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يـشعر نشطاء حقوق اإلنسان بقلق على
دني الذي مصير بدل برواري الناشط ا
شـارك قـبل نـحـو شـهـرين في تـظـاهرات
في مـحـافظـة دهـوك لـلمـطـالبـة بـصرف
ــدنــيــة.ولم رواتب مـــوظــفي الــدوائـــر ا
تـدفع حكومـة اإلقليم مـنذ كانـون الثاني
ـــوظـــفي ـــاضي غـــيـــر ســـتـــة رواتب  ا
ـدنيـة الذين يـصل عددهم الى الـدوائر ا
 1,2مـــــلـــــيـــــون شـــــخـص وقـــــررت في
حـزيـران أن تـخفض بـنـسـبـة تصل إلى
ـئـة الـرواتب الــتي تـتـجـاوز 250  21بــا
. ويـبلغ عدد سكان اإلقـليم خمسة دوالراً
ماليـ نسـمة. وفيـما خرجت تـظاهرات
مـتـكـررة في مـديـنة الـسـلـيـمـانـيـة ثاني
أكــبـر مـدن اإلقــلـيم وتــخـضع لـســيـطـرة
حــزب االحتـاد الــوطــني الـكــردســتـاني
سـيرات االحتجاجية مـنعت السلطات ا
الـــتي خــرجـت في مــدن دهـــوك وأربــيل
اخلــــاضـــعــــتــــ لــــســـيــــطــــرة احلـــزب
ــوقــراطي الـكــردســتــاني بــقــيـادة الــد
رئـيس االقليم السابق مسعود بارزاني.
وقـال رئـيس هـيـئـة حـقـوق اإلنـسـان في
أقـليـم كردسـتان ضـياء بـطرس لـوسائل
اإلعالم إنـه مــنــذ نــهــايــة آب اعــتــلــقت
الـسلـطات  305أشـخاص بـتهـمة تـنظيم
الــتـــظــاهـــرات وأفــرجت بـــعــد أيــام عن
كــــثـــــيـــــرين مـــــنــــهـم ومــــازال  19رهن
االعـتــقـال".وقـضت مــحـكـمـة اســتـئـنـاف
دهـوك األحـد بـاإلفـراج عن بـرواري بـعد
خـمس يوما من اعتـقاله الذي اعتبرته
"غـيـر صحـيح ومـخالـفـاً للـقـانون" لـكون
ـعـاقب الــتـظـاهـر "ال يــعـد من األفـعــال ا
عــلـيــهــا قـانــونـا كــمــا أغـلــقت الــدعـوة
. رغم ذلك لم يظهر برواري حتى نهائياً
اآلن وفــــقــــا ألقــــاربـه. ويــــعــــد أقــــلــــيم
الذ األفــضل في الــعــراق كــردســتـــان ا
ـــعــارضــ لــكـــثــيـــر من الـــعــراقـــيــ ا
ــسـتــثـمــرين األجـانـب لـكــنه يـواجه وا
ـنــظـمـات أنــتـقـادات مــتـكـررة مـن قـبل ا
ــدافـعــة عن حـريــة الـتــعـبـيــر. وسـجل ا
مـــركــــز "مـــتـــرو لــــلـــدفـــاع عـن حـــقـــوق
الـــصــحـــافــيـــ في كـــردســـتــان" خالل
الـــنــصف األول مـن الــعـــام احلــالي 88

. أنتهاكا ضد  62صحافياً وإعالمياً
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تـداولت مـواقع  الـتـواصـل االجتـمـاعي
قــــــصـــــــة ســــــائـق كـــــــردي من اهـــــــالي
الــســلــيــمـانــيــة دهس ثـالثـة افــراد من
حافظة ذي قار اهـالي سوق الشيوخ 
بــحـادث مــروري غــيـر مــتــعـمــد. ونــشـر
الـنـاشطـون صـورة جتمع والـد الـسائق
الـكردي الـذي جاء الهـالي الضـحايا في
ـتـوفـ الـسـيد الـنـاصـريـة لدفـع ديات ا
ــوسـوي وولــده والــشـيخ ســايـر عــبـد ا
هاشم الشمساوي لكن اهالي الضحايا
تـنـازلوا عن الـديـات التي بـلـغت حـينـها
 70مـليـون ديـنار اكـراما لـوالد الـسائق
والـكرد عمـوما كمـا اقاموا مـأدبة طعام
كــبـيـرة الجل الــضـيف. واضـافــوا انـهـا
(قـصـة واقـعـيـة وبـحـاجـة الى الـتـعـمـيم
واالشـــادة لــــيـــعم اخلـــيــــر في نـــفـــوس
اجلـمـيع). وأعـرب مـدافـعـون عن حـقوق
اإلنـــســـان عن قـــلـــقــــهم عـــلى مـــصـــيـــر
الـصحـافي شيروان شـيرواني احملـتجز
ـاضي ومـا زال مـصـيره مـنـذ األربـعاء ا
مــجــهـــوالً في إقــلــيم كـــردســتــان حــيث
يُـحــتـجــز نـشـطــاء بـعـضــهم مـنــذ نـحـو
شاركتهم في تظاهرات.وأنتقد شـهرين 
بـــيــــان عن نــــشــــطـــاء أكــــراد أقـــتــــيـــاد
شــيــروانـي رئــيس حتــريــر صــحــيــفــة
ـعـروفـة بــتـحـقـيـقــات تـتـعـلق بـاشــور ا
بـجـرائم الـفـسـاد في اإلقـلـيم من مـنـزله
في أربــيـل "بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة
والقــــــــــانـــــــــونـــــــــيـــــــــة ... ودون أمـــــــــر
قــضـائي".وأضــاف الـبـيــان الـصـادر عن
جلـنة حمايـة الصحافـي أن "قام عشرة
من عـناصر الشـرطة يرتدي أربـعة منهم
مالبس مــدنــيــة" بــاعــتــقــال شـيــرواني
و"صــــادروا مــــنه جــــهــــازي حــــاســـوب
مـحـمـول ودفـتراً وأقـراصـاً مـدمـجـة قبل
ـــــســـــدس إلـى رأسه أن يـــــوجــــــهـــــوا ا
ويـقيـدوه".وكان شـيراوني الـذي تعرض
من قـبـل العـتـقـال أسـتـمـر عـدة أيـام قـد
وجه قـبل أيام من أعتقاله انتقادات عبر
مـوقع الــتـواصل االجـتـمـاعي فـيـسـبـوك
لـــــرئـــــيـس وزراء اإلقـــــلـــــيـم مـــــســـــرور
الـبــارزاني وفـقـا لــبـيـان جلـنــة حـمـايـة
. وبـاالضــافـة لـشـيـرواني الـصــحـافـيـ
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يـاه واالهـوار النـيابـية اهـميـة احملافـظة عـلى الثـروة السـمكـية اكـدت جلنـة الزراعـة وا
ياه احلاضنة لـها. وقال رئيس اللـجنة سالم الشمري  في واالبتعـاد كليا عن تلـوث ا
بيـان امس ان (ما حـصل من هالك لكـميـات ليـست بالـقلـيلـة من االسمـاك في بحـيرة
عنـي بايـجاد طـريقة لـصرف ميـاه الصرف الرزازة في كـربالء سببه عـدم اكتـراث ا

الصحي بدال من صرفها في البحيرة والتي ادت خلسارة كبيرة) .
واضــاف ان (كــربـالء تــشــهــد ســنــويــا
ـقـدسـة وكـان اليـ لـلـزيـارة ا تـوافـد ا
ــفـروض لـلـمــعـنـيـ فــيـهـا اقـامـة من ا
مــشــاريع لــلــصــرف الــصــحي بــدال من
صـرفـهـا للـبـحـيرة والـتي حتـوي مـنتج

محلي مهم من الثروة السمكية).
W Uš l¹—UA

ودعــا الـشــمـري الى (االســراع بـاقــامـة
ــــشـــاريـع اخلــــاصـــة بــــذلك بــــدال من ا
االعــتـمــاد عــلى مـامــوجــود والـتــسـبب

باضرار كبيرة لالقتصاد الوطني).
ــيـاه واســتــضــافت جلــنـة الــزراعــة وا
واالهـوار النيابـية وزير الزراعـة محمد
ـنــاقـشــة الـتــعـديالت كــر اخلـفــاجي 
ــشـــروع قـــانــون ايـــجــار ـــقــتـــرحـــة  ا
االراضي الزراعية لغرض رفعه للقراءة
الـثـانيـة  حيث  االتـفـاق على تـعديل

واألطـبـاء الـبـيـطـريـ بـحـضور رئـيس
ياه واالهوار النيابية جلـنة الزراعة وا
سالم الـشـمـري لـبـحث إمكـانـيـة تـوفـير
ـناسـبـة لـهم.  واسـتمع فـرص الـعـمل ا
اخلــــفــــاجي لــــعــــدد مـن اخلــــريــــجـــ
الـزراعـيـ والــبـيـطـريـ مـبـيـنـا سـعي
الـوزارة لتشغيلهم وامـتصاص البطالة
واالســتـفـادة مـن االخـتـصــاصـات الـتي
تــخـدم الــعـمــلـيــة الــزراعـيــة بـشــقـيــهـا
الــنــبـاتـي واحلـيــواني و رفــد الــدوائـر
ـســتـشـفــيـات الـبــيـطـريـة الـزراعــيـة وا
بـاخلـبـرات الـضروريـة لـتـطـويـر الـعمل
الـزراعي. كـمـا وجه اخلـفـاجـي بـإنـشاء
ـهــنــدسـ كــروب واتــسـاب خــاص بــا
الـــزراعــيـــ واالطـــبــاء الـــبـــيــطـــريــ
لـلتواصل الـدائم معهم حلـ حصولهم
عـلى فرص الـعمـل والنضـاج اخلطوات
اخلـاصـة بتـحقـيق مـطالـبـهم . كمـا ب
اخلـفاجي أن تعديل (القوان اخلاصة
بــالــتـــفــرغ الــزراعي وايــجــار األراضي
سـوف تـتـيح الـفـرصـة أمـامـهم المـتالك
أراض زراعـية وإنشاء مشاريع مختلفة
نـباتية وحيوانيـة وصناعات حتويلية
لالسـتفـادة من احملاصـيل الفـائضة عن

بـعض مـواد وبـنـود القـانـون  واضـافة
فـقرات جديـدة جلعل القـانون يصب في
ـزارع والـقطاع مـصلـحه الفالح وا
الـزراعي بـشكل عـام . وقال بـيـان تلـقته
(الــــــــزمــــــــان) امـس انـه (جــــــــرى خالل
االجــــتــــمـــــاع االتــــفــــاق عـــــلى ارســــال
ـتـفق عـلـيـهـا الى الـلـجـنة الـتـعـديالت ا
خالل اســبــوعــ لــلــمــضي بــاجـراءات
تـشريع الـقانون ورفـعه للـقراءة الثـانية
مـكنـة). واكد اخلـفاجي انه بـالسـرعـة ا
( االتــفـــاق مع الــلــجـــنــة عــلى اعــادة
تــقــيــيم االداء لــلــمــواقع الــقــيـاديــة في
الـوزارة ومــدراء مـديـريـات الـزراعـة في
احملـافظات من أجل حتمل مسؤولياتها
في تــنــمـيــة وتــطـويــر الــواقع الـزراعي
اجلــديــد لــلــبـــلــد). والــتــقى اخلــفــاجي
هـندسـ الزراعـي تـظاهـرين من ا بـا
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ال العام لم تنقطع ابدا ... حاسبة الفاسدين وانتزاع مافي ايديهم من ا طالبة  ا

فاجلماهير الغاضبة من اللصوص وحيتان الفساد تطالب بذلك .
رجعية الدينية العليا في النجف االشرف تطالب بذلك .. وا

ـفـكـرين والـعـلمـاء ورجـال الـثـقـافة واألدب واصـحـاب احلس الـوطني الـصـادق من ا
يطالبون بذلك .

وحـرائر الـعراق يـطالـ بذلك ويـتلـهفن الى أنْ يَـرَيْنَ الفـاسدين يـقفـون أمام الـقضاء
في محاكات علنية ..

وهكذا باقي الشرائح العراقية من طالّب وكسبة وعمّال .
-2-

أزوم  حيث لم تُبق الي واالقتصادي ا طالبة اخيراً بسـبب الوضع ا وقد اشـتدت ا
ـسـتقـيل فـي خزانـة الـدولـة االّ الـيـسـيـر الـذي ال يـسد رواتب وزارة رئـيس الـوزراء ا

موظفي وزارة واحدة ..!!
-3-

ـفـسـدين ال تـكـشف لـلـرأي الـعـام الحـقـة ا الحظ انّ الــلـجـنـة الـعـلـيـا اخلـاصـة  وا
تلهف الى معرفة االخبار الدقيقة عن نتائج التحقيق شيئا ذا بال  ا

ومن هنا تكثر األقاويل واالشاعات ...!!
-4-

ـبـاشرة مع مَنْ حتـوم حولـهم شبـهات واجـهة ا ـاذا أُهمـلت كـليـا عمـليـة ا وال أدري 
الفساد .

باشرة قامت بها أعلى سلطة في البالد أيام اخلالفة الراشدة واجهة ا وانّ عملـية ا
كما نصت على ذلك مصادر التاريخ .

جاء في العقد الفريد ج / 1ص 44
ان عـمـر بن اخلـطـاب حـ عـزل أبـا مـوسـى االشـعـريّ عن الـبـصـرة شـاطـره مـاله 

وح عزل أبا هريرة عن البحرين شاطره ماله 
وح عزل احلارث بن كعب شاطره ماله .

عـزول وارجـاعه الى بيت كـله الـوالي ا ـال تـعني مـصادرة نـصف مـا  ومـشـاطرة ا
ال . ا

صدر نفسه ) وجاء ايضا ( في ا
ان عمر بن اخلطاب دعا أبا هريرة وقال له :

هل علمت من ح اني استعملتُك على البحرين وانت بال فعل .
ثم بلغني انك ابتعتَ أفراساً بألف دينار وستمائة دينار 

قال :
كانت لنا أفراس تناجتت  وعطايا تالحقت 

قال :
قد حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل فأدَّهِ .

قال :
ليس لك ذلك 

قال :
بلى والله وأوجعُ ظهرَكَ ثم قام اليه بالدرة فضربه حتى أدماه ثم قال :

ايتِ بها 
قال :

احتسبتها عند الله 
قال :

ذلك لو أخذتها من حالل  
وأديتها طائعاً  

أَجئتَ من أقصى حجر بالبحرين يجبى الناس لك ال لله  وال للمسلم ?
ما رجعت بك أميمة االّ لرعيه احلُمر ( وأميمة هي أم أبي هريرة ) 

أقول :
ـنـهــوبـة من الـثـروة الــوطـنـيـة الــعـراقـيـة مـن تـلك األمـوال احملـدودة ـلــيـارات ا وأين ا

صادرة من أبي هريرة ? ا
-5-

ــكـن ان تــتم بــعـــيــداً عن انــظــار ـــبــاشــرة  ـــواجــهــة ا ان ا
اجلمـاهير وسـتؤدي الى انـهيـار الفاسـدين ح يُـواجهون
بــاألرقــام واحلــقــائق والــوثــائق وعــنــدهــا يــصـبـح انــتـزاع
نـهوبات منهم أقرب مناالً ولـتستكمل بعد ذلك االجراءات ا

طلوبة . القانونية ا

sattar88@hotmail.com
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ما زال مـجلس النـواب العراقي يـراوح في مكانه ولم تـتوصل القـوى السيـاسية إلى
تعددة في قـانون االنتخابات اجلديد اتفاق نـهائي بشأن حسم الدوائر االنـتخابية ا

ـقـرر عـقدهـا يـوم الـسبت 10/10/2020 بل وحـتى وقت مـتـأخر مـن موعـد اجلـلـسة ا
فـانـهـا لم تـعـقـد اصال امـا لـتـعـذر حتـقق الـنـصـاب الـقـانـوني لـعـقـدهـا او الحـتـمـال

تأجيلها الى موعد الحق.  
فاخلالفات الـسياسية مازالت قائمة ب كل القوى السياسية  ووجهات نظر مختلفة
وهــو مــا دعى الــعــديــد مـن الــنــواب لــلــتــصــريح بــأنه (في ظل اخلـالفــات واألجـواء
تعددة ولن ان العراقي على حـسم الدوائر االنتخـابية ا السيـاسية لم يصوت الـبر
ـا يتم يـتم الـتصـويت بشـكل كـامل ونهـائي الـيوم وهـذا األمر يـحـتاج إلى وقت ور

.( قبل قبلة بعد إكمال احلوارات خالل اليوم أو اليوم ا ذلك خالل األيام ا
هذا هو حـال السلطة التشريـعية وحال بقية الـسلطات ليس احسن ان لم يكن اسوء
بكـثـيـر وهـو مـا يـب وبـوضـوح ان الـعـراق ال يـسـير او يـتـحـرك بـاجتـاه احلـلول او
انـفراج االزمـات بل يراوح او يـتقـدم خطـوة ويتـراجع خطـوت وبـاحملصـلة الـنهـائية

فان االوضاع تزداد سوءاً وابواب احللول مازالت موصدة ويصعب فتحها.  
فـرغم الـتحـديات واخملـاطر الـكـبيـرة والوعـود واالجراءات الـتي يـتم االعالن عنـها او
يتم تسـريبها ونشرها عبر وسائل االعالم والـتواصل االجتماعي بالقبض او توقيف
ـال الـعـام الى ان واقع احلـال ال بـعض الـشـخـصـيـات بـدعـاوى الــفـسـاد وسـرقـة ا
صاعب واالزمات مع يختـلف كثيرا عما كان عليه في السنوات السابقة بل وتزاد ا
وظـف واصبح االجنـاز احلكومي هـو في تأميـنها ودفـعها في تأخـر توزيع رواتب ا

عروفة.   اوقاتها ا
شكالت واالزمات واالختالفات الـكثيرة التي جعلت العراق دولـة تعاني الكثيـر من ا
اجلـمـيع يــدور في دائـرة مـغـلـقـة بــاحـكـام وال يـسـتـطـيع احــد االفالت مـنـهـا فـحـتى
بكرة التي هي في كل دول العـالم فرصة للتغيـير وبوابة أمل لتصحيح االنتخـابات ا
كن ان ـعوقـات وحتـديـات جـديـة وخـطـيـرة  وجـودة فـانـهـا تـصـطـدم  االوضـاع ا
ا يتم تدوير ذات االحزاب والكيانات والقوائم تطعن في نزاهتها وصدقيتها بل ور
االنـتخـابيـة وتأتي شـخصـيات مـستـنسـخة من الـشخـصيات الـتي قادت الـعراق الى

هذا اخلراب الكبير.  
ـصـيــري بـ قـوى الـطــائـفـيـة ان الـتــرابط والـتـوافق بل وحــتى االرتـبـاط واالتــفـاق ا
ـال واالتباع في كل صـلحـية التـي تمتـلك القـوة والسلـطة وا الـسيـاسية والـقومـية وا
مـفاصل واركـان الدولـة واحلكـومة جتـعل من االنتـخابـات طريـقة تـمكـنهـا من تدوير
ـضـمون نـفـسـهـا واسـتـنـسـاخ هيـمـنـتـهـا بـاشـخـاص واسـمـاء جـديـدة حتـمل نـفس ا

ظهر.   واجلوهر رغم انها قد تختلف في الشكل وا
هذه القوى الـتي تمتلك الـكثير مـنها ميـليشيـات وقوات مسلـحة قد تكـون منضمة او
مـستـترة حتت اسـماء وقـوالب شـكلـية قـانونـيـة لكـنهـا عنـدمـا حت الـساعـة فهي ال
صـلـحـة اشـخـاص واحـزاب وقـوائم مـهـمـا غـيرت من تـبـصم وال تـؤيـد وال توقـع اال 

ضمون.   ارقامها واشكالها لكنها تبقى واحدة في اجلوهر وا
ـشاريع الـفاشـلة والـقوانـ التي يـتم تشـريعـها على تـكرار واسـتنـساخ الـتجارب وا
ـتظـاهرين مـقاس ومـصالح الـكـيانـات السـيـاسيـة الـكبـيرة من دون حتـقـيق مطـالب ا
وعموم ابناء الشعب العراقي الطامح الى االصالح والتغييرسوف يؤدي الى ذات

النتائج التي اوصلت العراق الى ماهو عليه اآلن.  
ـغلـقة الـتي تعـيشـها نـحتـاج الى اخلـروج من دائرة الـتفـكيـر ا
الـطـبقـة السـيـاسيـة الـتي حتولت الى طـبـقة مالكـ اقـطاعـية
وجتـار امـتـلـكـوا كل شئ وغـير مـسـتـعـدين العـطاء اي شئ
لـلــشــعب والـذي انــتــفض وحتــرك من اجل كــسـر الــدائـرة

غلقة التي  فيها حجز وأسر العراق.   ا

ــرحـلــة االولى من ــرحــلــة الـثــالــثــة مــضـيــفــا ان ا ا
ـشروع شـهدت تنـفيـذ اكثر من 60 مـشروعا في 29 ا
قـرية بكـلفة اجـماليـة بلغت 13 مـليار ديـنار  ووفرت
اكــثــر   1000فــرصــة عـمـل في احملــافــظـات الــثالث).
ــسـتــوى مع الـبـنك وأكـد ان (هـنــاك تـعــاونـا عـالي ا
الـدولـي لـدعم جــهــود الــوزارة في تــنـفــيــذ مــشـاريع
الـتي سـتــسـهم في مـسـاعـدة الـصـنـدوق االجـتــمـاعي
اجملـتمعات الـفقيرة وفق آلـيات مختـلفة تعـتمد على
الـتـخطـيط من األسـفل إلى األعـلى من خالل مـشـاركة
طلوبة شاريع ا اجملـتمع احمللي في اختيار نوعية ا
والـتي تـكـون غـالـبـا في مـجـاالت الـصـحـة والـتعـلـيم
ــاء واجملــاري والــطــرق). وكــان الــنــجم قــد وصل وا
صـبـاح امـس  الى الـســلـيـمــانـيــة وعـقــد اجـتــمـاعـا
مـوسعا مع حكومتها احمللية حضره وزير التخطيط
في اقـليم كردستان دارا رشـيد ومحافظ السـليمانية
هـافال ابـو بكـر وجرت خالل الـلقـاء منـاقشـة عدد من
ـتــعـلــقـة بــالـواقع الــتـنــمـوي ــلـفــات ا الــقـضــايـا وا
واالسـتثماري واخلدمي فـي اقليم كردستـان وطبيعة
شـاكل والصعوبات شتـرك وسبل تذليل ا الـتعاون ا
التي تواجه التنمية بنحو عام من خالل تشكيل فرق
ـعـاجلـات عـمل مـشــتـركـة تــتـولى ايــجـاد احلـلــول وا
لـفـات الـعـالقـة. إلى ذلك اطـلع الـسـيـد وزير جلـمـيع ا
الـتخـطيـط يرافـقةالـسـيد وزيـر التـخـطيط في االقـليم
ومـحافظ السـليمانـية خالل جولـة ميدانـية لعدد من
الـقرى الـتـابعـة لـلمـحـافـظة عـلى الـواقع اخلدمي في
ـشـاريع الـصـندوق تـلك الـقـرى وإمكـانـيـة شـمـولهـا 

االجتماعي للتنمية.

واجـهـتـهـا تـلك احملـافـظــات كـاشـفـا في بـيـان تـلـقـته
(الـزمــان) امس عن (قــيــامه  بـزيــارات مــيـدانــيـة إلى
مـحافـظـات اجلنـوب والـوسط  التي سـيـتم شـمولـها
ـقـبـلـة ـشـاريع الـصـنـدوق خالل االيـام الـقـريـبـة ا
شاريع التي للوقوف على الواقع اخلدمي وحتديد ا
سـيـتم تـنـفـيـذهـا هـنـاك مـشـددا علـى حـرص الوزارة
واهـتمامـها بـتحـقيق الـتنمـية في جـميع احملـافظات
وفـقا لـلـفـجوات الـتـنـمويـة الـتي حـددتهـا الـدراسات

التخطيطية.
Ÿ—UA  cOHMð

ــرحـلــة االولـى  من عــمل الــصــنـدوق الفــتـا إلـى ان ا
ـثنى وصالح الدين ودهوك فيما شـملت محافظات ا
ــتــبـقــيـة خالل ســيــتم شـمــول احملــافـظــات الــسـبع ا
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اليوم السبت أعـلن وزير التخطيط خالد بـتال النجم
رحلة الثانية عن شمول 8 محافظات جديدة ضمن ا
ـشـاريع الـصـنـدوق االجــتـمـاعي لـلـتـنـمـيـة. وأوضح
الـنـجم خالل زيـارته إلى مـحـافظـة الـسـلـيـمـانـية في
ـشـمـولة اقـلـيم كـردسـتان ان احملـافـظـات اجلـديـدة ا
ـشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية هي ذي قار
ومـيـســان والـديــوانـيـة وبــابل وبـغـداد ونــيـنـوى
واألنـبار بـاإلضافـة إلى السـلـيمـانيـة مشـيرا إلى ان
آلـيات الـشـمـول تـعـتمـد مـعـيـاري نـسبـة الـفـقـر وعدد
الـســكـان فـي كل مـحــافــظـة ولــذلك فــان احملـافــظـات
اجلـنوبـيـة تعـاني ارتـفاعـا مـلحـوظـا في نسـب الفـقر
ــاضــيـة نــتـيــجــة الـظــروف الـتي خالل الـســنـوات ا
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الــطــلــبـة جــعل هــذا الــعــام مـتــمــيـزاً
بــالـنــتـائـج الـبــاهـرة والــتي سـتــعـلن

إحصائياتها الحقا).
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هنأ مدير عـام تربية محـافظة النجف
عادل الـبصـيصي الـطلـبة وعـوائلهم
بــعــد عـام عــصــيب ومــتـعـب مـرت به
احملافظة وحصول  51 طالباً وطالبة

ئة.  على معد  99.83 با
وأكــد الــبـصــيــصي في بــيـان تــلــقـته
(الــزمــان) امس ان (مــديــريــة تــربــيـة
رتـبة الـثالـثة النـجف حصـلت عـلى ا
عـــلـى مـــحـــافــــظـــات الـــعــــراق بـــعـــد
ــوصل في مــحــافــظــتي الــبــصــرة وا

رحلة األعدادية) .  أمتحانات ا
ــــدارس شـــــاكــــراً (جــــهــــود إدارات ا
اإلعــداديــة ومالكــاتــهـا الــتــدريــســيـة
واللجنة الـفرعية لإلمتـحانات العامة

ديرية .   في ا
ــــراكـــز مــــثـــمــــنــــاً جـــهــــود إدارات ا
ـشـرف  ـراقـبـ وا اإلمـتـحـانيـة وا
برغم الظروف اإلستثنائية التي مرت
بهـا احملافـظة  إال أن إصـرار أبنـائنا

االسـتـهالك في الـصـنـاعـات الـغـذائـية).
من جــانــبه أثــنى الــشــمــري عـلى (دور
الــــوزارة في دعم انــــتـــاج احملــــاصـــيل
اخملـتلـفة ولـقاء اخلريـج واالسـتماع
ــطـالــيـبــهم). كــمـا عــبـر احلــضـور عن

شــكــرهم عـــلى تــعــاون الــوزيــر مــعــهم
واسـتــمـاعه لـكــافـة مـطـالــبـهم وافـسـاح
اجملـال أمامـهم للـتعـبير عـن آرائهم بكل
حـــريـــة ودون مــضـــايـــقـــة أو ضـــغــوط
والـعـمل عـلى إيـصـال صـوتـهـم لـتـلـبـية

حـاجتهم لـلعمل وتـقد خبـراتهم التي
اكــتـســبـوهــا طـيــلـة ســنـوات الــدراسـة
خلــدمـــة الــقـــطــاع الـــزراعي وبــشـــقــيه
الـنـباتي واحلـيواني بـحـسب بيـان ثان

تلقته (الزمان) امس.

هندس الزراعي واالطباء البيطري  تظاهرين وا ≈ŸUL²ł∫ وزير الزراعة خالل إجتماعه بعدد من ا
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وزير التخطيط
خالل زيارته
محافظة

السليمانية
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اعالن رقم  (٣٤) 
رقم الطلبية ٤٧١٠ / ٢٠٢٠ 
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لـلـمـرة (االولى) وبـكـلـفـة تـخـمـيـنـيـة مـقـدارهـا (٣١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنار عـراقي
ـوجب ـدة جتـهـيز (١٨٠يـوم)  (ثالثـمـائـة وعـشـرة مـلـيـون ديـنـار عـراقي) و
ـكن احلـصول عـليـها مـن امانـة الصـندوق لـقاء ـواصفـات والشـروط التي  ا
مبلغ قدره(١٥٠٫٠٠٠) دينار (مائـة وخمسون الف دينار الغير ) غير قابل للرد
ـشـاركــة تـقـد عـروض  بـالـديـنـار فـعـلى اجملـهـزين اخملـتــصـ الـراغـبـ بـا
دة التقل العراقـي  (مع مراعاة تـرقيم صفـحات هـذه العروض) ويـكون نافـذاً 
عن (١٢٠يـوم) مع ارفـاق الـتـأمـينـات االولـيـة والـبـالـغـة  (٦٫٢٠٠٫٠٠٠) ديـنار
عـراقـي (سـتـة ماليـ ومــائـتـا الف ديـنــار عـراقي) عـلى ان يـتــضـمن الـعـرض

علومات التالية:-  ا
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التامينات االولية 
كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا

وتسـلم الى استـعالمات الشـركة بأغـلفة مـغلقـة ومختـومة مثـبت عليـها رقمي
االعالن والطلبـية في مدة اقصاها الـساعة (الواحدة ) بعـد الظهر ليوم  ٢٨ /
ــنـاقــصـة اجـور نــشـر االعالن  .. مع ١٠ / ٢٠٢٠ويــتـحـمـل من تـرسـو عــلـيه ا

التقدير . 
مالحظة :- 

١-يـتم تـقـد العـروض وفقـاً لـلوثـائق الـقـياسـية وفـي حال عـدم الـتزام مـقدم
الـعطـاء في تـطبـيق الوثـيقـة الـقيـاسيـة بكـافة اقـسامـهـا فانه سـيتم اسـتبـعاد

ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  عطاءه 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 
قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا
٣- اذا تصادف تاريخ الـغلق اعاله عطلة رسـمية يرحل الى الـيوم التالي بعد

العطلة مباشرة. 
ـفــوض او احـد ٤- تــقـدم الــتـامــيــنـات االولــيـة بــاسم الـشــركـة او مــديـرهــا ا

وجب عقد مشاركة.  ساهم في الشركة او الشركات  ا
ـناقصة التواجد شترك في ا ثلي الشركات واجملـهزين ا ٥- بإمكان كافـة 
في مـقر الـشـركة حلـضـور ومتـابـعة فـتح الـعطـاءات من قـبل اللـجـنة وذلك في

اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 
٦-فـي حـالـة وجـود مـخـالـفـات من قـبل اجملـهـزين تـوجه االنـذارات من الـقـسم

القانوني في شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تـصادر التأمـينات االولـية للـشركات في حـالة عدم االسـتجابـة للمراسالت

اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات. 
٨- تـقـدم الـتـامـيـنـات االولـيـة عـلى شـكل ( خـطـاب ضـمـان او صـك مـصدق او

رفقة. درجة في القائمة ا عتمدة ا صارف ا سفتجة ) ومن ا
٩-ال تتـم مطالـبة شـركتنـا بكتـاب تسـهيل مهـمة من الـكمارك وكـذلك الضـريبة
ـادة اعاله ويتـحمل اجملـهز مـسؤولـية جتـهيز واجازة االسـتيـراد اخلاصـة با

واد الى شركتنا. وايصال ا
ـثبـتـة اعاله السـباب طـالـبـة باي تـمـديـدات لـفتـرات الـتـجهـيـز ا ١٠- ال تـتم ا

وانئ. واد من ا تتعلق باخراج ا
١١- يتم اسـتبـعاد الـعطـاء الـذي يزيـد مبـلغه بـنسـبة 20% فأكـثر من الـكلـفة

التخمينية.
ـوقع االلكـتروني :- كن االطالع عـلى شـروط تقـد العـطاءات وعـلى ا  -١٢

www.mrc.oil.gov.iq 
١٣- ســيـتم اســتـقــطـاع (١٠٠٠ ديــنـار) الف ديــنـار عــراقي رسم طــابع لـبــنـاء

مدارس ورياض اطفال.
نـاقصة اعاله تـقد كتـاب تأييد تـقدمة لالشـتراك في ا ١٤- على الشـركات ا
من وزارة العمل والـشؤون االجتـماعية/ دائـرة التقاعـد والضمـان االجتماعي

وافقات االمنية في حال التأهل الكمال اجراءات ا
١٥- ال تصـرف اي مـستـحقـات الى اجملـهز اال بـعـد جلب بـراءة ذمـة من دائرة

التقاعد والضمان االجتماعي.
ـنـاقـصات من ١٦- يـتم اسـتـقطـاع مـبـلغ (٢٥٠٠٠) الف ديـنـار عـراقي عن كل ا

الشركات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
Ê«dLŽ dÐUł bzUŽ Æœ
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محافظة بغداد
جلنة البيع وااليجار االولى

العدد: ٧٣
التاريخ: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠

ÊöŽ« ØÂ

استنـادا الى الفـقرة ثالـثا (أ) ورابعـا (أ) من قانون بـيع وايجار
ـعدل. تـعلن محـافظـة بغداد امـوال الدولة رقم ٢١ لـسنة ٢٠١٣ ا
رقـمـة (١١٩٥٤ / ٤ / ١١) مـزرعة عن ايـجار جـزء من الـقـطـعـة ا
حمـدي والـبـالغـة مـساحـتـها (٧٥٠٠م٢) والـعـائـدة الى محـافـظة
بغداد/ االدارة احمللية. والـواقعة ضمن احلدود االدارية لناحية
ــدة (٣ ســنــوات) عـــلــمــا ان مـــبــلغ االيــجــار بـــغــداد اجلــديــدة 
السنـوي١٦٧٠٠٠٠٠٠مائـة وسبعـة وستـون مليـون دينـار. فعلى
زايـدة العلنية مراجـعة ديوان محافظة الـراغب بالدخول الى ا
بـغـداد بـعـد مـرور ٣٠ يـومـا من الـيـوم الـتالـي لنـشـر االعالن في
تـمـام الـسـاعة الـثـانـيـة عشـر ظـهـرا. مـسـتصـحـبـ مـعهم وصل
قبض صـادر من محـافظـة بغداد بـالتـأميـنات القـانونـية الالزمة
والـبالـغـة (٢٠%) من الـقيـمـة التـقـديريـة من بـدل االيجـار الـكامل
زايدة ستمـسكات الثـبوتية وفـي حالة مصـادفة يوم ا مـدته وا

عطلة رسمية فستجري في اليوم الذي يليه.
زايدة اجور النشر واالعالن ويتحمل من ترسو عليه ا
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وذج اعالن/ دعوة تقد العطاء
جمهورية العراق/ وزار ةالنفط/ شركة احلفر العراقية/ 

شركة عامة
الى/ جميع شركات التأم العراقية
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١- يـسـر (شـركـة احلـفـر الـعـراقـيـة/ شـركـة عـامة)
دعـوة جـمـيع شركـات الـتـأم (عـراقـيـة اجلنـسـية
ــمــارســة مــثل هــذه حــصــرا) واجملــازة رســمــيــا 
وجب االعـمـال من قبـل ديوان الـتـأم الـعـراقي 
احـكــام قـانــون تـنــظـيم اعــمـال الـتــأمـ رقم (١٠)
لـسـنة ٢٠٠٥ لـتقـد عطـاءاتـهم للـعـمل اخلاص بـ
ــوظـفي شـركـة (الـتـأمـ اجلـمــاعي لـسـنـة ٢٠٢٠ 
احلــفـر الــعــراقـيــة (شـركــة عــامـة) الــبــالغ عـددهم
(٨١٣٦) منتـسب (مالك دائم وعقـود) قابل لـلزيادة
ن تتراوح اعمارهم من عمر (١٨سنة والنقصان 
الى عـمر ٦٥ سـنـة داخل) واؤلك الـذين يـلـتـحـقون

بالوظيفة ومن تاريخ مباشرتهم بالعمل).
 ٢- تـتـوفر لـدى (شـركة احلـفـر العـراقـية  –شـركة
ــوازنـة ــالــيـة ضــمن ا عـامــة) الــتــخـصــيــصـات ا
التـشـغيـليـة ويـنوي اسـتخـدام جـزء منـها لـتـنفـيذ
وظفي اخلدمات (الـتأمـ اجلماعي لـسنـة ٢٠٢٠ 
شركة احلفر الـعراقية (شركـة عامة) البالغ عددهم
(٨١٣٦) منتـسب (مالك دائم وعقـود) قابل لـلزيادة
ن تـتـراوح اعــمـارهم من عـمـر (١٨ والـنـقــصـان 
ســـنـــة الى عـــمـــر ٦٥ ســـنـــة داخـل) واؤلك الـــذين
يــلـتــحــقـون بــالـوظــيــفـة ومن تــاريخ مــبـاشــرتـهم

بالعمل).
٣- بـإمـكـان مــقـدمي الــعـطـاء الـراغــبـ في شـراء
وثائـق للـعـطاء بـالـلغـات (بـاللـغـات العـربـية) بـعد
تقد طلب حتريري الى (شركة احلفر العراقية –
الــهــيــأة الـــتــجــاريــة  –قــسم عـــقــود الــتـــشــغــيل
واخلـدمـات  –في مــحـافـظــة الـبـصـرة  –الـزبـيـر-
الـبـرجسـيـة) وبعـد دفع قـيمـة الـبيع لـلـوثائق غـير
ـسـتـردة الـبــالـغـة (١٠٠٫٠.٠٠) مـائـة الف ديـنـار ا
عــراقي بـامــكــان مـقــدمي الـعــطــاء والـراغــبـ في
ـعلـومات على الـعنوان زيد من ا احلصول عـلى ا

ب في اعاله..  ا
٤- اخـر مـوعـد لــتـسـلـيم الـعـطـاءات الى الـعـنـوان
االتي (شركة احلفـر العراقـية في البصـرة/ الزبير
 –الـبـرجـسـية  –مـقـرر جلـنـة فتـح الـعطـاءات (في
صادف ٢٨ / ١٠ / وعـد احملدد) يـوم االربعـاء ا ا
٢٠٢٠) الــســاعــة الــثــانـيــة عــشــر ظــهــرا  وسـوف
تأخرة وسيـتم فتح العطاءات ترفض العطـاءات ا
ـثلـيهم الـراغب بحـضور مـقدمي الـعطاءات او 

باحلضـور في العـنوان االتي (الـبصرة  –الـزبير/
البـرجسـية  –مـقر شـركة احلـفر الـعراقـية - جلـنة
فـتـح الـعــطـاءات) في الــزمــان والـتــاريخ الـســاعـة
صادف ٢٨ الثـانية عـشر ظهـرا من يوم االربعـاء ا
/ ١٠ / ٢٠٢٠) يـجب ان تتضمن ضمان العطاءات
ضـمـان للـعـطـاء/ خـطاب ضـمـان مـصرفي او صك
ــبــلغ (١٠٫٢٧٥٫٠٠٠) مــصــدق او ســـفــتــجـــة) و
عـشـرة مـاليـ ومـائـتـان وخـمـسـة وسـبـعـون الف

دينار عراقي).
ـــنــاقــصــة يــوم ٥- اخــر مــوعــد لـــشــراء وثــائق ا

صادف ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠. ) ا (االثن
٦- في حـالـة مـصادفـة يـوم الـغـلق عـطـلـة رسـمـية
يـكون الـيـوم التـالي مـوعد الـغـلق الذي يـكـون فيه

دوام رسمي ويكون موعد لفتح العطاء.
دة (٣٦٥) ٧- الـكلـفة التـخمـينـية لتـنفـيذ االعـمال 
يـــوم تــبــلغ (٣٤٢٫٥٠٠٫٠٠٠) ثـالثــمــائـــة واثــنــان

واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي.
ا تتـطلبه ٨- في حالة عـدم التزام مـقدم العـطاء 
الـوثـيـقـة الـقـيـاسـيـة بـكـافـة اقـسـامـها فـانـه سيـتم

استبعاد عطاءه.
 ÂUF « d¹b*« ÆŸ
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أعـلن نادي الـزوراء الـريـاضي تـعـاقـده مع العب جـديـد لتـعـزيـز صـفـوف فـريق كرة
القدم للموسم اجلديد 2021 /2020.

ـهـاجم الشـاب مـصـطفى وذكر الـنـادي في بـيـان مقـتـضب أن "الـزوراء تعـاقـد مع  ا
ـوسم الـقـادم".وسيـتـوجه فـريق الـنـوارس الى مـحـافـظة حـنون لـتـمـثـيل الـفـريق في ا

متاز. البصرة اليوم السبت للدخول في معسكر مغلق حتضيراً لدوري الكرة ا
ـمــتـاز في اخلـامس والـعــشـرين من الـــشـهـر ـقـرر ان يـنــطـلق دوري الـكـرة ا ومن ا

احلالي.

b¹b'« rÝuLK  ”—«uM « Âu−¼ “ÒeFð …b¹bł WIH
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d¹uDð∫ وزير الشباب يسعى الى تطوير قدرات التدريب في احتاد السباحة

اضية   ان اغلب الهـيئات االدارية غير قادرة اثبتت االعوام الطويـلة ا
ـالـيـة فـي االنـديـة ألنـها   عـلى ادارة الـشـؤون الـريـاضـيـة واالداريـة وا
ببساطة شديدة  ال جتيد  التفكـير واالبتكار والتطوير وهي تعتمد بكل
ؤسسات احلكومية يزانيات التي تـصرفها الوزارات وا اعمالها على ا
 هــذه االمـوال كـانت ومــازالت وسـتـبــقى تـصـرف بــدون اي تـدقـيق او
محاسبة او سؤال  والن االمـور  جتري بهذه الكيـفية فليس هناك امل
بـتـقـدم الـريـاضــة الـعـراقـيـة خـطــوة واحـدة الى االمـام  ان لم نـقل هي
تتـراجع الى اخللف خـطوات  وحـتى لم حتافظ عـلى كيـانهـا او على ما
كانت عليه  لو كان رئيس الـنادي  مثال يصرف هذه االموال من ماله
ـنـصـبه طـيـلـة عـشـر سـنـوات او اكـثر  اخلـاص  فـهل كـان يـسـتـمـر 
واالعـضاء االخـرين هل كـانـوا يتـقـاتلـون من اجل شـرف العـضـوية في
يالد السنوية والتي تبدو النادي وهم ال يقبضون شيئا من كيكة عيد ا

جميلة ودسمة دائما وابدا  ?
انيـة صياغة قـانون لألندية مهمـا حاولت جلنـة الشباب والـرياضة البـر
وان اتـفقت به مع الـهيـئـات االدارية  فـأن هنـاك من سـيحـاول التالعب
به والقـفز عـليه بـطرق شـتى  هيـئات اداريـة مضى عـلى وجودهـا اكثر
من ثالثـ سـنة ولم يـسـتطع قـانون تـغـييـرهـا   فهي بـاقـية ألطـول مدة
ـا ــصـدر الـرئـيس واالخـيـر ر ـال يـأتـيـهـا من ا ـكـنــة  الن ا زمـنـيـة 
يشارك به او له حصة منه من يدري  مادام يلتزم الصمت ومســــتعد
ـالـية لـسـنوات طـويـلة مــــــــقـبلـة  بـدون االعتـماد يـزانـيات ا لـصـرف ا
عـلى االستـثمـار وبـشكل حـقـيقي بال  تالعب وتـزيــــــيف لألمور  وفق
شــروط وضـوابـط  صـارمــة جـدا  فــأن الـعــمل في االدارات يــبـقى بال
ادنى فــائــدة وهــو سـيـــــــــكــون مــضــرا عـلـى اجلـمــيع   ســوى لــفــئـة

معــــــينة 
نعتقد ان حس الـعنكوشي الرئيس اجلديد لـنادي الديوانية الرياضي
لة مثلـما كان و مازال يحدث وراح فضل عدم اخلوض في تفـاصيل 
يعلن عن نفسه مستثمـرا جادا في النادي وهو يبدأ خطواته االولى مع
فريق كان مـهمشا مـاديا وبالكـاد يخوض ادواره االولى في دوري كرة
ـال وعدم راكـز االخـيـرة بـسـبب شح ا الـقـدم احملـلي ثم يـتراجـع الى ا
وجــــود اجلـــهـــة الـــتـي تـــدفع له ولـم يـــتـــقـــاسـم االمـــوال مع الـــوزارات
ـوجودة في بعض احملافـظات ومنهـا العاصمة ؤسسات احلـكومية ا وا
احلـبيـبة بـغداد  فـي حال حـقق العـنكـوشي نسـبـة معـقولـة من النـجاح
ـال الـذي ونـحن نـتـوقع له الـنـجـاح النه  ســيـكـون اكـثـر حـرصـا عـلى ا
يـدفـعه  فأنـه سيـضـرب اكثـر من عـصـفور بـحـجر واحـد  بل سـيـبعث
بـرسـالـة الى جـميع او لـنـقل اغـلب الـهـيئــــــــــات االداريـة مـفـادها  لم
تدفـعوا االمـوال من جيـوبكم او مـالكم اخلـاص لذلك كان
الـفـــــشل نـصـيــــــبـكم في الـسـنـوات الـطــــــــــويـلة
ـــاضــــيــــة  في الــــنـــهــــايــــة نـــقــــــــول  هــــنـــاك ا
استـــــــــثـناءات قـليـلـة جدا من االدارات سـجلت
حـضـورهـا وهي تـعـمــــل وان كـانت االخـــــــطـاء

التي وقعت بها قــــــليلة جدا .
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مــدربــ أجــانب لــتــطــويــر قـدرات
الـسـبــاحـ ومـدربـيــهم احملـلـيـ

مـــشــيـــراً إلى أهـــمـــيــة مـــواصـــلــة
وتــكــثــيـف الــبــرامج الـــتــدريــبــيــة
ـنـتخب خلـوض مـخـتلف لالعـبي ا
ـنـافـسـات الـدولـيـة مـع أخـذ كـافة ا
االحتيـاطات الوقائـية واالحترازية
ــتــضــمــنـة بــالــدلــيل ال لــلـوزارة ا
واخلـــاص بـــعـــودة الـــنـــشـــاطـــات

نافسات الرياضية. وا
الك الـتـدريـبي وإلـتـقى درجـال  بـا
والعبي فـريق الشـرطة بكـرة القدم
عقب إنتهاء الوحدة التدريبية لهم
عــلى أد مـلــعب الـشــعب الـثـاني
بـحـضـور عـددٍ مـن أعـضـاء الـهـيـئة
اإلداريـــة لـــلــنـــادي.وبـــارك درجــال
تميـز الذي قدمه سـتوى الفنـي ا ا
الالعــبـون في دوري أبـطـال آسـيـا

زيـد من اجلهد وحثهم عـلى بذل ا
لــتــقـــد األفــضل في مــنــافــســات
الـدوري احملـلي كـونه سـيـنـعـكس
ــنـتــخب الــوطـني إيــجـابــاُ عــلى ا
الــــذي يـــعــــمل اجلــــمـــيـع من أجل
حتقـيق احللم األكبـر في الوصول

ونديال كأس العالم 2022.
ديـر الفـني للـفريق عـبد وحتـدث ا
الــغـــني شـــهــد عن بـــعض األمــور
الـتي تــقف عـائـقــاً أمـام تـطــلـعـات
الك الـفـني لــتـحـقـيـق مـا يـطـمح ا
تـمثلة بـعدم وجود ملعب إليه وا
خـاص لـلـفـريق لـيـكـون أرضـاً لـهم
ـمـتاز ضـمن مـنـافسـات الـدوري ا
وطلب من الـسيـد الوزيـر ان يكون
مـــلــعب الـــكــوت مـــلــعـــبــاً لـــنــادي
الشرطـة وأبدى "درجال" مـوافقته
درب عبد الغني شهد. على طلب ا
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إطــلع وزيــر الــشـبــاب والــريــاضـة
سبح عدنان درجال خالل زيارته 
ــبي عــلى تــدريــبـات الــشــعب األو
نتخب العراقي لـلفئات العمرية ا
فـــــضـالً عن ســـــيـــــر الــــبـــــرنـــــامج
الـــــتـــــدريـــــبـي في ضـــــوء عـــــودة
الــنـشــاطـات الــريـاضــيـة وإلــتـقى
خالل الـــــزيـــــارة رئـــــيـس إحتــــاد
السبـاحة خالـد عبد الواحـد كبيان
ــدرب عــبــد الــرضــا مـحــيــبس وا
الــلــذين إســتــعــرضــا أبــرز األمـور
الــتي يــحـــتــاجــهــا الـــســبــاحــون

سبح أيضاً. وا
وأكـد  درجـال في حــديـثه مــعـهـمـا
حـرص الـوزارة عـلى تـقـد الـدعم
ـنـتـخب الـعراقي الـكـامل لالعـبي ا
للسـباحة وإسـتعدادها إلسـتقطاب
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مبينـا ان "األوزان التي سيتم
اعـتمـادها في الـبطـولة هي -
55  -60 -66  -73-81 -90
100+ 100- في الوقت الذي
ـوالـيد سـمـحت فـيه الـلـجـنـة 
ـــشــاركــة 2003 فـــيــمــا دون ا

بالبطولة".
وأضـــــــاف

ان
"مـو

مســــاء اليــــوم ذاتـــــه".
ولــفت حــمــزة الى ان "مــوعــد
انـطالق مـنــافـسـات الـبـطـولـة
ســـــيــــكـــــون فـي الــــســــــــاعــــة
الـتـاسعـة من صـباح اجلـمـعة
. وافق 30 من هذا الشهر" ا
مشـددا في الوقت ذاته انه "ال
ــــشـــاركـــة يـــحـق ألي نـــادي ا
بــالـبــطـولـة اال بــجـلــبه كـتـاب
رســمي مــعــنـون الـى االحتـاد
ـركـزي لــلـجـودو  الـعــراقي ا
ـشاركة كـما ال يـحق للـنادي ا
اال بـوجـود مـدرب مـعـتـمد من
احتاد اللعبة  مختــتما
ان احــــــتــــــســـــاب
نتـائج البـطولة
سـيـكـون على
ضــــــــــــــــــــــــــوء
الــــــنــــــتــــــائج
ـــتـــحـــقـــقـــة ا

خالل
ـنـافـسـات".  ا
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ــنــظــمــة أصــدرت الــلـــجــنــة ا
ـرحوم فـيصل داود لـبطـولة ا
تقدم فتوحة للشباب وا ا

التي يقيمها االحتاد العراقي
لـلــجــودو بــرئـاســة الــدكــتـور
عـدي الـربــيـعي في مــحـافـظـة
الـنـجـف األشـرف لـلــفـتـرة من
29 لــغـــايــة 31 تـــشـــرين أول
احلــالي جـــمــلــة تــعــلــيــمــات
ـشــاركـة لــيـتــســنى لألنـديــة ا

أخذها بنظر االعتبار.
وقـــــــال أمـــــــ ســـــــر
االحتــــاد فــــراس
حـــــــمـــــــزة في
بـــــــيـــــــان إنه
"ســــتــــطــــبق
كـافـة فـقـرات
الـــــقـــــانـــــون
الـــــدولي في
حتـــــــــكـــــــــيم
نـــــــــــــــــزالت
الـبـطـولة"

عـــد إجـــراء الـــوزن الـــرســـمي
سيـكـون في الـسـاعة الـثـامـنة
ـوافق من مـســاء اخلـمــيس ا
29 مـن الـــشـــهـــر احلـــالي في
فـــنـــدق الــبـــطـــولــة  عـــلى أن
ـؤتـمر يـكون مـوعـد انـعـقـاد ا
الـــــــــــــفـــــــــــــنـي
لــلـبــطـولـة
فـــــــــــــــــــي
السـاعة
العاشرة
مــــــــن
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يـعـقد االحتـاد الـعـراقي لكـرة الـيد
اجـتـمـاعـاً مـرتـقـبـاً من اجل حتـديد
ـقــبل من ــوسم ا مالمح بــطـولــة ا

متاز. الدوري ا
ـــنـــسق االعالمـي لالحتــاد وقــال ا
حــســام عــبــد الــرضــا  ان االحتــاد
الـــعــراقي لـــكــرة الـــيــد ســـيــعـــقــد
ـــثــلـي األنـــديــة اجـــتـــمــاعـــا مـع 

ـشـاركـة في الـدوري يـوم الـسـبت ا
وافق 17 تشرين االول اجلاري. ا
عرفة واوضح ان االحتاد سيشهد 
عدد الـفرق الـتي أعلنت مـشاركـتها
بــصـورة نـهـائــيـة في الـدوري وفي
قراءة لـالحداث اجلـارية االن قـبيل
ــوسم اجلــديـد.يــذكـر ان انــطالق ا
ـمتـاز سيـنطلق في االول الدوري ا

قبل. من تشرين الثاني ا

احدى منافسات كرة اليد احمللية
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نتخب اإلسباني االنتصار حقق ا
بـــهـــدف دون رد عــــلى مـــنــــتـــخب
ســـويــســرا في إطـــار مــنــافــســات
اجلـولـة الـثـالـثـة من بـطـولـة دوري

األ األوروبية.
ـــبــاراة الـــوحــيــد وســـجل هــدف ا
ميكيل أوريازابال في الدقيقة 14.
ــنـتـخب وبـهــذا االنـتـصــار يـرفع ا
اإلسـبـاني رصـيده إلى  7نـقاط في

صـدارة تـرتـيب اجملـمـوعـة بـيـنـما
يتجمـد رصيد سويسـرا عند نقطة

وحيدة في ذيل الترتيب.
W¹u  W¹«bÐ

ـبـاراة بـتــهـديـد سـريع من بــدأت ا
بـيـنـيـتـو العب مـنـتـخب سـويـسـرا
بـتـسـديـدة صـاروخيـة تـصـدى لـها
بـبراعـة حـارس إسبـانـيا دي خـيا

في الدقيقة 11.
وجنـح مــــيــــكـــــيل مــــوريـــــنــــو في

اســتـغـالل خـطــأ قــاتل مـن حـارس
سـويــسـرا ســومـيــر في الـتــمـريـر
لـيــرسـلـهــا إلى زمـيــله أوريـازابـال
الــذي ســجـل الــهــدف االفــتــتــاحي

لإلسبان في الدقيقة 15.
وتــألق حـارس سـويــسـرا سـومـيـر
في التصدي لتسديدة رأسية قوية
من داخل مــــنــــطــــقــــة اجلــــزاء من
أوريـازابــال مـهـاجـم إسـبـانــيـا في

الدقيقة .28

ــنـــتــخب واســتـــمــرت ســـيــطـــرة ا
اإلسباني على الـكرة أمام التحفظ
الذي ساد على أداء سويسرا دون
أي خــطــورة حــقــيـقــيــة لــيــنــتـهي
الـــشـــوط األول بـــتـــقــدم الـالروخــا

بهدف دون رد.
w½U¦ « ◊uA «

ومع بـــدايــة الـــشــوط الـــثــاني في
الـــدقـــيـــقــة 50 أهـــدر أوريـــازابــال
فــرصــة تــســجــيل الــهــدف الـثــاني

ـــنــتــخب إســبـــانــيــا حــيث ســدد
خـيسـوس نـافاس كـرة تـصدى لـها
حـارس سـويـسـرا سـومـيـر وتـرتـد
أمـام أقدام أوريـازابـال الذي انـفرد
ـرمى لـكـنه فــشل في الـسـيـطـرة بـا
عـلى الـكرة والـتـسـديد في الـشـباك

اخلالية.
وأهـدر مــيـكــيل مـوريــنـو تــسـجـيل
الهدف الثاني إلسبانيا في الدقيقة
60 حــيث تــلــقى كــرة في مــنــطــقـة

اجلـزاء وسـدد بـقـوة أعـلى مـرمى
احلارس سومير.

وحـاول سـيـرجـيـو رامـوس مـدافع
ــــنــــتـــخـب اإلســـبــــاني وقــــائـــد ا
بـتــسـديــدة تـصــدى لـهــا احلـارس
سومـيـر وحتولت إلى الـركنـية في

الدقيقة 68.
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وسـجل شــيـردان شــاكـيــري هـدف
التعادل لسويـسرا في الدقيقة 73

ــبـــاراة ألــغـــاه نــظــرًا لـــكن حـــكم ا
لـوجـود خـطـــــــأ في بـدايـة الـهدف
عـــلى فـــريـــولـــر ضـــد ســـيـــرجـــيــو

بوسكيتس.
نتخب الـسويسري على وسيطـر ا
الـــكــرة فـي الــدقـــائق األخـــيــرة من
ـبـاراة وحاول تـعـديل الـنتـيـجة ا
لـــكــنه فـــشل في كــــــــــســـر شــفــرة
دفـاعات اإلسـبان مـن أجل تسـجيل
ـباراة هـدف التـعـادل لتـنـتـــــهي ا

بــفـــــــــــــوز الالروخـا بــهـدف دون
رد.

ـــانــــيـــا أول وحــــقق مــــنـــتــــخـب أ
انـــــــتــــــــصـــــــاراتـه في دوري األ
األوروبـيـة عـلى مـدار الـنـسـخـتـ
ــاضــيـــة وذلك عــلى احلــالـــيــة وا
حساب مـضــــــــيفه األوكراني (-2
1)  ضـمن اجلولـة الـثالـثة من دور
اجملـــــــــمــوعــات لــلــمــســتـــــــــوى

األول.



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

wMGð Âd−Ž

UNMÞu

تميزة qŠ«— Ÿb³∫ فاضل خليل في مشاهد من أعماله ا

Ë—U³ý Ê«błË ≠  ËdOÐ

ـطربة اللبنانـية نانسي عجرم عمل طرحت ا
رة لوطنها األم لبنان من فنـي جديد وهذه ا
كـلمات الـشاعر نـزار قباني واحلـان هشام
بولـس أما التـوزيع فكـان للمـايسـترو باسم
ـرة لوطـنهـا بالـلغة رزق.وغنـت عجـرم هذه ا
الـعــربـيــة الـفــصـحى الـتـي بـرعت فــيـهـا من
حـيث مالفظ احلــروف وغـنـتـهــا عـلى خـطى
كــبــار الــفن مـن الــعــالم الــعــربي مــثل أرزة
لـــــبـــــنـــــان فـــــيـــــروز وكـــــوكـب الـــــشــــرق أم
كلـثـوم.وتـمـكـنت صـاحبـة األلـبـومـات األكـثر
مـبــيـعـاً من آسـر قـلــوب مـحـبـيـهـا من داخل
لبـنان وخـارجهـا وترجـمت قصـائد الـشاعر
الـراحل إلى عـمل فــني سـيـرسخ في تـاريخ
لبـنان.جمهور عجـرم طالبها بغـناء القصيدة
كـاملـة إذ أن الـثالث دقـائق تقـريـبـاً لم تكن
كافـية لـهم لالستمـتاع بـهذا العـمل التاريخ.
ـفتـرض أن يطرح في نـفس السـياق ومن ا
العـمل كـامالً سيـطـرح على طـريقـة الـفيـديو

كليب عبر قناتها الشخصية قريبا.
وتـعيش عـجرم جنـاح آخر حفالتـها الاليف
ي التي قـدمـتهـا عـبـر تطـبـيق تيك تـوك الـعا
كأول فنانة حتيي حفل هناك وقدمت خالل
احلـفل عـدة أغـاني كـانت نـادراً مـا تـغـنـيـها
سـرح مـنهـا ظـبطـت وخطـطت عـيني علـى ا
عــلـيـك إحـســاس جــديــد يـا كــثــر بــتـوزيع
موسـيـقي جديـد ولـوحات فـنـية خـاصـة بكل
أغنـية. أما احلفـل األول لها عبـر يوتيوب ما
زال يـحــطم األرقــام بـأكــثـر من  5.6مــلـيـون

مشاهدة.

نانسي عجرم
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وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واالثـار الـعـراقي يـضـيـفه ظـهر
الـيـوم االثنـ افتـراضيـا مجـلس االعمـال العـراقي ضمن
ـشـاريع فـعـاليـات بـرنـامج ابـداع الـثـقـافي لـلـحـديث عن ا

الثقافية والسياحية للوزارة.
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الــتـــدريــسي فـي كــلـــيــة الـــعــلــوم
بـجــامــعـة بــغـداد نــعــته االوسـاط
سائـل ـية والـصـيدالنـيـة االكاد
الــلـه تــعــالى ان يــســكــنه فــســيح

جناته.
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الـكـاتـبــة الـسـوريـة تـمـزج الـسـرد الـقـصـصي بـروح الـفن
التشـكيلي في روايتـها التي صدرت مؤخـرا بعنوان (ط

توسط. أزرق) وتقع في  103 صفحات من القطع ا

 …bý«d*« bL×

ـســرح اشـرف عـلى اخلــبـيـر االردني الــدولي لـتـقــنـيـات ا
سرحية ضمن ورشة عمل نـظمتها فرقـة الزرقاء للفنـون ا
ـسرحي الـثامـن عشـر بعـنوان مـهـرجان صـيف الزرقـاء ا

سرح). (تقنيات ا
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عـضــو الـهـئـيـة االداريـة جلـمــعـيـة الـفـنـانـ الــتـشـكـيـلـيـ
العراقـي تلقى تعـازي زمالئه لوفاة شقيـقه  سائل الله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

f¹dN « tK « b³Ž n¹U½

رئـيس ديــوان الـهــريس الــثـقــافي  قـرأ قــصـيــدة بـعــنـوان
(مشـكاة األمل) في الـلقـاء الشـعري والـنقدي الـذي اقامه
و اسـتــضـاف خالله نــخـبــة من شـعـراء الــديـوان مـؤخــرا
والـنــقـاد األردنـيـ والــعـرب الـذين اســتـحـضــروا بـطـولـة

الشهداء ودعوا إلى التمسك باألمل.
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مـثـلة الـعـراقيـة تـلقت امـنـيات االوسـاط الـفنـيـة بالـشـفاء ا
عـانـاتهـا من مـشاكل في الـكـلى ارقـدتهـا فراش الـعـاجل 

العافية.
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سـلسل (ال حكم مـثل السوري بـدآ تصـوير مـشاهـده  ا
عـلـيه) إخـراج فـيـلـيب اسـمـر كـتـابـة  نـادين جـابـر و بالل

شحادات.
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األلبوم?).وانـهالت التعلـيقات من متابـعيه فمنهم
مـن اختـار أغـنـيـة (مـاي لف) وآخـرون اخـتاروا
(يـو ار)ولـكن األكــيـد أن األلـبـوم كــان تـاريـخـيـاً
ـيــة لـريـتــشي وال زالت هـذه ومــهـد لــشـهـرة عــا
األغـنـيـات الـتـي تـتـضـمـنـه تـذاع عـبـر اإلذاعـات
. ويــتـضــمن األلــبـوم األول ـاليـ ويــسـمــعــهـا ا
لــريـتـشي أغـنـيـات خـالـدة مثـل(ترو لـي) و(ماي
لف)و(يـو ار)إضـافـة إلى أغـنـيـات مـشـتـركـة مع
فنـان آخرين ال زالت مشهورة حتى اليوم مثل

(اندلس لف) وغيرها.
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أحتـفل النجم األمريكي الشهير ليونيل ريتشي
ـرور  38سـنـة عـلى أول ألـبـوم مـنـفـرد طرحه
وذلك عبـر صفحـاته الرسـمية عـلى أحد مواقع
التـواصل االجتماعي مشاركـاً متابعيه بصورة
من غالف األلـبوم وعـلق علـيهـا :(ال أصدق أنه
مر  38عامًـا! ذكرى سنـوية سعـيدة ألول ألبوم
مــنـفــرد لي. شــكــراً لــكم جــمــيــعـاً عــلى احلب
ـ حـقـا! ما والـدعم عـلى مـر الـسـنـ  أنـا 
ــــفــــضـــــلــــة لــــديـك من هــــذا هـي األغــــنــــيـــــة ا
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أعــرب الــفــنــان مــحــمــد مــنــيــر عن
ســـعـــادته بـــاهـــتـــمـــام جـــمـــهـــوره
باالحتـفال بعـيد ميالده الذي وافق
ـــاضـي  الـــعــــاشـــر من الــــســـبـت ا
تشرين األول وقـال منيـر إنه يهنئ
جـمـهـوره (كل سـنـة وكل جـمـهوري
طـــــيب وبــــخــــيـــــر).وعن احلــــفالت
اجلـديـدة الــتي يــحـضـر لــهـا خالل
قبلـة قال في تصريح(إنه الفتـرة ا
لم يحضر ألي حـفالت خالل الفترة
ـقـبلـة لكـنه يـستـعد لـتـقد أكـثر ا
قـبلة).كما من أغنية خالل الـفترة ا
 طــرح أغـنــيــة (كـيــنج) احــتــفـاالً
ـها بعـيـد مـيالد مـنـيـر قـام بـتـقـد

مجموعة من الشباب.  
ـمـثـلـة عــلى صـعـيـد آخـر شـاركت ا
منـة شلبي جـمهورهـا ومتابـعيها
صـــورة جـــديـــدة لـــهــــا بـــاألبـــيض
واألســــود ووجــــهت من خـاللــــهـــا
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مـثلة لقـاء اخلميسي على نشرت ا
صـفـحـتهـا في (فـيـسبـوك) تـغـريدة
تشير أنها حررت محضر ضد أحد
األشـخــاص بــسـبـب اإلسـاءة  لــهـا
وزوجــهـا وعـلـقت قــائـلـة:(  عـمل
مـحضـر محـرر في هذا الـكائن و
عـمل الالزم والوصـول حملل سـكنه
وعمله وان شاء اللـه هايبقى عبره
ـن يــــعـــتــــبــــر هــــو وأمــــثــــاله من
رضى الـنـفسـي وكل ـتنـمـرين ا ا
من تــســول له نــفــسه احلــكم عــلى
ـــريـــضــة اآلخـــرين وإبــداء اآلراء ا
ـوقع اليوم والسب والقـذف!)وفقا 
الــــســـابع.وحـــرصـت اخلـــمـــيـــسي
ــا قـدمه مـؤخــرا عـلـى االحـتــفـاء 
نصف حارس زوجها محمـد عبد ا
مرمى فريق وادى دجلة مؤخراً في
مـبـاراة فـريـقه أمـام نـادي الـزمالك
حيث تصدى ألكثـر من كرة خطيرة
خـالل مـجـريـات الـلـقـاء سـاهم بـهـا
فـي خـطف نـقـطـة ثـمـيـنـة من نـادي

الـزمـالك. اخلـمـيـسي وفـور انـتـهاء
بـاراة نشرت صـورة زوجهـا عبر ا
حـسـابهـا عـلى مـوقع (انسـتـغرام)
وعــلــقت عــلــيــهـا بــكــتــابــة: (عـاش

حبيبي).

ــشـــكالت في في الـــوقت احلـــالي يـــبــدو أن حـــجم ا
تزايد رقم احلظ .8
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ال ترتبك عـند التغيير وكن هادئـا لكي تستطيع جتاوز
األزمة.رقم احلظ.3
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ـشـكالت عـلـيك. من الـضروري أن  يـجب أال تـطـغى ا
تتصرف في احلال.
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على الـرغم من أنك شخص مـحب للـكالم بطـبعك إال
انك اليوم قد يكون كالمك قليال.
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ليس من الضروري أن تبذل جهدا كبيرا من أجل أي
شخص.
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يكون هـناك توتر وتعـارض في بداية اليوم ولذلك كن
مستعدا. 
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في الـــعــمل هــنــاك  حــاالت مــعــيـــنــة تــتــطــلب مــرونــة
إضافية.رقم احلظ.7
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 كـلــمـا كــنت عــنـيــدا كـان من الــصـعـب الـتــعـامل مع
االخرين.رقم احلظ .6
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 عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار
يوم السعد االربعاء.
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عـلـيك أن حتــمي نـفـسك من الـبــعض بـأن تـقف ثـابـتـا
ولكن دون أن تقترب منهم.
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فـاجـئة في خـطة علـيك ان تكـون جـاهزا لـلتـغـييـرات ا
العمل. رقم احلظ.2
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كن مـنفـتحـا الستقـبال األفـكار واالقـتراحـات اجلديدة
بغض النظر عن غرابتها.

 u(«
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اكــتـب مــرادف ومــعـانـي الــكــلــمـات
كونة من ستة حروف ضمن خانة ا
ظلـلة. حتصل على الكلمة الدائرة ا

طلوبة: ا
(مطربة عربية):
 1-جبال اوربية
 2-مخالفة

ـثـلة سـورية من اعـمالـها  3-اسم 
جميل وهناء

 4-لعبة رياضية
 5-مدينة عراقية في الشمال

 6-مدينة مصرية
 7-صحف روسية رسمية

 8-مكتشف اوربي
 9-عملة اوربية

 10-الضوء االبيض
 11-مقدمة برامج لبنانية

 12-مدينة سعودية
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شاعـر حَبـيًب  على وزن فَـعيًـل كمـا يسـمونه هـنا في االردن  يـوقع نفـسه في غرام
اكـثـر من واحدة يـجـيد صـيـاغات جلـمل  تـسري عـليـهن جـميـعـا وحتدث فـيـهن فعل
الــزلــزال  واليـكــشــفن  تــمــثــيـلـه ابـدا !  كــذلك انــا !!  هــذا مــا افــعـلـه في (أطـراف
احلديث).. اقع فـي غرام من احاوره شـيخا  كـان او فتى اوشيـخة كانت ام  صـبية
مهـندسا اوشـاعرا او شًعـارا واعظا او راقـصا كـما هو يـونس بحري  يـلبس لكل

حال لبوسها. هناك اعمل وفق قول الشاعر :
انا من اهوى ومن اهوى انا - نحن روحان حللنا في جسد

احلب كمـا عند الصوفـية  ذوبان في احملبـوب واندكاك به بحـيث اليفصل بيـنهما ما
ليس منـهما وتـذوب جميـع الغايات غـير احملبـوب فهو الـغاية االولـى والنهـاية ويكون
واعـلى درجات الـذوبان ـتـزجة مع كـيانه دون فـصل او تـميـيز احلب جبـلة وفـطرة 
احتاد الـطرف ليصبحا واحدا واحتاد الروحـ ليصبحا واحدا بال امتياز  او قل

هو التماهي وفق تعريف وجدته موافقا لرؤاي ثم هواي :
عـملـيـة نـفـسيـة يـتـمثـل الشـخص بـواسـطـتهـا احـد مـظاهـر أو خـصـائص أو صـفات
شخص اخر ويـتحول كليا أو جزئيا تبعا لنـموذجه وتتكون الشخصية وتتمايز من
نـجز من اقابله خالل سلـسلة من التـماهيـات.علي اذن اكون مـلما بعـد قراءة برقـية 

بحيث يدرك إنني اعرفه تماما فاليفوت علي معلومة  يود فيها اخلالص.
  بـعـد كل مـنـجز حـواري اجـد اني (سـنـيح الـوسـادة)كمـا كـنت اسـمـعـها من أمي ;
ا هي مـعادلة لـطريح الفـراش اذ اشعر بـاني ارهقت كاهـلي النفسـي  وهيكلي ور

قربون ! العظمي على نحو اليعرف حالة الوهن مني اال ا
   اليـوم خرجت من مـعركـة معـرفيـة ; استـخدمت فـيها كـل ادوات الغش واالخـتفاء
شاة في التي تـستخدم في القتال التـراجعي كما تعلمـنا في مدرسة ضباط صف ا
ـوصل .. وهـذا رد عـلى من يـصـدق اتـهـام كـاظم الـسـاهر لـي باني( الـغـزالني في ا

ماخادم عسكرية ) !!
 شعـاري دائمـا اغـنيـة لفـهـد بالن : (هل ام الرمش احملـكـول اللي خـلت لـيلي يـطول

مابطلع من ديرتها اال قاتل او مقتول).
 دم احلوار مـثل شـراب يراق عـلى الـهواء نـرضى بـالتـعـادل نتـيجـه عادلـة الي نزال

متلفز التتخله االعالنات !
 كانت اسـناني تشظ عـلي وانا احـاور استشـاري في اطباق الـفك وقـد حفرت في
ثقاب االم في مينا االسنان. ولقد تخصـصه عميقا كما يحدث له وهو يستـخدم ا
 وجلت معـالم العمارة ورحت ابني اهراما من الكلـمات وابسط ماعندي امام معمار

ولع بالطابوق من عصر اجلفقيم ; حتى ظنني بعلمه ضليع فهيم.  من  ا
 فائـدة ورد في لسان الـعرب ماتـفسيـرة عن مفـردة ضليع :تـضلَّع .من العِـلْم :تمكَّن

وترسَّخ فيه نال حظًّا وافرًا منه.
ـدرس كان ينادي صـهره في القـاهرة )روح ضلعي  اسبق من سـمعتـها من طيف ا
; تـعـال ضلـعي).وامـهر من تـداولهـا الـناس عـنه احـسان دعـدوش حيث يـلـفظـها في

أنفه غنة بائنه في زرق ورق.
وبعد : انـا في صحراء وتيه فقد تـعاقدت مع خبيـر باجليمور فولوجـيا على التحاور
بصـدد سطح االرض والـغـريب إنه سر عـلى الـفور وعـلي أن استـعـ بتـخصـصات

نادرة اليدركها حتى العم غوغل.
ثلثات ن يتربصون بي الدوائر وا   سوف أُشـتم أ لعن كثيرا 
عـلى إني  نرجـسي  طـاووسي الاحب سوى ريـشي وانـا والله
قــبل كل حـوار اشـعـر بــاني ريـشـة في مــهب الـريح. قـلت هـذا
ن وقعوا في غرام لطـلبة الـصفوف االولى الكثـر من جامعـة 

صاحبة اجلاللة : الصحافة خاتون !
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أعربت الـنجمـة الكـولومبـية من أصول لـبنـانية شـاكيرا
عن سـعـادتـهــا بـإنـضـمـامـهـا إلى جـانب األمـيـر ولـيـام
جملـلس جائزة فرصة األرض كأحد أعضاء اجمللس
قـــائــلـــة: (اجلــائـــزة الـــبــيـــئــيـــة األكــثـــر طــمـــوحًــا في
التـاريخ).ونشـرت عبـر صفحـتهـا اخلاصـة على أحد
ـقـابـلـة مـواقع الـتـواصـل اإلجـتـمـاعي مـقـطع فـيـديـو 
لألميـر وليـام يتـحدث فـيهـا عن هذا احلـدث وعلّقت
بـالــقـول:(مــتــحـمــســة ألخـبــركم عن جــائـزة فــرصـة
األرض اجلائـزة البيئية األكـثر طموحًا في التاريخ
وفخورة باإلنضمام إلى األمير وليام كعضو مجلس
اجلــائـزة).وأضــافت)   تـصـمــيم اجلـائــزة إللـهـام
احلـلـول اإلبــداعـيــة إلصالح األضـرار الــتي حلـقت
بـكــوكـبــنـا خالل هــذه الـســنـوات الــعـشــر الـقــادمـة
احلـاســمــة وإلحــداث تـغــيــيـر حــقــيـقـي وال أطـيق

االنتظار لرؤيته يحدث).

{ اسطنبول  –وكاالت - خضعت النجمة التركية سيريناي ساريكايا
ستشفيات اخلاصة في تركيا وسجّلت لعملية جتميل لثدييها بأحد ا
ستشفى بـ(سيرين كاي) لرغبتها في إبقاء األمر سراً إسمها في ا

.وكشفت صحف تركية أن ساريكايا نامت ليلة تابع عن الصحافة وا
ستشفى بعد إجرائها لعملية جتميل وجراحة في منطقة في ا

الصدر.وكان آخر ظهور 
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رسـالـة خــاصـة  لــلـنـســاء.ونـشـرت
شلـبي الـصورة عـبر حسـابهـا على
مـوقع (إنسـتـغرام) مـعلّـقـة: (أيتـها
الـسيـدات األعـزاء ال تربـطـوا أبدا
قيـمتكم الـذاتية وثـقتكم بـأنفسكم
باألشياء أو األشخاص اصنعوا
مواقـفكم اإليـجابيـة باسـتمرار..
ليس من األنـانيـة أن حتبي وأن
تكـوني لطـيفـة مع نفـسك) وفقا
وقع مـصراوي. وتـشارك شـلبي
في فـيلم (الـنـمس واإلنس) بطـولة
محـمد هنـيدي عـمرو عبـد اجلليل
صابرين بيومي فؤاد محمود
حــافظ مـــحــمــد جــمــعــــــــة
وعــــــــــــــــدد آخــــــــــــر مــن
الــفــنــانــ والــفــيــلم
مــــن تـــألـــيف كـــر
حـــــسن بـــــشـــــيــــر
وإخـــراج شـــريف

لقاء اخلميسيعرفة.
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اضي الذكرى الثالثة مرت اخلميس ا
ي والــفــنــان الــرائــد لــرحــيـل االكــاد
فاضل خليل الذي اعلن عن رحيله في
الثـامن من تسـرين اول عام  1917 عن
عـمـر نـاهـز  71 عـامــا بـعـد صـراع مع
ــرض بــبــغــداد وشــيــعــته االوســاط ا
الـفنـيـة والثـقافـيـة اليـوم التـالي حيث
نــــقل جــــثــــمــــان الــــراحل  مـن دائـــرة
ـسـرح فـي الـكـرادة الى الـســيـنـمــا وا
مـــثــواه االخـــيـــر  ووصـــفت نـــقـــابــة
الفـنان العـراقي الـراحل بأنه( احد
الـرمـوز العـراقيـة الـكبـيـرة ومن الذين
ـسـرح الـعـراقي اجلاد أرسّـوا أسس ا
ـفاهيم الـعلمـية والثـقافية على وفق ا
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الـسـلــيـمـة  ووطـدوا حــركـته وكـانـوا
ــســرح الــعــراقي في خــيــر من مــثّل ا
احملــافـل الــفــنــيـــة والــثــقــافـــيــة عــلى

مستوى الوطن والعالم العربي).
 وكــــان الــــراحل احــــد اولــــئك الــــذين
ـــســـرح الـــعـــراقي أرســـوا قـــواعـــد ا
وأسّــســـوا له وقــد انـــشـــأ مــنـــهــاجه
اخلــاص في هـذا اجملـال حــيث شـهـد
سرح الـعراقي في جيله ألـقاً ورُقيّاً ا
لم يـكُن ينـظـر للـمسـرح كلـغة جتـارية
بـل امـتـزج به كـان رسـالـته وثـقـافـته
وكـــان الـــوســـيـــلـــة الـــتي يـــوصل من
خاللـــهــا رســـالـــة الــشـــارع الـــعــراقي
ويــحــمـل من خالله هـــمــومه وهــمــوم
األفــراد ومــشـــكالته.و اســمـه الــكــامل
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مــاجــســـتــيــر و 25 رســـالــة دكــتــوراه
وناقش أَكثر من  45 رسالة ماجـستير

ودكتوراه.
وأخــرج الـراحل مـا يـقــارب الـعـشـرين
عـمالً مـسـرحـيـاً مـنـها: تـألـق جـواكان
موريتـا ومصرعه  –للشـاعر األسباني
لك  –لكاتبها لك هو ا بابلو نيرودا. ا
ســـعـــد الــلـه ونــوس . (مـــئـــة عــام من
احملبة ) التي حازت على ثالث جوائز
ـسرحي الدولي في مهرجـان قرطاج ا

في تونس عام  1996 واعمال اخرى.
ومـثـل حـوالي ثالثـ عـمال مـسـرحـيـا
منها: مسرحيـة النخلة واجليران عام
 1969 والـــتي كـــانت الــعـــامل االكـــبــر
لـــشــــهـــرته  فـي الـــعــــراق.مـــثل ادوار

فاضل خـليل رشـيد إسمـاعيل الـبياتي
من مواليد  1تموز  1946 في محـافظة
ميسان ولد لعائلة بسيطة فكان والده
حالقـا و والـدته كانت تـمـتهن خـيـاطة
الـعبـاءآت النـسائيـة انتـقل مع عائـلته
إلى محافـظة البصـرة  إلى العمارة.
حــصـل عــلى شــهـــادة الــدكــتــوراه في
سـرحية ـسرحي والعـلوم ا اإلخراج ا
ـعهد العـالي للعلوم بعد دراستهِ في ا
سـرحـيـة في صـوفـيا بـبـلـغـاريـا عام ا
1985  . كــان رَئــيس قــسـم الـدرامــا في
إذاعــة بــغــداد عــام  1974اسس كــلــيــة
الـفنـون اجلـميـلة في جـامـعة احلـديدة
في الـيـمن عام 1998- 1999  وكان اول
عــمـيــد لــهــا. أَشــرف عـلى  28 رســالـة

تـتـراوح ب الـثـانويـة إلى الـرئيـسـية
في األفالم العـراقيـة التالـية: احلارس
عـــام  1967 والــــذي اخــــرجه خــــلــــيل
شـــــوقـي وكــــــتب قــــــصــــــتـه اخملـــــرج
السـينمائـي قاسم حول. دور الـبطولة
في فـيــلم الـرأس عـام  1976 لـلـمـخـرج
فـيـصل الـياسـري. فـيـلم الـتجـربـة عام
صري فؤاد التهامي.  1977 للمخرج ا
فــيــلـم االســوار عـام  1979 لــلــمــخــرج
محـمد شكـري جمـيل. فيلم الـبيت عام
 1988 لـلـمـخـرج عـبـد الـهـادي الراوي.
وافالم اخرى مـثل حتت سمـاء واحدة
و الـــتـــجــربـــة و الـــفـــارس واجلــبل و
ســحــابـة صــيف و زمن احلب و فــيـلم

لك غازي . ا

ليونيل ريتشي
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{ نيويورك - وكاالت - حققت النجمة دوا ليبا جناحاً جديداً بفيديو
كس)  ألغنيتها  Levitating الذي أطلقته مع مغني كليبها (الر
الراب األميركي (دابيبي) بعد أن تخطت نسبة مشاهدة الكليب
خالل أسبوع واحد فقط من إطالقه  9 مليون على يوتيوب.وهذا
كس) لدوا ليبا هو الثاني الذي تقدمه في مسيرتها الفنية (الر
بعد التعاون األول مع النجمت مادونا وميسي إليوت. من ناحية
شاهير(الباباراتزي) عدة صور أخرى إلتقطت عدسات مصوري ا
لدوا ليبا وهي تتنزه برفقة حبيبها عارض األزياء  أنور حديد في
أحد شوارع مدينة نيويورك.وقد حافظ الثنائي على إظهار
اإلنسجام بينهما خالل تبادلهما أطراف احلديث الضاحك
باإلضافة الى إتخاذهما اإلجراءات اإلحترازية اخلاصة
بفايروس كورونا عبر إرتداء الكمامة.

يلزم الـقانـون الدولي احلكـومات الـوارثة سداد الـتزام قام
بذمة احلكـومة التي قبـلها و يفـترض فقهـاء القانون ان ال
ـواد في الـقــانـون الـداخــلي لـلـدولـة و تـعـارض بــ روح ا
ـعـاهـدات الـدولـيـة الـنـصـوص الـتـي تـنـظـمـهـا الـقــوانـ وا
ـواد الــتي تـرعى حـقـوق الـفـرد و تـرعى ـلـزمـة ومـنـهـا ا ا
تعويضه ان وقع عليه ما يجور على حقه في حياة مكرمة.
بــدر شـاكــر الــسـيــاب الــذي انــتـهـى الى درس في مــنـهج
تـعـلـيـمي و تـمـثــال هـو صـريع مـظـلـوم من الـوف صـرعى
الـنظـام الـسـيـاسي و االداري الـعراقي فـصـلـته احلـكـومة
الـعـراقيـة من الـتـعـلـيم ألنه كـان شـيـوعـيـا وعـمـره احدى و
عشـرون سـنـة ثم اعادوه مـدرسـا ثم فـصلـوه ومـنـعوه من

ارسة التدريس لعشر سنوات فقط!
ثم اضطر للعمل متذوقا للتمر فقط!

ثم اسـلــمـوه لـلـبــطـالـة و اضـطــر لـتـرك الـيــسـار الـعـراقي
ومــخـافــة تـكــرار جتــربـة االعــتـقــال الــتي مـر ســنـة 1949
اضـطـر مـعـهــا لـتـرك الـعـراق كـله هــاربـا اليـران فـالـكـويت
فلبنـان ثم عاد للـعراق بعـد سنوات ليـفصله اجلـمهوريون
مـثــلـمـا فــصـله مــلـكـيــو الـعـراق و بــعـد فــصـله اعـتــقـلـوه
واجــبــروه عـلـى الـبــحـث عن طــعـام و عـالج فـعــمل بــرغم
ا اشتـدت اوجاعه و زاد مرضه الـشديـد في التـرجمـة و 
عــجــزه تــكــفل اصــدقــاؤه بــعالجه و تــكــفــلت الــكــويت ان
ا عجزت ساقاه عن تستكمل رحلة الصراع مع مرضه و
حمله فـصلـته حكـومة عبـدالسالم عـارف برغم ان الرجل
صـار يــتــحـرك عــلى كـرسـي مـدولب ثم اعــادته بــعـد ذلك
لوظيـفته لكـنه صار اقـرب للمـيت منه للـحي فلقـد اصيبت
ا جـاءت ساعـة العالج لم تـكن حكـومة اطرافه بـالشـلل و
العراق مستعدة جلبر الضرر فتلقته الكويت التي فيها.
قالـوا ان الفـقر في صـغـره سبب له فـقر دم و نـحول زاده
السل و احلـكـومة طـبـعـا ليـست مـسؤولـة عن الـفقـر فـتلك
ارزاق و ال السل فذلك ابتالء و ال الفصل فذلك اختيار
من صـاحب االختـيـار هي تـعـالج من حتـبـهم و تـثري من
حتـبـهم و تـداري من حتـبـهم امـا الـسـيـاب و من هم مـثـله
لكيـة و اجلمهورية فأن صار السياب فوقود نار تشعله ا
و امثاله جنومـا يشيـر اليها الـعالم اضافـوا قصيدته الى
كتـاب مطالـعة و جـعلـوا من وجهه مـشروع تـمثـال بحسب

مسقط الرأس.
هـذا هــو تــراث و تـاريخ عــقـلــيـة حــكـومــات اخلـيــر و ايـام
ـرض و الـفــقـر في سـرعـة الـهـنــاء فـاحلـكـومـة ســاعـدت ا
االجهاز على السياب بتعليـمات مستندة لقانون و ترفقت
به بعض الـوقت بنـفس السنـد لكـنهـا في الشـأن الداخلي
ـزق حلم فـرائـسه و يـكـسـر و مع رعـايـاهـا تـكـون اسـدا 
عـظـامـهـا بـعـ ال تـرمش لـكن عـ الـنـظـام يـكـون خـروفا
يساق لذبحه ان تعلق احلق بـألتزام لدولة اخرى او رعايا
دولة اخـرى فيـعـوضهـا بصـوفه و حلـمه و شحـمه و قرنه

ان كان له قرن.
السـياب قـتيل حـكـومته و لـيس في القـانون وال الـعرف ان
ـقتـول بنص مـنشـور لقـصيدة يقـتصر احلـق على عوض ا
بكتاب او بـتمثـال و ال ان يتكرر ذلك كـلما مـضت حكومة

. لتأتي غيرها فتضيف ضحايا للسابق
ال ادري ان كان ابـنـاء السـيـاب او ورثته قـد تـلقـوا عـوضا
عن ابــيــهم فــأن اخــذوه بــنـاء عــلى شــكــوى لــلــقــضـاء او
لشمـوله يقانـون تعويض فـذلك فيه رد لشيء من حق وان
رفـضــوا فـلــعـلـمــهم ان ابـاهـم اكـبـر مـن تـعـويض
ا مات قاتل السيما و ان قتـلة السياب ر
اكثـرهم ماتـوا او جرى قـتلـهم او طردهم
لـيس لـقـتــلـهم الـسـيــاب او قـتل و تـشـريـد

غيره بل النهم ابناء نظام سابق.
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وعـمـلـيـات البـحث ال تـزال جـارية).
وتـــســجل أســـتــرالـــيــا أحـــد أعــلى
مـعدالت هجمات أسماك القرش في
الـعـالم غـير أن الـوفـيـات النـاجـمة

عنها تبقى قليلة.

عـنـاصـر اإلنقـاذ مـا زالـوا يبـحـثون
فقود).وتابع ياه عن الرجل ا فـي ا
قـائال (لألسف حـتى هـذه الـلـحـظة
لـم نــــنــــجح في اســــتــــعــــادة راكب
األمــواج الــذي تــعــرض لــلــهــجــوم

حملـــطـــة إيه بي سي احملـــلـــيــة (أن
لــــــوح ركـــــوب األمـــــواج اخلـــــاص
بـــالــــرجل الـــذي فُـــقــــد أثـــره عـــلى
الــشـاطئ يــظـهـر عالمــات واضـحـة
عـــلى هــجــوم ســمـــكــة قــرش لــكن

{ ســـيــدني (أ ف ب) - فُــقــد راكب
أمـــواج إثــر تــعــرضـه لــهــجــوم من
ســـمـــكـــة قــرش قـــبـــالـــة الــســـاحل
اجلـــنـــوبي الـــغـــربي ألســـتـــرالـــيــا
ــاضــيــة في مــنــطــقــة اجلــمــعـــة ا
تـــســجل حــوادث كـــثــيــرة من هــذا
الـنوع.وأفادت الشـرطة احمللية (أن
راكـب األمــواج الــذي يُـــعــتـــقــد أنه
رجـل تــعــرض لــلـــهــجــوم صــبــاح
اجلـمـعـة قـبـالـة شـاطئ كـيـلب بـيدز
قـرب إسـبيـرانس عـلى بعـد حوالى
سـبع سـاعات بـالسـيـارة من مديـنة
بـــيــرث).وقـــال رئــيس وزراء واليــة
أسـتـراليـا الـغربـيـة مارك مـاكـغوان
لـــوســائـل اإلعالم (إن راكب أمــواج
ـنـطقـة حاول مـساعـدة الرجل في ا
بــعـد الــهـجــوم لـكــنه لم يــنـجح في
اء).وأضـاف (يبدو أن سـحبه مـن ا
ـنطقـة هناك تشـهد وضعـا صعبا ا
وخـطرا لـلغـاية حـاليـا).كذلك كشف
ـــســؤول في شــرطـــة أســتــرالــيــا ا
الــغـربـيــة جـاســ تـاراسـيــنـسـكي
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{ ســيــبــو  –وكــاالت - فـي حلــظـة
مـذهـلة تـمـكنت عـروس الـتي ولدت
ـمـر يوم بـال أرجل من السـيـر في ا
زفافها.وبحسب صحيفة ديلي ميل
الــبـريـطــانـيـة فـقــد خـطـطت روزي
بـابور في الـبداية الـتي تعيش في
مـديـنة سـيـبو بـالـفلـبـ استـخدام

تحرك في يوم زفافها. كرسيها ا
ومـع ذلك أرادت روزي جتربـة يوم
زفـــافـــهـــا مـــثـل أي عـــروس أخــرى
مر وقـررت أن تمشي بنفـسها في ا
ــــتــــحــــرك بــــدلًــــا مـن الــــكــــرسي ا
واعــتــمــدت عــلى وركــيــهــا ويــدهـا
اليمنى لتحريك نفسها وحملت في

يــدهــا الـيــســرى بـاقــة ورد. وعــقـد
روزي زواجـهـا في  5تـشـرين االول
اجلــاري عـلى مـاريــو بـيـريــز بـعـد
ـدة ثـالث سـنـوات قـبل قــصـة حب 
أن يــقـــررا الــزواج بــحــضــور عــدد
قـــلـــيل من الـــعـــائــلـــة واألصـــدقــاء

. قرب ا
وقـالت روزي بعد أن تزوجت(أردت
أن يــكــون كل شيء مــثــالــيًــا حلـفل
زفـافي لـذلك عـلـمت أنـني يـجب أن
ـمـر. لقـد جـعـلت الـيوم أسـيـر في ا
أكــثـر خـصــوصـيـة وتـغــلـبت عـلى
الــــــصـــــعــــــوبـــــات).وقــــــال أرفـــــ
ســومـاجــاجن أحـد أصــدقـاء روزي
ومـــاريـــو(إنـــهم ســـعـــداء ألنـــهـــمــا
ـكـنهـما أخـيـرًا بنـاء أسرة مـعًا -
مـع حتــقـــيق روزي حـــلم كل فـــتــاة
ـــمــر).و قــال(نــحن بـــالــســيــر في ا
سعداء ألن الزفاف  أخيرًابعد ان

 تـــأجـــيــــله بـــســـبب كـــورونـــا و
اضــطـــروا إلى إلــغــاء الــعــديــد من
اخلــطط بــســبب الــوبـاء. قــصــتـهم
مـلــهـمـة وأنـا سـعـيـد ألنـهم وجـدوا
نـطقة بـعضـهم البـعض).يذكـر أن ا
الــتي تــعــيش فـيــهــا روزي ال تـزال
حتـت احلـــجـــر الـــصــــحي احملـــلي
بــسـبب جـائـحــة فـيـروس كـورونـا
ـــا يـــعــنـي أنه سُـــمح لـــهــا فـــقط

بدعوة عدد محدود من الضيوف.
عــلـى صــعــيــد آخــر  بــعــد عــام من
إخــتـفــائــهـا في مــديـنــة نـيــويـورك
األميركية عُثر على عارضة األزياء
الـبرازيلية الـشهيرة إلوسـيا بينتو
فــونـتـيس الــبـالـغــة من الـعـمـر 26
عــامــاً تــتــجــول فـي أحــد األحــيـاء
الـفـقـيـرة في ريـو وكـانت في حـالة
إرتــبــاك شــديــدة وتـســيــر حــافــيـة
.وعـنـد مالحظـتـها تـتـجول الـقـدم

فـي الـــشـــوارع قـــيل إنـــهـــا كـــانت
تـعـاني من جـنون الـعظـمـة وكانت
مــتـرددة في الــذهـاب مع الــشـرطـة
وإعـتقـدت أنهم يحـاولون سرقـتها.
وتـلـقى فـريق مراقـبـة احلي احمللي
إخــطـاراً بـوجـود إمــرأة مـجـهـولـة
تــتـجــول في األحـيــاء الـفـقــيـرة من
. ــدة يــومـ دون قــمــيص وحــذاء 
وكـانت إلوسـيا حتمل حـقيبـة ظهر
حتــتـوي عــلى وثـائق عــقـودهـا مع
وكــاالت األزيـاء الـدولــيـة ومـراجع

.و ـــيــ مـن مـــصــوريـن عـــا
إيـداع إلوسيـا في مؤسسة
لـألمـــراض الـــنـــفـــســـيـــة
لــتـتـلــقى رعـايـة صــحـيـة
عـقـلـية وال تـوجـد خطط
لـلخروج مـنها في الوقت
احلـــــالي.ويُــــعـــــتــــقــــد أن
إلـوسيـا عادت إلى الـبرازيل

{ اسالم اباد - كـوبنـهاغن (أ ف
ب) - حـظـرت بـاكـسـتـان تـطـبـيق
(تــــيك تــــوك) الـــرائج لــــتـــشـــارك
الـفـيـديــوهـات الـقـصـيـرة بـسـبب
مـضامـيـنه (الالأخالقـية) بـعـدما
ــواعــدة حـــجــبـت تــطــبـــيــقـــات ا
الـــرئــيـــســيـــة أخــيــرا لـألســبــاب
عـيـنـهـا.وقـالت هـيـئـة االتـصـاالت
الــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة في بـــيــان إن
(التـطـبيق لم يـحتـرم الـتعـليـمات
بـــصـــورة كـــامـــلـــة لـــذا صـــدرت

توصيات بحظر تطبيق تيك توك
في الــبـالد).وكــانت الــهــيــئــة قــد
وجـهت إنـذارين في الـسـابق إلى
(تـــيك تـــوك) طـــالــــبت فـــيـــهـــمـــا
التـطبـيق (بحـظر مـا يُنـشر عـبره
من مـضـام ال أخالقـيـة وبـذيـئة
ومــبـتــذلـة)..وكــان أرسالن خــالـد
مـستـشـار رئـيس الـوزراء عـمران
خان لـشـؤون اإلعالم الـرقـمي قد
أكــــد أخـــــيـــــرا أن (االســــتـــــغالل
والـــتــســـلــيع وإضـــفــاء الـــطــابع

اجلنـسي علـى الفـتيـات عبـر تيك
عـاناة لدى توك كـلها تـتسـبب 
األهل).وأبدت تـيك تـوك في بـيان
(األمل في التوصل إلى اتفاق من
شـــأنه مـــســاعـــدتـــنــا في خـــدمــة
مجتمعنا اإللكتروني الديناميكي
بـدع في البالد).وقـال الناشط وا
من أجل احلقوق الـرقميـة أسامة
خـــلـــجي إن (تـــيك تـــوك مـــصــدر
رئـــــيــــــسي لــــــلـــــتـــــرفــــــيه لـــــدى
الــبــاكــســتـانــيــ من الــطــبــقـات

ـتوسـطـة ومـا دون إضـافة إلى ا
واطـن األمّـيّ أي مـا يوازي ا
نـصـف عـدد الـســكـان ألنـه يـقـوم
على تـسجـيالت الفـيديـو) منددا
ـــا اعــتــبــره انــتــهــاكــا حلــريــة
الــتــعـبــيــر.وتـخــوض بــاكـســتـان
مــعــركــة شــرســة ضــد اخلــدمـات
اإللكـترونـية الـتي تتـهمـها بـنشر
الرذيـلـة في اجملتـمع. وفي مـطلع
أيــــلــــول  حــــظــــرت إسـالم آبـــاد
تـطبـيـقات عـدة لـلمـواعـدة بيـنـها
(تــيـنــدر) لـلــدوافع عــيـنــهـا.وفي
نـــهــــايـــة آب دعت الــــســـلــــطـــات
البـاكسـتانـية (يـوتيـوب) التـابعة
ـضـامـ لـ(غـوغل) إلى (حــظـر ا
ـــبــتــذلــة واخلــادشــة لــلــحــيــاء ا
نافـية لألخالق وصـور العري وا
وخــــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة).وكـــانت
بـــنـــغـالدش قـــد حـــظـــرت الـــعــام
الـفــائت هـذا الـتـطــبـيق في إطـار
قــوانــ الـتــصــدي لــلـمــضــامـ
اإلبـــاحــــيـــة فــــيـــمــــا حـــجــــبـــته
إنـدونـيـسـيـا لـفـتـرة وجـيزة عـلى
خلفية قضايا مرتبطة بقوان
الـــتــــجــــديف.كــــذلك حــــظـــرت
سـلطـات الـهـنـد اجملـاورة تيك
مـلـوك جملـمـوعـة بايت تـوك ا
دانس الصـيـنيـة مع عـشرات
التطـبيقـات الصيـنية األخرى
عـلى خلـفـية مـخـاوف مرتـبـطة

باألمن القـومي.ويواجه تيك توك
انـتـقـادات مـتـزايـدة عـلى خـلـفـية
طـــــريــــقـــــة جـــــمــــعـه بــــيـــــانــــات
. غـير أنه نفى مرارا ستـخدم ا
مشاركة أي من هـذه البيانات مع

السلطات الصينية.
الى ذلك تـعـتــزم كـوبـنـهـاغن مـنع
ــتـــروكــة دراجـــات الــســـكــوتـــر ا
لـالســــتـــــخــــدام احلـــــر في وسط
ـدينـة عـلى مـا أعلـنت سـلـطات ا
ــاركــيـة بــلــديــة الـعــاصــمــة الـد
اجلمـعة مـع اعتـماد تـشريـعات
مـن بـــ األكـــثـــر تـــشـــددا في
الـــــــعـــــــالم حـــــــيـــــــال هــــــذا
ــوضــوع.وكـتــبت هــيــئـة ا
الــــشـــؤون الــــتــــقــــنــــيـــة
ـديـنـة والـبــيـئـيـة فـي ا
في رسالـة عبـر وكالة
فرانـس برس (لن
ـكـنا يـكـون 
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اضي فـي شهـر كـانـو الـثـاني ا
وإســـتـــقـــرت في ريـــو من دون
إبـالغ أسـرتـهـا وأنـهـا كـانت
تــبـحث عن عــمل. وظـهـرت
إلـوسـيـا على أغـلـفة أهم
يـة ومنها اجملـالت العا
إل الـفرنسـية وغراتـسيا
اإليــــطــــالــــيـــة وغـالمـــور
األمــريــكـيــة كـمــا شـاركت
فـي حملة دولتشي أند

غابانا.

األول من كــــــانــــــون الــــــثــــــاني).
وبصورة ملموسة ستصبح هذه
ــنـوعــة في الـوسط الـدراجــات 
الــتـــاريـــخي لـــلـــمـــديـــنــة حـــيث
يــسـتــحــيل تـركــهــا حـالــيـا وفي
ــتــاخـــمــة له.واوضح األحــيـــاء ا
ـسـتشـار الـبـلـدي روني ديـبـفاد ا
لقناة (تي في  (2التلفـزيونية
(لــــســـوء احلظ الحــــظـــنـــا
مــــــشـــــكـالت كــــــبــــــرى مع
دراجـــــات الـــــســــــكـــــوتـــــر
الــكـــهــربــائــيــة هــذه  كــان
سن صعبا للغاية على ا
الــــعــــبــــور حــــ تــــكـــون
مـنـتـشــرة عـلى الـطـريق).
ويتـعـ اسـتحـصـال هذا
الــتـــدبــيــر عــلى مــوافــقــة
اجملـــلس الــبـــلــدي لـــكــنه
يحـظى بـدعم كـبيـر.وتـلقى
دراجــــــات الـــــســــــكــــــوتـــــر
الـكــهـربــائـيـة مــعـارضـة في
مـــدن كــبـــيـــرة عــدة بـــســبب
صـــعـــوبـــة الـــتـــعــايـش بــ
ــشــاة مــســتــخــدمــيــهــا وا
ساحات والدراج في ا
احلضـريـة الضـيقـة ما
دفع بـالـبـلـديـات إلى
وضــع أطــــــــــــــــــــر
قـــــانــــــونــــــيـــــة
الستخدامها.

استـئجـار أو ركن مركـبة سـكوتر
ـنـاطق كــهـربـائــيـة في أكــثـريــة ا
األكـــثــر كــثــافــة فـي كــوبــنــهــاغن
اعـتبـارا من

{ بيناريك (أ ف ب) - منذ نحو
 15عــامـا يــجــوب مــالــيــزي في
الـرابــعـة والـسـبـعـ من الـعـمـر
شـواطئ بلـده جلـمع الزجـاجات
الـتـي جـرفـهـا الـبـحـر وعـرضـهـا

بـــاآلالف في مـــتــحف مـــلــوّن من
صنعه.وأخذ تـنغكو مـحمد علي
مـــنـــصـــور عـــلـى عـــاتـــقه جـــمع
الــزجـاجـات الــتي جـرفــهـا بـحـر
الص اجلنـوبي على الشواطئ

اليزيـة.وهو جمع نحو  9آالف ا
قـارورة يعـرضـهـا في عـمارة من
اخلــشب الـتـقــلـيـدي اســتـحـالت
مـتحـفا.وصُـفّت هـذه الزجـاجات
اآلتـيـة من حول الـعـالم بـأشـكال

وأحــجـام مـخــتـلـفــة عـلى رفـوف
وعـــــــــلى األرض.وهــــــــو وجــــــــد
رسـالــتـ فـي اثـنــتـ مــنـهــمـا
واحدة رسم عـليهـا قلب وبعض
الــرمـوز الـصـيـنــيـة الـتي بـهـتت

زّقة وغير مقروءة. وأخرى 
ويقول الرجل من بلدته بيناريك
ـتحـف إلى جانب حـيث أسّس ا
مـنزله (بـدأت بـجمع الـزجـاجات
إلبــقـاء الــبــحــر نــظــيـفــا وكي ال
يجـرح الناس أنـفسهم بـالزجاج

كسور). ا
وخالل دوريــة قـام بـهــا حـديـثـا
ـــســلم الــذي أدّى هـــذا الــرجل ا
خدم سابقـا في صفوف اجليش
الــصالة قـبل لـمّ زجـاجــة فـارغـة
ســـدّتــهــا بـــيــضــاء ومـــســحــهــا
ووضــعــهــا في حــقــيــبــته.وبــدأ
شـــــغـف مـــــنـــــصـــــور بــــــجـــــمع
الــــزجـــاجــــات في الــــعـــام 2005
عــنــدمــا رأى أطــفــاال يــفــجّــرون
ــفـرقــعــات.وخـاف أن قــواريــر 
ـــكـــســور يـــتـــســبـب الــزجـــاج ا
بجروح فاقتـرح عليهم أن يدفع
لــهم مــقــابل كلّ زجــاجـة يــأتـون
بـــهـــا إلـــيه. وحـــصل عـــلى 500
زجاجـة. ثمّ بـدأ يجـمع القـوارير
بــنـفـسه عـلى الــشـاطئ.وعـنـدمـا
كـــبــرت مـــجـــمــوعـــته قـــرّر فــتح
وقع عددا متحف. ويـستقـطب ا
كبيرا من الزوّار علموا بوجوده
من خـالل صــــــفـــــــحــــــتـه عــــــلى
(فـيـسبـوك).ويـؤكـد تنـغـكـو علي
الذي له أكـثر من  20حفـيدا (أنه
ا يريد مـواصلة مـهمته هـذه طا
هـــو حيّ يـــرزق).ويــقـــول (يــظنّ
الـنـاس أنـني مـجـنـون لـكـنـني ال
أبــالي بــرأيــهم. والــله يــعــلم مـا
أفعله وأنا أفعل ذلك ألنني أحبّ

أرضنا).
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{ نيويرورك  –وكاالت - تمكنت
ماسي كورين البالغة من العمر
 17عاما من حتطيم رقم

قياسي في سجل (غينيس)
وهما صاحبة أطول ساق
راهقة صاحبة الساق وا
األطول في العالم.وتمثل ساقا
كورين ما تصل نسبته  60في
ئة تقريبا من إجمالي طولها ا
حسبما ذكرت شبكة (سي إن
إن)األمريكية.
ويبلغ طول ساق كورين اليسرى
 53إنشا أي ما يعادل 134.6
سنتيمترا تقريبا في ح أن
ساقها اليمنى أقصر قليال إذ
يصل طولها لـ 52.874إنشا أي
ما يعادل  134.1سنتيمترا
تقريبا.


