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اجــتــمع نــيــجــيــرفــان الـبــارزاني
رئيس اقليم كردستان العراق مع
الــــرئـــيـس الـــتــــركي رجـب طـــيب
اردوغــان في انــقـرة. وذكــر بــيـان

تــلــقــتـه (الــزمــان) امس  انه ( 
الــتــأكــيــد خالل االجــتــمــاع عــلى
رغـــبـــة اجلـــانـــبـــ في تـــطـــويــر
الــعالقـات بــ اقــلـيـم كـردســتـان
وتــركــيــا خـاصــة فــيــمــا يــتـعــلق
ـــــوضـــــوع تـــــوســــيـع وزيــــادة
مـــســتـــوى الـــتــبـــادل الــتـــجــاري
ـشـترك والـتـعـاون االقـتـصـادي ا
وكـذلـك  تـســلـيـط الـضــوء عـلى
فرص العـمل واالستـثمـار التركي
فـي الــقـــطـــاعــات اخملـــتـــلـــفــة في

االقليم.
و بعـد فـراق عائـلـتهـمـا وأهلـهـما
لــســنــوات أعـيــد يــوم اجلــمــعـة
ـاضي طــفالن إيـزيـديــان هـمـا ا
أخت وأخ اخـتــطـفـتــهـمـا تــنـظـيم
داعش االرهـابيـة بـصـحبـة الـوفد
ـــرافق لـــلـــبــارزانـي إلى إقـــلــيم ا
كــردســتـــان. وقــال بــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس انه ( تسلـيمهما
ألهلـهمـا في مـطار أربـيل الدولي.
وكــان مـكــتب إنــقــاذ اخملـتــطــفـ
ـكتب الـرئيس اإليزيـدي الـتابع 
نيـجيـرفان الـبارزاني يـعمل مـنذ
أكثـر من ثالث سـنوات عـلى ملف
هذين الطفل اإليزيدي وتمكن
بعـد جهـود حثـيثـة ومسـاعدة من
ـعــنـيـة في اخلـيـريـن واجلـهـات ا
احلــكـومــة الـتــركـيــة من الـعــثـور
عـلــيـهــمـا وإعـادتــهـمـا إلـى إقـلـيم
كردسـتان بـعـد إكمـال اإلجراءات
الـقـانـونـيـة). واضـاف الـبـيـان ان
رئـاسـة إقـلـيـم كـردسـتـان ومـكـتب
الــرئـــيس نــيــجـــيــرفــان بــارزاني
(يعبران عن الشكر جلهود وعناء
كل الذين سـاهموا بـتقـد العون
ـــلف كـــمــا يـــشـــكــران في هـــذا ا
ـعــنـيــة في حـكــومـتي اجلـهــات ا
إقـليـم كوردسـتـان وتـركـيـا والتي
ــعـامالت سـاعــدت في تــمـشــيـة ا
الــرســمــيــة وتــســريع اإلجــراءات
بحيث أعيد الطفالن إلى اإلقليم).
وأكــد مــصــدر دبـلــومــاسي رفــيع
ــــــســــــتــــــوى لـ (الــــــزمــــــان) أن ا
ــصـريــة الــعــراقــيـة (الــعالقــات ا
ـقـبـلـة ـرحـلــة ا سـتـشــهـد خالل ا
طـفــرة كـبـيــرة في شـتى اجملـاالت
ـصـرية-الـعـراقـية- عـقب القـمـة ا
األردنـــيــة وأنه  االتـــفـــاق عــلى

الـــتــنـــســيق بـــ اجلــانـــبــ في
مكافحة اإلرهاب خاصة مع عودة
تـنـظـيم داعش إلى الـواجـهـة مرة
ـعلومات أخرى من خالل تبادل ا
.  ( االستـخبـاراتيـة ب اجلـانب
وأشــارت هــالـة الــســعــيــد وزيـرة

ـــصـــريــة  أنه ( الـــتـــخــطـــيط ا
االتــفــاق خالل الــقــمــة الــثالثــيــة
اضـية عـلى تعـزيز الـتعاون في ا
مجـال الطـاقة والـربط الكـهربائي
وتــــعـــزيـــز مـــجــــاالت الـــتـــعـــاون
االقـــــتــــــصــــــادي والـــــتــــــجـــــاري
واالســتــثــمــاري واالسـتــفــادة من
جتــــارب الــــبــــلــــدين فـي مــــجـــال
التـخطـيط االقتـصادي واالقـليمي
ا يسهم في وتقد التوصيات 
تطويـر العـمل بأجهـزة التـخطيط
بـــالـــبــلـــديـن وتــبـــادل الـــزيــارات
يدانية وتبادل اخلبرات)  وفي ا
الـــســــيـــاق ذاته أكــــدت مـــصـــادر

ـصـريـة مـطـلــعـة أن (الـشـركــات ا
سـيـكـون لـهـا األولـويـة في مـجـال
إعــــادة تــــعـــمــــيــــر احملـــافــــظـــات
ـــتــــضــــررة من الــــعــــمــــلــــيـــات ا
اإلرهـابـيـة) ولـفـتت الى( أن أكـثـر
لـفـات التـي تسـعى الـعراق إلى ا
ضـخ اســـتـــثـــمـــارات فـــيـــهـــا هي
اإلســكــان والــطـاقــة والــصــنــاعـة
والـــتــجــارة والـــنــقل واحلـــمــايــة
االجـتـماعـيـة والـتي قـطـعت فـيـها
مــصــر شــوطــا واســعــا وهــو مــا
ـصـريـة يـدعم فــرص الـشـركــات ا
لنـقل خبـراتهـا للـجانب الـعراقي)
.واضـــــاف بــــــيـــــان االقـــــلـــــيم ان
(اجلانب تداوال نبذة عن تفشي
ومـكـافـحـة وبـاء فـيـروس كـورونا
وما خـلّفه من آثـار وبهـذا الشأن
اكـــد الــرئـــيس الـــتـــركي ان بالده
مــــســــتــــعـــــدة لــــتــــقــــد انــــواع
ـعـونـات كـافـة و ـسـاعـدات وا ا

ــســتـلــزمــات الـصــحــيـة تــقـد ا
والــطـــبــيــة الى اقــلـــيم االقــلــيم).
واردف الـــبــيـــان انه( في مـــحــور
اخـر من االجــتـمــاع  الـتــبـاحث
حـــول احلـــوارات بـــ حـــكـــومــة
كردستان واحلـكومة االحتادية) 
ـــــعـــــاجلــــة واخـــــر اخلـــــطــــوات 
اخلالفــات والـقــضــايـا الــعـالــقـة
والــتــوتـرات فـي احلـدود وكــذلك
الـوضع الـعـام الـعـراقي وجـهـود
مكـافـحة مـخـاطر تـنـظيم داعش.)
وكـانت اخـر مـسـتـجـدات اوضـاع
ـنـطـقـة عـامـة ومـسـاعي ارسـاء ا
االستـقـرار فـيهـا اضـافـة الى عدد
ــــواضــــيع ذات االهـــتــــمـــام من ا
الـــــثـــــنـــــائي مـــــحــــورا اخـــــر من
االجتـماع حـسب البـيان.  وأعلن
السفيـر االيراني في بغداد إيرج
مسـجـدي يـوم اجلمـعـة عن زيارة
الـية علي مرتقـبة قـريبا لـوزير ا

عـــــــبـــــــد األمــــــــيـــــــر عـالوي الى
طـــهـــران.وقــالـت وكــالـــة االنـــبــاء
الـــرســـمـــيــة االيـــرانـــيـــة ارنــا ان
(مسجدي التقى اجلمعة مع وزير
ـالـيـة  وبحـث مـعه حـول نتـائج ا
الـزيارة األخـيـرة لـرئـيس مـجلس
الـــوزراء مـــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي
ــــرافـق الى طــــهــــران والــــوفــــد ا
ـتمـخـضة واإلتفـاقـات الثـنـائيـة ا
عن الزيـارة).  واضـاف البـيان ان
(مـــســـجـــدي اكـــد ضـــرورة وضع
ضي اللمسـات األخيرة علـيها وا
قـدمـا إلدخــالـهـا حـيـز الــتـنـفـيـذ).
واجرى الـكاظـمي في شـهر تـموز
ستوى اضي برفقة وفد رفيع ا ا
زيارة الى العاصمة طهران التقى
خاللهـا رئيس اجلـمهـورية حسن
ـرشـد عـلي خـامـنـئي روحـاني وا
ـــســــؤولـــ ومــــجـــمــــوعــــة من ا

. االيراني
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الـفــحـوصــات تـتــصـاعــد األعـداد
مبينا ـصابة بالوباء)  كتشفة ا ا
ـئــة من الـشـعب أن (نـحـو  10 بـا
مـصــاب بـكــورونــا). فـيــمـا تــسـلم
الــعـراق مـن مــصـر  14 طـنــاً من
ـتحدث ساعـدات الطـبيـة.وقال ا ا
بــاسـم وزارة اخلــارجـــيـــة احـــمــد
الصـحـاف في بـيان مـقـتضب  إن
(الــــعـــراق تــــســــلّم  14طـــنــــاً من
سـاعـدات الـطـبـيـة الـوقـائـيّة من ا
مــصــر الــعـــربــيــة فـي ظل تــفــشي
كورونـا وارتفـاع اعداد االصـابات

في البالد). 
وأظـــهــــر إحـــصــــاء أن أكــــثـــر من
 26.58 مـلـيـون شخـص أصـيـبوا
ستجد على مستوى بالفايروس ا
العالـم كما أن  872903أشخاص
تــــــــوفــــــــوا جــــــــراء اإلصــــــــابــــــــة

بـالـعـدوى.حـيث سـجـلت إصـابـات
بـكـورونــا في أكـثـر من  210 دول
ومــنـــاطق مـــنـــذ اكـــتــشـــاف أولى
حـاالت اجلــائــحــة في الــصـ في
كــــانـــون األول .2019 تــــصـــدرت
تـحدة القـائمة مـسجلة الواليات ا
 6 مالي و 215995 حــــــــالــــــــة
إصـــــــابــــــة و 187791 حـــــــالــــــة
ـركـز وفـاة.وجـاءت الـبـرازيل في ا
الــثـانـي مـســجــلــة أربــعـة مـاليـ
و 91801 حــــــــالــــــــة إصــــــــابــــــــة
و 125502 حالـة وفاة. كـمـا حلت
ـركـز الـثـالث مـسـجـلة الهـنـد في ا
ثالثــة ماليـ و 936747 حـــالـــة
إصـــابـــة و 68472 حـــالــــة وفـــاة
ـركـز الـرابع وتـلـتهـا روسـيـا في ا
مسـجـلة مـلـيون و 15105 حاالت

إصابة و 17649 حالة وفاة.
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بــــالــــقــــبض عــــلى اخــــطــــر جتـــار
اخملـدرات فـي ابي اخلـصيـب.وذكر
بـــيــان لـــلــقـــيــادة انـه (بــنـــاءً عــلى
تـوجـيـهـات وكـيـل الـوزارة لـشؤون
الــشـــرطــة الــفــريق عــمــاد مــحــمــد
مـــحــمــود واشــراف قـــائــد شــرطــة
نشـآت اللـواء عباس احملـافظـة و ا
الحقة جتار ومروجي ناجي ادم 
اخملـــدرات والــقــبض عــلــيــهم وفق
أثمرت اجلهود خـطط امنية دقيقة 
عـن إلقاء الـقبض على اخـطر جتار
اخملـدرات في احملـافظـة و بـحوزته
مـواد مـخـدرة وكـمـيـة مـن احلـبوب
اخملـدرة وتمت إحالـته إلى القضاء
لــيـنـال جــزائه الـعــادل). واحـبـطت
وكــالــة االســتــخــبــارات مــحــاولــة
ــــتــــظـــاهــــرين في الســــتــــهـــداف ا
مــحـافـظـة ذي قـار. وقـالت الـوكـالـة
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(مـعـلومـات اسـتخـبـارية وردت عن
ـتـهــمـ يـقـوم بـزرع وجــود أحـد ا
عــبــوة نــاســفــة بــالــقــرب من خــيم
ــتــظـاهــرين في قــضـاء الــرفـاعي ا
حــــيـث  تـــشــــكــــيل فــــريق عــــمل
مــــخــــتص مـن مـــفــــارز الــــوكــــالـــة
ـشـهـود والــقـبض عـلــيه بـاجلــرم ا
أثـناء قـيامـة بعـملـية زرعـة للـعبوة
الــنــاســفــة وإحــبــاط مـخــطــطه في
ـتـظاهـرين الـسـلمـي اسـتـهداف ا

وايقاع األذى بهم).

على  24 إرهـابياً في نينوى. وقال
بـــــــيــــــان امس إنـه (اســــــتــــــنــــــادا
راجع بشـان تضييق لـتوجيـهات ا
اخلـــنـــاق عـــلى عـــصــابـــات داعش
وجتــفـيف مـنـابـعـهم  شـرعـت قوة
ديرية استخبارات امنية متمثلة 
نــيــنـوى بــعــمـلــيـة نــوعــيـة إللــقـاء
ــــطـــلــــوبـــ من الــــقـــبـض عـــلى ا
عصابات داعش حيث نتج عن ذلك
ناطق الـقبض على  24 ارهـابيـا 
مــتـفـرقـة من احملـافـظـة). الى ذلك 
افـــادت قـــيــادة شـــرطـــة الــبـــصــرة

حمرين.وذكرت اخللية ان (طائرات
 F16 الــعــراقــيــة عــاجلـت أهــدافـا
مـنتخـبة في سلـسلة جـبال حمرين
ـــعـــلـــومـــات حـــيـث كـــانت وفـــقـــاً 
اســتـخـبـاريـة دقـيـقـة) وأضـاف ان
(قــوة مـشــتـركـة خــرجت لـتــفـتـيش
ـــنــاطق الـــتي  اســتـــهــدافــهــا ا
وعــــثــــرت عــــلى خــــمــــســــة أوكـــار
لـإلرهـابــيـ و30 عـــبــوة نــاســفــة
ومـولـد كهـربائي واسـطوانـتي غاز
ومــــواد لــــتـــصــــلــــيح الــــدراجـــات
الـنارية). والقت قوة امنية القبض

وأعــلـنت خـلــيـة اإلعالم األمـني عن
انــتــهــاء الـعــمــلــيـة األمــنــيــة الـتي
انــطــلــقت في مــنـطــقــة حــسـيــنــيـة
ـعـامل شرقي بـغـداد مشـيرةً إلى ا
الــــقـــبض عـــلـى ثالثـــة أشـــخـــاص
بـتـهـمـة حـيـازة أسـلـحـة مـتـوسـطـة
وعــجالت غــيـر قــانــونـيــة وضـبط
رشـاشت متوسطة و 121 بندقية
و 17 مـــــســـــدســــاً و 70 مـــــخــــزن
بــنــدقــيــة. وعـلـق وزيـر الــداخــلــيـة
يعـلى العمليات التي عـثمان الغا
أطلقتها القوات األمنية للبحث عن
األســــلـــحـــة فـي األزقـــة واألحـــيـــاء
.وقال ـطلوب الـسكنيـة واعتقال ا
ي في بيان تابعته (الزمان) الـغا
امـس إن (فـــرض هـــيــــبـــة الـــدولـــة
وانـفـاذ الـقـانـون هو واجـب وطني
لـن نحيـد عنه) مـبيـنا ان (مـا تقوم
بـه األجـهـزة األمـنــيـة من عــمـلـيـات
اســتــبــاقــيــة إللــقــاء الـقــبض عــلى
ــطـلـوبـ وضـبط األسـلـحـة غـيـر ا
ــرخـــصــة ســتــكــون لــهــا نــتــائج ا
إيــجــابــيـة في الــشــارع الــعـراقي)
ـي إلى أن (تــعــاون وأشـــار الــغــا
واطن مع القوات األمنية يبشر ا
بـاخليـر لتـرسيخ األمـان والسالم).
وعـــلى الـــصـــعـــيــد ذاته  كـــشـــفت
اخلـلـية عن نـتـائج الضـربـات التي
نـفذتهـا طائرات  F16 ضـد أهداف
لـــــداعش بـــــســـــلــــســـــلــــة جـــــبــــال
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ـشتـركة كـشـفت قيـادة الـعمـليـات ا
عـن نتائج العمليـة العسكرية التي
انــــطـــلـــقت فـــجــــر امس الـــســـبت
حلـصر السالح في الـبصرة.وقالت
فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس إن
(قـيادة عمليات الـبصرة والقطعات
ـلحقـة بها بـاشرت بعـمليـة امنية ا
لـغـرض مداهـمـة وتفـتـيش عدد من
ـناطق في احملافظـة بهدف تعزيز ا
األمـن واالسـتــقـرار والــقــبض عـلى
ــطــلـوبــ ونـزع األســلــحـة غــيـر ا
ـرخـصـة) واضـاف ان (الـعـمـلـيـة ا
أسـفـرت عن إلقـاء القـبض على 10
طـلـوبـ وفق مواد قـانـونـية مـن ا
مــخــتــلــفــة والــعــثــور عــلى ثـالثـة
أكــيــاس من مــادة سي فــور مع تي
واد ان تي وزورق و12 غـرام من ا
اخملــدرة ورشــاشــتــ ثــقــيــلــة و7
بـنـادق كالشـنـكوف و3 أخـرى جي
سـي وبــنــدقــيــة قــنص مع نــاظــور
وقــاذفـة 40 مــلم ومـســدس فـضال
عـن مـجـمـوعـة من وسـبع حـاويـات
عـتاد أحـادية 12 ملم) مـشيرا الى
ــلــقى الــقـــبض عــلــيــهم (إرســـال ا
لـلجـهات اخملتـصة إلكـمال أوراقهم
الـتـحقـيقـية في مـا  التـعامل مع
ـــضـــبـــوطـــة أصـــولـــيـــا). ـــواد ا ا
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تــعـلن جــمـعــيـة الــهالل االحـمــر الـعــراقي بـالــنـيــابـة عن الــصـلـيـب االحـمـر
ــسـتـلـزمــات الـطـبـيـة ـعـدات وا الــنـــرويـجي عن اجـراء مــنـاقـصـة لــشـراء ا
ــــكن اخلــــاصــــة بـ  COVID-19 وحــــسـب اجلــــدول والــــشــــروط الــــتي 
احلـصـــول عـلـيهـا من مقـر عـام جمـعيـة الـهالل االحمـر الـعراقي في بـغداد
نـصور وان اخر مـوعد لـقبول الـعطـاءات الساعـة الثـانية بـعد الـظهر من ا
ـؤهـلـ من يـوم الـثالثـاء 15 - ايـلـول- 2020 . عـلى مـقـدمي الــعـطـاءات ا
طلوبة تقد عطائهم واد ا كاتب اخملتصة بتـجارة وجتهيز ا الشركات وا
داخل ظرف مـختـوم يودع في صنـدوق العطـاءات في مقـر عام اجلمـعية في

نصور ويهمل اي عطاء غير مستوفي الشروط. ا
لـالسـتــفـســار الـرجــاء االتــصـال عــلى الـرقم  07708703848 وال تـتــحـمل
اجلـمـعـيـة اي مـسـؤولـيـة قانـونـيـة او مـالـيـة عن اجـراء الـتـعـاقـدات ويـكون

اختيار الشركة والدفع من قبل الصليب االحمر النرويجي.
الرجاء تـقد افضل عـرض مالي وتقـني لديكم الن الـعروض تعـتبر نـهائية

وغير قابلة للتفاوض.

270 اصابـة بالـفايـروس .وذكرت
الـدائـرة في بـيـان تـلقـتـه (الـزمان)
امس إن (احملافـظـة سـجلت امس
 270 اصـابـة جـديـدة  وان حاالت
مشـيرا الشـفـاء بـلغت  72ح الة) 
الى ان (عدد االصـابـات يعـد اعلى
حــصــيــلــة بــكــورونــا ســجــلــتــهــا
احملافـظـة مـنـذ انـتـشـار الـعدوى).
وراى الـنــائب عن كـتــلـة ســائـرون
ئة وسوي أن نحو  10با جواد ا
من الشعب مصاب بكورونا. وقال
ـوســوي في تــصــريح امس  إن ا
ـصـابة فـعلـياً (األعداد الـواقعـية ا
بــكــورونــا أكـثــر مـن هــذه األعـداد
ـعـلــنـة بـكــثـيـر) مـشـيـراً إلى أن ا
(هـــــــنــــــــاك من  10 إلى  20 ألف
مصـاب بالـفايـروس يومـيا) واكد
ــــوســــوي أنـه (كــــلــــمــــا تــــزيــــد ا
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دني في النجف من إنـقاذ طفلـ وأمهم  وإنتشال تمـكنت فرق الدفـاع ا
جـثـة طفـل رضيع من بـ ركـام مـنزلـهم بـعـدإنـهيـاره عـلـيهم  في مـنـطـقة
نزل احلي العـسكري في النـجف  وقال شهود عـيان ان (سبب أنهـيار ا
دني باحملـافظة الـعقيد رشـيد ثابت في خو تـقادمه). وب مـدير الدفـاع ا
ـدني بــالـنـجف كـانت قـد بـذلت بـيـان أمس الــسـبت أن ( طـواقم الـدفـاع ا

جهـوداً كبـيرة إلخراج األطـفال وأمـهم من حتت ركام منـزلهم الـذي أنهار
عليهم ظهر امس). 

ـؤسف طـفـل رضيـع بـعـمر وأوضـح ثابـت ان (أصـغـر ضحـايـا احلـادث ا
صاب الى أقرب تسعة أشهـر فارق احلياة على الفور  مع تـام نقل ا
مسـتشفى للـفحص وتلقي الـعالج الالزم فيمـا  تسليم جـثة الطفل إلى

دائرة الطب العدلي وفق اإلجراءات القانونية ).
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افــادت وزارة الــصــحــة والــبــيــئـة
بـتـسـجـيل  4644 اصـابـة مـؤكـدة
بــكـــورونــا و3891 حــالـــة شــفــاء
جـــديـــدة مـع أنـــخـــفــــاض مـــعـــدل
الــوفـــيــات الـــذي بــلغ  63 ضــمن
ــــوقف الـــــوبــــائي لـــــيــــوم امس ا
الـسـبت. وقـالت الـوزارة في بـيـان

تـــلــــقـــتـه (الـــزمــــان) امس إنه (
ـوذجــاً جـديـدا فـحص  23872 

في مخـتـبـرات الـصـحة  حيث 
تـســجـيل  4644 اصـابــة مــؤكـدة
بــكــورونـا و  3891 حـالــة شــفـاء
ــــعــــدل وفــــيــــات  63 حــــالـــة).
وسـجـلت صـحـة اقـلـيم كـردسـتـان
 504 اصابات جديدة بالفايروس
. وذكرت الـصـحـة  إنـهـا (سـجلت
 504 اصابات جديدة و 13 حالة
ــاضـيـة في وفـاة خالل الـســاعـة ا
االقلـيم). واعـلنت مـحـافظـة ديالى
عن تـــشـــخـــيـص اكـــثـــر من مـــئـــة
اصــابـــة.وذكــر مـــصـــدر طــبي إن
(دائرة صـحـة ديـالى سـجلت 107
اصابات جديدة بـكورونا وحالتي
وفــاة بــالــفــايــروس). وشــخــصت
صحـة ذي قـار نـحو  300 اصـابة
مـؤكــدة بـاجلــائـحــة.وقـال مــصـدر
طبي ثان إن (دائـرة صحة ذي قار
ســجــلت  298 إصــابــة جــديــدة 
وبــهــذا الـــعــدد يــرتـــفع اجملــمــوع
الـــتـــراكـــمـي لالصـــابـــات 12686
اصابـة منـذ ظهـور الوباء) وتابع
ان (احلـافــظـة ســجـلت  6 وفـيـات
ــاضـيــة وبـهـذا خالل الـســاعـات ا
الـعـدد يـكـون اجملــمـوع الـتـراكـمي
للوفيـات في احملافظة  550 حالة
وفـاة مـنـذ ظـهـور الـوبـاء). واكدت
دائـرة صــحـة الــديـوانــيـة تــسـجل

ـديـنة الـبـصرة نـاطق الـساحـلـية  ضبـاب خـفيـف في ا
والـكـويت فجـر الـيوم) واسـتـطرد بـالـقـول انه (ال توقع

بأنخفاض قريب لدرجات احلرارة في مدن البالد). 
وضــرب زلــزال بــقـوة  5.6 درجـة احلــدود بــ بـنــمـا
سح اجليولوجي األمريكية وكوسـتاريكا. وقالت هيئة ا
 إن (زلــزاال بــلـغـت شـدته  5.6 درجــة عـلى مــقــيـاس
ــــنـــطـــقـــة احلـــدوديــــة بـــ بـــنـــمـــا ريـــخـــتـــر ضـــرب ا
وكــوســتــاريــكـا) واضــافت (الــزلـزال وقـع عـلـى عـمق
ثـمانـيـة كـيلـومـتـرات في مـا لم ترد تـقـاريـر عن حدوث
أضـرار). كـمـا ضــرب زلـزال بـلـغت شـدته  5.3 بـحـر
بــانـدا قـبـالـة إنـدونـيـســيـا . وذكـرت تـقـايـر انه (لم تـرد
مــعــلــومــات عن وقــوع أضـرار مــاديــة أو إصــابـات أو
وفـيات  كـون الزلزال مـتوسط الشـدة بناءً عـلى مركزه

وعمقه). 
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تنبئ اجلـوي صادق عطيـة أن ثالث محافظات قـال ا
سـتعاني من ارتـفاع معـدالت الرطوبـة مؤكداً (ال توقع
قـريب بـانـخـفـاض درجـات احلرارة فـي البـالد). وكتب
عـطيـة في صفـحته عـلى فـيسـبوك امس إن (الـتوقـعات
تــشــيــر الى ارتــفـاع مــعــدالت الــرطــوبــة في الــبــصـرة
ومـيسـان و ذي قار حـيث تصل ذروتـها بـسبب سـيادة
الـريـاح اجلـنـوبـيـة الـشـرقـية  وكـذلك احلـال بـالـنـسـبـة
لــلــكــويت ومـنــاطق مـن ايـران وهي عــبــادان و االهـواز
وديـزفـول و خـرمـشـهر) مـؤكـدا ان (مـعـدالت الـرطـوبة
العـالـية تـبدأ بـاالنـخفـاض غدا االثـنـ مع بدايـة حتول
الريـاح تدريـجيـا الى شمـاليـة غربـية خـفيـفة الـسرعة 
وتــســتــقــر عــلى هــذا االجتــاه من نــهــار يــوم الــثـالثـاء
لـتستـمر ايـاما عدة) مـبينـا ان (هناك تـوقعات بـتشكل
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أنــــهى مــــجـــــلس الــــنــــواب خالل
جــلــســته امـس الــســبت تــقــريــر
ومنـاقشـة مقـتـرح قانـون التـعديل
األول لـقــانــون االدعـاء الــعـام رقم
49 لـــســـنـــة 2017. كـــمــــا انـــهى
اجملــــلس خـالل جـــلــــســــته الــــتي
عــقـــدهــا بـــحــضــور  169نــائــبــاً
ــشــروع قــانــون الــقــراءة االولـى 
تعـديل قـانون احملـكـمة االحتـادية
العـلـيا 30 لـسـنة 2005. وترأس
اجلـلـسـة الــنـواب رئـيس اجملـلس
مــحـمــد احلــلــبـوسي لــيــســتـأنف
جــلـــســات الــفـــصل الــتـــشــريــعي
اجلديـد بعـد تـوقفه طـويال . وقرر

اجمللس تأجـيل تقـريـــر ومنـاقشة
مقـتـرح قانـون معـادلـة الشـهادات
والـــدرجـــات الــعـــلـــمـــيــة. واعـــلن
احلـــلـــبـــوسي مـــوافـــقـــة رئـــاســة
اجملــــلس عــــلـى تــــوجــــيه ســــؤال
شــفـاهي إلـى وزيـري الــتــخــطـيط
ـاليـة مـقـدم من الـنـائب مـحـمد وا
الدراجي بـشأن عـدم وصول ورقة
اإلصالحـــات الــتي نـص عــلـــيــهــا
قــــانـــون اإلقــــراض الـــذي أمــــهل
احلـكـومـة  60 يـومـا بـعـد إقـراره
لتـقـد ورقة إلـى مجـلس الـنواب
تـتضـمن اإلصـالحات فـي اجلانب
االقــتـصــادي. واشــار الى تــبــلـيغ
مجـلس الـوزراء بـحـضـور الـوزير
ـوعـد ـعـني لـالجـابـة شـفــهـيـا  ا

مـحــدد خالل جـلــسـة الــثالثـاء أو
اخلــــمـــيـس . وعـــقــــد الــــلـــجــــنـــة
القـانونيـة النـيابـية قـبيل انطالق
اجلـلـسـة امس اجـتـمـاعـاً مـغـلـقـاً
لـــبـــحث قـــانـــوني االنـــتـــخـــابــات
واحملكـمة االحتـاديـة.وقال مـصدر
نـــيــــابي إن (االجــــتـــمــــاع نـــاقش
ـلـحق تـوزيع الـتـقـريــر الـنـهـائـي 
ـــتـــعـــددة في قـــانـــون الـــدوائـــر ا
االنــتــخــابــات ومــشــروع قــانـون
ه احملكـمـة االحتـاديـة بغـيـة تـقد
خالل جلـسـة اجملـلس ).وفي شأن
مـتـصل رحّب رئـيس اجلـمـهـوريـة
بــــرهـم صــــالح بــــبـــــدء الــــفــــصل
الـــتــــشـــريـــعي اجلــــديـــد جملـــلس
النواب داعياً إلى مناقشة وإقرار

ـهــمـة.ونـقل مـشــاريع الـقـوانــ ا
بيان رئاسي تـلقته (الزمان) امس
عن رئـيس اجلــمـهــوريـة قـوله إن
رحلـة احلالـية تـواجهُ حتديات (ا
ـضي قـدمـاً نـحو عـدة وتـتـطـلب ا
ــهـمـة إقـرار مــشـاريع الــقـوانـ ا
وأبرزهـا استـكمـال تشريـع قانون
ـا يضـمن نـزاهتـها االنتـخـابات 
ويعيد الثقة بالعملية االنتخابية)
ــؤســســة مــؤكــدا (أهــمـــيــة دور ا
التـشـريـعيـة في تـلـبيـة مـتطـلـبات
ــعـيــشـيــة واألمـنــيـة ـواطــنـ ا ا
والصحية والـسبل الكفيـلة للحد
من تــداعــيـــات جــائــحــة كــورونــا
الـــوبـــائـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة في

البــالد).

…dB³ «Ë œ«bGÐ w  Õö « ŸeM   UOKLŽ ‰öš 5ÐuKD0 WŠUÞù«

نفلتة في بغداد WOKLŽ∫ قوات امنية في عملية البحث عن االسلحة ا



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

jHM « …—«“Ë œuN−Ð bOA¹ pÐË√ ÂUŽ 5 √

fOÝQ² « WO UH²Š≈ nOOC²

ـنطـقة وأن ال يـكون شـتركـة لدول ا ا
سـاحـة صـراع لـآلخريـن) مـضـيـفاً أن
صاحلنا الوطنية تنطلق من (رؤيتنا 
حـمـايـة ســيـادة بالدنـا واســتـقـرارهـا
والــنــأي بــهــا عـن ســيــاســة احملــاور
شـترك مع اجلـميع من أجل والعـمل ا
تــرســـيخ الـــسالم وتــقـــدم الــشـــعــوب
ـا وتـطـورهـا). واعـرب عن سـعـادته 
ســمـعـه من الــرئــيس مــاكــرون (حـول
اســتـــعـــداد فــرنـــســـا لــلـــتــعـــاطي مع
واجـهة استـحقـاقـات العـراق ودعـمه 
الــتــحــديــات الــســيــاســيــة واألمــنــيـة
واالقتصادية السـيما أن باريس كانت
دوماً شريكـاً اقتصادياً فـاعالً  للعراق
في مخـتـلف اجملـاالت كـذلك الـتـعاون
ـنـاطق والـتـنسـيـق في إعـادة أعـمار ا

احملررة). 
بـدوره اكـد مــاكـرون (الـتــزام فـرنـسـا
بتطوير روابط الصداقة والتعاون مع
ــا يـخـدم الـعـراق بــشـكل إيــجـابي و
صـالح الـعـلـيـا لـلبـلـدين الـصـديـق ا
ويؤمّـن تطـلـعـات الـشـعـبـ في حـياة

مرفهة ومستقرة). 
واكد الـكـاظـمي خالل مؤتـمـر صـحفي
مع ماكرون إنـهما بـحثا (الـتعاون في
مــجــال الــطـــاقــة والــعــمـل مــعــا عــلى
مـشـروع نـووي ومـشــروعـات سـلـمـيـة

حتت إشراف الوكـالة الدولـية للـطاقة
الـــذريــة ســـتـــوفـــر وظــائـف وتــعـــالج
الــنــقـص في الــكـــهــربــاء بـــالــعــراق)
مــضــيــفـــا أن الــبــلــديـن (ســيــوقــعــان
اتــفـــاقــيـــات في مـــجــال الـــطـــاقــة في
ستـقبل بـاإلضافـة لتعـميق الـتعاون ا

العسكري ب البلدين). 
ÍdJ Ž ÊËUFð

من جـهـتـه قـال مـاكــرون إنه بـحث مع
الكـاظـمي أيـضا (الـتـعـاون العـسـكري
في مــواجـهــة تــنــظـيم داعـش والـدعم
ـشـروع مـتــرو في بـغـداد الـفـرنـسـي 
وتـنـفــيـذ مـشــاريع الـطـاقــة ومـجـاالت
علـمـيـة وثـقـافيـة وفي مـجـال الـصـحة
ناطق والدعم اإلنساني وخاصة في ا

األكثر هشاشة).
وتـابع (نـاقــشت مع رئـيس احلــكـومـة
العـراقـيـة وقف الـتـدخالت اخلـارجـية
في الشـأن العـراقي  كمـا تطرقـنا إلى
وقعة بـ البلدين في خطة الطـريق ا
مـــخــــتـــلـف اجملـــاالت الــــعـــســــكـــريـــة

واالقتصادية).ك
مــا اســتـقــبـل احلـلــبــوسي الــرئــيس
الــفــرنـــسي واكــد لـه (دعم الــســـلــطــة
التـشـريـعـية لـلـحـكومـة الـعـراقـية; من
ـــضـي بـــخـــطـــوات الـــتـــعـــاون أجل ا
ـا يـنـعـكس ـشـتـرك بـ الـبــلـدين  ا

جـوي ورادارات كـانت قـد ألـغـيت في
ـسـتـقـيل عـادل عـهـد رئـيس الـوزراء ا
ــهــدي كــمـا تــضــمــنت عــقـوداً عـبــد ا
استثمارية) مضيفا ان (التوقيت كان
ذكـــيـــاً اســــتـــغل مــــاكـــرون الـــهـــدوء
اإليــراني واالنـــفــعــال األمـــريــكي في
الـعــراق وحــاول اجلــانب الــفــرنـسي
اسـتـثمـار الـتـوغل الـتـركي فـي شـمال
الــعـــراق من خـالل تــقـــويـــة الـــعالقــة
االقتصاديـة مع بغداد باعـتباره بديالً
لتركيا).  وعقد ماكرون خالل الزيارة
الـتي دامت يـومـاً واحـداً اجـتـمـاعات
مع رئـيس اجلــمـهـوريــة بـرهم صـالح
ورئـيس الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي
ورئـــيس مـــجـــلس الـــنـــواب مـــحـــمــد
احلــلــبــوسـي  وكــذلك رئــيـس إقــلــيم
كـردسـتـان نـيـجــيـرفـان الـبـارزاني في
بغـداد ومع عدد من الـقـادة والزعـماء
وفي جـمــيع الـلــقـاءات أعـلـن مـاكـرون
دعـمه لـلـعـراق أمـام حتديـات الـتـدخل
األجنـبي والتـهديـدات اإلرهابـية كـما
أعـلن مـسـاندتـه جلـهود الـكـاظـمي في
دعم السـيـادة. واقـام صـالح في قـصر
بـــغــــداد مـــأدبــــة غـــداء عــــلى شـــرف
رافق له الرئـيس الـفـرنـسي والـوفـد ا
أكد خاللهـا أن (األساس هـو ان يكون
ـصالح العـراق بلـداً تـتمـحـور حوله ا
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إعترضت سنتكم الدراسية . 
ــديـر الـعـام في وجتــول الـوزيـر مع ا
الـقاعات اإلمتحـانية  والتقى بطالب
الـتطـبيـقي رافعـاً في نفـوسهم الـهمة
عدالت على واإلصـرار حلصد أعلى ا
مـسـتـوى الـعـراق  كـمـا دأب مـدارس
الـــــكــــرخ األولـى  مــــشـــــيــــراً الى أن
إسـتعدادات اليـوم األول التي تميزت
ـديـريـة  تـبـشــر بـأن خـتـامـهـا بـهــا ا
سـيــكـون مـسـكـاً .  واكـد الـقـيـسي أن
الـكرخ األولى وضـعت في وقت مـبكر
خــــطــــة واعـــدة  لــــضــــمــــان إجـــراء
اإلمــــتـــحـــانــــات في أجــــواء آمـــنـــة 
وحتـــــمــــلت مـــــســــؤولـــــيــــة خــــوض
اإلمـتـحـانـات في مـدارسهـا نـفـسـها 

بغداد- ساري حتس
تـفقد وزير التربية علي حميد مخلف
الــدلــيـــمي مع مــديــر تــربــيــة الــكــرخ
االولـى  فالح مـــحـــمــــود الـــقـــيـــسي
ـراكـز اإلمـتـحـانـيـة في الـيـوم األول ا
إلمــتــحــانــات الــبـكــالــوريــا مــشــيـداً
ــسه من بــالــتــنــظــيم الــعــالي الــذي 
حلـظـة دخول الـطالب الى مـراكزهم 
ـــتــخـــذة لـــسالمـــتــهم واإلجـــراءات ا
الصحية  موعزاً بتوجيه كتاب شكر
ـراكز وكل العـامل ديري ا وتـقديـر 
شّرف الذي يبذلونه . فيها للجهد ا
دير العام الطـلبة على مقاعد وحـيّا ا
اإلمـتحانات وخاطبـهم  ها قد غلبتم
كـــورونـــا وجتــاوز كل احملـن الــتي
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وقع انـفجار مـرفأ بـيروت كالـصاعـقة على الـعالم  وتـصدر نشـرات األخبار
في مـختلف وسائل االعالم  وحـظي بتغطـيات مباشـرة من فضائـيات عربية
كن ه للـجمهور  بلقـطات احترافية ال  ـا تف في تقد وأجـنبية  تفننت أ
ـشـاعـر لـهـا أن تــغـيب عن الـذاكــرة  فـاالنـفـجــار كـان مـهـوال  وحــرك من ا
قابل هـبت احلكومات عن بـكرة أبيهـا لتقد أشـدها تأثيـرا في النفوس  بـا

ـســاعـدات ألهــالي بــيـروت الـذيـن وجـدوا أنــفـســهم في حلـظــة بال مـأوى  ا
ـسـاعدات الـعراقـية األولى وصـوال لـلمـدينـة  ومع ذلك سقط وكـانت قوافل ا
ساعدة   وتداركها اجلـيش اللبناني الحقا اسم الـعراق من قائمة البلـدان ا

بان ذلك حدث سهوا .
 وبـالرغم من ان الـعراق لم يـتخـلف يومـا عن جندة أشـقائه وأصـدقائه مـهما
كـان بعـد اجلغرافـيا حـتى وان كلـفته تلك الـنجـدة دماء غـزيرة  اال ان اسمه
لألسف يـسقط سـهوا  او يـتنـكر له الـبعض صـراحة  او يـطويه الـتناسي 
وكـثــيـرا مــا انـتـظــر الـعــراقـيــون من هـؤالء األشــقـاء واألصـدقــاء مـواقف في
مـفترقات سيـاسية حاسـمة  لكن االنتظـار ينتهى دائـما الى ذهول واحباط 
واالحـتالل االمريكي خـير مـثال  فسـرعان ما أدار اجلـميع الـظهر لـلعراق 

وتركوه يسبح بالدماء على مدى عشرين عاما .
ـساعدات التي انتـهجتها ولم يـبق أمام العراقـي سوى التنـدر من سياسة ا
حـكومـاتنـا على مـدى تاريخ الـدولة  مع انـهم كانـوا في أحيـان كثـيرة أحوج
ـعـترض عـلى مسح دمـعـة بيـروتيـة او دمـشقـية او لـها من غـيـرهم  ولست 
غـيرهـمـا  فالـكـرم ونكـران الـذات سمـة عـراقيـة   وال يـليق بـنـا سوى ذلك 
لـكني أطرح تسـاؤال  يتداوله أهلنـا في أحاديثهم اخلـاصة : لم تزاحم العالم
عـلى مساعدة لبنان في مـحنته  بينما لم تشـهد بالدنا مثل هذا التزاحم مع
انـها تـعـرضت جلرائم تـفـوق ما جـرى لـبيـروت أضعـافـا مضـاعـفة ?  فـعدد
ـة الـضـحــايـا في انـفـجـار مــرفـأ بـيـروت بـلغ (153) ضـحــيـة  بـيـنــمـا جـر
ا وصل  دينة ا ـكن مقارنة ما حـدث  سـبايكر (1700)  شـهيد  كما ال 
حـدث لـبـيـروت  ويــذكـر الـبـغـداديـون ان انـفـجــار الـكـرادة لـوحـده خـلف من
اخلسائر البشرية ضعف انفجار بيروت  فضحاياه البشرية بلغت أكثر من

(300) شهيد .
ساعدات تأتي بدوافع انسانية وليس سياسية  ومع أفـهم تماما ان بعض ا

ذلك البد أن تكون لها جدوى  وليس كما يقول مثلنا ( ....... ) .
ـساعدات مـا ال تعد وال حتصى  صر  وقـدم لها من ا  لـقد اغرم صـدام 
فـإحيـاء مكـتبـة االسكـندريـة لوحـدها خصـص لها (21) مـليـون دوالر أواخر
ـتــبـرعــ الـعــرب  وفـتح أبــواب الـعــراق عـلى الـثــمـانــيـنــات  وكـان أكــثـر ا
مـصـاريـعــهـا لـلـماليــ من عـمـالـهـا  فــضال عن دعم مـعـنــوي اسـتـثـنـائي 
فـلـلمـصـريـ ما لـلـعـراقـي من حـقـوق  ألـيس هـو القـائل : أي اعـتـداء على
مـصري يـعد اعـتداء علـيه شخـصيـا  وتمـيز تـعامل الـعراق معـهم عن سواه
من الـبـلـدان الـعـربيـة  بل مـن الدول مـن عدتـهم خـدمـا  وتـلـقـوا مـنـهـا ما ال
ساندة يـتلقاه الـعبيـد من معاملـة  ومع ذلك جاءت مصـر في مقدمة الـدول ا
لالحــتالل  ومـــررت من الــقــرارات مــا أحــرق الـــعــراق  وفي الــوقت الــذي
طار السائح اخلليجي ليمر معززا مكرما عند تأشير يـصطحب رجال أمن ا
جـوازه  يقف الـعراقي ذلـيال منـكسـرا خائـفا في دولـة يقـول شرفـاؤها ( ان
صـالح هي احلـاكـمة في حلم أكـتـافنـا من خـيـراتكـم )  نعم  الـتـوازنـات وا
ـسـاعــدات الـتي الـســلـوك الــسـيــاسي  ولـكن اكــرر الـســؤال : مـا جــدوى ا
يـقدمها العراق ?. نعطي نفطا بأسعار تـفضيلية لهذه الدولة او تلك بناء على
ـسـؤولـ  وبـعــضـهـا حتـسـبـا قـرارات عـاطـفــيـة وعالقـات شـخـصـيــة بـ ا
ـتغـيرات الـزمان  بيـنمـا يتـحسـر شبـابنـا على فـرصة عمـل تؤمن لـهم حياة

ة . كر
 يـرتبط نكران جميل العراق بسياسة خـارجية بائسة وغير حريصة  وفشل
اعالمي فـي رسم صــورة ايـــجــابــيــة عـن بالدنــا  وهــذه
مـهمـة الـعالقات الـعامـة لـلدولـة التي لم تـخـطر عـلى بال
ـسـؤول ان ( يــتـبـرمك مـســؤولـيـنــا  عـمـومــا ال نـريــد 
بـرأسنا )  لذلك يـجب احلصول على مـوافقة الشعب

ألي مساعدات خارجية تقدمها احلكومة .

W½UO∫  الكوادر الفنية في مصفى النجف تباشر بصيانة وحدة التصفية االولى

ـلل  فـهي حـالـة انـسانـيـة عـامة  ال اظن ان احـدا مـنـا  لم يشـعـر يـومـا با
لل) ويـحولها الى حلظات سعادة  تضيء واحملـظوظ من يحلل جزئيات ( ا
سـواد احليـاة  .. شـخصـيـا  مع تقـدم الـعمـر اخـذت مسـاراتي تـتجه نـحو
ـلل) سـريـعاً  وفي ذات الـوقت اسـعى الى انـهـائه بـنظـرة من الـتـفاؤل .. (ا
مـرات اجنحُ بذلك  ومرات افـشل  وهذه من س احليـاة   فان جثم عليّ
لل ( مـثالً ) ابـحث  في ذاكـرتي عن نـوافذ مـفـرحـة عشـتـها  مع كـابـوس ا
تـعاً في ذات الً واجـعـله  الـقنـاعـة بان اي مـوضوع اسـتـطيع أن اجـعله 
الً  فمـا اسـعد الـوقت  ولـديً قنـاعـة بأن اجلـمـال من دون تعـبـير يـكـون 

سة ال جترح .  ل أو  تلك  قلباً ال يقسو ومزاجا ال  االنسان الذي 
ومـعروف  ان للملل عالمات تدل على وجوده وتنعكس مظاهرها في بعض
الـتصرفـات والسـلوكـيات  منـها مـحاولة الـثرثـرة الهـاتفيـة  والتـنقل الدائم
سبب الرئيس للملل بـ الفضائيات  بحـثاً عن ما يزيل الروت احلياتـي ا
 والــتــجــوال في الــشــوارع  بــدون هــدف  وارتــيــاد االسـواق بــحــثــاً عن
ا الالشيء  واالبـتـعـاد عن الـقـراءة اجلـادة  و" الـنـرفـزة " عـلـى اشـيـاء ر
كـانت في السابق محط سعادة .. وهـو شعور ينتاب الـشخص عندما تكون
ا يكون األنـشطة من حوله غير مهمـة بالنسبة له  أو غير مـكترث بها  ور
ـلل نتيـجة عدم وجود مـا هو مثـير وجديد في احلـياة  او الشـعور ببرودة ا
مـشـاعـر من يـحب  وتـشـابه االيـام والـوجـوه  وانـني اصـفه بـاألفـعى الـتي

تبتلع كل شيء !
اكـيد هـناك الـعـديد من االصـدقاء والـقراء يـسـألون عن الـدافع وراء كتـابتي
ـلل ) فلـهم اقـول  ان السـبات الـذي سبـبه وبـاء كورونـا ببـقائـنا في عن ( ا
الـبيوت  مرغـم كان سـبباً مـهما  لكن الـسبب االهم هو الـدراسة العـلمية
ـملـكة والـطريـفة  الـتي اجـراها عـدد من علـماء الـنفـس بإحـدى  جامـعات ا
ـغازلة ـتحدة على 200 رجل  حـيث أشارت إلى أنه عـلى الرغم من أن ا ا
قـد تبدو طـريقة رومـانسيـة  إال أن الكثـير يفـعلهـا جلذب االنتـباه ولتـحس
ـغـازلـة  لـيس بـسـبب ـيـلـون إلى ا الـعالقـات االجـتـمـاعـيــة  وأن الـرجـال 
ـلل الـشـديد وهي الـشـغف والسـلـوك الـعـاطفي  ولـكن بـسـبب شـعورهم بـا

تصرفات أقرب إلى السأم والضجر ..
ــلل) لــكن هــنـاك بـعــد كل تــلك الــسـطــور الــتي ذكــرتـهــا  عن ســوداويـة (ا
دراسـات تؤكد شـيئا واحـدا غير مـتوقع وهو أن لـلملل فـوائد عديـدة  فلوال
ـا قـامت الـثـورات  ومـلل اإلنـسـان من كـوكب مـلل الـشـعـوب من حـكـامـهـا 
األرض دفـعه لـلــبـحث عن كـواكب وعـوالم أخـرى  ومـلـله من
الـرتابة والـروت دفـعه للسـعي جاهـدا لتحـويل العالم
لـقرية كـونية صـغيرة يـسرت التواصـل ب اجلميع 
ـشاعـر االنسـانية الى والـقلب الى شـعلـة محـبة  وا
وت على واحـة حب .  فأبـدأوا  احلب  فهو طـلقـة ا

لل . أفعى ا

احـتياجـات الوزارة  مركـزاً فيه على
حتـســ الـبـنى الـتـحـتـيـة لـلـمـدارس
الــعـراقـيــة في الـتــعـلـيم اإللــكـتـروني
الكات التعليمية على هذه وتـدريب ا
الـــتــجـــربــة خـــاصـــةً في ظل تـــفــشي
جــائــحــة "كـورونــا"  واعــادة اعــمـار
ـــدرســيــة  هـــذا وتــخــلل االبـــنــيــة ا
االجـتـمـاع عرض مـقـتـرحات من اجل
i pad)) تـــزويـــد الــوزارة بـــأجـــهــزة
تـعـليـمي لطـلبـة الصـفوف االولى في
ــرحــلـــة االبــتــدائــيــة تُــضــاف لــهــا ا
ـناهج العلمية ويـكون التركيز على ا
ـناطق النائـية للتخـلص من مشكلة ا
االنـترنيت عالوةً عن ذلك اهمية دعم
الـتــلـفـزيـون الـتـربـوي لـزيـادة انـتـاج
الـــــدروس وحتــــســــ جـــــودته). من
ـنظـمة اسـتعداده جـانبه ابـدى وفد ا
لـــلـــتــــعـــاون مع الـــوزارة وتـــنـــفـــيـــذ
االولـويـات الـتي حتـتاجـهـا الوزارة 
وفي خـتام اللقـاء بحسب بيـان تلقته
(الـزمان) امس شكـر الوزير الـقائم
ـنـظمـة والـعـاملـ فـيـها عـلى ادارة ا
عــلى تـوفـيـرهـم اكـثـر من ٥٠٠ جـهـاز
فـــحص احلـــرارة لـــدعـم الـــعـــمـــلـــيــة
االمــتـحـانــيـة  مـشــدداً بـالـوقت ذاته
عـلى اهـمـيـة اسـتـمـرار الـلـقـاءات ب
ــنــظــمــة وخـبــراء الــوزارة من اجل ا
الــتــوصل الى مــشــاريع تــدعم نــظـام

التعليم في العراق.
وعـقد مجلس وزراء إقليم كوردستان
بــرئـاسـة  مــسـرور بـارزاني جــلـسـته
اخلـاصة عبر دائرة تلفـزيونية مغلقة

ـطـروحــة لـبـدء لــدراسـة اخلـيــارات ا
الـــعـــام الـــدراسـي اجلـــديــد – 2020
ـراكز التعليمية لوزارتي 2021 في ا
الـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـعـالي والـبحث
الـعلـمي. وتوصل مـجلس كـوردستان
ــنــاقــشــة بــشـأن بــعــد الــتــبــاحث وا
ـقــتـرحـات كـافـة ونـظـراً السـتـمـرار ا
تـــــفـــــشي اجلـــــائـــــحـــــة في إقـــــلـــــيم
كـــوردســـتــــان ومن أجل مـــواصـــلـــة
ــســيـرة الــتــربـويــة والــتـعــلــيـمــيـة ا
وحـمـاية مـصلـحة الـطـلبـة والتالمـيذ
فـي إقـــلــــيم كــــوردســــتــــان و األخـــذ
عـنية ـقتـرحات جـميع الـوزارات ا
تـقرر أن يكون الفصل األول من العام
الــــدراسـي اجلــــديـــد  2021-2020 
ـــرحــلــة  12من إلـــكــتـــرونــيـــاً عــدا ا
الــــدراســـة اإلعــــداديـــة و كــــمـــا وجه
عـنية في إطـار سلطـاتها اجلـهات ا
بــإصـدار الـتـعــلـيـمـات والــتـوصـيـات
الـالزمــة إلطالق الـــتــقـــو الــدراسي
لـــلــفـــصل األول من الــعـــام الــدراسي
اجلـديـد. وشـدد مجـلس الـوزراء على
واطن باإلجراءات ضـرورة التزام ا
االحـتـرازيـة في ظـل فـيـروس كـورونا
الـذي آخـذ بـاالرتـفـاع وأوعـز لـوزارة
الـصحـة بالـتنسـيق مع دائرة اإلعالم
ـعـلـومـات في تـنـظيم الـتـعـلـيـمات وا
الـصحيـة ومواصلـة حمالت التـوعية
لـلـمواطـن فـضال عن تـوجيه  وزارة
ـــالــيــة ورئـــاســة مـــجــلس الــوزراء ا
اليـة لبـدء العام تطـلبـات ا بـتأمـ ا
الـدراسـي اجلـديـد وذلك بـالـتـنـسـيق

ديريات  وهيأت إسـتثناءً عن بقية ا
ـــســـتـــلـــزمـــات لـــنـــجـــاح هـــذه  كل ا
ـمارسـة الوطـنيـة  وقبـول التـحدي ا
لــكل الـظــروف الـتي واجـهت الــسـنـة
الـــدراســيــة مـن بــدايــتـــهــا  من أجل
احلـفـاظ عـلى سـنـة من عـمـر الـطـالب
ومة احلياة  من الـضياع  وبقاء د
بـــرفــــد الـــوطن بـــدمــــاء جـــديـــدة من
ـسـلــحـة بـالـعــلم والـقـيم . األجــيـال ا
وقـال الـقـيـسي لـطالبه  وعـدنـاكم أن
سـنـتكم لن تـضـيع  وأوفيـنـا بالـوعد
وطمأناكم وأسركم بتوفير كل شروط
الــسالمــة الــصــحــيــة  وقــد فــعــلــنــا
وعــازمــون عـلى إتــمــام ذلك الى آخـر
يوم تؤدون فيه اإلمتحانات  وغلبتم
كــورونــا بــإصــراركم عــلى اجلــلـوس
قـاعد  وسيـكتب التأريخ عـلى هذه ا
هــذه األيــام كــواحـدة من مـالحم هـذا

الوطن األبي . 
b¹bł ‚öD½«

ــديــر الــقُــطـري والــتــقى الــدلــيــمي ا
ـنـظمـة الـيونـسـكو بـولو فـونـتاني 
ومــديـر مـشــاريع الـيـونــسـكـو سـائي
اوسـاوا في مـقـر الوزارة  لـلـتـباحث
ـــشــــاريـع الـــتـي تــــخـــدم عــــمل فـي ا
ـؤسـســة الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـيـة  ا
فــضالً عـن مــنــاقــشـة خــطــة انــطالق
الـعـام الـدراسي اجلـديـد الـتـي اخذت
بــنــظـر االعــتــبـار انــتــشـار فــايـروس
كـورونا. وذكر بيان للمكتب اإلعالمي
فـي الوزارة  ان (الدليـمي قدم شرحاً
ــنـظــمــة "الـيــونــســكـو" عن مــفــصالً 
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ـانـويل تـعـهــد الـرئـيـس الـفـرنــسي ا
مـاكـرون بــتـحـشــيـد اجملــتـمع الـدولي
لـدعم الــعـراق فــيـمــا حتـدثت تــقـاريـر
صــحــفــيــة عن ان الــزيــارة اخلــاطــفـة
لـلـرئـيس الـفـرنــسي لـبـغـداد االربـعـاء
ـاضي تــضـمــنت عـقــودا وصـفــقـات ا
لتزويد العراق بطائرات وأنظمة دفاع

جوي ورادارات. 
وكتب ماكرون في تغـريدة على تويتر
بعـد عـودته الى بالده (شـكـرا عـزيزي
بـــرهـم صـــالـح و لـــكل الــــســـلــــطـــات
السياسيـة لترحيـبكم بي في بغداد)
مـضيـفـا ( امـامـنـا حتـديـات عـديدة و
انـني اريـد اســانـد الـشــعب الـعـراقي.
لكم ان تـعتـمدوا عـلى الـتزامي مـعكم
وسنـعـمل مع شـركـائـنـا عـلى حتـشـيد

اجملتمع الدولي). 
w ½d  ÕöÝ

في غضون ذلك كشف تقريـر لصحيفة
لــبـنــانــيــة عن ان الــزيــارة تــضـمــنت
عــقــودا وصــفــقــات لــتــزويــد الــعـراق

بالسالح الفرنسي. 
ونـقـلت الــصـحـيـفــة عن اخلـبـيـر جنم
الـقــصــاب قــوله ان (لــلـزيــارة أهــدافـاً
اقــتـصــاديــة كــبــيـرة تــتــعــلق بــعــقـد
صفقات تسليح طائرات وأنظمة دفاع
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مع وزارتـي التربيـة والتعـليم العالي
والـبــحث الـعـلـمي. ومن جـهـة اخـرى
حققت جامعات التكنولوجية وبغداد
والـبـصـرة  حضـورا تـنـافسـيـا ضمن
أفـــضل  1500جـــامـــعـــة في الـــعـــالم
ـز الـبريـطاني. ضـمن تـصنـيف الـتا
وأظــهـرت نـتـائج الـتــصـنـيف ألفـضل
 1500جـامـعـة عـلى مـسـتـوى الـعالم
جــامــعـات الــتــكـنــولــوجـيــة وبــغـداد
والــبــصــرة في الــتــســلــسل + 1001
ــواقع ويــعــد هــذا الــتــصــنــيف من ا
ــعــرفــة األداء الــعــلــمي الــرصــيـــنــة 
لــلـجـامـعـات ويــعـتـمـد عــلى مـعـايـيـر
الـتـدريس والـبـحـث العـلـمـي ونـسـبة
االقــتــبــاس والــواردات الــصــنــاعــيـة
والـــســمــعـــة الــدولــيـــة. وفي ســيــاق
مــنــفــصل اســتــقــبل وزيــر الــتــعـلــيم
الـعالي والـبحث العـلمي  نـبيل كاظم
عـبـد الـصـاحب السـفـيـر الـعراقي في
إســبـانــيــا  عـادل مــصـطــفى وبـحــثـا
آلـيـات الـتـعـاون والـتـنـسـيق لـتـوفـير

. نح الدراسية للطلبة العراقي ا
وقـال عبـد الصـاحب  إنه (يعـمل على
عوقات احملـتملة التي قد تـذليل كل ا
تـواجه الـطـلبـة الـعـراقيـ الـدارس
فـي اخلــارج ومــســـاعــدتـــهم من أجل
إكـمال جهدهم العلمي). وأضاف عبد
الــصــاحب أن (الــوزارة  حتــرص في
ـــقــبــلــة عــلى إبــرام مــذكــرات ــدة ا ا
تــفــاهم مـع اجلــامــعــات اإلســبــانــيـة
بـالتـنسيـق مع السفـارة العـراقية في

مدريد). نظمة اليونسكو دير القطري  UI¡∫ وزير التربة خالل لقائه ا
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ـصـدرة اشـاد االمــ الـعـام لــلـدول ا
لــلـــنــفط اوبـك مــحـــمــد بـــاريــكـــنــدو
ــتـمــيــزة لــوزارةالــنـفط بــاجلــهــود ا
ـنظـمة الحـتفـالية واللـجنـة  العـليا ا
ـتحـدث بإسم وزارة "اوبك" .  وقال ا
الـنـفط عاصـم جهـاد في بـيـان تـلـقته
(الــــزمــــان) امس ان (وزيــــر الـــنــــفط
احسـان عبد اجلـبار اسـماعـيل تلقى
نظمة الدول رسالة من االم العـام 
ـــصـــدرة لـــلـــنـــفط "اوبك" مـــحـــمـــد ا
بــاريـكــنـدو  عـبــر فـيــهـا عن تــقـديـره
نظمة الكبير لوزير النـفط واللجنة ا
عـلى حرصـهم العـداد منـهـاج متـمـيز
ـناسبة  فـضالً  عن النجاح يليق با
في تاهيل قاعة الشعب ببغداد بزمن
قــيـاسي وهي الــقـاعــة الـتي ضــيـفت
اول اجتمـاع تأسيسي لـلمنـظمة عام
1960). واشــار جــهــاد الى (تــأكــيــد
ـنظمـة على اقامة باريكـندو حرص ا
االحتفـالية في بغـداد لدورها الـكبير
في تأسـيـسهـا ولالهمـيـة التـاريخـية

ناسبة) .  لهذه ا
ـتــحـدث بــاسم الــوزارة بـان ونــوه ا
نـظمـة لالحتـفالـية (اللـجنـة العـليـا ا
ــنـظــمــة في رســالـة قــد طــلـبـت من ا
بــــتـــوقــــيع وزيــــر الــــنـــفـط تـــأجــــيل
االحتـفالـية التي كـان مقـرراً اقامـتها
مـنتـصف الـشـهر اجلـاري الى مـوعد
يحدد الحقاً حرصاً منها على سالمة
اجلـميع بـسـبب فـايروس كـوفـيد 19

وتقييد حركة الطيران) . 
وكــــانت وزارة الـــــنــــفـط قــــد اعــــدت
منهاجاً حافالً  لالحـتفالية التي كان

صفى تقوم بـصورة دورية بأعمال ا
صـيـانـة سـنـويـة مـسـتـمـرة لـوحـدات
ـــا يـــضــمن الــتـــصــفـــيـــة الــثالث 
ومة عـملهـا وإستقـرارها  وتبلغ د
الـطاقـة اإلنـتـاجـية لـلـمـصـفى ثالث
ألـف بـــرمـــيل يـــومــــيـــاً بـــواقع ثالث

وحدات تكريرية) . 
واكـــد وزيـــر الـــنــفـط احــســـان عـــبــد
اجلــبــار اســمــاعــيل حــرص الـوزارة
اهــمـيــة االسـتــثـمـار االمــثل لــلـثـروة
ـا يـحقق اعـلى مردود الوطـنـية  و
اقـتصـادي من خالل تـصـديـر الـنفط
ـبـاشـر اخلـام فـضالً عن االسـهـام  ا
في حتــقـــيق مـــتــطـــلــبـــات احلــاجــة
ـنــتـجــات الـنــفـطــيـة  احملــلـيــة من ا
والســـيــــمــــا وقـــود الــــغـــاز فـي رفـــد
مـحطـات تـوليـد الـطـاقة الـكـهربـائـية
.وقال اسـماعـيل خالل جولـة تفـقدية
حلـقـلي االحـدب وبـدرة في مـحـافـظة
واسط يرافـقه وكـيل الوزارة لـشؤون
الــتــوزيع كــر حـطــاب ومــديــر عـام
سـؤول الدائـرة الفـنـية وعـدد من ا
في الـوزارة ان (الـوزارة تــعـمل عـلى
حتـــقــيق اعــلـى درجــات الــتـــنــســيق
ـية والـتـفاهـمـات مع الـشـركات الـعـا
قـاولة لـتـطويـر احلقـول النـفطـية  ا
من خالل تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة  الـــعـــمل
نـاسبـة وتـعشـيق اخلبـرة احمللـية ا
ــا يـــحــقق االهــداف ـــيــة و بـــالــعــا
شـتـركة  وان هـذه الـزيارة حلـقلي ا
االحــدب وبــدرة تـــهــدف الى االطالع
مـيدانـياً عـلى  طـبيـعـة تنـفـيذ الـعمل
ـــشــاريع قـــيــد االجنــاز والـــلــقــاء وا

 .( سؤول والعامل با
واشار اسمـاعيل الى ان (الوزارة لن

مـقـرراً اقــامـتـهـا في بــغـداد تـتـضـمن
عـقــد االجـتـمــاع الـوزاري لـلـمــنـظـمـة
فضالً عن اقـامة الـفعـاليـات الثـقافـية
والــفــنــيــة الــتي تــســهم بــالــتـعــريف
بــــاالرث احلـــــضـــــاري والـــــثــــقـــــافي

والفولكلوري وغيرها.
من جهـة اخرى أعـلن مصفـى النجف
عن مــبـاشــرة مالكـاتــهـا الــهـنــدسـيـة
والــفـنــيـة بـإجــراء أعـمــال الـصــيـانـة
الــســنـويــة لــوحـدة الــتــكــريـر األولى
ـصـفى لـلـمـصــفى .  وأوضح مـديـر ا
ليث الـغـراوي في بـيان امس إن (من
ـومـة حـرص اإلدارة الـعُـلــيـا عـلى د
العـمل وإستقـرار العـمليـة اإلنتـاجية
صفى بـاشرت الكوادر الـهندسية با
والـفـنـيـة مـطـلع شـهـر أيـلول احلـالي
بـأعـمـال الـصيـانـة الـسـنـويـة لـوحدة
الـــتـــصــــفـــيـــة األولـى ذات الـــطـــاقـــة
اإلنتاجيـة البالغـة عشرة آالف برميل
يـومــيـاً  حـيـث أن أعـمـال الــصـيـانـة
تتـضمن صيـانة كـافة أجـزاء الوحدة
ـبادالت احلـرارية كالـفـرن والبـرج وا
ضخات  ومعاجلة بعض وصيانة ا
شـاكل الـفـنيـة) . وأوضح الـغراوي ا
ـــصـــفـى وضـــعت خـــطـــة أن (إدارة ا
مـبرمـجـة وفق أعـمال تـمت تـهـيئـتـها
مـسـبـقـاً من قـبل الـكـوادر اخملـتـصـة
وأخـــــذ بـــــاحلــــســـــبـــــان الـــــظــــروف
اإلســتــثـــنــائــيـــة جلــائــحـــة كــورونــا

واإللتزام باإلجراءات الوقائية) . 
wM “ ‰Ëbł

الفتـاً الى إن (أعمـال صيـانة الـوحدة
ـدة عــشـرين يـومـاً  سـوف تــسـتـمـر 
ـقـرره من حـسب اجلـدول الــزمـنـيـة ا
قبل اإلدارة العلـيا). مشيراً أن (إدارة

تــــدخــــر جــــهــــداً في دعم واســــنــــاد
الــشــركــات الــوطــنـــيــة واالجــنــبــيــة
العاملة في العراق لتحقيق االهداف
اخملطط لها  مؤكـداً على اهمية بذل
اجلــهـــود من قــبل الـــعــامــلــ  عــلى
جتـــاوز الـــتـــحـــديـــات والـــنـــهـــوض

شاريع البنى التحتية  الى جانب
دعم الـقـطـاعـات اخلـدمـيـةوالـصـحـية

في احملافظة). 
وعقـد الوزيـر اجتـماعـاً مع مديـر عام
شــــركـــــة نــــفـط الــــوسـط وعــــدد  من
ــســؤولـ والــعــامـلــ في  حــقـلي ا

االحــــــدب وبــــــدرة واســـــــتــــــمـع الى
اســـتـــعـــراض عن مـــراحـل تـــطـــويــر
ـشــاريع وفق خــطط الــوزارة قـدمه ا
ـــعـــنـــيـــ عن احلـــقـــول عــــدد  من ا
ذكـوره ثم قـام بجـولـة في عدد من ا

واقع النفطية في احملافظة. ا

»U³I²Ý‰∫ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل استقباله الرئيس الفرنسي

عـلى مـصلـحـة الـشـعـبـ الـصـديـق
كــمـــا أكــد تـــعــزيـــز الــدبـــلــومـــاســيــة
ـانـيـة وتـفـعـيل الـعـمل الـنـيـابي الـبـر
لـلــسـلــطـتــ الـتــشـريــعـيــتـ في كال

. ( البلدين الصديق
من جــهــته أكــد الــرئــيس الــفــرنــسي
(تبني تنمية استراتيجية واقتصادية
واجتماعية وتعليمية). وهناك إجماع
دولي بــ الــقــوى والــدول الــغــربــيـة

نطقة وهذا على التغيير الناعم في ا
الـتـغــيـيـر يــتـعـلق بــالـبـعـد اإلقــلـيـمي
ونظرة السياسة اخلـارجية الفرنسية
وبــيـــئــة الــشـــرق األوسط واألوضــاع
ـكن مالحـظة ذلك من الدائـرة فـيه و
خالل الـتـغـيـيـرات الـداخـلـيـة األخـيرة
الــتي حــصــلت في الــعــراق ولــبــنـان
والركيزة األسـاسية لـهذا التغـيير هو

ذكوران البلدان ا
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ـؤهـلـ وذوي اخلـبـرة (شـركـات ١- يـسـر (شـبـكـة االعـالم الـعـراقي) دعـوة مـقـدمي الـعـطـاءات ا
ومكاتب) لتـقد عطاءاتهم لـلعمل اخلاص بتـجهيز وحدات فـيديو وول وبكلـفة تخميـنية قدرها

(١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وستون مليون دينار عراقي ال غير.
وازنة اجلـارية االحتادية الية ضـمن ا ٢- تـتوفر لدى (شـبكة االعالم الـعراقي) التخـصيصـات ا
ويـنـوي اسـتـخدام جـزء مـنـها لـشـراء وحـدات فيـديـو وول لـلـقنـاة االخـبـارية عـلى ان تـكـون مدة

التجهيز (٦٠ يوم).
٣- بـامكـان مقدمي الـعطـاء الراغبـ في شراء وثائـق للعـطاء (بالـلغـة العربـية) مـراجعة (شـبكة
ـنـاقــصـات الــكـائن في بــغـداد/ الــصـاحلــيـة/ مـبــنى االذاعـة االعالم الـعــراقي قـسم الــعـقــود وا
ستردة الـبالغة (٢٥٠٫٠٠٠) مائتان وخمسون والـتلفزيون) وبعد دفع قيمة الـبيع للوثائق غير ا
ـزيـد من الف ديـنـار عــراقي ال غـيـر) وبــامـكـان مـقــدمي الـعـطــاء الـراغـبــ في احلـصـول عــلى ا

ب في اعاله. علومات مراجعة العنوان ا ا
٤- تسـلم العـطاءات الى العـنوان االتي (شبـكة االعالم الـعراقي/ التـشريـفات الكـائن في بغداد/
الـصاحلية/ مبنى االذاعة والتلفزيـون) ويكون تقد العطاءات لغاية (الـساعة الثانية عشر بعد

تأخرة. وافق ٢٠٢٠/٩/١٧) وسوف ترفض العطاءات ا الظهر من يوم اخلميس ا
ـثليـهم الراغـب باحلـضور في نفس ٥- سيـتم فتح العـطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او 
الـزمــان والـتـاريخ اعاله. ويـجب ان تـتـضـمن الـعــطـاءات ضـمـان لـلـعـطـاء (الـتـأمـيـنـات االولـيـة)
والبالـغة (٢ %) من مـبلغ الكـلفة الـتخمـينيـة على شـكل (خطاب ضـمان مصـرفي او صك مصدق)
بلغ (٣٫٢٠٠٫٠٠٠) ثـالثة مالي ومـائتي الف ديـنار عـراقي ال غير) وسـيتم اعـتمـاد الوثائق و

ناقصة. القياسية اخلاصة بتجهيز السلع في جميع مراحل ا
ـطلـوبـة ضمن الـوثائـق القـياسـية عـايـير ا ٦- سـيتـم استـبعـاد اي عـطاء غـير مـسـتوفي الحـد ا

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد شروع  اخلاصة با
قدمي الـعطاءات قـدمي العطـاء اضافة او حـذف او تعـديل على كل من (تعـليمـات  كن  ٧- ال 
ـطـلوبـة يتم مـلـئهـا من قـبل الشـركة هـي (القـسم الرابع/ الـشروط الـعامـة لـلعـقد) امـا االقـسام ا
استمارة تقد الـعطاء واستمارة معلـومات التأهيل القسم السـادس/ جدول الفعاليات) اضافة

طلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء ١٢ - ١ . الى تقد الوثائق ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. ٨- يتحمل من ترسو عليه ا

ـوقع ـنــاقـصــات هـو ( contract@lmn.iq) وا ٩- ان الــبـريــد االلـكــتـرونـي لـقــسم الـعــقــود وا
.(www.imn.iq) االلكتروني لشبكة االعالم العراقي هو

مع فائق التقدير واالحترام
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ستهـلكات العـائدة الى مستشـفى الشهيـد ضاري الفياض عن عـن بيع ا
ـزايـدة العـلنـيـة وفق قانـون بـيع وايجـار أمـوال رقم (٢١) لسـنة طريق ا
ـزايدة احلضـور في اليوم عدل فـعلى الراغـب بـاالشتراك في ا ٢٠١٣ ا
الـثالث من الـيوم الـتالـي لنـشر االعالن الـساعـة العـاشرة صـباحا واذا
ـزايدة عـطلـة رسمـية يكـون اليـوم التـالي موعـدا للـمزايدة صـادف يوم ا

ستمسكات التالية:- مستصحب معهم ا
ـزايــدة من الـهــيـئــة الـعــامـة ـانــعـة من الــدخـول فـي ا ١- كــتـاب عــدم 

زايدة. شترك في ا للضرائب نافذ لسنة ٢٠٢٠ باسم ا
ــبـلغ (٢٠ %) (١٦٠٫٨٠٠) مـائـة وسـتـون الف وثـمـنـمـائـة ٢- تـأمـيـنـات 
ـسـتـشـفى ـسـتــشـفى بـصك مـصــدق او نـقـد يـودع لــدى ا ديـنــار) المـر ا

وجب وصل امانات.
دنـية + بـطاقـة السـكن + البـطاقـة التـمويـنية (اصل ٣- هـوية األحـوال ا
زايدين حاملي الشروط زايدة اال ا مع صورة) لن يسمح بـدخول قاعة ا
زايدة أجور نشر اإلعالن الذي رست به أعاله ويتحمل من ترسو عليه ا

زايدة ونسبة ٢ % اجور خدمة. ا
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واصفات الفنية وقائمة جدول التسليم. عامل احملوالت) R001 وعرض (٩٧٠) ملم وحسب ا ١٣ / م/د ي أ / ٢٠٢٠ (جتهيز ٥٠٠ طن حديد كهربائي 
(معلنة للمرة االولى)                                                                                  تاريخ الغلق (٢٠٢٠/١٠/٤) 

ـوجب الوثائـق القيـاسية االلـزامية ـؤهل وذوي اخلـبرة لتـقد عـطاءاتهم  عادن / شـركة ديالى الـعامـة) بدعوة مـقدمي العـطاءات ا يـسر (وزارة الصـناعـة وا
وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:

ـــؤهــلــ والــراغــبــ في احلــصــول عــلى مـــعــلــومــات اضــافــيــة االتــصــال (شــركــة ديــالـى الــعــامــة) وعــبــر الــبــريــد االلــكــتــروني ١- عــلى مــقــدمي الــعــطــاء ا
قدمي العطاءات مع مالحظة مايلي:- ( www.dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات 

أ. الكلفة التخمينية للمناقصة هي (١٠٩٥٠٠٠) دوالر امريكي (فقط مليون وخمسة وتسعون الف دوالر ال غيرها) واصل  CIP مخازن شركة ديالى العامة.
ب. الكلفة التخمينية للمناقصة هي (١٠٦٥٠٠٠) دوالر امريكي (فقط مليون وخمسة وستون الف دوالر ال غيرها) واصل  CIFميناء ام قصر.

ها مع العطاء. طلوب تقد ج. مقدار مبلغ التامينات االولية للمناقصة هو (٢١٩٠٠) دوالر امريكي (فقط واحد وعشرون الف وتسعمائة دوالر) وا
نـاقصـة من قبل د. ان سـعر بـيع مسـتنـدات للـمنـاقصـة هو (٢٠٠٠٠٠) ديـنار عـراقي (فقط مـائتـان الف دينـار عراقي ال غـيرهـا) غيـر قابل لـلرد اال في حـال الغـاء ا

قدمي العطاءات. شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 
ـاذج العـطاء) ويجب ان يـتم تعـبئة الـنمـوذج بالكـامل دون ان تغـيير في ـوجود في القـسم الرابع ( ـوذج صيـغة العـطاء ا هـ- عـلى مقـدم العطـاء ان يسـتخدم 

طلوبة. علومات ا شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با
> مالحـظة:- تـعفـى الشـركات االجـنبـية الـرصيـنـة التي لـيس لديـها فـرع او تمـثـيل رسمي او وكـيل جتاري مـسجل فـي العـراق من تقـد وصل شراء مـستـندات

ناقصة. ا
> ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.

ستحقات للمواد ركزي العراقي ليوم اطالق ا ا يعادل قيمة الدوالر حسب نشرة البنك ا > في حـال كانت طريقة الدفع (نقدا) فيتم الدفع بـ (الدينار العراقي) و
اجملهزة.

ؤسسات والشركات التابعة لها. > تقد تعهد خطي في القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني وا
طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). ٢- متطلبات التأهيل ا

٣- يـتم تسلـيم العـطاءات الى العـنوان االتي (شـركة ديالى الـعامة/ طـريق بغـداد بعقـوبة  اجلديـد- قرب تـقاطع القـدس) وان اخر موعـد لتـسليم الـعطاء سـيكون
ـتأخـرة سـوف ترفض وسـيـتم فتح الـعـطاءات بـحـضور مـقـدمي العـطاءات او ـنـاقصـة في ٢٠٢٠/١٠/٤ وان الـعطـاءات ا الـسـاعة الـثانـيـة ظهـرا من تـاريخ غلق ا
ـثليهم الراغب باحلضور في العنوان االتي (مقـر شركتنا / غرفة جلنة فتح العروض) في الساعة الـتاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٠/١٠/٥ وفي حالة مصادفة يوم

الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق ...مع التقدير

مصدرين لـلسمك الى العـراق كثيرا
مـن األمــــــوال".وقــــــال اخلـــــــفــــــاجي
"االكــتـفـاء الــذاتي الـذي تَــحـقق هـذا
الـــعـــام وتـــوقف الـــواردات أمـــور ال

تعجب الكثير من احلاقدين".
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وال تـقتـصـر األزمة عـلى الـسمك. في
ج تـكـسب عـائالت كـثـيـرة هـور الـد
قـوتـهـا من تـربـيـة اجلـوامـيس الـتي
يـستـخدم حـليـبـها لـتحـضيـر قشـطة
مـحلـية تـعرف بـاسم "الـقيـمر" وتـعد
أفـــــــضـل وجــــــــبـــــــة أفــــــــطــــــــار في
الــــــعـــــراق.ويــــــقـــــول أحـــــد مــــــربي
اجلواميس حـسن الروشة "الـسموم
الــتي ألـقـيت في مـيــاه الـهـور قـتـلت
حوالى خـمسـ جامـوسة وتـسببت
بـــــــإجـــــــهــــــــاض أكـــــــثـــــــر من 135
منها".ودعت مديـرة دائرة البيئة في
محافظـة الديوانية رغـد عبد السادة
إلى الـــشـــروع في إحـــيــاء الـــنـــظــام
الـبـيـئي لـلـهـور بـالـكـامل لـيـسـتـعـيد
تــنـوعه وخـصــوبـته الـســابـقـة الـتي
جــعــلـت الــبــعض يــشـــبــهه بـ"جــنــة
عــدن".وقـالـت لـفـرانـس بـرس "قــمـنـا
ـتضررة ـسح الشـامل للمـناطق ا با
والــوقـوف عــلى حــجم الـكــارثـة و
ـاء واالســمـاك ســحب عــيـنــات من ا
ـعـرفـة لـتـحـلـيـلـهـا في مـخـتـبـراتـنـا 
األسـبـاب احلـقــيـقـة لـلــفـعل".ويـقـول
الروشة "هـذه كارثة لم نـعرف مثـلها

من قبل".

ـرة على برس "نـحن مصـرون هذه ا
كـشف اجلـنـاة وإعالنـهم أمـام الرأي
الـعـام مهـمـا كانت الـنـتـائج".ويوجه
البعـض أصابع االتهـام الى شركات
تركية وإيـرانية كانت تـستورد عادة
كــــمـــيــــات كــــبــــيــــرة من األســــمـــاك
الـــعــراقـــيـــة.وســـاهــمـت اإلجــراءات
احلـكــومـيـة الـتي اتـخـذت لـلـحـد من
ـستـجد في إغراق انتـشار كـورونا ا
أسـواق األســمــاك احملــلـيــة بــأنـواع
مــخـتــلـفــة بـيــنــهـا الــبـني والــكـارب
وغــيــرهـا بــسـبـب وقف االسـتــيـراد
ــــا فـــــيه غـــــيــــر والـــــتـــــصــــديـــــر 
الـقـانـوني.وكـان سـمك الـبـني يـهرّب
ـاضــيــة بــكــمــيـات في الــســنــوات ا
ضـخمـة إلى دول اخلـلـيج اجملاورة.
وقال اخلفـاجي إن احلكـومة أرسلت
ـنـافـذ احلـدودية قـوات أمـنـيـة الى ا
ــوارد الــزراعــيــة بــهــدف حــمــايــة ا
والـسمـكـية الـوطنـيـة ووقف الفـساد
ـستـشـري منـذ سـنوات والـتهـريب ا
ـنـتج احملـلي".وبـالـتالي و"حـمـاية ا
يـقـول أحـد مـربي األسـمـاك في هـور
ج عـمــاد آل مـكــرود "لم يـتــمـكن الــد
ــهــربــون من نــقـل أســمــاكــهم الى ا
ــربــون "ســعــر اخلـــارج". وخــفض ا
الـكـيلـو الـواحـد من عـشرة اآلف إلى
ألــفي ديــنــار" (من ثـمــانــيـة دوالرات
تقريـبا إلى حوالى دوالرين). فـلقيت
.ويقول األسماك إقباال من الـعراقي
مـكـرود "خسـرت تـركـيـا وإيران أول

رزقــهــا وفـقــا لــشــهــود.وســبق ذلك
تـــعــرض جلــنــة حــكـــومــيــة تــابــعــة
لــلــمـحــافــظــة لـهــجــوم مــســلح لـدى
محاولتها فتح بوابات وضعت على
ـياه. ويثير هـذا قلقا لدى مصبّات ا
األهــالي لــعـــدم اتــخــاذ الــســلــطــات
إجــــــــــــــــراءات لـــــــــــــــوقــف هـــــــــــــــذه
األعـمـال.ويتـسـاءل عـلي "أين الـدولة
من كل هــذه الـــكــوارث الـــتي تــهــدد

بإبادة الثروة السمكية?".
ويـطــالب كــثــيـرون من ســكــان هـور
سـؤولـ عن هذه ج بتـوقـيف ا الـد
األعــمــال وبـــتــعــويـض ألــفي أســرة

ورد. تعيش من هذا ا
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ـاثـلـة ووقعت في  2018حـوادث 
عـنـدما كـان نـوع من األسـمـاك يـنفق
بـــكـــثــافـــة وحتـــدث عـــراقــيـــون عن
عــــمــــلــــيــــات تــــســــمــــيـم.ولــــكن في
آذار/مـــارس  2019خــــلـــصت األ
تـحدة بـعد حتـقيق اسـتمـر أشهرا ا
الى أن أسمـاك الـكارب تـنفق بـسبب
إصـابـتـهـا بـفـيـروس الـهـربس الـذي
تـكــاثـر عــلى األرجح بــســبب تـعــكـر
ـيــاه.وشـكّل وزيـر الـزراعـة مـحـمـد ا
اخلفـاجي هذه الـسنـة جلنـة حتقيق
لـــلــــوقـــوف عـــلـى أســـبــــاب نـــفـــوق
األســمـاك. واسـتــبـعــد حتـقـيق أولي
وجود فيروس أو بكتيريا وبالتالي
ياه الى عادت االتـهامات بـتسمـيم ا
الــواجـهـة.وقـال اخلــفـاجي لـفـرانس

ـج (أ ف ب) - فـي { هــــــــــور الــــــــــد
األهـــوار جــنـــوب الـــعـــراق تــنـــفق
أطـــنـــان مـن األســـمـــاك في ظـــاهـــرة
يعـزوهـا مربـو األسمـاك إلى تسـميم
ـيــاه وإغالق بـوابـات الـنـهـر الـذي ا
يــغــذيــهــا بــصــورة غــيــر قــانــونــيـة
ـسـلـحـة.ورث حـس ـواجـهـات ا وا
ســرحـان ( 70عــامــا) مـهــنــة تـربــيـة
األســمـاك أبــا عن جَـد فـي مـحــافـظـة
الديـوانيـة الزراعـية والـقبـليـة. وهو
ج الذي يـربّي أسـمـاكه في هـور الـد
ـتد عـلى مـسـاحة  326كـيلـومـترا
مـــربـــعـــا والـــذي نـــفـــقت فـــيه آالف
األطـنــان من األسـمـاك.يـقـول حـسـ
بلهـجة غاضـبة لوكـالة فرانس برس
"هذه فـاجعة وكـارثة بيـئية".وبـعدما
زارع وعلى مدى سنوات كان هذا ا
مــثــلـمــا فــعل أبــوه وجــده من قــبل
يترقب موسم تكاثر األسماك ليجني
مـنه مـحـصـوال وفـيـراً صـدم عـنـدما
شـــاهـــد اآلالف من أســمـــاك األهــوار
الـنافـقة تـطفـو على الـسطح.ويـتابع
"عـنـدمــا رأيت الـسـمك بـهـذه احلـال
شعرت وكـأن أحد أبنـائي قد قتل ...
حتملنا خسائـر مادية كبيرة جهود
أعـوام من الـتـربيـة والـعـنـاية راحت

هدراً".
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ـج أحــــد أكــــبـــر ويــــعـــد هــــور الــــد
ـائيـة الطـبـيعـيـة التي ـسـطحـات ا ا
تــمــتــد في مــحـافــظــتي الــديــوانــيـة
وواسط في جـنـوب الـعـراق ويـشكل
مـوطـنـاً لـثـروة حـيـوانـيـة وسـمـكـيـة
مـــتــــنـــوعـــة ولــــطـــيـــور مــــهـــاجـــرة
ــكن الـتــأكـد من ومـســتـوطــنـة.وال 
أسـباب هـذا النـفـوق اجلمـاعي لكن
مربي األسماك والصيادين يجزمون
بوجود فـعل جرمي وراءها.وبـلهجة
مــتــوتــرة يــقـول حــســ عــلي (37
عـــامـــا) وهـــو صـــيــاد أســـمـــاك في
مـحـافـظـة واسط  "هـنـاك عـصـابـات
تغلق بوابـات األنهر التي تصبّ في
اء عـلى الهور ج وتـقلّل ا هور الد
مـا يهـدد بـنفـوق األسـماك".ويـضيف
"كـمــا أنــهــا تـرمي ســمــومــا إلبـادته
ـــوارد الــــســـمـــكــــيـــة في وتـــقـــتـل ا
الـهـور".ويـؤكـد أن "هـذه الـعـصـابات
مــسـلــحـة وتــهـدد بـقــتل أي شـخص
يريد فتح سدودهـا".وبالفعل وقعت
بـدايـة شـهر آب/أغـسـطس مـواجـهة
بـ مــجـمــوعـة مــسـلــحـة وعــشـيـرة
ــنــطــقـة هــبت لــلــدفـاع عن تــسـكن ا
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شار عليها فيما يلي باسم "الشركة") تعلن شـركة كويت انرجي (ا
ـناقـصات و بـالـتعـاون مع شركـة نـفط البـصرة عن اجـراء اعالن ا
نـاقصـات بالـدعوة ـعلـنة بـاسلـوب ا درجـة تفـاصيـلهـا ادناه وا ا
ـنــافع االجـتـمـاعـيـة والـبـنـيـة ـشـاريع ا الـعـامــة والـتي تـخـتص 

التحتية:
BLK9/IRQ-PO-SR-0280  -1 تــــاهـــيـل و تــــرمـــيـم مـــدارس

وشبكة ماء النشوة
BLK9/IRQ-PO-SR-0281  -2 بناء و ترمـيم صفوف مدارس

في الهارثة 
BLK9/IRQ-PO-SR-0282   -3 بــنـاء و مــسـتــلـزمــات طـبــيـة

ركز الهارثة
BLK-9/IRQ-PO-SR-0283 -4 بــــنــــاء قــــطــــاع الـــــطــــبي في

الهارثــة 
BLK-9/IRQ-PO-SR-0284 -5 بـناء مـركز الـزوين الـطبي في

الدير
ـنــاقــصـات االلــتــزام بـالــشـروط فــعـلى الــراغــبـ بــاالشــتـراك بــا

والتوقيتات التالية و بعكسه تهمل العطاءات:
دة خـمـسة قـاولـ بالـقـرص  ـناقـصـات الى ا 1- سيـتم تـوزيع ا

(5) ايام من تاريخ االعالن في مكتب الشركة قي اليمامة
ناقصات للمقاول من مكتب الشركة 2- توزيع ا

> التاريخ:   6 ايلول  2020 لغاية  10 ايلول  2020
> اوقات االستالم:  9 صباحا - 12 ظهرا

> الـعـنـوان: شــركـة كـويت انـرجي  –مـكـتب تــقـد الـعـطـاءات –
الرقعة االستكشافية التاسعة  –شارع النشوة/الزريجي  –محطة

اليمامة  –قضاء شط العرب  –البصرة 
في حالـة أي اسـتفـسارات الـرجاء الـتواصـل مع القـسم التـجاري

على:
رقم الهاتف: 6116 616 0772

B9.Tendering@kec.com.kw :البريد االلكتروني
ناقصة الوثائق التالية: شاركة با 3- تقد الشركة ا

> عقد تاسيس الشركة صادرة من اجلهة اخملتصة 
> شهادة تاسيس الشركة 

ــنـاقـصــة ويـكـون > تـخــويل لـلـشــخص اخملـول الســتالم قـرص ا
ـقـدمـة لـلـعـطـاء ومـخـتـوم بخـتم ـوذج الـشـركة ا الـتـخـويل عـلى 

الشركة مع نسخة من هوية الشخص اخملول
ـسجل للـشركة  الـعنوان > معـلومات االتـصال الكـاملة (االسم ا
ـوذج الـشـركـة مع الـبــريـد اإللـكـتـروني  رقم الـهـاتـف) في شـكل 

فوض بالتوقيع عنوان الشركة موقع ومختوم من قبل ا
4- لن يــتم تـســلــيم الـقــرص لــلـمــقـاول مــا لم يــتم تــقـد جــمـيع
ثل الشركة في مكتب اليمامة ذكورة أعاله إلى  ستندات ا ا
ناقصة اجور النشر واالعالن 5- يتحمل من ترسو عليه ا
لى العطاء الفني والتجاري باللغة االكنليزية حصرا  -6
7- تكون تسعيرة العطاء التجاري بالدوالر االمريكي حصرا
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رقم رقم ١٩٠٤ في ٢٠٢٠/٨/١٨ واحلاقا باعالننا ا بناء على مـا جاء بكتاب مديرية بلديـة علي الشرقي ا
بلغ اخلاص ببيع القطعة ١٩٧ في ٢٠١٦/٦/٥ وبالنظر لنكول السيد (غا عطية زويني) بعدم تسديده ا
دة احملددة بـالقانون وحـسب ما جاء بكـتاب البلـدية اعاله بالرقم ١٦٥٣ درجة تفـاصيلهـا ادناه خالل ا ا
في ٢٠١٩/٤/٢٣ لذا تـعلن جلنة البـيع وااليجار في مديريـة بلديات ميـسان عن بيع (قطعـة ارض سكنية)
ـزاد العـلـني (اسـتـنـادا لـلـمـادة (١٥/اوال/أ) من قـانـون بيع الـعـائدة الـى مديـريـة بـلـديـة عـلي الـشـرقي بـا
لكون هم وازواجهم تزوج الذين ال  عدل للموظف  ا رقم ٢١ لسنـة ٢٠١٣ . ا وايجار اموال الدولة ا
واوالدهم القاصرين او من يعيلون دار او شقة ارض سكنية ولم يكونوا قد حصلو على وحدة سكنية او
ارض سـكـنـيـة  من الــدولـة او اجلـمـعـيـات وفي حــالـة عـدم حـصـول راغب بـالــشـراء سـوف تـعـلن مـجـددا
زايـدة العلـنية مـراجعة ن تتوفـر فيـهم شروط التـمليك فـعلى من يـرغب باالشتـراك با لـلمواطـن كافـة 
مـديريـة بلديـة علي الـشرقي او سـكرتيـر اللـجنـة خالل مدة ١٥ يوم تـبدأ من الـيوم الـتالي من تـاريخ نشر
ذكـورة ادناه مع التأمـينات الـقانونـية التي ال تقل عن ٢٠ %  من سـتمسـكات ا االعالن مسـتصحـبا معه ا
زايدة في اليوم الـتالي من مدة االعالن الساعـة العاشرة والنصف قدرة لبـدل البيع وستجـرى ا القـيمة ا
صباحا خالل الدوام الرسـمي ويكون مكان اجراءهـا في مقر مديرية بلـدية علي الشرقي واذا صادف يوم
زاد الـعلني عطلة رسـمية فيؤجل الى الـيوم الذي يليه من ايام الـعمل الرسمي ويتـحمل من ترسو عليه ا

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. ا

WÐuKD*«  UJ L² *«

عال بتاريخ حديث. عيل وا ١- اقرار خطي مصدق للزوج او ا
عال. ٢- بيان استفادة الزوج او للمعيل او ا

٣- تأييد استمرارية باخلدمة بتاريخ حديث.
ستمسكات الرسمية. ٤5ÝbMN- ا  Æ—
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لك نوع ا
قطعة ارض
سكنية

الحظات ا

عرصة

قاطعة رقم القطعة وا
١٤٩/١٠ مق ١٥ علي

الشرقي

ساحة ا
٣٠٠ م ٢

ربع الواحد القيمة التقديرية للمتر ا
٨٥٠٠
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تشـكلت محـكمة بـداءة قلعة صـالح بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ من قـاضيهـا السيد صالح حـمود فرج بـاعتباره
أذون بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها االتي: لكية ا رئيس جلنة تثبيت ا

طلب التسجيل اجملدد/ مديرية بلدية قلعة صالح
القرار

قدم من قبل طـالب التسجيل اجملـدد (مديرية بلـدية قلعة صـالح) الذي يطلب فيه تـثبيت عائدية الـطلب ا
ادة رقم (٣٩٦) محلة احلسينـية قضاء قلعة صالح وتسجيـله باسمه مجددا واستنادا الحكام ا الـعقار ا
لـكية الكشف على الـعقار اعاله التي تألفت (٤٦) من قانـون التسجيل العـقاري فقد اجرت جلنـة تثبيت ا
بـرئاسة قـاضي محكمـة بداءة قلـعة صالح وعضـوية مالحظـية التـسجيل العـقاري في قلـعة صالح واحد
ـقدم ـاليـة/ دائـرة عقـارات الـدولة والطالع الـلـجنـة عـلى الطـلب ا ـثل عن وزارة ا مـوظـفيـهـا الفـنـي و
ربوطة مـعه والطالع اللجنة على اسـتمارة معامالت التـسجيل العقاري رقم (٥٩) والكتب واخملاطـبات ا
ؤشـر فيـها كـون العـقار اعاله غـير مسـجل في سجالت عـاملـة تسجـيل مجـدد ا تسـجيل عـقاري/ نـوع ا
مالحـظـية الـتـسجـيل العـقـاري في قلـعـة صالح والطالع الـلـجنـة عـلى كتـاب مـديريـة الوقف الـشـيعي في
انعتهم من تسجيل العقار باسم طالب التسجيل تضمن عدم  ميسان بالعدد (١٢٧) في ٢٠٢٠/٢/٣ وا
اجملـدد والطالع احملـكمـة عـلى كـتـاب مالحـظـيـة الوقف الـسـني في مـيـسـان بـالـعدد (٣٠) في ٢٠٢٠/٢/٣
انعتهم من تسجـيل العقار باسم طالب التسجيل وحملضر كشف تثبيت العائدية الذي تضمن عدم  وا
ـرقم (٣٩٦) محلة احلسـينية الذي تب ؤرخ في ٢٠٢٠/٢/٢٤ على العقار ا لكيـة ا اجرته جلنة تـثبيت ا
منه ان عبارة عن حديقـة مزروعة باشجار الكاربس وارضـيتها مزروعة باحلشـيش ومسيجة بسياج من
ـوافـقـة جـميع اعـضـاء جلـنة اربـعـة جهـات بـاحلـديد والـطـابـوق وحتـتوي عـلى مـدخل امـامي وخـلفي و
ـقدم لتـسجـيل العقـار مجـددا باسم طـالب التسـجيل وعـدم اعتـراضهم على ـلكيـة على الـطلب ا تثـبيت ا
سـتمعـة موقعـيا من قـبل اللجـنة والتي ايـدت كون طالب تسجـيل العقـار باسمه ولـلبـينة الـشخصـية وا
ـالك وبـصورة هـادئة الـتـسجـيل اجملـدد حائـز للـعـقار مـنـذ اكثـر من عـشرين عـام ويـتصـرف به تـصرف ا
وافـقة اعضاء ـذكور له و ومسـتقرة وبدون اي مـنازع او معـارض وحيث لم يدعي احـد عائدية الـعقار ا
ـلكـية عـلى طلـب تسـجيل الـعقـار مجـددا باسم طـالب التـسجـيل علـيه ولكل مـا تقـدم قرر جلنـة تثـبيت ا
ساحة (١ دو و٢٠ اولك رقم (٣٩٦) محـلة احلسينية قضـاء قلعة صالح  تثبيت عائدية تـمام العقار ا
و٩٠ م٢) باسم طـالب الـتسـجـيل احملـدد (مديـريـة بلـديـة قلـعـة صالح) وتـسـجـيله بـاسـمه لدى مالحـظـية
التسـجيل العـقاري في قلـعة صالح بـعد اكتـساب القـرار الدرجة الـقطعـية واالعالن عنه مـدة ثالثون يوم
واد (٣/٤٧ و ٤٨) من قـانون التـسجيل الـعقاري رقم (٤٣) لـسنة ١٩٧١ قرارا ادة (٤٩) وا وفـقا الحكـام ا

قابال للتمييز وافهم علنا في ٢٠٢٠/٧/٢٢ .
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شهق الناس

وَزِيرُنا زاهِد والناسُ قد زَهَدُوا 
فِيهِ فكلٌّ عنِ اللذاتِ مَنْكَمِشُ
أيامُه مِثْلُ شهرِ الصومِ خالية

عاصي وفيها اجلوعُ والعطشُ مِنَ ا
ولـم يــســتــنــكــر أبــو االزهــر مــا قــاله

الشاعر بل قيل :
( فلما سمعهما استحسنهما)

ذكورين- -اي البيت ا
-4-

وح نقارن ب هذا الوزير الراضي

بـــهــــجـــائه وبــــ مـــعــــظم الـــوزراء
عاصرين جند ان ثمة فوارق كثيرة ا

بينهم وبينه منها :
األول :

ال أَحَـدَ مـنـهم يـرضى بـان يُـهـجى وال
أَحَدَ مـنهم يـعترفُ بـخطـأ أو تقـصير

الثاني :
أبـــعــد الــصــفــات عـــنــهم الــزهـــــــــد
فـالنـزيه مـنـهم ال يـخـلـو من شَـــــــبَقٍ
ــســـــــــتـــغـــلــون ســلـــطـــوي وأمّـــا ا
ناصـبهم لصـاحلهم ولصـالح كتلهم
الـــســــيــــاســـيــــة فـــحــــدّث وال حـــرج
واخلـاســران األكـبــران هـمــا الـشـعب

والوطن .
وال حـــول وال قــوة االّ بـــالــله الـــعــلي

العظيم .
الثالثة :

عاصي انّ أيامهم ليست خالية من ا
على االطالق ...

بـل ظـــهــــرت في أيــــامـــهـم وســـائــــل
شـيــــطـانـية خـبـيــــثة لالســـــتـحواذ
ـــال الــــعـــام لم يـــفــــطن لـــهـــا عـــلى ا
األبــالـــســـة الـــســـابـــقـــون ... هــــــذا
فــــــــضالً عن شــيــوع الــكــــــثــيــر من
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التـــــجاوزات الـصريـحة لـلخـــــطوط
احلمراء 
الرابع :

الي الـرازحة حتت خط الـفقر ان ا
والـتي تـعـاني اجلـوع والـعـطش كـما
يــعـانــيه الـصــائـمــون يـشــهـدون من
بـــعض الـــوزراء ألـــوانـــا من الـــتــرف
والـبـذخ وتبـذيـر األمـوال ال عـهـد لهم

بها من قبل ..!! 
عنى آخر : و

ان بـــعـض الـــوزراء يـــزداد جـــشـــعـــا
ال وطمعا وسعيا لالستحواذ على ا
الـعــام بـكل الـطـرق الـالمـشـروعـة من
ا دون اية مؤشرات عـلى احساسه 
ـسـتـضـعـفـون والـبـائـسون يـعـانـيه ا

والفقراء .
ــهـجــو كــان زاهـداً ولم انّ الــوزيـر ا
ن يـــنـــعم بـــخـــيــرات الـــبالد يـــكـن 

نع عنها العباد ...!! و
اخلامس :

ـهـجو لم يـقـتطع لـنـفسه انّ الـوزير ا
ايــة قـطــعـة من االرض .. فــيـمــا نـرى
ـعــاصـرين قـد الـكــثـيـر مـن الـوزراء ا
اســــتـــحــــذوا عـــلى قِــــطعٍ من االرض
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ـواقـعهـا وهي ذات قـيـمة مـتمـيـزة 
سوقـيـة كبـيـرة بالـرغم من امـتالكهم
ــــــــنـــــاسـب واألرصـــــدة الـــــســــــكن ا

الفخمة...
لم نسمع منهم أحداً قال :

لك من ن ال  امنـحـوا هذه الـقطـعـة 
االرض شـــبــــراً لــــتــــكــــون مــــأوى له

ولعائلته .
السادس :

ــنــصب ان هــذا الــوزيــر لم يــشــتــر ا
ـــا اخـــتـــاره الـــســـلـــطــان ــال وا
لــــلـــوزارة بـــعـــد ان كــــان أسالفه قـــد
اخــتـاروه لـهــا  بـيــنـمــا وصل سـعـر
ــقــعـد الــوزاري الى عــشــرة ماليـ ا
دوالر في أيـــامــنــا هـــذه وأصــبح من
ـطـروحة لـلـشراء مع االسف السـلع ا

الشديد .
ويـــطــــول بـــنــــا احلـــديث لــــو أردنـــا

االسترسال .
وباختصار :

ان احق الــنـاس بـالــهـجــاء هم الـذين
خانوا أماناتهم ...

وطــلّـــقـــوا الـــوطـــنــيـــة والــــــنـــزاهــة
والوفاء...
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اخلـرافـة هي العـلم األقدم بـدأت تـتطـور من شكل إلى آخـر أكـثر فـعالـية
وتـأثـيــراً إنـهـا تـأتي خـلـسـة عـلى شــكل عـلـوم مـزيـفـة خـادعـة أو أدعـيـة
شـافعة. وهي غريزة حشرية تنتحي إلى الشوق وتعشق الثغرات وتقيم
ـنـاطق التي مـازال الـعلم في الـفـجوات يـسـود الدجل ويـركـز لواءه في ا
لك جـواباً حـاسمـاً حيث تـسيـطر اخلرافـة على فـيهـا مُبـلسـاً حائـراً ال 
عـقـول اجملـتـمـعـات فــلم تـكـتف بـالـتـغـلـغل في اجملـتـمـعـات الـفـقـيـرة غـيـر
ـتــعـلـمـة بل امـتــدت إلى أوسـاط تـبـدو راقـيــة أو حتـمل قـدرا من الـعـلم ا
دنية ولـديها قنوات عديدة لـلعبور من خالل التعليم واإلعالم والـثقافة وا
ـوروثات الـشعـبيـة بعـلم زائف وخرافـات جديـدة يفـتح رونـقهـا البراق وا

اجملال لتصديقها والعمل بها. 
والـتـفكـيـر اخلرافـي هو عـالم اخلـداع; فبـاخلـرافة يـخـدع اإلنسـان نـفسه

عرفة. ويحسب أنه يتمتع بفرط ا
هـكذا فسر العلماء والكتب اخلـرافة ومازالت البشرية تصنع اخلرافات
وكــأنــهـا مــصــابـة بــداء احلــنــ لـهــا وهــذا مـا جــعل الــبــاحث د. عـادل
مـصـطـفى يـكـشف لـنـا من خـالل كـتـابه الـعـلـمي سـر (احلـنـ لـلـخـرافة)
عـرفة السلـيمة كما وأسـرار العلم الزائف والـفرق بينه وبـ العلم أي ا

يسميها. 
كـمـا يـقدم أسـئـلـة مـهمـة لـلـقـار من قبـيل: كـيف نـكـشف الـدجل? وكيف
يـبـاع الـعـلم الزائف? أي انـه يحـاول إزالـة الـشـوائب التي تـسـبح حـولـنا
وهـدم الـثـوابت واألصـنـام الفـكـريـة لـبـناء إنـسـان واعٍ نـقـدي ال يـقبل وال

يصدق بكل شيء بسهولة حتى لو كان مدعماً بالشواهد.
ـشترك ـوضوع ا ـوضوعـات لكن ا وفـصول الـكتـاب متـنوعـة من حيث ا
هـو في (العـلم الزائف) حـيث تتـفرع القـضايـا التي يـتناولـها بـاإلضافة
إلى الــوسـائل الـتي نـفــرق بـهـا بـيـنــهـمـا من خالل أبـرز عــلـمـاء الـنـفس
ـتـاز فــيـوضح لـنــا عـالم الـنــفس (بـاري بــريـشـتــاين) أن الـعـلم الــزائف 
بـقابلـيته لعـدم التكـذيب أي لديه ردود احتـياليـة على كل نقـد موجه إليه
بـينـما يـعلـمنـا (تومـاس جيلـوفيـتش) كيـفيـة اكتـشاف الـدجل فالـدجالون
كـثر في الدين الـطب السيـاسة البـيع والشراء.. إلخ وهـؤالء دائمًا ما
يـسـتـخـدمـون الـعـلم الـزائف كـدعـامـة لـهم حـيث يـوظـفـون بـعض كـلـمـاته
االحـتـيــالـيـة في مـشـاريـعـهم مـثـل (أكـد عـلـيه الـعـلـمـاء حـسب دراسـات

علمية كان العالم الفالني كذا وكذا).
وهكذا فاخلرافة تشيع التوازن ب اإلنسان وبيئته وتنظم زمانه ومكانه
وتـمد له في الوجود مدّاً عـلى تفاوت في الناس; فـفي الوقت الذي يكون
ـتـقـدمة فـيه حتـكم اخلـرافـة هامـشـيـا في حـيـاة النـاس في اجملـتـمـعات ا
ـتـخـلـفـة بل هي الـعـصـا فـإنـهــا تـشـكل مـفـتـاح احلل في مـجـتـمـعــاتـنـا ا
ـكن القـول إن اإلنسـان الذي يؤمن الـسحـرية لـكل صغـيرة وكبـيرة بل 
كان رغم بـاخلرافة هـو إنسان توقف زمـانه لقرون خلت ومـراوح بذات ا

تخلفة.  أن ظروفه صارت ا
فــمــا زال هـنــاك قـطــاع واسع من الــنــاس يـؤمــنــون بـاألشــبـاح واألرواح
الـشـريـرة وحتـضـيـر األرواح والـعالج بـاألدعـيـة والـتـعويـذة والـطالسم.
لـكن الـغـريب أن اخلرافـة تـطـورت ودخلت فـي العـلـوم والسـيـاسـة والطب
والـتـكـنولـوجـيـا الـرقمـيـة وعـالم األعـمال وأصـبـحت كـأنـها قـدر لـلـتـعامل
مـعـهـا وأسـلـوب عـصـري للـتـفـاعل وهـذا مـا جـعل روبـرت بـارك أسـتاذ
الـفــيـزيـاء في جـامــعـة مـريالنـد األمـريــكـيـة في كـتـابـه اخلـطـيـر اخلـرافـة
ـئـة من وعـنـوانه الـفـرعي (االعـتـقـاد في عـصـر الـعـلم) يـعـتـقد أن 90 بـا
الـبشر اليوم في عصر العلم يؤمنـون باخلرافات وأعطى أمثلة شيقة في

مجال الطب واألدوية والدين. 
ـتـأصـلـة في ثـقـافة كل وهـو يـرى أن اخلـرافـة لـهـا جـذورهـا التـاريـخـيـة ا
وضوع وقوة التأثير ألن الزمن شـعب وهي ليست متشابهة من حـيث ا
أعـادها بطريقـة مبتكرة وكل ثـقافة لها خـصوصيتهـا وبيئتهـا في تفسير
اخلـرافة.. فـطائر الـبوم هـو نذيـر شؤم وخراب عـند الـعرب بيـنمـا يعامل
عـرفة ويعرف بـ (طائـر احلكمة) وكانت األوربي الـبوم كرمز للـحكمة وا

آلهة احلكمة اإلغريقية (أثينا) حتمله دائماً على كتفها.
ـانـاً بـاخلـرافـات لــدى الـشـعـوب لـكن احلـقـيـقـة أن صـحــيح أن هـنـاك إ
ـان باخلـرافة مـجتـمـعاتـنا الـعربـيـة واإلسالميـة يرتـفع فيـهـا منـسوب اإل
ـسـلم بـها; ذلك أن ألعـلى درجـاته فـقـد أصـبحت من قـبـيل الـبـديـهيـات ا
مـعلـميـنا وآباءنـا وأمهـاتنـا جعلـوها مـأثورات وأكدوا لـنا صـحتـها حتى
أصـبح حـدسنـا وجتاربـنا احلـياتـية يـقـران ما تـنطـوي علـيه من (حكـمة)
الئكة وهل يجوز ومـازالت مجتمعاتنا في سجاالت عـقيمة حول جنس ا
ـرأة وهل اخلـروف الذي أكل صـحيـفة مـكتـوبة بـلغـة الكـفار مـصافـحة ا
وحتر ـتساوي أطـرافه  حلـمه حالل أم حـرام وحرمانـيه أكل الـبيض ا
رأة   الـشرب من فنـجان أو كوب ـرأة قراءة سـورة يوسف  وحتذيـر ا ا
ـضـحـكة مـكـسـور ألن الـزوج سـيـتـزوج عـلـيـهـا  وغـيـر ذلك مـن األمـور ا

بكية!  ا
مـا يثيـر حقـا هذا التـضاد القـوي ب مجـتمعـات صاعدة يـتناسل فـيها
توالـيات فلم جتـد في األرض ما يـشغلـها إال الذهاب الـعلمـاء تناسالً بـا
ريـخ الكتـشـاف أسـرار الكـون وبـ مـجتـمـعـات منـدهـشة إلى الـقـمـر وا
وخـائـبة يـتـناسل فـيـها اجلـهلـة والـدجالـون فـتعـود إلى الـوراء لتـنــــبش
األمــوات لــتـــــخــلــيـدهم فـي عـالم الــذكــــاء االصـطــنــاعي والــذهـاب إلى

اخلرافة لتنشيط حياتهم لتدمير الذات.
فــالـعــراق الـذي كـان مــنـذ األربــعـيــنـات بــلـد الـتــمـدن واحلــيـاة الــنـيــابـيـة
والـصحف والثقافة واالنفتاح االجتماعي يصبح اليوم في القرن الواحد
وت وومـارسة طقوس والـعشرين هـو موطن اخلـرافة والشـعوذة وثقـافة ا
وت حـيث أصبحت اخلـرافة جتـارة رائجة لألحـزاب الديـنية في الـدم وا
ـتـخلـفـة الحـتالل الـعقـول وبـناء الـعـراق تـستـثـمـرها لـتـسـويق أفكـارهم ا
مـنظـوماتـها الـسيـاسية لـكسب اجلـماهـير الـبسـيطـة وبث دجلـها الزائف
بـينـهم عبـر االختـفاء وراء آيـة قرانيه ورمـوز دينـية وطـقوس مـستوردة

وقصص ملفقة من التاريخ. 
لـقد أدخـلـوا اخلرافـة والتـرهات في الـسيـاسـة والدين والـتعـليم وآخـرها
ـواجهة فـيروس كـورنا فـهذا يـطالب بـدخول (مـادة احلرمل) في الـطب 
ـستشفيـات وآخر يطالب بضرورة رايـات حتمل صور أئمة فوق داخل ا
راقد ـرض وآخر يقترح الـتجمع با مـستشفيـات كي ال يصاب الناس با
ان) ـزارات الدينية ألنهـا ستكون حاميـة لهم ألنهم من (أصحاب اإل وا
وهـناك من يـجعل بـصقـة رجل عمـامة شفـاء للـفيـروس ومنهـم من يجعل

قبر أحد األئمة (مكان مجرب ودواء مجرب وهو طبيب بغداد).
والـقـصـة ال تنـتـهي واخلرافـة لـهـا بيـئـتـها الـعـراقيـة اخلـصـبة واحلـكـمة
ــأثـورة الـتي تــقـول: (إذا ضـعـف الـعـقل اســتـسـلم لــلـخـرافــة) والـعـقل ا
ـظـلـوم يـعــاني أصالً من تـراكــمـات الـزمن وأحـزانه الــعـراقي الـظـالـم وا
ـزعجـة في وطن ال جتد فـيه ما يـسر سوى وهـموم احلـياة ومـتوالـياتـها ا
ـوجـودة في األزمــات والـنـكـبـات ويـبـدو أن 100 مــلـيـار من األعـصـاب ا
دمـاغ اإلنسـان لم يبق منـها عصب واحـد في دماغ الـعراقي لكي يـجعله

يحيا كاألسد حتى ولو كان زئيره ال يبعث على الرهبة.
كـــان عــلى حـق أحــد الـــعــراقـــيــ الـــذي صــرخ في وســـائل الـــتــواصل
االجــتـمــــاعي بــلـهــجـته الــعــراقــــيــة الـشـــــعـبــيــة: (هـذولــة الـرعــيـان من
الـسـياسـي خـلـوا بيـنه مخ صـالح للـعـيش واحلب حتى نـفـكر مـثل باقي

البشر) ?! 
خ فـقط ... لـقـد ويـرد عـلـيـه عـراقي آخـر بـسـخـريـة أكـثـر الذعـة (يـاريت ا
تـوقـفت األعـضـاء كلـهـا يـاعـزيـزي ههـهـهـهـهه) ويـرد علـيـهم ثـالث لـيـنهي

اجلدل ...الله غالب يااخوان ?!

لـيس أعـز من الـوطن قـيـمة  وال أغـلى
منه نـفـيس  به يُـعز اإلنـسـان وبغـيره
ـــال والــعـــلم واجلــاه ــذل وأن مـــلك ا يُ
والتاريخ  فـيبقى يُـكنى بغـربته باسم
ن وطـنـه تـقــلـيـالً لـشــأنه ال اعــتـزازاً 
يـــنـــتـــمي إلـــيه  جـــنـــســـيـــة وجــذوراً

وامتداداً وأسرة . 
وكــاذب من أدعـى أنه كــبــر قـــيــمــة في
الغـربـة  وزاد جاهـة بـاخلارج  وتـبؤ
قـيـمـة اجـتـمـاعـيـة في وطن األجـنـبي 
نعم قد يأمن على نفسه وأسرته  وقد
يــتــعــلم  ويــســتــنــشق هــواء نــقــيــاً 
ويــخــتـــلط دمه بــدم األجـــنــبي زواجــاً
ومصاهـرة وساللة الحـقة  لكـنه يبقى
بنظـر بالد الغربـة أجنبي مـهاجر جاء
ال وإن كـان غـني أو علمٍ وإن طمـعـاً 
ـــلــقن  أو قـــدم من أجل كــان هـــو من يُ
مـجـدٍ وإن كـان حــامـله . فال عـز خـارج
الــــوطـن وال نــــعــــيم اال فـي ظــــله  وال

كرامة اال ب جنباته . 
وبـالــقـطع أن هــنـاك فـارق بــ الـوطن
والسياسي  فالوطن باقٍ وإن تداولت
أيامه ب عـز وضيم  وسـمو وانزواء
  وغــنـى وقــحط  وتـــقـــدم وتــراجع 
ــا انـــتــصــار وتــصـــدي ومــراقب ور

هـم الـوصف بـقدر ـة  فـليـس ا وهـز
ـوصـوف   فـبـقاء احلـال من سالمـة ا
احملال  أما الـساسـة فإلى رحيل دون
شك  لـكن شـتـان بـ رحـيل ورحـيل 
رحـيل يـخـلـد  ورحـيل شـائن ال يـتـرك
اال الـسـوء والـقـبـح  نـعم هـنـاك فـارق
ب رحيل معـتاد لرجل ترك الـسياسة
لـغـيره فـيـسـتـذكـر االقـربـون اثـره بـعد
الــرحـــيل ثـم ال يــلـــبث أن يــكـــون ذكــر
حـسن أو سيء لـآلخــرين لـو أسـتـذكـر
بــعـــد حـــ   وبــ رحـــيل ســـيــاسي
تــصــدى واســاء  تــصـدر وجــاء عــلى

الوطن بالويالت . 
واألهم التمييز ب الوطن والسياسي
 فــالـــوطن يــعـــز والــســيـــاسي يــذل 
الــوطن تـــنــتــسب  الــيه بـــجــنــســيــته
ومواطنته وتـاريخه  ليس في الوطن
ما يـسيء  لـكن في الـساسـة الـسوء 
والالفت فيـمن جـاء وافداً الى الـعراق
دوي بعد االنـهيـار األكبـر والسـقوط ا
 لم يحـمل من ثقـافـة الغـرب ما تـغنى
ا حـمل مـا تـشـبع به لـكنه لم به  ور
ـا طـبعت به ـشرق  يظـهـر اال الوجه ا
بالد الغرب  قبل أن تطأ أقدامه ارض
الـعـراق حـمل رايـة الـوطن هـمـاً  قـبّل

ارض الوطن وهـو ينـزل سلم الـطائرة
 جاء لـيبـني  ويـخدم ويـقدم عـصارة
نـهوب  الـنزاهة فكرة خلـدمة وطـنه ا
شعـاره  والبـناء هـمه  وتعـويض ما
ـواطـنة فات تـفـكـيره  لـيس أهم من ا
أولـــويـــة  وال مـــقـــدم عـــلى الـــبـــيـــئــة
ال الـعام ونقـاوتهـا  احملافـظة عـلى ا
ثـقــافـته  وقـطـع يـد الـســارق مـبـدئه 
يـدان  هـو أول من امتـدت يده وفي ا
ـــظــلـــوم  فـــراح يــغـــتــرف الى مـــال ا
ـقـدرات ويـســرق ويـنــهب ويـعــبث بــا
وهــــو آمـن مــــطــــمــــأن أن الــــســــفـــارة
سـتحـمـيه واجلـواز األجـنـبي سـيؤمن
له خـــروج أمـن مـــطـــمـــآن  ال شـــرطــة
دولـــيـــة تالحـــقه وال عـــراق مـــنـــهــوب

سيقاضيه . 
والــعــراق يُـسـب ويـذم ويــشــتم والــيه
تنـسب الـسـيـئـات وهو بـريء مـعـتدى
عــلــيه  والـالفت أن أول من سن هــذه
السنة السيئة الـقادم من بلد الطيبات
التي تطـبع بطـبائـعها واقـعاً وتـظاهر
بغيـرها بقـصد التـضليل  فـراح يغرد
بـصــوت عـالـي وهـو في مــنـفــاه الـذي
شب فـيه فـشـاب عـليـه  يسـب ويشـتم
ويذم ويلـحق بغـيره التـهم وهو بريء

مــــصـــــلح  وال عـــــجب فـي ســــارق لم
يــغـشى الــله في مــال الــفـقــيــر  ذلـيل
تـنـقل بـ األصـقـاع  فـصـار بـطل في
ـظــلـوم  فـذهب به خـيـاله مـواجـهـة ا
بـعـيــداً  وصـار يـخـتــلق الـبـطـوالت 
ويبـتكـر الروايـات  وينـسج األكاذيب
الــــتي ال وجــــود لــــهــــا اال في عــــقــــله
ـــتـــأزمــة  حـــتى ـــريض ونـــفـــسه ا ا
اضــحـى يــنــقـــد كل مــا فـي الــعــراق 
وكـيـف لـنــا وكـان لــبــيـته فـي الـغــربـة
بـدايـة ولـيس له نـهـايـة  فـاض عـنـده
ــال حــتى راح يــبــذره لــتــضــخــمه  ا
تـزاحـمت عـلـيه مـجـاالت الـعـمل حـتى
وقف حائرا أي األعـمال يفـضل وايها
يغادر وهي تالحقه وهو يذهب مولياً
عـنــهــا  وبـالــقــطع أن لـيـس من عـتب
على من تـشبع بـالذله فـمرضت نـفسه
جاهاً  فـراح يهـاجم كل عزيـز وأولها
الــــعــــراق  ولــــيس غــــريـب عــــلى من
تـلـطــخت يـداه بــدمـاء الـعــراقـيـ في
زمن الـدكـتـاتـور  وسـبح بـبـحـر دمـاء
ـول وينـصر األبريـاء  وهـو يبـايع و
وينظر لكل تنظيم ارهابي  فقد خسر
ملك الريل بعد رحـيل الدكتاتور  لكن
العجب كله فيمن قاسى ظلم الراحل 
ووقف يــصــحـح وهــو يــرى مــســيــرة
الــبــنــاء تــنـحــرف  فــراح يــهــاجم كل
مـظــهـر في الـعــراق ال لـكـونـه يـبـغض
الـعـراق ولـكن الن فـيه أثـر الـسـاسـة 
ـيـز بـ الـعراق وسـاسـته فـلم يـعـد 
وفي ذلك ظـلم كــبـيـر  فـالــعـراق أكـبـر
ن افــسـد وظــلم وقــهــر واسـاء  بل
هــو ضــحــيــة مــراهــقــو الــســيــاسـة 
ومـحتـرفـيـهـا من بـقـايا الـديـكـتـاتور 
الذين نسـبوا الى الطـائفة كل مـفاسد
ـضــطـهـد في ـنـظــومـة  فــأضـحى ا ا
زمن الـــديـــكــتـــاتـــور جالد  وفي زمن
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التـغيـير سـارق قـاتل  وهم من قتـلوا
وظـلـمـوا واحـرقـوا وأرهـبـوا وأراقـوا
ـال ونــهـبــوا الـثـروة الـدم وســرقـوا ا
وحتــامـــوا بــاجلــنـــســيــة األجـــنــبــيــة
وبأسـيـادهم الذين أغـدقـوا علـيهم من
اجل هالك الــعــراق  ويــحـدثــونك عن
ـواطـنة وشـركـاء الـوطن الـوطـنـيـة وا
جزارون ينسـبون للـشريك ما يـفعلون
ـا يزالـون  تـأمروا  اساؤا لـلـوطن و
ويــتــأمــرون ويــحـــدثــونك عن الــوطن
ــــنـــــهــــوب اخملــــرب وهـم اســــيــــاده ا
ـا وسـاسـته . لــقـد تـعــرض الـعـراق و
يزل لظالمات كبـيرة على يد من ادعى
الـوطـنـيـة وتـصـدى لـلـمـشـهـد بـعـد أن
خلع لـباسه الـذي تـلطخ بـدماء شـعبه
من األبــريــاء في زمن الــديــكــتــاتــور 
ليلـبس ثوب جـديد ابى اال أن يـلطخه
مــرة أخــرى بــدمــاء األبــريــاء كــيف ال
ومن شب عــــلى شيء شــــاب عـــلـــيه 
وبالقطع أن هذا الـشيطان ال يروق له
أن يـــرى عــــراق مـــعـــافـى وقـــد راحت
تبـاشيـر االنفـتاح تـظهـر عليـه بعد أن
غـابت عـلى يـد ســاسـة لم يـنـصـفـوه 
فـقـد روت دمـاء شـهــداء الـتـحـريـر من
احتالل داعش ارض جـدبت واضحت
قــــاب قـــــوســـــ او دنى من احـــــتالل
اجلـرذان  وراحت جـثـامـ الـشـهداء
تتوالى تـترا من أجل تـصحـيح مسار
سياسي انحرف  ووعـاظ الديكتاتور
ـــعـــاولـــهم مـــا صـــحـــحت يـــهـــدون 
االجــســـاد الــطـــاهــرة  حــتـى فــقــدوا
صــوابــهم وقــصــر بــغــداد والــزقــورة
يـحـتـضـنـان الـرئيـس الـفرنـسـي الذي
جـاء داعمـاً ومـسـانـداً ونـاصـراً لوطنٍ
أثــخن جـــراحــا بــســكـــاكــ من ادعى
الوطـنـيـة وهـو اول من خان الـقـضـية
مــرة بــنــصــرة الــديــكــتــاتــور وأخـرى
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الـــــــــــــــصــح  اليــــــــــــــــعـــــــــــــــنــي احلـق
الســيـمــا في الــتـحــالـفـات بـالــضـرورة
الــســيـاســيــة  مــثـلــمــا الــبــاطلُ الـذي
ـوضع  هذه اليعـني اخلـطأ في هـذا ا
ابــــــــرز مـــــــؤشـــــــرات  أزمــــــــة اإلسالم
السـياسي ايـنمـا تصـدى للـسلـطة في
الـــــعــــــراق أو تـــــونـس أو مـــــصـــــر او
السودان وأي سـاحة تكـون فيهـا لعبة
باديء متـقاطعة ومحرجة صالح وا ا
في أغـــلب االحــيـــان فــالـــتَــحـــالفُ مع
الـغــر و الـعــدو قـد يــصح سـيــاسـيـاً
نـاورات مـرحلـية واهـداف مـشتـركة 
لـكـنـه يـقـيـنــاً يـصـطـدم بــالـثـابت الـذي

اليتغـير. االنتـماء الديـني  الشك يتيح
االجــتــهـــاد لــكــنه اجـــتــهــاد مــشــروط
وضـمن حــدود  يـنص عـلــيـهـا الــعـهـد
العقائدي  وهو عقد وعهد التبرر فيه
ألن الـوســيـلـة لــلـوصـول الى الــغـايـة 
صالحَ الوسيـلةِ في الـدين أمر الجدال
ــكن لـك ان تــســـرق لــتـــطــعم فــيـه ال
اجليـاع أو ترتـكب الـفاحـشة من أجل
عمل اخلـير وعـليه فـإنّ مايـحصل من
ـتـاح واحلق تـقـاطع بــ الـصـحــيح ا
ــثل ســـبــبــا أســـاســيــا في ــد   ــقـــيّ ا
اصــــطــــدام االحـــزاب الــــديــــنـــيــــة مع
جمـهورهـا قبل مـناوئـيهـا وهي تدخلُ

العملَ السـياسي في بلدان مـضطربة
الن االسسَ الــتي يـــصل االسالمــيــون
فـــيـــهــا الـى قـــلــوب الـــنـــاس وعـــقــول
الشـباب تـتمثـلُ في تسـويق منـظومة
معـاييـر و قيمٍ عـاليـة  ثوابت صـارمة
ــان بــهــا جتــعل من االنــتــســاب واال
انـتــسـابــا أخالقـيــاً ولـيـس سـيــاسـيـاً
حسب  فما أنْ يـنهارَ ذلك فـجأة اثناء
األداء الـسـيـاسـي  من ضـعف الـدولـة
واستشـراء الفـساد وانعـدام اخلدمات
والـتـمـيـيـز الـطـبـقي واحملـسـوبـيـة في
التـقـيـيم والتـنـصـيب والـفقـر وغـياب
الـعــدالـة االجـتــمـاعـيــة .حـتى تــنـقـلب

الصـورة وتتـشوّه  ويـصبح اجملـتمع
الـذي آمن بـاخلـطــاب الـسـيـاسي مـثل
األبناء الـذين يكتـشفون خـداعَ آبائهم
 وعـدم وفــائــهم بــوعـودهم الســيــمـا
حــ يــكــتـشـف ازدواجـيــة عــمل تــلك
صـالح بدل الثوابت  االحزاب وفق ا
ودخولها في حتالفات الصح واخلطأ
ولــيس احلـق والــبــاطل  لـــيــضــعــوا
ايـاديـهم بـيـد  شـخـصـيـات اتـهـمـوهـا
بـانـهــا شـخـصــيـات مـجــرمـة  وبـذلك
وضــعــوا  تـــصــور جــمـــهــورهم امــام
احـتــمــالـ :   امــا أنـهـم ظَـلــمـوا من
اتــهــمــوهم  او أنــهم تــصــاحلــوا مع
الشـيـطان وهـو مـا تسـوّغه الـسيـاسة

لكن الدين يرفضه صراحة . 
ولــعل ذلك تـــكــرر في جتــارب اإلسالم
الـســيـاسي بـالــسـودان وتــونس بـعـد
مـاسـمي بـالـربيـع الـعربـي وفي مـصر
والعراق  –موضـوعـنـا -. حـيث فشل
االسالمـــيـــون في مـــعــاجلـــة مـــشــاكل
معقـدة في الدولـة والنـظام الـسياسي
وتعـامـلوا بـسطـحـية واضـحة  وذلك
بـاحـالـتـهـا كـيــفـمـا اتـفق الى مـنـظـمـة
الـقــيم الـعــامـة الــتي هم أول من فـرط
ـفـهوم الـدولة بهـا دون رؤيـا علـمـية 
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لندن

وعـمـل مـؤســسـاتــهـا  الــذي يـتــطـلب
منهجا عملـيا لالدارة  منظومة القيم
تــتــصل بــبـنــاء اجملــتــمع  والــثــقــافـة
الــعــامــة والــتـرشــيــد الــروحي  لــكن
الـقـضـايا الـسـيـاسـيـة الـعـلـيـا ومـنـها
ـــدنـــيــة واحلـــقــوق ايـــضــا الـــدولــة ا
الــقــانــونــيــة وااللــتــزامــات الــدولــيــة
كن الية وغـيرها  ال االقتصاديـة وا
مـعـاجلــتـهـا بــهـذا الـتــرشـيـد  بل من

خالل موازنات واولويات سياسية. 
 ولذلك ايـضـا عـادة مانـشـهـد تقـاطـعا
بـ االحــزاب الــسـيــاســيـة  واداء اي
رئيـس للـوزراء مـهـما كـان بل احـيـانا
يـــكـــون مـــرشــحـــا مـن ذات االحــزاب
وحــ يــوضع امــام االســتــحــقــاقــات
السياسية الدوليـة والشعبية تتراجع
ــا يــكـون مــصـالـح من جــاءوا به ور
رموزهـا امـام احملـاسـبة يـومـا! فـيـبدأ
ـــــا ليّ االذرع وكــــــســـــر اإلرادات ور
ـسـلـحــة في بـلـد حتـولت ـواجـهــة ا ا
اغلب األحزاب فـيه الى أورام مسـلحة
تـتـجــرأ عـلى الـدولــة حـ تَـضـرب أو
تقصر في ضـمان مصـاحلها على أقل

تقدير
ــكــنــنــا بــالــتــاكــيــد اجــمــال فــشل ال

االسالم السـيـاسي العـربي والـعراقي
ــسـاحــة  لــكـنــنـا حتــديـدا في هــذه ا
إردنــا االشــارة الى ابـــرز ركــائــز تــلك
االزدواجــيـــة الــتـي التــعـــني مــذهـــبــا
بل هي ازمـة مـحـددا او ديـنـا مـعـيـنـاً 
تــاريــخــيــة ســـتــكــرر ذات الــنــتــائج 
اخلـاسـرفيـهـا  مـصـالح الـبـلـد الـعـلـيا
وسمعة الطبقة الـدينية التي تتصدى
لــلــعــمل الــســـيــاسي وتــفــشل وتــدفع
للمـواجهـة مع أجيـال غاضـبة وشعب
يرفض وجـودهـا في احلـكم بل يذهب
الى عـزل سـلـطـتــهـا وشـخـوصـهـا عن
الـقـيم الـتي سـاقـتـهـا وخـدعت الـناس
بـهـا واســاءت الى ديـنــهـا وتـعــالـيـمه
ــنــضـبــطــة .أمـا وســبـلـه االخالقـيــة ا
واجهات مكاسب ذلك التداعي وتلك ا
وانـهـاك اجملـتـمع واضـعـاف الـدولـة 
فالشك انـهـا تــصب في سالل االعـداء
الــتــقـــلــيــديــ الـــذين يــرون الــعــراق
مبتهج  بلدا من اخلرائب والتوتر
ــــعـــيــــشـــة وانــــعـــدام االمن وســــبل ا
حتيطه دول تنمو وتتطور كانت قبل
اكـثـر مـن نـصف قـرن تــراه قـبـلــة لـهـا
وذجا تـسعى الى ان تكون وقدوة و

صافه.
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بــعـــد إعالن أمـــيــركـــا عــام 2010 بــأن
ـتوسط خـزان هائل من الـغاز البـحر ا
الـطـبـيـعي بـدأت حـمى اإلسـتـكـشـافات
حتى وصـلت اآلن إلى مـناطـق متـنازع
ـــتــوسط عــلـــيـــهــا بـــ دول حــوض ا
..حركت تركيـا أسطولهـا اإلستكشافي
بقيادة الـسفيـنة (أروج ريس) لإلبحار
ــتــوســطــيــة ضــمن ــيــاه ا في عــمق ا
الــوطن األزرق فــإعـــتــرضت الــيــونــان
ألنها سـتتداخل مع مـا مرسوم لـتركيا
من حـدود بـحـريـة مـنـذ الـعـشـريـنـات 
حتركت تـركيـا نـحو لـيبـيـا ليـكون لـها
مــوطيء قــدم بـــحــري في ســواحــلــهــا
مـتـشـاركـة مع الــسـراج لـتـسـتـفـيـد من
آالف األمــــيـــــال اجلــــديــــدة بــــصــــورة
مشروعة باسم ليبـيا ألنها سواحلها 
ـتـطـلعـة إلكـتـشاف أغاض ذلـك مصـر ا

غـــاز أو نــــفط قـــرب ســـواحــــلـــهـــا مع
الـشـقـيــقـة لـكن لم تـســتـطع لـتـعـارض
آيديولـوجيات احلـكم فـكان البد من
الـتـحـالف مع الـيـونـان الـتي هي جـزء
من اإلحتاد االوربي وبالتالي هي قوة
قارة وليـست دولة وحـيدة أمام تـركيا
التي تشارك بـعض اإلحتاد في الناتو
الــذي مـنـع عـلــيــهـا أي تــكــنـولــوجــيـا
حربـية جـديدة دون األعضـاء اآلخرين
.. إندفعت فرنـسا لتسـاند اليونان في
مــســاعــيـــهــا لــعــرقــلــة حــراك تــركــيــا
ـتـوسط لـكـنـهـا لم اإلسـتـكـشـافي في ا
تنـجح على صعـيد الـتهـديد ألن تـركيا
كن مازالت حتت مظـلة النـاتو الذي 
أن يـتـصـدع عـنـد نـشـوب أي تـصـعـيد
عسكري وال مجال أمام فرنسا إال فتح
جبـهة جديـدة تضـطر تـركيـا لتـخفيف

ـتـوسط .. فـأين يـاترى ضـغطـهـا في ا
هـــذه اجلــبـــهــة الـــتي تـــهـــدد الــوضع
اإلقتصادي الـقلق في تركـيا ? السؤال
هو أين روسـيا وأمـيركـا من كل هذا ?
أمــــيــــركــــا لن حتــــرك ســــاكـــنــــا قــــبل
اإلنـتـخــابـات ألنـهــا سـتـكــون خـسـارة
لـتـرمـب شـعـبـيــا وكـذلك من مــصـلـحـة
أمــيــركــا إيــقــاف الــغــاز الــروسي الى
ــانـيــا أمــا روسـيــا فــهي تــلـعب دور أ
تفرج ألنها على خالف مع تركيا في ا
سـوريـا وفي لـيـبــيـا لـكـنـهـا مـنـتـصـرة
بــســكــوتــهــا ومن مــصــلــحــتــهـا أن ال
ـتوسط يسـتـخـرج أي غـاز من شـرق ا
من قبل اليونان ويجب ان يبقى الغاز
في قاع البـحر لكـي تستـمر بتـصديره
هي الى أوربــا وتــتـمــنى في داخــلــهـا
انــتـــصــار عــدوهـــا األضــعف تـــركــيــا

ــنــاورات بــالـــطــبع بـل تــتــوجـه اآلن 
بـالذخـيـرة احلـيـة (مـفـاجـأة صـادمة )
في سـواحل قـبـرص مع تـركـيـا لـقـطع
ــــــزمع إنــــــشـــــاؤه من خـط الـــــغـــــاز ا
الـســواحل الـبــحـريـة الــفـلــسـطـيــنـيـة
والـلـبـنـانـيـة بـ اسـرائـيل والـيـونـان
ليـذهب الى اوربا الن االتـفاق الـتركي
الـلــيـبـي بـاســتـغالل مــا بـيــنـهــمـا من
ــســاحــة الــبــحــريــة لم يــؤمن أصال ا
لوجـود أعـداء تـركـيا مـحـيـط به من
كل اجلهـات وسـهـولة اخـتـراقه . ماذا
بـقي أمــام تـركــيـا غــيـر الـتــحـالف مع
روسيـا بـحـريا وهي خـطـوة ذكـية من
أردوغـــان لــــتـــطـــمـــ روســــيـــا عـــلى
مــصــاحلـــهــا وأيــضـــا دحض وجــهــة
الـنـظــر الـقـائـلــة أن أردوغـان يـريـدهـا
حربـا إسالميـة مسـيحـية لكـن روسيا
ستـدخل على اخلـط بأرثـوذوكسـيتـها
الواضـحة ضـد اليـونان من مـعتـقدها

ذاته !!
أيــضــا فــإن تــركــيـا حتــتــاج الى دول
ـــعــتـــرك مع تـــأمــ كل قـــريــبـــة من ا
حدودهـا الـبـرية األخـرى ? إيـران فقط
ستـتـحـالف مـعهـا أمـا الـصـ فهي ال
تريـد التـورط في نزاع إقـليمـي بسيط

جدا !! وبعيد عنها .
ـــنــــطـــقـــة ? في أين قــــوة إيـــران في ا

العراق وفي لبنان أليس كذلك ? 
حتييد إيران وإبعادها عن أي حتالف
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مع تــركــيــا هــو الــهــدف الــتــكــتــيــكي
اكرون اآلن .. لكن كيف يحققه ?? 

 في لــبــنــان عــرض 12 مــلــيــار دوالر
لـتـغـيـيـر الـنـظـام بـحـجـة اإلصالحـات
والتخلص من نظـام احملاصصة وهو
باألساس ضـمان عـدم إستثـمار إيران
ــــتـــوسط إذا ســـواحـل لـــبــــنـــان في ا
حتالـفت مع تـركيـا وهو أمـر وارد لذا
عــلى فـرنــســا أن جتــد جـبــهــة أخـرى
شـاغلة تـركيـا لتـخفـيف ضغـطها في

توسط !! ا
ــشــروع لم تــتـضح   مــاكـرون جــاء 
ه بــــعــــدُ وهــــذا عـــلـى لــــســـان مــــعــــا
صـحـافـيـ كـبـار قـريـبـ من فـرنـسـا
الـشـفـافــة جـدا في سـيـاســتـهـا !! لـكن
إحـدى الـرئـاسات تـعـلم ذلـك وتخـشى

حلد اللحظه طرحه أمام األخرين !
ـــاكــرون : (إن الـــذين وفي تـــصـــريح 
إختـاروا بـحريـتـهم احلرب وإرتـكـبوا
أعمـاال إرهـابـيـة في دولـة ذات سـيادة
يـجب أن يـحـاكــمـوا في تـلك الـدولـة)!
إنــتـبـه ودقق فـهــو يــذكــرني بــظـروف

إعدام بازوفت.
 كن عـراقـيــا وفـكـر مــعي كـيف جنـنب
الـعــراق الـدخــول في مـعــتـرك وحـرب

جديدة .
كن ان تناقشها مع نفسك تساؤالت 

ثم تستنتج : 
ـاذا لم يحـاكم الـداعـشـيـون ويـعدم  -

15 من الـذين صـدرت بـحـقـهم أحـكـام
ــهـدي فـرنـسي إعـدام في عـهــد عـبـد ا

اجلنسية ?
- مــاهــو رد الـــعــراق الــرســـمي عــلى
ـــتـــأزم في حـــدود تـــركـــيــا الـــوضع ا
خاصة بعـد إستهداف قـادة عسكري
ـــاذا لم يـــحـــسم مع قــادة الـPKK و

وقف ?  ا
ـاذا إسـتـقـبــلت الـرئـاسـات الـثالث  -
ماكرون بثالثة إستعراضات رسمية ?
وهــذه سـابــقــة لم حتــدث بـتــاريخ كل
الــدول !! هـل هــو إيـــحــاء بـــاألقـــالــيم

الثالثة ?
- مــــاذا ســــيـــــقــــدم اإلحتــــاد االوربي
للعراق ومقابل مـاذا في غياب أميركا

شهد ? عن ا
- هل تـتوقع أن الـعـراق بـعـيد عن كل

توسط ?  ما يحدث في البحر ا
- أين يـتـجه الـعـراق بل مـاذا سيـربح
من الربط الثالثي مع مصر واألردن ?
- هل تتـوقع من فـرنسـا أن تـطلب من

العراق تأز احلدود مع تركيا ?  
- تـوقـيت إعـادة أرشــيف مـحـدد بـعـد

اذا اآلن ?  17 سنة .. 
- كل هذه اخليوط متـرابطة والشاطر

هو من يفك طالسمها . 
- من ظن أن العراق بـعيد عن كل هذا
فـهــو سـعـيــد جـدا . اتـمــنى لـلــجـمـيع

السعادة .

بــتــآمــره مع األجــنــبي بــأمل أقــصــاء
الـشـريك والعـودة مـتـفـرداً مـتـحـكـماً 
وبـدل من نــصــرة الـعــراق راح األفـاق
أزوم مـرة يختـلق األكاذيـب بإدعائه ا
تـسـائل الــرئـيس الـفــرنـسي من شـيـد
قصر بغداد ? وكـأن الرئيس الفرنسي
قـــادم من بالد قـــحط فـــيـــهــا الـــبـــنــاء
والـــتــــشـــيــــيـــد  وهي بـالد الـــريـــادة
ـأزوم ومن هلل والعـمـارة  وتنـسى ا
وصفق وبشر لـلديكتـاتور أن القصف
ـان سـابـقا األمـريـكي حـول قـصـر اإل
بـغداد حـالـيـاً الى ركـام وحـجـر مـهدم
بسيـاسات الـراحل وخيانـة من نظّر 
ـظــلــوم تـشــيــد مـا تــهـدم لــقـد أعــاد ا
بـرعـونـيـة العـمـالء  وتهـلـيل اإلذالء 
نـعم قـصـر بـغـداد بث فـيه ابن الـوطن
احليـاة ليـثـبت وطنـيـته بعـد أن هدته
ـــأزوم ســـيــــاســــة الـــعــــمالء  وراح ا
يـتصـيـد بـعض سـقـطـات الـتـنـظيم إن
ارتــقت لــهـذا الــوصف  فــمــرة يــهـلل
ويزمجر ويرفع الصوت عـالياً للسهو
ــتـرجم الــفـوري بــ يـدي في وضع ا
الرئيس الضيف  وتارة ينشر صورة
احلــجـــر الــذي رفع بـــقــصــد تـــنــظــيم
صعـود الـضـيف  فـكشف بـصـغـائر ه
غيضه الذي كاد يقتله  متغافال اناقة
اعـادة الـبـنـاء والـترمـيـم التـي أبـهرت
الضيف والوطن  وحفاوة االستقبال
 التي ذهـبت بـالرئـيس الـزائر مـغرداً
للتعبـير عن شكره حلفـاوة االستقبال
وكـرم الـضـيـافـة  ويـقـيـنـاً أن شـهـادة
بــــهـــــذا الــــوصـف هي دلـــــيل شــــروع
بـتــعـافي طــال انـتــظـاره  فــلـلــوطـني
أزوم الـعزاء  التـبريـكات ولـلـعمـيل ا
فالـنـاس على دين مـلـوكهـم  فالـعراق
بـــاقٍ والـــعـــمالء راحـــلـــون الى اظـــلم

صفحات التاريخ . 

في ما تشير اليه 
فأصـحـاب الذوات الـعـقربـيـة ال يروق

لهم أحد ..!!
-3-

وأغرب ما وقـفت عليه في بـاب هجاء
الــوزراء هــو مــا جـاء فـي هـجــاء أبي
األزهـر احمـد بن مـحـمد الـنـاقـد وزير
ـــســتـــنــصــر بـــالــله الـــذي بــويع له ا

سنة623هـ 
قال الشاعر :

-1-
ـسـؤول من الـنـادر ان يـسـلم كـبـار ا

من الهجاء ..
ويـتــخـذ هـذا الـهـجــاء صـيـغـاً عـديـدة

وأساليب شتى 
ويــكــفي هــنـا ان نــذكــر بـانّ الــشــاعـر
الــعــمالق (ابـن الــرومي) دَسَّ له أحــد

الوزراء السمّ مخافة ان يهجوه .
-2-

وليـست أشـعار الـهجـاء كلـها صـادقة
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ــدربـ ـبــاريــات الـذي اربك عــمل ا ا
والـفـرق والـكل خـاسـر في دوري كـان
ان يقـام بـطريـقـة  التـجمـع اختـصارا
للوقت  كـما اتـفق عليه  قـبل  الذهاب
ـتـوقفـة من مـرحـلة إلقامـة الـبـطولـة ا
واحــــــدة وتـــــقـــــســــــيم الــــــفـــــرق إلى
مجـمـوعتـ وسط هـدر الوقت  جـريا
على الـعادة وما حـصل في كل موسم

ـتـعـاقبـة في تـنـظيم وفشل اإلدارات ا
الدوري كما يجب.

كان فـريق احلدود  الـذي انتقـل للعب
ـــمـــتـــاز مـــوسم 2012 في الـــدوري ا
عندما لعب في  البـطولة التي قسمت
فـيـهـا الـفـرق الى مـجـمـوعـتـ ولـعب
الفـريق ضـمن اجملـموعـة الـتي ضمت
ــيـــنــاء واألمـــانــة فــرق الـــشــرطـــة وا
والــطـــلــبـــة ودهــوك ونـــفط مـــيــســان
والنفط والنجف والسليمانية وتمكن
الفريق من حتقيق البقاء في البطولة
ـشـاركـة إمـام الـفـريق في أول هـدف ا
تـواجــد مع الــكـبــار   رغم  إمـكــانـاته
ــتـــواضــعـــة واســتـــمــر الـــلــعب في ا
ـاضي وقدم وسم  ا البـطولـة حـتى ا
مبـاريـات مـهمـة وحـقق الـفوز في 12
مــبـاراة وتــعــادل في 14 وخــسـر 12
أخـرى وســجل 35 هــدفـا وعــلــيه 41
وجمع 48 نقطة وجنح العـبو الفريق
في تــقـد الــفـريـق وحتـقــيق نــتـائج
وقع التاسع  في مشاركة قادته الى ا
حتــسب لــلــفــريق  والالعــبــ الــذين
قــدمــوا مـــســتــوى  مـــكن الــفــريق إن
يحقق  تـلك النـتائج والـفرصة في ان
يـقف في الـنـصف األول في الـتـرتـيب
ـهارات بـعـدمـا انـدفـعوا فـي األداء وا
ــيــزة اثــنـــا عــلــيــهــا في مــشـــاركــة 
ـيزة راقـبـ بـعـدما حـقق نـتـائج  ا
منها الفوز عـلى اجلوية بهدف وعلى
الكـرخ بنـفس الـنتـيجـة وعلى األمـانة
يناء بهدف لواحـد كما تغـلب على ا
بهـدفـ لـواحـد وعلى الـنـجف بـهدف
في وقت تـــعــادل بــهـــدف مع الــزوراء
والطلبـة بنفس النـتيجة كـما  شهدت
تـلـك الـفــتـرة انــتـقــال عــدد من العـبي
الــفــريق الـى فــرق أخــرى بــحــثــا عن

ات الريـاضـية في الـبالد اسـوة بدول
ـنـطــقـة واغـلب دول الــعـالم والـذين ا
عادت عجلـة احلركة الريـاضية لديهم
منذ فترة ليست بـالقصيرة مع اتخاذ
نع كافـة الـتدابـيـر الوقـائيـة الالزمـة 
كنة بفيروس كورونا . اي اصابة 
ـسـؤولـيـة ـتــصـدين  الفـتـاً : الى ان ا
قيـادة الريـاضـة العـراقيـة كان دورهم
غـــــيــــر واضح فـي مــــســـــألــــة عــــودة
الـنــشـاطــات الـريـاضــيـة وفي جــمـيع
االلــعـاب  ســيــمــا ونــحن تـنــتــظــرنـا
ـهمة على العديـد من االستحـقاقات ا
ــســتـــقــبل الــصـــعــيـــد الــدولي  فـي ا
ــــثـــبــــتـــة فـي اجـــنـــدات الــــقـــريب وا
االحتـادات الــريــاضـيــة  والــتي البـد
معها من العودة لـلتدريبات وانطالق

نافسات الرياضية احمللية . ا
W³ſ— rŽœ

واخــتــتـم  : نــطــالب وزيـــر الــشــبــاب
ـبـية والريـاضـة ورئيـس اللـجـنة االو
الـوطنـيـة ان تـكـون لـهم وقـفـة جادة 
وان يـدعمـوا رغـبـة ريـاضـيي الـعراق
طـالبـ بالـعـودة الفـورية لـلحـياة وا
خصوصاً الرياضية وبشـكل طبيعي 
وان الـــريـــاضـــة هي مـــصـــدر رزقـــهم

الوحيد .
اعـــرب امــــ ســـر نـــادي احلـــدود
االستاذ حازم تيـموز عن ارتياحه
ـــبــادرة وزيــر الـــشــبــاب ودعــمه 
والرياضة الكـاب عدنان درجال
بــتــقــد مــنــحــة مــاديــة لــنـادي
والـذي يعـاني من ازمة القـاسم 
مالية سيـما وان فريقه الكروي
متاز مشارك في دوري الكـرة ا
.واضاف تـيـمـوز : نـتـمنى من
وزارة الــــشــــبـــــاب وجــــمــــيع
ـعـنـيـة ان تـسـارع اجلـهـات ا
فـي دعم االنـــــــديــــــة غــــــيــــــر
ــــؤســـســــاتـــيــــة وانـــديـــة ا
محافظاتنا العزيزة  وكذلك
انديـة دوري الـدرجة االولى
بــكـــرة الــقـــدم كي يــســـتــمــر
عــطــائـهــا خــدمــة لــلــريــاضـة

العراقية .
ÂœUI « Í—Ëb «

واالهم ان تقـوم الـلجـنة بـرسم مـعالم
ــــقــــبل مـن حــــيث الــــوقت الــــدوري ا
وكـيــفــيـة الــتـعــامل مــعه وصـوال الى
سابـقة التي الزالت تعاني استقرار ا
 من عــدة مـواسـم من اإلربــاك قـبل ان
تلـحق إضـرارا بـالفـرق نـفسـهـا جراء
ـــســابـــقــة الـــوضع الــذي تـــعــيـــشه ا
وسم والعمل على تـفادي سيـناريو ا
احلـالي  بـعــد تـغـيـر طــريـقـة الـدوري
وخــضـــوعه الى فـــتــرتي تـــأجــيل
لل في نـفوس طويـلتـ بـعثـتـا ا
الالعب وقبـلها التـحديات التي
تــواجه اإلدارات الــتـي  تــشــكــو
ـــــكن ان ـــــالي  وال الـــــعـــــوز ا
تـسـتـمـر بـصـرف األمـوال وسط
دوري مـــتـــوقف وهي  تـــعـــاني
ضــــعف احلــــال  مـــا دفــــعــــهـــا
للمطالبة تـطالب بلغائه بسبب
اآلثار السـلبية الـتي تركه على
الــكـل  الســيـــمــا فـي ظل  عــدد
ـــشـــاركــــة وإلـــغـــاء الـــفــــرق ا
الــــهـــبــــوط  الـــذي قــــتل  روح
ـنـافــسـة إضــافـة الى جـدول ا
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ـنــتـخب الـوطـني ونـادي الــزوراء جالل حـسن عن غـضـبه من عـبـر حـارس مـرمى ا
قرارات خلية االزمة بعدم استئناف النشاط الرياضي في البالد.

وقال حـسن  وفي تـصـريح صـحـفي كـفـاكم إهـماالً  سـئـمـنـا الـوعود  كـل شيء عاد
اذا ال نعود لتدريباتنا . لوضعه الطبيعي في البلد  

وأضاف كل دول اجلوار اكملت دورياتها وانطلقت بدوريات جديدة اال نحن رؤساء
االندية  التـطبيعيـة  وكل من يهمه األمر  نـتمنى منـكم وقفة حقـيقية وجـادة لعودتنا

للحياة  فكرة القدم هي حياتنا وحياة جماهيرنا.
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أكـدت اللـجـنـة الفـنـيـة والتـطـوير في
الـهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة ان االحتـاد
اآلسـيــوي لـكــرة الـقـدم مــنح الـعـراق
حق اقـــامــة الـــدورات الـــتـــدريـــبـــيــة
اآلســــيــــويــــة فــــئــــة (B,C,D) داخل
الـــعــــراق وبـــإشـــراف احملـــاضـــرين
الـعـراقـيـ وذلك عـطـفـا علـى دخول
الـــعـــراق في اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون

اآلسيوية.
وتـلــقت الـلـجـنـة الـفــنـيـة والـتـطـويـر
اشـعــارا من االحتــاد اآلسـيــوي جـاء
فــــيـه ان من حـق الــــعـــــراق إقـــــامــــة
الـــدورات الــتـــدريــبـــيــة اآلســـيــويــة
واصــدار الـــشــهـــادات الــتـــدريــبـــيــة
االســـيــويــة عــلـى أن تــقــام الــدورات
حتت رعـــــايــــة االحتـــــاد الــــعـــــراقي
ـــركــزي لـــكــرة الـــقــدم وبـــإشــراف ا
ـــعـــتــمـــدين مـن قــبل احملـــاضـــرين ا

االحتـــاد اآلســيـــوي حــصـــرا ويــحق
لالحتـادات الـفـرعـيـة اقـامـة الدورات
التدريـبية حـسب السيـاقات االدارية
ـعـمـول بـهـا.واوضـحت الـلـجـنة ان ا
االحتــاد اآلسـيــوي أقـر بــعـدم اقــامـة
الــــدورات آنـــــفــــة الـــــذكــــر مـن قــــبل
ــنـظــمـات او الـروابـط الـريــاضـيـة ا

احــتــرافـــيــة جـــديــدة بــعـــيــدا عن
الــــــدوري اإليــــــراني رغـم رغــــــبـــــة

بيرسبوليس بتجديد العقد.
ــصــدر أن بـــشــار لــديه وأوضح ا
عـــــروض مـن دوريــــات أوروبـــــيــــة
ويــرغب في خــوض جتـربـة تــقـربه
من الـدوريـات األوروبـيـة الـكـبـيرة
ـــلك مــواصـــفــات الســـيــمـــا وأنه 

لك خبرة كبيرة. مهارية وبات 
يــشـار إلى أن بـشــار رسن يـعـد من
أبـــــرز احملـــــتــــرفـــــ فـي الــــدوري
ـــواسم الـــثالثـــة اإليـــراني خـالل ا

األخيرة.
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مع قرار اجلـهات اخملتصـة  باقرار مـرحلة  الـتعايش مـع وباء كورونا
ـصــابــ جــراء هــذا الــفــايــروس مـازال رغم ان حــاجــز  االعــداد بــا
مـتجـاوزا  بضـعة االف  فـان اجلهـات اخملتـصة كـانت قد اجـازت قبل
فـترة لـيـست بالـطويـلـة تيـسيـر مـجريـات احليـاة بـعد ان عـانت كل تلك
ـنافـذ من فتـرة ركود عـانت منـهـا قطـاعات كـبيـرة  السيـما تـلك التي ا
تـتعـلق بـالواقع االقـتـصادي والـتعـلـيمي وغـيرهـا من تـلك احملاور ومن
بـينـهـا ايضـا الـواقع الريـاضي الـذي عانـى االمرين لـتـسارع اجلـهات
رتبطة سابقـات ا شرفة عـلى القطاع الـرياضي العالن الغاء كافـة ا ا
العب والـقاعات الرياضية فضال عن ان وسم الرياضي  واقفال ا با
القطـاع الرياضي عـانى جراء هذا الـفايروس الـلع بـسقوط عدد من
ارباب الرياضات اخملتلـفة  ليشهد مثل هذا الـقطاع النابض باحليوية
ة بـرحيل عدد من االسـماء الالمـعة  في افاقه السـيما مع  ماسـاة مؤ
رحـيـل الـكــابـ احــمـد راضي والــكـابــ عــلي هـادي  وغــيـرهــمـا من
الالعب والالعبات  في الـعاب مختلفـة اضافة الستمرار االعالن عن

اصابات في صفوف مدرب وجنوم سابق حلد هذه اللحظة ..
وفي ضـوء كـل تـلك احملـاور يـبـقى الـسـؤال قـائـمـا حـول  اعالن عـودة
االنـشـطـة الـريـاضـيـة والـشـروع بـتـحـديـد مـوعـد السـتـئـنـاف االنـشـطة
بالتزامن مع  قـرارات خليات االزمة الـقاضية بفـتح كل محاور احلياة
ن عـانـوا االمرين جـراء هذا والـتفـكـير بـاجراء تـسـهيالت لـلكـثـيرين 
ناشدات التوقف لذلك بدت صحفنا الرياضـية تلتفت الى الكثير من ا
ولـعل اخرهـا مـا اعلـنه  امـ سر فـريق نـادي احلدود  مـن استـغراب
نـاجم عن عــدم  مـنح الـلـجـنــة  الـعـلـيـا لــلـصـحـة والـسـالمـة  الـوطـنـيـة
ـجـلس الـوزراء  الـضـوء االخـضـر  لـلـقـطـاعـات الـريـاضـية رتـبـطـة  ا
للشـروع باستئـناف انشطـتها ومعـاودة  استقطـاب رياضييـها لغرض
احـيـاء الـواقع الـريـاضي الـذي  انقـطـعت وتـيـرته لـنـحو بـضـعـة اشـهر

جراء انتشار الفايروس اللع ..
ورغم ان امـر عودة االنـشطـة الريـاضـية بـات  القـرار االكثـر جدال في
ــؤيـدين او الـرافـضـ  خـصــوصـا وان هـنـالك في كـوالـيس اوسـاط ا
ــتــنع عـن فـتـح اجملــال امــام تــيـســيــر  تــلك مــسك زمــام االمــور من 
االنشطـة خلشيـته من عواقب عدم الـرضوخ لقـرارات  اجراء مثل تلك
ـغـلـقـة  وابـعـاد اجلمـاهـيـر عن مـتـابـعـة فـرقـها االلعـاب وراء االبـواب ا
الـرياضيـة وهي تـخوض غـمار منـافسـاتهـا  رغم ان الكـثيـر من الدول
اجملاورة اسهـمت فعال باستـئناف تـلك االنشطة واعـادت دوران عجلة
مـباريـات مسابـقاتـها  فـيمـا بقـيت االسئـلة معـلقـة بالـشفـاء جراء مدى
التزام  اجلهات الصحية  بفرض سـيطرتها على تلك اجلائحة لو انها
العب والـقـاعـات من اجـل مـنـحـهـا اشـارة الـبـدء بـاقـامـة الــتـفت الى ا
انشطتها الرياضية لكن بنسبة جزئية وبقرارات متزامنة اهمها فرض
سابقات  التي اعيد طـلوبة كالتي تخضع لهـا ا االجراءات الصحية ا
اجـرائـهـا في بـاقي الــدول  مع االلـتـزام بـالـتـبــاعـد بـ الالعـبـ عـلى
ـدرجـات ..وبـرغم االنـتـقادات ـدرجـات وابـعـاد اجلـمـاهـيـر عن تـلك ا ا
ـسؤولة التي بـاتت تمررهـا بعض وسائـل االعالم عن تلكـؤ  اجلهات ا
عن قـطـاع الـريـاضـة والـشـبـاب في ان تـسـهم بـالـتـنـسيـق مع اجلـهات
ـباريـات  والـبدء بـاعداد روزنـامة الـصحـية لـغـرض رفع احلظـر على ا
مــتــوائــمــة مع  اعــادة هــذا الـنــشــاط الــريــاضي فــان وزيــر الــشــبـاب
سـاهمـ  في هذا والريـاضة الـكابـ عدنـان درجال كـان من اوائل ا
ــنــشــود فـي االلــتـزام احملـور  عــبــر مــطــالــبــته اجلــمــيـع بــالــتــعـاون ا
باالجراءات الوقـائية  دون اي تهـاون لغرض  اجناح قـرار االستئناف

تمهيدا النطالق البطوالت .
ــسـتـلـزمـات وهـذا االمـر ايـضــا يـتـعـلـق بـاالنـديـة  الــتي  جـهـزت كل ا
ـوسـمــهـا الـريـاضي من خالل ابـرامـهـا ــطـلـوبـة من اجل الـشـروع  ا
طلوبة دون ان تتمكن من مواصلة ستلزمات ا للتعاقدات واتمام كل ا
هـذا الـزخم من خالل  تـوجـيه الالعـب لـلـعـودة للـتـدريـبات اجلـمـاعـية
كن من خالله  مـعرفة ـناسب  الـذي  في غيـاب  اجلدول االعدادي ا
ثال  وطريـقة اجرائه وااللية التي مواعيد اطالق الدوري عـلى سبيل ا
ـســابـقـة الــتي انـعــكـست عـلــيـهـا حتـكم مـثـل تـلك ا
اجـواء اجلـائـحة بـشـكل كـبـيـر رغم ان شـريـحة
ـدرب والالعـبـ هـما الـشـرائح الـتي عانت ا
نـاسبة الطالق بشكـل كبيـر من غياب االلـية ا

النشاط الرياضي من جديد ..
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ـنــتـخب الـوطــني لـكـرة ـر جنم ا
الـقـدم بـشـار رسن بـأيـام حـاسـمة
تـــخـص مـــســـتـــقـــبـــلـه مع فـــريـــقه

بيرسبوليس اإليراني.
وقال رسن في تصريح صحفي  إن
إدارة نـاديي بيـرسبـوليس سـتعـقد
يـوم غد اجـتمـاعـاً حاسـماً من اجل
الـية لالعب ـستحـقات ا حتديد ا
احملـترفـ في الـنادي. وأوضح أن
قراري هـو البقـاء مع بيرسـبوليس
لــــكـن فــــيـث حــــال لـم يــــتـم حــــسم
ــالــيــة ـــســتــحــقـــات ا مــوضــوع ا

ســـأنـــظـــر الى الـــعـــروض األخــرى
ــــوسم واخــــتـــيــــار األنــــسـب في ا

قبل. ا
ــــغـــادرة فـــريـــقه و لـــوح بـــشـــار 
بـيـرسـولـيس اإليـراني بـعـد نـهـايـة
وسم عقده مع الفـريق مع انتهاء ا
اجلــاري. وقــال مـصــدر مــقــرب من
الالعـب في تــصـريـح صـحــفي  إن
بـــــشــــار رسـن يــــرغـب في إنـــــهــــاء
العب اإليـرانية بعد أن جتربته با
حـــقق الـــكـــثـــيــر مـن األلــقـــاب ومن

ضمنها دوري أبطال آسيا.
ملعب كربالء الدوليوأشــار إلى أنـه يــســعى لــتــجــربــة

عـلى لـقب الـبــطـولـة قـبل ان تـصـطـدم
طـموحـات شـنـيـشل بـاحلـدود الـفريق
الــــذي لـــعـب بـــشــــكل مــــنـــظـم وعـــمل
الالعبـ بـجديـة منـحـتهم الـفوز وكل
ــوقع  الـثـامن  بـست الـفـوائـد  وفي ا
نقـاط وسط  رغـبة كـبـيرة في حتـس
ركز  عندما دخل االخـتبار احلقيقي ا
مع الـنـفط األخـر الـذي يـرى في عـبور

ا
حلــدود الــتــقـدم الـى مـربـع الــتـرتــيب
وخــاض الــلــقــاء  بــاهــتــمــام أمال في
حتقـيق الـفوز الـثالث تـوالـيا وهـو ما
درب وفي  حتـفيز الالعب حظر له ا
عــلى بـــذل أقــصى اجلــهـــود ألهــمــيــة
النتيجة التي تـمثل نقطة التحول في
ـباراة ـنافـسـات وفـعال تـعـامل مع ا ا
بــجــديـــة قــبل ان يــخـــســرهــا بــهــدف
ويـســتـمـر في مــكـانه احلــالي قـبل ان
ـهـم  الـصـدارة لــلـنـفط ـنح الــفـوز ا
بـهــدف مــحـمــد داود  الــذي كـان وراء
نــتــائج  الــنــفط االيــجــابــيــة واصــدر

الدوري.
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ومن جانب اخر اعـلنت جلنـة الشباب
والـريـاضـة الـنـيـابـيـة عن اسـتـئـنـاف
الــنــشــاط الــريــاضي خالل االســبــوع
قبل.وتوقفت االنشطة الرياضية في ا
ـاضي بـسـبب الـعـراق مـنذ 19 اذار ا

جائحة فيروس كورونا.
وقال رئيس جلـنة الـشباب والـرياضة
الـنـيـابــيـة عـبـاس عــلـيـوي في حـديث
صحـفي  ان جلنـة الـرياضـة النـيابـية
اتـصــلت بـلــجـنـة الــصـحــة الـنـيــابـيـة
وطــالــبــتــهــا بــاســتــئــنــاف الــنــشــاط

الرياضي في البالد.
واوضح ان جلــنـة الــصــحـة تــفــهـمت
ــوقف وخــاطــبت الــلـجــنــة الــعــلــيـا ا
لـــلـــصــحـــة والـــسالمـــة وابـــلــغـــتـــهــا
ــوافــقــتــهـا بــاســتــئــنــاف الــنــشـاط

الرياضي في البالد.
واضـاف ان اللـجـنـة الـعلـيـا سـتـصدر
الـقـرار الرسـمي بـاسـتـئـنـاف الـنـشاط
ـــقـــبل الـــريـــاضـي خالل االســـبــــوع ا
بـــــشـــــرط االلــــتـــــــــزام بـــــاالجــــراءات

الوقائية.

الـــشــــهـــرة. بــــفـــضـل جـــهـــود اإلدارة
ـؤســسـة الـراعــيـة الـتي اســتـمـرت وا
تـقـدم مـا تـقـدر عـلـيه لـدعم مـشـاركـات
وسم احلالي الفريق   الذي اسـتهل ا
ـدرب مــظـفــر جـبــار بـلــقـاء بـقــيــادة ا
الشرطـة وخسـره بهـدف لهـدف وقدم
مسـتوى واضح وتـألق العـبو الـفريق
وكـادوا ان يــعـرقــلـوا مــرور الـشــرطـة

رغم الــفــوارق الـكــبــيــرة في كل شيء
قـبل ان يــخــرج الى الـبــصـرة ويــعـود
بـنـتـيـجـة ثـقـيـلـة بـخـسـارته  بـثالثـيـة
نظيفة قـبل اإلعالن عن إيقاف الدوري
ــســابـــقــات بــســبب من قــبـل جلــنــة ا
اتـسـاع مــسـاحـات  احلـراك الــشـعـبي
قـبل ان يـتم االتـفــاق بـ الـفـرق عـلى
شـاركة  15 فريـقا تنـظيم الـبـطولـة 
من دون هبوط أي فـريق نهايـة شباط
ـــاضي خـــاض اولى مـــبــاريـــاته مع ا
اربــيل في مــلــعب فــرانــســو حــريــري
وخسره بـهدف لهـدف وقدم مـستوى
مـقـبـول وكـان يـسـتـحق الـتـعـادل رغم
ـهـمة إمـام اربيل الـذي كان صعـوبة ا
قــد دعم صــفــوفه  بــانــتـداب عــدد من
الالعبـ لتـحقـيق مـشاركـة  يسـتعـيد
فــيــهـــا نــفــسه ودوره فـي  ان يــظــهــر
منافسا بعد مـوسم غير مقنع حل فيه
حـادي عـشر الـتـرتـيب  في وقـت  جاء
ـــركــز الــتـــاسع قــبل ان احلــدود في ا
يـنـجـح الـفـريق فـي االخـتـبــار الـتـالي
بالفوز على نفط اجلنوب بهدف دون
رد  ليحصل عـلى اول ثالث نقاط  في
نتـيجـة رفـعت من معـنـويات الالعـب
ــبـاريـات وانـدفــاع الـفــريق خلـوض ا
القادمة عـندما جنح في  الـتغلب على
الـوسـط  بـهــدف دون ردبــفـضـل تـألق
الالعـبــ  وتــقـد األداء الــقـوي  من
خالل عـــمل اخلـــطـــوط وفي حتـــقـــيق
نـافـسـات قبل ان فرصـة الـتـقـدم في ا
ـــهــمــة والــفـــوزاالول  لــيــرفع يــدعم ا
رصــيـــد  الى ســتـــة نــقــاط  مـــحــقــقــا
الـــنــتـــيــجـــة الــتـي خــالـف فــيـــهــا كل
التوقعات  في ظل  الوضع الذي عليه
الـــــوسط مـن حــــيـث فــــتـــــرة اإلعــــداد
وانتـداب الالعـبـ البل دخل منـافـسا

ـشـتـرك وحـتى بـصـيـغـة الـتـعـاون ا
وذلك لوجـود احملددات والـتعـليـمات
لــلــتـرشح ووفــقــا لـذلـك فـإن اجلــهـة
الـوحـيـدة الرسـمـيـة اخملـولـة بـإقـامة
الـدورات هـو االحتـاد الـعـراقي لـكـرة
القـدم - اللـجـنة الـفنـية والـتطـوير /

. درب قسم تطوير وتعليم ا
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ـــســـاعــد لـــنـــادي الــزوراء احـــمــد ــدرب ا اكـــد ا
خضير ان االندية الـعراقية حتتاج الى 45 يوماً

على اقل تقدير كي تستعد للموسم اجلديد.
وقـــال خـــضـــيــر فـي تـــصـــريح صـــحـــفي  انه في
الـظروف الـطبـيـعيـة فان االنـدية حتـتاج 45 يوماً

كي تستعد الموسم احلديد.
 واوضح بـالـقـول في ظل هـذه الـظـروف نـحـتاج
ـدة ايـامــاً اكـثــر لـلـتــجـمـع ايـضــا وكـلــمـا زادت ا
سـتتـغـير الـكثـير من األمـور وقد يـلغى او تـتغـير

متاز. الية الدوري ا
ــمـــتــاز تــوقـف مــنــذ  19اذار يــذكــر ان الـــدوري ا

اضي بسبب جائحة كورونا. ا

 ”Ëd¹UH UÐ ¡öÐd  VFK  d¹b  WÐU ≈

ومن جــهــة اخـرى افــاد مــصــدر طـبي فـي كـربالء
باصابة مدير ملعب كربالء الدولي مهند اجلراح

وعائلته بفيروس كورونا.
ــصــدر  في تــصــريح صــحــفي  ان مــديـر وقــال ا
مـلــعب كــربالء مــهــنــد اجلــراح تــأكــدت إصـابــته
وعـائــلـته بـفــيـروس كـورونـا بـــــــــعـد ظـهـــــــــور
نــتــائج مــسـحــاتــهم وبـدأوا بــتــلـقـي الـعالج في

ــــــنزل. ا
واضـاف ان اجلــراح يـعـاني من بـعض األعـراض
نزل التي جعلته يستخ.......دم االوكسج في ا
مع اسـتـقـرار في حـالــته بـيـد ان عـائـلـته تـتـمـتع
ـرض خفـيفـة بالـنسـبة بـصحـة جيـدة وأعراض ا

اليهم.

بشار رسن
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ــصــري ســعــيـد طــالب عــضــو مــجــلس الــنــواب ا
حسـاس بـفتح حتـقيق عـاجل حول مـا يتردد عن
ســـرقـــة الـــكـــؤوس من مـــبـــنى احتـــاد الـــكـــرة في
مـصـر.وتسـاءل حـسـاسـ في طـلـب إحاطـة قـدمه
ـصري عـلي عـبـد الـعال لرئـيس مـجـلس الـنـواب ا
ـصـري مـصـطـفى لـتـوجـيــهه إلى رئـيس الـوزراء ا
مدبولي وأشرف صـبحى وزير الشباب والرياضة

جانب من مبنى االحتاد االسيوي

 حازم تيموز

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اعرب ام سـر نادي احلدود
حــازم تـيــمــوز عن اســتــغـرابه
الشديـد لعـدم منح خلـية االزمة
الضوء االخـضر لـعودة الـنشاط

الرياضي في العراق .
واوضح تيموز : بأن
الـــــوقت قـــــد
حــــــــــــــــــان
لـــــعــــودة
نافس ا

œuŽ…∫ يستعد فريق احلدود الكروي بالعودة الى تدريباته من جديد

قــــائال أين ذهــــبـت جــــمــــيع الــــكــــؤوس والــــدروع
ـيدالـيـات والـسيـوف الـتي دخـلت خزيـنـة احتاد وا
ـفــتـرض أن يـكــون هـنـاك الـكـرة خــاصـة أنه من ا

كشف بهذه األشياء.
وقـال حـسـاســ إنه إذا كـانت الـكـؤوس والـدروع
يداليـات والسيوف داخل احتـاد كرة القدم قد وا
تمت سـرقتهـا وتبديـدها فإنه يـجب محاكـمة جميع
ـسؤولـ عن ضيـاعهـا مطـالبـا احلكـومة اتـخاذ ا
جــــــمـــــيـع اإلجـــــراءات الـالزمـــــة
لــكــشف جــمــيع احلــقــائق أمــام
الـــــرأي الـــــعـــــام بـــــشـــــأن هــــذا
ـــلف.وكــــان اإلعالمـي أحـــمـــد ا
شوبيـر قد فجـر أمس اخلميس
مـفـاجـأة من الـعيـار الـثـقـيل على
الـهواء مـباشـرة بكشـفه اخـتفاء
كـــأس األ اإلفــــريـــقـــيــــة الـــتي
احـــتـــفـــظت بـــهـــا مـــصـــر مـــدى
احلـيـاة من داخل مـقـر االحتـاد

صري لكرة القدم. ا
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ـمــثـلـة الـســوريـة تـوالي هـارون إنه اكـدت ا
ـشـاكل واألوبـئة إال ـصـائب وا (رغم كل ا
ـاناً مـنها أن إنـها التـزال تتمـسك باألمل إ
ــــوقع بــــكــــرا أحــــلى).وأضـــــافت  وفــــقــــا 
الـفن(والــله تـعــبـنـا من كـل شيء الـظـروف
الـصـعـبـة تـتـوالى لـكن ثـقـتـنـا بـالـله كـبـيـرة
جـداً ودائـماً نـنـتظـر الـغـد األجمل رغم أنه

أطال الغياب).
درامــيــاً أكـــدت (أنــهــا ال تـــعــرف الى أين
تـتــجه الـدرامـا الــسـوريـة وإن كــانت فـعالً
ســتــتـجــاوز مــطـبــاتــهـا) مــشــيـرة إلى (أن
الفترة احلالية تشهد إنتاجاً وعرض أعمال

مهمة تبشر باخلير). 
وتـسـتـعـد هـارون لـلـمـشاركـة فـي مسـلـسل
(بــــاب احلـــارة) بــــجـــزئـه احلـــادي عــــشـــر

بشخصية زهور.
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ـمثـل خالـد سـليم اعـلن ا
عن بـدء تصوير دوره في
مـــــســــــلـــــسـل (جـــــمـــــال
).ونــشـــر ســـلـــيم حـــر
صــورا لـه عــبـــر حـــســابه
عـلـى (إنـسـتــغـرام) وعـلق:
(مــــــســـــاء الــــــفـل عـــــلـى كل
حـبـايـبي في الـوطن الـعربي
..بـدأت تصـوير مـسلـسلي
اجلـــــــديـــــــد دعـــــــواتـــــــكم
بـالـتـوفـيق) حـسب مـوقع
مـــصــــراوي. مـــســــلـــسل
) مأخوذ من (جـمال حر
قــــصص حـــقـــيـــقـــيـــة عن
حــــــــكــــــــايــــــــات الـــــــــدجل
والــــشــــعــــوذة ويــــخــــوض
بـطولـته نـور اللـبنـانـية وديـنا
فــؤاد وخـالــد ســلــيم  فـراس
سـعـيـد تـألـيف سـوسن عـامـر

وإخراج منال الصيفي.
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الـصــحــفي الــعــراقي الــرائــد تــلــقى تــعــازي االوسـاط
تقاعد سهيل الوائلي االعالميـة لوفاة العقيد الطيـار ا
شـقـيق زوجـتـه الـصـحفـيـة نـوال الـوائـلي  راجـ الـله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
Í—u¹b « bL×

ي العـربي حتـدث في االول من ايلـول اجلاري االكـاد
عـبـر مـنـصـة أريـد الـعـلــمـيـة عن (مـنـهـجـيـة الـبـحث عن

علومة العلمية). ا
dO ô« b³Ž VM¹“
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ـتــرجــمـة االردنــيـة صــدرت لــهـا عن االن الـطــبـيــبــة وا
ناشـرون وموزعـون في عمان الـنسـخة العـربيـة لرواية
سـافـر االكثـر مبـيعـا) لـلروائي األمـريكي ريك (كتـاب ا

إنكورفيا.
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بـالـرغـم من انـضـبـاطــهم والـتـزامـهم

بحماية صحتهم.
وقــال إن مـعـرفــتـهم بــاإلصـابــة بـعـد
الفحص كـانت صدمة قـاسية وإنهم
تعافوا ولم يعودوا يـشكلون مصدرا
لــنـقل الــعــدوى. وأوضح جـونــسـون
الـــبـــالغ من الـــعـــمــر 48 عــامـــا (أنه

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - كشف
ــمــثل الــشـهــيــر دوين جــونــسـون ا
ـعـروف بـ"ذا روك" (الـصـخـرة) عن ا
إصـــابــــته وعــــائــــلـــتـه بـــفــــايـــروس
ــصـارع الـسـابق كـورونـا.وأوضح ا
ـمثل األعلى أجرا أنه الذي أصبح ا
وزوجته وابـنتـيه أصيـبوا بـالعدوى

وزوجته البالغـة اخلامسة والثالث
وطفـلـتيه جـاسمـ وتـيانـا بعـمر 4
ســنــوات وســنـــتــ قــد الـــتــقــطــوا
الـعدوى قـبل أسـبـوعـ ونصف من
أصدقـاء مـقربـ للـعـائلـة لم يكـونوا
ـمـثل يـعـلـمـون بــإصـابـتـهم).وعـلق ا
قائال في فيديو نشر على إنستاغرام
(أسـتــطـيع أن أخـبـركـم أن الـتـجـربـة
كـــــانت حتـــــديـــــا هـــــو األكـــــبـــــر في
حـيـاتـنـا).وأضـاف (أن تـأتي نـتـيـجة
فـحصـك لكـورونـا إيـجابـيـة مـختـلـفة
تماما عن إصابـات العمل القوية أو
ـنـزل أو حـتى إجـبـارك عـلـى إخالء ا
أن تكون مفلسا وهي أوضاع مررت

بها سابقا أكثر من مرة). 
وقال إن (أولويتـه األولى هي حماية
عـائلـته. نـحن نحس بـالـعرفـان ألنـنا
نــدرك أنك ال تــخــرج دائــمـا مـن هـذه
الـتجـربـة أقـوى وفي صـحـة أفضل)
وتـابـع قـائال ( يــذهـلـنـي أن الـبـعض
ومـنهـم سيـاسـيـون يسـتـغـلـون لبس
الــكـمـامــة كـمــظـهـر مــرتـبط بــأجـنـدة
ســيـــاســيــة. األمـــر لــيـس مــرتـــبــطــا
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ــــصـــري مـــاجـــد ــــمـــثل ا شـــوّق ا
سلـسله اجلديد صري مـتابعـيه  ا
(الـــوجـه اآلخــر) عـــبـــر صـــفــحـــته
اخلــــــاصــــــة عـــــلـى أحـــــد مــــــواقع

التواصل اإلجتماعي.
ـسـلـسل ـصـري بـرومـو ا ونـشـر ا
وعـلّق: مسـلـسل (الـوجه اآلخر) إن
شـــاء الــلـه قــريـــبــا  إن شـــاء الــله

يعجبكم.
ــسـلــسل ــصـري فـي ا ويــجــســد ا
شـخـصيـة رجل أعـمـال يـتزوّج من
ـمـثـلـة الـسـوريـة نـسريـن طافش ا
ويـــعــــمالن فـي شـــركــــة والــــدهـــا
وتـــتـــوالـى األحـــداث في إطـــار من

التشويق واإلثارة.
صري سلسل من بطولة ماجد ا ا
نسـرين طارفش ندى مـوسى هبة
األبـاصــيـري مــادلـ طــبـر عــمـاد
رشا كـارول عـزمي مهـند حسن
ـــصـــري أحـــمـــد خـــلـــيل دنـــيـــا ا

باإلضـافة إلى
عدد كـبير من
ضـــــــــيـــــــــوف
الـــشـــرف من
تـــألـــيـف فــداء
الــشــنــدويـلي
وإخــــــــراج
ســـمــيح
النقاش.

ــتـخـصـصـة فـي مـجـال مـسـرحي الـفـنـانــة الـعـراقـيـة ا
الـدمى والـطـفل يــضـيـفـهـا مـلـتـقـى لـتـقـنـيـات ومـهـارات
الـتـعــلـيم الـيــوم االثـنـ في مـحــاضـرة الـكــتـرونـيـة عن

سرح). (تطبيقات في فن التربية والتعليم عبر ا

اخملرج الـسوري بـدأ تصويـر عشـارية بعـنوان (انـتقام
بــارد) نص لــلــكــاتب نـــعــيم احلــمــصي . يــشــارك في
بـطـولـتـهـا حـسام حتـسـ بـيك وفـاء مـوصـللـي ميالد

يوسف و جيني اسبر .

اخملـرجـة االردنــيـة حــصـد فـيــلـمـهــا الـقـصــيـر (هـدى)
بجـائزة الـسوسنـة السـوداء ألفضل فيـلم عربي قـصير
ـهــرجــان عـمــان الــسـيــنــمـائي الــدولي الــذي اخــتـتم

اضي. االربعاء ا

ـعـمـارية الـعـراقـيـة تضـيـفـهـا قنـاة(الـشـرقـية) ـهـندسـة ا ا
ـهـنـدس االسـتـشـاري بـتـخـطـيط مـسـاء الـيـوم االحـد مع ا
ـدن مــحـمـد كـاظم الـسـامـرائي ضـمن بـرنـامج (اطـراف ا
احلديث) الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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ــؤرخ الــعـراقـي ضــيـفــته ــفــكــر وا ا
ـسـتقـلـة في ندوة اجلـمعـة ديـوانيـة ا
عن (دور الـــنــخب الــســـيــاســيــة في
عاصر) عبر منصة زووم. العراق ا

نادين الراسي

والتعاون مع دائرة الفنون من شانه
ان يـدعم الـفـنــان الـتـشـكـيـلي ويـعـزز
حـضــورهـمـا الـفــاعل العـادة احلـيـاة
ـتاحف الـفنيـة)  مشددا للـقاعات وا
عـــــلى (ادامـــــة قـــــاعـــــات الـــــعــــرض
وتــخـصــيص مـبــالغ مـالــيـة القــتـنـاء
االعمال الفنيـة ودعم الفنان العراقي

وخاصة الشباب منهم ) .
وشـــهــد الـــلــقـــاء االتــفـــاق عــلى دعم
ـقرر مـهرجـان الـواسـطي السـنـوي ا
اقامته من قـبل دائرة الـفنون الـعامة

في تشرين الثاني القادم. 
وأعــلن نــاظم عـن تـخــصــيص مــبــلٍغ
مــنــاسبٍ القــتــنــاء عــددٍ من األعــمـال
الـــفـــنـــيـــة كـــجــــزء من دعم الـــوزارة
للفنـان التشـكيليـ وتسهيل عمل
ــشـــتـــركــة الجنـــاح هــذا الــلـــجـــان ا
ـهم.وفي خــتـام الـزيـارة ـهــرجـان ا ا
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اشـــاد وزيــر الــثــقــافـــة والــســيــاحــة
واالثــــار حـــسن نـــاظم بـــنـــشـــاطـــات
ـشـهد اجلـمـعـيـة وتـواصـلـهـا لـدعم ا
الــتـشــكـيــلي في الــعـراق وذلك خالل
الـزيارة الـتي قـام بـها الى اجلـمـعـية
مع مــديــر عــام دائــرة الــفــنــون عــلي
عويـد ومديـر عام الـعالقات الـثقـافية
ــــاضي فـالح الــــعـــانـي االربــــعـــاء ا
وبــحث نــاظم مع رئــيس اجلــمــعــيـة
قــاسم ســـبـــتي واعــضـــاء الـــهــيـــئــة
االداريـة تفـعـيل االنشـطـة الفـنـية في
اجلمعيـة  واعادة الروح الهم قاعات
بغـداد والـقـاعات االخـرى الـتي تدفع
عجلة التشكيل الى امام   مؤكدا ان
ــؤسـسـة الــعـريـقـة (اجلـمــعـيـة هي ا
التـي تشـرف علـى الواقع الـتـشكـيلي
في الـــــعــــــراق وان مـــــد اجلـــــســـــور

الطـبيـعة العـراقيـة مبـديا اسـتعداده
د جـسـور التـعـاون الفـني مع دائرة

الفنون .

اطـلع الـوزيـر عــلى بـعض الـلـوحـات
ـــعــروضـــة  في الــقـــاعــة الـــكــبــرى ا
واهـداه رئــيس اجلـمـعــيـة لـوحـة من
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ـوشح الــغـنـائي هــو قـالب غـنـائي ا
انــشــائي وارتــبط اســمـه بـاالنــدلس
نسبة للـوشاح من الشعراء الذين
يــنــظــمــون هـذا الــنــوع من الــشــعـر
ـوشح جـاء كـرد فـعل عن وانـبثـاق ا
الــشــعـــر الــعــمــودي وكـــذلك كــســرا
لـــلــروتــ في نـــظم ابــيـــاته حــيث
واضـيع الـتي تـناولـها تـعـددت ا
ــديح ــوشح فـي احلب وا فـن ا
ـوسيـقي واخلمـريات ومن ا
الــــــــذيـن اهـــــــتــــــــمــــــــوا في

وشحات الغنائية. ا
ار  الـفـنـان والـبـاحـث ا
الــعـمــار الــذي الـتــقـته (
الـــــــزمـــــــان ) وقــــــال ان
ـــــوشح في (ظـــــهـــــور ا
االنـدلس جـاء كـرد فـعل
عـلى الـشـعـر ثم انـتـشر
في االغـاني االسـبـانـية
اخلــفــيــفــة وايـضــا في
الـــشــام والـــعــراق ومن
ـوسيقار ابرز نـاظميه ا
ــوصــلي ال عــثــمــان ا ا

والـشــاعــر الـكــبــيـر مــحــمـد ســعــيـد
ـوشح احلــبــوبي ) ويــضـيـف ان ( ا
الـــغـــنـــائـي يـــوظف مـن الـــنـــاحـــيـــة
ــوســيــقــيـــة الى ثالثــة اجــزاء هي ا
الـدور واخلانـة والقـفل وياتي الـقفل
في اجلـزء االخيـر لـلمـوشح في ح
الـوسط يكون عـلى االيقـاع في اغلب
وشـح يـــــعد ـوشـحـات وتـلـحـ ا ا
ـوسـيــقـيـة الـرصـيـنـة مـن الـقـوالب ا
التي حتـتـاج الى مـوسـيـقي ومـلحن
ــام بــارع له الــدرايــة الــكــافــيــة واال
ـوسـيـقـيـة لـيـتـسـنى له ـقـامـات ا بـا
ـــوشح ومن نــاحــيــة اداء تــلــحــ ا
ـــوشـح فـــهـــو يــــؤدى عـــلـى شـــكل ا
انــــشـــادي او انـــفــــرادي ويـــقــــابـــله
ــنــشــدين من خالل مــجـمــوعــة من ا
اداء الـصـولــو لـلـمـطـرب وهـو مـادة
مـهــمــة تـدرس في مــعـاهــد وكـلــيـات
ـطـرب الـذي ـوسـيـقـيـة وا الـفــنـون ا
ــــتــــلك ــــوشح يــــجب ان  يــــؤدي ا
ية الن حنجرة ليؤديه بطريقة اكاد
ـوشح فن كالسـيكي يـدرس بـاغلب ا
ـيـة واسـتـعـارة الـلحن ـعـاهـد الـعا ا
ــوسـيــقي بــشـكـل عـام خــدمــة لـكل ا

كـــلـــمـــات طـــالـب الـــدراجي احلـــان
(مــاجـــد صــابــر) اداء

عـــمـــار الــــعـــربي.
قــــــصــــــــــيــــــدة
(حفيد رسول
الـــله) شـــعــر
مـعتـز العـبد
احلــــــــــــــــان
ايـــــــهــــــاب
مــــحــــمــــد
وغـــــنـــــاء
فـــــــرقــــــة
االنشاد.
فـــــــضال
عـــــــــــلـى
قـــطـــعـــة
مـوسيـقة
لـــلــفـــنــان
ســـــــــامي
نــــــســـــيم
ومـنــقــبـة
نــــبـــــويــــة
لـــــفـــــرقــــــــة

قام. ا

ـــعـــابـــد االديــــان الـــتي تـــؤدى في ا
ـــقـــامــات والــكـــنـــائس وهـــو روح ا

وسيقية ). ا
ـركزيـة في الى ذلك جتـري الـفـرقـة ا
وسـيقيـة تدريبـاتها دائـرة الفنـون ا
ناسبة شهر لتقد ابتهاالت دينية 
ها من محرم احلرام. وسيكون تقد
خالل صــفــحــتـهــا في (فــيــســبـوك)
وذلك الــتـزامــا بــتـوجــيـهــات خـلــيـة
االزمــة احلــكــومــيـة فـي مــنع اقــامـة
االحــتــفـاالت والــنــشـاطــات الــفـنــيـة
بسبب جـائحة كـورونا.حيث تدربت
الـفـرقـة حتت اشـراف الـفـنـان جناح
عبـدالغفـور مدير قـسم الفرق الـفنية
عـلى (ابـتـهـال زيـنـة الـكـون مـحـمد)
شــعــر راسم كــمــال واحلــان وغــنـاء
الـفـنـان جنـاح عـبـد الـغـفـور. وكـذلك
( قــــصــــيــــدة في (رحــــاب احلــــســـ
لـلـشــاعـر الـراحـل عـبـد الــرازق عـبـد

الواحد احلان زياد االمير. 
فــيــمـا جــاء اخــتـيــار بــعض ابــيـات
للشاعر مناضل التميمي غناء (فرقة
االنــشــاد) قــصـيــدة (ابــو االحـرار).
وقـصــيــدة (حـفــيــد رسـول الــله) من

بالسـياسة إلبس الـكمامـة فهذا هو
الــــســــلــــوك الــــصــــائب). يــــذكــــر أن
جــونــســون ســار عـلـى خـطـى والـده
روكي وأصــبح مــصــارعــا مــحــتــرفـا
ـــــصـــــارعــــة وجنــــمـــــا مـن جنــــوم ا

الترفيهية على مستوى العالم.
من جـهــة اخـرى أعـلـن اخلـمـيس عن
ي روبـــرت إصـــابـــة الــــنـــجم الــــعـــا
باتـينـسون بـفايـروس كورونـا األمر
الذي إستـدعى توقف تصـوير أحدث
أجزاء سلسلة أفالم (باتمان) والذي
يـقـوم ببـطـولـته.وقـالت شـركـة (ورنر
بروس)في بيان (إن عضواً في فريق
إنـــتـــاج الـــفــــيـــلم ثـــبـــتـت إصـــابـــته
بـفـايروس كورونـا لكـنهـا لم تكشف
اســـمه) وأضـــافـت في الـــبـــيــان (أن
تصـويـر الفـيـلم توقف مـؤقـتا).يـشار
إلى أن روبـرت باتـنـسـون يـلعب دور
البطولـة في الفيـلم اجلديد وهو من
إخــراج مــات ريــفــز الــذي اسـتــأنف
التصوير قـبل أيام قليلة تـقريبا بعد
تـوقف دام 6 أشــهـر بــســبب تــفـشي

فايروس كورونا.
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ـقـرب مـن الفـنـان والـنـجوم مـازال الـعـام احلالي 2020 يـحـصـد االحبـة واالصـدقاء وا
خـتلف اختصاصاتهـم وصارت مواقع التواصل االجتمـاعي وخاصة في صباح كل يوم
ة ومقـلقة برحيل فنان تقلقـنا وجتعلنا نـضع اليد على قلوبـنا بسبب ماينشـر من اخبار مؤ
وزميل وصـديق بسـبب الوبـاء اللـع او السـباب اخـرى الى جانب اخـبار االصـابات التي
يتعـرض وتعرض لـها زمالؤنا الـفنانـون بالوبـاء  نعم صارت مـواقع التواصل االجـتماعي
تـرعـبــنـا وتـخـيـفـنــا عـنـدمـا نـتـصـفــحـهـا صـبـاح كل يــوم بـالـتـالي جـعـلــتـنـا نـعـزف عـلى ان
النتـصفـحهـا حفـاظا عـلى ضغـطنـا وحالـتنـا النـفسـية  قـبل ايام لـيسـت بالـبعـيدة تـفاجات
بـخبـر رحيل اسـتاذنـا ومعلـمنـا االذاعي ليث عـبد الـلطيف الـذي كنت شـخصـيا مع الـفنان
محـمـد عـطا سـعـيـد نتـابـعه ونـلـتقي به بـداره وهـو يـعاني امـراض الـشـيخـوخـة وكـان يردد
ارجـوكم ارجـوكم التـتركـوني طـريح الـفراش دون زيـارتي الشم مـنـكم رائحـة الـزمن الـنقي
والـنظـيف فان ايـامي معـدودات وكانت هـذه العـبارات تـصيـبنـا باحلـزن رغم اننـا نرد عـليه
بالتفاؤل وان يغادر فراش العافية سريعا لتاتي الصدمة عندما اعلن عن رحيله دون وداع
 نـعم رحـل ابـا نـور الــذي قـضـيــنـا مـعـه سـنـوات وســنـوات وهـو يــزرع فـيـنــا روح الـعـمل
ا قدمه ـعلم النـجيب  والتفـاؤل والهمـة ويتابعـنا لغـاية مااطـلقت علـيه لقب االب الروحي وا
ــنــوعــات في االذاعــة االم بــغــداد  نـعـم غــادرنــا ابـو نــور صــاحب من خــدمــات لــقــسم ا
ـعـلـومـة ويـلـمـلم االبـتـسـامـة الـتـي تـزرع فـيك االمل والـهـمـة  وكـان اليـبـخل عـلى اجلـمـيع 
ـنوعات انذاك بجمـلة من البرامج وصار شريحـة الشباب ويزرع فـيهم الثقة لـينفرد قسم ا

ـهم الذاعـة بغـداد  نـعم رحل ابـو نور االب الـقـسم بـعهـده الـشـريان ا
ـعــلم دون وداع وبــصـمت عــمق فـيــنـا احلــزن وااللم وقــبـله رحل وا
عشرات الـفنان تـركوا بصمة سـتبقى محـفورة بقلـوبنا رحلوا في
ـكن ان يكـون االشد قسـاوة من السـنوات الـتي سبـقته وتلك عام 
ديد رضـانا جميعا والعمر ا ارادته تعـالى ونتمنى الشفاء العاجل 

. ثقف واالعالمي لروادنا وزمالئنا الفنان وا

عليك أن تـزور الطبـيب بسبب الدوران الـذى تشعر به
فى رأسك هذه األيام.

qL(«

 عـلـيك أن تــلـ فى الــكـثـيــر من األمـور وال تــتـشـبث
برأيك.رقم احلظ .8

Ê«eO*«

فـاجآت على ـقبـلة ستـحمل لك الـكثيـر من ا  الـفترة ا
هني.  الصعيد العاطفي وا

—u¦ «

ـقـبــلـة ألنك عــلـيك أن حتــافظ عـلى صــحـتك الــفـتــرة ا
ترفض التغذية السليمة.

»dIF «

قبلة بعد تمر بلـحظات سعيدة ومبهجة خالل الفترة ا
توتر.رقم احلظ 9.

¡«“u'«

ـقبـلـة بالـشهـرة واسـعة فى مـجال تتـمتع فـي الفـترة ا
عملك رقم احلظ 5.
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 صـبـرك هـو سـر جنـاحك وقـدرتك عـلى اإلبـداع ليس
لها حدود.

ÊUÞd «

ـارسـة عـلـيك أن جتـتـهـد فى الـوصـول الى اهـدافك.
الرياضة مهمة لك

Íb'«

ـثـابـرة حــتى حتـقق الـنـجـاح حـاول أن تـسـتـمــر في ا
الذى تستحقه. 

bÝô«

 تـتـمـيز بـاخلـيـر والـشـهـامـة ولـكن عـيـبك عـدم اتـخاذ
القرارات سريعًا.

Ë«b «

ــشـاكل مع عــنـادك الــشـديــد سـبب فى الــكـثــيـر من ا
شريك احلياة.

¡«—cF «

ـهــام الـيـوم وعــلـيك أن تـنــجـزهـا لـديك الــكـثـيــر من ا
سريعًا ليسعد بك مديرك.

 u(«
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اكـتب مــرادف الـكــلـمـات بــشـكل
حروف داخل الـدوائر  لـتحصل
ـــركـــزيـــة عـــلى حـــول الـــدائــرة ا
ـطــلــوبـة:(شــهـد مــولـد الــكــلـمــة ا

النبي محمد (ص)):
1- روافد

2- يسبحا بقوة

3- وحدة وزن

4- دولة افريقية

5- مصنع

6- غرف مدرسية

7- غير مستورد

8- طرأ عليه التعديل
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ـمثـلـة الـلـبنـانـيـة نادين الـراسي بـعـيد إحتـفـلت ا
نـتجـعات البـحريـة بوجود ميالدها في أحـد ا
خـطـيــبـهـا مــجـد دعـبـول وإبــنـهـا الــبـكـر مـارك
حــدشــيـــتي بــاإلضـــافــة إلى مــجـــمــوعــة من
. وظــهـرت الـراسي في ُـقـرّبـ أصـدقـائـهــا ا
مـقـاطع فـيـديـو تداولـه مـحبّـوهـا عـلى مـواقع
التواصل اإلجـتمـاعي وهي تسـتقـبل فرقة
الزفّـة بـالبـكـينـي في عيـد مـيالدها وإلى
جانـبها قـالب حـلوى طغـى عليـه اللون
الـذهـبي وكُــتب عـلـيه: عــيـد سـعـيـد
ملـكـة الـقـلوب.كـمـا ظـهـر خطـيـبـها
مـــجــــد وهــــو يـــضـع تـــاجــــاً من
الـــورود عــلـى رأس خـــطــيـــبـــته
نــاديـن ويـــراقــصـــهـــا بـــفــرح.

U¼œöO  bOFÐ qH²% wÝ«d «

ار عمار في لقطة من حفل ا ركزية في مرحلة التدرب لفعالية مقبلة  vIOÝu∫ الفرقة ا

ار العمار ا
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{  لــــــنــــــدن-(أ ف ب)  –أعــــــلن
ــتــحف الــبــريــطـانـي (بـريــتش ا
مـــــــــــيـــــــــــوزيــــــــــوم) امـس االول
االســـتـــحــواذ عـــلى 103 رســوم
ضــائــعـة مــنــذ أكـثــر من ســبــعـة
عــــقــــود لــــلـــرســــام الــــيــــابــــاني
هوكوساي (1760-1849) الذي
ية جـعلته من اكتسب شـهرة عـا

أبرز رسامي بالده.
عـلّم الياباني في فن وقد أجنز ا
الرسم هذه الرسـومات باألبيض
واألســود ســنـة  1829حـ كان
في سن الـسبـعـ السـتخـدامـها

سـيـاحـيـة ولم يـبق تـالـيـاً سوى
الـســيـاحـة الـداخـلــيـة الـتي حتـدّ
منـهـا هي األخـرى اخملاوف من
انـتـقــال عـدوى فـيـروس كـورونـا

ستجد. ا
 فـي ظـل هـــــــــــذا الـــــــــــوضـع 
االسـتغـنـاء األسـبـوع الـفائت عن
ــــوظــــفــــ خــــــدمـــــات  35من ا
األربـعـ في مــنـزل هـمـيـنـغـواي
الـسـابق مــتـحـفه احلـالي. وقـال
مـديـره أنــدرو مـورافـسـكي “كان
لـديــنـا عـشـرة مــرشـدين لم يـبق

منهم سوى أربعة.”
رشـدون الزوار  ويرافق هـؤالء ا
ويقدمون لهم شرحاً ومعلومات
لـكنّ لــديـهم أيـضــاً مـهـمـة أخـرى
هي االعـــتــنـــاء بــنـــحــو 50 هــراً
تــتــمــيــز بــأن لــهــا ستّ أصــابع
وكلها سـليلة هـرّ كان يعاني هذا
الـتــشـوه اخلــلـقي الــوراثي قـدّم

إلى همينغواي قبل عقود.
 وقال مورافكـسي لوكالة فرانس
ــتــحف بـرس “نــعــتـــزم إبــقــاء ا
مفتوحاً وستبقي هررتنا تعامل
ـلوك  .”ولـلـهررة تـلك مـعـامـلـة ا
أولــــــويــــــة فـي كي ويــــــست ألن
الـسـيـاح احملـلـيـ الـذين يـفدون
شـاهدة إلى اجلزيـرة يهـتمـون 
ا مـسوخة أكـثر  هذه الهـررة ا

يـهــتـمــون بـاالطالع عـلـى الـبـيت
الـــذي ســـكـــنه مـــؤلف “الــشـــيخ

والبحر.”
فمع أنه حاز جائزة نوبل لآلداب
عــــام 1954 لـم يــــعـــــد إرنـــــست
همينغواي كاتباً “يُدرّس كثيراً”
ـدارس األمـيـركـيـة علـى ما في ا

ؤسسة. قال مدير ا
وأضـاف “لــهـذا الــســبب تــبـدو
القطط محور االهتمام الرئيسي

تحدة.” هنا في الواليات ا
ال يُحـتـمل احلـرّ الشـديـد في هذا
ـــبــــني عــــلى الــــنـــمط ـــنــــزل ا ا
عـمـاري االستـعـماري. وتـبـللت ا
كــمــامــات الــزوار بــبــقع الــعـرق
ـرشـدين في فـيـمـا انـهـمك أحـد ا
إخبـارهم تفـاصيل حـياة الـكاتب
وزوجــتـه بــولــ في ثـالثــيــنــات

القرن الفائت.
وبالـتزامـن تضع مـوظفـة أخرى
اء مـكعـبـات من الـثـلج لتـبـريـد ا
في األوعــيـة الـتي تــشـرب مــنـهـا
القـطط وسط صيـحات الـتعجب

من الزوار.
 وتـــقع كي ويـــسـت في الـــطــرف
الـــغـــربي ألرخـــبـــيل كـــيـــز وهي
مجمـوعة جـزر مرجانـية يربـطها
 42جــســراً فــوق الــبــحــر يـبــلغ

طولها  180كيلومتراً.
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في كتاب لم يبصر النور يوما. 
وشوهدت الرسومات (الضائعة)
آخــر مــرة في الــعـلـن خالل مـزاد
سـنة 1948 قـبل أن يُـفـقـد أثـرها
لــعــقـــود إلى أن ظــهــرت مــجــددا

اضي في باريس.  العام ا
وأشــــــار مـــــتــــــحـف (بـــــريــــــتش
ميوزيوم) الذي يضم إحدى أكبر
مــجــمــوعــات الـفــنــان الــيــابـاني
خارج بـلده إلى أن هـذه األعمال
تــكـتــسي أهــمـيــة خــاصـة ألنــهـا
تعـود إلى حقـبة لم تـشهـد غزارة
في اإلنـتــاج الـفـني لــهـوكـوسـاي

بــعــدمـــا خــبـــر ســلــســـلــة مــآس
شخصية. وتظهر األعمال الفنية
تــنـوعـا كــبـيــرا إذ تـبــيّن أشـكـاال
حلـــيــوانـــات وزهــور ومـــشــاهــد
ديـنـيـة وتـاريـخـيـة وشـخـصـيـات
أسـطــوريـة وأدبـيــة. كـمـا حتـوي
كن إيجادها مواضيع كثيرة ال 
في أي عـمل ســابق لـهـوكـوسـاي
وفق بـيان لـلـمـتحف الـبـريـطاني
خصوصا مشاهد خـيالية مذهلة
بــشـأن أصل الــبــشـر في الــصـ

ة. القد
وقــــال الــــبـــاحث الــــفــــخـــري في

ـــكن مــحـــبـــو فـــنه الـــكـــثــر). و
االطالع عـلى األعمـال عـبـر موقع
تحف اإللكتروني كما ستشكل ا
مــوضـــوع مــعــرض مـــجــاني في

ستقبل. ا
واستـحال هـوكـوساي من اشـهر
الرسـام الـيـابانـي في الـعالم
خصوصا بفضل سلسلة لوحات
بــعــنــوان مــشــاهـد جــبل فــوجي
الـسـتــة والـثالثـون الـتي تــشـمل
ـوجة الكـبيرة عمال شهـيرا عن ا
في كاناغاوا يظهر موجة عمالقة

تهدد بابتالع ثالث سفن.

ــــتــــحـف تــــيم كالرك إن (هــــذه ا
األعــمـال تــمـثل إعــادة اكـتــشـاف
كبرى توسّع بدرجة كبيرة نطاق
معارفنا بشـأن أنشطة الفنان في
مـــرحـــلـــة حــاســـمـــة من حـــيــاته

وعمله).
ولــــــــــــــفــت إلـى أن (كـل هــــــــــــــذه
الرسومات الـ 103تمثل اخملـيلة
واالبـــتـــكـــار وبـــراعـــة الـــريـــشــة
وجـودة عادة في األعـمال التي ا
أجنـزهــا هـوكــوسـاي في نــهـايـة
مسيرته). مـضيفا (من الرائع أن
تعـود متـاحة أخيـرا ليـتمـتع بها
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خرجت تصريـحات وتأويالت وربّما تـسريبات عن زيارة
الـوفـد الـعراقي الـى واشنـطن ولـقـائه الـرئـيس االمـريكي
دونالد ترامب. وجميع ما ظهر كان مثيراً حتى الغامض
منه ولعل اية كلمـة تصدر من واشنطن إزاء العراق هي
مثـيرة وجـذابة بـحد ذاتـها ألنّ الـعراقـي  برغـم يأسهم
يـنـتظـرون الـدعم ويتـطـلـعون الى حـلـول بـات من الراسخ
في اذهانهم انها تأتي من اخلارج وانهم يريدون تطبيق
ا كـان الكثـير من الـتسـريبات قـوالت على الـواقع . ر ا

غير صحيح  لكن أحداً لم يخرج علينا ليُصحح.
من اجلـانب الـعـراقي نـرى الـزيـارة حتـدث وتـنتـهي من
دون أي بــيــان تــفــصــيـــلي يــشــرح  لــلــشــعب مــا حــدث
وماجـرى االتفـاق علـيه في لقـاءات جرى تـصويـرها على
ـا مـصـيـرية في بـعض الـتـوصـيـفات. انَّـهـا تـاريـخيـة ور
تـبـدو كـلـمة الـسـريـة غـير مـنـاسـبـة مطـلـقـاً في أن يـجري
ـباحـثات الـتي جـرت في البـيت االبيض ألنَّ احلاقـهـا با
وضع الـعـراق لـم يـعـد يـحـتـمل الـسـريـة في شيء ولـعل
كـاشـفة مـهمـا كانت صـعبـة ومرّة فـهي أخف وطأة من ا

أي شيء آخر.
ـا احلـال ــسـألـة ال تــتـعـلق بــزيـارة واشـنـطـن فـقط وا ا
كـذلك مع مـعـظم الـزيـارات والـقـمم الـرئـاسـيـة الـتي تـظل
صفحاتها مطويـة وح تمضي حكومة وتأتي أخرى ال
يــدري الــعــراقــيـون مـن كــان الـســبـب في فــشل تــنــفــيـذ
اتـفـاقـيـات دولـيـة سـابـقـة وكـيف سـيـتم تـعـامـل احلـكـومة
اجلديدة. ولـقد رأيـنا زيارة رئـيس احلكومـة السابق الى
الـصـ ومــارافـقـهــا من تـصـريــحـات وتـأويالت كــثـيـرة
اكـتشف الـعراقـيـون في سرعـة كبـيـرة أنّهـا ال عالقة لـها
بـالـواقع وانـهـا  زيـارة مـتـرعــة بـالـتـمـنـيـات واحلـنـ الى
ـاضي الـتـاريـخي وربّـمـا الـشـخـصي ولـم تـقرأ بـعض ا
اخلارطة الـدولية بدقـة ولعله جرى االسـراع في محاولة
زج العـراق في معـادلة مـختـلة لصـراع دولي واضح ب
واشنـطن وبكـ من دون ان يكـون للـبلد امـكانـية الـنجاة

من آثاره.
مكـاشـفـة الـشـعب بـحـقـيـقة االتـفـاقـات الـدولـيـة قـد تـمنح
احلكـومات عـزماً وقوة وورقـة للـمنـاورة في تنفـيذ الـبنود

وحتس الشروط.
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يـنــقـسم الــبـشـر بــطـبــيـعـتـه عـلى اجتــاهـ رئـيــسـ في مــنـظـوره
يل الى التحفظ في نظرته لألمور ويُطلق وأفكاره. االجتاه األول 
واآلخر يـكـون أقل حتفـظا فـي نظـرته لألمور علـيه عادة بـاحملـافظ 
ـتـحــرر أو الـلـيــبـرالي وهـنــاك مـسـمــيـات أخـرى ويُـطـلـق عـلـيه بــا

كان ودرجة التطرف. لإلجتاه حسب الزمان وا
ـرور الـزمن مـواقـعـهم في أحـد االجتـاهـ في أخـذ الـنـاشـطـون 
ــقـراطـيــة الـعـريـقــة ونـشـأ عـن ذلك حـزبـان رئــيـسـيـان الـدول الـد
يتـنـافـسـان في االنـتـخابـات ويـتـبـادالن الـسلـطـة بـسالسـة ورحـابة
عارضة. صدر .احلزب الفائز يشكل احلكـومة واخلاسر يشكل ا
وهكـذا كـما هـو احلـال في بـريطـانـيـا (حزب احملـافـظ والـعـمال)

قراطي). وأمريكا (احلزب اجلمهوري واحلزب الد
ـؤلفـة من أربـعة شـعوب جنح هذا الـنـظام بـامتـيـاز في بريـطـانيـا ا
(اإلنـكلـيـز واإلسـكـوتـلنـديـون والـويـلـزيـون واآليرلـنـديـون) وأمـريـكا
ـتـعـددة األعـراق ـؤلـفـة من كل شـعـوب األرض تـقـريـبـا والـهـنـد ا ا
ـقـراطـية فـي العـالم من واألديـان والطـوائف والـتي تـمـثل أكـبـر د

حيث السكان.
قـراطيـة منـذ مائة عـام تقـريبا بدأ العـراق ولبـنان مـسيرتـهمـا الد
ـطاف طريق احملاصصة ولكن النخب الفاعـلة اختارت  في آخر ا
الـطـائفـيـة والـديـنـيـة والـعـرقـيـة وتـقـاسـمت زعـامـات هـذه الطـوائف
واألديـان واألعراق الـسـلـطـة وأمـوال الـدولـة وأصـبـحت حـصة كل
مـنـهــا من الـوزارات والـهــيـئـات  مــصـدر رزق زعـامـاتــهـا وأمـاكن
توظيف أتباعـها وانعدمت احملاسـبة على السرقـات والفساد حيث
تدافع كل مـنـها عن فـاسـديهـا وتـتبـادل الـتغـطـية فـيـما بـينـهـا على
الـفـاسـدين وغـيـر الـكـفـوئـ  وفـوق كل هـذا وذاك إسـتـغـلت  هـذه
األطـراف  الظـروف الـتي مـربـهـا الـبـلـدان وأنـشـأت  قـوات مـوازية
ــسـلـحـة الـرســمـيـة بـتـمــويل من داخل وخـارج الـدولـة . لـلـقـوات ا
وانتهى األمـر بإفالس البـلدين وعيش شـعبيـهما بال كـهرباء حتيط
يـاه اآلسـنة فـقـراء مسـك عـاطـل عن بهم الـنـفايـات واألزبـال وا

العمل الى درجة كبيرة.
ثم جاء أكتـوبر / تشرين  2019و خرج شبـاب البلـدين يطـالبون
بحـقوقـهم واستـرجـاع استـقالل وهيـبة وطـنـهم غيـر ابهـ بالـقمع
والقـتل عنـدها اسـتـفاقت الـطبـقة الـسيـاسـية احلـاكمـة في البـلدين
أزق أو ـوقف وبحـثت عـمن يـخـلصـهـا من ا وسعت الى احـتـواء ا
على األقل  يتيح لها اجملال لتسترد أنفاسها وبعد مخاض عسير
ـصطفى الـكاظمي والـطبقة جاءت الطـبقة السـياسيـة في العراق 
ــصـطـفى أديب واصـبـح األمـر جـلـيـاً أن الـسـيـاســيـة الـلـبــنـانـيـة 
الطبقت توأم متطابق في وضعهما وتفكيرهما حتى في أناقة
ـانـويل ـصـطـفى مـنـهـمـا ويبـدو أن الـرئـيس الـفـرنـسي إ وهـدوء ا
مـاكـرون الـتـقط هـذه الـرسـالـة أيـضـاً وبـدأ يـجـول عـليـهـمـا بـنـفس
وصفـة الـدواء لـعالج  الـفسـاد والـتـبعـيـة . بـعد عـمـر نـاهز الـ 85
عاما وبعد أن عاش ظروف دولة لبنان منـذ تأسيسها تقريبا يدعو
الرئيس اللبناني ميشال عون الى انهاء احملاصصة وإعالن لبنان
دولة مدنـية ويقول: (ان حتول لبـنان من النـظام الـطوائفي الـسائد
ــواطـنــة يــعـني ــواطن وا ــدنـيــة الــعـصــريــة دولـة ا الى الــدولـة ا
خالصه من موروثـات الطـائـفيـة البـغـيضـة وارتداداتـها وخالصه
من احملميـات واخلطوط احلـمر واحملـاصصة الـتي تكبل أي إرادة
بـنــاءة وتــفـرمل أي خــطــوة نـحــو اإلصالح). إذا وصــلت الــطـبــقـة
السياسـية في لبـنان والعـراق الى مثل قنـاعة الرئـيس عون فاألمر
ـقراطـيـة احلـقة عـلى األبـواب وهـنـاك فرصـة كـبـيرة محـلـول والـد
أمام مـصـطـفى الـعـراقي ومصـطـفى الـلـبـناني في
دنـيـة العـصـرية نقل الـبـلدين الى الـدولـة ا
بصـورة سـلـمـيـة وبعـكـسه سـتـكـون جـميع
االحتـمـاالت الـسـودة مفـتـوحـة عـلى شعب

لبنان وشعب العراق.
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{ كـامـوريــنـو (سـويـسـرا)-(أ ف
ب)  –دشـنت سـويـسـرا اجلـمـعة
نــفق تــشــيـنــيــري وهــو الــثـالث
واألخير من مشروع كبير للسكك
احلديـد عبـر جـبال األلب يُـتوقع
أن يــؤدي إلى تَـحَــوّل في مــجـال
نقل الـبضـائع ب شـمال أوروبا
وجــنـوبــهـا. وبـعــد تـدشــ نـفق
لوتـشـبرغ سـنة 2007 وآخر في
ســانـت-غــوتــهــارد ســنــة 2016
يـأتي هذا الـنـفق اجلـديـد الواقع
في إقــلـيم تـيــتـشـيـنــو اجلـنـوبي
الـذي ينـطق سـكـانه باإليـطـالـية
ليـشـكّل احلـلقـة األخـيرة من خطّ
السـكك احلديد اجلـديد في األلب
(ان ال اف ايه) الــــذي من شـــأنه
تيسـير حركـة نقل البـضائع عبر
القطارات من خالل ربط روتردام
في هـولنـدا بجـنـوة في إيـطالـيا.
ويـكمـن الهـدف أيـضـا بـاحلدّ من
أعــداد الــشـاحــنــات الـتي تــعــبـر
مــنـطــقـة جــبـال األلب مع إتــاحـة
شروع عبور البضائع عبر هذا ا
لـلـسـكك احلــديـد. كـمـا سـيـسـمح
ـرتـقب أن هـذا الـنـفق الـذي من ا
يـــبــــدأ تـــشــــغـــيــــله في كــــانـــون
األول/ديسـمبـر بتـقصـير رحالت

عدّة لركاب القطارات.
ثـال لن تسـتغرق فعـلى سبـيل ا
الـرحـلة مـن زيوريـخ إلى مـيالنو

التي أصبحت أسـرع بفضل نفق
ســـانت-غـــوتـــهــارد ســـوى ثالث
ســاعـات و 17دقــيــقــة في بــاد
األمر قبل أن تنخفض مدّتها إلى
ثالث ســاعــات في مــقــابل ثالث

ساعات و 40دقيقة حاليا.
ا تـطلّب نـقل البـضائع في ولطـا
سويـسـرا قاطـرات صلـبـة لعـبور
مرّات اجلبليـة وعمليات تفريغ ا
وشــحن مــضــنـيــة عــنــد احلـدود
قـطورات على م لوضع شبه ا
القـطـارات قبل عـبـور البـلـد. لكن
ــشـروع اجلــديـد من شــأن هـذا ا
الذي يخـفّض فارق االرتـفاع ب
واقع اخملتلفـة أن يسهّل كثيرا ا
عمـليـة نقل الـبضـائع في منـطقة

األلب اجلبلية.
وقال فانـسان دوكـرو مدير هـيئة
الـسـكك احلـديـد الـفـدرالـيـة (سي
اف اف) عـــــلى هــــامـش تــــقــــد
النفق لإلعالمي عـشية تدشينه
(إنـــهــا احلــلـــقــة األخـــيــرة الــتي
دّ خطّ سكك مسطّح تسمح لنا 

عبر األلب).
وأردف (قــــد يـــتـــســـنّـى لـــنـــا في
سـتقبل تـسيـير قـطارات شحن ا
بطول 750 مترا قـادرة على نقل

2100 طنّ من البضائع).

©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ دوفـــــيـل (فـــــرنـــــســــا))- ,أ ف ب) –
ينطلق مهرجان السـينما األميركية في
مدينة دوفـيل الفرنـسية مسـاء اجلمعة
لـــعـــشــرة أيـــام من دون أي مـــشـــاركــة
تــقـريـبــا من األمـيــركـيـ بــسـبب وبـاء
كوفيد-19 ومع ثمانية أفالم خملرجات
وســبــعـة أعــمــال أولى خملـرجــيــهـا في

سابقة الرسمية. ا
ـــركـــز ـــديـــرة الـــعـــامـــة  وأوضـــحت ا
ـؤتــمـرات في دوفــيل كـارين فــوكـيـيه ا
ــهــرجــان لـــوكــالــة فــرانـس بــرس أن ا
بنـسـخته الـثانـيـة واألربعـ سيـسجل
حـضـورا كامال أيـام الـسـبت واجلـمـعة
واألربعاء مسـاء كما جـرت العادة لكن
مع خـــفض الـــقـــدرة االســـتـــيـــعـــابـــيــة
بسبب ـئة   للـحاضـرين بـنسـبة 30 با

تدابير مكافحة الوباء.
وأضافت (هذا الوضـع يفوق توقـعاتنا
ويـدعـونـا إلى الــتـفـاؤل). فـيـمـا يـواجه
قطـاع السيـنمـا صعوبـات كبـيرة جراء
األزمـة الـصـحــيـة الـتي أفـرغت صـاالت
ـهرجـان الذي السـينـمـا من روادها. وا
ـغـنـية ـمـثلـة وا تـتـرأسه هـذه السـنـة ا
الفـرنسيـة فانـيسا بـارادي يسـتضيف
في الـــعــادة ســـنــويـــا حــوالى 60 ألف
مـــتــفــرج. وكــمــا احلـــال في مــهــرجــان
الـبـنــدقـيـة يـغـيب األمــيـركـيـون بـشـكل
شــبـه كــامل تــقــريــبــا عن احلــدث هــذه
الـســنـة بـاسـتـثــنـاء اخملـرج جـونـاثـان
ــقــيم فـي إيــطــالــيــا الـذي نــوســيــتــر ا
سـيــأتي لـتـقــد فـيـلم “الست ووردز”
ــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة شــارلـوت مع ا
رامبـليـنغ. ويشارك 15 فيـلمـا أميـركيا
ـســابــقــة بــيـنــهــا ثــمــانــيـة أفالم فـي ا
تـخـرجـهــا نـسـاء وسـبـعـة أعـمـال أولى
خملـرجيـهـا. وسـيُعـلن عن الـفـائزين في

هرجان في 12 أيلول/سبتمبر.  ا
كـمــا أن تـســعـة من األفالم الـ 52الـتي
اختيرت للـعرض في نسخة 2020 من
مـهـرجان كـان الـسـيـنـمـائي التـي لم تر
الـــنــــور بـــســــبب وبــــاء كـــوفــــيـــد-19

ستُعرض في دوفيل.
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{ ليـلونـغوي (مالوي)-(أ ف ب)
 –حــوّلت جــائــحــة كــوفــيــد-19
الفئران طبقاً رئـيسياً في النظام
الــغــذائي لــلـفــئــات األكـثــر فــقـراً
ــــهــــددة بــــاجلــــوع في مالوي ا
بـــعــدمـــا كــانـت مــجـــرّد نــوع من
األطعمة اخلفـيفة التي تؤكل ب

الـــوجــبـــات. عــلى امـــتــداد 320
كـيــلـومـتـراً بــ مـديـنـتي مالوي
الــــرئــــيــــســــيــــتـــ بـالنــــتــــايـــر
ولـــيـــلـــونــغـــوي بـــات عـــشــرات
األشخـاص يـقيـمون نـقـاطا لـبيع

أسياخ حلم الفئران.
في مـقـاطـعـة نـتـشـو الـواقعـة في
مـنـتـصـف الـطـريق بـات بـرنـارد
سيميـون واحداً من هؤالء. وقال
ــزارع (نــصـــطــاد الــفــأرة هــذا ا
لنكسب لقمة عيشنا. نستخدمها
كــمـــكــمّل لـــنـــظــامـــنــا الـــغــذائي

الــبــنك الــدولي تــراجع إجــمـالي
الوي هــــذه الـــــنــــاجت احملــــالـي 
ــئـة. الــسـنــة بــنـســبـة 3,5 في ا
وأحصت جمعيـة (إيكام) احمللية
ـوظـف ألربـاب الـعـمل أن عـدد ا
الــذين يــصــرفــون يــومــيــاً يـبــلغ
1500 وتـتــوقع أن يـصـل الـعـدد
التراكمي قد يصل إلى 680 ألفاً
في نهاية 2020. وكانت حكومة
الرئـيس السابـق بيتـر موثـاريكا
الـــذي خــســـر االنـــتــخـــابــات في
أيــــار/مــــايــــو الــــفــــائت وعــــدت
بـــبــرنــامج مــســـاعــدات عــاجــلــة
لألكـثر فـقـراً لكـن هذا الـبـرنامج
لم ينفـذ قط. أما حكـومة الرئيس
اجلــديـد الزاروس شــاكــويـرا فال
تـزال تـعـمل عـلى إعـداد خـطـتـهـا
لـلـمـسـاعـدة. وفي االنـتـظار أدت
األزمتـان الصـحيـة واالقتـصادية

الـيـومي ونـبـيـعـهـا لـلـمارة عـلى
الــطـريـق لـكـي نـحــقق مــدخـوالً).
وأضاف (كـنـا نـعـاني صـعـوبات
مــاديــة قـبل اجلــائــحــة أمـا اآلن
فـبــات الـوضع أســوأ). وتُـعــتَـبَـر
مالوي الـــــــواقـع فـي الـــــــطــــــرف
اجلـنــوبي إلفـريــقـيــا أحـد الـدول
األشـدّ فـقـراً في الـعالـم. ويعـيش
أكــثـر مـن نـصف ســكــانه الــبـالغ
عــددهم 18 مــلــيـــونــاً حتت خط
ـــدقع. وكـــمـــا في دول الـــفــــقـــر ا
الـعـالم األخـرى تـركت الـتـدابـيـر
ــواجــهــة ــتــخــذة  الـــصــحــيــة ا
اجلــائـــحـــة أثـــراً قـــاســـيــاً عـــلى
اقـتــصـاد مالوي الــزراعي وعـلى
ـواطـنـيـها الـظـروف احلـيـاتـيـة 
علـمـاً أن األرقام الـرسمـيـة تشـير
إلى 5400 إصـابــة ونــحـو 170
حــالــة وفــاة إلى الــيــوم. وتــوقع

يـكن هــذا الـنـشـاط يُـعــتَـبَـر عـمالً
شـاقـاً ولـكـن كـان الـصـبـيـان كـمـا
الـبــنـات يــنـظـرون إلــيه عـلى أنه
نـــوع من الــتــســلـــيــة). ويــفــضل
نطقـة الفئران السكان في هـذه ا
الــرمـاديــة ذات الـذيل الــقـصــيـر

إلى مــــفــــاقــــمــــة انــــعــــدام األمن
الويـ الــغـذائي لــلــكـثــيــر من ا
الذين يضطرون إلى أن يحاولوا

تدبر أمورهم ليأكلوا حاجتهم.
وقــالت يــنــخــو شــالــيــرا زوجـة
برنارد سيميون (نتكل عادة على
زوجـي وعـــلى عــــمـــله ولــــكن في
األيــام الـــصـــعـــبـــة نـــتـــكل عـــلى
ــلك الـــفـــئــران ألنـــنــا لـم نــعـــد 

اإلمكانات لشراء اللحم).
وليست الفـئران طبـقاً جديداً في
أرياف وسط مـالوي وهي تؤكل
لّحة كطعام مشوية في سيخ و
خـفــيف بـ الـوجـبــة والـوجـبـة.
وروى الــــــــنـــــــائـب الــــــــســــــــابق
ــوسـيــقي الـنــاجح لـوكــلـوس وا
بــانـدا (عــنـدمــا كــنت طـفالً كــنـا
نـتــعـلم صـيــد الـفـئــران مـنـذ سن
الثالثـة). وأضاف (في القرية لم

سيلفستر كاثومبا أن (السلطات
الصحية تنـصح بقوة باستهالك
الفئران كبديل من اللحم الذي لم
يعـد شراؤه مـتاحـاً). وشدد على
ـتـاز أن (حلم الـفـئــران مـصـدر 

للبروتينات).

ويــــعــــرفــــهـــــا الــــذوّاقــــة بــــاسم
(كــابـوكــو). وقــال بــانـدا (ال أزال
آكـل الــفـــئـــران ألنــهـــا تـــذكّــرني
بـــطـــفـــولـــتـي ولـــيس ألســـبـــاب
أخرى). والحظ مـديـر أخصـائيي
الـــتـــغـــذيـــة في وزارة الـــصـــحــة

{ كـي ويــــــــسـت (الــــــــواليــــــــات
ـتـحدة)-(أ ف ب)  –رغم غـياب ا
السـياح األجانب بـسبب جـائحة
كوفيد- 19عن زيارة البيت الذي
عـــاش فـــيه الـــكـــاتب األمـــيـــركي
إرنسـت همـيـنغـواي في أرخـبيل
كــيـز بــواليـة فــلـوريــدا ومـا أدى
إلــــيـه هــــذا الــــوضع من صــــرف
مـــعــظم الــعــامـــلــ فــيه ال تــزل

الــــهــــررة ذات األصـــــابع الــــست
جتتـذب األمـيركـي الـفـضولـي

تحف. إلى هذا ا
 بعد وفاة همينغواي عام 1961
ــعـالم حتـوّل مــنـزله أحــد أبـرز ا
السياحـية في جزيرة كي ويست
الــواقــعــة عــلى بـعــد نــحــو مــئـة
كـــيـــلـــومـــتـــر إلـى اجلـــنـــوب من
ميامي وإلى شمال غرب هافانا.

صــمـــد ســكــان كـي ويــست أمــام
األعــاصــيــر الــعــاتــيــة واألزمـات
االقتـصـادية لـكنـهم لم يـتوقـعوا
يومـاً أن تـنهـار الـسيـاحـة مورد
رزقـهم بـسـبب جـائـحـة كـوفـيد-
19.  يـحــول إغالق احلـدود دون
تـــوافــد الـــســـيــاح األجـــانب إلى
اجلــزيـرة ولم تــرسُ فـيــهـا مــنـذ
آذار/مـارس الـفـائت أيـة سـفـيـنـة

{ بـــــاريس-(أ ف ب)  –خـــــلص
خــــــبــــــراء أوروبــــــيــــــون إلى أن
ناعية االستجابات االلتهابية وا
رتبـطة بالـبدانة قـد تساعد في ا
تفـسيـر ازديـاد احتـمال اإلصـابة
بـــحــــاالت أخـــطـــر لـــدى مـــرضى
كـــوفـــيـــد-19. وفي ظـل تـــفـــشي
ـسـتـجـد الذي فـيـروس كورونـا ا
أودى بـــــــأكـــــــثـــــــر من  800ألف
شــخص عــلى مــسـتــوى الــعـالم
بـات واضـحـا بــشـكل مـتـزايـد أن
ــشــكالت ـــزمــنـــة وا األمــراض ا
وجودة أصال تعرض الصحية ا

مرضى كوفيد- 19خلطر أكبر.
ــــــؤتـــــمـــــر وفي عــــــرض خالل ا
األوروبي والدولي حول البدانة
قـــال الــبـــاحــثـــون إن االلــتـــهــاب
الـــنـــاجـم عن تـــراكم األنـــســـجـــة
ـرتبط الدهـنـية لـدى الـبدنـاء وا
بأمراض أخرى مثل السكري من
الـنــوع الـثــاني وأمـراض الــقـلب
ــكن أن واألوعـــيـــة الــدمـــويـــة 
يــــؤدي دورا فـي اســـــتـــــجـــــابــــة

رضى لكوفيد-19. وقال هؤالء ا
أيــــضـــــا إن نــــظــــام الـــــريــــنــــ
أجنـيـوتـنـسـ واأللـدوسـتـيـرون
ـــنــظم لـــضــغط الـــدم ويــحــوي ا
اإلنز الذي يـلتـصق به فيروس
ــســتــجــد قــد يــكــون كــورونـــا ا
مـرتبـطـا أيضـا بـتسـجـيل حاالت
ــكن أن أخــطــر من اإلصــابـة. و
ـذكــور بـصـورة يـعــمل الـنــظـام ا
صاب مفرطة لدى األشخاص ا

بالبدانة.
ــركـز وقــال غـيس غــوســنـز من ا
الــطـبـي بـجــامـعــة مــاسـتــريـخت
الـهولـنـديـة (نظن أن زيـادة كـتـلة
الــدهـــون قــد تــســـاهم في زيــادة
نــــــشـــــاط نــــــظــــــام الـــــريــــــنـــــ
أجنـيـوتـنـسـ واأللـدوسـتـيـرون
وااللتـهابـات في حـاالت البـدانة
ما يوفر رابـطا مهمـا ب البدانة
ــــنــــاعي وزيـــادة الــــتــــجــــاوب ا
الـــضــعــيـف بــوجه كـــوفــيــد-19
وتـــســـجـــيل حـــاالت أســـوأ لــدى

.( صاب ا
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