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اوصت خـلــيـة االزمــة الـطــارئـة
عاجلة وضع الكهرباء برئاسة
مصطـفى الكاظمي بـحلول انية
الصالح تــردي الـطـاقـة وبـرغم
اتــخـــاذ احلـــكــومـــة ســـلــســـلــة
ـواجـهـة االزمـة التي اجـراءات 
شــهـــدتــهـــا احملــافـــظــات بـــعــد
انقطاع تـام للمنظـومة الوطنية
اثر استهداف خطوط النقل في
صالح الـدين وديـالى وكـركـوك
مـا زالت ساعـات التـجهـيز دون
مـستـوى الـطـموح  االمـر الذي
ادى الى اسـتـمـرار الـتـظـاهرات

ــدن احــتــجــاجــا في عــدد من ا
عــــلـى تــــردي اخلــــدمــــة. وقـــال
خــــبــــراء لـ (الـــزمــــان) امس ان
(تـفـجـيـر ابـراج الطـاقـة مـتـعـمد
الفـتعـال ازمة الـطاقـة في البالد
لغـرض استمـرار نزيف االموال
على مشاريع يشـوبها الفساد)
مــؤكـــدين ان (الـــوزارة انـــفــقت
مـاليـــــــــ الـــــــــدوالرات عـــــــــلى
ــنـظــومــة الـوطــنـيــة الــتي مـا ا
زالت متهـالكة وغـير قادرة على
ســـد احـــتــــيـــاجـــات الـــســـكـــان
بــــاحلــــاجــــة  بــــرغـم اتــــخــــاذ
احلـكومـة سلـلسـة اجراءات من
ـسؤول بيـنها اقـالة عدد من ا

اال ان ساعات ومعاقبـة اخرين 
ــســـتــوى الــتـــجــهـــيــز لـــيس 
الـطمـوح في ظل ارتـفـاع حرارة
الـطـقس) داعـ احلـكـومة الى
(االســتــفـادة مـن جتـارب مــصـر
فـي انـشـاء مـحـطـات الـتـولـيـد 
وحث شـركتي سـيمـنز وجـنرال
ـشـاريع الـكــتـريك عـلى اجنـاز ا
تـلكـئة  وفي حـالة تـعـثرهـما ا
يـــجب الـــتـــعــاقـــد مع شـــركــات
اخـرى قـادرة عـلى تـعـزيـز واقع
ــنــظــومــة فــضال عن تــوجــيه ا
الــقـطــعــات االمـنــيـة لــلــحـد من
عـمـلـيـات التـخـريب الـتي تـطال
ابـراج نـقل الـطـاقـة في عـدد من

احملـافـظـات). وخـرج اإلجـتـماع
االول خلــلــيــة االزمــة الــطــارئـة
ـــعـــاجلـــة وضـع الـــكـــهـــربـــاء
بـرئـاسـة الـكاظـمي بـتـوصـيات
ابـرزهـا  حتـســ الـقـدرة عـبـر
خـــــطــــوط الــــربط مـع اجلــــانب
االيـــراني وقــــيـــام الــــشـــركـــات
العامـة لنقل الطـاقة الكهـربائية
ـســتـمـر بـالــفـحص احلــراري ا
خلـطــوط الـضـغط الـفـائق 400
كـي في اضـــــافـــــة الى حتـــــويل
مـسؤولـية شـبـكات الـنقل داخل
مـحـطـات الـتــولـيـد من شـركـات
اإلنـتــاج الى شـركـات الـنـقل كل
ــبــاشـرة حــسب مــنــطــقـته  وا

بـقــيـام شـركــات الـنـقـل بـنـصب
مـتسـعات عـلى مجـاميع الـقوى
 132كـي في لــرفع مــســتــويـات
اجله والزام دوائـر الـتوزيع في
احملـافــظـات بـتــحـســ مـعـامل
الــقـدرة عـلى الـشـبـكـات اضـافـة
الى قيـام شركـة سيـمنـز بضبط
قـيم التـردد لوحـداتهـا العـاملة.
وأعـلن مــحــافظ بـغــداد مـحــمـد
جابـر العطا تـشكيل جلـنة لرفع
الــتـــجــاوزات احلــاصـــلــة عــلى
ـاءوخطـوط الكـهرباء شبـكات ا
وتـــــفــــعـــــيل فـــــوج الــــطــــوار
اخملــــــــــــــــــــــصــص لـــــــــــــــــــــرفــع
دن انقطاعاً التجاوزات.أغلب ا
شــبه تـام لــلــتـيــار الــكـهــربـائي
بـضمـنها اقـليـم كردستـان التي
اعـلــنت وزارة الـكـهــربـاء فــيـهـا
انقـطاع الـتيـار نتـيجـة القصف
ــكـثـف عـلـى مـنــاطق الــتــركي ا
عــدة. في غـضـون ذلـك احـبـطت
الـــقــوات االمــنــيـــة اســتــهــداف
ابراج الطاقة في جزيرة تكريت
 كــمــا اســفـر تــفــجــيــرين قـرب
ناحـية القـيارة وبـادوش بضرر
فـي خط نــقل الــطــاقــة  400كي
في  كــمـا شــهـد قــضـاء الـدبس
انـطـفـاء تـام بــعـد عـطل مـحـطـة
مـال عـــبـــدالـــله.وأثـــارت حـــالـــة
االطـفــاء الـتـام لــلـمـنــظـومـة في
عــمـوم مــحــافـظــات  حــالـة من
السـخط والغـضب لدى الـشعب
والـقـوى الـسـيـاسـيـة. وتـمـكـنت
وزارة الــــكــــهــــربـــاء مـن إعـــادة
ـنـظـومـة إلى اخلـدمـة. وقـالت ا
في بـيان امس ان (خـطـوط نقل
الطاقـة الكهـربائيـة قد تعرضت
اضية الستهداف خالل األيام ا
مــــبـــــرمـج ومـــــتـــــواصل). ومع
ارتـــــفــــــاع درجـــــات احلـــــرارة
انــفــصــال خــطي نــقـل الــطــاقـة
الــكـهــربـائــيـة الــضـغط الــفـائق
مسيب حرارية - مسيب غازية.
وتــداول نـاشـطــون صـورا عـبـر
مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي

تـظـهـر بـغداد وقـد خـيـم عـلـيـها
الـظالم بسـبب انـقطـاع الطـاقة
نـاطق التي بـأستـثنـاء بـعض ا
ـــولــدات تـــســـتـــخــدم فـــيـــهـــا ا
األهلـية. فيـما تـظاهر الـعشرات
من الـــنــاشـــطــ واألهـــالي في
ســـــــاحــــــة احلـــــــبــــــوبـي وسط
الناصرية احـتجاجا على تردي
واقع الـتـيـار الكـهـربـاء وتراجع
مــــســــتــــوى اخلــــدمــــات.وقــــال
ـتـظـاهـرون في تـصـريح امس ا
ان (انـــقـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء
وتــداعــيــاتــهــا عــلى اخلــدمــات
األخرى أدى إلى مـعانـاة كبـيرة
ـديــنـة خالل حتـمــلـهـا أهــالي ا
هذه األيام) مطـالب احلـكومة
عاناتهم ونحذر من (بااللتفات 
خـطــوات تـصــعــيـديــة في حـال
عــدم االســتــجـــابــة لــلـــمــطــالب
وحتـــســــ واقـع الـــكــــهــــربـــاء
بـاحملـافـظـة). واسـتـشـهـد شـاب
فـي قـــــضــــاء قـــــلـــــعــــة صـــــالح
ـحـافـظـة مـيـسـان خالل فض
تـــظـــاهـــرت جــــرت أمـــام مـــقـــر
قـائـمـمـقـامــيـة الـقـضـاء تـطـالب
بـتـوفيـر الـكهـربـاء.وذكر مـصدر
امـني إن (الـشـاب تـلـقى اطالقـة
ناريـة في رأسه نقل عـلى اثرها
ــســـتــشــفى الــقــلــعــة ثم فــارق
احليـاة هناك مـتأثـرا بجراحه).
مـلـحة واحـتج أهـالي مـنطـقـة ا
ـثـنى ضـد تردي في مـحـافـظة ا
الكهرباء . وقال شهود عيان ان
(االهالي قاموا بحرق االطارات
وقـطع الطـريق الـعام لـلمـطالـبة
بــــتـــحـــســـ الــــواقع اخلـــدمي
والســيــمـــا الــكــهـــربــاء). كــمــا
شــهـــدت مــحــافـــظــة الـــبــصــرة
ـاثال عـلى تـراجع احـتـجـاجـاً 
جتـهــيـز الــكـهــربـاء. فــيـمـا رأى
ـان الـسـابق نــائب رئـيس الـبــر
هــمـام حــمــودي ان في مــقــدمـة
أسبـاب تفـاقم مشـكلـة الكـهرباء
هوغـياب تشـخيص من يـتحمل

مسؤولية اخلراب واالزمة. 

ويـــعــد ريــكــاني ثــاني مــســؤول
رفـيـع يـذكـر بـاخلــيـر واالعـجـاب
احدا من رموز احلـقبة الـسابقة
بــعــد رئــيس مـــجــلس الــقــضــاء
االعـلـى فـائق زيــدان الـذي اشـاد
في حوار تلـفزيـوني سابق معه
بـــجــهــود وزيــر الــعــدل االســبق
ــالــكي لــدوره في دعم شــبــيـب ا
جيـل من القـضاة احلـالـي عـبر

عهد القضائـــي. ا
يـذكـر ان الـزهيـري يـرقـد حـاالـيا
ـسـتشـفى الـتـخـصصي في في ا
العاصمة االردنـية عمان بسبب
تـدهــور حـالـته الــصـحـيـة. وقـال
مـقـربـون له (نـسـأل الـله الـشـفاء
الـــعــــاجل لــــلـــرجـل الـــذي خـــدم
الــعــراق بــامـانــة ونــزاهــة وكـان
اســطــورة من اســاطــيــر االبـداع
والـــــعــــــمل الــــــدؤوب اخملـــــلص
والــتــفــاني بــخــدمــة  الــعــراق)
واضافـوا ان (الزهـيري مـهندس

ومــخــطـط ومــنــفـــذ اجلــســر ذي
ــشــاريع الــطــابـــقــ ومــعــظـم ا
الــعـمالقـة. وكــانت يـده بــيـضـاء
كـالـدر وخــرج من الـوظـيـفـة بـيـد
بــيــضــاء كــالــلــؤلــؤ. نــطــلب من
مـحــبـيـه الـدعــاء لـيــنــعم بـتــمـام

الصحة والعافية).
وقـال  احــد طـلـبــة الـزهـيـري في
رســالـة تــلـقــتـهـا (الــزمـان) امس
(زرت اسـتـاذي الـعـزيـز الـدكـتور
احمد مرتضى وحـالته غير جيد
ـــعــدة اذ يـــوجــد الـــتـــصــاق بـــا
وصحته ال تسمح باجراء عملية
اضافـة الى التـهاب الـكبـد وقناه

الصفراء).
وكــان الــزهــيــري قــد تـخــرج في
كلية الهندسة بجامعة بغداد في
ـاضي وهو سـعبـيـنـات القـرن ا
من مـــوالــيـــد قــضـــاء طـــويــريج
(الــهـــنــديــة) الـــتــابع حملـــافــظــة

كربالء.

مـوجـة وبائـيـة خـامـسة مـرتـبـطة
ــــــتــــــحــــــور دلــــــتــــــا شــــــديـــــد
الـعــدوى.وتـعــد إيـران أكــثـر دول
الـشـرق األوسط تـأثـرا بـكـورونـا
حـيـث اعـلــنت عن وفـاة أكــثـر من
2  84ألف شــــــخص مـن اصل 3
ـرض. وقـال ماليـ أصـيــبـوا بـا
روحــــــانـي خالل االجـــــــتــــــمــــــاع
األســـبــوعي لــلــجــنــة الــوطــنــيــة
ــكــافـحــة اجلــائــحــة (أخـشى أن
ــــوجـــة نــــكــــون عـــلـى مــــســــار ا
اخلامسة ) مشددا على (ضرورة
أن نــــــكـــــون أكــــــثــــــر حــــــذرا في
احملافظات اجلنـوبية ألن متحور
دلــــتــــا انــــتــــشــــر) ويــــشــــكــــو .
سـؤولون اإليرانـيون من تـأثير ا
ـفـروضة الـعـقـوبات األمـريـكـيـة ا
على البالد عـلى امكان اسـتيراد
ـــكــافـــحـــة كـــورونــا لــقـــاحـــات 
والســيـــمــا لـــصـــعــوبـــة الــقـــيــام
ـاليـة الالزمـة من بـالـتـحـويالت ا
أجـل احلــصـــول عـــلـــيــهـــا.ووفق
وزارة الصحة فلـقد نال أكثر من
4 4ماليـــــ شـــــخـص من أصل
إجمالي عدد السـكان الذي يناهز
 83مــلــيـونــا جــرعــة واحـدة من
7 لقاح كورونا  في ح تلقى 1
مــلـيــون شـخص فــقط جـرعــتـ

وذلـك مــنــذ بــدء حــمـــلــة تــلــقــيح
اضي. ووعد وطنيـة في شبـاط ا
روحاني بأن (الـوضع سيـتحسن
في ما يـتعـلق بـالتـلقـيح بدءا من
قبل). وسجلت جنوب األسبوع ا
أفريقيـا الدولة األكـثر تضرّراً من
كــورونــا في الــقــارة األفــريــقــيـة
رقـمـاً قيـاسـيـاً من اإلصـابـات بلغ

 24ألف حالة جديدة.

وضوع قيد الدراسة  وفي ان (ا
طـور جـمع الـبـيـانـات وحتـلـيـلـها
ومـــشــاركــة الـــتــجــارب بــ دول
ـعــلـومـات الـعـالم) مـؤكــدا ان (ا
بهذا الـشأن ليـست حاسمة وفي
حــال ثـــبـــوتـــهـــا لـــدى اجلـــهــات
الـــرســمــيــة ســوف تُــنــشــر عــبــر
ـصــادر اخملـتــصـة الـرصــيـنـة). ا
وكـان مــخـتــصـون قــد افـادو بـأن
ـكن أنْ ة الــتي  اآلثـار اجلــانـبــيـَّ
يــتـعـرَّض لــهـا مــتـعـافــو كـورونـا
منها ضـعف الذاكرة أو الـنسيان
أو التـجلـطات الـدماغـية الـتي قد
ر إلى تصل إلى مـرحـلة الـزهـا
جانب ضعف البـصر والعضالت
وفــقــدان الــلــيــاقــة. وفي ايــران 
أبــدى الـــرئــيس حـــسن روحــاني
خــــشــــيــــته مـن دخــــول بالده في

بـــالـــفـــايــروس  حــيـث  رصــد
 5375اصــــــابــــــة فـي جــــــمـــــــيع
احملـــافـــظـــات) مـــشـــيـــرا الى ان
(الشـفاء بلغ  5094حالة وبواقع
 25وفـــاة جــــديـــدة) مـــؤكـــدا ان
(اكثر من  921الف شخص تلقى
ـضـاد مـنـذ بدأ جـرعـات اللـقـاح ا
حـــمالت الــتـــطــعـــيم في مـــنــافــذ
ـنــتــشــرة في بــغـداد الــتــلــقـيـح ا
وذكــر واحملـــافـــظـــات). بـــدوره  
الـــنـــاطـق بـــاسم الـــوزارة ســـيف
الـبــدر في تـصــريح امس (بـعض
الـدراســات تــشـيــر إلى أن بـعض
األشـــخــاص الــذين يـــتــمــاثــلــون
للشفـاء بعد اإلصابـة بكورونا قد
يــــكــــون لــــديــــهم بــــعض اآلثــــار
واألعـراض الـصـحـيـة الـبـسـيـطـة
دد مختلفة) وتابع التي تستمرّ 
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رأت وزارة الـــصــحــة والـــبــيــئــة
تـعاف من احلديث عن إصابـة ا
كـورونـا بـأعـراض وآثـار صـحـية
لم تـثــبت حـتى االن وقــالت انـهـا
مـجـرد دراسـات وبـيـانـات يـجري
التـدقيق فـيها  فيـما اثـار دخول
ــــوجـــة اخلـــامــــســـة في ايـــران ا
مــــخـــــاوف الـــــســـــمــــؤولـــــ من
ـتحور دلـتا. وسجل ارتباطـها با
العراق امس انخفاضا باصابات
ــــــــوقف كــــــــورونــــــــا. واوضـح ا
الـوبائـي اليـومي  الـذي اطلـعت
عـلـيه (الـزمان) امـس ان (مالكات
الوزارة اجـرت فـحـوصات لـنـحو
 34الف حـالـة مشـتـبه اصـابـتـها
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اشادت فـعالـيات عـلمـية وادارية
ـهــنـيـة وجــرأة وزيـر االسـكـان
واالعمار الـسابق بنـك ريكاني
المــانـته في تــذكـر رمــوز الـدولـة
الــذين جنـحــوا في تـرك بــصـمـة
لـــدى اجــيــال من الــعــامــلــ في

الوزارات العراقية.
وكـــان ريـــكـــانـي قـــد حتـــدث في
حــوار تــلــفــزيـونـي عن اجلــهـود
االداريـــــــة لـــــــوزيـــــــر الــــــــنـــــــقل
ـــــــــــواصـالت فـي عـــــــــــقـــــــــــد وا
ـاضي الـتـسـعـيـنـات من الـقـرن ا
ـهـنـدس احـمـد مـرتـضى احـمد ا
الزهيري وقـال مراقبون ان (من
الــنـادر ان يــحـفظ مــسـؤولــو مـا
بـــعـــد نـــيـــســـان 2003 الـــوفـــاء
لـــــلــــمــــســـــؤولــــ فـي عــــدد من
القطاعات السابقة بذلوا جهودا
مضنية خلدمة شعبهم وبلدهم).
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ـقـبل). الـعــام وسـتـعـاود االرتــفـاع بـدءا من االربــعـاء ا
اليــ من الــهــنــود بــسـبـب درجـات وعــانى عــشــرات ا
حـرارة خـانـقـة بـعـد تسـجـيل الـعـاصـمـة نـيـودلهـي أعلى
درجــات حـرارة مــنــذ عـام 2012. فــمــنــذ عـام 2010
تسـببت موجات احلر الشديدة الـتي شهدتها ثاني أكبر
دولة فـي العالم من حـيث عدد الـسكـان بوفـاة أكثر من
 6500شخـص ويخشى العلماء اشتداد هذه الظاهرة
ــنــاخ. وجتــاوزت درجــات احلـرارة في بــســبب تــغـيــر ا
الــنــهــار  40 درجــة لــلـــيــوم الــرابع عــلـى الــتــوالي في
راجسـتـان وهـاريـانـا ونيـودلـهي  كـذلك سـادت احلرارة

أجزاء من البنجاب وأوتار براديش وماديا براديش.
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ـؤمل  ان يـكـون قـد وصل من ا
الى بــغــداد وفــد مـصــري رفــيع
ستوى لـبحث تعـزيز التعاون ا
فـي اجملــــــالــــــ الــــــتــــــجــــــاري
والــــــزراعـي. واعــــــلــــــنت وزارة
صرية في بيان امس التجارة ا
ان (الــــوزيــــرة نـــيــــفــــ جـــامع
تــوجـهـت الى بـغــداد عـلى رأس
وفـد يضم مـسؤولـ حـكومـي
ورجـال أعـمـال  لـبــحث تـعـزيـز
ـشـتـرك الــتـعـاون االقـتـصـادي ا
بـ مـصـر والـعراق  والسـيـمـا
في الــــقــــطــــاعــــ الــــتــــجــــاري
والــــــــــــزراعـي) واضـــــــــــاف ان
ــسـؤول (الــزيــارة تــعــد االولى 
حـكــومي مـصـري عـقب الـزيـارة
التاريـخية لـلرئيس عبـد الفتاح
الـســيـسي الى بـغـداد االسـبـوع
ـــاضي الــتـي تــمـــثل اســـاســاً ا

راســـخـــاً لـــتــعـــزيـــز الـــعالقــات
ــشـتـركـة بـ الـسـتـراتــيـجـيـة ا
ـستوى االقليمي البلدين على ا
وتـستـهـدف متـابـعة وتـنـفيـذ ما
 االتـفــاق عــلــيه خالل الــقــمـة
ـتـركـة بـ الـعـراق الـرئـاسـيـة ا
واالردن ومصر) وتابع انه (من
ـقــرر ان تــعــقـد الــوزيــرة فـور ا
وصــولــهــا  ســلــســلــة لــقـاءات
مــكـــثــفــة مع وزراء الـــصــنــاعــة
عـادن منـهل عزيـز والتـجارة وا
عالء اجلبوري والتخطيط خالد
بــتـال الــنــجم  الى جـانب عــقـد
قـر احتاد الـصنـاعات لقـاءات 
ـثـلي الـقـطـاع الـعــراقي يـضم 
اخلـــاص بـــالــــبـــلـــديـن لـــبـــحث
تـاحة). الـفرص االسـتـثمـاريـة ا
مـن جـــهـــة اخــرى اعـــلن وزيـــر
الــنــفـط احــســان عــبــد اجلــبــار
اســمــاعـيل احــالـة مــصـفى ذي
قــار االســتــثـــمــاري الى شــركــة

االوسط للطاقة التي تضم عدداً
من الــــشـــركــــات الـــصــــيـــنــــيـــة
الكبرى.وقال اسماعيل في بيان
تــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس ان
صفى يضم وحـدات انتاجية (ا
مـتـكـاملـة وسـيـكـون بطـاقـة مـئة
الف برميل يـوميا  ويـنفذ وفق
ـــواصــفـــات الـــفــنـــيــة احـــدث ا
واجلـــودة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــا
ـتـقـدمة) مـؤكـدا (اهـمـيـة هذا ا
صفى في دعم قطاع التصفية ا
في الــعـراق وخــطط احلــكـومـة
ــسـتــدامـة وفي في الــتـنــمـيــة ا
تـغـطـيـة جزء كـبـيـر من احلـاجة
احملـلــيـة النـواع الـوقـود فـضالً
عن تــوفـيــر فــرص عــمل البــنـاء
احملــافــظـــة). بــدورهــا   أكــدت
ــالـيــة الـنـيــابـيـة أن الـلــجـنـة ا
زيــادة أسـعـار الـنــفط لم تـعـالج
وازنة. وقال رئيس العجز في ا
الــلــجــنــة هــيــثم اجلــبــوري في

تـــصـــريـح امس إنه (حـــتى اآلن
وفق األسعار اجلديـدة للنفط لم
ــــالي في يــــتم ســـد الــــعـــجـــز ا
وازنة بـرغم من وصول النفط ا
الى  75دوالراً  بـــــــســــــــبب ان
النـفط العـراقي أقل من األسعار
يـة باستثنـاء نفط البصرة العا
اخلـــفـــيـف إضــافـــة الـى كـــلـــفــة
إنــتــاجه) مــبــيــنـــا ان (بــرمــيل
الــنـفط بـعـد اســتـخـراجه يـكـون
سـعـره  60دوالراً وبـعــد ضـربه
بإنتاج مليوني  880ألف خالل
 365يــومـاً في ســعـر الــصـرف
جنــــد أنه لـم يــــســــد الــــعــــجــــز
وازنة) وتابع ان وجود في ا ا
ـوازنـة تـوجه  عـجـز حـقـيـقي (ا
بـــالـــنـــفـــقـــات االســـتـــثـــمـــاريــة
والــتـــشــغــيــلــيــة مــقــدارهــا 30
) وأضاف ان (الـوفرة تريـليـوناً
الــتي تــتــحــقق تــذهب الى ســد
ـالي وبــالـتـالي فـأنـنـا الـعـجـز ا

مــازلــنـا حــتى اآلن نـحــتـاج الى
ــلـــيــون بـــرمـــيل الــذي إعـــادة ا
فروض استقـطع من الكمـيات ا
أن يــنــتـجــهــا الــعــراق بـحــسب
اتــــفـــاقــــيـــة أوبك مـن اجل ســـد
العجز احلقيقي بشكل كامل). 
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تـوقـع مــتــنــبىء جــوي  اســتــمــرار انــخــفــاض درجـات
احلـرارة خالل االسـبوع اجلـاري .وكـتب صـادق عـطـية
في صــفـحــته عـلـى فـيــسـبــوك امس ان (ريـاح الــبـوارح
تـسـتـمـر بـالـهـبـوب من االجتـاه الـشـمـالي الـغربـي طوال
ايــام االســبـــوع  وال مــؤشــرات عن مـــوجــة رطــوبــة او
تـوقع ان تنـشط الرياح سـكون لـلرياح) واضـاف انه (ا
الــســطــحــيــة في مــدن اجلــنــوب وبــعض مــدن الــوسط
والسـيـمـا مـيـسـان وواسط وذي قـار والـبـصـرة مـسـبـبـة
تصـاعدا للـغبار وحتديـدا في ميسـان وشمال ذي قار)
ــعـدل وتــابع ان (درجــات احلــرارة تــنــخــفض ضــمـن ا
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ــيـة بـإجـراء اخـتـبـارات واوصت مـنـظــمـة الـصـحـة الـعـا
ـدارس لـتـفـادي اغـالقـهـا. وقـالت في بـيـان كــورنـا في ا
متشرك مع اليونيسف واليونيسكو إن (أشهر الصيف
توفـر فرصة قـيّمة للـحكومـات لوضع مجـموعة إجراءات
صــحـــيــحــة تــســاعـــد عــلى جتــنب الـــلــجــوء الى اغالق
دارس مـع احلفاظ على مـعدالت إصابات مـنخفضة), ا
ـــدارس له تـــأثـــيـــرات ضــارة عـــلى واضـــافت (إغالق ا
الــتـعـلــيم والــسالمـة الــعـقـلــيـة واالجــتـمــاعـيــة ألطـفــالـنـا

وشبابنا). 
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ـدارس العراقية خارج البالد , استـثنت وزارة التربية ا
تـوسط بسبب من قرار تـأجيل امتـحانات طـلبة الـثالث ا
موجـة احلر وانقطـاع الكهربـاء. وقالت الوزارة في بيان
امس ان (مـدارس اخلارج غـيـر مشـمـولـة بقـرار تـأجيل
ــتـوسط  ,وســتـنــطـلق االمــتـحــانـات الـوزاريــة لـلــثـالث ا
االمتـحانات فيـها بدءا من اليـوم االحد). وكانت الوزارة
ـدة قــد أعــلــنت تــأجــيل امــتــحــانــات الــثــالث مــتــوسـط 
اسـبــوعــ بـســبب ارتـفــاع احلــرارة وازمـة الــكـهــربـاء.

نيف جامع 
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بـالـنــسـبـة لـلــرجـال (تـعـد هـذه
مـارسة وسيلـة لرفع مكـانتهم ا
االجــــتــــمـــاعــــيــــة ومـــســــاعـــدة
. وأن مـعظم األزواج احملـتاجـ
احملــتــمــلـــ لــديــهم جــذور في
الــبـــلــدان اإلسالمـــيـــة لــكـــنــهم
يـعـيـشون في أوروبـا الـغـربـية
حيث يتمتعـون بحياة ميسورة
نــسـبــيـا).وقــال إنه (بـالــنـســبـة
لنسـاء اخمليم "يعـد ذلك طريقة
ــكـن أن يـجــعل لــتـأمــ دخل 
احلـيـاة في مـخـيـم الـهـول أكـثر

احتماال).

ــدعــومــة من ــقــراطــيـــة ا الـــد
ـــتــــحــــدة والــــتي الــــواليــــات ا
يقـودها األكـراد وتسـيطـر على

شمال شرق البالد).
وأشــــار الـــــتــــحـــــقـــــيق إلى أن
(الــــزواج من إحـــدى الــــنـــســـاء
ـسـجـونـات - حـتى في عالقـة ا
بـعــيــدة عـبــر اإلنــتـرنت  –بـات
ــثل مــا يـــشــبه وســام شــرف
عـــــلى شــــبـــــكــــات الـــــتــــواصل
االجــــتــــمـــــاعي بــــالـــــنــــســــبــــة

للدواعش).
والحــــظـت الــــصــــحــــيــــفــــة أنه

إلـى بــالدهـم). وأضــــــــــــاف أنـه
"وفــــــقـــــــــــا لـــــــلــــــعــــــديــــــد من
األشــــــخـاص الــذين قــابــلــتـهم
الــصــحــيــفــة فــإن الــزواج هـو
وسـيـلـة هـروب سهـلـة وشـائـعة

بشكل متزايد).
وأوضح أن (نــحــو من  60ألف
امــرأة وطـــفل هــربـــوا من آخــر
معقل لداعش في سوريا عندما
ــزعـومـة في ســقـطت اخلالفـة ا
آذار 2019 والــــنـــشـــاء مــــنـــهم
مُـــحــــتـــجـــزات اآلن في مـــخـــيم
الـــهــــول لـــدى قــــوات ســـوريـــا

اإلنــتـرنت كــمــا جــرى تــهـريب
مـــئــــات الــــنـــســــاء من اخملــــيم
بـاسـتـخـدام الـرشـاوى الـنـقـدية

التي قدمها أزواجهن اجلدد).
وأكـــــد الــــتـــــحــــقـــــيق (إرســــال
مدفـوعات بنكـية لسـكان اخمليم
يـصل مـجـمـوعـهـا إلـى مـا يـزيد

عن  500ألف دوالر).
وأشـار الــتـحـقـيق إلى أن (هـذه
ـمــارسـة تـمــثل خـطـرا أمــنـيـا ا
كـــبــيـــرا داخل ســـوريـــا وكــذلك
بـالنـسبـة للـحكـومات األجـنبـية
الـتي تـرفض إعـادة مـواطـنـيـها
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نــشــرت صــحــيــفــة الــغــارديــان
حتــقـيـقـا عن جلــوء نـسـاء عـلى
صـالت بــــتــــنــــظــــيـم داعش في
سـوريــا إلى الـزواج سـعـيـا إلى

التحرر من أماكن احتجازهن.
وقـــال الــتـــحـــقـــيـق إن (مـــئــات
الــنـســاء األجـنــبــيـات الــلـواتي
تربطـهن صالت بتنـظيم الدولة
اإلسالمــيـــة في مــخـــيم الــهــول
ــتــرامي األطــراف في ســوريـا ا
تــزوجن رجــاال قــابــلــنــهم عــبـر
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وجـــوهـــري في مـــعـــارك الـــتـــحـــريـــر
والوقوف بوجه االرهاب حيث قدمت
االالفَ من ابــــنــــائـــــهــــا كــــمــــشــــاريع

استشهاد من اجل الوطن). 
…—u¦ « ”Ë—œ

واضاف (نستذكر كلَ الدروس والعِبر
الـتـي قـدمـتـهــا الـثـورة في مـقــدمـتِـهـا
الــدور الــبـارز لــلــمـؤســســة الـديــنــيـة
ـــرجــعـــيــات الـــتي دعـــمت وأفــتت وا
وقــدمت الـتــوجـيــهـات لــلـثــوار الـذين
حتركوا في ذلك الوقت حتت عـباءتها

وجناحها الوارف ولم يكن لالختالف
الــفـقــهي ايُ حــضـورٍ فـي ذلك الـوقت
ــواقف الــديــنــيــة حــيث احتـــدت كلُ ا
حتت عـنــوان حتـريـر الـبــلـد وحتـقـيق
رجع سيادته وكرامته). بدوره  أكد ا
جـواد اخلـالـصي أن الـثـورة سـتـبـقى
خــــالــــدة فـي نــــفـــــوس اخملــــلــــصــــ
وستستمر مـسيرة اجلهاد في العراق
حـــتى حتــقق كـــامل أهــدافـــهــا. وقــال
اخلـالــصي في تـغــريـدة عـلى  تــويـتـر
(ســتــبـــقى ذكــرى الــثــورة خــالــدة في

وتــسـتــجـيـب له الـقــوى الـســيـاســيـة
خـــيــاراً قــائــمــا عـــلى حــفظ احلــقــوق
وتـوزيع الواجـبـات ومن هـنـا وضمن
ـعـنـى فـإن الـثـورة هي مـشـروع هـذا ا
قــابل لـلــتـجـدد بــصـيــغـة اآلنــيـة الـتي
صـلحـة الـوطنـيـة وتصلُ بـنا حتقـق ا
مشـيرا الى ضـفة الـسـيادة الـنـاجزة) 
ـؤســسـون الى انه (لــقــد قـدم اآلبــاءُ ا
ـوذجـا حـياً في الـتـضـحـيـة والـفداء
شـروع الستـراتيجي من اجل إجناز ا
ـسـتـقـلـة الـتي يـقطف لـبـنـاء الدولـة ا
الــيــوم األحـفــادُ ثــمـرتَــهــا وطـنــاً حـراً
) مـشـددا على (الـعـمل لـلـحـفاظ سـيداً
ــتـمـثــلـة بــالـدولـة عــلى مـنــجـزاتِــهـا ا
ـسـتـقـلـة ذات الـسـيـادة الـدسـتـوريـة ا
ؤسـسات ونظام التداول والقانون وا
السلمي للسلطة واحترام رأي الشعب
وإرادته وفق مبدأ الشراكة والتشارك
بــ كل تــنــوعــات الــشــعب وأطــيــافه
ـة) ومــضى احلــلــبــوسي الى الــكــر
القـول (لـقد قـدمت الـعشـائـر وما زالت
ـــوذجـــا واعـــيـــا في الـــفـــعل تــقـــدم 
اجلمـعي من خالل جمع الـكلـمة لدعم
الــقـانــون واسـنــاد وحـمــايـة اجلــهـود
الــتـي تــبـــذلـــهـــا احلــكـــومـــات في كل
شاريع التي تصب في خدمة الوطن ا
حتت ظل الـــــقــــانــــون والــــدســــتــــور
وشــاركـت الـــعــشـــائـــر بـــشـــكلٍ فـــاعل
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نفـوس اخمللـص ولـو عدّهـا العمالء
واخلــانـــعــون خــطــأً الن الــعـــبــيــد ال
يــسـتــســيـغــون احلـريــة واجلـبــنـاء ال
يفهمـون معاني الـشجاعة والـبطولة)
مــشـــيـــرا الى ان (مـــســـيـــرة اجلـــهــاد
ـــقــــاومـــة والــــثـــورة في الــــعـــراق وا
سـتسـتـمر حـتى حتـقق كامل أهـدافـها
في احلـــريــة واالســـتــقـالل حتت رايــة
اإلسالم). مـن جـــانــــبه  قــــال رئــــيس
حتـالف قــوى الـدولـة الـوطــنـيـة عـمـار
احلــكـيم أن (نــسـتــحـضــر تـضــحـيـات
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ـأثر والـبطوالت استـذكر الـعراقـيون ا
الـتي سـطـرهــا الـثـوار والـعـشـائـر في
ثــــورة الـــــعــــشـــــرين ضـــــد االحــــتالل
اإلنكليزي وقواته  مشيرين الى انها
مــثــلت مــنـــعــطــفــا بـــوقــوف الــشــعب
بـــأطــيــافه كــافــة بـــوجه االســتــعــمــار
االجـنـبي بــأدوات وأسـلـحـة بـسـيـطـة.
وأكـد رئــيس مـجــلس الـنـواب مــحـمـد
احلــلـبـوسـي خالل االحـتــفـالـيــة الـتي
ناسبة الذكرى 101 أقامها اجمللس 
النـــطالقــة الـــثــورة (لــقـــد قــدمت هــذه
الـــثــورة درســاً بــلــيـــغــاً لألجــيــال في
الـوطـنـيـة والتـكـاتف من أجـل حتقـيق
ــقـاصـد الــكـبــرى وفق الـرؤيــة الـتي ا
حتفظ لهـذا البلـد هيبـتَه وسيادتَه من
خالل مـــشــروع مــشــتــرك بــ جــمــيع
االطــــيــــاف والـــعــــمل اجلــــاد من أجل
حتقـيقِه وتـرسـيخِه والـوصول به إلى

أفضل النتائج).
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وتـابع ان (الـثورة هي تـرجـمـة واعـية
إلرادة الـــوطن واألمـــة والـــشـــعب من
أجل حتــريـر ثــرواته وارضِه وإيــجـاد
صيـغة حضـارية تـؤسس للـدولة التي
يــحــتـرمــهــا اجلــمـيع) مــؤكـدا (لــيس
أمامَـنـا سوى تـغلـيب اخلـيارِ الـوطني
الــــذي يــــقــــرره ويــــرســــمه الــــشــــعب
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ــصــدرة لــلـــنــفط خالل اخــفـــقت الــدول األعــضـــاء في حتــالف أوبـك بالس لــلـــدول ا
اجتـماعها اول امس اجلمعة في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص اإلنتاج بدءا من

قبل. آب ا

 وشاركت في محـادثات اجلمـعة التي
عقدت عـبر الفيـديو وجاءت اسـتكماال
الـدول ـاضي  , الجـتــمــاع اخلـمــيس ا
ـــنـــظـــمــــة بـــقـــيـــادة األعـــضـــاء فـي ا
الـسـعـوديـة تالهـا اجـتـمـاع فنـي ب
دول حتالف أوبك بالس البالغ عددها

 دولــة.23 وقـــال بــــيـــان امس انه (
.( إرجاء االجتمـاع إلى يوم غد االثن
وامــتـــنع مــتــحــدث بــاسم احلــكــومــة
الروسية عن التعليق عندما سئل عما
كن أن يؤدي أزق احلـالي  إذا كان ا
ـاثـلـة لـتـلك الـتي شـهـدها إلى أزمـة 
الـــــعـــــالـم في آذار عـــــام. 2020. وأدى
خالف حيـنهـا ب مـوسكـو والرياض
إلى تدهور سـعر اخلـام االمريكي إلى
مـــا دون الــصـــفــر لـــلــمـــرة األولى في
الـتـاريخ.وقـال مــحـلـلـون في دويـتـشه
شـكلة سـببهـا اعتراض في بنك إن (ا
الـلحـظـة األخيـرة تـقـدمت به اإلمارات
على اتـفاق  الـتـوصل إليه في وقت

سابق ب روسيا والسعودية). 
ـــنـــظـــمـــة قـــد قـــررت عـــقــد وكـــانت ا
ـقبل في بغداد تزامنا مع اجتماعها ا
الذكرى  60 على الـتأسيـس. وناقشت
تـخـفـيض ـنــتـجـة أول امس  الـدول ا
االنتـاج للـحفـاظ على تـوازن االسواق
ـيــة. وقـال وزيـر الـنـفط احـسـان الـعـا

في اوبك بقـيادة الـسعـودية اجـتمـاعا
فترض أول عبر الـفيديو  وكان من ا
أن تلـتـقي مع حلـفـائهـا الـدول العـشر
ـنتـجـة لـلنـفط بـقـيادة روسـيـا التي ا
تــشــكّـل مع أعــضــاء أوبك مــا يــعــرف
بـــتــــحـــالف أوبك بـالس قـــبل أن يـــتم

ارجاء اللقاء.
ستويات  وعادت أسعار اخلـام إلى ا
الــتي ســجّــلت آخــر مــرة في تــشــرين
األول عام 2018  وهو أمـر يـدعم عادة
ؤيدة لـزيادة اإلنـتاج.وحضّت اآلراء ا
الهنـد ثالث أكـبر مسـتهلك لـلخام في
الـــعـــالم عــلـى إنــهـــاء نــظـــام خــفض
اإلنـــتـــاج عــــلى مـــراحـل والـــســـمـــاح
لألســعــار بــالــتــراجع في وقـت يــهـدد
الضـغط النـاجم عن التـضخم بـعرقـلة

التعافي االقتصادي.
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وقـــــال وزيـــــر الــــــنـــــفط األنــــــغـــــولي
ديــامــانــتـيــنــو أزفـيــدو الــذي يــتـولى
رئــاســة أوبك حــالــيــا عــنــد افــتــتـاح
االجـــتـــمـــاع في وقـت ســـابق إنه (من
ـتـوقـع أن يـزيـد الـطـلـب عـلى الـنـفط ا
بـقوة في الـنـصف الـثاني من الـسـنة
ــنـــاسب أن نــخــفض لــكـن من غــيــر ا
حــذرنــا) وأضــاف (ال يـــزال كــورونــا
وتـابع يـحــصـد أرواح آالف كل يـوم) 
أن (مـتـحـورة دلـتـا اجلـديـدة وارتـفاع
أعداد اإلصابـات في الكثـير من الدول
يـلـقـيـان بـشـكل قـا بـانـعـدام الـيـق
الــــذي ال يـــزال مـــخـــيـــمـــا). وخـــفض
الــتـحــالف طــوعـا مــنـذ  2016 إنــتـاج

الــنــفط لــلــمــحـافــظــة عــلى اســتــقـرار
األســعـار والســيـمــا مــنـذ ان قــلّـصت
ي عـلى الـنفط. اجلائـحـة الطـلب الـعا
ومنـذ نيـسان عام 2020  لم تسـتخرج
ماليـــ بــرامــيل اخلـــام عــمــدا وهي
سـتــراتـيـجـيـة صـائــبـة يـشـيـر احملـلل
ســتــيـــفن بــريــنــوك إلى أنــهــا (كــانت
صحيحـة تمامـا حتى اآلن). في تطور
 حـقـقت وزراة الـنــفط اكـثـر من سـتـة

مليارت دوالر ضـمن صادرات حزيران
اضي. وقالت الوزارة في بيان امس ا
انـه (بــحــسب االحـــصــائــيـــة االولــيــة
الــصـادرة عن شــركـة تــسـويق الــنـفط
ســومــو  فــأن كــمــيــة الــصــادرات من
الـنـفط اخلـام بـلـغت  86 مـلـيـونـا 765
الـفا و 589  برمـيالً  بـايـرادات بـلغت
ستـة  مـلـيار و 141ملـيـونا و  77 الف
دوالر) مـبـيـنـا ان (مـجـمـوع الـكـمـيات

عبـد اجلـبار اسـماعـيل في بـيان امس
اجلــمــعـــة ان (اوبك عــقــدت اول امس
لكن اجتـمـاعـا ناقش خـفض اإلنـتاج  
بعض الـدول ارتـأت تاجـيله الى امس
ــــبـــــاحــــثــــات ـــــزيــــد مـن ا الجــــراء ا
ـــشـــاورات لــلـــتـــوصل الى اتـــفــاق وا
ــــشــــتــــركــــة في يــــحــــقق االهــــداف ا
االستقرار والتوازن لالسواق النفطية

ية). العا
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مشـيرا الى ان (هـنـاك جهـودا لتـقريب
وجـهات الـنـظـر من اجل الـتوصل الى
ــنـــتـــجــ ويـــحــقق اتــفـــاق يــخـــدم ا
االستقرار) وتابع ان (االجتماع بحث
الــتـــحـــديـــات الـــتي تـــواجه الـــســوق
الــنـفـطــيـة ومـراجـعــة الـتـقــاريـر الـتي
ــعــنــيـة في اعــدت من قــبل الــلــجـان ا
ـنظـمـة قررت عـقد اوبك) مؤكـداً ان (ا
ـقبل في بـغداد لالحـتفال اجتـماعـها ا
بـذكـرى مرور  60 عـامـاً علـى تأسـيس
اوبك فـيـهــا). وأرجـأ أعـضـاء مـنـظـمـة
ــصــدرة وحـــلــفـــاؤهم ضــمن الـــدول ا
حتالف أوبك بالس القمـة الهادفة إلى
حتــديــد حــصص االنــتــاج لــشــهـر آب
قـبل  فـيمـا كـانت الـتـوقعـات تـشـير ا
الى زيــادة طـفـيــفـة لــلـحــد من ارتـفـاع
األسـعار. وعـقـدت مـجمـوعـة األعـضاء

أبـطال ورمـوز وعـشـائـر ملـحـمـة ثورة
العشرين الكـبرى الذين بذلوا األرواح
هج لـيـكون الـعراق عـزيـزا شامـخا وا
مـسـتـقـال وذا سـيـادة إن تـلك الـوقـفـة
الوطنيـة الوضاءة كانت ثـورة عراقية
أصيـلة بعـيدة عن أي أجـندة خـارجية
رجـعية الدينيـة لتحقق هدفا بقيادة ا
ساميـا نرفل لـليوم حتـت فيئه بـالعزة
واالفــتــخــار ومن عــنــفــوان وشــمـوخ
ة لنعمل أجدادنا نسـتلهم روح العـز
جاهدين من أجل أداء األمانة الوطنية
ـلـقـاة عـلى عـاتـقـنـا وتـسـلـيم الـرايـة ا
لألجــيـال الــقــادمـة بــرؤوس مـرفــوعـة
ونــفـوس أبــيــة). ورأى حـزب الــدعـوة
ان ســـيـــادة الــعـــراق من اإلسـالمــيـــة 
الثوابت الوطنية غير قابلة للمساومة
والـتـفــريط حتت أي عـنـوان أو ظـرف.
وأشــار احلـزب خـالل الـذكــرى إلى أن
ـــقــراطي (الـــنــظـــام الــســيـــاسي الــد
احلـالي ولـيـد الـصـيـرورة الـتـاريـخـية
والـتــضـحـيـات الــسـخـيـة لــلـعـراقـيـ
نتـيـجة ثـوراتهم وانـتـفاضـاتهم خالل
قـــرن مـن الـــزمن فــــاحلــــفـــاظ عــــلـــيه
مسؤولية وطنـية وإسالمية والتمسك
به والدفـاع عنه مـصلحـة وطنـية عـليا
لـــلــشـــعب وأن االنـــتــخـــابــات احلــرة
الـنزيـهـة والـتداول الـسـلـمي لـلسـلـطة

آليات تعزيز هذا النظام وترسيخه). عمار احلكيم

ـــفـــوضـــيـــة عــمـــلت الـــشــأن) ولـــفـــتت الى ان (ا
هـجرين من اجل بالـتـنسـيق مع وزارة الهـجـرة وا
تسـجيل النازحـ في اخمليمات حـيث  تشكيل
جلنـة مخـتصـة لتـسجـيل وحتديث بـيانـاتهم وانـها
بصدد طـباعة البطـاقات للنازح وسـيتم توزيعها
بيـنهم بـعد تـسلـمهـا من شركـة اندرا االسـبانـية).
في غــضـون ذلك  اعــلن الـقــائم بـأعــمـال ســفـارة
هـولــنـدا في بــغــداد مـشــاركـة بـالده في مـراقــبـة
زمع اجراؤهـا في شهر االنتـخابات الـتشريـعيـة ا
ـانية في قـبل.وذكرت الدائـرة البر تشـرين االول ا
بــيـــان امس ان (رئـــيس جلــنـــة حــقـــوق االنــســان
النـيابية ارشـد الصاحلي بـحضور نائـبه والعضو
بـختـيار شاويس  استـقب الـقائم بـاعمـال سفارة
هـولــنـدا لــدى بـغـداد روخـس بـرونك لــبـحث افـاق
ــشــتـرك) وأكــد الــصــاحلي (اهــمــيـة الــتــعــاون ا
ـشــتـرك بــ الـعـراق اســتـمــرار افـاق الــتـعــاون ا
والســيــمـا في مــجــال تـرســيخ مــبـاد وهــولــنـدا 
حــــقــــوق االنــــســـان ودعـم ركــــائــــز الــــعــــمــــلــــيـــة
قدم من قراطية) معـربا عن (تقديره للدعم ا الد
ـا يـتـعـلق تــشـريع الـقـوانـ اجلـانب الـهـولـنــدي 
ــلـفـات حــقـوق االنـســان اضـافـة الى ــتـعـلــقـة  ا
ـــــنـــــظـــــمــــات ـــــســـــاعـــــدة من خـالل ا تــــقـــــد ا
االنـسـانـيـة).من جـانبـه شدد الـسـفـيـر الـهـولـندي
عــلى (ضــرورة تـعــزيــز الــعالقــات الــثـنــائــيــة بـ
ــا يــخـــدم تــمـــكــ االســتـــقــرار في اجلـــانــبـــ 
الـعراق) مـشيرا الى ان (بالده تـسعى الى تقد
الــدعم في مـــجــاالت االمـن واالقــتـــصــاد واجــراء
ـومة االنتـخـابـات الـتشـريـعـية  كـونهـا مـهـمـة لـد
ـقــراطـيــة فـضال عن ابــداء الـدعم الــعـمــلـيــة الـد
ـنـاسب في تـمـكـ اللـجـنـة الـنـيـابـيـة من تـشريع ا

القوان ذات الصلة بحقوق االنسان).

ودعت جـميع شـرائح اجملتـمع الى مـراجعـة اقرب
مركـز لتـسـجيل لـتحـديث بـيانـاتهم) واضـافت انه
( تسجيل نحو مليون شخص من مواليد 2000
و 2001و 2002و 2003 وتـــســلــيـــمــهـم الــبـــطــاقــة
فوضية لم حترم احداً الـبايومترية) مـؤكدة ان (ا
من الـتـسجـيل عـلى الـبطـاقة الـبـايومـتـرية ومن لم
فـوضـيـة خالل مدة الـسـماح يتـوجه الى مـراكـز ا
ـشـاركـة) واسـتـطـردت هـو من حـرم نـفــسه من ا
فوضـية لديهـا استمارات لـلشكاوى بالـقول ان (ا
في حــال وجــود خـطــأ بــاالســمــاء او عــدم وجـود
ــواطـنــ حــيث  حتـديــد مــدة عـرض اسـمــاء ا
ـدة  7ايــام بـعـد سـجل الــنـاخـبـ الـتـي انـطـلـقت 
انـتــهـاء حتـديث سـجـل الـنـاخـبـ في  15نــيـسـان
ـواطنـ الى (مـراجـعة ـاضي) ودعت الـغالي ا ا
راكـز للتـأكد من اسمـائهم وبيـاناتهم اذ لم ترد ا
ــواطـنـ بـهـذا ـدة اي شـكـاوى من ا خالل تــلك ا
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اكـدت احملــكــمــة االحتــاديـة الــعــلــيـا  ان اصالح
الـعـملـيـة السـيـاسـية في الـعـراق وحتقـيق الـتداول
الــســلــمي لــلـســلــطــة يــتـطــلب مــشــاركــة اجلــمـيع
باالنـتخـابـات. نقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
ـفوضية احملكـمة بعـد حسم قرار يـتعلق بـقانون ا
ان (نـزاهـة العـمـلـيـة االنـتـخابـيـة مـسـوؤلـيـة جـميع
الــســلــطــات االحتــاديــة من خالل تــوفــيــر جــمــيع
ا فـيـها الـضمـانـات الـدستـوريـة والقـانـونـية لـهـا 
ــواعــيــد احملــددة الجــراء االقــتـراع  الــتــقــيــد بــا
ثل الـركن األساسي لـنيل ثـقة والسيـما ان ذلـك 
ـفـوضـية ـواطن بهـذه الـعمـلـية) مـشددا عـلى (ا ا
ا تـتمتع به من استقاللية وحياد وبالتعاون مع و
الـعـمل من اجـل مـشـاركـة الـسـلــطـات االحتـاديــة 
اجلـــمـــيع في االنـــتـــخـــابــات عـــبـــر زيـــادة الــوعي
االنـتـخـابي لـلـمـواطن واعـتـبـار ذلك واجـبـا وطـنـيـا
ا ارسـة الشعب حلقوقه السـياسية وفقا  ألجل 
ـــادة  20مـن الــــدســــتـــور) وتــــابع ان جـــاء فـي ا
(إصالح العـملـية الـسـياسـية في الـعراق وحتـقيق
مــبـدأ الــتـداول الــسـلـمـي لـلـســلـطــة يـتم من خالل
مشـاركة اجلـميع في االنـتخابـات ومنع اسـتخدام
ال الـسياسي بـطرق غيـر مشروعـة للتاثـير على ا
نتـائجها من اجل ضـمان مصـداقية عالـية ونزاهة
واضحـة للـعمـلـية االنـتخـابـية وان ذلك يـقع ضمن
ــفـوضـيـة). ونـفت واجب الـســلـطـات االحتـاديـة وا
شاركة في فوضية  حرمانها اي شريحة من ا ا
ـقـبـلة فـيـمـا حـددت موعـدا لـتـوزيع االنـتخـابـات ا
ـتـحـدثة . وقـالت ا بـطـاقـات الـناخـب ب الـنـازحـ
بأسم الـفوضـية جـمانـة الغالي في تـصريح امس
ــفـــوضــيــة قــامـت الول مــرة في تـــاريــخــهــا ان (ا
بـتـحـديـد ثالثـة اشـهـر لــتـحـديث سـجل الـنـاخـبـ
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قدوره اعادة التيار الكهـربائي بعد مضي ما يقرب العقدين الـذي ال يكون 
ـقـراطي سلـيم  وأقول من الـزمن  لن يـستـطـيع بنـاء دولة وارسـاء نـظام د

لكم: ( اغسلوا أيديكم منهم بسبع صابونات ) .
   لـقد أهدرت الثروات وبُعثـرت الطاقات لكن لوعة الـعراقي متواصلة  وال
ـزيد من العقود  ألنهم أظن لـها توقفا حـتى لو مُنح من يقود دفة الـسفينة ا
ـعـرفة ـعـززة بـا ـفـيـد فـاشـلـون  ويـفـتـقـدون لـلـروح الـوطـنـيـة ا بـاخملـتـصـر ا
الـسـيـاسـيـة  لــذلك فـشـلـوا في جتـاوز عـقـبـات حـالت دون اعـادة اخلـدمـات

وارساء االستقراء وبناء دولة على أسس متينة .
 مـواطن اخللل مـعروفة لـلداني والـقاصي  وآلـيات االصالح ليـست بخـافية
عـلى أحد  وفي مقدمتهم من يعدون أنفـسهم قادة  ويستعرضون أفكارهم
غـلفة بـبريق األماني أمـام احلشود  فال هم حـققوا ما االنـشائيـة والوعود ا
وعـدوا به  وال تركوا الفرصة لغيرهم للعمل  فصارت استعراضاتهم مثار
ـنـتـجـة وعود تـنـدر مـسـتخـدمي مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي الـذي قامـوا 
رؤسـاء احلــكـومـات ومن كـلــفـوا بـإدارة مـلف الــكـهـربـاء عـلـى مـدى الـسـنـ
قولـة الشهرستاني الـشهيرة : بأن العراق ـاضية  واستهلـوا منشورهم  ا
سـيـصـدر فـي عام  2013 الـكـهــربـاء لـدول اجلـوار بـعـد أن يـحـقق فـائـضـا .
ويـجـهلـون بأن ال أخـطـر على صـورة االنـسان في أذهـان الـناس من أن يـعد
وال يـفي . وبـعد الـفشـل انزوا في ركن خـفي  ولم تـعد تـسـمع لهم صـوتا 
ولم يـصارحوا النـاس بحقيقـة العقبات الـتي تعترض اصالح الـكهرباء التي

صارت معيارا يُقاس بها تقدم الدول .
نظومة برمتها وظل الـكل يعزف على نغمة الفساد  ومن هم الـفاسدون ? ا
عرفة فـاسدة واالستثناءات محدودة جدا  وجميع عـنصر فيها يعرف حق ا
الـفاسدين وباألسماء  كما تعرف األجهـزة األمنية وبالدليل القاطع من يقتل
الـناشط  ولكن من يـتجرأ على الـتصريح بأسمـائهم  فذلك يعني ادراجه

في القائمة أيضا . 
ؤسـسـة ال تـظن ان لـلبالد ـسـؤول من الـذي أدنى منـه في ا عـنـدمـا يخـاف ا
ـقـدوره ـاذا ألن األدنى يـسـتـنـد الى ظـهـر قـوي   ارتـقـاء ولـلـنـاس راحـة  
شنقـة قد التف على عنـقه  ولذا ال يعير هذا تـخليصه حتى ولـو كان حبل ا
وظف للما فوق اهتماما او احتراما  وما ينطبق على الصغار ينطبق على ا
الـكبار أيـضا  فلـو كان رئيس احلـكومة قـاسيا في اجـراءاته ازاء التقـصير

ا فلتت االمور ووصلت الى ما هي عليه .  الذي يقع 
روى لي أحـد األصدقاء الذي غادر منصبه الرفيع في أحد الوزارات لينتقل
الى دائـرة لـم تـر الـضـوء االعالمي مــنـذ تـأسـست  هـربـا مـن مـتـنـفـذين في
وزارته بـعضهم ال يـحمل أي مؤهل  لـكن ال أحد يسـتطيع الـقول لهم على (
عـيونـكم حاجب ) وعـندمـا شرح واقع احلـال للـسيـد الوزيـر انتـفض ووعده
بـايـقـافـهم عــنـد حـدهم  لـكن مـا قـيل ذهب أدراج الـريـاح  كـيف لـهـؤالء أن
يـكـونوا بـقـوة الوزيـر ? فـتصـوروا هـشاشـة مـؤسسـاتـنا  بل قل ان الـنـظام
الـسـيـاسي بـرمـته هش  بـداللـة فتح أبـوابه عـلى مـصـاريـعـهـا لـكل من يـريد
قـراطية ال دخـوله  حتى وان كـان ال يعـرف من السيـاسيـة تعـريفهـا . فالـد
تـعني السماح لألفراد بـدخول العمل السياسي بـطريقة كيفـية ليكون عضوا
ــان ومـرشــحــا لـوزارة  واذا كــان حـظـه وافـرا قــد يـكــون رئـيــسـا في الــبـر
لـلحكومة  ويظلُ يـتخبط ويداري مشاعر األحـزاب التي رشحته  وال يتجرأ
اء على أبـناء بلده . ان جل ما يـشغله السؤال اآلتي : أن يُـغضب من قطع ا
ومـاذا بـعـد الـسـنـوات األربع  وهـذه واحـدة من مـكـامن اخلـلل في الـعـمـلـية

قراطية بالتهجي . السياسية التي قرأت الد
ـان مـالم يـقدم قـراطـيـة ال يـسـمح بـالـترشح لـلـبـر  في بـعض الـتـجـارب الـد
ـرشح قــائـمـة بـأســمـاء مـواطـنـ يــزكـوه  وقـد تـصل هــذه الـقـائـمـة آلالف ا
األشـخاص  تصوروا كيف سـيكون عليه احلـال لو كان من شروط الترشح
رشح مزكي بحـدود ربع عدد العتبة اننا أن يجـمع ا لـبر
ــعــتـمــدة  ومــعــززة بــبـطــاقــات الــهــويـة االنــتــخـابــيــة ا
الــشـخــصـيــة . أظن ان هــذا األجـراء ســيـغــلق أبـواب
الـعمـلـية الـسيـاسيـة أمام الـطـارئ الـذين ابتالنـا الله

بهم كما ابتالنا بغيرهم فيما مضى من العمر .

ـتـمثل الـثـالـوث الـبغـيض الـذي خـيم عـلى صـدورنـا وأدمـغـتـنا وسـلـوكـنـا  ا
ـوجة احلر و انقطـاعات الكهربـاء وازدياد االصابات بكـورنا  تسبب بهلع
مـريع في صفوف اجملتمع   وثمة احتمال كبير أن يؤدي ذلك الثالوث  إلى
مـزيد من االضـطرابات االجـتمـاعية والـعنف وعدم االسـتقـرار  قبل ان تعي
الـدولــة ومـؤسـسـاتــهـا خـطـورة واقـع احلـال وافـرازاته  وتـبــادر الى الـقـيـام
ـبـادرات لتـخـفيف حـدة هـذه اخلطـورة  من خالل االسـتعـانـة بخـبـراء علم
الـنـفس   واصـحـاب االخـتـصـاص في مـوضـوعـة  الـسـلم اجملـتـمعـي سواء

في العراق او من خارجه ..
ان هـذا الثـالوث الـذي جثم عـلى ذواتنـا   سلط الـضوء عـلى أوجه الـقصور
خـتلـف صورهـا  وزاد من  الشـعور في اخلـدمـات التي تـقدمـهـا الدولـة  
يـاه والكهـرباء واحلر بـالقـلق والتوتـر حيـال األمور التي حتـدث مثل نـقص ا
الـشديد وطفرات جائحة كورونا والبطالة والتفجيرات  وغيرها من الظواهر
ـرئي الــتي بـاتـت مـعــروفـة  لــكـنــهـا بـال حل  رغم كل تــأشـيــرات االعالم ا
واطن ازاء هـذا الثالوث  هي هموم تشبه قروء ..  إنَّ هموم ا ـسموع وا وا
ـرآة تـنكـسر مـن أصغـر حجـر يـضربـهـا وال نريـد أنْ نـكون ذلك احلـجر  ا
واحلليم تكفيه االشارة  فالضغط اجملتمعي  اخطر ما يواجه اال ..   

رء باالنـفعـال والغـضب والقلق  نـحن  نعـرف ان  من الطـبيعي أن يـشعـر ا
ـواقف الـسـلـبيـة  الـتي جتـابـهه  سـواء كـانت طـبيـعـيـة  او غـير في بـعض ا
ـعروف طـبـيـعـيـة  ولـكن في حـالـة ازديـاد اضـطـراب الـقـلق االجـتـمـاعـي وا
أيـضًا بالرهاب االجتماعي فأن االمـر يؤدي  الى تفاعالت يومية مدعاة الى
ـوضـوعي  والـتـسـبب ـبـالغ به  واخلـوف وغـيـاب الـوعـي الـذاتي وا الـهـلـع ا
عـنوي  وهذه احلـالة من اشد حـاالت اخلطورة التي بـاحلرج الشـخصي وا
ـساحة نـحذر مـنها .. ان لـإلنسان مـساحـة من الصـبر وح تـتجـاوز تلك ا
ـعــروفـة  فــاحلـر الــشـديـد حـدودهــا فـإنّ االمــور تـخــرج عن ســيـاقــاتـهــا ا
ـاء والكهرباء وغول كورونـا والبحث عن لقمة العيش مـصحوب بانقطاعات ا

وسوء اخلدمات يتسبب في فقدان التوازن النفسي ..
 ادعـو الى الـقـيـام بحـمـلـة وطـنيـة سـريـعـة  قبـل ان تنـهـار سـدود اجملـتمع 
ـكن وقف أثـاره  من خالل اجـراءات اطـمـئـنان ويـحـدث فـيـضـان كـبـيـر ال 
تــقـدمــهـا الــدولـة واجـهــزتـهــا  والـســعي الى اشــراك اجلـامــعـات  من اجل
ـكن أن تـسـهم بـرقي وتـقـدم اجملـتـمع  حتـديـد مـسـارات بـحـثــيـة واضـحـة 
عروف  ان ووضع احلـلول للمـشكالت الطارئـة  فمن ا
الــعـديــد من دول الــعــالم أولت اجلــامـعــات  اهــتـمــامـا
كن نـاسبة التي  خـاصا ووفرت لها الـبيئة العـلمية ا
أن تـنمو فيها البحوث العـلمية الهادفة الى تذليل كافة

الصعوبات .
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جواد اخلالصي محمد احللبوسي

البـحري محـيي الدين االمـارة وحضـور مديري
ـشـاريع واالتـفـاقـيـات. الـنـقل الـبـري وتـنـفـيـذ ا
ونــقل الـبــيـان عن االمــارة الـقــول انه (تـنــفـيـذا
لتوجيهات الوزير ناصر حس بندر الشبلي 
عقدنا اجتماع مع اجلانب الـسعودي للتنسيق
ـجاالت عـبـر اللـجـان الـفنـيـة بـشـأن التـعـاون 
تـطـرق اجلـانب الـنــقل اخملـتـلــفـة). من جـانـبـه 
السعودي الى (الية العمل في  مذكرة  التفاهم
للنـقل البـري واالتفاق عـليهـا وحسم موضـعها
ـصـادقـة عـلـيـهــا مـسـبـقـا من قـبل بـعــد ان  ا
الـوزراء  كــمــا  مــنــاقــشـة  اتــفــاقــيــة الـنــقل
الــبــحــري ووضع الــفــقــرات الــتي كــانت مــحل
) ولـفت الى ان (هـذا اخـتالف مـابـ الـفـريـق
ـهـد الجـتـمـاع تـوقـيع االتـفـاقـيـات االجـتـمـاع 
ـذكــرة في الـنـقل الـبـري والـبـحـري  ومـلـحق ا
ـوعـد حـيث طـلب اجلـانب الـعـراقي ان يـكـون ا

قبلة).  خالل االيام القليله ا
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فاز العراق بعضوية جلان النقل اجلوي و أمن
ــنــظــمــة الــطــيــران و الــسالمــة اجلـــويــة في ا
ـدني عـلى هـامش أعـمـال الـعـربـيـة لــلـطـيـران ا
عقدة اجلمعية العامة بدورتها  26 للمنظمة ا
دني في غرب.  وقالـت سلطة الـطيراني ا في ا
بيان تـلقـته (الزمان) امس ان (أعـضاء اجمللس
الـتـنـفـيـذي اجلـديـد للـدورة يـضم كـل من مـصر
وقــــــطــــــر  والـــــعــــــراق  و األردن والــــــكــــــويت
ـغــرب وســلــطــنـة والــســعــوديــة واإلمــارات وا
عـــمــان) مـــؤكـــدا (ســعي الـــســـلــطـــة من خالل
اجمللس التفيذي اجلديد مشاركة دول األعضاء
فـي رسم مالمح اخلـــطــة الــتـــطــويـــريــة لــواقع
دني). نظـمة العربـية للـطيران ا الطيـران في ا
وعــقــدت وزارة الــنــقل اجــتــمــاعــا مع اجلــانب
نافـذ احلدودية عبر السعودي لـلجنة الـنقل وا
الـدائرة الـتلـفـزيونـيـة برئـاسة مـديـر عام الـنقل
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ارشد الصاحلي

ــصــدرة من احلـقــول الــنـفــطــيـة في ا
وسط وجـــنـــوب الــعـــراق بـــلــغت  83
مـلـيـونـا و 690 الـفـا و  352 بـرمـيال 
امــا من حــقــول كــركـوك عــبــر مــيــنـاء
جـيهـان فـقـد بـلـغت ثالثـة مالي و75
الــفــا و  237 بــرمــيال) ولــفت الى ان
(معدل الـكمـيات اليـومي بلغ ملـيون
و 892 الف بـــرمـــيل  وبـــســـعـــر بـــلغ

ل الواحد).   70.778 دوالرا للبر
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وانئ العراق شاركت الشركة الـعامة 
الـــتـــابـــعــة لـــوزارة الـــنـــقل  في دورة
الـتـحــكـيم اإللــكـتـروني الــبـحـري  في
ــــيـــة الـــعـــربـــيــــة لـــلـــعـــلـــوم االكـــاد
والتـكـنـلوجـيـا والـنقل الـبـحـري حيث
شارك فيها عـدد من منتسـبي شركتنا
من الـقـسـم الـقـانـوني وقــسم الـعـقـود

رئي. عبر تطبيق االتصال ا
وقــال  مـــديــر عــام الــشـــركــة فــرحــان
محيسن الفرطوسي امس انه (تنفيذا
لتوجيهـات وزير النقل الـكاب ناصر
حــسـ بــنــدر الــشـبــلي اقــيــمت هـذه
الدورة ضمن سـلسلـة دورات ينظـمها
ــــصـــري ــــوانئ ا مــــعـــهــــد تــــدريب ا
بـالـتـعـاون مع هـيـئـة مـيـنـاء فـلـنـسـيـا
االسباني  مـؤكدا على حرص اإلدارة
العـليا لـلشـركة عـلى إشراك مـوظفـينا
في دورات عـــــلـى مــــســـــتــــوى عـــــالي

لتطوير قدراتهم) . 
ومن اجلــديــر بــالــذكــر أن مــديــر عــام
مــوانئ الــعـــراق في زيــارته األخــيــرة
جلمـهوريـة مـصر ابـرم عدة اتـفاقـيات
ـــيــة الــعــربــيـــة لــلــعــلــوم مع االكــاد
والتـكنـلوجـيا والـنقل الـبحـري إلقامة
عـدد من الدورات الـتـطـويـريـة لـكوادر

الشركة.

واسـتـقـبـلت الـشـركـة الـباخـرة كـويت
عـلـى رصـيف 3 في مــيــنــاء أم قــصـر
اجلنوبي محملة ب 31.580 طناً  من

الرز .
وجـرت عـمــلـيـة اإلرســاء بـالـتــنـسـيق
ـالحــة الــبـــحــريــة والــتـــعــاون بــ ا

يناء . وإدارة ا
جـديـر بــالـذكـر أن مـيــنـاء أم قـصـر لم
تتوقف أعـمال الـتفريغ والـشحن  فيه
رغم عطلة اجلـمعة والسـبت وجائحة

كورونا.
·«d « W O

وزار الـشــركـة الــعـامــة لـسـكـك حـديـد
وانئ وفد من رئيس العراق- معهد ا
هـيــئــة اشـراف االدارة االلــكــتـرونــيـة
ـــتـــكــامـــلـــة واســتـــشـــاريي شـــركــة ا
ـتــخـصــصـة لــوجـســتـرو الــكـنــديــة ا

بالتحول الرقمي.
ـديـر الــفـرطـوسي إنه (حـسب وقـال ا
توجيـهات وزيـر النقل الـكابـ ناصر
الـشـبــلي بـضـرورة الـتــحـول الـرقـمي
الشـامل اطلع وفـد شـركة لـوجسـترو
الكندية التي  تعيينها حسب عقود
وانئ شـترك على معهد ا التشغيل ا
جلمع الـبيـانات ومـعرفـة واقع احلال
لغرض البدء بـوضع اخلطوات لرسم

اخلطة الشاملة ).
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ً اضــيف الى ســكـان بــغــداد عـمــومـا
ً هم ومـنــطـقـة الــسـيـديـة خــصـوصـا
جـديـد هـو شـح مـيـاه االسـالـة. وقـال
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نـطقة ان عصـام مجـيد احـد سكـان ا
(االهـــالـي يـــعـــانـــون من شح مـــيـــاه
االســالـة مــنــذ اربـعــة اشـهــر وان مـا
يــصـــلــهم ال يــتــعــدى نــصف ســاعــة

يـومـيـاً بـحـيث يـتـعـذر علـى العـوائل
نـزلية أو البس أو الـلوازم ا غسل ا

االستحمام). 
واضــــاف ان (هــــذه احلــــالــــة بــــاتت

إصابـته بأنفـلونـزا الطـيور بـناءً على
نتائج الفحوصات اخملتبرية) .

واكــــــد الـــــشــــــمـــــري  ان  (ســــــرعـــــة
االســـتـــجـــابــــة واإلجـــراءات من قـــبل
ـــســتـــشــفى الـــبــيـــطــري فـي ديــالى ا
اسـهمت بـاحـتـواء وتـطـويق االصـابة
ومــنع انـتــقــالـهــا الى مــنــاطق اخـرى
حـفـاظــا عـلى الـثـروة احلــيـوانـيـة في
احملــافــظــة) .واضــاف الــشــمــري  ان
ـعـنـيـة (فـريـقـاً من دائـرته والـدوائـر ا
وبـــإشـــراف إدارة احملــافـــظـــة اتـــخــذ
اإلجـــراءات الالزمـــة بــــوقت قـــيـــاسي
ـــنع تـــفـــشي وبـــجـــهـــود مـــتـــمــيـــزة 

االصـــابــــات في مـــشــــاريع الـــدواجن
االخرى ) .واعلنت مـديرية الـبيئة في
مـحافـظـة ديـالى  ان مـسـألـة جتريف
الـبـســاتـ خـطــوة لـيـسـت صـحـيـة 
وسـتـتــرك اثـارا سـلـبــيـة عـلى الـواقع

دينة البرتقال .  البيئي 
ÁUO  `

وقال مـدير الـبيـئـة في احملافـظة عـبد
الله  هـادي الشـمري لــ (الـزمان)  إن
(مــوضـوع جتــريف الــبــســاتــ أخـذ
نطاقـا واسعا لـدى أصحاب األراضي
يـاه وبسبب الزراعيـة بحـجة شح ا
احلــرائـق الــتي حتـــدث لــلــبـــســاتــ
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ـسـتــشـفى الـبـيـطـري في قـال مـديـر ا
ديـالى  الـطبـيب مـحـمـود الـشـمري لــ
ياه اثرت (الزمان) أمس ان  ( ازمـة ا
بــشـكـل كـبــيــر عـلـى مـشــاريع تــربــيـة
االســمـــاك وتــوقــفـــهــا في االحــواض
الـطـينـيـة او االقـفـاص الـعـائـمـة التي

تتطلب منسوبا مائيا عاليا ) . 
واضـــاف الــــشـــمــــري   ان  ( ديـــالى
ئة من مهددة بـفقـدان اكثر من  75با
الثروة السـمكيـة جراء اجلفاف وشح
ـائــيـة وعـدم االســتـخـدام االيـرادات ا
بـرمج لـلمـيـاه بالـشكـل الصـحيح)  ا
مـــحــذراً مـن  ( كــوارث اقـــتـــصـــاديــة
ومـعــيـشــيـة في حــال غـيــاب احلـلـول
الالزمة للحفاظ على الـثروة السمكية
التي سـجلت انـتعاشـا اسهم في دعم
ـــادي لــلـــكـــثـــيــر مـن مــربي الـــدخل ا

االسماك في ديالى ) . 
واوضح الـــــشـــــمـــــري  أن  ( االزمــــة
ــائـــيــة واجلـــفــاف تــضـــرب عــصب ا
احملــافــظــة  الـزراعـي وتــهـدد بــهالك
الثـروة احلـيـوانيـة والـنـباتـيـة بـشكل
عام مـا يـتطـلب تـدخال عـاجال وفاعال
من احلكـومـة االحتـادية إلنـقـاذ هـوية

ديالى من االندثار ) . 
ـائـية ـوارد ا ودعـا الـشـمـري وزارة ا
الى  (اعتـماد خـطط نـاجعـة وسريـعة
ـيـاه وانــقـاذ الـثـروة ـعـاجلــة ازمـة ا
الــســمــكــيــة من الــضــيــاع واالنــدثـار
وتبـعات االزمـة السـلبـية عـلى الواقع
الزراعي)  متوقعاً (هـجرة للمزارع

ومـربـي احلـيــوانــات من االريـاف الى
دن). ا

فيما قال مدير قسم الثروة احليوانية
في مديـرية زراعـة ديالى يـاس كاظم
جـبــار لــ (الـزمـان)  إن  (أزمــة نـقص
ـئـة من مـشـاريع ـياه أوقـفت 80 بـا ا
تربـية االسـماك نـتيـجة جـفاف االنـهر
ائي واجلداول وانـخفاض اخملـزون ا

في بحيرة حمرين ) . 
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واشار جبار  الى أن (مـشاريع تربية
االسماك ضمن االقفـاص العائمة على
نهـر دجـلة واجملـازة رسـمـيا لم تـتـأثر
ـــيـــاه  الفـــتــا الـى  (وجــود بـــأزمــة ا
احــواض واقـفــاص عــائــمـة لــتــربــيـة
نوعة االسماك غير مجازة رسميا و
من مـزاولـة  تـربــيـة االسـمـاك بـسـبب
ــائــيــة)  مــبــيــنــا ان  (ازالـة االزمــة ا
ـتجـاوز مـسؤولـيـة رؤساء شـاريع ا ا
عـنية الوحدات االداريـة والسلـطات ا
وفقـا لـلمـخاطـبـات الرسـميـة الـكثـيرة
ـوارد من قــبل مـديــريــتي الـزراعــة وا
ــائـيــة)  مــشــيــرا الى ان (مــشـاريع ا
نوعة تربية االسماك في االحواض 

ياه).  حاليا بسبب ازمة ا
سـتشفى ومن جانب آخـر قال مديـر ا
الـبــيـطــري في ديــالى  ان (مـشــروعـاً
لـتـربــيـة الـدواجن في نــاحـيـة جـديـدة
الـشط التـابـعـة لـناحـيـة هـبـهب ضمن
قضاء اخلالص يحوي 4700 دجاجة
 اتالفـه بـــالـــكـــامل ومــــنع تـــربـــيـــة
دة 90 يوما بعد ثبوت الدواجن فيه 

باسـتـمرار)  الفـتا الـى أن (قسـما من
هذه احلـرائق متـعمـد والقـسم االخر
يحدث بسبب ارتفاع درجات احلرارة
في فـــــصل الــــصــــيـف وأن احلــــريق
ــتـــعــمـــد يــعــود لـــرغــبـــة أصــحــاب ا
األراضي بــتـــحــويــلــهـــا الى مــنــاطق

سكنية وتقسيمها وبيعها).
فيـما قـال مديـر الزراعـة في احملافـظة
حـسـ خـضـيـر لــ (الـزمـان)  إلى أن
ـــيــاه في احملـــافــظـــة لم يــكن (شح ا
سـببـا رئـيـسـا في جتـريف الـبـسـات
ــــيـــــاه لم يـــــكن ــــزارع ألن شـح ا وا

موجودا قبل موسم ) .

وأضــــاف خــــضـــــيــــر  أن  (جتــــريف
الـبــسـاتــ واألراضي الـزراعــيـة كـان
ـزارعـ قـبل يـتم الـعـمل به من قـبل ا
ياه وأن سبب التجريف يأتي ازمة ا
من اجل حتـــقــيق مــكـــاسب مــاديــة) 
مؤكدا أن  (الـبساتـ التي تقع داخل
ـدن او القـريـبـة مـنهـا  حتـويـلـها ا
الى منـاطق سـكنـية وبـيـعت بأسـعار

ياه) . عالية قبل ازمة شح ا
وشــــدد مـــديــــر الــــزراعـــة   عــــلى أن
(جتـــريـف األراضي الــــزراعـــيــــة أمـــر
مــرفـــوض وهــو مـــخــالـف لــلـــقــانــون

والتعليمات) .  
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 W *U  ∑μ s  d √ Ê«bIH  …œÒbN  v U œ

 ·UH'« ¡«d  WOJL « …Ëd « s

 l «u « vK  WO K  Î«—U √ „d O  5 U « n d& ∫W O «

ـوانئ من جـانــبه قـال مــديـر مـعــهـد ا
مــاهـر ســالم بــريــدي إن (الــوفــد جـاء
دير بصحبة الـكاب يوس ليـكليرك ا
الــتــنــفــيـذي لــلــشــركــة االســتــشــاريـة
والـــدكــتـــور سالم بـــدر رئــيـس فــريق
ــشــروع  و االســتــشــاريــ لــهــذا ا
ا متوفـر من امكانات تعريف الوفـد 

عهد) . في ا
من جــــانب اخـــر تــــرأس مـــديـــر عـــام
الشركة العامة لتجارة احلبوب وكاله
باسم نـعـيم الـعكـيـلي اجتـمـاع خاص

دراء اقسام الشركة . 
واستعرض العـكيلي خالل حديثه مع
مـدراء االقـسـام مـجـمـوعـة من االفـكـار
كن من خاللها نعيد النظر في التي 
كن من مسار نـشاط الـشركـة والتي 

ارس عملنا الطبيعي . خاللها ان 
وقال ان (شركة جتارة احلبوب شركة
عــمالقــة و لــهــا تــاريخ ومن الــواجب
عـلـيـنا ان نـسـعى لـلـنـهـوض بـعـمـلـها
وبناها التحـيه و التي يجب ان تكون
ي  من خالل مـواكــبه لـلـتــطـور الــعـا
ادخال الـتـقنـيـات احلديـثه و الـتوسع

في نشاطها ). 
واضـاف (عــلـيـنــا اوال ان نـفــكـر كـيف
ــالــيه الـتي ـوارد ا ـكـن ان نـنــظم ا
تـومـن لـنــا االربــاح وهـو الــشي االهم

ومه عملها  . الذي يعزز د
الـعــكـيـلـي مـؤكـداً (ضــرورة ان تـكـون
االقـسـام " ادارة مــتـكـامـله " بــعـمـلـهـا
ــوكــله حــتى نـــنــنــفــذ  الــواجـــبــات ا
بالـقـسم بنـجـاح و توجـيه االقـسام
ــوظــفـ ذات الــعالقــة االهــتــمــام بــا
وضــرورة ان تـــكــون خــطـــوط الــنــقل
تـلــيق به كـونه مـن مـنـســوبي جتـارة
احلــبــوب  هــذه الــشــركــة الــعــمالقه
ـــعـــطـــاء مع االهـــتـــمـــام بــاالبـــنـــيه ا
وضــرورة حتــديث واجـــهــتــهــا الــتي
تــعــكـس ادارتــهــا).واســتـــمع لــشــرح
عـوقات مفـصل عن عـمل كل قسـم و ا
عـانـات الـتي يـعـيـشـها ـشاكـل وا و ا
العامل والتي انحصرت ماب فنيه
و ادارية . وتـعـهد مـديـر عام الـشـركة
ــعــوقـات ــشــاكل وا بــدراســة كـافــة ا

ووعد بحلها باسرع وقت .
وفي خـتام االجـتـمـاع وجه مـديـر عام
الشركة االقسام بتـقد دراسة علمية
ــكن ان و مــتــكــامـلـه وااللـيــة الــتي 
تعزز الطاقـات اخلزنية لـلمواقع كافة
كن ـسـاحـات التـي  و استـعـراض ا
االستفاده منها النشاء البناكر كونها
سـريـعه االنـشـاء  و الـتـركـيـز عـلى
ــهــنــيــة ـــدني والــسالمـه ا الــدفــاع ا

واحملافظة على اخلزين.

والتي هي ائـية غـذية للـمشـاريع ا ا
بطـبيـعة احلـال مسـتثـناة من الـقطع
ــبـرمج الفــتــا الى ان (من اســبـاب ا
ياه ايـضاً هو انـقطاع جتـهيز شح ا
ــنـصـوب عــلـيـهـا االنــهـر الـفــرعـيـة ا
محطات السحب مثل نهر 9 نيسان
اخلاصة بـتغذيـة قواطع مديـرية ماء
احملافـظـة). واضاف ان (مـديريـة ماء
مــحـــافـــظــة بـــغـــداد وبـــتــوجـــيه من
احملـــافظ شــكـــلت غــرفــة عـــمــلــيــات
لغـرض عمل اجراءات سـريعـة وآنية
ـياه الـتي تعـاني منـها لتالفي شح ا
مناطق اطراف العاصمة مشيراً الى
انه  (عــقـــد اجــتــمــاع في مــجــلس
النواب بـرئاسة نائـب رئيس مجلس
الــنــواب حـسـن الـكــعــبي وحــضـور
ــثــلــ عن وزارة االعــمـار نــواب و
ــائـيــة لـغـرض ـوارد ا واالسـكــان وا
تلكئة ضمن اعمال شاريع ا اجناز ا
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قيل ألحد الصلحاء :

لو أَقَامَكَ اللهُ تعالى يومَ القيامة بَيْنَ يَدَيْهِ فقال لك :
" ما غَرَّكَ بِرَّبِكَ الكر " ?

االنفطار /6
ماذا كنت تقول ?

قال :
كنتُ أقول :

ُرخاة   " غرّني سُتُورك ا
ألنّ الكر هو الستّار "

قال الشاعر :
يا كاتِمَ الذنبِ أَما تَسْتَحِي 

واللهُ في اخلَلْوةِ ثانيكا 
غَرَّكَ مِنْ رَبِّك إمْهالُهُ 

وسَتْرُهُ طولَ مَساوِيكا 
وقال آخر :

يا مَنْ غال في العُجْبِ والتِيهِ 
وَغَرَّهُ طولُ تَمادِيهِ 

أملى لك الله فَبَارَزْتَهُ 
َولَمْ تَخَفْ غِبّ مَعاصِيهِ 

-2-
ليس للذنوب عالج اال التوبة 

قال الشاعر :
وَكَمْ رانَ مِنْ ذَنْبٍ على قَلْبِ فاجِرٍ 

فَتَابَ مِنَ الذنبِ الذي رَانَ واجنلى 
والتائب من الذنب كَمَن ال ذنب له –كما جاء في اخلبر - .

-3-
اللئيم يستكثر عليك أنْ تُذْكَرَ بِخَيْر .

ومن هنـا فهو يصم أُذُنَهُ عن االستـماع الى بيضِ سجاياك ولـكنّه توّاق لالستماع
الى ما يُذْكَرُ مِنْ سيئاتِك وأخطائِكَ :

ن قال فيهم الشاعر : هو 
صُمٌّ اذا سَمِعُوا خيراً ذَكُرِتُ بِهِ 
وإنْ ذُكِرْتَ بسوءٍ عَنْدَهُم أَذِنُوا 

واياك ان تكون من هذا الطراز السقيم ..!!
-4-

الشر أخبث زاد 
لن تضيع ذرة مِنْ عَمَلٍ خَيّرٍ .. كما أنَّ االفعال الشريرة لن تغادر صحيفتك 

وكما قال الشاعر :
اخليرُ أبقى وإن طالَ الزمانُ بِهِ 
والشر أخبثُ ما أوعيتَ مِنْ زادِ

-5-
واياك أنْ تأمنَ تقلباتِ األحوال 
وال تَنْسَ ما قاله ابنُ الرُومِي :
يا راقدَ الليلِ مَسْروراُ بِأَولِهِ 

إنَّ احلوادثَ قَدْ يطرقن أسحارا 
ال تَفْرَحَنَّ بَليْل طابَ أولُهُ 
فَرُبَّ آخرِ ليلٍ أَجَّجَ النَارَا 

-6-
حذارِ من األربعة :

أنشد بعضهم :
إنّي بُليتُ بأربعٍ يَرْمِيَننِي 

بالنَبْلِ قَدْ َنصبُوا عليّ شِراكا
أبليسُ والدنيا ونَفْسي والهُوى 

مِنْ أَينَ أرجو بَيْنَهُنَ فِكاكا 
يارب سَاعِدْنِي بَعَفْوٍ أنّني 

أصبحتُ ال أرجو لَهُنَّ سواكا 
أبعدنا الله وإيّاكم عن اللهاث وراء ما تشتهيه أنفسنا وما يزينهُ لنا الهوى. 

-7-
وت ليس بِبَعيدٍ عَنْهُ:  ويتمنى موتك بعض احلمقى  ويّنْسّى أنَّ ا

قال طرفة :
تَمَنّى رجال ان أموتَ وإنْ أَمُتْ 
فتلكَ سبيل لستُ فيها بِأَوْحَدِ 

-8-
لقد أنشدوا :

إنَّ مَنْ يَعْتَدِي ويكسبُ إثْمَاً 
وَزْنَ مِثْقالِ ذَرّةٍ سَيَرَاهُ 

ويُجازى بفِعْلِِه الشَرَّ شَرّاً 
وَبِفْعلِ اجلميلِ أيضا جزاهُ 

هكذا قوله تَبارَك رَبيّ 
في " اذا زُلزلتْ " وَجَّل ثَنَاهُ 

-9-
ُرّة : فارقة ا ا

عـيب ان تكـون ذا وجهـ ولـسانـ  تلـقى أخاك بـوجه وحـ يغـيب تسـلقه من ا
بطعنك ..!!

قال الشاعر شاكيا :
تُدْلي بوّدِي اذا القيْتني كَذباً 
وإنْ أُغيّبْ فانتَ الهامِزُ اللُمَزه

-10-
ما أروع اجملـتمع الـذي يحنـو على الفـقراء والبـائس 
ويحـرص على ان يكونوا كـباقي اخوانهم  ليـنطبق عليه

مديحُ الشاعر القائِل :
واخلالطون فَقِيرَهُمْ بِغَنِيّهِمْ 

حتى يَصيرَ فقيرُهُمْ كالكافي 
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عارض هناك.فرق ب مصطلحي الضد وا
ـعرضـة التـعني انـها ـقراطي دون.مـعـارضة.وا حـيث ال يـستـقـيم.نظـام سيـايي د
ـعـارضـة الـزعـيم عـبـد الـكر عـلى حق دائـمـا.فـقـد ثـبت انـنـا لم نـكن عـلى حق 
ا ـا كـان االثنـان عـلى حـق  ور قـاسم.كـان هـو احلق ولـم نـكن نـحن الـبـاطل. ر
عـارض لـيس عدوا.بل هـو.واحلاكم عـارض.ا كان االثـنـان على بـاطل..احلاكـم وا
ــبـدأ الـتـكــامل.ومـحـظــوظ هـذا احلـاكم الــذي يـعـرضه.مــحـمـد رضـا يــخـضـعـان 
الشـبيـبي وباقـر الشـبيـبي.وطه الهـاشمي.وكـامل اجلادرجي.لـكن عنـدما اليـسمح
عـارضـة تلـجا الـقـوى السـياسـية الى الـنـشر الـسري. وهـو حـر اليلـتزم بـحود بـا

فيصدق ويكذب والناس تثق به وال تثق.بصحف احلكومة..
ها. انا لست عدوا للكاظمي النه تلميذي.وعليه ان ال جتره السلطة الى عا

عـارضة وهم.وزراء فـيها كان مـحمـد رضا الـشبـيبي وطه الـهاشـمي من زعمـاء ا
فيستقيالن اذا اقدمت على اقرار قضية ال يؤمنان بها.

ا عـنى وجـوده  سـؤول احلـكومي يـجب ان يـسـتمـد قـوته من ادراكه  ان وعي ا
ـعـارضة  مـا دام قد دخل يـتـحقق له مـن امتـيازات مـاديـة ومعـنـوية. وان يـتـقبل ا
احلـقل الـعام والـسيـاسـة العـامة.فـاذا اصـيب بالـنفـرزة فـعلـيه ان يـعلن فـشله في
سؤول عـطارا او بقاال او حتمل مـايترتب عـلى قبوله في عـمل عام. لو كان هـذا ا
ا اقـتـرب من مـحاسـبـته كـاتب او معـلم.انه هـو الـذي قبل ان مـعـلمـا في مـدرسـة 
ه. فلـيش زعالن..من يـتحـمل مسـؤولـية قـيادة ـنا ولم نـذهب الى عـا يأتي الى عـا

دولة فعليه ان يتحمل تبعاتها.
ـا مــسه احــد في عـقــيـدته النه اكــرر لـو كــان صـاحـب االمـر صــاحب صـيــدلـيــة.

سيقيم.دعوى ويكسبها كوننا قد اقحمناه  معنا.
اننا نحاسبه النه ولي امرنا.

اما ان  يـقبل والية االمر وهو مـصون غير مـسؤول فهذه احلالـة القانونـية  يتمتع
بها ملك دستوري  فقط..

سـؤول ما الـفرق بـ نـظام جـمهـوري واخر اعرفت ايـهـا ا
ملكي.هو هذا.

اما عـلى مـسـتوى شـخـصي فـربح لـنا ان يـكـون رئيس
الوزراء من.طبقة عامة الناس.على ان ال يخون طبقته.
ــردشــوريـة ان يــتــضــايـقــوا من اي مــسـاس من حق ا

صاحلهم ومن حق العامة ان حتمي مصاحلها
سؤول فهو للناس جميعا. اما ا

محمود الشمري

ترهقـنا وتـسبب لنـا بعض االمراض
كـاحلسـاسـية والـضـيق وسط هـموم
اخرى نـعـاني منـها كـالـكهـرباء وقـلة
ــزمــنــة). ونــاشـد ادويــة االمــراض ا
ـــوضــوع (احلـــكـــومـــة بـــحث هـــذا ا
وااليـعـاز الي امـانـة بـغـداد مـعـاجلـة
ـشكـلـة الـتي نـرى سبـبـهـا الـتوسع ا
الــعــمـــراني الالمــدروس والــســمــاح
بـبـنـاء مجـمع سـكـني قـرب الـسـيـدية
دون دراســـة االضــرار الـــتي تـــلــحق
ـاء واجملـاري وشـبـكة بـاخلـدمات كـا

الكهرباء).
وكـانت مـحافـظـة بـغـداد قـد كـشفت
ـــيــاه فـي بــعض عن اســـبـــاب شح ا

مناطق مركز العاصمة وحزامها.
وقال مـدير ماء مـحافـظة بـغداد رعد
خــيــري في بـيــان ان (ابــرز اســبـاب
ـياه هـو تـردي واقع الكـهـرباء شح ا
الـوطنـيـة وتذبـذب الـتيـار لـلخـطوط
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اعـلن صندوق اإلسكان عن قرب إطالق
الــدفــعـة الــثــانــيـة مـن قـروض الــبــنـاء
بــــضــــمــــانــــة الــــعــــقــــار وبــــكــــفــــالــــة
شـخـصـيـة.وقـال مـديـر عـام الـصـنـدوق
ضــيـــاء مــوجــد في تــصــريح  امس ان
(الـدفعة الثـانية من القـروض ستنطلق
قـريبا) ,وأضـاف ان (القروض تـتضمن
ــوجب ضـــوابط وشــروطـــا مــحـــددة 
الــقــانـــون او وفق تــعــلــيــمــات الــبــنك
ـــتــلك صــاحب ـــركــزي ومــنــهــا أن  ا
الـقـرض قطـعة ارض بـصـورة مسـتقـلة
تـكـون مـساحـتـهـا مئـة مـتـر أو تقل عن
ذلك وتـغـطـي قـيـمـتـهـا الـقـرض إضـافة
الى تـقد اجـازة بنـاء وهذه مـحكـومة
بـقانـون البلـديات الـعامة) ,مـشيرا الى
ـستفيـد يستطيع كـفالة نفسه مع ان (ا
ضــرورة تـقــد خـارطــة الـبــنـاء وهـذه
ـنح القرض), احـد الشروط االسـاسية 
وتـــــــابـع ان (الــــــقـــــــروض مـــــــحــــــددة
بــالـتــخـصــيـصـات الــتي تــعـتـمــد عـلى
ــبــالغ حــددت مــبـــادرة الــبــنك وهــذه ا

االراضـي الـذي اطــلــقه مــؤخــرا). واكـد
مـــســـتــشـــار رئـــيس الـــوزراء لـــشــؤون
اإلعـمار واخلـدمات صبـاح عبدالـلطيف
فـي وقت سـابق ,أن احلــكــومـة تــعــتـزم
تـــوزيع نــصـف مــلـــيــون قـــطــعــة أرض
ــواطـنــ مـشــيـراً إلى ســكـنــيــة بـ ا
الـبدء بتفعيل بوابة تسجيل إلكترونية
لـــلـــتـــقـــد عـــلى قـــطع األراضي خالل
ـقـبلـ مع اعـتـمـاد نـظام األسـبـوعـ ا
.وقال تقدم فاضلة ب ا النقاط في ا
عــــبـــدالـــلــــطـــيف إن (مــــبـــادرة تـــوزيع
األراضي الـسـكـنـيـة للـمـواطـنـ تـشمل
كل احملـافظـات ما عدا إقـليم كـردستان
وسـتكون هناك بوابة إلكترونية متاحة
لــلـــمــواطــنــ لــلـــحــصــول عــلى أرض

سكنية).
ولـفت الى ان (الـبـوابـة تـسـجل الوضع
االجـتمـاعي للـشخص مـتزوج او أعزب
او أرمل او أرملة والوضع االقتصادي
كــــأن يـــكـــون مــــشـــمــــوال بـــالــــرعـــايـــة
االجــــتـــمـــاعــــيـــة او مـن ذوي شـــهـــداء
احلـــــروب واإلرهـــــاب و تـــــظـــــاهـــــرات

تـشرين). وكان رئيس الوزراء مصطفى
الــكـاظــمي قـد اعـلـن عن خـطــة لـتـوزيع
نـصف مـلـيـون قطـعـة أرض بـ عوائل
الـشهـداء والشـرائح الفـقيـرة واألجهزة
األمــنــيــة واحلــشــد الــشــعــبي وجــهــاز

 . مكافحة اإلرهاب والصحفي

وقـال الـكاظـمي انه (سـيتـابع شـخصـياً
سـؤوال عن توزيع األراضي الـفـريقـ ا
ـوقع االلكتـروني وستكون و تـصميم ا
جتــربـة مــخـتــلــفـة عن بــاقي الـتــجـارب
وســنـعـلن تـفـاصــيـلـهـا بــكل شـفـافـيـة),
مـؤكـدا انه (ليس لـدي حمـلـة انتـخابـية

لـتـويـزع سـنـدات بـدون قـطع أراضي).
ـبادرة رحـلـة األولى من ا وتـتـضـمن ا

,توزيع أكثر من 330 ألف وحدة
سـكنية ليـتم تباعاً توزيع بـقية القطع
حلـ الوصول للـمجموع الـكلي البالغ

أكثر من 500 ألف قطعة أرض. 

حـسب نـسبـة السـكان وخط الـفقـر لكل
مـــحــافــظــة) ,مـــشــيــرا الـى ان (الــبــنك
بادرة األولى 875 مليار خصص في ا
ديـنـار والـثـانـيـة  875 مـلـيـار ديـنـار).
وكـــان الــصــنـــدوق قــد افــاد بـــتــأجــيل
الـتقد على الـقروض إلى إشعار آخر
 ,حتى استكمال اإلجراءات واآلليات
االقـراضـية لـلـمبـادرة اجلـديدة ,مـؤكدا
أنـه (ســيــتم اإلعالن عن مــوعــد تــســلم
ــا تــنــتــهـي االجـراءات ــعــامالت حــا ا

 .( ويفتح التقد
بـدورها ,نـفت بلـديات محـافظـة بغداد
مـا تناقلته بعض وسائل اإلعالم بشان
عــدم االيـفـاء بـالـتـزامــاتـهـا في مـسـألـة
ستحقة. تـوزيع االراضي ب الفئات ا
ــديـريـة لم وقــال بـيــان امس مـنه إن (ا
تـصـدر اي توضـيح بهـذا الشـأن حيث
ــتـبـعــة وبـصـدد نــعـمل ضــمن االلـيـة ا
اسـتكمال اإلجراءات الكامـلة للمباشرة
بـــالــتــوزيع) ,ولـــفت الى ان (بـــلــديــات
احملــافـظــة تـنــتـظــر تـعـلــيـمــات رئـيس
مـجـلس الـوزراء بشـأن مـشـروع توزيع

—“∫ باخرة محملة باطنان من االرز

وزارة االعــــــمـــــــار واالســــــكـــــــان في
ركزي. النهروان والزهور ا

واشار مدير مـاء محافـظة بغداد الى
(وجود مـشاريع مـركزيـة متـلكـئة من
بينها مشروع احلل الدائم في قضاء
الــنــهــروان ومــشــروع مــاء الــزهـور
ـــــركـــــزي احملـــــال من قـــــبل وزارة ا
االعــمـــار واالســكـــان في عــام 2012
والتـي لم تنـجـز منـها اي مـحـطة من
احملطـات لالستفـادة منـها رغم مرور
اكــثـــر من عـــشــر ســـنـــوات حــيث ال
ــــشـــاريع اذا مـــا جــــدوى من هـــذه ا
نفـذة للمشروع استمرت الـشركات ا
اء في بالتلـكؤ). واوضح ان وضع ا
الـنــهـروان خـاضع لـلــفـحـوصـات من
قبل وزارة الصـحة والـبيئـة وهنالك
تقـاريـر شبه يـوميـة امـا بخـصوص
ـعـاجلـة فـهي من مـسـؤولـيـة وزارة ا

االسكان واالعمار.

`∫ اطفال

ينتظرون دورهم
في احلصول علي
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Â“U ن شارك في اداء واجب الـعزاء بفقيدنا  اتقدم بخالص الشـكر وبالغ العرفان 
رحـمه الــله من خالل احلــضـور او االتـصــال هـاتـفــيـا او عن طــريق وسـائل االعالم
ن تـواصل معـنـا من داخل الـعراق وخـارجه.. سـائـل الـبـاري عز وجل ان وشـكـرا 

يتقبل منهم دعاءهم وان يرحم فقيدنا برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.
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رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايدة مراجعـة سكرتير اللجنة في مقـر بلدية العمارة خالل فترة (١٥) خمـسة عشر يوما تبدأ من اليوم العمارة فعلى الـراغب باالشتراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالغـة ان ال تقل عـن (١٠٠ %) لكامـل مدة التـأجيـر وغيـر قابـلة لـلتـقسـيط وينادى
دة اعـاله من تاريخ النـشر وعلى قـاعة مـديرية بـلدية الـعمارة واذا للـمزايدة في الـساعـة العاشـرة والنصف صـباحا فـي اليوم الـتالي النتـهاء ا
ـترتبة على صاريف ا زايدة اجـور النشر وكـافة ا زايدة عـطلة رسمـية يكون مـوعدها اليوم الـذي يليه ويتـحمل من ترسو عـليه ا صـادف يوم ا
صادقة دنيـة وبطاقة السـكن ويكون عليه مـراجعة مديريـة بلدية العـمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايـام من تاريخ ا ذلك مع جلب هـوية االحوال ا

الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

٣ سنوات٩ م٢كشك رقم  ١٣٣٤

٣ سنوات٩ م٢كشك رقم ٢٣٣٥

٣ سنوات٩ م٢كشك رقم ٣٣٣٦

٣ سنوات٩ م٢كشك رقم ٤٣٣٧

٣ سنوات٩ م٢كشك رقم ٥٣٣٨

٣ سنوات٩ م٢كشك رقم ٦٣١٣

٣ سنوات٩ م٢كشك رقم ٧٣١٤

٣ سنوات٩ م٢كشك رقم ٨٣٢١

٣ سنوات٩ م٢كشك رقم ٩١٢١

٣ سنوات٩ م٢كشك رقم ١٠١٢٢

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء
من العقار ٣٢٣/٥٢ حي احلس

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٨٠٠٠٠٠ ثمنمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٩٠٠٠٠٠ تسعمائة الف دينار

٩٠٠٠٠٠ تسعمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء
من العقار ٣٢٣/٥٢ حي احلس

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء
من العقار ٣٢٣/٥٢ حي احلس

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء
من العقار ٣٢٣/٥٢ حي احلس

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء
من العقار ٣٢٣/٥٢ حي احلس

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء
من العقار ٣٢٣/٥٢ حي احلس

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء
من العقار ٣٢٣/٥٢ حي احلس

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء
من العقار ٣٢٣/٥٢ حي احلس

علم القد حي ا

علم القد حي ا
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رقم (٨٦٢١) في ٢٠٢١/٦/١٠ تـعلن جلـنة بـناء عـلى ما جـاء بكـتاب مـديريـة بـلديـات ميـسان شـعبـة االمالك / ا
بروكة) رقمـة (٣٢٩٢/١١ ا الـبيع وااليجـار الثانيـة في مديريـة بلديـات ميسان عن بـيع قطة االرض الـسكنيـة ا
زاد الـعلني درجة تـفاصيـلها ادنـاه با والبالغ مـساحتـها (٢٦٠م٢) والعـائدة الى مديـرية بلـدية اجملر الـكبيـر ا
زايدة عدل فعلى من يرغب باالشتراك با رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
العلـنية مراجـعة مديريـة بلدية اجملـر الكبـير او سكرتـير اللجـنة وخالل مدة ثالثـون يوم تبدأ من الـيوم التالي
ستمسـكات الشخصية مع التأمـينات القانونية التي ال تقل عن ٥ % من تاريخ نشر االعالن مسـتصحبا معه ا
زايدة في اليوم التـالي من مدة االعالن الساعة العاشرة والنصف صباحا خالل قدرة وستجرى ا من القـيمة ا
ـزايدة الدوام الـرسمي ويـكون مـكان اجـراءهـا في مقـر مديـرية بـلديـة اجملر الـكبـيـر ويتـحمل من تـرسو عـليه ا
اجـور الـنشـر واالعالن واجور الـلجـنة الـبالـغة ٢ % من مـبلغ االحـالة وايـة اجور قـانونـية اخـرى. واذا صادف
زاد الـعلـني عطـلة رسمـية فـيؤجل الى الـيوم الذي يـليه من ايـام العمـل الرسمي وفي حـالة عـدم حصول يوم ا
وظفـ تعلن مرة ثالثة راغب بالـشراء تعلن مجددا الى مـوظفي الدولة كافة وفي حـال عدم حصول راغب من ا

 ..... واطن الى كافة ا
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رقم العقارت
قاطعة وا

ساحة م٢ ربع الواحد ا تر ا سعر ا

بروكة١ ١٥٠٠٠٠ فقط مائة وخمسون٢٦٠ م٣٢٩٢/١١٢ ا
الف دينار ال غيرها
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السعر االجمالي

٣٩٠٠٠٠٠٠ فقط تسعة وثالثون
مليون  دينار ال غيرها

ـرقــــم تــعـلن جلـنـة االسـتــثـمـار في وزارة الـدفـاع عـن تـوفـر فـرصـة اســتـثـمـاريـة عــلى الـعـقـار ا
(٦٧١٦٠/٤) مـقـاطـعـة ٤ الـوزيـريـة الـواقـع في مـحـافـظـة بـغـداد / احلـبـيـبـيـة الـبـالغ مـسـاحـتـهـا
ـستثمرين الـراغب باالستـثمار مراجعـة مديرية اإلسكان (٤٩٫٢٤٫٥٤) دو وعلى الشركات وا
الـعسكـري الكـائنة في مـجمع الـكسـرة (بنايـة رقم ٦ ) ليـتم تقد الـعروض وفق الـشروط أدناه
ستمسكات الـثبوتية بواقع (١٠) نسخ وبظرف مغلق واحد خالل مدة اقصاها مرفقا بها كافة ا

نهاية الدوام الرسمي ٢٠٢١/٧/٢٠ .
ناسب ويـتحمل من  لغرض دراسـتها من قـبل جلنة اسـتثمـار وزارة الدفاع واخـتيار العـرض ا
صـاريف األخرى إضافة إلى استحصال يـتم قبول طلبه تكالـيف نشر اإلعالن وكافة الرسوم وا

شروع. وافقات األصولية من اجلهات ذات العالقة النشاء ا كافة ا
الشروط

——————
١. إنشاء مجمع سكني عمودي ومعارض لبيع السيارات.

نتـسبي اجليش الـعراقي على أن ستـثمر بـتخصـيص ٢٠%ـ من الوحدات الـسكنـية  ٢. يـتعهـد ا
يكون ثمنها بسعر كلفة إنشاء الوحدة السكنية.

٣. يـتعهد بـتخصيص ١٠%ـ من مجـموع الوحدات السـكنية كـوحدات تشغيـلية إلى وزارة الدفاع
مجاناً.

ـساطـحة وتؤول رافق اخلـدميـة / جتاريـة ترفـيهيـة تعـليـميـة تنـفذ بـطريـقة ا ٤. تكـون جمـيع ا
ـدة ال تزيـد عن ٢٥ عامـاً عـلى أن يتـعـهد بـدفع إيـجار سـنوي عن مـلكـيتـهـا إلى وزارة الدفـاع و

قيمة استثماره.
شروع. شروع  مدة اجناز ا ٥ . كلفة ا

طلوبة ستمسكات ا ا
———————————

شروع. ١. كافة التصاميم واخملططات اخلاصة با
٢. نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة مع محضر االجتماع.

٣. حتاسب ضريبي آلخر سنة وبراءة ذمة مصادقة أُصولياً.
٤. كتاب يؤيد عدم تسجيل الشركة في القائمة السوداء.

٥. عنوان الشركة.
ماثلة ترفق فيها اوامر االحالة لالعمال السابقة. ٦. األعمال ا

ثله (مخول أو معاون). فوض أو من  ستمسكات الثبوتية للمدير ا ٧. ا
الية. ٨. الكفاءة ا

٩. احلساب اخلتامي للشركة لعام ٢٠٢٠ مصادق من قسم الشركات - الهيئة العامة للضرائب .
١٠ . كـتـاب تـأيـيـد مـن وزارة الـتـخـطـيط - قـسم الـشـركـات بـعـدم ادراج الـشـركـة ضـمن الـقـائـمـة

السوداء.
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ـزايدات العلنية للـمرة الثانية لاليجـار السنوي للعقارات تعلن شركة مصافي اجلـنوب (شركة عامة) عن اجراء ا
ـزايدات العلنية درجة اوصافها وتـفاصيلها ادناه وحـسب ما مب في اجلدول فعـلى الراغب باالشتراك في ا ا
ـدرجـة ازاء كل عـقـار ومـراع ـكـان احملـددين مـسـتـصـحـبـ مـعهـم مبـالغ الـتـأمـيـنـات ا احلـضور فـي الزمـان وا
وحـدة وبطـاقة الـسكن مع ـدنيـة او البـطاقـة ا ذكـورة لكل عـقار عـلى حدة مع جـلب هويـة االحوال ا التـفاصـيل ا
زايدة اجور نشر براءة ذمة صادرة من الهيـأة العامة للضرائب ضـمن منطقة سكنـاهم ويتحمل من ترسو عـليه ا

االعالن والداللية واجور اعضاء جلنة البيع وجلنة التقدير.
زايدة. زايدة عطلة رسمية يكون اليوم التالي هو يوم اجراء ا مالحظة : اذا صادف يوم ا

مع التقدير
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زايدةرقم العقارت زمان ومكان ا
٢٠٢١/٧/١٤

الوحدة السكنية في
مصفى الشعيبة

مبلغ التأمينات
(١٢٠٫٠٠٠)

مائة وعشرون 
الف دينار

وصف العقار ونوعه
حـانوت في الـوحدة الـسـكنـية في دور
واد مصـفى الـشعـيبـة مسـتـغل لبـيع ا

الغذائية

حانوت رقم
(٨)

١

٢٠٢١/٧/١٤
الوحدة السكنية في
مصفى الشعيبة

(٥٣٠٫٠٠٠)
خمسمائة وثالثون
الف دينار

حـانوت في الـوحدة الـسـكنـية في دور
مـصـفـى الـشـعــيـبــة مـســتـغل كــمـقـهى

حانوت رقم
(٩)

٢

٢٠٢١/٧/١٤
الوحدة السكنية في
مصفى الشعيبة

(١٢٠٫٠٠٠)
مائة وعشرون 
الف دينار

قــطـعـة ارض مـسـاحـتـهـا (٦م٢×١١م٢)
مـتر النـشاء مـشـروع افران ومـعجـنات
فـي الوحـدة الـسـكنـيـة في دور مـصفى

الشعيبة

بال ٣

٢٠٢١/٧/١٤
الوحدة السكنية في
مصفى الشعيبة

(١٢٠٫٠٠٠)
مائة وعشرون 
الف دينار

قــطـعــة ارض مـســاحـتــهـا (٦×٦) مــتـر
النـــشــــاء مــــحل لــــبــــيع الــــدواجن في
الــوحــدة الــســكــنـيــة فـي دور مـصــفى

الشعيبة / كسر قرار

بال ٤

٢٠٢١/٧/١٤
الوحدة السكنية في
مصفى الشعيبة

(١٫٥٠٠٫٠٠٠)
مليون وخمسمائة
الف دينار

بناية ساحة وقوف سيارات النفثا بال ٥

٢٠٢١/٧/١٢
منطقة خور الزبير

(١٫٢٩٦٫٠٠٠)
مليون ومائتان

 وستة وتسعون 
الف دينار

قــطــعــة ارض مــســاحــتــهــا (٢٠٠٠م٢)
النشاء مجـمع تعليـمي (رياض اطفال
مدرسـة ابتـدائيـة مدرسـة ثانـوية) في
مـنــطـقــة خـور الــزبـيــر عـلى ان يــكـون
زايد  من ذوي اخلبرة واالختصاص ا
في هــــذا اجملــــال مـع االخــــذ بــــنــــظـــر
ـركــز الـتـعـلـيـمي االعــتـبـار  خـضـوع ا
لـتعليمات مديريـة التربية في محافظة
نشأت الثابتة البصرة وتؤول ملكية ا
ـســتـآجـر الى مـلـكـيـة الــتي يـقـيـمـهـا ا
ؤجر بدون بدل علما ان مدة االيجار ا

(٥) خمس سنوات قابلة للتجديد.

بال ٦
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من ســوء حظ الــعـراقـي ومـا أتــعــسه من حظ أن صــيف هــذا الـعــام بـدأ
مـبـكـرا بهـوائه الـلـهّاب احملـرق لـيـزيد "الـطـ بـله" فـوق "بلـوة" من يـحـكمه
بالـفسـاد والفـقر وقـطع األرزاق والكـهربـاء وشرايـ احلياة. والـصيف له
ـسمار بـالبـاب " و"تُقّلل قصص وأمـثال في ذاكـرة العراقـي فهو "يـحرق ا
األعـنـاب وتُـكـثّـر األرطـاب" حـيث كـنـا نـرددهـا مع عـوائـلـنا عـن ظـهر قـلب
صنوعـة من سعف وخوص النـخيل والتي كانت هـافي" ا السيـما أيام " ا
ال تخـلـو مـنهـا أيـدي أصحـاب احملـال والـباعـة واألهـالي وخـاصة في وقت

القيلولة. 
وللـصيف أيـام زمان طـقوس وعـادات في مواجـهة حـرارة الصـيف. هناك
صنوع من عيدان سعف النخيل من يسـتخدم تبريد العاقول "العمـارية" ا
وهي عبـارة عن مشبك يوضع في داخله العاقول األخضر على الشبابيك
راوح" اء بـ ح وآخر لتـبريد الـبيت وكذلك اسـتخدام "ا حيث يـرش با
ـاء من " احلِب" الـفخـاري الذي السـقـفيـة والـعمـوديـة إن وجدت. وشـرب ا
ـصفى. والـنوم لـيال على الـسطوح ينـساب من أسـفله الـقطرات الـبلـورية ا

حتت القمر والنجوم هربا من احلرارة  وانعدام أجهزة التكييف. 
كــان الــصــيف لــهّــابــا بــحــراراتـه لــكــنه جــمــيال فـي طــقــوسه الــعــائــلــيــة
واالجـتـمـاعــيـة خـاصـة في طــقـوس الـلـيل حــيث الـعـشـاء عــلى الـسـطـوح
بـرد وماء الـشربة " الـتنـكة" الـفخـارية حلفظ الفـسيحـة ومنـظر" الـرقي" ا
ـاء وأسـرّة حديـديـة "جربـايـة" بعـضهـا مـجهـز بـالشـاش األبـيض" الكـلّة" ا

لتفادي البعوض واألخر مفتوح حيث يلتحفون النائمون بالسماء. 
ـعطر هنـاك احلكـايات وتبـادل النـكات بـ األهل وهم يرتـشفون الـشاي ا
بـالــهـيل أو الــريـحــان إلى مــوعـد الــنـوم. وفي الــصـبــاح تــتـولى الــعـائالت
الـبـغـداديـة نـقل الـفــراش ووضـعه في غـرفـة صـغـيـرة في الـسـطح اسـمـهـا
"الـبـيـتـونـة"; حلـمـايـته من الـشـمس. وفي وقـت الـغروب يـعـدن الـنـسـوة إلى
تـرتـيـبه عـلى األسـرّة من جـديـد. دورة يـومـيـة صـيـفـيـة ال تـنـتـهي إال بـقدوم

الشتاء!   
كانت احلـياة بـسيطـة تسـاعد عـلى تخفـيف لهـيب الصـيف. حيث نـسمات
باردة رحـيمة تزور الليل من رب كـر ال تعرف االحتباس احلراري وغاز
يـثان. وقلوب صـافية باحملـبة ال تعرف احلـقد. وبيوت مـشرعة األبواب ال ا
تـعــرف اخلـوف من سـارق مـحــتـاج أو مـيـلـيــشي غـادر أو إرهـابي جـاهل.
فـالـصـيف يـسـير بـحـرارته الـطـبـيـعـيـة والـنـاس تـعـيش بـالـقـنـاعـة والـيـسر

واآلمان.
اليـوم ال صيف يشبه صيف األمس بـنسماته وعذاباته وال الـناس نفسها
ـقلـوب. الدولـة تتـف في بـبسـاطتـهـا وآمالـها وقـناعـاتهـا. فالـدنيـا تـسيـر با
تعـذيب الـبشـر وتـرفع من منـسـوب ساديـتهـا في الـصيـف حيث جـرعات
الكـهرباء لساعات ال تكفي إن تـثير الفرحة للـحظات في النفوس أو تخلق
األمل بالـقادم بل هي تمّعن بتعـذيب الناس عندما تـرفع فاتورات الكهرباء

الي الدنانير وجتعل الناس حيارى أمام األرقام الفلكية. 
ـقـابل فأن الـنـاس في الصـيف تـتبـخـر منـهم بـعض قيم وتـسـامح برودة با
الـشـتـاء. فالـكل في حـالة تـوتـر; شـوارع ملـيـئة بـحـوادث السـيـارات حيث
ـعـارك بـاأليدي والـرصـاص والـسالح األبـيض; والـبـعض اآلخر تشـتـعل ا
يعـكس مأساة حـرارة الصيـف على مواقع الـتواصل االجتـماعي بالـهجوم
ـشـكالت واالعـتـداء أو بـالــتـنـدر عـلى مــأسـاة الـعـيش والــعـائـلـة تــضج بـا
الـعـمـودية واألفـقـيـة; ضيم احلـاجـة والـعوز وقـسـوة حرارة الـبـيت ولـهيب
عـارك. صيف مـجنـون وبشـر فوق بـركان سـاخن من الهـموم وسـخونة ا

الشمس احلارقة!
ـواجع الـتي تـفوق ـا يـحـدث هنـاك تـراكم من الـظلم وا الـتـفـسيـر الـعـلمي 
قـدرة الـفــرد عـلى الـتـحــمل والبـد من تـصــريـفـهـا في قــنـوات عـديـدة أمـا
بالـكلـمات أو الـفعل أو السـلوك من خالل الـتنـفيس وهي نـظريـة تقول إن
شدة الـضغط تـولـد االنفـجار. الـدولة الـعـراقيـة الفـاشـلة ال تـريد إن تـعطي
ــطـالـبــهم بل هي تـمــعن بـأفــسـاد الـبــيـئـة احلــقـوق لــلـنـاس وان تــصـغي 
بـالـفـسـاد والظـلم والـقـتل وتـمـزيق الـنـسـيج االجـتـمـاعي فـتـكـون الـنـتـيـجة
انفـجارا هائال في ردود األفعـال وأحيانا غيـر متوقعـة تخرج عن إطارها

القيمي والسلوكي. 
لـذلك ابـتـكر الـعراقـيـون وسائـل تنـفيـس جديـدة السـتقـبال حـرارة الـصيف
الالهبـة تبدو بعضهـا غريبة لكنهـا تفي بالغرض. وعنـدما تطالع الصحف
ومـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي فـأنك جتـد عـجائـب الدنـيـا كـلـهـا. فـقـد جلأ
أصحـاب سيارات األجرة إلى نصب مبـردات هواء فوق سياراتهم حتى ال
تتـقطع سبل رزقهم وال يهجرهم زبائنهم. ومنهم من نصب دوش حمام في
ـواطنـون لقـاء أجر زهـيد. كـما جلـأ بعض أصـحاب الشـارع يغـتسل فـيه ا
ارة ـاء لتـخفـيف وطـأة احلر عـلى ا احملال إلـى تركـيب مراوح تـبث رذاذ ا
ومـنـحـهم بـعض االنـتعـاش لـيـواصـلـوا تـسوقـهم. ومـنـهم من فـتح مـسـبّـحا
بالستـيـكيـا في الـسـاحات لألطـفـال لالرتزاق مـنه. وهـنـاك من عاد لـلـقد
فـاسـتخـدم من تـقـنـيـاته التـقـلـيـديـة وكفـر بـاجلـديـد بـسبـب انقـطـاع الـتـيار
ـاء ــســتــمـر. الــكل حــزين ومــتــوتــر إال أصـحــاب الــثــلج وا الــكــهـربــائي ا
والعـصائر فانهم يستقـبلونه بترحاب كبيـر" مصائب قوم عند قوم فوائد"

حيث تزدهر جتارتهم في مواسم احلر!  
ومن اجل زيادة الـتنـفس والـتنـفـيس تزدهـر النـكـتة والـتحـشـيش والتـندر
ثال على مواقع التواصل االجتماعي من يطالب بقطع فتـقرأ على سبيل ا
كل أشـجـار الـنـخـيل قـبل أن تـطـبـخـهم الـشـمس ويـذوبـوا ويـتـبخـروا حتت
لـهـيبـهـا وقال آخـرون مـتغـزلون بـالـتمـر: "من أجل عـيونـك يا حـلو نـتّـحمل
احلر" إال إن عـراقـيًـا كـتب يـقـول: ال تـصـدقـوا من يـربط بـ حـرارة اجلو
عـتدل الرائق مع نضوج والتـمر; ألني أعيش في كالـيفورنيـا; حيث اجلو ا

دينة!  أجود أنواع التمور في هذه ا
قالة فيها زيت يـغلي بعد أن وجههـا مباشرة نحو وقام آخـر بنشر فيديـو 
قالة. ودعا ع الـشمس في وقت الظهيرة ثم كسر بيضة ووضعها في ا

األصدقاء إلى وليمة.                                             
وعلى مـبـدأ " شر الـبـليـة ما وكلـما تـرتـفع درجة احلـرارة فـوق اخلمـسـ 
فتقرأ أن احد يضحك " يزداد التندر والنقد والنكات بالكلمات أو الصور 
ـيت" بـالـقـول : يـنعي رواد الـتـقـنـيات احلـديـثـة يـنـعي الـتـيار الـكـهـربـائي "ا
الـشـعـب الـعـراقي الــشـيخ كـهــربـاء آل نـتـلـه اثـر مـرض عـضــال في الـبـنى
ومــكـيف هــواء آل سـبـلـت  وشـقـيق والـد كل من نــور وضـيـاء  الـتــحـتـيــة 

رحوم هاتف ارضي وماء اإلسالة .  ا
كمـا تقرأ إعالنا غريبا من وزارة الكهربـاء يقول: "هفي بيدك محد يفيدك".
وآخر يـرد بـسخـريـة على دائـرة األنـواء اجلويـة بـسبب وجـود مـنخـفـضات
موسمية حرارية: “عايـزنه انخفاض حتى يصير بينه منخفض موسمي !?
وتـصـرخ امـرأة كبـيـرة الـسن بالـدعـاء عـلى احلكـومـة في الـتلـفـزيـون:" الله

يعذبهم في الدنيا واآلخرة" 
ومع ذلك تنـتـهي قـصة حـرارة الـصيف بـتـندر افـتـراضي لعـراقــي يـسأل
أيــنــشـــتــاين: الــهــواء الــذي يــخــرج مـن فــمك هل هــو حــار أم بــارد? قــال
ـاذا تـنـفخ في يـديك في الـشـتاء أيـنـشـتـاين: بـارد. قـال له الـعــراقـي: إذن 
اذا لتـدفئـتها? فـأجاب آينـشتــاين: الن الهواء حـار! قال له الـعراقـي: إذن 
تـنـفـخ في كـوب الــشـاي لــتـبــريـده? فـأنــزل أيـنــشـتــاين رأسه وقــال: إنـتـوا

العراقييـن .. طركاعة الله ميجرعكم!
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عمان

أهـمـيـتهـا عـلى كـرة القـدم بـخـاصة وان
ـيدان لـتربـية هـناك بـطـولة لـلسـاحة وا
الـبـصـرة كـان اجلـمـيع يـشـارك بـهـا اما
فـي ملـعب االدارة احملـليـة أو في مـلعب
ــيــنــاء. كــانت تــلك الــبــطــولــة عــرسـا ا
ريـــاضــيـــا حتــضــره مـــعــظم الـــعــوائل
الـبصرية. وكنا نحفظ اسماء كل ابطال
ـيدان فـي مدارسـنـا وكـثـير الـسـاحـة وا
مــنـهم صــاروا ابـطــاال لـلــعـراق وآســيـا

فيما بعد.
w —b  o d

أمـا كرة القدم فـكنا نحـضر كل مباريات
ـدرسي وكـانت هنـاك بـطوالت فـريـقـنا ا
منتظمة للمدارس االبتدائية والثانوية.
كــان مـدرس الـريـاضـة يـتــمـتع بـسـلـطـة
واسـعـة تـمـكـنه من أخـراج من يـريد من
الـدرس لـيـحـضـر الـتـدريب او الـسـباق.
ـشـهـورين مــعـظم ريـاضـيي الـبــصـرة ا
ـدارس التي بـدأوا مـعـنا من سـاحـات ا
يــنـدر ان تــخــلـو مــدرسـةً مــنـهــا. كـانت
مــــدارســـنــــا حتـــتــــوي عـــلـى مـــســـارح
ومـكـتـبـات وغـرف مـوسـيـقى وسـاحـات
كــرة قــدم وسـلــة وطــائــرة. بـأخــتــصـار
كـانـت مـدارسـنـا مـصـانع لـلـثـقـة وبـنـاء
الـعالقات الصحيـة مع االخر. لقد كانت
الـــتــربـــيـــة تــســـيـــر كــتـــفـــا بــكـــتف مع
لـذلك جنح التعـليم في صـياغة الـتعـليم
ـدنـيـة وبـات أحـد ركـائـز الـشــخـصـيـة ا
الـبـنيـة االجتـمـاعيـة الـتحـتيـة لـلبـصرة
ومـعـقـلـهـا. في احلـلـقـة الـقـادمـة سـأبدأ
بـسـرد ذكـريـاتي عن الـفن والـتـرفـيه في

هم. عقل ودورهما االجتماعي ا ا

توسطة(متوسطة  1971في مدرستي ا
ـــعــقل). ورغم الـــرشــيــد لـــلــبـــنــ في ا
ــدرســة الـــتي تــقع في بـــســاطــة تــلـك ا
اجلـيـنـكم (احلي الـصـيـني) بـ الـسكك
يـناء اال ان مـدرسيـها احلـديد ونـادي ا
آنـذاك وفروا لـنا بـيئـة ملـيئـة باالنـشطة
ــســـلــيــة والــتـي تــزيــد من ـــفــيــدة وا ا
خـبـراتنـا االجتـماعـية وثـقـتنـا بأنـفسـنا
مـن خالل الــنـادي الــصــيــفي. لــقــد كـان
الــنـادي الــصـيــفي(اجملـاني) عــبـارة عن
مــركــز ثـقــافي وأجــتـمــاعي وتــعـلــيـمي.
فــفـضالً عن انـنـا كـنــا نـأخـذ فـيه بـعض
الـدروس الـيومـيـة التي تـهـيئـنـا للـسـنة
فــقـد كــنـا نــتـعـلـم فـيه الــشـعـر الالحــقـة
واخلــطـابـة والـريــاضـة وفي مـقــدمـتـهـا
عـلى يـد مــدرسـيـنـا وخـبـراء الــسـبـاحـة
آخـريـن في مـجـاالتـهم. لـقـد كـان مـدرس
الــريـاضـة يـصـحـبــنـا الى مـسـبح نـادي
ـيـناء اجملـاور لـنـا ليـعـلمـنـا السـبـاحة ا
ــيــنـاء مــســتــعــيـنــا بــســبــاحي نــادي ا
ـتــعـة ! لـكم ان تــتـصــوروا ا احملــتـرفــ
التي كنا نشعر بها ونحن نسبح ونلهو
ـينـاء. وتصوروا ان سـوية في مـسبح ا
كـل ذلك كان يجري دون ان ندفع وأهلنا
ـكن لـلـفـقـيـر فـلــسـا واحـدا! لـذلك كـان 
ـارسـا نفس والـغـني ان يـلـهـوا مـعـا و
االنــشــطــة الــتي تــزيــد من احــسـاســهم
ـسـاواة وحتسن من عـالقتـهم وتـزيد بـا
ثــــقـــتــــهم في أنــــفـــســــهم. مـع ذلك فـــأن
الــتـجــربـة الـتي ال أنــسـاهــا في الـنـادي
الــصــيـــفي هي جتــربــة احلــانــوت.لــقــد
جــمـعـنـا االســتـاذ فـاضل(مــديـر الـنـادي

درسة.فنـتعلم استخدام بعض حـديقة ا
االدوات ونــــــصب اخلــــــيم والــــــزراعـــــة
وســواهــا من االنـشــطـة الــتي تــزيـد من
اعـتمادنـا على انفـسنا وثقـتنا بـها. كما
تـزيـد من التـعـارف والتـواد واحملـبة مع
بــقـيـة الـكـشـافــة من الـصـفـوف او حـتى
ـدارس االخـرى. وح كـبـرنا ودخـلـنا ا
ـتـوسطـة واالعـدادية تـدرجـنا في رتب ا
ـهـارات اجلـوالـة وتـنـوعت االنـشـطـة وا
الـيدوية التي تعلمـناها ومارسناها. بل
انـي ال ازال أذكر أن أول يوم لي بتُّ فيه
خـارج بـيـتي كـان في أحدى مـعـسـكرات
اجلـوالـة في مـنـطـقـة االثل الـرائـعـة.لـقد
كـانت الكشافة واجلوالة(التي ال علم لي
عـن مصيرها االن فـي مدارسنا) مدارس
تــعــلــمــنــا فــنــون حب داخل مــدارســنــا
الـطـبـيـعـة واحلـفـاظ عـلـيـهـا والـتعـايش
مـعها. كما كانت تعلمنا مباد التعاون
مـع اآلخـر والـتــحـاور مــعه. أنـهــا كـانت
مـــصـــادر مــضـــافـــة لــلـــثـــقــة الـــفـــرديــة
واجلـــمـــاعـــيــة الـــتي أســـست لـــبـــنـــيــة

اجتماعية صحية وصلبة.
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أود هــنـا ايـضـا ان احــدثـكم عن جتـربـة
قـريبة من هذا الـنشاط(الكـشفي) اعتدنا
ارستها كل صيف وأندثرت االن عـلى 
عـلى مـايـبـدو مـثـلـمـا انـدثـرت كـثـيـر من
االشـيـاء اجلـميـلـة. أنـها جتـربـة األنـدية
ـدارس.ففي حـر الصيف الـصيـفية في ا
الالهـب في الــبـــصــرة كــنـــا نــســـتــمــتع
ـدرسي الــصـيـفـي في شـهـر بــالـنــادي ا
تـموز. كان اول نادي صيفي ارتدته عام

ولم تــكن حــصص الـفــنـيــة او الـشــعـر
واخلــطـابـة مـجــرد مـكـمالت مـنــهـجـيـة

كن االستغناء عنها.
أمـــا الــنــشـــاط الالصــفـي اآلخــر الــذي
عـنيت به مدارسنا في حقبة الستينات
فــهـــو الــنــشــاط الــكــشـــفي.لــقــد كــانت
واجلـوالة ـبـتدئـة الـكـشافـة(لـلـمراحل ا
ـتـقدمـة) جـزءاً اساسـيا من لـلـمراحل ا
ـدرسي. تـأسست الـنـشـاط الـريـاضي ا
احلــركـة الــكــشـفــيـة الــدولــيـة عــلى يـد
الــلـورد الـبـريــطـاني(بـاول) عـام 1907
وكـــان الــعــراق من بــ اول الــدول في
الــعـالم الـتي أدخـل لـهـا االنـكــلـيـز هـذا
الـنـشـاط عام 1918. لـقـد كان ارتـدائـنا
ـالبس الـــكــــشــــافـــة او اجلــــوالـــة في
ــدرســة شــرفــا وزهــواً ال يــدانــيه أي ا
شــرف أو زهـو.أذكـر جـيـدا كـيف كـانت
مـعــلـمـة الـريـاضـة الــتي تـرتـدي مـعـنـا
مالبـس الكشافة-التي تـوزعها التربية
مـجانا- تصحبنـا جلوالت معظمها في

مــازلـت في خــضم نــزيف ذكــريــاتي عن
ـدارس التي عـرفتـها في الـبصرة دور ا
في صــنــاعــة الــشــخـصــيــة الــبــصــريـة
ـدنيـة. قـلت ان هـنـاك مـثلث الـواثـقـة وا
ـعـقل ـدنـيـة في ا من مـصـانـع الثـقـة وا
يــضم الــتـصــمـيم احلــضـري لــلـمــعـقل
ودور الـفن والــتـرفـيه. ودور مــدارسـهــا
أكــمل الــيــوم مــا بــدأته قــبـل حــلــقــتـ
بـخـصوص دور مـدارس الـستـيـنات في
ــــعـــــقل والــــبــــصـــــرة في صــــيــــاغــــة ا
مـن خالل الـتــركـيــز عـلى شــخـصــيـتــنـا
مــفــهـوم الــتـربــيــة بـشــكل مــتـوازي مع
مــفـهـوم الــتـعـلــيم. ولـتـحــقـيق فــلـسـفـة
الــتــربــيــة آنــذاك  اعــتــمــاد عــددا من
البرامج واالنشطة الالصفية التي تزيد
وحتـبب له مـن ثـقـة الــطـالب في نـفــسه
وتـساعـد عـلى اندمـاج الـطلـبة الـتـعلـيم
تـبايـنـة في بوتـقة وصـهـر خلـفيـاتـهم ا
مـدنيـة واحدة. ذكـرت ان الفن والـثقـافة
مـثلـتا نشـاطا اسـاسيا في كل مـدارسنا

الـصـيـفي) في أول يـوم لـنـا في الـنادي
لـيــقـول لـنـا:لن اضع احـد مـسـؤوالً عن
احلـــــانـــــوت هـــــذه الـــــســـــنـــــة! كـــــيف
!! قـال:ســأتـرك ذلك?تــســاءلـنــا جـمــيـعــاً
الـكـيـك والـبـيـبـسي والـبـسـكـويت عـلى
مــنـــضــدة احلــانــوت واتـــرك جــنــبــهــا
صـنـدوق صـغيـر تـضعـون فـيه ثـمن ما
تــشـتـرونه دون ان يـراقـبـكم أحـد. وفي
نــهــايــة كل يــوم ســأعــلـمــكم اذا كــانت
هــنـاك فـلــوس نـاقـصــة من(الـدخل).أنـا
اعـتـمد عـلى تـربيـتكم والـثـقة بـكم قال
لـنـا. وفعالً وطـوال الـثالث يـوم (مدة
الـنـادي الصـيـفي) لم يـكتـشف االسـتاذ
فـاضل اي نقـص (سوى خـمسـة فلوس
ـــرة واحــــدة) في دخل احلـــانـــوت! أو
ـا أكتشف ذلك أكثـر من مرة لكنه لم ر
يـخـبـرنـا كي ال تـهـتـز ثـقـتـنـا بـأنـفـسـنا
وزمـالئـنـا اآلخـريـن. هل عـرفـتم عن اي

مصانع للثقة أتكلم?!
أخـيرا أريد ان اتطرق للرياضة كنشاط
ال صــفي اسـاسي ثـالـث سـواء لـلـذكـور
أو االنــاث. لــقــد كـانت الــريــاضــة مـثل
ـوسـيـقى نـشـاطـا اسـاسـيـاً الـفــنـيـة وا
. ال بل ان ولـيس هـامـشـيـاً او تكـمـيـلـياً
اســاتــذة الــريــاضـة لم يــكــونــوا اكــثـر
ـدرس شعبيةً فقط حلـبنا للرياضة ا
بـل ألنـهم كـانــوا أبـطـاال ريــاضـيـ في
أخـتصـاصاتهم. لـذلك كنـا نفخـر بأنهم
يــدرســـونــا. ولم يــكن درس الــريــاضــة
مـخصصا لكرة القدم فحسب بل لشتى
ــــا كـــانت انــــواع الـــريــــاضــــات.بل ر
يـدان تتـفوق في ريـاضات الـساحـة وا
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وألن الــثــورة الـــداعــيــة الى الــتــغــيــيــر
نظومـة السياسـية للبالد اجلـذري في ا
ــكن حتــولت الـى حـقــيــقــة فــعــلــيـة ال 
جتـاهـلهـا بأي حـال من األحوال خـاصة
بــعــد ســقــوط مــئــات الــشــهــداء وفــشل
مـحاوالت الترويض والتهديد والترويع
 بـادر رئـيس مجـلس الوزراء  في بـيان
مـتـلفـز يوم 7/31 / 2020 فـي محـاولة
إلمـتـصـاص غـضب الـشـارع الى حتـديد
يـــــوم  6/ 2021/6 مــــــوعـــــداً إلجـــــراء
ـبكرة) بعـد أن يتم إكمال اإلنـتخابات (ا
الـنـقص في هيـكلـيـة احملكـمة اإلحتـادية
صادقة على نتائج الـعليا التي عليـها ا
اإلنــتــخــابـــات لــتــمــنــحــهــا الــشــرعــيــة
الــدســتــوريــة   وحل مــجــلـس الــنـواب
احلــالي  إالّ أن احلـكـومـة تـراجـعت عن
وعـدها وحددت يـوم العاشـر من تشرين
ـــقـــبل مـــوعـــداً جـــديـــداً إلجــراء األول ا
االنـتـخابـات زاعمـة أن هـذا القـرار ناجت
عن مـــقـــتــرح لـــلـــمــفـــوضــيـــة الـــعــلـــيــا
لإلنـتـخـابات  ألسـبـاب فـنيـة من شـأنـها
أن تـخل بنزاهة األنـتخابات وعـدالتها !
وعد اجلديد جند أن  لـكننا وبتدقـيق ا

الـوسـط واجلنـوب في  1/ 2019/10 
وانع وإكـتـسـحت أمـامهـا الـعـوائق وا
وواجـهت ببـطولـة مشـهودة الـرصاص
ـــفــرط احلـي والـــهــراوات والـــعـــنـف ا
لـتـطــالب بـإزاحـة الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة
احلـاكــمـة  والـتي كـتـمت عـلى  أنـفـاس
ــــواطن الــــعـــراقي طــــيـــلــــة األعـــوام ا
الـسـابـقة  مـتـبـرقعـة بـالديـن والطـائـفة
لـتحـقيق مصـالح شخصـية بحـتة على
حــســاب جــوعه ومــعــانــاته  وفــقـره  
وكــان من ضـمن مــطـالـيـب الـثـورة حل
ـان احلـالي  وإجــراء إنـتـخـابـات الــبـر
مــبــكــرة  نــزيــهــة وحـرّة  وصــوالً الى
ـان جديـد يعـبر عن مـصالح وإرادة بـر

في بـيئة مـشحونـة بالغـضب على سوء
األوضـاع احليـاتيـة  والنـقمـة الشـعبـية
الــعــارمــة عــلى الــطــبــقــة الــســيــاســيـة
احلـاكـمة في الـبالد مـنذ الـعام  2003م
نـتيجة إخفاقها الذريع في إدارة ملفات
اإلعـمـار واخلـدمات والـتـنمـيـة   وفشل
اإليــفــاء بــالـوعــود الــســخـيــة الــورديـة
والـــــتـي حتــــولـت  الى مـــــجـــــرد حـــــلم
مـستـحيل عـلى ضوء  اإلنـتهـاكات التي
ــواطن  وإسـتــبــاحـة تــطــال حـريــات ا
مـقدسـاته   وإشاعـة الفـساد في جـميع
مــفـاصل الــدولـة  إنــدلـعـت مـا عـرف بـ
الي (ثـورة تـشـرين) بـعـدمـا خرجـت ا
في الـعاصـمة بغـداد وبعض محـافظات

هنية وإستقاللية والـوطنية إلجرائها 
ال الـسياسي  وعـدم الرضـوخ لتـأثيـر ا
لـشـراء الـذ  ومنع الـتـدخل اخلارجي
فـي فـرض الـنـتـائج الــتي تـتـعـارض مع
إرادة الـناخب في الـصنـاديق  وحرمان
ـشـاركة في ـسـلـحـة من ا الـتـشـكـيالت ا
الـعمـلية اإلنـتخابـية  ومنـعها من وضع
الــعــراقـيل أمــام إجــرائـهــا من مــنــطـلق
ــان الـــبــقــاء لــفـــتــرات أطــول فـي الــبــر
ـقـاعـد وإضـعاف واخلـشـيـة من فـقدان ا
ـؤثــر عـلـى الـقــرار الـســيـاسي دورهــا ا
لـــلـــبـالد  وجتـــاهل حـــالـــة الـــغـــلـــيـــان

الشعبي.
`K*« ‰«R «

وفي الــنـهـايـة فـإن هـنـاك من يـؤمن بـأن
ـوضــوعـيـة والـنـزاهـة تــوفـر الـشـروط ا
لــتــحـقــيق الــهـدف  اإلســتــراتـيــجي في
الـتـغيـيـر  واإلنـتقـال بـالبالد الى وضع
ســيـاسي جــديـد  يـبــعـدهــا عن هـيــمـنـة
الــقــوى الــشـعــاراتــيــة والــتــبـاكـي عـلى
ـوجـوع  قد ـواطـن ا حـقـوق وحـريـات ا

كناً .   يكون 
ـلح الـذي يـــــجول في إالّ أن الـسـؤال  ا
الـــعــقـل الــعـــراقي  : هل اإلنـــتــخـــابــات
الــقــادمــة  ســتــوفــر لــلــشــعب طــمــوحه
ـنـشود ـشــــــروع  نحـــــوالـتغـــــيـير ا ا

فعالً ?

أو الـطائـفة أو الـقومـية  وبـالتـالي فإن
اإلنــتــخـابــات سـتــتــحـول الـى مـنــصـة
ـقراطيـة  وفرصـة أكيدة ـمارسـة الد
لـتـغيـيـر النـظـام السـياسـي القـائم  قد
يـكـون حلـماً بـعيـد الـتحـقق  ولعل من
أهم الـدوافع التي تـبعـد جلّ العـراقي
ـقـراطي هـو عن تــوقـهم لـلـتـحـول الـد
عـدم ثقتهم بـالنظام الـسياسي القائم 
قراطية وصـعوبة أن يكون حامياً للد
بــعـد أن وجــد الـنــاس أنه بـالــتـطــبـيق
ــيــداني الــفــعـلـي لم يــكن سـوى أداة ا

للقمع والقتل وترهيب الناشط .
والـواقع أن محـاوالت القوى اإلقـليـمية
والـدولـيـة أيضـاً  وفـرض نـفوذهـا مـنذ
الـعام  2003م  أسـهمت الى حـد بعيد
ــقــراطي في ــســار الـــد فـي عــرقــلــة ا
الـعراق  وتعـزيز الشعـور باليأس  من
ـقــراطي إمــكــانــيــة إجـراء تــغــيــيــر د
جذري ونزيه وضروري   ومع كل هذا
فــإن هــذه الــتــداعــيــات  ال حتــول دون
ـطـالبـة الدؤوبـة بـإجراء اإلنـتخـابات ا
كـونـهـا مـطـلـبـاً أساسـيـاً لـلـمـنـتـفـض
ولـلـشـعب كـله .. إنـتخـابـات خـالـية من
الـــتـــزويــر ومـــحـــاوالت تـــزيــيف إرادة
الــــــنـــــاخـب  وضــــــرورة أن تـــــنــــــهض
ـــفــوضـــيــة الـــعــلـــيــا لإلنـــتــخـــابــات ا
ـسـؤولـيـتـهـا الـقـانـونـيـة واألخالقـية

إجـراء اإلنـتخـابات ال يـبعـد سوى نـحو
ســــتـــــة أشــــهـــــر ال غــــيــــر عـن مــــوعــــد
اإلنـتخابات الطبيعي وبذلك فإن إطالق
ـبـكرة) عـلى اإلنـتـخـابـات قد ال صـفـة (ا
تـكون واقـعية أو دقـيقة كـما أن الكـثير
مـن النـاشطـ في احلـراك اإلحتـجاجي
يـرون بـأن اإلشـكال ال يـكـمن في تـأجيل
مـوعد اإلنتخابات مع أهمية اإللتزام به
ـا يتـعلق بـالتـحدي احلـقيقي في   وإ
قــدرة احلــكـومــة احلــالــيـة عــلى تــأمـ
ـــتــعـــلــقـــة بــاألمن الئـــمــة ا األجـــواء ا
اإلنـتـخـابي  ومـعـاجلـة مـشاكـل  إنفالت
الـــسالح في الـــشــارع  وحـــصــره بـــيــد
الــدولـة  وجلم الـسـلــوكـيـات الـعــنـيـفـة
والـعدائـية ضـد شبـاب الثـورة  وكيـفية

ضمان نزاهة اإلنتخابات . 
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وبـالـعـودة الى مـدى حـرص الـعـراقـيـ
ـبكرة) سـتضمن عـلى أن اإلنتـخابات (ا
قراطـية للبالد   ضـمن أجنداتهـا  الد
جنـد بأن الهمّ الشعبـي تتصدره قضايا
أولــويــات احلــيــاة  من أمن وإقــتــصـاد
ومـعــاجلـة سـريـعـة لـتـداعـيـات اخلـراب
اإلقـتصـادي والصـناعي والـزراعي على
ــواطن  والــتـأكــيــد عـلى تــوفـر حــيـاة ا
ساواة احلـصانة الـقانونـية وحتقـيق ا
ـواطـنـ بـغض الـنـظر عـن الدين بـ ا
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ـوسم احلالي أنه مـتـاز في ا ـتـوج بلـقب الـدوري الـعراقـي ا أكد مـدرب سـلـة النـفط خـالـد يحـيى ا
يتمسك ببقاء العبي الفريق. وقال خالد يحيى في تصريحات صحفية  اجلهاز الفني يتمسك بالعبي
تـلك تشـكيـلة جـيدة من الفـريق ال نفـكر في إبـعاد أي العب ولن نـسـتقـطب العبـ جدد. وأضـاف 
الشـبـاب حقـقـنا مع هـذه اجملـموعـة نـتائج طـيـبة وتـوجنـا بـلقب الـدوري. وأوضح اجلـهاز الـفـني قرر
اإلبقاء أيضًا على الالعـب احملترف للـحفاظ على استـقرار الفريق. ونوه أن اجلهـاز الفني سيعلن
ـقـبل. وأ ـوسم ا ـقــبل في حـال  اإلعالن عن مـواعـيـد ا مـوعـد الـتـدريـبـات حتـضـيـرًا لـلـمـوسم ا
الالعـبون بـحـاجـة إلى الـراحـة بعـد مـوسم شـاق. يـشـار إلى أن فـريق الـنفط فـاز بـلـقب دوري الـسـلة

العراقي للمرة اخلامسة على التوالي.
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{ مـــدريـــد- وكــــاالت: حـــقق مــــنـــتـــخب
إيطاليا فوزًا صعبًا عـلى نظيره بلجيكا
ـبـاراة الـتي بـهـدفـ مـقــابل هـدف في ا
جــمـعـتــهـمـا  عــلى مـلــعب ألـيـانــز أريـنـا
ــيـــونخ في إطــار لـــقــاءات الــدور ربع
الـنــهــائي من يـورو 2020. أحـرز أهـداف
نتـخب اإليطـالي كل من نيكـولو باريال ا

فيما سجل ?44ولورينزو إنسيني  31
روميـلـو لوكـاكـو هدف بـلجـيـكا من ركـلة
جــــــزاء  .2+45وبـــــــفـــــــوز األزوري ودع
مـنـتخـب بلـجـيـكـا منـافـسـات الـيورو من
الدور ربع الـنهـائي فيمـا بلـغت إيطـاليا
نـــصف الــنــهــائي لـــتــضــرب مــوعــدًا مع
ـبـاراة ســريـعـة وكـاد إسـبــانـيـا. بــدأت ا
نـتخب الـبـلجـيكي أن يـشكل اخلـطورة ا
األولى عـلى مـرمى دونارومـا بـعـد خـطأ
في التـمـرير من دي لـوريـنزو لـتصل إلى
دي بــــروين الـــذي مــــررهـــا في الــــعـــمق
الــــدفـــاعي لـألزوري إلى لـــوكــــاكـــو لـــكن
دونــارومـا جنح في اخلــروج من مــرمـاه

واإلمساك بالكرة. 
وفي الـدقـيـقـة 13  تـمـكن بــونـوتـشي من
ـبـاراة إليـطـالـيـا تـسـجـيل أول أهـداف ا
بـعـد ركـلــة حـرة ثـابـتـة نـفـذهـا إنـسـيـني
نطقة لـتصل إلى بونوتشي أمام داخل ا
ــرمى ويـضــعـهـا فـي الـشـبــاك قـبل أن ا
يلـغي احلكم الهـدف بعـد العودة لـتقـنية
الفيديو بداعي التسلل. وتألق دوناروما
وحـــرم دي بـــروين مـن فـــرصـــة الـــهــدف
األول بـــعـــدمـــا وصـــلت الـــكـــرة إلى دي
ــلــعب بــروين وانـــطــلق من مــنــتــصف ا
بــهـجــمـة مــرتـدة سـريــعـة بــالـدقــيـقـة 22
ليـتـوغل ويطـلق تسـديـدة صاروخـية من
ــرمى ــنــطــقــة بــاجتــاه ا عــلـى حــدود ا
أبــعــدهــا دونــارومــا بــأطــراف أصـابــعه
بــبـــراعــة إلى ركــنــيــة. وعــاد دونــارومــا
لـيـتـألق من جـديـد ويـحـرم بـلـجـيـكـا من
هـدف محـقق بـعد مـرتـدة سريـعـة نفـذها
دي بروين ليمرر إلى لوكاكو الذي توغل
ـنـطـقـة وأطـلق تـسـديـدة أرضـيـة داخل ا
بــقـــدمه الـــيــســـرى أبـــعــدهـــا احلــارس
اإليطالي إلى ركنية جديدة. وفي الدقيقة

جنح باريال في تسجيل الهدف  31
ــجــهـود فــردي رائع األول إليــطــالــيــا 
بعدمـا مر من ثالثة العـب داخل منـطقة

ـ احلارس اجلزاء وسـدد الكـرة على 
كــورتــوا في الــشــبــاك. في الــدقــيــقـة 40
نفذت ركنيـة داخل منطقة جـزاء بلجيكا
نطقة وجتـد كييزا الذي لتشتت خـارج ا
قـابــلـهـا بـتـسـديــدة قـويـة مـبـاشـرة مـرت
بجـوار القـائم األيسـر للـحارس كـورتوا.
وضـاعـف إنـسـيـني الــنـتـيـجــة إليـطـالـيـا
بهـدف ثانـي بالـدقيـقة 44  بعـد تسـديدة
صــاروخــيــة من أمــام مــنــطــقــة اجلــزاء
وبطريقة رائعة في الزاوية البعيدة على
احلـــارس كــورتــوا لـــتــســكـن الــشــبــاك.
واحــتـــسب حـــكم الـــلـــقــاء ركـــلـــة جــزاء
لبلـجيكا بـالدقيـقة األولى من الوقت بدل
الضائع بـعد عرقـلة دي لوريـنزو لدوكو
تـمـكـن لـوكـاكـو من خاللــهـا من تـقـلـيص
الـنـتيـجـة ويـسـجل الـهـدف األول لبالده.
ــــنــــتــــخب ومن جــــهــــة اخــــرى حــــقق ا
اإلسبـاني الـفوز بـركالت الـترجـيح على
بـعد نـظـيـره السـويـسـري بـنـتـيـجة 3-1  
نــــهــــايــــة الــــوقت األصـــــلي واإلضــــافي
بــالــتــعـادل 1-1  ضــمن مــنــافــســات ربع
نهائي كأس األ األوروبية يورو 2020.
وسـجـل ديـنـيس زكــريـا العب ســويـسـرا
هدف التقدم إلسبانـيا باخلطأ في مرماه
في الـدقــيـقـة 8  بـيــنـمـا تــعـادل شـيـردان
شــاكـيــري لـســويــسـرا في الــدقـيــقـة 68.
ــنـــتــخب وبــهـــذا االنــتـــصــار يـــتــأهـل ا
واجهة اإلسباني للدور نصف النهائي 
الفائز في مباراة بلجيكا وإيطاليا التي

تقام في وقت الحق اليوم. 
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ـبـاراة بـضغط نـتـخب اإلسـباني ا بـدأ ا
مُـبـكـر وجنح جـوردي ألـبـا في تـسجـيل
هـدف الـتـقـدم في الـدقـيـقة   8 فـمن ركـلة
ركـنـيـة نـفــذهـا كـوكي وصـلت الـكـرة إلى
ألــبـا الــذي سـدد بــقــوة لـتــرتـطم الــكـرة
بـدينـيس زكـريـا العب سويـسـرا وتـسكن
ـبـاراة ركـلـة الـشـبـاك. واحـتـسب حـكم ا
ـنــتـخب إســبـانــيـا عـلى حــرة مـبـاشــرة 
حدود منطقة اجلـزاء نفذها كوكي الذي
سـدد أعلى مـرمى سـويـسرا فـي الدقـيـقة

وتعرض إمبولو العب سويسرا .17
لإلصـابــة في كـاحـل قـدمه ولم يــسـتـطع
ـدرب ـبــاراة لــيــســحــبه ا اســتــكــمــال ا
ويُـشــرك روبن فــارجـاس بــدال مـنه. ومن

ركلة ركـنية للـمنتـخب اإلسباني وصلت
إلى أزبـلـيـكويـتـا الـذي سـدد كـرة رأسـية
بـ يـدي احلـارس سـومـيـر في الـدقـيـقة

ونفذ سيفيروفيتش العب سويسرا .26
ركــلــة ركــنـــيــة لــبالده في الـــدقــيــقــة 34
وحاول ألبـا تشتـيتهـا لكنـها وصلت إلى
أكــاجني الــذي ســدد كــرة رأســيــة مـرت
أعــلـى مــرمى الالروخـــا. وطــالب العــبــو
سـويسـرا احلـصول عـلى ركـلـة جزاء في
الـدقــيـقـة   40 إثـر ســقـوط زوبــيـر داخل
بـاراة أشار لـوجود نـطقـة لكن حـكم ا ا
حـالة تـسـلل عـلى الالعب قـبل الـسـقوط.
وأرسل ســـارابــيـــا مـــهــاجـم إســبـــانـــيــا
تـصــويـبـة أمـسـكـهـا بــسـهـولـة سـومـيـر
حـارس مـرمى سويـسـرا في الـدقـيـقة 42
ـاتـادور وانـتـهى الــشـوط األول بـتـقـدم ا

بهدف دون رد.
«d ¹uÝ …œuŽ

ومع بـدايـة الشـوط الـثـاني كـاد ديـنيس
زكـريـا العب سـويـسـرا أن يُـسجـل هدف

التـعادل فـمن ركـلة ركـنيـة وصلت الـكرة
ــنـطــقـة وســدد رأسـيــة قـويـة له داخل ا
ـن في مــــــرت بــــــجــــــانـب الــــــقــــــائم األ

الدقيقــــــة 55. 
واسـتـمـرت محـاوالت سـويـسـرا لـتـعديل
الـنـتـيـجـة حـيث انـطـلق روبن فـارجـاس
ـنطـقـة لـزمـيله ومـرر كـرة بيـنـيـة داخل ا
زوبــيــر الــذي انــفــرد بــاحلــارس أونـاي
ســيـــمــون وســدد كــرة حــولــهــا حــارس
إسبـانيـا للركـنيـة في الدقـيقة 64. وجنح
شــيــردان شــاكـيــري في تــســجــيل هـدف
التعادل لـسويسرا في الـدقيقة 68  حيث
اسـتـغل زمـيلـه فريـولـر خـطـأ كـارثـيا من
دفـــاع إســـبــــانـــيـــا ومــــرر له كـــرة داخل
ـنـطــقـة لم يـتـأخـر قــائـد سـويـسـرا في ا
ـ أونـاي إسـكــانـهـا بـالـشــبـاك أسـفل 

سيمون حارس إسبانيا. 
ÍœbŽ hI½

وأهـــدر بــاو تــوريـس مــدافع إســبـــانــيــا
فرصة تسجـيل هدف التقدم لالروخا في

الـدقــيـقـة 76  حـيث تــلـقى كــرة عـرضـيـة
نطقة لكنه سدد برعونة بجانب داخل ا
ــبــاراة ن. وأشــهـــر حــكـم ا الـــقــائـم األ
ــبــاشـرة في وجه الــبــطـاقــة احلــمـراء ا
و فريولر بسـبب تدخله العنيف على ر
جـــيــرارد مــوريــنــو العـب إســبــانــيــا في
الـدقــيـقـة 77. ومـرر الــشـاب بــيـدري كـرة
داخل مــنـطـقـة اجلــزاء لـزمـيــله جـيـرارد
مورينو الذي سدد مـباشرة لكن سومير
حارس سويـسرا تـصدى للـكرة بسـهولة
في الـدقــيـقـة 84.  واسـتـمــرت مـحـاوالت
اإلسبان من أجل تسجيل الهدف الثاني
لـكن دون أي خـطورة حـقـيـقيـة لـيـنـتهي

الوقت األصلي بالتعادل اإليجابي.
dO uÝ o Qð

وتـألق سـومـيـر حـارس مـرمى سـويـسرا
في الـتصـدي لتـسـديدة مـن جوردي الـبا
في الـدقـيـقـة 96. وواصل سـومـيـر تـألـقه
بـالـتـصـدي لـتـسـديـدة قـويـة من جـيـرارد
مورينو مهاجم إسبانيا في الدقيقة 101

وتسديدة أخرى
مــــــــــــــــــــــــــــــــن
أوريــــازابــــال
عـــلـى حـــدود
مـــــنـــــطـــــقـــــة
اجلـــــــــــــــــــــزاء
حـــــولـــــهـــــا إلى
ركـنــيـة. واســتـمـر
الـــــــتــــــعـــــــادل خالل
األشـــواط اإلضــــافـــيـــة

لـــيــــتم الـــلـــجـــوء لـــركالت
التـرجيح التـي ابتسم احلظ

خاللــهـا لإلسـبــان بـنـتــيـجـة 3-1
ليعبروا لنصف النهائي.

ــو مــوريــنـو  وســجل لـإلســبــان أو
وميكيل اويارزابال فيما أهدر كل من
بـوسكـيـتس ورودريجـو هـيرنـانـديز. في
قابل سجل ماريو جافرانوفيتش ركلة ا
سويسـرا الوحـيدة بيـنمـا أهدر الثالثي

شار أكاجني وفارجاس. 
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ونـديـال قـطر  2022 االمل في ـؤهل  اعادت قـرعـة  مـباريـات الـدور احلـاسم ا
نفوس مـتابـعي وجماهـير الكـرة العـراقية بـعد ان اوقعت مـنتـخبنـا الوطني الى
جـانب  كال من مـنــتـخـبـات  ايـران وكــوريـا اجلـنـوبـيـة بــاالضـافـة الى  سـوريـا
ولـــبــنــان واالمـــارات  ومــرد االمل بـــان اقــويــاء الـــقــارة االخـــرين وهم كال من
منتـخبات استراليا واليابان اضافة للـمنتخب السعودي استقروا في اجملموعة

االخرى وحتدوهم طموحات التاهل  التي تتباين في منتخبات مجموعتنا ..
والشك في ان منـتخبـات مجمـوعتـنا  تتـباين مـستويـاتهـا وحضورهـا االسيوي
نـتخـبات ولم تـقدم خصـوصا في الـفتـرة االخيـرة حـيث تذبـذبت نتـائج اغـلب ا
ـسـتـقـرة  الى ـتـابـعـ واحملــلـلـ تـلك الــنـتـائج غـيــر ا ـرجــو الـيـهـا ويـعــزو ا ا
ــنـتـخــبـات وجتــريب الـكــثـيـر مـن الالعـبـ الـتــجـديــد الـذي تـســعى الـيـه تـلك ا
واالستـغناء عن العبـ ذو خبرة  فضال الى جـانب اخر  تعزوه تلك االراء الى
نتـخبات ابان درب ذو اخلبرة الالزمـة في  قيادة تـلك ا عدم االسـتقرار عـلى ا
الـتـصفـيـات  وهو االمـر الـذي عانى مـنه مـنـتخـبـنا بـالـتـحديـد حـتى مع انطالق
قـارنات  واالراء التي تـتحدث التـصفيـات حيـنما  بـرزت عبر وسـائل االعالم ا
ــنـتـخب وقـيـادته ـدرب كـاتـانــيـتش  في االسـهـام بــتـغـيـيـر صـورة ا عن قـدرة ا
ذكـور نوعا مـا  بقدر ان االنـتقادات درب ا لتـحقيق نـتائج ايجـابية وقـد جنح ا
ـدرب الذي ينـحو نـحو االمكـفاء للـدفاع وعدم تـفعيل خط التي طـالت اسلوب ا
ـبـاريات الـتي خـاضهـا وانـتهى ـيـز  في اغلب ا الـوسط لـلظـهـور باداء مـهم و
ــنـتـخب من ان ـتـابـعــ لـراء قـد يـدركـه كل مـتـابــعي مـبـاريـات ا الــكـثـيـر مـن ا
كـاتانـيتـش  يفـتقـر للـمغـامرة  او اخملـاطرة في تـغيـير االسـلوب الـروتيـني الذي

نتخب . اسهم من خالله في ابراز صفوف ا
ـنتـخب خصـوصا ولكن االمل يـبقى حـيا في الـظهـور باداء مـغايـر عمـا قدمه ا
ـرتـ قـبل ان ـبـاريـات الــثالث االخـيـرة  والـتي حـقق فــيـهـا الـفـوز  في اطـار ا
ركز الوصـافة  فلذلك تـتخب االيراني ويقـبع  باراة االخـيرة امام ا يخـسر  ا
تبـدو تلك اخلـسارة مفـيدة جـدا في معـطيات الـكشف عن االخـطاء الـتي حفلت
الحـظـات ـدرب كـاتـانـيــتش  لالسـتـفــادة من كل ا ـبـاراة واعـطــاء ا بـهـا تـلـك ا
درب من عاجلات لـها  ومن خالل االبقـاء على ا ؤشـرة الستنـباط احللـول وا ا
ـدة الفاصلة ب اولى مباراة التتعدى الشهرين  فلذلك يتوجب عدمه رغم ان ا
نـافسة لـغرض  البحث نتـخباات ا  الشروع من نـهاية جـولة القـرغة ومعرفـة ا
باريات عن جدول اعـدادي بارز ومتكـامل  يضم في طيـاته اجراء العديـد من ا
نتـخبات الـقوية ومـنها كال سـتويات اخلـاصة بـا السيمـا  وهي تتـناسب  مع ا
من ايران او كـوريا اجلنوبـية  لذلك فالـبحث عن منـتخبات تـفوقنا مـستوى امر
ـنـتـخـبـات  وعـدم ـجـاراة مـثل تـلك ا مـهم ومـطـلب حـيـوي  في ابـراز الــرغـبـة 
ـسـتـوى مـثل مـا حـدث في الـركـون  الى اخـتـيـلـرات عن مـنـتـخـبـات ضـعـيـفـة ا
نتـخب للتـهيؤ امـام اجلولة االخـيرة حيث واجه برنـامج االعداد الذي خـاضه ا
ـباريـات كال من مـنتـخبي طـاجيـكسـتان  والـنيـبال دون ان مـنتـخـبنـا  في تلك ا
ـبـاريـتــ  الـلـتـان اكـتـفى في االولى نـرجـو اي فـائـدة فـنــيـة من خالل هـاتـ ا
بالـتعادل امام التسرع وغياب التركيز من جانب الالعب قبل ان ينجح بالفوز
ـشـاكل الدفـاعـيـة وغـياب ـبـاراة الثـانـيـة  فـيمـا بـقـيت  ا ـعنـوي فـحـسب في ا ا
ـميز مفقودا التـجانس ب اخلطوط وغيـاب الدور الفاعل لالعب خط الوسط  ا

درب فحسب . طلوبة  من جانب ا عاجلات ا وبحاجة البراز ا
عمـوما  وفيـما احـيت القرعـة االمال بـتقد مـا يرجوه اجلـمهـور الرياضي من
ـنـتـخب  امر ـنـتـخب الوطـني تـبـقى  مـسـالة عـودة احملـتـرفـ  الى صفـوف ا ا
واجب ومطـلوب  فـمن خاللـهم تبـقى االمـال  قائـمة بـقـدرة هوالء الالعـب عـبر
نسوب اللياقي  باالضافة لالستعانة ستوى متناسب دون انخفاض ا اللعـب 
باريـات اوضحت  غـياب فاعـلية درب لـياقة بـدنية عـلى مسـتوى عال  فـكل ا
امـول من جـانب  الالعـب هذا اجلـانب  من خالل عـدم الـتنـاسب في تـقـد ا
ـن تــمــتــلك وعــدم قــدرتــهـم عــلى مــجـــاراة اخلــصــوم الســيــمــا 
مـنـتخـبـاتـها العـبـ محـتـرفـ حيث ابـرزت مـبـاراتنـا االخـيرة
ـنـتخب االيـراني مـثل هذا االمـر والـثغـرة  الـتي عانى امام ا
الحظـات على قدر منـها  منـتخبـنا  فلـذلك تبقى مـثل تلك ا
من االهــمـيـة لـو  عـززنـا االمل واردنــاه حـيـا في مـبـاريـات

احلسم القادمة.
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ــوسـوي كــانت االســبـاب. واقــتــرح ا
عــلى االحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــقـدم
ــشـاركــة في تــقــلــيص عــدد الــفــرق ا
مـتـاز وجـعـلـها  16 فـريـقا الـدوري ا
وكـذلك تـقـد مـوعـد انطـالق الدوري
لــيـنـتــهي بـوقـت مـبـكــر حـفــاظـاً عـلى
سالمة وصحة الالعـب الذين نراهم
يـتـساقـطـون ويـتـعـرضون
الصـــابــــات خـــطـــيـــرة
بــــــســـــبب ارتـــــفـــــاع

درجات احلرارة.

ــمــتــاز وال ــتــبــقــيــة من الــدوري ا ا
اسـتوعب كـيف سـيـقـاوم الالعب هذه
االجــواء. ولــفت إلى أن ســبب اقــامـة
ـبـاريات في اخلـامـسة عـصرا اغلب ا
هو لعـدم توفر مالعب فـيها انارة في
بغداد واحملافظـات وكذلك التاجيالت
الــــتي رافــــقـت الـــدوري خـالل اعـــداد
نـتخب الوطني وكان ومشاركات ا
فـروض استـمرار الدوري من ا
كـــمـــا يـــحـــدث في دوريـــات
اوروبــا دون تـوقف مــهــمـا

اجلــويــة تــوقف عن الــلــعب بــســبب
ــكــنــني احلــركــة االرهــاق وقــال ال 
وهـنـالك امـثـلـة كـثـيـرة مـؤثرة حـدثت
ــمــتــاز جـراء في الــدوري الــعــراقي ا
ـــوســوي احلـــر الـــشــديـــد.  وتـــابع ا
بـالقـول اسـتغـرب من الـقائـمـ على
الـكـرة الـعــراقـيـة كـيف يـصـرون عـلى
ــنــافـســات في اجــواء تـصل اقــامـة ا
درجة احلـرارة حتت اشعـة بالـشمس
الى  60 مــئــويـة ومــازالت مالعــبــنـا
تــشــهــد في تــمــوز مــبــاريــات االدوار

الــــشـــمس ووسـط درجـــات احلـــرارة
ـرتـفـعـة  تـؤدي الى حـمى بـاجلـسم ا
وعـدم التـركـيز وقـلـة احلركـة وفـقدان
ــا يـؤدي ذلك الى سـوائل اجلــسم 
فـــقــدانـــهــا من الـــعــضالت وتـــســبب

االصابة واالرهاق. 
ـكـنـه تـقـد وأضـاف أن الالعـب ال 
مــاعــلــيـه وكــثــيــرا مــا نــرى العــبـ
يتوقفون عن اللـعب أو يغمى عليهم
كـمـا شـاهــدنـا العب الـشـرطـة حـسـام
ــبــاراة فــريـــقه امــام الــقــوة كـــاظم 

مـئــويـة مــوضـحـا ان احلــيـوانـات ال
تسـتطـيع حتمل هـذه األجواء فـكيف
يــــطــــلب من الـالعب ان يــــقـــدم األداء
عقولة التي وسط هذا االجواء غير ا
. تـؤثــر كـثـيــراً عـلى سالمــة الالعـبـ
وأشار الى ان اي دولة بالعالم التقيم
مـــبــاريـــاتــهـــا في اجــواء كـــالــتي في
العـراق فـمن االستـحالـة ان يـنظـموا
مــــنـــافـــســــات الـــدوري وسط اجـــواء
ساخـنة تـفوق نـصف درجة الـغلـيان.
ـــوســوي ان الـــلــعب حتت وأوضح ا

بغداد- الزمان
وسوي  أبدى الدكتور غالب عباس ا
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة ونـادي طـبـيب ا
الـقــوة اجلـويــة من إقـامـة مــبـاريـات
الدوري العـراقي في ظل أجواء حارة
قال إن احليـوانات ال تتـحملـها وهو

. ما يؤثر على سالمة الالعب
ـوسـوي في تـصريـح صحـفي وقـال ا
مـكن أبدا ان تقـام مباريات من غير ا
بـكــرة الـقـدم في اجــواء حـارة كـالـتي
في العـراق تـتجـاوز اخلـمسـ درجة
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خالل معسكـر في أحد الدول الـقريبة
من كـوريا. واكـد سـعيـد عـلى ضرورة
ــــدرب وأيـــضًـــا مـــلف حــــسم مـــلف ا
الالعـــــبـــــ وبـــــاألخص الـالعـــــبــــ
احملترفـ ومتـابعة مـستـواهم الفني
ـنتخب العراقي ومتابعتـهم لتمثيل ا
والــبــقـاء لألفــضل مــنــهم وأن يــكـون
ثـالي الـتـخـطيـط لألعـداد األفضـل وا
سـتوى. وتـابع أنـا متـفائل بـتأهل
ــبــاراة ـــنــتــخب الــوطـــني لــكــون ا ا
ــنــتـخب األخــيــرة سـتــجــمــعـنــا مع ا
الــسـوري الـشــقـيق لــكـونــنـا تـأهــلـنـا
بـعـد ــكـســيك عـام  1986  ـونــديـال ا
الفوز على سوريا في أخر مباراة من

التصفيات.
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قـال الــنـجم الــدولي الـســابق حـسـ
تـلك ـنـتـخب الـوطنـي  سـعـيـد ان ا
فــرصـة تـاريــخـيــة لـلـتــأهل إلى كـأس
العـالم  2022 في قـطـر. وذكـر سـعـيـد
في تــــدويــــنـــة عــــلـى احـــدى مــــواقع
التواصل االجـتماعي  إن مـجموعـتنا
تلك فرصة تأريخية ليست صعبة و
ونديال واجلـماهير العراقية لبلوغ ا
سـتقـول كـلمـتـها عـنـدما نـلـعب خارج
الـديـار لـوجـودهـا بـأعـداد غـفـيـرة في
سوريا ولبنـان واإلمارات وأيران كما
ـباريـات خدمـنا لـكونـنا أن تسـلسل ا
سـنالقي كـوريــا ج في االفـتـتـاح عـلى
ـكـنـنـا الـتـأقـلم من مـلـعـبـهـا بـحـيث 
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أكد رئـيس الـهيـئـة التـطـبيـعـية لـكرة
الـقدم إياد بنيـان أن حسم مصير
نـتخب سريـتـشكـو كـاتانـيتـش مع ا
الـعـراقي سـيـكـون خالل األسـبـوع
ـقبل. وقـال بنـيان في تـصريـحات ا
صـــحــــفـــيــــة حـــتى اآلن لـم حتـــسم
ـــدرب الـــســـلــوفـــيـــني األمـــور مع ا
كـاتانيتش لكن الوقت بدأ يداهمنا.
وأضـــــــاف حـــــــسـم األمـــــــور خالل
ــقـبل لــتـحــديـد مــصـيـر األســبـوع ا
ــدرب الــذي نــحـتــرم ســيــرته ومـا ا
حـقـقه مع أســود الـرافـدين وصـوًلـا
لـلــمـرحـلــة الـنـهـائــيـة من تــصـفـيـات
كـــــأس الــــعــــالم 2022. وأوضح أن
األمــر ال يـــتــوقف فــقـط عــلى رغــبــة
االحتـاد الــعــراقي بل هــنــاك قـرار
درب أيضًا. وأشار إلى أن ورؤية ا
الـــــقــــرعـــــة وضــــعـت الــــعـــــراق في
مــجـمــوعــة مـتــوازنــة رفـقــة ســوريـا
واإلمـارات ولبنـان وكوريـا اجلنـوبية
وإيـران. وأ سـنـعـمل مـا بـوسـعـنـا

لتوفير سبل النجاح
لـلـفـريـق وتـهـيـئـة
ـنتـخب بشكل ا
جـيد الستثمار
هـذه الفـرصة
حــــــــــــظـــــــــــوظ
منتخبنا قوية.

إياد بنيان
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اعلن االحتـاد الـعـراقي للـكـرة الـطائـرة  عن تـأجـيل منـافـسات
بطـولة انديـة العراق لـلسيـدات الى إشعار آخـر والتي كان من
ـقـرر إقـامـتــهـا في الـثـامن من الـشــهـر اجلـاري في مـحـافـظـة ا
الـسـلـيـمـانـية. وقـال رئـيس احتـاد الـطـائـرة جـمـيل الـعـبادي في
تصـريح صحفي  إن قرار التأجيل البطولة جاء لتزامن البطولة
مع مـواعـيـد امتـحـانـات الدراسـة الـثـانويـة واجلـامعـيـة ولـفسح
شـاركة عـمـوم الالعبـات في الـبطـولة. واوضح اجملال الـكـافي 
ـناسب ان االحتـاد سـيـعـقـد اجـتمـاعـاً مـقـبالً لـتـحـديـد الـوقت ا
القامـة البطولـة بعد دراستـها من كافة اجلـوانب وحسب اخلطة
تـبعة. من جانب آخر ذكـر رئيس االحتاد انه  االجتماع مع ا
شـاركة في نـشاط االحتـاد للـموسم الـرياضي ثـلي األنديـة ا
األخير  2020-2019 اليـوم اجلمعة في قاعـة النشاط الرياضي
درسي فـي الكرخ لعرض ومصادقـة النظام الداخلي لالحتاد ا
ـركزي لـلكـرة الطـائرة والـتي توجب عـلى االحتادات العـراقي ا

صياغة وضعها القانوني ضماناً للعبة.
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ي ألفالم اجلـبال ـهـرجان الـعـا إخـتتم ا
مـؤخرا  في مـديـنة غـراتس الـنمـسـاوية
حـيث اقـيم مـن الـتـاسع ولـغـايـة الـثـاني
عشـر من حزيـران بـعد تـأجيل فـعالـياته
ـاضي بــسـبب جـائـحـة كـورونـا الـعـام ا
.وتـوزعت عـروضه الـسـينـمـائـيـة مـاب
افالم جـبال األلب الـريـاضـة في اجلبل
الطبـيعـة والبيـئة الشـعوب والثـقافات.
ي والـذي بـدأ ـهـرجـان الـعـا ويـتـرأس ا
اول دورة له عام  1986 متـسلق اجلـبال
ي الـسابق روبـرت شـاور وهو من العـا
اوائل النـمـساويـ الـذين وطئت قـدماه
قمة جـبل ايفرست  3مرات! وعـادة يقام
هرجـان سنويا مـنتصف شـهر تشرين ا
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الـثـاني حـيث االجـواء الـبـاردة والـثـلج.
ــهــرجــان قــطــعــة من جــســد مــديــنـة وا
غـــراتس ولم يــتـــعــود اجلــمـــهــور عــلى
اقـامـته في هـذا الـوقت ورغم اجلـائـحة
ــــهــــرجــــان عــــشـــاق اجلــــبل حــــضـــر ا
ــغـامــرات والـطــبـيــعـة واحلــضـارات وا

الغريبة.
ــهــرجــان عـــلى مــســرح جــبل افـــتــتح ا
الــقــصـر وهي اعــلى نــقــطـة في مــديــنـة
ـة بكلمة ديـنة القد غراتس وفي قلب ا
هرجان روبرت شاور بحضور لرئيس ا
جمـهور غـفيـر وقبل الـعرض االفـتتاحي
تـــمت حــــلـــقـــة مـــنـــاقــــشـــة مع اخملـــرج
الــســويـســري كــريـســتــيـان فــراي حـول
فـيـلـمه (سـفـر الـتكـوين 2.0) والـذي كان
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صـري اجلمعة مدير نـعى الوسط الفني ا
مثل الـتصوير رمـسيس مرزوق  ونـعاه ا
ـصري سـامح الـصريـطي عبـر صفـحته ا
اخلــــــاصــــــة عــــــلـى مـــــوقـع الــــــتــــــواصل
اإلجـتماعي.وكتب (فقدنـا اآلن فناناً كبيراً
ورائـداً من رواد الـتصـوير الـسـينـمائي...
رحم الــله الــدكــتــور رمـســيس). وحــصل
مـرزوق عــلى بـكــالـوريـوس كــلـيـة الــفـنـون
الـتطـبـيقـيـة قسم تـصـوير جـامـعة حـلوان
ـعـهـد الـعـالي عـام 1959  وبـكـالـوريـوس ا
ــيــة الـفــنـون ــسـرحــيــة أكـاد لـلــفــنـون ا
تــخـــصص تـــصــويـــر عــام   1963 وعـــلى
شــــــهــــــادة الــــــدكـــــتــــــوراة فـي اإلخـــــراج
الـسينمائي من جامعة السوربون بباريس
في فـــرنــســا عــام  1983 وعـــمل في عــدد
ــبـــة كــشــر كــبــيـــر من األفالم مــنـــهــا 
اجلــــبــــان واحلب وســــقــــطت فـي بــــحـــر
الـعسل أه يا ليل يا زمن سمارة األمير
إسـكـنـدريــة كـمـان وكـمـان الـصـعـود إلى
هاجر يواضحك الصورة تطلع الـهاوية ا
حلوة.كما حصل على العديد من اجلوائز
مــنـهـا حـوالى  20 جـائـزة تــقـديـريـة كـمـا
شـــارك في تـــصـــويـــر مـــجـــمـــوعـــة أفالم
ـــعـــارض إيـــطـــالـــيـــة وأقــــام عـــدداً من ا

اخلاصة في مصر وروما وباريس.
وفــريـقــهـا ال يـتــجـاوز ســوى صـديــقـهـا
ـــصــور  يــعـــد الــفــيــلـم ضــمن افالم وا
ريــاضــة اجلــبل واســتــغـرق  18دقــيــقـة
ولكنها كانت للمشاهدة  18ساعة كذلك
 عرض فـيلم مـعجـزة موكـسو اخراج

اني اوالف اوبسومار  اال
وعــرض فــيــلم خــطـوط احلــيــاة (قــصـة
) لـلـمـخـرج فرانك كـريـتـشـمان صـديـق
ويــعــد الـفــيــلم ضــمن افالم ريــاضـة في

اجلبل والطبيعة.
كـمـاعـرض فــيـلم مـلـحـدو هـنـدوكـوش –
للمـخرجة صبـيحة سـومار ويعـد الفيلم
ضــمن افالم الــثــقـافــات والــشــعـوب في
شــمـــال بــاكـــســتـــان وقــد فـــاز بــاحــدى

هرجان . اجلوائز التقديرية في ا

مرشـحا جلـائـزة االوسكـار. يقـدم الفـيلم
اخلطوات والتأثيرات في حقل اجلينات
واحــداث الــفـيــلم  لــفـريـق اسـتــكــشـافي
بــرفـقـة الــصـيـادين في شــمـال سـيــبـريـا
ــامـوث الـصـوفي والـبــحث عن انـيـاب ا
ــشـــاركـــة فـــلم الـــطــريق ومـن االفالم  ا
الـسـريع..لـلمـخـرجـ بـيتـر مـورتـيـمر و

جوش لوفيل.  
يــعـرض الــفـيـلـم الـقـوة اخلــارقـة لــفـتـاة
تتسلق الصخور بقوة التصدق وحتاول
أن تـــتـــمــكـن من الـــتـــفـــوق عـــلى اعـــتى
الصخور انـحدارا .و نينا ولـيامز- فتاة
يا امريكية تسعى بان تكون االفضل عا
ومن الـنـسـاء الـقالئل الـلـواتي تـتـسلـقن
الـــصــخـــور مـن دون حـــبـــال وحـــمـــايــة

امــا جـائــزة الـكــامــيـرا الــذهـبــيـة الفالم
الشـعـوب والثـقافـات فـكانت من نـصيب
ــاني يــوهــانـيـس هـانــو عن اخملــرج اال
فــيـلـمـه الـشـفـق الـقـطــبي من غــريـنالنـد
لغاية األسـكا وجائزة الـكاميرا الـذهبية
ـساوي للمـخرج اوتمار ألفضل انتاج 
شــمـيـدر من الــنـمـســا عـلى فـيــلـمه ايـام
كـــسن  وبـــهـــذا تــــنـــتـــهي فـــعـــالـــيـــات
ي الفالم ــهــرجـــان الــعــا ونـــشــاطــات ا
اجلــبــال فـي غــراتس الــنــمــســاويــة في
ـاضي ـؤجـلــة من الـعـام ا دورته  31 وا
ـهـرجـان في موعـده.. لـتـكون وسـيقـام ا
غراتس ثانـية ومن جديد قـبلة مـتسلقي
العالم وعـشاق اجلـبل بغزارة ومن دون

قيود.
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اخلــبـــيــر الــقــانــوني الـــعــراقي يــحل ضــيـــفــا عــلى قــنــاة
(الـشـرقـيـة) مـسـاء الـيــوم االحـد ضـمن بـرنـامج (اطـراف
احلديث) الـذي يعـده ويقـدمه االعالمي مجـيد الـسامرائي

ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.

ÊULKÝ dHE

رئــــــــيـس احتــــــــاد اإلذاعــــــــيـــــــ
والـتـلـفـزيـونـيـ الـعـراقـيـ تـلـقى
تـــــعـــــازي االوســـــاط الـــــفـــــنـــــيــــة
واالعالمــيـة لـوفـاة شــقـيـقه مـوفق
ـاضي  سـائـل يـوم اخلـميـس ا

الله ان يسكنه فسيح جناته.

WODF « ÊU ſ

ي والــدبـلــومـاسي الــعـراقـي الـســابق شـارك في االكــاد
نــدوة (غـرفـة احلــوار) الـتي اقــيـمت افــتـراضـيــا االربـعـاء
ـكن تـعزيـز وحـدة الـعـراق وهـويته ـاضي حـول (كـيف  ا
ي والكاتب الوطنـية والعـربية) شـارك فيهـا ايضا االكـاد

عبداحلس شعبان واالعالمي سالم مشكور.
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القـاص االردني صدرت له في عـمان مـجمـوعة قـصصـية
.( بعنوان (عسل على ل وحرير على ل

nKš nÝu¹

مـعـاون مــديـر دائـرة الــبـحث والــتـطـويــر بـوزارة الـتــعـلـيم
العـالي والبحث الـعلـمي العـراقيـة حاضـر في ورشة عمل
ـكــتـبـة اقـامــتـهـا كــلـيـة الــعـلـوم بــجـامـعــة الـبــصـرة عن (ا

.(IVSL االفتراضية العراقية

 rOKÝ ÍœU

اخملــرج الـســوري أنـتـهـى من تـصــويـر اجلـزء الــثـاني من
بـطـولة مسـلـسل (الـسـيد آدم) و بـدء بـعـملـيـات مـونتـاجه 

غسان مسعود  رنا شميس.
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شــيـخ عــشـــيــرة الـــفـــيــاض الـــعــراقـــيــة  نـــعـــته االوســاط
سـائلـ الـله تـعالى ان يـسـكنه االجتـمـاعـية والـسـياسـيـة 

فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

Ídz«e'« ÕU³

مثـلة السورية تستعد للمشاركة في بطولة اجلزء الثاني ا
قرر عرضه من مسلـسل البيـئة الشـامية (حـارة القبـة) ا

وسم الدرامي الرمضاني في عام 2022. خالل ا
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هل سمعـتم بايام الـكلب? اعتـرف انني لم اسمع بـها قبل
اليوم لـكني سـرعان مـا بحـثت ووجدت مـعلـومات اقـدمها

لالصدقاء الذين لم يعرفوا بايام الكلب.
ايـام الــكـلب هي أكــثـر األيــام سـخـونــة في نـصـف الـكـرة
األرضية الشمالي رغم ان العراقي يشعرون هذه االيام
قبـل يوم 3 تـمـوز بايـام كـلـب ساخـنـة جتـاوزت في بـعض
ـنـاطق درجـة الـ 50 مـئـويـة مـع انـهـيـار مــا مـوجـود في ا
شبكة الكهرباء دون اي تفكـير في انشاء محطات كهرباء

جديدة.
عـبـارة أيـام الـكــلب تـشـيـر إلى أشــد أيـام الـصـيف حـراً
وتـكـون عــادة في شـهـري تــمـوز وآب  في نـصف األرض
الشـمـالي أمـا في النـصف اجلـنـوبي فتـكـون في شـهري

كانون الثاني وشباط.
تعـود تسـميـة أيام الـكلـب إلى الرومـان حيث أطـلقـوا على
هذه األيام اسم ـرضـن ذخفضـذوعـمـن حيث ربـطوا ب
الـطـقـس احلـار وظـهــور جنم الـشـعــرى الـيــمـانـيــة الـنـجم
عـاناً في كـوكبـة الكـلب األكبـر. كمـا  استـعمال األكثـر 

صطلح أيضاً من قبل اإلغريق. هذا ا
ـة تبـدأ أيام الـكلب من 24 تمـوز حتى 24 في روما الـقد
ـة ــزارع الــقــد آب من كل عــام أمــا في كــتــاب تــقــو ا
ـدة اربع يـوماً من 3 تمـوز حتى 11 فتـمتـد أيام الكـلب 

آب من كل عام.
شـتركة  تمتد وفقاً لطبعة عام 1552 من كتاب الصالة ا
أيـام الــكـلب من 6 تـمــوز حـتى 17 آب من كل عـام ولـكن
هذه الطـبعة لم يـتم استخـدامهـا بشكل واسع كـما لم يتم
اعتمادها من قـبل محفل كنيـسة إنكلتـرا. تشير القراءات
ـشـتـركـة أن أيـام لـطـبـعـة عام 1559 من كـتـاب الـصالة ا

الكـلب تمـتد من 7 تموز إلى 18 آب من كل عام ولكن 
اعتبار هذا التغيير خطأ مطبعي.

الرجاء مالحظـة أنه بحسب الـتعديالت التي  اعـتمادها
في الـتـقــو الـغـريـغــوري يـجب إضـافــة عـشـرة أيـام إلى
جـمـيع تـواريخ الـقـرنــ الـسـادس عـشـر والـسـابع عـشـر
ــذكـورة ســابــقــاً حــتى تــتــوافق مع الــتــواريخ احلــالــيـة ا

ناخ. شاهدات الفلكية وا وا
يا عـراقيـ هذه ايـام الكـلب ابن الـكلب لـسابع ظـهر فـهو

الـسـبب في كل مــا يـجـري في الـعـراق
رغم انه ليس عراقيا لكنه حاقد لئيم
ـنع بـاي وهـو عـلى اي حـال كـلب 
طـريــقــة انــشـاء مــحــطـات كــهــربـاء
ويـخـرب مــا مـوجــود ويـفــجـر وهـذا

يكفي.

بيروت
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بـيكـتـمـنـا اكتـر ده). وكـانت اخلـشاب
ــرأة الـتي تــقـول انــهـا ســخـرت من ا
تشعر باألمـان مع الرجل مشيرة الى

ان األمان بالله.
وكتبت عـلى صفـحتهـا اخلاصة: (اي
إمـراه بـتـقـول انـا حـاسـة بـاالمـان مع
الــــراجل ده ايـــا كـــان بــــقي جـــوزهـــا
خطـيـبهـا حـبيـبهـا يـا عزيـزتي االمان

بالله دائما وابدا وبس)!

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــصــريــة ســمــيــة عــبّــرت الــفــنــانــة ا
اخلــشـــاب عن انــزعــاجـــهــا من احلــرّ
الشـديد داعـية ايـاه بشـكل طريف ان
يــقـضـي عـلـى فـايــروس كــورونـا كي
تـتخـلى عن الـكـمامـة الـطـبيـة.وكـتبت
على حـسـابهـا اخلاص: (بـلـيز يـا حر
مـــوت الـــكـــورونـــا عـــشـــان انـت كــده
ـاسك الـلي بـتـجــيب اجـلـنـا احــنـا بـا

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

qL(«

كـن مــســـتــوعـــبـــاً لــكـل مــا يـــصــدر مـن احلــبـــيب من
تصرفات وال تقاومه.

Ê«eO*«

وهنـا يفرض احلـذر نفسه وتؤدي مشاكل فـي العمل 
. احلكمة دوراً كبيراً

—u¦ «

 مـارس بـرودة أعــصـابك عـلى مـحـيــطك وال تـفـقـدهـا
وخذ األمور بروية.

»dIF «

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.

bÝô«

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 )

:( مقطع
1-يوشك

2- اخبر

3-أجر شهري

4-أحسن الينا

5- جبل لبناني

6- فتيات

7- منظم

8- يسمح بالشيء
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الـــشــاعــر عــمـــر الــســراي وأعــضــاء
ــشـــكــلـــة من قــبل وزارة الـــلــجـــنــة ا
الثقـافة والسـياحة واآلثـار مدير عام
دائـــرة الــشــؤون الـــثــقــافـــيــة عــارف
الـســاعـدي رئـيــسـاً لـهـذه الــلـجـنـة و
مـدير عـام دائـرة الـعالقـات الثـقـافـية
في الـوزارة فالح الـعـاني عـضوا في

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

حــضـر نـقــيب الـفـنــانـ الـعــراقـيـ
ـــاضي جـــبــــار جـــودي اخلـــمـــيس ا
االجــتـــمــاع الـــذي عــقـــد في نــقـــابــة
الصحفي العراقي بحضور نقيب
ــثل الــصــحــفــيـ مــؤيــد الالمي و
احتـاد األدبــاء والـكـتــاب في الـعـراق

ارســال قــوائم األســمـاء فــور كــتــابـة
التعـليمات لـلمسـتحق . كـما حضر
نقيب الفنان مساء اخلميس وعلى
خــشـبــة مـســرح الــرافـدين  الــعـرض
سرحـي العراقي 25 ريختـر تأليف ا
وإخـراج عالء قـحـطـان وتمـثـيل زمن
الـربـيـعي و يـاسـر قـاسم.مـعبـرا (عن
ســعــادتـه بــحــضــور اجلــمــهــور الى
العـرض بـعد اشـتـياق حـار لـعروض
سـرح الـعـراقي بسـبب تـوقف أزمة ا
اجلــائـــحــة) . وقــدم جــودي والــوفــد
ـــرافق بـــاقـــة ورد لـــفــريـق الــعـــمل ا
لدورهم وجهودهم في تـنشيط حركة
ـعوقات الـتي تكبل سرح رغم كل ا ا
جهود الـفنـان العـراقي. الى ذلك هنأ
جـودي اخملـرج الـســيـنـمـائي مـحـمـد
ـــيـــة الـــدراجي انـــضـــمــــامه الكـــاد
األوســـكــار فـــريق اخـــتــيـــار جــائــزة
ـــؤلف من 395 عــضــواً األوســـكــار ا
ومنهم 5 اعضـاء من الـوطن الـعربي

اللـجـنة. وتـبـ خالل هـذا االجتـماع
ان من الــشـروط االولــيـة لــلـحــصـول
ــنــحـة هــو جتــديـد االنــتــمـاء عــلى ا
لـــغــايـــة ســـنــة 2021 وقـــد بــلـغ عــدد
اجملــددين لــغــايــة 2021  في نــقــابــة
الــفـنــانــ الـعــراقــيـ نــحـو 7 آالف
عـضــو وفي الـقــريب الـعـاجـل سـيـتم

بـــيــنـــهم الـــدراجي عن
جــــــــــمــــــــــهــــــــــوريـــــــــة
الـــعــراق.ووجـه جــودي

دعـوته (إلى كــافـة اجلـهـات
اخملـتـصة االحـتـفـاء بـهـذا احلدث
ــضيء في تــاريـخ الــســيــنــمـا ا
العراقيـة ال سيما وأن اخملرج
مــــحـــمـــد الــــدراجي جـــديـــر
بـــاالبـــداع وفـي تـــواصـــله
اجلاد في تـمـثيل الـعراق
سيـنـمائـيـاً). والدراجي
مــــخــــرج لــــعــــدة افالم
روائيـة عراقـية طـويلة
مـنهـا ابن بـابل وحتت
رمــــــال بــــــابـل واحالم
وفـي أحــــــضــــــان امي
وفــيـلـم الـرحــلــة الـذي
تــرشح في الــســنـوات
ـــاضــيــة لـــلــجــائــزة ا

ذاتها.. 

الـصـعـوبات والـعـقـبات الـتي تـعـترض
طـــريـــقـه. مـــوضـــحـــا أن (دور ثـــقـــافــة
األطــفـــال هــو  تــرصــ الــشــخــصــيــة
الـــقــيـــاديــة لــلـــطــفـل  الى جــانب دور
ــدرســة ومــا تـــقــدمــانه من األســـرة وا
ـواهب خالل اكــتـشـاف الــقـابـلــيـات وا
اخملــتـلـفـة لــدى األطـفـال وتـشــجـيـعـهـا
ـشــاركـة في وتــطـويــرهـا  وحتــفـيــز ا
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اســــتــــقـــبـل وكـــيـل وزارة  الـــثــــقــــافـــة
والــسـيــاحـة واالثــار نـوفل ابــو رغـيف
سـفـيـر الطـفـولة الـفـنـان هاشم سـلـمان
ـدنـيـة مـروة واالعالمــيـة والـنـاشـطــة ا
هــاشـم ونــاقش مــعـــهــمــا االســتــعــداد
لالحـتـفـال بيـوم الـطفل  وآفـاق الـعمل
ــؤســسـات مـع دار ثـقــافــة األطــفـال وا
الـتـربـويـة  ورؤيـة الـعـمل الـقـادم بـعـد
انـــتـــهـــاء ظــروف اجلـــائـــحـــة  وأبــرز
ــتــطــلــبــات لــبــلــورة ــســتــجــدات وا ا
االنـــشـــطــة والـــفـــعـــالــيـــات اخلـــاصــة

بالطفولة .
وأكــد ابــو رغــيف اهــتـمــام دار ثــقــافـة
االطـفال والوزارة بـشكل عام  بـتطوير
ــواهب الــفــنــيـة ــهــارات وتــنــمـيــة ا ا
ــراحل ــخــتــلف ا واألدبــيــة لــلــطــفل 
والـعـمل عـلى تـهـيـئـة ظـروف ايـجـابـية
جلــــيـل يــــثق بـــــنــــفــــسـه ويــــتــــحــــدى

مثلة األمريكية كـيت هادسون تصوير مشاهد { اثينا  –وكاالت - بـدأت ا
فـيـلـمهـا اجلـديـد (كـنـيـفاس اوت  (2 في الـيـونـان إلى جـانب بـطل
مثل الـبريطانـي دانيال كريغ فـيلم (العميل  007 جـيمس بونـد) ا
مع احملــافـظــة عـلى الــتـدابــيـر اإلحــتـرازيــة لـلـوقــايـة مـن فـايـروس
مثـلة اإلنكـليزية كورونـا. وكانت إنضـمت أيضاً الـى فريق العـمل ا
جيـسيكا هينويك. وظهرت كيت في مـوقع التصوير ترتدي فستاناً
طويـال وقبـعـة كـبـيـرة عـلى رأسـهـا وتـضع نـظـارات عـلى عـيـنـيـها.
ويـقول مـخـرج الفـيـلم ريان جـونـسـون: (نشـكـر أهل اليـونـان على
صــبـرهم ألنــنـا نــقـوم بـتــصـويــر فـيــلم بـولــيـسي في هــذه األمـاكن
الـهادئة). يذكـر أن هادسون وصـديقها وأوالدهـا أمضوا إجازة في
الـيونـان مع والـدتهـا غـولدي هـاون وزوجهـا كـيرت راسل. الى ذلك
ي دواين جـونسون صورة في حسابه اخلاص نـشرر النجم العا
عـلى موقع التواصل اإلجتـماعي ظهر فيـها على أحد الشواطئ
ي جيف بـيزوس.وأرفق جونسون تـعليقاً مع رجل األعـمال العا
مع الـصورة مـشيـراً فيه إلى تـعاون مـشـترك يـجمـهمـا سيـعلن

. عنه قريباً

عارض  واألعمال الفنية والرياضية ا
ــســرحـيــات الـتــفــاعـلــيــة في ضـوء وا
قـدراتـهم ومـواهـبـهم ومـلـكاتـهم). وفي
نـهــايـة الـلـقـاء شـكــر ابـورغـيف سـفـيـر
الــطـفــولـة دوره وحــضـوره وتــواصـله
الــــــــدائـم  وقــــــــدم له ومـن خـاللـه الى
مــجـمــوعـة من االطـفــال مـجــمـوعـة من
زمار). األعـداد االخيـرة لـ(مجلـتي) و(ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

 سـمــعـنـا كــثـيــراً من احلـكــومـات الــعـراقـيــة الـتي أعــقـبت
االحتالل األمـريكي انـها جادة في سـعيـها عـبر مـؤتمـراتها
ووفودها للعواصم الكبرى لتحصيل االستثمارات األجنبية
لبـنـاء البـلـد الذي لم يـخـرج من اثار احلـرب حـتى اللـحـظة.
وكان هذا مـنذ الـبدايـة واضحـاً انه مجـرد هواء في شـبكة
فال استـثمـارات وال أفق اسـتراتـيجي لـتـحقـيق هذا الـهدف
عقد الذي حتار في أمـره بلدان متقدمـة وليس البلد الذي ا

يتربع على صدارة عرش األكثر فساداً على الكوكب. 
 جذب االستثمارات األجنبية يـتطلب ان نحدد اولوياتنا في
مـجيء الــشـركــات لـتــلـبي حــاجـات مــحـددة ولـيـس لـفـرض
استثمارات تفيد اخلارج وتزيد من تردي الواقع الداخلي. 
 كـمـا ان جـذب االسـتـثـمـارات ال يـزال يحـتـاج الـى عـامـل
الغنى عـنهـما األول هـو توفيـر االمن الـكامل وضـمان عدم
اختطاف عمال أجانب وعدم حدوث قصف صاروخي ضد
مـــنـــشـــأة اســـتـــثـــمـــاريــــة قـــيـــد اإلجنـــاز وســـوى ذلك من

االشتراطات األمنية التي تتوافر عادة في دول العالم . 
والعـامل الثـاني هو الـتسـهيالت واالغـراءات عبر حـزمة من
ـسـتثـمـر األجـنـبي يـفـكر في اجمليء القـوانـ الـتي جتـعل ا
الى الـعـراق وال يـذهب الى دول في جـواره وهـذه الـنـاحـية
اناً راكـزاً غيـر غارقـ بواقع حتتـاج حكـومة مـستـقرة وبـر

فاسد. 
 وقــــبـل هــــذا وذاك هـــــنــــاك عـــــامل ثـــــالث إذْ ال مـــــعــــنى
لالستثمارات إذا كانت أفواه الفاسدين العفنة مفتوحة كما

كانت طوال ثماني عشرة سنة. 
ــســتــقــرة الـــتي تــوفــر الــقــاعــدة دعــونــا نــرى الــقـــوانــ ا
االستثمـارية الصـحيحـة التي قد جتـذب شركات الـعراقي
القائمة في اخلارج وهنا ال اقصـد تلك التي دمها وعظمها
حـرام. وبـعـد ذلك نـرى األفق احلـقــيـقي السـتـقـرار الـوضع
األمني لكي تكون قوافل الـشركات وهي تنقل مـعداتها عبر
ـدن والــبـلـدات الـتي تـمـر مـيـنـاء الـبـصــرة آمـنـة في خالل ا

عبرها كل يوم . 
وصول االستثـمارات الى البلـد يعني انه مـعافى  وهذا ما

لم يتحقق حتى اآلن.

ة واحدة من األكالت الـعراقية الـشهيرة  ,وفي الوالئم الدو
اخلاصة تقدم كنوع من ذوق العائلة.

ة ليست أكـلة شعبيـة فحسب وتسمى سـفيرة العراق الدو
الى سـفـرة الــعـالم وال تـكـاد تــنـافـسـهــا أكـلـة أخـرى ومن
متطـلبـات العـائلـة واإلهتمـام بالـضيـوف ودون منـازع تقدم
ساخنة وسط سفرة الـطعام وفي العائـلة لها مراسم وأيام
خاصة وتـلتـقط لها صـور وهي في القـدر الى ح نـزولها
الى الـصـيـنـيـة لــيـراهـا من يـحب الـعـائــلـة ومن يـبـغـضـهـا

عاشي للعائلة حسب مكوناتها.  ستوى ا وتُظهر ا
ــصــري ـــة الى حــد الـــتــشـــابه مع احملــشـي ا أصل الــدو
ودخـلت لـلــعـراق  في اإلحـتـالل الـعـثــمـاني وجـرت عــلـيـهـا
فـروم والسمن والضلوع تعديالت كثيـرة من زيادة اللحم ا
والزنـد في قعـر الـقدر وعـيدان الـسلـق وشاع طـبخـها في
لـبـنــان ومـصـر وفــلـسـطــ واجلـزائـر ويـخــتـلف مــظـهـرهـا
اخلارجي ومـحـتـواها من عـائـلة ألخـرى حـسب مـا تُلَفُّ به
محتـوياتـها بـورق السلق او الـعنب أو الـبصل والـباذجنان
والفلفل وحسب ما متوفر وإمكانية العائلة وحتى قدورها
ـســاواة والـعــدالـة وكل إخـتــلـفـت وبـذلك دخــلت صــراع ا

العوائل تعملها وال عدالة في طبيعة مكوناتها.
 رغم اإلخـتالف عـلـيــهـا إالّ أن هـنـاك إتـفــاقـاً عـلى إنـهـا ال
تـكــلف الــعـائــلــة من أدوات كـثــيــرة سـوى قــدر وصــيـنــيـة
وتسـتـخـدم للـسَـفـرات والتـنـزه  وكـأنهـا أكـلة جـافـة يـسهل
حمـلـها في قـدرها ومـيـزتهـا بـأن ال تقـدم بـشكل إنـفرادي
ودائــمــا مــا جتــمع الــعــائــلــة أو مع الــضــيــوف ومــا تــزال
محـافـظـة على قـدرهـا علـى جمع األيـادي مـتبـادلـة مـتكـافـلة

طاعم. ها في ا على مكان واحد لذا من النادر تقد
ـة بـصـفـاتـهـا جـعـلت لـنـفـسـهـا هـيـبـة بـ األكالت إن الـدو
وعلى الـسُفرات ,سواء كـانت بـاللـحم أو الـتمن واخلـضار
وفي األحوال كلها تؤدي أدوارها كأكلة تُعبر عن نفس من
يــقـــدمـــهــا وتـــدل عــلـى اإلعــتـــزاز بــذلـك الــشـــخص الــذي
سيـتنـاولـها والـطاهـي يتـدخل بكل تـفـاصيـلهـا ويـده معـها

الى ح إنزالها على مائدة الطعام.
ـيم ـة مـنـهم من يـظــنـهـا الـدولـة وقـد ال يـرى حـرف ا الـدو
ة ولكنهمـا تختلـفان في كثير وتـتشابهـان في أخرى فالدو
تؤكل والـدولة تـبنى أو تـهـدم إالّ أذا إجتـمع الفـاسدون في
ـة والـدو أكـلـهــا وفـرم عـظــمـهـا والــدولـة ثـابــتـة بـحــدودهـا 
يضـاف لـهـا ويُـنـقص منـهـا ويـكـبـر ويصـغـر قـدرهـا  ولكن
فـاهيم والـتقـاليد واحلـدود ولكـنهـما تـعبران الدولة ثـابتـة ا
عن اخالق شعبهما وقيمهم وتسـتطيعان جمع من يستفيد
ـة هيـبـة بـ أفراد اجملـتـمع الـعراقي من فائـدتـهـما ولـلـدو
فيما الدولة تفقـد هيبتها أن نهبـها الفاسدون ومن يخالفون
قوانينهـا حتى أولئك الذي يـعتقدون أنهم يـتحركون ضمن
ـقراطـية أو إصالح مـنظـومة فـاسدة سقـوف احلريـة والد
ـفــاهـيم وقــيم ومـنــظـومــة أفـسـد
ة ويبـدو أن الـدولـة صارت كـالـدو
تـــلف وتـــطـــبخ وجتـــتـــمع عـــلـــيـــهــا
األيادي إالّ أن الفرق فيها أنهم ال

يتذكرون طعمها.
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{ بـوردو (فرنـسا) (أ ف ب)  –عـثر
ارة عـلى مبلغ  85ألف يورو أحـد ا
داخـل حـصــالــة نـقــود بــشـكـل فـيل
عــلى رصــيف بــالــقـرب من مــديــنـة
بــوردو في جــنــوب غــرب فــرنــسـا
فـســلّـمـهـا إلى الـشـرطـة فـيـمـا زعم
ـــبـــلغ يـــعــود عـــلى رجـل آخــر أن ا
األرجـح إلى والــديه الـــلــذين كــانت
شــــقـــتــــهـــمــــا أفـــرغـت لـــلــــتـــو من
مـحـتـويـاتـهـا. ويـنـشـغل احملـقـقون
ـلـكـيـة احلـصـالـة الـتي مـنـذ أيـام 

حض مصادفة.    عُثر عليها 
وأوضـــحت الــنــيــابـــة الــعــامــة في
بــوردو اخلــمـيـس لـوكــالــة فـرانس
بـــرس أن رجـالً عـــثـــر في نـــهـــايـــة
حــزيـران/يــونـيــو في أحـد شـوارع
مـديـنـة مـيـريـنـيـاك وسط كـومـة من
الــنـفــايـات الـكــبـيـرة احلــجم كـانت
مـــوضــوعــة عـــلى الــرصـــيف عــلى
قـطعة زينة بـشكل فيل وكان ينوي

إعطاءها لوالدته. 
وبـدا فيل الزيـنة هذا غيـر ذي قيمة
لــلـوهـلــة األولى ولـكن ســرعـان مـا
تـــبـــيّن لــلـــرجل أنـه يــحـــوي ثــروة
. بـقـيـمـة  85 ألـف يـورو نـقـداً وعداً
وأشــارت الــنـيــابـة الــعــامـة إلى أن
الــــرجـل أبــــلغ الـــــشــــرطــــة بــــهــــذا

االكــتــشـاف وســلم األمــوال بــشـكل
عـفوي. وما هي إال أيام حتى تلقت
الـشـرطـة األربـعـاء اتـصـاالً هـاتـفـياً
مـن رجل آخـــــر عـــــلم بـــــاألمـــــر من
ـبلغ الـصـحف أكد لـلمـحقـق أن ا
يـعود عـلى األرجح والديـه بحسب

النيابة العامة. 
وأوضـح الــرجل أنه أفـــرغ مــســكن
والــــديه نــــظــــراً إلى أن أمه كــــانت
تـوفـيت لـلـتـو في حـ يـقـيـم أبوه
فـي دار للـمـسـنـ مـشـيـراً إلى أنه
وضـع  أغـراضــاً ال لـزوم لــهــا عـلى

الرصيف بينها الفيل الشهير. 
وأضـافت الـنـيـابـة أن الـرجل  الذي
لك سـيدلي بـإفادته لـلمـحقـق ال 
ـبـلغ الـذي كانت مـا يـثـبت ملـكـية ا

احلصالة حتويه. 
ـركــزي الـفـرنـسي ـصـرف ا وأكــد ا
ـبلغ أن األوراق بـعـد إطالعه على ا
الـنــقـديـة حـقـيـقـيــة ويـتـعـ تـالـيـاً

التحقيق في مصدرها.
وكــانت مـديـنـة مـيــريـنـيـاك شـهـدت
حـادثـاً مـشـابـهـاً الـعام  2010  ح
عــثـر الـشــاغل اجلـديـد لــشـقـة عـلى
مـبـلغ  165ألـف يـورو مدفـون حتت
أرض احلــديـقــة فـيــمـا كــان يـنــفـذ

بعض األشغال فيها.
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الــــرواد األمـــــيــــركــــيــــ األوَل إلى
الفضاء. 

وقـالت والي فانك في مـقطع فـيديو
نُــشـر عـلـى حـسـاب جــيف بـيـزوس
عــبــر إنــسـتــغــرام في وقت اإلعالن
ــهــمــة أخـــبــروني أنــنـي أجنــزت ا
بـشـكل أفـضل وأسـرع من أي رجل.
واضـافت قلت إنني أريد أن أصبح
رائـد فـضاء لـكن لم يـرغب أحد في
تـــوظـــيــفـي. لم أكن أعـــتـــقــد أنـــني

سأصعد إلى هناك يوماً.  

مــــارك بــــيــــزوس شـــــقــــيق جــــيف
زاد بـيـزوس والـفـائـز الـغـامـض 
لـم تُـكـشف هـويـته دفع  28 مـلـيـون

دوالر للمشاركة.
وكـــــانت والـي فــــانـك شـــــاركت في
ســـتــيــنــات الـــقــرن الــعـــشــرين في
برنامج خاص بعنوان مركوري 13
ضـم  13 امـــــــــــرأة خـــــــــــضـــــــــــعـن
لالخـتـبـارات نـفـسـهـا التـي أجريت
لــذكــور اخــتــيــروا ضــمن بــرنــامج
مـركوري الـذي نفـذته نـاسا إلرسال

تنافست مع حرب إعالمية. ا
فــقـد رفع جـيف بــيـزوس اخلـمـيس
الـسـقف عـاليـا من خالل إعالنه عن
راكبة فخرية سترافقه في رحلة 20
تـــمــوز/يـــولــيــو وهـي والي فــانك
الـبالـغة  82عـامـا. وستـصـبح فانك
أكـــبــر شـــخص ســنـــا يــســـافــر في
الـفـضـاء وهو رقـم قيـاسي يـحـمله
حـاليا رائد الفـضاء األميركي جون

غل عن  77عاما.
وسـيـكـون في طـاقـم الـرحـلـة أيـضا

إال أن فـيـرجـ غاالكـتـيك أوضحت
فـي بــيـــان أن االلـــتـــزام بـــاجلــدول
الـزمـني احملدد لـلرحـلة يـبقى رهـنا
بـاألوضاع اجلـوية وبـإجناز بعض

عمليات التحقق الفنية.
وقــال ريـتـشــارد بـرانـســون أعـتـقـد
حقا أن الفضاء لنا جميعا مضيفا
فـيـرج غـاالكتـيك تقف في طـليـعة
صـنـاعـة فـضـائـيـة جتـاريـة جـديـدة

ستفتح الفضاء على البشرية.
ـعــركـة بـ الــشـركـتـ وتــتـرافق ا

في رحـــلــة جتــريــبــيــة لـــفــيــرجــ
غــاالكــتــيك قــبـل الـبــدء بــالــرحالت

نتظمة في 2022. التجارية ا
غــيـر أن رجل األعـمـال الــبـريـطـاني
بـــاغت مــنـــافــسـه اخلــمــيـس عــبــر
إعـالنه بـأنه سـيـكون بـ طـاقم من
أربـعة أشخاص سيخوضون رحلة
عــلى مـركــبـة في اس اس يــونـيـتي
ـقـرر انـطالقـهـا بـعـد مـا الـتـي من ا
يـــــنــــوف عن أســـــبــــوع مـن نــــيــــو

مكسيسكو.

الــلـــذين أنــشــآ شــركـــتي ســيــاحــة
فــــضـــائـــيــــة تـــعـــمـالن في قـــطـــاع
ـداريـة. الــرحالت الـقـصـيـرة دون ا
ومــطـــلع حــزيــران/يــونــيــو أعــلن
جــيف بـيـزوس أنه ســيـكـون ضـمن
طـاقم أول رحـلـة مـأهـولـة لـصاروخ
ـطور من شركـته بلو نـيو شـيبرد ا

. أوريج
وهــو كـان يـظن أنه بـهـذه اخلـطـوة
يــسـبق ريـتــشـارد بـرانــسـون الـذي
شاركة أعـلن منذ زمن بعيد عزمه ا

{ واشــــنـــطن (أ ف ب)  –احــــتـــدم
الـسـباق إلى الـفضـاء ب أصـحاب
ــلـيـارات في الــسـاعـات األخـيـرة ا
مـع إعالن الــبــريــطــاني ريــتــشــارد
ــشـاركـة في 11 بــرانـســون عـزمه ا
تـمـوز/يـولـيـو بـرحـلـة عـلى مـركـبـة
لـشركة فـيرج غاالكـتيك مسـتبقا
بـذلك رحـلة مـنافـسه جيف بـيزوس
إلـى خارج نـطـاق اجلـاذبـية في 20

الشهر احلالي.
ـنـافـسـة بـ الـرجـلـ وتـســتـعـر ا

{ بـــــــاريس (أ ف ب)  –يـــــــشـــــــكّل
مـهرجـان كانّ الذي يـفتـتح الثالثاء
ويـقـام للـمرة األولى مـنـذ اجلائـحة
مــنــاســبــة يــلــتــقي فــيــهــا الــوسط
ــشي ي إذ  الــســيــنــمــائي الــعــا
جنـــوم الــشـــاشــة الــكـــبــيـــرة عــلى
ســـجـــادته احلـــمـــراء مـــجـــدداً من
كـــاتــرين دونــوف إلـى ســبــايك لي
مروراً بشون بن وماريون كوتيار. 
ودرجـت الــــعــــادة عــــلى أن يــــقــــام
ــهــرجـان الــذي يـعــتــبـر األهم في ا
الـعالم فـي ايار/مـايو إال أن األزمة
الــصــحــيــة فـرضـت تـأجــيــله ومن
ـــقـــرر أن تـــوزع جــوائـــزه في 17 ا
تــمـوز/يــولـيــو وبــيـنــهـا الــسـعــفـة
ــرمـوقـة الــتي فـاز بـهـا الــذهـبـيـة ا
الـكـوري اجلـنـوبي بـونـغ جـون هو

عام  2019 عن فيلمه باراسايت.
ولـم يـــعـــد مــــعـــمـــوالً عــــلى جـــادة
الـكـروازيت بـتدابـيـر منع الـتـجول
ـسـمـوح به ولـن يكـون اجلـمـهـور ا
في صـاالت الـسـينـمـا محـدداً بـعدد
مــعــ أو بــنــســبـة مــا لــكنّ وضع
الــكــمـــامــة ســيــبــقى ضــروريــاً في
فوض ـساحات الداخلـية. وقال ا ا
و لم الـعـام للـمهـرجـان تيـيري فـر
نــنـته من اجلـائــحـة بـعــد ويـنـبـغي
تـالياً توخي احلـذر. نحن معتادون
عـــلـى تـــبـــادل الـــقـــبالت في أعـــلى
الــدرج لـكـنــنـا لن نــفـعل ذلك…ومع
ذلك سـتكون قلوبـنا حاضرة هناك.
ويُـعـرَض  24 فـيـلـمـاً مـدرجـاً ضمن
ـــســابــقــة الـــرســمــيــة أمــام آالف ا
ــهـرجــان وجلــنـة ــشــاركــ في ا ا
حتــــــكــــــيـم بــــــرئــــــاســــــة اخملـــــرج
الـنـيـويوركي سـبـايك لي الـذي كان
همة في اخـتير أصالً لتـولي هذه ا
 2020  ووافـق عـــــلى اخـــــتـــــيــــاره
مـــجــدداً بــعـــد إلــغـــاء دورة الــعــام
الـــفــائـت.  وســيـــرافق ســبـــايك لي
ضـمن جلنـة التـحكـيم خمـس نساء
وأربـعة رجال بـينهم جنم السـينما
ـمـثل سـونغ الـكــوريـة اجلـنـوبـيـة ا
كـانغ الـذي أدى دور ربّ األسرة في
ـغـنـيـة مـيـل فـيـلم بـاراسـايـت وا
فـــارمــر. في مـــا يــتــعـــلق بــاألفالم
يــفـتــتح اخملـرج الــفـرنـسـي لـيـوس
هـرجان بفـيلمه كـاراكس مسابـقة ا
أنـيت وهو كومـيديا موسـيقية من
بـــطـــولـــة مــاريـــون كـــوتـــيــار وآدم
درايـــفـــر تــولـت فــرقـــة ســـبــاركس
األمـــيـــركــيـــة الـــشـــهــيـــرة كـــتـــابــة
ـوسيـقى فـيه. وفي الـسـيـنـاريـو وا

ــســابــقــة أيــضــاً أفالم لــعــدد من ا
رموق سبق لبعضهم اخملرج ا
أن حـصل عـلـى الـسـعـفـة الـذهـبـية
كـاإليطالي ناني مـوريتي عن فيلمه
تـــري بـــيـــاني والـــفـــرنـــسـي جــاك
أوديــــار عن  لــــيــــزولــــيـــمــــبــــيـــاد
وأبـيـشـاتـبـونغ ويـراسـيـتـاكـول عن
فــيـلــمه األول بـاإلنــكـلــيـزيــة خـارج
تـــايالنـــد مـــيـــمـــوريـــا مـع تـــيـــلــدا
سـويـنـتـون وجـان بـالـيـبـار.    لـكنّ
ــسـابــقـة تــتـضــمن أيـضــاً أفالمـاً ا
ــغـربي نــبـيل خملــرجـ آخــرين كـا
عـيوش الذي يـعبّر من خالل فـيلمه
عـلي صـوتك -إيـقـاعات كـازابالنـكا
ـــغــــاربـــة عـن نـــبـض الـــشــــبــــاب ا
وتــطـــلــعــاتــهم واخملــرج الــروسي
الــروسي كـيـريل ســيـريـبــريـنـكـوف
الـذي يُعـرَض فيـلمه اجلـديد بـترفز
نعه هرجان لكنّ قراراً  فـلو في ا
مـن مـــغــادرة األراضـي الـــروســـيــة

سيحول دون حضوره إلى كان. 
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ـــــشـــــاركـــــة في وتـــــوفـــــر األفـالم ا
مــهــرجــان كـان تــشــكــيـلــة واســعـة
واضـيع تراوح ب ومـنوعـة من ا

مـسائـل الهـوية وأسـرار الزوج 
ــوســيــقى بــقـوة فــيــمــا حتــضـر ا
ســــواء من خالل فـــيــــلم ســـوبـــر
لــلـمــخـرجــة أودري إسـتــروغـو عن
فـرقـة الراب الـفرنـسـية سـوبر إن
تـي إم أو من خالل فــيــلم وثــائـقي
لـلمخرج تـود هينز عن فـرقة فيلفت
ـــو أن أنـــدرغــــراونـــد. والحظ فـــر
ـجـمـلـهـا تـوفر األفالم اخملـتـارة  
رحـلـة جمـيلـة هـذه السـنة أكـثر من
أي وقـت مضـى. ويبـلغ عـدد األفالم
ــهــرجـان الــتـي سـتُــعــرض خـالل ا
أكـــــثــــر من 80  أو حـــــتى  120 في
ـدرجـة ضمن حـال احـتـساب تـلك ا
أقـــســـام مــوازيـــة. أمـــا االخــتـــتــام
فــــســــيـــكــــون مع أو إس إس :117
فـروم أفـريكـا ويذ الف وهـو اجلزء
اجلـديـد من سلـسـلة أفالم احملـاكاة
الـسـاخـرة ألفالم الـتـجسس أو إس
إس 117. مـع أن جلــنـة الــتــحــكــيم
وجلـنـة االخـتـيـار تـضـمّـان أعـضاء
مـن النسـاء يفـوق عددهـن األعضاء
ـتنـافسـ على الـرجال  فـإن ب ا
الـسـعـفـة الـذهـبـيـة أربع مـخـرجات
فـحــسب بـيـنـهن ثالث فـرنـسـيـات

عـــلــمــاً أن امـــرأة واحــدة ســبق أن
فـازت بـها هي جـاين كامـبيـون عام
 1993 عـن ذي بــيــانــو. إال أن عــدد
أفالم اخملـرجات أكـبر بـكثـير خارج
ـسـابـقـة الـرسـمـيـة  كـمـا في فـئة ا
نــظـرة مــا  اخملــصـصــة لـلــمـواهب

اجلديدة.
ـهـرجـان فـئـة مـوقـتـة واسـتـحـدث ا
ناخ جتسيداً وضوع ا مـخصصة 
اللـتزامه سينمائياً بالبيئة من ب
األعــمـال الـتي تُـعـرض فــيـهـا فـيـلم
لــوي غـاريل ال كـروازاد من بـطـولـة
لــيـتــيــسـيــا كـاســتـا وفــيه يــتـولى
األطفال السلطة حلماية الكوكب. 
ــهــرجــان هــذه الــســنــة ويــطـــبق ا
سـلسلة من اإلجـراءات الهادفة إلى
احلـد من بصمته البيـئية كاعتماد
الـسيـارات الكـهربـائية واإلقالل من
اسـتخدام الورق واقتطاع مساهمة
مـنـاخـيـة من رسـوم احلـصـول على

بطاقة اعتماد حلضور العروض.
وســيــكــون مــهــرجــان كــان فــرصـة
ـعـاودة األحـداث الـسيـنـمـائـية في
أجـواء احتفالية وبحضور النجوم
بـعد فترة طبقت فـيها قيود صارمة

وكـــانت دور الــســـيــنــمـــا مــغـــلــقــة
خـاللـــهــــا فـــيــــمــــا أقـــيـم عـــدد من
ـهــرجـانـات كـبـرلـ  وسـانـدانس ا
عــبــر اإلنــتـرنت  –وهــو مــا رفــضه
مــهــرجــان كـان  –واتــسم احــتــفـال

توزيع جوائز األوسكار بالفتور.
نـتـظرة ومن بـ أبـرز الـلحـظـات ا
ـــهـــرجـــان فـي هـــذه الـــدورة مـن ا
عـــــــودة كـــــــاتــــــريـن دونـــــــوف إلى
الـــكــروازيت بــعــد  57 عـــامــاً عــلى
تـسلمـها السـعفة الـذهبيـة عن فيلم
لـي بـارابـلـوي دو شــيـربـور ومـنح
ـمـثلـة جودي فـوسـتر الـتي مشت ا
عـلى الـسـجادة احلـمـراء وهي بـعد
اً طـفلـة سعفـة ذهبـية فخـرية تـكر

بها عن مجمل مسيرتها.
أمـا بالنسبة للنجوم فتحضر مثالً
لِــيــا ســيــدو وتــيــلــدا ســويــنــتــون
واللوكسمبورغية فيكي كريبس …
وسـيـكـون احلـصـول عـلى تـصـريح
الـدخول الـصحي إلزامـياً للـجميع
ومن لـم يتـلقَ اللـقاح بـعد سـيكون
عــلـيه اخلــضـوع لــلـفـحــوص الـتي
جتـــرى كل  48ســـاعــة مـــجــانــاً في
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ومنتجاتي  اخلاصه
ـــر وفـــيه - نـــافـع بــدايـــة الـــزهـــا
وصـفــة عـالـيـة الـشـأن في الـقـضـاء
عـليه وال بأس ان اذكر بـشيء منها
بـعض الـتركـيـبه االساسـيه جوز ..

سنديان ابيض .. اجلنجل
- احــتـرس … احــتـرس … يـجب أال
يـسـتـهـلك األطـفال الـصـغـار  قـطـعا
مـن اجلــــــوز أو يــــــجب اإلشــــــراف
عـلـيـهم أثـنـاء الـقـيـام بـذلك ألن هذا
ـكن أن يـؤدي إلى االختـناق وهم

ال يشعرون بذلك
- ال تــسـتـهـلك مـنه كــمـيـات كـبـيـرة
فـيـمـا اذا كـنت تـعـاني من مـتالزمة

التهاب القولون العصبي
- يـــحــرم عــلـى مــرضى الـــقــولــون

التقرحي تناوله
- فـي حــــــالــــــة لــــــديك حــــــصــــــول
ـذكوره االنـتـصـاب عـبر الـوصـفـة ا
اعـاله عــلى الــفـــور ان تــتــوقف من
تناولها الن ادت القيام بوظائفها…

ـساعـدة احلـيـوانات حـيث تـقـوم 
ـنـوية من حـيثُ حتـس حـركتـها ا
وقـدرتـهـا بـشـكل افـضل لـكـي تـقوم
بـتخصيب البـويضة .. هذه واحدة

من عالجات للمرضى
مالحظات مهمه حول اجلوز

- يــظن الــبــعض ان اجلــوز مــفــيـد
لــلـداء الـسـكـر بـل عـلى الـعـكس من
ذلـك فهـو يـرفع من مـعـدل الـسـكري
بـالـدم الحـوائه عـلى مـادة الـتـنـسو
الـشمـعية ذات الـطعم الـدهني التي

تزيد من معدل السكري 
سـميـنات وليس من - اجلـوز من ا
ــنـــحــفــات النه عــالي الــســعــرات ا

احلرارية
- اجلـوز ليس من االغذية القابضه

سهله بل من االغذية ا
- اذا كـنت تـعاني مـن التـحسس ال
تـتناوله بـكثره فـهو يزيـد من تفاقم
كن الـقضـاء علـيها هـذه احلالـة و
عــــــبــــــر وصـــــفــــــاتـي وعالجــــــاتي

و الـبكـتيـريا الـضاره من ـنع  و
ثانة البوليه .. االمتصاص با

- واحـلى ما فـي اجلوز يزيـد تدفق
الـــدم يـــزيــد قـــوة وحـــركــة انـــتــاج
نويه بشكل ملحوظ احليوانات ا
- اجلــوز يـسـاعـد عــلى االنـتـصـاب
بـشـكل فـضـيع اذا أُخِـذَ مع الـبيض
ـقـلي البـلدي النه سـوف نسـتفـيد ا
مـن بـــــعض االنـــــدروجـــــيـــــنـــــات (

الهرمون الذكري )
- واذا اضـفـنـا من زيـته قـلـيال جدا
وقـــلـــيال من زيـت اجلــنـــســـنج الى
مــشـــروب الــقــهــوة يــنــبه اجلــهــاز
ــــا يـــزيــــد من قـــوة الــــعـــصــــبي 
الـفـعـالـيه اجلـنسـيـة خـاصـة لـلذين
يــــعـــانـــون مـن قـــلـــة االنــــتـــصـــاب
والــشــعــور بــالــعــنت الــدائـم فــهـو

قدار .. الوصفة البسيطه عالية ا
تـتـمـيـز بـقـدرتـهـا عـلى تـعـزيـز قـوة
ـنويـة بـاإلضـافة إلى احلـيـوانـات ا

وها بشكل فعال وطبيعي

كبيرة على الريق صباحا
- واجـــمـل مـــا في اجلـــوز مـــقـــوي
رهـيب للـغدة الكـظريـة غدتا الـقتال
ـوجوده على الكلـيت النه يحقق ا

توازن للنشاط الغدي
- نـافع في معـاجلة اخفـاق الذاكره

سعف بذلك وهو ا
- يـحــمي الـغـدة الـنـخـامـيـة من اي
اعـتالل اذا تنـاول من زيته صـباحا

ومساء
- يـحـتـوي على مـادة الـسيـلـمارين
وهـو نوع من الـفالفونـويدات التي
تــتـمـتع بــقـدرات مـضــادة االكـسـده
الـــتي تـــمــنع االثـــار الــتـــدمــيـــريــة
لــلـشــقـوق احلــرة عن طـريق عــمـله
كــمـضــاد لالكــسـده يــحــمي الـكــبـد
وبـالتـالي فهو يـحمي ويـنبه خاليا
ـــنع تــكــون الـــكــبــديـــة جــديــده و

ليوكوترينان جديده
ــــــنع حــــــدوث حـــــاالت عـــــدوى -
حض البول ـسالك البولـية الن  ا
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اختصاص تغذية

الدموية ويعمل كمهديء للجسم
- يقلل التهيج العصبي

ـثــانـة والــكـبـد - يــنـشط وظــائف ا
عدة والغدة الدرقية والرئت وا
ن يعاني من علل -زيـته نافع جدا 
في تـضخم البـروستاتـا ( التضخم
الـبـدائي) تؤخـذ منه يـومـيا مـلعـقة

لـلجـوز فوائـد غذائيـة صحـية عدة
ــداومــة عــلى ويـــنــصح االطــبـــاء ا
تـناوله صباح كـل يوم  شرط توفر
االعـتدال في الكميـة جتنبا حلدوث
ـمـكن ان حـسـاسـيـات جـلـديـة من ا

فرط في الكميات. تظهر على ا
-  اجلـــــوز يــــحـــــسن اداء الــــدوره

{ بــــرشــــلــــونـــة (أ ف ب)  –طــــور
زوجـان إسبانيان نـظارات متطورة
لـتمـك ابـنهـما الـذي يعـاني إعاقة
بـصرية من تدبر أموره بنفسه في
ابـــتـــكــار عـــرضـــاه خالل مـــعــرض

برشلونة لألجهزة احملمولة.
وقـال مـهـندس الـكـهربـاء اإلسـباني
جـاومي بـويغ لوكـالة فـرانس برس
كـان هناك نـقص على هذا الـصعيد
فـي الـــــســـــوق. األشـــــخـــــاص ذوو
القدرات البصرية الضعيفة لم يكن
لــــديــــهـم ســــوى الــــعــــصي وكالب
ساعـدتهم على الـتنقل. ال اإلرشـاد 

شيء أكثر من ذلك.
وهــو أنــشـا مع زوجــته الــطــبـيــبـة
كـونـسـتـانـزا لـوسـيـرو سـنة 2017
شـركـة بيـيل غالسـز الـتي سمـيـاها
تـيـمنـا بـابنـهـما غـيـر أنهـمـا طورا

ابـتـكارهـما اجلـديـد للـنظـارات هذا
الـعـام. وبـعـد بـلـوغه عـامه الـثاني
بـــدأ والـــدا الـــطـــفل يـــقـــلـــقـــان من
ـتـكــررة والـصــعـوبـات ســقـطــاته ا
التي يواجهها في صعود الساللم.

وبـــعـــد عـــرضه عـــلى األطـــبــاء 

تــشــخــيص إصــابــة الــطـفـل بـيــيل
بـضـعف البـصر بـسبب مـشكـلة في
الــعـصب الـبــصـري وهي مــشـكـلـة
أكــثـر انـتــشـارا من فـقــدان الـبـصـر
ــــهــــام الـــــكــــلي وجتـــــعل من كـل ا

اليومية حتديا حقيقيا.

{ نــيــويـورك (أ ف ب)  –ســيــكـون
ـــــــغــــــنـي األمـــــــيــــــركـي بــــــروس ا
سـبـرينـغـستـ أحـد جنوم احلـفـلة
ـوسـيقـيـة الكـبـيرة الـتي تـقام في ا
نـهايـة آب في متـنزه سـنتـرال بارك
لـالحـــتــــفــــال بـ والدة نــــيــــويـــورك
اجلـديـدة بـعـد اجلـائـحـة ويـشـارك
ن وجـنــيـفـر فــيه أيـضــاً بـول ســا

هـادسون بـحسب ما أعـلنت بـلدية
نـيويورك اخلميس في تغريدة عبر

تويتر.  
وكـان رئـيس بـلـديـة نـيـويـورك بـيل
ـــنــتـــمي إلى احلــزب دي بـالزيــو ا
ــــقـــراطي  أعـــلـن في مـــطـــلع الـــد
حـزيران عن إقامـة حفلـة موسيـقية
ضــــــخـــــمــــــة في  21آب مـع أن اي

تأكيد للموعد لم يصدر بعد.
نتج كليف وأوضح منظم احلدث ا
ديــفـــيس يــومــهــا أنـه يــريــد جــمع
ثـمانـية جنوم في حـفلة تـمتد ثالث
سـاعـات يتـوقع أن يحـضـرها نـحو
 60 ألـف شـــــــــــخـص فـي مــــــــــوقـع
إقـامـتـهـا بـتـذاكـر يـتـوقع أن يـكون
مـعــظـمُـهـا مـجـانـيـاً عـلى أن تُـنـقَل

تلفزيونياً إلى كل أنحاء العالم.
كــان عـازف الـروك الـبـالغ  71عـامـاً
ـلـقب ذي بـوس أول جنم يـعاود وا
عـــروضـه في بـــرودواي األســـبـــوع
الــــفــــائـت بــــعــــد تــــوقف بــــســــبب
اجلـائـحـة أمـام جـمـهور مـن الذين
ـضــاد لـفــيـروس تــلـقــوا الــلـقــاح ا

كورونا.   
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قـبلة. وقال الـشبكـة في األسابيع ا
ـنـتـجـات في تـيـك توك درو مـديـر ا
كــيـرشــوف  في الـبــيـان غــالـبــاً مـا
ـصمـمـون أنهم يـرغـبون يـخـبرنـا ا
فـي احلصول عـلى مزيـد من الوقت
إلضـــفــاء احلــيــويـــة عــلى عــروض
الـطهو ودروس التـجميل وسواها
ـقـاطع الـتـدريـبـيـة والـعروض من ا

التمثيلية.

ــقــاطـــــــع الــقـــصــيــــــــــــــرة مـن ا
. جداً

وأوضـــحت الـــشـــبـــكــة الـــتـــابـــعــة
جملـمـوعة بـايـتدانس الـصـينـية في
بـيـان أن نشـر مـقاطع بـهـذا احلجم
كــان يــخــضع لالخــتــبــار ولم يــكن
مــتــاحــاً ســوى لــبــعض مــصـمــمي
ــقــاطع لـكــنه ســيــتـسع لــيــشـمل ا
ـاليــ من مـــســتـــخــدمي مـــئــات ا

{ نـــيـــويــورك (أ ف ب)  –أعـــلــنت
شــبــكــة تـيـك تـوك اخلــمــيس أنــهـا
تــتــيـــــــــــح قــريــبــاً نــشــر مــقــاطع
فـيـديو عـلى منـصتـها تـصـــــل مدة
كـل مـنــهــا إلى ثالث دقـــــــائق بـدالً
مـن دقـــــيــــقـــــة واحـــــدة هـي احلــــد
ــا األقـــصى في الـــوقت الـــراهن 
يــدلّ عــلى رغــبـتــهــا في تــوســـــيع
نـطـاق انـتـشـارهـا لـيـشـــــــمل أكـثر
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