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قــررت الــلـجــنـة الــعــلـيــا لــلـصــحـة
والـــسالمــة مـن جــائــحـــة كــورونــا
فـرض حـظـر لـلتـجـوال من الـسـاعة
الـثـامـنـة مـسـاءً ولـغـايـة اخلـامـسـة
صـــبــاحـــاً مع تـــعــلـــيق الــدوام في
ــدارس والــكـلــيــات بــدءاً من يـوم ا
. ـدة أسـبـوعـ ـقـبل و اخلــمـيس ا
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(رئـيس الوزراء مـصطفى الـكاظمي
تـرأس اجتمـاعا للجـنة العـليا التي
قـررت فرض حـظر جـزئي للـتجوال
من الـثامنة مساءً ولغاية اخلامسة
صــــبـــاحـــاً وتــــعـــلـــيـق الـــدوام في
ـــعـــاهـــد والـــكـــلـــيــات ـــدارس وا ا
احلــكــومــيــة واالهــلــيــة واعــتــمــاد
الــنــظـام االلــكــتــروني بــاسـتــثــنـاء
ـراحـل الـنـهـائـيـة لــطـلـبـة كـلـيـات ا
الـــطب  بـــدءا مـن يــوم اخلـــمـــيس
) واضـاف ـدة اسـبـوعـ ــقـبل و ا
ان (الــلـجــنـة اســتــثـنت من الــقـرار
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ــــســــاجــــد كــــمـــــا تــــقــــرر إغـالق ا
واحلـسينيات كافـة وفتحها اوقات
الـــصالة فـــقط لــرفـع االذان ومــنع
إقــامـة حــفالت االفـراح فـي قـاعـات
ـنـاسبـات وغلـقهـا من غد االثـن ا
الـى اشـعـار اخـر اضــافـة الى غـلق
ــدة ــســاج والــتــجــمــيل  مــراكــز ا
). وســــجـــــلت وزارة اســـــبــــوعـــــ
الــصـحـة والــبـيـئـة  2190 اصـابـة
مـؤكـدة بـفـايـروس كـورونـا وشـفاء
 1158 حالة من اجلائحة وبواقع
وقف  7 وفيات جديدة. واوضح ا
الـوبائي اليوم  الـذي اطلعت عليه
(الــــــــــــزمـــــــــــان) امـس ان (عـــــــــــدد
الـــفــحــوصـــات اخملــتــبـــريــة الــتي
اجــرتــهــا مالكــات الــوزارة بــلــغت
اكـــثـــر  38 الـف عــيـــنـــة مـــشــتـــبه
اصـابتها بالفايروس حيث رصدت
 2190 اصــابـة في عـمـوم الـبالد)
مـشـيرا الى ان (الـشفـاء بلغ 1158
حــالـة وبـواقع  7 وفــيـاة جـديـدة).
وكــانت الـوزارة قـد لـوحت بـاعـادة
االغـالق الـــعــام  فـــيــــمـــا اعـــلـــنت
اسـتـعـدادهـا لـلـمـوجـة الـثـانيـة من

الوباء.
 وذكــرت الـصـحـة في بــيـان تـلـقـته
(الـــــزمــــان) امـس انه (فـي الــــوقت
الذي تتصاعد فيه نسب اإلصابات
ـوجةٍ ثـانـية من بـكـورونـا منـذرةً 
اجلـــائـــحــة قـــد تـــكــون اقـــسى من
ـتـكـررة االولى حـذرت بـيـانـاتـنـا ا
واطن من اضيـة ا خـالل األيام ا
االسـتـمـرار بـالـتـهـاون بـاالجراءات
الـوقـائيـة اال انه ولالسف الشـديد
أصــبـح عــدم االلــتــزام والــتــهــاون
ـثل ظاهرة عـامة أتسـعت لتشمل
الـتـجمـعـات النـخـبويـة والـرسمـية
ـؤتمرات اجلماهيرية والنقابية وا
واالحـــتـــفـــاالت الـــكـــبـــيـــرة بـــدون
االلـــــتــــفـــــات الى خـــــطــــورة تـــــلك

مـنتسـبي الصحـة والقوات األمـنية
والــدوائــر اخلــدمــيــة واإلعالمــيـ
ومــحـــال بــيع اخلــضــار من حــظــر
الـــتـــجــوال) واوضـح الـــبـــيــان ان
(االجـتمـاع قرر مـنع اقامـة الفواحت
ومـجـالس الـعـزاء مع فـرض غـرامة
مـقدارها خمسة مالي للمخالف
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الـتــجـمـعـات عـلى أتـسـاع الـتـفـشي
الــوبـائي و تــبـعـاته اخلــطـرة عـلى
) واضاف انه (من واطن صحة ا
مـسـؤولـيـتـنـا الـوطـنـيـة و مـهـامـنـا
ــوجب قــانـون الــصـحــة الـعــامـة
الـنافذ  نـكرر حتـذيرنا لـلمـواطن
ـــؤســســـات الـــرســـمـــيــة كـــافـــة وا
ـــثـــقـــفـــة واالعـالمـــيــة والـــنـــخب ا
بــــااللــــتـــزام الــــتــــام بــــاالجـــراءات
الـوقائـية وعـدم اقامـة اي جتمـعات
بـشريـة مهـما كـانت دواعيـها اذ ان
الــــوضع الــــوبــــائي بــــات خــــطـــرا
ويـــحـــتـــمل اســـتـــمـــرار تـــصـــاعـــد
االصــــابــــات في مــــا اذا اســـتــــمـــر
الــتــهــاون بــاالجــراءات الــوقــائــيـة

وعــدم االصــغــاء لــلــبــيــانـات الــتي
تـــــصــــدر من الـــــوزارة الــــصــــحــــة
والـلجنـة العليـا للصـحة والسالمة
الــوطــنــيــة) مــؤكــدا انــهــا (اعــدت
حـزمة من االجراءات الوقائية التي
تــسـاعـد في قـطع سـلــسـلـة انـتـقـال
الــعـدوى وتـقـلـيل نـسب االصـابـات
اذا  االلــــتـــزام بـــهــــا وفي حـــال
اســتـــمــرت االصــابــات بــاالرتــفــاع
نـتيجة لـعدم تنفـيذ هذه االجراءات
ســـتــضــطـــر الــوزارة لــلـــتــوصــيــة
بـاحلـظـر الصـحي الـشـامل والـغلق
الـتـام لكل مـرافق احلـيـاة احليـوية
ذات الـتـجمـعـات البـشـرية حلـمـاية
الــنـظــام الـصـحي مـن االخـفـاق في
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رجــحت الــهــيــئــة الــعــامــة لـالنـواء
اجلـويـة والـرصـد الزلـزالي الـتـابـعة
لوزارة النقل  ان يكون طقس اليوم
ـنــاطق كــافـة  االحــد صــحـوا فـي ا
مـشـيـرة الى االجواء عـلى مـوعد مع
امـطـار وثـلـوج وانخـفـاض بـدرجات
احلــــرارة بـــدءا مـن يـــوم الــــثالثـــاء

قبل.  ا
وقــالـت الــهــيــئــة في بــيــان تــلــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (طـــقـس الـــيــوم
االحـد وغدا االثـن سـيكـون صحوا
فـي عمـوم الـبالد ودرجـات احلرارة
تـرتفع قليال في الوسط و اجلنوب)
واشـار الى أن (طقس الثالثاء يكون
ـنطـقتـ الوسـطى والـشمـالية في ا
صـحـوا يـتحـول تـدريجـيـاً الى غائم
مـع فـرصـة لــتـســاقط زخــات مـطـر 
ـنـطـقـة بــيـنـمـا يـكـون الـطــقس في ا
اجلـنوبـية صحـوا يتـحول تدريـجياً
الـى غــائم بــعـــد الــظــهــر ودرجــات
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ـة اســتــذكــر الـعــراقــيــون امس جــر
قـصف مـلـجـأ الـعـامـريـة بـبـغـداد فـجـر
الــثـالث عـشــر من شـبـاط عـام 1991
ة وصمة عار بوجه وعـدوا هذه اجلر
الـقـوات االمـريـكـيـة الـتي خـطـطـت لـها
ونـفذتها بالـطائرات وجنم عن وقوعها
اسـتـشـهاد  410  مـواطـن جـلهم من
الـــنـــســـاء واالطـــفـــال فـــيـــمـــا طـــالب
حـقوقـيون برفع دعـاوى قضائـية بحق
ـتـحـالـفـة ـتـحـدة والـدول ا الـواليــات ا
مـعـهـا وعـدم نـسـيـان هـذا الـعـمل غـيـر
االنــسـاني واخملـالف لــقـواعـد احلـرب.
بــالــنــظــر الســتــهــداف مالذ مــدني في
خــضم قــصف جـوي اســتــمـر اربــعـ
ــة قـصف يــومـا. وعــد مـراقــبـون جـر
ـلـجـأ احـد اجلـرائم ضـد االنـسـانـيـة ا

نـظمـات الدولـية مـطالـبة واكـدوا ان ا
ـــتــــحــــدة دفع بــــالــــزام الــــواليــــات ا
تــعـويـضـات لـعــوائل الـشـهـداء وعـدم

االفالت من العقاب.
ـنـظــمـات احلـقــوقـيـة  واســتـنـكــرت ا
واالحتـــادات اجلــمــاهـــيــريــة في دول
ـــة ونـــاشـــدوا الـــعــــالم هـــذه اجلـــر
اجملـــتـــمع الـــدولي بـــالـــضـــغط عـــلى
ـتحـدة لعـدم تكـرارها. كـما الـواليات ا
نـاشد مواطـنون احلكـومة اعادة فتح
ــة امــام احملــكــمـة مــلـف هــذه اجلــر
اجلـنائيـة الدولية الصـدار قرار بادانة
واشنطن وجنراالتها. مشيرين الى ان
(هــذه اجلـــرائم ال تــســقط بــالــتــقــادم
وداعــ الـى احـيــاء ذكــراهــا كـل عـام
لـتذكـير الـعالم بـهمـجيـة القـوات التي
شـنـة الهـجوم وتـسبـبت بـدمار يـلحق

العراق جيال بعد جيل).
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الـعراقي إنه (ما زال أمـامَنا الـكثير
لـتـحقـيق الطـموحـات التي تـأخرت
بــســبب مــا واجــهـنــاه من هــجــمـة
ارهــابـــيــة شــرســة من جــانب ومن
تـغوّلٍ للفسادِ من جانبٍ آخر حتى
تـعـثـرت مسـاعـيـنا وتـأخـر مـشروع
الـــــدولــــةِ الـــــواعـــــدة وتــــراجـــــعت
اخلــدمــات الى حــدٍ غــيــرِ مــعــقـول
وتــلـكـأت مــشـاريع االعــمـار وضـاع
ال) الـكثـير من الـوقت واجلـهد وا
مــؤكـــدا أن (الــوقت قــد حــان لــدعم
الـقوى الوطنـية إلخراج العراق من
مـحنتِه وحتـقيق مشروع االصالحِ
ــتـــمــثل بــالــتــخـــلص من بــقــايــا ا
االرهـاب والـفسـاد وحتـقيق هـيـبة
الــدولــة بـحــصــر الـسالح) واردف
بـالقول (نستعد إلجراء االنتخاباتِ
ــرحــلـة ــبــكــرة الـتـي سـتــؤسس  ا
جـديـدة فـاصـلـةً ومـهـمـةً في تـاريخ
الـعـمـلـيـة الـسيـاسـيـة). فـيـمـا أعلن
رئــيـس حتــالف عــراقــيــون عــمــار
احلـكيم رفضه لتجزئة العراق الى

رئـيس الـوزراء مصـطـفى الكـاظمي
ان (يــوم الــشــهــيـد يــضــعــنــا أمـام
مـسؤولـية الـتاريخ الذي لألسف لم
ن سـيـكـتب يـعــد الـبـعض مـهـتـمـاً 
ـــاذا يـــكـــتب ومـن ســيـــكـــتـــبه?) و
واضــاف أن (كل قــطــرة دم شــهــيـد
مـقـدسـة تـطـالـبـنـا بـأن نـنـجـز بـناء
الـدولـة وبـنـاء الـوطن ونـبـتـعد عن
ـتـاجـرة بـدم الـشـهداء الـتـنـاحـر وا
دون تــــطــــبـــيـق فـــعــــلي) واوضح
الــكــاظــمي ان (هــنــاك الــكــثـيــر من
ـعـوقـات تـوضع بـوجـه احلـكـومة ا
تـمنـعهـا من حتقـيق اجناز لـصالح
مــسـتــقـبل شــعـبــنـا  والبــقـاء هـذا
الــشــعب اسـيــر االحــبـاط والــيـأس
لـالسف). بـــــدروه  اشـــــار رئـــــيس
مـجلس الـنواب مـحمـد احللـبوسي
ـــــــــان يـــــــــرفض الـى أن الـــــــــبـــــــــر
اســـتــقـــطـــاعــات الـــرواتب ومــاضٍ
بــــتـــــشــــريـع قــــانــــون احملـــــكــــمــــة
االحتـاديـة.وقـال احلـلـبـوسي خالل
احلــفـل الــرســمي لــيــوم الــشــهــيــد

ذكــرى اسـتـشـهــاد الـسـيــد  مـحـمـد
بـاقر احلـكيم  بـحضـور الرئـاسات
الــــــثالث ونــــــخـب ســـــيــــــاســــــيـــــة
ودبـلوماسـية تابـعته (الزمان امس
(نـحــتـفي بـذكـرى اسـتـشـهـاد قـامـة
رفـيعة وقائد وطني متميز وانسان
نبيل  كما نستذكر جميع الشهداء
وضـحايا االرهاب واجملاهدين ضد
االســـتــبــداد واالرهــاب فـي جــمــيع
مــنـــاطق الــعــراق وال نــنــسى دور
عـزيـز الـعـراق فـي سـنـوات اجلـهاد
ومـراحل بناء العـملية الـسياسية)
واشــــار الى ان (مـــا يـــطــــمح الـــيه
شـعـبنـا من اسـتحـقـاقات مـشـروعة
يـتطلب مـنا التكـاتف وعدم الوقوع
ــنــزلــقــات وامــامــنــا حتــديـات بــا
وتــنـتـظـرنــا اسـتـحـقــاقـات ابـزرهـا
اجــراء انــتـخــابــات نــزيـهــة عــادلـة
سار السـلملي للخروج من تـكون ا
دوامــة االزمــة وحتـقــيق تــطـلــعـات
الـعـراقـيـ في حـيـاة حـريـة ودولـة
ذات ســــيـــادة) مـن جـــانــــبه  اكـــد

ـبـكـرة الـتي إلجـراء االنــتـخـابـاتِ ا
رحـلة جـديـدة وفاصـلة سـتـؤسس 
ومـــهـــمـــةً فـي تـــاريخ الـــعـــمـــلـــيـــة
الـــــســـــيـــــاســــيـــــة. وقـــــال رئـــــيس
اجلـــمــهـــوريــة بــرهـم صــالح خالل
احلـــفل الــتـــأبــيـــني الـــرســمي في
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دعـت الـرئاسـات الـثالث  الـى عـقد
ســـــيــــاسـي جــــديـــــد يــــعــــزز ارادة
االصـالح فـي الـــــــبـالد وحـــــــصـــــــر
الـــسالح بــيــد الـــدولــة اســتــعــدادا

{ اســـطــنــبــول - ا ف ب:  اعـــتــقــلت
الـسـلـطـات الـتـركـيـة امس مـوظـفا في
الـقـنـصـلـيـة اإليـرانـيـة في اسـطـنـبـول
عــلـى خــلــفــيــة حتــقــيق في اغــتــيــال
مـعارض إيـراني في تركـيا عام2019 
وظف الذي ذكرت وكالة .يُـشتبه بأن ا
أنـبـاء األنـاضـول الـتركـيـة احلـكـومـية
األحـــرف األولى مـن اســمه "ام ار ان"
ـدبر قـدم وثـائق سـفر مـزوّرة لـلعـقل ا
ـــزعــــوم لالغـــتـــيـــال مــــا ســـمح له ا
ــا إلى إيــران.ويـتــعـلق بــالـعــودة سـا
عـارض مسـعود الـتـحقـيق باغـتيـال ا
مـولوي في اسطـنبول في  14 تـشرين
الثاني 2019 بـتكتيك مـشابه ألسلوب
الـعصـابات.وكـان مولوي يـساعـد منذ
آذار 2018 فـي إدارة قناة على تلغرام
تــسـمى "الـصـنـدوق األسـود".ونـشـرت
ـشـفـرة قـنــاة الـتـواصل االجـتـمـاعي ا
اتــهـــامــات فــســاد بــحق أعــضــاء في
احلـكومـة اإليرانيـة والقضـاء وأجهزة

االسـتخـبارات.وقـالت الشرطـة حيـنها
إن مــــــولــــــوي الــــــذي زعم أن لــــــديه
اتـــــصـــــاالت مع احلـــــرس الـــــثــــوري
اإليــراني قـضى عــلى يـد قــاتل أطـلق
عـلـيه عـشـرات الـطلـقـات.وفي تـغـريدة
نُــشـرت قـبل أشـهـر قــلـيـلـة من وفـاته
حــذّر مـولــوي من أنه مـعــرض خلـطـر
الـقتل قبل أن يتمـكن من "القضاء على
ـافــيـا الـفـاســدة".ويـشـكّل قــادة هـذه ا
االعــتــقـال تــهــديــدا لـعـالقـات تــركــيـا
الــوثـيــقـة مـع إيـران.يــتـمــتع اجلـاران
بـعالقـات جتـارية ودبـلـومـاسيـة قـوية
عـــلى الــرغم من ســـلــســلــة اخلالفــات
ـــا في ذلك في مـــلف اإلقـــلـــيــمـــيـــة 

سوريا الشائك. 
وكـشفت صحيفة ديلي صباح التركية
ـوالـيـة للـحـكـومـة اخلمـيس اعـتـقال ا
شتبه مـوظف القنـصلية وذكـرت أن ا
به هـو مـحمـد رضا نـاصر زاده الـبالغ
 43عــامـا.وبـحــسب الـصـحــيـفـة فـإن

الــرجل الــذي اسـتــخــدم وثـائق ســفـر
مـزورة لـلهـروب من تـركيـا يـدعى علي
ـزعـوم ـدبـر" ا اسـفــنـجـاني "الـعـقل ا
لــعــمـلــيـة الــقــتل.ويــعـرف أن أجــهـزة
االســتـخـبـارات اإليـرانــيـة لـهـا وجـود
كـبـير في تـركيـا حـيث يعـيش العـديد
ـنـفــيـ كـمـا يـذهب من اإليــرانـيـ ا
آخـرون لـتـركـيـا لـقـضاء عـطالتـهم.في
كــــــانـــــون األول اعــــــتـــــقـل جـــــهـــــاز
االســتــخــبــارات الــتــركي  11تــركــيًــا
لالشــتــبـاه في قــيـامــهم بــالـتــجـسس
وخـــطف مــعــارض آخـــر هــو حــبــيب
شـعب نيـابة عن إيـران.وتتـهم طهران
شـعب الذي كان يقيم في السويد بانه
قـيـادي في جـمـاعة عـربـيـة انفـصـالـية
تـعـرف بـاسم حـركـة الـنـضـال الـعربي
لـتحرير األحـواز التي تصنّـفها إيران
تـنـظيـما إرهـابيـا. وفي نيـسان 2017
يـان مالك قـناة تـرفيه قُـتل سعـيد كـر
فــضـائـيــة رائـدة بـالــلـغـة الــفـارسـيـة
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بـــالــــرصـــاص في ســـيــــارته بـــأيـــدي
يان مـجهول في اسـطنبول.كـان كر
مـواطـنًـا بـريـطـانـيًـا من أصل إيـراني
ويـــديــر قــنــاة "غــيـم تي في" من دبي
ويـقدم برامج غربية لـلجمهور الناطق

باللغة الفارسية.

دويـالت وكـانـتـونات مـشـدداً عـلى
ان الـتـحالـفـات العـابرة لـلـمكـونات
سـتـنـهي الـفـوضى الـسـيـاسـيـة في

البالد. 
وقــال احلــكــيم ان (هــذا االحــتــفـال
الـسنـوي الكـبيـرالذي نـستـذكر فيه
شهيدَ احملراب اخلالد كما نستذكر
جـمـيع شهـداء الـعراق األبـرار على
امــتـداد تــاريخ وجـغــرافـيــا الـوطن
بـــجــمـــيع االنــتـــمــاءات الـــديــنـــيــة
ـذهـبيـة والـقـوميـة والـسيـاسـية وا
واجلـغـرافـيـة) وتـابـع (نحـن الـيوم
امــامَ مـرحـلـةٍ جـديـدةٍ تــتـطـلب مـنـا
حُـسنَ إدراكـها وقـراءتهـا فبـعد كل
ــــنـــغـــصـــات تــــلك اخملـــاضـــات وا
ـعـرقالت والتـضحـيات الـكبـيرة وا
واالثــمـــان الــبــاهــظــة  نــقف أمــامَ
مــفـتــرقِ طـرقٍ واضح بــ إنـضـاج
قراطـية الفتـية نحو جتـربتنـا الد
بـناء دولـةٍ حقـيقيـةٍ وب االنـشغال
بـجراحاتنا وأزماتنا فنُبدّدُ الفرص

تاحة). الهائلة ا

مصطفى الكاظمي
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الـقـت شـرطـة مـحـافــظـة واسط الـقـبض
عـلـى مـتـهم اقـدم عـلـى قـتل ابـيه ورمـيه
عـلى مشارف الطرق الـزراعية في قضاء
الـــعــزيـــزيـــة من اجل االســـتــيـالء عــلى
امــواله.وذكـر اعـالم الـشــرطـة في بــيـان
تـلقـته (الـزمان) امس أن (الـعمـليـة تمت
عـلومات والتـحقيق من قبل بـعد جمع ا
مـكافـحة اجـرام واسط و التوصل الى
الـــقــاتـل الــذي اتـــضح انه ابـن اجملــنى
عـــلــيه) واضـــاف أن (الــقــاتـل اعــتــرف
ـته النكـراء بقتل صـراحة بارتـكاب جر
والـده بـسـبب طـمـعه بـاالمـوال حـيث ان
اجملــنى عــلــيه صــاحب مــواش ولــكـون
بـالغ مـاليـة قام بـقتل الـقاتـل مطـلوبـا 
والــده لالســـتــيالء عــلى تــلك االمــوال).
فـيــمـا تـمــكـنت فـرقـة الــرد الـسـريع  من
الـقبض على  17مـتهمـا بنزاع عـشائري
في مـحافـظة مـيسـان.وذكر اعالم الـفرقة
في بــيــان تــلـقــته (الــزمــان) أن (مــفـارز
الـلواء الرابـع فرقة الـرد السريع تـمكنت
من القاء القبض على  17 متهما بسبب
نــشــوب نــزاع عـــشــائــري في مــنــطــقــة
الـصـخـرة بـنـاحـيـة الـعـزيـر وبـحوزتـهم

عـددا من االسلحة اخلفيفة) مـشيرا الى
انه ( اتــخــاذ االجـراءات الــقــانـونــيـة
تـهـم وتـسلـيـمهم الى الالزمـة بـحق ا
جــهـة الــطـلـب). واخـمــدت فـرق الــدفـاع
ـدني حــريـقـا انـدلع داخل فـنـدق فـجـر ا
كون من خمسة طوابق وسط الـرحمن ا
مـحـافـظـة كـربالء. واشـار بـيان امس ان
ــدني طــوقت الــنــيـران (فــرق الــدفــاع ا
وانــقـذت تــســعـة من الــنــزالء اصـيــبـوا
بـحــاالت اخـتـنــاق نـتـيــجـة اسـتــنـشـاق
نـواجت احلــريق و تـقـد االسـعـافـات
االولـية واالنـعاش الـرئوي في مـا اخلت
عشرات النزالء من طوابق الفندق بامان
وانـهـت احلـادث دون تـسـجـيل خـسـائـر
ـاديـة بــشـريـة مـع حتـجـيم اخلــسـائــر ا
داخل الـفنـدق). كمـا تمـكنت فـرق الدفاع
ـدني في  محافظة واسط من السيطرة ا
عــلى حــريق نــشب بــورشــة لــتــصـلــيح
اجــهـزة الـتـبــريـد. وفي بـغـداد  اعـلـنت
دوريــات جنـدة الـيــرمـوك الـقــبض عـلى
سـارقـ يسـتقالن عـجـلة ضـمن مـنطـقة
القادسية  قاما بسرقة  610 الف دينار
ومــواد غـذائــيـة من داخل مــحل قـبل ان
يـلوذا بالفـرار. واوضح البيان انه (على
ــركـزيـة الــفـور  اشــعـار الــسـيــطـرة ا

االجـــــرامـــــيــــة
واشــــتـــراكـــهم
بــــعـــمــــلـــيـــات
ارهــابــيــة ضــد
الـقوات االمـنية
قــبل عــمــلــيـات
الـتحرير). فيما
افــادت شــرطــة
صـالح الــــــدين
بــالـقـبض عـلى
ثالثـة مـتـهـمـ
واتـالف عــبــوة
نــاسـفـة.واشـار
اعـالم الـشـرطـة

في بــيـان امس الى أن (مــفـارز مــديـريـة
شـرطة محافظة صالح الدين تمكنت من
واد إلـقاء القبض على ثالثـة  متهم 
قـانـونـيــة مـخـتـلـفـة في قـضـائي الـطـوز
ويــثــرب) مــؤكــدا ان (مــديــريــة افــواج
سـاعدة مفرزة من مـكافحة الـطوار و
مـتفجـرات عمليـات سامراء عـثرت اثناء
تـفتـيش قضـاء يثـرب على عـبوة نـاسفة
مــحـلــيــة الــصـنع مـن مـخــلــفـات داعش
ــكــان ذاته). االرهــابي و اتـالفــهـا بــا
وحــســمت قــيــادة عــمــلــيــات ســامــراء

ــنـطــقـة من قـبـل آمـر قـاطع وتــفـتـيش ا
جنــدة الــيـــرمــوك وعــدد من الــدوريــات
والـقــبض عـلـيـهــمـا بـعـد مالحــقـتـهـمـا
ـســروقـة ــواد ا وضــبط بـحــوزتـهــمـا ا
ـحـاولـة سـرقـة احدى واعـتـرفـا ايـضا 
نطقة). من جهة الـدور السكنية ضـمن ا
اخـرى  اطــاحت وكـالـة االســتـخـبـارات
الـتـابعـة لوزارة الـداخلـية  13 ارهـابـيا
يـنتـمون لـعصـابات داعش في مـحافـظة

نينوى. 
وذكـرت الوكالـة في بيان تلـقته (الزمان)
ـــــعــــلــــومــــات امس أنـه (اســــتــــنــــاداً 
ـصادر اسـتـخبـاراتـية دقـيـقة من قـبل ا
ديـرية تـمثـلـة  تـمـكنت مـفارز وكـالـة ا
اسـتـخـبـارات نيـنـوى من الـقـاء الـقبض
ـنـاطق مـتـفـرقـة من عـلى 13 ارهـابـيـا 
مـحـافظـة نيـنـوى مطـلـوب وفق احـكام
ـادة 4/ارهـاب النـتـمـائـهم لـعـصـابـات ا
ـطـلـوبـ عـمـلـوا داعش) وتـالـبع ان (ا
ـا يسمى فـرقة الفرقـان و الشرطة الال
عسكرات العامة وفرقة ذات اسالمية وا
الــصـواري بـصــفـة عــسـكـر وامــنـيـ و
عــنــاصــر اســـنــاد حتت كــنى واســمــاء
مـخـتلـفة ومن خـالل التـحقـيـقات مـعهم
اعـتـرفـوا بـأنـتـمـائـهم لـتـلك الـعـصـابات

الــسـجــال بــشـان مــقـتل  21  داعــشــيـا
بـخــطـأ في الـتــخـفـخـيـخ. وقـالت قـيـادة
الـشـرطـة ان (تـصـريـحـا نـسب الى قـائد
واقع بـشان الـعـملـيات من قـبل احـدى ا
مــقـتل 21 داعــشـيــا بـضــغط زر عـجــلـة
مـفـخـخة من قـبل الـدواعش ضـمن قاطع
سامراء) مـشيرا الى انه (ال صحة لهذه
ـعلـومـات وندهـو الى توخي الـدقة في ا
نـقل اخلــبـر وعـدم نـسب الـتـصـريـحـات
لـــشــخـــصـــيــات وقـــادة الصـــحــة لـــهــا

باألساس). 

احلـرارة تـرتفع عن الـيوم الـسابق)
ــقــبل وتــابـع أن (طــقس االربــعــاء ا
سـيـكون غـائـمـا مصـحـوبا بـتـساقط
امــطــار رعـديــة  ودرجــات احلـرارة
تــنــخــفـض تــدريــجــيــا مع تــســاقط
ـنـاطق اجلـبـلـيـة من الـثــلـوج عـلى ا
ــنــطـــقــة الــشــمــالــيــة). وســجــلت ا
ـراصد الـزلزاليـة في الهـيئة  هزة ا
أرضــــيـــة بــــقـــوة  3.1 وتــــبـــعـــد 9
كــيــلـومــتــرات شــمـال شــرق قــضـاء
جـمجمـال في محافـظة السـليمـانية.
واصــــدر قـــسم الـــرصــــد الـــزلـــزالي
ـسـجل تـقـريـرًا لـلـنـشـاط الـزلـزالي ا
عــلى احلــدود الـعــراقـيــة الـســوريـة
ــاضـيــ وقـال خـالل األسـبــوعـ ا
مـــديــر قـــسم الــرصـــد في الــهـــيــئــة
ـتـابعـة مـدير حـسـنـ جاسم انه (
عـام الهيـئة علي صـاحب البهادلي 
سـجـلت مـراصدنـا الـزلزالـيـة حدوث
نـــشــاط زلـــزالي خالل األســـبــوعــ
ــاضـيــ عـلى احلــدود الـعــراقـيـة ا
الـــســوريـــة  وقـــد وصل مــجـــمــوع

األحـداث الـزلـزالـية إلى  13 زلـزاال)
مـؤكدا ان (قوة الهزات تراوحت ب
2.3 - 5.0 درجـــة  بـــيـــنــمـــا كــانت
أعـــمــــاقـــهـــا الـــبـــؤريـــة بـــ 22-5
كـيلـومتـرا و الشـعور بـها من قبل
ـنـاطق الـقـريـبة من ـواطـنـ في ا ا
مـوقع الـهـزة الـرئـيـسـة الـتي حـدثت
اضي بـتـاريخ  26 كـانـون الـثـاني ا
وحتـديدا في معظم منـاطق محافظة
نـيـنوى بـنسب مـتـفاوتـة من درجات
الــشــعــور ولم تــردنـا أيــة إصــابـات
بـــشــريـــة او مــاديــة) الفـــتــا الى ان
(الـعـامـلـ في قـسـم الـرصـد راقـبوا
هــذا الــنـشــاط وتـغــطـيــته من خالل
تـقـد الـتقـاريـر الـفوريـة فـضـلًا عن
ــلـــفـــة الــزلـــزالـــيــة الـــرجـــوع الى ا
ـوجودة في الـقسم اذا الـتـاريخـية ا
وجــد ان الـسـجل الـزلـزالي احلـديث
ـــنـــطـــقـــة قـــد اشـــار الـى ان هـــذه ا
تــــعـــرضت إلى  30 هــــزة أرضـــيـــة
دد متباعدة وتكرار حدوثها كانت 
اضية).  خالل مئة وعشرون عاما ا
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حـقق فـريق الـديـوانـيـة بـكـرة الـقـدم الفـوز امس
السـبت على فـريق السـماوة بـهدف من دون رد
في باكورة مواجهات اجلولة التاسعة عشرة من
ـمتاز. وسجل هدف الـلقاء الوحيد من الدوري ا
الـديـوانيـة احملـترف االرجـنتـيـني ماكـسي رولون

بالدقيقة  86 ليحقق العالمة الكاملة لفريقه.
وضـــمن نــتــائج اجلـــولــة ذاتــهــا خـــيم الــتــعــادل
االيجـابي علـى مبـاراة نفط مـيـسان وزاخـو التي
احــتـضــنـهــا  مـلــعب مـيــسـان الــدولي . وسـجل
ـيـسان من الالعب احـمـد سـعـيـد هدف الـتـقـدم 
عالمــة اجلــزاء في الــدقــيــقـة   24 فـيــمــا عـدل
الالعب زاخـو الـنـتـيـجـة عن طـريق مـحـمـد جواد
في الـدقيقة 39 .بهـذا التعـادل بلغ زاخو الـنقطة
ـركـز الـسـادس فـيـمـا اصـبح رصـيـد  29 في ا
ــركــز الــسـابع. نـفط مــيــسـان  28 نــقـطــة في ا
وحلــســاب ذات اجلــولــة تــعــادل فــريق الــقــاسم

ايجابيا امام فريق النجف بهدف لكل منهما .
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حــدد صـنـدوق اإلسـكــان الـتـابع لـوزارة
الــيـة اإلعــمـار واالســكــان والـبــلــديـات 
جـديــدة لـصـرف الـقـروض لــلـمـواطـنـ
الـراغـب بـبـنـاء وحداتـهم الـسكـنـية أو
إضــافـة بــنـاء إلــيــهـا. وقــال مـديــر عـام
الـصـندوق  ضـيـاء مـوجد عـبـد الله في
تـــصــريح تـــابــعـــته (الـــزمــان) امس إن
(مــبــالغ الــقــروض مــخــتــلــفـة بــحــسب
ــنـــاطق واألقــضـــيــة فـــاحلــد األعــلى ا
لـلـقـرض في بـغـداد ومـراكـز احملـافـظات
هــو  75 مــلـــيــون ديــنــار وفي أطــراف
بــغــداد  60  مــلـــيــون ديــنــار وأطــراف
احملافظات  50 مليون دينار وأصبحت
مـدة تـسـديـد الـقـرض  20عـامـاً بـعـد أن
كــانت  15عــامـاً) واضــاف انه (ســيـقع
عـلى عـاتق الصـنـدوق حصـراً عـملـيتي

الـبنـاء وإضافـة البـناء بـينـما يـقع على
ـصـرف الـعـقـاري شـراء وحدات عـاتق ا
بلغ سكنية في اجملمعات االستثمارية 
يـصل إلى  125 مـلـيـون ديـنـار وخـارج
ـبــلغ قـرض مــئـة مــلـيـون اجملــمـعــات 
ديـنار عـلى أن تستـقطع فـائدة العـمولة
ـرة ـئـة وتـؤخـذ  االداريـة بـقـيـمـة  5 بـا
واحـدة). فـيمـا أعـلن مصـرف الـرافدين 
اسـتـمـراره في مـنح الـقـروض والـسـلف
ـــصــرفـــيـــة األخــرى والـــتــســـهـــيالت ا
ـكـتب .وذكــر ا ـوظــفـ لــلـمـواطــنـ وا
اإلعالمي لــلــمــصـرف فـي بـيــان تــلــقـته
ـــصــــرف أطـــلق (الــــزمـــان) امـس أن (ا
ـتـنـوعـة لـلـمواطن ـصـرفـية ا خـدمـاته ا
ـوظف من قروض وسلف شـخصية) وا
مـشيرا الى انه (بإمكان الزبائن مراجعة
ــصــرف لــلــحـصــول عــلى تــلك فــروع ا

صرفية).  نتجات ا ا

ــتـــزايــد من اســـتــيـــعــاب الــعـــدد ا
االصـــابــات والــوفــيـــات وحــمــايــة
ـواطــنـ من تـبـعـات اجلـائـحـة) ا
وتـــــابع ان (الـــــوزارة اكــــمـــــلت كل
ــواجــهــة االســـتــعــدادات الالزمـــة 
ــوجــة الـثــانـيــة من الــوبـاء وذلك ا
بـــتـــعـــزيــز قـــدراتـــهـــا الـــعالجـــيــة
لـــذا تـــهــيب والـــتـــشــخـــيـــصــيـــة  
ــواطــنــ الــكـرام االســراع الى بــا

مـراجـعة مـؤسسـاتـنا الـصحـية في
حــــــال ظـــــهــــــور اعـــــراض مـــــرض
الـكــورونـا وعـدم الـتـاخـيـر حـتى ال
تــتـفــاقم احلـالـة وعــنـدهــا يـصـعب

انقاذها). 
كـما حذرت وزارة الصحة في إقليم
كـردســتـان من تـفش لـلـجـائـحـةٍ قـد
يــكـون سـريـعـاً وأكــثـر خـطـورة في

قبلة.  األيام ا

 5 u √ ‰ö  Îô«e “ ±≥ b —

شارك في االحتفال بذكرى السيد محمد باقر احلكيم UH‰∫ جانب من ا «

X “ s  WM  lO  wHM  u u

 UO d  d  œu u «

 ÊU e « ≠ œ«bG

اعلـنت شركـة تسـويق الـنفط الـعراقـيـة سومـو أنهـا اجلهـة الـوحيـدة واحلصـرية اخملـولة
نتجات الـنفطية الـعراقية كافة.واكـدت الشركة في بيان قانونيا بـتصدير النـفط اخلام وا
رحلة يكون عبر تلقتـه (الزمان) امس ان (تصدير منتوج زيت الوقود العراقي في هذه ا
ـياه ـنفـذ اجلـنـوبي من اخلزانـات الـعائـمـة حصـرا الـراسيـة في مـنطـقـة اخملطـافـعنـد ا ا
اإلقلـيميـة العراقـية في اخللـيج العربي) واضـاف ان (اإلعالن عن بيع شحـنات من هذا
نشأ فهي غير قانونية وتتحمل نتوج من قبل جهات أخرى على إنها شحنات عراقية ا ا
ـسـؤوليـة الـقـانـونيـة كـون هـذه الـشحـنـات مـهـربـة يحـاسب عـلـيـها هذه اجلـهـات كـامل ا
الـقـانون) وتـابع ان (الـشـركـة تـنـفي قـيامـهـا بـاإلعالن عن بـيع شـحـنـة من مـنـتوج زيت
ـنشأ عبـر االراضي التركـية وستقـوم بإتخاذ االجـراءات القانونـية كافة الوقود عراقي ا
ـنشأ عبر أي جتاه كل من يثـبت تورطه في بيع شحـنات زيت الوقود على انـها عراقية ا

منفذ كان).

يان سعيد كر
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اخلـليج لم تـبع القـضيـة الفـلسـطيـنية)
وبـشــأن جلـنـة مــكـافــحـة الـفــسـاد الـتي
شـــكــلـــهـــا رئـــيس الـــوزراء مـــصــطـــفى
الـكاظمي استطرد عالوي انه (يجب ان
ان عمـله ويطالب بـاستبدال يـعلق البـر

هذه اللجنة).
واكـد رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
ـنـطـقة أمـام مـسـؤوليـة كـبـيرة ان دول ا
ـشـاكل. في جتــاوز األزمـات وتـســويـة ا
ـكتـبه تلـقته (الـزمان) امس وذكـر بيـان 
ان (صـــالح الـــتـــقى رئـــيس الـــســـلـــطــة
الـقـضـائـيـة اإليـرانـيـة إبـراهـيم رئـيـسي
ـرافـق له جـرى خالل الــلـقـاء والــوفـد ا
بـحث الـعالقـات األخـويـة الـثـنـائـيـة ب
الـبلـدين اجلـارين وأهمـيّتـهـا للـشعـب
) واضـاف صــالح بـحـسب الـصــديـقـ
الـبيـان ان (عالقـات البـلدين راسـخة في
الــتـاريخ وجتـمــعـهــا أواصـر ووشـائج
مـهمـة وعمـيقـة ترتـكز عـلى قيم وروابط
اجـتمـاعيـة ودينـية وثـقافـية وجـغرافـية
وثـيــقـة مــشـتــركـة تـنــفع الـبــلـدين وكل
ـنـطـقة) مـشـددا عـلى (ضرورة تـنـمـية ا
الــعالقــات بــ الــبـــلــدين في مــخــتــلف
اجملـاالت وتبـادل اخلبـرات في مخـتلف
الــقـــطــاعـــات وتــفـــعــيـل الــتـــفــاهـــمــات
ــبــرمــة بــ اجلــانــبــ واالتــفــاقــات ا
والــتــعــاون والــتـــنــســيق في اجملــالــ
الـقـضـائي والـقـانـوني ودعم كلّ مـا من
ـــشـــتـــركـــة ــــصـــالح ا شـــأنه خـــدمـــة ا
). مـن جـانــبه نـقل رئــيـسي لــلـشــعـبـ
حتـيات (قائـد الثورة اإلسالميـة للشعب
والــدولـــة الــعــراقـــيــة ودعـــمه جلــهــود
احلـكومـة في مكـافحـة اإلرهاب وتـثبيت
دعـائم االستـقرار وحـمايـة سيـادة البـلد
وأمن مـواطـنيه في مـواجـهة الـتحـديات
اخملــتـلــفـة). واســتـقــبل رئـيس مــجـلس
الــوزراء مــصــطــفـى الــكــاظــمي رئــيس
الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة اإليـرانـيـة وبـحـثـا
ـشتـركـة وتـعـزيز الـعالقـات الـثنـائـيـة ا
الـــتــــعـــاون في اجملــــالـــ الـــقــــضـــائي
والــقـــانــوني بــ الـــبــلــديـن فــضال عن

واضيع األخرى.وأكد مـناقشة عدد من ا
الـكاظمي خالل الـلقاء (أهمـية العمل في
ـنــطـقـة كل مــا من شـأنه ان يــعـزز أمن ا
ـشتـركة صـالح ا واسـتـقرارهـا ضـمن ا
والــقـضــايـا اإلقــلــيـمــيــة ذات االهـتــمـام
ـشترك للبـلدين) مشيرا الى (األواصر ا
الــتـاريــخــيــة واجلــغــرافـيــة والــديــنــيـة
ـــصــالح والــثـــقـــافــيـــة مــضـــافـــا الى ا
شتركة الستراتيجية ب البلدين كما ا
ــتـمــيـزة بــ الـعـراق أشــاد بـالـعـالقـة ا

وايران). 
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من جـانــبه اعـرب رئـيـسي عن امـنـيـاته
بـ(الـتوفيق والـسداد للحـكومة الـعراقية
وجـهودها الـوطنية في مـكافحـة الفساد
وتـعـزيـز الـســيـادة الـوطـنـيـة ومـكـافـحـة
اإلرهـاب). ووقع رئـيس مجـلس القـضاء
االعــــلى مـع نــــظــــيــــره االيـــــراني ثالث
مــذكـرات تــفـاهم في اجملــال الـقــضـائي.
وقـال اجملـلس في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)

(مـفوضيـة االنتخـابات نسقت مع وزارة
اخلـارجـية لـتـوجيه  71 دعـوة مـنـها 52
ـراقبة دعـوة لسفـارات عربـية وأجنـبية 
الـعملـية االنـتخابـية وكذلك  19 مـنظمة
دولـيـة وهـنـاك تـلـبـيـة لـهـذه الـدعوات).
وكــانت بالســخــارت قــالت قــد اكـدت ان
فوضية في تحدة ال حتل محل ا األ ا
ـقـبــلـة وسـنـعـمل إجـراء االنـتــخـابـات ا
عـلى مراقبة االنتـخابات مشيرة إلى أن
احلــكــومــة قــدمـت طــلــبــا جملــلس األمن
الـدولي لـغـرض حمـايـة نـزاهـة العـمـلـية
االنـتـخـابيـة وسـيـتم ذلك بـطـرق عدة. لم
رئـيس ائتالف الـوطنيـة اياد عالوي قد
رجح تــأجــيـل االنــتــخــابــات الى الــعــام
ــقــبل مــؤكــدا أن مـجــلس االمـن لـيس ا
مـهمته االشـراف على االنتـخابات. وقال
عالوي في لـقاء مـتلفـز إن (مجلس االمن
لـيس عــمـله االشـراف عـلى االنـتـخـابـات
ــــتـــحــــدة فــــهي مــــعـــنــــيـــة امـــا اال ا
كن ان تسهم او تراقب بـاالنتخابـات و
االنـــتـــخـــابـــات الــتـي حتـــتـــاج اوضــاع
طــبـيــعــيـة غــيــر مــتـوفــرة في الــعـراق)
مـشـيرا أن (الـعـراق مـا يزال بـ فـصلي
الـسادس والسابع) وتابع أن (موضوع
ـتـحـدة عـلـى االنـتـخـابـات رقـابــة اال ا
مـتعثر السباب منها امنية ولوجستية)
وكـــشـف عالوي أنه (طـــلـب من ائـــتالف
الـوطنية تـقد طلب تأجـيل االنتخابات
الى 2022) مــبـــيــنــا ان (االنـــتــخــابــات
مـكلـفـة وحتتـاج حمـايـة ويجب ان تـوفر
لـهـا االجـواء الـسـلـيـمـة ويُـفضـل اجراء
قبل) االنـتخابات وتأجيلها الى العام ا
ـثـلـة االم وعـلق عالوي عـلـى ذهـاب 
ـتـحـدة الى ايـران لـلـبحث الـعـام لال ا
بـشــأن االنـتـخـابـات الــعـراقـيـة قـائال ان
ـوقع (بالسـخـارت ال تـصـلح ان تـكـون 
ـتحـدة) على ـثلـة االم الـعام لال ا
حـــد تــــعـــبـــيــــره. وبـــشـــأن الــــسالم مع
اســرائـيل اشـار عالوي الى ان (الـسالم
مع اســــرائـــيل يــــجب أن يــــكـــون عـــادالً
وشــامالً) مــشـدداً عــلى الــقـول إن (دول
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امس ان (اجلـــانــــبـــ بـــحــــثـــا تـــبـــادل
ـعـلـومــات بـشـأن اسـتـشـهـاد اجلـنـرال ا
قــاسم ســلــيـــمــاني وتــعــزيــز وتــطــويــر
الــتــعــاون الــقــضـائـي والــقـانــونـي بـ
الـبلـدين) مؤكـدا انه (جرت خالل الـلقاء
مــنـــاقــشـــة مــوضـــوع تــنـــقل الـــزائــرين
ومــكــافــحــة الــفــســاد وتــشــكــيل جلــنــة
ــتــابــعـــة مــشــاكل االحــوال مــشــتــركـــة 
الــشـخــصـيــة بــ الـبــلــدين) وتـابع ان
(الـطرف وقـعا ثالث مذكـرات تفاهم في
اجملـال القـضائي). بدوره اعـرب رئيسي
عن تـطلعه (لـتعزيز الـعالقات القـضائية
والـقانـونيـة مع العـراق) مشـيرا الى ان
(الـعالقـة بـ الـبـلـدين وثـيـقـة جـدا وقـد
تـوثــقت اكـثــر بـفـضـل دمـاء الـشــهـيـدين
هـنـدس). كـمـا وقع رئيس سـلـيـمانـي وا
هـيئة الـنزاهة عالء الـساعدي مع رئيس
هـــيـــئـــة الـــتـــفـــتـــيش في ايـــران حـــسن
درويـشيان مذكرة تفـاهم مشتركة بشان
مـكـافحـة الـفـساد وجـرائم غـسل األموال
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أبــلغ رئـــيس مــجــلس الـــنــواب مــحــمــد
ـثـلـة األمـ الـعـام لأل احلـلـبـوسي 
ـتـحدة في الـعراق جـيـن بالسـخارت ا
مـوعد تشـريع قانـون احملكمـة االحتادية
ـكتبه تلـقته (الزمان) الـعليا.وذكـر بيان 
امس ان (الـلقاء بحث تطورات األوضاع
الــسـيــاســيـة في الــعــراق واالسـتــعـداد
ـبـكـرة وسـبل إجنـاحـها لالنـتـخـابـات ا
ـــتــــحـــدة وكـــذلـك أهـــمــــيــــة دور األ ا
ـعنـية بـالـشأن االنـتـخابي ـنـظمـات ا وا
ــواطن بــالــعــمــلــيــة في تــعــزيــز ثــقـــة ا

االنتخابية). 
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واشــار الــبــيــان الى ان (الــلــقــاء نــاقش
ضـــرورة تــــشـــريـع قـــانــــون احملـــكــــمـــة
االحتـاديـة الــعـلـيـا كـونه مـن مـتـطـلـبـات
إجـراء االنـتـخابـات) و اكـد احلـلـبوسي
أن (مـجــلس الـنـواب عــازم عـلى تـشـريع
تـعـديل قـانـون احملكـمـة االحتـادية خالل
قـبل). فيمـا أعلنت الـفصل الـتشريـعي ا
ستـقلة لالنـتخابات ـفوضيـة العليـا ا ا
ــتـحـدة يـتــمـثل في إبـداء ان دور األ ا
ساعدة في إجراء االنتخابات النيابية ا
فوضية ـتحدثة بـاسم ا ـبكرة.وقالت ا ا
جــمـانــة الــغالي ان (يـونــامي قــد رفـدت
ــفــوضــيــة بــعــدد من اخلــبــراء الــذين ا
ـشـورة سـيـمـدون الــعـمل االنـتـخـابي بـا
ـفوضية الـفنيـة واإلدارية) مؤكدة ان (ا
مـــســتـــعـــدة إلجـــراء االنـــتـــخــابـــات في
مــــــوعــــــدهــــــا احملــــــدد) وأضــــــافت إن
ـنــظـمـة ــفـوضـيــة طـلــبت من فــريق ا (ا
بــالـــبالد يـــونـــامي رفـــدهــا بـــاخلـــبــراء
الـــدولـــيـــ لـــلـــنـــهــوض بـــالـــعـــمـــلـــيــة
ـقـراطـيـة واالرتـقـاء بـعـمـلـهـا نـحـو الـد
ا يـضمن نـزاهة االنـتخـابات األفـضل 
ـفـوضـيــة طـبـقت مـا ورد والسـيــمـا أن ا
بـقانونها رقم  31لـعام  2019فـي الفصل
ادة العاشرة والفقرة رابعا الـثالث من ا
ـــراقـــبــ الـــتي تـــضــمـــنـت اعــتـــمـــاد ا
) ولـــفــتـت االنــتـــبــاه الى ان الــدولـــيــ

 UÐU ²½û  Î«b¹bł ÎöOłQð lÒ u²¹ ÍËöŽË ¡«d³ Ð WO{uH*« b dð w U½u¹

VDI² ðË UNðU{ËdF  ÷dF² ð U¹«bN « ‰U×

W¹dG  ÷ËdFÐ UNMzUÐ“
bOFÝ ”UO « d UÝ ≠ q u*«

ـوصل مـبـكـرا  االسـتـعداد لـعـيـد احلب من قـبل سـعي مـحالت الـهـدايا بـدات مـديـنةا
والزيـنة في استـقطاب زبـائنهم  بـعروض مغريـة حول اهم الهـدايا التي تـقدم في هذا
ـديـنـة  مـا الـيـوم الـذي يـوافق الـرابع عـشــر من (فـبـرايـر) من كل عـام  لـكي تـواكب ا

ذكورة. ناسبة ا يزة بهذا العيد او ا يحدث في العالم من اجواء احتفالية 
وقـــال حــســـام حــســـ صــاحـب مــحل
هــدايـــا في مــنــطــقـــة اجملــمــوعــة بــانه
يــحـرص عــلى اسـتــيـراد بـضــاعـته من
نشا اي من الص وبسبب االوضاع ا
الـصـحـية والـتـدابـير االحـتـرازيـة التي
فـرضـتـهـا جـائـحة كـورونـا فـقـد اعـتـمد
هـذا العـام على مشـغوالت يـدوية قامت
بــهـا بـعض الـنــسـوة من اربـاب الـدخل
ومة مصادر احملـدود لتشجيعهن ولد
الــدخـل لــديــهـم فــقــمن بـــاعــداد بــعض
ـبتكرات الـيدوية التي تـسهم بادخال ا
الـبـهـجة والـسـعـادة لـلمـحـبـ في هذه
ــنــاســبـــة وتــابع حــســ بــانه واجه ا
ظــروفـا صـعــبـة ابـان ســيـطـرة تــنـظـيم
ديـنـة حيـنـما الـدولـة االسالميـة عـلى ا
داهـمت مجـموعـة من عنـاصر الـتنـظيم
مــخــزنه الــذي يــحـوي بــضــاعــة تــقـدر
بـنحو  20 الف دوالر فـقاموا بـاحراقها
امــام مـراى عـيــنه لـيـتــعـرض خلـسـارة
كـبيرة في ذلك الوقت لكنه واصل عمله
بـعـد التـحـرير مـعـوضا اخلـسـارة التي
مـني بها من خالل سعيه بافتتاح محل
جــديـد في مـنــطـقـة اجملـمــوعـة لـغـرض
االسـترزاق. فيـما قال مـهند مـحمود ان
عـيد احلب منـاسبة خاصـة جدا يسعى
من خـاللـــــهــــا احملـــــبـــــون الســـــيـــــمــــا
اخملـطوبون لتقد الهـدايا فيما بينهم
ــنــاسـبــة بــالـذات لــكن عــمــومـا هــذه ا

ـنــاطق ودرجــة ثـقــافـة تــعـتــمــد عـلـى ا
ــعـقــول ان يـسـعى ســاكـنـيــهـا فال من ا
صـاحب مـحل لـلـهـدايـا بـافـتـتـاح محـله
ـة لـعدد من االفـكار ـديـنة الـقد وسط ا
ـنطـقة اغـلـبهـا مهـدمة خـصـوصا وان ا
وتــعـود لـثــقـافــة سـاكـنــيـهــا وبـيــئـتـهم
احملــافـظـة الــتي التـتــعـامل بــجـديـة مع
االكـسسورات التي عـادة ما تتزامن مع

ناسبة.. انطالق هذه ا
…dO³  ÂU−Š√

فـــيــمـــا يــحـــرص شـــبــاب عـــلى عــرض
اكـسسوراتـهم اخلاصة بـعيد احلب في
قـارعة الطـريق فتـجد الكـثير من الـدببة
ذات االحــجــام الـــكــبــيــرة وبــالــلــونــ
االحــمــر واالبـيض فـي قـارعــة الــطـريق
الـواصل ب منطقة اجلـامعة والغابات
وقــال صــاحـب الــبــســطــة الــذي يــدعى
فــارس ويــبـلغ مـن الـعــمـر 17 ســنـة انه
ـنطقـة للترويج يـاتي كل عام الى هذه ا
عن هـذه البضاعة الـتي تتالف من دببة
خـتلف االحجـام نظـرا النها مـحشـوة 
تـكون بضاعـة رائجة ومرغـوبة في عيد
احلب الـــذي يــوافـق مــنـــتــصف شـــهــر
شــبـاط مـضــيـفــا بـان اغـلب زبــائـنه هم
ــقـبــلــ عـلى عــادة من اخملــطـوبــ وا
ن يقـصدون مـنطـقة الـغابات الـزواج 
ـنطـقة ـستـوردين  حـيث يـتوه الحـد ا
بـاب السراي وياخذ هذه البضاعة على

جن بالسخارت

ـنتـشرة في ـية الـثانـية وا احلـرب الـعا
غـرب روسيـا. وأخيـرا أكد تـقريـر خبـير
ــيــة الـروســيــة لـلــعــلـوم أن من األكــاد
الـرفات تـعود لضـحايـا حلملـة نابـليون
تـــتـــراوح أعــــمـــارهم بـــ ثالثـــ و39
ــــــة عــــــامـــــــا عــــــلى حـــــــد قــــــول عــــــا
األنـــــثــــروبـــــولـــــوجـــــيــــا تـــــاتـــــيـــــانــــا
تـشيفـيدتشـيكوفـا لوكالـة فرانس برس.
وأوضـح ألـكــسـنــدر خــوخـلــوف رئـيس
فـــريق عــلــمــاء اآلثــار أن وجــود األزرار
ــعــدنــيــة عــلى الــزي الــرســمي ســمح ا
بــالـتــأكــد من أن بـعض الــقــتـلى كــانـوا
"يــــنـــتـــمــــون إلى الــــفـــوجـــ  30 و55
لــلــمــشـاة والــفــوج الــرابع والــعــشـرين
اخلـــفــيف جلـــيش نـــابــولـــيــون".وهــذه
احلــفـرة اجلـمــاعـيــة لـيـسـت بـالـتــأكـيـد
ـوجــودة عـلى طـريـق حـمـلـة األخــيـرة ا
روسـيــا الـتي سـقط فـيـهـا مـئـات اآلالف

من القتلى.

ـراسم فــأكـد أنه "مـتـأثـر وســيـحـضـر ا
راسم الـتي تشكل جـدا بحـضور هـذه ا
ـتـبـادل .ويـرحب بـيار رمـزا لالحـتـرام ا
مـالـيـنوفـسـكي رئـيس مـؤسسـة تـطـوير
ــبـــادرات الــتــاريـــخــيــة الــفـــرنــســيــة ا
الـروسـيـة الـتي تـقف وراء هـذا احلدث
ــبــاشـرين بــحــضـور هــؤالء "األحــفـاد ا
لـلفاعلـ الرئيسيـ في النزاع" إلحياء
ذكـــرى هـــؤالء اجلـــنــود "الـــذين قـــادهم
أسـالفهم ". وكان فريق من عـلماء اآلثار
الـروس والـفـرنسـيـ عـثر عـلى الـرفات
في  2019 فـي جـــنـــوب غـــرب مـــديـــنـــة
فـيازما التي يبـلغ عدد سكانها  52 ألف
نــســمــة. وقــبل حــوالى عــشــر ســنـوات
اكــتــشــاف مــوقع هــذه الــرفــات لــلــمـرة
األولى بواسطة حفارة في موقع بناء.
وقــد اعـتـقــد هـواة الـتــاريخ احملـلي في
ـقابر الـبدايـة أن األمر يـتعلق بـإحدى ا
اجلــمــاعـيــة الــعـديــدة الــتي تــعـود إلى

مـن بدء االنسحاب الـذي بلغ ذروته بعد
فــتـرة وجــيـزة وكــان مـرعــبـا مع عــبـور
بـيـريـزيـنا الـذي سـقط خالله عـدد كـبـير

من القتلى.
وبــيــنــمـا تــتــواجه روســيــا مع الــغـرب
ــثل بــشـــأن الــعــديــد من الـــقــضــايــا 
ـتوقع الـسـبت حلظـة وحدة االحـتـفال ا

رمزية. 
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وسـيتم دفن الـروس أو الفـرنسيـ معا
ـدفـعـية وأمـام نـحو عـلى وقع طـلـقات ا
مـئــة رجل يـرتـدون الـبـزات الـعـسـكـريـة
لـذاك الـعـصـر.وقـالت يـولـيـا خـيـتـروفـو
( 74عــامـا) وهي من أحــفـاد الــقـائـد في
جـيش الـقـيـصـر ميـخـائـيل كـونزوف إن
. ــوت يــجـــعل اجلــمــيع مــتــســاويــ "ا
جــمــيـعــهم في قــبــر واحـد".أمــا األمــيـر
يــواكـيـم مـورا الــذي يـتــحـدر من ابــنـاء
ـاريشـال الشـهيـر في عصـر نابـوليون ا

{ فــــيـــازمــــا - (روســـيـــا)- (أ ف ب) -
دفــنت رفــات جـنــود روس وفــرنـســيـ
ســـقــطــوا خالل االنــســـحــاب الــرهــيب
لــنــابــولــيــون بــونـابــرت في  1812 من
روســـيـــا أمـس بـــالـــقـــرب من ســـاحـــة
ـعـركـة في فـيـازمـا في حلـظـة تـصالح ا
ئـوية فـرنـسيـة روسـية. وفي الـذكـرى ا
الـثانيـة لوفاة نـابوليـون ستدفن رفات
 126جــنــديـا كــان قـد عــثــر عـلــيــهـا في
حـــفــرة جـــمــاعـــيــة بـــ ســـمــولـــنــسك
ومـوسكو في ثمانيـة نعوش بحضور
أحـفاد لكبار القـادة العسكري الروس

والفرنسي حينذاك. 
وهـؤالء هم  120جـنـديا وثالث نـساء -
كن يـتبعن اجلنود لبيعهم مواد غذائية
- وثـالثـة فـتــيـة - مـن قـارعي الــطـبـول
عـلى األرجح - سـقطـوا عـلى هامش أو
خـالل مـعــركــة فــيــازمـا فـي الـثــالث من
تــشـرين الـثـاني  1812 بـعـد أسـبـوعـ
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ألظن أحـدا يـجـهل أهـمـيـة االعالم مـهـمـا بـلغ به الـتـخـلف فـوسـائل االعالم
ـعاصر ـنا ا حتـاصرنـا من اجلهـات األربع والصـراعات الـتي يـعج بهـا عا
صـارت تُــدار اعالمـيـا ومن خالله تـتـسـلـل بـقـيـة أدوات الـصـراع لـتـحـقـيق
ـسـتـوى ـصــالح الـقـومـيـة فـله مـن الـقـوة والـتـأثـيـر في الــدول مـا يـرتـقي  ا

استخدام  العنف او التلويح به.
 وتـمكنت بعض وسائل االعـالم من أن تكون دوال لها من الـتأثير ما يرعب
اآلخـرين ويـجعـلهم يـحـسبـون ألف حسـاب قـبل اتخـاذ أية خـطوة ودول ال
مـعنى لها على اخلريطة لوال وسائلها االعالمية وبعضها بالرغم من وزنها
الـثقـيل لكنـها تـراجعت كثـيرا بـسبب ضعف اعالمـها ومـحدودية تـأثيره او
ضــيق نـطـاقه. ولم يـعــد واقـعـيـا وصف االعـالم بـالـسـلـطــة الـرابـعـة بل هـو
الـسـلـطة األولى بال مـنـازع فمن خـالله تسّـوق الـدول واألفراد واجلـمـاعات
ـيز ب الـغث والسـم فامـتالك مهارات االعالم نـفسـها حتى صـرنا ال 
ـكـنهـا الـتغـطـيـة على أيـة حـالة ضـعف فال غـرابـة أن يصـبح تـافهـا جنـما
مـتـألقـا في عـالم التـواصل االجـتمـاعي بـينـما مـبـدع حقـيـقي ال يعـرفه أحد
اء ال جلـهـله بكـيفـيـة التـرويج إلبداعـه كل ذلك جعل االنـترنـيت كـالهـواء وا
ـكن للنـاس االستغـناء عنه اال قـسرا فيـصابون بـالكآبـة ويشعـرون بفراغ
قـاتل وفي حالة حـجبه مسـتعدة لالحـتجاج ضد احلـكومات بـالقوة نـفسها

عيشة او تراجع اخلدمات او تعثر الكهرباء. عند احتجاجهم لغالء ا
( فــالــراوتــر) صــار فـــردا من أفــراد األســرة يــســأل عن وجــوده الــقــريب
والـبـعيـد الـكبـيـر والـصغـيـر وان غاب يُـفـتقـد وبـحضـوره يـشيع الـتـفاؤل
بـينـما جـلس التـلفـزيون عـلى مصـطبـة االحتـياط في حـ ارتبـطت األنفاس
تقدمة ليرتكن في صادفة فانسحب عن جميع مواقعه ا االخيرة للراديو با

ركبات. زاوية منسية من زوايا ا
ضـامـ واألشـكال والـصـور الـتي يـشبـهـها ـكتـظـة بـا وسط هـذه األجـواء ا
الـبعض بالهواء الذي تتوقف حيـاتنا على ما فيه من اوكسج وفي الوقت
ايكروبـات واألتربة. ولكي نـحافظ على جسـم سليم وصحة نـفسه محمل بـا
كن لـهذا الـوعي أن يتـحقق من وعـافيـة يسـتلـزم وعيـا صحـيا عـاليـا وال 

درسة. غير تعليم وهذا ما أدركته اال مبكرا فاستحدثت ا
وسط هـذه األجواء ما زلنـا نتعامل بعـشوائية يهـيمن علينـا سلوك الالمباالة
واقعه اخملتـلفة من مخاطر ا يـنطوي عليه االنتـرنيت  بـالرغم من  ادراكنا 

لوث. ال تقل سوءا عن أضرار الهواء ا
ـسؤولـيات ـواقع واذا كان الـعمل وا فـقـد أدمنـا وأطفـالنـا استـخدام هـذه ا
تـلـهـيـنـا نـحن اآلبـاء عن اسـتـخدامـه بإفـراط فـالـفـراغ الـذي يـحـيط بـاألبـناء
وانـعــدام قـنـوات الـتــرفـيه والـلـعب جــعـلت االنـتـرنــيت مـتـنـفــسـهم الـوحـيـد
ـوبـايل رفـيـقـا دائـمــا يـضـعـونه حتت الـوسـادة تـمـتـد فـأدمــنـوه. وأصـبح ا
ـسـاء يد أيـديـهم له في حلـظـة االسـتيـقـاظ الـتي تـغـيرت مـن الصـبـاح الى ا
تـفرك الـعينـ واالخرى عـليه جمـيع العـوائل تشـترك في هذا الـهم الكـبير
نأى عـنه عبر سبل وبـدأت تلمس مـشكالته اال القـليل منـها لكنـها ليـست 

شتى.
قـدورنـا تقـنـ استـخـداماتـهم لـلمـواقع االلـكـترونـيـة اال بأسـلوب ولم يـعـد 
الـقـسر ولن يـنـفع هذا األسـلـوب على الـدوام ثم ال نـعرف بـدقـة كيف نـق
اسـتخداماتهم بطريـقة علمية محـسوبة. من هنا تبرز الـتربية االعالمية التي
سـتخـدم ولكي غـدت حاجـة مجتـمعـية ماسـة فرضـها اتسـاع مسـاحة ا
ـنـهـجـة أي أن جتـري عـبر حتـقق هـذه الـتـربـيـة أهـدافـهـا البـد أن تـكـون 
ـراحل ــعــنى آخـر اســتـحــداث درس الــتـربــيـة االعالمــيــة في ا ــدرسـة  ا
رحلة اجلامـعية وهذا يـتطلب تأهـيل معلم الـدراسية األوليـة حتى نهايـة ا
ومـدرسي للقيام بهذا الدور الـتربوي اجلديد وكليات وأقسام االعالم هي
وجـود منهـا غيـر كاف لـسد حاجـة وزارة التـربية األقـرب إلعدادهم. لـكن ا
مـا يستدعي استحداث كليات لإلعالم في جميع جامعات البالد فالبد من
وضـوع ال أتـمنى ـدى لهـذا ا رؤيـة اسـتراتـيـجيـة بـعيـدة ا
الـتـفكـير فـيه عـندمـا تـخرج االمـور عن السـيـطرة. ولـلذين
ـوضـوع خـارج اهـتـمـامـهم أقـول : ان تـربـية يـقع هـذا ا
الـعقول ال تقل أهميـة عن تربية األذواق واألجسام التي

جتري عبر درسي التربية الفنية والرياضية.

مـا أجـمل ان تلـتقي زمالء حـولـتهم مـسيـرة احليـاة الى اصـدقاء حـميـم
في سـفرة جـميلـة الى مديـنة "هيت"  وقـد اجتهـدتُ فوضـعت لها شـعاراَ هو
ـكن لـلـمـرء إال ان  يـفـرح ويـسـعـد  بـزيارة ("هـيت" تـسـكن الـقـلب).. وهل 
رء جـواً من تـلـك ا ـديـنـة الـتي يـسـكـنـهـا الـتـاريخ فـسـعـادة احلـيـاة أن  ا
ديـنـة الفـرح حـينـمـا جتولـنـا ب الـطـبيـعـة يهـديه الـفرح وقـد اهـدتنـا هـذه ا
يـاه  في سيمـفونيـة رائعة ألـفها الزمن نـواعيرهـا وهي تعزف حلن خـرير ا

 .. قبل آالف السن
اكـتبُ سـطوري االن من " هـيت " بعـد ان عـاش جمع االصـدقاء اوقـاتا من
ديـنة الـتي ظلـمتـهـا اجلغـرافيـة وجعـلتـها في الـعراق الـبهـجـة في طبـيعـة ا
كـن وصفـها ـدينـة الـتي ال  ورغم قـسـاوة حروفي  لـكـني اؤكـد  ان هذه ا
بـاجلميلة فهي ابهى من اجلمـال ألن الله جال وعال حباها بكل مقاسات
الـسياحة من التاريخ الى الطبيـعة فلو كانت " هيت"  في دولة أخرى تقدر
الـسيـاحة ألصـبحت مـنارا سـياحـيا وقـبلـة للـزائرين.. فـفيـها مـنابـع القار
ـتد وقـلـعـة حتـكي تـاريـخـا عـظـيـمـا وهـواء مـشـبع بـطـيـبـة سـكـان اصالء 
جـذورهم الى احلـضـارة الـسومـريـة. ان الـسيـاحـة والـثقـافـة وجـهان لـعـمـلة
واحــدة.. حــيث تــعــتــمــد كـــثــيــر من دول الــعــالم عــلى مــوروثــهــا الــثــقــافي
ها األثرية في تعزيز السياحة وجذب والـتاريخي ومرافقها التراثية ومعـا
الـسياح لتـنميـة مداخيلـها القومـية ومدينـة هيت تمـتلك كل مقومـات النجاح

السياحي.
كن لـقد تيقنتُ في الـسفرة القصيـرة لـ " هيت " ان السعادة لـيست شيئا 
تـأجـيـله لـلـمـسـتـقـبل ,لـكـنـهـا شيء نـريـد أن نـشـعـر به اآلن.. نـعـم االن فـما
ـسنـاه من محـبة الـوجوه وطـبيـعة فـوق الوصف مـا يجـعلـنا في حـيرة من
ـكن ان تـمـتـد يــد الـدولـة بـثـقـلـهـا الى هـذه امـرنــا ونـتـسـاءل  : تـرى أال 
ـديـنة و تـبـدأ حمـلـة اعمـار تنـاسب الـعمـق التـاريخـي واجلمـالي واآلثاري ا
لـها.. وقـبل هذا الـتساؤل قـفز الى ذهـني تسـاؤل  آخر مـوجه الى شركات
ـاذا ال تـسّيـرون قـوافل سـيـاحيـة الى مـديـنـة " هيت" ? الـسـيـاحـة  احمللـيـة: 
فـكلي ثـقة ان (الـكروب) الـسيـاحي االول سيـكون مـفتـاحا ألفـواج سيـاحية

يومية تبدأ وال تنتهي !
بـكـلـمة قـصـيرة.. اشـيـر الى ان الـضحـكـات و"القـفـشـات " غلـبت االخـبار
السياسية فلم يتحدث االصدقاء في هذه "اجلزئية " اليومية  التي ترافقنا
ـواطـن فـمـا احلى االبـتـعـاد عن " القـيل والـقال" حـتى اتـعـبتـنـا واتعـبت ا
وعن كـلمات وتصـريحات وتغريـدات نسمعـها صباحا

ثم يعلن اصحابها النكران مساءً!
ــاضـيــهـا ــديـنــة " هـيـت " الـتي نــفـتــخـر بــأهـلــهـا و
ومـوقعـها اقول : انك  تـستحـق  قالدة محـبة باسم

العراق كله.. شكرا لكرم الضيافة.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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سـبيل التصـريف اذ اليحصل على ربح
سـوى نحـو خمـسة االف فقط من خالل
بـيـعه لـتلك الـدبـبة حـيث يـبـحث عن ما
يـعيل عـائلته الـفقـيرة التي تـسكن احد
ــهــجــورة في مــنــطــقــة حـوش الــدور ا
اخلـان..فيما يقول ماجد ساجد ان عيد
ـوصل يـجري وسط احلب فـي مديـنـة ا
ـوصــلـيـة افــكـار مـتــبـايــنـة فـالــبـيــئـة ا
تــعــارض اي مــنــاسـبــات دخــيــلــة تـرد
عـلـيـها من اجملـتـمـعات الـغـربـية او من

خالل مـا تعـرضه شـاشات الـفضـائيات
او مـــواقع الــســـوشــيـــال مــيــديـــا لــكن
بـالـطـبع فان هـنـالك تـوجهـات لـلـتقـلـيد
يـبـرزهـا بـعض الـشـبـاب ومـنـهم طـلـبـة
ن يـسـعـون لـلـخروج عن اجلـامـعـات 
ـالوف من خالل العـيد او حتى اهداء ا
وردة حـمـراء حتى ولـو كانت صـناعـية
ــشـاعــر في هـذا الى مـن يـبــادلـونــهم ا
الـيوم بـالتحـخديـد واستذكـر ساجد ان
االعـوام الـتي سبـقت سـيطـرة الـتنـظيم

ــديــنــة وكــانت خاللــهــا جتــري عــلـى ا
االســـتــهــدافـــات بــحق االبـــريــاء حــيث
تـعرض احد اصحاب مـحال الهدايا في
مـثل تـلك االيـام الـتـي تـسبـق االحـتـفال
بـعيد احلب لالختطاف ثم وجدت جثته
فــيـمـا بــعـد عـلـى قـارعـة احــدى الـطـرق
حــــــيـث تــــــداول الــــــنــــــاس ان احــــــدى
واطن سلحة قامت بقتل ا اجلـماعات ا
صـاحب محال الـهدايا لـرغبتـها بتـقليد
ـرتـبـطة الـغـرب واسـتـقـطـاب الـهـدايـا ا

ـا جعل بـعـيـد احلب في تـلك الـفـتـرة 
الـناس يفـهمون تـلك الرسالـة على عدم
اســتــقــطــاب اي بــضــاعــات مــرتــبــطــة
بـالـغـرب او تـثـيـر الـكـثـيـر من االسـئـلـة
ديـنة لـدى من كـانوا يـسيـطرون عـلى ا
لـكـن بـصـورة غـيـر مـبـاشـرة مع وجـود
االف من عــنـاصــر االمن من مــنـتــسـبي
اجلـيش والـشـرطـة السـيـمـا في الـفـترة
الــتي ســبـقت ســيــطـرة تــنــظـيم داعش

الفعلية بنحو عام او ما يزيد.

اذج من هدايا عيد احلب ¼U¹«b∫ محل يعرض 

ـهـربـة. في غـضـون ومـتـابــعـة األمـوال ا
ذلك بـــحث وزيـــر الـــعـــدل ســـاالر عـــبــد
الستار محمد مع نظيره االيراني اوايي
ورئـيس منـظمـة السجـون حاج مـحمدي
تـعزيز العالقات الثنـائية والقضايا ذات
ـــشــتـــرك بــ اجلـــانــبــ االهــتـــمــام ا
برمة ب ومناقشة تفعيل ?االتفاقيات ا
الـبلدين بـشأن احملكومـ االيراني في
الــســجـون ?الــعـراقــيــة وأبـدى مــحــمـد
بــحـــسب بــيـــان الــوزارة الـــذي تــلـــقــته
(الـــزمــــان) امس (اســــتـــعــــداد الـــوزارة
ـشـتــرك في جـمـيع لـتــفـعـيل الـتــعـاون ا
تعلقة بعملها ومنها مناقشة اجملـاالت ا
ـبـرمة بـ البـلدين تـفعـيل االتـفاقـيات ا
بـــشــأن احملـــكـــومـــ االيـــرانــيـــ وفق
مـبــادىء حـقــوق االنـسـان الــتي كـفــلـهـا
الــدســتـورالــعــراقي). من جــانــبه اعـرب
وزيـــر الـــعـــدل االيـــراني عن (ارتـــيـــاحه
خملـرجات الـلقـاء واستـعداده لـفتح آفاق

شترك مع الوزارة). التعاون ا

مصطفى الكاظمي
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للحب  والثانية احتفالية حديثة منذ
العام 1974م باقـتراح من الـصحافي
عروف مصطفى أم الذي نشر في ا
ـصـريـة صـحــيـفـة " أخــبـار الـيــوم " ا
دعـــوة لالحــتــفــال  بـــعــيــد الــعــشــاق
واحملــــــبّـــــــ واألزواج والــــــعـــــــوائل
واألصدقـاء  وأطلق علـى دعوته " يوم
ــصـري " مـعــلال ذلك بــواقـعـة احلب ا
مــســبــبــة لــهــذه الــدعــوة " احلــبــيّـة "
مـفادهـا أنه شـاهـد جـنـازة  في إحدى
ـة ال يــســيـر أحــيــاء الــقـاهــرة الــقــد
خــلـفــهــا سـوى  3أفـراد فـقط  وحـ
"عرف السبب بطُل العجب "  فالرجل
الـذي تــوفـاه الـله لم يــكن يـحب أحـدا
وال أحــد يـحــبه  ولـذلـك عـومل بــهـذا
ـــوت اجلــــفـــاء عـــلى الــــرغم  من أن ا
جــامعُ لــلـنــاس ومـطــهـر لــلـنــفـوس  
ـا عــلق بــهـا من يــصـفـي الـقــلــوب  
وت : كراهية وحقد  حتى قيل عند ا
تـذكروا مـحـاسن مـوتـاكم  لذلك  أراد
بـدعوته االحـتـفـاء باحلب بـ الـناس
كقيـمة لألحـياء يتم الـتعامل بـها على
نحو مـلموس ويـعبّر كل واحـد لآلخر
عن حبّه  وهكذا كان يوم  4نوفمبر (
تـشريـن الثـاني ) يـومـا لالحـتـفاء ب "
ـــصــري " إلعالء قـــيــمــة عـــيــداحلب ا
احلب ورمزيته بـ العشاق واألزواج
ويـبــدو أن دعـوة واألهل واألصـدقــاء 
مــصــطـــفى أمــ لـــهــا مــا يـــدعــمــهــا
صري  فـقد كان الـفراعنة بالتـاريخ ا

وملوكهم يقدمون الزهور  
والـهـدايـا ويـكـتـبـون قـصـائـد الـعـشق
والغـزل للـحبـيبـات تعـبيرا عـن حبهم

ناسبة  لهذه ا
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احلب تعويض عن جمـيع احلرمانات
 ومـكافـأة مـعادلـة جلـميع الـعـذابات 
ومن ال يـــــــعـــــــرف احلـب  مـــــــعـــــــنىً
تذوّقا وعيشاً ال يعرف احلياة ومبنىً

تنبي :  وكما يقول أبو الطيب ا
وعــــذلت أهـل الـــعــــشق حــــتى  ذقــــته
وت من ال يعشقُ فعجبت كيف 

احلـب نـقــيض لــلــســلــطــة والــتـســلّط
واالستبداد  وحسب هنـري كيسنجر
 فإن الـسلـطة عـنصـر تهـييج شـبقي 
وشــبــقــيــتــهـا تــتــجــسّــد في ذكــوريـة
تــعـــويــضــيــة  بــســبب غــيــاب احلب

حاوالت الهيمنة . واستبداالً له 
مـا أعـرفه أن احلب عــطـاء وتـضـحـيـة
وتـــفــانٍ  وهـــو بـــالــضـــد من اإلكــراه
واإلرغام والتسـيّد  ولعل ذلك ما دفع
روائـيا مـثل غـابـريل غـارسيـا مـاركـيز
احلـــائـــز عــلى جـــائـــزة نــوبل الـــعــام

1
هــاهـو عــيــد احلب يــطلّ عـلــيــنـا من
جديد لـكنّه ليس مـثل كل عام  يحمل
ا لم نكن صورا وزهورا وهدايا  ر
ـنـاسـبات ثل تـلك ا نـكتـرث كـثـيـرا 
اجلــمــيــلــة  بــســبب دوامــة احلــيـاة
وعـجـلـتــهـا الـسـريـعـة وتـشـابـكـاتـهـا
وتعقيداتها  لكن ما نعيشه منذ عام
وبـــســـبب اجـــتـــــــــــيـــاح كـــورونــا "
كوفيد  – 19 جتعلنا نتوقف لنتأمل
رّ بنا  كي قيمة و رمزية بعض ما 
ــا هــو جــمـيـل وأصـيل نــســتـمــتع 
بحيث ال نـدع حلظة تفلت وإنساني 

من ب أصابعنا .
اسـتـعـدتُ مع نـفـسي  أعـيـاد احلب 
والـــذكــــريـــات واأللــــوان الـــزهــــريـــة
واحلـمــراء وفـاالنــتـاين  خــصـوصـا
ونحن نـعيش في الـعالم االفـتراضي
وفـي احلـــجـــر الـــذي حـــوّل احلـــيــاة

ــتــداخــلـة ــتــفـاعــلــة ا ـتــواصــلــة ا ا
ـتـراكـبــة إلى عـزلـة وتـبـاعـد وفـزع وا
وكـآبـة  مـايـزال الـعـالم يـقف مـذهوالً
أمام حـدودها  ونـهايـتهـا حتى اآلن 
بـل أن الــعـــلم يــعـــيش حـــالــة تـــكــهّن

واضطراب وعدم ثقة بشأنها .
الـــعــيـــد هــذا الـــعــام بـال ورود وقُــبل
ولقـاءات حـميـمـية وأجـنحـة لـلسـفر 
وعـلى الـعـكس شـعور طـاغٍ  بـهـيـمـنة
الــقـســوة والـظـلـم والـقــهـر واجلـزع 
لـدرجـة  االنـهمـام  بـالـبـقـاء والـيومي
والطار والـعابر من األشـياء  حيث
أخـذت الـكـثــيـر من احلـواس تـتـعـطّل
ويـــتـــعـــرض اجلـــســــد إلى االنـــهـــاك
ـزاج إلى الـتــعـكّـر ويـسـود احلـزن وا
ــفــارقـتــنــا أحـبّــة وتــركـنــا أخــريـات
سـتشفيات  أو وآخرين يرقدون في ا
عــانــوا من اجلــائـحــة وال نــســتــطـيع

حتى زيارتهم واالطمئنان عليهم .

عن روايـته األكـثر شـهـرة " مـائة1982
عام من الـعـزلة " لـلقـول : الـسلـطة هي
تـعــويض عن احلب أي أن من يــسـعى
إلى الــسـلــطـة ال يـفــكـر بــاحلب ولـيس
مـنـشغال بـه  وذلك  في روايـته األكـثر
جـمــاال " خـريف الــبـطــريك " وهـذه من
تواضعة هي أقرب إلى وجهة نظري ا
قصيـدة نثرية طـويلة  بـلغة موسـيقية
آسـرة وجـاذبـيــة مـتـوهّـجـة بـالـشـعـر 
وشــخـــصــيــا أعــتــبــرهــا أهم روايــات

ماركيز .
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في احلب نـبـحث عن الـوطن بـكـبـريـاء
ـرأة والرجل عن حيث يـفـتش كل من ا
عن ـســتـنـفـرة  ـمــزقـة وروحه ا ذاته ا
ن حتب ونـرى الـثـقـة الـتـي تـمـنـحـهـا 
فيها ما في دواخـلنا من دهشة وإثارة
وملـكـوت سرّي وسـحـر متـفـجّر  وفي
احلب تـتـوحّـد األنـا مع اآلخـر والـعـقل
مع الـــــقــــــلب والـــــروح مـع اجلـــــســـــد
والـــعــاطـــفـــة مع األمل واحلـــاضــر مع

ستقبل واحلياة مع اخللود . ا
يــقــول مـــحــمــود درويش  :" ال أتــذكــر
قـلـبي إلّـا إذا شـقّه احلب نـصـف  أو
جف من عطش احلب".وإذا كـان العقل
نحنـا القدرة على التـفكير  فاإلرادة
تمنحنا القدرة على االختيار واحلب 
نحنـا القدرة على أما الوجدان فـإنه 
اإلحــســاس بــاجلــمــال والــعــدل وهـذه
ا ليـست سـوى احلـياة اإلنـسـانيـة  
فـيهـا من واقع وخـيـال وفن  واألخـير
ـــعـــرفــة احلـــيــاة ذاتـــهــا  وســيـــلــة  
خــصــوصــا وأن إعــادة اخلـلـق تـعــني
إظــهــار  احملـــتــوى الــداخــلي لــلــواقع
والهدف ليس لـتقليـده أو استنساخه
بل محاولة تصوّره على نحو جديد . 
ومـــا احلـــيـــاة دون فـن ?وعـــلـــيـــنــا أن
لّة نتصـوّر كم ستكـون  تلك احليـاة 
وكئـيبـة  ألنـها سـتكـون دون حب تلك
عادلة اجلـمالية للـفن  وكان الشاعر ا
ـكـسـيكـي اكتـوفـيـوبـاث احلـائـز على ا
جـائـزة نـوبل لـآلداب الـعام  1990هو
الــذي قــال : إذا خال رأس الــســيــاسي

من الشعر حتوّل إلى طاغية 
لـقد حـمـلت رسـائل روزا لوكـسـمـبورغ
لـقـبة " روزا احلـمراء " إلى حـبـيبـها ا
هـانـز  قيـمـة أدبـيـة وفـكريـة مـتـمـيزة 
فضال عن ما احتوته من بوح إنساني
شفـيف وشـائق وحر  عـكـست طهـرية
روحية وثقة عـالية وحبّا كـبيرا وولها

واعيا .
وقـــــد تـــــســـــنّى لـي مـــــؤخــــرا 2020 
االطالع على رسائل النـاقد علي جواد

وسومة الطاهر إلى زوجـته فائقـة وا
" سَغْبْ  العـواطف "  ( دار الرافدين )
الـــتي أعــدتـــهــا وقـــدمت لــهـــا ( لــقــاء
مـــوسى الــســـاعــدي)    وهـي رســائل
بــعــثــهـا إلــيــهــا من بــيــروت ودمـشق
واجلزائـر وصنعـاء وبراغ  وغـيرها 
وهي تذكـرنـا برسـائل جـوليت داروت
إلى فـيـكـتـور هـوغـو ورسـائل جـبـران
خـلـيل جـبران إلـى مي زيـادة ورسائل
غسان كنفاني إلى غادة السمّان . فقد
كانت الرسـائل إحدى قنـوات التعـبير
هـمة  الـتصاقـا بالـروح اإلنسـانية  ا
وهي وثـائق أدبـيــة وجـمـالـيـة تـشـهـد
عــلى عــصــر كــاتــبــيـهــا وكــتــابــاتــهم

وطرائق تفكيرهم ودرجة حبّهم . 
وبــالــعــودة إلى رســائل الــطـاهــر إلى
زوجـته  فالـعـنـوان مثـيـر وعـميق في
الــوقت نــفـسه وكــلــمـة سَــغْبْ  تــعـني
جـوع وهـكـذا جـاء الـتـعـبـيـر ليـدلّ عن
جـوع عـاطفـي كان يـعـانـيه بـاالبـتـعاد
عن زوجــته  خــصــوصـا حــ يــكـون
األمــــر اضـــطـــرارا بـــعـــد إعـــفـــائه من
وظيفته في جامعة بغداد  إثر انقالب
م 1963فـــــبــــــرايـــــر ( شــــــبـــــاط )  8
واضطراره السـفر إلى بيـروت ومنها
مـلكـة العـربية للـعمل في الـرياض ( ا
السعودية ) ,وعكست رسائل الطاهر
تـقنة بأسلـوبها الـباهر وصـياغتـها ا
وســـــرديــــاتـــــهــــا ووصـــــفــــيـــــاتــــهــــا
واسـتـهالالتـها حـالـته الـنـفـسـيـة على
نحو مبسّط وسـلس واحتوت على ما
ـمـتنـع " وهو نـطـلق عـلـيه " الـسـهل ا
في كـل مــا كــتــبه كــان يــنمّ عن حــالــة
صــبـابــة وتــولّه وفـراق وعــشق وحب

طاهر مثل طهرية الرجل وعلمه .
إذا كان يوم  14فبراير ( شباط ) يوم
ــعـروف لــذكـرى يـوم ي ا احلب الــعـا
شــنق الــقــديس فـالنـتــ  فــإنـه يـوم
شنق قادة احلـزب الشيـوعي العراقي
فهـد وحازم وصـارم ( يـوسف سلـمان
يـوسف ومـحـمـد زكي بـسـيم وحـس
محمـد الشـبيبي ويـهودا صديق ) في
الــــعــــام 1949م وفـي الــــشــــهــــر ذاته
اســتــشــهــد حتت الــتــعــذيب عــدد من
قيادات احلزب في العام 1963م وفي
مقدمتـهم ( سالم عادل ) وكان الرفيق
طالل شـاكــر " أبـو مـيـالد " قـد اقـتـرح
في مــحـلــيــة داود الـتي كــان يـديــرهـا
صـــاحب احلــكـــيم في الـــعــام 1981م
اعـتــبـار يـوم   14فـبــرايـر ( شــبـاط )
يـومــا لـلـشـهـيـد الــشـيـوعي وهـو يـوم
شــهــيــد احلب فالنــتــاين ويــالـهــا من

مفارقة.
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تعود قصة االحتفال بعيد احلب إلى
نهاية القرن الثامن عشر  باستعادة
ماقام به "القديس فـاالنتاين" ( القرن
الـثـالث مـيالدي )  الـذي كـان يسـعى
لـزواج اجلـنود سـراً  في الـكـنـيـسة 
الذين كانت اإلمبراطـورية الرومانية
تمنع زواجهم حينها  وكذلك تزويج
الــعـشـاق  وهــو مـا اعـتــبـر حـيــنـهـا
انـــتـــهـــاكـــاً لـــلـــقـــوانـــ الـــســـائــدة
وقد ألـقي عـليه الـقبض فـروضـة  وا
وقـطــعت رأسه أمــام إحـدى بــوابـات
ـــة في  14فـــبـــرايــر ( رومـــا الـــقـــد
شــــبــــاط) الــــعــــام  269مــــيالديــــة 
وتخـليـداً  لـذكراه بـدأ العـالم يحـتفل

بهذا اليوم كرمز للحب .
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الغريب أن مصر حتتـفل مرت بعيد
ي احلب األولى هي في الــيـوم الــعـا
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اكـــد مـــواطـــنــون اهـــمـــيـــة حتــديث
البـطاقـة البايـومتـرية لـلنـاخب من
اجل حتــقـيق الــنـزاهــة وبـعــيـداً عن
الـــتـــزويـــر لـــيـــتـــســـنى لـــهم االدالء
بـاصـواتـهم عـبـر صـنـاديق االقـتراع
بـــكل حــــريـــة خالل االنــــتـــخـــابـــات
ـواطن ـقـبـلــة. وقـال ا ـانـيــة ا الـبــر
احمد عبد الـعباس لـ (الزمان) امس
(انها خطـوة ايجابية يـتم اعتمادها
ــقـــبــلــة ـــانــيـــة ا في الــدورة الـــبــر
وخصـوصا عـنـد اجراء االنـتخـابات
وبـأعــتـمـاد الـبـطـاقــة الـبـايـومـتـريـة
والـــتي ســوف تـــســهم في حتـــقــيق
نـتائج ايـجـابيـة الصـوات النـاخـب
وبـعـيدا عن الـتـزويـر). فـيـما اوضح
ـــواطن عــبـــد الــقــادر ســـلــمــان ان ا
(االلـتــزام بـالـبـطــاقـة الـبـايــومـتـريـة
وحتـديـثهـا اصـبح مـطـلبـا اسـاسـيا
لـلــنـاخـبـ وامـلـنــا كـبـيـر في دعـوة
ــواطــنـــ بــضــرورة االســراع في ا
حتـديث سـجل الــنـاخـبـ وااللـتـزام
بــتــلك الـبــطــاقـة ســيـكــون لــهـا وقع
ايجابي عبـر صناديق االقتراع). في
ن عبد احلس واطن ا ح دعا ا
ــواطـنــ بـضــرورة الــتـوجه الى (ا
مـراكـز حتـديث سـجل الـنـاخبـ من
اجل اعـتمـاد الـبـطاقـة الـبـايومـتـرية
وجـبهـا سـيضـمن الـناخب والتـي 
حـق االخـــتـــيــار فـي االنـــتـــخـــابــات
وبــالــتــالي ســيــكــون له اثــر واضح
ودقـــيق في اخــتـــيــار شــخـــصــيــات
وطـنـيـة قــادرة عـلى خـدمـة شـعـبـهـا
ووطـــنــهـــا وااللــتـــزام بــالــبـــرنــامج

تحدث الرسمي من جانبه  ,أعرب ا
بـأسم تـيار احلـكـمـة الـوطـني نوفل
أبـو رغـيف عن قـلـقه من عـدم اجـراء
ـبـكـرة في االنـتــخـابـات الـنـيـابــيـة ا
قرر في  10 تشرين األول موعدها ا

قبل. ا
 وقـال أبــو رغـيف في تـغــريـدة عـلى
تويتر انه (اليـزال القلق قـائماً جتاه
ـســتـقـلـة ـفــوضـيـة ا اسـتــعـدادات ا
لالنــــتـــخــــابـــات ومــــدى اكـــتــــمـــال
اسـتـعـداداتــهـا إلجنـاز االسـتـحـقـاق
ـوعــد احملـدد), الــوطـني األهم فـي ا
وأضــاف (نـنــتـظــر صـدور خــطـوات
وتــصـــريــحـــات تــبـــدد هــذا الـــقــلق
وتـــطــمــئـن الــشــارع الـــعــراقي بــأن
االمور تـسـيـر في االجتاه الـصـحيح

علنة). وضمن السقوف ا

الـوطـني لـلـحـكـومـة. واكـد كـربالئـيـون
ضـــرورة اجــراء انــتـــخــابــات نـــزيــهــة
ــعـــايــيــر الـــدولــيــة وعــادلــة تـــراعي ا
واالعـتـمـاد عـلى الـنـظـام الـبـايـومـتـري
حصـرا مـشيـرين الى ان (مـراقـبة سـير
العمـلية االنتـخابيـة ومتابعـتها اصبح

مطلبا ضروريا للشعب).
WO UHA « √b

 وقـال الـقـانــوني جـمـهـور الـكـركـوشي
ـــبــدأ لـ(الـــزمـــان) امس ان (الـــعـــمـل 
الــشـــفـــافـــيـــة واحلـــرص عــلـى اجــراء
قـرر سيـكون انتـخابـات في مـوعدهـا ا
له شأن كبـير في العمـلية االنتـخابية).
مـضــيـفــا ان (اجـراءات حتــديث سـجل
فـوضية الـعليا في الناخـب من قبل ا
احملــافــظــة واالســراع فـي تــطــبــيــقــهـا
سيسـهل من عمـليـة اجراء االنتـخابات
ـواطن ال يـجـد صـعـوبة وبـالـتالي ان ا
امامه في حال التحـديث). فيما اضاف
الــتــدريــسي في جــامــعــة كــربـالء يـزن
الطـائي بـالقـول (سـيكـون لالنـتخـابات
ـقـبلـة دور كـبـيـر في حـسن االخـتـيار ا
ـــشـــاركـــة اجلـــمـــاعــيـــة في كــمـــا ان ا
االنــتــخــابــات ســتـعــزز من الــعــمــلــيـة
االنـتــخــابــيـة عــبــر اخــتـيــار عــنــاصـر
اســاســيــة قــادرة عــلى خــدمــة بــلــدهـا
ــنـصـور وشــعـبــهـا). ونـظــمت كـلــيـة ا
اجلامعة السبت ندوة علمية بعنوان
احملـــكــمــة األحتـــاديــة واألنــتـــخــابــات
ـــبــكـــرة ضـــرورة الــتالزم. وحـــضــر ا
الندوة عمـيد الكلـية عبد الـستار شاكر
سلـمـان وحشـد من االساتـذة والـطلـبة
ــتـخـصــصـ في مــجـالي الــقـانـون وا

والسياسة.
سـتـشـار القـانـوني في مـجلس وقـدم ا

الـنـواب قاسم حـسن الـعـبـودي عـرضا
لألشـكالـيـة التي سـتـواجه االنتـخـابات
بسـبب تـعطـل عمل احملـكـمة االحتـادية
الــتي فـقــدت ثـلــثي اعـضــائـهــا بـوفـاة
اثـنــ واحـالـة الــثـالث الى الــتـقـاعـد).
وتساءل العـبودي (في ظل هذا الوضع
عـقـد من هي اجلهـة الـتي ستـصادق ا
عـلى نـتـائج االنـتـخـابـات). مـشيـرا الى
ـعـضـلـة السـيـمـا (صـعـوبـة حـل هـذه ا
وان الـدســتـور لم يــحـدد الـيــة اخـتـيـار
رئـيس واعـضــاء احملـكـمـة االحتـاديـة).
وكــان رئـيس مــجــلس الـنــواب مـحــمـد
احلـــلــبـــوسي قــد بـــحث مع الــســـفــيــر
الــفـرنــسي لــدى بـغــداد بــرونـو اوبــيـر
ــشــتــركــة وتــعــزيــز الــثــقـة ــلــفــات ا ا
قـبلـة.وذكـر بيـان تلـقته باالنـتـخابـات ا
(الـــزمــــان) امس ان (الــــلــــقـــاء نــــاقش
الــعالقــات الـــثــنــائـــيــة بــ الـــبــلــدين
ـشــتـرك حـيث واســتـمـرار الــتـعــاون ا
ــشــاريع جــرى اســتــعــراض عــدد من ا
التي سيتم تنفيـذها في العراق ومنها
ــوصـل الــدولي وأهم إنـــشــاء مــطـــار ا
مـراحــله وتـأكــيـد أهـمــيـة اإلسـراع في
إجنازه) ,واضاف انه (اجلـانبـ بحـثا
تـــطــورات األوضــاع الـــســيـــاســيــة في
ــبـكـرة ودور الــعـراق واالنــتـخــابـات ا
ــعــنــيـة ــنــظــمــات ا ــتــحــدة وا األ ا
واطن بالشأن االنتخابي لتعزيز ثقة ا
بالعملية االنتخابية ونتائجها) ,وتابع
ان (احلــلــبـوسي واوبــيــر اسـتــعــرضـا
الـتـطورات اإلقـلـيـمـية والـدولـيـة وعدداً
ــشـتـرك). ــلـفـات ذات االهــتـمـام ا من ا
بدوره  ,اعـرب اوبــيـرعن (تــطـلع بالده
شترك) ,مؤكداً لتوسيع آفاق التعاون ا
(دعم فـــرنـــســــا لـــلـــعـــراق فـي جـــمـــيع

اجملــاالت من أجل حتــقــيق الــتــنــمــيـة
واالســتـقـرار). فــيـمـا كــشف مـســتـشـار
رئــيس الـوزراء لــشـؤون االنــتـخــابـات
عــبـــد احلــســ الــهــنــداوي الــشــروط
رتقب في االسياسية الجـراء االقتراع ا

موعده احملدد.
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وقــال الـهـنــداوي في تـصــريح تـابــعـته
(الـزمـان) ان (رئـيس الـوزراء مـصطـفى
الـكـاظـمي اكـد عـلى انـتـخـابـات مـبـكـرة
عايير الدولية), نزيهة وعادلة تراعي ا
واشـار الى (ضـرورة تـوفـيـر مـجـمـوعة
شـروط اسـاسـيــة  وهي االعـتـمـاد عـلى
النظام البايومـتري حصراً في تسجيل
الـنــاخـبـ والــتـصـويت والــتـحـقق من
الـبـطـاقـات االنـتـخـابـيـة ونقـل الـنتـائج
ـــراقــبــة والــشـــكــاوى) ,مـــضــيـــفــا (وا

باشكالها الثالثة احلشدية واجلماعات
ن لـــديـــهـم وكالء في كل ـــشـــاركـــة  ا
مـراكـز االنتـخـابـات والـوطنـيـة عـبر 8
شبكات محترفة مهمة تتضمن اكثر من
مـئـة الف مراقـب عراقي مـنـهـا شـبـكات
ع وشـمس وحـمرابي وتـمـوز ونقـابة
احملــامـــ وغـــيـــرهـــا بـــاالضــافـــة الى
ــــتـــحـــدة مـــشــــاركـــة قــــضـــاة واال ا
راقبة) ,مؤكدا (اهميـة تفعيل قانون با
االحـزاب والــنـظــام اخلـاص بــاجلـرائم
ـفوضـية االنتـخابـية مع مـراقبـة عمل ا
وتـطـبيـقـها لـلـتـعلـيـمـات حرفـيـاً وكذلك
الـتعـبـئـة الـعـامة  ,فـكلـمـا تـزداد نـسـبة
ـشاركـة في االنـتخـابـات تزداد نـسـبة ا
صداقية صوت و بـالتالي تضـفي ا ا
عـلى الـعمـلـيـة االنـتخـابـيـة اضـافة الى
ال السياسي غير القانوني). حتجيم ا

بغداد
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بيروت

-1-
ـرارة إثـر جتـاربــهم الـسـلـبـيـة مَعَ مَنْ يـعـكس بـعض الـشـعــراء لـونـاً فـريـداً من ا
ـتــشـدقـ ارتـبــطـوا مــعـهم بـرابـط الـصـحــبـة والـصــداقـة فــخـيّب بـعـضُ اولـئك ا

بالـصداقة آمالَهُم حتى أصـبحوا يدعون الى احلـذر في التعامل مع االصدقاء 
ومن هذا القبيل قول أحدهم :

احذر عدَّوك مَرَّةً 
واحَذَرْ صديقَك ألفَ مرّهْ 

ا انقلبَ الصديُق  فلر
َضرَهْ  فكانَ أدرى بِا

ـا هو ـازوم من لـزوم احلـذر مع االصـدقـاء ا انّ مـا يـدعـو الـيه هـذا الـشاعـر ا
كـابـوس ثـقيل الـوطـأة عـلى النـفس  فـالـصـديق هو آخـر من يـصح احلـذر منه 

كوناتها دون حتفظ ... وهو أول من تفضي اليه النفس 
أزوم على نحو الـقضية اخلارجية ومن هنـا فالبُدَّ أنْ يُحمل كالم هذا الشـاعر ا
نـاطقة  –اي البُـدَّ أنْ يُفـسر عـلى أنّه اشارة ال الـقضـية احلـقيـقية  –كـما يقـول ا

الى رجلٍ بعينه خان العهود وجتاوز احلدود وتلفع بأبراد اجلحود ...
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ا قاله بشّار بن برد : وأين هذا 
اذا كنتَ في كُلّ االمورِ مُعَاتِبَاً 
صديقَك لمْ تَلْقَ الذي ال تُعاتِبُهْ 

فعِشْ واحداً أو صِلْ أخاكَ فانّهُ 
مُقارِفُ ذَنْبٍ مَرّةً وَمُجانِبُهْ 

ومَنْ ذا الذي تُرضى سجاياهُ كلُّها 
رءَ نُبْالً أنْ تَعّد مَعائُِبهْ  كفى ا

انّ الصداقة ليست عالقةً مالئكية معصومة من كل الشوائب والهفوات
انهـا عالقة انسـان بانسان آخـر مثله قـد يُخطـأ في قول او فعل ولـكن هذه الزلّة

ال ينبغي ان تهدم جدار الصلة ب الصديق .
رءُ سمحًا واسع الصدر  ال يستطيع ان يحظى بصديق . وما لم يكن ا

-3-
ومن الغرائب في هذا الباب قول الصافي النجفي :

كثرتُ لديّ االصدقاءُ فلم أُطقْ 
إرضاءَهم حتى تَشّوَشَ بالي 
لو أنّني غربلتُ أصحابِي معا 

لم يَبْقَ لي مِنْهُم سوى الغِربالِ 
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وأما كاتب السطور فيقول :
أتدري - رعاك الله - أم أنتَ ال تدري 

بانَّ صداقات الفتى زينةُ العُمْرِ
جعلتُ فؤادي لألحبة مَوْطِنَاً 

وفي حُبّهِم قد باتَ مُنْشَرِحاً صدري 
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ـلكـون صـفحـات خـاصة ومـعـظم رجـال العـلم واألدب والـثقـافـة واإلعالم اليـوم 
بـهم على ( face book) ولـهم اصدقـاؤهم الذيـن قد يـبلغ عـددهم اآلالف وهذا

ط جديد من األصدقاء لم يكن معروفاً من قبل ..!!
ويشترط بعضهم في قبول الصداقة شروطاً صعبة تذكرنا بقصة الغربال...

وهنـا البد أنْ اشـيـر الى أنّي قد فـتـحت البـاب لـكلّ من طرقه مـنـطلـقاً من انيّ ال
اعـمل في الـســرّ ولـستُ أخـفي شــيـئـا من أرائي وبـالــتـالي فـقـد قــبـلت صـداقـة
ذاهب سمـوح بصداقتـهم وكانوا من اجلنـس ومن شتى ا االالف اخلمـسة ا
واالديان والـقوميـات واألقطار وهـكذا امتـدت آفاق الصـداقة وربطت بـ سكّان
ـثـابة سـكّـان الـقريـة الـصـغــــيـرة في األلـفـية الـكـرة االرضيـة الـذين أصـبحـوا 

الثالثة .
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واذا كــانت الــنــرجــســيــة جــعــلت الــبــعض يــنــفـر مـن نــقـد
ا يثيره االصدقـاء فاننا نعلن بِكّل صراحـة : اننا نرّحب 
االصـدقــاء االعـزاء من مالحـظـات وتـعــلـيـقـات وآراء نـقـديـة
ونشـكرهم عليهـا  وال نتردد في االخذ بهـا مادامت تقودنا

الى مرافئ احلقيقة والصواب .

اليـة العامَّـة من آثار إيجـابيَّة كـبيرة ا أفـرزته جتربة عـمليـة أتمتـة (رقمنـة) ا
الية بشكل أكبر الي  وزيادة السيطرة ا في تعزيز التخطيط االقتصادي وا
ا هي عـليه فاألنظمة التـقليدية  وبعد مـا ظهر من سوء إدارة انعكس على
مـول األسـاس له  ـورد الـنفـطـي ا بـشـكل عـام عـلى إقـتـصـادنـا  وأصبـح ا
وبــعـجــز مــتــوارث ومــســتــمــر بــشــكل مــتــزايــد وصـــــــــــــــــلت نــســبــته أو
ـا تـكون ئـة ) تـثـار هـنا وهـنـاك بـعض الـتسـاؤالت ر جتـــــاوزت الـ(  50 بـا
كن من خالله نحد احلل لـزيادة السيطرة اإلجابـة عليها هي الـطريق الذي 
ا هو علـيه اآلن باالعتماد على االنظمة الـتقليدية نبداها الـية بشكل أكبر  ا
بالـتساؤل األول  أين هي خـطوات إدارة السيـاسة النقـدية لبنـاء هيكل مالي
مـعــتـمـد عـلى الـتـكـنـولـوجـيـا بــشـكل رئـيس? اين هي هـذه اإلدارة من جتـربـة
ــالـيـة الـعـامـة من الـدفع والـتـسـلم حتـويل الــدفع والـتـحـصـيل عـلى صـعـيـد ا
الــنـقــدي الى الـدفع أو الــتـســلم االلـكــتـروني? اين إدارة هــذه الـســيـاسـة من
الية? أين هي اإلدارة من إصدار  اداة نقدية ونقد رقمي  ومن ثم الـرقمنة ا

ـؤسـسات ادارة االمـوال الـعـامة بـ مـؤسـسـات الـدولـة وا
الــتــجـــاريــة? أين هي خـــطــواتــهــا من  رقـــمــنــة اانــظم
الـضريبة لتسـهم في زيادة احلصيلـة الضريبيَّة? وأين

... للحديث بقية... هي

{ عن مجموعة واتساب

ـوت. أم تتخـلص من طفـلهـا برميه أب يعـدم أبناءه الـصغـار الثالثة شـنقـاً حتى ا
الى النهـر. أبنـاء يقـتلون أبـاهم. زوجة تـقتل زوجـها. أب ينـحر ابـنته. فتـاة تنـتحر
في غـرفـتـهــا. رجل يـنـتــحـر أو امـرأة تـنـتــحـر بـ وقت وآخــر...الخ. هـذه لـيـست
حاالت طـارئة منفردة بل هي ظاهـرة تتواتر وتتـصاعد بشكل مـخيف وتكاد تكون
ـاذا? ألن ثمـة خـلال خـطـيـرا يـوجـد داخل احلـيـاة اجملـتـمـعـيـة يـشيـر الى يـومـيـة. 
ـتـطرف أزمـات مـستـعـصـية لم جتـد لـهـا حلـوالً فـراحت تـنـفجـر بـهـذا األسلـوب ا
واطن نـفـسه محـشـوراً في زاوية وعـاجـزاً عن فعل شيء ريض. عـنـدما يـجـد ا ا
نح وجـوده معنىً ولـيس ثمة ضوء أمل فـي آخر النفق فـإنه يفعل كـما يفعل أي
يائس. عـنـدما ال يـجد ثـمن الدواء وال فـرصـة عمل أو تـعلـيم أو زواج أو سكن أو
أيٍ من أدنى مسـتلزمـات  احلياة االنسـانية وتـبقى الدولـة ومؤسسـاتها في موقع
ـواطن غـيـر ـشـهـد فــمـا الـذي يــبـقى أمـام هــذا ا ــتـفـرج أو حــتى الـغـائب عـن ا ا
اخليارات الـقاتلـة? نسبـة كبيرة مـن العراقيـ تعيش حتت أدنى مـستويـات الفقر
في بــلــد يـفــيض بــالــثــروات واخلــيــرات. أعـداد واســعــة من خــريــجي الــكــلــيـات
والدراسات الـعليـا تنتظـر فرصة عمل ال تـأتي ويبدو أنـها لن تأتي. بلـد تكون فيه
ـنتـجـة نتـيـجة سـيـاسات تـدمـيريـة مـتعـمدة أو سـتـوردة أرخص من ا الـبضـاعـة ا
جـاهـلــة. والـطـامــة الـكـبــرى أن هـذه الـدولــة رغم كل األصـوات الــتي تـصـرخ في
ـشـروعة تـظل عـمـيـاء خـرسـاء صـماء الـساحـات والـشـوارع مـطـالـبـة بحـقـوقـهـا ا
ـشروعة ردود واطن ا طـالب ا وكأنـها في مكـان آخر. أال يـولد هذا االسـتهـتار 
قرب اليه بصورة قتل أو انتحار فعل تـدميرية يوجهها الفرد الى نفسه أو الى ا
ـا يـزيـد الــطـ بـلـة أن هـذا أو ضـرب أو اعـتـداء أو أي خــرق آخـر لـلـقــانـون?  
غلـوب على أمره الـذي يبحث عن لقـمة تسد جـوعه وال يجدها واطن الـبائس وا ا
يرى بـأم عينه كيف تنهب أموال الـدولة وثرواتها وكيف يثـري الكثير من الساسة
ؤسسات والكـيانات السيـاسية ثراء يـفوق اخليال وكيف يـتم هذا النهب بـدراية ا
الرسـمية أو بـالتـغافل عـنه أو بالـتواطـؤ. أفال يجب أن تـعرف الـدولة أنـها تـتحمل
سبوقة التي تمر على العراقي وأن الذين مسؤولية هذه الظاهرة اخلطيرة غير ا
وت بـحق أنفسـهم أو بغيـرهم لم يفـعلوا مـا فعلـوه نتيـجة فشل في حب ينزلـون ا

أو خـسـارة في جتـارة أو اخـفـاق فـي عالقـة شـخـصـيـة. ال,
ليس األمـر هـكـذا بل هو نـتـيجـة الـفقـر وانـسداد األفق
ولـيس شـيـئــاً آخـر بـيـنـمـا الـدولـة وأولـو األمـر فـيـهـا ال
يـســمــعــون وال يــقــرأون وال يــكــتـبــون. لــكن حــذار من
ــدويـة الــتي ســتــهـدم ــظـلــومــ ا صــرخــة الــفـقــراء وا

السقـــوف على من حتتها. 
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اعلـنت قائمـمقاميـة قضاء بـعقوبة
في مـحــافـظــة ديـالى  عـن إحـبـاط
مـحـاولـة الـسـيطـرة عـلى أكـثـر من
ـمــلـوكـة 100 دو من األراضـي ا
لـلـدولة في بـعـقـوبـة وضـواحـيـها.
وقــال  الـــقــائـــمـــمــقـــام عــبـــد الــله
احلــيـــالي لـ ( الـــزمــان ) امس إن
(قـائممـقامـية بعـقوبـة وبالتـنسيق
مع اجلـهـات ذات الـعالقـة أحـبطت
مــحــاولــة مــتــنــفــذين وأشــخــاص
السيطـرة على أكثر من  100دو
ــمـلــوكـة من االراضي الــزراعــيـة ا
لـلـدولـة في بـعـقـوبـة وضـواحـيـهـا
بـغـيـة حتويـلـهـا إلى قـطع سـكـنـية
وبيعـها مقابل مـبالغ مالـية باهظة
دون أي مسوغ قانوني) . وأضاف
احلـــيــــالي أن (األراضي تــــقع في
مـنـاطق قريـبة من مـداخل بـعقـوبة
وهي مـخــصـصـة لـإلطـار الـزراعي
ولــيـس الــســـكــنـي وكــانت هـــنــاك
مـحاوالت لاللـتـفاف عـلى القـانون

مـــؤكــدا بـــأن عـــمـــلــيـــات إحـــبــاط
السـيطرة عـلى تلك األراضي جرى
خـالل الـــعــــام اجلــــاري والــــعــــمل
مستمر في متابعة ملفات وقضايا
أخــرى وبـالــتـنــسـيق مع اجلــهـات
ذات الــعالقـــة). وأشــار احلــيــالي
إلى أن  (مـــلف الـــســـيـــطـــرة عـــلى
ـمـلوكـة للـدولـة من قبل األراضي ا
أشــخــاص وجـهــات مــتـنــفــذة أمـر
تــــســــبـب في ضــــرر بــــالغ وخــــلق
عـشــوائـيــات سـكــنـيــة). وتـمــكـنت
دوريات قسم شرطة البلدة ومفارز
قــسم مــكــافــحــة اجــرام ديــالى من
احـبـاط عـمــلـيـة ابـتـزاز الـكـتـروني
مــارســهــا شــخــصــان جتــاه فــتـاة
"طالبة اعداديـة" في مركز محافظة

ديالى.  
وب مدير قسم العالقات واالعالم
ـــهـــداوي  لــ الـــعـــمـــيــــد نـــهـــاد ا
(الــزمـــان) ان   (احــبـــاط عــمـــلــيــة
االبتـزاز جـاء عـلى خـلفـيـة شـكوى
تــقــدمـت بــهــا الــفــتــاة تــفــيــد بـان
شــخـصــ غـيـر مــعـروفـ لــديـهـا

حــاوال ابــتـزازهــا بـنــشـر صــورهـا
الـشـخـصـيــة بـعـد سـرقــة هـاتـفـهـا
احملــمــول  واســتــمــرت مــحــاوالت
ا دفع االبتـزاز لفـترة عـام كامل 
الـفــتــاة بـتــقــد شـكــوى فــجـاءت
االسـتـجـابـة من قـبل شـرطـة ديالى
بــشــكل فــوري بــعــد اســتــحــصـال
ـوافــقـات الـقــانـونــيـة ومـتــابـعـة ا
احلــــســـابــــات وارقـــام الــــهـــواتف
واالتـصال بـهم والـقـبض عـلـيـهـما
ومـواجـهـتــمـا بـاألدلـة الـتي تـثـبت
ـة االبـتـزاز األمر تورطـهـمـا بـجر
حـاولة الذي جـعلـهـما يـعتـرفـان 
االبـتزاز الـدنيـئة لـتحـقق رغبـاتهم
ـهداوي الـغـير اخـالقـيـة ). ودعـا ا
ـــواطــنــ الــكــرام الــتــوجه الى ا
(اجلهات الـرسمية وتـقد شكوى
في حال تعرضهم حملاولة االبتزاز
االلـكتـروني من اجل كشف اجلـناة
هم للقضاء والقبض عليهم وتقد
الن هـذه االفــعـال تــسيء  لألعـرف
الــديــنــيــــــة والــقــيم اجملــتــمــعــيـة

النبيلة) .

w Ëd J _« “«e ù« s  …U  cIM  v U œ W d

Êö «

يعلن االحتاد العام للتعاون عن ما يلي:
١- تـأجيـر محل رقم (٢) والـواقع خلف بـنايـة االحتاد الـعام لـلتـعاون والـبالـغة مسـاحته
ـدة خـمـس سـنـوات حـسب نـظـام بـيع وايـجــار امـوال وعـقـارات الـتـنـظـيـمـات (٢٠ م٢) و
زايدة الـعلنيـة احلضور الى مقـر االحتاد العام التعـاونية. فـعلى الراغبـ باالشتراك بـا
للتـعاون الكائن في البـاب الشرقي مدخل شارع اخلـلفاء بعد (١٥) يومـا من اليوم التالي
زايـدة عـطـلة من تاريـخ نشـر االعالن في اجلـريـدة الـرسمـيـة  وفي حـالـة مصـادفـة يـوم ا
ــزايـدة في الــيـوم الــذي يـلـيـه/ في تـمــام الـسـاعــة الـعــاشـرة صــبـاحـا. رســمـيـة تــكـون ا
ـستـمـسكـات الرسـمـية مع الـتأمـيـنات الـبالـغة (٢٠%) من الـقيـمة مسـتصـحبـ مـعهم ا
ـزايدة اجـور االعالن والـداللـية التـقـديـرية لـلـتـأجـير وعـلى ان يـتـحمـل من ترسـو عـلـيه ا

والبالغة قيمتها (٢ %) من قيمة التاجير.
ـزايدة العـلنية ٢- بيع مـولدة نوع فـيات (عاطـلة ومتروكـة) فعلى الـراغب بـاالشتراك با
ــذكــورين في الـفــقــرة (١) مـســتـصــحــبـ مــعـهم ــكـان والــزمـان ا احلـضــور في نــفس ا
زايـدة اجور االعالن والـداللية سـتمـسكات الـرسمـية عـلى ان يتـحمل من تـرسو علـيه ا ا

والبالغة قيمتها (٢ %) من قيمة البيع.
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تعـلن دائرة الـعيـادات الطبـية الـشعـبية عن
حاجتها (لتصميم وانشاء وتشغيل برنامج
لـلتـحقق من فـحوصات   PCR كـوفيد -١٩
عتـمدة لدى وزارة الصـادر من اخملتبـرات ا
الــصــحـة فــعـلـى الـراغــبـ بــاالشــتـراك من
ـصنـفـ والشـركات ـقاولـ ا الـشركـات وا
الــعـــربــيـــة واالجــنــبـــيــة مـن ذوي اخلــبــرة
واالخـــتـــصــاص  تـــقـــد عــروضـــهم خالل
اوقــات الــدوام الـــرســمي وعــلـى الــعــنــوان
التالي / دائرة العيادات الطبية الشعبية /
شـعـبـة الـعـقـود الـكـائن فـي بـغـداد الـكرخ /
االسـكــان غــربي بـغــداد / مـجــاور مـديــريـة
كهرباء الـكرخ على ان تقدم عروضهم داخل
ظروف مغلقة ومختـومة ومثبت عليها اسم
مـقــدم الـعـرض وعـنـوانـه االلـكـتـروني ورقم
الـهــاتف مــسـتــصـحــبـ مــعـهم الــبـيــانـات

التالية:-
الـتــأمـيـنـات االولـيــة الـبـالـغـة ٥% من .١
ـقدمة على شكل خطاب الكلفة الـتخمينية ا
ضـمان او وصل مـصـدق او سـفتـجـة نـافذة

لغاية ١ / ٤ / ٢٠٢١
ان يــكــون لـديـه رقم ضــريــبي وهــويـة .٢

ضريبة .
شهادة تأسيس الشركة . .٣

. قاول شهادة تسجيل وتصنف ا .٤
وصـل شراء وثائق االشـتراك النـسخة .٥

االصلية.
 عـلــمـا ان مـبـلغ شـراء مــسـتـنـدات الـتـقـد
(٢٥٠٫٠٠٠) غــيــر قـابـل لـلــرد واخــر مــوعـد
لالستـالم عشرة ايام عمل من تاريخ  النشر
ـشـروع اجـور ويــتـحـمل من يــرسـو عـلــيه ا

النشر واالعالن.

البريد االلكتروني للدائرة :
ieyadat_info@yahoo.com 
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ـرقم 4801 في 2021/2/9 بـشـأن احلــاقـا بـكـتــابـنـا ا
619/2021/E اعالنــنــا (اعـالن مــنــاقــصــة خــارجــيـة
ــنــشــور فـي جــريــدة الــزمـان اعالن لــلــمــرة االولى) ا
بــالـــعـــــدد 6888  في 2021/2/11  يـــرجى تـــعــديل
تاريخ الـغلق ليـكون يوم االثن 2021/3/29 بدال من

يوم السـبت 2021/3/27.. مع التقدير .
لذا اقتضى التنويه..

 ÂUF « d b*«



www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6890 Sunday 14/2/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6890 االحد 1 من رجب  1442 هـ 14 من شباط  (فبراير) 2021م

U ö «5

دير العام  ا
٧ / ٢ / ٢٠٢١

وزارة الكهرباء
دائرة االستثمارات والعقود

ناقصات قسم ا
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ـقـر الـعـام عن اعالن مــنـاقـصـة مـشـروع قـطع قـابـلـو تـعـلـن وزارة الـكـهـربـاء ا
الفارابي  –اوبرا ١٣٢كي في وادخاله الى مـحطة البلديات ١٣٢ كي في فعلى
ـكاتب مراجـعة مقر ـناقصـة من اصحاب الـشركات وا الراغـب باالشـتراك با
ـنـاقـصــات الـكـائن في حي الـوزارة/ دائـرة االســتـثـمـارات والــعـقـود/ قـسـم ا
واصـفات الفـنية والشـروط العامة ـنصور شـارع النقابـات للحـصول على ا ا
لـقاء مبلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠) مئتان وخمـسون الف دينار عراقي فقط غير قابل
لـلرد يسـلم الى امانة الصـندوق في مقر الـوزارة مستـصحب مـعهم الوثائق
نـاقصة بأسم تـقدمة لـشراء ا ـطلوبـة مع تخويل رسـمي مقدم من الـشركة ا ا
الـشخص اخملول. تقـدم الشركات عطـاءاتها الفنـية والتجـارية مكتوبـة باللغة
العربـية بظرفـ منفصلـ مغلقـ ومختومـ بختم الشـركة يوضعان داخل
ظــرف واحــد مــغــلـق ومــخــتــوم مـــكــتــوب عــلــيـه (وزارة الــكــهــربــاء  –دائــرة
نـاقصة  –تاريـخ الغلق – نـاقصات  –رقـم ا االستـثمـارات والعـقود  –قسـم ا
اسم الـشركة مقـدمة العطاء  –البريـد االلكتروني  –رقم الهاتف الـنقال) تسلم
بـاليد او بواسطـة البريد السريع  DHL في موعد يؤمـن وصولها قبل موعد
قـدم عن طريق البـريد االلكـتروني على ان ـناقصـة ويستـبعد العـطاء ا غلق ا
ا يـكـون مبـلغ التـأمـينـات االوليـة بـنسـبة ١ %من مـبلغ الـكلـفـة التـخمـيـنيـة 
يعادل (١٨٫٨٧١) ثـمانية عشر الف وثـمنمائة وواحـد وسبعون دوالر امريكي
عـلـى شـكل خـطـاب ضـمــان غـيـر مـشـروط او صك مــصـدق صـادر من مـصـرف
ـركـزي العـراقي يغـطي فـترة نـفـاذية الـعطـاء الـبالـغة معـتـمد من قـبل الـبنك ا
ـفعول نـاقصة ويـكون خـطاب الضـمان ساري ا ثالثة اشـهر من تاريـخ غلق ا
ــدة ال تــقل عن اربــعـة اشــهــر من تـاريـخ الـغــلق ويــتــحـمل مـن تـرســو عــلـيه
ـالي البـالغ (٠٫٠٠٣) من قـيـمة ـناقـصـة اجـور نشـر االعالن ورسم الـطـابع ا ا
نـاقصة والوزارة غـير ملزمـة بقبول الـعرض واي مصاريف اخـرى تتطلـبها ا
ـطـلـوبة اوطـأ الـعـطـاءات وسـوف يـهمل الـعـطـاء الـغـيـر مـستـوفي لـلـشـروط ا
ـكلفة والذي ال يـحتوي عـلى مبلـغ التأمـينات االولـية البـالغة ١ % مـن مبلغ ا

التخمينية.
راسلة على البريد االلكتروني ادناه: كنكم ا في حال لديكم اي استفسار 
  contracts@moelc.gov.iq 32  او االتصال على الرقم ٠٧٩٠١٩٢٨٣٣٤
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اعلن نادي امانة بـغداد عن تعاقـده مع الالعب عبد القادر طـارق بشكل رسمي. وذكـر النادي في بيان
هـاجم عبـد القـادر طارق يـنضم الى صـفوف فريـق امانة بـغداد قـادما من الـطلـبة. وسبق مقـتضب أن ا
وان مثل طـارق انديـة الكـرخ والشـرطة والـطلـبة والـنفـط حيث أصـبح بغـداد الفـريق اخلامس في سـعيه

لقب بـعبودي. االحترافي لالعب ا
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اني WNł«u∫ احدى مواجهات منافسات الدوري اال
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الــــصـــحـــيـح . والنه حـــاصـل عـــلى
شهـادات في الـعالقات الـدوليـة فتم
تــعــيــنه مـديــرا لــلــعالقـات الــعــامـة
والـــدولــــيـــة فـي نـــادي الــــيـــرمـــوك
الـتــرفـيــهي الـذي اصــبح واحـد من
اشـهــر الـنــوادي االجـتــمـاعــيـة  في
الـــعـــراق حـــيث تـــرتـــاده الــعـــوائل
العراقية لوجـود احلدائق  اجلميلة
العب الـــريــاضـــيــة والـــقــاعـــات وا
احلــديــثــة الـتي تــمــتــاز بـروعــتــهـا
وحــسن الـضـيـافـة واالسـتـقـبـال من

العامل فيهـا.

ـيته الـكابـ نسـيم نـاظم عن أكاد
اإلسبانية الدولـية التي أسسها في
بغداد بعد حصوله على الترخيص
الرسـمي من أسبـانيا ان الـغاية من
تــأســـيـــســـهــا هـــو خـــلق جـــيل من
ــــوهـــــوبــــ وصــــقل الـالعــــبــــ ا
مـهــاراتــهم الـكــرويــة حتت إشـراف
كـادر تـدريــبي مـهـني لــرفـد األنـديـة
ــنــتـخــبـات الــعــراقـيــة بالعــبـ وا
شــبـــاب يـــعــيـــدون امـــجــاد الـــكــرة
الـعـراقــيـة الــتي تـراجـعـت بـالـوقت
احلـاضر لـغياب الـتخـطيط والـعمل

حاصل على شهادات تـدريبية بكرة
الــقــدم وشـــهــادات  في اســتــثــمــار
والتسـويق الرياضي ودخل دورات
في التـعـليق الـرياضي وفي اإلدارة
الـرياضـية ومـع ذلك وجد الـعالقات
واحملـسـوبـيـة أقـوى من الـشـهـادات
ـا انه عاشق لـكرة لـكهـا و الـتي 
ـيـته الـقــدم فـقــام بـتــأسـيس أكــاد
اخلــاصـة بــكـرة الــقـدم لــلـمــوهـبـ
واســتـطـاع خالل فــتـرة قـصـيـرة ان
يــبـــرز اكــثــر من العـب شــاب تــأهل
ــمـتــاز . يـقـول لـلــعب في الـدوري ا

بل حتى إقـامتهم كـانت في مكان ال
غترب هم يليق بهم رغم أن وفد ا
من تــكـــفــلــوا بـــكل اجــور الـــســفــر
وتركوا عوائلهم وأعمالهم وجاءوا
ــعـــانــقــة الـــوطن ولــرفع بــلــهـــفــة 
العب احلـــصــــار الـــريـــاضـي عن ا
العـراقيـة ليرسـلوا رسـالة إيجـابية
الى الفيفا بأن الوطن آمن والعراق
العب بخير ارفعوا  احلصار عن ا
. لـكن الـكـابـ نسـيم يـقـول وجـدنا
احلـصار من الـوزارة قـبل ان يـكون
من الــفــيـفــا الــكـابــ نــسـيـم نـاظم

بغداد وكانت صدمـةله  فابتعد  عن
الريـاضة  مـوقتآ. بـعد أن اعـتقد ان
ـسـؤول الـريـاضيـ سـيرحـبون ا
بـــأفــكــاره وشـــهــاداته الـــتي ســهــر
الـليـالي حـتى حـصل علـيـها سـألته
ـغـتـرب عن جتـربـته مع مـنـتخب ا
الذين جـاء بهم لـلعـراق قبل خـمسة
سـنوات كـان في جـوابه حـسر وألم
هزلة االستقبال من الوزارة وحزن 
ــغــتــربـ وكــيف جــمع مــنــتــخب ا
الـعـراقيـ من كل أنـحـاء اوربا ولم
ـطار يـجـد احـد في اسـتـقـبـاله في ا
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عاشق لـلوطن مـنذ أن
شـــــرب مـــــاء دجـــــلــــة
والـفـرات حـملـه وطنه
بــــقـــــلـــــبـه في حـــــاله
وتـــــرحــــالـه  . شــــاب
طـــــــمــــــوح  ولــــــد في
الـــعــــراق ونـــضـــجت
أفــكــاره في الــنــرويج
وأبــدع في اســبــانــيــا
واخللـيج الـعربي لـكنه
وجد األبواب مغلقة في

الــفـرنــسي دايــوت أوبـامــيـكــانـو العب
اليــبـزيج حـسم وجــهـته اجلـديـدة. ومن
ــعـروف أن أوبــامــيـكــانـو يــعـد هــدفـا ا
ـا يقـدمه من لـكـبـار األنـديـة األوروبـيـة 
مــــــســـــــــــــــتــــــويـــــــات هــــــائــــــلــــــة في

البوندسليجا. 
وبـحـسب صـحـيـفـة ليـكـيب الـفـرنـسـية
فــــإن أوبـــامــــيــــكـــانــــو قـــرر بــــالــــفـــعل
االنــتـــقــــــــــال لــبــايــرن مـــيــونخ بــطل
وسم الـسداسـية التـاريخيـة بدءا من ا

قبل.  ا
ويـرتبط أوبامـيكانو  22 عـاما بعقد مع
اليبزيج حتى صيف  2023 إال أن ناديه

انع رحيله في الصيف.  ال 
وكـان لـيفـربـول وتشـيـلسي يـسـتهـدفان
الـتوقيع مع أوباميكانو قبل أن يحسم
ــدافع الــفــرنــسـي وجـهــتـه اجلــديـدة ا
مـفـضال االسـتمـرار في الـبـونـدسلـيـجا.
ا جاء في الـصحيفة الـفرنسية ووفـقا 
فــإن الـصـفــقـة سـتــتم مـقـابـل مـا يـقـرب

مــــن  40 مليون يورو.

جـيد لـلغـاية وهـو أحد ركـائز خـطتـنا.
لـعب دورا كبيرا لصاحلنا منذ البداية
ورغـم تطوره بشـكل سريع ورائع لكنه
ــتـلك الـكـثـيـر إلظـهـاره. وقـال ال يـزال 
ــديــر الـــريــاضي لــلــفــريق مــاركــوس ا
كـروشه: احتـاج أجنل لوقت قـصير كي
يـتأقلم على أسلوب لعبنا وحجز مكانا
أسـاسـيـا له مـنـذ الـبـدايـة. سـاهم كـذلك
فـي حتـقـيق أهــدافـنـا بــدوري األبـطـال.
نــحن سـعـداء لــلـغـايـة بــاسـتـمـراره في
ارتــــداء قـــمــــيص اليــــبــــزيج. وخـــاض
الـالعب البالغ من العمر  24 عاما حتى
اآلن  46 مـباراة مع فـريقه  32مـنـها في
الـبـوندسـليـجا و 10 فـي دوري األبطال
انيا سجل خاللها 9 وأربـع في كأس أ
ـاني و 3في أهـداف ( 5فـي الـدوري األ
الـشـامـبـيونـز وهـدف في الـكـأس) كـما
صـنع  16 هـدفـا لـزمالءه مـنـهـا خـمـسة

في البطولة األوروبية األهم لألندية. 
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ـــدافع وأكــــد تـــقــــريـــر صــــحـــفـي أن ا

بـيع الـعـديد من الالعـبـ الـذين لن يتم
االعــتــمــاد عــلــيــهم من أجـل مــواجــهـة
األزمـــة االقــتـــصــاديـــة الـــتي أحــدثـــهــا
فــيـروس كـورونـا. وأشـار الــتـقـريـر إلى
وجـود أنباء تفيـد برغبة ميـكيل أرتيتا
ــديـر الــفـنـي آلرسـنــال في اسـتــمـرار ا
ـلـعب اإلمـارات والتـعـاقد سـيـبـايوس 
ـوسم اجلاري. مـعه نهـائيـا في نهـاية ا
واخــتـــتم الــتــقــريـــر بــأن ريــال مــدريــد
مـسـتــعـد حـالـيـا لـفـتح مـلف الـتـفـاوض

على بيع سيبايوس إلى آرسنال.
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أعـلن نادي اليبـزيج تفعيل بـند الشراء
فـي عقد العـبه اإلسبـاني خوسـيه أنخل
ـعار مـنـذ عام إسـمـوريس أجنلـيـنيـو ا
من مــانـشــسـتــر سـيـتـي وتـوقـيـع عـقـد
ـاني ــتـد حـتى  2025 مـع الـنـادي األ
الـذي أحرز الالعـب بقمـيصه  9 أهـداف
وصـــنع  16آخـــرين. وأوضـح يــولـــيــان
نـاجلسـمان مدرب اليبـزيج عقب الفوز
 عـلى أوجسبورج: أجنـلينيو العب 2-1

خـــامــيـس عــلـى مــا يـــرام. تــدرب خالل
باراة اضيـ وبات جاهـزا  الـيومـ ا
الـــغـــد. ال تــوجـــد مـــشـــكــلـــة.  وغـــيــاب
كــالـفـيــرت-لـوين يـعــني إمـكـانــيـة مـنح
كـينح أول مـشاركة أسـاسيـة مع الفريق
ـوث في الـيوم مـنـذ انضـمـامه من بور
األخــيــر في فــتــرة االنـتــقــاالت الــشــهـر
ـاضي. وسيـخوض إيفـرتون أسـبوعا ا
صــعــبــا بــعــد مــبــاراة فــولــهــام حــيث
ســيــسـتــقــبل مــانـشــســتـر ســيــتي يـوم
قبل تـليها رحلـة إلى أنفيلد األربـعاء ا

واجهة ليفربول في قمة مرسيسايد.
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يــســعـى ريــال مــدريــد لــتــرتــيب أوراقه
ـقـبل من أجل حسم بـحـلـول الصـيف ا
ــهــمـــة في مــلف الـــعــديــد من األمـــور ا
تـعــاقـداته لـدعم الـفـريق في ظل األزمـة
اخلـانقة الـناجمـة عن تداعيـات فيروس
كـورونا. وفي هذا السياق كشف تقرير
صـــحـــفي إســـبــانـي  عن مـــوقف ريــال
مــدريـد جتــاه العـبه دانـي سـيــبـايـوس
وسم ـعار إلى آرسنـال حتى نهـاية ا ا
اجلـاري. ورحل سـيـبـايـوس مـعارا من
ريــــال مــــدريـــد إلى
آرســـــــــنــــــــــال في
2019 صـــــــــــــــيـف 
ــــــــدة مــــــــوسم و
واحــد فــقط قـبل
أن تــتــجــدد تـلك
اإلعـــــــــــــــارة فـي
2020 صــــــــــيف 
ـــــــوسم آخــــــر.
وبــحــسب مـوقع
ديـــــفـــــيـــــنـــــســــا
ســــــيــــــنــــــتــــــرال
اإلســـــــــــبــــــــــانـي
ـقـرب مـن ريال وا
مـدريد فإن النادي
ـلـكي ليس مـتـمسـكا ا
بـعـودة سـيـبـايـوس في
ــــــقـــــبل الــــــصـــــيف ا
وسـيكون هـناك اجتاه
لــــلــــتــــخــــلص مــــنه.
وأوضح التقرير أن
ريــال مـدريـد يـدرس
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اإلصـابـة بـأنهـا مـشكـلـة طـفيـفـة لكـنـها
ــهـاجـم عن مــواجــهـة كــافــيــة إلبــعــاد ا
الـــيـــوم إلى جـــوار احلـــارس جــوردان
بــيــكـــفــورد الــذي لم يــتــعــاف بــعــد من
إصـابـة في أحـد ضـلـوعه. ومن األخـبار
اجلـــيـــدة إليـــفـــرتـــون عــودة خـــامـــيس
رودريـــجـــيــز وأنـــدريه جـــومــيـــز بـــعــد
غـيـابهـما عن الـفوز عـلى تـوتنـهام كـما
ـكن ألنشيلوتي الدفع بالوافد اجلديد
جــوشـوا كــيـنج الــذي غـاب عـن مـبـاراة
ــاضي الـــكــأس مــنــتــصـف األســبــوع ا
ـــشـــاركــتـه في الـــبــطـــولـــة مع فـــريــقه

ـــــدرب الــــــســــــابق. وقــــــال ا
اإليـــطــالي: عــاد لــنــا
أنــــدريه جـــومـــيـــز
وخــــــــــــامـــــــــــيـس
وجــوشـوا كــيـنج
وفـي األســـــبــــوع
ـقـبل نـعـتـقد أن ا
آالن ســـــيــــعــــود
لـــــذلـك الـــــفـــــريق
ســيــكــون جــاهــزا
لـــــلــــمــــبــــاريــــات

ـقبلة. وتابع: ا

{ لـنـدن- وكـاالت: يـلـتـقي إيـفـرتون مع
ضـيـفه فـولـهـام فـي الـدوري اإلجنـلـيزي
ـــمــــتـــاز الـــيـــوم األحـــد دون هـــدافه ا
درب دومـيـنـيك كـالـفـيـرت-لـوين لـكن ا
كـارلـو أنـشـيـلـوتي يـأمل في أن يـصـبح
ـواجـهــة مـانـشــسـتـر ــهـاجم جـاهــزا  ا
ـقــبل. ســيــتي ولــيــفــربــول األســبــوع ا
هـاجم اإلجنلـيزي الـذي سجل وغـادر ا
مـــبـــاراة مع الـــنــادي 30هـــدفـــا في  20
ــلـعب خالل ـوسم ا ــنـتــخب هــذا ا وا
ــلــحــمي  4-5عــلـى تــوتــنــهـام الــفــوز ا
هـــوتـــســـبـــيـــر في كـــأس االحتـــاد يــوم
اضي بـعد إصـابته بـشد في األربـعـاء ا
عـــضالت الــفـــخــذ اخلـــلــفـــيــة. ووصف
أنـشـيـلوتي
هــــــــــــــذه
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ــنـتــخب الــوطـني يـواصلُ مــدرب ا
الك لـلــشـبـاب قــحـطـان جــثـيـر وا
ــسـاعــد لـه مــتــابــعـة الــتــدريــبـي ا
الالعـبـ الـشـبـاب أثـنـاء مـبـاريـات
ـمتاز وحتى مـتابعة دوري الكرة ا
ؤمل غترب الذين من ا الالعب ا
ـنـتخـب خالل أقرب تـواجـدهم مع ا
درب قحطان استحقاق لهم. وقالَ ا
ـتــلك رؤيـة مــسـتــقـبــلـيـة جــثـيــر  
ـــنـــتـــخـب الـــشـــبـــاب رغم إلـــغـــاء
نـهائـيات كـأس آسيـا للـشبـاب التي
ـــؤمل أن تـــقــام بـــدايــة كـــانت من ا
ــقــبل بــســبب جــائــحــة الــشــهــر ا
فيروس كـورونا ولكـننا مـستمرون
ــنــتـخـب الـذين ــتــابـعــة العــبي ا
ـمـتـاز يـلـعــبـون في دوري الـكــرة ا
فـــــضالً عـن الــــبـــــحث عـن مــــواهب

صــاعـدة من أجل ضـمــهم لـصـفـوف
ــنـتـخب. وأضـافَ مـدرب مـنـتـخب ا
الـشـباب مـتابـعـتنـا مسـتـمرة أيـضاً
ـغتربـ في اخلارج وقد لالعب ا
تــمـت دعــوة أربــعــة العــبــ أثــنــاء
اضي مـعسـكر قـطر نـهايـة العـام ا
في خطوة غـير مسبـوقة لتواجدهم
ــنـــتـــخب ونـــتـــابعُ عـــددا من مـع ا
الـالعـــــــبــــــ مـن أجـل دعــــــوتـــــــهم
لــلــمــنــتــخب بــعــد إنــهــاء اوراقــهم
اإلداريــــة.وأشــــارَ جــــثـــيــــر  إلى أن
الك هناك اجتماعا قريبا سيجمع ا
ــنــتــخب الــشــبــاب مع الــتــدريــبي 
اللجنة الفنية في الهيأة التطبيعية
ــنـــاقـــشــة ـــقــبـــلـــة  خالل األيـــام ا
ـنـتـخـبـات في حـال كان مـسـتـقـبل ا
هـنـاك تـرحيل إلـى فئـات أعـلى بـعد
إلــغــاء جـــمــيع الــبــطـــوالت لــلــعــام
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احلــالي حــيث ســتــكـون
هـنـاك دعـوات جـديـدة
لالعــبـــ بــأعــمــار

جديـدة. مـضيـفاً:
لديـنا رؤية فـنية
في حـال تـرحـيل
األعمار بالـنسبة
نتخـبات الفئات
الــعــمـريــة. وخـتمَ
مـــــــدرب لـــــــيــــــوث
الرافـدين حـديثه أن
احتـــاد غـــرب آســـيــا
حــــــــدد مـــــــواعـــــــيـــــــد
الــــبـــطــــوالت جلــــمـــيع

ـــوسم 2021 الـــفــــئــــات 
والتي ستـقام جمـيعها في
الــــربع األخــــيـــر من الــــعـــام

احلالي.

{ روسـيـا- وكـاالت:
قــــــال ألــــــيـــــســــــكي
ســوروكــ رئـيس
نـظمة اللـجنـة ا
ـــــبــــــاريـــــات
بـــــطـــــولـــــة
أوروبـــــــا
لـــــكـــــرة
الــــقــــدم
يـــــــــورو
في 2020
ســـــــــــــان
بـطـرسـبـر
ج إن
روســــــــيـــــــا
تــــفـــــكـــــر في
تـــــــطــــــــعـــــــيم
الــعـــامــلــ في
الـــبــطــولــة ضــد
فـيــروس كـورونـا.
وتــســتــضـيـف سـان

بــطــرسـبــرج أربع مــبــاريــات مــنــهـا
مـــواجــهـــة في دور الـــثــمـــانـــيــة في
الــبــطــولــة الــتي يــشــارك فــيــهــا 24
منتخـبا وتنطلق في يـونيو حزيران
دة عـام بسبب قـبل بعد تـأجيلـها  ا

اجلائحة. 
وأطــلــقـت روســيــا حــمــلــة تــطــعــيم
واســـعـــة لــكـــنــهـــا لم جتـــعل لـــقــاح
ســبـــوتــنـــيك في إلــزامـــيــا. وأجــاب
ألـيـسكي سـوروكـ عـنـد سؤاله عن
تـطعـيم العـاملـ في البـطولـة نفـكر
فـي األمــر أضـــاف: يــجب أن تـــكــون
هـــنـــاك مـــشـــاورات بـــ الـــلـــجـــنــة
والـســلـطــات الـروسـيــة قـبـل اتـخـاذ
القرار.. هذا اللـقاح يتم أخذه بشكل

تطوعي حتى اآلن. 
وأكد أندريـاس شار رئيس عـمليات
ـــســتـــضـــيـــفــة فـي االحتــاد ـــدن ا ا
األوروبي (الـــيــويـــفـــا) أن بــطـــولــة
أوروبا  2020ســتـقـام بـغـض الـنـظـر
عن اجلائـحة. وأبـلغ الصـحفـي في

سـان بـطـرسـبرج فـي الوقـت احلالي
نـضـع اخلــطط ونــثق في إمــكــانــيـة
تـنظـيم الـبطـولة في  12 مـدينـة كـما
ـطـورة هـو مــقـرر. وقـالت الـشـركـة ا
للـقـاح إن روسيـا قامت بـتطـعيم 2.2
مليون شخص ضـد فيروس كورونا

بـلـقــاح (سـبـوتــنـيك في) من بــيـنـهم
أكـثر من  1.7 مـليـون شخـص تلـقوا
. وسجـلت روسـيا أكـثر من جـرعتـ
أربــــعـــة ماليــــ إصـــابــــة بـــعـــدوى
كـوفـيد- 19 بـاإلضـافـة إلى نـحـو 79

ألف وفاة منذ بداية اجلائحة.
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اخــــتـــتـم في قـــضــــاء ســـامـــراء دورة
ـعـلـمي ومدرسي ـهارات الـكـشـفيـة  ا
التربيـة الرياضيـة في القضاء والتي
اقــامـهـا قــسم تـربــيـة ســامـراء واقـيم
حـــفل اخلــتـــام في مــدرســة ثـــانــويــة
الـقــلـعــة وهـذه الـدورة اعــطت حـافـزاً
معنويـاً ولها الدور الـكبير في اجملال
ــعـلـمي ومـدرسي الـتـربـيـة الـكـشـفي 
الــريــاضـيــة . وحــضـر حــفل اخلــتـام
مــرفــوع نــاجي مـديــر قــسم الــنــشـاط
ــديـــريــة ــدرسي فـي ا الـــريــاضـي وا
العـامة لـتـربيـة صالح الدين و احـمد
حـسـ مـديــر قـسم تـربـيـة سـامـراء .
ومن جــــــهـــــة اخــــــرى أعـــــلـن نـــــادي
الـديوانـيـة الـرياضـي تعـاقـده بـشكل
رســـمي مع الـالعب ســيـف ســلـــمــان.
وقـــــال رئــــــيس الـــــنــــــادي حـــــســـــ

العـنـكوشـي في تصـريح صـحفي  إن
الالعـب ســيف ســـلــمــان وقـع بــشــكل
رسمي للديوانية وسيمثل الفريق في
النـصف الثـاني من الدوري. واوضح
ان ادارة الــديــوانـيــة ســتــقــدم الـدعم

الالزم لالعب كي يـعـود الى مـسـتواه
عـهـود فهـو العب دولي وذو خـبرة ا
كـبـيـرة ومــكـسب الي فـريق. يـذكـر ان
االنـتـقـاالت تـنـتـهي في االول من اذار

قبل. ا
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ركز نـتخب الوطـني لسبـاعيات الـركبي ا احتل ا
الــثـالث فـي تـرتـيـب اجملـمــوعـة االولى لــلـبــطـولـة
ـقـامة حـالـيا في الـعربـيـة بـنسـخـتهـا الـسـادسة ا
االسكـندرية. وحـقيق اسـود الرافـدين فوزا واحدا
فــيـمـا خــسـر في مــبـاراتــ أمـام سـوريــا ومـصـر

ركـز الثالث في اجملموعـة التي تصدرها ليحتل ا
ــنـتـخب ـصـري واحــتل وصـافــتـهـا ا ــنـتـخـب ا ا
ـنـتـخب الـسـوداني قـائـمة الـسـوري فـيـمـا تـذيل ا
الترتيب. وستقام مباريات االدوار النهائية اليوم
ــيــة الــبــحـريــة في الـســبت عــلى مــلــعب االكــاد

االسكندرية.
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كشـف مصـدر رياضي مـطـلع عن حتركـات يـقودهـا رئـيس الهـيئـة الـتطـبـيعـية إيـاد بـنيـان ورئيس
االحتــاد الـسـابق عــبـد اخلـالق مــسـعـود من أجـل اقـنـاع الـنــجم الـدولي الــسـابق حـســ سـعـيـد

ـصدر في بـالـترشح لـرئـاسـة احتاد كـرة الـقـدم العـراقي. وذكـر ا
تـصريح صـحفي  ايـاد بنيـان وعبـد اخلالق مـسعـود اجتـمعا
مع رئيس احتاد الكرة األسبق حس سعيد في العاصمة
الـقطرية الدوحة على خلفـية حضورهم نهائي كاس العالم
لالنـديـة من أجل اقـنـاع بـالـتـرشح لـرئـاسـة احتـاد الـكرة.
ذكورة صدر انه  خالل اجتـماع األطراف ا وأضـاف ا
مـنـاقشـة خـارطة طـريق وحتـديـد موعـد انـتخـابـات االحتاد
ـركزي لـكـرة الـقـدم. وبـ أن حتركـات الـهـيـئة الـعـراقي ا
الـتطبيعية اقنعت حس سعيد بالعودة للعراق ليرشح

عـلى مـنـصب رئـاسـة االحتـاد الفـتا إلى
ــقــبــلــة ســتــشــهــد تــواجـد أن االيــام ا
الــكـابــ حــســ سـعــيــد في بــغـداد
لـغرض اإلعالن عن ترشحه لرئاسة

االحتاد.
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ـيدالـية الـبرونـزية في ـصري على  2.5 مـليـون دوالر بعـد تـتويـجه با { الدوحـة- وكاالت: سـيحـصل النـادي األهلي ا
توج بلقب بطل اني ا كأس العالم لألنـدية لكرة القدم التي اختتمت في قطر يوم اخلمـيس. وسيحصل بايرن ميونخ األ
كسيكي الذي حل وصيفا بـ 4 مالي دوالر. مـونديال األندية على  5 مالي دوالر فيـما اكتفى فريق تيغريس أونـال ا
الية لـبطولة كأس ـركز الرابع مليـوني دوالر. جاءت الئحة اجلـوائز ا يراس البـرازيلي الذي جاء في ا وسينال فريـق با
الـعالم لألندية  2020 حـسبمـا أعلن االحتاد الـدولي لكرة الـقدم الفـيفا عـلى النحـو التالي  بـطل كأس العـالم لألندية 5
ـركز الـثالث  2.5 مـليـون دوالر صاحب ماليـ دوالر  وصيف بـطل كأس الـعالم لألنـدية  4 ماليـ دوالر  صاحب ا

ركز السادس مليون دوالر. ركز اخلامس  1.5 مليون دوالر صاحب ا ركز الرابع  2 مليون دوالر صاحب ا ا
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ـناسـبـة عيـد احلب عـبر أغـنـياتـه (حبـيـبتـو) 
تـطـبيـق (أنغـامي) من كـلمـات وأحلـان وتوزيع
أكـرم عادل.وطرح سامو زين البوستر الرسمي
ـــوقع لألغـــنـــيـــة عــــبـــر حـــســـابه الـــرســـمي 
(انـسـتـجـرام) معـلـقـا: (كل أيـامكـم حب صوته
مـرتبط دائما باألجواء الـرومانسية سامو زين
ــنـاسـبـة عـيــد احلب يـغـنّي حـبــيـبـتـو عـلى و
#أنـغـامي). من جـهة أخـرى حلّ الـفنـان سـامو
زين ضـيفاً عـلى برنامج (هذا الـصباح)  حيث
أكـــد (أنه يــحــمـل شــعــار احلب واإلنـــســانــيــة
واحملـبـة مـنذ عـشـرين عـاماً عـبـر األغـاني التي
يــقـدّمــهـا) مــوضـحـاً أن (هــذه خـطى اجلــمـيع
يــحـتـاجـون إلـيــهـا) . وأثـنـاء الــلـقـاء قـدّم زين
مــقـطــعـاً من أغـنــيـته اجلــديـدة (حــرام عـلـيك)
مـــؤكــداً أنه حــاول مـن طــريق األغــنـــيــة نــشــر
ـتـبـادل وحـرص على أن الـبـسـاطـة واحلب وا
يــضـــمّــنــهــا نـــوعــاً من الــرومــانـــســيــة لــرسم
. وتابع قائالً ـستمع االبـتسامة على وجوه ا
إنه يحاول تقد موسيقى مشتركة مع أجانب
ـواكـبة الـتـطـور في عالم الـغـناء  مـوضـحاً أن
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ــصــري أحـمــد جــمـال أغــنــيـة ــطـرب ا طــرح ا
ـناسـبة عـيد احلب جـديدة بـعـنوان (بـحبك) 
ـعاني كـلـماتـها وحتـمل الـطابع الـرومـانسي 
عـبر فيها عن مشاعره جتاه حبيبته. و(بحبك)
هي األغـنـيـة السـادسـة من ألـبـوم أحمـد جـمال
وهي مـن كـلــمــات نــور الـديـن مـحــمــد واحلـان
أحـــمــد جـــمـــال وتــوزيـع مــوســـيــقـى مــحـــمــد
ـطـرب ســامـو زين أجـدد الــعـشى.كــمـايـطــرح ا
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في الـوقت الذي تـقلـب (الزمان) اوراق رواد
الـفـن والـثـقــافـة والــذين رحـلـوا الـى الـعـالم
اآلخـر تـسـتـذكـر اليـوم احـد عـمـالـقـة الـدراما
الـعراقـية الذي اغـنى ذاكرة اجلـمهـور العراقي
ـسـرح ـا قـدمه من اعـمـال في الـتـلـفـزيـون وا
والــسـيــنــمــا واالذاعـة الــتي مــاتــزال عــشـرات
كتـبة واالرشيف الفني االعـمال محفـوظة في ا
والـصـوري انه الـفنـان طـعـمـة التـمـيـمي الذي
مــرت قــبـل ايــام ذكــري رحــيــله الـ26.فــفي
الـتـاسع من شـبـاط اجلـاري احـيا
اوالد واحـــفــــاد ومـــحــــبـــو
الـــتـــمـــيــمـي الـــذكــرى 26
لـرحـيله واسـتذكـروا يوم
رحــيـله فـي الـعـام 1995
عـندما نشر جنله االكبر
الــفـنــان اخملـرج فـارس
طـــعـــمـــة الــــتـــمـــيـــمي
شــــريـــطــــا مــــصـــورا
يـــــجـــــســـــد مـــــراسم
تــــشـــيــــيـع مـــهــــيب
لـــوالــده حـــ كــان
حـــشــد كـــبـــيــر من
الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــ
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ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة يـارا بـتـحقـيـق كلـيب أحـتـفـلت ا
أغنـيتها (ما بعرف) الـ 200ملـيون مشاهدة على
(يوتيـوب) لتكون بـذلك أول مطربـة لبنـانية حتقق
هـذا اإلجناز.ونـشـرت عبـر صـفحـتهـا عـلى موقع
الـتواصل اإلجـتمـاعي مـقطـعاً من كـلـيب األغنـية
وعـلّـقت بـالـقـول :(بِفَـضـل حُـبكـم قـدرت كون أوَّل
مُـغنـيّـة لبـنانـيّـة بتـوصل للـ 200 ملـيـون مشـاهدة
عـلى يوتـوب لكـليب مـا بعـرف من قلـبي بشـكركم
200 ملـيون مرة على حبكم ودعمكم إللي مبروك
إللـنـا كــلـنـا). و شــاركت يـارا مـؤخــراً اجلـمـهـور
كــوالـيـس تـصــويـرهــا أغــنـيــتـهــا اجلــديـدة (غــيـر
الـنـاس) والتي هي من ضـمن ألـبومـهـا اخللـيجي
ـتوقع صـدوره قريـباً وسـيكـون األلبوم اجلـديد ا

ثابة هدية يارا حملبيها في عيد احلب.

ـنـاسـبـة عـيد (أغـنـيـته اجلـديـدة تـأتي 
ــــــــطـــــــرب احلـب). الـى ذلـك طـــــــرح ا
اإلمـاراتي حـس اجلـسـمي أحدث
أغـنـياته (مـلـفت األنـظار) بـالـلهـجة
اخلـلـيـجـيـة عـبـر قـنـاته الـرسـمـيـة
عـــلى يــوتـــيــوب.وهي مـن أشــعــار
نــهـــيــان بن زايــد أحلــان حــســ
اجلـسمي توزيـع زيد عادل مكس
ومــاسـتــر جــاسم مـحــمـد.و تــقـول
كـــلـــمــات األغـــنـــيــة: غــــالك ثـــابـت
عـــندى.. ثـابت شرى االقـدار  ومحدٍ
عـــليك نبَـدّى.. يــــــا مِلفِت االنظـــــار
وكـان اجلسمي طرح مـؤخرًا أغنية
(حي هالصوت) كلمات األمير بدر
بـن عــبـداحملــسـن وأحلــان وغــنـاء
اجلــــــســـــمـي وتـــــوزيـع عـــــصـــــام
الـشرايـطي كما طـرح قبـلها أغـنية
(لــبـة الــعــيـون) من أشــعـار جِــنـان

وأحلـان اجلـسـمي وتوزيع ومـكـساج
وماستر حسام كامل.

البـنــائه بل تالمـذته وكــافـة الـذين عــمل مـعـهم
ثـل ومـخرجـ وكتـاب وفنـي الـراحل من 
وجـمهور من عشاقه ومحبـيه و يقينا استذكر
الـراحل عندما كنت استضـيفه كفارس للقاءات
نصرم اذاعـية ببرامجي في ثمنيـنيات القرن ا
وكـيف كـان يـبـهـرنـا بـخلـقه واخـالقه والـتزامه
ــواعـيــد وحـرصه عـلـى ان يـرضي االخـرين بـا
بـكل مـايـطلـب منه الى جـانب ابـتـسـامـته التي
كـانـت التـفـارق مــحـيـاه وفي اصــعب الـظـروف
واحـرجها كان مبـتسما مـتفائال يعطـينا جرعة
اضـــافــــيــــة مـن االمل والــــعــــمل والــــتــــواصل
ـربي ـعــلم وا والـتــحـدي نــعم تــعـلــمـنــا من ا
والـفـنــان االلـتـزام واالصـرار والـتـحـدي وكـان
الـراحل يــجـسـد ادواره بـكـل حـرفـيـة ومــهـنـيـة
لـيـضـيف على اعـمـاله الـدرامـيـة نكـهـة عـراقـية
مـثل قـبل اجلمهور خـالصة تـفرح اخملرج وا
ويـقـيــنـا نـسـتـذكـر ادواره فـي مـسـلـسل الـذئب
ديـنـة بـجزئـيه االول والـثـاني وكيف وعـيـون ا
كـان يـؤدي الــشـخـصـيــة بـعـفـويــة واسـتـرخـاء
قـابل حافزا لـلعـطاء واالبداع تـعطي لـلممـثل ا
ـشـهــد والـعــمل الى صـورة لـيــرتـقـي ا
مـشـرقة ويـسجل حـضورا
ــنـــاســبــة الفــتـــا. و
الــــــــذكــــــــرى 26

ـثقف الـعراقي يودعـون قامة فنـية كبيرة وا
ـثال جـسد كـافـة االدوار اجلادة وكـان بطال و
العـمــال مـسـرحـيــة عـراقـيــة نـقـشـت اسـمـاءهـا
ــسـرح الــعــراقي اجلـاد اضــافـة الى بــتـاريخ ا
االعـمال الـتلـفـزيونـية والـسيـنـمائـية الـتي كان
الـراحل يجسد فـيها الشـخصية الـعراقية التي
تـمتـاز بالـقوة والـعنـفوان والـتحـدي وبالـتالي
تـرك اثرا طيبا في قلوب العائلة العراقية التي
مـازالـت تـســتـذكــر اعــمـاله ومــاقــدمه لـلــدرامـا
ـثل الـعراقي يـقول ان (الـذي خلف الـعراقـية. ا
ت) اي ان الـذي اجنب اوالدا سـيـحـمـلون لم 
من بـعده اسـمه وبكل مايـحمـله من تاريخ فني
وثـــقـــافي والـــراحـل الـــتـــمـــيـــمي اجنب اوالدا
واحـفادا حـملـوا وبجـدارة رسالـته نعم اجنب
اوالدا حـمـلوا من بـعـد والدهم رسـالـة االخراج
الـدرامي والـتـمثـيل والـكـتـابة لـيـسـطروا اروع
شهد االعـمال التي سجلت حضـورا الفتا في ا
الـدرامي الـعـراقي ومـازال ابنـاءه يـسـتـذكرون
عـطـاء ومـســيـرة والـدهم الـذي تـرك لـهم اسـمـا
كـبيرا في تاريخ الفن والثقـافة العراقي يفتخر

ــــــســــــرح والــــــدرامــــــا االذاعــــــيــــــة بـه ا
والـتــلـفـزيــونـيــة والـسـيــنـمــائـيـة
اضـــافــة الى مــاتـــركه من حب
واصــرار والــتــزام وابـداع

لـرحـيل الـتــمـيـمي نـشـر أجنـاله فـارس اخملـرج
الـذي قدم اعمـاال مهمـة وسجلت حـضورا الفتا
ــمــثالن الـلــذان ابــدعـا في واحــمـد ومــحــمـد ا
ادوارهـما الـتلفـزيونـية كتـبوا عـلى صفـحاتهم
ــواقع الــتـواصـل االجـتــمــاعي يــســتــذكـرون
مـسيـرة والدهم ونشـروا افالما وثـائقـية توثق
حلـــــظــــات احلـــــزن يــــوم تــــشـــــيــــيـع والــــدهم
ومـسـتـذكـرين اهـم مـحـطـات حـيـاته وحـيـاتـهم
وتـلقت صـفـحاتـهم مـئات من الـتعـلـيقـات التي
شارك بها فنانون وجمهور كبير من العراقي
والـعـرب يتـرحـمـون للـتـمـيمي ويـســــــتـذكرون
مـسيـرته وماقـدمه من عطاء ثـر وكبـير لـلدراما
الـعـراقـيـة. الـفـنـان الـراحل طـعـمـة من مـوالـيـد
الـبصرة في االول من نيسان عام  1931 عرفه
ثال تـراجـيـديا اجلـمـهور الـعـراقي والـعـربي 
عـراقـيـا بـدأ الـتـمـثـيل عـنـدمـا كـان مـدرسـاً في
ـلك فيصل في مديـنة البصرة مـسرح ثانوية ا
ية الفنون اجلميلة و تخرج ثم الـتحق بأكاد
فـــيـــهـــا عــام  1955 و بـــدأ حــيـــاته الـــفـــنـــيــة
ـسرحـيـة (مروءة مـقنـعة) بـعـدها انـتقل إلى
ـسـرح بـغـداد لـيـعــمل في دائـرة الـسـيـنـمـا وا
وقــدم خالل مـســيــرته عـددا كــبــيـرا من االفالم
ـسرحيات  واالعمال التـلفزيونية واالذاعية وا

ستبقى في ذاكرة العائلة العراقية.
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ـصـريـة روبي نـشاطـهـا الـفني عاودت الـفـنـانة ا
بــعــد تــعــافــيــهــا من اجلــزع الــذي أصــاب أحــد
ذراعــيــهـا فــقــد إنــتــهت من تــسـجــيل ألــبــومــهـا
اجلـديد الذي يضم  7 أغـنيات. وتعود روبي من
خالل هـــذا األلــبــوم لــلـــغــنــاء مـــرة أخــرى بــعــد
دة  18 عـامـاً وتـتـعـاون فيـه مع عدد إبـتـعـادهـا 
ـوزين ومـنـهم ـلـحـنـ وا كـبـيـر مع الـشــعـراء وا
ن مصطـفى حسن مـحمد حـمزة أمـ نبيل أ
بهـجت قـمر أحـمـد إبراهـيم تـوما مـحـمد يـحيى
وعــزيــز الــشــافــعي. كــمــا بــدأت روبي تــصــويــر
مــشـاهــد مـســلـســلـهــا اجلـديــد (شـقـة  6) الـذي
ينتمي لنوعية الـ 15 حلقة ويشاركها في بطولته
شريف سالمـة أحمد بدير هاني عادل محمود
البـزاوي صالح عبد الـله حمزة الـعيلي رحاب
اجلمل هـيا فـياض وملـك قورة من تألـيف رفيق
القاضي ومـحمـود وحيد وسـعاد القـاضي ونبيل

شعيب وإخراج محمود كامل.
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مـهنـدس الـبـرامـجيـات في مـصـرف جـيهـان بـأربـيل تـلقى
الـتـهـاني من االهل واالصـدقـاء بـعـيـد مـيالد ابـنـته الـبـكـر

جنى ودخولها الرابعة من العمر.
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نـصـة اريد وعـضو مـجلس عـضو الـلجـنـة االستـشاريـة 
االدارة للـمنصة قـدمت محاضـرة في ورشة عمل اقـامتها
جامعـة الكرخ للعلوم في العراق بالتعاون مع منصة اريد
 العلـمية بـعنوان(مـنصة اريـد :سبيل البـاحث العربي الى

عرفي). التواصل العلمي واالثراء ا
 ÍËUL « .d

الروائي الـعراقي نعـاه االحتاد الـعام لألدباء والـكتّاب في
وت في الـ9 من شـبـاط  اجلاري الـعراق بـعـد ان غـيـبه ا
ـرض.  في مـغـتـربه الـسـويـدي بـعـد مـعـانـاة مـريـرة مع ا
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ـجـلس مـحـافظـة جـرش في االردن ـرأة  رئـيـسـة جلـنـة ا
اعـلنـت اختـتـام ورشة عـمل في مـبـنى احملافـظـة بالـتـعاون
رأة في القرار مع جمعـية دب للتنميـة والبيئة عن دور ا

البيئي.
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ـي والناقـد العـراقي يقدم األكاد
الورشـة االلكـترونيـة الدولـية التي
تــقــيــمـــهــا عــمـــادة كــلــيــة االداب
سـتـنـصـريـة يـوم غد بـاجلـامـعـة ا
االثنـ بعـنوان (الدرس الـثقافي:

النقد والنظرية).
◊«uŠ r UŽ

ــمــثل الــســوري يــواصل تــصــويــر دوره في مــســلــسل ا
(ضيـوف على احلب) حيث يجسد شـخصية شاب خريج
ـعـهــد الـعـالي لــلـمـوســيـقى يـعــمل مـطــربـاً وعـازف عـود ا

ويعشق الطرب األصيل.
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الكاتب وعضو مجلس النواب االردني االسبق شارك في
احلـلـقة  31 من بـرنـامج ملـفـات عربـيـة لتالل نـيـوز عربـية

عنونة (دور احلوار في دعم التنمية واالستقرار). ا
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الفنية هو يوم اخلميس  25 شباط
اجلــاري عــلى ان تــســلم األعــمــال
عارض حصراً). الفنية إلى قـسم ا
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حتتـضن دائرة الـفنـون التشـكيـلية
ــــعـــرض صــــبـــاح غــــد االثــــنـــ ا
الــــشـــخـــصي الـــســــابع لـــلـــفـــنـــان
الــتــشــكــيــلـي حــيــدر عــلي الالمي.
ـعـرض على قـاعـة الـفـنون ويـقـام ا
الـكـبـرى في مـبـنـى وزارة الـثـقـافة.
ـعرض الـذي سيـقام حتت ويضم ا
عـنـوان (سـيـمـيولـوجـيـا الـلون) 79
عـمالً فنـيـاً بفـلسـفـة ودالالت لونـية
مــنـــفــردة بـــعــيــدة عـن الــتــعـــقــيــد
ـــمــتــنع في وبــاســـلــوب الــســهل ا

علومة.  توصيل الفكرة وا
الى ذلـك دعت دائــــــرة الـــــفــــــنـــــون
التـشـكيـلـية  الـفـنانـات لـلمـشـاركة
ــرأة الـســنـوي الـذي فـي مـعـرض ا
ـدير ـقـبل.وقـال ا سـيـقـام الـشـهـر ا
العام لدائرة الفنون علي عويد إن
(دائــرة الـفــنــون تـدعــو الــفـنــانـات
شـاركة الـتشـكـيلـيات الـراغـبات بـا
رأة الـسـنـوي والذي في مـعـرض ا
سـيــقـام عـلى قــاعـات الـفــنـون يـوم
ـقـبل. وبـ عـويد االثن  8 اذار ا
أن (آخــر مــوعــد لــتــســلم األعــمــال

وسـيــتم اخـتــيـار األعــمـال الـفــنـيـة
ــشــاركـــة من قــبـل جلــنــة فـــنــيــة ا

متخصصة شكلت لهذا الغرض.
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تـعبّـر عن امالك وتـؤمن بقـدرك وجناحك. كمـا تنـتصر
صاعب. على كل ا
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خـفف مـن تـنـاول الـقـهـوة وحــاول اإلكـثـار من تـنـاول
العصير الغني بالفيتام سي.
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كُن عاقالً مع الـشـريك وحتاشَ اجلـدال والـدخول في
نزاعات مهما كانت درجتها .
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 حتـقق أربـاحًـا وتــقـدّمًـا سـريـعًــا بـادر الى الـتـحـرك
. السريع واستغل الفرص والوقت الثم
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ال تـتـرك الـشـؤون احلــيـاتـيـة تـؤثـر ســلـبـاً في وضـعك
الصحي وحاول التخفيف عن كاهلك .
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ـعنـويات وتـنفـرج أساريـرك. واجه السـلبـيّات تـرتفع ا
باإليجابيات لتتفادى التحدّيات.
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عمليـة بيع تتعثـر أو عملية شـراء حتتاج إلى مزيد من
ال وعليك اجملازفة . ا
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ــسـاعي  إذا كـنـت عـلى خالف مـع احلـبــيب تـكــثـر ا
والنيات اإليجابية جلمع شملكما.
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جتـنـب اخلـوف ألنك تـتـمـتع بـقـدرات إليـجـاد احلـلـول
وقد تضطر إلى طرق بعض األبواب.
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شي تنشط الـقلب شرط عدم الوصول الهرولـة بعد ا
إلى اإلرهاق.رقم احلظ.2
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. تـنـطـلق بـعالقـة جـديدة  تـكـون خـطـواتك مـثمـرة جـداً
تغير مجرى حياتك.
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اضـي تعـقّـد لك األمـور فكن  تسـتـعـيد قـضـايـا من ا
حذراً ألن اجلو يحمل لوماً وشكوى .
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اكـــتب مـــرادفــات ومـــعــاني
الكلمات الـتي تسير بعكس
عــقـــارب الـــســـاعــة. اجـــمع
ــنــقــطـة حــروف الــدوائــر ا

طلوبة: لتقرأ الكلمة ا
 1-(معركة):
  2-يزاولون

 3- احالم وطموحات
4- مبشرين بغد ومستقبل

5- أبنائي
6- من امراض العصر
7- ألبسناه الثياب
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{ لـــوس  –اجنـــلــوس  –وكـــاالت - يـــبــدو أن
ـي براد بيت والنجمة الصـراع ب النجم العا
ية أجنلينا جولي حـول حضانة أطفالهما العـا
قد وصـل إليـهم إذ كـشفـت تقـاريـر صحـفـية
أن إبنـتهما شيلوه جتاهلت والدها بحذف لقبه
من حــــســـابـــاتـــهـــا عـــلى وســــائل الـــتـــواصل

االجتماعي.
وزعـــــمت إحــــــدى وســـــائـل اإلعالم أن هـــــذا
التـصرف الذي قامت شيلوه البالغة من العمر
 14عـامًا ازدراء كـبـيـر جتاه والـدهـا وإشارة
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سـئل احد السـياسـي غيـر العرب في ثـمانيـنات الـقرن العـشرين عن جلـجة احلزن
اخمليم على خـطابه حد اجلـنون. فرد بصـورة غريبـة طريفـة ظلت عالـقة بذهني .. اذ

.( قال : الم يقل شاعر العرب (ما لذَّةُ العيش إال للمجان
لـلعيـون لغة ال يفـهمهـا إال احملبون يخـيّم الصمت فـيها عنـدما يبـدأ اآلخرون بالكالم
فيـعـزف أجمل األحلـان.. فلـمعـة الـع تـشتـعل عنـد رؤيـة من نحب.. فـالغـارقون في

بحر الهوى أموات حتى إشعار آخر..
عـرفـت فـيـنـوس بـاله احلب واجلـمـال واخلـصب عـنـد االغـريق والـرومـان وهي مـثـال
رأة تـمـثل احد اهم اعـتـقاداتـهم الـتي تـقول أن االله فـيـنوس للـسـحر والـفـتنه فـي ا
ولـدت في البـحر وجـاءت لشـواطىء قبـرص في محـارة وقد ارتـبطت مـنذ ذلك احل
ـعـزل عن الربط بـصور شـتى كـلهـا تـدور حول مـحـور احلب واالنوثـة واجلـمال.. و
تـعددة ثـمة وصـلة مـا توجـد ب فـينوس بـ تاريخ عـيد احلب بـتعـاريفه وشـروحه ا

وذلك العيد.. 
اذ يحكى ان الشاعر شوستر ربط ب فنالت وعيد احلب ببيت شعر جاء فيه : 

في يوم عيد القديس فالنت
ح يأتي كل طائر بحثًا عن وليف له

عيد احلب أو يوم الـقديس فالنتـ هو مناسـبة مسيحـية باالصل يحتـفل به الكثير
من الـنـاس حـول العـالم في  14 شـبـاط من كل عـام يـتـخذون من الـعـاطـفـة رمزا
يعبر فـيه احملبون عن حبهم لبعضهم بعضا عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو
إهـداء الـزهـور وكـتـابـة الـقـصـائـد وغـيـر ذلك.. اصل احلـكـايـة تـرتـبط بـاثـنـ
سيـحية في بدايـة ظهورها لكن سيحـيون (شهداء) في سـبيل ا يعتبـرهم ا
ـفـهوم فـهـوم عبـر الـقـرون الالحـقة اذ أصـبح هـذا الـيوم مـرتـبـطًا  تـغـيـر ا

احلب الرومانسي.
سـيـحي لـيـطـغى ويكـتـسح بـقـية تطـور االمـر وخـرج من نـطاقـه األوربي او ا
يـة وما الـعوالم والـدول واجملتـمعـات حتت تـاثيـرات احلضـارة والـقريـة العـو
حتــتــويه من شــبــكــات نت وتـواصـل اصـبـح اغـمــاض الــعــ فـيـه من األمـور
ـكن تـعـاطـيـهـا كعالج المـور تـعـد خـطـيرة ان ـضـحـكة الـتي ال  الـشـاذة بل ا

ترسخت واستخدمت بشكل خاطئ قد يضرب بنية اجملتمع.
العرب في بيئتهم الواسعة مترامية األطراف ليس اقل شانا رومانسيا عن بقية
اقرانـهم في الـعاطـفـة والوجـدان والـتواصل.. فـلـلعـرب قـائمـة طـويلـة من اجلـنون
ي في قـصص لم تمحها العشـقي واحلب العذري الذي صـار مضربا للـمثل العا
عربات الزمـان ولم تطوها ستـائر النسـيان منذ قرون مـثل حكايات.. عنـترة وعبلة
وجـميـل وبثـيـنـة ومـجـنون لـيـلى... وغـيـر ذلك الـكـثـير فـي بيـئـة عـامـرة بـالـعواطف
ا يحمله العرب من ارتباط بـاألرض والعرض والعشق والرومانسية اجلياشـة 

بكل أنواعها.. 
لكن األخطـر في االمر ان يتـوهم البـعض والسيمـا من يعدون انـفسهم نـخبة
الـتـغـريب وأدوات احلـضـارة.. بـان الـعـرب ال يعـشـقـون اال عـلى طـريـقـة عـيد
ستوردة غـربيا وفيـها من الشذوذ الـتسقيـطي ما يجعـلها مسـتهجنة احلب ا
في وقت لنا تاريـخنا وواقعـنا الذي ينبـغي ان نحتفل به بـطريقتـنا وما يرتبط
كن لها بشريعـتنا وثقافتنا وعاداتنا وتقـاليدنا.. التي هي ليست جامدة وال 

ان تقف عند حدود االستنساخ األحمر.. 
هنا اذكـر اجمل ما قرات بحياتي الـزاخرة بالقراءة فيمـا جاء على لسان شاعر

تجذر ( ديك اجلن ) الذي الـصق به اللقب خلضار العـرب ا
عينـيه في بيئة سمراء صحراوية مـتقدة الزاخرة حد السحر
اخملـمــلي.. وقـد قـال في عـشـقـه وعـشـيـقـته فـي يـوم مـاتـمـهـا

األحمر : 
فَوَحَق نَعْلَيْها وما وَطِىءَ الثرى 

شَيء أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْ نَعْلَيْها
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ـــــان الـــــطـــــفل في مـــــؤسـس بــــر
مــحــافــظـة مــيــســان تــلــقى دعـوة
لـلــمـشــاركـة يــوم غـد االثــنـ في
االجـتــمــاع الـدوري االول لــهـيــئـة

رعاية الطفولة.
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ناسبة عيد صرية كارمن سليمان شقيقتها فرح لتقدم لها هدية  طربة ا أختارت ا
احلب وذلك إلى جانب زوجها مصطفى جاد الذي قالت له:(ربنا يخليك

الفته إلى أنها أرتبطت به منتصف  2013 وإبنها الذي قدمت له أغنية لقلبي)
كهدية.وأوضحت سليمان خالل حوارها مع برنامج اليت شو أنه (كانت تغني

درسة وأول حفلة غنت فيها كانت في الصف الرابع خالل وجودها في ا
االبتدائي). وكانت أحدث أعمال سليمان أغنية الذكرى الشتوية من كلمات باسم
عادل أحلان تامر علي توزيع يحيى يوسف وتتعاون خالل الكليب مع زوجها

وسيقي مصطفى جاد فى أولى جتاربه الرسمية كمخرج. نتج ا لحن وا ا
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إلى أنه قـد يخسر معركة حضانة أطفاله أمام
أجنــلــيــنــا. ومن نــاحــيــة أخـرى كــانـت قـرّرت
جــولي عــرض لـوحــة رســمـهــا رئــيس الـوزراء
سجد البـريطاني السابق وينستون تشرشل 
ـغـرب في مزاد ديـنـة مـراكش في ا الكـتـيـبـة 
عـلـني وجتــاوز سـعـرهــا ماليـ الـدوالرات.و
كــان إشـتـرى بــيت وجـولي هـذه الــلـوحـة الـتي
أهداهـا وينـستـون تشرشل لـلرئـيس األمريكي
فرانـكـل روزفـلت كـتذكـار من رحـلتـهـما إلى

مراكش في عام 2011.

يارا 
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مـثـلـة اللـبـنانـيـة نـادين راسي  قد كـانت ا
أعـلــنت ســابــقـاً أنــهــا تــسـتــعــد لــدخـول
الــقــفص الــذهــبي مـن حــبــيــبــهــا الـذي
يـصــغـرهـا بـعـدة سـنـوات خالل الـسـنـة
احلـــالـــيـــة  .2021وجـــاء اإلعالن األول
لــــــلــــــزواج  خـالل ســــــنـــــة  2020ومن
ـفــتـرض كــان أن يـتم احلــفل الـكــبـيـر ا
الـــذي ســيـــشــهـــد حــضـــور كــبـــيــر من
اضي  إال الفـنانـيـ خالل شهـر اب ا
أن جـــــائــــــحـــــة كـــــورونـــــا مــــــنـــــعت
ذلك.وأكـــدت راسي والــــتي أطـــلت
خـالل مقـابـلة جـديـدة منـذ مدة  أن
(السنة احلالية  2021 ستكون هي
سـنـة دخولـهـا القـفص الـذهبي
وحـــتـى بـــوجــــود جــــائــــحـــة
كــورونــا عـن طــريق حــفل
صــــغــــيـــر يــــجــــمع أهل

الـــعـــريــــســـ فـــقط).
وتــفــاجــأ اجلــمــهــور
الذي انـتـظـر بـفارغ
الــــصــــبــــر زفــــاف
الــثــنــائي بـأنــهــمـا
فـــعال تــزوجــا من
دون ضــــــجــــــة أو

 . إعالن االمر رسمياً

جانب من معرض حيدر علي الالمي

أحمد جمال

طعمة
التميمي
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

هــنــاك نــشــاط اعالمي كــبــيــر عــلـى االنــتــرنت في تــقــلــيب
صـفـحـات مـخـفـيـة مـن تـاريخ الـعـراق السـيـمـا في األعـوام
الــثالثـــ الــتي ســبـــقت احــتاللـه في الــعــام 2003. وبــات
انشـاء قـناة عـلى يوتـيوب أمـراً سهالً وفي بـعض االحيان

مربحاً. 
عروض من خفايا ألحداث وقعت وكان الناس الالفت انّ ا
على معرفـة بحدوثـها أو تلك الـتي لم يسمع بـها الناس من
. أي انّ ضابـطاً أو قبل يـتم من وجهـات نـظر فـردية غـالبـاً
مـســؤوالً سـابـقــاً أو شـقــيق ضـحــيـة من ضـحــايـا الــنـظـام
الــســابق يــقـوم بــعــرض روايــته حلــدث يــخــصه. في عــلم
التاريخ تكـون تلك الروايـات بحاجة الى تـوثيق من مصادر
مختلفـة عندما يـكون مصدرها فـرداً ال ثاني له بالرغم من
كـثــرة شـهــود الــعـيــان الـذين اليــزالــون عـلى قــيـد احلــيـاة.
وبـالــرغم من ذلك فـإنّ كــثـيــراً من احلـلــقـات الــتي سـردهـا
أشخـاص مـخـتلـفـون في قـنوات الـيـوتـيوب سـلـطت الـضوء
الكاشف عـلى طبيـعة وجود فـترة سياسـية مهـمة من تاريخ
ـا سيستـمر اخلالف بشـأنها عـلى مدى نصف العراق ر
قـرن في أقل تــقـديــر السـيـمــا انّ شـخـصــيـات عــربـيـة من
خارج العراق لها صلة ببعض االحداث العراقية ولها رأي

فشي ما جرى .
االن  مــضى عــلى احلــكم اجلــديــد مــا يـقــرب مـن ثـمــاني
عشرة  سنة احتـوت على أحداث قاسيـة ودموية وغامضة
ــا يـزيـد عــلى مـا ضـمّــته من مـصـائب ومـثـيــرة لـلـجـدل  
الفتـرة السابقـة من تاريخ الـبلد الذي يـشهد في كـل حقبة

زمنية سياسية اختطافاً من نوع ما .
غير انّ كـاشفي أغـطية أحـداث هذه السـنوات الـتي أعقبت
االحتالل ال يـزالون قـلّـة نادرة  وإن وجـدوا فـإنّهم بـصدد
تناول ملف أو اثن قبل ان يخـتفوا من الشاشات ألسباب
مختلفة بينهـا الضغوط السياسية والـتهديدات الشخصية

وسواها.
في هـذه احلـقــبـة اجلـديـدة تــوجـد مـيـزات لم تــكن تـتـوافـر
عـلــيـهـا الــفـتــرات الـسـابــقـة وأبــرزهـا الـتــوثـيق بــالـصـورة
والصوت واسـتخدام تـكنـولوجيـا االتصـاالت اخملتلـفة التي
تسـاعـد في تـعزيـز روايـة شـاهد الـعـيـان. ومع ذلك ال تزال
احلـصــيــلـة قــلـيــلــة في الـكــشف بــالـقــيــاس الى مـســتـوى
االحداث الـعظيـمة الـتي غلّـفهـا الغـموض الـقسـري بالرغم
ـا تنـطـوي عـلى من انّ فـيـهـا مـصـائـر شـباب وعـوائـل ور

قصص تقطر دماً ودموعاً جليل مطحون جديد.
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الناصريةُ التي لمْ تبصرْها عينايَ 

 الشـطـرةُ الـتي حلـمتُ بـتـقبـيلِ تـرابِـها
ذاتَ يومٍ  

أرضعَتني حُبَّ اجلنوبِ  
أمُّ عــليّ حــبّــبت فيَّ (ســمكَ الــزوري)

([2]) وخضرةَ مزرعتِها الصغيرةِ  
أحــبْــبتُ اجلـــيــرانَ الــذينَ لـمْ يــكــونــوا

لِصْقَ دارِنا فحسبْ  
كانوا لِصْقَ بابِ قلبي  

أمُّ عـــليّ ظـــلّـتْ في حـــزنٍ لمْ تـــشـــأ أنْ
تُظهرَهُ أمام أمّي  

ـسـاعـدةِ أمّي كـعـادتِــهـا ال تَـرُدّ طـلــبـاً 
أحدٍ  

حينمـا أرادتها أمُّ عـليّ أن تخفّفَ وطء
ِ ونـــارَ تـــنـــورِهــا ([3]) حـــمْل اجلـــنـــ

لتهبِ   ا
ـسكةً بـاخلبزِ احلارِّ فأسرعتْ إلـيها 

الشهيِّ في حضنِ جارَتِها 
أمّي التي  

يَجري في عروقِها حُبُّ اجليرانِ  
اجليران الذين كانوا  

العشيرةَ  
الطائفةَ  

والعائلةَ والوطنَ  
كـانتْ أمّي حـريـصـةً في حـجبِ أعـوادِ
الثّقابِ عنْ طفلَتِها إقبال التي لمْ تُكملْ

سنواتِها السبعُ 
والتي تلعبُ بعروسةٍ 

أسْمَتْها دُنيا 
اذا دُنيا? 

ألنّـهــا ســتــأخــذُهـا ســريــعــاً إلى دُنــيـا
مبكّرةٍ 

إقــبـــالُ كــانـتْ هــادئـــةً مــثـلَ شــعـــرِهــا
نسرحِ فوقَ كتفَيْها   األحمرِ ا

ووجْهِهـا النـادرِ في زِقاقِ كرّادة ([4])
مرْيَم 

بنِقاطِها الشهباءِ 
حلـوة وكأنّـها مالك كـما كـانَ اجليرانُ

يردِّدونَ 
كانتْ أمّي تخافُ على آخرِ العنقودِ  
نزلِ طفلتها النائمـة بعيداً عنْ حديقةِ ا
حـيثُ تـلـعبُ إقـبـال ورفـيـقـتُـهـا لـعـبـتَـها

االفتراضيةَ دُنيا  
أرادتْ إقبالُ أنْ تعاقِبَها بإشعالِ النّارِ

في ورقٍ قربَ ثوْبِها 
احـتـرقتْ احلـديـقـةُ بـعـودِ ثِـقـابٍ طـالَـما

كانَ بعيداً في أعلَى رفٍّ للحياةِ  
لـكـنّ صـغــيــرتَــهــا الــتي كــانتْ تُــشـابهُ

الئكةَ   ا
إقبال جترّأتْ وكسرتْ كالمَ األمِّ  
وسحبتْ عودَ الثقابِ إلى لعبتِها  

ظنّتْ أنّ النارَ  
كنُ لها إكـمالُ لعبـةِ العروسِ والبيتِ

بيوت ([5])
النـارُ كـانتْ جائـعـةً مثلَ كلِّ نـارٍ لـئيـمةٍ

طامعةً بالرمادِ 
حتوِّلُنا إلى محضِ رمادٍ 

النـارُ غيـرُ مـصدّقـةٍ أنّهـا سـتكـبرُ وهيَ
تلتهمُ جسداً طازَجاً  

وكـأنّه كـانَ مُـعَـدّاً لـولـيـمـةٍ تـفـوحُ مـنـهـا
رائحةُ األطفالِ  

استـأذنتُ أمّي… أمّي أمّ عـليّ التي لم
تَلِدْني  

التي كانتْ تـنوءُ بحـمْلِ حملِـها وبطـنِها
تدلِّيةِ باقترابِ اخملاضِ  ا

أمّي الـتي قـلـقُـهـا األزليّ أصـرَّ عـلـيـهـا
راقـبـةِ بابِ بـيـتِـها الـذي لمْ يُـغْلقْ وال

مرّة  
ــرَّةُ أغـلــقتْ األقـدارُ عــلى عـجلٍ هـذهِ ا
بابَنا لتسـتفردَ النارُ بـطعامٍ بطعمٍ نادرٍ

شقّتْ أمّي السماءً بصراخِها  
ِ ثـقـبتْ الـصـدمـةُ نـهـدَيْ األمِّ احملـمَّـلـت

باحلليبِ 
احلـــلـــيبُ الـــذي أصـــرَّ عـــلى الـــنـــواحِ

منهمراً نافراً  
يـــريـــدُ الــــهـــربَ منْ صــــدرِ أمِّ إقـــبـــالٍ

فجوعةِ   ا
بكتلةِ النّارِ  
طعمُ اللهبِ  

أمّي احلبيبة  
حــمـــلَتْ حلــمـــاً يُــشـــوَى عــلى يـــديْــهــا
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ـغنيـة األميركـية تـايلور سـويفت اخلمـيس أنها سـتطلق قـريبا { نيويورك- (أ ف ب)  –أعلنت ا
نسـخة جديـدة من أسطـوانتهـا الثانـية فيـرلس التي أعادت تـسجـيلهـا ألنها لم تـعد تمـلك حقوق
األسطـوانة األصـلي. وكانت سويـفت خاضت علـناً عام  2019 معـركة الستـعادة ملـكية تـسجيالت
ـوسيقى سـكوتر بـراون على شركـتها أسطوانـاتهـا الست األولى بعـد استحـواذ قطب صنـاعة ا
نـتج مـالـكـاً للـتـسـجيالت . وفي عـقـود كـثـيرة يـتم اعـتـبـار ا الـسابـقـة لـلتـسـجـيالت بـيغ مـاش
ـاليـة. وغالـبـاً ما يـكون تـوازن الـقوى عـند تـوقـيع العـقد في األصلـية لـقـاء حتمـله اخملـاطر ا
صـالح شـركـة الـتــسـجـيالت كـمـا حـدث مـع تـايـلـور سـويـفت الــتي كـان أول عـقـد لـهـا في
اخلامـسة عشـرة من عمـرها عـندمـا كانت غـير مـعروفة. وفـي آب/أغسطس 2019
وسـيـقى الكـانـتري هـنـيـة  أعـلـنت سـويفت الـتي بـدأت حـياتـهـا ا
الريفية أنها تريد إعادة تسـجيل أغنياتها الستعادة السيطرة على
أعـمـالـهـا. وعـنـد انـتـهـاء الـعـقـد في تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبر 2018
انضمت سويفت إلى شـركة يونيفرسال وأوضـحت علناً أن بيغ ماش
لم تسمح لهـا باستعادة حقـوق تسجيالته. وأعلنت سـويفت عبر شبكة
إيه بي سي اخلـميس أنـهـا ستـطـلق في منـتـصف اللـيل الف سـتوري
ـعاد تسجيـلها فيرلس. وأضافت إحدى األغنـيات ضمن األسطوانة ا
غـنية الـبالغة  31 عامـاً أن األسطوانة بـأكملـها ستصـدر قريباً مع ا
غالف فــني جــديـد وست أغــنــيـات إضــافـيــة  اســتـبــعــادهـا عــنـد
الــتـسـجـيل األول عـامي  2007 و 2008. وذكـر مـوقـعــهـا اإللـكـتـروني
الـرسمي أن األسـطوانـة ستـصدر في  9 نـيسـان/أبريل حتت عـنوان
ـغنية استعادت ملكيتها فيرلس (نسخة تايلور)  في إشارة إلى أن ا
وسـيـقاهـا. وكانت أسـطـوانة فـيـرلس حصـلت عام 2009
عــلى جــائــزة غــرامي ألســطـوانــة الــعــام وشــكـلت أول
غـنيـة الكاونـتري في عـالم موسيـقى البوب. اخـتراق 
ـاس ما في عام  2017 حـصل األلـبـوم عـلى شـهـادة ا
يعني أن أكثـر من عشرة مالي نسـخة بيعت منه في
ـــــتـــــحــــدة وحـــــدهـــــا. وفي تـــــشـــــرين الـــــواليـــــات ا
الـثاني/وفـمـبر بـاع سـكـوتر بـراون وشـركته إيـتـاكا
هـولديـنغـز حقوق أسـطوانـات تايـلور سـويفت الست
األولى إلى شـركـة شـامروك هـولـديـنـغز االسـتـثـمـارية
مقـابل مـبـلغ قدره عـدد من وسـائل اإلعالم األميـركـية بـأكـثر

من  300 مليون دوالر.
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وذراعَيْها  

مثلَ مجنونةٍ تخرجُ تصرخُ بأمِّ عليّ: 
(أغيثيني… 

إن خبزَكِ لنْ يأكُلَهُ أحد… بعدَ اليومِ 
خبزُكِ كانَ مصيدةً إلقبال ([6])

أغيثيني يا صاحِبَتي).
 َ خرجَ اجليرانُ مذهول
بنارٍ بدأتْ تخمدُ رويداً  

وأمّي مكسوّة برمادٍ يُغطّيها 
كنُ أن تتصوَّرهُ أيّ أمٍّ   رماد ال 

رمادُ  
طفلتِها احللوةِ ذاتِ الشعرِ األحمرِ  

َ ذراعَيْ أمِّها   التي ذابتْ ب
َ صـرخاتِ اجليرانِ متحوّلةً لتتبخّرَ ب

إلى غمامةٍ.  
أمُّ عليّ لعنَتْ والدَتها  

وتُ   كانتْ تريدُ أن يأخذَها ا
ـوتِ حـتى ال تـبـقَى تـذكـرةً لـعـائـلَـتِـنـا 

إقبال  
لكنّ الله منحَهـا حليباً كانتْ تُرضعُ بهِ

كلَّ أيتامِ الصاحليةِ  
وكنتُ أنا مَنْ يَتَّمَنِي رمادُ أخْتي  

وجـعلَ أمّي عــلـيـلــةً عـلى الـقــيـامِ بـدوْرِ
األمومةِ القاتلةِ التي أورثَتْها  

  ِ ستد كلَّ هذا احلزنِ ا
حــــلـــــيبُ أمِّ عــــلـيّ أخــــذَنـي إلى أزقّــــةِ

الشطرةِ وأصبحتْ  –أمُّ عليّ   –
أمّي التي لَمْ تلِدْني 

لـكـنّـهــا أورثـتْـني مـحــبّـة الـعـراقِ الـذي
بكـتْهُ وهيَ تصـرخُ بِسـارقِيهِ عـامَ ألف

وثالثة 
وحتــفظُ مــنــهُمْ صــنــدوقَ كـرّادة مــريَم

ُحَوْسِمونَ   حينما هَبَّ ا
فينهبونَ بغدادَ ويزنُونَ بها 

أمّ عـليّ شــهـدَتْ مــثلَ أمّي عــقـوداً من
حُكّامِ العراقِ  

وكــانتْ تــقُصُّ لِي مــثلَ حــكــواتــيــةٍ مــا
شهدَتْ عليهِ 

أمُّ عــليّ شــهــدَتْ انــتــفــاضَ الــشــطـرةِ
هناكَ 

ومنْ ثمَّ عادتْ إلى بغدادَ   
وهيَ ال تستطيعُ نسيانَ  –وحيدِ أمّه –
ــقــابـرُ األخـرس ([7])ِ الــذي غــيّـبــتْـهُ ا
اجلماعيةُ بعيداً عنْ حضنِ اجلنوبِ  
لـكـنّـهـا لمْ تُـكـملْ الـروايـةَ حـتى عـاشتْ

روايةَ الرواياتِ كلِّها  
سقوطَ مـدينـةٍ أحببـتُهـا ودافعَ ولدُها –
ـقـاتـلونَ عليّ  –حتّى بـعـدَ أنْ مـضَى ا

إلى بُيوتهمْ ومُدنِهمْ  
عليّ الذي ماتَ قبلَها  

لمْ تكنْ تصدّقُ أمّه  
أنّــهـــا بــعـــدَ ســـنــواتِ الـــتــرقُبِ وزواجِ

دنِ العراقِ  اجلنوبِ 
ستشهدُ موتَ أعزَّتها واحداً إثر آخَر 

وتِ جارَتِها   وتشهقُ 
صاحبةِ عمرِها  

أمّي  
لكنّني وأنا أشهدُ موتَ أمِّ عليّ  

شهدتُ مـوتَ تاريخٍ لـنْ يتكـرّرَ أبداً في
ضميرِ بغدادَ.  

[1] امرأة جـنوبـية من قـضاء الـشطرة
في مـحـافــظـة الـنـاصــريـة وهي إحـدى
جارات عـائلـة الشـاعرة أمل اجلـبوري

منذ أعوام اخلمسينيات. 
 [2] هـو سـمـك صـغـيــر يـقـلـى بـالـزيت
وهي إحدى الـوجـبـات الرئـيـسـية ألهل

اجلنوب في العراق.  
ــصـنـوع من [3] الـتـنــور: هـو الـفـرن ا
ـشوي والذي يـستـخدمه مادة الـط ا

العراقيون لصنع اخلبز. 
[4]  هـــو حي بـــغـــدادي أطــــلق عـــلـــيه
األمريـكـان بـعـد احـتاللـهم بـغداد اسم

نطقة اخلضراء ا
 [ [5إحــدى لــعب األطــفــال الــصــغــار
الـذيـن يـخــتــرعــون من خالل خــيــالـهم
الطـفـولي أسـرة افتـراضـيـة يسـمـونـها

بيت بيوت. 
[6] هي األخت الكـبـرى للـشـاعرة أمل
اجلبـوري والـتي مـاتت حرقـاً وعـمـرها

لم يتجاوز ستة أعوام. 
[7] إشارة إلى أحـد شبـاب جيران أم
علي في الـشطـرة الذي لم يـشارك في
انـتــفــاضــة عـام 1991 لـكــنه غــيّب في
ــقــابـــر اجلــمــاعـــيــة بــعــدمـــا قــمــعت ا

االنتفاضة.

الـنفسية ثريا كنفاني إنها تلتقي دائما
بــعـازبــ في دبي يـعــانـون مـن شـعـور
بـالــوحـدة. وتـوضح كـنــفـاني أن هـنـاك
صعوبات في إقامة عالقات عاطفية في
ــدن الــضـخــمـة في الــعــالم ولـكن كل ا
هـذه الــظـاهـرة تالحظ أكــثـر فـأكـثـر في
دبي. وتـتابع ينظر الى دبي على نطاق
واسع عـلى أنها مـدينة انـتقالـية وهذا
يـلعب دورا كـبيرا في عـدم رغبـة الناس
في االرتـــبــاط فــيــهـــا. بــالــنـــســبــة الى
الــفـــلـــســـطــيـــنـــيــة وعـــد الـــتي تـــعــمل
كـمـسـتــشـارة تـصـمـيم فـقـد عـاشت في
دبي كـل حـيــاتــهــا ثم تــزوجت فـي عـام
 2008 قـبل حـصـولـهـا علـى الطالق في
عـام 2018. ولـكـن وعد ( 34عـامـا) جتـد
صـعوبـة في إعـادة بنـاء عالقة عـاطفـية
في دبي. وبـدأت وعد تـستـخدم تـطبيق
تـنــدر لـلـمـواعــدة لـكـنـهـا تــوقـفت بـعـد
أربـعة أيام فـقط. وتقول أنـا متأكدة أنه
ـكن الـعـثـور عـلى أشـخـاص يـرغـبون
بـااللـتـزام ولـكن الـكـثـيـرين يـأتـون إلى
ـــال هـــنــــا لــــعـــامــــ جلــــمع بــــعض ا
واحلـصـول عـلى خـبـرة جـيـدة وقـضـاء

تع ثم يغادرون. وقت 
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خـدمات التـرفيه. وجلأت لـيندسي التي
تـقيم في دبي منذ عام للمرة األولى
الى تـطبيق تيندر للمواعدة الذي تقول
إنه لم يـعجبها كثيرا ألنه مليء بصور
رجــال مــفــتــولي الــعــضالت يــنــشـرون
صورهم إلى جانب سياراتهم الفخمة.
وتـضـيف من احملـتمـل أال أجد شـخـصا
كــذلـك في بــلـــدي فــرنــســـا ولــكن لــدي
انـطــبـاع أن اإلمـكـانـات هــنـاك سـتـكـون
ـا هي هـنــا. وتـقـول الـطــبـيـبـة أكـبــر 

وظـيفة فلن أبقى. وتتابع ليندسي (32
عـاما) لـدي صديـقات هنـا منـذ سنوات
ومــا زلن وحــيـدات. ويــقــيم في اإلمـارة
أكـــــــثــــــر من  3,3مـاليـــ شــــخص من
جـنـسـيـات مـخـتـلـفـة ويـشـكّل األجـانب
الـنـسـبـة السـاحـقـة من أعـداد الـسـكان.
وتـملك دبي االقتـصاد األكثـر تنوعا في
مـنــطـقـة اخلـلـيـج. ويـعـمل األجـانب في
قـطــاعـات مــتـنـوعــة بـيـنــهـا الـســيـاحـة
ـطـاعم والـتـكـنولـوجـيـا وغـيـرها من وا

{ دبي-(أ ف ب)  –فـي مــــديـــــنـــــة دبي
ـعـروفـة بــأبـراجـهـا الـشـاهـقـة وحـيـاة ا
الـرفـاهـيــة فـيـهـا تـقـول لـيـنـدسي إنـهـا
سـعيدة ولكن بالنسبـة لهذه الثالثينية
الـعـزبـاء فـإنـها مـقـتـنـعـة كـمـا عدد من
قـيمـ في اإلمارة بـأنها لن األجـانب ا
تـقـابل شـريك حـيـاتـها هـنـا ولـذا تـفـكر
ــغــادرة.  ويـــعــيش في دبي ماليــ بــا
األجـانب عدد كبير منهم غير متزوج
يـسـتـقرون في اإلمـارة الـثـرية لـسـنوات
مـستـفيـدين من وظائف وخـدمات وبنى
حتـتــيـة مـتـطــورة قـبل أن يـعـودوا إلى
ــدّخـــرات. وإذا كــان دولـــهم بـــبــعـض ا
ـيـلـون الى الـبـقـاء لـوقت ـتـزوجــون  ا
أطــول فــكـثــيــر من الــعـازبــ يــجـدون
صـعــوبـات في تـأسـيس حــيـاة عـائـلـيـة
ألسـباب مـرتـبطـة خصـوصا بـأنه ينـظر
الى دبي عـلـى أنـها وجـهـة لـلـعـمل فـقط
في مـجـاالت عـديـدة ومـتـنـوعـة. وتـقـول
درّسة الفرنسية بينما تتناول الطعام ا
في مـطعم فـي مركـز دبي مول الـتجاري
حـتى لو أرغب بالبقاء فـأنا مقتنعة في
داخـــلي بـــأنــنـي لن ألـــتــقي أبـــدا هـــنــا
ـكن أن أؤسـس مـعه الــشــخص الــذي 
عـائلة مضيفة حتى لو كانت لي أفضل
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نـاسـبة عـيد احلب 2011  وتتـيـحهـا سنـويـا 
بطـرق مخـتلـفـة بهـذا اجلنس من الـصراصـير
ـكن ـســتـوطــنـة في جــزيـرة مــدغـشـقــر: إذ  ا
شـراؤهــا عـلى شــكل حـيـوانــات قـمــاشـيـة في
ـشــاركــة بـنــدوات عــبـر مـقـابل  35دوالرا أو ا
الفيديو تتيح لقـاء صرصور فحاح مدغشقري
والـتـحــدث إلى خـبـيـر فـي هـذه احلـشـرات في
ــنـتــجـات مـقـابل  60 دوالرا. وقـد نــفـدت كل ا
ستوحـاة من هذه احليوانـات اجلمعة.ورغم ا
أن الـصـراصـيـر مــكـروهـة إجـمـاال في الـعـادة
لــكن هــذا اجلــنس الــذي قــد يــصل طــوله إلى
ـنازل عـشرة سـنـتـيـمـترات قـلـمـا تـدخل إلى ا
ويـسـتـعـ بـهـا الـبـعض أحـيـانـا كـحـيـوانـات
ـقـدمة مـنـزلـيـة كـمـا تـبيّـن بـعض الـنـصـائح ا

على اإلنترنت.

{ نــــيـــويــــورك (أ ف ب) - تــــتـــيـح حـــديــــقـــة
حـيوانـات في مـنـطـقة بـرونـكس في نـيـويورك
لـلـراغبـ في االحـتـفـال بـعـيـد احلب بـطـريـقة
مبـتـكـرة إطالق اسم حـبيـبـهم عـلى صـرصور
ــدغـــشــقـــري لــتـــكــريس من نـــوع الــفـــحـــاح ا

عالقتهما إلى األبد.
وكتبت احلـديقـة عبر مـوقعـها اإللكـتروني (قد
ال جتــــدون الـــكالم الــــصـــحــــيح دائـــمــــا لـــكن
بـإمــكـانـكـم دائـمـا إثــارة الـقـشــعـريــرة لـديـهم.
ناسبة أطلقوا (اسم حبـيبكم) على صرصـور 
.( عــيـد احلـب ألن الـصــراصــيــر... تــدوم أبـداً
ـكن ألي شـخص أن وفي مـقـابل  15 دوالرا 
يـهـدي احلـبـيب احلــالي أو الـسـابق شـهـادة
تثـبت تـسـميـة صـرصور عـلى اسـمه.وحتـتفي
احلـديـقـة الـتي أطــلـقت هـذه الـشـهـادات سـنـة

{ لندن-(أ ف ب)  –أعلن باحثون بريطانيون اجلمعة
أنــهم جنــحــوا في رصــد ســرطــان بــطـانــة الــرحم من
خالل فــحص بــول بــسـيـط في خــيـار أقل إيـالمـاً من
ـعتمدة حـاليا لهـذه الغاية. وحـاليا يجري الفحوص ا
ـرض لــدى الـنـسـاء بـاالعـتـمـاد عـلى تـشـخـيص هـذا ا
خــزعـة أي سـحـب عـيـنــة خاليـا من داخـل الـرحم مـا
يتـطـلب أحيـانـا إدخال تـلـسكـوب رفـيع. وتتـسـبب هذه
ئة الـتقـنية بـألم لدى الـنسـاء كمـا يتـع على   31 بـا
ــريـضــات إعــادة الــفــحص مـرة ثــانــيــة بــسـبب من ا
مــشـكالت تــقــنــيــة أو آالم مـبــرحــة حتــول دون إتــمـام
الــفــحص.  وبــيّــنت الــدراسـة الــتي نــشــرتــهــا مــجــلـة
»نـيتشـر كومـونيكـيشنـز أن هذا الـنظام اجلـديد سمح
ـئة لدى نساء كنّ بتـشخيص صحيح بنسبة  91,7 با
يـعـانـ فـعال مـن سـرطان بـطــانـة الـرحم وهـو مـرض
مـخــتـلـف عن سـرطــان عــنق الـرحم الــذي يُــرصـد من

خالل فحص بسيط يُعرف بلطاخة باب الرحم. 

كــونغ لـيــست مــجـرد غــابـة بــاطـون
تقارعة مـليئة بناطحـات السحاب ا
في الـــســمــاء إذ تـــغــطـي احلــقــول
ئة من ـتنزهات الطبيعية  75 با وا

أراضيها.
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ـشــهـد تــغـيــر الـيــوم بـعــدمـا لـكـن ا
ـسـاحــات الـعـشــبـيـة إلى حتـوّلـت ا
أراض جـرداء مـغبـرّة في ظل الـغزو
ـــســـتـــمــــر من مـــحـــبـي الـــتـــنـــزه ا
واالسـترخاء. في واقع قد يغيب عن
بــال كـــثــر فـي اخلــارج فـــإن هــونغ

{ هونغ كونغ-(أ ف ب)  –يأمل كثر
في أن يـكون الـغنى والوفـرة عنوان
سـنة الثور الصينية الطالعة لكنها
ال تــبــدو كـذلك لـألبـقــار الــبــريـة في
جــزيــرة صــغــيـــرة في هــونغ كــونغ
تـشـهــد اجـتـيـاح مـتــنـزهـ تـواقـ
لــلــمــســاحـات الــفــســيــحــة في زمن
اجلـائـحـة يـنـصـبـون خـيـامـهم عـلى
أراض كــانـت تــســـتــخـــدمــهـــا هــذه
احلـيـوانـات مـراعي لـهـا. قـبل فـتـرة
غـير بـعيدة كـانت جزيـرة تاب مون
أو غـراس أيالنـد (جـزيـرة الـعشب)
ـطلة ـراعيهـا اخلضراء ا مـعروفة 
عـلى بــحـر الـصـ اجلـنـوبي. وهي
شـكّـلت مـوئال مـثـالـيـا لألبـقـار التي
كــانت تــرعى بــسالم في أرجــائــهـا.
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االسـتـنتـاج إذ تـعتـبـر أن ذلك يشي
بـأن الشخص ينتبه إلى كوفيد-19
ــكن أن يــطــمـئـن اآلخـر وهــو مــا 
. ويـــنــــعـــكـس االنـــقــــســـام قــــلـــيـالً
واالسـتقـطاب الـسياسـي حتى على
ـــواعـــدة. فـــفي مـــنـــتــدى مـــواقع ا
ريـــديت يــســـخــر الــبـــعض من كل
ــــطــــعّــــمــــات هــــؤالء الــــنـــــســــاء ا
ــــوجـــودات عـــلـى تـــطـــبــــيـــقـــات ا
ــواعـدة واصــفـ إيـاهـنّ بـأنـهنّ ا
حـــقل جتـــارب لـــشـــركـــات األدويــة
الــعـمـالقـة عــلى حــد تـعــبـيــر أحـد
. ويـقول آخر يعبّر عن ـستخدم ا
ـشكك في اللـقاحات استند رأي ا
ــواقف في شــأن الــتــطــعـيم عــلى ا
والـكمـامات لتـجنب هـؤالء احلمقى
الـــذين يـــفــعـــلـــون مــا يـــقـــال لــهم.
وبـالـتـالي إذا كـان الـلـقـاح عـنـصـر
جـذب لـلبـعض فهـو على الـعكس
يـجـعل البـعض اآلخـر ينـفـر. وعلى
كـل حــال بــلــقــاح أو بــدون لــقــاح
تــبـــدو الــشــهــيــة مـــفــتــوحــة عــلى
ـواعدة عـشيـة عيـد العـشاق الذي ا
يـحلّ األحد بعد عـام انحسرت فيه

احلياة االجتماعية بل علّقت.

يـــكن مــحـــمــيـــاً من كــوفـــيــد. وهي
عـــمــومــاً ال تـــثق بــشـــخص غــريب
يـدعي أنه تلقى الـلقاح. وتضيف ال
أعــرف هـؤالء الــنـاس لــذلك مـا من
سـبب يحـملـني على تـصديـقهم في

خضم اجلائحة. 
أمـا كـريسـتيـنا فـانكـو التي تالحظ
أن كـلـمة مـلـقَّح تتـكاثـر عـلى مواقع
ـــواعـــدة فـــتـــرى أن الـــدراســـات ا
ـتـعـلـقـة بانـتـقـال (الـفـيروس) عن ا
ــلــقــحــ ال تــزال طــريـق األفــراد ا
قـلـيـلة. وتـعـتبـر أن الـلـقاح يـسـاعد
حتـديداً الشخص الذي يتلقاه لكنه
ال يــحـــمي بــالــضــرورة تـــلــقــائــيــاً
األشـخـاص الـذين يتـواصل مـعهم.
وفي رأي تـيفـاني بـيغـرستـاف عبر
تويتر أن األشخاص الذين يقولون
إنـــهم مـــلـــقّـــحـــون ال يـــجـــتـــذبــون
ـنـاعـتـهم ضـد الـفـيـروس بـقـدر مـا
انهم بالـعلم. وتبدي يـجتذبـون إل
اعــتـقــادهــا بـأن هــذا األمـر يــعـطي
فـــكــرة عن آراء الــشـــريك احملــتــمل
وعن مـدى معـرفته العـلميـة. وتؤيد
ـنـصـة كـوفي ـشـاركـة  ـؤسِــسـة ا ا
مـــيـــتس بـــيـــغل داوون كـــانـغ هــذا

ئة اسـتـطالع لـلـرأي أقرّ  43 فـي ا
بــأنـهم أكـثــر اجنـذابـاً إلى شـخص
أعــلـن عن تــلــقــيـه الــلــقــاح. وعــبــر
حــســابـهــا عــلى تــويــتـر تــعــتـرف
الــصـحــافـيـة ســارة كـيــلي الـتي لم
تــتـلـق بـعــد احلـقــنــة الـثــمـيــنـة إن
أحـدهم رفض أخيـراً مواعـدتها إذ
أن رجـالً تلـقى اللـقـاح بادرهـا على
ــواعــدة بــقــوله أنتِ أحــد مــواقع ا
تــعـجــبـيــنـني لــكـني وجــدت فـتـاة

 .! مطعّمة أيضاً
ووصـل اخلــيـــال بــالـــعـــشــرات من
مـسـتخـدمي الشـبكـات االجتـماعـية
إلـى اقـتـراح يـنــطـلق تـارة من روح
الــــدعـــابـــة وتــــارة أخـــرى من روح
ــبــادرة يــتــمــثل فـي اســتــحـداث ا
تــــطــــبــــيق مــــواعــــدة مــــحــــصـــور
ـــســتــفــيــديـن احملــظــوظــ من بــا
جــرعـات لـقـاحي فــايـزر ومـوديـرنـا
ـــضــادّيـن لــكـــوفــيــد-19 وتــروي ا
كـيمـبرلي تي أن شابـاً تلقى الـلقاح
سـعى إلى الـتقـرّب مـنهـا لـكنـها لم
تـتردد في الـتهـرب منه وتـبرر ذلك
بــالـقـول لم يـكن حـصل سـوى عـلى
جـرعة واحدة لذلك بـالنسبة لي لم

{ نــــيـــويـــورك-(أ ف ب)  –حتـــوّل
الـلـقاح ضـد فـيروس كـورونا خالل
أســـابـــيع قـــلـــيـــلـــة حـــجـــة قـــويـــة
ـواعدة يـسـتـخـدمـهـا روّاد مـواقع ا
عــبــر اإلنــتــرنت كــجــرعــة تــطــمــ
ـن يـــحـــاولـــون واســــلـــوب جـــذب 
الــتـقـرّب مـنه تـزيــد حـظـوظـهم في

نشود.  إيجاد الشريك ا
ّ الـتي تتناول وتـقول سامـانتا 
عـبـر حـسابـهـا على تـويـتـر الكـثـير
ــشـــكالت الـــصـــحـــيـــة إنـــهــا مـن ا

شــاهـدت رســائل عـدة من رجـال 
تـلـقــيـحـهم يـتـبـاهـون فـيـهـا بـأنـهم
آمـنــون تـمـامـاً لـلـتـواصل الـوثـيق.
ويـؤشر ذلك إلى كونهم يأملون في
اإلفـادة عـمـلـيـاً من امـتـيـاز تـلـقيـهم
ـتــاح بـعــد لـلــقـسم الــلـقــاح غـيــر ا
األكـــبـــر من الـــنــاس وخـــصـــوصــاً
الـشـبـاب. ويالحظ مـديـر الـتواصل
في مــنـصــة أوكي كـيــوبـيــد مـايـكل
كـاي أن احلـصـول عـلى الـلـقـاح من
ــرغـوبــة في مـواقع أكــثـر األمــور ا
ــواعـدة في الـوقت الـراهن. فـبـ ا
ـواعـدة ـنـصـة ا  1500 مـسـتـخـدم 
كـــوفـي مـــيـــتس بـــيـــغـل شـــمـــلـــهم
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