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

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6825 Monday 30/11/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6825 االثن 13 من ربيع الثاني 1442 هـ 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

طبعة العراق 

 WM²H « ¡—œË —«dI²Ýù« …œUŽ≈ W¹d UM « w  Y×³¹ w uJŠ o¹d

s¹d¼UE²*« W¹UL×Ð wLþUJ « V UDð …b×²*« 3_«

v{uH «Ë nMF « d¼UE  ¡UN½≈Ë
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ 

 

اقـدم مـتظـاهـرون في الـنـاصـرية
امـس عـــــــلـى قــــــــطـع جــــــــســـــــر
احلضارات باالطـارات احملترقة
احــتـجـاجــا عـلى اعـمــال الـعـنف
ـتـظـاهرين الـتي يـتعـرض لـها ا
فـي ســاحـــة احلـــبــوبي مـن قــبل
مـجـهـول  فـيــمـا طـالـبت اال
ــتــحــدة احلـــكــومــة بــحــمــايــة ا
طـالـبـة بـاحلـقوق الـتـظـاهـرات ا
وانهاء مظاهر العنف والفوضى
ـدن في الـتـي تـشـهـدهــا بـعض ا
العراق في وقت وصل مستشار
االمن الـــقــومي قـــاسم االعــرجي
الى الـنـاصـريـة عـلى رأس فـريق
حكـومي امني العـادة االستـقرار
ودرء الـفـتــنـة. وارسل الـكـاظـمي
فـوجــ من الـشــرطـة االحتـاديـة
الـى مــحــافــظــة ذي قــار لــفــرض
االمـن عـــقب تـــدهـــور االوضـــاع
هــنــاك. وقــال شـــهــود عــيــان ان
(احملـتـجــ قـامـوا بـقـطع جـسـر
احلـــــضـــــارات وسـط مـــــديـــــنــــة
النـاصرية بـاالطارات احملـترقة 
احـــتــجـــاجـــا عــلـى اســتـــهــداف
مؤكدين تظـاهـراتهم الـسـلمـية) 
ان (احلــركـة طـبـيـعــيـة في بـقـيـة
ـدينة). اجلسور األربـعة وسط ا
وأكد االعرجي العمل على اعادة
األمن ودرء الــفـقـتــة في ذي قـار.
وقــال في تــغـريــدة عــلى تـويــتـر
(أهـــــلــــنـــــا في ذي قـــــار أيــــهــــا
الــســـومــريـــون الــنــبـالء كــرامــة
ورجولة سنكون بينكم في مهمة
وطـــنـــيـــة لــــنـــعـــيـــد  بـــكم أألمن
واألمـان ودرء الــفـتــنـة). ووصل
فريق خليـة أزمة إدارة الطوار

الى قـــــاعـــــدة اإلمـــــام عـــــلي (ع)
اجلــويـــة في احملـــافــظـــة. وكــان
رئـــــيـس الــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
الـكـاظــمي قـد قـرر أمس تـشـكـيل
ـــســـتـــوى من جلـــنـــة عـــالـــيـــة ا
ركزية بعنوان (فريق احلكومة ا
نح صالحيات  ( أزمة الطوار

إداريـة ومـالـيـة وأمـنـيـة حلـمـاية
ــــتـــظـــاهــــرين الـــســــلـــمـــيـــ ا

مـتـلـكات ومـؤسسـات الـدولـة وا
اخلـــاصــة. وقــال الـــكــاظــمي في
بـيـان انه (انــطالقـاً من حـرصـنـا
عـلـى فـرض الـقـانــون وتـرسـيخ
قيم الـدولة وتقـويض كلّ ما من
شــأنه تــصـعــيـد الــتـوتــرات بـ
أبــنـاء الـبــلـد الـواحــد  وتـهـديـد
الدولة ومؤسساتها وألننا جند
من الــضــروريّ فــرض الــقــانـون
بـــــطـــــريـــــقـــــة تـــــؤمّن وحتـــــمي
تـظـاهرين الـسلـميـ وفرزهم ا
عن اخملــــرّبـــــ فــــإن األحــــداث
ـؤسـفـة الـتي جـرت في ذي قار ا
أخيـراً تسـتدعي مـوقفـاً مسؤوالً
ـســتـويـات) واضـاف عـلـى كل ا
(قــررنــا تــشــكــيل جلــنــة عــالــيـة
ركـزية سـتـوى من احلكـومـة ا ا
تمـنح صالحـيات إداريـة ومالـية
ـتــظــاهـرين وأمـنــيــة حلـمــايــة ا
الــــســــلــــمــــيــــ ومــــؤســــســـات
ــمــتـلــكــات اخلــاصـة الـدولــةوا
وقــطع الــطــريق أمــام كل مــا من
شــــأنـه زرع الــــفــــتـــــنــــة وجــــعل
ــتـــظــاهــريـن الــســلـــمــيــ في ا
مــــواجــــهــــة مع الــــدولــــة الــــتي
حرصت مـنذ أن تـولّت احلكـومة
مـــســؤولـــيـــتـــهــا عـــلى نـــصــرة
االحــــتــــجـــاج الــــســــلــــمي ودعم
الـتـوجّهـات الـعـادلـة الـتي طالب

بها شباب العراق). 
وأصــدرت قـــيـــادة الــعـــمــلـــيــات
شـتركة نـداء وجهت من خالله ا
بتـحـريك قوات عـسـكريـة وقوات
من الـشــرطـة االحتـاديـة بـاجتـاه
مــحـافـظــة ذي قـار بـعــد مـوافـقـة
رئــيس الـوزراء. وأعــربت بـعــثـة
ـــتــحــدة في الــعــراق عن األمن ا
اســـــفـــــهـــــا لـــــفـــــقـــــدان األرواح
ــتــظــاهــرين واإلصـــابــات بــ ا
العـراقـي داعـيـة احلكـومة إلى
بــذل قـصــارى جـهــدهـا حلــمـايـة
ـتظـاهـرين السـلـميـ وضـمان ا
محاسبة مرتـكبي اعمال العنف.

وقـالت الـبعـثـة في تـغـريـدة على
تـويـتـر (نـدين الـعـنف الـذي وقع
مؤخراً ونـأسف لفقدان األرواح
ــتــظــاهــرين واإلصـــابــات بــ ا
) ودعـت الـــبـــعـــثــة الــعـــراقــيــ
(الـــســلــطــات الى بــذل قــصــارى
ــتـظــاهـرين جـهــدهـا حلــمـايــة ا
الــسـلــمـيـ وضــمـان مـحــاسـبـة
مـــرتــــكـــبـي اعـــمـــال الــــعـــنف) .
وتــــداولـت مــــواقـع الــــتـــــواصل
االجـتـمــاعي بـيـانـات عن جـهـات
تــطـــلق عــلى نـــفــســهـــا أنــصــار
الصدر اإلصالحية وجتمع ابناء
ــقـــدس الــذيـن اعــلـــنــا ــولـى ا ا
انــشـقــاقــهــمــا عن الــتــيـار عــلى
ـتـظـاهرين. خـلـفـية اسـتـهـداف ا
ستشار العسكري للصدر لكن ا
كـــاظـم الـــعـــيـــســاوي  نـــفى في
تصريـح صحة بـيانات انـشقاق
مــجــامــيع من الــتـيــار الــصـدري
مـبــيــنـاً أنــهــا (بـيــانــات مـزورة
تـنـدمج ضـمن احلـرب الـنـفـسـيـة
الـتي تـشنـهـا صفـحـات مرتـبـطة
ـــشــــاريع خــــارجـــيــــة). ودعـــا
الــــــــــصـــــــــدر فـي وقت ســــــــــابق
ـنازلهم عتـصمـ إلى العودة  ا
ـــ آمـــنـــ واالســـتـــعـــداد ســـا
ــقـــبــلـــة وعــدم لالنـــتــخـــابـــات ا
الـتـصـارع بـ أهـالي احملـافـظـة
مــطــالـبــاً احلــكـومــة االحتــاديـة
بفرض األمن والقانون وإال فهي
مــقـــصـــرة. فــيـــمــا دعـــا ائــتالف
النصر بـرئاسة حيـدر العبادي 
احلكومـة الى حتمل مسؤلـياتها
جتــاه مـا يــحـصل من صــدامـات

في ذي قار. 
واعـرب االئـتالف في بـيـان امس
(رفـضه ألي صـدامـات سـيـاسـيـة
ومجتمـعية نحن في غـنى عنها
وألي إراقــة دم بــريء أو تــخـرب
يــهـــدد اإلســتـــقــرار اجملــتـــمــعي
واألمني برمته) محذراً من (جر
ـعارك سـياسيـة تعرّض الشارع 
الـــوحـــدة والـــســـلم األهـــلي إلى

خطر).
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ـرســلـة او الــتـشــكـيــلـة الـقــوائم ا
النهائيـة للحكومـة ما يك فيها من
شمول باستثناء وزيرين كانا ا
مــــشـــــمــــولــــ بـــــاالجــــراءات في
السـابق) مـؤكدا انـه (بـشكـل عام
اجراءاتـنا مـستـمرة بـغض النـظر
ـــســـتـــويـــات الـــوظـــيـــفـــيـــة عن ا
ـشمـولـة اذ يـوجـد لـدى الـهـيـئة ا
جلــان مــحــلـــيــة في كل الــوزارات
ـتـابـعة واحملـافظـات واجـبـاتـهـا ا
والـــــتـــــدقــــيـق في الـــــبـــــيـــــانــــات
والـــوثـــائق) وتـــابع ان (جـــمـــيع
قـرارات الـهـيـئـة مـعـرضـة لـلـطـعن
امام الـقضـاء كونه صـاحب كلـمة
ـئــة من تـلك الـفـصل وان  90 بـا
الـقـضـايــا يـكـون احلـكـم الـنـهـائي

فيها لصالح الهيئة).

وشــــقـــــيــــقه ص. ع وزوجـــــاتــــهم
واوالدهـم دون ذكــــــــر اســــــــمــــــــاء
زوجــــاتـــــهم واســـــمــــاء اوالدهم)
وطالبت الوثـيقة (بـتزويد الوزارة
بــــاســــمــــاء الــــزوجـــات واالوالد 
لـــيــــتـــســــنى اتــــخـــاذ االجـــراءات

الالزمة). 
بـــدوره  كـــشـف رئـــيـس هـــيــــئـــة
سـاءلـة والـعـدالـة بـاسم الـبدري ا
عن عدم وجـود مشـمولـ حالـي
ــسـاءلـة في حــكـومـة بـاجـراءات ا
رئــــــيس الــــــوزراء مــــــصــــــطــــــفى
الــــكــــاظــــمي.وقــــال الــــبــــدري في
تــصــريح امـس إن (الــهــيــئــة ادت
جــمــيع إجــراءاتـهــا الــتــدقــيــقــيـة
ـــراحل حلـــكــومـــة الـــكــاظـــمي و
مـتــعــددة ونــسـتــطــيع الــقـول ان

رة ضــبط قـضـائــيــة وعـرضه مـذكـَّ
عـلى قــاضي مــحـكــمـة الــتـحــقـيق
اخملـتـصــة بـقــضـايـا الــنـزاهـة في
الـــــنـــــجف التـــــخـــــاذ اإلجـــــراءات

ُناسبة). ة ا القانونيـَّ
 في غـــضــون ذلك  قــررت جلـــنــة
االمــر الـديــواني  حــجــز االمـوال
ـنـقـولـة لـرئـيس ـنـقـولـة وغـيـر ا ا
هـيئـة الـتـقـاعـد الـسـابق وشـقـيقه
وافراد اسرته . واطـلعت (الزمان)
عـــلى وثـــيـــقـــة صـــادرة من وزارة
الية  موجهة الـى مكتب رئيس ا
الـوزراء / جلــنـة االمــر الــديـواني
رقم 29 جاء فيها (ورد بـكتابكم ا
في  20تـــــشــــريـن االول اجلــــاري
ــنــقــولــة وغــيــر حــجــز االمــوال ا
ــنــقــولــة الــعــائــدة الى كل إ. ع. ا

اجلـديــد في الــنـجـف الـذي تــعـود
ـالـيـة تـصل مـلـكـيـته إلى وزارة ا
إلى أكــثــر من خــمــســة مــلــيــارات
ديـنار) مـؤكـدا ان ( الـتـحـقـيـقـات
االولية قادت إلى الكشف عن قيام
بعض مُوظَّفي التـسجيل العقاريّ
في الـنـجـف بـاالشـتــراك مع مـديـر
عــقــارات الــدولــة فــرع احملــافــظـة
بـــالــــتالعـب في ســــجل الـــعــــقـــار
وإضـــافـــة حق الـــتـــصـــرف ألحـــد
األشخـاص وتـسجـيـلهـا بـاسمه و
قـيــامه بــتـجــزئـتـه إلى مـســاحـاتٍ
صغـيرة وبـيعـها لـلمـواطنـ على
شــكل قــطـع أرضٍ ســكــنــيــة لــقــاء

مــبــالغ مــالــيــة) وأضـاف إنه (
تــنـظــيم مــحــضــر ضـبـطٍ أصـولي
ــوجب بــالــعــمــلــيــة الــتي تــمت 
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عــقـــد مــجـــلس الـــقــضـــاء األعــلى
جـلــسـته الــدوريـة عــبـر االتــصـال
واضيع ناقشة عدد من ا رئي  ا
ـهـمـة واتـخـاذ قـرارات مـنـاسـبـة ا
لــــهـــا.وذكــــر اجملـــلـس في بــــيـــان
مقـتضب تـلـقته (الـزمان) امس ان
(اجملـلـس عـقــد جــلـســته الــدوريـة
برئاسـة فائق زيـدان وناقش عدداً
ـواضــيع واتــخـاذ الــقـرارات من ا
ـنـاســبـة بـشــأنـهـا) واضاف ان ا
(اجملـــلـس اقـــر تـــرقــــيـــة عـــدد من
الـقـضــاة واعـضـاء االدعــاء الـعـام
نـاصب حسب مقـتضيات ومنح ا
الـــــعـــــمل كـــــمـــــا وجه بـــــعـــــقـــــد
االجتـمـاعات مع قـضـاة التـحـقيق

ــنــاقــشــة الـــتــوصــيــات الــتي 
الـتــوصل الـيــهـا خالل االجــتـمـاع
ــنــعــقـــد مع وزارة الــداخــلــيــة) ا
ولــفت الــبــيــان الى ان (اجلــلــسـة
تـــطـــرقت الى دراســـة امـــكـــانـــيــة
الـتــوسع فـي مـوضــوع مــشــاهـدة
احملـضــون من والــديه خـالل ايـام
الـعــطل الـرســمـيـة مـع زيـادة ايـام
ــــا يـــتـــنــــاسب مع ـــشــــاهـــدة  ا
مـــصــلـــحـــة احملـــضـــون وظــروف
الوالدين). وضبطت هيئة النزاهة
خالل عــمــلــيــة إضــبــارة الــســجل
اخلــاص بــعـقــارٍ تــعــود مــلــكـيَــته
للدولة في مـحافظة النـجف قيمته
التـقـديـريـة تبـلغ أكـثـر من خـمـسة
ملـيـارات ديـنار.وأشـارت الـنـزاهة
في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس أن
(مالكـات مــكـتب حتــقـيق الــنـجف
التابع للهيئـة قامت بالتحرز على
أصل الــسـجـل اخلـاصّ بــالــعــقـار
الــــــذي  الــــــتـالعـب به تـــــــبــــــلغ
الفتا اً)  مسـاحته إلى  120 دو
الى ان (القـيمة الـتقـديريـة للـعقار
الـــواقع عــــلى الـــشــــارع احلـــولي

من أداء الـــطـــلـــبـــة ومـــســتـــواهم
الــعــلــمي لــلــوصــول الى الــهــدف
ــنــشـــود). واوضح الــبــيــان  ان ا
(جنـاحـنـا يـتــحـقق الـيـوم عـنـدمـا
تـسـتـمـر مــسـيـرة احلـيـاة والـعـلم
ـعــرفـة في آن واحــد ولـيــكـون وا
ــوذجـاً فـريــداً لـتـجـاوز الـعـراق 
الــصـعــاب كــمـا يــعــرفه اجلــمـيع
وكـــمـــا نــــريـــده أن يـــكـــون). ومن
جانـبه وجه مـحـافظ الـنـجف لؤي
ـديريـة العـامة لـتربـية اليـاسري ا
مـحافـظـة الـنـجف (بـتـعـطيل دوام
دارس عـبـر  عدم دوام الـتالمـيذ ا
والطـلبـة كافـة أمس االحد بـسبب
االمــطــار وحـــفــاظــاً عـــلى سالمــة
ابنـائـنا الـطـلبـة فـيمـا يـكون دوام
ـــــدارس والــــهـــــيـــــئــــات ادارات ا
الـتـعـلـيـمـيـة والـتـدريـسـيـة بـشـكل
طــبـــيــعي مع مـــتــابــعـــة االبــنــيــة
درسيـة وسالمتهـا ورفع تقارير ا
في حــــالــــة وجــــود اي ضــــرر في
ـدرسـة نـتـيــجـة هـطـول االمـطـار ا
بـــكــــمـــيـــات كـــبـــيــــرة في عـــمـــوم

احملافظة).

الــدراسي). وأضــاف الــبــيــان  أن
(الـــوزارة عـــمـــلت جـــاهـــدة خالل
ــاضــيــة عـلـى جتــهــيـز الــفــتــرة ا
ـسـتلـزمات دارس بـالرحالت وا ا
سـيرة التـربوية الدراسيـة لدعم ا
وخــلق عـــامٍ دراسي مـــوفق يــرفع
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الـــــتــــعـــــلـــــيم مـــــا بــــ الـــــورقي
واإللـكتـروني بـاسـتـخـدام الـعـديد
نـصات اإللـكتـرونيـة وإعادة من ا
نـاهج دون التأثـير على تكيـيف ا
ــفـــتــرض ي ا احملــتـــوى األكـــاد
حتـــصــــيـــله مـع نـــهـــايــــة الـــعـــام
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اسـتـقـبلـت  مـدارس العـراق امس
االحــد  أكــثـر مـن  عــشـرة مـاليـ
تلميذ وتلميذة للمراحل الدراسية
كافـة في محـطـة جديـدة للـمعـرفة
إيذاناً في العام الـدراسي اجلديد 
بـــبـــدء الـــفـــصل الـــدراسي األول
وسط إجراءات وقـائيـة احتـرازية
مـشددة يـتم تـطـبـيقـهـا هـذا الـعام
بسـبب جـائـحة كـورونـا  للـحـفاظ
الكـات الـتـعـلـيـمـيـة عـلى صـحـة ا
والطلـبة. ودعت الـوزارة في بيان
ــبـاشــرة الــطـلــبــة انـهــا (جتـدد
نــداءهـا لـألسـر الــتــربــويـة وذوي
ـسؤولية مشتركة الطلبة للعمل 
ال تـقل مـهـمــة احـدهـمـا عن اآلخـر
لضمـان تهـيئـة األجواء الـدراسية
الئمة) (معلنةً بالوقت ذاته عن ا
وضـع اخلــــــطـط الــــــصــــــحــــــيــــــة
والتعـليمـية الـتي سيتم تـطبيـقها
على مدار الـعام الـدراسي اجلديد
ولـــعل أبـــرز هـــذه اخلـــطط  دمج
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الــقت الـــشــرطــة الـــقــبض عــلى
بية العراقية عضو اللجنـة االو
اجملــمـــدة سالم عــواد بـــتــهــمــة
االعــتـــداء عــلـى احــد عـــنــاصــر
مــبــنى الــلــجــنــة. وكــان رئــيس
عـتـرف به دولـيا الـلـجنـة غـيـر ا
ســـرمــد عـــبــد االلـه قــد اقـــتــحم
ــبــنى مع اثـــنــ من اعــوانه ا
عترف فيمـا استأنف الرئـيس ا
به دولـيــا رعـد حـمـودي الـدوام
بـعــد تـلــقــيه رسـالــة تـأكــيـد من
ـبـيــة الـدولــيـة تــدعـوه الى االو
تصـحيح مـا حصل في الـعراق.
وقال شهود عـيان ان (عبد اآلله
واثـنـ من كـتـلـته االنـتـخـابـية
اقـتحـمـوا مبـنى اللـجـنة صـباح
امس بــــرغم مـــنـع احلـــمـــايـــات
ــنع االمـــنــيـــة لـــهم وهـــددوا 
ـبنى اال حـمـودي من مـغـادرة ا
ان غـــلق االبــواب وضـــغط قــوة
امــــــنـــــيــــــة وصــــــلـت من وزارة
الـداخــلــيـة حــالت دون حتــقـيق
غـايـتهم والـرجـوع الى الـتـجمع
ــبــنى والـــتــهــديــد في مــدخـل ا
بـــاالســتـــعــانـــة بــجــمـــاعــات لم

يسموها). 
وعـــــــبـــــــر ريـــــــاضـــــــيـــــــون عن
(االستـهجان واالسـتغـراب لهذا
الـتصـرف حـاث اجلـمـيع على
الـــتـــأني حلـــ قــول الـــقـــضــاء
الـعــراقي كـلـمـته الـفـصل). وعـد
رئــيس االحتــاد الـعــراقي بــكـرة
السلـة حس الـعميـدي تصرف
عـــبـــد االله اســـاءة لـــلـــريـــاضــة
الــعـــراقـــيـــة وســـمـــعــة الـــبالد
واســـــتــــــغـــــرب في تــــــصـــــريح
تــلــفـزيــوني تــابــعــته (الــزمـان)
امس عدم االذعان لقرار القضاء
ــــبــــيـــة وارادة الـــلــــجــــنـــة االو
الــدولـــيــة الــذي يـــجب اظــهــار
االحـــتــرام له خـــدمــة لــســـمــعــة
ومـكـانــة الـعــراق وجتـنــبـا اليـة
عقوبـات محتـملة ضـد الرياضة
الــعـراقــيـة مـؤكــدا ان (تـصـرف
عـــبــــد االله وجـــمــــاعـــتـه غـــيـــر
صــحــيح). من جــهــته نــفى آمـر
بية قوة حماية مقر اللجنة األو

عــبــد االمــيـــر حــسن تــدخل أو
إضافـة أية قـوة أخرى حتت إي
مسمّى كان لـعناصر قوته امس

األحد.
وقــــال رسن في بــــيــــان ان (مـــا
حــدث هــو إخــتالف بــوجــهــات
ــبـيـة الــنـظــر بـ األطـراف األو
ــتـــنــافـــســـة عــلـى الــتـــصــدي ا
للـمكـتب التـنفيـذي) مضـيفًا ان
(جــوهــر االخــتالف يــتـعــلق في
تــفـــســيـــر االمــر الـــوالئي الــذي
ــنــازعــات أصــدرته مــحــكــمــة ا
الـريــاضـيــة الـذي ألــغى نــتـائج
ــؤتـمـر االنـتــخـابي الـذي عـقـد ا
فـي الــــرابع عــــشــــر مـن شــــهـــر
تشـرين اجلاري). وب رسن ان
ــوقـف الــذي (قـــوته إحـــتـــوت ا
حدث إثر مـزاولة رئيس الـلجنة
بـية الوطـنية الـعراقي رعد األو
حــمـودي دوامـه الـرســمي الـذي
تـــزامـن مع حـــضـــور الـــكـــتـــلـــة

نافسة له).  األنتخابية ا
وأعــلن حــمـــودي عــزم جلــنــته
مــقـاضــاة من ســعــوا القــتــحـام
ــبـيـة مـبــنى مــقـر الــلـجــنـة االو
صبـاح امس وجتاوزوا بـالسب
والـــشــتم عـــلى عـــدد من أبـــنــاء
ــبي. جــاء ذلك في الــوسـط األو
معرض حديث حمـودي للمكتب
االعالمي امس إثر محاولة عدد
من رؤساء االحتادات وأتباعهم

ـبـية دخـول مـبـنى الـلـجـنـة األو
بـالـتزامن مع مـبـاشـرة رئيـسـها
رعـد حــمـودي بـدوامه الـرسـمي
في أول يــــوم له بــــعــــد إصـــدار
مـحـكـمـة الـنــزاعـات الـريـاضـيـة
أمــراً والئـــيـــاً رفض االعـــتــراف
ــؤتــمــر االنــتـخــابي بــنــتــائج ا
األخــــيــــر ومــــنع عــــبــــداإلله من
مـزاولـة مهـامه واتـاح حلـمودي
مـواصـلـة عمـلـه رئـيـسـاً لـلـجـنة
حلــ الــبت نــهــائــيــاً بــالــنـزاع
ـبي عــبـر احملــكـمــة ذاتـهـا. االو
ـكـتبه وشـدّد حمـودي في بـيان 
عـلى (حــتـمـيــة مـقــاضـاة الـذين
خـالـفــوا أمـراً قــضـائـيــاً والئـيـاً
أصدرته محكمـة عراقية رسمية
وحـاولـوا دخـول مـبـنى الـلـجـنة
ـبيـة عـنوة) واصـفـاً إياهم األو
ـتـجـاوزين الـذين يـسـتـلـزم بـ (ا
ردعـــهـم بـــالــــقــــانـــون). وخــــتم
حـــمــودي حـــديــثـه بــالـــقــول ان
(الــــقـــضـــاء الـــعـــراقي الـــعـــادل
ســيــكــون الـــفــيــصل في إنــهــاء
ــبي الـــدائــر بــعــد اخلالف االو
إصـــدار مـــحـــكــمـــة الـــنـــزاعــات
الــريــاضــيــة قــرارهــا الـنــهــائي
ــبـــيــة وإتــخـــاذ الـــلــجـــنـــة األو
خـطـواتــهـا الـتــصـويـبــيـة الـتي
ـبيـة الدولـية طـالبـتهـا بـها األو
في رســـالـــتـــيــهـــا في  20 و25

تشرين الثاني اجلاري).
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اعلـنت وزارة الصحـة والبيـئة عن تزايـد حاالت الشـفاء من فايـروس كورونا
وقف الوبائي الذي اطلعات عليه مقـارنة بحجم االصابات اليومية. واشـار ا
(الـزمــان) امس انه ( تـســجـيل  2366 حـالـة شــفـاء من كــورونـا ورصـد
 1614 اصـابة مؤكـدة وبواقع وفيات 24 حـالة) وفي االقليم  افادة وزارة
الــصــحــة بــتــسـجــيل  304 إصــابــة جــديـدة و 14 وفــاة خالل الــســاعـات
اضـية. ووفقاً للـموقف الوبائي اليومي  فـأن االصابات توزعت بواقع 98 ا
في أربيل و 72 في الـسليـمانية و  105 في دهوك و 9 حـاالت في حلـبجة
و  18 في كـرميـان وحـالـت فـي رابرين. واضـاف الـبـيان ان ( 539 حـالة
اكـتسـبت الـشفـاء من كـورونا) الفـتـا الى (وفاة  14 حـالـة اثر مـضـاعـفات

ـصــابـ في ـاضــيـة). وبــهــذا يـصل عــدد ا الــفــايـروس خالل الــسـاعــات ا
كــردســتــان إلى 96201 شــفي مــنــهم 60165 وتــوفي 3132 وال يــزال
 32904 يـــتــلــقـــون الــعالج. وأكــد خـــبــراء بــريــطـــانــيــون في مـــجــال عــلم
الفـايروسات جناع الـلقاح الـروسي (سبوتنـيك في) واشاروا الى أن نتائج

الـتـجـارب أثـبــتت فـعـالــيـته كـمـا هــو احلـال مع الـلـقــاحـات األخـرى الـتي 
تخصص في علم األوبئة ستيفن إيفانس اإلعالن عنـها. وقال البروفسور ا
عـطيات والنـتائج تؤكـد أن اللقـاح فعال لـدرجة كافـية كمـا أن النتائج إن (ا
تــتـوافق مـع مـا نـراه في الــلـقــاحـات األخـرى) واضـاف ان (فـعــالـيــة لـقـاح
ـثابـة رسـالة مـهـمـة لعـلـماء الـصـحة (سـبـوتنـيك في) ولـقـاحات أخـرى هي 
حول الـعالم  تؤكد القدرة على مكافحة هذه األمراض من خالل اللقاحات).

%WO∫ تالميذ يؤدون التحية للعلم العراقي في يوم دوامهم االول

بية ومساعداه يستأنفون الدوام امس. عدسة Â«Ëœ∫ رئيس اللجنة االو

(الزمان) قحطان سليم
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تـوقـعت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الـزلزالي التابعة
لـــوزارة الــنـــقل هـــطـــول  امـــطــار
رعــديــة مـصــحــوبــة بــسـيــول في
ـنـاطق يوم غـد الـثالثاء . بعض ا
وقـالـت الـهــيـئــة في بــيـان تــلــقـته
(الـزمــان) امس ان (طــقس الــيـوم
االثن سيـكون صحوا مـصحوبا
ـنـطـقة الـوسـطى بـالـضـبـاب في ا
ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم
ــــنــــطــــقـــة الــــســــابق  امــــا في ا
الشـمـالـية فـيـكـون الطـقس غـائـما
الى غــــائم جــــزئـــيــــا مع فــــرصـــة
لتـسـاقط امـطار خـفـيـفة وال تـغـير
في درجات احلـرارة بيـنمـا يكون
ــنـطــقــة اجلـنــوبــيـة غــائــمـا في ا
مصحوبـا بضباب يـزول تدريجيا
في الصـبـاح الـبـاكر) واضاف ان

(طقس يـوم غـد الـثالثاء  سـيـكون
ــــنـــــطـــــقــــتـــــ الــــوســـــطى فـي ا
واجلــنـوبــيــة غـائــمــا مـصــحــوبـا
بتـسـاقط امـطار مـتـوسطـة الـشدة
واحيانا غـزيرة وحدوث عواصف
رعدية مع احتمال حدوث السيول
في اقسـامـهـا الشـرقـية وال تـغـير
في درجــــــات احلـــــرارة امــــــا في
ــنـطــقــة الـشــمــالــيـة غــائــمـا مع ا
تساقط زخات مطر متفرقة خفيفة

تكون رعدية). 
ستمرة وتسبب سقوط االمـطار ا
في الــديـوانــيــة  بــانـهــيــار سـقف
منزل على عائلة باحلي العسكري
قـــرب مــدرســـة اجلــمـــهـــوريــة في
احملـافـظـة.وبـحـسب شـهـود عـيان
فــأن (ذلك احلــادث لـم يــســفــر عن
تسـجـيل اية خـسـائر او اصـابات
ائية وارد ا بشرية). واكد وزير ا
مـــهــــدي رشـــيـــد احلــــمـــداني أن

ائي في األمطار ستعزز اخلزين ا
عــمـــوم الــبالد فـــيــمـــا أشــار إلى
حتـــويل جـــزءٍ من الـــســـيـــول الى
األهــوار لـــتــحـــســيـــنــهـــا.وذكــرت
الوزارة فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (الـــــــــوزيـــــــــر وصـل الى
ـيداني محـافظـة واسط لالطالع ا
ــبــاشــرة عــلى تــســلــيك مــيــاه وا
األمطار والسيـول والتقى محافظ
ــيـاحي) واسط مــحـمــد جــمــيل ا
مــشــيــرا الـى ان (احلــمــداني قــام
بـجــولـة مـيــدانـيــة شـمــلت قـضـاء
بـدرة ونـاحــيـة جــصـان لالشـراف
ــبـــاشــر عــلـى تــســلـــيك مــوجــة ا
ــتـأتــيـة من الـســيـول واالمــطـار ا
اجلـهـة الـشــرقـيـة في كالل تـرسخ
وكالل بـــدرة ومـــراقـــبـــة الـــســداد
ــــنــــاطق الــــفــــيــــضــــانـــــيــــة في ا
احلــدوديـة) واكــد احلـمــداني ان
(تـشـكـيالت الـوزارة في احملـافـظة

قادرة وجاهزة على تصريف مياه
األمــطــار والــســـيــول بــشــكل امن
وأنسيابي وحسب خطة مدروسة
ــوضــوعــيــة من قــبل الــوزارة).
وكــــانـت عــــدد مـن احملــــافــــظــــات
اجلــنــوبــيــة قــد وقــررت تــعــطــيل
الــــدوام الـــــرســــمـي لــــلــــمــــدارس

واجلامعات.
وقـال مـحـافظ بـابل حـسن مـنـديل
ـا في بـيـان مـقــتـضب إنه (نـظـراً 
شـهـدته مـحـافظـة بـابل مـن غزارة
األمــطــار وحـــفــاظــاً عـــلى سالمــة
ابـنــائـنـا الــطـلـبــة قـررنـا تــعـطـيل
الــــدوام الـــــرســــمي لـــــلــــمالكــــات
الــتــدريـــســيــة والــطـــلــبــة وكــذلك
عطـلت اجلامـعـات). وفي واسط  
احملــــافـــــظــــة الــــدوام الـــــرســــمي
باسـتثـنـاء الدوائـر اخلدمـية كـما
أعـلـنـت حـالـة االســتـنـفــار خلـلـيـة

ازمة السيول واالمطار.
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آيـة الله عـلي خامنـئي ضرورة معـاقبة
ــســؤولـ عن االغــتــيـال ومــواصــلـة ا
نــشـاطـات فـخـري زاده. وعــقـد مـجـلس
الـشورى اإليـراني األحد جـلسـة مغـلقة
فـي حـــضـــور وزيـــر االســــتـــخـــبـــارات
مــحـمـود عــلـوي لـبــحث الـتــحـقـيق في
االغــتــيــال بــحــسب مــا أفــادت وكــالـة
األنــبــاء الــطالبــيــة (إيــســنــا). ونـقــلت
الــوكـالــة عن رئـيـس مـجـلـس الـشـورى
مـحمد بـاقر قالـيباف قـوله إن مضمون
االجــتــمـــاع والــقــرارات ســيــتم إعالنه

قريبا. 
وشــغل الـعـالم الـراحـل مـنـصب رئـيس
إدارة مــنــظــمــة األبــحـاث واإلبــداع في

وزارة الدفاع اإليرانية.
وأدرجـت وزارة اخلـارجـيـة األمــيـركـيـة
اســمه عــلى الئــحـة الــعــقـوبــات الــعـام
2008 عـلى خلفية "نشـاطات وعمليات
ســاهــمت فـي تــطــويـر بــرنــامـج إيـران
الــنـووي" واتـهــمـته اسـرائــيل سـابـقـا
عـبر رئيس وزرائهـا بنيام نـتنياهو
بـالوقوف خلف برنامج نووي عسكري
تـــنــفـي طــهـــران وجــوده. واســـتــغــرب
الــنـائب عن دولــة الـقـانـون خــلف عـبـد
الـــصـــمـــد خــــلف صـــمت اخلـــارجـــيـــة
ـة اغـتــيـال الـعـالم الــعـراقـيـة عـن جـر

االيراني محسن فخري زاده 
وقــال في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس
(نــسـتــغـرب بــشـدة صــمت اخلـارجــيـة

الـعـراقـية ازاء اغـتـيال الـعـالم االيراني
الـكبـير مـحسن فـخري زاده رحـمه الله
قـرب الـعـاصـمـة االيـرانـيـة طـهـران في
الــــــوقـت الــــــذي دانت اخلــــــارجــــــيــــــة
اســتـهـداف مـنـشــأة نـفط سـعـوديـة في

جدة ). 
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ـؤسف واضــاف ان (هــذا الــتــنـاقـض ا
يـعزز الـشكـوك بقـدرة وزارة اخلارجـية
عــلى قـيـادة الــدبـلـومــاسـيـة الــعـراقـيـة
بــــحــــكـــمــــة و يــــدعـــو الـى مـــزيــــد من
الـتـسـاؤالت بـشـأن االبعـاد الـسـيـاسـية
الـتي حتـرك القـرار الـدبلـوماسي داخل
ا يثيـر مخاوف حقـيقية عن الـوزارة 
مــدى قــدرة اخلـــارجــيــة عــلى تــمــثــيل
الــعـراق امـام احملــافل الـدولـيــة بـشـكل

متوازن) . 
ودعـا (اخلـارجـية الـعـراقيـة الى تـقد
تـبـريـرات واضـحة ازاء هـذا الـتـناقض
ـوقفـ كما نـدعو جلنـة العالقات في ا
اخلـارجـية الـنـيابـيـة الى التـحـقيق في
ذلـك بـشــكـل عـاجـل) .واكـد ان (مــواقف
الـدبلوماسية العراقية ينبغي ان تكون
مــتالئـمــة دومـا مع طـبــيـعــة الـعالقـات
الـــوثــــيـــقـــة بــــ الـــعـــراق و ايـــران و
ـشــتــركـة وعــوامل اجلـوار ــصــالح ا ا
ــشـتــركـات الـتي والــثـقــافـة والـدين وا
.( جتـمع البلـدين والشـعب الـصديق
تحدة السبت إلى ضبط ودعـت األ ا

من الـــقــضـــايــا لـــكــنـــهــمــا عـــززتــا في
الـسـنوات األخـيـرة تعـاونـهمـا في عدد
من الــقــطــاعــات مــثل الــطــاقــة. وهــمـا
تــشـتـركــان في عـدائــهـمــا لـلـســعـوديـة
واإلمـــارات. ونــــقل جـــثـــمـــان زاده الى
مـرقـد اإلمـام الرضـا في مـديـنة مـشـهد
بـحسب ما أفادت وسائل إعالم رسمية
امـس األحد مع انـطالق مراسم وداعه
ــتــوقع ان تـــخــتــتم الــيــوم الــتـي من ا

االثن في طهران. 
وبــحــسـب وزارة الــدفــاع ســيــتم نــقل
اجلـــثـــمـــان فـي وقت الحق الـى مـــرقــد
عصومة في مدينة قم الـسيدة فاطمة ا
جـنـوب طهـران على أن تـكـون محـطته
األخــيــرة مــرقــد اإلمــام اخلــمــيــني في
الـعـاصـمـة اإليـرانـيـة. وأفـادت الـوزارة
عـبـر مـوقـعـهـا االلـكـتـروني أن مـراسم
الـتشييع ستقام اليوم اإلثن بحضور
أفــــراد الـــعــــائـــلــــة وعـــدد مـن الـــقـــادة
الـعـسـكـريـ من دون تـقـد تـفـاصيل
إضــــافـــيــــة. واتـــهم الــــرئـــيـس حـــسن
روحــاني الـســبت اسـرائـيل بــالـوقـوف
خـلف اغـتـيـال العـالم الـبـارز والـسعي
نـطقة قـبل أسابيع إلثـارة فوضى في ا
مـن تولـي جـو بـايـدن رئـاسـة الـواليات
ــتـحـدة خــلـفـا لـدونــالـد تـرامب. وفي ا
حـــ شــدد روحـــاني عـــلى الـــرد عــلى
ــنـــاسب أكــد االغـــتــيـــال في الـــوقت ا
ـرشـد األعلى لـلـجمـهـورية اإلسالمـية ا

ÎUOÐU¼—≈ ÎöLŽ ÁbFðË w½«d¹ù« r UF « ‰UO²ſ≈ s¹bð …dI½√

ÊUJÝù« ‚ËbM  ÷Ëd  W²Lð_ Î«bONLð WO½Ëd²J _« W¹U³'« ŸËdA  ‚öÞ≈

اخلـــاصــــــــــة بــالـــطـــاقــة والـــتـــجــارة
والنفط..

 وقـال بيـان للـخارجـية تـلقـته (الزمان)
امـس ان (اجلـانــبـ بــحــثـا الــعالقـات
الـثـنائـيّـة ب بـغـداد وموسـكـو وسُبُل
االرتـقاء إلى مـا يُلـبّي طمـوح الشـعب
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اتــفق وزيــر اخلــارجــيّــة فــؤاد حــسـ
ونـائب رئـيـس الوزراء الـروسـيّ يوري
بـاريسوف على تنمـية وتعزيز أواصر
قبلة رحلـة ا ُشـترَك خالل ا الـتعاون ا
فـي مــا يـــخص اجملــاالت االنـــتــاجـــيــة

بغداد
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بغداد
œ«d  d UŁ

الـنفس غداة تصاعد التوتر في الشرق
األوسط عـــلى خــلــفــيــة اغــتــيــال عــالم

نووي إيراني رفيع قرب طهران.
ــنـظــمـة "نـحث وقــال مـتــحـدث بـاسم ا
عـــلى ضـــبـط الــنـــفـس وعــلـى ضــرورة
جتـنب أي أعـمـال من شـأنـهـا أن تؤدي
ــنــطــقـة". إلى تــصــاعــد الــتــوتــر فـي ا
ـــتـــحـــدث "إنـــنـــا نـــدين أي وأضـــاف ا

اغتيال أو قتل خارج إطار القانون".
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منـذُ أن ادركتُ معـنى احلـياة في الـعـراق وأنا اتـخبط في حـيـرة وانتـظار
مرير ليس له نهاية مهما حاولـتُ التعايش مع احلالة التي حتيط بنا نحن
العراقيـ بصورة عـامة. أنهيتُ الـدراسة اجلامـعية عـلى أملٍ ان تتحسن
ــاديـة واالجـتـمـاعــيـة الـتي تــلـفـني كـبــاقِ الـبـشـر فـي هـذا الـبـلـد احلـالـة ا
اجلمـيل. ادخلـنا الـديكـتاتور فـي حرب ليـس لها مـعنـى بكل مـاتعنـيه هذه
الـعـبـارة مـن اصـول لـغـويــة وفـكـريـة  –لـكن رغـبـة  –الـقـائـد الـفـذ  –في
دافع عن البوابة الشـرقية قذفتنـا في اتون نار مستعرة ظهـر ا الظهور 
قضـمت االخـضر والـيابس وجـعـلت كل عائـلـة من عوائل الـعـراق تنـتحب
لفـقـدان عـزيز او اكـثـر من احبـائـهم. جـمهـوريـة اخلـوف والرهـبـة حلدوث
رتـسمة فـي روحي هباءأً اشيـاء كثيـرة غيـر متـوقعـة جعـلت كل االحالم ا
مـنــثــورا. ســنــوات من اجـمـل سـنــوات الــعــمـر راحـت في مــراحل خـوف
الينتهي. وسقط الديكتاتور وجاءت افواج كـثيرة لتحكم البالد استبشرنا
خيرا بـها ورحنـا نطلق االوهـام بحدوث تـغير كـبير في حـياة كل شخص
عـلـى ارض الـعــراق. مـاهـي اال فـتــرة زمــنـيــة مـحــدودة واذا بــكل االمـال
الكـبيـرة تـتحـول الى مسـحـة من فشل ودمـار ألقـتصـاد هذا الـبـلد الـغني
بثرواته التي ال تنضب ان استخدمت بالطريقة الصحيحة لنهضة اي بلد
من بلدان العالم. يـوما بعد آخـر تزداد اخملاوف وتعود جـمهورية اخلوف
اقوى واوسع من تـلك اجلـمهـوريـة اخمليـفـة التي كـنـا نحـيا فـيـها في زمن
ـعرفـة لنـهضـة العـراق. وازداد اخلوف العـنجـهيـة وفقـدان ابسـط انواع ا
بشكل مهـيب من ان ابسط حقوقـنا كبؤسـاء ستتوقف ونعـيش عندها في
خـوف من جـوع اليــنـتـهي..انه الــراتب الـبـسـيـط الـذي نـعـيش عــلـيه نـحن
الفقراء . البقية معروفة للجميع ليس هناك ضرورة للخوض في غمارها.
سك انا كمتقاعد كنـت احلم قبل سنة من ان الراتب االدنى للـمتقاعد ا
ـا سـيزداد لـيـصـبح 800 الف بـالـشـهـر ..اي حـلم هـذا واي تـمـنـيات ر
كن مقارنـتها بتلك االموال الضخمـة التي حصل عليها بعض بسيطة ال

افراد هذا الوطن بال مبرر. 
اليوم احلم واتـمنى ان يسـتمر نـصف الراتب على ان اليـتوقف الن توقفه
سن والـشباب الذين معناه تـوقف حياة ماليـ من ا
ــعـدودة. لـيس لــديــهم اي مـصــدر اال تـلـك الـدراهم ا
اللهم ارفـق بالعـراق وبالـفقـراء وحافظ عـلى مصدر
رزقهم الـوحـيـد... الراتـب البـسـيط. انـا احتدث عن

الفقراء فقط .

ركزي مصطفى غالب مخيف خالل لقائه السفير االردني في بغداد UI¡∫ محافظ البنك ا
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انـية للـحكومة جتددت الدعوات الـبر
ــوظــفـ بـشــأن الــكــشف عن أعــداد ا
الـــفــعـــلـــيّـــة في مـــؤســســـات الـــدولــة
ووزاراتهـا لتـحديـد الفـضائـي مـنهم
الـذين يـتـقــاضـون الـرواتب دون وجه

حق. 
الـيـة الـنيـابـية وقال عـضـو الـلجـنـة ا
جــمــال كـوجــر فـي تـصــريـح تـابــعــته
(الـزمــان) امس ان (وزيــر الـتــخــطـيط
وخالل تضـيـيـفه في اجلـلسـة الـعـامة
مع رئـيس الـوزراء أكد أنـه ليـس لديه
ـوظـفي الدولـة وعـليه العـدد الـدقيق 
يــجب أن تــكــون هــنــاك حــلــول بــهـذا
الـشـان مـنـهـا أن تـلـجـأ احلـكـومـة الى
آليـة معـيـنة كـأن تعـتمـد عـلى النـظام
وظـف أو البـايومـتري إلثـبات عـدد ا
أن يـتم تـأســيس قـاعـدة بــيـانـات لـكل

مؤسسة في الدولة).
WOLKŽ fÝ«

مــؤكـــدا ان (هــذه الـــقــاعـــدة يــجب أن
تكون مـبنـية عـلى أسس علـميـة تثبت
ــوظـف في تــلك الــدائـرة أوالً وجـود ا
ومـــدى حـــاجــــة احلـــكـــومــــة الى ذلك
وظف لكي يتم حتـريك التنقالت وال ا
سـيـمــا أن هـنـاك مــؤسـسـات مــكـتـظـة
ـوظفـ تقـابلـها مؤسـسات تـعاني با
نقـصاً حاداً فـيهم) ,مضيـفا (يجب أن

يكون هناك تنظيما لهذا العمل).
ولـفـت كـوجــر  ان (الــوزارات ســابــقـا
كـانت تــقـوم عـلـى احملـاصـصــة لـذلك
فـإن كل وزارة كــانت عــبــارة عن دولـة
بـحــد ذاتـهــا وبـالــتــالي فـإن عــمـلــيـة
اإلصالح شبـه مسـتـحـيـلـة) وتابع ان
(احلكـومـة هي اجلـهة الـوحـيـدة التي
لـديـهـا اجلـرأة في تــشـخـيص اخلـلل

وارد احلـكومـية سيـمكن في تـعزيـز ا
وحتـصيـلـهـا في بـيـئـة آمـنـة وشـفـافة
باالعتماد على البنية التحتية ألنظمة
الـدفع ومــنـصــات الــدفع االلـكــتـروني
التي يـوفرهـا البـنك ومزودي خـدمات
واشـار ــرخـصــ من قــبـله) , الـدفع ا
شروع يستـهدف بشكل عام الى ان (ا
الـــوزارات ودوائــــر اجلـــبـــايــــة الـــتي
تـــســـتـــحـــصـل ايـــراداتـــهـــا من خالل
الــفــواتــيــر والـرســوم وعــلـى رأســهـا

الصندوق).
ــــشـــــروع ســــيــــمــــكن  مــــؤكــــدا ان (ا
الــصــنــدوق من أتـــمــتــة الــعــمــلــيــات
االقراضية كافة واعتماد أدوات الدفع
اإللكتروني والغاء الـتعامالت النقدية
الـــذي بــــدوره ســـيــــخـــفف عـن كـــاهل
ـــقــــتـــرضـــ من خالل ـــواطـــنـــ ا ا
ــــعــــامالت الــــتــــســــريع فـي اجنــــاز ا
واسـتــخـدام مـنــصـات الــدفع بـدالً من
احلـضــور الى مـقــر الـصـنــدوق حـيث
تضمـنت اخلطة جـدوالً زمنيـاً لشمول
فـــروع الـــصـــنــدوق فـي احملـــافـــظــات
ـشـروع اجلـبــايـة حـتى نــهـايـة عـام

 .(2021
وكـان مـحـافظ الـبـنك مـصـطـفى غـالب
مخـيف قـد بـحث مع الـسـفـير االردني
تعـزيز لدى بـغـداد مـنتـصـر الـزغبي  ,
الــتــعــاون في اجملـــاالت الــتي تــخص
ــصــرفي. وقــال الــبــنك في الــقـطــاع ا
بــيـان إنـه (جــرى خالل الــلــقـاء بــحث
العالقات الثنائية ب البلدين وسبل
ـشتـرك في اجملاالت تعـزيز الـتعاون ا
وأكد صـرفي), الـتي تـخص الـقـطـاع ا
مـخــيف (حــرص الــبـنـك عـلى تــعــزيـز
ـملكة الـية وتطـويرها مع ا عالقاته ا
األردنية ما سيسهم بتوفير بيئة أمنة

تفاجأ أغلبنا بخبر مقتل العالم النووي اإليراني محسن زادة  خصوصا
بـعـد توارد أخـبـار كـثـيـرة تـتـحـدث عن هـدنـة غـير مـعـلـنـة مـنـحـتـهـا إيران
لألمريـكان حـتى إنـتهـاء اإلنـتخـابات  شمـلتـهـا وكل حلـفـائهـا من أحزاب

نطقة. وحركات وفصائل في ا
فرغم اإلعالن اإليرانـي عن تنفـيذ إسـرائلي للـعمـلية  لكن كلـنا يـعلم أنهم
لن يجـرأوا عـلى تنـفـيذ عـمـليـة كـهذه وخـصـوصا ضـد إيران  إال بوجود

ضوء أخضر أو قبول أمريكي.
خسارة تـرامب لإلنتخـابات جـعلته كـالذئب اجلريح  يريد ان يـؤذي أكثر
ـكنه مـن قطـيعه قـبل أن يـقومـوا بإلـتـهامه.. فـصار ومـنـذ فتـرة يفـكر ما 
جديـا بتوجـيه ضربـة إليران تـسبب تـعقـيدا وصعـوبة أمـام خلـيفـته بايدن
تمـنـعه من حتـقـيق أي من وعـوده الـتي سوقـهـا خالل حـمـلتـه اإلنتـخـابـية
وكـان أهـمـهـا الـعــودة لإلتـفـاق الـنـووي مع إيـران  ويـنـفع في دفع بـايـدن
ا ينفع اجلـمهوري في تـشدد ضد إيران  ور بإجتاه موفق إسـرائيل ا

اإلنتخابات القادمة بعد سنوات أربع
بايدن لن يـستـطيع أن يـسوق لعـودته لإلتفـاق النـووي مع إيران إن قامت
األخيـرة بـأي رد ضد إسـرائـيل أو أمريـكـا وقواعـدهـما وسـفاراتـهـما في
ا يـهز صورة ـوقف ضعـيف جدا داخـليا  ور نـطقة  فهذا سـيجـعله  ا
ـتشـددة القـوية الـتي يرغـب باحلـفاظ عـليـها كـقائـدة للـعالم كـما أمريـكا ا

حتاول سياستهم اخلارجية وإعالمهم أن يظهراه..
نطقة  فبعد إيران من جهتها محرجة جدا أمام مواطنيها وحلفائها في ا
إغتـيـال اجلـنرال سـلـيـماني  كان الـرد حـينـهـا ال يوازى وال يـقـارب حتى
مستوى اخلسارة  لكنهم بقوا  يتـوعدون بان الرد احلقيقي قادم.. ورغم
ستوى أن إغتيال الـعالم النووي زادة  كان خرقا أمـنيا خـطيرا وعـالي ا
ـثل فـشال ذريـعا لـلـنـظـام اإليـراني ومـؤسـسـاته األمـنـية  لكـن اجلانب و
األخطـر من الـعـمـلـية  كان فـي أنه اإلعـتداء الـثـاني  بـهـكـذا مـسـتوى من
اإلستهـداف دون إنتـقام مـقابل.. وبـالتـالي هم بأمس احلـاجة لـلرد حلفظ
نطقـة وأمام اإليران أنفسهم  لكن هذا الرد هيبتهم أمام حلـفائهم في ا
قـد يـكلـفـهم الـبـقـاء بـحـصـار خـانق لـبـضـعـة سـنـوات أخرى  ويـخـسرون
فرصـة قـد تـكـون ذهـبـية لـهم لـلـعـودة لإلتـفـاق الـنووي ( (1+6مع وجود
بايدن في البيت األبيض  وهم بوضع إقتصـادي سيء جدا.. فهل سترد
إيران وتنـتظر ألربع سنـوات أم ستبـلعهـا وتتوعـد كما فـعلت مع اجلنرال

الراحل?!
من يفهم الـسياسـة اإليرانيـة يعرف أنـها سترد ولـن تتأخر كـثيرا.. ورغم
بعض الـتزمت واجلمـود والتـقلـيدية الـتي يظـهرهـا بعض قـادتها من ذوي
اخلـلـفـيـات الــعـسـكـريـة  لـكـنـهـا أيــضـا تـمـتـلـك سـاسـة من الـطـراز األول
وسيكون ردها بنـفس طريقة الضـربة األخيرة التي وجـهت لها.. فكما أن
أمريكـا طعنـتهـا بيد إسـرائيل وبشـكل غيـر معلن أو مـتبنى رسـميا  فهي
ـكـان مـا وبـشـكل ال يـظـهـر بـالـضرورة ثـل وستـرد الـطـعـنـة  سـتـفـعل بـا
تبنيها للعملية  لكنه سيكون بطريقة يفهم منها القاصي والداني أنها من

فعلها..
قد يكون الرد في مـنطقة اخلـليج حيث حلـفاء أمريكا  فهذا سيؤذي العم
سام ويظهر ضـعفه عن حماية حـلفائه.. أو  قد يكـون الرد ضد إسرائيل
ـهـمة  فهـذا سـيـثبت في أحدى سـفـارتـها أو بـإسـتهـداف شـخـصيـاتـها ا
فشل اإلحتياطات األمنـية لهذه الدولة "السـوبر" وكذلك يقوي دور ومكانة
إيـران أمـام حـلـفـائـهـا اإلقـلـيـمـ  ويـعـيـد لـهــا دور الـنـد في أي تـفـاوض

نطقة واإلقليم ..  مستقبلي حول ملفات ا
وقد يـكون الـرد غيـر مبـتنى من أي جـهة أو قـد يتـبنـاه فصيـل مقـاوم هنا
او يظـهـر فـصيل جـديـد يـعلن مـسـؤولـيته  ولن نتـفـاجـأ إن أعلـنت جـهات
بعيدة مذهبـيا وعقائديا عن إيران  تنفيذ هكذا عـمليات.. فإيران اليوم لم

تعد كما كنا نعتقدها سابقا.
رة قـد تعود ترامب عودنـا على تصـرفاته الـرعناء احلـمقاء  لكنـها هـذه ا
بالضرر على أمريكا وحـلفائها.. وإسرائيل أثـبتت ومن زمن بعيد قدرتها
عـلى حتــقـيق اإلخـتــراقـات األمـنــيـة وإغــتـيـال كــثـيـر من الــعـلـمــاء الـعـرب
ـا الحقـا لهشـاشة وضـعها دائـما.. فـيما سلـم لـكنهـا تتـلقى ردا مؤ وا
ــارسـة إيـران أثــبــتت إمـتـالكـهــا قــدرة عـالــيـة عــلى 
سيـاسة الـنفس الـطويل  وهي ال تنـسى ثأرهـا مهـما
طـال الـزمن.. لـكن مــا أثـبـته الـعـرب ســابـقـا وحـالـيـا
ا مـسـتـقـبال أيـضـا أنـهم هم من يـنـفـردون بدفع ور

ثمن كل ذلك.

الـتـجـاريَّ واالسـتـثـمـاريَّ بـ الـبـلـدين
فــضالً عن حتــديــد اآللــيّــات الــتي يـتم
. بـوسـاطـتهـا تـفعـيل الـتـعاون الـثـنائيّ
خالل عـقـد اللـجنـة العـراقيـة-الروسـية

الجتماعاتها مطلع العام القادم). 
كــمـا الــتـقى حــسـ مـع وزيـر الــطـاقـة
الـــروســيّــة نــيـــكــوالي شــولـــغــيــنــوف
ونـاقـشا الـتـعاون الـثنـائيّ في مـجاالت

الطاقة النفط والغاز والكهرباء. 
ونـقـل الـبـيـان عن حـسـ خالل الـلـقـاء
قـــوله (حِــرص الــعــراق عـــلى تــطــويــر
الـعالقـات مع روسيـا في قطـاع الطـاقة
وتــقــد الــدعم لــلـشــركــات الــروســيّـة
الـعامـلة فيه). داعـيا الى (أهمّـية زيادة
ــا يــخـدم االســتــثــمــارات الـروســيّــة 
) واضاف مـصالح الـبلـدين الـصديـق
أنه (من أولويّات احلكومة احلالية هو
إعـادة بـنـاء االقـتـصـاد الـعـراقيّ عالوة
عــلى أهــمــيـة الــتــنـســيق بــ روســيـا
ُصـدرة للـنفط والـعـراق وبقـية الـدول ا

ضمن صيغة أوبك+). 
مـن جـهـته ,أشــاد نـيــكـوالي بـ(تــعـاون
ـسـتـوى الدولـيّ ضمن الـبـلـدين عـلى ا
أوبك + وعـمل الشركات الروسيّة لبناء
وتـطـوير الـبنى الـتحـتـية الـعراقـيّة في
قــطـاع الـنـفط والـكــهـربـاء إضـافـة إلى

التعاون العلميّ والفنّي).
 فـي وقت اعلنت االمانة العامة جمللس
الــــوزراء ان وفـــدا عـــراقــــيـــا ســـيـــزور

ــقــبل لــلـمــبــاشـرة الــقــاهـرة الــشــهـر ا
ـوقعـة ب بـتـفعـيل مـذكرات الـتفـاهم ا

البلدين .
وقـــال رئـــيس اجملـــلس الـــتـــنـــســيـــقي
ــــصــــري وزيــــر الـــــعــــراقي االردنـي ا
الــتـخـطـيط خــالـد بـتـال بــحـسب بـيـان
لالمـانـة الـعـامة جملـلس الـوزراء تـلـقته
(الــزمــان) امس ان (اجلــانب الــعــراقي
باشرة بتفعيل مذكرات حـريص على ا
الــــتـــفـــاهـم الـــتـي وقـــعت مـع مـــصـــر,
وضـــرورة وضـع اخلـــطط الـــكـــفـــيـــلـــة
تـوقفة ـشاريع ا ومة ا لـلمـباشرة بـد
الـتي وصلـت إلى نسب إجنـاز متـقدمة
 الـتي تخص قطاعـات السكن والطرق

واجلسور والبنى التحتية).
“U$« qOFHð

نـسق الوطـني لـلمـجلس بـدوره اكـد ا
األمــ الـعــام حـمـيــد نـعــيم الـغـزي ان
(رئـيس احلـكـومة مـصـطفى الـكـاظمي
ـضي بتـفعـيل ما يـشدد عـلى ضرورة ا
 إجنـازه من توقـيع مـذكرات التـفاهم
عـلى أرض الـواقع في مـجاالت الـطـاقة
والـــزراعــــة والـــصـــنـــاعــــة فـــضالً عن
الــــقــــطــــاعـــات اخلــــدمــــيــــة مع وضع
تــوقــيــتـات زمــنــيــة مـحــددة لــلــشـروع

بعملية التنفيذ). 
ـــتـــحـــدث فـي غـــضـــون ذلك  اوضح ا
بـــــأسـم وزارة اخلـــــارجـــــيـــــة احـــــمــــد
الـصـحـاف ان بـغـداد لم نتـلق تـبـلـيـغا
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جمال كوجر

{ اسـطـنـبول) ,أ ف ب) - دانـت تركـيا
امـس األحد اغـتـيـال الـعـالم الـبـارز في
الــبــرنـامج الــنـووي االيــراني مــحـسن
فـخـري زاده مـعـتـبـرة أنه عمـل إرهابي

نطقة.  يزعزع السالم في ا
وقــالت وزارة اخلـارجــيـة الـتــركـيـة في
بــيـــان إن (وفــاة مــحــسن فــخــري زاده
نــتـيــجـة هــجـوم أحــزنـتـنــا". وأضـافت
"نــدين هــذا االغــتــيــال الــدنـيء ونــقـدم
تـعـازيـنـا لـلـحـكـومـة اإليـرانـيـة وأقارب
الـفـقـيـد). وتـابـعت أن (تـركـيـا تـعارض
أي مــبـادرة تـسـتـهــدف زعـزعـة الـسالم
ــنـــطــقـــة وأي شـــكل من أشـــكــال فـي ا
اإلرهـــاب أيــا كـــان مــرتـــكــبـه وهــدفه)
داعـيـة (جـميع األطـراف إلى اسـتـخدام

نطق وضبط النفس).  ا
r  fOz—

وكـانت وزارة الـدفـاع اإليرانـيـة أعـلنت
اجلـمعة مقـتل محسن فخري زاده (59
عــامـا) بـعــد هـجـوم قـرب طــهـران عـلى
ركـبة مـفـخخـة وإطالق نار سـيـارته 
مـوضـحـة أنه كـان رئـيس قـسم الـبحث
واالبــتـكـار في الـوزارة.وتــتـهم طـهـران
تـحدة بـالوقوف اسـرائيل والـواليات ا

وراء اغتياله.
وتــركــيـا وإيــران قــوتـان إقــلــيـمــيــتـان
مــتـجــاورتـان تــربط بــيـنــهـمــا عالقـات
مــعـقـدة تــاريـخــيـا.وتـتــبـنى الــدولـتـان
مـواقف متـعارضة تـمامـا حيال الـعديد
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ويــفــتــرض أن يــتم الــبــدء بــخــطـوات
تراكمة التي شكالت ا عالجية لهذه ا
ال تتحـمل احلكـومة احلـاليـة وحدها),
وطالب كوجـر احلكـومة بـ (تـضع آلية

 .( الكتشاف الفضائي
كــمــا شــددت الــلــجـنــة عــلـى الــشـروع
بــتــنــفــيــذ بـــنــود الــورقــة الــبــيــضــاء
لالصالح. وبحـسب وثيـقة صادرة عن
رئـيس الـلـجـنــة هـيـثم اجلـبـوري اكـد
فــيـــهـــا ان اغــلب مـــا ورد في الـــورقــة
الــبـــيـــضـــاء يــقـع ضــمـن صالحـــيــات
السـلطـة الـتنـفيـذية مـبـينـاً انه  يجب
ان حتدد الـتوقـيـتات الـزمـنيـة الالزمة

للتنفيذ.
ركزي العراقي مشروع واطلق البنك ا
اجلــبــايـــة االلــكــتـــرونــيــة لـــصــنــدوق
االسـكـان تـمـهـيـدا ألتــمـتـة الـعـمـلـيـات

االقراضية كافة. 
وقـال الـبنـك في بـيـان تـلـقتـه (الـزمان)
امس انه ( اطالق مـشـروع اجلـبـاية
االلكـتـرونيـة لـصـندوق االسـكـان الذي
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لألستثمـار).من جانبه  ,ابدى الزغبي
ـخـتلـف اجملاالت وفـتح (دعم بالده 
ـالي واالقتصادي مع آفاق التعاون ا
ــا يـخـدم الـبــنك وتـعــزيـز الـشــراكـة 
مـــصـــلـــحـــة الـــبــلـــديـن والـــشـــعـــبــ

 .( الشقيق
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وانـخــفـضت مــوجـودات الــبـنك خالل
ـئـة ــاضي بـنـحــو واحـد بـا الـشـهـر ا
اضي لتصل مقارنة مع شهـر ايلول ا
الى 105 تـرلـيـون  كـمـا بـلــغت قـيـمـة
االستثمارات في مـصارف اجنبية 32

وجود ترليون وقـيمة النقـد والذهب ا
بـــحــــوالي 19 تــــرلــــيــــون ديــــنـــار ام
ركزي الـية لـلبـنك ا التزامـات وزارة ا
فـبـلـغت 31.9 تـرلـيـون ديـنـار وودائع
البـنوك لـدى الـبنك 21 ترلـيـون ديـنار
ــا يـعــني ان مــجــمل االحــتــيــاطـات
ــتــوفــرة هي بــحـدود 51 احلــقـيــقــة ا

ترليون دينار ,بحسب مختصون. 
فـيـمــا وجه مـصــرف الـرافــدين فـروعه
كــــافـــــة فـي بــــغـــــداد واحملــــافـــــظــــات
بــاالســتــمـــرار بــاســتــقـــبــال الــزبــائن

الراغب بفتح احلسابات بأنواعها.

ـكـتب االعالمي لـلـمـصـرف في وذكـر ا
بيان تلـقته (الزمـان) امس أن (العديد
واطـنـ لديـهم الـرغبـة الـكبـيرة من ا
في فــتح احلــســابــات لــغــرض ايــداع
ـصرف واحلـصول على أموالهم في ا

الفوائد).
ـصـرف الى (ضـرورة ودعـا مـوظـفي ا
تــقــد الـتــســهــيالت الـالزمـة لــلــذين
يـرومـون ايــداع أمـوالـهـم في اجلـهـاز
ـصــرفي واالسـتــفـادة من اخلــدمـات ا
صـرف عن طـريق تلك التي يـقـدمهـا ا

اإليداعات).
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ـعـنـيـة الـتي سـتـتـغـيـر الـقــوانـ ا
تــضـــمن حــقـــوقــهم فـي الــتـــعــيــ

والـــعـــمـل في الـــقــــطـــاع اخلـــاص.
واشـارت الـنـقـابة فـي الـبـيـان الذي
وقعه النـقيب ابـو بكـر زياد الراوي
الى انه (بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد كـــافـــة
االجراءات الـتي اتـخـذتـها الـنـقـابة
ــعــنــيـة فـي حتــديـد مع اجلــهــات ا
اعـــداد الـــقـــبـــول في كـــلـــيـــات طب
االسـنـان ومـنع اســتـحـداث كـلـيـات
جـديـدة اهـلـيـة وحـكـومـيـة من اجل
احلـفــاظ عـلى مــهـنـة طـب االسـنـان
ـتـهـنـيــهـا من الـغـرق في سـوق و
الـبـطــالـة بـســبب سـوء الـتــخـطـيط
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حـذرت نــقـابـة اطــبـاء االســنـان في
ـــواطـــنـــ من دراســـة الـــعـــراق ا
ابـنـائـهم في كــلـيـات طب االسـنـان.
واكــــدت عـــدم وجــــود ضــــمــــانـــات
ؤسـسات الصـحية لتعـيينـهم في ا
احلكومية او انتمـائهم الى النقابة
ـــارســـة الـــعـــمـل في الـــقـــطـــاع و

اخلاص.
 وقــالت فـي بــيـــان اطــلـــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (اعــــــــــداد
اخلــريــجــ بـعــد خــمـس ســنـوات
ســتــفـــوق الــعــدد احلـــالي الطــبــاء
االسنان). واضـافت انه (تبـعا لذلك

للحكومات السـابقة وعدم اكتراثها
ــــهــــنــــة في ــــا ســــتــــؤول الــــيـه ا
ستـقبل الـيوم بدأت نـتائج سوء ا
الـتــخــطـيـط تـنــعــكس عـلـى الـواقع
ـهـني مـتـزامـنـة مع سـوء الـوضع ا
الي االقتـصـادي لـلـبلـد والـفـسـاد ا
والـسـيـاسي واصــبح ذلك واضـحـا
لــــلـــجــــمــــيع مـن خالل عــــدم قـــدرة
احلــكـــومـــة عـــلى تـــعــيـــ اطـــبــاء
االسنان وفق استحقاقهم القانوني
وكـذلك اغـراق الـسـوق اخلـاص في
مـسـتــنـقع الــبـطــالـة الـذي ادى الى
ـستـوى االقتـصادي الطـباء تدني ا

االسنان في القطاع اخلاص). 

ـتحدة وكـان منـدوب إيران لدى األ ا
مــجـيــد تـخـت راوجني قـد وجّه مــسـاء
اجلـمعـة رسالـة إلى األم الـعام لأل
ــتـحــدة انـطــونـيــو غـوتــيـريش وإلى ا
مـــجــلس األمن دعــا فـــيــهــا إلى إدانــة
اغـتـيال الـعـالم النـووي الـبارز مـحسن
فـــخـــري زاده.وأوضح في رســـالــته أنّ
فـخـري زاده "كـان يـشـرف عـلى تـطـوير

لقاح" ضد وباء كورونا.

الــصــديــقــ واالتــفــاق عــلى تــنــمــيـة
ُـشـترَك في وتـعـزيـز أواصـر التـعـاون ا
مُـــخــتـــلِف الـــقــطـــاعــات اإلنـــتــاجـــيّــة
واخلـدمـيّـة كـما اتـفـقـا عـلى اتـخاذ كلّ
اإلجــــراءات الـــتي من شــــأنـــهـــا إزالـــة
ُــعـــوقــات الــتى تــعـــتــرض الــتــبــادل ا

رسـمـيّـاً بإجـراءات يـخص إيـقـاف منح
سـمـات الدخـول للـمواطـن الـعراقـي
الـى االمـــارات. وقــــال الـــصــــحـــاف ان
(الــوزارة تــتـابع األمــر عــبـر الــقــنـوات
الــدبـلــومـاســيّـة كــمـا ان الــوزيـر وجّه
ـتـابـعة سـفـارة الـعـراق في أبـوظـبـي 

األمر). 
ـــاضي وعـــلـــقت االمـــارات االربـــعــاء ا
اصـدار تـاشـيـرة الـدخول الى 13 دولـة
مـــنــــهـــا الـــعــــراق وســـوريـــا و ايـــران

والصومال.
وأشــارت وثـــيــقــة صــادرة عن مــجــمع
أعــــمــــال حـــكــــومي الــــتي وزعـت بـــ
شـركـات عـاملـة بـاجملمع إلى (مـنـشور
من إدارة الـهجرة اإلماراتـية بدأ العمل
بـه يــوم 18 تـــشــرين الـــثــاني اجلــاري
يـتضـمن تعـليق طلـبات احلـصول على
تـــأشـــيـــرات عــمـل أو زيــارة مـــعـــلـــقــة
لـلمـوجودين خـارج البالد من مـواطني
13 دولــة مـنـهــا أفـغـانــسـتـان ولــيـبـيـا

واليمن حتى إشعار آخر). 
مـؤكدة (حـظر التـأشيرات يـسري كذلك
عـلى مواطني اجلزائر وكينيا والعراق
ولـبـنـان وبـاكسـتـان وتـونس وتـركـيا).
ولـم يـــتــــضح مــــا إذا كـــان هــــنـــاك أي
استثناءات للحظر ورجح مراقبون ان
يـكـون الـقرار االخـيـر له صـلة بـالـوفود
االســـرائــيـــلــيـــة الــتـي تــزور االمــارات

باستمرار .
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تحدث باسم كشف اللواء يحيى رسول ¨ا
ـسـلـحـةعن ضـبط الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
أكبر كـميـة من اخملدرات في الـعراق. واكد
رســول في بـــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس
ؤثرات (تمكن  قـسم مكـافحة اخملـدرات وا
العقليـة في محافظة كـركوك التابع لوزارة
الـداخـلـيــة من ضـبط اكـثـر من 14 مـلـيـون

حبة مخدرة شمال احملافظة). 
ـوقوف بان مـجمـوعة من ا وافاد مصـدر 
ركز شرطة في البصـرة فشلوا بالهروب
مشـيـرا الى ان بعـضـهم مـتهم من احلبـس
ــــصـــدر في بـــتــــجـــارة اخملــــدرات.وقـــال ا
وقـوف تصـريح امس إن (مجـموعـة من ا
حاولـوا الـهروب من مـركز شـرطـة الهـارثة
ركز و اكتشافها بعد حفر جدار سجن ا
) واضـاف أنه (حـصل ـنـتـسـب من قـبل ا
بــعـد تــلك احملــاولـة اشــتــبـاكــات بــاأليـدي
ـــــوقــــــوفـــــ واالالت اجلــــــارحـــــة بــــــ ا
تهم مؤكدا ان (اثنـ من ا ( نتسبـ وا
بـــتـــجـــارة اخملـــدرات اصــــيـــبـــوا في تـــلك
احلادثة). وعثرت قيـادة فرقة الرد السريع
الـتي تـنـفـذ عــمـلـيـات فـرض هـيـبـة الـدولـة
ونـــزع الـــسالح في مـــيـــســـان عــلـى مــواد
مخدرة جنوب مدينة العمارة . وقال إعالم
الفـرقـة في بـيان مـقـتـضب تلـقـته (الـزمان)
امس أن (الــفــوج األول في الــلـواء الــرابع
الـتـابع إلى فــرقـة الـرد الـســريع عـثـر عـلى
850 غــرامـــا من مـــادة الــكـــرســتــال و 55
غـرامــا من مـادة الــتـريـاك مع 1500 حـبـة
مـــخــــدرة إضـــافـــة الى أجــــهـــزة تـــعـــاطي
اخملدرات ضـمن قاطع قـلعـة صالح جـنوب
اعــلـنت مـحــافـظــة مـيــسـان). وفي بــغـداد 
ة عن جـر مديـريـة مكـافـحة اجـرام بغـداد

بشعة بدافع الثأر.
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وذكـــر بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
ــكــافــحــة شــكــلت فــريق عــمل (مــديــريــة ا
مـتـخـصص بـعـد ان احـيـلت الـيـهـا قـضـية
حتقـيق خاصـة بحـادث قتل فـتاة تـبلغ من
ـنـطـقة الـعـمر 10 سـنوات فـي الغـزالـيـة 
واشـار الى انه (الـفريق الهـيـاكل حتديـدا)
انـتـقل الـى مـحل احلـادث الجــراء الـكـشف
اذ اتـضح مــقـتل الــفـتــاة بـواسـطــة صـبـة
كونـكـريتـيـة  استـخـدامهـا للـضـرب على
وتابع انه (ومن رأسهـا وأودت بـحيـاتـهـا)
عـلـومات وتـفـعيل خالل التـحـري وجـمع ا
ــصــادر الـــســريــة أثــمـــرت اجلــهــود عن ا
الــتـــوصل الى اجلــنـــاة مــتــهـــمــ اثــنــ
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وحتديـد أماكن تـواجدهـما والـقاء الـقبض
علـيهـما والـتحـقيق مـعهـما ومـواجهـتهـما
مـضـيـفـا ان ـتـحـصـلـة ضـدهـمـا) بـاألدلـة ا
ـتــهـمــ اعـتــرفـا صــراحـةً بــقـيــامـهــمـا (ا
ة قتل الفتاة للثأر من أهلها لوجود بجر
لـــيــتـم تــدويـن أقــوالـــهـــمــا خالف مـــعـــهم
بـاالعتـراف وصـدقت قـضـائـيـاً امـام انـظار
ــادة 406 من قـــاضي الـــتـــحـــقـــيق وفـق ا
قانـون الـعـقوبـات تـمهـيـداً الحـالتـهـما الى
احملاكم اخملتصة ليـناال جزاءهما العادل).
واقـتــحم مـســلـحــون مـركــزاً لـلـمــسـاج في
منطقة الكرادة.  وتداولت مواقع التواصل
االجـتـمـاعي مـقـطع فـيـديـو يـظهـر عـدد من
االشــخـاص يــحــمــلـون عــصــيــاً وهـراوات
اقـتـحـمـوا مـراكــز شـيالن لـلـمـسـاج وسط
ركز بـينهم الكرادة واالعـتداء على افـراد ا

نساء. 
وافاد مصدر امني عن اندالع حريق داخل
ـركــز بـعـد اقــتـحـامه مـن قـبل مـجــمـوعـة ا
دني حيـث وصلت فـرق الدفـاع ا مسـلحـة 
الى مـكـان احلــريق وبـاشـرت بــالـسـيـطـرة
علـيه. ونفت مـجمـوعـة تطـلق على نـفسـها
تـــســمـــيــة (ربـع الــله) صـــلــتـــهــا بـــحــادث
ـشتركة االقتحـام. فيما حـذرت العمـليات ا
من مـواد ارشــيـفــيـة يــسـتــخـدمــهـا داعش
إليــهــام الـــعــراقــيــ بــتــنـــفــيــذ هــجــمــات
ـتـحـدث بـاسم الـعـمـلـيات إرهـابـية.وقـال ا
الـلــواء حتـسـ اخلــفـاجي إن (عــصـابـات

داعش انــكــســرت انــكــســاراً  سـاحــقــاً في
وانـخــفض عـدد هـجـمـاتـهـا الـعـام احلـالي
اإلرهابية بسـبب العمليـات التي تقوم بها
الـــقـــوات األمـــنـــيـــة والســـيـــمـــا اجلـــهـــود
االســـتـــخـــبـــاريــــة وهي اآلن في مـــرحـــلـــة
مــؤكـــدا ان (الــقــوات األمــنــيــة االنــدحــار)
تـواصل عــمـلــيـاتـهــا االسـتــخـبــاريـة الـتي
مـــارست ضـــغـــطـــاً  صـــاعـــقـــاً عـــلـى هــذه
واطن الفـتاً إلى أن (ا اجملاميع اإلرهـابية)
ـــــا يــــتم طــــرحـه من تــــلك بــــات واعــــيــــاً 
العصابات الـتي حتاول الكذب بـاعتمادها
ـة بـهـدف إعـطاء عـلى مواد ارشـيـفـيـة قد
نهارة بسبب معنويات زائفة لعناصرها ا
تـتـاليـة الـتي تتـلـقاهـا وإلـقاء الضـربـات ا
الـــقــبض عـــلى عــنـــاصــرهـــا وقــيـــاداتــهــا
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وكـــــشـف مـــــصـــــدر ثـــــان فـي مـــــديـــــريـــــة
اإلستخـبارات والـتحقـيقـات اإلحتادية عن
ضـــبط عــدد مـن شــركـــات الــســـيـــاحــة في
تــقـــوم بــتــزويــر ورقــة مــحــافـــظــة كــربالء
الــفــحص الــطـبـي اخلـاصــة بــالــفــايـروس
للـمواطـنـ الذين يـرومـون بالـسفـر خارج
من دون الـذهـاب الى مـركز فـحص الـبالد 
ـسافـرين الـتـابع لـوزارة الـصـحـة مـقابل ا
حــيـث ان ورقــة الــفــحص مــبــالـغ مــالــيــة 
الطـبي حتـمل ختم وتـوقيع مـديـر الصـحة
اذ  اتــخــاذ اإلجــراءات الــعــامــة مــزيف 

الـقــانـونــيــة الالزمـة بــحق أصـحــاب هـذه
الــشــركــات.  وأعــلــنت قــيــادة فــرقــة الــرد
الـسـريع عن إنـهـاء نـزاعـات ومـشـاكل بـ
بعض العـشائر في محـافظة مـيسان.وقال
اعالم الفرقة في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (قـــائــد فـــرقــة الـــرد الــســـريع الـــفــريق
احلقوقي ثامر محمـد إسماعيل احلسيني
تــرأس الــلــجــنــة اخلــاصــة بــحل وإنــهــاء
وأضاف النزاعات العشـائرية في ميسان)
شـاكل الـعالـقة بـ بعض انه ( إنهـاء ا
العـشائـر وسط ارتـياح كـبيـر من األطراف
ــتــنــازعــة). وألــقت مــفــارز جــهــاز األمن ا
الـوطني الـقـبض عـلى تـاجـر مـخدرات في
بــــغــــداد.وذكـــــر امس انه (وبـــــنــــاءً عــــلى
مـعـلـومـات اسـتـخــبـاريـة تـمـكـنت قـوة من
اجلــهــاز من الــقـــاء الــقــبض وفق مــذكــرة
قــضـائــيــة عــلى احــد جتــار اخملـدرات في
مـشـيرا الـى (تدوين احـدى احيـاء بـغـداد)
ـتـهم أصـولــيـاً واعـتـرف بـتـجـارة أقـوال ا
مادة الـكرسـتـال اخملدرة وبـكمـيـات كبـيرة
اذ  احـالته وتوزيـعـها فـي مدة قـيـاسيـة
الى اجلهـات الـقانـونـية اخملـتـصة التـخاذ
اإلجـراءات الالزمـة بــحـقه).فـيـمــا تـمـكـنت
مـديـرية اسـتـخـبـارات الـشـرطـة االحتـادية
الـعـامـلـة ضـمـن وكـالـة االسـتـخـبـارات في
من إلقاء القبض على أحد وزارة الداخلية
ـطـلوبـ في مـحـافـظـة ديالى. ـتهـمـ ا ا
واشار البـيان الى انه (بعـد مداهمـة منزل
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احمد حمه

راجعة في الي بـرغم اقرار ا الهدر ا
مـــوازنـــات اعـــوام 2015 و 2016 و

2017 و2018. 
ـان نـاجي فـيـمـا رد الـنــائب في الـبـر
الـسـعـيـدي عن مـا يـثـار بـشـأن تـأخـر
مــشــروع قــانــون مــوازنــة 2021 في
قــبل اقـرارهــا.وقـال مــجـلس الــنـواب
الـــســـعـــيــــدي في تـــصـــريح امس ان
ـوازنة من القوان (مشروع قانون ا
الـهامـة والـتنـمـوية الـتي حتـتاج الى
مـؤكدا ان نـقـاش واسع واطالع تـام)
(هناك لقاءات مستمرة مع احملافظ
وكل هـذا ــسـؤولــ احلـكــومـيــ وا
لـلـخـروج بـصـيـغـة يـحـتـاج الى وقـت
نهـائية تـصلح للـمرحـلة القـادمة قبل
وبـشـأن مـا يثـار عن ـشـروع) اقـرار ا
وجود اتفاق نيابي للسماح لتضم
30 تـرلـيـون ديـنـار فقـط كقـروض في
قــال الــســعــيــدي ان (هــذا ــوازنـــة  ا
احلديث سابق ألوانه وبالتأكيد بعد
وازنـة سـوف يـتم تـوضيح وصـول ا
ونــنـــفي وجــود أي كـل الــتـــفــاصـــيل
ـوازنة اتفـاق بشـأن قـروض تخص ا
وتـابـع انه (بـعـد في الـوقـت احلـالي)
وازنـة الى مـجـلس الـنواب وصـول ا

نحتاج لشهر لغرض تمريرها).
ـــالـــيـــة عــلي اعــلـن وزيــر ا الـى ذلك 
أن وزارته تـــســــعى لـــطـــرح عـالويـــة
سـنـدات بـقـيـمة 5 -3 مـلـيارات دوالر
ـواطــنـ بـالـعـمــلـتـ الـديـنـار إلى ا

والدوالر. 
وقـــــال عـالوي خالل اجـــــتــــمـــــاع في
صـارف اخلاصـة ان (الدولة رابطـة ا
تـعمل عـلى مـجـموعـة حـلول من اجل
مـؤكـدا أن (حـركة حتـريك االقـتصـاد)
اإلصالح االقــتــصــادي احلــالـيــة هي
األكـــثـــر جـــديـــة وســــتـــســـتـــمـــر إلى
وتـــابع ان احلـــكـــومـــات الـــقــــادمـــة)
(الوزارة تسعى لطرح سـندات بقيمة
ـواطـنـ  5-3 مـلـيــارات دوالر إلى ا
ونتوقع بالـعمـلتـ الديـنار والـدوالر
ـصـارف اخلــاصـة واحلـكـومـيـة من ا
واكـــد عـالوي ان (ســـعـــر شــــراءهـــا)

صـرف الـديــنـار امـام
الدوالر سيكون ثابتا
عـــــــــنــــــــــد اصـــــــــدار
وذلك الــــــســـــنــــــدات
لتـجـنب أي خـسـائر
في شـراء الـسـندات
ــصــارف من قــبـل ا
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وكــــشف مــــجـــلس
الـــــــــــنــــــــــواب عـن
تـفــاصـيل مــثـيـرة
وخـــــروقــــــات في
مـــزاد الــــعـــمـــلـــة
تـســتـفــيـد مــنـهـا
مصارف وسيطة
مــــــــــــن خـــــــــــالل

االستحواذ على االرباح التي
تقدر بتريليونات الدنانير سنويا. 
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ـاليـة الـنيـابـية وقـال مقـرر الـلجـنـة ا
احـمـد الـصـفـار في تـصـريح تـابـعـته
(الــزمــان) امس ان (نــافــذة الــعــمــلـة
وجـودة حالـياً ـشـاكل ا واحدة من ا
ركـزي باإلضافة تعـلقة بالـبنك ا وا
إلى مــواضـيع اخــرى كــانت تـتــعـلق
بــاالمــوال الــتــالــفــة وبــنــايــة الـبــنك
واشــيـــاء اخــرى) مــبــيــنــا ان (هــذه
الـنافـذة فـعلـيـا غيـر مـوجودة في اي
دولـة اخــرى غـيـر الــعـراق والـعــمـلـة
ـصـارف الـتي االجـنـبـيـة تـبـاع إلى ا
تـســتـفـيــد من فـرق الـســعـر) مـؤكـدا
(هــــنـــاك اكــــثـــر من 60 رقــــمـــاً يــــتم
االسـتـفـادة مــنـهـا والـربح يـؤول الى
صارف صارف) ,واشار الى ان (ا ا
االهــلـيــة تــقــدم مــنــفــيــســتــات غــيـر

احلقيقة).
مــضـــيـــفـــا (اذا حــســـبـــنـــا إيــرادات
الضريبة الكمركية على اساس حجم
ــبــاع مــقـــابل االســتــيــراد الـــدوالر ا
بـالغ سنـوياً التقل فـروض تكـون ا ا
عن  7مـلــيـارات دوالر) ,ومـضى الى
القول (لكن بالواقع هي اقل من نص
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رأى مــجــلس الــنــواب عــرض شــركـة
تــســويـق الـنــفـط الــعــراقــيــة ســومـو
ـية تزويـدها بـنحو 4 للـشركات الـعا
مـاليــ بــرمــيل من الـــنــفط شــهــريــاً
يـعد سـبق خلـمس سنـوات بـالدفـع ا
ـــاثـالً لالقـــتـــراض وحتـــايالً عـــلى
الـــقــــانـــون إال إذا لم يــــكن بــــســـعـــر

مقطوع. 
وقــال عـضـو جلــنـة الــنـفط والــطـاقـة
كــر عــفــتــان في تــصــريح تــابـعــته
(الزمان) امس (إذا كان البـيع يستند
إلى ضــــــوابـط الــــــســـــعــــــر فـي وقت
التـسلـيم فـهذا أمـر قانـوني وال ضرر
أمــا إذا كــان مــقــطــوعــاً أو دون مــنه

تغيير الرقم فهذا سيكون مضراً).
والــبـيع واضــاف ان (حــالـهــة الــدين
مـبـيـنـا ان اآلجل مـشـابه لالقـتـراض)
ـسـبق يـشكـل زيادة (الـبـيع بـالـدفع ا
لـلــعبء عـلى اخلــزيـنـة الــعـامـة وهـو
حتـايل عـلى الــقـانـون في االقـتـراض
ويعـد مقامـرة ألن سعـر برمـيل النفط
مكن لكن من ا يبلغ حالياً 46 دوالراً
أن يرتفع إلى 70 دوالراً أو ينخفض

إلى 30 دوالرا). 
ويعـتزم العـراق إبرام أول صـفقة من
ـسـبق لـلـنـفط اخلـام نـوعـهـا لـلـدفع ا
ـدة  5 ســنــوات ابــتــداء من كــانـون
الــثـــاني 2021 حـــتى كـــانــون األول
ـــالـــيــة ــوارد ا 2025 بـــهـــدف دعم ا
خلــزيـنــة الـدولــة الــعـراقــيـة من أجل
ــالــيــة وصـرف تــوفــيــر الــســيــولــة ا
ــتــقــاعــدين ــوظــفـــ وا مـــرتــبــات ا
وبعض النفقات العامة. وحدد عضو
الــلــجـنــة أحــمــد حـمه ســبــبــاً اسـهم
ـقبل بتـأخيـر وصول مـوازنة الـعام ا

2021 إلى مجلس النواب.
ــانــيـة ــالــيـة الــبــر وقــال حــمه إن (ا
بــانـــتــظــار وصــول مــشــروع قــانــون
ان الذي كان موازنة 2021 إلى البر
ـفـتـرض أن يـصل في مـنـتـصف من ا
شهر تشرين األول 2020) مؤكدا ان
ـا يـكـون ـوازنــة ر (تـأخــر وصـول ا

بسبب إعدادها عـلى اعتبار ان هناك
مـوازنة جـاريـة يـتم إعـدادهـا من قبل
الية وموازنة استثمارية من وزارة ا
إضـافة اخـتصـاص وزارة الـتخـطـيط
إلى مـوازنة الـنـقد الـتي تـعـد من قبل
الفتا الى ان (مشروع ركـزي) البنك ا
ـــتــوقـع ان يـــشـــهــد الــقـــانـــون مـن ا
تعقيدات كثيرة قبيل التصويت عليه

داخل مجلس النواب). 
ورأت عــــضــــو جلــــنــــة االقــــتــــصـــاد
ـانـيـة نـدى شـاكـر واالسـتـثـمــار الـبـر
أن توط الرواتب سواء في جودت 
إقـــــــلــــــيـم كــــــردســــــتـــــــان أو بــــــاقي
أمـر ضـروري لــتـأسـيس احملـافــظـات
مـشـيـرة إلى أن نـظـام مـالي صــحـيح
التوطـ سيـنهي ظاهـرة الفضـائي
ومــزدوجي الــرواتب. وقــالت جـودت
في تـصــريح امس ان (احلــكـومـة في
وادٍ ومــــــجــــــلـس الــــــنــــــواب في وادٍ
وهــذا االمــر يـــدخل الــبـــلــد في آخـــر
ومن بــيــنــهــا االزمــة ازمــات عـــديــدة
الية التي اضطر البلد بسببها الى ا
االقتراض ألكثر من مرة بـغية تغطية
مـشـيرة الى ان ( الـرواتب لـلمـوظـفـ
(هناك اتفـاقاً ب بـغداد واربيل على
تسلـيم رواتب موظـفي االقلـيم مقابل
تسليم كردستان 250 ألف برميل من
ئة من واردات النفط يوميا و 50 با

نافذ هناك). ا
مؤكدة ان (توط الرواتب سواء في
االقـلـيم او بـاقي احملـافـظـات هـو امر
ضـــروري لـــتـــرتـــيب االمـــور النـــهــاء
ظــاهـــرة الـــفـــضـــائـــيــ ومـــزدوجي
الرواتب والـتأسـيس الى نظـام مالي
صحـيح ينـهي سوء االدارة بـالقـطاع
ـالي ويــضـمن وصــول االمـوال الى ا
مــســتــحـقــيــهـا ونــعــتـقــد ان تــوطـ
الـــــرواتب هـــــو جــــزء مـن احلل). من
وجه رئــيس جلــنـة مــراقــبـة جــانــبه 
الـبـرنامـج احلكـومي الـنـيـابـيـة حازم
اخلــالـدي تــســائال الى وزارة الــنـفط
بــشـأن عــدم مــراجـعــة وتـقــلــيل كـلف
جوالت التـراخيص النـفطيـة وايقاف

ـصـارف) ــسـتــفـيــد هي ا مــلـيـار وا
مـطـالـبـا بـ(إيـجـاد حل لـهـذه الـنـافذة
عـبـر ربـطــهـا بـالـضـريـبـة الـكـمـركـيـة
وتكون اجلـباية عـند بيع الدوالر او
ــالــيـة حتــويل الــعــمـلــة إلى وزارة ا
ـــتـــصــرف الـــوحـــيــد وتـــكـــون هي ا
اكد بـدوالرات بـيـع الـنـفط). بـدوره  ,
رئـيس كـتـلــة الـنـهج الـوطـني عـمـار
صـارف الـوسيـطـة تربح طعـمـة ان ا
تريليونـات الدنانير من مـزاد العملة

سنويآ.
وقال طعـمة في بيـان تلقـته (الزمان)
امـس (جنــدد مــطــالــبــتــنــا بــايــقـاف
الية الـطائلة الناجتة من اخلسائر ا
مـزاد بــيع الـعـمــلـة الـصـعـبــة لـلـبـنك
ــبـيـعـات ـركــزي  حـيث ان ارقـام ا ا
الــشــهــريـــة لــلــدوالر بـــعــد حــصــول
الــقـفــزات في سـعــر بـيــعه بـالــسـوق
مليار خسـارة الدولـة اكثر من  200 
ديــنـار شــهـريًــا تـذهب اربــاحـا غــيـر
ــصــلــحــة مـــشــروعــة وال مــســوغـــة 
مــصــارف طــفــيــلــيــة تــعــتــاش عــلى
استـنـزاف العـمـلة الـصـعبـة في اشد
الــظــروف االقـتــصــاديــة ســوءًا عـلى

.( العراقي
ـبـالغ واضـاف (لـو  تـوفــيـر هـذه ا
الــطــائــلــة ورصــدهــا لــدعم الــقــطـاع
اخلــاص والـــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة
األخرى كالصناعة والزراعة لتمكنت
من حتريك الـسـوق وأحدثـت أنشـطة
إنـتـاجـية وتـنـمـويـة تـوفـر مـزيدًا من
فرص الـعمل لـلـشبـاب وقلـلت خروج
العملة الصعـبة خارج البالد  بينما
ــصـارف عـلى هـذه تـســتـحـوذ تـلك ا
ـبــالغ الـكــبـيـرة دون ان يــكـون لـهـا ا
دور يـذكر فـي النـشـاط االقـتـصادي)
مـــشــددا عـــلى (الـــبــنك جتـــاوز هــذه
ـصـارف احلـلــقـات الـوسـيــطـة  من ا
سـتنزفة لـلعملـة الصعبة الطفيـلية ا
ـنح الدوالر واعتـمـاد آليـات كفـيـلة 

الى الـــتــجـــار الـــفــعـــلـــيــ وســـائــر
ـواطـن بـشـكل مـبـاشـر لـكي تـوفر ا
عدة تريليـونات بدلًا من الذهاب الى
ـرهـقـة مـرحـلـيًـا االقـتـراض وآثـاره ا
ومستـقبـليًا وتـقلل االرتفـاع الوهمي
ـستـوردة الذي على أسـعـار السـلع ا
ـسـتـهـلك), ـواطن ا يـدفع فـاتـورتـه ا
واستطـرد بالقـول انه (نتيـجة الفرق
باع الفاحش ب سعر بيع الدوالر ا
ـصـارف الــوسـيـطـة من الـبــنك الى ا
وســـعـــر بـــيـــعـه في الـــســـوق الـــذي
يــتــراوح بــ 50- 60 ديـــنــــار لـــكل
دوالر  فـــان مــــجـــمـــوع اربـــاح تـــلك
ـــصــارف من بـــيع الــبـــنك نــحــو 4 ا
مــلــيــار دوالر شـهــريــا تــتــراوح بـ

200-240 مــلــيــار ديـنــار شــهــريًـا)
ودعا طعمة الى (فرض ضرائب على
ئة صارف بنـسبة التقل عن 25 با ا
من أربــاحـهم  ولــو  اسـتــحـصـال
ذلك فان مبلغ  50- 60  مليار دينار
سـيـتـوفـر شـهـريـا لـلـخـزيـنـة الـعـامـة
ويـكـون اكـثـر من 600 مـلـيـار ديـنـار

سنويا). 
من جانبه اعلن عضو جلنة النزاهة
النيابيـة كاظم الصيادي  عن أموال
هـائــلـة تـهـرب بـفـســاد مـزاد الـعـمـلـة

للبنك. 
وقال الصيـادي في تصريح امس ان
(سؤال رئيس كتـلة احلكمة الـنيابية
فــالح الــســاري حملــافظ الــبـنـك  كـان
دقــيـقــاً; لـكـن لألسف الــشـديــد كـانت
سـنا األجابـة غيـر دقـيقـة ومبـهمـة و
مــحــابـاة لــلــمـصــارف عــلى حــسـاب
الشعـب وتقف خلـفهـا قوى سيـاسية
حــسب لـــســـرقـــة أمـــوال الـــشـــعب) ,
قـوله.وقــدم الـســاري في وقت سـابق
سـؤاالً شفـاهـيـاً لـلمـحـافظ مـصـطفى
غـــالب مـــخــيف حتـــول بــعـــدهــا الى
اســتــجــواب بــســبب عــدم االقــتــنـاع

قدمة. باالجوبة ا
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تـهم في نـاحـية كـنـعـان  القـبض عـليه ا
وضبط بـحـوزته بـندقـيـة نوع كالشـنـكوف
وهــاون عــيــار 60   مــلم مع مع عــتـــادهــا
وقــاذفـة ار بي جـي وسالح نـوع الـقــاعــدة
.( برنو واتـخذت بـحقه االجراءات اصـولياً
كما جنـحت مفـارز الوكالـة في كركوك  في
الـقـبض عـلى ارهـابي مـوزع أرزاق ويـنـقل
الــسالح لــعـنــاصــر داعش في احملــافــظـة.
واعتقلت القوات االمنية القبض على احد
عناصر داعش ويعتبر األخ الشقيق لوالي
كركـوك سـابـقـا.وذكـر بيـان امس أنه (وفق
مـــعـــلــومـــات اســـتــخـــبـــاريــة من شـــعـــبــة
استخبارات اللواء الثالث وقوة من الفوج

الثالث اللواء الثـالث فرقة الرد السريع 
القـبـــــض عـلى مـتـهم وفق مادة 4 ارهاب
في مـحـافـظـة كـركـوك ويـعـد األخ الـشـقـيق
لـوالي كـركـوك سابـقـا). وفي صالح الـدين
ان قـوات اكـدت هـيــئـة احلـشـد الــشـعـبي 
الــلـواء 41 تــمــكــنت مـن الــعــثــور عــلى 3
عـبوات نـاسـفـة. واوضح بـيـان احلـشد ان
(القـوات عـثـرت عـلى ثالث عبـوات نـاسـفة
زاريع تابـعـة لتـنظـيم داعش في مـنـطقـة ا
حافظـة صالح الدين خالل عملـية أمنية
ـيـدان شـاركت فـيـهـا مــفـرزة من هـنـدسـة ا
واستـخـبارات وأمن الـلواء 41 باحلـشد).
ـــكــافـــحـــة اإلرهــاب خالل والـــقى جــهـــاز مُ
عمـليـتـ مُنـفصـلتـ في مُـحافـظة األنـبار
الـقـبـض عـلى إرهـابـيــ أثـنـ يـنــتـمـيـان
حــــيث  إتــــخـــاذ لــــعـــصــــابــــات داعـش 
اإلجراءات الـقانـونيـة الالزمة بـحقهُـما.من
سـجـلت مـديـريـة مـرور اربيل جـهة اخـرى 
رورية ـعدل احلوادث ا انخفاضـا كبيرا 
تـحـدث باسم خالل العـام احلـالي. وقـال ا
ـقدم فـاضل حـاج حـسن في مـرور اربـيل ا
ـــديــــريـــة ســــجـــلت تــــصـــريح امـس ان (ا
انخفـاضا ملـحوظا باحلـوادث خالل العام
حــيـث بــلــغت مــنــذ بــدايــة 2020 احلــالي
ــــاضي 653 ولــــغــــايــــة تــــشــــرين االول ا
وهــو عـدد قـلـيل مــقـارنـة بـحـوادث حـادثـا
الـعـام 2019 الـذي شــهــد تـســجـيل1391
ضـبـطت الـهـيئـة الـعـامة حادثـا). الى ذلك 
للـكمـارك ٥ شاحـنـات مخـالفـة عنـد مداخل
نـطـقـة الـشمـالـيـة. وقالت مـديريـة كـمـرك ا
الهـيـئـة في بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
ـنطقة الشمـالية بالتعاون (مديرية كمرك ا
مع شـرطــة الـكـمــارك تـمـكــنت من ضـبط ٥
شاحـنـات حـديـد تسـلـيح واسـمـنت ابيض
ومالبـس ومــــقــــطــــعــــات دجــــاج و عــــسل
مستـورد  مخالفـة للضـوابط و التعـليمات

النافذة).
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Husseinalsadr2011@yahoo.com
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عرفـته وتوثـقت عالقتي به قـبل سنـت تقـريبـا  كان قـد عاد تـوا من اميـركا التي
هـاجـر الـيـهـا عـام 2008  هـاربـا من جــحـيم االغـتـيـاالت والـتـفــجـيـر والـتـفـخـيخ
والفـوضى التي اجـتاحت الـعاصـمة بـغداد انـذاك . وقد وصل الى مـدينـة اتالنتا
مركز واليـة جورجيا االمريكـية بعد رحلة طويـلة عويصة يحـمل على ظهره معانته
سـتقبـله برغم جتاوزه الـعقد اخلامس وتاريـخه واسرته ... فضال عن اجملـازفة 
متد منذ من عمـر افناه في خدمة اجليش واحلـصار وضيم ليل العراق الـطويل ا
عقـود .. بعـد اسـتقـراره هـناك اخـذ يـتواصل مع صـحـبه واقاربه وقـد بـكى مرار
شاكـيا فيض احلنـ . حينـما ساله صـديقه بجسـارة : (من بعثك هـناك واجبرك

ر غير االمر منه). على ذلك) ? صمت ثم بكى  فقال : (من اجبرك على ا
بعـد عشر سنوات تـقريبا بعـد ان شارف عقده السـادس على االنصرام عاد الى
بغـداد وحيدا .. بـعد ان اسـتقر عـياله هـناك .. لم يـصمـد وقد استـسلم لـعصارة
الـوجـد الـضـارب في األعـمـاق  مـضـيـفـا في تـعـلـيل عـودته لـلـعـاصـمـة الـتي ولـد
وعـاش واحب : (صـحيح ان الـطـبيـعـة هنـاك خالبـة والـقانـون مـتنـفـذ واالستـقرار
ـسرح ـستـوى جـيد  لـكـني اعمل بـغـير اخـتـصاصي   –الـفن وا متـاح واالمن 
واالعالم  –ثم اني بــدات اضـعف امـام دفـقــات احلب واالنـتـمـاء الــوطـني مـعـززة
ن كانوا ضمنا يشجعوني على العودة ات عدد من األصدقاء في العراق  كـا
حبـا منـهم على امل ان اقـضي بقيـة عمـري بشـغل احبه ال يـضطـرني التوسل او

التسول .. 
عاد واكـتنفه األصـدقاء وحف به االقربـون عاد من بالد العم سـام وما حتمله من
حلم الخـرين او فضول معرفي يستحق اخلوض .. ظل يردد ويعيد حكايته هناك
كل يـوم تـقـريــبـا وكل مـا سـاله أصــدقـائه عـنـهـا .. حــتى مـرت أيـام واسـابـيع ...
وانتـهت سهرات االستمراء والـسمر وهجر االخـرون . حاول ان يجد له عمل فلم
يفـلح .. أراد حط قدمه بـاي مشروع يـؤمن له قتل الـفراغ القـاتل فلم يـهتد .. ظل
ـر عـلى الـعـاصـمـة ويـسئل ـشي قـاطـعـا مـسافـات طـويـلـة كل يـوم ..  ـشي و
محطـاتها وساحتـها وشوارعها وحدائـقها عن منلوجه ومـعاناته.. (احقا عدت لك

يا امي األكبر االجمل في حياتي واشعر االن بضيق يخنقني) .
بـرغم اتـصـال اهـله مـن أمـريـكـا واصـراراهم عـلى عـودته الـيـهم لـكـنه اصـر عـلى
وت هنا .. قائال : (لم يعد بالعمر بقية) .. صبر وصمد وحتدى كل من البـقاء وا
ة لالسرة .. ابنه حاوره بـذلك .. حتى اتصلوا به أخـيرا .. يخبرونه بتـطورات مؤ
ــــادي ال يرحم  دهس وزوجته مـريضة وابـنه االخر يحتـاج رعاية  ووضـعهم ا
في حيـاة مادية بحتة ان لم تهرب من عجالتها ستسحـــقك بال رحمة  –كما قال

عنها - .. رايته يبكي يوما .. فاخـذته خلسة هامسا : (لم بكاؤك صديقي) ? .
قـال : (ان اســرتي تـنــاديـني .. وال امــلك اجـرة تــذكـرة الــطـيــران .. فـضـال عـمـا
كن ان يفـترض ان احمـله لهم من بغـداد بعـد هذه القـطيعـة .. انها الـف دوالر 

تسـد حاجـاتي وتشـعل فتـيل الـضوء مرة أخـرى) .. رفعت
واطن يدي نـحو السمـاء .. (رباه احقا .. هـكذا يبادل ا

في وطنه . 
بـلغ في ظل مليارات تـنهب كل ح من بلد يا لـتفاهة ا
ـمتـد من احلن السـواد والنـفط.. على طـول تاريخـنا ا

حتى االن ..!) .
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-1-
حـ يـكثـر الـتـمـرد  ويـشيع عـقـوق األبـنـاء لوالـدَيْـهم  يـقع مـعـظم الـناس في فخّ
ـوضوعـية والـعقالنـية الـيأس مـن جنابـة االبنـاء جمـيعـاً .. وهو مـسلك ال يـتـسم با
عـلى االطالق  ذلك انـنـا مازلـنـا نـنعم بـوجـود الـنجـبـاء من األبـناء وان لم يـكـونوا

الغالبية العظمى ...
-2-

حدّثني أحد ابنائنا االعزاء الذين اكبرُ فيه برَّهُ بأبويه وأدبَه اجلمّ فقال :
لم أَكنْ أفكرُ في الزواج  ولكنّ والدي وقبل أنْ يُجري عمليةً خطيرة لِقَلبِهِ قال لي

:
هل تَعِدُني بان تُقبل على الزواج ?

قلتُ 
أعِدُكَ 

فاطمأنّ 
وجنحت العملية التي أجراها لقلبه  وعدنا الى العراق ...

-3-
وبعد العودة سألني :

هل هناك فتاة مُعيّنة ترغبُ أنْ تكونَ شريكةً حلياتك ?
فقلتُ :

ال 
وأنا افوّض األمر لوالدّي واترك لهما حرية االختيار ..!!

-4-
نـحن الـيـوم في األلـفيـة الـثـالـثـة  ومـعـظم شـبابـهـا ال يـروق لـهم أنْ يـكـون اخلـيارٍ
لغـيرهم في جميع شـؤونهم ولكن صـاحبنا فـوّض والديْه أنْ يختـارا له من يرونَها

ا اي اعتراض. صاحلة له دو
-5-

لقـد دلّت التجارب علـى جناح عمليـات الزواج التي تَمّتْ من دون عالقـات عاطفية
ن تزوجوا إثر صالت عاطفية ..!! سابقة  بينما فشلت جتارب الكثيرين 

-6-
ـنهج والى النـجـباء الـبـارين بـوالديْـهم وأهـلـيهـم اصحـابِ ا
الرائق الـقائم عـلى اساس تـوقير الـوالديْن واحـترامـهما
وتََقـبُل نصـائحـهمـا بكل رحـابة وسـرور نزجي حتـياتـنا
مُشـيـدين بـاخالقيـتـهم الـعالـيـة  وداعـ باقي الـشـباب

لالقتداء بهم قبل فوات األوان ...
وأخر دعوانا ان احلمد لله رب العا .
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اإلسـتـقـرار األمـني والـسـيـاسي واإلجـتـمـاعي في الـعـراق.. يـرتـبط جـذريـاً وكـلـياً
بـاجلـانب (اإلقـتــصـادي) بـالـدرجـة األولى والــرئـيـسـيـة.. فــإذا تـداعى االقـتـصـاد
الـوطـني تـداعت مـعه كل أركان اجملـتـمع وتـنـهار بـكل سـهـولة. فـمـنـذ عام 2003
وحـتى اآلن لم تــكن هــنـاك خــطـة أو نــظـرة أو حــتى دراســة جـدوى إقــتـصــاديـة
ـسـتقـبل الـعـراق بل تـعتـمـد عـلى الفـوضى والـتـخبـط حيث يـكـون (الـعمل آني)
ـستـقـبل ويـبـدأ هـذا التـلـكـوء من رأس الـهـرم الـرسمي ويـومي دون الـنـظـر إلى ا
الي (الـرسمي) اخملـيف الذي هو حتى أخـمصه! نـاهيـكم عن الفسـاد اإلداري وا
اآلخـر يـنخـر في جـسد اإلقـتصـاد والـبنى الـتحـتـية لـلبـالد.. حتى أصـبح الوضع

العام للعراق على وشك اإلنهيار األخير.. والذي ال حتمد عقباه!!
وهكـذا تصبح رقابـنا ب لـيلة وضحـاها بيد (الـصندوق الدولي)  –اإلسـتعماري
بـصـيغـة حضـارية وبـدون (حرب) لـنكـون ضحـيـة الفـساد الـسيـاسي العـام الذي

وضع مقدراتنا وثرواتنا في أسوأ حال!!
أنـا أدعـو (حكـومـة الـكاظـمي) عـاجالً قـبل (سقـوط) الـعـراق وتفـكـيكـه نهـائـياً إلى

تواضعة كما يلي: إتخاذ التدابير اإلقتصادية الطارئة وفق رؤيتنا ا
تـوحـيـد رواتب موظـفي الـدولـة وفق الـتحـصـيل الـدراسي وعـدد سنـوات اخلـدمة

ناصب الرفيعة األخرى. ان والرئاسات الثالث وا وتبدأ من أعضاء البر
تقاعدين. سؤول ا ان وا ا فيهم أعضاء البر تقاعدين  توحيد رواتب ا

تدقـيق رواتب (الرعـاية اإلجـتمـاعيـة) حـيث هنـاك من يسـتلم أكـثر من راتب.. بل
غير مستحق أصالً.

بررة للمسؤول الكبار. تقليص أعداد احلمايات غير ا
مــحـاولــة إلـغـاء أصــفـار الـعــمـلــة الـنـقــديـة.. وطـبـع الـعـمالت

عدنية الصغيرة. ا
إســتــرجـــاع كل مــا ســـرق من لــصــوص احلـــكــومــات

اضية إلى خزينة الدولة. ا
وهنـاك حتـماً توصـيات وآراء أخرى تـصب في حتس
ـوجودين تـخصـص ا الوضـع االقتـصادي من لـدن ا

ؤسسات الرسمية.. ومن الله التوفيق. في ا

ندى شاكر جودتناجي السعيدياحمد الصفار
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ـرجـعـيـة لـلـمـجالت الـعـلـمـيـة أعـلن مـعـامل الـتـأثـيـر واالسـتـشـهـادات ا
ـئة الـعربـيـة (ارسـيف - Arcif في تـقـريـره الـسـنوي 2020قـائـمـة ا

مؤلف وباحث األكثر تأثيراً في العالم العربي. 
وقال تقرير "ارسيف  ?"2020وهو مؤشر لإلنتـاج واحملتوى العلمي
العـربي في اجملالت الـعـلمـيـة وأحد مـبـادرات قـاعدة بـيـانات "مـعـرفة"
لإلنتـاج واحملـتوى الـعـلمي إن "الـ  100مؤلف وبـاحث األكـثر تـأثـيراً

ؤلفاتهم ينتسبون إلى  13دولة عربية".  واستشهاداً 
سـتشـهد ـؤلفـ ا وب التـقرير أن "الـ  100مؤلف تـصدروا قـائمـة ا
بـإنـتــاجـهم الــعـلــمي عـربــيـاً الـبــالغ عـددهم  17,400مـؤلف وكـانت
أعمالـهم قد نـشرت في  681مجـلة عـلمـية وبـحثـية اسـتطـاعت جتاوز

معايير االعتماد".
ـعامل "ارسيف  "ARCIFاإلنتاج الـعلمي وفحصت الـفرق العـلمية 
والبحثي لـ  152,000مؤلف عربي نشرت أعمالهم عبر 306,000

مقالة علمية وبحثية.
وقــال رئــيس مــبــادرة "ارســيف" أ. د. ســامي اخلــزنــدار إن "مــعــامل
"ارسيـف " كشـف النـقـاب عن حـقـائق عـديـدة علـى الصـعـيـد الـعـلمي
ي الـعـربي ظــلت طـويالً طي الـغـيـاب نــتـيـجـة لـعـدم وجـدود واألكـاد

مؤشرات قياس قادرة على تظهير حقائق االنتاج العلمي العربي".
ــضـامــ جـديـدة وبـ اخلــزنـدار أن "تــقـريــر ارسـيف  2020جـاء 
وأكثر شمولية عن سابقاته استندت إلى مسح ضخم ونوعي لإلنتاج
ؤلـف العـلمي الـعربي وكـشـفت النـقاب عن حـجم تـأثيـر البـاحثـ وا

العرب"
ويقيس معـامل "ارسيف" الذي أسس عام  ?2013األهمية الـنسـبية
عرفـي استناداً إلى للمجالت العلمية احملكّمة ضمن مجال حقلهـا ا
ياً يـصار إلى تطبـيقهـا على نحو  5100مجلة عـلمية  31معياراً عـا
وبحثية عربـية تصدر عن أكثر من  1400هيئة علميـة وبحثية موزعة

على  20دولة عربية.
وتوزعت قـائمة الـ  100مؤلف األكـثر تـأثيـراً ب دول عـدة تصـدرها
مراتبها الثالثة األولى األردن وحلقت به فلسط والسعودية ثالثة.

جنـدريـاً اسـتـطاعت  22امرأة تـبـوء مـواقعـهن ضـمن قـائـمة الـ 100
اضي ?2019 مؤلف األكثر تأثيراً بتراجع واضح عن تقرير العام ا
الـذي سـجّـلن فـيه جنـاح  32امـرأة مـا يـشي بـضـرورة دعم وتـمـكـ

ي. رأة العربية في اإلنتاج العلمي واألكاد نشاط ا
ـؤلـفـ والـبـاحـثـ الـعـرب األكـثـر وتـقـدم قـاعـدة "ارســيف" بـيـانــات ا
تأثـيـراً عبـر "مـنصــة رقـميـة مـتطـورة" تـتـيح االطـالع على الـعـديد من
عايـير  والـتقاريـر اخلاصــة بهذه الـبيـانات عبـر الرابط اإللـكتروني: ا

http://emarefa.net/arcif/ .
ثـل لـ ويخـضع معـامل "ارسـيف" إلشراف "مـجـلس علـمي" يـضم 
ـتـحدة لـغرب اسـيا (اإلسـكوا)" "منـظمـة اليـونـيسـكو" و"جلـنة األ ا
ية" وقاعدة تخصصة العا كـتبات ا و"مكتبة االسكندرية" و"جمعية ا
يـ من عـدة دول عـربـية بيـانـات "مـعـرفة " فـضالً عن خـبـراء وأكـاد

وأجنبية.
وأسهم  "ارســيف" مـنذ إطالقه في نـقل اإلنـتاج الـعلـمي الـعربي من
ــيــاً خـــاصــة في ظل حــيــز غـــيــر مــرئـي إلى إنــتــاج مـــعــتــرف بـه عــا

عايير العلمية الدقيقة" التي يستند إليها. صداقية وا "ا

الـــزيــدي ونـــقـــرأ فـي بــاب
نـــــصــــــوص ( ايــــــقــــــونـــــة
اجلـــرح)لـــلــشـــاعـــر مـــضــر
االلــوسي و (إلى عــيــنــيك)
لـــرنـــا رضـــوان و (سـالمــاً
مل) للـدكتور أيها الـوطن ا
رعـــد الـــبـــصـــري و(بـــكــاء
( خـــــيـــــمـــــة في األربـــــعــــ
لــلــدكــتــور كـوكـب بـدري و
(ضــــارب اجلــــرس) حلـــازم
رشك. كـمـا كـان بـاب سـرود
حـــافالً بـــقـــصـص مـــنـــهــا(
نـــدوب عــلى حلـــاء شــجــرة
االنـتظـار) حملـمـد الـكاظم (
لــيل كـهـرمــانـة) لـعــبـد عـلي
الــــيــــوســــفي و ( أضــــعت
ة راعي فيما قمقمي ) لـر
تضمن باب قراءات نقدية (
في قــلب الــريح /قــراءة في
نـصــوص الـعــدد األول) كـتــبـتــهـا
الــدكـتـورة أخـالص مـحـمــود عـبـد
الــــــــــلـه) و( مـــــــــآالت الــــــــــبـــــــــوح
الـسـرديـة/قـراءة في سـرود الـعـدد
األول) كــتـــبــهــا الــدكـــتــور خــلــيل
شيـرزاد علي. فيـما أختـتمت آفاق
أدبية صفحاتـها ليتضمن الغالف
الـداخـلي األخـيـر نبـذة مـخـتـصرة
عن دار الــــشــــؤون الــــثــــقــــافــــيـــة
الـعامـة... بـعد ان شـغـلت مسـاحة
الــغالف الـداخــلي االول لـلــحـديث
لف  لطـفية الـدليمي عن روائيـة ا

ضمن باب مفكرة .

ـعـاصـر) من وفن اخلـزف الـعـراقي ا
ـيــة انـغــام سـعـدون مــشـغل لـالكـاد
العذاري بيـنما في باب تـفكر نقرأ (
حــــاضـــــر ومــــســـــتــــقـــــبل األدب في
مـؤســسـاتـنـا الــتـعـلــيـمـيـة ) كــتـبـهـا
ـالك أشـهبـون تلـتها الدكـتور عـبد ا
مقـال ( وثيـقة عن الـسلـطة حوار مع
مـيـشـيل فـوكـو) بـقـلـم الـدكـتـور كر
اجلــاف وجـاء بـاب حــوار  لـيـحـاور
الـكـاتبـة والـروائـية لـطـفـية الـدلـيمي
عـلـى وفق الـعـنـوان الـتـالي( لـطـفـيـة
الـــدلــيــمـي أمــست وريـــثــاً شـــرعــيــاً
لألسـطـورة) حـوار االعالمي خـضـير
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صـدرت حـديـثـا الـطـبـعـة االولى من
كتبة كتاب قطوف احلضارات من ا
لـكية السـويدية وتـتناول الـطبعة ا
مـــــــواضـــــــيـع شــــــتـى عـن اصــــــول
احلـضـارات وتـاريـخـهـا واهـمـيـتـها
ودورهـــا االنــســـاني ونـــضــوجـــهــا
ادي وانها تعد وتـعتبر من االرث ا
عـنوي لـلبشـرية الى جـانب انها وا
الـوجه االخر لالنـسـان فهي تـعكس
درجــة قــوته وتـــقــدمه ومــواجــهــته
للصـعاب وعوامل الـضعف والوهن
ت بعد التحول ا   واحلضارة ا
ـــنـــاطق الـى حـــيـــاة الـــعـــيش في ا
احلضريـة الن االنسان وكـما يصفه
ابن خـــــلــــدون (هـــــو كــــائـن مــــدني

بطبعه) .
ـا ان لـكل حـضارة خـصـائـصـها و
وطـابـعــهـا فـأن كـتــاب ( قـطـوف من
احلـضـارات ) بـحـثت في احلـضارة
الـكــرديـة وارثــهـا الــثـقــافي ودرجـة
تــأثــيـرهــا وتــأثــرهـا بــاحلــضـارات
االخرى وعـليه فقـد عكـفت االستاذة
( ســــروة عــــثــــمــــان مــــصــــطــــفى )
وبـالـتـعـاون مع الـدكـتـور (  مـحـمـد
فـتــحي عــبــدالـعــال ) الى ان يــكـون
الــكـتــاب فـاحتــة لـلــولـوج في بــحـر
احلــضــارات وحتـــديــدا احلــضــارة
الــكــرديــة وجــاء ذلك من خـالل عـدد

ـقــاالت الـتي ضــمـهـا الــكـتـاب من ا
ـسـاهـمـة في هـذا ـؤلـفـة ا وتـقـول ا
الـــعــمل االصـــيل (ســروة عـــثــمــان)
حـــيث تـــقـــول ان احلـــضـــارات هي
واحــــــــدة مـن حــــــــيـث دورهــــــــا في
التوجـيه والتوعيـة وخلق اجلسور
بـ الــبـشـريــة والـتـواصل لــتـبـادل
ــــعــــلــــومـــات وان الــــثــــقــــافـــات وا
احلــضـارة هي الـتي بــأمـكـانـهـا من
ـثــلى لـلــعالقـات تـقــد الـصــورة ا
االجــتــمــاعــيــة بــ الــنــاس وان لم
جتــمــعـــهم اجلــغــرافــيــة  واشــارت
ســروة عـــثــمــان الـى ان احلــضــارة
الـكرديـة لهـا مالـها من ثـقافـة وبناء
انـسـاني ومــنـهج فـلــسـفي واصـول
ادبـــيــــة ومالحم شــــعـــريـــة واسس
بـنيـوية في مـجاالت احلـياة اضـافة
الى انـتاج احلـضارة الـكـردية لـعدد
من العلماء والذين اثروا االنسانية
بــنـــتــاجــاتــهم وفي كــافــة مــجــاالت

احلياة .
ويـضم الـكتـاب وفي احلـلـقة االولى
مـنه حديـثـا عن (اصل الكـرد ) الذي
ــحـاذاة يــســكن االن غــرب اســيــا 
جــبــال زاكــروس وجــبــال طـوروس
والـتي تـسـمى (كـردسـتـان الـكـبرى)
وتــقع بـــ جــنــبـــات بالد اربع هي
تـركـيــا  والـعـراق وســوريـا وايـران
وكـانت احلـضـارة الـكـرديـة توصف

بـــــــانــــــهـــــــا اقــــــدم احلـــــــضــــــارات
االرســتـقـراطـيـة في الـعـالم وهـنـالك
صفحـات تتنـاول اصل الكورد بدءا
ـــســـعـــودي في كـــتـــابـه (مــروج بــا
الـــذهب)  والـــفــردوسـي في كـــتــابه
(الــشـاهــنــامـة) وان الــطــبـري وابن
خــــلــــدون ايـــضــــا اوردوهــــمــــا في

كتابيهما .
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وكل من بحث في اصل الكورد نحا
منحىً كما راه هو فـمنهم من يشير
الـى انــــــــــــهـم اقــــــــــــرب الـى االرمـن
والـكـلـدانيـ والـقـوقازيـ لـتـشابه
طـباعـهم  فيـمـا تنـاول الكـتاب (لـغة
صادر االكراد) وعـدوها وبحـسب ا
التاريـخية انـها من واحدة من اقدم
ـســتــقـلــة بـذاتــهـا بل ان الــلـغــات ا
الـبـعض يـصفـهـا بأنـهـا من الـفروع
الـهنـدو اوروبيـة وان عشـائر الـكرد
ـــيــــديـــ اي االريــــ والـــذي مـن ا
ـانـي جـيـرنـوت يـؤيـده الــلـغـوي اال

وينهوفر .
وهـنــالك صـفــحـات مــخـصــصـة في
الـكـتـاب لـلـبحـث في مالحم اخلـلود
الكردي (وسيامند وخجي) والرابط
ب ملـحمة جـلجامش وب مـلحمة
سيامند وخجي في االدب الشفاهي
الكـردي من حيث االطـر العـامة وان
انكيـدو من الكورد الـفيلـي كما ان

لحمت جـاءتا على شكل قصيدة ا
مـلحمـية غـير ان مـلحـمة جـلجامش
كـتــبت عـلى الــواح طـيـنــيـة بـيــنـمـا

وصلتنا ملحمة سيامند شفاها .
وتـــــنــــاوا الــــكـــــتــــاب فـي عــــدد من
صفحاته الشخصيات الكردية التي
صــنــعـت الــتــاريخ ومــنــهــا عــائــلـة
بــدرخــان والــعــائــلــة الــتــيــمــوريــة
والــبــدايــة مع مــحــمــد عــلـي بــاشـا
الكبير مؤسـس مصر احلديثة وهو
من اصـول كرديـة من ديـار بكـر كـما
وعـرج الــكـتــاب عــلى بـديع الــزمـان
ـدرسـة سـعــيـد الـنـورسي صـاحب ا
ــــتـــفــــردة في الــــفــــكــــر االسالمي ا
ـولـود في قـريـة نـورس الـوســطي ا
شـرقي االنــاضــول البــوين كــرديـ
ـــثل في الـــصالح كـــانـــا مــضـــرب ا
والـتــقي وهــمـا من عــشــائـر قــبـائل

الهكارية في تركيا .
وتنـاولت احللقـة الثانـية احلضارة
الـسومـريـة واصل السـومـري وان
الـســومـريـ حــضـارتـهم مــتـطـورة
سـمـارية وقـدمـوا للـعـالم الـكتـابـة ا
والقرص الطيني الذي رصد اسماء
حــــكـــام ســـومــــر كـــمـــا ان الــــلـــغـــة
الــســومــريــة اصـــبــحت الى جــانب
ــعــامالت ابــتــداءهــا بـــتــســجــيـل ا
ـمتلـكات اصبـحت لغة التـجارية وا
ادبــيـة وشــعـريــة وقـانــونـيــة حـيث

سجـلـوا اساطـيرهم
ومـالحـــــــــــــمــــــــــــهـم
وعـقـائـدهم الـديـنـية
وتـألـفت هـذه الـلـغـة
من مـــجـــمـــوعـــة من
االشـكال تـكـتب على
الـــــواح من الـــــطــــ
كــــــانـت تـــــتــــــرك في
الـــشــــمـس او افـــران
خــاصـــة لــتــتـــصــلب
وكـانـوا يسـتـخـدمون
اقالم مـن الــقــصب او
اخلــــــــــشـب وبـــــــــدأت
الـكــتـابــة الـســومـريـة
تــصــويــريــة وصــارت
مــقـطــعــيــة وتــقـرأ من

اليم الى اليسار .
تـــعــددت الـــنــظـــريــات
حول اصل السومري
فــمــنـهم مـن حتـدث عن
اصـــولــهـم الــعـــراقـــيــة
وبـــعـض الـــنـــظـــريـــات
حتـــدثت عـن اصــولـــهم

االفـريـقـيـة وهـنـالك نـظـريـات ربطت
ب السومري واالكراد .

الــكـــتـــاب قــيـم وقــد تـــنـــاول االطــر
الــتـاريــخـيــة والزمـان ســحـيــقـة من
الـتــاريخ الــبــشــري فـان قــراءته من
ـهتمـ واخملتص بـالتاريخ قبل ا

ـا ـعــلـومـات ثـرة ور يــرفـدهم 
فيه مجال للمـناقشة او تصحيح
مــاورد مـن مــعـــلــومـــات وفي كل
ـزيد االحوال نـبـقى نتـطلع الى ا
من مــكـنـونـات احلـضـارات الـتي
انـشـئت وتـطـورت وسـاهـمت في

البناء االنساني. 

WOÐœ√ ‚U ¬ w  wLO b « WOHD  sŽ nK

ضـمن اصـدارات دار سـطـور لـلـنـشـر والـتـوزيع صـدر لـلـكاتـب جـمال الـعـتّـابي كـتـابه
دن روح ومـعنى. وهو مفعم بـالتداعيـات والذكريات لالماكن كان .. ا اجلديـد داخل ا
دن الـتي عاش فيها الكاتب  واالحداث ومعاودة حية لثقافات وماض بكل مايحمل وا
من اشــواق وحـنــ لـلـشــخـصـيــات لـوعـات ومــسـرات واحالم نـســجت تـلك االمــكـنـة
كـان بوصفه طلالً اضي.  وتصـدرت الكتاب مـقدمة للـدكتور أحمـد الزبيدي وصف فـيها ا وا
متحـوالً لذاكرة مـستـقرة نعم الـذاكرة التي هي جـزء من  سرديـة حية نـابضة بـاحلياة وفـاعلة
ستـوى الثقافي يقول ا تكتنـزه من قيم رفيعة يـنتجها فاعـلها على ا في الوجود االنـساني 
نـعكـسة على الزبيـدي حاول الـعتابي أن يـعبّـر عن التـحوالت الثـقافـية في اجملـتمع العـراقي ا
حتـول مـكانـي أيضـاَ فـإعـتـمـد اإلسـلـوب الـسردي احملـمّل عـلى أكـتـاف الـراوي الـعـلـيم تـارة والراوي
شارك تـارة أخرى ليكون التنوع االسـلوبي السردي هو اجملسدلـلرؤية الفكرية والـثقافية التي انطلق ا

منها الكاتب.

رسالة بغداد
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بابل اذ تـكون بـحيازة مـن يرمي الـيها
قـطـعـة من الـنــقـود وهي جـالـسـة امـام
ـعـبـد وهـكـذا بـقي الـرأي الـسـائـد ان ا
رأة مـنذ احلـضارة الرجل افـضل من ا
ة وال سيما في فلسفة اليونانية القد
ارسـطــو فـقـيــمـتــهـا ان تـكــون عـفــيـفـة
ــعت عـبـر ـرأة  ومـدبـرة والــواقع ان ا
الـتـاريخ في دور االمـومـة الـذي بـزغت
ــرأة وتــقــوقـت عــلى الــرجل في فــيه ا
الــقــيــادة واتـــخــذت كــاالهــة وظــهــرت
احلـركـات الـنـسـويـة الـيـوم في الـعـالم
رأة رأة ورأت ان ا للمطالبة بحقوق ا
تــتـــفــوق في اجملـــتــمع كـــلــمــا ازدادت

معرفة بالعلم والثقافة .

النه لم يكن يـحـصل عـليـهـا انذاك ( اال
عن طـريق الـصـيد الـبـدائي ولـيس عن
ـتبـادلة ) ص 34ثم طريق الـقـناعـات ا
يتـدرج بـالتـاريخ االنـثـوي بعـد انـسان
ـقـدس الـكـهف فـيـتـطـرق الى الـزواج ا
الذي كان منتشرا من الهند الى البحر
تـوسط وماكـان في بابل ااذ ان فض ا
بكـارة البـنت من قـبل النـاس العـادي
مـجـلــبـة لـلــعـنه واالمـراض امــا كـهـنـة
ـــلـك وخـــدام االلــهـــة فـــهم ـــعـــبــد وا ا
وحدهم الـقـادرون على جتـنـيب الفـتاة
االصابة بـاالمراض وصد اللـعنات عن
ـــديــنــة ) ص 36وبــعــدهــا الــنــاس وا
ـرأة سلعـة جسديـة كما في اصبحت ا

الذكوري  ,يقول نزار ايضا :
لـيس لي زمـان حـقـيـقي خـارج لـهفـتي

  انا زمانك
ليس لك ابعاد واضحة 

 خارج امتداد ذراعي 
 انا ابعادك كلها

( وهــكــذا كــان احلــديث عن جــســديــة
ؤنث هو االنثى وال عقالقيـة اجلسد ا
النسق العربـي الثابت في االدب النها
ـواصفـات فقط تـعطي لـلفحل وبهذه ا
ويتتبع مايـريد من امـتياز ) ص: , 26
الباحـث التاريـخ االنثوي ابـتداء من (
رجل الـــكــهـف انـــســان الـــغـــاب الــذي
رأة , ازت عالقـته بالـوحشيـة مع ا ا

( االلـســنـيـة  ) مــعـنى بــنـقــد االنـسـاق
ضمرة الـتي ينطـوي عليـها اخلطاب ا
الـثـقــافي بـكل جتــلـيـاتـه وصـيـغه ....)
ص , 22ويـضـرب الــبـاحث امــثـلـة من

شعر نزار قباني كاالتي : 
انني اكتب حتى اتزوج العالم

انا مصمم على ان اتزوج العالم      
فنـزار لم يـكن يـرى كوة الـعـالم الرحب
اال من خالل الــسـيــطـرة عــلى اجلــسـد
االنثوي فـهو ( يريد الـعلو فـيجعل من
العالم انثـى وهو الفحل ) ص , 25الن
ـرأة مـوشـومـة بـضـعف الـعـقل بـرأي ا
ـرأة ليس الذكـورة وحدود جـغرافـية ا
هـذا الـعـالم الــواسع االفق بل اجلـسـد
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هـذا عـنـوان كـتــاب د. فـراس الـعـتـابي
ــوسـوعــة الــثــفــافــيـة دار صــادر عن ا
الشـؤون بـغـداد الـعام 2018م بـحدود
( (159صفـحـة يتـنـاول الكـتـاب تاريخ
ـراة من انـسـان الـكهف الى تهـمـيش ا
العصر احلديث ومن خالل الكشف عن
ضمرة في اخلطاب الثقافي االنساق ا
ـتـلــقي في تـعـريف ويـحـيل الــبـاحث ا
الــنــقــد الــثـقــافـي الى كــتــاب ( الــنــقـد
الثـقـافي قـراءة في االنـسـاق الـثـقـافـية
ضـمـرة لعـبـدالله الـغـزامي ) بأنه : ( ا
فرع من فروع الـنقـد النصـوصي العام
 ,ومن ثم فهو احد علوم اللغة وحقول
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كـــثــيــرة هي مالحم احلب واحلــرب
فـي تــاريخ األدب الــعــربي ولــكن أن
تُــكـتـب مـلـحــمـة أثــنـاء احلــجـر هـو
اجلـديد فـي الروايـة العـربيـة اليوم.
فـقيمة التحـديد الزمني في الرواية
يـــعــد مــؤشـــراً مــهــمـــاً عــلى وقــوع
احلـــدث ســـواء كــان حـــقـــيــقـــيــاً أو
تــخـيـلــيـاً وهـو نــفـسه زمن أحـداث
هـذه الروايـة والزمـن الذي يـختاره
الــكـاتب جـاسم ســلـمـان في روايـته
"كــورونــا.. احلب واحلــرب" يــرتـبط
ــرض "وبـاء بــداللــة مــعــيــنــة هـي ا
كـــورونـــا" ولــهـــذا أضــاف الـــكــاتب
عـنوانـاً فرعـياً (ملـحمـة كُتـبت أثناء
احلــجـر) ويـبـدو أن فـكـرة الـكـتـابـة
ـــــرض ومــــــا رافـــــقـه من عـن زمـن ا
تــغـيــرات وحتـوالت عــلى مــسـتـوى
ـا فــيـهـا تـعـريـة الــعـالم واألفـراد 
ـــصــطــنــعـــة والــنــفــاق ـــظــاهــر ا ا
لـتوية في االجـتمـاعي واألسالـيب ا
ال واألعمال واإلعالم هو مجتمع ا
ــوضـوع األثـيـر الـذي تـثـيـره هـذه ا
الــروايـة. كـورونـا.. احلب واحلـرب"
نـص في ماهـيـة احلب أو هي قـصة
عـاشـقـان جمـعـهـما احلـب وفرقـهـما
راسل الـصحفي ـرض "جبـران" ا ا
ــلـتـزم بـقـضـايــا إنـسـانـيـة والـذي ا
ـــــوت بـــــطـــــعم يـــــذوق كـل يـــــوم ا
مـخـتـلف ونكـهـة مخـتـلفـة و"لـيلى"
الـفـتاة الـواعيـة الـتي أحبت جـبران
حـــبـــاً صـــامـــتـــاً وتـــرى فـــيه األمل
ـسـتـقبل. "هـو" يـحـبـها واحلـيـاة وا
حـب الـــشـــعــراء أو حـب الـــنــزوات
واالمـــــــــتالك عــــــــلـى طــــــــريــــــــقــــــــة
الــرومــانـســيـ و"هي" تــفـكــر مـثل
بـقـية الـفتـيـات بأن نـهايـة كل عالقة
فـي الزواج. تنـتظره خـمس سنوات
ثـم تتركه وتتـزوج من صاحب نفوذ
شــيـطـان في وجه إنـسـان. وعـنـدمـا
يـعود العـاشقان من غـفلتهـما يكون
ـرصـاد. ولـعل ذلك ــرض لـهـمـا بـا ا
كـان بداية النـهاية أو نهـاية البداية
لــقــصــة حب لم تــكــتــمل كــان وبـاء
كـورونـا هـو الـشاهـد عـلـيـها... ومن
هـنـا تـبدأ مـأسـاة كـورونا في احلب
واحلـــرب. ويـــبــقـى الــســـؤال الــذي
تـطرحه الـرواية: هل سـيغلب احلب
ــــرض? أم أن كــــورونــــا احلــــرب وا
حـرب جـديـدة تـضـاف إلى سـلـسـلة

الهزائم?!...
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صـــدر عن الـــدار الــعـــربـــيــة لـــلــعـــلــوم
نــاشــرون الــطــبــعـة الــعــربــيــة لــروايـة
“Camino Winds” جــاءت الـروايـة
حتـت عـنـوان "ريـاح كـامـيـنـو" وهي من
تـأليف الـكاتب األمـيركي جون غـريشام
وتـــرجــمـــة مــاجـــد حــامـــد ومــراجـــعــة
وحتـريـر مركـز التـعريب والـبرمـجة في
بـيـروت. تـقـول الـروايـة: بـعـد أن ضرب
إعـصار ليو جزيرة كـامينو في فلوريدا
اكـتشفت الشرطة جثـة الكاتب نيلسون
كـير ولكن بروس صاحب متجر الكتب
الـشـهـيـر في اجلـزيـرة وصـديـقه بوب
تجر يشكّون بظروف ونك العامل في ا
وفـاة نيـلسون وهـنا تُطـرح في الرواية
جـملـة من التسـاؤالت:هل قُتل نيـلسون
بـــفــعل اإلعــصــار أم أنـه كــان ضــحــيــة
ة قـتل? وما هـو دور إنغـريد التي جـر
كـانت في مـنـزل بوب الـقـريب من مـنزل
ة ما الـقتيل? وفي حـال كان هنـاك جر
عـالقة عقـار الفالكسـاسيل? وما حـقيقة
? هل ـسـن مـا يـجـري في دور رعايـة ا
فـعالً جتري عـملـيات اغـتصاب في دور
? ومــا هـــو دور ريــد ــســـنـــ رعـــايـــة ا
بـاتـرسـون وكـارين شـاربـونـيت بـكل ما
يــجــري? وهل حــقـاً هــنــاك أربـاح غــيـر
مـشـروعـة تـبلغ قـيـمـتهـا أربع مـلـيارات
دوالر? ولـــكن الـــســؤال األكـــبــر من هي
دانــــيـــيل ومــــا قـــصـــة زواجــــهـــا اآليل
نح لـلـسقـوط? هـذا الغـمـوض هو مـا 
الـرواية جاذبـيتهـا والتشـويق والرغبة
فـي التـهـام صـفـحـاتـهـا حـتى الـنـهـاية
سـنـعـرف أكـثـر عن مـخـطـوطـات نادرة
مـسروقة وسـنعرف أكثـر عن سياسات
ال دور الـنـشر الـغربـية الـتي حتصـد ا
ــا والـــشـــهـــرة من كـــاتب ضـــحـــيـــة ر

تـسـبـبت روايـته فـي مـقتـلـه! وغيـر ذلك
مـن كـــوالـــيـس جـــرائم تـــرتــــكب بـــحق

اإلنسانية.
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ـا ال شك نــحن الـيـوم نـعـيش عـصـرا 
ــعـرفــة من أهم فــيه يــعــد الــتـعــلــيم وا
األسـس احلــــيـــاتــــيـــة الــــتي يــــجب أن
ــواكـــبــة يـــحـــصل عـــلــيـــهــا كـل طــفـل 
مـتـطـلـبـات الـعـصـر. في كـتـابـهـا "كـيف
?" تـهـتم األســتـاذة خـلـود تــربي مـبـدعــاً
اخلـليـفة باألسـاليب التـربوية احلـديثة
الــتي تــســهم في تــنـمــيـة ذكــاء الــطـفل
وشــخــصــيــته ولــهــذا الــغـرض تــضع
ـؤلفة األسس العلـمية لعمـلية التعلّم ا
ـــربـــ وتــــتـــوجـه بـــهــــا إلى األهـل وا
ا الـقـائـم عـلى الـعـملـيـة الـتربـويـة 
فـــيــهــا من طــرق مــحــفــزّة وتــدريــبــات
ومــهــارات تــسـاعــد في جــذب األطــفـال
ؤلفة: "هـذا الكتاب لكلّ لـلتعلّم. تـقول ا
أمّ وأب أو مــربٍّ يــعـتــزم تـعــلـيم طــفـله
بـشـكل فـعَّـال وتنـمـيـة قـدراته أقول له:
إذا كــان لـديك الــهـدف في تـعــلـيم ابـنك
بــفـعَّـالــيـة فـتــأكـد أنّ عـنـد ابــنك حـجـر
األسـاس لـتـلـقـي هـذا التـعـلـيـم". يـشرح
ـتــعـلـقـة ــفـاهـيم الـنــظـريـة ا الــكـتـاب ا
بـعمـليـة التـعلّم مـع أمثـلة تدريـبيـة يتم
فــيــهـا الــتـفــاعل بــ الـطــفل والــبـيــئـة
احملـــيــطــة به بــهـــدف إجنــاح عــمــلــيــة
الــتـعـلّم فـنـعـرف من خالله الـفـرق بـ

"الـتعليم السطحي" و"التعليم العميق"
و"الــفـروق الـفـرديـة" ومــا هي "الـبـيـئـة
احملـفّـزة لـلـتعـلـيم الـعمـيق" كـمـا نـطلع
اط التعلّم "البصري السمعي عـلى أ
احلـركي" ودور الـلعب في تـنـميـة ذكاء
الــطــفـل وبــعض األنــشــطــة لــتــطــويـر
ذكـــائه ونــتـــعــرف إلى آلــيـــة عــمل مخ

ــتــعـددة الــطــفل وأنــواع الــذكــاءات ا
ـشـاكل الـسلـوكـيـة ونقـرأ عن أفـكار وا
لـتـنـمـية مـهـارة ضـبط الـنـفس وحتمّل
الـطفل مـسؤولـية قـراراته كمـا تعـليمه
فـن االعـــــتـــــذار وأفــــــكـــــار أخـــــرى عن

األنشطة في وقت الفراغ وغيرها.
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يـشكل كتاب "الـدبلوماسيـة االقتصادية
ؤلفه الدكتور وسام ة"  فـي عصر العو
كـالكش رصـداً آللــيـات الــدبـلــومـاســيـة
االقـتـصـاديـة والـفـروع الـنـاشـئـة عـنـها
وتـفكيكها. كما يعمل على دراسة تطور
الــــعالقـــات الـــدولــــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة
والـسـيـاسيـة ومـدى انعـكـاس ذلك على
ـمارسة الدبلوماسية. في هذا الكتاب ا
اخـتار الدكتور وسام كالكش موضوعاً
جــديـداً ومـبـتـكـراً عــلى صـعـيـد الـكـتب
نشـورة في العالم العربي. واألبـحاث ا
فـقـام بـرصـد العـمل الـدبـلـومـاسي على
ــسـتـوى االقـتـصــادي. بـكـافـة أهـدافه ا
ومــفــاهــيــمه فــضالً عـن الـتــطــرق إلى
ارتــبـاط الـوظـائف االقـتــصـاديـة بـعـمل
الـبـعـثـات الـدبـلـوماسـيـة والـقـنـصـلـية.
وهــذا مــا يــقــود مــســتــقــبالً إلى وضع
ـارسة خـارطـة طريق عـلمـيـة لكـيفـية 
الـدبـلـوماسـيـة عـلى أرض الواقع. وفي
هــــذا اإلطــــار تـــعــــرّض الـــبــــاحث إلى
جتــــارب عـــدد من الــــدول الـــرائـــدة في
مـجـال الـدبـلـوماسـيـة االقـتـصـادية وال
ســـيـــمــا دول كـــإســبـــانــيـــا والــيـــابــان
وبــريــطــانــيــا ومــالــيــزيــا والــســنــغـال
تحدة والسعودية واإلمـارات العربية ا
ـــغــرب ومــصــر وروســيــا والــصــ وا
ـتـحـدة األمـيـركـيـة فـضالً والـواليـات ا
عـن التـطـرق إلى جتربـة الـدبـلومـاسـية
االقـــتــصــاديـــة الــلــبـــنــانــيـــة عــارضــاً
ـــلـــحـــقــ بـــالـــتـــفـــصـــيل لـــوظـــائف ا
االقــتــصــاديـ ولـألدوار االقـتــصــاديـة
لــلـدبـلــومـاسي الــلـبـنــاني وخـاصـة في
بـــلــدان االغــتــراب. تــأتي أهــمــيــة هــذا
ـوضــوعـاً الــكــتـاب مـن كـونه يــعــرض 
راهـناً هـو "الدبلـوماسـية االقتـصادية"
الـتي تعتـبر أهم احملركـات الواعدة في
عـلومات عـصر ثـورة التكـنولوجـيا وا
ـكــونــ الــســيـاسي واضــعــاً حــركــة ا
واالقـــتــصـــادي في عـــمل هــذا الـــنــوع
ـتـقـدم من الـدبـلـومـاسـيـة ضـمن أطرٍ ا
ـاذج متـعددة تـتـفاعـل إيجـابـاً وتولـد 
ومـبتـكرة في الـعمـل الدبلـوماسي... إن
هــذا الــكــتــاب يـصــلح ألن يــكــون مـادة
مـفـيـدة لـلبـنـاء عـليـهـا في سـبيل وضع
أسـسٍ جـــــديــــدة وطـــــرائق حـــــديـــــثــــة

للدبلوماسية االقتصادية.
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عن دار الـشؤون الـثـقافـيـة العـامـة صدرَ
كـتاب (النص االنـثوي والـنقد الـنسوي..
مـــــــــــشـــــــــــروع قـــــــــــراءة فـي اإلبــــــــــداع
ي مــحـــمــود خــلــيف الــعــراقـي)لالكــاد
خـــضـــيــر احلـــيـــاني ضـــمن ســلـــســـلــة
وسـوعة الـثقـافيـة وهي سلـسلـة ثقـافية ا
شهـرية تـتنـاول مخـتلف الـعلـوم والفـنون
واآلداب ويــــقع في  247صـــفــــحــــة من

القطع الصغير. 
ــؤلف فـي مــقـــدمـــة كــتـــابه عن حتـــدث ا
مــسـألــة مـهــمــة وإشـكــالـيــة في احلــركـة
اإلبـداعيـة وهي النص االنـثوي من خالل
جتــربــة ثـريــة ثــاويــة في ذاكــرة الــتـاريخ
مـتـنـقـلـة مابـ إرهـاصـات أولى وضـعت
ــرأة وخـالل عـقــود طــويــلــة فـي زاويـة ا
الـــتـــهـــمـــيش والـــصـــمـت والـــســـكــون
والـنقص والالحقة والتـبعية والضعف
فقـد عاشت اإلنـسانيـة بأشكـال  مختـلفة
وفي تــمــثــيـلــيــات اجـتــمــاعـيــة مــتـبــايــنـة
احـتـاجت لـعـقــود وعـقـود لـتـصل الـذروة
وتـعيد صياغة مـقوالت جديدة في الوقت
احلـاضـر. كـمـا تـنــاول الـكـتـاب عـدد من
وصل التي ـبدعات السيما من مدينة ا ا
رفــدت احلــركـــة الــثـــقــافــيـــة بــاجنــازات
إبــداعـــيــة مــهــمــة في مــيــادين الــثــقــافــة
ـثل مــحـطـة ــا كـان الــشـعــر  واألدب و
مهـمة في اإلبداع الـنسوي فان مـقاربتنا
الــنــقــديـة تــتــجــلـى في حــضــور خــطـاب
ـتـوهج الــشـاعـرة "بـشــرى الـبـسـتــاني" ا
ــتــجـــســد في الــنـص األنــثــوي الــذي وا
تـمـاهى مع االضـاءات والـتـضـاريس في
ا يتحديث مع جسـد القصيدة ليـكون عا
ــبـدعـة االجـتـمـاعــيـة والـثـقـافـيـة جتـربـة ا

عيشة. رتبط بالتجربة ا ا
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عـن دار الـشـؤون الـثــقـافـيــة الـعـامـة
صدر العـدد الثاني من مـجلة ( آفاق
أدبـــيــة ) لــعــام . 2020وجــاء مــلف
العدد بعد افتتـاحية رئيس التحرير
لـــيــتـــنـــاول الـــروائـــيـــة والـــقـــاصــة
ـترجـمة لـطفـيـة الدلـيمي مـسلـطا وا
الـضوء عـلى جتـربتـها الـغـنيـة التي
ـياً  جتـسـد حـضـورهـا عـربـيـاً وعـا
وقد تـضمن الـعنـاوين االتيـة (ازمنة
بـــيـت الـــكـــتـــبـــخـــاني عن الـــروايـــة
والـعـشق والـتـاريخ) لـلـدكـتـور حا
الـصـكـر ثم (مـراوغـة الـسـرد دراسة
ألدوار الـبعـد الـعالمـاتي في قصص
لـطـفـيـة الـدليـمي) لـلـدكـتـور عـلي عز
الــديـن اخلـــطــيـب و(ســيـــدات زحل
أغـنيـة لـلحـرب واحلب سـيرة مـكان)
لـلــدكـتـورة فـاطـمـة بـدر و(سـرديـات
االنــتــهــاك في روايــة ســيـدات زحل)
ـيتا للـشاعـر علي حسن الـفواز و(ا
جتـريب خــســوف بــرهـان الــكــتـبي)
لــلـــدكــتــورة مــاجـــدة هــاتــو هــاشم
ـقــاومـة بـالــذاكـرة وجتــلـيــاتـهـا و(ا
الـــــســــــرديـــــة فـي روايـــــة عـــــشـــــاق
وفونـغراف وازمنـة) للـدكتور سـعيد
حــمـــيــد كــاظـم. ثم نــطـــالع في بــاب
دراسات نقـدية ( األمثولـة واحلكاية
األمــثــولــيـة) بــقــلم الــكــاتب ســعــيـد
ــقـدمــة رؤيـة ي و(خـطــاب ا الــغــا
نــقــديــة) لـــلــدكــتــورة ســهــام حــسن
الـسـامـرائي أمـا بـاب مـرآى تـضمن
دراسة عـنـوانهـا ( اخلطـاب الثـقافي
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صدر للـكاتبة الـعراقية نـور أحمد الدلـيمي ضمن منـشورات دار ديوان العـرب للنشر
والتوزيع - في مصر مجموعة شعرية بعنوان (لغة األمواج ) وتضم ٣٠ نصاً.

لك حق الـرد في ثالث موجـة ? لغة األمـواج قصائـد متنـوعة كل موجـة قصيدة من 
تـرتـطم بالـساحل يـكـون صداهـا حبـا و عـشقـا  حزنـا  وفـرحا  لـقاءً ووداعـا  فراق
ا نشـتهى ولو لـلحـظة أن ننـاجى تلك األمواج ووطن كبـير ... مغـتربون داخـله ..  لطـا
ونـقف لـسـاعات وقت الـغـروب نـحـاكـيهـا بـدمـوع ال يـعـلـمهـا إال الـله الـبـحـر وأسراره
ورسائـله من منـا يستـطيع إدراك غـوره ويعـلم سره ? من منـا لم يسـرع نحـوه ويفتح
ذراعيه كي يـشـتهي مـنه أعذب الـكـلمـات ... أي رسائل هـذه الـتى حترك الـساكن فى
أل جـنـبــات شـواطـئه  حــوار عـمـيق قـلب عــاشق عَـشقَ وعـرف مــعـنى احلب الــذى 
ـسـاء فـقد كـان الـقـلب مقـيـمـا علـى صخـرة حتـاكي أمـواجه حاالت درسـة ا وإمـتـداد 
الغروب والـشوق  كلهـا جعلت منـا قراب لهـذا الذى يجعـلنا نسـتيقظ مع  بزوغ أول
سـاء شكـوى أم عتـاب ?  هذه هي شـيفـرة لغـتي وما حتـمله دقة لـنعـزف معه أحلـان ا

األمواج من أسرار .
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قــابل مــنــدي عــرضــيــة دي بــروين نــحـو
الـقـائم الــبـعـيـد لـيــسـددهـا مـبـاشـرة في

رمى. ا
وأجرى بيب جـوارديوال مدرب الـسيتي
تـــبـــديال بـــ الــــشـــوطـــ حـــيث أدخل

فرناندينيو مكان رودري.
وواصل الــســيـــتي ضــغــطه وتــلــقى دي
بـرويـن تـمـريــرة من جـيــسـوس لـيــتـقـدم
رمى في بـالـكـرة وبسـددهـا بـعـيدا عـن ا

الدقيقة 52.
وأنقذ إيـدرسون حارس السـيتي مرماه

من محاولة رودريجيز في الدقيقة 61.
وســجل أصـحــاب األرض الـهــدف الـرابع
بــالــدقـيــقـة 66 عــنــدمـا أرسل ووكــر كـرة
داخل مــــنــــطـــقــــة اجلــــزاء وصــــلت إلى
جـــيـــســـوس الـــذي مــررهـــا بـــذكـــاء إلى
تـوريـس فـمـا كـان من الـدولي اإلسـبـاني

إال أن سدد في الشباك.
ودخل فـيل فـودين في تـشـكـيـلـة الـسـيتي
بـدال مـن تـوريس لــيــصـنع هــدف فــريـقه
اخلــامس في الـدقــيـقـة 69 عـنــدمـا أرسل
عــرضـيـة تـابــعـهـا مــحـرز بـرأسه لــيـكـمل
الـهـاتـريك. وألـغى احلـكم هـدفـا لـلـسـيتي
في الدقـيقة 75 أحرزه احلـارس بيـكوك-
فاريل بطريق اخلطأ في مرمـــــاه عندما
حاول الـتصدي حملـاولة جيـسوس الذي
ظـهر مـتسـلال بعـــــــد االستـعانـة بتـقنـية

الفيديو.
ولـم يـتـوقف سـيـتي عن مـحـاولـة إضـافـة
الـهدف الـسادس واقـتـرب كثـيرا من ذلك
فـي الدقـيـقـة األخـيـرة عنـدمـا مـرر مـحرز
الــكـرة إلى دي بــروين الـذي ســدد بـقـوة
بـاراة بفوز في القـائم البـعيد لـتنـتهي ا

فريقه (5-0).

لــريـال مــدريــد في الـدقــيــقـة 95.وحـافظ
العـبو أالفـيس على الـتقـدم حتى صـافرة
ــيـرجني خــسـارته الــنـهــايـة لــيـتــلـقى ا
الـثـالـثـة في الـلـيـجـا بـعـد الـسـقـوط ضـد
قادش وفـالنـسيـا ويواصل حـامل اللقب

نزيف النقاط.
حقق مانشستـر سيتي فوزا ساحقا على
ضــيــفه بــيــرنــلي (0-5) ضــمن اجلــولــة
متاز. العاشرة من الدوري اإلجنليزي ا
وسـجل اجلـزائـري ريـاض مـحـرز ثالثـية
(5 و22 و69) مــــــقـــــابـل هــــــدف واحـــــد
لـبـنـجـامـ مـندي (41) وفـيـران توريس

.(66)
s UŁ e d

ورفع مـانــشـسـتــر سـيـتي رصــيـده بـهـذا
ـركـز الـثامن الـفوز إلى 15 نـقـطة في ا
وله مــبـاراة مــؤجـلــة بـيــنـمــا جتــــــــمـد
ـركز الـسابع بـيرنـلي عـند 5 نقـاط في ا
ـبـاراة بـقوة عـشـر.     ودخل الـسيـتي ا
حــــيث مـــرر جــــونــــدوجـــان الــــكـــرة إلى
رمى بالدقيقة توريس الذي سدد فوق ا
اخلــامــســة.لــكـن مــحــرز عــوض بــعــدهـا
دافع تاركوفسكي بلحظات عندما فقد ا
الـكــرة لـيـمـررهـا دي بـروين إلى الـدولي
اجلــزائــري الــذي ســددهــا مـقــوســة في
الـشـبـاك. وجـرب ووكــر حـظه بـتـسـديـدة
ـرمى فـي الـدقـيـقة 19 قبل قـويـة عـلت ا
أن يــضـيـف مـحــرز الــهــدف الـثــاني في
الـدقـيـقـة 22  عـنــدمـا وصـلـته الـكـرة من
رمـــيــة تـــمــاس لـــووكــر لـــيــتـــقــدم بـــهــا

ويصوبها بروعة في الشباك.
ورغم الــتـحــسن الالفت في أداء الــفـريق
الـــضــيف تــمــكن الـــســيــتي من إضــافــة
الـهـدف الـثـالث فـي الـدقـيـقة 41 عـنـدما

الدقـيـقة 63 والـذي تلـقى كـرة في الـعمق
ــيـرجني وكــاد أن يُـضـيف خــلف دفـاع ا
الــهـــدف الــثـــالث لـــوال بــراعـــة احلــارس

البلجيكي.
ومــرر لـوكــا بــيـريــز كـرة عــرضــيـة داخل
منـطـقـة اجلزاء خلـوسـيـلـيو في الـدقـيـقة
69 والذي سددها بقوة كبيرة لتمر أعلى

مرمى كورتوا.
وقرر زيدان الدفع بعدة تـغييرات لتعديل
الـنــتــيـجــة حــيث أشـرك فــيــنـيــســيـوس
وفـيـرالنـد مـيـنـدي وإيـسـكـو وأوديـجارد
بـدال من أسـيـنـسـيو ومـارسـيـلـو وكروس

ومودريتش.
وأهدر لوكـاس فاسكيـز العب ريال مدريد
فرصة الهدف األول حيث أرسل تسديدة
ن نطقة مرت بجانب القائم األ داخل ا

للحارس باتشيكو في الدقيقة 74.
وحرم دفاع أالفيس ماريـانو دياز مهاجم
ريـال مـدريــد من تـسـجــيل الـهـدف األول
حـيث سـدد كـرة رأسـيــة في الـدقـيـقـة 82
ــدافــعــ عــلى خط تــصـــدى لــهــا أحــد ا

رمى وشتتها بعيدًا. ا
وجنح كـاسـيـمـيــرو في تـسـجـيل الـهـدف
األول لـريال مـدريد في الـدقيـقة 86 حيث
ســدد فــيــنــيــســيــوس كــرة تــصــدى لــهـا
احلارس باتشيكو لترتد ب قدمي
كاسيـميرو الذي أسـكنها في

الشباك.
وحــــــــــــــــــــــرمــت
الــــعــــارضــــة
إيـــســكــو من
تــــســـــجــــيل
هــــــــــــــــــــدف
الــــتــــعــــادل

تصـدى لـتـسـديـدته وحـولـهـا إلى ركـنـية
في الدقيقة 24.

وتـعـرض الـبلـجـيـكي إيـدين هازارد جنم
الـفـريق لإلصـابـة في الـدقـيـقة 26 لذلك
قــرر زيـــدان ســـحــبـه والــدفـع بــالـــشــاب

رودريجو جويس بدال منه.
وأهـدر كـروس فـرصـة هـامـة لـلـتـسـجيل
ـنـطـقـة كـرة تـصـدى حــيث سـدد داخل ا
لـهـا احلـارس باتـشـيـكو في الـدقـيـقة 39
ـاني لــكن الـكــرة ارتــدت مــرة أخـرى لـأل
الــذي فـشل في إسـكـانـهـا داخل الـشـبـاك

مرة أخرى.
وانــتـهى الــشــوط األول بـتــقــدم أالفـيس

بهدف دون رد.
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ومع بــــدايـــــة الــــشــــوط الــــثــــاني جنح
خوسـيـلـيـو في تـسـجـيل الـهـدف الـثاني
لـديــبـورتــيـفـو أالفــيس في الـدقــيـقـة 49
حــيـث اســتــغل خــطــأ ســاذج من تــيــبــو
كورتـوا حارس مـرمى ريال مـدريد أثـناء
التمرير ليقطع الكرة ويُسدد في الشباك

اخلالية.
وتـصـدى بـاتـشـيـكـو حـارس
مرمى ديـبورتـيفـو أالفيس
لتسديدة قوية من توني
كـــــــــروس جنـم ريــــــــال
مــدريــد فـي الــدقــيــقــة

.53
وأهــدر خــوسـيــلــيـو
فــــرصـــة تـــســــجـــيل
الـــــهـــــدف الــــثـــــالث
لـديـبـورتـيـفـو أالفـيس
في الــدقـيـقـة 57 حـيث
ســـدد كــــرة بـــرعـــونـــة
شـــــــــديـــــــــدة داخل
منطقة اجلزاء
بـــــ يــــدي

كورتوا.
وجنـــــح
كـورتـوا
فـــــــــــــــي
الـتــصـد

ي
النــــفــــراد
جـديـد من
لـــوكـــاس
بـــيـــريـــز
فــــــــــــــــي
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ة الـثالثة مـحليًا تلـقى ريال مدريد الـهز
ــوسم بــنــتـيــجـة (2-1) مـواجــهـة هـذا ا
ديـبورتـيفو أالفـيس  في إطـار منـافسات

اجلولة احلادية عشر من الليغا.
وســجـل هـــدفي ديـــبــورتـــيـــفــو أالفـــيس
لوكـاس بيريـز من ركلـة جزاء في الدقـيقة
5 وخـوسـيــلـيـو في الــدقـيـقـة 49 بـيــنـمـا
سـجل كـاسـيـمـيـرو هـدف ريـال مـدريد في

الدقيقة 86.
وبــهـذه اخلــسـارة يــتـجــمـد رصــيـد ريـال
ـركـز الـرابع مـدريـد عـنـد 17 نـقــطـة في ا
ويــواصل نــزيف الــنــقـاط بــيــنــمــا يـرفع
ـركز أالفـيس رصـيده إلى 13 نـقطـة في ا

الثامن.
ـبـاراة بـتقـدم مُـبـكـر في بـدأ الـضـيـوف ا
الـدقـيـقـة 5 عـبـر لـوكـاس بــيـريـز مـهـاجم
ديبورتيفو أالفيس من ركلة جزاء سددها
ـــ احلــارس كـــورتـــوا والــتي أســـفل 
احتسبـها احلكم على نـاتشو مدافع ريال
ـس الـــكـــرة بـــيـــده داخل مـــدريـــد الـــذي 

نطقة. ا
وجـــاء أول رد من ريــــال مـــدريـــد في
الـدقـيـقة 15 بـتـسـديـدة رأسـية من
مـــاريــانــو ديــاز مــســـتــغال ركــلــة
ركـــنـــيـــة أمـــسك بـــهـــا احلــارس

. باتشيكو على مرت
وكــاد هـــازارد أن ُيــســـجل هــدف
الـــتــــعـــادل لـــريــــال مـــدريـــد في
الدقيقة 20 حيث أرسل تسديدة
قويـة على حدود مـنطـقة اجلزاء

تصدى لها احلارس باتشيكو.
وتــألق تـــيــبــو كــورتــوا حــارس

مـرمى ريــال مـدريـد في
الــتــصــدي النــفــراد
مـن لـــــــوكـــــــاس
بيـريز مـهاجم
ديـبورتـيـفو
أالفــــيس
حـــــــــيث
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نـعقد في 25/11 اجلـاري أكد مـوقف رسالة بـية الـدولية بـاجتمـاعه ا كتب الـتنـفيذي لـلجـنة األو ـبية الـوطنـية العـراقية رعـد حمـودي ان ا أوضح الرئـيس السـابق للجـنة األو
نعقد في الرابع عشر من تشرين بية العراقية ا ؤتمر االنتخابي األخيـر لألو بي اآلسيوي في  20/11 والتي لم يعـترفا فيها بنتائج وإجراءات ا ـبية الدولية واجمللس األو األو
بيـة بضرورة إتخاذ الـتدابير الـوقائية التي من ـبية الدوليـة طالبت برسـالتها األخيـرة اجلهات العـراقية القضـائية واللجـنة األو الثاني اجلاري. وب حـمودي في بيان ان األو

بي العراقي.   شأنها تصحيح الوضع األو
شهد بيـة العراقية تـنظر بعـ االعتبار والثـقة الى ما سيصـدر من قرارات قضائـية من شأنها تـصويب ا وأشاد حمودي بدور الـقضاء العـراقي العادل مبيـناً ان االسرة األو

بي اآلسيوي.  بية الدولية واجمللس األو بي العراقي وتطم اللجنة األو األو
بي اآلسيـوي بانـها سـتتـخذ الـتدابـير واالجراءات ـبيـة الدولـية واجمللـس األو ـبيـة الوطـنيـة العراقـية سـتبـعث رسالـة تطـم الى األو وختم حـمودي حديـثه قائالً ان الـلجـنة األو

بي االسيوي في 20 تشرين الثاني اجلاري. بية الدولية واجمللس االو ا ورد في رسالة األو بية العراقيةانتماءها الدولي وإحترامها  ا يحفظ لألو القانونية الالزمة 
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اعتلـى فريق نفط الـوسط بكرة
الـقــدم صـدارة تـرتـيب الـدوري
الـــعــراقـي بــانـــتــهـــاء اجلــولــة
اخلـامـســة بـفــوزه الـيــوم عـلى
أربـــــــيل بـــــــهــــــدف دون رد في
بـاراة التي أقـيمت في مـلعب ا
كـــربالء الـــدولي. ســـجل هــدف
نـفط الـوسط مـحـمـد حـسن في
ـباراة. ورفع الدقـيـقة 14 من ا
نـفـط الـوسط رصـيـده لـلـنـقـطـة
ـــركـــز األول بــيـــنـــمــا 12 في ا
جتمد رصيد أربيل عند النقطة

ركز السادس. الثامنة في ا
بـدأ نفـط الوسط ضـاغـطـا على
مرمى أربـيل ما أثـمر عن هدف
مــبــكــر حــيث اســتــغل مــحــمـد
حـــسن خـــطــأ احلـــارس دلـــيــر
حــــا الـــــذي شـــــتت الـــــكــــرة

ضــعــيـفــة لــتــصل إلى مــحــمـد
سددها طـويلة مـستغال خروج
احلــارس من مــرمــاه لــيــسـجل
هـدف الــتـقـدم في الـدقـيـقـة 14

باراة. من ا
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وحــاول فــريق أربـيـل بـرأســيـة
أكــرم حــســام لــكـن كــرته عــلت
العارضة لينتهي الشوط األول
بتـقدم نفط الـوسط بهدف دون
رد.وفي الـشــوط الـثـاني هـاجم
أربــــيـل وكــــاد أن يــــدفـع ثــــمن
الـــتــقـــدم حــيث اســـتــغـل نــفط
الــوسط كــرة عـرضــيــة وصـلت
حلــسـ عـبـد الــواحـد سـددهـا

بجوار القائم.
وأضــاع حــسـ عــبـد الــواحـد
كــرة أخـــرى بـــعــد أن ســـددهــا
بــجـوار الــقـائم وأهــدر الـبـديل

عبد الـله عبد األميـر هجمة من
رأسـيــة عـلت الــعـارضــة فـيــمـا
حـاول أربيل عن طـريق فـرحان
شـكـور لـكن الـكـرة كـانت أسرع

اعــتــمـــدا الــلــعب
الـــطـــويل خـــلف
ـــدافـــعـــ اال ا
انـهـا لم تـثـمر
, عــن شــيء 
لــــيــــضــــيف
الديـوانيون
ثالث نـــقــاط
ثــــــمــــــيــــــنـــــة
لــــرصـــــيــــدهم

الــذي اصـبح 7
ـركـز نــقـاط وبــا
الــــــــــعــــــــــاشــــــــــر
والشـرطة بـرصيد
ركز السابع 8 وبا
وقـــــــــــال مـــــــــــدرب
الـــشــرطــة االردني
اجلــنـســيـة هــيـثم
الشـبول ان فريق
الـشــرطـة لم يـكن
فـي يـــــــــــومـه فـي
قابل قدم العبو ا
الديوانية مباراة
جـيـدة جـدا امـل
الــتـعــويض خالل
الـــــــــــــقــــــــــــادم مـن
مــبــاريــات  فــيــمـا
اضــــاف الـــكــــابـــ
قـصـي مـنـيـر مـدرب
نـــادي الــديـــوانـــيــة
الـــذي اهــدى الــفــوز
جلـــمـــهـــور الـــنـــادي
الـوفـي والـذي أوعـزا
الـفـوز لـلـجـهـود التي
بــــذلــــهـــــا الالعــــبــــ
ولـــــــيـــــــــــــقــــــــدم من
خـاللــــهــــا مــــبـــاراة
جـــــيـــــدة تــــــلـــــيق
بـــســـمـــعـــة كـــرة

احملافظة .

رياض محرز

ـاضي االسطـورة الكرويـة االرجنـتينـية  ديـيغو وت نـهاية االسـبوع ا طـوى ا
ارمـاندو مـارادونـا الذي رسـخت  مهـاراته بـذاكرة الـعالم  وشـجع الـكثـيرين
ـتابعـة اللعبـة الشعـبية االولى من خالل مـا قدمه من قابـليات كـروية  جعلت
من لـعـبة جـماعـيـة تلـعب باحـد عـشر العـبا  من ان تـخـتزل بالعب واحـد هو
ـســات فـنــيـة رائـعــة جـعــلـته من الالعب مــارادونـا ومن خـالل مـا قـدمـه من 

اساطير الرياضة  في العالم ..
ونديال لـقد خدمت التقـنية احلديثة مـارادونا كثيرا خـصوصا حينـما تالق 
ـكسـيك عام  1986 واعـتلى مـنصـة التـتويج مع مـنتـخبه االرجـنتـيني  في ا
ـونـديال الـذي اقـترن بـاسمه  وخـدمـة التـقـنيـة جتـلت باتـاحـة مبـاريات ذلك ا
ـذكـور  ومـتــابـعـتـهــا من قـبل  دول الـعـالـم عـلى االطالق  فـكـان ـونــديـال ا ا
مـاردونا النجم االوحـد الذي  رسخت صورته  بذاكـرة الكل السيمـا  حينما
نتخب االنكليزي  التي اعقبت ازمة سياسية ب خـاض مباراة العمر ضد ا
باراة  االولى حينما استخدم يده الـبلدين  فتجلت مهارته  باحرازه هدفي ا
ـرمى احلـارس االنـكلـيـزي بيـتـر شـيلـتـون والثـانـية لـتـسجـيل الـهدف االول 
ذكور لـيودع الكرة بالشـباك  لتبقى تلك نتخب ا حـينما راوغ اغلب العبـي ا
ـذكــورة رغم جــدلـيـتــهـا  حــديث االوســاط الـريـاضــــــيـة عــلى مـر ــبـاراة ا ا

االزمان ..
ـاضـية الـكثـير عـن اجلوانب احلـياتـية لالعب لـقد قـيل خالل االيـام القـليـلة ا
مـارادونـا حتى شـجـعت مواقع اخـرى  الشـان لهـا بـالريـاضة مـن ان تلـتفت
ــذكــور وتــســتــذكــر بــعض جــوانب حــيــاته ومــنــهـا مــوقع لــرحــيل الالعب ا
الـبـطـريركـيـة الـكلـدانـيـة الذي حتـدث عن لـقـاءات الالعب  بـالـبابـا فـرنـسيس
ـباريـات خـيـرية  انـسـانـية  واهـدائه لـقـميص السـيـما مـن خالل مشـاركـته 
واقع ـنتـخب االرجنـتـيني  لـتلك الـشخـصيـة الديـنـية  كـما تـطرقت بـعض ا ا
لـلمشاكل التي  احـدثها هذا الالعب السيـما حينمـا اتهم بتناوله لـلمنشطات
وابـعـاده عن مـونـديـال عام  1990 وغـيـرهـا من الـذكـريـات الـتي ارتـبط بـها
ـي لـيـسردوهـا مـتحـدثـ عن شخـصـية بـعض الـصحـفـي والالعـبـ العـا
مـتواضعة اتسم بـها هذا الالعب الذي رسخ جزئـية كبيرة من جـزئيات لعبة
كـرة القـدم حيـنمـا جعـل االطفـال يقـتدون به لـيمـارسوا ريـاضتـهم في االزقة
ـقارنات ا قدمه هـذا الالعب  كمـا  برزت الى الـعلن ا والـشوارع مـتاثـرين 
الـتي  ارتبـطت بكال من الالعـب مـارادونا والالعب الـبرازيـلي بيـليه  والذي
ا جـعل تـعقب تـاثـر باوج شـهـرته بغـيـاب الـتقـنـية وانـتـشار الـتـلفـزيـونـات  
ـا تــنـاولـته ـســاته الـكـرويــة  امـرا مـســتـحـيـال لـيـبــقى هـذا االمـر مــرهـون 

الصحافة عن اجلوهرة السوداء ..
وشـخـصـيـا  ادين بـالـفـضل لـولـوجي مـيدان الـريـاضـة والـكـتـابـة الـريـاضـية
ـكسـيك  يبرز ـارادونا  فـحيـنمـا  بلغت سـن الثانـية عـشرة  كـان مونـديال ا
ـبـاريــات السـيـمـا عـقب تـاهل مـبـاريــاته عـلى الـشـاشـات  لـيــجـذبـني وهج  ا
ونـديال فـارتـبطت بـعالقة  ود مع الالعب مـنتـخـبنـا الوطـني لنـهـائيـات ذلك ا
االرجـنتـيني مـارادونا  والـذي  طرزت صـوره اجملالت والصـحف الريـاضية
تابـعة  واسعـة الخبار هذا الجـد في عالم الصـحافة الـرياضيـة  ما يسـهم 
الــنـجم كــمـا جــذبـتــني شـارة الــكـابــ الـتي كــان يـرتــديـهــا الالعب في ذلك
ـبادرة طفـولية تـعكس مـدى االعجاب  الـذي  شدني جتاه ـونديال فـقمت  ا
الالعب  حـيث كتـبت عنه مـحاولة  اصـدار كتـاب  بوريـقات مسـتلـة من دفتر
مـدرسي  واسـتـذكـر عـنـوانه فـكـان الـكـابـ الحتـدث من خالله عن ابـرز من
حـمل تلـك الشـارة النتـهي الى ما قـدمه النـجم االرجـنتـيني مع صـور منـوعة

اقتبستها  من  اجملالت والصحف الرياضية  في تلك الفترة ..
رحل مــادراونـا  بـشـكـل فـجـائي  في عـام  2020 لــيـكـون هــذا الـعـام  عـام
ـوت الالعـب  الـعـراقي الـنـجم احـمـد راضي رحـيل الـنــجـوم  مـثـلـمـا غـيب ا
وعـلمـنا الـعالم وخـصوصـا االرجنـت كـيف شيـعت العبـها بـطقـوس وتقـاليد
ا قدمـه  اما  الذاكـرة فمـازالت طرية ريـاضيـة غاية فـي االحترام والـعرفـان 
ـؤلم  والذي جتـاه رحـيل الالعب احمـد راضي  ورحـيله ا
لم يـلفت االوسـاط اال بشـكل جزئيـات ابرزتـها بعض
ـؤسـسـات  لـتلـوح بـتـلـويحـة الـوداع لـلـنـجم الذي ا
يــكـفـيه  فــخـرا انه اول العب عــراقي  يـسـجل في
رمى بلجيكا ي  حينما  سجل  مـحفل كروي عا

هدف العراق الوحيد في نهائيات كاس العالم .

UGOK « w  5 bNÐ b¹—b  ‰U¹— Õ«dł oÒLF¹ fO ô√

U—…∫ ريال مدريد يخفق من جديد بخسارة جديدة امام االفيس š

لـعب الـكـرة هـوائـيـة اال انـهـا
عـلت الـعـارضـة بـقـلـيل فـيـمـا
شـهدت الـدقـيـقة 44 تـسـجيل
الهـدف االول للديـوانيـة بقدم
الالعب احملتـرفي  البلـجيكي
ناثان كابسـيلي الذي استغل
ثالث كــرات جــمــيــلــة  مـررت
مـن زمالئه  لــتــنـتــهي دقــائق
هـذا الـشوط بـتـقدم مـسـتحق

للديوانية بهدف نظيف . 
   dŁR  e UŠ

وشكل تـسجيل هـدف السبق
الـــديــوانـــيــة حــافـــزاً مــؤثــراً
باراة للفريقـ لرفع وتيرة ا
ـتــبــادلـة حــيث الــهـجــمــات ا
ووصول الكرات العديدة الى
مــرمـى الــفــريـــقــ وكــان من
ابرزها في الدقيقة  57 الكرة
الــثـابــتــة الـتي نــفــذهـا العب
الـشـرطــة مـحـمــد قـاسم مـرت
ن فـيـمـا من قـرب الــقـائم اال
شــهــدت الــدقــيــقـة 69 حــالـة
ــهــاجم الــديــوانــيــة انــفــراد 
الـــبـــديل فالح عـــبـــد الـــكــر
تصدى لـكرته ببـراعة حارس
مـرمـى الـشـرطـة احـمـد بـاسم
وفي الــدقـيـقـة 72 سـدد العب
الـشـرطـة امجـد عـطـوان مرت
ن كــرته من قـرب الــقـائم اال
ــرمى الــديــوانــيــة لــتــشــهــد
الـدقـيـقة 87 تـسـجـيل الـهدف
الـثـاني للـديـوانيـة الـذي جاء
مـن ركـــــلــــــة جـــــراء جنـح في
تنفيذها العب الديوانية علي
حـــامــد اثــر اعــثـــار مــتــعــمــد
لالعـب الــديـــوانـــيــة حـــســ
جــاسم من قــبل الــدولي عالء
مــهــاوي  لــتــشــهـد الــدقــائق
تـبقـية ضـغط كبـير من قبل ا
العــبي فـريق الـشــرطـة الـذين

يناء باستذكار جنوم الرياضة الراحل جانب من افتتاح مباراة ا
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اســتــطــاعت كـتــيــبــة الــغـزال
االسـمــر الـدولي قـصي مـنـيـر
مــدرب نــادي الــديــوانــيــة ان
تــقـهـر  فـريـق نـادي الـشـرطـة
عـنـدما تـغلـبت عـليـه بـهـدف
ــبــاراة الـتي نــظـيــفــ  في ا
ضــيـفــهــا مـلــعب الــديـوانــيـة
ضـــمن مــنـــافــســـات اجلــولــة
اخلــامـسـة لــلـدوري الـعـراقي
متـاز وأدارها بنـجاح طاقم ا
حتــكـيـمي مــؤلف من احلـكـام
الـدولي محـمد سـلمـان واكرم
عــلـي وحــسـ فـالح واحــمـد
مـهـدي وعـامـر طـالب واحـمـد
مكَطـوف مشرفاً وعـباس عبد
الــرحــمن مــقـــيــمــاً لــلــحــكــام
ووحــيـد عــبــد هالل مـنــســقـاً
امنـياً واحـمد مطـرود منـسقاً
امـنـياً ولـيـكسـر الـديوانـيون
نــحس الـنـتــائج الـتي حـصل
عـــلــيـــهـــا خالل مـــنـــافـــســات
الــــدوري الـــســــابــــقــــة وكـــان
ملعـبهم مصدر سـعد وتفاؤل
عــلـيــهم  ســاعــدهم لــتــحـيق
ــــــتـــــواضع الـــــفـــــوز االداء ا
لـبعض العـبي نـادي الشـرطة
الـــذين اتـــضـح عـــلى ادائـــهم

االرباك الواضح . 
ولـم تــشـــهـــد مـــعـــظم دقـــائق
الــــــشــــــوط االول اي حملــــــات
كـروية تـرتـقي للـمـمتـاز حيث
الـــهـــجـــمـــات اخلـــجــولـــة من
جــانب الـفـريــقـ عـدا بـعض
الــفــرص الــتي لم تــشــكل اي
خـــطــورة وكـــان اهـــمـــهــا في
الدقيقة   27 تسديدة خاطفة
للـدولي العب الشـرطة مـحمد
قــاسم واخـرى لــزمـيــله مـازن
فـيـاض في الـدقـيـقة 42 الذي
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أخــــتــــتم فـي الــــعــــاصــــمــــة بــــغـــداد
مــنــافـــســات بــطــولـــة انــديــة بــغــداد
لـلمـتـقـدمـ الـتي جرت مـنـافـسـاتـها
ــــركـــز الــــتــــدريـــبي عـــلـى حـــلــــبـــة ا
شاركة (94) للمنتخبات الوطنية و
ثـلون (12)  ناديـاً وبحـضور العب 
الــــنـــائب األول لــــرئـــيس الــــلـــجـــنـــة
ــبـيـة ايــاد جنف ورئـيس احتـاد األو
الــتــايــكــوانــدو ابــراهــيم الــبــهــادلي
ثلي اندية اجلنسية والصناعات و

الكهربائية والزعفرانية.
وقـــــال رئـــــيس األحتـــــاد الـــــعـــــراقي
ركـزي للمواي تـاي مصطـفى جبار ا
عـــلـك في بـــيــــان صـــحـــفـي شـــهـــدت
الـبـطـولـة مـنـافـسـة قـويـة بـ الـفرق
ـيزة ـشاركـة وظهـرت مـستـويات  ا
لـلـبـطـولـة الـتي رعـاهـا  وزيـر الـنـفط

احــسـان عـبـد اجلـبـار. واضـاف عـلك
تـمكـن فريق نـادي الـنجـدة الـرياضي
ـركز األول فرقيا من احلصول على ا
ـركز الثاني وجاء نادي اجلـنسية با
فــــيــــمــــا حـل نــــادي الــــصــــنــــاعــــات
ـركـز الثـالث وجاءت الـكهـربـائيـة با
جـــائــــزة افــــضـل العب من نــــصــــيب

الالعب يوسف محمود.
وتابع رئـيس األحتاد حـديثه بـالقول
نـــشــاطـــات األحتــاد مـــســتـــمــرة ولن
ـالي من مـواصـلة يـعـيـقنـا اجلـانب ا
ــنــهــاج ــثــبــتــة في ا فــعــالــيـــاتــنــا ا
الــســـنــوي مــشــيــرا الى ان "بــطــولــة

نتخبات ستحددا قريبا. ا
واوضـح  عــــلك نــــتــــقــــدم شــــكــــرنــــا
وتـقديـرنا لوزيـر النـفط الراعـي لعدد
من بـطوالت االحتـاد الرسـميـة كذلك
اود ان اتــقــدم بــالــشــكــر والــتــقــديــر

ـســابـقـات وجلــنـة احلـكـام لـلــجـنـة ا
والـلـجنـة الـفنـيـة واللـجنـة االعالمـية
ــســاهــمــتــهـم الــفــعــالــة في اجنــاح
ــدربـ الــبــطــولــة كــذالك جلــمــيع ا
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مـنه فيـما مـرت تـسديـدة برزان
شـــيــــرزاد فــــوق الــــعــــارضـــة
ــبـاراة بــفــوز نـفط لــتـنــتــهي ا
الـــوسـط بـــهــــدف دون رد.وفي

ــيـنـاء اجلـولـة ذاتــهـا خــطف ا
نقاط ديربي الـبصرة أمام نفط
الــبـــصــرة الــذي أقـــيم مــســاء
الـــيــوم في مـــلــعـب الــفـــيــحــاء
حلـساب اجلـولة اخلـامـسة من
مـتاز بـهـدف مـقابل الـدوري ا

هدف واحد.
ســجل لــنـفـط الـبــصــرة أحــمـد
زامل بــــالـــدقـــيـــقـــة 2 وســـجل
لــلـمــيـنـاء حــسـ يـونس (72)
واحملـــــتــــــرف امــــــبـــــاي (83).
ـباراة بجو وخاض الفـريقان ا
ــطـــر وشــهــد نـــديــة وإثــارة

استمرت حتى النهاية.
ـــيـــنـــاء وبــــهـــذا الـــفـــوز رفع ا
ـركـز رصـيــده لـلـنـقـطـة 4 في ا
الــسـابع عـشــر وجتـمـد رصـيـد
نفط البصرة عند النقطة 3 في

ركز الثامن عشر. ا

والالعـبــ عـلـى انـضـبــاطـهـم اثـنـاء
الــبـطــولـة وخــتـامــهــا مـسك جلــمـيع
ــــتــــابــــعــــة دومــــا وســــائـل األعالم ا

ألنشطة األحتاد.

ركز االول فربق النجدة الرياضي يكرم بعد حصده ا



اليـخـتـلف اثــنـان عـلى ان الـعـاصــمـة بـغـداد كـانت حتــتـضن اكـثـر واعـرق
ـسـارح عددا وتـصـمـيـمـا فـكـانت مـنـاطق بـغـداد حتـتـضن دورا لـلـعرض ا
سرحي الـتي كانت تسـتقبل اجلـمهور بـكافة شـرائحة لـيتمتـع بالعروض ا
ـسـرحـيـة اجلـادة والـكـومـيـديـة الـتي يـخـرجـهـا وبـكـتـبـهـا كـبـار الـفـنـانـ ا
ـسرح العراقي وكـانت تعلن عن عروض شبه العراقي ويـجسدها رواد ا
ي ـسـرح الــعـا اسـبــوعـيــة وتـتـنــافس في الــعـروض الــتي تـعــد قـمـة فـي ا

والعربي قبل العراقي.
شـهد واليـوم وبـعـد اكـثر من 15 عامـا عـلى االحـتالل عام 2003 تلـكـأ ا
سرح الوطني الذي سرحي وهمشت اهم مـسارح العاصمـة باستثنـاء ا ا
يستقبل كافة النشاطات احلكـومية والشعبية والتي بدات تزاحم العروض
ـسرح بـاعادة الروح سـرحيـة للـفرقـة القـوميـة والننـكر مـحاوالت ادارة ا ا
شـهد سـرحي تـمهـيـدا لتـفـعيـل ا ـسارح وانـشـاء دور للـعـرض ا لبـعض ا

سرحي. ا
سـرحي الـعربي نعم ان مـسـارحنـا لـها اسـمـاء كبـيـرة عرفـهـا اجلمـهـور ا
والعـراقي عنـدما كان يـنبـهر لـتصـميم مـسرح الـرشيـد الذي عد االول في
ـسـارح االخـرى الـشـرق االوسط تـصــمـيـمـا وامـكــانـات وحـالـهـا كــحـال ا
تعرض للدمار واحلرق وبقي ينتظر االعـمار وان فعلت لكنها خجولة لعدم
ـســرح الـشـركـة االجـنـبـيـة الـتي دكت ركـائـزه تـوفـر االمـكـانـات ويـنـتـظـر ا
ـاديـة تــضع سـدا امـام اي وصـمـمــته لـتـعــيـد الـروح له لــكن االمـكــانـات ا

محاولة العادة اعماره .
سـرح وبجديـة الفنان الـذي يتمنى ان تـرفع الستار نعم ادارة السيـنما وا
سرح حـقيقي  ,نعم هنالك تعـطش  على اهم مسـارح بغداد واجلـمهـور ا
ـســرح لـكـنـهــا في الـنـهـايــة تـصـطـدم مـحـاوالت العـادة الــروح جلـزء من ا
ـعنـية العـمار الـي وبدون تـدخل جاد من احلـكومـة واجلـهات ا بالـتمـويل ا
ــوقع واذا كــان هـذا حـال ـســرح فـانه ســيـبــقى مـعــطال فــقط بـاالسم وا ا
نـطقـة البـتاوين الـذي ارتبط اسمه مسرح الـرشيـد فهـناك مـسرح بغـداد 
سرح العـراقي وهم يستقـبلون العـوائل العراقيـة ليقدموا برواد وعمالقـة ا
ـسرحـيـات ستـبـقى في ذاكـرتنـا والـيوم مـسـرح بغـداد هـجر لهم عـنـاوين 
ر امـام بوابته وحـاله حال مـسرح الـست ن يـراه و ة  وصار ذكرى مـؤ
كرسيا بـشارع الرشيـد ومسارح الحتـصى في عموم منـاطق بغداد كانت
تقدم الـفن والثـقافة وتـضيف الرقـي للجـمهور الـعراقي عـموما والـبغدادي
سارحنا خصوصا واليـوم نتطلع لقـرار حكومي يعـيد بشكل جاد الـروح 

وقبـلـهـا سيـنـمـات الـعاصـمـة واحملـافظـات وهـذا الـقرار
شهد الثقافي والفني ويقضي على التخلف سيعيد ا
ة ويـفرض احـترام واجلهل واالمـية ويـحد من اجلـر
الـقانـون ويـعـيـد لـنـا االخالق واالنـسـانـيـة الـتي بدات

تتراجع في يومنا هذا . 
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{ واشــــنــــطن (أ ف ب) - يــــتــــجــــاوز
مسـلـسل (ذي يونغ أنـد ذي ريسـتلس)
األمــــركي فـي األول من كــــانــــون األول
عـتبـة جديـدة إذ تُـعرَض حـلقـته الرقم
12000 عـــــــلـــــــمــــــــاً أنه أصـالً أحـــــــد
ــســلــسالت الــتــلــفــزيــونــيــة األطـول ا

استمراراً. 
وأفادت مـحطـة سي بي إس األمريـكية
الـــــتـي تـــــعـــــرض ذي يـــــونغ أنـــــد ذي
ـسلـسل الذي كان ريسـتلس بـأن هذا ا
مــنــذ الــعــام 1973 جــزءاً من احلــيــاة
. يـصل اليـ األمــريــكـيــ الــيـومــيــة 
الــثـالثــاء  إلى مــعــلـم: احلــلــقــة الــرقم

.12000
اليـــــ من ويـــــشـــــاهِـــــد عـــــشـــــرات ا
األشـخــاص في بــلــدان عــدة(ذي يـونغ

أند ذي ريستلس) باللغة اإلنكليزية .
سلسل على عدد من وتتمحور حبكة ا
الـــــعــــــائالت فـي مـــــديـــــنـــــة بـــــواليـــــة
ويـســكــونــسن األمــيــركــيــة وتــتـخــلل
األحداث مجموعة كبيرة من التقلبات
زواجاً وانفصاالً أو اختفاءً ثم ظهوراً

... مفاجئاً
ويــــــتـــــــولى عـــــــدد من
ــمـــثـــلــ أدواراً في ا
ـــــســـــلــــسـل مـــــنــــذ ا
عـــقـــود.واعــدت سي
بـــــــــــــي إس فـــــــــــــي
ـنـاسـبـة أسـبـوعاً ا
خـــاصــاً ســـتـــكــون
بـــاكــورته االثــنــ

ويـشـمل ذكـريات من
ــــســــلــــسل تــــاريـخ ا
وعـــــــــــودة بــــــــــعـض
شــــــــخـــــــصـــــــيــــــــاته
احملبوبة.وسيتسنى
سلسل أن تابـعي ا
يــعـيـشــوا مـجــــــدداً
بعض قصص احلب
الـــتي تــــضـــمّــــنـــهـــا
سلسل  مثل قصة ا
الـــزوجـــ فــيـــكـــتــور

ونيكي نيومان.
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الكـاتب العراقي صدرت له عن مؤسسة ثار العصامي
للـطباعـة والنـشر والـتوزيع مجـموعـة قصصـية بـعنوان

(عندما يهتز اجلسر طربا).
Ê«—uð «bOÝ

ــلـكـيــة االردنـيـة اخملـرج الــتـركي عــرضت له الـهــيـئـة ا
اضية فيلمه لالفالم عبـر منصتها االكترونيه اجلمعة ا

ترجم الى العربية واالنكليزية. الوثائقي(كيدي)ا

     dL  fO
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الـــعـــزيـــز  وعـــدد مـن الـــفـــنـــانـــ في
احملـافــظـة ومن كــافـة االخـتــصـاصـات
وفـاز الــفـنـان حــسـ عـبــاس هـويـدي
برئاسة النقابة وبالتزكية دون منافس
وفاز بـالعـضوية الـفنـانان عـلي عدنان
ابـو تراب وجـبـار حسـان بـعدهـا عـقد
لــقـاء بـ فــنـاني احملــافـظــة واعـضـاء

ركز العام. ا
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جرت في قـاعـة عبـد اجلـبار بـجاي في
الـبيت الـثـقـافي في الـسمـاوة اجلـمـعة
ـؤتـمـر  االنـتـخـابي ـاضـيـة أعــمـال ا ا
ثنى بنقـابة الفنان وبأشراف لفرع ا
قــــاضي مـن مـــحــــكــــمــــة الــــســــمـــاوة
وبــحـضـور عــضـوي نـقــابـة الـفــنـانـ
ـركز الـعـام عـلي حـنون وجـمـال عـبد ا
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ـســلـسل الــتـركي أصـيــبت بـطــلــة ا
ـمثـلـة التـركـية ـة ا اسـطـنبـول الـظا
بـهــار شــاهــ بـفــايــروس كــورونـا
وهي اآلن تخـضع للـحجـر الصحي
وقـد طلـبت اإلنـسـحاب من مـسـلسل
(أب العائلة الـصالح) الذي انضمت
الــــــيه مــــــؤخـــــرا وجتــــــســـــد فــــــيه
شــــخـــصـــــــــــيـــة يــــامـــور مـــا دفع
ثلة نتـجة لإلتفـاق مع  بالشـركة ا

اخرى.
وفي رصيد شاهـ عدد من األعمال
الدراميـة وهم هذه حيـاتي أنا بدور
موجا دوريـة الثانـوية بدور اشيل
ـة بــدور جـيـرين اسـطـنــبـول الـظــا
ويــعـــتــبــر الـــعــمل األخـــيــر من اهم
األعـمــال لـهـا وقـد حـقق لـهـا شـهـرة

كبيرة في تركيا.
ـمـثـلـة الـتـركـية الى ذلك أوضـحت ا
تـوبــا بـويـوكـسـتـون  األخـبـار الـتي
ــاضــيــة إنــتــشــرت خالل الــفــتــرة ا
وحتــــدثت عن دخــــولــــهـــا بــــعالقـــة
ـمثل عـاطفـيـة مع عارض األزيـاء وا
ـاز إذ نفت الـتـركي أكـ مـارت دا

األمـــر بــــطــــريــــقــــة غــــيـــر
مباشرة.

وتداول رواد ومتابعو موقع
الــتـواصل اإلجــتـمـاعـي مـقـطع
فــيـديـــــو كــانت نـشــرته تـوبـا
عـبر صـفـحتـهـا اخلاصـة على
مـوقـع الـتـواصل اإلجــتـمـاعي
لـلـبـحـر وكـتـبت عـلـيـه قـائـلةً
(أعيش هذه الـفترة عالقة مع
نــــفـــسـي أنــــا في مــــوعـــد ال
يـنــتـهي مع نـفــسي أنـظـر في

عــــــيــــــني وأمـــــــــــــــــسـك يـــــدي
بــنـــــــفــسي يــجب في الــبــدايـة أن
ـس روحي حـــتى أكـــون الــعـــشق أ

بذاته).

انـتـبه لـتـقـلـبـات الـطـقس فـهي مـضـرّة وقد تـدفع ثـمن
االستهتار الحقاً .

qL(«

قـد يتـربص بك بـعض الـزمالء بـغـيـة تـشويـه صورتك
يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

إلتـقط فـرصة مـناسـبة وتـوقع اخـباراً ايـجابـية وجـدية
شروع. آتية إليك تتعلق 
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ـنـافسـ تـفشـل ألنّ صفـحـتك النـاصـعة مـخـطـطات ا
أكبر من مخططاتهم .رقم احلظ.2
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تــربــكك ظـــروف خــارجــة عن إرادتك اال انــهــا تــعــمل
صلحتك .رقم احلظ 2.
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استـعـدادك للـدفـاع عن الـشريك حـتى الـنـهايـة يـعزز
موقعك عنده .رقم احلظ 3.
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ـيزة أو لـقاء اسـتثـنائـياً أو قد تـعرف قـصة عـاطفـية 
أوقاتاً سعيدة ال تنساها.

ÊUÞd «

عـلــيك اإلكـثـار من تـنـاول اخلــضـروات واالبـتـعـاد عن
اللحوم  فهي مضرة بصحتك.
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الـيوم يـحمل جـديداً بـدون أيّ شكّ قد يـترجم بـحسم
إيجابي أو سلبي لعالقة ما .

bÝô«

ـصاحلـة مع الـزمالء قـويّة  وال سـيـما تـكون فـرص ا
. إذا كنت صبوراً ومتفهّماً

Ë«b «

تـتـمـتـع بـصـحـة جـيــدة بـفـضل اجلـهـود الــتي بـذلـتـهـا
ارسة الرياضة.  أخيراً وال سيما 
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تـعـقـد تــعـاونـاً مع مـنــافس فـتـثـمـر اجلــهـود وتـنـتـعش
اآلمال وتعود األمور الى مجاريها.

 u(«
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ـذكـورة ادناه اكـتب مـرادفـات لـلـكـلـمـات ا
افقـيا لـتحـصل على الـكلـمة الـضائـعة في

العمود الوسط رأسيا: (دولة افريقية):
1- رقم زوجي

2- في الوجه

3- صغار القامة

4- متعهد البناء

5- البشر

6- حيوان ضخم

7- مادة منهكة

ـقيـمة في الـكويت دخـلت االستـوديو مـثله الـعراقـية ا ا
لــتـمــثل دروهــا في مـســلــسل ( وآنـة بــعــد أحـبك ) من
ــســلـسل إخــراج خــالـد جــمــال  وكــذلك دورهــا في ا
ــقـــرر ان يــعـــرضــا في الـــكــومـــيــدي (أمـــر إخالء ) ا

قبل. رمضان ا

سفـيرة السالم االردنـية ضيـفها بـرنامج احتاد قـيصر
الثـقافـي الذي يـنظـمه احتاد الـقـيصـر لالداب والفـنون
بالـتعاون مـع مديريـة ثقافـة اربد لـلحديـث حول الثـقافة

بادرات الشبابية. الصحية وا

الـتـدريـسي في اجلـامـعـة الـعراقـيـة يـتـحـدث في الـندوة
العـلمية االلكترونية للمـجمع العلمي العراقي التي تقام
يوم غـد الثالثـاء بعـنوان (مـسارات الـتفـكيـر النـاقد مع

محتوى وسائل االعالم).

ـمـثـلـة الـسـوريـة انـضـمت إلى قـائـمـة األبـطـال اجلـدد ا
ــنـصــة) بـاجلــزء الـثــاني مـنه والــعـمل من ـســلـسل (ا
اني رودريغو كريشنار. تأليف هوزان عكو إخراج األ
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الـشـاعـر الـعــراقي حتـتـفي به جـمــعـيـة الـثـقـافــة لـلـجـمـيع
نـاسبـة صدور مـجمـوعته االخـيرة (مـطر قـبل  االربعـاء ا
صـاعــد الى الـســمـاء) ويــديـر اجلــلـســة الـشـاعــر جـاسم

العلي.

بهار شاه

الزي مـستـحـضراً لـلعـمق التـاريخي
حلــضــارة وادي الـــرافــدين وبــاخلط
ــســـمــاري واحلــرف الـــعــربي  مع ا
ـا يـتالءم مـراعـاة اخـتــيـار األلـوان 
مـع ذلك الـــعـــمق). وشـــكـــرت تـــكالن
(الـفــنـانـ عــلى إجنـاز هــذا  الـعـمل
ـتــمـيـز الــذي مـثل حتــديـاً لـظـروف ا
جائحـة كورونا وما خـلفته من ظاللٍ

ثقيلةٍ).
على صعيد اخر  تبنت دائرة الفنون
وسيقية في خطـوة غير مسبوقةٍ ا
ضمَ عــــددٍ مـن طــــالــــبــــات مــــدرســــة
ـــوســيــقى والـــبــالــيه الـى الــفــرقــة ا
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أعــلــنت مــديـر عــام الــدار الـعــراقــيـة
لألزيــاء ابـتــهـال خــاجـيـك تـكالن عن
(اجنـاز الـدار لـزي الــفـرقـة الـوطـنـيـة
ـوسـيـقي الـعـراقي وبواقع لـلتـراث ا
 50قــطــعــة  بـــلــمــســاتٍ تـــاريــخــيــةٍ
وتـــراثــيـــةٍ. وقــد نـــفــذ الــعـــمل الــذي
صــمــمــته جــمــان الــسـامــرائي عــلى
مـراحل فريق مـن فنـاني الـدار بـقسم
ـا اإلنـتـاج بـشـكـلٍ احـتـرافيٍّ مـتـقنٍ 
يــــتالءم مـع الــــدور اإلبـــداعـي الـــذي
تـــضـــطــــلع بـه الـــدار في جتــــســـيـــد
التـاريخ والـفلـكـلور الـعـراقي . وجاء

إلشــراكــهـنَّ وحتــقــيق أحــد أهــداف
الــدائـرة في تـنــمـيــة قـدرات الـطــلـبـة
. وأشـار مـديـر قـسم الـفـرق ـبـدعـ ا
الـفـنـيــة زيـدون فالح حـسن الى( ان
ــشـاركــات هن فــاطــمـة الــطــالـبــات ا
وجوان على آلـة الكمـان وأسيل على
ـوهـبـةٍ آلـة الــعـود وهن يـتــمـتـعـن 
موسيـقيةٍ وحـصلن على تـعليمٍ فنيٍّ
جــيـدٍّ وحــقـقـن جنـاحــاً وتـفــوقـاً في
درسـة وسيحـصلن عـلى تمـرينات ا
ـركـزية تـؤهلـهنَّ لـلعـمل في الـفـرقة ا

خالل العطلة الدراسية).

ـركزيـة إذ شهـد مسرح وسـيقـية ا ا
قـاعـة الـربـاط وألول مـرة الـتـدريـبات
الغنائية بحـضور الطالبات األربعاء

اضي.  ا
ناسبة اليوم وتأتي هذه اخلطوة  
رأة ـنـاهضـة الـعنف ضـد ا الدولي 
ورغـــبــــةً من الــــدائــــرة بـــأن يــــكـــون
الــعــنــصـر الــنــسـوي ضــمن الــفــرقـة
ــركــزيــة الــتي تــضم ــوســـيــقــيــة ا ا
ـوسـيقـيـ حصـراً وكان الفـنـان ا
هــنــاك إتــفــاق مــســبق قــد جــرى مع
أولـــــيــــــاء أمـــــور ثالث طــــــالـــــبـــــات

مع احـــتــرامـي لــكل جـــمــلـه مــفـــيــده
الـفـنـانـيـ طـبـعـا).وخـتـمت بـالـقـول
ـوقـع الـفن (ثــالـثـا ابــويـا الي وفــقـا 
حــضـرتك بـتــغـلــطى فـيه ده عــلـمـني
ارفـض الــتــنـــمــر بـــجــمــيـع اشــكــاله
وحـضــرتك غـلــطـتى فـانــا اكـيـد مش
هسكت !واخـيرا انـا ابويا زى الـقمر
ورأيـك بـــعــــد اذنك احـــتــــفـــظـي بـــيه

لنفسك بعد كده).
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مثل ردّ عنيف قـامت به سارة إبنـة ا
ـصـري أحمـد بـديـر عـلى اإلعالمـية ا
الكـويـتيـة مي الـعيـدان وذلك بـعد أن
سـخــرت األخـيــرة من شـكـل والـدهـا

وحتديداً تسريحة شعره.
وكتبت سارة عبر صفحتها اخلاصة
عــلى مــوقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي
قائلةً للعيدان: (طيب انا صحيت من
الــنــوم انـهــارده لـقــيت مــصــر كـلــهـا
بـــعـــتـــالـى عن بـــوست اســـتـــاذه مي
الـــعــيــدان انـــا اســمع عـن حــضــرتك
طـبعـا واعـرف انك شـخص مـشاكس
يـعـشق الـتـنـمـر وخـصـوصـا الـتـنـمر
). وأضافت بس حابه على الفـنانيـ
اوضــحـلـك كـام حــاجه كــده :اوال انـا
ابـويــا جنم كـبــيـر من جنــوم الـوطن
العربى ومحدش هيسمحلك تتكلمى
عليه نص كـلمة واعتـقد انك شوفتى
ده كـفـايه فى هـجـوم الـوطن الـعـربى
كله عـليـكى الي انـا نفـسي اتفـاجأت
بـــيه وبـــشـــكــر كـل الــنـــاس الي ردت
غيـبتـنا ثـانيا لـو الفـنانـ بالـنسبه
لك حــيــاتــهم مــســتــبـاحـه فـأنــا مش
فــنـانه عــشـان حتـطــيـنى مــعـاهم فى
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تـتـواصل في بـغـداد فعـالـيـات مـهـرجان
الـواسـطي للـفن الـتـشـكـيـلي بدورته 13
الذي تنظمه دائرة الفنون العامة والذي
ـاضي وزيـر الـثـقـافة افـتـتـحه الـسـبت ا
والسياحة واالثار حسن ناظم نيابة عن
رئـــيس الــوزراء مـــصــطـــفى الــكـــاظــمي

بحضور رسمي وفني حافل. 
وفي حـفل االفـتـتـاح قـال وزيـر الـثـقـافة
ثل مهرجان الواسطي في دورته 13 )
لــهـــذا الــعـــام بــعـــضــا من روافـــد الــفن
عـروف بـتـاريخه الـتشـكـيـلي الـعراقـي ا
الـناصع واجنـازاته الـريـاديـة وفي هذا
الـفـضـاء شـارك مـجـمـوعـة من الـفـنـان
ــخــتـــلف اجتــاهــاتـــهم واســالـــيــبــهم

واجيالهم). 
واضـاف (ولـهـذا تـسـعى وزارة الـثـقـافة
والسيـاحة واالثـار الى تفـعيل دور الفن
والفنان في مفاصل احلياة االجتماعية
وتـــأثـــيـــره فـي الـــذوق اجلـــمـــالي وفي
الــسـيــاق نــفـسه ســوف جتــعل من هـذه
ــنـــاســـبـــة مـــدخال لـــتـــداول الـــفن في ا

مــؤســـســات الـــدولـــة الــعـــراقـــيــة وفي
الفضاء الثقافي واالجتماعي).

ـديـر العـام لـدائـرة الـفـنـون علي وقـدم ا
ــــهــــرجـــان قــــائال عـــويــــد رؤيــــته عن ا
(الـــواســـطـي.. ذلك االسم الـــكـــبـــيـــر في
مـسيـرة الـفن الـتـشكـيـلي الـعـراقي الذي
اضـاف اجلمـال واالبـداع والـتمـيـز لـهذا
. الـيـوم ــشـهـد عــبـر عـشــرات الـسـنــ ا
نـــســــتــــذكــــره ونـــحـن نــــعـــيـش في ظل
اجراءات انتـشار وباء فـايروس كورونا
الـذي تـسـبب في ايـقـاف عـجـلـة احلـيـاة
والــفــعـالــيـات والــنـشــاطــات الـثــقـافــيـة
والـفـنـيـة واالجـتـمـاعـيـة ولـكن مـهـرجان
2020 واقعي ومـباشـر يحـمل الرقم 13
في مـسـيـرة دائـرة الـفـنـون الـتـشـكـيـلـية
ومن هـنـا يـكـتـسب أهـمـيـته االعـتـبـاريـة
شهد الثقافي وريادة الفن والفنية في ا
الـتـشكـيـلي). واضـاف (من الـقـلب نـقول
شـــكـــرا لـــكل مـن شـــاركـــنـــا جـــهـــودنـــا
االسـتثـنـائـيـة في هـذه الدورة ومن اجل
ستوى الذي يليق هرجان با ان يكون ا
بـالـفن الـتــشـكـيـلي الـعـراقي). مـوضـحـا

(يـــشــارك بـه اكــثـــر من 300 عــمـل فــني
لفـنـون الرسم والـنـحت واخلزف واخلط
والزخـرفة لـفـنانـ من اغلب مـحافـظات
العراق  بـصورة تـليق بـاسم الواسطي
و اقـتـناء عـدد من االعـمـال الـفـنـية من
قـــــــــبـل الــــــــســــــــادة الــــــــوزراء الـــــــــذين
ــهــرجـان حــضــروا).وأضـاف أن (هــذا ا
وفي ظل جائحة كورونـا كان في منتهى
الروعـة وشهد اسـتخـدام احدث تقـنيات
عرض الفن التشكيلي) مشدداً (حرصنا
عـلى اظهـاره بـشكـل مغـايـر عن الدورات
السابقة). مؤكداً (علينا مسؤولية كبيرة
في عــودة عــجــلـــة الــفن بــعـــد جــائــحــة

كورونا).
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ويعد مهرجان الواسطي للفن التشكيلي
هرجانات التي تنظمها وزارة من اكبر ا
الـثـقـافـة ومن خالل جتـوالـنا فـي اروقة
سـنـا احلجم الـهـائل لالبداع هـرجـان  ا
في لــوحــات تـمــثل اجتــاهــات ومـدارس
فــنـيــة مـخــتـلــفـة.وكــانت دائـرة الــفـنـون
اسـتـعــدت بـشـكل مـبـكــر لـلـمـهـرجـان من

ـهـرجـان  الـواسـطي. وشــهـد افـتـتـاح ا
حــضـور وزراء الــتـخــطـيط خــالـد بــتـال
والتعـليم الـعالي والبـحث العلـمي نبيل
ـعـادن مــنـهل كــاظم والـصــنـاعــة وا

عـزيــز والـصــحـة حـسن
التمـيمي فضالً عن
سفـيري فـرنسا
وبــريــطــانــيـا
لــــــــــــــــــــــدى

العراق.

ـشـاركـة خالل تـســلم األعـمـال الـفــنـيـة ا
واخـضـاعـهـا لـلـجـان مـتـخـصـصـة بـذلك
هـرجان كما واختيـار منهـا ما يلـيق با
هـيـأت الـفـنـون الـعـامـة كل مـسـتـلـزمـات
هرجان منها تأهيل نصبي جناح هذا ا
الــواسـطي والــنــخـلــة. وعن ذلك اوضح
ـشـاركة عـضـو جلنـة اخـتـيـار االعمـال ا
في مهرجان الواسطي شاكر خالد قائال
(مـن دواعـي ســــــروري ان اكـــــــون بــــــ
ـشاركة اعضـاء جلنـة اختـيار االعـمال ا
للوقوف على اهم جناح للوزارة ودائرة
الفـنون وعـلى االخص في زمن كـورونا.

 .( شارك هنيئا لكل ا
ية عايير العا واعتمدت دائرة الفنون ا
في عـرض األعـمــال الـفـنـيـة لـلـمـهـرجـان
فــضـالً عن اعــتــمــاد أســالــيب الــعــرض
احلـديـثـة من تــأثـيـرات فـنـيـة في مـجـال
اإلنـــارة وتـــرتـــيب وفـــرز األعــمـــال وفق
ـتـعددة وهـي اجراءات غـير أجنـاسـها ا
مـسبـوقـة في مـهرجـانـات كهـذه. ويـعود
ــهـرجــان الى الــرسـام واخلــطـاط اسم ا
الــعـراقي الــشـهــيـر يـحــيى بن مــحـمـود
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الــتــدريــســـيــة في كــلــيــة االعالم
باجلـامعة العـراقية تقرر تـرقيتها
الى مـرتبـة االستـاذية بدءا من 9
نـيسان 2020. وقـد تلـقت تهاني
االوساط الصحفية واجلامعية.



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6825 Monday 30/11/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6825 االثن 13 من ربيع الثاني 1442 هـ 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

vIOÝu  v ≈ VKI «  U œ ‰Òu% WOMOD K  WB «—

{ اسالم ابـاد (أ ف ب) - الـتقت
غـنيـة األمريـكيـة شيـر اجلمـعة ا
ــــــاضـــــيــــــة رئــــــيـس الـــــوزراء ا
الـبــاكـسـتــاني عـمــران خـان قـبل
نــــقل فــــيل يــــعـــيـش في ظـــروف
مـــزريــة في حــديـــقــة حــيــوانــات
بـــإسالم آبـــاد إلى مــحـــمـــيــة في
كمبوديا  امس األحـد بعد حملة
خـاضـتـهـا من أجل قـضـيـته.وقـد
ـغــنــيـة الــشـهــيـرة إلى وصــلت ا
إسالم أبــــــاد هــــــذا األســــــبــــــوع
شـاهدة الـفيل كـافان قـبيل نـقله
بـــطـــائـــرة شــحن إلـى مــحـــمـــيــة
للحـياة البـرية في كمـبوديا. وقد
كــافـحت شــيــر لـســنـوات إلنــقـاذ
الـــفـــيل وســـاهـــمـت مـــالـــيـــاً في

تكاليف نقله.
وجــــــاء في بـــــيــــــان (أن رئـــــيس
الوزراء شـكر شيـر على حـملـتها
ودورهـا في هــذا الـصــدد وثـمّن
جــــهـــودهــــا لـــوضع كــــافـــان في
مـحــمـيـة لألفـيــال).وغـرّدت شـيـر
شـاكـرة لـرئـيس الـوزراء إتـاحـته
لـــهـــا إمــــكـــان نـــقـل كـــافـــان إلى

كمبوديا.
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عـاود نــبـات نــادر الـظـهــور بـعـد
أكـثــر من قـرن من االخــتـبـاء.و
العـثـور عـلى نبـات وردي مـزهر
يـــعـــرف بـــاسم عـــشب الـــبـــولي
ـا عــلى ضــفـاف بــركـة بــعـدمــا 
ـــة في مــقـــاطــعــة زراعـــيــة قــد
نــورفـولـك في بـريــطــانـيــا.وهـذه
األنـــواع الـــغـــامـــضــة عـــادت من
ــوت بـعــد أن حتــركت الــبـذور ا
الغـارقة في الـوحل أثنـاء العمل
على إصالح البركة.ويقول علماء
إن (جـهـود احلـفـاظ عـلى الـبـيـئة
كن أن تؤدي إلى عودة نباتات
أخـرى نـادرة ومـنـسـيـة منـذ زمن
طـــويـل).وعــــثــــر كــــارل ســــايـــر
األســـتــــاذ في جــــامــــعـــة لــــنـــدن
كــولـيــدج عــلى الـنــبــات عـنــدمـا
ــسـح الـــبـــركــة فـي قـــريــة ذهـب 
هـايـدون بـعــد فـتـرة وجـيـزة من
انـتــهـاء اإلغالق الــعـام األول في
بريطانيا.وألنه لم يـر شيئا كهذا
من قبل سرعان ما التقط صورة

ة الـنبات احمللية أرسلها إلى عا
الدكتـورة جو بـارمينـتر.وحددته
بارمينتـر على أنه عشب البولي
أحـــــد أنـــــدر الـــــنــــــبـــــاتـــــات في
بـريـطـانيـا.ويـقـول الـبـروفـيـسور
ســايــر وفــقــا لـــلــبي بي سي(إنه
جـمـيل حـقـا. وجـدنـا عـددا قـلـيال
فــــقط مـن هـــذه الــــنـــبــــاتـــات في
الـبــركـة لـكــنـنــا نـأمل في زراعـة
هــذه اجملــمــوعــة واســتــمــرارهـا
وتــوسـيــعــهـا ونــحن نــعـلم اآلن
أنــــهــــا مـــــوجــــودة). وشــــعــــرت
الدكتـورة جو بارمـينتـر بسعادة
غـامـرة لــرؤيـة صـورة الـنـبـا إذ
تـقول:(لـم أتوقـع أبدا أن أراه في
نورفـولك إنه رائع للـغاية. رأيت
الـــصــورة وفـــكــرت عــلـى الــفــور

قائلة أعرفك تماما).
ويعـود آخـر سـجل مؤكـد لـعشب
الــــبـــــولي واســـــمه الـــــعــــلـــــمي
Lythrum hyssopifolia)?)
في نــورفـولك إلـى أكـثــر من قـرن
مـــــضى.وفـي أمــــاكـن أخــــرى من
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بـــــعـــــد أن أمــــــضت الـــــراقـــــصـــــة
ـا برنسي خمس الـفلسطـينية ر
سـنـوات في بـرلـ قـررت أن تزور
عــائـلــتـهـا مــدة أسـبــوع في بـدايـة
ـــــاضي لــــكن هــــذه شــــهــــر آذار ا
الـزيـارة الـقـصـيرة اسـتـمـرت نـحو
ـطارات تـسـعـة أشهـر.كـان إغالق ا

يــتــعــ تـوســيع هــذه األكــثــريـة).
وأتـى مــشـــروع الـــقــانـــون بـــشــأن
ـقدم تـشـريع عـملـيـات اإلجهـاض ا
من الـــرئــيس ألــبــرتــو فــرنــانــديــز
ـنـتـمي إلى يـسـار الـوسط والذي ا
انــتُـخب فـي تـشـرين األول ?2019
الـــتـــزامـــا بـــوعـــد خالل احلـــمـــلــة
االنــتــخـابــيــة في مــوضـوع يــثــيـر
انـــــــقـــــــســــــامـــــــا كـــــــبـــــــيـــــــرا في
.وتـمــنع الــقــوانـ في األرجــنــتــ
األرجـنـتـ بلـد الـبـابا فـرنـسيس
اإلجـــــــــــهــــــــــاض إال فـي حــــــــــاالت
االغــتـصــاب أو عـنــد وجـود خــطـر

على حياة األم.
ــرة الـثـانـيـة الـتي يـنـاقش وهـذه ا
ـانـيـون األرجـنتـيـنـيون فـيـهـا الـبر
ـرة مــســألـة اإلجــهـاض لــكــنـهــا ا
األولـى الــــتـي يــــحـــــصل ذلـك إثــــر
مـــــشــــروع قــــانـــــون تــــقــــــدمت به

احلكومة.
وفي 2018 خـالل واليـــة الــرئــيس
مـاوريسيـو ماكري (2019-2015)
ــاني في هـذه أثــار الــنـقــاش الـبــر

ـؤيدي ـسـألـة تـظـاهـرات كـثـيـرة  ا
اإلجـــهــــاض ومـــعـــارضـــيه.وخالل
تــصـويت تــاريـخي وافـق مـجـلس
الـنـواب األرجـنـتـيـني عـلى تـشريع
اإلجــهـاض حـتى األســبـوع الـرابع
عــشـر مـن احلـمل غــيـر أن مــجـلس
الـشـيـوخ رد مشـروع الـقانـون بـعد
بـضـعة أسـابيع.وتـشـير الـسلـطات
إلى أن األرجـنت تشهـد سنويا ما
ب  370ألـف عمليـة إجهاض غير
قـانـونـيـة و 520ألـفـا فـيـمـا تـدخل
عدل سنويا  39ألف امرأة في ا
ـسـتشـفى إثر مـضـاعفـات ناجـمة ا
عن خـضـوعهن لـعـملـيات إجـهاض
سرية. وتلتحق األرجنت الرائدة
في أمـيـركـا الالتيـنـيـة على صـعـيد
ــثــلــيـ الــقــوانــ بــشــأن زواج ا
والـهويـة اجلنـسيـة في حال إقرار
الـقـانـون بـشأن تـشـريع اإلجـهاض
إلـى كــوبــا وأوروغــواي وغــويــانـا
ومـقاطعة مكسـيكو وهي الوحيدة
ـنـطقـة الـتي تتـيح اإلجـهاض في ا

من دون شروط.
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÷UNłù« l¹dAð Êu½UI بريطانيا  العثور على النبات
ـــــنــــاطق في عــــدد قـــــلــــيـل من ا
ـــعــزولـــة حــيـث يــنـــمــو حــول ا
وحلة البحيرات وفي األراضي ا
فـتوحة.وفي ضـاحيـة هايدون ا
بـقـيت بـذور الـنـبـات مـدفونـة في
ـقـتنـيات الوحل مـثل صـندوق ا
التاريخية. وعندما  استخراج
شــجـــر الــصــفــصــاف لــتــوســيع
الـــبــــركـــة أدى ذلك إلـى حتـــريك
الـتـربـة وسـمح بـدخـول الـضـوء

ما سمح للبذور باإلنبات.
ويقول الـبروفـيسور سـاير وهو
ـجمـوعـة أبحـاث إحـياء عضـو 
البـرك في جامـعة لـندن كـوليدج:
ال يـوجـد أكـسجـ إنه (الـوحل)
مظلم لـلغـاية وهو مـثالي حلفظ
الـبــذور.وأضـاف (أن االكــتـشـاف
يثـبت أن الـنبـاتات الـتي يـعتـقد
ـكن إعــادتـهـا أنـهــا انـقــرضت 
إلى احلياة إذا  احلفاظ عليها

بشكل جيد).
مـنـذ قـرون كـان هنـاك اآلالف من

بــسـبب وبـاء كـورونــا هـو الـسـبب
الـذي اضطـرها لـلبـقاء في رام الله
فــتــرة أطــول.كــمـا تــســبب ذلك في
إلـــغــاء ســـفــرهــا إلـى الــعـــاصــمــة
الــيـونــانـيــة أثـيــنـا لــلـتــطـوع في
مـشـروع الـعالج عن طـريق الرقص
مـع الـالجـــــــئــــــــــــــ عـن طـــــــريق
مــــؤســــســـة Save place تــــقـــول

ا(في البداية لم يكن من السهل ر
أن أتـأقـلم مـجـددا عـلى احلـياة في
رام الـله ألنـي كـنتُ أتـمـتعُ بـحـرية
كـــبــيـــرة خالل فـــتــرة إقـــامــتي في
بـرلــ إذ كـان من الـسـهل الـتـنـقل
ـــــــــدن والـــــــــدول دون أي بـــــــــ ا
حـواجـز).لـكنـهـا مع ذلك اسـتـفادت
من فـتـرة بـقـائـها في مـديـنـتـها رام

الــبــرك فـي مــقــاطــعــة نــورفــولك
شرقي إجنـلـترا ولـكن  إهـمال
الـعديـد مـنـها وأصـبـحت تـعرف
بـــاسـم  بِـــرك األشـــبـــاح.وتـــقــول
هيـل غـريفـز البـاحثـة بجـامعة

ــا أن تـــســافــر إلى الــعــاصــمــة ر
ـانـيـة بـرل لـتـكـمل تـعلـيـمـها األ
ـــيــة (دانس اجلـــامـــعي في أكـــاد
وركــز)حـــيث تــعــلــمتُ هــنــاك مــدة
ـيـة عــامـ ثم تــخـرجتُ من أكــاد

برل للرقص عام .2019
ــا كــثــيــرا لــلــمــســرح تــشــتــاقُ ر
ــسـرح واجلــمـهــور هـمـا وتــقـول)ا

عاصر وتخرجت تقنيات الرقص ا
فـي سن الـسـابـعـة عشـرة.انـضـمت
ــــا عـــام  2012الـى أول فـــرقـــة ر
رقـص مـعـاصـر في سـريـة رام الـله
األولـى وأقـامت أول عــرض خـاص
بـها عام  2013لـتسجل أول ظهور
لـــهـــا أمــام جـــمـــهـــور في مـــســرح
ـديـنة رام الـله.اخـتارت الـقـصـبة 

الـله واشـتـغـلت في مـشاريع رقص
ـا مـع فـرق مـحــلـيّــة.بـدأ شــغف ر
بــرنــسي ذات الـســنــوات اخلـمس
والـــعــشــرين بــالـــرقص مــنــذ سن
اخلـامـسـة وبـدأت تـعـلـمه وهي في
سـن الـســابـعــة في مــركـز لــلـرقص
الـكالسيكي في مدينة القدس حتى
انـتـقلت إلي مـدرسة الـفنـون لتـعلم

أكـثر ما أفتقده مـنذ تسعة أشهر
اشـتقتُ لتصفيق اجلمهور بعد كل
عـرض كان هذا يـزيد من إصراري
عــلى تــطــويـر مــهــاراتي بــالـرقص
وهــــو الـــذي أوصــــلـــنـي إلى هـــذه
ـرحلة من الرقص التي أنا عليها ا
الـيـوم).وتـقول وفـقـا لـلبي بي سي
(بـسبب بـقائي في الضـفة الغـربية
اضـــطــررتُ إللــغــاء ثالثــة عــروض
رقـص في أوروبـا. كـمـا أنـني كـنت
أعـــــمل عــــلـى عــــدة مــــشـــــاريع مع
الـالجئـ ومـشاريع أخـرى خـاصة
بـي).وتـــضـــيف( لـــكن كـــان لـــهـــذه
الــتـجـربـة عــدة إيـجـابـيــات مـنـهـا
أنـــني قـــضــيتُ وقـــتـــا كــبـــيــرا مع
عـائلـتي وعمـلتُ على عـدة مشاريع
غـيـر مـدعـومـة مـاديـاً مع عـدة فـرق
رقص مـن مدن مخـتلـفة في الـضفة
الـغـربيـة كان آخـرهـا إنتـاج فيـديو
كـلـيب راقص بدعـم محـلي مع فرق

.( رقص وراقص مستقل
ــا أن الـفن في األراضي تــشـعـر ر
الـفـلـسـطـينـيـة لم يـأخـذ حـقه بـعد
ويـجب دعـم الـفن والـفـنـان ودور
الــــعـــرض وتـــقــــول(الحـــظت في
اآلونــة األخــيــرة وجــود كــثـيــر من
واهب في مختلف أنواع الرقص ا
في الـضـفـة الـغـربـيـة لـكن ال يـوجد
مـن يتـبنى أو يـدعم هذا الـنوع من
الـــــفـن. أتـــــوقع أن يـــــتـــــطـــــور في
ـستـقبل هـذا الفن بـسبـب اإلقبال ا
الـكبـير من لـدن الشـباب والـفتـيات
عـــلى الـــرقص بـــأشـــكـــاله).ويـــعــد
ـــعــاصـــر فن من فـــنــون الـــرقص ا
الـتعـبير اجلـسدي الـتي ظهرت في
ط أوائـل القـرن الـعـشـرين وهـو 
عبـر الذي يجمع ب مـن الرقص ا
عـنـاصر الـعـديد من أنـواع الرقص
ــــا في ذلـك الــــبـــــالــــيه األخـــــرى 
احلـــــــــديـث واجلــــــــاز والـــــــــرقص
ــا ألنه الــكـالســيــكي. اخــتــارته ر
رقـص حــر ووســـيـــلـــة كي يـــعـــبــر

اإلنسان فيها عن نفسه.
ـا خالل فـتـرة وجـودها وتـعـمل ر
في الـــضــفــة الــغــربــيــة عــلى عــدة
مـشـاريع مـنـهـا الـرقص عـبـر دقات
الـقلب(أي أن يـعتـمد الـراقص على
دقـات قلبه أثنـاء الرقص ويستمع
إلـــيــهـــا جــيـــداً إليــجـــاد حــركــات
تــسـاعـده بـالـتـعــبـيـر عن مـشـاعـره
الــــداخـــلــــيــــة واالســـتــــغــــنـــاء عن
ــوسـيــقى وحتـويل دقــات الـقـلب ا
إلـى مـــــوســــــيــــــقى داخــــــلــــــيـــــة).
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لــنــدن كــولــيــدج إنه (قــد تــكــون
هـــنــاك مـــجـــمــوعـــات أخــرى من
النبات في نورفـولك  جتاهلها
حتى اآلن).وتتساءل غريفز: (هل
ــكـن أن يــعــيــد إحــيــاء الــبــرك

وكــان وضع كـــافــان الــذي وصل
إلى بـاكسـتـان بـعـد والدته بوقت
قــصــيــر في الــعــام 1985 وبـقي
مــقــيّــداً بــالــسالسـل لــســنـوات 
سـلّط الـضوء عـلى حـالـة حـديـقة
احلـــــيـــــوان فـي الـــــعـــــاصـــــمـــــة
البـاكـستـانيـة وقـد دفع وضعـها
ــــزري لــــلـــــغــــايــــة الــــقــــضــــاء ا
الباكستاني إلى أن يأمر في أيار
الــفـــائت بــنــقـل كل احلــيــوانــات
مـنــهـا.وكـانـت مـنـظــمـة فـور بـوز
انترنـاشيونل وراء احلـملة التي
أثمـرت إنقـاذ كـافان وقـد أمضى
فـريـق من أطـبـائــهـا الـبــيـطـريـ
ومــعــاجلــيــهــا شــهــوراً عــدة مع

الفيل من أجل التحضير لنقله.
وقـــد ركــزوا عــلـى تــدريـــبه عــلى
ـعدنـي الذي دخـول الـصـنـدوق ا
ـطـار.وقال سيـتم نـقـله فيه إلى ا
ـــتــطـــوعــون الـــذين يــعـــتــنــون ا
بــكــافــان (إنه يـســتــجــيب جــيـداً
لـــلـــمــوســـيــقـى والــغـــنــاء). ومن
تـوقع أن تـغني له شـيـر أغنـية ا
أو اثـنـتــ قـبل أن يـغـادر إسالم

أباد.

wðU uKF  Âd−

يـحــاول مـجــلس الـنــواب جـاهــدا .. تـشــريع قـانــون جـرائم
عـلومـاتيـة ..  لتكـميـم االفواه  وخنـق حريـة التعـبيـر التي ا

ادة 38. كفلها الدستور في ا
ــة وال عـقـوبـة اال في الـقـانــون اجلـنـائي الــعـام ..  (ال جـر
واد في بنـص) .. وعنـدمـا اطـلـعت  عـلى بـعض نـصـوص ا
ادة 3) على سـبيل ـقـترح لـلـتشـريع .. ومـنهـا (ا القـانون ا
ثـال .. و تنص عـلى عدم االسـاءة لسـمعة الـبالد .. وعدم ا
تـعـريـض االمن الـقـومـي لـلـخــطـر .. اجــد ان هـذا الـنص ال
ـواطن لالنتـرنت ومواقع ينـطبق عـلى طبـيعة اسـتخـدامات ا
الـتـواصل االجــتـمـاعي اال بــحـدود ضـيــقـة .. لـكـنـه يـنـطـبق
ـــســؤولـــ الـــفـــاســدين .. بــشـــكل واضـح عــلـى ســلـــوك ا
وعالقــاتـهـم وارتـبــاطــتــهم اخلــارجـيــة .. ومــخــابـراتــهم مع

سفارات الدول االجنبية .
ــسـتــجـدة .. ـعــلــومـاتــيـة .. تــعـد مـن اجلـرائم ا ــة ا اجلـر
ويـحــتـاج الــقـضــاء  الـعــراقي الى  وقت طـويـل لـدراســتـهـا
بشـكل معـمق .. من اجل ايـجاد قـوان  مـستـحدثـة تتالءم

وطبيعة استخداماتها .
ـعـلــومـاتي اليـحـمل مـعه سالح ـعـلـوم ..ان اجملـرم  ا  من ا
ــعـلـومـة  ــتـعـارف عـلــيـهـا .. النه يــتـعـامل مع ا ـة ا اجلـر
هارة عالية  بعقله وذكـائه  وليس بيده .. لذا فان طبيعة
اجلرم  تسـتدعي  اسـتحـداث  فقرات قـانونـية جـديدة ليس

لها عالقة بقانون العقوبات .
ان الـسـبب القــرار هـذا الـقــانـون .. يـفــضـحه هـذا الــتـتـابع
الزمـني .. بـ  بدايـة الـتفـكـير بـتـشريع  هـذا الـقانـون  ب
ـظـاهــرات  الـشـعــبـيـة  الـتي سـنـتي 2012/2011 بـاول ا
اندلعت في ساحة الـتحرير  الول مرة .. و نـددت  بسياسة
ـالكـي رئيس قـمع احلـريات الـتي مـارسـهـا الـسـيـد نـوري ا
الـــوزراء انــــذاك .. وبـــ ســــنـــتي  2020/2019 والــــتي
تفـجـرت  فيـهـا  ايضـا  االنتـفـاضة الـتـشريـنـية الـعـظيـمة ..
ظاهـرات  كانت السبب الرئيس يتضح لنا ان قوة وتـاثير ا
ـستـعـجـلـة  الـتي  حتد من ثل هـذه الـقـوانـ ا بالـتـفـكـيـر 

علومات . احلريات العامة  وحرية  تداول ا
وعلى الرغم من وجود معارضة شـعبية واسعة .. وحمالت
اعالمـيـة  مكـثـفـة  من قـبل بـعض الـقـنـوات الـفـضـائـية وفي
مقـدمـتـهـا  قنـاة (الـشـرقـية) واعـتـراضـات مـنظـمـات حـقوق
االنسان الدولية ومـنها هيومن رايـتج  كذلك اعتراض عدد
ال يسـتـهـان به  من اعـضـاء مـجلس الـنـواب .. فـان  قـانون
ا سـيتم ـعلـوماتـية  الـذي تمت قـراءته مرتـ .. ر جرائم ا
التصويت علـيه بعد القـراءة الثالثة ..  وبـعد  حذف وتعديل
ادة الدسـتورية 38 .. واد الـتي ال تنسـجم وا الكثـير من ا
فاحمللس ماض في تشريع هذا القانون واقراره .. رغم انه

لم تهيأ له الظروف السياسية واالجتماعية بشكل كاف .
اعتقد جازما .. 

ان السبب وراء كل هذه  االرادة الـنيابـية لتشـريع  القانون
بـكـرة) .. ومـحـاوالت االحزاب .. موضـوع (االنـتـخـابـات  ا
الـفــاسـدة  حـصــر الـدعــايـة االنـتــخـابــيـة  من دون وجـود
اصـوات شــعــبــيـة  عــلى مــواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي ..
تـعــتــرض عـلـى سـلــوكــهـا االنــتــخـابي 
وابــعـــاد احلــركـــات الــوطـــنــيـــة الــتي
ال السـياسي تعـترض عـلى هيـمنـة ا
نـفلت  الـذي سيـؤثر على والسالح ا
اجـراء انـتـخــابـات نـزيـهــة بـعـيـدة عن

الضغوط والتاثيرات السياسية . 
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{ طوكيو  –وكاالت - قامت شركة
يـابانيـة باإلعالن عن صفـقة لشراء
حـــقــوق وجــوه األشــخــاص حــتى
يـتمكنوا من بيـعها في شكل أقنعة
مـطـبـوعـة ثالثـيـة األبـعـاد.وأعـلـنت
شــــركــــة (كـــــامــــيــــني اومــــوتــــو)
ـتـخـصـصـة في تـصـنـيع األقـنـعة ا
فـي طوكـيـو عـن رغـبتـهـا فـي شراء
حــقـوق وجـوه األشـخـاص مـقـابل
40 ألف ين حوالي 380 دوالرًا
لــلــوجه الـواحــد وبــالـفــعل تــلـقت

ـــوافـــقـــات.وتـــأمل الـــعـــديــــد من ا
الــشــركــة في إعــادة إنــتــاج وجـوه
األشـخـاص في شـكل أقـنعـة فـائـقة
الــواقــعـيــة وبــيــعـهــا مــقـابل 940
دوالرًا وإذا حـظى القناع بـشعبية
لــــدى الـــعــــمالء فــــإن الــــشـــخص
صـــاحب الــوجـه ســيــحـــصل عــلى

نسبة مئوية من األرباح أيضًا.
ـثير للجدل شروع ا ويـهدف هذا ا
سـة خيال عـلمي على الى إضـفاء 
فـكرة بيع وشراء الـوجوه.وبالرغم

من الـشـعبـية الـكبـيرة الـتي حصل
ـشـروع إال أنه يـبـدو أنه عـلـيـهـا ا
ـــــثل إشـكالـيـة بالـنـظر إلى أنـنا
فـي وقت تـبـدو فــيه اخلـصــوصـيـة
والـبيانـات الشخصـية أكثـر أهمية
مـن قــــــــــــــبل لـــذا فـــإن مــفـــهــوم
شــراء حــقــوق وجــوه األشــخــاص
لــتـحــقـيق ربح يــبـدو أمـرًا غــريـبًـا

للغاية.
مـن جـــهـــة اخـــرى  قـــررت ســـيـــدة
يـابانيـة تدعى رين كامـبي التوقف

عـامًـا. واآلن يبـلغ طول شـعر رين
األســـــود الــــنــــاعم 5 أقــــدام و10
بـوصات وهو يزيد 4 بوصات عن
طـول رين نفـسهـا وعلى الرغم من
أن شــعــرهـا يــعــيــقـهــا في أحــيـان
ــهــام كـــثــــــيــرة عن أداء أبـــسط ا
مـــثل: تــغـــيــيـــر مالبـــســهــا إال أن
الـــــراقــــصـــــة وعــــارضـــــة األزيــــاء
الـيابـانية قـالت إنها حتب شـعرها
الطويل مضيفة (أنه يجسد جمال

آسيا).

عـن قص شــــــعــــــرهـــــا مــــــنـــــذ 15
عـــامًـــا.وكــشـــفت رين (35 عـــامًــا)
الــتي تـنـحــدر من طـوكـيــو بـأنـهـا
اتـــخـــذت هـــذا الــقـــرار رغـــبـــتـــهــا
بـــاالنــضــمــام الـى فــريق كــرة قــدم
خــاص بـالــفـتـيــات حـيث يــتـوجب

عليها إبقاء شعرها قصيرًا.
لـكن عـنـدمـا أصـبـحـت فـتـاة بـالـغة
قــررت الـــســيــطــرة عــلى شــعــرهــا
واسـتـخـدامه كـسالح لـلـتعـبـير إذ
قـــامت بــقـــصه آخــر مـــرة قــبل 15

{ بــــويـــنــــوس ايـــرس (أ ف ب) -
شــهـــدت مــدن أرجــنــتــيــنــيــة عــدة
الـــســـبت مـــســـيـــرات مـــنـــاهـــضــة
لـإلجـهــاض قـبــيل إطالق الـنــقـاش
ـقبـلـة بـشأن ـاني في األيـام ا الـبـر
ــارسـات إنــهــاء احلـمل تــشــريع 

الطوعي.
وفـي الـعـاصـمــة بـويـنـوس أيـرس
حتـــدى نـــاشـــطــون مـــنـــاهـــضــون
ـــــاطــــرة لـإلجــــهـــــاض األجـــــواء ا
ـان الذي وجتـمعـوا أمام مـقر الـبر
ســيـشـهـد تـصـويــتـا عـلى مـشـروع
قــــانـــون فـي هـــذا الــــشـــأن في 10
كـانـون األول. وقال الـقس خورخي
ـديـر الـتـنـفـيذي الئـتالف غـومـيـز ا
الـكنائس اإلجنيلـية في األرجنت

لــــوكـــالــــة فـــرانس بــــرس (في ظل
حـــاجـــة اجملـــتـــمع األرجـــنـــتــيـــني
لــلــوحـدة حلل مــشــكالت بــنـيــويـة
ــنـاسب بــيـنــهـا الــفـقـر مـن غـيـر ا
مـناقشـة مثل هذا الـقانون في أوج
األزمـــة الــــصـــحـــيـــة).وأضـــاف ان
(الشعب ضد مشروع القانون هذا.

عن أدائه في فيلم  120بـاتمان بار
مـــــيــــنــــوت عـن ســــنــــوات مــــرض
اإليـــدز.وأوضح فــيـــدال أنه (لــيس
على اإلطالق فيلماً عن الهجوم في
حـد ذاته أو عن اإلرهـابيـ ولكن
على ما بعده  في حياة األشخاص
الــذين كــانــوا هــنــاك). وأكّـد أن (ال
تـوجه للتصـوير في قاعة احلفالت

التي حصل فيها االعتداء).

وكــان اعـتـداء بـاتـاكالن مـسـاء 13
تــــشــــريـن الــــثــــاني 201 أدى إلى
سـقـوط تـسـع قـتـيالً خالل حـفـلة
لــفــرقــة إيــغــلــز أوف ديث مــيــتــال
وسيقى الروك بحضور األمريكية 
1500 شخص.وسقط  130قتيالً
و350 جـــريـــحـــاً في احلـــصـــيـــلــة
اإلجـمـالـية لـلـهـجـمات الـتي شـنـها

ذلك اليوم متطرفون.
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Êö UðUÐ vKŽ
{ بــاريس (أ ف ب) - يــنــطـلق في
مــطـلع سـنـة  2021تــصـويـر فـيـلم
يــتـنــاول قــصـة أحــد الـنــاجـ من
الـــهـــجـــوم اإلرهـــابي عـــلـى قـــاعــة
بـاتاكالن لـلحـفالت في باريس قبل
خــــمـس ســـنــــوات  وســــيــــتــــولى
مـثل األرجنـتيـني ناويل بـطولـته ا
بـيريز بيسكيار.وأكد جيروم فيدال
أحـد منتجي الفيـلم الفرنسي ما
ـتخصصة نـشرته مجلـة فارايتي ا
مـن أن مــخــرج الـــفــيـــلم ســـيــكــون
اإلسـباني إيساكي الكويستا وهو
كــاتـالــوني فـاز بــجـائــزة الـصــدفـة
الــذهـبــيـة في  2011فـي مـهـرجـان
ســان ســيـــبــاســتــيــان عن فــيــلــمه
الـــــــســـــــابـق لـــــــوس بـــــــاســــــوس
واقـتُـبس الــسـيـنـاريـو من دوبــلس
شـهـادة أحـد النـاجـ اإلسـبان من
الـــهــــجـــوم اإلرهـــابي وســـيـــؤدي
شـخصيـته في الفيلم نـاويل بيريز
) الــذي نـال بــيــســكــيـار (34 عــامــاً
ـثل واعد جـائـزة سـيـزار ألفـضل 

ـزيــد من الـنــبـاتـات?. في كــلـتـا ا
احلالـتـ قد يـوفـر العـثـور على
هــذا الــنــبــات الــصــغــيـر األنــيق
تــركــيــزا جــديــدا مــهــمــا وغــيــر

شروع بِرك نورفولك). متوقع 
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