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بــــحث رئــــيس الــــوزراء مــــصـــطــــفى
الــكــاظـــمي مع األمــ الــعــام جملــلس
الــتـعـاون اخلـلـيــجي نـايف احلـجـرف
ــلف ــرافق له  اإلســراع  والـــوفــد ا
الــربط الـكـهــربـائي وتـعـزيــز الـتـبـادل
الــتـجـاري بـ الــعـراق ودول مـجـلس
الــتــعـاون بــهــدف حتـقــيق الــتــكـامل
بــشـتى اجملـاالت.  وقــال بـيـان تــلـقـته
(الـزمان) امس ان (الكاظمي أكد خالل
الـلـقاء سـعي العـراق لتـمتـ عالقاته
مـع دول مجـلـس الـتـعاون اخلـلـيـجي
وحتــــقـــيق الــــتـــكــــامل مـع األشـــقـــاء
ـــخـــتـــلف اجملـــاالت الــســـيـــاســـيــة
والـثـقافـيـة واالقتـصاديـة والـتجـارية
والســيـمـا أن تــلك الـعالقــات لم تـصل
بـعد إلى مـا يتطـلع له العراق  ونأمل
ــلف الــربط الـــكــهــربــائي اإلســـراع 
ـشـترك) وتـعـزيز الـتـبادل الـتـجاري ا
الفــتـا الـى ان (الـعــراق يـبــارك جـهـود
ـصـاحلـة اخلـلـيـجـيـة) مـشـددا عـلى ا
(ضـرورة أن يكـون احلوار أسـاساً في
نطقة) شاكل العالقة ب دول ا حل ا
واضــاف ان (الـعـراق يــؤمن بـأهــمـيـة
احلـــوار وان الـــتـــطـــورات احلـــالـــيــة
اإلقــلـيـمــيـة والــدولـيـة ســيـكــون لـهـا
ـنطـقة انـعـكاسـات عـلى جمـيع دول ا
األمـر الذي يـحتم عـليهـا العـمل سوية

وفـق مبـاد احلـوار لـتالفـيـها) ودعـا
لف الـكـاظـمي الى (أهـمـيـة مـتـابـعـة ا
اإلســـتــثـــمــاري وتــعـــهــدات مـــؤتــمــر
ا لها ـانح الذي عقد في الكويت  ا
مـن أثــــر في حتــــقــــيق االســــتــــقــــرار
اإلقـتـصادي واالجـتمـاعي واألمني في
الــعــراق). من جــانــبـه أكــد احلــجـرف
(دعـم اجمللس للعراق في حتقيق أمنه
واسـتقراره وسـيادته وهو مـا جتسد
فـي إعالن العُال الـصـادر عن قـمة دول
اجملــلـس االخــيـرة) مــبــيــنــا ان (دول
مــجـلس الـتـعـاون تــثـني عـلى جتـربـة
الـعـراق الـناجـحـة في مـجال مـكـافـحة
االرهاب كما نعرب عن اسفنا لسقوط
ضـحايـا مدنيـ في احلادث اإلرهابي
اجلـبـان في سـاحة الـطـيران) مـشـيرا
الـى ان (مـلف الــربط الــكــهــربــائي قـد
وصـل إلى مـراحل مـتــقـدمـة وأن دول
اجملـــلس جـــادة في مـــواصــلـــة عـــقــد
ضي به الـلـقاءات الـثنـائيـة من أجل ا
قــدمـا). والــتـقـى رئـيس اجلــمـهــوريـة
بــــرهم صــــالح  امـــ عـــام مـــجــلس
الـتـعـاون. وذكر بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس أن ( اللـقاء بـحث العالقـات ب
الـعـراق ومجـلس التـعـاون اخللـيجي
و تـأكيد أهمـية تطويـرها في جميع
ـشتركة صالح ا ا يخـدم ا اجملـاالت 
لـلشعوب ويعزز فرص التقدم والبناء

ـــا  والـــسـالم كـــمـــا  اإلشـــادة 
اتـخاذه من خطوات ب العراق ودول
مـجـلس الـتـعـاون في تـوقـيـع مـذكرات
تـفـاهم واتفـاقات فـي مجـال االقتـصاد
واالسـتثـمار من أجل تـعزيـز العالقات
ــشــتــركـة) ورحـب صـالح األخــويــة ا
(بـنـجـاح اجـتـمـاع الـقـمـة اخلـلـيـجـيـة
والــتـوقــيع عـلى بــيـان الــعال وحتـقق
ـصاحلـة اخلليـجية) مـشيراً إلى أن ا
(ذلك مـن شأنه تـعزيـز مسـيرة مـجلس
الــتــعــاون ودوره احلـيــوي وتــأثــيـره
اإليـجـابي عـلى األمـن واالسـتقـرار في
ـشاكل ـنطـقة) وأضـاف أن (ا عـموم ا
ــنــطـقــة والسـيــمـا الــتي تــمـر بــهـا ا
اإلرهـاب والوضع االقتـصادي تشكّل
حتـديـات مـشـتـركة تـسـتـدعي تـنـسيق
اجلــهـود لــلـتــصـدي خلــطـر اإلرهـاب

ومـواجـهـة األزمـات االقـتـصـاديـة عـبر
تــعــزيــز فــرص الــتــنــمــيــة واالزدهـار
االقـــتـــصـــادي) ومــــضى صـــالح الى
الـقـول ان (الـعـراق اآلمـن ذو الـسـيادة
وعـالقـات راســخـة مع عــمـقه الــعـربي
ّـثل مــرتـكـزاً في وجــواره اإلسالمي 
تـعزيز األمن واالستقـرار والتنمية في

نطقة). ا
بـــدوره  اوضـح احلـــجـــرف (الـــتــزام
اجملـلس اخللـيجي بـدعم أمن وسالمة
الـعـراق وسيـادته الـكامـلـة ومسـاندته
ـواجهـة اإلرهاب) مـشيـراً إلى (تطلّع
دول اجملــلس لــتــعــزيــز الـعـالقـات مع
الـعراق في جميع اجملاالت وفتح آفاق
ـشتركـة). كما الـتقى رئيس الـتعاون ا
مـجـلس الـنـواب مـحـمـد احلـلـبوسي 
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دعــا رئـيـس حـكــومـة إقــلــيم كـردســتـان
مــــســـرور الــــبـــارزاني الـى وضع حـــد
ـتـلـكـات لـلــتـجـاوزات عـلى مـصــالح و
نـاطق خارج حـدود االقليم االكـراد في ا
.وقــال بــيـان تــلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الـبـارزاني اسـتـقبل وزيـر الـعـدل ساالر
عـبــد الـسـتـار ونـاقـشــا  سـبل الـتـعـاون
والـتــنـسـيق بــ الـسـلــطـة الـقــضـائـيـة
ــؤســســات ذات الــصــلــة في بــغـداد وا
شاركات واربـيل وال سيما ما يتعلق با
واحلـضـور في احملـافـل الـدولـية) الفـتـا
الى ان (اجلــانـبــ شـددا عــلى احـتـرام
حـقوق اإلنسان وتعويض ذوي الشهداء
من ضـحـايـا عمـلـيـات األنفـال والـقصف
الــكـــيــمـــيــاوي وتـــدمــيـــر آالف الــقــرى
الـكردستانية). ودعا البارزاني  بحسب

ــؤســســات الــبـــيــان (وزارة الــعـــدل وا
الـقــضـائـيـة الـعــراقـيـة إلى لـعب دورهـا
ـمارسات ـهم بهـدف منع ا اإليـجابي وا
غـيـر القـانونـيـة ووضع حد لالعـتداءات
ـتــلـكـات الــتي تـســتـهــدف مـصــالح و
ـنـاطق ــواطـنـ الـكـرد في ا وأراضي ا
كـما الـكـردستـانـية خـارج إدارة اإلقـليم 
طــالب بــالــعـمـل عـلـى إيـقــاف ســيــاسـة
ـتـواصلـة في ـوغـرافي ا الـتـغـيـيـر الـد
ناطق). كـما التقى رئـيس حكومة تـلك ا
االقـليم  السـفير الـبريطـاني لدى بغداد
ســتـيــفن هـيــكي . وذكــر الـبــيـان ان انه
(جـــرى حالل الــــلـــقـــاء الـــذي حـــضـــره
الـقــنـصل الـعــام الـبـريــطـاني في أربـيل
جـيمـس ثورنـتون الـتبـاحث بشـأن آخر
ـنـطـقة تـطـورات الـوضع في الـعـراق وا
عـمومـاً كـما تـمت منـاقـشة سـبل تعـزيز
الـــعـالقـــات بــــ إقــــلـــيـم كـــردســــتـــان

وبريطانيا) مؤكدا ان (اللقاء تطرق الى
قبلة  آليات إجناح عملية االنتخابات ا
في الـعـراق وأهــمـيـة تـطـبـيق اتـفـاقـيـة
ـيليـشيات ا يشـمل خروج ا سـنجـار و
ـسـلـحـة غـيـر الـنـظـاميـة من والـقـوات ا
ــنــطــقــة) وشــدد الــبــارزاني عــلى أن ا
(االقـــلـــيم أوفـى دائـــمـــاً بـــالـــتـــزامـــاته
الـدسـتوريـة بهـدف الـوصول إلى اتـفاق
مع احلــــكـــومــــة االحتـــاديــــة يــــضـــمن
ـواطــني كـردسـتـان). من ـســتـحـقـات  ا
أشـــار هـــيــــكي إلى أن (بالده جـــانــــبه 
كنة من مـستعـدة لتقـد أي مساعـدة 
أجل أن تـتوصل حكـومتا بـغداد واربيل
ـوجب إلى اتـفـاق عـادل وطـويل األمـد 
الـــدســتـــور). فــيـــمــا اكـــد مــصــدر  ان
ـفـاوضـات مـتـواصـلـة لـتـثـبـيت حـصة ا
وازنـة االحتادية واألولوية اإلقـليم في ا
أعـداد مـشـروع مـوازنـة قـابل لـلـتـطبـيق

يـخدم مصلحـة البالد بشكل عام. وأشار
ـصـدر الى أن (وفد اإلقـلـيم أبلغ بـغداد ا
أنه عـلى اسـتـعـداد كـامل لـتـسـلـيم 250
ألف بــرمــيل نــفط يــومــيــا أو عـائــداته
إضـافـة إلى مـوافقـة الـوفـد على دفع 50
ـــئــة من مـــوارد كــردســتـــان غــيــر في ا
نافذ الـنفطيـة مثل إيرادات الكـمارك وا
احلـــــدوديـــــة) واضــــــاف ان (هـــــنـــــاك
ــفـاوضـات ــسـار ا صــعـوبــات مالزمـة 
احلـالية) وتـابع ان (اإلقلـيم يفكـر بكلف
اسـتــخـراج ونـقل الـنـفط ألن  250 ألف
ـا تـكـلف اإلقـلـيم نـحـو 400 بـرمـيـل ر
ألف بـرمـيل إذا ما أخـذ في االعتـبار أن
عدل أقل من 10 كـردستان تبيع النفط 
دوالرات عن األســعــار الـتـي تـبــيع بــهـا

شركة سومو).
 بــــدوره  رأى رئـــــيس ائـــــتالف دولــــة
كن حل الكي  انه ال  الـقانون نـوري ا
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حـددت وزارة الـتـربـيـة  يـوم الـسبت
وافق  20 مـن شهر شباط اجلاري ا
مـوعـداً جـديـداً المتـحـانـات الـدراسة
االبـتـدائـية لـلـعـام الـدراسي احلالي.
ــــكــــتب وذكــــر بــــيــــان صــــادر عن ا
اإلعـالمي ان (االمــــتــــحـــان كــــان من
وافق 6 ـقرر إجراؤهُ يوم السبت ا ا
مـن شباط  حـيث  تأجيـلهُ مراعاةً
لـظـروف الـطـلـبـة ولـتـهـيـئـة األجـواء
ـــنــاســـبــة لـــهم الـي يــوم الـــســبت ا
ـــصــادف  20 مـن الــشـــهــر ذاته ). ا
يـذكـر ان  امـتحـانـات الـكورس األول
ونـصـف الـسـنـة لـلـدراسـة الـثـانـويـة
ـصادف سـتبـدأ أيضـاً يوم الـسبت ا
 20 من شـهر شـباط وتسـتمر لـغاية
ــقــبل  عــلى ان  8 مـن شــهــر آذار ا
يــكــون يـوم الــســبت من ضــمن أيـام
االمـــتـــحـــانـــات. واعـــلـــنـت الــوزارة
خـطتها لعام الدراسي 2021-2020
واخلـطوات الـتي ستـنفـذها من اجل
الـــوقــوف بـــوجه حتــديـــات الــوبــاء
ي. وتـضـمـنـت اخلـطـوات عـبر الـعـا
وثــيــقــة رســمــيــة حــصــلت عــلــيــهـا
(الــزمـان) هي (تـشــكـيل خــلـيـة ازمـة
بــرئــاسـة وزيــر الــتـربــيــة فـضال عن
تـشكيلها في كل مديرية عامة تتولى

ـواجـهـة الـتـحـديـات اعـداد اخلــطط 
ـوافـقـة على بـدء الـعام الـصـحـية وا
الـدراسي). واضافت الوثيقة (تنظيم
ـدرسـة اوقــات الـدوام حـسـب نـوع ا
ـرحلة الدراسية والكثافة العددية وا
ـدارس وامـا ا لــلـتالمـيــذ والـطـلــبـة 
ـــنـــاطق الــــواقـــعـــة في االريــــاف وا
الـنائـية الـتي يستـصعب فـيهـا توفر
االنـتـرنت والطـاقة الـكـهربـائيـة لذلك
درسـة تـنـظـيـم الدوام يـحـق الدارة ا
ـا يـضـمن تـوفـيـر الـتـعـلـيـم اجلـيد
ـطـلوب وتـوفـير وحتـقـيق التـبـاعد ا
الـصـحة والـسالمـة وزيادة عـدد ايام
الــــدوام فـــيــــهــــا ألكـــمــــال مــــنـــاهج
الـدراسة). واخـتتـمت اللـجنـة العـليا
ـوجب األمر الديواني رقم ـشكلة  ا
 36 لــســنــة  2020 بــرئــاســة وزيــر
الــتـعـلـيم الــعـالي والـبــحث الـعـلـمي
نـــــبــــيل كـــــاظم عـــــبــــد الـــــصــــاحب
ــتـعـلـقـة اجــتـمـاعـاتـهــا وأعـمـالـهـا ا
بـدراسـة الـتـرشـيـحـات الى عـضـوية
اجملـمع العـلمي العـراقي والتـوصية
قترحة على وفق بـاختيار األسماء ا
ـسـتـنـدة إلى قـانـون رقم احملـددات ا
 22 لـــســـنـــة 2015. واســـتـــعـــرض
اجملـــتـــمـــعـــون وهـم كل من  ســـامي
ـظفر و حـامد خلف أحـمد وصبيح ا
حـــمـــود شـــاتي و مـــزاحم اخلـــيــاط

ــثـلـي األمـانــة الـعــامـة فــضال عن 
جمللس الوزراء الترشيحات الواردة
مـن اجلـامــعــات فــضال عن طــلــبـات
تفرقة . وفي هذا الصدد الـترشيح ا
أوصـى احلـاضـرون بــاالخـتــيـار في
ـرشـحـ ونـسـبـة ضـوء تـصـنـيف ا
الــتــمــثـيل لــكل اخــتــصــاص حـسب
نصوص عليها في قانون األقـسام ا
اجملـــمـع الـــعـــلـــمي الـــعـــراقي وهي
الـلغات والتـراث والعلوم االنـسانية
والـعلوم الصرفة والعلوم الهندسية
والـعـلوم الـطبـية والـعلـوم الزراعـية
والــبـيـطـريـة والـتــألـيف والـتـرجـمـة

قارنة. والنشر واألديان ا

 ∫©ÊU e «® ‡  dO³šË  UÐU ²½ù« vKŽ WÐU d «  U½UL{ w²¹ôË l  g UMð  —U ÝöÐ

WOÝUO « …œ«—ù« nF{ fJFð WIÒ u  dOſ …—U¹e «

wł—U)« VŽö « ¡«“√ ‚«dF « w

œ«d _«  UJK²2Ë ` UB  vKŽ “ËU−² « lM  v ≈ uŽb¹ w½«“—U³ «

 sKF¹ jHM «
 UOLJK  WO Ë_« WOzUBŠù« sŽ

ÂU)« s  …—ÒbB*«
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعــلـنت وزارة الــنـفط عن مــجـمـوع
ـتـحــقـقـة الــصـادرات وااليــرادات ا
ــاضي لــشـــهــر كــانــون الــثــاني  ا
بـــحـــسـب االحـــصـــائـــيـــة االولـــيــة
الـصادرة عن شـركة تـسويق الـنفط

سومو 
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
كـمـيـة الـصـادرات من الـنـفط اخلام
بــلـغت  88 مــلــيــونـا  922 الــفـا و
 697بـرميالً بايرادات بلغت قرابة
اربـعـة مـلـيـار و 739 مـلـيـونـا و82
الـف دوالر . واشـارت االحـصــائـيـة
ـصدرة الى ان مـجـموع الـكـميـات ا
مـن الــنــفـط اخلــام لـــشــهـــركــانــون
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عـد خبـير في الشـان السـياسي زيارة
ـتحدة في ـثلة االمـ العام لال ا
الـعـراق جـيـنـ هـيـنـيس بالسـخارت
ـسـؤولـ الـى ايـران لـلـتـبــاحث مع ا
هـناك بـشأن الـضمانـات الدولـية على
رتـقبة  بـغير االنـتخابـات العراقـية ا
ــــوفـــقـــة وتـــعــــكس ضـــعف االرادة ا
الــسـيــاسـيـة في الــعـراق ازاء الالعب
ـــوســوي اخلـــارجي. وقـــال حـــيــدر ا
لـ(الزمان) امس ان (زيارة بالسخارت
ـسـوؤل هـناك الى ايـران والـلقـاء با
لــلـتـبـاحث بــشـأن ضـمـانــات الـرقـابـة
الــدولـيـة  قــد تـكــون مـحــرجـة لــهـذه
ـنـظمـة التـي يعـول علـيـها الـعراق  ا
ـا تـوجـهـاتـهـا قـد ال تـخـتـلف عن ور
اجلــــهـــات االخـــرى  فــــهي جـــزء من
ــنــطــقـة) واضــاف ان الــصــراع في ا
(هـذه اخلـطـوة تـعـكس ضـعف االرادة

الــــعـــراقــــيـــة ازاء الالعـب اخلـــارجي
ـؤثـر عـلى البـالد وكانت زيـارة غـير ا
موفقة  اذ تـعطي انطباعا بأن القرار
الــعـراقي مــرتـهن بـاالرادات الــدولـيـة
واالقـلـيـمـية) مـؤكـدا ان (بـالسـخارت

ــا حتـاول جس نــبض االيــرانـيـ ر
ــقـبـلـة ومــوقـفـهم من االنــتـخـابـات ا
بــعــد الــتــحــوالت اجلــديــدة مــا بــعـد
احـداث تظـاهرات تـشرين) مـبيـنا ان
(االيـــرانـــيــ ســـيـــاســيـــون اذكـــيــاء
ويـــرحــــبـــون بـــأي اجـــراءات تـــكـــفل
بـانتـقال سلـمي للـسلطـة في العراق 
واتــوقع انــهم ال يــتــدخــلــون في هـذا
االنـتخابات لكن من الواضح ان هذه
ــوقـف الـــقــوى الـــزيـــارة مـــحـــرجـــة 
الـسياسية  فـال يوجد ربط ب ايران
واالنــــتـــخـــابــــات في الـــعــــراق عـــلى
ــــــــوســــــــوي ان االطـالق) واوضـح ا
(الــقــوى الــســيـاســيــة هي من اوصل
الـبالد الى هذا احلـال وكان علـيها ان
تـبني عالقاتهـا مع الدول على اساس
شترك شريطة اال الـتعاون والتبادل ا
تـبوع) تـكـون على اسـاس التـابع وا
وتــابع ان (مــا وصـلــنـا الــيه االن هـو
تـحدة نـاجت عن سـياسـية الـواليـات ا
االمــريـكـيـة في الــعـراق الـتي انـشـات

عــمــلــيــة عــرجــاء اصــبــحت فــرســيـة
وعـــرضــة لــلـــتــدحالت اخلـــارجــيــة).
ـرشـد االيـراني وألــتـقى مـسـتــشـار ا
علي أكبر واليتي بالسخارت  وبحثا
شترك.وشدد القضايا ذات اإلهتمام ا
واليــتي خالل الــلــقــاء (عــلى ضـرورة
عـدم تدخل األجـانب والدول األجنـبية
في الـــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــعــراق)
واضـــــاف ان (الـــــشــــعـب الــــعـــــراقي
واحلـكـومة الـعـراقيـة الـعظـيـمة لـهـما
دور مـباشـر في تقـرير مـصيـرهما ألن
شــعب هـذا الــبـلـد لـه ثـقـافــة عـمــيـقـة
ومــتـجـذرة وان عالقـاتـنـا مع الـعـراق
واسـعة جدا وأخوية) مـؤكدا (أهمية
ـرجـعـيــة الـديـنـيـة في دور ومــكـانـة ا
العراق) مـضيفا ان (هذه االنتخابات
سـتــكـون حـاسـمـة لـلـعـراق وسـيـكـون
لـهذا البـلد حكومـة وشعبا مـستقبل
مــشــرق لــلــغــايــة) وتــابـع ان (ايـران
مــسـتـعـدة ألي مـســاعـدة وتـعـاون مع
دولـة الــعـراق الـشـقـيـقـة والـصـديـقـة

ــــاضـي من احلـــــقــــول الـــــثــــانـي ا
الـنفطـية في وسط وجـنوب العراق
بــلــغت قــرابـة  85 مــلـيــونـاً و870
الف و  503 بـرميال اما من حقول
كــركـوك عــبـر مـيــنـاء جــيـهــان فـقـد
ــصـدرة ثـالثـة بــلــغت الــكــمــيــات ا
مالي و 52 الـفا و 194 بـرميال) .
واضـاف البيان ان (معـدل الكميات
الـيـومي بـلغ  ملـيـون و 868 الف
بـرمـيل فـي الـيـوم وان مـعـدل سـعر
الـــبـــرمـــيل الـــواحــد بـــلغ 53.294
دوالرا). يــــــذكـــــر ان الـــــوزارة ومن
انها بـاطالع الشعب على خـالل ا
عــمــلــيــات الــتــصــديــر وااليــرادات
ـتحـققـة منه اتـخذت هـذا االجراء ا

الشهري).

نبيل كاظم عبد الصاحب
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة 984
اصــابــة مــؤكــدة بــفــايــروس كــورونـا
وشــــــفــــــاء الف و 255  حــــــالــــــة من
اجلـائحـة وبواقع  10 وفـيات جـديدة.
ــوقف الــوبــائي الــيــومي  واوضـح ا
الــذي تـلــقــته (الـزمــان) امس ان (عـدد
الـفـحوصـات اخملـتبـريـة التي اجـرتـها
مـالكـات الــوزارة بــلــغت اكــثـر من 38
الف عــــيـــنـــة مـــشـــتـــبـه اصـــابـــتـــهـــا
بــالــفــايــروس  حــيـث  رصـد 984 
اصــابــة مــؤكــدة في عــمــوم الــعـراق)
واضـاف ان (الـشفـاء بلغ  1255 حـالة
وبــواقع  10وفــيــات جــديــدة). فــيــمـا
شمولة بلقاح حـددت الوزارة الفئات ا
الـــفــايــروس لـــلــدفــعـــة االولى.وقــالت
الـوزارة في بيـان تلقـته (الزمان) امس
ـشمـول هم مـنتسـبو الـصحة  ان (ا
واجلـهـات االمـنيـة واالعـمـار فوق 50 
عـامـا واالشـخـاص الـذين يـعـانـون من
مــضـاعـفـات االمــراض). وكـان الـوزيـر
حـــسن الــتــمـــيــمي أعـــلن ان الــعــراق
سـيـستـلم الـدفعـة األولى من الـلقـحات

ـقبـلـة . بدوره  خـالل ثالثة أسـابـيع ا
اكـد مديـر الصحـة العـامة في الوزارة
ريـاض احللـفي في تصـريح سابق انه
(مـن خالل الـرصــد الـوبــائي ســجـلــنـا
ارتفاعا ملحوظاً بعدد االصابات ومع
ي فأن االرتفاع الـوضع االقلمي والـعا
فـي العراق مقلق جدا) مـعلناً (اصدار
الـكثير من االجراءات للحد من انتشار
الـــفــايــروس) واضـــاف ان (االرتــفــاع
ـوجة ثـانيـة خطـرة في العراق يـنذر 
واطـن بأرتداء نـتيجـة لعدم الـتزام ا
الــكـمـامـة والــتـبـاعــد وعـودة مـجـالس
الـــعــزاء واحلــفالت) مـــشــيــرا الى ان
ـوجة الـثانـية سـتكـون االقسى على (ا
الـعـراقيـ ولـدينـا الـكثـيـر من حاالت
الـشفاء اصيـبت من جديد لـعدم معرفة
ــصــابــ بــكــورونــا مــدى مـــنــاعــة ا
ونـــحـــتـــاج الـى وقت طـــويل لـــكـــسب
ـنـاعـة اجلمـاعـية) مـتـوقـعـا (وصول ا
الدفعة االولى من لقاح كوفاكس نهاية
شــبـاط اجلــاري وان الـوزارة اطــلـقت
الــضــوء االخــضــر الســتــخــدام ثـالثـة
لــقــاحــات وبــعـض الــشــركــات وعـدت
بـوصولهـا في منتصف شـباط اال انها

اخـلفت) مـؤكـدا (احلصـول على لـقاح
كــــورونـــافـــاك الـــذي طــــورته شـــركـــة
سـينوفاك الصينية واللقاح سبوتنيك
الــــروسـي خالل الــــشــــهــــر اجلــــاري
ولـقاحي أسترازينيكا ولقاح أكسفورد
ـــقــبل) و كـــوفــاكس فـي شــهــر آذار ا
عـازيـا (سبب تـأخر وصـول الـلقـاحات
الـتي تـعاقـد العـراق عـلى شرائـها الى
ي عليها ولدينا الـزخم في الطلب العا
تـــواصـل مع شـــركـــات لـــقـــاح أخـــرى
كن). لـلحـصول عـليـها بـأسرع وقت 
وحـــذر خـــبـــراء من الـــتـــركـــيـــز عـــلى
الـتطعيم وإهمال العـقاقير التي تسهم
ـــرضى بـــدورهـــا في تـــخــفـــيف آالم ا
وإنــقـاذ أرواحـهم.وبـحـسب نـيـويـورك
ـز األمـيـركـيـة فـإن (اآلالف يـلـقون تـا
تحدة من حـتفهم يوميا في الواليات ا
ــرض بـيـنـمـا حتـتـاج عـمـلـيـة جـراء ا
الــتـلــقــيح إلى أشـهــر إضــافـيــة حـتى
ـنـاعة اجلـمـاعـيـة أو يـجري تـتـحـقق ا
االقـتراب منها على األقل). وينبه كبير
ــعــديــة في مـــســتــشــاري األمـــراض ا
ـتـحـدة أنـتـوني فـاوتشي الـواليـات ا
ـناعة اجلـماعـية أو ما إلى أن (بـلوغ ا

وسـتقف إلى جانبهـا حكومة وشعبا
ـاضي) ومـضـى الى الـقول كـمـا في ا
(لـقـد لعـبت إيران دورا مـهمـا جدا في
مــحـاربـة داعـش وقـد ضـحى الــقـائـد
الـشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو
ـهنـدس ورفاقـهمـا بأرواحهم مـهدي ا
ـقاومة في الـى جانب جمـيع شهداء ا
محاربة اإلرهاب وداعش وان اغتيال
هـذين الشهـيدين العـظيمـ كان خطأ
فـــادحــا وعـــمال إرهــابـــيــا ارتــكـــبــته
ـتحدة) مـن جهتـها أكدت الـواليات ا
بـالسـخــارت (ضــرورة احلــفــاظ عـلى
وحــدة الــعـراق وانــســجــامه وإجـراء
انــتـــخــابــات حــرة فـي هــذا الــبــلــد)
وأضــــافت ان (الـــوضـع في الـــعـــراق
ــاضي ــا كـــان عــلــيـه في ا أفـــضل 
وهـذا الـبـلـد لـديه إمـكـانـات جـيدة من
الــنـاحــيـة االقــتــصـاديــة والـثــقـافــيـة
نـطقـة ويجب والـتـاريخـية بـ دول ا
اســـتـــغالل جـــمـــيع هـــذه الـــطـــاقــات

والفرص القيمة). 

ـنـاعــة الـقـطـيـع يـحـتـاج إلى يــعـرف 
ـئــة من تــلــقــيح مــا يــقـارب  85 فـي ا
الــسـكــان ضـد الــعـدوى). بــيـنــمـا اكـد
مـصـدر أن  األطـبـاء يـجـدون أنـفـسهم
حــالـيـا أمــام أدويـة مـحــدودة عـنـدمـا
ـرض كـورونـا ـصـابـ  يــعـاجلـون ا
الــذي ظـهـر في الــصـ أواخـر الـعـام
ية. اضي ثم حتول إلى جائحة عا ا
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شــرعـت وزارة الــزراعـــة بـــصــرف
ـالــيــة لــلــفالحـ ـســتــحــقــات ا ا
ــسـوقــ حملـصـولي ـزارعـ ا وا
الـشــعــيـر الــعــلـفي واحلــنــطـة في
محـافظـة نيـنوى الـدفعـة السـابعة
ن ســـــوقـــــوا والـــــعـــــشـــــرون و
مـحـصــولـهم الـى مـواقع الــشـركـة

الـعـراقـيـة النـتـاج الـبـذور. واكـدت
الـوزارة في بـيـان تـلـقتـه (الـزمان)
ـالـية سـتـحـقـات ا امس (صـرف ا
ـســوقـ ـزارعــ ا لـلــفالحــ وا
حملــصـــولي الـــشـــعــيـــر الـــعـــلــفي
واحلــنــطــة لــلـمــوسـم الــزراعــيـ
2014 - 2015 الـى مــــــــــــــــــواقـع
الـشـركـة الـعـراقـيـة النـتـاج الـبذور
في نــيــنـوى والــبــالغ عــددهم 91

مـسـوقـا من الـذين لم تـرد بـحـقـهم
أي مـــؤشــرات امـــنـــيـــة ســلـــبـــيــة
ـعــلــومــات الـواردة من ـوجـب ا
مستشارية االمن القومي)  ووفقا
ـعـمول لـلضـوابط والـتـعـلـيـمـات ا
بـــــهـــــا ارفـــــقت الـــــوزارة قـــــوائم
باسـمـائهم لـيـتسـنى لـهم مراجـعة
مواقع الشركة لتسلم مستحقاتهم

الية. ا
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ـشاكل الـنفـطيـة من دون هذا الـقانون. ا
وذكــر بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
ـكـتبه وفـدا برئـاسة ـالـكي استـقبل  (ا
نــائب رئــيـس حــكــومــة القــلــيم قــوبــاد
الـطـالبـاني بحـثـا مسـتجـدات االوضاع
الـسـياسـيـة واالمـنيـة في الـبالد  فضال
ــوازنــة ــتــعـــلــقــة بــا عن الــقـــضــايــا ا
االحتـادية واحلـوار ب بـغداد واربيل)
ــالـكي  بــحــسب الــبــيـان الى واشــار ا
(اهـمـية مـواصـلـة احلوار لـلـوصول الى
اتــفـــاق يــنــهي اجلـــدل احلــالي بــشــأن
ـوجب الـدسـتـور الـقـضــايـا اخلالفـيـة 
ــبـاحـثـات مع والـقــانـون) مـؤكـدا ان (ا
كن ان حتل من احلكومة االحتادية  ال
دون اقـرار قـانـون وطـني يـضمـن توزيع
الـثـروات الطـبيـعـية بـشـكل منـصف ب
جــمـيـع مـكــونـات الــشـعب) داعــيـا الى
(تـضـافــر اجلـهـود لـلـتـوصل الى حـلـول

جـذرية لـلمـسائل الـعالـقة بـ اجلانـب
من خـالل تشريـع قانـون النفـط والغاز 
والســيــمــا ان الــبالد تــســتــعــد الجــراء
انـتــخـابــات مـبـكــرة تـتـمــتع بـالــنـزاهـة
والشفافية من اجل تشكيل حكومة قوية

قـادرة عــلى تـلـبــيـة مـطـالب الــعـراقـيـ
جـميـعا). من جـانبه  اكـد الطـالباني ان
(هــنــاك مـشــاكل عــديــدة تــسـتــدعي من
اجلـمـيـع الـتـعـاون واالتـفـاق حلـلـهـا في

مجلس النواب). 
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مع احلـــجــرف ونـــاقــشـــا الــقـــضــايــا
ــشــتــركــة وتــفــعــيل الــتــعــاون بــ ا
ــشــاكل الــتي تــخص االشــقــاء حلل ا
الــوضع االقــلــيـمـي. واسـتــقــبل وزيـر
اخلــارجــيـة فــؤاد حــسـ  امـ عـام
مـجلس الـتعـاون اخللـجي الذي وصل
بـــغــداد امس لــبــحـث اطــر الــتــعــاون
ــشـتـرك بـ الـعـراق ودول اجملـلس. ا
وقــال حـســ خالل مـؤتــمـر صــحـفي
مـشـتـرك مع احلـجرف (تـطـرقـنا خالل
الـلقاء الى مـلف الربط الكـهربائي ب

الــعـــراق ودول اخلــلــيج والــعــمــلــيــة
رتقـبة ومـلفات اقـليـمية االنـتخـابيـة ا
قـال احلـجـرف (نـعـتز اخـرى). بـدوره 
بـالـعالقـة الـستـراتـيـجيـة بـ الـعراق
ودول اخلـــلـــيج) مـــؤكـــدا ان (الـــربط
ـشــاريع بـ الــكــهـربــائي احـد اهـم ا
الـعراق واخلليج واسـتعرضنـا الكثير
ـشـتـركـة ــلـفـات واالهـتـمـامـات ا من ا
وتـنظيم مـؤتمر اسـتثمـاري ب رجال
ـال واالعمال اخلليجي والعراقي ا

ناسب لعقده).   وبحث الوقت ا
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بـتعث لـدراسة الطـيران في اليـونان بحثـهم عن زميلـهم الطيار العراقـي ا
سـاندة القوة الشـاب عمار إبراهـيم وواصلت الفـرق اليونـانية بـحثهـا عنه 
اجلويـة اليونانيـة وبعض سكان الـقرى في ضواحي مديـنة كافاال الـيونانية
وقف. وعـبـر العـراقـيون عن اسـفـهم لفـقـدان زميـلهم ولـكن ال جـديد بـشـأن ا
الــطــيــار . واكــدوا امس (اســتــمــرار  الــبـحـث في غــابــات كــافـاال لــكن دون
احلصـول على نـتـيجـة حتى اآلن). وكـانت الـسلـطات الـيـونانـية قـد اكدت ان

بتعث العراقي كانت مزودة بوقود يكفيه للطيران اربع ساعات. طائرة ا
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به) وتــابع الــكــاظــمي ان (دم الــعـراقي
غــــالٍ وســـــيـــــنــــال كـل من تـــــورط بــــدم
الــعـــراقــيـــ قــصـــاصه الـــعــادل وهــذا
اليـشـمل فـقط شـهـداء الـطـيـران وصالح
الــدين بـل كل شــهــداء الــعــراق ومــنــهم
ضــحـايــا تـشــرين) وأشـار إلى أن (دمه

أو أي مـسؤول عراقي ليس أغلى من دم
بائع الشاي او علي او عمر وحس في
ســاحــة الـطــيـران  ولــيس اغــلى من دم
شـــهـــداء احلــشـــد في صـالح الــدين او
شـهـداء الـعـراق في سـاحـة الـتـحـرير او
احلـبوبي او الـبصـرة وان هذه الـسلـطة

ـوهـوبـان أسـد الـله ويـحـيى الـطـفالن ا
ـديــنـتـيــهـمـا يـشــكالن عالمــة مـشـرقــة 
ـوصل  مـثـلـمـا هـو مـصدر الـبـصـرة وا
ـوهـوبـة في عـموم فـخـر لـكل الـطاقـات ا
مـحافظات العراق). وأكد رئيس الوزراء
مـصطـفى الكـاظمي أن ثـمن دم ضـحايا
تــفـجــيـري ســاحـة الــطــيـران في بــغـداد
كـــــانت رؤوس داعـش مــــحـــــذرا من أن
الــتـــنــظـــيم واخلــارجـــ عن الـــقــانــون
. يـستثمرون الدم على حساب العراقي
وقــال بــيــان تـــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الـكـاظـمي وجه خالل استـقـبـاله عوائل
ــتــابــعــة شــهــداء ســاحــة الـــطــيــران 
طـلـبـاتـهم واالسراع بـتـنـفـيـذها مـن قبل
فـــريق عــــمل من مـــكـــتــــبه ومـــؤســـســـة
الــشــهــداء) واضــاف (انــا اب واخ لــكل
الـــذيـن ســـقــــطـــوا بال ذنـب في شـــوارع
بــغـداد وواجــبي االنــسـاني واالخالقي
يـقتـضي البحث عـن القصـاص العادل),
مؤكدا (لقد تابعت حتركات والي داعش
في الــعــراق مــنــذ اشــهــر وفي كـل مـرة
نـحـاول فـيـهـا الـقـضـاء عـلـيه تـواجـهـنـا
الــعـــراقــيـل وبــعـــد حــادثـــة الــطـــيــران
والـهـجوم عـلى احلشـد في صالح الدين
اقــسـمـت امـام الــعــراقـيــ ان دم هـؤالء
الــضــحــايــا االبــريـاء لـن يــضـيـع هـدراً
والـثمن لن يكون قيادياً هنا او هناك بل
رأس هـــذه الــــعــــصــــابـــة االجــــرامــــيـــة
الــتـكــفـيــريــة) مـشــيـدا بـ (دور الــقـوات
األمـنيـة واالسـتخـباريـة والعـسكـرية في
مـتابعـة ابو ياسـر العيـساوي واالطاحة
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زائـلـة لكـن الدم اليـزول حـتى وان مضى
عـــلـى ذلك قـــرون طــــويـــلـــة) وانــــتـــقـــد
الــــكـــاظـــمي اخلـــارجــ عـن الــقـــانــون
واسـتغاللهم الـدم العراقي بـالقول (كفى
ن شاعـر الناس  مـزايدات واستـغالل 
يـريد تمرير مشاريع  سياسية ومصالح
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اســــتـــقــــبـل رئـــيـس مــــجـــلـس الـــوزراء
مـصــطـفى الـكـاظـمي  طــفـلـ عـراقـيـ
ـيًـا لـلـذكاء مـوهـوبـ حـقـقـا منـجـزًا عـا
االصـطنـاعي والبرمـجة. وذكـرت االمانة
الــعــامــة لـــلــمــجــلس في بـــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (الـكاظـمي اثـنى على
مـــنــــجـــز اثـــنــــ من أطـــفــــال الـــعـــراق
يةٍ تحـقق في مسـابقةٍ عـا ـوهوبـ ا ا
لـــلـــذكـــاء االصـــطـــنـــاعي والـــبـــرمـــجـــة
ُـخصـصة لألطـفال أقـيمت عـبر شـبكة ا
األنـتـرنت) ,واضــاف ان (ذلك جـاء خالل
اسـتقـباله للـطفـل يحـيى محـمد خزعل
ــوهــوبــ في الــصـــبّــاغ من مــدرســـة ا
مـحـافـظـة نـيـنـوى وأسـد اللـه علـي مال
وهـوب فـي محـافظة الـله من مدرسـة ا
الــبـصـرة) واعــرب الـكـاظــمي عن (بـالغ
ـــا حتـــقق من فـــوز عـــلى يــد تـــقــديـــره 

.( وهوب الطفل ا
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ستقبل وتـابع ان (العراق يطمـئن الى ا
بــوجـود مـثل هــذه الـنـمــاذج الـوضّـاءة
وإن احلـكومة ساعـية الى دعم مثل هذه
سيرة التربوية ـواهب والى تطوير ا ا
بـواسـطــتـهـا بـإعـتــبـارهـا ركـنًـا أسـاس
لـلسير ببلدنا نحو غد أفضل) ,الفتا الى
ان (مــنــهج احلــكــومـة فـي رعـايــة ودعم
ـا يـشـكـله من ـوهـوبـ  ـتـمـيــزين وا ا
تـأسـيـس رصـ حلـيـاةٍ تـربـويـةٍ تـزدهـر
ـستقبل القريب) ومضى الكاظمي في ا
نجزين اللـذين حققهما الى الـقول ان (ا
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اوعز قـائد شرطة كـربالء اللواء احـمد زويني بتـشكيل فـريق عمل من مكـافحة اجرام
كربالء وبـالتعاون مع قسم شرطة الهندية للبحث والتحري عن السراق. وقال الناطق
االعالمي في شرطـة احملافظة العقيد عالء زويني في تصريح امس ان (الفريق تمكن

من القاء القبض على خمسة متهم قاموا ب  12عملية سرقة).
مـشـيـرا الى ان (االونة االخـيـرة شـهدت
عدة سرقات في بعض اقضية احملافظة
وبـعد جـهود ومـتابـعة ونـصب الكـمائن
وبــالــتـــنــســيـق مع مــديــريـــتي شــرطــة
مـحافظـة النجف وبـابل تمكـنا من القاء
الــقـبـض عـلى هــؤالء وعــددهم خـمــسـة
وضـبط عجـلة نوع كـيا مـعهم تسـتخدم
لـلـسرقـة و تدوين اقـوالـهم واعتـرفوا
بقيامهم ب  12سـرقة في قضاء الهندية
وثالث ســرقـات في قـضـاء احلــسـيـنـيـة
ــســروقـات فـي احـدى وقــامــوا بــبــيع ا
احملـافظات اجلـنوبيـة و احالتهم الى
الـقضاء لـينالوا جـزاءهم العادل). ودعا
زويـني (منـتسـبي شرطـة احملافـظة الى
الــيــقــظـــة واحلــذر والــعــ الــســاهــرة
ـدينة والـهمـة العالـية من اجل حـماية ا

وزائريها).
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وقـال زويني لـ (الزمان) امس ان (قيادة
شـرطـة احملـافـظـة والـقـوات االمـنـيـة قد
اضية جهودها استنفرت خالل االيام ا
ــنــاخ االمـني االمــنـيــة بـغــيــة تـوفــيـر ا
لـلزائرين تزامنا مع تفجيرات العاصمة
بـغـداد االخـيـرة). واضـاف زويـني (لـقـد
ــديـنــة نــشــر مــفــارز امــنــيـة شــهــدت ا
ونــصب ســيــطــرات مــؤقــتــة وتــشــديــد
االجــراءات فـي الــســـيــطـــرات واحــيــاء
ـدينـة وخصوصـا ان احملافـظة تـشهد ا
اتـخـاذ احلـيـطـة واحلـذر خـشـيـة تسـلل

جـهات إنفـاذ القانون تـمكنَت من تـنفيذ
أمـــر الـــقــــبض الـــصـــادر بــــحق كل من
معاون مدير مكتب احملافظ ومدير قسم
و عــرض الــتـــخـــطــيط بـــاحملـــافــظـــة
ـمـ الثالثـة على قـاضي الـتحـقيق الْـمتَ
الْـمخـتص الذي قـرر توقـيفهـم على ذمة
ادة الـقضـية استـناداً إلى مـقتضـيات ا
احلـكمـية). كـما تـمكـنت مالكات الـهيـئة
مـن ضـــبط  5 مـــســؤولـــ  في شـــركــة
نـتجات الـنفـطية /فـرع كركوك تـوزيع ا
بـــســبب اقـــدامــهـم عــلى إحـــداث ضــررٍ
ــال الـعــام  يـبــلغ اكـثــر من مــلـيـاري بـا

ديـنار.  وذكـر البيـان ان (فريق عمل من
مـكتب حتـقيق الـهيئـة في كركـوك تمكن
من ضـبط مسـؤول الرقـابة اإللـكتـرونية
في الــشــركــة ومــديــر إحــدى مــحــطــات
تـعــبـئـة الـوقــود احلـكـومــيـة ومـسـؤول
الـرقابة فيها وكذلك مدير محطة تعبئة

وقود أخرى ومسؤول الرقابة فيها). 
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مـؤكدا ان (الـعمـلـية جـاءت على خـلفـية
خـروقات قـانونـية  تـثبـيتهـا في عمل
بـرنامـج الرقـابة اإللـكتـرونـيّة الـذي يتم
ـادة زيت ـوجـبه جتـهـيـز الـعـجالت 

مـبــيـنــا ان (اخلـروقــات تـمــثـلت الــغـاز)
بـعـدم وجود بـيـانـات كامـلـة وصحـيـحة
ــنــتــوج عن الــعــجـالت الــتي تــزوَدُ بــا
ذكور من فـضالً عن اختراق البـرنامج ا
ـوجــبـهـا الـتالعب جـهــاتٍ أخـرى يـتم 
ُجهزة) ومـضى البيان الى بـالكميـات ا
الــقــول ان (الــتــحــرّيــات والــتــدقــيــقـات
ـكـتب األصـولــيـة الـتي أجـراهــا فـريق ا
أثـبتت قـيـام بعض احملـطات احلـكومـية
واألهـلــيـة بـبـيع كـمــيـات من زيت الـغـاز
تـــزيـــد عــلى  60مـــلــيـــون لـــتـــر خالفــاً
لـلقانـون) مشيـرا الى ان ( قيمـة الضرر

الـعنـاصر االرهـابيـة او محـاولة الـعبور
للعبث بأمن احملافظة).

وضــبــطت هــيــئــة الــنــزاهــة االحتــاديـة
حـافظة بـغداد بتهـمة تلقي مـسؤول 
رشـا وابـتزازٍ مـقـابل صرف مـسـتحـقات
شـركة لنـصب الكاميـرات تصل مبـالغها

إلى  20مليار دينار. 
وقـالت الـهيـئة في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (مالكـات مديرية حتـقيق بغداد
تـابعـة الْمـتهَم الـتابـعة لـلهـيـئة قـامت 
بــشـكل دقــيق ورصــد وتـوثــيق لــقـاءاته
واتـفاقاته التي سبقت موعد تسلم مبلغ
تفق عـليه الذي حددَ بـنسبة 5 الـرشا ا

ُـستـحـقات إلى أنه  ـئة من مـبـلغ ا بـا
شـهود أثـناء ضـبطه مـتلـبسـاً باجلـرم ا
تـسلم مبلغ الرشا مـعَززَ بذلك التصوير
الــفــديــوي والــفــوتـــوغــرافي لــعــمــلــيــة
االســتالم والــتـســلـيـم) مـشــيـرا الى ان
ـتـهم األول (الـتــحـقـيــقـات األولـيــة مع ا
قــادت إلى االعــتـراف عــلى شــركـائه في
الـعـمـلـيـة حـيث  اسـتـحـصـال الـقـرار
ُــتّــهــمــ الـلــذين الــقــضـائـي بـضــبط ا
ــتـهم األول اســتـنـاداً اعـتــرف عـلــيـهم ا
ألحـــــكـــــام الـــــقــــرار 160 لـــــعـــــام 1983
ــديــريــة إلى مــقـر وتــوجــهت مالكــات ا
احملـافـظـة لتـنـفـيذ أمـر الـقـبض الـصادر
عن اجلـهات الـقضـائيـة بحق الْـمتـهم

ـشـتـرك بـعـمـلـية  الـرشـا واالبـتزاز) ا
وبـإشـراف ـديـريـة مـؤكـدا ان (مالكـات ا

تـزيـد عن مـلـيـاري و 40مـيـلـون ديـنـار)
وتــابع انه ( تــنـظــيم مــحـضــر ضـبطٍ
أصــولي بـالــعــمـلــيـة وعــرضــهـا رفــقـة
ـتــهـمـ واألوراق الــتـحــقـيـقــيـة عـلى ُ ا
قــاضي الــتـحــقـيـق اخملـتص الــذي قـرر
ـــادة 340 تـــوقـــيــــفـــهم وفـق أحـــكـــام ا
عـقوبات).  وكانت الهـيئة قد أعلنت في
ــاضي عن صــدور أمــر قــبض أيــلــول ا
ُتـهم في شركة وحتـرّ بحق عدد من ا
مـــصــــافي الـــشــــمـــال - فــــرع كـــركـــوك
بـهم بـهدر كـميـات من مادة الـنفط لـتسـبُّ

األبيض.  

اقـتصـادية هنـاك من استـغل دم شهداء
الــعـراق واصـبــحـوا حـكــامـا واصـحـاب
مـليارات ويشترون الـقصور والسيارات
وبــدم شــهــداء الــعــراق اغــتـنـى طــرفـان
داعش واخلــــارجـــون عـــلـى الـــقـــانـــون
فـكالهما يسـتثمران الدم لـلحصول على

اموالكم وحقوقكم).
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ورفض رئــيس الـوزراء (تــصـنــيف الـدم
عيب) الفتا الى الـعراقي واصفاً ذلك با
أنه (قــدم قــانــونـاً الى مــجــلس الــنـواب
واتـمـنى اقـراره ألن كل دم عـراقـي بريء
هو شهيد في العراق له نفس احلقوق)
مـخاطباً ذوي الضـحايا (أعزيكم واعزي
نـفسي واقف امـامكم القـول ثمن كل هذا
الـدم الـعراقي هـو الـدولة اذا دفـعـنا كل
هـذا الدم ولم نصل الى الدولة سـيلعننا
الـتاريخ جمـيعا والـدولة هي وليّ دمكم
ودمي ودم كل العراقي وعلينا جميعا
ـقتدرة ان نـبني الـدولة الـقويـة احلرة ا
وحـينـها فـقط نكـون قد اقـتصـصنـا للدم
الــعــراقي الــطــاهــر الــذي ســال من اجل
الـدولة). ووقع تـفجيـران انتـحاريان في
سـاحة الـطـيران وسط بـغداد أسـفرا عن
سـقوط  32 شـهـيداً و 110 جـرحى وفي
زدوج أعلن الـيوم التالي من التفجير ا
تـنـظيم داعـش مسـؤولـيته عن الـهـجوم
فـيـمـا أطـلـقت الـقـوات األمـنـيـة بأمـر من
الـكـاظمي عـملـيـة عسـكـرية حتت عـنوان
الحـقــة بـقـايـا الــتـنـظـيم ثـأر الــشـهـداء 
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اسـتراتيجيا في نظامه السياسي). كما
طـــالب احلـــكــيم  ,احلـــكـــومــة والـــكــتل
الــسـيــاسـيــة الى دعم الـعــمل الـكــشـفي
والـتـطـوعي. وذكـر الـبـيـان ان (احلـكـيم
اسـتــقـبل كـشـافـة الــفـرات في مـلـتـقـاهم
الـسنـوي) مشيـداً (بالـنشاط الـكشفي)
مـطالبا احلكومـة بـ(دعم العمل الكشفي
وحتويل شريحة مهمة من اجملتمع الى
شـريحـة فاعـلة ومـؤثرة) وحث احلـكيم
وزارتي الـشـبـاب والـريـاضـة والـتـربـيـة
ــؤســـســات الى (دعـم الــعــمل وبـــاقي ا
ـعسـكـرات الكـشفـية الـكـشفي وانـشاء ا
ـيـة والـثـوابت ـواصـفـات الـعـا ضـمـن ا
الــعــراقـيــة) مــبــيـنــا ان (الــعــراق عـلى
مــفـــتــرق طــرق بــ الــدولــة والالدولــة
نهج وتقوية وعـلينا أن نختار بـ ا
ــؤمــنــة بــالــدولــة والــقــانــون الــقــوى ا
ـؤسـسـات واحـتكـار الـدولـة لـلسالح وا
وخـالف ذلك ســـنــحـــتـــكم لـــلــفـــوضى),
ـبــكـرة عـلى مــؤكـدا ان (اإلنــتـخـابــات ا
شروع الوطني األبواب وعلينا إحياء ا
ونـعتـقد أن التـحالف الـعابر لـلمـكونات
ـثل مصـداقا لـلمـشروع الـوطني الذي

أصبح حاجة وضرورة).

وتـــبـــادلـــوا وجـــهــات الـــنـــظـــر بـــشــأن
ـنــطــقـة الــتــطـورات الــســيـاســيــة في ا
فـتـرضـة ب والـعـالم وشـكل الـعالقـة ا
طـوكـيو وسـيـؤول من جهـة وبـغداد من
جـهـة أخرى) وأشـاد احلـكيم بـالـتجـربة
الـيـابــانـيـة والـكـوريـة كـونـهـمـا قـصـتي
جنـاح الفـتـا الى ان (سـمة الـتـجـربـت
هي اإلعــتـمـاد عـلى اإلمـكـانـات الـذاتـيـة
ــهــارات والــتـــعــويل عــلى الــقــدرات وا
الـيـابانـيـة والكـوريـة) مؤكـدا (امـكانـية
حتــول الـعـراق الى قـصـة جنـاح أخـرى
اذا مــا عـول عــلى إمــكـانــاته الــبـشــريـة
ومــوارده كـمـا البـد ان تـشــهـد الـعالقـة
بـ بـغـداد وطـوكـيـو وسـيـؤول تـطـورا
كـــبـــيــرا في مـــجـــال تــبـــادل اخلـــبــرات
واســـتــثـــمــار الــفـــرص الــواعـــدة الــتي
يــقـدمــهـا الــعـراق في مــجـال الــتـنــمـيـة
واالســــتـــثــــمـــار) ودعــــا احلـــكــــيم الى
(تـنـسـيق أعـلـى في الـقـنـوات الـرسـمـية
وغــيـر الــرســمـيــة) وتـابع ان (الــعـراق
قراطية ويقترب من يـراكم جتربته الد
ـبـكـرة  ,وان اسـتـحـقـاق اإلنـتـخـابـات ا
طـبيعة التحالف العابر الذي ندعو إليه
بـاعتباره حال لألزمة العـراقية ومتغيرا

الــتـطــورات اإلقـلــيـمــيـة والــدولـيـة ذات
الـعالقـة) وأكّـد صـالح بحـسب الـبـيان
(أهــمـيـة تـطــويـر الـعالقــات مع فـرنـسـا
واالحتـــاد األوربي عــبــر الـــتــفــاهــمــات
ـــبـــرمـــة وتـــعـــزيــزهـــا فـي مــخـــتـــلف ا
الـقطاعات ومواصلـة التنسيق حملاربة
اإلرهـاب وحتـقيق االسـتـقرار وتـخـفيف
ــنـطــقـة وتــعـزيــز الـتــعـاون تــوتـرات ا
االقـتصادي والثقافي وتبادل اخلبرات
فـي هذا الصدد) ,مـشيـداً بـ(الدور الذي

تلعبه فرنسا في دعم العراق).
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مـن جـانــبه جـدد اوبــيـر (الــتـزام بالده
بــدعم أمن واسـتـقـرار وسـيـادة الـعـراق
وإبــعـاده عـن الـتــجـاذبــات اإلقـلــيـمــيـة
ـشترك والـتطـلع نحو تـعزيز الـتعاون ا
عــلى الـصـعـد كـافــة). فـيـمـا رأى رئـيس
حتـــالف عـــراقـــيــون عـــمـــار احلـــكــيم ,
امـكانيـة حتول العـراق الى قصة جناح

شبيهة بنهضة اليابان وكوريا. 
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(احلـــكــيـم الــتـــقى ســـفــيـــري الــيـــابــان
ســوزوكي كــوتــار وكــوريـا اجلــنــوبــيـة
جــــانغ كــــيــــونغ ووك  كـال عـــلـى حـــدة

ضـــــرورة تــــعــــزيـــــز اجلــــهـــــد األمــــني
ـكافـحة خاليا داعش واالسـتخـباراتي 
الــتي حتــاول شن هــجــمـات فـي بـعض
ـدن وتـعـزيـز أمن وحـمـاية ـنـاطق وا ا
) وشدد صالح على (ضرورة واطن ا
مـواصلة الضغط على اإلرهابي ومنع
الــثــغـرات األمــنـيــة) مــشـيــداً بـ(جنـاح
قـوات األمن الـعراقـية في الـقضـاء على
خاليـا إرهابية وعـدد من قادة وعناصر
الـتــنـظـيم مـؤخـرا) ولـفت الى (أهـمـيـة
عــدم الـــتــهــاون في مــحــاربــة اإلرهــاب
والـتـطـرف). كـمـا اكـد صالح  ,احلـرص
عـلى إقـامـة عـالقـات متـيـنـة مـع فـرنـسا
واالحتـاد األوربي ومواصلة الـتنسيق
ـكـافـحـة اإلرهـاب وحتـقـيق االسـتـقرار
ــنــطــقــة. واشــار الــبــيــان الى ان فـي ا
(صـالح استقبـل السفير الـفرنسي لدى
بـــغــداد بـــرونــو اوبـــيــر ,وجـــرى خالل
الــلـقــاء بــحث الـعالقــات بــ الـبــلـدين
وســـبل تـــطـــويـــر آفـــاق الـــتــعـــاون في
اجملـــاالت كــافــة وأهـــمــيــة اســـتــمــرار
ـشتـرك بـ بـغـداد وباريس الـتـعـاون ا
ـــا يـــخـــدم مــــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــبـــ
الـــصـــديـــقـــ إلى جـــانـب مـــنـــاقـــشــة

تــــلــــقــــتـه (الــــزمــــان) امس ان (رئــــيس
اجلـمـهـورية اسـتـقبـل  مسـتـشار األمن
الـقـومي قاسم األعـرجي ووجرى خالل
الـلقاء بـحث تطورات األوضـاع األمنية
األخـــيــرة في الــبالد حـــيث  تــأكــيــد
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شــدد رئـيس اجلـمـهــوريـة بـرهم صـالح
عـلى عدم الـتهـاون في محـاربة اإلرهاب
والـتــطـرف واهـمـيـة مـواصـلـة اجلـهـود
ـنع حـدوث ثـغـرات امـنـيـة. وقـال بـيان
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ـانـيـا ــنـطـاد في أرض بـلـدهـم ولـيس ا فــشـلت احملـاولـة األولى بــعـد أن هـبط بـهم ا
اجملـاورة وظــلت االسـرة تــعـيش الــرعب في الــبـلـد الــرهـيب لــكـنــهم لم يـيــأسـوا بل
ـنطـاد والتـحضـير له وشـراء العـدة واحلبال واصـلوا الـعمل لـيل نهـار في خيـاطة ا
نـتظرة ولم يسـتسلمـوا مع شدة الرقابة ومستـلزمات الطيـران في احملاولة التـالية ا
نطاد الـذي حلق بهم ببطء األمنيـة التي كادت أن تـلتقطـهم لوال إنهم أسرعـوا إلى ا
بـينـما كان اجلـنود والكالب الـبولـيسيـة يتعـقبـون األسرة في الغـابة البـاردة وطائرة
ليء بـالضباب والـغيوم الـبعيدة  وكـان احلظ معهم هذه الهلـيكوبتـر تراقب األفق ا

انية وبقوا هناك حتى تهد جدار برل .  رة فقد نزلوا في األراضي األ ا
رة في ظروف الذ لكن هذه ا انيا هي ا بعـد ما يزيد على األربع عاما مـا تزال أ
مخـتـلـفـة فالـرجل الـعـراقي وزوجـته وإبـنتـه وهو أخي الـصـغـيـر كامـران الـغـضـبان
ـشـاكل الـتي حتـيط بـهم من كل حـدب وصوب احلـمـداني  لم يـعـودوا يـتحـمـلـون ا
أمنيـا وإقتصاديا وسياسيا في العراق  ولـذلك قرر التوجه بهما إلى تركيا اجلارة
ـدة من الزمن فـي معـسكـرات جلوء وبـقي لـفتـرة ثم منـهـا إلى اليـونان وبـقي هـناك 
وفي ظروف مزعـجة وحينها قرر التوجه إلى ايسلـندا التي وصلها ليعيش في كآبة
بـسـبب الظالم والـزوابع والظـروف اجلـوية الـتي جعـلته يـقـرر الهـروب إلى بلـد آخر
انـيـا الـتي تـوفـر له فـيهـا سـكن مالئم ورواتب شـهـريـة تـمـكنه من الذ هـو أ وكـان ا
ـتغيرات حيث شعر كـأنه يعيش في اجلنة التي سمع العيش وفـوجيء بالكثير من ا
ستشارة انية وا عنهـا في األخبار وعرف منذ سنوات السلوك اإلنـساني للدولة األ
ـواطـنـ اجنـيال مـيـركـل الـتي قـررت أن تـتـعـامل بـطـريـقــة رائـعـة مع مـواطـنـيـهـا وا

الالجئ من بلدان أخرى . 
هو اآلن يتـعافى من اآلثـار النـفسيـة التي عـانى منـها بسـبب الظـروف التي أحاطت
رض ـعـانـاة الـتي تـسـببـت له بـا بـتـنـقالته من بـلـد إلى آخـر وحـجم ا
واليأس ولـكنه يشعر بأمل مضاف يلتقيه مجددا في بلد تتوفر
فـيـه الـفـرص ويـحـكـمه ســيـاسـيـون مـنـضــبـطـون ومـحـتـرمـون
ـشـاكل الـتي تـواجـههم ويـحـبـون مسـاعـدة الـنـاس وتذلـيل ا
الذ اآلمن ــانـيــا إنــهـا ا ويــعــانـون مــنـهــا  وهـو يــرى في أ

واجلميل الذي يصنع التغيير ويزرع الثقة في النفس.

ـسـتشـار السـيـد اخلامـنئي يـبدو ان زيـارة بالسـخارت يـوم امس اليـران ولقـاءها 
أثـارت ردود افـعـال مـتبـايـنـة. ومـعـظم ردود االفـعـال دارت حـول الـسـبب الـذي دعا
بالسخارت لـزيارة طهران ومناقشة قضية االنتخابات العراقية هناك? واحلقيقة ان
ي يـنـبـغي وفـشل واحــراج ا هـذه الـزيــارة تـمـثل كـارثـة ســيـاسـيـة ودبـلــومـاسـيـة 

الوقوف عنده طويالً واتخاذ موقف شعبي وليس فقط سياسي منه.
التي وان كان بعضها كن ان تعطى لهذه الزيارة هناك عـدد من التفسيرات التي 

مفهوماً لكنه بالتأكيد ليس مقبوال.
فاذا كـانت بالسخارت تـريد اطالع ايران عـلى آخر مسـتجدات الوضـع السياسي
واالنـتــخـابي في الـعــراق لـضـمـان قـبــول ايـران لالشـراف الـدولي عــلى انـتـخـابـات
ية) إذ ان علومـات اجلغرافية لـلسيدة (اال تشرين اول الـقادم فيجب تصـحيح ا
تـحدة في نـفس السـنة التي العراق  دولـة مسـتقـلة ذات سـيادة وقد انـضم لال ا
نظمة. وهـو بالتأكيد ليس احملافظة 32اليران. وبالتالي انضمت فـيها ايران لهذه ا
ال يـوجـد اي مـسـوغ قـانـونـي او سـيـاسي الطالع ايـران عـلى شـأن داخـلي عـراقي
(كـاالنــتـخــابـات ) بــخـاصــة وانـهــا تـعــلم ان لـدى ايــران في الــعـراق من الــوسـائل
ـتـحـدة. واذا كـان البد من ذلك ـعـلومـة مـا ال يـتـوفر حـتى لال ا لـلـحصـول عـلى ا

فلماذا لم تقابل سفير ايران في العراق?!
أمـا اذا كـانت تـريد ان تـضـبط اجملـامـيع الـوالئـية كي ال يـؤثـروا في االنـتـخـابات او
وسياسية من كن جداً فان ذلك يسـتبطن سذاجة دبلومـاسية  يفسـدوها  وهذا 
ي بـسـيادة ـيـة.فـفـضال عن ان هـذه الزيـارة تـوحي  بـاعـتـراف ا ـمثـلـة اال قـبل ا

فأقول لها كان غيرك اشطر! ايران على العراق وشؤونه
مـعـلـوم ان ايـران تتـصـرف وفـق مـصـاحلهـا ولـيـس مـاتـريده بـالسـخـارت!! فـايران
الـثـورة (الـتي قـابـلـتـهـا بالسـخـارت) تـسـتـمـد شـرعـيـتهـا من ادامـة الـسالح وبـسط
كن ان ترغب بعراق مستقر نطقة. ورغم اني اعلم ان ايران الدولة  النفـوذ على ا
وقوي فان ايـران الثورة تريـد عراقاً تابعـاً وضعيف. لذا فـان من السذاجة الـتفكير
ـرشد ـستـشار ا ان ايـران ستـستـجـيب لبالسـخارت النـها زارت طـهران والـتقت 

االعلى!!
تـحـدة وحكـومـتي العـراق وايـران وحتى لـقد مـثـلت الزيـارة احـراجـاً كبـيـراً لال ا
ـسلحة الـتابعة اليـران. فاحلكومـة العراقيـة يجب ان حتتج على مـناقشة اجملاميع ا
رشـد االعلى شـؤونهـا الداخـلـية في ايـران. كمـا أن بالسخـارت التـقت مسـتشـار ا
ـسـلـحـة فـهذا فـهل هـذا مـن االعـراف الـدبـلـومـاسـيـة الي حكـومـة?! امـا اجملـامـيـع ا
رة) ان مفتاحهم الرئيس في طهران وليس بغداد!  ي هذه ا اعتراف آخر(وهو ا
كن (على االقل ) توفير بعض هذا االحراج واذا كان ال بد من هذه الزيارة فكان 
وزيـارة ايـران سراً! لـكن يـبـدو خـذا االحراج مـتـعـمـداً ليس فـقط لـلـشـعب الـعراقي
وحـكومـته بل حـتى للـمرجـعـية الـعلـيـا في العـراق والتي سـبق والـتقت بالسـخارت!

وكأنها تقول هذا ال يكفي!!
ـمكن وان بالسخـارت تـريد تـعمـل ضمن ا مـكن والـواقع  أفـهم ان الـسيـاسـة فن ا
والواقع الـذي يؤشر نـفوذ كبـير اليران في الـعراق.وسأكـون ساذجاً اذا لم اعررف
ـمـكن شيء وتـثـبـيت هـذا الواقع بـالـنفـوذ االيـراني في الـعـراق.لـكن الـعمـل ضمن ا
تحدة وال تمثل نـفسها. بالتالي فعليها ياً شيء آخـر. فبالسخارت تمثل اال ا أ
مـراعـاة االعـراف الدبـلـومـاسـية والـسـيـاسـية. واذا لـم تراعي ذلك
فـيـجب ان تـوقفـهـا احلـكـومة الـعـراقـيـة او الرأي الـعـام عـند
حـدهـا. ولـو كـنت وزيـراً لـلــخـارجـيـة لـطـالـبت االمـ الـعـام

باستبدالها فوراً.
لـو كـانت هـذه الـزيارة لـدولـة اقـليـمـية بـقي سـؤال يـلح عليّ

ماچان انگلبت الدنيا عدنه غير ايران

UI¡∫ رئيس اجلمهورية خالل لقائه مستشار األمن الوطني

Firashamdani57@yahoo.com 
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قبل اكثـر من شهـر كتبت مـقاال ارسلـته بأمل كـبير الى وزيـر الصحـة وكنت اعرف
قال الذي كان انه لن يصل الى اسـوار الوزارة العالية.وكنت محقا في قناعتي ,فا
مـنـاشـدة من مـرضى الـســرطـان لـتـنـظـيم وتـسـهـيل عــمـلـيـة حـصـولـهم عـلى جـرعـة
الـكيـمـياوي لم يـأت بـنتـائج.وبـقي احلال عـلى مـا هو عـلـيه.تأخـيـر قاتل حـتى مـوعد
ـرضى الـذين لم تـعـلن اسـمـاؤهم االنـتـظار ـريض وبـعـد ذلك عـلى ا اخـتـيـار اسم ا
ـرضـى الكـثـيـرين ـكـان ضـيق جـدا وال يـتـنـاسب مع اعـداد ا لـسـاعـات طويـلـة.ان ا
ر طـويل مزدحم.وخالل هذا الوقت تسري الذين يـقفون منهارين ومـنكسرين في 
ـريـض اجلـالس عـلى كـرسي بـائس ال يـلـيق ان قـطـرات الـكـيـمـيـاوي في شـرايـ ا
يــجـلس عـلـيه انـسـان بـكــامل عـافـيـته فـضال عـن مـريض بـالـسـرطـان. اذن ضـاعت
رضى الـتي رفعـوها الى وزير الـصحـة وها انـا ذا اكتب منـاشدة ثـانية مناشـدة ا
ديـر عام مديـنة الطب عـلها تـصل اليه من خالل مـكتب اعالم مديـنة الطب. ان كل
ـرضى هـو تـنـظـيم عـمـلـيـة اخـذ اجلـرعـات,وتـقـلـيل وقت انـتـظـار هـؤالء مـا يـرجـوه ا
ـساكـ الذين يـخرجـون بـعد اكـمال اجلـرعة مـنهـك يـعانـون من صداع ونـحول ا
وذهول كـأنهم جنوا من حكم اعـدام بحقهم. هل اقـول انا متفائل
ــنــاشــدة الى مــديــر عــام مــســتــشــفـى مــديــنـة بــوصــول هــذه ا
ـقـال وبـ مـكتب ـسـافـة قـصـيرة بـ هـذا ا الـطب..اظن ان ا
ـسـتـشـفى.فال اسـوار عـالـيـة تـمـنع من وصـوله مـديـر عـام ا

رة. واتمنى ان اكون صادقا في توقعي هذه ا
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اكد الـنائب عن مـحافـظة ديـالى مضر
الـــكـــروي  أن نـــاحـــيـــة مـــحـــررة في
احملـافــظـة يــنـتــظـر اهــالـيــهـا مــنـذ 6
سنوات حسم مصير 15 الف معاملة

تعويض بسبب االعمال االرهابية.
وقـال الــكـروي لـ ( الــزمـان ) امس ان

(نـاحيـة جـلـوالء  اكـبـر نواحـي ديالى
احملــررة والـــتي اعــتـــبــرهــا مـــجــلس
الـنـواب عـام 2017 نـاحـيـة مــنـكـوبـة
بسبب حجم الدمار الهائل الذي حلق
بـهـا بـسـبب االعـمـال االرهـابـيـة الـتي
وصــلت الى حـــدود اخــتــفــاء احــيــاء

وقرى كاملة من اخلارطة ) .

واضاف الـكـروي ان ( اهـالي جـلوالء
يـنـتـظـرون مـنـذ  6 سـنـوات مـتـتـالـيـة
حـــسم مــــصـــيـــر 15 الف مـــعــــامـــلـــة
ــنــازلـهـم وحـقــولــهم الـتي تــعـويض 
دمرها اإلرهاب )  مبينا ان “الناحية
ـنــاطق في ديـالى هي مـثــال لـبـقــيـة ا
حول تـأخـير حـسم دفع الـتعـويـضات

لسنوات طـويلة والتي لـها اثر سلبي
بـالغ فـي عـودة االف االســر الـنــازحـة
الـتي تـنـتظـر الـتـعـويـضـات لـبـنـاء ما

دمر).
واشــــار الـــكــــروي  الى ان ( هــــنـــاك
تعويضـات لم تمنح ألهالـيها منذ 15
ســنــة )  مــشــيــرا إلى  ( ضــرورة ان
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ــثــنى ومــنـذ وضــعت هــيـئــة اســتــثـمــار ا
تـأسـيـسهـا في خـطـطـهـا االهـتـمـام بـهـوية
ثنى الـزراعية وكيـفية دعم هذا محافظـة ا
القـطـاع من خالل طـرح فـرص استـثـمـارية
استراتـيجـية واعـدة بالتـعاون مع مـديرية
ثنى اجلهة صاحبة حق التصرف زراعة ا
رسوم باالراضي الزراعي  وكان الهدف ا
لدى الهـيئة هي بـادية السـماوة الشـاسعة
ـكن ان تـكـون سـلـة غـذاء الـعراق والـتي 
في حال انشاء مشاريع كبيرة حتقق االمن
الـــــغــــذائـي الــــعـــــراقي و ذلـك عن طـــــريق
وجب قـانون االسـتثـمار رقم االستـثمـار 
13 لسـنة 2006 االمتـيـازات والضـمـانات

التي وفرها القانون للمستثمرين .
زيد من الـتفاصيل الـتقينا { ومن اجل معـرفة ا
ــتـحـدث بـاسم بـاحلــقـوقي احـمـد عــبـد الـكـاظم ا

ثنى والذي حدثنا قائال : دائرة استثمار ا
- ان االستراتيجـية التي وضعتـها الهيئة
عملت جاهدة وعلى مدى سن على جذب
افضل الـشركات االسـتثـماريـة العـاملة في
هـذا القـطـاع وبـرغم جـمـيع الـظـروف التي
احاطت بعمل الهـيئة وظروف الـبلد بشكل
عام فـقـد جنـحت الـهيـئـة بـاستـقـطـاب عدد
من الشـركات الـكبـيرة الـتي باشـرت فعـليا
في تـنـفـيــذ مـشـاريـعـهــا االسـتـثـمـاريـة في
بـــاديـــة الـــســـمـــاوة وشــركـــات اخـــرى في
طريقها للحصول على اجازات استثمارية

لتنفيذ مشاريع خرى .
شـاريع الـزراعيـة االستـثمـارية ومن اهم ا

التي باشرت هي :
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1- مــشـروع الــوطــنـيــة لالنــتــاج الـزراعي
واحليواني

سـتـثمـرة هي الـشركـة الـوطنـية الشـركـة ا
الـقابـضـة وهي شـركـة عـراقـية كـبـيـرة لـها
عــدة مـشــاريع زراعــيــة كــبــيـرة فـي ديـالى

وميسان والديوانية .
شروع على مساحة 400000 دو يقام ا
من اراضـي بـــصـــيـــة في الـــبـــاديـــة حـــيث
يـخـصص جـزء لـلــنـشـاط الـنـبـاتي (زراعـة
مـحاصـيل اسـتـراتـيـجـية وعـلـفـيـة ) وجزء
للنشاط احلـيواني (محطـة ابقار ومشروع

دواجن متكامل ومعمل اعالف )
ـــشــــروع عـــبـى مـــراحل ســــيـــتم اجنــــاز ا
تـسـتـغـرق 5 سـنـوات لـلـوصـول الى كـامل

الطاقة االنتاجية للمشروع .
شروع 178 مليون دوالر  رأس مال ا

شروع :  طاقة ا
مـحــطــة االبــقـار 4000 رأس بـقــر حــلـوب

ومعمل البان 
مـشـروع الـدواجن 400 مـلـيــون بـيـضـة /
سـنة  16 ’مـلـيـون بـيـضـة تـفـقـيس دجـاج
بيض حلم بطـاقة 14 ملـيـون طيـر /سـنة ,
مـائـدة بــطـاقـة 16 مـلـيــون بـيـضــة /سـنـة

مجزرة دواجن بطاقة 600 طير /ساعة 
100 الف دو زراعــة مـحــاصـيـل حـنــطـة
وشعـير 60, الف دو لزراعـة احملـاصيل

العلفية 
شروع ععد الـعمـالة التي سـتعـمل داخل ا
في كـافة حـلـقـات االنتـاج بـنـوعيه : 1000
عامل باالضافة الى اعداد كبيرة في تنفيذ
ـشـروع وانـشـاءه بــاالضـافـة الى حتـريك ا
سوق العـمل في االعمال الـتي تعتـمد على

شروع بشكل مباشر وغير مباشر , ا
وقد باشرت الشركة بـحفر االبار بالتعاون
ــثــنى ــائــيـــة في ا ــوارد ا مع مــديـــريــة ا
واكـمـال فـحـوصـات الـتـربـة بـالـتـعـاون مع
كـتب االستـشاري لـكلـية الـزراعة جـامعة ا

ثنى . ا
ـشـروع { واكـمل عـبـد الــكـاظم  حـديــثه حـول ا

الثاني لشركة خيرات العراق  بالقول.
- ان  شـركة خـيـرات الـعـراق (مـنـحت عدة
ــشـاريع اجـازات اســتـثــمـاريـة لــعـدد من ا

االستثمارية الزراعية)
باشـرت شـركـة خيـرات الـعـراق مشـروعـها
االستـثـمـاري الثـاني االكـبـر على مـسـتوى
ـائــدة في بــاديـة الــعـراق إلنــتــاج بـيـض ا

ثنى اجلنوبية  ا
الكات الـفنـية والـهنـدسية حيث بـاشرت ا
لـشـركـة خـيـرات الـعـراق بـتـنـفـيـذ مـشـروع
ائـدة وهـو االكـبر الوركـاء إلنـتـاج بـيض ا
من نوعه على مستـوى البالد بطاقة تصل
لـنـحـو (6) ماليـ بـيـضــة يـومـيـا. والـذي
يـقــام عـلـى  مـســاحـة الف دو في بــاديـة
ـثـنى اجلـنـوبـيـة ضـمن خـمـسة مـشـاريع ا
تــنــفــذهــا الــشــركـة فـي الــقـطــاع الــزراعي
يــتــضــمن  (120) قــاعــة لـــتــربــيــة دجــاج
الــبـــيض بـــســـعــة (75) الف دجـــاجــة في
القاعة الواحدة و(24) قاعة اخرى لـتربية
دجـــاج االمــهـــات بـــســـعــة (250.86) الف
دجـاجـة في الـقـاعــة الـواحـدة حـيث تـبـلغ
طــاقـة االنــتــاج الــســنـوي لــلــمــشـروع إلى

 (2,154,960,000)
شروع أيضاً مخزن مبردين و يتضمن ا
ــنـتج أحـدهـمـا لــلـخـزن الـثـابت لـلـبـيض ا
ـبـاشر اضـافـة الى قـسم والـثـاني لـلـبـيع ا
ـفــقس بــطـاقــة انــتـاجــيـة (1,350,000) ا
بـيـضـة في الـدورة االنـتـاجـية يـضـاف الى
ــلـحــقـات االداريــة واخلـدمــيـة ذلك كــافـة ا

والفنية. 
ولـلــشــركـة ايــضـا مــشــروع النـتــاج حلـوم
الــدجــاج حــيث بــاشــرت الــشــركـة الــعــمل
بـتــنــفـيــذ مـشــروعـهــا االول النـتــاج حلـوم
الـدجــاج بـكـلــفـة تـصل إلـى اكـثـر من (47)  احمد عبد الكاظم

الــبـغـداديـة اصــالـة ..وتـراث اقـيم في
يـوم الـسبت 2021/1/30 وفـي مقهى
الـتتـنجي الـتراثي في سـاحة الـشهداء
ـقـاهي حــفل اعالن نـتــائج مـسـابــقـة ا
الـتـراثـيـة الـبـغـداديـة الـثـانـيـة بـعـد ان
تـــرشح (11) مـــقـــهى الـى نــهـــائـــيــات
ــسـابــقـة وهـي ( مـقـهـى الـشــابـنـدر\ ا
تـنبي- مـقهى الـسالم\ الكرخ شـارع ا
 –اجلعيفر- مقهى التتنجي\ ساحة
ــــدلل\ شـــارع الــــشـــهـــداء- مــــقـــهى ا
الــرشــيــد\ مــقــهى الــدلــيــمي\ ســاحـة
ــــيــــدان\ مـــقــــهى مــــحـــمــــد غـــايب\ ا
االعـظـميـة- مقـهى البـيروتي\ الـكرخ-
مــقــهى جنـم الـدلــيــمي\ الــكــاظــمــيـة-
مــقــهى االســطــورة\ شـارع الــرشــيـد\
مـقـهى رضا عـلوان\ الـكرادة) وقـد فاز
ــــراكــــز االولـى كال مـن "مــــقــــهى فـي ا
ركز الـتتـنجي ومـقهـى الشابـندر فـي ا
ـركـز االول" و"مــقـهى االطــرقـجي فـي ا
الــثــانـي" و"مـقــهـى الـدلــيــمي ومــقــهى
ـركز الـثـالـث"وقام مـحـمـد غـايب  فـي ا
بـتوزيع اجلوائز الـنائب "حس عرب"
وهــو من الــذين يــهـتــمــون ويـدعــمـون

قاهي التراثية. ا
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واوضـح "هالل حـاضـر الــعـبـيـدي" في
بـداية احلفل بـعد الترحـيب باحلضور
ـــثل هــذه والـــتــعـــبــيـــر عن ســـعــادته 
ـسـابـقـات الـتي هـدفـهـا احـيـاء تراث ا
ــقــاهي بـــغــداد قــائال "ان مــســابــقــة ا
الـتراثية البغدادية الـثانية هي فعالية
ـقـاهي فــنـيـة وتـراثـيـة الحـيـاء تـراث ا
الـتـراثـيـة الـبـغـداديـة واحملـافـظـة عـلى
هـــذا االرث اجلــمـــيل والـــذي له وقــعه
اخلــاص في ذكـريــات الـعـراقــيـ يـوم
ــقـاهـي مـحــطـات ومــنـتــديـات كــانت ا
ومـــجـــالس ثـــقـــافــيـــة  واضـــاف بــإن
ـسـابـقـة ـشـتـركـة في هـذه ا ــقـاهي ا ا
بـــــلـــــغت (100) مـــــقـــــهى  و وضع
مــعـايــيـر ومــواصـفــات من قـبـل جلـنـة
الــتــحـكــيم لـتــرشـيح (11) مــقـهى الى
الـتـصـفـيـات الـنـهـائيـة  وطـلب من كل
صــاحب مــقــهى ان يــتــكـلم عـن تـاريخ

قهى وابرز نشاطاتها" ا
وقـــــال اخلـــــبــــيـــــر الــــتـــــراثي "عــــادل
الـعرداوي" رئـيس الـلجـنة الـتحـكيـمية
ـــســـابــقـــات اخلـــاصــة (الـــهـــدف من ا

قـاهي هو تـشجـيع اصحـابهـا على بـا
قـاهي وعدم الـتفريط االعـتنـاء بهـذه ا
بـهـا أو هـدمـهـا كـمنـتـديـات ثـقـافـية او
حـتـى التـفـكـيـر بـتـغـيـيـر هـويـتـها ألن
ـقاهي ن تـصبح ا بـعض الـورثة او 
ضـمن امالكهم حينما ال يجدون الربح
قهى يفكرون الى جعلها مطعما مـن ا
وتـوجد سـابقـة تاريـخيـة بهـذا اجملال!
فــفي نــهـايــة الـثــمــانـيــنـات من الــقـرن
ـــاضـي قــرر صـــاحب عـــقـــار مــقـــهى ا
الـزهاوي الشـهيرة الـتي تقع في بداية
شـارع الـرشـيـد ان يـحـولـهـا من مـقهى
الـى مطـعم لبـيع البـاجة ! عـندهـا بادر
ـرحـوم خـالـد عـبد امـ الـعاصـمة  –ا
ـنعم اجلنابـي- عند سماعـه بتشكيل ا
جلـــنـــة كـــنـت احـــد اعـــضـــاءهــا  و
قـهى واقناعه الـتفـاوض مع صاحب ا
ــقــهى الى امــانــة الــعــاصــمـة بــبــيع ا
ـــبــلغ  12الـف ديــنـــار وفــعـال تــمت
الــصـفــقـة و احملــافـظــة عـلى مــقـهى
الزهاوي  نحن نحتاج الى هذا النوع
ــــبـــادرات  وحــــتى االن هــــنـــاك مـن ا
مـــخـــطط نـــطـــلق عـــلـــيه مـــؤامـــرة من
اصـحاب الـعقـار ألنهـاء الدور الـتراثي
ــقــهـى الــشــابـنــدر وبــادر بــاحلــديث
(حــــجي زبـــالـــة) صـــاحـب مـــحل بـــيع
ـشهور والذي تأسس شـربت الزبيب ا
عام  1900بـالقول بإن صـاحب العقار
يـــضــغط عــلــيــنــا وصــاح مــهــددا (لــو

يقتلني او اقتله) وال اترك احملل!
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حـــجـي عـــلي فـــارس صـــاحب مـــقـــهى
الـتـتـنـجي الذي يـقـام فـيه حـفل توزيع
اجلــوائــز اوضح لــنــا ان الـتــنــبـاك او
ـقـاهي  وانـا في الــتـ انـقـرض من ا
قهى التي اسـميتهـا (التتنجي) هـذه ا
ادة لـوضعـها في قـمت بـأعادة  هـذه ا
ا يـستخدم في الكوفي االركـيلة بدال 
ـقـاهي احلديـثـة من انواع ال شـوب وا
ــقـــهى الــتي تـــضــاهـي الــتــ هـــذا ا
تـأسسـت سنة 1940 كـادت ان تتـحول
الـى مــزبــلــة ولــكــنــني اعــتــنــيت بــهــا
وعـمـلت لهـا ديـكوراً تـراثـياً وجـعـلتـها
مـنـتـدى ثـقـافيـاً وفـنـيـاً في كل خـميس
هــــنـــاك حــــفـــلــــة جـــالـــغـي بـــغـــدادي
ــقـــهى تــمـــثل الـــكــعــدة واصـــبــحـت ا
الــبـغـداديـة االصـيـلــة  ونـحن نـعـتـمـد
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فـي عواصم عربية عريـقة مثل القاهرة
ودمـــشق تــلــمــســنــا مــدى االهــتــمــام
قاهي التراثية  ففي القاهرة هناك بـا
ـقـاهي اهــتـمـام رسـمـي واعالمي عن ا
الـــتي كــان الــكــاتـب والــروائي جنــيب
مـحفوظ يـجلس فيـها وقد حتولت الى
مـنـتـديـات ثـقـافـيـة وادبـيـة مثـل مقـهى
(الــفــيـشــاوي ومـقــهى ريــشـة ومــقـهى
الـكرنك الذي حـمل اسم احدى روايات
مـحـفـوظ وحتول الى فـيـلم سيـنـمائي)
امـا الـروائي جـمال الـغـيـطاني فـيـقول

عــــن

نا وذج مـصغـر لعـا قـهى  ـقهـى "ا ا
الـذي يضج بـكل ما حتـتويه من مـنابر

سياسية- وثقافية بأمتياز"
 امــــا فـي دمــــشق فــــهــــنــــاك (مــــقــــهى
الـبـرازيـلـي ) الـتي انـشـأتـهـا الـسـفارة
الـبـرازيلـيـة في دمشق ومـقـهى هافـانا
وكــــانـت مـــكــــانــــا لــــعـــدد مـن االدبـــاء
ـــفــكـــرين والــشــعـــراء حــاول أحــد وا
االثـريـاء شـرائـهـا واسـتـبـدالـهـا بـبـناء
البس ولكن كانت هناك دكاك لبيع ا
ا ثقـف  مـعارضـة شديدة من قـبل ا

اضـطرت وزارة السـياحة الـسورية أن
ــــقـــــهى لـــــتــــحـــــافظ عـــــلى تـــــأخـــــذ ا
خـصوصيته الثقافية والذي من رواده
ـاغـوط شـريـف الـرأس بدر (مـحـمـد ا
شـاكـر الـسيـاب اجلـواهري الـبـياتي
ــعـطي مــظــفـر الــنـواب أحــمـد عــبـد ا
ــلــيــجي فــريــد حـــجــازي مــحــمــود ا
شــوقي) كـذلك مـقــهى "الـروضـة "الـذي
انشأ عام  1938ومقهى "النافورة "في

ة . دمشق القد
ولـلـمقـاهي الـتراثـية الـبـغداديـة مكـانة
في وجدان الكتاب
والـروائـيـ  وقد
خـــــلـــــد الــــروائي
(عـــبـــد الـــرحـــمن
مــــــــــنـــــــــيـف) في
روايـــــــــته "ارض
الــســواد" مــقـهى
(الــشط) ويــقـول
عـــبـــد الـــرحــمن
ـقاهي مـنيف (ا
فـي بــــــــغــــــــداد
مـــــــــــــــــــــــدارس
واحـــــزاب.أدب
وطــــــــــــــــــــــرب.
مــــســـتـــويـــات
وطــــــــقــــــــوس
بـكلـمة واحدة
بـــــغـــــداد هي
ـــــــقـــــــاهي) ا
وكـانت ترمز
"قـهوة الشط
" فـــــــــــــــــــــــي
الرواية على
انـــهـــا (رمــز
قــوة الــشــعب الـعــراقي ورمــز نــضـاله

الوطني ضد االستعمار)
وجـــــاء فـي روايـــــة (ارض الـــــســــواد)
ـقـهى الشـط "قد يـكون تـوصـيفـا ذكـيا 
صــــوب الـــكـــرخ أكـــثــــر أرتـــفـــاعـــا من
لـكن الــرصـافـة وهـو بــالـتـأكـيــد كـذلك 
االكـــثــر أهــمــيــة أن قـــهــوة الــشط هي
ا األكـثر ارتفاعا من كل ما حولها  ر
تـــبــدو مــثل الـــســراي والــقــنـــصــلــيــة

البريطانية ".
W U «Ë À«dð w¼UI*«

ـــقــــاهي الــــتـــراثــــيـــة حتـت شـــعــــار ا

عـــلى انــفــســـنــا في تــطـــويــر الــتــراث
ـقـاهي التـراثـية من واحملـافـظـة على ا

دون اي دعم!
WO½U*« …—œU³

ذكـــرت "زهــرة زنـــكــنــة" وهي بـــاحــثــة
تــراثــيـة من اقــلـيم كــردسـتــان اسـست
مــقـهى الـبـغـددة ومــهـتـمـة في الـتـراث
الــســريــالي قــائــلــة: وجـودي فـي هـذه
ــعــنـوي ــســابــقــة لــتـوفــيــر الــدعم ا ا
ـــادي ولــدي تــواصل مـع مــنــظــمــة وا
ـــانـــيـــة الــتـي وافــقـت عــلى (ايـــكم ) ا
قـاهي العراقـية واحملافظة احـتضان ا
عـلى هويتـها التراثـية وسيقـام مؤتمر
لـلـمـقـاهي الـتـراثـيـة تـتـكـفل بـتـكـاليـفه
ــانــيــة في اقــلــيم مـــنــظــمــة "ايــكل" اال

كردستان.
Íœ«bGÐ ”dŽ

عـبر النائب (حس عرب) وهو يرتدي
الــزي الــبـغــدادي الــتـراثـي بـالــسـدارة
الـــبـــغـــداديــة عن ســـعـــادته حلـــضــور

كـرنفال وعرس  بغدادي ألعادة لبغداد
تـاريخها ووجهها احلقيقي  ونستذكر
ـقاهي الـتراثـية قـائال بإنه يـقف بكل ا
قاهي التراثية االمـكانيات مع احياء ا
وتـمـنى لـلجـمـيع الـنجـاح والـتـوفيق 
مــعـبــرا عن نـيــته في تـأســيس رابـطـة
ـقـاهـي التـراثـيـة في اقـرب وقـت وقد ا
حـدد مقـهى االطرقجي لـعقد االجـتماع

التأسيسي لهذه الرابطة.
ـبادرات والـنشـاطـات التي مـثل هـذه ا
تـــهــدف ألحـــيــاء الـــتــراث الـــبــغــدادي
االصــيل هي تــقــطع الــطـريق عــلى من
ـــقــــهى مــــكـــانـــا يــــريـــد ان يــــجـــعـل ا
قهى شبـوهة ولتـكون ا لـلممـارسات ا
كــمــا كــانت دائــمــا (مــكـانــا لــتــوطــيـد
الـعالقات االجتـماعيـة وعقد الـصفقات
الــتــجـاريــة وحـتى مــكــانـا لــلـتــسـامح
ــنــاســبـات والــصــلـح واالتــفــاقــات وا
ـفـرحـة مـثل مـنـاسـبات االجـتـمـاعـيـة ا

اخلطبة والزواج).

توزيع الشهادة التقديرية
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يكون لـلحـكومـة وقفـة جادة في حسم
ـثل عـامل مـلف الـتـعـويـضات الـذي 
مـــهـم في احـــيــــاء مـــنـــاطـق كـــبـــيـــرة

وواسعة). 
ومن جــانـــبه الــنــائب عـن مــحــافــظــة
ديـالـى عـبــد اخلـالـق الـعــزاوي قـالــ (
الزمان )  ان (  مناطق عدة في ديالى
تــتــمــيــز بــارتــفــاع مــعــدالت االمــطـار
ناطق احلدودية في سنويا وخاصة ا
ناحيـتي منـدلي وقزانـية وقـراهما اذا
تــســبب االمــطــار الـغــزيــرة في تــدفق
سـيـول جـارفــة بـكـمـيــات كـبـيـرة جـدا
تـــؤدي الى امـــتالء وديـــان عـــمـــالقــة

ابرزهــــا ترلساق ) .
dO³  bÝ

واضـاف الــعــزاوي ان (ديـالـى تـفــقـد
ســنــويـــا اكــثــر من 500 مــلــيــون م3
سنويا لعدم القـدرة على تخزينها في
سـد كـبـيـر قـرب احلـدود الـشـرقـيـة ) 
مبيـنا أن  ( عـدم تطـبيق ستـراتيـجية
حـصــاد االمـطــار خـطــأ فـادح ألنه من
ـكن ان نــؤمن كـمـيــات كـبـيـرة خالل 
جــــدا قـــــادرة عــــلى جتـــــاوز مــــواسم
اجلفاف احلاد واعطاء امل في احياء
ات الزراعية ) . مئات االف من الدو

ودعـــــا الــــعـــــزاوي   الـى ( ضــــرورة
تطـبـيق فـعلـي الستـراتـيـجيـة حـصاد
وارد الـتقليدية االمطار خاصة وان ا
للـمـياه مـنـخفـضـة جدا في الـسـنوات
االخـيـرة ألسـبـاب مـتـعـددة مـا يـجـعل
ــاط الــتــعـامـل مع ازمـة تــغـيــر في ا
اجلـفــاف امـر بـالغ االهــمـيـة لــتـفـادي
انتـكـاسـات حـادة خاصـة في الـقـطاع

الزراعي) . 
الى ذلك قال قائـممقـام قضاء بـعقوبة
عـبـدالـله احلـيـالي لـ  ( الـزمـان )  ان
(جسر الشريف الكونكريني على نهر
ديالى والـذي يربط مـنـاطق مهـمة من
بــعـقــوبـة  افــتــتـاحه رســمــيـا بــعـد
ن من االنتهاء من انـشاء السايد اال

قبل شركة محلية ) .
واضـــــاف احلــــيـــــالي ان (اجلـــــســــر
ن وااليـسر بـلغت فـترة بسـايديه اال
انــشـــائــهــمـــا عــامـــ وهــو جــزء من
مشروع تطويـر حوض نهر ديالى في
بعقـوبة والذي تـبلغ كلـفته االجمـالية
25 مـــلــــيـــار ديــــنـــار خـــصــــصت من
ميـزانـية تـنـمـية األقـالـيم)  مبـيـنا أن
(اجلسر هو اخلامس على نهر ديالى

ضمن حدود قضاء بعقوبة ) .

ملـيار ديـنـار عراقي عـلى مسـاحة (1250)
ثنى اجلنوبية.  دو في بادية ا

ـشـروع الذي يـنـفذ خالل حيث  يـتـضمن ا
فـترة (24) شـهر (132) قـاعـة من بـيـنـهـا
(12) قاعـة لتربـية امـهات بـيض التـفقيس
و( (120قاعـة لتـربيـة فروج الـلحم بـابعاد
(87م طول و15م عـرض)  وكذلـك مـجزرة
بـطـاقة (4000) طن/سـاعـة وسـتـة معـامل

لالعالف بطاقة (30) طن/ساعة. 
ومــفــقس مـن ســتــة خــطــوط ( 225‚000)
ـلـحـقات بـيضـة لـكل خط بـاالضـافـة إلى ا
اإلدارية والفنية ,فضال عن توفير (2400)
 فـرصـة عـمل يـومــيـا ألبـنـاء احملـافـظـة من
ــســتــويـات مــخــتــلف االخــتـصــاصــات وا

التعليمية.
وان مجـمل مشـاريع الـشركـة التي سـتنـفذ
ـثـنى اجلـنـوبيـة عـلى مـسـاحة في بـادية ا
(10)  آالف دو وبكلـفة تصل إلى (350)
مــلــيــون دوالر تــتــضــمن إنــشــاء مــشـروع
ــائـدة وأخــر إلنــتـاج حلم إلنـتــاج بــيض ا
الدجـاج وبـيض التـفـقيس وكـذلك مـشروع
غلق (االستزراع تربية األسماك بالـنظام ا
السـمكي) باالضـافة إلى مـشروع الـبسـتنة
ـغطـاة الـزراعـيـة مضـيـقـا إلى ان فـترة وا
شـروع ســـــــتكـون على مرحـلت إجناز ا
رحـلة األولى خالل تـسعة حيث سـتنجـز ا
ـرحـلـة الــثـانـيـة في أشـهـر فــيـمـا تـنــجـز ا
ـرحــلـة غــضـون عــام واحــد بـعــد إجنــاز ا
األولى و ستوفر نحو (4500) فرصة عمل
ألبـــــنــــاء احملـــــافـــــــــظـــــة من مـــــخـــــتــــلف

التخصصات.

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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يخطأ من يعتقد ان النبل محدود بسقوف معينة او محصور بطبقة خاصة..

ذاهب واالديان والقوميات واحلدود اجلغرافية . ان النبل عابر لكل ا
-2-

ة احملببة الى النفوس تندرج حتت عنوان (النبل) والصفات الكر
أليس الكَرَمُ نُبْالً ?

ستضعف نُبْالً ? أليس االهتمامُ با
وازين نُبْالً ? أليس االهتمامُ بهيبةِ الدولةِ واحلفاظ على القوان وا

أليست الشفافية في التعامل مع األسرة ومع اجملتمع نُبْالً ?
وهـكـذا نـخــلص الى أنَّ الـنـبـل عـنـوان جـامع لِــكُلَّ مـا يُـمـكـن أنْ تـزدان به الـنـفس

البشرية من تألق وسمو 
ضـح بأنفـسهم وارواحهم دفاعـاً عن الوطن والقيم وليس شيء أعـلى مِنْ نُبل ا

قدسة .. ا
ان النبل يكمن وراء الشهادة ووراء كل ما يُستطاب من أفعال واقوال .

-3-
وقد خـلّد الـتاريخُ ذِكْـر الـنبالء وأشـاد بهـم وها هي كُـتُبُه مـشـحونـة بأخـبارهم 
كــمـا أنَّ كــتب االدب والــسـيــرة مــوّشـاة بــاجلـمــيل من حــكــايـاتــهم والــطـريف من

اخبارهم .
-4-

ـطاعم قـادها وقـد راقـتني قـصـة طريـفة قـرأتُـها مـؤخـراً عن فتـاة تـعمل في أحـد ا
النبلُ الى عَالَمِ الشُهرة والثراء وخالصةُ قصتها :

طعم الذي تعمل فيه وقاال لها : أنها قدّمت قائمةً االطعمة الى شخص قصدا ا
ابــحـثـي لـنــا عن أرخص وجـبــة من الـطــعـام حــيث انــنـا ال نــقـوى عــلى دفع ثـمن

الوجبات الدسمة عن الطعام .
وبالفعل جاءتهما بوجبة طعام رخيصة مع رسالة تقول :

لـقـد دفـعتُ عـنـكـمـا األجـرة وهـذه ورقـة نـقـديـة من فـئة (100) دوالر هـديـة لـكـما
تستعينان بها على تمشية األمور ...!

لقد اقـتطعتْ ما قدّمتْه لـهما مِنْ مبلغ كانت جتـهدُ نفسَها في جِـمْعِه لشراء غسالة
للـمالبس وهنا يتـجلى النبل بصـورته الزاهية حـيث قدّمت هذين الزوج  –دون

ان تكون لها عالقة سابقة بهما - على نفسها وهذا هو  النبل بعينه 
ة هاتفية من أمها تقول لها : كا طعم  فوجئت  وبعد خروجهما من ا

انني فـخورة بك وكـانت األم قد قـرأتْ نص الرسـالة التي كـتبـتَهْـا ابنـتهُـا العـاملة
ـذكـورين بـعـد أنْ نـشـراهـا عـلى صـفـحـات الـتـواصل ـطـعم الى الـزوجـ ا في ا

االجتماعي .
ثم بـدأت الـشـركات الـكـبـرى بـاالتـصال بـهـا وقـدّمت لـهـا احدى الـشـركـات أفـخر

الغساالت الكهربائية مع عشرة آالف دوالر هدية نقدية ...
قابالت معها . وتوالت طلبات القنوات الفضائية الشهيرة الجراء ا
وهكذا دخلت عالم الشهرة والثراء وأصبحت من النجوم الالمعة 

أقول :
اين من هذه الـفتاة الفقيرة النبيلة اولئك اللصوص والقراصنة الذين نهبوا البالد
عاجلة ولم يخطر ببال أحدهم أنْ يـبني مدرسة الطفالنا أو مـستوصفا  والعبـاد 

مرضانا أو مَيْتَمَا يحتضن لفيفاً منهم ...
ـستضعف والفقـراء ليقف بنفسه على ما ولم يخطـر بباله أنْ يطوف على بيوت ا
يـعـانــيه هـؤالء اجلــيـاع من فـاقــةٍ وحـرمـان ونــقصٍ في الـغــذاء والـدواء مع انـهم

ليارات من الدوالرات ?! سرقوا ا
وهـكـذا يــبـرز الـفـارق بــ الـنـبـيـل الـذي يـقـفــز به نُـبْـلُه الى
القـمم وبـ اللـئيم الـبخـيل الذي ال يـعرف اال نـفسه وال
يـفــكـر فـي االخـرين ... مــنـغــلــقـا عــلى ذاته ومــعـجــونـا

بنرجسيته ..
وهكـذا يتدحرج الى القاع في الدنيا مع ما ينتظره مِنْ

عقابٍ أليم في اآلخرة .

ـظـلـومـيـة الـتي نـقـلـها منـذ تـاسـيس الـدولـة اإلسالمـيـة  وثـمـة فـارق بـ تـطـبـيق ا
الــتـأريخ  بــ قـريش وال هــاشم حـتـى مـوعـد ســقـيــفـة بــني سـاعــدة .. تـراكـمت
تالحقة ظلـومية اجملتمعية في الـعصور اإلسالمية ا االحداث  لتـعميق مضمون ا
..فيمـا استطـاع  عصر النـهضة في القـرن التاسع عشـر جتاوز مظلـومية حروب
األمراء في القرون الوسطى باتفاق قوى العمل البرجوازية لتنتهي الدولة القومية
االوروبيـة الى الـبحث عن مـصـادر الثـروة بـعنـوان عريـض لالستـعـمار الـذي نقل
ـصـر .. وبـعـد حـربـ مـعه افـكـار عـصـر الـنــهـضـة الول مـرة في غـزو نـابـلــيـون 
ـيت استطاع اصحاب فـكر النهضة االوروبيـة االنتقال نحو اخلطوات األولى عا

للوحدة االوربية ..
ــظــلـومــيــة في احلـكم ـقــابل تــواصل حـكــام  الــشـرق االسـالمي تـوظــيف ا فـي ا
باشـكال متعـددة تبدا من االسـتخدام اجملـتمعي في بـناء االقطـاع بكونه احلارس
ـظلـوميـة في الغاء صـالح الدولـة العـثمـانية الـعلـية  الى اسـتخـدام فكرة ا االم 
منـطق العلم الـوضعي الـذي  حجمت به افـكار االنـوار االوروبية قـوة الفاتـيكان..
وهـكـذا  لم تـتـحـول افـكـار طـبـائع االسـتـبـداد لـلـكـواكـبي  او افـكـار مـحـمـد عـبدة
ـواطن ..نــاهـيك عن افــكـار الـنــائـيـنـي الـذي  جتـاوز الــعـقـد الــديـني لالنــطالق بـا
اضـي  الى انتخـاب دولته من دون ـشروطـية مـطلع الـقرن ا الفـارسي في ثورة ا
ـوذج ـنـتـخـبـة مـقـابل  ـظـلـومـيـة في حتـديــد واليـة الـدولـة ا الـرجـوع إلى فـكـرة ا
ـواطنة في ظـلومـية في تطـبيـقات واليـة الفقـيه ..كل ذلك جعل فـكرة ا استـخدام ا
الـقــانـون الـدسـتــوري الـوضـعي الــذي نـقل لـدولــنـا ومـنـهــا الـعـراق فـكــرة الـعـقـد
االجتـماعي الـدستـوري  وسيـادة احلـدود الوطـنيـة ونفـاذ القـانون في حـدود هذه
ـظـلومـيـة الـتي جتعل  مـواطـنـا عراقـيـا  يـغادر فـرضـيات الـسيـادة مـقـابل فكـرة ا
االلتـزام بالعقد الدستوري الوضعـي الى مبايعة داعشي من خارج حدود سياده
لـيان انه الدولـة او ان يكـون  هذا او ذاك من الـقيـادات السـياسـية  يعـلن بالـفم ا
يـقاتل البـراء الـذمـة بعـنـوان تـقلـيـد الـولي الفـقـيه .. وسط تـزايـد فجـوة مـجـتمـعـية
ـطلوب ان يكـون  مواطنا في دولـة ذات سيادة معـترف بها جعـلت هذا االنسان ا
دولــيــا.. لـيــكـون مــواطــنـا بــعـنــوان مــظـلــومـيــة لـكـل فـرقــة من الــفـرق اإلسالمــيـة
ـوذج متـجدد تـفـسيـراتهـا  التي تـلـغي دولة الـعقـد االجتـماعـي الدسـتوري  الى 
بعنـوان الدفاع عن الـعقيدة وال اقـول الدين الن الدين لـله فيما الـعقائد تـفسيرات
ان بوحدانية اخلالق جل وعال شتى  وعقل االنسان مناط التكليف الشرعي لال
.. لـكن تلك الـتفـسـيرات لـلمـظلـوميـة  وطرق الـتعـامل مـعهـا تخـتلف حـسب قنـاعة
ظـلومية صطلـحات تفـسير ا عـضلة  حيـنما يؤتـمر البـعض  عقله وهـنا  اصل ا
لـيكـون ضـمن جمـاعة الـتكـفـير والـهجـرة ..او ضمن جـمـاعات الـبراء وكل مـنهـما
ـعـرفـة الن الــدين عـنـد الـله سـبـحـانه بــقـنـاعـتي الـشـخـصـيــة ال يـعـرف الـله حق ا
االسالم حيـنما يسلم قلب االنسان ويحب الخيه ما يحبه لنفسه ..مثل هذا القول
اخلالـد ..أجد ان االغلـبية الـغالبـة من قوى االسالم السـياسي في العـراق وغيره
ظـلومية ما بعـد ظاهرة الربـيع العربي لم تـستخدمه لـكنهـا استخدمت مـضمون ا
بـابـشع انـواع االسـتـخـدام  كـمــا حـصل في تـنـظـيم الـقـاعـدة او داعش.. كـمـا لم
نشـهد ان االسالم هو احلل بـعد سيطـرة االحزاب اإلسالميـة على مقـاليد احلكم
ـتصـدية ظـلـوميـة وما انـتجـت االحزاب ا واذا حاولت إجـراء مقـاربـة ب تـاريخ ا
زيد من الفقر دن الوسط واجلنـوب  ..ال جند غير ا لسـلطان احلكم في العراق  

 وعدم االمن واالمان.
ظـلومية أكـثر وضوحـا من النموذج ضمون تـوظيف ا ا معاصـر  وذج اخـر ر
سـالة الكردستـانية ..وما جـرى من مظاهر عـبرت عنها االسالمي  يتـجسد في ا
خالل مرحـلة االسـتفتـاء على انـفصـال كردسـتان الـعراق ومن ثم مـا يحصل من
منـاورات سيـاسيـة العادة  الـتفـاهم مع الشـركاء الـسيـاسيـ على تـقاسم مـغا

ظلومية.  احلكم بعنوان ا
ـكونـات العـراق اجملـتمـعيـة ..كل مـنهـا استـخـدم مفـهومه هـذه النـمـاذج الثالثـة ..
لـلمـظـلـومـية بـكـونـهـا كـلمـة حق لـكن اريـد بـهـا حتقـيق امـرا بـاطال ..وهـكـذا باتت
قارنـة ب حقـيقة تـاريخية مـنذ سقـيفة بـني ساعدة حـتى اليوم او مـنذ تاسيس ا
ظلومية  ..من دون العراق احلـديث حتى اليوم ..كل منها يـريد تغييرها بـعنوان ا
كن ان يقدم مـسارات تنمية مستدامة مجتمعية واقتصادية وسياسية حتقق ما 
ظـلوميـة في بنـاء دولة مدنـية عـصرية  تـستـعيد الـبعـد احلضاري ان يلغي هـذه ا
ـسـماريـة) والـقـانـون (مسـلـة حـمورابي) لـوطن عـلم االنـسانـيـة كـتابـة احلـروف( ا

اضي . ستقبل وليس التراجع والنكوص نحو ا لالنطالق نحو ا
مثل هـكذا مـناقشـة عميـقة العـادة تكوين الـدولة في عراق
الــيـــوم من اجل الــغــد مـــطــلــوبــة بـــقــوة وفــرز األفــكــار
مـارسات في الـسلوك اجملـتمعي والـسياسي تـتطلب وا
وعيـا نخبويا يـقود هذا احلوار النتـاج البدائل واحللول

الفضلى فهل من مستجيب ?? 
ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!

احملافظ يفتتح شارعاً جديداً

قاهي العراقية مشاهد من احتفالية مسابقة ا
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تفـقـد وزيـر الـثقـافـة والـسـياحـة واآلثـار حـسن نـاظم األربعـاء خالل جـولـة مـيدانـيـة  قـرية
ـحافـظة الـبـصرة ومـنزل الـشـاعر الـكبـيـر بدر شـاكر جيـكور فـي قضـاء أبي اخلصـيب 

السياب  الذي يشغله حالياً منتدى السيّاب الشعري.
  كمـا جتـوَّل في أحيـاء الـقريـة التي ارتـبـطت بحـيـاة الشـاعـر وكتب عـنـها في دواويـنه الـشعـرية.
وجتول الوزير  عـلى جسر جـيكور و نهـر (بويب) الذي كـان يقف عليه الـسياب ويُـلقي أشعاره.
وعلى هـامش هذه اجلـولـة التـفقـديـة التـقى ناظم بـالـسيـدة آالء السـياب ابـنـة الشـاعر حـيث جرى

استعراض عددٍ من الذكريات اخلاصة باحلياة اليومية له.
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 رواية حسن عبد الرزاق

تندرج رواية "فيلم خرافي" للقاص
والروائي حسن عـبد الرزاق ضمن
روايـــات احلـــداثـــة الــــتي وســـمت
الــروايــة الـعــراقــيــة في الــعــقــدين
ــــا احــــتـــشــــدت به األخــــيــــرين 
صفـحاتهـا من عناصـر غلب علـيها
طـــــابـع اإلدهـــــاش والـــــتــــــغـــــريب
واالســــتـــبـــاق فــــضالً عـن إلـــغـــاء
ـــنــطق ـــواقع الــتي يـــفــعّـــلــهــا ا ا
واحلـتمـية والـتسـبيب وغـير ذلك

من تقنيات كثيرة أخرى.
يـسود أجـواء هذه الـرواية الـطابع
الــكـابــوسي بـعــد أن تـســلط حـاكم
غاشم على مـقادير أبنـاء"جمهورية
اس" بـعد أن اغتـصبـها من أخيه ا
ـا غـيــر الـشـقــيق فـأحــال هـؤالء 
تلك من طاقة السحر إلى شيوخ
وعـــجـــائــز بـــإضـــافـــة أعــمـــار إلى
أعمـارهم في محـاولة مـنه لتـفكيك
الـعــرى الـشــخـصــيـة احلــمـيــمـيـة
وتـدميـر الروابط الـوطنـية واإلنس
انــيــة الــتي تــربــطــهم بــعــضــاً مع
بــعض وإضــفــاء عالقــات جــديـدة
ـالمـح هـي عـالقـــــــــــات مـــــــــــسـح ا

والـتــغـريب  وصـوالً إلى الـضـعف
الوطني والهزال اإلنساني وطمس
الهوية في دائرة مغلقة عن العالم
اخلـارجي ناشـراً عـيونه وعـسسه
ــــنع أي وافــــد غــــريـب أو إلــــقـــاء

القبض عليه.
لـيس من شك في أن هـذه الـصـورة
ــعـــتــمـــة وأي صــورة شــبـــيــهــة ا
أخـــرى تــشـــكلّ حتــديـــاً لــعـــشــاق
احلقيقة واحلرية وأصحاب الفكر
مـا يـســتـدعي الـتـصــدي لـهـا حـتى
ــغـامــرة مــا ســواء أكـان من وإن 
داخـلـهـا أم مـن خـارجـهـا وهـذا ما
حصل حـينـما انبـرى ساحـر عظيم
مـن "جـــــــــزيــــــــــرة  الـــــــــفـــــــــردوس
اإلصـــطــــنـــاعــــيـــة" لــــدخـــول هـــذه
اجلمهوريـة والوقوف على أحوال
نـاسـهـا وإعـادة أعمـارهم احلـقـيـقة
وســـمـــات وجـــوهـــهم لـــيـــعـــرفـــوا
بعضهم بعـضاً كما كانوا باألمس

أي قبل "أربع سنوات".
" مـنـذ أربع سـنـوات ونـحن نـعـاني
هذه احلـالة كل صـغير وكـبيـر منا
حتــــوّل وجــــهه إلـى وجه إنــــســـان

تتسع الرؤيـة كلما قطـعنا شوطاً
في قـراءة مـتـحولـة وغـير رتـيـبة
ــدلـوالت تــفــجــؤنــا كـل حلــظــة 
مـتـناسـلـة بـاسـتـمـرار لـنـقول في
األخــيـــر وفي إيـــجـــاز بـــأن هــذه
الرواية في عمـومها وفي آخر ما
يتوصل إليه قارؤها تؤكد البعد
ـواطن الـوطــني الــشــاسع بــ ا
الــبــســيط وغــطــرســة هــذا الـذي
وصفته بالشـيطان وبأنه يعاني
عقـداً طفـولية ورغـبات فانـتازية
ومــغـــرم بـــاألبـــهــة والـــفـــخـــامــة
ـالبس والـنـيـاشـ والـنـسـاء وا
وقـصـر بــصـر شـديــد في إحـالـة
إلـى حـــاكم مـــعـــاصـــر قـــريب أو

هكذا يبدو لقراءة ما.

صـريح أن ثــمـة مــعـرفـة
ـــة بـــ " حــرب" و" قـــد
ارنولد" لذا كـانت صيحة
حـرب عـنـيــفـة وهـو يـرى
أرنــولـــد يــحـــتل أرضه; "
أنت"?  " 57كــان أرنــولــد
يــــعـــرف قــــلـب صـــاحــــبه

58" القد
بـل إنـــــنـــــا ســــــنـــــرى ذلك
واضــــحـــاً في صـــفـــحـــات
مـقــبـلـة إشــهـاراً لـلــهـويـة
ثـيـرة لـلشـبـهة الوطـنـيـة ا
حـــيـــنـــمــــا يـــؤاخي شـــيخ
زجنـي ذو مــــــكــــــانــــــة مـــــا
بـواسـطـة تمـازج الـدم عـبر
مـشــرط يـفــصـد به اإلبــهـام
فـي "أخـــوة دمــــويـــة" بـــ
مـــجــمـــوعــة أشـــخــاص من
ضـــمـــنــهـم حــرب وأرنـــولــد

هذين.
ـتـقـدمـ لألخـوة هـذه " كــان أول ا
هـو حـرب عـلـوان حـيـث مـرّ مـشرط
اخلـادم عــلى اصــبــعه"........." أمـا
الــــرابـع األكــــثــــر أنــــاقــــة ووداعـــة
واألصــغــر عـمــراً بـيــنــهم فــلم يـكن
ســوى أرنــولـد مــاثــيــوس صـاحب
الـوسـامـة "..."  وبعـد ذلك الـتـمازج
الــدمــوي نـهـض الـشــيخ بــجــسـده
الــهــزيـل "......" وأمــر الــكل بــخــلع
قـمصـانـهم ثـم بـدأ يشـم بـيده عـلى
صـدورهم الــعـاريــة كـائــنـاً له وجه
إنـسان وجسـد حيـوان يحـمل على
ظـهـره نحـمـة لم يـتضح جـيـداً عدد

رؤوسها بالضبط"! 
في هـذه الروايـة قـليـلة الـصفـحات

غالف الكتاب
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مـــا أن  اإلعالن عن صـــدور روايــة
ــدى ــور حـــزيــنــة عن دار ا ثالثــة 
ــتــرجــمــهـا د. بــســام الــبــزاز حـتى
سارعت للـحصول عـلى نسخـة منها
ولم يــتــحــقق لي ذلك إال قــبـل شــهـر
عند افتـتاح معرض الـكتاب العراقي
 فــجــلــسـت عــنــدهـــا اقــرأ الــروايــة
بـــشـــغف بــــعـــد أن عـــلـــمت أن هـــذه
الروايـة حتطم كل الـقيـود التـقلـيدية
من قال ؤلف نفسه يقول  للرواية فا
لكـم أنهـا رواية  وقال آخـرون أنـها
تــمــثل الـالروايــة ولــيــست الــروايــة
ــمـثـلــة بـبـدايــة ونـهـايــة وحـبـكـة . ا
وخـــرجت بـــعـــد قـــراءتي لـــلـــروايـــة
الحظات سـأورد بعضهـا لكن بعد
طرح قـصة لـها صلـة حتمل الـعنوان
قلوبة وهذه القصة تقول : اللوحة ا
يـقـال أن احـد الـفـنـانـ الـتـشـكـلـي
رسم لــوحــة لـيــشــارك بــهــا في احـد
ـعــارض الـفـنــيـة لـكــنه مـرض قـبل ا
ـعرض  فـكـلف أحد زمالءه افـتتـاح ا
لـيـقـوم عـوضـاً عـنه بـعـرض الـلـوحة
ـذكور  وفـازت لـوحة ـعـرض ا في ا
هـذا الــفــنـان بــاجلــائـزة االولى دون
ــفــارقــة أن الـــلــوحــات اآلخــرى  وا
الـفـنان حـ حـضر السـتالم جـائزته
اسـتغـرب من تعـلـيق لوحـته الفـائزة
ـقـلوب  فـعلق بـعض الـنقـاد على با
ذلك قائالً  " يبدو أن  اللوحة فازت
بـاجلـائــزة االولى بـسـبب تـعــلـيـقـهـا
ــقــلـوب  فــالــلــوحــة بــوضــعــهـا بــا
قـلوب كـانت غامـضة غيـر مفـهومة ا
ــيـزة  " .   ــا اعــطــاهـا اهــمــيــة 
ـــور حـــزيـــنـــة ال   وروايــــة ثالثـــة 
حتـتـاج لـلقـلب فـهي مـقـلـوبة اصالً 
ـؤلف بدأ القـصة بـفصل ليس من فا
وحي الــعــنــوان وانــتــهـي بــفــصـول
آخــــرى وعــــنــــاوين ال عـالقــــة لــــهـــا
ـؤلـف يـلـعب بـالــعـنـوان االصــلي . ا
ــــزح عـــلى طـــول اخلط  يـــلـــعب و
ـــــــــــــفـــــــــــــردات واالقــــــــــــوال بـــــــــــــا
وبــالـــنــصـــوواالســمـــاء ويــغـــيــرهــا
بإسـتمرار  فلعـبه يبدأ مـن العنوان
ـور حزينـة مجردة من كل  فثالثة 
ـــعــنى مـــعــنى  واليـــقـــصــد بـــهـــا ا
احلـــرفي لـــهـــذه الــكـــلـــمــات  وهــذا
العنوان هو جزء من أصل كان يقول
ـور حـزيـنـة تـأكل قـمـحـاً في ثالثـة 
Tres Tristes Ti-  حـقل قـمح  أي
gers come Trigo en un Triga
الـكلمـات بتتـابعـها وقراءتـها بالـلغة
بــاالسـبــانـيــة قــراءة سـريــعـة تــكـون

ـرأ حتــديـاً لــفــظـيــاً يـصــعب عــلى ا
تـنـفيـذه واجتـيـازه بسـهـولة بـسبب
مــثل تـــقــارب مـــخـــارج االصــوات  
تكرار  بطتنا بطـت بطتكم وبطتكم
بـطـت بـطـتـنـا إذا بـطــتـكم مـا بـطت
بـطــتــنـا بــطــتـنــا مــا اتـبط بــطــتـكم
ـؤلف ال يــرى اكــتـمــاالً واتـمــامـاً وا
لــروايـته وان اســلــوب كـتــابــته هـو
اسـلـوب الالرواية  وهـذا الـنـموذج
هــــو الــــذي جـــر بــــعض الــــكــــتـــاب
لالنـحــيــاز الى الــروايـة اجلــديـدة 
ا النهـا غير مـفهوم لـدى كثيرين ر

قلوبة .   مثلها مثل اللوحة ا
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ــــا كـــان فـي هـــذه الــــروايـــة من   و
الـغـمـوض واالخـتـالف مـا يـجـعـلـها
لــيــست بــحــاجــة لــغــمــوض جــديـد
ؤلف نفسه ليميزهـا عن البقية  فا
كـــان يـــقــــول من قـــال لــــكم أن هـــذا
الكتـاب هو رواية ’ إال أن تصنيف
الكتاب على أنه ’رواية هو من فعل
الــنــاشـرين  الـيـس هـذا الــتــغـيــيـر
ثـابة قلـباً للـوحة . واذا علـمنا أن
ــتـرجــمــة االمـريــكـيــة جــلـست مع ا
ؤلف فـي نقـاش استـمر اسـبوع ا
خـرج بـعدهـا االثنـان بـنيـخـتلف عن
الــنـاالصــلي مــرات ومــرات وهــنـاك
إضـافـات آخـرى قـد حـمـلت الـروايـة
ـثابة ا يـجب وكانت فـعالً  أكثـر 
قلب للوحة . فهل باتت الرواية بعد
هـذا بحـاجـة للـقلـب وكل شيء فيـها
مـقــلـوب . امـا تـنـاقض األحـداث في
ـؤلف في حـادثة الـروايـة فـيـضـعه ا
سـرقـة الـعـصـا حــيث يـتـعـرض لـهـا
رجل امــريـــكي مع زوجـــته . الــزوج
يـروي احلـادثــة بـطـريــقـة والـزوجـة
تـسـتدرك في فـصل آخـر عـلى رواية
ــر ثــالث زوجــهـــا وتــنــاقــضــهــا و
ويــروي احلــكــايــة بــصــورة آخــرى
ـشهد مـعاً بكل واجلمـيع  عاشوا  ا
تــفــاصـيــله . ثـم مـا مــعــنى اضــافـة
ؤلف صـفـحـت كـامـلـتـ من قـبل ا
الى الروايـة لنوتـة موسـيقيـة يكتب
دن  دن . كـــلـــمـــة فـــيــهـــا فـــقط دن 
واحـدة مـكـررة على مـدى صـفـحـت
كاملت  أو اضافـة تسع صـفحات
ألسمـاء راقص ومـؤلفو اوبـريتات
وفـالســــفــــة  مــــاذا اضـــــافت هــــذه
الـصـفـحـات لـلـروايـة  ومـاذا يـعني
كــتـابــة كالم بـعــد عـكس الــصـفــحـة
بـــواســطـــة مـــرآة وكـــتـــابــة الـــكالم
ــعـكـوس الى جــانب الـنـاألصـلي  ا

بل صرنا نسمع عن خيال سحري
وتاريـخي وميتـافيزيقـي وفنتازي
. وكـان لـلـثـورة الــكـوبـيـة بـكل مـا
مــــثـــلـــتـه من انـــقـالب عن الـــواقع
الـسيـاسي واالجتـمـاعي والفـكري
ارهــاصـات وكـان لـلـثـوار ائـمـتـهم
الذين اهتـدوا بأدبهم وبـاسلوبهم
 فـاهــتـدوا بــاسـلــوب كـتــاب مـثل
جـيــمس جــويس وكـافــكــا وتـوين
وغـيــرهم . قــال بـعـض الـنــقـاد ان
هــذه الــروايـة هـي مـزحــة كــبــيـرة
ـــؤلـف يـــقــول أن مـــكـــتـــوبــة  وا
الكتابـة عنده لعب  حتى الكـتابة
اجلـادة . فـاللـعب بـالكـلـمات يـولد
كلمات يعـتمد معنـاها على طريقة
اللعب . وكل العب يرتب حركاتها

واوضاعها . 
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ـزح علـى طول اخلط  وكـاتـبـنـا 
ــــفــــردات واالقــــوال يــــلـــــعب بـــــا
والــنــصـووبــاالســمــاء ويـغــيــرهـا
بـــإســتــمــرار ويــحـــرف الــكــلم عن
ـور مــوضــعه . إن روايــة ثالثــة 
حـزيـنـة هي لـعـبـة لـغـويـة اسـمـها
بـوسـتروفـيـدون وبـوستـروفـيدون
ـة كـانت تـكتب لـغـة يـونـانـيـة قـد
بــشــكل مـتــعـرج  من الـيـمـ الى
اليـسار ثم من الـيسار الى الـيم
عــلى أن يـبـدأ كل ســطـر من حـيث
انــــتـــــهى ســـــابـــــقــــة . لـــــذا فــــإن
بـــوســـتـــروفــــيـــدون هـــو الـــلـــعب
بـالـكلـمات مـجـسداً في شـخـاسمه
بــوســتــروفــيــدون  هــو بــهــلــوان
الـكـلـمـات الـذي مـا أن يـحـضـر في
بــدنـه حــتى تــظــطــرب الــكــلــمــات

وتتزحزج عن مواضعها. 
إن اسلوب الرواية يلبي متطلبات
مــــشـــروع الـــروايــــة اجلـــديـــد في
الـــتـــحــــرر من قـــيــــود الـــواقع بل
بــالـــتـــشــكـــيك بـــوجـــود الــواقع 
ولـلـوصـول الى هـذا الـهـدف ال بـد
من اسـتــخـدام تـقــنـيــات جـديـدة 
ؤلف طـرق جديـدة للـسرد تـبعـد ا
ــــؤلف شـــيــــئــــاً فــــشـــيــــئــــاً عن ا
الكالسـيكي احلاضـر في كل مكان
ـــــــــــاسـك وا
بـــــــــــــــــــــــكــل
اخلــــيــــوط 
والــواثق من
رؤيـته لـعالم
واقعي يعقله
الــــــــــقـــــــــار

ويــــفــــهــــمه .
وكــــــــــــان فـي
اســــتــــخــــدام
اللغة العامية
جـــــــــــــــــزء مـن
الـــــتــــجــــديــــد
الــــعـــــام وقــــد
وصل كابـريرا
بـالتـجـربة الى
غــايــتـهــا وبـلغ
بـــهـــا مـــديـــات
بعـيدة . ويورد

ــــكن االشـــــارة الى ســــطــــر كــــان 
مـعـكـوس من الـصـفـحـة او سـطرين
ــعـكـوس فــقط وتـرك او ايـراد الــنـا
القاريء ليتحرى عما مكتوب  واال
فــمــا مــعــنى ان نــكــتب صــفــحــتـ
كـامـلـتـ والى جـانبـهـا الـنـاألصلي
وليس في هاتـ الصفـحت  شيء
سـوى تــكــرار كـلــمـة دن . اال يــكـون
هـذا مشـابـهـا لـقـلب لـلـوحـة الـفـنان
التشكيلي . نحن هنا جنيز للمؤلف
مــحـاولــة إخـتــبــار فـطــنـة الــقـاريء
ونــبـــاهــته بــتـــكــرار طــبـــاعــة عــدة
صــفــحـــات اكــثــر من مــرة حلــادثــة
سرقة العصا مـعتبرين هذا التكرار
هـــو زيــــادة في مـــتــــعـــة الـــقـــاريء
وتشويق فكنب قصة  فقدان العصا
ثالث مرات لكنـها كتبت في كل مرة
بـإسـلـوب . إن الـنــقـاد يـقـرون عـلى
اهـميـة هذا الـعـمل ويعـدونه واحداً
من أهـم االجنــــــازات فـي مــــــجــــــال
الرواية  وتتنامى هذه االهمية من
قيمـته اللغويـة وجدة اسلوبه ودقة
تـــطـــويـــره نـــذو اهـــمـــيـــة لـــغـــويــة
استثنلئية . والرواية رغم حداثتها
 كانت تـستـند الى بـعض العـناصر
الـســرديــة . ومن هــذا الـســرد جنـد
انفسنا امام مجموعة من احلوادث
ــواقف واحلــكــايـات الــقــصــيـرة وا
الــتي ال جتـــد بـــيــنـــهــا رابـــطــاً وال
ـا جند انـسـجامـاً وال تـسلـسالً ور
مـا يـربط بـعض اشالئـهـا بـالـبعض
اآلخر ولكن بعد ح  ففي الرواية
كالم يــجــر كالم ووصـف يـقــود الى
وصف . صــورة مـتــعــددة الــوجـوه
تـنشأ عن كـلمـة لتـولد كلـمة وتـتولد
منـها كـلمات آخـرى عديـدة وهكذا 
مــتــاهــة تــقــوم عـــلى ســلــســلــة من
ـتـقـابالت : هـزل وجـد  سـطـحـيـة ا
وعـمق  خــيـال وواقع  اضــطـراب
تواصل وجتانس  تـدمـيـر وقـلق  
وغيـاب .       في امريـكا الـالتيـنية
اختطت مجمـوعة من كتاب الرواية
الشبـاب نهجاً عـرف بإسم البوووم
ســرعـان مـا اتـسع نــطـاقه وتـعـددت

صـــوره والــوانه
حــــــتـى أحــــــدث
ثـــورة وانــقالبــاً
فــي عـــــــــــــــــــالـم
الــــــــــروايــــــــــة 
إنــقالبــاً مــوجه
الـى لـــــــــــغـــــــــــة
الــــــــــــروايـــــــــــة
ومــضــمــونــهــا
وهـيــكـلـيـتـهـا 
فـمــا عـاد االمـر
ســــرداً قــــوامه
بـدايــة وعـقـدة
وحل بل خـرج
االمـــــر مـن كل
تــــــســــــلــــــسل
وضـــــــــرب كل
هـــيـــكـــلـــيـــة .
حـتـى لم يـعـد
سرداً خالصا

بغداد
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احلـالة الـبشـريـة الشـاذة التي لم
يسجل مـثلهـا في ذاكرة التاريخ"

8
 وزيـــادة في الـــتـــغــــريب دخـــلت
الــروايـة األســمـاء الــعـربــيـة من
قـــــبــــــيل حـــــرب وعـــــبـــــد حـــــرب
واألجــنــبـــيــة من قــبـــيل أرنــولــد
مـاثـيـوس وصـديـقـته سـلـيـفـانا
ومــديــر األمـن ســيف وســتــيــفن
الـــذي هـــو جــد أرنـــولـــد والــذي"
حارب هنا كضابط فردوسي قبل

تسع سنة" 11
في حـــوار بـــ أرنـــولـــد وعـــبـــد
حــرب وهـو صـاحب مــقـهى جلـأ
اليها أرنولد بعد أن أعاد للرجل
شـبـابه بـسـقــيه قـطـرة من سـائل
خاص يـدعى "ماء الشـباب"  يتم
ـهـمـة التي الـكـشف عن طـبـيـعة ا
جــاء من أجــلــهــا أرنــولــد وهي:"

جئت من أجلكم"  17
وفي واحدة من الرجّات النفسية
الــــتي تــــرجّ الــــواقع الــــنـــفــــسي
لـلـمـتـلـقـي عـلى الـشـريط يـتـصل
عــبـد حــرب بـشــقــيـقه ويــبـوح له
ــديـريـة بــالـسـر فــيـتــصل هـذا "
األمن" مـسـربـاً الــسـرّ إلى هـنـاك;
"آلـــو مــديـــريــة األمن في بـــيــتي
رجل خائن" " 20ثم يـعـود يـغلق
بــــاب الـــغــــرفـــة عــــلى أخــــيه من
اخلـارج لـيـتركه" يـتـقـافز داخـلـها
كــسـمــكــة وقـعت فـي شـبــكـة" 21
حـتـى يـتم الــتـحــقـيق مــعه وبـ
عــيــنـــيه عــلى مـــنــضــدة احملــقق
صفان مـن األسلحة; مـن سكاك
وسواطـيـر من حـجـوم مـخـتـلـفة

ـتـلئ بـالـتـجـاعـيـد فـيـمـا عـجـوز 
وهــــــنت أجــــــســــــادنــــــا وصـــــارت

خاوية...." ص 7
يــجــري ذلك عــبــر شــريط فــيــلــمي
قـصيـر يعـرض صور "ذكـور وإناث
من أعــمـار مــخـتــلـفــة ظـهــرت عـلى
وجــوهــهم جتـــاعــيــد شــيــخــوخــة
مــبــكـــرة تــســـاوى فــيـــهــا الـــطــفل
والشاب والـهرم فضـاعت النضارة

منها وخفت البريق...."7
كـمـا أن ذلك يتم عـبر تـقـنيـة الفـيلم
داخل الـفيـلم مـثـلـمـا يـجـري األمر
في الـروايـة داخل الـروايـة لـنزداد
ـــشـــبـــعــة ـــتـــابـــعــة ا شـــغـــفـــاً بــا

بالتحوالت.
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ولكي تـعمق الروايـة طابعـها الذي
عــهــدت لــنــفـــســهــا الــقــيــام به من
حتـديث ومـغـايرة لـلـمألـوف تـهيئ
لــلـبــطل االســتـعــانـة بــرفـاق له من
"اجلن واحلجر الـسحري" لـلتمويه
على "كالب الصحراء" التي حترس
هــذا اجلــانـب الــصــحـــراوي غــيــر
طروق لدخول هذا البلد الغريب. ا
ثم تهيئ له ما دام ساحراً عظيماً
أن يــــــغـــــيــــــر مـالمح وجــــــهـه إلى
المح النـاس هنا السـمات العـامة 
لـئال يـكتـشف هـويته الـغـريبـة أحد
مــا فـــتــفــشـل إذاك مــهــمـــته الــتي

انبرى للقيام بها..
هنـا  سـيـصـبح مـتـيـسـراً له جتول
ديـنة حـذر ومحـسـوب في ميـنـاء ا
إلعـادة مالمح الـناس هـنـاك الذين
يـبـدؤون بـالـتـقـاطـر عـلـيه بـسـريّـة
تـامـة ولــيـتـحـدثــوا إلـيه عن " هـذه

ـالئـكـة وقع أنه أمــام شـعب من ا
ـدة أربع حتت سلـطة شـيطان 

52" عاماً
في واحــــدة مـن االنــــعــــطــــافـــات
توقعة وتالفياً توالية وغيـر ا ا
لالسـتــرسـال احلـدثـي والـزمـني
غلوب; يحصل لقـاء ب الرجل ا
ـاس "حـرب" رئــيس جـمـهـوريـة ا
والــرجل الـغـالب; سـاحـر جـزيـرة
الـفـردوس " ارنـولــد" يـشـيـر إلى
ـهــزوم عـلـى غـطــرسـته إصــرار ا
ـوكـول وتـنـفّـجه وقــصـر نـظـره ا
إلى دائرة ضيقة يرى من خاللها
األحـداث هي الـثـلـة الـتي حتـيط
به وتصـور له بأن مـساحـة وعيه
بـــنــــفـــسه ومــــا يـــحـــيـط به هي
سـاحة التي حـددتها لـبصيرته ا

أن تكون; 
"كـان حـرب الـذي تـوالت بـيـانـاته
التحذيريـة مذ علم باألمر عصراً
يـقف خـلف الـكــرسي بـاسـتـقـامـة
مكـابـرة البـسـاً بـدلـة قـتالـه التي
امـــتألت بـــالـــنـــيـــاشـــ وروائح
ــة يــده أجــســـاد حــروبه الــقــد
ـــســـدسه ــســـكـــة  الـــيـــمـــنـى 
التاريـخي ويده اليسـرى تتشبث
بــحــافــة كــرســيه الــعــلــيــا والى
جـانـبه شـقـراء هـيـفـاء الـقـامة..."

 56ـ 57
وبـرغم كل هذا الـصـلف وطغـيان
الــعــمى عــلى عــيــنــيه فــإنه كــان
يـعلم; " أن طـائراً شـرساً سـيحط
عـلى هـامته في يـوم ما ويـثـقبـها

نقاره ويسيل دمه...."57
ويـــبــدو من خالل تـــأشــيــر غــيــر

ومـســدسـات من أنــواع مـتـبــايـنـة
كــانت أدوات بــارعـــة لــلـــتــخــويف
والـتـرهـيب وانتـزاع االعـتـرافات. "
ــاذا تــفـضـل أن يــقــتـلـك الــســيـد
الـــعــام? بــهـــذا أو هــذا أو هــذا أو

هذا..."34
ودليالً على الضعف البشري الذي
تلـبس نفس عبـد حرب حتت مرأى
أسلـحة ال مـزاح فيهـا اعتـرف عبد
حـرب بـكـل مـا جـرى لـه مع الـوافـد
الغريب الساحـر أرنولد منذ حلظة
لـــــقـــــائـه به. بـل ولـــــكـي تُـــــمـــــسخ
شـخـصـيـته وتُهـدر كـرامـته يـفرض
علـيه الضـابط األمني أن يـصف ما
حـصل له عـلى الـسـريـر مع زوجته

ليلة عاد إليهما عمر الشباب! 
 ال تـخـلـو الـروايـة مـن اإلبـهـام وما
يـصب في عـالم الــفـانـتـازيـا إن لم
تـكن اعـتـمـدته كلـيـاً مـنـذ بـدايـتـها
حـيـنـمـا داخـلـت الـصـور واألحداث
بـكــيـفـيـات مـراوغـة فــكـأنـهـا بـذلك
تـــدعــو بـــعــد الـــقــراءة األولى إلى
أخــــــرى أبـــــعـــــد غــــــوراً ووعـــــيـــــاً
واسـتـقـراراً لـلـوقـوف بـثـبـات عـلى
تطور آلـياتها الـسردية واالقتراب

ها الغرائبية. من إشكاليات عوا
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تــــشـــــيــــر الــــروايـــــة إلى أن هــــذه
اجلـمــهـوريـة اآلسـيـويــة الـبـعـيـدة
ة مـحكـومة بـقوانـ شخـصيـة ظا
مـنذ أربـعة عـقود أفـرغت شخـصية
مـواطـنــيـهـا وولـدت فـي نـفـوسـهم
ـحى; " وألول مـرة "...." حـيــفـاً ال 
تـشرق من الـوجـوه كلـها ابـتسـامة
رضــا مـشـتـركـة أوحت إلى أرنـولـد
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من فوائد الفيسبوك ذاكرته التي
افتـقـدنـاهـا يـبـسـبب الـعـمـر وهو
الـــيـــوم يـــذكــــرني ان الـــكـــاتـــبـــة
اإلجنـلـيزيـة الـشهـيـرة بروايـاتـها
ــة أجــاثــا كـــريــســتي عن اجلـــر
تـوفــيت في مــثل هــذا الــيـوم 12

كانون الثاني عام 1976.
ال ادعـي وال ازعم ان لي مـــعـــرفــة
ـدهشة شـخصـية بـهذه الـكاتـبة ا
لكن عالقـتي بهـا هي ذلك الهوس
فـي قـــراءة روايــــاتــــهـــا فـي ايـــام
الشبـاب واظن انني قرات الـكثير
مـنـها وكـان لي اصـدقـاء لـهم مثل
هـــذه الــهـــوايـــة وكـــنــا نـــتـــبــادل
الـروايــات مـعـجــبـ بـاســلـوبـهـا
مـندهشـ بحـبكـتها وبـشخـصية
بطل روايـاتها احملـقق البلـجيكي
هــيـركــيــول بـوارو الــذي يــكـشف
اجلـرائم بـطـرق واسالـيب مـقـنعه
ُفضلـة للكاتبة وهو الشخصـية ا
عــلى الــرغم من اعــتــقــادهـا بــأنه

"شخص ال يُطاق".
 والن اجـــاثــا كـــريــســـتي عــاشت
فـتـرة في الـعـراق فـقـد كـتـبت عام
ة 1936روايتها الشهيرة جر

Murder in في بـالد الــرافـــدين
 Mesopotamiaوفي عام 1951
نـــشــرت روايـــة لــقــاء فـي بــغــداد

They Came to Baghdad 
وحسب معلوماتي فانها نشرت 66
روايـة بـوليـسـية بـاإلضـافة إلى 14
مجمـوعة من القـصص األخرى وقد
بيـعت أكـثر من  2ملـيـار نسـخة في
العالم ولم يتـجاوز أحد هذا العدد
بـاستـثنـاء عـدد النـسخ من اإلجنيل

وبعض روايات وليام شكسبير.
‚«dF «Ë UNł«Ë“Ë UNðUOŠ

تــزوجت أجـاثــا كـريـســتي من عـالم
اآلثــــار مــــاكس مـــــالــــوان في عــــام
 ?1930والذي التقت الكاتبة به
في أور في الـعـراق. سـافـرا كـثـيـرًا
حــــيـث ســــاعــــدته كــــريـــــســــتي في
اكـتـشـافـاته بـيـنـمـا هي اسـتـعـانت
بخبراته في الكتابة كما هو احلال
ـة في قـطـار الـشرق في روايـة جـر
ــة في بالد الـــســريع  1934وجـــر
الـرافدين  1936ومـوت فـوق الـنيل

 .1937
في 1928بــعــد أن طــلّــقـت زوجـهـا
االول ســـافــرت أجــاثـــا كــريــســتي
إلى الــــــعــــــراق في  ?1929وزارت
الــــتّـــنـــقـــيــــبـــات األثـــريّـــة في أور
والّـــتـي كـــان يــــشــــرف عـــلــــيــــهـــا
Leonard لــــــيـــــــونـــــارد وويـــــــلي
 WOOLLEY. ورغـم أنّ وويـلي
كــان يــرفـض دخــول الــسّـواح إلى

الـمـوقـع فــقـد قـبـل أن يــسـتـقـبـل
أجــــاثـــا كــــريــــســـتـي ألنّ زوجـــتـه
كــاثـريـن كــانـت مـن الــمــعـجــبـات
بـــروايــاتـهــا. وفي الــعــام الــتّــالي
 1930بــــعــــثـت لــــهــــا كــــاثــــريـن.
بــدعــوة ثــانــيــة لــتــزور الــمـوقـع.
وطـــلــبــت مـن عــالـم اآلثـــار الّــذي
كــان في وقـتــهـا مــبـتــدءاً مـاكـس
Max MALLOWAN مـــالـــوان
أن يـــكــون دلـــيـالً لـــلـــكـــاتـــبــة في
زيـــارتـــهـــا لـــلـــمـــوقـع. وعـــنـــدمــا
قـــــطـــــعـت أجـــــاثـــــا كـــــريــــســـــتي
زيــارتــهــا لــتــعــود إلـى إنــكــلــتـرة
بــــعـــد أن جــــاءهـــا خــــبـــر مـــرض
ابـنــتـهــا صـاحــبـهــا مـالـوان ثـم
عــاد إلى أور. وذهــب مــالــوان مـن
جــــديــــد بـــعــــد عــــدّة أشــــهـــر إلى
إنـكــلـتــرة لـيــطـلـب مــن أجـاثـا أن
تـــــتــــزوّجــه وقـــــبـــــلـت. وكـــــانـت
أجـاثـا في األربـعـيـن مـن عـمـرهـا.
وقــــــــررمـــــــــالــــــــوان أن يــــــــتــــــــرك
الـتّـنـقـيـبـات في أور لـيـبـحـث عـن
مـــــــوقــع يـــــــمــــــكــن ألجـــــــاثــــــا أن

تـصـاحـبـه فـيـه. 
ÈuMO½ w   «uMÝ 

وبــــدءا في  1932 /1931مــــوسـم
تـنـقـيـبـاتـهـمـا  األوّل في نـيـنـوى
وقــــد شــــاركـت فـــــيــــهــــا أجــــاثــــا
كــــمـــســــاعـــدة تــــنـــظّـف الــــقـــطـع
األثــريـة وتــرمـمــهــا وتـصــنّـفــهـا
كــــــــمـــــــا الـــــــتـــــــقــــــــطـت صـــــــوراً
فــوتــوغــرافــيــة لــلــقــطــع األثــريـة
الّــتي عــثــرعــلــيــهــا في الــمــوقـع.
ثـمّ مــوّل الــمــتــحـف الــبــريــطـاني
تــــــنــــــقـــــيــــــبـــــات فـي مــــــوقـع تـلّ
Tell Arpachiyah عــــربــــجــــيـــة
بــدأ مــالــوان بــاإلشــراف عــلــيــهـا
في ربــيـع  1933وبــقـــيـت أجــاثــا
مـع زوجــهـا فـي نـيــنــوى إلى عـام
1934.وفي 1947عـيّـن مـالـوان

مــديـراً لــلـمــدرسـة الــبـريــطـانــيـة
British School of آلثـارالـعـراق
 Archaeology in Iraqوأشـرف
عـــــلى الـــــتّـــــنـــــقــــيـــــبـــــات الّـــــتي
نـظّــمـتــهـا الـمــدرسـة بــاإلشـتـراك
مـع الــمـــتــحـف الـــبــريـــطــاني في
مــوقـع نــمــرود والّــتي اســتــمــرت
 10سنوات مـن  1948إلى 1958.
وقـــد وجـــدت في هـــذه الـــحــمـالت
مـــنــحـــوتـــات عـــاجــيـــة  ويـــذكــر
مـــــالـــــوان أنّ أجـــــاثـــــا هي الّـــــتي
نـصـحـتـه أن يــخـرج هـذه الـقـطـع
مـن مـخـابـئـهـا تـدريـجـيـاً حـتّى ال
تـــــجـفّ فـي الــــهـــــواء الـــــسّــــاخـن

وتـتـكـسـر.
توفيت أجاثا كريستي في مثل هذا
الـــيـــوم  12كـــانـــون الـــثـــاني عـــام
1976. ذُكر في سيرتها الذاتية أن
أجاثا كـريستي "تـمتعت بشـخصية
بـــارزة فـي تـــاريـخ أدب الـــروايـــات

البوليسية"

بيروت

5 Š s ×

النقاد اسـماء كتاب  مـصدر تأثير
عـلى كـابـريرا  اسـمـاء انـصـهرت
واخـتلط تـأثـيـرهـا لـتظـهـر لـغـتـها
مـجـسدة في شـخـوابطـال الـرواية
ـؤلف يـريد واسـلـوب كالمـهم . فـا
أن يــقـول لــنــا في احلــيــاة مـا من
صورة واحدة لألشياء  .وغموض
احلياة يـنعكس في غمـوض اللغة
ألن االحـــداث والـــكـــلـــمـــات أمـــور
نسبية وقيمتها مرهونة بالسياق
الـذي تـرد فـيـه . فـالكـلـمـة بـحـسب
مـوقعـها وسـيـاقهـا والظـرف الذي
قـيـلـت فيـه  وفي ذلك تـلـخـيـلـمـبدأ
ســوســـور في عــلم الـــلــغــة من أن
رسم الـكلـمة عـشـوائي اعتـباطي 
فـالـكـلـمـات مـعـزولـة ال مـعـنى لـهـا
ولذلك نلعب بها لنـكسبها معناها
اآلخــــر واآلخـــــر واآلخــــر .  األدب
ـؤلف ـمـكن في نــظـر ا الـوحـيــد ا
هـــو ادب عــشـــوائي .      امــا عن
ـور حزيـنة تـرجمـة رواية ثالثـة 
ــــتــــرجم  د. فــــمـن الــــواضح أن ا
بــســام الــبـزاز قــد بــذل مــجــهـوداً
خـارقــاً في تـرجــمـة هــذه الـروايـة
الـصـعـبـة وله الـفضـل بتـرجـمـتـها
الى الــعــربــيــة رغـم االشــكــالــيـات
الـــكــثــيـــرة الــتي كــانـت تــواجــهه
والـتي يـتـصل بـعـضـهـا بـفـلـسـفـة
حـركة الـبوووم  الـتي كـان ينـتمي
ـؤلـف أو كـثــر االشـارات الـيــهــا ا
واالسماء والـنصوالـتي كانت ترد
في الــســرد والـتـي كــانت حتــتـاج
الـى هـامش تــعـريــفي لــهـا .  وفي
مـقــدمـة الــروايـة صــفـحـة 29-35
كان هـناك الترجـمة من االسـبانية
ــتــرجم الـى جــانــبــهـا لــكن كــرر ا
نـفس الـنبـاللـغـة االنكـلـيزيـة وكان
ـكن االشــارة الى أنـه سـيــتــكـرر
نـفس الـكـالم بـالـلـغـة االنــكـلـيـزيـة
دون ذكـر الــنـكــامالً بـاالنــكـلــيـزيـة
والـذي اخـذ مـسـاحـة بـعـثـر فـيـهـا
ـترجم  كـما فـعل في كـلـمات الـنـا

صفحة   125.
اما الـهوامش فـكانت فـكانـت اكثر
ـتـرجم ـا يـجب وكـان بـإمـكـان ا
كن كما فعل تقليلها الى اقل ما 
ــتــرجــمـة ــتــرجم الــفــرنــسي وا ا
االمريـكية  ففـي صفـحة  63مثالً
ـكن كـان هــنـاك  6هـوامـش كـان 
حـــذف اربــعــة مــنـــهــا واالكــتــفــاء
بــهـــامـــشــ هـــمـــا الـــهــامش 41
ديـــوجــانـس الئــيـــيـــو  وهــو اسم
فيـلسـوف يوناني  والهامش 44
ـر األدريـنــوكــو وهـو اسـم نـهــر 
ــعــادن مـنــهـا بــأراضي غــنـيــة بـا
ترجم  الى الذهب .  لقـد اضاف ا
الــقـاريء الــعـربي بــتــرجـمــة هـذه
روايــــة اعــــقـــــد وامــــتع  جتــــارب
ـــؤلف في الـــقـــراءة فـــقـــد وضع ا
الـروايــة اكـثـر من مــتـاهـة لــكـنـهـا
ـتعة اكـثر ما هي متـاهات فيـها 
مــحــيــرة . فــشــكــراً الى د. بــســام
ـكـتـبـة الــبـزاز الـذي أضـاف الـى ا

العربية هذه الرواية الرائعة . غالف الكتاب
اجاتا
كريستي
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ـناطق الـواقـعة خـارج احلدود  1- يـسر ديـوان مـحافـظـة بغـداد اإلعالن عن مـشروع (تـنظـيف ا
الـبـلـديـة لـقـضـاء الـتـاجي وقـضـاء الـطارمـيـة والـوحـدات اإلداريـة الـتـابـعـة لـهـا ونـاحـيه شـعـلة

ناطق التابعه لها) الصدري وا
ـديـريه بلـديـات مـحافـظه بـغـداد فعـلى كـافة وازنـة الـتـشغـيـلـية لـسـنة  2021    أدنـاه ضـمن  ا
ـشـروع أدناه وحـسب ـؤهـلـ وذوي اخلبـرة تـقـد عـطـاءاتـهم لـتـنـفـيـذ ا مـقـدمي الـعـطـاءات ا

الوثائق القياسية (وثيقة اخلدمات غير االستشارية)
شروع ؤهـل والـراغب فـي احلصـول على الـوثائق اخلـاصة بـا 2- على مـقدمي الـعطـاءات ا
وجـداول الـكمـيات مـراجـعة مـحـافظـة بغـداد الـطابق الـثـامن/ قسم الـعـقود خالل أوقـات الدوام

الرسمي من الساعة  8 صباحا ولغاية الساعة  2 ظهرا  .
3- تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

                                       ظرف العرض الفني
طلوبة  (شهادة تأسيس ,عقد                                        ظرف يتضمن متطلبات التأهيل ا
هويـة تصنيف بـدرجة (  خامـسه ) إنشائيـة نافذة صادرة من وزارة تأسيس  ,مـحضر اجـتماع
فوض   تـقد مـا يؤيـد حجب ديـر ا ارسـه مهـنه تقـد مسـتمـسكـات ا التـخطيط  ,شهـاده 
انـعة صادر من الـهيئـة العامـة للضـرائب نافذ ومـعنونة إلى الـبطاقـة التمـوينية  ,كـتاب عدم 
محـافظه بغداد نسـخة اصلية ,وصل الشراء الـنسخة األصلـية  يتم التوقـيع واخلتم على كافة
تقدمة  ,تقـد جدول تقدم عمل  ,تكـون مدة نفاذية صـفحات جداول الكـميات من قبل الشـركة ا
وقع ـكتـبهـا مع أرقـام الهـواتف وا العـطاء  90 يـوما  ,تـقوم الـشركـة بـتثـبيت عـنوان مـتـكامل 
االلـكـتـروني  اخلـاص بـهـا   ,يـجب إن تــكـون األرقـام مـدونـة رقـمـا وكـتـابـة وان تـكـون الـكـتـابـة
واضـحة وخـاليـة من احلك والـشطب ومـقتـرن بـتوقـيع مقـدم العـطاء  ,على الـشـركات األجـنبـية
نـاقصة تقـد شهادة تأسـيس وكافة مستـمسكاتـها مترجـمة مصدقة من الراغبة بـاالشتراك با
الـسفـارة الـعراقـية في بـلـد التـأسيس  ,تـلتـزم الـشركـة بتـقـد األسعـار النـهـائيـة  غيـر الـقابـلة

للتفاوض  ,تقد جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد ).
ـنـاقـصـة بـعـد تـقـد طـلب حتـريـري إلى ـهـتـمـ شـراء وثـائق ا 4- بـإمـكـان مـقـدمي الـعـطـاء ا
الـعنوان الـتالي )محـافظة بـغداد/ قسم الـعقود) وبـعد دفع قيـمة البـيع للوثـائق لقاء مـبلغ قدره

(250.000)مئتان وخمسون إلف دينار عراقي )  غير قابله للرد .
5- يـتم تسـلـيم العـطـاءات / إلى العـنوان الـتـالي محـافـظة بـغداد / االسـتـعالمات االلـكـترونـية
ـدينة /الـطابق األول   وأخـر موعد لـتسـليم الـعطاءات الـساعة  12ظهـرا  من التوقـيت احمللي 
وعـد وسيتم فتح تأخـرة عن هذا ا بـغداد يوم االثن 2/15/ 2021 سـوف ترفض العطـاءات ا
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ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
العقود الساعة  12ظهرا من يوم االثن 15/ 2 / 2021 او اليوم الذي يليه

6- يـجب إن تتـضـمن العـطـاءات ضمـان للـعـطاء عـلى شـكل ( خطـاب ضـمان أو صك مـصدق أو
ركزي وباسم أي من الشركاء . عتمدة لدى البنك ا سفتجة)   من احد مصارف بغداد ا

ـشـار إلـيهـا في ـتـعـاقـدة  كـافـة الـرسـوم والـضـرائب ا 7- يـسـتـقـطع من مـسـتـحـقـات الـشـركـة ا
القوان   واألنظمة  والتعليمات  العراقية.

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.  8- إذا صادف موعد غلق ا
9- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة.

 10- يستبـعد أي عطاء لم ينـظم حسب متطـلبات الوثـيقة القيـاسية (السـيولة النـقدية والعمل
ماثل) على ان تقدم بصورة كامله مع تاييد اجناز العمل ا

 (admin@bagdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني 11- للمعلومات تتم ا
ناقصة أجور النشر واإلعالن 12- يتحمل من ترسو عليه ا

ـطلوبة و استـيفاءها من قبـله فيتم قبول عايير ا 13- في حال تقـد احد الشركـاء ألي من ا
ـشـترك دون الـنـظر إلى الـشريك األخـر إال إذا نص في الـوثيـقـة نسب وشـروط مـعيـنة العـطاء ا

ينبغي توفرها في الشريك عند ذلك يعتمد ما  تثبيته في الوثيقة.
ديـرية 14- اسـتـمرار حـمله الـتنـظيـف يعـتمـد على الـتمـويل الـشهـري للـميـزانيـة الـتشـغيـليـة  
بلـديات بغـداد  لسنة  2021 وفي حـال عدم التمـويل يتم إيقاف الـعمل من دون مطـالبه الشركه

بأي تعويض 
15- كل ما يخالف ما ورد في أعاله ال يعتد به

œuIF « r  Øœ«bGÐ WE U×



ÊU e « ≠œ«bGÐ
عـاد فـريق القـوة اجلـوية الى الـصدارة
ـمـتـاز بـكرة تـرتـيب الـدوري الـعـراقي ا
الــقــدم بــعـــد فــوزه عــلى فــريق الــنــفط
بـاربـعـة اهـداف مـقـابل هـدف واحـد في
ـباراة التي اقيمت على ملعب الشعب ا
الــدولـي ضــمن خــتــام اجلــولــة  16من

متاز. الدوي ا
الــشــوط االول بـدأت دقــائــقه قــويـة من
الـنـفط عـنـدما وضع مـحـمـد داود هدف
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جارود بووين وسعيد بن رحمة
وبــابــلـــو فــورنــالــز حــلف رأس

احلربة مايكل أنطونيو.
وجـاءت أول فــرصــة في الــلــقـاء
بـالدقـيقـة اخلامـسة عـندمـا مرر
شــاكــيــري الـــكــرة إلى أوريــجي
الـــذي ضـــاقـت عـــلـــيـه الـــزاويـــة
رمى ثم التقط ليسدد بجانب ا
فـينـالـدوم كرة تـائهـة لـيسـددها
قــــويــــة عــــلت مــــرمى احلــــارس

البولندي لوكاس فابيانسكي.
وفـشل أنــطـونــيـو في الــوصـول
إلى تـــمـــريـــرة بن رحـــمـــة داخل
مــنـــطــقـــة جــزاء لـــيــفـــربــول في
الـــدقـــيـــقـــة 18  ورفـع تـــيـــاجـــو
عـــرضـــيــــة وصـــلت رأس صالح
الـــذي ابــتـــعــدت مـــحــاولـــته عن

رمى بالدقيقة 23. ا
 وجـاءت أخــطــر فــرص الــشـوط
االول فـي الــدقــيــقـة 24 عــنــدمــا
تعاون كريسويل وفورنالز فيما
بيـنهـما بالـناحـية اليـسرى قبل

لـيـحـصـد الـفـريق الـكـتـالـوني 3
نـــــقـــــاط هــــامـــــة في مـــــشــــواره

للمنافسة على اللقب.
اقـتـنص حـامل الـلـقب لـيـفـربول
فوزا ثـميـنا عـلى مضـيفه وست
هام يونايتد 1-3 ضمن اجلولة

21 من الدوري اإلجنليزي.
صـري مـحـمد  وسـجل الـنـجم ا
صالح هــدفــ في الــدقــيــقــتــ
( 57و68) قــــــبـل أن يــــــضــــــيف
جـورجـيـنـيـو فـيـنـالـدوم الـهـدف
الـثالث (84)  فـيمـا أحـرز كريج
داوســــــون هـــــــدف وسـت هــــــام

الوحيد في الدقيقة 87.
 ورفع لـيــفـربــول رصـيــده بـهـذا
الـفـوز إلى 40 نــقـطــة لـيــرتـفي
لــلـمــركـز الــثــالث بـفــارق نـقــطـة
واحـدة وراء الـثانـي مانـشـسـتر
يــونــايــتــد فــيــمــا بــقى رصــيــد
ـركـز وست هام 35 نـقـطـة في ا

اخلامس.
واعتـمد مدرب لـيفـربول يورجن
كلوب عـلى طريقـة اللعب -4-3
3  حيث لـعب ناثـانيـل فيلـيبس
إلـى جــــــــــانـب جــــــــــوردان
هــــنـــدرســــون في عــــمق
الـــدفــــاع بـــإســـنـــاد من
الـــظـــهـــيــريـن تــريـــنت
ألــــكـــســـنـــدر أرنـــولـــد
وأنــدرو روبـرتــسـون
وتـمـركـز جـورجـيـنـيـو
فـــــيــــــنـــــالـــــدوم كـالعب
ــســـاعــدة من ارتــكـــاز 
جـيمس مـيلـنر فـيمـا حترك
اإلســبــاني تــيــاجــو ألــكــانــتــارا
كون من خلف ثالثي الـهجـوم ا
صـالح وشــــيــــردان شــــاكــــيـــري

وديفوك أوريجي.
قابـلة جلأ مدرب في الناحـية ا
وست هـــام يـــونــــايـــتـــد دافـــيـــد
مويس إلى طريقة اللعب -4-2
1-3 حـيث تـكـون اخلط اخلـلفي
ـــيـــر كـــوفـــال وكـــريج من فـالد
داوســون وأجنــيــلــو أوجــبــونـا
وأرون كــريــســويل وتــواجـد
تــــومــــاس ســـــوتــــشــــيك
وديـــكالن رايس في
ـــــلـــــعب وسط ا
فـــــيــــمـــــا حتــــرك

حارس مـرمى أتـلتك بـيلـباو في
التـصدي لهـا وحتولـيها إلى

ركنية في الدقيقة (56).
وجنح جــــريـــزمــــان في
تـســجـيل هـدف الـتـقـدم
مـرة أخـرى لـبـرشـلـونـة
في الـدقـيـقـة (74) بـعد
تــمــريـــرة عــرضــيــة من
مـــيــــنـــجــــويـــزا وســـدد

أقصى  سيمون.
وأرسـل راؤول جـــارســـيــا
تــسـديـدة صــاروخـيـة من
خــارج مـنـطــقـة اجلـزاء
تـألق تـيـر شـتيـجن في
التصـدي لها وحـولها
إلى الـــــركــــــنـــــيـــــة في

الدقيقة (87).
وجنــح العـــــــــــــبـــــــــــــو
بــرشـــلــونـــة في غــلق
ـــــســـــاحـــــات أمـــــام ا
العـبي بـيـلـبـاو الذين
سعوا بكل قوة إلدراك
هـــدف الـــتـــعـــادل في
الدقـائق األخـيرة
باراة من ا

ـــنــطـــقـــة تــصـــدى لـــهــا تـــيــر ا
شــتــيــجـن حــارس مــرمى

برشلونة بسهولة.
وكــــــــــــاد أراوخـــــــــــو أن
يُـضــاعف الـنـتـيـجـة في
الـــدقـــيـــقــة (25) حــيث
تلقى تمريرة من ميسى
وتـــوغـل داخل مـــنـــطـــقـــة
اجلــــــزاء وســـــدد كـــــرة
قــويــة مــرت بــجــانب

ن. القائم األ
وحــقق بــيــلــبــاو
الــتـعــادل حـ
أرســـــل راؤول
جارسـيـا كرة
عـــــرضـــــيـــــة
داخـــــــــــــــــــــل
مـــــنــــطـــــقــــة
جــــــــــــــــــــــزاء
بـــرشـــلـــونــة

وسـدد ألـبـا كـرة
بـــاخلـــطـــأ ســكـــنت
شـبــاك الـبـرسـا في

الدقيقة (49).
وســـــدد مـــــيـــــرالم
بــيــانـيــتش العب
خـــــــــــط وســـــــــــط
بــرشــلــونــة كــرة
قــــــويــــــة تــــــألق
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قاد األرجـنتـيني لـيونـيل ميسي
جنم بـرشلـونـة فريـقه لـتحـقيق
االنـتصـار بـنتـيـجة (1-2) خالل
مــواجـهــة أتـلــتـيك بــيـلــبـاو في
إطـار مـنافـسـات اجلـولة 21 من

الليغا.
وســجل لــبـــرشــلــونــة لـــيــونــيل
مــــيــــسـي في الــــدقــــيــــقــــة (20)
وأنطـوان جريـزمان في الـدقيـقة
(74) بـينـما سـجل جوردي ألـبا
باخلطـأ في مرماه هـدف أتلتيك

بيلباو.
ورفع برشـلونـة رصيده إلى 40
نــــقـــطــــة في وصــــافـــة تــــرتـــيب
الـلـيجـا بـيـنـمـا يـتـجـمـد رصـيد
أتلتيك بيلباو عند 24 نقطة في

ركز احلادي عشر. ا
وبــهــذا االنـتــصــار ثــأر الــفـريق
الكتالـوني من خسارته األخيرة
ضـد الـفـريق الـبـاسـكي بـنـهائي

كأس السوبر اإلسباني.
ـباراة بـانفـراد للـيونيل بدأت ا
مــــيــــسي والــــذي جنـح أونـــاي
ســيـمـون حـارس مـرمى أتـلـتـيك
بيـلباو في الـتصدي له بـبراعة

في الدقيقة (4).
وتــلـقى جــريــزمـان تــمــريـرة من

مـــيــسـي داخل مـــنــطـــقــة
اجلـــــــــــــــــــــــــزاء وأرســل
تـصـويـبة قـويـة تـصدى
لـهـا سـيـمـون وحـولـهـا
إلى الركـنيـة في الدقـيقة

.6
وأهـــــدر مـــــيـــــسي فـــــرصـــــة في
الــــــدقــــــيــــــقـــــة (14) ح أرسل
بـيـانـيـتش عـرضـيـة له في عـمق
مــنـــطـــقــة اجلـــزاء لـــكـــنه ســدد
بــرعـونــة بــصـدره لــتــمـر الــكـرة

رمى. أعلى ا
واحـــتــسـب احلــكـم ركــلـــة حــرة
مـباشـرة لـبرشـلـونة عـلى حدود
مـنـطقـة اجلـزاء سددهـا مـيسي
بــقــوة أقـصـى يـســار ســيــمـون
لـيـمـنح الـتـقدم لـلـبـلـوجـرانا في

الدقيقة (20).
وجاء أول تهديد ألتلتيك بيلباو
ـبـاراة فـي الـدقــيـقـة (22) فـي ا
بــتـسـديــدة من يـوري من خـارج
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حدد االحتاد الـعراقي بكـرة اليد  نـهائي بطـولة الدوري الـعراقي لكـرة اليد لـلموسم احلالي

.2021-2020
ــنـسـق االعالمي لالحتــاد حــسـام عــبــد الــرضـا في تــصــريح صــحــفي  ان االحتـاد وقــال ا
ـباراة النـهائية لـلدوري العراقـي لكرة اليـد للموسم -2021 العراقي لـكرة اليـد قرر إقامة ا

قبل. 2020 خالل شهر اذار ا
ـصادف واوضح ان الـنـهـائي سـيـقام بـ فـريـقي اجلـيش والـشـرطة في بـغـداد يـوم االحـد ا

الثالث من شهر اذار مشيراً الى ان “اللقاء سقام من دون جمهور.
اضي. وسم ا حتدر االشارة الى ان نادي الشرطة توج بلقب ا
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اكد االحتاد العراقي بكرة السلة  انه
سيحـيل قضيـة مشرف فـريق الشرطة
عــبــاس خــضــيـر لــوزيــري الــشــبـاب

والـــريـــاضـــة عــدنـــان درجـــال ووزيــر
ي. الداخلية عثمان الغا

وذكـر االحتــاد في بـيـان ان ثــمـة فـرق
كـبـيـر ب اإلعـالن عن احلـقائـق وب

تــزيـيـف وقـلب الــوقــائع حتت شــعـار
حرية الرأي والتعبير أما اجلهة التي
يقـع علـيهـا احلـيف وحتاول الـتـحقق
من األقــوال والــتــصـريــحــات فــتــتـهم

يـدالية مـنذ أسـابيع شاهـدنا تـتويج الـبطل رامي الـسبيـعي (بيغ رامي) بـا
ـيـة األهم الـذهـبــيـة وبـطـولـة الـعـالم Mr.Olympia وهي الــبـطـولـة الـعـا
واألشـهر فـي مجـال كـمال األجـسـام حيث اسـتـطـاع رامي اقتـنـاص لقب

بطل العالم من (فيل هيث) بعد استحواذه عليه سبع مرات متتالية.
والبداية الـفعليـة لظهـور رياضة أو لعـبة كمال األجـسام بشكـلها احلديث
كـانت في أواخـر الـقـرن الـتـاسع عـشـر حتـديـداً في عام 1889 عـلى يـد
»فـريدرك مولر ?«الذي يُـعدُّ مؤسس كـمال األجسـام احلديث حيث أدى
انـبـهـاره بـالـتـمـاثـيل الـرومـانيـة إلـى محـاولـة بـنـاء عـضالته بـتـمـارين رفع
strongman األثــقـال وألــعـاب الــقــوى وفي عـام 1889 فــاز بــبـطــولـة
وأنشأ أول صالة رياضية في لندن ما أسهم في انتشار اللعبة تدريجياً
ومع ظـهـور الـسـيـنمـا في بـدايـة الـقـرن الـعـشرين وتـصـويـر أبـطـال كـمال
ـفـتـولـة بـدأ األجـسـام عـلى الـشـاشـات بـأجـسـامـهـم الـقـويـة وعـضالتـهم ا
ـارسة الـرياضـة في أنحـاء العـالم وهذا انـتشـار الصـاالت الريـاضيـة و

شرق في هذه الرياضة. هو اجلانب ا
ظـلم الذي نـحذر مـنه في عمل »الـفورمة ?«فـهو عـادة تبدأ أما اجلـانب ا
بـرغــبــة في الـرشــاقـة والــصـحــة والـعــضالت كـأبــطـال الــريـاضــة وجنـوم

وت! السينما وتنتهي با
ــنــشــطـات - وهي ويــؤكــد خـبــراء الــصــحـة أن اإلفــراط في اســتــخـدام ا
هرمـونـات معـدّلـة - يـسبب مـجـموعـة من األمـراض مـنهـا: ارتـخاء عـضـلة
الـقــلب والــسـكــتـة الــدمــاغـيــة وارتـفــاع ضــغط الـدم والــتــوتـر وتــشـوه
ـفـاجئ يـؤدي إلى مـشكالت الـعـضالت وتـلـيف الـكـبـد كـما أن إيـقـافـهـا ا

صحية.
ـنـشـطـات موجـودة في اجلـسم بـشـكل طـبـيعي ومـتـوازن وزيـادتـها هذه ا
ـهـا وحـظـر اسـتـخـدامـهـا مـنـذ تـؤدي إلى خــلل في اجلـسم وقـد  جتـر
ـســابـقـات الـريـاضــيـة ثم إن كـثـيـراً من ـاضي في ا سـبـعـيـنـات الــقـرن ا
ـنـشـطـات واجملـهود الـريـاضـيـ وجنـوم السـيـنـمـا تـوفـوا فـجـأة بـسـبب ا

الزائد أثناء التدريبات الذي يؤثر على القلب وضغط الدم.
ـتـضـررين من أبــطـال الـعـالم في ريــاضـة كـمـال األجـسـام: ومن أشـهــر ا
فـلكس ويـلـر حيث أصـيب بـفشـل كلـوي والـبطل الـبـريطـاني بـرتن فوكس
ؤبد لقتله زوجته وكذلك كريج تيتوس حيث حيث يقضي عقوبة السجن ا
نشطات يل لإلجرام بسبب تعاطي ا قام بقتل مـدربته نتيجة العصبية وا
والـبطل اجلـزائري »محـمـد بن عـزيزة الـذي تـوفي عام 1992 بـعـد فوزه
ـمـثل الشـاب هـيثم نـشـطات وا بـبـطـولة الـعـالم نتـيـجة جـرعـة زائدة مـن ا
أحمد زكي وغـيرهم الكثيرون.وأعتـقد أن حتقيق اللقب لم يكن سهالً بل
الوصول لـنصف أو عُشر حجم هذه الـعضالت لم يكن باألمر السَّهل بل

نتاج جهد وعمل وتدريبات متواصلة.
ولن أخـفيـكم سِـرّاً إذا قـلت إنّ مـظـهر »الـفـورمة «والـعضالت الـضـخـمة
بـهـذا الـشـكـل لم يـعـجـبــني وهـذا لـيس حــقـداً مـني عـلـى الـبـاي والـتـراي
نافسة أو اقتناص اللقب سيبس أو بيغ رامي ورفاقه أو رغبة مني في ا
ـبـالـغـة في حـجم الـعـضـالت غـيـر مـريـحـة وتـتـنـافى مع مـقـايـيس ـا ا وإ

اجلمال واالتزان البشري الطبيعي.
ـا يــحـدثُ في بــعض الـصــاالت الـريــاضـيــة من تـرويج وجب الـتــحـذيــر 
تدرب بفائدتها وأنها لعقاقـير ومنشطات وهرمونات وإقناع الشـباب وا
تـسّرع في بـنـاء العـضالت والـفـورمة وهي عـبـارة عن هرمـونـات منـشـطة
بـعضـها مـحظـور دولياً وال يـؤخذ إال بـإشراف طـبي وعلى أيـدي مدرب

مؤهل وهذا ما ال يحدث غالباً.
ـعـتـدل والــنـوم الـكـافي أفـضل إن تـنـاول الــغـذاء الـصّـحي والـتــدريب ا
ـظهر اخلارجي طريقة لـلحصـول على الصحـة واللياقـة.. العبـرة ليست با

فقط.. فاحذروا الفورمة القاتلة!
{ فنان وكاتب مصري
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الكويت

إحـــداهـــا إلـى شـــاكـــيـــري الــذي
بـدورهـا أرســلـهـا نـحــو مـنـطـقـة
اجلـزاء إلى صالح فـاسـتقـبـلـها
صـري بقـدمه اليـمنى الدولـي ا
قــبل أن يــضــعــهــا بــيــســاره في

الشباك بالدقيقة 68.
ومـر الـنـصف الـثانـي من اشوط
الثاني بهدوء ولـم يشهد فرصا
حقـيـقـيـة لـيتـمـكن لـيـفـربول من
تسـجيل ثـالث أهدافه في الـلقاء
بــالــدقــيــقــة 84 عــنــدمــا تــبــادل
الــبــديالن روبـــرتــو فــيـــرمــيــنــو
وألـيـكس أوكـسـلـيد تـشـامـبـرل
ــرر األول إلى الـــكــرة قــبل أن 
فــيـنـالـدوم الـذي سـدد الـكـرة في

الشباك.
لـكن رد وست هـام جاء سـريـعا
وبــالــتــحــديــد في الــدقــيــقــة 87
عـنــدمـا ارتـدت ركــلـة ركــنـيـة من
روبــــــرتــــــســــــون لــــــتـــــصـل إلى
داوســـون الــــذي تـــابــــعــــهـــا من

رمى. مسافة قصيرة داخل ا
 

من صالح.
وشق أوريـــــــجي طـــــــريــــــقـه من
النـاحيـة اليسـرى قبل أن يـعيد
الكرة إلى صالح الذي استبسل
كريسيول لقطع الكرة من أمامه

في الدقيقة 49.
وحـصل أنـطونـيـو على تـمـريرة
من بووين عـلى مشـارف منـطقة
اجلــزاء لـــيــســدد الــكــرة قــويــة
بـــجـــانـب الـــقــــائم الـــقــــريب في
الـــدقــيــقــة 55 قـــبل أن يــتـــمــكن
صالح أخـــــيـــــرا من افـــــتـــــتــــاح
التسجيل في الدقيقة 57 عندما
مرر البديل كـورتيس جونز إلى
صالح الــذي سـدد كـرة مـقـوسـة
يـسـراه عـانـقـت الـزاويـة الـعـلـيا

رمى وست هام.
وحـاول وست هــام الـضـغط من
أجل تــعـــزيــز الــنـــتــيـــجــة لــكن
لـيـفـربـول أحـكم إغالق مـنـطـقته
اخللفية قبل أن يـنطلق بهجمة
مـــــرتــــدة وصـــــلـت الــــكـــــرة من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرر األول داخـــل أن 
مــــنـــطـــــــــــــقـــة اجلــــزاء إلى بن
رحــــــــمة لكن سـوء تفاهم ب
األخــيـر وزمـيـلـه أنـطـونـيـو أدى

لضياع الفرصة.
واصل لـيـفـربـول سـيـطرتـه على
اجملــريـات لـكـنـه لم يـتـــــــــمـكن
فـــعــــلــــيــــا من تــــهــــديـــد مــــرمى
مــضــــــــــيــفه بــفــضل صــحــوة
دفــاع الـ"هــامــرز" الــذي بــدوره
ـضادة اعـتمـد عـلى الهـجـمات ا
الـــتـي لم تـــقــــلق راحـــة حـــارس

ليفربول أليسون بيكر.
 ولم تــهــدد رأســيــة أنــطــونــيــو
مـرمى ليـفربـول في الـدقيـقة 43
ــــرر تــــيــــاجــــو كــــرة قــــبـل أن 
وذجية وصل إلـيها أوريجي
رغم مـــضــايــفـــة داوســون لــكن
ـرمى مــحــاولـته ضــلت طــريق ا
فـي الــدقـــيــقــة 45  وفي الــوقت
بـــــــدل الــــــضــــــائـع ســــــيــــــطــــــر
فابيانسكي عـلى تسديدة سهلة
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ــنـطـقــة اجلـنــوبـيـة.ومن جــهـة اخـرى ا
أحـتـفت شـركـة نـفط ذي قـار  بـفـر يـقـها
ـــتـــوج بـــكـــاس وزيـــر الـــنــفـط بـــكــرة ا
الـــصــاالت  الــتي اخــتـــتــمت االســبــوع
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حـقق فـريق اكـد فـوزا مـهـمـا علـى فريق
بـلدية الناصريـة بالفوز بهدف دون رد
في الــلـقـاء الـذي جـرى  بـيـنـهـمـا ضـمن
دور ي مـحافظـة ذي قار لفـر ق الد رجة
االولـى بــكـــرة الـــقــدم   وســـجل هـــدفي
الـفوز احمد تركي في الشوط االول قبل
ان يـعـززه بـهدف الـتـقـدم مـحمـد حـمـيد
في وقـت انتـهى لقـاء  فـريقـا الـناصـرية
والــــــفـــــرات مـن دون أهـــــداف  جتـــــري
االربــعــاء الـقــادمــة مـبــاراة مــهـمــة بـ
فـريقي اكد و الـناصريـة في ملعـب قلعة
ســـكــر وقــال رئــيـس  االحتــاد الــفــرعي
لـلعبة  للـمحافظة جلـيل زغير  سيتأهل
ـنـطـقة اجلـنـوبـية فـريـقـان لتـصـفـيات ا
ومـن ثم الـتـاهل لـلـدور احلـاسم لـدوري
ؤهـل للممتازة انـدية  الدرجة االولى  ا
 وان خـمسـة فرق تتـنافس ضمن دوري
احملـــافـــظــة الـــذي  جتــري  مـــبـــاريــاته
ـرحلـتـ ليـترشح فـريقـان لتـصفـيات
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14- 13)  ( 16-15 ) سنة.

: ان وأكـدَ بـنـيـان في حـديـثه لـلـمـدرب
واهب االهـتـمـام بالـقـاعدة واخـتـيـار ا
ـكن ان تـخـدم كـرتنـا مـسـتـقبال الـتي 
يـسـهم بـإنـعـاش الـتـطـلـعـات لـتحـقـيق
أفـضل النـتائج وعـملـكم يعـد اخلطوة
االولى للـنجاح والـتفوق السيـما انكم
ـفاهـيم االسـاسيـة لكرة في طور زرع ا
الــقــدم لـذا يــجب ان يــكــون الــتــعـامل
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زار رئـيس الــهـيـئـة الــتـطـبـيــعـيـة إيـاد
بـنـيـان برفـقـة اسعـد الزم ومـديـر قسم
ـدربـ في الـلـجـنـة تـعـلـيم وتـطــويـر ا
ـوهـبة الـفـنـيـة  وسام جنـيب مـركـز ا
الـــكــرويــة الــكــائن فـي مــجــمع مــلــعب
الــشــعـب الــدولي لالطـالع عــلى ســيــر
االخـتــبـارات الــنـهــائـيـة لـالعـبـ وفق
 ( االعـمار من ( 10- 9)  ( 12- 11 ) 

ــنــتــهى الـدقــة واالحــتــرافـيــة بــهـذه
الشريـحة بغـية صناعـة جيل سليم من
نتخبات جميع النواحي لتعزيز قوة ا
الوطنية.وحث بنيان الالعب الصغار
عــلـى ضــرورة الــتــوفــيـق بــ الــلــعب
ـكن من خالل والــدراسـة وبــالـتــالي 
ـتـلك ذلك أن يُـنـشـئ لنـا جـيـال بارعـا 
الـقــدرة عـلـى الـتــطـور والــوصـول الى

مرحلة النضج الكروي.

بــتـقــيـيــد احلــريـات وتــكـمــيم األفـواه
مالكم كيف حتكمون.

واضــاف ان االحتــاد الـــعــراقي لــكــرة
السـلة يراقب احلـملـة الواسـعة التي

ينظمهـا نادي الشرطة لـتسقيط رموز
االحتاد وشـخصـياته بـدوافع مسـبقة
ة لتـصـفيـة حـسابـات يبـدو انـها قـد
ــلـوءة مــا تــزال عــامــرة في صــدور 

بالضغائن.
وتــابع لـقــد ابـدى نــادي الـشــرطـة في
بــيـان رســمي أسـفه الــشـديــد لـكــتـاب
االحتــاد واحلـــقه بــعــبـــارة في مــتــنه
الكثير مـن التجنيـات بحق نادينا في
حـ أن هـذا ا ال يـتـجـاوز خـمـسة
أسـطـر ويـحـتـوي عـلى عـبـارة ناديـكم
ـــقــابل احملــتـــرم فــايـن الــتـــجــنـي بــا
ـثل يــحـتــوي بـيــان الـشــرطـة الــذي 
وزارة تنفذ القانون تلـميحات مسيئة
تـدل عـلى ضـحـالـة الـكـاتب وال تـشـير

الى عراقة النادي وتاريخه.
واشـار الى ان الـنــادي اكـد في بـيـانه
رفضه الشديد حـضور مشرف الفريق
الـــســـلـــوي الى االحتـــاد وذلـك قــراره
ولــــــكـن لــــــيـس من حــــــقـه الــــــتـالعب
بــالــكــلــمــات وحتــويـل كــلــمــة (جلــنـة
حتـقق) الـواردة في تـرويـسـة الـكـتاب
الــرســـمي ويـــحـــولـــهــا الـى مــجـــلس
حتـــقـــيـــقي فـــاالحتـــاد لـــيس مـــركـــزا
لـلـشـرطــة أو دائـرة أمـنـيـة لـلـتـحـقـيق
وهـــو يــحـــتــرم جنـــومه واســرته وان
حـــصل اخـــتـالف او حـــتى خالف في
وجهات النظـر.واكمل يتكهن من كتب

بيـان الـشرطـة ومن سـمح بإعالنه في
مـعـرفـته بـبـواطن األمـور وهي عـبارة
مــبــهـمــة ال تــدل عــلى شيء مــعـ ثم
ـا يــصـدر عن يــكـرر رفــضه الــشـديــد 
اللـجـنة الـتي لم جتتـمع بـعد ويـبحث
عن منافذ ألبعاد الضرر وكأن االحتاد
ســـيـــلــــحق األذى اجلـــســــدي بـــأحـــد
أبـنــائه.وزاد ان الـنـادي يــهـدد حـسب
بــيــانه بـــاالنــســـحــاب من مــســـابــقــة
الـدوري وذلك من شـأنه ولـكن ال نـعلم
مـا هـي الـقــضــيــة الــتي ســيــفــعــلــهـا
باحملاكم الـعراقيـة والدولية واي حق
يحـاول أن يـستـرده إن بـيان الـشـرطة
ـغـالـطـات وحتريف الـشـديد مـفـعم بـا
فردات ويحتوي عـلى تهديدات غير ا

مسوغة اطالقا.
وامــــضى االحتـــاد قــــائالً فـي الـــوقت
الــذي يــبـدي االحتــاد الــعــراقي لــكـرة
الــســـلــة اســتــغــرابه من بــيــان نــادي
الشـرطة الـذي يحـاول ان يفـتعل ازمة
ويـــشـــعل نـــار اخلالفـــات في الـــبــيت
الـسـلوي من خـالل حمـلـة حتـريـضـية
ألغـــراض شـــخــصـــيـــة تــسـيء شــكال
ومضمونا لهذا النادي العريق سوف
ضي بـتـطبـيق الـلوائح والـضوابط
ــوضــوع وتــفــاصــيـلـه أمـام ونــضع ا
وزيـــر الــشـــبــاب والــريـــاضــة ووزيــر

الداخلية.
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الـتـقدم لـفريق الـنـفط في الدقـيـقة الـثانـية
من تـــســديــدة قــويــة مـن خــارج مــنــطــقــة
اجلــزاء بـالــقـدم الـيــسـرى عــلى الـرغم من
سـيـطـرة فـريق الـقوة اجلـويـة واسـتـطاع
ـن حــسـ فـي الــدقــيــقـة 30 من ادراك ا
الـتعـادل بعد مـا انفـرد باحلارس وضـعها
بـالــشـبـاك واضـاف الالعب نـفـسه الـهـدف
الـثاني من ركلة جـزاء سجلهـا في الدقيقة
ـــست الـــكــرة مـــدافع فــريق  39بـــعــد ان 

ن حسن بنجاح. النفط نفذها ا

ن حـس الـكرة وسـجل الهـاترك وعـاد ا
بــنـفس طــريـقـة الــهـدف االول في طــريـقـة
االنـــفــراد ووضـــعـــهــا بـــالـــزاويــة ذاتـــهــا

باراة. بالدقيقة  41 من زمن ا
وفي الــشـوط الـثـاني كــانت هـنـالك بـدايـة
قـويـة للـصـقـور حيث سـجل كـرار علي في
اول ثـالث دقـائق من زمن الــشـوط الـثـاني
من تـسديدة قوية من داخل منطقة اجلزاء
باراة اضاف بها الهدف الرابع لتنتهي ا

بهذه النتيجة.
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وفـي سـيـاق مـتـصل ارتـقى فـريق الـزوراء
مـتاز بعد فوزه الى وصـافة دوري الكرة ا
الـيـوم االحـد عـلى مـضـيـفه فـريق الـنـجف

بهدف نظيف.
وسـجـل الـهـدف العـبه ضـرغـام اسـمـاعـيل
فـي الــــدقـــــيـــــقــــة 42 مـن الـــــشــــوط األول

بصاروخية اخترقت شباك النجف.
وبــهــذا الــفــوز صــعــد فــريق الــزوراء الى
ـمتـاز خلف وصـافة تـرتيب دوري الـكرة ا

تصدر. القوة اجلوية ا

Z¹u²ð∫ جانب من
توج تكر ا

بكاس وزير النفط
بكرة الصاالت 

ـهـنـدس ـاضـي بـالـبـصـرة بـحـضـور ا ا
عـلي خضير  مديـر الشركة   الذ ي ثمن
جــهـود  العــبي وجـهــاز الـفـريـق الـفـني
الــتي اثــمـرت عـن احلـصــول عــلى لـقب

الـبـطـولـة  مـؤكـدا حـرص الـشـركـة عـلى
اسـتمـرار ومشاركـة الفريق في مـختلف
الـبـطوالت  وان وجـود الـفريق سـيـكون

دعما للعبة باحملافظة.



تـسير األمـور بشـكل جيد وتـنفـرج مسألـة كنت تـتذمر
منها .
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 إن كثرة انشغالك تضفي عليك برودة في العواطف
و تدفعك للغرور .

Ê«eO*«

هنية فتشعر بثقة أكبر بالنفس .يوم تزدهر شؤونك ا
السعد االربعاء.
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تكون سيء الـطباع مع احلبيـب وتتذمر فاحذر من أن
يؤدي ألزمة في عالقتك معه.
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تـنـتـهي من مـرحـلـة عـاطـفـيـة مـؤثـرة في حـيـاتك خالل
النصف الثاني من اذار اجلاري.
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يـجب أن تـكـون منـتـبـها لـصـحـتك ألن تـوتر مـشـاعرك
يؤثر سلبا عليك.
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تــضع نـفـسك في مـواقف صــعـبـة ثم تـضع كل الـلـوم
على احلبيب .
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 يجب أن تأخذ فترة راحة واستجمام ليكون لديك
الوقت إلعادة حساباتك.
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تــكـون في مـنـتـصف الــعـام اجلـاري أمـام خط فـاصل
في عالقتك مع الشريك.
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 حـاول تــفـهم مـشـاعـر الــطـرف اآلخـر بـشـكل واضح
ودون أي تدخل أو تأثير خارجي.
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سـتـقـبل عالقـة عاطـفـية ,بـعد أن  حتـاول وضع حـد 
نفذ صبرك .
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 انـسجـام عـاطفي وفـكـري مع الشـريك يـؤسس لبـناء
أسرة ناجحة.رقم احلظ .2

 u(«
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ثالث مــجــمــوعــات تـشــكل كــلــمــات من خــمــسـة
حـروف يكـمل بعـضهـا بعـضا بـواسطـة احلرف
االخــيـــرين من كل كـــلــمــة.في خـــانــات الــعــمــود
طـلوبـة:(من سور الـوسط حتـصل على الـكلـمـة ا

:( القران الكر
(أ)

ـارس لـريـاضـة عـنـيـفـة  –تـعـجـيل  –وقـائع –
تفاهم  –احاسيس  –عاصمة اسيوية  –مسرات

توهج.  –حجر النار ا

(ب)
واقــــيـــة لالنف- وزارة  –كــــواكب ســـمـــاويـــة –
تـسـتـخـدم للـكـتـابة  –مـجـاهـد من مـصر- مـجـلة
عــربـيـة لالطـفـال  –قــرارات قـضـائـيـة  –شـديـدة

احلس.
(ج)

بــراعــة  –مـن اجـزاء الــبــطن- االحظ  –نــقــود –
حــجـر اســمـنـتي  –مــسـاخـر  –تــوقـيع  –جـدول

احملتويات.
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ــشـارك بـ (30-15) عـمــر الـفــنـان ا
دير العام علي عويد عاماً. واعتبر ا
سابقة مبادرة طيبة من الفنان ان (ا

بشير مهدي في دعم الشباب).
ـنــسق احملــوري في تــنــظـيم وقــال ا
هـــذه الــفـــعــالـــيــة صـالح عــبــاس إن
ـثابة مـشاركة وطـنية من (اجلائزة 
اجل الــــنـــهــــوض بـــفــــنــــون الـــرسم
كن اعتبار تنوعة كما  واساليبه ا
سابقـة شهادة بأس وشـارة بسالة ا

تقدم من لدن الفنان بشير مهدي).
رسم احلر من جانبها بـينت مدير ا
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عارض والنشاطات دائماً ما تكون ا
الــفــنــيــة فـرصــة الكــتــشــاف مـواهب
وطاقات إبـداعيـة جديدة لم حتظ من
قبل بتـسلـيط الضوء عـلى نتاجـاتها
وأعــمـالــهــا الـفــنـيــة.وجـاءت جــائـزة
الفنان بشير مهدي للرسم بنسختها
الثـانـية والـتي اقيـمت بـالتـعاون مع
كانون دائرة الـفـنون الـعـامة  في 25 
ــاضي لــتــعــزز احــتــضـان الــثــاني ا
الطـاقات الفـنيـة الشبـابيـة الواعدة 
ولــتـحــقـيق هــذا الـهــدف حُـدد شـرط
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مـضت سبـعـة اعـوام على رحـيل الـفـنان
صـادق عـلي شـاهـ ومـازالت اعـمـاله
ــســرح فـي ذاكــرة الـــتــلـــفــزيـــون وا
الـــعــراقـي  فــفي  25من كـــانــون
ثــاني من الــعــام  2013غــيــبه
ــــــوت  وكــــــان الــــــراحل ا
يـعـانـي من امـراض عـدة
ـــــا قـــــبـل رحــــــيـــــلـه ر
احرجها عندما رقد في
2007 الــــــــــــــعـــــــــــــام 
ــــســــتـــــشــــفى ابن
الـبـيــطـار واجـريت له
عـملـيـة اسـتـبـدال ثالثة
شرايـ تكلـلت بالـنجاح
 وبـــعث وقـــتـــهــا رئـــيس
سـتقل االسـتاذ مجـموعـة االعالم ا
ســعــد الــبــزاز بــاقـة ورد بــاسم
جــريــدة (الــزمــان) الــتي زارته
ونــقــلت له حتــيـات وامــنــيـات
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صري عن مثلة السورية مها ا اعـتذرت ا
ـشـاركـة في اجلزء الـثـاني من مـسـلسل ا
(بـروكـار) بـسـبب صـعـوبـة الـسـفر ضـمن
اإلجــراءات االحـــتـــرازيـــة بــعـــد جـــائـــحــة
كـورونــا وتـعـذر قـدومــهـا إلى دمـشق من
ـتـحـدة.واشـار مـوقع اإلمـارات الـعـربــيـة ا
ـمـثـلـة لـيـنـا حـوارنة الـفن إن مـواطـنـتـهـا ا
سـتـحل عــوضـاً عـنـهـا لــتـؤدي شـخـصـيـة
(عـفاف  –أم عـصـمت) في اجلزء اجلـديد
الـذي كـتبـه سمـيـر هـز ويخـرجه مـحـمد
زهــيـر رجب الــذي انـطــلق تـصــويـره في
ـة. وبـذلك االعـتـذار أحـيـاء دمـشق الـقـد
ـوسم ـصـري كــلـيـاً عن ا سـتـغــيب مـهـا ا
ـقبل إذ أنهـا لم تشترك في الـرمضاني ا

أي عمل حتى اآلن.

والـــبـــصـــرة. وعـــبـــر الـــفـــائــز االول
ـســابـقــة عـلي حــسـ احــمـد عن بــا
ســعــادته بــحــصــوله عــلـى اجلــائـزة
االولى ودخــول عـمــله الـفــني دائـرة
الـتـنـافس مـع بـاقي االعـمـال الـفـنـيـة
شاركة والذي هو عبارة عن لوحة ا
فــنــيــة زيت عــلى كــنــفــاس بــعــنـوان
(ثـورة تـشــرين) قـيـاس 100×90 سم
فتـاة جالـسـة جتسـد الثـورة واجواء
تــعـــبــيـــريــة بـــأســلـــوب الــواقـــعــيــة
الـسـحـريـة تـمـثل احلـيـاة الـعـراقـيـة
بعـد ثورة عشـرين ويد الـفتـاة تفتح
ـسرح حيـاة قادمة بال عنف. ستارة 
فيـما كـانت مشـاركة الـفائـزة الثـانية
زبــيــدة عــبـــد الــرحــمن اطــيــمش من
بـغداد بـعـمل اكـريـلك قـياس 80×120
سم واقــعي فــنـتــازي. بــيـنــمــا كـانت
مشـاركة الـفائـز الثـالث احمـد محـمد
ــركـز جالل الــدين واحلــاصل عــلى ا
وصل بـلوحة االول في كلـية فنـون ا
فـــنــيـــة قــيــاس 80×100 سم جـــســد
الـواقـعيـة ذكـريـات طـفولـة مـركـزية
اللوحـة ماكـنة خيـاطة وطـفل يجلس
اســفــلــهــا وقــطــار يــدور حــولــهــمــا.
ـغتـرب بـشـير مـهـدي ولد والـفنـان ا
عام  1948 في الـنـعـمـانـيـة مـحـافـظة
واسط وانـتقل الى الـديـوانـية بـعـمر

الــتـشــكــيـلــيـة نــدى احلـســنـاوي أن
(مسابـقة الفـنان بشـير مهـدي فرصة
لـلـتــواصل الـفـني والــثـقـافي وابـراز
االبـداعـات والـطـاقـات عـنـد الـشـبـاب
والهـواة وكذلك تـشجـيعـهم معـنوياً
وماديـا)ً. وقد خـصص الـفنـان بشـير
جــوائـــز مــاديــة لــلــفــائــزين الــثالثــة
االوائل قــيــمــة اجلــائــزة  الــواحــدة
(1000دوالر) فــــــاز بــــــهـــــــا حــــــسب
التـرتيب كل من: الـفنـان علي حـس
احـــمــد والــفــنــانــة زبــيــدة اطــيــمش
والفنان احمد محمد جالل الدين من

وصل. ا
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هـذا واخـتـيـرت االعـمـال الـفائـزة من
قبـل جلنـة مؤلـفـة من خمـسـة فنـان
ي اوعز عويد بتشكيلها من اكاد
داخل وخــارج الـــوزارة وبــأســلــوب
االقتـراع الـسـري رشح كل عـضو من
جلنة احلكم  ثالثـة فنان بـالترتيب
ـراكز الـثالثـة االولى لـيتم لـلفـوز بـا
مطابقـة االسماء احلاصـلة على اكبر
عدد من االصوات الختـيار  الفائزين
بـــاجلــــوائـــز  من بـــ 22 فـــــنــــانــــاً
متـنافسـاً تقـدموا للـمشـاركة في هذه
ـــســـابـــقــة من : بـــغـــداد والـــنــجف ا
االشـــرف وواسط وبـــابل ونـــيـــنــوى

تلـفزيـون العـراق منـذ عام  1979ولغـاية
 1983الــذي أداره بـــنــجـــاح وقــدم خالل
مـيزة ـدة العـديـد من األعمـال وا هذه ا
لــكـــنه بـــعــد عــام  2009بــدأ يـــغــيب عن
ـسرح احلضـور الى دائـرة الـسيـنـما وا
بعدمـا وجد أن صحـته ال تساعده ومن
ثم اخـتـفى إلـى أن بـدأت أخـبـار اعـتالل

صحته تتوالى.
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عمل في اإلذاعة مـنذ عام  1959مع فرقة
الـفــنـون الـشـعـبـيـة لـلــتـمـثـيل الـتي كـان
ـــرحـــوم مـــهـــنــد يـــرأســـهـــا الـــفـــنـــان ا
األنصـاري وعمل في قـسم التـمثـيلـيات
والـبـرامج اخلـاصـة عام  1962وفي عام
 1964قــدم اول مــســـلــسل إذاعي في 14
حلقة عن الفـارس العربي (سعد بن ابي
وقاص) من اعـداده واخـراجه وفي عام
 1966قدم مسلسل (ابن زيدون) وطوال
عـمله قـدم الـكـثـير من الـبـرامج االذاعـية
إعدادًا وإخراجًا. وفـي مجال التـلفزيون

صـديـقه الـبــزاز واطـلـعت عـلى اوضـاعه
الــصـحـيــة والـنـفــسـيـة . وفي الــسـطـور

التالية نستذكر ابرزمحطات حياته:
الــراحل من مــوالـيــد بــغـداد ســنـة 1939
عـانى الكـثـير في طـفـولـته بدايـة بـسبب
الـعـمـى في سـنـواته األولى لــكـنه عـولج
اني وكذلك في دراسته على يد طبيب ا
األولــيـــة فـي الــكـــتـــاتـــيب لـــكـــنه واظب
واجتـهـد حتى اكـمل دراسـته االبـتدائـية
ــيــة ثـم الــثــانــويــة وتـــخــرج من أكــاد
الــــفــــنــــون اجلــــمــــيــــلــــة ســــنـــة –1965
.1964مــارس الــعــمل في مــجــال اإلذاعـة
ـسرح وقدم والتـلفـزيون والسـينـما وا
الــكــثــيــر من الــبــرامج اإلذاعــيــة إعـداداً
وإخـراجـاً. وظـهـر في عـام  1959في أول
تمثيليـة تلفزيونية (يـريد يعيش) ليبدأ

رحلة استمرت نحو نصف قرن.
ــيـزًا في ادائه الســيـمـا في ادوار كـان 
الــشــر شــغل الــفـنــان مــنــاصب عــديـدة
أهـمــهـا مـديـر اإلنــتـاج الـتـلــفـزيـوني في

ــســلــسالت شــارك في الـــعــشــرات من ا
ــلح) والــســهــرات من أهــمــهــا (جــرف ا
تألـيف صبـاح عطـوان وإخراج ابـراهيم
يزًا عبد اجللـيل والذي أدى فيه دورًا 
مـنـحه شــهـرة واسـعـة وهـو شـخـصـيـة
(مال فـاخـر) الذي يـتـعـرض لـلـضرب من
اهل الـقــريـة الـتي يـجـري فــيـهـا تـمـثـيل
الــعـمل الن الــنـاس اعــتـقــدوه مـشــعـوذًا
حـقــيـقـيًــا.وفي الـسـيـنــمـا اشـتـرك بـ 16
فــيــلــمــا أولــهــا فــيــلم (اوراق اخلــريف)
اخراج حـكمت لـبيب عام  1963وآخرها
ـلك غازي) اخـراج محمـد شكري فيلم (ا
سرح له حضور جميل عام  1993وفي ا
ــسـرحــيـات واضح من خالل عــشـرات ا
ابتـداء من مسرحـية (كـلنا بـشر) إخراج
مــهـنــد األنــصــاري عـام  1960وانــتــهـاءً
سرحية (حفلـة لسيد محترم ) إخراج
قـــــاسم وعـل الـــــســـــراج. ولـه اعـــــمـــــال
مــســـرحـــيــة وســـيــنـــمــائـــيــة واذاعـــيــة

وتلفزيونية جتاوزت  300عمل درامي.
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 اإلعالن عن تـأجـيل طرح فـيـلم السـيرة
الــذاتــيــة عن حــيــاة أســطــورة الــروك أنـد
الــرول الـراحـل إلـفــيس بــريـســلي إلى 3
حــزيـران  2022  بــعـد أن كــان مــخـطــطـاً
ـقـبل عـرضه في شـهـر تـشـرين الـثـاني ا
وذلك بــــحـــسب اســــتــــديـــوهــــات (وارنـــر
بـروس). وأرجعـت مصـادر بحـسب موقع
(فـــارايـــتي) ســـبب الـــتـــأجـــيل إلـى عــدم
ـشـاهـد الـكـافـيـة الـتي كـان من تـصـويـر ا
ـقـرر تـصـويـرهـا في إسـتـراليـا في آذار ا
ي ـاضي قــبل أن يـصـاب الــنـجم الـعـا ا
تـوم هـانــكس الـذي يـقـوم بـبــطـولـة الـعـمل
ـمـثـلـة ريتـا ويـلـسـون بـفـايروس وزوجـته ا
كـورونـا وتـتـوقف عـمـلـيـة الـتـصـويـر ألجل
غـير مـسمي. ويـجسـد هانـكس في الفـيلم
دور الـكـولـونـيل توم بـاركـر مـديـر أعـمال
ه بـريسلي الذي جنح في اكـتشافه وتقد

للجمهور.

w½«bOF « ÊU½bŽ

شيخ قـبيـلة العـيدان تـلقى تـعازي االوساط الـعشـائرية
واالجـتـمــاعـيـة الـعــراقـيـة لــوفـاة زوجـته  ســائـلـ الـله

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

s¹bÐUF « d Uþ

ــمـثل الــتـونــسي تـلــقى تـعـازي ا
االوســاط الــفــنـيــة لــوفــاة والـدته
ــاضي سـائــلــ الـله الـســبت ا
تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

 wÐ«dF « s Š

شـرف العـام على الـبرنامج الـفني األسـبوعي (جنوم ا
من الزرقاء) في االردن اعلن ان جمعية أبناء الرصيفه
الـثـقافـيـة اطلـقت الـبرنـامج بـالتـعـاون مع مديـريـة ثقـافة
الــزرقــاء وانه ســيـقــدم كل أســبــوع جنــمــ من جنـوم

. ثل أو موسيقي الزرقاء  سواء كانوا 
Íb U)« 5 Š rÝUł

الـكــاتب الـعـراقي صـدر له عـن دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة
ـكـان  –دراســة في اجلـهـود الـعـامـة كــتـاب (حـارس ا

النقدية لياس النصير).

ÍuÝu*« rþU

ـعنـونة ي الـعـراقي يديـر الـندوة االفـتـراضيـة ا االكاد
(حتــديـات االرهــاب والـتــطـرف فـي الـعــراق وتـأثــيـراته
الـنـفـسـيـة والـبـيـئـيـة واالجـتــمـاعـيـة) الـتي تـنـظـمـهـا في
اخلامس من الـشـهر اجلـاري جمـعـية الـبيـئـة والصـحة

تحدة. ملكة ا العراقية في ا
 wBL(« rOF½ 

ـوت إثر الـكاتب الـدرامي السـوري جنـا وعائـلته من ا
حـريق هـائل شبّ في مـنـزله بـسـبب تـمـاس كـهـربـائي

وتلقى امنيات الوسط الفني بالسالمة الدائمة.
‰uN−  Í“Uſ qBO

ي والـبـاحث الـعـراقي حتـدث في الـلـقـاء الـذي االكـاد
عـقـده مـنـتـدى الـكـلـمـة بـالـتـعـاون مع مـركـز الـدراسات
الـشــرقـيـة حــول زيـارة الــبـابـا فــرنـسـيـس الى الـعـراق

عنونة (جميعنا اخوة). وماورد في رسالته ا
 w½«cOA « ‰ö¼

الـكاتب الـعُـماني صـدرت له حـديثـا عن (اآلن نـاشرون
ومـوزعـون) رواية ن (لن يـزال يـحل اخلـريف). تقع في

توسط.  536 صفحة من القطع ا

tMzUÐ“ ”Ëƒ— vKŽ 5½UM  —u  rÝd¹ ‚öŠ
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فــراق عــبــاس حالق مــبــدع مـن مــديــنـة
احملـاويل في مــحـافــظـة بــابل يـرسم من
خالل تـدرج الشعر ودون اسـتخدام قلم
او ايـــة مــــواد وجــــوه من يــــحــــبــــهم من
الــفــنــانــ عـلـى رؤوس الـزبــائن حــسب
ومن ب الـفنانـ الذين رسمهم رغـبتهم
وسيقار نصير شمة احلالق فـراق هو ا
الـذي كتـب في صفـحـته في (فـيـسـبوك)
تعـلـيـقا عـلى صـور اجنـزها عـبـاس على
رؤوس زبائـنه(حتية طـيبة للـكوافير فراق
عــبـاس عـلى هـذا الـتــفـرد وأتـمـنى لـهـذهِ
تـمـيزة أن جتـد طريـقـها عـبر الطـاقـات ا
مسـابقات دولية ونقـابات تمنحهم فرص
تقـد انفسهم ومواهـبهم النادرة ومنهم

فراق).

{ لوس اجنلـوس (أ ف ب) - أعلنت الـسلطات
الصحـية في والية كـاليفـورنيا األمـركية إرجاء
ـقـرر تنـظـيمه ـوسـيقي ا مـهرجـان كـواتشـيال ا
في نيسان إلى موعد غير محدد بسبب جائحة
ـاضي كـوفـيد- 19 بـعـد إلـغــاء نـسـخـة الـعـام ا

للغاية عينها. 
وعزا مسؤول هيئة الصحة العامة في مقاطعة
ريــفــرســايــد كــامــرون كــايــزر هــذا الــقــرار إلى
ـقـاطـعـة ـتـجــدد لـكـوفـيـد- 19في ا االنـتــشـار ا
ـهـرجان وحـول الـعـالم.وأوضح في بـيـان أن (ا
تـفرج من بـلدان عدة يستـقطب مـئات آالف ا
ـية بـعـضـهـا تـطـاوله جـائـحـة كـوفـيد- 19الـعـا

بدرجة كبيرة).
نظمون عن أي موعد جديد لنسخة ولم يعلن ا
هـرجـان الـذي يقـام في الـعادة  2021 من هـذا ا

سنويا خالل عطلـتي نهاية أسبوع في
ـنـطـقـة إنـديـو في صـحـراء نـيـسـان 
كاليفورنيا. وفي نيسان  2020 أرجئ
هرجان مرة أولى إلى تشرين األول ا
بــســبب اجلــائــحـــة لــتــقــرر بــعــدهــا

اضـي تأجيـله مجددا السلـطات في الـصيف ا
إلى نـيـسـان 2021. وكـان بـرنـامج مـهـرجـان
اضي يـزخر بأسـماء بـارزة بيـنها العـام ا
رايج أغـايـنــست ذي مـاشـ وتـرافـيس
سكـوت وفـرانك أوشن غـيـر أن اإلرجاء
ــتــكــرر لــهــذا احلـدث قــد يــغــيّــر هـذه ا
ـقـبـلـة.وقـد فوّتت األسـمـاء في الـنـسخـة ا
منـطـقة وادي كـواتـشيال أربـاحـا تصل إلى
ـهرجان  700 ملـيون دوالر بـسبب إلـغاء ا

وفق تقرير.
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خمس سنوات واكمل دراسته هناك
غــادر بـــعـــدهـــا الى فـــلـــورنــســـا في
مـنتـصف الـسـبـعيـنـيـات. ولم يدرس
ـــــــيـــــــات فـن الـــــــرسـم في االكــــــــاد
ـتـحف الـتـشـكـيـلـيـة وكـانت اروقـة ا
ه مــدرســتـه االم ووجــد لــنــفــسه عــا
الــذي يــجـمع مــا بــ الــكالسـيــكــيـة
واالقــرب لــفــنــاني عــصــر الــنــهــضـة
االيطاليـة والسريالـية الفوتـوغرافية
ان صـح الــتــعـبــيــر.تــغــيــرت مــعــالم
لــوحـــاته وحــيــاتـه بــعــد صــدمــته
الــصــحــيــة الــتي كــادت تــنــهي
حيـاته بسـبب مرض عـضال
في الــــدمـــاغ. وســـافـــرت
ريـــشـــتـه تـــبـــحث عن
بقايـا االماكن التي
عـــــاش فــــيــــهــــا
وعـن بـــــطــــــله
اخملـفي بـ
طــــــــيـــــــات
تـكـويـنات

لوحته.

ليجي هرجان.    عدسة حس ا علي عويد يطلع على لوحات ا
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صادق علي
شاه
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{ لندن  –وكاالت - كسرت النجمة شاكيرا األرقام
الي حول العالم بعد القياسية بإجناز جديد أذهل ا
أن حصدت قناتها اخلاصة على يوتيوب أكثر من 20
مليار مشاهدة حتى االن وهو رقم ضخم جداً وهي
القناة التي تضم أكثر من  31.9 مليون شخص.وتضم
قناة شاكيرا كل أعمالها الغنائية إضافة إلى عدد من
كواليس حفالتها وبعض اللقاءات الصحافية وهو ما

جعل قناتها قريبة لقلوب عشاقها ومحبيها حول
تابعة أدق العالم كونها الطريق األسهل واألنسب 
وسيقى والغناء. وتمتلك تفاصيل حياتها في عالم ا
شاكيرا شعبية كبيرة حول العالم منذ ظهورها على
وسيقي الساحة الغنائية وأحدثت ضجة في الوسط ا

حول العالم لتتحول لواحدة من أجنح الفنانات
الالتينيات في التاريخ.
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قــبل أن تــبـدأ االنــتـخــابــات في الـعــراق يــجب أن يـشــعـر
الـعـراقـيـون بـأنـهـا عـمـلـيـة مـخـتـلـفـة تـمـامـاً عمّـا جـرى في
السابق من مضـحكات مُبـكيات اشتـرك فيها االمـريكيون
قــبل انــســحــابــهم وااليــرانــيـون بــعــدهم ومن وراء أولــئك
جـميـعـاً أذنابـهم وأدواتـهم لـيتم انـتـاج هـذه التـشـكيالت
الـتي جـرّت عـلى الـبالد والـعـبـاد اخلـراب وال تـزال تـوغل

في الدماء واألموال .
كـيف تــكـون االنـتـخـابـات مـخـتــلـفـة وكـيف يـجـري اقـنـاع
الــنـاس بــذلك? ذلك هـو الــسـؤال الــذي ال تـوجــد اجـابـات
واضحـة علـيه حـتى اللـحظـة. ما نـراه هو انـدفاع الـوجوه
ــة إلعـادة انـتــاج نـفــسـهــا وهـو أمـر مــتـوقع ومن الــقـد
رء صورة مغايرة مـتاحة فما بناه ستحيل أن يتـخيل ا ا
أولئك من منظومات تعـمل حلسابهم الشخصي واحلزبي
لـكونـه من أساسـيات واجلهـوي واخلـارجي هي كل مـا 
ولن يـــهــدمـــوه بــطـــيب خـــاطــر ومن أجـل ماليــ وجـــود 
الشعب التي تنتظر التـغيير إال إذا كانوا مضطرين أمام

ستقل. ساءلة والقانون والقرار ا ا
هــنــاك الــعــامل اخلــارجـي وهــو االهم في حــسم نــتــائج
االنـتـخـابـات عـنــد الـتـصـويت وبـعـد فـرز الـنـتـائج وخالل
ـعـد ســلـفـاً بـقـيـاسـات الـدخــول في نـفق الـكـتــلـة األكـبـر ا
مــتـعـددة تـنـاسـب أيـة حـالـة طــارئـة قـد تـفــرزهـا مـفـاجـآت

معينة.
تـحدة لـلعـراق السـيدة بالسـخارت زيارة مـبعـوثـة اال ا
الى طـهران تـصب في  مـجرى االنـتـخابـات والـبحث عن
ضمانات مبكرة لـتحقيق جناحها والقـبول بأية نتائج لها.
ال تـبــدو االجـواء واضـحـة وال تــوجـد رغـبـة اقـلــيـمـيـة في
ـشـكـلـة االسـاس تـغـيـيـر حـقـيـقي في الـعـراق تـلك هي ا
التي سيدفع العـراقيون ثمنـها في غضون وقت وجيز من

يوم االقتراع إذا جاء.

(1)
غارتْ حقول القطن

من بياضهِ
ح مرَّ بها صدفةً.

(2)
جان دمُّو 

ضمير معلن;
تقديرهُ نحنُ.

(3)
وحدكَ..

اتكَ بعد 
لم تترك إالَّ آياتٍ
من روحكَ العجيب

لكنَّ ندمانك يحفظونَ حياتكَ
قدَّسة. أكثرَ من الكتب ا

(4)
تعرفهُ.. أرصفة األرض.. خمر احلـانات.. وخبز الفقراء..

نبوذين.. ودمع ا
تعرفهُ.. أغاني فائزة احمد وجناة الصغيرة..

 ومسبحة داخل حسن..
تعرفهُ شوارع األرز.. وفول هاشم.. ومنافي البالد..

تعـرفهُ فنـادق الـدرجة األولى حـ يبـول من شرفـتهـا على
الطغاة 

تعرفهُ أقبية الباب الشرقي وبناته السائبات من القطط..
تعرفهُ ساحة الطيران ح يلتحف جوع بطنه

 في عز الزمهرير… 
تعرفهُ تلك اجلرائد ح يردد بوجه أسيادها.. 

أنها ال تصلح غير لتنظيف مرحاض..
تعرفهُ األرملة.. واليتيم.. والغانية برغم انفها..

 وعربة بائع الفالفل.. 
تعرفهُ مصطبة جوار نهر دجلة 

يوم رقصت معه وهو ينهي ترجمة كتابه عن دالي..
تعرفهُ أمهات مدينة الثورة.. وكالب الصاحلية 

ح يهديها نصف وجبة طعامه..
يعرفهُ السَّقاء.. والعتال.. والطبال.. واإلسكافي..

 وبائع ماء الورد في رمضان..
تعرفهُ ڤولكات شارع اجلمهورية.. وهو يرددُ كل ظهيرة..

أوجاعنا جمل جميل..
تـعـرفهُ الــدمـعـة والـنـجـمـة والـشـهـقـة واحلـسـرة والـسـعـفـة

والشمعة واآلهة والرهبة والغصَّة..
تعرفهُ الراهبة ومؤذن اجلامع والقس وبائع األكفان

 في مقبرة وادي الغدير..
تعرفهُ التوابيت اخلارجة توا من ساحة اإلعدام..

وت في السجون..  وكتمان ا
الباب الشرقي.. خاله..
وساحة الطيران عمَّته..

يدان عمَّهُ.. وا
وشارع الرشيد ابنه..

وحانات أبو نؤاس محظياتهُ..
واحليدر خانه ابنته..

وساحة النصر أخته..
والرصيف صهره..
واجلوع صديقه.. 

واخلمر أخاهُ.. 
ونادي األدباء هواه..  

.. يعرفهُ اإلجنيل والتوراة والقرآن وضياء الصاحل
 ومفتاح اجلنان..

يعـرفهُ آرثر رامـبو وإدغـار ألن بو ودالي وفـوكنـر وسعدي
يـوسف ورفــيـقه الـغـجـري نـصـيـف دلـيـله وكـزار حـنـتـوش

صديقه اللدود..
غني الشعبي والغجرية والقصخونْ يعرفهُ ا

يعرفهُ سمك دجلة ودجاج ماء الفرات..
يعرفهُ النخل الطع واحلمام الذبيح ونوارس شط العرب

وسمُّ الصيادين.. 
يــعـرفهُ الــتـراب والــغـراب والـعــذاب والـســحـاب والــهـبـاب

والنجيع..
يعرفهُ النهر والهر والتبر والقبر والسحر والنمر..

ـاشي والواشي  ونـباح نـشـرة األنبـاء.. يـعرفـهُ الغـادي وا
والساهي والناهي..

ــأفـون  وبــائع بــطــاقــة الــيــانـصــيب.. يــعــرفهُ اجملــنــون وا
سكون طحون وا وا

غشوش في عاشوراء..  ومنازل العرق ا
ويقينا ً.. يعرفهُ الله..

لكن ح يحنُّ لرؤية بيتٍ
اً.. ال يـعرفهُ  فـارقهُ مذ كـان صـبـيـَّ

في تلك الدار أحدْ.
جانْ دمُّو: شـاعر عـراقي ومترجم
أصـدر مـجـمــوعـة شـعـريـة واحـدة
بعـنـوان أسمـال. تـوفي في سدني

عام 2003.
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ـكسيك)(أ ف ب)  –شـهدت { بـويبال (ا
كسيك في اآلونة محمـية للحيوانات في ا
األخيرة زيـادة ملحـوظة في التـكاثر فـيما
يـستـمر إقـفالـها بـسبب الـتفـشي الواسع
جلـائــحـة كــوفـيـد-  19إذ سُــجّـلت فــيـهـا
والدة زرافـة شــبــكــيـة وفــيــلــ وعـدد من
ـنـتـمـيـة إلى أنـواع احلـيـوانـات األخـرى ا
مــــهـــــددة بــــاالنــــقـــــراض. إالّ أن فــــرانك
كاماتـشو مدير مـحمية أفـريكام سفاري
الـواقعـة في بلـدة فالـسكـيو بـوالية بـويبال
كـسيكيـة على بعد  150 كـيلومتراً من ا
الـعــاصــمـة مــكــسـيــكــو ال يـعــزو مــعـدل
ـــرتـــفع إلى إغالق احملـــمـــيــة الــوالدات ا
فـقـط. ويـقـول هـنـا تـتـصـرف احلـيـوانـات
كمـا في موائـلهـا ولكن من دون أمراض
أو صـيـادين. ويـضـيف أن احلـيـوانـات ال
تـعـرف شـيـئـاً عن الـوبـاء أو الـفـيروس أو
ما يـحدث في اخلارج إذ لم تـتأثر جودة
الرعـايـة الـتي حتظى بـهـا. بالـنـسبـة لـها
احليـاة طـبيـعـية تـمـامًا. وأعـلـمت أفريـكام
ســفـاري اجلـمــهـور من خالل مــواقـعـهـا
وصـــفـــحــاتـــهــا عـــلى اإلنـــتـــرنت بــوالدة
حـيـوانـات من مـخــتـلف األنـواع واصـفـة
اإلعالن عن هذه الـوالدات بـأنه مـساهـمة
فـي اجملـــتـــمـع الـــعـــلــــمي. إال أن اإلغالق
الـذي فـرضته اجلـائـحة أثّـرت سلـبـاً على
ـالية لـلمحـمية التـي تعوّل على القدرات ا
ـا دفع ـتـأتـيـة من زوارهـا  اإليـرادات ا
إلى دعم مــوازنـتـهــا بـأمـوال مــخـصـصـة

شاريع مؤجلة.
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وشــدد عـــلى أن أفالم الــرعب عــلى
وجـه اخلـــصـــوص وكـــذلك األفالم
عـمـومـاً يـجب أن تـعـكس الـلـحـظة
الـراهنة. أما الـفيلم الكـوميدي هاو
إت إنــدز فـــيــتــخــيل وقــائع الــيــوم
األخـــــيــــر عـــــلى األرض فـي لــــوس
أجنــلـيس قــبل أن يـسـقـط كـويـكب
عــــــــلى كــــــــوكب األرض. وتـــــــؤدي
ـشــاركــة زوي لـيــســتـر اخملــرجــة ا
جـونز دور لَـيزا الـتي تنـطلق بـحثاً
عـن الـــذيـن ســـبــــبـــوا لــــهـــا األذى
وجـمــيـعـهم كـانـوا يـتـوجـهـون إلى

حفلة كبيرة هي األخيرة.

الـتي ينبغي اتـباعها جـديدة تماماً
ــرحــلــة. ومع أن كــوفــيــد-19 فـي ا
لـيـست محـور فيـلمه الـروائي فمن
الـواضح أن الـوبـاء يـشـكّـل خـلـفـية
خملـتـلف أحـداثه. ورأى اخملـرج في
حــوار عــبــر اإلنــتــرنت أن الــقــيـود
اجلــديــدة جتــعل األفالم الــروائــيـة
الـتي  إنتـاجهـا قبـل الوبـاء تبدو

وكأنها من زمن آخر.
وأضـاف من يـشـاهـد فـيـلـمـاً تـظـهر
في مـشـاهده حـشود كـبيـرة يشـعر
بــأن مــا يـشــغل هــؤالء الـنــاس هـو
. أمــور تـــعــود إلى مــا قــبل عــامــ

كـبير ليتمكنوا من تصوير أفالمهم
بـــــــأمـــــــان تــــــام رغـم الـــــــظــــــروف
االسـتثـنائـية.  فـالعـمل في مشروع
إن ذي إيـرث انـطـلق في بـريـطـانـيا
بـعــد مـرحـلـة اإلقـفـال الـعـام األولى
فـي آذار/مارس وتـدور أحداثه في
غـابة يـجري فـيهـا عدد من الـعلـماء
جتـارب غـامـضـة في وقـت يـجـتاح

دن. أحد الفيروسات مختلف ا
وروى بـن ويتلـي أن ضغـطاً غـريباً
كـان يخيّم عـلى فريق العـمل عندما
بـدأ الــتـصـويـر. فـيـومـهـا كـانت كل
تعلقة باإلجراءات الـبروتوكوالت ا

وقـال مـخـرج فـيـلم إن ذي إيـرث بن
ويـــتـــلي عــلـى إثــر الـــعــرض األول
لــفــيــلــمه اجلــمــعــة عــانــيـت نــوبـة
هـستـيريـا صغيـرة بعـد أسبوع من
احلــــجـــر (…) كـــنت بــــحـــاجـــة إلى
الـهدوء فـبادرت إلى الـكتـابة عـلّها
تـعـيـنـني عـلى ذلك. وشـكّل انـطالق
ســنــدانس الــذي يُــعــتــبـر مـن أبـرز
ستـقلة ـهرجـانات السـينمـائيـة ا ا
ـتــحـدة ويـقـام هـذه فـي الـواليـات ا
الـسنة بـالصيـغة االفتـراضية حتى
 3شباط/فبراير فرصة لكي يروي
الـسـيـنمـائـيـون ما بـذلـوه من جـهد

{ لـوس اجنـلـيس(أ ف ب)  –حـوّل
ـــلل والـــقــلق الـــســيـــنـــمــائـــيــون ا
الـــنــاجــمـــ عن تــدابــيـــر احلــجــر
الـــصـــحي الـــطــويـــلـــة أفالمــاً ذات
مـواضيع مروعة تتعلق بكوارث أو
بــنــهــايــة الــعــالم بــيــنــهــا اثــنـان
أحــدهـمـا فــيـلم رعب عــلى خـلــفـيـة
فــيــروس  والـثــاني كــومـيــديـا عن
الــيـوم األخــيـر عــلى األرض كُــتـبـا
وصُـوّرا ونُـفّـذ تـولـيفـهـمـا بـالـكامل
خـالل جائـحة كـوفيد-  19 وعُـرضا
خـالل مــــــهــــــرجــــــان ســـــــنــــــدانس

السينمائي.
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نــحـو عـام. وقــالت لـوكــالـة فـرانس
رحلة كـانت منهكة بـرس إن هذه ا
ـتازة مـعـتبـرة أنـها تـاليـاً فـرصة 
ألخذ قسط من الراحة والتفكير في
ــــكن الــــعــــام الـــذي انــــصـــرم. ال 
روحية الـوصول إال بالقـارب أو با
إلـى اجلزيرة التي تعيش على وقع
تـقلبات الطقس وتخلو من السكان
عــلـى مــدار الــســنــة فـــيــمــا يــنــدر

زائروها.

عـلى مدى أسبوع بامـتياز مشاهدة
 70 فيلماً تتنافس ضمن مهرجان
ـنارة عـوتـنبـرغ في مـنزل حـارس ا
الــســابق الـذي  حتــويــله فـنــدقـاً
. وروَت ليزا قـبيل وصولها صـغيراً
نـتـجـع أنهـا تـقـدمت الـسـبت إلـى ا
ـهرجان بـطلب تـرشّحهـا حلضور ا
بــهـدف احلــصـول عــلى اســتـراحـة
قـصيـرة من حيـاتهـا اليـوميـة التي
تـطغى عـليـها األزمـة الصـحيـة منذ

{ مـارسـترانـد (السـويد)-(أ ف ب)
- لم يـكتف أكبر مهرجان سينمائي
في الـدول االسـكـنديـنـافـية يـإحـياء
دورتـه اجلــديـــدة عـــبـــر اإلنــتـــرنت
بـسبـب جائـحة كـوفيد- ?19بل قرر
إقــامـة الـعـروض حــضـوريـاً أيـضـاً
ـرضة ولـكن لـشـخص واحد هـو 
ـرشـح اخـتـارهـا مـن بـ آالف ا

ـفردهـا كل األفالم على سـتشـاهد 
جـزيرة صغيرة مـعزولة عن العالم
تـــقـغ قـــبـــالـــة الـــســــاحل الـــغـــربي
لـلسويـد. ال تتعـدى مساحـة جزيرة
هـامنسكار الصـخرية التي تعصف
بـهـا الـرياح  250 مـتـراً طوالً و150
مـتراً عرضـاً تنتـصب عليـها منارة
حـمراء الـلون تـسمى بـاتر نـوستر
وحتـتها بـضعة بيـوت صغيرة. في
كان الـبعيـد من صخب غرفة هـذا ا
الــطـوار الــتي تـعــمل فـيــهـا عـلى
رضـى فيـروس كـورونا االعـتـنـاء 
ـسـتـشـفــيـات سـتـتـمـتع في أحــد ا
الـسـويـديـة لـيـزا إنروث ( 41عـامـاً)

الـصحـية بـعضا من أعـمالـهما في
مـركز جتاري كـبير لـلمحـافظة على
الــــتــــواصل مع اجلــــمــــهـــور خالل
اجلـائـحـة.وقـال بوريس رافـيـنـيون
رئــيس بــلـديــة مـديــنــة شـارلــفـيل-
مـيـزييـر لوكـالة فـرانس برس (مـنذ
أشـهـر ال عالقـة لـنـا مع الـفـنون إال
من خــلف شــاشــة الـكــمــبـيــوتـر أو
الـتـلفـزيـون. لـقد اخـتـرنا أن نـنـتقل

القاة اجلمهور. 

ـكـافـحـة اجلـائـحـة. وقد الـتـدابـيـر 
سـجّلت إيطاليا أول دولة أوروبية
ــــوجـــــة األولى من تـــــضــــررت بــــا
الـوباء أكثر من  87 ألـف وفاة منذ
بــدء انـــتــشــاره فــيــمــا غــرق ثــالث
اقــتــصـاد في مــنــطـقــة الــيـورو في
ية أسـوأ انكماش منـذ احلرب العا

الثانية. 
الـى ذلك يعرض مـتحـفان في شرق
فــرنــســا مــغــلــقــان بــســبب األزمــة

ـفروضة تـخفـيف إيطالـيا الـقيود ا
لــتـطـويق انــتـشـار الــفـايـروس مع
ـنـاطق اإليـطـالـيـة كـافة تـصـنـيف ا
بـاستـثنـاء خمس مـناطق في الـفئة
الـــصــفــراء مـــنــخــفـــضــة اخملــاطــر
.ويــتــيح ذلك اعــتــبــاراً من االثــنــ
ــطـــاعم إعـــادة فـــتح احلـــانـــات وا
ـتاحف. خـالل النـهار إلى جـانب ا
ـقــرر أيـضــاً إعــادة افـتــتـاح ومـن ا
ــنــتــدى مــوقـع الــكــولــوســـيــوم وا
الــرومــانـي في رومــا  عــلى الــرغم
من أنــهــمـا ســيــظالن مـغــلــقـ في
عـطـلة نـهـاية األسـبـوع. ويسـتـثنى
من هـذا التـخفـيف جـزيرتـا صقـلية
وســرديــنـيــا ومــنـطــقــتـا أومــبــريـا
وبـوليا إضـافة إلى مقاطـعة جنوب
ــتـمـتــعـة بــحـكم ذاتي إذ تــيـرول ا
يـستمر الـعمل فيهـا بقيود أشد في
ـنـاطق البـرتقـالـية ذات اخلـطورة ا
ــــتــــوســـطــــة.ويــــتـــعــــارض هـــذا ا
الــتـخــفــيف مع الـتــوجه الــعـام في
دول أوروبــيــة أخــرى إلى تــشــديـد

{ بـــــــاريـس (أ ف ب)- أعـــــــلـــــــنت
مـتـاحف الـفـاتـيـكـان أنـهـا سـتـعـيـد
فــتح أبــوابــهــا بــعـد إغالق دام 88
يـــومًـــا بـــســـبـب قـــيـــود فـــايــروس
كــــورونـــا فـي أطـــول إغالق مــــنـــذ
يـة الـثـانيـة.وسـيـفتح احلـرب الـعـا
ا في ذلك ـياً  شـهور عا ـوقع ا ا
كـنيسة سيستينا أبوابه للجمهور
مـن االثنـ إلى الـسـبت لـكن يجب
حــجـز الــتــذاكـر مــسـبــقًـا لــزيـارات
مـحــددة زمـنـيـاً.واغـتـنم الـقـائـمـون
ـــتــاحـف فــتـــرة اإلغالق في عـــلى ا
إطـار تـدابـيـر احلـكـومـة اإليـطـالـيـة
لـوقف انـتـشار كـوفـيد- 19 لـتـنفـيذ
أعـمال صـيانـة وجتديـد.وشمل ذلك
نـفض الغـبار بـعنـاية عن الـلوحات
اجلــداريــة الـتـي تـعــود إلى الــقـرن
اخلــــامـس عــــشــــر في كــــنــــيــــســــة
سـيسـتيـنا الـتي جتذب عـادة ستة
مـاليـ زائــر ســنــويــاً. وذكـرت في
بـيان (متاحف الـبابا تنـتظركم بكل
ســرور!). تـأتي هـذه األخـبـار وسط
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{ بـــــاريس (أ ف ب) - اخـــــتـــــيـــــرت
ـغـنيـة باربـارا برافي لـتـمثـيل فرنـسا ا
في مسـابقـة يوروفـيجن الـتي تقام في
ـقبل بنتـيجة تصـويت اجلمهور أيار ا
وقــــــــــرار جلـــــــــنـــــــــة حتـــــــــكــــــــــيـم من
.وتـقـدمت بـرافي وأغـنـيـتـهـا احملـتـرفـ
فــواال عــلى  11مـــرشــحــاً آخــر خالل
بـرنـامج بـعـنـوان (يـوروفـيـجن فـرنـسا

القـرار لكم) عـرضته محـطة فرانس 2
الـفـرنـسـيـة.وحـلت بـرافي أولـى سواء
في مـحـصـلـة تـصـويت اجلـمـهـور عـبر
الهـاتف  أو بنـتيـجة تـصويت أعـضاء
غني جلنـة التحكـيم العشرة بـرئاسة ا
أميـر  ومن بينهم مصمم األزياء جان
بول غـوتييه وماري ميريام آخر فائزة
فـرنــســيـة فـي يـوروفــيــجن عـام 1977
ـغنـيـة الـراحـلة إديت وتُـشَـبَّه بـرافي بـا
بــيـاف إن من حـيث أدائـهـا وحـركـات
يـديـهـا أو جلهـة مـيـلهـا إلى األغـنـيات
الــتي تــشــكّل الــنــصــوص الــعــنــصــر
الـرئـيـسي فيـهـا. وكـانت نسـخـة الـعام
 2020 مـن يـوروفـيـجن ألـغـيت بـسـبب
جـائحـة كوفـيد- 19 وكـان يُفـترَض أن
يتـولى فيهـا توم لـيب تمثـيل فرنـسا لو
ــقــرر أن يـقــام نــهـائي اقـيــمت. ومن ا
ــقـــررة في مـــديــنــة نـــســـخــة  2021 ا
روتـــردام الـــهـــولـــنـــديـــة في  22 أيـــار

قبل. ا

{ واشـــنــطن- (أ ف ب)  –ظـــهــرت
اضي مساهمة مفاجئة في الـعام ا
عـالم األعمال اخليرية هي الزوجة
ـــديـــر أمــازون جـــيف الـــســـابــقـــة 
بــيـزوس مــاكـيــنـزي سـكــوت الـتي
قـدّمت العـديد من التـبرعات لـبنوك
ــؤســسـات الــطــعــام ومــسـاعــدات 
ـــــــهــــــاجــــــريـن وأخــــــرى تـــــــدعم ا

للجامعات.
ومـنـحت سكـوت تـبرعـات بـقيـمة 6
مـليارات دوالر في  ?2020لـكن هذه
الـتبرعات غير مرتبطة بقيود على
ـتبـرعون عـكس مـا يقـوم به عادةً ا
لـــقــضـــايــا خــيـــريــة فـي الــواليــات
ـتـحدة. وخضّ اسـلوب مـاكيـنزي ا
سـكوت هذا عالم األعـمال اخليرية
ــبــلغ الــهـائل لــيس فــقط بــســبب ا
الـذي تـبـرعت بـه لـكن أيـضـاً ألنـها
تـدع قـرار الـتـصـرف بـاألمـوال بـيـد
عنية وهي بذلك حترر ـنظمات ا ا
نظمات من التدابير خـطوات تلك ا
اإلداريـــة. تــرى لـــورا مــاكـــدونــالــد
رئـيسة مـؤسسة غيـفينغ يو إي إي
غـيـر الـربحـيـة الـتي جتري أبـحـاثاً
عن الـتبرعات اخليرية أن الطريقة
الـتي اعـتـمـدتـها الـزوجـة الـسـابـقة
لثاني أغنى رجل في العالم منبثقة
مـن حـركـة الــعـمل اخلـيــري الـقـائم
عـلى الثـقة. وتضـيف هذه اخلـبيرة
قـد يـشـجع ذلـك مـتبـرعـ آخـرين…

على اخملاطرة أكثر.
فـي كـانـون األول/ديـسـمـبـر قـدمت
سـكـوت تـبـرعـات لـ 384 مـؤسـسـة
من مـعهد جامعي تـقني في محمية
بالكــفــيت لـلــسـكــان األصـلــيـ في
مــونــتــانـا (شــمــال غـرب) إلـى بـنك
لـلطعام في أركنسو (وسط) مروراً
يغرانت فـاميليز فاند ـؤسسة إ
هاجرين. وكتبت سكوت ساعدة ا
هــذا الـوبـاء دمـر حـيــاة أمـيـركـيـ

. كانوا يعانون أصالً
وأضــافت اخلــسـائــر االقـتــصـاديـة
والـعـواقب الطـبيـة كانت أشـد على
الــنـسـاء واألقــلـيـات والــفـقـراء. في
ـــقــابل إلى األثـــنــاء أدى ذلك في ا
رفـع مــــســــتــــوى ثــــراء أصــــحــــاب
ـــلــيـــارات بــشـــكل كـــبــيـــر.ويــرى ا
نـاشطـون في مؤسـسات خـيرية أن
مــبــادرات سـكــوت سـتــشــجع عـلى
ـــزيــــد من األثــــريـــاء من األرجـح ا
ضــمــنـــهم زوجــهــا الــســابق عــلى

االقتداء بها.
وأعـلـن فـيل بـوكـانـان رئـيس مـركـز
سـنتـر فور إيـفيـكتـيف فيالنـثروبي
الـذي يـوفـر معـلـومـات لـلجـمـعـيات
ال اخلـيرية آمل أن تشـجع مبالغ ا
الـتي تقدمهـا ونيتهـا على مواصلة
ذلـك جــمــيع من يـــجــلــســون عــلى
أمـوال طائـلة فيـما نـواجه حتديات

واحتياجات غير عادية.
وتـعـهـدت سـكوت الـتي تـمـلك مـنذ
طالقــهـا أسـهـمـاً طــائـلـة في شـركـة
أمــازون لــلـتــجــارة عـبــر االنــتـرنت
تـقـدّر بـ 58 مـلـيـار دوالر بـالـتـنازل
كـافحة عن جـزء كبـير من ثـروتهـا 
الـتـفـاوتـات االجـتـمـاعـيـة. وأعـلـنت
عـن دفع مــســـاعــدات بـــقــيـــمــة 1,7
مـليـار دوالر في تـموز/يـوليو و4,2

مليار في كانون األول/ديسمبر.
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ووظـــفت ســكــوت وهي واحــدة من
أغــنـى الــنــســاء في الــعــالم فــريق
ـساعـدتهـا في حتديد مـستـشارين 
ن يعـانون من ـنـظمـات الداعـمـة  ا
األثــر االقـتــصـادي لــلـوبــاء والـتي
حتـارب خـصـوصـاً اجلـوع والـفـقـر

والتفاوتات العرقية.
وكـتبت سكوت البالغة  50عاماً في
نظمات وقع ميديـوم تلك ا مـقال 
ـساعدة اآلخرين كـرست وجودها 

لـلـعمل ولـفعل اخلـيـر وجهـاً لوجه
ويــومـاً بـيــوم عـلى طـاوالت أنـاس
حـــقــيـــقــيـــ وقــرب أســـرتــهم في
الـسـجـون في الـشـارع فـي قـاعات
الـــــــــدراســــــــة وفـي اخلـــــــــدمــــــــات

االستشفائية.
وتـتــنـاقض مـقـاربـتـهـا مع أسـلـوب
زوجــهــا الـســابق مــؤسس أمـازون
جـــــيف بـــــيــــزوس الـــــذي قــــدم 10
ـكــافـحــة الـتــغـيـر مــلـيــارات دوالر 
ناخي وهي أكبر مساهمة خيرية ا
قــدمت في  ?2020لــكـن إسـهــامــاته
كـانت أكـثر بـطئـاً وأقلّ نـسبـياً مع
األخـــذ بــعــ االعــتـــبــار أن ثــروته
تـــفـــوق ثـــروة طـــلـــيـــقـــته بـــثـالثــة

أضعاف.
ـكن للثنائي السابق إعطاء دفع و
كـبــيـر جملـال األعـمـال اخلـيـريـة في
ــتــحــدة الــذي بــلغ في الــواليـــات ا

 2019 نحو  450 مليار دوالر.
يـرى بنـجام سـوسكـيس الباحث
ــتـخـصص في األعـمـال اخلـيـريـة ا
فـي مــعـــهــد أوربـــان أن مــبــادرات
ـيزة لـيس فقـط حلجـمها سـكوت 
بـل أيـــضـــاً لـــســــرعـــة اإلفـــراج عن

التمويالت.
وبــاإلضـافــة إلى ذلك أصــرت عـلى
ـال والـبـقـاء بـعـيـدة وفق إعـطـاء ا
الــبـاحث مـشـيـراً إلى أنه عـادةً مـا
يـعتبـر فاعلـو اخلير أنـفسهم جزءاً
من الـعملية ويقـومون بالعديد من
عـمليات التحقق والتقييم التي قد
تتطلب الكثير من اجلهد والوقت.
وفـي الوقت نفـسه قال اخلـبير إنه
ــكن انــتــقــاد ســكــوت لــغــمــوض
ـسـتــفـيـدين من عــمـلـيــة اخـتـيــار ا
الـتـبـرعـات. لـكن شجـاعـتـهـا تـشكّل
كن ألي مـتبرع سـابقـةً هامـة فال 
ــثــال الــذي كــبـــيــر أن يــتــجـــاهل ا

قدمته وفق سوسكيس.
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