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ـنـظـومـة الـوطـنـية) مشـيـرا الى ا
(تـعــرض اخلـط الــنـاقـل كــركـوك -
بيـجي جـهد 400 كي في الى عمل
تخـريـبي بـتفـجـيـر عبـوات نـاسـفة
ــا تــســبب فـي ســقــوط ســبــعــة
ابـراج وحــدوث اضــرار وقـطع في
االسـالك وخـــــــــــــــــــروج اخلــط عـن
اخلـــدمــة  حتـــديــدا فـي نـــاحـــيــة
الـريــاض في كــركـوك) مــؤكـدا ان
الكـــات الــــهـــنـــدســــيـــة هـــرعت (ا
دير العام خالد غزاي تابعة ا و
وبالـتـعـاون مع الـقـوات االمـنـية و
اجلـــهـــد الــــهـــنـــدسـي الى مـــكـــان
الـعـارض وبــاشـرت بـالــعـمل عـلى
ــتــضـرر اعـادة تــشــيــيــد الــبــرج ا
وتــصـــلــيح الـــقــطـــوعــات واعــادة
تـسـلـيك اخلط واعـادته لـلـخـدمـة)
الكـات الـهـنـدسـية الفتـا الى ان (ا
والفنية مستـمرة في مواجهة هذه
الهـجـمة الـشـرسـة وتبـذل قـصارى
جهـدهـا وتـختـزل الـوقت وتـسابق
الــــزمن العــــادة اخلــــطــــوط الــــتي
ـنــطـقـة تـعـرضت لــلـتـخــريب في ا
الشماليـة  ولن تدخر اي جهد في
العـمل في ظل التـحـديات الـكبـيرة
التي تـواجـههـا فـرق الصـيـانة من
زرع عـبــوات نــاســفــة عـلـى طـريق
عـمـلـهم وصـعـوبـة دخـول اآللـيـات
الثقيلة وارتفاع درجات احلرارة).
وإحبطت القوات االمـنية محاولة
تفـجـيـر بـرج لـلـكـهـرباء فـي آمرلي
ضمن قضاء طوزخورماتو.وذكرت
خــلـــيــة اإلعالم األمـــني في بـــيــان
تـــلـــقــــته (الـــزمــــان) امس انه (من
ـيـدانـية وتـكـثيف تـابـعة ا خالل ا
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عــراقي لــلــســيت الــواحــد والــرصــيـد
اخملـــزون مـــنـــهــا (3348) ســـيت مع
جـــــواريب رجـــــالي شـــــتــــوي أســــود
ـئـة اكـرلـلك + 20 ـواصـفـات  80 بـا
ـئـة بولـسـتر بـسـعر  8250 ديـناراً بـا
لــلــدرزن الـواحــد والــرصـيــد اخملـزون
مــنــهـا  10آالف درزن بــاإلضــافـة إلى
ــدنــيــة ــنــتــجــات ا عــدد كــبـــيــر من ا
ـسؤول إن ـصـدر ا اخملـزونـة). وقـال ا
(وزارة الدفاع أبدت استعدادها لشراء
نـتجـات العسـكريـة مبـدئيا كـميـات ا
لـكنـها سـرعان ما عـمدت إلى اسـتيراد
مـثيالتهـا وبأسعار أعـلى موضحاً أن
ـنـتـجـات تـصـلح أيـضـا لـوزارة هـذه ا
الـداخـلـيـة لـكن األخـيـرة تراجـعت عن
الـــشـــراء من خالل مـــديــريـــة شـــرطــة
ـسـؤول (بـاجلـهـات الـكـوت). وأهـاب ا
ــنـــتـــوجــات احلـــكـــومــيـــة إلى دعـم ا

الـوطــنـيـة خـصـوصـاً وأنـهـا تـضـاهي
ـنتوجـات التي تسـتوردها وبـأسعار ا
أدنى).  وفـي الـسـلـيــمـانـيــة أنـطـلـقـت
امس الـــثالثـــاء فـــعــالـــيــات مُـــلـــتــقى
ومـــعــرض الـــصــنــاعـــات الــعـــراقــيــة
ــــيــــة األول في مُــــحـــافــــظـــة والــــعـــا
الــســلـــيــمــانــيــة عــلى أرض مــعــرض
ُـشـاركة فـاعـلة الـسـلـيمـانـية الـدولي 
وحـــضــور مُــتــمـــيــز لــشــركــات وزارة
ُــتــخــصــصـة ــعــادن ا الــصــنــاعــة وا
ُــخــتــلف اجملــاالت الــصــنــاعـيــة من
بـيـنـهـا شـركـات ( الـسـمـنت الـعـراقـيـة
ــشــراق وديــالى والـزوراء وكــبــريت ا
ــنــتــوجــات الــغــذائــيــة والــفــارس وا
والــــفــــرات والـــــنــــســــيج واجلــــلــــود
والــصــنــاعــات الــتــعــديــنــيــة وأدويـة
ســامــراء وغــيــرهــا ) وسـط مُــشــاركـة
واسـعة لشـركات حكومـية وخاصةً في

ـــكـــتب بـــغــــداد واإلقـــلـــيـم . وقـــــالَ ا
اإلعـالمي لــلــوزارة فـي بــيــان تـــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (وزارة الــصــنــاعـة
ُـشـاركـة في ـعـادن حـريـصـة عـلى ا وا
ــعـارض احملــلـيــة والـدولــيـة بــهـدف ا
الــــتـــعـــريـف وعـــرض اإلمـــكــــانـــيـــات
الـتـصنـيعـيـة واإلنتـاجيـة الـتي تتـمتع
بـــهـــا شـــركـــات الـــوزارة واخلـــدمــات
الـصنـاعيـة والهـندسـية واإلسـتشـارية
الـتي تُـقـدمهـا إلى جـانب الـترويج عن
ا ُـصنعة لديها و ُـنتجات احمللية ا ا
ـطـلوب يُـسـهم في حتـقـيق اإلنـتشـار ا
واإلعـالن األمـــثـل عن الــــصــــنــــاعـــات
الـعـراقيـة باإلضـافـة إلى طرح الـفُرص
ُـتـاحة ومُـحاولـة جذب اإلسـتـثمـارية ا
وإسـتقـطاب رجـال األعمـال والشـركات
ُـستـثمـرة الرصيـنة)  مُـشيراً إلى ان ا
ُـــشـــاركـــة في مُـــلـــتـــقـى ومـــعــرض (ا

الـسلـيمـانية سـيُتـيح لشـركات الوزارة
الــفُـرصـة لـلـتــعـاون وإيـجـاد شـراكـات
حـقـيقـيـة مع الـشركـات الـصنـاعـية في
ـشـاركـة اإلقـلـيم والـشـركـات األخـرى ا
وعـــكس الــتـــطــور واإلجنـــازات الــتي
اضية حـققتهـا الوزارة خِالل الفتـرة ا
لـلــمُـضي نـحـو بـنـاء صـنـاعـة عـراقـيـة
حـــقـــيــقـــيـــة  حتت شـــعــار صـــنع في
الـعـراق).واضاف ان (أجـنـحة شـركات
ـعـرض والذي ُـشـاركـة في ا الـوزارة ا
ســـيــســتــمـــر لــغــايــة 13 آب اجلــاري
تــمـيـزت بـالـتـنـظــيم اجلـيـد وأسـالـيب
ُـميزة ونـوعيـة معروضـاتها الـعرض ا
كــــــمــــــا شــــــهِـــــدت زيــــــارة عــــــدد من
الشخصيات الرسمية في اإلقليم منهم
وكــيل وزيـر الـصـنــاعـة والـتـجـارة في
اإلقـليم ومُحافظ السلـيمانية وعدد من
ُـهتـم ُـختـص وا رجـال األعـمال وا

بـالشـأن الصـناعـي) .وأعـلنـت الـشركة
الـعــامـة لـلـصـنـاعـات الــهـيـدرولـيـكـيـة
إحـــدى شــــركـــات وزارة الـــصـــنـــاعـــة
ـــعــادن عن جتـــهــيـــز شــركـــة نــفط وا
ــكــابــسي بــرامــيل ثــابــتــة الــوسـط 
ُــبــرم بــ ومُــتــحــركــة وفق الــعــقــد ا
الـطـرفـيـن .   وقـالَ مُـديـر عام الـشـركة

ُجهزة  كابس ا أحـمـد ريحـان ان (ا
ُـــعــدات تـــصـــنـــيــعـــهـــا في مـــعـــمل ا
الــتــخــصُــصــيــة الــتــابع إلى مــصــنع
الـهيدرولـيك في الشركة بـجهود كوادر
هـنـدسـية وفـنـيـة مُـتخـصـصـة في هذا
ُــواصــفــات فــنــيــة عــالــيـة اجملــال و
ـتــانـة)  مــؤكـداً فـي بـيـان اجلــودة وا
تـلقـته (الزمـان) امس ان (الشـركة على
إســـتــعــداد تـــام لــفــتح آفـــاق تــعــاون
ـذكورة مُـسـتـقبـلـيـة لتـزويـد الـشركـة ا
ــكــابس ثُالثــيــة وربــاعــيـة وحــسب

طـلوبة)  مُـشيراً ُـواصفـات الفنـية ا ا
إلى ان (الــشــركــة تـمــتــلك اإلمـكــانــيـة
كابس والـقُدرة على تـصنيع وإنـتاج ا
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البس نـقطـة تفتـيش عبر تـنكرهم 
عـسكرية على طـريق أربيل-مخمور
واخــــتـــطــــفــــوا أكـــثــــر من عــــشـــرة
أشــخـــاص تــمــكن خــمـــســة مــنــهم

اإلفـالت وجـــرح اخـــرين بـــرصـــاص
أفراد داعش. وتمكنت مفارز مديرية
مـكــافـحـة اجـرام بـغـداد من الـقـبض
عــلى مـتــهـمــ اثـنــ الرتـكــابـهــمـا
جـــرائم قـــتل في الـــتــاجي وبـــغــداد
ـديـريـة فـي بـيان وذكـرت ا اجلـديـدة
تـلقـته (الزمـان) امس انه ( تدوين
ـتـهـمـ ابـتـدائـيـا وصـدقت أقـوال ا
قــضـائــيـا بــاالعـتـراف وقــرر قـاضي
ـادت الـتـحـقـيق تـوقـيـفـهـمـا وفق ا
الــقـانــونـيــتـ 406 و 405 لــيــنـاال
جـــزاءهـــمـــا الـــعـــادل) واضـــاف ان
(مـــفــارز مـــكــتـب مــكـــافــحـــة اجــرام
ـنــصـور الـقت الـقـبض عـلى مـتـهم ا
قـام بسرقة مبلغ قدره 40 الف دوالر
مـن داخل إحـــــدى الـــــشــــركـــــات في
الـعـاصـمـة).وأصـدرت قـيـادة شـرطة
مـحـافظـة األنبـار بـيانـاً بـشان مـقتل
الــشــاب احــمــد كــوان خـشــان خالل
حــفل زفـافه.وقـالـت الـشـرطـة ان (مـا
حـدث هو إطالق نار من بندقية نوع

برنو من قبل اجلاني أبن عم الشاب
في سـقـف الـبـيت وارتـداد ــتـوفي  ا
تــلـك الــرصــاصــة وإصــابــة اجملــنى
عـلـيه فـي مـنـطـقـة الرأس) وأضـاف
انـه (  تــشـــكـــيل قـــوة من مـــراكــز
الـشرطـة وافواج الطـوار والتوجه
ـقــصـود وجــمع االدلـة ـكــان ا الـى ا
وضـبط البـندقية) وتـابع انه (جرى
سـتـشفى لـتـلقي ـصـاب الى ا نـقل ا
الــــعالج اال انه قــــد فـــارق احلـــيـــاة
نـتـيـجـة االصـابـة الـتي تـعـرض لـهـا
خـالل احلادث  وان "اجلـانـي قد الذ
بـالفرار وال زال الـبحث جارٍ عنه من
أجـل إلـقــاء الـقــبض وتــوقــيـفه وفق
ـادة 411 مـن قـانـون الـعـقـوبـات). ا
واعـتـقـلت وكـالـة االسـتـخـبارات 12
تــاجــراً مـخــالــفـاً بــعــد مـحــاولــتـهم
ـواطــنـ ورفع اســعـار اســتـغـالل ا
ـواد الغذائية.وذكرت خلية االعالم ا
االمــني فـي بـيــان تــلــقــته (الــزمـان)
امـس انه (بـنــاءً عــلى مــا  تـداوله

مـن خالل بــعض مـــواقع الــتــواصل
االجــتـمــاعي بــشـأن مــنـاشــدة آلحـد
ـراقبة ـواطنـ لتعـزيز إجراءات ا ا
لـبـعض ضـعـاف الـنـفـوس مـن جتار
ــواد الـغـذائــيـة الــذين عـمـدوا إلى ا
ــواد مـع حــلـول رفـع أســعـار هــذه ا
واطن على شـهر محرم و حرص ا
إقـــامــة مـــجــالس عــزاء أمـــر وكــيل
وزارة الــــــداخــــــلــــــيــــــة لــــــشــــــؤون
االســـتـــخــبـــارات والـــتـــحــقـــيـــقــات
االحتــاديــة الـفــريق اول احــمــد ابـو
ـراقـبـة بـتـعـزيــز إجـراءات ا رغــيف 
وتــشــديـد آلــيــات مــتـابــعــة أسـواق
ـواد الغذائية في جميع محافظات ا
الـبالد حـيث الـقـي القـبض عـلى12
تـاجـرا من اخملـالفـ واحـالـتهم إلى
الـقـضـاء لـيـنـالـوا جـزائـهم الـعادل).
وتـعـرض مـديـر بلـديـة كـربالء عـبـير
سـلـيم نـاصـرالى اطالق نـار من قبل
ـــتــجـــاوزيـن قــرب جـــامـــعــة احـــد ا
الــصــفــوة مـا ادى الـى مـصــرعه في
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تـفـقـد رئـيس اركـان اجلـيش الـفريق
االول الـركن عبـد االمير يـارالله على
رأس وفـــــد امـــــني  الـــــقــــطـــــعــــات
ـوجـودة في مـحـافـظة الـعـسـكـريـة ا
نـيـنـوى عـقب خـرق امـني اسـفـر عن
اســتـــشــهــاد واصــابــة واخــتــطــاف
مــدنــيـ بــقــضـاء مــخــمـور فــيــمــا
اعــتـــقــلت الــقــوات االمــنــيــة مــروج
مـخدرات و 12 تـاجراً عن تـهمة رفع
اسـعار الـغذائيـة في االسواق. وقال
مـــصـــدر امـــنـي في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمـان) امس ان (يــارالـله يــرافـقه
عـدد من الـقادة الـعسـكـري وصـلوا
ـلف األمـني ــتـابـعــة ا الى نــيـنـوى 
بــالـتـزامن مع األحـداث األخـيـرة في
مــخـمـور). وشـهـد الــقـضـاء تـعـرض
داعـــشي اســـفــر عـن قــتل واصـــابــة
. ــــدنـــيـــ واخــــتـــطـــاف عــــدد من ا
واقــدمت مـجــمـوعـة عــلى مـهــاجـمـة
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تـفـاقـمت وتـيـرة اسـتـهـداف ابـراج
نـقـل الـطــاقــة الــكـهــربــائــيـة خالل
ـاضيـ في احملافـظات اليـوم ا
ـا ادى الى تـضـرر الـشـمــالـيـة  
سبـعـة ابـراج ب كـركـوك وبـيجي
واحـبـاط مـحـاولـة لـتـفـجـيـر ابراج
اخـــرى قــــرب طــــوزخـــورمــــاتـــو .
واعـقب تـراجع سـاعـات الـتـجـهـيز
ـنـاطق بـسـبب خـروج في بـعض ا
خـطـوط الـنـقل عن اخلـدمـة اعالن

استهدف خطـوط كركوك - بيجي
وســــقـــــوط ســـــبـــــعــــة ابـــــراج في
احملافـظة. وذكـرت الـشركـة العـامة
نـطقة لنقل الـطاقـة الكـهربائـية بـا
الشمالـية في بـيان تلقـته (الزمان)
امس ان (مـــســـلـــسل اســـتـــهــداف
اخلطـوط الـنـاقـلـة وتـفـجـيـر ابراج
الـكــهـربــاء اخــذ يـتــوسع وبــشـكل
كـبـيـر  حـيث تـتـعـمـد الـعـصـابات
الـتـخـريـبـيـة عـلى تـقـطـيع أوصـال
ـــنــطـــقــة وارتــبـــاطــات خـــطــوط ا
الــشـــمــالــيـــة بــهـــدف عــزلـــهــا عن

الــوســـطى من 47 مــلـــيـــون مـــتــر
مكعب الى 20 مليـون متـر مكعب
ـنـطقـة اجلـنـوبيـة فـجرى أما في ا
تــخـــفــيـــضه من 17 الى خــمـــســة
مالي متر مكعب) مبينا ان (ذلك
أدى الى فقدان 2600 ميكاواط من
ونسعى الى عدم تضرر نظومة  ا
منـاطق الوسـط واجلنـوب من هذا
الــتــخـــفــيض) وتــابع ان (هـــنــاك
مـســاع لـتــعـويـض نـقص الــوقـود
بالـتـعاون مـع وزارة النـفط ). كـما
علقت الوزارة في بيان سابق على

ايــران تــعــلـيـق تــصــديــر الــطــاقـة
لــــلـــــعــــراق  حتـت مــــســـــوغ ســــد
احتـيـاجـاتهـا من اخلـدمـة. واكدت
وزارة الـــكـــهـــربـــاء فـــقــدان 2600
مـيـكـاواط من مـنـظـومـة الـكـهـربـاء
ــتــحـدث بــاسم الـوطــنــيــة.وقــال ا
الــــوزارة أحــــمــــد الــــعــــبــــادي في
تـــــصـــــريح امـس انه (ال يـــــوجـــــد
امدادات من الطاقة الكهربائية من
ايران وهـي فـقط إمـدادات لـلـوقود

والــــــغــــــاز) واشــــــار الـى انه (
ــنـــطـــقــة تــخـــفـــيض الـــغــاز فـي ا

وقـت الحق. وذكر مديـر اعالم صحة
كـربالء سليم كـاظم لـ (الزمان) امس
ان (اعــتـداء بـالـرصــاص عـلى مـديـر
بــــلــــديــــة كـــربـالء وقع خالل رفــــعه
ـعمـلجي). الـتـجاوزات في مـنـطقـة ا
واضـــاف ان (اجلــاني الذ بــالــفــرار
وتــبــحـث االجــهــزة االمــنــيــة عــلــيه
ه للـعـدالة).  وجنـحت مـفارز لـتـقـد
الـوكالـة في القبض عـلى اكبـر تاجر
ومــهـرب لـلـــمـخـدرات في مــحـافـظـة
الـبصـرة. وقال بيـان تلقـته (الزمان)
امس انـه (بعد ورود معلـومات تفيد
بــوجــود عـمــلـيــة تــهـريب مــخـدرات
سوولية من احد دول ضـمن قاطع ا
اجلــوار   نـصب كـمـائن مـحـكـمـة
بـرية ونهـرية حيث تـمكنـت الوكالة
من الــقـاء الـقـبض عــلى اكـبـر تـاجـر
تهم ومـهرب مخدرات) وتـابع ان (ا
ضـــبط بــحــوزته مـــادة الــكــرســتــال
اخملــــدرة تــــزن  700 غــــرام ومــــادة
الـتـريـاك تـزن ثالثـة كـيـلـوا غـرامـات

و 850  ومـــادة احلـــشـــيـــشـــة تـــزن
خـمسـة كلـيوا غرامـات  بعـد عبوره
مـن احــد دول اجلــوار  الى الــعــراق
ـنـطـقة احملـصـورة بـ منـطـقة في ا
الــدويب والــســيــبــة في الــبــصـرة).
وشـاركت فرق السالمة واإلطفاء في
ــوانئ الــعــراق الــشـــركــة الــعــامـــة 
الــتـبـعــة لـوزارة الـنــقل  في اخـمـاد
حـريقـ نشبـا وسط البـصرة .وقال
ـــديــر الـــعـــام لــلـــشـــركــة فـــرحــان ا
الـفرطوسي في بيان تـلقته (الزمان)
امـس إنه (حسب تـوجيـهات الـوزير
نـاصـر الـشـبـلي بـضـرورة مـسـاهـمة
ـوانئ في عمـليات اطـفاء احلرائق ا
 سـارعت فـرق السالمـة في الشـركة
لـلـمـسـاعـدة في إطـفـاء حـريق انـدلع
فـي أحد مـعارض الـسيـارات بشارع
الـوفود وسط احملافظة) مشيرا الى
أن (عــجالت اإلطـفــاء انـطـلــقت بـعـد
سـمـاع النـداء  وسـاهمت في إخـماد

احلريق).

عبير سليم ناصر

ُختلف وإنـها تسعى لتقد اخلدمات 
قـطاعـات الدولـة ورفد الـسوق احملـلية

ُنتجاتها الوطنية الرصينـة) .
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تــصـــدرت دائــرة صــحـــة بــغــداد
الـكـرخ الـتـابـعـة لـوزارة الـصـحـة
والـبيـئـة امس  مـوقف اصـابات
كـورونـا بــتـسـجـيل  1782حـالـة
جــديـدة  فــيــمــا شــهــدت مــراكـز
ــنـتــشـرة في بــغـداد الـتــطـعــيم ا
واحملافـظات تـلـقيح اكـثر من 72

الف شخص. 
ـوقف الـوبـائي الـيـومي  واكـد ا
الذي اطلعت عليه (الزمان) امس
ان (عدد الـفـحـوصات اخملـتـبـرية
الــتي اجــرتــهــا مالمــات الـوزارة
لــعـــيــنـــات مــشــتـــبه اصــابـــتــهــا
بـالـفـايـروس بـلـغت اكـثـر من 42
الـــــفــــا حـــــيث  رصـــــد 9970
اصـــابـــة بــــكـــورونـــا في عـــمـــوم
احملـافـظات) واضـاف ان (دائرة

صــحــة بــغــداد الــكــرخ تــصـدرت
ــــوقف الــــيـــــومي لالصــــابــــات ا
بتسـجيل  1782والشفاء 1763
والــتــلــقــيح 16091 شــخــصــا)
واشار الى ان (الشفاء الكلي بلغ
 9926 وبــــــــــواقـع  66 وفــــــــــاة
جـديدة) وتابـع ان (اكثـر من 72
الف شــــخـص تـــلــــقـى جــــرعـــات
ـضاد في مراكز الوزارة اللقاح ا
ـــــــنــــــــتـــــــشـــــــرة في بـــــــغـــــــداد ا

واحملافظات). 
وسجلت وزارة الصحة في اقليم
كـردسـتان  2069إصـابـة جـديدة
ـاضـية.وقـالت خالل الـسـاعـات ا
الـــــــوزارة فـي بـــــــيــــــــان امس ان
(اخملتبرات الطبية سجلت خالل
 2069 إصابـة جـديدة في عـموم
مـحـافـظـات االقـلـيم وشـفـاء 967
حالـة وبواقع  19 وفاة جـديدة).
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كــشف مــصــدر مــســؤول في الــشــركـة
الــعــامــة لــلــصـنــاعــات الــنــســيــجــيـة
واجلـلـديـة الـتـابـعـة لـوزارة الـصـنـاعة
ــنــتــجـة ــواد ا ــعــادن تــفــاصـيل ا وا
الـراكدة واخملزونـة في مخازن الـشركة
بـــــســـــبب تـــــراجع وزارتـي الـــــدفــــاع
والــداخـلــيـة عن شــرائـهــا واسـتــيـراد
ـاثــلـة من وزارة الــدفـاع مــنــتـجــات 

اخلارج وبأسعار أعلى.
ـــصـــدر لـ(الــــزمـــان) امس إن وقــــال ا
ـنـتـجات الـعـسـكريـة الـتي تـنتـجـها (ا
مـعـامل الشـركة قـد  توقف إنـتاجـها
ـسـتـفيـدة لـها لـعـدم اقـتنـاء اجلـهات ا
وهي الـبـيـرية الـعـسكـريـة الـتي حتمل
ـئـة صوف ـواصـفـات الفـنـية  93 بـا ا

مع ألـيـاف تـركـيـبـيـة أخـرى بـنـسـبة 7
ـئـة وســعـر الـقــطـعـة ـئـة -  2 بــا بــا
الواحدة منها بالدينار العراقي 5000
ـنـتج ديــنـار مـوضــحـاً أن الـرصـيــد ا

واخملزون منها بلغ  202.058.)
ــــنـــــتج اخملـــــزون من وأضـــــاف إن (ا
الـكـلـيتـة الـعسـكـرية (22.589) قـطـعة
ـواصـفــات الـفـنــيـة: "اكـريـلك وهي بــا
ـئـة وسعـر الـقـطعـة الـواحدة  100بـا
منها  1500 ديـنار فضالً عن الرصيد
اخملـزون من الـبـلـوز العـسـكـري الـبالغ
صـنوع من األكـريللك 810  قـطعـة وا
ـئـة بــسـعـر  10 آالف ديــنـار  100 بــا
ـصدر أن لـلـقطـعة الـواحـدة).   وبيّن ا
دنـيـة الـراكـدة هي سيت ـنـتـجـات ا (ا
داخـلي صـيـفي فانـيـلة عالكـة + لـباس
شــورت ومـواصـفـاتــهـا الـفــنـيـة قـطن
ــئــة بــســعـر  2500 ديــنــار  100 بــا

يـدانية اجلهود االسـتخـباريـة وا
تمكنت الـقوات األمنـية من احباط
محاولة تـفجير احـد ابراج الطاقة
ـفـتـول الـكـهـربـائـيـة فـي مـنـطـقـة ا
الـتـابــعـة إلى نــاحـيــة امـرلي). في
ــديــر الــتـنــفــيـذي تـطـور  أعـلن ا
لـشـركـة ادارة الـكـهـربـاء االيـرانـية
عن تــعــلــيق تــصــديــر الــكــهــربــاء
للـعـراق.وأوضح مـصـطـفى رجـبي
مـــشـــهـــدي في تـــصـــريح امس ان
(تعليـق الصادرات يـعود لضرورة
سـد احـتـيـاجــات الـبالد داخـلـيـا)
ــالــيــة مــؤكــدا انه ( في الــســنــة ا
نـتـهـيـة   تـصـديـر نـحـو ألفي ا
ميـغاواط كـهربـاء أما هـذه السـنة
وبـســبب االحــتــيــاجــات احملــلــيـة
انخفض حـجم التـصدير الى 150
مــيـــغــاواط).ويـــســتـــورد الــعــراق
الـكــهـربــاء من إيــران عــبـر اربــعـة
خـطــوط بـواقع  1200 مـيــكـاواط.
وتشهـد البالد هـجمـات متـصاعدة
ـاضــيـة في األسـابــيع الــقــلـيــلــة ا
تـســتـهـدف أبــراج نـقـل الـكــهـربـاء
ومـحــطــات الــتــولــيـد فـي مـنــاطق
متفـرقة  وهو ما تـسبب بـانقطاع
تـام لــلــشـبــكــة بـاســتــثـنــاء إقــلـيم
كـردســتــان في الــثــاني مـن تــمـوز
ـاضي قــبل أن يــعـود تــدريـجــيـاً ا
بعـد سـاعـات عـدة.وعـادة مـا تـتهم
السـلـطـات داعش بـالـوقوف وراء
معـظم الـهـجـمات.ويـعـاني الـعراق
من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود
جـــراء عـــدم اســـتـــقـــرار األوضــاع
األمــنــيــة  فــضال عن اســـتــشــراء

الفساد.
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{ بـاريس- وكـاالت: جلـأ نـادي بـاريس سـان
جــيــرمـان إلى طــريــقـة مــشـوقــة واســتـثــنـائــيـة
لإلعالن عن تــعـاقــده مع الـنــجم األرجــنـتــيـني
لـيـونيل مـيـسي.ولم يـنتـظـر نـتائـج الفـحـوصات
ـيـسي مـعـلـنـا عن انـضـمـام جـوهـرة الــطـبـيـة 

جديدة إلى حديقة األمراء.
ونــشـــر بي إس جي عــبــر حـــســابه الــرســمي
مـقـطع فــديـو  يـظــهـر فـيه وصــول طـائـرة إلى
العاصـمة الفرنسية مع صورة للكرات الذهبية
الـست الـتي فـاز بــهـا مـيـسي بـقــمـيص فـريـقه
السـابق برشلـونة اإلسبـاني إضافة إلى لـقطة
ــيــسي بــقـمــيـص مـنــتــخب بالده دون عــابــرة 
إظهار وجـهه.ويستعد لـيو لتوقيع تـعاقد يربطه
بـالــنـادي الــبـاريـسي حــتى صـيف  2023 مع
وسم ثالث.ورحل ميسي عن إمكـانية التمديـد 
بـرشـلـونـة بعـد إعالن الـنـادي الـكـتـالـوني يوم
ـاضي فشـل مفـاوضـات التـجـديد اخلـمـيس ا
بسـبب مشاكل مـاليـة وإدارية.وسيـكون أيـقونة
البـارسا خـامس صفـقـات العـمالق البـاريسي
هـذا الـصـيف بـعد الـتـعـاقد مـع كل من أشرف
حــكـــيــمي ســيـــرجــيــو رامــوس جـــورجــيــنــو
ــــرمى اإليـــــطــــالي فــــيـــــنــــالــــدوم وحـــــارس ا

جيانلويجي دوناروما.
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لك عـبد الله تـسلم الـعاهل األردني ا
الـثـاني والـرئـيس االيـراني ابـراهـيم
رئــيــسي  دعــوة من رئــيس الـوزراء
مـصـطـفى الـكـاظمي  لـلـمـشـاركة في
الـقـمة الـتي ستـعـقد في بـغداد خالل
ــنـاقــشـة الــتـعـاون ـقــبـلـة   االيــام ا
ـشـتـرك وتـرجـمـة االتـفـاقـيـات عـلى ا
ارض الــواقع . وقـال بـيــان لـلـديـوان
ـلكي االردني تابعته (الزمان) امس ا
ان (عـبدالـله الثـاني تسـلم رسالة من
ـالية الـية ا الـكاظـمي نقـلها وزيـر ا
عـلي عالوي خالل لـقاء جـمـعهـما في
قـصـر احلـسـينـيـة بـالـعاصـمـة عـمان
دون الــكـشف عن مـضــمـونـهـا أو أي
تــفــاصــيل بــشــانــهـا ) واضــاف انه
(جــرى خالل الــلــقــاء تــأكــيــد وقـوف
األردن إلـى جــانب الــعــراق وشــعــبه
الـشقيق في تعزيز أمنه واستقراره)
ـســتـوى واشــاد الــعـاهل االردنـي (
الــتــنـســيق والــتــعـاون مع الــقــيـادة
واحلــكـومــة في الـعـراق) ولــفت إلى
ــــــشـــــاريع (ضـــــرورة تــــــرجـــــمـــــة ا
االقـتـصـاديـة الـثـنـائـيـة بـ الـبلـدين
والـــثـالثـــيـــة مع مـــصـــر عـــلى أرض
الــواقع) مـــحــمال (عالوي حتــيــاته
لـلـكـاظـمي). وكـشف مـصـدر في وقت
ســـابق ان فـــحــوى الـــرســالـــة الــتي
ـــلك االردن  ارســـلـــهـــا الـــكــاظـــمي 
تـتـضمن دعـوته للـمشـارة في مؤتـمر
ــزمع عــقـده في احلــوار االقــلـيــمي ا
بـغداد قريبا. ووصل وزير اخلارجية
رافق له  الى فـؤاد حسـ والوفـد ا
الـعاصـمة اإليـرانيـة طهـران لتـسليم
رئـيسي دعـوة من الـكاظمـي حلضور
مــؤتــمـر بــغــداد.وذكــرت الـوزارة في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس (حـس
الـتقى رئيسي بـاإلضافة إلى عدد من
ــســؤولـ اإليــرانـيــ في طــهـران ا
ونــاقش مـواضــيع تـخـص الـعالقـات
الـــثــــنـــائـــيـــة والـــوضـع األمـــني في
ـنــطـقـة فـضال عن تـسـلـيم الـدعـوة ا
ُـوجـهـة من رئـيس مـجـلـس الوزراء ا
لـلـرئـيس اإليـراني حلضـور إجـتـماع
الـقمة لـدول اجلوار العراقي) وتابع

انـه (يــرافق الــوزيـــر في زيــارته الى
ايران  مـستشار األمن القومي قاسم
األعــــرجي ومــــديـــر مــــكـــتـب رئـــيس
الـوزراء رائـد جـوحي ورئـيـس دائرة
الــــدول اجملـــــاورة في اخلــــارجــــيــــة
احـسان العوادي). فيـما اعرب عضو
جلنة العالقات اخلارجية في مجلس
الـنواب رامي الـسكيـني عن امله بإن
ؤتمر نتائج تنعكس ايجابا يـحقق ا
نطقـة. وقال السكيني عـلى اوضاع ا
فـي تـصـريح تـابــعـته (الـزمـان) امس
ان (احلـكــومـة الـعـراقـيـة تـعـتـقـد من
خالل دعــوتــهــا لــعــقــد مــؤتــمـر دول
اجلـوار العراقي بأن ترطيب االجواء
مع بــعض الـدول يـنـعــكس ايـجـابـيـا
عـلى الـسـاحـة احملـلـية) واضـاف ان
(االســـتــقـــرار ال يـــطــبق مـن الــداخل
ــا عــبــر زخم الــعالقــات مع دول وإ
ـا له من اثـر كبـير) مـشـيرا اجلـوار 
الـى انه (عـلى مـســتـوى االتـفــاقـيـات

ـؤتمرات فـأن اغلب ا الـستـراتيـجية 
تعقد من اجل ايجاد تفاهما سياسيا
او لـتايـيد حـكومـة الكـاظمي مع قرب
اجـــــراء االنـــــتــــخـــــابــــات) واوضح
ـــؤتــمــرات الـــســكـــيــني ان (اغـــلب ا
والـقـمم تـأتي لـتـعزيـز دور احلـكـومة
مـع اجلـوار الــعـراقي) وتــابع (نـحن
بـــحـــاجـــة لـــرؤيـــة انـــعـــكـــاس هـــذه
سـتوى االقتصادي ـؤتمرات على ا ا
واخلــــدمـي وان اليـــقــــتــــصــــر عــــلى
الـــســــيـــاسي فـــقط)  الفـــتـــا الى ان
(الـعـراق اول الدول الـعـربيـة تـضررا
من كـورونا ويـحتـاج من منـها الدعم
ـهني واللوجستي والـطبي ليتغلب ا
ـكن عــلـيـهـا) ومــضى الى الــقـول (
تــركــيب مـلــفـات ومــحــاور الـســاحـة
الـــعــراقــيــة مـن خالل الــتـــفــاهــمــات
اخلـــــارجـــــيـــــة الن تــــوفـــــيـــــر االمن
واالقـتـصـاد يتم عـبـر تـرتيب االوراق
©≤’ qO UH داخليا وخارجيا).     ®

ابراهيم رئيسيعبد الله الثاني
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نـاطق بدءا مـن اليـوم االربعـاء. وكتب يـتسـبب بتـسـاقط امطـار رعديـة في عـدد من ا
صـادق عطـية في صـفحـته على فـيسـبوك امس ان (مـنخـفض جوي قـادم من تركـيا
تتـركز في محافظات سيتسـبب بتساقط امطـار رعدية اليوم األربعـاء وغد اخلميس 
ا تـشمل مناطق من صالح الدين). نينـوى ودهوك واربيل وكذلك غـرب العراق ور
ورجـحت الـهـيئـة الـعـامـة لالنواء اجلـويـة والـرصد الـزلـزالي الـتـابعـة لـوزارة الـنقل 
قـبلـة. وقالت الـهيـئة في بـيان تـلقته انـخفاض درجـات احلرارة ابـتداء من اجلـمعـة ا
(الـزمــان) امس ان (طـقس الــيـوم ســيـكــون صـحــواً ويـتــحـول الى غــائم جـزئي في

االقسام الغربية ودرجات احلرارة ترتفع بضع درجات).
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جــامـعـة شـيـكــاغـو رمـزي مـارديـني أن
ــؤتـمـر لن يـشـكّل أكــثـر من "انـتـصـار ا
رمـــــزي" قـــــبـل نـــــحـــــو شـــــهـــــريـن من
بكرة التي تريد االنـتخابات النيابـية ا
حـكـومـة مـصـطـفى الـكـاظـمي اجـراءها
ـنصب بـعـد أكثـر من عام عـلى تـوليه ا
إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
ويـضيف الـباحث أن "الربح الـسياسي
احلـقيقي سيكون من نصيب الكاظمي
فـــذلك ســـيـــدعم بـــالـــتـــأكـــيــد صـــورته
ومـــكـــانــته" فـــيـــمـــا يــعـــيش الـــعــراق
صـعوبـات وأزمات بـدءاً من الكـهرباء
الــذي يــعــتــمـد الــعــراق بــشــكل كــبــيـر
لــتـوفـيـرهـا عــلى اجلـارة إيـران فـضالً
عـن التوتر األمـني وصوالً إلى التدني
في مــــســـتــــوى الـــبــــنى الــــتـــحــــتـــيـــة
واخلــدمــات واألزمـة االقــتـصــاديـة مع
تــراجع أســعــار الــنــفط وتــفـشـي وبـاء

كوفيد-19.
تـأتي هـذه الـقمـة بـعـد زيارة لـلـكـاظمي
إلى واشـنطن أواخـر تمـوز  اتفق فـيها
مـع الرئـيس األمـيركـي جو بـايـدن على
ـهــمــة الــقـتــالــيـة" لــلــواليـات إنــهــاء "ا
ـتحدة في العراق وسط رفض شديد ا
ـوالـيــة إليـران ألي وجـود لــلـفـصــائل ا
أمـيـركي في الـبالد وهـجمـات مـتـكررة
صالح األميركية تنسب إلى تلك ضد ا
سؤولون العراقيون الفصائل.ويدرك ا

أن الـطـريق طـويل ولـكن إن لم يـتـمكن
ارس ضـغوطًـا كبـيرة الـعـراق من أن 
فــإنه عـلـى األقل وفـر ســاحـة لــلـحـوار.
كـذلك فإن من شأن أي تـهدئة إقلـيمية
ال سـيـما بـ طـهران والـريـاض اللـت

قــطـعــتـا عالقــاتـهــمـا فـي الـعـام 2016
مـتبادلتـ االتهامات بزعـزعة استقرار
ــنــطـــقــة أن تــعــود بــالــفــائــدة عــلى ا

العراق.
WHÝU½  «u³Ž

فال يــزال الـعـراق عــالـقـاً بــ الـعـداوة
األمـيركيـة واإليرانيـة ويشهـد هجمات
بـالصواريخ أو بعبوات نـاسفة تنفذها
بـوتـيـرة أسـبـوعـيـة فـصـائل تـعـد ورقة
بـــيــــد إيـــران تـــســــتـــخـــدمــــهـــا في كل
مــــفــــاوضــــات مع بــــغــــداد بــــحــــسب
ـقابل تـنـشر .في ا مـسـؤولـ عراقـيـ
ـتـحـدة  2500عـسـكـري في الـواليـات ا
العراق من ب  3500عنصر من قوات
كافحة تنظيم الدولة التحالف الدولي 
.في اإلسالمـية بينهم مئات الفرنسي
األثـنـاء لم جتر مـحادثـات ب الـعراق

والسعودية منذ وقت طويل. 
وعام 1990 حـ اجتاح صدام حس
الــكــويت قـطــعت الــريـاض عـالقـاتــهـا
الـدبلوماسية مع العراق ولم تستأنف
الــعالقـات بــيـنــهـمــا إال في عـام 2017
أي بـعـد 15 عــامـاً عـلـى سـقـوط صـدام

وعـد الـدقـيق للـقـمة اي تـفـاصـيل عن ا
ـشـاركـ لم تـتـضح بـعـد. ولم وكـافـة ا
يــتـبـ خــصـوصـاً مــا إذا كـانت إيـران
ؤتـمر الذي يأتي سـتنضم أيـضاً إلى ا
بــعـد أسـابــيع قـلـيــلـة من أداء احملـافظ
ــتــشـــدد ابــراهــيم رئــيــسي الــيــمــ ا
الــدســتــوريـة وتــولي مــهــامه كــرئـيس

للبالد.
ويـرى الـبـاحث ومـديـر مـركـز الـتـفـكـيـر
الـسـيـاسي إحـسـان الـشـمـري لـفـرانس
ـؤتمـر "دلـيالً على أن هـناك بـرس في ا
ثـقـة من دول جـوار بـالعـراق" ومـؤشراً
إلـى "اسـتــعــادته لــدوره إقــلــيـمي وألن
ـنـطـقة" ال يـكـون عـامال في اسـتـقرار ا
ســـيــمــا أن بــغــداد اســـتــضــافت خالل
اضـية مفـاوضات ب وفدين األشـهر ا
ــنــاقـشــة حتــسـ ايــراني وســعـودي 

توترة ب البلدين. العالقات ا
فــالـعـراق الــذي يـجـد نــفـسه في وضع
مـعـقـد بـ جـارته الـشـيـعـيـة الـشـرقـية
وجـارته الـسنـيـة إلى اجلنـوب يـسعى
إلـى اداء دور الـوســيط عــلى مـســتـوى
ـة الــشــرق األوسـط مــنــذ أنــزل الــهــز
ـتـطـرف بــتـنـظـيـم الـدولـة اإلسالمـيــة ا
نـهـاية 2017 فـيـمـا تعـدّ بـغـداد واحدة
من الـعـواصم اإلقـلـيمـيـة الـقلـيـلـة التي
تـــربــطـــهـــا عالقــات جـــيـــدة مع الــدول
اجملـاورة.من جهته يعـتبر الباحث في
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.كـــذلك فــــإن رئـــيس الـــوزراء حــــســـ
احلـــالي مــصــطـــفى الــكـــاظــمي وهــو
شـيعي كـما يـقتـضي العـرف قريب من
ولي الـــعــهـــد الــســـعــودي مــحـــمــد بن
ســلـــمــان.وفــيــمــا تـــســعى بــغــداد إلى
حتــقـيق تـقــارب بـ حـلــفـاء الـواليـات
ـــــتــــحــــدة فـي الــــشــــرق األوسط أي ا
السعودية واألردن ومصر ال سيما مع
استضافتها نهاية حزيران/يونيو قمة

5½UB  dOſ ¡«—“ËË Êu½UB  ¡«—“Ë

»¼UL‰∫ اروقة في وزارة التعليم العالي مهملة وتنتشر فيها النفايات
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 يــعـــيش الــعـــراقــيــون مـن أصــحــاب
الشهادات الـعلميـة في اخلارج محنة
مسـتـمرة مـتـواتـرة من عهـد الى عـهد
مع كل وزير جديد للتعليم العالي في
العـراق ويـعودون مـحـبطـ بـعد كل
زيـــارة الى بـــغـــداد بـــصـــدد تـــرتـــيب
ـكوث أوضاع شـهـاداتهم لـلـعمل او ا
في الــبالد. ويـبــدو ان الــضـوابط او
الـتــعـلــيـمـات عــلى نـحــو اصح بـاتت
أكــثـــر غــمـــوضــا مـن أي وقت مــضى
ويـستـعـصي فـهـمـها عـلى الـعـراقـي
عـادلة الذين يـراجعـون هذه الـوزارة 
شــهـاداتــهم الــتي نــالــوهــا من أعـرق
ـيـة وفي بـريـطـانـيا اجلـامـعات الـعـا
خاصة. وتتـعامل دائرة البـعثات عبر
إجابـة شفـاهيـة قد حتـدث نادراً  من
ـعـنـي فـيـهـا في مــعـايـنـة ســطـحـيـة ا
لألوراق األصولـية لـلشـهادات الـعلـيا
مع إحـــــصــــاء ســــاذج لــــعــــدد مــــواد
ــدروســة في اجلـامــعـة الـكــورسـات ا
األجــنـبــيــة الــتي يــرجع عــمــرهـا الى
ـواد ثالثــمـائــة ســنـة ومــقــارنـتــهــا 
يجري تـدريسهـا في جامعـات عراقية
اغـــلـــبـــهـــا اهــــلي ال يـــتـــمـــتع درجـــة
االعتراف من الـتقـييس والنـوعية في
احتـاد اجلـامـعـات الـعـربـيـة. ورفض
ـعادلـة في جـميع اية مـعـاملـة تـروم ا
االختصـاصات باسـتثنـاء اختصاص
االعالم مـن دون أي مـــــبـــــرر لـــــهـــــذا
االسـتــثـنــاء الــغـريب. في حــ جـرت
ـصـادقـة عــلى شـهـادات صـادرة عن ا
جامعات ذات صبغـة دينية من النوع
الـــــرائج فـي الــــعـــــراق وحــــمـــــلــــهــــا
سيـاسيـون وتـباهـوا بـها في سـيرهم
الذاتيـة.   ويقـول دكتور عـراقي مقيم
في بـريــطـانــيـا أراد الــعـودة لــبـغـداد
ومعادلة شهـادته اجلديدة في مسعى

الــظل اجلـــمــيــلـــة في كل طــابق وان
قسـمـاً للـرعـاية الـزراعـية كـان يـشرف
ــوظف ان هــذه عــلــيــهــا ويــضــيف ا
لـيــست كل الــقـضــيـة ولــكن اجلـواب
ـــوظف يـــقـــرأ من عـــنـــوانه. واردف ا
اخملـضـرم قـائال: انــظـر هـذا الـكـرسي
قـلـوب وسط مـدخل الـطـابق وعـليه ا
ســـــجــــــادة صالة وسـط ارض قـــــذرة
شروبـات الغازية تنتشـر فيهـا علب ا
الـفـارغـة ألـيـست هـذه صـورة رمـزية

حلال البلد. 
`O×  q UFð

الى ذلك أكـد الـوزيـر نـبـيل كـاظم عـبد
الـصــاحب أن اجلــامـعــات الــعـراقــيـة
واجـهت حتـديــات اسـتـثــنـائـيـة وهي
قــادرة عـلى الــتــعــامل الــصـحــيح مع
سرعـة الـتطـور الـعـلمي والـتـكيف مع
ـيـة ـتـغـيـرات واالسـتـجـابـة األكـاد ا

تطلباتها.
وقـــال خالل زيــارتـه جــامـــعـــة ديــالى
وافـتـتــاحه عـددا من مـبــاني األقـسـام
الـداخــلـيــة بــحـضــور مـحــافظ ديـالى
مثنى التـميمي ورئيس اجلـامعة عبد
ـدراء ـنـعم عـبـاس كـر وعـدد من ا ا
العام في وزارة التعليم إن (تطوير
واســتــكـــمــال الــبــنى الـــتــحــتــيــة في
اجلامـعـات جزء من الـضـرورات التي
تـــنـــطـــلق من فـــلـــســـفـــة اجلـــودة في
ؤسسـات التعـليميـة من أجل تقد ا
ـــســـتــوى أفـــضل اخلـــدمـــات عـــلـى ا
الـتـعـلــيـمي والـبـحــثي واالسـتـشـاري
وتوفير بيئة فاعلة وقادرة على تنفيذ
ـيــة ومـســؤولـة عن الـبــرامج األكــاد
حتـــفــــيـــز اإلبـــداع والـــتــــمـــيـــز لـــدى

التدريسي الباحث والطلبة.) 
وأضاف عبد الصاحب أن (استقاللية
ـتـاحـة اجلـامـعـات وإدارة مـواردهـا ا
عـلى وفق مـعـيـار األولـويـة واألهـمـية

تستمد الدولة قوتها من الشعب  دائماً  وال تضعف اال عندما تبتعد عنه وتفقد ثقته
ـغـول بـغداد  عـنـد انهـيـار قوة بـهـا ومصـداقـيتـهـا عنـده  ويـحـدثنـا الـتاريخ :دخل  ا
غول  وبعد أن غادر ا غزاها ا الدولة العباسية وتفككها ولو لم تكن الدولة ضعيفة 
غـول بغداد وخـرج منـها  جيش تـيمـورلنك عام 804 لـلهـجرة /1401 لـلميالد  ا
أصـبـح الـعـراق يـعـيش في فـوضى  ألن تـيـمـورلـنك تـرك الـبالد وذهب إلى عـاصـمـة
ملـكه سمـرقـند  وقـد استـغلت قـبـيلـة رعويـة هذه الـفـوضى ودخلت بـغداد واسـتولت
على الـسـلطـة فـيهـا عام 813 لـلهـجرة 1411 للـمـيالد  وسمـيت هـذه الدولـة "دولة
اخلـروف األسـود ـ قره قـويـنـلو" . وجـاءت هـذه التـسـمـية بـسـبب اشـتهـار قـبيـلـة هذه
الدولة باقـتناء اخلـراف السود. وكانت هـذه القبـيلة  محط حـسد قبـائل رعوية أخرى
ا توفرت عـليه من جاه ومال وسلطة ومُلك   فطمـعت بها قبيلة أخرى وهجمت على
بغداد واستولت على السلطة فيها عام 890 للهجرة 1488 للميالد  وسميت هذه

الدولة "دولة اخلروف األبيض ـ آالق قوينلو"
  وفرضت نـفسـها عـلى الشـعب الـعراقي  لـكنـها ظـلت منـبوذة من قـبله كـسابـقتـها
دولة اخلـروف األسـود . ولـذلك عـندمـا جـاء الـشاه اسـمـاعـيل الصـفـوي إلى الـعراق
ليضمه إلى امبراطوريته عام 910 للهجرة 1508 للميالد  لم يجد مقاومة تذكر 
فـسقـطت دولـة اخلروف األبـيض  وأحلق الـعـراق بالـدولة الـفـارسيـة من دون عـناء .
لكن دولـة اخلروف األسود ودولة اخلروف األبيض  لم تختفِ من الوجود  بل ظلت
تـحـركـة .  لم يـحظ الـغزاة كـامـنـة حتت رمـاد الـواقع الـعراقي الـذي يـشـبه الـرمـال ا

واحملتلون بثقة الشعب وال برضا ومحبة العراقي  على مر العصور !
واآلن بـعـد الـغـزو األمـريـكي لـلـعـراق عـام 2003. لم تـتأسـس ثقـة وال أي مـودة ب
الشعب والسـلطة بشقيها التشريعي والتـنفيذي   فقد أدى انعدام الثقة إلى انتشار
الفـسـاد وتـدميـر الـدولة الـعـراقيـة وتـدمـير مـؤسـساتـهـا وتشـجـيع الـنعـرات الـطائـفـية
والـعرقـية .  تـركيـبة مـجتـمـعنـا جتعل دولـة اخلروف األسـود ودولة اخلـروف األبيض
تـأصّلة ذات قـابليـة للـوجود في أي وقت . ومـكمن هـذا اخللل هـو النـزعة الـطائـفيـة ا
شهد بدعم األجنبي  غير ان الواقع في وجدان الطـائفي الغالة الذين يتصدرون ا
تـطرف بـخالف ذلك  فال توجـد طائـفيـة في اجملتـمع العـراقي ولكـن وجود الغـالة ا
اشـاع ثقـافة الـصراع من أجل الـبقاء  فـبعض من أبـناء  كل طـائفـة يرون أن الوطن
ـواطنة الطوائف األخرى . وما ينتهي عـند انتهاء حدود طائـفتهم  وهم ال يعترفون 
ـذهـبـيـة في هـذه الـبـلـد  فـإن دولة ـواطـنـة عـلى نـزعـة الـطـائفـيـة وا لـم تتـغـلب نـزعـة ا
اخلـروف األسـود ودولة اخلـروف األبيض سـتتـكرر وتـتجـدد ! لذا نـقول : اذا ارادت
احلكومة أن تـكون قويـة فعليـها أن حتقق مـطالب الشعب وتـكسب ثقـته  و تبني دولة
ـقـراطيـة بـدستـور جـديد يـنال رضـا الـشعب تـفـصل فيه الـدين عن الـدولة مدنـية د
ـنع االحـزاب الديـنـيـة من الـعـمل الـسـيـاسي لـفـشلـهـا في تـلـبـيـة حـاجـات الـشعب و

وفشلها في كسب الرضا وكانت السبب في زرع الفرقة ونشر الفساد واخلراب. 
نـحن أمـام مفـترق طـرق بـ طريق يـؤدي الى الفـوضى واخلـراب والفـ وعودة دول

اخلراف   وطريق بناء دولة مدنية قوية يحبها شعبها.
ـثـقفـ في هـذا البـلد سـؤوليـة تـقع على عـاتق اجلـميـع والسيـما عـلى الـعقالء وا وا

وهؤالء مطالبون اليوم بدور تاريخي على أكثر من جبهة  
واطنة عـند العراقيـ وتغليب هذه نحن مطـالبون بتعـزيز روح ا
ـهمـة صـعبـة وشاقـة بكل الـروح علـى روح الطـائفـة . وهذه ا
ثـقفـ احلقـيقـي الـقيام بـواجب وطني تـأكيـد  لكن عـلى ا
أن يـضــيـئـوا شــمـعــة أولى  وبـعـد ذلـك سـوف يـتــبـدد هـذا

الظالم  .

{ بـغـداد) ,أ ف ب) - يـشـارك الـرئـيس
ـانــويل مــاكـرون نــهـايـة الــفـرنــسي إ
الـشــهـر اجلـاري في (مـؤتـمـر إقـلـيـمي)
تـستـضيفه الـعاصـمة العـراقيـة بغداد
دعـي إليه أيضاً قادة دول مجاورة مثل
الـسعودية وتركيا فيما يسعى العراق
إلـى اداء ور إقـلــيــمي يــنــعــكس عــلــيه
إيــجـابـيـاً بـحـسب خــبـراء.لـكن الـقـمـة
الـتي تأتي قبل شهرين من االنتخابات
بكرة قـد يكون لهـا انعكاس الـنيابيـة ا
عـــلى الـــوضع الـــســـيــاسـي الــداخـــلي

. أيضاً
وجــــاء في بــــيـــان صــــدر عن رئــــاســـة
الـوزراء العـراقيـة االثنـ عقب اتـصال
بـ مـاكـرون ومـصـطـفى الـكـاظمي أن
رئــيس الـوزراء الـعـراقي أبـلغ مـاكـرون
بـأن "فـرنـسـا شـريك حـقـيـقـي لـلـعراق"
فيما أعلن ماكرون من جهته عن "دعمه
الـكامل للعراق" وأشاد بـ"الـدبلوماسية

توازنة". العراقية ا
oO œ bŽu

اكرون إلى وسـتشكّل هذه ثاني زيارة 
الـعـراق خالل أقـلّ من عـام بـعـدما زاره
ـــــاضـي.وكـــــانت وزارة فـي أيـــــلـــــول ا
اخلـارجيـة العراقـية قـد وجهت دعوات
ـؤتمر لـكل من الرئيس لـلمـشاركة في ا
ــلك الـــتــركي رجـب طــيب إردوغـــان وا
الـسعودي سلـمان بن عبد الـعزيز لكن
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لالستقرار والـعمل في مجـال القانون
ان الــضـــوابط ال تــعـــتــرف بـــشــهــادة
دكـــــتــــوراه بــــالـــــقــــانـــــون من أعــــرق
اجلــــامـــعــــات بــــحـــجــــة ان شــــهـــادة
الـبـكـالـوريوس كـانـت في اخـتـصاص
مـخــتـلف. وهـذا االمــر يـنـال الــتـكـر
ـية كـما والتـقديـر في اجلامـعات الـعا
في سـوق الـعـمل في اخلـارج بـوصف
ـــــتـــــلـك تــــعـــــدديـــــة في صـــــاحـــــبه 
االخـــتــصـــاص. وتــتـــســاءل دكـــتــورة
وناشـطة عـراقـية في لـندن عن اجلـهة
ــؤهــلــة لـوضـع ضـوابط ــسـؤولــة ا ا
مـــــعـــــادلـــــة الـــــشـــــهـــــادات وقـــــبــــول
االختصاصـات اجلديدة انـسجاما مع
الــتــطــور اجلــاري في الــعــالم والــذي
يـبـدو وزارة الـتـعـلــيم الـعـالي تـعـيش
انغالقا يـبعدهـا عنه سنـة بعد أخرى.
مــراجـــعــون قــدمـــوا من بــريـــطــانــيــا
ـانيـا وفرنـسا حـاولوا وآخرون من ا
الـوصـول الى مــسـؤولـ في الـوزارة
لعرض مشكالتهم اجلدية التي حتول
دون عودة الكفاءات الى البالد لكنهم
كــانـوا يــجــدون األبــواب مــوصـدة ال
تـــفــــتح اال ألصــــحـــاب الــــوســـاطـــات
احلزبية العالية ووجدوا في طريقهم
في أروقــة وطــوابـق وزارة الــتــعــلــيم
العالي حالة مزرية من اإلهمال وعدم
قيتة في الصيانة الى درجة القذارة ا

رافق واالروقة. بعض ا
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فيمـا تتدلى االسالك وقـطع الفل من
السـقوف احملـطمـة الـتي تبـدو كأنـها
في أي مكان شعبي بائس وليس  في
الــوزارة الــتي حتــمـل اسم الــتــعــلــيم

العالي والبحث العلمي. 
  ويقول موظف قـد في قسم ثانوي
في وزارة الـتــعـلـيـم ان الـوزارة كـانت
قـبل عـشــرين سـنـة مـتـحــفـا لـنـبـاتـات بغداد
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وقف األنساني واقف األنسانية العظيمة.. ا في حياتنـا الكثير من العبر والدروس وا
رجولة وشـجاعة أشجع الرجـال أكرمهم..  مواقف جهـاز مكافحة االرهـاب األنسانية
الـعظـيمة ال تـعد وال حتـصى.. فهي نـابعـة من األنتـماء احلـقيـقي اجملبول بـحب الوطن

والتضحية بالغالي والنفيس..
جهاز مـكافحة االرهاب الـذي سطر أروع مالحم البطـولة في دحر األرهاب الداعشي
اجملـرم..  ها نحـنُ اآلن أمام مـواقف أنسـانيـة عظيـمة جلـهازنـا البـطل متـمثالً بـرئيس

اجلهاز معالي الفريق األول الركن عبد الوهاب الساعدي.. 
يام األصالء..  وأبطالهِ  الغر ا

عركة..  توازي في مضمونها ما حققهُ جهازنا من أنتصارات  في أرض ا
الحقة فلول األرهاب وأفشال مخططاتكم ألحلقاق األذى بالعراق وشعبهِ األبي..

 فـبعـدَ منـاشدتي لـرئيس اجلـهاز مـعالي الـفريق األول الـركن عبـد الوهـاب السـاعدي
ألسعاف مرضى مستشفى الشفاء في بغداد .. 

ستشـفيـ وعلى الفور.. ا يحـتاجهُ ا أوعز معالـيه مشكوراً.. بدعم مـستشفيـ الـشفاء 
ـستـشفـيـ الشـفاء هـدية رئـيس جهـاز مكـافحـة االرهاب وفوراً أرسـلت شـحنـة الدواء 

صاب بفايروس كورونا.. رضى ا لعالج ا
أستوقفني موقف أنساني عظيم أخر لرئيس اجلهاز   أحني قامتي لروعتهِ..
الناصرية وأهل الناصرية في حدقات عيون أبطال جهاز مكافحة االرهاب..

ستشفيات الناصرية.. شحنة من قناني األوكسج هدية اجلهاز 
للهِ دركم يا أبطال سوح الوغى.. 

واقف األنسانية العظيمة..  ورجال ا
التي تصفق لها القلوب قبل األيادي..

فال عجباً وال غرابةَ في األمر.. ?? 
فأنتم من تربةٍ أبت أن تذل وأن تستباح..

واقف األنسانية العظيمة ..  اً يا جهازنا العظيم بطل األنتصارت وبطل ا فعش سا
ريض.. اء العكر أصحاب النفوس ا واخلزي والعار للمتصيدين با

رعـاك الــله مــعـالي الــفـريـق األول الـركن عــبــد الـوهــاب الـســاعـدي
ــوصـــل والــــــــنــاصــريــة لــنــصــــرة أهــــــــلـك ونــاسك في ا
واألنـبــار وجـمـيع مـدن الــعـــــراق الـتي تـلـهـج بـحب جـهـازنـا
الـبــطـــل جـهــاز مـكــافـحــة االرهـاب ســور الـعـراق وحــصـنهِ

نيع.. ا
وما النصر أال من عندِ الله.. 

ـصـري ثالثــيـة جـمـعت بــ الـرئـيس ا
ـلك األردني عـبـد الـفـتـاح الـسـيـسي وا
عـبدالـله والكـاظمي فانـها تـدعم أيضاً
عــــــودة ســــــوريــــــا إلـى اجلــــــامــــــعــــــة
الـعـربـيـة.بـاحملـصـلـة يـرى مارديـني أن
ــؤتــمــر يـبــقى "خــطــوة مــهــمــة" لـكن ا
ــبــالـــغــة في تـــقــيــيم "يـــنــبــغي عـــدم ا
نـتائجه... ال أعتقد أن الـعراق سيتمكن

من حتقيق أي شيء ملموس منه".

UI¡∫مصطفى الكاظمي خالل لقائه ماكرون في زيارته السابقة لبغداد
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شهد صان في العراق هو الذي غادر وزارته بصمت واختفى نهائياً عن ا الوزير ا
هني والسياسي ولم يعد له وجود (فص ملح وذاب). . ا

كن فـهذا الوزيـر ال ينتـقده أحد وال يـتحامل عـليه متـحامل. وما أكـثر االمثلـة التي 
ان نسوقها لتشخيص هؤالء. .

ـتفـاعل مع األحـدث والـذي اخـتار بـيـنمـا نـرى الـتـعامل يـخـتـلف تـمامـا مع الـوزيـر ا
الوقـوف مع قـضايـا اهله وشـعـبه ولم يتـنـكر لـهم. فـاالنتـقادات كـلـها تـوجه الى هذه
الفئة الـقليلـة منهم اما األغـلبيـة العظمى من الـوزراء الذين غادروا مواقـعهم بصمت

ولم يعد لهم اي حضور فهم في مأمن من كل االنتقادات. .
وجة قـالة عن دعمي للقطـاع الصناعي اخلاص واذا  قبل بضـعة أيام كنت اعبر 
من االنـتـقـادات تـوجه ضـدي عـلـى خـلـفـيـة عـطل مـصـاعـد مـطـار بـغـداد عـام ٢٠١٨
طارات كبوتـة نحو ا ـنتقدين لم يـقرأوا ما كتـبت وذهبت بهم العـوامل ا عنى ان ا
الـتي انفـصلت عن وزارة الـنقل مـنذ سـنوات وصـارت تابـعة لألمـانة الـعامـة. فالذي
يريد أن يراك مُـخطئاً سيراك حتى لو كان كفيفاً. مشكلتنا في العراق انك إذا فعلت
اخلير سـيتهمك الناس بأن لك دوافع أنانـية خفية فأفعل اخلير
عـلى أيـة حال وإذا حـقـقت الـنجـاح سـوف تكـسب أصـدقاء
مـزيـفـ وأعـداء حـقـيـق فـاجنـح علـى أيـة حال واعـلم ان
اخليـر الذي تفـعله اليـوم سوف يُنـسى غداً ومع ذلك افعل

اخلير على أية حال. فخير الناس من نفع الناس. 
{ عن مجموعة واتساب

كان عـامال مـهـمـا ورئيـسـا في تـمـك
ــؤسـســات الــتــعــلـيــمــيــة من إدامـة ا
ـراكز بـاني وتـطويـر اخملـتبـرات وا ا
ـــرافق ـــكــتـــبـــات وا الـــبـــحـــثـــيـــة وا
ــيــة الـــعــامــة واالســتــجــابــة األكــاد

تطلبات حتس األداء اجلامعي).
وتـابع أن (التـخـطـيط الـذي تـمـتاز به
يـة على الرغم من ؤسسـات األكاد ا
الــظــروف الـصــحــيــة واالقــتــصــاديـة
يـجـعل مــرتـكـزاتـهــا الـعـلـمــيـة تـتـسم
رونة في الوقت نفسه من بالثبات وا
أجل حتــقــيق أهــدافــهــا في تــســويق
ــعـرفــة والــبــحث الـعــلــمي وخــدمـة ا

اجملتمع).

وأعلنت مؤسـسة افاق  العـدالة للدعم
الــقـانــوني (مــنـظــمــة مـجــتــمع مـدني
متخـصصـة بالقـضايـا القانـونية) عن
تـأســيس هــيـئــة اسـتــشـاريــة حلـمــلـة
ــاجــســتــيــر الــشــهــادات الــعــالــيــا (ا
والـــدكـــتـــــوراه) لـــيـــكـــونـــوا الـــنـــواة
احلـقيـقـيـة لـقيـادة هـذه الـشـريـحة في

ستقبل. ا
ـؤسسة احملـامي يحيى وقال رئيس ا
الــواجــد ان (هـذه الــهــيــئــة ســتـدرس
والسـيـمـا الـقـوان جـمـيع الـقـوانـ 
ـهــمـة والــتي حتـتــاج الى مــراجـعـة ا
اضف الى ذلك فـانـها سـتـكـون هـيـئة
اسـتــشـاريــة لـلــمـؤســسـة الــتي بـدأت

وتـــنـــاقـش قـــوانـــ عـــلى تـــتـــوسـع 
مستوى العراق . واضاف: ان الهيئة
ســتـمــارس عـمــلــهـا بــعـد ان يــكــتـمل
ـثلـيـها من النـصـاب فيـهـا وتـختـار 

اصحاب الشهادات العليا ).
ـؤســســة كـرمت احملــامـ يـذكــر ان ا
احلاصلـ على الشـهادات العـليا في
القانون  في حـفل  كبيـر حضره عدد
مـن اعـــــضـــــاء مــــــجـــــلـس الـــــنـــــواب
) ومـــــســــؤولــــ  في (الــــســـــابــــقــــ
مؤسسات الـدولة  وعدد من احملام
من اصحاب الشهادات العليا وجرى
ـؤســسـة قالدة االبـداع مـنح رئــيس ا

والتميز .

هم ة  ,حيث جرى تقد لوقوع اجلر
الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل). 
وتــمـكــنـت الـقــوات االمــنــيــة من فض
نزاع مـسـلح أنـدلع ب عـشـيـرت في
إحــدى مــنــاطق قـــضــاء الــكــحالء في
محافـظة مـيسـان. واوضح بيان امس
ـواطـنـ إنه (بـعـد وقـوع اثــنـ من ا
ضحـيـة خلالف وثـأر عشـائـري سابق
ـشـاجرة في قـضاء الـكـحالء وجتـدد ا
والنزاع باستخدام األسلحة اخملتلفة
تمكـنت قوة أمنـية مشتـركة من أفواج
وأقـســام مــديــريــة شـرطــة احملــافــظـة
باالشـتـراك مع فرقـة الـرد الـسريع من
فرض طوق أمـني وإجراء سلـسلة من
ـتسـبـب ـنـازل ا عمـلـيات الـتـفـتيش 
ـسـلح الذي باحلـادثـة وفض الـنزاع ا
ــواطــنـ أدى الى إصــابـة عــدد من ا
أثر تبادل إطالق الـنار ووقوع الضرر
متـلكات اخلاصة فضالً عن ببعض ا
تـســبــبه بــحـرق عــجــلـتــ تــابـعــتـ
لألجهزة األمنية وإصابة منتسب). 
ـدني حـرائق واخـمـدت فـرق الـدفـاع ا
انـدلـعت في مـحــال جتـاريـة وبـسـتـان
ومــــــعـــــرض لــــــلــــــعــــــجالت فـي اربع

محافظات. 
دني تلقته ديرية الدفاع ا وقال بيان 

(الــــزمــــان) امس ان (فــــرق االطــــفــــاء
اخمدت  حريق اندلع بعدد من احملال
الــتــجــاريــة فـي ســوق مــريــدي وسط
مـديـنــة الـصـدر) ,واضـاف ان (مـفـارز
دني في مـركز رتل الـطوار الدفـاع ا

اخمدت حريق واسع االنتشار اندلع,
بـبـسـتــان في مـنـطــقـة اخلـمـسـة دو
ـركـز مـحـافـظــة الـديـوانـيـة بـسـبب
عـقب سـكــائـر وبـهــمـة عـالــيـة وبـوقت
قــيـــاسي حــال دون تـــوسع الـــنــيــران
وانـتـشـارهـا إلى الـبـسـاتـ اجملـاورة
والـدور الـسـكـنـيـة الـقـريـبـة من مـوقع

احلادث)ز
ــدني في  وتـابـع ان (مـركــز الــدفـاع ا
الكوت جنحت في اخماد حريق نشب
بــواجـــهــة احــد احملـــال في مــنـــطــقــة
الــطــشـاش) ,مــشـيــرا الـى ان (الــفـرق
تـــمـــكـــنت مـن اخـــمـــاد حـــريق انـــدلع
عرض الدولي للسيارات في شارع با
الـوفـود بـالـبـصـرة ,أدى إلى احـتـراق
مؤكـدا ان (سبب , عجـلة مـتنـوعة)14
احلريق هـو قيـام عجـلة حـمل بتـفريغ
ـعرض ـطـعم قـريب مـن ا مـادة الكـاز 
ا أدى إلى عن طـريق مـاكنـة روبن ,
ــــوصل إلى اشـــتــــعـــال اخلــــرطـــوم ا
اخلزان ونشوب احلريق وانتشاره).

dB  Â√ w  WO³Þ  U eK² Ë W¹Ëœ√ V¹dNð W ËU×  ◊U³Š≈Ë j³{

Issue 7039 Wednesday 11/8/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7039 االربعاء 3 من محرم  1443 هـ 11 من اب (اغسطس) 2021م

عـــنـــهــــا). وأضـــاف انه ( تــــنـــظـــيم
ـــواد مـــحــــضـــر ضــــبط أصــــولي بــــا
ذكورة آنفـاً وإحالتهـا إلى القضاء ا
التـخـاذ اإلجــراءات الـقــانـونــيـة بـحق

.( اخملالف
من جهـة أخرى تـمـكنت قـوة مـشتـركة
من فـوج الطـارمـيـة لـلـحـشـد الـشـعبي
والـلواء 59 مشـاة بـاجلـيش الـعراقي
وقوة من األمن الوطـني من قتل ثالثة
عناصر ينـتمون لتنـظيم داعش بينهم
ناقل االنـغمـاسـي في عـمـليـة نوعـية

في قضاء الطارمية.
rJ×  5L

وذكر احلشـد في بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان (كـم مـحـكم نـصـبـته الـقوة
ـشــتـركـة جملــمـوعــة إرهـابــيـة كـانت ا
تـخـطط لـتـنـفـيـذ هـجـمـات في مـنـاطق
عـدة) ,واضـاف انه (مـن بـ الــقــتـلى
ـســؤول عن نـاقل ـدعـو ع . ج ,م  ,ا ا
الدواعش  ,حـيث كـان يـرتـدي حـزامـا
نـاسـفا) ,واوضح الـبـيـان ان (عـمـلـية
مطاردة الدواعش ماتزال مستمرة). 
من جــانــبــهــا  ,اكــدت خــلــيــة االعالم
االمني في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
ـعلـومـات دقـيقـة من جـهاز انه (وفقـاً 
األمن الوطني ومن خالل نصب كم

مــحــكـم جنــحت قـــوة مــشــتـــركــة في
تــوجــيه صــفـــعــة جــديــدة لــعــنــاصــر
ــــنـــهــــزمــــة في عــــصـــابــــات داعـش ا
الطارمية). وكـان مصدر امني قد افاد
بـإحبـاط هـجـوم انـتـحـاري يـسـتـهدف

واكب احلسينية في بغداد.  ا
صدر ان (اشتباكات عنيفة واضاف ا
وقـعـت بـ اجلــيش وخـاليـا داعش ,
اســفـــرت عن شـــهــيـــدين مـن اجلــيش

ضمن لواء 22 كحصيلة اولية). 
وكـشــفت مــديــريـة شــرطــة مـحــافــظـة
ــة قــتل كــركــوك عن مالبــســات جــر

امرأة نفذت من قبل ثالثة شبان. 
ــديـريــة في بــيـان امس ان واشـارت ا
(خالفاً نشب ب ثالثـة شبان يـلتقون
في مـنـزل لــتـعــاطي اخملـدرات وأمـرأة
كـانت بــصــحـبــتــهم حتـمل كــمــيـة من
اخملـدرات داخل حـقـيـبـتـهـا التـتـجاوز
عشـرة غـرامـات لـلـتـعـاطي مـا دفـعهم
ـــنــزل), إلى قـــتـــلــهـــا وتـــركـــهـــا في ا
واضـاف انه ( تــشـكــيل فــريق عـمل
مـخــتص وبــعــد نـصـب كـمــ مــحـكم
للجناة من قـبل دوريات النجدة القي
القبض عـلى إثنـ منـهم قبل قـيامهم

ــة في مـا  بـإخــفــاء مــعــالم اجلــر
الـقبـض عـلى اآلخـر في الـيـوم التـالي
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ـوكـلة إلى هـيـئة  استـمـراراً للـمـهام ا
ـــنـــافـــذ احلـــدوديّــة فـي مـــتـــابـــعــة ا
ومالحقة عـمليـات التـهريب للـبضائع
ـنـوعـة الـتـصـديـر واالسـتـيـراد عـبر

نافذ البريّة والبحريّة واجلويّة.  ا
تمـكـنت مالكـات منـفـذ مـينـاء أم قـصر
تابـعة من رئيس الهيئة الشمالي و
عمر عدنان الـوائلي من ضبط حاوية

مـعـدّة لــلـتـهــريب. وقـال بـيــان خلـلـيـة
االعالم احلــكـومــيــة تـلــقــته (الــزمـان)
امس انه (ومـن خالل الــــكـــشـف عـــلى
ـــضــبــوطــة تـــبــ أنــهــا احلــاويــة ا
حتــــتـــــوي عـــــلى أدويـــــة بــــشـــــريــــة
مـسـتـلـزمـات طـبــيـة مـخـالـفـة لـشـروط
وضوابط االسـتـيراد والـتي تـنـعكس
ـواطن سلـباً علـى صحـة وسالمة ا

ــصـرح ــواد ا كـانـت مـخــبــأة خــلف ا
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وبـــ الــــتـــمـــيـــمي  لــ (الـــزمـــان)  ان
(الـقوائم النـهائيـة التي بلـغت اكثر من
31 ألـف مــحــاضـــر ارســلت الى وزارة
الــــتـــربـــيــــة الســـتـــكــــمـــال االجـــراءات
الـقـانـونـيـة واالداريـة واصـدار االوامـر
االداريـــة) .واكــد مــحــافـظ ديــالى عــلى
(مـســــاعي احملـافظـة احلثـيثـة لتـوفير
شـــتـى االحـــتـــيـــاجــــات لـــشـــــــريـــحـــة
ـسـتـوى التـعـلـيمي الـتـربـوي لـرفع ا
مــبـيـنــا أنه عـلى تــواصل مـســتـمـر مع
الكات عنية إلنصاف كافة ا اجلـهات ا

التعليمية والتربوية ).
وعـبـر الـتـمـيـمي  عن (خـالص تـهـانيه
وامـنياته للمحاضرين بالتوفيق خدمة

حملافظتنا العزيزة) .

www.azzaman.com
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اكـدت محافـظة ديالى  وجـود أكثر من
20 مـشروعا استـراتيجيا واسـتثماريا
مــتـوقـفـة ومــتـلـكــئـة بـسـبـب الـفـسـاد 
مـشـيـرة الى ان  كلـفـتـها تـتـجاوز 500

مليار دينار عراقي  .
وقـال نائب احملافظ الفني محمد قتيبة
الـــــبـــــيـــــاتـي  لــ (الـــــزمـــــان )امس  ان
تـلـكـئـة بـسبب ـتـوقـفـة وا ـشـاريع ا (ا
الـفـساد تـمت إحالـتهـا من قبل وزارات
الـصحـة والتربـية والـبلديـات واالعمار
قــبل نــقل الــصالحــيــات لــلــمــحــافــظـة

ونسب اجنازها متدنية جدا ) .
وبـ  البيـاتي  أن  (الكلـفة االجمـالية
توقفة تتجاوز 500 مليار لـلمشاريع ا
ديــــنــــار عــــراقـي )  مــــشــــيــــرا الى ان
(مــيــزانـيــة ديــالى لــعـام 2021 بــلــغت
ـشـاريع 200 مــلـيـار ديــنـار لـتـمــويل ا
ـشـاريع ــسـتـمـرة   فـيــمـا مـا زالت ا ا
اجلـديدة التي صادقت عليها احملافظة

صادقة في وزارة التخطيط ) . قيد ا
واعـلن  رئـيـس مـنـظمـة ديـالـى حلـقوق
االنـسان طالب اخلزرجي  عن حصيلة
االنـتحـار خالل النـصف االول من لعام

اجلاري.
وقــــال اخلـــزرجي لــ ( الـــزمـــان )   ان
(االنـتحـار اليزال يـشكل ظـاهرة مـعقدة
جـدا في مجـتمع ديالـى بسبب تـصاعد
ارقـــامـه بـــشـــكل الفـت في الـــســـنـــوات
ا االخـيـرة وبـات يـلتـهم ارواح اكـثـر 
تـلتهمه بنادق االرهاب ما يعكس حجم

أساة االنسانية ) . ا
واضــــــــــــاف اخلـــــــــــــزرجـي انـه (وفـق
ــتــابــعـات مع الــدوائــر ذات الــعالقـة ا
تـشـيـر الى ان الـنـصف االول من الـعام
اجلـاري سجل 42 مـحاولـة انتـحار في
كـل مــنــاطق ديــالى انــتــهى 24 مــنــهــا
بـالـوفـاة  واحلـصـيـلـة كانت  8 ذكـور-

16 انثى ) .
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واشار الى ان ( حزيران كان االكثر في
مـعدالت االنتـحار قياسـا ببقـية االشهر
ـــشــــاكل والــــعــــامل االقــــتـــصــــادي وا
االجـتـمـاعـيـة هي اهم الـدوافع   فـيـما
كــانت عـمـلـيـة احلــرق والـشـنق االكـثـر
شيوعا في حاالت االنتحار لدى االناث
لـكن الوضع مختلف لدى الذكور الذين
كــان يــتـم في اغــلب احلــاالت من خالل

اطالق النار والشنق) .
وحـددت مديرية الشرطة اجملتمعية في
وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة اســبـاب
ـتزايدة ودوافع اجلـرائم االجتـماعـية ا

في مـحافظة ديـالى  فيما اكدت ان 80
مــنـهـا يـنـفــذهـا مـراهـقـون حتت دوافع
الـتـأثيـرات االلكـترونـيـة والبـيئـية غـير

الصحيحة.
وقــال مـديــر الـشــرطـة اجملــتـمـعــيـة في
وزارة الـداخلـية الـعمـيد غـالب العـطية
لـ ( الــــزمـــان )   إن  ( أبــــرز أســـبـــاب
تـصاعـد اجلرائم اجلـنائـية اجملـتمـعية
في ديـالى اقتصادية ونفسية وضغوط
ـعـيشـي إلى جانب الـبـطـالـة والعـوز ا
ـروجـة الـتــأثـر بـالـبـرامج واحلـوادث ا
لــلـعـنف واالنــحالل األسـري في بـعض
مــواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي ومـواقع
االنـتـرنت وسـوء اسـتـخـدام الـتـقـنـيات

تطورة ) .  اإللكتروني والوسائل ا

واضــــاف الــــعــــطـــيــــة  ان  ( الــــسالح
ـنفلت وسـوء استخدامه او الـسيطرة ا
عــلـــيه ســبــبـه رئــيس في الـــكــثــيــر من
اجلـرائم اجملتـمعـية اضـافة الى ضعف
ـدارس والـتـنـشـئـة األسـريـة غـير دور ا
ــؤسـسـات الــصـحـيــحـة وضـعف دور ا
الـــديــنــيـــة في الــتـــوعــيـــة الــثــقـــافــيــة
واجملـتمعية والتعريف بخطر الثقافات

الهدامة ) .
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ئة وأكـد  العطية  ان ( أكثر من 80 بـا
من اجلــرائـم اجملــتــمــعــيــة اجلــنــائــيـة
يــنـفـذهـا مــراهـقـون ألسـبــاب مـتـعـددة
ـنــتـحــر او الـقـاتل او مــنـهــا اعـتـبــار ا
ـــنــحـــرف بــطال فـي بــعض الـــبــرامج ا

احملـــرضــــة عـــلى الـــعــــنف واالنـــحالل
اجملــتـمـعي )  مـشـيـرا الى ان  ( اغـلب
اجلــــــرائـم حتــــــدث بــــــ األقــــــارب أو
ــقـربـ ضـمن الـدوائــر االجـتـمـاعـيـة ا
ــتـــقــاربــة ) . ودعــا مــديــر الــشــرطــة ا
اجملـتـمـعـية شـيـوخ الـعـشائـر وعـلـماء
ـؤســسـات الــتـربــويـة إلى  ( الــدين وا
حتـصـ الـشـباب والـصـبـيـة من خـطر
ثــقـافــات الـعـنـف ومـنع امــتـدادهـا الى
مـجــتـمع ديـالى الـذي حتـكـمه األعـراف
ـتجـذرة مـنذ والـتـقـاليـد االجـتـماعـيـة ا
قـد الـزمان).  وصـادق محـافظ ديالى
االسـتاذ مثنى التـميمي   على القوائم
الــنـهـائــيـة لـلـمــحـاضـرين فـي مـديـريـة

تربية محافظ ديالى.
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ـوقعـهـا اجلـغـرافي حيث تـمـتـاز الـناحـيـة 
تــقـع عــلى ضــفــافِ نــهـــر دجــلــة والســيــمــا
احـتـوائـها عـلى الـثروة الـنـفـطيـة من الـنفط
ـــعـــتــدل اخلـــام والـــقــيـــر ... ومـــنـــاخــهـــا ا
واراضـيـهـا اخلـصـبـة ... لـيـجـتـمـعـان فـيـهـا
احلـقول النفطيـة وحقول القمح ... حتى في
احــد امـاكن شـواطــئـهـا يــطـفـو الــقـيـر فـوق
ــكــان في  الــكُــبــيـر أو ــيــاه حــيث لــقب ا ا
(كُـبــيـراجلـيـر ) وشـتى الــعـيـون الـتي تـنـبع
ديـنة مـصفى الـقيـر ... ويوجـد في جنـوب ا

القيارة النفطي...
وفي شـــمــالــهـــا يــقع  الـــقــصــر االســود أو

(الكَصُر األسود )
الــذي بــنـي عــلى يــد الــعــثــمــانــيــون قُــبــيل
األحـتالل البرطاني ... ويعـد هذا القصر من
ـديـنـة .... وتـعرف ـعـالم األثـريـة في ا اهم ا
الـقيـارة في طبيـعتـها اخلالبـة واحتضـانها

لنهر دجلة اخلالد ..
فيها شتى االحياء الكبيرة والصغيرة ولكل
دينة .... ومن يز ليكمل زينة ا حي شـيء 
ابـرز األحـياء واقـدمهـا حي ( الرمـانة ) فـهو
ــديـنـة وهــو مـركـز يــعـد اقـدم االحــيـاء في ا
الــنـــاحــيــة ... وحي الــشـــهــداء والــقــصــبــة
والـسِـكك والـسـوسة واألصـبـخـة  وكـثر من
األحــيـاء الـتي تــكـونت في األوان األخـيـرة 
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ــديـــنــة بــدأت في الــتــوسع واألزدهــار ألن ا
خــصـوصـا من اجلــهـة الـشــمـالـيــة واجلـهـة

الشرقية .... 
وقـــد عـــرفـــوا اهـــالي الـــقـــيـــارة فـي الـــكــرم
والـشجاعة ولـهم مواقف عديده ومـقاومتهم
لــتــنـظــيم داعش األرهــابي ... اغــلب ســكـان

القيارة من قبيلة (اجلبور).
فـهي تـعـد اول ناحـيـة من اجلـهـة اجلنـوبـية
حملـافـظـة نـيـنـوى وتـعـد مـوقع سـتـراتـيـجي
لــلـمـحــافـظــة ... حـيث تـربـط بـ مـحــافـظـة

نينوى ومحافظة صالح الدين.
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لـذا تـعـد الـقيـارة مـديـنـة اجلمـال  سـمـائـها
الـــزرقــاء واراضـــيــهـــا اخلــضـــراء وصــفــاء
اجـوائهـا الذي يسـهل روئيـة ضياء الـنجوم
كـل شيء يوحي الى اجلمـال ... مدينة رسخ
فـيـهــا الـشـعـر والـكـتـابـة عـرف سـكـانـهـا في
الــشـعــر بــكل انـواعه تــركــيـز عــلى قـصــائـد
الــشـعـر الـشـعــبي وكل مـا انـتــجه الـشـعـراء
والـكـتاب من الـقصص والـروايات  وابـيات
ـواهب األبــوذيـة  واألزهــيــري... وجـمــيع ا
ـاضي وفي احلـاضر الـفـنـيـة واألدبـيـة في ا
ال ســلــطــان الــوسـمي ... مــثــال عــلى ذلك ا
وسـالم النـجم (صعـلوك الـشعـراء ) والكـثير
من الـشعراء والكتاب الذين الزالت وستبقى
كــلــمـاتــهم خــالــدة في الـقــلــوب .... والتـزال

ة الناحية حتتفظ باألعراف والتقاليد القد
ويـسعون دوما على األلـفة ب السكان ومن
ـة فـيـهـا هو اجـمل الـعـادات الـقـبـلـية الـقـد
جالس اجـتماع األقـارب واالصدقاء لـيالً  
الــتـرفــيه  الـذي تـســمى في (الــتـعـلــيـلـة او

الــتـــعــلــولـــة ) ويــحــضــر فـي ذلك ذكــر الــله
سبحانه و تعالى

ــديــنــة وتــبـادل وكـل األمـور الــتي تــخص ا
واهب األفـكار ونـشر الـعلم واالطالع عـلى ا
مـثل سمـاع القـصائـد الشـعريـة والنـصوص
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شاحنة تفرغ
حمولتها في
مخزن للمواد

الغذائية 

مثنى التميمي

لـلـمشـاركـة بـاخلطـة اخلـدميـة اخلـاصة
ـــديــريــة بـــالــزيــارة ) الفـــتــا الى ان (ا
ـواكب الــعـامــة لـبــلـديــة كــربالء دعت ا
اخلـدمية الى ضرورة االلتزام بالنظافة
نع وعدم الطبخ في الشوارع الرئيسة 
حـــدوث اضـــرار فـــيـــهـــا وعـــدم الـــذبح
الــعـشـوائي وقـطـع االشـجـار وااللـتـزام
بــالـتــعـلــيـمــات من اجل مــديـنــة انـظف
واجمل). على صعيد متصل اكد رئيس
واكـب في العـتبـت احلـسيـنية قـسم ا
والـعـباسـيـة ريـاض نعـمـة السـلـمان ان
(زيــارة الـعـاشـر من مـحــرم سـتـقـتـصـر
ـواكب اخلـدمـيـة الهـالي فـيـهـا خـدمـة ا
ـواكب اخلدمـية كـربالء دون مـشاركـة ا
في احملـافـظـات الـتي سـتـكـون حـاضرة

 .( في زيارة  االربع
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ــــواكب مـــــشــــرا الـى ان (اصــــحـــــاب ا
اخلـدمية لديهم باجات تـعريفية كما 
ـراعـاة عامل ـواكب  ابـالغ اصحـاب ا
الــنـظـافــة وعـدم رمي الـنــفـايـات اال في
احلـاويـات اخملـصـصـة  لـهـا بـاالضـافـة
واكب في مـحاربة الـى انه  توجيـه ا
االشـــــــــاعـــــــــة واالبـالغ عـن احلــــــــاالت

شبوهة).  ا
واضـــــاف لـ (الــــزمـــــان) امس ان عــــدد
ـواكب اخلدمـية الـتي ستـشارك خالل ا

الزيارة اكثر من 3 االف موكب).
فــيـمـا اوضع مـديــر عـام صـحـة كـربالء
ـوسوي انه (سوف يـتم تأم صـباح ا
سـيـارات اسـعـاف وبـحـدود 92 سـيـارة
الكـات الـطبـية بـاالضـافة الى تـهـيئـة ا
والـصحية لتقـد اخلدمات للزوار كما
ســـيــتم تــوفـــيــر الــعـالجــات اخلــاصــة
واطـنـ خالل ـرضى مـن الـزوار وا بـا

زيارة العاشر من محرم ). 
مــضـيـفـا في تـصــريح صـحـفي كـمـا ان
ـراكـز الـفـرق الـصـحـيـة والـطـبـيـة في ا
ـديـنـة الــصـحـيـة الــتـنـقــلـة في مـركــز ا
وكــذلك الـشــوارع الـرئـيــسـة ســتـشـارك
بـهـذه اخلـطـة اخلدمـيـة من اجل تـلـبـية

حـاجـة الـزوار). مـشـيـرا ان انه (سـتـتم
ستشفيات وتوفير قناني الدم تـهيئة ا
ــراكــز الــصــحــيــة من اجل وتــهــيـــأة ا
تــغــطــيــة اخلــدمــات الــطــبــيــة لــلـزوار
الـقـامدين الـى احملافـظة بـاالضـافة الى
مــشــاركـة جــهــد وزارة الــصـحــة بــهـذا
فارز الـشأن) مـبيـنا انه (سيـتم نشـر ا
الــطـبـيـة عـلـى احملـاور الـثالث وتـأمـ
لك الطبي لها من اجل تقد اخلدمة ا

للزوار). 
فـي غـضــون ذلك قــال مـديــر الــنـقل في
ــوســوي انه (ســيــتم كــربالء صــادق ا
تـوفيـر باصـات لنقل الـزوار من منـطقة
بــــاب طــــويــــريـج الى ســــاحــــة مــــرآب
مـحافـظاتـهم ليـتم نقـلهم من هـناك الى
ديـــــارهم خـالل زيــــارة الــــعـــــاشــــر من
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شـرعت الدوائر اخلددميـة في محافظة
ـبـكـرة لـتـقد كـربالء اسـتـعـددادتـها ا
اخلــــدمــــات لـــلــــزوار الــــقـــادمــــ الى
احملـــافــظــة خالل زيـــارة الــعــاشــر من

محرم احلرام. 
وقــال مـديـر دائـرة مـاء كــربالء مـحـمـد

الــنــصــراوي لـ (الــزمــان) امس ان (
ـياه الـقيـام بحـملـة لصـيانـة شبـكات ا
واجملــــاري بـــاالضـــافــــة الى الــــقـــيـــام
بـجــوالت مـيـدانـيـة لـتـأهـيل مـضـخـات
ــيــاه كـمــا تــمت تـهــيــئـة 85 شــمــعـة ا
ـــيـــاه وهـي مـــوزع عـــلى خـــاصــــة بـــا
مــحـاور كـربالء  – بــغـداد  –كــربالء –
بــابل  –كــربالء  – الــنــجف بـاالضــافـة
الـى تــهــيــئــة 70 ســـيــارة حــوضــيــة).
واضــاف الـنـصــراوي (كـمـا  تــهـيـأة
مالكـات فنيـة وهندسـية وبحدود 150
مـا ب مهندس وفـني فضال عن تهيئة
ــركــز والــقــضــاء 900 عــامـل مــابــ ا
والـناحـية لـلمـشاركـة في خدمـة الزوار
مــــــشـــــيــــــرا الى ان خـالل الـــــزيــــــارة)
(الـسـيطـرة الـنـوعيـة سـيكـون لـها دور
ــنـتــجـة في ـيـاه ا كــبـيــر في فـحـص ا
ـشـاريع واجملـمعـات) واوضح مـدير ا
ـنـتجـان النـفطـية فـرع كربالء حـس ا
مــجـيـد اخلـرسـان بــالـقـول انه (سـيـتم
تـوفير 5 االف مـترمـكعب من الـبانزين
و3 االف مـتر مكعب من النفط االبيض
و5 االالف مـن زيت الــغــاز بـــاالضــافــة
ـــقــررة من زيت الـى زيــادة احلـــصــة ا

الـــغــاز الـــســائـل). مــوضـــحــا  انه (
تــهـيـأة  4االف طـن من الـغــاز الـسـائل
وجتــهـيــز االفـران واخملـابــز والـدوائـر
ـــئــة من اخلـــدمــيـــة بـــنــســـبــة 25 بـــا
احلــصص الـشـهـريـة وتـخـصـيص 20
نـتـجات زيت سـيـارة حـوضيـة لـنقـل ا

الغاز الى احملافظة).
وتــابع اخلـرســان انه (سـيـتم اعــتـمـاد
330 وكيالً معتمداً لدى الفرع وحسب
ـواكب لـتـوزيـع قـنـاني الـغـاز حــاجـة ا

كـمـا  تـهيـأة الـبوسـتـرات لـتوزيـعـها
بــ الـزوار خالل الـزيـارة الـوعي لـدى
ــواطـنــ وسـيــتم تــوجـيه اصــحـاب ا
ـواكب بعدم رمي مخـلفات الطبخ في ا
شــبـكـات اجملــاري مـنـعــا النـسـدادهـا)
فـيـمـا قـال مـديـر مـجـاري كـربالء عـامـر
عـــبـــيــد انـه (تــمـت صـــيــانـــة االلـــيــات
الــتــخــصــصــيــة وتــهــيــأة  45ســيــارة
حـــوضــيــة و 33ســـيــارة صـــاروخــيــة
ـديــنـة وتــســلـيك اجملــاري في مــركــز ا
ة ومنـطقة احلر). واضـاف عبيد الـقد
لـ (الـــزمــان) انه (ســـيــتم تـــوزيع عــمل
ــديـريــة وعـلى شـكل 3 مــحـاور االول ا
يــتــضــمن تــنــظــيف وتــســلـيـك وادامـة
شبكات اجملاري). بينما احملور الثاني
يـكـون لـصـيـانـة وادامـة مـحـطات لـرفع
ــشــاريع في حــ ســيــكــون احملـور وا
الـثالث لصيانة (الـشبكات واحملطات).
مــــبـــيــــنـــا ان (عــــدد الـــعــــمــــال الـــذين
ســيـشـاركـون خالل الـزيـارة يـبـلغ 350
منتسباً ما ب عامل وسائق باالضافة
الك الـهــنــدسي والــبـالـغ عـددهم الـى ا
ـــركـــز ـــشـــاركـــة ا  55مـــهـــنـــدســـا و
واالقــضـيـة والــنـواحي بــاالضـافـة الى
25 فـنـيـا وسـيـكـون عـمـلـهم عـلـى مدار
24 سـاعـة خالل الـزيـارة) مـشـيـرا الى
ان (االعالم الـتباع للمديرية سيكون له
ــديـريـة دور بــارز في تـوثــيق اعـمـال ا
ونــــشـــر الـــوعي فـي صـــفـــوف الـــزوار

واكب احلسينية). وا
الـى ذلك قـــال مــســـؤول اعالم بـــلـــديــة
ــوســـوي انه (تــمت كـــربالء مــحـــمــد ا
تـهـيـئة 550 حـاويـة سـعة 1200 لـنـقل
الــنـفـايـات خالل الـزيــارة . كـمـا سـيـتم
تــوزيع االف االكــيـاس اخلــاصـة بــنـقل
مـخـلفـات الـزيارة لـلـمواكب اخلـدمـية).
ـــوســـوي لـ(الـــزمـــان) امس واوضـح ا
(ســتــقــوم بــحــمــلــة لــغــسل الــشــوارع
الـرئـيسـة واجلسـور وصيـانة بـقعـها)
مـضـيـفا (كـمـا تـمت تهـيـئة  575عـامالً
بـاالضـافـة الى 250 آلــيـة تـخـصـصـيـة

ـوسـوي لـ(الـزمان) مـحـرم). واوضـح ا
امـس انه (سـيـتـم تـأمـ بــاصـات نـقل
لــهــذا الــغــرض بــاالضــافــة الى جــهــد
الـعـتبـتـ احلسـيـنيـة والـعبـاسـية في
تـأمـ اكـثـر من 200 بــاص فـضال عن

جهد النقل اخلاص لنقل الزوار). 
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مـن جانب اخر وضـعت مديريـة شرطة
احملــافـظـة خـطـتـهــا االمـنـيـة اخلـاصـة
بـــزيـــارة الــعـــاشـــر من مـــحـــرم. وقــال
ـديـريـة الـعـمـيـد عالء مـسـؤول اعالم ا
ي انه ( وضع خــطـة عــبــاس الـغــا
امـنـيـة خاصـة بـزيـارة مـحرم من  اجل

تأم احلماية للزوار). 
ي لـ(الــزمــان) انه ( واوضـح الــغــا
نـشر مـايقارب 650 كـاميرا مـراقبة في

دينة وخـارجها باالضافة الى مـراكز ا
دينـة بهدف ركـز ا ـناطق احمليـطة  ا
ـشبـوهة او الـعنـاصر رصـد احلاالت ا
من االرهــابـيــة الـتي تــريـد اســتـهـداف
الــزوار لـــيــتم كــشــفــهـم من خالل تــلك
الــكــامــيـرات). مــشــرا الى ان (اخلــطـة
سـيـشـارك فيـهـا جـهد الـطـيـران وكذلك
الـقـوات االمنـية من اجلـيش والشـرطة
بـاالضـافـة الى اجلـهـد االسـتـخـباراتي
الــــذي ســــيـــــكــــون له دور بــــارز خالل
الــزيـارة). مــبـيــنــا انه (سـيــتم الـقــيـام
ـطلوب الحقة ا بـعمليـات استباقـية 
وكـشف العنـاصر االرهابـية كمـا سيتم
مـتابعة الطرق الصحراوية والبسات
والطرق النيسمية من اجل تأم بيئة

امانة لزيارة محرم احلرام).

U—…∫ ضريح االمام احلس في كربالء خالل زيارة محرم “
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األدبـي .... اذا هـذه هي الــقــيـارة  واجلــمـال
اعـــظم من الـــوصف ...  اتـــمــنى لـــلــجـــمــيع
زيـارتـها فـسـوف يكـون مرحب بـكل الـزائرين
لالطـالع على جـمـال طـبـيـعة نـاحـيـة الـقـيارة

وأريافها.
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السماوة
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ـور ـتـغــيـر الـســيـاسي   ـاضــيـة بـعــد ا ـشــهـد الـعــراقي خالل الـســنـوات ا يـقـيــنـاً أن ا
ـذهبـية و الـسيـاسيـة التي إنـعكـست على الـواقع االجتـماعي  الـذي كشف بـالصـراعات ا
عن خـالفات و حتـديات جـمة أفـضت الى تـراجع و انتـكـاسات مـازال يعـاني مـنهـا البـلد.
عضالت جـراء عدم كشف احلقيقـة ومواجهتها وليس في االفق ما يدل عـلى جتاوز تلك ا
ا شكلة وإ عاجلة ال تتم بالقفز على ا شكالت الراسـخة في بيئة مضطربة فا  جوهر ا
شكلة التي يعاني منها واجهتها  و حتديد اجلوهر و االطار و العمل على تفكيكه أي ا
اجملـتـمع و الــدولـة الـتي أنـزلــقت الى ذات الـصـراعــات  و أثـر عـلى إدائــهـا و حـضـورهـا
ووجـودهـا كـمؤسـسـة هـدفهـا حـفظ الـنظـام الـعـام و حمـايـة االفـراد و العـمل عـلى حتـس

جودة احلياة.
سلحـة الدور الكبيـر في احلرائق التي نشبت خالل الـسنوات االولى بعد كان للفصـائل ا
تـغير السياسي و بلغ عددها 268 تنظـيماً مسلحاً في العراق-  استناداً لبحث- رصد ا
الـواقع عـام 2007. ورغم تـراجع هـذا الـعـدد الى 89 فـصــيالً مـسـلـحـاً مـثـلـمـا ذكـر ذلك
ـالكي في بـداية هذا الـعام . فأن هـذا الرقم أيضـاً يشيـر الى مستـوى غير السـيد نوري ا
مـقبـول قـطعـاّ و يـدل على أن حـاالت الفـوضى جـاهزة في الـوقت الـذي تعـتـقده أو اجلـهة

التي تتخذ من تلك الفصائل أدوات و أذرع لتنفيذ مخططاتها.
وجُل الـفـصائل حتـمل أسـمـاء إسالمـيـة أو تـقتـرن بـوقـائع و أحـداث حـصـلت في الـتاريخ
ـا يـكــرس اخلالف و االخـتالف لـيس عـلى االسالمي أو أسـمـاء شـخـصــيـات أسالمـيـة 
ـا بـاستـدعـاء نـصوص تـاريـخيـة تـكـفر و تـلـغي بل تـقتل االخـر اخملـتلف أسس فـقـهـية وإ
مذهـبيـاً أو دينـياً . و هـذا الـفكـر و السـلوك اخملـالف لـلدين االسالمي احلـنيف  أدى الى
تـغـول خـطـاب الــكـراهـيـة و الـفـرقـة و االنـقـسـام بـ أبـنـاء الـدين الـواحـد و الـنـبي األوحـد
والوطن الواحـد  خطاب مازال سائداً  رفعت صورته ونشرته وسائل االعالم والتواصل
خاطر مشـكلة مستـعصية تنتج ا أدى الى االحسـاس  االجتماعي و منـابر اجلوامع  
ـا فــيـهــا اجلــهـات الــتي تـدعــوا الــيه  فـكــان مــؤتـمــر جـمع الـهـالك و سـفح دمــاء الـكـل 
ـرجعـيات الـدينـية الـعراقيـة الى طاولـة واحدة بـهدف رفض اخلـطاب الـطائـفي والكـراهية ا
ـتـبـادل وتـأكـيـد وحــدة الـكـلـمــة . وبث روح الـتـسـامـح و الـتـعـايش الــسـلـمي و االحــتـرام ا
واالعـتدال و الـوسطيـة ونبـذ التـطرف و الغـلو مـثلـما أشـار البيـان اخلتـامي للـمؤتـمر الذي
نشـرته الزمـان يوم الـسبت الى أن األولـوية في اخلـطاب الـديني و االعـالمي تكـون بتـأكيد
كلـمة الـتوحـيد ووحدة الـكلـمة و حـفظ هويـة الوطن و احلـرص على ابـنائه ورفض االرهاب

وإدانة العنف بكل صوره.
ـذاهب و اعـتـراف بـدورها وأهـمـيـتـها في ـؤتـمـر خـطوة أوالـيـة لـلـتـقارب بـ ا ويُـعـد هذا ا
السلم و التـعايش . وهو يشبه ما حـصل من مؤتمرات عقدت في أوربـا إلنهاء الصراعات
كاشف حتى ذهـب الكـاثوليـكي و البروستـانتي وأفضت الـى ا والـقتال الذي جـرى ب ا
تخـلى (الـكـاثـوليـكـيـون البـابـويـون عن الـتكـفـيـر  نـهائـيـاً بـعد أن تـطـوروا وجـددوا الهـوتهم
الـديني و صاحلـوه مع احلداثة) وهو احـد اهم اسباب التـحول والتـغيير في مـجتمع عانى

دمر.  قرون و سنوات طويلة من اخلالف و الصراع ا
وألهــمـــيــة وســـائل االعـالم و الــتـــواصل االجــتـــمــاعـي نــرى من
ؤتـمـر االهـميـة بـتغـطـيته الـضـروري أن تـولي خملرجـات هـذا ا
ومـنـاقـشــة مـخـرجــاته  فـقـد الحـظــنـا إهـمـال مــعـظم وسـائل
االعالم السـيـما الـقـنوات الـفـضائـيـة لـلمـؤتـمر و نـتـائجه  بل
الـضرورة تـقتضي االسـتمرار بـاجراء احلـوارات احلقيـقية و
نــشـر وتـكـريس مـفــردات الـبـيـان اخلـتــامي الـذي يـؤكـد عـلى

احلوار و التعايش و السلم األهلي.
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عن أنس :

" كنتُ عند احلس (عليه السالم) فدخلت عليه جارية فحيّتْهُ بطاقة ريحان فقال لها :
أنتِ حُرّة لوجه الله .

فقلتُ :
حتيّكَ بطافة ريحان ال خَطَر لها فَتُعْتِقها ?

قال :
كذا أدّبنا الله .

قال الله :
" واذا حيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو رُدُّها " 

النساء /  86
"وكان أحسن منها عتقها "

البحار / ج 44ص 318
نشود في سيرة االمام احلس (ع) شواهد حيّة تعكس الترجمة العملية لألدب القرآني ا

والسؤال اآلن :
أين هم اولئك الذين يُسارعون الى رد التحية بتحية مثلها أو أحسن منها?

انّ بعضهم ال يرد على التحية أصال ..!!
وبعضهم يرد برد ال طعم له وال رائحة ..!!

عن باالساءة ال االحسان  وبعضهم 
اذا أردت أنْ تــرى الـقــرآن مــاشـيــاً عـلـى االرض  فـانــظـر الى احلــســ (ع) فـانه شــديـد
التفاعل مع القرآن  وشديد التمسك بأهداب توجيهاته  وهل ثمة من درس أعظم من هذا

الدرس ?
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جاء في التاريخ أنه :
" وُجد على ظَهْرِ احلُس بن عليّ يوم الطف أَثَر  فسألوا زين العابدين عن ذلك فقال :

ساك " ا كان ينقلُ اجلِرابَ على ظهره الى منازل األرامل واليتامى وا هذا 
البر االجتماعي 

من هذا اخلبر نفهم :
ستضعف كانت شديدة للغاية  وأيُّ دليل أوضح على هذا 1- انّ عنايته بانعاش ا

واد الغذائية الى بيوتهم ? نحى من حمله ا ا
يـحمـلهـا اليـهم حُبّـاً منه بـهم ويجـعل إنعـاشهم هـماً من هـمومه  يـفعل ذلك وال يـريد مـنهم

وهذا هو البر االجتماعي بأجلى صوره وألوانه  جزاءً وال شكورا 
وأين نحن من ذلك ?

ـواد الـغـذائـيـة الى بـيـوتـهم تـاركـ ذلك لـلـخدم ان الـكـثـيـرين مـنـا يـسـتـنـكـفـون من حـمل ا
واحلشم .

ومَنْ يستنكف عن خدمة اهله ال يتوقع منه خدمة اآلخرين ..!!
يزان . ان البر االجتماعي له ثقله الكبير في ا

وهذا ما أشار اليه االمام احلس بفعله ال بقوله 
وهذا هو الدرس الثم 

2- التواضع 
قل بربك : أرأيت للـتواضع صورة أبهى من هذه الصورة ولو لم يكن االمام احلس (ع)

ا حمل بنفسه الى الفقراء ما حمل... في قمة التواضع 
انها قمة التواضع .

وأين نحن من هذا التواضع الفريد ?
انّ النفوس الـكبيرة ال تسمح عـلى االطالق بتسرب أيّ لون من ألوان االسـتعالء او التكبر

على الناس اليها .
وهذا درس اجتماعي آخر 

ا ترك أثراً على ظهر ؤن الغذائية الى بيوت الفقراء لو حصل مرة او مرت  3- حمل ا
االمام احلس (ع) 

ـارسـة ـؤن الـغـذائـيـة كـانت  ـسـتـضـعـفـ بـا وظـهـور األثـر يـدل عـلى أنَّ عـمـلـيـة إمــداد ا
مستمرة ..

ولم يكـن االمام احلـسـ (ع) - بـالـرغم من عـظم مسـؤولـيـاته ومـهـماتـه - ليـغـفل عـنـها أو
يتناساها .

وهنا تكمن العظمة 
ما أكثر الفقراء بيننا اليوم 

وما أكـثـر االرامل والـيتـامى وال سـيمـا ابـناء الـشـهداء الـذين جـادوا بانـفـسهم لـلـدفاع عن
حياض الدين والوطن 

تعفف الذين يحسبهم اجلاهل اغنياء من التعفف  وما أكثر ا
وما اكثر احملاويج الذين يعانون من البطالة ..

قتـدون باالمام سـاعدة فأين هـم ا ـد لهـا يد العـون وا وكل هذه الـشرائح تنـتظـر منّا أنْ 
ن يصلهم على نحو يحفظ به ماء وجوههم مبتغيا وجه الله ? احلس (ع) 

صلحة انتخابية او شهرة شخصية ? بعيداً عن توظيف هذا العطاء 
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تفعيل الصلة بالله 
" قيل : لعلي بن احلس (ع) :

ما أقلَّ ولدَ أبيك ?
فقال :

العجب كيف ولدتُ كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة "
صدر السابق / ص319 ا

الصالة هي أعظم وسيلة للصلة بالرب العظيم  
ومن هـنا جتـد أولـيـاء الله  –وفي طـلـيعـتـهم االمام احلـسـ (ع) يـقبـلـون علـيـها آنـاء الـليل

وأطراف النهار .
وفي يـوم الـطف وقف احلـسـ (ع) والـسـهـام تـنـثـال من هـنـا وهـنـاك لِـيُـصَـلي بـأصـحـابه

فصلى بهم صالة اخلوف ووقف مِنْ أصحابه من يتلقى السهام عنه.
انّ احلس (ع) لم يترك الصالة في أصعب الظروف وأخطرها 

ن يـدعي حُبّ احلـسـ (ع) أنْ يـتـهـاون في صالته او فـهل يـسـوغ 
يتركها?

ان الصالة عمود الدين .
ـؤمن فـإنْ قُبـلتْ قُـبِلَ ما وهي أول مـا ينـظـر اليـه من أعمـال ا

سواها وإنْ ردّت رُدّ ما سواها .
صل الفائزين بشفاعة احلس (ع) جعلنا الله واياكم من ا

يوم الورود.
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أطـلـقت  وزارة الـتـجارة دفـعـة جـديدة
ـطـاحن من مــادة الـطـحــ لـتـجـهــيـز ا
احلـــكـــومــــيـــة واألهـــلـــيـــة في بـــغـــداد

واحملافظات.
ونــقـل بــيــان عن وزيــر الــتــجــارة عالء
اجلـــبـــوري قـــوله انـه (وجه الـــشـــركــة
الــعــامــة لـتــصــنــيع احلــبــوب بـإطالق
وجـبة جديـدة من مادة الطـح جتهز
غــداً لـلـمــطـاحن احلـكــومـيـة واألهــلـيـة

وتوزع ضمن احلصة السابعة).
واضـــافت ان"اجلـــبــوري وجه ايـــضــا

الــشــركـة الــعــامـة لــتــصـنــيع احلــبـوب
ودائــرة الـــرقــابــة الــتــجــاريــة بــاطالق
الـــوجــبـــة اجلــديـــدة وايـــصــالـــهــا الى
ــا يــضـــمن انــخــفــاض ــواطـــنــ و ا

اسعار الطح في االسواق احمللية .
واشــار الى ان (اجلـبـوري وبـنـاء عـلى
قـدمـة له واستـقراء السـعار الـتـقاريـر ا
الـسوق التجارية اوعز باطالق الوجبة

اجلديدة".
وفـي نــفس الـــســـيــاق دعـت الــشـــركــة
ــطـاحن الــعـامــة لـتــصــنـيع احلــبـوب ا
احلـــكــومـــيـــة واالهــلـــيــة الـى"اســتالم
حـصصها من محصول احلنطة لغرض

البدء بتجهيز احلصة اجلديدة).
وتــفــقــد مــديــر عــام الــشــركــة الــعــامـة
لـتجـارة احلبـوب باسم نـعيم الـعكـيلي
صــومــعــة الـصــويــرة الــتـابــعــة لــفـرع
الـشـركـة في واسط والـتـي سوقـت هذا
ــوسم أكـثـر من خـمس وثـمـانـ الف ا

طن من احلنطة بأنواعها . 
واطــلـع الــعــكــيــلـي خالل زيــارته عــلى
طــرائـق اخلــزن  في إلــبــنــاكــر  ووجه
بـضرورة اتخـاذ كافة الـتدابيـر والعمل
مـن اآلن عـلى سالمـة اخلــزين قـبل بـدء

موسم األمطار . 
رحلة واكـد (ينتـظرنا عـمل كبيـر في  ا

ـقبلة  و نطالبكم من محافظة واسط ا
الــتـي تــعــتــبــر الــيــوم ( ســلــة الــغــذاء
ــرحـلــة مـابــعـد الــعـراقـي ) بـالــتـهــيـو 
ــرحـلـة االصـعب من الــتـسـويق وهي ا
خالل الـــتــغــطــيـه احملــكــمــة لـــلــخــزين
لـلمحافظـة عليه خالل موسم األمطار).
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والــتـقى خالل جــولـته بــالـعــامـلـ في
الـــصـــومـــعه واطـــلـع عــلـى إلـــبـــنـــاكــر
ساطب اخملصصة للخزن  واستمع وا
ــشـــاكل ومــعــوقــات الـــعــمل وتــعــهــد
رحلة القادمة  والتي بتذليلها خالل ا
سـتكون مـرحلة الـنهوض بـواقع البنى
الــتـــحــتــيــة لــلــمـــخــتــبــرات واآللــيــات
واالهـتـمـام بـاإلدارات الـتي نـريـدها أن
تــكـون الئــقه واسم وتــاريخ الـشــركـة .
ووجـه إدارة الصومعة بـإعادة توظيف
الكـات العاملة واالستفادة منهم في  ا
ســـد شـــواغـــر الــعـــمل  واســـتـــفـــســر
ــطـاحن . كـمـا الــعـكـيـلي عـن جتـهـيـز ا
والــتـقـى مـديــر فـرع واسط  واســتـمع
مـنه لشرح مفصل عن واقع حال العمل
واهـم  االســتـــعـــدادات الـــتي اتـــخــذت
لـتـغـطـيـة اخلـزين  واحلـاجه الـفـعـلـية
لـالغطـيه الـتي تـومن سـالمة اخلـزين .
واســـتـــعــرض مـــديــر الـــفـــرع احلــاجه
لالغـطيـة و احلاجـه لفاحـصي اخملـتبر
ـا يتـناسب و حجـم اإلنتاج الـسنوي
من احلــنــطـة . بــضـرورة اتــخـاذ كــافـة
الـتـدابـير والـعـمل من اآلن عـلى سالمة

اخلـزين واعـتبـاره من أولـويات عـملـنا
قبلة . للفترة ا

ووجـه الـعــكـيــلي إدارة الــفـرع بــإعـداد
دراســـة النــشـــاء طــاقـــات خــزيـــنــة في
ـا يـومن تقـد اخلـدمات الـنـعمـانـية 
لـــلــفالحــ كـــون احملــافــظـــة تــعــد في
مــقـدمـته احملـافــظـات ذات الـغـزاره في
اإلنـتـاج احمللي .  بـعد ذلك  اطـلع عمل
مـركز تسويق الدبوني و الذي ( افتتح
وسم للمرة االولى ) ضمن خطة هـذا ا
زيــادة الــطــاقـات اخلــزنــيـة الــتي وجه
بــإنــشــائــهــا رئــيس الــوزراء الــســابق
ـهـدي ) ونـفـذها (الـدكـتـور عـادل عـبـدا
كتب رئيس الوزراء اجلـهد الهندسي  
 مــركـز تــســويق الـدبــوني اســتـلم في
مـوسم له أكثـر من ثمان وتـسعون الف
طـن من احلــنــطــة بـــأنــواعــهــا  ووجه
األقـــســام ذات الـــعالقـــة بــتـــوفـــيــر كل
اإلحتياجات لتأم اخلزين. من جانب
واقع جتارب طحن آخـر نفذ عـدد من ا
كـمية خـمس وعشرون طن مـن احلنطة
احملــلــيـة الــتي ســوقت هــذا الــعـام في

طاحن األهلية.   ا
ـشـتـركـة وضــمـنت الـلـجــان الـفـنـيــة  ا
ــثـلـ عن شـركـتي  جتـارة احلـبـوب
ثل وتـصـنيع احلـبـوب  إضافـة الى 
واقع مـن دائرة الرقـابه التـجاريه في ا
الــتي شـهــدت الـتــجـارب وحتــديـدا في
نـيـنـوى و ذي قـار وصـوامـع الـرصـافة

وخان بني سعد .

5 D « …œU  s  …b b  WF œ oKD  …—U «

مصفى نفط القيارة

j «Ë Ÿd  l «u  bIH  »u (« …—U& W d  ÂU  d b

d∫ القيارة بركة من القير (الصورة1917-1920) 
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ـرحـلـة األولى ونـحـن نـتـفـاخر في ا
في كــونــنــا طــلــبـــة عــلم في كــلــيــة
الـقــانـون  يــوم كـان لـهــذه الـكــلـيـة
ـدوي طـنـتـهـا ورنــتـهـا وصـيـتـهـا ا
الـــــشــــائـع الــــذائع  كـــــيف ال وهي
تخـرج من يـفصل في الـنزاع  ومن
يعـيد احلـقوق  ومن يـدين ويبرء 
ومن يطـلق الـسراح ويُعـلي بحـكمه
ـشـانق  ومن هـذه الـكـلـيـة حـبـال ا
يـتخـرج من يـدافع عن احلق ويدفع
الــــظُـالمــــات  احلــــامي واحملــــامي
ـــدافع الــذائـــد  الــذي ال يــكـــتــمل ا
احلــكم اال بــوجــوده وإن كـان  اسم
دون مـــــســـــمى  ووجـــــود دون ظل
ــا غـــيـــاب افــضـل من وجــود  ور
ومن هـذه الـكــلـيـة يــتـخـرج احملـقق
وكــاتب الــعــدل واحلـقــوقي  حــتى
وصف خريج هذه الكلية بالبندوره

التي ال يكتمل الطعام بدونها . 
W —UC  d UA

ي " رحمه اتذكر جيدا اسـتاذنا الز
الـله " في احملـاضـرة األولى  حـيث
ــتــضـــاربــة  الــســرور ــشــاعـــر ا ا
والـــرهــــبـــة  األقــــدام واحلـــيـــاء  
االنـعــزال واالخـتـالط  الـرغــبـة في
احلـــــديث والـــــتـــــردد  وسط هــــذه
ـــشــاعــر واألكــثـــر غــيــرهــا  واذا ا
بـحــكـمـة مـدويــة يـطـلـقــهـا األسـتـاذ
ي  ال مطلق في احلكم البشري الز
طـلق من صفات الله الوضعي  وا
 هـــو الــعـــادل احلـــكـــيم الـــرحـــمن
ــــقـــسط الــــعـــالم احملي الـــرحـــيم ا

ميت الشـافي القادر ..... وصفات ا
ي تتوالى طلق الـتي يعددهـا الز ا
تــتــرا  وانــهى حــكــمــته بــالــقـول 
الـنسـبـيـة والـقـصـور والـتـمـايز من
صـــفــات الـــبـــشــر  ثـم اردف قــائالً
أيــــاكـم والــــتــــعـــــمــــيم وعـــــلــــيــــكم
بـالتـخـصيص  وراح يـسـرد تاريخ
ــذاهب  انــتــهى وقت األديــان ثـم ا
احملـاضــرة وغــادر الـعــالِم اجلــلـيل
الـذي غـلـبت عـلى لـكـنـته الـكـورديـة
وإن حــرص  فــذهــبـت مــتــأمالً في
حديثه حول التـخصيص والتعميم
 حـــتى ذهـب بي الـــتـــأمل بـــعـــيــداً
وطـرحت مع نـفـسي تـسـاؤالً أيـعقل
أن يــكــون أســتــاذنــا الـذي تــعــرفت
عــلــيه لـــلــتــو ولم اكن أعــرف حــتى
اسـمه عـلى حق وكل اجملـتـمع عـلى
ضالل ? أم أن اجملتـمع الذي نـشأت
فــيه وتـرعـرعت عــلـيه عـلى ضالل ?
وكان احلكم األولي لـدي ال يعقل أن
ـعصوم الفرد على حق يكون غير ا
وكل مــجـــتــمــعي عـــلى بــاطل  ولم
أغــادر مـــا قـــال اســـتـــاذنـــا  وكــان
لـلـجـامـعي آنــذاك هـيـبـته ومـهـابـته
وإقـبـاله والرفـعـة في النـظـرة إليه 
طلق من فرحت اسـتعرض بـعض ا
األحـكــام  شـجــاعــة الـعــربي ! كـرم
سلم  جمال الغرب الريف ! تدين ا
 حــتى رحت اتـــذاكــر ونــفــسي في
هن  هل كل القضاة عدول ? وهل ا
كـل الــغـــرب أنـــســانـــيـــون ? هل كل
رجــال الــدين زاهــدون ? وهل كــلـهم

عــلــمــاء عـارفــون ? هـل كل األطــبـاء
يـشـخـصـون ويـصـفـون ويـشـفـون ?
هـل كل مـن ســـــكن وجـــــاور وأقـــــام
بـــقــــرب مـــراقـــد األئــــمـــة االطـــهـــار
مــتــديـــنــون ? وهل كـل من أقــام في
بالد الـغــرب مـتــحـررون ? ومـثــلـمـا
ــطـلق جتــري عـلى كـانت صــفـات ا
ـي في لـــــســـــان اســــــتـــــاذنـــــا الـــــز
مـــــــــحـــــــــاضـــــــــرتـه األولـى  راحت
التساؤالت تتوالى تترا في ذهني 
وأنـــــا أقــــــيم لـــــلـــــمـــــرة األولـى في
الــــعــــاصــــمــــة بــــغــــداد وأغـــادر أم
الـــــعـــــواصم الـــــنـــــجف  وقـــــادني
الفضـول في احملاضرة الـتالية الى
ي  هل كل ســـؤال اســـتـــاذنـــا الـــز
اسـاتـذة اجلــامـعـة عـلــمـاء ? فـغـادر
اسـتــاذنــا احملـاضــرة وراح يــشـرح
ويـــفــــصّل في االســــاتـــيــــذ  فـــرفع
البـعض في الـصفـات  وحط اآلخر
 حـــتى قـــال رب مــتـــعــلم اعـــلم من
مــــعـــــلم !!!!! وأردف قـــــائالً ايـــــاكم
طلق والتعميم فـإنه من الشطط  ا

لله  والنسبي للبشر  .
w Ë oKD

طلق والنسبي  لقد علق موضوع ا
في ذهني مـذ تلك احملـاضرة وحتى
يومنا هذا  وعادت بي الذاكرة الى
ـنـصـرم  وأنا ثمـانـيـنـيـات القـرن ا
ـطــلق من األحـكــام  الـتي أتـتــبع ا
يطـلقهـا الغالب في مـواجهة كل من
ـــتـــقــدم ولج الـــعـــمل احلـــكـــومي ا
وخـاض في الـسيـاسـة   فـليس من
بـ سـاسة الـعـراق الـعـالِم  وليس
ؤهل العلمي من بينهم من يحمل ا
الصحـيح  ليس من بيـنهم الناجح
فـكلـهم ال جلـهم فـاشلـون  ليس من
بينهم النزيه لكنهم كلهم فاسدون 
الـدين بـعـيـد عـنهم فـكـلـهم زنـادقة 
لـــيس من بــيـــنــهم اخلــلـــوق كــلــهم
سيئـون  ليس من بينـهم أبن نعمة
كـلــهم حــديــثــوهـا  الــثــقــافــة نـأت
عـرفـة ابتـعدت بـنـفسـها عـنـهم  وا
مــهـرولــة عن كل من عــمل وزيـراً أو
نــائـبــاً أو حــتى من تــولى مــنـصب
رفـــيـع  واغـــرب مـــا واجـــهـــني من

شـخص اعتـقـدت وهو يـجـلس على
مـنــصـات الــتــواصل االجـتــمـاعي 
ويشـارك في اجملاميـع الواتسـبية 
أنه عـــالم مــثــقف ســـيــاسي حــكــيم
عارف مـتـفـقه فـيـلـسـوف كـبـير  بل
استشعَرَ وهو يهاجم ويبتز ويلمح
ويــلـــوح ويـــجـــالس الـــفــاســـد  من
الــســـاســـة   أنه أضـــحى ذو شــأن
تـــقــــوم له الــــرجــــال وتـــشــــرئب له
االعــنـاق  وهـو في الــواقع ال يـفـقه
أي ســاقــيـه أطــول  طــرح تــســأوالً
وراح يـثيـر الضـجة كـيف لسـياسي
أن يــأخــذ لــقب أســتــاذ مــتــمـرس ?
حــــتى الــــلـــقـب الـــعــــلـــمـي زاحـــمه
الـسـيـاسي فـيـه  فقـادنـي الـفـضول
ــؤهل الـعــلـمي لالخ لـلــسـؤال عن ا
ـــــثـــــقـف  الـــــذي ملء احلـــــكــــــيم ا
ضـجــيـجه قــبل جـعــجـعــته وسـائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي  فـتـبـ أنه
مــرشح ســابق لــعــضــويــة مـجــلس
ؤهل احملافظة واستـبعد لتزويره ا
العلمي  فـجال بي التفكـير بعيداً 
ورحت أتـــســاءل عـن مــصــيـــر بــلــد
ومـسـتـقـبل شــعب  تـقـوده وسـائل
الــتـواصل االجــتــمــاعي  ويــحـركه
ـــزور  ويــضـــبط إيـــقـــاع شــارعه ا
ـليء  كي ـبـتـز  ويـتـرقب كـذبه ا ا
ـوقف متـخذ الـقرار  ? يـبني عـليه ا
فأصبح اجملهول لـدي معلوم  فبلد
يـضــبط إيـقــاع حـركــاته وسـكــنـاته
أفـاق  ال يــؤمل نـهــضــته  وشـعب
يتبع في بـناء مواقـفه  من تقطعت
بـه الـسـبل فـكـان دلـيـله الـفـاشل  ال
يرجى تقدمه  وحكام تضبط إيقاع
قــراراتــهم أكــاذيب وســائل الــقــطع
االجتـماعي ال تـؤمن قيـادتهم  فمن
ـدنيات  وأقـام احلاضرات  شيد ا
وذلل الصعـوبات وجتاوز الـعقبات
 الـقــوي األمـ  الـذي قـدّم الـعـالِم
وأقـــصى اجلـــاهل وقـــرب الـــنـــزيه
ـهـني واجـتث الـفـاسـد  واعـتـمـد ا
وأبـعد األفـاق  فـفي تاريـخ البـلدان
ــنــافق لم تــتــقــدم أمــة ودلــيـلــهــا ا
الــــكــــذاب  ولــــلـــــــــه في عــــبــــاده

شوؤن . 
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بغداد

تمـثلة عارضـة ضد احلـكم البعـثي ا بـعد  2003حتررنا من قـبضة الـظالم الـدكتاتـور بقيـادة امريكـا وا
باالحـزاب االسالمـية الـتي كانت جتـاهد بـأسم االسالم : السـنيـة منـها والـشيـعيـة .السـنيـة تمـتعض من
اسـاليب حـكم البـعث وحتشـد الكـثيـر من الشـباب ضـد احلكم الـبعثـي وتنشـر بيـنهم اخالق رسـول الله
ـساواة وحتـقـيق االنـسانـية , ـقابل,وحتثـهم عـلى ان يـكون احلـكم اسالمي لـكي يتـمـتعـون بـالعـدل وا بـا
ـتمثلـة باالحزاب الشـيعية حشـد اتباعهـا وتوعدهم ويتـمنون ان يكون عـارضة الشيعـية حلكم البعث ,ا ا
ان والتقوى فـعلينا اتـباعهم لتحـقيق العدالة احلـكم شيعي يتـبع مذهب اهل البيت النهم اهل احلـق واال
ـهـدون لـدولـة الـعدل ,عـلى مـر العـصـور يـتـبـاكـون ويتـذكـرون ظـلم واسـتـشـهـاد االمام االلـهـية ونـكـون 
ـتـاسلـمـون بـانـهم قدوة حـسـنـة ومـلتـزمـون اخالقـياً احلـس (ع) فـي واقعـة الـطف .والـكل يـعد هـوالء ا
وتـربويـاً ودينـياً بـالـقرآن وسـنة رسـول الله . بـعد  2003 وحلظـة سقـوط حكم الـبعث ,ودخـول االحزاب
امـا منا بثـقة عميـاه بأنهم لم يخـونوا العهد الديـنية للعـراق لتولي زمام احلـكم وسلمنـا اليهم كل شئ ا
الذي اتـفقـنا عـليه بـينـنا وجرى واتـفقـنا عـلى حريـة االحزاب بـقانـون  كتـابتـة واالتفاق عـليه مـن جميع
االطراف ,يسـمح بحريـة الراى والـتسامح ,واجلميع ذهب الى صـناديق االقـتراع ليـنتخب من يـتمنى ان
يكون في احلكم . فعال حـكمت االحزاب االسالمية الـبلد لكن ماذا جنـينا منهم ?ومـا هي نتائج حكمهم?
على مدار  18سنة انـتشرت بيننا حرية الفوضى في كل مجاالت ,فاذا كان في زمن احلكم الدكتاتوري
الـظـالم هنـاك صـنـاعة مـحـليـة مـتطـورة فـاليـوم في ظل االحـزاب االسالمـية قـد انـدثر كل مـا مـوجود من
مـعامل صـنـاعـية فال يـعـد هنـاك شئ يـذكر ,فبـدأ االسـتيـراد من دول اجلوار,امـا اجلانب الـزراعي مـنذ
نالحظ  االحـزاب قـد استـولت عـلى جمـيع االراضي الـزراعـية وحتـويـلهـا الى سـكنـيـة بدون حق 2004
شرعي بـطريقة االسـتيالء بالقوة وحتـويل ملكيتـها بطريقـتهم اخلاصة بـعيداً عن القانـون واموالها تذهب
ـتعارف عـليه واصبح عـلنا . في جيب الـفاسدين لـكي تدعم عنـاصرهم في االنـتخابـات بشكل الـتزوير ا
امـا التـعليم فـكثـر التـعلـيم االهلي ذهب بـقيمـة التـعلـيم احلكـومي الى الهـاوية نالحظ اليـوم اغلب من في
احلكم لـديـهم اليـوم شـهادات تـزويـر بدون حق شـرعي وبـطريـقـة انطـيـني وانطـيك. بـعد مـا كـان اجليش
العراقي ذات هيبة بـ دول اجلوار فاليوم تدرج كثير من العناصـر اليه بطريقة سرية ومنح اليهم الرتب
بـدون حق شرعـي على غـرار القـائد الـضرورة. فال تـعلـيم وال صحـة اصبـحت الشـهادة بـثمن بـخس قد
سؤول كيف ما يريد ويطمح ,واصبح الطب في ادنى مستوياته .الى حتصل عليها من هب ودب ,فأبن ا
ان احتج الـكثير فـي ساحة التـحرير وسط بـغداد للمـطالبـة بحقوقـهم والعدالـة لكن بدون جدوى ,الى ان
ـستشري امـام انظار الناس ,قـد نشاهد ظاهـرات واالحتجاجات ضـد احلكومة بـسبب الفساد ا كـثرة ا
لك اجور تـكسي في تعـاملـة باحليـاة اليومـية .الى ان اصبح ليـارات قبل ذلك كـان ال  ـلك ا بيـننا من 
ـطـالـبة ـقـابل كـثـرة االحـتـجاجـات وا االغـلـبيـة في مـصـاف الـفـاسـدين واصـبحـوا هم اسـيـاد الـبـلد  ,با
بـاحلقوق ,الى ان جـاءت ساعة الصـفر فانطـلق اجلميع الى ساحـة التحريـر لالحتجاج بـالطرق السـليمة
كـفولة بالقانون ,لكن كان رد احلكـومة واالحزاب االسالميـة الفاسدة بـالقوة وتكفـير من يقف ضدهم وا
واتهـامه بالعـمالة للـكافرين ,فـذهب ضحيـة تلك االحتـجاجات االالف بـ جريح وقتـيل وهرب الكـثير من
الشـباب خلـارج الـبلـد لطـلب اللـجؤ االنـسـاني لضـمان عـيشـهم الـكر الـذي فقـدوه بظل االحـزاب التي
تـوحـد الـلـه وتـشهـد ان مـحـمـد رسـول الـلـه .فـما بـ الـتـحـريـر مـن ظـلم الـدكـتـاتـوريـة وتـكـفـيـر االحزاب
االسالمـية ضاع البـلد وضاع احلق وهيـبة الدولة وحـقوق الناس واالنـسانية .الى اين ذاهـبون ? ال نعلم
ـا من فر اليـوم لطلب اللـجؤ افضل حال من الـباقون في انتـظار مصيـرنا احملتوم ,فال نـاصر لنا اال .ر

الله ,حسبنى الله ونعم الوكيل.

شـاركـة في العـمـليـة الـسيـاسـية كـثر احلـديث عن االنـتخـابـات التـشـريعـيـة في مـختـلف األوسـاط ا
ـؤيدون يـتهـمون ؤدلـج  ب مـؤيد إلجـرائهـا وبـ معـارض ولكل اسـبابه فـا اضـافة الى اجلـمهـور ا
ـعارض ال يـرى فيـها مـكـسبـا وكالهمـا يتـحدثـان باسم الـشعب ـؤامرة وا ـعارضـ وفق نظـرية ا ا
والشـعب غير مكـترث لها النـه سئم االثن بـعد جتربة مـريرة استـمرت اكثر من ثـمانية عـشر عاما
كـانت سـنـ عـجـاف لم يـتـغـيـر فـيهـا شـيء من الـواقع فـالـفـقـير ازداد فـقـرا واجلـاهل ازداد جـهال
ـريض ازداد مــرضـا اال ان مـا يـجب ان يـقـال وانـصـافـا ان الـسـيـاسـيـ ازدادوا غـنى وسالحـا ا
ـسميات الزال على حاله الستراتيجـيات اقتصادية وال خطط خمسية بل واألمن وبالرغم من تعدد ا
وال حتى يومية  وال سيـاسات تعليميـة وال صحية والفساد نـخر جسد الدولة والقـائمة تطول فنحن
نـستهلك ما نـنتج من النفط دون الـتفكير بـان انه ثروة زائلة وهنـا ولإلنصاف نقول انـهم وسعوا لنا
ـقابر وانـشأوا الـنموذجـية منـها لهم ولـعوائلـهم الن الفقـير ال يـستطـيع ان الدفن فيـها فهي مـقبرة ا
ا يؤسـف له ان الكثيـر من منظري خـمسة جنوم لـلخاصة هـذا هو حال الـعراق(اجلديد) الـيوم  و
ا يريـد الشعب والـذي تبـلورت مطـالبه البـائسة في الساعـة اطلقـوا خليالـهم العـنان دون االكتـراث 
زوجة بقلـيل من الكرامـة التي افتقـدها منذزمن لـيس بالقصـير فهو لدى لقـمة عيش احلد االدنـى 
كليهما صـغير في مطالبه وصغير في عطائه ال يتـعدى سد رمقه ببطانية كل اربع سنوات او مدفأة
ا  او كارت مـوبـايل او سـلة غـذائـية صـغـيرة او اطـار سـيارة مـفـردا بل حتى دجـاجـة او غيـرهـا 
ـها لـكسب اصـوات الـفقـراء فال جسـر شـيد وال طـرق سريـعة اعتـاد دهاقـنة الـسـياسـة اليـوم تـقد
انشـأت وال مـدارس وال مشـافي وال زراعة وال صـنـاعة كل ذلك في ظل نـظام مـحـاصصي وطـائفي
اخــذ مـعه االخـضـر والـيـابـسـفـكـيـف يـحق لـنـا ان نـعـتب عـلى الـشــعب عـنـدمـا يـبـدي عـدم اكـتـراثه
بـالـسيـاسيـ وانـتخـاباتـهم وعـملـيـتهم الـتي مـزقت الشـعب الواحـد الى مـكونـات ومـزقت اقتـصاده
وانتـشر الفـساد في اغلب مـفاصل الدولـة حتى اصبـحنا في ذيل قـائمة الـدول الفقـيرة ونحن رابع
واطن من انتخابات العبوها هم تلك نهرين عظيم ,فماذا سـيجني ا اكبر دولـة في انتاج النفط و

العبوا االمس وان اختلفت اشكالهم الظاهرية والى اين  ستصل بنا االنتخابات..........?
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الـفضـيـة للـمرة الـثـالثـة حيث كـان قد
أحـرزهـا مـرتـ سـابـقـتـ في دورتي

1948 و2000.
wJ d √ ‚uH

نتخب األمريكي تفوقه على وفرض ا
مــنـافـسه الـفـرنـسي في أغـلب فـتـرات
ـبــاراة حـيث تـفـوق عـلـيه في الـربع ا
األول 18 / 22 وفـي الـــثـــاني 21 / 22

والثالث 24 / 27.
لــكن الــربـع األخـيــر شــهــد مــنــافــسـة
شـرسـة بـ الـفـريـقـ حـتى الـثواني
األخـــــيــــرة حــــيـث قــــلص الـــــفــــريق
الــفـرنــسي الــفــارق الـذي يــتــفـوق به
ـباراة ككل إلى نظيـره األمريكي في ا
3 نـــقـــاط قــبل 10 ثـــوان من صـــافــرة
ـنـتـخب الـفـرنسي الـنـهـايـة وأنـهى ا
الــربع األخـيـر بـنـتـيـجـة 16 / 19 لكن

احلالية (طوكيو 2020).
ــنــتــخب األمـــريــكي بــذلك وانــتـــزع ا
ـبـيـة لـلـمـرة ـيـدالـيـة الــذهـبـيـة األو ا
بية الثامـنة خالل آخر 10 دورات أو

اعتبارا من عام 1984.
نـتخب األمـريكي عـملـيا أنه وأثـبت ا
تخلص من الكـبوة التي الزمته خالل
ــبـيــاد والـتي فــتـرة االســتـعــداد لألو
ـباريات ة في ا شهـدت أكثر من هـز

الودية.
ته ـنتـخب األمـريكـي لهـز كـمـا ثأر ا
أمــام نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــسي في أولى
مـــبـــاريـــاته بـــدور اجملـــمـــوعـــات في

بياد طوكيو. أو
ـنتخب الـفرنسي قـابل أخفق ا في ا
بية يداليـة الذهبية األو في الفوز با
لــلـمــرة األولى في تــاريــخه وحــصـد

في الــنـــهـــائي عــام  ?2015وبـــعــدهــا
واصل دوره البارز مع الفريق.

وبعـد خسارة واريـورز أمام تـورونتو
رابتورز في الـنهائي عام 2019 انتقل
إيــجـوداال إلى مــيـامي هــيت وسـاعـد
الفريق في الوصول إلى النهائي قبل
أن يــقـرر اآلن الــعــودة من جــديــد إلى

صفوف جولدن ستيت.
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ــنـتــخب األمـريــكي هــيـمــنـته واصل ا
سـابـقـة كرة ـيـدالـيـة الذهـبـيـة  على ا
الـــســـلـــة (رجـــال) بـــدورات األلـــعــاب
بية وأحرز اللـقب للدورة الرابعة األو
عـلى الـتوالي ولـلـمرة الـسـادسة عـشر
في تــاريــخـه بــتــغــلــبـه عــلى نــظــيــره
ـــــبــــاراة الـــــفــــرنـــــسي (82-87) فـي ا
ــبـيـة الــنـهــائـيــة بـدورة األلــعـاب األو

تــوصـلت لــلـعــديـد مـن االتـفــاقـات مع
الالعب هذا األسبوع.

وأعــلن أنـدري إيـجــوداال أنه سـيـعـود
إلى صــفــوف فـــريق جــولــدن ســتــيت
نـافس بدوري كـرة السـلة واريـورز ا
ـدة عام األمـريكي لـلمـحـترفـ بعـقد 

واحد.
ويــعـتــزم إيـجــوداال إنـهــاء مـســيـرته
االحترافية مع الـفريق الذي توج معه

بلقب الدوري  3 مرات.
ولـــــعـب إيــــجـــــوداال دورا بـــــارزا في
وصــول واريـــورز إلـى نــهـــائي دوري
كـرة الـســلـة األمـريـكي لــلـمـحـتـرفي 5
مــرات مـــتــتـــالــيـــة بـــ عــامي 2015
و2019 والـتـتـويج بـالـلـقب فـي أعوام

2015 و2017 و2018.
وتـوج إيجـوداال بجـائـزة أفضل العب
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قــد يـدخل فــريق شــيـكــاغـو بــولـز في
صـدام مـع رابـطــة دوري كــرة الـســلـة
األمـريـكي لـلمـحـتـرف بـعـد أنـباء عن
توصله التفـاق مع الالعب لونزو بول
رغم أن سوق االنتقاالت في أمريكا .
وفــتــحـت رابــطــة دوري كــرة الــســلــة
األمـريـكي للـمـحتـرفـ حتقـيـقا بـشأن
االنتهاك احملـتمل للوائح فيـما يتعلق
بـإبـرام صــفـقـة انـتـقــال بـول من نـيـو
أورليانـز إلى بولز بحـسب شبكة "إي

إس بي إن .
ولم تصبح هذه الصفـقة رسمية بعد

ـدة 4 لـكن االتــفـاق عـلى ضم الالعب 
أعـــوام مــقــابل 85 مـــلــيــون دوالر 
احلـــديث عــنـــهــا كــثــيـــرا في وســائل

اإلعالم هذا األسبوع.
كـمـا تـدرس الـرابـطـة تـعـاقـد تـورنـتـو
رابـتــرز مع كــيـلي لــوري بــعـد إعالن
الفريق عن ضم الالعب بشكل رسمي.
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أعـلن نــادي لـوس أجنــلـيس لــيـكـرز 
ــــنـــــافس في دوري كـــــرة الــــســــلــــة ا
األمـريـكـي لـلـمـحـتـرفــ تـمـديـد عـقـد

دة  3أعوام. مدربه فرانك فوجل 
وأشــارت صـحــيــفـة "لــوس أجنــلـيس
ـز" إلى أن العقـد السـابق لفوجل تا
ومدته 3 أعوام ينتهي بنهاية موسم

.2021-2022
وقـاد فـوجل الـفـريق لــلـتـتـويج بـلـقب
دوري كـــــرة الــــــســـــلــــــة األمـــــريــــــكي
لــلـمــحـتــرفـ في 2020 وذلك في أول

نصب. عام له في ا
وحقـق ليـكرز 52 انـتصـارا مـقابل 19
ـــــة خـالل مـــــوسم 2020-2021 هـــــز
الذي جرى تقليـص منافساته بسبب

ستجد. جائحة فيروس كورونا ا
وحـقـق لـيـكـرز إجـمـالي 94 انـتـصـارا
ـنتظم ـة في الدوري ا مقابل 49 هز

خالل موسميه حتت قيادة فوجل.
وال يـــســمح لالعـــبــ بـــالــدخــول في
محـادثات مع الـفرق قـبل بـداية سوق
االنــتـــقـــاالت لــكـن يــبـــدو أن الـــفــرق
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قال سعـد حتسـ  فرحـان نائب رئـيس الهيـئة االداريـة لنـادي عمال نـينـوى ان قاعـة النادي
نطـقة الوسـطى  للشبـاب  بكرة الـسلة حيث غلـقة ستضـيف منافـسات  تصفـيات  بطـولة ا ا
ـواجـهة   ضـيـفه فريق سـتكـون اول مـنافـسـاتهـا  اقـامة مـبـاراة فريـق شبـاب عـمال نـيـنوى 

شباب  نادي  نفط الشمال من كركوك  .
  واشار فـرحان في تصريح خـاص لـ (الزمان الرياضي) ان مـباريات التـصفيات سـتستمر
شـاركـة فـريق شـبـاب نـادي الـوحـدة من مـحـافـظـة االنـبـارمـخـتـتـما عـلى مـدى  ثالثـة ايـام  
تصريحه باالشارة  الى ان فريق في ضوء النتائج التي يحققانها في اطار هذه التصفيات

سيتم تاهلهما  خلوض نهائيات بطولة العراق لفئة الشباب بكرة السلة.
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ن تــعــاقــد نــادي أم صالل الــقــطــري مع الالعب أ
حــسـ  وذلك لالنــضـمــام لـصــفـوف فـريـق الـكـرة

دة موسم واحد. قبل   وسم ا اعتباراً من ا
ووقع الالعب الـعــراقي عـلى عـقــده اجلـديـد الـيـوم
بـحـضـور الشـيخ تـمـيم بـن مـحمـد آل ثـاني نـائب
رئـيس الـنـادي  لـيـكمل أم صـالل عقـد مـحـتـرفيه

األجانب.
ن حـســ قــد اجـتــاز الـكــشف الــطـبي وكــان أ
ـســتــشــفى الــطب الــريــاضي الــذي خــضع لـه 
ـــقــــرر أن يـــشـــارك الالعب اســـبـــيــــتـــار  ومن ا
العراقي في تدريبات الفريق تمهيدا للسفر إلى
تـــركــيــا لــلــدخـــول في مــعــســكـــر الــفــريق الــذي

سينطلق يوم اخلميس القادم.
ــهـاجم الـدولـي حـسـ من ويـأتي الــتـعــاقـد مع ا
ـا يـتـمـيـز به الالعب أجـل تـدعـيم صـفـوف أم صالل 

من مـقـومـات هجـومـيـة كـبـيـرة وليـكـون إضـافـة لـلفـريق خالل
ـميزة ـوسم اجلديد الـذي يسـعى خالله الستـعادة نتـائجه ا ا
وسـم واالبـتـعاد عن شـبح الهـبـوط الذي عـانى مـنه خالل ا

. اضي ا
درب ومن جهة اخرى سمت الهيئـة اإلدارية لنادي الكهرباء ا
الشـاب لـؤي صالح مديـرا فـنيـا لـفريـقهـا الـكروي لـقـيادته في

قبل. وسم ا منافسات ا
ـنسق اإلعالمي للـنادي خيـام اخلرجي في تصـريحات وقال ا
ـدرب الــشـاب لـؤي خــاصـة  إن اإلدارة أكــمـلت الــتـعــاقـد مـع ا
ــقــبل خـلــفـا ـوسم ا صالح لــقـيــادة الـفــريق في مــنـافــســات ا

للمدرب أحمد صالح.
وبــ أن لـؤي صالح من الــكـفــاءات الـشـــــــــــابـة الــتي تـركت
بــصــمـة فـي الـتــجــارب الــسـابــقــة ســواء كــانت مع الــقــــــــوة
اجلــويــة أو نــفط الــوسط كـمــدرب مــســاعــد أو مـدرب أول مع

أربيل.
وأشـــار: الــنــادي ســيــبـــرم عــددا من الــصــفـــقــات خالل فــتــرة
قبل االنتقـاالت الصيفـية ويبدأ الفـريق حتضيراته لـلموسم ا

حيث أبدت اإلدارة تمسكها بأغلب العبي الفريق".
يذكـر أن الـكهـربـاء أعـلن بوقت سـابق جتـديـد عقـده مع أحـمد

همة. صالح قبل أن يعتذر األخير عن عدم استكمال ا

ÊU e « ≠œ«bG

كــــشـف مـــــصــــدر فـي الــــهـــــيـــــئــــة
الـتـطــبـيـعـيـة عـن سـمـاح األخـيـرة
رشـح جرى استـبعادهـم سابقا
بـــســـبـب شـــكـــوك في أهــــلـــيـــتـــهم
الـقــانـونـيــة بـخـوض االنــتـخـابـات
قبـلة الحتاد الكـرة العراقي.وقال ا
ــصــدر في تـصــريح صــحـفي  إن ا
الـهـيـئـة الــتـطـبـيـعـيـة قـررت قـبـول
تـرشـيح عـلي جـبـار الـذي سـيـدخل
مـرشــحـا بــالـتـزكــيـة عـلـى مـنـصب
النائب االول الحتاد الكرة العراقي
وذلـك بــعــد الــتــاكــد من قــانــونــيــة

ترشيحه.
وأضــاف أن تـــرشــيح عـــلي جــبــار

قانوني وسيدخل االنتخابات.
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ة. ذلك لم يكن كافيا لتفادي الهز
وكـان الـنـجم الـشــهـيـر كـيـفن دورانت
ـسـجـلـ لـلـمـنـتـخب األمـريكي أبرز ا
ـبـاراة بـرصـيـد 29 نـقـطـة سجل في ا

منها 21 نقطة في الشوط األول.
ــبــاراة ــنــتـــخب األمــريـــكي ا وبـــدأ ا
بـــهــــدوء مـــثـــلـــمـــا حــــدث في بـــعض
مــبـاريــاته في اآلونــة األخــيــرة حـيث
جنح في تــصـويـبـتـ فـقط من أول

10 تـصـويبـات له خالل
تـــداول الــــكـــرة
ومـن بــيــنــهـا
فـــــشــــله في
جــــــــمـــــــــيع
الـتـصـويـبـا
ت الــثالثــيـة
اخلـــــمـــــســــة
األولـى لــه فـي
ـــبـــاراة وذلك ا

في غــضــون أول 6
باراة. دقائق ونصف الدقيقة من ا

وبـــعـــدهـــا أفـــاق الـــفـــريق وبـــدأ في
الـتـفـوق عـلى نـظيـره الـفـرنـسي حتى

أنهى الربع األول لصاحله 18 / 20.
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نتـخب األمريكي في طريقه وبدا أن ا
ـبـاراة مــبـكــرا بـعـدمــا تـقـدم حلـسـم ا
بفارق 13 نقطـة في الربع الثاني من
نتخب خالل أداء دفاعي قوي ولـكن ا
الــفــرنـــسي تــمــاسك في نــهــايــة هــذا
الـــربع لـــيــنـــتــهي الـــشــوط األول من
ــنـتــخب األمــريـكي ــبـاراة بــتــقـدم ا ا

بفارق خمس نقاط فقط (39 / 44).
ـنــتـخب الــفـرنـسـي كـفـاحه وواصل ا
ــبــاراة حــتى وتــشـــبــثه بــاألمل فـي ا
الـــنــهــايــة حــيـث وصل الــفــارق بــ

الـفــريـقـ إلى 3 نــقــاط فـقـط قـبل 10
ثوان فقط من نهاية اللقاء.

ولـــــــــكـن دورانـت جنـح فـي خــــــــــطف
نقـطـتـ لـلـمنـتـخب األمـريـكي لـيصل
الفارق إلى 5 نقاط قبل 8.8 ثانية من
صـافـرة الـنــهـايـة لـيــقـضي عـلى أمل

الفرنسي في التعادل.

dJ.∫ جانب من تكر الالعب في بطولة باجليت كون دو
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األربعاء  لوجود شكاوى ضدهم.
ــسـتــدعــ هم ورؤســاء األنــديــة ا
(الـقـوة اجلـويـة الـزوراء الـطـلـبة
ــيــنــاء نـفط الــنــجف الــشـرطــة ا
الـــبــــصـــرة أربــــيل زاخــــو نـــفط
الوسط الكـرخ الديوانـية القاسم
والـــصـــنـــاعـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة
والــكـــهــربـــاء).ويــســـتــوجـب عــلى
رؤســــاء األنــــديـــة آنــــفــــة الــــذكـــر
احلضـور إلى مقر احتـاد الكرة في
الـســاعـة  11صـبــاحـاً لــلـتــبـاحث
بـشـأن آخـر مـسـتـجـدات الـشـكـاوى
ــقـدمــة ضـدهم من قــبل الالعـبـ ا
ـدربـ حـول مسـتـحـقات مـالـية وا
.إلى ذلـك دعت جلـــــــنــــــة شــــــؤون
الالعبـ في الـهـيـئـة الـتطـبـيـعـية

ثل نـادي النـجف للـحضور إلى
مقـر االحتاد االثـن  16آب 2021
11 فـي تــــــــمــــــــام الـــــــــســــــــاعــــــــة 
.وأوضــحت الــلــجــنـة أن صــبــاحـاً
ســبـب االســتـــدعـــاء هــو قـــضـــيــة
درجـة أسمـاؤهم أدناه الالعبـ ا
ـثل الـنادي "مـلـماً عـلى أن يـكون 
بــجـمــيع حــيــثـيــات الــدعـوى وأن
يــجـلب مـعه كـتــاب تـخـويل رسـمي
من إدارة الــنــادي".حــيــدر عــبـودي
حنتوش محمد سعد جواد خضر
عــلي حـــسن عالء خــلـــيل جــويــة
أحـمـد ثـمـ سـلـطـان سـجـاد رعـد
حـا مـحـمـد ناصـر نـومي مـهـند
قاسم كـر مصطـفى ناظم جاري

سعيد محسن علي.

ـصـدر إلى أن احلـال ذاته وأشـار ا
يـنــطـبـق عـلى كل مـن كـامل زغــيـر
ونعيم صدام ويحيى زغير الذين
ســــبق وان مــــنــــعــــوا من خــــوض
االنتـخابـات بداعي وجـود مسـاءلة
قـانـونـيـة بـحـقـهم تـخص خـلـيـجي

البحرين 21.
ـشـكـوك في ــصـدر أن كل ا واكـد ا
قانونيـتهم سيدخلـون االنتخابات
ـنـعـهم من وال يـوجــد اي عـارض 
الـترشـيح كمـا تقـرر قبول تـرشيح

خـــــلـــــيل يـــــاســـــ وحـــــســــ
الــــعــــنــــكــــوشي وعــــلي
عــبـيس ومـحــد نـاصـر
شـكور بـعـد التـاكد من
ان اوراق تـــرشــيــحــهم

كـــامـــلــــة. كـــمــــا حـــســـمـت جلـــنـــة
انـتـخـابـات احتـاد الـكـرة قـانـونـيـة
ـــنـــصب تـــرشـــيح شــــرار حـــيـــدر 
ــزمع الــرئــيس في االنــتــخــابـات ا
ـقـبل اقـامــتـهــا مـنـتــصف ايـلــول ا
وذلـك بـــعــــد اجنــــاز كـــافــــة اوراقه
ـرشح الوحيد االنتخـابية لـيكون ا
امــام وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة
عــدنــان درجــال لــرئــاســة االحتـاد
ـصـدر.وفي سـيـاق مـنـفـصل وفق ا
اســتــدعت جلــنــة الـتــراخــيص في
الـهيـئة الـتطـبيــــــــعية 15 رئيس
نــــــادٍ ريـــــــاضـي عـــــــراقي
مــعــظــمـهـم من الـدوري
مـتاز لـلحـضور إلى ا
مــقــر االحتــاد الــيــوم

أحمد صالح
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والـفـوز بـالـضـربة الـقـاضـيـة وفاز
الالعب عــبـيــدة خـزعل في وزن 85
كـغـم بـذهـبــيـة الـكــومـبــات سـسـتم
والـفـوز بـالـضربـة الـقـاضيـة فـيـما

احــرز الالعب مــحــمـد مــحــسن في
وزن  80 كــغم ذهــبــيـة الــكــومــبـات
سستم والـفوز بالـضربة الـقاضية
ومـهدي حـس بـذهبـية الـكومـبات
سـستم في وزن 70 كغم وابـراهيم
كــغم حـــامــد في فـــضـــيــة وزن 65 
ويـــونس شـــاكـــر في فـــضـــيــة وزن
60كغم وتـمكن يونس عـبد السالم

من الفوز بذهبية وزن ٥٥ كغم.
واعــتـمــدت لــعـبــة اجلــيت كـون دو
الـقـتـالـيـة رســمـيـا في الـعـراق عـام
 2018من خالل دخــــول عـــضـــويـــة
االحتاد الـعربي لـلعـبة
وان ابــــتــــكــــار هـــذه
الــلـعـبـة الـقـتـالـيـة
يـــــــــــعـــــــــــود الـى
اســــــــطــــــــــــــورة
الـــــــــــفـــــــــــنــــــــــون
الـــــقــــتــــــــــــالـــــيــــة
بـروسـلي الـذي اعـلن
عـن انـــــطالقــــــهـــــا في

العام 1967.

ــشـــرف عــلى رئـــيس الـــلــجــنـــة وا
ـهـداوي الــتـدريب الـكــابـ عالء ا
وشــهــد الــيــوم اخلــتــامـي تــقــلــيـد
السفيـر العراقي في لبنـان ابطالنا

باوسمة الفوز.وأضاف الشمري ان
الالعب سلوان خليل في وزن حتت
الـ90 كغم حـصل على ذهبـيت في
الـكومـبـات سسـتم والـفول اسـتايل

s  wB  ‡ œ«bG

أحــرز الـعــراق لـقب بــطـولـة
العرب القتالية للجيت كون
ـتقـدمـ جامـعا دو بـفئـة ا
ثـمانـية أوسـمـة منـها ست
ذهــبــيـــات وفــضــيــتــان في
ختام الـبطولـة التي اقيمت
فـي مــــديـــــنـــــة طـــــرابـــــلس
اللبنانية وشارك فيها سبع
دول الى جــانب الــعـراق كل
ــضـيف من لـبــنــان الـبــلـد ا
وسـوريا وفـلـسطـ والـيمن

وليبيا وتونس.
وقــال عــضـو جلــنــة اجلــيت
كــون دو الـــعــراقــيـــة هــمــام
الــــشــــمــــري ان الــــنــــتــــائج
ــتـــحــقــقــة ثــمــرة االعــداد ا
عسكـر التدريبي بكـر وا ا
ـدة شـهرين الـذي امتـد 
مبينا ان العراق شارك
بــسـبــعـة العــبـ مع

ــقـــررتــان في بــدايــة شــــــهــر أيــلــول وإيــران ا
قبل. ا

ــونـديــال ونـحن وتــابع: نــطـمح لــلـتــأهل إلى ا
قـادرون عـلى حتقـيق هـذا الهـدف بـشرط الـتزام

اجلميع والتحلي بالروح القتالية.
وبـ أنـه أجـرى وحـدة تـدريـبـيـة خـفـيـفـة بـعـد يـوم
شـاق وصـلـوا فيه إلى إسـبـانـيا مـؤكـدا أن األجواء
طـيبة هنا وسنباشر حتضيراتنا بشكل منتظم وفق

عسكر. البرنامج التدريبي الذي وضعناه لهذا ا
وأشـــار إلـى أنه رأى الالعـــبــــ من خالل أشـــرطـــة
الــفــيــديـو وأردف: لــكن مـن األفـضـل أن نـراهم اآلن
عـــلى أرض الـــواقع وبــعـــدهــا نـــحــدد مـــدى جــودة
ـقبـلت ومن ـهم أن نسـتعد لـلمـبارات ا الـفريق. ا

ثم نصحح بعض األمور.
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ـدرب الـهــولـنــدي ديك أدفـوكـات أكــد ا
ـــنــتـــخب أنـه يــســـعى لـــقـــيـــادة ا
الـعراقي لبلوغ نهائيات كأس

العالم في قطر 2022.
وقـــال أدفــوكــات في
تــــــصــــــريــــــحــــــات
صــحـفــيـة  أتــيـنـا
إلـى إســـبـــانـــيــا
لـنستـعد بشكل
مـــــــــــثـــــــــــالـي
ـــــــبــــــاراتي
كــــــــوريــــــــا
اجلـنـوبـيـة

 ديك أدفوكات
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شترك ال يرد) ؤلف علي هاشم ومشاهد من مسرحية (ا Õd∫ ا

÷ÒdF²ð wÐË—
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w OI « bL×  ÂUA¼

 ÊUFOLł ÂöÝ bL×

 ÊË—U¼ bOý—

 WLÝ«uI « tK «b³Ž bL×

ي االردنـي صـــدر له عـن دار الـــبـــيـــروني في االكـــاد
عمّـان كـتاب بـعـنــــــــوان (لـيـلة في تل الـصـافي) يقع
ـتــوسط ويـضم خـمس في 122 صـفـحـة من الــقـطع ا

مسرحيات قصيرة .

الـشاعـر الـعراقي نـعـته االوساط
ـوت الــثــقـافــيــة بــعــد ان غــيـبـه ا
االثــنــ بـــســبب أزمــة قـــلــبــيــة..
سائل الرحمة لروحه الطاهرة.
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طـربة السورية شاركت مع نظام أيوب وإياد حنا في ا
اداء اغـنــيـات األلـبــوم األول لـفـرقــة صـنـوبــر الـسـوريـة
عنون (كوز  (1والذي يطلق ضمن حفل يقام يوم 22 ا

آب اجلاري في ريف حمص الغربي.

 uLð sBſuÐ

WO½UŁ
الــفـنــانـة والـراقــصـة فــيـفـي عـبـده
واســـتــأنــفـت نــشــاطـــهــا من خالل
وصـلــة رقص جــديـدة عــلى أنــغـام
أغــنـيـة حـسـ اجلـسـمي اجلـديـدة
حــتـــة من قـــلـــبي.ونـــشــرت عـــبــده
الـفـيـديـو اخلـاص بـوصـلـة الرقص
عـبر حـسابـهـا على تـويتـر وتركت
تــعــلــيــقًــا قــالت فــيه(مـن مــصـر ام
الـدنـيـا الـسـاحـل الـشـمـالي اغـنـيـة
اجلــاســمي اجلــديــدة انــا بــحـبــكم
انـتوا بـيـحبـوني).وتـعرضت عـبده
فـي اآلونـة األخـيــرة ألزمـة صــحـيـة
بـســبب تـلــقــيـهــا حـقــنـة بــطـريــقـة
خـاطـئة في ظـهـرها وهـو مـا جعل
خـضوعـها لـلجـراحة أمـرًا واقعًا ال
مـــفــر مـــنه وعـــلى إثــر ذلـك غــابت
لـفـترة وكـانت دائـمًـا تطـلب الـدعاء
لـهـا بـالـشـفـاء من قـبل مـتـابـعـيـها.
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اضية عن بعد أن ابتعدت الفترة ا
الرقص وعن نشـاطاتهـا بشكل عام
ــرض عــادت من جــديــد بــســبب ا

{ وكاالت - أنتـهت عارضـة األزياء جورجـينا
رودريـغز من تـصـوير بـرنـامج تـلـفـزيون واقع
ــنـصـات اإللـكــتـرونـيـة يـعــرض عـلى احـدى ا
تتحدث خالله عن حـياتها كـأم وعارضة أزياء
وسيـدة أعمـال وراقـصة. ونـشرت صـورة على
صـفـحـتـهـا اخلـاصـة من كـوالـيس الـتـصـويـر
مــشـــوّقـــة اجلــمـــهـــور إلــيـه. وكــانـت شــاركت
رودريـغــيــز مــقــطع فــيـديــو عــبــر صـفــحــتــهـا
اخلاصـة يـظهـرهـا وهي جالـسة وابـنـتهـا آنا
مــارتـيــنـا إلى الـطــاولـة فــيـمـا كــانت ابـنــتـهـا
سكـة بهاتف جـوال وتغني بـطريقـة طريفة
مـا جــعـل جــورجــيـنــا تــضــحـك عـلـى طــريــقـة
غــنـائــهـا وهي تــعـلــمـهــا كـيف تــغـني في ظل

رح. أجواء مفعمة با
ــيـة الـى ذلك نــشــرت مـصــمــمــة األزيــاء الــعــا
فيكتوريـا بيكهام البالغـة من العمر 47 عاماً
فـيـديـو عـلى صـفـحـتـهـا عـلى مـوقع الـتـواصل
اإلجــتــمـــاعي يــظـــهــرهـــا وهي تــســـتــعــرض
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ـمـثــلـة الــلـبـنــانـيــة مـاغي بـو غــصن عن بـدء أعـلـنـت ا
تـصــويـر اجلـزء الــثـاني من مــسـلـسـل لـلـمــوت عـبـر
صـــفـــحـــتـــهـــا اخلــاصّـــة عـــلى مـــوقـع الــتـــواصل

اإلجتماعي. 
فـنـشرت صـورة لـها وهي تـشـير بـيـدها إلى
الرقم 2  وعـلّقت (اجلـزء الثاني.. لـلموت..
تابع بشكل مثـل وا قـريباً).  وتفاعل ا
كـبير مع الـصورة طالبـ معرفـة تفاصيل

أكثر عن العمل.
مثل منهم ولـلموت ضم عدداً كبيـراً من ا
دانـيـيال رحـمـة مـحـمـد األحـمـد بـاسم مـغـنـيـة
خـالــد الـقـيش فــادي أبي سـمــرا كـارول عـبـود

فـيفيان أنطونيوس أحمد الزين ختام اللحام رندة
كـعدي خـالـد السـيد عـلي الزيـن سلـيم حالل رن مـطر
روزي اخلــولي وريــان احلـــركــة من كــتــابـــة نــادين جــابــر

إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة إيغل فيلمز.

التـدريسـية في معـهد الـفنون اجلـميـلة بـديالى شاركت
في ورشة الـعمل الـتي نظـمتـها جـامعـة بيـان في اربيل
في الـــــثــــامن مـن الــــشــــهــــر اجلـــــاري افــــتــــراضــــيــــا

بعنوان(التداعيات النفسية لكوفيد 19).

ي في النـاقد العـراقي ضيفـته رابطة الـنقّاد واألكـاد
االحتـاد الــعـام لألدبـاء والــكـتّـاب فـي الـعـراق بــجـلـسـة
نـقـدية عـنوانـهـا (التـظاهـر نـصّيـاً وتـشكـيلـيـاً- الشـاعر
) بـجلـسة قـدمها ـوذجاً والفـنان حـميـد حسن جعـفر ا

الناقد علوان السلمان.

الشـاعر االرني شارك في امسية شعريـة نظمتها جلنة
الـنــشـاطــات في رابــطـة الــكـتّــاب األردنــيـ وقــدمـتــهـا
الـشـاعـرة لـيـنـا جـرّار ضـمن بـرنـامج (فـصـول ثـقـافـيـة

صيف 2021).

ــاضــيــة في ــوت اجلــمــعــة ا االديب الــعــراقي غــيــبه ا
كــركـــوك بــســـبب مـــضــاعـــفــات اصـــابـــته بــفـــايــروس

والراحل من مواليد 1954. كورونا
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ـتجددة في وزارة مديـر عام دائـرة تكـنولـوجيـا الطـاقات ا
هندس التـعليم العالي والبحث الـعلمي تضيفه جمـعية ا
ــقـبل فـي نـدوة بـعــنـوان (هل الـعــراقـيــة مـسـاء الــسـبت ا
يحتاج العراق الى مفاعالت انتاج الطاقة الكهرونووية).

ماغي بوغصن

سرح احلر عام تخرجه التحق بفرقة ا
سرح.1959 وبعد أن إلتحق بفرقة ا
احلـر بدأ في تقـد العديد من األدوار
البس في مـسرحيات منها الدخول با

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصـري أبو بـكر ـمثل ا بـدأت مـوهبـة ا
ـــدرســـة  حــيـث قــدم عـــزت وهـــو في ا
مـــســرحــيــة اثـــنــاء دراســتـه بــعــنــوان
وكـانت الـفـضـائح لـلـمـخـرج كـمـال يس
ــنــاســبـة خــطــوته الــفــنـيــة االولى  و
ذكــرى عـــيــدمــيالده الــتي مــرت االحــد
ـاضي  حيث ولد عزت يوم  8آب عام ا

في منطقة السيدة زينب في ?1933
اعـد مــوقع الــفن تـقــريـرا عن الــقـاهــرة
مـسيـرته الفنـية واالجتـماعيـة جاء فيه
ان والـــده تــوفي وهـــو طــفل صـــغــيــر
بـينـما كـانت والدته مريـضة وال تـشعر
بـوجوده فكان يـعمل من أجل أن يوفر
لــهـا نــفــقـات الــعالج.والـتــحق بــكـلــيـة
اآلداب قــسم اجــتــمــاع لــيـحــصل عــلى
الـلـيسـانس لكـنه قـرر في الوقت نـفسه
ـعــهـد الـعــالي لـلـتــمـثـيل أن يــدرس بـا
لــيـــوثّق مــوهــبــتـه الــتي بــدأت وبــعــد

واحلـرملك ويومـيات نائب في األرياف
 ومن أشـهر أعماله الـدرامية آرابيسك
والــسـقــوط في بــئـر ســبع وزيــزيـنــيـا
وآخــر عــمل قـدمه هــو ومــضى الـعــمـر

الـرسمـية والزوج الـعاشر .أمـا رصيده
الــــدرامي فــــيــــضـم أعــــمــــاالً مــــنــــهـــا
:?إســمــاعــيـل يــاسـ ?دكـــتــور وعــدو
الــبـشــر ومـيـرامــار وسـيـداتـي آنـسـتي

األول. وفي الــسـيـنـمــا شـارك أبـو بـكـر
عــــزت فـي عـــام  1959فـي فــــيـــلـم أنـــا
بـــريـــئــة وبـــعـــده في عــام  1963قـــدم
شـقـاوة بنـات كمـا شارك بـدور صغـير
أيـضـًا في الـنـظارة الـسـوداءلـلـتواصل
اداواره الــســيــنــمــائــيــة حــتى نــهــايـة
الــتـسـعـيـنـات. وحــصل أبـو بـكـر عـزت
عــــلـى الــــعــــديــــد من اجلــــوائــــز خالل

مشواره الفني.
×وربـطت قصة حب ب عـزت والكاتبة

بدأت بزمالة في ??كوثر هيكل?
اجلـامـعة لـكـنهـا كـانت تتـجـنبه دائـماً
ألنه كـان مـتـعـدد الـعالقـات الـنـسـائـية
وبـعــد الـتـخـرج عـمـلت في الـتـلـفـزيـون
وعــمل هـو بــالـفن وقــد حـاول الــتـقـرب
مـنـهـا إال انهـا كـانت تـصـده وبكت في
ــــرات فــــســــألـــهــــا عـن ســـر احــــدى ا
اصـرارهـا على االبـتعـاد عنه فـقالت إن
الـسـبب هـو أنـه عـاش حيـاتـه بـالـطول

وتــركـــيـــبه فـي جـــلــد شـــخـص آخــر 
وعـنـدمـا سـئل :ومن الـذي يـقـوم بـهذه
العملـية ? أجاب مهنـدسون عاطفيون
وهل الـتـجـربة تـعـتـبر نـاجـحـة? أجاب
وهل نــعـم من أجل إرضـــاء اجلــمـــيع 
يـولـد من جـراء هـذه الـعـمـلـيـة انـسـان

مثالي? أجاب برخت :
ـسرحـية عـلى تـغيـير وتـقوم أحـداث ا
اإلنــسـان من انـســان بـر إلى إنـسـان
شرير ومن خالل تفاصيل اخرى تؤكد
قــــيـــمـــة اإلنــــســـان ومـــعــــنى رســـالـــة

سرحية). ا
وأشــارإلى أن (نــهــجي بــرخــتي لــذلك
ـشترك اليرد أحببت الـنص واخترت ا
ــهــرجــان الــعــراق لــلــمــشــاركــة في  ا
الوطـني لـلمـسرح حـيث عرضت خالل
ـهـرجـان ان فيـهـا نـسق جـمالي ايـام ا
ـؤلـف في سـلخ اإلنــسـان عن وضــفه ا
سـرح إلى حـفـلة واقـعه لـذلك حـولت ا
فــيـهـا اغـاني عـراقـيـة وفي احلـفل يـتم
التـغيـير تبـدأ بأغنـية وتنـتهي بأغـنية

عراقية).
ــســرحــيــة من تــمــثــيل نــخــبــة من وا

سرحي هم: الشباب ا
فـــــــــاضـل اخلـــفــــاجي حــــسن فـالح 
عـــبــاس مـــحــمـــد كـــاطع احـــمـــدزكي 

ـســرحـيـة بــالـوقت احملـدد لــلـعـرض ا
ـسـرحي وعـدم اسـتـبـدال أو تـغـيـير ا
ـسـرحـيـة أمام ـشـاهـد بـعـد عـرض ا ا
شاهدة.والـتأكيد على التأليف جلنة ا
احمللي اخلـاص الذي يـقتـرب أكثر من
مـعـانـاة اإلنـسان الـعـراقـي. والـتـأكـيد
ــرافـــقــة ـــوســـيــقـى ا عـــلى تــألـــيف ا
ـــســرحـــيــة.مع اإلشــادة لـــلــعــروض ا
بـاحلــضـور الــنـســوي لـلـمــمـثالت في
ــســـرحــيــة مـــعـــــــــــظـم الــعـــروض ا

خــــاصــــة تـــــــلك الــــعــــروض
الـقـادمـة من مـحــافـظـاتـنـا

العزيزة).
وضمـت جلنة حتكيم
ــسـابــقـة عــروض ا
الـــــــرســــــمـــــــيــــــة
لـــلـــمـــهـــرجـــان:
شــــــذى ســـــــالم
.لـيـلى مـحـمد
مــحــمــد سـيف
كـــــامـــــيـــــران
رؤوف يـاسر
الــــــــــبــــــــــراك
وعـــــــــــــــواد

علي.

ياحي علي ا سعـدون احـسان ماهـر
احمد كمال وعلي عبد مالك. 

الى ذـــــلك اصــــدرت جلــــنــــة حتـــكــــيم
عــروض مـســابــقــة الــدورة األولى من
مـهـرجــان الـعـراق الـوطـنـي لـلـمـسـرح
(دورة سـامي عـبـد احلـميـد) تـقـريـرها
الـذي جـاء فـيه (تـؤكـد جلنـة الـتـحـكيم
ــهــرجــان قــدم صــورة عــلى أن هـــذا ا
سرحي العراقي بانورامية للمشهد ا
حـــيث ضم ثـــمــانـــيـــة عــشـــر عـــرضــا
مــســرحــيــا من مــخـتــلف مــحــافــظـات
العـراق توزعت بواقع عـشرة عروض
ـسـابـقـة الـرسـمـيـة وثـمـانـية ضـمن ا

عروض موازية.
ـسـابـقة من وبـعـد مـشـاهدة عـروض ا
قبل جلنة الـتحكيم أشـرت التوصيات

اآلتية:
تـؤكد جلـنة الـتحـكيم عـلى ضرورة أن
تـقوم جلـنة مـشاهـدة العـروض برؤية
رشـحة مكـتملة سرحـية ا العـروض ا
في االخــتـــيــارات الــقــادمــة.وضــرورة
االهـتمـام باإللـقـاء والتـشكـيل اللـغوي
ــشـاركـة عــلـمـا أن ـســرحـيـات ا في ا
هــذه الـتـوصــيـة كـثــيـرا مـا طــرحـتـهـا
ـــهــرجـــانــات جلــان الـــتـــحــكـــيم في ا
الـسـابـقـة.وضــرورة الـتـزام الـعـروض

تــصــمــيــمــاً جــديــداً لــهــا عــبــارة عن تــنــورة
ـوضة الـرافـلز عـند متـوسـطة الـطـول وتوب 
الـعنـق. وكتـبت أن (هـذا الـلـوك هـو من أفضل
الـلـوكـات لـهـا لـلـتـنـقل في مـديـنـة نـيـويورك). 
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عليك الـعمل هذه الفترة على توطيد الروابط والعالقة
مع شريك حياتك.
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ال تـتـولى ايـة اعـمـال جـديـدة لـست قـادرعـلـى االلـتزام
بها . رقم احلظ . 7
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تـرغب بـالـسـفـر ألمـاكن بـعـيـدة أو تـخـطط لـرحـلـة إلى
اخلارج.رقم احلظ .9
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ــــشـــاكل عالقــــتك مـع الـــشــــريك تــــتـــوتــــر بـــســــبب ا
العائلية.يوم السعد اخلميس.
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اخيرا حتـصد نتـائج عملك الـشاق على مـدى سنوات
طويلة .
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ال تضعف امـام اية اغراءات مـادية قد جتعـلك تتخلى
عن مبادئك .
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احلـبيب مـتغـيـر و ال تعـرف السـبب واجـهه بشـكوكك.
في طريقك الى االستقرار مهنيا.
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حـاول ان تـكـون اكـثـر مجـامـلـة لـلـحـبيب و ال تـوجه له
زيد من االنتقادات. ا
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اعمال مستعجلة تتطلب منك ان تتخذ قرارات سريعة
بشأنها .يوم السعد االحد.
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مكافأة مالـية تستحـقها نتيـجة تعبك و تفـانيك بالعمل
. .يوم السعد االثن
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تـعـيش قـصـة حب جـديــدة و جتـربـة مـخـتـلـفـة جتـذبك
اليها.رقم احلظ.  8
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ن حتب و ان تدعمه ـزيد من الـثقـة  عليـك ان تعطي ا
بالقرارات التى يتخذها.
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
داخل الــشـكـل .اعـد تــرتــيــبــهـا
ـــفــقــودة واكــتـــشف الــكـــلــمــة ا

:(صوت حمام  4حروف):
ــر  –وصـــيف  –ورود- زهـــا
طـــارق  –حـــانـــوت  –جـــلق –
رانيا  –جن  –طبرق  –راشيل

 –قس  –ساهر  –وارسو.

بغداد
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مع استمرار اخلالفات والـتناحرات التي رافـقت ازالة النصب والتـماثيل التي شيدت
في عـمـوم الـعــاصـمـة بـغــداد تـدخل امـانـة بـغــداد طـرفـا في قـرار ازالــة تـلك الـنـصب
ـسـتـوى الـفـني الـذي يـلـيق بـالـنـحت الـعـراقي الـراقي والـتـمـاثـيل الـتي التـرتـقي الى ا
والقـرار يذكـرنا بـازالـة النـصب والتـماثـيل الـتي تمـجد الـنظـام الـسابق الـذي اختـلفت

عليه اراء الفنان واجلمهور. 
ـستوى الفني وعلى واليوم وبعد ازالة عـشرات التماثيل والـنصب التي الترتقي الى ا
راسهـا تـمـثـال الـراحل جـواد سلـيم وغـيـرهـا يـاتي قـرار ازالة نـصب الالعـب الراحل
احـمد راضي مـن قبل امـانـة بـغـداد بسـبب افـتـقـاره لـلمـواصـفـات والـلـمسـات الـفـنـية
النحتية التي تـميزت بها التمـاثيل والنصب التي ارتقت البـداع الفنان العراقي  وب
معارض ومؤيـد ومتحـفظ لقرار االمانـة بازالة نـصب راضي الذي يسـتحق ان يقام له
ا قدمه الراحل للكرة نصبا وتمثاال يوشح مالعب كرة القدم وساحـات بغداد تقديرا 
الـعراقـيـة  البـد ان نـذكـر بان جـمـعـيـة التـشـكـيـلـي الـعـراقـيـ هي الـوريث الـشرعي
للـمـشـهـد الـتشـكـيـلي الـعراقـي وان اجلمـعـيـة كـانت اهتـمت بـعـد رحـيل احـمد راضي
اذج نـحتية للـراحل لكن بعض الفـنان النحـات ولعشقـهم للراحل سارعوا بتقد 
ـواصفـات الفـنـية الـتي تـرتقي بتـشـييـد تـمثـاال لـلراحل تـمت ازالـته مؤخـرا الفـتقـاره ا
للمـشهد النـحتي العـراقي  والن جمعـية التـشكيـلي تـتالف من اعضـاء فنانـ بكافة

شهد االختصاصات التشكيلـية فضال عن اخلبراء االساتذة في ا
التشكيلي  ولـهذا واذ اننا النريـد ان نبخس جهود كل من حاول
تشييد نصبا يـجسد العبنا الكبـير احد راضي اال اننا نتمنى ان
يـكــون ذلك عن طــريق اجلــمـعــيـة الــتي ســتـقــدم يــد الـعــون فـنــيـا

ومعلوماتيا.
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والـعرض لتقتـرب منه وتكتشف
شــخـصـيــته احلـقـيــقـيـة وبـأنه
شـخص مـكـافـح ومثـقـف وبـعد
فـترة سـمع انهـا ستـتزوج فجن
جـنـونه وتقـدم لطـلب يدهـا لكنّ
أســــرتـــهــــا رفـــضت أن تــــرتـــبط
ــمـــثل فـــأخـــبـــرتــهم ابـــنـــتــهـم 
بــوظــيـــفــته االســاســيــة وهي أنه
ــــعـــهـــد مــــدرس عـــلم نــــفس في ا
الــعــالي الــصـحـي وهي الـوظــيــفـة
الـتـي اسـتـقـال مـنـهـا عـقب الـزواج.
وقـد عاش أبو بكـر وكوثر هيكل 41

عاماً وأجنبا سماح وأمل.
وتـــوفـي عـــزت يــوم 27 شـــبـــاط عــام

عاماً 73عن عمر يناهز الـ ?2006
ـوقع تـصــويـر مـسـلـسل أثــنـاء ذهـابه 
(ومـــــضى عــــمـــــري األول) اذ أصــــيب
بـأزمة قلـبية حـادة وتوفي فور وصوله

هندس إلى مستشفى الصفا با
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{ اسـطـكـنـبول  —وكـاالت - افـادت وسـائل
مـثل التـركي بوراك ديـنيز اعالم تـركيـة ان ا
ســيـجـري لــقـاء مع احـدى شــركـات اإلنـتـاج
خلــوض بـطــولــة مــســلــسل جــديــد بــعــنـوان
ــمــثــلــة الــتــركــيـة شــاهــمــيــران الى جــانب ا
ـقرر ان يـعرض سـيريـناي سـاريـكايـا ومن ا
نصـات اإللكترونية.على العـمل على إحدى ا
صعيد آخر نشر دينيز مؤخرا على صفحته
ـــمـــثـــلــة صــورة لـه بـــرفــقـــة ا
اإليــطــالــيـة كــريــســتــيــانـا
كـابـوتـونـدي من خـلف
كـواليس مسـلسلـهما
اجلـــديــــد الـــذي لم
يـتـقــرر بـعــد مـوعـد
عـــــرضه وظــــهــــر
الـثنـائي وهما في
الـسيارة بـطريقة
عــفــويـــة.ونــالت
الـــــــــصـــــــــورة
اعـجـاب عـدد
كـــبــــيــــر من

. تابع ا
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ــصـــريــة روبي بـــاقــة من ـــطــربـــة ا قــدّمت ا
أغـانـيـهــا بـحـفل غـنـائي فـي مـديـنـة الـعـلـمـ
ـــصــري ـــطـــرب ا اجلــديـــدة شـــارك فـــيـه ا
محـمـود العـسيـلي. وإنتـشـرت مقـاطع فيـديو
عــلى مـواقع الــتـواصـل اإلجـتـمــاعي تــظـهـر
فـيها روبي وهي تغني وتـرقص على أغانيها
اجلــديـدة (حــتـة تــانـيــة) و(قـلــبي بالســتـيك)
بـفــسـتــان أبـيض من قــطـعــتـ خـطــفت فـيه
ــوقف .وتــعــرضت روبي  ــتــابــعـــ أنــظــار ا
مــحـــرج خالل احلــفل إذ خـــلــعت حــذاءهــا
بـسـبب كــسـر في الــكـعب. وكــانت روبي قـد
طــرحت مـنـذ أيــام أغـنـيــة أثـارت اجلـدل بـ

اجلـمهـور بـعـنـوانـهـا الـذي هـو (أمك وأبوك)
من كـلـمات مـصـطـفى حـسن أحلـان مـحـمد

حمزة وتوزيع موسيقي أم نبيل.

جورجينا رودريغز
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ـشــتـرك ال يــرد) هـو عــنـوان احـدث (ا
مـسـرحـيـات فـرقـة لـكش لـلـتـمـثـيل في
الـشـطـرة للـمـخرج طـالب خـيـون الذي
ـســرحـيـة مــعـدة بـشـكل قـال عــنـهـا (ا
رئـــيـــسي عن رجـل بــرجـل لــبـــرتـــولــد

بــريـــخت حــيث

يصف برخت إمكانية حتويل اإلنسان
الـــطـــيب إلـى شـــريـــر من خالل ســـلخ
جـــــلـــــده ووضع انـــــســـــان بــــداخـــــله
ـــوافـــقـــته.وبـــحــسـب بــرخـت فــإن و
ـكن تـفـكـيـكه كـالـسـيارة ثم اإلنـسـان 
إعـــادته إلى احلـــيـــاة ثــانـــيــة لـــكن لم
نـحـصل خالل هـذه الــعـمـلـيـة إال عـلى
انــــســــان مــــشــــوه وهـــو حــــال بــــطل
ـشـتـرك اليـرد ــسـرحـيـة) واضـاف (ا ا
الذي خـضع لعمـلية الـتغيـير ليـتحول
من حـمـال مـسـالم وبـسـيط إلى مـجرم
وقـاتل  صـفـة الـعـرض احـتـفـالـية من
خاللها يـتم تسلـيط الضوء على واقع

مرير وماساوي).
ـســرحـيـة ×امــا مـؤلـف ا
عــلي هـــاشم فـــقــد
قال عـنها (عـندما
ســــــئـل بــــــرخت
ماذا تـكتب اآلن
أجاب مسـرحية
كـــــومــــــيـــــديـــــة
بـــعـــنـــوان رجل
بــــــرجـل حــــــيث
يـــجــري فـــيـــهــا
تـفـكـيك اإلنـسان
ويـعـاد جتـمـيعه

طالب خيون
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ـباحـثات الـسريـة التي جـرت في بغـداد ب يـبدو انَّ ا
السـعـودية وإيـران شـجعت عـلى الـدعوة لـعـقد مـؤتـمر
ؤتمر ذو صفة دولية لدول جوار العراق في بغداد وا
دعــيت له دول كــبــرى وتـردد انَّ الــرئــيس الــفــرنـسي

ماكرون سيشارك شخصياً. 
ـؤتمـر الدولي لـكن مـا يجـري االستـعـداد له في عقـد ا
نهاية الشـهر اجلاري ال يبدو منـسجما مع احتماالت
الـعودة بـفائـدة مرجـوة للـعراق الـذي من الصـعب فهم
مـعنى حـماس حـكومـته التي تـعيش مـضائـق متـداخلة
ـانــيـة الـوشـيــكـة والـتـطـورات مـنـهــا االنـتـخـابــات الـبـر
الــسـاخــنــة غــيــر احملــسـوبــة في اخلــلــيج فــضالً عن
ـشاكل الـثنـائـية بـ بعض دول جـوار العـراق والتي ا
ؤتمـر كما ان بغداد لم تصل قد تلقي بظـاللها على ا
بعد الى مرحلة التأهل الستيعاب مشاكل دول اجلوار

زمنة. وتناحراتها ا
انه توقـيت اسـتعـجـالي لن يعـود بـفائـدة مـهمـة لـلبـلد
ـسـعى الـتـوفـيـقي ولـو اقـتـصـر الـدور الـعـراقي عـلى ا
جلمع كل رأس متـناحرين على حـدة في بغداد لكان
الـدور اكــثـر جنــاعــة في فــتح مـســارات ذات فــاعـلــيـة

سياسية مع االخرين. 
ـكن ان تـوافق ـبـرر ان يـجـمـع الـعـراق  دوالً ال  مـا ا
عـلى ان حتــضـر فـي بـغـداد مـن دون ان تـكــون هـنـاك
مـسـارات تـفـاهـمـيـة مـســبـقـة مـحـسـومـة فـيـمـا بـيـنـهـا.
ـسـتـوى من فـالـسـعــوديـة وإيـران لم يـصـال الى ذلك ا
الــتــفــاهـم الــعــمــيق كــمــا ان عــدم حــضــور الــرئــيس
مـثل سوري يـعني الـسوري بـشار األسـد واالكـتفـاء 
ان اطراف اجلـوار غير متـكاملـ في التفـاهمات التي

ؤتمر الدولي اإلقليمي.  ينبغي ان تتم في ا
هل اسـتــعـدت بـغــداد الحـتـمـاالت اخلـالفـات الـتي من
ا هي عليه ب تركيا وسوريا مكن ان تتفتق أكثر  ا

مثالً? 
ؤتمرات سـتعود بـأثر سلـبي وتفقد العـجالة في هـذه ا
بـغـداد القـدرة عـلى اسـتـيـعـاب تـنـاقـضـات اجلوار في

ستقبل القريب. ا
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لن تـقع حــرب قــويـة بــ أمــريـكــا وإيـران  وســتــبـقى
ـيـة مربـوطـة بنـظـرية » الـعالقـة بيـنـهمـا تـخادمـيـة تـغا
فـيد  »وسـيواصل الـطرفـان اسـتعـمال سالح العـدو ا

العنف اللغوي فقط .
لــيس بـالـضــرورة أن يـكـون عــدوك ذكـيـاً كي يــنـتـصـر

عليك . 
ا كنت أنت غبياً ومنحته هذه الفرصة الرائعة . ر

عندما فارت دلة القهوة وانسكبت على سورها  قالت
جدتي سيأتيك رزق وفير . 

عـندمـا سقط مـاعون الـفرفوري مـن يدي وتشـظى على
األرض  قالت أُمي لقد ذهب الشر . 

ا قالته جدتي وأُمي حتى في الواقع لم يحدث شيء 
اآلن . 

أصـعـدُ كلّ صـبـاح فوق نـقـطـة عـالـيـة بـجـبل في عـمّان
اجلـميـلة  وأسـتقبل بـلهـفةٍ طـلوع مـشرق الـله البديع .
أرى وجه الشمس مكفهراً وحزيـناً وتالفاً  فأعلم أنها

قد مرت من فوق العراق .
ـلـتـبس سـيشـهـد قـريـباً أظنُّ أنَّ هـذا الـعالم اجملـنـون ا
جـداً افتتـاح مطـعم أو فنـدق أو مقـهى يحمـل على بابه
الــعــالي الـفــخم اسم كــورونــا . سـتــكــون قـوائم األكل
والـشــرب والـنـوم مـخـتـومـة بـرسـم الـكـوفـيـد وجتـلـيـاته
ـته اخملـزية أمـام قوة وحتـوالته ولـقاحـاته  وتـاليـاً هز

العقل البشري اخلالق .
سـتفيـدين من رحيل اسطورة بـرشلونة أرى أنَّ أزيد ا

النادرة هم أنصاره وجمهوره الكبير .
إن خسروا سيقولون لقد هُزمنا بسبب غياب ميسي 
وإن فـازوا فـسـوف يـحتـفـلـون ويـضـحـكـون ويـسـكرون
ويسهرون ويقولون : ما أعظم فريقنا احملبوب وقد فاز

حتى بغياب ليو العجيب !!
جنـود أمـريكـا الـغزاة بـشـرق سوريـا يـحمـون شـركات
اليـ نـفــطــيــة أمــريـكــانــيــة تـســرق الــنــفط وتــبــيـعـه 
ـساء يـعـلن الـدوالرات الـدسـمـة  وفي نـشـرة أخـبـار ا
الـرئــيس جـوزيف بـايـدن بـأن بـلــده قـد تـبـرع بـخـمـسـة
ماليـ دوالر دعمـاً خليـام وطـعام الالجـئ الـشامـي

ساك . ا
يا لهم من حرامية وقتلة شرفاء !!

أكياس سود
ا سوداء ر

كثيرة ومنفوخة
مثل قططٍ ميتات بحيٍّ فقير

أكياس سوداوات
أظنها قليلة

دينة كانت تتمشى بشوارع ا
رور األنيق وشرطي ا

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

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

{ مـــــانــــاســـــاس (الـــــواليــــات
ـــتـــحـــدة) (أ ف ب)  –ارتــدى ا
مـــئــات األشـــخـــاص في األيــام
ـاضـية ذيـل سمـكـة ووضـعوا ا
أكـسسـوارات ملـونة لـلمـشاركة
في جتمـع حلوريـات البـحر في
والية فيرجينيا األميركية يؤكد
مــنـظـمـوه أنـه األكـبـر من نـوعه
ـولع في العـالم ويسـتقطب ا
بـــهـــذا الــــعـــالم من مــــخـــتـــلف

اجملاالت. 

ـــــــســـــــمى وأقـــــــيـم احلـــــــدث ا
مــــيــــرمـــــاجــــيك  في مــــديــــنــــة
ماناساس ب اجلمعة واألحد
وهـو  مفـتوح حـقا لـلجـميع إذ
من غير الضروري السباحة أو
أن يـكــون لـلـمــرء ذيل لـيــصـبح
حورية بحر  على ما أوضحت
مـورغـانا ألـبـا إحـدى مـؤسسي
احلـــدث. وأضــافت  أســـاطـــيــر
حــوريـات الـبــحـر مـوجـودة في

كل اجملتمعات عبر التاريخ .

مـارسة هذه الـهواية يـتع و
إنـــفــاق مـــبـــالغ كــبـــيــرة إذ إن
الــكـثــيــر من حــوريـات الــبــحـر
يــدفـــعـن آالف الــدوالرات عـــلى
ــلـــونــة والـــفــاخــرة البـس ا ا
وهـي أمـوال تُـنـفق غــالـبـا عـلى
ذيـول مـصـنوعـة خـصـيـصا من

السيليكون أو النسيج.
البس ـعـرض بيـعت ا داخل ا
بـالــكــامل من الــذيــول وصـوال
إلى أكسسوارات الـزخرفة مثل

بـــهــــدف جتـــربــــة حـــظــــهم في
مـسـابقـة مـلكـة جـمال حـوريات

تحدة. البحر في الواليات ا
شـاركة وتـقول هـانا سـايـورد ا
في احلــدث  هــذا مـذهل حــقـا 
مـضـيـفـة  كان الـنـاس يـؤمـنون
بحوريـات البحر واآلن عـلميا
لم يعودوا يعتقدون بوجودها.
لــكن األشــخـاص الــذين لــديـهم
حــلم وإرادة جــعـلــوا حـوريـات

البحر حقيقة .

مـن سـالمــــــــة  األشــــــــخــــــــاص
. شارك ا

وفي ســـاعـــات الـــظــهـــر داخل
ـائيـة نزلت مـركز الـنشـاطات ا
مـئـات حـوريـات الـبـحـر بـجوار
حــوض الـــســبـــاحــة الـــكــبـــيــر
اللـــتـــقـــاط صـــورة جـــمـــاعـــيــة
ـفتوحة. ياه ا والسبـاحة في ا
وبــيــنــمــا شــارك كــثــر في هــذا
ــتـعـة فـقط الــنـشـاط من أجل ا
ــنــافــسـة جــاء آخـرون بــروح ا

أغــطـيــة الـرأس أو اخلـوا أو
ــــــلـــــونــــــة. وقــــــالت البـس ا ا
يـاسمـ غلـوفر لـوكالـة فرانس
برس  من الواضح أنـها ليست
هــوايـــة رخــيـــصــة  إذ يــراوح
سـعــر الـذيل الـذي وضـعـته في
احلـــــدث بـــــ  2000 و3000

دوالر على األرجح . 
ــصــاريف وتـــضــاف إلى ذلـك ا
ــتــعـــلــقــة بــشـــهــادة اإلنــقــاذ ا
البحري والغوص احلر  للتأكد
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{ كـــــوركـــــوران كــــيـــــنـــــغس
تحدة) كالـيفورنـيا (الواليـات ا
(أ ف ب)  –فـي كـــــــوركــــــوران
عاصمـة كاليـفورنيـا الزراعية 
يـــشــهـــد الـــثـــمـــانــيـــني راوول
أتـيالنــو مـذهــوال عـلى ظــاهـرة
غريبة تطال مدينته التي تغور

شيئا فشيئا في األرض.
يُـــظــهـــر مـــوكب الـــشـــاحـــنــات
احملــمّـلــة بـالــقـطـن والـطــمـاطم
والبـرسيم التي تـخرج من هذه
الــبــلـدة حــيث تــعـيش  20ألف
نــســمـــة إلى أي مــدى مــصــيــر
كــوركــوران مــرتــبط بــالــزراعـة

كثّفة. ا
ـاضي تـسـتـخدم ومـنـذ الـقرن ا
ــيــاه اجلــوفــيــة لـريّ ــزارع ا ا
حـقـولـها الـشـاسعـة الـتي تـوفرّ
الـــقــوت لــلـــبــلــد بـــرمّــته. وهي
ـيـاه بـشـدّة اســتـخـرجت هـذه ا
لدرجة باتت األرض تـغور كما
لــو كـــانت عــيــدان تـــمــتصّ كلّ
مــيــاه الـــطــبــــــقـــة اجلــوفــيــة
ــــة بـــــحـــــسب مـــــا قـــــالت عـــــا
الهيدرولوجيـا آن سنتر لوكالة

فرانس برس.
وبالـكاد يتـجلّى هذا االنـغماس
لـلــعـ اجملــرّدة فال تـشــقّـقـات
ـدن عــلى األبـنـيـة الـتي تـمـيّـز ا
األمـــيـــركـــيـــة الـــصـــغـــيــرة وال
تصـدّعات كـبيرة. ولـتقـييم هذا
االنــخــمــاص جلــأت ســلــطـات
كـاليـفورنـيا إلى خـدمات وكـالة
الفضاء األميـركية (ناسا) التي
ـنطـقـة بواسـطة قـمر مـسحت ا

اصطناعي.
وغــارت كــوركــوران في األرض
ـا يـوازي منـزال من طـابـق 
وذلك فـي خالل مــئـة عــام وفق
مـــا تــؤكـــد جـــانــ جـــونــز من
ـــــــيــــــــاه في وكــــــــالـــــــة إدارة ا

كاليفورنيا. 
وتـهــدّد هـذه الــظـاهـرة  الــبـنى
الــتــحــتــيــة من آبــار وقــنـوات
وســــدود  بــــحــــسب جــــونــــز.
ــؤشّــر الــوحــيــد الــذي يـدلّ وا
عـلى هـذا االنـخـمـاص اخلـطـير
ـديـنـة هـو الـسـدّ عـنــد تـخـوم ا
الذي تـتطايـر في جواره بعض

ألياف القطن. 
وفـي الـــــــعــــــام 2017 أجـــــــرت
السلطات أعـماال كبيرة إلعالئه
خــشـــيــة مـن أن تــغـــمــر مـــيــاه

دينة. األمطار هذه ا

ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ نــيـويـورك (أ ف ب) - أصـبـحت
الــنــســخــة اجلـديــدة الســتــعـراض
ـسرحي (ويـست سـايـد ستـوري) ا
ضـحـيـة جـانـبـيـة جـديـدة جلـائـحة
كــوفــيــد-19 إذ أعــلن مــنــتــجــوهـا
االثـن أنهـا لن تعود إلـى خشبات
بـــــرودواي كــــــمـــــا كـــــان مـــــقـــــررا
سـابقا.وهـذه النسـخة اجلديدة من
ـسرحـي الشهـير كـانت قد الـعمل ا
انـــطــلـــقت في شـــبــاط  مـن الــعــام
ـاضي لـكـنـها اضـطـرت لـلـتوقف ا
بـعد شهر واحد فـقط بسبب تفشي
فـــــــــــايــــــــــروس كـــــــــــورونــــــــــا فـي
نــيـويــورك.وقـالت مـنــتـجــة الـعـمل

كــايت هــورتــون فـي بـيــان (بــبــالغ
األسـف نـــعـــلن الـــيـــوم أن ويـــست
سـايد ستـوري بنسـختهـا اجلديدة
الـتي عُرضت  عام 2020 لـن تعود
إلـى اخلــشــبـــة). وأضــافت (إعــادة
الــعـرض لـيــست اقـتــراحـا عـمــلـيـا
ألســـبــاب مــتـــنــوعــة) مـــتــوجــهــة
بــالـشـكــر إلى الـفــنـانـ الــرائـعـ
ـبـدع في فـريق اإلنتـاج الذين وا
أعـادوا إحـياء الـقصـة على مـسرح
بـــرودواي حــتى لــفـــتــرة وجــيــزة
جــدا.ويــحـمل هــذا الـعــمل تــوقـيع
اخملـرج البـلجـيكي إيـفو فـان هوفه
الــذي أدخل حتــوال غـيــر مـســبـوق

ـنتجة وسيـقية ا سرحـية ا عـلى ا
أصـال في الـــعـــام 1957 مـع طـــاقم
أكــثــر تــنـوعــا ومــواضـيـع حتـاكي
ــا يــشـمـل عـنف الــواقع احلــالي 
الـــشــرطــة واالغــتـــصــاب.ولم يــكن
الـوبـاء هـو الـعـقبـة الـوحـيـدة أمام
ـنـتج األصلي الـعـرض إذ تـنحى ا
ــصــلــحـة لــلــعــمل ســكـوت رودين 
كـــايت هـــورتــون بـــعــد اتـــهــامــات
بـالـتـحرش فـي مكـان الـعـمل. كذلك
مـثل واجـه أمار رامـاسار أحـد ا
ـمـارسـة الــرئـيـسـيـ اتــهـامـات 
ســـلــوك غــيــر الئـق خالل ســنــوات
عــمـلـه في فـرقــة بـالــيه نـيــويـورك.

{ الـقـرامـوص (مـصر) (أ ف ب) –
حافظة وسـط احلقول اخلضـراء 
ـصـر الــشـرقـيـة في دلـتــا الـنـيل 
يــجــهــد أهـالـي قـريــة الــقــرامـوص
بـــزراعــة ورق الــبـــردى الــذي كــان
يــسـتــخـدمـه الـفــراعـنــة لـلــكـتــابـة
لـلحفـاظ على حرفة يـهددها تراجع
أعـداد الـسـيـاح األجانـب في البالد

في السنوات األخيرة. 
ـاضي علّم في سـبـعيـنات الـقرن ا
مــدرّس فـنـون في الــقـريـة مـزارعي
الــقـرامـوص الـتــقـنـيــات الـزراعـيـة
واحلــــرفـــيــــة الـــعــــائـــدة إلى آالف
الـسـنـ لتـحـويل النـبـتة إلى ورق
بــــــردى مـع رســــــوم زخــــــرفــــــيــــــة
ونــصــوص بـعــدمــا شـارفـت عـلى

الزوال.
ومــنــذ ذلك احلـ تــشــكل الـقــريـة

الـواقـعـة عـلـى بـعد  80كـيـلـومـتـرا
شـمـال شـرق الـقـاهـرة أكـبـر مـركز
لـــصـــنع ورق الـــبــردى فـي الــبالد
بـــحــسب مــتــخـــصــصــ في هــذه
ـــصـــريــ الـــصـــنــاعـــة.ورغم أن ا
القدماء استخدموا البردي بغرض
الــــكــــتـــابــــة تــــظل الــــرســــومـــات
الـفـرعـونـيـة الـتي يـنـتـجـهـا فـنـانو
قـرية القـراموص على هذه األوراق
ـصــنـوعـة من الــنـبـات الــثـمـيــنـة ا
ــفــضــلــة واحــدة مـن الــذكــريــات ا
لــلـســيـاح والــزائــرين األجـانب في
مــصـــر.وال تــقــتــصــر الــرســومــات
الـبـردية الـتي يـنجـزهـا الرسـامون
فـي الـــقـــرامـــوص عـــلـى الـــتـــاريخ
الـفـرعـوني بل تـشمل مـوضـوعات
ناظر أخـرى مثل اخلط العـربي وا

الطبيعية.

وعـــــــــقـب ثــــــــــــــــورة كـــــــــانـــــــــون
الـثاني/يـناير  2011الـتي أطاحت
الـرئيس الراحل حـسني مبارك من
احلـكم ومـا تبـعهـا من اضطـرابات
أمـنـيـة وسيـاسـيـة فرّ الـسـياح من

البالد.

اضي كـانت أرقام وبـدايـة العـام ا
الــسـائــحـ قـد بــدأت بـالــفـعل في
الـــتــحــسـن قــبل أن يـــضــرب وبــاء
كــوفـيـد- 19الــعـالم ويــؤثـر ســلـبـا

على قطاع السياحة احليوي.
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{ كـــــاين (فــــرنــــســــا) (أ ف ب) –
ـــهــرجــان تـــعــرض الــدورة ال47 
الـفـيلم األمـيركي في دوفـيل (غرب
فـرنـسـا) في أيـلـول/سـبـتـمـبـر 70
فـيـلـما بـيـنـها  بـيغ  مع نـيـكوالس
كـــــيج و ســـــيــــتـي أوف اليــــز  مع
جـــــــوني ديـب عــــــلـى مــــــا أفــــــاد

 . نظمون االثن ا
ـــكـــتـب اإلعالمي الـــتـــابع وقـــال ا
لـلمهرجان لوكالة فرانس برس إن

مـــجيء طـــواقـــــــم األفالم مــا زال
قــــيـــــد الــــدرس  بــــســــبب األزمــــة
هرجان الـصحية. وأوضح مدير ا
بــرونـو بـاردي من نـاحـيـته  حـتى
ــــتـــوقـع أن يــــحــــضـــر اآلن مـن ا
ـشـاركـة مــخـرجـو جـمـيع األفالم ا

سابقة . في ا
ومــن بــــــــــــــ األفـالم الـ13 فــــــــي
ــنـافـسـة الــرسـمـيــة هـنـاك  بـيغ ا
لـلـمخـرج مايـكل سارنـوسكي ومن

بــطــولـة نــيـكــوالس كــيج. ويـروي
الـفـيـلم قـصة شـيف شـهـيـر سابق
يــنــعــزل في الــغــابــة لـلــبــحث عن
حـــــيــــوانـه اخملــــتـــــطف. وخــــارج
ـــهـــرجـــان ـــنــــافـــســـة يـــقــــدم ا ا
خـصـوصا فـيـلم  سيـتي أوف اليز
لــبـراد فـورمــان والـذي يـؤدي فـيه
جـــوني ديـب دور شــرطـي يــواجه

اجلميع. 
ـثل فـيه وقـد طُـرح الـفـيـلم الـذي 

أيـضـا فـورست ويـتيـكـر مـبـاشرة
عـــــبـــــر أقـــــراص  دي فـي دي  في

حزيران.
ـنـافـســة فـيـلم كــذلك يـشـارك فـي ا
ريـد سـوكـيت  لـشـون بـايـكـر الذي
تــرك أثــرا قــويــا خالل عــرضه في
مـهرجان كان أخـيرا رغم عدم نيله
جوائز. كما يتنافس على اجلائزة
الـكـبرى لـلـجنـة الـتحـكيـم الدولـية
ـمـثـلة ـهـرجـان دوفـيل بـرئـاسـة ا

الـفرنسية شارلوت غينزبور فيلم
 داون ويـــذ ذي كــيـــنغ  لــديـــيــغــو
أونـــغــارو مـع جنم الــهـــيب هــوب
األمــيـركي فـريـدي غــيـبس و بـلـو
بـــايــو  جلـــاســ تــشـــون وحــتى
جــون أنـــد ذي هــال  لــبــاســكــوال
سـيـسـتـو الـذي كـان ضـمن األفالم
الــتي اخــتــيــرت لــلــمــنــافــســة في

Æ2020 مهرجان كان
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قــبل ذلك كـانت الــفـيـلــة الـوحـيـدة
الــتي نــراهــا هـي إمـا فـي حــديــقـة

احليوانات أو في التلفزيون .
وقــد شُـكّــلت خـلــيّـة أزمــة بـصـورة
اضي مع عـاجـلـة في أيـار/مـايـو ا
ينغ وهي اقـتراب القطيع من كو
عـاصمة إقليم يونـان وتعيش فيها
مالي نسمة. 4,5
ويـنـام أعـضاء الـفـريق الـذي تـقفّى
أثــر الــقـــطــيع في الــهــواء الــطــلق
أحــيـــانــا وفي الــســيــارة أحــيــانــا
أخـرى. وقد وجدهم مـراسلو وكالة
فــــرانس بــــرس مـــتــــمـــركــــزين في
صـبيحة أحد أيام تموز/يوليو في
بـلـدة وهم يـشـاهـدون عـلـى شـاشة
كــبــيــرة الـصــور األولى لــلــطــائـرة
ـسـيّـرة الـتي بـثّـها زمالء لـهم في ا

اجلبهة األمامية.
وتظهر الفيلة في هذه التسجيالت

وهـي في غــابــة قـــريــبـــة من بــلــدة
أخـرى تتـناول آخـر وجبـة لهـا قبل
أن تـستلقي ألخذ قيلولة في النهار

في ظلّ ارتفاع احلرارة. 
وتـسـتـيـقظ احلـيـوانـات في نـهـاية
فــــتـــرة بـــعــــد الـــظـــهــــر وتـــواصل
مــــشــــوارهــــا ويـــواصـل احلـــرّاس

مهامهم.
وعـنـدمـا يـقـتـرب الـقـطـيع من بـلدة
مــا يـــذاع اخلــبــر عــبــر مــكــبّــرات
الــصــوت أو بــالــتــواتــر. ويــوصى
الــســكـــان بــالــبــقــاء في مــنــازلــهم
والــصـعــود إلى الـطــوابق الـعــلـيـا
واالبـتـعـاد قـدر اإلمـكـان عن الزوّار
. ويُقطع الـتيار الكهربائي الـنهم
حلـمـاية الـفيـلة وتـصطف سـيّارات
ــنـعه من أن يـعـود خــلف الـقـطـيع 
ــضي قـــدمــا أدراجـه ودفــعه إلـى ا
بــاتّـجــاه اجلـنـوب إن تــسـنّى ذلك.

ويـبقى التـخطيـط للمـرحلة الـتالية
وتـكرار كلّ هذه التدابير في البلدة

قبلة. ا
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ــراقــبــة هــذه وتُــظـــهــر عــمــلــيـــة ا
ـتواصلـة على مدار الـساعة التي ا
تُـبثّ على اإلنـترنت مـدى ذكاء هذه

احليوانات.
وتـقـود الـقـطيع أنـثى بـالـغـة توفَّق
دومـا في إيجـاد قوت ومنـبع مياه.
وعندما يقضي األمر بعبور مجرى
مـائي تـقـوم بـرصـد نقـطـة الـعـبور

األكثر أمنا.
ــسك فــيل غــصــنــا بــخـرطــومه و
ويـــحـكّ ظــهـــر آخـــر أو يـــبـــعـــد به
احلـشـرات أو يـرسم عـلى مـا يـبدو

على األرض.
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ــيل وقـــد ســارت الــفــيــلـــة الــتي 
لـونـها إلى الـزهري والـتي تتـبعـها
دومــا من األجـواء طـائــرة مـسـيّـرة
ـــــدن واحـــــدا تــــــلـــــو اآلخـــــر في ا
الـصغيـرة وشربت كحـول احلبوب
وأخــذت أكـثـر من مـرّة قـيـلـولـة في

الريف الستجماع قواها.
غـيـر أن مالحـقـتـهـا مـهـمّـة مـنـهـكـة
ـكــلّــفـ درء اخملــاطـر لــلــخـبــراء ا
عــنــهــا. فــقــد عــهــدت احلــيــوانـات
الـتـنـقّل لـيال وهي تـقـطع بـسـهـولة
كــيـلـومــتـرا من دون تـوقّف في 30
غـابة كـثيفـة. يؤكد يـانغ شيانـغيو
راقـبة ـسؤولـ عن فـريق ا أحـد ا
الـذي اضطر إلى رعاية هـذه الفيلة
ب ليلة وضحاها أنه لم تقم يوما
فـيلـة آسيـوية طـليـقة بالـتوغّل إلى
هــــذا احلـــدّ شــــمـــاال. ويــــقـــول في
تـصـريـحـات لـوكـالـة فـرانس بـرس

) (أ ف ب) – { داكـــيـــاو (الـــصـــ
مـــنـــذ أشــهـــر يـــتــقـــفّى فـــريق من
الـعلمـاء أثر قطـيع من الفيـلة يهيم
في جــنــوب غــرب الــبـلــد مــتّــخـذا
ســلـسـلـة من الــتـدابـيـر مـن بـيـنـهـا
ــوز الجـتـذاب احلــيـوانـات نــشـر ا

وإعادتها إلى موطنها.
فـمـنـذ سـنـة ونصف سـنـة تـقـريـبا
غـادرت الفـيلـة البـالغ عددهـا راهنا
داريـة القـريبة من 14 مـحمـيتـها ا
احلـدود البـورميـة متـوجّهـة شماال

عبر مقاطعة يونان.
وال شـكّ في أن مـشـوارهـا الـطـويل
هـذا يثير حماسة الـص بسكانها
وإعـالمــهــا غــيــر أن احلــيــوانــات
قـضت في طريقها على هكتارات ال
تُـحـصى مـن الـذرّة وقصـب الـسـكّر
وزرعـت اخلوف فـي الـبلـدات الـتي

عبرت فيها.
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