
ـا يناسب ـطالـبة بـالتـعويـضات  وا
مـا حلـقـهم من ضـرر بـالغ) الفـتـا الى
طالبات يجب أن ال تقتصر ان (هـذه ا
ا عـلى ضـحايـا مـلجـأ الـعامـريـة و ا
مـارسات واألفـعال الـعدوانـية كـافـة ا
اثـناء العملـيات العسكـرية االحتاللية
 وأيــضـا عن ضـحـايــا الـتـعـدي عـلى
ســـجــنـــاء ســجن ابـــو غــريب). ورغم
آسي والفـواجع الدامية على تـكرار ا
الــعــراقــيــ خالل الــعــقــود الــثـالثـة
ـــاضــــيـــة إال أن اجملـــزرة مـــا زالت ا
حتـظى باهتمام واسع ب العراقي

ويــحـــيــونــهــا كل عـــام من مــخــتــلف
طـــوائف الــعـــراق والــقــومـــيــات. من
ــلــجـأ  جــهــتــهم حث ذوو شــهــداء ا
ــكـان. احلــكــومـة عــلى االهــتــمـام بــا
وحـــــفــــلت مـــــنــــصــــات الـــــتــــواصل
االجـتماعي واإلعالم احمللي  بقصص
وصـور الستذكـار الضحـايا والتـنديد
ـا أسمـوه اختطـاف العـدالة عادين
أن اجلـــرائـم ال تــســـقـط بـــالـــتـــقــادم.
وبـادرت مـنـظـمـة تعـايش عـبـر فـرقـها
الــتـطـوعــيـة  بــالـتـعــاون مع وجـهـاء
ـلجأ الذي الـناحية  بـتنظـيف باحة ا
يــعــاني االهــمـال مــنــذ اعـوام  بــرغم
دعـــوات ذوي الــضــحــايــا الى اعــادة
وقع تخليدا لشهداء احلادثة تـرميم ا

االليمة.
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بــــحث رئـــيـس الـــوزراء مـــصــــطـــفى
الــكـاظـمي مع ســفـيـر الـفــاتـيـكـان في
بـغــداد مـيـتـجـا لـســكـوفـر تـرتـيـبـات
ــقــررة لـــقــداســة الـــبــابــا الــزيـــارة ا
ـقبل فـرنـسيـس الى العـراق الـشهـر ا
.ونـقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
الــكـاظـمي تـأكــيـده إن (زيـارة قـداسـة
الـبابا ستسـهم في ترسيخ االستقرار
وإشــاعـــة روح الــتــآخي في الــعــراق
ــنــطــقــة  وإن جــهــود وفي عـــمــوم ا
قـداسته مـشهـود لهـا حول الـعالم في
احلـــد مـن الـــصـــراعـــات وتـــغـــلـــيب
احلـكمة والعقل وإعـالء قيمة اإلنسان
ـــصـــالح الـــســيـــاســـيــة  فـــوق كل ا
والــنــزاعــات واحلـروب) مــبــيــنـا ان
(الـعراق حـكومـة وشعـباً بـكل أطيافه

ـــتــآزرة يـــنـــظــرون بـــعــ وألـــوانه ا
الــتـــرحــيب واإلجالل لـــهــذه الــزيــارة
ـة ويكـبرون جـهود قـداسته في الـكر
دعم الـــقــضـــايــا احلـــقّــة ومـــواجــهــة
الـــتــطـــرّف وبث روح الـــتــســـامح في
اإلنـسـانيـة جمـعـاء). من جانـبه أعرب
لــســـكــوفــر عن (تــقـــديــره وامــتــنــانه
الــكــبــيــرين لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة
جلـــهــودهـــا في  تـــســهـــيل اجــراءات
الـزيارة الـتـاريخـية الـتي سيـقوم بـها
قـداسـة الـبـابا فـرنـسـيس الى الـعراق
قـبل). وكشف سـفيـر العراق الـشهـر ا
ــعــتـــمــد لــدى الــفــاتـــيــكــان رحــمن ا
الـعـامري  أن زيـارة البـابـا فرنـسيس
ــثــابـة ــرتــقــبــة إلى الــعــراق هـي  ا
رســالـــة سالم إلى الــعـــالم مــرجــحــاً
تـوقيـع وثيـقة لألخـوة اإلنسـانيـة ب
ــرجع الــديــني عـلـي الـســيــســتـاني ا
واحلــبـــر األعــظم تــســمـح بــتــرســيخ

ـتـبــادلـة بـ جـمـيع عالقــات الـثـقـة ا
ـكونات. وذكـر العامـري في تصريح ا
تــابـعـته (الـزمــان) امس ان (الـرسـالـة
الـتي تتضـمنهـا زيارة بابـا الفاتـيكان
إلـى العراق هي دعم سبل احلوار ب
األديــان إذ يـرغب الــبـابـا في تــعـزيـز
ـشـترك بـ جـميع احلـوار والـعيش ا
ـــكـــونـــات الـــديـــنـــيـــة ســـواء بـــ ا
الـــكـــنـــائـس أو من خالل الـــعالقـــات
ـسيـحية) مـشيرا الى ان اإلسالمـية ا
(احلـبر االعظم سيعقد لقاءً خاصاً مع
 الـسيسـتاني لبحث قـضايا احلد من
الـتطـرف ونبـذ الكراهـية وإشـاعة قيم
ـــنـــاطق الـــسالم ومـــؤازرة ســـكـــان ا
ــــصـــاعـب الـــتي احملــــررة بـــســــبب ا
واجـهتهم خاصة سـكان سهل نينوى

ـدن اجملــاورة الـذين  ــوصل وا وا
تـــهـــجـــيـــرهـم في أعـــقـــاب األعـــمـــال
اإلرهـابية التي نفـذتها عناصر داعش
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. مــؤكــدا ان (الـبــابـا فـي ذلك الـوقت)
سـيوجه رسالة للسعي وراء مسارات
الـسالم واحلـوار واألخـوة والـتـعاون
الـبـنـاء ب مـخـتـلف السـيـاسـي في
الــعــراق من أجل إعـادة بــنــاء الـثــقـة
وإلعـــــادة روح األمل لـــــدى جـــــمـــــيع
الـعـراقـيـ والسـيـمـا الـشـبـاب بـعـد
ـريرة اعـوام من احلروب الـقاسـية وا
ضـد اجلمـاعات اإلرهـابية) الفـتا الى
ان (رحـلـة الـبـابـا فـرنـسـيس سـيـكون
لـهـا األثـر الـكـبـيـر في اسـتـمـرار عمل
الـلجنـة العلـيا الدائـمة حلوار األديان
بـ العـراق والفاتـيكـان وهي فرصة
لــــلــــتــــشــــجــــيـع عــــلى اإلصالحــــات
الـسياسـية واستـقرار البالد). ورحب
زعـيم التيار الصـدري مقتدى الصدر
بـزيارة الـبابـا فرنـسيس الـى العراق
الــــتـي تـــبــــدأ فـي اخلــــامس من آذار
ــقــبل وتــسـتــمــر ثالثــة ايــام.وقـال ا

UN «¡«d « œÒbA  W B «Ë ŸUH —ù« q «u  U Ë—u  U U ≈
جــنــوب الـصــ وانــقالبه الحــقـا إلى
مـزرعة لتربية حيوانات برية) مرجحا
ان (أســواق احلــيــوانــات لــعــبت دورا
كـبـيـرا في تـفـشـي كـورونا) مـؤكـدا ان
يـة الذي زار الص (وفـد الصحـة العا
مــؤخــرا أعــار اهــتــمــامــا كــبــيــرا إلى
ـــأكــوالت الـــفـــحـــوصـــات في ســـوق ا
ديـنة ووهان) ولفت دازاك الـبحـرية 
إلى أن (أنـواعا مختلفة من احليوانات
كـانت تـباع فـي هذه الـسوق) مـضـيـفا
أن (اخلـبراء الصيني أخذوا العينات
مـن بـعض احلــيـوانـات داخـل الـسـوق
بـكرة من رحـلـة ا وفي مـحـيطـهـا في ا
اجلــائـحـة ولم يـتم رصـد آثـار كـورونـا
فـيها لكن هـذه احليوانات تـمثل حفنة
قــلــيــلــة فــقط من تــلك الــتي كــانت في
الـسوق عندما انطلق تفشي الفايروس

التاجي). 

ــرافق فـي تــخــفــيـف الــضــغط عـــلى ا
الـصـحيـة في بـلد تـنـهكـه أيضـا أزمات
اقـتـصـاديـة وسـيـاسـيـة. وتـلقـى رئيس
ـركــزة في مـسـتـشـفى قــسم الـعـنـايـة ا
رفـيق احلـريـري احلـكـومي فـي بـيروت
ـمــثل الــطــبــيب مــحــمــود حــســون وا
الـكوميدي اللبناني صالح تيزاني (93
عــامـا)  أول جــرعـة مـن لـقــاح فـايـزر-
بـايـونـتـيك بـعـد يـوم واحـد من وصول
500 أولـى الشـحـنـات الـتي ضـمت 28
جـرعة من بلجيكا إلى لبنان . وسجلت
 اوربـــــا أكـــــثـــــر من  800 ألـف وفــــاة
بـكـورونا مـنذ ظـهوره في كـانون األول
عـــام  2019 اســـتـــنـــادا إلى تـــقـــاريــر
الـسـلطـات الصـحـية.فـيمـا أعـلن خبـير
أمـريكي زار الـص مـؤخرا ضـمن وفد
ية أن االكتشافات مـنظمة الصحة العا
األخـيـرة تـتـيح الـتـرجـيـح بـأن كـورونا

ــــســـتـــجـــد هـــو ا
حـــــــــــــيـــــــــــــوانـي
ـنـشـأ.وقـال عـالم ا
ـقيم احلـيـوانـات ا
فـي الــــــــواليـــــــات
ـــتــحــدة بــيــتــر ا
دازاك فـي تصـريح
امـس إنه (يــــؤيـــد
فـــرضـــيــة ظـــهــور
الـفايروس اجلديد
ألول مـــــــرة لــــــدى
اخلــــفـــافــــيش في
جـــــنــــوب شــــرقي
آســـــــــيـــــــــا أو في

واخلــضـــر واالفــران والــصــيــدلــيــات
وتــكــون أوقــات عــمـلــهــا من الــســاعـة
اخلــامـســة صــبـاحــاً لـغــايــة الـســاعـة
الــســابــعــة مــســاءً خالل مــدة احلــظـر
الــشـــامل وال يــســمح لـــهــا بــالــبــقــاء
مـفـتوحـة بعـد تلك األوقـات وألي سبب
كـان عدا الصـيدليـات اخلافرة) مـشدد
ــواطــنـــ لــبس الـــكــمــام في عـــلى (ا
األمـاكن الـعـامـة وكـذلك داخل سـيارات
األجـرة والبـاصات وااللتـزام بالتـباعد
الـبـدني في داخـلـها مع فـرض غـرامات
مــالــيــة قــدرهــا  25 الـف ديــنــار عــلى
اخملـالفـ استـنادًا الى قـانون الـصحة
الــــعـــامـــة) وتــــابع انه (تــــقـــرر غـــلق
الـعيادات الطـبية اخلاصـة التي تعالج
مــرضى الـكـورونــا ومـراكـز الــتـجـمـيل
ـــســـاج واألمــــاكن الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة وا
ـتـنزهـات ودور السـيـنمـا والقـاعات وا
ـــوالت ـــســــابح و ا الــــريـــاضـــيــــة وا
ـــطــاعم ـــقــاهـي والــكـــافــتـــريــات ا وا
واالكـتـفـاء بخـدمـة التـوصـيل). وطالب
رئـيس التيار الصدري  مقتدى الصدر
احلـكومـة الـعراقـية الـقيـام بواجـباتـها
إزاء الـشعب عـموماً  وأن ال تـفرقة عن
ـا الــطـبـقــة الـسـيــاسـيـة  والســيـمـا 
تفشي يـخص لقاح فـايروس كورونـا ا
.وطــالب الــصــدر فـي تــغـريــديــة عــلى
تـويتر بـ (إبـعاد مشـروع التطـعيم ضد
الــــــــوبــــــــاء عن يــــــــد الــــــــفــــــــســـــــاد
والـفاسـدين).وباشر لـبنان امس حـملة
الـتـطعـيم ضـد الفـايـروس بإعـطاء أول
ثل مسنّ أمال جـرعة لـقاح لـطبيـب و
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ســـجــلت وزارة الــصــــــــــــــحــة 2224
إصـابـة بـكورونـا وشـفاء  1079 حـالـة
وبــواقع  15 حـــالــة وفــاة جــديــدة في
وقف الـوبائي عـموم الـعراق. واشـار ا
الـيـومي  الذي اطـلـعت علـيه (الـزمان)
امس ان (عـدد الفحوصات اليومية بلغ
اكـــثـــر من  38الـف عـــيــنـــة مـــشـــتـــبه
اصــابـتـهـا بـالـفـايـروس   حـيـث رصد
مـــخـــتــبـــرات الــوزارة  2224اصـــابــة
مـؤكدة فـي عمـوم العراق) واضـاف ان
(الــشـفـاء بـلغ  1079 حــالـة وبـاقع 15
حـالـة وفـاة جديـدة). وبـاشـرت الوزارة
بـــإجــراء الــفـــحــوصــات اخملـــتــبــريــة
الكــتــشـاف الــتــحــورات اجلـيــنــيـة في
فـايروس كورونا. وكانت اللجنة العليا
لـلصحة والسالمة الـوطنية من جائحة
كـــورونــا قـــد قــررت امس االول فــرض
حـــظــر الــتــجــول الـــشــامل خالل أيــام
اجلـــمـــعـــة والـــســــبت واألحـــد من كل
ـقبل أسـبـوع اعـتـبـارا من اخلـمـيس ا
فــيـــمــا يــكــون احلــظــر اجلــزئي اليــام
االثـن والـثالثاء واالربعـاء واخلميس
من الــسـاعـة الــثـامـنــة مـسـاء ولــغـايـة
الـساعة اخلـامسة فـجرا ولغـاية يوم 8
ـــقــبل  ويــعــاد الـــنــظــر حــسب اذار ا
ـوقف الوبائي. وقال بيان ان (اللجنة ا
اسـتـثـنت مـنـتـسـبـي الـوزارة والـقوات
األمـنية والدوائر اخلـدمية واالعالمي
الــذين لـديـهم مـوافــقـة الـوزيـر حـصـرا
ـواد الغـذائـية والـفواكه ومـحـال بيع ا

ــكـان إلى مَــعـلـم وشـاهــد عـلى هــذا ا
الــعـدوان  وسـنـبــذل اجلـهـود إلعـادة
لـجـأ ليـكـون مزارا لألجـيال تـأهـيل ا
ة ولـيتعـرفوا على مـا حصل من جر
بــــشــــعـــة بــــحق أبــــنــــاء الـــشــــعب 
ـة سـنـويا). ويـسـتـذكـروا هذه اجلـر
وشـاركت نـقـابـة احملامـ الـعـراقـي
في الـوقفة االستذكارية  التي إقامتها
مـحافـظة بـغداد بالـتعـاون مع منـظمة
تـعـايش لـلتـنـمـية واالغـاثـة   بـذكرى
لجأ مـرور  ثالثون عاماً على قصف ا

العامرية 
. وجـــــرى االســـــتـــــذكـــــار في مـــــوقع
ـة  بـحـضــور ذوي الـضـحـايـا اجلــر
نـظمة مـروان منـذر ومدير ورئـيس ا
نصور . وخالل احلفل ألقى نـاحية ا
الــســعــدي كـلــمــته اســتــنـكــر فــيــهـا
(الـعدوانية العسكـرية األمريكية التي
اســـتــهـــدفت مـــلـــجــأ مـــدنـــيــاً آمـــنــاً
بـأسـتـخـدام طـائـرات حـربـيـة قـصـفت
لجأ بـقنابل عدة راح ضـحيتها هـذا ا
اكــثـر من 450 شــهــيـد) مــشــيـرا الى
(مـقـصريـة احلكـومـات العـراقيـة التي
ـطـالـبة تـعـاقـبت عـلـى العـراق  فـي ا
بـــإجـــراء مـــحـــاكـــمـــات لـــلـــقـــيــادات
الـسـياسـيـة و العـسـكريـة الـتي دبرت
هــذا الـعــدوان الـذي يـشــكل مـخــالـفـة
ـواثيق صـريـحـة لـقـوانـ احلـرب وا
والصكوك الدولية) وطالب  السعدي
احلـكـومة الـعراقـيـة بـ(االعتـذار لذوي
الضحايا والشعب وضرورة االهتمام
مـن قــــبـل األوســـــاط احلــــقـــــوقـــــيــــة
ا يؤدي طالب   واإلنـسانية بهـذه ا
إلـى االعـتــراف بــحق الـعــراقــيـ في
احلـيـاة  وأبـعـاده عن أي اعـتداء آثم

جلــــأوا إلــــيـه هــــربــــا من الــــقــــصف
ـلـجأ األمـريكي) مـبـينـا ان (شـهداء ا
هم مــواطــنـون عــراقـيــون وواجـبــنـا
االهــتــمــام بــذويــهم واســتــذكـار تــلك
ة البشعة) مستغربا من (عدم اجلـر
ـــكــان وتــأهـــيــله االهـــتــمــام بـــهــذا ا
وصــيـانـته) وتــابع (سـنـطـالب وزارة
ـعـنـيـة بـتـحويل الـثـقـافـة واجلـهات ا

عـــلى أرواح الــشـــهــداء األبـــريــاء من
سن الـنساء واألطفال والـشباب وا

ــة الـــذين اســتـــشــهــدوا جـــراء جــر
الــقــصف قـبـل ثالثـ عــامـا) وأشــار
األعـرجي بحسب البيان الى أن (أكثر
من  485 بـــ طـــفـل وأمـــرأة وشــاب
ومُـسن وجدوا أنفسهم على موعد مع
ـــكــان وكـــانــوا قــد ـــوت في هــذا ا ا

إلـى مَـــعـــلـم تـــســــتـــذكــــره األجـــيـــال
ــــكـــتـب االعالمي .وذكــــر ا ســــنــــويـــاً
لـالعـرجي في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس أن (مستـشار االمن الـقومي زار
 مــلـجــأ الـعـامــريـة في بــغـداد خالل
ــة قـصف الــذكــرى الــسـنــويــة جلــر
ـلجأ من قبل القـوات األمريكية عام ا
1991 واضاف أن (األعرجي ترحم )
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حث ذوو شــهـداء مـلــجـأ الـعــامـريـة 
ـكان الذي احلـكومـة على االهتـمام با
ارتـقـت منـه ارواح نـحو 450 شـهـيـداً
من الـنساء والشيوخ واالطفال  فيما
طـالب مـسـتـشـار االمن الـقومـي قاسم
ــلـجـأ وحتـويـله االعــرجي بـتـأهـيل ا
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حـــسم الـــتــــعـــادل االيـــجـــابي أمس
ـثــله مــبـاراة فــريـقي االحــد بـهــدف 
الـشـرطـة والـصـنـاعـات الـكـهـربـائـيـة
بـكرة القدم التي اقـيمت  على ملعب
الـشـعب الـدولي ضــمن مـنـافـسـات
االسـبــوع الـتـاسـع عـشـر من دوري
ـــمــــتـــاز. وافـــتــــتح فـــريق الــــكـــرة ا
الصناعات التسجيل اوال عن طريق
الالعب مــــصـــطــــفى مـــحــــمـــود في
الـدقـيـقـة  77 فـيـمـا عـدلت الـقـيـثـارة
اخلــضـــراء  الــنـــتــيـــجــة عـن طــريق
الالعـب مـــــــروان حـــــــســــــــــــ في
الـدقيـقة 85 . وبـهذا التـعادل اصبح
ركز رصـيد الشرطة  36نـقطة في ا
الــــثـــالث فــــيـــمــــا اصـــبـح رصـــيـــد
ـركـز الـصــنـاعـات  15 نـقــطـة فـي ا
الــعــشــرين وحلــســاب ذات اجلــولـة
تـمـكن فريق امـانـة بـغـداد من الـفوز
بــشـق االنــفـس بــهـــدف من دون رد
عـلى فــريق الـكــرخ بـتــوقـيع الالعب
مـحمد قـدوح في الدقـيقة 46  فـيما
تـعادل ايجابيا فريق النفط مع فريق

نفط البصرة بهدف لكل منهما.

الــصـدر في تـغـريـدة لـه عـلى تـويـتـر
عـارض (وصـلـني ان هنـاك بـعض ا
لـزيـارة البـابا الى الـعراق) وتـابع ان
(االنـفتاح على االديان امـر مستحسن
وزيـارته للـعراق مـرحب بهـا وقلـوبنا
قـبل ابـوابـنا مـفـتـوحة له) مـبـيـنا ان
(الـنـجف عاصـمة االديـان فـمرحـبا به
كـمحب للسالم) وحـيا الصدر (اتباع
نـــبي الـــلـه عـــيــسـى بل ونـــبي الـــله
مـوسى مـالم يـعـلـنـوا لألديـان الـعداء
كـالـكيـان الصـهـيوني). فـيـما بـاشرت
مـديـريـة توزيع كـهـربـاء محـافـظة ذي
ـد خط كهـربـاء الى مـنطـقة اور قـار 
االثــريـة وبــطـول  700 مــتــر ونـصب
نطقة االثرية بالتيار محولة لتغذية ا

الكهربائي.
 وقـال مـدير الـدائرة احـمد حـنون في
تــصـريـح تـابــعـته (الــزمـان) امس ان
الكــات الــهـنــدســيــة والـفــنــيـة في (ا
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تــوفي في لــنـدن االعالمي والــشـاعـر
الـعـراقي عبـاس اجلـنابـي. وقد نـعاه
احــد اقــاربـه عــلى فــيــســبــوك امس.
ـحافظة سيب  واجلـنابي ولد فـي ا
بــــابـل عـــام  1950واكــــمل دراســــته
الـثانـوية في اعداديـة كربالء للـبن

وتـخرج في قسم اللغة االنكليزية في
كـلـية االداب بـجـامعـة بـغداد.  ونـشر
ــــقـــاالت ابــــان عـــمــــله في مــــئـــات ا
الـصـحف خالل السـبـعيـنات وعـقدي
الـثمـانيـنات والـتسـعيـنات كـما نظم
عـددا من الـقـصـائد الـشـعـرية بـيـنـها
قصائد شعبية وغنائية وحلن خالل
ذلـك عددا من االغنيـات اداها مطربو
مــوجـة الـشـبـاب في اعـوام احلـصـار

االقــتــصــادي عــلى الــعـراق قــبل ان
يـهـرب الى خـارج الـعـراق عام 1998
ويـنهي رحلة عمله الطويلة سكرتيرا
صـــحــفـــيـــا لــعـــدي صــدام حـــســ

وعـــــضــــوا فـي مــــجـــــلس نـــــقــــابــــة
. ووصل لــنــدن طـالــبـا الــصــحـفــيـ
الــلـجــوء الـســيـاسي بــعـد اخـتــفـائه
لـبضـعة اشهـر في كردستـان وعمان
وزاول الـتــقـد الـتـلـفـزيـوني بـقـنـاة
ـــســتـــقـــلــة حـــيث نـــحى خـــطــابه ا
. االعالمـي منـحى روحـانيـاً سـياسـياً
ويـنحـدر اجلنـابي من عـائلـة شيـعية
عـرفت بنـزعتهـا احلسيـنية. فـقد كان
وكب شـقيـقه االكبـر ينظم الـقصـائد 
ــســيب خالل عــاشـوراء كــمــا كـان ا
وكب طـيلة سماح والـده يرعى هذا ا
احلـكومة انـذاك للمـواكب احلسيـنية

ــنـاســبـات ــشـاركــة في مــراسم ا بــا
الـعـاشـورائـيـة. ولـلـراحل مـن االبـناء

ولدان وثالث بنات.

عباس اجلنابي

الــدائـــرة قــامت بــايـــصــال خط نــاقل
لـلـتـيـار الـكـهـربـائي سـعـة  11كي في
ـنــطــقـة ونــصب مــحـولــة لــتـغــذيــة ا
االثـريـة بـالـتيـار الـكـهـربائي) مـؤكـدا
ـــبــاشــرة بـــاعــمــال االنــارة انه ( ا
لـطريق أور بطول  2500 مـتر اضافة
ــــوقـع داخل الــــزقـــورة الـى انـــارة ا
ونــصب مــحــولــتــ ســعـة  400 كي
ــــقـــــرر ان يــــزور بــــابــــا فـي). ومن ا
الــفـاتـيـكـان فــرنـسـيس االول الـعـراق
قبل  وتـتضمن زيارة مـطلع الشـهر ا
زقــورة أور بــاحملـافــظــة.وتــشـكل أور
وزقـورتـهـا األثـريـة مـركـزا لـلـحـضارة
الــسـومــريـة الـتـي سـادت بـ مــطـلع
ـيالد حتى 2350 األلـف الرابع قـبل ا
ــيـالد وتــشـــيــر الـــنــصــوص قـــبل ا
الـدينية إلى أن النـبي إبراهيم ينحدر
كان باسم من أور ويـعرف اإلجنيل ا

. أور الكلداني
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أقــدم طـفل ال يـتــجـاوز الـثــامـنـة من
الــعـمـر عــلى قـتل والــدته وإصـابـة
والــــــده بــــــجــــــروح جــــــراء إطالق
الـــرصـــاص عن طـــريق اخلـــطــأ في
ـــحــافـــظــة دهــوك. قـــريــة ديـــرين 
وأوضـح مـــديــــر شـــرطــــة بـــردرش
الـعميـد سعدي بـرزندي في تصريح
امـس أن (الطـفل كـان يـلـعب بسالح
أبيه حينما أطلق رصاصة نحو يد
والـــده قـــبل أن تـــخـــرج رصـــاصــة
أخـــرى وتــصــيب األم فـي مــنــطــقــة
عـيـنـهـا وتـصـرعـهـا قـتـيـلـة). فـيـمـا
انـــقــــذت الـــشـــرطـــة فــــتـــاة اثـــنـــاء
مـحــاولـتـهـا رمي نـفـسـهـا من اعـلى
جـســر اجلـادريـة بـقـصـد االنـتـحـار.
ــديــريــة في بــيــان تــلـقــته وقــالت ا
(الــزمــان) امـس ان (دوريــات جنـدة
الــيـرمــوك تــمـكــنت من انــقـاذ فــتـاة
اثـنــاء مـحـاولـتـهـا رمي نـفـسـهـا من
اعـــلى جـــســـر اجلـــادريـــة بـــقـــصــد
االنـتــحـار حـيث  مـشـاهـدتـهـا من

ـوجودة ضمن قـبل دورية الـنجدة ا
اجلـــســر وعـــلى الــفـــور  اشــعــار
ــركــزيـة مـن قـبـل امـر الــســيــطــرة ا
الـدورية والتوجه لهـا وانقاذها قبل

رمـي نــفــســهــا) ولـــفت الى انه (
تــســـلــيــمــهــا الـى مــركــز الــشــرطــة
اصــولـيـآ حــفـاظـآ عـلـى سالمـتـهـا).
واعـلنت وكـالة شـؤون الشـرطة عن
ـة قـتل غـامـضـة في اكـتــشـاف جـر
مـحافـظة واسط.وذكـرت الوكـالة في
بـيان امس أن (قـسم مكافـحة اجرام
ـة قتل غـامـضة واسـط يكـشف جـر
حــيث  االخـبـار عن وجـود حـادث
واطن واصابته بطلق قـتل الحد ا
نـاري في منـطقة الـبطن من شخص
مـــجــهــول) واضـــاف انه (ألهــمــيــة
ـوضـوع  تــشـكـيل وحــسـاسـيــة ا
فــريق عـمل والــتـوصل الى اجلـاني
و الـتحقيق معه واعترف صراحة
ـة القتل وذلك بسبب بـارتكابه جر
خـالفه عـلى ارض زراعــيـة) مــشـيـر
ً وقرر الـى (تصديق اقـواله قضائـيا
ادة قـاضي التحـقيق توقـيفه وفق ا

  من قانون العقوبات). وافاد 406
مـــصــدر امـــني بـــانــفـــجــار عـــبــوة
صــوتـيــة عـلى مــركـز لــلـمــسـاج في
ــصـدر فـي تـصــريح بــغــداد.وقــال ا
امـس إن (عبـوة صـوتيـة اسـتـهدفت
مـركـزًا لـلـمـسـاج بـالـقـرب من مـطعم
الالذقـيـة ضمن مـنـطقـة العـرصات)
مـبــيـنـا ان (االنـفـجـار لم يـخـلف أي
اصـــابــات تـــذكــر). واكـــدت خــلـــيــة
االعـالم االمـني مــصــرع شـخــصـ
بــاحــتــراق صــهــريج لــلــمــشــتــقـات
الـنـفطـيـة في محـافـظة بـابل.وذكرت
اخلـــلـــيــة فـي بــيـــان مـــقـــتــضب أن
(شـخص لقيا مصرعهما باحتراق
صـهريج لـلمـشتـقات الـنفـطيـة أثناء
عـمـليـة صيـانـة في احلي الصـناعي
ـنـطـقـة الـقاسم جـنـوبي مـحـافـظة
بـابل ولـم تكـشف اخلـليـة عن مـزيد

من التفاصيل ). 
الـى ذلـك  الـــــــــقـت مـــــــــديـــــــــريــــــــة
االسـتـخـبارات الـعـسـكريـة الـقبض
عـلى ارهابـي اثنـ في محـافظتي

صالح الدين ونينوى.
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وجـة غبار رجح متـنبىء جوي تـأثر الـعراق 
مــصــحــوبــة بــأمــطــار خالل يــومي األربــعــاء
تـنـبئ مصـطفى . وكـتب ا قـبـل واخلـمـيس ا
عـامـر عــلى صـفــحـته فـي فـيـســبـوك إنه (من
تـوقع حدوث تعمق للضغط السطحي يومي ا
ـقـبـلـ مـا يـولـد حـركة األربـعـاء واخلـمـيس ا
شــاذة في األجــواء تــسـمح بــنــشـاط لــلــريـاح
اجلـنـوبيـة واجلـنوبـيـة الشـرقـية) واضـاف ان
(هــذه احلـركــة ســتـثــيــر الـغــبــار في مــنـاطق
الـــوسـط واجلـــنــوب مـع انـــتـــشــار الـــســـحب
ــصــحــوبـة بــاألمــطـار الــركــامــيـة الــرعــديـة ا
اخملـتلـفـة الـشدة في نـطـاقات مـخـتـلفـة لـباقي
منـاطق العراق) وتـابع إنه (سيحـدث انحدار
كتـلة هوائـية بـاردة قطـبيـة تعـمل على إحداث
انخـفاض بـدرجات احلرارة في مـناطق غرب
وشــمــال الــعــراق مــســاء األربــعــاء وبــشــكل
ــــنــــاطق خالل يــــوم تــــدريــــجـي في بــــاقـي ا
ـراصد الزلـزالية قبل). واعـلنت ا اخلمـيس ا
في الــهــيــئــة عن تــســجــيل هــزة أرضـيــة في
محافـظة السـليمـانية. وقـال البيـان ان (الهزة
بــــلـــغـت قـــوتــــهـــا 3. 4 درجـــة و تــــبــــعـــد 9
كــيــلـومــتــرات شـمــال غــرب قـضــاء كالر في
احملافـظة بـالـقرب من قـرية كـوبان) واضاف
.( واطن انه (لم يثـبت الشعور بها من قبل ا
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شتركة واجلهات القومي وقيادة العمليات ا
ذات الــعالقـــة بــالــعــمل عـــلى وضع اخلــطط
وااللـيـات حلــسم مـلف مـخـيــمـات الـنـازحـ
بــشــكل كــامل. وعــقــدت مــســتــشــاريــة االمن
الـقومي اجـتـماعـاً مـوسـعا في مـركـز التـمـيز
ــهـــجــرين جـــمع كال من وزارة الـــهــجـــرة وا
واجلهات ذات العالقة لغرض مـناقشة تنفيذ
اخلـطـة اخلـاصــة بـاعـادة الـنـازحـ واغالق
اخملـــيــمــات الـــتي و اعـــدادهــا بــ وزارة
ـهــجــرين ومــســتــشــاريـة االمن الــهــجــرة وا
الـقـومي اخلـلـيـة الـنـفـسـيـة الـسـتـراتـيـجـيـة.
وحـــضـــر االجــتـــمـــاع الــســـيــد نـــائب قـــائــد
ـشــتـركـة ومـســتـشـار الـشـؤون الـعــمـلـيـات ا
اإلستراتـيجية في مـستشـارية االمن القومي
ــهــجــرين ــثــلــ عن وزارة الــهــجــرة وا و
ووزارة الــدفـــاع ووزارة الــداخـــلــيــة ووزارة
الــصـحــة واالمـانــة الـعــامـة جملــلس الـوزراء
وجهـاز اخملـابرات الـوطـني العـراقي وجـهاز
االمن الــوطــني الــعــراقي وجــهـاز مــكــافــحـة
االرهــاب وهـيـئــة احلـشــد الـشــعـبي وهــيـئـة
االعالم واالتـصـاالت شـبـكـة االعالم الـعـراقي
ووزارة النقل ووزارة التجارة ووزارة النفط
وصــدرت عن االجــتــمـاع ثــمــاني تــوصــيـات
عدة العـادة النازح تخص تنـفيذ اخلطـة ا

طوعياً وتقد الدعم اللوجستي لهم.

إعادة دمجـهم تتـطلب مسـتوى من التـنسيق
واإلبــتـكــار كـمــشـاريـع لـتــأهـيــلـهم بــطـريــقـة
ـتبـقية من تدريـجية حملـو األفكار الـسلـبية ا
اضي وجـعلـهم مـواطنـ مؤهـل رواسب ا

مـارسة حـياتـهم الـطبـيعـية كـباقي الـناس).
ؤتمر زارت جابـرو العوائل القاطنة وعقب ا
في اخملـيم لإلطـالع عـلى مـشـاكــلـهم مـؤكـدة
عــزم الـوزارة إزالــة الــعــقـبــات الــتي تــعـرقل
عـــودتــهـم الى مــنـــاطــقـــهم األصـــلــيـــة كــمــا
استمعت الى مطالبهم وأهم التحديات التي
تقف حائال دون عودتـهم الى مناطقهم ومن
بــيــنـهــا حــاجـتــهم الـى فـرص عــمل من أجل
ضــمــان مــعـيــشــتــهم بــعـد عــودتــهم بــاقـرب
وقت.من جــانــبــهــا أعــربـت مــنــظــمـات اال
تـحدة عن امـلهـا في االستـمرار بـشراكـتها ا
مع الـــوزارة والـــنـــهـــوض بـــواقع الـــعـــوائل
الـعـائــدة مـؤكـدين ضـرورة تــعـزيـز اجلـهـود
ـــدمـــرة مـــبـــدين ـــنـــاطـق ا إلعــــادة بـــنـــاء ا
(اســـتــعــدادهـم لــدعم الـــعــودة الــطـــوعــيــة).
واستناداً الى توجـيه رئيس مجلس الوزراء
مــصــطـفى الــكــاظـمـي في اجــتـمــاع مــجـلس
الــوزراء في اجلـلــســة االعـتــيـاديــة الــثـالــثـة
ــاضي والــعـــشــرين في 27 تــشـــرين االول ا
الـــــذي نص عــــلـى قــــيــــام وزارة الــــهــــجــــرة
هـجرين بالـتنـسيق مع مـستـشارية االمن وا
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ـهجرين إيـفان فائق اكدت وزيرة الـهجرة وا
جـابرو أن عـودة الـنازحـ مـرهـونة بـإعـمار
هدمة وتوفير فرص البنى التحتية والدور ا
العـمل في مـناطـقهم الـتي سـيعـودون اليـها.
وشددت جابـرو خالل مؤتـمر صحـفي عقدته
وصل في مخـيم اجلدعـة اخلامس جنـوبي ا
بـحــضـور رئـيس كــتـلـة بـابــلـيـون الـنــيـابـيـة
الـنـائب اسـوان الـكــلـداني ومـحـافظ نـيـنـوى
جنم اجلبـوري ووكيل الـوزارة كر الـنوري
وعــدد مـن الــقــادة األمــنــيـــ في احملــافــظــة
ـوصل الـسـيـد زهيـر االعـرجي وقـائـمـمـقـام ا
والـلـواء الركن عـبـداخلـالق اخلـيـكـاني مـدير
تـحدة ـشتـرك ومنـظمـات األ ا التـنسـيق ا
العـاملـة في الـعراق انه (لم ولن تـكون هـناك
ايـة عــودة قـسـريـة لـألسـر الـنـازحــة بـحـسب
اخلـطـة الـتي أعـدتـهـا الـوزارة بـالـتعـاون مع
اجلـهات األمـنـية واحلـكـومـات احمللـيـة التي
تمـكـنت من تـسهـيل إعـادة أكـثر من  66 ألف
عــائـلــة طـوعــيـا وبــشـكل انــسـيــابي). وعـلى
ــؤتــمـــر طــالــبت مـــنــظــمــات األ هـــامش ا
ـتحـدة الـشريـكـة بدعم تـوجـهات احلـكـومة ا
ــتــمــثــلــة بــوزارة الــهــجــرة واحملــافــظـة بـ ا
(تـكثـيف عـمـلـها خـارج اخملـيـمـات أي زيادة
جهـودهـا في منـاطق الـعودة من خالل بـناء
دور واطــئـة الــكــلـفــة لالســتــفـادة مــنــهـا في
إســكــان الـعــوائل الــنــازحــة الــتي تــعـرضت
منازلها لـلهدم ابان سيـطرة عصابات داعش
االرهــابــيــة فــضال عن تــوفــيــر فــرص عــمل
درة للدخل). شـاريع ا للعائـدين عن طريق ا
وكشفت عن ان (الوزارة لديها خطة عمل مع
ـــفــوضـــيــة تـــهــدف لـــلــحـــد من اســـتــغالل ا
الـنازحـ في اخملـيـمـات ألغراض سـيـاسـية
مـردفــة بـالــقـول " البـد مـن الـتـعــامل مع هـذا
ـــلف بــشــكـل إنــســانـي بــحت بـــعــيــداً عن ا
الطابع السياسي). وجـددت جابرو (دعوتها
الى اجملـتـمـع الـدولي لـتـوفــيـر بـرامج إعـادة
تـأهيل أفـضل تـصـميـمـاً وتـمويـال للـنـازح
الـبـاقـ في اخملـيـمـات) مـبـيـنـة ان (عـمـلـيـة
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اجـريت في مـستـشـفى سـامـراء الـعام عـمـلـيـة فـوق كبـرى لـطـفـلة تـشـكـو من صـعـوبة
شديدة بالتنفس بسبب بلعها جسماً غريباً استقر داخل احلنجرة.

وقـال الدكـتـور بـشار قـحـطـان يونس
مـــديــر مــســتـــشــفى ســـامــراء الــعــام
لـ(الــزمــان) أن (يـوم اجلــمــعــة شــهـد
وصول الطـفلـة بتول وهي تـشكو من
صـعــوبـة فـي الـتـنــفس وبــعـد اجـراء
الــفـحـص الـســريــري والـفــحــوصـات
الشعـاعية والـناظوريـة ادخلت صالة
العـملـيات الـكبرى و تـشكـيل فريق
طـبي بـقـيـادة الـدكـتـور احـمـد حـمـيـد
جـــاسم اخــــتـــصـــاصي االنف واالذن
واحلـنجـرة والـدكـتـور احـسـان خلف
حس اختصاص التـخدير والعناية
ـركـزة و اخــراج اجلـسم الـغـريب ا
ــــســــاعـــدة مـن داخل احلــــنــــجــــرة 
الناظور) وأضاف أنه (برغم صعوبة
احلالة كون الطفل تبلغ من العمر 18
شهـراً وهي في حالـة حرجـة جدا مع
هــبــوط نــسـبــة االوكــســجــ بــالـدم
اســتـمــرت الـعــمــلـيــة حــوالي نـصف
ساعـة بعدهـا اخرجت الـطفـلة بـحالة
جــيــدة ولــلـه احلــمــد. ونــاقش وزيــر
الصـحـة حـسن الـتمـيـمي مع مـحافظ
النـجف لؤي الـيـاسري ومـدير صـحة
ــتــخــذة في احملــافــظـــة اإلجــراءات ا
احملافـظة لـلحـد من تفـشي اجلائـحة.
ونقل بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس عن
التميـمي القول (نحن قـلقون جداً من
ـــــــوقف الـــــــوبـــــــائـي فـي الـــــــبالد ا
واجــتـــمــعــنــا مع ثـالثــة مــحــافــظــ
ــوقف الــوبــائي ومــنــهـا ــنــاقــشــة ا

وهي قيد اخلدمة) واوضح التميمي
ان (الـــصـــحـــة ال تـــخـــشى الـــسـاللــة
اجلـــديـــدة لــــكن نـــتـــخـــوف من عـــدم
واطن لـسـرعـة انـتـشـارها اكـتـراث ا
ــيــة وســـنــتـــعــاقـــد مع شـــركــات عـــا
لتشغيل مستشفى النجف التعليمي
ـمــاثـلـة له). ـسـتــشـفـيــات ا وكـذلـك ا
بدوره أكـد اليـاسـري أن (خـلـيـة أزمة

الــنــجـف بــدأت بــتــطــبــيق إجــراءات
مـشــددة بـعــد تـســجـيل إصــابـات في
ـــواطـــنـــ الى احملـــافـــظـــة ودعت ا
تبعة اإللتزام باالجراءات الصـحية ا
فـي صـــحـــة احملــــافـــظـــة). وافــــتـــتح
ـثـنى الـتــمـيـمي بــحـضـور مـحــافظ ا
أحمد منفي جودة مـستشفى الشفاء
 في قضاء الرميثة بـسعة مئة سرير

و 5صـاالت عـملـيـات مـجـهـزة بـأحدث
االجهزة الـطبيـة. وقدم احملافظ خالل
االفتتـاح (شكره وتـقديره إلى الـعتبة
ـشروع احلـسـيـنـية لـتـنـفـيـذهـا هـذا ا
الـــذي ســيـــســهم فـي زيــادة الـــســعــة
السـريـرية لـلمـسـتشـفيـات بـاحملافـظة
والنهـوض بالـواقع الصـحي) مؤكدا
ان (احلـكـومة احملـلـيـة سـتـتـعاون مع

اذ نـــحـــتـــاج إلى تـــعـــزيــز الــنـــجف  
اجلــهــود من قــبـل الــلــجــنــة الــعــلــيـا
لـــلـــصـــحــة و الـــسالمـــة وزيـــارتـــنــا
ـــفــاجــئـــة جــاءت بــعـــد زيــادة عــدد ا
اإلصـابــات في الــنـجف كــمـا نــتـوقع
زيـــادة األعــداد في احملـــافــظـــة بــرغم
ــتــخــذة من قــبل خــلــيـة اإلجــراءات ا

األزمة احمللية).
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مــؤكــدا (لــقــد نــاقــشــنــا مع الــعــتــبــة
العـلـوية تـكـثيـف إجراءاتـهـا وتوعـية
ـواطن الـزائـرين والســيـمـا ان وعي ا
ـــواجـــهــة الـــوبـــاء يـــجب ان يـــكــون
بـالــتـعـاون مع اجلــهـات الـفــاعـلـة في
احملـافـظـة) واشـار الـتـمـيـمي الى ان
(مـــراكــز الـــرصــد الـــوبــائي ســـجــلت
تــزايــدا بــأعــداد اإلصــابــات وســرعـة
واطن أن إنتشـار الفايـروس وعلى ا
ا يعي خطورة الـوضع الوبائي و ر
سـتـكـون هـنـاك زيـادة في اإلصـابـات
لذلك يجب التـشديد ومنع الـتجمعات
ـنــاسـبـات) مـضــيـفــا ان (الـلــقـاح وا
سيـصل خالل نـهـايـة الشـهـر اجلاري
كن تـلبية40  مليونا ضمن ولكن ال 
الــدفــعـة االولـى وسـنــعــطي الــلــقـاح
) وتابع ان للـفئات الـتي حتتـاجه أوالً
(الــوزارة اضـــافت 80  مــشـــفى و 70
مخـتبـراً وعشـرة آالف جهـاز للتـنفس
الـصـنـاعي حـيث أدخـلت مـخـتـبـرات
جـديـدة خـاصـة بـالسـالالت اجلـديدة

جــمــيع اجلــهـات لــتــقــد اخلــدمـات
ألبناء احملافظة). كما افتتح التميمي
ـعاجلة خالل الزيـارة مراكـز صحـية 
احلروق ولـلديـلـزة الدمـوية واجلـهاز
الـهـضـمي والــنـاظـور في مـسـتـشـفى
احلس الـتعليـمي وكذلك تفـقد سير
ــاني في ــســتــشــفى اال الــعــمل في ا

ثنى.  ا

ـصدر بعـد بـدء احلريق عـلى مـا أكد ا
نفسه.ونـشرت قـوات أمنيـة في محيط
عبر احلدودي للحؤول دون حصول ا
عمـليـات نهب.ورغم مـحادثـات السالم
اجلاريـة بـ حـركـة طالـبـان وحـكـومة
كـــــــابــــــــول فـي الـــــــدوحــــــــة مــــــــنـــــــذ
ـر يوم من دون أيـلول/سـبـتـمـبـر ال 
انفـجار قـنـبلـة أو حصـول هجـوم ضد
القوات احلـكوميـة أو محاولـة اغتيال
تــســتــخــدم شـــخــصــيــة من اجملــتــمع
ـفاوضـات األفغـانية دني. وتراوح ا ا
مكـانـهـا. ومـا أن تـولت إدارة الـرئيس
األميـركي جو بـايـدن مهـامهـا سارعت
ـبرم في إلى إعالن مراجـعة لالتـفاق ا
الـدوحـة في شـبـاط/فـبـراير  2020 مع
حــركــة طــالـبــان ويــنص عــلى ســحب
كامل القوات األميركية من أفغانستان

قبل. بحلول األول من أيار/مايو ا

أفـغانـسـتـان عـلى اعـفـاء من واشـنطن
يسـمح لـها بـاسـتيـراد الـوقود والـغاز
من أيـران رغم الــعـقـوبـات األمــيـركـيـة
فروضـة على هـذا البلـد.وقال سـعيد ا
خـــطـــيب زادة الــــنـــاطق بـــاسم وزارة
اخلـــارجـــيــــة اإليـــرانـــيـــة إن احلـــدود
"مفتـوحة أمام الـشاحنـات والسيارات
واألشــخــاص الــهـــاربــ من احلــريق

باجتاه إيران".
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وأعـلنت الـسـلـطـات األفغـانـيـة أنـها ال
ـــوارد الــضــروريــة الحــتــواء تــمــلك ا
ـسـاعـدة احلـريق وطـلـبـت من إيـران ا
في مكـافـحته.وال يـزال عـناصـر إطـفاء
ـكــان الحـتـواء آخـر من الـبـلــدين في ا
بـــــــؤر احلــــــــريق عــــــــلى مــــــــا أوضح
فــرهـــاد.واســتــغـــلت حــركـــة طــالــبــان
ـهـاجـمـة مـركـز امنـي مـجاور الـوضع 

باهظة" ال سيما في ما يتعلق بالوقود
والصـهاريج ومـنـشآت هـيئـة الكـمارك
ــعــبــر.وانـــتــقل وفــد من كــابل عــنــد ا
لـــلــــتـــحـــقــــيق في احلــــادث عـــلى مـــا
أوضـحـت الـوزارة. قــدر رئــيس غــرفـة
جتارة والية هرات يونس قاضي زادة
اليـ الدوالرات. وأظـهرت األضرار 
لـقـطـات مـصـورة نـشـرت عـلى وسـائل
التواصل االجتماعي سحبا كثيفة من
الدخان األسود تتـصاعد من شاحنات

محترقة. 
وانـقـطع الـتـيــار الـكـهـربـائي عن جـزء
واسع من واليـــة هــرات األحـــد.ويــعــد
معبـر إسالم قلعـة احلدودي الذي يقع
عـلى بـعد  120 كـيـلـومـتـرا من مـديـنـة
ــعـابــر احلـدوديـة في هـرات من أهم ا
أفغانسـتان اذ تتم عبـره معظم حركة
التجارة الرسـمية مع إيران. وحصلت

{ كــابل (أ ف ب) - أتى حـــريق عــلى
مـا ال يـقل عن مـئـة صهـريج وقـود في
ـــعـــابــر افـــغـــانــســـتـــان عـــنــد أحـــد ا
احلدودية الـرئيسـية مع إيران مـخلفا
اليــ الـدوالرات عــلى مـا أضـرارا 
أفـاد مـسـؤولـون األحـد.وقـال جـيالني
فــرهـــاد الــنـــاطق بــاسم حـــاكم واليــة
هــــــرات حـــــــيث وقـع احلــــــريـق أمس
"تـبـلــغـنـا عن  100 إلى  200 شـاحـنـة
دمـرت. نـحــتـاج إلى مــزيـد من الـوقت
لـتــقــيـيم حــجم األضــرار".وأضـاف ان
ستشفى نحو  20 جريحا نقلوا إلى ا
إثــر احلـريـق الـذي انــدلع بــعــد ظــهـر
السبـت عند مـعبـر اسالم قلـعة.وقالت
ـــــال إن احلـــــريق انـــــدلـع في وزارة ا
شاحـنة بـحسب الـتقـارير األوليـة قبل
أن يـــنــــتـــشـــر ســــريـــعـــا. وأوضح أن
احلـــريق تـــســـبـب "بـــأضـــرار مـــاديــة
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يـقال ان اإلخـتالف ال يفسـد للـود قضـية! نعم ,ولـكنه قـد ينتج فـظائع وخـطوبا
أثـمانها دم يراق وأجساد تلتـصق على اجلدران أن زادت حدته سيما أن كان
سيـاسياً يـتطلع إلى تفـكيك الشـارع بغية اإلسـتقطـاب والظفر بـأصوات الناس
ذهبي ال قاصد فاإلنـقسام الطائفي والـتخندق ا ثابة ساللم لبـلوغ ا لتـكون 
تـباينة تدفع بإجتـاه تكفير اآلخر وعزله يـنتج اال مزيداً من الدم ألن األطراف ا
شـهد لـتخـلو الـساحـة لهـا تمـهيـداً لفـرض الهـيمـنة عـلى النـاس وأسرهم عن ا
صـائرهم فـبعـد مضـي أكثـر من عقـد ونصف من الـزمن لم نر اال والـتحـكم 
ـا تـرتفع ـظـاهـر العـنف الـسـيـاسي واإلجـتـمـاعي ( ثـنائـيـة الـدم) لـر تنـامـيـاً 
ـة وتكـثر السـرقات وتـتفـشى البـطالة ويـنتـشر الـفقر منـاسيب اخلـطف واجلر
في مــجـتـمع مـا وهــذا أمـر لـيس غـريــبـاً قـيـاســاً بـأرتـفـاع مـعــدالت الـهـجـمـات
دنيـ العزل في األسواق ودور العبادة بـشكل منظم ومخطط اإلرهـابية على ا
ـؤشرات تـشـيـر إلى وجود بـصـمـات خارجـيـة تـسعى إلى له مـسبـقـاً ألن كل ا
أحـداث شرخ كبـير في النـسيج اإلجتـماعي العـراقي وإشعال الـفتيل الـطائفي
لـصناعة أزمات وحروب داخلية ال تبقـي وال تذر ضحيتها األبرياء من األطفال
والنساء ,فـحدوث انفجارين مزدوج قبـل أيام في بغداد وحتديداً في مناطق
عـمل مـكـتـظـة يـشي بـوجـود إرادات شــريـرة تـسـتـهـدف زعـزعـة األمن والـسـلم
ـنـطلق من ـنـظم ا احملـليـ وهـذا الـتصـاعـد في مـعـدالت اإلرهاب الـتـكـفـيري ا
متـبنيات أصولية تـدعي الطهرية والوصاية عـلى األمة وأنها ترمي إلى أنقاذها

فارقة ! من براثن الشرك والوثنية..وهنا تكمن ا
 وثـمة أمر جلل أن  مـعاجلته وتـنبيه الـشارع إزاءه سيـحقق طفـرة نوعية في
صـلـحة مـجرى اإلحـداث الـتي عـصفت بـالـبالد مـؤخراً هـو تـراجع "الـوطنـي" 
الذي شوه اجملـتمع وضـرب قيمـه وغير كـثيراً "الـفصائـلي" على أرض الـواقع
ه وسمات شبـابه التي كانت في األمس القريب عـلى مستوى عالٍ من من مـعا
ـعاصـرة أليـس غريـباً أن يـصل بـنا سـمو األهـداف والـوعي جتاه الـقـضايـا ا
ـا يـحصل كـل يوم من ـتـدني والـغيـر مـكـتـرث  ـسـتـوى ا الـصراع إلـى هذا ا
مـآس ونكبات? هل فـخخ اإلرهاب أسواقنـا أم تراه فخخ العقـول? وهل سنبقى
نـسير بنمطية بائسة في حفظ االمن الداخلي  أم أن التراخي أصبح متالزمة
ـدن? أرواح الـنـاس ليـست لـعـبـة بـيد ألجـهزتـنـا األمـنـية فـي بعض الـقـواطع وا
ــعـابــد وكل الــتـكــايـا الـسـيـاسـيــ والـفـاشـلـ والـطـارئـ ,فـهـي أقـدس من ا
والـكنائس ,وأن هـدم الكـعبـة عنـد الله أهون مـن أزهاق نفس

بريئة ما لكم كيف حتكمون?
احلل يـكمن في إشاعة ثقافة التعليش وتقبل الفكر اآلخر
ـذاهب لـقـطع الـطـريق والـدعـوة إلى تـكـامـلــيـة األديـان وا

وت والترويع. على كل من يريد إشاعة ثقافة ا

بـالرغم من قلق العوائل العراقية بسبب اال وضاع االقتصادية وتذبذب اسعار
الـعمـلـة الصـعـبة من جـانب وحتـذيرات تـفـشي جائـحـة كورونـا من جـانب آخر
تـمـثل بداعش اجملـرم وقـلق االسـتعـدادات النـتخـابات وحتـدي اعداء الـعـراق ا
ـتفـائـل ـواطنـ ا ـقـبل مازال الـغـالبـيـة من ا ـفصـلـيـة في تشـرين ا العـراق ا
يؤمن بان احلب هو الغالب على جميع احملن والصعاب   نعم بالرغم من قلق
الـعــائـلـة الـعــراقـيـة عـمـومــا والـبـغـداديــة خـصـوصـا انـتــعـشت الـدمى واالزيـاء
ومتـطلبات االحتفال بعيد احلب الذي يحل علينا قريبا وبالرغم من انه اي عيد
احلب فـرض نفسه ضيفـا جميال على الـعائلة العـراقية بعـد سقوط صدام عام
 2003راحت الـعـائـلـة الـعـراقـيـة حتـتـفل وتـنـثـر الـفـرح وااللـوان عـلى مـفـاصل
احليـاة اليوميـة بهذا اليوم وبـطقوس خاصة تـقيمهـا ببيوتاتـها وشوارعها وفي
طـاعم والكـازيـنوهـات لتـؤكد ان احلب ورغـم مايـجري من حـاالت قتل بـعض ا
ودمـار وقلق وخوف واخـتنـاقات مروريـة وانفالت في غـالبـية منـاطق العـاصمة
وت ويزرع بـنفوسـنا امل االستـمرار باحلـياة نحـو مستـقبل الطـفالنا يبـقى ال
يـنـتــعش بـالـدفء واالمن واالمــان  ومع انـتـعـاش الــدمى وقـلـوب وورود احلب
واطنـ يعلق احلـمر في غالـبية اسـواق وشوارع الـعاصمـة راح البعـض من ا
عـلى احلالـة ويـردد كـلمـة ( عـمي هـذا يـاحب? ) الكـلـمـة التي ذاع صـيـتـها في
ـؤمنـ بان كـلمة ـتفـائل وا نـصرم  لـيرد عـليهم غـالبـية ا تسـعيـنات الـقرن ا
احلب هي اسـمى كـلمـة بـارك بـهـا الله عـزوجل ولـكن عـلـينـا ان نـعـيش ونـطبق
معـانـيهـا بكل مـفـاصلـها وعـليـنـا ان نحب من حـولنـا من خالل احـترام الـناس
بدءا من الـعائلة الـصغيرة الى الـكبيرة وهـو العراق وعلـينا ان نحـترم القوان
االنسـانيـة واحلكـوميـة لنـتمـكن ان نحـيي هذه الـكلـمة لـيس بيـومهـا احملدد يوم
احلب الـذي صادف أمس بل عـلـيـنا ان نـقـتـدي بهـذه الـكلـمـة الـربانـيـة كل يوم
وكل ساعـة وان تكـون قانون عـمل في حيـاتنا الـيومـية وهي بالـتالي سـتمنـحنا
ـستـعـصيـة فـهي التي االمن واالمـان والشـفـاء من جمـيع االمـراض وخاصـة ا
ستـزودنا بالطاقات االيجابية وتتغلب على السلبية في تعامالتنا اليومية ليكون
ستـقبل جمـيل وسليم احلب بـيننـا حالة انـسانيـة تقودنـا 
ونـعلن اننا سنتحدى جمـيع الصعاب باحلب لنزرع معا
ورود احملــبـــة واالمــان والـــسالم ونـــردد اغــنـــيــة احلب
هـاحلـرفـ مش اكـثـر وكل األغـاني الـتي قـدست كـلـمـة

احلب  الذي حلله الله سبحانه وتعالى.

عابر احلدودية حريق ما ال يقل عن مئة صهريج وقود في افغانستان عند أحد ا

بابل

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6891 Monday 15/2/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6891 اإلثن 2 من رجب  1442 هـ 15 من شباط (فبراير) 2021م

بغداد

  «—U ù« wIðdð q _UÐ

wLOL² « rG½

تـحدة بنا من الـعالم العـادي إلى روعة االستـثنائي انـتقلت اإلمـارات العربـية ا
قبل ايام

وسجلت رقما صعبا في معادلة صناعة احلدث الكبير . 
تحدة إلى الفضاء وحطت انه مـسبار األمل الذي دخلت به اإلمارات العربـية ا
في مـريخ القارات  وحققت من خالله اجنازا عـربيا لم يكن رقمًا عـاديًا كبقية

ارقام اللعبة
ولم يعد اجنازا محليا . 

مسبار األمل هو تخطيط لأليام وتكريس للوقت  
وهذا ما غاب عنا نحن ابناء السبعة آالف عام او اكثر 

لم جنـد خططا قـيمة تنـهض بواقع بالدنا ونـحن ال نختـلف عن الدولة الشـقيقة
ادي وكنزنا األسود .  اإلمارات في مخزوننا ا

تحدة التي احتـفلت بعام تأسيسها اخلـمس تفوقت علينا اإلمارات الـعربية ا
نحن أهل احلضارة بعشرات السن الضوئية النها دولة قانون ونظام وتملك

قرارها السيادي واالهم من كل ذلك يحكمها رجال وقادة دولة .
غدا يوم أفضل هكذا يقول قادة االمارات البنائهم  وهكذا يحثونهم. 

ـلك امال في عراق مـسـتقـر  وبـلد يـنهـض بتـاريخ بالده الذي ونـحن لم نعـد 
شوهته خالفات أهل الساسة 

يـقول توماس إديسون : اآلمال العظيمة تصنع األشخاص العظماء  أين نحن
من تـلك اآلمــال الـتـي بـددهـا واقـع مـزر ومــجـتـمـع تـصـدأ

لل  با
وانكمش بالعلل 

كلمة حق اقولها: 
تلك كل شي . تلك مسبار األمل  من 
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اعــلـنـت شـركــة نــفط الــشــمـال عـن الـســيــطــرة بـزمن
قـيــاسي عــلى حــريق انــدلع في احــد خــزانــات عـزل
الــنـفط عن الــغـاز في مـحــطـة الـقــيـارة اجلـنــوبـيـة في
مـحـافـظـة نيـنـوى. وقـال بـيـان انه (لم يـسـفـر احلادث
عن.خــســائــر. او الـــتــأثــيــر عــلى عــمــلــيــات جتــهــيــز
مصـفى.القـيـارة. واعلن مـحافظ الـبـصرة اسـعد عـبد
االمــيــر الــعــيــداني عـن. وصـول 28 شــاحـنــة حتــمل
مـعـدات مـعـمل اسـفلت ابـي اخلصـيب والـفـاو بـطـاقة
انــتـاجــيـة تــصل بـحـدود 140 طن في الـســاعـة.وقـال
عمل هو صـناعة سـويسرية العـيداني في بيـان ان (ا
ـانـية مع مـعـدات التـبـليط اخلـاصـة به والتـي تتـكون ا
ـانية موديل 2020 نـوع فوجل من فـارشات اسفلت ا
1800-3 عدد 2 وأربع حـادالت مطـاطية وسـل ستيل
انيـة وشاحـنة نقل من صنع شـركة فـيرگن گـروب اال
اسـفـلت سـعة 36000 لـتـر نـوع مـارسـيـدس وسـيارة
ـكوت نوع مارسيـدس و شاحنة حمل لودر رش برا

مـارسيدس وشفـل كاوسكي حجم 80). وب انه (
ـعمل ـوقع ا ـدنـيـة والتـرابـيـة  اجنـاز كـافـة االعمـال ا
الفـتاً الى الـذي سوف يـنشـأ عـلى مسـاحة 16 دو 
ـــشــــروع ضـــمن مـــشـــاريع عـــام 2019 والـــذي ان ا
ســيـسـاهـم بـشـكـل كـبـيــر في تـوفــيـر مــادة االسـفـلت
ـنــاطق). واكـد عـضــو مـجـلس لــتـبـلــيط الـكـثــيـر من ا
النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي بان
ــتـوقــفــة في ديــالى تــزيـد عن 400 ــشــاريع ا كـلف ا
ملـيـار دينـار. وقـال الـكروي. لـ(الـزمـان)  ان (ديالى
ا تـأتي في مـقدمـة احملـافظـات الـعراقـيـة في ملف ر
ــتــوقــفــة في كل ــشــاريع االســتــراتــيــجـــيــة ا عـــدد ا
الــقــطــاعــات سـواء اكــانت االســكــان ام الــصــحـة ام
ـشاريع تزيد عن .الفتـا الى ان كلف تلك ا الريـاضة 
 400 ملـيـار دينـار بـعضـهـا متـوقف مـنذ ( 14سـنة).
واضــاف الــكــروي  ان (تــوقف مــشــاريـع بــعــضــهـا
ــئـة لــسـنـوات بـنــسب اجنـاز تــتـراوح من  50-30 بـا
تـسـبب في خـسـائـر مـاديـة جـسـيـمـة خـاصـة لـلـمـواد
االولـيـة لـلـبنـاء.بـاإلضـافـة الى ضـرر بـالغ لإلنـشاءات
نـاخيـة ما يجـعل اخلسارة ألنها مـعرضـة للتـقلـبات ا
مــضـــاعــفـــة مــؤكـــدا بــان كـل مــحـــاوالت ادراج تــلك

ـــشـــاريع في مـــوازنــة 2021.لم تـــنــجـح وبــالـــتــالي ا
سنـصبح امام وضـع مأساوي جـدا يتمـثل ببـقاء تلك
ــشــاريـع غــيــر مـــنــجــزة الـى اجل غــيـــر مــســمى). ا
واشــار.الـــكــروي الى ان (ضــرورة تــشـــكــيل جلــنــة
حكومية كاملة الصالحيات لوضع حد لبقاء مشاريع
بـكـلف مـاديـة طـائلـة دون اجنـاز لـسـنـوات طـويـلة ألنه
ثل هـدر كبير للمال العام). وبحثـت الشركة العامة
للـصناعات الفـوالذية إحدى شركـات وزارة الصناعة
عـادن مع شـركات ومُـديـريات تـوزيع ونـقل الطـاقة وا

ُشتـرك. نطقة الشمالية التعاون ا الكهربائية في ا
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جــاء ذلك خِالل زيــارة مـيــدانـيـة أجــراهـا مــديـر عـام
ُرافق له إلى الشـركة عــالء ناصــر حسـيـن والوفـد ا
مُـحـافظـة نـينـوى تـضمـنت زيـارة مُديـريـة نقل الـطـاقة
ـنطـقة الـشمـاليـة ولقـاء مديـرها الـعام الـكهـربائـية / ا
خـالــد غــزاي : السـتـعـراض إمـكـانـيـات الـشركـة في
ُختلفة مجال أبـراج نقل الطاقة الكهربائية بسعاتها ا
ُــعــتــمـدة مـن قـبل وزارة ُــطـابــقــة لـلــمــواصــفـات ا وا
الـكهـربـاء واخلـاضعـة لـلـتـقيـيس والـسـيـطرة الـنـوعـية
ُبرمة ب الطرف حيث أكد ومُتابـعة عقود التجهيز ا
ُـشـترك اجلـانـبـان علـى ضرورة اسـتـمـرار الـتعـاون ا
من أجـل تعـزيـز ودعم الطـاقـة الكـهـربائـيـة وقال بـيان
تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (وفـد الــشـركـة زار شـركـة
ـنطـقـة الشـمـاليـة ولـقاء تـوزيع الطـاقـة الكـهـربـائيـة/ ا
مـديـرهـا العـام زيــدان خـلـف خـضـر لـلـتـبـاحث حول
إمــكــانــيــة جتــهــيــز األخــيــرة بــأعــمــدة نــقل الــطــاقــة
ُختلفـة.كذلـك ُشبكة بـأطوالها ا ُدورة وا الكهـربائية ا
أجـرى الـوفد زيـارة الى مـعاونـية الـسـمنت الـشـمالـية
التابـعة الى الشـركة العـامة للـسمنت الـعراقيـة لبحث
استمـرار التـعاون لـتجهـيز مـعامل السـمنت بـالكرات
ـيـاً ومُـعززة ُـعـتمـدة عـا ـواصـفـة ا الـفـوالذيـة ضمن ا
بشـهادة الـتوكيـد النـوعي كمـا تابع خِالل زيارته إلى
ـعــاونــيـة مــعـمل ســمــنت بــادوش الـتــوســيع الــتـابـع 
السمـنت الشمالية سير تنـفيذ األعمال التي تقوم بها
مالكات الـشركة من أعمال نصب خزانات وقود عدد
2 ســعــة (5 مــلــيـــون لــتــر ) ضــمن عــقــد مُــبــرم بـ
ـئـة الطـرفـ حـيث وصـلت نـسـبـة اإلجناز الى 85 بـا

ية وبدقة وكفاءة عاليـة). واصفات العا وفق ا وزيرة الهجرة تزور مخيم اجلدعة
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نــــاقـش رئــــيس مـــــجـــــلس الــــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي مع سـفـراء دول
مـــجــمــوعــة االتـــصــال االقــتــصــادي
الـداعــمـة لـلـعــراق  اخـر الـتـطـورات
جال االصالح االقتصادي تعلقة  ا
في البالد. وقال بيان تـلقته (الزمان)
امس ان (الـــلــقـــاء اســتـــعــرض آخــر
ــتــعـلّــقــة بــاخلــطـوات الــتــطــورات ا
احلــــكــــومـــيــــة في مــــجـــال االصالح
االقـتصـادي واكـتـمال إعـداد الـورقة
اإلصالحــيــة الــبــيــضــاء وتــضــمـ
ـتـعــلـقــة بـهــا في قـانـون ــفـاهـيـم ا ا
ـــعـــروض أمــام مـــجــلس ـــوازنــة ا ا
الـــنـــواب) وشـــدد الـــكــاظـــمي عـــلى
(أهـــمـــيـــة اإلجـــراءات احلـــكـــومـــيــة
ــزمــنــة الــتي ــشــاكـل ا ـــعــاجلــة ا
يــعـــانـــيـــهــا االقـــتـــصـــاد الــعـــراقي
وارتبـاطها بـالفـساد وسوء اإلدارة)
واضـــاف إن (الــــورقـــة اإلصالحـــيـــة
حتـمل رؤيـة مـسـتـقـبـلـيـة نـحـو بـنـاء
اقـــتــصــاد عــراقي مـــتــطــوّر يــنــشط

اإلنـــتـــاج احملــــلي في الــــقـــطـــاعـــات
الــصــنــاعــيــة والـزراعــيــة وغــيــرهـا
ويــوفــر فــرص الــعــمل ويــســتــثــمـر
ــاديـة طــاقـات الــعـراق الــبـشــريـة وا
بالوجه األمثـل) مبينـا ان (احلكومة
ماضية في خـطوات محاربـة الفساد
بــرغم  الـضـغــوطـات الــكـبــيـرة الـتي
ــلف نــتــيــجــة تــضـرر تــعــوق هــذا ا
مصالح من بـقي يعتـاش على موارد
الـدولـة بـشــكل غـيـر شـرعي العـوام)
داعـــيـــا الـى (تـــفـــعـــيـل مُـــخـــرجـــات
ؤتـمرات الدولـية الـتي عقـدت بهذا ا
الــــصـــــدد ألجـل أن تــــتـــــحـــــوّل الى
خطوات ملموسـة تصب في مصلحة
االقتـصـاد العـراقي وتـوفـير احلـياة
ـة لــلـمــواطن). بـدوره  اشـاد الـكــر
ســـفــراء دول مـــجــمـــوعــة االتـــصــال
ـانـيـا اإلقـتـصـادي الــتي تـتـرأسـهـا أ
واالحتـاد األوربي اضـافـة الى الـبنك
الـدولي  ب(أهـمـيـة اخلـطـوات الـتي
تتـخذهـا احلكـومة لـتنـفيذ اإلصالح
كـمـا اعربـوا عن اسـتـعـدادهم لـلـعمل

وفق األولــــويـــات الــــتي يــــحــــددهـــا
الــــعـــراق لــــدعم مـــســــيـــرة االصالح
وجــهـــود مــكـــافــحـــة الــفـــســاد). في
غضـون ذلك  بـحث وزيـر اخلارجـية
فؤاد حـس مع سـفيـر اجلزائـر لدى
بــغـداد عـبــد الـقــادر بن شـاعــة سُـبُل
تعزيز العالقات الثنائيّة ب البلدين

 .
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وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(اجلانـب بحـثا أبرز الـقضـايا التي
تهم الـعراق واجلـزائر وسُـبُل تعـزيز
العالقات الثنائيّة ب البلدين خدمة
لـلـشـعـبـ الـشـقـيـقـ وزيادة حـجم
الــــتـــعــــاون والــــتــــنـــســــيق األمــــني
واالستخباري ومنع انتشار اإلرهاب
شترَكة وتفعيل عمل اللجنـة العليا ا
ـا لها من أثر العراقيـة - اجلزائرية 
كـــبـــيـــر في زيــادة حـــجم الـــتـــعــاون
والـتـنسـيق في اجملـاالت كـافـة). كـما
اعلـنت اخلـارجيـة عن تـلقـيهـا دعوة
رســمـيـة من روســيـا لــلـمــشـاركـة في

مؤتـمر مـسار اسـتانـا اخلامس عـشر
ـزمع انـعـقـاده في مـديـنـة سـوتـشي ا
ـناقـشة تـطورات االوضاع الروسـية 
في سـوريـا.وذكر الـبـيـان أن (الـوكيل
االقدم لـلوزارة نزار اخلـيرالـله التقى
السفيـر الروسي لدى بغـداد ماكسيم
مــاكــســيـمــوف وجــرى خالل الــلــقـاء
ــخــتــلف تـــبــادل وجــهــات الــنــظــر 
الـقـضـايـا الـدولـيـة واالقـلـيـمـية الـتي
تـــــــهم الـــــــبـــــــلــــــديـن) واضــــــاف ان
(مــاكــسـيــمــوف سـلـم دعـوة رســمــيـة
للـعراق لـلـمشـاركة بـصفـة مراقب في
مؤتـمر مـسار اسـتانـا اخلامس عـشر
الــذي سـيــنـاقـش تـطــورات األوضـاع
األمنـية والـسـياسـية واإلنـسانـية في
سـوريـا) وتـابع ان (اجلـانـبـ شددا
عــلى اهــمــيـة الــتــقــارب في وجــهـات
النظر العراقية والروسية جتاه سبل
حل االزمة السورية و ضرورة إيجاد
حل سـياسي لـهـا من خالل إعـادة مد
ختلف جسور الثقة ب السوري 
توجهـاتهم ودون تدخالت خـارجية)
مشـيـرا الى ان (اللـقاء تـنـاول مسـألة
الــطــلــبــة الــعــراقــيــ الـدارســ في
ــؤسـسـات الــتـعـلــيـمـيــة الـروسـيـة ا
وإمــكـانــيـة اسـتــثـنــائـهم مـن احلـظـر
ــفـروض عــلى دخــول األجـانب إلى ا
األراضي الــروسـيـة بــسـبب جــائـحـة
كـورونـا كـذلك  مـنـاقـشـة مـوضوع
حصول الـعراق على الـلقاح الروسي
ـــضــــاد لـــفـــايـــروس ســـبـــوتـــنك v ا
كـورونــا). عـة االتــصـال االقــتـصـادي
الـداعــمـة لـلــعـراق  اخـر الــتـطـورات
جال االصالح االقتصادي تعلقـة  ا
في البالد. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
امـس ان (الــلـــقــاء اســـتــعـــرض آخــر
ــتــعــلّــقــة بــاخلــطـوات الــتــطــورات ا
احلـــكــــومــــيـــة فـي مـــجــــال االصالح
االقـتـصادي واكـتـمـال إعـداد الـورقة
اإلصالحــيــة الــبــيــضــاء وتــضــمــ
ـتــعـلــقـة بــهـا فـي قـانـون ــفـاهــيم ا ا
ــعـــروض أمـــام مـــجــلس ـــوازنـــة ا ا
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مـبـيـنـا ان والـصـنـاعـات الـنـفـطـيـة)
ـركز  يـبحث (التـقـرير الـذي اعده ا
ــيـــزانـــيــات مـــا الـــذي ســيـــحـــدث 
احلكومـات إذا حدد ارتـفاع درجات
احلـرارة عــلى األرض في مــسـتـوى
1. 56 درجـــة مـــئـــويـــة) وتـــشـــمل
خـــســارة 13 تـــريـــلــيـــون دوالر في
اإليـــــــرادات دوال ال تـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد
اقـــتــــصـــاديــــاتــــهـــا عــــلى الــــنـــفط
ولفت الى ان (التـقرير يركز أساسا
عـلى مـجـمـوعـة من الـدول سـتـكـون
اخلـسـارة أكــثـر فــداحـة بــالـنــسـبـة
وهي 40 دولة يـسـميـهـا الدول لـها
الــنـفــطــيـة) مــتــوقـعــا ان (تــتـكــبـد
ميزانيات هـذه الدول خسارة حادة
ــــــــئـــــــــة من تـــــــــصـل إلى 46 فـي ا
إيـــراداتــــهـــا من الـــنــــفط والـــغـــاز
فــاالعـــتــمـــاد عــلى إيـــرادات الــغــاز
والنفط يعد أساسيا بالنسبة لدول
مــــــثـل الـــــــعـــــــراق وغــــــيـــــــنـــــــيــــــا
ويـصـل إلى مـا يـفـوق االسـتــوائـيـة
امـــا ـــئـــة  عــــلى نـــســـبـــة 80 فـي ا
بـالـنـسـبـة لـسـبع دول أخـرى مـنـهـا
الــسـعــوديـة يــفـوق االعــتـمــاد عـلى
ـــئـــة) إيــــرادات الـــنـــفط  60 في ا
مـــؤكـــدا ان (بـــعض الـــدول تــواجه
إذ خـسـارة كــبـرى في مـيـزانـيـاتـهـا
يـــــتـــــوقع أن تـــــخـــــســـــر أنـــــغـــــوال
ئـة على األقل وأذربيـجان 40 في ا
من إيــراداتــهـا ,بــيــنـمــا يــتـوقع ان
تـخـسر 12 دولـة أخـرى من بـيـنـهـا
السعوديـة واجلزائر ونيـجيريا من
ـئـة من إيـراداتـها 20 إلى 40 في ا
وسـيـكـون تأثـيـر الـتـحـول في طرق
انتـاج الـطاقـة أقل حدة عـلى بعض
الـدول في الـشـرق األوسط وشـمـال
ألن تكلفة اإلنتاج الضعيفة أفريقيا
تــمـــنح هــذه الـــدول أفــضــلـــيــة في
ركز واثار تقرير ا السوق الدولية)
(مـخاوف بـشأن مـا يـسمـيهـا الدول

ومـا ستـتكـبده الـبتـروليـة النـاشـئة
مـن خـســائــر في آبــار الــنـفـط الـتي
وضــعت خــطــطــا الســتــغاللــهـا في
ــقـبــلــة ومن الــدول الـتي االعــوام ا
تــواجه هــذه اخملـــاطــر جنــد غــانــا
وغويانا وأوغـندا اضافة الى لدول
الـــتي تـــواجه خـــســـائــر حـــادة في
إنـــتــاج الــغــاز والــنــفط احلــالي أو
احملــــتـــمـل هي من الــــدول األكــــثـــر
فـــقـــرا) مــشـــيـــرا الى ان (تـــنـــويع
اإليرادات االقتصاديـة أصبح مهمة
عـــــاجــــلـــــة بــــالــــنـــــســــبـــــة لــــهــــذه
وفق احــتــيــاجــات كل احلـــكــومــات
ولـكن هـنـاك خـطوات واحـدة مـنـهـا
يتـحتم عـلى جمـيع الدول اتـخاذها
من بـيـنـهـا االستـثـمـار في الـتـعـليم
ـناخ وحتـسـ األداء احلـكـومي وا
بالغ االقتصـادي وينبـغي حتويل ا
التي ال تستثمر في احملروقات إلى
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قـلل اخلـبـير الـنـفـطي بـيـوار خنس
من الـتـقـاريـر الـتي تـفـيـد بـخـسـارة
ــنــتـــجــة لــلــنـــفط نــصف الــدولـــة ا
موازناتها في حلول عام 2040 اثر
ي لـلتقليل من الوقود التحول العا
بأنه تـنبـؤ غيـر منـطقي االحفـوري 
والســـيــمــا ان مـن ارخص مــصــادر
احلـصـول عـلى الطـاقـة هـمـا الـنفط

والغاز. 
وقـــال خـــنس لـ (الـــزمــان) امس ان
(هذا الـتنـبؤ غيـر منـطقي والسـيما
ان النفط والـغاز يعدان من ارخص
مـصـادر احلصـول عـلى الـطـاقة في
ــفـهــوم الـذي اعــتـمـد الــعـالم وان ا
ـية عـلـيه هـو تقـو االحـداث الـعـا
واضــاف ـــقـــبــلـــة) خالل االعــوام ا
الـدول الصـناعـية الـكـبرى كـامريـكا
واليابان والص واوربا قد تبحث
عـن بـدائـل اخـرى لــلــحــصــول عـلى
ـيـاه والـريـاح والـطـاقـة الـطــاقـة كـا
الـشـمـسـيـة لـكـنـهـا مـقـارنـة بـالنـفط
وتابع فـأنهـا مـكـلـفـة جـدا) والـغـاز 

انه (لـوال الـتلـوث الـبيـئي اللـتـجأت
هــذه الـدول الـى الـفــحم الـذي يــعـد
ارخص مـن الـنــفـط والـغــاز وحــتى
مؤكدا ان تجـددة) مصادرالـطاقـة ا
(الـعـراق والـسـعـوديـة ودوالً اخرى
منتجة لـلنفط اكثر تـفاعال بالسوق
ويــجب ان يــعــمـــلــوا حــالــيــا عــلى
تـطــويـر عــمـلــيـات االنــتـاج بــهـدف
ـيــة خالل تــغـطــيــة احلــاجــة الــعــا
ـــقــبـــــلــة الـــتي تـــتــزايــد االعــوام ا
ـئـة بـحـسـب الـدراسـات نـحـو 2 بـا
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كــمــا تــوقع خــبـراء تــعــرض الـدول
ـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفط خلـــســـارة في ا
وارداتــهــا تــصل إلى تــريــلــيــونـات
بحـلول عام 2040 جراء الدوالرات
ـــطــــرد إلى ـي ا الــــتــــحـــول الــــعـــا
ـتجـددة. ونـقلت تـقـارير الـطاقـات ا
صــحـفــيــة عـن اخلــبــراء الــقـول أن
(بـعض الـدول الـنـفطـيـة قـد تـخـسر
ـئــة من مــيــزانــيــاتــهـا مع 40 فـي ا
توجه العـالم للتـقليل مـن استخدام
الــوقـود األحــفـوري) واضــافـوا ان
(اخلـسـارة اإلجـمـالـيـة جلـميـع هذه
ـنـتجـة لـلـنفـط تقـدر بـنـحو الـدول ا
ذلك ألن جـهـود 13 تـريـلــيـون دوالر
التحكم في ارتفاع درجات احلرارة
عــــلـى األرض تــــســـــعى إلـى إزالــــة
الكـربـون في إنتـاج الطـاقة). ووفق
كــاربـون تــراكـر بـأن مــركـز الــبـحث
ـنـتــجـة لـلـنـفط (ذلك إنــذار لـلـدول ا
ـــــســــؤولــــ عـن الــــســــيــــاســــة وا
الـذين وضعوا مخـططاتهم الدولية
عـلى أسـاس أن الـطـلب عـلى الـنفط
ســيـواصل ارتــفـاعه إلى غــايـة عـام
2040) وتــــــــــابع ان (الــــــــــطـــــــــلب
سيـنـخفض لـيحـقق أهداف الـتغـير
وإن األسعار ستكون أدنى ناخي ا
ــــنــــتــــجـــة ـــا تــــتــــوقع الــــدول ا

االســتــثـمــار في الــصـنــاعــات الـتي
تـتالءم مع هـذا الـتـحـول في إنـتـاج
مــشــددا عـلى واســتــهالك الــطـاقــة)
(بــقــيــة دول الــعـــالم أن تــدعم هــذا
ألن ألســبـــاب أخـالقـــيــة الـــتـــحـــول
الـكـثــيـر مـنـهــا مـعـرض لــلـخـسـارة

وســـيـــؤدي هـــذا الـــتـــحـــول لـــو 
اعــتـــمـــاده إلى نـــتـــائج أفـــضل في
ـــنــاخـي كـــمــا مـــجـــال الـــتـــغـــيـــر ا
سـيـسـاعـد في جتـنب حتـول الـدول
البترولية إلى دول غير مستقرة او
ــــا قـــد تــــشـــهــــد اضـــطــــرابـــات ر
اجـتـمـاعـية بـسـبب نـقص الـنـفـقات
التي وقلـة تـمويل األجـهزة األمـنيـة
تــتــولى مــنع هــذه االضــطــرابـات).
فــيـمـا اعـلــنت شـركـة نــفط الـشـمـال
السيـطرة بزمن قـياسي على حريق
اندلـع في احد خـزانـات عزل الـنفط
عن الـــغـــاز في مـــحـــطـــة الـــقـــيــارة

اجلـــــنـــــوبـــــيـــــة في مـــــحـــــافـــــظــــة
نــيـنــوى.واكـدت الــشـركـة فـي بـيـان
مـقـتــضب تـلـقـته (الـزمـان) امس أن
(احلـريق لم يـسفـر عن  خـسـائر او
الــتــأثــيـر عــلى عــمــلــيــات جتــهــيـز

مصفى  القيارة).
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قـــد ـــدني وكـــانـت فـــرق الـــدفــــاع ا
اخـــمــدت حـــريـــقــاً نـــشب فـي أحــد
ـصـفى. اخلــزانـات الــنـفــطـيـة فـي ا
وذكـر بــيـان العالم مـديــريـة الـدفـاع
ـــدني تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان ا
ـدني وباشتراك فرق (فرق الدفاع ا
اطـفـاء الـوزارة سـيـطـرت وأخـمـدت
حــريــقـاً انــدلع داخل خــزان نــفـطي
صـفى الـتابع الـى شركـة نفط في ا
الـشـمــال في نـيـنـوى دون تـسـجـيل
اصــابــات او خــســائــر بــشـريــة مع

ادية). حتجيم اخلسائر ا
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الـــنـــواب) وشـــدد الـــكـــاظـــمي عـــلى
(أهـــمـــيـــة اإلجـــراءات احلـــكـــومـــيـــة
زمنة التي يعاني شاكل ا عاجلة ا
منـها االقتـصاد العـراقي وارتبـاطها
بالـفسـاد وسوء اإلدارة) واضاف إن
(الـــورقـــة اإلصالحـــيـــة حتــمـل رؤيــة
مستقـبلية نـحو بناء اقـتصاد عراقي
مـتــطـوّر يــنـشط اإلنـتــاج احملـلي في
الــقـطــاعـات الـصــنـاعــيـة والــزراعـيـة
وغــيـــرهـــا ويـــوفـــر فـــرص الــعـــمل
ويـسـتـثـمر طـاقـات الـعـراق الـبـشـرية
ـاديـة بـالـوجه األمـثل) مـبـيـنـا ان وا
(احلـــكـــومــة مـــاضــيـــة في خـــطــوات
مـحاربـة الـفسـاد بـرغم  الضـغـوطات
لف نتيجة الكبيرة التي تعـيق هذا ا
تضرر مـصالح من بـقي يعـتاش على
مــوارد الــدولــة بــشــكل غــيــر شــرعي
العوام) داعيا الى (تفـعيل مُخرجات
ؤتـمرات الـدوليـة التي عـقدت بـهذا ا
الـــــصـــــدد ألجل أن تـــــتـــــحـــــوّل الى
خطوات ملـموسة تصب في مـصلحة
االقـتصـاد الـعـراقي وتوفـيـر احلـياة

ة للمواطن). الكر
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بـدوره  اشاد سـفـراء دول مـجـمـوعة
االتصـال اإلقتـصـادي التي تـترأسـها
انـيـا واالحتاد األوربي اضـافة الى أ
الـبنـك الدولي  ب(أهـمـيـة اخلـطوات
الــتي تــتـخــذهــا احلـكــومـة لــتــنـفــيـذ
اإلصـالح كــــــــمـــــــــا اعــــــــربـــــــــوا عن
اسـتـعـدادهم لـلـعـمل وفق األولـويـات
الـتي يـحددهـا الـعـراق لـدعم مـسـيرة
االصالح وجـهـود مكـافـحـة الـفـساد).
في غــــــضــــــون ذلـك  بــــــحث وزيــــــر
اخلــارجـيــة فـؤاد حــســ مع سـفــيـر
اجلـزائـر لـدى بـغـداد عـبـد الـقـادر بن
شاعة سُبُل تـعزيز العالقات الـثنائيّة
بــ الـــبــلــدين . وقــال بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (اجلــانـبـ بـحـثـا
أبــرز الــقــضــايــا الــتي تــهـم الــعـراق
واجلــزائـر وسُــبُل تــعـزيــز الــعالقـات
الثنائيّـة ب البلدين خدمـة للشعب

الـشــقـيـقـ وزيـادة حــجم الـتـعـاون
والـتــنـسـيـق األمـني واالسـتــخـبـاري
ومنع انـتشـار اإلرهاب وتـفعـيل عمل
شـترَكـة العـراقية - اللـجنـة العـليـا ا
ـا لـهـا من أثـر كـبيـر في اجلـزائـريـة 
زيادة حـجم الـتعـاون والـتنـسيق في
اجملــــاالت كــــافـــــة). كــــمــــا اعـــــلــــنت
اخلارجـية عن تلـقيـها دعوة رسـمية
من روســيـا لــلـمــشـاركــة في مـؤتــمـر
زمع مسـار اسـتانـا اخلـامس عشـر ا
انعقاده في مدينة سوتشي الروسية
ـــنـــاقـــشـــة تـــطـــورات االوضـــاع في
ســوريــا.وذكــر الــبــيــان أن (الــوكــيل
االقدم للـوزارة نزار اخليـرالله التقى
السفير الروسي لـدى بغداد ماكسيم
مــاكــسـيــمــوف وجـرى خالل الــلــقـاء
ــخــتــلف تــبــادل وجــهــات الــنــظــر 
الـقـضـايـا الدولـيـة واالقـلـيـمـيـة التي
تــــــهـم الـــــــبــــــلــــــديـن) واضــــــاف ان
(مــاكـســيــمـوف ســلم دعــوة رسـمــيـة
للـعراق لـلمـشاركـة بصفـة مراقب في
مؤتـمر مسـار استـانا اخلـامس عشر
الـذي ســيـنــاقش تــطـورات األوضـاع
األمنـية والـسيـاسيـة واإلنسـانية في
سـوريا) وتـابع ان (اجلـانـبـ شددا
عــلى اهــمـيــة الــتـقــارب في وجــهـات
الــنـظـر الــعـراقــيـة والـروســيـة جتـاه
سبل حل االزمـة الـسوريـة و ضرورة
إيــجــاد حل ســيــاسي لــهــا من خالل
إعــــادة مــــد جـــســــور الــــثــــقــــة بـــ
ـخــتــلف تــوجــهــاتـهم الــســوريــ 
ودون تدخالت خارجية) مشيرا الى
ان (الــلـقــاء تـنــاول مـســألـة الــطـلــبـة
ؤسـسات العـراقـي الـدارسـ في ا
الــتـعـلـيــمـيـة الــروسـيـة و إمــكـانـيـة
فروض على استثنائهم من احلظر ا
دخــــــــــول األجــــــــــانـب إلـى األراضي
الـروســيـة بـســبب جـائــحـة كـورونـا
كذلك تمت مـناقشة مـوضوع حصول
الـــعــــراق عـــلـى الـــلــــقــــاح الـــروسي
ـــضـــاد لـــفـــايـــروس ســـبـــوتـــنك v ا

كورونا). 
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ثـمـة انـاس يـتـوقـعـون أنْ يـفـرش لــهم الـطـريق بـالـورد والـريـاحـ وأنْ
يـكـونـوا مصـبّـا أللـوان التـقـديـر والتـكـر انـطالقـا من نقـائـهم وصـفاء

سريرتهم وما نالوه من علم وأدب وثقافة ...
وهؤالء ال يستطيعون التمييز ب الشوط االول من احلياة وب شوطها

متد الى االبد . الثاني ا
وب ان طبيـعة احلياة الـدنيا هي الـصراع احملتدم بـ احلق والباطل 
واالعتدال والـتطرف وب العدل والـظلم وب االستـقامة واالنـحراف 

وازين واالنقالب عليها وهكذا . االذعان الى ا
-2-

لم تَـخْلُ مـرحـلـة من مراحـل التـاريخ من أبـرارٍ يُـسـتسـقى بـهم الـغَـمام
ـنكرات والـتمرد والـعصيان ومِنْ (فُجّار) يُـدّنِسُون االجـواء بالرذائل وا

.
-3-

وما واجَـهَهُ االنبيـاءُ واالوصياء - صـلوات الله وسالمه عـليهم اجـمع
- من محن وابتالءات واضطـهاد وجفاء واعراض ال يـنبغي أْن يغيب
عن الـبال ولـكـنهـم صبـروا ولم تـستـطع االزمـات أنْ تُثـني عـزمهم عن
ضي في طريق الهداية واالصالح واالنقـاذ واستطاعوا إحراز أكبر ا
الحم واخملاضات الصعبة النجاحات في مهـامهم الرسالية بعد تـلك ا

.
-4-

ليس كل الناس يُولدون وفي أفواههم مَالعِقُ مِنْ ذَهَب ..
ـصـاعب انّ أكـثـرهـم يـولـدون في خـضم اجـواء مـغـمـوسـة بـالـضـيق وا
وبـفضل  صالبـتهم في مـواجهـة الـتحـديات واسـتمـرارهم على الـعمل
آزق يتجـاوزون تلك الصعاب ويتخطونها اجلاد الدؤوب للخروج من ا
الى عوالم اخرى تُمَكّنُهُم من الـنهوض واالنتاج واالبداع واالسهام في

حتريك عجلة احلياة نحو التقدم واالزدهار .
-5-

انّ الـتجـارب البـشريـة دَلّتْ عـلى أنّ الشـخصـيـات الهـشة الـتي لم تذق
طعم العـناء والفاقـة في يوم من االيام واعـتادتْ على تأمـ كل ما تريد
دون تعـب وبال عمل  –ال تـوفق لـكـتـابـة صـفـحـات بـيـضـاء مُـشْرِقَـة في
ـثل هـذا الـطـراز الـواهي من الـرجـال تـاريـخــهـا وال تـصـلحُ األوطـانُ 
ـا نحـتاج الى االبـطـال الذي يـكافـحون من أجـل االعمـار والتـنمـية وا
والنفع االجتماعي العام  وإعالء راية الوطن على كل الصعد وفي كل

اجملاالت .
ن ترجَمَهُم وقد قرأت في ترجمة (ابراهيم بن احمد الباعوني ) وهو 

السخاوي في الضوء الالمع الهل القرن التاسع ج/ 1 ص 23
قوله :

سَئِمْتُ مِنَ الدنيا وصحبةِ أهلِها 
وأصبحتُ مرتاحاً الى نقلتي مِنْها 

واللهِ ما آسي عليها وأنّني 
وانْ رغبتْ في صُحْبَتي راغب عنها 

وهـذا الـلـون من الـسـأم والـضـجـر مـن الـنـاس واحلـيـاة هـو وراء مـوجة
االنتـحارات الـتي كثـرت في اآلونة االخـيرة  وحتـوّلت لالسف الـشديد
الى نـحـرٍ لالبـنـاء من قِـبَل آبـائـهـم قـبل أنْ يـنـحـروا انـفـسـهم في غـمـرة

ة النفسية . االحباط والهز
ان الـفـهم اخلـاطئ لـلحـيـاة  وغـيـاب الـوعي الـديني والـوازع االخالقي

يقودان اجملتمع الى ألوان من الكوارث والفجائع ...
ومن هنا 

كانت احلـــــاجة ماسةً الى االقــــبال على امتــــالك (البصــــيرة) بعد
أنْ وهـبــــــنــا الـله (األبــصـار) ومــتى مـا امــتـلــكـنـا
ـسرح االجـتـماعي الـعام الـبصـائـر اختـفت عن ا

ظاهر . تلك الظواهر وا
نسأله سبحانه أنْ يُعيــــننا وإيّاكم على إصالح
نــفـوســــــنـا الـتـي يـصــــلـح بـصالحــهـا الـوضع

العام ..
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بغداد

ـقـاتلـة االرهاب لـيسـت القـوة فقـط في اجلرأة وشـد االحـزمة فـالـتوجه 
سلحـة وعشائرنا في معاقـله كما هو موقـف جيشنا الـباسل وقواتنـا ا
اليوم ولكن القـوة كل القوة في النزعـة الغيورة التي يـتوج حبها هؤالء
الـرجــال وامـثـالــهم في كـافــة مـنــاحي سـيــاقـنـا ونــحن نـعــيش الـظـرف
العصيب.. ولكي نقتـرب من كل جميل في عراقيتنـا علينا ان نتخذ من

ثال والقدوة.. االعالمي النبيل سعد البزاز ا
هذا الرجل.. في تاريخه الـقريب والبعيد لم جنـده ساعيا وراء منصب
حكومي وما وجدناه يوما غافالً عن مـا يعيشه ابناء جلدته في سرائه
القـليلـة وضرائه الـكثيـرة فكان عـقله وضمـيره دلـيالً الى العلـياء حيث
ـنـافع الـشـخـصـية ـصـالح وا ـبـاد الـراقـية وذهـاب ا البـقـاء لـلـقـيم وا

والفئوية الضيقة ادراج النسيان..
ومن يـشاهـد ويـتابع حـال وطـنه اجلريح من خالل الـقـنوات الـفـضائـية
اخملـتـلفـة ومن خالل حـوادث الـتفـجـيرات الـدمـويـة البد وانه قـد شـاهد
عـبـر شاشـة (الـشـرقـيـة) الـتي يـديـرهـا سـعد الـبـزاز بـتـقـنـيـة وانـتـشار
عـــالـــيـــ الـــتـــفـــاعل احلـي واخملـــلص مع حـــاجـــات الـــنـــاس اآلتـــيـــة

ستقبلية.. وا
امـا اآلخــرون من جتـار الــســيـاســة فال نـرى وال نــســمع عـنــهم سـوى
اطالق الـوعـود الـفـضـفـاضـة والـشـعـارات الـرنـانـة والـطـنـانـة واصـف
ـيزانـية تـصاعـد  ـقـدار ا انـفـسهم بـبنـاة الـعراق اجلـديد وتـبـجحـهم با
البالد الـتي ال يجـني ثمـارها احـد سواهم ومن لف لـفهم من احلـاشية
سـؤولـيـ الـكـبار من واكـب ا ـطـبـلـ  ـنـافقـ وا وعـاظ الـسالطـ وا
ـعـتاشـ عـلى فضالته .. بـيـنـما االنـظـار احملرومـة الـتي جتاورهم ال ا

جتد من يلتفت اليها..
ـقـارنـات ـداد قـلـبي بـعـد ان حـاولت ان اعـقـد ا اكـتـب هـذه الـسـطـور 
ـر حـيث شـاهـدت بأم واجـري بـعض الـتـحلـيالت الـبـسـيطـة لـواقـعـنا ا
عـيني بـرنامج مـتلـفز وقـد حصل الـفقـراء واحملتـاجون عـلى سكن الئق
تـعـففـة تؤثث ا ال يـقـبل الشك الـعـوائل ا وشـاهدت وسـمـعت ايضـا و
بــيــوتــهــا واخـرى حتــصل عــلـى مـصــدر رزق ثــابت مـن خالل تــوفــيـر
مستـلزمات عمل شـريف لها وراتب مـجزي يعيـنها على الـعبور الى بر
ـكـتـفي ــسـؤولـ الـصــامت ا االمـان.. وكل هـذا حتت مـســمع ونـظـر ا

بالنظر من بعيد وقد سدل يديه على ركبتيه.. 
وقـد حـدثني صـديـقي الـصحـفي عن كـرم االسـتاذ الـبـزاز حـينـمـا كان
مـديـرا الحــد االقـسـام قــبل عــــــــقـود مـن الـسـنـ حــيث كـان يــتـفـقـد
عـيشيـة ويقدم نـتسـب حتى الـقسم الـفني ويســــــأل عن احوالـهم ا ا
بالغ مـباشـرة من حقـيبة مـدير احلـسابات ـادي وا ن يحـتاج الـعون ا
ـنـتـسـبون الـذي كـان يـرافـقه مـتـجـاوزاً الـروتـ وااليـصـاالت فـيـفـرح ا

بزيارته. 
اين هـذا الرجـل من ب الـرجـال هل يسـتـطيع احـد ان يـنكـر فـضله ام
هل يستطـيع اي عاقل اال ان يقول: ال يجـوز للمسؤولـ ان يستذكروا

ـؤمـن عـلى بـن ابي طـالب (عـليـه السالم) امـيـر ا
وزياراته الـليلـية طارقـاً ابواب الـيتامى والـثكالى
حامال اكـيـاس الطـعام والـزاد اليـهم على ظـهره
ــــة لــــســـد رمق ــــا جتـــود بـه نـــفــــسه الــــكـــر
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ناقصات (٣) و(٤) تنوه مـحافظة بغداد عن تمديـد موعد غلق ا
و (٥) و (٦) اخلــاصــة بــأعـــمــال الــتــنـــظــيـــــفــات لـالقــضـــــيــة
ـوافق   ٢٢ / ٢ / ٢٠٢١ بدالً من والنـواحي إلى يـوم االثنـ ا

يوم ١٥ / ٢ / ٢٠٢١ .
لذا اقتضى التنويه
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ركـز الثـقافي االشـوري في مديـنة دهـوك عددا جـديدا من مـجلـته ( جنم بيـث نهريـن ) حيث جـاء  العدد ( (4-3اخلـاص بكانـون االول (ديسـمبر) اصدر ا
ـواضيع  الـتاريـخيـة والقـومية وبـاللـغات الـسريـانيـة  والعـربيـة  اضافـة للـقسم االنـكلـيزي ..فـفي القـسم السـرياني  شـارك عدد من الـكتاب حافال بـشتى ا
طران يوحنا دولباني فضال عن قـصيدة للكاتب  موشي داؤد فيما اسهم في هذا القسم الكاتب  نيقوال قالة عن ا والشعراء مـنهم الكاتب يوسف بكتاش 
قـالة موسعـة ووافية اضافـة  لقصيـدة للشاعـر  اخيقر شـمعون واخرى لـلشاعر هـرمز موشي فيـما كتب رئيس الـتحرير سـنور دانيال  افـتتاحية اجلـيلو  
ـوذجا فـيـما كـتب هنـري سـركيس عن مـفـهوم االخـتالف في الـوحدة الـكـنسـية ـذابح االشوريـ مـتخـذا من مذبـحـة سمـيل ا الـعـدد ب فـيهـا  ضـرورة االعتـراف 
ي والقومية  اما الكاتب بينام حداد فكتب عن  الواقع اللغوي في صحافتنا السريانية وكانت للكاتب فريد يعقوب صادق مقالة بعنوان دموع اخلابور  اما االكاد
سـمارية فيما كـتب عمانوئيل خـوشابا عن وصف قانون تـكميم االفواه بكونه صادر ا عامر اجلمـيلي فكتب في سيـاق العدد بحثا عن روانـدوز ومحيطهـا في ضوء ا
ي  خالد علي خطاب وصمة عار  عـلى جب  الساسة العراقيـ وابرز الشاعر رمزي عقراوي  عن قـصيدة عنونها احزان شعـبي فيما تضمن العدد بـحثا  لالكاد
وت ببطء اما ايفان زيباري سمارية واستعرض الشاعر يونادم  بينام قصيدة لبابلو نيرودا  بعنوان  صادر ا عن هدايا الزواج في العصر االشوري  احلديث في ضوء ا
طاف مع ناذرة واخر ا لكة احليرة وا ي سـعد كاظم اخلزرجي مقالة عن ابن بقيلـة  في  فكتب مقـاطع شعرية  عن طقس  السقوط مكعـبات التامل النص فيما ابرز االكاد
ركز الـثقافي االشـوري بعيـد الصحـافة في االول من تشرين الـشاعر كر ايـنا  الذي كـتب قصيـدة عنونهـا مركب اخر  لـشفاه مـوجة فيـما تناولت صـفحة االخـبار احتـفاء ا
bOF  ”UO « d U اضي .                                                                                                                                                        الثاني ا
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صـــدر عـن دار دجـــلـــة  –نـــاشـــرون
ومـوزعـون في الـعـاصـمـة األردنـيـة
عـمـان كـتــاب نـقـدي جـديــد لـلـنـاقـد
الـعــراقي الـدكــتـور ضــيـاء خــضـيـر
ــعــلّــقــة الــبــغــداديـة... بــعــنــوان (ا
مـحاوالت في حتـليل قـصائـد حمـيد
سـعـيد) تـنـاول فيه  12قصـيدة من

دواوين مـتـعـددة لـلـشـاعـر بـالـنـقد
والـتحلـيل. وكان النـاقد خضـير قد
أجنـز كــتــابـاً ســابـقــاً عن الـشــاعـر
ســعـــدي يــوسـف  وفــكـــر في بــدء
الــعـمل بــهــذا الـكــتـاب عـن حـمــيـد
ســعــيـد جــاريــاً فــيه عــلى مــنـوال
ــنــهج الــذي اتــبـعـه في الــكــتـاب ا
الــسـابق.يــقـول خــضـيــر إنه أجنـز
كــتــابه اجلــديــد "مــدفــوعــاً بـحــبي
الــقـد لــهــذا الـشــاعــر وإعــجـابي
بقصائده اجلديدة احلافلة بالغنى
والـعـذوبـة والــنـغـمـة الــوجـدانـيـة
احملاصرة بالكلمات التي تتخطى
احلــاضــر لـتــنــقــلــنـا بــخــيــالــهـا
وصـــورهـــا احملـــلـــقـــة واحـــتـــدام
إيـــقــاعــاتـــهــا إلـى خــارج حــدود
الـواقع وتـضـعـنـا أمـام مـواجـهة
وجـــدانــيــة قـــاســيــة مـع الــنــفس

والتاريخ القريب والبعيد". 
ــعــلــقــة وجـــاء أسم الــكــتـــاب (ا
البـغـداديـة) من قصـيـدة للـشـاعر
بــعــنـــوان (رؤى بــغــداد) عــدّهــا
خـضـيـر (مـعـلـقـة حـمـيـد سـعـيـد
الـبـغــداديـة) إذ وصـفـهـا بـأنـهـا
تد بـ شاطئ "ألّفت جسـراً 
يفـصل بينهـما مكـانان وزمانان
مــخـتـلـفـان يــضع الـشـاعـر عـلى

أحدهما رجـلًاً وعلى اجلانب اآلخر
ـتدفق رجلًـاً أخـرى لرؤيـة الـتيـار ا
بـيـنـهـمـا لـلـتـاريخ واحلـاضـر الذي
عـاشـته وتـعـيشه مـديـنـته احلـبـيـبة
بــغـــداد ووطــنه الـــعــراقـي كــله من
خاللهـا."ويـؤكـد مؤلف الـكـتـاب: "ما
حــاولتُ إجنـــازه في هــذا الـــكــتــاب
الـنــقــدي الــصـغــيــر ذي الــطـبــيــعـة
الـتحلـيليـة اخلاصة بـشعريـة حميد
ســعـــيــد ال يــخــتـــلف عن ذلك الــذي
حـــاولــته فـي كــتـــابي الــســـابق عن
ســعــدي يــوسـف أعــني االحــتــفــاء
بـقـراءة الشـاعر من خـالل  قصـيدته
ــفــردة لــغــة ومـضــمــونًــا أراهــمـا ا
مــــــتـالزمـــــ وال ســــــبــــــيل إلـى فكّ

االرتباط بينهما. 
والـهدف يـبـقى واحدًا في احلـال :
ـــتـــلـــقي تـــقـــريـب الـــنص من أفق ا
وجعـله أكثر فعـالية وتأثـيرًا بعيدا
عن أيــة مـزاعم مــنـهــجـيــة مـســبـقـة
وادعــاءات زائــدة وأالعـيب  نــقــديـة
غــيـــر ضــروريــة.يـــوضح  أن أغــلب
قـراءاته لشـعر حـميـد سعـيد انصبّ
عـلى قصائـد الشـاعر األخـيرة التي
دخــــلت بــــعــــد االحــــتالل ورحــــيل
الشاعر عن وطنه ومديـنته منعطفًا
جـديدًا حـاسمًـا; منـعطف ال يـقتـصر

فـــيه عــــمل الـــشـــاعــــر عـــلى وصف
جماليـات مكان سابق يبـدو مختلفًا
فـي الـــــواقع واحلــــــلم عـن مـــــكـــــان
االغتراب اجلديد وال يكتفي بوضع
رثائـيات وبـكائـيات شـعريـة حديـثة
ـا عــلى مـاض ذهب ولن يـعـود وإ
هو يكتب نصوصًا تكشف عن وعي
أدبـي وفــــــــني وثــــــــقـــــــافـي عـــــــال
واســتـحــضــار لـلــتـاريـخ وانـتــمـاء
ـديـنـة عــلى نـحـو تـبـدو لــلـوطن وا
مـعه الــقـصــيـدة وســيـلــةً وسالحـاً
يـسيـطر الشـاعر فـيه على انـفعاالته
ذهلة على رواية وأسلوبه وقدرته ا
حـكايـات وسـرديات جـديدة وإقـامة
احلـــوار مـع رمـــوز وشـــخـــصـــيــات
تــاريــخــيـة وفــنــيـة وواقــعــيــة تـمأل
ـعــنى والــداللـة صــفـحــة الــنص بــا
ـلـغزة في واإلشـارة الـواضـحـة أو ا
صورتـها الـبالغيـة والـنحـوية. يـعد
هـذا الكتـاب جتربـة ثانيـة للـناقد إذ
سـار فيه مسـاراً جديـداً مختـلفاً عن
ـسـار الذي درجت الـكـتب الـنقـدية ا
األخــرى إذ ألـــقى الــنـــاقــد أضــواء
كــاشـفــة عـلى الــتـجــربـة الــشـعــريـة
حلـميد سـعــــيـد من خالل القـصائد
عمق في الـتي تنـاولها بـالتـحلـيل ا
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شـعريـة مـتـرجـمـة له من الـلـغة
الـكـرديـة الى الـعـربـيـة وبذلـك يـكون
لــلــشــاعـر  23 مــجــمـوعــة شــعــريـة

صادره له باللغت .
اجلــــديـــر بـــالــــذكـــر ان لـــلــــشـــاعـــر
والــصــحــفـي عــبــدالــله عــبــاس 42
اصــدارا بــ الــشـــعــر والــدراســات
االدبـــــــيـة و التـحليـالت السيـاسية

وباللغت الكردية والعربية.
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ضــمن اصــدارات  مــكـــتــبــة ژيــان في
السليـمانية قدمت اجملمـوعة الشعرية
بـعـنـوان  خـطـوات عـلـى ادراج احلزن
لــلـشـاعـر والــصـحــــــــــــفي عــبـد الـله
طبعـة وستصـدر قريبا . عبـاس الى ا
هـذه اجملـموعـة الـتي تتـضـمن قصـائد
الشاعر باللغت الكردية والعـــــــربية
مع دراسـة مـطـولــة عن حـركـة الـشـعـر
عـاصر في مـرحـلته الـثالـثة الـكـردي ا
 1970-  2000 هي مــجــمــوعــة  15
ضــمن اجملــامــيع الـشــعــريـة لـه حـيث
صــدرت اول مـــجـــمــوعـــة عــام 1976
ضـمن اصـدارات دارالـثـقـافـة والـنـشر
الـكـرديـة بـعـنـوان  الـبـرعم يـفـتح فـمه
لتـقبـيل الـشمس  واجملـموعـة الـثانـية
حتـــــــــــتـوي على قـصـائـد بـالـلـغـت
الـكــرديـة والــعـربــيـة بـعــد مـجــمـوعـة
فــــوران الــــروح  الــــتي اصــــدرتــــهــــا
دارالثقافة والـنشر الكردية عام 2018
 ‘ باالضافة الى اصدار  8 مجموعات

غالف اجملموعة

منذ بدء ظهور وباء كورونا الذي أصـاب  دول العالم ومنها العراق حدثت
ضجة صحفية واعالمية واسعة مع نفـير صحي غير مسبوق  تعاطيا مع
أحداث تلك اجلـائحـة التي راح ضحـيتـها اآلالف من البـشر ومن مـختلف
عـني البلـدان واألعمار وقـد تابع الـكتاب وكـثيـر من الصحـفيـ وكذلك ا
ية تطـورات هذا الوبـاء وتأثيـره االنساني والـصحي وكذلك بالصـحة العـا
وصوف بـاخلطير بعد  توارد رض ا االقتصادي على الذين طـالهم هذا ا
ـية مؤخـرا بأن هنـالك نوع متـطور آخر ـصادر العـلميـة العا األخبار من ا
ــكن أن يـصـبح مـســتـقـبال  أكـثـر خــطـورة وقـسـاوة عـلى لـهـذا الـوبـاء و
االنسان من كوفيد  19الذي شغل العالم وأصاب مـفاصل حياة الشعوب
اضية ومع التطور العلمي في البحوث الطبية بالشلل على مدى األشهر ا
تـقدمـة اال أن الكـثـير من مـؤسسـاتـها لم تـتوصل والصـحيـة  في الـدول ا
الى العالج النهائي اليقاف هذا الوباء أو الوقاية منه وبالرغم من االعالن
عن بعض اللقـاحات التي بدأت بعض الـشركات بانـتاجها وجتـربتها على
ـصاب به  اال أن النتائج مـازالت غير مقنعة أو رضى بالوباء أو غير ا ا
ـعاجلـة هذا الـفـيروس الـذي لم يحـدد مـصدره أو سـببه ا غـير دقـيـقة  ر
احلـقـيـقي حلـد اآلن وان كل مـا اتـخـاذه من اجـراءات طـبـية أو عـالجـية
ماهي اال اجتهادات علمية لم يثبت جناحها ومازال اخلالف قائما ب كل
الـدول بـشـأن كـفـاءة الـلـقـاحـات الـتي أنـتـجـتـهـا بـعض الـشـركـات الـطـبـيـة
ـيـة حـتى يـومـنـا احلـالي وعن هـذا الـوبـاء الـذي يـتـصـدر والـصـحـيـة الـعـا
ـرئيـة احملـليـة والـعربـيـة والدولـية سـموعـة وا ـقـروءة وا نشـرات االخـبار ا
اليوميـة وفي خطوة غـير مسـبوقة فقـد صدر عن مؤسـسة ثائـر العصامي
لـلــنــشـر والــتــوزيع في بــغـداد أول
كـتــاب  يـتـنــاول حـيــاة الـعــراقـيـ
خالل أيـام اجلـائـحـة جـاء بـعـنوان
( احملـــجـــر .. يـــومـــيـــات في زمن
كورونا ) لـلكاتـب الصحـفي جبار
بچاي اذ يقع هذا الكتاب في 308
صفحات من الـقطع الوسط  وهو
أول مؤلف عراقي يـتناول جـائحة
كورونـا بـشكل واسـع وبتـسـلسل
زمـنـي لـلــوقــائع واألحــداث الـتي
رافــقت حــيــاة الـــعــراقــيــ وهم
يعيـشون حتت وطأة الـوباء وقال
بجاي مؤلف الـكتاب لـ ( الزمان
) ان احملـجـر وثق فـي أكـثـر من
ثمـانـ حـلقـة جـوانب مـهـمة في
ـوذجـا حلـيـاة حـيـاة أهـالي مــحـافـظـة واسـط بـاعـتـبـارهـم ا
العراقي خالل جائحـة كورونا ولكوني من أبناء احملـافظة عشت التجربة
تكرر واستطعت رصد مدى تأثر الناس بهذا الوباء اخلطير وان احلظر ا
الـذي فـرض في احملـافــظـة عـدة اسـابـيـع نـال من قـوت الـعــوائل الـفـقـيـرة
وأصحـاب الدخل احملـدود وجـعلـهم في وضع انسـاني مـؤلم وقد عـكست
ـتـمـثـلة يـوميـات احملـجـر جـوانب مـهـمـة من حـاالت الـتكـافل االجـتـمـاعي ا
ـواد الــغـذائـيـة الى تــلك الـعـائالت ـسـاعـدات اخملــتـلـفـة مــنـهـا ا بـتـقــد ا
تضررة من قبـل متبرع مـيسورين وتبـني حمالت أسهمت فـيها الفرق ا
دنيـ وجهات شـعبيـة مختـلفة كـما تطـرق الكتاب التطـوعية والـناشطـ ا
الى دور رجــال اجلــيش األبــيض من كــوادر ومالكــات الــدوائــر الــطــبــيـة
والصحية في احملـافظة وما رافقـها من اسناد اجلـهات الرسميـة والدينية
ـقـدسـة  واالحــزاب والـفـرق الـشـبـابـيـة ـواكب احلـسـيـنـيــة والـعـتـبـات ا وا
ـواجـهــة اجلـائـحـة ـتــعـددة  الـطـوعــيـة والـكـيــانـات والـقــوى الـسـيـاســيـة ا
ـبـادرات الشـعـبـيـة واجملتـمـعـية والتـصـدي لـهـا اضافـة الى الـفـعـاليـات وا
تـضمنـة حمالت الـتعـقيم والـتعفـير وجتـهيـز االوكسـج للـمسـتشـفيات ا
ـصـابـ مـاخـفف ذلك من مـسـتـوى األذى وبـنـاء مـراكـز خـاصـة حلـجـر ا
الذي تـعـرض له اجملـتـمع الـعراقي خـالل تلك االزمـة اضـافـة الى اجلـهود
الـتي بــذلـتــهـا الـدوائــر اخلـدمــيـة األخـرى لــلـمــضي في تـقــد اخلـدمـات

للمواطن على مدار الساعة.
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 وأوضح بــجـاي ان الــيـومــيــات جـاءت وفــقـا لــتــسـلــسل زمــني لالحـداث
ـيدانـية ـشـاهدات ا وتوزعت في ثالث مـحـاور األول منـها الـتـركيـز على ا
ـتـكــرر في أرجـاء مــديـنــة الـكـوت الـتي حــصـلت عــلـيــهـا خالل جتـوالـي ا
وأسواقـهـا بـعد حـصـولي عـلى موافـقـة اجلـهات الـرسـمـية بـالـتـنقل خالل
ساعـات احلـظـر احملددة نـقـلت فـيهـا صـور عن طـبيـعـة الـشوارع اخلـالـية
غلـقة مع رصد  حاالت كـسر احلظر من قـبل بعض االشخاص واحملال ا
وآلية تـعامل القـوات األمنيـة مع تلك احلاالت كـما  توثـيق حال االسواق
واحملال التـجاريـة بعـد رفع احلظـر جزئـيا التاحـة الفـرصة امـام اصحاب
ـواد الـغـذائــيـة واخلـضـار بـفــتح مـحـالـهـم لـلـمـتـبــضـعـ مع رصـد دور ا
ـواد االساسـيـة في االسواق اجلهـات األمـنيـة في احلـد من رفع أسعـار ا
ـواطن أمنيا كن أن تتسب بضرر ا وغيرها من احلاالت األخرى الـتي 
ـبادرات االنسانـية اجملتمـعية غير وصحيا امـا احملور الثاني فقـد تمثل با
ـبـادرات ـعــوزة اضـافــة  الـرســمـيــة  في مـســاعـدة الــعـوائـل الـفــقـيــرة وا
شخصية رفض أصحابها ذكر اسمائـهم في تلك اليوميات مكتف بصفة
ــمــيـز لــلــدوائـر فــاعل خـيــر أمــا احملــور الـثــالث فــقــد ركـز عــلى الــدور ا
ستثناة من قرارات احلظر  التي قدمت خدماتها ؤسسات احلكومية ا وا
للمـواطن رغم الظروف الـصعبـة حيث تولي اجلـيش االبيض مهـمة فحص
شافي أو الوصول الى صاب بوباء كورونا سواء كانوا في ا ومعاجلة ا
ناطـق التي تظهـر فيها بعـض االصابات اضافة الى احملاجر الصـحية وا
دور رجال شعبـة االسعاف الفوري ومـقاتلي احلشـد الشعبي  في واسط
ــتـوفـ الى مــقـبـرة وادي الــسالم مع تـعـاون الـذين تـبــنـوا نـقل جــنـائـز ا
ـرور والـدوائـر الـبـلـدية ـدني ورجـال ا الـشـرطـة وفـرق االطـفـاء والـدفـاع ا
والكـهـرباء والـنـفط  مع الكـوادر الـصحـيـة لتـعـفيـر وتـعقـيم بـعض االماكن
التي تـتـطلب ذلك وكـانت عـدة مـرويات أدبـية لـكـتاب عـرب تـناولـت جائـحة
كورونا مـنها أقـنعـة كوفيـد حوارية نـهر حـياة وانسـان للنـاقد الـفلسـطيني
عبـد الرحـمن بسـيـسو ويـوميـات ساخـرة خلـائف كورونـا للـكاتب األردني
كـامل الـنـصــيـرات والـست كـورونـا لـلــكـاتب الـفـلـســطـيـني عـادل األسـطـة
ـأسـاة للـكـاتب الـسوري وخارج سـور الـصـ العـظـيم من الـفـكاهـة الى ا
ابراهيم اليوسف وغيرهم من الكتاب العـرب والصحفي العراقي الذين
تناولوا مواضيع ومقـاالت كثيرة ومختلـفة عن الوباء اال انها لم تصل الى
ـؤلـفات واجلـديـر بـالذكـر ان جـبار بـجـاي مـؤلف كتـاب ( احملـجر .. حد ا
يوميات في زمن كورونا ) هو أحـد الصحفي العـراقي الذين عملوا في
الـصـحـافــة أكـثـر من ثالثــ عـامـا وتـنــقل بـ عـدة صــحف ومـؤسـسـات
اعالمية مـختـلفـة وعمل في وكـاالت اخباريـة محـلية
ودولــيـــة ونــشـــرت له بـــعض الــصـــحف واجملالت
واقع االلكترونيـة الكثير من التحقيقات العربية وا
والـتـقـاريـر الـصحـفـيـة الـتي فـازت واكـثـر مـن مرة

سابقات عربية ومحلية متعددة . 

ـثـقف لـلـطـبـاعـة والـنـشر ÊU .. صـدرت عن دار ا e? « ≠œ«b?G?

اجملموعة الشعرية ( مرآة ونصف وجه ) للشاعر العراقي قاسم
محـمـد مجـيـد السـاعدي  . وهي اجملـمـوعة الـشعـريـة اخلامـسة
حـيث صدرت لـه اجملامـيع الشـعـرية االتـيـة - هي لم تأت - من

مدونة مفلس - حياة قاحلة - من يوميات رجل منقرض.
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بـدأت الـرقـابة الـدولـيـة على االنـتـخـابات من خـالل منـظـمة األ
تحدة وإشرافهـا على العديد من العمـليات االنتخابية في دول ا
العالم ولم يكتفي اجملتمع الدولي بالرقابة التي تقوم بها بعثات
تحدة  بل ظهرت أنواع أخـرى من الرقابة الدولية كتلك األ ا
ـنظـمـات الدولـية الـتي يـقوم بـهـا االحتاد األوربي وغـيرهـا من ا
ثـلون جـهات دولـية سيـؤدي بالـنتـيجة إلى وان وجـود مراقبـ 
مـنع الــتـجــاوزات واخلـروقــات أو الـتــقـلــيل مـنــهـا ومــنح الــثـقـة
بـشرعـيتـها ويـعتـبر وجـودهم يوم االنـتخاب عـامالً مسـاعداً في

دعم  الناخب وجميع اجلهات القائمة على االنتخابات.  
فالرقابة الدولية تعـكس االهتمام الذي يبديه اجملتمع الدولي من
أجل حتـقـيق انتـخابـات حـرة ونزيـهة تُـسهم فـي ترسـيخ وتعـزيز
ـقـراطي وهي ـقـراطــيـة وتـأســيس نـظـام حــكم د ـبــاد الـد ا
بـاد واهمها احـترام حقوق تهدف إلى  حتـقيق مجـموعة من ا
اإلنسان وتعزيز حكم القانون وكذلك احترام اإلرادة السياسية
هنـية واحلـيادية والـشفـافية في تـقيـيم العمـلية ـعاييـر ا واتـباع ا
ـرعـيــة في االنـتــخـابـات االنـتــخـابــيـة وفـقــاً لـلــمـبـاد الــدولـيــة ا

قراطية وفي القوان الوطنية.   الد
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تـحـدة في إرسال بـعـثاتـها ومـراقـبيـها وهي تـتم من قـبل األ ا
تابعة سير العملية االنتخابية في بعض دول العالم وكذلك من
مـؤتمـر مـنظـمـة األمن والتـعاون األوربـي الذي أصـدر إعالناً في
شاركة ـنظمـة بقبـول ا عام  1990يطالـب الدول األعضاء في ا
ـتـحـدة في في الـرقـابــة الـدولـيـة وهـو مـا أكـدته مــنـظـمـة األ ا
نـظمـات غير ا في ذلك اشـتراك ا راقـبة االنتـخابـات  تـأييدهـا 
ـعـهـد األمـريكـي حلقـوق اإلنـسـان ومـركـز كـارتر احلـكـوميـة كـا
وكـذلك في مجـموعـة من القـرارات التي تـبنتـها اجلـمعـية الـعامة

تحدة وأهمها:   لأل ا
رقم  51 لسنة  1989 الذي يؤكد على مراقبة و 1- القرار ا

نزاهة االنتخابات الدورية.  
رقم  46/137 لسنة 1991 والذي أكد على حق 2- القرارا
ـشـاركــة في تـسـيـيـر الـشـؤون الـعـامـة لـبـلـده كل شـخص في ا
ويـؤكد بـأنه يـقع على عـاتق األم الـعـام أن يعـمل على تـأسيس
ـقــدمـة مــركـزاً خــاصـاً لــضـمــان تــنـســيق مـعــاجلــة الـطــلـبــات ا
سـاعدة االنتخـابية وأصـبحت فيمـا بعد أحد بخـصوص طلب ا

تحدة.   ساعدة االنتخابية في األ ا مهام ووظائف وحدة ا
3- إعالن مباد الرقابة الدولية لالنتخابات الصادر عن األ

تحدة في عام  2005والذي اكد على ان الرقـابة الدولية على ا
االنـتـخابـات يجب ان تـصب في مـصلـحة الـشـعوب الـتي تشـهد
دولــهـا مــثل تـلك االنــتـخــابـات وفي مــصـلـحــة اجملـتــمع الـدولي
أيـضاً إذ أن الـرقابـة ينـصب تركـيزهـا علـى العـملـية االنـتخـابية
ولـيس عـلى الـنـتـائج. فـهي ال تـهـتم بـالـنـتـائج إال بـقـدر صـحـتـها
ـبـدأ اخلـامس مـن اإلعالن فـيـمـا أكد ودقـتـها  وهـو مـا أكـده ا
ـراقـبـة وفي سـبـيل ـبـدأ الـســابع عـلى ضـرورة قـيـام بـعــثـات ا ا
وضوعـية من إطالع الـرأي العـام بإصـدار البـيانـات الدقـيقـة وا

ستوى العملية االنتخابية.    أجل االرتقاء 
ـراقبة الـدولية ال بـد وأن جتري على  وفي جمـيع األحوال فإن ا
أساس احـترام سيـادة الدولة الـتي جتري فيـها االنتـخابات وأن
بدأ راقبة بـقوان تلك الدولة  وهذا ما تضمنه ا تتقيد بعثات ا

الثامن من إعالن مباد الرقابة الدولية لالنتخابات.  
ـتـحــدة مـا قـام به ـهـمــة لأل ا ــشـاركـات االنــتـخـابــيـة ا ومن ا
الفـريق الدولي للمـساعدة االنـتخابيـة في العمـلية االنتـخابية في
الـعـراق وقـدم بــالـتـعـاون مع اإلحتــاد األوربي وبـعض اجلـهـات
ـساعـدة الـتقـنـيـة من خالل اخلبـراء الـعامـلـ في تلك األخـرى ا
ـؤسـسـات االنـتـخـابـية ـا سـاهم في بـنـاء وتـقـويـة ا اجلـهـات  
العراقية وقد  تشكيل البعـثة الدولية لالنتخابات العراقية في
كانـون األول عام  2004من قـبل احلكـومة الـعـراقيـة وبدعم من
ستقلة لالنتخابات في العراق. فوضية العليا ا تحدة وا األ ا
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ــشــاركــة أو ــهم بــيــان انه مــهــمــا كــانت نــوع ا  اخــيــرا فــان ا
ـتـحـدة في الـعـمـلـيات ـسـاعـدة الـتي تـقـوم بـها مـنـظـمـة األ ا ا
االنتـخابيـة فالبد من توافـر مجمـوعة من الشـروط لكي تسـتطيع

نظمة أن تقوم بذلك وهذه الشروط تتمثل:   ا
عنية باالنتخابات إلى األ 1- تقد طلب رسمي من الدولة ا

تحدة.   ا
نظمة القيام 2- ان يتوفر الوقت الكافي لكي تستطيع ا

بدورها.  
3- وجود الدعم والتأييد الوطني والشعبي العام للمراقبة

الدولية.  
تحدة كمجلس 4- وان يصدر قرارمن أحدى هيئات األ ا

ــتـحــدة لـلــمـشــاركـة األمن الـدولي أو اجلــمـعــيــةالـعــامـة لال ا
راقبة الدولية على االنتخابات. وا

وهـذا مـا يـجري فـي العـراق حـيث تـؤكد احلـكـومة الـعـراقـية في
سـؤول فيها بأن “احلكومة بياناتـها وتصريحـات العديد من ا
ماضية بإجراء االنتخابات التي تعد أحد أهم األهداف الرئيسة
تـطلبات نـهاج احلكـومي واستعـداد احلكومـة لتوفـير كل ا في ا
التي تـقع على عـاتقهـا وتوفيـر األجواء اآلمنـة إلجراء انتـخابات
عـايـيـر الـدولـيّة ”من خالل الـعـديـد من اخلـطوات نـزيـهـة تـلـبي ا
الـتي اتـخــذتـهـا وزارة اخلـارجـيّـة الـعــراقـيـة حـول الـتـواصل مع
ـتـحـدة ودعـمـهـا لـلـعـمـلـيـة ـة ومـنـظـمـة األ ا ــنـظـمـات الـدولـيّ ا
راقبـتهـا وان الوزارة قامت االنـتخابـية ودعـوة مراقبـ دوليـ 
بأرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس األمن حول طلب الرقابة
االنتخـابية وبصدد ارسـال رسالة ثانـية وهذا ما يـجعل الرقابة
كنة ومتحققة حسب الدولية على االنتخابات العراقية القادمة 
الـشروط التي يـتطلـبها الـتنظـيم القانـوني للرقـابة الدولـية حسب
تمـثل بالـدسترو والـقانون القـانون الـدولي او القانـون الوطـني ا

العراقي.          
{ قاض عضو االدعاء العام - كردستان
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احلــبـــيـــبـــات مــا ال تـــســـعه ســـيــارة

(كوستر)!..
( قالت الكـبرى اتعرفـن الفتى?..قالت

الوسطى نعم هذا عمر
قــالت الــصـغــرى وقــد تـيــمــتـهــا...قـد

عرفناه وهل يخفى القمر)
ام انهم غـرائـزيون عـلى طـريقـة رؤبة

بن العجاج:
(واها لـسلـمى ثم واهـا واها.. يـاليت

عيناها لنا وفاها)
ام رقـيـقون شـفـافـون مـثل ابي صـخر

الهذلي:
(واني لـتــعـروني لـذكــراك هـزّة.. كـمـا

انتفض العصفور بلله القط)
يـعـني من تـشـوف حـبـيـبـتك يـصـيـبك
اضـطـراب كـالـذي يـحـدث لـلـعـصـفـور
ـطر!. احلق اقول عنـدما يـنزل عـليه ا
وأن انــهم مــوزوعــون بــ هـذا وذاك
كل واحد مـنهم كان (فـالنـت عراقي)
مع ان قـصـة عـلى طــريـقـته اخلــاصـة
فـالـنـتـ مـا كـانت لـهـا عالقـة بـاحلب
الــــعــــاطـــــفي.فــــأصـل الــــواقــــعــــة ان
االمــبـراطــور الــرومـانـي..كـلــوديـوس

نع الرجال في الثاني اصدر قانونا 
سن الشـبـاب من الـزواج بهـدف زيادة
عدد افـراد جيشه العـتقـاده ان الرجال
.وتــذكـر ــتــزوجـ لــيــسـوا كــفــوئـ ا
األســـطــورة الـــذهـــبــيـــة" الــتي اوردت
ان الــقـســيس فــالــنــتــ قـام الــقــصــة
بـاتـمـام مـراسـيم الـزواج لـلـشبـاب في
اخلـفــاء. وحـ اكــتـشف االمــبـراطـور
ذلك امـر بالـقـاء القـبض عـليه واودعه
السجن.وتناقلت الـروايات ان فالنت
قام بـكـتابـة اول " بطـاقـة حب" بنـفسه
في الـلــيـلـة الـتي سـبـقـت تـنـفـيـذ حـكم
االعــدام فـــيه اهـــداهـــا الى حـــبـــيـــبــة
افــتـراضـيــة مـوقــعـا ايـاهــا بـاسم "من

." اخمللص فالنت
w u uJO   V

ال كـما يـظن كثـيرون تلك هي الـواقـعة
لــكـنـهـا انـهــا بـ اثـنــ من الـعـشـاق
شاعت ب الناس لـسبب سيكولوجي
أزلـي خالصـــــته..ان االنــــســـــان لــــديه
حـاجــة الى ان (يـحـب ويـنـحـب).ولـقـد
انــشــغل الــفالســفـة فـي تـفــســيــر تـلك
احلاجة الى جـانب علمـاء النفس مثل
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فـرويد في تـفـسـيره (لـغـريزة احلب)
واريـك فـــــــــروم فـي كـــــــــتــــــــــابـه (فن
فـوجـدوا ان سـبب احلب هـو احلب)
حـــاجـــة االنــــســـان الى (الــــتـــعـــلّق)
بــشــخـص او جــمــاعــة او وطن.ومع
انــــــــهـم عـــــــــدّوا احلب مـن اجـــــــــمل
الـفـضـائل..فـانـنـا نـرى ان احلب هـو

(خيمة) الفضائل كلها..
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ألن احلب يقضي عـلى شرور النفس
وامـراضــهـا..فـان حتب فــهـذا يـعـني
وانك تـــتــمـــنى اخلــيــر انك ال تـــكــره
فضال عـن ان احلب يـجلب لـآلخريـن
ــسـرّة لـلــنـفس والــنـاس ويــجـعـلك ا
حتـترم حـتى الـطـبـيعـة وتـعـمل على
ال ان جتـعــلـهـا جـمـيــلـة.وبـالـصـريح
يوجـد شيء في الدنـيا اجمل واروع
ألن احلب هـو الــفـرح..هـو من احلب
النضج..هو الكمال..هو اليق بأنك
احلب هو اجلنة موجود..باختصار 
الــتي يـأتـي بـهــا احلـلـم الى الـدنــيـا
ولهذا لتعـيش فيها آدمـيتك كأنـسان
فــانه صــار شــعــار كل االديــان الـذي

الـــذي يـــعـــجــبك فـي الــعـــراقـــيــ ان
قــلـوبــهم في احلب تــبـقى تــنـبض به
برغم ان مصائبهم مسلسل تراجيدي
اكمل اآلن سـنتـه السـادسة والـثالث

وما يزال مستمرا..في تصاعد!.
والذي اعرفه أن اول آلة قيتارة واول
عـــود وأول نـص غـــنـــائـي..كـــانت من
مـــا يـــعـــني أن صــنـع الـــســـومـــريــ
اجـــدادنـــا الـــســومـــريـــ هم اول من
عزفت اوتار قـلوبهم لـلحب وغنت له.
ولـــكــنــنـي ال اعــلم مــا اذا كـــانــوا قــد

ورثــوا (جـيــنــاته) من مــجـنــون لــيـلى
الذي خفق قلبه لها حلظة راى الرماح

وهو في ساحة احلرب فانشد قائال:
عت (فوددت تـقبـيل السـيوف ألنـها.. 

تبسم) كبارق ثغرك ا
ام انهم ورثـوه عن جميل بـثيـنة الذي

ما احب سواها وحفظ سرها:
انــهــا اخـذت (ال ال ابــوح بــحب بــثـنــة

عليّ مواثقا وعهودا)
ام عن الـوسـيم الـرومـانـسي عـمـر ابن
ربــــيـــــعـــــة الــــذي لـه قــــلـب يـــــسع من

وبــحـيث ال تــعـود الـنــجـدة اإليــرانـيـة
لــلــنـظــام الــذي غـادر عــريــنه الــعـربي
مــخــتـاراً أو مــضــطـراً أو مــغــامـراً أو
حتى مراهـناً أو مقـامراً تقـتصر على
حـاالت مـتـتـالـيـة من الـتـشـيُّع وإنـشاء
ـدارس وإدراج الـفـارسـية ـزيـد من ا ا
ـــنـــاهـج الـــدراســـيـــة ومن لـــغـــة في ا
إســتـــمالك عــقــارات أمــويــة تــاريــخــاً
وتراثـاً وتغيـير أسـماء شـوارع بحيث
سـتجدة لـهذه الشوارع أن التسـمية ا
عتمدة في سوريا هي فرع للتسـمية ا
في شــوارع طــهـران وغــيــرهـا. وبــعـد
اإلختراق الـذي نشيـر إليه والذي بات
ــيـر بــوتـ عــبـئــاً عـلى رئــاسـة فالد
التي تواجه هـذه األيام حراكاً شـعبياً
غاضباً قد يتـطور إلى ما يشكل بداية
هـابة البوتـينية بـات النظام زعزعة ا
البـشَّاري أسـير ذئبـيْن في وقت واحد
وعـلـى أهـبـة تــسـريع وتـيــرة إنـخـراط
الـذئـبـيْن اآلخـريْن الـتركـي واألميـركي
في الــلـعــبـة ونــزولـهــمـا بــشـكـل أكـثـر
فـاعـلـيـة إلى احلـلـبـة.مـا يراد قـوله إن
أسـلـوب الـضم الـصدَّامـي الذي قُـضي
عـلـيه بـالــقـضـاء عـلى فـاعـله شـخـصـاً
ونظامـاً هو ما قـد يصبح أمـراً واقعاً
في حــال لم يــقـتــنع الــنـظــام اإليـراني
ـنطقة أكثر بأنه كواحد من جمْع في ا
أمـنـاً وسالمة إليـران اخلـمـيـنـيـة التي
أفشل لها صدَّام حس مشروع الضم
الــذي كــانت عــلى أهــبــة الـبــدء به من
خالل ضـم الــعـــراق كـــمـــا ضم صــدَّام
الكـويت وضم الـعراق أكـثـر يسـراً ما
ــســألــة كــذريــعــة إســتــرجــاع دامـت ا
ـة لــلـشـيـعــة من الـنـظـام حـقــوق مـؤ
الـــسُــــني. هـــكــــذا كـــانـت االطـــروحـــة
اخلـمـيـنـيـة وفي هـدي هـذه االطـروحة
شيَّدت إيـران قالعها في الـعراق بأمل
أن يـكـون مـحطـة تـرانـزيت ثـابـتـة لـها
في الـطـريق إلـى سـوريـا وتـكـون هـذه
األخيرة محطة الترانزيت األكثر ثباتاً
لـهـا فـي طـريـقـهـا إلى لــبـنـان تـمـويـنـاً

وتدريباً وتأثيراً.
عـضلة يطـول الكالم في هـذا الشـأن ا

كــمــا حــكــومــة الــظل في بــعض دول
العـالم. ثم إكـتـملت تـلك "اجلـمهـورية
الــظل" بــشــراكــة غـيــر مــســبــوقـة مع
ــــارونــــيــــة الــــنــــصف األقــــوى من ا
الـــســيــاســيــة فـي شــخص اجلــنــرال
مـيـشـال عـون الـذي بـنى شـعـبـيـة من
خالل مــقــاومــة "االحــتالل الــسـوري"
لــلــبــنـــان كــمــا نــال ضِـــمْن مــعــادلــة
مـســتـغـربــة رئـاسـة لــبـنـان من خالل
ـوقف السابق بـتحالف إرتداد على ا
مـع "حـــزب الــــلـه". وبـــذلـك بـــات دور
ــارونـــيــة الــطـــبــعـــة اجلــديـــدة من ا
ــثل دور الــســيــاســيــة وتــأثــيــرهــا 

احلوثية السياسية في اليمن.
وهنـا بـات الذي يـحـدث وعلى سـبيل
ــثـال ال احلــصــر في كل من لــبــنـان ا
واليمن عمـلية قضم إيرانـية متدرجة
لـلـسـيـادة ولـلـقـرار وبـحـيث أن أوجه
شــبه كــثــيــرة مــاثــلــة أمــام اجملـتــمع
الـــدولي بـــ الــضـم عــلـى نــحـــو مــا
إقـتــرفه صــدَّام حـســ في حق دولـة
ذات ســيــادة وبـــ الــقــضم اجلــاري
أل وضـمن خــلـســة وأحــيـانــاً عـلـى ا
ذرائع وإجتـهادات غيـر مقـنعـة وغير
مـطــمـئـنــة وغـيـر سـيــاديـة وهـذا هـو
األهم. ولـيس مـســتـبـعـداً في حـال لم
ــا هــو قــيـد حتــدُث حــالــة الــتـنــبه 
التخـطيط له أن يـنتـهي األمر بلـبنان
إلى ما إنتهى إليه في اليمن كأن يتم
بذريعة ملء الفراغ السياسي األقوى
اروني مذهـبـيـاً ومن خالل الغـطـاء ا
ـتمـثل بـحـليف حـزب الـله وشـريكه ا
تــمـديــد رئـاســة رئـيس اجلــمـهــوريـة
احلالي وفي ظل التمديـد يتم إختيار
الرئـيس اخللف الـذي يكون بـطبـيعة
ــثل الــســلـف جلــهــة الـوالء احلــال 

وعدم اخلروج من التحالف.
لـــوال اإلخــتـــراق الــروسي لـــلــوجــود
اإليــرانـي في ســوريــا وتـــلك خــطــوة
ـا اري أو ر تُـحـسب لــلـنـظـام الـبـشـَّ
هي وصـية مـن وصايـا الـوالـد الذي
رحـل إلبـــنه الــــذي ورث الـــرئـــاســـة
لـــكـــانت وتـــيــرة الـــقـــضم تـــســارعت

بالتـنحي الـذي لم يكتـمل. وأما ورثة
احلقبـة اخلميـنية فـإعتمـدوا أسلوب
الــقـضم كــونه األكـثــر يـســراً لـهم ألن
ـذهـبـيـة ذات تــأثـيـر يـفـوق الـورقــة ا
بـكــثـيــر أي أوراق أُخـرى. وبــالـورقـة
ـذهـبـيـة والـتي لـهـا فـعل ذهـبي من ا
حـيث قـيـمـتـهـا كتـأثـيـر بـدأت عـمـلـية
متـدرجة لـقـضم اإلرادات والسـيادات
حـيث هنـالك حـضـور مذهـبي شـيعي
أو هو رافـد لألصيل. وهـنا لـلتـحديد
نـشـيـر إلى أن احلـضـور األصيـل هو
في العراق ولبنان فيما هنالك الرافد
العـلوي فـي سوريـا والرافـد احلوثي
في اليمن فـضالً عن جداول صـغيرة

في مصر وبعض الدول العربية.
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من خالل الـــعالقــة مع ســوريــا الــتي
لت ربــطـهــا الـنــظـام بــإتـفــاقـيـات مــثـَّ
ذهـبيـة دوراً في إتـمامـها شـاعـر ا ا
بدأت عـملـيـة تفـعيل الـرافد الـلبـناني
وتسريع البدء بتحويله إلى العنصر
الــفـاعل في الــقــرار الـســيـاسي ومن
هنـا جاءت مـعادلـة الشـعب واجليش
قـاومـة على خـلـفيـة إنـتصـار على وا
إسرائـيل الـتي كـانت إحتـلت مـناطق
من جنـوب لـبنـان. بعـد هذه اخلـطوة
ـفاصل وتمـك إيـران من اإلمـساك 
في الـنظـام الـسـوري جعـلـها شـريـكة
في قــرارات الـدولـة أكــثـر مــنـهـا ذات
دور إستشـاري بات هنـالك ما يجوز
إعتباره "اجلمهـورية الظل" في لبنان

هــــنـــــالك بـــــعض أوجـه الــــشـــــبه في
مـقــدمـات مـا جــرى قـبل ثالثــ سـنـة
عـــنــدمــا لـم يــرتض الـــرئــيس صــدَّام
حسـ أن يكـون واحداً من مـجمـوعة
إخوة في اجلناح اخلـليجي من األمة
وإقتـرف إثم الغـزو الـذي أتبـعه بضم
دولـة كــانت كـمـا ســائـر دول اخلـلـيج
دون غيـرها من الـدول العـربيـة سنداً
ال واإلعالم واحلراك الدبلوماسي با
ــواجــهــة إيــران اخلــمــيــنــيــة طــوال
ثـمـاني سنـوات من احلـرب الـطـاحـنة
ـاحــقـة وبـ الـذي تــمـارسه إيـران ا
اخلامـنـئيـة مـنذ بـداية الـعـهد الـثاني
ا تفعله من الثورة اإليرانية وتؤكد 
أنـــــهـــــا هـي األُخـــــرى ومن خـالل إثم
الـتحـرش واإلعـتداءات بـتـكلـيف غـير
إيـرانــيـ الـقـيـام بــهـا ال تـرتـضي أن
تــكـــون أخــاً جــاراً حتــادد إخــوانــهــا

اخلليجي العرب.
وإذا كـــان الـــفـــعل الـــصـــدَّامـي غــزواً
وضــمــاً لــلـكــويت خــطــأ فــإن الــفـعل
اإليـرانـي حتـرشـاً وقــضـمـاً بــالـتـدرج
يصل إلى مرتبة اخلطيـئة. لقد إعتبر
صدَّام حـسـ أنه جملـرد أن يسـتـكمل
مـخـطـط الـضم ويـبـسط الــنـفـوذ بـكل
مــنـاحــيه فـإنـه يـصــبح الـرقم الــقـوي
الـذي يـتــعـامل اجملـتــمع الـدولي مـعه
على نـحـو ما كـان جمـال عبـدالنـاصر
يتـطـلع إليه وبـقي التـطـلع قائـماً إلى
أن حـــدثت حـــرب  5يـــونـــيـــو 1967
ـــة حــاول مــداواتــهــا وإنـــتــهت هــز

ولــكـنــنـا في واقع احلــال أمـام حــالـة
قـــضم مـن جــانـب إيــران لـــســـيــادات
ا هو وقرارات أقطار عربية مرشحة 
ـا نراه اآلن في لـبنان أسوأ بـكثـير 
والــيــمن وســوريــا والــعــراق وهــذه
الدول قـد تصـبح لقـيمـات سائـغة في
األفـواه اإليرانـيـة بشـتى مـنطـلـقاتـها
ـــرشـــديــة احلــرســـيـــة الـــثــوريـــة وا
ـرجعـيـة والـنوويـة آتـيـاً في حال وا
طال التعامـل العربي-الدولي الراهن
مع اخملطط اإليـراني الطـموح ضـمناً

الشرِه شكالً.
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 وال يــخـفف من وطــأة مــفـاعــيل هـذا
اخملــطط إدعـاء اجلــار اإليــراني بـأنه
لـيس من يـتـدخل مـبـاشـرة وأن الـذي
يـجـري في بـعض الـدول الـعـربـية أو
حتدُث محـاوالت قصف لهـا هو حالة

عربية –عربية.
رء مـا حدث بـعدما هنـا يسـتحضـر ا
غـزا صـدَّام حـسـ الـكـويت وألـغـاها
بـزيـارة لـها وبـتـعـيـ حـكـومـة بديالً
للـحكـومة الـشرعـية. فـلو أن الـتعامل
زمــنــذاك مـع الــفــعل الــصــدَّامي كــان
ـــثل الــتــعـــامل الــعـــربي مع إيــران
اخلــمــيــنــيــة الـتـي تـمــارس دوراً من
خالل الــقــضم يــتــمــثل فـي مــصـادرة
اإلرادة الـوطـنـيـة والـسـيـادة والـقرار
والذي يـتـمـاثل بعض الـشي خـطورة
وتـأثــيـراً بـالـضم واإلحــتالل لـكـانت
الــــكـــويـت إلى اآلن "فـــرعــــاً عـــاد إلى
األصل" ولكن احلـراك الـعربي وإن لم
يكن مكـتمالً أمكـنه إستعـادة الكويت
من أســـرهــا مع إرفـــاق اإلســتــعــادة
ا نـتج عن اإلستعادة رارة  بشديـد ا
من كــــــوارث لــــــلــــــعــــــراق مــــــا زالت
مـعاجلـتـهـا لم تـنته بـعـد مـرور ثالثة
عـقود عـلى إرتـكـاب إثم كـان الـعراق
في غنى عـنه لو أن سـلطـته احلاكـمة
إرتـأت وعن إقـتــنـاع بـأن األخ واحـداً
من مجـموعة أخـوة أكثر طـمأنـينة له
في الـسـراء والـضـراء. ومن هـنـا فإن
اثالً مع إفتراض أنه حراكاً عربـياً 

ي دفعهم االن الى تخـصيص يوم عا
ي لــلــوئــام بــ بـــاسم(الــيــوم الــعـــا
األديان).لقد صار يقـينا ان العراقي
مـــوصــوفــون بــاحلب..ومـــا يــجــعــلك

تفرح..تغني..
تـثق بـأنـهم صـنّـاع حيـاة انك تـراهم
يـتــفــنــنــون في الــتــعــبــيــر عن (عــيـد
احلب).فــلــقـد طــرزوا شــوارع بــغـداد
وزيـنــوا مـتـنـزه الـزوراء هـذه الــسـنـة
بتشكيلـة فنية من سبعـة قلوب كبيرة
وظل مـــــحـــــاطـــــة بــــــورود حـــــمـــــراء
الـــــــعــــــــراقــــــــيـــــــون كــــــــعـــــــادتــــــــهم
يـتبـادلـون:دارميـات جـمـيلـة..بـوسات
عــراقــيــة..بــطــاقــات مــلــونــة..هــدايــا
لـلــزوجـة..لألم ..لـلــحـبـيــبـة..دبـدبـوب
ورود حـمـراء..ارتداء ابـيض واحـمـر 
مـالبس حـــمـــراء مـــزركـــشـــة..تـــزيــ
مـعجـنات احملالت ببـاولونـات ملـونة
بـــقـــلـــوب حـــمــــراء عـــلـــيـــهـــا اجـــمل
انك لــو الــكــلــمــات (أحــبك)..واألروع
دخـلت قـلـوبـهم لـوجـدتـهـا بـاقة ورود
مـــــلـــــونه.. مـــــكـــــتـــــوب عـــــلـــــيـــــهـــــا

باألحمر:نحبك..يا عراق!.
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ـرة أكثر رحـابة لذلك سيكـون هذه ا
احلـراك الـذي جــرى من أجل حتـريـر
الـــكـــويـت هـــو فِـــعْل ضـــرورة.. وإالَّ
ـتأمل في ضاعت كـيانـات عربـية. وا
أحـوال كيـانـات مـثل لبـنـان وسـوريا
والــيــمن والــعـراق يــرى أنه من دون
ذلك احلراك لن يكون هنالك إستقرار
مـســتـد وال جـوار حَـسـن. ونـتـذكـر
كـــيف أن أمــــيـــر الـــدبـــلــــومـــاســـيـــة
السعودية سعود الفيصل رحمة الله
علـيه بقي حـتى وهو يـتعـالج ينادي
النـظام اإليـراني بخـير الـعبارات من
ــا يــحــقق أفــضل أجل الــتـــحــادث 
العالقة ويقترح لهذا الغرض الطيب
صـــيـــغـــاً لــلـــقـــاء أحـــدهـــا فـي جــدة
والتـحادث ولـكن إيـران ال تتـجاوب.
ـــمــلــكــة في ظـل الــدبــلــومــاســيــة وا
ـسـتنـدة هذه السـعـودية الـراهـنة وا
ـــرة إلـى إلــتـــفـــاف عـــربي نـــســـبي ا
وخـــلــيــجي شــامـل حــولــهــا تــنــادي
بـالـرغبـة نـفـسهـا لـكن إيـران تـرد إما
بــصــاروخ حــوثي يــســتــهـدف حــتى
الـعـاصـمـة الـريـاض وبـشـحن كالمي
ومذهبي من لبنان يعطل أي محاولة
لتـحسـ األحـوال التي تـزداد سوءاً
في دول تنشط األذرع اإليرانـية فيها

على أساس أنها فروع لألصل.
هل يحـدث مـثل هذا احلـراك الـعربي
وهل يتجاوب اجملتمع الدولي بوقفة
عـنى أن ال تقتصر مع هذا احلراك 
ـاليـة وال فـقط على علـى العـقوبـات ا
الــتـصــنــيـفــات بــ إرهـاب وفــسـاد
ـا عـلى خـطوات أكـثـر فـعـالـية ال وإ
ــرء أن تــكــون عــلى نــحـو يــتــمــنى ا
احلــرب الــتي مـن أجل حتــريــر وطن
دمـرت وطنـاً. ومن مـحـاسن الـصدف
أن اإلدارة األميـركيـة وحلـيفـاتها في
ـبـتالة الـقــارة األوروبـيـة الـعــجـوز ا
مــثـــلــهــا بـــاجلــائـــحــة الــكـــورونــيــة
تحورة أكثر تعقالً من وحفيداتها ا
الـذي جــرى قـبل ثالثــ سـنـة... ويـا
ليـته حـدث بشـكل أقل تـسرعـاً. والله
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ومن خالله نصـرة اإلسالم ((ال يـجوز
سـن قـــانـــون يـــتـــعـــارض مع ثـــوابت

احكام االسالم )) .
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ـقال الـثانـيـة تكـمن في انه ذكـرني  
نـشـرته سـابـقـا عن االعالم الـوظـيـفي
وكيف انه يعمل بالنسغ النازل (البث
) أي (صـــورنـي واني مـــا ادري) امـــا
الــنـسغ الــصـاعــد فـهــو شـبه مــعـدوم
سؤول (صعود) هـموم الشـعب الى ا
 فتبـقى العمـلية عـرجاء ألنهـا تسمع
الـشــعب (بـضم الـتــاء) مـا تـريـد  وال
تـسـمع من الــشـعب (بـفـتح الـتـاء) مـا
ـكـتب ذكرني يـريـد والثـالـثـة  أن رد ا
ايـضـا بـحـالـة راجـيـا االطالع عـلـيـهـا
بـــانــــتـــبــــاه  وهــــو اني فــــكـــرت في
اســـــتـــــغالل فـــــرصـــــة صـــــرف (ربع)
استحقـاق مكافـأة اجليش (السابق?)
بعد  15عاما من استحقاقها  ألطعن
بــقــرار الــغــاء احلــقــوق الــتــقــاعــديـة
ألعـضــاء الـفــروع دون سـنــد قـانـوني
والــذي كـــنت قــد طــعــنـت به ســابــقــا

ان هذا اجلواب ذكـرني رأسا بـإجابة
احملـكمـة االحتـادية الـعـلـيا قـبل اكـثر
ن طـــعن بــدســـتــوريــة مـن ســنــتـــ 
الـقـانون  72ولـيس الـقرار  72 كـما
ـــكـــتب االعالمي ... ردت جـــاء بــرد ا
بـكل هــدوء بـأن الـقــانـون حـدد مـحال
كن للطعن بـلجنة االمـر الديواني و
.. وكنت قبل للمتضرر الـطعن لديها 
صــــدور قـــرار االحتــــاديــــة اعاله قـــد
اعـــددت الئــحــة لــلــطــعن بــالــقــانــون
أمامـها  بالـتعـاون مع ثالثة مـحام

كبار اثنان منهم قـضاة كبار سابقا 
يـتـوزعـون عـلى الـقـائـمـة الـعـراقـيـة 
واالنـتـفـاضـة الـشـعـبـانـيـة  والـتـيـار
ــا يـدلل عـلـى وجـود حـالـة ـدني  ا
رفض للقـانون  فتـوقفنـا عند صدور
قــــرار االحتــــاديـــة اعـاله  اال اني لم
اتـوقف  فعـمـمت الالئـحة طـالـبا من
كل من لــديـه صالحــيــة الـطــعـن لـدى
االحتــاديــة لــيــوكــلــني مــجـانــا  ولم
وخـسرت االحتـادية يتـصل بي احـد 
فـرصــة تـأريـخـيه لـنــصـرة الـدسـتـور

ـــــــــا  ارســــــــــالـه .. مع االعـالمـي 
التـقديـر)). انـها رسـالة جـوابيـة على
ــــوجه اجلــــزء االول مـن خــــطــــابي ا
حلــضـــراتــكم  وردتـــني امس  ومن
كـتب االعالمي جملـلـسكم أين ?? من ا
ـوقـر .. اســتـفـدت من هـذا اجلـواب ا
فـــــوائــــــد ثالث ..  األولـى عـــــرفت ان
ـر لم يـزرني حلـد اآلن  حيث الزهـا

السالم عليكم ورحمة منه وبركات .
ـوضوع اعاله ((السالم عـلـيكم.. ان ا
قـانـوني يـتـعـلق بـتـطـبـيق الـقرار 72
ـتضـرر من لـسـنة  2017 وبـإمـكـان ا
سـريـانه وتـطـبيـقه مـراجـعـة مـحـكـمة
البداءة والطعن بالقرار الصادر منها
امــام جــهـة الــطــعن اخملــتـصــة وفــقـا
ألحــكـام الـقــانـون وال عالقــة لـلــمـركـز

وردت الـدعـوى بـسـبب مـرور الـفـترة
فقـدمت طلبا ألثـنان منهم القانونـية 
الية التي احالتها الى التقاعد الى ا
الــوطـنــيــة  وكـنــا مــحـامــيـان  وكل
رأس شـهــر اقـدم اســتـفــسـار رسـمي
للمـالية كي ال افـقد الفـترة القـانونية
اجلـــديـــدة الـــتي بـــدأت يـــوم صــرف
ــكـافــأة .. وبــعـد أشــهـر ست (ربع) ا
اليـة اجابة التقاعد  التي سلمتني ا
نصها (( ان اللواء الركن عبداخلالق
فـيـصل شاهـر تـقـاضى كـافـة حـقوقه
التقاعدية)) اردت الترفيه عنكم بهذه
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أتـــريــــدون نــــكـــتــــة اخـــرى ســــادتي
الـكــرام???  الـنـكـتــة تـقـول ان اجلـهـة
الــتـي تــطــعن لــديـــهــا ثالثــة ماليــ
عـائــلـة مـتـقـاعـد نـضــربـهـا بـخـمـسـة
تصبح  15 ملـيون عراقـي هي جلنة
حتـولت الى مـجـلس تـدقـيق قـضـايـا
ـــتــــقــــاعــــديـن يـــرأسـه قــــاضي من ا
الصـنف الثـاني  ويـقتـضي السـياق
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اربيل

ان تــقـــدم اعــتـــراضــا الى الـــتــقـــاعــد
الوطنية  و تـقد الطلب الذي هو
لـيس شخـصـيا بل يـشـمل الكـثـير من
ــتــضـرريـن من لــدن ولـدي احملــامي ا
بوكـالـة مـحامي عـامـة ورفض رئيس
القسم العسكري  التعامل مع الوكالة
ـئـة واصر عـلى الـصـحـيـحة  100 بـا
حـضـوري شـخـصـيـا رغم ان تـوكيـلي
حملــام هـو (حق دســتــوري)  واعـطى
مـوكلي رفـضـا  ولم يـسـبب الرفض 
تعـاونت معه مـديرة الـقسم الـقانوني
للتـقاعـد الوطنـية في  بـشكل مذهل...
وصــلت عـريــضــة الـدعــوى لـلــقـاضي
فـطـلب بيـان الـرأي  وتـعـاون االثـنان
ومـعـهمـا دائـرة الـتـقاعـد الـعـسـكري 
ولـم يــصل الـــرأي حلــد كـــتــابـــة هــذه
االســـطــر وبــلــغت مـــدة اعــاقــة ســيــر
العـدالـة  (سنـة ونـيف)  هكـذا سادتي
الكـرام جتري االمـور بتحـد غريب في
بـلـد سن فــيه اول قـانـون  ولـيس في

قبائل الزولو .
وللحديث بقية
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صالح صالح واجتماع اصحاب ا ا
تـوافق ضـروري يـنــفع اجلـمـيع لـهـذا
يـعـمـلـون كـكـتـلـة واحـدة بـقـيم مـتـفق
عليها ولم يشذ عنها اال ترامب وهو
يـعـاقب لــهـذا الـشـذوذ فـالـفـكـرة كـمـا
ذكرنـا في مقال سـابق حمـاية وامان
بيـئة اجملـتمع الـرأسمالـي وال يهم لو
خــرب بـقـيــة الـعــالم مـالم يــؤثـر عـلى

صلحة. ا
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ارتـبط االسالم فـي الـذاكـرة الــغـربـيـة
ـوقع جـغـرافي وكـيـنـونـة اثـنيـة هم
الـعــرب مع الـعـلـم ان الـعـرب هم اقل
سلـم حـقيقـة وان العـربية تعـداد ا
ـا لغـة وان االسالم لـيـست عـرق وا
ال يـرتـبط بـالـعـربـيـة اال بـلـغـة الـقرآن
فـهـو لم يـنــزل عـلى اثـنـيـة كـمـا نـزلت
الــتــورات واالجنــيـل ولم يــنــزل عــلى
ي ــا هــو عــا بــقــعــة جــغــرافــيــة وا
كان....فلجأت بعض الدول الزمان وا
بــقــصــد ابـقــاء الــضــعف الى اظــهـار
انــاس مــدعـومــة بــقـنــوات فــضـائــيـة
واجـبـهــا او بـعض واجـبـهــا تـعـمـيق
كن س معـتقدات ظنية  الكراهية 
ان تـــكــون مــوضــوع جـــدل بــاحــثــ

حـــمـــله الـــفــاحتـــون او جـــيل صالح
الدين.
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هـذه الــنـظـرة الــتي صـدف ان تـرسخ
من خالل الفكر الرأسمالي الصناعي
ـواد اخلـام والـسـوق وحـاجـته الى ا
وااليـــدي الــــعـــامــــلـــة الــــرخـــيــــصـــة
والـسيـطـرة اجلغـرافـية عـلى مـصادر
ــواد االولــيــة ومن ثم تــصـنــيــعــهـا ا
واالستحواذ على اسواقها واخالئها
من الـكـفـاءات بنـقـلـهـا للـعـمل لـديـها
وتـطـور االمـر الـى ابـقـاء صـنـائع بال
ابـداع وعــقـلـيــات مـشـوشــة مـشـوهـة
ــذاهـب وتــقـــمع الـــنــاس لـــلـــدين وا
وتـقـتل االبداع لـيـهـرب من يـسـتـطيع
وتـــئـــد مـن ال يـــســـتـــطـــيـع الـــفـــكـــر
الـرأسـمـالي يـهــتم بـبـيـئـته الـتي هي
ايـضـا سـوق وايـدي عـامـلـة لكـن البد
من اسـتقـرارها وسـكـينـتـها  واطالق
كانتها وكرامتها شعورها بالرضا 
االنسـانيـة الن هـذا الرضـا والشـعور
الذي سيدرك حتما انه مجرد انطباع
عنـد قمع اول تمـرد يظـهر ألي سبب
عــمــومـا الــرأســمـالــيــة هي تــسـمــيـة
مــــاركـس اخملــــتــــصـــــرة ألصــــحــــاب

الــتي رافــقت ســلــطــة الــدين ومــنــهـا
انطبـاعاته عن تـاريخ احلروب سواء
كانت الفـتوحات او حـروب الفرجنة
الــتي يـــســمـــيــهـــا الــغـــرب احلــروب
الصلـيبيـة كانت هنـالك فكرة تـتكون
ان ضــعف مـنــطــقـة الــبـحــر االبـيض
تـوسط تعـني هـيمـنة وقـوة للـغرب ا
وان ســـر الـــقـــوة هـــو االسالم الـــذي
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مــهـمــا تـطـور االنــسـان مــدنـيــا يـبـقى
اســيـر االنـطــبـاعـات الــثـابــتـة الـتي ال
حتــــركــــهـــا الــــضــــرورة او أي ســـبب
موجب; فالغرب انـتقل الى التمدن في
عـمــلــيــة جــراحــيــة مــزدوجــة عــقــديـا
ومـدنـيا فـلـمـا لم يـجـد الـتوافـق عطل
الدين لكن لم يعطل الذاكرة التاريخية

ومــخــتــصـ ولــيس عــامــة الــنـاس
وجلـأت دول اخـرى الى الـوقـوف في
احملـافـل الـسـيــاسـيــة ضـد أي حـراك
ـوقع اجلـغرافي لدولـة نـاهـضة من ا
ؤشر باخلطر او احداث تغيير في ا
ـؤشـرة حـالـة اجملـتـمع من االثـنـيـة ا
انـهـا خـطـر وحـرص شديـد عـلى كل
ـؤشــر انه خــطـر مــا يـشــوه الــدين ا
وتمزيق نتـيجة دعم االقلـية اجلاهلة

التي ال تتمدن بعقلها.
قــد ال يــبـدو هــذا االمــر مـهــمــا لــتـلك
الـدول لـكـنهـا حـقـيـقـة حتـرق احمليط
مــتــخــيــلـة ان الــنــار لن تــمــســهـا ال
تـراجع ألنـهـا ال تـفـكـر اصال بـجدوى

راجعة...  ا
الـبريـطـانـيون مـثال هم أكـثـر الـناس
لهم ذاكرة استعمارية قريبة البد ان
يـدرسـوا هـذا االمـر لـيـكـونـوا جـسرا
الـى بــقـــيــة الـــعـــالم ولـــكن من خالل
نــافـذة ســلــيـمــة انــتـقــاال الى ابـواب
مـــفــــتـــوحــــة وتـــنــــظــــر الى جـــدوى
الــســيــاسـات الــغــربـيــة عــمــومـا في
ــنــطــقـة وحتــرك الــراكــد من حــالـة ا
ـــكـــان وكــان بـــروك اجلـــمل بــذات ا

الزمان ال يتغير.
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بغداد

االسالم فـي مــثــانــيــة ال يــنــشئ دولــة
حتــــارب او تـــقــــوم بــــالـــفــــتــــوحـــات
بالسالح فاإلسالم مـنهج وعقيدة وال
مـوقع جــغـرافي له وال اثـنــيـة حتـمـله
ن يفهم فالـتقنيـة كفيلة عبر التـاريخ 
بـعــرضه وعـرض اضــداده ولإلنـسـان
االخـــتـــيـــار ولم يك في الـــســـابق من
سـبـيل اال الــفـتـوحـات امـا الـيـوم فال
حــاجـة الســتـمــرار هـذا االســتـقــطـاب
وظـلم الــشـعـوب وتـشـويـه عـقـيـدتـهـا
ومـهـما اخـتـلـفت الـعقـائـد فـان هـنالك
غـــربـــال في بـــنـــيـــة االسالم تـــصـــفي
جــريـان الــفـكــر والـرؤيــة وان افـضل
الطرق للتغلب على مشاكل االنسانية
من هـذا الـفـسـاد الـكـبـيـر هي االحتـاد
ـدنـية وبـنـاء مشـاركات علـى منـصة ا
تــتــكــامل بــهـا اجلــغــرافــيـا مـن حـيث
مصادر الطاقة وتـقنيات االنتاج لكي
ال يفقد الـناس اآلدميـة ويدخل الناس
الــدنــيــا ويــخـرجــون وهم يــعــيــشـون
بــجـهـنم صــنـعــهـا انـاس ال يــحـسـون
انـهـم يـرتـكــبـون جـرمــا بل اجلـرم في
مــنـعـهـم عن االجـرام وتــلك مـنــظـومـة
تنـمـية الـتـخلف في الـطـرف االخر من

العالم الصغير اليوم.
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عزز مـانشـستـر سيـتي من صدارته
جلدول الترتيب بعدما رفع رصيده
إلى 53 نقـطة بـينـما جتـمد رصـيد
ـركز تـوتنـهـام عـند 36 نـقـطـة في ا

الثامن.
‰Ë_« ◊uA «

ــبــاراة أتـت احملــاولــة األولـى في ا
لـــصــالـح الــســـيــتي فـي الــدقـــيــقــة
الثانية بارتقاء رودريجو لعرضية
من ركــلــة ركــنــيــة نــفــذهــا فــودين

مسددًا رأسية علت العارضة.
وأتى الرد من تـوتنهـام في الدقـيقة
(14) بـعدمـا حتصل تـوتـنهـام على
مخالـفة على حـدود منطـقة اجلزاء
نـفـذهــا كـ مــسـددًا كـرة مــبـاشـرة

اصطدمت بالقائم.
وتـــــبـــــعــــهـــــا كــــ

بـأليـسـون ليـضـيف الهـدف الـثالث
الـذي قــضى عــلى آمــال لـيــفــربـول
لـيـواصل األخـيـر مـسـلـسل نـتـائجه

يرليج. السلبية في البر
وحــسم مــانــشــســتــر ســيــتي قــمــة
مـــــبــــاريــــات اجلـــــولــــة رقم 24 من
ـمــتـاز بــعـد الـدوري اإلنــكـلــيــزي ا
الـــتــغــلب عـــلى ضــيــفه تـــوتــنــهــام

هوتسبير
بــــثالثـــيـــة
نـــظــــيــــفـــة
 في الـــلــقــاء
الذي احتضنه
ملعب االحتاد.
وســـجل ثـالثـــيــة

مــانــشــسـتــر ســيـتي
اإلســبــاني رودريــجـو
هــرنـانــديـز رودري من
عـالمــــــــة اجلـــــــــزاء في
اني الـدقـيـقة (23) واأل
إلــكــاي جــونـدوجــان في

الــدقــيــقــتـ (50
و66).
وبـــتـــلك
النتيجة

ـرمى في الـدقـيـقة 11 يـسـدد فوق ا
وتلـقى صالح تمـريرة مـن ألكـسندر
أرنـولـد لـكن تـصـويـبـتـه الـيـسـارية
ن في ابـــتـــعــــدت عن الـــقــــائم األ

الدقيقة 17.
ودخل تـيــاجــو ألــكـانــتــارا بـدال من
ــصــاب مـــيــلـــنــر في تـــشــكـــيــلــة ا
ليـفربـول بينـما وجه بـيريـرا الكرة

نحـو بـارنس الذي رفـعهـا عرضـية
وتـابـعـهـا فـاردي بـرأسه لـيـضـعـها
بــ يـــدي احلــارس ألــيـــســون في

الدقيقة 36.
وجاءت أخـطر فـرص الشوط األول
بالدقـيقة 42 عنـدما مرر مـاديسون
الــكـــرة إلى فــاردي الــذي ســدد في

العارضة.
ورد ليـفـربول في الـدقيـقة األخـيرة
عـبــر ركـلـة حــرة نـفــذهـا ألـكــسـنـدر
أرنــولــد في احلــائـط الــبــشــري ثم
فشل هندرسـون في إبعاد الكرة من
أمام مرماه لتصل إلى فاردي الذي

تصدى أليسون ببراعة حملاولته.
وأراد لــيـفـربــول مع بـدايــة الـشـوط
الـــثـــانـي أن يـــتـــرجم أفـــضـــلـــيـــته
ـيــدانــيــة إلى هــدف فــمــرر مـاني ا
الـكـرة إلـى روبـرتـسـون الـذي سـدد

 ôU Ë ≠ ÊbM
انـــهـــار لـــيـــفـــربـــول في 7 دقـــائق
ليسقط أمـام مضيفه ليـستر سيتي
بـــثـالثـــة اهـــداف مـــقـــابل هـــدفـــفي
افـتـتـاح اجلـولة الـ 24 من الدوري

متاز. اإلنكليزي ا
وســـــجـل مـــــحـــــمـــــد صالح هـــــدف
ليفربول (ق67) فيما أحرز جيمس

مـاديــسـون (ق78) وجـيــمي فـاردي
(ق81) وهــــــارفـي بــــــارنس (ق85)

أهداف ليستر.
 وبـهـذا االنـتـصـار ارتـقى لـيـسـتـر
ســيــتي لــلــمــركــز الــثــاني مــؤقــتـا
برصيد 46 نقطة بفارق نقطة أمام
مـانـشسـتـر يونـايـتد بـيـنمـا جتـمد
ـركز ليـفـربول عـند 40 نقـطة في ا

الرابع.
وفي بداية الـلقاء حـاول ماديسون
اســتـغالل تــقـدم حـارس لــيـفـربـول
أليسـون بيكـر ليسـدد من منتصف
ــلــعـب بــيــد أن الــبـــرازيــلي عــاد ا
ـرمـاه والـتـقط الـكـرة في الـتـوقيت

ناسب. ا
ووصــلت تــمــريــرة من بــارنس إلى
فــاردي فـي الــنــاحـــيــة الـــيــســرى
لــيـتــقــدم األخــيـر بــالــكــرة قـبل أن
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وقع على كـــــشـوفـات نادي احلـلـة العـراقي لـكرة الـسـلة جنم مـنـتـخب لبـنـان كر زيـنـون قادمـا من الـرياضي

بيروت.
وسم احلالي قادما من هوبس. وكان زينون قد وقع عقدا مع الرياضي مطلع ا

وأكدت مصادر فـي النادي البـيروتي لـ"كووورة" أن عـقد الالعب يبـدأ مع انطالق بطـولة لبـنان لكرة
السلة لكنها لم تبدأ حتى اآلن.

ـصادر إلى أن زيـنـون منـخرط حـاليـا في مـعسـكر مـنتـخب لـبنـان قبل الـتوجه إلى وأشارت ا
واجهة الهند في تصفيات كأس آسيا 2021. البحرين 
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أنهى فريق القوة اجلـوية بكرة القدم
ــرحــلــة األولى في الــصــدارة بــعـد ا
فــوزه عـلى احلــدود بـهــدفـ مــقـابل

هـــدف واحــد عـــلى مـــلــعب الـــشــعب
حلــــســـاب اجلــــولـــة 19 من الـــدوري
ـمـتـاز.وافـتتـح جنم الـقوة الـعـراقي ا
اجلــويــة اخملــضــرم حــمــادي أحــمـد

الــنـتـيــجـة بـوقت مــبـكـر وبــعـد مـرور
خـــمس دقــائـق فــقط ضـــرب حــمــادي
مــصــيـدة الــتــسـلـل ويـســجل الــهـدف
االول لفريقه.وعـادل النتيـجة للحدود
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تـعادل مـنتـخب النـاشئـ مع فريق الـتاجي
األول بـهــدفٍ لــكــلــيــهــمــا في الــلــقــاء الـذي

جمعهما  على ملعب األخير.
وأحـرز هدف مـنـتـخب النـاشـئ الالعب ذو

الفقار يونس عبد علي.
 وأثـنـى مـدرب مـنــتـخب الــنـاشـئــ عـمـاد
مـــحـــمـــد عـــلـى األداء الـــفـــني الـــذي قـــدّمهُ
الالعــبـون فـي مـواجــهـة فــريق أكــبـر مــنـهم

خبرة ودراية.
وأشـارَ مــحـمــد إلى أن مـنـتــخب الـنــاشـئـ
اسـتفادَ من الـناحـيت الـفنيـة والبـدنية من
نتخب مواجهة فـرق بأعمار تفـوق العبي ا

جانب من
لقاء
منتخب
الناشئ
مع فريق
التاجي 
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بتـسديدة بـخارج الـقدم في الدقـيقة
(18) مــــرت إلى جـــوار الـــقـــائم ثم
حـاول زيـنـشيـنـكـو مبـاغـتـة لوريس
بـتسـديدة إال أن كـرته ذهـبت بعـيدًا

رمى. عن ا
وحتـصل الـسـيـتي عـلى ركـلـة جزاء
فـي الــدقـــيــقــة (22) بـــعــد تـــعــرض
جــونـــدوجــان لإلعـــاقــة ســجـــلــهــا
رودريجو أرضية على  لوريس

بعد أن اصطدمت بيده.
وأهــدر الـــســيـــتي فــرصـــة الــهــدف
الثاني في الدقيقة (42) بعدما مهد
كانـسيـلو الـكرة جلـيسـوس اخلالي
من الــرقـابـة داخل مــنـطـقـة اجلـزاء

لكن تسديدته علت العارضة.
وسـدد كـانـسـيـلو بـعـدهـا كـرة قـوية
مـن خـــارج مــــنــــطــــقـــة اجلــــزاء في
الــدقــيــقـة (1+45) إال أنــهــا ذهـبت
أعــلى الـعـارضــة لـيـنــتـهي الـشـوط

األول بتقدم السيتي (1-0).
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ومع بـدايــة الـشـوط الـثـاني أجـرى
الـبــرتـغـالي جـوزيه مـوريـنـيـو
مــــــدرب تــــــوتــــــنــــــهـــــام
هوتسبير التبديل
األول

بـــــنــــزول
الفرنسي
مــــــــوسى
سيسوكو

على حساب مورا.
وسجل السيـتي الهدف الثاني
في الـدقــيـقـة (50) بـعـدمـا مـرر
ســتــرلـيــنج كــرة جلـونــدوجـان
لـيــسـدد كـرة أرضـيـة اصـطـدمت

بيد لوريس وسكنت الشباك.
ثم دفع البرتغالي جوزيه مورينيو
بـورقـته الـثـانـيـة في الـدقـيـقـة (64)
بـنـزول ألي علـى حسـاب نـدومـبلي
بـــحـــثًــا عن الـــعـــودة في نـــتــيـــجــة

باراة. ا
وأضاف السيـتي الهدف الثالث في
الــــدقــــيــــقـــة (66) بــــعــــدمــــا أرسل
إديــرســون كـــرة بــيـــنــيـــة مــتـــقــنــة
جلـــــــونــــــدوجـــــــان الـــــــذي تـالعب
بــسـانـشــيـز وسـدد أرضــيـة سـكـنت

الشباك.
ــــلــــعب في وغــــادر جــــونــــدجـــان ا
الـدقـيـقـة (69) بـسـبب مـعـانـاته من
إصـــابـــة عـــضــــلـــيـــة وحـل مـــكـــانه
تـــــوريـس ثم ســــــدد فـــــودين كـــــرة
أرضية أمسك بها لوريس بسهولة.
ودفع مــوريــنــيــو بــعــدهــا بــورقــته

األخــيـرة بـنــزول بـيل عــلى حـسـاب
المـــيال بـــيـــنم أجـــرى جـــوارديــوال
التبديل الثاني بنزول رياض محرز

على حساب جيسوس.
وتـالعب بــــيل بـــــكل من ســــتــــونــــز
وبيـرناردو والبـورت قبل أن يـسدد
كـرة قويـة من داخل مـنطـقـة اجلزاء
في الـدقــيـقـة (81) تـألـق إديـرسـون

في التصدي لها.
وكــاد سـتـرلــيـنج أن يــضـيف اسـمه
ــسـجـلـ فـي الـدقـيـقـة في قـائـمـة ا
(89) بتـسديـدة أرضيـة قويـة تألق
لـوريس في الـتصـدي لـهـا ليـنـتهي

اللقاء بفوز السيتي (3-0).
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انــتــزع نـــابــولي فــوزًا صـــعــبًــا من
نـظـيـره يوفـنـتـوس بـهدف دون رد
لعب بـاراة التي جـمعتـهمـا  في ا
ديــــيـــــجــــو مـــــارادونــــا فـي إطــــار
مـنـافـسـات اجلـولـة 22 من الدوري
اإليـطــالي.أحـرز لـوريـنـزو إنـسـيـني
ـبـاراة الوحـيـد في الـدقـيـقة هـدف ا

31 من ركلة جزاء.
وبفـوز نـابولي رفـع فريق اجلـنوب
رصيده إلى 40 نقطة ليقـفز للمركز
الـــرابع بــيــنــمــا يـــتــجــمــد رصــيــد
ـركز يـوفـنـتـوس عـند 42 نـقـطـة بـا

الثالث.
ـبــاراة بــضــغط بــدأ يــوفــنــتــوس ا
مــتــواصل عــلى دفــاعــات نــابــولي
ـبـادر وســيـطـر عــلى الـكــرة وكـان ا
ـرمى لكن حـاولـة الوصـول إلى ا

دون أي خطورة.
وفي الــدقــيــقــة 16 حــاول نــابــولي
ــهـــاجــمـــة يــوفـــنــتــوس اخلـــروج 
واســتــلم بــولــيــتــانـو الــكــرة داخل
ـنـطـقــة لـيـطـلق تــسـديـدة أرضـيـة ا
رمى لكنها ارتطمت بقدم باجتاه ا
مـــدافع يـــوفــنـــتـــوس وتـــخــرج إلى

ركنية.
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وشــهــدت الـــدقــيــقــة 28 حــالــة من
اجلــدل وسط مــطـالــبــات من العـبي
نابـولي باحـتساب ركـلة جـزاء بعد
تــعـدي من كــيـلــيـني عـلـى رحـمـاني
مــدافع نــابــولي بــالــضــــــــرب عـلى
وجـــهه لــيـــعــود احلــكـم لــتــقـــنــيــة
الــفــيــديــو ويــحــتــسب ركــلــة جـزاء
لـنابـولي مع منح كـيلـيني الـبطـاقة

الصفراء.
وتـــمـــكن لـــوريــنـــزو إنـــســيـــني في
الــدقــيــقـة 31 مـن تــســديــد الــركــلـة
بـنـجـاح في أعـلى الـزاويـة الـيـمنى

ليعلن عن تقدم فريق اجلنوب بأول
باراة. أهداف ا

وحصـل نابـولي علـى ركلـة حرة من
نطـقة بعد عـرقلة كوادرادو خارج ا
ــنــطــقــة ســددهـا لــلــوزانــو أمــام ا
إنـسـيـني مـبـاشـرة بـتـسـديـدة قـوية
تصـدى لهـا احلارس تـشيـزني على

مرت بالدقيقة 44.
وأجــــرى أنـــدريـــا بــــيـــرلـــو مـــدرب
يـوفـنتـوس تـبديـال اضطـراريـا ب
بـاراة بـخـروج كوادرادو شـوطي ا
الـذي عــانى من مـشــكـلــة عـضــلـيـة

ليحل أليكس ساندرو بدالً منه.
وفي الثواني األولى كاد موراتا أن
يـسـجل هـدف الـتعـادل لـيـوفـنـتوس
بــعـدمـا ارتـقى وقــابل كـرة عـرضـيـة
ن بـرأسيـة مـرت بجـوار الـقائم األ

للحارس ميريت.
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طــوفـــان يــوفـــنــتــوس اســـتــمــر في
الـدقـائق الـثالث األولى من الـشـوط
الثاني حيث سنحت فرصت أمام
الــــدون األولى ســــددهــــا بــــجــــوار
رمى والثانية بعد رأسية موراتا ا
ارتــطــمت بـــقــدم أحــد مـــــــــدافــعي
نــابـــولي ووصــلـــته داخل الـــســتــة
ــرمى لــوال يــاردة لــيــســددهــا في ا
بــراعــة مــيــريت الــذي أنــقــذ الــكـرة

بنجاح.
ســـجـل مـــوراتـــا هـــد ف الـــتـــعـــادل
لـلـيـوفي بـالـدقـيــــــقة 62 لكـن حكم
الــلـقـاء ألـغـاه بـداعـي الـتـسـلل عـلى

كيليني في بداية اللعبة.
ن شــتت دي لـــوريــنــزو ظـــهــيــر أ
نـابـولي الـكـرة عـلى حـدود مـنـطـقة
جــزاء فـريـقـه لـتـجــد سـانـدرو الـذي
أطــلق تـسـديــدة صـاروخـيــة بـقـدمه
الـيــسـرى حــاول كـريــســـــــــتــيـانـو
رمى لـكـنهـا مرت مـتابـعـتهـا أمـام ا
من أمــامـه جلــوار الـــقــائم األيـــســر
ـيـريت.ومن هـجـمة مـرتـدة سـريـعة
في الدقيقة 74  انطلق رونالدو في
الــنــاحـيــة الــيــســرى وتــوغل داخل
ـنــطـقــة وســدد تـســديـدة أرضــيـة ا
قـويـة أبـعدهـا مـيـريت بـقـــــــــــدميه

إلى ركينة.
يــوفـنـتــوس واصل مـحــاوالته عـلى
ــرمـى وفي الـــدقـــيـــقــة 86 تــألق ا
مــيــريت وأنــقــذ مــرمـاه مـن فــرصـة
هـدف مـحـقق بـعـدمـا وصـلت الـكـرة
ـنــطـقــة وسـدد إلـى مـوراتــا داخل ا
رمى لـيبعـد ميـريت الكرة باجتـاه ا

بقدميه.

بيسراه بعيدا عن مرمى ليستر في
الدقيقة 51.

واحتـسب احلـكم ركلـة حرة لـصالح
لـيـفـربـول نـفذهـا ألـكـسـنـدر أرنـولد
لترتد من العارضة في الدقيقة 57.
وتـمكن لـيـفربـول أخـيرا مـن افتـتاح
الـتــســجـيـل في الـدقــيــقـة 67 بــعـد
تمـريرة سـحرية بـحركـة فنيـة رائعة

من فــيــرمــيــنــو نـحــو صـالح الـذي
سدد مباشرةً في الشباك.

لــــكن لـــيــــســـتـــر لـم يـــيـــأس وأدرك
الـتـعـادل بـالـدقـيـقـة 78 عـنـدمـا نـفذ
ماديـسـون ركلـة حرة مـرت من أمام
اجلــمـيع لــتـخــدع ألـيــسـون وتـدخل
الـشـبـاك واسـتـعـان احلـكم بـتـقـنـية

الفيديو للتأكد من صحة الهدف.
وســرعـان مـا أحــرز الـثــعـالب هـدف
التقدم (1-2) في الدقيقة 81 عندما
اســـتــغل فـــاردي خـــروج ألــيـــســون
اخلـاطئ مـن مـرمـاه بـغـيـة تـشـتـيت
الـكـرة لـيــتـقـدم بـهـا نــحـو الـشـبـاك

اخلالية ويسجل.
وجــاء الــدور عــلى بــارنـس لــيـدون
اســمـه في الئــحـــة هــدافي الـــلــقــاء
بــالـدقــيـقـة 85 بـعــدمـا حــصل عـلى
الـكــرة في هــجـمــة مــرتـدة وانــفـرد
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درب عبـر العـراقي حكـيم شـاكر ا
اجلديد لـفريق السـويق العماني
عن سـعــادته بـالــفـوز عــلى عـمـان

بـــربــاعـــيـــة ضـــمـن اجلـــولــة 9
لدوري عمانتل.

وقال شاكر عبر احدى مواقع
الــتـواصل االجـتــمـاعي وعـاد
الــــســــويق وعــــاد الــــشــــعــــاع

بشعاعه وأهلها. 
ألف مبارك.

ولـم يــــكن حـــــكـــيـم شـــاكــــر مع
فريـقه في مـباراة الـيوم بـسبب
قـضــاء فـتــرة احلـجـر الــصـحي
حــــيـث  الــــتــــعـــــاقــــد مــــــــــــعه

مؤخرا.
ــدرب الـــعــراقي مـــهــمــته وســيــبـــدأ ا

ــقــبــلــة في كـأس ــبـاراة ا رســمـيــا مع الــســويق بــدءاً من ا
قبل. السلطان أمام عبري يوم الثالثاء ا

وبـفوزه عـلى عمـان رفع الـسويق رصـيده إلى 16 نقـطة في
ركز الرابع. ا
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ن خـالل فــــــتـــــرة االنــــــتــــــقـــــاالت
الشـتويـة لتعـزيز صفـوف الفريق
في الــدوري الـعــراقي.وقــال بــهـاء
ـساعد للـطلبة في درب ا كاظم ا
تـصــريح صـحــفي اجلـهــاز الـفـني
اطــلـع عــلى الــكــثـــيــر من الــســيــر
الـذاتـيـة لالعـبـ وتـابع عـددا من
احملـتـرفـ إلبـرام صـفـقـتـ خالل

يركاتو الشتوي. ا
وأضـــاف اجلـــهـــاز الــفـــنـي أبــدى
قنـاعـته الـتـامة بـالـدولي الـسوري
السابق عالء الشبلي والعب آخر
ــؤمل أن يــتم كــامــيــرونـي ومن ا
إجنـاز الــصـفـقـتــ بـشـكل رسـمي
قـبـلـة.يـشـار إلى أن خـالل األيـام ا
ـركز التـاسع عشر الطـلبـة يحتل ا
(قـبل األخيـر) في جـدول التـرتيب
بــرصـــيــد 15 نـــقــطـــة.ومن جـــهــة
اخـــرى أعــلن نــادي الــصــنــاعــات
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة تـــعـــاقـــده مع 3
مــحــتـــرفــ أجــانـب خالل فــتــرة

ÊU e « ≠œ«bGÐ
يـقــتـرب نــادي الـطــلـبـة من
التعاقد مع محترف
مـن ســـــــوريـــــــا
والـكـامـيرو
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أصــــدر االحتــــاد الـــــعــــراقـي بــــكــــرة
الـــطــــائـــرة جــــمـــلــــة من الــــقـــرارات
االنــضــبــاطــيــة اخلــاصــة  بــالــدوري
ـمــتـاز.وقـال رئـيـس االحتـاد جـمـيل ا
الــعـبــادي في تــصــريح صــحـفي  ان
ـــركــزي لـــلــكــرة االحتـــاد الــعـــراقي ا
الــطــائـرة فـي اجـتــمع الــيــوم لــبـحث
مـــجـــريـــات مــبـــاريـــات دوري أنـــديــة
ــمـتــازة الـتــجـمع الــعـراق لــلـدرجــة ا
االول والـــتـي جتـــري مـــبـــاريـــاته في
مــحـافـظــة الـسـلــيـمــانـيـة.واوضح ان
االحتـاد اصــدر جـمـلـة قــرارات مـنـهـا
ـن علي مـسلم العب بعض حـرمان ا
الـــنـــادي الـــبــحـــري مـــبـــاراة واحــدة
وبــغـرامــة مـالــيـة مــقـدارهـا ٥٠٠٠٠٠
دينار خمـسمائة الف ديـنار وستكون
العقوبـة اشد في حالة تـكرارها.وب
ان االحتاد قرر توجيه عقوبة االنذار
الى الالعب سـيف حـسـ  وضرورة
الـــكف عن الـــتــصــرفـــات واحلــركــات
رفوضـة مشـيراً الى انه وجع دعوة ا

ــشــاركـة مــدربي  ورؤســاء الــفــرق ا
ــشـــاركــ في الـــتــجــمع واحلـــكــام ا
ــصــادف الجــتــمــاع في يــوم االحــد ا
الساعة الثامـنة مساء لتدارس بعض

االمور الهامة.
واشــــار الى ان االحتــــاد وجه دعـــوة
الى العــبي نــادي الــدغــارة االنــتــقـال

ـشـاركة ضـمن فـرق انـديـة الـعراق وا
وسم استـثناء للدرجـة االولى لهـذا ا
من الـفــقـرة 15 من الالئــحـة الــفـنــيـة
والـتـعلـيـمـات وذلك النـسـحـاب نادي
ـــشــــاركــــة في دوري الــــدغــــارة مـن ا
ــمــتــازة ورفع احلــيف عن الــدرجــة ا

. هؤالء الالعب

احملـــتــــرف الـــنـــيــــجـــيــــري جـــوزيف
ناثاليـان بتسـديدة هائلـة من مسافة
بـــعــيــد اســتــقــرت في شــبــاك الــقــوة
اجلـويــة لـيـعـدل الـكـفــة في الـدقـيـقـة

ـباراة الـبطـاقة (23).ثم أشهـر حكم ا
احلـمراء بـوجه احملـتـرف النـيـجـيري
جـوزيـف نـاثـالــيـان بـعــد مـشـادة مع
احلـكم لــيـكـمل احلــدود الـلـقـاء بـ10
.وتـمـكـن حـمـادي من تـسـجـيل العـبـ
الــهــدف الــثـاني لــلــقــوة اجلــويـة من
ــتــازة في الــدقــيــقــة (71) رأســيـــة 
ـباراة بـفوز الـقوة اجلـوية لتـنتـهي ا
(1-2).ورفع الــقـوة اجلــويـة رصــيـده
إلى  41نـقـطـة فـي صـدارة الـتـرتـيب
بــيـنــمــا جتـمــد رصـيــد احلـدود عــنـد

ركز الثامن عشر. النقطة  16في ا
وفـي ســـيــاق مـــتـــصل تـــمـــكن فـــريق
ة ضيفه فريق أربيل الزوراء من هز
ــبـــاراة الــتي بـــهــدفـــ لــهـــدف في ا
اقـيــمت  عـلى مــلـعب الــشـعب.سـجل
النـوارس الهـدف االول في الدقـيقة 4
من الـشــوط االول عـبـر احــمـد فـاضل
قــبل أن يـدرك اربــيل هــدف الـتــعـديل
عـبـر حيـدر قـارمـان لـيـأتي عالء عـبد
الـــزهــــرة ويــــســــجل هــــدف الـــزوراء
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــي.

فــضـال عن امــتالكــهم الــبــنــاء اجلــســمــاني
اجلــيــد ولـــتــحــقـــــــــيق أقــصى فــائــدةٍ من
َ إشــراك الــعــديـــد من الالعــبــ ـــبــاراة  ا
الـبـدالء واجلـدد الختـبـار قدراتـهم ومـنـحهم

الثقة.
واخـتـتمَ مـدرب مـنتـخب الـنـاشئـ بـالـقول:
إنه مــنحَ الـالعـبــ فــتــرة راحــة تــمـتــد إلى
نـهــايـة امــتـحـانــات نـصف الـســنـة من أجل
االهـتـمـام بــدراسـتـهم وكــذلك الـتـواجـد مع
أنـديــتـهم بـشــكل أكـبـر وإن اجلــهـاز الـفـني
سـيتـابع دوري الـفـئـات الـعـمـريـة الكـتـشاف
ُميـزة التي تستحقُ التواجدَ مع العناصر ا

قبلة. نتخب في الفترة ا ا

حكيم شاكر

احدى مواجهات دوري كرة الطائرة

U—…∫ ليفربول يتعرض الى خسارة مفاجئة امام ليستر š

االنــتــقــاالت الــشـتــويــة لــتــعــزيـز
صـــفـــوفه في الـــدوري الـــعـــراقي.
وقــــال عــــبــــاس عــــبــــيــــد مــــدرب
الـصـنـاعـات في تـصـريح صـحفي
مـحـتـرف اإلدارة تــعـاقـدت مع  3 
من األرجنت ومـوريتانيا ومالي
باإلضافة لضم الـسيراليوني شيا
فـــــوفـــــونــــا العـب نـــــفط الـــــوسط
الـسـابق".وأضـاف: جـرى الـتـعـاقد
مع صــانع األلـعــاب األرجــنـتــيـني
جوستو أوجـستو والعب الوسط
ــوريـتــانـي إبـراهــيـم شـيــبــاني ا
الي مامادو نداي.وزاد: دافع ا وا
اإلدارة تـســعى إلكـمـال تــأشـيـرات
الـــدخــــول اخلــــاصــــة بــــالــــثالثي
اللــتـــحــاقه بـــالــفــريـق.وتــابع: من
ـــؤمل أن يـــصـل شـــيـــبـــاني إلى ا
الـعــاصـمـة بـغــداد خالل الـيـومـ
ـقــبــلـ بــعــد إصـدار تــأشــيـرة ا
الـدخول اخلـاصة به.يـشار إلى أن
الصـناعـات الكهـربائيـة أبرم عددا

من الـصـفـقات احملـلـية
أيـضا من أجل
تـــــصــــحـــــيح
ــــــــــســــــــــار ا
واالبـــتــــعـــاد
عـن قــــــــــــــاع
الـــتـــرتـــيب
حـــــــــــــــيـث
يـــــحــــــتل
ــــركـــز ا
األخـيـر
برصيد
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احفظ نـكتة ارويها واتخذها مـبدأعمل واحد شاف قشر
موز على االرض ثم قال : اهوووو هم راح نتزحلق) !
 فعال البـد توقع السقوط في اي حلظة بفعل فاعل او
ي اليــهـمــني نـوع مــفـعــول به. في كل حــفل لــتـكــر
ـعـدن الـذي تشـكـلت مـنه الـقالدة اوالـقـطـعـة التي ا
نقش علـيها اسـمي او شكلـها الهـندسي بـيضويا
كــــــان ام مـــــتــــــوازي االضـالع او دائــــــريـــــا ام
هـم هو الـهبوط ا مـستـطيـال او مثلـثا او مـربعـا

على االرض بسالم.
 ثــمــة مــحــبــون حـكــيـت لـهـم هــذه اخملـاوف
اسـلـمـهم يـدي ثم يـسـنـدونـني عـنـد السـلم
ذي الدرجات الـقليلـة لكنها تـبدو شاهقة 
نــائــيـة وعــالـيــة وبـعــيــدة عن ارض الـواقع
تفرجون !  ح سقط التي يجلس عليها ا
ه مـحـمـد رمـضان عـلى االرض اثـنـاء تـكر
فـي دبي طـلع عـلـيه جـيش الـكتـروني شـامت
من فرسـان الكـيبـورد (وانا الاتـابع رمضان رغم
ـسـلسـله الـبـرنس الذي إنـي كتـبت االعالن اخلـاص 
صـار يــتـســمى بـاســمه شـأن عــادل إمـام بــعـد مــسـرحــيـة
الــزعـــيم). لـــكن عــلـــيك اال تـــظن ان اجلـــمــيع يـــحــبـــونك  رغم
االبـتـسـامات الـهـولـيوديـة الـنـاصعـة. يـقـول وائل غـنيم إن تـعـلـيقه عن
سقوط رمـضان قد حذف (وانشـال في ليلة سوده ) ثم يـعاد منسوخا
كن أي حد على النـحو التالـي : (وقعة الفـنان محمـد رمضان وقـعة 
هم إن كل واحـد بيـقع محتـاج يعتـبر ويتـعظ ويعرف يـتعـرضلهـا لكن ا
حـجـمه ويـراجع نـفـسه عــشـان يـعـرف يـقـوم. كـفـايـة يـا مـحـمـد تـرويج
نظرة الكدابة وسط الناس .. يا رب تعيد التفكير في طريقة للغـرور وا
ـشي في طـريق تـعـامـلك مع نـفــسك وربـنـا يـهـديــنـا جـمـيـعـا عــشـان 

اخلير).
 كل من حــولك وان كــانـوا بــعــدد اليـحــصى  هم مــجـرد رقم حملــبـ
ـلكـون غـير شـرف منـحك طـاقة ايـجـابيـة تدفـع  بقـوة الى االمام او ال
ر السويس االعلى هنـاك صاحب قرار يـغير طريـقك في نقطة مـثل 

قد يرجعك للدوران حول رأس الرجاء الصالح .
 شـرطي اليـحبك وانت  تـقـصـد حفـال يكـون بـانتـظـارك الف او الـفان.
يقول لك : لـو كان االمر علي  جلعـلتك تمر  هنـاك فوق فوق كاميرات
مراقبـة .. كل الشوراع مـقطعة االوصـال ..صعب هو الوصـول تماما.
لكـن ضابـطا يـحـمل على الـكـتف جنمـة واحدة يـتـهلل وجـهه بـالبـشر :

عود تستاهل بوسة وحتية فوقها ! فووت 
ـوقف وثم جنـوم لـهـا اقـدام تالمس االرض بـثـبات حـصل مـعي هـذا ا
يقدمـون لك حكايات تدلل عـلى إن شهرتهم انقـذتهم من موت محقق .
وآخرين دفعـتهم الى العيش في حـياة بوهيمـية قاسيـة في مناف تعدد
فـيــهـا الــزوجـات والواحــدة مـنــهن تـلــبي له أدنى احلـاجــات وفق هـرم

اء  ضبط التوازن  ماسـلو:التنفس  الطـعام  ا
اجلــنس  االفــراغ  الــنــوم. لـكـن بـلــوغ الــهـرم
ـحق احلياة فـيخـتل النجم بتـحقيق الـذات قد 
ويــتــهـــاوى من اعــلى الـــهــرم وقــد يـــدمن عــلى
الـســعـادة فـيـسـرع به الـعـمـر فـيـبـلغ قـبل غـيـره

الشيخوخة والهرم !
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وكـان إلى جانب هيربي هانكوك وكيث
جــاريـت أحــد أكــثــر عــازفي الــبــيــانــو
تـــأثـــيــراً فـي الــقـــرن الـــعـــشــريـن.وقــد
أصــبـحـت مـقــطـوعــاته كــســبـ و500
مـايـلـز هـاي أو ال فـيـيـسـتـا تُـعـتَـبَـر من
ـتـحدر األعـمـال الـكالسيـكـيـة.وكوريـا ا
مـن واليـة مـاســاتـشـوســتس هـو جنل
عـازف بوق في مـجال موسـيقى اجلاز
وتـعلم العـزف على البـيانو قـبل اتقانه
الــقـراءة ثم تـعــلّم أيـضـاً الــعـزف عـلى
الـطبـول وهو في احلاديـة عشـرة.وبعد
دراســته الـثــانـويــة الـتــحق بـجــامـعـة
كــولــومــبـيــا في نــيــويــورك عـام 1959
لـــكــــنه قـــرر تـــرك دراســــته والـــتـــفـــرغ
لـلموسيقى بعد مشاهدته عازف البوق
مــايـلـز ديـفـيس وعــازف الـسـاكـسـفـون
جــــون كــــولــــتــــراين فـي أحــــد نـــوادي
اجلــــاز.وتـــعـــود أســـطــــوانـــاته األولى
مــنـفــرداً إلى نـهــايـة ســتـيــنـات الــقـرن
الـــعـــشـــرين ومـن أبــرزهـــا إيـــز الـــتي
تـميـزت بالـنمط االرجتـالي.وفي خريف
 1968حلّ كوريا بديالً من عازف بيانو
شـهـير آخـر هو هـيـربي هانـكوك خالل
حــفــلــة في بــالــتـيــمــور لــلــفــرقـة الــتي
أسـسها مايلز ديفيس. وقال له ديفيس

ـــوت نــــيــــويــــورك (أ ف ب) - غــــيّـب ا
ــاضي أسـطـورة مــوسـيـقى الــثالثـاء ا
اجلـاز عـازف الـبيـانـو األمريـكي تـشيك
كـوريـا الـذي توفـي عن عمـر يـنـاهز 79
عــامـاً وفق بـيــان نُـشـر عـلـى صـفـحـته
عـــبــر (فـــيــســبـــوك) اخلــمـــيس جــرّاء
إصـــــابـــــته بـــــنـــــوع نــــادر مـن مــــرض
الــســرطـان بــعــد مـســيــرة فـنــيــة أخـذ
خاللـها اجلاز نـحو صيغـة أكثر حترراً
وانــفـتــاحـاً تـشــكّل مـزيــجـاً مع أنـواع
مـوســيـقـيـة أخـرى.وأفـاد الـبـيـان الـذي
أعـــدّه فـــريق الـــراحل بــأنـه كــتـب قــبل
وفـاته رسالة جـاء فيهـا (أريد أن أشكر
كـل من ســـاعـــد طـــوال الــرحـــلـــة عـــلى
وسيقى).وأضاف (آمل إضـاءة شعلة ا
فـي أن يتمكن أولئـك الذين يرغبون في
ـشـاركـة في عـمل الـعــزف والـكـتـابـة وا
فــــني من الـــقــــيـــام بـــذلـك. إذا لم يـــكن
ألنـفـسـهم فـلـنـا. لـيس فـقط ألن الـعـالم
زيـد من الـفنـانـ ولكن يـحـتاج إلـى ا
ـتع أكـثــر). وأوضح الـبـيـان ألن ذلـك 
ان (إصـــابـــة كـــوريـــا بـــالــســـرطـــان لم
تُـكتَشَف إال مـنذ مدة قصـيرة جداً).كان
تـشيك كوريا ملـحناً ورائداً في لوحات
ـفـاتــيح الـكـهـربـائـيـة واإللـكـتـرونـيـة. ا
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تـســتـعـد الــفـرقــة الـوطــنـيـة
لـلـتـمـثـيـل بـدائـرة الـسـيـنـمـا
ـسـرح لــتـقـد مــسـرحـيـة وا
ســرد نـــبــال تـــالــيف الـــكــاتب
ــاجـــدي و اخــراج عـــمــاد خــزعـل ا
محـمـد الذي قـال لـ(الـزمان) ( هـذا الـعمل
مـلــحـمي كــبـيـر يــتـنــاول جـزءاً من تـراث
وادي الـرافــدين ويـتــحـدث عن اســطـورة
اشور بانـيبـال لكن بـصورة مـعاصرة مع
مقـاربـات للـواقع الـعـراقي الذي نـعـيشه
وهـذه االســطـورة هي تــوظـيف لــتـراث
ــسـرح الـعـراقي وادي الـرافـدين في ا
ضـــمن مـــشـــروع مــســـرحي خلـــزعل
شـروع من اربعة اعمال اجدي وا ا
مــســرحــيــة كـلــهــا ضــمن تــوظــيف
الـتـراث العـراقـي القـد وهـذه هي
ـرحـلـة االولى لـلـمـسـرحـية اضـافـة الى ا
مـسـرحــيـة ايـوب وسـمــيـر امـيس ونـودا
اول شـاعـرة في الـتـاريخ من بالد سـومـر

سرحية خملرجها عماد محمد V¹—bð∫ أسرة (سردنبال) في مشاهد من ا
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ـطـرب الــلـبـنـاني مــروان خـوري كـلـيب طـرح ا
نـاسبـة عيد احلب أغنـية (مهـال على قلـبي) 
عبـر قناتـه في (يوتيـوب) واألغنـية من كـلمات
واحلان مروان خوري وتوزيع وميكساج داني
خـوري.واألغـنـيـة هي مزيـج من اللـغـة الـعـربـية
وسـيـقى احلـديثـة والـكـليب من الـفـصـحى وا
إخـراج لـيــال راجـحـة. ومن كــلـمـات األغــنـيـة:
(مــهالً عـــلى قــلـــبي ورمى عـــلــيــنـــا الــسالمْ
ا يقصِدُ باللحظِ ومضى من دونِ كـالمْ وكأ
قــتــلَــنَـا - وحــدهُ من بــ االنــامْ يـوقـظ احلـلُمَ
ـا يـرصُـدُ بـالـنـأيِ وصـلَنـا مـهالً ويـنـامْ وكـأ
عـلـى قـلـبي رُحــمـاك يـا ســيـدي...).وفي وقت
طـرب اللـبنـاني مروان خورى سابق شـارك ا
جلـمـهـوره مـقطع أغـنـيـته اجلـديـدة (مـهال على
قـلـبي) وذلك بعـد االنـتهـاء من تصـويـر فيـديو
كـلـيب األغـنـيـة حـيث شـارك جـمـهـوره مـقـطع
فيـديو ال يتجاوز بضع ثوان من كليب األغنية
ـطـربـة مــعـلـقــا: (قـريـبــا). الى ذلك خـضـعـت ا
مــيس حــمـدان جلــلــســة تـصــويــر جــديـدة مع
صور محمد الكشكي وتألقت فيها بفستان ا
مــطـرز أنـيق أظــهـر جـمــالـهـا وأنـاقــتـهـا وذلك
احــتــفــاالً بــعــيــد احلـب حــيث نــشــرت مــيس
ــوقـع الــتــواصل الـــصــور عــلـى حــســابـــهــا 
االجـــتـــمــاعـي (انــســـتــغـــرام) والقى اعـــجــاب
مـتـابعـيـهـا. و حـمدان الـتي أصـيـبت بـفـيروس
كـورونـا مـؤخرا و تـعـافت مـنه  طرحت أغـنـية
(صـح صح) عـبر مـوقع (يـوتـيـوب) واألغـنـية
من كلـمات الشـاعر أسامـة السلـيمي وأحلان
مــحـمــد الــبـدر تــوزيع أحــمـد الــعــسـال ومن
إنتـاج نصر مـحروس. وتـعد األغنـية هي ثاني
جتارب حمـدان في الغـناء بـاللـهجة اخلـليـجية
بعـدما قدمت سابقًا أغنية (ماريده) من أحلان

ناصر الصالح.

اســطــوانــاته الــرئــيــســيــة  وابــرزهــا
بـيـتـشـز بـرو 1970 الـتـي كانـت مـحـطة
مـفصلية في حتـرير موسيقى اجلز من
اط قـواعدها الصارمة وفتحها على أ
أخـــــرى  ال ســــــيـــــمــــــا مـــــوســــــيـــــقى
الـروك.وشـكّلت هـذه الـتجـربـة والدة ما
ط يـــعــرف بـــاجلـــاز فــيـــوجن وهــو 
ــزج اجلـاز بــتـأثـيــرات أنـواع أخـرى
بـيــنـهـا الـروك والـفـانك والـبـلـوز. وفي
الــعــام  1971 أسـس عــازف الــبــيــانــو
الــنــحــيل ذي الــشــعــر اجملــعــد فــرقــته
واصـلة اخلـاصـة ريتـورن تو فـوريفـر 
وسيـقيـة. وقد حصل خالل مـغامـرته ا
مـسيـرته على مـا ال يقل عن  23 جـائزة
ــوسـيــقى غــرامي جــوائــز صــنــاعــة ا
األمــيـركـيــة  آخـرهـا عـام .2019وشـدد
ـــنـــشـــور اخلـــمـــيس عـــلى الـــبـــيـــان ا
أن(تـشـيك كان طـوال حـياته ومـسـيرته
يــشـعــر بـالــسـعــادة واحلـريــة والـفـرح
البـــــتــــكـــــار شيء جـــــديــــد). وأضــــاف
ـوسـيـقي في رسـالـته (كـانت مـهـمتي ا
دائــمــاً أن أوفّــر فــرح اإلبـداع حــيــثــمـا
اسـتــطـعت  وثـراء حـيـاتي يـتـمـثل في
أنـي فـعــلـت ذلك مع جــمــيع الــفــنــانـ

.( الذين أحبهم كثيراً

يـومهـا أعزف بـساطـة ما تـسمـعه.وقال
كـوريـا الحقـاُ حررنـي هذا الـكالم ألنني
ــوسـيــقى كــنت مــعــتــاداً عــلى عــزف ا
االرجتـالـية.وأرسى اإلثـنـان نوعـاً أكـثر
حتــــرراً من اجلـــاز مـن دون بـــروفـــات
مـســبـقـة حتـتل فـيه الــعـقـوبـة مـوقـعـاُ
أســاسـيــاً ويـتــمـيـز بــأن كل مـوســيـقي
ـقـطـوعة عـلى طـريـقـته.وسجل يـؤدي ا
مـايـلز ديـفيس مع تـشـيك كوريـا بعض
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االعالمي والكـاتب العراقي صـدرت له الطبـعة الثـانية من
ــوج... لــضـحــكـات الــقـوارب) مــجــمـوعــته (حــ تـنــكـر ا
الصادرة عن دار الوطن العربي للنشر والتوزيع بتونس.
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الـصـحـفـيـة الــعـراقـيـة صـدر لـهـا
كتـاب بعنوان (انـا للعراق وانا له
عـاشقـون) يقع في  188 صـفـحة
ويــتـــضــمن قــصـــصــاً من حــيــاة

اجملتمع العراقي.
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عـنون (آفاق التـشكيـلي االردني اختتم مـؤخرا مـعرضه ا
الــنـفس) الــذي اقـامه عــلى مـدى اســبـوعــ في كــالـيـري

(رؤى 32 ) بجبل عمّان وضم ما يقارب  31عمالً.
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هـندس العراقي تلـقى شكر مديـر عام دائرة رعاية ذوي ا
حافظة بغداد سالم طاهر شالكه االحتـياجات اخلاصة 

جلهوده في اجناح احتفالية معهد االزدهار للصم.
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الـــروائي االردني ادار فـي مـــكـــتـــبـــة احلـــســـ بن طالل
بـجامـعـة اليـرمـوك اللـقـاء الثـاني عـشر من لـقـاءات (نادي
ناقشة كتاب القارئـات والقراء الشباب) وخُصص اللـقاء 
(الفـرج بعد الـشدة) لـلقاضي احملـسن بن علي الـتنوخي

من القرن الرابع الهجري.
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صـرية انـضمت إلى اجلـزء الثـاني من مسـلسل ـمـثلـة ا ا
(مــقـابــلــة مع الـســيــد آدم) والـتي جــســدّت خالل اجلـزء

األول منه شخصية (الرحال).
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ـنـتـدى الـثـقافي الفـوتـوغـرافي الـعـراقي ضـيـفه اجلـمعـة ا
للـجـمعـيـة الـعراقـيـة للـتـصويـر عـلى مـنصـة (زووم) بـندوة

عنوانها (رحلة عبر الضوء).
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ي الـسوري صدر له ولـنزيه خـوري كتاب بـعنوان االكاد
.. رجل التربيـة والفكر القومي) ويضم (عبدالـله عبدالدا
مقتـطفات من الـندوة الفـكرية الـتي أقامتـها وزارة الثـقافة
عن الـدكتـور عـبـدالـدا في مكـتـبـة األسـد الوطـنـيـة الـعام

اضي. ا

خضوعـها لعملية جتميل وجـراحة في منطقة الصدر.كما
أطـلقت الـنـجـمـة السـوريـة  نـسـرين طافـش فلـتـراً خـاصاً
بـاسـمـهـا عـبـر تـطـبـيق (انـسـتـغـرام) وعَـدّدت الـكـثيـر من
ـيزات جـمـالـية ـنحـهـا  يـزاته اخلـاصـة لـلمـرأة بـأنه 

خاصة.
ووصفت طـافش هذا الفـلتر اجلـديد  حسب مـوقع مجلة
نح الفتيات اجلمال بدون استخدام أدوات سيدتي بأنه 
ـنح الــفــلــتـر مــؤثــرات بـصــريــة وصـفــتــهـا جتــمـيـل إذ 

باجلمال الطبيعي.
كــمـا أصــدر جنم مــوسـيــقى الــبــوب األمـريــكي جــاسـ
تمبرلـيك اجلمعة اعتذارا علنيا لصـديقته السابقة مغنية
ــغـنــيــة جــانـيت الــبــوب األمــريـكــيــة بــريــتـني ســبــيــرز وا
جــاكــسـون قــائال إنه خـذلــهـمــا في وقت ســابق.وحتـدث
تمـبرليك على حسابه في (إنسـتغرام) بعد أن وجهت إليه
هــذا األســـبــوع انــتــقــادات في وســـائل اإلعالم ووســائل
الـتـواصل االجــتـمـاعي حــول مـقـابالت أجــريت مـعه قـبل
نـحو  20 عامـا حول عالقته احلـميمـية مع سـبيرز عـندما
كان االثنـان في ذروة مسيرتهما الـفنية.يأتي ذلك بعد بث
فـيلم وثـائـقي تـلفـزيـوني يـروي حكـايـة صـعود سـبـيرز ثم

{ وكـاالت - كـشـفت الـنـجـمـة بـريـانـكـا شـوبـرا بـكـتـابـها
اخلاص الذي طـرحته بعـنوان (انفنـشد) تفاصـيل كثيرة
عن حيـاتها اخلـاصة وعن الـتجـارب الصـعبـة التي مرت
ـتاعب منـها عملـية جتميل بها وسـببت لها الـعديد من ا
خـضـعت لهـا ألسـبـاب صـحـية إال أنـهـا شـوّهت وجـهـها
وأثرت علـى مسيـرتهـا الفنـية ال بل دمـرتهـا في فترة من
الـفتـرات وأبعـدتهـا عن األعمال الـسيـنمـائيـة على الرغم

من شهرتها الكبيرة.
الى ذلك التـقطت عـدسات مصـوري (البابـارتزي) صورة
لـلنـجمة الـتركـية سيـريناي سـاريكـايا تُظـهر خـروجها من

عيادة التجميل.
وقـد سـألهـا أحد الـصـحفـي األتـراك (هل أتـيتي مـجدداً
اذا? من أجل عمـليـة جتمـيل?) لتـرد : ال فأجـابهـا: اذاً 
فــردّت: (مـــا شــأنـــكم )!!.وكــانـت خــضـــعت ســيـــريــنــاي
ســاريـكــايــا لــعــمــلـيــة جتــمــيل لــثــديــيـهــا مــؤخــرا بــأحـد
ـستـشـفـيـات اخلاصـة في تـركـيا وسـجّـلت إسـمـها في ا
ستـشفى بـ(سيرين كاي) لرغبتها في إبقاء األمر سراً ا
.وكـشـفـت صـحف تــركـيـة أن ـتــابـعــ عن الـصــحـافــة وا
ـســتـشــفى وذلك بــعـد ســاريــكـايــا قـد نــامت لــيـلــة في ا

أفول جنـمها حيث تضمن الفيلم مدى ما تعرضت
له جنــمـــة الـــبــوب في وســـائل اإلعالم مـن تــلـــطــيخ

لسمـعتها عند انفصـالها عن تمبرليك عام 2002.
كمـا تعرض تمبـرليك التهامـات على مدى سنوات
سـؤولية الـكافيـة عن موقف محرج بعـدم حتمله ا
مع جانيت جاكسون وقع أثناء عرض مشترك ب

ـباراة الـنهـائيـة في دوري كرة الـقدم الشـوط في ا
األمـريــكـيــة (سـوبــربـول) عـام 2004. وكـان تـمــبـرلـيك
وجــــاكـــســــون قــــد أضـــافــــا مـــصــــطـــلح (وواردروب
البس" لـلقـاموس مـالـفانـكـشن) أو"خلل فـي خزانـة ا
األمريـكي بعد احلفل عندمـا خلع تمبرليك جزءا من
ــا أدى لــكـشف بــذلــة جــاكـســون خالل الــعــرض 
ـسـرح.وكـتب تـمـبـرليك ( 40 عـاما) صـدرهـا عـلى ا
عـلى انـسـتـغــرام (أريـد أن أعـتـذر حتـديـدا لـكل من
بـريــتـني سـبـيــرز وجـانـيت جـاكـســون ألنـني مـهـتم
بهاتـ السيدت وأحتـرمهما وأعلم أنـني خذلتهما).
وقال (أدرك أنـني قصرت في هذه اللحظات وحلظات
أخــرى كــثــيــرة واســـتــفــدت من نــظــام يــتــغــاضى عن

العنصرية وكراهية النساء).

ال تــنـغـلـق تـمـامًــا عـلى الــعـالم اخلــارجي فـكـن قـويـا
وطمأن نفسك.

qL(«

قـد تـكـون مـصـابًــا بـالـقـلق لـدرجــة أنك ال تـتـمـكن من
إجناز أي شيء.

Ê«eO*«

تـكـون مـرتـبــكًـا بـعض الـشيء لـكن كل شيء سـيـكـون
على ما يرام.

—u¦ «

رقم احلظ يجب أن يكـون هذا يومًـا جيدًا بالـنسبة لك
9.

»dIF «

سيكـون من الصعب عليك احلصول على قراءة دقيقة
شاعرك.

¡«“u'«

ـارسـة إرادتك بـقـوة جتـاه شخص ال كـن حذرًا من 
يتقبلها حقًا.

”uI «

تع  مـا حتـتاجه أكـثـر من أي شيء هو قـضـاء وقت 
فردك.

ÊUÞd «

ـشاعر اآلخرين وكن لطيفًـا عندما يتعلق األمر  انتبه 
باحلب والرومانسية.

Íb'«

قم بـتـأمـ عـواطـفك هـذا وقت رائع التـخـاذ اخلـطـوة
األولى.

bÝô«

ال بــد أن يــكــون وعــيـك أكــثــر حــدة  وكن مــتــيــقــظًــا
ومنفتحًا على ما حولك.

Ë«b «

ـرحـلـة يــوم الـسـعـد إبــداعك قـوي لـلــغـايـة في هــذه ا
االربعاء.

¡«—cF «

هـنـاك صـوت داخـلي هــاد يـحـذر من أنك قـد تـضع
نفسك في مشكلة .

 u(«
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الــــكــــلـــمــــات الــــربــــاعــــيـــة
ــشـتــركـة فــيــمـا بــيـنــهـا وا
بـحــيث تــسـيــر وفق اجتـاه

السهم: (مطرب لبناني):
 1-علم

نية  2-مدينة 
وسيقية  3-يضع النوتة ا

 4-يستمتع
 5-يضع نصوص القانون

 6-عنيف
 7-وحدة اوزان
 8-فقيد الوطن
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مع وجود اسمـاء مهمـة سبق وان عمـلنا
مـعـها ومـن اجل تـقـد عمـل كـهذا ولـكي
نــوصل الـــتــراث الــعــراقـي الى مــتــاحف
العالم وستكون هناك معاجلة حديثة من
اجل تـــاســيـس مــســـرح عــراقـي صــحي)
ــســرحـيــة من تـمــثـيل مـشــيـرا الى ان (ا
عــزيــز خــيــون وعــواطف نــعــيم وســتــار
البـصري وعـلي جابـر واخرين). الى ذلك
ـدير كـرمت مـؤسـسـة االعالم الـبـصـري ا
ـسـرح احـمد الـعـام لـدائـرة الـسـيـنـمـا وا
ؤسـسة حسن مـوسى خالل زيارة وفـد ا
الـذي ضم  مـصـطفـى االم  وفـالح ابو
ــوقع مــســرح ــاضي  رغــيف االربــعــاء ا
الرشـيـد  وجاء الـتـكر (تـثـميـنـا لدوره
الــفــعــال في تــنــشــيط احلــركــة الــفــنــيــة
سرحية من خالل اعادة اعمار مسرح وا
الـرشــيـد واعــادة احلــيـاة الــيه  بـجــهـود
جـــبــارة مـن ابــطـــال دائـــرة الـــســيـــنـــمــا
سرح من اجل عراق اجمل وا

وابهى). 

ولصـعوبـة تنـاول اعمـاالً كهـذه اذ حتتاج
الى ادوات وانــــــتـــــاج جـــــيـــــد) مـــــوضح

ـــلــــحـــمي ـــســــرح ا ا(ا
صـعب اشـتـغـاله في
الـوقت احلــاضـر
ـــــــا فــــــــيـه من
خــصــوصــيـة
كــونـه عــمالً
مــعــاصــراً

ـسـتـوى الــفـكـري وسـاقـدمه عـمالً عـلى ا
جتــريــبــيـاً كــون الــنص يــنــتــمي الى
اسطورة تـاريخيـة وهناك صور
رقمية حديـثة على مستوى
الـــــتــــمـــــثــــيـل واالزيــــاء
ـوســيــقى وهــنـاك وا
صــــور اخــــرى كل
هـذه الـعــنـاصـر
ستكون داخل
الــــــعــــــرض
ــــســــرحي ا

تشيك كوريا
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ظـــهـــر جنـــمــا مـــســـلــسـل (أنت أطـــرق بــابي)
مثلة مثل التركي كرم بوس  وا الـشهيرين ا
الـتــركـيـة هـانـدا أرتـشــيل بـصـورة جـديـدة من
وحي أجـواء عـيــد احلب نـشـرتــهـا هـانـدا في
صــفـحــتــهــا اخلــاصــة عـلـى مـوقـع الـتــواصل
اإلجـتـمـاعي. ظـهـر الـثـنائـي بلـقـطـة رومـانـسـية
وعــفـــويــة إذ بـــدت هــانـــدا جتــلـس إلى جــانب
بوسـ وأمامـهـما بـالونـات حمـر إحداهـا على

شــكـل قــلب. ويـــواجه مـــســلـــسل (أنت أطــرق
بابي) مـأزقـاً جـديـداً بعـد قـرار هـيئـة الـرقـابة
الـتــركـيـة لإلذاعــة والـتـلـفــزيـون مـؤخـراً فـرض
ــسـلــسالت عــقــوبــات عـلــيـه وعـلـى عـدد مـن ا
الـتـركــيـة األخـرى بـسـبب مــشـاهـد وصـفـتـهـا
بـأنــهـا (شــهـوانــيـة وتــخـالف عــادات وتـقــالـيـد
األســرة الــتــركــيــة وتـــلــحق األذى بــاجملــتــمع
ـساج كـمشـاهـد اجلـاكـوزي واالستـحـمـام و ا

التي ظهرت ضمن أحداثه).

عمانبريانكا شوبرا
wz«d U « bO−
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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

سلم وهم من اهل الـسنة تنقل وسائل االعالم دفاعا عن االخـوان ا
سـلمـ مؤداه انهم مـرتبـطون بـالواليات الـعربيـة كالما عن االخـوان ا
اذا حدث? ا حدث هـذا لكن في اوقات متاخرة و تحـدة االمريكية ر ا
هـذا لم يـذكـر اقـول انـا الشـيـعي الـبـعـثي الـقـومي العـربي لم انـتمِ الى
غـيــر حـزب الــبـعث مــنـذ عـام  1953اقـول كــنـا نــتـابع نــشـاط االخـوان
ـسلمـ في قنـاة السويس عـندمـا كانوا يـشكـلون اجملاهـدين وكانوا ا
يقاتلـون ضد الوجود العسكري البريطاني هم ساهموا في حترير قناة
ـسـلـمـون واجـهـوا فـكـرة عـمـيد الـسـويس ودفـعـوا ضحـايـا االخـوان ا
االدب الـعـربي طه حـس الـذي احـبه وانـا من تالمـذته في الـدعوة الى
الفرعونـية فرفضوا الـفرعونيـة وتمسكوا بـاالصول االسالمية التي هي
ـسلـم اذا في اصـول عربـية فـردوا على فـكر الـفرعـونيـ االخوان ا
الـنــظـام والـفـكـر كـانــوا يـشـكـلـون قــوة وطـنـيـة امـا انـهـم بـعـد خـطـئـهم
ـحـاولـة اغـتيـال عـبـد الـناصـر خـطـا كـبيـرا واتـخـاذ قـرار لتـصـفـيـتهم
واعدامهم. اعـدم الكـاتب الذي ال افضل عـليه كـاتبا اال طه حـس هو
سيد قطب. وقطب اذا لم ينتج شيئاً اال (في ظالل القران) وهو مكرس
ألعظم كتاب ظـهر منذ نزول القرآن لتفسير القرآن بطريقة فنية وليست
ديـنــيــة وسـيــد قــطب يــعـدم من قــبل زعــيم عــربي وطــني قـومـي يـواجه
االمريـكان فـماذا ستـفعل جـماعته عـندمـا يذهبـون لقـوة دولية حتـميهم
سلم يذهبون الى االمريكان من هذا البـطش والذي جعل االخوان ا
ـشـروع الـعربي هـو اعـدام سـيـد قـطب صـيف سـنة 1966هـو خذالن ا
اذا جـمال عبـد النـاصر لم يـخرج من مـشروع قومي بل الـقومي لـهم 
ــسـلـمــ وهـو كــان تـلــمـيــذاً من تالمـذة خـرج مـن مـشــروع االخـوان ا
جرد استالمه لـلسلطة سـلم ووطنيـته اتت من االخوان و االخوان ا
بطش بهم هـذا البطش الشديد واال اين يذهبون ذهبوا الى السعودية
ـلك فـيصل وقـبلـه شقـيقه فـالـتجـأوا الى هنـاك وبـدأوا نشـاطهم بزمن ا
طـبـيـعي اي حـركة سـيـاسـية تـذهب الى اي بـلـد تعـطي ضـريـبة االرض
كن ان تصبح ضد البعث الن البعث فهل تاتي الى الـعراق البعثي ال 
هـو الـذي يحـمـيـهـا تـذهب الى مـصـر الـنـاصـريـة وهي الـتي حتـمـيـها
ـسلـمـ كـانوا ـسـلمـون رآه االخـرون االخـوان ا فالـذي راه االخـوان ا
اجلـزء االساسي في حركـة التحـرر سبقـوا البعـثي وسـبقوا الـقومي

ثـلون نـضـال احلزب الـشـيوعي في الـعراق. العـرب كـانوا في مـصـر 
نــحــتـاج الى واحــد مــثـلي يــتـجــاوز اخلالفــات الـصــغـيــرة ويــاتي عـلى
الـروابط الكـبرى الـتي تـربط حركـة بحـركـة هذا كـله نضـال وانا ادافع
س نـضـالـهم في عن الــشـيـوعـيـ كـمـنـاضـلـ ال احـد يــسـتـطـيع ان 
الـعراق في مـصر اليـوجـد حزب شـيوعي وان وجـد فهـو ضعـيف جدا
ـســلـمـون هم الــذين قـامــوا بـدورهم الـوطــني واالن يـأتـون واالخـوان ا
سلـم ويصفونهم بـالعمالء ولم يكن االخوان يتحـدثون عن االخوان ا
عــمالء كـانـوا هم ضـد الـعـمالء وهم الـذين حـرروا قـنـاة الـسـويس وهم
سـتوى االدبي سـيد قـطب قدم تـفسـيراً لـلقـران لم يقدم قاتـلوا وعـلى ا
سابقاً عـلى االطالق وليس فقط سيد قـطب بل اجملموعة كلـها مجموعة
ثلون الثقافة العربية االسالمية في مصر كما مثل ثقفـ كانوا  من ا
احلـزب الشـيـوعي في الـعراق الـثـقـافـة الوطـنـيـة العـراقـيـة فالـقـومـيون
سلحة ولهم وجود ماكانوا يهـتمون بالثقافة وكانو يهتمـون بالعمليات ا
على االرض ولم يهـتموا بالفـكر كثيرا ولهـذا ترى من حزب البعث من
الـذي خرج مـيشيل عـفلق فـهو رجل رومـانسي يـكفـيه انه ركز الـعروبة
وهو رجل مسـيحي حـتى اسمه لـيس من االسماء احملـببـة. فانا الاحب
ـكن لـسـبب اسـمه كـذلـك انـني ال احـبه وافـضل مـنـيـف الـرزاز عـلـيه 
ديـني فـمـنيف الـرزاز يـتـمتـع بشـخـصـية حـلـوة فـكـانت عالقتـي به الله
يـرحـمه جـدا وطـيدة وكـان يـتكـلم مـعي بـكالم ال يـتكـلـمه مع احـد ابدا
فـكان مـعـارضـا وخفض من درجـته صـدام وأعـدم رفاقه وهـو اعـترض
فـقــادوه من االعـتــقـال وان الــذي جـلــبه من االعـتــقـال ضــربه بـقــبـضـة
ــســدس عــلـى رأسه وتــعــرض الى االهــانــة واالذى ومــنــيف الــرزاز ا
حـصل كـتـابه (مـعـالم احلـضـارة الـعـربـيـة) من اجلـامـعـة الـعربـيـة عـلى
اجلـائـزة االولى وكـافـضل كـتـاب عـربي صـدر عام  1957 وهـو مـثقف
عربي قومي ولـيس فقط حزبي يقـرأ له احلزبي وميشـيل عفلق لم يقرأ
له وانـا لـم اقـرأ لـه النه رجل رومــانـسي ولــيس لــديه غــيــر (في ســبـيل
البعث) وهذا الـكتاب اعتبروه قـرآنا وهو لم يقدم مشـروعاً للحكم ابدا
ولم يـقدم شيـئاً لـلجانب االقـتصادي واالجـتماعي ولـكنه يحـمل افكارا
قومية ويـكفيه انه رجل مسيحي كـرس جهوده خلدمة القـضية القومية
سيحي ذهبوا مع ولهذا التسـتطيع ان تهاجمه النه بالعكس فغـالبية ا
االنــكـلـيـز وهـو لـم يـذهب مـعـهم ولـم يـذهب مع االسـتـعــمـار فـهـو ضـد
اذا نـحـتـرم باسل االسـتـعمـار فـلـنتـرك فـكـره لكن كـسـيـاسي عـراقي و
خــوري? النه كــان ضــد االســتــعــمــارالــفــرنــسي وكــان مــيــشــيل ضــد
االسـتـعــمـار الـفـرنـسي والــبـريـطـاني وكـان مـيــشـيل عـفـلق من احـرار
ـتلك الـعرب وانـا شخـصيـا اجتـمعت مـعه اكـثر من مـرة لم احبه وال 
ــسـلـمــ غـيـر مــنـصف النــهم قـدمـوا كـارزمـا فــالـذي يـلــوم االخـوان ا
فدائـي وقـدموا عـمالً وطنـياً امـا ان اختـلفـوا مع جمـال عبـد النـاصر
ـكن ان يـكـون مـعه فعـبـد الـنـاصـر شنق فـالـذي يـشنـق سيـد قـطب ال 
عاصر ولن افضل كـاتب اسالمي ظهر في التـاريخ ا
يأتي كـاتب اخر مثل سـيد قـطب حتى من النـاحية

الفنية وليس االسالمية فقط.. هذه شهادتي. 
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{ باريس –
وكاالت - أعلنت
LVMH دار
الفرنسية
التوقف عن إنتاج
البس الذي خط ا

أطلقته في عام 2019
بالشراكة مع الفنانة

ية ريهانا مشيرة الى أنها العا
إتخذت هذا القرار باإلشتراك
صادر الى أن معها. وأشارت ا
(سبب إتخاذ هذا القرار هو
إنتشار فايروس كورونا الذي
لعب دوراً رئيسياً في إنهاء
التعاقد خالل هذه الفترة مع
بيعات بشكل حاد إنخفاض ا
في عام  2020 وإستمرار
ذلك ألول عام  2021 فكان
من الضروري توقيف
العمل على إنتاج هذا
اخلط الذي ال يعود
بأي مدخول
إضافي لريهانا
وال حتى لدار
األزياء).
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حــسن وتـلــقّى رئـيس الـعــنـايـة
الفـائقـة في مسـتشـفى احلريري
اللـقاح األول فـيما تـلقى الـفنان
صالح تــــيـــزاني (أبــــو ســـلـــيم)
الــلـــقــاح االول أيـــضــاً عـن فــئــة
ـعـمريـن. وأشار ديـاب إلى أنه ا
لن يأخـذ اللـقاح الـيوم تـماشـياً
مع بـرنـامـج الـلـجــنـة الـوطــنـيـة
لـــلــقــاح واجلــدول الــزمــني ألن
األولية للقطاع الصحي الذا قام
بــواجـــبــاته وقـــدّم تــضـــحــيــات

كبيرة.

الـتــوصـيـل (الـديــلـيــفــري) لـكن
األســعــار لـــيــست فـي مــتــنــاول
اجلـمـيع مـثالً الـدبـدوب األحـمـر
يــبــاع حــالــيــاً بـ 800 ألف لــيـرة
لـبــنـانـيـة وهـو سـعـر بـاهظ في
ظل تردي األوضاع االقتصادية.
الى ذلك انطلقـت عملية الـتلقيح
ضد فـيـروس كورونـا في لبـنان
امس االحـد في حـضـور رئـيس
حــــكـــومـــة تـــصــــريف األعـــمـــال
الــدكــتــور حــســان ديــاب وزيـر
الـصـحـة الـعـامـة الـدكـتـور حـمد

عـــارضـــا بـــاقـــات من الـــزهـــور
ونــادى (يال عـالــورد) عـلّـه يـجـد
أحـداً يـشـتـري الـورد حلبـيب أو
حــبــيـبــة. وردد مــرارا : (يـا ورد
م يشـتريك وللحـبيب يهديك).
يذكر أن تـدابير العـزل في لبنان
اســـتــثــنـت مــحـــال من بــيـــنــهــا

الورود في لبنان.
ـقــرر أن تــفــتح أبــوابــهـا ومـن ا
ُـــواطـــنـــ إســـتـــعـــداداً أمـــام ا
لـإلحـتــفــال بــعــيـد احلـب وبـيع
الــورود ولـكـن فـقط عــبـر خــدمـة
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هــذه أول مـرة يــحلّ فــيـهــا عـيـد
احلب في لبنـان في ظل جائحة
كــورونـــا الـــتي فـــرضت إغـالقــا
قـاسـيـا بـاعـد بـ األحبـة ورغم
أن بـعض طـقوس عـيـد الـعـشاق
ظـــــلـت عـــــلى حـــــالـــــهـــــا إال أن
اجلــائـــحــة تـــمــكـــنت من إحالل
طقوس جديـدة. وقبل يوم من
ـنتـظر جـال بائع الورد العـيد ا
بـــعـــربــتـه أســواق الـــعـــاصـــمــة
ـقفلـة بفـعل الوباء اللـبنـانية ا

ـتجـر إلديـكو فـارغا-فـوتو (نـلفت ا
طـبعا االنـتباه إلى ضـرورة احترام
تـــدابـــيــر الـــوقـــايـــة من فـــايــروس
كــــورونــــا عــــنــــد الــــتــــقــــارب بـــ
األشـــخـــاص). وحــقـــقت اخلـــطــوة
تـاجر جنـاحـا لدرجـة أن سـلسـلـة ا
تـطـبقـتـها في مـحـال أخرى لـها في
يـوم عـيـد احلب. أمـا أنـامـاريـا فـقد
خــرجت خـالــيـة الــوفـاض لــكـنــهـا
تـتعامل مع األمر بـروح إيجابية إذ
تــقـول إن الــرســالـة يــبـدو أنــهـا لم
تـــصل جـــيـــداً لـــكـــنـــهــا تـــضـــيف

بابتسامة سأعود إلى هنا.

ـــتــازة في فــتــرة (هـــذه الــفــكــرة 
كـورونـا وهي فرصـة للـباحـث عن
شــــركـــاء كــــمـــا أنــــهـــا مــــســـلــــيـــة
ومــضــحــكـة). أمــا تــامــاس الــبـالغ
أيــضــا  25عـــامــا فــرأى أنه (يــجب
عــدم تـفــويت الـفــرصـة. ســنـرى مـا
ســـيــحـــصل وســنـــحــاول). وأشــار
ـوقع إلى أن اخلطوة عـاملون في ا
ــســاعــدة تــأتـي بــســبب احلــاجــة 
ـفردهم الـزبـائن الـذين يـعـيـشـون 
والـذين ال تتسنى لـهم فرصة إقامة
ـتــصـلـة لــقـاءات بـســبب الـقــيـود ا
ـسـؤولة في بـكـوفـيد-19. وتـقـول ا

{ بـــودابـــست (أ ف ب) - يـــســعى
مـتـجر كـبيـر في اجملـر إلى تسـهيل
الــلـقــاءات الــغـرامــيـة بــعـدمــا بـات
إيـجاد احلب مهمة أصعب في زمن
اجلـائـحـة من خالل سالل لـلـعزّاب
ـكن لـلبـاحثـ عن شريك عـاطفي
اســتــخــدامـهــا خالل الــتــسـوق في
ـــوقع عـــشـــيــة عـــيـــد احلب امس ا
األحـد.وعـلى كل من سالل التـسوق
ـلونة بـالزهري لـلشابات واألزرق ا
لـلـشـبـان الفـتة كُـتب عـلـيـهـا أبحث
عـن تــــوأم روحي. وهـي مــــتــــاحـــة
ــتـســوقـ عــنـد لالســتــخـدام من ا
مــدخل مــتــجـر كــبــيـر فـي مـنــطــقـة
كـــســومـــور في شـــرق الــعـــاصــمــة
بــودابـست.وعـلى الفـتـة فـوق رزمـة
ـكن قراءة عـبـارة هل أنتم الـعـلب 
عـازبون? استخـدموا سالل العزّاب
ـنــاسب في لــتــلــتـقــوا الــشـخـص ا

فضل.  متجركم ا
وقـالت كـسـيال بـيريس الـبـالـغة 25
عــامــا لــوكـالــة فــرانس بــرس بــعـد
ســحـبـهـا إحـدى سالل الـعـزّاب إن

{ بـرل (أ ف ب) - أعلـن مهرجان
بـرل الـسيـنمـائي اخلمـيس الئحة
األفـالم اخملــتــارة لـــلــمــشـــاركــة في
مـسـابـقـة دورته لـسـنة  2021 الـتي
تـقـام افـتراضـيـاً وتـتضـمن أعـماالً
نُـفّذَ معظمهـا خالل جائحة كوفيد-
ــنـــظــمــون.  19 عـــلى مــا أوضـح ا

واخــتـيـر  15 فــيـلـمــاً ضـمن الئـحـة
ـسابقة الرئيسية للمهرجان الذي ا
ـــــقــــبل يـــــقــــام فـي مــــطـــــلع آذار ا
بـالــصـيـغـة االفـتـراضـيـة. ومن بـ
األعــمــال الـتـي تـنــافس عــلى الـدب
الـــذهــبي فـــيــلم إش بـن دين مــنش
ـانـيـة مـاريـا شـريدر لـلـمـخـرجـة األ

ـي الـــعــام الـــتي نـــالـت جـــائــزة إ
ــنـصـرم عن مـسـلــسـلـهـا الـنـاجح ا
أنـورثوذكس على شبكـة نتفليكس.
ويـتـمـحـور فـيـلـمـهـا اجلـديـد وهـو
كــومـــيــدي رومــانــسي عــلى امــرأة
ـثــالي تـؤدي تــبــحث عن الـرجـل ا
دورهـا سـانـدر هـالـر التـي سبق أن
مــــــــثــــــــلـت فـي فــــــــيــــــــلـم تــــــــوني
إردمــان.ويــخــوض الــســبــاق عــلى
ـهـرجـان فـيــلم نـيـبـيـنـان جــائـزة ا
وهـــو األول إخـــراجــيـــاً لــلـــمـــمــثل
ـاني دانيـال برول الـذي اكتسب األ
ية واصـبح جنماً بفضل شـهرة عا
.أمـا الـروماني فـيـلم غودبـاي بـرل
رادو جـود الـفـائـز فـي بـرلـ الـعام
 2015 عـن فـيـلم افــيـر فــيـحـاول
تــكـرار إجنــازه من خالل فـيــلم بـاد
الك بــانــغـيــنغ أور لــوني بـورن عن
مـعـلـمـة صُـوّرَت في شـريط جـنسي
يـــتــــرك انـــتـــشـــاره الــــواسع عـــلى
اإلنـترنت تأثيـراً سلبياً عـميقاً على
حـياتـها.وضـمت الالئحة الـفيـلم
الـفــرنـسـيـ الـبـاتـروس لـكـزافـيـيه
بــوفــوا وبـوتــيت مـامــان لــسـيــلـ
ســيـامـا. ويــتـنـاول بـوتــيت مـامـان
مــوضـوع الــطـفــولـة بــعـدمــا كـانت

مـخرجته سـياما فـازت العام 2019
بـــجـــائــزة أفـــضل ســـيـــنـــاريــو في
مـهـرجان كـان عن فـيلـمـها بـورتريه
دون جـون في آن فو.أما الباتروس
فـيحكي قصة ضابط انقلبت حياته
رأســاً عـلى عـقب بـعـدمـا قـتل رجالً
أثـناء محـاولته منـعه من االنتحار.
ــســـابــقـــة ايــضــاً فـــيــلم وضـــمن ا
مـيمـوري بوكس (عنـوانه بالعـربية
دفـاتر مايـا) للمـخرج الـلبنـاني
جـوانا حـاجي توما وخـليل جريج
عن لـبنانـية هاجرت إلى مـونتريال
تــســتــعــيـد ذكــريــات بــلــدهـا خالل
ـديـر احلــرب الـتي شـهـدهـا.وقـال ا
الـفـني للـمـهرجـان كـارلو شـاتـريان
إن (األفالم اخلـمـسة عـشر وبـينـها
 12هـي األولى خملـرجـيـهـا أُجنَـزَت
كــــــلـــــيــــــاً أو جـــــزئــــــيـــــاً أثــــــنـــــاء
اجلـــائــحــة).وأضــاف خالل عــرض
ـي عــبــر اإلنــتــرنت لالئــحــة تــقــد
اخملـــتــارة أن (عــدداً قــلـــيالً مــنــهــا
يُـظهر بشـكل مباشر الـعالم اجلديد
الــذي نــعــيش فــيه لــكـنــهــا كــلــهـا
تـعكس في طـياتـها الـقلق الراهن).
والحـظ أن شــــــعــــــوراً بــــــاخلـــــوف
مـــوجـــود في كل مـــكـــان. وتــتـــألف

هـرجان هذه الـسنة جلـنة حتـكيم ا
من سـتـة فـائـزين سـابـقـ بـجـائزة
الــدب الـذهـبي ولن يــكـون لـهـا أي
رئــيس اســتــثــنــائــيــا. وتــضم
الــلـجــنـة اخملــرج اإليـراني
مــــحــــمــــد رســــولـــوف
احلـائـز جـائـزة الدب
الـــذهـــبي في 2020
عن فيلمه ال وجود
لــــــــــــلــــــــــــشــــــــــــر
واإلســـــرائــــيـــــلي
نــــــاداف البـــــيـــــد
الــفـائـز في 2019
عـن فـــــــــــــيــــــــــــلـم
مـــــــــــــرادفــــــــــــات
والـرومانيـة أدينا
بـــيـــنــتـــيـــلــيي (ال
تـــــلــــمــــســـــني في
2018 واجملـــــريـــــة
إلــديــكــو إنــيــيــدي
أون بـــــــــادي انــــــــد
2017 ســــــــــــول فـي 
واإليــــــــــــــــطـــــــــــــــالـي
جــانــفــرانــكــو روسي
فـــــــــايـــــــــر أت سـي في
 2016 والــــبـــوســــنـــيـــة

يـاسميال زبانيتش غـرابافيتشا في
2006. وكـــان يــــفـــتـــرض أن يـــقـــام
ــهـرجـان في ا

عتاد في شباط  موعده السنوي ا
ـنـظـمـ أعــلـنـوا في كـانـون لــكنّ ا
ــــقـــبل األول تــــأجــــيـــلـه إلى آذار ا
بـسـبب جـائـحـة كـوفـيد-19. وتـقـام
الـــدورة احلــــاديـــة والـــســـبـــعـــون
لــلــمــهــرجــان عــلى مــرحــلــتـ

أوالهــمــا مـســابــقـة رســمــيـة
افـــــتــــــراضـــــيـــــة وتـــــوزيع
اجلـوائز من األول من آذار
إلـى اخلـــــامس مـــــنـه في
حــ تـقـام من  9 إلى 20
ــقـبل عـروض حــزيـران ا
مـفـتـوحـة لـلـجـمـهور من
ـتوقع مبدئياً أن تنظّم ا
فـي صـاالت وفي الـهواء
الـطـلق. وفـيـما سـتـحرم
هرجان األزمة الصحية ا
مـن الــســجـــادة احلــمــراء
ـوعـد ســيـفـيـد احلـدث من ا
الـثاني نهاية الـربيع لتسليم
اجلـوائـز حضـوريا لـلفـائزين.
ويـعـتـبـر مـهـرجـان بـرلـ الذي
انـــــطــــلق الــــعــــام  1951 أحــــد
ـهرجانات الثالثة األهم في ا
أوروبـــــــــــا إلـى جـــــــــــانـب
مهرجاني كان والبندقية.
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طرح اجملـموعة امس في يوم عيد الـعشاق. وقالت كيم انها
(قـضت عـيد الـعـشاق مع أوالدهـا وعـائـلتـهـا النهـا تـريد أن
ـيـز بــالـنــسـبـة ألوالدهــا األربـعـة) ولن يـكــون هـذا الـيــوم 
تـقضي الـعيـد مع زوجهـا النـجم كانـيي ويسـت حيث أنـهما
فـي طريقـهمـا للطالق الـرسمي حـتى أنهـما يعـيشـان بشكل
منفـصل بحـسب ما أكدت صـحيفـة (بيوبل). وقـال مصدر
لـلـصـحـيـفـة نـفـسـهـا (أن كـيم سـتـتـقـدم بـاألوراق الـرسـمـيـة

للطالق ح تكون جاهزة).

{ لـوس اجنـلـوس  –وزكـاالت - اخـتــارت جنـمـة تـلـفـزيـون
الــواقع كـيم كــارداشـيــان الـبـالــغـة من الــعـمـر  40عـامـاً أن
البس الــداخــلــيـة من تــســوق جملــمــوعـتــهــا اجلــديــدة من ا
 SKIMS لـعـيـد الـعـشاق بـرفـقـة أخـتـيـهـا غيـر الـشـقـيـقـت
كيـندل البالـغة من العمر  25 عامـاً وكيلي جينـر البالغة من
البس داخلية الـعمر  23 عامـاً. وأطلت الشقيقـات الثالثة 
 ونـشـرت كل مـنهـن على صـفـحـتـهـا عـلى مـوقع الـتواصل
اإلجـتـمـاعي صـور وفـيـديـوهـات من جـلـسـة الـتـصـوير. و
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{ لــــنــــدن  –وكــــاالت  –طــــقــــوس
االحـتفاء بعيد احلب الذي حل يوم
امـس تختلف ب الدول وبرغم ان
هـذه الـطقـوس كـانت محـدودة هذه
الـسـنـة بـسـبب جـائـحـة كـورونا اال
انـنـا نـتـوقف في الـسـطـور الـتـالـية
عـــنــد بـــعض مــنـــهــا  اذ تـــخــالف
الـيابـان شعوب الـعالم لتـحتفل في
مـــثل هـــذا الــيـــوم بـــعــيـــد يـــعــرف
بـ(الـيوم األبـيض)  وتلـتزم الـنساء
الــيـــابــانــيــات في الــيــوم األبــيض
بـعـادة إهـداء الـشـكـوالته لزمـالئهم
في الـعـمـل  ويـعـرف هـذا الـتـقـلـيد
ـــتــوارث في الـــيــابـــان بـ(الــتــزام ا
الـــشــكــوالتـــة)  وتــشـــتــرك كال من
كـــوريــا اجلــنـــوبــيـــة والــصــ مع
الـيابان في هذه العادة  كما يوجد
في كــوريــا اجلــنــوبـيــة مــا يــعـرف
بـالـيوم االسـود  وهو يـوم يحـتفل
فيه العزاب الذين لم يحصلوا على
هـــدايــــا في يـــوم احلب أو الـــيـــوم

األبـيض  فـيـرتـدون الـلـون األسود
مـن رأســـهم إلخــــمص قـــدمــــيـــهم 
ـعــكـرونــة الـسـوداء ويــتـنــاولـون ا
(اجلـــجــاجن مــيـــون) تــعـــبــيــرا عن
حــزنــهم.وحتــتــفل الــنـســاء بــعــيـد
احلب فـي مـالـيــزيـا بــكـتــابـة أرقـام
هـواتــفـهن عـلى الـبـرتـقـال ثم رمـيه
فـي أقــرب نـــهـــر مع تـــمـــنـــيــاتـــهن
بــــوصــــول الــــبـــرتــــقــــال لــــفـــارس

أحالمهن. 
ـة لالحــتـفـال من الــطـقــوس الـقــد
بــعــيــد احلب فى فــرنــســا أن يـقف
ـواجهـة لهم ـنازل ا الـرجـال أمام ا
والــنـداء عـبـر الـنــافـذة حـتى تـقـبل
الـــفـــتـــاة مـــواعــدة الـــرجل فـــإن لم
تــسـتـجب له تــركـهـا.فـيــمـا حتـتـفل
ـارك بـعـيـد احلب بـالـتـعـبـيـر الـدا
عــنه بــالـورود الــبـيــضـاء بــدلًـا من
الـورود احلمراء ويتم إرسالها إلى
األقــارب واحملــبـ واألصــدقـاء في

ذلك اليوم.

{ الــقــاهــرة (أ ف ب) - أعــلــنت وزارة
ــصــريـة فـي بــيـان الــســيــاحــة واآلثــار ا
ــحــافــظــة الــســبت اكــتــشــافــا اثــريــا 
ا يـعتقد أنه أقدم سوهـاج جنوب البالد 
مـصـنع لصـناعـة اجلعـة في العـالم.وقال
الـــبـــيـــان الـــذي نــــشـــرته الـــوزارة عـــلى
صـفـحـتــهـا عـلى (فــيـسـبــوك) إن (بـعـثـة
ـشــتـركـة ـصــريـة-األمــريـكـيــة ا اآلثـار ا
والــعـامــلـة في مــنـطــقـة شــمـال أبــيـدوس
بـسـوهـاج تـوصـلت إلى الـكـشف عن مـا
يـعتـقـد أنه أقدم مـصـنع لصـنـاعة اجلـعة
عـالي اإلنـتـاج في الـعــالم).ونـقل الـبـيـان
عن األم الـعام للـمجلس األعـلى لآلثار
ـصنع ـصـري مـصـطـفى وزيـري أن :ا ا
لك نـعرمر يرجح أنه يـرجع إلى عصـر ا
(نــارمــر) وهــو من أقــدم مــلــوك مــصـر
ـيالد) الـفـراعـنة ( 3273و 2987 قـبل ا
ـبكـر.وأفاد الـبيان من عصـر األسرات ا
أن (عـددا من عـلمـاء اآلثـار البـريـطانـي
ســبق ان اكـتـشـفـوا مــا يـشـيـر الى هـذا
صـنع في بداية الـقرن العـشرين بدون ا
حتديد مـوقعه بدقـة حتى تمـكنت البـعثة
احلالـية من إعادة حتديـد موقعه وكشف
ـصـنع بـحـسب مـحــتـويـاته). ويـتـكــون ا
البيـان من ثمانـية قطـاعات كبـيرة كانت
تــســتــخـــدم كــوحــدات إلنـــتــاج اجلــعــة

ويــحــتـــوي كل قــطــاع عـــلى حــوالى 40
حــوضـا فــخــاريـا مــنـتــظــمـة في صــفـ
ــاء.ونـقل لــتــســخـ خــلــيط احلــبــوب وا
الـبيـان عن رئيـس البـعثـة ماثـيو آدمز أن
ـصنع كـان ينتج (الدراسـات أثبتت أن ا
أكــثـر من  22 ألف لــتــر من اجلــعــة في
ــــرة الــــواحــــدة). وأضــــاف آدامـــز أن ا
ـكـان ـصـنع قـد يـكـون بُـني في هـذا ا (ا
لكـية التي كانت تتم من أجل الطـقوس ا
ــنـــشــآت اجلــنــائــزيــة اخلــاصــة داخل ا
ـلــوك مـصــر األوائل وخـصــوصـا أنه
عُــــثـــر خالل أعــــمـــال احلــــفـــر فـي تـــلك
نـشآت عـلى أدلة اسـتخـدام اجلعة في ا

.( طقوس تقد القراب
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