحـوصات من الـذكور ا

فقط لهذا الشهر). وظفي احملافظة h∫  مالكات صحة النجف تكشف عن االوضاع الصحية 

ـوجـودين في حديـقة االطـبـاء العـقود ا
احلــيـوان في حـ األطـبـاء الـذين عـلى
ـالك الـدائم لــديــهم خـطــورة مــئـة في ا

ئة. ا
يـرجى من اهـل النـخـوة ايـصـال صوت
د. حارث الى رئيس الوزراء العراقي و
ساعدة هذا الشاب مـعالي أم بغداد 

من الوضع اللي هو به.

والـــطــبــيب االن مـــصــاب بــتـــهــشم في
مـنـطـقـة الـفـخـذ األيـسـر في مـسـتـشـفى
غـــازي احلـــريــــري في مـــديـــنـــة الـــطب

..وسوف جترى له عدة عمليات.
كـان الـدكـتـور اجـر يـومي وحـالـيـا عـقد
عــلى قــانــون ٣١٥ يــســتــلم راتـب قـدره
٤٤٨ ولــــيس لــــديه خــــطــــورة عـــمل أو
ضـــمــان صـــحي حــالـه كــحــال جـــمــيع

الـدكتور حارث ستار شالل خريج سنه
٢٠١٨ بــــكـــالـــوريــــوس طب وجـــراحـــة
بـيــطـريـة ..يـعـمل في حـديـقـة احلـيـوان
فترسات بأجور  يومية ومسؤول ا

االصـابـة كانت أثـناء اجلـولـة التـفقـدية
الــصـبـاحـيـة حـيث قــام الـنـمـر بـسـحب
رجـل الطـبـيب خالل مـروره في منـطـقة

اخلدمة للقفص .

dO)« q √ Ë œ«bG  5 √ Ë  ¡«—“u « fOz— v « …b UM

ناسبة VO ∫ أنتشار اجلداريات الترحيبية بالزائرين في كريالء  من مختلف دول العالم في مختلف شوارع احملافظة  d

ذكرى زيارة أربعينية اإلمام احلس عليه السالم
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لهمة سماء األمير" "الى ابنتي الراحلة احلاضرة ا

غـيابكِ رصـاصة ثـقـبت قلـبي ومألته بـالتـشقـقـات لكـنكِ مَرَّرتِ له ضـوءكِ عـبر هـذه الشـقوق..
يالشروقكِ األبدي الذي يغمرني باحلياة!

××××
. غذاء الروح اجلائعة ذكرى بهذا اجلمال.. جمالك أنتِ

×××××
كانت خطاكِ أوسع من األرض فعبرتْ بكِ الى السماء.

×××××
الورد وطني وألنكِ من ساللة الورود فأنتِ وطني.

×××××
.. في احللم أنضمُ اليكِ وح استفيق ال أجد نفسي ألنني التصقت باحللم معكِ

تكررة. احللم ضرورة حتميني من انتحارات اليقظة ا
×××××

معكِ شـعرتُ بـأنني مـعي وقـبلكِ لم أشـعر قط بـأنني كـنتُ مـعي. وح رحـلتِ غفت فـراشاتُ
البراءة معك ب الورود في مرقدك كما في حدائق روحكِ غفوتُ أنا.

×××××
أنـامـلُكِ احلنـونُ مـنـاديلُ مطـرَزة بـرقَتكِ والـدمع ُ مـا كـان َسخي الـهـطـولِ إالّ من أجل أن تمس

َمناديلُ الرّقة خدودَ الوردِ في حدائق روحي.
×××××

ح غادرتني تـهتُ عن نفسي جغرافيات مـشاعري تشظت في خرائط أيامي ركضتُ في كل
. إجتاهات غيابكِ كي تدليني على نفسي فإذا بروحك تلقي الى سفينة قلبي بوصلة ذكراكِ

×××××
بـعـيـداً عنكِ.. أنـا جـرح غـائر في نـفـسي يـستـفـز غـيوم عـيـني ّ فأهـطل عـلى قـلـبي في مواسم

مجيئك الروحي لترتوي صحارى وحدتي!
×××××

فـضـاء من ألـوانٍ خالبـة حـد اإلدهـاش احـتـوانـي في لـوحـاتكِ ..لـونـاً جـديـداً كـنتِ في مـحـفـظـة
األلـوان طفـولتكِ فـتـحت كراسـة احليـاة تنـاولت احملفـظة لـونت الصـفحـة األولى سألـتني عن

. اسم هذا اللون :همستُ لها ولكِ :هو.. احلب.. هو أنتِ
×××××

قطرات الندى منكِ تعلمَتْ غسل الصباحات من غبار األيام ح تهبط ُعلى وريقات الورد.
×××××

.. ـا ندمتُ في حيـاتكِ لـو أني صرتُ قـطرة مـطر وهـبطتُ عـلى الـورد في روحك ثم تبـخرت ُ 
ألهـا بـذارُ وردك فأيّ حـدائق سـحـر ٍأزهرت في أعـمـاقي بـبذرات فـراغاتـي كان يـكـفـيهـا أن 

وجودكِ ?!!
×××××

إذا ما التهمت نـيرانُ الفراق نصفَ القلب سـتبقي قطراتُ غيثكِ عـلى النصف اآلخر .. يتغذى
. من نبع ذكراكِ يبلغُ الرشد ويصيرُ كامالً بكِ

×××××
حياتي معكِ ابتسامة عريضة على شفتي احللم.

×××××
الـناس جمـيعاً دماؤهم كـريات حمر وبـيض أما دمي فخـال ٍ من خرافة الكـريات وحدهُ حبُكِ

يستعمره ويغذيني.
×××××

. بَعدكِ كلماتي عناقيد تتدلى من شجرة روحكِ
×××××

لـوال نهـر وجـودكِ اخلـالد مـاعـرفت نـخـيلُ احلب في روحي مـعنى
الـشـمـوخ عـلى ضـفـاف الـفـراق.. فـراق كـإنه لـقـاء الـدهـشـة االول

ينبئ بلقاءات التعصفُ بها ريح وداع.

ـتـظـاهـرين من امـاكن تـواجـدهم سـواء فـي الـقـصر ـنـتـفـضـ او ا كـانت مـبـادرة سـحب ا
ان هي بـادرة عقالنيـة وتعـبر عن حـرص  حلقن الـدماء عـراقيون الرئـاسي او واجهـة البـر
ـسـئـولـيـة ـسـتـوى من الـشـعـور بـا دمــائـهم غـالـيـة  ,ويـجب عـلى اجلـمـيع ان يـكـون بــهـذا ا
واحلرص عـلى الـدم العـراقي الـذي سال مـنه الـكثـيـر عبـر اكـثر من خـمـس عـامـا نتـيـجة
احلـروب العبـثية واحلـرب االمريـكية عـلى العـراق ال كثر  من  ثالثـ عاما  ,سـاهمت فـيها
ذيل امـريـكا الـتـابع الذلـيل بـريطـانـيا وفـرنـسا ودول اقـلـيمـية  ,فهل يـأتي يـوم ينـتـهي موال
سئـولية ستـوى ا احلروب والـقتل العـبثي لـلمـواطن في العراق  ,يجب ان يكـون اجلمـيع 
واحلـرص على الـوطن والشـعب مـعا ويجـب التـفكـير بـالبنـاء واالعمـار لبـلد دمـرته احلروب
خالل خمـسة عقود والتوجه ال عداد خطط  ,وبرامج تتـضمن تأهيل القطاعات االقتصادية
جمـيعا بعـد توفير االمن  ,ومـتابعـة بجديـة واخالص كبيـرين مع تشكـيل جلان متـابعة  من
الكفـاءات ومن اخمللص   مع احملاسبة الـشديدة  لكل متهاون
او مـتـلـكىء وفـاسد   ,وتـمـكـ القـضـاء من اداء رسـالـته كـما
يـجب  ,الـشعب تـعب كـثـيـرا ومن حقه ان يـنـعم بـثـر وته التي
طـالـتـهـا ايـادي الـفـاسدين  ,كـفى تـمـسـكـا بـالـسـلـطـة ولـنتـجه
لنـكـفر عـمـا عبث دام عـشـرين عامـا  مع الـتركـيـز على االمن
واالمـان  بــفــوة اجلــيش واالجــهــزة االمـنــيــة وغــيــاب الـسالح

تنفذة خارج القانون . نفلت والقوى ا ا

j∫ االجهزة {

االمنية تضبط
مسؤوال في

ميسان يتقاضى
الرشوة

بغداد
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ـشــاغـبـون حتت أقـدام الـضـيـوف ـارســات وقـحـة ومـلـغـومـة وغـيــر مـسـبـوقـة زرعـهـا ا
الـوافدين إلى العـراق من لبـنان وايران واالحـساء والقـطيف والكـويت مشيـاً على األقدام
ـقاطع مـن كل فج عمـيق فـقد نـشـرت منـصات الـتـواصل بالـصـوت والصـورة عـشرات ا
ـوثــقـة جملـامــيع من الـثــعـالب الـتي تــفـنـنـت في االسـتـخــفـاف بـضــيـوف احلـسـ (ع) ا
ومـضايـقـتـهم بـتحـريض واضح من بـعض الـفـئـات بيـنـمـا وقفـت الفـئـات األخـرى موقف
نـابر من هـنا تـفرج بـاستـثـناء بـعض الصـيـحات االسـتنـكـارية الـتي يطـلـقهـا خطـبـاء ا ا
وهـناك في مـحاولـة لالستـنجـاد باجلـهات االمـنيـة وحثـها لـتوفـير احلـمايـة للـوافدين إلى
سلم ومهـوى أفئدتهم الذين جاؤوهـا لتكر الدم الثـائر جاؤوا ليقولوا: قبلة أنظـار ا
لـقـد اقـشـعـرت لـدمـائـكـم اظـلـة الـعـرش مع اظـلـة اخلالئق جـاؤوا إلحـيـاء ذكـرى فـاجـعـة

الطف. .
واالغرب من ذلك ان حمالت الـضغط على ضيوف احلـس تزامنت هذا الـعام مع تفجر

براك الصراع الشيعي - الشيعي. .
ال شك ان هذه الظاهـرة السيئة ليست وليدة الصدفة والبد من وجود أوكار تدعمها في

اخلفاء وتؤيدها وتسندها وتمولها. .
ضايقات ولم يعلموا بها أيعقل ان الذين يزعـمون بأنهم (حسينيون) لم يسمعـوا بهذه ا
سيئة ظاهـر ا ?. أال يفترض بـعشائرنـا في اجلنوب ان تقف بـصالبة في مواجهـة هذه ا
لواجـبات الـضيـافة ?. أال يفـترض بـالوقف الشـيعي أن يـخرج من صـمته لـكي يسهم في

قدسة ان تقول كلمتها ?. . سيئ ? أال يفترض بإدارات العتبات ا ردع ا
عنية لم تـسمع بتلك الـثعالب وال تعـلم بها ولم تصـلهم أخبارها ?. أيعقل ان اجلهـات ا
ـنــغــصـات ــروءة ان تــشـتــرك اجلــهـات كــلــهـا فـي الـتــغــافل عن اإلســاءات وا وهل من ا

ضايقات ?. . وا
قـاطع على شـاشات الـفضـائيـات العـربية كـانت صدمـة كبـيرة لـنا عـندمـا شاهـدنا تـلك ا

غرضة. وبخاصة عندما تعمدت نشرها بهدف اإلمعان في التحريض والتشفي. . . ا
: طـوبى لـكل من سهـر عـلى رعـاية ضـيـوف كربالء ,وطـوبى لهم وهم يـحـرصون علـى العـنـايـة بـهم وطـوبى لـهم وهم يـحـمـونـهم من اخملـاطـر ويـدفـعـون عـنهـم األضرار,خـتامـاً
طوبى لـهم وهم يسـعفـون مريـضاً ويـحملـون عاجـزاً ويرشـدون ضاالً ويـنبـهون غافالً

ويعينون محتاجاً ويتعبون ألجل إسعادهم ويسهرون من أجل راحتهم. .
وتباً لكل من وقف في طريق قوافل كربالء. . .

واسمحوا لي بترديد هذه االبيات من رائية الشيخ الوائلي رحمه الله :
مشى لنا غرماء لو بساعدهم

رقص القرود وضغط للذي صبروا
ن رقصوا تقسمونا فإغراء 

صوت الفتاوى على أفواه من زأروا
حتى تداركنا كالرعد منطلقا

عند اخلطوب فمرحى أيها النفر
قذائف قد أدالت من عروشهم

يدان تنتصر ) في ا ورحت وحدك (يا حس

{ عن مجموعة واتساب

بغداد

اجلــريـدة عــلى كـرم الــضـيـافــة وحـسن
االســتـقـبـال) واشــار الى ان الـنـدوتـ
ـــفــوضــيــة اقـــامــتــهــا الــتـي تــعــتــزم ا
بــالــتـعــاون مع (الــزمـان) تــســتـهــدفـان

 .( (الصحفي واالعالمي
  

ــفــوضــيــة في لــلــتــعـــاون مع مــكــتب ا
مـجاالت تـعود بـالفـائدة عـلى اجلانـب
عــــبـــــر تــــبــــادل اخلـــــبــــرات والــــرؤى
اعـرب احلـديـثي عن واالفـكـار). بـدوره 
(شــكــره لـــرئــيس الــتــحــريــر ومالكــات
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ـــقـــتــرح رحـــبـت جـــريـــدة (الـــزمـــان) 
ـفـوضيـة الـعلـيـا حلقـوق االنـسان في ا
بشأن اقامـة ندوت حواريت الـعراق 
مــشــتـركــتـ عـن احلـمــايــة اجلـســديـة
ـراسـلـ والــنـفـسـيــة لـلـصــحـفـيــ وا

وحــريــة الـرأي والــتــعـبــيــر في الـبالد.
وقـال رئـيس الـتـحريـر خالل اسـتـقـباله
وفـــــدا من ـــــبــــنـى اجلــــريـــــدة امس 
ــفـــوضــيــة بـــرئــاســة مــديـــر الــنــشــر ا
والـــتــثـــقــيف فـي مــكـــتب بــغـــداد بــراء
ـشـترك (نـرحب بـالـتـعـاون ا احلـديـثي 
واقـامة مثل هـكذا ندوات حـوارية التي
من شـأنـها ايـجاد مـخـرجات تـسهم في
تـعـزيز حـرية الـتعـبـير النـها ركـيزة من
قـراطي التي كفلها ركـائز اجملتمع الد
الـدسـتـور) مؤكـدا (اسـتعـداد اجلـريدة
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من تـمكـنت قـوة من هيـئة الـنزاهـة العـامة 
ـحــافـظـة اعــتـقــال مـديــر األمن الـوطــني 
مـيسان  مـتلبـساَ  بتـهمة الـرشا. وتداولت
مـواقع الـتواصل االجـتمـاعي مقـطع فيـديو
يـوضه دهم قـوة من الـنزاهـة (مـقر مـديـرية
األمن الـوطني في احملـافظة والقـاء القبض
عــلى مـديـرهـا بــعـد ضـبط بــحـوزته مـبـالغ
مـالية). بدوره  اكد مصدر امني انه (سبق
ـتـهـم من مـنـصــبه كـمـديـر وأن  إعــفـاء ا
وصل بسـبب قضـايا تخص ـديريـة امن ا
الـفــسـاد و إعـفـاءه من مـديـر أمن ديـالى
في ذات الـتهم) بحسب تعبيره. في غضون

ذلك  اكـد مـجـلس الـقـضـاء األعـلى تـوقـيع
مـذكرة تفاهم ب العراق وفرنسا في مجال
الـتـدريب الـقـضـائي. وبحـسب بـيـان تـلـقته
(الـزمـان) امس ان (رئـيس مـجلس الـقـضاء
األعــلى فــائق زيــدان اســتـقــبل الــســفــيـر
الــفــرنــسي في الــعــراق ايــريك شــوفـالــيه
ــشــتــرك) واوضح ان لــبـــحث الــتــعــاون ا
(زيـدان اطـلَّع عـلى مـسودة مـذكـرة الـتـفاهم
ــتــبــادل في مــجــال الـتــدريب لــلــتــعــاون ا
الــقـضـائي الـتي مـن سـتُـوقع بـ اجملـلس
ـدرسة الوطنـية للقـضاء في فرنسا). من وا
جـهــة اخـرى اكـد مـسـتـشـار األمن الـقـومي
قـاسم األعرجي ان الـعراق يـواجه حتديات

اإلرهــاب واخملـدرات مــشــيـداً بــخـطــابـات
الـقـيـادات الـتي تـدعـو لـلـتـهـدئـة. وذكـر في
تـصريح تـابعته (الـزمان) امس في مـوتمر
مــعـرض مــكــافـحــة اإلرهـاب والــعــمـلــيـات
ــؤتـمـر اخلــاصـة واألمن الــسـبـراني ان (ا
ية يـهدف الى اإلستفادة من اخلـبرات العا
لــرفع قـدرات الـقـوات األمـنــيـة) مـبـيـنـاً ان
(الــعـراق انـتـصـر عــلى داعش لـكن التـزال
هـناك اوكار تابعة للتنظيم) واشار الى ان
(داعش واخملـدرات هما التحديان الكبيران
امـام امن البلد) مؤكداً ان (العراق و حلف
الـنـاتــو والـتـصـنـيع الـعـسـكـري يـجـمـعـهم
تـعاون مشترك للتجـهيز العسكري) وشدد
عـلى هـيـئة الـتـصـنيع احلـربي اإلسـتـفادة
من خــبـرات الـعالقـات واجلــهـات الـداعـمـة
الـتي سـاعدت في الـتصـدي حلرب داعش).
وحـذَّرت هــيـئـة الـتـصـنـيع الـعـسـكـري من
خطورة احلرب اإللكترونية مشيرة الى ان
الــقـوانـ تــلـزم اجلـهــات األمـنـيــة بـشـراء
مـنتجات الهيئة. وقال رئيس الهيئة محمد
صــاحـب الــدراجي في تــصــريح تــابــعــته
(الـزمان) امس ان (احلرب األلكترونية هي
األخـــطــــر و من الـــضـــروري اســـتـــخـــدام
الـتقنيات الالزمة التي ترتقي الى احلد من
خــــــطـــــر هــــــذه احلـــــرب) ولـــــفـت الى ان
(الـــتــصــنــيـع داخل الــبالد يـــعــود الــربح
يـة التي تسعى الى وجـميع الشركـات العا
الـربح مصـلحـتها في الـعمل مع الـشركات

احمللية للدخول الى سوقنا).
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الـسـابـقة. ويـحـيط الـقـلق االسواق
النـفـطـيـة بـسـبب ارتـفـاع مـسـتوى
الـــــتــــــضـــــخـم في الــــــعـــــديــــــد من

ـتــحـدة وأوربـا إلى في الــواليـات ا
الـلـجوء إلى زيـادات أكـثـر حدة في

أسعار الفائدة. 

االقـتــصـادات الـكــبـرى في الــعـالم
ستوى لم تشهده منذ نحو نصف
ـركزية ـا قد يـدفع البـنوك ا قرن 

U—…∫  وفد مفوضية حقوق االنسان في ضيافة (الزمان) “
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اسـتـعانـت زوجة بـشـقـيقـيـهـا لفض
ــنــزل مــشــاجـــرة مع زوجــهـــا في ا
بشـأن صحن فـاصولـيا فـي منـطقة
الـدورة بــالـعــاصـمــة. وذكـر تــقـريـر
تلفزيوني تـابعته (الزمان) امس ان
(قـوة امــنــيـة مـن الـلــواء الــرئـاسي
ــنـطــقـة بــعـد اتــصـال دخـلت الى ا

.( الزوجة بالشقيق
dO³  —U−ý

واوضـح ان (الــــــــقـــــــــوة فـــــــــرضت
سـيـطـرتـهـا بـعـد شـجـار كـبـيـر بـ
الــزوجـ ألن اكــلـة الــفـاصـولــيـا لم
تعجب الزوج) مـبيناً ان (الـقطعات
ــــنـــزل حتــــركت مــــتــــجــــهــــة الـى ا
إلصـــطــحـــاب الـــزوجـــة الى مـــنــزل
اسرتهـا) واشار الى ان (الشـقيقان
يــــعـــمـالن ضـــابــــطـــان فـي الـــلـــواء
الــرئــاسي ضــمن قــوات عــمــلــيـات
بــغـــداد) من جـــهـــته الـــزوج ابــدى

انـــتــقـــاده لـــتـــدخل األمن فـي شــأن
عائـلي عـاداً ان (القـوات العـسكـرية
اخــتـصـاصــهـا امن الــبالد والـدولـة
ــنــازل) ونــاشـد ولــيس اقــتــحــام ا
احلــكــومــة ورئـــاســتي اجلــهــوريــة
والــــوزراء لـــلــــتــــدخـل وحــــمــــايـــة
ن يـتـعـرضـون لـهـكـذا ـواطــنـ  ا
مـــوقـف) مـــؤكــــداً ان (الـــزوج قـــدم
شـكـوى الى الـشـرطـة اثـر احلـادثـة
مــتــســاءالً كــيف لــقــوات مــســلــحــة
الـــتــدخل في خـالفــات زوجــيــة) من
نـطقة تـفاجأوا من جهتـهم اهالي ا
حـــادثــة تـــعــد األولـى من نــوعـــهــا
لتدخل الضباط ونقلهم الزوجة الى
مــنــزل ذويــهـا واســتــسالم الـزوج
بالـقـوة) واكدت عـملـيات بـغداد ان
(الـقوة حتـركت دون عـلمـهـا وليس
وفـق تـصــريح رســمي من قِــبـلــهـا).
عـلى صعـيـد مـتصل سـجل مـجلس
الـقـضـاء األعـلى اربـعة االف و557

حــــالـــــة طالق والف و660 حــــالــــة
الـتـفريق بـحـكم قـضـائي في جـميع
احملافظات بحسب احصائية عقود
الـــــزواج والــــطـالق الــــصـــــادرة من
مجـلس الـقضـاء األعـلى. واوضحت
اإلحصـائيـة التي تـابعـتهـا (الزمان)
امس ان (احملـاكم شــهـدت في شـهـر
ـــاضي  19الف و 720حـــالـــة اب ا
زواج في احملافت كـافة اما الـعقود
الواقعة خارج احملكمة بلغت 3 الف

و 754حالة).
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وبحسب اإلحصـائيات التي صدرت
ســابــقــاً فــإن (اكـثــر مـن ســتـة آالف
حــــالـــة طـالق حـــصــــلت في شــــهـــر
ــــاضـي. مــــبـــيــــنــــاً في حــــزيـــران ا
إحصائية نشرها عن حاالت الطالق
بــإســـتــثـــنــاء اإلقــلـــيم ان (احملــاكم
ـاضي شـهـدت في شـهـر حـزيـران ا
اربــعـة آالف و660 حــالــة تــصــديق

ويـضـيف (عـنـدمـا نـكـبر فـي السن 
يــجب أال نـخـاف من حتــول الـشـعـر
إلى الــلــون الـرمــادي أواألبـيض أو
من ظهور التجاعيد. فهذا ال يضرك
أبـــدا بل يـــزيـــدك جـــمـــاالً بل اهـــتم
ـثـالـيـة  بــطـول الـعـمـر والـصـحـة ا
وعـلـيك االهـتـمـام بـعـضالت الـساق
الـقــويـة األهم واألكـثـر أهـمـيـة.وانـا
كـدكـتــور اخـصـائي قـرات مـقـاال في
مـواقع تـواصل اجـتـمـاعي وتـاثـرت
ــا فــيه من مــصــداقــيــة ويــقـول به 
ـدة ـهم (ال حتــرك سـاقـيك  ــقـال ا ا
اسـبـوع وسـتـنـخـفض قـوة رجلك
قدار 10 سنوات. ووجدت دراسة
ارك من جامعـة كوبنـهاغن في الد
أن كالً من الكـبـار والصـغار  خالل
أســبـوعــ من اخلـمــول   تـضـعف

قدار الثلث قوة عضالت الساق 
وهـــومـــا يـــعــادل 30-20 ســـنــة من
الـــشــيـــخــوخـــة. عــنـــدمــا تـــضــعف
عـضالت سـاقـنـا  سـوف يـسـتـغـرق
األمـر وقـتًا طـويالً لـلـتـعـافي  حتى
لـو قـمنـا بـتـمارين إعـادة الـتـأهيل 
نـتظمة الحقًا. لـذلك فإن التـمارين ا
ـــشي مــهـــمــة جــداً.وان وزن مــثل ا
. اجلـسم كله هـو ثـقل علـى السـاق
القـدم نـوع من األعمـدة الـتي حتمل
ــثـــيــر وزن جــسـم اإلنــســـان.ومن ا
لالهتمام أن 50 من عظام الشخص
و 50 مـن الـــــــعـــــــضـالت تـــــــقـع في
.ــــكــمــا ان اكـــبــر وأقــوى الـــســاقــ
ــــفــــاصـل والــــعــــظــــام في جــــسم ا
. اإلنسـان توجـد أيضًـا في السـاق
تـشـكل الـعـظـام الـقـويـة والعـضالت
ــثــلث ــرنـة ا ــفـاصـل ا الــقــويــة وا
احلـديـدي الـذي يـحـمل أهم حـمـولة
على جـسم اإلنـسان70 من الـنـشاط
الــبـشـري وحـرق الـطــاقـة في حـيـاة
ــوســوي عن اإلنــســان ) ويــتـــابع ا
ــشي لالنـــســان فــيــقــول اهــمـــيــة ا
شي عادة يـومية له فوائد (اتخاذ ا
جـمـة صـحيـة ومـعـنـوية وجـمـالـية
وهـي أكـثــر أنــواع الــريــاضــة الـتي

يـوصي بـهـا األطـبـاء ألنـهـا تـنـاسب
اجلميع وفيما يأتي بعض من تلك
ـزاج  اذ الــفـوائــد: انــهــا حتــسّـن ا
يــــتـــنــــاول الــــبــــعض قــــطـــعــــة من
الشـوكوالتـة أو أحد أنـواع احللوى
الــسـكـريــة األخـرى لـتــعـديل مـزاجه
الــذي واجه حتـديــات كـثــيـرة خالل
يـــوم عــمـل مــرهق أو مـــتـــطــلـــبــات
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شي ولـكن يـقـول احـد األطـبـاء إن ا
ـدة 30 دقــيــقـة يــقــوم بــعــمل تــلك
زاج من غـير أكـوالت في تعـديل ا ا
زيـادة فـي الـسـعــرات احلـراريـة بل
يـحــرق الـسـعـرات احلـراريـة حـيث
ــواظــبـة عــلى وجــد الـعــلــمــاء أن ا
ــشـي تــعــدل اجلـــهــاز الـــعــصــبي ا
وبــــالـــتــــالي يـــشــــعـــر
الـشـخص بتـراجع في
حدة الـتوتـر والغضب
التي كان يعـانيها قبل
ـــشـي. كـــمـــا وجــدت ا
دراســــة أجــــريت عـــام
ـــــــــــــــــشـي  2014أن ا
يـسـاعـد عـلى حتـسـ
احلـــالــة الـــنـــفــســـيــة
ـــقـــدرة والـــذاكـــرة وا
عــلـى الـــتــعـــلـم وقــام
الــبـــاحــثـــون بــإجــراء
اخــتـــبــار (الــتـــفــكــيــر
اإلبداعي) لـلمتـطوع
ـشـاركـ بـالـدراسـة ا
فــوجـدوا أن الـتــفـكـيـر
اإلبــداعي لــلــذين مــارســوا ريــاضـة
ــشي كــان أفــضـل من اجملــمــوعــة ا
التي لم تـمارس تـلك الـرياضـة. كما
انالتـخلص من الوزن الـزائد  فائدة
ـشـي ولـكن لـهـا تــذكـر كـلــمـا ذكـر ا
جــانب آخــر مـــعــنــوي إضــافــة إلى
اجلانب الصـحي وهو توفـر قياس
البـس وجتـــنب عـــنــــاء الـــبـــحث ا
ـناسب فـاجلـسم يـصل إلى الـوزن ا
ـشي يـومـياً  ألنه بـعـد االنتـظـام با
يـــــحــــسّن اســـــتـــــجــــابـــــة اجلــــسم
لألنسول الـطبيعي بـاجلسم فتقل
كـــمــيـــة الــدهــون بـــالــبـــطن وحــول
اخلصر  كما أنه يسـاعد في عملية
الــتـمــثـيـل الـغــذائي من خالل حـرق
الـدهون ومـنع هـدم العـضالت وهو
األمـر الـذي تـزيـد أهـمـيـته مع تـقـدم
الــعـمـر. ومن بـ مــا تـوصـلت إلـيه
ــشي جــمـــيع الـــدراســات هـــو أن ا
يــخـفض مـسـتـويــات الـسـكـر بـالـدم
ويـــحــسّـن من احلــالـــة الـــصــحـــيــة
ـريض الــسـكـري كـمـا أنه الــعـامـة 
ـــعــدل 11 يــخـــفض ضـــغط الــدم 
نـــقــطـــة ويــقــلـل نــســبـــة اإلصــابــة
بـالسـكـتة الـدمـاغيـة بـنسـبة 20-40
ـئة ووجدت إحـدى الدراسات أن با
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ــواطــنــ عـلى ان اتـفـق غـالــبــيـة ا
ـشـي تــعــيـد الــريــاضــة وخــاصــة ا
احلـياة واجلـمـال والـصحـة جلـميع
مراحل احلياة وقالو في احاديث لـ
( الـزمــان ) ان ( الـريـاضـة واهـمـهـا
ـشي والــركض اضـافـة لـلـتـمـارين ا
السويدية هي سـر استمرار احلياة
ــشــاكل وتــبـــعــدعــنــا االمـــراض وا
الصحية التي تعصف بغالبية كبار
الـسن الــذين يـعـانـون من االمـراض
ـزمنـة والـعوارض الـصـحيـة التي ا
ـارساتنـا لعدد قد تـصيـبنا اثـناء 
شـاكل الصحية ) من التمارين او ا
ـومة احلياة واكدو على ان ( سرد
ـارسـة والــتـفـاؤل والـســعـادة في 
الــريـــاضــة الــيــومــيـــة والــتــمــارين
السويدية الـتي تطرد منا االمراض
ومة احلياة ومنها وتعطينا سر د
اطـــالـــة اعــــمـــارنـــا بال امـــراض او
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ـواطن ابـو صهـيب مـتـقـاعد وقـال ا
واب خلــمــســـة اوالد وبــنــات وجــد
خلمـسة احفـاد ويبلغ من الـعمر 86
عــامــا ( احـــمــد الــلـه واشــكــره اني
ــزمـنـة الـتي بــعـيـدا عن االمـراض ا
تركـها لـنا ابـائنـا واجدادنـا كوراثة
ــــارســــتي مــــجــــبــــرة ومـن خالل 
الـريـاضـة اخلـفـيـفـة يـومـيـا واجراء
بـــعـض الـــتــــمـــارين الــــســـويــــديـــة
الــصـبــاحــيــة اجـبــرتــني عــلى تـرك
الــتـدخــ اوال واالهـتــمـام بــغـذائي
الـــصـــحـي الــبـــعـــيـــد عـن الـــدهــون
واالمالح والسـكـريات واهـمهـا ترك
الـعـصـبـيـة وعــدم مـتـابـعـة االخـبـار
الــتـي تــنــشــرهــا بـــعض الــقــنــوات
ـغرضـة الـتي تصـيـبنـا بـاالكتـئاب ا
ـستـقبل والقـلق واالهم اهتـمامي 
اوالدي واحــــفـــــادي  واالهــــتــــمــــام
ـتـواضـعـة وهي بــحـديـقـة مـنــزلي ا
ـضــمــار الـريــاضـة ايـضــا تــدخل 
الــصـــبــاحــيــة الــيـــومــيــة واهم من

ـوظـبة عـلى الـريـاضـة بـاعـتـقـادي ا
الــصالة الــيـومــيــة فــفـيــهــا صــحـة
ــارس الــصالة وعــافــيــة عــنــدمــا 
فــنــقــوم ونــقــعــد ونــثــنـي قــدمــيــنـا
وجنــــلـس ونــــتــــامل فـــــهي افــــضل
ريـاضــة والـتي تــعـطــيـنــا الـصــحـة
بــدون تـعـب او جـهــد بـشــكل يـومي
فـانـصح ان جنـلس ونـثـني ارجـلـنـا
ـــرات وســتـــرى وحتس كـــيف يــتم
تدفق الـدم الى القـدم وكـيف جند
الـراحـة الـنـفـسـيـة واجلـسـديـة عـند
ـارستـنا اجـراء الـتمـرين وانصح
ارسـة تمـارين الصالة اصدقـائي 
ــشي والـركـض صـبــاحـا لـكــنـهم وا
يقولون يـاابو صهيب اهـتم بشكلك
واشتـري انواع صبغ شـعر اجنـبية
واصبغ لتعيـد لك شبابك وتتخلص

من الــشـعـرات الــبـيـضـاء
فــاجــيــبــهم والــلـه ان سـر
شبـابي ونـظارتي هي في
الـــتــمـــاريـن الــريـــاضـــيــة
الــيـومـيـة الـتـي تـعـطـيـني
الــــصــــحــــة وتــــعـــيــــد لي
الـشبـاب واحليـاة وتـطيل
لـــنـــا الـــعـــمـــر وان كـــانت
االعمار بـيد الله سـبحانه
وتــــــعــــــالى لــــــكن يــــــجب
االهـتـمـام بصـحـتـنـا التي
تـــــبـــــدا مـن الـــــريـــــاضــــة
شي الصباحية واهمها ا
والـــســــيـــر بـــبــــطئ فـــهي
تــعــطــيــنــا احلــيــاة وسـر
الشباب وتطرد االمراض)

ــوســوي ويــؤكــد الـــطــبــيـب عالء ا
اخـــتـــصــــاص امـــراض نـــفــــســـيـــة
وجــسـديـة ( عــلى أهـمـيّــة الـسـاقـ

وضـــرورة احملــافـــظــة عـــلــيـــهــمــا 
لعالقتهما فـي اطالة عمر اإلنسان 
والـعــكس يــحــدث تــمــامــاً في حـال
إهـمــالــهـمــا وعـدم االعــتـنــاء بـهــمـا
شي سير وا هما بواسطة ا وتكر
ــنـتَـظم عـنـدمــا نـتـقـدم في الـسن  ا
يجب أن تـظل أقدامنـا قويـة دائمًا).

األشخـاص الذين الـتزمـوا بريـاضة
دة 30 دقـيـقـة أسـبـوعـيـاً 5 ـشي  ا
مــرات يـومــيـاً تــراجع لـديــهم عـامل
خــطــر اإلصــابـــة بــأمــراض الــقــلب
واألوعـيــة الـدمــويـة بــنـســبـة 30%
مـــقـــارنــــة بـــالــــذين لم يــــواظـــبـــوا
ا انه يزيد مع تقدم العمر عليها.و
ظــهــور الـــدوالي بــالـــســاقــ وهي
شـبكـة من تـشـوهـات األوردة تذهب
بـجــمــال الـســاقـ ولــكن تــبـ أن
ـــنع زيـــادتـــهــا حـــيث إن ـــشي  ا
اجلـهاز الـوريدي بـاجلـسم يتـضمن
قسم الدورة الدمويـة يسمى (القلب
الـــثـــاني) ويـــتـــكـــوّن من عـــضالت
وأوردة وصــمـــام تــوجــد بـــاجلــهــة
اخلـلـفـيـة لـلـسـاق وبـالـقـدم وتعـمل
عــلى دفع الــدم إلعــادته مــرة اخـرى
إلـى الـــــقـــــلب ومـن ثم الـــــرئـــــتــــ

ـشي يـسـاعـد عـلى وبـالـتــالي فـإن ا
تقوية هذا اجلـهاز الدوري الثانوي

. من خالل تقوية عضالت الساق
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فـيـتـدفق الـدم بـصـورة أفـضل واذا
كـــان الــشـــخص مـــصـــابـــاً بــدوالي
ـشي يخـفف الـتورم الـساقـ فـإن ا
واأللم الـذي يحـدث بـالـساقـ كـما
أنه يــــؤجل ظـــهــــور الـــدوالي لـــدى
الـــشـــخص الــــذي لـــديه قــــابـــلـــيـــة
لإلصــابـة بــهــا مـثـل تـوفــر الــعـامل
ـشي صـبـاحـاً الـوراثي.و يــسـاعـد ا
كل يوم في تنظيم اجلهاز الهضمي
من خـالل حتـســ حــركـة األمــعـاء
لـــذلك يـــطـــلب الـــطـــبـــيب عـــادة من
شي قـبل إجـراء العـملـية ـريض ا ا
ــشي اجلــراحــيــة الــبــاطـنــيــة ألن ا
يـقـوي عــضالت الـبـطن اضـافـة إلى
تـــقـــويـــة الـــعـــضـالت األســـاســـيــة.
ـارساً وعـنـدما يـصـبح الـشـخص 
مـنـتظـمـاً لـلـمشي  فـإن ذلك يـحـفزه
ـــزيــد مـن الــعــادات عــلـى اتــخــاذ ا
الــصـحـيــة وكـمـا ذكــر احـد مـدربي
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ؤمن حـريص على السـير نحـو التكـامل عقائـديا واخالقيـا واجتمـاعيا الشك انّ ا

...
والسؤال اآلن :

هل ثـمـة مِنْ وَصْـفَـةٍ مُـعـيّنَـةٍ يـسـتـطـيعُ من خالل االلـتـزام بـهـا انّ يـحـصل عـلى ما
يريد?

واجلواب :
نعم 

طلوبة جاهزة . والوصفة ا
-2-

روي عن االمام السجّاد زين العابدين قوله :
" أربع مَنْ كُنّ فيه :

انُه  كملُ ا
ومُحصت عنه ذنوبه ولقي ربّه وهو عنه راضي "

انّ االمام السـجاد (ع) أخبـرنا عن نتائج االلـتزام بالوصـفة التي كتـبها للـمؤمن
نشود   وهم يسعون الى الوصول الى التكامل ا

وأضاف الى ذلك :
لتزم بتنفيذ الوصفة يفوزون بجائزت عظيمتيْن للغاية هما : انّ ا

1- تمحيص الذنوب .
2- رضا الله سبحانه .

وهل هناك أضرّ من الذنوب على االنسان ?
كن أنْ يُقاسَ ( برضا الله ) من حيث االهمية ? وهو ثمة من شيء 

انّ رضا الله عليك يعني دخولكَ اجلنّة  وهي أكبر األماني على االطالق .
الوصفة السجادية 

لقـد حدّد االمـام السـجاد (ع) أربع صـفات يـنال من أتـسم بهـا تمـحيص الـذنوب
ورضا الله .

وتلك الصفات هي :
ا يجعل على نفسه للناس . 1- الوفاء 

ا يجعل على نفسه للناس . قال (ع) ( من وفى الله 
اطالقُ الوعود عملية سهلة شائعة .

ولكنك اذا وعدتَ عليك أنْ تفي 
وهنا تفترق الطرق .

ا يلتزمون به للناس هم الفائزون . انّ الذين يفون لله 
والناكصون الكاذبون هم اخلاسرون .

ويالحظ هنا :
ا تعهدتَ لهم  أولُ أسبابِ النجاح البـعد االجتماعي واالنساني فالوفاء للـناس 

والفالح .
 2- وصدق اللسان 

قال (ع) :
( وصدق لسانه ) وهو البعد االخالقي في الوصفة .

ـاً انــتـشـرتْ فـيـه األكـاذيب وبـوسـائل وطــرق شـتى ابـتـداء نـحن الـيـوم نــعـيش عـا
بعمليات الكذب الشائعة والدائرة على األلسن 

ـا تنـشره وسـائل االتصـال االجتـماعي مِنْ أَخْـبارٍ ومـزخرفـاتٍ ما أنزل وانتـهاء 
الله بها من سلطان .

3- احلياء من القبيح 
قال (ع) :

{ واستحي مِنْ كل قبيح عند الله وعند الناس } 
احلياء من الله رادع عن ارتكاب القبيح من األفعال واألقوال 

ارسة القبائح كلها . واحلياء من النفس يفضي الى اجتناب 
وحتـــرص مــنــاهج أعـــداء االسالم أنْ تُــشــيـع في األمــة روحَ الــتـــبــذل واالنــفالت
والتـحلل من كل القـيم الروحيـة واالخالقية واالجـتماعـية فطـوبى ألهل احلياء من

الله ومن الناس .
4- حتس اخللق مع األهل

ن تَــحْـسنُ أخالقـهـم مع اصـدقـائــهم وزبـائـنـهـم ولـكـنـهم ال  فــهـنـاك الــكـثـيـرون 
يحسنون التعامل االخالقي ال مع زوجاتهم وال مع أوالدهم ..!! 

مع أنَّ اخلُـلق احلـسن مـطـلـوب في كل األحـوال والبُـدَّ أنْ
يزداد حـسنـا مع األهل وصوالً الى حـياة مسـتقـرة آمنة

خالية من بؤر التوتر والتذمر.
وفـقـنـا الـله وايـاكم لاللـتـزام بـهـذه الـوصـفـة الـسـجـاديّة

ة . الكر
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قَـــــدْ قُلتُها عندَ الشَّبابِ وكنتُ لألحــــــــــــــــــــــــــــالمِ أقرَبْ
وأُعيدُها مُتلذذاً والـــــرَّأسُ منّي اليـــــــــــــــــــــــــــــــومَ أشيَبْ
ِ هنـــا مِــــــــــــــــــــــنَ الفوالذِ أصلَبْ عُوْدُ الرجالِ الرابض
والعيشُ في بلدي ومهما كــــــانَ مهما كـــــــــــــانَ أطيَبْ

وتُ في النَّهرينِ أعذَبْ ـــوتُ حتّى ا وتُ حتّى ا وا
أدري بأنَ الضّائقاتِ وإنْ طَغَْت يومـــــــــــــــــــــاً ستذهَبْ
أدري بأنَّ احلُرَّ أيــــــــــــــــــــنَ يكونُ سوفَ يكونُ كوكَبْ
يـا رَب حـصنْ أهلَـنــــــــــــــــــــــــا وبالدَنـــــــــــــــا يا رَب

يا رَبْ
لـلشَّر بــــــــــــــــــرق موهِم إذْ أنَّ بـــــــــــــــــــرقَ الشَّر

خُلَّبْ
يـا شرُّ ال تلعَبْ هـنـــــــــــــــــــــــــــــا إنّا برأسِكَ سوفَ

نلعَبْ

لــــلــــطالق اخلـــــارجي والف و670
حـــالـــة تــفـــريق بـــحـــكم قـــضــائي)
ــوجب اإلحـصــائـيــة الـرســمـيـة و
بـــلـــغت حـــاالت عـــقــود الـــزواج في
ذكور 27 الف و 280حالة الشهر ا
و4751 حـالة تـصـديق عقـد لـلزواج

خارج احملكمة. 
وشـهدت رئـاسـة محـكمـة اسـتئـناف
بــغـــداد / الــرصـــافــة اعــلـى مــعــدل
حلـــاالت الـــطالق الـــتي بـــلـــغت في
ـاضي 11 الف وثــمـان شـهــر اب ا
حـاالت طالق  و352 حـالــة تـفـريق
بـحــكم قـضـائي و596 حـالـة طالق
ــــــاضي خـــــــارجي فـي تــــــمــــــوز ا
وبــحــسب األرقــام الــتي تــنــشــرهــا
الـسلـطات الـقضـائيـة فأن (الـعراق
ســـــجل 34 الـف حـــــالـــــة طـالق في
الــنـــصف األول من الــعــام احلــالي
ـعدل 7 حـاالت طالق في الـسـاعة

الواحدة). 
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افــتـتح وزيـر الـبـيـئـة وكـالـة جـاسم
الــفالحي مــشــروع مــركــز الــرصـد
بكر في مركز اإلشعاعي واإلنذار ا
الـوقايـة من اإلشعـاع. وذكـر البـيان
ان (الــوزارة اجــرت اعـمــال تــأهـيل
ـبـكـر مــنـظـومـة الـرصـد واإلنـذار ا
ليـكـون اإلتصـال عن طريق جي بي
ار اس  مـشــيــرا الى اهــمــيــة هـذه
ــتــابــعـة ــنــظــومــة الـتـي تـقــوم  ا
اخلـلـفـيــة اإلشـعـاعـيــة في حتـسـبـا
ـــواجـــهـــة اي طـــار اشـــعـــاعي)
وبحـسب الـبيـان فإن الـفالحي لفت
الى انشاء وتطويـر شبكات الرصد
ـبكـر حتسـباً اإلشعـاعي واإلنذار ا
حلـوادث قد يـنـتج عـنهـا انـبعـاثات
إشـعــاعـيـة مــلـوثـة لـلــبـيـئــة بـغـيـة
ـواطـنـ من حـمـايـة الــعـامـلــ وا

مخاطر اإلشعاع).
W uEM  ÕU²² «

مـن جـــهـــتـه اوضح مـــديــــر مـــركـــز
الــــوقـــايـــة من اإلشـــعـــاع صـــبـــاح
احلـسـيـنـي ان (افـتـتـاح مــنـظـومـة
بكر تعد الرصد البيئـي واإلنذار ا
بـرنـامـجـاً مـتـكامالً لـضـمـان تـوفـير
ـــعــــلـــومـــات لــــيـــشـــمـل جـــمـــيع ا
احملــافـظــات لـغــرض اإلطالع عـلى
ــتـغــيــرات اإلشـعــاعــيـة الــدولــيـة ا
وحــفـظ قــاعـــدة بـــيـــانــات كـــامـــلــة
لـلـرجـوع وقت احلـاجـة) مـؤكداً ان

ـكّن من اسـتـمرار (هـذا الـتـطـويـر 
اإلتصال مع احملطات الـفرعية على
مـدار 24 ســاعـة طــوال الـعـام دون
انـقــطـاع) مــشــيـراً الـى انه (يـؤمن
االتـــصــال مع  الـــوكــالــة الـــدولــيــة
لـلـطـاقـة الذريـة لـلـدخـول في نـظام
ـعـرفة ـي  الـرصـد اإلشـعـاعي الـعـا

ــتـغـيـرات اإلشــعـاعـيـة في جـمـيع ا
الـــعـــالم بـــصــورة مـــبـــاشــرة). في
غـضـون ذلك  كـشـفت دائـرة شؤون
األلـغــام الـتــابـعـة لــوزارة الـبــيـئـة
ُطهرة من ـناطق ا اسباب حتويل ا
زراعــيـة الى صــنـاعــيـة واوضـحت
بـشـأن مـشـاريـعـهـا مع وزارة الـنفط

ـــســتــقـــبل. وقــال مـــديــر عــام في ا
الدائـرة ظافـر محـمود في تـصريح
تــابــعــته (الــزمـان) امـس ان (اغـلب

ُـــطــهــرة من األلــغــام  ــنــاطق ا ا
استـغاللها كـمناطق صـناعيـة منها
حــقـول نـفط كـحــقل الـسـنـدبـاد في
الــبــصــرة) مـبــيــنــاً ان (اكــثـر تــلك

ــنـاطـق كـانت زراعــيـة لــكن ازمـة ا
ـياه ادت الـى ااستـثـمـارها نـقص ا
كـمـنـاطق صـنـاعـيـة) ولـفت الى ان
شاريع (الدائرة لديـها الكثـير من ا
مع وزارة النـفط وتتـضمـن تطـهير
ناطق الـتي تخدم اعـمال احلقول ا
الــنــفــطــيــة و الـبــنى الــتــحــتــيـة)
وصل مضيـفاً ان (مشـروع مطار ا
وبناء مستـشفيات ومدارس ضمن
ـشـاريع). عـلى صـعـيـد اخـر تـلـك ا
ـائـيـة مـهـدي ـوارد ا تـفـقـد وزيـر ا
رشـيــد احلـمـداني اعـمـال مـشـروع
ســدّة الـهـنـديـة في مـحـافـظـة بـابل
ــائــيــة الــواردة مـنه. واإلطـالقـات ا
وقال احلـمـداني ان (الزيـارة جاءت
لــــغـــــرض اإلطـالع عــــلـى أعـــــمــــال
ائـية ـشروع ورؤيـة اإلطالقـات ا ا
مـنـه بـإجتــاه مـحــافــظـات الــفـرات
األوسـط واحملـافــظـات اجلــنـوبــيـة
ــائــيــة الــعــامــة ــوازنــة ا ضــمن ا
ُـعَدة من قبل واخلطـة التشـغيـلية ا
الــوزارة لــلــعـــام احلــالي وتــأمــ
ـيـاه اخلـام الى مـحـطـات اإلسـالة ا
في مـــحــافـــظــة كـــربالء مع حـــلــول
زيـارة األربــعــيـنــيـة) مــشــدداً عـلى
ضـــــرورة الــــتـــــزام احملـــــافـــــظــــات
ــقــررة لــكل ــائــيــة ا بــاحلــصـص ا
ـياه و مـحـافـظـة لـتـأمـ ايـصـال ا
اجنـــاح اخلـــطط الـــزراعــيـــة لـــهــذا
ــــيــــاه. ودعــــا ــــوسم رغـم شح ا ا

احلـــمــداني احلـــكــومــات احملـــلــيــة
لـلــتــعــاون مع مـالكـات الــوزارة من
اجـل اداء اعــــــــــمــــــــــالــــــــــهـم ورفـع
راشنة التجاوزات وتطبـيق نظام ا
ــيـاه عــلى مـدار الــسـنــة لــتـوفــيـر ا
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ــديـريــة الـعــامـة لــلـمـاء وحـقــقت ا
الـــتــابـــعــة لـــلــوزارة مـــراحل عــمل
ـسـيب مـتـقـدمــة في مـشـروع مــاء ا
ـحـافظـة بـابل. وذكر اإلسـكـندريـة 
الكــات الــهــنــدســيــة الــبــيــان ان (ا
والــفــنــيـة الــتــابــعــة لــشــركــة قــنج
ــشــروع مــاء ــنــفـــذة  الــتــركــيـــة ا
ـــســـيب / األســــكـــنـــدريـــة جـــرف ا
ـشروع وفق الـصـخـر عـملـت في ا
ـديـرية جنم تـوجـيهـات مـديـرعام ا
احلـــــيـــــالـي لألســـــراع فـي اجنــــاز
اء الـصالح للشرب وفق مشاريع ا
اخلـطـة اإلسـتــثـمـاريــة لـلـوزارة في
بــغـــداد واحملــافـــظــات) وبـــحــسب
ـــشـــروع يــحـــظى الــبـــيـــان فـــإن (ا
تـابعـة تنـفـيذ اعـماله من بـإهتـمـام 
التسليح والصب بكميات مختلفة)
ـشروع مـبـيـنـاً ان (الشـركـة نـفـذت ا
بطاقـة تصمـيمية 6000 متر مكعب
بـالــسـاعــة) الفـتــاً الى انه (يــغـطي
احتـياجات 800 الف نسـمة ألهالي
ـــــســــــيب / مـــــنــــــاطق قــــــضــــــاء ا
األسكندرية والقرى اجملاورة لها).

ـشـي يـســاعــد عـلى الـريــاضــة أن ا
حتقيق األهداف التي ظـلت حبيسة

الذهن لفترة طويلة).
ـعـالج الـطــبـيـعي حـافظ ويـوضـح ا
الـبــغـدادي ( نــنــصح دائـمــا لــلـذين
يــعــانـــون من ارتــفـــاع الــضــغط او
الـسـكـر بـضـرورة االشـتـراك في جم
ـــمـــارســـة الـــريـــاضــة او مـــســـبـح 
فــريــاضــة الــســبــاحــة اروع انــواع
ـــارســة الـــريــاضـــات وان تـــعــذر 
ــــشي والــــهـــرولـــة الـــريــــاضـــة كـــا
والتمـارين السويـدية اليـومية فهي
ـرتـفع ـعـاجلـة الــضـغط ا كـفـيـلــة 
والــســكــر والــتـــخــلص من االدويــة
ـزمنـة وتـعطـيك احلـركة الـسـليـمة ا
وتــخــلــصك من الــكــسل واخلــمــول
الـــــذي يــــزداد بــــتـــــقــــدم الـــــعــــمــــر
بـكرة وانـا كمـعالج والـشيـخوخـة ا
طبـيعي سافـرت الى لبـنان ووجدت
ـوطن من كبار ورصدت عشرات ا
الــسن رجـــاال ونــســاءا يـــخــرجــون
صـباح كل يـوم على ضـفـاف البـحر
ـشي والهـولة ارسـون ريـاضة ا و
لـعــدة كـيــلـو مــتــرات بـشــكل يـومي
واعــمـارهم تــتـجـاوز  90 -70عـامـا
وهم بـا صــحــة وعــافـيــة بــسـبب
ـارسـتـهم تـلك الـريـاضـة فـانـصح
ـشي والـركض ـمـارسـة ريـاضـة ا
ـهـم البـتــعـادك من فـهــو الـســبــيل ا
ـزمـنـة كـالـضـغط ادويـة االمــراض ا
والــسـكــر ويــعــطـيـك صـحــة دائــمـة
ويــضــمن لك عــمـرا اطــول وشــبـاب
دائم وبــدال من الـبـحـث عن اصـبـاغ
شعر اجـنبية لـتعيـد لون شعرك من
االبـــيض الى االســــود وهي ســـنـــة
احلــيـاة ومــااجــمل الـلــون االبـيض
لشـعر الـرجال الـذي يعـطيـه الهـيبة
والــــوقـــار ويـــكـــتـــمـل اذا مـــاكـــانت
صـحــتك جــيــدة وتــمــارس ريــاضـة
ــشـي والــهــرولـــة لــتــعـــطــيك ســر ا

الشباب والصحة الدائمة).
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ـتطاحـنة على بـادرة العراقـية وا مسـكة بـزمام ا الواضح أن القـوى السـياسيـة ا
بنـاء "مجدهـا السياسـي" على إنقـاض شعب حتول غالـبيته إلى "رهـائن " بكل ما
ـرة واحـدة أنـهـا تـعـيش لم ولن تـريـد االعـتــراف ولـو  حتـمل  الـكـلـمـة مـن مـعـنى 
ا ـقدورهـا حتقيق هـدف واحد  عصـر "الظمـأ السـياسي" وزمن "التـيه" وليس 
تأرجح ورؤيـتها الـضيقـة ولم تدرك بعد ـتكرر ومـنهجهـا ا طرحته عـبر خطـابها ا
عنى ـنعطف تاريخي حاسم  ر  أن العـراق على مشارف "حتوالت جذرية" و
تأخرة من ضربات متعددة سياسياً وأمنياً أن ما تـعرض له العراق  في فتراته ا
واقتصادياً يعد األضخم مقارنة مع دول الشرق األوسط مجتمعة  وأن "التقهقر
بددة لثرواته هو األشرس ما جنم عنه اإلقتـصادي" جراء تناسل أنظمة الفساد ا
"إنهـيار قيمي" انسـحب على جميع الفـعاليات تأثيـراً وتداعي  ذلك ألن "الضياع
ط ال الوطني يؤثـر تأثيراً مباشراً عـلى التفكير اجلمعي و اإلقتصـادي" ونفاد ا
ـآل سـيـمـهد وهذا ا اإلعـتـقاد والـرؤيـة والـتـطلـعـات لـكل مـجتـمع من اجملـتـمـعـات 
كـنـهـا من تأسـيس قـاعـدة رصيـنـة للـتـحكم األرضـية لـهـيـمنـة قـوى وجمـاعـات و
ــصـائـر ويـفـتح الــبـاب واسـعـاً لــبـروز قـطـيع مـبــرر خـوفـاً وطـمــعـا لالسـتـبـداد بـا
ـكن أن نـســمي إنـصـهـار  أفـراد ومـجـتـمـعـات في رمـزيـة الـسـيـاسي وإال مـاذا 
واحـدة  أرجـح أن مـا وصـلت إلــيه قـوى الـســيـاسـة في الــعـراق بـعـد 2003 من
تخـبط وتوهان وحـيرة في بـلورة رؤيـة سيـاسية نـاهضـة قادرة عـلى بنـاء دولة هو
ولم يدرك سـاهمـة في بنـاء دولة مـواطنـة  وجود مـجتـمع لم يفـقه بعـد أبجـديـات ا
بل حتى الـلحظة انه شريك حقيقي في تأسيس واقع سياسي واقتصادي مغاير 
عــلى الـعـكـس من ذلك سـاهم عن عــلم وجـهل في وصــول قـوى وأفـراد إلى ذروة
جبـروتها لتتحول بعد ذلك إلى "أمبـراطوريات" عصية على الكسر والتالشي وال
أجد مـبرراً واحداً لهذا االنقـياد التام الذي حول العـراق إلى أطالل والسياسي

. ..وأكتمل الهدم . إلى ملوك وسالط
قـال أسـهمـت في غيـاب "الـيقـظة ولـعل هـذه التـيه الـتي أشرت إلـيـها فـي سيـاق ا
اجلـمـاهـيريـة" حـيـال الـضيـاع واإلنـهـيـار الشـامل الـذي وصل إلـيه الـعـراق جراء
بيـنما يرى "مـطبلوا تمدد هـذه اجملموعات الـسياسيـة وكبحهـا لكل نهضـة ونتاج 

رحـلة" أن الفضل يعـود لهذه القـوى السياسيـة الشجاعة ا
وهذا وبأنـها التي أسهمت في تغيير مجرى التاريخ !! 
ــرض اإلجــتــمـاعـي" الـعــضــال الــذي مــهـد لـعــمــري "ا
الـطــريق لـظـهــور ديـكـتــاتـوريـات فــرديـة وأضـعـاف دور
الشـعوب في تـقريـر مصـيرهـا وبنـاء دولتـها ونـهضـتها

ورقي مواطنيها ...وأكتمل الوهن .

ÊbÐ∫ الرياضة وراء النشاط البدني
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اقـتضى حضـورك إلى مديـرية بـلدية الـعمـارة لغرض
احلصول عـلى إجازة بنــــاء للـعقـــــار تـســــلـــســـــل
(٤٠/٢٢٨/ثـلث جريت الـغربي) كـونه منـاصفـة بيـننا
وخالل فــتــرة (٣٠ يــوم) من تــاريخ نــشــر اإلعالن في
اجلـريدة وبعـكسه يتم الـسير في إجـراءات احلصول
عــلى إجــازة الــبــنــاء ويـــســقط حــقك في االعــتــراض

مستقبال"
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اقتضى حـضورك إلى صـندوق اإلسكـان فرع مـيسان
كـوني أروم احلصول على قرض بناء لـلعقار تسلسل
(٤٠/٢٢٨/ ثـلث جريت الغـربي) كونه منـاصفة بـيننا
وخالل فــتــرة (٣٠ يــوم) من تــاريخ نــشــر اإلعالن في
اجلـريدة وبعـكسه يتم الـسير في إجـراءات احلصول
عــلى الــقــرض من صــنــدوق اإلســكــان فــرع مــيــسـان

ويسقط حقك في االعتراض مستقبال"
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اقتضى حـضوركم إلى مديريـة بلدية الـعمارة لغرض
احلصـول على إجازة بنـــــاء للعـــقـار تسلــــســــل (/
٤٠/١٧٠ثـلث جـريت الـغـربي) كـونـه مـنـاصـفـة بـيـنـنا
وخالل فــتــرة (٣٠ يــوم) من تــاريخ نــشــر اإلعالن في
اجلـريدة وبعـكسه يتم الـسير في إجـراءات احلصول
عـلى إجــازة الــبـنــاء ويــسـقـط حـقــكم في االعــتـراض

مستقبال"
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اقتضى حضـوركم إلى صندوق اإلسكـان فرع ميسان
كـوني أروم احلصول على قرض بناء لـلعقار تسلسل
(٤٠/١٧٠/ ثـلث جريت الغـربي) كونه منـاصفة بـيننا
وخالل فــتـرة ( ٣٠ يــوم) من تــاريخ نــشـر اإلعالن في
اجلـريدة وبعـكسه يتم الـسير في إجـراءات احلصول
عــلى الــقــرض من صــنــدوق اإلســكــان فــرع مــيــسـان

ويسقط حقكم في االعتراض مستقبال"

p dA «                                 
t H  .dJ « b  bL                      
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ؤهـل وذوي اخلبرة واالختصـاص لتقد عطاءاتـهم للعمل اخلاص ب (تأهيل ـعادن (الشركة العـامة لصناعة االسـمدة اجلنوبية) دعوة مـقدمي العطاءات ا ١- يسر وزارة الصناعة وا
كرين تادانو ١٣٠ طن)

رقم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (اثناء الـدوام الرسمي  من الساعة الثامـنة صباحاً الى الساعة وعلى مقدمي العطـاء الراغب في احلصول على معـلومات اضافية االتصال عـلى هاتف الشركة  ا
قدمي العطاءات .  الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي ) وكما موضحة بالتعليمات 

طلوبة :- ٢- متطلبات التأهيل ا
الية اآلتية: (احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر ثالث سنوات متتالية مصادقة ومدققة من تطلبات ا الية: على مقـدم العطاء ان يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام با (أ) القدرة ا

قبل محاسب قانوني معتمد. 
اثل على حده. اثلة ميكانيكية او مدنية او اعمال بقيمة ٤٠ % من الكلفه التخمينية لكل عمل  (ب) اخلبرة والقدرة الفنية:- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأن لديه أعمال 

٣- بإمكان مقدمي العـطاء شراء وثائق العطاء بعد تقد طـلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العـطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثـائق (غير قابلة للرد)  البالغة (٢٠٠٫٠٠٠)
مائتان الف دينار فقط  ويرفق وصل شراء اللمناقصة مع العطاء التجاري.

بلغ التخميني للمناقصة (١٩٧٫٠٠٠٫٠٠٠) مئة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي فقط. ٤-ا
ـدة (٦٠) يوما من تـاريخ نفاذ ٥- تقد تـأمينـات اولية بـقيمـة (١٫٩٧٠٫٠٠٠) مليـون وتسعـمائة وسـبعون الف ديـنار عراقـي على شكل خـطاب ضمـان او صك مصدق أو سـفتجـة نافذة 

ركزي العراقي.  العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا
قدمة ـناقصة واسم الشركة ا ٦- تقدم عطاء فني و عطـاء جتاري ومستمسكات بثالث ظروف مـنفصلة ومغلقة وتكـون ظروف اخملتومة مختومة بخـتم الشركة ومثبت عليها اسم ورقم ا

للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي .
ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يتم تـسلـيم العـطاءات الى العـنوان اآلتي (مـقر الـشركـة العـامة لصـناعـة االسمـدة اجلنـوبية / قـسم االعالم والعالقـات العـامة -  شـعبـة العالقـات) لغايـة نهـاية الـدوام الرسـمي ليوم
صادف ٢٠٢٢/٩/١٨ وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه. (االحد) ا

ثلـيهم الراغبـ باحلضور في مـقر الشركة في ـتاخرة سوف ترفض وسـيتم فتح العـطاءات بحضـور مقدمي العـطاءات او  ٩- التقـد بالبريـد االلكتروني (غـير مسمـوح). العطاءات ا
.٢٠٢٢/٩/١٩ ( يوم (االثن

ـكنـكم االطالع عـلى مـوقع الشـركة عـلـومات  زيـد من الـتفـاصـيل وا ـشـار اليـهـا انفـا هي (مقـر الـشركـة الـعامـة لـصنـاعة االسـمـدة اجلنـوبـية الـبـصرة - خـور الزبـيـر) و ١٠ الـعـناوين ا
Email: scf@scf.gov.iq      scf_trad@scf.gov.iq        www.scf.gov.iq     االلكتروني
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صطلح هو االقتـصادي السويدي "جونـار ميردال" ويقصد ان أول من استخدم هـذا ا
به الـدولـة الـتي تـضع الــقـوانـ وال تـطـبـقـهـا .حـيـث ان ابـرز مالمح الـدولـة الـرخـوة هـو
وتضـاءل مـكـانـة مؤسـسـاتـهـا ويصـبح كل شيء تـراجع الـدولة عـن وظائـفـهـا الـتقـلـيـديـة

همة . ال على اغلب مفاصلها ا ساومة وسيطرة ا خاضع للمفاوضة وا
عـيقة ُعـيبـة ا ومن نـتاجـات الدولـة الرخوة اخلـطوات الـعمـليـة في تـضخم الـتشـريعـات ا
لروح التشريع الـذي يُفترض بها ان تشرع لتنمـية اجملتمع وتطوره الثقافي االجتماعي
 االقـتصـادي  الـصنـاعي  الصـحي…. ومـا ان ظهـر مصـطـلحي احملـسـوبيـة والفـساد
ـؤسـسات وانـدمـجـا فـسـنـكـون امـام قـوى شـر عـظـمى ال تـكـسـر وسـيـقـابـلـهـا تـضخـم ا

وضعف التشريعات وشكلية وجدلية القوان .
اي ان القوان سـتكون ورقية ديكوريـة عندها يجب ان تعـلم بانك تعيش في دولة رخوة
من اجلـنس الـثـالث.. اي دولـة هـجـيـنـة. عـنــدمـا يـؤجـر عـلـيك رصـيف الـشـارع وعـنـدمـا
ـوظف الن ؤسـسة وعنـدما اليـكون للـمسـؤول سلطـة على ا تشتـري الوظـيفة من هـرم ا
ـديـر او شـرائه او بـاسـتـطـاعـته اخـافـته بـعض مـوظـفـيه يـشـعـر بـانه قـادر عـلى رشـوة ا
ـؤسسة دون اي انتاج النـها بال قيادة حقـيقية .. عنـدما تسمع ان اعلى ستكون بذلك ا
كن ان يـكون مـغتلـس ومرتشي كن ان تـباع وتشـترى وان مـتولـيهـا  سـلطـة  بالـبلـد 
والتـوجـد محـاسبـة رادعة الن من يـحاسـب هو يـخضع لاللـيات نـفـسهـا اعلم انك سـائر
ـال ويدار ـستـقبل يـقـوده من بيـده السالح وا نـحو مـصيـر مـجهـول .. عنـدما تـرى ان ا

شهد . تلك ثقافة او رؤيا قيادية عندها سترى التخبط هو من يتسيد ا ن ال
ـقـراطـيـة العـبـيـد بـكل صـورهم سيـنـتـخـبـون سيـدهم بال ادنى شك ارس الـد عـنـدمـا 

وبالتالي فان احكام السيد على عبيده ستسري على اجلميع ..
ـثلهم وينقذهم من قراطية متـاحة للسارق والـقتلة فان افضل من  وعندما تكون الـد
ن يبـيع نفـسه او ضميـره مقابل قراطـية  ـافيا . وعـندمـا تكون الـد السـجن هو زعيم ا
دراهم مـعـدودات فـبـالــتـالي ان مـشـتـري الـضـمـائــر  والـذ اسـوئـهم هـو من يـربح من
ـقراطية بـ االغبياء فـلن تنتج اال قائد قراطيـة العشوائـية .. واذا ما مورست الد الـد
ـشــاركـة في الـتـغـيـيـر ـعـرفـة عن ا ذو فـكـر مـشــوه . اذا عـزفت الـنـخـبـة واهل الــعـلم وا
ثـلهـم واذا استـمر الـقـاصي والداني ـن ال  ـستـقبل  وقـراطي فـانهم سـيـتركـون ا الـد
ـشاركة في انـتخاب بـتز  با غـتلس وا ن لـديه السوابق واجلـنح والسارق والـقاتل وا
ـقـراطـية من سـيـقـود الـدولـة وهو مـسـتـمـر بـبـيع صـوته فالـشـعـوب حـديـثـة الـعهـد بـالـد
ستـكون امام دولة رخـوة مصانعـها معطـلة شوارعـها مظلـمة ومستـشفياتـها حتتاج الى
عالج ونـظـامهـا السـيـاسي يحـتاج الى عـمـليـة استـئـصال وبـنيـتـها الـتحـتـية حتـتاج الى

الردم ال البناء الن اساساتها مائلة ولن تتحمل االصالح .
قرواطية واقصاء اجملرم من االنتخاب ان لم يكن لدينا ارادة بالشروع في تقن الد

صير  فان ما بعد الدولة الرخوة سنعيش عصر الالدولة  وتقرير ا
ـوظف من صـدر  سيسرح ا ستـنهار الـعملـة بعد انـهيار او تـدني وارداتها االحـادية ا
اعمـالهم وستغـزوها العـصابات ما ان يـكون القـانون مباع لـزعماء الـعصابة وسـيعتدي
علـيهـا جـيرانـها وسـتـكون مـرتعـا للـغـريب وسجـنا الهل الـدار … تـلك مواصـفات الـدولة
ـقـراطيـة بـعد الـربيع الـرخـوة التي يـهـدد شبـحهـا الـدول العـربيـة حـديثـة الـعهـد في الد

العربي بالنكهة الغربية ..
{ مهندس إستشاري

 ÍbŽU « w “ 

بغداد

Í√d «  U¼U&≈5
øs¹√ v ≈ ∫ŒdBð WO «b « À«bŠ_«

Í—uLF*« ”«d³½ 

بغداد

ة ال مكـان لها على برؤية واحـدة حا
االرض?  إن الــــرهـــــان عـــــلى بـــــقــــاء
الـوضع احلـالي لـشهـور قـادمـة وفـقاً
أليـة حـسـابـات كـانت هـو رهـان غـبي
ألنه رهان على استـمرار الكارثة . إن
كل اخليارات تنطـوي على صعوبات
وحتديات  وعلى شيء غير قليل من
ـغـامـرة وال غـرابـة ان تـظـهر بـعض ا
االصـــــوات ســــواء عـــــلى صــــعـــــيــــد
الــقــيــادات احلــزبـيــة والــديــنــيـة  او
احلـكـومـيـة مـحـذرة من االنـهـيار  اذا

استمر احلال على ما هو عليه..
ـبــكـرة  ان االرتــهـان لـالنـتــخـابــات ا
بــأشـراف دولي واعـتــمـاد نـتــائـجـهـا
كيفمـا كانت .. هي احلل للخروج من
ساحة االقتـتال  مع ضرورة ان تعي
ـنـبثـقـة عنـها الـقيـادات الـسيـاسـية ا
والـتـي يـقـع عـلـى عـاتــقــهــا تــشـكــيل
احلكومـة  اهمـية التـغييـر االيجابي
سواء على صعـيد الدستـور والنظام
والسـياسـة اخلارجـية وصـوال لرؤية
مـســتــقـبــلـيــة تــنـهض بــالــبـلــد عـلى

االصعدة كافة .

ــاضـيـة كـانت الـواحــد ولـعل االيـام ا
خــيــر دلـيل فــالـلــجــوء إلى األسـلــحـة
وحتــويل الــعــراق إلـى ســاحــة حـرب
ضروس; بـرهنت انـنا خـارج سيـطرة
الــعـقل والــتـعــقل ولـعل لــلـحــسـابـات
االقلـيـميـة والدولـية ابـعاد ومـسارات
اخــرى خـاصــة مع حــسـابــات تـوازن
القوى وحلفاء تلك االقطاب االقليمية
والدوليـة ; فمـواسم االقتتـال اتسعت
ومـا حصـل في حرب اوكـرانـيـا بـفعل
الـــــسالح انــــســـــحب اقــــتـــــصــــاديــــا
واجــتـــمـــاعــيـــا عـــلى اغـــلب الــدول ,

والعراق ليس ببعيد عن ذلك .
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ومع اتــســاع رقـعــة الــفـلــتــان االمـني
وضــيـاع الـسـالم الـداخـلـي وارتـفـاع
اعـداد الــذين قــتــلــوا بــنـار الــفــلــتـان
االمــــني والــــفـــوضى عــــدا اجلـــرحى
والــدمـار والــفـوضى الــتي شـهــدتـهـا
ـؤسـسـات الــعـراقـيـة ــدن وا بـعض ا
مـؤخـرا.. فـأنـنـا امـام رسـالـة مـفـادهـا
فـشل الــنـظـام الـســيـاسي الـذي حـمل
ـقراطي لواء الـتـغيـير والـتحـول الد

والتدخالت االقليمية من دول اجلوار
في الــشــأن الـداخــلي بل احــيــانـا في
ـــشـــهــد الـــســـيــاسـي وتــبـــني رسم ا
ـــعـــادلــة ـــواقف الـــرســـمـــيـــة .ان ا ا
السـيـاسيـة في العـراق الـتي افرزتـها
ـانية االخيرة نتائج االنتـخابات البر
 ومـا ترتب عـنـها من الـتـشكـيك تارة
ـفاوضـات تـارة اخرى وتـوافـقات وا
ــان رســمت مـــشــهــد تـــشــكــيـل الــبــر
ـصـالح الـفـئويـة الـتي لم فـرضـتـهـا ا
صـيـر دولة تـنـهار وهي تـشـهد تـأبه 
خالفات حـادة على تـشكـيل احلكـومة
 والــتـي ادت الى ان يــتــبـــنى  زعــيم
التيار الصدري السيد مقتدى الصدر
ــان والــتــوجه إلى مــطــلـب حل الــبــر
انــتــخــابــات مــبــكــرة جــديــدة  امـام
اصرار االطار التنسيقي على تشكيل
احلـكـومـة وفق رؤيـته اخلـاصة الـتي
يرفضها الصـدر. و بعد حتول ساحة
ـشـاورات الى سـاحـة ـفـاوضـات وا ا
ناوشـات ب التـيار الصدري و من ا
االطــار الــتــنــسـيــقي; امــسى مــشــهـد
كون االقتتـال استثـنائيـا ب ابنـاء ا

حتـديـا كـبيـرا تـدركه جـيـدا  قـيادات
تـلك االحـزاب لــكـنـهـا ظـلت تـعـتـمـده
نـهـجــا لـسـيـاسـتـهـا وادارتـهـا  غـيـر
ـا هــو اكــبــر من كل ذلك, مــكــتــرثــة 
وشـــجــعـــهــا في ذلـك دور الــواليــات
ـــتـــخـــبط ـــتـــحـــدة االمـــريـــكـــيــة ا ا
الـالمـــســـؤول كــونـــهـــا كـــانت االداة
االساسيـة لتغيـير النظـام السياسي
في الــعـراق بــعـد  2003 يـرافق ذلك
ـــؤســـســـات وانـــتـــشـــار انـــهـــيـــار ا
ـــســلــحـــة واالرهــابــيــة اجملــامــيع ا

الـى اين نــــحن مـــاضــــون? هـــذا هـــو
الـــســؤال احلـــاضـــر بــعـــد عـــمــلـــيــة
ســيــاســيــة دخــلـت صــالــة االنــعـاش
بــالــرغـم من ان تــلـك الــصــالـــة غــيــر
مـــؤهــلــة الجــراء االنــعــاش ! عــبــارة
الـشـراكـة الـسيـاسـيـة واسـتـحـقـاقات
ــــكـــون وحـق االغــــلـــبــــيــــة  الـــذي ا
انتهجته االحزاب السياسية لغرض
الـبـقـاء في الـسـلـطـة واالسـتـفـادة من
ــيـــزاتــهــا ومــا تـــرتب عن ذلك من
ملـفات فـسـاد مالي واداري..  شـكلت

ؤسسـات التي تنعم في بناء دولـة ا
باالمن والسالم واالستقاللية .

استحالة استمرار الوضع احلالي..
فقود.. حلسابات السلم اجملتمعي ا
لـصـالح الـفـلـتـان األمنـي  والصـحي
ـعيـشة والـتعـليـمي لـصالح بـؤس ا
وارتــفـاع نــسـبــة الـفــقـر والــبـطــالـة
ـفـقـود  لـصالح واالفق الـسـياسي ا
ايغـال بعض االطـراف االقلـيمـية في
الـــــشــــــأن الـــــعـــــراقـي.. لـــــكل هـــــذه
ــــكن احلــــســـابــــات وغــــيــــرهـــا ال 
للـعـراقيـ ان يظـلوا اسـرى لعـملـية
ســيــاســـيــة وحــزبــيـــة ســلــطــويــة 
وعــصـابــات تــعـيـث في االرض قـتالً
وتـــهـــديـــدا وفــــســـاداً  ولن يـــكـــون
الســـتـــمــــرار الـــوضع احلــــالي فـــيه
مــكــان.. وبـذلـك هـنــاك تــغـيــيــر فـهل
ســيــكـون هــذا الــتــغــيــيــر خــاضــعـاً
حلسابات عقلية وعلمية ? ام سيجد
العراقيون انـفسهم ينجـرون لتغيير
قدري خطـير.. نتيـجة الصرار بعض
الـقيـادات الـسيـاسـية عـلى قـراءة ما
كــان ومــا هـــو كــائن ومــا ســـيــكــون
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تحور واجـهة انتشـار ا كـورونا وذلك 

أوميكرون.
عزز الثاني مـا التوصية بشأن الـلقاح ا
ــضـاد لــفــيـروس (اجلــرعــة الـرابــعــة) ا

كورونا? 
ــكـن لــلــبــالــغـ 50 ســـنــة أو أكـــبــر
واألشــخـاص الــذين يـعـانــون من نـقص
ــنـاعـة من 12 ســنـةً فـمــا فـوق الـذين ا
تـلـقوا 3 جـرعـات من الـلقـاح احلـصول
عـلى جـرعـة معـززة ثـانـية بـعـد مرور 4
أشــهـر عــلى األقل من تـلــقـيــهم اجلـرعـة

عززة األولى (اجلرعة الثالثة). ا
ـنـشـطـة تـظـهـر الـدراسـات أن اجلـرعـة ا
الـثانيـة (اجلرعة الـرابعة) فـاعلة لـلغاية
في اســـتــعـــادة مــســـتــويـــات األجــســام
ـــضــادة وتــقـــلــيل مــعـــدالت اإلصــابــة ا
بـأومـيـكـرون ومـتـغـيـراته. هـذه الـفـوائد
مــهــمــة لألفــراد األكــثــر عــرضــة خلــطـر
ــرض كــورونــا احلــاد مــثل اإلصــابــة 

كبار السن. 
هـل حتتـاج إلى جـرعـة معـززة حـتى لو
أصــبت بـعـدوى كـورونـا? تـظل اجلـرعـة
عززة من لقاح كورونا ضرورية حتى ا
لـــو أصِــبـت بــالـــفــيـــروس بـــعــد تـــلــقي
اجلـرعـتـ االسـاسيـتـ من الـلـقاح او
ـعززة األولى). بـعـد اجلـرعـة الـثـالـثـة (ا
وبـالـنـسـبـة لألشـخـاص الـذين أصـيـبوا
مـؤخرًا بالعدوى فإن لـديهم متسعا من

الوقت لتلقي هذه اجلرعة.
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نــظــرًا النـخــفـاض خــطــر اإلصـابــة مـرة
أخـرى في األشـهـر األولى بـعـد اإلصـابة
كن لألشخاص الذين بعدوى كورونا 
أصـيـبـوا مؤخـرًا تـأخـير الـتـعـزيز األول
(اجلـرعــة الـثـالـثـة) أو الـثـاني (اجلـرعـة
الــرابـعـة) حـتى انـقـضـاء 3 أشـهـر عـلى
االصــابــة. يــبــدو أن زيــادة الــوقـت بـ
ـــعـــزز يـــؤدي إلى ـــرض والــــلـــقـــاح ا ا

استجابة مناعية أفضل.
هل أســتـطـيع أن أنـتــظـر جـرعـة مـعـززة
تـغيـرات أوميـكرون? ال لـلـقاح خـاص 
عـلـى الـرغم من أن مـصـنـعي الـلـقـاحـات
تـــلــقــوا تـــوجــيــهـــات من إدارة الــغــذاء
والـــدواء االمــريـــكــيــة في 30 حـــزيــران
ـعززة 2022 عـلى حتـديث لـقـاحـاتـهـا ا
الســـتــهـــداف مـــتــغـــيـــرات أومــيـــكــرون
الـــفـــرعـــيـــة بــاإلضـــافـــة إلى الـــسـاللــة
األصـليـة للفـيروس الذي ظـهر ألول مرة
في ووهـان الـص فـإن عمـليـة تطـوير

اللقاح غالبا ما تستغرق عدة أشهر. 
عـلى الرغم من أن احلمايـة التي تقدمها
الــلــقـاحــات احلـالــيــة ضـد الــعـدوى من
مــتــغـيــر اومـيــكــرون أو من مـتــغــيـراته
الـفـرعيـة أقل من احلمـايـة التي تـقدمـها
ضـــد مــتــغـــيــر دلــتـــا إال أن اجلــرعــات
عززة) من اللـقاحات احلالية الـداعمة (ا
تـــوافـــر حــمـــايـــة جـــيــدة مـن األمــراض
ــوت من اخلـــطــيـــرة واالســتـــشــفـــاء وا

متغيرات اوميكرون. 
ناعة { طبيب متخصص بعلم ا
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يُـنصح بـشدة بـالتطـعيم بـجرعـة معززة
من لـقـاح "فايـزر" ألولـئك الذيـن حصـلوا
عــــلـى لــــقــــاح "أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا" او

"سينوفارم." 
ـاذا أحـتـاج إلى جـرعة مـعـززة? ال تزال
ــعــلـنــة فــاعــلـة في لــقــاحــات كـورونــا ا
الــــوقــــايــــة من األمــــراض الــــشــــديـــدة
واالسـتـشفـاء والـوفاة. ومع ذلك هـناك

ـنــاعـة الــوقـائــيـة الـتي  قــلق من أن ا
احلـصــول عـلـيـهـا من أول جـرعـتـ من
ـكن أن تـضــعف بـعـد بـضـعـة الــلـقـاح 
أشــهــر من اجلــرعــة الـثــانــيــة. أظــهـرت
عزز قادرة دراسـات أن جرعات اللقاح ا
ـناعية عـلى "تعزيـز" مستوى احلـماية ا
لـلـفـرد بـشـكل كـبـيـر. هـذا الـتـعـزيز مـهم

ـنــاعــة واحلـمــايــة الـســريــريـة تــبــدأ ا
ـكن أن تـكون تـتـراجـعـان مع الـوقت. 
ـعززة من نوع لـقاح مـختلف اجلـرعة ا
. عـمـا تـلقـيـته في اجلـرعـت االولـيـت

عززة أو عـززة? اجلرعـة ا مـا اجلرعـة ا
ـنـشـطـة هي جـرعـة إضـافـيـة من لـقاح ا
ـطـعم الذي كـورونـا تُـعـطى للـشـخص ا
أكـمل سـلسـلة الـتطـعـيم األوليـة عنـدما

خــاصـــة في ظل انــتــشــار أومــيــكــرون
ومتغيراته الفرعية سريعة االنتشار. 
عزز األول مـا التوصيـة بشأن اللـقاح ا
ــضـاد لــفـيـروس (اجلــرعـة الــثـالــثـة) ا

كورونا? 
بـعد سـلسلـة اللـقاحات األولـية يوصى
بـأن يتـلقى كل شـخص يبـلغ من الـعمر
18 ســنــةً أو أكــثــر جــرعــة مـعــززة من
الـلقـاح (اجلرعـة الثـالثـة) بعد 5 أشـهر
من اجلــرعــة الـثــانـيــة من الـلــقـاح. في
الـعـراق أعـلـنت وزارة الـصـحـة في 24
كـــانـــون الـــثـــاني 2022 أنـــهـــا قـــررت
شـمـول الـبالـغـ الذيـن تزيـد أعـمارهم
عن 18 ســنـة بــأخـذ اجلــرعـة الــثـالــثـة
ـضـاد لفـيروس اإلضـافـية من الـلـقاح ا

بــشـكل خـاص اآلن مـع تـهـديــد مـتـحـور
اومـــيــكــرون ومـــتــغــيـــراته الــفـــرعــيــة
لـلحـيلولـة دون تدهور احلـالة الصـحية
إلـى حــــــدٍ يـــــتــــــطــــــلـب الـــــعـالج داخل

ستشفيات. ا
WDAM   UŽdł

ـنشطة كم جـرعة أحتـاج من اجلرعات ا
لــلـقــاح كــورونـا? تُــظـهــر الــبـيــانـات أن
فـاعلية اللقاح تنخفض بعد حوالي - 4
6 أشـهــر من إكـمـال سـلـسـلـة الـتـطـعـيم

األولية. 
لـذلك فـان احلـصـول على جـرعـة مـعززة
من الـلـقاح قـد يصـبح ضـروريا لـتعـزيز
ـرض خـطـيـر. احلــمـايـة من اإلصـابــة 
وقـد يـتـطلب األمـر جـرعـة معـززة ثـانـية
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كـاحلـصنِ بال أسـوار!هذه قـاعـدة عرفـتـها كل مـؤسـسات الـدول مـنذ الـدولـة بال أسرار
لـذا قال أبن خلدون ما معناه:أذا تفشت أسـرار السلطان فشلت سياسته مع أختراعها
ـر يـوم دون أن نقـرأ عـلى وسـائل الـتـواصل كـتب ورسـائل سـرية قـومه.في الـعـراق ال 

التصنيف وأعالنها مخيف! 
وال يـؤتـمن شره. ـمزق الـذي ال يـستـر عورة وبـاتت مؤسـسـات الدولـة األمـنيـة كـالثـوب ا
لؤة بتسجيالت ألحاديث وأجتماعات خاصة قبل ذاكرتنا  وأصبحت ذاكرة موبايالتنا
بـثوثة ال تـنتهك خـصوصية تـبث علنـاً وبال حياء أو وجل.وصارت فـيديوات  الـتواصل ا

ؤسسات وأمنها.  وا الفرد لوحده بل خصوصية الدولة وسياستها
وعـلى الرغم من قـدسيـة خصـوصيـة الفـرد التي تـتجـاوز قدسـية الـتيـجان الـذين خربوا
ونرجتف كالعبيد ح حياتنا لكننا بتنا نضحك كالبليد ح نخرق خصوصية األفراد
نــقــرب خــصــوصــيـــة األســيــاد.أمــا أســرار وخـــصــوصــيــة الــدولـــة فــصــارت كــنــعــال
قابر.وأصبحت مبادرات السياسة تعلن بال كياسة تدوسها احلـوافر وتسمعها ا اخليل
بــوســائل الــتــواصـل والــنــخــاســة. يــريــدون لــهــا الـــدعــايــة وال يــوفــرون ســتــر لــهــا أو

فاخرة.  راءاة وا بادرة لتبقى ا حماية.فتسقط ا
بل صـار إسرار العلن فلم يعـد فقط أعالن السـر مألوف وألنـنا نعـيش في عراقٍ مقـلوب
يـتم التـستر ال عام ويـخص كل األنام  ) حـيث ا منـتشر ومـعروف. فـعنـد الفسـاد (مثالً
كي كاتب وبـحمايـة العتاد بـأدراج ا عـلى السارق وأبن احلـرام.وتُستر قـضايا الـفساد 
وشـؤونـنـا اخلـاصـة غـير ال تـراها عـ وال يـحـزن مـنـهـا فـؤاد. شؤونـنـا الـعـامـة مـقـبورة

والشفاف مدفن. فبات السر معلن يزان مستورة. أنه زمان قُلب فيه ا
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شـهد السياسي إلى طريق مسدود وتـفاقم األمر إلى صدامات مسلحة بعد أن وصل ا
ذهب ضـحـيـتـهـا عـدد من الـشـهـداء واجلـرحى وأُدخـلت الـبـالد في ظـروف مـقـلـقـة جداً
ـة إذ الح لنـا بارق األمل واعـتدلـت كفَّـتا الـسفـينة ؤ وبـينـما نـحن نعـيش هذه األجـواء ا
تالطـمة فـهدأتْ العـاصفة وانـسلَّت طـرود الشر التي وجلـت تمخـر في عبـاب األمواج ا
ضرم على أزيز الـرَّصاص وهدير الشباب عن هذا اجلمع الغـفير احملتقن بنار الـغيظ ا
وت بـسبب تراجع العـمل احلكومي علـى مدى سبعة ـباالة با ـتأجج بالعـنفوان وعدم ا ا
كـونـاتيـة أُسلـوبـاً في تشـكـيل احلكـومات عشـر عامـاً واعـتمـاد احملـاصصـة احلزبـيـة وا
ـؤثـرة في مـحـاولة تـغـيـيـر هـذا الـنهج اخلـاطيء في كـافـة وبـعـد أن عـجزت كلُّ الـقـوى ا
ُـحزن بقـولها: ـرجعيـة الرشـيدة إلى أن تعـلن عن يأسـها ا اإلدارة حتى وصـل األمر با
رجـعية) وعلـقت توجيهـاتها الـسياسيـة في خطب اجلمعـة قبل سنوات (لـقد بُحَّ صوتُ ا
من اآلن وباتت األشكـاليات تُرحّل من حـكومة إلى أُخـرى وأصبح الضغط اجلـماهيري
ــطـالـبـات لم تـسـتـطع أي يـزداد شـيـئـاً فـشـيـئـاً وفـي خـضم هـذا الـسـيل اجلـارف من ا
ـواطـنـ أو تـزيل اجلـمود حـكـومـة مـهمـا كـانت تـنـمـاز بـحـسن األداء أن تـلبي طـمـوح ا

الفاصل بينها وب الشعب. 
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وعـلى الرغم من الدعـوات الصريحـة من السيد مـقتدى الصـدر بإذابة هذا اجلـمود عبر
تـشـكـيل حـكـومـة أغـلـبـيـة وطـنـيـة بــيـــد أن دعـواته كـانت تـفـتـقـر إلى الـتـطـابق مع مـواد
الـدسـتـور الـعـراقي بـذات الـشـأن فـوجـد أن الـلـجـوء إلى مـجـلس الـقـضـاء األعـلى يـعـدُّ
مـخـرجـاً مـنـاسبـاً في تـقـو الـنـظـام الـسـيـاسي احلـالي في الـعـــــراق وقـد تـكـون هذه
النـظرة من الناحـية الشكـلية صائبـةً لكنَّ احلقيـقة هي أنَّ السلـطة القضـائية تعمل وفق
نــظــام قــضــائي مــحــدد  اليــجــوز اخــتــراقه أو تــفــســيــره وفـــــق األهـواء أو اإلرادات
طالبات بالـرفض لعدم مشروعيـتها استناداً الى مواد اخلاصة وبذلك ردَّت عـلى هذه ا
راجـعة أو إثارة نـقاط خالفيـة أُخرى ولكنَّ الدسـتور العـراقي النـافذ. ولسـنا بصـدد ا
التجارب السابقة أثبتت فشل آليات النظام السياسي في حيز التطبيق وعدم استغالل
ايجـابياته بـالطريقـة احلضارية الـتي ينبغي أن تـكون عليـها حتَّى زكمت األنـوف برائحة
الـفـسـاد الـذي وجـد فـيه الـفاسـدون ضـالـتـهم فـطـالتْ أيـاديـهم األمـوال الـعـامـة وخُربت
سؤولـة وقد وجدت دعـوات السيـد الصدر البالد والـعباد بـفعل هـذه التصـرفات غيـر ا
سار آذاناً صاغيـة في أوساط اجملتمع والعـالم إذ حملت معاني اإلصـالح وتصحيح ا
الـسـياسي بـيـد إن الـتلـقي من قـبل بـعض مـريـديه خرجت عـن إطار مـا كـان يـرمي إليه
فـحـصـلت اخـفـاقات هـنـا وهـنـاك حـملـت السـيـد( أعـزَّه الـله) إلى رمي كل من اقـتـرفـها
بـاألثم وحـكم عـلـى الـثـورة اإلصالحـيـة بـالـفـشل. ووجــد أن مـصـلـحـة الـوطن والـشـعب
تقتضي توقّف كل األفعال االحتجاجية بسبب الدماء التي أُريقت فابتدأ قوله باإلعتذار
من الـشعب الـعـراقي وخـتـمه باالنـسـحـاب الفـوري من مـيـادين االعـتصـام كـافـة وبذلك
كـانت نظـرة السـيد تـتسم بـالعـقل واحلكـمة وجتـسد حـبه ألبنـاء شعبـه وسمعـة وطنه في
هم بـدرأ فـتـنةٍ كـادت ان يـبـيد اشـتـعـالهـا احلـرث والـنسل تغـلـيب األهم عـلى اجلـانب ا
ـسؤول .. ـقـتدى عـلى مـوقـفك الوطـني ا ويودي بـالـعـراق إلى الهـاويـة.فشـكـراً سـيدي ا
وشـكراً حلـرصك الـكـبيـر عـلى دفع الـسـلم األهلي واجملـتـمـعي إلى الواجـهـة من جـديد.
وأملـنا راسخاً بـاعتماد تـوصيات السـيد الصدر في اجراء انـتخابات نـيابية مـبكرة بعد
ان وفق السـياقات الدستـورية وتعديل قـانون االنتخـابات واعادة هيكـلة النظام حل الـبر

ا يتالئم مع حاجة البلد ورغبة الشعب العراقي في ذلك. السياسي 
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ـرفوظـة بـعـد خـسارة الى احلـالـة ا
ـكن الــزوراء في لــقـاء الــكــاس وال
مـحـوها من األذهـان وآخـر األخـبار
التي تخص الـالعب حتـدث  عنها
شـرف على الفـريق احمد خـضير ا
في تـــصـــريح لـــبـــرنــامـج الـــشــوط
الـثـالث لـلشـرقـيـة  بانـه  التـعـاقد
مـع الالعـــبـــ مـــحــــمـــد قـــاسم من
الشرطة ومحمد حميد من الكهرباء
ومــهــنـــد رحــيم مـن الــوسط وعالء
مـهـاوي من الـزوراء وعـلي مـحـسن
اضافة الى عدد من مـثله مؤخرامن
االعــبـ احملــلــ واحملــتــرفـ في
وقت انتـقل العبـ آخرين الى فرق
اخــرى حــيـث ضــرغــام اســمــاعــيل

وصفاء هادي.

قـبل عـنـاصـر الئـقـةالـتي يـتـقـدمـهـا
االن احلارس فـهد طـالب الذي ترك
فــراغـا بــسـبب االصــابـة ويـامل ان
ـكن التـقـليل من دور يـعود لـكن ال
وشـأن البـديل محـمـد الذي اسـتغل
الفرصة تماما وساعد الفريق وبال
شك أن االهـــتــمــام ســيـــكــون عــلى
جــمـــيـع من ســـيـــشــغـل اخلـــطــوط
والـتـشـكـيل وان يـكـون ذي فـاعـلـية
وتـأثـيــر وهـذا يـقع عـلـى الـطـريـقـة
التي سـتجري فـيها عـمليـة اختيار
من يستحق تمثيل الفريق وفي ان
يضم عـناصر تـعيده لـلواجهـة بعد
االنـتـقـادات احلـادة الـتي تـعـرضت
لـها الـفرقـة برمـتهـا حيث الالعـب
ـدربـ واجلـمـهـور الـذي انـتقل وا

مع االعب وان يبذل ما في وسعه
ــســتـوى عــلى تــقــد الــفــريـق بــا
ـنافـسة في كل ـعروف عـنه  في ا ا
األوقات على األلقاب احمللية وكلما
امـكن الــعـودة لـلــظـهــور االسـيـوي
بـعــد اخلـيـبــة االخـيـرةلــكـونه أحـد
أقــطــاب الــكــرة الــعــراقــيــة ويــامل
ـحــو اثــار مـوسم لم مـحــبــيه ان 
يــــنس اجلـــــمــــهــــور مــــعـــــــانــــاته

وتوتراته.
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والن الكل يريدها انـطالقة طموحة
يـــتـــوجب ان يـــســـاهـــمـــوا اجتـــاه
ــزيـد من الـعـمل مـحـبـوبــهم عـبـر ا
ــثــابــرة و يــنــتــظــر ان يــتـوازن وا
راكز من الفريق من خالل اشغال ا

جــثــيـــر  اخــذ عــلى عــاتــقه تــســلم
همة منذ البداية ومطالب بوضع ا
الفـريق في االجتاه الصـحيح وهو
همـة امام جمهور ال يعلم طبـيعة ا
يـهـمـه من يـديــر اجلـوانب الـفــنـيـة
سـؤولـية لـكن ان يـكون عـلى قـدر ا
والن قـــيــادة فـــريق مـــثل اجلـــويــة
يـــجب ان يـــكــون مـــنـــافـــســا عـــلى
االلقاب وجثير هو من قادته قدماه
همـة الغير سـهلة امال في لتـولي ا
شـاكل من االن وعليه ان يحـتوي ا
أن يــظـهــر قـدراته في اعــادة بـنـاء.
الـــبـــيت اجلـــوي وإعـــداد الــفـــريق
بـالطـريقـة التي يـحمـلهـا اجلمـهور
في أذهـانـهم عـبراتـخـاذ اخلـطوات
الـصحـيحـة فيـما يـتعـلق بالـتعـاقد

يبـدأ خطوته االولـى في التحـضير
واالعداد وان يـكون كـمااعـتادعـليه
جــمـهــوره في ان يــعــود  مــتــكـامل
ـنــافــسـة وقــوي وان يـشــعل نــار ا
ويستعيد عافيته ودوره فيها  لكن
تـوتر في الـنادي الـقائم  الوضـع ا
يـدعـو اإلسـراع الى انـتـخـاب ادارة
جـديدة من شـخـصيـات قـادرة على
الـســيـطــرة عـلـى الـوضع الــصـعب
وقيادةالنادي وفي ان تتجه االمور
إلقـنـاع شخـصـيات  لـتـاتي وتدخل
االنـتــخـابــات  وعـدم الــسـمـاح الي
مــرشح كـان يــجـمع بــ الـلـعب او
الـتـدريب كـمـا حـصل اكـثـر من مرة
وفـيـيـاالنـتــخـابـات االخـيـرةمـا اثـر
عــــلـى عــــمل االدارة  وعـــــلى الــــكل
الـتقـيـد بشـروط انتـخـابات االنـدية
والـعــمل فـيــهـا نـصــا كـمــا  يـحـمل
االمـر الــهـيــئـة الـعــامـة مـســؤولـيـة
انـتخـاب ادارة قـادرة على انـتـشال
واقع  الــنــادي وان تــكــون مــؤثــرة
وتــعـكس دورهـا كـمـا يـجب بـعـيـدا
عن الـتــأثــيـرات والــعــواطف حـتى
تــســتـقــيم االمــور الـتي يــعــيـشــهـا
الــنـــادي الــتي التـــســر احــد وهــذا
نـــفـــسه يـــجـــري في أغـــلب إدارات
األندية اذا لم تكن جـميعها قبل ان
تنتبه وزارة الشباب وتنشرجلانها
على احملـافظـات لغـرض تقـيم عمل
األنديـة في عملـية كانت تـسير قبل
اربـعـةعـقود بـشـكـل مـنتـظـم وجـيد
عشتها في نادي الناصرية  ويامل
ـهـمة ان تقـوم الـلـجـان بـتـحـقـيق ا
سـتعـصية لـألندية شـاكل ا امـام ا
ومــنــهـــابــاتت أســمــاء بالاجــســام
وحتـــولت إلـى فــرق لـــكـــرة الـــقــدم
بـــعـــدمــــا أصـــبح الــــهم االول هـــو
الـتـمسـك بالـبـقـاء دون حتمل أدنى
مـسـؤوليـة  في إدارات فـاشـلـة بكل
مـعـنـى الـكـلمـة والـسـؤال هـل تـقدر
الوزارة ان تـغـير من واقع أنـدية ال
تــمــتـلك مــقــرات مـبــنــيـة حــتى من

الصرائف.
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ونـــعــــود ألصل احلــــكـــايــــة حـــيث
اجلــويــة ومـــهم جــدا ان يــســتــمــر
قـحـطـان جثـيـر مـع الـفريـق بـعـدما
ــرحــلـة قــضى فــتـرة صــعــبـة في ا
الـثــانـيـة و في وقت احلـصـاد ومع
اكـــثـــر اجلـــوالت حتـــديــا والـــرجل
اليالم عـلى الـذي حـصل مع قـبـله 
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ـدرب االيراني ـركـزي الـقـوس والسـهم الـيـوم عـقـدا احـتـرافـيـا مع ا وقع االحتـاد الـعـراقي ا
نتـخب العـراقي باللـعبة وجـرت مراسيم مصطـفى منـو جهر زار مـسون لالشراف وتـدريب ا
بـية الوطـنية العـراقية عـقيل حمـيد ومثل االحتاد توقيع الـعقد في مـكتب رئيس الـلجنة الـبارا
درب الـعـراقي للـقـوس والـسـهم في تـوقـيع الـعقـد رئـيس االحتـاد كـوثـر حسـ بـيـنـمـا وقع ا

مصطفى زار مسون عن اجلانب الثاني.
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أعــلـن احتـاد كــرة الــقــدم الــعــراقي
ــــعـــايــــيـــر اجــــتــــيـــاز 16 نــــاديـــاً 
الـتـراخـيص اآلسـيـويـة فـيـمـا لـفت
ـمتاز الى اسـتبدال أنـدية الدوري ا
عايـير بأخرى الـتي لم تكمل هـذه ا
أجنــزتـهــا. وقـال الــنـاطق االعالمي
بـاسم جلنة التراخيص في االحتاد
بـالل زكي في تـصــريح صــحـفي إن
األنـديـة الـتي أكـمـلت رفـع مـلـفـاتـها
هـي الصـنـاعـة والـزوراء وكربالء
ونــفـط الــبــصــرة ونــفط مــيــســان
وأمــانــة بــغـداد والــقــوة اجلــويـة
والــشــرطــة والــطــلــبــة واحلــدود
ونــفط الــوسط وزاخــو والــنـجف
والــــــــكــــــــرخ والــــــــكــــــــهــــــــربــــــــاء

والـــنــفط.وأضــاف زكي أن األنــديــة
الـتي لم تـكمل الـتراخـيص ستـكون
مـتـاز مبـيـناً خـارج فـرق الـدوري ا
ـوعد النهـائي لإلغالق سيكون أن ا
ـقـبـل وأن أي نادٍ يـوم  15أيـلـول ا
ــعــايــيــر ســيــبــعــد عن لم يـــكــمل ا
ــمــتــاز ويــعــوض بــآخـر الــدوري ا
اكــمل تـراخــيـصه.وأوضـح الـنـاطق
اإلعـالمي أن الــلـجــنــة زارت أنــديـة
الـــــفــــرات االوسط وأبـــــدت بــــعض
ـالحــظــات بــشــأن إكــمــال شـروط ا
الـتـراخـيص بأقـرب وقت الفـتاً إلى
وجــود جـولــة اخــرى لالطالع عـلى
ـالعـب.وأكـــــد مــــــراحـل إكــــــمـــــال ا
ـتــحـدث بـاسم الـلـجـنـة أن إكـمـال ا
لفات ال يعـني احلصول على رفـع ا

ـا نيل الـرخصـة يتم الـرخـصة وإ
الية إضافة بعد تسوية القضايا ا
إلـى االطالع عـلى واقع مـنــــــــشآت

األندية وبناها التحتية.
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وعـلى صعيد اخـر اكد عضو احتاد
الـــكــرة الـــعـــراقي ومــشـــرف دائــرة
احلـــكـــام رحــيـم لـــفــتـــة أن حـــكــام
متاز يطلـبون مستحقات الـدوري ا
ـرحـلـة الـثـانـية لـعـشـرة أدوار من ا
لــلـمـوسم 2022-2021.وقــال لـفـتـة
إن االحتــاد ســيـمــنح مــسـتــحــقـات
حـكـامـنـا قـريـبـا وانه لم يـتـأخـر في
ــــالــــيـــة ــــصــــادر ا ــــا ا الــــدفـع ا
اخملـصـصـة لـهم لم نـتـسـلـمـهـا حلد
االن وفـي حـــال تـــســــلـــمـــنــــا لـــهـــا

سنوزعها للحكام بدون أي تأخير.
واضـاف ان االحتـاد الـعـراقـي لـكرة
الية على القدم يعتمد في موارده ا
مـا يـتـسـلـمه من احلـكـومـة احملـلـية
واالحتـــــاد اآلســــيـــــوي عن طـــــريق
االحتــاد الــدولي لــكــرة الــقـدم وان
ــبـالغ اخملـصــصـة حلـكــامـنـا تـقع ا
ضـــمن الــوارد مـن تــخــصـــيــصــات
االحتــاد الــدولي.واوضـح لــفــتـة أن
االحتـاد العراقي لم يتسلم أي مبلغ
حلـــد االن ولــــهـــذا الـــســـبب حـــدث
الــتــأخـيــر بــهــذا اجلـانب ولـم يـكن
تــاخــيــراً مــتــعــمــدا من قــبــلــنــا بل
الــتــأخـيــر جـاء بــســبب اإلجـراءات
فـقط.واكـد ان احلكـام يـعتـبرون من
اولـويـات اهـتـمامـنـا كـاحتـاد  فمن
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بي نـتخب االو ـاضي اولى خطـوات ا انطلـقت مع منـتصف االسـبوع ا
ثال بالبطولة الرباعية الدولية التي رتقب  للتهيؤ الستحقاقه الكروي ا
نـتخب ستـضيـفهـا االردن نهـاية الشـهر احلـالي حيـث سيـكون ظهـور ا
ـنـتـخبـاتـنـا الوطـنـيـة بـعد الـغـيـاب  الذي ثـابـة الـظهـور االول  بـي  االو
بي ـنتخب الـوطني واالو فرضته عـدم اجراء االستـحقاقات اخلـاصة با
ـؤهل لنهـائيـات مونديـال قطر الى منذ انـتهاء مـباريـات الدور احلاسم ا
نتخب الوطني ببطولة كاس جانب الظهور االخير الذي تمثل بحضور ا
ـدرب الـتي اسـهمت ـاضي مع محـطـات تغـيـير ا العـرب نـهايـة العـام ا
ـنـتـخـبـات بـنـتـائج مـخـيـبـة ومـسـتـويـات مـهـزوزة بـرزت من جـانب تـلك ا
نـتـخب بـالتـصـنيـفـات الـدوليـة مـقارنـة بـنـظرائه من واسهـمت بـتـراجع ا

منتخبات القارة االسيوية ..
درب احمللي الكاب بي با نتخب االو وقد اوكل االحتاد مهمة تدريب ا
درب راضي شنيشل حيث استبعدت قيـادة االحتاد فكرة االستعانة با
ا االجـنـبي نـظـرا خلـضـوع هـذا االمـر لـلـظروف الـتـي حتـيط بـا لـبـلـد 
درب احمللي من ابراز يسهم بالكثير من التـساؤالت عن امكانية قدرة ا
ـستدعـ لتـمثيل رؤيته التـكتـيكـية التي تـستـوجب من جانب الالعـب ا
طـلـوبـة فجل االسـمـاء الـتي تمت دعـوتـها ـبي اجلهـوزيـة ا نـتـخب االو ا
تـتــبـاين مـا بــ الـهــويـة احملـلــيـة او انــطالق اسـمـاء اخــرى من الـبــيـئـة
االحتـرافـية فـلذلك تـبـرز مسـالـة اللـياقـة الـبدنـيـة التي يـتـسلح بـها العب
سـتوى البدني نتخـب وقدرتها عـلى تشكـيل الفرضـية من استـمرار ا ا
درب لـياقـة كما ـباريـات البـطولـة من خالل االستـعانـة  ومدى حـسمه 
ـنـتخـبـات الـوطـنيـة من هـذا االمـر كـونه كـان موكال حظـيت تـشـكـيالت ا
درب اجـانب لهم اخلـبرة الواسـعة والـتصور الـكامل في ابـراز حاجة
نسوب طـاولة واللياقة من اجل احملافـظة على هذا ا الالعب لتمارين ا
ستوى خصـوصا في الدقائق االخيرة وعدم التفريط به نتـيجة تقهـقر ا
من اي مبـاراة وهذا مـا شكل قـاسمـا شبـه مشـترك لـلكـثيـر من النـتائج
ــنــتـــخب في االمــتـــار االخــيــرة من اي ــهــزوزة الـــتي تــعــرض لـــهــا ا ا
استحـقاق نتيـجة غيـابه عن احملافظـة على تقـدمه وتفوقـه خصوصا في
ستوي يبـداهما بوتيرة مناسبة من خالل توالي ظل لعبه لكل مباراة 
باراة نتيجة الـتسرع وغياب التركيز الهجمات وغياب التوفـيق بحسم ا
نتـخب ذاته شوطا اخـر تبـدو من خالله االمور بان الالعـب قد ليبـدا ا
نال منهـم االرهاق لتجـدهم وقد حتولـوا في الدقائق الـتاليـة من الهجوم
طلوب وسد طـلوبة بتشـكيل حائط الصـد ا الى الدفاع بغيـاب اخلبرة ا
ـمـكن اخــتـراقـهـا او جتـاوزهـا من جـانب الالعـبـ الـثـغـرات الـتي من ا

طاف.. نافس بادراك التعادل وحتى حتقيق هدف الفوز في نهاية ا ا
واالسماء التـي  اختيارهـا من جانب شنـيشل في االستـعانة بـها عبر
خـوض مـبـاريـات الـدورة الـربــاعـيـة تـبـدو مـنـاسـبــة ومـهـمـة في تـشـكـيل
طلوب فيـما بينهـا ليتم ترسيخ مـثل هذا االنسجام خطوات االنسجـام ا
ا كانت رتقـبة فلطا والتربط وعكسه على واقع االستـحقاقات االخرى ا
ـباريـات ذات االسـتـحـقاق طـالـبـة بـزج الالعـب احملـتـرفـ وخـوض ا ا
الدولي الى جانب اقـرانهم من احملـليـ تبدو االسـطوانـة دائمة الـتكرار
في وســائل االعالم وهــاهي الــدورة الــربـاعــيــة تــبــدو احملك الــرئــيـسي
ـرضـيـة التي ـزدوج لتـحـقـيق الـنـتيـجـة ا لـترسـيخ مـثل هـذا احلـضـور ا
ـنــتـخب يـنــتـظــرهـا الــشـارع الـريــاضي دون ان يــكـون لـدى مــتـابــعي ا
ـبي هـويـته وجـمـهـوره اي هـواجس من جـانب ان تـكـون لـلـمـنـتـخب االو
ـناسـبـة في ابـراز عـودة الـكـرة الـعـراقـيـة الى الـواجـهـة بـعد احملـددة وا
ـرضــيــة الســيـمــا بــاخلــروج احملـزن من ســلـســلــة من الــنـتــائج غــيــر ا
ـدرب كـان على التـصفـيـات احلاسـمة الـتي لـوال التـخـبط باخـتيـارات ا
ـونـديـال اخلـليـجي ـضي ابـعـد في احلـضـور في نـهـائـيـات ا ـنتـخب ا ا
درب راضـي شنيـشل في قـيادته لـلمنـتخب رتـقب لذلك تـبدو خـطوة ا ا
نتخب من بي ذات وجه ابرزهمـا ترسيخ االنسجـام ب العبي ا االو
احملـتــرفــ واحملــلـيــ وادراك االنــسب في كال مـن صـفــوف وخــطـوط
ـنــتـخب الى جــانب مـصــاحلـة اجلــمـاهـيــر الـتي ا
ــنـتـخـب الـوطـني عـانت من اهــتـزاز ثــقـتـهــا بـا
ـبي بـعـد سـلـسـلــة من نـتـائـجـهـمـا الـتي واالو
حققاها عـبر السنوات السـابقة ولم تكن ابدا
على مـستـوى الـطمـوح التـي يبـتغـيـها مـتابـعة

نتخبات . هذه ا
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ـسيرة العبة الـتنس األمريكيـة سيرينا احـتفى الرئيس األمـريكي جو بايدن 
كن. ويليامز وشكرها على إثباتها أن كل شيء 

وقـال بـايدن في رسـالة عـلى حـسابه عـلى مـوقع تويـتـر بعـد يوم من
فـتوحة في مبـاراة قد تكون وداع ويـليامز لـبطولة أمـريكا ا

األخــيـرة فـي مـســيـرتــهـا األســطــوريـة "أنت مــصـدر
إلــهــام وبـطــلـة كـل الـعــصـور. شــكــرا لك عـلى
ــكن. احلـــلم واجلــرأة وإثـــبــات أن كـل شيء 
وخـسرت العبة الـتنس البالـغة من العمر (40
عــــامــــا) بــــواقع  5-7و (4) 7-6 و1-6 أمــــام
األسـتــرالـيـة أيال تـومـلــيـانـوفـيـتش في الـدور
ـفــتــوحــة.وكـانت الــثــالث لــبـطــولــة أمـريــكــا ا
ويـلـيــامـز قـد أكـدت في مـقـابـلـة أجـريت مـعـهـا
مـؤخرا أنـها مـستـعدة لـترك الـتنس وأحملت
أنه قـد يـحـدث هـذا بـعـد هـذه الـبـطـولة.أنـهت
األمـريكية دانـيلي كولينـز مغامرة الـفرنسية
ألـيـز كـورنـيه بـإقـصـائـهـا من الـدور الـثالث
فتوحة.وحسمت األمريكية لبطولة أمريكا ا
ــبــاراة ـــصــنـــفــة 19 عـــلى الــبـــطــولـــة ا ا
ـجـمـوعـتـ دون رد بـواقع (4-6) و(7-6)
تـوقف رحله كـورنيه عنـد الدور الثـالث بعد
ــا رادوكــانـو في إقــصــاء حـامــلــة الـلــقب إ
الـدور األول.وحـقـقت كـولـيـنـز أفـضل نـتـيـجة
ـفتـوحة لـها في مـسيـرتهـا ببـطولـة أمريـكا ا
بـالـوصـول إلى الـدور الـرابع حـيـث تـنـتـظـرها
مــواجــهــة صــعـبــة أمــام الــبــيالروســيــة أريــنـا
صنفة السادسة سـابالينكا.وجنحت سابالينكا ا
عـلى البـطولـة في التـفوق بـسهـولة عـلى الـفرنـسية

ـجمـوعتـ دون رد بواقع (0-6) و(-6 كـالرا بوريل 
صنفة 13 2). وودعت الـسويسرية بلـيندا بينسـيتش ا
ـنـافـسـات مــبـكـرا بـالـسـقـوط في الـدور عـلـى الـبـطـولـة ا
جـموعت الـثالث أمام التـشيكيـة كارولينـا بليسـكوفا 

مــقــابل مــجـمــوعــة واحــدة بـواقع (7-5) و(4-6) و(-6
ـصنـفة  22عـلى 3).وسـبق وأن وصـلت بلـيسـكـوفا ا
فتوحة في عام 2016 الـبطولة إلى نهائي أمريكا ا
ـقبل مـواجـهـة الـبـيالروسـية  وتـنـتـظـر في الـدور ا
ـانيـة جول نـيمـير فـيكـتـوريا أزاريـنكـا.وحلقت األ
تـأهالت إلى الدور الـرابع بتغـلبـها على بـركب ا
جـموعـت دون رد الـصـينـية كـيـنوين زهـينـج 
بــــواقع (4-6) و(6-7) لــــتـــــصــــطــــدم في الــــدور
ـيا البولـندية إيجا صـنفة أولى عا ـقــــــــبل با ا

شفيونتيك.
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لم يكن مشوار فريق القوة اجلوية
نتهـي مشابه للمـوسم الذي قبله ا
عـندمـا فـقد لـقـبي الدوري والـكأس
ـشاركـة الفـاشلـة بدوري أبـطال وا
شاكل الـفنية آسيـا قبل ان تلـقي ا
بـضاللــهـا عـلى الــفـريق والــتـعـثـر
بــســبــبــهــا  واالنــقــيـاد لــلــنــتــائج
الــســلــبــيــة رغـم تــنــاوب خــمــســة
ـــوسم الـــذي لم مـــدربـــ خـالل  ا
يـشـهـد فيـه الفـريق اسـتـقـرارا قبل
ان يـــنـــحـــني بـــ فـــتـــرة وأخــرى
شـهد اكـثـر بعـدماخـسر ويـتعـقـد ا
ثماني وتعادل بعشر مباربات  اي
انه اهدر  44نقـطةوبـقي بعـيد عن
ــدة غـيــر قـصــيـرة ـواقع االولى  ا
لــكـنـه بـاالخــيـر خــرج بــالـوصــافـة
بــشق االنــفس  طــبــعــا ذلك يــعـود
لتعثـر وتأخر الطالب في اجلوالت
االخــــــيـــــــرة حــــــصــــــرا فـي اخــــــر
ـواجـهـات واهدار اغـلب نـقـاطـها ا
حــــتى مـع فـــرق الــــصف الــــثـــاني
واخرها خسارة نقطت من تعادل
صــعب جـــدا مع االمــانـــة في يــوم
وداع البـطولـة ليـمنـحوا الـوصافة
لــلــغــر اجلــويـــة بــفــارق نــقــطــة

ويتراجعون للمركز الثالث.
q UA*« —uNþ

ــشـــاكل االداريــة وقــبـل ان تــطـل ا
بــراســهـا والــغـيــر مــتـوقــعــة عـلى
الــفـريق لــيس من االنــصـار بل من
ــتــابـــعــ و حــصــول الــفــوضى ا
الـعـارمــة وسط تـبـادل االتــهـامـات
فـيـمـا يتـعـلـق بـامالك الـنـادي بـعد
حـالـة االنـشـقــاق الـغـيـر مـسـبـوقـة
ـــفـــهـــومـــة الـــتي طـــالت نـــفس وا
االدارة وأنـقـسـامـهـا عـلى نـفـسـهـا
اخلـبـر الـذي نـزل كالـصـاعـقـة على
رؤوس عـشاقه والـوسط الـرياضي
وهــــو اســــاســــا  وضـع ال يــــلــــيق
بــــعــــراقـــة اقــــدم انــــديـــةالــــعـــراق

وجماهيريته الواسعة.
ـؤقتـة التي تـسعى وامام االدارة ا
لمة االمور مع لتضميـد اجلراح و
ـــوسم اجلــديــد اقــتـــراب حــلــول ا
ــكن والــســعي إلى مــعــاجلــة مـا 
ــهـمـة مـعــاجلـته وفـي أن تـســيـر ا
بـاالجتــاه الـصـحـيح النه ال صـوت
يـــعـــلـــو في الـــنـــادي عــلـى صــوت
الـفــريق  الـكـروي وسط شـعـور ان
يـتــجه الــكل لــلـكل والــفــريق الـذي
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قــرر االحتـاد الــعـراقـي بـكــرة الـســلـة
صـرف الـنـظـر عن الـتـعـاقد مـع مدرب

أجنبي للمنتخب الوطني.
وقــال مـصــدر في االحتــاد بـتــصـريح
صــحــفي إن احتــاد الــســلــة ال يــفــكـر
بـالـتــعـاقـد مع مـدرب اجــنـبي لـقـيـادة
قبلة. رحلة ا نتخب الوطني في ا ا
وأشار إلى أن االحتاد فضل االعتماد
ـدرب احملــلي مـحــمـد الــنـجـار عــلى ا
لقيـادة الفريق في األدوار الـتمهـيدية

ؤهلة للتصفيات االسيوية. ا

ـدرب مـحـمـد الـنـجـار درب يـذكـر أن ا
ــوسم ســلــة احلــشــد الــشــعــبي في ا

اضي. ا
ـنتخب الـوطني بكرة وكشف مدرب ا
الــســـلــة مــحـــمــد الـــنــــــجـــار ســبب
بـكـر لفـريـقه لـتصـفـيات الـتحـضـيـر ا

آسيا.
وقال الـنجـار إن اجـتمـاعاً عـقد بـيني
وب احتاد الـسلة من اجل الـتباحث
ـنـتـخب الـوطـني حـول حتـضـيــرات ا
لـتصـفـيـات آسيـا بـكـرة السـلـة حيث

قررت توجيه الدعوة لـ28 العباً.

وأوضح قــررت الــبــدء بـتــجــمع اولي
كي نــتــفـق عـلـى مــواعــيــد الــوحـدات
الـتـدريـبـيــة حـيث نـسـعى إلى الـبـدء
مـبـكـراً بـالـتـحـضـيـرات كي نـكـون في

طلوبة. اجلاهزية ا
وقــرر االحتـاد اســتــدعـاء 28 العـبـاً
لـوطـني الـسـلة حتـضـيـراً لـتـصـفـيات
آســـيــــا.وذكـــر االحتـــاد في بـــيـــان أن
االحتــاد الـعــراقي لـكــرة الـســلـة دعـا
ـمــتــاز إلى تــبــلـيغ انــديــة الــدوري ا
ــنــتــخب الــوطـنـي الـعــراقي العــبي ا
ـتـواجـدين في أنـديـتـهم بـاحلـضور ا

في مــقـر االحتـاد لــلـتــداول في إعـداد
ـــنــتــخب الــوطــنـي الســتــحــقــاقــات ا

تصفيات آسيا بكرة السلة.
5³Žô ¡UŽb²Ý«

وكـــانت اســمـــاء الالعــبـــ الــذين 
اسـتـدعـائهـم عبـدالـله مـجـيـد - دجـلة
اجلـــامـــعـــة ونــورس ضـــرار -دجـــلــة
اجلــامــعـة وعــبــدالـلـه حـيــدر -دجــلـة
اجلامعة وعلي حا -دجلة اجلامعة
وســجــاد حــســ -دجــلــة اجلــامــعــة
وعلي مؤيد  –الشرطة وحس هادي
 –الـشـرطـة وحـسان عـلي  –الـشـرطة

وذو الفقار فاضل  –الشرطـة ومحمد
صالح  –الـــشـــرطـــة ومــحـــمـــد عـــبــد
اخلــالـق - الــدفــاع اجلـــوي وايــهــاب
حسن - الـدفاع اجلـوي وفريـد رعدي
- الـــدفـــاع اجلـــوي وكـــرار جـــاسم –

الـنـفط وعـباس
– هـــــــــادي 
الـــــنــــــفط
وحـــيــدر
جـمــعـة-
الــــنـــــفط

وجاسم محمد- الـنفط واحمد ثائر -
الكهرباء وعلي عـباس-الكهرباء علي
عــبـدالــله - احلــشـد الــشـعــبي وديـار
احــمــد - احلــشـ د الــشــعــبي وخــالـد
كر - احلـشـ د الـشــــــــعـبي وخـالد
حـــسن - نـــفط الــشـــمــال وريـــكــان
عثمـان - نفــــــــط الـــــــــشمال
ومــراد عــلي مــراد  –زاخـو
واحـــمــد مـــحــسن –زاخــو
وعــــمـــران احــــمـــد-زاخـــو
وحـــــســــــــــــ زهـــــيــــر –

احللة.

جو بايدن
ـعـقول ان نـبـخس حـقـوقهم غـيـر ا
مـبـيـناً ان االحتـاد في حـال تـسـلمه
ــســتــحــقـات لــلــمــبــالغ ســيــســلم ا
مـباشرةً فضال عن انه اعد باالتفاق
مع دائـرة وجلـنـة احلـكام بـرنـامـجاً
مـــتـــكـــامالً حلـــكـــامـــنـــا يــتـــضـــمن
مـعـسكـرات تدريـبيـة ودورات صقل
وجتــهــيــزات خـاصــة وغــيــرهـا من
االمــــور الـــتي تــــخـــدم حـــكــــامـــنـــا
.وكــان حــكــام الــدوري الــعـــراقــيــ
ــمـتـاز هــددوا بـتــنـظـيم تــظـاهـرة ا
ســـلـــمـــيـــة قـــريـــبـــة ضـــد االحتــاد
ـقبل ـوسم ا ومـقـاطـعـة التـحـكـيم ا
فـيـما لم يـتم تسـليـمـهم مسـتحـقات
ـــتـــبـــقي بـــذمــة ـــاضي ا ـــوسم ا ا

االحتاد.
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أكـد احملـلل الـكـروي صـفـوان عـبد
الـــغـــني اســـتـــدعـــاء قـــائــمـــة من
ـغـتـربـ الالعــبـ احملـتـرفــ وا
لـــبـــطــولـــة االردن من قـــبل مــدرب
ـــنــتــخب الــوطـــني بــعــد رفض ا
االنـديـة بتـفريغ العـبيـها يـعد ردة
فـعل غـيـر صحـيـحـة جتاه الالعب

احمللي .
وقــال عــبــد الــغــني في تــصــريح
درب راضي صـحـفي إن اعتـمـاد ا
شـنـيشل عـلى الالعبـ احملتـرف
ـغترب مـاهو اال ردة فعل غير وا
صـحيحـة جتاه الالعبـ احمللي
وحــرمـــانــهم من فـــرصــة تــمــثــيل
بـــلــدهم في الــبـــطــوالت الــدولــيــة
بــســبب رفض تــفـريــغـهـم من قـبل

اداراة انديتهم .
واضـــاف عــبـــد الـــغــني لـــيس من

الــــضــــروري ان يــــكــــون جــــمــــيع
ــغـتــربــ بـجــاهــزيـة الالعــبــ ا
نـتخب االول مـبيـناً أن لـتـمثـيل ا
ـغـتـربـ هم من الـشـباب أغـلب ا
وبـحـاجة لـكسب اخلـبرة وهـذا قد
ـدرب الكـثيـر بسـبب عدم يـكلف ا
قــدرة الالعب بــالـظــهـور بـالــشـكل
ـطلـوب والـذي يـليق ـسـتـوى ا وا
ــنــتــخب الــوطــنـي وهــذا أحـد بــا
درب الـتحـديات الـتي تقـف امام ا

في اختيار التشكيلة النهائية.
W¹b½ô« oO Mð

شـكلة وتـابع عبـد الغـني أن حل ا
يــكـمن في انـتـظـار الالعب احملـلي
والــتـنــسـيـق مع االنـديــة لـتــفـريق
العــــبـــيـــهـم حـــتى وان كــــان قـــبل
الـبــطـولـة بـعـشـرة ايـام فـسـيـكـون
مـــنـــاســبـــاً جـــداً بـــاالضــافـــة الى
ـغترب الفتاً الـتحاق الالعب ا

الـى أن احداث مزيج مـن الالعب
مــغــتــربــ ومــحــتــرفــ وبــعض
احملـل سـيحـقق تولـيفـة منـاسبة
ـــكن مـن خاللــهـــا تـــفـــعــيل دور
ـــغــتـــربــ واخلـــروج بــنـــتــائج ا
قبلة. ايجابية في بطولة االردن ا
وفي سـياق منفصل خسرَ منتخبُ
الـشَـبـاب أمـام فـريقِ أربـيل بـهدفٍ
ُـبــاراةِ الـتي مـن دون مـقــابلٍ في ا
اســـتــضــافــهـــا مــلــعـبُ فــرانــســو
حـــريــري فـي أربــيل وهـي ضــمن
ُنـتخبِ لـلتـصفـياتِ اسـتعـداداتِ ا
ــؤهـلــة إلى نــهـائــيــــــــاتِ كـأس ا
آسـيــا.يـذكـرُ أن مـنـتـخبَ الـشَـبـاب
تـــغــلبَ فـي مــبــاراتـه األولى عــلى
فــريـقِ نــوروز بــهــدفــ مــقــابل ال
شـيء وسيخوضُ مباراته الوديّة
الــثـالـثــة أمـام فــريقِ احلـدود يـوم

ُقبل. األربعاء ا
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مع اإلدمان على االباحيـة الذي تسببته
لي عــائــلــة كـارداشــيــان ولن أتــرك هـذا
الــــشيء يــــحـــصل مـع أوالدي أيـــضـــاً".

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تعرّضت
جنمـة تلـفزيـون الواقع كـيم كارداشـيان
غني لهجوم حاد مـن طليقهـا السابق ا
ي "كــانــيه ويـسـت" خالل الـفــتـرة الــعـا
األخيـرة بـالرغم من انـهـا انفـصلت عن
حـبيـبـها اجلـديـد بيت ديـفـيدسـون بـعد
ـضايـقـات الـتي تعـرّضت لـهـا من قبل ا
طليقهـا إال أن هجوم ويست لم يتوقف
عــلى كــارداشــيـان.وأثــار ويــست جــدلًـا
كبيرًا على مـواقع التواصل االجتماعي
بـعـد أن قـام بـنـشـر رسـالـة طـويـلـة عـبر
"انـــســـتـــغــرام" يـــتـــهم فـــيـــهـــا عـــائـــلــة
كــارداشــيـان بــاإلبــاحـيــة وأن والــدتـهم
كـريـس جـيـنـر تــسـيـطـر عــلـيـهم.وادّعى
ويـست بـأن ابـاحيـة عـائـلـة كـارداشـيان
هي الـتي دمّـرت عــائـلـته وأطـفـاله فـقـد
اشار الى كـايلي جـينـر بعـدم جعل أحد
يجـبـرها عـلى لـعب دور الفـتـاة اللّـعوب
على مـجـلة "بالي بـوي" وذلك بـعد دعم
كــريس جــيـنــر لـكــيم خالل تــصـويــرهـا
للمجلة. وأكّد كانيه ويست: "أنا أتعامل

ـتــفـردة من خالل روائـعـة غـريـبـة الـروح ا
ويـكـولون غـني بـفرح ومـا بي أعـوفن هلي
وغــيـرهــا من األحلـان اخلــالـدة) مــضـيــفـة
(مـــحــسـن الــفـــرحــان احـــد رمــوز الـــلــحن
الــــعــــربـي االصــــيل الى
جـــانب الـــكــبــار
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ـغاري عن ـغـربي فتح الـله ا ـوت الفـنان ا غـيب ا
عـمر نـاهز الـ 82 عـامًا إثـر تعـرضه لنـوبة قـلبـية
ـغاري أثناء تواجده في مستشفى حادة.وتوفي ا
ـغـربـيــة الـربـاط الـسـبت عـســكـري بـالـعـاصــمـة ا
ويـعـتـبـر الـفـنـان الـراحل من أبـرز جنـوم األغـنـيـة
غربـية كما أنه من أشـهر كتاب الـكلمات الذين ا
ـغرب ـوسـيـقى بـا تـركـوا بـصـمـاتـهم في ذاكـرة ا
ـوقع الـبـوابـة.وهو مـلـحن وشـاعـر ولـد عام وفقـا 
 1940فـي مـــديـــنـــة فــــاس ويـــعـــتــــبـــر من أحـــد
تـلك رصيد ضخم غـربية و مؤسسي األغـنية ا
من األغاني التي أشـرف على كتـابتها من بـينها:
"الـصـنـارة" و"مــحـال يـنــسـاك الـبــال" و"مـغـيـارة"
و"كـاس الـبالر" و"ضـاعت لـي نوارة" "الـله عـلى
راحـة" و"رجـال الله". ومن أشـهر أغـانيه الـوطنـية
"نــداء احلـسن" الــتي طـرحــهـا بــعـد اإلعالن عن
لك سـيـرة اخلضـراء التي دعـا إلـيهـا ا تـنظـيم ا

غربي الراحل احلسن الثاني عام 1975. ا

كانـيه ويست.وأصـرّ كانيـه ويست على
دخـول أطـفـاله الى مـدارس دونـدا الـتي
أسههـا باسم والـدته ألنها تـعلّم تـعاليم

ان. الدين واإل
عـلـى صـعـيــد آخـر أضـطــر جنم الـبـوب
الــكــنــدي ذا ويــكــنـد الى قــطع حــفــلــته
اضي في كـاليـفورنـيا بـعد ما السـبت ا
فقد صوته في منـتصف العرض. وكتب
عـروف بـذا ويكـنـد على آبل تيـسـفاي ا
وســائـل الــتــواصل االجـــتــمــاعي "ذهب
صوتي في األغنية األولى أشعر بأنني
مـــحــطم ووعــد بـــتــرتــيـب مــوعــد الحق
لـــلــحــفل. كـــذلك ابــلغ اجلـــمــهــور انــهم
سيـستـعيـدون اموالـهم. ذا ويكـند الذي
بــدأ مـســيـرتـه الـفــنـيــة عـام  2010  فـاز
حـتى اآلن بـأربـع جـوائـز غـرامي. وكـان
انــتــشــر فـيــديــو له مــنــذ عــدة مـدته 20
ثانـيـة وهو يـتـحدث في الـكـواليس مع
أحــد مــعـجــبـيـه بـعــد إحـيــاء حــفـله في
ـرة األولى التي يسمع ميامي وكانت ا

فيها اجلمهور صوته وهو يتكلم.

وكانت كـارداشـيان قـد سجـلت أطـفالـها
ــدارس في مــديــنــة لــوس أجنــلـوس
ولـكـنهـا تـعـرّضت لـهـجـوم حاد مـن قبل

ريـاض الـسـنبـاطي وبـلـيغ حـمدي ومـحـمد
عــبـد الــوهـاب وعــمـر خــيـرت والــرحـابــنـة
مـنـصـور وعـاصي بل ويـتـفـوق في الـوجع
والــعـفـويــة والـتــحـدي كـعــراقي حـالم رغم
االضــــداد في  اســـتــــيـــعـــاب الــــصـــدمـــات
واالصـرار عــلى احلـيـاة  لـيـبـقى احـد اهم
ســدنــة الــلــحــنــيـة الــعــراقــيــة والــعــربــيـة
). وقـد أبتـدأ احلـفل بقـراءة سورة سـرمـدياً
الــفــاحتــة ومــاتــيــســر من الــذكــر احلـكــيم
بـصوت القـارىء احلاج رائد القـيسي تلته
كـلـمة الـسـيدة مـيـديا ابـنة الـراحل مـحسن
فــرحــان  ومن ثم  عــرض فــلم عن حــيـاة
الـراحل وأهم احلـانه .. كـتـابـة وسـيـنـاريو
الـصـحـفي كـوكب السـيـاب  وبـعـد ذلك قدم
ــوسـيـقي عــلي حـسن عـزف مــنـفـرد عـلى ا
الـــعــود مــكس من أحلـــان الــراحل مــهــداة
ــداخالت .. حـيث قـرأ ثم تـوالت ا لــروحه 
ـــوســيــقــار ســـامي نــســيـم رســالــة من ا
ـــلــحن كـــوكب حــمــزة مـــهــداة لــروح ا
فــرحـان واسـتـعـرض الـفـنـان رضـا
اخلـياط بـعض من ذكرياته مع
فـرحان كما قدمت لـنا مداخلة
مـــهــمـــة الـــدكــتـــورة سالمــة
الــصـاحلـي وكـذلك الــفـنــانـة
اديـبة.  وحتـدث  العـديد من
ـلحـن ومحـبـيه مـنهم اصـدقـاء ا
االسـتـاذ رعد الـدلـيمي  والـفـنان
ـهـنـدس عـقـيل مـحـمـد زبـون و ا
كـاظم الـتـمـيمي  وكـذلك الـشـاعر

يـلـگاه ).صـديق أرواحنـا ابا مـيديـا..مازال
كل شـيء  في حياتك وكـان يعتـصر  قلبك
وروحـك علـى حالـه مازال الـوطن احلـزين
ابـداَ لم يـنهض من كـبوته وال نـعرف أين
هــو ذاهب مــازال الــلـصــوص يــصـادرون
ـزقـون عـبـاءة مـجـده هـيــبـته وثـرواته و
وفـنه وأدبه دون رحمه وال مالذ لنا سوى
انـاشيدك اخلالدة نعـلل أرواحنا بها فهي
ثـروتـنا الـوطنـيـة التي ال يـنافـسـنا عـليـها
لــذا يــاصـديق أحــد وهم في شــغل عــنــهــا
وت ـتـعبـة وداءهـا وداوئـهـا ا أرواحـنـا ا
ـوته كل يـوم بـوطـن مـسـجى عـلى الــذي 
دكـة الظيم والظلم على (حطة ايدك) و كل
يـوم ينصب فقراءه العزاءات لشبابه الذي
وت يـاصـديقي تـسـاوت عـنده احلـيـاة وا
وتك اخـيرا وليس آخراَ اقـول لك تشبث 
او بــاألحـرى مــنـفــاك الــسـعــيـد  ذلك ألني
ـوتـي او منـفـاي الـذي اخـتـرته مـتـشـبث 
على أمل أن يتحقق احللم اجلميل والذي
هـو ليس اسعد من منفـاك لكون منذ اكثر
مـن خمس عاماً وويالت واحزان الوطن
تــــتـــرى ووأد الــــشـــبــــاب فـــيـه بـــحـــروب
ومـظـاهـرات وغـيـره مـازال كـمـا عـهـدته و
(عــــلى حـــطــــة ايـــدك) ولـــذا كــــوني آخـــر
الــعــنـقــود وكـمــا كــنت تــسـمــيــني كـوكب
الــروح أيــهــا احملــسن بــشــدوه الــعــراقي
الـصـميم وانـت اشبه بـعـراق يذرف دمـعاَ
من أحلـان سـتبـقى اناشـيد لـغربـة الفـقراء

نفى أو وطن مستحيل).

wH²% w UC
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ـصرية مـنة فضالي االحـد بعيد ـمثلة ا احتفت ا
مـيالدها مع مـتابـعيهـا على صـفحـتهـا اخلاصة
عــلى مــوقـع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي.اذ نــشــرت
فـضـالي صـورة لـهـا وعـلـقت عـلـيـهـا قـائلـة :"إنه
ـتـابـعـ على عـيـد مـيالدي".وإنـهالـت تعـلـيـقات ا
صورة فضـالي وعايدوها بعيد ميالدها وتمنوا
لـهــا أجـمل األمــنـيـات وتــركـوا لــهـا الـكــثـيـر من
الـقـلـوب احلـمـر.وكان مـن ب الـتـعـلـيـقـات :"قـمر
وجـمـيـلـة" "كل سـنـة وانتي طـيـبـة يـا قـمـر" "مـنة
اس" و"كل سنة وانتي طيبة فضالي تلمع مثل ا

يا قمرايا وطول العمر ليكي".

w³FJ « rÝUł bŽ—

استـاذ منـاهج البـحث بكـليـة االعالم في جـامعـة بغداد
 اعـتـمــاد كـتــابه (تــطـبــيـقـات أحــصـائــيـة فـي بـحـوث
ـرحــلـة الـثــالـثـة االذاعـة والـتــلـفـزيــون) لـلـتــدريس في ا

جلميع كليات واقسام االعالم احلكومية واالهلية.

Íd UM « UMO

الـتـشـكــيـلـيـة الـعـراقـيـة افـتـتـحت
امس االثـــــنـــــ مـــــعـــــرضـــــهـــــا
الــشــخــصي اخلــامـس بــعــنـوان
(مـن بالد الــنـــهـــرين) في قـــاعــة
فـايـزة الــزعـبـي في مـديــنـة اربـد

االردنية.

ÍbN  wKŽ

اضي منتدى بيتنا ي العراقي ضيفه السبت ا االكاد
الـثــقـافي بــبـغـداد فـي مـحـاضــرة بـعــنـوان (ضــمـانـات

استقاللية السلطة القضائية).
o U)« b³Ž wKŽ

ـوت الـسـبت بـعـد صـراع مع ـصـري غـيـبه ا اخملـرج ا
ـرض عن عمـر ناهز 78 عـاما بعـد مسيـرة اخراجية ا
يـزة تضـمنت الـعديـد من االعمـال منـها (أغـنيـة على
ـــمــر) و ( 4 في مــهـــمـــة رســمـــيــة) و(ظـــاظـــا رئــيس ا

جمهورية).

s Š qOK'«b³Ž

هـنـدس ـهـنـدس العـراقي ضـيـفته االثـنـ جمـعـيـة ا ا
العـراقية في ندوة افتراضية بعنوان (علم النانو االكثر
أخـضـراراً نـهج استـبـاقي لـتطـويـر الـتطـبـيقـات وتـقـليل

ترتبة على تقنية النانو). االثار ا
Í—uš «bMO

مـنـظـمـة مـهـرجـان الـصـورة عـمّـان في دورتـه الـعـاشرة
ـهــرجـان اطــلق فـعــالـيـاته اخلــمـيس حتت اعـلــنت ان ا
عنـوان (امتنان) والذي تـنظمه دارة التصـوير بالتعاون

تحف الوطني األردني للفنون اجلميلة. مع ا
◊UO)« nKš ‰UN²Ð«

الكـاتبة العراقية ضيفهـا ملتقى السرد الروائي ببغداد
لـتـوقـيع كـتـابـهـا (شبـاك ادم) بـجـلـسـة ادارهـا الروائي

رياض داخل.
 Ê«b¹“ Â“UŠ

اخملــرج الـــســوري عــرض فــيـــلــمه الــقـــصــيــر (الــعــ
السـاحـرة ) ضمن مـشـروع بيت الـسـينـمـا في سيـنـما

الكندي بدمشق.

WKHÞ W³¼u

ÊU e « ≠ u*U

تـعشق الـطفـلـة فاطـمة ابـنـة الكـاتب وليـد الـشطـري الرسم  وتـبـدع بريـشتـهـا الصـغيـرة اجـمل اللـوحات
ليطلع عليها القراء.  فاطمة اخبرت والدها انها تفرح اذا ما  نشرت رسوماتها في جريدة(الزمان)

wLOL² « ÊUMŠ ≠ qOÐ—«

ــتـنـوعـة اقـامت ضـمن نــشـاطـاتـهـا ا
ؤسسة الثقافـية جلامعات جيهان ا
ــــوبــــايل ــــهــــرجــــان االول ألفالم ا ا
الـقـصيـرة في أمـبـايـر سيـنـمـا.تـخلل
ــهـــرجـــان الـــذي حـــضـــره الــبـــيت ا

w³FJ « rÝU  wKŽ ≠ ÊU O

أعلـنت مديـرية تربـية مـيسان الـسبت عن فـتح باب التـقد إلى مـعهد
الفنون اجلميلة للبن والبنات للدراسة الصباحية للعام الدراسي
(2023 - 2022) ألول مــرة في احملــافــظــة وقــال مــديــر اعالم
التـربيـة مـحمـد الـكعـبي لـ(الـزمان) امس ( فـتح بـاب التـقد
ـعهد). واشار ـديرية جـميع مستـلزمات فتح ا بعد أن أنهت ا
الى إن (الـتقـد بدأ من  4 أيـلـول اجلاري ويـسـتـمر لـغـاية
الـ 15مــنه عــبــر ســحب اســتــمــارة الــتـقــد فـي اإلعـداد
والــتـــدريب). واوضح الــكـــعــبي بــانـه( يــســمح لـــلــطــلــبــة
الـنـاجحـ في الدوريـن (األول والثـاني لـلعـام الدراسي
ـاضي (قـنـاة الـتـنـافس) الــتـقـد إلى مـعـهـد الـفـنـون ا
اجلـمــيـلـة الــدراسـة الـصـبــاحـيـة  مــنـوهـا عـلى أن ال

تتـجاوز مـواليـد الذكور (2004) واإلناث (2002)
وأضــاف ويــســمـح لــلــطــلــبــة خــريــجــو األعــوام
ـلتحـقون بـالدراسـة اإلعداديـة وغير الـسابـقة ا
ـلتحـق بـالتقـد إلى معهـد الفـنون اجلمـيلة ا
عــلى أن ال تـتــجـاوز مــوالـيــد الـذكـور (2002)
واإلنــاث (2000) وذلك عـــبــر إجـــراء اخــتـــبــار
ــتــقـــدمــ لــلــقـــبــول في (الــدراســة لــلــطــلـــبــة ا
الـصـباحـية) لـتقـديـر مواهـبهم الـعلـمـية والـفكـرية
والفنية وما ينتج من االختبار يعد معيار للقبول.
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ال حتـمل نــفـسك  أخـطــاء غـيـرك فـكل شــخص عـلـيه
حتمل تبعات تصرفاته.

qL(«

ـهــنــيــة بــســبب عـدم تــواجه صــعــوبــات في حــيـاتـك ا
قدراتك على مجراة التغييرات.

Ê«eO*«

ال تتردد في معاقبة اخملطئ حتى ال يكرر نفس الفعل
مرة أخرى. 

—u¦ «

بدخول شخص جديد إلى حياتك ستتاح أمامك أفاقا
جديدة للحياة.

»dIF «

تشعر إنك تعيش حالة من الفراغ العاطفي بعد غياب
رقم احلظ 2. شريكك

¡«“u'«

اطلب احلصول عـلى مهلـة لفهم األوضاع في العمـل 
واستيعابها للتفاعل معها. 

”uI «

حـاول أن تـتـخـلـى عن الـعـادات الـتي تـضـر بـصـحـتك
كاإلفراط في شرب القهوة .

ÊUÞd «

حاول أن تـشـعـر شـريـكك الـيـوم بـوجـودك إلى جـانبه
وشعورك به.

Íb'«

ــفـيــدة الــتي حتــسن من اتـبـع الـعــادات الــصــحــيــة ا
نفسيتك. رقم احلظ 9.

bÝô«

 الـشـريك بـحــاجه الى  دعـمه واحــتـوائه وال مـانع من
يزة له. تقد هدية 

u b «

يوم قبـلة تغـيرا كبـيرا سـتتغـير حيـاتك خالل الفتـرة ا
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

 تـوقف عن الــبـحث عن احلب ودعه يــبـحث عـنك. يـوم
السعد االربعاء.

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
طـلوب اعادة ـناسب ا ا
ترتـيبـها بـشكل صـحيح
واكـتـشـاف كلـمـة أغـفلت
عمدا: (مدينة سعودية):
الــــــدمـــــام  –روح –أم –
االوســـكـــار  –ســـمـــو –
كـسـيرة  –طـيف  –دمـية
 –وسـام  –مـرح  –من –

طــــامـــة –أسف  –مـــا –
رعد.

wz«d U « bO−

jI½ öÐ t ËdŠ
عـنـدي صـديق يـحتـرف مـهـنة تـسـتـدعي ان يـحفـر فـوق مـعـادن نفـيـسـة كـما الـنـقـاش
اء وكشفت نحوتات التي كشف عنهما الرافدان بعد ان توارى ا االوائل فوق الـرقم وا
االرض عن ســوءتـهـا . هـذا الــرجل وهـو يـقــسم  : بـشـرفي احــيـانـا اقـول لــنـفـسي أنـا

شريك اجلن ; فما تفعله يداي شيء مستحيل ان يأتي به بنو البشر لوحدهم.
يـحـفر  صـورة حاز مـصورهـا عـلى ملـيون ديـنار عـراقي عن خـريف االهوار وقـد نقش
حتـتـهــا بـخط الـثـلث:جف الـفـرات وشـاب الـنـخـل وانـطـفـأت أرض كـمـا احلـلم كـنـا قـبل
نسكـنها (وليد الصـراف ).يصفق لنفسـه ثم يصفر وهو يتـفرس في معالم وجهي التي
يـنتـظـر ان تنم عن مـباهج االسـتـحسـان ثم يقـول بـتمـتمه اقـرب الى الـدمدمه :اصـابعي

تستحق ان تلف باحلرير!
لـكـني الاسـتــطـيع ان افـعل مـافـعــله  فـهـو يـقـول : دع الـنـاس تــشـاهـدك عـلى الـشـاشـة

وحتكم !
كـان محـمـدعلي زلـزلـة او وفق مانـعـرفه بـاسمه الـذي يـحاول أن يـنـسيـنـا اياه : مـحـمد
الــشــامي  قــد شــاهــد حــوارا اجـريــتـه قــبل تــسع ســنــ من االن مع الــراحل طــالب
الـقـرغـولي الـذي رحل في الـسـادس عشـر من شـهـرايـار عام   2013ورقـد الى االبد
في مسقـط رأسه في قرية الـنصر جـنوب غرب الـناصـرية.الشـامي هاتفـني فجرا :
لــوكـنت انــا في مــكـانك لــســألـته مــايـتــعــلق بـصــنــاعـة الــنـغم وفـق مـانــعـرف وفق
الـتخـصص حـصرا ( يـشـعر الـشـامي بـان طالب قـائـد فيـلق وهـو جنـدي مـكلف

يسير خلفه وفق مشية عسكرية ).
ارشال طالب القرغولي  التقيته في (اطراف احلديث) وهو بساق خشبية   ا
يـتعـكـز على كـتف ولـده االكـبر شـوقي في مـنزل حـسـ نعـمـة في النـاصـرية
ولم يكن يـقوى على مسك العود فـقد تيبست اصابـعه تماما وانا ارى ان احلوار
تاريخي وجـغرافي ومـتعلق بـدرس النشـيد والوطـنيـة قلت البي شوقي يـومها عن رأيه
بـاغنـية اسـماعـيل شبـانه ( شقـيق عبـد احللـيم حافظ ) عن الـناصـرية ?  حلـنهـا سالم
رحـوم طـالب : انه حلـن معـمـول   ..يـعـني شـنـو ? مـعـمـول بـجـمل جـديدة حـسـ رد ا
ـعـروف .. غيـر نسـخـة صديـقة ولـيس وفق اجلمل الـتـقلـيديـة غـير الـلحن الـكالسـيكي ا
ـاليـة وغادة سـالم .انـا غـنـيت من كـالم زامل سـعيـد فـتـاح : يـالـنـاصـريـة يـالـنـاصـرية ا
ـنسـيه يـا مشـرغده بـفي الـنخـل وماي الـفرات الـغـافيه تظـلـ طيـفي وخـيالي ودنـيـتي ا
ـكـنك ان حتاور بـشاطـيه . ضـحـكت انـا لكن مـحـمـد الشـامي قـطب جـبـينه وقـال انت 
ـثلـة او راقـصة مـعـتزلـة حـصلـت على درجـة اسـتاذ مـسـاعد ـا مفـسـرا او  فقـيـها عـا

(ماكو منك ) لكن ابوشوقي اختصاصي وبس !
من ملبـورن االستـرالية يـناصـرني (اسماعـيل فاضل ) ابن الـفضل الـذي اقتنى كـنغرا
رضيعا ثم اعتقه وفك اسره لكنه عاد اليه.!  في دفاعه عني يقول : بلهحة أهل  دربونة
الح : اغاتي من إنت  على العكس انا شعرت انه قد ودع الدنيا وحتدث عنها حمـام  ا
بـتحـسـر وكـشف مالـم يقـله ; الـبـرنامج فـيه جتـلـيـات ثم بعث لـي مايـرى فـيه تـأثرا من

طالب بالسنباطي وغنى بصوته :
سوم حد الـشوگ قداح وجنوم بليل تتفايض علـينه وبزراگ السمه الصافي فرجينه
يـاعطش شـوگ وافـراح وعالمه المه بسـمه بـعـيـون ا ـلـمـينـه ـضـايف  بـحـمرة دالل ا
غني والهوى عللـماي يغفه صيف وحـزن عمرين ودموع ومالمه غني والـگيعان شـفّه

غني روحي. كل شي يصير بسمه
ـقـطع االول بيـات وكرد ـقامـيـون المي ونهـاوند ا دخـول الغـنـاء او البـدوة  كمـا يـقول ا

والـثـاني سـيكـاه.. بـيـات كرد.. نـهـاونـد كأنـه عمل دائـرة او حـلـقة
تنع غنائية من مجموعة االنغام باستعراض بسيط سهل 

صـعد مفـتوحـا تلقـائيا  كل  خرجت من  شـقتي وجدت بـاب ا
االشـــارات في طــريــقـي  خــضــراء -  من غـــيــر ســوء   .عــلى
الهـاتف  بـصمـة  من صديق وصـل توا الى مـطار عـمان : انت

اء فقط! مدعو على شيء حروفه بال نقط يعيش في ا
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 اقـامت اللجـنة الثقـافية في نادي الـعلوية
حــفال تـابــيــنـيــا لـلــفـنــان الـراحل مــحـسن
ــنـاســبــة اربــعـيــنــيــته قــدمـته فــرحــان 
االعالمـية بـشرى اسـميـسم قائـلة (مـحسن
فـــرحـــان لم ولن يـــكن شـــيـــئـــا عــابـــرا في
ــزدحـمــة بـاحلـروب ذاكــرتـنــا الـعـراقــيـة ا
والـدخـان واخلـسـارات فـقـد اسـتـطـاع هذا
(احملـسن ) ان يـفـتح كـوة لـلـفـرح والـضوء
والــســـعــادة في جــدار اخلــوف والــقــلق
ـنحـنا احلب واحلـلم عبـر احلانه و
ـتوهجة وصـنع حلظات مقـتطعة ا
مـازلـنـا نـسـتـعـيـدهـا مع عـبـقـريـته

 محسن فرحان 
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الثقافي في أربيل ورشة عمل النتاج
االفالم الـقـصــيـرة من خالل عـدسـات
ـــوبــايـل والــتي كُـــرست حملـــتــوى ا
هــادف ومــفـيــد اضــافـة الى عــنــصـر
ـنـافـسة وهـو الـقـضـيـة االسـاسـية ا
ــؤســـســة.أفــتــتح الــتي تــبــنـــتــهــا ا

ــهـرجــان أمـ سـر مــجـلـس امـنـاء ا
جامعات جيهان نوزاد يحيى باجكر
 الـذي أكــد بـكـلــمـته وفـقـا لــصـفـحـة
دائـــرة الـــعـالقـــات الـــثـــقــــافـــيـــة في
(فيسبـوك) (انهم تمـكنوا من حتويل
ــوبـــايل من اداة تـــواصل الى اداة ا
تــنـتج افالم حتــمل مــعـاني اجلــمـال
والتراث وهمـوم الشبـاب معبرا عن
سعـادته بـتبـني هكـذا فـعالـية). وفي
الــســيـاق قــال الــفــنـان حــســ زايـر
ـديـر الـتـنفـيـذي لـلـمـهـرجـان  انهم ا
اخـــذوا عــلـى عــاتــقـــهم اقـــامــة هــذه
ضي نـحو العمل هرجان مـؤكدا ا ا
ــهــرجــانــات أخـرى. هــذا و خالل
هرجـان عرض خمس عـشرة فيـلما ا
قــصـــيــرا خملــرجــ شــبــاب حــمــلت
مــضــامـيــنــهـا هــمــوم الـشــبــاب ومـا
يـعانـوه من مـشـاكل تـنوع انـتـاجـها
ب طالب جامعـيون من كلية االداب
قــــسـم االعالم واخــــرين مـن كــــلــــيـــة

الفنون اجلميلة.

{اسطنبول  –وكاالت - كشفت النجمة التركية هازال كايا
على حسابها اخلاص على موقع التواصل اإلجتماعي عن
جنس جنينها وهو بنت وذلك بعد فترة من التكتم عن األمر
وانتشار الكثير من اإلشاعات وقد تلقّت هازال عدد كبير

من التهاني من قبل اجلمهور.وكانت كشفت كايا عن
تعرضها للتنمر ح عرض "أسميتها فريحة" بسبب فرق
مثل الذي شاركها البطولة شاتاي الطول بينها وب ا
أولسوي. وقالت هازال: "لقد تعرّضت النتقادات عديدة
خالل تمثيلي بجانب تشاتاي اولوسوي في مسلسل

"اسميتها فريحة" بسبب فرق الطول بيني وبينه نحصل
على تعليقات غريبة يقولون إننا محظوظون بالتمثيل مع
مثل اجليدين إنهم يفعلون ذلك بنا جميعاً مثل هؤالء ا

لكننا لم نعد نأخذ األمر بجدية".
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ـصــريـة عــايـدة ريـاض ـمــثـلــة ا انــطـلــقت ا
بــتـصـويـر مـشـاهـدهــا في فـيـلم "إبن احلـاج
صـري شـيـكـو وجتـسد أحـمـد" مع الـفـنـان ا
ـمـثلـة عـايدة ريـاض شـخصـيـة سيـدة لـها ا
عالقـة بـالـفـنـان شـيـكـو وتـواجه الـعـديد من
ـواقف الـكومـيديـة.والفـيلم بـطولـة شيـكو ا

ســيــد رجب رحــمــة أحــمــد صــبــري فـواز
مـصطفى غـريب عايدة رياض الـطفل منذر
مـهـران وآخـرين وهـو فـكـرة عـمـرو سـالمة
سـيـنـاريـو وحـوار مـحـمـد احملـمـدي وأحـمد
مــحـيي.جتــدر اإلشـارة أن الــفـيـلـم يـعـود به
شـيـكو إلى الـسيـنـما بـعد غـياب  4 سـنوات

ه فيلم "قلب أمه" عام 2018. منذ تقد
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غاري  فتح الله ا

عمان

بـاقـر الـعالق والـصـحـفي زيـدان الـربـيـعي
واخملـرج صـبري الـرمـاحي والفـنـان قاسم
اسـمـاعـيل.كـمـا قـدم الـشـاعـر رمـزي ساري
الــذيــابي  قـصــيــدة مـهــداة لــروح الـراحل
ـلحن عـلي سـرحان  مـداخـلة وكـذلك قـدم ا

جميلة . 
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لحن وفي الـسطور التـالية نقرأ مـا كتبه ا
كــــوكب حـــمــــزة في رســـالــــة الى الـــراحل
ـوسـيـقـار سـامي مـحــسن و الـتي قـرأهـا ا
نـسـيم في احلفل الـتـأبيـني (تـعال عـيوني
مــحــتــامــات مــاعــاود وسن لــيــهــا تــعــال
وعــــــنـــــدي ســـــوالـف اســــــولـــــفـــــهــــــا الك
حتن مـثل الـسـمج لـلـمـاي حتن وحـجــيـهـا
كابـر ويطوبـها.. وانت وال يجي ويـلفهـا ا
ابــالك تـمــر مـرت غــرب بـيــهـا.. وال طــيـفك
حتـيـة وبـعـد أبـا مـيـديـا :مـازلت يـوعـيـهـا)
يــاعـزيــزي غـريب الــروح والـقــلب بـوطن
مـازال حـزينـاَ كمـا عهـدته يتـح الـفرص
واألوقـات ليبـكي حظه العاثـر بعراء اسمه
وطـن وحـتى انــشـودتـك اخلـالــدة غـريــبـة
الـــروح الــــتي اســـتـــوحـــيـت حلـــنـــهـــا من
تـراجـيـديـا احلـسـ عـلـيه الـسالم جتوب
روحـي وتستدر الدمـوع من عيوني وهو (
ـضـيع وطن.. ا
جـــــــــا وين
الــــــــــوطن
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 ·سامي مـهدي الـشاعـر الذي خسـرتهُ البالد وخـسرهُ الـشعر
والشـعراء رحلَ قبـل أيام; هنـاك حدث ال أنسـاهُ;; كان عمري
ثالثة وعـشرين عـاماً; عـندمـا قرأتُ قـصائـد هذا الـشاعر ألوّل
مـرَّة; كـنتُ مـلــتـحـقـاً إلى جـبـهـة احلــرب ثـمالً; بـعـد سـاعـةٍ من
زاجٍ انـطالق احلافلة أخرجتُ من حقيبتي كتاب »الزوال «و
مكـتئبٍ بدأتُ أقـرأ قصائـد سامي مـهدي صدمـتني القـصيدة
األولى باخـتزالها وعمقها وإذا بالقصيدة الثانية أكثر إبهاراً
الـثـالـثـة الـرابـعـة اخلـامـسـة…كـأنَّ جـنـاح نـبـتـا عـلى ذراعي
وبوسـعي الـطيـران من احلافـلة; مـا أحـوجني إلى جـرعةِ خـمرٍ
َ قـاســيـةٍ حــتى اســتـوعب هــذا الـبــوح الــشـعــري الـهــائل; حـ
وصلت إلى كـتيبة دبابات الكندي كنتُ أتمنى أنْ أقرأ قصائد
لـجـأ لـكن من يفـهم الـشـعر الزوال عـلى رفـاقي اجلـنود فـي ا

بينهم; ولذا وضعتُ كتاب الزوال كتعويذة في دبابتي.
 فـي عام  1994أصـبح عمـري أربعـة وثالثـ عامـاً كان أول
لقـاء مع سـامي مـهدي وجـهـاً لوجه; عـنـدما دخـلتُ إلى مـكـتبهِ

في جريدة الثورة صدمني باستقبالهِ احلار! 
نهضَ من مقعدهِ ليصافحني بلهفةٍ وقال فرحاً:

- أهالً بالشيخ?!
ــهــا بــذهــني بــعض كــانت هــنــاك فـــكــرة مــخــيــفــة بــرأسي زجـَّ
راس األصـدقاء الـذين قـابـلـوهُ من قـبل إذْ قـالـوا أنَّهُ صـعب ا
وتشـعر بصـرامةِ سـجيتهِ من أوَّلِ حلـظةٍ لكـني رأيتُ غير ذلك
تــمـامـاً بــالـطـبع فــكـرة األصــدقـاء جـعــلـتـني أكــثـر حـســاسـيـة
ومتـوجساً بـالتعـامل معهُ في هـذا اللقـاء وأنا صعـلوك مرهف
احلسـاسية جداً; مـضى صمت اختبـار بيننـا للحظـات تمنيتُ

لو يستمر بسبب ارتباكي فبادر يسألني:
- هل تعرف أنَّ مجلة عريقة في مصر نشرت نصوصنا معاً.
في الـواقـع أنـا جـئتُ لـهـذا الـسـبب حـتى أسـتـلم مـكـافـأتي عن
قـصيدة »قـصر اخلورنق «الـتي نشرتها اجملـلة مع قصيدة ال
ـــلفٍّ ضمَّ شــعــراء أتــذكـــرهــا إلى احلــبــيـب كــزار حــنــتــوش 
عراقـي كبار كـنت أنا أصغرهم عـمراً وأقلَّهم إبـداعاً; نبستُ

بخجلٍ مفتعلٍ:
- إنَّما زرتكَ لهذا السبب.

تـبـسَّم سـامي مــهـدي وعـنـدمـا يـبـتـسـم تـظـهـر قـواطع أسـنـانه
بوضوح سحب »مجرَّاً  »في مكتبه وأطلق زفرةً:

- اآلن استرحت; إنها أمانة. 
لم أفـهم تـعـلـيـقه; نـهض من خـلـف مـكتـبـه لـيـضع بـيـدي نـقوداً

بالدوالر; قال مبتهجاً:
- همـا مكـافأة لـقـصيـدتكَ مع كـزار حنـتوش اسـتلـمـتهـما من

اجمللة في زيارتي للقاهرة.
مألتْ قــلــبي غــبــطــة حــ اسـتــلــمـت الـدوالرات; وألنَّـهُ يــعـرف
; كُـنَّا في ذلك ـكافـأتـ صداقـتي الـوطـيدة مـع كزار أعـطـاني ا
الـوقت نــعـيشُ حــصـاراً شـرســاً يـذبحُ الــطـيـر عــنـدمــا يـحـاول
بلغ? لكني فكّرتُ التـقاط قطرة ماء من نهر. لم أعـرف كم هو ا
بطـريقـة ماكـرةٍ فوراً الـدوالرات ستـكون لي وحـدي; فقـدْ كنتُ
ـثمر أمام متـزوجاً مبكـرا وبحاجةٍ إلـى نقودٍ أثبتُ فـيها كدّي ا
زوجتـي العروس انتـظرتُ من سـامي مهدي حتـذيراً بضرورة
كافأة لـكزار حنتـوش لكنه عاد وجـلس على كرسيه إيصـال ا
خلف مـكتـبه مـطمـئنـاً شعـرتُ أنَّهُ يـريد أنْ يـطول الـلقـاء معي
ـواصلة لكنَّ الـدوالرات التي اسـتتـبَّتْ بجـيبي ذبـحت رغبـتي 
; ألقفز هـارباً من مـكتبـهِ عندمـا أصبـحتُ في غرفة اللـقاء مـعهُ
الـسـكـرتـيـرة »سُـعـاد «فـوجـئت بـكـزار حـنـتـوش يـجـلس عـلى

أريكه; احتجَّ بوجه السكرتيرة الطيّبة مُتذمّراً:
قابـلة سامي - هل هذا ضـيف حتى انـتظر طـوال هذا الـوقت 

مهدي?
: وئدتْ فكرة االستحواذ على مكافأتهِ ألسألهُ يائساً

. - متى أسرقك يا كزار? رحمه للحس
ـكافـأة كـانت مـئة ; نسـكـر  خـرجـنـا من اجلـريدة ألقـرب حـانـةٍ
دوالر لكـليـنا من قـصيدتـ كتـبنـاها بـدمنـا ومن جراح بـؤسنا
ـكوثنا مدة أسـبوع من دون منَّة أحدْ. واحلرمـان; كانت كافية 
ــهـجـر ولم بـالــوقت الـذي كــان أعـز أصـدقــاء احلـنــتـوش في ا
يلـتفـت أحدهم النـتشـاله من الـعدم. كـان سـاخطـاً مـنهم; يـلعنُ
بخـلـهم وجـحـودهم مع كل كـأس يـشـربهُ والـدمع يـغسـلُ خدّيه
. فـي عام  2017كـنتُ فـي زيـارةٍ لـلــبالد; وفي زيـارة الـذابـل
ـتـنـبي مع أخي عـلي الـنوّاب وصـديـقي الـقـاص علي لشـارع ا
حــســ عـبــيـد كــان الــوقت مـنــتــصف الـظــهــيـرة حــ وطـأت
أقدامـنا الشارع; حملتُ سـامي مهدي ب حـشود الناس; كأنَّهُ
كادح يـسعى; استـوقفـتهُ وألقيتُ عـليه الـسالم; خمشـني قلبي
ح رأيتُ مظهر كفَّهُ اليمنى وأصابعها خاملة; فسألتهُ عنها:

ما خطب أصابعك?
من مضاعفات داء السكُّر.

وافتـرقـنـا بفـتـورٍ; بـعد نـصفِ سـاعـةٍ دخـلتُ مع أصـحابي إلى
دار نـشر »مـيزوبوتـاميا ?«وإذا »بـاحلنـجرة الـطريَّة «جتلسُ

مع آخرين; هنا اتَّسعتْ عيناهُ برهةً ليقول لآلخرين:
- هؤالء الذين كنت أحدثكم عنهم.

احتضنني وهو يقول:
. - لم أعرفك أيها اللع

لبـثنا في دار النـشر لربع ساعـة; أهديتهُ خاللهـا روايتي حياة
باسـلة واشتريتُ من دار النشـر مجموعته الكـاملة طلبتُ منهُ
أنْ يكـتب إهـداءً وكتب كـلـماته لي بـطـيب خـاطر; خـرجـنا مـعاً
حتى شـارع الرشيد عند جامع احليدر خانه استوقف مركبة
أجـرة احتلَّ مـقـعده بـجـوار السـائق رجـوتهُ أنْ أدفع األجرة;

صمت لبرهة ثمَّ قال:
. ا قبلتْ - لو كان غيرك 

اسـنـجر اكـتـشفتْ  ?بعـد رحـيله عـدتُ إلى حـواراتنـا عـلى ا
; وكـان يداري ; صـريحـاً بشـكلٍ ال يـطاقْ أني كنـتُ فظَّـاً وقحـاً
ثــمــالــتي وغــضــبي بــحب كــبــيــر. ســأعــودُ يــومــاً ألنـشــر تــلك
ـــثـــيــرة عـــلى مـــدى ســنـــوات والــتـي ســتـــفــاجئ احلــوارات ا
احلـاقـدين بـطـيـبـة وسـمـاحـة ورحـابـة
قــلـب هــذا الــشـــاعــر الــذي خـــســرتهُ

البالد.
× حـــنــجـــرة طــريَّـــة واحــدة من أروع
مــجــامـــيع الــشــاعـــر ســامي مــهــدي

الشعريَّة.

طوال تـصاعد األزمـة بشأن تـشكيل حـكومة عـراقية جـديدة وصوال
ـنطـقـة اخلـضـراء بـ مسـلـحي الـتـيار الى الـقـتـال داخل شـوارع ا
ـطـوي علـى صمت الـصـدري واإلطـار الـتـنـسيـقي كـان الـتـسـاؤل ا
ـا يحـدث وهل حقـاً انّ هنـاك عدم حذر هـو ما مـوقف واشـنطن 

اكتراث أمريكي كما يبدو االمر في غالفه اخلارجي?
يـة بالسـخارت واتـصاالتـها مـثلـة األ كانـوا يقـولون انّ حـضـور ا
قـبول حـتى ال تبـدو واشنـطن متـدخلة بأطـراف االزمة هـو البـديل ا
السيـما انّ الصراع انحـصر في زاوية القوى الـشيعية. لكن ذلك ال
كن ان يـكون بديال لسياسة أمريكـية عامة ال يزال يشكل العراق
نــقــطــة ارتــكــاز لــهــا فـي الــشــرق األوسط بــالــرغم من اخلــســائــر
واالحبـاطات وتـراجع األدوار لصـالح إيران وهـو أمر ال يـبدو حتى
ـصـالح االمــريـكـيـة بـاسـتـثـنـاء الـقـصف غـيـر االن مـتـجـاوزا عـلى ا
تـوقع في كل مـرة ضد أمـاكن وجود امـريـكان او شـركات نـفطـية ا

في إقليم كردستان فيها استثمارات أمريكية معروفة.
الرئيس األمريكي بايدن خرج بدعوة للفرقاء العراقي بعد يوم من
ـسلح من اجل الـتهـدئة واحلـوار وسيـادة القـانون تفـجر الـصراع ا
ـسألـة لم تـكن مـجـرد تـصـريح اعالمي إذ حـملت ونبـذ الـعـنف. وا
الدعـوة ذاتـهـا مسـاعـدة وزيـر اخلـارجيـة  األمـريـكي الى بـغداد في

لقاء مع رئيس احلكومة العراقية.
ؤكـد انّ الـذي دار بيـنهـمـا ال يخـرج لإلعالم بسـهـولة وسـرعة من ا
مــاعـدا الـكالم الــداعي لـلـتـهــدئـة والـتـذكــيـر بـوجـود اتــفـاقـيـة اطـار
استـراتيجي للتعاون بـ واشنطن وبغداد وهي تتـضمن بنداً أمنياً
في حفظ امن الـعراق عـند تـعرضه لـلتهـديد األكـيد فـضال عن بنود
ال والتجارة والتعاون االستثماري والطاقة وسواها. في مجاالت ا
كـانت واشنطن ح احتلت العراق العام  2003ال تـمتلك معلومات
ـا سمعته من مجموعة يقيـنية عن تفاصيل عراقـية كثيرة واكتفت 
كذابـ كان هـمّهم تـورط أمـريكـا للـوصول عـبـرها الى الـسلـطة في
القـصر اجلـمـهوري بـبغـداد بـدوافع انتـقـاميـة ال وطـنيـة في األغلب
لكن واشـنطن بعد سبع سنوات في احتالل البالد وما بعدها باتت
على درايـة بـالـعـراق بشـكل عـمـيق بـرغم من أنه اليـزال اطالع غـير
كـامل ألنه يـعـتـمـد أحـاديـة واضحـة في مـعـايـنـة وجـهـات الـنـظر من
مـواقع سـيـاســيـة ولـيـسـت عـبـر مـفــاصل الـنُـخب الــعـراقـيـة خـارج
ـكن الـنــظـر الى مـسـتــقـبل الـعـراق من خـارج الـسـلـطــة. لـذلك ال 
الزاويـة االمريكية مهما كان الصوت اإليراني عاليا وحاضرا وهذا
توصـيف حلالة أمـر واقع وليس موقـفا منـحازا جلهـة دون سواها.
اإليـرانـيون أنـفـسـهم يحـسـبون خـطـواتهـم في العـراق بـعد اغـتـيال
قـائـدهم اجلـنـرال قاسـم سلـيـمـاني عـلى وفق اجملـسات االمـريـكـية
فـالـعـراق الذي يـبـدو لـكثـرة الـتـدخل فـيه سائـب السـيـادة لـكنه في
ي االسـتراتـيجـية وهو الواقع مـحكـوم بقـوان منـاطق النـفوذ الـعا
يقع ضـمن حـصة أمـريـكيـة في هـذا التـوزيع االسـتراتـيـجي وليس
ــقـابل حتـسب حـصـة روســيـة او صـيـنــيـة او فـرنـســيـة مـثالً. في ا
واشنـطن مواقـفها اسـتنـادا الى مديـات القوة اإليـرانيـة في العراق
وال تسـقط العامل اإليراني عـند إقامة اية حـسابات للـحقل والبيدر.
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حضر حينها من كان موجودا في ذلك
الـصـبـاح وهم فالح الـعـمـاري مـحـمد
ــطـلب مــحـمـود الــسـبــعـاوي عــبـد ا
حسن السعدي وابتسام عبد الله كنا
نـعـتقـد ان هدف اإلجـتـماع هـو توديع
رئــيس الـتــحـريــر الـذي عــ سـفــيـرا
لــلــعـراق في كــوبــا لـكن مــا حـدث ان
االجــتــمــاع لم يــقــتــصـر عــلى تــوديع
ـا ألســتـقـبـال الــسـمـاوي فــحـسب ا
رئـيس التـحرير اجلـديد سـامي مهدي
الـــذي عــرفـــته االوســـاط الــثـــقــافـــيــة
ــا عـرف في الـوسط واالدبــيـة أكـثـر 
الـصحفي ولـسوء احلظ اني كنت في
ذلك الـيـوم سـكرتـيـر الـتحـريـر اخلـافر
حلـــ طــبع اجلـــريــدة في الـــصــبــاح
الــبــاكــر مــســاء جــاء ســامي مــهــدي
لـيـبـاشر عـمـله اجلـديد ولـكي يـتـعرف
عـلى عـمـلـنـا في سـكـرتـاريـة الـتـحـرير
وطـريقـة اعداد الصـفحـة االولى صعد
الى الـطابـق الثالـث متـجهاً الـى غرفة
ـطبـخ) التي تـسـمى في الـصـحـافـة (ا
يـتم فـيـهـا اعـداد وتـصـمـيم الـصـفـحة

ـوافقة على بقية صفحات (االولى) وا
اجلــريـدة قــبل طــبـعــهـا جــلس قـربي
وبــدأ يـتـصـفح األخـبــار فـوجـد خـبـرا
ثـقـافـيـا قـال لي انـشـره في الـصـفـحة
االولـى قـــرأت اخلــــبـــر ثم وضــــعـــته
جـانـبـا اسـتـمـر الـعـمل فـي الـصـفـحة
االولـى وأوشك على االنـتهـاء استدار
ــاذا لم تــنــشـر نــحــوي مــتــســائال .. 
اخلـبـر  كـانت اجـابـتي جـاهـزة فـقلت
له مـثـل هـذه االخـبـار لـهـا مـكـان آخر
في صـفحات اجلريدة وليس الصفحة
االولـى سيـما ان الـعراق كـان يخوض
حـــربـــا ضــــروســـا مع جـــارته ايـــران
والــصــفـــحــات مــعــبــأة بــاخــبــارهــا
ـعــطى الــيـنــا ان تـكـون والــتـوجــيه ا
ـمـتـدة ـعــارك ا االولــويـة لـســاحـات ا

على طول احلدود.
شـعرت حينها انه انزعج من اجابتي
ـسؤول اآلن والـقرار لي" ردعـليّ "أنا ا
فــقـــلت له اذن انت من يـــكــمل الــعــمل
ويـــتــحـــمل مـالحــظـــات وزيــر االعالم
صـــبــاحـــا حــمـــلت أوراقي وقـــلــمي

خـرجت من الغـرفة باجتـاه غرفتي في
الـــــطـــــابق نـــــفـــــسه حلـق بيّ شـــــيخ
ــصــمــمــ مــالك الــبــكــري مــحـاوال ا
تــرطـيب االجـواء بـيـنـنــا لـكـنـني كـنت
مـنزعجا ومصرا عـلى االنسحاب بعد
دقـائق جـاءني عبـد الـوهاب الـكيالني
وكــان نــائـبــا لــرئـيس الــقــسم الــفـني
مـبـتـسـما سـحـبـني الى غـرفـته وطلب
"اسـتـكـان" شاي لـتـرطـيب االجواء في
هــذه االثــنـاء نــزل ســامي مــهـدي الى
الـطـابق االول فـوجـدني امـامه أبـتسم
وقــال: "االن تـأكـدت بــوجـود مـحـررين
ـكن مـساومـتـهم" بعـدها مـبـدأي ال 
طـلب مني الـعودة الى غرفـتي واكمال
الـــعـــمل ألنـه ســـيـــذهب الى الـــبـــيت
واجـهـة الـتي حدثت ونـتـيـجة لـهـذه ا
فـي الـــــيـــــوم االول الســـــتالمه االدارة
الـعــامـة لـدار اجلـمـاهـيـر لـلـصـحـافـة
تــوطـدت عالقـتــنـا فـيــمـا بـعــد كـثـيـرا
مـتـجـاوزة احلـدود الـوظـيـفـيـة مع ان
"ابـونــوار" كـان جـديـا حـريـصـا يـعـتـز
بـوجـهات نـظره اال انه كـان في الوقت
نفسه يتمتع بروح النكتة في داخله.
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طــوال تــسع ســنــوات قــضــيــتـهــا مع
ســامي مـهـدي كـان نــصـيب الـلـقـاءات
ــسـائـيـة فــيـهـا هـو األكــثـر مـسـاحـة ا
واألكـثـر عبـقـا في اكتـشـاف شخـصـية
مـن طــراز ســامي مـــهــدي فــســاعــات
الــعــمل لـيال واجلــلــوس عـلى طــاولـة
ـا كـانت كـافـيـة لـسـبـر غور واحـدة ر

شـخـصـيـة وخفـايـا كل واحـد مـنا في
الـفراغـات التي حتصل أحـيانا كـثيرة
كـان يـحـدثنـي عن جتربـته في فـرنـسا
عـنـدمـا عـمل فيـهـا مـلـحقـا ثـقـافـيا في
اضي ومن خالل سـبيعـنيات الـقرن ا
مـاسمعت مـنه كان كـثير االعـجاب بها
ــدارســهــا الــثـقــافــيــة الــتي أثـرت و
عـط مـخـزونه الفـكـري والثـقـافي 

ــبــاشــر بــكــبــار األول هــو اتــصــاله ا
ـثقف الـعرب والفرنـسي والثاني ا
هـو الـطـبيـعـة اخلالبة لـبـاريس ومدن
فـرنسا االخرى وما يشـكله نهر الس
وبـرج ايفل من مـعلم شـاخص في
احلـياة اليوميـة. ساعدته تلك االجواء
لــلـتـعــرف عن خـفــايـا الـثــقـافـة فــيـهـا
ــا لــشـدة ومــدارســهـا الــفــكــريـة ور
اعـجـابه بـهـا تـعـلـم الـلـغـة الـفـرنـسـية
بــشــكل جــيـد من هــنــا كـانـت ذاكـرته
ـطــيــة عن بـاريس مــفـعــمــة بـصــور 
اســتـقـرت تــمـامــا في عـقـلـه وشـكـلت
ـطا انـبعـاثيـا في خيـاالته وصدرت
له مــخــتـارات مـن الـشــعـر الــفــرنـسي
واإلسـباني بينها ترجماته للشاعرين
الــفـرنــسـيــ جـاك بــريـفــيـر وهــنـري
مــيــشــو.في الــفــراغــات ايــضــا كــنت
اسـتفزه بقراءة ابيات من شعره لكنه
ثـل هذه االسـتـفزازات وال ال يـنـصـاع 
ـيل لترديـد قصائـده على مسـامعنا
كــان احــيــانـا يــدنــدن بـعـض االغـاني
ــة ويــسـتــمـتع بــهــا حـتى في الــقـد
الــسـيـاسـة لم يك مـحــبـا لـلـدخـول في

جـداالتها لكنه ال يتـوقف عندما يكون
احلـديث عن بـغـداد واحـيـائـهـا وحتى
ـــمــثـــلــ الـــعــرب أزقـــتــهـــا أو عن ا
ـصريـ حـيث كان شـديد وبـخـاصة ا
ــمــثل مــحــمـود مــرسي االعــجــاب بــا
ــمـــثــلــة فــاتن حـــمــامــة والــفــنــان وا
السوري دريد حلام "غوار الطوشي" .
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في أوقـات كـثـيـرة كـان يـتـخـذ قـرارات
مـهمة ويعضد بعض االفكار التي تلج
سـريعا في أحاديـثنا ويعتـبر الشاعر
الـراحل أن جلـيله (جـيل الـستـينـيات)
بـصمـته اخلاصة في الـشعـر العراقي
حــيث طــور آفـاق وتــقـنــيــات الـشــعـر
احلـديث ودوّن ذكـريـاته وانـطـبـاعاته
ـــوجــة عـن ذلك اجلـــيل في كـــتـــابـه "ا
الــصـاخـبــة.. شـعـر الــسـتـيــنـيـات في
الـعـراق". يـتـهمه الـبـعض بـانه شـاعر
سـلطة لكن ال دلـيل على ذلك. الصواب
ان سـامي مـهدي له جتـربته الـشعـرية
واالدبية اخلاصة به غير مستنسخة
فـهو لم يقلد شـاعرا سبقه وال أحد من
ـكن مالحـظـة ذلك الـشــعـراء قـلـده و
مـن جتـربــته الــشـعــريــة االولى "رمـاد
اضي الـفجيعة" في ستـينيات القرن ا
الى آخـر نتاجاته االدبيـة وهو يعتبر
إن جتـربـته الـشعـريـة لم تـكتـمل بـعد
فـالـشاعـر من وجهـة نـظره هـو ضمـير
االمـة والـنـاطق بـاسمـهـا من هـنا ظل
"الـقلق والـشك" يالحقان سـامي مهدي
فـي كل أو مـعـظم نــتـاجه األدبي الـذي

يــجــيــد حــبــكــته لــغـة ووزنــا.ومع ان
الــشـاعـر ســامي مـهـدي كــان مـعـروفـا
بـحدة نـقده جملـايلـيه لكـنه في الوقت
نــفـسه كـمــا ذكـر في مـنــاسـبـات عـدة
ـوجه الى شـعـره تـعــامل مع الـنـقـد ا
بـتبويب وضـعه لنفـسه لذا قال مرة "
اني اسـتفدت من نقد النقاد العراقي
أكـثــر من اي نـقـد آخـر وتـعـامـلت مع
الـنقـد بكل اشـكاله "كـمحـاور" أستـفيد
ضـمنـيا مـنه وأحيانـا أكتـشف ظواهر

في شعري  لم اكن منتبها اليها" .
اثـنان وثمانون عاما من حياة الشاعر
والــنــاقـد والــصــحـفي ســامي مــهـدي
قـضـاهـا ملـتـصـقـا منـذ صـبـاه باالدب
ـغـروس ب ضـلوعه وظل والـشـعر ا

لــغـايــة بـضـعــة شـهــور قـبل ان يـودع
احلياة يكتب الشعر والنقد تاركا إرثا
ـكتبات ثـقافيـا واسعا حتـمله رفوف ا
فـي العـراق والـوطن الـعـربي والـعـالم
مــثـلت خالصـة قـنـاعــاته وانـبـعـاثـات
فـكره ونبض أحساسه تعلمت منه ما
أحــبـبــته في شــخـصـيــته الــبـاطــنـيـة
اخلــافـيــة عن االنـظــار وانـتــقـدته في
داخــــــلي حلــــــدته فـي أبـــــداء الـــــرأي
وتـوصيل الـفكرة واعـرف ومن تعرف
عــلى سـامـي مـهـدي عـن قـرب أنه كـان
يـجيد الـكتابـة باحترافـية عالـية لكنه
ال يـجـيـد تـنـميـق الكالم فـي االحاديث

االعتيادية.
لروحه الرحمة والسالم.
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قد أكـون الشخص الـوحيد بـ احلاضرين ال تربـطني به معـرفة صداقـة وال حتى زمالـة فلم يصادف ان
إلتـقت سكتينـا في محطات الـصحافة عـلى مدى اثني عشر عـاما من بداية عـملي فيهـا.على ما أتذكر في
عام  1982طلـب صاحب حـسـ الـسـمـاوي رئيس حتـريـر جـريـدة اجلمـهـوريـة من سـكـرتاريـة الـتـحـرير
الـنـزول الى غـرفـته في الـطابق الـثـاني من مـبـنى دار اجلـمـاهـير لـلـصـحـافـة والنـشـر حـيث كـانت هـيأة

كونة من خمس طبقات. التحرير تشغل الطابق الثالث والرابع في البناية ا

بدع  وداع َ ا
أبا نُوارِ

ومجدَ الراحل
بال عِثارِ

وحمدَ الواهب
يداً وقلباً
وأخالقاً

تَجلُّ عن الصَّغارِ
حَببتُكَ

مذ عَرفتُكَ
يا رفيقي

وصنتُ هواكَ
في عَملي وداري

وقلتُ لِمُهجتي
هذا رفيقي

وقلتُ لساعِدي
هذا خَياري

فكُنتَ كِليهما عمالً وحباً
وكُنتَ لغيرِها
رَمزَ انتصارِ

وكُــــنتَ لــــعـــارفــــيك أخـــاً
حَميماً
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اجـزم ان الــعـراق لم يــسـتـوفِ كل
ـبجل حصـته من عـطاء مـواطنه ا
ـــكن أن كـــان  ســــامي مـــهــــدي  
تـكون هـنـاك حـصـة  اكـبر من ذلك
الـعطـاء الـفذ  لـو أن الـعمـر أمـتد

ستقبل  . به  الى ما شاء ا
عــلـى اي  حــال  اســتــغـــفــر الــله
واعــــلن اســـــتــــسالمـي صــــاغــــراً

معترفاً برحيله االبدي. 
هـــو شــاعـــر الــدهــشـــة واالطاللــة
ـزيجـهـا الـصعب  من الـصادمـة 
الطـراوة الرومـانـسيـة والصـرامة
الـفـلسـفـيـة وحـضـورالواقـع وتلك
مهمـة  مصـيرها  االلـتباس اذا لم
يـكـن الـشـاعـر عــنـد عـهـد الــفـطـنـة
ـــغـــامـــرة احملـــســـوبــة ولـــيس وا

نفلته ا
تمـتد دواويـنه من رمـاد الفـجيـعة
عــــام  1966الـى وقــــوفـــــاً عــــنــــد
(الطريق الى الوادي(2007مرورا
ـلك الـعـاشق) (اسـفار بـ (اسـفارا

جــــديـــدة)  (االســــئـــلــــة)(الـــزوال)
(اوراق الزوال)(سعـادة العاشق).

لـقــد بـلغ عـدد دواويـنـه الـشـعـريـة
العـشرين  وهو يـعتـقد ان الـبناء
الـــشـــعـــري عـــمـــارة فـي حـــســاب
كما التـأسيس الـدقيق لـلقـصيـدة 
ـؤلفـات الـنقـدية  له الـعديـد من ا
(نظرات وجة الـصاخبة)  منها( ا
جــديــدة في ادب الــعــراق الــقــد

(اجملالت الــعـراقــيـة الــريـاديـة ) (
وكــتب اخـرى من بــيــنـهــا رسـائل
متبـادلة مع الـشاعر حـميد سـعيد
حتاقلت عن  العديـد من القضايا.

هـــو ايــــضـــا فــــارس خـــصــــوبـــة
حتــلــيــلــيـة  ال يــشق لـه غـبــار في
بل الحــقــة الــذكــيــة لالحــداث   ا
وصاحب هـندسةٍ بـارعةٍ  لـلصمت
وقت الفـوران ملتـقطـاً  واعياً في
ــشـــتــبــكــة ــعــارف ا تــفــكــيـك ا

وارجـاعـهـا الى عـنـاصـرها ضـمن
ٍ عـلى سـالمة فـرزٍ مـوضوعـيٍ ام

احلقائق  . 
لقـد تنـوعت مهـمات سـامي مهدي
االدارية والثقافية واالخالقية فقد
تـــــولـى تـــــبــــــاعـــــاً  ادارات عـــــدة
ـــؤســــســــة الـــعــــامـــة لـالذاعـــة ا
والــتـلــفـزيـون ورئــيـســا لـتــحـريـر
مـــجـالت وصـــحف وبـــاحـــثـــا في
الــشــؤون االنــســانـيــة الــوطــنــيـة
واحلـراســة الـيـقـظــة عـلى شـؤون
الــلـــغـــة الـــعــربـــيـــة   يــغـــضب 
يتـصدى للـمخـطئ بـحقـها االمر
الـذي تــسـبب له بـخــصـومـات مع

ي  يسيئون اليها. اكاد
ـــــواطن ســـــامي مـــــهــــدي كــــان ا
مسـتنـيرا جاداً بـاللـغة الـفرنـسية
مـن ســــان جـــون وادابــــهــــا 
بـــيـــرس  مـــروراً بـــهـــنـــري
مـــيــشـــو صــاحب نـــظــريــة
تـفـيــد ان فـكـرة الـغـزو

تـتــعـشب في
كل انـسان
وتـتـحول
تــدريج
يا الى

ذميـمـة ال يردعـها  سـوى الورع  
أبـحرَ أيـضـاً في غـموض الـشـاعر
جـاك بـريـفـر  واصـدر عـنه مـؤلـفـاً
ــرحـلــة الــوظـيــفــيــة الـتي بــعــد ا
اضــطــلـع بــهــا مـــديــراً لــلـــمــركــز
الـثـقــافي الـعـراقي فـي الـعـاصـمـة

الفرنسية باريس .
 كان له اصدقاء كثر وخصوم كثر
 يـأخـذون عـلـيه تـصـديه الـشرس
لــلــكـــثــيـــر من الــقـــضــايـــا  الــتي
شهدها العراق  في مرحلة اقل ما
ـكن ان يـقــال عـنـهـا انـهـا كـانت
عـــاصـــفـــة بـــأمـــتـــيـــاز  حـــروبـــاً
واضـــطــراراً اقـــلــيـــمــيـــاً ودولــيــاً
وقــيـــادة ســيـــاســـيــة شـــمــولـــيــة
احتوائية لم تترك فرصةً جملسات

التوتر ان تستريح .
عــمـلت مـع الـراحل عــنــدمـا
كـــان رئـــيــســـاً لـــتــحـــريــر
صـحــيـفــة الـثــورة وكـانت
عـالقــــتي مــــعـه تــــخــــضع
ـوسـمة ( بأسـتـمرار الى ا
ــــواسم) بــــ الـــود من ا
واخلـصــومـة والــتـشـاكي

واالنــقــطــاعــات الــقــصـيــرة  ذلك
احلسـاء االجتـماعي الثـقيل حتت
ـداورة بـ اخلـصـومـات ضـغط ا
والـصلح عـلى وزن الـقـاعـدة التي
اني شيدها الداهية السياسي اال
بسمارك في احلرص على احلوار

بينه وب خصومه.
WOB  n «u

كــان سـامي مــهــدي نـبــيالً في كل
ـــتــنـــاقـــضــة لم ـــواسم  ا تـــلك ا
يسـحب  مواقـفه الشـخصـية على
العمل  وتلك صفة نادرة حقا في
احلقـل  الصـحـفي العـراقي الـعام
لـغوم دائمـا بحـروب الردة على ا
ــواقف احلــقـــائق حــ تــرتـــبط ا
بــأنـتــصـار اخلــوف والـنــمـيــمـة 
وتسـود قوان االطـاحة والـتمتع
بـــتــصــنــيع وتــمـــويل الــفــضــائح

زورة  .  ا
اشهـد انه لم يـكـسر فـرصـة احدٍ 
ظلَ فـــارســــاً مـــدجــــجـــاً  بــــثـــراء
ــعـرفــيــة الــشــفــافـة الــقــنــاعــات ا
ـــلـــهــمـــة  دارت بــيـــني وبـــيــنه ا
حـــوارات مــتــقـــطــعـــة  وكــانت له
شـــهــــادات قــــاســـيــــة عن بــــعض
االسـمــاء الـصـحـفــيـة الالمـعـة 
اذكر  انه كـان يـرى في  الـكاتب
ــــعـــروف مــــحـــمـــد ـــصـــري ا ا
حسن هـيكل مشروعاً

تراتبـياً  للفـهلوة  والـتطاول على
واذكر  ان االمانة لـصالح التـميز 
ـيــا عــراقـيــاً مــرمـوقــاً كـان اكــاد
يكتب (إن شاءَ …) ,هكذا (إنشاءَ )
ويـصـر عـلـى هـذا اخلـطـا الـشـائع
وكــان ســامي يــسـمــيه (الــدكــتـور

 .( إنشاءَ
قــبـل اكــثــر من شــهـــر اتــفــقت مع
الصـديق حـسن العـاني ان نـتفـقد
ســامي فـي بــيــته  جــاء االتــفــاق
نـاوبة خالل اجلـلسـة الـشهـريـة ا
بـ مـضـيــفي الـصـديـقـ حـنـون
مــجــيــد وعــبــد احلـسـن الـغــرابي
حـيث نخـوض األربـعـة منـاقـشات
عن حـمـاقـات  الـعـواصف  ونـدرة
االنسام ضمن جوالت استطالعية
رارة احلائرة   غير لم تغادرها ا

ان نبأ الرحيل سبقنا .
ــعـلــومــات عن ظـروفه أنه اخـر ا
ظـل  يـــعـــاني خـالل  الـــســـنـــوات
االخــيــرة  من ضـائــقــة مـعــاشــيـة
قـاسـيـة  بـعـد ان حـرِمَ من حـقـوقه
الــتـقــاعـديــة الـوظـيــفـيــة نـتــيـجـة
انتـشار وباء الـنزعـات االنتقـامية

رضية ا
لقد أضطر الى بـيع داره ليشتري
داراً اصغـر مـستـثـمراً الـفارق في
الـثـمن لـتـغطـيـة حـقـوق مـعـيـشته
اليوميـة مع زوجته القـاصة ثبات
نـــــايـف  وعــــــلى شــــــراء ادويـــــة
معاجلة بعـد ان داهمته قائمة من
االمــــراض  لـــكـــنـه امـــام كل هـــذه
الـصـعـوبــات اجلـمـة  ظل صـامـداً

جتلله كبرياء الفرسان .
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ـبـدعــ شـعـراء مـن بـ  مـئــات ا
وادبـاء ومـفـكـرين بـرز اسم سامي
مــهـدي شـاعــرا يـتـلــمس خـطـواته
حــــتى غــــدا اســـمــــا يـــشــــار الـــيه
بــالـبـنــان كـمـبــدع ورمـز من رمـوز

احلركة الشعرية احلديثة.
سـامي مهدي الـشاعر الـكبير رحل
نا قبل ايام بصمت وهدوء عن عا
ــرض من دون  بـــعــد صــراع مع ا
ان تــلــتـــفت الى وضــعه الــصــحي
اجلـــهـــات ذات الـــعالقـــة وتــركـــته
رض حتى سقط وحـيدا يصـارع ا

في ساحة الوغى شهيدا .
ويـــعـــد الــراحـل أحــد ابـــرز رمــوز
احلـركـة الـشـعـريـة احلـديـثـة وهـو
ــعـالـم واألسـلـوب شــاعـر واضح ا
يــتــمــيــز بــهــدوء الــبــال يــتــلــمس
وقــــصــــائـــده مــــشــــواره بــــتــــأنـي
ودواويــنه الــشـعــريـة مــنـذ/ رمـاد
الــفـجـيـعـة/   1966لــغـايـة رحـيـله
بـــلــغت  20إصـــدارا ومن أبـــرزهــا
ــلك الــعــاشق" و"بــريــد "أســفـــار ا
الـــقــارات" و"أوراق الـــزوال" جــال
فــيـهـا في حــومـة الـشـعــر  لـيـتـرك

ضـمار بـصـمته اخلـاصة في هـذ ا
ــســار الـــذي طــور  ودون رؤيـــته 
جـــــيـل  واجه حتــــــديـــــات الـــــزمن
ـــؤمـن  الـــذي يــــنـــحـــاز بــــإرادة ا
ــلــمــات.وعــنــدمـا لــشــعــبه عــنــد ا
نــتـوقـف عـنــد مـحــطـات مــضـيــئـة
ــســيــرة شـاعــر وانــســان بــحـجم
ســامي مــهــدي فــانــنـا نــســتــعــيـر
رؤيــته لــدور الــشــاعــر بــاجملـتــمع
حـيث يقول( الشعـر هو تعبير عن
رؤيـة الـشـاعر حملـيـطه بـكل مـافيه
مـن جتـــــارب وأفـــــكـــــار ومـــــواقف

عاشها الشاعر).
ويــوصف الـراحل الــكـبــيـر سـامي
مـهدي بـانه هاد الـطبع ومـسالم
ومـعـتـدل غيـر انه يـنـتفض عـنـدما
ـخــاطـر  الـتــهـديـد الـتي يــشـعـر 
يــتــعــرض له بــلـده رغـم ان بـعض
مــعـارضـيه يـصـفــونه بـانه شـاعـر
الـــســلـــطــة فـي مــحـــاولــة لـــفــصل
الـشـاعـر عن قـضايـا شـعـبه وامته
الن الــشــاعـر ضــمـيــر امـته ودوره

سـؤولية كـمبـدع ان يجـسد هـذه ا
األخـالقــيــة.لم اعــمل مع الــشــاعــر
ســـامي مـــهــدي غـــيــر انـــني كــنت
قــريــبـا مــنه عــنـدمــا كــان رئـيــسـا
لــتـحــريـر صــحـيــفـة اجلــمـهــوريـة
فـوجـدته  عادال ومـنصـفا ويـشجع
ـبـدع  ويـكرس وقـته  لـتطـوير ا

ـفـارقـات الـعــمل الـصـحـفي ومن ا
الـتي اختزنهـا في ذاكرتي السيما
ؤتمـرات االنتخابيـة لنقابة عـند ا
الــصـحــفـيـ نــهـايــة الـعـام 1989
حـيث كان يـواجه  الراحـل مشاكل
مـن قـــبل بــــعض الــــعـــامــــلـــ في
الــصـحـيــفـة الـتي كــان يـتـزعــمـهـا
الـراحل شهـاب التـميـمي و عـندما
شاكل بـدأ التـميمي بـعرض تـلك ا
ؤتـمر حتى امـام احلاضـرين في ا
دخـل  سـامي مـهـدي ولم يـهـتـز أو
يــتـراجع ورد عـلى تـلك الـشـكـاوي

بطريقة هادئة وسلسة.
ـضــيــئـة ومــحــطـات (أبــا نــوار) ا
كـثيرة هي شـهادة  تأبى الـنسيان
بــحق انـســان وشـاعـر نــذر نـفـسه
خلـدمـة وطنه وواجه هـذا الشـاعر
عاديات الزمن  بصبر وثبات  نال
اعـجـاب وتـقـديـر من عمـل معه في
ـواقع التي شغـلها طيـلة العقود ا

اضية. ا
رحمك الله شاعرنا الكبير.
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عمان

وكُنتَ لغيرهِم أعلى منارِ
فلن أرثي هواكَ
وأنتَ حي

َدى وأنتَ على ا
أسمى شعارِ
فنَم حياً

فمِثلُكَ ال يُوارى
ودُم حياً

ألهلِكَ في الفَخارِ

سـامي مهـدي ومالـك البـكري وعـمـاد آل جالل بجـلسـة عـمل في جريـدة اجلـمهـورية  
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