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كـشـف خـبـيــر نـفـطي  عن قـيـام
جـهـات سيـاسـية بـأعـاقة تـمـرير
قـــانـــون الـــنـــفط والـــغـــاز خالل
ــانــيــة احلــالــيــة الــدورة الــبــر
لـلــحـفـاظ عــلى مـكــاسـبـهــا غـيـر
ـشـروعـة الـتي حتـصل عـلـيـهـا ا
مـن عـمـلـيـات تـهــريب مـشـتـقـات
مـشـيـرا الـنـفـط في احملـافـظـات 
الى ان اقــرار الـقـانــون سـيـنـظم
الــعالقـــة بــ بــغـــداد واربــيل 
وسيعزز واردات البالد اكثر من
الــسـابق. وقــال بـيــوار خـنس لـ
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــقـــانـــون
مـعطل مـنـذ الـعام  2007وحتى
االن  بـسـبب ارادت سـيـاسـيـة 
تضـغط بأجتـاه تأجـيل القـانون
ان او ابقـائه معـطال داخل البـر
لـلــحـفـاظ عــلى مـكــاسـبـهــا غـيـر
ـشـروعـة الـتي حتـصل عـلـيـهـا ا
من خـالل عـــمــــلـــيـــات تــــهـــريب
شـتقـات النـفطيـة  في عدد من ا
احملــافــظــات اضــافــة الى انــهــا
تـسـيـطر عـلى بـعض الـقـطـاعات
احلـيـوية الـتي تـشـوبهـا مـلـفات
فـسـاد) وتـابع ان (كـل جـهـة او
حــزب او كــتـــلــة ال تــعـــمل عــلى
اقــرار الـقـانـون الــذي سـيـحـافظ
على ثروات البالد من الفاسدين
ويـؤمـن مـسـتـقــبل امن لالجـيـال
ـقـبـلة  فـهم مـحـسـوبـون على ا
طـرف الــفـسـاد) داعـيــا مـجـلس
الـــنــواب الى (االســـراع بــأقــرار
الـقــانـون من اجل احلــفـاظ عـلى
والسيمـا النفطية ثروات البالد 
ـــئـــة من الــــتي تــــشـــكل  90بــــا
واردات البالد  واخـتيـار جلـنة
ـثـلـ فـيـهـا عن عـلـيـا  تـضم 
احملــــافــــظـــات  تــــقــــوم بـــأدارة
الـقــطـاع احلــيــوي بـتــشــكـيالته
ويـقـتـصـردور وشـركــاته كـافـة  
الـوزارة عــلى رسم الـســيـاسـات
النفطيـة العامة فقط) مؤكدا ان
(الــعــراق بـحــاجــة الـى تـنــظــيم
ثــرواتـه الــطــبـــيــعــيـــة واتــخــاذ
اجـراءات وطـنـية عـاجـلـة تـسهم
ــصــاحب بــأســتــثــمــار الــغــاز ا
وكذلك تـطويـر احلقول الـنفـطية
فـي الــــبـالد ورفع طـــــاقــــاتـــــهــــا
االنـتــاجــيـة اســتــعــداد لالعـوام

ـقـبـلـة). وفـاحتت جلـنـة الـنفط ا
والــطـــاقــة الــنــيـــابــيــة رئــاســة
الــوزراء ووزارة الـنــفط لــغـرض
اإلسراع بإجراء التعديالت على
ـان.وقال القـانون وإرسـاله للـبر
عضو اللـجنة صادق الـسليطي
في تــصـريح امس إن (الــقـانـون
عطلة و يعد من أهم القوان ا
خاطـبنا رئـاسة الـوزراء والنفط
لــــــغـــــرض اإلســـــراع بـــــإجـــــراء
الـــتــعــديالت الالزمــة عــلى هــذا
الــقــانــون وإعـادتـه الى مــجـلس
الـنــواب لــلــمـضي بــتــشــريـعه)
مـؤكدا ان (الـقـانـون مـوجود في
أدراج احلكومة التي تعمل على
إكــمــاله وانـــضــاجه ومــعــاجلــة
بـــعض فـــقــراته الـــتي عـــلــيـــهــا
اعــتـراض وإعــادته الى لــغـرض
الـشــروع بـإقـراره) مـشـيـرا الى
ان (هــــذا الـــقــــانـــون هــــو احلل
ـركـز اجلـذري لـلـمـشـكالت بـ ا
واقلـيم كـردسـتان إذ إنه في كل
موازنة ستخلق أزمة بشان آلية
ـسـتـحـقـات الـنـفـطـيـة تـسـويـة ا
والــــتـــصـــديـــر وتـــســــلـــيم تـــلك
ستحقات وغيرها من الفقرات ا
الـتي ستـكـون عـرضه لالختالف
الــسـيـاسـي وقـد تـكــون عـرضـة
لـــلــــمــــزايـــدات) الفــــتـــا الى ان
ــوضـوع ال يـتــعـدى أن يـكـون (ا
فـــنـــيـــا وحـــســــابـــيـــا يـــتـــعـــلق
بـــــااليــــــرادات والــــــواجــــــبـــــات
ــفـروض أن يـنـظـم بـقـانـون) وا
مـــعـــربـــاً عن أمـــلـه في ان (يـــتم
ــــدة اقـــــرار الــــقــــانـــــون خالل ا
ان). وكان تبقية من عمر البر ا
أكــد وزيـر الــنـفـط احـســان عـبـد
اجلبار اسماعيل  قد شدد على
اهميـة التعـجيل باقـرار القانون
الهميته في تـنظيم ادارة الثروة
الــــنــــفــــطــــيــــة والــــغــــازيــــة في
الـــعـــراق.وقــال اســـمـــاعـــيل في
تـــصــــريـح ســـابـق إن (الـــوزارة
ـسـودة الـنـهـائـيـة من نـاقــشت ا
الــــقــــانـــون  و احــــالــــته الى
مــجـــلس الــوزراء لــلـــمــصــادقــة
عــــلـــيه) واضــــاف انه (وبــــعـــد
االنـتـهــاء من مـراجـعـته من قـبل
ــعـنــيــة في الـوزارة اجلــهــات ا
ـراجـعـة هذه سـيـقوم اجملـلس 
ان النسخة واحالـتها الى البر

من اجل تـشـريع هـذا الـقـانـون)
وتابع ان (الوزارة حريصة على
اقـرار قـانـون يـسـهم في تـطـويـر
الــصـنـاعـة الـنـفـطـيـة والـغـازيـة
واالســتـــثــمــار االمــثـل لــلــثــروة
الــوطــنــيــة في الــعــراق من اجل
دعم االقـتـصـاد الـوطـني). وكـان

ــفـتـرض  اقــرار الـقــانـون من ا
النـفط مـنذ الـسنـة األولى إلقرار
الــــدســــتــــورعـــام  ?2005إال أن
تعـاقبة وبـتشجيع احلكومـات ا
من الـقـوى السـيـاسـية  تـمـهلت
فـي إقـــــراره مـــــثـل غـــــيـــــره من
الـقـوانــ الـتي رسم الـدسـتـور

مالمـــحـــهـــا الــرئـــيـــســـة وتــرك
ان سلطـة إقرار تفاصيلها. للبر
وعــنـد تـفـاقم االزمــة بـ بـغـداد
واربـيل بشـان صـادرات الـنفط 
جتـــري بـــعض الـــكـــتـل حـــراكــا
القـرار الـقـانون الـذي يـعـتـقد ان
وجوده سـينـظم سلـطة الـطرف

على الثروة النفطية في مختلف
ــــا في ذلك مــــنــــاطق الــــبـالد 
إدارة احلـقول وحـقـوق التـعـاقد
مع الــــشـــــركــــات األجــــنــــبــــيــــة
واالسـتـخراج والـتـصـديـر التي
ـلـفـات تـشـكـل واحـدة من أشـد ا

. اخلالفية ب اجلانب

الــعــامـري (نــنــفي نـفــيــا قـاطــعـا
ــزاعم الــتي تــداولــتــهـا بــعض ا
مــواقع الــتــواصل بــشــأن تــدخل
الـــعــامـــري بـــقــضـــيـــة اعــتـــقــال
وأضاف شـخــصـيـة ســيـاسـيـة) 
(نـؤكـد أن زج اسـم الـعـامـري في
يــنــدرج ضـمن هــكــذا مـواضــيع 
حـمـالت الـتـســقـيط الــسـيـاسي 
والســـــــيــــــــمـــــــا مـع اقــــــــتـــــــراب

االنتخابات). 
فــيـــمـــا بــحـث رئــيـــســـا الــوزراء
مــصــطــفى الــكــاظــمي ومــجــلس
الـــــــقـــــــضـــــــاء االعـــــــلـى فـــــــائق
ــشـــتــركــة في اجلــهــود ا زيـــدان
ة مجال مكافحـة الفساد واجلر
ـنــظـمـة. وقـال بـيــان لـلـمـجـلس ا
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (زيـدان
اسـتقـبل رئـيس الوزراء  وبـحـثا
بـحـضــور نـواب رئـيس مـحـكـمـة
الـتـمـيـيـز ورئـيس االدعـاء الـعـام
ورئــــيس االشـــراف الــــقـــضـــائي
ــشـتــركــة في مــجـال اجلــهــود ا
ــة مــكــافــحــة الـــفــســاد واجلــر
نـظمة) واضاف ان (الـكاظمي ا
ـــــبــــنى الــــتـــــقى خالل زيـــــارته 
اجملـــــلس  رئــــــيس واعـــــضـــــاء
احملكمة االحتاديـة العليا  وقدّم

ـنــاســبــة تـســنــمـهم الـتــهــاني 
مــنـاصـبــهم في احملـكــمـة). واكـد
ضــرورة الـــكـــاظـــمي اول امس  
اإلهـــتـــمـــام بــــاجلـــيل اجلـــديـــد
ونـــتـــطـــلع بـــثـــقـــة الى الـــبـــنــاء
والعـمـران.وقال الـكـاظمي خالل
تـــضـــيــيـف عـــدد من الـــعـــلـــمــاء
ــشــايخ وبــحــضــور رئــيــسي وا
ديــوانـي الــوقـــوفـــ الـــشــيـــعي
والـــســنـي عـــلى مـــأدبـــة إفـــطــار
(سعـيد بـلقـاء هذه اجملـموعة من
فـكرين الـذين لهم علـماء الـدين ا
دور كــبــيـر فـي بـنــاء هــذه األمـة
أحفـاد االنبـياء واألئـمة األطـهار
ــدارس الـفـكـريـة الـتي وأحـفـاد ا
أجنـبت خـيــر مـا أجنـبت لـلـعـالم
اإلسالمي) وتـــــابع ان (هـــــنــــاك
دورا كبيرا يقـوم به علماء الدين
في نــشـر الـتــوعـيـة الـصــحـيـحـة
الـتي نـحـن بـأمس احلـاجـة لـهـا
بـعـد ســنـ طـويـلـة من احلـروب
الــتي نــالت الــكـثــيــر من قــيـمــنـا
ـبـاد الـتي تـربـيـنـا عـلـيـهـا) وا
مبـينا ان (دور الـعلـماء كـبير في
إعـــــادة الــــوضـع الــــطـــــبــــيـــــعي
لـلمـجـتمع الـذي عـانى من الـظلم

والفوضى).
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كــشــفت تــقــاريـــر صــحــفــيــة عن
صدور  8 مذكـرات اعـتقـال بحق
شــخــصــيــات سـيــاســيــة وجتـار
متـورط بـقضـايا غـسيل اموال
وملفـات فسـاد كبرى  وذلك بعد
اعترافـات أدلى بها صـاحب عقد
أبراج نقل الطاقة ببغداد. وقالت
الـــتــقـــاريــر ان (بـ . الـ . ج الــذي
اعـتقـلـته جلـنة مـكـافـحة الـفـساد
برئاسة الفـريق احمد ابو رغيف
عن تـهم فسـاد بـشـأن عقـد إنـتاج
أعـــمـــدة وأبــراج نـــقـل الـــطـــاقــة
الـكـهـربـائـية  اعـتـرف علـى عدد
ــــتـــــورطــــ من االشـــــخـــــاص ا
ــلـفــات فــسـاد كــبـرى وغــسـيل
امــــوال ومـــنــــهم ســــيـــاســــيـــون
وجتـــــــــــار) واشـــــــــــارت الـى ان
ـان لــرفع (الــقــضــاء فــاحت الــبــر
احلــصـانــة عن عــدد من الــنـواب
لــلـــتــحـــقــيـق مــعــهـم بــقـــضــايــا
وشـــبــــهـــات فـــســــاد بـــعـــد ذكـــر
ـتهم الذين اسمائهم من قبل ا
يجـري التـحقـيق معـهم). وكشف
مـصـدر أمني  تـفـاصـيل اعـتـقال
رئـيس احد االحـزاب الـسيـاسـية
ـصـدر إن (قوة في بـغداد.وقـال ا
من جلــنــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
اعـــــتــــقــــلـت اول امس ج . كـ من
منزله وفق مذكرة قبض قضائية
صـدرت بـحـقـه عـلى خـلـفـيـة تـهم
فــسـاد) وأضــاف ان (االعــتــقـال
شـــمل لـ . كـ  وهـــو أحـــد أقـــارب
رئيس احلزب  وهناك معلومات
عن وجـود أمـر بـاعـتـقـال شـقيـقه
بـعـد رفع احلـصـانة عـنه). ونـفى
ــكــتـب االعالمي لألمــ الــعــام ا
ــنــظــمــة بــدر هــادي الــعــامـري
تدخل األخـيـر في قضـيـة اعتـقال
احــــــــــــد رؤســــــــــــاء االحــــــــــــزاب
ــكـتب الــسـيــاسـيــة.وذكـر بــيـان 
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يسـبب استـقرار جـوي مع بعض
الــســحب مــصــحــوبــة بـــارتــفـاع
درجات احلرارة  ويتـعـمق اكـثر
ـقبـلة) مشـيرا الى خالل االيام ا
ان (مــــنـــخــــفــــضـــا جــــويــــا بـــدأ
بـــالــضـــعف مـــنــدفع مـن شــمــال
الشرق يؤثـر بأمطار خـفيفة على
منـاطق جنوب غـرب السـعودية 
ويــــنــــســــحـب نــــحــــو االمــــارات
وسـلـطـنـة عـمـان ثم افـعـانـسـتـان
لـكن يــســتــمـر تــأثــيـره والــهــنــد 
ضعيفـا بسبب الرياح الـسطحية

السلبية). 

ـتـوقـعـة 40 سـتـكـون الــعـظـمى ا
درجة) واضاف ان (يوم االربعاء
قبل  ستسجل درجات احلرارة ا
 43درجــــــة   ومن ثـم  تـــــعـــــاود
االنـــخـــفـــاض الـــتـــدريـــجـي يــوم
ــقــبـل وتــقــتــرب من اخلــمـــيس ا
مــعـدالتــهـا الــطـبـيــعـيــة). وتـوقع
ــتـنــبئ اجلـوي صــادق عـطــيـة ا
قـدوم مــرتــفع جـوي الى الــعـراق
ـقـبلـة.وكـتب عطـية خالل االيام ا
عــبـر صـفــحـتـه في فـيــسـبـوك أن
(مـرتـفعـا جـويـا يـؤثـر عـلئ شرق
توسط والشام ومصر والعراق ا
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
تــأُثـر الــتــابــعــة لــوزارة الـنــقل  
ــوجــة حــارة تـــتــســبب الــبـالد 
بـارتـفـاع درجات حـيث سـتـكون
العـظـمى في  بـغداد  40مئـوية .
وقـال بـيـان لـلـهـيـئـة ان (الـطـقس
يــتــأثـــر هــذا االســـبــوع بــكـــتــلــة
هوائـية حارة  تتـسبب بـأرتفاع
درجــــات احلــــرارة فـي  عــــدد من
ـناطقً وضـمـنـها بـغـداد  حيث ا

—«b ù tłuð jÝË —e¹U  s  WF œ rÒK ²ð œ«bGÐ

5×IK*UÐ ’Uš “«uł
”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

تـسـلمت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
امس االحــد دفـــعـــة جــديـــدة من
لقاح فايزر االمريكي مشيرة الى
انـهــا بـصـدد اصــدار جـواز سـفـر
لالشخـاص الـذين تـلقـوا جـرعات
فـيـمـا ـضــاد لـكـورونـا  الـلــقـاح ا
اكــدت تـــســـجــيل  6188اصــابــة
مؤكدة بالـفايروس وشفاء 6814
وبــــواقع  33وفــــاة جــــديــــدة في
ـــوقف الـــوبـــائي الـــبالد. واكـــد ا
الــيــومي  الــذي اطـــلــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عــــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريــة الــتي
بلغت اجراتـها مالكـات الوزارة  
اكـثــر من  37الف عــيــنـة فــحص
حلـــاالت مــــشـــتـــبه اصـــابـــاتـــهـــا
بـالـفـايـروس  اذ  رصد 6188
اصابـة مـؤكدة في عـمـوم البالد)
واشار الى ان (الشفاء بلغ 6814
وتابع وبواقع  33وفاة جـديدة) 
ان (اكـــثــــر من  10االف شـــخص
ــضـاد تــلـقــوا جـرعــات الـلــقـاح ا
لـــلــجــاحـــئــة في مـــراكــز الــوزارة
نتشرة في بغداد واحملافظات). ا
واكد الـوزارة انـها تـسـلمت امس
وان دفعة جـديدة من لقـاح فايزر
دفـــعــات اخـــرى ســـتــصـل الــبالد
بــشــكل دوري اســـبــوعي. وقــالت
الــــــــوزارة فـي بـــــــيــــــــان امس ان

وجـودة في الـعراق (اللـقـاحـات ا
ثالثــة مــضــادات مــعــتــمــدة لــدى
مؤكدة ان (جميع منافذ الوزارة) 
الــلــقـــاحــات آمــنــة وفــعــالــة ومن
ــيــة رصــيــنـة وحتت مــنــاشئ عـا
ية) اشراف منظمة الـصحة العا
واطنـ الى (اخذ ودعا الـبيـان ا
جــــرعــــات الـــــلــــقــــاح عن طــــريق
نـصة االلكترونية التسجيل في ا
ــضــادات تــعــد من  اذ ان هــذه ا
اهـم اســــبــــاب الــــقـــــضــــاء عــــلى
األمــراض االنــتـــقــالــيــة وايــقــاف
سليلة انتشارها  كما نشدد على

االلكتـرونيـة اخلاصة بـالتـسجيل
لــلـحــصــول عــلى لـقــاح كــورونـا
كونـهـا تتـضمن مـعـلومـات دقيـقة
واطن الـذي يتـلقى الـلقاح) عن ا
مشيرا الى ان (الوزارة لم تسجل
أي مضاعفات حتى اآلن والسيما
ـعتـمـدة جـميـعـها أن الـلقـاحـات ا
ية) آمنة ومقرَّة من الصحة العا
ــســتـــشــفــيــات وبــشـــأن اجنــاز ا
اجلـــديــدة  قـــال الـــتـــمـــيـــمي ان
(مـســتـشــفى الـنــهـروان ســيـدخل
اخلــدمــة في شــهــر آب من الــعـام
قبل وسيـحقق طفـرة نوعية في ا

تقد اخلدمات الصحية) وتابع
سـتشـفى يـتكـون من سبـعة ان (ا
طوابق إضافة إلى صالة عمليات
و 200ســـريــر). واعـــلــنت جلـــنــة
الـصـحـة والـبــيـئـة الـنـيـابـيـة عن
قـبـلـة حلـظـر الـتـجوال اخلـطـة ا
مؤكـدة ان احلـظـر كان له دور في
ـوجة الـوبـائـية األولى تخـفـيف ا
واثــر بــشـكـل فـعــال.وقــال عــضـو
الـــــلـــــجــــنـــــة حـــــسن خـالطي في
تصريح امس ان (حـظر الـتجوال
لــيس له عالقــة مـبــاشــرة بـكــسـر
سـلـسـلـة التـنـقل لـكـنه أسـهم في
قـــضــايـــا مــتـــعــددة مـــنــهـــا مــنع
ــواطـــنــ الـــتــجـــمــعـــات ودفع ا
بـــاجتـــاه االلـــتـــزام بـــاالجـــراءات
الـوقــائـيـة) واضـاف ان (احلـظـر
ـوجـة الـوبـائـيـة كـان له دور في ا
األولى واثر بشكل فعال لكن بعد
ـتقـدمة راحل ا ان دخل العـراق ا
ـــوجـــة الــثـــانــيـــة نالحظ ان ثم ا
فعـالـيـة احلظـر سـواء الـشامل أو
اجلــــزئي قــــلـت ولـــيــــسـت بـــذات
التـاثـير) مشـيراً إلى أن (احلـظر
يبـقى اجـراءً اضـطراريـاً تـلـجأ له
الــوزارة نـــتــيــجـــة عــدم االلــتــزام
باالجـراءات الوقـائية) مؤكدا ان
ـــقــبــلــة بــشــأن حــظــر (اخلــطــة ا
الــتـــجــوال نــفــســـهــا ونــأمل من
ـواطـنـ الاللـتـزام  لـرفع هـذه ا

القيود). 

UI¡∫ رئيسا احلكومة والقضاء في لقاء جمعهما امس في بغداد

“U²L*UÐ WOzUM¦Ð WOzUÐdNJ «  UŽUMB « “U²& WL UF «

ـشتـرك لـلكـوريـت الـعـراق بكـوريـا. واكد حـمـودي دعم العـراق لـلمـلف ا
باستضافة دورة االلعاب مؤكداً وقوفه على حيثيات االمر بصفته عضو
ـبي االسيـوي. ولفت حـمودي أيـضاً الى كـتب التـنفـيذي لـلمـجلس األو ا
طيب الـعالقة التي تـربط البلـدين والشعبـ الصديـق السيـما التواصل
الرياضي بينهما مشيداً بالتأريخ اجلميل للمنافسات ب العراق وكوريا

والتي دوماً ما كانت تؤطر باألداء النبيل والروح الرياضية العالية.
وأوضح حــمـودي ان تـشـابه الــوضع بـ الـعـراق وكــوريـا بـاخلـروج من
احلروب وااللـتفات الى تـوجيه الشبـاب نحو الـرياضة يـجعلـنا في حاجة

للفائدة من جتربة كوريا بهذا الصدد.
 وفي ســيــاق مـــنــفــصل حــقـق فــريق امــانـــة بــغــداد الــفـــوز عــلى فــريق
الصـناعات الكهـربائية بهدفـ مقابل هدف واحد وذلـك ضمن منافسات
ـمتاز. وسجل اهداف اجلولـة الثامنة والـعشرين من مسـابقات الدوري ا
اللـقـاء من فريق امـانـة بغـداد الالعب مـحمـد جالل قـدوح في الـدقيـقة 3
و 37 بيـنما سجل من فـريق الصنـاعات الكهـربائيـة الالعب سيف طاهر

في الدقيقة 34 .
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ـكتبه ـبيـة الوطـنيـة العـراقيـة  رعد حـمودي  إستقـبل رئيـس اللجـنة األو
امس االحد السفير الكوري لدى بغداد جانك كيونغ ووك.

وأعرب ووك عن سـعادته بـإعـادة إنتـخاب حـمودي رئـيـساً لـللـجنـة لدورة
كـتب الـتـنـفـيذي جـديـدة أمدهـا أربـعـة أعـوام مـقدمـاً تـهـانـيه حلـمـودي وا

اجلديد.
ــشــتــرك بــ الــكــوريــتــ ــلف ا ودعــا ووك رئــيس الــلــجــنــة الـى دعم ا
ـبـيـة  2032 مـوجـهــاً الـدعـوة حلـمـودي السـتـضــافـة دورة األلـعــاب األو
ـبية الوطـنية (اآلنوك) الـذي سيقام حلضـور اجتماع جـمعية الـلجان األو

قبل. في تشرين األول ا
ـبي مع وأعـرب ووك عن إســتـعـداد بالده لـفـتح كـافـة سـبل الـتـعـاون األو
ــضي لـعـقـد إتـفـاقـيّــة تـعـاون ريـاضي مـشـتـرك بـ اجلـانب الـعـراقي وا
ـبيـت الـعراقـية والـكوريـة من شأنـها ان تـصبّ في صالح اللـجنـت األو
بياد طوكيو 2020. رياضيي البلدين الصديق في طريق التحضير ألو
ـرافق له ومن جـانـبـه رحب حـمـودي بـزيــارة الـسـفـيـر الـكــوري والـوفـد ا
معـرباً عن إمتـنانه ومـؤكداً عمـق العالقات الـرصيـنة والوثـيقـة التي تربط
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تسـبب انـقالب قـطار في مـنـطقـة طـوخ شـمالي الـقـاهرة
بــوفـاة  8 عــلى االقل وجـرح نــحـو  94 راكـبــا  فـيــمـا
حتـدثت تقارير صـحخفـية عن مقتل 15. وقـالت وسائل

اعالم ان احلـادث ادى الى توقف حركة الـقطارات على
ـرتبـطـة بالـعـاصمـة. وهـذا احلادث هـو الـثاني السـكك ا
خـالل شـهر بـعـد حـادث اصـطـدام قـطـارين فـي مـنـطـقة

ا ادى الى مقتل نحو  35 شخصا. سوهاج 

فــيـــمــا أعــلـــنت جلــنــة الـــتــربــيــة
والـتـعــلـيم الـنـيــابـيـة امس االحـد
ســـبب اتــــخـــاذ قـــرار الـــتـــعـــلـــيم
ـراحل مـعـيـنـة فـيـما احلـضوري 
أشارت إلى أن الـدوام احلضوري
مهم لـلطـلبـة. وقال عـضو الـلجـنة
ــكـــصــوصي فـي تــصــريح رعــد ا
صـحـفي  إن (تــعـلـيم الــطـلـبـة في
ــراحل يـــجب له أن يــكــون هــذه ا
ـعـلـم حـضـوريـاً مع مـواجـهـة ا
ــراحل أســاســيــة بــوصف هــذه ا
ــكن لــلــطــلــبــة) مـبــيــنــاً أنه (ال 
االعتماد عـلى التعلـيم االلكتروني

لطلبة هذه الصفوف).
كصوصي أن (التعليم وأضاف ا
ـنـتـهـيـة احلـضـوري لـلـصــفـوف ا
ـتـوسـطة لـلدراسـة االبـتـدائـيـة وا
ـعدل يوم واالعدادية سـيكون 
من كل أسبوع لكل مرحلة) مشيراً
إلى أن (أولـــيـــاء أمــور الـــطـــلـــبــة
ـدارس يــرســلـون أبــنــاءهم الـى ا
اخلاصـة حـ ال يـجـدون تعـلـيـماً
ـدارس الــعـامـة). حـضـوريــاً في ا
ـكـصـوصي أن (الـتـعـلـيم وتـابع ا
احلــضـــوري ســيــكـــون بــإشــراف
وزارتي الــــتــــربـــيــــة والـــصــــحـــة
َّ اتــخـاذ اإلجـراءات والـبــيـئـة و
الـصــحـيــة كـافــة ومـنــهـا تــعـفــيـر
ـــدارس) الفـــتــــاً إلى أن (جلـــنـــة ا
التـربـية والـتـعـليم الـنـيابـيـة على
تــــواصل مع وزارتـي الـــتــــربــــيـــة
والـــصـــحـــة والـــبـــيــئـــة وتـــتـــابع
اإلجـــراءات الـــصــــحـــيـــة بـــهـــدف

احلفاظ على سالمة الطلبة).

االلـتـزام بـتعـلـيـمـات وتـوجـيـهات
الـصحـة في الـتـباعـد االجـتـماعي
ولـبس الـكـمـامـات وغسـل اليـدين
بـانـتـظـام). وكشـف الـوزير حـسن
الــتـــمــيـــمي  انه ســيـــتم إصــدار
جـواز ســفـر خــاص لـلــمـواطــنـ
الــــــــذيـن تــــــــلــــــــقــــــــوا حــــــــمالت
الــتـــطــعــيم.وقــال الـــتــمــيــمي في
تـصـريح امس إن (هـنـاك تـوجـهـاً
ــنح جــواز خــاص لــلــمــلــقــحــ

الراغبـ بالـسفر خـارج العراق 
ــــقــــبل وســــنــــبــــدأ  األســــبـــوع ا
ــــنــــصــــة بــــاالعــــتــــمــــاد عـــــلى ا
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مواطن يتلقى
جرعة من لقاح
كورونا في
كربالء امس 
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حـددت وزارة الـتـربـيـة يـوم االحد
قبل  موعدا المتحـانات الطلبة ا
ؤجـل في نـصف السـنة .وذكر ا
بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس
ــديــريــة الــعــامــة لــلــتــقـو ان (ا
أصـدرت تـعـمـيـمـاً واالمـتـحـانـات 
ديريات العـامة للتربية في يُلزم ا

احملـــافــظـــات كـــافــة عـــدا إقــلـــيم
كــردسـتــان بــاجــراء امـتــحــانـات
ــؤجــلـــ في نــصف الــتالمـــيــذ ا
قـبل وتسـتمر السنـة يوم األحـد ا
لغـاية يوم اخلـميس مـن االسبوع
ذاته  عــلى ان ال يــؤثــر ذلك عــلى
سـيـر األيـام الـدراسـيـة وال يـشـمل
االمــتــحــان طــلــبــة الــكــورســات 
كونهم مـشمـول بنـظام اإلعادة).

وكـانت الـوزارة قـد نـشـرت جـدول
ـــــبـــــاشـــــر لـــــلـــــدراســــة الـــــبـث ا
االلـكــتـرونــيــة لـلــكـورس الــثـاني.
وبحسب الوزارة  فأن (الصفوف
هي الـرابع ـشـمـولـة بـاجلـداول  ا
واخلـامس والـسـادس االبـتـدائي
واالول والثاني والـثالث متوسط
بـاالضــافـة الى الــرابع واخلـامس

والسادس االعدادي). 
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ؤثرات ـكافـحة اخملـدرات وا العـامة 
ثالثــة مـتــهـمــ بـتــجـارة الــعـقــلــيـة 
اخملدرات واالقراص اخملدرة. وذكرت
ديرية في بيان لها ان (مفارزها في ا
محـافظتي الـنجف والـبصـرة نصبت
والـقت الـقـبض عـلى كـمـيـنـاً مـحـكـمـاً

تهـم أثنـاء عملـية البـيع والشراء ا
وضـبط بـحوزتـهم  510 قـرص مـخدر
مـشـيـرا اضـافـة الـى ادوات تـعـاطي) 
تـهـم وفق الى انه (جرى تـوقـيف ا
ادة  28من قـانون اخملـدرات). فـيـما ا
اعـلـن قـائـد عـمــلـيـات ديـالى لــلـحـشـد

امس ان (قـــوة من مــكــتـب مــكــافــحــة
نـفـذت واجـبـا امـنـيـا إجـرام الـكـرامــة
اســفـر عن حتــريـر فـتــاة في مـنــطـقى
جميلة والقاء الـقبض على خاطفها)
واضـاف ان (مــفـارز مــكـتب مـكــافـحـة
القت الـقبض على إجرام باب الـشيخ
مــتـهم لــقـيـامـه بـسـرقــة مـبــلغ عـشـرة
مـاليــــ ديــــنـــــار من إحــــدى احملــــال
نطقة حيث  اتخاذ التجاريـة في ا
اإلجــراءات الــقــانـــونــيــة بــحـــقــهــمــا
ــهــمــا إلـى الــقــضــاء لــيــنــاال وتـــقــد

جزاءهما العادل). 
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وأنـقـذت مـفـارز الـشـرطـة اجملـتـمـعـية
ــــحـــافــــظـــة االنــــبـــار فــتـــاتــ من
مـحــاوالت ابـتـزاز مــارسـهـا ضــدهـمـا
شخصـان هددوهـما بنـشر صـورهما
على مـواقع الـتواصل االجـتمـاعي ما
لـم تــــخـــــضـــــعــــا لـــــرغــــبـــــاتــــهـــــمــــا
الــدنـيـئــة.وذكـرت الــشـرطــة في بـيـان
امس ان (الشـرطة اجملتـمعـية تـمكنت
ـبـتــزين وحتـديـد من الـوصــول إلى ا
هــويــتــيـــهــمــا واتــخــذت بـــحــقــهــمــا
اإلجـــراءات الالزمـــة بـــعــد أن قـــامت
بــحــذف مــحــتــوى االبــتــزاز وتــأمــ
حـسـاب الــفـتـاتـ كــمـا تــمــكـنت من

استرجـاع حساب أحـد األشخاص 
تـــهــكــيــره وتــهـــديــده بــنــشــر صــور
ومواضيع تـسيء إليه وقـد  تأم
ـديــريـة حــسـابه فــنــيـا). واعــتـقــلت ا
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ـوســوي انــتــهـاء الــشــعــبي طـالـب ا
واجب إعــادة األمـن واالســتــقــرار في
مـنـاطق شــمـال نـاحـيـة جـلـوالء.وقـال
وسوي في تصريح امس ان (قوات ا
اكمـلت ـخـتـلف صـنـوفـهـا  احلـشـد 
نـاطق زور الشيخ خطة إعـادة االمن 
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ـدني حــريـقـا كــافـحت فــرق الـدفــاع ا
انـدلع فـي بـنـايــتـ جتـاريـتــ لـبـيع
ـنـزلـيـة في أالجـهـزة الــكـهـربـائـيــة وا
محافـظة واسط.وقال شـهود عيان إن
(احلـــــريق انــــدلـع داخل عــــمــــارتــــ
جتاريـت لـبيع األجـهزة الـكهـربائـية
في قــضـاء الـنـعــمـانـيـة بــاحملـافـظـة)
ــــدني واضــــاف ان (فــــرق الــــدفـــاع ا
اخمدت النيران بعد تنفيذها عمليات
اإلخـالء وتــــطــــويق احلـــــريق ومــــنع
اتـسـاعه). وقـبل يـوم جنحـت فرق
بـأخـمـاد حـريق نـشب ـدني  الـدفاع ا
ـواد الـغـذائـية في في أسـواق لبـيع ا
منطقة الصويـرة. كما استنفرت فرف
دنـي طاقـتهـا القـصوى بـعد الدفـاع ا
انـــدالع حــريـق داخل مـــحــطـــة وقــود
ثنى. واوضح الوركاء في مـحافظـة ا
الـــبــيــان ان (الـــفــرق بـــذلت جــهــوداً
كبيـرة إلحتواء الـنيران الـتي اندلعت
في صـهريـج وقود مـحـمال بــنـحو 36
الف لـــتــر مع احــتــراق مــســتــودعــ
أرضـيـ بـكـمـيـات كـبـرى من مـنـتوج
البنزين حيث جرى تـطويق الـنيران
ومــــنع اتـــســــاعـــهـــا الـى اخلـــزانـــات
والصهـاريج األخرى). والقت مـديرية
مـكـافحـة اجـرام بـغـداد الـقبـض على
مـتهم بـاخلـطف وآخـر بسـرقـة عـشرة
مـاليـــ ديـــنـــار فـي بـــغـــداد. وقـــالت
ــديـريــة في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) ا
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أكد محـافظ بغـداد محـمد جـابر الـعطا دخـول مسـتشـفيي احلـرية والـشعب الـعام
ـقـبل. ونـقل بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس عن الـعـطا خالل إلى اخلـدمـة مـطـلع العـام ا
ـتـابـعـة سـيـر الـعـمل جـولـة تـفـقـديـة بـرفـقـة وزيـر الـصـحـة والــبـيـئـة حـسن الـتـمـيـمي 
قـبل سيشـهد دخـول كل من مسـتشفى سـتشفى احلـرية الـقول إن (مطـلع العـام ا

احلرية والشعب العام إلى اخلدمة.
وسـيـقـدم اخلـدمـات الـطـبـيـة الالزمـة
) الفـــــتـــــا إلى ان ـــــواطـــــنــــــ إلـى ا
(احملــافـظــة لــديـهــا الــهـمــة الــعـالــيـة
ـستـشفـيات واإلصرار إلجنـاز باقي ا
الية) واضاف بعد تذلـيل العقبـات ا
ان (حـكـومــة بـغـداد احملـلــيـة تـسـعى
لتـحقـيق بيـئة آمـنة بـتظـافر اجلـهود
ـؤسسات والهـمة العـاليـة مع باقي ا
احلـكـومـيـة) مــثـمـنـا دور (الـتـمـيـمي
ستمرة الداعم للمحافظة ومتابعته ا

للواقع الصحي في عموم البالد). 
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من جـانـبه اكــد الـتـمـيـمي ان (هـنـاك
تواصال مستمرا مع احملافظ ,لتعزيز
شترك في مواجهة احلرب التعاون ا
ضــد فـايــروس كــورونــا) مـبــيــنـا ان
(هـنـاك اصرارا حـقـيـقـيـا إلجنـاز هذه
ــسـتــشـفــيـات بــرغم وجــود بـعض ا
( عـوقـات الـتي سيـتم حـلـها قـريـباً ا
وتابع (نـدعم جـهـود احملافظ لـتـذليل
بعض االمور الـتي حتتاج الى تدخل
جلــنــة االمــر الـديــواني 45 ورئــاسـة
الـــــوزراء لالســـــراع بــــاجنـــــاز هــــذه
الـصـروح الــطـبـيـة) مـثــمـنـا (اجلـهـد
ـتــقـدم في الك ا الــكـبـيــر لـلــعـطــا وا
ا يقـدموه من عطـاء خدمة احملافظـة 

في مــحـافــظـة الـبــصـرة اكــثـر من 20
ألف مـراجع في عــيـاداتـهـا والـلـجـان
ـســائـيـة خـالل شـهـر اذار الـطــبـيــة ا

اضي. ا
ونـقل الـبـيـان عن الـفـرطـوسي الـقول

ان (مـديـرية الـعـيـادات الـشـعـبـية في
الـبصـرة اسـتـقـبـلت اكـثر من 20 الف
مــــــراجع ) واشــــــار الـى ان (اعـــــداد
ـــزمـــنـــة بـــلغ مـــراجـــعي االمـــراض ا
12390 شـخـصــا واالمـراض الـعـامـة

2495 مـــراجـــعــــا في مـــا وصل عـــدد
ـسـائـيـة مـراجـعي الـلـجـان الـطـبـيـة ا
لـــفـــحـص الـــســـيـــاقـــة 4772 مـــراجع
والــتــعــيــ 409 مـــراجـــعــا) وتـــابع
ـــديـــريـــة تـــقـــدم الـــفــــرطـــوسي أن (ا

لــلــقــطـــاع الــصــحي). واجــرى فــريق
تـفتـيش من دائـرة الـعـيادات الـطـبـية
الـشعـبـيـة زيـارة مفـاجـئـة الى مـعمل
االوكــسـجــ الـطــبي لــلـتــعــرف عـلى
كـمـيــة االنـتـاج ومـراقـبــته ومـسـتـوى
الـــــنــــقــــاوة في ظـل أزديــــاد حــــاجــــة
سـتشفـيات الى االوكـسجـ الطبي ا
مع أزديـاد حاالت االصـابـة بـكـورونا
وذكـر مـديـر عـام الـدائـرة مـحمـد عـلي
الفـرطـوسي في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امس ان (فريقا تـفتيشـيا من الدائرة
زيارة مفاجـئة الى معـمل االوكسج
ــراقــبـــة عــمـــلــيـــة أالنــتــاج الـــطــبـي 
توفـرة ومستوى النقاوة والكميات ا
ــئــة الــتي تـــصل الى 99,85 بــا فــيه ,
وبــحــسب كـتــاب وزارة الــتــخــطـيط-
دائرة التقيـيس والسيطـرة النوعية)
ـعــمل يـقـوم بــتـجـهـيـز واضـاف ان (ا
ـسـتـشـفـيـات احلـكـومـيـة في بـغـداد ا
وتـغـطــيـة حـاجـتـهــا من االوكـسـجـ
الــطـبـي والـغــاز الــسـائـل وبـكــمــيـات
كـــبــرى والســـيــمـــا في ظل جـــائــحــة
كــورونــا وأرتـفــاع مــعــدل االصــابـات
ـــا وحــــصــــول حـــاالت أخــــتـــنــــاق 
.( يـســتـوجب عالجــهم بـاالوكــسـجـ
واستقبلت مديرية العيادات الشعبية

ـــواطـــنـــ كـــافــة خـــدمـــاتـــهـــا الى ا
زمنة صابـ باالمراض ا والسيما ا
من خالل تـوفـيــر االدويـة لـهم بـشـكل
منتـظم لضـمان عدم تـعرضـهم خلطر

االصابة باجلاحئة).

بـابــا واالصالح وام احلــنـطــة شـمـال
جــلــوالء) مـــبــيــنــا ان (عـــمــلــيــة ثــأر
الشـهداء الـتي انطلـقت قبل 40 يوما

تكللت بالنجاح الكامل).
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واضــاف ان (االهـالـي ابـدوا تــعــاونـا
ـا بـذله احلـشد من وارتـيـاحا كـبـيـرا 
جهود في حد حتركات داعش وفلوله
ـنــاطق). وافـادت شـركـة نـفط بـهـذه ا
الشـمال بـتعـرض بئـرين نفـطي في
حافظة كركوك الى حقل باي حسن 
عــمل تــخــريــبي. وقــال بــيــان تــلـقــته
(الزمان) امس إن (بئـرين نفطي في
حـقل بـاي حـسـن تـعـرضـا فـجـر امس
الى عـمل تـخـريـبي بتـفـجـيـر عـبـوت
) مــشــيـرا الـى ان (الـعــمل نـاســفـتـ
الـــتـــخــريـــبي لـم يــســـفـــر عن حــدوث
حـرائق او اضـرار مـاديـة او بـشـريـة
ولم تؤثـر على الـعمـليـة االنتـاجية او
تُـــــــوقفَ ضـخ الـــــــنــــــفـط مـن األبــــــار
ـذكـورة) مـؤكـدا ان ( هــذه االعـمـال ا
االرهابية لن توقف اجلهود الوطنية
في ادامـة الـعـمـلـيـة االنـتـاجـيـة دعـمـا
لالقتصـاد الوطني) وتابع ان (وزارة
ــعـنـيــة واالمـنـيـة الـنــفط واجلـهـات ا
قامت بفتح حتقيق باحلادث). وتبنى
التـفجـير االجـرامي الذي وقع داعش 
في مــنـطــقـة احلــبـيــبـيــة قـبـل يـومـ
واسـفر عـن سقـوط ضـحـايـا وجرحى

 . واطن في صفوف ا دني تكافح حريقاً إندلع في بنايت جتاريت بواسط o¹dŠ∫ فرق الدفاع ا

واخـتــزلـوا مــطـالــبـهم بــشـعــار نـريـد
ـــواطـــنـــ يـــطـــالـــبـــون وطن فـــكـل ا
بــاإلصالح) مــشــيـرا الـى ان (احلـراك
الشعبي أصبح له تأثير مهم اذ جرى
تغـييـر قانـون االنـتخـابات ومـفوضـية
االنـتـخــابـات) واسـتـطــرد بـالـقـول ان
ــنـطــقـة هـو انــهـيـار (سـبب مــشـاكل ا
ـنـظـومـة اإلقـلـيـمـيـة فـعـودة الـعراق ا
قويـاً ومـقتـدراً ذات سـيـادة سيـجـعله
عنصر تالقي للمصالح ويكون عمادا
نظومة إقلـيمية مستـقرة تستند على
ــشـــتـــركـــة). من جـــانــبه ـــصــالـح ا ا
أســـتــبـــعــد رئـــيس مـــجــلس الـــنــواب
شـهداني حـصول األسبق مـحمـود ا
كـتـلـة سـيـاسـيــة عـلى اغـلـبـيـة مـقـاعـد
مـــجــلـس الــنـــواب فـي االنــتـــخـــابــات
ـشهداني في قـبلـة. وقال ا النـيابيـة ا
ـــــكن من في تــــصـــــريح امس ان (ال 
خالل القـانون االنـتخابـات احلالي ان
حتــصل فــيه كـتــلــة عــلى مــئـة مــقــعـد
انية وهي مجرد أحالم) أواغلبية بـر
مـرجـحـا (قـد ال تـتــغـيـر مـقـاعـد الـكـتل
احلالـيـة سوى بـفـارق بسـيط) مـبيـنا
ـوعدها ما ان (االنتخابـات ستجري 
لم يــحــدث أمــرر جــلل كــحــدث أمــني
ا ـنطـقة او في الـعراق او ر خطـر با
تــصـاعــد اصــابــات جـائــحــة كــورونـا

رتقب). حتول دون اجراء االقتراع ا

الـفـرصة األخـيـرة لـلـنـظـام الـسـياسي
نظومـة احلالية وحان لها القائم وا
ان تــتــغــيـــر) مــبــيــنــا ان (مــقــاطــعــة
ــــاضــــيـــة مـن قـــبل االنــــتـــخــــابـــات ا
الـعـراقـيـ كـونـهـا لم تـمـثل ارادتـهم
احلــقــيــقــيــة ولــذلك انــطــلق احلــراك
الشـعبي في مـعظم مـحافـظات البالد
وان الـــــــشــــــبـــــــاب في الـــــــبــــــصــــــرة
ـوصل والــسـلــيــمــانـيــة والــنـجـف وا
ــدن يــشــتــركــون وســنــجــار وبــاقي ا
بـنـفس الـطــمـوح وهـو تـوفـيـر فـرص

ة). عمل جيدة وحياة حرة كر
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وتــابع ان (الـــفــســاد هـــو األقــتــصــاد
ـالي الـسـيــاسي لـلـعــنف فـالـفــسـاد ا
بحـاجـة الى الـفوضى والـعـنف لـيد
نفسه والـعنف يولـد الفسـاد) مؤكدا
واطن فـي االقلـيم وفي الـبـصرة ان (ا
ــدن غــيـر وبــغـداد وذي قــار وبــاقي ا
راض عن الوضع القائم ويتطلعون
الى إصالحـات بـنــيـويـة واالن هـنـاك
حراك جدي شعـبي ونخبوي من أجل
إصالح مـنظـومـة احلـكم ونـتـمنى ان
ـقــبـلــة مـحــطـة تـكــون االنـتــخـابــات ا
ـــنـــشــود) انـــطالق نــحـــو اإلصالح ا
ومـــــــضـى صــــــالـح الـى الـــــــقــــــول ان
(تــــظــــاهــــرات تــــشـــــرين هي حــــراك
اجـتــمـاعي رصــ يـطــالب بـاإلصالح

ـنظمـات إلى إجناح والشـخصـيات وا
ــبـادرة الــصــادقـة). من جــهـته هـذه ا
طالب رئيس اجلمهورية برهم صالح
بضـمـان نـزاهة االنـتـخابـات الـنيـابـية
ـقـررة في  10تـشـرين األول ـبـكـرة ا ا
قـبل. ونقل الـبيـان عن صالح الـقول ا
(يـجب ان تـكــون االنـتـخـابــات نـزيـهـة
وعادلـة وتمـكن العـراقيـ من اختـيار
األصــلح وبـــدون قــيــمـــومــة من أحــد
ـــواطـــنـــ لـــتــــعـــبـــر عـن مـــصـــالـح ا
احلـــــــقــــــيــــــقــــــيـــــــة) واشــــــار الى ان
قـبلـة ونزاهـتها تـمثل (االنتـخابـات ا
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دعـا مــســتـشــار األمن الــوطــني قـاسم
األعــرجـي الــقــوى الـــســيــاســـيــة الى
ـبـادرة احلــوار الـوطـني’ ـشـاركــة  ا
الـتي أطـلـقـهـا رئـيس مـجـلس الـوزراء
مصطفى الكـاظمي. وقال األعرجي في
تغـريدة عبـر تويـتر تـابعـتهـا (الزمان)
امس ان (احلــوار الــوطــني طــريــقــنــا
اآلمن وفـرصـتــنـا احلـقـيـقــيـة لـتـعـزيـز
وحدتنـا الوطنيـة وتلبـية استـحقاقات
الــــوطن) وأضــــاف (نـــدعــــو جــــمـــيع
ــــــكـــــونـــــات واألحــــــزاب والـــــقـــــادة ا
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اضي الـذي تزامن مع تـفشي فـيروس كـورونا جدال أثـار صيـام رمضـان ا
فـقهـيا على الـصعيـدين العـربي واألسالمي..ففي تـونس أصدر علـماء جامع
فــيـمـا الـزيــتـونــة فـتــوى تـبــيح اإلفـطــار لـلــمـصــابـ بــفـيــروس كـورونـا فــقط
ـفتي عـثمـان بـطّيخ قـرار بأن الـصـوم في زمن الوبـاء يـعود لألطـباء اصـدرا
وقبل ذلك ال نستطيع إعطاء أي حكم الذين يجب أن يجتمعوا لتقييم الوضع

فهذا يدخل في إطار الشعوذة".
 وفي الـقاهـرة أصدرت جلـنـة البـحوث الـفقـهيـة التـابعـة لألزهر في رمـضان
ـاضي إنه "بناء عـلى عدم وجود الدلـيل تبقى أحـكام الشريـعة اإلسالمية ا
فـيــمـا يــتـعــلق بـالــصـوم عــلى مـا هي عــلـيه مـن وجـوب الــصـوم عـلـى كـافـة
ـسـلـم إال من رخـص لهم اإلفـطـار شـرعا من أصـحـاب األعـذار.وافادت ا
بـأنها اصدرت بيانـها هذا بحضـور "كبار األطباء وجهـات التخصص الطبي
ـيـة وعـدد من عـلـمـاء ـثـلـ عن مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا بـفـروعه اخملـتـلـفـة و

الشريعة باألزهر الشريف.
اضي اصـدرمـكـتب الـسيـد عـلي الـسـيـسـتـاني في رمـضـان ا وفي الـعـراق 
ـا يسقـط عمن له عذر فـتوى بـان وجوب الـصيام في نـهار شـهر رمـضان ا
رض ان ريض ومن يخاف - لنـصيحة طبيـة مثال- أن يصاب با شـرعي كا
واال ؤمّن له عن األصـابة  صـام ولم يـتيـسر له اتـخاذ األجـراء األحتـيـاطي ا
لـزمه ذلك ولم يـجز له تـرك الـصيـام.وأضاف بـأن الـذين يسـعـهم ترك الـعمل
ـرض ال ـنـزل بـحــيث يـأمـنـون األصـابـة بـا في شـهـر رمــضـان والـبـقـاء في ا
يـسقط عنـهم وجوب الصـيام .واما الـذين ال يسعـهم ترك اعمـالهم ألي سبب
ـاء في فـتـرات فــان خـافـوا من األصــابـة بـالـفــيـروس مع تـرك شــرب ا كـان 
ـكنهم اتـخاذ اجـراء آخر يأمـنون مـعه من األصابة مـتقـاربة في النـهار ولم 
أل وان لم يـجـز لــهم الـتـجـاهـر بـاألفـطـار في ا به لم يـجـب عـلـيـهم الـصـيـام 

العام.
ـتحـدة اوضحت ـوثوقـة تغـريدة لأل ا ـية ا ـنظـمات الـعا  وطـبيـا اعتـمدت ا
ـشروبـات الـسـاخـنة كل 15 ـاء أو ا ـتـداولة بـأن شـرب ا فـيـهـا أن "الفـكـرة ا

دقيقة كفيل بالقضاء على كورونا غير صحيحة". 
ـكن تنـاولـها مـا ب ـاء بـكمـيـة تـكفي  10 -8 اكـواب  مـضـيـفة بـأن شـرب ا

غرب والفجر. صالتي ا
  مـا نعوزه عراقيا وعربيا ان غالبـيتهم يفهمون الصوم على انه فرض ديني
ـتلكون فهما بهـذه القضايا السيـكولوجية التي نأمل من وسائل واجب وال 
األعالم والــبــرامج الــديــنــيــة في الــفــضــائــيــات الــتــقـاط
افـكـارها وأيـصـالهـا لـلصـائـمـ بلـغـة سهـلـة ليـتـحقق
صـوم رمضان بـدرجاته الثالث:صوم الـعموم وصوم

اخلصوص وصوم خصوص اخلصوص.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية 

قاسم األعرجي

بغداد
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دة تكون نسبة الفائدة على الودائع 
ــئــة والــودائع ســتــة اشــهــر  4.5 بــا
ئة والودائع دة سنة  5.5 با الثابتة 
واشــار ـــئــة) , ــدة ســنــتــ  6.5 بـــا
ــصـــرف قــرر دفع الـــبــيـــان الى ان (ا
الفائدة للودائع الثابـتة لتمنح مقدما
ـواطن بعدم كـسرها على ان يتـعهد ا
وسحبها ,وبخالفه تستـقطع الفائدة
ــمـنــوحـة من اصـل مـبــلغ الـوديــعـة ا
ويـكـون ذلك اســاسـا لـلـمـفـاضـلـة بـ

الوديعة وحساب التوفير وللزبون). 
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اعلن مصرف الـرافدين عن رفع نسبة
الفـائدة حلـسـابات الـتوفـير اخلـاصة
ــئــة. وقــال ــواطــنـ الى  4.5 بــا بـا
ـكـتب االعالمي لـلـمـصـرف في بـيان ا
تـلقـته (الـزمـان) امس انه (انـسـجـاما
ــصــرف الــهـادفــة الى مع ســيــاســة ا
تـعـظـيم االيـرادات و جـذب الـسـيـولـة
النقدية وتشـجيع الزبائن على ادخار
امـــوالـــهم بــــدال من اكـــتــــنـــازهـــا في
صرف قرر ان نازل) واضاف ان (ا ا
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ـاليـة لتصـاحب الورقة ـالية الـتي جاء بـها وزير ا يـبدوا أن هـندسة اإلدارة ا
ـانـية  وقـد سـبـقتـهـما ـالـيـة البـر الـبـيضـاء اإلصالحـيـة وإجراءات الـلـجـنة ا
الـبرنامج احلكومي مخـطط لها بأن تكون إستـراتيجية لتغـيير سعر الصرف
وظف بهد ورفع مـقدار الضريبة أو إلـغاء اإلعفاءات الضريبـية عن رواتب ا
تـقليل القيـمة السوقيـة لهذه الرواتب  وتوجـيه األيدي العاملـة نحو التوظيف
في الـقـطاع اخلـاص  فضال عن إعـادة تـوظيف (حتـول) العـامـل بـالقـطاع
قابل كما يبـدوا ان هذه الهندسة أو صاحب الـعام إلى القطاع اخلاص  بـا
فـكـرتـهـا تـنـاسـى أو لم يـأخـذ بـنـظـر اإلعـتـبـار اإلجـراءات الـواجب اتـخـاذهـا
لـتحفـيز االسـتثمـار في القطـاع اخلاص ودعـمه صناعـيا وزراعيـا وجتاريا 
نتجات التي الي والنقدي  لتوفير ا عـبر رسم سياسة اقتصادية بشقيهـا ا
ـا االكـتـفـاء ـا يـحـقـق األمن الـغـذائي  ور تـسـد حـاجــة الـسـوق الـعـراقي 
الـذاتي ليضمن حتقـيق رفاهية اقتـصادية طويلـة األجل  لذلك فإن على هذه
الـهندسة أن تبدي اهتمـامها وحرصها على السـعي نحو وضع إستراتيجية
لـلتنمية االقـتصادية توفر فـرص العمل في القطاع اخلـاص  بإزالة العقبات
ـشـروعات احملـلـية الـتي تـواجه تأسـيس الـشـركات أو تـوسـيعـهـا  بـتنـفـيذ ا
باشرة  اجلديدة  واالستعانة باالستثمارات األجنبية ا
فــضال عن خـصــخـصــة الـوظــائف احلـكــومـيــة  الـتي
تـضـمن تـنـمـيـة القـطـاع اخلـاص  وحلـديث الـهـنـدسة

الية بقية. ا
{ عن مجموعة واتساب

قـبل كل شيء انا اتساءل هل جد جديد كي تتـخذ التربية قرارا يفرض على
ــدارس االبــتـــدائــيـــة الــدوام بــواقـع يــومــ طــلـــبــة الــصـــفــوف االولى فـي ا
ـا حـضـوريـا.انـا اطـرح تـسـاؤال مـشـروعـا في وقت ال يـبـدو فـيه ان شـيـئـا 
نـقوله مـشروعـا.فـاللـجنـة العـليـا للـسالمة الـوطـنيـة ابقت حـظر الـلتـجوال في
ـسائي من التـاسعة الى اخلـامسة يـومي اجلمعـة والسبت,وعـملت بـاحلظر ا
فـجـرا,واعـتـرفت في في تـصـريح ان عدم فـرض حـظـر شـامل للـتـجـوال جاء

بسبب االخذ بع االعتبار الوضع االقتصادي للطبقات الفقيرة.
  في قـلب هـذه االزمة الـتي بـدات اعداد االصـابات تـدق بـاب الثـمانـية االف
اصـابة يوميـا تقرر التـربية باعـادة الدوام حضوريا يـوم من كل اسبوع.ال
ـاذا جتاوزت الـتـربيـة االجـراء الذي عـمـلت به في الـنصف االول من اعـرف 
السنة الذي شمل التعليم االلكتروني ويوما واحدا يحضر فيه الطلبة.وكانت
االصـابـابـات وقــتـهـا لم تـتـجـاوز الـثالثــة االف.مـا اسـتـغـربه هـو مع خـطـورة
الوضع االن فان على الطلبة ان يقذفوا انفسهم في مجهول قد يكلف اهالي

الطلبة ما لن يتوقعوه.
انيـا اليقاف هذا االجراء.وال اتـوقع شيئا حـقيقيا   يـبدو ان هناك حتـركا بر
بـهـذا الـصـدد لكـن ال اظن ان احدا يـرغب في ارسـال اطـفـاله في مـعـمـعة ال
ـنطقي جـدا واالصابات مرتـفعة ان يـقتصر يـفهم احد مـنها شيـئا.كان من ا
الـقـرار عـلى الـتـعـلـيم االلـكـتـروني ال اكـثـر او اعـادته يـوما واحـد.كل هـذا لم
يــحـصـل وفـوجــئــنــا بـيــومــ من كل اســبــوع عــلى الــتالمـيــذ الــصــغـار ان
يــخـوضــوهــمــا بـاحــســاســهم الـطــفــولي الــذي ال يــتـوقـع خـطــورة االصــابـة

بالفيروس.
  هل يـعقل هـذا االمر?وكـيف توافق خلـية االزمـة على جـعل التعـليم مـجازفة
تـقـلـق اهـالي الـطـلـبـة?.وهـل هـنـاك فـائـدة من تـعــلـيم سـيـخـلف
ــدرسـة ازديــادا في االصــابـات.وعــلــيه يــنـبــغي اغالق ا

النها كلها ستكون مالمسة.
ـثـابـة الـذهـاب لـلـمـجـهول,وعـلى من   يـومـان صـارا 
اتـخـذ الـقرار تـوضـيح احلـكـمة اخلـالـدة في مـثل هذا

االجراء.

محمد علي الفرطوسي



لم يطف عـلى سطح االحداث اال بـعض التصـريحات الـرسميـة عن نتيـجة اجلولة
باشر الثالـثة للحوار االسـتراتيجي ب واشنـطن وبغداد  ..فيما كـان رد الفعل ا

استهداف مقر للقوات األمريكية في مطار اربيل بطائرة مسيرة..مفخخة  !! 
في اي حتــلـيل واقــعي جملـريــات األحـداث  تــؤكـد ان مــراحل فـرز اخلــنـادق  قـد
انـتـهت  وان مـا يـتـكرر  مـن تصـريـحـات في األحـاديث الـرمـضـانـيـة  لـلـكـثيـر من
ـكن ان يعـيـد خلط األوراق من جـديـد فمن ركـب القـطار الزعـامات الـعـراقيـة ال 
األمـريـكي  ومـشـروع الـشـرق األوسط الـكـبـيـر  ..يـخـتـلف عن قـطـار مـعـاداة هذا
عضلة ان اي من الراكب او الرافض  بل حتى شـروع  بشتى العناوين  ..ا ا
تلكون  تصورا  عن هوية وطنية عراقية توافق نتظرين على تلول احملطات  ال  ا
او ترفض  الـقطـار األمريـكي او غيـره من القـطارات  ..فـهذا الـتصـور اجلغرافي
ـقبلـة  من احلوار االستـراتيـجي ب واشنـطن وبغداد رحـلة ا يفـرض ذاته على ا
..خاللهـا سيحاول الرافضون  تعميق نظرية التغليس على قصف مقرات القوات
األمـيركـيـة  .. مقـابل تعـمـيق القـناعـة اإلقـليـميـة والدولـيـة  ان عراق بـدولة اشـباح
عـلى حـد تـوصـيف انـتــوني كـروزدمـان  ..كـبـيـر خـبــراء الـبـنـتـاغـون في الـشـؤون
عروف عن كن ان  يـقود مـثل هذا احلـوار... يقـابل ذلك  الهـدوء ا العـراقيـة  ال 
ادارة بايـدن في الرد والتعـامل بتحريك دمى إقـليميـة  وعراقية للـرد  يجعل توقع

مسار القطار األمريكي  اكثر وضوحا .
ـتصـدين لـلشـان الـعام من طـروح لـلنـقـاش اذا جاء اغـلب ا لـكن يـبقى الـسـؤال ا
احزاب وامـراء الطوائف السياسية  على او وراء الـدبابة األمريكية  ..فلماذا  هم

اليوم ضد وجودها  ?? 
اعتـرف هنـا ان شعـارات طـرد االحتالل  االمـريكي وشـركاه من الـعراق  لم تـعد
مقـنعة حتى لـكن ال يفقه في الشـؤون السياسـية  اي شيء  .. واجلميع  يـبحثون
عن اجــابــة واحــدة  تــتـمــثل فـي طـريــقــة خــروج الــعــراق من الــنــزاع  األمـريــكي

اإليراني  بال خسائر كبرى !! 
ـنـاطق احـد اوجه هـذه الـقـنـاعـة تـظــهـر في مـتـغـيـرات الـتـنــافس عـلى مـرشـحي ا
ناطق  ..لعـله يكون سابقة ـر في تلك ا االنتخـابية الستخـدام محطات اي قطار 

لـتـحــشـيـد  الــنـاخـبـ  ...وهــو أسـوأ مـا فــعـلـته  االحـزاب
ـها  القادم مع الدبابة األمريكية  وجديدها  الراكب قد
في القـطـار األمريـكي  ... هكـذا ستـتـحول االنـتخـابات
ـــقـــبــلـــة الى ســـاحــة مـــنـــازلــة بـــ هـــذه الــقـــطــارات ا
ـنـتـظـرين فـي مـحـطـاتـهـا  ..مـخـاوفي حـقـيـقـيـة من ..وا
التـصادم  لـيس ب سـواق القـطارات بل بـ الركاب!!

..ويبقى من القول لله في خلقه شؤون.

www.azzaman.com
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حـلـت الـيـوم 17 نـيــسـان اجلـاري
ذكرى تـوقيع اتفـاقية الـوحدة ب
مـــصـــر وســـوريــا والـــعـــراق عــام

Æ1963
لـكن هذه الـوحـدة كمـا في جتارب
وحــــدويـــة اخــــرى لم تــــســـتــــمـــر
فسقطت بعد إعالنها بأيام بسبب

غياب الثقة ب أطرافها.
 وفي حـيــنه خـرجـت  اجلـمــاهـيـر

مـن الــــــدول الــــــثـالث مــــــصــــــدرة
الــهــتـافــات لـتــعـبــر عن فــرحـتــهـا
ولد الدولة الكبرى.  التوصل
إلـى هــذا اإلتـــفـــاقــيـــة إثـــر وقــوع
انقالب عسكـرى فى العراق واخر
فـى سـوريــا وتـولـى حـزب الــبـعث
ـا شـجع الـسـلـطـة في الــبـلـدين 
الــــقـــيـــادات فى بــــغـــداد ودمـــشق
إلقــامـة "وحـدة ثالثـيـة" بـ مـصـر

وأطــــلع مــــحـــافـظ الــــنـــجـف لـــؤي
الــــيـــــاســــري عــــلى اخملــــطــــطــــات
والــتــصـامــيم اخلــاصــة بـتــطــويـر
مـنـطـقـة بـحر الـنـجف  وحتـويـلـها
من مـــســطح مـــائي عـــشــوائي الى

مشروع سياحي نظامي .
ـــائــيــة في ــوارد ا و قــدم مـــديــر ا
احملــافــظـة شــاكــر فــايـز الــعــطـوي
تـفـاصـيل الـدراسـة الـتي أعـدت من
قـبل مـركـز الـدراسـات والـتـصـاميم
ـــوارد الـــهــــنــــدســــيـــة فـي وزارة ا
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وطـالب احملـافظ في تـصـريح أمس
ـــائـــيــة بـــتـــأمــ ـــوارد ا (وزارة ا
االمـوال الالزمــة  لـتــأمـ تــنـفــيـذ
بـحـيرة الـنجـف السـياحـيـة  حيث
 مــنــاقــشــة مــخــطط وتــصــامــيم
تأهيل بحـر النجف  ليكـون معلماً
حـضـاريـاً واقـتــصـاديـاً وسـيـاحـيـاً

للمحافظة) .
الفـــتــاً الى أن (الـــتــصــامـــيم الــتي
ــائــيـة  ـوارد ا أجنـزتــهــا وزارة ا
شـــمــلـت ســداد نـــظـــامـــيــة حتـــيط
بالبحيرة  ومجموعة من اجلسور
بازل الـتي من شأنها والقنـاطر وا
ـســاحـة تــأمـ مــســطح مـائـي  
يـاه الـفائـضة كـبـيرة مع جتـمـيع ا
بـازل والسـيول  وتـصريـفها من ا
داخل هـذه الـسـداد لـغـرض تـعـزيـز
مـــيــاه الـــبـــحـــيــرة أوالً وحـــمـــايــة
األراضـي والـــبــســـاتـــ فـي بـــحــر
ــنــاســيب الــنــجف  مـن إرتــفــاع ا
ـدن وتــأمــ نـاحــيــة بـانــيــقـيــا وا
الـقـريـبـة منـهـا  من خـطـر األمـطار

والـسـيـول) . واشـار الـيـاسري الى
أن (التـصامـيم  وضعـها من قبل
مــركـــز الــدراســـات والــتـــصـــامــيم
ائية وارد ا الهندسيـة في وزارة ا
 وســيـتم عـرضـهـا عـلى احلـكـومـة
ــبـالغ االحتــاديــة من أجل تــأمـ ا
ــنــتــجع الالزمــة لــتـــنــفــيــذ هـــذا ا
السيـاحي العمالق  للـبالد عموماً
واحملــافــظــة خــصــوصــاً  لــيــكـون
مـصـدراً إقــتـصـاديــاً ويـوفـر فـرص
عمل آلالف من الشباب  سواء كان
في مــرحــلـة الــتــأهل أو عن طــريق
ـصـغرة  ـشـاريع االستـثـمـارية ا ا
نطقة) . التي سيتم إقامتها في ا
مؤكداً  أن (منطقة بحر النجف هو
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قــال مــحــافظ ذي قــار احــمـد غــني
اخلـــــفـــــاجي انـه  حـــــسم مـــــلف
احلكـومة احملـلية  وتـغيـيرها  وان
االعـالن عن  كــابـــيــنـــة احملــافـــظــة
اجلديد ة سيـلعن االسبوع احلالي
ـطـالب  ابـنـاء احملـافـظـة حتـقـيـقـا 
وتضـحيـاتهم الكـبيـرة  ومتطـلبات
ــكن االســتــمـرار الــعـمـل  والنه ال
بــــــالـــــوضـع احلـــــالي وسـط رفض
شـعبي مـستمـر  للـحكـومة احملـلية

احلالية.
واضــاف اخلـــفــاجي في تـــصــريح
امس ان  (االخــــتــــيـــار وقـع  عـــلى
شخصيات مهنـية مستقلة   لتولي
ـنــاصب ضــمن حــكــومـة   ادارة  ا
احملـافـظة  والـعـمل ان تـتـولى هذه
ـسـؤولـيـات  شـخـصـيات ـهـام وا ا

شـبــابــيــة مــسـتــقــلــة العالقــة لــهـا
بـــاالحــزاب   مـــؤكــدا ان  تــغـــيــيــر
وتعي  مناصـب احلكومة احمللية

من صالحيته  القانونية).
واضــاف (حـرصــنــا عـلى اخــتــيـار
هـؤالء االشخـاص ليـكونـوا قادرين
لـلــتـصـدي  لـلــمـسـؤولــيـة  وتـاديـة
طـلـوبـة امام مـهـمة تـغـير ـهـام  ا ا
واقع احملافـظة والن عمـلية الـتغير
تأتي تمهيدا لتنفيذ خطط وبرامج
الــعــمل الــتي اوعــدنــا بــهـا اهــالي
احملــافـظـة في الـيــوم االول لـتـسـلم

مسؤ لية ادارة منصب احملافظ).
وكـــان مــتـــظــاهـــرو احلــبـــوبي قــد
نظمـوا وقفة احتـجاجية اول امس
امام مبنى ديوان احملـافظة طالبوا
فـيـهـا بـتــغـيـيـر حـكـومـة احملـافـظـة
بــشــخــصــيـات تــكــنــوقــراط ونـزيه

ومهنية غير حزبية.

وارد الطـبيعية  منخفض غـني با
وتـــعـــيش فـــيه  مـــخـــتـــلـف أنــواع
الـطـيـور واألسـمــاك وذات طـبـيـعـة

خالبة .
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ـكن أن ـشــروع  ومن خالل هــذا ا
نــخــطـو خــطـوة مــهــمـة ســيـاحــيـاً
وإقتـصاديـاً الى االمام  وسـنحول
مـنطـقـة غيـر مسـتـفاد من مـواردها
الى مـركز سـياحي جـاذب للـسواح
والــــــزائــــــريـن مـن داخل وخــــــارج
ديـريـة العـامة الـعراق) .وأعـلـنت ا
للتربية في مـحافظة النجف نتائج
اإلمتـحـانات الـتـمـهيـديـة  لـلطـلـبة
اخلـارجـيـ لـلـمـرحـلـة االبـتـدائـيـة

لـــلـــعـــام الـــدراسي احلـــالي/2020
ـديـر الـعـام لـتـربـيـة 2021. وقـال ا
احملـــافـــظـــة مـــردان الـــبــديـــري في
ــــديــــريــــة تــــصــــريح امـس  أن ( ا
تـسلـمت من مـركز فـحص الـدراسة
االبــتــدائــيــة الــكــونــتــرول نــتــائج
االمـتـحـانـات الـتـمـهـيـديـة لـلـطـلـبـة
اخلـارجيـ   للـمرحـلة االبـتدائـية

للعام الدراسي احلالي).
ـؤهـلـ وبـ الـبـديـري  أن (عـدد ا
في االمـتــحـانـات الــتـمـهـيــديـة بـلغ
1051 مـــــؤهـل و عــــدد إجـــــمـــــالي
ـتـقدمـ لإلمـتحـانـات بلغ 2272 ا
تلميذاً وتلميذه في جميع القواطع

التابعة للمديرية).

Ÿö∫ محافظ النجف يطلع علي تصاميم بحيرة النجف السياحية «
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هنـاك من يُقـر ويعـترف انه ال يـصلح ان يـكون قـدوةً للـناس وهـو العـارف بنـفسه

وأعماله ولكنّه مع ذلك يركب موجة الوعظ واالصالح ولسان حاله يقول :
إعملْ بقولي وإنْ قصرتُ في عملي 
يَنْفَعْك قولي وال يَضْرُرْكَ تقصيري 

لّون قصّر يُذّكِـرُنا بالكـثير مِنْ رموز الـفساد الذين ال يـكلّون وال  وهذا الـواعظ ا
ويـدعـون الى مـكـافـحـة من حتـذيـر الـنـاس من الـوقـوع في مـسـتـنـقـعـات الـفـسـاد 

الفساد بال هوادة ..!!
وهم بذلك يضحكون على انفسهم قبل ان يضحكوا على ذقون الناس .

تعظ أمـر ال مناص مـنه  فمن ال يـستطـيع االنتـصار على انّ فشل الـواعظ غيـر ا
نفسه ال يستطيع االنتصار على غيره .

-2-
ن لـيسـوا مؤهـل له  –بـايراد وتـستـمـرُ محـاوالتُ مَنْ ركـبـوا مَوْجَـةَ الـوعّاظ  –

بعض األمثلة احلسية التي يحاولون من خاللها اقناع اآلخرين بقبول وعظهم .
من قبيل قولهم :

عـالج للـمرضى قـد يكون بـنفـسه مريـضا محـتاجـاً للـعالج  لكنّ ما انّ الطبـيب ا
يصفه من عالج ال يخلو من فوائد ومنافع  

وهكذا يخلصون الى ترويض اآلخرين على قبول نصائحهم ...
اسمع ما يقوله بعضهم :

اقبلْ نصيحةَ واعظٍ 
ولو أنه فيها مرائي 
ا نفعَ الطبيبُ  فلر
وكان أحوجَ للدواءِ 

رائي البُدَّ أن يفر الناس منه حيث ال خير فيه وال في مواعظه . وا
-3-

والسؤال اآلن :
ـسـلم الـتـوّاق الصالح نـفـسه والـتـخـلي من عـيـوبه يـحـتـاج الى أمـثال اولـئك هل ا

الوعّاظ ?
واجلواب :

ـصـطـفى محـمـد (ص) واألبرار انّ في كتـاب الـله الـعزيـز  وفي أحـاديث الـنبي ا
تقمص ثياب الوعظ والنصح واالرشاد . من عترته ما يُغني عن كل اولئك ا

-4-
تأمل معي في قوله تعالى :

{ فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يَرَهُ ومَنْ يعمل مثقال ذرة شراً يَرَهُ } 
الزلزلة /  7-8

واعظ كلها  لتجد أن هذه اآلية وحدها تغنيك عن تلك ا
انك مــرصـود ومــراقب من قــبل ربك الـذي ال تــخـفى عــلـيه

خافية . 
وانّ مـيزان العدل االلهي ال يُـسقِطُ ذرةً مِنْ خيرٍ أو شَرّ
 وسـتـلـقـاهـا مـاثـلـة أمَـامَكَ حـ تـقف أمـامه لـلـحـساب
ـيـزان بـاخلـيـر والـبِـرّ واالحـسان والـسـعـيـدُ مَنْ  أثـقـل ا

والعمل الصالح .
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يقال اذا بيئة االنسان يوما تغيرت فاخالقه طبقا لها تتغير
ونـحن نقـترب شـيـئا فـشيـئا نـحو مـعركـة ستـكـون حامـية الـوطيس نـزيهـة ام على
العـكس من ذلك وهي معركة االنـتخابات والتي سـتجلب لنـا هما واسى جديدا ال

اضية يختلف عن ما حملته السنوات الثمانية عشر ا
ـعـركــة والـتي سـيـكــون فـيـهـا بــدات تـتـضح قـلــيال الـوجـوه الــتي سـتـدخل هــذه ا

واطن العراقي البسيط اخلاسر الوحيد هو ا
ـرشـحـ واجلـهـات الـداعـمـة لهم وبـيـنمـا اقـرأ هـنـا واسـأل هـنـاك عن خـلـفيـات ا
مولة لهم  ظهرت لي اسماء ليست بالقليلة والتي ال يستهان بها عن واالحزاب ا
ـرشحـ ال خلـفيـة ثقافـية او ارضـية عـلميـة رصيـنة او حـتى عشـائريا شلة من ا

واالدهى واالهم بال سمعة طيبة.
والـبـعض مـنـهم او مـنـهن مـن تـبـحث عن طـريـقـة لـلـولـوج الى  درب الـسـقـا حـيث
ـكـاسب والـصـفـقـات على حـسـاب الـنـاخب الـذي سيـقـوم بـايـصـالهم الـشـهرة وا

طلوب بتغى ا (ايصالهن) بسهولة الى ا
لم يخـطر على بالي يوما ان يكون الطـريق الى السياسة سهال وحاضرا لكل من

يهوى 
لك ـنطقة ان من   لقد عـلمتنـا التجارب الـتي عاشها العـراق سابقا وكل دول ا
ـفـاتـيح الـولـوج الى احلـلـول سـواء كانت عـن طريق الـقـرار الـسـيـاسي يـحضى 

ترامية او عن طريقة حنكة سياسية اكتسبها اخلبرة ا
لـكن ان يـكون سـهال بـعالقـات غـيـر مـنـصـفـة لـنا هـذا مـا ال تـتـحـمـله اجملـتـمـعات

العراقية 
ال اعرف ان كـانت هناك معايير او شروط تضـعها اجلهات اخملتصة سواء كانت
رشح الذي ينوي تلك الـتي ترتبط باالحزاب نفسها او مفـوضية االنتخابات عن ا

عترك السياسي  الدخول الى ا
نعـلم ان ابرز الـشروط  جناته من فخ االجـتثـاث لكن الم يـخطر عـلى بال احد ان

رشح لقانون العدالة االجتماعية !!!! يشمل ا
سـيـســأل الـكــثـيــرون وهم يـقــرأون كـلــمـاتي عـن مـاهــيـة هـذا

ا اقصد: القانون ساحدثكم 
ـتلكون الـعلم بقدر نحن كـشعب لسنـا بحاجة الى من 
ـلــكـون االخالق الـفــاضـلـة  اذ ان حــاجـتـنــا الى من 
ــوســسـات جــمــيـعــهــا تـفــســد اذا لم تــكن قـاعــدتــهـا ا

الرئيسية االخالق 
وكما تعلمون ونعلم ان فاقد الشئ ال يعطيه.

 احمد غني اخلفاجي

وحـــسب ســـجالت الـــتــاريـخ فــان
البكر لم يستمر في منصبه سوى
9 اشـهــر انـتـهت في 18  تـشـرين
من الــعـــام نـــفـــــــــسه 1963 امــا
الــــرئـــيـس االتـــاسـي فـــانـه تـــولى
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دة 4 مـنــــصـبه 
اشــهـــر فــقط من
27 اذار إلى 26
تموز من العام 
نــــفـــسه 1963.

وســــوريـــا والـــعــــراق وأســـفـــرت
محادثاتها مع الرئيس جمال عبد
الــنـاصــر عن مــيـثـاق 17 نـيــسـان
الـــــذى يـــــضـع األســـــاس إلعـــــادة
ــتـحـدة اجلــمـهــوريـة الــعـربــيـة ا

الــتى تـــفــتـت بــعــد
االنقالب العـسكرى
فـى ســـــــوريـــــــا في
ايلول 1961 منهيا
بـــــــذلك الــــــوحــــــدة
وأعالن اجلمهورية
العـربية الـسورية".
وقع اتــــــفـــــاقـــــيـــــة
الـوحـدة الـثالثـيـيـة
من الــعــراق أحــمـد
حــسن الــبــكـر ومن
ســـوريــــا الــــفـــريق
لـؤي األتـاسي ومن
مــــصــــر الــــرئــــيس
جمـال عبد الـناصر
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نشرت صحـيفة اإلندبـندنت تقريراً
ـراسـلـتـها في الـبـصـرة بـيل ترو
بـــعـــنـــوان: كــــيف يـــجـــتـــاح وبـــاء
ــيـثــامــفــيــتـامــ الــكــريــســتـالي ا

العراق.
راسلـة إن (عصـابات بيع وتقـول ا
اخملـدرات اكــتــســحت الـبـالد الـتي
يواجه فـيهـا الشـباب الـذين نشأوا
وسط حـــروب الــبــطـــالــة وغــيــاب

الدعم احلكومي).
وحتدثت الصحيـفة لشاب يبلغ من
الـعــمـر 27 عــامـاً طــلب أن يــطـلق
علـيه اسم علي وهـو اسم مسـتعار

فــقــال إنّه (تــنــبه إلـى أن اخملـدرات
هي التي تسـتهلـكه وليس العكس
عــنـــدمــا حــاول بــيع أنــبــوبــة غــاز
لــلـطــهي سـرقـهــا من والـديه. وذلك
بعد أن كـان قد باع هـاتفه احملمول
وســريـــره لــشــراء عــدد قـــلــيل من
الغرامات اإلضافيـة من الكريستال

ميث).
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و إيـقـاف عـلي فـي الـنـهـايـة عـند
نقطة تفتيش في أحد أحياء بغداد

هدمة.  ا
وقــال لـصــحــيـفــة اإلنــدبـنــدنت من
مـــركــز شـــرطــة الـــقــنـــاة في شــرق

بغـداد حيث يقـضي عقوبـة ألربعة
أشـهـر حلـيـازة اخملدرات (كـنت في
عــالـم آخــر كــنـــا جــمـــيــعـــاً نــريــد

الهروب من حياتنا البائسة).
علي هو واحـد من آالف من مدمني
ـيـثـامـفـيـتـام الـكـريـسـتـالي في ا
الـعــراق الـبـلـد الـذي لم يـكن حـتى
وقـت قـريب قــد عـانى من انــتـشـار
اخملـــدرات حــتى في الــوقت الــذي
غـرق فيه األفـيون والـهيـروين دولًا

مثل إيران وأفغانستان.
وحتــدثت اإلنــدبــنــدنت مع أطــبــاء
عــراقـــيــ وصـــفـــوا االســتـــخــدام
ـرتفع للـكريـستال مـيثـامفيـتام ا

في الـــــبـالد بـــــأنه وبـــــاء خـــــفي -
وحــــذروا مـن أنه أصـــــبـح أكـــــثــــر
خـطورة مـنذ بـدء انتـشار فـايروس

كورونا.
وبــحــسب تــقــريــر نــشـره اجملــلس
األطـلسي شـبـاط فإن نـحو 60 في
ـــئــــة من ســــكـــان الـــعــــراق تـــقل ا
أعـــمـــارهم عن 25 ســنــة في حــ
تقدر نسـبة البطالـة ب الشباب بـ

ئة. 36 في ا
عني تـحدة ا ويقول مـكتب األ ا
ـــة إنّ (هـــذا بـــاخملــــدرات واجلـــر
الــنــوع مـن اخملـدر أصــبـح اخملـدر
ـثـير لـلـقـلق في البالد الـرئـيسي ا

وحذر في تقـرير فبـراير/شباط من
أنه بـيـنـمـا  تـهـريـبـه مـرة واحدة
فــقط من إيـران اجملــاورة يـتم اآلن
تــصــنـيـع اخملــدر سـراً فـي مـعــامل
داخـل الــــــــعــــــــراق).وأدى إدمـــــــان
ـيـثـامـفيـتـامـ إلـى ارهـاق نـظام ا
الـعـدالـة اجلـنـائـيـة الـعـراقي الـذي

يواجه مشاكل في األساس. 
وقـالت فـرق مكـافـحـة اخملدرات في
سـجن الـقـنـاة حـيث يـسـجن عـلي
لــلـصــحــيـفــة إن (الــسـجن به 217
مـدمـنـاً وتـاجـرا خملدر الـكـريـسـتال
مـيـثـامـفـيـتـامي).وقـال الـضـباط إن
(األرقـام ارتـفـعت بـشكل كـبـيـر مـنذ

عـام 2017 بـعــد تـدهــور اقـتــصـاد
البالد وسعر الكريستال ميث). 
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وقـال الـرائد يـابـار حـيـدر (في هذه
ديـرية سـجـــــــلـنا زيـادة بنـسبة ا
ـدمـنــــــــ ــئـة في عـدد ا 40 في ا
مـــــــنــــــذ عـــــــــــــام 2017 وزيــــــادة
ـئـة في جتـار بـنــــــــسـبـة 30 في ا

اخملدرات).
وقـــــال إنه (فـي عــــام  2017 كــــان
الـغـرام الــواحـد يـكــلف نـحـو 100
دوالر لــكــنّه اآلن يــبــاع في بــعض
ـــنـــاطق مـــقـــابل أقل من  20ألف ا

دينار عراقي).

ـزايـدة لـشـراء العـقـار تـسـلسل  ١٥م  ٢٨ كـريـعـات الـكائن نـظـرا لـعـدم بـلوغ بـدل ا
كـريعات الـعائد للـمدين زهرة مـحمد جاسم لـقاء طلب الـدائن سميرة مـحمد جاسم
ـقــدرة لـذا تـقـرر تـمـديـد ٥٩٥ مـلـيـون ديـنـار ٨٠ % مـن الـقـيـمـة ا ١٦٥ الـبـالغ ٠٠٠
ـدة خمـسة عـشر يـوما من الـيوم الـتالي لـلنشـر فعـلى الراغب فـي الشراء ـزايدة  ا
ذكورة مـستـصحـبا معه الـتامـينات الـقانـونية ـدة ا ديـرية خالل ا مـراجعـة هذه ا
قدرة  وشهادة اجلنـسية العراقية وان رسوم ائة من القيـمة ا البالغـة عشرة من ا

شتري وذلك استنادا للمادة ٩٨ من قانون التنفيذ. التسجيل والداللية على ا
نفذ العدل/عباس جابر فزيع ا

واصفات: ا
١- موقعه ورقمه:سبع ابكار خلف حسينية ابي تراب رقم ١٥م ٢٨ كريعات

٢- جنسه ونوعه:بستان ملك صرف
٣- حدوده واوصافه: كما مثبت في صورة القيد واخلارطة 

٤- مشتمالته: الـعقار عبارة عن بسـتان مغروس باالشجار والـنخيل واحلمضيات
ويـحتـوي على دور عدد ٦٤  ويـوجد شـوارع تودي الى البـستـان  وتوجد حـضائر
لالبـقـار واالغـنام  والـنـخـيل  بـأنـواعه  وأشجـار احلـمـضـيـات  تسـقى بـالـواسـطة

وتوجد ثالث مضخات ماء مطلة على نهر دجلة
ـديـنـة الـبــالـغـة  ١٦٠٠٩٠٣ سـهم  من ٥- مــسـاحـة: ١٤  أولك و ٦١ دو  حـصــة ا

أصل ٩٧١٤٤٣٢٠ سهم
٦- درجة العمران: ـــــــ

دينة مشاعة  ٧- الشاغل: الشركاء في العقار وحصة ا
دينه ١ مليار دينار حصة ا ٢٦٨ ٠٠٠ قدرة: ٠٠٠ ٨- القيمة ا

زايدة االخير: ال يوجد ٩- بدل ا
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ؤهلـ لالشتراك ـكاتب اجملازة رسـميـا من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص وا ركزي الـعراقي الشـركات وا يدعـو البنـك ا
عدة واصـفات الفنيـة والشروط القانـونية ا نـاقصة جتهيـزه بـ (٢٥٠٠) بكرة من اشرطـة رزم العملة الـورقية وفق ا
كـاتب اجملازة رسمـيا ارسال مـخوليـهم مع كتاب الـتخويل الـرسمي الى مقر من قبل هـذا البنك وبـامكان الـشركات وا
ـركزي الـعـراقي/ الكـائن في بـغداد -  شـارع الـرشيـد - بـنايـة رقم (٢) الـطابق (٣) الـدائرة الـقـانونـيـة / قسم البـنك ا
ـنـاقصـة لـقاء مـبـلغ قـدره (١٠٠٫٠٠٠) دينـار (مـئة الـف دينـار) غـير قـابل لـلرد العـقـود لـغرض احلـصـول على وثـائق ا

صادف ٢٠٢١/٥/٢٤ . ناقصة قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم االثن ا وسيكون موعد غلق ا
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REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF TRANSPORTATION
GENERAL COMPANY FOR
PRIVATE TRANSPOTATION
MANAGEMENT
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عدل.  ) تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا شيدات ادناه في محافظة (صالح الدين) في اليوم (الثالث تعلن الشركة العامة الدارة النقل اخلاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجير اخلطوط وا

كن احلصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير قابل للرد.  والشروط التي 
دنية وشـهادة اجلنـسية او (البـطاقة الـوطنية زايد كتـاب يؤيد بـراءة ذمته من الضـريبة معـنون الى (الشـركة العامـة الدارة النقل اخلـاص) وهوية االحـوال ا فعلى الـراغب احلـضور في الساعـة احلادية عـشر في قسم الـشركة في محـافظة (صالح الـدين) على ان يقـدم ا
ـزايدة اجور خدمة بنسبة ٢ % وكذلك يتحمل الـناكل فرق البدل في عدد سن الـعقد وفي حالة مصادفة موعد وحدة) وبـطاقة السكن (النسخ االصلـية) ويدفع التأمينات الـقانونية البالغة ٢٠ % مضروبـا في عدد سن العقد بصك مصـدق ويتحمل من ترسو عليه ا ا

زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا ا

دة سنتان ..  يدفع بدل االيجار قسط واحد سنويا مدة االيجار للفقرة (١) سنة واحدة والفقرة (٢) 
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اسم العقار
خطوط مراب تكريت الداخلي / خط واحد
محل رقم  ٣ في مراب تكريت الداخلي 

التأمينات
٣٢٨٫٥٠٠ الف دينار
١٢٠٫٠٠٠ الف دينار

الحظات ا
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فارس السردار يؤرخ للموصل روائياً

لـنــبـقـي)  و( اذا قـال صــدام قـال الــعـراق ) 
الحـــقــات الـــكل يـــطــاردون ــطـــاردات وا وا
ــوصل الــقــاســيـة والـكـل يالحــقـون وايــام ا
ـسـلـحـة  1959وفـشـلـها وحـركـة الـشـواف ا
واعدامـات الـضـبـاط ومن قبـلـهـا الـسحل في
وصـل وحتـى ايام الـدواعش الشـوارع فـي ا
حـيث الــقـاء الـشــبـاب وهم احـيــاء من اعـلى
عماري الكبير عمارة التأم التي صممها ا
 رفـعت اجلـادرجي  وسـويت الـيـوم بـاالرض
كل هذا جنـده في الـرواية نـقـرأ ما حل بـهذه
دينة الـصابرة العـظيمة ثم تـنسى وينسى ا

اهلها ما حدث والنسيان نعمة .
أية روايـة رائـعة هـذه روايـة االخ والـصديق
االسـتــاذ فـارس الــســردار (مُـتــحف الـغــبـار)
..حقا هي مُتحف ولكن للغبار الذي البد وان
ديـنة التي يزاح لتـظهـر اصالـة معدن هـذه ا
كـلمـا واجـهت احملـن قـوي عودهـا  واصـبح

عصيا على الكسر .
W¹«Ëd « ◊uOš

الـراوي ومـن يـروي لـه احلـكــايــة - الــقــصـة
قصة مـا حدث  واحلـكاية حـكايـة ما حدث 
سك واستطاع الروائـي فارس السردار ان 
ا جناح بتالبـيب وخيـوط الرواية وجنـح ا
. لغـة رشـيـقـة  واسلـوب أخـاذ ...األب سـعد
الـدين الـسـردار يـروي واالبن فـارس يـسـجل
والـنــتــيـجــة ابـتــدأ عــلى سـريــر مــسـتــشـفى
ــوصل وهـــو يــعـــاني من وجع في الـــقــلب ا
وانتهى جثة هامدة لـكن بعد ان بلغ الرسالة
الى االبن الـبـار الذي كـان بـجـانـبه لـيـرويـها
ا فيها من مكابدات وايام جميلة. لألجيال 
االب سـعـد الديـن الـسـردار رحمـة الـله عـلـيه
عـرفــته مـنــاضال عـروبــيـا هـرب الـى سـوريـا
وعـمل هــنـاك بــسـبـب تـوجــهـاته الــعـروبــيـة
وصل وعرفته وعانى ما عانى ثم عـاد الى ا

وصل فارس السردار  من مواليد مدينة ا
. صديق قد  كاتب وصحفي  وروائي 
له اعمال مـنشـورة عديدة .. عـضو االحتاد
الـــعــام لـألدبــاء والـــكـــتـــاب في الـــعــراق 
وعضو نقابة الصحـفي العراقي . مرب
 ومـــشــرف فـــني فـي مـــديــريـــة الـــنـــشــاط
ــدرسي في مـــديــريــة تــربـــيــة نــيــنــوى  ا
بكـلـوريوس فـيزيـاء كـليـة الـتربـيـة جامـعة
وصل .له مجموعة قصصية بعنوان (ما ا
لم تــــقــــله خــــوذتي)  2001وهـــو مــــهــــتم
بالكتـابة لألطفـال والفتيـان وآخر ما صدر
ـــيــدان روايــة خــيـــال عــلــمي له في هــذا ا
ـكـنـة ) لـلـفــتـيـان بــعـنـوان ( ثــمـة حـيــاة 

. 2019
مــا يـــهــمــنـي االن لــيس هـــذا  بل روايــته
اجلديـدة التي وضـعـها بـ يدي قـبل ايام
مــشـــكــورا  وصــدرت بـــعــنــوان (مُـــتــحف
للـغبـار) صدرت عن دار نـينـوى للـدراسات
والـنــشـر والــتـوزيع بــدمـشق2019 . وانـا
سـعـيـد وفـرح جـدا بـهـذه الـروايـة الـرائـعة
الـتي قــرأتـهــا بـشــغف  وامـعــان  ودقـة 
وحب  ووجـــدتـه يـــحـــكي فــــيـــهـــا تـــاريخ

عاصر روائيا . وصل ا ا
ومن حسـن حظي  انـني أعـرف شـخـصـيا

كل (شخوص الرواية)  ولي معهم عالقات
ومــعـرفــة عــائــلــيـة  لــهــذا وجــدت نــفـسي
مـنـســجـمــا مع الـروايـة مـن اول سـطـر الى
اخــره . فـــضال عن انــنـي  ومــنـــذ ســنــ

اتابع الروايـة التـاريخـية العـراقيـة وكتبت
عن ابــرز رمــوزهـا  ومــا كــتــبــته مــنــشـور
ـية - عـلـومات الـعا ومتـوفر عـلى شـبكـة ا
االنـتـرنت وخـاصـة كتـابـاتي عـن ذو الـنون
ايــوب  وفــؤاد الـتــكــرلـي  وعـبــد اخلــالق

الركابي  وغا العكيدي .
روايـة فـارس الـسـردار  روايـة تـاريـخـية 
ــوصل مــنـذ وســرد جلـوانـب من أحــداث ا
اواخر القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا
وصل من سـيطـرة عنـاصر حيث حتـررت ا
داعش  وعـادت الى حــضن الـعــراق  لـكن
اصـابــهـا مــا اصـابــهــا من دمـار وتــخـريب
مادي ونفسي لـيس االن وقت احلديث عنه
 لكن الوقت وقت احلديث عن هذه الرواية
التي حملت عنوانا معبرا وجميال (مُتحف
الــغـــبــار ) .وكـم انــا ســـعــيـــد الن الــروائي
ــتــمــيــز االســـتــاذ فــارس الــســردار جــاء ا
بروايـته هـذه لـيزيح الـغـبـار عن مكـنـونات
ــوصل ُـتــحـف الـذي لــيـس هـو اال ا هــذا ا
ؤمنة دينة العريقة التاريخية الصابرة ا ا

اجملـاهـدة احملـتـسبـة ; فـهـي لـيسـت مـديـنة
ــا هـي تــاريخ ومــوقف وتــراث فــحــسب ا

وعنوان .
عزالدين محمد عـلي السردار - سعد الدين
محمـد علي السـردار - احلاج حامـد العناز
ناضل غـا العناز ابو االستاذ الـصديق ا
ــــدرس - يــــوسف الـــــصــــائغ الـــــكــــاتب وا
والشاعر الشـيوعي - الدكتـور عمر الطالب
ي والـــقـــاص والــروائـي  ووالــده االكـــاد
مــحــمــد بــيــوض الــطــالب ووالــدته - االب
روفـائــيل - جــنـيــد الـفــخــري - مـحــمـد بن
وصلي ال عـثمان ا احلاج زكي الطالب - ا
- سيـد احمـد الفـحام - عـامر الـسنـجري -
مـحـمـود جـنـداري - حــسن مـطـلك - بـسـام
اجلـلــبي وهـكــذا اسـمــاء  واعالم  ورمـوز
كان لـهـا ولـغيـرهـا مـوقـعهـا االجـتـماعي او

هني تتردد في الرواية . الثقافي او ا
وصل واماكن  واالماكن هـي االماكن في ا
لنا معها ذكريات تتردد في الرواية - محلة
كاوي جامع جمشيد - حضيرة السادة - ا
-جـامـع الـشــيخ عــبـدال - بــاب الــسـراي -
ملهى بـاباني - حتافـيات الصـباح - سوق
الـقـونـدرجـيـة - حــمـام الـصـاحلـيـة - رأس
سـجد - خـان حمـو القدو - الكور - بـاب ا
مركـز الـشرطـة الـعام - شـارع غـازي - باب
الـبـيض - كـراج الـشـمال -بـوابـة شـمش -
قـريـة الــسـفـيــنـة - الـصــيـنـيـة - تــلـكـيف -
بــعــويـزة وغــيــرهــا من االمــاكـن الـتـي لــهـا

تاريخ وارث ومواقف . 
وصل السياسية عبر ال 100سنة وحياة ا
ـاضـيــة واعـتـبـارا من الــعـهـد الــعـثـمـاني ا
ـلكي والـعهد والعهـد البـريطـاني والعـهد ا
اجلــمــهـــوري وشــعــارات (مـــاكــو مــؤامــرة
اتـصــيـر واحلــبـال مــوجـودة )   و( جــئـنـا

تاجرا له محل في السرجخانة واخواله من
ال العـناز ومـنهم احلـاج حامـد ابو االسـتاذ
غا واحلـاج مصـطـفى ابو الـدكـتور هـشام
واالبن ليس اال فـارس سـعد الـدين الـسردار
.. اجلد عـالم دين هـو مـحـمـد عـلي الـسردار
والــعـم هــو اســـتــاذي عـــز الــدين الـــســردار
ـــركــزيـــة اســرة ــتـــوســـطــة ا درســنـي في ا
عـروبـيـة قـومـيـة مـعــروفـة تـتـمـتع بـاحـتـرام
ـوصلي ومـا رواه االستاذ فارس وتقدير ا
بــلــغــته الــرشــيـــقــة  واســلــوبه اجلــمــيل 
ـهدا لـفـهـم ما سـيـكـون بـدون شك طـريـقـا 
وصل احلبيبة منذ اواخر القرن جرى في ا
وصل مركزا من مراكز التاسع عشر حيث ا
التجـارة ومنهـا جتارة اخليـول وخاصة مع
وصل من داعش الهند حتى حلظة حترير ا

2017 .
اكـثــر من مــائــة سـنــة مــضت وعــبـر ((217
صفـحـة وضعـنـا فارس الـسـردار في صورة
ـوضوعـيـة وبقـدرة عـجيـبـة على ما حـدث 
ضادة واستيعابها هضم االفكار واالفكار ا
ــوصل وهــكــذا ظــهــرت الـــصــورة صــورة ا
عاصرة واضحية جلية وبدون اية رتوش ا
.وهكذا يجب ان يكون الـسارد امينا صادقا
واألهم من كل هذا ان يـكـون شجـاعـا وحاله
ـــؤرخ احلـــقــيـــقي فـــالـــروايــة هـــنــا حـــال ا
والـتـاريخ صـنـوان لـكـن لـكل مـنـهـمـا مـدخل
ـؤرخ يــســجل مــا وقع والـراوي مـغــايــر فــا
ــــكن ان يــــقع من يـــســــجل مــــا وقع ومــــا 

احداث.
تـهــنــئــة صــادقــة ألخي وصــديـقـي الـروائي
الكبير فـارس عز الدين محـمد علي السردار

وتمنياتي له بالبهاء والتألق الدائم .

{ مؤرخ وكاتب عراقي
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لتقى األول للخزاف العرب  ا

األســـالــــيب وآلـــيـــات الــــطـــرح وتـــبـــاين
ــضــمـون الــتــقــنـيــات مع ثــبــات وحـدة ا
مـتــمـثــلـة بـســرد حـكـايــا ألم وخـوف في
عــصــر كـورونــا لــنــتـلــمس ذلك الــتــمـثل

للفيروس عبر أنظمةٍ 
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واقـعيـة تارة وتـعبـيريـة وجتريـدية تارةً
أخــرى عــلى أن الــتـرمــيــز كــان حــاضـراً
بقـوة ليـكون الـداللة والرسـالة والـتوثيق

الفني البصري ألزمة العصر.
إنــهــا انــتــبــاهـــة تــنمُ عن فــكــر اخلــزاف
ـــتــــصل بـــالـــروح الـــعـــربـي ووجـــدانه ا
اإلنسانية  مضافاً لها تلك الوحدة وذلك
اجلــمع الـعــربي الـذي تالقــحت فـيه رؤى
اخلـزافـ الـعرب ومـلـكة الـتـعـبيـر لـديهم
لـتتـحول فـيـروسات كـورونا إلى تـراكيب
طينية حتارب ذلك احلظر وذلك االنقطاع
االجـتـماعي عـبـر تواصل الـلـغة اخلـزفـية

وجمالياتها التكوينية ".
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نسق الـعام للملتقي وأثناء حواري مع ا
اخلــزاف األردنـي يــعــقــوب الـــعــتــوم عن
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ـلتـقى األول لـلخـزافـ العـرب يأتي   ا
فـي ظل كـــورونــا لـــيــعـــرض ويـــنــاقش
الكثير من األعمال واالبحاث في مجال
فن اخلـزف وتـقـنـيـاته   من خـالل عدة
مـحــاور; مـنـهـا  الــتـأكـيـد عــلى أهـمـيـة
ــنــاظــرات الــدولــيـة  الــفــعــالــيــات وا
ودورهـــا فـي تـــبـــادل وتــــوثـــيق ودمج
ـعارض  وعرض اخلبـرات   و إقامة ا

الفنان لتجاربهم  .
ـلـتقى ـنـطـلق تـأتي أهمـيـة ا من هـذا ا
األول للخزاف العرب الذي يشارك في
نــســخــتـه األولى نــحــو ٦٥ فــنــانــاً من
مــخــتــلف الــدول الــعــربــيــة  بــرعــايـة
اجملــلس الـوطــني لــلـثــقـافــة والـفــنـون
واآلداب بــدولــة الــكــويت  وبــإشــراف
بـــيـت اخلـــزف الـــكـــويــــتي  بـــعـــنـــوان
" والذي انطلق في "فيروسات من طـ
األول من أبـــريل (نـــيــســـان) اجلــاري 
ـــشــاركــة اخلــزافـــ بــأعــمــال حــول

جائحة كورونا. 
لتـقى قالت مديـرة بيت اخلزف وعن ا

ـة الــقـريـني: "في ظل الـظـروف الـتي د
يـعـيــشـهـا الـعــالم  كـان البـد من وجـود
خيـوط تربط الـفنـان بـبعـضهم  حتى
ـلـتـقى يـسـتـمـر الـفـن بـعـطـائه  فـكـان ا
األول للخزاف العرب  جلمع اخلزاف
وتــبــادل جتـاربــهم الــزاخــرة بــاإلبـداع
لـلــتــعــبـيــر عن األزمــة الــتي يــعـيــشــهـا

العالم".
ـــنــسـق الــعـــام لـــلــمـــلـــتــقي و أوضح ا
اخلزاف الـكويـتي علـي العـوض:  "فكرة
ـــلـــتـــقى جـــاءت عن طـــريق حـــوار مع ا
اخلـزاف األردني يـعـقـوب الـعـتـوم حول
اخلـزف الـعـربي وقـمـنـا بـاالتـفـاق عـلى
لـتـقى   لـيتـبـنى بـيت اخلزف تـنـظـيم ا

الفكرة ".
 وأوضح الدكتور/ تـراث أم عباس /

ي / العراق  خزاف وناقد أكاد
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ا كـانت الفنون األرشـيف التاريخي "طا
ـــمـــارســـات اإلنـــســـان  وإذا مـــا أردت
التعرف على حضارات األ فانظر إلى
فنونها ودائما كانت الضغوط احمليطة

باإلنسـان حافزاً إلظهـار إبداعاته  كون
الـفن الـترجـمـة  لـتلك األفـكـار واألحداث

بصيغة بصرية ..
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والـــيــوم  نــشــهـــد في مــعــرض اخلــزف
الـعـربي ( فيـروسـات من ط ) أرشـيـفا
تــوثـــيــقــيــا ً جلـــائــحــةٍ قــلـــبت مــوازين
الـسـيـاسـة واالجـتـمـاع واالقـتـصـاد  إذ
جاءت األعـمال اخلزفـية كسـردٍ قصصيٍ
لــوجعٍ مـشـتـرك بـ الـبـشـر  ,فـكـان هـذا
ـــشـــتـــرك لـــهــؤالء الـــفـــايـــروس الـــهَم ا
اخلـزافــ الـعـرب لـتــتـحـول مــشـاغـلـهم
خملتبرات حتليلٍ مُـتخيَل لإلظهار الفني
وتـتـحول والـتـوثـيـقي لـذلك الـفـيروس  ,
شاهد بصرية توثق موقفهم التعبيري
إزاء ذلك الـوجـع . وهـكــذا ظــهـر الــطـ
مرةً أخرى كشاهـد على العصر كيف ال
وهـو الــذي رافق اإلنـســان مـنـذ نــشـأته
األولى وكـان شـاهـداً عـلى الزمـن وناقالً
صـادقاً ألحـداثه ليـتـحول بـيد اخلـزاف
الــعــرب الى أداةٍ لـــلــســرد  فــالـــقــيــمــة
ــلـــتــقى هــو تــعــدد الـــبــارزة في  هــذا ا

ــلــتــقى  أوضح : "لــهــذا أهــمـــيــة هــذا ا
لتقي  أهمية بالغة  علمية وفنية ألنه ا

 :
: يــجــمع مــعــظـم اخلــزافــ الــعـرب أوالً
واغلب إنتاجهم الفني في مكان واحد. 
ثابـة نبع للدارس والنقاد : هو  ثانياً
نجـزات اخلزفية لالستفـادة من بعض ا
في أبـحـاثهم وحتـلـيالتـهم والـتي وثقت

بدقة . 
ثـالـثـاً: نـشـر هــذه األعـمـال الـفـنـيـة عـلى
واقع االلـكترونـية  وتـوثيقـها حتى ال ا
ــوروث احلــضــاري الــذي نــفـــقــد هــذا ا

يحمل قيم ومباد جمالية للعالم ".
ومن األبـحـاث العـلـميـة التـي  نشـرها
ــلــتــقى بــحـث عن طــيــنــة اخلــزف فـي ا
ـمـلـكـة العـربـيـة الـسعـوديـة مـقدم من با
الــدكــتــورة/ عــواطف قــنــيــبط  وبــحث
المس الـــلــونــيــة في الــطالءات حــول ا
ـعـمري من الزجـاجـيـة لـلـدكـتـور/ بـدر ا
سـلــطــنـة عــمــان  وبـحـث عن الـطالءات
الـبـلوريـة  للـدكـتور وسـام احلـمادي من

العراق .

غالف الكتاب
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تسلسلة مكتبة الصدر ا

بالطيب حتى استُطيبَ الشِعْرُ والنَغَمُ 
الي في ذكراك هاتفة : هذي ا

ِ السِبْطِ نَعْتَصِمُ ))     إنّا بحب احلس
حفظه الله  نظرات ثاقبة ولسيدنا الصدر 
في فـهم فـلـسـفـة احلـيـاة   وهـذه الـنـظرات
ّـا سـطّرَ ـعـاش  و مـسـتمـدّة من الـواقع ا
التـأريخ ب صـفحاتـه من أحداث وجتارب
 وهنا يُشخّص الرجـال الذين على يَيديهم
تُبنـى األوطان   ماهي مـواصفـاتهم  ? وما ال أستـطـيع أن أُخفي سـعـادتي وغبـطتي

وأنا أطالع كتاباً جـديداً صادراً لسماحة
سـيـدنـا احلــجّـة الـعالّمـة الـسـيـد حـسـ
السيد محمد هادي الصدر   حفظه الله
كــمـــا ال أســـتــطـــيع أن أُخـــفي مـــحـــبــتي

وإعجابي لشخصه الكر  
وأنا حينمـا أقرأ لسيدنـا الصدر  حفظه
الــله   أقـرأهُ بــعـيــون الــعـاشق احملبّ  
وأنا أتشرف بهذا العشق وهذه احملبة .
وغالباً ما تكون احملبـة بعد معرفة أكيدة
  كمـا غـالبـاً ما تـكـون العـداوة عن جهل

وعدم معرفة .
وقـد كـان مـجـلـسه الـثـقـافي الـشهـري في
قدسة  واحـة للفكـر والثقافة الكاظمـية ا
والوعي   وكـان سـيدنـا الـصدر  حـفظه
الله  يـسقـينا مـن علمه وجتـاربه الشيء

الكثير والعميق. 
وكـتابـات سـيـدنا الـصـدر تـخـرج من نبع
ثرٍّ أصـيلٍ وصادق  ; هـو االلتـزام الديني
والـــوطـــني واإلنـــســانـي   وحــسْـــبُكَ أن
تـعرف أنـه تلـمـيـذ ذلك الـعبـقـري اخلـالد
صـاحب الفـتـوحات الـفـكريـة الـتجـديـدية
ـدهـشـة  الـسـيـد الـشـهـيـد مـحـمـد بـاقر ا

الصدر قدس سره. 
وال يـتصـورنّ أحـد أنّ الـكتـابـة أمـر سهل
مــتـيــسّــر لـكل واحــد   وفي كل وقت  ! 
ـــا الــكـــتـــابــة  _شـــعــرا أو نـــثــرا _ وإ

ـتواصـلـة   حتـتاج الى مَن وخـصوصـاً ا
ـزايا الـعبـقرية  والـتواصل مع يتـحلّى 
الـــكـــتـــاب  واالريـــحـــيـــة الـــنـــفـــســـيـــة  

واالستعداد الالمحدود. 
ــتــابــعـة ولــيــست كلّ كــتــابــة تــسـتــحق ا
والـــقــــراءة   خــــصـــوصــــاً إذا خَــــلَتْ من

الوضوح في الرؤية والهدف .
وتـتـميّـز كـتـابـات سـيدنـا الـصـدر  حـفظه
ـضمون الله  بـوضوح الرؤيـة   وعمق ا
 وإصابة الـهدف   وتـدور هذه الكـتابات
في ثالثـة مـحـاور  ; اإلسالم   والـوطن  
واإلنـسـان   وهي مـحـاور تـكـاد أن تـكون
مــتـرابـطــة   وتـتــفـرع عن هــذه األغـصـان
الــثالثـة كــتـابــات تــخـاطب عــقل ووجـدان

وضمير اإلنسان. 
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وأنتَ تـــســـيـــر في غـــابـــة الـــكـــتـــابـــات  
تــســتــوقــفك كــتــابـات ســيــدنــا الــصـدر  
وتــــخــــاطــــبك: أنْ قـفْ   وارتـــوِ مـن هـــذا

النمير  .
والكتاب الذي ب أيدينا ضمَّ ( ٤٨) مقالة

متميّزة في طرحها وأسلوبها. 
سـمـاحة سـيـدنـا الـعالّمـة الـصـدر حريص
جـداً عـلى اإلشـارة إلى ذكـر  أيـام مـوالـيـد
عصوم  فكان ووفيات القادة الهداة  ا
من حــــصـــة هــــذا اجلــــزء  وهــــو اجلـــزء
اخلامس والستون  من مـوسوعة العراق

اجلــديــد  أن ذَكَـر في مــقــاالته  ; الــرسـول
األعظم صلى الـله عليه وآله  وسـلم وأمير
ـؤمـنـ عـلـي عـلـيه الـسالم.  واالئـمـة  : ا
احلـــســ والــســجــاد والـــبــاقــر والــكــاظم

واجلواد والهادي عليهم  .
يــقـول ســيــدنـا الــصـدر حــفـظـه الـله   عن
الـــرســول األعـــظم صــلى الـــله عـــلــيه وآله

وسلم  :
ـــــكـن أنْ نُـــــحـــــيي به (( إنّ أفـــــضل مـــــا 
الرسول(ص)  وذكرى مبـعثه الشريف هو
االستقـامة على خطّ الـطاعة لـله ولرسوله(
ص)  مسـتلـهمـ هُداهُ  وسـالكـ الدرب

الذي رسمه لعباده الصاحل )) .
ـؤمــنـ عـلي عـلـيه الـسالم   وعن أمـيـر ا

حفظه الله  : يقول سيدنا الصدر  
(( قــوافي الــشــعــراء فـي ســيــد األوصــيـاء
اإلمـام عـلي بن أبي طـالب( عـلـيه الـسالم )
تُكْتَبُ عـلى صفحـات القلـوب قبل أنْ تُكتب

على الورق .
وما مِنْ شاعـرٍ عمالق كن شـعراي العـقيدة
إالّ وله قـوافــيه الـتي تـرنّ فـي سـمع الـزمن
ويـلــهج بـهــا عـشّـاقُ بــطلِ اإلسالم اخلـالـد
اإلمام علي بن أبي طـالب( عليه السالم ) 
وقــد يــفــوق الــبـيـت الـواحــد أو الــبــيــتـان

الكثير من القصائد  :
تنبي يقول : ألم تسمع ا

وتركتُ مدحي للوصي تعمّداً 
           إذْ كان وَصْفاً مستطيالً كامال

وإذا استطال الشيءُ قام بنفسهِ
   وصفاتُ ضوءِ الشمسِ تذهبُ باطال ))
وفي ذكـــرى والدة اإلمــام احلـــســ عـــلــيه
السالم   يكتب سيدنا الصدر حفظه الله:

رءِ في ذكراكَ تزدحمُ  خواطرُ ا
كرماتِ فمُ         وكلُّ خاطرةٍ با

وبومُك الزاهر الزاهي غدا خَضِالً 

هي ســيــرتــهم قــبل وبــعــد وصــولــهم إلى
مركز القرار : (( إنّ التجارب البشرية دَلّتْ
على أنّ الـشخـصيـات الهـشّة الـتي ام تَذُق
طـعم الـعنـاء والـفـاقـة في يـوم من األيام  
واعتادتْ على تأم كل ما تريد دون تعب
وبـال عــمل  ال تــوفق لــكــتــابــة صــفــحــات
بيـضـاءمُشْـرقـة في تاريـخـها   وال تـصلحُ
ـــثل هــذا الــطـــراز الــواهي من األوطــان 
ـا نحتـاج إلى األبطال الذين الرجال  وإ

يــكــافــحــون من أجل اإلعــمــار   الـتــنــمــيـة
والـنـفع اإلجـتــمـاعي الـعـام   وإعالء رايـة
الوطن على كل الصُعُد وفي كلّ اجملاالت).
ويدقُّ سيـدنا الصـدر حفظه الـله  ناقوس
اخلـطــر   مـنـبّـهـاً وواعــظـاً ومـحـذراً  من
خالل تسـاؤله : مَن هم الرابـحون على كلّ

حال ?
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(( إنّ الــــكـــثـــيـــر من األحـــزاب واجلـــهـــات
الــســيـــاســيــة الــعـــراقــيــة قــد فـــشــلت في
االحتـفاظ بـرصـيدهـا الشـعبي   من خالل
اصرارها عـلى تغليب مـصاحلهـا احلزبية
عــلى مـــصــالح الــوطن والــشــعب   وهــذا
الذي عمّق اخملاوف من نتائج االنتخابات
زمع اجراؤها في تشرين األول النيابيـة ا

القادم .
إنّ الــعــمل لــصــالح الــشـعـب والـوطـن هـو
الـعـبـادة اإلجـتـمـاعـيـة الـتي يـفـوز بهـا مَن
يـؤثـر مـصـالح الـبالد والـعـبـاد في الـدنـيـا

قبل اآلخرة  )) .
حفظه الله   في ويتحدّث سـيدنا الصـدر 
الــذكــرى الـســنـويــة الــثـانــيــة والـعــشـرين
ـرجع الـكـبـيـر اإلمـام الـسـيد السـتـشـهـاد ا
محمـد الصدر   عـطّر الله مـرقده الشريف
 ويُــحــلّل تــلك الــســنــوات ومــا فــيـهــا من
أحـداث  وكيف تـعـامل الـنـظـام اجملرم مع
هذه النخبة من علماء اإلسالم   فيقول :
(( إنّ الشـعبـية الـتي نالـها اإلمـام الشـهيد
السيـد محمـد الصدر  _رضوان اللـه عليه
 _هي أعـــظـم االدلّـــة عــلـى عـــمق إخالصه
وتـــفــانــيـه من أجل إعالء كـــلــمـــة الــله في
ـــعـــذَّبـــ من أبـــنـــاء األرض   وإنــــقـــاذ ا
الــــعــــراق الــــعـــــزيــــز من بــــراثـن الــــظــــلم
واالســتـبــداد   ولمْ تـكــتفِ الـدكــتـاتــوريـة
الـصـدامـيّـة بِـقَتْـله   بـل قَتَـلَتْ مـعه ولـدَيْه

الـشــهــيــدَيْن الــكــبــيــرَيْن الــشــهـيــدين(
مصطـفى ومؤمل ) في واحـدةٍ من أكبر

جرائمها السوداء  )) .
حـفـظه الـله ويـكـتـب سـيـدنـا الـصــدر  
مــقــطــوعــة شــعــريــة في هــذه الــذكـرى

الفجيعة  :
في كل مُنعطفٍ أراكَ أمامي 

واجلرحُ نغّار مدى األيامِ 
مُزجَ  األسى بِدَمي  ففاضَ مواجعاً 

َ حِمامي  التنقضي حتى يح
قَتَلوكَ مِنْ حِقدٍ عليكَ وعَمَّدوا 
وَلَديْكَ في بحرِ الدماءِ الطامي
قد كنتَ ( عمالقَ ) العراق بطولةً

أبْقَتْ صَغارَ العارِ ( لألقزامِ ) 
تلك حملـات سـريعـة عن هـذه االضمـامة
ـقـاالت في هـذا الـكـتاب   الـثـريّـة من ا
وكـنتُ أُحبُّ أن  أحتـدث  عن قـصة ذاك
الــرجـل الــثــري ( الــراجـــحي ) وقــصــة
جنـاحه من أدنى الـدرجات إلـى أعالها
 واالريــحــيــة الــتـي كــان يــحــمــلــهـا  
وهـنــاك الـكـثـيـر من الـلــمـحـات الـذكـيـة
التي التـقطها سـيدنا الـعالّمة الصدر 
حفـظه اللـه   فكـان هذا  الـكتـاب واحة

زاهية بالزهور  والثمرات. 
حفظ الله سيدنا العالّمة السيد حس
الـسـيـد مـحـمـد هـادي الـصـدر   وبارك

الله فيه وله وعليه  .
من احملب  تلميذه اخمللص 

كتاب : في غمرة اخملاض الصعب 
تـألــيف: سـمـاحــة الـعالّمـة الـســيـد حـسـ

السيد محمد هادي الصدر   حفظه الله 
الـطــبــعــة  : األولـى  / بــغـداد 1442هـ -

2021 م
عدد الصفحات  : 176 صفحة  غالف الكتاب

لتقى األول للخزاف العرب  شارك في ا ا

بحث وزيـر الـثـقافـة الـسـعودي بـدر بن عـبـد الله بن
فرحان مع وزير الثقافة والسياحة واآلثار العراقي

شتركة. حسن ناظم تعزيز األسابيع الثقافية ا
ـرئي ناقـشـا فيه جـاء ذلك خالل اجـتـماع عـبـر االتصـال ا
أوجه الـتعـاون في اجملاالت الـثقـافيـة ب الـبلـدين وتوحـيد

هتمة بالشأن الثقافي. ية ا نظمات العا مواقفهما في ا
ـثــقــفــ الــعــراقــيــ لــلــمـشــاركــة في ودعــا بن فــرحــان ا
ـثـقـف ـمـلـكـة وااللـتـقـاء بـا الـفـعـالـيـات الـثـقـافـيـة الـتي تـقـيـمـهـا ا

; لتبادل األفكار والتجارب الثقافية واإلبداعية. السعودي

رسالة بغداد
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حصـد برشلـونة أول لقب له
ـــــوسم بـــــالـــــفــــوز هـــــذا ا
بــــنــــتــــيــــجـــة (0-4© عــــلى
أتـــلـــتــيـك بــيـــلـــبــاو  في
نـهائي بـطـولة كـأس ملك

إسبانيا.
وسـجـل أهـداف بـرشـلـونـة
ميـسي هدفـ في الدقائق (68
و72© وجــريــزمــان في الــدقــيــقــة
(60© وفــــريــــنــــكي دي يــــوجن في

الدقيقة (63).
ــــــبـــــاراة بــــــضـــــغـط من بــــــدأت ا
بـــرشــلــونــة وكـــاد فــريــنــكي دي
يـوجن أن يُـسـجل هـدف الـتـقدم
لـلـبـلـوجرانـا في الـدقـيـقة (4©
إذ تــــلــــقى تــــمـــريــــرة داخل
منـطقة اجلـزاء من ميسي
وسـدد كـرة أرضـيـة لـكـنـها

vHDB  rOJ(« b
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يـوجن ثـم سـدد عـلى يـسـار احلـارس
أوناي سيمون.

وبـعــد مـرور 3 دقــائق فــقط ضـاعف
فــــريــــنـــكـي دي يـــوجن الــــنــــتــــيــــجـــة
لـبرشـلونة إذ تـلقـى كرة عرضـية من
الــطـــرف األيــســر مـن جــوردي ألــبــا
وسـدد كـرة رأسـيـة بـ قـدمي أوناي

سيمون حارس بيلباو.
وسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث
في الــــدقـــيــــقـــة (68) حـــيث تــــبـــادل
الـتــمـريــرات مع فــريـنــكي دي يـوجن
ــنــطــقــة اجلــزاء وراوغ حــتى وصل 
ــ دفـــاع بــيــلــبـــاو وســدد أســفل 
أونــاي ســيــمــون الــذي اكــتــفى فــقط

شاهدة. با
وعاد ميسي لتـسجيل الهدف الثاني
له والـرابع لــبـرشـلــونـة في الــدقـيـقـة
(72) حــيث تــلــقى كــرة عــرضـيــة من

جوردي ألـبا وسـدد كرة أسـفل 

إيـنـاكـي ويـلـيـامـز وسـدد كـرة تـصدى
لـهـا تــيـر شـتـيـجـن في الـدقـيـقـة (40©

لينتهي الشوط األول (0-0).
ومع بــدايــة الـــشــوط الــثــاني واصل
برشـلونة الـضغط أمـام تراجع العبي
بــيـلــبـاو وانــطـلق دست لــيـمــرر كـرة
ـنــطـقـة عـرضــيـة جلـريــزمـان داخل ا
لـكن حـارس أتـلـتــيك بـيـلـبـاو تـصـدى

لتسديدته ببراعة في الدقيقة (47).
ومن هجمة مزدوجة لبرشلونة بدأت
بتسديدة قويـة من بيدري تصدى لها
ســـــيـــــمــــون ثـم وصـــــلت كـــــرة أمــــام
بـــوســكــيــتس بـــعــد خــطــأ ســاذج من
رمى لـكن سيـمون الـدفاع لـينـفرد بـا

واصل التألق وتصدى للكرة.
وجنح أنطوان جـريزمان في تـسجيل
هـدف الـتـقـدم لبـرشـلـونة في الـدقـيـقة
(60) حــيث تــلـــقى كــرة عــرضــيــة من
ن من زميـله فرينكي دي اجلانب األ

ـــرمى ن  اصــــطـــدمت بـــالـــقـــائـم األ
بيلباو.

وسـدد مـيـسي كـرة في الـدقـيـقة (10©
لـكــنــهــا اصــطـدمـت بـدفــاع بــيــلــبـاو
وحتـولت إلـى الركـنـيـة وبـعـد تـنـفـيذ
الـــركـــنـــيـــة مـــرر جـــريـــزمـــان الـــكـــرة
للبرغوث الذي سـدد كرة ضعيفة ب
يـدي أونـاي سـيـمـون حـارس أتـلـتـيك

بيلباو.
وجـاء أول رد من أتـلـتـيك بـيـلـباو في
الــدقــيــقـة (12© حــيث احــتــسب حــكم
ــبــاراة ركــلــة حـــرة غــيــر مــبــاشــرة ا
لــلــبــاســـكــيــ ووصــلـت الــكــرة إلى
إيـنـيـجـو مـارتــيـنـيـز الـذي سـدد عـلى
الـــطــائــر لــكن الـــكــرة مــرت بــجــانب

القائم األيسر.
وأرسل ميسي تـصويبة بـعد مراوغة
لـدفـاع أتـلـتـيك بـيـلـبـاو لـكن سـيـمـون
أمــسـك بــهـــا بــســـهــولـــة ثم انـــطــلق
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أكد مـصدر في أربيل تقد موعد مباراة فريقـي الكرخ واربيل في ملعب فرانسوا حريري
وذلك بسبب نشوب حريق في اللوحة الرئيسية التي تغذي األضواء الكاشفة للملعب.

ـلـعب   إن الـسـبب الـرئـيس في تـقـد مـوعـد ـشـرفـ عــلى ا وفي تـصـريح صـحـفي الحـد ا
ـلـعـب والـتي تـغـذي االضـواء ـبــاراة بـ الـفـريــقـ هـو نـشـوب حــريق في لـوحـة كــهـربـاء ا ا
الكـاشفة أدت الى طـلب نادي اربـيل تقـد مباراة الـفريـق ساعـة واحدة فـقط حتى تـتمكن

الكوادر الفنية من إتمام تصليح اللوحة.
وأضاف  إصالح الـعطل ومن باب االحتياط ولالستفادة من الوقت  تقد موعد اللقاء

من الساعة التاسعة الى العاشرة .
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بغداد- الزمان
خيم الـتعادل الـسلبي عـلى مواجهة
الـقـوة اجلـويـة العـراقي وبـاخـتـكور
األوزبـكي الـتي أقـيـمت  في مـديـنة
الـشـارقـة حلـسـاب اجلـولـة الـثـانـية
من اجملمـوعة الثـانية لـدوري أبطال

آسيا.
طـلـقة وفـرض بـاختـكـور سيـطـرته ا
وكـان الطـرف األكـثر خـطـورة حيث
أهدر الـكيـوف فرصـة ثمـينـة بعد أن
ســــدد الـــكــــرة بـــجــــوار الـــقــــائم في

الدقيقة (.(18
 فـــيــمـــا كـــانت مـــحـــاوالت اجلـــويــة
خـجـولـة عـبـر الالعب حـسـ جـبار
ولعب الـثنـائي رشيـدوف وديرديوك
دورا بــــــارزا فـي احملــــــاوالت عـــــــلى

مرمى القوة اجلوية.
ومع بـــدايـــة الـــشــوط الـــثـــاني دخل
العـبو الـقوة اجلـويـة بانـدفاع أكـبر
وحـاول إبـراهيم بـايش لـكن تـصدى
له احلـارس كمـا سدد حـس جـبار
بـجــوار الـقـائم.وانـخـفض األداء في
الـدقـائق األخــيـرة وبـالــتـالي غـابت

الــهــجــمــات واحملــاوالت اخلــطــيــرة
حــيـث اعــتــمــد الــطـــرفــ في أغــلب

األحيان على الكرات الثابتة.
وتـأثـر القـوة اجلـويـة بغـيـاب هداف
ن حـســ الـذي تـعـرض الــفـريق أ
إلصــابــة في الــوجه أمــام الــشــارقــة
اإلمــاراتي الــذي تــواجـد عــلـى دكـة

البدالء.
كـــمـــا تـــعـــرض حــســـ جـــبـــار إلى
اإلصــابــة في الــشــوط الـثــاني عــلى
ــبــاراة مــســتـــوى الــكــتف وغــادر ا
وتعـرض محمـد علي عبـود لإلجهاد

وطلب تغييره.
الــتــغــيــيــرات الــتي أجــراهــا الــقـوة
اجلــويــة وبــاخــتــكــور لم تــغــيــر من
ـبـاراة حـيـث افـتـقـد حـمادي واقع ا
ن حس أحمد للحيـوية بغياب أ

كما أن كرة شريف عبد الكاظم علت
العارضة.

ورفع باخـتكـور رصيـده إلى النـقطة
الـثانـية فـيـما حـصد الـقوة اجلـوية
أول نـقــاطه بـعــد أن خـسـر مــبـاراته
األولى أمام الشارقة بهدف دون رد.

عــبـد الـكـر الـقـصـاب و عـبـد
الـودود خــالـد و فـؤاد حـمـد و

برآسة كاظم دليح .
وقــال عـبــد الــكـر الــقــصـاب
ـركـزية عـضـو جلنـة احلـكام ا
ـسـار الصـحيح انـنا وجـدنا ا
والــــســــلــــيم فـي مــــحــــافــــظـــة
الـديـوانـيـة وهـذا عـكس مـا لم
جنـده في بـغـداد حـيث وجود
االزدحـــــام الـــــذي ال يـــــســـــمح
ــنــافــســات شــاكــرا بــاقــامــة ا
مـــحـــافظ الـــديـــوانـــيـــة ازهـــر
الـشـعالن عـلى حـسـن ضـيـافة
الــــوفــــود ودعـــــمــــهم مــــاديــــا
ومعنويا السيما ان منافسات
الـبـطـولـة جـرت عـلى مـضـمـار
طــريق بـــغــداد و الــديــوانــيــة
ـــســـافـــة 100 كم الـــســـريع و

عدل السرعة 3.40. و
ــتــقــدمـ واســفــرت نـتــائج ا
الـفرقـية من الـفردي الـعام عن
ـركـز فــوز فـريق الـصـنـاعـة بـا
االول وجاء ثـانيـاً فريق نادي
اربـيل وحل ثـالثـا فـريق نادي
كويه و رابعـاً فريق الـصوفية
و خـامـسـاً جـيـهـان و سـادسـاً
فـــــريـق ســـــوالف وكـــــان عــــدد
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اعـلن االحتاد الـعـراقي بكـرة الـسلـة مـنح فرصـة كـبيـرة لالعـب الـصـغار
نتخب الوطني في بطولة دولية. وهوب لتمثيل ا ا

وقال أمـ سـر االحتـاد خالـد جنم في تـصـريح صـحفي  إن احتـاد الـسـلة
وجه دعـوة لالعـب من مـوالـيد 2006 الـراغـبـ في الدخـول بـاخـتـبارات
ـهـارات االسـاسـيـة بـكـرة الـسـلـة  لــلـحـضـور الى قـاعـة الـشـعب االلـعـاب ا

الرياضية .
وأوضح ان الــدعـوة جـاءت إلجـراء االخـتــبـارات الخـتـيـار خــمـسـة العـبـ
ـهـارات االساسـيـة ومـعـهـم جواز ـنـتـخـب الـعـراق في بـطـولـة ا لـتـمـثـيل ا

دنية. السفر و هوية االحوال ا

 تـشير االخـبار الى ان الهـيئة الـتطبـيعـية لتـسييـر شؤون كرة الـقدم في البالد
ـبي في تـصفـيات دورة ـنـتخب االو قـد قامت بـتـعيـ مدرب هـولـندي لـقـيادة ا

بية 2024.. االلعاب االو
وهذه االخـبار ان صحت فانها تسند معلومة مصدرها عضو الهيئة التطبيعية
الـدكتـور أسعـد الزم الذي قـال في وقت سابـق ان نيـة الهـيئـة تتـجه الى تعـي
ـبي.. توقـيت التـفكـير بـتعـي مدرب مـدرب اجنبـي لقيـادة منـتخب الـعراق االو
اذا بي صـحيح  ولكن من حـقنا ان نـوجه هذا التـساؤل وهو  لـلمنـتخب االو
بـي لـلمـكـتب لـم تـترك الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة مـهـمـة تـعـيـ مـدرب لـلـمـنتـخـب االو
الـتنـفيـذي لالحتاد الـقـادم  خاصـة وان عمـرها االداري عـلى وشك االنتـهاء 
اذ ان الـتطبيـعية سـتتخـلى عن سلطـتها الـتنفـيذية بعـد شهرين او اقل من ذلك
ـبي  فـلـمـذا لم تـعـمل الـهـيـئة بـقـلـيل .. واذا كـان ال بـد من تـعـيـ مـدرب لالو
الـتطبيعية على منح الفرصة للمدرب احمللي الواعدين امثال احمد صالح و
ـبي تاهل خمس مرات الى نتخب االو احـمد خلف و عبـاس عبيد  حـيث ان ا
ـبـيـة  بقـيـادة   مدربـ مـحـليـ مـتمـرسـ  في اعوام نـهائـيـات الدورات االو
ــدربـ واثق نــاجي وانــور جـســام  وفي عـام 1980في مـوســكــو  بـقــيـادة ا
1984 في لـوس اجنلـوس  وعام  1988في سـيؤول بـقيـادة عمـو بابا  وفي
عـام 2004 في أثــيـنــا بـقــيـادة عــدنــان حـمــد  وفي عـام 2016 فـي ريـو دي
درب احمللي  جـانيرو   بقيادة عبدالغني شـهد .. اما االشارة الى كفاءة ا
فـهي بسـبب اخلبـرات الـتدريـبيـة الـسابـقة الـتي يـعتـمدون عـلـيهـا   فضال عن
انـهم العبون دوليـون سابقون  واسـتطاعوا من (ربع) فـرصة تدريبـية تسجيل
وسم ـمتازة في ا حـضور مشجع لـهم في بطولة انـدية العراق لـفرق الدرجة ا
اجلـاري  اذ تـالق احـمـد صالح مع زاخـو ويـدرب االن فـريق نـادي الـكـهـرباء
وسم اجلاري  وجنح احمد خلف مع الـطلبة  وبرز عباس عبيد حـتى نهاية ا
مع الـصـنـاعات الـكـهـربـائـيـة  وانـحيـازي لـهـذه االسـمـاء جـاء بـسبـب ادارتهم
الـناجـحـة لـفـرقهـم حتت ضغـوطـات عـديـدة مـنهـا قـصـر الـيد  وقـلـة الـنـجوم 
والـضغط االعالمي  ومـتابعـة اجلمهـور الذي ال يـرضى بالفـوز بديال  فضال
تلـكون شخصـيات تدريبـية مقبـولة ومجددة وواثـقة وغنية عن كل ذلك فـانهم 
علومات احلديثة  بحيث انسحب اثنان منهم من منصبهما  بسبب خالف با
الـيـة  ولـيس بـسبـب نتـائج فـريـقـهمـا  وهـمـا احـمد ـسـتـحقـاتـهـمـا ا يتـعـلق 
صالح الـذي اسـتــقـال من تـدريب فـريـق نـادي  زاخـو  والـفـريـق كـان تـرتـيـبه
مـتاز بفوزين مدويــــــــــ على فريق نادي القوة سـادسا في جدول الدوري ا
اجلـوية في زاخـو بهـدف واحد  وعـلى فـــــــريق نـادي الزوراء بـهدفـ مقابل
ال شيء في مـلـــــــــعب الـشعب الـدولي  وتعـادل مع فريـق نادي الشـرطة في

زاخو .. 
وجنح احـمد خلف في تـشكيل فريق جـيد لنـادي الطلبـة  اال انه اصطدم ككل
ـدرب الذين سـبقـوه بعـدم التزام ادارة الـطلـبة بدفـع مستـحقـات الالعب .. ا
وجنـاحـات مـدرب فـريق نـادي الـصـنـاعـات الـكـهـربـائـيـة الـكـابـ عـبـاس عـبـيد
تـتحدث عن نفسهـا منها انتصارات مـتميزة جداً على فـرق اندية اربيل والقوة

اجلوية والطلبة والكهرباء ..
دربـ احمللي الـواعدين  و ال بأس من الـهيئة الـتطبـيعيـة مطالـبة بانـصاف ا
ستـشارين مخضرم في الـكوادر التدريبية  االسـتعانة 
تـمـامـا كــمـا فـعل االحتـاد الـســابق عـنـدمـا عـ حـارس
مـحـمـد مـسـتـشـارا حلــكـيم شـاكـر في بـطـولـة اخلـلـيج
الـعـربي  ويـحــيى عـلـوان ونـزار اشـرف مـسـتـشـارين

لراضي شنيشل في بطولة كاس ا اسيا .
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اخــــتــــتــــمت فـي مــــحــــافــــظـــة
الـديــوانـيــة مـنــافـسـات دوري
ـرحلة االولى أنديـة العراق  ا

بـــأشـــراف االحتـــاد الــعـــراقي
ركزي للدراجات . ا

 و تــــألــــفت جلــــنــــة احلــــكـــام
شرفة  من االعضاء ركزية ا ا

U‚∫ جانب من سباق الدراجات بالديوانية
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ــشــاركــة  15 نــاديـاً الــفــرق ا
فـيـما كـانت  الـنـتائج الـفـردية
ـــتـــســابق تـــشـــيــر الـى فــوز ا
يــــــاســـــر ضـــــيــــــاء من نـــــادي
ركـز االول وجاء الـصنـاعة بـا
نـــوزاد مــصـــطـــفى من اربـــيل
ـركــز الــثــاني وحل ثــالــثـا بــا
احـــمــد كــاظـم من الــصـــنــاعــة
ورابـعـاً مـرتـضى حتـسـ من
كـــويــا وخـــامــســـاً مــصـــطــفى
يـوسف من جـيهـان و سـادساً

اياد محمد من الصناعة .
وكــانت نــتــائج الــفــردي ضــد
الـسـاعـة لـفـئة الـشـبـاب تـشـير
ــتــسـابــقــ وهـبي الى فـوز ا
ــركـز ســلـيــمــان من دهـوك بــا
ــتـسـابق االول و حل ثــانـيـا ا
مـــحـــمـــد عـــبــــد الـــرحـــمن من
الـصـناعـة و ثـالثـاً مـب نـهاد
من احلدبـاء و حسن عالء من
ـــركـــز الــرابع الــصـــنــاعـــة بــا
وخـامــســاً يــوسف يــعـرب من
احلدبـاء و سـادساً عـلي رضا
فـيمـا  تاجيل من الصـناعة 
اعالن نـــتــائـج فــئـــة االشــبــال
وذلـك لــــــــــوجـــــــــــود بــــــــــعـض

عضالت . ا

Í—Ëœ∫ مواجهة القوة اجلوية وبختاكور في دوري ابطال اسيا

ركزي شعار احتاد السلة ا

لك VI∫ برشلونة تصالح جماهيرها بلقب كأس ا

س احلــارس أونــاي سـيــمــون الـذي 
الكرة بيده قبل أن تسكن شباكه.

وكــــاد راؤول جـــارســـيــــا أن يُـــقـــلص
الـفارق ألتـلـتـيك بـيـلـبـاو في الـدقـيـقة
(83) حــيث تــلــقى كــرة عــرضــيــة من
ركــنــيــة وســدد بــالــرأس لــكن الــكـرة
ــــاني تــــيــــر مــــرت أعــــلـى مــــرمـى األ

شتيجن.
وسـجل جــريـزمــان الـهــدف اخلـامس
في الدقـيقة (86© حيث تـلقى تـمريرة
من مـيـسي واسـتـغل اخلـطـأ الـساذج
من أونـــاي ســـيـــمـــون بــاخلـــروج من
مـرمـاه لـيُـسـجل بـسـهـولـة لـكن حـكم

باراة ألغاه بداعي التسلل. ا
وفــشل العــبـو بــيــلـبــاو في تــســجـيل
هـدفًـا شـرفـيًـا عــلى األقل لـيـخـسـروا
لــقب الــكـأس الــثــاني عــلى الــتـوالي
بـعد خـسارتـهم الـلقب قـبل أسبـوع
ضـد اجلــار ريــال سـوســيـداد بــهـدف
ــــــــــــوسـم ـــــــــــــؤجـل مـن ا دون رد وا
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تــأهل تـــشــيــلــسي إلى نــهــائي كــأس
االحتـــاد اإلجنــلـــيــزي وذلك بـــعــدمــا
تـغلب عـلى مانـشسـتر سـيتي بـهدف
ـــبـــلي في دون رد عـــلى مـــلــــعب و

نصف النهائي.
وسجل هدف تشيلسي الوحيد حكيم
زيــاش فـي الــدقــيــقـة (55) لــيــنــتــظــر
الـبـلـوز فـي النـهـائـي الفـائـز غـدًا من
لـيـسـتـر سـيتـي وسـاوثـهامـبـتـون في
نـصف الـنـهـائي اآلخـر عـلى أن يـقام
الـــــنـــــهــــائـي يــــوم 15 أيــــار/مـــــايــــو
ـــــــــقبل.وشكل تشيلسي اخلطورة ا
األولى في الـدقـيـقـة (6) وذلك بـعـدمـا
أرسل فيـرنر عـرضيـة أرضيـة وصلت
إلـى زيــــاش الــــذي ســـــدد بــــدوره في
الشـباك قـبل أن يلـغي احلكـم الهدف
ـــاني في بــــداعي الـــتـــســـلل عـــلـى األ
بداية الهجـمة.وأتى الرد من السيتي
في الــدقــيــقـة (10)  بـتــســديــدة عــبـر
جـيـسـوس أمـسك بــهـا كـيـبـا ثم عـاد
تـشــيـلــسي لـلـظــهـور من جــديـد حـ
سـدد بن تـشـيـلـويل عـلى الـطـائـر كرة
مـــــرت إلى جـــــوار الـــــقــــائـم.وحــــاول
جيمس مباغتة ستيف بتسديدة في
الــدقـيــقـة (34) إال أن كــرته مـرت إلى
جــوار الــقــائـم ثم أرسل ســتــرلــيــنج
عـرضــيـة ارتـقى لـهــا فـيـرنـانــديـنـيـو
مــســـددًا رأســيـــة ذهــبـت بــعـــيــدًا عن

رمى لينتهي الشوط األول. ا
ــــدرب اإلســـــبـــــاني بـــــيب وأجـــــرى ا
ـانـشسـتر جـوارديوال الـتـبديل األول 
ســـيــتـي في الـــدقــيـــقــة (48) بـــنــزول
فـودين عـلى حـسـاب دي بـروين بـعد
تعرض األخير لإلصابة في الكاحل.
وجنح تــــشـــــيــــلـــــسي في افـــــتــــتــــاح
الـتسـجـيل في الـدقيـقة (55) بصورة
ـلـغي في الـشـوط مـشـابـهـة لـلـهـدف ا
األول بـعـدما أرسل فـيـرنـير عـرضـية
ـغــربي أرضــيــة لــزيــاش لــيـســجـل ا
ـــرمى اخلــــالي من بـــســـهــــولـــة فـي ا
حــارسه. وأهــدر زيـــاش فــرصــة قــتل
باراة في الدقيقة (59) بعدما تلقى ا
كـرة بـيـنـيـة أخـطـأ ديـاز في إبـعـادهـا
غربي الذي انفرد لتصل إلى النجم ا
بستيف وسدد كرة أرضية مباشرة
تــصـدى لــهــا حـارس الــســيـتي.ودفع
جـوارديــوال بـورقـته الــثـانـيــة بـنـزول
جــونـدوجــان عــلى حــســاب تـوريس
وحــاول الــسـيــتي تــعـديل الــنــتـيــجـة
بعـدما أرسل فـودين عرضـية مـهدها
رودريـجـو بـالرأس لـديـاز الـذي سدد
بدوره رأسية ذهبت أعلى العارضة.
وأجــرى بــعــدهـــا تــوخــيـل مــبــاشــرة
الــتــبــديل األول لــتــشــيــلــسي بــنـزول
بـولـيـسيـتش عـلى حـسـاب مونت ثم
ـلعب انـطـلق فـيـرنـر من قـبل وسط ا
حــتى وصل إلى اجلـانـب األيـسـر من
مـنطـقـة اجلزاء مـسددًا كـرة ضـعيـفة

أمسك بها ستيف بسهولة.
وعـقب تــلك الـفــرصـة أجــرى تـوخـيل
تبديـل بنـزول هافيرتـز على حساب
ــرســون عــلى فــيــرنــر كــمــا دفع بــإ
حــسـاب زيــاش ثم وســدد رودريـجـو
كـــرة أرضــيــة قـــويــة من عـــلى حــدود
مــنــطــقــة اجلــزاء في الــدقــيــقــة (82)
تصدى لـها كيبا.ودفـع توخيل بزوما
على حسـاب سيلفـا في الدقيقة (88)
وجنـح تـشـيـلـسي في إضـافـة الـهـدف
الثاني في الدقيـقة الثانية من الوقت
بدل الضائع عبر بوليسيتش إال أنه

 إلغاء الهدف بداعي التسلل.
وارتـقى رودريجـو لعـرضـية من ركـلة
ركـنـيـة في الـدقـيــــــــــقـة الـرابـعـة من
الـوقت بـدل الـضـائـع مـسـددًا رأسـية
تــألق كــيــبـا فـي الـتـــــــــــصــدي لــهـا
ليـنـتـهي الـلـقاء بـفـوز تـشـيـلـــــــــسي
بـهــدف دون رد وتــأهــله إلى نــهـائي

البطولة.
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ـا ال شك فيه ان الـفن الـتجـريـدي يتـخطى
الفـن الواقـعي الي آفـاق بعـيدة في الـتـعبـير.
تلقي. وهذا يـستلـزم  التفاعل بـ الفنـان وا
ـعـقـدة.  والـواقع الـعـراقي بـكل تـشـابـكـاته ا
ــكن أن وال أعـــتــقـــد أن الــواقع الـــعــراقـي 
ـثل  هـذه الـلـوحـات الـسـريـالـية يعـالج  اال 
عـبرة. هناك تـركيز على الـوجوه الصارخة ا
مزقة. ثمـة جرأة في استخدام واالجـساد  ا
األلــوان الـــصــارخـــة الــتي جتـــســد احلـــالــة
الـنــفـسـيـة لــلـشـخـصــيـات. وخـاصـة األلـوان
األســــــاســــــيـــــة. وتــــــوحي الــــــلــــــوحـــــات ان
الشـخـصيـات على اخـتالفـها فـهي تعـبر عن
شـخـصـيـة واحـدة خـاضـعـة الي ضـغـوطـات
الـواقع وتـسـتـمـد غـراائـبـيـتـهـا من غـرائـيـبـيـة
ـقدادي الـواقع ذاته. الفـنـان محـمـود كاظم ا
طاقـة فـنيـة كـبيـرة يـتـعامل مع الـواقع بـجراة
فنـيـة كبـيرة جتـسـدها لـوحـاته التي اخـتارت
الـتـجـريـدي اسـلـوبا لـلـتـعـبـيـر عن  مـشكالت
مـــخــتـــبــئـــة في الــواقـع الــعــراقـي الــذي مــر
أسي. وهذا  الواقع ال بـاحلروب والعـنف وا
ــنـطق الـفـن الـواقـعي ـكـن الـتـعــبـيــر عـنه 

الذي سيكون قاصرا عن التعبير.
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ـوصل  حتدث في الـندوة تـمرس في جـامـعة ا االستـاذ ا
العلـمية االفتـراضية التي اقـامها اجملمع الـعلمي العراقي
ـــــاضي بـــــعـــــنــــوان (االســـــتـــــاذ مـــــنـــــيــــر اخلــــمـــــيـس ا

القاضي..مجمعيا وقانونيا).
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الـــنــاقـــد الـــعـــراقي تـــلــقى
امنـيـات االوساط الـثـقافـية
بــالـــشــفـــاء الــعــاجـل بــعــد
اصـابته بـفـايروس كـورونا
ـا ارقده فـراش العـافية.
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الكاتـبة الصحفية  العراقية تلقت تهاني االوساط الثقافية
واالعالمـية بـعد تـمـاثلـهـا للـشفـاء من اصـابتـهـا بفـايروس
كـورونـا ومـغـادرتـهـا بـصــحـة وعـافـيـة احـد مـسـتـشـفـيـات

بغداد.
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احلـكم الـدولي االردني  اخـتـيـاره ونظـيـره االردني عـبد
الــرحـمـن عـقل مـن قـبـل االحتـاد اآلســيــوي لـكــرة الــقـدم
لـلمـشـاركة بـإدارة مـباريـات اجملـمـوعة الـرابـعة في بـطـولة

كأس االحتاد 2021.

 خـذ اقسـاطا مـتقـطعـة من الراحة ال تـرجتل عمال وال
كالما .
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صـــديق يـــتـــدخل فـي شــؤونـك .حــاذر اخلـالفــات وال
تضخم االمور.
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االضـواء تـتـسـلط عـلى ادائك.فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـقـاءات
العاطفية.رقم احلظ.9
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 تبـدو مـرهف االحـسـاس ومـتـوتـرا بـسـبب قـلق ما او
ارتباط اوعكة صحية.
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ـظهرك وليقاتك .تتمتع بروح رياضية وتفاؤل اعتني 
وحماسة استغل طاقتك.
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تــقـــلق بــســبب ظـــرف طــار ال تــعــرض اســتــقــرارك
الصحي للتقلب.رقم احلظ.8
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ــــا تـــفــــرح بــــتـــجــــاوب الـــزمالء يـــطــــمـــئـن بـــالك ور
واالحباء.يوم السعد االربعاء.
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جتد نفـسك وسط عاصفة .ابتعد عن االماكن اخلطرة
وال تلعب دور البطل.
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لذات  تعيش جتـربة جميلة او قـصة حب وتميل الي ا
واالفراح واالجتماعات.
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ـعـونـة تـشـغـلك مـشـكـلــة عـائـلـيـة  سـتـجـد لـهـا حال 
قريب.رقم احلظ.2
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سـائل العائلية التترك  فترة جيـدة لالرتباط.تنشغل با
احدا يحبط طموحاتك.
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حـاول الـسـيـطــرة عـلى اعـصـابك مــهـمـا كـان الـظـرف
صعبا.رقم احلظ.3
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اكـــتب مــرادف ومــعــاني
الـــكــلـــمـــات الــربـــاعـــيــة
ـشـتركـة فـيـما بـيـنـها وا
بحيث تسير وفق اجتاه
ثل خليجي): السهم: (

 1-اشتهرت
 2-هيبة واحترام

 3-وقف مؤقت للقتال
 4-قوي السمع
 5-تلوث غذائي
 6-انثى احلمار
 7-عاصمة اوربية
 8-خشبة التمثيل

ي الـعراقي قدم الـندوة العـلميـة التي اقامـها فرع االكاد
كـربالء  لـلـجـمعـيـة الـعـراقـيـة لـلـعلـوم الـسـيـاسـيـة بـعـنوان

(العراق ومستقبل عالقاته االقليمية).
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ما الفرق ب السبط واحلفيد? 
الــســـبط هــو ابن الـــبــنت  لـــذلك احلــسن
واحلــســ عــلــيــهـمــا الــسـالم ســبــطـا
رســول الـــله. امــا احلـــفــيــد فـــهــو ابن

االبن.
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اخلـبـير االقـتصـادي العـراقي شـارك في ندوة افـتراضـية
ـناقـشة قرار اقـامهـا مركـز القـرار السيـاسي للـدراسات 
الـية بـفـرض ضرائب عـلى رواتب مـوظفي الـدولة وزارة ا

. وتداعيات القرارعلى الوضع االقتصادي للموظف
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بـعـدهـا شـاركت بــعـدد من بـرامج الـهـواة
التي كـانت تـقدم من خالل اذاعـتي بـغداد
وصـوت اجلـمـاهـيـر وقـدمـهـا شـخـصـيات
مــعـــروفــة مـــثل كــنـــعــان وصـــفي ونــاظم
السماوي وكر راضي العماري وتميزت
ــتـــوســطــة 1980 فــيــهـــا وفي مــرحـــلــة ا
انـتـمـيت لـلـفـرقـة الـنـغـمـية الـتـي يـقـودها
ـــعــلم فـــاروق هالل  قــبــولي الــفــنــان ا
كـمـطـرب اسـاسي واول عـمل سـجـلـته في
اصــوات شــابه هــو شـــال الــعــزيــز الــتي
اعـدهـا انــطالقـتي الـى عـالم الــغـنـاء وفي
عام  1984 كـان اول ظـهـور في تـلـفـزيـون

العراق.
{ متى تشعر بااللم واحلزن ?

- اشعـر بـهـمـا عـندمـا ارى ثـقـافـة وفـنون
بلـدي تنـحـدر للـهاويـة وخـاصة مـااصاب
ــتــطـفــلـ ـوســيــقى والــغـنــاء بــوبـاء ا ا
وبدعم من جـهات تـهـدف طمس كل مـاهو

جميل. 
{ متى تذرف الدموع ?

- عنـد اسـتـذكاري الحـبـة فقـدتـهم خـاصة
والدتي ووالدي رحمهما الله.

{ متى تشعر بالفخر ?

- اشعر بـالفخـر عندمـا اكون في االماكن
الـــعـــامــــة وارى الـــنـــاس تـــشــــيـــر عـــلي
باالعجـاب والرضى وعنـدما اتواصل مع
احبـتي في الـتواصـل االجتـمـاعي وكذلك
حـ  انــتـخــابي في نـقــابـة الــفـنــانـ
نصب ام السر. لثالث مرات وفزت 

{ ما الذي يغضب وحيد علي ?
- الـنـفـاق والـريـاء ومـتـسـلـقي الـكـراسي

الذين يتسلقون بالغش والتزوير.
{ ماذا تعني لك الطفولة ?

- تـعـنـي احلـلم الــذي اسـتـيــقـضــنـا مـنه
لنرى عـكس ماحـلمـنا به وكـانت احالمنا
ورديــة لــكــنــهــا مـع االسف تالشت بــعــد

احتالل وطني .
{ ماهي صفات الصديق اخمللص ?

- الذي يـرشـدك ويـنـبـهك بـنـقـاط ضـعفك
لتكمل مسيرتك بنجاح.

{ مدينة عراقية عشقتها واخرى عربية?
- مـحــافــظــة دهـوك وقــدمت فــيــهـا اروع
احلــفـالت وعــربـــيـــا مــديـــنـــة احلــســـكــة

السورية وامضيت فيها اجمل ايامي.
{ اي االماكن البغدادية تعشق وتتردد?

- حــارات ومـنــاطق بــغــداد كــلــهـا ولــكن

احـزن عـنـدمـا اراهـا مـدمـرة وخـربـة بـعـد
 2003 دون ان تمد احلكومة لها يد

االعمار .
اذا ? { اي فصول السنة تعشق و

- الشتـاء دائمـا كوني اهـرب من الصيف
القاسي ومفسدي الكهرباء فيه.

{ الكتاب الذي تاثرت به?
- انا من عشاق الكاتب علي الوردي فهو
خير من حلل شخصية اجملتمع العراقي.
ـسـيـئـة لـلـفـنان ـواقع الـتـواصل ا { مـا رايك 

واطن? وا
- لالسف التوجـد رقابـة وعمت الـفوضى
بــالـــتــالـي صــار اهم وســـيـــلــة اعالمـــيــة

لتسقيط االخرين. 
{ اين انت من الرياضة وماذا تمارس?

- امـارســهــا بــشــكل يــومي واعــشق كـرة
القدم والعاب القوى.
{ ماذا تعني لك االم ?

- تـعـني حـيـاتي كـلـهـا وبـعـد ان فـقـدتـهـا
اقـتطـعت مـنـظـومـة سـعـادتي وبـرحـيـلـها

الطعم للحياة.
{ وماذا تعني لك العائلة?

كان االمن وسر السعادة. - هي ا

رئـيس دائـرة آثـار درعـا بـسـوريـا اعـلن ان الـدائـرة انـهت
ـرحــلـة الـثـانـيـة من تـرمـيم قـصـر االسـكـنـدر ذي أعـمـال ا
تـاعيـة وقصـر زين العابـدين في انخل القـرن في بلـدة ا

بعد ان تعرضا للعبث خالل سنوات األزمة.

الكـاتـبة الـسـورية صـدر لـها عن سـلـسلـة مـكتـبـة الطـفـولة
قصة (بـركة األزهار الـعجيبـة) رسوم محـمد مارديني مع
مجموعة من قصص الصغار بصيغة ورقية بعد أن كانت

صدرت سابقا بصيغة الكترونية.
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ـبـدع مـازال مـشـوار احلوارات مـع ا
شـهـد الـفـني والـثقـافي مـسـتـمرا في ا
في حـوارات بعـيـدة عن الـفن  ضـيـفـنا
الـــيـــوم مـــطـــرب غـــنـــائـي ســـجل خالل
مـسـيـرته عـدد من االغـنـيـات الـتي نـالت
ـســتـمــعـ ـشــاهــدين وا اسـتــحـســان ا
واكـتــسب شــهــرته الــتي تــوجــهــا بـحب

طرب وحيد علي :  الناس  انه ا
{ بـعــيـدا عن الـفن مــا الـهـوايـات الــتي تـتـمـتع

بها?
- هــوايـــاتي الـــقــراءة ومـــتــابـــعــة
االخبار الـرياضـية واهمـها كرة
الـقــدم اضــافـة الى االهــتــمـام

بحديقة منزلي الصغيرة.
{ ومـتى كـان الـدخـول الى عـالم

الغناء ?
- مـارست هـوايــتي الـغـنـاء
مــنــذ مــرحــلــة االبــتــدائــيـة
فـــكــــنـت اشـــارك  بــــكــــافـــة
ـدرسيـة واغني احلفالت ا
فيهـا وخصوصـا في عيد
ـعــلم واعــيـاد الــطـالب ا

األولى فـي السينما عبر دور صغير في
إنـتـرفـيـو ويذ ذي فـامـبـايـر ثم جـسّدت
خــصـوصـا دور نـرسـيــسـا مـالـفـوي في

آخر أفالم سلسلة هاري بوتر.

ــمــثــلــة { لــنـــدن (أ ف ب) - تــوفــيت ا
الــبـريــطــانـيــة هـيــلــ مـاكــروري الـتي
شــاركت في أفالم سـيــنـمـائـيــة شـهـيـرة
بـينها سـكاي فال وسلسـلة هاري بوتر
ـسـلسالت تـلـفزيـونـية بـيـنهـا بـيكي و
بـاليــــنـــــدرز عن  52 عـــــامــــا بـــــســــبب
الـسرطان عـلى ما أعلن زوجـها داميان
لــويس عــبــر تــويــتــر اجلــمــعـة. وكــتب
ـمثل في نص قصير نشره عبر تويتر ا
ـــرأة (بـــقــــلب مـــحـــطم أعــــلن لـــكم أن ا
الـرائعة هـيل ماكـروري توفيت بسالم
في مـنـزلـهـا بـعـد مـعـركـة بـطـولـيـة ضـد
الـسـرطـان مـحـاطة بـدفق من احلب من
أصـدقــائـهـا وعـائـلـتـهـا). وأضـاف (لـقـد
كـانت فـي مـوتهـا كـمـا فـي حيـاتـهـا بال
خــوف. كم نــحــبــهــا يـا الــله ونــدرك كم
نـــحن مـــحـــظــوظـــون ألنـــهــا كـــانت في
حــيـاتـنـا). وبـعـد إطـالق مـسـيـرتـهـا في
الــتـلــفـزيـون ظــهـرت مــاكـروري لــلـمـرة

يــتــصــاعـد ويــتــطــور احلــدث الـدرامي
لـتــتـدخل قـوى امـنـيـة اخـرى  لـتـفـريق
الـتـظـاهـرة بـاخلـداع والـوعـود الـكـاذبة
لـكـنـهم ال يـسـتطـعـيـون اقـنـاع (شريف)
ـنطـقـة  و نرى تـعـاطف ضابط بـتـرك ا
ته على اجلـيش مع شريف وقبول عز
قــطـعــة الـصـمــون لـيــكـون بــيـنـهم (زاد
ومــلح) لــذلك يــعـود الــضــابط لـيــخــبـر

مـنه ان يـقود حـمـلته االنـتـخابـيـة  لكن
فـالح يـرفض الــعـرض قــائال (مـا تــفـيـد
بـــعـــد ألنـــني قـــطـــعت اصـــبـــعـي الــذي

رة االولى)! انتخبك في ا
- جــولـة تـفـقـديـة (كــتب احلـلـقـة أحـمـد

وليد ماردليني)
تــتــحــدث احلــلــقــة عن جــامـع نــفــايـات
(شــريف) يــصــادف وجــوده نــائـمــا في
حـاويـة نـفـايـات أثـنـاء (سـيادتـه) يرغب
بـجولـة تفـقدية  فـنجـد الشـوارع فارغة
والـــقــوات االمــنـــيــة (جـــيش وشــرطــة)
نـطـقـة ويـبـدو من احلوار مـنـتـشـرة بـا
بــــ ضـــــابط اجلــــيـش وشــــريف بــــإن
شـريف مثقف ويتكم بـااللغاز  وحينما
يـــعــرف بـــإن (ســـيــادته ) ســـوف يــزور
ــنـطــقـة يــسـارع بــتـجـمــيع مــواطـنـ ا
لـديهم مطالب تخص (اخلدمات وفرص
الـــعــمل واحلــريـــة ) بــيــنـــمــا (شــريف)
يــــلــــصـق عــــلم عــــراقـي عــــلى صــــدره!

ــرشـحــ لالنــتــخــابـات احلــلــقــة عن ا
ــانــيــة ومــا يـقــدمــونه مـن وعـود الــبــر
وامـال كاذبة لـلناخـب قبل االنـتخابات
مــســتــعـرضــا مــا يـبــذله (فالح)  –ايــاد
راضي- مــديــر احلــمــلــة االنــتــخــابــيــة
ـرشح لــلـمـرشح (صــبـاح) وبـعــد فـوز ا
ان يقفل صـباح ويصبح نـائبا في البـر
ـنطقة هـاتفه ويبـيع بيته ويـنتقل الى ا
اخلـضـراء ويـتـنـكـر جلـمـهوره بـل حتى
دير حملته االنتخابية ويتمادى يتنكر 
الــنـائب كـثـيــرا حـيـنـمــا يـعـتـرض فالح
مـوكـبه لـيلـتـقي به فـيـتعـرض لالعـتـقال
وتـــوجه له تـــهــمــة اغـــتــيـــال نــائب في
ان  ويخرج النائب ليعلن بإنه قد الـبر
تـنازل عن حقه جتاه من حاول اغتياله
وبـعد مرور اربع سـنوات يشـعر النائب
بـــحـــاجـــته خلـــدمــات مـــديـــر حـــمــلـــته
االنـتخـابيـة السابق  وفي مـشهـد غاية
في االتـقان يلـتقي النائب بـفالح ليطلب

دوح حمادة) تتحدث هذه احللقة عن
ـلـك اي نـوعا ان سـيـد هـذا الـبـيت  ال 
مـن السيادة اال ما يفرضه من ظلم على
ابنته وخطيبها واالوامر الصادرة على
ابــنـــائه الــذي يــرفض ســمــاع اراءهم 
ـارس عـليـهم احلـزم والشـدة ونـوعا و
من الـدكـتاتـورية! ولـكن حيـنمـا تأتي له
قــــصــــاصــــات ورقــــيــــة  من (جــــنــــابه
أوســيـادتـه أو فـخــامـته الـخ) يـنــفـذ من
دون نـقـاش فـيـقـوم بـالـغـاء حـفل زواج
ا قد يصيبه ابـنته ثالث مرات خوفا 
ان يــصــيـب ثــروته وجتــارته اذ خــالف
اوامـــر اجلــهــات اخلـــارجــيــة وعــارض
تدخلهم في الشأن الداخلي للبيت فإي

سيد هذا واية سيادة تبقى للبيت!
- اصـبع فالح(كتب
هذه احللقة محمد

قاسم)
تــــتـــحـــدث هـــذه

—UDF « ÍbLŠ≠ œ«bGÐ

مـــســـلــــسل (كـــمـــامـــات وطن 2) الـــذي
تعرضه (الشرقية)جتاوز كثيرا ما قدمه
نــفـس الــعــمل في اجلــزء االول ونــحن
نـتابع احللقات الثالث تلمسنا بإن هذا
ـعــاني الـتـعـبـيـريـة ـســلـسل فـيه كل ا ا
وبــأمـتــيـاز وال يــقــتـصــر ذلك عـلى أداء
الـــنــجم أيــاد راضي الـــذي يــجــســد كل
الـنماذج والشخـصيات واالدوار بكفاءة
ـــفـــهـــوم واتــــقـــان بل يــــتـــعـــدى ذلـك 
الـتعبيري الى الصورة الفنية للمشاهد
وزوايـا التـصويـر واللقـطات اخلـارجية
وهـي تمـثل رؤيـة اخملـرج سامـر حـكمت
يـضـاف اليـهـا براعـة اداء اغـنيـة تـايتل
ــسـلـسل الــذي كـتـبــهـا الـشــاعـر كـر ا
وسيـقى التصويرية كما ان ا الـعراقي 
تـسـهم فـي الـتـصعـيـد الـدرامـي لـلـحدث

ومصير الشخصيات.
- ســيـد هـذا الــبـيت(كـتب هــذه احلـلـقـة
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هــنــأ كــربالئــيـون الــعــالم االسالمي
ـنـاســبـة حـلـول شـهـر رمـضـان
ووصــفــوه بــشــهــر الــطــاعــة
والـــغـــفــــران و الـــشـــهـــر
ـتـميـز عن بـقـيـة اشـهر ا
ــواطن الــســنــة. وقــال ا
عــــبـــــد اجملــــيـــــد كــــاظم
لـ(الـــزمــــان) من مـــنــــطـــقـــة حي
الـعـامل (سنـويـا ننـتـظـر شهـر رمـضان
بـــفـــارغ الـــصـــبـــر حـــيث اعـــتـــادت االســر
الـكـربالئـيـة استـقـبـال هـذا الشـهـر بـفـرحة
وهو شهر فضله الله سبحانه وتعالى عن
كمـا يـعد شـهـر متـمـيزا عـند بـقـية االشـهـر
سلـم اجـمع)واضاف(ان شهـر رمضان ا
هـــو شــهــر الـــذي تــكــثـــر فــيه الـــعــبــادات
والــــدعـــوات الـى الـــلـه لـــتــــحـــقــــيق االمن

واالسـتــقـرار والــعـيـش الـرغــيـد واحلــيـاة
الهانئة في ربوع بالدنا العزيزة).

واطن واطن محمـد راضي ا فيما دعـا ا
(بــضــرورة االلــتـزام فـي هـذا الــشــهـر وان
نترك كل ضغينـة التي من شأنها ان تفرق
االسر فيما بينـها وان تلتزم بالدعوة الى
االصـالح وجتــبــنـب حــاالت الــزعـل  كــمــا
يـجب ان نـسـعى الى تـبـادل احملبـة بـيـنـنا
وان نـبــتـعـد عن كل مــا هـو مـكـروه والـذي

يراد منه تمزيق النسيج االجتماعي).
واطن وهـاب عبدالرزاق من في ح اكد ا
ـتبادل منـطقـة العـباسيـة على (االحـترام ا
ــثــمــر بـيــنــهـا بــ اجلـمــيع والــتــعـاون ا
خــصـوصـا وان شــهـر رمـضــان يـدعـو الى
االلــفـة واحملــبــة وان نــكــون صــادقــ مع
انـــفــــســـنــــا وان نـــبـــتــــعـــد عـن الـــعـــداوة

والكراهية).
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ـنطـقـة الثـانـية شـريف بـاالنـتقـال الى ا
الـــتي ســـوف يـــزورهـــا ســـيـــادته وفي
ـشـهـد االخـيـر يطـلب شـريف من رجل ا
دني) ان يشاركه ايضا بنصف االمن (ا

السندويج ليكن مثلهم!
في احلــلــقـات الــثالثــة هـنــاك سـخــريـة
حـــادة وتـــهـــكم شـــديــد قـــد يـــصل الى

الكوميديا السوداء.

وحيد
علي

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

عـنـدمـا تابـعت حـديث رئـيس اجلـمـهـوريـة الـسـيـد برهـم صالح
لـبـرنـامـج ( بـالـثالثــة ) الـذي يـعـرض عــلى قـنـاة (الــشـرقـيـة)..
اشـعرني هذا الرجل بصدق انتـمائه للعراق الذي قال عنه (ان
تـنوعه يـشكل مـصدر ثـراء ثقافـي قل نظـيره في الـعالم ) ونراه
مـرة ثـانــيـة يــحـلف ( بـالــثالثـة ) مـن انه عـراقي قــبل ان يـكـون
كـرديـا ..وانه بـغدادي قـبل ان يـكـون من مـدن االقـلـيم او مدن
الـــوسط واجلــنــوب.. هـــذه االولــويــات اصـــبــحت له مـــنــهــجــا

وسلوكا وانتماء .
عـندمـا فـكر بـتـشيـيـد دار للـضـيافـة في قـصر الـسالم.. شـيده
ـــوذج الـــذي شـــاهـــده فـي مـــضـــايف اهـــوار عـــلـى غـــرار اال

صايف الكردية . اجلبايش.. وليس الذي نشاهده في ا
الـثابت ان الـرئيس بـرهم صالح.. يـختـلف في سلـوكه وتفـكيره
ـتعصب ودعاة نظرين وا وانـتمائه عن بعض السيـاسي وا
االنـفـصـال..الـذين ال يـعـون خـطــورة الـغـاء الـهـويـة الـعـراقـيـة..
وسـمعـناه وهـو يشـرح لـبابـا الفـاتيـكـان بفـرح ونشـوة .. تاريخ
الـــعــراق مـــهـــد احلــضـــارات وارض االنـــبــيـــاء.. وهـــو الــبـــلــد
االسـتـثنـائي الـذي شـكل مـنـظـومـة قـيم حـضـاريـة وتـاريـخـية ال
مـثيل لها في العـالم.. فاالستغـناء عن العراق يعـني االستغناء
عن احلـضارات السومريـة والبابليـة واالكدية واالشورية.. فمن
ـغفـل.. الذي يـتنـازل عن هـذا احلق وهذا االرث ثـقف ا هـذا ا

احلضاري الكبير والعظيم..? 
بـرهم صالح .. عراقي بـامتياز وبـرغماتي بـامتيـاز يقترب من
نـوري ســعـيــد في فن ادارة الــدولـة داخــلـيــا وخـارجــيـا.. وفي

اسلوب عالقاته السياسية واالجتماعية مع االخرين.
اتـذكر.. اني قد ذكـرته مرة متـهكمـا.. كان ذلك قبل عـقد ونيف
في احـدى الـفـضـائـيـات الــعـربـيـة.. من ( انه رجل امـريـكـا في
الـعراق) قاصـدا النـيل منه واحراجه ومـعرفـة موقفه احلـقيقي

وقف الوطني من العراق. من امريكا وا
وفي يـومــهـا.. لم اكن اعــرفه جـيـدا وال هــو يـعـرفــني ايـضـا..
ودارت االيـام فـاذا بي في مــديـنـة الـســلـيـمـانــيـة.. ضـمن وفـد
(اجملـمـوعـة الـعـراقــيـة لـلـدراسـات االسـتــراتـيـجـيـة ) في زيـارة
ــقـر االحتـاد الــوطـني.. وكــنت وجـهـا لــوجه مع بـرهم خـاصـة 

صالح.. الذي ترك اعضاء الوفد متوجها نحوي قائال :
(كـاكـا كـاظم.. قلـت عني : انـا رجل امـريـكـا في الـعـراق.. لكن
احلـقيـقـة التي سـيـعرفـهـا اجلـميع.. ان بـرهم صـالح هو رجل

العراق.. اوال واخيرا).
ومن ذاك الـيوم اصـبحـنا اصـدقاء.. يـتقبـل مني الـنقد من دون
امـتــعـاض.. وكــان اخـر نــقـد لي.. كــان في يــوم تـكـر ( رواد
الـصـحـافـة ) في قـصـر السـالمً.. مقـلال مـن شأن مـبـادرته في
اعالن ( عـقـد سـيـاسي جــديـد ) بـ الـكـتل واحـزاب الـسـلـطـة

الفاسدة.. وقلت (الخير يأتي من هؤالء). 
قـبل حــفل الـتــكـر هــذا.. كــان قـد دعــاني اكـثــر من مـرة الى
قـصر الـسالم مـستـفـسرا ومـتـعاطـفـا بشـكل كـبيـر مع شـباب

انتفاضة تشرين العظيمة.
ر.. دني بر لـو خرجنا من ( الفخ ) الذي وضعه لنا احلاكم ا
ــنـاصب الــرئــاسـيــة الـثالثــة بـخــبث عــلى اسـاس الـذي وزع ا
طـائفي وقومي.. لـكان برهـم صالح هو الـعراقي الذي يـستحق

منصب رئيس السلطة التنفيذية بامتياز.
 بـرهم صالح.. اتابـعه واراقبه.. هو الـيوم صالح في الـسياسة
والـــدبــلـــومــاســـيــة وفي تـــصــفـــيــر االزمــات
ــرحــلــة احلــرجــة.. الـــداخــلــيــة.. فــهــذه ا
ـــر بــهــا واخلـــطــرة والـــصــعــبـــة الــتي 
الـعــراق.. حتـتـاج الـى قـيـادات وطــنـيـة..

. تضع العراق في مقلة الع
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وصلي و لرسم وصل اغاني واناشيد في ليلة رمضانية اقامتها مؤسسة بيتنا للثقافة والفنون والتراث إلحياء التراث والفلكلور ا نقوشة في ا قدم أطفال محلّة حمام ا
االبتسامة على وجوه االطفال وتوزيع الهدايا عليهم وسط أجواء موصلّية جميلة مع تعليق الفوانيس الرمضانية.

بـاعتزاز ومحبة تلـقيت دعوة حضور حفل تـوقيع كتاب ( فقهاء
ؤلـفه األسـتاذ حـسن الـسعـيد الـبالط والتـوظـيف السـيـاسي ) 
الـذي حرصت عـلى قراءة سـلسلـة نتـاجاته اإلبـداعيـة النـابضة
من أعـمـاق الــتـاريخ الـعــربي اإلسالمي بـحــثـا عن حـقــيـقـة قـد

تعالج الواقع وتنجع فيه لبر األمان .
في كـلمـة مـوجزة أتـيح لـنا الـقـائهـا بـاحملتـفـ ذكرت : ( هـناك
ثالث نـقـاط جـعـلـتــني اتـرك مـشـاغـلي الــيـومـيـة واحـضـر حـفل
ـؤلف .. األولى : ان األستـاذ حسـن السـعيد اول دعـاني اليه ا
شـخصيـة فكـرية تـعرفت عـليـها بـعد حـقبت االحـتالل البـغيض
وسـقوط الدكتـاتورية وكنت آمل ان يعـيش العراق بسالم وأمن
وحـرية ورفـاه وتطور جـراء عقـود وسنـوات الظالم لذا ظل ذلك
احلـلم األمنية يراودني حتى اليوم .. اما النقطة الثانية : ( فان
الـسعـيـد من قـلـة الـرجـال الـذين تعـرفت عـلـيـهم وبـقـوا عـلى ما
عــهـدتــهم عــلـيـه من فـكــر وسـلــوك حــسن  لم يـلــطــخه الـعــهـر
ـــســتــشـــري في الــبـالد وال الــدجل والـــتــدلــيس الـــســيــاسي ا
واالسـتحـمـار ومشـاهدهـمـا التي غـطت مـساحـة الـوطن وابكت
ـواطن حدا جعلـت اليئس يدب في اوصـاله بصورة لم يـالفها ا
ولم يـعشـها من قـبل . امـا النـقطـة الـثالـثة : ( تـمـثلت بـقراءاتي
جلـمـيع كـتب الـدكـتـور عـلي الـوردي الـذي تـنـاول واقع الـعـراق
واالمـة العـربية  –تـقريـبا  –من وجـهة نـظر اجـتمـاعية  مع كل
ـوسوم ( وعاظ ابـداعه وجهـوده وانتـمائه الـذي اظهـره ببـحثه ا
الـسالط )  اال اني شـعـرت ان هنـاك قصـوراً ما في الـطرح
.. اذ بـدى األستاذ الوردي رحمه الله وكـانه يتجاهل بقصد او
ارغــام الـــواقع الـــســيــاسـي والــتــاثـــيــر االجـــنــداتي الـــداخــلي
واخلـارجي وظل يشرح ويبـ الواقع من وجهـة نظر اجتـماعية

بحتة).
مـا ان وقعت عيني على عنوان كتـاب ( فقهاء البالط والتوظيف
ــؤلـفه ومــا يـعــنـيه الــكـيـان ــعـرفــيـة  الــسـيــاسي ) اخلـلــفـيـة ا
الـسعـيدي من وعي حـركي ونتـاج فكري إسـالمي بحت يـنطلق
ــتـعـددة من جـمـيع مــواقع حـرثه الــتي تـنــاولـهـا في نــتـاجـاته ا
ـتنوعة الـتي لم تخرج عن نطـاق التفـكير بحـال امة تبحث عن ا
ا تعانـيه .. بصورة جعلـتي شبه متيـقن من تكملت ما مـخارج 
ــرحـوم الــوردي الجـده عـلـى مـائـدة ــا حتـفظ عــلـيه ا بـداه ور

السعيد ..
ـتـراصة في عـلى هـامش احلـفل وكـجزء من قـراءة آالم االمـة ا
ـؤلف ومـوضوعـة الـكـتـاب تـطرق األسـتـاذ جـمـعة قـلب وراس ا
مـطـلك عـن مـفـهــوم الـدولــة واألمـة كــمـدخل لــفك بـعض الــعـقـد
مـستعـصيـة الفـهم من قبيـل االمة والدين والـدولة واحلـكومة ..
طلك مثال جتسدا في ( تركيا وايران ) عن ضـرب األستاذ ا
حـالـتـ تـعـرضت لـهـمـا بـلــديـهـمـا .. وكـادت تـعـصف بـالـواقع
الـسيـاسي والـبنـيـوي لكل مـنـهمـا لو ال تـدخل االمـة ..  اذ قبل
حتـرك أجـهـزة الـدولــة حتـركت االمـة في كال الـبــلـدين لـتـسـقط
االنـقالب في تـركـيـا وحتــاصـر الـقـوى االنـقالبـيـة في ايـران ..
فـيـما الـواقع الـعـراقي - مـا زال بكل اسف  –يـنـظـر لالمة من
خالل الـدولــة الـتي يــخـتــزلـهــا في أجـهــزة احلـكم .. وهــنـا لب
ـا  عربـيـة عامـة قـد جند إشـكالـيـة عـراقيـة ور
لـها افـق في حتلـيالت الـسعـيـد وتغـوصاته
الـعــمــيــقــة حــد الــغــرق ... في مــتــاهـات
تـمـوجـات بـحــر تـاريخ سـلـطـوي يـصـعب

التحقق منه.
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تــفـوّقـت الـنــجــمـة تــايــلـور
سـويـفت عـلى فـرقة الـبـيـتـلز
مـحـققـة رقـمـاً تاريـخـاً جـديداً
في الــرسم الــبــيــاني مـع إعــادة طـرح
ألـبومها  Fearless الـذي أُعيـد تسجـيله عام
ــمـــلــكــة  2008 وأصــبـح الــرقم واحـــد في ا

ــاضي وتــصـدّرت ــتـحــدة يـوم اجلــمــعـة ا ا
تـايـلـور مخـطـطـات (يـو كـاي جارت) في 259
Folklore يـوماً فـقط بـفضل طـرحـها ألـبومي
و Evermore وتـكون بـذلك قـد حطّـمت الرقم
سـجل مـنذ فـترة طـويلـة لفـرقة الـقيـاسي ا
الـبـيـتلـز مـنذ  54 عـامـاً وهـو تـصدر 3
ألـبـومات في  364 يـوماً وكـانت تايـلور
أصـدرت ألـبوم (فـري لس) ليـصبح
أول ألـبـوم يـتم إعـادة تـسـجيـله في
مسيرتها الفنية ويضم  26 أغنية
منها  6أغـنيات لم تصدر سابقاً
كــمــا يــضم أغــنــيــة قـصــة حب
بــنـــســـخـــة تــايـــلـــور ســويـــفت

يكس. وأخرى ر

{ بـــنــمـــا-(أ ف ب) - أعــلــنـت الــســـلــطــات
الـبـنمـية اجلـمعـة ضبـط هر كـان مسـتخـدما
لــتــهــريب اخملـدرات قــرب ســجن في بــنــمـا
بـعدمـا أثار كـيس صغـير مـعلق حـول رقبته
الــريـبــة.وقـد ضُــبط هـذا الــهـر الـذي ســمـته
وسائل إعالم محلية ناركوغاتو (القط تاجرُ
اخملـــدرات) لــدى تـــوجـــهه إلى حـــرم ســجن

نـويفا إسـبيرانزا الـذي يضم أكثر من 1700
سـجـ في مقـاطـعة كـولـون الكـاريـبيـة على
بـــعــد حــوالى  80 كــيـــلــومــتــرا إلى شــمــال
ـدير العام لـهيئة الـعاصمـة بنما. وأوضح ا
الـسـجـون في بـنـمـا أنـدريس غـوتـيـريس أن
(قـطعة قـماش كانت ملـفوفة حـول عنق الهر
كـانت حتـوي رزمـا عـدة تـضـم مـادة نـبـاتـية

وأغـلقـة بالستـيك شفاف مع
مـــســـحـــوق أبـــيض).وأعـــلن
ــقــاطــعـة ــدعي الــعــام في ا ا
ـــكــــلف قـــضـــايـــا اخملـــدرات ا
إدواردو رودريـغيز أن (حتقيقا
فُـــــتـح بـــــشـــــأن اســـــتـــــخـــــدام
احلــيـوانـات لــنـقل مــواد غـيـر
قــانــونــيـة إلى ســجن نــويــفـا
واد إسـبـيرانـزا).وتبـيّن أن ا
ـمـنـوعة الـتي كـانت تُـهرب ا
عــــــــــبـــــــــر الــــــــــقـط هـي من
الـكوكـاي والكـراك (صخر
( الــــــــــــكــــــــــــوكــــــــــــايــــــــــــ
ـــــاريـــــجـــــوانـــــا.وأشــــار وا

رودريــغــيــز إلـى أن (الــســجــنـاء
يـــجـــذبـــون احلــيـــوانـــات إلى داخل
الــسـجن من خالل إطــعـامـهــا بـغـيـة
حتـميلـها باخملدرات الـتي يرغبون
في تهريبها).وقد سُلّم الهر وهو
ذكـــر بــالغ بـــوبــر أبـــيض مــرقط
بــاألحـمـر إلى جــمـعـيــة لـلـرفق
رة بـاحلـيـوان. وهـذه لـيـست ا
األولـى الـتي تُـسـتــخـدم فـيـهـا
حـيوانـات لنـقل اخملدرات في
الــــزنــــازين. فــــقـــد ســــبق أن
اسـتُـخدمت طـيور حـمام في
مـحـاوالت تهـريب مـشابـهة.
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عـادت شريهان لتغني وترقص بعد
انـقطاع دام قـرابة عقـدين متسـببة
ـشـاهدين بـردة فـعل عـاطفـيـة ب ا
عـلى مواقع الـتواصل. هذا يُـبَسمل
عـــلى خـــفــتـــهــا وتـــلك تـــقــارنـــهــا
بـــالــــقـــمـــر.لـم تـــخـــرج الــــفـــنـــانـــة
ــصـــريـــة إلى االســـتـــعـــراضـــيـــة ا
الـضـوء بـعـمل فـني مـتـكـامـل كـما
كـــانـت قـــد وعـــدت قـــبل ســـنـــوات.
ولــكــنــهـا اكــتــفت بــشــريط غــنـائي
قـصـيرإلعالن رمـضاني. ويـبدو أنّه
كـان وافيـاً بالغـرض وشوهـد أكثر

مـن عـــشـــريـن مـــلـــيــــون مـــرة بـــ
يـــوتـــيــوب وفـــيـــســـبــوك خالل 48
ســـاعـــة.وقــد يـــكــون هـــذا الـــســيل
الـعاطفي اجلـارف متوقـعاً بالـنظر
إلى تــاريخ الـفـنــانـة وقـيــمـتـهـا في
الــوعي اجلــمــعي لــيس في مــصـر
فـــقط بل فـي دول عــربـــيــة أخــرى.
يــضــاف إلى ذلـك انــسـحــابــهــا من
الـسـاحـة في ذروة شـبـابـهـا بـفـعل
ظـــروف صــحـــيـــة صــعـــبــة.وخالل
دقـائق قـصـيـرة من إطالق الـشريط
الـراقص انتشرت لـقطات منه على
ـنصـات لـيـمتـزج حـن من كـافـة ا

شـاهدوا فوازيرها في الثمانينيات
والــتـــســعــيــنــيـــات عــلى شــاشــات
الـتـلـفـزيـون بدهـشـة من يـتـعـرفون
عـليها بـعيون جديـدة على شاشات
هـــواتــفــهم مـــتــســائـــلــ عن ســرّ
مـرونـتـهـا بـعـد اخلـمـسـ وروت

. شــــعـــرهـــا الــــذي ال يـــزال طـــويالً
وأعـطت مـشـاركـتـها دفـعـاً مـعـنـوياً
ــتـظــاهـر ضـد حــسـني لــلـشــبـاب ا
مــبـارك حــيــنـهــا خـصــوصـاً أنــهـا
كـانت إطاللتها العـلنية األولى بعد
انـكـفـاء طـويل بـسـبب عالجـها من
ورم ســـرطـــاني نــادر. واآلن بـــعــد
ســـنـــة مـن الـــطـــوار الـــصـــحـــيــة
والـوبـائـيـة في العـالم وبـعـد فـترة
ـرض عــايش خاللــهـا كــثـر عــزلـة ا
والـوحـدة وانعـدام األفق واالنهـيار
رافق تختار أن تطلّ االقـتصادي ا
فـي مـــشـــهــــد راقص يـــحــــكي عن
الـعـودة لـلـحيـاة.تـقـول: (راجـع
أقـــوى وطـــايـــرين وعـــلـى مــ
عـالـصـعب فحـيـاتـنا مـتـعودين
الـدنـيا بـقت لعـبتـنا ومـكمـل

مـهـمـا الـدنـيا حتـدتـنـا تـتـحدى
?) رســــالــــة مــــ وعـــــلى مــــ

{ لـــــــنــــــدن (أ ف ب) -
أعـلنت وزارة الـداخلية
الـبريطانية اجلمعة أن
(لــنـدن وقّــعت مـرسـوم
تـــــســــلـــــيم الـــــصــــائغ
الـهندي الهارب نيراف
مـودي إلـى بلـده حـيث
يـواجـه تـهـمـة االحـتـيال
صارف عـلى أحد أكبر ا
ــــبــــلغ  1,8مــــلــــيــــار
دوالر).وقــــــــد فــــــــشل
مــودي الــذي يُــلــقب

بـــصــائغ الـنــجــوم نـظــرا إلى كـون
زبــائــنه مـن مــشــاهــيــر هــولــيـوود
ـســعــاه الــقــانـوني وبــولــيــوود 
تحدة ملكة ا لـتجنب تسليمه من ا
فـي شـبــاط.وهـو فــر من الـهــنـد في
شــبـاط  2018بــعـد اتــهـامه بــتـولي
دور مـركزي في االحـتيـال على بنك
بـــنــــجـــاب الـــوطـــنـي أحـــد أكـــبـــر
مـصـارف الهـند بـقيـمة  1,8 مـلـيار
دوالر.وكــان أمـام وزيـرة الـداخـلـيـة
بـريتي باتيل شهران للموافقة على
قـاطعة تـسلـيمه بأمـر من قاضي ا
سـام غـوزي بعـد جـلسـات مـحاكـمة

. استمرت عام
وأشـــار غــوزي في حــكــمه إلى
أن هــنـــاك أدلــة كــافــيــة عــلى
ضـــلــوع مــودي في قــضــايــا
جــرمــيــة في الــهــنـد. وقــالت
مـــــتـــــحـــــدثـــــة بـــــاسم وزارة
الـداخـليـة في بيـان مقـتضب
في  25شــبـاط أصـدر قـاضي
ـقـاطـعـة حـكـمـا في قـضـية ا

تسليم نيراف مودي. 
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بـسـيطـة ولكن مـلهـمة
مـن فـــنـــانــــة بـــقـــيت
بـالرغم مـن غيـابها
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واشار سودربيرغ خالل حديثه من
مـــوقع تـــوزيـع اجلــوائـــز الـــذي لن
ـرشــحـون وشــركـاء يــحـضــره إال ا
حـياتهم ومـقدّمو االحـتفال إلى أن
(الــســجـادة احلــمــراء الـتــقــلـيــديـة
ـا هي ســتــكـون اصــغـر بــكــثـيــر 
عـادة في حـ أن قائـمة الـضيوف
مــحـدودة جـداً إلى درجـة أن حـتى
رئـيس ديـزني بـوب أيـغـر لن يـكون
هـــنـــاك).وأمل ســـودربـــيــرغ في أن
تـقدم جـوائز األوسكـار للـعالم حملة
كـنـاً عنـدما يـتـلقى عـمـا سيـكـون 
معظم الناس اللقاح وعندما تكون
الـقـاعـدة إجراء اخـتـبارات سـريـعة

ودقيقة ورخيصة الثمن.
وأكّــد أن الـكـمــامـات سـتـؤدي دوراً
مــركـزيــاً وبـالغ األهــمـيـة فـي قـصـة
االحــتـفــال. وقـال مـع أن هـذا األمـر
سـري وهكـذا يُفتـرض أن يكون إال
ــوضـــوع أســاسـي جــداً في هـــذا ا

سرديات االحتفال.

ويأتي  25نيسان بعد نحو أسبوع
من فـتح كـالـيفـورنيـا بـاب التـلـقيح
جلــمـــيع األشــخــاص الــذين تــزيــد
أعــــمـــارهم عن  16عــــامـــاً فـــيـــمـــا
انــخـفــضت أعــداد اإلصـابــات بـعـد
مـــوجــة تـــفشٍّ واســـعــة اجـــتــاحت
الـوالية خالل فصل الـشتاء وحتى

دور السينما تعيد فتح أبوابها.
وردا عــلـى سـؤال لــوكــالــة فــرانس
بـرس عـن تـأثـيـر تـأجـيل االحـتـفـال
شـــهــريـن قــال ســـودربــيـــرغ (كــان
مـسـتـحيالً أن نـفـعل مـا سنـفـعله ال

أدري كيف كنا سنفعله).
ــرشــحـ وســيــكــون فـي إمــكــان ا
ـدعوين أن يـتخـالطـوا في الهواء ا
الـطلق في الفـناء اخلارجي حملطة
يـــونـــيــون ســـتـــيــشـن الــشـــهـــيــرة
لـلقطارات في لـوس أجنلوس على
أن يــتـنـاوبـوا بــعـد ذلك دخـوالً إلى
الـــقـــاعــة وخـــروجـــاً مـــنــهـــا خالل

االحتفال.

{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
حــرص مــنــظــمــو احــتــفـال تــوزيع
جــــوائـــز األوســـكــــار الـــذي يـــقـــام
قبل حضورياً في نهاية االسبوع ا
عـــلى تــفــادي أي مـــجــازفــة في مــا
يـتـعـلق بـجائـحـة كـوفـيد فـاكـتـفوا
بـسجـادة حمـراء صغـيرة جداً ولم
يـوجـهـوا دعـوات إلـى أبـرز أقـطاب
هـوليوود وجـعلوا للـكمامات دوراً
مـركزيـاً ومع ذلك أكدوا الـسبت أن
إقــــامـــة احلـــدث الــــذي ســـيــــتـــسم
بـجـمــالـيـة الـفـيـلم الـسـيـنـمـائي مـا
كنة قبل اسـابيع.وسيكون كـانت 
احـــــتــــفــــال األوســـــكــــار الـــــثــــالث
ـنـاسـبة األولـى التي والـتـسـعـون ا
جتــمع أهم شـخـصــيـات هـولـيـوود
مـنــذ أكـثـر من سـنـة وقـال مـنـتـجه
ــشــارك سـتــيـفـن سـودربــيـرغ إنه ا
(يـسـتـمـر ثالث سـاعـات ولـن يـكون

.( كأي شيء أقيم سابقاً

{ اســطــنــبــول  –وكــاالت - شــهــد
مــســجــد آيــا صــوفــيــا في مــديــنـة
إســـطـــنـــبــول الـــتـــركـــيــة أول آذان
اضي ألول لـإلفطـار يوم الـثالثـاء ا

مـــرة مـــنـــذ عــام  1934عـــنـــدمــا 
حتــويـله الى مــتـحف. وعال صـوت
أول أذان لـإلفطـار مـجـددًا من مآذن
مــســجــد آيــا صــوفــيــا في مــشــهـد
خـطف الـقـلوب حـيث صـعـد مؤذن
ــســجــد آيــا صــوفــيـا إلـى إحـدى ا
مــآذنـه األربـعــة ورفـع أذان إفــطـار
الـــيـــوم األول مـن شـــهـــر رمـــضــان
.والــــتــــقـــــطت عــــدســــات الــــكـــــر
ـــنـــطـــقـــة صـــور ـــصـــوريـن في ا ا
ــئــذنــة وهـو ــؤذن إلى ا صــعــود ا
يـهمُّ بـرفع اآلذان الذي تـردد صداه
ــنــطــقــة حــيث ظــهــر فـي أرجــاء ا
ــؤذن ومن خـلــفه أيــضـا مــسـجـد ا
الــسـلــطـان أحــمــد وبـعض الــسـفن
الـــتي تــتـــجــهـــز لــعـــبــور مـــضــيق
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ه عـلى شــعـبي واسع ظـهــرت مـعـا
مــواقع الــتـواصل االجــتــمـاعي في
تـركـيا كـما أشـاد اآلالف من علـماء
ـــســـلــمـــ حـــول الــعـــالم بـــهــذه ا
اخلـطـوة الـتـاريـخـيـة الـذي شـددوا
أنــهـــا أعــادت حــقــا مـــســلــوبــا من

. سلم حقوق ا

الــقــضـاء الــتـركي قــرارًا قــضـائــيًـا
بـإعادة آيـا صوفيـا ألصله كمـسجد
كـما كـان بعد انـقطاع دام  87 عـامًا
ـــتــحـف عــام عـــلى إثـــر حتـــويـــله 
.1934ولـقي الـقـرار تـأيـيـدًا واسـعًا
فـي الـــداخل الــــتـــركـي من أحـــزاب
عارضة فضلًا عن تأييد ـواالة وا ا

البوسفور. وكان السلطات التركية
ساجد للمصل قـد أوصت بفتح ا
ألداء الــصـلـوات اخلـمــسـة يـومـيًـا
بـينـما ستـؤدى صالة التراويح في
ـسـاجـد بـسـبب ـنـازل بـدلًـا من ا ا
تعلقة بفيروس كورونا. التدابير ا
وفـي  10تـــــــمـــــــوز  2020 أصـــــــدر
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