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فــرقت الـقـوات االمــنـيـة حـشـود
ـفـصـول اصـحـاب الـعـقـود وا
من احلـــشـــد الـــشــعـــبي الـــذين
ــالــيـة تــظـاهــروا قــرب وزارة ا
امس  بـــالــــقـــوة والـــرصـــاص
ــا اســفــر عن ســقـوط احلي  
جرحى في صـفوف احملـتج 
االمــر الــذي ادى الى تــصــعــيـد
ــوقف وغـــلق طــريـق مــحــمــد ا
الــــقــــاسم احــــتــــجــــاجـــا عــــلى
طالب استخدام القـوة بحق ا
ــشــروعــة. وافـاد بــحــقــوقــهم ا
شـــــــهــــــــود عــــــــيــــــــان امس ان

فسوخـة عقودهم من احلشد (ا
احــتــجـوا وعــقــود قـرار  315 
ـالـيـة  لـلـمـطـالـبة قـرب مـبـنى ا
بـأعـادتـهم الى اخلـدمـة وصرف
مــسـتــحـقــاتـهـم الـتي ضــمـنــهـا
مـــجــلس الـــنــواب فـي مــوازنــة
الـــعـــام اجلــاري) مـــؤكــدين ان
(الـقـوات االمــنـيـة  اســتـخـدمت
الـــقـــوة والــرصـــاص لـــتـــفــريق
احلشود  وابعـادهم عن بـوابة
الــــــــوزارة) واشــــــــاروا الى ان
كـلفـة بحـماية (الـقوة االمـنيـة ا
الـــــــوزارة اخــــــــلت الــــــــوزيـــــــر
ـوظـفـ من بـاب الـطوار  وا
ــبــنى). خــشــيــة من اقــتــحــام ا

وبحسب شاهد عيان اخر  فإن
إطالق الـنـار أوقع أربـعـة قـتـلى
ــتــظـــاهــرين و 7جــرحى مـن ا
مـشـيـراً إلى تـفــريق الـتـظـاهـرة
بــالـقـوة بـعــد حـدوث صـدامـات
.وكـــان رئــيس بـــ اجلــانـــبـــ
هـيئـة احلشـد فالح الـفيـاض قد
اكـد في لـقاء مـتـلفـز ان (الـهيـئة
حتــتـاج الى تـنــسـيق واذونـات
ـــــالـــــيــــة إداريـــــة مـن وزارتي ا
والـــتــــخـــطــــيط بــــشـــأن عـــودة
مـشـيـرا ــفـسـوخــة عـقـودهم)  ا
الى (زيــادة رواتـب مــنــتـــســبي
احلـشـد  حــيث سـيــكـون راتب
الفرد مـليونا و 415الفا و700

ديــــــنـــــار). واعـــــلـن مـــــصـــــرف
الـــــــرافـــــــديـن تـــــــوزيـع رواتب
مـنـتسـبي احلـشد بـعـد تضـم
صرف في الزيادة فيها. وقال ا
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس إنه
( رفع رواتب احلشد الشعبي
ــنــتــســبــ تـســلم وبــإمــكــان ا
رواتـــبــــهم من شــــبـــكــــة فـــروع
ــنــتــشــرة بــبــغــداد ـــصــرف ا ا
واحملـافظـات او منـافذ الـصرف
اخلــــاصـــة وذلك بــــعـــد إرســـال
الــــرســــائل الــــنــــصــــيـــة الــــتي
تخطرهم بصرف الراتب). وفي
ذي قار  أغـلق مـحتـجـون عددا
مـن الـــدوائــر احلـــكـــومـــيـــة في

إن (هذا الـتصعيـد يأتي نـتيجة
عدم تـطـبيق قـرار ٣١٥ اخلاص
بـتـحــويـلـهم إلـى عـقـود وزاريـة
وزيادة رواتبهم). وتـظاهر عدد
من العـامل بـنظام الـعقود في
مـديــريـة بــلـديــة الـبــصـرة قـرب
ديــوان احملــافــظــة لـلــمــطــالــبـة
نح الـذي  بـتنـفـيـذ قرار  315
ــتـعــاقـدين حــقـوق ـوظــفـ ا ا
الك وامـــــتـــــيـــــازات مـــــوظف ا
ــتـــظــاهــرون الــدائـم. وطــالب ا
خالل الـــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة
(بــتــنـفــيــذ قـرار  315الــقـاضي
ــالــيـة بــصـرف اخملــصــصـات ا
الــــــتـي تــــــشـــــمـل اخلــــــطـــــورة
والـزوجــيــة وتـخــصــيص قـطع
أراضي والــتـــمــتـع بــاإلجــازات
ــوظــفي أســوة  االعــتــيــاديــة 
الك الدائم) واشاروا الى ان ا
ــتـضــرر الــوحـيــد من إلــغـاء (ا
الـقـرار  هـم  مـوظــفـو الــعـقـود
قــال رئــيس واألجـــور). بــدوره 
نقابة العمال في بلدية البصرة
عدي مـحمـد إن (النقـابة تـساند
وتطالب بـتنفيـذ القرار اخلاص
وإال بــحـقـوق مـوظـفي الـعـقـود 
سـيــكــون اإلضــراب عن الــعـمل
هو احلل األخـير لـديهم بـعد أن
نفذوا عددا من الـتظاهرات لكن
دون أي جـــــــدوى) وتــــــــابع ان
(قـــــرار اإلضــــراب عن الـــــعــــمل
ســـيــــصـــدر خـالل الـــســــاعـــات
ـقـبـلـة في حـالـة لم تـسـتـجب ا
ـــطـــالب ـــعــــنـــيـــة  اجلـــهـــات ا
تـظاهرين من عـقود البـلدية). ا
ـتـظـاهـرين كـمـا اقـدم عـدد من ا
على اغالق مبنى جامعة واسط
 احـتــجـاجـا عــلى عـدم تـنــفـيـذ
الـــقـــرار الــــذي اقـــره مــــجـــلس
الــوزراء عـام  2019 الــقـاضي
بـــتـــحـــويـل جـــمـــيع اصـــحـــاب
ن يتقاضون رواتب االجور و
من صـــنـــدوق الـــتـــعــلـــيم  الى

عقود وزارية. 

ـنـظــمـة الـذي صـدر ان (تـقــريـر ا
قبل يـوم  يـؤكـد هـذه الوقـائع
الــتي تــمـارســهــا قــوى االحـتالل
وفق نــظـام الـفــصل الـعــنـصـري
لـيُضـاف الى مـا كـانت طـالبت به
احملــكــمــة اجلـــنــائــيـــة الــدولــيــة
الــتـحـقــيق في أرتــكـاب ســلـطـات
األحــــــتـالل جـــــــرائم الـــــــفـــــــصل
الــعــنــصــري و األضــطــهــاد ضــد

األنسانية).
 ولـفت الى ان (اجملـمـوعـة ترحب
ــنــظــمــة ـــا جــاء في تــقــريـــر ا
وبقرار احملكمة الدولية من قبل 
ــــارســــات االحــــتالل بــــوصـف 
كـما وصفت التـميـيز الـعنـصري 
الــنـظــام الـعــنــصـري في جــنـوب
إفـريـقـيـا و روديـسـيـا الـبـيـضـاء
ـبــابـوي  من قـبـل  لـتـؤكـد أن ز
التقرير شهادة دولية تضاف إلى
الــشـهــادات األخـرى لــلـعــديـد من
ــــؤســــســــات اجلــــمــــعــــيــــات وا

احلـقـوقـيـة الـدولـيـة وغـيـرهـا في
الـــعــــالم الـــتي تـــصـب في نـــفس
األجتــــــاه) مـــــــؤكــــــدا ان (هــــــذه
الــتــقــاريـر لن تــنــتــهي إال بــدحـر
األحـــتالل األســـرائــيـــلي و إزالــة
ــســتــوطـنــات و إتــاحــة اجملـال ا
للشعب الفلـسطيني ألقامة دولته
ستقلة وعاصمتها القدس على ا
تــــرابه الــــوطـــني  و هــــو الـــذي
يــنــسـجـم مع قـرارات الــشــرعــيـة
ــتـخـذة بـهـذا الـشـأن) الـدولـيـة ا
وتـــابع ان (اجملــمــوعـــة تــعــد مــا
نظمة قرينة توصل اليه تقرير ا
أضافـية  واضـحة حملـاسبـة قادة
الـكـيـان الـصـهـيـوني بـأعـتبـارهم
مــجــرمي حــرب) ودعــا الــبــيــان
جامـعة الـدول العـربيـة و منـظمة
الـــتـــعــــاون األسالمي و األحتـــاد
ـدني األوربي و قــوى اجملـتــمع ا
العربي و األجنبي الى (اخذ هذا

التقرير على محمل اجلد). 
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رحبـت مجـمـوعة الـسالم الـعربي
بالـشـهادة الـدولـية الـتي وثـقتـها
تـقــريـر مـنــظـمـة هــيـومن رايـتس
وتش بـشأن اجلـرائم الـعنـصـرية
الــتي تـرتــكـبــهــا اسـرائــيل بـحق
الشعب الفلسطيني مشددة على
ضرورة مفاحتة االدعاء العام في
احملكمة اجلنائية الدولية التخاذ
عــقـــوبــات رادعــة بــحق الــكــيــان
احملــــتل ورفع هــــيـــمـــنــــته الـــتي

ارسها منذ عقود. 
وقالت اجملموعة التي تضم عددا
ــــفــــكـــــرين والــــبــــاحــــثــــ من ا
والـســيـاســيـ الـعــرب في بـيـان
تــلـقــته (الـزمــان) امس انه (مــنـذ
ســــنـــــوات عــــديـــــدة واالحــــتالل
ــارس ســـيــاســة اإلســـرائــيـــلي 
الـقــتل واالعـتـقــال الـطـويل الـذي
ــــتـــــد الى عــــقــــود بــــحق اآلف
وهـدم الـشـبـيـبـة الـفـلـسـطـيـنـيـ
منـازلهم وحـرمـانهم من ثـرواتهم
ـائـيـة واألستـيالء الـطـبـيـعـيـة وا
ـستـوطنات على أرضـهم وبناء ا
واضاف عـلـيــهـا دون وجه حق). 
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اســـتــنــفـــرت الــقــوات االمـــنــيــة
تـشـكـيالتـهـا كـافـة فـي مـحـافـظة
ـثـنى  لـلـبــحث عن الـسـجـنـاء ا
الهارب من احد مراكز الشرطة
في قــضـاء الـهالل بــاحملـافـظـة 
فــيـمــا وجـهـت وزارة الـداخــلـيـة
بــأحـتـجــاز جـمـيع الــضـبـاط في
مديـرية مكـافحـة اخملدرات حتى
انـتــهــاء الـتــحـقــيق بــالـواقــعـة.
وتـــمــــكن اهـــالي الــــقـــضـــاء من
الـــقــــبض عـــلى  11هـــاربـــا من
ـــوقــوفـــ وتـــســلـــيــمـــهم الى ا
ـعنيـة. وكشف مصدر اجلهات ا
تـفـاصيل جـديـدة تـتعـلق بـخـطة
الهروب التي نـفذها مدانون من
أحــــد مـــــراكــــز الـــــشــــرطـــــة في
ـــصـــدر في احملـــافـــظـــة.وقـــال ا
تــــــصــــــريـح امس أنـه (وفــــــقـــــا
لـلـمـعـلـومـات الـتي  احلـصول
عـلـيـهـا من الـسـجـنـاء الـهـاربـ
الذين القي القـبض عليهم امس
 فـــــــإن أحــــــد احملـــــــكـــــــومــــــ
قام بطلب ركز  احملتجزين في ا
ـــوقف الـــطـــعـــام مـن حـــارس ا
وكـان جـمـيع الـسجـنـاء مـتـفـق
على مهاجـمة احلرس واخلروج
ــــــــــوقـف) واضـــــــــــاف ان مــن ا
(الـسـجـنـاء تـمـكـنـوا من الـهرب
بــعـد اصــابــة حـارس الــسـجن)
وتــابع ان أنه ( الــقـبـض عـلى
 11ســجــيــنــا هــاربـا حــتى اآلن
ـساعـدة اهـالي الـقـضاء في و
ما تستمر عمـليات التفتيش في
اماكن اخـرى العتـقال االخرين).

ي وارسل الـوزيـر عثـمـان الـغا
وكـيل الوزارة لـشـؤون الشـرطة
الفريق عماد مـحمد محمود الى
لــــلــــوقـــوف عــــلى احملــــافــــظـــة 
تــفـاصـيل ومالبــسـات الـهـروب.
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ـي وجه بــتـــشــكــيل ان ( الــغــا
جلـنـة حتـقـيـقـيـة عـلـيـا بـرئـاسـة
مــــــــعــــــــاون وكـــــــــيل الــــــــوزارة
لالسـتــخــبـارات والــتـحــقـيــقـات
االحتــاديــة وعــضـــويــة ضــبــاط
بـــرتب مـــتـــقـــدمـــة مـن الـــدائــرة
القانـونية ومـديرية امن االفراد
لــلـــتــحـــقــيق فـي حــادث هــروب
ــــــوقــــــوفــــــ واطـالعه عــــــلى ا
تـفاصـيل الـتحـقيق بـشـكل كامل

التــخــاذ االجـراءات الــقــانـونــيـة
ـقـصـرين واحـالتـهم الى بـحق ا

القضاء). 
وافـاد مـصـد ثـان  بـأن احملافظ
أحـــــمـــــد مــــنـــــفي جـــــودة وجه
بتشكيل جلنة من خمسة ضباط
تــتــولى مـــهــمــة االشــراف عــلى
الــبــحث ومـالحــقــة الــســجــنــاء
الـــــهــــاربــــ فـي احملــــافــــظــــة 
واحــتـجـاز جـمــيع الـضـبـاط في
مكافحـة اخملدرات  حل إكمال
الـــتـــحـــقـــيق مـــعـــهم ومـــعـــرفــة
قصـر) ولفت الى ان (احملافظ ا
خـــوّل الـــلــجـــنـــة بـــصالحـــيــات
واســعـة لــتــنــسـيق عــمــلــهـا مع
جـمـيع االجـهـزة االمـنـيـة وكـذلك

) وتابع ان (منفي واطن مع ا
خــصص مــكــافــأت مــالــيــة لــكل
مـنـتـسب او مواطـن يبـلغ عن او
يلـقي الـقبض عـلى الهـارب من
السجن). وهرب  21سجينا مع
وقت الـسحـور من سـجن الهالل
اخملــــصـص لــــلـــــمـــــتــــاجـــــرين
بــاخملــدرات وقــضــايــا األرهـاب
الـواقع حتـت سـيـطـرة مـكـافـحـة
اخملــــدرات. و تــــقــــوم الــــقـــوات
االمـنــيــة واالسـتــخــبـاريــة مــنـذ
الــســاعــات االولى لــيــوم امس 
بــاجـراءات الــبــحـث والــتــحـري
والــتــعـقب اللــقـاء الــقــبض عـلى
بـقــيـة الـهـاربـ .وفي مـحـافـظـة
ـديـرية الـعـامة بابل  اعـتقـلت ا
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احملافـظة.وذكـر شهـود عيان ان
(الــــعـــشـــرات مـن اخلـــريـــجـــ
ــعــيــنـ بــصــفــة أجــر يـومي ا
أغــــلــــقــــوا دوائــــر الــــصــــحــــة
والــكـــهـــربــاء فـي الــنـــاصـــريــة
للمطـالبة بصـرف رواتبهم بأثر
رجـعـي وتـنــفــيـذ الــقـرار ٣١٥).
ويـواصـل الـعــامــلـون بــاألجـور
الــيـومــيــة والـعــقــود في دوائـر
اء واجملاري بقضاء البلدية وا
الـبـدير في مـحـافظـة الـديوانـية
اعـــتــصـــامـــهم وإضــرابـــهم عن
الــعـمـل داخل الــقـضــاء لــلــيـوم
اخلــامس عــلى الــتــوالي. وقـال
ـعـتصـمـون في تـصريح امس ا

الية امس تظاهرين عند تفريقها بالقوة من امام مبنى وزارة ا o¹dHð∫ حشود ا

ــؤثـرات ــكــافـحــة اخملـدرات وا
تـسـعة الـعـقـلـيـة في احملـافـظة  
واد اخملدرة. متـهم بـتجـارة ا
وذكــر بـيــان لــلـمــديــريـة تــلــقـته
(الزمان) امـس انها (تـمكنت من
الـقـبض عـلى تـسـعـة مـتـهـمـ 
ضـبط بـحـوزتـهم  مـواد مـخـدرة
إضــافــة إلى أدوات الــتــعـاطي)
مشيراً إلى ان (هذا الواجب نفذ
ــــــعــــــلــــــومــــــات بــــــنـــــــاءاً عن ا
االســتــخــبــاريــة الــتي حــصــلت
ديرية باالضافة لتعاون عليها ا
واطن بـاتصالهم على اخلط ا
الـسـاخن 178 حـيث  اتـخـاذ
اإلجــراءات الـقــانــونـيــة الالزمـة
ـادة 28 بــحــقـهم وفـق أحـكــام ا
مـــخــدرات). وفـــكـــكت مـــديـــريــة
شــرطـة مـحــافـظـة أربــيل شـبـكـة
اجرامية مـتهمة بـخطف النساء
واألطــــفــــال في بــــغــــداد. وقــــال
ـديـريـة الـرائد ـتـحـدث باسم ا ا
هــوكــر عـــزيــز انه ( اعـــتــقــال
شـبـكـة متـهـمـة  بخـطف الـنـساء
واألطـــفــال) مـــؤكـــدا ان (أفــراد
الشبكة كانـوا يرتكبون اجلرائم
حتت تهديد السالح ثم يقومون
ـــــســــاومــــة ذوي اخملـــــتــــطف
وتابع واسـتـبـدالـهم بـاألمـوال) 
تهـم جرى انه (بعـد اعتقـال ا
ابالغـنـا بـوجـود مـذكـرات قبض
عــــلى هــــؤالء صــــادرة من قــــبل
احملــاكم اخملــتـصــة في بــغـداد)
مــشـــيــرا الى (تـــســفـــيــر هــؤالء
تـهم الى اجلـهات اخملـتصة ا
في بــــغــــداد الكـــمــــال اجـــراءات

التحقيق). 

وثـيقـة حتمل تـوقيع الـوكيل الـفني
للوزارة هاني موسى جاء فيها انه
(نـــظـــرا لــتـــفـــشي ساللـــة جـــديــدة
لـكـورونـا في الهـنـد التي تـعـد اشد
ضـــــــراوة واوسـع انــــــتـــــــشــــــارا 
والحـتمـاليـة دخول اصـابات وافدة
الـى الـعـراق  يــتـطـلب حــجـر كـافـة
دة  14يـومـا الـوافـدين مـن الـهـنـد 
فـي اماكن تـخصص من قـبل دوائر
الـصـحـة مع اخذ مـسـحات بي سي

ار لكل وافد). 
فـي غـــــضـــــون ذلك  أعـــــلـن وزيــــر
الــصـحـة األردنـي فـراس الـهـواري
تـــســجــيل  3إصـــابــات بــالــساللــة
الـهـنـدية.وقـال هـواري في تـصريح
امـس إن (اإلصـــــابـــــات ســــــجـــــلت
ألشــخـاص لم يـسـافـروا) وأضـاف
ـصاب بالساللة الهندية في إن (ا

حالة صحية جيدة). 

االحـتزارية والصـحية اخلاصة من
قـــبل الـــصــحـــة الـــتي من خاللـــهــا
سوف يتم حتديد أول رحلة الجالء
الــعـراقــيــ الـعــالـقــ في الـهــنـد
ضمن توقيتات سيتم اإلعالن عنها
ــواقع الــرســمــيــة). وكــان ضــمـن ا
الـوزير ناصر حس بندر الشبلي
قـد اكـد جـاهـزيـة اخلـطـوط اجلـوية
الــعـراقــيـة النـطـالق عـمـلــيـة اجالء
ــواطـنــ في الـهــنـد. فـيــمـا دعت ا
وزارة اخلــــارجـــيــــة الـــعــــراقـــيـــ
الــعــالــقــ هــنــاك  الـى مــراجــعــة
مـكـاتب اخلطـوط اجلويـة في دلهي
 لـغـرض تسـجيـل اسمـاؤهم ضمن
الــرحالت الـتي سـتـنـطـلق بـدءا من
.واكــــدت وزارة الـــــيـــــوم االثـــــنـــــ
الـصــحـة والـبـيـئـة اهــمـيـة تـشـديـد
اجراءات الوقاية على الوافدين من
الــهـــنــد. واطــلــعت (الــزمــان) عــلى
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تــنـطــلق الـيــوم االثـنــ اول رحـلـة
جــــويــــة لــــلــــنــــاقل الــــوطــــني الى
العاصمة الهندية نيودلهي الجالء
الـعراقي العالق هناك . ووافقت
ـدني الــعـراقي ســلـطــة الـطـيــران ا
عـــلى الـــتـــابـــعــــة لـــوزارة الـــنـــقل 
الـــتــنـــســيـق مع وزارتي الـــصــحــة
واخلـارجيـة لتسـييـر رحالت جوية
.وكـانـت الـسـلـطة واطـنـ ألجـالء ا
قـد عـلـقت الـرحـاالت اجلـويـة ومنع
ــســافــريـن الــقــادمــ من دخـــول ا
الـهند بشكل مبـاشر او غير مباشر
غـادرين الـيها  بـدءا من  وكـذلك ا
ــــاضـي. واكــــدت  17نـــــيــــســـــان ا
الـسـلـطـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (هـنـاك مـتابـعـة متـواصـلة
لـغرض استكـمال جميع اإلجراءات
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ـــكــــلــــفـــة اوصـت الـــلــــجــــنــــة ا
بــالــتــحــقــيق بــفــاجــعــة حــريق
مــــســـتـــشــــفى ابن اخلــــطـــيب 
بــإعـفــاء وزيــر الــصــحــة حـسن
مـحـمـد الـتمـيـمي و مـديـر دائرة
صــحــة بـغــداد الــرصــافــة عــبـد
الغني الساعدي من منصبيهما
و حتميلـهم مسؤولـية الكارثة 
الـــتي راح ضـــحــيـــتــهـــا مــئــات
الـــشــهــداء واجلــرحى. ولم يــرد
عن الـلـجنـة اي تـفـاصـيل اخرى
وضوع فيما اعلن بشأن هذا ا
مـــديــر صـــحــة الـــكـــرخ جــاسب
احلجامي القبض على شخص
حــاول اضــرام الـنــار في مــأخـذ
ـــــركـــــزي في االوكـــــســــجـــــ ا
مـسـتــشـفى دار الـسالم . وكـتب
احلــجــامـي في صــفــحـــته عــلى
فـــيـــســــبـــوك انه ( اعــــتـــقـــال
شـخص حاول اضـرام الـنار في
ــركــزي مـــأخــذ االوكـــســجـــ ا
داخل قــــــاعــــــة الـــــشــــــهــــــيـــــدة
الـــــصـــــيـــــدالنـــــيـــــة ســـــهـــــيـــــر
ــعـــاجلــة اخملـــصــصـــة  شـــاكــر

مــــرضـى كــــورونــــا  حــــيث 
اخـمـاد اللـهب مـبـاشـرة من قبل
ـــنــتـــســبـــ وجــرى تــســـلــيم ا
مجددا اجلاني لالستـخبارات) 
تـأكـيـده (لـلـمــنـتـسـبـ بـاتـخـاذ
اعـلى درجـات احلـيـطـة واحلـذر
والبقاء متيقظ طوال الوقت 

ـــنع اعـــمـــال الـــتـــخـــريب). في
غــضـون ذلك  سـجــلت الـوزارة
 4564اصابـة مؤكدة بـفايروس
كـــورونــا وشــفــاء  7859حــالــة
وبـــواقع  38وفـــاة جـــديـــدة في
ـوقف عـمـوم الـبالد.  واوضح ا
الوبـائي الـيومي الذي اطـلعت
عــــــلـــــــيـه (الــــــزمـــــــان) امس ان
(الـفــحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي
اجـــرتــــهـــا الـــوزارة في عـــمـــوم
البالد  بلـغت اكثر من  31الف
عـينـة حلاالت مـشـتبه اصـابتـها
بـالـفـايروس حـيث  تـسـجيل
4564اصابة مؤكدة في البالد)
مــؤكـدا ان (الــشـفــاء بـلغ 7859
حالة وبواقع  38وفاة جديدة)
وتــابع ان (اكـثــر من سـتـة االف
تلقـوا جرعات اللـقاح في مراكز
ــنــتــشــرة في بــغــداد الــوزارة ا

واحملــافــظــات).وأعــلــنت دائــرة
صـحة مـحافـظة ذي قـار تلـقيح
 1964مـواطـنــاً ومـنــتـســبـاً من
ـالكــــــات الــــــصـــــــحــــــيــــــة في ا
. وقـال مــديـر شـعـبـة احملــافـظـة
الــتـحــصــ في قــسم الــصــحـة
الـعــامـة حـازم تـركي في بـيـان
امس إن (هـنــاك إقـبـالًـا من قـبل
ـــنــتــســـبــ في ـــواطــنــ وا ا
ؤسـسات الصـحية عـلى تلقي ا
حيث اللـقاح اخلـاص بكـورونا 
ســجـلت الـدائــرة تـلـقـيح 1964
الكات مـواطنـاً ومـنـتسـبـاً من ا
الـصـحـيـة) وأضـاف ان (الـعدد
التراكمي للملقح منذ انطالق
حملة التطعيم وحتى االن  بلغ
 14931جــــــرعــــــة أعـــــــطــــــيت
لـلـمالكـات الـصــحـيـة وعـنـاصـر
.( ـواطـنـ األجـهـزة األمـنـيـة وا

الى ذلك  أفـادت جـامـعـة جـونز
هـوبـكــنـز األمـريــكـيـة بــارتـفـاع
إجـــــمـــــالـي عـــــدد اإلصـــــابـــــات
بكورونا في العالم إلى أكثر من
151مـلـيـون إصـابـة والـوفـيات
إلـى أكــــثــــر من ثـالثــــة ماليــــ
حــــالـــة. وبــــحــــسب بــــيــــانـــات
اجلــامــعـة  فــقــد بــلغ إجــمــالي
اإلصـابـات بالـفـايـروس كـورونا
في الــــــعـــــالم  151مـــــلــــــيـــــون
والوفيات اكثر من ثالثة مالي
حـــالــــة. وتـــصـــدرت الـــواليـــات
ـتـحدة قـائـمـة الـدول من حيث ا
عـدد الـوفيـات جـراء الـفـايروس
بــنــحــو  576722حــالــة وفــاة
وبـلـغ إجـمـالي اإلصـابـات فـيـهـا
اكـثـر من  32مـلــيـونـا  تـلــتـهـا
رتبـة الثـانية من البـرازيل في ا
حـيث عـدد الـوفـيات بـ406437
حــالـــة  وإجــمــالـي اإلصــابــات
اكــثــر من  14مــلــيــون اصــابــة
رتبة الرابعة وتأتي الهند في ا
مـن حـــــيـث عـــــدد الــــــوفـــــيـــــات
 211853وإجــمـالي إالصــابـات
اكـــثــر من  19مــلـــيـــون حـــالــة
ــرتــبــة وحـــلت بــريــطــانـــيــا بــا
ـرتـبـة اخلـامـسـة وايــطـالـيـا بــا
ــرتــبـة الــسـادســة وروســيــا بـا
ـرتــبـة الـســابـعــة  وفـرنــسـا بــا
ــرتــبــة ــانـــيــا بــا الــثــامــنــة وا
ـرتـبـة الـتـاسـعــة واسـبـانـيــا بـا
الــعــاشــرة من حــيث الــوقــيــات

ؤكدة.  واالصابات ا
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احلــقـول الـنــفـطـيـة الــذي سـيـؤدي إلى
انـخفاض اإلنـتاج  وحمـلت شركة نفط
الـبـصرة هـذا اإلجراء نـتـيجـة لـلتـعديل
الــذي اجــرته الــوزارة عـلى احــد بــنـود
عـقـود الـتـراخـيص األولى  الـذي أنفق
عـــلــــيه اكـــثـــر من 162 مــــلـــيـــون دوالر
لـلشركة االستثمارية ولدراسات جدوى
ـفتـرض ان تـلزم ـشـروع  وكـان من ا ا
الـــــــــوزارة بــــــــاجلــــــــولـــــــــة األولـى من
الـتـراخيص الـشـركات األجـنـبيـة بـهذا

ـــهم)  واضـــاف انـه (جــرى االلـــتـــزام ا
تــخــفــيض حــصــة الــشـريـك احلـكــومي
ـئة من حلـقـول عـديدة من نـسـبة 25 بـا
ــئــة الـــعــائــدات إلى  6 و و 5 و 10بـــا
ــقــابـل  زيــادة حــصـــة الــشــريك وبـــا
األجــــنـــبي  بــــحـــيـث أصـــبــــحت اجـــر
عـدل للـمـشغل األجـنبي 1.4 الـربـحيـة ا
دوالر لـكل بـرميل بـعدمـا كان  28 سـنت
لـكل بـرمـيل مـنتج)  واوضـح طعـمة ان
تـلك جـهدا وطـنـيا قـد يـكون (الـعـراق 

جـــــوالت الــــتــــراخــــيـص في اجلــــوالت
األربـعـة  فـقـرات عـقـديـة لـهـا آثـار غـيـر
إيـجابية على الكـلف البترولية في حال
انــخـفـاض األسـعـار وذكــر أمـثـلـة عـلى
ذلك مـنها تعـظيم وتثبيت اجـر الربحية
لـلشـركات األجنـبيـة على اعلى مـستوى
لـه وتـثـبـيت مـعـامل االسـتـرداد الى اقل
مـن واحـد وب فـي جـدول اخـر ان اجر
الـربـحـيـة لـلـشركـات يـصل الى دوالرين
فـي حال كـان مـعـامل االسـترداد اقل من
ئة  بـينما لـو كان ذلك اكثر من واح بـا
اثــنــ فــمـا فــوق فــان اجــر الـربــحــيـة
لـلشـركات يـكون 6 دوالرات لـكل بـرميل
في حـقـوالحلـلـفـايـة والـرمـيـلـة والـزبـير
وغــرب الـقــرنـة /1 وغــرب الـقــرنـة /2)
ومـضى طعمة الى الـقول انه ( تمديد
الـتـعـاقـد لـعـدد من حـقـول اجلوالت الى
25 ســـنــة وفي بـــعض احلــاالت إلى 30
ســـنــة)  مـــشــيـــرا الى ان (ايـــة شــركــة
اجــنـبــيـة لم حتــقق مـســتـويــات انـتـاج
بـرمة التي الـذروة احملدد في الـعقـود ا
اعـتـمـدت كـأسـاس لـلتـنـافـسـيـة وإحـالة
الـعقـود علـيهـا  وهو مـا يخـالف العـقد
الـذي نص عـلى امـكان إنـهاء الـعـقد في
قاول األجنبي بااللتزام به حـال فشل ا
وهـو مـايشـكل أسـاسًا قـانونـيًـا للـعراق
اللـغـاء وانـهـاء هـذه العـقـود اجملـحـفة)
مـبينا ان (التـقرير اشار الى عدم حتمل
هـذه الـشـركـات اي الـتـزام في مـواجـهـة
ـــكــمـــني في ومـــنع هـــبــوط الـــضــغط ا
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أفـضل من بـعض االئـتالفـات الـتـجـارية
ستثمرة في نفط البالد مثل الشركات ا
ـصريـة لـلـبـترول الـكـويـتـية والـهـيـئـة ا
واالمــــاراتــــيــــة والــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة
والــتـركــمـسـتــانـيـة  ومــا يـؤكـد ذلك ان
شـــركــة نـــفط الـــبــصـــرة هي من تـــديــر
عـمليـات التطويـر في حقل مجـنون بعد
انـسحـاب هذه الشـركات في عام 2018
واسـتــطـرد بـالـقـول ان (الـتـقـريـر يـؤكـد
عـدم وجـود قـانـون ينـظم عـقـود جوالت
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دعـا الـنـائب عـمـار طعـمـة الى الـغـاء ما
وصـفه بالعـقود اجملحـفة التي ابـرمتها
وزارة الــنـفط مع الـشـركــات االجـنـبـيـة
واسـتبدالها بصيغ منصفة حتقق اعلى
مــنـفــعـة لــلـعـراق  مــؤكـدا ان مــا يـثـره
الـبـعض من دفاع وتـبـيض لصـورة تلك
الــعــقــود  فــيه تــضــلــيل واضـح. وقـال
طـعمة في بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(اجلــهـد الـوطــني كـان يـنــتج نـحـو 2.1
مـليـون بـرميل يـوميـا قبل مـباشـرة تلك
الـشـركات الـتي اضـحت تـستـحـوذ على
ايـرادات الـعراق الـنـفطـيـة  واحلال في
عــقـــود اقــلــيم كـــردســتــان اشــد ضــررًا
وإجـــحـــافًــا وتـــفــريـــطًـــا في اإليــرادات
الـنـفــطـيـة حلـسـاب الـشـركـات الـعـامـلـة
هـــنــاك)  واضـــاف ان (تــقـــريــر ديــوان
ـالـية تـضمـن مالحظـات عدة الـرقـابة ا
ابـرزها عقود اجلولت األولى والثانية
الـتي تـفرض فـائدة اليـجـوز احتـسابـها
في حـالـة تـاخـر دفـع الكـلـف اإلضـافـية
اذ ال يـــوجـــد مـــســـوغ لـــهـــذه الـــفـــقـــرة
الـتـعـاقـديـة عن حـقـول نـفـطـيـة تـعـد من
اهـم حـقـول انــتـاج الــنـفط في الــعـالم)
ولــفـت الى ان (ديــوان الــرقــابــة أوصى
بــالـغــائـهــا اجلـوالت الـالحـقـة  وكــذلك
الــغــائـهــا في عــقـود اجلــولــتـ األولى
والـثانـية  لـكن دون اسـتجـابة مـنذ عام
 2018  وتــــابع ان (الــــتــــقــــريــــر اشـــر
تـضـمـ مالحق الـتعـديالت عـلى عـقود
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أكد جـهاز االشـراف والتـقو الـعلـمي في وزارة التـعلـيم العـالي والبـحث العـلمي أن
ـية   GCI الـذي يصـدره مـنـتـدى دافـوس اخملـتص بـقـياس (مـؤشر الـتـنـافـسـيـة الـعـا
واطنـيها ؤشرات االقـتصـادية وإيضـاح قدرة الـدول على توفـير مـستويـات الرخـاء  ا
ـتـاحــة لـتـشـخـيص ويـعـتــمـد عـلى مـدى إنــتـاجـيـة الـبــلـدان في اسـتـخــدام مـواردهـا ا
ـؤسـسـات والـسـيـاسات والـعـوامل الـتـي حتدد ـيـة عـبـر مـجـمـوعـة ا الـتـنـافـسـيـة الـعـا

توسطة األجل لالزدهار االقتصادي). ستويات احلالية وا ا
واضـاف (تـسـتـنـد مـعـطـيـات وبـيـانـات
ـــعـــلـــومـــات مـــؤشــــر دافـــوس عـــلـى ا
ــــســـــتــــقــــاة من اســـــتــــطالع الــــرأي ا
ـسـوحات الـتي تـقوم بـهـا منـظـمات وا
غـيـر حكـومـية وتـبـنى على اثـني عـشر
ـعـايـيـر الـتـنـافـسـية الـتي عـمـودا من ا
ـؤسسات والبنى التحتية وإطار هي ا
ـسـتـقــر والـصـحـة االقــتـصـاد الـكــلي ا
اجلـيـدة والتـعلـيم االبـتدائي والـتعـليم
الـــعــالي والــتــدريـب وأســواق الــســلع
الــفــعـــالــة وأســواق الــعــمل الــفــعــالــة
ـتـطــورة والـقـدرة ـالـيــة ا واألســواق ا
عــلى تـسـخـيــر الـتـكـنـولــوجـيـا وحـجم
الـسوق احمللي والدولي وإنتاج السلع

اجلديدة واالبتكار). 
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واوضـح (في الــــوقت الــــذي تــــمــــضي
الـوزارة  بـتـحـقـيق أهـدافـهـا عـلى وفق
تعـلقة بـرنامجـها الـعلمي ووظـائفهـا ا
ـعــرفـة وتـطــويـر رســالـة اجلــامـعـة بــا
وفـلسفـتها في إنعـاش التنمـية وخدمة
اجملــتــمع فــإن جتـدد فـي كل مـنــاســبـة
حـــركــة جـــامــعــاتـــنــا ومـــؤســســـاتــنــا
ية الـعراقيـة تسيـر ضمن إطار األكـاد
ي كـونهـا تـنافس جـودة الـتعـلـيم العـا
ية حددات الـتصنيفـات العا وتـلتزم 
الـتي تعد أبرز مؤشرات قياس اجلودة
ــيــة عــلى الـــرغم من اخــتالف األكـــاد

عتمدة). ية ا ؤشرات العا وتباين ا
وبــــكـل ثــــقــــة فــــإن جــــهــــاز اإلشـــراف
ــراقــبـ والــتــقـو الــعــلــمي يــدعـو ا
واخملـــتــــصـــ الى اســـتــــقـــراء مـــوقع
اجلـامـعـات العـراقـيـة في الـتصـنـيـفات
ـيـة الـتـي تـؤشـر بـكل وضـوح أن الــعـا
مـؤسـساتـنا مـتـمكـنة من أداء مـهـمتـها
في الـتـعـلـيم والـبحث الـعـلـمي وخـدمة
اجملـــتــمع وتـــنــافـس نــظـــيــراتـــهــا في
SC imagoوQS  وtimes  تصنيفات
و  Green metrics و URAP و
 Webometrics ولـــــــيـس مـن شك أن
نافسة ب اجلامعات في العالم أطـر ا

قـار وإنـشـاء بـنايـة تـخـصـصيـة بـكـلـفة
مــشــتــركــة بـ الــتــعــلــيم واحملــافــظـة
واالتـــفــاق عـــلى إقـــامــة مـــؤتــمـــر بــ
اجلـامــعـات واحملـافـظـة لـلـوقـوف عـلى
احـتيـاجات وتـطلـعات الـشارع وبـلورة
ورقـة عمل تنفيـذية بهذا االجتاه فضال
عـن دعم مــشــروع أقـــســام الــداخـــلــيــة
اجلـامعية وبناء واستكمال ست عشرة
شاريع قـاعة في جامعة سومر ضمن ا
ـضي ــسـتـمــرة لـتـنــمـيـة األقــالـيم وا ا
ــشـاريع كـلــيـات اجلـامــعـة الـتــقـنـيـة
اجلــنـوبــيـة فـي ذي قـار وحــسم بـعض
تعـلقة باألراضي ب ـلفات البـلدية ا ا
احملـافـظـة واجلـامـعـات).  و من جـهـته
أعـرب محـافظ ذي قار احـمد اخلـفاجي
عن حـفاوته الكبيرة بهذه الزيارة التي
تابعة احلـكومية حملافظة ذي تـترجم ا
قــار ومـؤسـسـاتـهـا الـى بـرامج فـعـلـيـة
قـابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وحدد
وزيــر الـتـربـيــة عـلي حـمـيــد الـدلـيـمي

السبت مصير العام الدراسي اجلاري
في ظل تفشي جائحة كورونا.
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وقـال الـدليـمي أنه (من الـصعب اتـخاذ
قــرار انــهــاء الــعــام الـدراسـي اجلـاري
ــاضـي) مــبــيــنــاً أن أســوة بـــالــعــام ا
ـــوضـــوع يـــجب أن يـــدرس بـــشـــكل (ا
عـلمي وتربـوي من قبل الـوزارة وهيئة
الــــرأي وكـــذلك الــــلـــجــــنـــة الــــدائـــمـــة
لـالمـــتــــحـــانــــات التــــخـــاذ الــــقـــرارات

الصحيحة بشأن العام الدراسي).
واضـــــــــاف فـي تــــــــصـــــــــريـح أمس ان
ــقـتــرحـات اخلــاصـة بــانـهــاء الـعـام (ا
الــدراسي مـرهـون تـطـبــيـقـهـا بـالـواقع
الــصــحي الــذي ســيــحـصـل في عــمـوم
اجملـتـمع" مؤكـداً أن "هـناك تـواصل ما
بـ الـوزارة وجلنـة الـتـربيـة الـنيـابـية
لـــدراســـة الـــتـــحـــديـــات الـــتي تـــواجه
الــعـــمــلــيـــة الــتــعـــلــيــمـــيــة). وبــ أن
ـقــتـرحـات والـتـوصـيـات الـتي تـرفع (ا

الى الـلـجنـة العـليـا لـلصـحة والـسالمة
تقدم في ظل تطور االزمة الوبائية ففي
حــــال حـــصــــول تــــطـــور يــــتم تــــقـــد
تـوصيات واذا بقي الوضع على ما هو
عـــلـــيه يـــتم االســـتــمـــرار بـــاالجــراءات
سؤولة احلالية). واوضح ان (اجلهة ا
دارس وقف الوبائي في ا عن حتديد ا
ــؤســسـات الــتــعــلـيــمــيـة هي وزارة وا
الــصــحــة لــكــون هــنــاك فــرق صــحــيــة
ـدارس وتـقــوم بـتـقـد مــنـتـشــرة في ا
تــقـريـر مـتــكـامل عن نـســبـة االصـابـات
الـتي حتـصل في أي مـدرسة الى وزارة
الـتربية لدراستها واتخاذ القرارات في
ضـوئـها). وأكـد أنه (حتى اآلن لم تـقدم
أي احــصــائـــيــة مــتــكــامــلــة عن أعــداد
ـــــدارس). وبــــشــــأن اإلصـــــابــــات في ا
ــديــريـة ــنــاهج ذكــر الــدلـيــمي أن (ا ا
ــســؤولـة عن الــعــامـة لــلــمـنــاهج هي ا
ــنـــاهج وأنـــواعـــهـــا الــتي تـــكـــيــيـف ا
سـيـحـصل عـلـيـهـا الـطـالب خالل الـعام

ية لقياس تعتمد معايير ومؤشرات عا
مـسـتوى كـفـاءة الـتعـلـيم وتتـصـدر تلك
ـــؤشـــرات جــودة الـــبـــحث الـــعـــلــمي ا
ـية التي ستـوعبـات العا والـنشـر في ا
ســجـلت جلــامـعــتـنــا الـعــراقـيــة قـرابـة
الــســبـعــ ألف بــحث عــلـمي مــنــشـور
يـحـمل هويـة الـتعـلـيم العـالي والـبحث
الــــعـــلـــمـي في الـــعــــراق. وفي ســـيـــاق
مــنــفـصـل أكـد وزيــر الــتـعــلــيم الــعـالي
والــبــحث الــعــلــمي  نــبــيل كــاظم عــبـد
الـــــصــــاحب أن (الـــــوزارة  مــــاضــــيــــة
بـاستكمال الـبنى التحتـية في جامعتي
ـعـاهـد ذي قــار وسـومـر والــكـلـيــات وا
ـوافـقـة عـلى إطالق الــتـقـنـيـة ويـعـلـن ا
بـرامج الـدراسات الـعـليـا في تـخصص

إيكو القلب وتخصص التمريض).
واضـــاف عــبـــد الـــصــاحب فـي زيــارته
حملـافظة ذي قار التي ضمت وفدا رفيع
ـستوى مـتألفـا من  مستـشار الوزارة ا
عالء عـبد احلسن عطـية ومدير الدائرة
ـالــيــة  أسـعــد غـني جــهـاد اإلداريــة وا
شـاريع  حيدر ومـدير دائرة اإلعـمار وا
مــكـيـة  الــتي جـاءت ضـمن تــوجـيـهـات
رئـــيس مـــجـــلس الـــوزراء  مـــصــطـــفى
ـتـابـعـة وزيـارة احملـافـظـات الـكـاظـمي 
كــافــة   أن (مــحــافــظــة ذي قـار حتــظى
بـأولويـة حكـوميـة قصـوى والسيـما أن
مــؤسـســات الـتــعـلــيم الـعــالي في هـذه
كن أن تسهم إسهاما فاعال احملـافظة 
فـي دعم احملـــــافــــــظـــــة والـــــنـــــهـــــوض
عاجلات ـشاريعـها وتقد الـرؤى وا

التي تصب في خدمة اجملتمع).
واعلن عبد الصاحب (اتفاق اجملتمع
عـــلى عـــدة مـــقــررات مـــشـــتـــركــة وهي
ـوافـقـة عـلى إطالق بـرامج الـدراسات ا
الــعــلــيــا عــلى مــســتــوى الــدبــلــوم في
تـــخــصص إيـــكــو الـــقــلب وتـــخــصص
الـتمريض و تشكيل جلـنة مشتركة ب
اجلـامعـات والصـحة لـتحـقيق الـتكامل
الـنوعي الذي يـخدم محـافظة ذي قار و
دعـم كلـيـة طب األسـنان في جـامـعة ذي

الــــدراسي احلـــالـي وتـــؤخـــذ بــــنـــظـــر
االعـتـبار حتـديات ازمـة الـوباء بـحيث
علومات الكافية يحصل الطالب على ا
الــتـي تــؤهــله لالنـــتــقــال الى مــرحــلــة
دراسـية اخرى). وأضـاف ان (استمرار
ـــســـارات الـــتي قـــد وضـع اخلـــطط وا
تــكـون بــديـلـة اذا مــا اسـتــمـرت االزمـة
بــشـكل اكـبـر او اخــطـر). وبـخـصـوص
دمج الـتحديات التي تواجه التعليم ا
قـــال  ان (الـــتــحـــديـــات الــتـي تــواجه
ــدمج او الـــوزارة بــشـــان الــتـــعــلـــيم ا
ــنــاطق االلــكـــتــروني تــتــمـــحــور في ا
الـنــائـيـة الـتي ال تـوجـد فـيـهـا خـدمـات
انـتـرنت وبـعض الـعوائل لـيس لـديـها
االمـاكـنـية لـتـوفـيـر متـطـلـبات الـتـعـليم
االلـكـتـروني) مـشـيـراً الـى أن (الوزارة
وجـــدت الـــبـــديل وهـــو الـــتـــلـــفـــزيــون
الـتـربـوي الـذي يقـوم بـتـقـد الدروس
ـراحل الـدراسـية الـتـعـليـمـيـة جلـميع ا

بشكل مستمر).

الــتــراخـيص أســوة بــالـعــقــود األخـرى
الـتي تبـرم من قبل دوائـر الدولة  التي
ــوجب قـانـون الـعـقـود  تــنـظـيـمـهـا 
احلـكومية العامة لعام 2004  برغم من
أهـمية عقـود جوالت التراخـيص). فيما
تراجعت اإليرادات غير النفطية للعراق
فـي أول شـــهــــرين من الــــعـــام اجلـــاري
دة ئـة مقـارنة مع نـفس ا بـنسـبة  6 بـا

خالل عام  2019. 
ـــســـتــقـــبل وقـــالت مـــؤســـســة عـــراق ا
لـلـدراسـات االقـتـصـاديـة في بـيان امس
ان (إيــرادات الــضــرائب عــلى الــدخـول
ـئة الـكـمارك  تـراجعت بـنسـبة  49 بـا
لتحقق فقط  105 مـليارات دينار بينما
ـدة في عام 2019  حـقـقت خالل نـفس ا
 206مليارات دينار  اذ تمثل الضرائب
ـئـة عـلـى الدخـول مـا نـسـبـته 11.63 بـا
من مــجـمل االيــرادات غـيــر الـنـفــطـيـة)
واشــار الى ان (االيـرادات الـتــحـويـلـيـة
ـئـة لـتـبـلغ 250 ارتـفـعـت بـنـسـبة  27بـا
مـلـيـار دينـار بـعـد ان كانت  195 مـلـيار
ديـــــنـــــار خالل  2019  مـــــبـــــيـــــنـــــا ان
(الــضـرائب الـسـلـعــيـة ورسـوم االنـتـاج
ئة لتصل الى انـخفضت بـنسبة  42 بـا
 146 مــــلـــيـــار ديـــنـــار  امــــا الـــرســـوم
ـئـة لـتـبـلغ 176 فـارتـفـعت الى  21.8 بـا
مـــلـــيـــار ديـــنــار)  وتـــابـع ان (مــجـــمل
اإليــرادات غــيـر الــنــفــطـيــة  تــمــثل مـا
ـــئــة فـــقط مـن مــجـــمل نـــســـبــته  9 بـــا

اإليرادات العامة).  ½jH∫ حقل نفطي في البصرة

ـاضـي لـتـحـدثـنـا عن تــنـتـقل من الـزمن ا
جـزيرة الـواق واق وعلـي بابـا واالربع
حـرامي ومعاناة الشعب . اي انها خليط
بـ دنـيـا الـلصـوص والـشـحـاتـ وعالم
الــعـجــائب والـغـرائـب بـحـسـب مـا كـانت
شـهرزاد ترويه لـلملـك شهريـار. ويعترف
ـؤلف ان اجلـزيـرة اخملتـارة مـسـتلـهـمة ا
ـــكـن حتــــديـــد مـن كـــتـب الــــتــــراث وال 
مــوقــعــهــا ان كــان حــقــيــقــيــة ام خــيـاال.
ثابة وتـتضمن اجملموعة عشرة وقفات 
ار قـصص قصـيرة تـبدأ مع مـوسى وا
وتنتهي بالطائر والقفص وكلها جتتمع
بــ دفــتـي الــكــتــاب الــذي يــقع في 144

صفحة.

ــصــرفي احلــكــومي واالهــلي وآخــرهـا ا
مـــديـــر مـــفـــوض فـي مـــصـــرف اسالمي.
وفـــضال عن اطـــروحــتـه في الــدكـــتــوراه
ــاجــســتــيــر فــان الــكــتــابــة ورســالــته ا
استهوته فولج مجال االدب والصحافة 
فـقد نـشرت له الـصحف العـراقيـة مقاالت
ودراسـات منذ منـتصف شباط  1966وله
روايـات منشورة مثل اوراق مسروقة من
ة وحـارس على بوابة الذات  دفـاتر قد
 ( ومــاذا بـعــد الـرحــيل (حـكــايـة رجــلـ
اضــافـــة الى مــجــمــوعــتـه الــقــصــصــيــة
اجلــديــدة (الــقــصــة خــون وجــزر الــواق
ــهـدات واق).  ويــروي في مــجــمـوعــته ا
الـى (الـزمــان) مــحـتــوى الــقـصـص الـتي
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حـط (الـقــصــة خــون) في مــبــنى جــريـدة
(الـــزمـــان) مـــقـــبال مـن جـــزر الــواق واق
لــيــحــكـي قــصــصــا عن حــيــاة شــبــيــهــة
بـالــواقع هـذا مـا يـقـدمه الـدكـتـور زهـيـر
اســـمــاعـــيل شــهـــد لــنـــا في مــجـــمــوعــة
قـصـصـيـة قـدم من اجل اهـدائـهـا لـرئيس
الــتـحـريــر في بـادرة عــرف بـهـا الــنـاشـر
ــكـتــبي عــكـاب ســالم الـطــاهـر. وشــهـد ا
خـبــيـر في االقـتـصـاد ومـديـر عـام سـابق
ورئـــيس مـــؤســـســـة مـــتـــقـــاعــد يـــحـــمل
الـــدكــتـــوراه ويـــديــر مـــكـــتــبـــا عـــلــمـــيــا
لالســـتــشــارات الـــهــنــدســـيــة ودراســات
اجلــــدوى  فـــضـال عـــمــــله في اجلــــهـــاز
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يوجـد خبر عن وجود نيـة الغالق مراكز الشفـاء اللي بنتها الـعتبه ويجب ان يتم
االغالق خالل 10 ايام.

راكز التي عددها ما يقارب 20 مركز في كل هل يـعرف صاحب النية أن هذه ا
رضى الكورونـا للحاالت شديدة اخلطورة وبعدد اسرة مركـز عنايه فائقة تقدم 

اليقل عن 50 سرير لكل مركز .
راكز انها مجهزة بأحدث االجهزة من ارقى نتفع من هذه ا وهل تعـلم عزيزي ا

ناشئ . ا
ـركزة وكذلك حتتـوي على قاعـات مجهزة وحتتـوي كوادر متـدربة على العـناية ا
بـارقى مـنــظـومـات االوكـسـجــ حـيث ال يـوجـد مــثـيـلـهـا في اي مــسـتـشـفى من
ـراكز حصل عـلى اعلى رض ولـيس الصـحة واحـد هذه ا مسـتشـفيـات وزارة ا

اضي .. نسبه شفاء بالعالم خالل الشهر ا
هذا ان دل عـلى شي فإنه يدل على ان الـذي يحصل االن يثيـر الشكوك ويؤشر

راكز فقط الن العتبة قامت ببنائها  صلحة في غلق هذه ا الى من له ا
راكـز وحلد ـدة التـي افتـتحت بـها هـذه ا وللـعلـم لم حتصل اي مـشكـلة خالل ا
ـرضى وفض الـزخم االن ويـنـسب لـهـا الـفـضل الـكـبـيـر في شـفـاء الـكثـيـر من ا

تهالكة  احلاصل على مستشفيات الصحة العراقية ا
وصل واالنبار ا فيهـا التي افتتـحت في ا فهل سـيتم اغالق كل مراكـز العتبـة 
ام فقط مـن تقـدم اخلدمـة في الـوسط واجلنـوب? ان مـايحـصل االن مثـيـر للـقلق
ــوضــوع ألبــراء الــذمــة ونــتــمــنى أن تــكــون والــريــبــة  ونــحـن نــكــتب عن هــذا ا

التسريبات غير حقيقية.
{ عن مجموعة واتساب

انت زيــد احلـلى كم تــشـبه نــهـر احلـلــة.الـهــاد بال مـوج  صـاخـب  وبال تـيـار
يغـرق.االطفـال والـرجال عـلى حـد سواء   تـعطي احلـيـاة وال تطـلب منـهـا شيـئا
الوالدك ولـنـفـسـك .. التعـرف غـيـر لـغـة الـود واحلب ولـهـذا اخـتـرت في بـدايـاتك

الصحفية ان تدور حيث يدور الفن  وانت من انغامه..
ك االول بل االفضل  وكم كـنت تـتمـنى لو كـان االعالم الـعراقي يـشجع انه عـا
سرح حيث يـجمع العـرب على االستمـاع السمهان حركـة اجلمال والسـينمـا وا
اليـة في انـينـهـاوشـجـاهـا  وزهور وام كـلـثـوم في ربـاعـيـات اخليـام وصـديـقـة ا
ـيعـة تـوفيق في الـهـجع وداخل حسن اسـطورة حسـ في الـدشت والسـيـكاه.و
احلناجر الفضية وال اقول الذهبية النه عاش ورحل لم يعرف اين يباع الذهب 

ثاقيل الذهب.. ومن يشتريه لكنه نسي ان حنجرته.مصيوغة 
انت كاتب اجتماعي .وهذا نادر في عراق العقائد السياسية.

ال تـبـتـئس ماعـلـيك سـوى التـركـيـز على اهـمـية الـكـاتب االجـتمـاعي والـتي الـتزم
تحدث بها اذعانا لنظرية شيخه في اجلامعة العالم االجتماعي االول استـاذك ا

عاصر الدكتور علي الوردي.  واالخير في العراق ا
انت مـخلـوق مصـري التـعرف الـعـداء وال تمـارس العـدوان  حتب الـفن على ان
اليسـتعبده السياسيون مطية لصراعاتهم   لو كنت مصريا لكنت االن من ائمة

احلروف ورئيسا للتحرير .
الـسـيـاسـة غـول العـصـر  فم يـبـتـلع الـبـشـر والكـتب والـتـاريخ  وهـذا مـاتـتـمـناه
الثقافة العراقية ولهذا لم يكتب لك نصيب وافر منها بأمر ايديولوجي صارم .
لكـنك تبـقى صحـفي التتوفـر مادته  الن مـادة زمالئك ال تغـريك  وهي ال تغرى
ا عشقه  فيما بتلى مثل استاذك الذي يجرر اذياله مسرعا نحو تراب طا اال ا
تسـتوعب اطـراف احلياة اطـراف البـشر الذين يـأكلـون االكتاف وصـاروا زعماء
بل زعامـة من اعالف الفقراء  لكنهم انهم هم علف اليصلح البقارنا النظيفة ان

يكون زادها منه .
هل تـعلم ان الـبـقـرة صديـقـة امي وراضـعتـنـا اذا جف حـليب
االم في صــدرهــا.قـد تــمــوت اذا الـتــهــمت ريــشـة دجــاجـة

ساقطة في علفها.
ولـهذا يـبـعـد الـدجـاج عن الـبـقـر.. ونـحن من مـنـا الـدجاج

ومن منا البقر..امام من يأكلوننا مع الدجاج والبقر.
ا دار ذا الدهر مداره  .. ولم ير الناس ازوراره. ر

عية الكاتب عكاب سالم الطاهر “U¹—…∫  مؤلف كتاب قصة خيون في (الزمان) 
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لقـد أثيـر الـكثـير من الـلـغط والتـساؤالت حـول قـرار مجـلس النـواب عام 2019
ويـأتي هـذا األجـراء بـعد والـقـاضي بـتـجـمـيـد عـمل مـجالـس احملافـظـات عـمـومـاً
االحتـجاجات الـعارمة التـي اجتاحت البالد وطـالبت بإلـغاء مجـالس احملافظات
وعلى أثـرها تباينت وجهات النظر حـول هذا القرار ب مؤيد لألجراء احلكومي
والسـيـما أن هـذه اجملالس نص عـلـيهـا الدسـتـور العـراقي النـافذ وب مـعارض
الن الـدستـور العـراقي نص صراحـة عـلى أن النـظام في الـعراق نـظام صراحـةً
المـركزي إداري وان الـنـظـام االحتـادي في الـبالد يـتـكـون من عـاصـمـة وإقـليم
ادة  122 من الـدستور حيث نـصت ا وحـكم ال مركـزي في احملافـظات عـمومـاً
الـية على مـنح احملـافظـات التي لم تـنـتظم بـإقلـيم كـافة الـصالحـيات اإلداريـة وا
إلدارة شـؤون احملافظـة ووفق مبـدأ الالمركزيـة اإلدارية ويـنظم ذلك بـقانون في
لذلك فان السـلطات احمللية ا يتسق مع الـدستور انتـخابات مجلس احملافـظة و
وان حل هـذه البـد أن يـكــون ضـمن الـنص الـدسـتـوري أو حتــديـد صالحـيـاتـهـا
اجملالس يـتم بـناءً عـلى طلب ثـلث األعضـاء ووفق أحكـام قانـون احملافـظات غـير
ـنتظمـة بإقليم رقم 21  لـسنة  2008 ويـتم ذلك كله في حالة مـخالفة اجمللس ا
كـمـا أن جملــلس الـنـواب حل اجملـالس لــقـوانـ وشـروط الـعـضــويـة في اجملـلس
طـلـقـة بـعدد أعـضـائه ومن خالل طـلب يـقـدمه احملـافظ أو طـلب ثلث بـاألغـلـبـيـة ا

أعضاء مجلس احملافظة .
شهـد السياسي مطالبـات بتفعيل دور مجالس  برزت في اآلونـة األخيرة على ا
على خصوصاً بعد أعداد رئاسة اجلمهورية مشروع قانون جملالس احملافـظات
أن جترى االنـتخابات بـالتزامن مع انتخـابات مجلس الـنواب العراقي والتي من
عـلى أن يُـشـرع قـانــون بـتـقـلـيل عـدد ـقــبل ـزمع إجــراؤهـا في تـشـرين األول ا ا
وان ال تــكـون ســاحــة لــلــصــراعـات واخلـالفـات أعـضــاء مــجــالس احملــافــظــات
كـما يـنبغي أن ـشاريع الـتنمـوية في احملـافظـات كافة السـياسيـة والتي عـطلت ا
كونه شُرع بوصـفه مجلس خدمي يصـار إلى حتديد مهـام اجمللس احمللي بدقـة
يعـمل على تـقد اخلـدمات لـلمـجتـمع عمـوماً فضـالً عن مهـامه الدسـتورية في

تشريع القوان في احملافظة .
وأخيـراً البـد من إيجـاد آلـيات دسـتوريـة تـوضح أداء مجـالس احملـافظـات وأما
ا تشكله من عبء مالي مدمر على الدولة تقـليص عدد أعضاءها فهو أمر مهم 
حــيث حتـولـت من دورهـا اخلــدمي إلى ســاحـة صــراع سـيــاسي عـلى أن يــقـر
ـبـاشـر وبــدون أي تـأثـيـر حـزبي أو قـانـون يــتـيح انـتـخــاب احملـافظ بـاالقـتــراع ا
ـا يـضـمن صـعـود مـن يـخـتـاره اجلمـهـور دون غـيـره وتـفـعـيل دور سـيـاسي و
الية واإلداريـة ورقابة الشعب على مـصاحله من خالل أعضاء مجلس الرقـابة ا
النواب لـلمحـافظة بتـشكيل جلان رقـابية تمـارس مهمـتها الرقـابية لكل مـحافظة
وإعادة الـنـظـر في قـانون احملـافـظـات واالنتـخـابـات عبـر الـدوائر
ـا يـتـيح مـشـاركـة الـكـفـاءات ـفـتـوحـة و ـتـعـددة والــقـوائم ا ا
واخلـــبـــرات في خـــدمـــة احملـــافـــظـــة وإنـــهـــاء دور األحـــزاب
السـياسية الـتي كانت أداة تخريـب وسرقة للمـال العام ونهب

خيرات احملافظات.
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تسبب قرار الهيئة الوطنية لالستثمار
الــقـاضي بـأيــقـاف بـيع شــقق مـشـروع
بـسمـاية السـكني بهـدف تنـظيم عمـلية
الـبـيع   مـوجـة سخط وامـتـعـاض ب
ـــواطــنــ الــذيـن اكــمــلــوا اجــراءات ا
الــتـعـاقــد وتـســلـيم الـدفــعـة االولى من

مبالغ الشراء. 

واطنون تـعليقـا على القرار ان وقـال ا
(الـــتــوجه غـــيــر صــائب والســـيــمــا ان
الـكثيرين اكملوا اجراءات التعاقد بعد
تـــســـلـــيم الـــدفـــعـــة االولى من مـــبـــالغ
ــثل هـذا الـقـرار الــشـراء  وبــالـتـالي 
ــسـؤولـة) عــدم مـصــداقـيـة اجلــهـات ا
الفـتـ الى ان (القـرار يـدل على تـخبط
ـعــنــيـة وســوء تــخـطــيط من اجلــهــة ا

بشأن احصاء طلبات الشراء). 
وكـانت الـهيـئة قـد كـشفت عن األسـباب
والــدوافع الـتي تـقـف وراء إيـقـاف بـيع

شقق بسماية في بغداد.
وقـالت رئيـس الهيـئة سـهى النـجار في
تـصـريح امس إن (هنـاك طـلبـا إضافـياً
عــلى شــراء شــقق بــســمــايــة أكـثــر من
ـــمــــكن بـــيـــعه عـن طـــريق مـــصـــارف ا

الـرافدين والرشـيد و العراقي لـلتجارة
ومـعـرض بـغـداد الـدولي)  واشـار الى
ان (الـطـلـبـات تـصل إلى أربـعـ ألـفاً 
ـــتــوفـــر لــلـــبــيع 17 ألـف حــالـــيــاً) وا
مـؤكدة ان (اإليقاف جاء لتـنظيم عملية
الـبيع ولن يلبي جـميع الطلب احلالي
ـــكن تــوفـــيــر ألن الـــزخم شـــديــد وال 

الطلبات كاملة). 

تردد  مـا يـزعم  أن رفائـيل بـطي كان
رئـيـساً لـتـحـريـر صحـيـفـة (الـزمان )
التي أصدرها الـوالد ابراهيم صالح
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وال أدري من أين جــاء الـذين كــتـبـوا
في هـــذه االمـــور  عــلـى مــحـــدوديــة
ــا زعــمــوه من تــفـاصــيل عــددهم  

جـرت في اواخـر عـقـد الـعـشـريـنـيات
من القرن العشرين.

ومن الـبدايـة أقـول أنـني لم أجد  في
اعداد(الزمان)

أية إشـارة الى أن  رفـائيل بـطي كآن
رئـيـسـاً لـلــتـحـريـر  كـذلك لم يـسـجل

زاعم . التاريخ مثل هذه ا
WO u  …b d

صـــــدرت الــــــزمـــــان في 11 تـــــمـــــوز
1927وهي جـريدة يـومـيـة سيـاسـية
اجـتــمـاعـيـة انـتـقــاديـة كـانت تـصـدر
مـــســـاء االثـــنـــ واجلــمـــعـــة من كل
اسبـوع صاحـبـها ورئـيس حتريـرها
إبـــراهـــيم صــالـح شــكـــر ومــديـــرهــا
سؤول شاكر الغصيبة  وبقت على ا
هـذه احلـال حـتى آخـر عـدد اصـدرته

وهـو العـدد رقم 44 عنـدمـا عـطلـتـها
حـكـومة عـبـد احملـسن الـسـعدون في

16 أيلول عام 1928.
ـا وقع من كــتب في هـذا اخلـطـأ ور
الـتــاريـخي في إلـتــبـاس ألن الـعـكس
هــو مـــا حــدث في تــلـك احلــقــبــة من
تاريـخ العـراق وصـحافـته حـيث كان
ابـــراهــيم صـــالح شـــكــر عــام 1924
رئـيسـاً لـتحـرير مـجـلة احلـريـة التي
اصدرها رفائيل بطي لبعض الوقت
ـا إن هـنــالك جـهالً  في وقـائع أو ر

تاريخ الصحافة العراقية 
وعندما اغـلقت السـلطات عام 1930
صــحــيــفـة ( الــبالد)الــتي يــصــدرهـا
ـــا كـــان امـــتـــيــاز رفــائـــيـل بـــطي و
صـحـيـفــة ( الـزمـان ) مـا يـزال بـأسم

جـميع الـلقـاحات فعـالة وجـيدة وبدون
ال تــسـألــوا أيــهم أفـضل ال اســتــثـنــاء
ـــــتــــــوفـــــر هـــــو ـــــلـك خـــــيــــــارات ا
األفــضـل..وان حــدثت أي مــضــاعــفــات
فـهي بـسيـطـة مثل ارتـفـاع في احلرارة
أو بـعض التعب ال أكثر ال يستمر أكثر
.. وان لم حتـدث هذا مـن يوم أو يـوم
ال يــقـلل من فـعــالـيـة الــلـقـاح. احلـامل
ــرضع والـطــفل ال لـقـاح  لــهم حـتى وا
أشعار آخر جترى حاليا دراسات بهذا
اخلـــصـــوص لــكـــنـــهــا مـــا زالت غـــيــر
ريض عـنـدمـا يـنـخفض مـكـتـمـلـة  وا
ـستـشفى ال األكـسـج عـنده يـحـتاج ا
تــتـوهم انـك تـرعــاه في الـبــيت أفـضل
بـقاؤه في البيت قد يقـتله بحسن نيتك
وجـهلك ووصوله لـلمستشـفى متأخرا
يــسـبب مــوته سـريــعـا والــعالج لـيس
فــقط أكـسـجـ جتــلـبه أنت وال تـعـرف
مـدى صالحـيـته قـد يـكـون مـغـشـوشا !
ـريض رقـابـة ـرحـلـة يـحـتـاج ا بـهــذه ا
طــبــيــة صــارمــة وأدويــة وأبــر  أخـرى
تـخـتـلف من حـالـة حلالـة.. قـد يـتـدهور

وضعه فجأة ولن تتمكن من إسعافه!
ونـشرت رئـيسـة حتريـر مجـلة الـشبـكة
ـفتي " بعـد أكثر من الـعراقيـة  نرم ا
24 ســاعــة من اخــذ الــلـقــاح مــا يـزال
هــنــاك ألم عـضــلي وان خف عــمــا قـبل
ســاعـــات كــثــيــرا لم تـــرتــفع حــرارتي
ـا شـعرت لـفتـرات قصـيرة بـبعض وإ
الـبرودة والقشعريرة تسببت باألرق 
ولـم يـتم إدخـال الـرقـائـق الـدقـيـقـة إلى
جــسـمي بـحــسب شـائــعـات الـتــطـعـيم
واحلــمـــد لــله  عــدت بــخــيــر الفــته ال
يــوجـد أي دواء في الــعـالم بال أضـرار
جـانـبيـة ولـيس هنـاك لـقاح فـعال 100

ئة مع اجلميع.. با
ــقـيم في وكــتب الــصـحــفي الـعــراقي ا
لـبنان محـسن حس جواد مـقاال يؤكد

على أهمية اخذ اللقاح 
تـلــقـيت الـتـلـقـيـح ضـد كـورونـا بـلـقـاح
فــايــزر في لــبــنــان  طــلــبت الــتــلـقــيح
اضي ووصلتني رسالة من االسـبوع ا
وزارة الـصحة الـلبنانـية تقول أنت من
ـســتـهـدفــة (الـعـمـر 87 عـامـا) الــفـئـة ا
ستشفى وعـد التلقـيح وا وتـخيرني 
الذي أريد التلقيح فيه: فاخترت تاريخ
الــيــوم اخلــمـيس 25 شــبــاط الـســاعـة
الـــعــاشــرة صـــبــاحـــا في مــســـتــشــفى
ــعــونــات قـرب مــســكــني في مــديــنـة ا

جبيل شمال لبنان.

وبــــعـــد الــــتـــأكـــد مـن األوراق وبـــعض
األسـئـلة عن احلـالة الـصـحيـة واألدوية
الــتي أتــنــاولــهـا ومــا أذا كــانت هــنـاك
حـساسيـة من بعض األدوية دخلت إلى
 أمــاكن الـتـلـقـيح وهي 8 أمـاكن دخـلت
مـرضة بـتلـقيحي في احـدها وقـامت ا
ـدة ـراقـبـة  ثـم طـلـبت أن ادخل قـاعـة ا
20 دقـيــقـة وهـنـاك وجـدت من سـبـقـني
وبـــعــد تـــلك الـــفــتـــرة خــرجت شـــاكــرا

اجلميع على العناية والنظام. 
ــهم إن اذكــر أن الــتــلــقــيح كــان ومـن ا
مـجـانا لـلجـميع سـواء كانـوا مواطـن
. وقـالوا لي لـبـنانـي أو غـير لـبـنانـي
أن اجلـرعة الـثانـية من الـلقـاح ستـكون
بـعد 21 يـومـا  اآلن اكتب ألخـبركم انه
ال يـوجـد ما يـسـتدعي اخلـوف والـتردد

مطلقا.
وبــدل أن يـــســاهــمــوا فـي الــتــوعــيــة
ـــتـــنع يــــزيـــدون خـــوف الـــنــــاس   
ـــراكـــز ـــعــــاون الـــطـــبي فـي احـــد ا ا
الـصـحـيـة في بـغـداد عـن اخـذ الـلـقاح
قــائالً " بـصـراحــة أنـا أتـردد في اخـذ
الـلــقـاح النـعـدام الـثـقـة بـأي لـقـاحـات
طــبـيــة خـاصـة وإنــني شـهــدت حـالـة
ـة لـرجل خـمـســيـني سـاءت حـالـته مــؤ
كـثيرا بعـد اخذ اللقاح الـصيني خاصة
وان الــــعــــراق يـــعــــد ســــوق لـــتــــرويج

البضاعة الرديئة في كل اجملاالت    
ويــرى الــكــاتب واإلعالمـي عــليّ جــبّـار
عـطــيّـة : ان احلـمـلـة اإلعالمـيـة جنـحت
في الـتوعـية بـفايـروس كورونـا وطرق
الــوقـايــة مـنه وأخــذ الـعالج مــنـذ بـدء
الـوباء قبل سـنة ونصف لـكنَّ الترويج
ــسـتـوى ألخــذ الـلــقـاح ضـده لـم يـكن 
أهـــمـــيــتـه فــضـالً عن حـــصــول بـــعض
ا حـوادث الـوفيـات بعـد أخذ الـلقـاح 
أسـهم في تثـبيط الـعزم لـلتـعاطي معه
وهـــنـــاك مــنـــشـــورات عــلى مـــنـــصــات
الـتـواصل شـكَّـكـت أو هاجـمـت الـلـقاح
شهد العام. ا أربك ا لدوافع معينةٍ 
أطـــبـــاء يـــؤكـــدون عـــلى ضـــرورة اخــذ
الــلـقـاح وكل الـلـقــاحـات آمـنه ويـنـصح

بأخذ اي لقاح متوفر
يـــقـــول الـــدكـــتـــور أوس أحـــمـــد رضـــا
اخــــتـــصــــاص جــــمـــلـه عـــصــــبــــيه في
مـستـشـفى اليـرموك الـتعـليـمي ببـغداد
ــراكــز الــتـي خــصــصت ألخــذ واحـــد ا
الـلقاح في جانب الـكرخ : نسبـة فعالية
وتــأثــيـر الــلــقـاح أو الــوقــايـة مــنه هي
%95 ونــسـبــة اإلصـابـة %5  والــفـرق

لن اخـذ أي نوع من لقاح كـورونا مهما
يت وهذا ما حـدث ألنه غير صـالح و
ــقــيـمــة في أكــدته أخــتي الــطــبــيــبــة ا
الــســويـد وحــذرتــني من أخــذه  الـذي
يــتــســبب بــحــدوث أعــراض جــانــبــيـة
شديدة وحرجة أدت  إلى وفاة البعض
ـن نــلــقـى الــلــقـــاح في عــدد من دول
تـقدم فـكـيف إذا كان هـنا في الـعـالم  ا
الــعــراق? " هــذا مــا أكــدته خــوله عــبـد
الـعزيز متقاعدة  82 سـنة  ونظراً إلى
هـــذه اخملـــاوف هـــنـــاك  الـــكـــثـــيـــر من
الــعـراقـيــ الـعـازفــ عن تـلــقي لـقـاح
كـوفيد  19 السـيما بـانتشـار شائعات
بأن اللقاحات ضد فيروس كورونا هي
مـؤامـرة إلدخـال الـرقـائق الـدقـيـقـة إلى
الــــبـــــشــــر   وبــــحـــــسب الــــدراســــات
والـــبــيــانـــات الــصـــحــيــة تـــوفــر ثالث
لـقاحات فعـالة للغايـة (فايزر ومودرنا
وجــونـســون آنـد جــونـســون)  والـتي
تـعمل للحد من انتـشار الوباء وحماية
الـنـاس من اخملـاطر الـتي يـواجهـونـها
حــ يــتـلــقى احملــيـطــون بــهم الـعالج
عــنــد ازديــاد مــعـدالت الــعــدوى في كل
مــكـان  بـالـرغم مـن اخـتالف مـزايـا كل
لـــقــاح  من حـــيث طــريـــقــة الــتـــخــزين
واحلــفظ  وتـفــاوت في عــدد اجلـرعـات
الالزمـة وحسب فـعاليـة اللقـاحات ضد
اإلصـابـات واألعراض الـتي تصـاحبـها
والـتي ايضاً تتـفاوت من شخص آلخر
بــحــسب  احلــالـة الــصــحــيـة ونــســبـة
ـناعة   حتى اآلن ال يزال عدد متلقّي ا
الـلـقاحـات في الـعراق ضـئـيالً جداً في
ـــقـــارنـــة مع عـــدد الـــســـكـــان. نـــحــو ا
274343 عــراقي فـقط تـلـقـوا لـقـاحـات
ضــد (كــورونـا)  فـي بـلــد يــنــاهــز عـدد
ســــكــــانه الـ40 مــــلــــيـــونــــاً وفي وقت

ــيـة تــصــنّف مــنــظــمــة الـصــحــة الــعــا
“الــتــردد بــتــلــقّي الــلــقــاحـات ”كــأحــد
الـتهـديدات العـشرة الرئـيسـية للـصحة
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ضــجت مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي
ـعـلــومـات الــتي تـتـعــلق  بـوبـاء بــكل ا
فــيـروس كـورونـا مـنـذ انـتـشـاره 2020
ولـغـاية اكـتشـاف الـلقـاح الـذي تبـاينت
اآلراء بـشـأنـه مـابـ مـؤيـد ومـعارض 
ن اخـذ الـتـطـعـيم حـيث ركـز الـكـثـيـر 
بـنـشـر جتربـته وحـالـته الـصحـيـة بـعد
الــتـطـعـيم والــتي من شـأنـهــا أن تـنـقـذ
حــيـاة كــثـيـرين الســيـمــا فـيــمـا يـخص

اللقاحات .
حـرصت رغد السهيل بالنشر والتوعية
يـوميـاً على مـنصـتهـا التي تـتحدث من
خالل عـملها واختـصاصها في اإلحياء
ـــهـــجـــريــة  الـــلـــقـــاح مــهـم جــدا وال ا
تـسـتـمـعـون إلى الـشـائـعـات فـأسـاسـها
الـصـراعات االقـتـصاديـة بـ الشـركات
والـــدول وال يــوجــد لــقــاح أو دواء في
الــعـالم  يـكـون تـأثـيــرهـا عـلى اجلـمـيع

ئة . 100 با
وأضـافت  من يـأخذ الـلقـاح ينـبغي أن
يـكــون في صـحـة جـيـدة وال يـعـاني من
أي عــــارض صـــحي مـــثـل ارتـــفـــاع في
احلـرارة أو الـزكام أو الـتهـاب الـبلـعوم
أو الــصـداع أو أي عــارض آخـر مــهـمـا
كـان بـسيـطـا قد يـكـون مصـابـا وهو ال
يــدري وان كـان يـشك بــنـفـسـه سـيـجـد
طـبـيـبـا في كل مـركـز لـيـشـرح له حـالته
ـزمـنة وكـبار أوال أصـحـاب األمراض ا
الــسـن هم األولى في الــتـــلــقــيح بــهــذه
ـرحلة أفـسحوا لـهم اجملال.. وأكدت ا

بــ الــفــعــالــيــة والــتــأثــيــر هــو احلــد
األقــصى لالســتـجــابـة الــتي يـحــقـقــهـا
الــلــقــاح وأحــداث تــغــيــيــر اثــر مــفــيـد

للجسم.
وأضــاف هـنـاك إقـبــال من الـنـاس عـلى
الـتطعـيم بعد معـاناة مايقـارب العام

مـنـذ انـتـشـار اجلـائـحـة
وخـــاصــة عــنـــد وصــول لــقـــاح فــايــزر
األمــريـكـي حـيث نــفـذت الــكـمــيـة خالل
يـوم من مـستـشفـى اليـرموك   وعزا
ذلك إلـى  احلـمــلـة اإلعالنــيـة الــكـبــيـرة
وال داعي للـتخوف الـتي روجت لـلقـاح 
مـن أخـــذه  وكل الــــلــــقـــاحــــــــات آمـــنه
ويـنـصح بأخـذ اي لقـاح مـتوفـر  علـماً
إن الــتـطـــــــعـيم مــجـاني عــلى نــــــفـقـة

الدولة .
زمنة كـبار السن وأصحـاب األمراض ا
ـوافقة طـبيـبهم يـسمح لـهم التـطعـيم 

اخملتص 
وضـح الـدكـتـور الـصـيـدلي ( ع . م ) إن
%90 مـن كبار السن واألشخاص ذوي
زمنة يسمح لهم  بالتطعيم األمـراض ا
لكن بعد موافقة الطبيب اخملتص الذي
يـشرف ويتابع حالـتهم  مشيراً إلى إن
اخلـــوف والــتــردد لــيـس فــقط من هــذا
ــا في كـل  األوبــئــة الــتي الـــلــقــاح وإ
انـتشرت  على مر الـزمان مثل فايروس
احلـصبة واجلدري وغـيرها واإلعراض
الـتي تنتج عن اخذ اللقاح هي أعراض
عـاديـة جـدا أسوة عـنـد اخـذ اللـقـاحات

األخرى. 
ا وأكـد  يوفر اللـقاح  حماية نـسبية 

مــا يــقــارب  % 90 _ 70 الــكـن هـذا ال
يــعـــني بــان الــشــخـص غــيــر مــعــرض
لإلصـابـة بـعـد الـتـطـعـيم  لـكن االلـتزام
بـلبس الكمامة والتعقيم يضمن حماية
ووقـــايــة حــتـى لــو أصــيـب الــشــخص
بــالـفـايــروس تـكـون اإلصــابـة خـفــيـفـة
وبـسـيطـة وذلك لتـوفر أجـسام مـضادة
ـكن لألشـخاص داخـل اجلسم  كـما 

ــصـابـون بـالـوبـاء اخــذ الـلـقـاح بـعـد ا
الـتـعافي مـنه بـعد ثالثـة أشـهر وهـناك
ــصــاب دراســـات جــديـــدة تــقـــول إن ا
ــكــنه اخــذ الـلــقــاح بـعــد أســبـوع أو
أســبــوعــ لـكـن بـجــرعــة واحــدة فـقط
ولـــيس بـــجــرعـــتــ  احلـل الــوحـــيــد
لـلـتـخـلص مـن هـذه اجلـائـحـة هـو اخذ
ـــنــاعـــة من هــذه الـــلــقـــاح لــتــوفـــيــر ا

اجلائحة . 
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دعت وزارة الـصـحة الـعـراقيـة مـكاتب
اخلـطـوط اجلـوية عـدم قـطع أي تـذكرة
ـســـــافــر بــطــاقـة ســفــر مــا لم يــبــرز ا
وقـال الــتـلــقـيـح من فـيــروس كـورونــا 
ــتـحـدث بـاسم الــوزارة سـيف الـبـدر ا
"وزارة الــــصــــحـــة تــــدعــــــــو مـــكــــاتب
اخلـطـوط اجلـوية عـدم قـطع اي تـذكرة
ســفـر ألي مــواطن مــا لم يـبــرز بـطــاقـة

التلقيح".
الــــبــــدر أضـــاف أن "وزارة الــــصــــحـــة
ســـتــقــوم بــغـــلق أي مــول أو مــحل أو
مـطـعم مـا لم يتـم حمل الـعـامـل فـيـها

بطاقة التلقيح .
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فـيما اعلن مـصرف الرافدين عن اطالق
رواتـب مـــنــــتــــســـبـي وزارتي الــــدفـــاع

والداخلية . 
كتب للمصرف كتب االعالمي ا وقـال ا
فـي بيان تـلقته (الـزمان) امس ان (على
ـنـتسـبـ استالم رواتـبهـم من شبـكة ا
ـنــتــشــرة في بــغـداد ــصــرف ا فــروع ا
ــنــافــذ واحملـــافــظــات او من مــكـــاتب ا
اخلـــاصـــة  بـــعــــد ان كـــانت تـــصـــرف
ـــصــرف يـــدويًــا)  مـــشـــيـــرا الى ان (ا
مـستمر بعملية توط رواتب منتسبي
ـــاســتـــر كــارد لــهم الـــدفــاع واصــدار ا
وتـوزيعها بـ وحداتهم العـسكرية من

راجعة).  دون ا
كــمـا بــاشـر مــصـرف الــرشـيــد بـصـرف
ن يـحمـلون رواتب مـنـتسـبي الدفـاع 
ـــكــتب بـــطـــاقــة الـــنـــخــيـل.  واوضح ا
اإلعالمـي لـلــمــصــرف في بـيــان تــلــقـته
ـــصـــرف بـــاشــر (الـــزمـــان) امس إن (ا
نتسب  وان اللجان بأطالق رواتب ا
ــكـلــفـة بــتـوطــ الـرواتب مــسـتــمـرة ا
بـزيارة الوحدات والـقطعات الـعسكرية
مـن أجل اصـدار الـبطـاقـات من دون أي
ـــالـــيـــة مــــراجـــعـــة). وحــــددت وزارة ا
مـجـمـوعـة من الـضـوابط لـلـتـقـد على
اجـــازة اخلــمـس ســنـــوات الــتي وردت

ضمن قانون موازنة العام اجلاري. 
ـــوازنــة بـــالــوزارة في وقـــالت دائــرة ا
ـادة بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (ا
26/اوال  تـــــنـص عــــلـى ان لـــــلـــــوزيــــر
رتبطة اخملتص أو رئيس اجلهة غير ا
بـــــوزارة أو احملـــــافظ أو مـن يــــخـــــوله
ـــوظف  مــنح من وبـــنــاء عــلى طــلب ا
أكـــمل مـــدة خــمـس ســنـــوات فـــعــلـــيــة
ـوظـفـ أجـازة براتب بـالـوظـيـفـة من ا

دة خمس سنوات   وحتتسب أسـمي 
الغــــراض الـــتــــقـــاعــــد عـــلـى أن تـــدفع
الـــتـــوقــيـــفـــات الــتـــقـــاعـــديــة كـــامـــلــة
واالسـتقـطاعات كـافة خالل مدة تـمتعه
باإلجازة) واضاف انه (يحق للموظف
اجملـــاز الــعـــمل في الـــقــطـــاع اخلــاص
اسـتـثـناء من قـانـون انـضبـاط مـوظفي

ـعـدل  الـدولـة رقم  14 لـعـام 1991 ا
وفقا للضوابط التي اصدرتها األمانة
الـــعــامـــة جملــلس الـــوزراء خالل عــام
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واشــــــار الــــــبـــــيــــــان الـى انه (يــــــحق
لــلـمــوظـفــ الـذين  مــنـحــهم اجـازة
ـادة 38/اوال اربــعـة ســنـوات حــسب ا
ن ـوازنـة لـعام 2017   مـن قـانـون ا
انـهى مـدة االجـازة وبـاشر بـوظـيـفته 
شـــمـــوله بـــاجـــازة اخلـــمـس ســـنــوات
ذكورة ـادة ا وبـراتب اسمـي وحسب ا
رة واحدة فـي موازنة العـام اجلاري و

فقط). 
ـركزي الى ذلك   عـقـد محـافظ الـبنك ا
الـــعـــراقي مـــصـــطــفـى غــالـب مــخـــيف
ي. اجـتـمـاعـا مع مـجـلس الـذهب الـعـا
وقـال بيـان للـبنك تـلقـته (الزمان) امس
ان (االجـتماع تناول عـددا من القضايا
  كــان أبــرزهــا مــلــفــات الـدعـم الـفــني
والـتدريب إضافة إلى مـناقشة الزيادة
احلـاصـلة في االحـتـياطـيـات االجنـبـية
لــلــبــنـك الــتي حتــقــقت بــعــد تــطــبــيق
االصـالحــــــات في عــــــمـل الــــــقــــــطـــــاع
ــــصــــرفي)  واضــــاف ان (مــــجــــلس ا
الـذهب قـدم كـامل الـدعم  لـلـمـركزي في
حـــال رغــبـــته بــزيـــادة حــصـــة الــذهب

للعراق).  

ابـــــراهـــــيم صـــــالح
شـكـر ولـم يـلـغى بل
كــانت مــعــطـلــة ولم
يــحـاول صــاحــبــهـا
اصدارها مرة ثانية
 لــــــــذلك  تـــــــبـــــــرع
ابـراهـيم بـاالمـتـيـاز
لـــــــــبـــــــــطـي لـــــــــكي

يصدرها.
ولــألسـف اقــــــــــــــول
ــرحـوم أيــضــاً ان ا
ـطـبـعي لم حـمـيــد ا
يـــــكن دقــــيـــــقــــاً في
مـــــــــوســـــــــوعــــــــــته
بـخــصـوص الــوالـد
ابـــــراهـــــيم صـــــالح
شـكــر حـ ذكـر انه
اعـــتـــقل  فـي فـــتــرة
تـخـتــلف كـثـيـراً عن
الفـتـرة الـتي اعـتقل
فــيـهــا الــوالــد فـعال
واعــــــــــنـي بــــــــــذلك
حـبـسه ومـحـاكـمـته
بـســبب مـقــالـته في

صــــحــــيــــفـــة (األمــــاني
القومية) حتت  عـنوان ( حفنة تراب
على قبر الـباجه حي مزاحم االم )
وزيـر الــداخـلــيـة في حـكــومـة نـوري
السـعيـد عام 1931 وليـس قبل ذلك
التـاريخ اطالقا  وشن فـيه هجـوما
حادا على الباجه جي   الذي  اقام
دعـــوى قــضـــائــيـــة ضــده كـــرئــيس
للـتحـرير وضـد عبـد الرزاق شـبيب
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بابـا مصـطـفى ما أكـدر أعـيش بدونك
.. لـيش بـابــا عـفـتـنـي .. لـيش بـابـا ..
والـله كـسـرت ظـهـري بابـا صـوفي ..
جــنت عــايش وســـعــيــد بــوجــودك ..

ليش بابا عفتني .. 
ليش ليش .. الـله أكبر الـله أكبر  ..
والله ما أكدر أعيش بدونك .. فدوه

اروحلك بابا . 
بس انـــــته عـــــنـــــدي ورحت  امك
ت .. أنت وأمك عفتوني .. بقيت

لــوحــدي .. لــيش
بابـا حبـيبي
حبـيـبي ..
الــــــــــــــــــلـه
وأكــــــبــــــر

الله وأكبر..
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سؤول. إبراهيم صالح شكر دير ا ا
وعــبـــد الـــرزاق شـــبـــيب بـــحـــراســة
الشرطة بعد احلكم عليهما باحلبس
بسبب مقـال جريدة األماني الـقومية
(حـفنـة تـراب على مـرقـد الـباجه جي
مـزاحم األم وبـعـد ذلك تـرك الـوالد
إبــراهـــيم صــالح شــكــر الــصــحــافــة

وانتقل للوظيفة احلكومية.
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نيويورك

-1-
ؤمـنـ (ع) عَن الـغوص في اعـمـاق التـاريخ واسـتعـراضِ مـا قاله أغـنـانا أمـيـرُ ا

ؤرخون عنه  ح حتدّث بنفسه عن نفسه . ا
-2-

بالغات واذا كان معـظم الناس يُتَـهَمُون ح يتـحدثون عن أنفسـهم بالكثيـر من ا
بُـغْـيـةَ تـلـمـيعِ صُورهـم  فانّ عـلـيـا (ع) ال يـسـتـهـدف في حـديثه  –سـواء كـان عن

نفسه أو عن غيره االّ بيان احلقيقة الناصعة البعيدة عن كل ألوان الزيف 
وهذه هي سمات عظمته .

-3-
ونُذّكر هنا :

انّ مــشـاهـيــر الـصـحــابـة كـانــوا قـد عـاشــوا الـقـسم االكــبـر من حـيــاتـهم في ظّل
اجلاهـلية بكل مـا فيها من هـبوطٍ وانحدارٍ ال في اجلـانب العقائـدي الذي يُقدّس
األصــنـام حــدّ الـعــبــادة فـحــسب بل في جــمـيع اجلــوانب األخــرى االجـتــمـاعــيـة

واالقتصادية واألخالقية ...
ثم مَنَّ الـله عـلـيـهم بـالـهـدايـة  واعـتـنـاقِ االسالم  فـأخـرجـهم الـرسـول (ص) من

الظلمات الى النور .
-4-

أما عليّ (ع) فكان النسخة الفريدة التي ليس لها مثيل 
بـاشرة وصُـنِعَ عـلى عَيْـنِه وصاغه فقـد عاش فـي كنف الـرسول (ص) ورعـايـته ا
ا سلـمون وحدهم تتعنى بها و صياغـة فريدة متميزة راحت البـشرية كلها ال ا

سارات كُلِها . ضمّته من علّو ورفعةٍ في ا
واذا كان (ص) يقول :

" أَدّبنِي ربي فأحسنَ تأدِيبي "
فقد توّلى هو تربية على (ع) وتأديبه بنفسه 

باهلة  – ومن هنا كان علي (عليه السالم) نًفْسَه  –بنص أية ا
يقول الشاعر عبد الباقي العمري  –رحمه الله - :

رتضى للمصطفى نَفْسُهُ  ا
وقُلْ تعالوْا فيهِ نَص جَلي 

-5-
ؤمن (ع) وهو يتحدث عن نفسه فيقول : واآلن لنستمع الى أمير ا

ــنــزلـة { وقـد عــلــمــتم مــوضـعـي مِنْ رسـول الــله (ص) بــالــقــرابـة الــقــريــبـة  وا
اخلصيصة :

وضعني في حِجْرِه وأنا وليد 
يضمني الى صَدْرِه 
ويكنفني في فراشه 

وَيُمِسُني جَسَدَهُ 
ويُشمُنِي عَرْفَهُ 

ـضغ الشيء ثم يُلقـمنيه  وما وَجَـدَ لي كذبة في قول  وال خـطلة في فِعل وكان 
 {...

اخلطبة 192/ من نهج البالغة
-6-

ـولده الـفريـد في بـيت الله احلـرام وانتـهاءً وهكـذا كانت حـياة عـلي (ع) ابـتداءً 
سمومة التي تلّقاهـا وهو في محرابهِ بالكوفة  فصـوالً متعاقبةً متوالية بالضـربة ا
حافـلـةً بـالـنقـاء والـعـطـاء ونـابضـةً بـأسـمى مـعانـي العـظـمـة عـلمـاً وعـمالً وخُـلُـقاً
ـعاني القـرآن فكـان (مع القرآن والـقرآن مـعه) ولم يَحِـدْ عن احلقّ قَيْدَ وجتسـيداً 

لةٍ (فعليُّ مع احلق واحلقُّ مع علي)  أ
ؤمن) من (الكفور) . وصار هو احملك الذي يُعرف به (ا

دينة يُعْرَفُون ببغضهم لعليّ (ع) نافقون في ا ولقد كان ا
ـتـشــبـثـة به زوراً  وحـتى الــسـاعـة فــانّ كل الـسالالت اخلــارجـة عـلـى االسالم وا

وبـهـتـانا  –كـالدواعش واخـوانـهم من الـرضـاعة - يـنـاصـبونه
الــعــداء ويـتــتـبــعــون عُـشّــاقه ومُـحِــبــيه بـكـل ألـوان الــفـتك

وااليذاء .
-7-

الـلـهم اكـتـبـنـا في ديـوان مُـحِـبـيهِ ووفـقـنـا لـلـثـبـات عـلى
واليته الى يوم الدين .
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شي قـرب احد الـبسـات اسـتـهوتـني قصـة قرأتـهـا اليـوم تقـول  ان ثعـلب كـان 
ا دخل الـبـستـان شاهـد صـحن كبـير وضع وشـاهـد  فتـحة تـطل عـلى بسـتـان  و
راقبة وضوع جلس مسافة امتار منه واخرج سبحته  داخله حلم وفواكه شك با
ـوقف بـعـد دقائق دخـل ضبع الـبـسـتـان وشاهـد الـضـبع الـثعـلب امـامه جـالـسا ا
سبحة  واالناء امامه فقال له " هاي شبيك اشو كاعد وامامك  صحن به وبيـده ا
حلم كثـير " فقال له الـثعلب " اني صـائم  " ضحك الضبع وانـقض على الصحن
وقال للـثعلب " خـلي صيامك ايـفيدك" فانـقضت مصـيدة على الضـبع ونتيـجتها "
ضرط " الـضبع فنهض الثعلب ورمى سبحته وركض باجتاه الصحن  وبدأ يأكل
" قـال له ـصـيــدة قـال له " وين رايح مـو انت صـا الـلــحم ٠٠ الـضـبع وهـو في ا
الـثـعــلب " اني ســمـعت مـدفـع االفـطـار ضــرب " قـال له الــضـبع " هــذا مـو مـدفع
ا يجيك االفطـار  اني ضرطت " قال له الثعلب " هذا مـو ضراط الضراط الصح 
عـسول مثـلما صاحب الـبستـان " رباط الكالم قـبل كل انتخـابات نسـمع الكالم ا
ـرشـحـ قد ـرة نالحظ ان ا ارثـون االنـتـخـابي هـذه ا يـحـصل حـالـيـا قـبل بـدء ا
ـانيـ الـسـابـق اسـتنـفـروا جـيـوشـهم االلكـتـرونـيـة عـلى عجـالـة وبـاالخص الـبـر
وخـوفـهم من فقـدان االمـتـيازات الـتي حـصـلوا عـلـيـها في الـدورات الـسـابقـة لـقد
نشورات الدعـائية وكثر الـزعماء واالنبياء امتألت مـواقع التواصل االجتمـاعي با
ـنقذين بـالتحشـيد لتـشغيل مـاكنتـهم  الدعائـية وتب من واالشراف والعـباقرة وا
ـشــون في االرض وعــلـى االرجح انــنـا ــاكــنــة ان لــديــنــا مالئــكــة  خالل هــذه ا
كن ان تنطلي اصبحنا شياط وسط هذه الفوضى وهم يعتقدون ان اجلمهور 
عـليـه هذه الـلعـبـة ومنـها انـشـاء صفـحات تـديـرها عـناصـر مـسيـرة وفق اغراءات
مـالـية تـسـمى " مـحبي الـنـائب الفـالني والفالني " وهم نـفـسـهم ومن في معـيـتهم
يثنـون على ذلك النـائب الهمـام بالتـعليـقات واالعجـاب وبطريـقة مفـبركة توحي ان
نـقذ ٠٠ احب ان انـبه ان هذا االسـلوب الفالني هـو االختـيـار الصـحيح بل هـو ا
مكشـوف وقد ملته اجلماهير وخاصة جماهيـر االنتفاضة الشعبانية التي كشفت
سـتور ووضعت النـقاط على احلـروف خاصة وان الذي يـدير هذه اللـعبة اناس ا

بعـيـدين عن  ادارة هـذا النـوع من الـبـرامج حيث ان الـدعـاية
علم وفـن وعبقرية اليجيدها اال اصحاب االفكار اخلالقة
ـرشـحـ ــعـرفـة  فـيــا اخـوتي ا ـتـأنــيـة من الـعـلم وا وا
رجعـية الرشيدة حـينما اكدت استـرشدوا بتوجيـهات ا
عــلى ان اجملـرب اليـجــرب وكـونـوا اكــثـر وعـيــا وبـدلـوا
الضـبـاع الن الثـعلب (ابـو الويـو) يـترصـد بكم الفـشال

. مخططاتكم ٠٠ وكان الله في عون العراقي

اضي (الزمان) في ا

رفائيل بطي
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تـــرأس مــديــر عـــام الــشــركـــة الــعــامــة
ـــعــلـــومــاتــيـــة رئــيس لالتـــصــاالت وا
مــجـــلس االدارة أســامــة جــهــاد قــاسم
الــهـمـاشي اجلـلــسـة الـتـاســعـة عـشـرة

جمللس إدارة الشركة للعام احلالي . 
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
طروحة على (تـمت مناقشـة القضايـا ا
جــــدول أعـــــمــــال اجملــــلس واتــــخــــاذ
ــنـاسـبــة الـتي من شــأنـهـا الــقـرارات ا
االرتـقـاء بـعمل الـشـركة وتـقـد أفضل
ـؤســسـات اخلــدمــات لـلــمـواطــنــ وا
احلـــكــومـــيــة ومن جـــمــلـــة الــقــرارات
ـــديـــريــات ـــوافـــقــة عـــلى تـــوجـــيه ا ا
ـعنـية في الشـركة بـتجـهيز واألقـسام ا
مــنـتــديــات الـشــبـاب الــتــابـعــة لـوزارة
الــشــبـاب والــريـاضــة والــبـالغ عــددهـا
اثــنــان وخـــمــســون مــنــتــدى بــخــدمــة
االنـــتـــرنت بـــالــتـــعـــاون مع شـــركــات
الـقطاع اخلـاص اجملهزة للـخدمة على
أن تـــكــون مــعــفـــيــة من أجـــور الــبــنى

ـا يـسهم في تـثـقيف فـئة الـتـحتـية و
الـشبـاب وتأهيـلهم فـكرياً واجـتمـاعياً
وثــقـافـيــاً وتـوجـيه طــاقـاتـهم من اجل

ساهمة في بناء وطننا احلبيب).  ا
كــمـــا وجه اجملــلس مــديــريــة خــدمــات
ـعــلـومـاتــيـة واألقـسـام اإلتــصـاالت وا

ــعــنــيـــة في الــشــركــة بــاســتــضــافــة ا
االسـتـمارة االلـكـترونـيـة لوزارة الـعمل
والشؤون االجتماعية واخلاصة بهيئة
ـدة شهر واحد احلـماية االجتـماعية 
لــغــرض تــســهــيل اجــراءات الــشــمـول
اجلـديـد في الهـيئـة واستـيعـاب األسر
ـن هم دون خط الـــفــقــر الـــفــقـــيــرة و
وشـــمــــولـــهم بــــإعـــانـــة احلـــــــــمـــايـــة

االجتماعية. 
واضــــاف انـه ( اتــــخــــاذ الــــقـــرارات
ــنــاسـبــة الــتي من شــأنـهــا االرتــقـاء ا
بـعمل الشـركة وتقـد أفضل اخلدمات
ؤسسات احلكومية من لـلمواطن وا
خالل تـعـزيـز وتـأهـيل البـنى الـتـحـتـية
لـالتــــصـــاالت وإســــتـــــــخــــدام أفــــضل
الـــتــــقـــنـــيـــات احلـــديــــثـــة في مـــجـــال
عـلومـاتـية تـماشـيا" مع االتـصـاالت وا
تــوجــيــهـات الــوزارة وأمــانــة مــجـلس
الـــوزراء في جــعل قـــطــاع االتــصــاالت
واحـدا" من أهم مصادر اإليراد خلزينة

الدولة) .  ŸUL∫ مجلس ادارة الشركة خالل اجتماع «
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قبل ألـبوم غير منشور سابقاً للمغني بـرنس بعد خمس سنوات على وفاته ويحمل عنوان "ولكـام تو أميركا"  على ما أعلنت اخلميس "ليغاسي قرر أن يصدر في  30تموز ا من ا
تخدة ـنصات الـتدفقيـة بث األغنيـة التي يحـمل األلبوم عـنوانهـا وفيهـا يقول برنـس بطريقـة محكـية ومغـنّاة إن الواليـات ا ريكورديـنغز" التـابعة لـشركة "سـوني".وبدأ اخلمـيس عبر ا
غـني الراحل الذي كان يلقّب "كيد اوف "أرض احلرية (ولـكنها أيضاً) أرض للعبـيد".ويعود تاريخ األلبوم إلى العام  2010وهو مأخـوذ من محفوظات استديو الـتسجيل اخلاص با
نجزة والتـسجيالت احلية وسوى ذلك. وفي تصـريحاته للصحافة نـجزة وغير ا مينيابولـيس" ("فتى مينيابوليس").ويـحوي االستديو مجمـوعة من األغنيات التجريـبية واأللبومات ا
أحاط برنس أسطورة كنوزه اخملفية بالكتمان خالل حياته قبل وفاته في  21نيسان  2016عن عمر يناهز  57 عاماً.وقال جمللة "رولينغ ستون" عام " 2014لم أدرج دائماً أفضل األغنية
وسـيقي في "سوني" كريـستوف النغري سجلـة خالل مراحل مختـلفة".وأوضح رئيس قـسم التراث ا في األلـبومات. ثمـة أغنيات في االسـتديو لم يسـمع بها أحد (...) والكـثير من األشيـاء ا
ـكلفة لم تنه اجلرد. ومـا نعرفه هو إنتاجـية برنس إذ عاش في استـوديو التسجيل اخلـاص به وقضى نصف لياليه لوكالة فرانس بـرس أن "ما من أحد يعرف ما في االسـتديو ألن اجلهة ا
ز".وتعرض شبكة "سي هم " "1999 و"ساين أوف ذي تا نصرم أعادت شركة "وورنر" إصدار ألبوميه ا في التأليف ومـثل جيمي هندريكس سجل كل ما كان يفعله".وفي العام ا
بي إس" األميـركية األحـد حصريـاً ضمن برنامج " 60 ميـنتس" مضمـون األلبوم اجلـديد "ويلكـام تو أميـركا" الذي يضم  12 أغنـية.وسعيـاً إلى تشويق اجلمـهور وإعطاء فـكرة عن مضمون
عـلومات اخلـاطئـة. رؤية جورج أورويل لـلمـستـقبل هنـا. نحن مـدينون غـني الراحل عام  2010 وقـال فيهـا إن "العـالم يتوتـر بسـبب ا األلبوم نـشرت "لـيغاسي ريـكورديـنغز" تـصريـحات أدلى بهـا ا
اننـا باألوقات الصعبـة التي تنتظرنـا ".وتشمل النسخـة الفاخرة إضافة إلى األلـبوم حفلة موسيـقية كاملة لـبرنس لم تنشر من قـبل برفقة فرقته الـشهيرة "نيو باور ألنـفسنا بالبـقاء صامدين في إ

عروف شرع برنس في جولة حتمل اسمه "ويلكام تو أميركا". جينيريشن" أحياها في لوس أجنليس في  28نيسان/أبريل .2011وبعد فترة وجيزة من إجنازه هذا األلبوم غير ا
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إحـســاس داخـلـي" وقـد ورد مــرة واحـدة
ـا) مـرة أيـضــا  والـعــنـونــة بـحــرف (ر

واحدة كذلك:            
   وطن  سوء  فـهم  رحمـة   اجلمال 
صعود  الغياب    18صعود  إحساس
ــا  بــراءة  ابـــداع  ر داخــلـي  عــبث 
ـــبــدع ــا يـــشــيـــر إلى أن ا نـــســيـــان  
يستخلص الطاقت التشكيلية والداللية
في قـصـيدة الـهايـكـو ليـبـأرها في مـفردة
إن مــحــمــود واحــدة قـــادرة عــلى الــبـث 
الـــرجــــبي يـــخــــرج عـــلـى الـــكـــثــــيـــر من
اشـتراطات الـهايـكو اليـاباني مـستجـيبا
ـكنات اللـغة العـربية في الـتشكيل لكل 
والـتدلـيل إنه يضـع لكلّ قـصيـدة هايـكو
عنواناً بينـما ال يُفضّلُ ذلك في الياباني
 كـمـا يـضع جملـمـوعـة قـصـائـد الـهـايـكو
عـنـوانـا رئيـسـا انطالقـا من وعـيه بـقدرة
سـيـمـيـائيـة الـعـنـونـة عـلى مـدّ الـتـيارات
الـداللــيـة نـازلــة وصـاعــدة في الـنص من
العنوان وإليه. بل هو يعمل على تكثيف
الـداللـة وإضـفـاء بـعـد جـديـد إلـيـهـا  إنه
يتوازى مع ا مرة ويحيل عليه أخرى
ويــكــون لـه نـافــذة ألثــارة أســئــلــة شــتى
ـ مقـاربـتهـا أو اإلجابـة عنـها يـحاول ا
بـطرائق مـباشـرة أوغـير مـباشـرة حسب

 . أفق توقعات كل قار
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 وقد يُضلل الداللة أو يُـشيع فيها اللبس
بـقـصد إغـواء الـقـار وإثارته وتـشـويقه
عنى وقد تـابعة القـراءة والبحث عـن ا
يــكــون تـوضــيـحــا لـلــمــ كـمــا جنـد في
الـهــايـكــو األول بــعـنــوان ..(وطن) حـيث
يــبـدأ الـهـايـكــو بـالـتـشـبــيه خـارجـا عـلى
شروط الهايكو الـياباني بتجنب البالغة
وأدواتـهـا مــا أمـكن  وبـتـجــنب الـلـجـوء
تـكلم  إذ تبـدأ سمات الـهايكو لضـمير ا
الــــعـــــربـي بــــالـــــتـــــبـــــلـــــور تــــشـــــبـــــيه
(كسلحفاة)وضمير متكلم في (أحملُ):  

وطن
كسلحفاةٍ حتملُ بيتها 

أحملُ حزني معي 
لكنَّه ينامُ في داخلي !!

ـشبه فـنـحن أمـام مشـهـدين  األول هـو ا
به  سـلـحفـاة حتمـل بيـتهـا عـلى ظهـرها
في صـورة بصريـة معـروفة والـسلـحفاة
حـيوان بـرمائي لـيس لـها أسـنان بل لـها
منقار شديد الضغط  وهي ترمز لدالالت
كـثيرة مـنها صالبـتهـا ظاهريـاً وطيبـتها
وقـدرتــهـا عــلى الـتــعـايش  من الـداخـل 
ا يجعلها حتيل وتتصف بطول العمر 
عـلى احلـكمـة لطـول خبـراتـها احلـياتـية
ـضـمـون كـمــا تـتـسم بـالــكـسب الـقـلــيل ا

يـــؤكـــد الـــشـــاعـــر الـــيــابـــانـي بـــانـــيــا
نـاتـسـويـشي الـذي ولـد ونشـأ في وطن
الـهـايكـو أن هـايكـو الـعالم الـذي يـدعو
ـا هـو مـفـهـوم إشـكـالي مـا زال الـيه إ
يبـحـث لـنفـسـه عن أسس قـويـة يـرتـكز
ـشـروع الـهـايـكوي علـيـهـا  وان هـذا ا
تـعتـرضه إشكالـيات نـظريـة وأسلـوبية
فكيف بالهايكو العربي الذي لم كثيرة 
تـــمض عـــلى حـــضــوره فـي الــثـــقـــافــة
الــــــعــــــربـــــيــــــة وإبــــــداعــــــهـــــا حــــــقب
طـويـلـة..ويـواصل االستـاذ عـبـد الـقادر
ـشــروع بـانــيـا اجلـمــوسي في طــرحه 
الــيــابــاني فـي الـعــمـل عــلى مــواصــلـة
التأسيس لهايكو العالم انه يبحث عن
هــذه األسس في الـعـمـق األنـطـولـوجي
لــلـكــائن في مــحــاولـة جــادة لإلمــسـاك
ـشـتـرك االنـسـاني وجتـاوز الـفـروق بـا
الـثـانـويـة بـ اجملـتـمـعـات الـبـشـريـة 
مــؤكــدا أن في احلــلـم ظــاهــرة كــونــيـة
ومــشـتـركــاً حـضـاريــا وإنـسـانــيـا عـبـر
تـعاقـبة  مشـتركا له احلقب الـزمنـية ا
الـقـدرة عــلى تـزويـد اإلبــداع واخملـيـلـة
بـطـاقات مـتجـددة تـؤهله لـيـكون الـرمز
ــفـــتــاحـي لــشـــعــر فـــاعل يــحـــقق في ا
الـهـايـكـو أبرز أشـكـالـه شعـر إنـسـاني
ختلف لغات العالم.وإذا كوني يُكتب 
كـان كالم بانـيـا عن احللم لـيس جـديدا
عـلى الـشـعـر والـفـنـون  فإنـه يـؤكـد ما

يحتاج للتأكيد دوما .
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 إن الـشـعـر العـربـي بعـمـقـه التـاريـخي
ا قـبل االسالم بقـرون قد تـمكن ـمتـد  ا
من الـنـبض بـحـلم االنـسـان ومـشـاعـره
اخملتلفة وعبر عن مكابداته الوجودية
وعـن رؤاه ومــــــواقــــــفـه من احلــــــيــــــاة
واالحـداث واجلـمـال  أما من الـنـاحـية
الـبــنـيـويـة فــقـد عـرف الـشــعـر الـعـربي
الـبيت الـواحـد اليـتيم والـنـتفـة وما قل

عن سـبعـة ابـيـات فـمصـطـلـحه قـطـعة 
أما الـسـبـعـة أبـيات ومـا زاد فـهـو بـناء
القـصـيـدة  وداخل الـقـصيـدة الـعـربـية
يـوجـد أبـيـات سـارت أمـثـاال الكـتـفـائـها
بـنيـويا بالـتعـبيـر عن دالالت مفـتوحة 
ـا يـدلُّ عـلى أن الشـعـر الـعربي مـهـيأ
لالشــتــغــال عــلى اإليــجــاز والــتــركــيــز
اللذين يتطلبهما الهايكو ; ولذلك كانت
اذجه ناجـحة منـذ الريادة االولى في
ــاضي الـــنــصـف الــثــانـي من الــقـــرن ا
تـنــظـيــرا وتـطــبـيــقـا  فــالـتــنـظــيـر بـدأ
بــالـتــرجـمــة والـدراسـات عـن الـهــايـكـو
الـيـابـاني وكـان جلـهـد الـشـاعـر مـحـمـد
نشورة حضور مهم اذجه ا االسعد و
ـــرحــلــة  كــمـــا كــان لــريــادة في تــلك ا
الـشـاعـر عـذاب الـركـابي سـبق في نـشر
رحلة التي مجموعته الهايكوية هذه ا
حتـتاج لـدراسة نـتاجـها وجـهد روادها

في التأسيس لفن الهايكو العربي.
 وصار لـلـمـرحـلـة الثـانـيـة الـتي نـعاين
نتاجـها اليـوم مبدعون جـادون اهتموا
بـطـرح قـضـايـاه بـنـيـويـا ورؤيـويـا وما
زالوا يواصـلون طروحـاتهم بالرغم من
اإلرباك الـذي تـعـيـشه احلـيـاة الـعـربـية
فـهو ردّ والـثـقـافـة واالبـداع جـزء مـنـهـا
احـتــجـاج عــلى ذلك الــصـخب بــهـدوئه
ودعـــــوته إلـى الــــتـــــأمـل واحلث عـــــلى
ثل مظهرا ـتحضر الـذي ال  الصمت ا
سـكــونـيــا بل هـو أحــد فـواعـل اإلنـتـاج
احلـــضـــاري احلق. لـــقـــد فـــتح كـــتـــاب
الــهــايــكــو الــعــرب لــهــذا الــفن ابــوابــا
مــعـــاصــرة عـــلى شــبـــكــات الـــتــواصل
ـواقع الـثـقـافـيـة االجـتـمـاعي  وعـلـى ا
ـبــدع مـحــمـود االلــكـتــرونـيــة  ولــعل ا
الرجبي واحد من الطالئع التي اهتمت
بـهذا اجلـانب التـواصلي عـبر أكـثر من

صفحة وجتمع على الفيس..
ـتـاز هايـكو الـرجـبي بسـمـات جريـئة

في الـتـشكـيل  وبـطـرح مخـتـلف الرؤى
الــشــعــريــة لــعــدم انــصــيـاعـه خلـواص
الـهـايـكو الـيـاباني مـوظـفا كل الـطـاقات
الـتـشـكـيلـيـة لـلـغـة العـربـيـة في تـفـجـير
ــــدلـــــول مع الــــعـالقــــة بـــــ الـــــدال وا
االحـتفـاظ غالـباً بـالسـمات الـتأسـيسـية
لـلـهـايـكـو األصـلي كـااللـتـزام بـاالسـطر
ـــراوحــة في ـــشـــهــديـــة وا الــثـالثــة وا
التـوجه للطبـيعة تـوجها مبـاشرا وغير
مباشـر مرة وعدم االلتزام بـهذا التوجه
أخـرى  كــمـا كــتب في هــايـكــو احلـيـاة
الــيـومـيـة الـذي لـيس من الـضـروري أن
على أني يشير الى الفصول والطبيعة 
ال أتفق مـع القـائـلـ بـان لغـة الـهـايـكو
تــتـصف بــعـفــويـة ال حتــتـاج لــتـدبـر او
تـفكـير كمـا يفـعل الطـفل الصغـير فـلغة
الهـايكـو اجليد لـغة ذات بنـية عمـيقة ال
ألنهـا أكـثر تُدرَك اال بـالـتدبـر والـتـفكـيـر
ــسـتـوى األحــيـان لــغـة تـشــتـغـل عـلى ا
التـأويـلي  وتـنـفـتحُ عـلى أبـعـاد داللـية
ثـرة  وهي في إيـجـازهـا تـضـمـر طـاقـة
االيــحـاء الـتي حتـتـاج جلـهـد ذهـني في
الـبـحث عن الـداللـة. وبـدءا من الـعـنوان
) يـتوجـب على (وتـذوبُ ثـلـوجُ الـعـيـنـ
قـصود بـثلوج ـتلـقي أن يبـحث عن  ا ا
الــعــيــنـ  ومــتى حتــتــضن الـعــيــنـان
ثـلوجـا  وكيف قُـدّر لـها أن تـذوب فهل
ـؤجـلـة التي قـد أوقـفـتـها هـي الدمـوع ا
كـــبــريــاء الــشــاعــر عن اجلــربــان  ومــا
عالقـة الـعــنـوان الـرئـيس بــالـعـنـوانـات
الــداخــلـيــة الـتـي تـتــصـدر كـل قـصــيـدة

هايكو ..?
 إن الــعــنـايــة بــالــعــنــونــة تـعــمل عــلى
تــمــاسك الـــنص ومــنــحه شـــخــصــيــته
اخلاصـة كـونه رسـالـة لـلمـتـلـقي تـعـينه
عــــلـى الــــكــــشف عــــمــــا فـي الــــنص من
جـزئـيـات ومـا تــضـمـره من داللـة  كـمـا
تــعـــمل عــلـى إضــاءة الـــشــفـــرات الــتي
تـمـكـنه من الـوصول ألقـصى مـا تـتـيحه
ـعـطــيـات الـداللـيـة الــتي تـخـتـفي بـ ا
طيـات النص بـدءا من بنـياته الـصغرى

وصوال إلى البنية الكبرى. 
إن تـأمل الـبـنى الـتـركـيـبـيـة لـعـنـوانـات
مـــجـــمــوعـــة هـــايـــكــو (وتـــذوب ثـــلــوج
) جنـدهـا تـعـتـمـد عـلى الـبـنـية الـعـيـنـ
االفرادية مـا عدا مضـاف ومضاف اليه
ورد مـرة واحدة فـي عنـوان (سـوء فهم)
وهـو جـمـلـة أســمـيـة من مـبـتـدأ وخـبـر
ـبتـدأ أو اخلـبـر فـيـها يـختـلف تـقـديـر ا
حسب رؤيـة القار النـحوية وتـفسيره
ـــبـــتــدأ مـــحــذوف وخـــبــر مـــوصــوف 
ـبـتـدأ "هذا (إحـسـاس داخلـي) تـقـديـر ا

الـذي يشـيـر للـحالل وتـرمز الى الـهدوء
والـتأنـي لبطء مـشيـتـها وطـول عمـرها 
ـشـبه: أحـمل ـشـهـد الـثـاني مـشـهـد ا وا
(أنا) حزني في داخلي ..والعمق الداللي
لــهـذا الـهــايـكـو يـتــجـلى في كــون قـبـعـة
الـسلـحـفـاة الـتي تـعـلـوهـا والـتي يـطلق
عـــلـــيـــهـــا (الــدرقـــة) ذات جـــلـــد مـــقــوى
بـحــراشـيف قــرنـيــة تـدخل في جــوفـهـا
لـتــشــكل لــهـا وطــنــا عـنــد الــنـوم وعــنـد
االســتـراحــة وهي وطن خـارجـي يـغـطي
بينما يكون الشاعر وطنا حلزنه الداخل
ومـة  فـكـما وهـو مـرتـبط به ارتـبـاط د
أن بــيت الــسـلــحــفـاة جــزء عــضـوي في
جـسمـها فـإن حزن الشـاعر جـزء نابض
فـيه مــفـيـدا من شــعـريـة الــتـضـاد الـتي
تـعـمل عـلى حتريـك النص وتـلـويـنه ب
الــــــظـــــــاهـــــــر والــــــبـــــــاطـن واخلــــــارج
ـشـهـدين داللـة واجلـامع بـ ا والـداخـل
االحـــتــواء الـــتـي يــوحـي بـــهــا الـــوطن.
فـعـنوان الـهايـكـو هنـا يُـلقي ضـوءا على
ــــصـــيـــري ـــ مـن حـــيث الــــتـــرابط ا ا
شترك.الـسلحفاة (لهـا) وطن يحتويها ا
 الـشـاعـر (هـو) وطن احلزن مـتـمـاهـيا 
لكن الشاعر يـرفض أن يكون هذا احلزن
عالمــة ضــعف أو انــدثــار ولــذلك يــقـدم
رمزه الصلب في شبيهه السلحفاة أوال
فـهـو بــالـرغم من احلـزن الــثـاوي داخـله
إال أنه مقـاوم عنيـد قويٌّ شديد الـتحمل
 ومـعـمّــر لـيس بـاسـتــطـاعـة احلـزن وال
ــلــمـات أن تــهــزَّ إرادته أو تــؤثــر عـلى ا
ـا اسـتــمـراره وتـواصــله مع احلــيـاة 
ـستوى الداللي في يحيل عـلى مقاومة ا
هـــذا الـــهـــايـــكــو لـــكل عـــوامـل الــســـلب
والـــــضــــعف االنـــــســــاني الـــــتي بــــدون
ـكن لــكـرامــة الـروح أن مــقـاومــتـهــا ال 
ـكن لإلنـسـان أن يـواصل تُـصــان  وال 
دحــره لـــلـــظــلـم واالســتـالب في ســـعــيه
الدائـب نحـو فضـاءات احلريـة واجلمال

وبهاء اخلالص.
في هـايكـو (سوء فـهم) يفـيد الشـاعر من
جـمـالـيـة االسـتــفـهـام في حتـريك الـنص
واإليــحــاء بــنــبض كالم مــســكــوت عــنه
نــســتــشــفه مـن خالل ســؤال اجلــبل في
حـوار أُعـلن مــنه الـطـرف األخــيـرُ فـقط 
عـنـوان الـهـايـكـو هـنـا يـعـبـر عن الـلـبس

احلاصل في إبالغ اجلمل اخلبرية:
البحر نحات ماهر

ولكنه بطيء
ما معنى بطيء ,سأل اجلبلُ ?!

تـلـقـي لالنـفـتاح وسـؤال اجلـبل يـثـيـر ا
عــلى أكـثــر من داللــة هل اجلــبل مــتـفق
عـلـى مهـارة الـبـحـر في الـنـحت هـل هو

مـعـترض عـلـيهـا هل هـو معـتـرض على
اتــهـام الــبــحـر بــالـبـطء أم هـو ال يــفـهم
ـــراد مـن هـــذا الــــكالم حــــقــــا  ألـــيس ا
ـاء وجـريـانه الـدائـم إشارة الـتـعـبـير بـا
إلى الـزمن وفعـله في الـتغـيـير والـنقض
ـوت واالنـفصـال واالنـدثار والـفـقدان وا
أمـراً واردا..! إن اجلمـالـيـة الـتـشـكـيـلـية
لهـذا الهايـكو تكـمن في االستفـهام الذي
عمل على تنشيط حركية الشعرية  إنها
مـتـأتـية من هـذه االنـتقـالـة السـريـعة من
االسلـوب اخلبري في جـملتي الـسطرين
األول والـثـاني إلى االسـلـوب اإلنـشائي
ثم في إيـجـاز احلـذف الـذي غـيّب جواب
ـا جعل اجلـواب مـتـاحاً سـؤال اجلـبل 
عــلى احــتــمــاالت عــدة .أمــا الــتــنــشــيط
ـفـاجئ فـقـد كان في االسـلـوبي اآلخـر وا

شـهد الـبحر قـابل  ـشهـد الثـاني ا ا
وهو مشهد اجلبل الذي ينهض فجأة
مـتـسـائالً ومحـقـقـا داللة الـعـنوان في
الــلــبس وغــمـوض مــعــنى الــبطء في

فاعلية البحر / الزمن.
ان الـفـعل الكـامن في اشـتـغال الـبـحر
واجلـبـل هـو فــعل تــضـاد فــفي حـ
يـــــنـــــحت الـــــبـــــحــــر فـي صـــــخــــوره
وشـــــــــواطــئه ويــنـــقــصــهــا يــكــون
اجلـبلُ رمـزا لـلـتــراكم وكالهـمـا فـعل
زمني سواء في االندثار أو التراكم 
وتـــلك هي طــبـــيــعـــة الــزمن من األزل
حـــتى األبـــد  يـــعـــطي مـــرة ويـــأخــذ
أخـرى  يــسـعــد ويُـحــزن  ويـتــحـول
حتـوالت متـناقـضة بـ األضداد عـبر

انسيابه األزلي.
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ـؤهل عـادن / شركـة ديالى العـامة) بـدعوة مـقدمي العـطاءات ا يـسر (وزارة الـصنـاعة وا
وجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم 

مع مالحظة ما يأتي:
ـؤهل والراغـب في احلصول على مـعلومات اضـافية االتصال ١-  على مـقدمي العطاء ا
(شـركــة ديـالى الـعـامــة) وعـبـر الـبــريـد االلـكـتـروني (( www.dialacompany.comوكـمـا

قدمي العطاءات مع مالحظة مايلي:- موضحة بالتعليمات 
أ. الــكـلـفـة الـتــخـمـيـنـيــة لـلـمـنـاقـصــة هي (١٥٧١٠٣٫٢) دوالر امـريـكي (فـقـط مـائـة وسـبـعـة
وخـمـسون الف ومـائـة وثالثة دوالر وعـشـرون سنت ال غـيـرها) واصل  CIP مخـازن شـركة

ديالى العامة.
ب. مقـدار مبـلغ الـتأمـينـات االوليـة للـمنـاقـصة هـو (٤٧١٣) دوالر امريـكي (فقط اربـعة االف

ها مع العطاء . طلوب تقد وسبعمائة وثالثة عشر دوالر) وا
ج. ان سـعـر بيع مـسـتنـدات لـلمـنـاقصـة هو (١٠٠٠٠٠) ديـنار عـراقي (فـقط مائـة الف ديـنار
ناقصـة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن عراقي ال غيرها) غير قـابل للرد اال في حال الغاء ا

قدمي العطاءات. الوثائق فقط دون تعويض 
اذج وجود فـي القسم الرابع ( ـوذج صيغة الـعطاء ا د- على مـقدم العطاء ان يـستخدم 
العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النـموذج بالكامل دون ان تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل

طلوبة. علومات ا كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با
× مالحـظة:- تعـفى الشركـات االجنبـية الرصـينة التـي ليس لديـها فرع او تمـثيل رسمي او

ناقصة. وكيل جتاري مسجل في العراق من تقد وصل شراء مستندات ا
× ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.

ـا يعـادل قـيـمة × في حـال كـانت طـريقـة الـدفع (نـقـدا) فيـتم الـدفع بـ (الـديـنار الـعـراقي) و
ستحقات للمواد اجملهزة. ركزي العراقي ليوم اطالق ا الدوالر حسب نشرة البنك ا

× تـقد تـعهـد خطي في الـقسـم القـانوني لـشركـتنـا بعـدم التـعـامل مع الكـيان الـصهـيوني
ؤسسات والشركات التابعة لها. وا

طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). ٢- متطلبات التأهيل ا
٣- يتم تـسـليم الـعطـاءات الى الـعنـوان االتي (شركـة ديـالى العـامة/ طـريق بـغداد بـعقـوبة
اجلـديد- قـرب تـقاطع الـقدس) وان اخـر مـوعد لـتسـلـيم العـطاء سـيـكون الـســــاعـة الـثانـية
ـتـأخـرة سـوف تـرفض ـنـاقـصـة فـي ٢٠٢١/٥/١٩ وان الـعـطـاءات ا ظـهــرا من تـاريخ غـلق ا
ثـلـيـهم الـراغبـ بـاحلـضور في وسـيـتم فـتح الـعطـاءات بـحـضـور مقـدمي الـعـطـاءات او 
الـعـنوان االتي (مـقـر شـركتـنـا / غرفـة جلـنة فـتح الـعـروض) في السـاعـة التـاسـعة صـبـاحا
ليـــوم ٢٠٢١/٥/٢٠ وفي حالة مـصادفة يوم الغلق عـطلة رسمية يكـون اليوم التالي للدوام

الرسمي هو اخر موعد لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق ...مع التقدير
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غالف الكتاب

تــعـلن نـقــابـة احملـامـ الـعــراقـيـ عن اجـراء مــنـاقـصـة لــبـنـاء قـاعـة
للمـحام من طـابق مع مـلحقـاتها في مـحكمـة البيـاع وعلى اساس

واصفات الواردة في العرض. وجب ا (تسليم مفتاح) و
ـقـاولــ كـافـة الـراغــبـ بـاالشـتـراك في ـقـاوالت وا فـعـلى شـركــات ا
ـقاولـة وتـقد ـناقـصـة مراجـعـة النـقـابة لـشـراء التـنـدر اخلاص بـا ا

عروضهم علما ان النقابة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
مع التقدير
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ا فيهم قـيادات وكوادر مهمة في حركة فتح  اكثر من 13 فصـيل فلسطيني 
ترفض قـرار أبو مـازن تأجـيل االنتـخـابات  بـدعوة إن إسـرائيل تـمنع إقـامتـها
ـتغيرات في القـدس احملتلـة . قرار أبو مـازن هذا لم يكن مـستبـعداً في ضوء ا
ـدة الـتي ـاضــيـة وهي ا الـتي شـهـدتـهـا سـاحـة فـلـسـطـ خالل ال 15عـامـا ا
اضية وتلك الـتي مزمع إجراءها في أيار عام 2021 تفـصل ب االنتخابـات ا
حيث اشـرت مـجمل الـتـطورات بـأن احلركـة الـشبـابـية داخل فـتح حتـديدا وفي

راكز القيادية .  ؤهل للصعود الى ا عموم الفصائل الفلسطينية هي ا
البعض من القيادات الفلسطينية ومنهم عزام األحمد حّرم إجراء انتخابات في
ظل االحتالل مـدعيـاً بأنه لم يـشهـد تاريخ حركـات التـحرر الـوطني إنـها اجرت
انـتـخـابات في ظـل االحتالل  فـيـمـا تـؤكد األطـراف األخـرى ومـنـها اجلـبـهـتان
عـركـة مـسـتـمرة مع ـقراطـيـة وحـركـتـا حمـاس واجلـهـاد بـأن ا الـشعـبـيـة والـد
االحـتـالل ولـتـكن مـديـنـة الـقــدس بـوابـة الـنـهـوض الـشـعــبي النـتـفـاضـة ثـالـثـة 
بادرة الوطنـية التي يترأسـها البرغـوثي بأن جماهيـر القدس منذ مؤكديـن مع ا
األول من رمـضـان ومـا قـبـله أيـضـا وهي تـخـوض صـراعـا ونـضـاالت مـتـعـددة
االشكـال  ولتكن االنتخـابات فيها إذا مـا تصدى لها االحتـالل مركز النهوض

الشعبي الشامل في كل األراضي الفلسطينية احملتلة .
تـحدة أبلـغت السلـطة الفـلسطـينية من إن وتفيـد التقـارير األوروبيـة بأن األ ا
مقراتـها في القدس ستكـون مفتوحة لصـناديق الناخب الفلـسطيني في القدس
. على كل حـال السيد عباس أبو مـازن اتخذ قرار التأجيل وفي ضوء ذلك الى
اين سـتـذهب اتفـاقـات الـقاهـرة بـ الـفـصائل الـفـلـسـطيـنـيـة بقـيـادة اخملـابرات
صـرية  وماذا ستكون حوارات األمناء الـعام في بيروت بحضور ابومازن ا
تلـفزيونا  وماذا عن مـشروع الوحدة الوطـنية وانهاء االنقـسامات والذي كانت

االنتخابات من أولوياته .
ـؤشرات الـسـيـاسيـة تـؤكـد بأن االنـقـسـام الفـلـسطـيـني سـيتـعـمق اكـثر  وان ا
الـتـظاهـرات والـتصـريـحات كـشـفت بأن ال مـؤتـمر الـقـاهرة سـيـمنع الـتـفكك وال

واقف . كنها أن تلملم ما فاض من ا مخرجات األمناء العام في بيروت 
على كل حال أمام مجمل فصائل العمل الفلسطيني مسألة اساسية  وهي إن
االتـفـاق عـلى وقف االنـشـقـاقـات والـعـمل عـلى بـرنـامج وطـني جـامع تُـحدد فـيه
قـبلـة في ظل قيـادة مشـتركـة  هو الـذي سيـقلق ـرحلـة ا مسـارات وتوجـهات ا

نطقة . إسرائيل وداعميها في واشنطن وبعض اطراف ا
ـتـظاهـرين بـاب العـامود لـقـد اثبـتت وثـبة الـقـدس في رمضـان واخـتراق االف ا
ـرتـزقـة ومـجامـيع والـدخـول بـقـوة الى احلـرم الـقـدسي رغم قـسـاوة اجلـيش وا
ـكـنه أن يـجـبـر الـعـنـصـريـ بــأن مـثل هـذا الـشـعـب إذا مـا تـوحـدت قـيـاداتـه 
االحـتالل لإلقـرار بـحقـة في مـديـنة الـقـدس بـإجراء االنـتـخـابات  وفـي موقـعـها

ستقلة .  كعاصمة للدولة الفلسطينية ا
تاحة منذ مائة عام هو حدة القادر على كنس إن شعـباً يناضل بكل الوسائل ا
قــرارات الـرئـيس األمــريـكي الـســابق تـرامب بــجـعل الـقــدس عـاصـمـة لــلـكـيـان
الـصـهــيـوني  واصـبح لــزامـاً عـلى الـســلـطـة الـفــلـسـطـيــنـيـة بـعــد قـرار تـأجـيل
طـالب الشـعب في اجراء مـشاورات مع االنتـخابـات أن تبـادر الى االستـجابـة 
شتركة في إدارة العمل الفـصائل األخرى بغية االتفـاق على مشروع القيـادة ا
ـمـكن مـراجـعـة اتفـاقـات أوسـلـو الـتي شـكلت الـوطـني والـشـعبي  وبـهـذا من ا
ـا فيـها االتـفاق عـامل قوة لـلـكيـان الصـهيـوني وضـعف للـجانـب الفـلسـطيـني 

األمني الذي يعطي االرجحية لكيان العدو .
رحـلة الـقائمـة افرزت قـيادات شـابة وخـاصة في تـنظـيمات ا الشك فـيه إن ا
قبلة حركة فـتح تؤمن بعملـيات التغييـر وتطمح إلدارة العمل الـوطني للمرحـلة ا
وإنهـاء حالة االنقـسام الفلـسطيني  _الفـلسطيـني ومثل هذا النـهوض الشبابي
شمل مـعظم الفصائل الفـلسطينـية وكان ضاغطاً في اجـراء االنتخابات وكذلك
ـراقبـون أنه واحد من أسـباب الـتأجيل إنهـاء االنقـسام  ونتـيجـة لذلك يـؤشر ا
لالنتـخابات الن الـكثـير من الـقيادات أو مـا يسـمى فلـسطيـنيـا باحلـرس القد
سـوف لم حتـقق مـا يـجـعـلهـا احلـصـول عـلى مـواقـعـهـا الـراهـنـة  وعمـلت بـكل
الوسائل لـتعطيل القيادات الشابة لقيادة النـضال الذي يتطلب جهدا استثنائيا

ومواقف صُلبة في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي .
إن األهـم في هـذه الــظــروف أن ال تـبــتــعـد الــفــصـائـل عن بـعــظــهـا وجتــعل من
ـقبولـة للـمشروع الـوطني الـذي يشـكل أساسا حركـتها االتـفاق عـلى احلدود ا
ـواجــهـة الـشـعـبــيـة ضـد االحـتالل حلـالــة الـنـهـوض الــشـعـبي ويـوحــد حـركـة ا

اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة .
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اجلــامـعــات األهـلـيــة الـغــيـر رصــيـنـة
للـكسب والتـجارة ال لـتطويـر التـعليم
وتـــفـــشي ظــاهـــرة مـــنح الــشـــهــادات
اجلــامـــعــيـــة والــشـــهــادات الـــعــلـــيــا
لـلـســيـاسـيـ وعـوائـلــهم ومـقـربـيـهم
وأعـضــاء أحـزابــهم وتـراجـع رصـانـة
اجلـامـعات احلـكـومـيـة وفـشل الـعـليم
احلــكـــومي بــشــكل كــبــيــر وانــتــشــار
ظاهرة الدروس اخلصـوصية وتهالك
ـدرسـيـة وافـتـقـارها ألبـسط األبـنـيـة ا
مستلـزمات التعـليم وألبسط خلدمات
وسرقـة األموال التي خـصصت لـبناء
ـدارس  وتـردي مـســتـوى الـهـيـئـات ا
الــتــعــلــيــمــيــة بــســبـب ســوء اإلعـداد

وغيرها من األسباب .  
رة األولى الـتي يـكون وهذه لـيـست ا
الـعـراق فـيــهـا خـارج مـسـتـوى جـودة
ي الــتــعــلـيم  وفـق الـتــصــنــيف الــعـا
ـــؤشـــر دافـــوس فــــــــــمـــنـــذ ســـنــ
والعـراق يـتذيل قـوائم الـدول في هذا
ــســتــويــات ـــســتــوى وغــيــره مـن ا ا
بـفـضل األحـزاب الـفـاشـلـة والـفـاسـدة
وقادتـهـا الفـاشلـ والـفاسـدين الذين
دمــروا كل شئ فـي الــعــراق وســرقـوا
أمـواله ونـهـبـوا ثـرواته وأعـادوه الى
الــــقـــرون الـــوســــطى في كـل نـــواحي

احلياة . 

إلــيــهـا تــدمــيـر الــصــنـاعــة والــزراعـة
ـائية وتزايد نسب وارد ا والبيئة وا
الـفـقـر وتــعـاطي اخملـدرات والـبـطـالـة
نظـمة وتدهور كل األمور ة ا واجلر
التي تـتعلق بـحيـاة اإلنسـان العراقي
ومــعــيـــشــته وكل مــا حــدث ويــحــدث
للـعـراق هو بـسب االحـتالل البـغيض
الـــذي ســلط عــلـى الــشــعـب الــعــراقي
أحزاباً طائفية فـاشلة وفاسدة  ومهد
لـهــا لـتـســرق أمـوال الـعــراق وتـنـهب
ثـــرواته وتـــبــددهـــا وتــمـــارس أســوأ
واكبر جرائم الفساد والسرقة  وتدمر
كل مـا  بـنـائه طـوال قـرن من الـزمن
من مـــدن وبــنـــاهـــا الــتـــحـــتـــيــة ومن
جـــــامــــــعـــــات ومـــــدارس ومــــــعـــــامل
ومـؤسـسـات عـلـمـيـة وثـقـافـيـة وفـنـية
اء ومحطات الكهـرباء ومنظومات وا
والـــطـــرق واجلـــســـور والـــصـــنـــاعــة
والـــزراعـــة  وهـــذا كـــلـه نـــتـــاج ســوء
الـــتـــخــطـــيط وســـوء اإلدارة وإبـــعــاد
ــهــنــيـة ــتــخـصــصــة وا الــكــفــاءات ا
واخلبيرة عن مـراكز القـرار  وهيمنت
ــزورين الـــفــاســديـن والــفــاشـــلــ وا
والـســراق عــلى وزارات ومـؤســسـات
الــدولــة وفق احملــاصــصــة احلــزبــيـة
والطائفية الـتي دمرت البالد والعباد
وأكـثــر الـقـطـاعـات الــتي تـأثـرت بـعـد

ومــنــظـمــة الــشـفــافــيـة كــونه األكــثـر
فــســاداً والـعــراق األقل ســعــادة بـ
شعوب العـالم  واألقل أماناً  واألكثر
مـيــلــيــشــيــا مـســلــحــة وغــيـرهــا من
الــتـصـنــيـفـات الــتي تـسيء لــلـعـراق
وشـــعـــبه بـــســـبـب أحـــزاب الـــفـــشل
والـفـسـاد الـتـي تـسـلـطت عـلى رقـاب
العـراقـي مـنـذ ثمـانيـة عـشر عـاماُ ,
والتعلـيم كغيرة من الـنشاطات التي
انحدرت الى الهـاوية بسـبب الفساد
وســـوء الـــتـــخـــطــيـط وســوء اإلدارة
ومنـها اخلـدمات الـصحـية والـبلـدية
ـاء الـصــالح لـلـشـرب والـكــهـربـاء وا
ومنظومات الصرف الصحي يضاف

العراق ضـمن ستة دول عـربية خارج
عـاييـر جودة التـصـنيف  الفـتقـارهـا 
الــتـــعـــلـــيم وهي الـــعـــراق وســـوريــا
والــــيـــمن والـــصـــومـــال والـــســـودان
ركز األول وليـبيا  وجـاءت قطـر في ا
ـلفت لـلنـظر ـيا وا عربـيا والـرابع عا
ان الـعـراق ولـيـبـيـا كـانـتـا بـ الدول
الـعـربـيـة األكـثـر تـطـورا في مـسـتـوى
الـتــعـلـيم قــبل احـتالل الــعـراق وقـبل
تــدمــيــر لــيــبــيــا .                        
قـــد تــذيل الـــعــراق تـــصــنـــيف اغــلب
ـنـظـمـات الدولـيـة وأبـرزهـا مـنـظـمة ا
حـقوق اإلنـسـان فهـو من أكـثـر الدول
الــــتي ال تــــراعي حــــقـــوق اإلنــــســـان

لــيس مـفــاجـئــاً أو غـريــبـاُ ان يــكـون
العـراق خـارج معـايـير مـؤشـر جودة
ي حسب مـا اظهر ذلك التعـليم الـعا
مـؤشــر جـودة الـتـعــلـيم الـصـادر عن
ي في ـــنــتــدى االقــتــصـــادي الــعــا ا
دافـوس ومـؤشر جـودة الـتـعـلـيم هو
ي لـلـدول سـنـويـاً حـسب تـرتـيب عـا
تطور وجـودة التعـليم فيـها ويعـتمد
عـلى عــدة مـعـايـيـر أهــمـهـا االبـتـكـار
ومستوى التعليم اجلامعي  والبيئة
واالقــتــصــاد والــتــدريب  والــصــحـة
والـتعـلـيم األسـاسي وكـفـاءة أسواق
الـســلع واجلـاهـزيــة الـتـكـنــولـوجـيـة
ـــؤشـــر 140 دولـــة  وكـــان وشـــمل ا

االحتالل وانـحدر مسـتواهـا  بشكل
كــبــيــر هــمــا اخلــدمــات الــصــحــيــة
والــتــعـلــيم  بــكل مــســتـويــاته فــقـد
اســـتـــشـــرى الـــفـــســـاد  في وزارتي
التـعليم الـعالي والـتربيـة والتـعليم
ومؤسـساتـهـما وانـيطت مـسؤولـية
ــــهــــمــــتـــ هــــاتــــ الـــوزارتــــ ا
ومؤسـساتـها الى أشـخاص لـيسوا
من ذوي االخـتــصـاص وال الــكـفـاءة
هـنيـة وال الـتجـربة واخلـبرة وال وا
النزاهة فكان الذي كان حيث انحدر
الـتـعــالـيم بـجـمـيـع مـسـتـويـاته الى
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وكــــان من نـــتـــائـج هـــذا االنـــحـــدار
واالنـحـطـاط  خـروج الـعـراق خـارج
مــســتــوى مــؤشـر جــودة الــتــعــلـيم
ي  وباإلضافة الفساد  وسوء العا
الـــتــخـــطـــيط وســوء اإلدارة هـــنــاك
أســـبــاب أخـــرى لــتــردي مـــســتــوى
الـتـعـلـيم مـنـهـا ان وزارتي الـتـعلـيم
الـعـالي والتـربـيـة ومـنـذ عام 2006
والى عــام 2020 لم تــدرب إال  1%
يـ خـارج الـبالد وعدم من األكـاد
االســــتـــــفـــــادة من جتـــــارب الــــدول
تقدمة في مجال التعليم وانتشار ا
وازي  وانـتشار التـعليم األهـلي وا
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ـارسة فـعـلـيا مـن اجملـتمـع الـدولي 
الــضــغط عــلـى أرمــيــنــيــا من شــأنــة
الـتـعـاون في الـقـضاء عـلـى العـواقب
اإلنسانـية ألنشطـتها غـير القـانونية.
وقــد بــدأت أذربــيــجـــان بــالــفــعل في
أعـمـال إزالـة األلـغـام وإعـادة اإلعـمار
ـنـطـقــة من أجل تـوفـيـر اجملـال في ا
لـلـنـازحـ بـإمـكـانـيـة الـعـودة اآلمـنة
ـة الـى أراضـيــهم مع األخـذ والـكــر
بــعـ اإلعــتــبــار الـكم الــهــائل لــعـدد
االشـــخــاص والـــطـــاقـــة الــضـــخـــمــة
ـــتـــوفـــرة لـــلـــعـــودة الـــكـــبـــرى إلى ا
األراضي احملــررة. ويـــجــري حــالــيــا
تنـفـيذ الـعمـلـية من خـالل العـديد من
شـاريع الـتجـريـبيـة. وقـد  تنـفـيذ ا
ـعـلـومـات مـشـروع جتـريـبـي جلـمع ا
الالزمـة لـلــعـودة وإعـادة اإلدمـاج في
ـنطـقة آغدام. والـهدف من 10 قرى 
ـــشـــروع هـــو فـــحص اآللـــيـــة هـــذا ا
الـتشـغـيـلـية لـلـعـودة وإعـادة اإلدماج
في األراضي احملـــررة وإســـتـــخـــدام
ــشـروع الــتـجــريـبي كــنـمـوذج هـذا ا
ـا ـســتـقــبـلــيـة  لـعــمـلــيـة الــعـودة ا
ـتــحـدة يـتــمـاشـى مع مـبــاد األ ا
بشأن النزوح الـداخلي و اإلتفاقيات
األسـاسـيـة حلـقـوق اإلنسـان وأفـضل
ـعـمـول بـهـا بـاإلضـافة ـمـارسـات ا ا
. ويـتم ـعـنيـ إلى إشـراك الـسـكـان ا
ـسـوحات في الوقـت الراهن إجـراء ا
األولية أيضـا لتقديـر عدد األشخاص
الـــراغـــبـــ في الـــعـــودة إلى أمـــاكن
إقامـتهم الـسابـقة.  كـما سـيتم أيـضا
تـطـبـيـق الـتـجـربـة الــنـاجـحـة إلعـادة
التأهيل والعـودة إلى قرية (جوجوق
مــارجــانــلي) الــتي  تــأمــيــنـهــا من
ــبــاشــر اإلســتــهـــداف الــعــســكـــري ا
ـرتــفــعـات ألرمــيـنــيــا بــعـد حتــريــر ا
االســتـراتــيــجــيــة من اإلحــتالل. كـان
(جوجوق مارجانلي)  مشروعا فريدا
لــلــعــودة  تــنــفــيــذه ألول مــرة في
أذربيجـان حيث جـرى إنشـاء البـيئة
التـمكـينـية لـ 150عائـلـة للـعودة إلى
أراضـيــهم األصـلــيـة بــعـد 23 عـامـا.
واآلن وبــعــد إنــتــهــاء احلــرب وزوال
اإلحـتالل الـذي إســتـمـر ثـالثـة عـقـود
ــبـرر يـريـد نـتـيــجـة الـعــدوان غـيـر ا
الـــشــعـب األذربــيـــجـــاني أن يـــعــيش
بـسالم دائم ويـتطـلع نـحـو مـسـتـقبل

زاهر في بالده.

األشـخاص إلـى ديـارهم إال أن هـناك
يـوجد 85 أسـرة مـا زالت نـازحـة في
مــنـطــقــة تــرتـار فـي أذربـيــجــان وقـد
عانت بشدة خالل فترة النزاع بسبب
ــتـعـمــد لألحـيـاء ـدفـعي ا الـقـصـف ا
ـدنيـة ومـا زالت لـغـايـة اآلن تـعيش ا
الجئ الـدولــيـة.  ان أذربـيـجـان في ا
تعتـبر واحـدة من الدول السـباقة في
الــــعــــالم الــــتي إتــــبــــعت ســــيــــاســـة
إقتصـادية حكـيمـة حولت نفـسها من
مـتـلـق لـلـمــسـاعـدات اإلنـســانـيـة إلى
دولـة مـانـحــة. ومـنـذ عـام 1998 فإن
جمهورية أذربيجان تنتهج السياسة
اإلســتــراتــيــجــيــة الــتي تــســعى الى
ـعيـشيـة لـلسـكان حتسـ الظـروف ا
ــسـاعـدة ـشــردين قـســرا وتـقـوم  ا
وتـــوفــــيـــر الـــعـــديــــد من اخلـــدمـــات
االجتماعية فقد قامت ببناء أكثر من
مائـة منطـقة سـكنـية جـديدة وحـديثة
ـؤقت. من أجل ضــمــان تـوطــيــنـهـم ا
وقـد تمـكـنت الـسـلطـات الـوطـنـية من
حتــقـــيق تـــقــدم كــبـــيــر فـي حتــســ
عـيشيـة للسكـان النازح الظروف ا
قـــســـرا من خالل تـــوفـــيــر الـــبـــنـــيــة
التحتية   من مدارس ومستشفيات 
وتزويـد مـا يـقارب 315000 شخص
ـنازل يعـيـشـون في ظـروف صعـبـة 
ـنشـأة حديـثا مؤقـتة في الـقصـبات ا
ساس بحقهم في ضمان عودة دون ا
. ومن اجلـديـر بـالـذكر ـة آمـنـة وكـر
فـإنه قـد  تــأكـيـد حق الــعـودة غـيـر
شروطـة واآلمنـة للسـكان الـنازح ا
األذربيـجانـي في عـشرات الـقرارات
الصـادرة عن اجلـمعـيـة العـامة لأل
ـتــحـدة ومـجــلس األمن ومـنــظـمـة ا
الـــتـــعـــاون اإلسالمـي واجلـــمـــعـــيــة
ـانـيـة جمللـس أوروبا ومـنـظـمة البـر
األمـن والـــــــتـــــــعـــــــاون فـي أوروبــــــا
واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
ـنـظـمـات األخـرى التي وغـيرهـا من ا
طـــــالــــبـت بــــذلـك وأشــــادت أيـــــضــــا
ـرحـلـيـة احلـكـيـمـة التي بـالـتدابـيـر ا
ـساعدة إتخذتـها حكـومة أذربـيجان 
ســكـانــهــا الـذيـن شـردوا مـن ديـارهم
قــســـرا بـــفــعل اإلحـــتالل والـــعــدوان
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ال شـك بـــــــــــأن أهـم األولـــــــــــويـــــــــــات
والتـحـديات الـتي تـقف أمام حـكـومة

فإن الـنـزوح الـقـسـري الـذي حدث في
جــمــهــوريــة أذربــيــجــان كــان ســبــبه
الــعـــدوان الــعــســـكــري الـــذي شــنــته
أرميـنـيا من خالل عـمـليـات الـتطـهـير
الــعـرقي الــتي قــامت بــهــا في بــدايـة
الــــــتـــــــســــــعــــــيــــــنــــــات فـي األراضي
األذربــيــجــانــيــة والـتـي نــتج عــنــهـا
تـشريـد أكـثـر من مـلـيـون أذربـيـجاني
قــســرا من أراضــيـهـم األصــلـيــة ومن
بــيــنــهم مـــئــات اآلالف من الالجــئــ
األذربيجاني الذين فروا من أرمينيا
والــذيـن حــصــلـــوا عــلى اجلــنـــســيــة

األذربــيـجــانــيــة فــيـمــا بــعــد. وقـد 
تـــوطــــ جـــمــــيع الـــنــــازحـــ داخل
أذربـيـجان وبـشـكل مـؤقت فـي ظروف
قاسية من جـميع النواحي الـبيئية 
واالقـتصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة وقد 

ايواؤهم حـيـنذاك في أكـثر من 1600
قـصـبــة مـكـتــظـة بـالــسـكـان وفي 12
مخيما من اخلـيام وقرى وفي عربات
نـقل الــبـضــائع بـالــسـكك احلــديـديـة
ومباني نصف مشـيدة ومرافق عامة

وغيرها. 
لـقـد أثـر الـهــجـوم األرمـني الـذي وقع
ــاضي بــشــكل ســلــبي خالل الــعــام ا
وبـشـدة عــلى حـيــاة مـئـات اآلالف من
ا أضطر األشخاص في أذربيجان 
مـــــا يـــــقــــارب 84 ألف شـــــخـص إلى
مـغــادرة مــسـاكــنـهم وبــشــكل مـؤقت
ومن بــيــنـهـم الـنــازحــون األصــلــيـون
الـذين هم أصال نـازحـون ويـعـيـشـون
خــارج مــسـاكــنــهم ويــعــانــون مـرارة
ومأساة النزوج الـقسري وإنه وعلى
الـــــرغـم من عـــــودة مــــــعـــــظم هـــــؤالء

الـعـسـكـريـة ”أيـضـا بــقـايـا صـواريخ
ـدمـرة إسـكـندر-إم ”الـبـالـيـسـتـيـة ا “
الـتي قــذفـتـهـا أرمــيـنـيـا عــلى مـديـنـة
شـوشا ”بـهـدف الـقـضـاء عـلى هـذه “
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لـقد كـشـفت هـذه احلـرب مـدى الـدمار
والــتــخـريـب الـذي قــامـت به الــقـوات
االرمـــنـــيـــة  في أراضـي أذربـــيـــجــان
الـتـاريـخيـة; حـيث لـم تـتوقـف أضرار
هــــذا األمـــــر عــــلى مـــــجــــرد احــــتالل
ــدنـــيـــ بل األمــر األراضي وقـــتل ا
جتاوز هـذا بـكثـير ,حيث جرى خالل
اضـية اعتداء األرمن الثالث عـاما ا
ــعـالم الــتــاريـخــيـة الـوحــشي عــلى ا
والـدينـيـة األذربـيـجـانـيـة وكذلك دور
ــا فـــيــهـــا أكــثــر من 70 الــعـــبــادة 
ــتـحف مـســجــدا.. لـذلك يــقــوم هـذا ا
بتوثيق انتصار الشعب األذربيجاني
علـى احملتـلـ األرمن وكـذلك يُـسجل
جـرائم احلـرب الـتي ارتـكـبوهـا خالل
اضـيـة شـأنه في ذلك شأن العـقـود ا
نتشرة تاحف العسكرية اخملتلفة ا ا
في كثـيـر من دول الـعالم مـثل روسـيا
وبولندا التي أقامتا متاحف عسكرية
لــتـــوثــيق الـــنــصــر عـــلى الــفـــاشــيــة
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إن حتــريــر  اراضي إقـــلــيم قــره بــاغ
اجلــبـلــيــة وســبع مــنـاطـق أخـرى من
اإلحتالل األرمني والذي  في ايلول
2020 قد ساهم في حل إحدى حاالت
النزوح الـداخلي الـطويـلة والـواسعة
عـلوم النـطاق في الـعالم. وكـما هـو ا

بـــعــد حـــرب دامت 44 يــومـــا أحــرز
اجليش األذربيـجاني بسـواعد ودماء
أبـنـاءه نــصـراً سـاحـقــاً عـلى اجلـيش
األرميني وأنهى صـراعاً دام سنوات
طويلة وراح ضحيته اآلالف من أبناء
الشعب األذربيجاني أصحاب األرض
. وبـــهــذا ســطـــر اجلــيش األصــلـــيــ
األذربيجـاني ملـحمة ونـصراً كـبيرين
لــيس فــقط ألذربــيــجــان فــحــسب بل

لألمة اإلسالمية جمعاء.
وال شــك أن مـن حـق الــــــــــــــشـــــــــــــعـب
األذربيـجاني أن يـفـرح بالـنصـر الذي
حـقـقه جـيـشـه وراح في سـبـيـله دمـاء
أبـنـاءه ومن مـظـاهـر االحـتـفـال بـهذا
الـنـصر الـكـبـيـر وتـخـلـيـدا له افـتـتاح
“حديقة الـغنائم العـسكرية ”في قلب
العـاصمـة األذربـيجـانيـة باكـو والذي
أمر بـإقـامـتـها الـرئـيس األذربـيـجاني

إلهام علييف.
ففي الـثـاني عـشر من  نـيـسان 2021
افـتـتح الــرئـيس األذربـيــجـاني إلـهـام
تـحف الـضـخم جليش علـيـيف هـذا ا
ـتحف النـصر األذربـيجـاني. ويضم ا
عـدات الثقـيلة بعض من األسلـحة وا
ـــركـــبــات وأنـــظـــمـــة الـــصـــواريخ وا
الـعـسـكـريـة والـذخـيـرة األخـرى الـتي
تـــركـــهـــا األرمـن وفـــروا هـــاربـــ من
عـروضات ساحـة الـقتـال. ومن بـ ا
كن أن تـنسى هي مـيزة والـتي ال  ا
ــصــنــوعـة من الــلـوحــة الــضــخــمـة ا
لـــوحـــات أكـــثــــر من ألـــفـــ ســـيـــارة
ـــســـلـــحــة اغـــتـــنـــمـــتـــهــا الـــقـــوات ا
األذربـيـجـانـيـة من األراضي احملـررة.
كــمـــا يـــوجــد بـ“حـــديــقـــة الـــغــنـــائم

أذربيـجان حـالـيا خـاصة بـعد حتـرير
أراضـــيــــهــــا في عـــام 2020 تـــكــــمن
وتــتــمــثل بــالــقــيــام بــتــطــهــيــر هــذه
األراضي من األلــــغـــام وغـــيـــرهـــا من
الـذخائـر احلـيـة الـتي قـامت أرمـيـنـيا
بـزرعـهــا في األراضي األذربـيــجـانـيـة
والــتي مــا زالت تــشــكل خــطــرا عــلى
ـــواطـــنـــ وكـــذلك الـــقـــيــام أرواح ا
ـناطق األخـرى التي ـدن وا بتـرميم ا
دمــرت كــلـــيــا خالل فـــتــرة اإلحــتالل
وتـهـيـئـة الــظـروف الالزمـة حـتى يـتم
ة تـوفيـر عـودة طـوعـيـة وآمـنـة وكـر
لـلـنــازحـ إلى أراضــيـهم األم. ولـكن
ولألسف الـشـديد فـإن هـذه الـعـمـلـية
مــا زالت تــعــيــقــهــا عــدم إســتــجــابـة
أرميـنيـا ورفضـهـا القـاطع لتـقد أي
مـــــســــاعـــــدة في إظـــــهــــار اخلـــــرائط
ـلـغمـة التي اإلستـبـيانـيـة للـمـناطق ا
حــررتـــهــا أذربـــيــجـــان. وهــذا األمــر
بـالـطــبع يـعــتـبـر ضـرورة مــلـحـة من
أجل إنـــقــاذ األرواح والـــتــســـريع في
عــمـــلــيــات إعـــادة الــتـــأهــيل وإعــادة
اإلعــمــار خــاصــة بـــعــد تــلك الــفــتــرة

الطويلة من الصراع. 
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ومن اجلــديــر بـالــذكــر أنه خالل تــلك
الـفــتـرة الـتـي أعـقـبـت الـتـوقــيع عـلى
البيـان الثالثي حول وقف الـنشاطات
العـسـكـرية بـ أرمـيـنيـا وأذربـيـجان
في رعايـة روسيا فـي  تشريـن الثاني
ــــئــــات من ــــاضـي فــــقــــد ســــقـط ا ا
واطـنـ ضحـايـا لـتلك االنـفـجارات ا
ـرزوعـة من الـتي سـبــبـتـهـا األلــغـام ا
ـنـاطق ومن قـبل أرمـيــنـيـا في تــلك ا
بينهم كان هـناك نازحون غـير مبال
بـاخلــطـر الــذي يــنـتــظـرهم رغــمـا من
وجـــــود الــــتــــحـــــذيــــرات بـــــذلك وهم
مدفوعـون بشـغفـهم بزيـارة أراضيهم
احملـررة.  وبــشـكـل عـام ومــنـذ بــدايـة
الـصـراع فــقـد لــقي آالف األشـخـاص
مصـرعهم وأصـيبـوا بجـروح خطـيرة
نـتــيــجـة االنــفـجــارات الـتي ســبـبــهـا
ناطق. وعلى وجود األلغام في تـلك ا
ـتـصـلب الـرغم من مـوقف أرمــيـنـيـا ا
بـشـأن مــوضـوع الـتـعــاون في مـجـال
إزالـة األلــغـام الــذي يـعــتـبــر ضـرورة
مــلــحــة إلعـــادة بــنــاء األراضي الــتي
دة 30 شروع  دمرها اإلحتالل غير ا
عامـا فـإن حكـومـة أذربـيجـان تـتوقع
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ليس من عـلي بن ابي طالب من اخذ مـاال مؤتمنـا عليه. كان لـعلي عطاء" راتب"
يتـساوى فيه مع كل من له عطاء مـن اموال الدولة وال يضحـكن عليك احد بأن

ضمون نفسه. الية فا ال ووزارة ا سميات بيت ا ثمة من فرق ب ا
ليـس من علـي بن ابي طـالب من اذا سـرق او اغتـصب يـجـري الـسـكـوت عنه
راجع رسـاالته لــوالي الـبــصـرة يــوم نـقل امــوالـهــا حلـســابه و فـر الـى مـكـة...
ال الى مغـتربه االستـرالي وهو ايضا سبـحان الله في الـبصرة فـر محافظ بـا

اقل علما من ذاك الوالي الذي فر.
لـيس من عـلي مـن ابي طالـب من يـدفع النـاس لـلـقـتـال و يـجـلس خـلف جدران
وحــواجــز امن وقــد سـفــر الــولـد و ابــقى االصــهــار جـواره كــان عــلي يــقـود
اجليش ويـنزل للقتال و ال يجري لنفسه تخصيصات عن واجبه وكان اوالده

معه.
لـيس من عــلي بن ابي طـالب من تــتـكـفل امـوال الــنـاس بـثـوبه وبــسـكـنه واكـله
ال ما ومشـربه وركوبه اال تذكرون حادثة السراج سراجه و سراج بيت ا
يـوازي الـكـهـربـاء طبـعـا و لم نـسـمع ان عـلـيـا احـال عـقـود زيت الـدولة او زيت
سـرجـات الـنـاس عـلى مـالك النـخـعي او عـمـار بن يـاسـر وال سـمـعنـا عن زيت
مغشوش و ال سكن علي دار االمارة و ال سلط جماعته على عقارات الدولة.
لـم يتـكـسب عـلي بـن ابي طـالب من الـدين و ال جـلس لـتـقـبل الـناس يـديه و ال

وصل خبر انه قبل اخلالفة وخاللها قد زار امارة او تلقى تمويال..
ليس من عـلي من يخوف النـاس بسلطـته او يغتال او يـقطع طريق.. و ليس من
علي بن ابـي طالب من يتخاتل و يـبرم و ينقض حـسب مصلحته فال اوفى من

علي بن ابي طالب بالعهد.
وكثـيـر من التـضاد بـ درب و افـعال عـلي و ب شـاربي دمه من شـركاء البن

ملجم قبل االن و االن و غدا.
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ـخمـور وجبال مـكحول قره جوخ 
ولــكـن هــذا اليــكــفي وأطـــراف أربــيل
إذ يــــلـــقى داعش لـــدحـــره الى االبـــد
دعــمـــاً دولــيـــاً خلــلط االوراق عـــنــد
في الـــضـــرورة وإبـــتـــزاز اآلخـــرين 
وقـت تــطــالب أحــزاب والئــيــة لــطـرد
الـــتـــواجـــد الــعـــســـكـــري االمــريـــكي
واالجـنـبي من العـراق مـسـتـندة الى
ـسـيـطرة ـان ا قـرار أحـادي في الـبـر
ــقــابـل يــطــالب وفي ا عــلــيه ايـــران 
اإلقـلــيم ومــكــونـات عــراقــيــة أخـرى
بـبقـاء الـقوات األمـريـكيـة في الـعراق
ـــواجــهـــة خـــطـــر داعش وأخـــواته
ـن أوغـلـوا في خـراب ومـشــتـقـاته 
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ـــنـــفـــلّت ومـــايــــســـمى بـــالـــسـالح ا
يليشيات هكذا والالدولة أو دولة ا
ــشــهـد أكــثـر ظالمــيـة وسط يــبـدو ا
تغـوّل كـبيـر لالدولـة  وخروجـها عن
وتوجهها نحو إعادة قرارات الدولة 
ــدنـيـة لـلـعـراق ورفض أي احلـيـاة ا
مــهــمـــا كــان نــوعه تــدخل أجــنـــبي 
ليصبح القرار السياسي والعسكري
بـإقــتــراب إنـتــخــابـات عـراقــيــاً فـقـط
يـنـتـظـرهــا الـشـعب لـتــغـيـيـر وجـوه
الي وحـيتـان الـفسـاد السـيـاسي وا
الذي أوصل الـعـراق الى مقـدمة دول
وهــو ســبب رئـــيــسي في الـــعــالم بـه
فـشل الــدولـة الـعـراقـيـة  وإفالسـهـا
العراق اآلن في وتخلفّها وإنـهيارها
ع أكـثـر من عاصـفة مـنهـا عاصـفة
االنتـخـابات والـصراع بـ األحزاب
والكتل والذي يـنذر بحرب شـيعية-
شــيـــعــيـــة وعــاصــفـــة عــودة داعش
ــــواجـــهـــة اإلرهــــابي وعـــاصــــفـــة ا
االمـريـكـية  –اإلسـرائـيـلـية مـع إيران
عـــــلى أرض الــــعـــــراق وعــــاصــــفــــة
تهـديدات الرئـيس أردوغان إلجـتياح
لــلـقــضــاء عـلى األراضـي الـعــراقــيـة 
ـتـمـركز في حـزب العـمـال الـتركي  ا
ـــدعـــوم من وا ســـنـــجـــار وقـــنــــديل 
احلكومة الـعراقية واحلـشد الشعبي
وهـــنــــاك عـــواصف أخــــرى ..والـــله
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مـتــقـاربـة وهـذا ايــضـا عـامل ضـغط
على هـذه احلكـومات لـتغـييـر اللـعبة
إذن وفي وفرض شروط االمر الواقع
مـثل هـكـذا تـعـقـيـد لألوضـاع  تتـجّه
األمـور الـى احلـرب كـمــا هـو واضح
ــفـاوضـات الــنـوويـة اذا مــا فـشـلت ا
فـمـؤتـمـر فـيـيـنـا  هـو احلـد بـفـيـيـنـا
الـفاصل بـ عـصرّين عـصـر مؤتـمر
وعـصر مـابـعـد فـيـيـنا وسط فـيـيـنـا 
تسريبات بإنسداد التفاوض بسبب
إصـــــرار طـــــهـــــران عـــــلـى رفع كـــــلي
للحـصار بيـنما تـصرّ إدارة الرئيس
بـايـدن عـلى الـرفع اجلـزئي كـمدخل
لـلــرفع الـنـهـائـي ووسط هـذا يـرتـفع
ســــــقـف الــــــتــــــقـــــــارب االيــــــراني –
ـــصــري الــســـعـــودي والــتـــركي- ا
ـصــري- الــلــيــبي والــصــيــني – وا
الــروسي وهــكــذا تـــتــحــالف الــدول
ــواجـهـة مـا ســيـحـدث بـعــد إنـتـهـاء
الـذي سـيــغـيـر شـكل مـؤتـمـر فــيـيـنــا
ا سـيـكون ـنطـقـة و[بـإعتـقـادي ر ا
ـؤتمـر سايـكس بيـكو نسـخـة أخرى 
وإحتـمـال قـيام في الـشـرق االوسط 
ضـد حتــالف دولـي تـقــوده أمــريــكــا 
إيران هو السيناريو األرجح حالياً
وهـذا ـؤشـرات تــؤكـد ذلك وجـمــيع ا
يعني أن العـراق ساحته االولى كما
صرحت هـاينـز مديـرة االستـخبارات
الـوطنـية االمـريـكيـة(قـائلـة) أن ايران
تستخدم العـراق كساحة حرب) هنا
تكمن اخلطورة القصوى للعراق إذا
مـا شـنت أمـريـكـا حـربـهـا ضـد ايران
والــشـعب الــعـراقي في الــعـراق أوالً
قــد قـدم ماليـ الــضـحـايــا مـنـذ عـام
وهل يتـحّمل شعب 2003 وحلد االن
زيد من الـتدمـيّر واخلراب العـراق ا
ولم نر والـتهـجـير والـنزوح والـقـتل 
أي ردّ فـعل أو تـصـريح عـراقي عـلى
مثل هكـذا تصريحـات تهدّد مـستقبل
ــــــــســــــــؤول عن ومَـن ا الـــــــعــــــــراق 
اذا شنّت احلـرب أمريكا ماسيـحدث 
عـلى إيـران إنـطالقـاً من وحـلـفـاؤهـا 
أرض الـعـراق هـل سـتـكـون حـكـومـة
يلـيشيات الوالئية أم الكاظمي أم ا

لــــكــــسب الــــوقـت وفــــرض شـــروط
فـيما إضافـية عـلى محـادثات فـييـنا
تــمــارس اإلدارة االمــريـــكــيــة نــفس
إســــلــــوب االبـــــتــــزاز مع طــــهــــران
لـتـهـددهـا بـسـيـنـاريـو غـزو الـعراق
ــــعــــارضــــة وإســــتــــخــــدام ورقــــة ا
االيـــرانــــيـــة كــــورقـــة ضـــغـط عـــلى
ــفــاوض اإليــراني وهــكــذا لــعــبـة ا
الــقط والــفــأر بـــ الــطــرفــ فــمَن
ويـفـرض سـيـربـح جـولـة الـتـفـاوض
شروطه على اآلخر والوقت بينهما
ضـيق جــداً وسط تـسـارع االحـداث
وإنـــهــــيـــارفي االوضــــاع االمـــنـــيـــة
والــســيــاســيـة  فـي كل من الــعـراق
وعـودة وســوريــا ولــبــنــان والــيـمـن
سـريـعـة وقـويـة لـداعش في الـعـراق
في كـركوك وديـالى وأطـراف بـغداد
وعـــلى ونـــيـــنــــوى وصالح الـــديـن 
يشـكّل حـدود أربـيل بـالـتـون كـبـري 
يـرتبط خطـراً داهمـاً بتـزامن غريب 
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وبــتـصــعــيــد عـســكــري اســرائــيـلي
بــــــعـــــد –ايـــــرانـي فـي اخلـــــلــــــيـج 
وتوقف الدعم اإلنسحاب االمـريكي 
األمــريـكي لـلـحـكــومـة الـعـراقـيـة في
في مـــجــال األمـن واإلســتــخـــبــارات
نـفس الوقت تـتـزامن انتـخـابات في
ســوريـا وايــران والــعـراق بــأوقـات

مع الـــعــراق وتـــزامـن هــذا الـــقـــرار
احملـادثـات االمـريـكـيـة واالوربيـة مع
لـلـعودة الى ايـران في مؤتـمـر فيـيـنا
االتفاق النووي االيراني مقابل رفع
جــزئي لــلـحــصـار الــتـأريــخي الـذي
ــدمـــرة تــظــهـــر عــلى بــدأت آثـــاره ا
الــــــداخـل االيــــــرانـي عــــــلـى شــــــكل
وخالفـات عمـيقة تظـاهرات غاضـبة 
ـة جواد ظـريف ضد (تسـريـبات مـكا
ــشــهــد وآثــارهــا عــلى ا ســلــيــمــان)
وتــداعـــيــات الــســـيـــاسي االيــرانـي 
بـ الـتـسـريـبـات الى صـراع عـلـني 
قــــوتــــ هــــمــــا احلــــرس الــــثــــوري
فــضـالً عن الــتـــهــديــدات وإطـالعــات
وحـــرب الــــنـــاقـالت بـــ إســــرائـــيل
وإيــران في مــيـاه اخلــلــيج الــعـربي
ـنـدب يـقـابـله تـوجيـه إيران وبـاب ا
الى خـلط ــنـطـقــة  الى أذرعــهـا في ا
ـــزيــد من ـــنــطـــقـــة   االوراق في ا
التشويّش وإبتـزاز الطرف االمريكي
وتـــــــــأثـــــــــيـــــــــره عــــــــــلى واالوربـي 
بــخـلق بـأزمـات ومـشـاكل احملـادثـات
وقـــــصف الـــــســــفــــارة وصـــــراعــــات
والـقــواعـد الــعـســكـريـة االمـريــكـيــة 
نسحبة  وتفجير عبوات ألرتالها ا
والــــــــهــــــــجـــــــوم احلــــــــوثـي عــــــــلى
وخـلـخلـة األوضاع في سـوريا مأرب
وعـرقلـة تشـكـيل حكـومـة في لبـنان
وكل هـذه أوراق إيــرانــيــة تـلــعــبــهـا

هل سيتـكرّر سيـناريو غـزو العراق
سـؤال ــواجـهــة إيــران في الـعــراق
ـــــراقـــــبـــــ في يـــــراود جـــــمـــــيع ا
خــاصــة بــعــد تــصــريــحـات الــعــالم
مـديــرة (االســتــخــبـارات الــوطــنــيـة
التي  االمريكيـة) هاينز قـبل يوم
قــالت فـــيه  (أن ايـــران تــســـتــخــدم
الــعـــراق كـــســاحـــة حــرب لـــفــرض
فـيـمـا اكـد ـنـطـقــة) تـأثـيـرهـا عــلى ا
مديـر السي اي اي ولـيم بيـرنز (أن
ايـــران تــــشـــكّل الــــتـــحـــدّي األكـــبـــر
)فـــــيـــــمـــــا ذهب واألســـــاسـي لـــــنــــا
ومــجــلس الـكــونــغــرس االمــريــكي 
النواب االمريكي  الى أبعد من ذلك
ـواجـهة تـغـوّل إيران وحـسم أمره 
ـــنـــطـــقــة والـــتي وإرهـــابــهـــا في ا
أصبحت هي وأذرعها وميليشياتها
وفــصـائـلـهـا الــوالئـيـة في الـعـراق 
وحتــديّــاً مــبــاشـراً خــطــراً كــبــيــراً 
فـقد إتخذ لإلستـراتيجـية األمريـكية
الـكـونــغـرس  قـراراً وقـعّه أكـثـر من
يقضي بتـغييّر نظام (242)  عضواً
اللي عن احلــكم وإزاحـــة ا طــهــران
ويكرر الـسيـناريو الـعراقي وجعل
ّح الـكونغرس و إيران دولة مـدنية 
عارضـة االيرانية الى دعم رئيسـة ا
مر رجوي لتولّي إستالم السلطة
كـمـا فـعـلت اللي أي تـمـامـاً  بـعـد ا
مع نـــظـــام صـــدام حـــســـ وغــزت

سـلحـة الـتابـعة لـلولي الـفصـائل ا
فـي كل مـن ســـــوريـــــا الــــــفـــــقــــــيه 
أم حـكام طهران وتـعنتّهم والعراق
ـنـعـها ورفض الـشـروط الـدولـيـة 
مـن إمـــــتـالك الـــــسـالح الـــــنـــــووي
الــعــسـكــري والــتي تــصـرّ وتــهـدّد
اســـرائـــيل بـــالـــردّ الـــفــوري  دون
إنـــتـــظـــار مـــوافـــقـــة إدارة بـــايــدن
بـضـرب مفـاعالت إيـران ومـنـعـها
نــحن مـن حتــقـيـق حــلـمــهــا األزلي
أمـام مشـهـد شـديد اخلـطـورة فمَن
ــــدمـــرة  يــــدرك خـــطــــر احلــــرب ا
وطـبــولـهـا تـدق بــقـوة في اخلـلـيج
هل يــدرك حــكــام طــهـران الــعــربـي
إنــــــعــــــكــــــاســــــات هــــــذه احلــــــرب
وتـــداعــيـــاتــهـــا الـــكــارثـــيــة وهل
ــا حـصل فـي الـعـراق يــتـعــظـوا 
ويذهبوا للحكمة في تقدير الوضع
ـــنـــطـــقـــة والـــذي ـــنـــفـــلـت في ا ا
اليـحـتـاج االّ الى شـرارة يـشـعـلـها
وهـي جـاهـزة أحــمق هـنــا وهـنـاك 
لإلشـتــعـال بـأيـة حلـظـة ومـا أكـثـر
حكام طهران وأذرعها هم احلمقّى 
التي من يتحمّل وزر وآثار احلرب 
لن تــــبــــقي وال تــــذر في الــــعـــراق
وايـران وســيـظـهـر تــنـظـيم داعش
يسـتغل هذه احلـرب بفـرض نفوذه
على مناطق له فيـها جتربة مريرة
ويـعــرف دروبــهـا لــتــحــقـيـق هـدفه
ـنــاطق النــهـا بــقــتل ابــنـاء هــذه ا
ــزعـومـة رفــضـته وازاحت دولــته ا
ــد نـــعـم تـــنـــظــــيم داعش بــــدأ يـــعـُّ
مــــســـتــــغالً ســـيــــنــــاريــــو جـــديــــد
الـصـراعـات الـداخـلـيـة في الـعراق
والصـراعات الدولـية بـعد أن أعاد
نهزمة الى اجلبال تشكيل فلوله ا
والــكــهــوف والــوديــان واألنــفــاق 
وهـذا أهم بـاحملــافـظـات الـعــراقـيـة
مـايقـلق أهل هـذه احملـافـظات رغم
إستعدادات هـائلة وكبـيرة للجيش
الــعــراقـي لــوأد أي قــوة داعــشــيـة
رصاد تظـهر هنـا وهناك فـلها بـا
والـقــضـاء عـلـيـهــا كـمـا حـصل في
وجـبال جـبل الـعـطشـانـة بـنيـنـوى 
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ـــطـــالـــبـــة بـــرفع احلـــظـــر عن عـــلى ا
ـفـاوضات مالعـبـنا ولـيس الـدخـول 
الحتـضـان خـلـيجي 25 على اعـتـبار
ان االحتادات اخلـليـجيـة داعمـة بقوة
ــلف الـبـصــرة لـتـضــيـيف الـبــطـولـة
وجــاءت إجــابــات رؤســاء االحتــادات
ا بأنهـا مسانـدة لقرار رفع احلـظر 
يـؤكــد جنـاح جـهـود الــوفـد الـعـراقي
السيـمـا من وزيـر الشـبـاب والريـاضة
عـــدنـــان درجــال الـــذي كـــان له الــدور

هم في هذا االستحقاق. ا
وأضافَ بـنيـان ان الـبطـولة أصـبحت
حــقـيـقــيـة وعــلـيـنــا الـعــمل مـنـذ اآلن
بطريقة احترافية منظمة تعكس قدرة
العراقي على النجاح
بـــــتـــــنـــــظـــــيم
خليجي25

.
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عنـدما خطف
روبــنــســون
الــكــرة من
هـافــيــرتـز
قــــــــــبل أن
يــتـقــدم بــهـا

في الــــنـــاحــــيـــة
الـــــيــــســــرى ويــــطــــلق

تـسـديـدة قـويـة طـار احلارس إدوارد
ميندي إلبعادها.

ورد تشـيلـسي في الـدقيـقة الـتاسـعة
عبـر هـجمـة مرتـدة وجه من خاللـها
رمى تشـيـلويل كـرة عـرضيـة أمـام ا

فشل فيرنر في اللحاق بها.
وافــتــتح تـشــيــلـسـي الـتــســجـيل في
الدقـيقة الـعاشرة عـندمـا مرر مونت
كرة بـينـيـة ماكـرة انفـرد على إثـرها
هافـيـرتز بـاحلـارس ألفـونس أريوال

رمى. قبل أن يضع الكرة في ا
وســجل هــافـيــرتــز هــدفـا ثــانــيـا في
الدقيقة 17 بيد أن راية احلكم ألغته
بـداعي تـسـلل واضح ومـرر سـيـلـفـا
كــرة غـــيــر مـــركـــزة إلى جـــيــلـــمــور
لـيخـطـفهـا دي كـوردوفا ريـد ويـسدد
أرضـيـة عـاد ســيـلـفـا لـيـقف أمـامـهـا

ويبعد خطرها في الدقيقة 22.
وتــألق احلــارس مـيــنــدي في إبــعـاد
تـسـديـدة مـنـخـفـضة مـن لـوكمـان في
الـدقــيــقـة 23  وأهـدر زيــاش فــرصـة
خــطــيـــرة في الــدقــيــقــة 39 عــنــدمــا
تــصـدى أريــوال حملـاولــته اخلـطــيـرة

دفــاع أوســاســونــا وســدد مــبــاشـرة
أسفل  سيرجيو هيريرا.

ــا أن يُـــضــيف الــهــدف وكـــاد بــنــز
الثالث في الـدقيقة 84 بتـسديدة من
داخل مـنــطـقـة اجلــزاء لـوال تـصـدي

حارس أوساسونا.
واســتــمــرت مـحــاوالت ريــال مــدريـد
لتـسـجيل الـهدف الـثـالث مع تراجع
تــام لالعــبي أوسـاســونــا لـتــنــتـهي
ـباراة بـانـتصـار ثـمـ للـمـيرجني ا
ويواصل الصراع للحفاظ على لقبه.
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ــركـز عــزز تــشــيــلــسي مــوقـعـه في ا
ـؤهل لدوري أبـطال أوروبا الرابع ا
بـفـوزه عـلى ضـيـفه فـولـهـام بـهـدف
نـــظـــيـــفـــ ضــــمن اجلـــولـــة 34 من

متاز. الدوري اإلنكليزي ا
ـباراة وسجل كـاي هافـيرتـز هدفي ا

Æ©49في الدقيقت (10 و
وارتــفع رصــيــد تــشــيــلــسي إلى 61
ـركــز الــرابع بــفـارق 6 نــقــطـة فـي ا
نـقـاط عن وست هـام اخلـامس الذي

يلعب اإلثن مع بيرنلي.
قابل جتـمد رصيـد فولهـام عند في ا

Æ18ركز الـ 27 نقطة في ا
dJ Ô  b bN

كــاد فــولـهــام أن يــبـاغـت تـشــيــلـسي
بـهـدف مبـكـر في الـدقـيقـة الـسـابـعة

أهداف.
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ومع بـــدايــة الـــشــوط الــثـــاني ســدد
مــونــكــايــوال العب أوســاســونــا كــرة
قــويــة تــصـدى لــهــا تــيـبــو كــورتـوا
حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة

.54
ومن ركلـة حرة غـير مـباشـرة نفـذها
أسينسيو بإرسال كرة عرضية داخل
ــنـــطــقـــة وصــلـت إلى مــيـــلــيـــتــاو ا
وسددها عـلى مرمى الضـيوف لكـنها

مرت دون خطورة في الدقيقة 56.
وحـاول رودريــجــو أن يُـســجل هـدف
التـقـدم لريـال مدريـد في الـدقيـقة 67
بـتسـديـدة من خـارج منـطـقـة اجلزاء
ن لـلـحارس مرت بـجـانب الـقائم األ

سيرجيو هيريرا.
وجنح إيــديـر مـيــلـيـتــاو مـدافع ريـال
مــدريــد في تــســجــيـل هــدف الــتــقـدم
للـمـيـرجني في الدقـيـقة 76 من ركـلة
ركنيـة حصل عـليهـا أصحاب األرض
ونفذها إيـسكو وصلت إلى مـيليتاو
الـذي سدد كـرة رأسـيـة أقـصى يـسار
ســيـــرجــيــو هــيــريــرا حــارس مــرمى

أوساسونا.
وضاعف كـاسيـميـرو النـتيـجة لـريال
مـدريد بـالـهـدف الثـاني في الـدقـيـقة
80  حــيث تــلــقى تــمــريــرة في عــمق

في الدقيقة 23.
وفي الـدقـيـقـة 24 أرسل أودريوزوال
ن كـــرة عـــرضـــيــة مـن الــطـــرف األ
سها هازارد بالرأس نطقة  داخل ا
ـا الـذي سـدد عـلى لـتـصل إلى بــنـز

الطائر أعلى مرمى أوساسونا.
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وحــرم ســيــرجــيــو هــيــريــرا حــارس
مــرمى أوســـاســونــا إيــدين هــازارد
العب ريال مـدريـد من تسـجـيل هدف
ــيــز الــتــقــدم لــفــريــقـه بــتــصــدي 

لتسديدته في الدقيقة 26.
وواصل هــيـريــرا تــألـقه بــالـتــصـدي
ـنـطقـة من لـتـسـديـدة رأسـيـة داخل ا
إيـديـر مـيلـيـتـاو مـدافع ريـال مـدريد
فحولـها إلى الركـنية في الـدقيقة 27
وتصدى بنـفس السيناريـو لتسديدة
رأســيـــة أخـــرى من مـــيـــلـــيــتـــاو في

الدقيقة 29.
وســدد فـيــنــيـســيــوس مـهــاجم ريـال
مــدريــد كــرة اصــطــدمت بــالــشــبــاك
رمى سـيـرجـيـو هـيـريرا اخلـارجـيـة 

حارس أوساسونا في الدقيقة 33.
وســــجل جـــــيــــمـي أفــــيال مـــــهــــاجم
أوساسـونـا هدف الـتـقدم لـفـريقه في
ـباراة ألـغاه الدقـيـقة 45 لكن حـكم ا
بــداعي الــتـســلل لــيــنـتــهي الــشـوط
األول بــالـــتـــعـــادل الـــســـلــبـي بــدون
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حـقق ريـال مـدريـد انـتـصـارًا ثـمـيـنًـا
بـــنـــتـــيـــجــة (0-2) خالل مـــواجـــهــة
أوسـاســونـا  ضــمن اجلـولـة 34 من
الــلـــيــغــا في مــعــقــله "ألــفــريــدو دي

ستيفانو".
وسجل ثـنائـية ريـال مدريـد الثـنائي
البرازيلي إيديـر ميليتـاو في الدقيقة

76  وكاسيميرو في الدقيقة 80.
وبـهـذا االنـتــصـار يـرفع ريـال مـدريـد
ركز الثاني رصيده للـنقطة 74 في ا
تصـدر أتلتـيكو بفارق نـقطتـ عن ا
مــدريـــد بــيــنـــمــا يـــتــجــمـــد رصــيــد
ـركز أوساسـونا عـند 40 نقـطة في ا

الـ11.
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ــبــاراة كــان عــبــر أول تــهــديــد في ا
كــاســـيــمــيـــرو العب خط وسط ريــال
مدريد في الدقيقة 10 حيث سدد كرة

مرت أعلى مرمى أوساسونا.
وحاول كاسيـميرو مُـباغتة سـيرجيو
هــيـريــرا حــارس مـرمـى أوسـاســونـا
الــذي كــان مــتــقــدمــا خــارج مــرمــاه
وأرسل الــبـرازيـلـي تـسـديــدة لـكــنـهـا

رمى في الدقيقة .13 مرت أعلى ا
وتـألق تــيـبـو كــورتـوا حـارس مـرمى
ريـال مدريـد في الـتـصدي لـتـسـديدة
من مانو سانشيز مهاجم أوساسونا
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متاز ذريـعة لتأجـيل مبارياتهـا في البطولـة.وقال مصدر في احتاد اتخذت عـدة فرق من دوري كرة السـلة ا
متاز بسبب وجود السلـة في تصريح صحفي  إن احتاد السلة جلأ الى تأجـيل عدة مباريات من الدوري ا
حـاالت اصـابـة لدى بـعض تـلـك الفـرق.واوضح ان بـعض االنـديـة ابـلـغت بـوجـود اصـابـات كـورونـا كـذريـعة
لتأجيل مبارياتها في البطولة مبيناً ان “االحتاد تلقى شكاوى من االندية االخرى واعتبرت ما يحصل من
ا هو اال سبب لغرض الـتالعب بالنتائج في وقت الحق. يذكر أن مـباريات الدوري العراقي بكرة تخبـطات 

السلة توقفت معظمها بسبب اصابات كورونا في بعض الفرق.
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قــال الالعب مــحـمــد صالح إن نـادي
لـيــفـربـول لم يـنــاقش بـعـد إمــكـانـيـة
ـقـرر أن جتـديـد تــعـاقـده مــعه.ومن ا
ــوقع مع يــنــتــهـي الــعــقــد احلــالي ا
صـري في آنـفيـلـد في عام ـهاجـم ا ا

.2023
وربط البـعض ب الالعب الـبالغ من
الـــعـــمـــر 28 عـــامـــا وريـــال مـــدريـــد
وبرشـلونة بـعد أن أعرب سـابقا عن
إعجابه بالعمالق اإلسباني لكنه
يـصـر عـلى أن مـسـتـقـبـله لم يـنـاقش
بــعـد.وقــال صالح ضــاحــكـا عــنــدمـا
سُــئل في مــقــابــلــة مع قــنــاة ســكـاي
سبـورتس: "ال أحد يـتحـدث معي عن
ــــكــــنـــنـي قـــول أي شـيء لــــذلك ال 
الكثير عن ذلك".وكرر القول:: "ال أحد

في الـــنـــادي يــتـــحــدث مـــعي عن أي
شيء لــــذلك أنـــا ال أعــــرف".وســـجل
صالح 120 هـــدفــا في 193 مـــبــاراة
مع الريـدز منـذ انتـقاله من روما في
عـام 2017. وفــاز العب تــشـــيــلــسي
الـــســــابق بــــدوري أبـــطــــال أوروبـــا
ـــــــمـــــــتــــــاز مـع نــــــادي والــــــدوري ا
لـيـفربـول.ويقـول إن طـموحـاته تـركز
بـــشــكـل كــبـــيــر عـــلى الـــفــوز بـــهــذه
اجلــوائــز مـــرة أخــرى.وقــال صالح:
"قـــلت من قـــبل إنـــني أريـــد أن أفــوز
ـمــتـاز مــرة أخـرى أريـد بـالــدوري ا
الــفــوز بــدوري أبــطــال أوروبــا مــرة
أخـرى. إنه لـشيء رائع أن تـفـوز أنا
فــــقط أحــــاول الــــفـــوز بــــهــــا مـــرارا
وتـكـرارا ألن جـزءا من مـهـمـتـنـا هـو

أننا بحاجة إلى الفوز باأللقاب".

جزء من النـجاح الذي حتـقق لرياضة
العـراق ونـعمل عـلى تـعديـل القـانون
لـيــشــمل الــصــحــفــيــ الــريــاضــيـ
وسنبادر الى دعم وانعـاش الصحافة
الـتي تـأثـرت بـالـطـارئـ كـون االعالم
شــريك اســاس في كل عــمل ومــفــصل

من مفاصل اجملتمع.
سـؤولـية الـتي تقع واضاف درجـال ا
ـــنـــظـــومـــة عـــلى عـــاتـــقـــكم اصالح ا
االعالمــيـة وابــعــاد الـطــارئـ خــدمـة
للـصالح الـعام سـنعـمل بنـسق واحد
صالح الشخصية بعد ان بعيدا عن ا
رســـخـــنــــا الـــقـــنــــاعـــة لـــدى االخـــوة
اخللـيجيـة بقـدرة العـراق على تـنظيم
ــيــز وسـيــتم خــلـيــجي  25بــشــكل 
تشكيل جلـنة اعالمية كـبيرة للـبطولة
الـتي تـنــتـظـرهـا اجلـمـاهـيـر ونـرجـو
زوال اسـباب جـائـحـة كورونـا لـيـكون
اجلـــمـــهـــور حــاضـــرا كـــونـه نـــكـــهــة
البـطـولة مـستـدركـا إننـا بحـاجة الى
الــفــرصـة واعــادة الــثـقــة لــنــكـون في

الريادة كما كنا سابقا.
وأوضح ان الــبــطـولــة سـتــعــيـد رسم
ـنـطقـة سـيـاسـيـا  ال سـيـما خـارطـة ا

ونــحن بـحـاجــة الى اشـقــائـنـا لــبـنـاء
ــشــاكل الــبــلــد وعـــلــيــنــا مـــغــادرة ا
السابقة واالخـطاء التي لم نكن جزءا
منـها ونـحن عـلى استـعداد لـلتـعاون
مع اجلـمـيع وكـل عـمـلـيـة إصالح لـهـا
اعــداء بــالــتــاكــيـــد كــونــهــا تــضــرب
مـصـاحلم وهـنــا أشـيـر إلى بـعـضـهم
الـذي يـحـاول تـعـطـيل الـقـوان الـتي
تعد اساسا لبناء رياضة بلد حقيقية.
ومن جـهـة اخرى عـقـدَ رئـيسُ الـهـيـئة
الـتـطــبـيـعـيـة لالحتــاد الـعـراقي لـكـرة
الـقـدم إياد بـنـيـان مـؤتمـراً صـحـفـياً
مشتركـاً مع وزير الشبـاب والرياضة
عــدنـــان درجــال في قــاعـــة الــعالقــات
الـدولـية بـوزارة الـشـبـاب والـريـاضة
حــضــره مــديــر عــام دائــرة الــتــربــيــة
الـبـدنـيــة والـريـاضـة بـالـوزارة احـمـد
ـوسـوي واألم الـعـام لـلـتطـبـيـعـية ا
محمد فرحان ومـجموعة من الالعب
الــدولــيــ الــسـابــقــ والــعــديـد من
الـصــحـفـيــ واإلعالمـيـ الــعـامـلـ
ـــــخــــتــــلف وســـــائل اإلعالم وجــــاء
ؤتمـر في خطوةٍ لـتوضيح حـيثيات ا
زيـارة الــوفـد الـعـراقـي لـدول اخلـلـيج
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اتفق مـنتخـبي العـراق وتايلـند على
ـلحق ارض مـحـايدة القـامـة مبـاراة ا

ؤهل لكأس الغالم للصاالت. ا
وقال مـدرب الفريق هـيثم بـعيوي في
تــصــريح صــحــفي  ان احتــاد الــكــرة
اتفق مع نظيره التايلندي على اقامة
ـــؤهل لــكــــــــأس ـــلــحق الـــفــاصل ا ا
الــــعـــالم لــــكــــرة الـــصــــاالت في دولـــة

اإلمارات.
واوضح ان اخـــتــيـــار االمـــارات جــاء
بــســبب تــعــذر إقـامــتــهــا في الــعـراق
بـسـبب مشـاكل تـنظـيـميـة وأيـضا في
تايالند بـسبب قيود فـيروس كورونا
 حــــيث يــــنــــتــــظــــر االحتــــادان قـــرار
االحتـاد اآلسـيوي لـكـرة الـقـدم حلسم

القرار النهائي.
لـحق سيقـام ذهابـاً واياباً يذكـر ان ا
ــــــــقـــــــــبل يـــــــــومي 20 و 25 أيـــــــــار ا
والــــفـــائــــــــــــز ســـيـــمــــثل آســــيـــا في
مــــونـــــديــــال كـــــرة الــــصـــــاالت الــــذي
سيــــــــقام بـالفـترة ( 12ايلـول لغـاية
احدى مواجهات العبي العراق للصاالت3 تشرين االول 2021)  في ليتوانيا.

واجـهات التاهـيليـة لبطولـة فيفـا - كاس العرب لـكرة القدم اسفرت قـرعة ا
ـباراة عن لـقـاء العـراق بـالفـائـز من مبـاارة سـلطـنـة عمـان والـصومـال في ا
ـبــاراة الـثـانـيـة له مـع  الـفـائـز من مـبـاراة ويـخـوض مـنــتـخـبـنـا ا االولى له 
نظم ـباراة الثـالثـة امام مـنتخب الـبلـد ا فيـما ستـكون ا البحـرين والكـويت 
للبـطولة  قطر .. بطولة العرب بصيغـتها اجلديدة تختلف كليا عن البطوالت
اذ جنح االحتـاد الـعربي فـي انتـزاع االعـتراف الـدولي بـالبـطـولة السـابـقة 
وهـذا حــافـز مــعـنـوي حــيـوي بــحـيث تــعـد كل مــبـاريــات الـبـطــولـة مــفـيـدة
شاركة لتحس ترتـيبها في التصنيف لالحتاد الدولي (فيفا) للمـنتخبات ا
نـتخب االكثر فوزا .. والبـطولة فرصة السـتمرار هيـمنة العـراق على لقب ا
اذ فــاز به اربـع مــرات ســـابــقـــة في اعــوام 1964 و 1966 بـــالــبـــطــولـــة 
ــرة خـامــسـة و1985 و1988.. والــكالم عن حــظـوظ الــعــراق في الـفــوز 
يـتـكــرر حـتى بـحـضـور مـنـتـخـبـات عـربـيـة كـبـيـرة بـحـجم مـصـر بـالـبـطـولـة 
ـنــتـخـب الـعــراقي احلـالي اذ ان ا واجلـزائــر وقـطــر والـســعـوديــة وتــونس 
وهـو االمتـياز يتـصدر مـجـموعـته في تصـفيـات بـطولـة كاس الـعالم 2022
الـفـني يـؤهـله لـلـمـنـافـسـة عـلى مـواقع الـصـدارة في الـبـطـولة  ..واذا خـطط
اضي فـان ا ـنـتخب الـوطـني الرديف في الـبـطولـة  االحتاد الـعـراقي بزج ا
نتخب الرديف ففي 1985 شـارك ا القـريب يحكي لنـا قصة تفوق جـميلة 
واستطاع الفوز غربيـة  مـلكة ا في الدورة الـعربية الرياضـية التي جرت با
غربي بـالتشكـيلة التي نتـخب ا ـباراة النهـائية تغـلب على ا بالبـطولة وفي ا
ـتـالق وقـتـذاك بـاسل كـوكيس بـراسيـة ا ـكـسيك 1986 ونـديـال ا لـعـبت 
ـنـتـخب الـوطـني الـرديف بـبـطـولـة كاس وفي الـعـام نـفسه ( 1985) فاز ا
واحـرز البارع عـناد عبد ـملكـة العربـية السـعودية  العـرب التي جرت في ا
نتـخب الوطـني الرديف لقب هـداف البـطولـة  .. واتعـمد هـنا االشارة الـى ا
ــكن ان تـشــكل عـمـاد ــمـتـاز افــرز اسـمـاء واعــدة عـديـدة  الن الـدوري ا
ـدة ويــدعم رأيـنـا الــدولي الـسـابق ورئــيس نـادي الـزوراء  مـنـتــخب جـديـد 
ان الـعراق وجيـزة سالم هـاشم الـذي قال لـوسـيـلة اعالم مـرئـيـة قبل ايـام 
واذا حتسنت ظـروفه فان منتخـباته الوطنـية في كل الفئات واهب  زاخر بـا
وقـال الكاب سالم ستـحقق نتائج الفـتة للـنظر إقلـيميـا وآسيويا  العمـرية 
هــنـاك عــدد يـفـوق اخلــيـال من هــاشم وهـو يــتـبــاهى بـالــوجـوه الـصــاعـدة 
و بـطـوالت يـنـتـظـرون الـفــرصـة لـلـتـعـبـيـر عن قـدراتـهم  ـاهـرين  الالعـبـ ا
الرديف والشـباب والناشئـ التي تنظـمها الهيـئة التطبـيعية لتـسيير شؤون
ستكون مـنصة انطالق لهذه اجملموعة كرة الـقدم في البالد في هذه االونة 
الـيـة لـلـفـائزين من الالعـبـ الـصـاعـدين .. وعلى حـد عـلـمي ان اجلـوائـز ا
وهـذا حافز مهم ستكـون مجزية  ـراكز الثالث االولى في بـطولة العـرب  با
لتـكون ـنتـهى احلـرص  اخر لـتعـامل احتـاد كرة الـقدم مع هـذه الـبطـولة 
ـشـارك بـالـبـطـولة ـنـتـخب ا بـطـولـة فـيـفا  –كـاس الـعـرب مـحـطـة   العداد ا
دة الـزمـنـيـة القـصـيـرة التي لالسـتـحـقـاقات الـقـادمـة . ا
وهي اقل تفـصلنا عن انـطالق منافسـات البطولة 
جتـعلنا ان نـضغط على الـهيئة من ستـة اشهر 
شاركة التـطبيعية باجتـاه االعالن عن خطتها 
ــنـتــخب الــوطـنـي في بـطــولــة فـيــفـا  –كــاس ا
الجناز احلضور الذي يتفق مع تاريخ الـعرب 

وموقع منتخب العراق ب اشقائه العرب.
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الضغط على منافسيه للقبض على
مقعد الصدارة
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أكـد وزيـر الشـبـاب والـريـاضـة عـدنان
ـقـبـلـة سـتـشـهدا ـرحـلة ا درجـال أن ا
انفـتاحـا كبـيرا بـ الوزارة واالحتاد
العراقي لـلصحـافة الريـاضية لـلعمل
وفق بـرامج وخـطط من خالل تـفـعـيل
اتفاقية التعاون بالشكل الذي يعطي
لــصـحـافــتـنــا الـريـاضــيـة تــأثـيـرا في

اخلارج.
جـاء ذلك خالل أسـتـقـبـال  درجـال في
مـكـتـبه وفـد الـهـيـئـة االدارية لـالحتاد
العـراقي للصـحافة الـرياضـية مبـينا
ان موضوع رواد الصحافة الرياضية
هــو مـن ضــمن اهــتـــمــامــات الــوزارة
الدراجـــهم فـي قــانـــون الـــريــاضـــيــ
االبـطـال والرواد كـاسـتـحـقـاق كـونهم
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ــــرمى أمــــام ا
إثــــر تـــمــــريـــرة من

فيرنر.   
e dO U  WOzUM

وفي الوقت بـدل الـضائع من الـشوط
األول وصــلت الـكــرة إلى أيــنــا عـلى
مــشـارف مــنـطــقــة جـزاء تــشـيــلـسي
لـيـسددهـا أرضـيـة ارتـدت من الـدفاع
وكـادت تـغـالط مـيـنـدي الـذي تـصدى
يـزة.وتمكن هافيرتز لها بردة فعل 
من تعزيـز تقدم تـشيلـسي بهدف ثانٍ
في الـدقـيـقـة  ?49عـنـدمـا مـرر الـكـرة
إلى فـيـرنر الـذي أعـادهـا لـها بـيـنـية
فانفـرد العب باير لـيفركـوزن السابق
ــرمى ووضـع الــكــرة بـــهــدوء في بـــا
الـــشــــبــــاك. ومـــرت الــــدقــــائق وسط
سيـطرة من فـولـهام دون فـاعلـية في
وقـت اعــتــمــد فـــيه تــشــيـــلــسي عــلى
هـجــمـات مــرتـدة لم تـســفـر عن شيء
يذكـر.وأجرى تـشيـلسي تـبديله األول
بإشراك الفرنـسي جنوم كانتي مكان

زيــــــــــــــــاش فـي
الـــدقــــيـــقـــة 66
ومـرر هــافـيــرتـز
كـــرة أنـــيــقـــة في
الـنـاحـيـة الـيـمـنى
إلى جـيـمس الـذي
رمى أرسلهـا أمام ا
لـيــقـطــعـهــا احلـارس
قـــــــبـل أن تــــــصـل إلى
فيرنر في الدقيقة 74.
ودخل تــــامي أبـــراهـــام
مكـان مونت في تـشكـيلة
تــشــيــلـسـي ولم يــتـمــكن
فــــولــــهـــام من تــــقــــلـــيص
الـنـتيـجـة ومـرت تـسـديدة
روبــنـــســون الــقــويــة فــوق
عارضة مرمى تـشيلسي في

الدققيقة 87.

قبيل التصويت على منح العراق حق
اســتــضــافـــة  الــنــســخـــة اخلــامــســة

والعشرين لبطولة اخلليج.
ــؤتـــمــر رحبَ درجــال وفي بـــدايــة ا
بـــاحلـــضـــور طـــالـــبــــاً من اجلـــمـــيع
الـتـعاون والـتـكـاتف إلظـهـار خـلـيجي
25 الــتي سـتــقـام بــالـبــصـرة بــأحـلى
صـــــورة من كل الـــــنــــواحي اإلداريــــة
والـــتـــنــظـــيـــمـــيـــة والــلـــوجـــســـتـــيــة

والتسويقية.
وأوضحَ: لـديـنـا الـقـدرة عـلى الـنـجاح
وتنظيم البطولة الـتي تعد استحقاقاً
لــلـعـراق وعـلـيــنـا الـتـفـكــيـر بـتـوفـيـر
عوقات مستلزمات جناحـها وتذليل ا

كافة.
وقــدّم وزيـر الــشـبــاب شـكــره اجلـزيل
لـرؤسـاء االحتـادات اخلــلـيـجـيـة عـلى
دعمهم الواسع للعراق بعد احتضانه
خـليـجي 25 وسـعـيـهم لـرفع احلـظـر

العب العراقية. الدولي عن ا
ومـن جــانـــبه قـــالَ رئـــيسُ الـــهــيـــئــة
ـؤتـمر الـتطـبـيعـيـة إياد بـنـيان في ا
كـــانت لـــقــاءات الـــوفـــد الــعـــراقي مع
رؤسـاء االحتادات اخلـلـيـجـية مـبـنـيةً
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ـنـتـخب الـعـراقي لـرفـع األثـقال غـادر  ا
ـبي أمس االحـد  الى الـعـاصـمة الـبـارا
بـانـكـوك لـلـمــشـاركـة  في بـطـولـة كـأس
ــؤهــلــة لــلـدورة الــعــالم في تــايــلــنــد ا
ــقـرر اقـامـتــهـا شـهـر آب ـبـيـة ا الـبــارا

قبل في طوكيو. ا
وقـال أم سـر االحتاد الـعراقي لـلعـبة
ســالم جنف ان الــوفــد الــعــراقي الــذي

يرأسه د. 
ثامـر غا داود يـضم الالعبـون  الذين
ــدرب رافــد الــقـيــسي وهم : يــقـودهم ا
ثائر عـباس وهدى هادي وحـنان ماجد
وعـبـاس مـحـمـد نـيـسـان وسالم مـحـمد
كـر ومـحمـد عبـاس واحـمد مـصـطفى

وعلي موحان
وأضــاف جنف ان  الـبــطــولــة تــعـد من

ــبــيــاد ــؤهــلـــة الى بــارا الــبــطــوالت ا
ـؤمل ان يـنـطـلق طـوكــيـو الـذي من ا

قبل منتصف شهر آب ا
واكـــــــــــــد  ان الــالعـــــــــــــبــــــــــــ
الـعـــــــــراقـيـ برفع االثـقال
ســـبـق لـــهم الــــدخـــول في
مــعــســكــر تــدريــبي في
الـــعــــاصــــمـــة بــــغـــداد
اســتـعـدادا لـلــمـشـاركـة
في  بطـولة كـاس العالم
في تـايـلـنـد  وذلـك لـلـفـترة
اضي من 27 نيـسـان  ا

وحـــــتـى الـــــثــــــاني مـن أيـــــار
اجلاري .

مــشـــيــرا الـى ان كل االجــراءات
ـنـتخـب تمت ـطـلـوبـة لـسـفـر ا ا

بصـــــــورة صحيحة.

جانب من لقاء درجال باعضاء احتاد الصحافة الرياضية

سالم جنف
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{ اسـطـنـبول  –وكـاالت - الـتـقـطت عـدسات
ــشـاهـيــر صـورة لـلـنــجم الـتـركي مـصـوري ا
ـؤن الــغـذائـيـة مـراد يـلــدر تـظـهـر تــوزيـعه ا
للـعائالت احملتاجة في شهر رمضان الكر

وذلك بخـطـوة الفـتـة وإنسـانـيـة وقـد اشاد به
ـتابع عـلى مواقع التواصل عدد كـبير من ا
االجتـماعي.وكان وجّه يلـدر الشكر لـزميلته
ــمـثـلــة الـتـركــيـة اسـراء في مـســلـسل رامـو ا
ناسبة آخر يوم في التصوير اذ بيـلجيتش 
نــشــر صــورة لـه بــرفــقــتــهــا عـــلى صــفــحــته
اخلــاصـة عـلى مـوقع الــتـواصل االجـتـمـاعي
وعـلّق عـلـيـهـا بـالـقـول:(آخـر يـوم... شكـراً لك
ألنك جعـلتـي مشـاهدة مـسلـسل رامو تـصبح
أكثـر متـعة بـتـمثـيلك الـرائع). الى ذلك كشف
الـنـجم الـتـركي مـحـمد جـونـسـور عن تـعـاقده
على مـشـروع تمـثيـلي جديـد اذ نشـر صورة
لــوشم له من جتــهــيــزاته لــلـعــمل وذلـك عـلى
حـــســــابه اخلــــاص عــــلى مــــوقع الــــتـــواصل
االجـــتـــمــاعـي.وكـــانت أفـــادت وســـائل إعالم
تركـية أن جونسور إنـضم للموسم الثاني من
ـوسـيـقي(ال كـومـبـاجـنا ـسـلـسل االيـطـالي ا ا

ديل كانكونو) .
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احملـامي والـشاعـر الـعراقي الـرائد نـعـته االوساط االدبـية
اضي عن عمر ناهز 84 والقـانونية اثر رحيله اخلـميس ا

عاماً.

r UÝ bFÝ

صـور العراقي ضيفته اجلمعة ا
اجلمـعية العراقيـة للتصويرضمن
مـوسـمــهـا الـثـقـافـي لـلـحـديث عن
مــســيــرته بــجــلــســة افــتــراضــيـة
عـــنــــوانــــهـــا (رســــالــــة من خالل

صورة).
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االعالمي العـراقي ادار اللقاء احلواري االفتراضي الذي
اقـامـته الـسـبت جلـنة دعم الـصـحـفـيـ  حول (اعالن 22

نيسان يوما للصحافة الكردية في العراق).
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ـوت االربـعاء عن عـمر األديب واإلعالمي الـسوري غـيبه ا
نــاهـز الـ  87 عــامــا و الــذي يــنـتــمي الـى اجلـيـل الـثــاني
عاصـرة اذ كان أحد رموزها ؤسس لـلثقافة الـسورية ا ا

اضي. منذ خمسينيات القرن ا

ــهـــام الــتى حتــتـــاج تــركــيــزك أمـــامك الــكــثـــيــر من ا
واهتمامك فحاول أن تفعل ذلك .

qL(«

ـناسب لـلتـركـيز عـلى الروحـانيـات ومنح هـذا الوقت ا
صحتك النفسية بعض االهتمام .
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التـقـسـو عـلى نـفـسك كي تـخـتـبـر حـدود طـاقـتك وإال
ستكون النتائج سيئة .
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حــاول أن تـنــخـرط في أنــشـطــة تـمـنــحك االســتـرخـاء
ثال. كالتأمل على سبيل ا
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حتـتـاج إلـى تـغـيـيـر طــريـقـة تـعـامـلـك مع حـبـيـبك يـوم
السعد االربعاء.
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لحة اليوم.رقم ستتمكن من حل الكثير من القضايا ا
احلظ .67
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من احملــتــمل أن تــكـون عــرضــة لإلجــهـاد والــشــعـور
بالضغط .يوم السعد الثالثاء.
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 وقـد يكـون جدول مواعـيدك مـزدحمًا جـدًا ما يـجعلك
. تشعر باالرتباك قليالً
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نـتقدة والـلوم الـدائم قد إذا اتـبعت طـريقـتك نفـسهـا ا
ينفجر الشريك وتتوتر عالقتكما.
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 إذا قمت بالـتخطيط اجليد ستـنجح في تغيير الوضع
تأزم.رقم احلظ .4 ا

Ë«b «

عدم سمـاع رأي الطرف االخرقـد يوتر االمور بـينكما
بشكل يصعب إصالحه.
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واقـف صعـبـة فى الـعـمل ولـكنك تـتـخـطـاها تـتـعـرض 
بالرغم من التوتر واالنفعال .

 u(«
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اكتب مـرادفات للـكلمات
ــذكــورة ادنــاه افــقــيــا ا
لـتــحـصل عــلى الـكــلـمـة
الــضــائـعــة في الـعــمـود
الوسط رأسـيا: (سلسلة

ية): فنادق عا
 1-جمع الناس
 2-ذكر الدجاج
 3-عاصمة عربية

 4-مصانع
 5-افواج متتابعة
 6-احد االنبياء

 7-عسكر

ـلتـقى االذاعي والـتلفـزيوني ـوسيـقي العـراقي يضـيفه ا ا
ـنـصـة االلـكـتـرونـيـة لـدائـرة الـشـؤون غـدا الـثالثـاء عــبـر ا
الـثـقافـية الحتـاد األدباء والـكتـاب في العـراق للـحديث عن

مسيرته االبداعية.
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اَللّهُمَّ نَبـهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ  وَ نورْ
قَــــلْـــبـي بِـــضِــــيـــاءِ أنــــوارِهِ  وَ خُــــذْ بِـــكُل
أعْـضــائِي إلى اتـبـاعِ آثــارِهِ بِـنُـورِكَ يـا
َ  يــــاربّ مُــــنَــــورَ قُــــلُـــــوبِ الــــعــــارفــــ

الــعـــــالَـــــمِــــيْــــن .
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ــؤسـسـة الـكــاتب الـفــلـســطـيــني صـدرت له حــديـثــاً عن ا
العربـية للدراسـات والنشر في عـمان وبيروت ومـكتبة كل
شيء نــاشـرون في حـيـفـا روايــة (غـريب) وتـقع في 296

توسط. صفحة من القطع ا
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الـرمضانـية الواقـعية والـتي حتكي واقعا
اخـر نعيـشه يوميـا ونحاول الـهروب منه
أو الـلجوء اليه وهـنا يظهـر لنا بطل أخر
والـذي حاك تـلك احلكـايات بـصورة دقـيقة
ؤلف أحمد وحيد االختالف ب ورائـعة ا
الـعملـ يكمن في أن (كـمامات وطن) عادة
مـا يسلط الضوء عـلى القضايـا السياسية
بـاسـلـوب درامي وكـومـيـدي امـا بـنـج عام
فــهــو اقـرب لــلــقـضــايــا االنـســانــيـة بــعـد
الـــتـــجــول فـي احملــطـــتـــ الـــكــومـــيـــديــة
والــواقـعــيــة تـنــتـقل تــدريــجـيــا الى عـمل
) والذي جسـد احلراك التشريني (الـعدل
وكـل ما دار فـيه خالل الـفـترة من االول من
تـشرين االول ولغـاية السـادس والعشرين
من الـشـهـر ذاته وتنـاول تـفـاصيل دقـيـقة
عــمــا دار في مــقـرات االحــزاب وســاحـات
الـتـظاهـر في ذلك الوقـت وكان دقـيقـا جدا
بــالـتـفـاصــيل الى حـد مـا ولــكن مـا يُـعـاب
عــلــيه من وجــهـة نــظـر الــكــثـيــرين انه لم
يـكمل مـسيـرته وتوقف عنـد تسع حـلقات
لــيــكـتب له اخلــتــام امـا الــنــسق الـدرامي

الـثــالث فـهـو االقـرب الى حـكـايـات احلب
والــغــرام وهــو انـتــقــالــة هـادئــة مــا بـ
طـلـقة ـفـرطة والـكـوميـديـة ا الـواقـعيـة ا
وبـالتأكيـد نقصد هـنا عملـ استطاعا ان
ـشاهدة اولـهمـا (دجلة يـأخذا حـيزا من ا
وفـرات) وهـو مـا يـشـبه حتـديـدا مـسـلسل
(هــوى بــغــداد) الــذي أطل عـلــيــنــا الــعـام
ــثل ــاضـي ومــســلــسل طــيــبــة الــذي  ا
مـزيـجـا بـ الـفـوارق الـطـبـقـيـة من جـهة
واحلـب في احلـيــاة اجلـامــعــيـة من جــهـة
اخـرى ولكن الـعمـل اشـبه بتـبضعك من
الــســوبــر مــاركت لــيــست كل الــبــضــائع
سلـسل رغم اني جـاذبة كـذلك حلقـات ا
اتــفق في ان (دجـلـة وفــرات) اقـوى فـنـيـا
ومـــســـلـــسل طـــيـــبـــة اقـــوى من نـــاحـــيــة
الـسـينـاريو امـا الـعالمة الـفـارقة ومـاركة
ــنـطــقـة رمــضـان  2021 كــان مــسـلــسل (ا
احلـمـراء) والذي تـناول احـداث تشـويقـية
ومــثـيــرة عن عـودة يـوسـف الى الـعـراق
بــعـد فـتـرة طـويـلــة من غـيـابه عن الـوطن
ـراقـبـون بانه ـتـابـعـون وا عـمل وصـفه ا

افـضل عمل درامي عراقي لـهذا العام النه
اسـتـطاع اخلـروج بلـون لم نعـتد عـليه من
قـــبل. مــا هي أبـــرز اجلــوانب األخــرى في
األعــمـال..? في الــسـابق كــنـا نــقـيس مـدى
ـمثـل او ـستـوى اداء ا جنـاح الـعمل 
الــســيـنــاريـو احملــبــوك أو فـكــرة الــعـمل
ـا االضافات الفنـية ولكن في االعمال ور
الـرمضانية لهذا العام كانت هناك اضافة
كـبيـرة للـعمل االخـراجي الـذي كان غـائبا
عـنــا في الـسـابق اال انه اسـتـطـاع اثـبـات
نـفـسه وبجـدارة هذا الـعـام خصـوصا في
الـعـملـ كمـامات وطن و بـنج عام وأكـيدا
نـتحدث هـنا عن اخملرجـ الشابـ سامر
حكمت و مصطفى كر واللذين استطاعا
ستـهما االبداعية في هذين ان يـثبتا قوة 

. العمل
اخلالصـة.. إذا إستمـرت األعمال الـدرامية
الـــعــراقـــيــة بـــهـــذا الــنـــسق وكــثـــفت من
االسـتـعانـة بـالقـدرات الـشابـة سـواءً على
الـصعيـد التمـثيلي أو اإلخـراجي ستكون

أكثر قوة في القريب العاجل.

ــسـتـنــصـريـة الــتـدريـســيـة في كــلـيــة االداب بـاجلـامــعـة ا
حـاضـرت في ورشة اقـامـتهـا الـكلـيـة امس االحد بـعـنوان

علومات والنظم والتقنيات). (قراءة في كتاب علم ا

الـطبـيب العـراقي حتدث في نـدوة توعـوية تـثقـيفـية اقـامها
كافحة البيت الـثقافي ببعشيـقة  حول أهمية أخذ الـلقاح 

كورونا.
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صري ربيع علي صورة جتمعه مثل ا نشر ا
بـصـنّـاع وأبطـال الـفـيـلم الـسيـنـمـائي اجلـديد
زومــبي  الـذي سـيـعـرض قـريـبـاً في صـاالت
السـينـما عـلى صـفحـته اخلاصـة على مـوقعه
التـواصل االجتماعي وعلق: على بركة الله..
انتـظرونـا فـيلم (زومـبي) قريـباً إن شـاء الله..
إنـتاج أحـمد الـسبكي وإخـراج عمرو صالح
وتـألــيف أمـ جـمـال وولـيــد أبـو اجملـد. فـيـلم
زومـبـي من بـطـولـة عـلي ربـيع كـر عـفـيـفي
يـرغني بيومي وأشرف عـبدالبـاقي حمدي ا
فـــؤاد هـــاجـــر أحــمـــد ومن إخـــراج عـــمــرو
صالح. وشـــارك ربـــيع فـي درامـــا رمـــضــان
ــــســــلــــسل أحــــسن أب وهــــو عــــمل2021  
كـومـيـدي مـكون من  15 حـلـقـة ويـشارك في
بــطـــولــته هــاجــر أحــمــد وســامي مــغــاوري
ــمـــثـــلــ وأحــمـــد فـــتـــحي وعـــدد آخــر مـن ا
وضـيــوف الــشـرف وهــو من تـألــيف مـحــمـد
احملـــــــــمــــــــدي
وأحـمد محيي
وإخراج معتز

التوني.
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شاهدة بعض االعمال الدرامية احملـطات 
اخلــاصـة بـهــذا الـشـهــر فـمـثال بــامـكـانك
قـضـاء الـدقـائق االولـى بـعـد االفـطـار عـند
ـسـلسل الـكومـيدي حـامض حلـو والذي ا
يـأخـذك بـسـلـسـلـة من مـواقف الـكـومـيـديا
الـعائليـة مرة وب االصدقـاء والصديقات
ــكن ان مـــرة اخــرى ولـــكــنـه بــاجملـــمل 
يـوصف بـتحـلـية مـا بـعد االفـطـار بعـدها
ولـلدخول الى مرحلة من اجلدية بامكانك
الـسير نحو (كـمامات وطن) والتي تُدخلك
في حـالـة من اجلـدية بـتـسلـيـطهـا الـضوء
شـاكل والـظواهـر الـواقعـية عـلى اغـلب ا
والـــتي نــعــيـــشــهــا بـــشــكل شـــبه يــومي
وبـالـتأكـيـد تـلك احلكـايـات للـبـطل االوحد
خـالل اجلزئ االول والثانـي وهو الفنان
ايــــاد راضي هـــذا الــــعـــمـل ال يـــنــــافـــسه
رمضانيا على الصعيد احمللي سوى عمل
اخـر  انه مسلسل بنج عام الذي استطاع
احــــــتالل مــــــكـــــانــــــة له داخـل االوســـــاط
ــوســمـ عــلى الــتـوالي اجملــتــمـعــيـة و
لــيـلــتــحق بـذلك بــقــائـمــة أفـضل االعــمـال

ألن كـالب الـــــــــبـــــــــولـــــــــدوغ
الـــفــرنـــســـيــة جـــنس نــادر
ومــرغــوب وتــبــاع بـآالف

الــــــــــــــــــــــــــــــــدوالرات).
واســتـعــادت غــاغـا
كــلـبــيـهــا بـعــدمـا
وضـعت مــكـافـأة
مقـدارهـا نصف
مـــلـــيـــون دوالر
ن يـرجــعـهــمـا
لـــــــــهـــــــــا. ومن
ــــعــــروف عن ا
لـــيــــدي غـــاغـــا

تـعـلّـقـهـا الـشـديـد بـكالبـها
التي كـثيراً مـا ترافـقها في
ـنــاسـبــات الـعــامـة وهي ا
تـــنــشـــر صـــوراً لــهـــا عــلى

الشبكات االجتماعية.

وكـــان مـــجـــهـــولـــون ســـرقـــوا في 24
شــبـاط الـكــلـبــ كـوجي وغــوسـتـاف
وهـمـا من نـوع الـبـولـدوغ الـفـرنـسي
بعدما أطـلقوا النـار على موظف لدى
ليـدي غاغـا كان مكـلفـا االعتـناء بـهما
خالل نـــزهــة في أحـــد شــوارع لــوس
أجنـــــلــــوس ثم الذوا بـــــالــــفــــرار في

السيارة.
ـــكــــلف االهـــتـــمـــام ـــوظف ا وكـــان ا
بـالكـلـبـ راين فـيـشـر أصيب خالل
سـتشفى. كما هرب الهجوم وأدخل ا
كـلـب ثـالث لـلــمـغـنـيــة خالل احلـادثـة
لـكـنـه عـاد الحـقـا إلى فــيـشـر.وعـثـرت
الـــشــرطـــة في مـــوقع االعــتـــداء عــلى
بولـدوغ ثـالث كان قـد فـر قبل الـعودة
إلى فــيـشـر.وقــالت الـشـرطــة (إنـهـا ال
ـشـتـبه بــهم اسـتـهـدفـوا تـعـتــقـد أن ا
الكالب بـسبب مالـكتـها الشـهيرة بل

{ لـوس اجنــلـوس) ,أ ف ب) - اتـهم
ـحاولة القتل ثالثة رجال اخلميس 
والسرقـة بعدمـا سرقوا كـلبي مغـنية
الــبــوب األمـريــكــيـة لــيــدي غــاغـا في
شــبــاط  كـمــا قــالت الـســلــطـات في
حـــادث أصــــيب خاللـه مـــوظف لـــدى
ـغنـيـة بـعد إطـالق النـار عـلـيه ح ا
كـان يـرافق احلـيـوانـ في نـزهـة في
أحـد شـوارع هـولــيـوود.وقـال مـكـتب
دعـي العـام في لـوس أجنـلوس في ا
ــشـتـبه بــهم ثالثـة شـبـاب بـيـان إن ا
تــبـلـغ أعـمــارهم  18و 19و 27 عــامـا
كما وجّهت تـهمة االعـتداء إلى اثن
ـــدعي الـــعــام في مـــنــهم.ونـــقل عن ا
نطـقة جـورج غاسكـون قوله (كانت ا
ــة مــشــيــنــة في الــشــارع هــذه جـــر
أســـفــرت عن إصـــابــة رجـل بــجــروح

خطرة).
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طـربة اليمـنية أروى الطالق تستـعد ا
أغنـيـة بـالـلـهجـة اخلـلـيـجيـة بـعـد عـيد
الـفــطـر الـســعـيــد وهي تـتــحـدث عن
ـرأة أمـام اخلـيـانـة.وسوف عنـفـوان ا
يـلي هـذا الـعـمل أعـمـال أخـرى وفق
ــنــفــردة الــتي ســيــاســة االغــنــيــات ا
سـتــكــون مــنــوعــة من حــيث الــشـكل

ضمون.  وا
ـــــــــــــرجـح أن تــــــــــــضـع أروى ومـن ا
اللـمـسات األخـيرة عـلى فـيديـو كـليب
أغـنـيـتـهـا اجلـديدة فـي لـبـنـان ووفـقا
وقع الفـن إن خطوة الـفنـانة احلـالية
ســـوف تـــشـــكل نــــقـــلـــة نـــوعـــيـــة في
مـــســيـــرتـــهــا الـــفـــنـــيــة.وغـــنت أروى
صـرية ومن باخلـليـجيـة واليـمنيـة وا
أبــرز أغـنــيــاتــهــا حــاسس بــيــا ويـوم

واحد وجيتك.

بافتا وكل ما تمـثله. لكن مهما كانت
ـكن ــزاعم مــشــيــنــة ال  تــكن هــذا ا
التعـامل معهـا دون اتباع االجراءات
الـقــانـونـيـة الـالزمـة.وأضـافت لـو أن
الضحايا أفصـحن عن هوياتهن كما
احلــــال مـع ذي غــــارديـــــان كــــان من
ــــمـــكـن تـــعــــلـــيـق اجلـــائــــزة عـــلى ا
الـفـور.وردا عـلى تـلك االدعـاءات قال
كالرك خالل خـالل حــــفــــلــــة تــــوزيع
جــوائـز بـافــتـا (أعـتــذر إذا شـعـر أي
شخص عمـل معي بعـدم االرتياح أو
عدم االحترام. أنا أنفي بشدة قيامي
بـأي سـوء سـلـوك أو جتـاوز جنـسي
وأعـتـزم الدفـاع عن نـفـسي ضـد هذه
االدعـاءات الـكاذبـة).وأعـلـنت شـركـتا
سـكـاي وفــيـرتـيـغــو لإلنـتــاج أنـهـمـا

ستتخليان عن تعاونهما معه.

عامي  2004 و2019 وحتـركت بـافـتـا
عــلى الــفـور لـتــعـلــيق عـضــويـته في
ــيـة عــقب صــدور الــتـقــريـر األكــاد
واجلائـزة التـي منـحتـها له في وقت
ــســاهــمـته سـابق مـن هـذا الــشــهـر 
البريطانـية البارزة في السـينما.لكن
ــنـظــمــة واجــهـت تــســاؤالت حـول ا
ــزاعم ســبب مــنــحه اجلــائــزة رغم ا
التي  تـداولهـا ضده والـتي نفـاها
بشـدة.وأوضـحت بافـتـا أنهـا لم تكن
عـلـى درايـة بـهـذه االدعــاءات عـنـدمـا
قررت مـنحه اجلـائزة في آذار.وقالت
االدعـاءات ضــد كالرك خـطــيـرة جـدا

والـــــســـــلـــــوك الـــــذي
يــــــزعــــــمــــــون أنه
ـوجـبه تـصـرف 
يتـعارض مع قيم

ـية { لنـدن (أ ف ب) - قـالت األكاد
الــبـــريــطــانــيــة لــفــنــون الــســيــنــمــا
والـتـلـفـزيـون (بـافـتـا) اجلـمـعـة إنـهـا
(تـعـاملت مع ادعـاءات بـسـوء سـلوك
ـنتـج نويل ـمـثل وا جـنـسي تـطـال ا
كـالرك بـــجــــديـــة كـــبــــيـــرة وعــــلّـــقت
عضـويته كـما جـمّدت جـائزة مـنحته
إيــاهــا أخــيــرا).ووجـهـت حـوالى 20
ــمـــثل الــذي امـــرأة ادعــاءات ضـــد ا
شارك في أعمال كثيرة أبرزها ستار
تـريك ودكـتـور هـو في مـقـال نـشرته
صــحـيــفــة ذي غــارديــان اخلــمــيس
وبـعــضـهن أفـصـحـن عن أسـمـائـهن.
وأوردت الصحـيفـة أن النسـاء عملن
مع كـالرك واتـــهـــمـــنه بـــالـــتـــحـــرش
اجلــنـسي والـتــنـمـر والــتـقـاط صـور
جــنـســيـة لــهن دون مـوافــقـتــهن بـ
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الصـوم فريضـة على كل مـسلم وهو أحـد أركان اإلسالم اخلـمسة كـما أنه فرض في
الديانـات السماوية األخرى لكنه يختلف من حيث التعاليم والعادات والتوقيت.الصوم
ــة الـتـي سـكــنـتـه من الـســومــريـ واآلشــوريـ فـي الـعــراق عـرف مـع شـعــوبه الــقـد
نـدائـي ولـكن مـا هي طـبيـعـة الصـوم ومـا الغـايـة منه وفق والكـلـدانيـ والـصابـئـة ا
تـخـصصـ بـ من يرى عـتـقدات الـتي كـان يـؤمنـون بهـا?تـبايـنت آراء الـبـاحثـ وا ا
ة بـغيـة التـقرب الـديني وبـ من يرى أن ـة لـدى احلضـارات القـد الـصوم عـادة قد
فرضه جاءت به الديانات السماوية لكنه يختلف من حيث التطبيق ب ديانة وأخرى.
شروط الصـيام يجب الـصيام علـى العبد ويـصحّ منه بتـحقّق ستّـة شروطٍ فيه بـيانها

فيما يأتي: 
1- اإلسالم: فالـصيام ال يصحّ إال من مـسلم. البلـوغ: فال يجب الصيـام على الصبي
إلى أن يبـلغ قال الـنبيّ -عـليـه الصالة والـسالم-: (رُفِعَ القـلمُ عن ثالثةٍ: عنِ اجملـنونِ

.( غلوبِ على عقلِهِ حتَّى يُفيقَ وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ ا
2- العقـل: فال يجب الصـيام على اجملـنون حـتى يفيق لـلحـديث السابق. الـقدرة على
الصيـام: فالصـيام واجب على كلّ قـادرٍ عليه وتسـقط فرضيّـته عن العاجـز لقول الله
[ والعـجر نـوعان: تـعالى: (فَـمَن كَـانَ مِنـكُم مَّرِيـضًا أَوْ عَـلَيـ سَـفَـرٍ فَعِـدَّة مِّنْ أَيَّامٍ أُخَـرَ)
ـرض الــذي يُـرجى الـشـفـاء مـنه فال يــجب صـيـام رمـضـان عـلى عــجـز مـؤقّت مـثل ا
الـعـاجـز عـجزاً مـؤقّـتـاً وإنّمـا يـتـوجّب علـيه الـقـضـاء ح شـفـائه والـعجـز الـثـاني هو
ُـزمـن الـذي ال يُـرجى الــشـفـاء مــنه وكـبـيــر الـسنّ الـذي ال ـرض ا الـعــجـز الـدائم كــا
ٍ عن كلّ يستـطيع الصيـام فتسـقط عنه فرضـيّة الصيـام ويتوجّب عـليه إطعـام مسك
سافر ويجب عليه القضاء يومٍ أفطـره في رمضان. اإلقامة: فال يجب الصيام عـلى ا

لقول الله -تعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَيـ سَفَرٍ فَعِدَّة مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
وانع: وهـو شـرط خاصّ بـالنـسـاء إذ ال يجب الـصـيام عـلى احلائض ٣- اخلـلـوّ من ا
ـؤمـن عـائـشة - ا رَوته أمّ ا والـنفـسـاء ويجب عـلـيهـا قـضاء مـا أفـطرته اسـتـدالالً 
رضي الـله عـنهـا- عن الـنـبيّ -عـلـيه الصالة والـسالم-: (كـانَ يُـصِـيبُـنَـا ذلكَ فَـنُـؤْمَرُ
بـقَضَـاءِ الصَّـوْمِ ولَا نُـؤْمَرُ بـقَضَـاءِ الصَّـلَاةِ). أركـان الصـيام يـتحقّـق الصـيام بـرُكنَ

بـيانـهـمـا فـيـمـا يأتي:[10] الـنـيّة: ومَـحـلّـهـا القـلب ودلـيـلـها قـول الـنـبيّ -عـلـيه الصالة
والـسالم-: (إنَّمـا األعْمـالُ بالنِّـيّاتِ) وال يُـشرَع الـتلـفُّظ بها ألنّـها أمـر متـعلّق بـالقلب
ويُـراد بهـا: القـصد وعـزم القـلب عـلى فعل أمـرٍ ما ويـجب على الـعبـد عقـدها والـعزم
عــلى الــصــيـام لــيالً في أيّ جــزءٍ من أجــزائه. اإلمــســاك: ويُــراد به االمــتـنــاع عن كلّ
ُـفـطـرات من أكلٍ وشُـربٍ وجِـمـاعٍ ويـبـدأ من طـلـوع الـفـجر الـثـانـي ويسـتـمـرّ إلى ا
غـروب الشـمس ودليـلهـا قول الـله -تـعالى-: (وَكُـلُوا وَاشْـرَبُوا حَـتَّيـ يَـتَبَـيَّنَ لَكُمُ الْـخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْـخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَـجْرِ). سُ الصيام سُـ الصيام كثـيرة ومجاالتها
سـلم قـبل طـلوع متـعـدّدة وفـيمـا يـأتي ذكـر بعـضـها:[1] الـسَّـحُـور: وهـو ما يـتـنـاوله ا
الفجـر ويتحـقّق ولو بـجُرعة مـاءٍ قال النـبيّ -عليه الـصالة والسالم-: (تَسَـحَّرُوا فإنَّ
[17]. تـعـجيل الـفِطْـر: حـيث يُسنّ لـلـمسـلم التّـعـجيل في فِـطْره إن في الـسَّـحُورِ بَـرَكَةً)
ـغـرب. اإلفـطار تـيـقّن حـلول وقـت الغـروب ويُـفـضَّل أن يـكـون فِطْـره قـبل أداء صالة ا
ـاء: فـقـد كـان النـبيّ -عـلـيه الـصالة والـسالم- يُـفـطـر على عـلى الـرُّطَب أو الـتمـر أو ا
رُطبٍ فإن لم يـجد فعلـى تمرٍ وإلّا فـعلى ماءٍ لِمـا رُوي عن أنس بن مالك -رضي الله
عنه-: (كـان رسولُ اللهِ يُفطِرُ قبلَ أن يُصلِّيَ على رُطَبَاتٍ فإن لَم تكُن رُطَبَات فتمرات
ـأثور فـإن لَم تـكُن تمـرات حسـا حسَـواتٍ مِن ماءٍ). الـدعاء عـند اإلفـطار: ومن الـدعاء ا
عند اإلفـطار قَوْل: (ذَهَبَ الظَّمأُ وابتلَّتِ العُـروقُ وثبَتَ األجرُ إن شاءَ اللَّهُ) حفظ اللسان
سـلم نفسه عن الـرَّفَث والكالم الفـاحش والغِيـبة والنـميمة إذ واجلوارح: فيُـمسك ا
يتـأكّد حتر ذلك في شهر رمضان قال النبيّ -عليه الصالة والسالم-: (مَن لَمْ يَدَعْ
قَـوْلَ الـزُّورِ والـعَمَـلَ به فـلـيسَ لِـلَّهِ حَـاجَـة في أنْ يَـدَعَ طَـعَـامَهُ وشَـرَابَهُ).الـتـوسـعة عـلى
الـنـفس واألهل واألرحـام: فـيُسَنّ لـلـصـائم في شـهـر رمضـان اإلحـسـان واإلكـثار من
ـســاكـ وغــيـرهم مـن احملـتـاجــ بـاإلضــافـة إلى األهل أداء الـصــدقـة لــلـفــقـراء وا
واألقــارب. اإلكـثـار من األعــمـال الـصـاحلــة: وتُـذكَـر مــنـهـا: تالوة الــقـرآن وذِكْـر الـله

وتسبيحه والصالة على النبيّ محمدٍ -صلّى الله عليه وسلم-.
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{ صنعاء  –وكاالت - يحرص سكان
العـاصمـة اليـمنـية صـنعـاء على
الـــــتـــــمــــــسك بـــــعــــــاداتـــــهم
وطـقـوسهم الـرمـضـانـية
الــتـي تــوارثــوهــا عن
أسـالفـــهم مـــنـــذ أمــد
بــعـيــد ومن بــيـنــهـا
تكحـيل أع الرجال
بــاإلثــمــد واإلقــلـيــد فـي بــاحـات
ساجد سجد الـكبير أحد أشـهر ا ا
ــديـنــة.فــعــقب صالة الــتــاريــخــيـة فـي ا
الــعـصـر يـصـطف مــجـمـوعـة من الـرجـال
واألطــفـــال أمــام مــجــمـــوعــة من الــرجــال
ـسنـ الـذين يجـلـسون الـقـرفصـاء على ا
ـكـحـلـة" مـقـاعـدهم اخلــاصـة وأمـامـهـم "ا
وهي وعـاء مزخـرف مصـنـوع من اخلشب
أو النحـاس يُحفظ فيـها الكـحل.ويتمسك

الـيـمـنـيـون بـكـحل الـعـيـنـ إلحـيـاء سـنـة
الــنــبي مــحــمـد صــلـى الـلـه عـلــيه وســلم
وقـوله "نِـعـم الكـحـل اإلثـمـد فاكـتـحـلـوا به
فإنه يـنبت الـشعر ويـقطع الـدمعة ويـجلو
الـبـصــر" ولـذا يـقــطع الـعـشــرات مـسـافـة
ة حيث دينـة القد بعيدة لـلوصول إلى ا
يـقع اجلــامع الـكـبـيـر.ويـبـحث آخـرون عن

شفاء عـلل أصابت أعيـنهم فالـكحل-وفقا
ألحاديثهم- يصحح الـنظر ويزيح غشاوة
الع ويكثّف من أهدابها ويصفي ماءها
وأن من يداوم عـلى الكـحل فإنه ال يُـصاب
بالعمى أو بضعف البصر حتى وإن تقدم
به لعمـر. األطفال أيـضا  على الـتكحل في

رمضان .كما يحرص.

ليدي غاغا

أيلد راضي في (كمامات وطن)
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ـدفع الـرمـضـاني ويرفع بـعـد ان يـضرب ا
ـغـرب ايذانـا لـلصـائـم بـاالفـطار اذان ا
تـــبــدأ رحــلــتـــا األكل والــشـــرب من جــهــة
ومـشـاهدة الـتلـفاز من جـهة اخـرى والذي
عـادة مـا يـكـون زاخـرا بـاالعـمـال الـدرامـيـة
والـبـرامـجـيـة خالل هـذا الـشـهـر الـفضـيل
ولــــكن الــــســـؤال الــــذي يــــدور في اذهـــان
ـنـاسـبـة لـقـضاء اغـلـبـنـا مـا هي احملـطة ا
ـــســـلـــسل أو مـــا هــو الـــوقت ومـــا هـــو ا
شاهدة في ظل الـبرنامج الـذي يستـحق ا
زحـمة االنتاج الرمضـاني بأكثر من منصة

عراقية تلفزيونية.
ما هي أبرز األعمال الرمضانية ?

هــذا الـسـؤال يــنـطــلق مـا ان تـقــبض عـلى
ـونت) بـ يديك وحـتى جتـيب عنه (الـر
بـــامــكـــانك الـــتــجـــول قــلـــيال عــلـى بــعض
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في كل عـمل نــؤديه نـسـمـع من يـقـول لــنـا:اضـبط شــغـلـتك
واعـمل بــصــدق.هـذا في مــجــال االعـمــال الـبــســيـطــة الـتي
نحتـاجها فـي حياتـنا اليـوميـة كتصـليح جـهاز تعـطل.نبحث

هنة الذي يعمل بال غش ويصدق معنا. عن صاحب ا
وسـيتـعـقـد االمـر حـ نـتـحـدث عن دور الـطـبـيب والـقاضي
درس وضـابط الشـرطة وهم يـقومـون باعـمالـهم.سنـكون وا
امام اخر اكـثر تـعقيـدا ألن هذه الوظـائف هي اخطـر واكثر
تـاثــيــرا في حــيــاة الـنــاس.لــذا ســيـكــون الــصــدق في هـذه

الوظائف عالمة على تطور الوعي في اجملتمع.
وال ابـالغ لـو قـلت ان اجـمل حلـظـة في حـيـاة االنـسـان ح
يكون الطـبيب سبـبا في انقـاذ حياة مـريض بتكـاليف مادية
اقل وان يــكــون الــقــاضي مــنــصــفــا وحــازمــا في اعــطــاء
صاحب احلق حقه.ستولد السعادة بال شك.السعادة تعني

تخفيف االلم.
 في مجال الفن نـطالب الفـنان ان يكون صـادقا وان يغني
باحساس.هـذا ايضا شيء مـهم جدا.نحن نقـصد ان يكون
هـنــاك تـواصل بــ احــسـاس الــفـنــان واالخـرين.ال اود ان
اطيل في ضـرب االمثـلة الن الـفكـرة واضحـة جدا.االنـسان
في اي عـــمـل يـــقـــوم به ال بـــد ان يــــكـــون صـــانع ســـعـــادة
لالخـرين.واذا لم يـقم بـهـذا الـدور فـسـيـكـون مـجـرد روبوت

بال احساس.
اذن متى يكـون االنسـان روبوتا? االجـابة حـ يفقـد القدرة
على الـتـواصل مع االخـرين وح يـكـون منـعـزال عن بؤس

الناس وعذاباتهم.
 حتدث هـذه في اهم عمـل وهو الـسلـطـة.ففي عـالم احلزب
والنظام الـسياسي تـتغير امـور كثيـرة.ومن اخطر ما يـتغير
ـشـاركـة االخـرين هـو الـوعي االنـسـاني الـذي صــنـعه الـله 
سـؤول الذي تسلم احزانهم.في هـذه النقـطة يكـمن صدق ا

ناصب. منصبا من ا
ـــســؤول بــعـــيــد عن مـــواطــنــيـه واذا تــصــرف اذا عــاش ا
سؤول دون ان يحس بحرمان شـعبه فهذا يعني ان هناك ا
مشـكلـة في عـملـية االحـساس قـبل كل شيء.يـتعـطل الوعي
سـؤول ويتـراجع الى مرحـلة تـبتـعد عن الـوعي الذي عنـد ا
صنـعه الله من طـبيـعة مـعقـدة تدخل فـيهـا عنـاصر مـختـلفة
كالرحمـة والرافة والتـعاطف.يتـالف الوعي كما يـصنعه الله
ـسـؤول شـخصـا يـقـوم بـعـمـله عـلى اكـمل وجه.وان لـيـظل ا
ا هو حدث العـكس فهـذا يعني ان هـناك تـراجعا وتـدميـرا 
ــــنـــصب من ـــســـؤول.وتــــاتي خـــطـــورة ا الـــهي فـي وعي ا
ـسـؤول بـعـيـدا عن شـعـبه وهـو ال يـعرف هـنا.حـ يـكـون ا
بـأنـه غش الـنــاس واتــلف صـنــعــة الـله حــ اعــطـاه وعــيـا

رحيما.
سـؤول هو اكـثر من يـجب ان يقـوم بعـمله عـلى اكمل اذن ا
وجه.ان يكـون صادقـا وبسـيطـا وغيـر بلـيد وهـو يشـاهد ما
سؤول ـعنى ادق ا يحدث على ارض الـواقع من مصائب.
هو:فنان وقاضي وطبيب وصاحب مهنة حرة وحارس ليلي
ـسـؤولـيــة حـ تـكـون مـنـصـبــا وظـيـفـته خـدمـة وكل شيء.ا
الــنــاس ســيـــكــون عــذابــا بال شـك.والــســؤال هل تــصــرف

سؤول بشكل لم يجعلنا نحس بانه بليد. ا
البالدة تـعني ان يـعيش صـاحب الكـلمـة العـليـا في الوزارة
بال صدق.يـتصـرف كـروبوت بال مـشاعـر. وفي هـذا خيـانة
لقـانـون الله وهـو يـصنع الـوعي الـبشـري من طـيـنة احـترام

االخرين ومشاركتهم احزانهم.
  انـا اســأل اجلــمــيع:هل وجــد هــذا الــتــعـاطـف مع اخـر
فاجـعة تـعرضـنا لـهـا?هل شعـر احد بـان تلك
الـفــاجــعــة هــزته واشــعـرتـه بـأنـه افـاق من
نــشــوة احلــكم وعــاد الى صــوابه ووعــيه

االلهي? 
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حـقـقت الـطـفـلة الـسـوريـة نـور ليث
إبــراهــيم الــبــالــغــة من الــعــمـر 12
عــامــاً  وهي تــلــمــيــذة في الــصف
ـرتـبـة األولى الــسـادس  الـفـوز بـا
ـسابـقة أذكى طفل بـالعـالم  بعد
ـركز األول فـي مسـابـقة إحـرازهـا ا
الـريـاضـيات الـعـقـليـة الـتي أقـيمت
بور. ـاليـزية كـواال في الـعاصـمة ا
حـيث تمـكنت نـور من التـفوق على

 شــــخص مـن أذكى أطــــفـــال 3000
الــعـالم  في حل  235 مــسـألـة بـ 8
دقــائق  وقـبل اشــتـراكـهــا في تـلك
ـركز ـسـابـقة حـصـلت نور عـلى ا ا
األول في الـريـاضـيـات العـقـلـية في
ــسـابــقـة الـتـي أُقـيـمـت في مـصـر ا
بـشـهـر تـمـوز/  2017 وتـمـكـنت من
حل  244 مــــســــألــــة بـ 8 دقــــائق 
ـية في سـابقـة الـعا وتـأهـلت الى ا

ماليزيا.
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{ لوس اجنلوس - وكاالت - كشفت النجمة جيسيكا سيمبسون أنها
تمكّنت من خسارة  50 كيلوغراماً من وزنها عبر النظام الغذائي الذي

وقع (هوليود اليف) إن (وزنها كان يقترب في إتبعته. وقالت في تصريح 
السابق من حاجز الـ 100 كيلوغرام وهو ما كان يُشعِرُها بحالة من عدم
اإلرتياح لكنها قررت بعد وضعها طفلها الثالث في عام  2019 أن تُغيّر

هذا كله وبالفعل خسرت نصف وزنها في  6 أشهر). وإستعانت
دربها الشخصي هارلي باسترناك وبخبيرة التغذية سيمبسون أيضا 
نشود كان ليز جوزيفسبيرغ لكن أكثر ما ساعدها على حتقيق هدفها ا
ط حياتها وكان لذلك مفعول السحر التغيير الشامل الذي أدخلته على 

في حتويل مسار حياتها وكذلك جسمها فكانت حترص على تناول 3
اء وجبات متوازنة كل يوم وتواظب أيضاً على شرب قدر كبير من ا

وتمارس التمارين الرياضية خالل تواجدها حول أفراد أسرتها.كما كانت
دة ساعة يومياً باإلضافة تُبعِد نفسها عن مواقع التواصل اإلجتماعي 
دة  3 ساعات فقط كل أسبوع إلنقاص وزنها.ولم ارتها التمارين  الى 
تتخل سيمبسون عن األطعمة التي حتب تناولها وكانت تداوم على النوم
 ساعات على األقل كل ليلة وأيضاً تتناول وجبات خفيفة كلما شعرت 7
شي. لم تكن تتناول ارسة رياضة ا باجلوع وتمضي معظم وقتها في 

أي مشروبات كحولية وكانت تتعامل بواقعية مع أهدافها اخلاصة
بإنقاص الوزن وتثابر وتتحمل خالل األيام الصعبة.
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{ نـــيـــويــورك (أ ف ب) - شـــهــدت
نـيويـورك معـاودة عروض بـيرفكت
ــثــالــيــة) الــتي ــة ا كــرا (اجلــر
دينة إذ تـعتبر عميدة مـسرحيات ا
يــعـود انــطالقــهـا إلى الــعـام 1987
وذلـك قـبل فـتح خـشـبـات بـرودواي
مـــجـــدداً في ايـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر
ـقـبل.وقـالت مديـرة مـسرح ثـيـاتر ا

ــسـرحــيـة ســنــتـر حــيث تـعــرض ا
كــاثـرين راسل لــدي تـصــمـيم قـوي
جداً. وعندما يقول لي الناس إنني
ال أسـتـطيع أن أفـعل ذلك أجيـبهم:
+راقـــبـــونـي+.وتـــتـــولى راسل (65
عـــامـــاً) فـي الـــوقت نـــفـــسه الـــدور
الـرئـيـسي في بـيرفـكت كـرا الذي
أدتـه أكــــــــثــــــــر من  13500 مــــــــرة.

واسـتغـلت مرحـلة تـوقف العروض
بــســبب اجلــائــحــة إلعــادة تــأهــيل
مــســرحــهـا فــأطــلـقـت ورشـة طالء
وتـصـلـيح لـلـمـقـاعـد وزودته نـظام
تـطلـبـات الوقـاية تـهـوية مـناسـبـاً 
مـن كوفيد-19. وقـالت عنـدما رأيت
أن صـاالت الـبـولـينغ تـفـتح (نـهـاية
آب) اعتبرت أن األمر غير طبيعي

ولـم أتردد في رفع دعـوى قـضـائـية
ضــد بـلـديـة نـيــويـورك إلعـادة فـتح
ـسارح.وسمح رئيس الـبلدية منذ ا
ـعـاودة الـنـشـاط على بـدايـة آذار 
ـئة أال يـتـعـدى اجلـمـهور  25 فـي ا
ـعـتادة من الـقـدرة االسـتيـعـابـية ا
ئـة لـكن كـاثرين راسل ثم  33فـي ا
تـواصل جهودها لـرفع النسبة إلى
ـــئــــة عـــلـى األقل. وفي  50 9 فـي ا
نـيسان أعادت فتح ثـياتر سنتر مع
ــــســـــرحــــيــــة الـــــعــــروض األولـى 
مـوسـيقـية مـستـوحـاة من مسـلسل
ذي أوفــــــــيـس ثم قــــــــدمـت في
الــســابع عـشــر مـنـه بـيــرفـكت
كـــرا فـي عــرضـــهـــا الـــرقم
وهـــو رقـم قــيـــاسي 13524
ي.والحــظـت كــاثــرين عـــا
راسـل أن كـــثـــراً كـــانـــوا
يــشـعــرون بـأنــهم غـيـر
ـعاودة جـاهـزين بـعد 
الـــنــشــاط ســواء في
بـــــــــــــــــــــــــرودواي أو
خــــارجــــهـــا حــــيث
ـسـارح الصـغـيرة ا
احلــجم. واضـافت
لـكـنني رأيت أنـنا
ــا جـــاهـــزون. ر

أكــون أقل خـوفـاً من اآلخـرين لـكن
ا لدى حـجم ما لدي ألخسره أقل 
غـيري. فمسرحي هـو مجرد مسرح
صــغـيـر خـارج بـرودواي .وتـابـعت
ـــال وحـــتى رفع نـــحن نـــخـــســر ا
ـسمـوح بها إلى نـسبـة اجلمـهور ا
ـــــــــئـــــــــة مـن الـــــــــقــــــــدرة 50 فـي ا
االســتـيـعــابـيـة قــد ال يـكـون كــافـيـاً
ـعـادلـة لــتـحـقــيق الـتـوازن وهـي ا

الــتي تـثــني مـســارح بـرودواي عن
ـسـتـقـبل إعـادة فـتح أبـوابـهـا في ا
الــــقـــريب. وقــــالت راسل لــــكـــنـــنـــا
مـصممـون  وأريد أن أفعل ذلك من
مـنطلق مبدئي.وحصل ثياتر سنتر
عــلى الـضـوء األخـضـر من أكـتـورز
إكـويتي وهي أبرز نقـابات الفنون
ـسـرحـيـة بـشـرط تـلـقـيح أعـضاء ا
الــفـريق بـأكـمــله وإجـراء فـحـوص
لـهم كل مـسـاء قـبل الـعروض. وفي
الـعرض األول بعـد اإلقفال امتألت
سموح بإشغالها اي قاعد ا كل ا
ــقــاعـد 66 مـن اصل مــجــمــوع ا
ــــنـــــتج الـــــبـــــالغ  200 وفـق ا
أرمـاند هـايت.وقالت سوزان
جـاكنويتز ( 75عاماً) التي
حـــــــضــــــرت مـن واليــــــة
كــارولـيـنــا الـشـمــالـيـة
ـسرحـية ـشـاهدة ا
مـع صديـقـتـها من
نـيويورك لـيندا
شـيفـر عنـدما

ابـلغـتني أن لديـها تـذاكر للـمسرح
. لم أصدق ذلك. كنت سعيدةً جداً
ويــشـكّل عـرض بـيـرفـكت كـرا في
ـــرحـــلـــة الــتـي تـــخــلـــو من هـــذه ا
الـــــعــــروض األخـــــرى نــــوعـــــاً من
الــدعـايـة اجملـانــيـة لـهـا إذ أن هـذا
طعّم بـجو علم الـعمل الـبوليـسي ا
الــنــفس يــضــيع عــادة وسط الــكمّ
الـكـبـيـر من مـسـرحـيـات بـرودواي.
ومـثال مـرّت جـيـسيـكـا بـلوم وهي
رات سـرح عشـرات ا مـن عشـاق ا
أمــام ثــيــاتــر ســنــتــر الــواقع عــلى
ـز سكويـر لكـنها لم مـقربـة من تا

. تتوقف يوماً
وقـالت أريد أن أرى أول عـمل يتيح
سـرح مجـدداً حتى لو لـي دخول ا
لـم أكن أعــرف مــا مـوضــوعه.ورأى
ـمـثل تـشـارلـز جـيـيـر أن الـعـرض ا
األول كـان رائـعـاً إذ أن األشـخاص
ـوجودين في الصالـة كانوا نوعاً ا

. ما رواداً
وبــقي لـديه االنـطـبـاع نـفـسه خالل
الــعــروض الــتــالــيــة. وقــال لــديــنـا
شــعـور بــأنــنـا نــشـكّـل فـرقــة تـضم
. واضـاف هذا ـثـلـ ومـتـفـرجـ
األمـر يـتـجاوز كـونه مـجرد أمـسـية

سرح. في ا
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{ بـلـيـمـوث (أ ف ب) - يـطـفئ مـاي
فالور  400 مـحـركاته خالل إبـحاره
في خـليج بليـموث في جنوب غرب
إنـكلـتـرا ويشـغّل جـهاز مـيكـروفون
مـخصـصاً لالسـتمـاع إلى احليـتان
وكل ذلـك من دون أي تـدخّل بـشري
إذ أنه أول قــارب ذكي.يـسـتـعـد هـذا
ـاران) الـقــارب ثالثي الـهــيـكل (تـر
الـصـغيـر الذي يـبـلغ طوله  15مـتراً
ـــغــطى ووزنه تـــســـعــة أطـــنـــان وا
بـاأللـواح الشـمـسـية لـعـبـور احمليط
ـفـرده إذ أنه قـادر على األطـلـسي 
اتــخـاذ قـراراته اخلــاصـة واإلبـحـار
بــاسـتــقاللـيــة تـامــة. وسـيــكـون في
إمــــكــــان مــــاي فالور  400 دراســــة
الــبـــيــئـــة من خالل حتــلـــيل وجــود
ــــاء أو تـــتــــبع الـــبـالســــتـــيـك في ا
الــثـــديـــيــات الـــبــحـــريـــة. ويــوضح
مـؤسس جمـعيـة برومـاريه مهـندس
ــشـــروع بــريت فـــانــوف لـــوكــالــة ا
فـرانس بـرس أن احملـيط أقـوى قوة
عـلى الــكـوكب تـنـظم مــنـاخـنـا. لـكن
ـئة من احمليطات أكثر من  80 في ا
ال تـزال غــيـر مــسـتــكـشــفـة بــسـبب
اتـسـاعـهـا واخملـاطـر الـتي تـنـطـوي
عـــلـــيـــهـــا.أمــــا روزي لـــيـــكـــوريش
أخـصـائـيـة التـقـنـيـات الـنـاشـئة في
شركة آي بي إم وهي أحد الشركاء
ــشـروع مـنـذ الـذيـن انـضـمـوا إلى ا
والدته قــبل أربع سـنــوات فـتالحظ
أن الــبـحــر بـيــئـة قــاسـيــة لـذا فـإن
وجود قارب من دون أحد على متنه
يـسـمح لـلـعـلـمـاء بـتـوسـيع مـنـطـقـة
الــدراسـة.ويــروي بـريت فــانـوف أن

مـقـدّمي تـكـنـولـوجـيـا آخـرين بـدأوا
ـسـاعــدة عـنـدمــا ظـهـرت يـوفــرون ا
الـــفـــكـــرة بـــاإلضـــافـــة إلى مـــئـــات
األشـخـاص من الـهنـد إلى الـواليات
ـــتـــحـــدة  مـــروراً بـــالـــيـــابــان أو ا
ي سـويسرا.ولـوال هذا اجلهـد العا
ـشــروع ســيــكــلف عــشـرات لــكــان ا
اليــ من الــدوالرات بـدالً من أقل ا
بـقلـيل من ملـيون دوالر استـثمـرتها
ـطـاف بـرومـاريـهـالـتي في نـهـايــة ا
ـعــلـومــات الـتي سـتــوفـر مــجـانــاً ا
ــقــرر أن تـنــطـلق جتــمـعــهـا. ومن ا
الــرحــلـــة الــكــبــيـــرة إلى الــواليــات

ـتــحـدة قـرابـة اخلــامس عـشـر من ا
ايــار  اعـتـمــاداً عـلى حــال الـطـقس
ـؤكد حـالـياً من والـتـرخيص غـيـر ا
الـسلـطـات البـريطـانـية. ويـتوقع أن
تـسـتغـرق رحـلة الـقارب نـحـو ثالثة
أســابــيع لــلــوصــول إلى بــلــيــمـوث
أخــرى هي تـلك الـواقــعـة في واليـة
مـاسـاتشـوسـتس األميـركـية مـكرراً
عـبـور سـفـيـنـة مـاي فالور األصـلـية
قــبل أكــثــر من  400 ســنــة اي عـام
عــنــدمــا غــادر مــئـة حــاج من 1620
نشـق دينـياً إلى العالم اإلنـكليـز ا
ـرض خالل اجلـديـد.لـكنّ أحـداً لن 

ـرتقـبة الـتي تـأخرت هـذه الـرحلـة ا
بـسبب الوباء عـلى قول فانوف في
ـكننا ـيناء اإلنـكليـزي ويضيف  ا
أن نــأخـــذ كل الــوقـت الــذي نــريــده
إلجـراء الـتـجـارب الـعـلـمـيـة.بجـانب
ـيـناء فـانـوف جلس عـلى أرصـفة ا
ثالثـــة من عـــلــمـــاء الـــكـــمــبـــيـــوتــر
ـعــدات من أجــهـزة يــتـحــكــمـون بــا
الـكـمـبـيــوتـر اخلـاصـة بـهم بـيـنـمـا
يــتـولـى طـالب الــهــنـدســة مــيـروين
جــيـنــكـيــنغ ريس الــبـالغ  21 عــامـاً
فــــحص احملـــــركــــات قــــبـل رحــــلــــة
تـمـريـنـيـة. واسـتـغـرق بـنـاء الـقارب

عـامـاً وهـو آلي بالـكـامل من الـدفة
إلى مـجـموعـة مولـدات الديـزل التي
تـكـمل الـطاقـة الـشـمسـيـة.أمـا إعداد
الـقـبـطان االفـتـراضي وهـو روبوت
بـدأ بـتـعــلم الـتـعـرف عـلى الـعـوائق
الــبـــحــريـــة من خالل حتـــلــيل آالف
الــصـور فــاســتــغـرق وقــتــاً أطـول.
بـرمجـون تـعلـيم ماي كـذلك تـولى ا
فالور  400 جتــنب االصــطــدامــات.
ـعـلـومـات وبـعــد تـزويـده كل هــذه ا
ـعارف  نفذ القارب رحلة بحرية وا

بهدف التعلم حتت إشراف.
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ـز عـام 1991 أسـتـمـتـع عـنـدما تـا
ـر الـنـاس من أمـامي فـي الـشارع
ويــصـرخـون بـعـبـارات من أفالمي.
عــنـدمــا يـســتـعــيـنـون مـن عـبـارات
+مــونـســتــراك+ يـقــولـون +حــيـاتك
وصـلت إلـى احلضـيض+.. إنـه أمر
مـــــضـــــحك حـــــقــــا).والقـى دورهــــا
كــشــخــصــيــة ثــرثــارة في صــالـون
لــتـصــفـيـف الـشــعـر في لــويـزيــانـا
فـــــــي فيـلم ستـيل مـانولـياز 1989
إشـــــادات واســـــعــــة. وبـــــحـــــلــــول
الــعــــــــــام  1988 اتــســعت شــهـرة
ــتــحـدة دوكــاكــيس في الــواليـات ا

بفضل األوسكار.

{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
ـبــيـا ـمــثـلــة أو تــوفـيـت الـســبت ا
دوكــاكــيس احلــائــزة عــلى جــائـزة
أوسـكـار لـدورها كـوالـدة مـتسـلّـطة
في الـفـيـلم الرومـانـسي الكـومـيدي
(مــونـسـتـراك) عن  89 عــامـا. وأكـد
شـقيقـها أبولـو على فيـسبوك وفاة
ـسرحيـة اخملضـرمة التي ـمثـلة ا ا
ـع اسمهـا في عالم صـناعة األفالم
فـي وقت مــتـأخــر من مــســيــرتــهـا.
وكـتب (تـوفـيـت شـقيـقـتـي الـعـزيزة
ـبيا دوكـاكيس صبـاح اليوم في أو
مــديــنــة نــيــويــورك.. بــعــد تــدهـور
صــحـتــهـا عــلى مـدى شــهـور عـدة
رحـلت بسالم لتـنضم إلى (زوجها)
لــويس زوريك). ولم يــتــضح سـبب
وفــاتـهـا. ونـالت دوكـاكـيس جـائـزة
ــثـلــة في دور أوســكــار كــأفــضل 
مـساعـد عن فيـلم مونـستراك 1987
الـذي جـسدت فـيه شـخصـيـة والدة
ـراس ألرمــلـة شـابـة أدت صــعـبـة ا
ـغـنـيـة شـيـر دورهـا. كـمـا رشّحت ا
دوكـاكـيس جلائـزتي غـولدن غـلوب
وبــــافـــتـــا عن الــــدور ذاته. وقـــالت
دوكـاكيس لصحيفة لوس أجنليس

تـصـرفـات كـوريال قد تـكـون غـريـبة
نــوعًـا مــا وهي مـعــروفـة بــكـونــهـا
ــــاضـي واجــــهت مـــــدمــــرة.وفـي ا
الـــشــركـــات احملــلـــيــة مـــشــاكل مع
الـــطـــيــــور الـــتي أحلـــقت الـــضـــرر
تـاجر وتـرك فضالتـها بـواجهـات ا
ــــــوقع فـي كل مــــــكــــــان.ويــــــنص ا
ـياه اإللـكـتـروني لوزارة الـبـيئـة وا
ــوقع بــجــنــوب أســتــرالــيــا وفــقـا 
الـبوابـة على أن: الـقطعـان الكـبيرة
ـكن أن مـن الـكــوريال الـصــغـيــرة 
يـكون لـها تـأثيـر ضار عـلى الوالية
من مـنـظـور اقـتصـادي واجـتـماعي
وبـــيــئـي.وتــســـبــبـت الــطـــيــور في
أضـــــــرار مـــــــثـل جتـــــــريــــــد أوراق
ـشمع األشـجـار وإتالف القـماش ا
الـــذي يــغــطـي مــخــابـئ احلــبــوب
وإتـالف أسالك الكـهـربـاء واإلنارة
وأخـــــذ احلـــــبـــــوب مـن احلـــــقــــول
ــزروعـة حـديــثًـا وإحـداث إزعـاج ا

 . للسكان احمللي
يــــذكـــر أن أحــــداث فــــيـــلـم الـــرعب
واإلثـــــارة  The Birdsعـــــام 1963
تـدور حول دافـني دو موريـيه الذي
يـتــعـرض لـسـلـسـلـة من الـهـجـمـات
الـعنـيفـة للـطيـور في بلـدة بوديـجا

باي كاليفورنيا.

ا كانت فـيما علق شـخص آخر: ر
األشـجـار الـتي كانت مـوجـودة قبل
ـنـازل موطـنًـا لـهم وأضاف بـنـاء ا
آخـر الـضـجـيج سـيـكـون جـنـونـيًـا.
وذكـرت وسـائل اإلعالم األسـترالـية
( أن الــــطـــيـــور الـــتـي ظـــهـــرت في
الـفيديـو هي كوريال وهي نوع من
الـببغاوات البيـضاء وموطنها ذلك
اجلـزء من نيو ساوث ويلز). وعلى
الــرغم من عــدم وجــود تـقــاريـر عن
وفـيـات مـرتـبـطـة بـالـطـيـور -إال أن

{ سدني  –وكـاالت - انتشر مقطع
فـــيـــديـــو عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
ــئــات الـطــيـور وهي االجــتــمـاعي 
جتـتاح في أحد شوارع نيو ساوث
ـديــنـة سـيـدنـي في مـشـهـد ويــلـز 
يـذكـرنـا بـفـيلم  The Birdsاللـفـريد
هـيتـشكـوك.وحصـد مقـطع الفـيديو
- الذي تمت مشاركته على تك توك
عـــــــــــلـى أكـــــــــــثـــــــــــر مـن  120ألـف
ــعـــلــقــ مـــشــاهــدة.وكـــتب أحــد ا

مــازحًــا: من كــان يـطــعم الــطــيـور?
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{ كـاليـفورنـيا (أ ف ب) - ال تـتردد
مــومي يــونغ ويــلـكــنــز وهي تـضع
أذنـي ميكـي ماوس علـى رأسها في
الــقـول إنـهـا لم تـشــعـر يـومـاً بـهـذا
الـــقــدر مـن الــســـعــادة وذلك خالل
وجـــودهــا صــبــاح اجلـــمــعــة كــمــا
اآلالف غـــــــيـــــــرهــــــا مـن ســـــــكــــــان
كـاليـفورنـيا في مـدينـة ديزني الند
الـتـرفـيـهـية الـشـهـيـرة الـتي أعادت
فـتح أبـوابهـا أمـام الزوار بـعـد عام
مـن اإلغالق الــهـــادف إلى احــتــواء
جـائـحة كـوفـيد-19 . وقـالت مـومي
الــبـالـغـة  55عــامـاً لـوكــالـة فـرانس
بــرس (كــنــا هــنــا قــبل  415 يــومــا
بـــالــضــبط في  13 آذار  عـــنــدمــا
ــتــنـزه أبــوابه. وقــد وعـدت أقــفل ا
بــنـاتـي بـأنــنـا ســنــعـود في الــيـوم

الـذي يعـاد فيه فـتحه وهـا أنا أفي
بــوعــدي). لـلــمــديــنـة الــتــرفـيــهــيـة
الـواقـعـة فـي أنـهـا جـنـوب لوس
أجنــلــوس ارتـبــاط وثـيـق بـحــيـاة
ـــرأة اخلـــمـــســـيـــنــيـــة إذ كـــانت ا
زيــارتـهــا األولى لــهـا وهي في سن

الـــعــاشــرة عـــنــدمـــا كــانت ال تــزال
تـعـيش فـي هـاواي وفيـهـا أمـضت
شهر العسل.أما ابنتها فسعت إلى
احلـصول على أول وظيـفة صغيرة
لـها عنـدما كانت في الرابـعة عشرة
فـــحــسب لـــكي تـــتــمـــكن من شــراء

ـبـلغ تـصــريح الـدخـول الـسـنـوي 
دوالر. وأشــــارت مـــومي إلى 1500
ـتـنزه أكـثر أن ابـنـتهـا جاءت إلى ا
من  300 مــرة مــنـذ حــزيـران 2018
واصــفـة ديــزني النــد بـأنــهـا ذكـرى
عــائـلــيـة.إال أن فــرحـة لــقـاء مــيـكي
ـقيـم في اقـتـصرت عـلى الزوار ا
كـــالــيـــفــورنــيـــا وهم الـــوحــيــدون
ــرحــلـة ــســمــوح لــهم فـي هــذه ا ا
ـديـنـة التـرفـيـهـيـة وفـقاً بـارتـيـاد ا
لــلـمـعـايــيـر الـتي حــددتـهـا ديـزني.
ومـن الـــشـــروط ايـــضـــاً اقـــتـــصــار
اجملـــمـــوعــات عـــلى أعـــضــاء ثالث
أســــر عـــــلى أن يــــضـع اجلــــمــــيع
. أما الـكمـامات من زوار وموظـف
طـوابير انتظار الـدور فمكانها في
الـهواء الـطلق. ورغم ذلك ليس من

الـــســهل احلـــصــول عـــلى بـــطــاقــة
دخــول. فـعـنــدمـا وضـعت الــتـذاكـر
األولـى في الـتـداول عـبـر اإلنـتـرنت
في  15 نـــيــســان وصــلـت قــائــمــة
االنـتـظار االفـتـراضيـة إلى سـاعات
عـدة. وروت ريبـيكا فـيشـر أمضيت
إحـدى عـشرة سـاعـة بالـضـبط وأنا
أحـــاول (أن أحــصل عـــلى واحــدة)
مـن خالل أجـهــزة كــمــبـيــوتــر عـدة
فــيــمــا كـــنت أعــمل عــلى مــعــايــنــة
ــرضى.وكــانت احلــجــوزات شـبه ا
مـكـتمـلة صـباح اجلـمـعة لألسـابيع
ـقـبـلـة ولم يـكـن مـتـاحاً الـسـبـعـة ا
احلــصـول عـلى تــذاكـر إال لـشـهـري
ايــار وحـزيــران. وكـان ديــزني النـد
ـرتــبـة الــثـانــيـة في الــذي يـحــتل ا
ـــدن اســــتـــقــــطــــاب الـــزوار بــــ ا

الــتــرفــيــهــيــة بــعـد
ديــــزني وورلــــد في
فـلـوريدا أقـفل أبوابه
احـترازياً في  14 آذار
فــيــمــا كــانت الــواليـات
ـــتــحـــدة تــشـــهــد أولى ا
اإلصــــابــــات بــــفــــيـــروس
كــورونــا. وعـلـى الـرغم من
الـــــضـــــغط الـــــشــــديـــــد من
رتبـطة بقطاع ـؤسسات ا ا
ـــدن الـــتـــرفـــيـــهــيـــة ومن ا
الــعـامـلــ في هـذا اجملـال
إال أن سـلـطات كـاليـفورنـيا
لـم تــســـمـح لـــديـــزنـي النــد
ــؤســـســات الــشــبــيــهــة وا
ــعـاودة نــشـاطــهـا إال في

األول من نيسان الفائت.

ÂuO « w  b½ô w½e¹œ vKŽ Êu² UN²¹ —«Ëe «

UNÞUA½ UNðœËUF* ‰Ë_«

w½bOÝ Ÿ—«uý ÕU²& —uOD «  U¾


	p1-sh.shf
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8

