
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport) طبعة العراق 

∫ ©ÊU e «® ‡  dO³šË W×K *« qzUBH « WEOHŠ dO¦ð ŸU b « d¹“Ë  «d¹c%

n u*« WzbNðË W “_« ¡«u²Šù WOÝUOÝ WÞUÝË

wLþUJ « W U ù tÒłuð ôË
—cM  wB  ≠  œ«bGÐ

كــــشف خــــبــــيــــر عن وســــاطــــة
تأزم ـوقف ا سياسـية لتـهدئة ا
عـقـب اعـتـقـال قـيـادي في هـئـيـة
احلشد الـشعبي ومـا رافقها من
تـداعـيـات  بـهــدف انـهـاء حـالـة
الــتـوتـر وتـفــويت الـفـرص عـلى
من يـسـعى الى تـقـويض جـهود
االمن واالســــتـــقـــرار وتــــأجـــيل
رتـقبة. وقـال مدير االنتخـبات ا
مـركــز الـقـرار الـسـيـاسي حـيـدر

ــوســوي لـ (الــزمـان) امس ان ا
(هــنــاك اطــرافــا دولــيــة حتـاول
اســـتـــثــمـــار هـــذه االزمـــة الــتي
حـدثـت قــبل يــومــ في بــغـداد
عـــقـب اعـــتـــقـــال الـــقـــيـــادي في
احلـشد  الـشـعبي قـاسم مـصلح
ومـــا رافـــقــــهـــا من تــــداعـــيـــات
وانـتشـار غـير مـسـبوق لـلـقوات
االمـنــيـة عــلى خـلــفـيـة تــطـويق
قـــطـــعــات مـن احلـــشــد مـــداخل
ــنــطــقــة اخلــضـراء  من اجل ا
الـتـهـيـئـة لـتـأجـيل االنـتـخـابـات

الــتي حـــددتــهــا احلـــكــومــة في
قبل العاشـر من تشـرين االول ا
 على اعـتبار انـها احد االوراق
الــــتي تـــــســــتـــــطــــيـع من خالل
مــســاومـة ايــران بـعــد االحـداث
التي شهدتها غزة) واضاف ان
(جـــهــــات قــــريـــبــــة من رئــــيس
الــوزراء مـــصــطــفى الـــكــاظــمي
يخـدمهـا التـأجيل حـتى حتصل
عـــلى الــقـــوة الــســـيــاســـيــة في
لــكن غـــطـــائــهـــا االنـــتـــخــابي  
حتـالـف الـفــتـح وبـعـض الـكــتل

يـــصــــر عــــلى اجـــراء االخــــرى 
ـقرر  االستـحـقاق في مـوعده ا
لـتــفـادي اي تــصـعــيـد مـحــتـمل
والســـيـــمــــا ان الـــتــــوتـــر بـــ
ـسـلـحة الـكـاظـمي والـفـصـائل ا
ـا بـدأ عـنـدمـا لـيـس جـديـدا وا
سؤولية تسلم رئيس الـوزراء ا
وتصاعد بعد حادثة البوعيثة)
وتــابع ان (قــيــادات ســيــاســيــة
ـــوقف تـــســــعى الى تــــهـــدئـــة ا
والـــتــوتــر لـن يــتــطـــور اكــثــر)
ــوسـوي ان (يـدفع واســتـبـعـد ا

الـتـصعـيـد الى احـتـراب داخلي
مـشـابه لـسـيـنـاريـو الـيمن  ب

اجلـــيش وعـــنــاصـــر احلـــشــد)
مـــؤكــــدا ان (جـــمــــيع االطـــراف
الفـاعلة مـجتمـعة ستـتشاور مع
الــكــاظــمي لــلـوصــول الى حل 
واعــتـقــد ان جــهــة مــا تــتـوسط
النـــــهــــاء االزمـــــة بـــــ طـــــرفي
ـوسـوي الى الـنزاع) ومـضى ا
الــقـــول ان (احلــديث عن تــوجه
القـــالـــة الـــكـــاظـــمي في الـــوقت
بـسـبب الــراهن غـيــر صـحـيح  
عدم وجـود بديل مـناسب فضال
عن ان مـــــا تـــــبــــقـى من عـــــمــــر
احلكومة هو اربعة اشهر فقط 
وبالتالي فأن اي تغيير ال يخدم
اجلـــــمـــــيـع بل صــــــعب جـــــدا 
والســيــمـا ان حل االزمــة يــكـمن
بـأخـذ ضــمـانــات من الـكــاظـمي
بـــتـــوجـــيه جلـــنـــة ابـــو رغـــيف
ــتـــابــعـــة قـــضــايـــا الــفـــســاد
لـفات اجلنـائية واالبتـعاد عن ا
الــتي تـكـون مـعــقـدة وشـائـكـة)
الفــتــا الى انه (حــتى اجــتــمــاع
الــرئـــاســات الــثـالث بــحــضــور
رئيس القضاء االعلى شدد على
اجــــراء االنـــتــــخــــابـــات وانه ال
ـوعـد الـذي حددته تـأجـيل عن ا
ــتــحـدث احلـكــومــة). وهــاجم ا
باسم حركـة عصائب أهل احلق
جواد الـطلـيبـاوي وزير الـدفاع
جـمعـة عـناد  مـطالـبـا ايـاه بأن
يـــــــكــــــون شـــــــجــــــاعـــــــا امــــــام
.وقـال الطليباوي في االمريكي
بــيـان امس انه (عـنــدمـا يـواجه
الوزير االمريكـي ويخبرهم ان
اجلــــيش يــــحــــتــــاج الى ســــبع
ســـنـــوات كــحـــد اقل لـــتــكـــتــمل
امكـانـيته وانه ال يـستـطيع االن
ـفــرده لـذلك ان يــواجه داعش 
يـطـلب منـهم بـصـراحة الـبـقاء)
مــضـيــفــا (امـا في مــقـابل ذلك 
فـانه يـقـول لـلـحـشـد ان اجلـيش
يــــســــتـــطــــيع ان يــــواجه دولـــة
ـفرده) وخـاطب الـطـلـيـبـاوي
الـــوزيـــر قــائـال (نـــريــد مـــنه ان
يـكـون شـجـاعـا وغـيـورا ويـقول
ـعـلومـات جليـوش الدول هذه ا
االجــنـبـيـة الـتي تـرغب بـالـبـقـاء
فرده الن اجليش ال يـستطـيع 
الـتـصـدي لـداعش ولـيس البـناء

جــلـــدته ابـــنــاء احلــشـــد الــذين
يـــقــــولــــون ان الـــعــــراقــــيـــ ال
يـــــحـــــتــــاجـــــون الـى اجــــنـــــبي
لـــيــــســـاعـــدهم فـي الـــدفـــاع عن
وطنهم) على حد تعبيره. وحذر
عنـاد في وقت سـابق من سعي
بــعض اجلــهـات إلشــعـال فــتـيل
احلـرب األهلـيـة في الـبالد.وقال
عناد فـي تصريح مـتلفز تـابعته
(الزمـان) امس إن (القـائد الـعام
سلـحة دائما ما يشدد للقوات ا
عـــلى ضــرورة االحــتــواء وعــدم
إراقــة الـدمــاء والـبـعض يــفـسـر
ســكـــوت الــدولـــة خــوفــاً إال أن
تــغــلــيـب مــصــلــحــة الــبالد هي
األولى) وأضـــــاف أن (هـــــنــــاك
جــهــات تــســعى إلى الــفــتــنــة 
وتراقب عن بعد وتصب الوقود
لتشتعل نيران احلرب األهلية)
وقــال (لـو افـتـرضـنـا أن طـريـقـة
اعــتــقــال الــقــيـادي فـي احلــشـد
كانت خاطئة فال يجب معاجلة
االمــر بــاخلــطــأ نــفــسه). وكــان
خــالــد مـصــبـاح  شــقـيق قــائـد
عـملـيات االنـبار لـلحـشد قـد اكد
ان القوة الـتي اقتحمت مـنازلنا
 حاولت اعـتقـال احدى الـنساء
. وقـال مصـبـاح في لقـاء مـتلـفز
ان (قوة كبيرة دخلت واقتحمت
نزل وتعاملت بشكل غير الئق ا
وال نعـرف الى اي جهـة تابـعة 
اذ ان احد افـرادها اعـتقل ثالثة
اشــخـاص بـيـنــهم طـفل وحـاول
اعتقال النـساء لكن  منعه من
ــنــازل اجملــاورة) ولــفت قـــبل ا
الى انـه (مـــنـــازلـــنـــا تـــعـــرضت
للسرقة بعـد اقتحام هذه القوة)
عــــلى حـــد قــــوله. فـي تـــطـــور 
اســتــقــبل رئــيس اجلــمــهــوريـة
الــدكــتــور بــرهم صــالح األمـ
الـــــعــــام حلـــــزب دعــــاة اإلسالم
تــــنــــظـــيـم الــــعـــراق خــــضــــيـــر
اخلــزاعي. وجـرى خالل الــلـقـاء
(بحث مـسـتجـدات األوضاع في
الــبالد وتــأكــيــد تــعــزيــز األمن
واالسـتقـرار ومـجابـهـة اإلرهاب
وحـمـايـة الـتـمـاسك االجـتـماعي
وتــــوحـــيـــد الـــصـف الـــوطـــني
واإلشـــــــــارة إلـى أهــــــــمــــــــيــــــــة
قـبـلـة وإجـرائـها االنـتـخـابـات ا

في موعدها). 

من جـانـبه  اشـارت الـطــالـبـاني
الى (الــتـوصل لــتـفـاهم مــشـتـرك
ــواضــيع الــتي بــشــأن مـــعــظم ا
كانت محل خالف بـ اجلانب

وهــنـــاك اجــتــمـــاع بــ فـــريــقي
الــوزارتــ بـرئــاســة الــوزيـرين
إضافـة إلى منـاقشة مـشاريع من
ـســائل الـعــالـقـة). شــأنـهــا حل ا
ستقل ثائر فيما دعا السياسي ا
مــنــيــر الــزبــيــدي  االقــلــيم الى
االلــتـزام بــالـروزنــامـة الــزراعـيـة
وعــدم ادخـــال مــواد تــؤثــر عــلى
الــنـــاجت احملـــلي الـــذي يـــشـــهــد
اكــتــفـاءا ذاتــيـا .وقــال في بــيـان
تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (هـنـاك
امـــتــعـــاضـــا واضـــحـــا من قـــبل
ــزارعـــ وبــعض الـــفالحـــ وا
اجلهـات الـرسمـية  بسـبب قيام
مــنــافـــذ االقــلــيم بـــأدخــال مــواد
زراعية ومنتجات حيوانية برغم
ا ادى ذلك الى وفرتها محليا 
ــنـتج الــتــاثـيــر الــسـلــبي عــلى ا
احمللي) مـؤكدا (وجـود ارتـفـاعا
ــــــواد فـي اســـــــعــــــار بـــــــعـض ا
ـنتـجـات الغـذائـية والـزراعـية وا
الــــتي تــــتــــطــــلب مـن اجلــــهـــات

احلــكـومــيـة تــفـعــيل إجـراءاتــهـا
الــرقـــابـــيـــة في اســـواق بـــغــداد
واحملافظات للحد منها وااللتزام
بـاالسـعـار احملـددة) وشـدد على
(ضرورة ان تبادر وزيرة الزراعة
في االقـــلــيم بــزيــارة الى بــغــداد
لــلـوصـول الى نــتـائج مـلــمـوسـة
ـنـتج احملـلي وتـطـوير حلـمـاية ا
الـــقــــطــــاع الــــزراعي في الــــبالد
و تــكـامل الــروزنـامــة الـزراعــيـة
االحتادية مع منـافذ االقليم). في
غضون ذلك  أعلن رئـيس مكتب
ــثــلــيـــة حــكــومـــة االقــلــيم في
بــغــداد فــارس عــيــسى أن وفــد
رفيعاً من احلكومـة سليتقي فور
وصوله الى العاصـمة مسؤول
فـي احلـــــكـــــومــــــة االحتـــــاديـــــة
لــلـتـبـاحث بــشـأن تـطــبـيق بـنـود
وازنة.  وقال عيسى في قانون ا
تــصــريح امس إن (وفــدا كــرديــا
بــــرئـــاســــة نـــائـب رئـــيس وزراء
إالقـلـيم قـوبـاد الـطـالـبـاني وصل
إلى بـغداد امس  لـبـدء سـلـسـلة
لــــقــــاءات الــــيـــــوم اإلثــــنــــ مع
ــنــاقـــشــة إرســال ــســؤولـــ  ا

وازنـة). حصة إقليم من ا

جتــــــلـت بــــــشـــــكـل واضـح إبـــــان
الــعـــدوان األخــيـــر عــلـى الــقــدس
ــان وغـــزة وإنــهـــا حتــيـي الــبـــر
العراقي على هذه اخلطوة وكذلك
راجع الدينية انـية وا الكتل البر
واألحـزاب الــديــنـيــة الــتي دعـمت
هذا الـقرار عـلى أمل أن تـستـكمل
اجـراءات اعـتـمـاده بشـكـل نهـائي
فـي الــــقــــريب الـــــعــــاجل). وكــــان
ـــان قــد نـــاقش اول امس  الــبـــر
برئـاسـة احلـلـبوسي االعـتداءات
تكررة على الشعب الصهيونيـة ا
الــفـــلــســـطــ اذ انــهـى الــقــراءة

الثانية لقانون االجانب.

شتـركة الـتي كان آخـرها زيارة ا
ـالـكي قـبل ايـام الـوزيـر ريـاض ا
ـوضـوع حـيث بـحث فــيـهـا هـذا ا
حتـــديـــدا مع رئـــيـس احلـــكـــومــة
مــــصـــطــــفى الــــكـــاظــــمي ووزيـــر
اخلـارجـيـة فــؤاد حـسـ ورئـيس
ــان مــحــمـــد احلــلــبــوسي الــبـــر
ــكـونـات بـاالضــافـة الى رؤسـاء ا
ـمثـلة في السـياسـيـة واحلزبـية ا
ــان) واعــرب الـــبـــيــان عن الــبـــر
ــواقف الــدول (ارتــيــاح الــوزارة 
ـانـاتـها الـعربـيـة وقـيـاداتـها وبـر
ــسـانـدة وشـعــوبـهـا الــداعـمـة وا
ــقــاوم الــتي حلــقــوق الــشـــعب ا

ـقيم ألكـثر واطن الـفلـسطـيني ا ا
من عــشـرة ســنـوات مــتـواصــلـة 
مــعــامـــلــة شــقــيــقـه الــعــراقي في
احلــــقـــــوق والــــواجــــبــــات عــــدا
اجلـنـسـيـة واالنـتـخاب والـتـرشح
مؤكدا حفـاظا علـى حق العودة) 
ان (هذه اخلـطـوة لـيسـت بغـريـبة
عن مـــواقـف الـــعـــراق الـــشـــقـــيق
رئـيـســا وحـكـومـة وشــعـبـا فـهي
واقـفه األخويـة الصـادقة امتـداد 
تـواصل لقضـايا شعـبنا ودعمه ا
ـسـتـويـات واحملـافل كـافة عـلى ا
وهي ثــمـــرة من ثــمـــار الــتــعــاون
شـترك في الـقضـايا والتـنسـيق ا
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رحــــــــبت وزارة اخلــــــــارجـــــــيـــــــة
ساع غتربـ الفلسـطينية   وا
مـجـلس الـنـواب في اقـرار قـانـون
يـــــضــــمن احلـــــقــــوق لـالجــــئــــ

قـيم في العراق. الفلسطـين ا
وقـــال بـــيـــان لـــلـــوزارة تــابـــعـــته
(الــــزمــــان) امس انــــهـــا (تــــرحب
نـاقشات الـتي يجريـها العراق با
الـــشـــقـــيق الـــداعـــمـــة لـــقـــضـــيــة
الفـلسـطيـني وحـقوقـهم  والتي
ـوافـقـة على ان بـا تـرجمـهـا الـبـر
الـقراءة الـثـانـيـة لـقانـون مـعـامـلة
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اتـفق وزيـر الزراعـة مـحـمـد كر
اخلفاجي مع وزيـرة زراعة اقليم
كردسـتان بيـكرد الـطالـباني على
تــبـنـي مـشــاريع زراعــيـة تــغـطي
احلــاجــة احملــلــيــة و الــســمــاح
بـتـسـويق مـحـاصـيل االقـلـيم في
مــحـافــظــات الـوسط واجلــنـوب.
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (اخلفاجي والطالـباني ناقشا
خالل اجتماع مع رئـيس حكومة
االقـــلـــيم مـــســـرور الـــبـــارزاني 
ــركــز ــســائل الــعـــالــقــة بــ ا ا
واالقليم و الـتوصل الى اتفاق
مـشتـرك عـلى تـسويق مـحـاصيل
كردستـان الى محافـظات الوسط
واجلـــنــوب) وشـــدد اخلــفـــاجي
خالل مـــــؤتــــمــــر مـــــشــــتــــرك مع
عـلى (أهـمـيـة تـبـني الـطـالـبـاني 
مشاريع زراعية لتحقيق اإلكتفاء
الـذاتي وتــضـمن االمـن الـغـذائي
نـتجات الزراعية) للعراق من ا
مؤكـدا ان (االجـتمـاع الذي عـقده
مع رئــــــيـس الــــــوزراء ووزيــــــرة
الـزراعة في اربـيل كـان نـاجـحا 
اذ  الــتـبــاحث في الــكـثــيـر من
القـضـايا الـتي تـخص محـاصيل
إالقـــــلـــــيم ومـــــوضـــــوع دخـــــول
ـــهـــربـــة من دول ـــنـــتـــجــــات ا ا
اجلوار الـتي كـانت أحد أسـباب
إيـقـاف الــروزنـامـة الـزراعـيـة في
ـــنـــتج الـــبالد وعـــدم حـــمـــايــة ا
احمللي) مشيـرا الى (االتفاق مع
رئــيس حــكــومــة االقــلــيم بــشـأن
أغـــلب الــــقـــضـــايـــا والســـيـــمـــا
مـــوضـــوع اســتالم مـــحـــصــولي
القمح والشـعير من قبل مزارعي
كــردســتـان) وتــابع انه (ســيــتم
تــســديــد مــســتــحــقــات مــزارعي
ـقـبل). االقـلــيم خالل اإلسـبــوع ا
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ـــصــرف الــعـــراقي االهــلي وقع ا
الــتـابع جملـمــوعـة كــابـيــتـال بـنك
اتــفـاقـيــة تـمـويل بــقـيـمــة عـشـرة
ــــــــدة خـــــــمس ماليـــــــ دوالر و
سنوات مع الـصندوق الـسعودي
للتنمية  الستيراد منتجات ذات
منشـأ سعودي. وقـال بيان تـلقته
(الـــزمـــان) امس ان (االتــفـــاقـــيــة
وقـعت بــ رئـيس مــجـلس إدارة
مــجـمــوعــة كـابــيـتــال بــنك بـاسم
خــــلـــــيل الــــســـــالم و الـــــرئــــيس
الـتنـفـيذي لـلـصـندوق الـسـعودي
ـرشد سلـطان بن عـبد الـرحمن ا
وظـف بحـضـور عدد من كـبـار ا
من اجلـانـب  بـيــنـهم الـســفـيـر
الـــعـــراقـي لـــدى عـــمــــان حـــيـــدر
الــــعــــذاري ومـــديــــر عــــام دائـــرة
االستـثمارات مـازن صبـاح أحمد
ـــــركـــــزي ـــــثالً عـن الـــــبـــــنك ا
وجب العـراقي) واضاف انـه (
االتــفـاقـيــة سـيــمـنح الــصـنـدوق
خـــطـــاً ـــصــــرف  الـــســـعــــودي ا
تــمــويـلــيــاً دواراً بـقــيــمـة عــشـرة
الســـتـــيــراد ســـلع ماليـــ دوالر 
وخــدمــات مـتــنــوعـة ذات مــنــشـأ
ـصرف سعـودي لـصالح عـمالء ا
ـســتـوردة لــهـذه من الــشـركــات ا
الـــســلع واخلــدمـــات وبــنــســبــة

ـئـة من قـيـمـتـهـا تـمـويل مـئـة بـا
ــدة ســـداد تــصل  36شــهــراً و
ــــســــتــــوردات بــــحــــسب نــــوع ا
وطبيعة العملية). واعرب السالم
عن (تـقديـره للـجـهود الـتي يـقوم
بــهــا الـصــنــدوق الــســعـودي من
ــــشـــاريع خـالل دعم وتـــمــــويل ا
ــائـيــة في الـعــراق وحتـفــيـز اإل
العـالقات الـتجـاريـة ب الـبـلدين
) مـشيـراً إلى أن (دور الشـقـيـق
الـــصــنــدوق يـــعــكس تـــوجــهــات
ــمــلــكــة الــعـربــيــة الــســعــوديـة ا
ـتـواصل الـتــاريـخـيـة ودعـمــهـا ا
ـشـترك ـسـيـرة الـعـمل الـعـربي ا
ـساهـمـة في حتـقـيق الـتـكامل وا
االقـتـصـادي الـعـربي) مـؤكدا ان
(هذه االتـفـاقـية بال شك سـتـسهم
في زيـادة الـتبـادل الـتـجـاري ب
الـــــبــــــلـــــديـن من خـالل تـــــقـــــد
الــــتـــســــهـــيـالت االئـــتــــمـــانــــيـــة
نتجات للمسـتوردين الستيـراد ا
واخلــــدمـــات الــــســـعــــوديـــة ذات
اجلـــودة الـــعـــالـــيـــة وبـــأســـعــار
تنافـسية لـلسوق احمللي) وتابع
ان (االتـــفـــاقـــيــة ســـتـــعــمـل عــلى
تـــنــشــيط عــمــلـــيــات الــنــقل بــ
الـبـلـدين إلى جـانب مـسـاهـمـتـها
الــفـاعـلــة في حتـفــيـز الـقــطـاعـ
ــالي والــتــجـاري). مـن جـانــبه ا
ــرشـد ان (االتـفـاقــيـة تـأتي أكـد ا
تـــأكـــيــداً ألواصـــر األخـــوة الــتي

جتـــمع الـــســـعــوديـــة والـــعــراق
ورغبـة لـتعـزيـز التـعاون بـيـنهـما
في مختلف اجملاالت  وضمن ما
ملكة  تخصيصه من حكـومة ا
لدعم إعادة اإلعـمار والتـنمية في
الـعراق الـذي يـتـجـاوز مـبلغ 1.5
مـلـيار دوالر  كـمـا أنـهـا تـنـسجم
مع أهـداف الصـنـدوق في تـنويع
مـصــادر الـدخل الــوطـني وزيـادة
حجم الصادرات غير النفطية من
ــنــشـأ الــســلع واخلـدمــات ذات ا
السـعودي) مبـيـناً أن (االتـفاقـية
ســتــفــتح أســواقــاً جــديــدة أمــام

ـنــتـجـ الــسـعـوديــ لـتـرويج ا
سلـعهم ومـنـتجـاتهم الـتي تمـتاز
بــجـودتـهــا الـعــالـيـة وأســعـارهـا
ـمـلوك ـصرف ا ـيزة). ويـقـدم ا ا
من قــبل كـابــيـتــال بـنك األردنــيـة
مـــنـــذ عـــام  ?2005مـــجـــمـــوعـــة
ـصرفـية متـكامـلة من اخلـدمات ا
ـبـتـكـرة لـلـشـركـات واألفـراد في ا
العـراق. بفـضل شبـكته الـواسعة
ــثل ــراســلـة اذ  من الــبــنــوك ا
صـرف بـوابة إلى االقـتـصادات ا
ــيــة حــيث يــسـهـل إرسـال الــعــا
واسـتـقـبــال احلـواالت الـداخـلـيـة

واخلـارجـيـة ومـنح الـتـسهـيالت
االئــتـــمــانــيــة وتــقــد خــدمــات
ـكن الــتـمـويـل الـتــجـاري كـمــا 
للمصرف التداول لصالح عمالئه
في الــــــســـــــوق األردنــــــيــــــة وفي
ية من خالل شركة األسواق العا
كـابـيـتــال لالسـتـثـمـارات الـذراع
فضالً االستثماري لكابيتال بنك 
عن تــقــد خـدمــات الــتـداول في
ـالية من سوق الـعراق لألوراق ا
ـمـلـوكة خالل الـشـركـة التـابـعـة ا
ال العراقي لها بالكـامل شركة ا

الية. للوساطة ا

lO∫ جانب من حفل توقيع اتفاقية تمويل ب مصرف العراقي االهلي والصندوق السعودي للتنمية في عمان uð

ركز واالقليم ≈ŸUL²ł∫ البارزاني يجتمع مع وزيري الزراعة في ا
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ذراع شبه مـقطـوعة لـطفـلة بـعـد تعـرضهـا إلصابـة شديـدة أدت إلى قطع
األوتـار مع كــسـر الـعـظم) ,واضـاف ان (عـمـلـيــة اعـادة الـذراع تـعـد من
عـقدة  حيث تمـكن الفريق من تثـبيت الكسر وربط العـمليات الصـعبة وا
ــرفق إلى مــكــانه الــطــبــيـعي) ,وتــابع ان الـعــضالت وإرجــاع مــفــصل ا

ريضة تتمتع حاليا بصحة جيدة).  (ا
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جنح فريق طـبي في مستشفـى الزهراوي اجلراحي في محـافظة ميسان
في اعادة ذراع شـبه مقطـوع لطفلـة تبلغ من الـعمرة تـسع سنوات. وقال
بيـان لدائرة صحة احملافظة تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا برئاسة
فـاصل أورانوس عـزيز  ,جنـح في اعادة اختـصـاص جراحـة العـظـام وا
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ـوجـة حـارة شـديـدة تـوقـع مـتـنـبئ جـوي تـأثــر الـبالد 
اجلــفـاف مــصــحـوبــة بــريـاح مــوســمــيـة يــطــلق عـلــيــهـا
(البـوارح) نهايـة األسبوع اجلـاري. وكتب صـادق عطية
في صــفـحــته عـلـى فـيــسـبــوك  امس ان (الــبالد تـتــأثـر
ــوجـة حــارة نـهــايـة األســبـوع اجلـاري  تــصل فـيــهـا
ــدن اجلــنــوبــيــة  50 مــئــويــة  درجــات احلـــرارة في ا
ـــدن االخــرى) واضـــاف ان وتـــنـــخـــفض قـــلـــيال فـي ا
هي ريـاح مـوسـمـيـة تــهب عـنـد بـدايـة مـوسم (الـبــوارح 
الصـيف مـن االجتاه الـشـمـالي الـغـربي وتـكـون شـديدة

اجلـفــاف تـنـشط في حـزيـران وتــتـسـبب إثـارة الـغـبـار
واألتربة نهاراً) ولـفت عطية الى ان (سرعة هذه الرياح
تـصل أحـيانـاً أكـثر من  55 كـليـومـتـرا بالـسـاعـة  وقد
تــؤدي إلى تــشــكل الــعــواصف الــغــبــاريـة فـي احلـاالت

الشديدة).
مــــؤكـــدا ان (هــــذه الــــريـــاح
ســـتـــســــيـــطـــر عــــلى وسط
وجـنــوب الـعـراق والــكـويت
وشـمـال شــرق الـســعـوديـة

وتصل حتى اإلمارات). 
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واطن? ) الـصـفـة الـغالـبـة يـا من تـدعون انـكم من يـسـهـر عـلى أمن وأمـان ا
على حد تـعبـير الـبيان. فـيمـا اعلنـت وزارة الصحـة والبـيئة تـزويد مـراكزها
نتـشرة في بـغداد واحملافـظات وكذلـك اقليم كـردستان  بـدفعة التـلقيـحيـة ا
جديـدة من مضادات كورونـا بعد تـسلمهـا شحنة من لـقاح فايرز   مـشيرة
الى انخـفاض االصابات والوفيـات واستقرار مستـوى الشفاء من اجلائحة.
الــذي اطــلــعت عـــلــيه (الــزمــان) امس ان ــوقـف الــوبــائي الــيــومـي  واكــد ا
بـلـغت اكـثر من  32 الف عـيـنة مـشـتبه (مخـتـبـرات الوزارة اجـرتـفـحـوصا 
اصـابــتـهــا بـالــفـايـروس  اذ  رصـد تــسـجـيل  3474اصـابــة في عـمـوم
احملـافـظات) مـشيـرا الى ان (الـشفـاء بلغ  4365وبـواقع  17وفـاة جـديدة
في عــمـوم الـبالد) وتــابع ان (اكـثـر من  132الف شـخص تــلـقى جـرعـات
ـنـتـشرة بـغـداد واحملافـظـات). وأعـلنت ضـاد في مـراكـز الوزارة ا الـلـقـاح ا
الوزارة وصـول دفعـة جديدة من الـلقـاح الذي تـنتجه شـركة فـايزر.وأشارت

سـتلزمـات الطبيـة في بيان امس انه ( الشـركة العامـة لتسـويق األدوية وا
توزيع شحنة اللقاح ب اسطول البرادات اخملصص لنقلها).
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 كــشـفت نـقـابـة اطــبـاء الـعـراق عن اعـتـقــال طـبـيب من مـســتـشـفى الـكـنـدي
التـعليمي دون امر قضـائي .وقالت النقابة في بـيان تلقته (الزمان) امس ان
(الذي حـدث في مستـشفى الـكندي الـتعلـيمي فجـأة ودون سابق انذار  اذ
قـامت قـوة امنـيـة بأعـتـقال طـبـيب مقـيم دوري دون أمـر قضـائي بـعد اتـهامه
تاجـرة باألعضـاء البشريـة حيث اقتادته الـى جهة لم يعـلن عنها وبـطريقة ا
همجية ناهيك عن السب والشتم والضرب والتلفظ بالفاظ نابية التنم اال عن
اخالق من تــلـفـظـهـا داخل اي مـؤسـســة من مـؤسـسـات الـدولـة واليـجب ان
ـثــلـون مـؤسـسـة شـعـارهــا عـلى مـدى مـئـة عـام هـو تـصـدر عن اشـخـاص 
الـشـرطـة في خـدمـة الـشـعب) وأضـاف ان (الـقـوة سـاومت الـطـبـيب مـاديـا
ا زاد الطـ بلة ان افـراد القوة اضافـة الى سرقة مـقتنـايته الشـخصيـة و
طـلـبـوا مـنه االتــصـال بـرقم شـخص غـيـر مـعـرف وهـذا الـشـخص أدعى انه
ـوضـوع مـقـابل مـبـلغ) وتـسـاءل الـبـيـان (هل أصـبح مـبـدأ دخـول سـيـحل ا
ـؤسـسات الـصحـيـة من قبل جـهـات أمنـية وبث الـرعب بـ منـتسـبـيهـا هو ا
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الشأن) وكـشف احمد عن (زيارة سيقوم بها
احلـمـداني إلى طـهران وأنـه سيـرافق الـوفد
ـعانـاة من األزمة الـعـراقي للـتبـاحث بـشأن ا
ياه بشكل كبير ـائية وانخفاض منسوب ا ا
فـي سيـروان و دربـنـدخان) وتـابـع ان (مـياه
الـسـدود ال حتل لوحـدها مـشكـلة الـشح لكن
ــيـاه في الــسـدود سيء لـلــغـايـة مــنـسـوب ا
ـواطـنـ وســيـؤثـر نــقص االمـدادات عـلـى ا
بـشـكل كـبـيـر والسـيـمـا أولـئك الـقـريبـ من
ياه في األنـهار كما سـتنخفض مسـتويات ا
اآلبــــار) واوضـح احــــمــــد انـه ( إشــــعــــار
أصـــحـــاب األراضـي الـــزراعـــيـــة احملـــيـــطـــة
بـــاألنــهـــار في االقـــلــيم وكـــذلك األراضي في
وسط الــعــراق بــعـدم الــزراعــة بـســبب قــلّـة
ـياه) ومـضى الى القـول أن (هناك  17سداً ا
قـيـد اإلنـشاء  إيـقـاف الـعـمل فيـهـا بـسبب
ـيـزانـيـة وقـمـنــا بـطـلب إكـمـال تـلك نـقـص ا

الـسدود من مجلس الـوزراء لكن لم يتم الرد
بــهـذا الــشـأن حـتـى اآلن). والـقى انــخـفـاض
ـياه في نهر سـيروان بظالله على مـنسوب ا
ـــنــاطق الـــواقـــعــة بـــ حــلـــبــجـــة وحــتى ا
دربـنـدخـان وبـاالمتـداد إلى حـدود مـحـافـظة
ديـالى وستتـأثر مساحة  200 ألف دو من
األراضي الــزراعـيـة الـتـي تـعـتـمــد عـلى نـهـر
يـاه فيه كما سـيروان بانـخفاض منـسوب ا
ئة على مياه نهر يـعتمد السد بنسبة  75 با

سيروان. 
ــديــريــة الــعــامــة وبــحــسب إحــصــائــيــات ا
ائـية فمنذ شـهر كانون االول عام لـلموارد ا
2020   حــــفـــر  49 ألــــفـــاً و 585بــــئـــراً في
االقــلــيم لــتــأمــ مــيــاه الــشــرب وألغــراض
زراعـية وصناعـية منها  23 ألـفاً و 625بـئراً
لــديــهــا إجـازة و 25 ألــفـاً و 960بــئــراً غــيـر

مجازة أغلبها ضمن حدود السليمانية.

الــتـصــاريف الـداخـلــة إلى الـبــحـيــرة بـشـكل
مـباشـر وميداني. فـيمـا حذّر مديـر عام دائرة
ســـدود االقــلــيم  أكـــرم احــمــد من أن وضع
ـيـاه في الـسدود سيء لـلـغـاية مـشـيراً إلى ا
ـــيـــاه هـــذا الـــعـــام ســـيــؤثـــر عـــلى أن شح ا
ــواطــنــ بــشــكل كــبــيــر. وقــال أحــمــد في ا
ـيـاه في سدود تـصـريح امس إن (مـنـسـوب ا
االقــلــيم تــشــهــد انــخــفــاضــاً كــبــيــراً حــيث
ياه في دربندخان بنسبة انخفض مستوى ا
ــاضي في مـا  12.5مــتـراً مــقـارنـة بــالـعـام ا
ياه في دوكـان بنـسبة 8 انـخفض مـنسـوب ا
أمـتار وذلك يـعود إلى انـحسار األمـطار هذا
الــعــام) مــســتــدركــاً أن (ذلك ال يــسـوغ قــطع
ـــيـــاه عن الـــعـــراق من قـــبـل دول اجلــوار  ا
ياه إلى والسـيما إيران التي قطعت جريان ا
نـهر سـيروان بـشكل كامل) الفـتا الى (وجود
خـــطـــة لــلـــتـــفــاوض مع دول اجلـــوار بـــهــذا
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ـائــيــة عن سـعــيــهـا ــوارد ا كــشــفت وزارة ا
اجـراء مبـاحثـات مع اجلانب االيـراني بشأن
ـــائــيــة فـي ســدي دوكــان تـــدني االيــرادات ا
ودربـندخـان وكذلك نهـر الكارون. وقـال بيان
لــلـوزارة تــلـقــته (الــزمـان) امس ان (الــوزيـر
ـديـرين مـهـدي رشـيـد احلـمـداني وعـدد من ا
الـعام في الـوزارة تفقـدوا واقع سد دوكان
لـغرض االطالع على ـحافـظة السـليمـانية 
ـتـحـقـقـة فـعـلـيا ـائـي والـواردات ا اخلـزين ا
ومـتابعـة أعمال الـتأهيل والـصيانـة الدورية
فـي السد) وأشـار احلمـداني الى ان (دوكان
هـمة واحليـوية في البالد يـعد من الـسدود ا
الــتي يـجب مـتــابـعـتـهــا وصـيـانـتــهـا بـشـكل
دوري لــتـــأمــ سالمــتــهـــا في كل الــظــروف
وجــعل سـالمــة الـســدود مـن أولـويــات عــمل
ــقــبــلـة) وأضــاف ان ـراحـل ا الــوزارة فـي ا
س حـياة (الـوزارة تـتـعـامل مع مـلف مـهـم 
ــيـاه وانــهــا تــطــمـئن ــواطـنــ اال وهـو ا ا
ـياه مـؤمنـة خالل هذا الـصيف اجلـميع أن ا
ــقـبل) وتــابع ان (هــذه الــســنـة والــشــتــاء ا
شــهــدت انــحــســار االمــطــار وقــلــة الــغــطـاء
الــثـلــجي الـتي أثــرت بـشـكـل عـلى االيـرادات
نبع  والسـيما ـتحـققة من دول اجلـوار وا ا
حــيـث انــخــفـــضت إيــرادات اجلـــارة إيــران 
اضي) ئة عن الـعام ا دوكـان بحدود  70 بـا
مـبينا ان (الوزارة لـديها حتركات مع اجلارة
ـقـبـلة من خالل إيـران خالل األيـام الـقلـيـلة ا
ـناقـشـة تدني ـستـوى  اجـتـماع فـني عـالي ا
ـــــائــــــيــــــة في ســــــدي دوكـــــان االيــــــرادات ا
ودربـنـدخـان وكذلك نـهـر الكـارون في جـنوب
وهنـاك أمور فـنية كـثيـرة على جدول الـبالد 
ـبـاحثـات بـ الطـرف فـضال عن حتـركات ا
مؤكـداً (نـعمل مع ـاثـلة مع اجلـارة تـركيـا)

كل األطراف من أجل تقاسم الضرر). 
نشأت كـما أجرى احلمـداني جولة ميدانـية 
الـسد وعلى مـناطق أعالي بـحيرة دوكان في
بـهــدف مـتــابـعـة قــضـاء رانــيـة وقــلـعــة دزه 
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ـرورية وتغزو الـسيارات شوارع مع بدايـة ساعات النـهار األولى تبدأ األخـتناقات ا
بـغـداد في جـانـبـي الـكـرخ والـرصـافـة مسـبـبـة تـذمـر كـبـيـر لـدى الـعـراقـيـ فـتـعـطل
ـستشـفيـات والطـلبـة عن الوصول رضى عن الـوصول إلى ا وظـف عن دوامـهم وا ا
إلى محـاضراتهم بوقتها احملدد فضالً عن احلوادث التي حتصل بسببها ما يؤدي
ـسـؤول عن إلى مـزيـد مـن األزدحـام ريـثـمـا تــنـتـهي اإلجـراءات وحتـديــد األسـبـاب وا

احلادث.
وفي الـنــتـيــجـة أصـبــحت األخـتــنـاقـات
ـرورية مـشهـداً مألـوفاً في بـغداد كـما ا
ـــا أن دخـــول الــــعــــجالت اجلــــديــــدة 
تـــســـمـى(الـــتـــوك تــــوك) زادت الـــوضع
تـعـقيـداً اضـافـةً إلى الـدراجات الـنـارية
فــبـــدالً من تـــقــلـــيل أعـــداد الــســـيــارات
أزدادت رغم تـــهـــالك الـــطـــرق والــبـــنى
الـتــحـتــيـة وعـدم تــوسـيع الــطـرقـات أو
تـشييد جسور جديدة مختصرة للطرق
ـواطن الـعـراقي مـصـاعب في لـيـواجه ا
ســـبــيـل الــوصـــول إلـى عــمـــله. حـــسب
اإلحـــصـــائـــيـــات األخـــيـــرة فـــإن أعــداد
الــسـيــارت في الــعــراق أكــثــر من ســتـة
مـاليـــ  ســــيــــارة بــــيــــنــــمــــا الــــقـــدرة
االسـتــيــعــابــيــة لـلــشــوارع ال تــتــجـاوز

اخلمسمائة ألف سيارة!
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يـقول أحمد (موظف 30 عـام) انه يعاني
كـثـيراً اإلزدحـامـات عـند ذهـابه صـبـاحاً
إلى عـمـله في بـغـداد يـومـيـاً وانه يـصل
مـتأخـراً بنصف سـاعة أو أكـثر أحـياناً
ويـتأزم نفـسيـاً بسـبب التأخـير ويـشير
إلـى إن ذلـك بــــــســــــبـب زيــــــادة أعــــــداد
الـسيـارات في شوارع العـاصمـة بالرغم
من انــهـا تــعـانـي من تـهــالك في الــبـنى
الـتــحــتـيــة. وفي الــســيـاق ذاته تــشــيـر
فـاطـمـة (طـالـبــة جـامـعـيـة) إلى ذهـابـهـا
مـبـكـراً إلى جـامعـة بـغـداد وقـبل مـوعد
بـدأ دوامهـا بثالث سـاعات حـيث تخرج
في الــسـادســة صــبـاحــاً بــالـرغم من أن
دوامـها يبـدأ السـاعة التـاسعة صـباحاً
ـروريــة بـسـبب لـتــواجه األخـتـنــاقـات ا
كـثـرة الـسـيـارات والـسـيـطـرات األمـنـيـة
الــــتـي تــــؤدي هـي ايــــضـــــاً إلى زيــــادة
اإلزدحـامات وتقول إنها تعاني من هذا
ــوضـــوع كــثـــيــراً خـــاصــتـــاً في أيــام ا
األمـتـحـانـات ويـسـبب لـهـا أربـاك كـبـيـر
خـشية تأخرها وذهـاب موعد األمتحان.
ويــبـ ابــو احـمــد (سـائق تــكـسي) انه
كـثـيـراً ما يـعـاني من األزدحـامـات حيث
انه يــقـــضي اغــلـب وقت عــمـــله بــوسط
األزدحـــامـــات ويــعـــزو ذلـك إلى كـــثــرة
الـسـيـارات وعدم تـوفـر جـسـور أو طرق

الـوزراء وحلـد االن لم يـتم الـعـمـل بـهذه
احللول وهي كاالتي:

-نـقل اكثـر الدوائر خـارج مدينـة بغداد.
-تفاوت اوقات الدوام.

-اسـتـبـدال الـعـطـلـة يـوم الـسـبت بـأيـام
اخرى. 

-الـعمل بـنـظام الـفردي والـزوجي  وقد
 الــعـمـل بـهــا مــايــقــارب  شــهـر حتت
الـتجـربة وحـققت انـسيـابيـة عالـية جداً
ومـازلــنـا في أنـتــظـار  مـوافـقــة مـجـلس
الـوزراء لـلـتـنـفـيـذ ومـرت ثالث سـنوات

قترح. على هذا ا
واشـار إلى مـعـاناتـهم كـرجـال مرور في
وسط هــذه الـزحـامـات مــعـانـاة اخـرى
حـيث مضالت االسـتراحة اخلـاصة بهم

مــتــهــالــكــة وكـــذلك ضــعف جتــهــيــزات
البس اخلـاصـة وعدم وجـود(ترامس) ا
ــاء في أيـام الـصــيف الالهب!!  كــلـهـا ا
ـرور في مــعـانــاة تـزيــد من عـبــأ رجل ا
الــــشـــارع. فـــيـــمــــا ذكـــر الـــعــــقـــيـــد في
ــرور(طــلـب عــدم ذكــر اســمه) إن عــدم ا
العمل بنظام تسقيط السيارات هو أحد
أســبـاب الــزخم احلــاصل في الــشـوارع
بـــاإلضـــافـــة إلى إن  الـــدولـــة ســـمـــحت
لـــلــمــواطــنــ  بــإســـتــيــراد الــلــوحــات
ـرورية ويـتابع دخول عـجالت التوك ا
تــوك والـدراجــات الـنــاريـة إلى الــعـراق
ــروريـة أدى إلى زيــادة األخــتــنــاقــات ا
بـاإلضافة إلـى ما سبـبته من فوضى في
الــشـــوارع لــعـــدم الــتـــزام أصــحـــابــهــا

ـرور وان مـديـرية بـأجـراءات الـسيـر وا
ـرور لم تـقم إلى االن بصـرف سنـويات ا
أو لــوحـات تــســجــيل لــهــذه الــعـجالت
ـــعــــاجلــــة زخم وواحـــد مـن احلــــلــــول 
الـشـوارع هــو ايـقـاف اسـتـيـراد عـجالت
الـتــوك تـوك والـدراجـات الــنـاريـة كـذلك
ة الـعمل بنظام تسقـيط السيارات القد
و تـرحــيـلــهـا وتــثــبـيت الــلـوحــات عـلى
ـركـبـات احلـديـثـة ويـضـيف إن أغـلب ا
الــــــشـــــوارع فـي الـــــعـــــراق هـي ضـــــمن
الــتـخــطــيط الــعــمــراني الــقــد واغـلب
الــشــوارع "ضــيــقـة" التــســتــوعب حــجم
وجـودة في الـوقت احلـاضر ـركـبـات ا ا
ويــتــابع عـــلى أمــانــة بـــغــداد تــوســيع
الشوارع وعمل مجسرات وأنفاق وطرق

ســريــعــة بـــاإلضــافــة الى الـــســيــطــرات
األمــنـيــة الــتي تــعــقــد الــوضع وتــزيـده

. سوءاً
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ويـبـ احلـقـوقي عـلي سـلـيم احلـمداني
أن  هــنــاك عــدة تــشــريــعــات و قــوانــ
إلســتـيـراد الــسـيــارات درجت في مـواد
مـعيـنـة تضـمـنت شروط خـاصـة ومنـها
ــــادة األولى من قــــانــــون اســــتــــيــــراد ا
الـسـيـارات إلى الـعـراق (يـحق لـلـعـراقي
ـقـيم خـارج الـعراق بـإسـتـيـراد سـيارة ا
واحـدة وفقاً لـلشـروط التالـية: أن ال تقل
مـدة اإلقــامـة عن ســنـة و يــعـتــبـر جـواز
السفر وثيقة إثبات هذا الشرط أو نفيه.
-أن يـقـدم وثـيــقـة إثـبـات من الـسـلـطـات
الـعــراقـيـة تــثـبت إن الـشــراء قـد  قـبل
سـنــة من تـاريخ الـعــودة حـيث يــعـتـبـر
تـاريخ الـتصـديق تـاريـخاً لـلـشراء إال إن

ئة تفرض على السيارة. غرامة 10 با
- أن يــظـهــر ورقــة تـثــبت إن الــثــمن قـد
سـدد من أمـواله الـشـخـصـيـة كـراتب إذا
كـان مــوظـفـاً أو مـن أي حتـويل خـارجي

إذا كان طالب.
- أن يــقــدم ورقـة إثــبــات من احلــكــومـة
الـعراقـية تـفيـد إنهـاء دراسته أو انـتهاء
مـهـمـته كـمـوظف في اخلـارج أو انـتـهاء
ا عـقـد العـمل.) وهـناك قـوانـ كثـيـرة 
بـخص استيراد السيـارات والتي تعتبر

معمول بها منذ 1976.
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ــرور ــفـــوض في مـــديــريـــة ا ويــقـــول ا
ـركــبـات الــعـامــة مــاهـر هــادي دخــول ا
مـابـعـد  2003 مـايـقـارب  4 أضـعـاف مـا
قـبـل األحـداث فـالــشـوارع ال تــسـتـوعب
مـثل هـذه الـكـثـافـة وعـدم وجـود جـسـور
وكـذلك كثرة القطوعات في الشوارع أثر
بـشـكل غيـر طـبيـعي عـلى حـركة الـسـير
بـاإلضافـة إلى أن اإلشارات الـضوئـية ال
تـــعــــمل واألهم مـن ذلك عــــدم أحـــتـــرام
ـرور وأقـصـد به ـواطـن ألشـارة رجل ا ا
ــركــبــة واشــار هــادي  رفع ســائق ا
احلـلــول من قــبل الــسـيــد الــلـواء عــامـر
الـعــزاوي في حـيـنــهـا كـمـقــتـرح جملـلس

ــتـقـدمـة سـريـعــة تـمـاشــيـاً مع الـدول ا
ـوالت الـتـجـاريـة واشـار إلى أن كــثـرة ا
ـنـاطق الـتـرفـيـهـيـة الـتي  بـنـاؤهـا وا
بـعد عام 2003 دون تـنسيق مع مـديرية
ــرور الــعــامــة  ســبـب زخم كــبــيــر في ا
الـشـوارع بـاإلضافـة إلى قـلـة الـبـاركات
اخملـــصـــصـــة لـــركن الـــســـيـــارات ومن
ـفتـرض قيـام أمـانة بـغداد بـأستـخدام ا
االراضي الـتـابــعـة لـهـا إلنـشـاء بـاركـات
مــتـعــددة الــطـوابـق بـدال من الــبــاركـات
الــعـشــوائــيــة الــتي تــســبب الــفـوضى
ويـضــيف إذا بـقى الــوضع  هـكـذا دون
حــلــول لــســـنــتــ أو ثالث مـــســتــقــبالً
فـسوف لن تـتمـكن السـيارات من الـسير

في الشوارع بسبب كثرتها.
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الـقـضايـا دقة وصـعـوبة . وقـدم الراحل
خـدمـات  واسـتشـارات قـانـونيـة كـثـيرة
في مـدن عراقـية مـختـلفـة  ومنـها اقـليم
كـردسـتان  وتـتلـمذ عـلى يديه اكـثر من
جــــيل من احملــــامــــ الـــذين احــــتـــذوا
بــــســــيــــرته الــــوضّــــاءة فـي ســــاحـــات

القضــاء.

والـشمّـاع الذي رحل مـتأثـرا  بإصـابته
بــفـيــروس كـورونـا عن 83 عــامـاً  كـان
وجـــهــا قــانـــونــيــا لـــلــمــوصـل عــرفــته
مــحــاكــمــهــا  وأروقــة احملــامــاة فــيــهـا
مــدافــعــا  بــارزاً عن احلــقــوق الــعــامـة
والــشـخـصـيـة ومـشــهـوداً له بـالـكـفـاءة
والـــنــزاهـــة  واســتــشـــاريــا فـي اكــثــر

ÊU e « ≠ q u*«

ودّعت االوسـاط الـقضـائيـة والقـانونـية
ــــــــوصـل أول  امـس احملــــــــامي فـي ا
ـعروف عادل ابراهيم الشمّاع احد ا
ابـرز الـشـخصـيـات الـقانـونـية في
ــــــوصل فـي خـــالل نــــــصف ا

قرن. 
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روري ركبات نتيجة اإلزدحام ا ≈“ÂUŠœ∫  الشوارع تضيق با

بغداد

rOKF² « sŽ p½u Q ¹Ë

wLOFM « Õö

w½U (« rOKŠ dOLÝ ÍbŽ

dL(« ◊uD)«

ـهـمـة في بـناء تـمُثـل القـيم األخالقـيـة في مـجـتـمـعاتـنـا الـركـيـزة األساسـيـة وا
تـغيـرات الفـكرية الـتي تـسيطـر على مـجتـمع ذات قوة ورصـانة في مـواجهـة ا
عـقـول بـعض افــراده والـذي مـنـهــا مـا يـحـمل افــكـار مـنـحــرفه (اجـرامـيـة او
عـقائدية او اخالقيـة......الخ) والتي تؤثر وبـشكل مباشـر على استقرار وامن

تلك اجملتمعات.
صلحة العامة ولـعلنا اذ نتناول موضـوع مهم والذي ال حياء عند تنـاوله الن ا
فـوق كل اعتـبار اال وهـو مـواقع التـواصل االجـتمـاعي هذه الـتـقنـيات الـعـلمـية
الـتي ابدعـت العـقـول الـبشـريـة في تـطويـرهـا خـدمةً لإلنـسـانـية جـمـعـاء والتي
فـتحت افـاق كبيـرة وجعـلت العـالم كله في قـرية صغـيرة بـ احشـاء األجهزة
اإللكترونية وقد ساهمت وبشكل مباشر في دعم العلم بكافة انواعه ومفرداته

ن يستخدمها االستخدام األمثل. 
وبذات االجتاه جند من يبتعد ويستغل هذا التطور التكنلوجي ليجعله سالحاً
قاطـع الفيـديوية مـسمومـاً ضد األخريـن منهـا ما هـو بقصـد ومنهـا بدونه فـا
والـصــور والـرســائل واإلعالنـات اإلبــاحـيــة والالأخالقـيــة وغـيــرهـا الــتي يـتم
تـداولـها عـبـر صـفـحـات الـفـيسـبـوك والـتـيـكـوتك بال حـيـاء ما هـي اال نوع من
انـواع احلرب التكنلوجـيا العلميـة ضد بعض الفئات الـعمرية من اجل اشاعة
تـطرف في تلك اجملـتمعـات ونشوء جـيل يختـلف بعاداته وتـقاليده عن الـفكر ا
الـذي قـبـله وهـكـذا تـتـطـور تـلك األفــكـار وتـتـجـدد بـعـيـداً عن الـقـيم األخالقـيـة

كن التنازل عنها. واإلنسانية والتي هي من اخلطوط احلمراء التي ال 
فمـا انتشار عمليات التـرويج للخالعة والسمسرة الـعلنية لدور الدعارة وبنات
الـليل وظهـورهم بالـعلن بـالصـوت والصـورة وكذا التـرويج للـمخـدرات وكيـفية
نتجات اجلـنسية ال بل تطـورت الى تقد عروض في اسواق تـعاطيها وبـيع ا
األسـلحة اخلفية اضافة الى اختالق القصص الوهمية ما هو اال دمار شامل

للفكر من خالل اإليحاء بعدم حرمة ذلك من الناحية القانونية.
عـنية في االستخبارات ومـكافحة األجرام وغيرها ولـعل ما تقوم به األجهزة ا
ـوضوع ال يـقف عنـدها من األجـهزة الـتي حتـاول جاهـدة للـحد مـنهـا اال ان ا
فـقط لــكـونه يــحـتــاج الى تـظــافـر اجلــهـود ابــتـداءً من الــبـيـت واألسـرة مـروراً
صـغرة ودور العـبادة واألعالم وصوالً الى درسة واجملـتمـعات ا بـا
اجلـهــات اخملــتــصـة لــلــوقــوف صـفــاً واحــداً ضــد هـذه
نحرفة ومنعها من االنتشار ضماناً للمضي األفكار ا
ـجتمع يـسوده االستـقرار الفـكري والتـكامل األمني

عرفي.  وا
{ لواء دكـتور

قال الشاعر  :                                   
علم أن يكون رسوال " .  "  قم للمعلم وفه التبجيال ..  كاد ا

وقلت :
" إذا أردت أن تـعرف قـيمـة العـلم ومـستـوى التـعلـيم في بـلد مـا   فأنـظر إلى
نـهج وقاعة عـلم وأستـاذ اجلامـعة في السـيطـرة على قـرارات ا درجـة تأثيـر ا
الدرس ومـدى مشاركتـهما في اجنـاز متطلـبات العمـلية التـعليمـية  .. مايحدد

قيمة ومكانة كل منهما   في اجملتمع الذي يعيشان فيه " .
قـولة  الـتي كتـبتهـا قبل سـنوات  وأنا تـذكرت هذا الـبيت من الـشعـر  وتلك ا
ـدارس وأساتـذة اجلامعـات   الذين أصـبحوا علـم في ا أنـظر إلى حـال  ا
ا أدوات طـيـعـة ألوامـر متـعـددة مـتالحـقـة  تـأتـيهـم من اإلدارات األعـلى  دو
قـدرة عــلى  إبـداء الــرأي أو االعــتـراض  ( رغم عــدم تـوافــر الـقــنـاعــات لـدى
الـكثيـر منـهم .. في كثـير من األحيـان )  ورأيت هؤالء الـذين كانـوا  في أزمنة
عهـود ويقررون نـاهج الدراسيـة بحرصـهم ا مـضت  يشاركـون  في إعداد ا
نوعـية ومسـتوى الطـلبة الـذين يسـتحقون الـنجاح ...  رأيـتهم  يـقبلـون بنجاح
من ال يـسـتـحق حتت وطـأة قـرارات مـنح الـدرجـات لـلـطـلـبـة الـراسـبـ  ومـنح
علـم وأساتـذة اجلامعات ( الـفرص التي الحدود لـها  ماجـعل الكثـير من ا
يـخـفـفون أيـديـهم عـنـد تـصـحـيح الـدفـاتـر األمـتـحـانـية - حتـت وطأة اجلـوانب
ر بها أبنـاءنا الطلبة وعوائلهم ) .. اإلنـسانية وتقدير الظروف الـصعبة التي 
ألجل أن يـنـجح الطـالب في نـهـايـة األمر    فـيـزداد عدد اخلـريـجـ   الذين
اليـجدون فرص التعـي في  دوائر الدولة أو  الـقطاع اخلاص   الذي اليزال

يبحث هو عن فرصة عمل مناسبة ويبحث عن إثبات وجوده .
ـدارس وبعض الـتدريـسي علـم في ا وفي حـاالت عديـدة   حاول بعـض ا
في اجلـامعـات  أن يفـرضوا هـيمـنتـهم  على الـدرس  ( كمـا اعتـادوا وتعـلموا
من أجـيالهم السابقة )  فواجـهوا غضب بعض اإلدارات  ( الرسوب مسموح
به في حـدود ضـيقـة جـدا" )  أو غضب طالبـهم ( الـذين ال يـقبـلـون بالـرسوب
علم واألستاذ حـتى ولو  لم يقرؤا أو يجتهد وا   فإن ظروفهم صعبة وعلى ا

نحهم دفعة) . أن يقدرها .... و
ـشـاكل مع وفي بـعض األحـيــان .. يـفـتــعل بـعض الـطــلـبـة الــفـاشـلـ إثــارة ا
مدرسيهم   فتتدخل العائلة  وتتدخل العشيرة  أحيانا"  (  جيب اعمامك  ..

 رسبت إبنا) ..
  فـنتـذكـر بـألم  سـنـوات وأجـيال مـضت   حـيـنـمـا كـانت الـعائـلـة الـعـراقـية 
نزلـية لضمان  جناح أبـنائها وتفوقهم في حـريصة على تهيئـةجميع األجواء ا
الـدراسة ..  وعـنـدمـا كانت الـعـشـيرة في قـرى بـغداد واحملـافـظـات   تفـتـخر

بإبن العشيرة الذي  قبوله في اجلامعة  ( هيبة ورفعة رأس)  .
وبـناءاِ" على ماتقدم ..وتـأسيسا" على مـاتقدم .. لن تقوم قـائمة للعـلم وللتعليم
علم وأسـتاذ اجلامعة .. مـكانتهمـا احلقيقية  في الـعراق   ما لم  يستـعيد ا
ـسـتـوى الـطـالب دراسـيـا"   هـمـا ومـالم تـكـون قـاعـة الـدرس  وقـنـاعـتــهـمـا 
ـعيـار لنـجـاحه وانتـقاله إلى مـرحـلة دراسـية أعـلى   ( قـد يتـحدث الـبعض  ا
علم اآلن .. ليس مـثلمـا كان في السابق   من حـيث االلتزام واحلرص بـأن ا
عـلى التعلـيم ..  فنقول   أن الـصحيح  يسـتوجب  عودة األمور إلى نـصابها
ـعـلم وأســتـاذ اجلـامـعـة هـمــا مـحـور الـسـيــطـرة عـلى قـاعـة الـدرس ويـكـون ا
وتـقييم جهد الطلبة وتقرير مصيره .. ويبقى على عاتق اإلدارات بتسلسالتها
لتزم سيئ  ومكافأة ا التصاعدية أن حتافظ على انسيابية التعليم وفرز ا
ــتــابـعــة ..  ولــيس مـن خالل قــرارات تــعـدد  من خالل آلــيــات اإلشــراف وا
األدوار  األمـتحانية  ومـنح الدرجات  ( التي ينـبغي أن يحصل علـيها الطالب
نح والهبات) .  فالـعالم يصنع عالم  ومبدع بـجهده ومثابرته   وليس بـآلية ا
ومـبتكر وخبير   ليكون مستقبل الوطن  في أياد أمينة ..     وال يرفع جاهل
أو مـتماهل فـيشغل  مـوقعا" مـهمـا" في مؤسسـات حساسـة     لتكـون نتائج
ستقبل وخيمة  وتضيع موارد البالد   فتفقد مكانتها وتاريخها احلـاضر وا

وينحدر مستوى تقبيمها ب دول العالم .
إن أول مـسارات الـعودة وضمـان جودة الـتعـليم .. تـتطـلب العـمل على تـطوير
عـلـم وأسـاتذة اجلـامعـات وإعـادة الثـقة بـدورهم  احملوري وتـنمـية قـدرات ا

في العملية التعليمية وحمايتهم وتعزيز مكانتهم في اجملتمع  
 مـا يتطلب تقليل األوامـر التي يتلقوهـا إلى حدودها الدنيا  لـيدرك الطلبة بأن
ـبــذول في الـدراسـة .. وأن الـنـجـاح ـســتـوى جـهـدهم ا مـسـتـقـبـلــهم يـرتـبط 
تابـعة حضور الدرس واالسـتزادة من العلم والـتفوق رهيـنان 
ــا انــتـظــار لــتـدخـل خـارجي أو وسـهــر الــلـيــالي .. دو
قـرارات  تــمــنـحــهم مــزيــدا" من الـتــمــرد واسـتــســهـال

النجاح . 
قاصد الله والوطن من وراء ا

ستشار السابق لوزارة التعليم العالي { ا

بغداد
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اتقـدم بـالـشكـر  والـعـرفان لـلـسادة
االفــــــاضـل ســــــعــــــادة ســــــفــــــيــــــر
اجلـمهورية الـعراقية في الـعاصمة
الـــروســيـــة مـــوســـكــو والـــهـــيـــئــة
الدبلوماسية فـيها ومدير واعضاء
الـهيئـة التعـليمـية والتـدريسية في
ـــدرســة الـــعـــراقـــيــة والـــطـــلـــبــة ا
الــعـــراقــيـــ في مـــوســكـــو الــذين
شاركونـا العزاء ومواسـاتنا بوفاة
ـولى فـقـيــدنـا رحــمه الـله ســائال ا
الـقــديــر ان يــجــنــبـهـم  كل مــكـروه
ولى ويحفظهم ويرعاهم انه نعم ا

ونعم اجمليب 
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شـمـلتْ دائـرة الرعـايـة االجتـمـاعيـة في مـحـافظـة نـينـوى اكـثر من الف  500 أسـرة متـعفـفة
بـرواتب شبـكـة احلمـاية بـعـد استـحصـال موافـقـة وزارة العـمل والشـؤون االجـتمـاعيـة.وأكد
تـقـدم الى مـديـر الدائـرة يـونس النـعـيمي في تـصـريح امس ان (هـناك دفـعة جـديـدة من ا
تعففـة التي كانت قد انهت تقد اوراقها االصولية شبكة احلمـاية االجتماعية من االسر ا
واضـاف انه (ســيـتم الالزمـة الى الــوزارة من اجل تـدقـيــقـهـا واتــمـام اجـراءات شــمـولـهـا) 
قبلة) مشيرا شمول بالدفعة اجلديدة خالل االيام ا االعالن عن موافقـة الوزارة واعداد ا
شـمول  208 من الـنـسـاء و اصدار قـوائم بـاسـمـاء اجلـمـيع لـغرض الى انه (من بـ ا
ـقبل). فـيمـا تفـقد تـقدمـ منـهم الى دائرة الـرعايـة االجتـماعـية مـطلع حـزيران ا مـراجعـة ا

دار تأهيل االحداث االناث في االعظمية. وكيل الوزارة عالء عبود السكيني 
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اعـلـن االحتـاد الــعـام لــلـجــمـعــيـات
الـفالحـيـة في مـحـافـظـة ديالى  ان
احملـافـظـة تـقـتـرب من اسـوء كـارثـة
جـــفــاف بـــعــد 2003 مـــشـــيــرا الى
وصـول خـزين بـحـيـرة حـمـرين الى

مرحلة حرجة جدا . 
وقال رئـيس االحتـاد رعد الـتمـيمي
ان (ديـالى تـقـتـرب من لـ (الـزمــان) 
اســوء كــارثــة جــفــاف بــعــد 2003
خــاصـة مع وصــول خـزين بــحـيـرة
حــمـريـن الى مــرحـلــة حــرجــة جـدا
وهي الـتي تؤمن %70 من مـناطق

ياه ). احملافظة با
واضـاف الـتمـيـمي ان (حـفـر االبار
بـــات قـــضـــيــة حـــيـــاة في مـــنــاطق
زراعيـة مترامـية خاصـة في جنوب
بـلـدروز والقـرى احلـدوديـة)  الفـتا
الى ان  (متر حـفر االبار ارتفع الى
ثل عب 23 الف دينار وهـو مبلغ 
اضــافي عـــلى كــاهل اســـر تــعــيش
باالساس وضع اقتصادي صعب).
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ودعا رئيس احتاد جـمعيات ديالى
الفالحيـة الى (اطالق حملـة وطنية
حلـفـر االبـار في احملـافـظـة لـتـقـلـيل
ياه واطن وتام ا الكلف على ا
لـهم عن طـريق االبـار حلـ حتـسن
ــائي خـاصــة وان ديـالى الــوضع ا
تـقـتـرب من مـوسم الـصـيف الـقاس

جدا في دراجات احلرارة ) .
فـيـمـا وجـهت دائـرة بـيـئـة ديـالى  ً
حتـذيـرا ً خـطـيـرا لـلـحـكـومـة بـشأن
ـائي في احملافـظة فـيما اخملزون ا
أكدت أنها تمر بأزمة لم حتدث منذ

18عاما . 
وقـال مـديـر بــيـئـة ديـالـى عـبـد الـله

الـــشـــمــري لـ (الـــزمـــان)  إنه  ( 
تشـكيـل جلنة عـليـا حلفـر اآلبار في
احملـافــظــة تــتــألف من أربـع دوائـر
وارد حكـوميـة هي  حفـر اآلبار وا
ــاء والـبــيــئـة من أجل ـائــيـة وا ا
ـواقع االكثـر حـاجة حلـفر حتـديد ا
ـياه على اآلبار وضمـان صالحية ا
أســاس أن تــكــون قـريــبــة جــدا من
ــيـاه مــحــطـات اإلســالــة لــتـامــ ا

اخلام). 
وأضــــاف الــــشــــمــــري ان (خــــزين
ثل اخلزين بحـيرة حـمرين الـذي 
االسـتــراتـيــجي لـلــمـيــاه في ديـالى

وصل إلى 290 مـلـيون مـتـر مـكعب
وهي مرحلـة حرجة جدا لم تـصلها
الـبحـيـرة مـنذ 18 سنـة (الفـتا إلى
أن) ما تبقى مخصص لتغذية أكثر
من % 70من منـاطق ديالى ونحن
ال نزال في بداية موسم الصيف ما
يــعـني أنــنـا أمــام مــرحـلــة صـعــبـة
ومــعــقــدة ً جــدا تــســتــلــزم تــوفــيـر
إمكـانيـات أكبـر خللق بـدائل تسهم
ــــــــنـــــــاطـق والــــــــقـــــــرى فـي دعـم ا
ــتـضــررة". وتــعــاني ديــالى مــنـذ ا
أشـهـر من أزمة جـفـاف حـادة برزت
مع انـخـفـاض الفت خلـزين بـحـيـرة
حــــمــــرين الــــتـي تــــمــــثل اخلــــزين
االستراتيجي للمياه في احملافظة
وتـابع الــشـمـري  إنه  ( تـشـكـيل
جلـــنــــة عـــلــــيـــا حلـــفــــر اآلبـــار في
احملـافــظــة تــتــألف من أربـع دوائـر
وارد حـكـوميـة هي حـفـر اآلبـار وا
ـاء والــبـيـئـة  من أجل ــائـيـة وا ا
ـواقع االكثـر حـاجة حلـفر حتـديد ا
ـياه على اآلبار وضمـان صالحية ا
أســاس أن تــكــون قـريــبــة جــدا من
ــيـاه مــحــطـات اإلســالــة لــتـامــ ا

اخلام) . 
وأضــــاف الـــشــــمــــري أن  (خـــزين
ثل اخلزين بحـيرة حـمرين الـذي 
االسـتــراتـيــجي لـلــمـيــاه في ديـالى
وصل إلى 290 مـلـيون مـتـر مـكعب
وهي مرحلـة حرجة جدا لم تـصلها
البـحيـرة منذ 18 سنـة)  الفتا إلى
أن (ما تبقى مخصص لتغذية أكثر
من % 70 مـن مـــــنــــــاطق ديــــــالى
ونـــحن ال نـــزال في بـــدايــة مـــوسم
الصـيف ما يـعني أننـا أمام مـرحلة
صــعــبـة ومــعــقــدة ً جـدا تــســتــلـزم
توفـير إمـكانيـات أكبـر خللق بدائل
ــنــاطق والــقــرى تــســهم في دعـم ا

تضررة) . ا
واكـــدت دائــرة زراعــة ديــالى  بــان
اجلفـاف حـرم احملافـظة من اخلـطة
الـزراعيـة للـموسم الـصيـفي  فيـما
تعتبر اي زراعة مخالفة للقانون .
وقـــال مـــديـــر اعـالم زراعـــة ديـــالى
ان ــنــدالوي لـ (الــزمـان)  مـحــمــد ا
(دائـرة موارد ديـالى ابـلـغت دائرته
رسـمـيـا بـعـدم قـدرتـهـا عـلى تـامـ
ـائـيـة الـكافـيـة لـلـخـطة احلـصص ا
الزراعـية لـلمـوسم الصـيفي بـسبب
ـائـيــة الـقــاسـيـة ظـروف الــشـحــة ا

قرى شمال وشرق احملافظة ) . 
 وأضــاف الــتــمــيــمي أن  (االحتــاد
طــرح خــارطـة طــريق تــتـألف من 8
ـواجهـة أزمة جـفاف نـقاط رئـيسـة 
ديــالى ابـرزهــا الـتـعــامل مع خـزين
بــحــيــرة بــانـه خط احــمــر ولــيس ً
تــابــعـــا الجــتــهــادات الن الــبــدائل
محـدودة )  مـشددا عـلى أهمـية أن
( يـــعــطى لـــديـــالى جــزء ثـــابت من
إيـرادات سـد دربـنـدخـان وفق اطار
حــكــومـي بــاإلضــافــة الى تــعــزيــز
جتــــربــــة اآلبــــار االرتـــوازيــــة وفق

دراسات وتخطيط متقن ) . 
 وأشــار الى أن ( خــارطــة الــطـريق
تـــدعــو الى تــغـــيــيـــر جــوهــري في
أنـظــمـة الــري واعـتــمـاد الــتـجـارب
احلــديــثــة بــاإلضــافــة الى تــبــطـ
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اعـلنت الـشـركـة العـامـة لـتجـارة احلـبوب
مـوقـف اسـتالم احلــنـطـة مـن الـفالحـ و
سـوق وفق اخـر  احصـائيـة اعدت من ا
عـلومـات بالـتعاون مع قبل قـسم تقـنيـة ا
وحــــدات االحــــصـــاء فـي فـــروع ومــــواقع
الـشركـة  حـيث بـلغـت اكثـر من  مـلـيوني
وخـــمــــســــمــــائـــة واربـع واربـــعــــون الف

وسبعمائة وثمانيه وتسعون طناً. 
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وقـال مـديـر عـام الشـركـة الـعـامـة لـتـجارة
ــــهـــنــــدس عـــبــــد الــــرحـــمن احلــــبـــوب ا

اجلويبراوي ان
راكز الـتسويقـية تواصل استالم وقال (ا
مـــحـــصـــول احلـــنـــطــــة من الـــفالحـــ و
ـسـوقـة ـســوقـ و تـوزعت الــكـمـيــات ا ا
بــواقع  2,376,1 مــلـــيــوني طـن حــنــطــة
ناعـمـة درجة اولى و  161,786 الف طن
حـنـطه نـاعـمـة درجـة ثـانـيـة  اضافـة الى

6,861 الف طن حنطة درجة ثالثة. 
وبـ ان (مـحـافـظـة واسط سـوقت لـغـايـة
الــــــيــــــوم  601,979 الـف طن حـــــــنــــــطه
بانـواعهـا و سوقت الـديوانـية 289,895
راكز سوقة  طناً  فيمـا بلغت الكميـات ا
تـسويـق فرع بـابل  230,931 طـناً و ذي
قار سـوقت 222,270 الف طـنـاً . وكشف
اجلويبراوي عن ان (احملافظات  اجلنوب
وبـــعــــد مـــرور اربـــعــــ يـــوم عــــلى بـــدء

الـتـسـويق اخـذ اخلط الـبـيـاني لـلـكـمـيات
ــســوقه بـاالنــحــسـار)  مــشــيـرا الى ان ا
ـسـوقة لـفروعـنـا في البـصرة (الكـمـيات ا
بـــلـــغت  32,687 طـــنـــاً و كــــربالء الـــتي
حققت طفرة بالتسويق هذا العام بعد ان
ــسـوقـة   80,837 الف بــلـغت الــكـمــيـة ا
ـواقع طــنـاً . امـا الـكـمـيات الـتي سـوقت 

بغداد فقد بلغت  186,880 طناً . 
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من جـانب اخـر الـتقى مـديـر عـام الـشـركة
دير ومنتسبي القسم الهندسي  ضمن
خـطة تـنـفـيـذ توجـيه وزيـر الـتـجارة عالء
اجلــــبــــوري الـــذي حــــدده خالل زيــــارته
االخيرة للشركة والتي تركزت على اهمية
الـنــهـوض بـواقع الــطـاقـات اخلــزيـنـة من
خالل الـتـحـرك النـشـاء الـصـوامع جـديـدة
ــعــدنــيـة واجنــاز وتــكــمــلــة الــصــوامـع ا
ـــتــــاخــــره الى جــــانب اعــــادة تـــاهــــيل ا

ناطق . الصــــوامع في كل ا
وقـال اجلــويـبـراوي  (نــريـد االطالع عـلى
عـدني و مـراحل مـلف سـايـلـو الـشـطـره ا
ـتبقيه سـتلزمه ا دة ا االجناز وحتديـد ا

الجنازة ودخولة للخدمة) .
واضــاف (نـحـن كـفــريق هــنــدسي   امـام
ـهمـة التي اختـبـار حقـيقـي للـنجـاح في ا
كـلـفـنا جـمـيـعـا بهـا من قـبل الـسـيـد وزير

التجارة . 
وب  الى ان روى السيد الوزير ان حجم
الـعـمل كـشف احلـاجـة الـكـبـيـرة لـلـتـوسع qI∫ حاصدة زراعية في حقل للحنطة

يــسـتــخـدمــون مــعـزوفــات جــمـيــلـة
وبـــأصــوات خـــافــتـــة بــهـــدف لــفت
االنــتــبـــاه وعــلى الــعـــكس من ذلك
ـي الـذوق هــنــاك الــبــعض من عــد
الـــذين يــؤذون الـــنـــاس بــواســـطــة
نبه ومكـبرات الصوت استخـدام ا
بــطـريـقـة نـزقـــــة وبـأصـوات عـالـيـة

جدا ". 
ويــــوضح حــــسـن عـــلـي / مــــرشـــد
تـربــوي / ان الــعـمــلـيــة الــتـربــويـة
حتـتـاج الى بـيـئة هـادئـة وسـلـيـمة
وان مـرور اعـداد كـبـيـرة من الـبـاعة
اجلـوال داخل االحـيـاء الـسكـنـية
ـهـمة ـدارس يجـعل ا وبـضـمنـهـا ا
الـدراسـيـة في غـايـة الـصـعـوبة الن
الضجـيج والضوضاء يـسهمان في
تـــشــتــيت انــتــبـــاه الــطــلــبــة وعــدم
تــركـيـزهم بـشـكـل كـافي السـتـيـعـاب

ادة الدراسية".  ا
مـــــشــــيــــرا الى أن مــــرور عــــربــــات
وســـيــارات الـــبـــاعـــة اجلــوالـــة في
ــبـكـرة وخالل ســاعـات الـصــبـاح ا
ـــــدرسـي يـــــربك فـــــتـــــرة الـــــدوام ا
درس والطلبة معاً وخاصة في ا
ــدارس الــتي تـقع عــلى الــشـوارع ا

العامة ".
ويـشـيـر رشـيـد الـواثق / مـحامي -

35 عاماً / الى ان استعمال
مــكـبــرات الـصــوت من قـبل الــبـاعـة
ــتـــجـــولـــ مــخـــالف لـــلـــقـــانــون ا
والـتـعـلـيـمـات بـاسـتـثـنـاء سـيـارات
تـوزيع الغـاز.  مـوضحـا أن " جلان
الصحة والسالمـة العامة التي تقع
ضـمن اخـتـصـاص احملـافـظـة تـقـوم

بجوالت ميدانـية تتابع من خاللها
واد الغذائية سيارات بيع وشراء ا
بكافة أنواعـها التي جتوب االحياء
السكنية وتسبب االزعاج للناس ". 
ويؤكد الباحث الـنفسي في  / كلية
سـتنصرية / د. اآلداب ـ اجلامعة ا
علي سعد أن "  أي صـوت يتخطى
عتـبة (85 يسـبل) يـعتـبر ضـجيـجاً
( (Noiseيــــنـــدرج حتت مـــســـمى (
الــتــلــوث الــضــوضــائي الــســمــعي
)وهـذا الــتـلــوث كـمــا هـو الــتـلـوث
البيئي له تـأثيرا سلبـيا على الفرد
وفـي مـجـتـمـعـنــا نـعـاني كـثـيـرا من
ـــارســــات خـــاطـــئــــة تـــتــــســـبب
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في كل يـوم ومـنـذ الصـبـاح الـبـاكر
تـقـتــحم عـربـات ومــركـبـات الــبـاعـة
اجلــوالـة االحـيـاء الـســكـنـيـة حتت
ـعـزوفات وقع مـكـبـرات الـصـوت وا
الـصاخـبة لـتـحدث حـالة من الـفزع
والضوضاء اخلادشة للذوق العام
فتـفقـد األزقة هـدوئهـا الى ان يح

ساء. ا
تـبـ نـوال (مــعـلـمـة مــتـقـاعـدة) ان
تـضررة من ضـجيج اكثـر الـفئـات ا
الـعـربــات اجلـوالـة هم كـبـار الـسن
واالطـفـال لـكونـهم االكـثـر انـتـشاراً
ومكوثا في البيوت. وتضيف " منذ
الــصـبـاح الـبـاكـر تـقـتـحم الـعـربـات
والـــســــيـــارات الــــتي يــــســـتــــخـــدم
أصحابـها مكـبرات الصوت لإلبالغ
عن البـضاعة الـتي بحوزتـهم فهذا
ـاء نـوعـيـة ( ألـو) وذاك يبـيع ابـو ا
ـوسـيـقى قـنـاني غـاز مـسـتــعـيـنـا 
مـعيـنـة يتـفرد بـهـا عن غيـره وأخر
يـبـيع الــفـاكـهــة والـقـائــمـة تـطـول
ويــــتــــواصل ضــــجـــيـج مـــكــــبـــرات
الــصــوت من الــصـبــاح حــتى اخـر

النهار.
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هـذه الـضــوضـاء الـتي تـمأل األزقـة
تــتــســبب بــتــلــوث سـمــعـي يـجــعل
احلـيـاة ال تــطـاق في هـذه االحـيـاء
وحول هذه الظاهـرة يؤكد د. محمد
حــــسن / اســــتـــاذ جــــامــــعي / انه
يــعـاني كـثــيـرا من الـضــجـيج الـذي
تــسـبـبه عـجالت وعــربـات الـفـاكـهـة
قطر ذلك ان الهدوء اء ا والغاز وا

والـــســــكـــيـــنــــة اصـــبــــحت االمـــور
ستحيلة. ا

ويــتـابع " خـالل الـقــاء احملـاضـرات
الكـتـرونيـا والتي اقـدمهـا عادة من
ــنــزل ال اســتــطــيع االســتــرســال ا
والتواصـل في احلديث مع الطـلبة
الن مـــكـــبـــرات الـــصــوت لـــلـــبـــاعــة
اجلـوال بـ احلـ واالخـر تـقطع
احلـــديث وفي كــثــيــر من االحــيــان
اضــــطـــر الى الــــتـــوقف عـن الـــقـــاء
احملـاضـرة وغـلق ايـقـونـة الـصوت
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلى هــــدوء الــــصف

االلكتروني". 
فـيمـا يـوضح احـمـد ان والده رجل
كـبـيـر الـسن ومـريض ويـنـزعج من
االصـــوات الـــعــالـــيـــة الـــتي تـــقــلق
راحتـه وتوقـظه من الـنوم في وقت
مـبـكـر وعنـدمـا تـمر اكـثـر من عـربة
في الصـباح يـصاحبـها الـضجيج
يـــتــوتـــر كــثــيـــرا وتــســوء حـــالــته
النفسية ". ويضـيف " لعلنا بحاجة
ماسة لـلحد من هذا الـضجيج الذي
يـتـســبب به الـبـاعـة اجلـوالـون من
خـالل فــرض غــرامــات عـــلى كل من
يـسـتـخـدم مـكـبـرات الـصـوت بدون

مبرر مقبول ".
أما احمـد / بائع غـاز / فأن له رايا
وجه مـغـايرا أذ يـقـول "ان اتـهـام ا
لـكل الـبـاعــة بـالـتـســبب بـحـالـة من
الـتـلـوث الـبـيـئي أمـر غـيـر مـقـبول
الن هــنـــاك من يــتــعـــامــلــون بــذوق
ويـحـاولــون الـتـقـيــد بـالـتـعــلـيـمـات
نـبه او ـروريـة بـعـدم اسـتـخـدام ا ا
مكبرات الصوت بدرجات عالية بل

بــضـجـيج عـالي نـتـيـجـة اسـتـخـدام
ـكبـرات الـصوت الـبـاعة اجلـوالـ 
ـنــبــهـات الســيــمــا داخل االزقـة وا

الضيقة".
ويــتـابع " هــذا الـتــلـوث الـبــيـئي له
انعـكاسا سـلبـيا على صـحة ومزاج
ــــــواطـن أذ يـــــــنــــــتـج عـــــــنه ارق ا
وصــعـــوبـــة في الـــنــوم فـــضال عن
ارتفاع ضـغط الدم وزيـادة معدالت
نـــبض الـــقـــلب وزيـــادة عــامـــة في
الـــنـــشـــاط احلـــركي اجلـــســـمـــاني
خــــصــــوصـــا اذا كــــان الـــتــــعـــرض
لـلــضـوضـاء مــسـاء مع احــتـمــالـيـة
ـزاج العـام ".ويزيـد الباحث تعـكر ا

الـنفـسي ان هـناك احـتـماالت قـوية
ان يـكـون لـلـضـوضـاء تـأثـيـرا قـويـا
عــلى اجلـانب الــعـقــلي وعـلى وجه
ــهـام اخلــصـوص عــلى من يــقـوم 
ذهـــنـــيـــة مـــعـــقـــدة كـــالـــدراســة أذ
ســيــواجه صـعــوبــة في اسـتــرجـاع
ــعـلـومـات ومـشــاكل في الـتـركـيـز ا
فضال عـن تشـوهات االدراك. مـبيـنا
ان " ابــرز األعـــراض الــنــفـــســيــة -
العصـبية الـسلبيـة التي تظـهر بعد
ـستـمر لـلضـوضاء هي التـعرض ا
أوجــاع الـراس والــتــوتـر والــقـلق
ـزاج مع احـتمـالـية وتـغيـرات في ا

ظهور سلوك عنيف لدى الفرد ".
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اجلــداول واألنــهـر لــتــقــلــيل الــهـدر
والسـعي إلى تنـسيق أكـبر مع دول
ائية )  ً اجلوار لتثبت حـصصنا ا
مبينا أن  (خارطة الطريق تأتي من
ـــوقف خالل إدراكـــنــــا خلـــطـــورة ا

ائي ) .  ا
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وفي سـياق آخـر قال عـضو مـجلس
الـنــواب عن مـحـافـظـة ديـالى مـضـر
الــــــكـــــروي  لـ (الـــــزمـــــان) امس إن
تضررة من (ديالى من احملافظات ا
اإلرهــاب وتــعـاني من ارتــفـاع غــيـر
مـسبـوق في مـعدالت الـفـقر والـعوز
ـادي والـبـطـالـة الـتي وصـلت الى ا
% 40 مـــا يــــعـــكس حــــجم االزمـــة

االنسانية الكبيرة ) . 
 وأضـاف الـكـروي  أن  (الـتـنـسـيق

مع وزارة الـــــــعــــــمـل والــــــشــــــؤون
االجـتـمـاعـيــة وبـقـيـة اجلـهـات ذات
الــعـالقــة ســاعــد فـي اســتــحــصــال
ــوافــقــات عــلى تــطــبــيـق جتــربـة ا
االكـشــاك الـعـصـريـة في 4 مدن في
ديــالى مــنــهــا جــلــوالء الــتي تــعـد
مـديـنـة مـنـكـوبـة وفق قـرار مـجـلس
رقم 62 لسـنة 2017 من النـواب ا
خالل توفيـر مصادر رزق للـعاطل
شـمولـ وفق قواعد عن العـمل وا

الرعاية االجتماعية). 
 وأشــار الـكــروي الى أن  (تـطــبـيق
الـتـجـربة يـنـتـظـر موافـقـات حتـديد
األراضي اخملــصـصـة لـألكـشـاك في
ـشـمـولـة بـهـا الـتـي سـتـوفر ـدن ا ا
فــــــرص عـــــمل لـــــلــــــعـــــشـــــرات من

. ( الـــعاطل

بالـطـاقات اخلـزنيـة و التـوسع في تـنفـيذ
ـشاريع الـتي تـعـكس الـنهـوض بـالـعمل ا
ــشــاربع وانــشـاء البــد من الــتــطــور في ا
الــسـايـلــوات احلـديـثـه  نـريـد الــنـهـوض

واقع .  بواقع ا
ـقـبل هـو الـزيادة واشـار الى ان هـدفـنـا ا
لف بالطاقات اخلزنية و ان نعطي لهذا ا
االولويـة  نـريد ان نـبـدء في كل مـحافـظة
ــمــكن الــبــدء بــاحملــافــظــات الــتي ومـن ا

تتمتع بالكثافة االنتاجية .
اشـار الى لــقـاء الـيـوم لـتـنــفـيـذ الـتـوجـيه
ـتـاخـرة وان يـكون بـاجنـاز الـسايـلـوات ا
شاريع عدني اول تلك ا سايلو الشطرة ا
 اذا  ماعلمـنا ان نسـبة االجناز جتاوزت

(%93) منه.
ديـر العـام على تـكثـيف الزيارات ووجه ا
ـتـابـعـة الـعمـل وتذلـيـل جمـيع ـيـدانـيـة  ا
ـعـوقـات الـتـي تـواجه الـعـمل والـتـاكـيـد ا
على اكمال الكـشوفات لالعمال التـكميلية
وقع وقع لغرض تهيئة ا التي يتطلبها ا
ــؤمـل اجنــازه خالل لـــلــعـــمل الـــذي من ا

شهرين . 
هــذا وتـفـقــد مـديــر عـام الـشــركـة الــعـامـة
ــراكـز الــتـســويـقــيـة لــتـجــارة احلــبـوب ا
الـتابـعـة لفـرع الـشـركة في االنـبـار واطلع
ـشاكل عـلى عـملـيـة الـتسـويق و اسـتـمع 
سـوقـ ووجه بـبـنـاء قاعه الـفالحـ و ا
انتظار متكامله اخلدمات للفالح وبناء

غرف للحرس .
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في دعـوة رمـضـانيـة عـلى الـفـطـور تـشـرفت بـأحـد زمالئـي الذي يـعـمل أسـتـاذاً في
جامعـة الع االمـاراتية  وقد اسـتأذنني ونـحن على مائـدة اإلفطار بـإرسال رسالة
نصـية حتـوي أربعـة ارقام  فـالرجل ذو أدب جم وخـلق رفيع وذوق عـال  وبعد أن
ـا بدقيقـت أو ثالثة استـقبل رسالة قـرئها وبادر قـائالً احلمد لله أرسل رسالته ر
استكـملت إجراءات إلغاء إقامة الشغالة  فقادني الفضول للسؤال وعن أي معاملة
تـتـحــدث ? رد الـرجل قـائالً أن زوجـته اسـتـغـنـت عن الـشـغـالـة وارادت اسـتـبـدالـهـا
ـزيـد من بـغـيــرهـا فـألـغــيـنـا إقــامـتـهــا  وأخـذني الـفــضـول طـمــعـاً لـلــتـعـرف عــلى ا
عـاملة من وقت  فقال دقيـقت أو ثالثة  فظننت أن التفـصيالت  وكم استغرقت ا
اناً مغلظة  فلم أبادر زح  فبادرت للقول عن جد  فراح الرجل يقسم إ الرجل 
ـرأة ويسب ـا يـجري في بـلـدي كـمن يقف أمـام ا بالـتـعـليق  ألن تـعـليـقي بـالـسلب 
ويشتم ويـتهجم  لكنني استذكرت مقطع تمـثيلي كان بطله دريدي حلام حينما كان
ــشـتـريـات في دائـرته احلــكـومـيـة  إذ أُبـلغ أن هــنـاك ضـيف مـدعـو عـلى مـسـؤول ا
الـغــداء في الـيــوم الـتــالي  وتـضــمـنت قــائـمــة الـغــداء كـيــلـو كــبـاب ولـ ومــقـبالت
ومـشـروبـات غــازيـة  فـدعـا الــرجل دون تـردد أو تـاخـيــر جلـنـة الـعـقــود لالجـتـمـاع
ـطلوب بـسعر وإبالغهم بصـوت خافت أيهـما أجدى نـفعـاً وأقصر طـريقاً تـسجيل ا
مضاعف أو اإلعالن عـن مناقصة  ويبدو أن اللجنة كانت تخشى القانون وسطوته
ـشتريات بـسعر مـضاعف  فبارك لـهم غوار الطـوشي نزاهتهم فرفضت تـسجيل ا
ـطلـوب في ثالث صحف واسـعة االنـتشـار ويكون وأبلـغهم  بـضرورة اإلعالن عن ا
دة أسبـوع  وبانـتهاء األسـبوع اجـتمعت جلـنة حتلـيل العطـاءات وبعد التقـد 
رفقة  أحيل قبالت ا دراسة وحتلـيل االسعار ونوع اللحم ووقت التـجهيز وطبيعـة ا
العـقد على أبي عنتر  الذي جهـز الكباب في الوقت احملدد  وقبل االستالم األولي
والنهائي طـلب الطوشي التحقق من مطابـقة كيلو الكباب لـلمواصفات   فدعا جلنة
االستالم في اليـوم التالي للـتحقق من مطـابقة مواصفـات الكباب لـلشروط  وخوفاً
على تـلفه طلب الطوشي شـراء ثالجه حلفظه  فتم اإلعالن في ثالث صـحف محلية
ـدة أســبـوعـ  وبــعـد انـتــهـاء مـدة الــتـقـد  عن شـراء ثالجه  ويــكـون الـتــقـد 
اجـتمـعت جلـنـةفـتح الـعطـاءات وإحـالـة عـقد الـشـراء عـلى أبي صـيـاح  و استالم
الثالجـة  وبعد فحصها ولكي ال يتـلف الكباب وافق الطوشي على االستالم األولي
لـها  ونـقل كيـلو الـكباب الـذي مضى عـلى جتهـيزه شـهر ونـصف الى الثالجـة بعد
أن راحت رائحـته النتنه تصل الى مـدن أخرى . ويبدو أن الغالـب من القائم على
العـقـود في بـلدي اطـلـعوا عـلى جتـربـة الطـوشي في عـقـد شراء الـكـبـاب فاتـخـذوها
وذجـاً ودليل عمل  ويـحدثـونك عن سبب خراب الـبالد  وتظـاهر العـباد  وغلق ا
ـرجــعـيـة األبــواب  وقـطع الـطــريق عـلى مـن ادعى الـوصل بـهــا ظـلـمــاً وعـدوانـاً  ا
والالفت في بلدي أن األكثر حديثاً عن الفساد أكثرهم فساداً  وأعالهم صوتاً في
قتاله أقـلهم نزاهـة . لقد عـادت بي واقعة إلـغاء إقامـة الشغـالة الى مسـتثمـر مغترب
عـراقي  اعـتقـد أن جـزء من وفـائه لـلـوطن الـذي ولد وتـعـلم وتـخـرج عن جـامـعاته 
وقُدر له الهـجرة فارحتل  اعتقد أن االستثـمار في وطنه خير ووفاء وفيه رد لبعض
اله  حـامالً أفكاره  متـطلعاً خلـدمة ابنائه  جميـله الذي ال يُرد وال يُقـدر  فجاء 
عني الذي شاركة في بنائه  فقدم مشروعه الى ا راغباً في تشغيل شبابه  آمالً ا
استقـبله بتجهم وجه وحزن قلب وغضبـة سريرة  استقبل منه الطلب دون حتى أن
ـراجـعة بـعـد سـنة ونـصف  فـبادر بـارك وأبـلـغه با يجـلـسه  وضع عـليه تـوقـيـعه ا
ـعـني متـفـضالً علـمـني اإلجراءات !!! ـستـثـمر سـائالً ألـيس الـوقت طويل  فـرد ا ا
عـني ن ارجـع بعـد سـن ونصـف ? رد ا ـسـتثـمـر  وبـأدب جم وطـرح مـهـذب سـأل ا
اسـأل االسـتــعالمـات أنــا لـست اســتـعالمــات . ويـحـدثــونك عن غــيـاب االسـتــثـمـار
وتراجع القـطاع اخلاص وتفشي البطالة وارتفاع نـسب الفقر وانتشار العشوائيات
بتزين . واعتقد رتش وا ـباني  واتساع قاعدة اللصوص واحلواسم وا وتهالك ا
نح رخصة ـوافقات الالزمـة  ستثـمر أن مدة الـسنة والـنصف هي إلنهاء ا السيـد ا
ــدة ? وهل أن مـنح ــاذا هـذه ا االسـتــثـمــار  وفي نـفــسه الـكــثـيــر من الـتــسـاؤالت 
الـرخصـة يـحتـاج لكل هـذا الوقت ? ويـقـينـاً أن أدبه اجلم وخلـقه الـرفيع ورغـبته في
اخلدمـة واصراره على رد بـعض اجلمـيل للـوطن  دعاه النتـظار حـلول األجل الذي
ـســتـثـمــر عـلى اإلجـازة االسـتــثـمـاريـة ـعـنـي  وبـعـد سـنــة ونـصف راجع ا حـدده ا
ـسـتـثـمـر أنت قلت ـعـني ذاته له واين طـلـبك ? فـتـسأل ا للـمـبـاشـرة  فكـان سـؤال ا
عني ضاحكاً مـستهزأً متعجباً متسائالً ? هل راجع بعد سـنة ونصف !!! فأنفجر ا
سـتثـمر الى الـسؤال مجـدداً ? الم تقل لي أنت راجع تتكـلم جد أم تـمزح ? فـبادر ا
سـتثمر من خيبة أمل عنـي تعاطف مع ما انتاب ا بعد سـنة ونصف. !!! ويبدو أن ا
وغــصـة نـفس وتـغـيـر مالمـح  فـبـادر الى سـؤاله الم تـقــرأ في الـقـرآن الـكـر قـوله
ستثمر بال  فقال خادم الشعب إذا ادفع  تعـالى " ادفع بالتي هي أحسن " فرد ا
ـعـامـلـة خدمـة لـلـشعب واداءً لـلـواجب  ويـوجـز الراوي الـشـاهـد على كي تـمضي ا
ـكـونـة لـلـحـكـومـة  حـتى بـاع الـواقـعـة أن الـسـيـنـاريـو ذاته تـكــرر بـعـدد الـوزارات ا
وطلق زوجته  ستـثمر بيته  وصفّى أمواله سداداً لرشا الـقائم على الرخصة  ا
وشّـرد أوالده  وراح هـو ذاته يبـحث عن عـمل لـيبـدأ حيـاته مـجدداً ويـحـدثونك عن
البنـاء واالستثمار وتنمـية القطاع اخلاص وخلق فـرص العمل واللحاق بركب الدول

األكثر عمراناً وتطوراً . 
رجعية الدينية العليا حينـما طالبت بصريح العبارة بضرب الفساد ويد ويقينـاً أن ا
الفاسـد بيـد من حديد كـانت تعـني ما تقـول  فقـد بلغ الفـساد الـذروة  وراح كيان
الـدولـة مـهـدد بـاالنـهـيـار مثـلـمـا أضـحت سـمـعـتـها عـلى احملـك أو أدنى  وتـراجعت
ـزيـد من الـطـاقـات الـبـشـريـة الـوقـادة  قـدرات الـقـطـاع احلـكـومي عـن اسـتـيـعـاب ا
ـا اقتـضى األمر ـقنـعـة منـهـا  فإمـا ضرب يـد الـفاسـد ور وانتـشـرت البـطـالة  وا

عـنـقه  من أجل مـهــابـة وسـمـعـة وكـرامــة  وبـقـصـد تـكـامل 
وفـرصـة عـمل  واسـتـيعـاب طـاقـات  أو الـذهـاب لـفوضى
ـا تفككك وانهيار  فـما سقـــطت منظومات وضعف ور
حــكـم  وال زالت عـــروش  اال عـــلى يـــد شــــــعـب جــاع
وبلـده غني  وأُفقر ووطنه ثري  وظُــــلم على يد سلطان
جـائـر  فـدولــة الـظـلم سـاعـة ودولــة الـعـدل الى أن تـقـوم

الساعة .
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اً قال الشاعر : قد

حصادُك يوماً ما زرعتَ وانّما 
يُدانُ الفتى يوماً كما هو دَائِنُ 

تاز باجلودة والطيب كانت حصيلةُ زروع  لن حتصـد االّ ما زرعت  فاذا كان ا
احلصاد مُرضِيّةً مُسرّة واالّ فان ما خبث ال يخرج االّ نكدا .
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ـقـصـود بـالـزراعـة هـنـا عـمـلـيـات حـرث األرض والـقـاء البـذور فـيـهـا  تـلك لـيس ا
ـقـصـود ـا ا ـارسهـا الـفـالحون  – بـكل مـهـنـيـة واقـتدار  – وا الـعـمـليـة الـتـي 

بالرزاعة ما يبدر منك من أعمال وأقوال وما يفرزه مسارك احلياتي ...
فان ذرةً مِنَ اخلـير لنْ تضيعَ ال عـند الله وال عنـد الناس  وستـلقاها عـائدةً عليك

ردودات االيجابية ... بأحسن ا
سـار مـلـيـئا بـاألخـطـاء واخلـطايـا  فـمن الـطـبيـعي لـلـغـايـة أنْ تأتي أمـا اذا كـان ا

ردودات في منتهى السلبية والوخامة ... ا
وهـذا هـو مـا جَـنَـيْـتَهُ عـلـى نَـفْـسِكَ .. حـ اخـتـرتَ أن حتـيـد عن مـرافئ الـصـواب

واالستقامة ..
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طـلوب لن يحصد في راجعـة دروسه والذي ال يعيرهـا االهتمام ا ُهْمِلُ  الطـالب ا
آخر العام االّ الفشل ...

تـمرد على أبويه لن يَـهْنَا باوالدِهِ  وانْ جنـا من العقوبـة في الدنيا والولـد العاق ا
فلن ينجو منها في اآلخرة ...

والتـاجر : الذي يـعمد الى الـغش واالحتيـال على زبـائنه وال يتـعاطى العـمل معهم
االّ على أتعس الوجوه لن يحصد اال انفضاضهم عنه واالّ التراجع...

والنـائب الذي يُسارِعُ أنصارُهُ الى انتـخابه وتفضيله على مُـنافسيهِ لنْ يجدَ أحداً
يخـتارُه لـتمـثيـله في الدورة االخـرى اذا استـفرغ وسعَهُ فـي خدمة مـصاحلهِ ولم

يُقدّمْ للشعبِ والوطنِ ما يجب أنْ يقدمه من خدمات...
وهكذا احلال في سائر الشرائح االجتماعية .
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ـهربـة من الـعراق الى 150 مـلـيار دوالر  –في أقل الـتـقـديرات  – هي األمـوال ا
ـقـدوره أنْ يــحـيل الـعـراق الى واحـة غـنـاء اخلـارج ومِـثْلُ هــذا الـرقم الـضـخم 
ــعـانـاة لـسـوء ـرارة وا ولـكنّ الـوطـن احلـبـيب بـقي حــتى االن يـعـاني ألــوانـا من ا
طاف اال ناحي واجلـهات ولن يحـصد الفـاسدون في نهـاية ا اخلدمـات في كل ا

العار في الدنيا والنار في اآلخرة .
والسؤال اآلن :

سار أَحَد ? هل يبادر منهم الى تصحيح ا
واجلواب :

(فإنـها ال تـعمى األبـصار ولـكن تعـمى القـلوب التي في
الصدور) 

وتـلك هي االدانــة الـربــانـيّــة الـكــاشـفــة عن حــقـيــقـة مـا
فسدون. ينطوي عليه الفاسدون ا

الـــتي تـــمـــر بـــهـــا احملـــافـــظــة وان
ــيــاه االســبــقــيــة تــكــون لــتــامــ ا
حملــطــات االســـــــالــة والــبــســاتــ

ثمرة ) . ا
ــنـــدالوي ان (اجلــفــاف واضــاف ا
حـرم ديــالى مـن اخلـطــة الــزراعــيـة
للموسم الصيفي ويعتبر اي زراعة
زارع مخالفة للقانون ستعرض ا

للمسائلة) .
مـن جـــانــــبه قــــال رئـــيـس االحتـــاد
الــعـام لــلـجــمـعــيــات الـفالحــيـة في
ديالى رعد الـتميـمي لـ (الزمان ) إن
( % 75 من مناطق ديالى الزراعية
ســتـتـضـرر من أزمــة اجلـفـاف الـتي
تتفـاقم يوما بعـد آخر )  ً الفتا الى
نـاطق دخـلت بالـفعل ان  ( بـعض ا
االزمة وبذات تعاني بقسوة خاصة
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زار وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث
الــعـلــمي  نــبـيل كــاظم عــبـد الــصـاحب
مـحــافـظـة الـديـوانـيـة والـتـقى احملـافظ
زهــــيـــر عــــلي الـــشــــعالن ومــــســـؤولي
احملــافـظـة ونـاقــشـوا تـطـويــر وتـنـفـيـذ
ؤسـسات الـتـعلـيمـية ـشـاريع ودعم ا ا
والسـيـمـا جـامـعـة الـقـادسـيـة وتوسـيع
بـنـاهـا الـتـحتـيـة بـالـشـكل الـذي يـغطي
أقـضـيـة احملافـظـة.وأكـد عبـد الـصاحب
ــالـيـة في ـوارد ا (أهــمـيـة اســتـثــمـار ا
ـكان الصحيح ومتـابعة ودعم وتنفيذ ا
ـشــاريع ضـمن اخلـطـة االسـتـثـمـاريـة ا
وخـطـة تنـمـية األقـاليـم وبلـورة اخلطط
الـتي تنهض بواقع احملـافظة مؤكدا أن
اجلــامـعــة لــهـا خــصـوصــيــة عن بـاقي
ــؤسـسـات ألنـهـا تــمـلك من الـكـفـاءات ا
والـعقـول التي جتـعل منـها بيـئة قـابلة
لـالســـــتــــثـــــمـــــار).وأوضـح أن (زيــــارة
ـتابعة الـديوانيـة تأتي ضمن بـرنامج ا
وتـشخيص احتياجات احملافظات على
وفـق توجيهات  رئـيس مجلس الوزراء
األسـتاذ مصطفى الكاظمي وتهدف الى
تعشيق مساحات التكامل ب اجلامعة
وصـروحها العلمـية ومؤسسات الدولة
في مـخـتلف الـقطـاعات مـعربـا عن أمله

بـتشكيل مجلس اسـتشاري مشترك ب
احملـــافــظـــة واجلــامـــعــة).وشـــدد عــبــد
الـصـاحب عـلـى (ضرورة دعـم وتـطـوير
الـــتــعــلـــيم والــتـــربــيــة والـــصــحــة في
احملـافـظـة الفتـا الى أن هـذه القـطـاعات
مـسؤولة عن حتقيق التنمية مؤكدا في
الــوقت نـفـسه دعـم جـامـعـة الــقـادسـيـة
ومـــشـــاريـــعـــهـــا في مـــجـــال األقـــســـام
الـداخـليـة والـقـاعات الـدراسـية مـشـيرا
الـى أنه من الـضـروري دعم اجلـامـعات

واالهـتـمـام بـبـيـئـة الـبـحث الـعلـمي في
احملــافــظـة).ومن جــهــته رحب مــحـافظ
زهــيــر الــشــعالن بـالــزيــارة ووصــفــهـا
ـهـمـة في هـذا الظـرف االسـتـثـنائي (بـا
وأكـد أن جلـامعـة الـقادسـيـة بصـمة في
مـحـافظـة الديـوانـية والسـيـما في فـترة
اجلـائحة من خالل توظيف مـختبراتها
كتب االستشاري ية واعتمـاد ا األكـاد
اخلـــاص في جــامـــعــة الــقـــادســيــة في
مـشـاريع احملافـظـة مشـيرا الـى تشـكيل

جلـنة مشتـركة ب اجلامـعة واحملافظة
ـؤسـسات فـيـها لـتـغـطيـة احـتـياجـات ا
واالسهام في حتقيق أهداف التنمية).
واتـفق وزيـر الـتـعلـيم الـعـالي والـبحث
الـعـلـمي ومـحافظ الـديـوانـيـة على دعم
مـؤسـسات جـامـعة الـقادسـيـة وجامـعة
الـفـرات االوسط الـتـقـنـيـة في مـحـافـظة
شاريع بـالغ الستـكمـال ا الـديوانـية بـا
وتـوسيع األبـنيـة واخملتـبرات وتـطوير

البيئة اجلامعية.
W'UF  5 Q

وفي هـذا السياق أعلن عبد الصاحب (
ـوافقة على الـشروع باستـحداث كلية ا
الــتــربــيـة االســاســيــة في قــضــاء عـفك
عـاجلة حلـالة مـعهـد الصـحة وتـأمـ ا
وتــخـصــيص مـبــلغ مـالي مـن صـنـدوق
الـتعـليم لـتطـوير الـبيـئة اجلـامعـية في
ـعـهد الـتـقني في جـامـعة الـقـادسـية وا
ـراكـز ـضي بــتـطـويــر ا الــديـوانـيــة وا
الــبـــحــثــيــة الــتـي تــخــدم الــزراعــة في
احملـافـظـة ودعم الـتخـصـصـات الـنادرة
ــا يــحـقق ومــعــاجلـة الــنـقـص فـيــهـا 
سـتدامة في احملـافظة ضمن الـتنمـية ا
خـطة مدروسـة علمـية وتوسـيع خارطة
الــــكــــلــــيـــات فـي جــــمــــيع األقــــضــــيـــة

والنواحي). حافظ الديوانية UI¡∫ وزير التعليم عبد الصاحب يلتقي 
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لغـرض اعطاء فـرصة للـمختـبرات االهلـية لتـقد عروضهم
لتـغـطيـة احملـافظـات الـتي ال يتـوفـر فيـهـا مخـتـبرات اهـلـية
ـواصفـات الـفنـيـة لرخـصـة فحـوصات مطـابـقة لـلشـروط وا
كورونا والتي تشمل احملافظات (كركوك - ذي قار - كربالء
ـثنى - نيـنوى - صالح الدين) واحملـافظات (الـبصرة - - ا
ـمـنـوحة الـنـجف - بـغـداد) في حـالـة مخـالـفـة اخملـتـبـرات ا
االجازة لشـروط منح االجازة تسـحب االجازة وفتح مـختبر
بديال عنه ومراعاة الكثافة السكانية للمنطقة التي ال يوجد
دة (١٠) فيها مختبر لفحص كوفيد ١٩ تقرر اعادة االعالن 
ايام فـعلى اخملـتبرات االهـليـة الكائـنة في احملـافظات اعاله
الـراغـبة بـذلك احلـضـور الى مـقـر دائـرة الـعـيـادات الـطـبـية
ـأمـون الـشـعـبـيـة الـكـائـنـة في بـغـداد االسـكـان قـرب كـلـيـة ا
تطلـبات والشروط اخلـاصة وبيان  توزيع للحصـول على ا
الي ودفـع مبـلغ قـدره (٢٥٠٫٠٠٠) مائـتان النـسب لـلعـائـد ا
وخمسـون الف دينار علـما ان اخر موعـد الستالم العروض

نهاية الدوام الرسمي ليوم االربعاء ٢٠٢١/٦/٩ .
طلوبة الشروط ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحدة دنية او البطاقة ا ١- هوية االحوال ا
٢- هوية االعمال 

٣- نسخة من اجازة اخملتبر
قدم غير صاحب االجازة ٤- تخويل في حال كون ا
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فقدت مني بـطاقة كي كارد باسـم (زيد جواد كاظم) يرجى
ن يـعــثــر عـلــيــهـا تــســلـيــمــهـا الى جــهــة االصـدار مع

الشــــكر.
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ـسـتدعي ـقـدم من قبل ا بنـاءا عـلى الطـلب ا
عــايــدة مــهــدي صــالح الصــدار حــجــة وفـاة
لـلـمـدعـوة جنوى ثـائـر هـادي فـعلـى من لديه
تـوفي او اسباب الوفاة وان معـلومات عن ا
لــلـــمــعــتـــرض عــلى اصـــدار حــجـــة الــوفــاة
احلــضـور امــام هـذه احملـكــمـة خـالل عـشـرة
ايام من اليوم التالي لتاريخ النشر وبعكسه

ستتخذ احملكمة االجراءات وفق القانون.
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تـنـفـيـذا لـقـرار الـسـيـد قاضي
مـحـكــمـة حتـقــيق ابي غـريب
ـــــــــــؤرخ فـي ٢٠٢١/٥/٢٤ وا
ـتـضــمن تـعــمـيم اوصـاف وا
فـقود (جنـاح حسن سـلمان ا
صــالح احملـمـدي تـولـد ١٩٩٧
اسـم االم جنــــــــــاة جــــــــــاسم)
ــلـــصــقـــة صــورته جـــانــبــا ا
والذي خرج من داره الواقعة

في مـنـطـقـة ابي غـريب الــنـصـر والـسالم وذلك بـتـاريخ
٢٠١٩/٦/٥ ولم يعود الى داره اعاله حلد االن.
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دير ـراجع ا نـاقصة اعاله عـلى ان يكون ا كاتب لالشـتراك في ا ١- يسر شـركة مصـافي اجلنوب / شـركة عامة بـدعوة اصحـاب الشركـات وا
فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل. ا

شتريـات ودفع قيمة الـبيع  للوثـائق القياسـية للمـناقصة الـبالغة (١٥٠٫٠٠٠ ديـنار) مائة ٢- تقد طلب حتـريري معنـون الى قسم العقـود وا
فعول وشهادة تأسيس الشركة. قاول نافذة ا وخمسون الف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف ا

دينار) فقط مائة وخمسة وسبعون مليون دينار عراقي. ٣- الكلفة التخمينية تبلغ (١٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠
طـلوبـة (٣٫٥٠٠٫٠٠٠ دينـار) فقط ثالثـة ملـيون وخـمسـمائـة الف دينـار عراقي صـادرة من مـصرف مـعتـمد لـدى شركة ٤- الـتأمـينـات االوليـة ا

مصافي اجلنوب ونافذ لغية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.
وقع االلـكتـروني للـشركة www.src.gov.iq ولالستـفسـار عن اية قـدمي العـطاء الـراغبـ في احلصول عـلى معـلومـات اضافـية زيـارة ا  -٥

. contracts@src.gov.iq كنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي معلومات 
٦- يتم تـسليم الـعطاءات في مـقر شـركة مصـافي اجلنوب - شـركة عـامة / غرفـة جلنة فـتح العطـاءات احمللـية واخر مـوعد الستالم الـعطاءات
صادف ٢٠٢١/٧/١١  وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطـلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد العطلة الساعة الثانية عشر ظهرا لـيوم الغلق ا

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة اخر يوم لغلق ا
ناقـصة الساعة العـاشرة صباحا يوم ٢٠٢١/٧/٤ في مـقر الشركة الكائن شارك في ا ؤتمـر لالجابة على استفـسارات ا ٧- سيكـون انعقاد ا

في محافظة البصرة / الشعيبة .
ناقصة. ناقص وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق ا وقعي من قبل ا ٨- اجراءات الكشف ا

ـسعرة (ضمن اجلزء الرابع حصرا) طـلوبة وجداول الكميات ا واصـفات الفنية ا ٩- يتم تقد اجلـزء الرابع من الوثيقة القـياسية بعد ملئ ا
طلوبـة على ان تكون مـوقعة ومخـتومة على جـميع اوراقها واصفـات ا وحـسب ما موضح في الـوثيقة وتـقد اجلزء اخلامس لـلتأكيـد على ا
ـناقصة مع فوض ورقم واسم ا ـدير ا ومـغلفـة في ظرف واحد مغـلق ومختوم مـثبت عليـه العنوان الـقانوني الكـامل للشركـة مع رقم موبايل ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا تزويدنا بقرص (CD) للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا
ا ا تتطلبه الوثيقة القيـاسية بكافة اقسامها المالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه   ١٠- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات 

. يقتضي مراعاة ذلك عند التقد
فاوض النافذة : شهادة تأسيس الـشركة احملضر االول للتأسيس قرار التأسيس وهوية التصنيف ا طلوبة عند التقد ستمسكات ا  ١١- ا
فوض ـدير ا الهويـة الضريـبية واستـخدام الرقم الـضريبي تـأييد سكـن مصدق خاص بـعنوان الـشركة تأيـيدحجب الـبطاقـة التمويـنية عن ا
ناقصـت معنون الى شـركة مصافي اجلـنوب براءة ذمة من انعـة من الهيـأة العامة لـلضرائب لالشتـراك في ا كتب كتـاب عدم  لـلشركـة او ا

دائرة الضمان االجتماعي.
طلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.  ١٢ - يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا

ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.  ١٣- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
ثليـهم الراغب بـاحلضور الى مقـر شركة مصـافي اجلنوب - شركـة عامة / غرفة  ١٤- سـيتم فتح العـطاءات بحضـور مقدمي العـطاءات او 

جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا.
 ١٥- ضـرورة حصول مـنتسـبي الشركـات على شـهادة خاصـة باجتـيازهم لدورات الـ HSE (السالمـة والصحـة والبيـئة) قبل الـشروع بتـنفيذ

االعمال داخل الشركة.
 ١٦- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـبـلغ (١٠٫٠٠٠) عشـرة االف ديـنـار ورسم طابع نـاقـصـة اجور اخـر اعالن بـاالضافـة الى تـسـديد رسم عـدلي   ١٧- يـتـحـمل من ترسـو عـلـيه ا
بنسبة (٠٫٠٠٣) من قيمة العقد.

 ١٨- سيـتم تنـفيذ الـعطاء من خالل اجـراءات العطـاءات التـنافسـية الوطـنية الـتي حددتهـا تعلـيمـات تنفـيذ العـقود احلكـومــية رقم (٢) لـسنة
. ٢٠١٤

ناقصة في اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي  ١٩- جلهة التعاقد احلق في الغاء ا
العطاء.
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 يــعـني انت  تــكـتب الـشــعـر من عـام 1972
وبـالـتـأكيـد قـبـلهـا بـسنـوات ونـحن ال نـعرف
عــنك هـذه اخلـصـلــة تـأتي لي بـعـد 50 سـنـة
تـقــدم لي ديـونك االول هـديـة يـا لك من ظـالم
لـنفـسه ومنـصف لالخرين  ابـتسم الراحل 
ابـتـسـامـته الـطـيـبـة لـيـسـلم لي ديـوانـاً آخر
بـعنوان (في مـطلع كل صبـاح) سنة االصدار
2011 وديـــوان ثـــالـث بـــعـــنـــوان (أنـــا أحــد
غـيري) سنة االصدار  2011 عـندها صرخت

بوجهه (تريدني اتخبل واشك هدومي)!
واول مــا قـرأت اهـداء الــديـوان االول (اسـرر
نحني قـراءة الطريق) " الى أبي.. الـذي لم 
اي شـيء سـوى ألم الـوالدة الــذي أسـتـطـعت
بـواسـطـته قـراءة اسـرار الـطـريق" لم اتـمـالك
نـفسي ! حـتى ذهبت عـنه بعـيدا وانا اردد
 كــيف لم اعــرف بـإنك تــمـلك روح شــاعـر
وقـلب عـاشق عن هذه الـقـصائـد وغيـرها
سـيـكون كـالمنـا كـرثاء لـصـديقـنـا الراحل

رزاق في ذكرى عام على وفاته.
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بـعد هذه الـواقعة كـان لي حديث وحوار
مع الــشـاعـر رزاق حـول قـصــيـدة الـنـثـر

عــــــــــــــــــــــلــى
االخص عـندما اسلمه قصائد يكتبها
أبـــني(مــازن)  لـــتــنـــشــر فـي جــريــدة
الـزمان وكانت تـعجبه هذه الـقصائد
ويـــبـــدي مالحـــظـــاته الـــقـــيــمـــة عن
قصيدة النثر او كما يحب ان يطلق
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بغداد

مـنذ أن غادر األديب النـاقد والشاعـر رزاق إبراهيم حسن (1946-2020) مـدينة
الـنجف حـيث ولد إلى بـغداد أوائل عـقد الـسبـع من الـقرن العـشرين كـي يعمل
بـالصـحـافـة وكانت بـدايـاته في مـجـلـة (وعي العـمـال) الـتي تـولى رئاسـة حتـريـرها
ـفـكـر عـزيـز الـسيـد جـاسم والـذي عُـرِف عـنه حـدبـه علـى مـخـايل الـكـفاءة األديب ا

وبذرتها فيتعهدها السيد وينميها ويطلقها لدنيا البحث والكتابة.
ــقـالـة الـفـنـيــة األدبـيـة والـنـقــديـة فـالـبـحـوث الـعـمل الــصـحـفي يـســتـوجب كـتـابـة ا
والـدراسـات مـكانـهـا اجملالت والـكـتب لـذا زاول األديب رزاق إبـراهـيم حـسن هذا
الـلون من ألـوان الـكـتابـة الـذي لم يـعرفـه العـرب الـقـدماء بل جـاءنـا من الـغرب عن
طــريق كـتـاب مـصـر والـشـأم: أحـمـد لـطـفـي الـسـيـد وطه حـسـ وعـبـاس مـحـمـود
الـعقاد ومصطفى صادق الرافعي وجـبران خليل جبران وزكي احملاسني وأم
و  ليـكون عـندنـا في العـراق; أستـاذي الدكـتور عـلي جواد نـخلـة ومارون عبـود و
ـعـلم ـقـالـة األدبـيـة الـفـنـيـة الـتي بـدأ بـنـشـرهـا في مـجـلـة (ا الـطـاهـر; رائـد كـتـابـة ا
عـلـم الـعراقـيـة أواخر خـمسـيـنات الـقـرن العـشرين غَبّ اجلديـد); مـجلـة نقـابـة ا
عـودته من الـدراسـة في الـسـوربون الـفـرنـسي وكـان أديـبـنـا رزاق من هـذا الـرعيل
ـطبعي الـذي زاول هذا الفن الـكتـابي إلى جانب: مـهدي شـاكر الـعبيـدي وحمـيد ا
وعـبـد اجمليـد الـشـاوي ومـاجـد (صـالح) الـسـامـرائي وعـبـد اجلـبـار عـبـاس وعـبد
اجملـيد لطـفي وشكيب كـاظم وقد كانت مـقالته األدبـية أقرب إلى روح الـنقد; الـنقد
االنطـباعي التـأثري التذوقي فـالنقـد تذوق وانطبـاع وليس لوغـارتمات ومطـلسمات
ـنـاهج الــنـقـد فـي أوربـة فـلــكل مـجـتــمع آراؤه وأفـكـاره أتت بــهـا إلـيــنـا مـا عــرف 
ـستمـدة من حياته وبـيئته ولـيس من الصحـة أن نلبس لـبوس اآلخرين وال سـيما ا
ــسـتـشـرق الـفـرنـسي في مـجـاالت األدب والـتـذوق ومـا زالـت في الـذاكـرة مـقـولـة ا
(ريـجس بالشيير) التي يبوح بها لتـلميذه إبراهيم السامرائي: أال ترى أني ال أدرك
الـوجه الـبالغي في اآليـة" واشتـعل الـرأس شـيبـا" وهـو مـا سـرده األستـاذ الـدكـتور
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لـقد أصدر صديقـنا وزميلـنا األديب الكاتب رزاق إبـراهيم حسن عديـد الكتب التي
نحت مـنحـا نقـدياً منـها كـتبه (الـشخصـية الـعمـالية في الـقصـة العـراقية)
فـضالً عن (الشخصـية العمـالية في الروايـة العربية) وآخـر عن الشاعر

عبد األمير احلصيري.
ولـقـد كـان رزاق وفـيـا ألسـتـاذه عـزيز الـسـيـد جـاسـم فخـصّـه بـكـتاب
ـنجز اإلبـداعي والفكري لـلسيـد حمل عنوان نـقدي درس فيه أغلب ا
(دراسـات في أدبـيـات عـزيـز الـســيـد جـاسم) صـدر في بـغـداد سـنـة
٢٠١٧ مـناجياً فيه أستـاذه" ال أذكر أني قرأت في أحد مؤلفاتك أنك
أهـديته ألحد قـريب أو بعـيد فـقد أردتهـا أن تخـاطب القـارىء بشكل
مـبـاشر ويـتـواصل مـعـهـا دون وساطـة ودون تـزكـيـة من أحد وأن ال
يـشفع لـهـا غـيـرها ثـم إنك ترفض الـصـيغ الـتـقـليـديـة في الـعالقـة ب
الـكاتب والقـار ومنـها اإلهداء ولـكنك لم تـرفض اإلهداء اخلاص
أو الشخصي الذي يُهدى كتاب لشخص مع ويسعدني أنك
أهـديت لي أغـلب مـؤلفـاتك وألنـني كـتبت هـذه الـدراسات
اسـتناداً إلى عدد من مؤلفاتك وتعبيراً عن حضورك
فـيهـا فـإنني أقـدمت على إهـداء هـذا الكـتاب لك
ال ســـيــمــا وإنه يــســـتــمــد عــنــوانـه ومــتــنه من
ؤرخ ـفكـر وا كـتابـاتك األدبـيـة (..) أيهـا ا
والـناقد والصحفي والكاتب والقصصي
والـروائي ومبـدع كتب سيـرة الصـحابة
واألولـيــاء والـصــوفـيــ أيـهــا الـعــزيـز

عزيز السيد جاسم".
في هـذا الـكـتـاب (دراسـات في أدبـيات
عـزيز السيـد جاسم) وقفات عـند عديد
مـؤلفات الـسيد ومـنها كـتابه (دراسات
نـــقــديـــة في األدب احلـــديث) وهـــو من
أوائل مـنجـزات السـيد إذ صـدر سنة
1970 كــمــا يـقـف عــنـد كــتــبه الــتي
درس فــــيـــهـــا الــــشـــعــــراء: مـــعـــروف
الـرصـافي. قــصـة خـمـسـ عـامـا في
كـبـرياء الـشـعـر وحمـيـد سـعيـد وعـبد
األمـيـر احلـصـيـري مـنـتـقال إلى مـنـجـز
الــــــســـــــيــــــد الــــــروائـي وأولـى روايــــــاته
ـفــتـون) وهـو حـديث ـنــاضل) و(أزمـة ا (ا
ـفـتــون) وأخـيـراً يـقف نـقـدي عـن روايـته (ا
دارسـا لروايـته (الـزهر الـشقي والـبحث عن

اآلخر).
وألن عـزيـز الـسـيـد جـاسم مـا اكـتـفى بـكـتـابة
الـروايات الـسيـاسيـة النـاقدة لألوضـاع وقتذاك
فـقط بل كتب الـقصص القـصيـرة الفن احملايث
ـصـاقب لـلفـن الروائي فـقـد خص الـنـاقد رزاق وا
هذا اجلهد اإلبداعي بدراسة نقدية وتلمس في ذلك
قـربه من الـنــقـد االنـطـبــاعي.كـنت قـريــبـا من صـديـقي
األديب رزاق إبــراهـيـم حـسن ومــزامالً له في جــريـدة
(الـزمـان) عـلى مدى عـقـد ونـصف الـعـقـد من الزمن
مــنــذ أن حط طــائــر اجلــريــدة في الــعــراق بــعــد ســنـة
2003 تـسنم مسـؤوليـة القسم الـثقـافي في اجلريدة
بـعـد مغـادرة الـنـاقـدُ الـسيـنـمـائي دمث اخلـلق الـدكـتور
طـــاهــر عــبـــد مــســـلم عــلـــوان الــعـــراقَ ســنــة 2006 
واســـتــــقـــراره في بـــروكـــسـل وكـــنت أعـــمـل في قـــسم
ـا جتـاذبـنا أطـراف احلـديث الـتـصـحـيح الـلـغـوي ولـطـا
واآلراء وارى أن أشـيــر ال بل أؤكــد سـمــة في الــكـتــابـة
لـدى األستاذ رزاق فـإذ يعـسر القـلم ويحـرن ويتـــــــأبى
لـدى الـكـــــــثــيـر فـتـراه يــكـتب ويـشـــــــــطب فـإن الـقـلم
ـضي رخـاء مـنـسـابـا عـذبـاً كـأنه اجلـدول الـرقراق وال
ـــقـــال األدبي يـــكف عن الـــكـــتـــابـــة إال بـــعـــد أن يـــكــون ا
ـكثف قـد اكتــــــــمل واسـتوى عـلى سوقــــه الـنــــــقـدي ا

يعجب الزراع نباته.

تمر الـيوم احلادي والـثالث من أيار الذكـرى السنـوية األولى لرحيل الـناقد االديب والـكاتب البارز
كتـبة العراقية والعربية بنتاجـاته النقدية والقصصية والشعرية رزاق ابراهيم حسن الذي أحتف ا
وشكل عالمة فارقة في رحـلة االبداع العراقي فقد ترك بصـمة خالدة تطبع االبداع امام اجيال من

الشباب والكتاب الذين يربطون الكلمة بالصدق ويعفرون الرأي بالتراب الوطني واالنساني.
و (الـزمان) اذ تـستـذكر هـذه القـامة الـكبـيرة فـانهـا فلن تـنسى مـدة تواصـله معـها مـنذ عـقد الـتسـعيـنات
ـواطـنـ ومـدافـعــهـا عن قـيم اخلـيـر ســواء كـان في عـمـان مـقــيـمـاً او في بـغـداد عــائـداً ومـشـاركه هـمــوم ا

واحلقيقة.
رحم الله زمـيلـنا ومـبدعـنا رزاق ابـراهيم حسـن ونسأل الـله ان يبـقي ذكــــره  الـطــيب خـالداً وقـائمـاً ب اهله

ومحبيه وقراء مؤلفاته.

رسالة (الزمان)
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ـعرفـيـة عن الطـبقـة الـعامـلة الـتـشخـيصـات ا
وارثـــهــا ونـــضــاالتــهـــا وجــدتـه يــوم حتــول
الـعـمـال الى مـوظفـ هـائـما يـحـادث نـفسه
دخل عــلـيـنـا مـقـهى حـسن عـجـمي.. لـيـسـأله.

موسى كريدي.. مبارك صرت موظفا!!
زحـة النجفي الـعريق.. وبصوت انـتبه رزاق 
حزين قال.. سبقى عامال ولن انتمى الى هذه

الطبقة التي التشبه سوى نفسها!!
ضــحـكــنـا.. كــانت حــيـرته كــبــيـرة لــكـنه ظل
ــســمى الــذي اليــحــبه ظــلت عــامـال رفض ا
روحه تـدون هـمـسـات ساحـة الـسـبـاع وان
تــظـاهــرات شـارع الــرشـيــد واضـراب عــمـال
الـزيوت وتظاهرات عـمال السكك وتدون كل
احالم العمال  احيانا يصاب رزاق باحلن

فـيـقـرأ صـديـقه احلـصـيـري الـذي تـنـاوله في

ـرة االولى كـانت قـاسيـة جـدا ولد الـط ا
ـدينـة الكـبيـرة حيث جـاء ليـعـبر بـإجتاه ا
اشـتـغل عـامال في شـركـة عالء الدين ذهب
لـــيـــكــون ضـــمن الـــدورة الـــتي تـــقــيـــنـــهــا
كتبات مؤوسسة الثقافة العمالية حول ا
كـان الـلسـان الـذرب والقـدرة عـلى احلوار
هي الــتي جـذبـت الـرجل االسـمــر بـقــبـعـته
ــوشــومــة ــعــوجـــة جــانــبــا ونــظــراته ا ا
بـاخلجل والـرقة فـجأة سـألني.. هـل تقرأ..

ومن اين لك بكل هذا?
حـدثته بغرور الولد الذي كان مجنوناً عن
ــسـرح ودراسـتي وفـرقـة مــسـرح نـقـابـة ا
ــيـكـانــيك وسـعـدي يــونس ومـحـاوالتي ا
الـكـتـابيـة فـكـانت اللـحـظـة احلاسـمـة ح
طـلب مـني ان ازور اجملـلة مـتـأبطـا واحدة
من قــصـصي لم اعـتـد الــولـوج الى مـحـلـة
الــتـوراة وال الى الــسـنـك لـكـنـي بـصــحـبـة
صــــاحــــبي الــــذي صــــار دكــــتــــورا بــــاسم
الــيــاســري ذهــبـنــا صــوب وعي الــعــمـال
تالقــفـتــني اسـألــة مـوظف االســتـعالمـات..
ســــؤال بـــعــــده صـــمـت.. ثم ســــؤال يـــربك
حـواس الـفـتى قلـت .. اريد زيـارة االسـتاذ
رزاق ابــراهــيم حــسـن... بـوجـل مــغــمـوس

بـالـكـثـيـر من الـريـبـة درس الـرجل تـقـاطـيع
وجـهيـنا.. ثم رفع سـماعة الـهاتف.. لـيتصل
بــــرقم .. كم تــــمـــنــــيت ان اعـــرفـه.. حـــاولت
تـخمـينه لكـني فشـلت.. دون ان يقول شـيئا
اومـأ بيده.. فتالقفتنا ساللم العتمة لنطلق
اجنه عند الصف االول.. رأيت ضـحكاتنا ا
احـدهم يقتعد كرسـيا هرما بصوت خاشع
.قـلت ارجـوك دلنـا عـلى غـرفة االسـتاذ رزاق
ابــراهــيـم حــسن.. مــثل صــاحــبه وبــطــرف
ــغــلق ابــهــامه .. اشــار الـى بــاب الـغــرفــة ا
رات كـان يشبه  ـمر في ذاك ا بـأحكام... ا
ـــرة بـــبطء.. ـــشـــافـي... طـــرقت الـــبـــاب..  ا
ولـثـانـيـة.  بـاكـثـر شـراسـة.. فـجـاء الـصـوت

االجش.. تفضل?
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بـهدوء.. بحذر.. بإرتبـاك.. بتحدٍ .. خطونا..
ـنضـدة بـشـاربه كـان االول اجلـالس خـلـف ا
الـكث.. هـو عـزيـزالـسـيـد جـاسـم.. امـا االخر
الـذي يكان ينطوي على نفسه عند الكرسي
الـقريب فـهو مـرادي وغايـتي.. سلـمنا... بل
ســلــمـت.. نــظــرني عــزيــز الــســيــد جــاسم..
سـافـة ب وجـودنا وابـتـسم رزاق.. كانـت ا
وهذا الوجود الباهر.. تعادل مسافة ضفتي

بحر.. قلت.. جئتك بالقصة استاذ..
ابتسم.. وقال.. هاتها!!

بــتـردد ســلــمـته حــزمــة الـورق وقــلق .. مـا
عـرفت ما انـا فاعل.. ظـلت خطـواتي حتاول
ـكــوث قـلـيال االنــسـحـاب.. لــكـني ارغب بــا
ـكـان.. لتـكـون خـطوتي دون كـلـمـة غادرنـا ا
االولـى مع وعي الــعــمــال وفــارســهــا رزاق
ـــســـافـــة ابـــراهـــيـم حـــسن ومن هـــاتـــيك ا
الــشـاسـعــة غـدت ضــفـاف الـبــحـر ضــيـقـة
ــان صـــرت اراه كـــثــيـــرا في مـــقــهـى الــبـــر
ونـــدوات احتـــاد االدبـــاء وامــكـــنـــة اخــرى
كـــثــيــرة كـــان يــحـــرص عــلى ان اســـتــمــر
ويـبـتـهج حـ اسـلـمه مـطـبـوع لي اوقـصة
قـصـيـرة جلريـدة الـزمـان ادمن صـخبي في
مـحـاضرات احتـاد االدبـاء يبـتـسم ليـقول..
دون هـــذا الــضــجـــيج تــكـــون احملــاضــرات
بـــاهــــتـــة.. نـــقل كـل نـــدواتي واحـــتـــفـــاالت
ـي وكـتب عن مــعــظم مـا نــشـرت من تــكـر
روايـــــات واصــــدر فـي جــــريـــــدة الــــزمــــان
صـــفـــحـــات خـــاصـــة الكـــثـــر من مـــرة هـــو
ـعلم..الذي صـار صديقـا.. والصديق الذي ا
جتـرأنـا برفـقة احـبة هم عـادل كامل ومـاجد
اســد.. ومـحــمـد الـســيـد جــاسم ان نـؤسس
حـــزب الـــشـــعب.. وان يـــكـــون رزاق االمــ

علومة.. ا اليعـرف الكثير هـذه ا الـعام.. ر
لـكن احلزب مـالبث ان تالشى حـ وجدناه
ـدهش في يـصـطـدم وحـيـاتـنـا الـثـقـافيـة.. ا
حـــيـــاة رزاق ابـــراهـــيـم حـــسن انه تـــراثي
الــتــأسـيس.. صــيــر نـفــسه بــنـفــسه واقـام
لـنـفــسه امـكـنـة بـدات بـالـشـعـر وكـان وفـيـا
لـقـصـيدة الـنـثـر لكـنه اليـؤمن بـالـبقـاء عـند
حــد لــو قــرأ الــتــاريخ شــعــر رزاق لــوجـده
افـضل من الكثير من ابـناء جيله سواء من
رفـقـة الـنجف او اولـئك الـذين عـايـشهم في
بـغداد لكنه أمن بـشخصيته الـعمالية اراد
ان يــكـون مــفـكــرا عــمـالــيـا يــخـرج من رحم
ـاكنة ال من ضجـيج البارات ومـهاتراتها ا
انــــتج كــــمــــا يــــجـب االنــــتــــبــــاه الــــيه من
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شـريكة حـياة منـذ عمر مـبكر واسـتقبـلنا كل
االشـيـاء بـعـيـونـهـا ونـظـراتـهـا وصـاحـبـتـنا
بــاخــتــيـارهــا اجلــمــيل في مــسـيــرة حــافــلـة
بـالتحديات واالنشغـاالت التي امتلك بعضها
مـواقع الـشـركـاء وأخـذنـا إلـيه هـذا الـبـعض
ـارسـة النـقد والـعمـل الصـحفي بـحكم في 
االضـطـرار واالحـتيـاجـات اآلنيـة ونـطمح ان
نـستعيد ما أضعـناه وخسرناه  وقصرنا به
مـن عـنــفــوان الـشــعــر وبـدايــاته االولى وأن
يــكــون الـشــعــر األنـا والــغــيـر وتــكــون هـذه
اجملـموعة  (أنـا احد غيـري) التي تصـدر بعد
ســـنــوات طــويـــلــة من صـــدور مــجـــمــوعــتي
االولـى(قـراءة اســرار الــطــريق)  هـي خــطـوة
ؤدي لـذلك فما اروع مـتقـدمة على الـطريق ا
الــشـعـر من حــيـاة ومـا اروع حـيــاة خـالـصـة

للشعر"
الــقـصـائـد في هـذا الــديـوان تـعـد حتـديـاً ألن
الـلغة فيهـا تعبر عن خالصة قـراءته للمعرفة
ومـحفـوظاته الـكثـيرة وفـهمه الـدقيق لـكل ما
وضوع تـفتـحت عليه عـيناه  فـنجد وحـدة ا
ـــضـــمــون وهي وجـــمـــال االفــكـــار وعـــمق ا

قصائد من الشعر الكالسيكي :
"كأنني فيك محمول على أحد           

غيري كأن يدي شدت إلى وتد
كأنني في حصار منك: يبعدني          

عني ويرفعني من غير مستند
يـــــهــــوي بـــــصــــوتـي لــــقـــــاع ال قــــرار له     

ويطفئ الضوء في عيني وفي خلدي
كأنني فيك محمول على قدر              

أسير بال وجه وال رشد
إذا تـــــعــــــبت مـن األصـــــوات تـــــصـــــنـع من

متد فوق غدي نعاسها نومك ا
وان ظمئت إلى ماء فأن فمي            

على سرابك غير الرمل لم يجد
وغــــيـــر وهــــمك تــــأتـي الـــســــخـــريــــات به  

مبعثرا في خواء موحش وصدي
وان تصور فيك اجلوع ملتهما           

ما يحمل العمر من زا د ومقتصد
حـــمــلـــتــنـي واصــطـــفــيـت اواقــفـــ عــلى ال

ابواب لم تلق غير اليأس والكمد
ورحت تــطــلب من اصــدائـهـم ضـفــة لــلـبــحـر
يـغريك مـا يرميه من زبـد"من قصيـدة أنا أحد

غيري"
نـالحظ اجلــوانب الــفـــلــســفـــيــة في في هــذه
الـقصيدة وكذك القصائد االخرى في الديوان
الـتي جـمـعت بـ قصـيـدة الـنـثر والـقـصـيدة
الـكالسيـكيـة  وتوضـح القـصائـد ان للـشاعر
رزاق رؤية فلسفية ورأي حر وكلمة صادقة.
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فـي ديــوانه الــثــالث (في مــطــلع كـل صــبـاح)
كــان االهـداء لــلـوطن وفــيـهــا رزاق الـشــاعـر
يـستـعـيد أشـياء جـملـية يـحـبهـا "استـعيـدها
بـهيـئة مـدينـة أو امرأة أو صـديق حميم أو
قـــصـــيـــدة  او نـــزهــة فـي افق مـــفـــتــوح أو
أســتـعـيـدهــا مـجـتــمـعـة أو مـنــفـردة في حـلم
ــرور عــلــيــهــا وتــعــقب يــضـيء لي طــريق ا
ـشـعـة منـهـا والـصـورة التي بـعض االمـال ا
جتـمـعـني بـهـا وهي صـورة وطن.. فـالى هذا
الـوطن الرحيب اجلـميل اهدي هذه الـقصائد
الـتي تـتـحـسس وتـتـلـمس الـنفـائس امال أن
تــظل عـيــونــنـا مــفـتــوحـة بك اتــسـاع الــدهـر
ورحــابـة الـزمن عـلى يــومه الـزاخـر بـاالبـادع
سـرات" يكتب رزاق الشـعر بهذا واحلـرية وا
الـديوان بلغـة الناس فقار شـعره يشعر انه
عتاد من اساليب التعبير ألوف وا يقرأ ا

"مــا كـانت شــبـحــا\ بل رسـمت فــوق سـقـوف

نـعم  كـنـا نـعـلم بـإنـك سوف تـرحـل بـعـيدا
وهــو قــدر مــكــتــوب عـلـى كل انــسـان لــكن
فـــقـــدان شــخص عـــزيـــز عـــلــيـــنـــا جنــلس
ونــتـنـاقش ونـضـحـك مـعه  لـيس سـهال لم
تــكـن مــجــرد صــديق نــقـــضي مــعه الــوقت
والــواجب الـوظـيـفي فـي اجلـريـدة بل كـنت
شـعلة ثقافية وقامة ادبية تضيء لنا دروب
ـعرفـة واسرار الـعمل االدبي في االبـداع وا
مـجـال الـصـحـافـة مـرت سـنـة عـلى رحـيـلك
صـــــديـــــقـي رزاق ومـــــا زلت أعـــــزي روحي
بـغيابك وفي هـذه الذكرى تتـجدد احزاننا
لـكننا تـعلمنـا منك ان نكون اقـوياء ونحول
احلــزن كـمـا هـو الـفــرح الى ابـداع ومـنـجـز
ادبـي. لذلك سـوف اتـنـاول في هـذه الـذكرى
رزاق شــاعــرا ولــيس رزاق الــنــاقـد وكــاتب
ـتـمرس أو الـسـيرة الـذاتـية او الـصـحفي ا

شاهدة. الحظة وا الرحالة الذكي قوي ا
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هـنـاك شاعـر يظـلمه مـجـتمـعه الذي يـعيش
فـيه ورزاق كشاعـر  قد ظلم من قبـلنا حتى
نــحن اصـدقـائه ومــحـبـيه فــلم جنـد فـيه اال
ــقـــاالت االدبــيــة ادبـــيــا يــكـــتب الــنـــثــر وا
والـثـقـافيـة وقـد يـكون تـواضـعه في مـجال
االبـداع هـو سـببـا لـهذا االهـمـال حتى ذلك
الـيـوم الذي قـدم لي ديـوان شعـر كنت
اعـــتــقــد بــإنـه يــطــلب مـــني ان اكــتب
عرضا او نقدا عنه واذا به يقول هذا
ديـــوانـي الـــشـــعـــري االول بـــعـــنـــوان
(اســرار قـراءة الـطــريق) الـصــار سـنـة
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كــتــاب اعــده اهم واحــسن مـن كــتـاب رفــيــقه
وصـاحبه عزيز السيد جاسم وتلوب روحه..
فـيعاود احلـن الى قصـيدة النـثر يوم جيء
لـنـا بـخبـر وفـاته كـنت اول من رثاه اول من
وقف عـند يـافطـة نعـية بـاكيـا ويوم الـتقـينا
قـال فرصـة ان يعـرف االنسـان ما يـحدث بـعد
مــوته.. وقــررنــا ان يــجـمـع مـا كــتب عــنه في
كتاب وهذا ما كان.. ال اظن ان رزاق ابراهيم
حـسن الذي غـاب جسـداً سيـهمل او يـنسى
النه ظـاهـرة مـعرفـيـة والـظواهـر التـنسى وال
تـتالشـى وتـظل تـتـجـاوز الـدهـور.. هـو هـكذا
مـعـلمـي.. الذي عـلـمني الـسـحر.. والـتـحدي..
ونــبش بــواطن االســئـلــة واهــمـال االجــابـات
الـتي التنـتج سـوى االستقـرار.. كمـا قال لي..

معلمي... لك اجملد.

الــدار أصـابـعـهـا\ كــانت في مـطـلع كل
صــبـاح \ تــسـتـيــقظ قـبـل االبـنـاء
وقـبل االحـفـاد\ تـخـلع عـنـها
األثــواب الـســود\ وتـنــتـزع
ـتغـضن\ وتـسير اجلـلد ا
اجلــــــدة في االصـــــوات
وفـي األشيـاء\ وتـصلي
فـي صــوت مــســمــوع \
تـــــتــــعـــــمــــد ان حتــــدث

اصـــــــوات عـــــــالـــــــيـــــــة في
اخلـطـوات\ وتـروح تـدق عـلى
الـغـرف األبواب\ تـدق اجلدران
\ صـارخة في صوت مرتفع : يا
اوالد\ قـــد كـــان الــنـــوم طــويال\
فلماذا تتداعى األجساد\ في نوم
يــــتـــســــاوى فـــيـه الـــلــــيل مع

الفجر?!
بـعد سـن وسـن \
قـال الشـيخ األصغر
مـن كل األحفاد\ اذ
كــــنت صـــغـــيـــرا\
وأنـا بـ الـيـقـظة
والـــــــــــنـــــــــــوم \
شــاهـدت اجلـدة
عــــنــــد طــــلـــوع
الـفـجـر\ تـوقـد
نـــارا\ وتــعــد
فــــــــطــــــــورا\
وامـــــــتــــــدت
مـــــــــائـــــــــدة
ســـاخــنــة\
وســـمــعت
اجلـــــــــــدة
صــارخـة:
يــا أوالد\

قـــــــــد حـــــــــان
فــــــــــــطـــــــــــور
الــصــبح \ لم
ينهض أحد\
ورأيــــــــــــــــــت
ـــــــــائـــــــــدة ا
الــــزاهــــيــــة
األلـــــــوان \
تــــــــاخــــــــذ
الــــــوانــــــا
داكــــنــــة\
ويـغطيها
الــــثـــلج\
وجتـرفها

الريح الرملية
فـي الــــنـــــســـــيــــان"
قـصيدة "في مطلع كل

صباح"
هـنـا تنـهمـر الـكلـمات
اء السلسال وهي كـا
تـــــنــــبـع من وجــــدان
ــا  يــدل الـــشــاعـــر 
عـلى بساطته االنيقة
فـي غــــــيـــــــر غــــــلــــــو
واســـــراف ووصــــوله
ـعـنـى من أيـسـر الـى ا

طريق.
رزاق  –رحــــــمـه الــــــله-
يـنتـزع من الـسنـة الناس
الـكـلـمـات ويسـكب عـلـيـها

ماء شاعريته .
               

عـلـيهـا رزاق بـإنه النـثـر الشـعـري او الشـعر
ـرات قــال  لي هل تــعـلم احلــر وفي احــدى ا
ـصـطلـح (القـصـيدة الـصـحافـيـة) قلت له :
انـت رزاق حتــول كل شيء الـى الــصــحــافــة
(الــنـقـد الــصـحـفـي او الـقـصــة الـصـحــفـيـة)
والـيـوم تقـول لي (القـصيـدة الصـحفـية)  اال
تـــتــفق مـــعي ان لــلـــشــعـــر لــغــتـه اخلــاصــة
ولـلـصـحافـة لـغة اخـرى ?رد عـلي مـبتـسـما :
انـت ال تعـتـرض عـلى رزاق بـل تـقف بـالـضد
ــصـــطــلح مـن نــزار قـــبــاني صـــاحب هـــذا ا
(الـقصيـدة الصحافـية) ويبدو هـو يقصد ان
ا في الـصحافة بلعت كل االجناس االدبية 

ذلك الشعر!
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عــلى الــرغم مـن ان الــتـاريـخ يــسـجـل لـرزاق
ريــادته في مـجـال الـنــثـر والـنـقــد والـكـتـابـة
الـثـقـافـايـة الـصـحـفـيـة  فـقـد اهمـل اصداره
ثالثــة دوايـ شـعـريـة  اتـصـفت بـالـتـنـويع

واحيانا بالغموض وااليحاء والتخييل:
"لـو كنت استطيع أن أراك يا فرات \ نفضت
ـهــد\ ثم اسـتــويت قـاطــعـا لـلــنـهـد\ حــتى ا
وت اخـتطف الريح من االنفاس \ افترش ا
اسـوي الـلـحـد\ صـاريـة تـغـتـصب الـقـاع من
الـبـحار\ تـقـاتل اجليـاع في مـواسم السـفر\
تــلــغـم حــتى الــصــمت والــوســادة\ بــالــشك
واالحــزان والـضـجــر\ تـقـيم مــا بـيـني وبـ
الـرعد\ خطيئة تـرجمني باحلجر

ـضيء\ من سـرهـا اطلع في عـاصـفة . ا
أضـيء"من ديوان (أسرار قراءة الطريق)
" من قـصيدة " اعترافات غريق في يقظة
الــنــهــر" تـــنــتــمي هــذه الــقــصــيــدة الى
احلــــداثــــة  ونــــلــــتــــمـس الــــتــــمــــاسك
والـتـجـانس في الـصـور الـشـعـرية وفي
لـــغـــته الـــتي حتـــتـــوي عـــلى الـــبـالغــة

اللفظية.
dFAK  WB U  …UO

في ديـوانه الثـاني (أنا أحـد غيـري) يبدو ان
راجعـة نفسه كـشاعر فـهو يقول رزاق بـدأ 
(كان علينا أن نزرع األيام شعرا...ون نكرس
كل الـعــمـر لـهـا...فـقـد اسـتـقـبـلـنـا الـقـصـيـدة
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رة (3 ـ 2) قدمـة هذه ا العـراق في ا
بــــعــــد ان راوغ خـاللــــهــــا احلــــارس
وسجل الـهدف الثـالث مستـغالً خطأ
دفــاعــات الــنــيــبــال الــتي انــكــشــفت
خـطوطـها تـمامـاً امام العـبيـنا وبدى
ـنافس النـيبالي اصبح واضحاً ان ا
يـــفــقــد ســيــطــرتـه عــلى اد مــلــعب
ــبـاراة نـتـيــجـة افـتــقـاره لـلــتـركـيـز ا

وفقدانه للجانب البدني.
بـاراة الدولي وقـبل ان يطـلق حـكم ا
الــكــويــتي ســعـد الــفــضــلي صــافـرة
ــهــاجم نــهــايــة الــشـوط االول زاد ا
ن حـسـ من هـمـوم الـنـيـبـالـي ا

وقـلب أحــوالـهـم الـفـنــيـة رأســاً عـلى
عقب حتقـيقه لهـدف منتخـبنا الرابع
ـــست يــد ـــيــزة  مـن كــرة راســـيــة 
احلـــارس ودخــلـت مــرمـــاه واضـــعــاً
فريقـنا في افضلـية واضحة لـينتهي
الشوط االول بتفوق فريقنا ( 4ـ 2).
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وفي مـحـاولــة مـنه لـتـفــعـيل خـطـوط
الــفــريق بــعــد االهــداف االربــعــة في
ـدرب كـاتانـيتش الـشوط االول زج ا
بــالـالعـــبــ عـــلـي عــدنـــان بـــدال من
ضـرغـام اسـمـاعيل لـتـنـشيط مـنـطـقة
الـيـسـار وبـشـار رسن بـدال مـن بـسام
شـاكــر في الـوسط ومـهـنـد عـلي بـدال
من سـجـاد جـاسم مــصـطـفى مـحـمـد

الـنــيـبــالي االول قـبل ان يــنـقــد فـهـد
طـالب مرمى مـنـتخـبـنا من هـدفٍ ثانٍ
في الدقـيقة 12 اثر ارتـكاب مـدافعـنا
أحمد عبد احلس خلطأ فادح وهو
ما اعطى مؤشراً للمتابع ان هناك
خــلالً واضــحــاً في مــنــطــقــة الـعــمق
الـدفـاعـي لـفـريقـنـا وان اسـلـوب لـعب
فـريــقـنـا اعـطـى الـفـرصــة لـلـغـر ان
يـــكــون مـــبـــادراً لــلـــعب الـــهـــجــومي

واستثمار الفرص التي تتاح له.
ونــتـيـجـة الفــتـقـار فــريـقـنـا لــلـحـلـول
الـناجـعة كـان من الـطبـيعي ان يـبادر
ـنافس الـنيـبـالي الى فعل شيء إذ ا
تـمـكن من مـضـاعفـة الـنـتيـجـة بـهدفٍ
ثــــانٍ من انـــفـــراده لالعــــبه مـــانـــيش
داجني انسـيداكي في الدقـيقة 20 إذ
وضع كـرته بـذكاء عـلى اقـصى يـسار
ــتــقـدم وسط احلــارس فـهــد طــالب ا

غياب تام للعمق الدفاعي العراقي.
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ـدافع مـحـمد ومن كـرة ركـنـيـة جنح ا
عـبد الزهـرة بتـعديل الـنتـيجـة بهدفٍ
ـنــتــخـبــنـا مـن كـرة رأســيـة في ثــانٍ 
الــدقــيــقـة   39أعــاد الــثــقــة لـألسـود
ـ احلـارس وواضـعــاً الـكـرة عـلى 
النيبالي الذي اهتزت شباكه مجددا
بـــهـــدف ثــــالث عن طــــريق انـــفـــرادة
ن حـسـ الـذي وضع مــهـاجـمـنــا ا

في مـبـاراة يـوم أمس األول الـسـبت
أمـام نـظـيــره الـنـيـبــالي وتـمـكن من
حتويل تـراجع فريقـنا بهـدف مقابل
هـدفــ الى  فـوزٍ بــسـتــة اهـداف إذ
كـانـت الـنــتــيــجــة تــشــيــر الى تــقـدم
الضـيوف بهـدف مقـابل هدف واحد
حــتى الــدقـيــقـة 38 عــقب اداء مـربك
وغـيـر مـنـسـجم لـفـريـقنـا خـاصـة في
مــنـــطــقـــة الــعــمـق الــدفـــاعي والــتي
ـنافس بـطريـقة فـاجأت اسـتثـمرهـا ا

العبينا!
ورغم مـنتـخبـنا كـان هو السـباق في
الـتـســجـيل بــهـدف مـبــكـر عن طـريق
قائده عالء عبد الزهرة من كرة ثابتة
في الـدقـيــقـة الـسـابــعـة عـقب ضـربـة
حرة مباشرة من مـسافة بعيدة هزت
شـبــاك احلـارس الــنـيـبــالي جـاء رد
الضيوف سريعـاً وبعد دقيقة واحدة
فقط ومن هـجمـة سريعـة مبـاغتة عن
طريق اينـجان بيسـتا رفع الكرة من
فــوق احلـارس فــهــد طــالب اكـمــلــهـا
رمى مدافعنا احمد ابراهيم  داخل ا

وسط دهشة اجلميع!
وبــيــنــمــا كـان اجلــمــيـع يــعــتــقـد ان
مـنـتـخبـنـا سيـعـود وبـقوة لـلـرد على
الـهـدف النـيـبـالي الـتـأريـخي تـعـامل
عـنـاصـر مـنتـخـبـنا بـنـوعٍ من الـبرود
ـباراة الـتي تـلت الـهدف مع دقـائق ا

مـــشــواره فـي ضــمـن إطــار اجلـــولــة
السـابعـة من اجملمـوعة الـثالـثة التي
يـتصـدرها فـريقـنا بـرصيد 11 نقـطة
مـن خـمس مــبــاريـات عــلى ان يالقي
منافسه منـتخب هونغ كونغ يوم 11
مـنه ثم يـخـتـتم مـنـتـخـبـنـا مـباريـاته
بـــلــقــاء مـــنــتـــخب ايــران في 15 من

الشهر ذاته.
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ـكن قـوله عن مــبـاراة فـريـقـنـا ومـا 
الــوطــني أمــام نــظــيــره الــنــيــبــالي
الــسـبـت يـخــتــلف بــشـكل كــامل عن
مـبـاراته امـام طـاجـكـسـتـان االثـنـ
ــاضي إذ اخـتـلـفت االمـور الـفـنـيـة ا
رأسا على عقب رغم التغييرات التي
ــدرب كــاتـانــيــتش كــونه أجــراهــا ا
حــاول تــدارك مــوقـف غــيــاب العــبي
الـــشــرطــة الــتــســـعــة الــذين غــادروا
مــعـســكـر الــبـصــرة وذلك بـاســلـوب
ـؤثـرة يـتـأقـلم مع حـجم الـغـيـابـات ا
خـاصـة لـلـمدافـعـ عـلي فـائز وعالء
مـــهــــاوي والعــــبي الــــوسط امــــجـــد
عطوان ومحمـد قاسم فناور وحاول
 اعــادة الـــثــقـــة خلــطـــوط فــريـــقــنــا
فتـغـيـرت احوال فـريـقـنـا تمـامـاً عـما
كـانت علـيه الصـورة التي لـعب فيـها
مـنــتــخــبــنـا امــام طــاجــكــســتـان في
مـواجـهـته الـتـجـريـبيـة االولى وذلك
بـاســتـعــراض العـبـيــنـا اجلــيـد امـام
مـنـافـسهم الـنـيـبالي قـبل ان يـتـمكن
يز مقابل من حتقيق فوز سداسي 

هدف للضيوف!
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دخل كــاتــانــيــتش مــبـاراة الــنــيــبـال
بــتــشــكـــيــلــة ســعى من خاللــهــا الى
كن من الالعب جتريب اكثر عـدد 
الــذين  اســـتــدعـــائـــهم لــصـــفــوف
ـــنـــتــخب إذ لـــعب فـــهــد طـــالب في ا
ـــرمى واحـــمــد ابـــراهــيم حـــراســة ا
وضــرغـام اســمـاعــيل ومـحــمـد عــبـد
الــزهـرة واحـمـد عــبـد احلـسـ خلط
الـدفـاع وصـفـاء هـادي وحـسـ علي
وسجاد جاسم وبسام شاكر في خط
ن الــوسط وعالء عــبــد الــزهــرة وا

حس خلط الهجوم.
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درب السلوفيني ستريشكو وجنح ا
كـاتـانـيـتش بـإشـراك اغـلب الـالعـب
ـــعـــســـكـــر الـــذيـن انـــخـــرطـــوا فـي ا
ــنـــتــخب الــتـــدريــبي الـــذي أقــامـه ا
الوطـني منذ  19من الشـهر احلالي
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توج فريـق القوة اجلويـة لكرة السـلة بطال للـمجمـوعة الوسطى من دوري الـدرجة األولى بعد
ان تمـكن من الفوز على الصـليخ بنتيجة  75مقابل 61 نـقطة في اللقاء الذي جرى في قاعة
سابقة.فريق القوة اجلوية لكرة السلة بهذا الفوز الشعب حلـساب اجلولة السابعة من عمر ا
ـسـابقـة بتـواجـد عشـرة فرق  تـصدر مـجـموعـته الـوسطى لـيتـاهل إلى األدوار الـنهـائـية من ا
سـابقـات آلية طـريقـة اللـعب في مؤتـمر فـني سيعـقد بـعد انـتهـاء جميع سـتحـدد فيهـا جلنـة ا
ـباريـات لـلمـجامـيع  اخلـمسـة.يذكـر ان هذا االنـتـصار هـو السـابع عـلى التـوالي والذي من ا
ـركز االول عـلى الرغم من تـبقي مبـاراة اخيـرة امام فريق خالله ضمن فـريق القـوة اجلوية ا

قبل. الشهداء واجلرحى والتي ستقام يوم الثالثاء ا

WK « …dJ  vD u « W uL LK  ÎöD  ÃÒu  W u'«

v d*« w

—UL ù« W dU —Ë√ ‰UD √ Í—Ëœ VIK  ÃÒu Ë w O « j  w KOA
ليسجل بسهولة في الشباك اخلالية.
وأرسل كـانـتي عـرضـيـة في الـدقـيـقـة
األولـى من الــــوقـت بــــدل الــــضــــائع
اسـتلـمـها فـيـرنـر على الـصـدر وسدد
كـرة مرت إلى جـوار الـقائـم ليـنـتهي
الشوط األول بـتقدم تـشيلـسي بهدف

دون رد.
وازدادت معانـاة السيـتي في الشوط
الـثــاني بـتــعـرض قــائـده دي بـروين
لإلصابـة في الدقـيقة 56  بعد تدخل
عــــنـــيف تــــعـــرض له فـي الـــوجه من
ـــلــعب روديـــجــيـــر لــيـــغــادر أرض ا

ويحل مكانه جابريل جيسوس.
وفي الــــدقـــيــــقـــة 60 طـــالـب العـــبـــو
السـيتي بـاحلصـول على ركـلة جزاء
بـتـسـديـدة مـن سـتـرلـيـنج اصـطـدمت
ـبـاراة بـصـدر جـيــمس إال أن حـكم ا
وتـقنـيـة الفـار أشـارا إلى عـدم وجود

شيء.
ودفع جوارديـوال بورقـته الـثانـية في

الدقيقة 64 بنزول فيرنـاندينيو على
حــسـاب بــيـرنــاردو وتــبـعه تــوخـيل
بـالـدفـع بـبـولـيـســيـتش عـلى حـسـاب

فيرنر.
ـباراة وأهدر تـشيـلـسي فرصـة قتل ا
في الــدقـــيــقــة 73 وذلك من هـــجــمــة
مرتدة سريعة بدأها كانتي ووصلت
إلى هــافـيـرتــز الـذي مــرر بـدوره إلى
بـولــيـسـيــتش داخل مـنــطـقـة اجلـزاء
الـذي انـفـرد بـإديـرسـون مسـددًا إلى

جوار القائم.
وظـهر الـبـلوز من جـديـد في الدقـيـقة
76 بتسديدة أرضية من مونت من
خارج منطقة اجلزاء مرت إلى جوار

القائم.
وأجــرى الــسـيــتي الــتــبــديل الــثـالث
بــــنــــزول أجـــويــــرو عــــلـى حــــســـاب
ستـرلـيـنج في الدقـيـقة 77 بحـثًا عن
تـسجـيل الـتـعادل ورد عـلـيه تـوخيل
بـالـدفـع بـكـوفـاسـيــتش عـلى حـسـاب

مونت لتأم النتيجة بدوره.
ومــــرر مـــحــــرز كـــرة لـــفــــودين داخل
مـــنــطـــقــة اجلـــزاء في الــدقـــيــقــة 90
ليـسـدد اإلجنلـيـزي كرة وجـدت أقدام

روديجير.
وكاد محـرز أن يسجل هـدف التعادل
الــقــاتل في الــدقــيــقــة الــســابـعــة من
الـوقت بــدل الـضـائع بــتـسـديـدة من
عــلى حـدود مــنـطــقـة اجلــزاء ذهـبت
أعلى العارضة بـقليل لينـتهي اللقاء
بــفـــوز تـــشـــيـــلـــسي بـــهــدف دون رد

وتتويجه باللقب.
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ـغـربـية تـابع اآلالف من اجلـمـاهـيـر ا
ـــقـــاهي وعــبـــر وســـائل خـــاصــة بـــا
وبــشـغف كــبـيــر نـهــائي دوري أبـطل
أوروبـــا وحــســمه تــشـــيــلــسي الــذي
حظي بتـعاطف خـاص منهم لـتواجد
جنم مــنـتــخب األســود حـكــيم زيـاش
جرد انتهاء رفقة الفريق اللـندني.و
الــلــقــاء بــتــتــويج تــشــيــلــسي عــمت
ـــقـــاهي الـــفـــرحـــة أرجــــــــاء هـــذه ا
لـــــيــــنـــــخـــــرط عــــــــــدد هــــــــــائل من
ـــتــفــرجـــ في االحــــــتـــفــال وكــأن ا
ــواجــهـة نــاديــــــا مــغـربــيــا كــان بـا
والـــــسـبب هـو اقـتـسـام الـفـرحـة مع
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توماس توخيل

ـناسبـة عزيزة عـليهـا  وهي توقيع احتـفت ادارة نادي القـوة اجلوية 
عقـد تشيـيد مديـنة ريـاضية في مـوقعهـا احلالي  مع شـركة صيـنية 
لعب على سـبيل االستثمار .. حفل توقيع العقد جرى في عز النهار 
الـنـادي بـحـضـور وزيـر الــشـبـاب والـريـاضـة  وقـائـد الـقـوة اجلـويـة 
ـتيـمـ بحب بـيـة الوطـنـيـة العـراقـية  وعـدد من ا ورئـيس الـلجـنـة االو
الفـريق اجلوي الـعريق .. واقول في عـز النـهار الن ادارة لنـادي القوة
اجلـويــة حـرصت عـلى ان يـتم كل شيء امـام احلـكـومـة والـراي الـعـام
الريـاضي  دفـعا الي شك او جـدل   .. تفـاصيل الـعقـد لم تصل الى
وسائل االعالم  ولـكن عضو الهيـئة االدارية لنادي الـقوة اجلوية علي
ـشـروع هي ـقـررة لالنـتـهـاء من ا ـدة الـزمـنـيـة ا زغـيـر أشـار الى ان ا
ثالث ســنــوات  ومــلـعـب كـرة الــقــدم يــتـسع لـ( 18) الف مــتــفـرج ..
ـشروع نادي الـقوة اجلوية تـحمسـون لالستثـمار الريـاضي فرحوا  ا
,و يتطلعون الى جناحه  ليكون دافعا الدارات اندية رياضية اخرى
تلكئة التي في اتخـاذ القرار ذاته   والتخلص من صداع الشركات ا
تمادت في عدم تنفيذ التزاماتها امام وزارة الشباب والرياضة بححج
واهـيـة   ودون أي رادع .. والــبـنى الـتـحـتـيــة تـسـتـحق اعـلى درجـات
تـابـعـة  لـيس النهـا لـهـا حـصة كـبـيـرة في صـنع االجناز االهـتـمـام وا
كن اللجـوء اليها في تنظيم ا النها ورقة استثـمارية  الريـاضي  وا
الــبــطـوالت احملــلـيــة واخلـارجــيـة  ورأيــنـا ونــرى كــيف اسـتــخـدمت و
نشآت تسـتخدم  وزارة الشباب والرياضـة واالحتادات الرياضية   ا
الريـاضية  كورقـة تفاوض مع اجلـهات الرياضـية اخللـيجية والـعربية
واالسـيـويـة  لـتـنــظـيم الـبـطـوالت كـمـا اســلـفـنـا  فـضال عن ان جـودة
ــــــشــاركـة فـي بـطــوالت االنــديـة ــنــشــأة الـريــاضــيـة  مـن شـروط ا ا

االسيوية .
ويرى خـبراء في مـجال االستـثمـار ان الشـركة الصـينـية  الـتي اتفقت
مع ادارة نـادي القـوة اجلـويـة الـريـاضي  يـجب ان تـسـتـخـدم االيدي
دينـة الرياضـية  و ال اعرف هل ان ها العـاملة الـعراقية في تـشييـد ا
برم ب الطرفـ ام ال .. والتنويه لهذا االمر الشـرط مقيد في العقـد ا
هـو ان االسـتـثـمـار يـجب ان يـكـون مـفـيـداً لـلـجـانب الـعـراقي اوال  ثم

ستثمر . للجانب ا
لء الـفم  ان االسـتثـمار في اجملـال الـرياضي مـربح تمـاما  واقول 
بشـرط االبتـعـاد عن العـشوائـية الـسـائدة حـاليـاً  في ادارة االحتادات
واالنديـة الريـاضيـة  رغم ان هنـاك قوانـ تنـظم عمـل هذه االحتادات
واالنديـة .. واقول االبتعـاد عن العشوائيـة  الن الوسط الرياضي يعج
باالداريـ الهواة الذين عرقلوا و ال يزالوا يعرقلون االجناز الرياضي
عـلـى مـسـتـوى الـفـعـالـيـة الـريـاضـيـة الـفـرديـة  و الـفـعـالـيـة الـريـاضـية
اجلـمـاعـيـة .. نـعم االسـتـثـمـار مـرتـبط عـلى نـحو
مـطــلق بــوجــود االداري احملــتـرف من رأس
الـــهــيــكل الـــتــنــظــيــمـي لالحتــاد والــنــادي
الـــريــاضي  الـى أصــغـــر عــنــوان اداري
فيـهـمـا .. وفرحـتـنـا احلـقيـقـيـة هي ان يتم
االستـثمار فـي بيئـة رياضيـة مؤهـلة للـنمو

والتطور النوعي  وليس العكس.
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العراق يفوز على
منتخب النيبال في

البصرة 
بسداسية

بالبرتغال.
وسجل هـدف تشـيلـسي الوحـيد كاي

هافيرتز في الدقيقة (42).
كشـر السيـتي عن أنيـابه في الدقـيقة
الثـامنـة بعـدما أرسل إديـرسون كرة
طـولـيـة وصـلت إلى سـتـرلـيـنج الـذي
يـنـدي مـسـددًا كـرة تـصدى انـفـرد 

لها حارس البلوز.
وظـــهــر تــشــيــلــسـي في الــدقــيــقــة
العـاشـرة بعـدمـا أرسل هـافيـرتز
عـرضـيـة أرضـيـة لـفـيرنـر داخل
ـاني مـنـطـقـة اجلـزاء ولـكن األ
سـدد بـغـرابـة في قـدمه لـيـذهب
اخلـــطــــر بــــعـــيــــدًا عن مــــرمى

السيتي.
وكـــاد تـــشـــيــلـــسي أن يـــفـــتــتح
التسجيل في الدقيقة 14 بعدما
مــرر مــونت الــكــرة إلـى فــيــرنـر
اخلـــالـي من الـــرقــــابـــة داخل
مــــنـــــطـــــقـــــة اجلــــزاء إال أن

اني سدد كـرة ضعـيفة أمـسك بها األ
إديرسون بسهولة.

وواصل الــبــلــوز زحـفـه جتـاه مــرمى
الــسـيــتي بــعـدمــا أرسل تــشـيــلـويل
عـــرضـــيـــة من اجلـــانب األيـــســـر في
الدقـيـقة 17 تـابعـهـا كانـتي بـرأسـية

رمى. ذهبت بعيدًا عن ا
وعاد السـيتي للـظهور الـهجومي في
الدقـيـقة 28 بعـدمـا أرسل دي بروين
ـيـندي بـيـنـية لـفـودين الـذي انـفـرد 
مسددًا كرة اصطدمت بقدم روديجير

في اللحظة األخيرة.
وتـــعــرض تـــشــيــلـــسي لــضـــربــة في
الدقـيقة 39 بتـعرض مـدافعه تـياجو
لعب سيلـفا لإلصابـة ليغـادر أرض ا

ويحل مكانه كريستينسن.
وافــتــتح تــشـيــلــسي الــتــسـجــيل في
الدقيقة 42 بعدما أرسل مونت بينية
رائــعـــة لـــهـــافـــيــرتـــز الـــذي انـــفــرد
بــــإديـــرســـون وجنح فـي مـــراوغـــته
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توج تـشيـلسي بـدوري أبطـال أوروبا
لــلــمــرة الــثــانــيــة في تــاريــخه وذلك
بتغـلبه على مـانشسـتر سيـتي بهدف
ـبــاراة الـنـهــائـيـة الـتي دون رد في ا

احتـضـنهـا مـلعب
دراجــــــــــــــــــاو
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بدال من أحمد عـبد احلس ثم خرج
ن حــســ في الــدقــيــقــة 63 وزج ا
ـحـمـد رضـا وهـو مـا فـسح اجملـال
لظـهـور فـريـقنـا بـشـكل مـستـقـر أكـثر
بـتــواجــد العـبـي سـبق وان مــنــحـهم
كـاتانـيتش فـرصة الـلعب كـاساسـي
ـاضي والذي في لـقـاء طاجـكـستـان ا

انتهى بالتعادل من دون أهداف.
ـنتخـب النيـبالي ونـتيـجة لـتراجع ا
ـثابر مـهند علي استـطاع مهاجـمنا ا
من اقـتـنـاص كـرة ثــمـيـنـة اسـتـغـلـهـا
بـذكـاء واودعــهـا مـرمى الــنـيـبـال في
الدقـيقة 67 ليـحقق الـهدف اخلامس
لـلـعـراق وهي نـتـيـجـة جـيـدة قـيـاسـاً
بــالــفــرص الـتـي اسـتــثــمــرت بــشـكل

ايجابي.
ـــدافع احــمــد واراد مــدربـــنــا مــنح ا
ابراهيم لراحة بـعد ان خاض مباراة
طـاجـكــسـتـان الـسـابــقـة ايـضـا فـزج
بـزميـله مـصـطفى نـاظم.. الـذي ما ان
ـــيــدان حــتـى تــمــكن دخل ارضـــيــة ا
الالعـب الــشـــاب ســـجـــاد جـــاسم من
حتــقـيق هــدف الـعــراق الـسـادس في
الـدقـيـقـة  74بـعــد حـركـة ذكـيـة راوغ
فـيـهــا احـد مـدافـعي الــنـيـبـال وسـدد
الكرة بقوة الى اقصى  احلارس

النيبالي.  
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ـنــتـخب الــوطـنـي  لـكـرة اخـتــتم ا
الـقـدم مـعـسـكـر مـديـنـة الـبـصـرة
الــتـحـضـيـري قـبل الـدخـول في
ـعـتـرك االسـيوي مـنـافـسـات ا
ــزدوج حــيث مـــاتــبــقى من ا
مـــبـــاريـــات في اجملـــمـــوعــة
ـؤهـلـة لـلـمـرحـلة الثـالـثـة ا
احلــاسـمــة من تــصــفــيـات
كــــاس الـــعـــالم 2022 في
قطر ونهائيات كاس ا

اسيـا في الص 2023
بـــفــوز مـــعـــنـــوي عــلى
نظيره النـيبالي بستة
أهداف مـقابل هـدف
في اللقاء الذي أقيم
ـــلـــعب الـــســـبـت 
ـديـنـة الـفـيـحـاء بـا

الرياضية.
 وســـيــغــادر وفــد
مـــنــتـــخـــبـــنــا من
مــديـنــة الـبــصـرة
الى الـــعــاصـــمــة
الــــبـــحـــريـــنـــيـــة
ـنامـة يـوم غدٍ ا
الـــــــــــثـالثــــــــــاء
لــــلـــــشــــروع في
الــتــحــضــيـرات
الــنـهـائــيـة قـبل
مــــواجـــهـــته
نــــــظــــــيـــــره
الـكـمـبـودي
في السابع
من الشـهر
ـقبل في ا
مــســتـهل

اني توماس زياش وإن لم يقحمه األ
ـــــبــــاراة عـــــكس كل تــــوخـــــــــيل بــــا
الـــتـــوقـــعـــات والـــتـــــــرشـــيـــــــحـــات

السابقة.
غـربية إجنازا التتـويج حمل للـكرة ا
ـيـزا بـعـدمـا أضـيف حـكـيم عـربـيـا 
ـواطنيه أشـرف حكـيمي الذي زياش 
تـوج بـذات الـلــقب رفـقـة ريـال مـدريـد
قبل 3 سنوات أمام ليفربول وقبلهما
ـتـوج 2015 رفـقـة مـنــيـر احلــدادي ا
بـرشـلونـة أمـام يـوفـنـتـوس وإن كان
يـومـهـا يـحـمل األلـوان اإلسـبـانـية إال
أنه عـدل الحقـا عن اخـتـيـاره وأصبح

العبا مغربيا.
وبــهــذا ارتـفـع عـدد ألــقــاب الالعــبـ
ــسـابــقـة أمــجـد الــكـؤوس ــغـاربــة  ا
األوروبـــيـــة إلى 3 ألـــقـــاب وهـــو رقم
ــغــرب عن بــقــيــة الـدول يــنــفــرد به ا

العربية األخرى.
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لم يــنـس تــيـــاجــو ســـيـــلــفـــا مــدافع
تشيـلسي اإلجنلـيزي رد اعتـباره بعد
ــسـاهــمـة في تــتـويج فــريـقه بــلـقب ا

وسم. دوري أبطال أوروبا هذا ا
RMC وصــرح سـيـلــفـا عــبـر شــبـكـة
الــفــرنــســيــة "في كل مــرة  إقــصـاء
بــــاريس ســــان جـــيــــرمـــان من دوري
سؤولية األبطال كان يتم حتميلي ا
إنه أمـر مخـز ألنـني بـذلت أقـصى ما
ـدافع لــدي لـهــذا الـفــريق".وأضــاف ا
الـبرازيـلي "الـتـتويج بـدوري األبـطال
أهم حلـظـة في مـسـيـرتي أنـا سـعـيـد
جــدا".وتــابع "لم أتــمــكن من حتــقــيق
نــفـس اإلجنــاز مع بـي إس جي لــكن
ذلك لن يقـلل من سعـادتـــــي وأتمنى
أن يــحـقق الــفـريق الــفـرنـسـي الـلـقب
مــسـتــقـبال".وتــوجه تــيـاجــو سـيــلـفـا
ــديـر بــالــشـكــر إلى فــرانك المــبـارد ا
الــفـنـي الـســابق لـتــشــيـلــسي مـتــمـا
ـا عشت تصـريـحاته "بـدون المـبارد 
هذه اللحـظة أتمنى أن يـكون سعيدا
مــثـلي".وانــتـقل تــيـاجــو سـيـلــفـا إلى
ــوسم صـــــــفـــوف الــبـــلــوز مـــطــلـع ا
اجلاري في صـفــــقـة انتـقال حـر فور
انـتــهـاء عـقـده مع النـادي الـبـاريسي

الذي قضى ب جدرانه 8 سنوات.
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اخــتــتــمت الــسـبـت  في مــيــسـان وقــائع
مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني بعد
ـدة ثالثـة ايـام والذي تواصل فـعـالـياته 
اقــيـم حتت شــعـــار(حتــديـــات الــثـــقــافــة
ثقف ومستقبلهما بعد اجلائحة) بعد وا
تأجـيله لـعامـ بسبـب ظروف وافرازات
ؤتـمرحضوراً جائحـة كورونا  وشـهد ا
ــفــكـرين ـثــقــفـ وا نــوعـيــاً لــعـدد مـن ا
والناشـط وشخـصيـات اعالمية وفـنية
ـية فـاعلـة  الـتي عقـدت جلـسات واكاد
ـســتـديـرة) مــنـهـا عـدة عــبـر (الـطــاولـة ا
ـفكـر العـربي عـبد جلـسـة حاضـر فـيهـا ا
احلسـ شـعـبـان و وكيل وزارة الـثـقـافة
الـشـاعـر نـوفـل ابـو رغـيف و رئـيس فـرع
الـــنـــجف في احتـــاد األدبـــاء والـــكـــتــاب
والـــكــــاتب مـــحــــمـــود جـــاسـم عـــثـــمـــان
والـشخـصـيـة االنـسانـيـة الـنـاشط هـشام
الـذهـبي.وتـرأس اجلـلـسـة االديب مـحـمد
رشيد   وكان الشاعر كاظم غيالن مقررا
لـلـجــلـسـة. وفي جــلـسـة اخــرى تـرأسـهـا
الكـاتب محـمود جـاسم عثـمان فـيمـا كان
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غـريس كـيـلي الـتـي نـشـأت في عـائـلـة
ثـريــة كــاثـولــيـكــيــة إيـرلــنــديـة وبــعـد
ــيـة تـخــرجـهــا عـام 1949 من األكـاد
األمـريــكـيــة لـلــفـنــون الـدرامــيـة بـدأت
مـســيـرتــهـا الــفـنــيـة و تــرشـيــحـهـا
ثلـة ثانـوية عن مـشاركـتها كأفضـل 

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - لم تكن
ـمــثــلـة ?مـيــغـان مــاركل أول ســيـدة ا
أمريـكيـة تـتزوج من عـائلـة مـلكـية في
الـعــالم فــقــد ســبـقــتــهـا الــكــثــيـر من
ــمــثالت األمــريــكــيـات بــالــزواج من ا
مــلــوك وأمـراء حــول الــعــالم.ومــنــهن

النـاشط هـشـام الذهـبي مـقـررا لـها فـيـما
حـاضـر فـيهـا :مـديـر عـام تـربـيـة مـيـسان
مـديــر عـام مـديــر عــام صـحــة مـيــســان 
شركـة نفط مـيسـان عـميـد كلـية الـتربـية
بـجامـعـة مـيـسـان قائـد شـرطـة مـيـسان
صرف هنـدسة سهـا  الكـفائي مديـرة ا ا
اإلسالمي الـــدولي والـــنـــاشــطـــة خـــلــود

البياتي  .
ـــؤتــمـــر قــد افــتـــتح فــعـــالــيــاته وكــان ا
اخلمـيس بـحـضـور وكيل وزارة الـثـقـافة
والــســـيــاحـــة واآلثــار نـــوفل أبـــورغــيف
ومــحــافظ مـــيــســان الــســيــد عــلي دواي
وشـخـصـيـات نـيـابـيـة وفـكـريـة وثـقـافـية
بارزة.وتطـرق ابو رغيف في كـلمة له في
اجللـسة االفـتتـاحيـة الى (أهمـية انـعقاد
ؤتمـر في ظرف غيـر تقلـيدي وبعد هذا ا
انقطاع قسري فرضته الظروف الوقائية
ـعـروفة)  مـرحـبـاً (بـاألسـمـاء الـكـبـيرة ا
الـتي حــرصت عـلى احلــضـور من خـارج
ؤتمر العراق) ومشـيداً (بجهـود إدارة ا
في الـــتـــواصل مع اجلـــهـــات الـــســـانــدة
والداعـمـة) شـاكـراً (دور محـافظ مـيـسان
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شاركون في مؤتمر القمة الثقافي الثاني         عدسة - أدهم يوسف UOB ∫ ا ý

الثـالث في 19 نيـسان 1956 وأجنبت
مـــنه ثالثـــة أوالد كـــارولـــ الـــبـــيــر
وستـيـفـاني. تـعـرضت حلـادث سـيارة

علم 1982 وفارقت احلياة على أثره.
ثلة وراقصة اما ريتا هيوارث فهي 
أمريكية شاركت في تمثيل حوالي 61
فيلما خالل 37 عاما . بدأت عملها في
الـــفـن كـــراقــــصــــة ثم انــــتـــقــــلت إلى
سرح وكـان أول أفالمها السيـنمـا وا
الئـكة لـهم أجـنحـة) عام 1939 (فقط ا
مـيزة وبفـضل جـمالـهـا ومالمحـهـا ا
األقـرب إلى الــشـكـل الـيــونـاني بــلـون
شـعـرهـا األحـمـر وبـفـضل مـوهـبـتـهـا
أصـــبــــحت إحــــدى أشـــهــــر جنـــمـــات
هوليوود وحملت لقب جنمة اإلغراء.
ــدة ثالثـة س هـيل  تـزوجت من جــا
ـــــدة ـس  ســـــنــــــوات ومن ديـك هـــــا
ـهـراجـا الـهـنـدي . وتـزوجت ا سـنـتـ
األمـيــر عــلي آغــا خــان أمـيــر طــائــفـة
االسمـاعيـليـة عام 1948 واجنبت منه
طفلـة اطلقـا عليـها اسم ياسـم وفقا
وقـع الفن. واسـتـمـر زواجـهـمـا حتى

بــفـيــلم (مــوكــامــبــو) مع آفــا غــاردنـر
ـثـلة وكالرك غيـبل. وفـازت كـأفـضل 
عن فــيـلـم مع بــيـنـغ كـروســبي الى أن
شــــاركت بـــــثالثــــة أفـالم مع اخملــــرج
الفريد هـيتشـكوك. وبعـدها تخلت عن
مهنتـها وتزوجت أمـير مونـاكو رينيه

ـــهــراجــا يــوم عـام 1953 وأهــداهــا ا
. اما ? الزفاف ماسة تزن  120 قيراطاً
والـيس ســمـبــســون فـهي شــخـصــيـة
إجـتـمـاعــيـة أمـريـكــيـة وقـعت في حب
لك إدوارد الـثـامن في رحـلة بـحـرية ا
عـلى مـ الــيـخت اخلـاص لــصـاحـبه
اللورد مـوين. بدأت قصـة حبهـما عام
ــدة 3 1934 وأصــبــحـت عــشــيـــقــته 
ها سنـوات. قام األمـير الـشاب بـتقـد
إلى والـــدته فـي أمـــســـيـــة في قـــصـــر
ــا أثــار غــضب والــده بــاكــنــغــهـــام 
بـسـبب حـيـاتـهـا الـزوجـيـة الـسـابـقـة
ـطلـقـات كانـوا يسـتـبعـدن عادة من فا
ـــلــكي. حــاولـت الــطالق من الــبالط ا
زوجهـا الـثـاني إرنـست سـيـمـبـسون
بهدف الزواج من ادوارد الذي صار
ملكاً لـبريطـانيا عام 1936   وعرف
بــــإدوارد الــــثــــامن. لــــكـن فــــكـــرة
ـلك تــسـبـب بـأزمـة زواجـهــا من ا
دستـورية واختـار إدوار التـخلي
عن الــعــرش مــقــابل اإلحــتــفــاظ

بحبيبته واليس.

ومع بــدء حـفل االفــتــتـاح عــزف الـسالم
هـرجان اجلمـهوري  تـلـته كلـمـة مديـر ا
ورئـيـس الـلــجـنــة الـتــحــضـيــريـة األديب
مـــحــمـــد رشــيـــد ااذي تـــقــدم بـــالــشـــكــر
واالمتـنـان جلـميع اجلـهـات والـفعـالـيات
ـؤسـسـات واالشــخـاص الـذين كـانـوا وا
ـؤتـمـر وجنـاحه حـريـصـ عـلى اقـامـة ا
وفي مقدمتهم وزارة الثقافة واحملافظة .

وفي خــتـام اجلــلـســة االفـتــتـاحــيـة 
تـوزيع اجلـوائـز الـرمـزية ودروع

االبــــــداع والــــــشــــــهـــــادات
الــتــقـديــريــة من قــبل
وكــــيـل الــــوزارة
نــــــــــــــــــــــوفــل

شاركة في هذا النجاح ). ؤسسات ا وا
ـفــكـر عـبــد احلـسـ شــعـبـان  وحتـدث ا
ــثـقــفـ الــعـرب  (عن الـذي قــرأ كـلــمـة ا
أهـمــيــة احملـاور الــتي يـضــمـهــا مـنــهـاج
ؤتمر وماتـعكسه من مواكبـة للحاجات ا
الـثــقـافـيــة احلـقـيــقـيـة ) ثم قــرأ الـقـاص
محمود جاسم عثمان كلمة احتاد األدباء
ـؤتـمـر  ثم وبـرقـيـة أمـيـنه الـعـام لـدعم ا
ألـقـيت كـلـمـة سـفـيـر الـيـونـسـكـو الـفـنـان
نـصـيـر شـمـة  قــدمـهـا الـنـاشط وصـديق
الـطفـولـة هـشـام الـذهـبي  وقـد تـضـمنت
ـشـاركــ أسـمـاء مـعــروفـة مـثل قـائـمــة ا
الدكتـورمظهـر صالح والبـروفسور قاسم
حـسـ صــالح والـقـنــصل الـفـلــسـطـيـني
نـظــمي حــزوري والـفــنـان فــارس طـعــمـة
التمـيمي واخلـبير الـقانـوني طارق حرب
واخـرين  بــدعم ومـشــاركـة شـخــصـيـات
احملـافـظـة وفي مـقـدمـتهـم عـضو مـجـلس
النواب العراقي رافع القبطان ومدير عام
صــحــة مــيــســان عــلي مــحــمــود الــعالق
والــــصــــحــــفي كــــاظم غــــيالن وعــــدد من
الفضائيات والصحف واساتذة اجلامعة
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الـنــاقـد الــعـراقي يــشـارك في نــدوةً حـواريــة يـقــيـمــهـا
ـنـاقـشـة االحتـاد الــعـام لألدبـاء والـكـتّـاب فـي الـعـراق 
شـاركة الفاعلة والتلويح (االنتـخابات العراقية / ب ا

قبل. قاطعة) يوم االربعاء ا با
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الـصحفي العراقي صدر له عن
ضمن منشورات مـطبعة الرفاه 
كـتــاب بــعــنـوان بــابل بــبــغــداد 
.. كـــتـــبـــوا (شـــكـــراً قـــالــــوا فيّ
عــني..) يـقع في  152 صــفـحـة

من القطع الكبير.
 rO¼«dÐ« ÂUL¼

ـــطــرب الـــعـــراقي طـــرح اغـــنـــيـــته اجلـــديــدة (الـــرقم ا
الـصـعب) كـلـمـات  حـازم جـابـر احلـان ازهـر حـداد

توزيع وماسترنغ:حسام الدين.
w½«œu « rO¼«dÐ«

عـاون العلـمي لكـليـة علوم الـطاقـة والبيـئة في جـامعة ا
الكـرخ للعـلوم القى مـحاضرة في الـندوة التي اقـامتها
الكـليـة بالـتعـاون مع جمـعيـة البـيئـة والصـحة الـعراقـية

ي للتنوع االحيائي. ناسبة اليوم العا
—UDOÐ «bMO

طـربة السورية تستعد لـطرح أغنية جديدة قريباً من ا
كلمات رامي كوسا وأحلان الفنان الياس كرم.
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شـروع مـكـنـز الـتراث الـبـاحث عـضـو الـلجـنـة الـعـلـيـا 
الـشعـبي األردني اعـلن ان وزارة الـثـقافـة احـتـفلت في
ـشـروع الذي يـهدف ـلكي بـإشـهار ا ركـز الـثقـافي ا ا
حلفـظ التراث من خالل تكوين قاعدة بيانات في مجال

أثورات الشعبية. ا
 Íb−  bLŠ√

ـقـبل تـصـويـر اجلزء ـصـري يـبـدأ االسـبـوع ا ـمـثل ا ا
الـــرابع من مـــســـلــسـل (األنــســـة الـــفــرح) مـــجـــســدا

شخصية شادي.
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طـرب الـسـوري نـشر صـورة جـديـدة له في صـفـحته ا
ـضي اجازته عـلى موقع الـتواصل اإلجـتمـاعي حيث 
عــلى الــبــحــر  ظـهــر فــيــهـا عــلى قــارب وسط الــبــحـر

البس صيفية وخلفه مناظر طبيعية خالبة.
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ســيــارتـه الــتي إنــقـــلــبت به وسط
األوتــــوســــتــــراد ونــــقل الى أحــــد
ــسـتــشـفـيــات في مــديـنــة صـيـدا ا

وأُدخل غرفة العناية الفائقة.
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ـمثل واخملرج ـوت السبت ا غيب ا
مـتـأثراً الــلـبـنـاني حـسـام الـصـبـاح 
ـضـاعفـات إصـابـته بحـادث سـير
تـــــعــــرّض له قـــــبل عـــــشــــرة أيــــام.
ــمــثل الــلــبــنـاني ونــشــراخملـرج وا
ـــمــثل أســامـــة شـــعــبـــان صـــورة ا
ـثلي الـراحل عـلى صفـحـة نـقابـة 
ـــســــرح والـــســـيــــنـــمـــا واالذاعـــة ا
والــتــلــفـــزيــون في لــبـــنــان وكــتب:
ـــزيـــد مـن األسى و الـــتــــســـلـــيم )
ــمـثـلـ في بــقـضــاء الـله ?نــقـابـة ا
لبنان تنعى الـزميل حسام الصباح
الــذي تـوفي صـبـيـحـة هـذا الـيـوم).
مـضـيــفـا (الـصـبـاح عــضـو مـجـلس
ــمـثل ــمـثــلــ الــســابق ا نــقــابــة ا
ـــــســـــرحي و الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــوني ا
ميز بأخالقه و حبه والسينمـائي ا
جلـمـيـع زمالئه و حب اجلـمـيع له).
وكان الصـباح تعـرّض حلادث سير
ــصــيــلح حــ كــان عــلى طــريـق ا
مــتــوجـــهــاً الى مــنــزله في مــديــنــة
الـنــبـطـيـة  إذ فــقـد الـســيـطـرة عـلى
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(نــانـسي 10)  مــعـلـقـة عــلى الـبـرومـو:
ـــنـــصــات (قـــريـــبــاً عـــبـــر مـــخــتـــلف ا
اإللـكـترونـيـة). وشارك في األلـبـوم عدد
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ــطـربــة الـلــبـنــانــيـة نــانـسي طــرحت ا
عـجـرم كـليب أغـنـيـتهـا اجلـديـدة (حبك
بـيــقـوى) عـبـر قـنـاتــهـا عـلى يـوتـيـوب
وهـي أولى أغــاني ألــبــومــهــا اجلــديـد
ـــقــرر طـــرحه قـــريــبــا (نـــانــسي 10) ا
واألغـنـيـة من كلـمـات خالـد تـاج الدين
أحلـــان ولــــيـــد ســـعـــد تــــوزيع هـــاني
يــعـقــوب. كـانت عــجـرم قـد كــشـفت عن
انــتـهــائـهــا بـشــكل كــامل من تـســجـيل
أغـنـيـات أحـدث ألـبـومـاتـهـا الـغـنـائـية
والـــذي يــعــتــبـــر الــعــاشـــر لــهــا خالل
مــســيــرتـــهــا الــفــنــيــة. ونــشــرت عــبــر
ـختـلف مواقع الـتواصل حـسـاباتـها 
االجـــتـــمـــاعي (الـــبـــرومـــو) الـــرســـمي
والــتـشــويـقـي لأللـبــوم والـذي حــصـد
أكـثـر من مـلـيـون مـشـاهـدة في غـضون

ساعات من نشره. 
وأطـــلـــقت عــجـــرم عـــلى األلـــبــوم اسم
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مثـلة منى زكى حالـياً فى دولة لبـنان لتـصوير فيـلم لبناني  يـجمعهـا مع  إياد نصار تتـواجد ا
ـقـبل لتـصـور حـلقـة في بـرنـامج اإلعالمي عـمرو أديب وعـادل كرم و تـعـود يوم  1حزيـران ا
وتعـود مرة أخـرى إلى لبـنـان لتـستـكـمل مشـاهدهـا هنـاك والـفيـلم من إخراج الـلـبنـانيـة نادين
ـ حسب موقع الـيوم السابع.و الـفيلم يـناقش فكرة لـبكي وتأليف وسـام سميـرة وجابريال 
األصـدقـاء وتـدور أحداثـه حول  7 أصـدقـاء يـجـتـمعـون عـلى الـعـشـاء ويـقررون خـالل حفل
الـعـشـاء الـدخــول في لـعـبـة يـكــشـفـون خاللـهـا جــمـيع أسـرارهم من خالل تــلـيـفـونـاتـهم
عرفتهم أسرار بعضهم البعض حيث احملمولة لتـتحول األمور وتصبح أكثر جدية 
تؤدي خطتـهم في النهاية إلى نتـائج عكسية وتكشـف عن شبكة من األسرار كما
يـنـاقش الــعـمل الـظــروف االجـتـمــاعـيـة والــسـيـاسـيــة في مـصـر خـالل الـفـتـرة
األخـيـرة. كـما بـدأت الـنـجـمـة مـنى زكي في الـتـحـضـير لـفـيـلـمـهـا اجلـديد

قرر أن تبدأ تـصويره في النصف الثاني (القاهرة مـكة) الذي من ا
ــقــبل والــعــمل من إخــراج هــاني خــلــيــفــة وجتـري من آب ا

ـقبـلـة التـعاقـد مع باقي ـنـتجـة خالل األيام ا الشـركة ا
شـاركـ في العـمل وتـتنـاول مـنى العـديد النـجـوم ا
ــصــرى خالل ـــرأة فى اجملــتــمـع ا من صــراعــات ا
أحـداث الــفــيـلم والــفــيـلم مـن تـألــيف مــحـمــد رجـاء

وإخراج هاني خليفة.

لحن من بينهم: كبير من الشعراء وا
ن مـحـمود اخلـيامي أمـير طـعيـمة أ
بـهجت قمـر مروان خوري تـامر علي.
ـطـربـة الـلــبـنـانـيـة مـايـا كـمــا نـشـرت ا
ديــاب صـورة جـديـدة عــبـر صـفــحـتـهـا
الـشــخـصـيـة عـلى مـوقع (انـسـتـغـرام)

 .( وعلقت عليها قائلة: (قريباً
وظـهـرت دياب بـجـامبـسـوت أسود ذي
تـصميم غريب وفريد وعمد الكثير من
مـتـابـعيـهـا إلى التـعـبـير عن حـمـاسهم
بـإنـتـظـار جـديـدهـا. وعـمـد الـكـثـيـر من
مـتـابـعيـهـا إلى التـعـبـير عن حـمـاسهم
بـإنــتـظـار جـديـدهـا. كـمـا نـشـرت ديـاب
مـقـطع فيـديو عـفـوي لهـا و هي ترقص
في صـالـون تصـفـيف الـشعـر.وحترص
مـايا على نشر مقاطع طريفة تصادفها
في حــيــاتـهــا الـيــومـيــة وتـتــفـاعل مع
مــتـابـعــيـهــا بـحـركــات تـلــقـائـيــة تـنـال

اعجاب القسم األكبر من محبيه.

تــغــاضي الـشــريك عن جتــاوزاتك فـرصــة لك لــتـغــيـر
رقم احلظ .9 تعاملك معه

qL(«

كـن مــســـتــوعـــبـــاً لــكـل مــا يـــصــدر مـن احلــبـــيب من
تصرفات وال تقاومه.
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وهنـا يفرض احلـذر نفسه وتؤدي مشاكل فـي العمل 
. احلكمة دوراً كبيراً
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 مـارس بـرودة أعــصـابك عـلى مـحـيــطك وال تـفـقـدهـا
وخذ األمور بروية.
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أنت قادر بإرادتك الـصلبـة على التـخلص من السـمنة
واستعادة عافيتك.

¡«“u'«

هنية جديدة  أنت مدعو الى الـتّحفظ ولو انّ الفرص ا
متاحة امامك.
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قد تفـرض رأياً أو حتقّق رغبة كـأن تُعيّن في منصب
أو ما شابهز

ÊUÞd «

 امور طارئـة قد حتصل وحظـوظ لم تخطر بـالبال.يوم
السعد االربعاء.

Íb'«

بـتـفـوقك في الـعمـل بعـد الـدراسـة تبـرهن لـلـجـميع أنّ
العلم سالح اإلنسان.
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تغييرات مفاجئة تطال وضعك العاطفي وتضعك أمام
مسؤوليات كبيرة.

Ë«b «

 كن نـاضجـاً واتـرك األمـور تـسيـر بـهـدوء وتـكيّف مع
األمر الواقع.

¡«—cF «

 أنت دائم الــتــوتــر مــا يــجــعــلك تــعــتــقــد أنك تــشــكـو
أمراضاً خطيرة.

 u(«
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أكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
شـتركة الكلـمات الـرباعيـة وا
فـيما بينهـا بحيث تسير وفق
اجتـاه الـسـهم. أجـمع حـروف
طلوبة الدوائر واقرأ الكلمة ا
ـثلـة سورية  8 حروف من )
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حسام الصباح

كريس كيلي ورينيه الثالث
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بالـتزامن مع عرض حـلقة االصـدقاء(فرنـدز رينيون)
ــصـريـة لـقـاء اخلــمـيـسي صـورة في ــمـثـلـة ا نـشـرت ا
حـسـابــهـا عـلى مــوقع الـتـواصل اإلجــتـمـاعي جتــمـعـهـا
بـفريـق عمل مـسـلـسل (شـبـاب أون الين) الـذي عرض في
عـــام 2002. ويـــظـــهـــر في الـــصـــورة جنـــوم الــعـــمـل مــنـــهم
اخلـمـيـسي بـشـرى وأمـيـر كـرارة. وعـلّـقت لـقـاء عـلى الـصورة
(شـباب أون اليـن .. كان يـا مـا كـان). وأثـارت الـصـورة إعـجاب
تابع طالب منهم تصوير جزء ثانٍ منه. و شباب أون الين هو ا
مـسـلـسل كومـيـدي يـشـبه مسـلـسل (فـرنـدز) وهو مـن بطـولـة أحـمد
الـفـيـشـاوي بـشـرى لقـاء اخلـمـيـسي أمـيـر كـرارة شـريف حـمدي

خالد صالح وغيرهم من إخراج هالة خليل.
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نانسي عجرم
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{ نـيـويـورك - (أ ف ب) - قـبل وفـاته عن 50
عامـا أوائل نيـسان  كـان مغـني الراب دي إم
إكس يسـتعد إلعادة إطالق مسـيرته الفنية من
خالل إطالق ألــبـومه األول مــنـذ مــا يـقـرب من
 10 ســنــوات. واأللــبــوم الــذي يــحـمـل عــنـوان
(إكـزودس) وأصـدرته اجلـمـعـة شـركـة اإلنـتاج
غني ديف جام بـعد شهـرين تقـريبا من وفـاة ا
في مـسـتــشـفى في إحـدى ضـواحي نـيـويـورك
بـسبـب نوبـة قـلبـيـة يكـشف عن شـعور بـالـندم
خالل األغـاني الـ 13 التي يـتـضمـنـها األلـبوم.
ـــغــني الـــراب واســمه األلـــبــوم وهـــو الــثـــامن 
احلـقــيــقي إيـرل ســيــمـونــز الـذي اشــتــهـر في
شاركة جنوم هيب أواخر التسعينات يتميز 
ن فيـهم جـاي زي وناس وسـنوب دوغ هـوب 
بــاإلضـــافــة إلى ألــيــشـــا كــيــز وآشــر وبــونــو.
وأطـلـقت تسـمـيـة إكـزودس عـلى األلبـوم تـيـمـنا
بـاسم أحـد أبـنـاء دي إم إكس الـذي تـوفي في
الـتـاسع من نـيـسان الـفـائت وهـو أب خلـمـسة
عـشــر طـفال من نــسـاء مـخــتـلـفـات. ويــتـضـمن
األلـــبــوم أغــنــيــات ذات إيـــقــاعــات ومــواضــيع
مختـلفة مـنهـا تتكـلم عن معانـاته أبرزها ذاتس
مـاي دوغ وهـود بــلـوز وبـاث ســولـتس ومــنـهـا
يـبـرز فيـهـا ضـعـفه وإحسـاسه الـشـاعـري مثل
هـولـد مي داون ولــيـتـر تـو مـاي سن.وقـد عـمل
ــنـتج ســويــز بــيـتــز وهــو صــديق مــقـرب من ا
ــغـــني الــراحـل عــلى أن يـــرى هــذا األلـــبــوم ا
الــضــوء.وقــال قــبل صــدوره (أخي إكس كــان
يـــتــــمـــتـع بـــروح من األنــــقى واألنــــدر من بـــ

األشـــخــاص الــذين الــتــقــيـــتــهم في حــيــاتي).
ــنـتج واســمه احلـقـيــقي قـاسم دين وأضـاف ا
(كان معـطاء لـلغايـة ويكن جلمـهوره حبـا يفوق
الـــوصف). طـــارت شـــهـــرة دي إم إكس مـــنــذ
نـهـايـة الـتـسـعـيـنـيـات وقـد احـتـلت خـمسـة من
بـيـعات ألـبومـاته ب  1998و 2003 صـدارة ا
ــتـحــدة خــصـوصــا مع (إتس في الـواليــات ا
دارك أنـد هل إيز هات) الـذي بقي في صدارة
ـئـة ـتــحـدة  تــرتـيب األلـبــومـات في الــواليـات ا
وأسبوع. وغالبا ما واجه دي إم إكس مشاكل
مع القـانون طوال مـسيـرته الفـنيـة بتـهم حيازة
اخملدرات وإسـاءة معامـلة احلـيوانات والـقيادة
اخلطـرة وعدم دفع نفقـة أو حتى التـظاهر بأنه
وكـــيل فـــدرالي. وفي تـــشـــرين الـــثــاني 2017
اعـتـرف بـالــتـهـرب من دفع ضـرائـب بـقـيـمـة
 1,7مــلــيــون دوالر. وحُــكم عــلــيه
ــــدة عـــام بــــالــــســـجـن 
وبــــدفع نــــحـــو 2,3

مليون دوالر.

ابورغـيف ومـحـافظ ميـسـان علي دواي 
عــلى عـدد من الــشــخـصــيـات الــثــقـافــيـة
ـؤسـسيـة تـثمـينـاً جلـهودهم والفـنـية وا

تميزة .. االبداعية ا
×وسـتنـتـقل فـعـالـيـات جلـسـات الـطـاولة
ـــســـتــديـــرة لـــلـــمـــؤتــمـــر الى عـــدد من ا
احملـافـظــات اعـتـبـارا من الــشـهـر الـقـادم
قبل وبـعدها الى ولغايـة تشريـن االول ا
عـــــدد من الـــــدول الـــــعــــربـــــيــــة
احلـــــاضــــــنـــــة لـــــهـــــذه
الـــــفـــــعـــــالـــــيــــات
وتستمـر لغاية
عام  2022.



ـمـثل اخملـضـرم غـاف { لوس اجنـلـوس-(أ ف ب) - تـوفي ا
ماكـالود الذي اشـتـهـر بـدوره كـقـبـطـان سـفـيـنـة سـيـاحيـة دائم
سـلسل الكوميـدي (ذي لوف بوت) الذي عرض االبتسام في ا
اضي عن  90عاما.وأكد ابن في سبعينات وثمـانينات القرن ا
شـقـيــقه مـارك سي وفــاته جملـلــة فـرايـيــتي من دون أن يـوضح
سبب الـوفاة.ولـم يكن مـاكالود مـعروفـا لدى اجلـمـهور إال بـعد
حصوله على دور كاتب إخباري تـلفزيوني في مسلسل (ماري
تايلـر مور شو) عام  1970الذي حقق جنـاحا سـاحقا واسـتمر
ــســلـسالت سـبــعـة مــواسم وهــو يــعـتــبـر مـن كالسـيــكــيـات ا
الكوميـدية األمريكـية التي تعـتمد على شـخصيات مـحددة.لكنه
اشـتــهـر خــصــوصـا بــعـدمــا أدى دور الــقـبــطـان ســتــابـنغ في
مسلسل (ذي لـوف بوت )حيث كـان يأتي ركاب غـالبا ما أدى
أدوارهم جنوم عـلى غـرار ج كـيـلي للـقـيام بـرحلـة عـلى م
رحـلــة بـحــريــة يـخــوضــون خاللـهــا مــغـامــرات رومــانـســيـة أو
مضحكـة.ورغم انتقاد الـعرض أثبت أنه يـتمتع بـشعبيـة كبيرة
واسـتـمـر  11مـوسـمــا مـا أدى إلى إنــتـاج الـعــديـد من األفالم
ز مـثل لصحـيفـة ذي لوس أجنلـوس تا ستـندة إليه. وقـال ا ا
في ) 2013 النـقـاد كـرهـوه. أطـلـقـوا عـلـيه اسم مـسـلـسال غـبـيا
لكـنـنا أصـبـحـنا سـفـراء للـنـيات
ـــمــثل احلــســنـــة).وكــتب ا
إدوارد أســــــــنـــــــر (91
عـــــــامـــــــا) رئـــــــيس
الـتــحــريــر الـدائم
الـــتــــذمـــر لــــكن
احملـــبــــوب في
ـــــســـــلــــــسل ا
األمــــــــيـــــــــركي
ماري تـايلـر مور
شـــو عـــلى تـــويـــتـــر
(قــلـــبـي مــحـــطـم. كــان
غــافن أخي وشــريــكي في
ـة والطـعام). وأضاف اجلر
(سنـلتـقي قـريـبا. أخـبر
األصدقاء بـأنني

قادم).

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

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

كـاظم الـسـاهـر لـلـمـرة الــعـشـرين  ولـلـمـرة اخلـمـسـ  وكـاظم
الـساهـر يـساوي خـمـس صـوتـا كنـا نـحن العـراقـي نـنـتمي
أل االعـلى يناجـينا.من حـناجر وضع الـله لها لـها.صوت من ا

درجاتها ودرجات تسمو على الدرجات.
ـيــاه في احـواضـهــا جـري الـدمـاء في وبالد االنـهــار جتـري ا
ـاء الـنازل مـن السـمـاء مع يـنـابيع عـروقـنا فـتـتـوالـد حيـاض ا

االرض والشارب نحن.
سامع وبنـزل ماء الع ياه تـنزل االصوات.. فتـروي ا وكـما ا
لـغسل االحزان.ينزل صوت الساهـر على القلوب فتخشع .انه

 طهر االحلان.
أتـمي . والغى معه االحلان الراقصة  الـغى الساهر احلزن ا
فال عالقـة ب الرقص والـغناء اال في مالهي الـليل ..وال صلة
رحم بـ حركة احلنـجرة وحركة االفـخاذ والبطـون..لكنه فريد
االطــرش وانــا من عــشــاقه احب ســامــيــة جــمــال الــراقــصـة
احلـافـيـة الـتي تـتـلـوى  كـاوتـار الـعـود بـاصابـع فـريد فـارتـبط

اللحن بحركة البطن..ولم تلتقي البطن واللحن قبل االطرش.
ـسامع الـعربـية من ـضافـة انه حرر ا اهـميـة كاظم الـساهـر ا

اثام الصدور واالفخاذ .
والـغى مـا ابـتـدعه االطـرش لسـامـيـة اجلـمـال.الـتى حـ تركت
فـريد فـقـد تـوازنه وفـقد عـبـقـريـة االحلان الـسـامـية .فـاسـتـعان
بـبـدائل من مالهي الـلـيل.ولم يـقـدم بعـدهـا حلـنـا سـوى نوادب
الـثكلى فـقيل انه البكـاء على اسمـهان وقد يـكون نصف الدمع
لــهـــا ونــصــفه االخــر لــلـــحــافــيــة..الــســامـــيــة..كــانت تــرقص
طاط. فامـتد.صوت االطرش حـافية.وكان جـسمها مـطواعا كـا

مع تمدد سامية وكان
جـسدهـا يستـجيب لـلحن من فـريد وكـان حلن فريـد يسـتجيب

طواع.  لكل عضلة في جسدها ا
ثنائي االذن والع لم يتكرر وهذه حالة عربية.

فال اسـمهـان ثانيـة وال ام.كلـثوم ثـانية  والمـحمـد عبـد الوهاب
سامع بـعد.كاظم...كاظم اخـر وال عندلـيب العرب وال ساحـر ا

اخر.
حـ اتكلم عن الساهر ال اهمل صوتـا عراقيا كصوت  محمد
الـــكـــبــنـــجي وال صـــوت يــوسف عـــمـــر والصــوت رضـــا عــلي
اليـة وال نــاظم الـغـزالى وال ســعـدون جـابـر  وال والصـديــقـة ا
صــــوت بــــغــــداد فــــاضـل عــــواد.وال صــــديــــقي االروع يــــاس
خـضـر.الن كـاظم الـســاهـر ال يـتـقـبل تـقـيــيـمـا او يـتـجـاهل من
ســبـقـه وهـذه واحــدة من ســمــاته االخالقــيـة
.وجتـليـاته االنسـانيـة.فال يبـني مجـده على

كواهل االخرين.
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سـاوبــاولـو  –وكـاالت - تــمـتـلئ
صـــفـــحـــات مــــواقع الـــتـــواصل
قاطع فيديو توثق االجتماعي 
حلـظـات فـريدة يـعـيـشـهـا بعض
األشـخـاص ولكـن القـلـيل مـنـها
فــقط يــتم تــداولـهــا عـلى نــطـاق

واسع حول العالم.
ومـنـهــا فـيـديــو يـوثق الـلــحـظـة
الـتي تـقـوم بـهـا نـحـلـتـان بـفـتح
غـــطــاء زجـــاجـــة مــيـــاه غـــازيــة
تـمـهـيدًا لـدخـولـها واالسـتـمـتاع

ذاقها. 
ــوقع الــبــوابــة ُظــهـر وتــوفــقــا 
ــصـورة في لــقـطــات الـفــيـديـو ا
مـديـنـة سـاوبـاولـو الـبـرازيـلـيـة
جنـاح الـنـحـلـتـ في اسـتـخـدام
أطـرافــهـمــا لـفك غــطـاء الــعـبـوة

الـبـالسـتــيــكــيـة ودفــعه لـألعـلى
لـــيـــســـقط عن عـــنـق الـــقــارورة.
وجــذب مـقـطع الـفــيـديـو ماليـ
ــشـاهـدات وآالف الــتـعـلــيـقـات ا
ستخدم التي تعكس شعور ا
بــــالـــرعـب من بــــراعـــة الــــنـــحل
الـفائـقـة في الـتخـلص من غـطاء
القـارورة وقدرة هـذه احلشرات
كن اثـلة  على ابـتكار حـلول 
أن تــشـكـل إزعــاجًــا أو تــهــديـدًا
ـعلـق على للـبشـر.وكتب أحد ا
تويتـر: (إذا سألتـني باألمس ما
إذا كانت نحلتان ستتمكنان من
فــتح قـارورة مـيــاه غـازيـة كـنت
ســأضـحـك وأقـول: ال وســأكـون
ئة من متأكدًا بنسبة  99.999 با

صحة إجابتي).
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{ لـندن (أ ف ب) - ذكـرت وسـائل
اإلعالم الــبـــريــطــانـــيــة أن رئــيس
الـــوزراء الــــبـــريــــطـــانـي بـــوريس
جونسـون عقـد قرانه الـسبت على
خطيبـته كاري سيـموندز في حفل
سري. وقـالت صـحـيـفـتـا ميل أون
صـنـداي وذي صن إن :جـونـسـون
ـــعـــروف بـــحـــيـــاته ( 56عـــامـــا) ا
الــعــاطـــفــيــة احلــافـــلــة تــزوج من
سيموندز ( 33عاما) في كاتدرائية
ويستمنستر الكاثوليكية بحضور
أصـــــدقــــاء مـــــقـــــربـــــ وأقــــارب.
وجونسون هو ثاني رئيس وزراء
بريطاني يتـزوج خالل واليته بعد
روبرت جـيـنـكـينـسـون الـذي تولى
رئــاســـة احلـــكــومـــة قـــبل قـــرنــ
وتــزوج في  1822 بـــيـــنـــمـــا كــان

نصب.  يشغل هذا ا
وكــان جـــونـــســون وســـيــمـــونــدز
ينتـظران مـنذ أشـهر عقـد قرانـهما
ــاضي بــعــدمــا اضــطـــرا الــعــام ا

لــتـــأخــيــر خـــطــبــتـــهــمـــا بــســبب
اجلـــائـــحـــة. وكــــانـــا قـــد أعـــلـــنـــا
خطوبتهـما في كانون األول 2019

ورزقا بصبي يبـلغ من العمر عاما
واحــدا ويــحـــمل اسم ويــلـــفــريــد.
وذكرت صحـيفة مـيل اون صنداي

أن (نحـو ثالث شـخصـا حضروا
حـفل الـزفـاف الـسـبت وهـو احلـد
ـــســـمـــوح به حـــالـــيـــا األقـــصى ا

ـــــــوجـب اجـــــــراءات احلـــــــد من
انـتــشـار فــايـروس كــورونـا بــعـد
تــلـــقــيـــهم دعـــوات في الـــلــحـــظــة
األخــيـــرة). وقــد عــقـــد قــرانـــهــمــا
الكاهن الذي عـمّد جنلـهما حسب

صحيفة ذي صن. 
وشكل حفل الزواج مفاجأة بعدما
أفـادت مـعـلــومـات في وقت سـابق
من األسبوع اجلاري أن جونسون
وخــطــيــبــته يــعــدان حلــفل زفــاف
سـيــقــام في  30 تــمـوز مـن الــعـام
ـقـبل. وجـونـسـون تـزوج مـرتـ ا
في الــســابق وله اربــعــة أوالد من
زوجته الـسـابقـة احملامـيـة ماريـنا
ويــلــيـر الــتـي انـفــصـل عـنــهــا في
 2018 وا طالقـه مــــــنـــــــهــــــا في
ــــاضي.وأفـــادت تـــشــــرين االول ا
مـــعــلـــومـــات أنه أجنـب ابــنـــة من

عالقة غـراميـة سابـقة. وعـندما 
انتخابه في 2019  كان جـونسون
اول رئــيس حـــكــومـــة بــريـــطــاني
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - كـشـفت جنـمـة
تـلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنها لن تتخلى
عـن مـسـاعــيـهـا لــكي تـصـبـح مـحـامــيـة بـعـد أن
رسـبت في إختـبار احملامـاة.وخالل جلـسة أسـئلة
تـابع عـبر صفـحتها اخلـاصة على وأجـوبة مع ا
ـوقع مـوقع الـتـوصل اإلجـتـمـاعي قـالت كـيم وفـقـا 
الـفن (إنـها تـنـوي إجـراء اإلخـتبـار مـرة أخـرى كون
جتـربـتـهـا مـع إخـتـبـار كـلـيـة احلـقـوق صـعـبـة لـلـغـاية)
مـشـيــرة إلى (أنـهـا لن تــسـتـســلم). وأضـافت (كـنت
مـترددة في إجراء االختبار مـرة أخرى أنا فاشلة
فـعدم النجاح يخفض معنوياتك ويجعلك ترغب في
االسـتــسالم). وكـشــفت كــاراشـيــان ألول مـرة عـام
 2019 عن خططها في أن تصبح محامية خالل لقاء

مع مـجـلـة (فـوغ) وذلـك عـلى خـطى والـدهـا الـراحل
ـسـتـوى روبـرت كـارداشـيـان وهـو مــحـامي رفـيع ا
تــولى قــضــيــة إتـهــام الالعـب األمـريــكي الــشــهــيـر

سمبسون  بقتل زوجته في عام 1995.
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يــعــيـش مع شــريـــكــة من دون
زواج. وأجنــبت ســـيــمـــونــدز
الرئيسة الـسابقة لالتصاالت
في حزب احملـافظـ ابنـهما
ويلـفريـد بعـد أسابـيع فقط
على خـروج جونـسون من
ــركـزة غــرفـة الــعــنــايــة ا
حـــــيث تـــــعـــــافى بـــــعــــد
إصـابـته بــشـكل خــطـيـر
بـــفـــايـــروس كـــورونــا.
وسُلّطت األضواء على
الـــــــــــــزوجـــــــــــــ فـي
األســابــيع األخــيــرة
بـسـبب حتــقـيق في
فـضــيـحــة تـتــعـلق
بـالـكـلـفـة الـعـالـية
لـتـجـديـد ديـكـور
شـقــتــهــمـا في
داونــــــيـــــــنغ

ستريت.
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أجـري في وقت سـابق الـسـبت.كـما
طُـلب من كل شخص أن يـكون لديه
اخـتـبار مـستـضـد سلـبي في األيام
ــاضـيــة. ولم تـكـن هـنـاك الــثالثـة ا
حــاجـــة إلى تــبــاعــد جــســدي لــكن
الـكـمـامـات كـانت إلـزامـيـة.وبـسبب
حــظــر الــتــجــول الــذي يــبــدأ عــنـد
الـــتــاســعــة مـــســاء والــذي مــا زال
ســاريـا في فـرنــسـا بـدأت احلــفـلـة
ـــوســـيـــقـــيـــة في وقت أبـــكـــر من ا
ــــعــــتـــاد مـع اعــــتالء إنــــدوشـــ ا
ـسـرح بحـلـول السـاعـة السـادسة ا
مـساء.وقد أجريت أحداث جتريبية
ـاثلة في أماكن أخرى في أوروبا
مـنـها في إسـبانـيـا وبريـطانـيا ولم
تـظــهـر أي زيـادة في خـطـر انـتـقـال

العدوى.

ــوسـيـقى احلـيــة والـتـرفـيه الـذي ا
دمـره كـوفـيـد- 19 إقــامـتـهـا بـفـارغ
الــصـبـر. وقـالت كـامـيل ( 26عـامـا)
مـن ضواحي بـاريس (لـقـد مر وقت
طـويل عـلى انـتـظارنـا إعـادة إقـامة
هـذا الـنوع من األحـداث. لـذلك فإن
حـضـور حـفـلـة مـوسـيـقـيـة إضـافة
إلى مـشـاركة فـرقة إنـدوشـ فيـها
أمــر رائع حـقـا).ويــبـدو أن كـلـمـات
أغـنيـة ماريـل الـتي تمـت تأديـتها
خـالل احلــفــلــة تــعــبــر عن شــعــور
وسيقى: (نريد الـعديد من محبي ا
أن نــعــيـش  أقــوى من قــبل).وقــبل
دخـولـهم سـلم رواد احلـفـلـة الذين
تـتراوح أعمارهم ب  18و 45عـاما
ولـيس لديـهم عـوامل خطـر خاصة
مـظروفا يحتوي على اختبار لعاب

{ بــــــــــــــــاريـس) ,أ ف ب) - رقــص
خـمـسـة آالف مـتـفـرج الـسـبت عـلى
وقـع مــــوســـــيــــقـى فــــرقـــــة الــــروك
الــفـــرنــســيــة إنــدوشــ واضــعــ
كـمـامات لـكن متالصـق في صـالة
بــيـرسي الــبـاريـســيـة خالل حــفـلـة
مــوسـيــقـيــة أقـيــمت بـهــدف إجـراء
دراســة عـلــمـيـة يــنـتــظـرهــا بـفـارغ
الــصــبــر قـطــاع تــضــرر بــشـدة من
كـوفيد-19. وحـضر حوالـى خمسة
آالف شـــــخـص من رواد احلـــــفالت
ـوسـيقـيـة هذا احلـدث الـتجـريبي ا
وسـيـشـارك  2500 مـتـطـوع آخـر لم
يــحــضــروا احلــفــلــة كــمــجــمــوعــة
مـــقـــارنـــة.وكـــان الـــهـــدف مـن هــذا
احلـدث تقـو خطـر انتـقال الـوباء
فـي األحـداث الــتي يــتــنـظــر قــطـاع
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الــشــرب). ولـتــوضــيح فــكــرتـهم
وضعوا العريضة في ظرف عليه
رسم إلنـســان سـلـيـم عـنـد حـرارة
 37درجــة مــئـويــة ثم مــريض إذا
أضــيــفت درجــتـان ثـم في خــطـر
ـــيت عـــنــد إضـــافــة  4درجــات
مئويـة ومن ثم كتـبوا عبـارة بعد
فـوات األوان بجـانب زيـادة من 5
درجـات مـئـوية تـتـبـعـهـا عـبارة:
األمــــــر نـــــــفــــــسـه يــــــحـــــــدث مع
الكوكب.وكـتبوا في الـعريضة أن
عـــــلى الــــرغـم من تـــــراكم األدلــــة
ــتـكــررة ... عـلى والــتـحــذيـرات ا
الــرغم من الــكـوارث الــطـبــيـعــيـة
الـــتي تــزداد وتـــيــرتـــهــا وتــزداد
ـا في ذلك جـائـحـة خـطـورتـهـا 
لـموسة كوفيد-  19 اإلجراءات ا
التي نـفذتـها حـكومـاتنـا أبعـد ما

طلوب. تكون عن ا
أشاد تيدروس بالنشطاء وتعهد
قــــراءة رســـالـــتـــهـم عـــلى الـــدول
األعضـاء اجملتـمعـة عبـر الفـضاء
االفــتــراضي.وقـال (لــقــد ســلـطت
جـائـحـة كـوفـيـد- 19الـضـوء مرة
أخرى عـلى الـعالقة الـوثـيقـة ب
صـحة الـنـاس والـكـوكب مـشددًا
عـــلى أنــهــا أظـــهــرت مــا يــحــدث
عــنــدمـا نــكـون غــيــر مـســتــعـدين
ونــــفـــشل فـي الـــتـــعــــاون في مـــا
بـــيـــنـــنـــا).وحــذر مـن أنه( بـــهــذا
ـــعــــنى فــــإن اخملــــاطـــر الــــتي ا
ـنـاخ هي أكـبـر يـشـكـلـهـا تـغـيـر ا
بكـثيـر من تلك الـتي يطـرحها أي
ـــــفـــــرده. ... الـــــوبـــــاء مـــــرض 
ســيــنــتـهي لــكن ال يــوجــد لــقـاح

ناخ). لتغير ا
وأبدى ريتشـارد هورتون رئيس
حتـريــر مـجـلـة النـســيت الـطـبـيـة
ــوقـعـ عـلى الــعـريـضـة وأحـد ا
تـأيـيـده وقــال عـبـر رابط فـيـديـو:
ــنــاخ لــيــست مــجــرد (إن أزمــة ا
تــهــديـد لــلـصــحــة. إنـهــا تـهــديـد

للحياة نفسها).

ـا في ذلك مـتـعــددة األطـراف - 
ية - من أن منظمـة الصحة الـعا
ــنــاخ وفــقــدان الــتــنـوع تــغــيــر ا
الـــبـــيــولـــوجي يـــهــددان صـــحــة
اإلنـــســــان فـي جــــمـــيـع أنــــحـــاء
ـــشـــاركـــون إن الـــعــــالم).وقـــال ا
(الـعـاملـ الـصـحـيـ في جـميع
أنـحاء الـعـالم يـواجهـون بـالـفعل
كل يـوم عواقب الـتـدهور الـبـيئي
عـلى مـرضـانا ومـجـتـمـعـاتـنا. ...
قــائـمــة األمـراض الــتي يـعــانـون
مـنــهـا تـزداد يـومــا بـعـد يـوم. ...
ــزيـد من ـزيــد وا إنــنــا نـشــهــد ا
أمراض اجلهاز التنفسي والقلب
واألوعـية الـدمـوية بـسـبب تـلوث
الــهــواء وهــدرًا في أيــام الـعــمل
ووفــيــات بـســبب مــوجــات احلـر
واإلفـــراط فـي الـــطـــعـــام ونـــقص
الـــتــغــذيــة جـــراء نــقص الــغــذاء
اجلـــــيـــــد وأمـــــراض اإلســـــهــــال
والــتــســمم بــســبب تــلــوث مــيـاه

ـثلو شـبكـة نشطـاء دكترز سلم 
فــور إكــســتــيــنــكـــشن ريــبــلــيــ
عـــريـــضــة إلى رئـــيس مـــنــظـــمــة
الـــصـــحـــة تـــيـــدروس أدهـــانـــوم
غيبريـسوس حملت تـواقيع أكثر
ــــتــــخــــصــــصـــ من  1100مـن ا
والـعــامـلــ في اجملـال الــصـحي
من جميع أنـحاء العالم يـنتقدون
فـــيـــهــــا اجلـــمـــود والــــتـــقـــاعس
سـافة الهـائلـة ب اخلـطابات وا
واألفــعـــال.وطــالــبت الــعــريــضــة
السـلـطات الـصـحيـة في كل دولة
مــشــاركــة حـالــيًــا في االجــتــمـاع
الـــســـنـــوي الـــرئــــيـــسي لـــلـــدول
األعــضــاء في مـنــظــمـة الــصــحـة
ــيــة بـــاإلعالن عالنــيــة أن الــعـــا
ناخ يعرض الناس خلطر تغير ا
وت وبأن تـتحرك اآلن لـلحفاظ ا
على احلـيـاة.وجاء في الـعريـضة
أن (عـامـا بـعـد عـام وإعالنًـا تـلو
ــــؤســـســـات إعـالن حـــذرتــــنـــا ا

{ جنيف) ,أ ف ب) - نظم مـئات
الــعـــامــلــ في مــجــال الــصــحــة
مسـيرة إلى مـقر مـنظـمة الـصحة
ــيـــة في جــنـــيف الـــســبت الـــعـــا
ــطــالـبــة الــسـلــطــات في جــمـيع
بلدان العالم باالعتراف باخملاطر
ـنـاخ والـعمل الـصـحـية لـتـغـيـر ا
على مواجهتها.وسار نحو مئتي
شـخص يـرتــدون مـعـاطف طـبـيـة
بـيــضـاء ويـضــعـون أقـنــعـة عـلى
وجـوهـهم وبـعـضهـم علـى كراس
ـسافـة كيلـومتـرين عبر متـحركة 
نظمات الـدولية في جنيف حي ا
إلى مـــقـــر مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة
ـيـة.وحـمل الـبـعض الفـتـات الـعـا
عــــمالقـــة حتـث عـــلى الــــتـــحـــرك
ومـقيـاس حـرارة شـاهـقًـا يوضح
ارتـــفــاع مــؤشـــر درجــة احلــرارة
األحـــــــمـــــــر بـــــــاجتـــــــاه كـــــــوكب
مـــحــتــرق.وعـــنــد وصـــولــهم إلى
ـية مـبنى مـنـظـمة الـصـحـة العـا
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واجهة كشف رئيس اللجنة العلمية 
فـايـروس كورونـا في وزارة الـصـحة
ـصـريـة حـسـام حـسـني إن (حـالـة ا
صـرية دالل عـبد الـعزيز ال ـمثلـة ا ا
تـزال دقـيـقـة حـالـيـاً وهي في حـاجـة
) وذلك في مـداخلة إلى األوكـسج
هـاتفـيـة مع فـضـائـيـة احلـدث الـيوم.
ـشــرفـ وشــكـر حــســني االطـبــاء ا
عـلـى صـحـة عــبـدالــعـزيــز لـتـمــامـهم
واجــبـــاتـــهـم حـــسب الـــبـــروتـــوكــول
ـرضى فــايـروس كــورونـا ــعـتــمــد  ا
وأوضح أن (حـالتـها ال تـزال صعـبة
نــســبـيــا اذ حتــتـاج إلى أوكــســجـ
بجـرعات عالية) متمنيًا (لها الشفاء
رضـى من هذا الـعـاجل لـهـا ولكـل ا

الوباء).
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت -
بـــعـــد غــيـــاب طــويـل إنــتـــقــلت
ـــيـــة مـــادونــا الـــنـــجـــمـــة الـــعـــا
لقـصرها اجلـديد في مديـنة لوس
في أواخــر أجنــلـــوس األمــريــكـــيــة
ـاضي.وقد انـتـشرت شـهـر نـيسـان ا
ــادونــا عـلى مــواقع الــتـواصل صـورا 
اإلجــتـمـاعي تـظـهـر فــيـهـا في الـقـصـر
ـبلغ  20 مـلـيون دوالر. الـتي اشتـرته 
ــثل انـتــقـال مــادونــا لـهــذا الـقــصـر و
كـعـودة إلى حيـاتـها الـسـابقـة في لوس
أجنـلــوس الـتي اعــتـادت عـلـى الـعـيش
فيهـا لفتـرات طويلـة من حياتـها.وتصل
مــسـاحــة الــقــصـر إلى  13391 قــدمـاً
مــربـعــاً ويــتــضـمّن  9غــرف نـوم و11
.كـمـا ويـضم الـقـصـر مـسـبـحاً حـمـاماً
ــســاحــة  1200 قــدم ودار ضــيــافــة 
مربع ومـرآب للسيارات يتسع خلمسة

سيارات.
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