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قــرر مــصــرف الـرشــيــد مــنح قـروض
اسـكان تـصل قيمـتها الى  30 مـليون
ناطق احملررة. دينار للمواطن في ا
وذكــر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
ـصرف (الـتـعـليـمـات الـتي اصدرهـا ا
ـالـكي الدور تـضـمنت مـنح الـقروض 
ـتـضـررة جراء ـهـدمـة وا الـسـكـنـيـة ا
ـنـاطق الــعـمـلــيـات الـعــسـكـريــة في ا
احملــــــررة من عـــــصــــــابـــــات داعش)
نح للمواطن واضاف ان (القرض 
مـوظفـ وغيـر موظـف بـشرط ان ال
تـــكـــون بـــذمـــتــهـم قــروض او ســـلف
صرف او مصارف ـنوحة لهم من ا
ـواطـن عـلى اخــرى وعــدم حــصــول ا
تـعـويض او مـنحـة عن االضـرار التي
اصابت داره)  وتـابع البيان ان (تلك
الــقـروض تـشـمل مـحــافـظـتي االنـبـار
وصـالح الدين حصرا حسب التقسيم
الـــوزاري). بــدوره   اعـــلن مـــصــرف
الـرافدين عن فوائد مالية تصل الى 4
ـئــة لـلــمـواطــنـ الـذيـن يـودعـون بــا
ــكـتب ــصـرف.وقــال ا امــوالــهم في ا
االعالمـي لـلـمـصـرف في بـيـان تـلـقـته

(الــزمـان) امس ان (فــائـدة حــسـابـات
ئة الـتوفير للمواطن تمنح اربعة با
ـصرف لـلـذين يودعـون امـوالهم في ا
وحتــسب نــهـايــة كل شــهـر)  داعــيـا
ـصرف ـواطـنـ الى (زيارة فـروع ا ا
واالطـالع عـلى الــتـعــلــيـمــات وايـداع
امـوالهم واالسـتفادة من هـذه اخلدمة
الـية الـتي يـقدمـها وتـسـلم الفـوائـد ا

صرف). ا

عــلى صــعـيــد مــتـصل اعــلن مــحـافظ
بـغــداد مـحـمـد جـابـر الـعـطـا  تـوزيع
دفــــعـــة جــــديـــدة مـن تـــعــــويـــضـــات
ــتـضـررين مـاديـاً جــراء الـعـمـلـيـات ا

االرهابية.
 ونـقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
الــعـطـا خـالل حـفل الـتــوزيع قـوله ان
(الــتـعــويـضــات شـمـلت  34مــتـضـرر
ـاديـة جـراء الـعـمـلـيـات بـاخلــسـائـر ا

االرهـابيـة واالخطاء الـعسـكري ضمن
ـعدل  لسنة 2016) قانون رقم  20 ا
وزع ب بلع االجمالي ا  مبينا ان (ا

ـــتــضـــررين بــلغ 500 345 376   ا
ديــنـار)  وعــزا الــعـطــا تـأخــر اجنـاز
ـعــامالت الـتـعـويـضـيـة الى (وجـود ا
دائـرة التعويـضات في منطـقة السنك
بـــجــانب الـــرصــافــة  الـــتي شــهــدت
تــظــاهــرات تـشــرين  كــذلك جــائــحـة
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استـعاد فريـق الشرطـة بكـرة القـدم امس الثالثاء
ساوة بثالثة نغمـة االنتصار  بتغلـبه على فريق ا
باراة التي احتضنها اهداف مقابل الشيء  في ا
ملـعب االخير حلـساب مبـاريات االسبـوع السابع
ــمـتـاز. وتـنـاوب عــلى تـسـجـيل من دوري الـكـرة ا
ثالثيـة القيـثارة  كل من كريـستيـان أوساغونا في
الدقـيقة الثامنة من ضربة جزاء وعالء مهاوي في

الدقيقة  51 وسعد ناطق في الدقيقة 75.
ومـنح الــفـوز  الـشـرطــة ثالث نـقــاط وضـعـته في
الـوصافـة برصـيد  12 نقـطـة فيـمـا توقف رصـيد

ركز 17. السماوة عند النقطة السابعة في ا
وحلـسـاب ذات اجلــولـة حـقق فـريق نــفط مـيـسـان
ــونــتـــادا في وقت مــتـــأخــر وكــسـب الــعالمــة ر
الكـاملة  من فوزه على الكرخ بهدف مقابل هدف
ـبـاراة الـتي جرت  فـي ملـعب مـيـسان واحـد في ا
بي وسـجل محمـود خلـيل للكـرخ في الدقـيقة األو
 45 وسجل هدفي نفط ميسان أحمد عبد الرزاق

باراة. في الدقيقت  88 و 92 من ا
وخــطف فــريق زاخــو فـــوزا مــهــمــا من مــضــيــفه
احلـدود بــهـدفـ مــقـابل هــدف واحـد في وسـجل
لزاخـو أحـمـد داود في الـدقـيـقة  14وأحـمـد زيرو
بـالدقـيـقة  80 فيـمـا سـجل للـحـدود مـنار طه في

الدقيقة 67.

تــــــشـــــهــــــدهــــــا عـــــدد مـن مـــــنــــــاطق
االقـلـيم.وأظـهرت وثـيـقـة بتـوقـيع وزير
ـالــيـة واالقـتـصـاد في حـكـومـة إقـلـيم ا
كـردستان  أوات الـشيخ جنـاب موافقة
احلـكومة واستعدادها لـتنفيذ ما يرتبه
الــقــانــون عــلــيــهــا من الــتــزامـات و
االيـعاز لـلجهـات اخملتصـة  في اإلقليم
ـوجـبه  واقـترح لالسـتـعـداد لـلـعـمل 
نــوري  عـقـد اجــتـمــاع فـني لـلــجـهـات
اخملـتصـة في احلكومـت لالتـفاق على
الـيـات تنـفـيذ االلـتـزامات الـتي يـرتبـها
.وتشـهد عدد من الـقانـون على الـطرفـ
مـناطق محافظة السلـيمانية تظاهرات
 احــتـجـاجـا عــلى تـأخـر صـرف رواتب
ــوظـفــ  سـقط عــلى إثـرهــا اربـعـة ا
وعـدد من اجلـرحى. وقـال شهـود عـيان
إن (شـخـصـ قـتال  واصـيـب ثـمـانـية
آخـــــرون في أعـــــمـــــال عـــــنف رافـــــقت
االحـتجاجات في السلـيمانية). وأضرم
ـنــددون بــعــدم صـرف ــتــظــاهــرون ا ا
الـــرواتب الـــنـــار في مـــكــاتـب االحتــاد
ــــقــــراطي الــــوطـــــني واحلــــزب الـــــد
الـــكــردســتــانـــيــ ومــقـــار اجلــمــاعــة
االسـالمــــــــيـــــــة واالحتــــــــاد االسـالمي
ـقـراطي والــتـغـيــيـر واالشـتـراكـي الـد
اضــافـة الى حـرق دائـرة الـكـهـربـاء في
جمجمال ومكرون. وكانت أجهزة األمن
في الـسليمانيـة قد دخلت حالة اإلنذار
وانـتـشـرت بكـثـافـة في مركـز احملـافـظة
مـع تـفـاقم أعــمـال الـعـنـف الـتي رافـقت
االحـتجاجات في ساحة ازادي وامتدت
في مــنـاطق الـسـراي مــيـدان الـتـحـريـر
وسـيـد صـادق وبـيـره مـكـرون وبـازيان
ديـنـة ودربنـدخان وكـالر القـرى وكالرا
وقــضـاء كـفــري وجـمـجــمـال ومـنــطـقـة
رابــاديـن في الــســلــيـــمــانــيــة ورانــيــة
وكـويسنـجق وحلبـجة. ويرى مـراقبون
ان االسـبـاب احلقـيقـية الـتي تقف وراء
الــتــظـــاهــرات هي الــفــقــر والــبــطــالــة
واالدخــار االجــبـاري مـن قـبل حــكــومـة
وظفـ واستقطاع االقـليم من رواتب ا
ــوظـفـ و50 ـئــة من رواتب ا  20 بــا
ـئـة من الـدرجـات اخلـاصة   فـضال بـا
عـن تاخر صـرف الرواتب  والسـيما في
دة شـهـرين الى ثالثة. قـطـاع التـعـلـيم 
فــيـمــا دعـا رئــيس اجلـمــهـوريــة بـرهم
صالح   حـكومـة االقليم الى االسـتماع
ـشـروعـة وايـجـاد ـواطـنـ ا ـطــالب ا

حــلـول عـاجــلـة لالزمـة الــراهـنـة. وقـال
صـالـح في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
(نُـتابع بـقلق واهـتمام بـالغـ تطورات
األحـداث في مـديـنـة الـسـليـمـانـيـة مـنذ
أيــام  مـن تــظــاهــرات واحــتــجــاجـات
شـعـبـيـة ومـا رافـقـهـا من أعـمـال عـنف
ــواطــنــ أدّى الـى إصــابــة عــدد مـن ا
والــقـوات االمـنــيـة  وتــعـرض عـددٍ من
باني الى احلرق والدمار)  مؤكدا ان ا
(التظاهر السلمي حق دستوري مكفول
يـجـب احـتـرامه وعـدم الـتـجـاوز عـلـيه
ـواطـنـ الـتـظـاهـر سـلـمـياً ومن حـق ا
ــشــروعـة لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهم ا
ـرتبطة بـتام العيش خـصوصا تلك ا
الــكـر لــهم ولـعــائالتــهم من الـرواتب
وحتـس األوضاع واخلدمـات العامة)
 وطالب صالح السلطات ذات العالقة
ـطـالب  والـعـمل عـلى (بـتــلـبـيـة هـذه ا
شكلة الرواتب وحتس حـلول جذرية 
عيـشية  وذلك عـبر خطوات األحـوال ا
صـارحة سـريـعة وجـدية تـرتـكز عـلى ا
وتــــوجـــيه مــــوارد الـــشـــعـب خلـــدمـــة
ـواطنـ  وانتهـاج الطـرق احلقيـقية ا
ال فـي اإلصالح  إذ أن التجـاوز على ا
الي والسلب العام والفساد اإلداري وا
والـنـهب والـتـهـريب يـجب أن يـتوقف)
ـواجـهـة وتــابع ان (الـعـنف لـيس حالً 
ـشـروعـة  ويـجب ـواطـنـ ا مـطـالب ا
ــتــظــاهـرين احــتــرام إرادة ومــطـالب ا
الـسلميـ  ونطلب من الـقوات األمنية

الـتصرف حـسب القانـون واالبتعاد عن
اسـتـخدام الـعـنف  وفسح اجملـال امام
مارسة عمـلهما بحرية وسـائل االعالم 
دون تــقـيــيــد او تـضــيـيق او اعــتـداء).
واسـتـنكـرت صحـفـيون واعالمـيون في
كـوردستـان  قرار غـلق قناة ان ار تي 
بــعـد نـقـلــهـا الـتـظــاهـرات االخـيـرة في
االقليم  مطالب بإعادة فتحها بأسرع
وقـت فـيـمـا شــددوا عـلى ضـرورة عـدم
ـــــؤســـــســـــات االعـالمـــــيــــة ادخـــــال ا
والــــصــــحــــفـــــيــــ في الــــصــــرعــــات
الــســــــيـاسـيـة. عـلـى صـعـيـد مـتـصل 
ـاليـة في حكـومة إالقـليم  ردت وزارة ا
ــالــيـة عــلى كــتــاب مــرسل مـن وزارة ا
االحتـادية  بـشأن قـانون تـمويل الـعجز
ـالي الذي أبـدت فيـه استعـداد أربيل ا
لاللـتـزام بـالـقـانـون.وقـال الـوزيـر آوات
شـيخ جنـاب  خالل مؤتـمر مـشترك مع
وزيـر اإلقـلـيم لـشؤون الـتـفـاوض خـالد
شـواني  ورئـيس ديوان مـجلس وزراء
اإلقـــلــيم أومـــيــد صـــبــاح ان (الــوزارة
تـسـلمت كـتابـاً من احلكـومة االحتـادية
الي وقد بـشأن قـانون تـمويل الـعجـز ا
أجــبــنــا بـأنــنــا مــسـتــعــدون لاللــتـزام
بــالـقـانـون). وزار وفـد رفــيع من إقـلـيم
ـالــيـة  شــيخ جـنـاب بــرئـاســة وزيـر ا
ــاضي  بـــقــصــد بـــغــداد اخلــمـــيس ا
الــتـفـاوض مع احلـكـومــة بـشـأن مـلـفي
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{ بـويـنـوس ايـرس - أ ف ب : باتت
مــــارا غــــومـــيـس امس أول العــــبـــة
مـتحـوّلة جـنسيًـا تخـوض منـافسات
دوري الــدرجــة االولى األرجــنــتــيـني
لـكرة الـقدم لـلسـيدات حـيث أكدت أن
هـذه اللحظة "التاريخية" هي "مسألة
اجـتماعية وجماعية. وقالت غوميس
بــعــد خـــســارة فــريــقــهــا فــيــا ســان
كـــــارلــــوس 1- 7 امـــــام النــــوس في
ـرحـلة الـثانـية من الـبطـولة (الـيوم ا
قــمتُ بــبـدايــاتي وأعــتـقــد أن االمـور

بدأت تتحقق وتنجح). 
وأكــدت ابــنــة الـ 23 عــامًــا لــوكــالــة
ــســألــة لــيــست فــرانـس بــرس أن (ا
فـــــرديــــة  بـل هي اجـــــتــــمـــــاعــــيــــة
وجـماعـية). حصـلت غوميس في 28
ـاضـي عـلى االذن تــشــرين الــثــاني ا
لـــــلــــعب فـي دوري الــــدرجــــة االولى
لـلسيدات بـعد صراع طويل في دولة
توقع يـتراوح فيـها متـوسط العمـر ا
ـتـحـوالت جنـسـيـاً ب 32 لـلـنـساء ا
و 40 عــامـاً. وكـشــفت الالعـبــة انـهـا
وقّــــعـت عــــلى اتـــــفــــاق مع االحتــــاد
االرجــنـتـيـني لـلــعـبـة يـتــطـلب مـنـهـا
اخلـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــوع لـــــــــــــــــــعـالج
الـــهــورومـــونــات.وعـــلــيـــهــا أيـــضــاً

اخلــضـوع لـفــحـوصــات الـكـشف عن
مـسـتوى الـتسـتـوستـيرون في بـداية
الـبـطولـة وفي منـتصـفهـا  إلزالة أي
شـك في وجــود تــفـــاوت ريــاضي مع
الـالعـــــبــــــات األخــــــريـــــات.وكــــــانت
األرجـــنــــتـــ أول بـــلـــدان أمـــيـــركـــا
الالتـيـنيـة الـتي أقرت قـانـون الهـوية
اجلـنـسـيـة فـي الـعام   2012 والـذي
ســمح لـغـومـيس بــتـغـيـيــر جـنـسـهـا
رسـمـياً فـي بطـاقـة الهـويـة الوطـنـية
عــنـدمـا بـلـغت  18عــامـاً.وقـدّم فـريق
النــوس لــغــومـيس االثــنــ قــمـيص
الــنــادي مع الـرقم  10 اخلــاص بـهـا
إضـافة إلى اسمها كـهدية لها  حيث
عــلّـقت كــان االمـر مـؤثــراً  لم أتـوقّع
ـارسـة كـرة الـقدم ذلـك. بـدأت مـارا 
في سن الـ 15بــتــشــجــيع مـن أبــنـاء
احلـي. تمـيـزت عـن غيـرهـا في دوري
الــســيـــدات في ال بالتــا حــيث كــانت
هـدافة الدوري في آخر موسم  ما
حـضّ فــيــا ســان كـــارلــوس صــاحب
ـــركــز األخـــيــر في الـــدرجــة األولى ا
لــلـــتــعــاقــد مــعـــهــا.وســبق أن قــالت
اجلــمـعـة خالل مـؤتــمـر صـحـافي إن
مـشاركتـها هي "حلظـة تاريخـية على

ي". الصعيد العا
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تــمـكـنت مــفـارز وكـالـة االســتـخـبـارات
ة ديرية استخبارات اجلر ـتمثلة  ا
ـنـظـمة في وزارة الـداخـليـة من الـقاء ا
الـقبض عـلى عصابـة مكونـة من اربعة
ـزيفة في مـتهـم يتـاجرون بـالعمـلة ا
كـركـوك . واشـار بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته
(الـزمان) امس ان (عملية إلقاء القبض
تـــمت بــعــد تـــشــكــيل فـــريق مــخــتص
بـــاالشــــتـــراك مع مـــفــــرزة من جـــهـــاز
ـشـهود اخملـابـرات الوطـني وبـاجلرم ا
وبـحـوزتهم عـملـة تذكـاريـة فئـة ملـيون
دوالر امـريكي عدد اثـن اثنـاء قيامهم
بــالـنـصب عــلى ان لـهـذه الــعـمـلـة ذات
قـيـمة مـاليـة كبـيرة)  الفـتـا الى (ايداع
ــتــهـمــ في الــتــوقـيـف السـتــكــمـال ا
التحقيق والتخاذ االجراءات القانونية
بـحـقـهم). واطـاحت قومـة امـنـية خالل
عـملية اسـتباقيـة بامر مفـرزة مايسمى
قـاطع داقـوق ضـمن عـصـابات داعش .
ـتهم هـو مطلوب واوضح الـبيان ان (ا
ادة 4 ارهـاب و مـشـترك وفـق احكـام ا
بـــعـــمـــلـــيـــات ارهـــابـــيـــة ضـــد قــوات
الـبـيـشـمركـة   واشـرافـة عـلى عدد من
عـمــلـيـات اخـرى ضـد الـقـوات االمـنـيـة
ــــواطــــنــــ فـي قــــضــــاء داقـــوق) وا

واضـاف انـه ( اسـتـهـداف وكـره عام
2015 في قـريـة البـو مـحمـد بـالقـضاء
ارسـة اعـماله االجـرامـية ذاتـه خالل 
مـن قبل طـيـران اجليش  وعـلى اثـرها
 بـتر ساقة اليسري)  مؤكدا (تدوين
اقـوالـه ابـتـدائـيـا بـاالعـتـراف وايـداعـة
الــتــوقـيـف السـتــكــمـال الــتــحـقــيــقـات
والتـخاذ االجـراءات القـانونـية بـحقه).
ونـفذت سـرية الـطوار الـتابـعة لـلواء
ـشـاركـة  41 فـي احلـشـد الـشـعــبي و
غـاوير عملـيات سامراء قـوة من لواء ا
وفوج  13 الـثالثاء  عـمليـة استبـاقية
في مـنطقـة السعـلوة جنـوب احملافظة.
وذكـر بيـان للحـشد ان (قواته اشـتبكت
اثـناء التفتـيش مع احد عناصر داعش
ـذكـورة   حـيث  قـتل ـنـطـقـة ا فـي ا
اإلرهــابي واتـضـح انه يـرتــدي حـزامـا
نـاســفـا  تـفـكـيـكه بـشـكل آمن وكـذلك
العثور على هواتف داخل جعبته). في
غــــضـــون ذلك   اطــــاحت الــــشــــرطـــة
اجملـتــمـعـيـة بــهـاكـر يــسـكن مـحـافـظـة
كـربالء  ابتـز امرأة عـراقيـة مقـيمة في
أوربــا من خالل اخـتــراق حـســاب لـهـا
عـلى أحد مواقع التـواصل االجتماعي
 وتــهــديــدهــا بـنــشــر صــورهــا.وقـالت
ـديريـة في بيان تـلقـته (الزمان) امس ا
إن (الـشرطـة تمـكنت مـن إيقـاف عمـلية

ابـتـزاز إلـكتـروني تـتـعرض لـهـا إحدى
ـقيـمـات في دولة الـنـساء الـعـراقيـات ا
أوربــيــة من قــبل أحــد األشــخـاص في
احملــافـظـة)  مــبـيــنـا ان (اجملــتـمــعـيـة
ـبـتز بـعـد تـتـبـع وحتر تـوصـلت إلـى ا
اســـتــمــر ســـبــعـــة أيــام مــتـــواصــلــة
بـتز باألدلة وتـمخض عنـها مواجـهة ا
ـة  وقـد الــتي تـثــبت تــورطه بـاجلــر
اعـتراف بـتهـكيـر الصفـحة الـشخـصية
لـلضحية وسحب جميع صورها وأقدم
عــلى تـهــديـدهــا بـنــشـر صـورهــا عـلى
مـــواقع الــتــواصل االجـــتــمــاعي إن لم
تــخــضع لــرغــبــاته)  مــشــيــرا الى ان
ـبـتــز عـلى حـذف (الــشـرطـة اجــبـرت ا
مــحـــتــوى االبــتــزاز واتــخــذت بــحــقه
اإلجـراءات األصـوليـة الالزمة)  وتـابع
الـبيـان ان (العمـلية جـاءت على خلـفية
ورود مـناشـدة للـشرطة اجملـتمـعية من
امـرأة تقيم خارج البلد أدعت تعرضها
البـــتــزاز من شـــخص قــام بـــتــهـــكــيــر
صـفحتها وسحب صـورها الشخصية
 وتـهديـدها بـنشـر صورهـا على مواقع
الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي). وتــمـــكــنت
دني من إخماد حريق مـديرية الدفاع ا
انـدلع داخل مـخزن جتـاري في مـنطـقة
ــديـريـة في بـيـان الــشـورجـة. وقـالت ا
تـلـقـته (الـزمـان) امس إن (فـرق الـدفاع

ـدني تمـكنت من إخمـاد حادث حريق ا
انــــــدالع داخل مــــــخـــــزن لـألجـــــهـــــزة
الـكـهـربـائـيـة ضمن مـنـطـقـة الـشـورجة
سـاحة الـوثبـة حتديـداً بغـضون دقائق
مـعـدودة بـعـد تـدخل فـرق اطـفـاء مـركز
دفــاع الــشــورجــة الــقــريـبــة من مــوقع
احلـادث مبـاشرة بعـد اندالع احلريق)
ــديــريــة انــهت وأضــاف ان (مـــفــارز ا
احلـــادث بــــعـــد ان طـــوقت الـــنـــيـــران
وابـعـدت خـطرهـا عن مـا يـجـاورها من
مـحـال جتـاريـة ومخـازن دون تـسـجيل
اصـابات او خسائر بـشرية مع حتجيم
ادية داخل اخملزن)  مؤكدا اخلسائر ا
ان (ســبب احلـادث كـان اهـمـال شـروط
الـسالمـة واألمـان من صـاحب اخملزن).
وقـتل شـاب في مقـتـبل العـمـر واصيب
اثــنـان اخـران فـي حـادث سـيــر مـفـجع
عـند مدخل مدينة تكريت  وقال مصدر
فـي صــحـــة مــحـــافـــظــة صـالح الــدين
لـ(الــزمــان) امس ان (حــادث اصــطـدام
ثـالث مركبات خصـوصي على الطريق
الـــعــام عــنــد مـــدخل تــكــريـت تــســبب
ـصـرع شـاب من اهالـي بغـداد يـعمل
فـي شركـة اهـليـة وقـدم الى تـكريت في
عـمل يخص الشركة)  فيما قال مصدر
امـني ان (اثنـ من السائـق االخرين
رهن الـتـوقيف بـهدف اكـمال الـتحـقيق
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اعـــلــنت األمـــانــة الـــعــامـــة جملــلس
الــوزراء  تـعـطـيـل الـدوام الـرسـمي
ــنــاسـبــة الــذكـرى غــدا اخلــمـيس 
الـنـصر عـلى عـصابـات داعش.وذكر
بـيان مـقتضب تـلقـته (الزمان) امس
أنـه (تقـرر تـعـطـيل الـدوام الـرسـمي
غـــدا اخلــمــيس في جـــمــيع أنــحــاء
ناسبة ذكرى إعالن النصر الـبالد 
الـــــنــــــهـــــائـي عـــــلى عــــــصـــــابـــــات
داعـش).وكـــــــان رئـــــــيـس الــــــوزراء
االســبق حــيــدر الـعــبــادي قــد اعـلن
حتــــريـــر األراضي الـــعــــراقـــيـــة من

ســـيــــطـــرة تـــنـــظــــيم داعش. وقـــال
الــعـبــادي في كــلـمــته بـعــد انـطالق
فـعالـيات مـؤتمـر اإلعالم الدولي في
بـغداد (قـواتنا انـتهت من السـيطرة
بـــالـــكــامـل عــلـى طــول احلـــدود مع
سوريا)  مشيرا إلى أنه ( تطهير
اجلــزيـرة في نــيـنــوى واألنـبـار إلى
وصل االنـتهـاء من حتريـر جزيـرة ا
والـرمادي والـسيطـرة بالـكامل على
طـــــــول احلـــــــدود مـع ســـــــوريـــــــا)
وأضــــاف أن (االنـــتــــصــــار حتـــقق
ـواجـهة عـنـدمـا تـوحـد العـراقـيـون 
عـدو غادر أراد أن ال نرى هذا اليوم

ظلمة). وإعادتنا إلى احلقب ا
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كـشــفت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة عن
انـخفـاض حاالت الوفـيات بـفايروس
كـورونـا   ومــعـدالت الـشــفـاء تـفـوق
ـؤكـدة بـتـسـجيل 2339 االصـابـات ا
ــوقـف الــوبــائي  حـــالــة. واوضح ا
الـذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس ان
(مـخـتـبـرات الـصـحـة اجـرت 31791
فــحــصـا   ورصــدت  2123 اصــابـة
مـؤكـدة بكـورونـا في عمـوم الـعراق)
واشـار الى ان (معدالت الـشفاء فاقت
االصـابـات بتـسـجيل  2339 وبـواقع
 17حـالة وفاة جـديدة). وفي االقليم

افـادت وزارة الصـحة بتـسجيل 356
إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة و 9 وفـــــيـــــات
بــــالــــفــــايــــروس خالل الــــســــاعـــات
ــاضــيــة.وقــالت الــوزارة فـي بــيـان ا
امـس إنــهــا (أجـرت  2985 فــحــصــاً
لـكورونا وكانت نتائج االصابة 356
حـالة موجـبة). فيـما قررت الـصحة 
دة  14 يوماً تعليق الدوام الرسمي 
في أي مــؤسـسـة تــعـلـيـمــيـة تُـسـجل
فـــيــهـــا أكـــثــر من خـــمس اصـــابــات
ستجد  وذلك ضمن اطار بـكورونا ا
اصـدارهـا تـعـلـيـمـات جـديـدة خـاصة
ـتـابـعـة احلـالـة الـصـحـيـة للـطالب
الكــات الــتـعــلـيــمـيــة مع انـطالق وا

الـعـام الدراسي اجلـديـد . وذكر بـيان
للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (في
حـال ظـهـور نـتائج الـفـحص مـوجـبة
الكـات الـعـامـلة الي مـن الطالب او ا
ـؤسـسـة الـتربـويـة  فـسـيتم ضـمن ا
الـتعـامل معه حسب حـالته الصـحية
وال يــســمح له بــالـرجــوع لــلـدوام اال
بـعد جلب تقرير مـن مؤسسة صحية
يــؤيـد انـتــهـاء مــدة الـعـزل وتــمـاثـله
الـشـفاء)  واضـاف انه (سـيتم حـجر
ـالمـســ ضــمن الــصف الــدراسي ا
دة �14 يـوماً وال يسمح لهم مـنزليا 
بـــالــدوام اال بــعـــد الــتـــأكــد من عــدم
اصــابــتـهم بــالـفــايــروس وال تـظــهـر

ــــدة عــــلــــيـــــهم اي اعــــراض خالل ا
ــذكـورة)  مــشــيـرا الى ان (الــفـرق ا
الـصحية تـقوم بالتعـفير  لكل مرافق
ـؤسسة التعليمية خالل 24  ساعة ا
مـن تـســجــيل اي اصــابــة فــضال عّن
تـكـثيف الـدور الـتوعـوي والـتثـقـيفي
رض)  مـؤكدا (تعطيل لـلوقاية من ا
اي مـؤسـسة تـعـليـميـة يـظهـر بـينـها
اصـابـات ألكـثر من خـمـسة طالب في
دة 14 يـومـاً يتم خاللـها كـل شعـبة 
تـعفير البناية بكل مرافقها بالتعاون
مع اجلـهات الساندة لـدوائر الصحة

في بغداد واحملافظات).
 بــدورهــا   اكـــدت جلــنــة الــصــحــة

ــانــيــة   مــتــابــعــة والــبــيــئــة الــبــر
ــتـخـذة من الــتـفـاصــيل االجـراءات ا
قـبل الوزارة جملابهة جـائحة كورونا
في جـمـيع مراحـلهـا   والسيـما بـعد
مـا  مالحظته من تـفشي الوباء في
ــوجــاتٍ ثـانــيـة اغــلب دول الــعـالم 
وثـالثة الـتي اعادت غلق كـافة مرافق
احلــيــاة فــيـهــا نــتــيــجـة لــصــعــوبـة

واجهة . ا
 وقـال بـيـان لـلـجـنـة تـلـقـته (الـزمـان)
امـس (لــقـــد دعـــمــنـــا الـــوزارة الــتي
واجـهة هذه واجـهت ظروف قاسـية 
اجلـائحة بامكـانيات ودعم محدود ال
يـتـنـاسب مع مـا بـذلـته بـلـدان اخرى

ومع مـا ذكرناه مـن مستـويات التزام
شـعبيـة منخفـضة جتاه مـنع انتشار
ـعـوقات الـوبـاء)  مـبـيـنـا انه (رغـم ا
اســـــتـــــطــــاعـت الــــوزارة ان حتـــــقق
مـنجزات طـيبة وستـراتيجـية جديرة
بـاالشـارة من حـيث الـبـنى الـتـحـتـية
وزيـــادة الـــطــاقـــة االســـتـــيــعـــابـــيــة
بـامكانياتها وكذلك اجلهات الساندة
لــهـا)  واضــاف ان (تــلك اخلــطـوات
تــمــثـلت بــاضــافـة اكــثـر من 12 الف
نـظومتـها االستـيعابـية التي سـرير 
سـنتـمكن من استـثمارهـا في ميادين
وقـائية وغـير وقائـية مستـقبلـية بعد
انتهاء وافول هذا الوباء)  الفتا الى

ان (الوزراة اضافت نحو اربعة االف
 جـهــاز تـنـفس اصـطـنـاعي  والـعـمل
عـــلى زيـــادة مـــعـــامل االوكـــســـجــ
ستلزمات الطبية وتـوفير االدوية وا
ــواجـهـة اجلــائـحـة  ــيـاً  ــقـرة عـا ا
وزيـادة الـطـاقة الـتـشـخـيصـيـة الكـثر

من  30 الـف فحص يومي بعد ان 
ادخــــال اكــــثـــر  من 60 مــــخـــتــــبـــراً
مـتخصصاً مع اجهـزة متخصصة لم
يُـتَح لـبـلدان كـثـيـرة استـخـدامـها في
بــدايـة اجلــائـحــة   مع زيـادة اعـداد
ــســتــخـدمــة في ــفــراس ا اجــهــزة ا
ـــتـــوســـطــة تـــشـــخـــيص احلـــاالت ا

تقدمة للمرض). وا

كـورونـا الـتي أثـرت على سـيـر الـعمل
احلـــكــومي)  وتـــابع ان (احملـــافــظــة
مــســتـمــرة في جــهــودهـا لــتــعـويض
ــتــضـررين مـن الـعــمــلــيـات جــمــيع ا
االرهـابـيـة)  مــعـربـا عن امـله بـ (طي
صـــفـــحـــة االرهـــاب  وانـــهـــاء مـــلف
الـتعـويضات بـجهـود القوات االمـنية
وعــمـلـيـاتـهـم الـعـسـكــريـة ضـد فـلـول

داعش).

 ÊU e «  ≠ WO½ULOK «
s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

جتـددت االحتـجاجـات في السـليـمانـية
وحـــلـــبــجـــة ومـــدن اخـــرى في إقـــلــيم
كـردسـتـان  امس الـثالثـاء بـعـد يوم من
تـظـاهـرات تـخـللـتـهـا أعـمـال عنـف قتل
فـيـها اربـعـة متـظـاهرين وأصـيب نـحو
بجروح   لـلمطـالبة بـتحس عـشريـن 
عيشي واطالق الرواتب بدون الـواقع ا
اسـتقطاعات  فـيما دعا رئـيس حكومة
االقـليم مسـرور البارزاني الى الـتكاتف
واحلـــفــاظ عـــلى االســـتــقـــرار من اجل
باحثات مع بغداد والتوصل ـضي با ا
ـواطـنـ  الى اتــفـاق بـشـأن حــقـوق ا
وسط مـطالبـات بحلول عـاجلة لالزمات
الـراهـنـة. وخـاطب الـبـارزاني فـي بـيان
ــتـظــاهـرين تــلـقــته (الـزمـان) امس   ا
ساعي بـ(بعدم الوقوع حتت تأثيرات ا
والــرسـائل الـتـخـريــبـيـة  الـتي تـهـدف
لـــتــعــقــيـــد وتــخــريب االســـتــقــرار في
كـــردســـتــان)  واضـــاف ان (حــكـــومــة
عيشي الصعب إالقـليم تتفهم الوضع ا
لــلـمـواطـنـ  وتــشـكـر صـمـودهم أزاء
األزمة احلالية)  وتابع ان (التظاهرات
الـسلـميّـة واحلضـاريّة حق مـشروع في
إطــــار الـــقـــانــــون  ولـــكـن مـــحـــاوالت
ـــطـــالب الـــتـــخــــريب تـــخـــتـــلـف عن ا
ـشروعة)  مـبينا ان (حـكومته حتاول ا
جـــاهــدة من أجـل الــعــبـــور من األزمــة
ـاليـة احلالـية ومسـتمـرة باحلوار مع ا
احلـكــومـة االحتـاديـة لـتـأمـ احلـقـوق
ــالـيــة لــكـردســتـان) ــسـتــحــقـات ا وا
عـنية ؤسـسات ا وطـالب البـارزاني  ا
فـي احلـكـومـة بـ(حـمــايـة أرواح جـمـيع
ــــتـــظـــاهــــرين ومـــنع ــــواطـــنـــ وا ا
االضـــطـــرابــات واســـتــخـــدام الـــعــنف
وتــخــريب األمـاكن الــعــامـة واخلــاصـة
ـقـرّات ومـحـاسبـة اخملـالـفـ بـشكل وا
قــانـوني)  مــشــددا عـلـى (كل األطـراف
الـسياسية في إالقليم التكاتف من أجل
ـرحـلة الـصـعبـة واحلـفاظ عـبـور هذه ا
عـلى استـقرار الوضع)  مـشيرا الى ان
(هـذا الـوضع الـصـعب خـارج عن ارادة
ورغـبــة احلـكـومـة ).  ووافـقت حـكـومـة
وجـب مـضـمون االقـلـيم عـلى الـعـمـل 
ـان قــانـون االقـتـراض الـذي أقـره الـبـر
االحتــادي في ظل االحـتــجـاجـات الـتي محمد جابر العطا
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.( بــاحلــادث الـذي وقع مــسـاء االثــنـ
واصــدرت مـحــكــمـة جــنـايــات ذي قـار
حـكماً باحلبس اربـعة اشهر بحق احد
ـتــجـاوزين عـلى الـشـبـكـة الـكـهـربـاء. ا
وقـال مصـدر في محكـمة استـئناف ذي
قـار ان (محكمة جنايات ذي قار الهيئة
األولـى أصدرت حـكمـا بـاحلبس اربـعة
اشــهــر بــحق مــواطن جتــاوز وســرقـة
الـتيار الكـهربائي من شبكـة الكهرباء).
ـادة واضــاف ان (احلــكم صــدر وفـق ا

144/ 11مـن قــانــون الــعــقــوبــات رقم
 111لـسـنة  1969الـتي تـعـد التـجاوز
ـة عــلى الــشـبــكــة الـكــهـربــائــيـة جــر
يـحاسب عـليـها الـقانـون كونـها سـرقة

للمال العام).
 فـيما دعت مديرية تـوزيع كهرباء كافة
ــواطــنــ إلى (عــدم الــتــجـاوز عــلى ا
الـشـبكـة الكـهربـائـية ورفع جتـاوزاتهم
وعــدم إعــادتــهــا تــفـاديــاً لــلــمــســاءلـة
الحــقــة الـقــضـائــيـة). الــقـانــونــيـة وا

ــدني حـريـقـا واخــمـدت فـرق الـدفـاع ا
نـــشب عــلى ســـطح مــســـرح الــرشــيــد
بـالصاحلية في بغداد. وقال مصدر في
ـدني ان (فرق االطـفاء تـمكنت الـدفاع ا
فـي وقت قــيـاسـي من اخــمـاد احلــريق
الـذي نــشب في مـخـلـفـات الـبـنـاء عـلى
ســطـح مــســرح الــرشــيــد دون حــدوث
اضـــرار مــاديـــة كــبـــيــرة او خـــســائــر
تد بـشريـة). واضاف ان (احلـريق لم 

سرح السفلي). الى اقسام ا

½Ê«dO∫ متظاهر يهرول وسط نيران االحتجاج
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الوظيفـة فضال عن كونها اداء خـدمة عامة وهي مـقابل اجور   فأنهـا بالوقت ذاته رسالة
راجع بال مباالة وهناك وامانة ومسؤولـية  نسمع من كثيرين ان موظف يتعاملون مع ا
شـكـاوى تـقـدم ضدهم  نـتـذكـر ان مـوظفـا   نـقـله الى مـكـان بعـيـد جـدا عن مـحل سـكنه
ـوظف الى ـراجـعـ وبـالـتـالي اضـطـر ا بـسـبب اهـمـاله في احملـافـظـة عـلى مـعـامـلـة احـد ا
ـقابل ـراجع من اجـل االعتـذار مـنه واالخـيـر تـنـازل عن الـشـكـوى  وفي ا الـذهـاب لبـيت ا
نـسمع ايـضـا عن مـوظفـ يـؤدون واجبـهم عـلى اكـمل وجه وهـؤالء يسـتـحقـون ان نـذكرهم
وجود دائما في االشادة والـتقدير للـمرة االولى اذهب الى احد فروع مصـرف الرافدين ا
في داخل مـبـنى الهـيـئـة الـعامـة لـلـضرائب فـي البـاب الـشـرقي  ساحـة اخلالني من اجل
ـسـؤولـة اال الــتـرحـيب ـوظـفــة ا اســتالم الـراتب  بـصــراحـة وصـدق وامــانـة لم اجـد مـن ا

واالحترام والتعامل بانسانية عالية
اروي لكم هذه احلالة  قبل استالم الراتب كنت  قد سألتها  هل الراتب موجود هنا ?  
ـوظـفـة جتـيب نـعم  بال تـقـطـيب لـلوجه ـصـرف? ا يـعـني هل اسـتـطـيع اسـتالمه من هـذا ا
وهي تبتسم  مثل اسـتاذتنا في مادة اللغـة الفرنسية (الست مـنى ) اخذت البطاقة وبشكل
سريع سـلمـتني راتبي  اكـره عد الـنقود قـلت لهـا  قالت  اليكـون بالك مـشغوال كل شيء
هـنـا مضـبـوط وتـمام  بـرغم ذلك رحت اعـد نـقودي  صـادف  وجـود مراجع قـرب االريـكة
اجملاورة حيث ذهـبت هناك  سألني  هل لـديك تصريف خمسـة االف دينار  اجبته كال 
صـرف  قلت مع نـفسي ان االمـر طبـيعي ـوظفـة ا قال  بـقي في ذمتـي ثالثة االف ديـنار 
جدا  ولـكنه تـمتم مع نـفسه  هي لم تـتحـدث عن هذه الـثالثة االف ديـنار عـندمـا استـلمت
الراتب منهـا  شخصيا وجدت الف دينار فـوق راتبي  بسبب عدم وجود االف مفــــــــردة
وظفـة بقي في ذمـتك الف دينار ولـكني وجدته زائـدا الن العمـلة كانت  بـصراحة لم تـقل ا
جميعـا من فئة اخلمسة االف دينار في طريق عودتي قلت يجب ان اعيد االلف  دينار الى
راجع  على االقل مع وظــــــــفة واشـكرها (جدا) على تعاملهـا االكثر من حسن مع ا ا
الشخص الذي كـان موجودا قبلي ومعي شـخصيا  وامر طبـيعي جدا ان  من يتعامل مع

ـراجـعـ بــهـذه الـطـريــقـة االنـسـانــيـة فـهـو مــوظف يـؤدي واجـبه ا
الوظيفي واالنساني واالجتماعي واالخالقي ايضا.

ـوذجا ـوظـفات الـلـواتي كن ا هنـا يـتـوجب ان اذكر اسـمـاء ا
راقـيــا في اداء عـمـلــهن  وهن  وداد جـبــار مـريـوش وازهـار
اكـرم احـــــمـد وجنـان زامل زبون وايـسر كـاظم علي   لـيعلم
ـصرف ان لديـه موظفـات يرفـعن الرأس فـعال وحقـيقة مـدير ا
وظفات االخريات كيفية اداء العمل الوظيفي. وتتعلم منهن ا
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ـواطن يـائس من اإلصالح لالسف بـ مـدة وأخـرى تـبـرز مشـكـلـة من نـوع جـديـد جتعل ا
تماما ألن الـواقع مؤلم ومنحدر بـشكل كبير . نـعيش منذ يوم 21 تشـرين الثاني إلى اليوم
بدون كهربـاء وطنية. تقـريبا خمسـة أزقة في محلة  620 حي حطـ نفق الشرطة والسبب
ـناشدات والشكاوي لم تسفر عن شيء ألن التخصيص لم يتوفر عطل احملوالت ومع كل ا
ــســؤولــون في الــكــهــربــاء ــة . ومع ذلك الزال ا ال لــلــشـــراء وال إلصالح احملــوالت الــقــد
ـواطن والـتـجـاوزات عـلى الـشـبـكـة بـدون اي ـتـأخـرة مـن ا يـتـحـدثـون عن جـبـايـة األمـوال ا
ـواطن الـتـحمل اسـتحـيـاء او خـجل وكـأن الـكهـربـاء سـلـعـة بسـيـطـة ومـادة متـوفـرة وعـلى ا
والـصـبر . قـبل الـتـحـدث عن اجلـبـايـة البـد من تـوفـيـر اخلـدمـة بـشـكل كـامل ولـيس جـزئـياً
ـواطن بـشكل كـبـير وال ـولـدات األهلـيـة التي تـسـتـهلك مـوارد ا ـعـنى أن تـنتـهي مـعانـاة ا
ـكواة واألجـهـزة الكـهـربائـية تـتـوفر بـشـكل جيـد من حـيث الفـولـتيـة وال تشـغل الـسخـان وا
األخرى ذات االستـهالك العالي ومن ثم يتم احلديث عن اجلـباية ألن ذلك من ابسط حقوق
واد االحـتياطـية ال يعفي من الي وعـدم توفر ا ـواطن. كما أن احلـديث عن التخـصيص ا ا
سـؤوليـة من أصغـر موظف في الكـهربـاء إلى الوزيـر وال حتى رئيس الـوزراء نفـسه فهذه ا
ـباشـرة . عام 2003 وبعـد االحـتالل األمريـكي بـقيـنـا بدون كـهـرباء أشـهراً مـسـؤوليـتـهم ا
ـولدات األهـليـة فرفـضت االشتـراك لثـقتي الـكبـيرة بـالقـدرات العـراقيـة على وبدأت حـمـلة ا
إعـادتـهــا بـأسـرع وقت وقـد فـشل الـرهـان حـيث بـقــيـنـا مـنـفـردين وبـعـد ذلك بـرزت ظـاهـرة
السـحب من منطـقة أخرى والتـجاوز على الشـبكة أيضـا. رفضت التجـاوز وبقينـا منفردين
واليـوم تتـكرر الـظـاهرة لـلمـرة الثـالثـة والزلنـا البـيت الـوحيـد الذي لم يـتجـاوز وندفع الـثمن
دني والسكـني وايضا تـوفر للجـانب الصناعي منـفردين . طبعـا الكهـرباء تتوفـر للجانـب ا
ردود االعـلى وهـذا شبه مـتـوقف حالـيا ألن والـتـجاري الـذي يـأخذ االسـتهالك األكـبـر ذا ا
الـصـنـاعـة في الـعـراق قـرأنـا علـيـهـا الـسالم فـكـيف إذا  تـشـغـيل أكـثر من 200 مـصـنع
ــصـانع األهـلـيـة من أين تـأتي الـكـهـربـاء لـكل هـذا االسـتـهالك? واذا كـان حـكـومي واالف ا
ـئة سنويـا هذا يعني 1250000 نسـمة سنويا وذلك النـمو السـكاني في العراق 2.06  با
يجـعل الـعـراق سـنة 2030 أكـثر من 52 ملـيـون نـسـمـة فكـيف هي خـطط وزارة الـكـهـرباء
تـطلـبـات ? ال أقول إال حـسبي الـله ونعـم الوكـيل في كل مسـؤول عراقي لـتـغطـية كل هـذه ا
اخذ راتباً من الـدولة ولم يوفر اخلـدمة وحسبي الله في كل مـوظف في وزارة الكهرباء من
واطن ولـو كنت مكـانهم لـطلـبت نقلي الصغـير إلى الـكبـير ياخـذ راتبـاً وال يعـمل من أجل ا

إلى دائرة أخرى.
{ عن مجموعة واتساب

تـظهـر بـ احل واالخـر حمـالت التـسويـق االجتـماعـي إزاء قضـايا مـسـتقـرة في اجملـتمع
وتـخـتـفي أو تـتراجع واخـرى طـارئـة نـتيـجـة تـداعـيات الـوضع الـسـيـاسي أو االقـتصـادي 

عنية .  حسب مستوى تلك القضية وحضورها وتغلغلها ومعاجلتها من قبل اجلهات ا
والـتسويق االجتـماعي هو نشـاط يسعى الى الـتأثير عـلى االجتاهات والـسلوكيـات السائدة
بــاسـتـخـدام وسـائل ـسـتـوى االفــراد وحتـسـ جـودة احلـيـاة  في مــجـتـمع مـا. لالرتــقـاء 
بأرسـال مـعلـومـات دقيـقة وصـحـيحـة وإقـناعـيـة تسـعى لـتغـيـير االجتـاهات االتـصال كـافـة 
إذ أن حمالت ـعتـقدات السـائدة في ذلك اجملتـمع . وهي تخـتلف الى حد مـا عن االزمة  وا
وتتحمل ردود الـفعل والتفاعل طـاولة  الـتسويق االجتمـاعي تتسم بالديـناميكيـة والصبر وا
ان تمسك بها حد اال بسبب استقرار القضية التي يتم تناولها وتتسم بقناعة االفراد ا
بل هي مـكـملـة لـشخـصـيـتهم أحـيـاناً بـأهـميـتـهـا كجـزء من قـيـمتـهم ومـعـتقـداتـهم السـائـدة 
ـتـغـيـرات ــفـاجـئـة وا بـوصـفـهـا أحـد مـنـتــجـات اجملـتـمع. فـيـمـا االزمــة تـمـتـاز بـالـسـرعـة وا
وبـاإلمـكـان جتـاوزهـا اذا مـا أحـسن اسـتـخـدام الـوسـائل الـعـلـمـيـة والـعـمـلـيـة ـوضـوعـيـة  ا
ـهارة ـعـاجلـتـهـا من قـبل اجلـهـات اخملـتـصـة .ويعـتـمـد الـتـسـويق عـلى اسـلـوب الـتـكـرار وا
ـنظـمة لـلحـملـة فضال عن دعم اجلـهات والثـقة بـاجلهـة ا واالقـناع ونـوع الوسـيلـة االعالميـة
مـنـظـمات قـادة الـرأي الـرسـمـيـة والـشـعـبـيـة ذات الـتـأثـيـر عـلى الـرأي الـعـام كـرجـال الـدين
بـاعتـمـاد وسـائل االتصـال الـشـخصي دني ورجـال االعالم والـفـكر ونـحـو ذلك  اجملـتمـع ا
الـتي تـؤكد عـلى تـعزيـز الثـقة بـأهـميـة التـغـييـر وجتاوز الـقضـيـة وتداعـياتـها واجلـماهـيري 
الـسـلـبيـة عـلى اجملـتمـع . ومن القـضـايـا التي اصـبح اجملـتـمع بـكل فئـاته وشـرائـحه يـعاني
هذه الظاهرة ـنتشر لدى االفراد واجلماعـات السيما العشائريـة منها  وهي السالح ا منها
والـدولة التي فقدت أضـحت معضلة تـقض مضاجع النـاس من ناحية  ـنتشرة  الـشائعة وا
ـسـلحـة من ناحـية سـلطـتـها وهـيبـتهـا بـسبب اخلـروقات االمـنيـة واجملـتمـعيـة والصـراعات ا
اخرى . وهذا االمـر لم يأتِ نـتيـجة هـشاشة الـدولة وتـفكك اجملـتمع خالل السـنوات الـقلـيلة
لتشكل بيئة وتقدم الهوية الفـرعية للحماية بـها واندحار الـهوية الوطنية اجلامـعة نصرمة  ا
ا هـو جزء من بـنيـة اجملتـمع الذي خـصبـة لهـا وتغـدو سمـة بارزة لـواقع ملـوث فحـسب وا
عاش عقود من الزمن أصـبح فيه استخدام السالح وسيلة من الوسـائل الطبيعية للنزاعات
التي تـعيش حـالة من الـشجـاعة وحـمايـة الفـرد واجلمـاعـة  وحتقـيق مفـهـوم خاطئ لـلهـيبـة
سلحة فضالً عن استخـدام القوة ا الالاستقرار والـتوثب ألي مشكلة حتـصل في اجملتمع 
صـالح اخملالفـة للقـانون والـقيم االجتـماعـية . ان التـسويق االجـتماعي ألي حـملة حلمايـة ا
وان يـتم عـلى شـكل مراحل ـنظم  السيـمـا مثل هـذه الـقضـيـة يتـطـلب اجلـهد االسـتـثنـائي ا
الـذي يـقـوم علـى الوعي ـتـاحـة للـتـأثـيـر عـلى إدراك االفـراد تـستـخـدم فـيـهـا كل الـوسـائل ا
عـلومات التي تـقدمها اجلـهات التي شـرعت باحلملـة وكل اجلهات السـاندة لها ومـستوى ا
ومجـتمـع منـغلق الـتي ينـبـغي أن تكـون مـؤثرة وقـادرة عـلى االقنـاع في ظل ظـروف صعـبـة
عـتقدات الـتي تغـذي هذه القـضية وثقافـة مترسـخة ومـتوارثة مـحاطة بـأسوار من الـقيم وا
وقـبـلهـا اتـخاذ شـروع  ـا يـتطـلب تـشريـع القـوانـ وتطـبـيق الـعنف الـقـانـوني ا وغـيرهـا. 
ـراحل تنـفـيـذ احلمـلـة الـتي شرعت بـهـا االجـهزة االمـنـيـة خالل االيام اجـراءات بـرغـماتـيـة 

تتلخص باالتي :  اضية  ا
1- تـشـكـيل حتـالف اعالمي يـشـبه حتـالف االعالم إبـان احلمـلـة الـعـسـكريـة لـلـقـضـاء على
وتنسيق اعالمي متكامل ليس نظومات التي تقود اجملتمع باتفاق بـ ا داعش عام 2014 

ثمة تناقض ب وسيلة وأخرى .
2- اطالق الـفـتــاوى من مـراجع الـديـن الـتي حتـرم اقـتــنـاء واسـتـخــدام األسـلـحـة الــثـقـيـلـة

توسطة. وا
3- اعتماد االتصال الشخصي ووسائل االتصال اجلماهيري .

4- صيـاغة شـعارات ورمـوز واعالنات وصـور وأعمال فـنيـة دراميـة ذات محـتوى يـتماشى
ستهدف . مع أهداف احلملة باستماالت عقلية وعاطفية يتقبلها اجلمهور ا

ــحـتـوى يـتـسم ـسـتـهـدف  ـتــوفـرة لـدى اجلـمـهــور ا 5- اسـتـخـدام الـوســائل االعالمـيـة ا
ا يؤدي ور تلـقي  باجلـاذبية والـوضوح واالنـسانيـة دون االغراق الذي يـثيـر السأم لـدى ا

الى نتائج عكسية.
تـوسطـة التي تمـتلـكها اجلـماعات 6- أن تـبدأ احلـملة بـاالستيـالء على األسلـحة الـثقيـلة وا

سلحة خارج منظومة الدولة . ا
بالغ تزيد قليالً عن سعرها عنوية مثل شراء تلك االسلـحة  ـادية وا 7- تقد احملفزات ا

تعارف عليه . ا
8- ضـبط احلــــدود ومـنـــع عملـيات الـتهريب واحـتسـابها من

اجلرائم الكبرى .
9- مـنح االشخـاص إجازة حـيـازة السالح اخلـفيـف للـحمـاية
وعـدم اسـتـخـدامه اال عنـد الـضـرورة الـتي تـهدد الـشـخـصيـة 
كي يــصـبح هـؤالء االشــخـاص وسالحـهم حتت حـيــاة الـفـرد 

سيطرة ومعرفة اجلهات اخملتصة .

WHOþË ÍbMŽ
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احكم فريق نفط الوسط بكرة القدم قبضته على صدارة الدوري العراقي
متاز بـكرة القدم بـعد تغلـبه على فريق النـفط بنتيـجة بهدف من دون رد ا
باراة ـرحلـة االولى. واحتـضن ا ضمن منـافسـات االسبـوع السابع من ا
ملـعب الـنـجف الدولي حـمل هـدفـها الـوحـيد تـوقـيع الالعب عـبد الـله عـبد
االمـيــر في الــدقــيــقـة  83  لـيــمــنح  فــريــقه ثالث نــقــاط عـززت
صدارته بـرصيد  16 نقـطة بـينمـا توقـف رصيد الـنفـط عند

ركز السادس. النقطة التاسعة في ا

jHM « vKŽ rN  “uHÐ “U²L*« —ÒbB²¹  «dH « VO bMŽ

ــا تـــتـــســـبب { بـــاريـس- وكـــاالت: ر
الـقرعة الضعـيفة للتـصفيات األوروبية
ـؤهلـة لكـأس العالم  2022لـكرة الـقدم ا
ــة حـول فـي إثـارة الــتــســاؤالت الــقــد
سـتخدم من االحتاد األوروبي الـشكل ا
لـلعـبة (الـيويـفا) والـذي يشـعر كـثيرون
هـمة سهـلة على منـتخبات أنـه يجعل ا
الــقـمــة ويـتـســبب في الـعــديـد جـدا من
ـتــكـافــئـة. ورغم أن ــواجـهــات غـيــر ا ا
قــرعـة يــوم اإلثـنـ فـي زوريخ أسـفـرت
ــرتــقــبــة من ــواجــهـــات ا عـن بــعض ا
اجلـــانب الــتـــاريــخـي مــثل مـــبــاريــات
إجنــلـتـرا أمـام بــولـنـدا واجملـر فـإنه ال
يـوجد مـجال الصـطدام العـمالـقة ضمن

هذه التصفيات. 
وحـــدث ذلـك بـــســـبب تـــصـــمـــيم شـــكل
الـقـرعـة ولـيس بسـبب الـصـدفـة حيث
ابـتـعدت مـنـتخـبـات القـمـة عن بـعضـها
بــســبب نــظــام الــتــصــنــيف لــيــصــبح
هـدا أمام كل الـكبار لـلظهور الـطريق 
نتـخبات فـي قطر. وحـتى إذا أخفـقت ا
الـكبيرة مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا
ـانيـا وهولـندا وبـلجـيكا والـبرتـغال وأ
وإجنلترا في تصدر مجموعاتها فإنها
سـتـمـلك فرصـة أخـرى لـلتـأهل بـخوض

ملحق التصفيات. 
ووفـقا للنظام األوروبي يتم تقسيم 55
مـنـتخـبـا على عـشـر مجـمـوعات بـحيث
تــضم كل مــجــمـوعــة خــمـســة أو ســتـة
مــنـتـخـبـات مـا أسـفـر يـوم اإلثـنـ عن
انيا مع ثال أل مـواجهات على سبـيل ا
لــيــشــتــنــشــتــاين وإجنــلــتــرا مـع سـان
مـارينـو وهولـندا مع جـبل طارق. وهذا
بـالـتـالي يـتـسـبـب في انـتـشـار فـكرة أن
ال وال يـكـون الــتـوقف الـدولي يـكـون 
مـرحبا بظهوره خالل منافسات األندية
األوروبــيـة. ولم يــكن صـعـود إجنــلـتـرا
إلـى كأس الـعـالم األخيـرة بـبعـيـد حيث
أنـه بـعــد الـفـوز  0 -1عــلى سـلــوفـيــنـيـا
وضـــمــان الـــتــأهـل إلى روســيـــا ألــقى
ــلل ــشــجــعــون الــذين يــشــعــرون بــا ا
ــلـــعب بــدال من طـــائــرات ورقــيـــة في ا
االحـتفال. لكن في بـعض مناطق أخرى
فـي الــعـــالم يـــكـــون الـــتــوقـف الــدولي

مــرتـقــبـا وهــو مـا يـحــدث بـالــفـعل في
أمــــريـــكـــا اجلـــنـــوبــــيـــة الـــتي وجـــدت

ثالي. التصميم ا
‰œUŽ ÂUE½

ومـع تـنـافس عــشـرة مـنـتــخـبـات وعـدم
وجـود فرق متواضعة تـستع أمريكا
كن اجلـنـوبـيـة بـأسـهل وأعـدل نـظـام 
وهــو وجــود كل الــفـرق فـي مـجــمــوعـة
واحـــدة حــيث يــلــعب كـل مــنــتــخب مع
اآلخـر مـبـاراتـي ذهـاب وإيـاب. وعـنـدما
ظـهر هذا النظام ألول مرة في تصفيات
كـأس الـعالم  ?1998اعـتـقد الـبعض أنه
ال ويشـهـد عددا ضـخـما ـا يـكـون  ر
ـبــاريـات لــكــنه في الــواقع أثـبت مـن ا
جنـاحه وإثارته. ومع وجود العديد من

مـــبــاريـــات الــقــمـــة مــثل الـــبــرازيل مع
األرجــــنــــتــــ وبـــــيــــرو مع تــــشــــيــــلي
واألرجــنــتـ مع أوروجــواي وبـتــوفـر
مـجموعـة من أفضل العبـي العالم بات
عـتاد حـضور اإلثـارة واجلدل في مـن ا
الـتـصـفـيـات. وسـمح ذلك لـلـمـنـتـخـبات
األضــــعف مـــثل فــــنـــزويال واإلكـــوادور
بـالتـطور بـشكل كبـير بـسبب االحـتكاك
بــفـرق قـويــة. أمـا في أفــريـقـيــا وآسـيـا
واحتــاد مــنـطــقــة أمــريـكــا الــشـمــالــيـة
والــــــــوســـــــطـى ودول الـــــــكـــــــاريــــــــبي
(الـكـونـكـاكـاف) فـيـتـم اسـتـخـدام نـظام
األدوار حــيث تـلـعب الـفــرق الـضـعـيـفـة
أوال فـي األدوار الـتــمـهــيـديــة ثم تـدخل
الـــفــرق األكــبــر فـي أدوار تــالــيــة. وفي

الــكـونـكــاكـاف أســفـر هـذا الــنـظـام عن
إقـامة دور أخـير يـضم ستة مـنتـخبات
وتــقـام مــنــافـســات مـثــيـرة ومــتـقــاربـة
بــيـــنــهــا وال تــســيــر الـــنــتــائج فــيــهــا
بـــاســتــمـــرار في مــصــلـــحــة الــواليــات
ـكـسـيك. وعـارضـت أوروبا ـتـحـدة وا ا
هـــذا الــشـــكل ويــعـــتــقـــد الــيـــويــفــا أن
ــنــتــخــبــات الــصــغـيــرة تــمــلك احلق ا
ثير نتخبات الـكبيرة. لكن ا ـواجهة ا
أنه في  2018اسـتحـدث اليويـفا بـطولة
جــــديـــدة وهـي دوري األ حـــيـث يـــتم
ــنـتـخــبـات إلى أقــسـام وفـقـا تــقـسـيم ا
عـقد بعض لـتصـنيفـها. ورغم النـظام ا
ـسابـقة اجلـديدة الـشيء فـقد حـظيت ا
ـنتـخبـات الكـبيرة بـإشادة سـواء من ا

الـتي تملك فـرصة مواجهـة بعضها أو
ــنـتـخـبـات الـصــغـيـرة الـتي تـخـوض ا
ــسـتـوى. وخالل مــبـاريـات مــتـقـاربـة ا
سـابقة فـاز منتـخب جبل طارق هـذه ا
وكــوسـوفـو ألول مـرة عـلى اإلطالق في
مــبــاراة دولــيــة وتـصــدرت كــوســوفـو
مــجــمـوعــتــهـا دون أي خــســارة. وقـال
ألــكـسـنــدر تـشـيـفــرين رئـيس الــيـويـفـا
ــنـتــخـبـات لــديـنــا دائـمـا شــكـوى من ا
الـكبـيرة كـرويا بخـصوص الـلعب أمام
ـنتـخبات الـصغـيرة بدال من مـواجهة ا
ــنــتــخــبـات بــعــضــهــا وشــكــوى من ا
الــصـغـيـرة أنـهـا ال تـفـوز أبـدا. اآلن كل
مـباراة تكـون مثيـرة. لكن في تـصفيات
بطولة أوروبا وتصفيات كأس العالم

يـصـر الـيـويـفـا علـى النـظـام الـتـقـلـيدي
الـــقــد الــذي أصــبح أقـل تــنــافــســيــة
خـاصـة مـع إقـامـة نـهـائـيـات الـبـطوالت
ـنـتخـبـات ما ـشـاركـة عدد أكـبـر من ا
يـجــعل الـتـصـفـيـات أسـهل عـلى الـفـرق

الكبيرة.
—«uA*« WÐuF

ــؤهـلــة لــكـأس عــبّــدت قــرعـة أوروبــا ا
الــعـالم والــتي ســحـبت  بــالـعــاصـمـة
نتخبات الـسويسرية زيوريخ طـريق ا
الـكبرى نحو بلوغ مونديال قطر 2022.
َّ تــقــسـيم الـ 55 مــنــتـخــبًــا عـلى 10 و
مـجمـوعات تضم  5مـنها  6فـرق فيـما
تـــضم اخلـــمس األخــرى  5فـــرق في كل
مـجـموعـة. وتـمتـلك الـقـارة العـجوز 13

مــقــعــدًا في الــبــطــولــة الــتي
جتـــرى بـــ 21
تـــــــشــــــرين

ؤهلة الى كاس العالم في قطر WŽd∫ مشاهير الكرة تسحب قرعة القارة االوربية ا
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ثان وحتى  18 كانون أول  2022 حيث
تـــتـــأهل  10 مـــنـــتــخـــبـــات هم أبـــطــال
اجملـمـوعـات مـبـاشرة بـيـنـمـا تـتأهل 3
ــلـحق مــنــتـخــبـات من خـالل مـرحــلـة ا
كـأفـضل ثـوانِ. وفي الـوقـت الذي كـانت
فــيه الـقــرعـة مـتــوازنـة لـلــكـبـار جـاءت
اجملـــمـــوعــات الـــثـــانــيـــة والـــثــالـــثــة
والـــســابـــعــة صــعـــبــة بـــعض الــشيء
ـنتخبات إسبانيا وإيطاليًا وهولندا.
فـقد وقـعت إسبانـيا حامـلة لقب نـسخة
 إلـى جانب الـسـويـد وهـو مـا قد 2010
يـســبب بـعض الـصـعـوبـات لـهـا فـيـمـا
جـاءت سـويـسرا (وهي مـنـتـخب صعب
ـــراس) مع األزوري الــذي لم يــتــأهل ا
لـلـنـسـخـة األخـيـرة في روسـيـا. كـما أنَّ
ــونــديــال هـــولــنــدا (الــتـي لم تــتــأهـل 
روســيــا) وقــعت مـع تــركـيــا الــتي
تـطـورت بشـكل كـبـير مـؤخرًا
ـــنــــتـــخب بــــاإلضـــافــــة 
النرويج بقيادة هدافه
اخلـــطـــيـــر إيـــرلــيـــنج
هـــــــــــــاالنـــــــــــــد ومـع
مــنـتــخـبــات التـفــيـا
وجـــــــــبـل طـــــــــارق
ومـونـتنـيجـرو. كان
ــانــيـا مــنــتــخـبــا أ
وفـــرنـــســا (حـــامـــلــة
الـلـقـب) األسـعـد حـظًا
بـــــتــــــواجـــــدهـــــمـــــا في
ـتـنـاول; مــجـمـوعـتـ بـا
ـانـشافت مع حـيث جـاء ا
رومـــانـــيـــا وأرمــيـــنـــيــا
ومـقدونيا وليشتنشاين أما
الـديوك فقد وقـعوا مع أوكرانيا
وفـنلـندا والـبوسنـة وكازاخـستان.
وجـاء منـتخب الـبرتغـال بقـيادة جنمه
األسـطـوري كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو في
اجملـــــمـــــوعـــــة األولـى مع صـــــربـــــيـــــا
وجــمـهـوريـة إيـرلـنـدا ولـوكـسـمـبـورج
وأذربــيــجــان. أمــا مــنــتــخـب إجنــلــتـرا
(األسـود الثالثة) فـسيكـون في مواجهة
مـع بـــولــــنـــدا وهــــدافـــهــــا اخلـــطــــيـــر
لـــيــفـــانــدوفـــســكي إلى جـــانب اجملــر
وألــبــانــيــا وأنــدورا وســان مــاريــنـو.

ــذيــعــة قـــامت بــإدارة حــفل الـــقــرعــة ا
كـــريــســـتــيـــنــا جـــولــ والـــتي رحــبت
بــاحلـضـور االفـتـراضي الـذي فـرضـته
جـائحـة كورونـا مبيـنة أن قـاعة احلفل
بـالـعـادة كانـت تعج بـالـنـجوم ولـكـنـها
الــيـوم فـارغـة وسـتـقــتـصـر عـلى جنـوم
سـحب الـقـرعة وهـمـا بطل كـأس الـعالم
 وأســطــورة رومــا دانــيــيــلــو دي 2006
ــنـــتــخـب الــهـــولــنــدي روسـي وجنم ا
الـسابق رافايـيل فان ديـر فارت إضافة
إلـى مدير البطوالت في االحتاد الدولي
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عـــــبــــر دي روسـي عن حـــــزنه لـــــوفــــاة
األسـطـورة مارادونـا وعن الـفوز بـلقب
 قــال إنه لـم يـكن يــحــلم بــالــفـوز 2006
ي ويــتــذكـر كــيف بــهــذا الــلــقب الــعــا
اسـتـقبـلت العـاصـمة رومـا أبطـال كأس
الــعـالم بـفــرحـة جـنـونــيـة من اجلـمـيع.
نتخـب الذي ال يفضـل أن يقابله وعـن ا
مــنـتـخـب إيـطـالــيـا بـ دي روسي إنه
ـــنــتــخـب اإلســبــاني الـــذي ال يــتــيح ا
خلــصـمه الـتـحـكم بـالــكـرة. وبـالـنـسـبـة
ـنـافس عـلى لـتـرشـيـحـاته لـلـمـنـتـخب ا
الــلـقب بـ أن مـنـتـخب فـرنـسـا مـا زال
مـؤهال لـتكـرار إجنـاز اللـقب بـعد األداء
ـــمــيــز الــذي قــدمه في روســيــا 2018 ا
والــتـتـويج بـالـلـقب بـفـضل وجـود عـدد
كـبير من النجوم. كـما عبر جنم هولندا
الـــســابق رافــايــيـل فــان ديــر فــارت عن
حـــزنه لــرحــيـل األســطــورة مــارادونــا
وحتــدث عن أفــضـل حلـظــاته فـي كـأس
الـــعـــالـم والـــتي كـــانت في  2010ورغم
اخلــسـارة أمـام إسـبـانـيـا قـال إنه كـان
يزا وكان منـتخب هولندا قاب يـوما 
ـنتـخب الذي قـوسـ من اللـقب. وعن ا
يـتمنى تفـاديه لهولنـدا ب رافييل إنه
ـنتـخب اإلسبـاني الذي يـلعب الـتيكي ا
تــاكــا فـهــو مــنـتــخب صــعب لــلـغــايـة.
وبـالـنسـبة لـترشـيحـاته للـقب مونـديال
ـنـتـخب 2022  بــ فـان ديـر فـارت إن ا
الـبـلـجـيـكي لـديه فـرصة كـبـيـرة بـالـفوز
بـــالــلــقب كـــونه يــضم مـــجــمــوعــة من
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احتساب احلكم ركـلة جزاء  مشكوك
ـباراة في صـحتـهـا ليـكـمل الطـلـبة ا
بأشراف مـساعدة فـريد حمـيد و كاد
مـهاجم الـديـوانيـة احملـترف مـاكسي
روالنـد  في الـدقـيـقـة  82 أن يـضـيف
الهدف الثاني للديـوانية عندما سدد
كرة قـويـة تصـدى لـها حـارس مرمى
ــقـابل اضـاع الــطـلــبـة بـبــراعـة في ا
العب الــطـــلــبـــة الــبــديـل عــلي كــر
فـرصــة سـهـله لـفــريق عـنـدمـا ذهـبت
كرته التي سـددها بالـقرب من القائم
ــرمى الـديـوانــيـة . لـتــنـتـهي ن  اال
ـبـاراة بـالـتـعـادل االيـجـابي بـهـدف ا
لكل منهمـا وليضيف الفـريقان نقطة
الى رصــيـــدهــمـــا لــيــصـــبح رصــيــد
الديوانية  9 نقاط والطلبة  10نقاط.

يدان ناهيك ونحسار اللـعب وسط ا
عـن االلـعــاب اخلــشــنــة الـتـي سـادت
مــعـظم دقـائـق الـشـوط لــتـذهب سـداً
ـبـاراة عـلى الـرغم حالوة و مـتـعــة ا
من وجــود بـعض الـفــرص  اخلـطـرة
ـباراة الـتي كادت ان تـغيـر نـتيـجة ا
وخطـرهـا في الـدقيـقة 75عنـدما اراد
حارس مرمى الـطلبة  احـمد حتس
ان يـقـدم هـدية الـفـوز لـلـديـوانـية في
كـرة ارتـبك في ابـعـادهـا بـالـقـرب من
اهـاجم الـديـوانـيـة فالح عـبـد الـكر
لــيـعــود حتـسـ لــتـصـحــيح اخلـطـأ
ــلــعب ومن ويـــبــعــدهــا الى خــارج ا
ـبـاراة هـو طـرد ابـرز مـا شــهـدتـهـا ا
مـــدرب الـــطـــلــبـــة احـــمـــد خـــلف في
الدقـيـقة  80 إثر اعـتراضه عـلى عدم

لالعب الـديـوانـيـة انـور مـهـدي وهـو
فـي حـالــة انـفــراد عـنــدمـا ســدد كـرة
تــصـدى لـهــا حـارس مـرمى الــطـلـبـة
ـــرتـــان وكـــادت احـــمـــد حتـــســـ و
الــدقـيــقـة ضــيـاع فــرصـة ال تــعـوض
لالعب الـديـوانـيـة انـور مـهـدي وهـو
فـي حـالــة انـفــراد عـنــدمـا ســدد كـرة
تــصـدى لـهــا حـارس مـرمى الــطـلـبـة
ـــرتـــ وكـــادت احـــمـــد حتــــســـ و
الدقيقة 43 ان تشهد تـسجيل الهدف
الـثاني لـلديـوانيـة عـندمـا لعب العب
الـديـوانـيـة عـلى عـنـون  كـرة راسـيـة
ردتـــهــا  عـــارضـــة مـــرمى الــطـــلـــبــة
.الــشـوط الــثـانـي ..لم يـرتق الــشـوط
الــثـاني الى مــسـتــوى الـشـوط االول
ــمـتـاز حـيث الـهــجـمـات اخلـجـولـة ا

لـلـسيـطـرة التـامـة عـلى مسـار الـكرة
اسـتـطاع العـب الديـوانـيـة احملـترف
االرجنتـيني ايزاك بادي في الـدقيقة
 من تسجـيل هدف السـبق لفريقه17
إثـر اسـتـغالله كـرة عـرضـيـة وصلت
اليـه من زميـله عبـد الـله حامـد وكاد
زمـيـله فالح عـبـد الـكـر زيـادة غـلـة
الــــفــــريـق من االهــــداف لــــتــــشــــهـــد
الـدقــيـقـة  23 ضــيـاع فــرصـة ســهـله
لكرته العرضية وبـعد مرور دقيقت
ـبـاراة اسـتـطـاع وعـكس مـجـريـات ا
مــهـاجـم الـطــلــبــة ذو الـفــقــار عــايـد
تــســجــيل هــدف الــتــعــادل لــفــريــقه
مــســـتـــغالً ارتــبـــاك حلـــارس مــرمى
الـديــوانــيـة مــهــدي هــاشم لـتــشــهـد
الـدقــيـقـة  29 ضـيــاع فـرصــة سـهـله

اداؤهم اجلمهور الكـبير الذي حضر
ـبــاراة من خـارج اسـوار ــتـابـعــة ا  
لعب و كان الـديوانيون هم االقرب ا
للفوز .الشوط االول  سجل الفريقان
سـتوى حضـورا متـميـزا من خالل ا
ــــفـــــعم الــــفـــــني الـــــذي قــــدمـــــاه وا
ــتـبــادلــة الـتـي شـكل بـالــهــجـمــات ا
الـبـعض مـنـهـا خـطـورة كـبـيـرة عـلى
مـرمي الـفـريـقـ لـتـشـهـدت الـدقـيـقـة
الــثـانــيــة اصــابــة العب الــديــوانــيـة
احملـترف الـبـرازيلي ويـسـلي بيـريرا
باراة مضطراً , بشد عضلي  تـرك  ا
فــيـمـا شــهـدت الـدقــيـقـة  10 اضـاعـة
فـرصـة لـكـابـ الـديـوانـيـة مـصطـفى
ناظم عنـدما لعب كـرة راسية جـميلة
عـــلـت الــعـــارضـــة بـــقـــلـــيـل ونـــظــرا

نادي الـطلـبة نـقطـة ثمـينـة من فريق
نـادي الــديــوانــيــة في الــلــقــاء الـذي
جــمــعـهــمــا عــلى اد مــلــعـب نـادي
الديوانية وانتهت نـتيجته بالتعادل
االيـجـابي بـهـدف لـكل مـنـهـمـا ضـمن
اجلـولـة الـسـابـعـة لـلـدوري الـعـراقي
ــرحــلــة االولى وادارهـا ــمــتـاز / ا ا
احلكـام الـدولي سالم جمـعة و واثق
مــدلل و ولـيــد عـبــد سـلــطـان و عالء
عباس و عـباس عبـد احلس مـقيماً
لـلــحــكـام و يــحــيى كـر مــشــرفـاً و
حيدر عبـد الهادي منـسقاً اعالمياً و
بـاسم حـبس مـنسـقـاً اعالمـيـاً و قدم
الـفريـقان مـسـتواً  فـنـياً رائـعاً خالل
الشـوط االول وكـانت كفـة الـديوانـية
خاللـه هي االرجـح حـــــيـث اســـــعـــــد
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عــــلق رئــــيس مـــســــتـــشــــاري نـــادي
الـديوانـيـة الريـاضي حـميـد مـخيف
عـلى قـرار اقـالـته من مـنـصـبه. وقـال
مخيف في تصريح صحفي  إن قرار
اقـــالـــتي الـــذي  اعـالنه لـــوســـائل
االعالم  جــــاء مــــتـــأخــــراً ولم يــــكن
بــاألمـــر اجلـــديـــد. واوضح مـــخــيف
بــالـــقـــول تـــركت الـــعــمـل في نــادي
الـديوانـية كـرئـيس مسـتـشارين مـنذ
خـــمــــســـة ايــــام  واحتـــفـظ عن ذكـــر
االســـــبــــــاب. وكـــــان رئـــــيس نـــــادي
الــــديــــوانـــيــــة قــــد اصــــدر قـــرارات
انضباطية  على خلفية التعادل امام
الـطــلــبـة في اجلــولــة الـســابــعـة من
ــمـتـاز. وخـطف فـريق دوري الـكـرة ا
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طـالب العــبــان من فـريـق الـشــرطـة
بكـرة الـقـدم مـغـادرة الـفـريق بـعد
شاكل اإلداريـة التي يشـهدها ا
ـدرب الـنـادي مــنـذ اسـتــقـالـة ا
عـــبـــد الـــغــــني شـــهـــد. وقـــال
مصدر مـقرب من الـنادي في
تـصـريـحـات صـحـفـيـة أمس
إن مــحــمــد قــاسم وأمــجــد
عـطــوان أبــديــا رغـبــتــهــمـا
ـــغـــادرة الــفـــريـق بـــعــد
مـشـادة كالمـيـة مع أحـد
أعضاء الـهيـئة اإلدارية
لـلـنادي عـقـب انـتـقاده
لالعـــبــــ الـــدولـــيـــ
بـــالـــفـــريق لـــتـــواضع
أدائـهم مـا تــسـبب في
تـراجـع نــتـائـج الـفــريق
في الـــــدوري. وبــــ أن
الالعـــــبــــــ عـــــبـــــرا عن
اســـتـــيــــائـــهـــمــــا التـــهـــام
الالعب وانتـقدا األخطاء
اإلدارية في تـسـميـة األطقم
الــفـــنــيـــة حــيـث تــمت إقـــالــة
درب الصـربي اليـتش بوقت ا
ســـــابق ثـم تـــــمـت إعـــــادته و
اسـتــقــطــاب عـبــد الــغــني شــهـد
وحقـق نتـائج جـيـدة في الـبـطـولة
اآلسـيـويــة و االسـتـغــنـاء عـنه.
وأشــار إلى أن هــنــاك مـســاعي
لـتـرطــيب األجـواء بــ الالعـبـ
واإلدارة في مـحـاولـة السـتـعادة
اسـتــقـرار الــفـريق قــبل خـوض مــبـاراة
اليوم أمـام السـماوة في اجلولـة السـابعة
ـدرب الــصـربي من الـدوري. يــذكـر أن ا
اليتش وصل إلى بغداد وسـيعود لقيادة

قبلة. الفريق في اجلوالت ا
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قـال عــضـو اجلــمـعـيــة الـعــامـة لـلــجـنـة
بـية الـعراقيـة مصـطفى جـبار علك االو
بية رعد حمودي يصدر إن رئيس األو
بيانات استـفزازية ويفرض وجوده في
مقر اللجنة. وقال علك في بيان صحفي
(يـســتـنـكــر أعـضـاء اجلــمـعـيــة الـعـامـة
للجـنة البيـانات االستفـزازية الصادرة
من  رعــد حــمــودي الــتي يــدعي فــيــهــا
رئاسته للجنـة رغم عدم منحه الثقة من
ـؤتـمـر االنـتـخـابي األخـير) قـبـلـنـا في ا

بحسب قوله. 
وأضــاف كـمــا نـعــرب عن اســتــغـرابــنـا
الــشــديـــد من مــحــاوالتـه الــرامــيــة إلى
ـــبــــيـــة فـــرض وجــــوده في مــــقــــر األو
واالدعــاء بـــامــتـالكه صالحـــيــات إدارة
الـلـجـنـة بعـد تـسـمـيته من قـبل الـلـجـنة
بية الدولية (كـمحاور) معها علماً األو
أن الـقانـون الـعراقي والـنـظام الـداخلي
لـلجـنة يـشتـرطـان انتـخاب الـرئيس وال
نح حمودي صفة يوجد نص قانوني 

الواليـة على أعضـاء اجلمـعية الـعامة).
وتـابع (نتـرك لـلـشارع الـريـاضي احلكم
عـلى تـصـرفـات الـرئـيس الـسـابـق الذي
بية إلى يرفض تسـليم مهـام إدارة األو
اللجنـة اخلماسيـة التي تمت تسـميتها
من غـالـبـيـة أعـضــاء اجلـمـعـيـة الـعـامـة
ؤلفة من رؤساء االحتادات الرياضية ا
ــشــهـود لــهم بــالــنــزاهـة واحلــيــاديـة ا
ــصــداقــيـــة والــذين ال تــربــطــهم اي وا
مصلحة في العملية االنتخابية القادمة
لـكونـهم غـير مـرشحـ في االنـتخـابات
وبـــعـــيــديـن عن الـــصــراعـــات الـــدائــرة

حولها) على حد تعبيره. 
ومن جهة اخرى كشفت اللجنة برئاسة
رعــد حـــمـــودي الى وجــود مـــحــاوالت
ـبـية الـعراقـية الى لـسحب احلـركة االو
مأزق جديد. وذكرت اللجنة في بيان أن
ـبيـة تراقب بـاهتـمام احلـراك الذي االو
يــقـوم به بـعـض من أعـضـاء اجلــمـعـيـة
ـنـظـار الـتـقيـيم العـامـة ونـنـظـر إلـيه 
الـــذي يـــجب ان يـــنـــســـجم مـع قـــانــون

ـبيـة الـعراقـيـة ونظـامـها الـداخلي األو
ـبية وبتـوافق تام مـع قرار الـلجـنة األو
الدولية الذي سمّى رعد حمودي رئيساً
ــبــيــة الــعــراقـيــة وخــوّله لــلــجــنــة االو
ـبي وتسيير صالحية إدارة العمل األو
ـبيـة الدولـية ـهام والـتحـاور مع األو ا
ـا يـجعل أيّ إجـراء يـقـوم به الـبعض
في مخـاطبـة اجلهـات الدولـية من دون
الـتـنـسـيق مـعه فـاقـد ألي أثـر  إجرائي
شـرعي وهـذا مـا أبــلـغـتــنـا به اجلـهـات
ــــبــــيــــة الـــدولــــيــــة في أكــــثــــر من األو

مـــــــوقف. 
واضافـت نحن مـلزمـون اليـوم بخـارطة
ـــكــتب الـــطــريق الـــتي حــددهـــا قــرار ا
بيـة الدوليـة باتمام التـنفيـذي في األو
جميع االجراءات الوقـائية حول سالمة
األهــلــيـة الــقــانـونــيــة جلـمــيع أعــضـاء
اجلمـعيـة العـامة وإبـعاد من ال تـنطبق
عـلــيه الــشــروط قـبـل الـبــدء بــاجـراءات
ــكـتـب الـتــنــفـيــذي من أجل إنــتـخــاب ا
احلــــفـــاظ عــــلـى الـــوضـع الــــقـــانــــوني
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لالنـتـخـابـات كمـا شـخّـصـنـا في اآلونة
االخــيـــرة مــحــاوالت لــســـحب احلــركــة
بيـة العراقـية الى مأزق جـديد بعد األو
ـبني عـلى الـقـرار الـقـضائي االنـفـراج ا
الـوطــني في 2020/12/3 إذ جتــري تـلك
احملـــــاوالت خلــــــلط االوراق مـــــجـــــدداً
والـقفـز على نـصـوص النـظام الـداخلي
اجلــازمــة آللـــيــات عــقــد االجــتــمــاعــات
لـلجـمعـية العـامة وصـالحيـات الدعوة
لها احملصورة برئيس اللجنة وثلثي
أعـضاء جـمـعيـتهـا الـذين يسـتوجب
حــسم أهـلــيــتـهـم الـقــانـونــيــة قـبل
الـشــروع بـانـعـقـادهـا عـلى وفق مـا
ــبــيــة الــدولــيـة جــاء في قــرار األو

الــذي أشـار بــوضـوح تــام الى وجـوب
إتـخـاذ إجـراءات حـددها بــالـوقـائـية
ــعـــنى الـــتــحـــقق مـن أهــلـــيـــتــهم
الـقـانونـيـة من كـافـة اجلـوانب قبل
ـــؤتـــمـــر الـــقــــدوم عـــلى إجـــراء ا
االنـــــتــــــخــــــابي لــــــلــــــمـــــكــــــتب

التنفيـــــــذي.  مصطفى جبار علك
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حجز نادي احلشد الشعبي مقعده في
ـــــمـــــتــــاز بـــــعــــد الــــدوري الـــــســــاوي ا
تـتــــــــــويــجه بــالـبــطــولـة الــتــنــشـيــطــيـة
لـــــلـــــمــــــوســـــــــــــــــــــم 2020-2021.
وفــاز فــريق احلــشـــد  عــلى نــادي غــاز
الـشــمـال بــنــتـيــجـة 43 -95. وجـاء هـذا
الـتـرشح بـعـد فـوزه في مـبـارتـ االولى
على نـادي النـاصرية  53-103 والثـانية
عـلى نــادي غـاز الــشـمـال. وقــال رئـيس
النـادي خـالـد كـبـيـان  ان فـريق احلـشد
الشـعـبي يثـبت مـبـاراة تلـو االخـرى بانه
فريق كبير رغم حداثة تشكيله. يذكر ان
نـادي احلـشــد قـد حـصل عــلى شـهـادة
التأسيس من وزارة الشباب والرياضة.
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مثلة فائزة نعت نقابة الفنان العراقي ا
وت االثن بعد صراع جاسم التي غيبها ا
طويل مـع السـرطـان  لـتـرحل تاركـة خـلـفـها

 . ارثاً فنياً طيباً
والــراحــلــة دخــلت الـــوسط الــفــني نــهــايــة
ـاضي وعـرفـهـا الـثـمـانـيــنـيـات من الـقــرن ا
شـاهد الـعراقي فـي عدة اعـمال من بـينـها ا
الــقــلب في مـــكــان اخــر لــلــمــخــرج حــســ
الـتــكــريـتـي ونـســاء في الــذاكـرة والــدفــتـر
االزرق لـفـيصـل الـياسـري وذئـاب الـلـيل مع
حـــسن حــــســـني وفــــيـــلم (زمـن احلب) مع
اخملـرج كـارلـو هــاريـتـون عـام  1989وفـيـلم

(فتى الصحراء) لسالم االعظمي.
.. لتـتـرك الفن بـعـدهـا قرابـة الـعشـرين عـاماً
وتعود بعدها لتقد عـدة اعمال تلفزيونية
و مسـرحيـة من بيـنهـا النبـي ايوب وصدى
ـسرح اضي و الـنـخـلة واجلـيـران و في ا ا
ان والشرفة قدمت مسرحيـة نساء في البـر

و غيرها.
وعـانت جــاسم في الــســنـوات االخــيـرة من
مرض الـسرطـان و عدم قـدرتـها عـلى حتمل
تـكـالــيف الـعـالج.. و تـفـاقــمت حـالــتـهـا في

االشهر االخيرة حتى رحيلها امس االول.
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عـبر رائـد االغـنـية الـسـيـاحيـة احـمد
سلمان عن العتب من جتاهل االعالم
رئي تـاريخ من عطـائه الفـني الذي ا
وثق آثـــــار الــــــعـــــراق ومـــــنـــــاطـــــقه
الـسـيـاحـيـة. وقـال سـلـمـان الـذي زار
(الــزمــان) حــامال رســالــة عــتب وألم
فــنــان جــاوز الــثـمــانــ من الــعــمـر
مـصـرا علـى مواصـلـة الـعـطـاء وعدم
االذعـــان لــلـــتــحـــديــات ان (قـــنــوات
فضائـية عـدة بينـها (طرب) تـتجاهل
ـتد انـتاجـها عرض اغـنيـاتي التي 
الـى مــطــلع الــســتــيــنــات من الــقــرن
ــاضي واكــتب جــمــيـع الــتــحـوالت ا
الـــعــــراقــــيــــة) واضــــاف (انـي اقـــدم
الـفنـانـ الـذين دخلـوا اذاعـة بـغداد
واعتبرت من الرعـيل الطربي الثاني
ومـن دخل مـــــعـي عــــام  1948نـــــاظم
الغـزالي ويحـيى حـمدي ورضـا علي
ومحمـد عبـد احملسن وعبـاس جميل
وغــيـرهم). وجــدد سـلـمــان الـتــذكـيـر
ــطــربــ احالم بــانه حلـن لــكل من ا
وهبي وزهور حسـ ووحيدة خليل

وفؤاد فتحي. وقال (لقد ظهرت بعدة
اعالنــات لـدعم االنــتـاج الــوطـني في
عـقــد الـسـتــيـنـات). وعــرض سـلـمـان
رسالـة بخط اليـد وجهـها الى احدى
الـقــنـوات الـتـي تـعـنى بــبث االغـاني
ـة تـضــمـنت الـقــول (اتـصـلت الـقــد
وقرة في بغداد مرات عدة بقنـاتكم ا
وحتدثت مع الـسـيد عـمـر ثم حاولت
اخــذ عــنــوانــكم في االردن وحتــدثت
ن وعـرضت هــاتـفــيــا مع الـســيــد ا
تــقـــد الــتــســـجــيـالت الــصـــوتــيــة
العمـالي وبـالطـريـقة الـتي تـرتأونـها
لـكـن لم يـصــلـني اي جــواب) وشـدد
ـثـابة تـقـصـير عـلى القـول (ان ذلك 
بحق فـنـان خدم الـعراق  72عاما في
ـسـرح ـوسـيــقى وا حـقـل الـغـنــاء وا
والـسـيـنــمـا) مـشـيـرا الى انه (شـارك
في ثالثة افالم عـراقيـة هي (الشـمال
جنة) وغـنيت فيه لـلمصـيف يالله ثم
فــيــلـم (كــلــمــة اجلــبل) وغــنــيت فــيه
اغنـتـ همـا يا لـيل جنـومك والدنـيا
غــنـــوة وظــهــرت بــالــفــيــلم الــثــالث
(عــروس الــفــرات) بـأغــنــيــة مــيك يـا
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عـائـلــتك قـد تــتـعـرّض لــلـخـطــر إذا كـنت ال تـســتـطـيع
النجاح في حمايتها. 
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 اخملـاوف الـعـائلـيـة قـد تـزعـجك. و لـكنـهـا سـوف تـمر
. يوم السعد االثن بسهولة 

Ê«eO*«

األزواج قـــد يــقــرّرون بـــصــعـــوبــة االفــتـــراق في هــذه
الفترة.يوم السعد االربعاء.
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 ال جتعل مسألـة تقييد الـنفقات لظـرف طار تشعرك
بأنك بخيل .

»dIF «

 امـامك فرصـة العـادة بـناء حـيـاتك بعـد تـخـلصك من
مشكلة كبيرة.

¡«“u'«

قـد تواجه ازمـة مالـيـة في العـائلـة . الداعي للـخوف و
ا فقط عليك االنتباه. ا

”uI «

ابـتــعـد عن أي مـصـدر ازعـاج اذا كــنت مـتـزوجـا.يـوم
السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

 جتـنـب الـنــفــقــات غــيــر الــضــروريـة و ال تــنــزعج من
الفشل من احملاولة االولى.

Íb'«

 كن نـشيـطا اجـتماعـيا و حـاول االتصـال باآلخرين و
االختالط معهم للتخلص من الروت .

bÝô«

ستجـد صعوبة في التواصل االيجابي مع االصدقاء,
و كردّ فعل ستوبخ نفسك.

Ë«b «

حـاول تقـيـيد نـفقـاتك إلى احلـد الذي ال غـنى عنه.رقم
احلظ .9

¡«—cF «

الـتــغـاضي عن مـشــاكل الـشـريك لـن يـكـون هـو احللّ
اجليد لسوء حظك.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9 مـربعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الـى  9 خــــــــــــــانـــــــــــــات
هــــدف هـــذه صـــغــــيـــرة
الــلـعــبــة مـلء اخلــانـات
بــاالرقـــام الالزمــة من 1
الى  9 شرط عـدم تـكرار
الــــرقـم اكــــثــــر من مــــرة
واحــــــدة في كـل مــــــربع
كبـيـر وفي كل خط افقي

وعمودي.

    rÝU  5 Š t³¼

اجـستير طالبـة الدراسات العـليا العـراقية نـالت شهادة ا
بتقدير امتياز من كلية االداب بجامعة بغداد عن رسالتها
ـنـتج وعالقـته بـإدارة األزمـة لدى ـنـتج- غـيـر ا (الـتـوجه ا
ــدراء في وزارتي الــدفــاع والـداخــلــيـة) ضــمن بــرنـامج ا
ماجستـير العملـيات النفسيـة الذي ترعاه اخلليـة النفسية
الستراتيجية في مستشارية اآلمن القومي وبالتنسيق مع

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

Í—u³'« r$

محافظ نينوى تلقى تعازي رئيس
حكـومة اقـلـيم كردسـتان مـسرور
بــارازنـي بــوفـــاة والــدتـه ســائال
الـبــاري عــز وجل ان يــتــغــمــدهـا

بواسع رحمته.

 v&d  Ê«dJý

ـمثل فـادي صبـيح لبـطولة ـمثـلة الـسوريـة انضمت مع ا ا
مـســلــسل (ضــيــوف في احلب) تــألــيف ســامــر مــحــمـد

اسماعيل وإخراج فهد مير.
·UÐdFA « ÊU Š«

ي الـعراقي ادار مؤخـرا محـاضرة عبـر االتصال االكاد
ـرئي بـعـنـوان (مـوسـوعـة اخلـطط الـنـجـفـيـة واجلـغـرافـيا ا
االجتماعية- قراءة منهجية) ضمن منهاج رابطة اجملالس

البغدادية الثقافية في بغداد.
—u½« sðU

رئيسـة نادي شعراء الطبيـعة في األردن افتتحت األمسية
الشعـرية التي نظمها النادي في رابطة الكتاب بالتعريف

بـ(الهايكو) وألقت بعض قصائدها.
 bO−  ÊuMŠ

الـكـاتب الـعراقي صـدر له عن دار ضـفـاف لـلنـشـر كـتاب
(وردة لهذا الفطور) يضم قصصا قصيرة جدا.

b¹UJ « qBO  bLŠ«

ـاجسـتـير طـالب الـدراسات الـعـليـا االردني نـال شهـادة ا
ـعنـونـة (الـصـورة الـفـنـيـة في جتـربـة مـها عن اطـروحـته ا
العتـوم الشعرية) من قـسم اللغة الـعربية وآدابهـا بجامعة

فيالدلفيا.
 wLFÞ włU½

اخملـرج الـسـوري انــهى مـرحـلـة تـصـويـر مـشـاهـد الـفـيـلم
الـســيـنــمـائي (أنت جــريح) تـألــيف قـمــر الـزمــان عـلـوش
وإنـتاج الـهيئـة العـامة لإلذاعـة والتـلفزيـون. يتـناول الـفيلم
حـكـايـات واقـعـية وإنـسـانـيـة من مـرحـلة زمـنـيـة عـاصـرها

السوريون والعالم خالل سنوات األزمة السورية.

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ uš«“

تـــوجه بــرنـــامج(كالم الــنـــاس) في احــدث
حـلقـاته و الذي تـقدمه قنـاة (الشـرقية) في
جـولة استقـصائية الى مـدينة زاخو ضمن
مـحافـظة دهـوك في أقصـى شمـال العراق
لـــبــحث عـــدد من الـــقــضـــايــا فـي اجلــانب
الـسـيـاحي وفي جـانـب الـديـانـة األيـزيـدية
هـناك.كانت البداية من جوار نهر اخلابور
واجلسر العباسي حيث األجواء الساحرة
الـطيـبة ومن هـناك كـان للـبرنـامج جوالت
سافات تـبعد ساعة عـدة بعيدة عن زاخـو 
و في زاخـو كـان للـبـرنـامج مـوعد او اكـثـر
مع اإلعـالمـيـة والـنـاشــطـة سـجى شـيـرزاد
لـتطلـعنـا عن أبرز العـادات والتقـاليد ألهل
زاخـــو.الـــتي قـــالت(احـب أن أبــ لـــكم أن
زاخـو مـديــنـة احلب واجلـمـال والـطـبـيـعـة
اخلالبـــة هــنــا جتـــتــمع كــافـــة األقــلــيــات
واألديـــــان وهـم أخـــــوه اليـــــفـــــرقـــــهم شئ
ومـتحـاب في مـا بينـهم).مضـيفـة(حديثي
هر الذي يقدم للفتاة التي لـكم عن قضية ا
هـر صعب عـلى الشـباب يـتم خـطوبـتهـا ا
الـذين يـتـقدمـون خلـطـوبة فـتـاة من زاخو
هـر الى عشرة كـيلوغرامات بـحيث يصل ا
مـن الـــذهب اخلـــالص..!! وهـــو من ضـــمن
الــنـيــشـان الــذي يـقـدم لــلـعــروسـة في أول
خـطوبتـها فضالً عن األمـور األخرى غرفة
الــنـوم واألثـاث وقــاعـة احلــفـلـة والــطـعـام

الذي يقدم للضيوف.
ورافــقت اإلعـالمــيــة سـجـى مــقــدم ومــعـد
الــبـرنـامج عــلي اخلـالــدي  لـزيـارة عــائـلـة
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فـنان تشكيلي في زاخـو تتميز العائلة
بـأوالدهـا الـثالث الـذين تـتـراوح أعـمـارهم
تازون بالشعر من  25 و 23 و 22 عـاماً 
الـطويل اذ لم يحلقوا شئ من شعرهم منذ

الطفولة.
والـد الشباب الثالثة هو الـفنان التشكيلي
فــــــارس قــــــال (نــــــحـن أســــــرة فــــــنــــــيــــــة
أوالدي يــتــمـيــزون بــالــشــعـر تــشــكــيـلــيــة
الـطويل حـيث منذ طـفولـتهم وحلد يـومنا
هــــذا لم يــــذهــــبـــوا لــــلــــحالق ولم يــــقص
ســانــتــيــمــتـــر واحــد من شــعــرهم طــيــلــة
اعـمارهم)! والـدتهم سـألهـا معـد البـرنامج
ـضــايـقــات أو الـكالم اجلـارح عن بــعض ا
من بـــعض الـــنـــاس بــســـبب طـــول شـــعــر
أوالدهــا الـثالث  فـقـالت (شــكـراً لـزيـارتـكم
لــبـيـتــنـا اوالً وبـعــدهـا هــنـاك احـاديث من
الــنـاس نــسـمـعــهـا عن غــيـرة الــبـعض من
أوالدي بـتـمـيـزهم بـتربـيـة شـعـر رؤوسهم
مـــنــذ والدتــهم وحلـــد اآلن اليــهـــمــنــا كالم
هـؤالء وانا أساعد أوالدي بتمشيط وعمل
الـضـفـائــر لـشـعـرهم الـطـويل بـعـد عـمـلـيـة
االستحمام لكل واحد منهم).ولكون األوالد
وغــالــبـيــة الــنــاس سـكــان زاخــو والــقـرى
ـدن فـيـهـا اليـجـيـدون الـتـحـدث بـالـلـغـة وا
الـعربـية فقـد تولت سـجى ترجـمة احلديث
بـ الـعـائـلـة والـبـرنامـج  وقالت : ان االخ
الـكبير يؤكد انه فـرح جداً بتميزه واخويه
بـشـعرهـم الطـويل الـذي يصل طـوله ألكـثر
من متر وهو مصر على تربيته للشعر مع

اخويه..!
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األيــزيـــديــة بـــانــهم يـــحــرمــون أكـل ثــمــار
الـطـمـاطة وهـذا غـير صـحـيح وكـذلك  عدم
غــسل أبـنـاء طـائــفـتـنــا خالل مـدة أربـعـ
يـومـا وهذا الـفـهم خاطئ لـهم ولـلتـوضيح
اقـول أن رجال ديانتنا من ضمن عباداتهم
الــصــيــام أربــعـ يــومــاً وتــكــون مــرتـ
بــالـسـنـة  40 يــومـاً بـالـصـيف و 40 يـومـاً
شار اليها في دة ا بالشتاء وخالل هذه ا
فـتـرة الـصـيـام ال يـدخـلـون غـرفـة الـزوجـة
ـمـارسة اجلـنـسـية ويـكـونـون بعـدين عن ا

قررة). مع زوجاتهم طيلة الفترة ا
ـتــحـدث بـأسم الـطـائـفـة األيـزيـديـة وبـ ا
كــاك لــقــمــان (مـزار مــعــبــد الــطــائــفــة هـو
الـوحـيــد بـالـعـالم شـيـد قـبل أكـثـر من الف
عـام وفـي يوم  10من الـشـهـر الـعـاشـر من
كل سـنة وبـحضور الـشيخ العـام للطـائفة
يـقــوم األيـزيـديـ بـجـلـب سـبـعـة قـطع من
ـعـبد وثم ـلـون وتـوضع على ا الـقـماش ا
يـقوم أبنـاء طائفتـنا وغيـرهم من الديانات
األخـرى الزائرين هنا الى عقد احد أطراف
ــوضـوعـة فـوق قــطع الـقـمـاش الــكـثـيـرة ا
ـــعــبــد ومن خـالل عــقــد أذيـل الــقــمــاش ا
يــطـلـبــون مـا بـداخــلـهم من أمــنـيـات ألجل
حتـقيقها).موضـحا(أن شهر نيسان من كل
عـام يعـتبر ألبـناء ديـانتـنا مقـدساً نـحترم
هـذا الشهـر واليجوز فيه الـزواج األيزيدية
بــصـوره عـامـة وكــذلك اليـجـوز فــيه حـفـر
األرض ثـم نـــحن نـــحـــتــــرم األفـــاعي وكل
احلـيوانات التي يـتم ذبحها واكـلها نقوم
بـاالسـتـئـذان من الـله أن يـسـمح لـنـا بـذبح

اجلــولــة االخــرى لــلــبـرنــامـج كـانـت زيـارة
مــعــبــد الــطــائــفــة األيــزيــديــة في الــعــراق
والـوطن العربي والعـالم التقى فريق كالم
ـتـحـدث الـرسـمي بـأسـم  الـديـانة الـنـاس ا
األيـزيـديـة لـقـمان سـلـيـمـان الـذي قـال (انا
ـعــبـد (ال لش) ســأرافـقــكم بــهـذه اجلــولــة 
سـأعـرفكم أن الـديـانة األيـزيديـة في الـعالم
لـيس لـهم نـبـي أو كـتـاب..وأبـنـاء الـطـائـفة
جـميـعـاً من عبـدة الطـاووس ويعـني قرص
الــشــمـس لــيس لــديــنــا نـــبي وعــبــادتــنــا
وديـانتنا وطقوسنا حتـتم علينا أن نتوجة
الى الـــله مـــبــاشـــرةعــنـــد بــزوغ الـــشــمس
صــبـاحــاً وعـنــد أخـر ضــيــاء لـلــشـمس في
غــروبــهـا أيــضــاً نـتــعــبـد شــروق وغـروب
ــلك عـنــدنـا هــو الـلـه ويـكـون الــشـمس وا
عبـد  يومي األربعاء جتـمع األيزيديـة في ا

راسيم لديانتنا). واجلمعة لتأدية ا
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مـــضــيـــفــا (ســـأطـــلــعـــكم عـــلى األحــواض
ـقدس ـاء ا الـبـيـضـاء الـتي يـجري مـنـهـا ا
وهــو صـالح لـلـغــسـيل والـشــرب والـتـبـرك
مـنه).وتسـأل اخلالدي عن االفـعى السوداء
ـعبد فاجاب (عند طـوفان سفينة نوح في ا
هـنـا أصطـدمت بأحـد اجلـبال وحـدث فيـها
بــعض الـثــقـوب لـكـن الـله بـعـث بـاالفـاعي
الــسـوداء الــتي أغـلــقت كـافــة الـثــقـوب في
جـسم السفينة وانقـذت السفينة من الغرق
ومن كــــان عــــلى مـــتــــنــــهـــا). وعـن بـــعض
ـمـارسـات اخلـاصـة قـال سـلـيـمـان (هـناك ا
الـــبـــعض من عـــامـــة الــنـــاس يـــوصـــفــون

احلــيـوانــات الـتـي نـأكــلـهــا واالسـتــئـذان
يكون قبل عملية ذبح تلك احليوانات).

Êu²¹e « X¹“

بـعـدهـا أنـتقـلـنـا الى مـكـان حـفظ اجلراري
الـتي كان يصـنع فيهـا زيت الزيـتون وعمر
هـــذه اجلـــرار هـــو اكـــثـــر من  4500 عـــام
ويـكون جني ثمـار الزيتون في بـداية شهر
كــانـون األول من كل عـام ثم تــوجـهـنـا في
مـــغــــارة مـــظـــلــــمـــة أخـــرى وهـي مـــوضع
(اخلــرقــا) وهي قــطــعــة قــمــاش صــوفــيــة
مـقـدسة تـصنع من صـوف اخلروف الـذكر
ويـجب أن حتـوكـهـا وتـغـزلـهـا فـتـاة عذراء
عمرها من  12الى  18 عـام وغير متزوجه
والـذي يرتـدي مـثل هذه اخلـرقا الـصوفـية
عــلــيه أن اليــتــزوج أن كــان رجل أو أمـرأه
طـيلـة حيـاتهم وأن يـلتـزمون بـالصـيام 40

يوماً بالصيف و  40 يوماً بالشتاء.
× وجــهــتـنــا األخــرى الى بــسـاتــ الــتـ
واجلـوز والـلـوز والبـنـدق والتـ والـرمان
والـتـفـاح الـتي تـشـتـهـر بـهـا قـرى وأريـاف
دينة زاخـو اخذنا أستاذ التاريخ كارزان 
الـعمادية ولنـهر الزاب الكبـير وهو عميق
يــربط ضــفــتــيه ســلـك يـدوي لــعــبــور أهل
الـقـرى الزراعـيـة هنـاك وصـناعـتـة بدائـية
وهــذا الـــعــبــار الــبــســيـط  إســتــحــداثه
وصـنـاعــته من قـبل اهـالي الـقـرى هـنـا في
عـــام 1991 لــيـــتــمــكــنـــوا من عــبــوره بــ
الـضفـت وهو بـارتفـاع  أكثر من  30مـتراً
عن ســطح مـاء الــنـهــر يـسـتــخـدم لــعـبـور
الـنـاس ولـبــضـاعـتـهم ولـنـقل حـيـوانـاتـهم

. ومحاصيلهم الزراعية ب الضفت
ــعــلق بــاألسالك قــرر وفي هـــذا الــعــبــار ا
زمــيـلـنــا اخلـالـدي الــصـعـود به والــعـبـور
لــلــضــفــة األخــرى بــصــحــبــة أحــد أبــنــاء
صور مصطفى الـقرية.اخلالدي طلب من ا
علق نصوري للصعود في هذا العبار ا ا
ـنصـوري رفض تخـوفـاً من مجـازفة لـكن ا
الـعـبور فـيـمـا وافق مديـر الـتـصويـر عـمر
اجلــابــري أن يــخــوض مـغــامــرة الــعــبـور
اخملـيفة بعد أن اجتـازها اخلالدي واحلمد
لــلـه جنح اإلثــنــ اخلـــالــدي واجلــابــري
واخـيـراً زار كـادر الـبـرنـامج أحـدى مـزارع
نـطقة وتناولوا الرمان الـرمان الشهيرة با
بـعـد قطـفه مبـاشرة من األشـجـار الكـثيـفة
ولــهـذه الـثــمـرة الـطــيـبـة من الــرمـان طـعم
يل للحالوة واحلـموضة القـليلة خـاص 
شــكل الــرمـانــة من الــداخل حــبـاتــهـا ذات
الـلوني األحمر واألبيض لكنها ذات طعم
لــذيــذ..ونـــرى ســفــوح اجلــبــال احملــيــطــة
بـزاخـو وقـراها جـمـيع هـذه اجلبـال نـبتت
ـثـمـرة عـلى ســفـوحـهـا أشـجـار الـبـلـوط ا
وهي بالطبع قدره ربانية وليس زراعة من

قبل البشر. 
فــريق عـمل حــلـقــة بـرنـامـج (كالم الـنـاس)
تــــألـف من : األعـــــداد والــــتــــقـــــد  عــــلي
اخلـالدي مـديـر تصـوير ومـخرج مـيداني:
عــمــر اجلــابـــري الــتــصــويــر: مــصــطــفى
ـتـابـعـة اإلعالمـيـة: سـعـدون ـنـصـوري ا ا
اجلـابري مـونتـاج وتنـفيـذ : حسـام الدين

محمود.
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ــرئــيـات عن كـشــفت شــركــة (مــزيـكــا) لــلــصـوتــيــات وا
تـــفـــاصــيل أغـــنــيـــة نـــوال الــزغـــبي اجلــديـــدة من خالل
نـشور كاآلتي: (الـنجمة صـفحتهـا في (فيسـبوك).وجاء ا
ـفاجـأة خالل هذا الـشهر وهي نـوال الزغـبي.. حتضر 
صريـة من كلمـات أحمد إطالق أغـنية جـديدة بالـلهجـة ا
راؤول وأحلـان أحمـد زعيم.. كمـا تسـتعد نـوال لتـصوير
األغـنـيـة عـلى طـريـقـة الـفـيـديو كـلـيب فـي لـبنـان مـع فادي
قرر ان تظهـر بلوك جديد حيث ?ستشكل حـداد ومن ا
إطاللـتها مفاجأة لـلجمهور من ناحـية لوك الشعر ولونه).
وكـانت الـزغبى شـوقت جـمهـورهـا ألغنـيـتهـا اجلـديدة
ـكن حـ أكــدت أنـهـا سـتــطـرحـهــا في أقـرب وقت 
حـيث غردت عبر حـسابها عـلى (تويتر) قـائلة: (عارفة

قـديش إنتـوا متـشـوق لـتنـزل أغنـية جـديدة..
بس بـوعدكن إنو بأقـرب وقت رح تسمعوا

شى جديد.. وانا متحمسة اكتر منكن).
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كسـبت وزارة الـثـقافـة والـسيـاحـة واآلثار
ــمـثل ـتـابــعـة ا حـكــمـاً بــدائـيــاً غـيــابـيــاً 
ـرافـعة الـقـانـوني نـوار ضـياء جلـلـسـات ا
حــــتى خـــتـــام بـــابـــهـــا وصـــدور الـــقـــرار
ادة  171 من القانون القضائي ألحكام ا
ــدني لـدعـوى إعــادة تـأهــيل دار الـكـتب ا
والـوثـائق مـبـلـغـاً وقـدره  واحـد وتـسـعون
ملـيـون وثمـانـون الف دينـار عـراقي.وجاء
القـرار القضـائي نتيجـة اخالل الشركات
تـعـاقدة مع الـوزارة في مـشروع تـأهيل ا
ـوقـع مـعـهم مـنـذ دار الـكــتب والـوثـائق وا
عــام  2004 مــســتــنــداً عــلى بــنــاء دفــوع
قانـونيـة ومحاضـر اللـجان اخملـتصـة منذ

عام 2016. 
وجــاء ذلك  بــأشــراف مــبــاشـر مـن وزيـر
الـثـقـافة حـسن نـاظم ومـتـابعـة حـثـيـثة من
قبل مـدير قسم الـشؤون القانـونية لوزارة
ــشـاور الــقـانــوني األقـدم كـرم الـثــقـافـة ا
حــســ حــمــيــد. ويــعــمل قــسم الــشـؤون
الــقـــانــونــيــة عــلى حــسم جــذري وعــاجل
ــلـفــات ومــراجــعـة كل الــعــقـود جلــمــيع ا

تلكئة من سن سابقة. ا
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الــضـارة). واضــاف انه يــتـجه القــامـة
مــعــرضه الالحق فـي اسـطــنــبـول وان
ـمـتــدة لـنـحـو 45 مــسـيـرته الــفـنـيــة ا
عـاما تسمح له باالنطالق الى الفضاء
الــدولي لـلـتـعـريـف بـاالبـداع الـعـراقي
ذي اخلـصـوصـية الـلـونـية والـرمـزية.
يـذكر ان الفنان صالح الـنجار مواليد
قـضاء خانـق التابع حملـافظة ديالى
عــام  1968 وقـــد ولع بــالـــرسم مــنــذ
نـعومة اظفاره ودرس على يد فنان
عراقي وثابر على العمل وهو االن
يـقـيم في مـديـنـة الـسـلـيـمـانـيـة بـعد
مـــشــاركـــته في مــهـــرجــانـــهــا الــذي
ــسـرح الـوطـني احــتـضـنــته قـاعـة ا
بــبـغـداد لـلـمـدة  4 – 3 كـانـون االول
اجلـــاري واســـتـــقـــطـب جـــمـــهــورا

واسعا. 
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اقـام الـفنـان التـشـكيـلي صـالح النـجار
مـــعـــرضه الـــشـــخـــصي حتـت عـــنــوان
(اســـــود 23) وذلـك في دكـــــانـــــة رؤيــــا
تـنبي لـلمدة من 4 الـكائـنة في شـارع ا
كـانـون االول اجلـاري ويـسـتـمـر لـغـاية
قبل.  وقال النجار  16كانون الثاني ا
ــعـرض في هـذا لـ(الــزمـان) انه (اقـام ا
الـكـالـيري بـالـنـظر لـلـطـبيـعـة الـثقـافـية
لــلــمــكــان حــيث يــكــون زاد اجلــمــهـور
الــكـتـاب واالهـتــمـام الـفــني الـنـابع من
الـثـقـافـة الـشـخـصـيـة).  واشـار الى ان
(اعــمـاله ذات طـبـيــعـة خـاصـة تــعـتـمـد
مــكــونــات مــحــلــيــة واشــيـاء ال جتــلب
االهـتـمـام خـارج اطـار الـلـوحـة الـفـنـية
كــاالسالك الـتي تــسـتـخـدم فـي حـمـايـة
ــــبــــاني مـن احلـــشــــرات الــــطــــائـــرة ا

دخـــلــة). وعــرف ســـلــمــان
بــنــفــسه ايــضـا لــلــقــنـاة
بــالــقـــول (اني ســجــلت
نحو خـمسـمائة اغـنية
بــعـضــهــا مــصـور ولم
اترك الـغنـاء والتـلح

مـــــا دمـت عـــــلى قـــــيـــــد
احلـــــــــــيـــــــــــاة)
واضـــاف (لـــقــد
ــطـرب لــقــبت 
االغــــــــنـــــــــيــــــــة
السـيـاحـية
في الـعراق
ولدي منها

نحو  40 اغنية
ابــــرزهــــا مـــيـك يـــا
دجلة وللمصيف ياله
واحلبـانـية وسـفرة
الـــســـلـــمـــان بــاك
وبــــــــــابل ارض
احلــــضـــارات

وغيرها.   احمد سلمان

نوال الزغبي

فائزة جاسم

صالح النجار
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الـعـراق به حـاجــة القـنـاع دول اخلـلـيج ومـن ثم تـركـيـا بـأن
سـتمرة مرات الـبرية داخـله آمنة وتـتوافر لـها احلمـاية ا ا
وان هــنـــاك وحــدات امـــنــيـــة خـــاصــة تـــرعى هــذه الـــطــرق
اخلارجـية لـتأمـ سالمتـهـا ومن ثم يبـدأ العـراق بتـسويق
نفسـه معبـراً لربط الـتجـارة ب تـركيـا ودول اخلليـج. النقل
سـافات البـري له اهمـيـة أقتـصاديـة عظـيمـة فـهي اقصـر ا
ـقـارنة بـ الـكـمـيات ـواد واذا جـرت ا واألزمان في نـقل ا
والزمن جند النـقل البري أفـضل من النقل اجلوي. ذلك انّ
سافة ب تركيا  والكويت قد تستغرق عشرين ساعة من ا
السـيـر الـعـادي لـلشـاحـنـات ومع دول اخـرى قـد تصل الى
ثالث سـاعة وهـو ليس زمـنـا كبـيرا في تـوفيـر بضـائع قد
تكون طـازجة أحيـاناً كمـا في بعض الفـواكه واخلضراوات
وااللـبـان واالغـذيـة . وكـذلك اسـتـخـدام الـطـريق الـبـري بـ
توسط عبر نقل ايران والعراق في التصـدير لدول البحـر ا

واسع النطاق نحو االردن وسوريا ولبنان.
واد الـصـناعـية فـإنّ النـقل الـبري عـبر الـعراق امّا شـحن ا
ــثـــالي الــذي يــجـب أن تــفــكــر الى دول عــدة هـــو اجملــال ا
اجلـهـات اخملــتـصــة بـالــبـلـد من اجـل تـوظـيــفه في ايـرادات
ـالي الـيـومي عـلى نـحـو هـائل االنـتـاجـيـة ومـبـرمج الـدخل ا

االستخدام .
انّ مـسألـة الـنـقل الـتـجـاري الـدولي واالقـلـيـمي لـيـست كـما
جتري االن في حدودها الدنيا وبـحسب اجتهادات من غير
اخملـتـصـ ولـيـست هي قــضـيـة نـقل بـحـسب الـضـرورات
واحلـاجـات وانّــمـا البـدّ من خــطـة تـســويق دعـائـيــة كـبـيـرة
يشـترك فـيهـا االعالم والـوفود الـتجـاريـة والدعـائيـة فضالً
عـلى اجلــهـد احلــكـومـي والـدبــلـومــاسي في اقـنــاع احملـيط
الـدولي بـأن  طـرق الـعـراق آمـنـة ولـيـست خـاضـعـة البـتـزاز

جهة أو محافظة أو اقليم أو مليشيا أو مسؤول.
 كمـا انّ األمر يـتطلـب موازنة عـاجلـة الصالح أولي لـلطرق
اخلارجـية في حـملـة اعمـار سريـعة ال تتـجاوز شـهراً ومن
ـوازنـة ثمّ اقـرار بــنـد السـتــحـداث الـطــرق اخلـارجـيــة في ا
تـوسط. كم من االيـدي العـامة الـعراقـية ـدى ا العـام على ا
كن أن نـزج في هـذا القـطـاع كخـدمـات مسـاعـدة تضـطر

دول اخرى لتمويلها.

يـحــدث هــذا مـنــذ نــحـو عــشـرة أيــام بــعـد أن اســتــضـافت
ــزجـجــة بــقّـةً من الــصــنف الـذي يــعــشق قـرصَ شـرفــتي ا

لحاح حولها .  صيوان األذن والطن ا
ال تفسـير لـديَّ حتى الـلحظـة وال كشف لـلسر الـكبـير الذي
يـجـعل تـلك احلـرمـسـة الـلـعـيـنـة أن تـخـتـار غـضروف األذن
الـيـابس وتـفــضّـلهُ عـلى اخلــدود الـتي تـغـنى بــهـا الـشـعـراء
وأداهـا مـطـربــون ومـغـنّـون بـادوا ثـمَّ عـادوا  وأكـاد أتـذكـر
اللـيلة أحـدهم وقد انـفلت من خـتمـة السـبعـينـيات بـطقـطوقة
(فرط الرمـان خدوده وعيـونه احللوة الـسودة)  ليجـيبه آخر
من نـفـس الـروزنــامـة بــأغـنــيـة (أبــو خـد مــشـمــشـة خــلّـاني
ـقـدوري اآلن استـعادة ومشى) واحلـقـيقـة هي أنـني ليس 
ـستطـاعي القول أنَّ اإلسم الـهارب من الـذاكرة  لكن 
ـتفّح  عينـ حوالوين وثمة الثاني كان يـشيل على وجهه ا
حفـريات كـثيرة شـملت الـسطـرين التـحتـاني والفـوقاني من
ــثـــابــة خطّ الـــدفــاع األول عن صف األســنـــان الــتـي هي 

قبولية الشعبية . مسألة احلضور وا
سكـينة لم أكترث أو أنـزعج كثيـراً من وجود هذه الـكائنـة ا
بشـرفـتي  وتـركتـهـا حـرةً سعـيـدةً في مصّ مـا بقي من دمٍ
بصيوان األذن وبشحمتها الفاترة  لكنني لم أستطع غض
زعج الذي حتدثه أثـناء عملية النظر والسمع عن الـصوت ا

غرز أبرتها وشفط الدماء الساخنة .
ـتوسط قد أكـون عـرفتُ من األسـتاذ غـازي مـعلّـم األحيـاء ا
بأن الـطـن الـذي تصـدره تـلك احلشـرة الـبائـسـة هو بـفعل
حركة جـناحيـها قبل الـهبوط ولـيس هالهل تخرج من فـمها

مثل صفارة انذار .
وعـلى ذكـر صـفـارات احلـرب يـسـعـدني أن أخـبـركم بـأنـني
كنت قد سـمعـتهـا مهيـبةً رهـيبـةً مرات كثـيرات مـنهـا بحرب
تـشـرين من الــسـنـة الف وتـســعـمـائـة وثالثــة وسـبـعـ  ثم
زخاتـها أيـام حرب إيـران في الثـمانـينـات وبعـدها عـند باب
صيـبة  وآخرها هنا في عمّان خالل اجلولة التسعينيات ا

األولى من احلرب القوية ضدَّ فايروس كورونا الثقيل .
لم أفكر أبداً بـقتل البقّـة احلرمسة الـناموسة بـنت الناموس
 لكنني اهتديت إلى حلٍّ رائعٍ يرضيني ويرضيها ويرضي
الله والعباد  لـذا قمتُ على طولي وفتـحت نافذةً كبيرةً كي
تـعبة فـرصةً للـهروب وهنـاك ستجـد حاوية أمنح ضيـفتي ا
الــزبل في أخــيــر الــزقــاق  مــســورةً بــجــمـهــرة جــيــدة من
الـعـتـاوي والـقـطط الـسـمـان  وجتـلس عـلى بـاب رزق طـيب
ـنحة الرحـيمة وبقيت ـطية تلك ا حالل . لم تستغل الـغبية ا

حتوم في الشرفة .
ستطاعـي احتمال الكثير من هذا العبث شخصياً لم يعد 
الـعــشــوائي الـذي وقع عــلى أذنيَّ  لــذلك ســأنـطــر الــلـيــلـة
رفيـفهـا وطنـينـها عـلى مقـربة من شـاشة الـتلـفزيـون وأشيل
نعالي بهدوء وأتقدم صوبـها ماشياً على رؤوس أصابعي 
قاطعاً الـنفس مثلـما كنتُ أفعل في
درس الــكالشــنــكــوف األول  وقـد
قـتـلٍ سـريعٍ ال يـكـلّـفـها أصـيـبـهـا 
وجعاً كثيراً  فـتنجو هي وأنام أنا

بسالم .
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تـؤوي وين جـونـهـونغ الـبـالـغـة 68
عـامـا في مـنـزلـهـا الـواقع عـنـد تالل
تــشـونــغــتــشـيــنغ حــوالى مــئــة هـر

وأربعة خيول وأرانب وعصافير.
ويـتــنـقل بـعض الــكالب بـحـريّـة في
نزل. لكن الـفناء اخلـارجي وداخل ا
أكــثـريــتـهــا مـحــتــجـزة في أقــفـاص
ضـيـقـة الـكـبـيـرة مـنـها فـي اخلارج
ـنـزل تـفـاديـا ألي والـصـغـيـرة في ا

عراك بينها.
وتـؤكد وين أن الـبعض يـظنون أني

مجنونة.

يـتخلـوا عنها أحـيانا. وفي ظل عدم
وجـود أي قـانـون لـلـرفق بـاحلـيوان
في الــصــ تــضم الــبـالد عــشـرات
ماليــ الــكالب والـهــررة الــشـاردة

وفق منظمة أنيملز إيجيا.
وقــلّـــمــا تـــكــون هـــذه احلــيـــوانــات
مــعــقــمــة مــا يــزيــد الــضــغط عــلى

الجئ اخملصصة لالهتمام بها. ا
وجتـد وين بــاسـتـمـرار أمــام بـابـهـا
حــيــوانـــات جــديــدة لـإليــواء كــمــا

تتلقى يوميا نداءات استغاثة.
وإضـــــافــــــة إلى الــــــكالب الـ 1300

الـدهس في الـشـوارع أو أسوأ… من
ساطور القصاب.

ــتـــقــاعــدة وتــوضح الـــصــيــنـــيــة ا
هم االهـتـمام بـهذه الـديـنامـية مـن ا
الـكالب. األرض ليـست للـبشـر فقط

هي لكل احليوانات.
وفــيــمــا كــان اقــتــنــاء كــلب مــنــزلي
يُـصنف مـظهـرا برجـوازيا مـحظورا
من الــنـــظــام الــشــيـــوعي تــغــيّــرت
األمـور بــدرجـة كـبـيــرة مـنـذ حـوالى
عــقـديـن وبـات ماليــ الــصـيــنــيـ
يـربّـون حـيـوانات مـنـزلـيـة… قبل أن

)-(أ ف ب) { تـشونغتشينغ (الص
 –تؤوي وين جونهونغ أكثر من
 1300كلب شارد وتخصص لها
وقــتـهـا ومــدخـراتــهـا وكــامل زوايـا
مـنزلهـا في جنوب غـرب الص في
ظل اقــتـنــاعــهـا بــأن األرض لــيـست

فقط للبشر.
قـبل عشـرين عاما أنـقذت وين كـلبا
صــغـيــرا مـتــروكـا في أحــد شـوارع
مـنـطـقة تـشـونـغـتشـيـنغ الـشـاسـعة.
مــذاك أخــذت عـلـى عـاتــقــهــا إيـواء
الــكالب الــشــاردة وحــمــايــتــهــا من
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{ واشنطن- (أ ف ب)  –تعود احملكـمة العليـا األميركية االثـن بالذاكرة إلى حقب
ـاضي خالل جـلـسـة مخـصـصة غـابرة بـ الـعصـور الـوسـطى وثالثـينـات الـقرن ا
جملـموعـة فنـية تُـعرف بـاسم كنـز فلف اسـتحـوذ علـيهـا النازيـون من جتار يـهود في
مـسعى تـرفـضه برلـ خـشيـة أن يـشكل سـابقـة ضـد حكـومـات ذات سيـادة. ويدور
الـنـزاع الـقـضـائي حـول أعـمـال ديـنـيـة وذخـائـر أجنـزت بـ الـقـرنـ احلـادي عـشر
وسيقي األميركي جيد ليبر . وقال ا والرابع عشر ويعـرضها حاليا متحف في برل
لف هـو قضية ا لذكرى جـده لوكالة فـرانس برس هذا ا ـانيا تكـر الـذي يقاضي أ
إعادة (أعمـال فنـية) وتعـويضـات على خلـفيـة عملـيات بـيع قسريـة مع ترددات مـالية
قام األول قضـية عدالة. وجدّ ليبـر هو سامي روزنبرغ الذي كان كبيرة لكـنها في ا
تاجـرا لألعمال الـفنيـة في فرانـكفورت في عـشرينـات القرن الـعشرين. وهـو اشترى
ملوكة الية في  1929 كامل الـقطع ا مع جتار يهـود آخرين قبيل انهـيار األسواق ا
لوك األوروبي لدوق برونشفـيغ وهو سليل أسرة فلف الـتي يتحدر منها كـثير من ا
في الـعـصور الـوسـطى. وفي ظل الـكـسـاد الكـبـيـر في األسـواق حيـنـهـا جنح هؤالء
التـجـار في بيـع نصف الـقـطع إلى هـواة جمع أمـيـركيـ سـنة 1932 فـيمـا وضـعوا

تبقية البالغ عددها حوالى أربع داخل خزنات في هولندا. القطع ا

{ بـاريـس- نـيـويورك -(أ ف ب) –
الـثـامن مـن كـانـون األول/ديـسـمـبر
 1980 قبيل احلادية عشرة ليال

جـون لـيـنـون وزوجـتـه يـوكـو أونو
يـعـودان إلى مـنزلـهـمـا بعـد جـلـسة
تـسـجيل قـبل أن يظـهر رجل فـجأة
ــــبــــنـى ويــــطــــلـق خــــمس أمـــــام ا

غني. رصاصات في اجتاه ا
ــسـتـشــفى عـلى نُــقل لـيــنـون إلى ا
ـقعد اخللفي لـسيارة شرطة وهو ا
في حـال حـرجـة. لـكنـه فقـد كـمـيات
كــبــيـرة من الــدم ولم يــكن لـديه أي

فرصة للنجاة بحسب طبيب.
اغـتـيـال الـعـضـو الـسـابق في فـرقة
بـيـتـلـز جـون ليـنـون مـسـاء االثـن
أمـــام مــنــزله فـي نــيــويــورك… هــو
مـضمون اخلبر العاجل األول الذي
أرسلته وكالة فرانس برس في تلك
الـليـلـة في مسـتهل تـغطـية واسـعة
ـية لـلـحـدث بـحجم الـشـعـبـية الـعـا

الكبيرة للفنان.
الــــقـــاتـل الـــذي أوقف فـي مـــســـرح
ـة هــو شـاب في اخلــامـسـة اجلــر
والـعـشـرين مـن الـعمـر يـدعـى مارك
ــته ــان وقــد ارتـــكب جــر تـــشــا
بـحجة أصوات داخلية لم يقوَ على
مـقاومتـها كانت حتـرّضه على هذه
الــفـعـلــة.وقـبل ســاعـات من تـنــفـيـذ
ان قـد امـتزج ـة كان تـشـا اجلـر

بـاحلشـود أمام منـزل ليـنون حيث
تــهــافت مــحـبّــوه ألخــذ تـوقــيع من
جنـمــهم احملـبـوب عـلى نـسـخـة من
أســــــطــــــوانــــــته اجلــــــديــــــدة دابل
فـانتاسي. وشكّل هذا األلبوم عودة
لــلـمــوسـيــقي الــبـريــطـاني في سن
األربـع إلى األضواء بـعد سنوات
مـن الــصــمت. لــكـن جنــمه لم يــأفل
يـوما حتى بعد عـشر سنوات على
انـتـهـاء مـسـيـرة فـرقـة بـيـتـلـز كـما
يـشهـد أرشيف وكـالة فـرانس برس
مـن خالل مــــواقف اإلشــــادة الــــتي

تلت االغتيال.
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فـــقـــد وصف الـــرئـــيس األمـــيـــركي
ــنــتــخب رونـالــد ريــغن احلــادثـة ا
بـأنـها مـأسـاة كبـيـرة بعـيد اإلعالن
عـن الـوفـاة فــيـمـا لم يــتـأخـر آالف
مــحــبي الــفــنــان عن الــتــوافــد إلى
مــحــيط ســنــتـرال بــارك أمــام مــقـر
مــبــنى داكــوتــا الــراقي حــيث أقـام
لــيـنــون مع يـوكــو أونـو وابــنـهــمـا
شــون. وبـعـدمــا عـانت من الــتـوتـر
بـفعل اجللبـة التي رافقت احلادثة
ســــارعت األرمـــلــــة إلى اإلعالن عن
عــدم إقـامــة مـراسم تــشـيـيـع عـامـة
جلـون لــيـنـون ألنـهـا لم تـكن تـريـد
حتـوّل ذلك إلى مـا يـشـبه الـسـيرك
عـلى مـا شرح حـينـهـا ديفـيد غـيفن

رئـــيس شــركــة اإلنـــتــاج اجلــديــدة
للثنائي.

غــــيـــر أن ذلك لم يــــحل دون تـــدفق
رسـائل الوداع االستثنائـية للفنان.
وفي  14كــانــون األول/ديــســمــبــر
حتــــدى بــــ مـــــئــــة ألف شــــخص
ومـئـتي ألف صقـيع سـنتـرال بارك
ـة عــلى مـقـربـة مـن مـسـرح اجلـر
لـتوجيه حتـية جلون لـينون. وبثت
الــبــلـديــة مـقــطــوعـات مــوســيـقــيـة
لـبيتـهوفن وأغنـيات رقيقـة للبـيتلز

ا للينون. تكر

كــذلك جتـمع عــشـرات آالف مـحـبي
ـغني في مدن أميركـية عدة بينها ا
مـيامي ولـوس أجنلـيس وشيـكاغو
وسـيـاتل وبـوسـطن في مـتـنـزهات
أو سـاحـات أو مـواقف سـيارات أو
في مسرح ريد روكس الطبيعي في
قـلب جبال روكي حـيث أحيت فرقة

بيتلز حفلة في 1964.
فـي الـثـامـن من كـانـون األول 1980
دخــلـت بــوابــة احلــديــد في مــبــنى
داكـــوتــا في نـــيــويــورك الـــتــاريخ
بـــعـــدمـــا شــهـــدت هـــذه الـــعـــمــارة

الــشـبـيــهه بـحـصـن قـبـالــة حـديـقـة
سـنتـرال بارك اغـتيـال جون لـينون

بالرصاص.
وقـد كـانت نـيويـورك حـيـنهـا ومـنذ
مــا يـقــرب من عــشـر ســنـوات رمـزا
لـنهضة القائد السـابق لفرقة بيتلز

اجن الشهيرة. صاحب أغنية إ
ـــدن ولـــدى وصــــوله إلى كـــبـــرى ا
األمـــــيــــــركـــــيـــــة في  1971 كــــــانت
نــــيـــويــــورك تـــرزح حتـت ارتـــفـــاع
ـة والـفـقـر. لـكـنـهـا مـعــدالت اجلـر
كــانت تــشـهــد أيــضـا طــفــرة فـنــيـة
وشــكّــلت مــوئـل فــنـانــ كــثــيــرين
ــيــا بـشــهـرة لــدرجــة أن جنـمــا عـا
جـون لـينـون كان قـادرا على تـناول
الـقـهوة في مـقـهى ال فـورتونـا قرب
ـواجـهة مـنـزله من دون اجملـازفـة 
ـعـجـبــ أو قـنـاصي صـور ســيل ا

شاهير. ا
وقــالت شــريـكــته الــسـابــقـة يــوكـو
أونـو البالغة حاليا  87 عاما خالل
وثـائقي عُرض سنة  2010 بـعنوان
لـينون أن واي سي كنا نشعر حقا

باالنسجام مع سكان نيويورك.
كـــمــا قــال جـــون لــيـــنــون في أحــد
تــصـريــحـاته الــتـقـيـت الـكـثــيـر من
ســكـان نــيــويـورك يــتـذمــرون لـكن
أحـدا ال يـتـركـهـا. هـذا أفـضل مـكان

في العالم.
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{ بــاريس-(أ ف ب)  –ألــغــيت نــســخــة الــعــام  2021من مــعــرض
بورجـيه لصـنـاعات الـطيـران والفـضاء الـذي يقـام قرب بـاريس وكان
ــقـبل نـظـرا إلى عـدم الـيـقـ مـقـررا ب  21و 27 حـزيـران/يـونـيـو ا
ـرتبط بـاألزمة الـصحـية الـناجـمة عن وبـاء كوفـيد- 19عـلى ما أفاد ا

نظمون.  ا
ـنظـمون في بـيان إن مـجلس إدارة مـعرض بـاريس الدولي وأوضح ا
لـصـنــاعـات الــطـيـران والــفـضــاء تـوصل إلى هــذا الـقــرار نـظـرا إلى
الــوضـع الــصـــحي الـــدولي وإلى عـــدد الــزوار لـــهــذا احلـــدث الــذي
يسـتقـطب مئـات آالف األشخـاص سنـويا. وأرجـئت النـسخـة الرابـعة
ـعرض تاليـا إلى حزيران 2023. وأتى اإللـغاء واخلمـسون من هذا ا
ـيـة ضـربــة شـبه قـاضـيـة إلى قـطـاع في حـ وجـهـت اجلـائـحـة الـعـا
ي مـا أثر أيضـا على صنـاعة الـطيران في الـعالم التي الـطيران الـعا

اضطرت إلى تخفيض االنتاج بشكل جذري. 

الـبالغ  79 عـامـا واسمه احلـقـيقي
ــرمـان فـي غـريــنــيـتش روبــرت ز
فـيـلدج في مـطـلع السـتـينـات وهو
بــاع مــذاك أكــثـر من  125 مــلــيـون
ألـــبــوم كـــمــا اســتـــمــر فـي إحــيــاء
احلــفالت بــصــورة دائــمــة وصـوال
إلى مـا قبل اجلائحة احلالية. وهو
أصـــدر في حـــزيــران/يـــونــيــو أول
ألـبـومـاته الـغـنـائـيـة األصـلـيـة مـنذ
ثـمـانـي سـنـوات بـعـنـوان راف أند
راودي ويــز ويـشـمل أغــنـيـة مـردر
مــوست فــاول بـعـد  58 عــامـا عـلى

النسخة األولى منها.

خـــفـــيـــا عــلـى أحــد أن فـن تــألـــيف
األغــنـيـات هـو مـفـتـاح أسـاسي في
أي مــوسـيـقى عــظـيـمــة كـمـا لـيس
عـلّم سـرّا أن بوب هو من كـبار ا

في هذا الفن.  
وأضـاف غرينج ال نبـالغ بالقول إن
ـذهـل حصـد حـب وإعـجاب عـمـله ا
ـــلـــيــارات حـــول الــعـــالم. ال أشك ا
الـبـتـة في أن موسـيـقى بوب ديالن
سـتبـقى لعـقود وحتى قـرون مقـبلة
تُــــغــــنّـى وتُـــعــــزف وتُــــحـب في كل

مكــان.
 وقـد انـطـلـقت مـسـيـرة بـوب ديالن

ستون.  كذلك يشمل أغنيات أحدث
عــهـدا بـيــنـهـا مــردر مـوست فـاول
وهـي قصيدة مـغنّاة من  17 دقـيقة
مـــخـــصــصـــة الغـــتــيـــال الـــرئــيس
األمـــــيـــــركي الـــــســــابـق جــــون ف.

كينيدي. 
ولـم تـــــوضـح شـــــركــــــة اإلنـــــتـــــاج
ـــوســـيـــقي عـــلى الـــفـــور قـــيـــمــة ا
الـصـفـقـة لـكن صـحـيـفـة نـيـويورك
ـز أشـارت إلى أنـهـا قـد تـفـوق تــا
 300مليون دوالر. وقال رئيس

مــجـمــوعـة يــونـيــفـرسـال مــيـوزيك
لــوســيــان غــريـنـج في بــيـان لــيس

{ نــيــويــورك-(أ ف ب)  –اشــتــرت
يـونـيـفرسـال مـيوزيك حـقـوق كامل
أغـــنـــيـــات بــوب ديـالن في إحــدى
أكــبــر الــصــفــقــات من نــوعــهــا في
ـوسـيـقى عـلى مـا أعـلـنت تـاريـخ ا
. ويشمل اجملـموعة في بيان االثن
االتفاق أكثر من  600 أغنية بينها
أغـنـيـات شـهـيرة لـلـمـغـني الـوحـيد
فـي الــعــالم احلــائــز جــائــزة نــوبل
لـــــــــــآلداب 2016 مـن أمـــــــــــثـــــــــــال
كالسـيـكـيات الـسـتـينـات بـلوين إن
ــز ذي فالي آر ذي ويـــنـــد وّي تـــا
ايـه تشـايـنجـيـنغ واليك إيه رولـينغ
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{ دمـــــــشق-(أ ف ب)  –مـــــــنـــــــذ
ســـنـــوات حتـــمل رانـــيـــا قـــطف
كـــامـــيــرتـــهـــا وجتـــول فـي أزقــة
ـة مـلـتـقـطـة صوراً دمـشق الـقـد
ـنـازل دمـشـقيـة تـقـلـيـديّـة رغـبة
مـــنــهـــا بــتـــوثــيـق هــنـــدســتـــهــا
وهـويــتـهـا بـعــدمـا طـال اإلهـمـال
واالسـتثـمـار عـدداً منـهـا وحلقت
أضرار جـسيـمة بـعدد آخر خالل

سنوات احلرب.
وتـــقـــول رانـــيــا ( 35عـــامــاً) من
داخل منـزل أثـري يخـضع حالـياً
لـعـمـلـيـة تـرمـيم لـوكـالـة فـرانس
برس بحـماس اسـتلهـمت فكرتي
الـــتــــوثـــيـــقــــيـــة من مــــصـــورين
أوروبـيـ ســارعـوا إلى تـوثـيق
أبــنـيــة في مـدنــهم خالل احلـرب
ــيـة الــثــانــيـة واســتــطـاع الـعــا
مــهــنــدسـون إعــادة بــنــاء أجـزاء
منها الحـقاً اعتـماداً على وثائق

صورين. ا
رغم تــخــصّـصــهـا فـي اجلـامــعـة
األمـيركـيـة في بـيـروت في مـجال
الــتـــغــذيــة إال أن تــوثــيق تــراث
دمشق بـات شغـلهـا الشـاغل منذ
ســنـــوات خـــصـــوصــاً بـــعـــدمــا
أنشـأت في العام  2016مجـموعة
عـــلى فـــيــســـبــوك حتت مـــســمى
هـــيـــومـــنـــز أوف دامـــســـكـــوس.
واسـتـقـطـبت الـصـفـحـة نـحو 22
ألف مــهــتم بـالــتــراث الـدمــشـقي
وآالف الـــصـــور الــــتي وثــــقـــهـــا
ــنـــازلــهم أعــضـــاء اجملــمـــوعـــة 

الدمشقية.
وتــرى رانـيــا أنّ الـتــوثــيق لـيس
حــكـراً عــلى اخلــبـراء ومن هــنـا
محاولـتهـا جعل اجملمـوعة أشبه
بــــكـــتــــاب تــــوثـــيـق افـــتــــراضي
بـــعـــدســـات من يـــقــطـن في هــذه
ـــــنــــازل.  ويـــــتــــألـف الــــبـــــيت ا
الـــدمــشـــقي عـــمــومـــاً من مــدخل
ضيق يُسمّى الدهليز يؤدي إلى
فـسـحــة مـفـتـوحـة واسـعـة فـيـهـا
أشـجـار عــدّة تـتـوسـطـهـا بـحـرة
دائـرية الـشـكل مـكسـوّة بـاحلـجر
زخـرف. وعلى اجلـوانب نوافذ ا
خشبية وأبواب مـتناظرة للغرف
الــتي عــادة مــا يــكــون ســقــفــهــا
عـــبـــارة عن أعـــمـــدة خـــشـــبـــيـــة
مصـفوفة قـرب بعـضهـا البعض
أو تـــكـــســـوه زخـــارف مـــلـــونــة.
وغالباً ما يضمّ كل منزل غرفت
لــلـــضــيـــوف واحــدة صـــيــفـــيــة
وأخــرى شــتــويــة. ومــنــذ انـدالع
الـنـزاع في سـوريـا الـعـام ?2011

عبد القادر اجلزائري الذي اتخذ
من دمـشق مـقـراً له بـعـدمـا نـفـته
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة خـارج
اجلــزائــر الــعــام  1855ثمّ تــوفي
فـــيــهـــا. ويـــضـــيف ســـعـــيت ألن
أحــافظ عــلى فــرادة هــذا الــبــيت
ــــاً لـألشـــخــــاص الــــذين تــــكـــر
تعـاقبوا عـليه الفـتاً إلى أنّ بابه
شاهدة مفتوح ألي زائر يرغب 

هذا الفن.
ويــعــود تــاريخ هــذا الــبــيت إلى
الـقرن الـتـاسع عـشر وتـتـوسّطه
صورة كبيرة للجزائري. ويتألف
مـن بــاحــتــ كـــبــيــرتــ وأرض
مـكسـوة بـرخام رمـادي وحـجارة

سوداء.
ويـــقــول غــضــبـــان أشــعــر أنــني
أســــكن فـي مـــتــــحف ولــــيس في
منزل (..) ال أسـتطـيع احلياة في

شقة عادية بعد اآلن.

خـــصـــوصـــاً الـــســـواح والـــزوار
األجــانب الــذين بــات يــفــتـقــدهم

اليوم جراء احلرب.
ويــقـول الــبـيت الــدمـشــقي لـيس
حــكــراً عــلى ســكــانه هــو مـعــلم
ســـــيــــاحي كــــان يـــــزوره كل من

يقصد دمشق الكتشاف جماله.
n×²  w  sJÝ√

عـــــــلى عـــــــكس أولـــــــئك الـــــــذين
استـثـمروا مـنازلـهم في مـشاريع
ربــحـيــة أو أهـمــلـوهــا يـتــمـسّك
سمـيـر غضـبان ( 50سنـة) ببـيته
الدمشـقي ويولي اهتـماماً كـبيراً
لـلــحـفـاظ عـلـيـه واالعـتـنـاء بـأدقّ
تـفــاصـيــله رغم أن األمـر مــكـلف
مـــاديــاً. ويــقــول غــضــبــان وهــو
يـحـمل دكـتـوراه في عـلم الـنـفس
ويعمل في مجـال التجارة أقطن
هنا مع زوجتي منذ  12سنة في
ــكــان ذاته حــيث ســكن األمــيـر ا

هـويـتــهـا جـراء اسـتـثـمـارهـا في
مــشــاريع ربــحـــيــة أو نــتــيــجــة
إهـمالـهـا ونـسيـانـهـا بعـد هـجرة

سكانها وفق رانيا.
قــبل حـــوالى عــقــدين من انــدالع
احلــرب حــوّل رائــد جــبــري (61
توارث إلى عاماً) منزل العائلة ا
مـــطــعـم شـــعـــبي مـــحـــاوالً قــدر

اإلمكان احلفاظ على هويته.
ويـــقــول لـــوكــالــة فـــرانس بــرس
بـيـنـمـا يـجـلس قـرب الـبحـرة في
ـنـزلكـنـا سـنـخـسر وسط بـاحـة ا
البيت بـأكمـله إذ كان على وشك
االنهـيار ويـحتـاج ترمـيمه مـبالغ

طائلة.
وبعـد حتويـله مـطعـماً في بـداية
الـــتــســـعـــيــنـــات مـــا مــكّـــنه من
احلــــصـــول عـــلى مـــردود مـــادي
ثابت تمكّن تدريـجاً من ترميمه.
وبـــات مـــقـــصـــداً لـــرواد دمـــشق

ذاته فـــــســــارعـت إلى تـــــوثــــيق
تــفــاصـيــلـهــا. وأدرجت مــنـظــمـة
ـتـحدة لـلـتـربيـة والـعـلوم األ ا
والــثـقـافــة (يـونــسـكـو) في 2013
ــهـدد عــلى قــائــمـتــهـا لــلــتـراث ا
بــاخلــطــر ســتــة مــواقع ســوريـة
ة في كل من دينـة القد بينهـا ا
ـدينة دمشق وحلـب. وتعرّضت ا
ـــة في دمـــشق حتـــديـــداً الـــقـــد
لـــســـقــوط قـــذائـف مـــنـــذ انــدالع
النزاع خالل معارك عنيفة دارت
عـــلـى أطـــراف الــعـــاصـــمـــة وفي
عارضة محيطها بـ الفصائل ا
والـــقــوات احلــكــومـــيــة قــبل أن
تـتـمكن األخـيـرة من طـردهـا بـعد
هجـوم واسع وحصـار محكم في

العام 2018.
وإذا كانت احلـرب شكّـلت سابـقاً
ـنازل الـتـهديـد األسـاسي لـهـذه ا
فــهي الــيــوم مــهــددة بــأن تــفــقـد

ـــــنــــزل الـــــواسع الــــذي داخل ا
يـــتــألـف من طـــابــقـــ وأقـــبـــيــة
وبـاحة تـسـجل رانيـا مالحـظات
على دفتر صـغير. وتلـتقط مزيداً
من الـــــصـــــور لـــــكـل شـــــبـــــر من
الرسومات على جدرانه وسقفه.

ـــنـــزل الـــعـــام 2016 وتـــعـــرّض ا
النـهـيــارات بـعـد تـصـدّع جـدرانه
جراء قذائف سقطت في محيطه
عـــــــدا عـن عــــــوامـل الـــــــطـــــــقس

واإلهمال.
وتشرح رانيا التي شاركت العام

 2017في دورة تدريبية في
إيـطــالـيـا بـعــنـوان اجلـرائم ضـد
الفن واحلفاظ على التراث كيف
أنّه خالل سنوات احلرب تدمّرت
ـة في حـمص وحلب ـدن القـد ا

من دون أن تُوثّق.
وتــضــيف خــشــيت عــلى دمــشق
ــصــيـر ــة مـن أن تــنــال ا الــقــد

ـنازل إلى مراكز حتوّل عدد من ا
إيـواء صـغـيـرة يـؤوي كل مـنـهـا
عــــائـــلــــتــــ أو أكــــثـــر. وبــــاتت
األولويـة فـيهـا للـسكن ولـو جاء
ذلك عــلى حــســاب تـصــمــيـمــهـا.
واضطرت عائالت كـثيرة لتـغيير
مالمـح بـــــعـض الـــــبــــــيـــــوت كي
تــــســـــتــــوعـب عــــدداً أكـــــبــــر من

األشخاص.
wÝUÝ√ b¹bNð

اسـتنـاداً إلى عـوامل عـدة بيـنـها
صــور الــتـــقــطــتــهـــا رانــيــا بــ
الـعـام  2016و ?2017تـتــعـاون
جـهـات رســمـيـة وخـاصـة حـالـيـاً
على ترميم بيت القوتلي األثري
الــذي ســكـنــته عــائــلـة الــقــوتـلي
الدمشقية العريـقة ويتحدّر منها
الرئيس السوري السابق شكري
الــقـوتــلي الــذي تـولـى الـرئــاسـة
رت ب العام  1943و.1958

d¹bIðË dJý
5 ?Š ÍœU¼ ‰u?Ý— تتـقـدم (الزمـان) بـالشـكـر والتـقــدير لـلـمهـندس
مسـؤول قـطاع الـسعـدون في الـشركـة العـامـة لتـوزيع كـهربـاء الرصـافة
ـبــذولـة في تـلـبــيـة نـداءات اصالح الـشــبـكـة واي طـوار في جلـهـوده ا

الزقاق  71 محلة  101 راجية له دوام التوفيق.


