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طبعة العراق 
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ســجـــلت وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة
ارتــفـاعــا غــيـر مــسـبــوق بـأصــابـات
ــا اثـار قـلق كــورونـا في الـعـراق  
اجلـيش االبيض من استـمرار تفشي
اجلـائـحـة وسط دعـوات لـلـمـواطـن
بااللتزام باجراءات الوقاية والتباعد
ـوقف الـوبــائي الـيـومي . واوضـح ا
الـذي  اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عـدد الفحوصات اخملـتبرية التي
اجـرتها الوزارة  بـلغت اكثر من 47
الف عـينة حلـاالت مشتـبه باصـابتها
بـالفايروس حـيث  تسجيل 8696
اصـابـة مؤكـدة في البالد) مـؤكدا ان
(الــشـفـاء بـلغ  6382 حــالـة  وبـواقع
 38وفــاة جــديــدة) الفــتــا الى ان ان
(اكــثــر من  16الـف شـخص تــلــقــوا
ضاد لـلجـائحة في جـرعات الـلقـاح ا
ـنـتـشـرة في بـغـداد مـراكــز الـوزارة ا
واحملـــافــــظـــات). واكـــد مـــديـــر عـــام
الــصـحـة الـعـامـة في الـوزارة ريـاض
ـوقـف الـوبـائي مـازال أن ا احلــلـفي 
فـي خــطـــورة بـــســـبب عـــدم الـــتــزام
ـواطن باالجراءات الـوقائية.وقال ا
احلــــــلـــــفي فـي تـــــصـــــريـح امس إن
ـوقف الوبائي مازال في خطر ولم (ا
واطن يـتحسن بسبب عدم التزام ا
بــاالجـراءات الـوقـائـيـة) وأضـاف أن
(تــوفــيــر الــلــقــاحــات يــكــون حــسب
الـدفعـات التي تصل لـلعراق) وتابع
(ال نــســتــطــيع تــلــقــيح  200الف او
 300الـف يوميا) مـؤكدا ان (الـلقاح
يــحــتــاج الى حـجــوزات ووقت وكل
فــرد يـحـتـاج عـلى االقل  15دقــيـقـة)
ومــضى احلــلــفي الى الــقـول ان (كل
مـركز للتـلقيح لديـه طاقة استـيعابية
مـحـددة). وانتـقدت مـفوضـية حـقوق

االوراق واألخــتـام بــتـزويــر نـتــيـجـة
فـحص فـايروس كـورونا لالشـخاص
الـذين يرومـون السفـر خارج البالد)
واضـاف انه (جرى اتخاذ اإلجراءات
الـقـانـونـيـة بـحـقـهم وتـوقـيـفـهم وفق
ـادة 298/289 مـن قـانـون أحــكــام ا

الـــعـــقـــوبـــات). وقـــررت احلـــكـــومــة
اإليــرانـيـة تـمــديـد حـظـر الــتـنـقل في
ـعابـر احلدوديـة بيـنهـا وب إقـليم ا
دة  15 يـوماً أخـرى بعد كـردستـان 
أن  فــرض احلــظــر مــنــذ أكـثــر من
شـهـرين. وقـال مـسـؤولي ايـراني في
تــــصـــريـح امس انه (بــــســــبب عـــدم
انـخفاض نـسبة اإلصابـات بكورونا
قـررنا تمديد حظر التجوال في معبر
ــدة  15 يـــومــاً أخــرى) بـــاشــمــاخ 
مـضيـفاً أن (حـركة التـبادل الـتجاري
سـتــبـقى مـسـتـمـرة). وكـان ايـران قـد
فــــرضـت قــــرار حــــظــــر الــــتــــجـــوال
الـسـيـاحي بـ مـنـافـذ حـاج عـمـران
وبـاشماخ وبرويز خان.وجاء القرار
بــ اجلـــانــبــ كــأحـــد الــتــدابــيــر
ــــتــــخـــذة لــــلــــحــــد من انــــتــــشـــار ا
كـورونا.وحـتى اآلن لم يفصح أي من
مـسؤولي مـنطقـتي ورمي وكرمـنشاه
عن أي مـستـجدات بشـأن تمـديد مدة

حــظـــر الــتــجــوال في مــعــابــر حــاج
عـمران وبرويز خـان فيما لم يـعلنوا
عـابر. وحذرت رفـع احلظر عن تـلك ا
اإلمـــــارات من أنـــــهـــــا قـــــد تـــــشــــدد
اإلجـراءات الوقائية مع من لم يتلقوا
ضـاد لـلـفـايروس  وذلك الـتـطـعـيم ا
في الـوقت الذي تـمضي فـيه حملـتها
لــلـتــطـعـيـم عـلى قــدم وسـاق. وقـالت
الــهـيــئـة الــوطـنــيـة إلدارة الــطـوار
واألزمـــات والــكــوارث إن (اإلمــارات
الـتي يقـطنـها تـسعـة مالي نـسمة 
وسّـعت حملة الـتطعيم بـحيث تشمل
مـن تــبــدأ أعـــمــارهم من الـــســادســة
اذ قـامت بــتـطـعـيم عــشـرة فـصــاعـدا
ؤهل ئة من السكان ا نحو  65 بـا
لــتـلـقي الـلــقـاح). وسـجـلت اإلمـارات
اول أمس  1903 إصــابــات جــديــدة
بــكــورونـا لــيــصل إجــمـالـي عـدد من
أصــيــبـــوا بــالــفــايــروس فــيــهــا إلى

 500860 توفي منهم 1559.
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ضــبـطت هــيـئـة الــنـزاهــة االحتـاديـة
حـالتي تالعب في مـديريـة التـسجيل
الـــعـــقــاري األولـى ودائــرة الـــبـــريــد
والــتـــوفــيــر في مــحـــافــظــة كــربالء.
وقــالـت الــهــيــئـــة في بــيــان تـــلــقــته
(الـزمـان) امس أن (فريق عـمل مـكتب
انـتقل حتـقـيق الهـيئـة في احملافـظة 
إلى مــديــريــة الــتـســجــيل الــعــقـاري
األولى  حــيث تـمـكن من ضـبط أحـد
لـــتـالعـــبه في ســـجالت ـــوظـــفـــ  ا
وإضـبـارة وسـنـدات وفـضـاء رصيف
عـائـدٍ إلى بـلـديـة احملـافـظـة وقـيـامه
بـإضـافـة مـسـاحـات تـابـعـة لـلـبـلـديـة
وتــســجـيــلـهــا بــاسم صــاحـبــة أحـد
الـــعـــقــارات) ولـــفت الـى ان (ضــبط
أصل مــعـامـلـة الـبـيع وصـورتي قـيـد
ـسجّـل وذج  23 و 25 ا الـعـقـار 
بــاسم صـاحــبـة الــعـقـار الــذي تـصل
قــيــمـته إلـى مـلــيـار  و 245 مــلــيـون
دينار) وتـابع ان (الفريق ذاته تمكن
مـن ضـبط مـوظَّـفـ اثـنـ في دائـرة
لـقـيـامـهـما بـريـد وتـوفـيـر احملـافظـة 

بـســحب مـبـالغ مـالـيـة من حـسـابـات
ُــــواطــــنـــــ عن طــــريـق الــــتالعب ا
والـتـزويـر مُـسـتـغـلـ عـدم مـراجـعة
ُـواطن حلسابـاتهم والتوقيع بدالً ا
مـنـهم وأسـفـرت الـعـمـلـية عـن ضبط
ـبالغ) مـشـيرا أصـل وصلي سـحب ا
الـى (تــنــظــيم مــحــضــري ضــبط في
ـوجب الـعــمـلـيـتـ الـلــتـ نـفـذتـا 
مـذكرت قضائيت وعرضهما رفقة
ُـتهم على قاضي مـحكمة حتقيق ا
ُـخـتصـة بـقـضايـا الـنـزاهة كـربالء ا
الــذي قــرر تـوقــيــفــهم وفـقــاً ألحــكـام
ــادتــ  289 و 315 مـن قــــانــــون ا
الـعـقـوبـات). وفـي مـيـسان  تـمـكـنت
الــهـيـئـة من تــنـفـيـذ عـمــلـيـتي ضـبط
ألولـيات عقـارين مستـأجرين عائدين
لـبلدية العمارة لـوجود مخالفات في
عـقـدي االسـتـئـجـار. وذكـر الـبـيان ان
(فـريق عمل من مكتب حتـقيق الهيئة
في ميسان  تمكن من ضبط إضبارة
وأولـيـات عـقـارٍ يـقع عـلى نـهـر دجـلة
قـامت بلدية العمـارة بتأجيره خالفاً
لـلـقانـون كمـا  ضبط عـقد اإليـجار
وأولـــيــاته) مـــؤكـــدا ان (مــدّة عـــقــد

بـبــدل إيــجـار الــتــأجــيـر  15 ســنــة 
ســنــوي قــدره  12 مــلــيــون ديــنـار)
مـبـينـا ان (التـحـقيـقـات األوليـة التي
كـشـفت أن مـسـاحة أجـراهـا الـفـريق 
ــوجب الـعــقـد  500 مــتـر الــعــقـار 
ساحة احلقيقية في ح إن ا مـربع 
الـتـابـعـة إلى الـبـلـديّـة هي  385مـتـر
مـربع) مضيفا (مـا تبقى من مساحة
يــخص دائـرةً أخـرى وهي اخملـالـفـة
الـتي ارتكبتها مديرية بلدية العمارة
بـتـأجـيـر مـسـاحـة الـعـقـار كـافـة دون
مـوافـقـاتٍ رسـمـيّـة) ومـضـى الـبـيان
الـى الـقـول ان (الـفـريق نـفـسه ضـبط
إضـــبــارة وأولـــيــات عـــقــارٍ يـــقع في
ـقــاطـعـات الــتـابــعـة بــلـديـة إحــدى ا
الــعـمــارة لـقــيــام مـديــريـة الــبـلــديـة
بـإحالة قـطعة األرض لـغرض إنـشاء
مـحـطة وقـود علـيهـا خالفاً لـلقـانون
رغـم وقـــوعــــهـــا عــــلى خط أنــــبـــوب
نــفـطي)  ولــفت الى انه ( تــنـظـيم
مـــــحــــضـــــري ضــــبـط أصــــولـــــيــــ
بـالعملـيت وعرضـهما رفقة األوراق
الــتــحــقـيــقــيــة األولـيــة عــلى قــضـاة
الـــتـــحــقـــيق اخملـــتـــصــ التّـــخـــاذ

ناسبة). فيما اإلجـراءات القانونية ا
اعـــلـــنت وزارة الـــعــدل ان وزيـــرهــا
سـاالر عـبد الـستـار عزل 27 مـوظـفاُ
وذلك الرتـكـابهم مـخـالفـات قـانونـية
ـصـلـحـة الـعـامـة.وذكـر واخاللــهم بـا
بـيـان للـوزارة امس ان (عـبد الـسـتار
قـام بـعـزل  27 مـوظـفـاً مـنـذ تـسـلـمه
الـوزارة وحتى االن اسـتنادا الحكام
ـادة 11/اوال مـن قـانـون انــضـبـاط ا
مـوظـفي الـدولـة والـقـطـاع الـعـام رقم
14 لـــعـــام 1991 وذلـك الرتـــكـــابـــهم
مـــخـــالــفـــات قـــانـــونــيـــة واخاللـــهم
صلحة العامة). واكد عبد الستار بـا
انـه (ماضٍ في عزل أي مـوظف تثبت
عـلــيه مـخـالـفـات او تـتـسـبب بـضـرر
وان هــذه لـــلـــمــصـــلـــحـــة الــعـــامـــة 
االجـراءات تأتي للـحفاظ عـلى سمعة
ــتــلــكــات الــوزارة ومــوظــفــيــهــا و
واطن التي تعد أمانة) مشيدا بـ ا
ــوظــفــ الــكــفــوئــ الــذين (عــمل ا
يـــنــجـــزون اعـــمــالـــهم بـــكل تـــفــاني
وانـه وجـه كـل مــــــــــــدراء وأخــالص 
الـدوائـر العـدلـيـة برفع أسـمـائهم من

هم).  أجل تكر
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كـشف مـحـافظ بـغـداد محـمـد جـابر
الــعــطـا عن وجــود تــوجه لـشــمـول
احملـــاضــريـن الــذين لـــيس لـــديــهم
أوامــر مـبـاشـرة في اخلـدمـة بـقـرار
مـجلس الوزراء اخلاص بتحويلهم
إلـى عـقــود.وقـال الــعــطـا في بــيـان
تـــلـــقـــته (الـــزمــان) امـس إن (قــرار
مــــجـــلـس الـــوزراء شــــمل جــــمـــيع
احملــاضـــرين الــذين لــديــهم أوامــر
إداريـــة كــمــبــاشـــرة في اخلــدمــة)
مــــؤكـــدا ان (احملـــافـــظــــة تـــســـعى
والـعمـل على السـتـيـعـاب اجلـمـيع 
ارســال اسـمــاء احملـاضــرين الـذين
لــــيس لــــديـــهم أوامــــر إداريـــة الى
مـجـلس الـوزراء من أجـل شـمولـهم
الفتـا الى ان (االسـتحـقاق بـالـعقـد)
سـيـكـون من ــالي لـلـمـحـاضــرين  ا
تـاريخ توقيع العقد مع استمرارهم
في اخلـدمـة لـغـايـة تـوفـيـر الـدرجـة
الك الــوظـيــفـيــة وحتـويــلـهم الى ا

الـــدائم). كـــمــا شـــارك احملــافظ في
إجــتـمــاع الــدورة الـثــانـيــة جملـلس
أمــــنـــاء صــــنـــدوق إعــــادة أعـــمـــار
ـتـضـررة من الـعـمـلـيـات ـنــاطق ا ا

االرهابية. 
وذكـر البـيان ان (العـطار شارك في
إجــتـمــاع الــدورة الـثــانـيــة جملـلس
أمــــنـــاء صــــنـــدوق إعــــادة أعـــمـــار
ـــتــضـــررة من االرهــاب ـــنــاطق ا ا
الـــذي يــــتـــرأسه مـــحــــمـــد هـــاشم
الــعـاني وحــضـره الــوكـيل الــفـني
ائـيـة حسـ عـبد ـوارد ا لـوزارة ا
االمــيـر بــكه وعـدد من احملــافـظـ
عنية) واضاف ووكالء الوزارات ا
ـــشـــاكل ان (االجــــتـــمـــاع نـــاقـش ا
ــعــوقــات الــتي تــواجه تــنــفــيـذ وا
ـــشـــاريع فـي احملـــافــظـــات الـــتي ا
تـعرضت لضرر اإلرهاب فضال عن
ـــالـــيــة مـــنـــاقــشـــة كـــتــاب وزارة ا
اخلـــــاص بـــــألــــغـــــاء االعـــــفــــاءات
واألســــتــــثـــنــــاءات الــــكـــمــــركــــيـــة
والـــضــريــبـــيــة وأثــره عـــلى عــمل

مولة من قبل ـشاريع والسيمـا ا ا
ـسـاعدات الـدولـية).  وفي ـنح وا ا
الـنجف كشف قسـم األمتحانات في
ــديـــريــة الــعـــامــة لــلــتـــربــيــة في ا
مـحـافـظـة الـنـجف عن حـدوث اكـثر
من    150حــــالـــــة غش لــــلــــذكــــور
واإلنــــــاث  في االمــــــتــــــحــــــانـــــات
الـتـمـهيـديـة لـلـدراسة االبـتـدائـية -

توسطة -االعدادية . ا
واوضـح مـديــر قـسم االمــتـحــانـات
حـيـدر الـزويـني في تـصريح  أمس
األربـــــعــــــاء أن (االمـــــتـــــحـــــانـــــات
الـتمهـيدية جـرت بإنسـيابيـة عالية
تبعة وفق الـتعليمات والضوابط ا
من قبل وزارة التربية  وأن حاالت
الـغش ومـنـهـا الـغش االلـكـتروني 
حتـدث في جميع األمـتحانات ويتم
الــكـشـف عـنــهـا من خالل االجــهـزة
االلـــكــتــرونـــيــة اخلــاصـــة بــكــشف
الـغش) . الفتاً الى أن (األمـتحانات
الـتمـهـيديـة أنطـلقت في الـثالث من
ـشاركـة اكـثر من نـيـسان احلـالي 
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كـشف اخلـبيـر القـانون طـارق حرب
ســبب عــدم تــطــبــيق بــعض فــقـرات
مــوازنـة الـعـام اجلـاري  الـى وجود
اخــطــاء تــشــريــعــيــة ال تــصــحح اال
ـسـألة بـقـانـون فـيـمـا شـكك نـواب 
عـدم التـطابق مـاب بـعض الـفقرات
ـنـشـورة في الوقـائع والـنص الذي ا
ـان فــيـمـا قـررت صــوّت عـلـيـه الـبـر
احلــكــومــة الـطــعن بــبــعض فــقـرات
الــقــانــون لــدة احملــكــمــة االحتــاديـة
الـعلـيا. وقـال حرب لـ (الـزمان) امس
ان (هـنـاك نـوعـ من األخـطـاء الـتي
حتـصـل هـما  عـنـد اجـراء الـتـعـديل
اذ يــخـــتــلف فـي مــجـــلس الــنـــواب 
ناقـشات التي تـذكر عند احلـديث وا
ـقـتـرحــات او الـفـقـرات الـتي طــبع ا
يـراد التـصويـت علـيها) مـشيرا الى
ان (اذا ورد اخلـــــطـــــأ مـن رئـــــاســــة
ـصــادقــة عـلى اجلــمــهـوريــة عــنــد ا
فـهذا ال يـجـوز تعـديله الى الـقـانون 
بـصدور قانون جديد يتضمن تعديل
ــوازنــة) مــشــيــرا الى ان (اخلــطـأ ا
االخــر عــنـد طــبع مــديـريــة الــوقـائع
الــعـدلـيـة فـي وزارة الـعـدل اجلـريـدة
الـرسـمـيـة  اذ ال يـحـتـاج ذلـك سوى
الى إســتــحــصــال مــوافــقــة رئــاســة
اجلـمـهـوريـة عـلى تـصـحـيح اخلـطأ
كـونهـا ليست أول مـرة يحصل فـيها
ـالـيـة ورئـاسة ) وتـابـع ان (وزارة ا
الوزراء ليست لهما عالقة بتصحيح
ان  وبالتالي اخلطأ الوارد من البر
ــان تــصــحــيح ذلك فــأن عــلـى الــبــر
بـــتـــعــديـل الــقـــانـــون بـــقــراءة أولى
وثـــانـــيــة) مـــشـــددا عـــلى (ضــرورة
ـا تــصـحـيح هـذه الــفـقـرات الـتي ر

تـتعلق باحلقوق التي ينتظرها االف
ـــوظــــفـــ وغـــيـــرهم  فـــــضال عن ا
تـطبـيق البنـود التي لم يرد فـيها اي
اشـــكــال). ويــبـــدو أن احلظ الــسيء
وازنـة الـتي تأخـر إقـرارها يـالحق ا
أشــهـراً بــسـبب خالفــات سـيــاسـيـة
ومـالـيـة بـشـان عـدد من نـصـوصـهـا.
فــــبـــعــــد أن نـــشــــرت في اجلــــريـــدة
ـالــيـة إنه الــرســمـيــة قـالـت وزارة ا
يـتضمن (أخطاء). واالخـر عقبة أمام
ــشــروع الـقــانـون  اإلقــرار الــكـامل 
هـونشـر نص مخـالف لنص الـقانون
ـــان في اجلــريــدة الـــذي أقــره الــبــر
الـرسـمـيـة. وال يعـد أي قـانـون نـافذا
مــا لم يــتم نــشــره  بــعــد مــصــادقـة
رئــيس اجلــمــهـوريــة عــلــيه. واكـدت
الـوزارة ان (األخطاء بـ النسـخت
شـــمـــلـت مـــبـــلغ اإليـــراد الـــعـــام في
ـوازنـة بـفـرق يصل اجلـدول/أ من ا
إلى أكـثر من سبـعة ترليـونات دينار
 وأكـثـر من ثـالثـة تـرلـيـونـات ديـنار
في مـبـلغ الـنـفقـات الـعـام وفروق في
ــوازنــة الــتــشـغــيــلــيــة وفـروق في ا
ــالـيــة لــعـدد من الــتــخـصــيـصــات ا
ـؤسسات وجهات اإلنفاق) مشيرة ا
الـى انـــهــــا (ســــتـــخــــاطب رئــــاســـة
اجلـمهورية لتـصحيح اخلطأ الواقع
فـي الـنـشـر بـحـسب مـادة في قـانـون
الـنـشـر تـعـطي اجلـهـة الـتي ارتـكبت
أخطاء طباعية مساحة لتصحيحها
مـن خالل إصـدار بـيـان تــصـحـيـحي
يـنشر في اجلريدة الـرسمية. وطالب
الـنائب عـمار طعـمة رئـاسة اجمللس
بــالـتـحـقـيق وتــوضـيح أسـبـاب هـذا
اخلـــطــأ في عــدم الــتـــطــابق مــابــ
ــنــشـور في الــوقــائع وبـ بــعض ا
ـان . ويـرى الــذي صـوّت عـلـيه الـبـر

اخلـبيـر علي الـتمـيمـي إن (األخطاء
ـــكن تــصــحـــيــحــهــا الــطـــبــاعــيــة 
بـالتـنسـيق ب اجلهـات التـشريـعية
لـكن والــرئــاسـة وجــريـدة الــوقــائع 
األخــطـاء الــتي تـســبب تـغــيـيـراً في
احملــتـوى وفي األرقـام وحتـتـاج إلى
ــان لـتــفـتح تــدخل من رئــاسـة الــبـر
ـوضوع باإلضافة إلى حتـقيقا في ا
وجــوب أن تـفـتح اجلـهـات اخملـطـئـة
حتــقــيـقــا في ذلك). ويــعـتــزم رئـيس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي الـطعن
بـالـقـانون لـدى احملـكمـة االحتـادية .
وقـال بيان امس ان (مـجلس الوزراء
ـنــعـقـدة اول خــول خالل جـلــسـتـه ا
امس  الــكـاظــمي صالحـيــة الـطـعن
امـــام احملـــكـــمــة فـي عــدد مـن مــواد
قدم من في ضوء التقرير ا ـوازنة  ا
االمـانة الـعامـة للـمجلس) وتابع ان
(اجملـــــلس وجـه وزيــــر الـــــتــــجــــارة
ـواصـلـة الـعـمل عـلى تـوفـيـر مواد
الـبـطـاقـة التـمـويـنـية كـمـا و الـقـيام
بـزيـارات يـومـيـة والوقـوف مـيـدانـيا
عـلى عملية توزيع مفردات البطاقة)
وشــدد الــكـاظــمي خالل االجــتــمـاع
عـــلى (ضــرورة قــيـــام وزارة الــعــمل
ـزيد بـبذل ا والـشـؤون االجتـمـاعيـة 
شمولة من اجلـهود لدعم الشـرائح ا
بــالــرعــايــة االجـتــمــاعــيــة والـعــمل
( بــانـســيـابــيـة بــعـيـدا عـن الـروتـ
مــشــيــدا بـ(اجلـهــود الــكــبــرى الـتي
تـبذلـها وزارة الـصحـة خالل حمالت
ـضاد ـواطـنـ بـالـلـقـاح ا تـطـعـيم ا
لـكـورونـا) داعــيـا (وزارتي الـتـربـيـة
والـتــعـلـيم الـعـالي الى الـتـعـاون مع
الـصحة لـتسهيل اخـذ اللقاحات من
الكــــات الــــتـــــعــــلــــيــــمــــيــــة قــــبـل ا

والتدريسية). 
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شاريع أطلقتا تحدة خلدمات ا قال بيان من يـونامي ان حكومة اليابان ومكتب األ ا
مشروعًا جـديدًا الستعادة الـوصول إلى اخلدمات الصـحية األولية الـعاجلة في األنبار
شـروع يـهدف إلـى تعـزيـز الوصـول إلى اخلـدمـات الصـحـيـة لدعم .وذكر الـبـيـان ان ا
ستهدفة من خالل إعادة تأهيل مراكز الرعاية الصحية ناطق ا استجابـة كورونا في ا
ا في ذلك عيشية لألشخاص  عدات واألثاث  لتحس الـظروف ا األولية  وتـوفير ا
شردين داخـليا). وحـسب يونامي سـيعود الـفئات الـسكانـية الضـعيفـة والعائـدين  وا
ـباشرة عـلى نظام الـصحة الـعامة الـذي يدعم أكثر من  1.4مـليون شروع بـالفائدة ا ا
فرد في محـافظة األنبـار.ونقل البـيان عن  سفـير اليـابان في العـراق سوزوكي كوتارو
ان حــكـومــته قــدمت أكــثـر من  500 مـلــيــون دوالر أمـريــكي كــمــسـاعــدات إنــسـانــيـة
تضررين من األزمة منذ عام 2014 . بـاإلضافة إلى ذلك  قررت اليابان لألشخـاص ا
ا في تقـد حزمة مساعدات جـديدة للعراق تصل إلى  50  مـليون دوالر أمريكي.  

شاريع ). تحدة خلدمات ا شروع الذي سينفذه مكتب األ ا ذلك هذا ا
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اســتــقــبل رئــيـس مـجــلـس الــقــضـاء
محـافـظ ذي قار األعـلى فـائـق زيـدان 
وبـــحـــثــا احـــمـــد غـــني اخلـــفـــاجـي 
إجــــراءات الـــقـــضـــاء فـي مـــعـــاجلـــة
اإلشـكـالـيـات القـانـونـيـة الـتي رافقت
الـتــظـاهـرات . وقـال بـيـان لـلـمـجـلس
تــلـقـته (الـزمـان) امس ان (اجلـانـبـ
بـحثا خالل الـلقاء الـذي جمعـمها في
بغداد  إجراءات القضاء في معاجلة
اإلشـكـالـيـات القـانـونـيـة الـتي رافقت
الــتـظـاهـرات فـي احملـافـظـة وكــيـفـيـة
مــعـاجلـتــهـا). وكـشـف اخلـفـاجي عن
اطـالق قـروض صــنــاعــيــة وجتــاريـة
واسـكـانـية وزراعـيـة بـقـيمـة تـتـجاوز
 304 مــــلــــيـــارات  ديــــنــــار ألبــــنـــاء
احملـافـظة. وقـال اخلفـاجي عقب لـقاء
سـتشارين في جـمعه بـرئيس هيـئة ا

رئـاسـة الوزراء عـبد الـكـر الفـيصل
ان (احملــافـظـة حـصــلت عـلى قـروض
صـناعـية وخـدميـة وترفيـهيـة بقـيمة
 241 مـليار دينـار  للمسـتثمرين من
ابـنـاء احملـافـظـة والـراغـبـ بـتـنـفـيذ
مــشــاريع صــنــاعــيــة او خــدمــيــة او
اسـتـثمـاريـة وبـفائـدة مـنخـفـضة مع
مـــدة اعــفـــاء تــصـل الى ثالث اعــوام
ـدة سـداد تصل الى خـمـسة عـشر و
) مـبينا ان (هـذه القروض تأتي عـاماً
ركزي العراقي ضمن مبادرة البنك ا
وهي مـفتوحة جلمـيع ابناء احملافظة
الــراغـبــ بـاالسـتــثـمـار والــعـمل في
حـدود احملافـظة) مـؤكدا (تـخصيص
اكثر من   120 مـليار دينار كقروض
ـــبــادرة  حــيث اســـكــانــيـــة ضــمن ا
سـيجري تمويل صندوق اإلسكان في
ذي قــار بــنــحــو  79 مــلــيــار ديــنــار
تـصرف لـلمواطـن الـراغب بـإنشاء
وحـدات سـكـنـيـة وبواقع  75 مـلـيون

ديـنار وبتـسديد يصل الى  20 عـاماً
مـع اعـــفـــاء من الــــفـــوائـــد كـــمـــا 
تــخـصـيص  59 مــلـيـار ديــنـار لـفـرع
ـصـرف العـقاري  اذ سـيـتم اقراض ا
الـراغـبـ بـإنـشـاء وحـدات اسـكـانـية
مبلغ مئة مليون دينار دون فوائد أو
 الـراغب بـشراء وحدات سـكنية من
اجملمعات السكنية  وسيكون تمويل
الـقـرض لشـراء الوحـدة السـكنـية من
اجملـمـعـات  125مـلـيـون ديـنـار بـدون
فـــائـــدة)  ولـــفـت اخلـــفـــاجي الى ان
(هــنـاك قــروضـا زراعـيــة بـقــيـمـة 17
اطـــلـــقـت لـــفالحي مـــلــــيـــار ديـــنـــار 
وبـإمـكـانـهم ان ومــزارعي احملـافـظـة 
يــتــقــدمـــوا لــلــحــصــول عــلــيــهــا من
ـــصــارف ذات الــعالقــة) وتــابع ان ا
(الــبـنك وعـد بــزيـادة قـروض ذي قـار

بعد نفاد هذه الدفعة). 
كـمـا الـتقى احملـافظ بـوزيـر الكـهـرباء
ـشـاكل التي ونـاقـشا ا مـاجـد مـهدي 

تــعـاني مــنـهـا ذي قــار والـقــطـوعـات
ـعوقـات األخرى . احلـاصـلة فـيهـا وا
ونـقل الـبيـان عن اخلـفاجي الـقول ان
(الـوزير وجه بان يكون هـناك اهتمام
ــجـال الــطـاقــة واســتـثــنـاء خــاص 
ــبـرمج خالل احملــافـظـة مـن الـقـطع ا
ــقـبـلـة). واعـلن اخلـفـاجي في ـدة ا ا
وقـت سـابـق عن اســمــاء تــشــكـيــلــته
اإلداريــة اجلـديـدة . واوضـح الـبـيـان
انه ( اخـتيـار علي فـاروق العـبيدي
ـعـاون الــفـني ورافع فـائق ــنـصب ا
ــعـاون ــنـصب ا ســفـاح اخلــيـكــاني 
لـشـؤون اخلـدمـات وتـكـلـيف وغـسـان
حـسن حمود معـاون احملافظ لشؤون
الــتـخـطـيط وعـبــاس جـابـر مـكـطـوف
تـابعة) واضـاف ان (هيـئة لـشؤون ا
ـستشـارين تضم هادي فـليح حسن ا
وخــالــد كــاطع الـفــرطــوسي لــشـؤون
الـزراعـة والـثـروة احلـيـوانـيـة وكامل
فــرحـان لـشـؤون الـتـربــيـة والـتـعـلـيم
ــواطـنـ وحــيـدر ســعـدي لــشـؤون ا
وعــايــد فــلــيح راضي لــشــؤون االمن
ومـــحــمــد جــاسم الـــصــائغ لــشــؤون
الــريـاضــة وعـلي عـبــد عـيــد لـشـؤون
الــثــقــافــة والــفــنــون وشــذى خــضــر
ــراة والـــطــفل الـــقــيـــسي لــشـــؤون ا
ومـــنــتـــهى غـــازي صــاحب لـــشــؤون
االسـتثمار وصالح خـليوين الزهيري
لــلـشــؤون الـقــانـونــيـة وعـلـي مـهـدي
عـــجــيل لـــشــؤون عـــوائل الـــشــهــداء
واجلـرحى). من جـانبه  االسـتـشاري
في احملـافـظة عـبـد الرضـا سـعود انه
(صــدر امـر بـاعـفـاء كـاظم مـوسى من
ـدينـة الرفاعي  مـنصـبه كقـائممـقام 
ــنـصب من وان احملــافظ ســيـشــغل ا

موقع ادنى). 

اإلنـسان في الـعراق اجراءات وزارة
الـــتــربـــيـــة بــإعـــادة دوام الـــطــلـــبــة
ـفـوضـية احلـضـوري. وقـال عـضـو ا
عـلي البيـاتي في تغـريدة عبـر تويتر
إن (اعــادة دوام الــطـلــبــة حـضــوريـا
ونــحن في ذروة االصــابــات بــعـد ان
هو مـخالف للمعايير كـان الكترونيا 
يا) داعـيا عمـول بها عـا الـصحيـة ا
الـوزارة الى (تكييف نفـسها وتطوير
الـتـعـلـيم االلـكـتـروني الـذي ال مـهرب
ــســتـقــبل). والــقت مــفـارز مــنه في ا
مـركـز شرطـة اإلمـام علي فـي مديـرية
القبض على شـرطة محافظة البصرة
مـتهم يعـملون في شركة لـلسياحة
والـسـفر ضـبـطت بحـوزتـهم أختـاماً
ــصـــارف ومــســـتــشـــفــيــات مـــزورة 
وأطــبـاء ومـخـتـبـرات وأوراق فـارغـة
عـليها ختم مختبر.وقال بيان لوزارة
الـداخـلـية تـابـعـته (الـزمان) امس إن
ــوجب تــلك ــتــهــمــ يــقــومـون  (ا

رياض احللفي
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ــزارع اجـــتـــاحـت اســـراب اجلـــراد ا
حافظتي البصرة واالنبار  دن  وا
تــزامـنـا مع ارتـفـاع درجـات احلـرارة
في البالد. واعلنت اجلهات الرسمية
عن اتــخــاذ الــتــدابــيــر بــعــد وصـول
اســراب اجلـراد الى مـديـنـتي الـقـائم
والــرطـبـة في االنــبـار وبـعـد ذلك الى
مـحـافـظـة الـبـصـرة. وتداولـت مواقع
الـتواصل االجـتماعي مـقاطع فـيديو
وصـورا تظهر انـتشار كثـيف للجراد
في احلـقـول الـزراعيـة.  فـيمـا كـشفت
وزارة الـزراعـة األردنـيـة عن أسـباب
وصــــول مـــجـــمــــوعـــات من اجلـــراد
الــصــحــراوي إلى مــنــاطق جــنــوبي
الـــعــاصــمـــة عــمــان.وقـــال مــســؤول
بـــالـــوزارة إن (فـــرق االســتـــكـــشــاف
تـابعة اجلراد في ـكافحـة بدأت  وا
ـكافـحته واسـتكـشاف جـميع عـمان 
ـنـاطق التي وصـلت إليـها) مـؤكدا ا
ـنـاطق ــكـافـحــة في ا ان (أســالـيب ا

الـسكـنيـة تخـتلف نـوعا مـا عنـها في
ــفــتــوحــة) الفـــتــا إلى أن األمـــاكن ا
ـكافحة في (اجتـاه الرياح وحمالت ا
احملافظات األخرى اهمت في وصول
بـعض مجموعات اجلراد إلى أطراف
الـعـاصـمة). وفي لـبـنان  كـلـف وزير
الـزراعة في حكومـة تصريف األعمال
اخملــتـــصــ في عـــبــاس مـــرتــضـى 
راقـبة مـصلـحة األبـحاث الـزراعيـة 
ودراســة حــركــة أســراب اجلــراد في
الــدول اجملـاورة واتــخـاذ الـتــدابـيـر
ــواجــهــة أي االحـــتــرازيــة الالزمـــة 
مــوجــة في حــال حــدوثـهــا. وطــمـأن
مـــــــرتـــــــضـى في تـــــــصـــــــريـح امس
الـلـبنـانـي إلى أن (الـتـدبيـر وقائي
ولـــــيـس هـــــنـــــاك مـن خـــــطـــــر داهم
لـــتــاريــخه). ويــاتـي هــذا الــتــخــوف
ـــوجـــة احلـــر الـــتي مـــصـــحـــوبـــاً 
يـشـهـدهـا لبـنـان مع إرتـفـاع درجات
ـوسـمـيـة  احلــرارة عن مـعـدالتـهــا ا
كـما أعلنت مصـلحة االرصاد اجلوية

في مطار بيروت.
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اجلـاري وحـتى االن  بلغ  1318مـنزالً
فـي عــمـــوم احملــافـــظــات ,عـــدا اقـــلــيم
كــــردســـتـــان) ,مــــشـــيـــرا الـى ان (تـــلك
احلـرائق تـسـبـبـت بـوفـيـات وإصـابات
) ,عــازيــا ســبـب انـدالع ـواطـنـ بـ ا
احلـــــــريق الـى (اإلهــــــمـــــــال من قـــــــبل
ــــواطــــنـــ فـي تـــطــــبــــيق وصــــايـــا ا
ـــدني فــضالً عن وإرشـــادات الــدفــاع ا
عـدم توفير متطلـبات مكافحة احلرائق

وأبسطها مطفأة احلريق).
وتــابع ان (الــتـمــاس الـكــهـربــائي كـان
الـسبب وراء النسبة األكبر في حوادث
احلـرائـق نـتـيـجـة االسـتـخـدام الـسيء
ـصـادر الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة واقـتـنـاء
ـنـشـأ أو حتـمـيـلـهـا مـنـتـجـات رديـئـة ا
قرر إضافة إلى رداءة أكـثر من احلد ا
زدوج الـتسلـيك والتذبـذب والتداخل ا
بــ خــطـوط الــطــاقـة) ,وحـث الــبــيـان
ـواطن عـلى (االلتزام بـكل ما يصدر ا
ــديــريــة مـن وصــايــا وإرشــادات عـن ا
لـلحـفاظ عـلى االنفـس واالموال الـعامة

واخلاصة واالقتصاد الوطني). 
وأعـلـنت هـيـئـة الـنـزاهـة االحتـادية عن
ـديــر الـعـام صــدور أمـر قــبض بـحـق ا
الـسـابق لـدائرة صـحـة مـحافـظـة بابل
ـال الــعـام فــيـمـا بــتـهــمـة اإلضـرار بــا
أشــــارت إلى صـــدور أمــــر اســـتـــقـــدام
حملــافظ أســبـق في الــقــضــيــة ذاتــهـا.
وذكـرت الهيئة في بيـان تلقته (الزمان)
امـس ان (مــحـــكـــمــة حتـــقـــيق احلـــلــة
اخملـتـصـة اصـدرت أمر اسـتـقـدام بحق
ــديــر الـعــام الـســابق لــدائـرة صــحـة ا
احملافظة على خلفية مخالفات في عقد
اسـتئـجار) ,واضـاف ان (أمـر استـقدام
صــدر بـحق مــحـافظ بــابل األسـبق في
الـقـضيـة ذاتـها) ,واشـار الى ان (أمري
الــقـبض واالسـتــقـدام صـدرا اســتـنـاداً
ـــــادة  340مـن قــــــانـــــون ألحــــــكــــــام ا
الــعـقــوبـات عــلى خـلــفـيــة اخملـالــفـات
ـوافـقة ـرتـكـبـة في عـقـد اسـتـئـجـارٍ  ا
احملــافظ األسـبق مــشـخـصـة تــضـمـنه
مــخـالـفـة لــقـانـون بــيع وإيـجـار أمـوال
الـدولـة فضـالً عن إبرامه بـبـدل وهمي
غـيــر حـقـيـقي وبـدون مـزايـدة عـلـنـيَّــة,

ـــال األمــــر الـــذي أحــــدث ضــــرراً في ا
العام). 

كـــمــا ضــبـــطت الــهـــيــئــة ,جـــهــازُ زرع
جـرثـومي وأربع عـجـالت لغـسل عـشب
ـالعب في مـــــحــــافــــظــــتـي الــــنــــجف ا

والبصرة.
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واوضـح البـيـان ان (فـريق عـمل مـكتب
حتـقـيق الهـيـئة في مـحـافظـة الـنجف 
الـــذي انـــتـــقـل إلى مـــديـــريـــة شـــرطـــة
احملــافــظــة قـام بــضــبط جــهــاز الـزرع
ّ شـراؤه عام 2011 اجلـرثـومي الذي 
وجتـهــيـزه لـلـمـديـريـة مـشـخّـصـة عـدم
اســــتــــعــــمــــاله ,األمــــر الــــذي عــــرضه
لـالنـدثار) ,مـؤكـدا ان (مالكـات مـديـرية
حتــقــيق الــبــصــرة جنــحت بــضــبط 4
ـــديـــريـــة الـــشـــبـــاب عـــجـالت تـــعـــود 
والـريـاضـة فـي احملـافـظة , شـراؤهـا
عـام   2015مـن قـبل احملـافـظـة لـغرض
العب  ولم غـسـل الـعـشب وتـنـظـيف ا
يــتم اســتـخــدامـهـا) ,وتــابع ان (قــيـمـة
ــسـبح الــعــجالت الــتي ضــبـطَـت في ا
ـبي فـي الـزبـير تـبـلغ  120مـلـيـون األو

دينار).
ولــفت الــبـيــان الى ان (فــريق الــهـيــئـة
وفـي عـمـلـيـة اخـرى  ,تــمـكن من ضـبط
مــتــهـــمــة أثــنــاء وجــودهــا في هــيــئــة
الــتـــقــاعــد الــوطــنـــيــة في احملــافــظــة
وبـحـوزتـهـا مـعـامـلـة تـقـاعـديـة خـاصة
تـقاعـدين ومحـاولـتهـا السـير بـأحـد ا
ــعــامــلــة لــغــرض إطالق بــإجـــراءات ا
ــوقــوف مــنــذ عــشــرة اعـوام  راتــبـه ا
مـستـعيـنة بـشخصٍ انـتحـل زوراً صفة
ضبوطة تهمـة ا ُـتقاعد الـذي تروم ا ا
إطـالق راتبه) ,واضـاف انه ( تـنـظيم
مـحاضر ضـبط أصوليّــة في العـمليات
الــــتي نــــفــــذت وفـق مـــذكــــرات ضــــبط
ـتهم على قـضائية وعـرضها رفقة ا
قــضـــاة مــحــكـــمــتي حتــقـــيق الــنــجف
والبصرة اخملتصت بقضايا النزاهة,
الـذين قـرروا التـحرز عـلى جهـاز الزرع
ُـــمـــثل اجلـــرثـــومـي وتـــدوين إفـــادة ا
ديـريـة الـشبـاب والـريـاضة الـقـانـوني 
ــتــهـمــة في في الــبــصــرة وتــوقــيف ا

امــرأة جــراء مـشــاجــرة بـبــغــداد.وقـال
ــصــدر فـي تــصــريح امس ان (ثالثــة ا
أشـــقـــاء قـــامـــوا بــإطـالق الـــنــار عـــلى
ـا جــيـرانــهم في مــنـطــقـة الــبـنــوك  
اســفــر عن مــقــتـل امـرأة) ,واضــاف ان
(الـقوات االمنـية طوقت مـكان احلادث
في ما نقلت عجلة االسعاف اجلثة الى
دائـرة الـطب الـعـدلي). وتمـكـنت مـفارز
مـديرية مكـافحة اجرام بـغداد من القاء
الـقبـض على مـتهـم أثـن لـقيـامهـما
بـجرائم قتل ضمن منـطقتي احملمودية

والبياع. 
وذكـرت وكالـة وزارة الداخـليـة لشؤون
الـشـرطة في بـيـان امس انه ( تدوين
ــتـهـمـ بـاالعـتـراف ابـتـدائـيـا أقـوال ا
وقــضــائــيــا ,وقــرر قــاضي الــتــحــقــيق
ـادة 406 من تــوقـيــفـهم وفق أحــكـام ا
قــانـون الــعـقــوبــات لـيــنـاال جــزائـهــمـا
الـــعــادل في مــا الـــقت مــفـــارز مــكــتب
مـكـافـحـة اجـرام الـكـرامـة الـقبـض على
مــتـــهــمــ أثــــــنــ يــنــتـــحالن صــفــة
مـوظف ضبط بحوزتهما مستمسكات
مـزورة كـانـا يـرومان تـزويـدهـا لـغرض
اسـتالم مبـالغ مـاليـة قدرها 88 مـليون

دينار).
 الفــتـا الى ان (عـمـلــيـة الـقـبض جـاءت
بــعـد تــوفــر مـعــلـومــات عن قـيــام أحـد
ـتــهـمـ بـجـلب مـجــمـوعـة وجـعـلـهم ا
وظـف بـعـد تنـظيم يـنـتحـلون صـفـة ا
مـسـتـمـسـكـات مـزورة لهم) ,مـؤكـدا انه
( نـصب كمـ محكم  ,والـقبض على
ــشــهـود  ,حــيث ــتــهــمــ بـاجلــرم ا ا
دونت اقــوالــهم بـاالعــتـراف ابــتـدائــيـا
وقــضــائـــيــا وقــرر قــاضي الــتــحــقــيق
ـادة 298 و تــوقــيــفــهم وفـق أحــكــام ا
292 من قــانــون الـعــقـوبــات لــيـنــالـوا
جــزائـــهم الــعــادل). وحــذرت مــديــريــة
ــدني مـن ارتــفـــاع حــوادث الـــدفـــاع ا
ــنــازل بـــســبب انـــدالع احلــرائق فـي ا
اإلهـــمـــال وعــــدم تـــوفـــر أبـــسط ســـبل

مكافحتها.
ـــديــريـــة في بـــيــان تـــلـــقــته وذكـــرت ا
(الـــــزمــــان) امـس ان (عــــدد احلــــوادث
ــسـجـلــة مـنـذ الـيــوم األول من الـعـام ا
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واسط اســــــتالم اولـى كـــــمــــــيـــــات
احلنطة من الفالح . 

واعلنت وزارة الـتجارة عن افـتتاح
ـوسم الـتـسـويقي ـياحي امس  ا ا
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بــحــضــور مــحــافظ واسط مــحــمـد
ــــيـــاحي بـــاشــــرت مالكـــات فـــرع ا
الشركة العامة لتجارة احلبوب في بغداد

معارضة ثقافية
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sattar88@hotmail.com
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نـاقـشت وزارة الـنـقل ,الـيـات الـعـمل
رسـومـة لتـنـفيـذ مـشروع واخلـطط ا
ـعـلق ,الـذي يـعـد من قـطـار بــغـداد ا
ـشـاريع احلـيـوية والـسـتـراتـيـجـية ا

التي تربط جانبي بغداد. 
وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (وكـــيل الـــوزارة لــلـــشــؤون
ترأس االداريـة ســلـمـان الــبـهـادلي  ,
اجــتـمـاعــا بـحـضــور الـوكـيـل الـفـني
للوزارة طالب بـايش ومدراء الدائرة
اخملـــتــــصـــة ,نـــاقـش خالل ضـــرورة
ـشــتـركـة و مــتـابـعــة عـمل الـلــجـان ا
ـشـروع العـمالق الـسـانـدة في هـذا ا
من اجل االســراع بــبــدء الــعـمـل فـيه

خدمة لسكان بغداد). 
مـن جــــانــــبـه ذكــــر بــــايش ان (هــــذا
ـشـروع  احلـيــوي والـسـتـراتـيـجي ا
سيـزيد بغـداد ألقـا وبهـاءً ناهيك عن
توفيـرة فرص عـمل للشـباب). بدوره
شدد مدير عام الشـركة العامة لسكك
حديد العراق طـالب جواد احلسيني
عــــلى ان (الــــشـــــركــــة عــــلى اهــــبــــة
االستـعداد لـلبدء بـالعـمل بعـد اكمال
الــشـركـات االســتـشــاريـة لـلــمـشـروع

اعمالها). 
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وحــضــر االجــتــمــاع مــدراء الــدائـرة
الـــفــنــيــة عــبــاس عــمــران والــدائــرة
الـقـانـونـيـة عـبـاس نـاصـر والـشـركـة
العـامـة لسـكك حـديـد العـراق ودائرة

(الــرغــبـة بــدراسـة تــنــفـيــذ مــشـاريع
اعـمــال خـطـوط الـسـكـك الـعـراقـيـة و
مــواصـلــة الـلــقـاءات واالجــتـمــاعـات
الــتي مـن شـانــهــا تــنــفــيــذ مـشــاريع

السكك بطريقة االستثمار). 
ــوانئ ووجـــهت الــشـــركــة الــعـــامــة 
الـعراق ,انـذارا  لـلـمـتـعـاقـدين مـعـها
عــلـى اســتــئــجــار االمـــاكن والــلــذين
اســتـثــمـروهــا الغـراض خــارج اطـار
العقد وعدت اي تعامالت ثانوية او
انــشــاء اي مــبـنى عــلــيــهــا دون عـلم
الـــشــــركــة يــعــد جتـــاوزا ويــتــطــلب

ازالته.
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ــديـر الـعـام لـلــشـركـة فـرحـان وقـال ا
محيسن الـفرطوسي في بيـان تلقته
(الزمان) امس انه (حسب توجيهات
الــوزيــر  اطــلــعــنـا عــلى الــعــمل في
مـيــنـاء ام قـصـر الـشــمـالي ووجـهـنـا
ـــتــعـــاقــدين مع انـــذارا الى بــعض ا
الــشـركـة عــلى اسـتــئـجــار امـاكن في
يـناء واسـتثـمارهـا الغراض اخرى ا
,مـــنــهـــا انــشـــاء كــراجــات ومـــجــمع
اســــواق وغـــرف مـــبـــيت لـــســـائـــقي
الـشــاحــنـات ,وهـو امــر خــارج اطـار

التعاقد مع الشركة). 
ـيـنـاء احـمـد من جـانبه ,اكـد مـديـر ا
جـــــــــــــاسـم االســـــــــــــدي ان (ادارة ام
قصـرستـقوم بـالتـنسيـق مع اجلهات
يناء لـتطبيق تـعليمات عنيـة في ا ا
ـا يـتـعـلق االدارة الـعـلـيـا لـلـشـركـة 

ـنـاطة بـهـا لالرتـقاء ـهـام ا بـاجناز ا
يناء). وشرعت الشركة بالعمل في ا
العـامـة للـنقل الـبـري بحـملـة صيـانة
وتأهيل الشاحنات في مرآب التاجي
,ألعـــادة بــريــقــهـــا كــأســطــول رديف
لشاحنات الشركة,جاء ذلك بناءً على
توجيهات الوزير ,وبدعم مباشر من
قبل مدير عـام الشركـة مرتضى كر

الشـحـماني ,الذي أكـد أهـميـة تعـزيز
أسـطول الـنـقل بـطاقـات مـتـجددة من
الـشـاحـنــات لـتـنـفـيـذ بـعض األعـمـال
وكلـة بها وتـأم أنسـيابيـة العمل ا

في عقود الشركة . 
واضـــاف الــشــحـــمــاني ان (الـــفــريق
بــاشــر بــاعــمــال صـيــانــة شــاحــنـات
الــشـركــة فــرع الـتــاجي نــوع أشـواك

ــواصــفـات مــحــصــول احلــنــطــة 
ــيـة من حــيث الـنــقـاوة والـوزن عـا
الـــنـــوعي واجلـــودة الســـيـــمــا وان
حـنــطـة الـديــوانـيـة تــعـد من أجـود

انواع احلنطة احمللية) .
ـــركـــزين افـــتـــتح مـــضـــيـــفـــا ان (ا
بحـضور مـحافظ الـديوانـية  زهـير
عـلي الـشـعالن والـنائـب علـي مانع
ـهنـدس عـمـار  شعالن الـبديـري وا
ــثل مـــكــتب  رئــيس اخلــيـــرالــله 
الـــوزراء وادارتي فـــرعي الــرقـــابــة
ـــالـــيـــة و جتـــارة الـــتـــجـــاريــــة وا
ـثلي احلـبوب  ومـديـر الـزراعـة و
اجلمعـيات الفالحـية في الديـوانية

. ( زارع وجمع من الفالح وا
واعــــلـــــنـت وزارة الــــتـــــجـــــارة عن
مبـاشرة فـروع ومواقع الـشركة في
الـــبــصــرة و الـــعــمـــارة والــرفــاعي
والـدهــيـمي  اسـتالم اولـى كـمـيـات
زارع . احلنطة من الفالح و ا
واكــد عــبـدالــرحــمن اجلــويــبـراوي
مــديـر عــام الــشـركــة  ان (مـراكــزنـا
الـتــسـويـقــيـة الـيــوم بـاسـتالم اول

كــمــيــات احلـنــطــة لــعـام 2021 من
ــســوقـ فـي مـوسم الــفالحـ و ا

تسويقي يبشر باخلير الوفير) .
 واضاف ان (مركـز تسويق سـايلو
الـعـمـارة شـهـد دخـول اول شـاحـنة
حصول احلنطة و فتح محملة 
رقم واحـد  لـتبـدء رحـلـة الـتـسويق
ـــوسم بــــعــــد ســـحب اول لــــهــــذا ا
ـوذج الجراء الـفـحص اخملـتـبري
واستالمه في صومعة احلنطة) . 
وب الى ان (سايلو الـبصرة شهد
الـيـوم تـنـظـيم اول بـطـاقـة تسـويق
ـسـوقـة سـومة لـعام 2021 بـاسم ا
حـسن نـتـيـش ولـيـتم بـذلك أسـتالم
ـسوقة  من أولى كمـيات احلنـطة ا

 . ( الفالح
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وكـشف عن  ان (صـومـعـة الرفـاعي
بــاشـرت بــاسـتالم اولى الــكـمــيـات
ـــســوقـــة لــعــام 2021 حملــصــول ا
احلـنـطـة لـيــتم بـذلك فـتح وتـنـظـيم
وسم اول بطاقـة تسويـقية  لـهذا ا
 وبـــاشــر مـــركــز تـــســويـق مــطــار

حملــصــول احلـنــطــة في مـحــافــظـة
واسط   وأشــاد فـي كــلــمــة اثــنــاء
االفـتـتـاح بــالـدور الـفـاعل لـلـشـركـة
العـامة لـتـجارة احلـبوب  بـاستالم
كـــمــيـــات احلــنـــطــة من الـــفالحــ
ـوسم يـبـشر مـنوهـا الى ان (هـذا ا
ــــا يـــعـــود بـــوفـــرة احملــــاصـــيل 
ـــواطن بــالـــفـــائـــدة عـــلى حـــالـــة ا

عيشية) . ا
من جــانب اخـر افـتــتـحت الــشـركـة
مـركـزين تـسـويـقـيـ في مـحـافـظـة
الــديـوانــيــة ضـمن اســتــعـداداتــهـا

وسم تسويق احلنطة 2021.
واكـد ذلك مـديــر عـام الـشـركـة عـبـد
الـرحمـن عجي طـوفـان ان (افـتـتاح
مركزي تسويق الـبدير وسومر هو
لـــضـــمـــان تــوفـــيـــر قــدر عـــالي من
اإلنسـيابـيـة في عمـليـات التـسويق
وتــوسـعــة الـطــاقــات اخلـزنــيـة في
احملافظة وإستالم كـميات احلبوب
ـزارع  سـوقة من الـفالح وا ا
ـوسم التـسويقي وألجل أن يكون ا
ـوذجياً  مـن خالل تأم موسـماً 
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انـتـحـرت عـروس  في بنـاحـيـة الـقوش
بـــســـهل نــيـــنـــوى عــقـب شــهـــرين من
زواجـــهـــا في مـــنــزلـــهـــا وسط ظــروف
غـامضة. وبحسب شهود عيان فأن, (ن
.أ) الــــتي تــــزوجت قـــبـل شـــهــــرين من
الـــشــاب (خ.ك.ع) اقـــدمت عــلـى إنــهــاء
حــيــاتــهــا بـظــروف غــامــضـة ,رغم ان
. الـــزواج حـــصل بـــرضـــا الـــعـــروســ
ووصـف والـــد  مــــعــــانـــاة ولــــده إثـــر
الـصدمة الشديدة التي تلقاها بانتحار
عـــروسه حــيث أشـــار إلى أن (عالقــته
مـع زوجــة ابـــنه كـــانت جـــيـــدة وكــان
يــعــدهـا كــابــنــة له وانـتــحــارهــا قـلب

.( فرحتهم إلى مأ
 ولـم يـتـمـكن الـعـريس  من الـتـحـدث 
نـظـراً للـحـالة الـنـفسـيـة التي يـعـيشـها
عــقب انــتـحــار زوجـتـه إال أنه قـال في
الـلـيـلـة الـتي سـبـقت حـادثـة االنـتـحار
(كــانت زوجــتي سـعــيـدة وفي صــبـاح
الــيــوم الــتـالـي حـ اســتــيــقــظــنـا من
الــنـوم تـوجـهت دون سـابق إنـذار إلى
ــــنـــزل وأنــــهت إحــــدى الــــغـــرف فـي ا
حـياتها شنقاً). لكن عائلة الشابة التي
تـقـيم في قضـاء سنـجـار ال تعـلم حتى
اآلن األســـبـــاب الــتي دفـــعت ابـــنـــتــهم
لـالنــــتــــحــــار حــــيث أنــــهــــا تــــزوجت
ـوافـقتـها وفي آخـر اتصـالٍ لهـا بهم

بدت سعيدة. 
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وقــال سـعـيــد عـمـر  ,والــد الـشـابـة (لم
أعـلم بـوجود أيـة مـشكـلة تـعـاني منـها
ابــنـتي لـو إنـني عــلـمت بـوجـود مـا ال
يـســرهـا كـنت سـأعـيـدهـا إلى مـنـزلي).
ووجه قــائــد شــرطــة بــغــداد بــاتــخـاذ
اإلجراءات القانونية بحق افراد مفرزة
وهـم يـعـتـدون عـلـى شـخص بـالـضـرب
ـبـرح.وقالت الـشـرطة في بـيـان تلـقته ا
(الـزمان) امس انه (فـور ورود معـلومة
بــوجــود جتــاوز عـلـى مـواطن مـن قـبل
مــفـرزة تـابـعــة الحـد افـواج الـطـوارىء
الـتـابـعـة  ,وجـه قـائـد الـشـرطـة بـايداع
ــفـرزة والـتــحـقــيق بـهـذا الــتـجـاوز). ا
ـقـتل واصـابـة وافــاد مـصـدر أمـني  
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الــدهـيــمي بــرحـلــة الـتــسـويق و
ـــســوق اســـتـالم اول كــمـــيـــة مـن ا
طـــالب عــبــادي عـــبــدالــلـه وبــلــغت
الــكــمـيــة الــتي   تــسـويــقــهـا ٦٥

طناً). 
ــراكــز الــتــســويــقــيــة في وكــانت ا
الـــســمــاوة و الــكـــوت قــد بــاشــرت
بـاسـتالم اول كـمـيـات احلـنـطـة من
ــزارعــ في رحــلــة الــفالحـــ و ا
االكـتــفـاء الـذاتـي لـلـمــوسم الـثـالث
ــراكــز تـــوالــيــا  ومـع انــضــمـــام ا
التسـويقيـة في البصـرة و العمارة
و الـــرفـــاعـي و الــدهـــيـــمـي تـــكــون
ـسـتـلـمـة لـغـاية كـمـيـات احلـنـطـة ا
الــــــيــــــوم الــــــرابع  6.386الف طن
مـــوزعــة بـــ احملــافــظـــات كــاالتي
ثـنى الـتي بـاشرت اوال مـحافـظـة ا
ســـوقت 4,347 الف طـن حــــنــــطـــة
بأنواعـها و الـكوت سوقت  1,212
الف طن و ذي قـار مـواقع الـرفاعي
والـــــدهــــيـــــمي  ســـــوقت  513 طن
والــــبــــصـــرة ســــوقت  165 طــــنـــاً
واخيرا ميسان سوقت  147 طناً . ÕU²²∫   مدير عام شركة احلبوب يفتتح مركزي تسويق البدير وسومر «

الــعـقـود والــتـراخــيص مـؤيــد حـسن
ـتـابــعـة عـبـد ودائـرة الــتـخـطــيط و ا
العـظيم الـبدران. كـما بـحثت الـشركة
الـــعــامـــة لــلــســـكك مع شـــركــة يــابي
الـــتـــركـــيـــة ,اهم مـــشـــاريع الـــســـكك
عروضـة لالستـثمار واعـادة تأهيل ا

خطوط السكك احلديدية .
وقال احلسـيني خالل الـلقاء ان (ذلك
يــأتي ضــمن اجلـهــود و تــوجـيــهـات
الـوزيـر نـاصر حـسـ بـنـدر الـشـبلي
بأعـتمـاد الشـركات الـرصيـنة بـتنـفيذ
مـــشــــاريع الــــســـكـك ضـــمن قــــانـــون
االســتــثــمــار الــعـراقـي ذات اجلـدوى
االقتصادية) ,مؤكدا ان (اللقاء ناقش
دراسـة تـنـفـيـذ مـشـروع بـصـرة- فـاو
الــســتــراتــيـجـي ومـحــور الــربط الى
تـركيـا عـبر الـقـناة اجلـافـة وامكـانـية
الـشـركة بـرفع كـفـاءة خـطـوط الـسكك
الــرئــيـســة واعـادة تــأهــيـلــهــا ضـمن

ية). واصفات العا ا
الفتا الى انه ( مـناقشـة مع اعضاء
الوفد ,بحضور اخملـتص من مدراء
ابرز ـعــنـيـة في الــشـركـة , االقـســام ا
شاريع بغيـة االطالع على امكانات ا
الـشركـة الـتـركيـة عـلى دراسـة تنـفـيذ
ـطــروحـة ــشـاريع االســتـثــمـاريــة ا ا
كـفـرص اسـتثـمـاريـة وتـطـويـر بعض
فـاصل الـتي من شـأنهـا رفع كـفاءة ا
اخلـطـوط لـزيـادة وتـأمـ انـسـيـابـية
ـسافرين والبضائع), سير قطارات ا
من جـــانـــبه  ,ابـــدى وفـــد الـــشـــركـــة
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 توجيه نيـجرفان بارزاني رئـيس إقليم كوردسـتان العراق رسـالة رسمية
ـتحـدة والدول الـ 15 إلى أنطـونيـو غوتـيريـشـتعـقيـداًاألم الـعام لأل ا
أالعضـاء في مجـلس األمن الـدولي يوم االثـن 19 نيـسـان أبريل2021
لفات اخلالفية مع بغداد يُمثل رؤية حكومة اإلقليم بشأن تعطيل حسم ا
والتـي ما زالت تـراوح في مـكـانـها بـسـبب الـتـدخالت الـسيـاسـيـة لـبعض
تنفذة التي تفرض إرادتها على احلكومة وتؤدي الى عدم اتخاذ القوى ا

شكالت.   احلكومة العراقية القرار احلازم في حل هذه ا
هـذا الـذي دفع بـارزاني إلى طـلب زيـادة الـتـدخل الـدولي حلل اخلالفـات
شتركة لفات ا العالقة والتي تمثل حراكاً  دبلوماسياً يصب في صالح ا
ثـل نيـجـيـرفـان بـارزاني رئـيس اقـلـيم كـوردسـتان وحل األزمـات حـيث 
وأول قيادي كـوردستانـي يقيم عالقـات رسميـة مع أعضـاء مجلس األمن
مثليهم مكانة دبـلوماسية خاصة في إطار القانون الدولي الدولي اللذين 

الذي يجعل من مجلس األمن الدولي مركزاً للقرار الدولي.  
ـثـلـو الــدول في اجملـلس بـنـوع من االسـتـقالل عن وزارات كـمـا يـتـمـتع 
اخلارجـيـة في بالدهم وخـاصة في اتـخـاذ الـقرارات اخلـاصـة بتـفـاصيل
ثلوا تحدة في دولة كالعراق وفي كثـير من األحيان يكون  دور األ ا
الـدول في اجملــلس في مــسـتـوى وزراء خــارجـيــة ومـســتـويــات أعـلى من
مسـتـوى الـسـفراء وهـذا في حـاالت كـثـيـرة يرغم حـكـومـات أغـلب الدول
ـبـاشـر مع أعـضـاء اجملـلس بـخـصـوص أي مـوضـوع أو عـلى الـتـعـامل ا
ـؤسسـات الدوليـة وقد تـضمنت ـتحدة وا تغيـير يـريدونه في دور األ ا

طالب التالية:   رسالة بارزاني ا
تحدة إلى العراق ـبعوث األم العـام لأل ا 1- منح صالحيات أكبر 
لـيــكـون له دور أكــبــر في الـوســاطـة بــ احلـكــومـة االحتــاديـة الــعـراقــيـة
ـتـعـلـقة وحـكـومة إقـلـيم كـوردسـتـان من أجل حل مـشـاكـلـهـمـا وخـاصـة ا
تنازع عـليها مثل نـاطق ا ادة 140 من الدستور واخلـاصة با بتطبيق ا

ناطق.   كركوك وسنجار وغيرها من ا
ـتـحـدة دورا أكبـر فـي حل مـشـكـلة الـنـفط وتـقـاسم 2- ان يـكـون لال ا
الـعــائــدات بـ احلــكـومــة االحتــاديـة وحــكــومـة االقــلـيـم وحـسب احــكـام

الدستور.  
ـطالـبة احلـكومـة االحتاديـة العـراقيـة مجـلس األمن الدولي 3- مسـاندته 
تحـدة في مراقبة االنتـخابات العراقـية والتأكد من أن بزيادة دور األ ا
جتري انتخابات شهر تشريـن األول من هذه السنة بصورة جيدة وبدون

خروقات.  
4- مطالبـته بأن يضم نص مـشروع القرار اجلـديد جمللس األمن الدولي
حـول الـعـراق دعــمـاً رسـمـيــاً من جـانب مـجــلس األمن الـدولي لــتـطـبـيق
االتــفــاق األخـيــر بــ احلــكــومــة االحتــاديــة الـعــراقــيــة وحــكــومــة إقـلــيم

سائل العالقة.   وازنة العامة واحلوار بشأن كل ا كوردستان على ا
ـسـاعـدات اإلنسـانـيـة والـدعم لـلـنـازح في ـزيـد من ا 5- كـما طـالب بـا

عاشية في اخمليمات.   إقليم كوردستان وحتس أحوالهم ا
طـالب الـتي تـضـمـنـتهـا رسـالـة بـازاني هي مـطالـب عراقـيـة ولـعـموم ان ا
مصلـحة الشـعب العراقي ولـيست خـاصة بشـعب اقليم كـوردستان وهي
تمثل تنبيهاً ودعوة للمجتمع الدولي من خالل شخص االم العام لال
زيـد من التـدخل واحلضور في تحـدة ومجـلس االمن الدولي بـوجوب ا ا
شهد الـعراقي الذي يزداد تـعقيداً بـتدخل بعض دول اجلوار من خالل ا
سلحـة التي زادت من هجمـاتها على اقـليم كوردستان بعض الفصـائل ا
ـتنـازع عـليـها نـاطق  ا سـيـرة ومن ا ومطـار اربـيل بواسـطـة الطـائـرات ا
والـتي هي مـنـاطق مـسـتــقـطـعـة من اقـلـيم كـوردسـتـان
والبـد ان ان يـكــون لـلـمــجـتـمع الــدولي مـوقف وقـرار
حلل وحــسم اخلـالفــات وفــقــاً الحـــكــام الــدســتــور

العراقي.      
{ القاضي عضو االدعاء العام  

اليــلـــنــد وإدامــة مــجــمــوعــة احملــرك
ونـــــاقل احلـــــركـــــة والــــتـــــفـــــرعــــات
الـكهـربـائيـة وجتـديـد بعض االدوات
ـكـنـها ا  وصيـانـة الـقـسم األخر ,
من العودة لـلعمل أضـافة الى تهـيئة
هــيـكل الــشـاحــنـات لــلـطالء بــالـلـون
االبيض لتـوحيـد مظهـرها اخلارجي
سة فنية وجمالية اليها).  وأضافة 
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بغض الـنظر عـما تـناقـلته وكاالت االنـباء من أخـبار  مـؤكدة عن لـقاء ب
مسؤولـ ايرانـي ومـثلهم مـن السعـودي في الـعاصـمة احلبـيبـة بغداد
مـطـلع الـشـهـر احلـالي فـان الــتـقـارب والـتـهـدئـة عـلى االقل بـ الـريـاض
وطـهـران قـد أصـبح  ضـرورة وهـو مـا يـجب ان تـؤول الـيه االمـور نـهـايـة

طاف . ا
ولــعل الــرهــان اجلــديــد. عــلـى ضــرورة رمي ايــران بــالــبــحــر بــدل رمي
اسرائيل رهان خاسـر سيكلفـنا كعرب وكـمسلم دمـاء مضافة وثروات
مـحـذوفـة ويــنـعش آمـال اسـرائـيـل بـاالجـهـاز الـتــام عـلى الـفـلــسـطـيـنـيـ
وقضيتهم هذا اذا كان فينا من يتذكر فلسط والفلسطيني اليوم .

ناهـيك عن ايقـاف مأسـاة بيت الـعرب األول في الـيمن والـتي جرحت كل
عمورة باستثناء بعض بني جلدتنا من العرب. ضمير على هذه ا

ـنطقة والـتفرغ لتـنميتـها وتقدم ورفـاه شعوبهـا لن يتحقق  ان استقرار ا
مادامت هـذه الـعالقة االيـرا سـعوديـة  دمـوية ومـتـوترة ومـلـتهـبـة في هذه
اجلبـهـات وجبـهـات عدة اخـرى من بـيـنهـا الـعراق ودول اخلـلـيج العـربـية
ذاتـهـا  وال يــنـبـغي ان نــفـهم ان هـذه الــعالقـات الـتي آن أوان شــفـائـهـا
ــقـام األول ديــنــيــة وثـقــافــيـة ســيـاســيــة أو عـســكــريــة فـقط بـل هي في ا
ـضـافـة النـهـا تمـثل واجـتـمـاعيـة واقـتـصـاديـة ومن هـنـا تـأتي اهـمـيـتـهـا ا
مـدرسـتـ اسالمـيـتـ مـخـتـلـفــتـ وكـلـمـا ازداد الـتـوتـر فـيـهـا اشـتـعـلت
البـغـضـاء والكـراهـية ال سـيـمـا في قلـوب الـبـسطـاء والـعـامة مـؤجـجة من
أصحـاب النـوايا الـسيـئة من مـشعـلي احلرائق و  جتـار الفـ واحلروب

والدماء النازفة .
ـنطق والـصيـرورة التـأريخـية تـقودنـا الى حقـيقة والبد من الـتذكـير بأن ا
مـفـادهــا بـأن هـذا الــتـقــارب هـو احلل الـوحــيـد وال حل ســواه وسـتـصل
االقدام اليه أجال او عاجال وقد خسـرنا  على طريقه ( عـربا ومسلم )
ـشاعـر وان الـتوصل ما يـكـفي وزيـادة من الدمـاء والـثروات والـدمـوع وا
الى حل االن  احــفظ لــكــرامــتــنــا كــعــرب من ان نــصل الــيـه بــعــد عـودة
األمريـكـان الى اتفـاقـهم الـنووي مع ايـران  تـلك الـعودة الـتي بـاتت على

مرمى ايام من التحقق.
والبد أخيرا ان يدرك مـرضى احلروب والطائـفية بيـننا ان االصرار على
هذا  اخلالف لن تنتفع منه اال  اسـرائيل فقط وان التوهم بامـكانية افناء
ايران او تركـيعهـا يعكس جـهال مركبـا بحقائـق التاريخ واجلـغرافيا وان
العرب اذا لم يـريدوا ان يـكونوا اصـدقاء اليـران فليـقفوا
عـلى احلـيـاد علـى األقل فـهـو  اسلـم لـهم وايـسر 
شكلة وقد حتل وليتركوا اسرائيل حتل لـهم هذه ا

لهم ايران مشكلة اسرائيل وذلك أرجح.

سيقام مجلس الفاحتة 
غفور لها  على روح ا
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وافق ٢٢ نيسان ٢٠٢١ يوم اخلميس ا
وافق التاسع من شهر رمضان في جامع ا
دة يوم واحد من الزوية قرب هيئة احلج  و
الساعة الثانية ظهراً الى السابعة مساءً

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم

الـعملـيـة الثـالثة). وأعـلنت الهـيئة قبل
يــومــ صــدور قــراري حـكـم جـديــدين
يـقـضـيـان بالـسـجن مـدة سـبع سـنوات
ـديـر الـعـام األسـبق لـلـمـصـرف بـحـق ا
الــعـراقي لــلـتـجـارة  ,بــتـهـمـة اإلضـرار

ال العام.  با
واشـــارت الــهــيـــئــة الى ان (مــحـــكــمــة
جـنـايـات الرصـافـة اخملـتـصّة بـقـضـايا
الـنزاهـة اصدرت حـكمـاً بالـسجن سبع
ــديــر الـعــام  األسـبق ســنــواتٍ بـحق ا
ادة 340 لـلمصرف ,اسـتناداً ألحـكام ا
مـن قانـون العـقوبات) ,واضـافت ان أنَّ
احلـكم جـاء عـلى خـلفـيـة قـضيـة إعـفاء

إحــدى الــشـركــات األهــلـيــة من جــمـيع
ُــتــرتــبــة عــلى اعــتــمــادهــا الــفــوائــد ا
ـستندي البـالغة اكثر من  12 مـليون ا
دوالر .وكـانت الهيـئة قد كشـفت الشهر
ــاضي عن تــفـاصــيل طـعــنـهــا بـقـرار ا
دان في قضيّـة اإلفـراج الصادر بحق ا
مــنح قــرضٍ بــدون ضــمــانــاتٍ كــافــيـة
مــؤكـدة ان مــحـكــمـة جــنـايــات الـكـرخ,
الـــهـــيــئـــة األولى واتـــبـــاعــاً لـــلـــقــرار
الـتـمـيـيـزي الـصـادر بـنـاءً عـلى الـطـعن
ـقـدم من قـبل الهـيـئة ,أصـدرت حـكـماً ا
غـيـابـيـاً جـديـداً يـقـضي بـالـسـجـن مدة

سبع سنواتٍ بحقه .
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بيروت

u—…∫ عبد احلس شعبان في صورة تذكارية مع عائلة الشهيد

ذاك ويــقــدّم نــصـائــحه الــطــبــيّـة
للجـميع علـماً بأنّ خـسائرنا وال
ســيّــمــا الــبــشـــريــة كــانت تــكــبــر
باستـشهاد عدد من رفـاقنا ابتداءً
مـن فــجـــر يــوم 1 - أيـــار/ مــايــو
1983 حـــيث تــمّت مــبـــاغــتــتــنــا
وأتذكّر منـهم الشهيد "شـهيد عبد

الــرضــا يــحـيى"

(أبـــو يــحــيـى) وهــو ســيـــنــمــائي
خــرّيج الــفــنــون اجلــمــيــلــة وفي
األصل مـن مــــديــــنــــة الــــعــــمــــارة
(مـحـافـظـة مــيـسـان) إضـافـة إلى
شــهـداء آخــرين كــمــا اسـتــشــهـد
خالل االنــســـحــاب عـــدد آخــر من
الرفـاق بسبب الـطبيـعة القـاسية
واإلعــيـــاء الــذي أصــابـــهم وعــدم
ـشـي فـدُفــنـوا في قـدرتــهم عــلى ا
الثلـوج وأتذكّر منهـم سيدو خلو
( (أبــو مـكـسـيـم - من اإليـزيـديـ
إضـافــة إلى أنّ عــدداً آخــر مــنـهم
اســتــشــهــدوا خالل وقــوعــهم في
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كـان عـلــيـنـا عـبـور ســلـسـلـة جـبل
قـنـديل الذي يـبـلغ ارتـفاعه 7800
قـدم من سـطح األرض وهـو أعـلى
اجلـبــال في كـردســتـان وأكــثـرهـا
وعــورة حــيث تــكـســوه الــثــلـوج
طـيــلــة أيــام الــســنـة بــاســتــثــنـاء
شـــــــــــــهــــــــــــري تــــــــــــمــــــــــــوز وأب
(يـولـيـو/أغـسطـس) وعلـى الرغم
من انتصاف فـصل الربيع (مطلع
أيــار) لــكن قـــمم اجلــبــال ودروبه
ــكــتــشـــفــة ظــلّت مــغــطــاة غــيــر ا
بـــالــثـــلــوج إضـــافــة إلـى الــظالم
الــــدامـس الــــذي كــــان يــــلّف ذلك
ــوحش حـيث صـادف الــفـضـاء ا
أن تكون تـلك الليالي غـير مقمرة
ــعــركـة ـا اخــتــار أوك هـذه ا ور
الـفـاصــلـة في تــلك الـلـيــالي لـهـذا
الــسـبب ولــســبب آخــر قـد يــكـون
حـالة االسـتـرخاء الـتي افـترضـها
عـشيـة ويـوم االحتـفـال باألول من

ي). أيار (عيد العمّال العا
واسـتــغـرقت عـمــلـيـة االنــسـحـاب

ـنـهـكـة أكـثـر من 32 ومـسـيـرتـنا ا
ســـاعــــة وقــــد تـــاه الــــبــــعض في
ن الــــطــــريق فــــوقع في األســــر 
فيـهم الرفيـق كر أحـمد وأحمد
بــانــيـــخــيالني وأصــاب الــقــنــوط
واجلــزع الـــبــعض اآلخـــر لــدرجــة
الـتـطـيّر والـتـشـاؤم ولم يـكن أمام
اجلـمـيع سـوى تـسـلّق هـذا اجلبل
دون أدّالء يــعـرفـون الــطـريق وقـد
كــان الـقــدر وحــده حـلــيــفـنــا حـ
اهــتــديــنــا بـصــعــوبــة بــالــغـة إلى
الـطـريق الـصـحـيـحـة بـعـد جتارب
عـديـدة غـيّـرنـا فـيـهـا خط سـيـرنـا
أكــــثــــر من مــــرّة. وكـــنـت في وقت
سابق وقـبيل انتـقالـنا من ناوزنك
إلـى بــشـــتـــاشــان خـــريف الـــعــام
 1982كــتـبت إلى عـامــر عـبـد الـلهّ
رسـالة أبـلغه فـيهـا أنّ جبل قـنديل
ســيــكــون خط انــســحــابـنــا وذلك
تـعـقــيـبـاً عـلى طــرفـة كـان يـرددهـا
بــقـوله: ... قـنـديـل وقـيل قـنـديالن
(خالل حـضـوره اجـتـمـاع ل.م. في
أيـلول/ سـبـتمـبر 1982) ولم نكن
ــــوضـــوع نــــتـــصــــوّر أن يــــكـــون 
االنسـحاب شـيئـاً من الواقع وإذا
" وهـكـذا أصبح به يـصـبح "واقعـاً

" كما يُقال. األمر الواقع "واقعاً
Âb « WD d

ولكي تكتمـل الصورة أحاول هنا
أن أرسـم خـــريـــطـــة
أوليّة لتـبيان حجم
الـهجـوم الـذي كان
مــعــدّاً له بــعــنــايـة
وتخـطـيط دقيـق

حـــيث بـــدأ حتــرّك
ـهـاجـمة الـقوات ا
من قـــاطع إربــيل
بالـيسان - ورته
وهــــــــــــو أحـــــــــــد
احملــــــــــــــــــــــــــــاور
األســــاســـيـــة في
ح كان احملور
األكــثــر تــأثــيــراً
هــــــو نـــــــاوزنك
"نوكان" - رزكه
 حـــــيـث كـــــان
مــقــرّاً لــقــيــادة
مــــــــــــــام جـالل
الـــطــالـــبــاني
والـــــتـــــحــــرّك
بـــجــوار قــمــة
جــبل سـاوين
مــــــــــــــروراً بـ
أشــــقـــولــــكـــا
التي استشـهد لنا
فـــيـــهـــا 10 رفـــاق ودُمّـــر فـــيـــهـــا
الـفـصـيل الـتـابع لنـا ومـقّـر قـيادة
احلــزب االشـتـراكي الــكـردسـتـاني
ـتـحـالـف مـعنـا فـي جـبـهـة جود (ا
ــــــــقــــــــراطي مـع احلــــــــزب الــــــــد
الــكــردســتــاني وحــزب الــبــاسـوك
القومي الكـردستاني) إضافة إلى
دولي شــــــهــــــيـــــدان وصــــــوالً إلى
بـشـتـاشـان السـفـلى ثم بـشـتـاشان
الـعلـيا واإللـتفـاف عبـر كاسـكان 
ركزي ّ اجتـياح اإلعالم ا وهكذا 
ـكـتب الـعـسـكـري (مـعـم) ومـقرّ وا
ــكـتـب الـســيــاسي في حــ ظلّ ا

 . فصيل بولي بعيداً نسبياً
ـنـفـذ وبــقي خط اإلنـسـحـاب هـو ا
الوحـيد لديـنا عبـر طريق الطـبابة
- قـرنــاقـو لــنـتـســلّق جـبـل قـنـديل
الــرهـيب ولـم يـبقَ أيّ فــصـيل من
الفصائل التي حولنا مثل (فصيل
حتت البـطانـية) الـذي كان يـسمّى
تـنـدراً مــثـلـمـا كـان هــنـاك فـصـيل
يُــدعى مــزاحــاً (فــصـيـل الـكــويت)
لــــعــــدم وجـــــود عــــ مــــاء لــــديه
فيـضطـر الرفـاق للـنزول إلى حيث
اء لـينقـلوه إلى الـفصيل يوجـد ا
وأتــذكـر أنّ بـيـنــهم سالم ابـراهـيم
كــــبّـه ولـــــعلّ اخـــــتـــــيـــــار مـــــوقع
بشـتاشـان كان خـطأ استـراتيـجياً
عـسكـريّاً من الـبدايـة وهكـذا تمّت

محاصرتنا. 
جتـمّـع عـشــرات الــرفـاق األنــصـار
ن فـيـهم الـذين عـادوا من الـقـمّة
الـصّــخـريــة والـقــمـة اخملــروطـيّـة
خــصــوصـــاً بــعــد تـــقــدّم الــقــوات
هاجمة عند الطبابة إضافة إلى ا
ــــرضى أعــــداد مـن الــــعــــوائل وا
وأتذكّر حالة الرفيق أبو اجنيال -
ناصرية الذي كـان مصاباً بالربو
وت عـدة مرّات الشـديد وكـاد أن 
خالل عملية االنسحاب لدرجة أنّه
طــلب أن نـتــركه لـعــدم قـدرته عـلى
مــواصـلـة الـسـيـر ولـكـنّه بـاإلرادة
والـتـشــجـيع تــمـكّن من الــنـهـوض

فرزة.  واإللتحاق با
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كـــان الـــلــقـــاء بـــالـــرفـــيق يـــوسف
سليـمان بوكه (أبـو عامل وهو من
الـقـوش) عـنـد الطـبـابـة السـتطالع
ــوقف وهــو الــعـضــو الــقــيـادي ا
الـوحـيــد الـذي بـقيَ إلى الــلـحـظـة
األخــــــيـــــــرة وكم كـــــــان خــــــيــــــار
االنسـحاب بـالنـسبـة له ولآلخرين
قـاسيـاً فقـد كـان ظهـرنا مـكشـوفاً
ولم يكن خـلفنـا سوى طريق قـلعة
دزة - راونــدوز (إربــيل) وأمـامــنـا
جبل قنديل خصوصاً بعد سقوط
مــواقـعــنـا الــواحــد تـلــو اآلخـر أو
تـركـهـا بـعـد مـهـاجـمـة قـوّات أوك
وعــنـد أول مـنـعــطف شـبه دائـري
شاهدنا شعلـة متوهجة بعد حرق
اإلذاعــة وحـــيــنــهــا بـــكى عــدد من
الـرفاق لـهـذا القـرار اخلـاطئ الذي
ـكـتـب الـسـيــاسي ضـمن اتّـخــذه ا
سـلـسلـة أخـطاء عـسـكريـة وإدارية
وسـياسـية متـخبّـطة وعـلى الرغم
من اعـــــتـــــراض الـــــفـــــنـــــيـــــ من
مـهــنـدســ وإعالمـيــ وشـغــيـلـة
واقتراحهم بديالً عن حرق اإلذاعة
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وقــد سـبق مـحـادثــتـهـا أن أرسـلت
لي إحـدى الـشـخـصـيـات الـيـمـنـية
البـارزة ما كـتبته عن الـشهـيد أبو
ظــفــر في الــعـام 1984 في مــجــلّـة
نـــضـــال الــشـــعب ضـــمن خـــاطــرة
"شـهــداء أحــيــاء أم أمــوات" جـئتُ
فـيـهـا عـلى ذكـر الـشهـيـد أبـو ظـفر

بقولي: 
دافئ وقـوي مـثل نسـر مـقـدام حدّ
ــوت. عـنــدمـا تــتـفــحّص عـيــنـيه ا
تـــشــعــر بـــالــثـــقــة واإلطــمـــئــنــان
وتالحظ أنك أمـام مشـروع شهـيد:
حـيّ أو مــــــيّت إلســـــــمه رهــــــبــــــة
ـوذج خــاص لـلــرجـال األبـطــال. 
. هـــاوري (رفـــيق) أبــو الـــواثــقـــ
ظـــفــر هــكـــذا يــنــاديـه الــفالحــون
األكــراد وهـــو يـــحــمـل حــقـــيـــبــته
الطـبيـة (العـليجـة) ويجـول القرى
والــقـــصــبـــات. يــعـــرفه اخلـــابــور
ودجـلة والـفـرات. يـكتب عن احلب
ويـحمل صـورة زوجته ورسـائلـها

على صدره".
وكـتب لي الـصـديق الـيـمـني : هذا
مـــا اســـتــلـــمــتـه من "أم ظـــفــر" في
رســالـتـهـا الـتي جـاء فـيـهـا: أرسل
إليكَ مـا كتبه فالن عن الـغالي أبو
ظـفر فـقد كـان مـعه في كردسـتان.
وفي وقت سـابق كـانت قـد أرسلت
لي صـورة جـمـعتـني مع أبـو ظـفر
ومــعــهـا في الــشــام عــنـد مــجــيـئه

لزيارتها قبيل استشهاده.
ولـعلّ ذلـك مـا فــتح عــنــدي شـريط
الـذكـريات الـذي تـدفّق مـثل شـلّال
خــــصـــوصــــاً عالقــــتي مـع بـــعض
األصــدقــاء من مــديــنــة الــســمــاوة
مــسـقط رأس أبـو ظــفـر وكـنت قـد
جـئتُ عــلــيه مع الـعــزيـزة أم ظــفـر
مـســتـذكــراً كـوكــبـة من األصــدقـاء

األعزاء.
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اسـتـعـدتُ عالقـتـي بـالـشـهـيـد أبـو
ظـفر الـذي تـعـرّفت علـيه في الـعام
 1982وتـــوّثــــقت عـالقـــتـي به في
دّة الـعام 1983 ح كـنت نـزيالً 
ـستـشفى)  10أيام في الـطبـابة (ا
الـتي كــان طـبـيــبـاهـا د. أبــو ظـفـر
(محمـد البشـيشي) ود. أبو كوران
(نــوري مـــال الـــله - من الـــنــجف)
ــســـاعــد الــصـــيــدلي أبــو روزا وا
(جنـاح الــعـمــار- من الــنـاصــريـة)
ستشفى هي عبارة عن غرفت وا
ّ بــنـاؤهـا طـيــنـيــتـ مع مــلـحق 
بــسـواعــد األنــصــار وفـيـه بـعض
األدويـــة الـــضـــروريـــة الـــتي كـــنّــا
نـحصل عـليـهـا بصـعوبـات بالـغة
وكـان الـطـبـيبـان يـقـومـان بـكـل ما
يـتـطّـلـبه واجـبـهـمـا وكأنّـهـمـا في
مـسـتــشـفى مـتـقـدّم فـال يـكـتـفـيـان
بالتـشخيص والـعالج فحسب بل
يـــضـــطـــران أحـــيـــانــاً إلـى إجــراء
عــمــلــيــات فـي غــايــة الــصــعــوبــة

واخلطورة وبإمكانات بدائية. 
وأتــذكّـر أنّ أحــد الـرفــاق األنـصـار
(الــرفـيق حـســ عـلي كـزار - أبـو
حازم وهو من الشطرة) أجريت له
عـمــلـيـة اضـطــراريـة تـطــلّـبت بـتـر
أصـــابع قـــدمــــيه الـــتـي أصـــيـــبت
بالغنغـرينا بواسطـة منشار لقطع
احلديـد بسبب الـسير عـلى الثّلج
لــعـدّة سـاعـات وحــ ذهـبـنـا إلى

الــــعـالج في مـــــوســــكـــــو فــــوجئ
األطـبـاء الـسـوفيـت بـأن الـعـمـلـية
أجـريت بـدون بـنج (مـخـدّر) الـذي
ّ لم يـكن أصالً مـتـوفـراً وهـكـذا 
إنـقاذ الـرفيق فـأشـادوا بعـبقـرية
الـطـبـيب الـذي أجـراهـا وبـبـسـالة
ريض الذي وافق عـلى إجرائها ا

متحمّالً آالماً ال حدود لها.
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تـعة على كنّـا نقضي أمـاسي 
الـرغـم من الـطــبـيـعــة الـقــاسـيـة
والـــظــــروف الـــصــــعـــبــــة الـــتي
نعيشها خـصوصاً حالة التوتّر
الـتي شـهـدتـهـا مـواقـعـنـا عـشـية
الـــهـــجـــوم الــــغـــادر الـــذي شـــنّه
اإلحتــاد الــوطــني الــكــردسـتــاني
"أوك" على مواقعنـا في بشتاشان
ومــواقع أخــرى وهــو مــا أحــدث
إربــاكـــات كــبــيــرة في صــفــوفــنــا
ـــتــــنــــا في ظلّ وســــبّـب في هــــز
أجـواء قـاتـمـة ومـلـتـبـسـة واألمـر
يعود إلى قـلّة استـعداداتنا وشحّ
يـقظـتنـا ناهـيك عن تكّـدس أعداد
من األنصـار دون مهـمّات قـتالـيّة
ــبـادرة فــضـالً عن ضــعف زمــام ا
عـلى الرغم من مـعـرفة الـتحـرّكات
الـتي كـانت تُـبيّت ضـدنـا يُـضاف
إلى ذلك ســيـــاســة احملــاور الــتي
اجنـررنـا إلـيـهـا والـتـي اعـتـبـرها
االحتــاد الــوطــني الــكــردســتــاني
ســبـــبــاً لـــشنّ الــهـــجــوم عــلـــيــنــا
وتصفـية احلسـابات معـنا بسبب
اخلـصومـة التاريـخيـة بيـنه وب
قراطي عدوّه الـلّدود احلزب الـد
الـــكــردســـتــاني (حـــدك) وهــو مــا
اتّـــــــــضـح مـن خـالل مــــــــــراسالت
واتــصـاالت كـشف عـنـهـا مـؤخـراً
أحـد أبــرز قـيّــاديه الــبـارزين مــلّـا
بـختـيار في مـذكـراته  وقد تـكون
تـــلك احملـــاولـــة إلثـــبــات جـــدارته
ـــؤثـــر بــــاعـــتـــبـــاره الـــفــــصـــيل ا
وصــــاحب الــــســـطـــوة فـي بـــسط
نــفــوذه عـلـى كـردســتــان واألكــثـر
أهــلــيــةً لالتــفــاق مع الــنـظــام في
بـــغــــداد حـــيث كـــانت قـــد بـــدأت

اتصاالت وحوارات بينهما...
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عــــرفـت أبــــو ظــــفــــر قــــبل دائــــرة
الـسـيـاسـة وخـارجهـا أيـضـاً فـقد
كـان شـخـصـيـة مـرحـة ومـفـتـوحة
ومـتـواضـعـة ولـديه حـب الـتـلـمذة
والـتـعـلّم وكـان قـارئـاً لـكل مـا يقع
حتت يــديه من كـتـب إضـافـة إلى
ذلك كــان مــواظــبــاً عــلى حــضـور
الــفــعــالـيــات الــتـي نــقـيــمــهــا في
ا فيها برنامج ركزي  االعالم ا
الــبــانــورامــا الــســيــاســيــة الــذي
قــدّمــنــاه  وكــان جتــربــة فــكــريــة
جـــديـــدة ورائـــدة عـــلى صـــعـــيـــد
األنصار سواء باستضافة بعض
الــــرفـــاق أو مـن خالل األســـئــــلـــة
الـفـكـريـة والـســيـاسـيـة الـتي كـان

يتمّ طرحها.
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ــعــارك في وحــ اشــتــدّت آوار ا
بـشــتـاشــان كــان أبـو ظــفـر رابط
اجلأش ومتماسكاً شجاعاً وغير
هيّاب وال سيّمـا خالل انسحابنا
نـظّم والبلبـلة التي حدثت غير ا
بـسبـبه فكـان يـتنـقل ب الـرفاق
يـســاعـد هـذا ويُــقـوّي مـعــنـويـات

إخـفـائـهـا بـعد
تـفــكـيـكـهـا في
إحـــــــــــــــــــــــدى
الـشــكـوفـتـات
ــــغـــارات) (ا
واستعـادتها
فـــــــي وقــــــت
الحق لـــــكنّ
م. س. كــــان
قــد اجــتـمع
عــــــشــــــيّـــــة
الــــهـــجـــوم
وقــــــــــــــــــرّر
نـــســـفـــهــا
لــــــــــــكـي ال
تـــقع بـــيــد

هـاجـمة إذا مـا تـقدّمت الـقـوات ا
نــحــو مـــواقــعــنــا. وقـــد أبــلــغــني
الــرفــيق كـــر أحــمــد صـــبــيــحــة
الـهـجـوم بـالـقـرار الـذي اعـترضت
عــلـيـه طـبــعــاً اســتــنـاداً إلى رأي
. وبـعـد لـقائـنـا انـسـحب الـفـنـيـ
الـرفـيق كــر أحـمـد بــعـد أن كـان
أعــضــاء م. س. وعـدد من الــرفـاق

قد انسحبوا عشية الهجوم.
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ولـــــعـلّ هـــــذا مـــــا حـــــصل حـــــيث
ـسـيرة الـعـاثرة اضـطـررنـا لتـلك ا
والـتي عـمّـقت مـن األزمـة الـفـكـرية
والـــســيـــاســيـــة والــتـــنــظـــيــمـــيــة
ـــســـتـــفـــحـــلـــة في صـــفـــوفـــنـــا ا
وقف من احلرب وخصوصاً في ا
العراقـية - اإليرانـية والتـحالفات
الـسـيـاسيـة نـاهـيك عن الـعالقات
الـداخـلـيـة وزاد الــطـ بـلّـة حـ
اجتـهـنـا لألخـذ بالـثـأر في مـعـركة
بـشــتـاشـان الــثـانـيــة الـتي كـانت
تــخــطـيــطـاً وتــنــفـيــذاً خـاطــئـةً ال
ســيّـــمــا بـــالــتـــداخل مع الـــقــوّات
اإليـرانــيــة الـتي اجــتــازت حـاجي
عـمـران وعبـرت احلـدود العـراقـية
اإليـرانـيــة وقـد خـســرنـا في هـذه
عـركة عـدداً من الشـهداء بـينهم ا
الـــشـــهـــيـــد نـــزار نـــاجي يـــوسف
(الـطـالـقــاني) (أبـو لـيــلى) شـقـيق
ثمـينة أرمـلة سالم عـادل وأثبتت
الـــوقــــائع أنّ اجلـــهـل بـــحــــقـــائق
اجلـــــغــــرافــــيــــة الـــــســــيــــاســــيــــة
دروسة لدرجة واإلندفاعات غير ا
ـــغــامــرة والــتـــطــرّف تــقــود إلى ا
كـوارث حـقـيقـيـة فقـد هـيـمن على
ـسؤولـ روح الـعسـكرة تـفـكيـر ا
وثقافة الـشروال واجلمداني  بدالً
ــدنــيـة الــتــقـدّمــيـة مـن الـثــقــافـة ا

احلداثيّة.
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ويهـمّني أن أشـير هـنا إلى بعض
الـشخـصـيات الـتي أبـدت شجـاعة
وبطولة وبسـالة منقطـعة النظير
قدمـة منها الطـبيب الشهم وفي ا
أبــو ظــفــر وشــاب من الــســمـاوة
أيــضـاً كــان طــالــبـاً في اجلــامــعـة
الـتــكـنــولـوجــيـة "الـصـف الـثـالث"
وتـرك دراسـته ليـلـتحق بـاألنـصار
في أواخر السـبعيـنات وكان هذا
الــشـاب قــد عــمل فـنــيّــاً في إذاعـة
"صــوت الــشــعب الــعــراقي" الــتي
ـدّة ســاعـتـ بـالـلـغـة كـانت تـبثّ 
الـعـربيـة مع نـصف ساعـة بـاللـغة
الــــكـــــرديــــة وكــــان هـــــو وفــــريق
هـمة ـهنـدس من يـقـوم بهـذه ا ا
عـــلى أحـــسن وجـه وقــد نـــقـــلــوا
جهـاز اإلذاعة من نـاوزنك "نوكان"
إلى بـشـتاشـان بـعـد تقـدّم الـقوات
اإليـرانـيــة بـالـقـرب من مــواقـعـنـا.
وقـــد أصـــبح هـــذا الـــشـــاب الــذي
كسب احـترامـاً وتقـديراً خـاص

ــســؤول الـــعــســـكــري لــفـــصــيل ا
ــركــزي وإسـمـه احلـركي اإلعالم ا
"صـــارم" (رحـــيم إســـويّــد) وكـــنت
ــســتــشــار الــسـيــاسي حـيــنــهــا ا
ــسـؤول احلــزبي عن مــنــظــمّـة وا
ـركـزي وقد سـبق لي أن اإلعالم ا
واقف العـديد من الرفاق أشدتُ 
الــذين أبــدوا شــجــاعــة وتــفــانــيـاً
ونكران ذات بينـهم الشاب سمير
ــعــارك الــذي اســتـــشــهــد خالل ا
وكـان من الــعـامـلــ الـفــنـيـ في
ــركــزي.وقــد جــئتُ عــلى االعالم ا
ذكــر صــارم أكــثــر من مــرّة وقــلت
أنّـني أنـحـني لـشـجـاعـته وإقـدامه
ومـبـادراته فــقـد تـمــكّن من إنـقـاذ
نحو 100 رفيق خالل االنـسحاب
مسـتدلّـاً على الـطريق الـصحـيحة
بــبــصــيـرتـه وبــحـزمـه وجـســارته
مخاطباً اجلميع بأن يتبعوه وأنّه
ســـيـــوصـــلــــهم إلى حـــيث األمـــان
لـشـعـوره أن ثـمّـة تـمـلـمل وضـعف
لـــدى الــــبـــعض ولـــذلك اخـــتـــاره
األنصار حلـظة وصولـهم مسؤوالً
عــنــهم ومــعه الــشــهــيــد أبــو رغـد
"عـبــاس مـهـدي من الـنـجف" الـذي
تــســلّل إلى الـــداخل واخــتــفى كلّ
أثـر له مثل عـشـرات غيـره. وكنت
قــد أقـنــعت صــارم بــالــذهـاب إلى
الدراسة اجلامعيـة حيث منحناه
زمــالـة دراســيـة إلتــمـام تــعـلــيـمه
وقــررت الـــلــجــنــة الــقــيــاديــة ذلك
ـكـتب الـسـياسي ووافق عـلـيـها ا
ه كمـا أنّني قـدّمت مقتـرحاً لـتقد
إلـى الــلــجــنــة الــقـــيــاديــة لإلعالم
ـركزي الـتي انـضمّ إليـهـا عشـيّة ا
الـهـجـوم الـغـادر عـلى بـشـتـاشان
وقد سـافر بـالفعـل وأكمل دراسته
في اإلحتـاد الـسوفـيـاتي ليـتـخرّج

مهندساً بتفوّق مشهود له.
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حـاول اجلـمـيع  عـنـد االنـسـحـاب
وفي ظلّ الطقس الشـديد القسوة
الـسـيـر عـلى شـكل مـفـرزة (قـافـلة)
أو (مـفـارز) مــجـمـوعــات صـغـيـرة
ولكنّهـا متصلّة خـشية من إضاعة
الـطريق خـصـوصاً وقـد ضـربتـنا

عـاصـفـةً ثـلـجيّـة حـتى فـجـر الـيوم
الــــثـــانـي وحــــيث كــــان عــــدد من
رضى والـشيوخ والـنساء بـيننا ا
من الـذي ال يــقـوون عــلى الـســيـر
فــقــد كــانت عــمــلــيــة االنــســحــاب
صــــعــــبـــة وخــــطــــرة في اآلن ذاته
الحــتــمـــال وقــوعــنـــا أســرى بــيــد
ـهــاجـمــة والحـتــمـاالت الـقــوات ا
وجود كمائن على الطريق وكانت
قـد خـارت الـقـوى بــسـبب الـسـيـر
دون دالّـــات أو شــاخــصــات ودون
تــــوّقـف في مــــســــيــــرة حــــزيــــنــــة
ومتواصلـة باستثـناء استراحات
لـبــضع دقــائق ودون إشــعــال نـار
للتدفئة خشيةً من االستدالل على
وجـــــودنـــــا عــــــلى الـــــرغـم من أنّ
مـالبسـنـا وأحـذيـتنـا كـانت مـبـتـلّةً
تـمـامـاً نـاهـيك عـن عـدم تـوفّـر أيّة
مـستـلـزمات أولـيّـة من أكل وشرب

وما سواها.
في أحــد االســتــراحــات إلــتــقــيــنـا
بـالــرفـيق عــمـر عــلي الـشــيخ "أبـو
فــاروق" ومـــعه زوجــته الـــرفــيــقــة
بـخشـان زنكـنة "أم بـهار" ومـعهـما
الـصـديق عبـد اخلـالق زنكـنـة "أبو
الـولـيـد" وكـان حيـنـهـا قـيـاديّاً في
احلـزب االشـتـراكي الـكـردسـتـاني
وكانوا قد سبقونا إلى اإلنسحاب
بـــعــدّة ســاعــات ولـم يــكــونــوا قــد
عرفوا ما الذي حصل فأخبرناهم
بـحـجم الـهـجـوم واإلجـتـيـاح الذي
تــعـــرّضـــنـــا له واالنـــســـحـــاب من
مـواقعـنـا ثمّ واصلـنا الـسـير مـعاً

في مفرزة واحدة.
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اتــــضّح أنّــــنـــا عــــبـــرنــــا احلـــدود
الـعــراقـيـة وفــوجئ بـعـضــنـا حـ
عــــــرف أنّه فـي إيـــــران ولـم تـــــكن
معالم الـطريق وخريـطته واضحة
لـنــا حـيث جـاء لــنـجـدتــنـا بـعض
ــقـراطي بــيـشــمـركــة احلــزب الـد
الـكــردسـتــاني (حـدك) الــذي عـرف
بوصولـنا فنـقلتنـا سيارات باص
كـبــيـرة ســارت بـنــا لـنـحــو نـصف
سـاعة أو أكـثر ال أتـذكّر إلى قـرية
كــانت مـقـرّاً لـ حـدك فــدخـلـنـا إلى
مسـجدٍ وفـيه مساحـة كبـيرة حيث
ّ تـقـد أرغـفـة خـبز وصـحن من
الــــــرّز ونــــــحـن في وضـع يُــــــرثى
له.وعـلـمت الحقـاً أنّـنا بـالـقرب من
مــديــنـة بــانــة الـتــابــعـة حملــافــظـة
كردسـتان (إيران) يـقابـلها نـاحية
حاجي عـمران ضمن حـدود قضاء
جـــومــان الــذي يـــبــعـــد عن مــركــز
مديـنـة إربيل 180-170 كم ويـبلغ
ارتفاع جبال حاجي عمران 3000
رّ م عن مستوى سـطح البحر و
عـبـر طـريق هـامـلـ الـدولـي الذي
يـبـدأ من إربـيل إلى مـعـبـر حـاجي
عـــمـــران احلـــدودي حـــتى إيـــران
ومـن أشـهـر جـبـال قـضـاء جـومـان
جــبـــال حــصـــاروست وتـــعــتـــبــر
جـومـان مــعـقالً لـلـحــركـة الـكـرديـة
ـــســـلّــــحـــة الـــتي انــــطـــلـــقت في ا
ويـفـصل أيــلـول/سـبــتـمـبـر 1961 
الـــعــراق عن ايـــران تــلـك اجلــبــال
الشاهـقة التي اضطـررنا عبورها
وخالل وجــودنــا في تــلك الــقــريـة
الـتي فـيـهـا مـقـر حـدك كنّـا نـسـمع
ـتــبـادلـة بـ ـدفــعـيـة الــهـادرة ا ا

. الطرف
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ـسـجـد أتــذكـر أنـني حـ دخـلت ا
وجدت كتاباً فـفتحته فإذا به جزء
عمّ وقرأت حوالي نـصف صفحة
بــعـدهــا رحت في ســبــات عــمـيق
وكنت متوّرم القدم وقرحتي في
ّ حتـــفّــــز وهـــيــــاج شــــديـــدين و
إيــــقـــاظي لـــكي أضـع شـــيـــئـــاً في
مـعــدتي بــعـد يــومــ من اجلـوع
ولكنّـني لن أتمكّن من إدخـال لقمة
واحـــدة في فــمـي وبــدأت أتـــقــيّــأ
جملــرد أنـنـي حــاولت وبــعــدهـا ال
أتذكّر شيئاً سوى أنني آويت إلى
ت هـــنـــاك وال أدري كم زاويــــة و
من الــوقت اســتــغــرقت ولــكــنــني
حـ أفـقت رأيتُ أبـو ظـفـر واقـفـاً
عـند رأسي وبـيـده قدح مـاء وكان
قــد سـألـني عن احلــبـوب الـتي في
جــيـبي وقــد جـلب لـي صـحن لـ
وملعقـة ودون أن نتبادل احلديث
أخــذت الـدواء وتـذوّقت مــلـعـقـتـ
ت بـعــدهـا ألسـتـمع مـن الـلـ و
خالل نـومي إلى شـخيـر بـأصوات
مختلفة وأنـ وكالم غير مفهوم
وحـ صحـوت مـرّة أخرى وأردت
الذهاب إلى احلمام وجدت بضعة
ــكـان أشــخـاص يــقــاســمـونــني ا
ربّـــمــــا كـــان عـــددهم  5 أو 6 وقـــد
حـاولـت أن أتـذكّـر مـا الـذي حـصل
ومن أتى بـي إلى هـــنــــا وأين أنـــا

اآلن?? 
ومـن هــم الـــــــــــرفــــــــــــاق الـــــــــــذيـن
ـكــان? ولـكن دون يـقــاسـمــونــني ا

جدوى.
l
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بغداد

نبض القلم

كورونا  تعـدت دائرة الصحة والوقـاية والبحوث العلـمية والطبيـة والدوائية لتصل الى
علوم االجتـماع والسياسة وتـشغل الباحثـ بدراسة مستقـبل العالم بعدها  دون أن

تخصصون موعدا لنهايتها.. ا في ذلك ا يعرف أحد  
فاهـيم  السائـدة  والراسخـة أزمانا طـويلة وأجـياال متـعاقبة   فـهل  ستغـير كورونـا ا

ا جديدا مختلفا تماما   عما كان عليه قبل ظهورها ..?.. لتصنع عا
هذا ما يتـوقعه باحـثون ونتائج دراسـات  قام بهـا  متخصـصون ومراكـز بحوث حول
آثـار كورونا الـسيـاسيـة في العـالم   ومالمح العـالم اجلديـد  بعـدها وانـعكـاس نتائج
تقدم قراطـية والديكتاتورية مـعا في العا ا استمرارهـا  مدة أطول على الدول الد

والنامي  والفقراء واالغنياء على حد سواء .
 ويالحظ من خالل االجراءات التي فـرضتها كورونا أنها مـارست دكتاتورية مفرطة 
ـا فـرضـته من قـيود لم تـسـتـطع أعـتى الـدكـتاتـوريـات  في الـعـالم  أن  تـصل الـيـهـا 
ـخــتــلف نـظــمه  الـســيـاســيـة صـارمــة غـيــر مـســبـوقــة عـلى الــنـاس فـي كل الـعــالم  
ـقـراطيـة وديكـتـاتوريـة)  من تـقيـيد حـركـة وحجـر وخـضوع  لـلمـراقـبة ومـصادرة (د
ـعـاناة دون لـلـحـريات وخـرق الـدسـتـور في بـعض احلاالت وزيـادة الـفـقـر والـبطـالـة وا

إعتراض ..
ا فيها أوربـية  في أزمة حقيـقية  وفوضى قد قراطيـة   لقد وضعت  كـورونا دول د
تفـضي بـها اذا مـا إستـمـرت مدة اطـول وشراسـة أكـبر الى أن  تـنـغلق عـلى  نـفسـها
وتنصرف لـتعالج وضعها الذي يزداد صعوبة    وتتخلى عن  شعاراتها في (الدفاع
قراطـية وحقوق االنـسان في العالـم)  بينما وجـدت ديكتاتـوريات في كورونا عن الد
انات عارض والـبر واطنـ وا فرصة سانـحة لتعـزيز سيطـرتها وإسكـات أصوات ا
عروفة أو حتجيم دورها أو إضعافها وأحكام السيطرة عبر وسائل ووسائل الرقابـة ا

راقبة وقوان الطوارىء .. احلظرواحلواجز وتشديد ا
كان تأثيـركورونا واضحـا وسريعا  وشـامال على االنظمـة السياسـية  وأظهرت فشل
) في االسـتـجـابـة الـسـريــعـة لـلـفـيـروس وتـداعـيـاته ـقــراطـيـ اجلـمـيع (سـلـطـويـ ود
اخلـطـيـرة   وضعف الـنـظم الـصـحـية في مـواجـهـة هـكذا كـوارث   كـمـا تـسـببت في
ـقـراطيـة وحـقوق االنـسان في 80 دولة حـسب تقـريـر معـهد اخلـبرة تـدهـورحالـة الد
قراطية ـا في اوربا (مهد الـد للبحـوث االجتماعـية   ليس في العـالم الثالث فقط وإ

ومفهوم حقوق االنسان) على حد وصف التقرير.   
ا لـم يعـرفها ة .. شـلت احليـاة ومارست ديـكتـاتوريـة  ر كانت  كـورونا شـمولـية ظـا
ـليـاراته حتت الـتـاريخ عـلى يـد دكتـاتـوريـ مـعـروفـ  بعـد أن وضـعت الـعـالم كـله 
احلجر وتركـتهم يعانون من أسـوأ أزمة اقتصاديـة عرفها التـاريخ وقيود صارمة على

احلريات ..
ـا في ذلك مـراكز ـيـة قـاسـيـة  ساحـتـهـا الـعـالم كـله   لم يـسـتـطع أحـد  مـعركـة عـا
البـحوث إحـصاء خسـائرهـا البـشريـة واالقتـصاديـة  وتداعـياتـها الـسيـاسيـة   النها
مفتـوحة ألجل  غير معلوم  حتدده كورونا وحدها   وليس أحد غيرها في كل العالم

تخصصة أو الوطنية .. ية  ا نظمات الصحية العا ا في ذلك ا  
فـامـريـكـا بـكل مـا تـمـلـكه مـن إمكـانـات جتـهل  هـذه الـنـهـايـة   ولم تـسـتـطع أن تـضع
تــاريــخــا مـحــددا  لــلــخالص من كــورونــا .. فـقــبل أيــام  وقــعت مــشــادة كالمــيـة في
عهد الـوطني االمريكي للـحساسية الكونغـرس ب أحد النواب اجلـمهوري  ومديـر ا
ــعـديــة (انـتـوني فــاوتـشي) خالل جــلـســة اسـتـمــاع في مـجــلس الـنـواب واالمـراض ا
ـكن لالمـريـكـي إسـتـعـادة حـريتـهم) وعـنـدما تـمـحورت  حـول سـؤال مـحـدد  (متى 
طالبه النـائب بتحديـد موعد نهـاية الوباء ... لم يـحدد  (فاوتشي) أي مـوعد  لكنه ذكر
تحدة بتسجيل أقل من عشرة االف إصابة جديدة أنه  يحصل عـندما تبدأ الواليات ا

بفيروس كورونا في اليوم الواحد .. وهو  رقم كبير بال شك ..
ا اثار غضب النائب وجعله  ينهال بسيل من االسئلة االستنكارية عليه ..

بـاخـتصـار كـورونـا حتولت الى ظـاهـرة تـعدت مـعـناهـا الـصـحي الضـيق لـتـدخل عالم
ـنـظـمـات االقـتـصـاد واالجـتـمـاع والـسـيـاسـة وتـفـرض نـفـسـهـا  عـلى أجـنـدة الـدول وا
ثقفـ والباحث  النـعكاساتـها الشامـلة على اجلميع واهتمامات الـناس العاديـ  وا

عموما والسياسة على وجه اخلصوص ..
وازين الـسائدة بـ الدول   فـبعد أن كـانت تتـسابق فـيما بـينـها على قلـبت كورونـا ا
ا تـملك من اسلـحة متـطورة جاءت كـورونا لتضع قـيادة العـالم  والسيـطرة وتتـباهى 
اجلمـيع  (عـظمى وصـغرى ) في حـجـومهـا احلـقيـقيـة وظـهرت انـهـا  أصغـرمن  كائن
مجهري ..  فـاين قوتهـا  وسطوتـها ?.. وما فـائدة سالحهـا وجبروت الـقوة  وقد بدت

ضعيفة وعاجزة أمام فيروس ال يرى بالع اجملردة  .
وهذا ما لم يكن بحسبان العالم ..

بـهذه الـنتائج  واحلـسابات  تـكون كـورونا قد دخـلت التـاريخ .. واذا ما استـمرت مدة
اطول ستكون لها نتائجها  اخلاصة  و (بصمتها)الواضحة  في التاريخ ..

فهل تـتحـقق  نـبوءة هـنري كـيسـنجـر  مسـتـشار االمن الـقومي االمـريكي االسـبق بان
ي الى االبد ? وهل ستـفصل العالم الى حقبيت (ما  قبل كورونا سيـغير النظام العا
وما بعد كورونا) على غرار التقسيم الذي تعارف عليه  الدارسون  (ما بعد وما قبل)
ا كان لـهما من أثر كبـير  في رسم خارطة جديدة يت االولى والثـانية  احلرب العـا

للعالم ..?..
استمـرار كورونا الى أجل غير مـعلوم  واخلسائـر الكبيـرة  في كل مرافق احلياة  قد
جتعل  اجلواب  يكون بنعم  وان العالم مقبل على تغيير هائل  ولن يكون كسابقه ..
قصة كورونـا غريبة ولـها دالالت وعبر  تـشبه قصة االسـد والفار .. كيـف ظهر الفأر
في مـوقف  أقـوى من االسـد  الـذي كـان يـسـتـهزىء  بـه لضـعـفه عـنـدمـا قـرض حـبال

الشباك التي وقع فيه االسد  وخلصه من الوقوع في يد الصياد ..
وصدق من قال (يضع  الله سره في أضعف خلقه) وسارت مثال الى اليوم ..

فهل من متعظ ?
000000000000000
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تـشرف شهـررمضـان بنزول الـقرآن الكـر فاسـتحق أن يكـون سيـد الشهـور ويأخذ
هـذا التـمـيز من الـقـرآن فهـو ربـيعـه  كمـا تـميـزفـصل الربـيع عن بـقيـة فـصول الـسـنة
بتفتح أزهـاره وإكتساء االرض فيه  بـحلة جميـلة بالوان زاهيـة  تسرالنفس وجو رائع

باسم  بعد شتاء متجهم  ببرده وامطاره ورياحه وعواصفه ..
 مالزمة القـران عبادة  وفـائدة .. يـعلم إصول الـدين والعـقيدة .. وفـيه كل أمور الدين
ـا ورد فيه من أوامـر ونـواه يضـمن رضا الـله وكرمه والـدنيـا واالخرة   ومـن يلـتزم 

وثوابه.
فـيه قـصص لـلـعـظـة واالعـتـبـار واالقـتـداء  ولـنـا في رسـول الـله اسـوة وقـدوة  حـسـنـة
ؤمن من تـخـلق باخالق الـرسول  (ص) وعـده قدوته في (وانك لـعـلى خلق عـظيم ) فـا
ـدحـهـا الـقران احلـيـاة .. كـان (ص) خـلـقه الـقـرآن ..أي أنه يـتـخـلق بـاالخالق الـتـي 
ويتجـنب  كل ما ذمه القران .. فكيف نتخلق باخالق القران  ?.. ذلك هو جوهر الدين

والعبادة  وليس طقوسا جامدة فقط ..
من هذه القـصص  قصة لـقمان ووصـاياه العـشر البـنه في السورة الـتي حتمل إسمه
وتـنـاولـت أمـورا كـثـيـرة مــنـهـا مـا يـتـعــلق بـالـعـقــيـدة كـالـتـوحــيـد واحلـسـاب واالعـمـال
ـنـكـر ـعـروف والـنـهي عن ا الــصـاحلـة  كـبـر الـوالـدين  والـعـبـادة كـالـصالة واالمـر بـا

والصبر والعالقة مع الناس والسلوك  واالدب واالخالق ..
 لـلعـبادات اشـعاع خارجي يـتمـثل في سلـوك  وإن لم تكن كـذلك تتـحول الى عادة ال

اثرلها  وطقوس شكلية رتيبة ..
ال تعني الصالة والـصوم شيئـا على أهميـتهما   إن لم حتصـنا صاحبـهما   ويكون
لـهمـا اثر  في الـسلوك يـترجم الى عـمل وتصـرف  في  مفـردات احليـاة .. في االمانة
والـنـزاهـة والـتــسـامح ومـد يـد الــعـون لـلـمـحــتـاج واالبـتـعـاد عن االنــانـيـة واالسـتـغالل
ا في ذلك الـبخل فهو خلق مكروه ذمه القران (سـيطوقون ما بخلوا به يوم واجلشع 
ـفلـحون) (احلـشر 9.. الـقيامـة) ال عمران 180).. ومن يوق شح نـفسه فـاولئك هم ا

فلح اجلنة .. وثواب ا
القيمـة الي عبادة إن  لم  يكن لها أثر اخالقي  ينعكس  في التعامل مع االخر فتبعد

نــفعة العامة واخلير للجميع ..    االنسان  عن اي تصرف سيء النها تقوم على ا
وصـايـا  لـقـمـان تـوضح الـسـبـيل لـيـكـون االنـسـان صـاحلـا  يـنـال رضـا الـرب والـعـبد
ونفسه  بـدءا من توحـيد الله وبـر الوالـدين صعودا الى عالقـته مع النـاس ومع نفسه
وقـد صيـغت باسـلوب تـربوي  رائع  ومـضمـون  هادف لـتقـو وتهذيـب سلـوك الفرد

واالرتقاء باخالقه  ..
وصـايـا تـصـلح لـكل زمـان ومـكـان ويـتـجـلى فـيـهـا دورالـقـدوة في الـتـربـيـة واالخالق 
ـا إمـتـاز به من صـفـات تـؤهـله لـلـوعـظ واالقـتداء ويـكـون مـؤثـرا في مـجـسـدا بـلـقـمـان 
تلقي ويحظى بثقته  ويقتنع بكالمه وفي مقدمتها  احلكمة (ولقد آتينا لقمان احلكمة ا

 أن اشكر) سورة لقمان 12
تلقي أكثر من وعظة  مؤثرفي ا وذج لقمان أن دور القدوة في التربية  وا ويبدو من 
وعوظ) بالشكل والسيرة والسلوك.. الكالم النظري  النه  ملموس ويتجسد أمام ( ا
واولى اخلـطــوات عــلى هـذا الــطــريق تـبــدا من الــبــيت ودور الـوالــدين في  الــتــنـشــئـة
ـدرسـة واجلـامـعة ثم عـلم في ا والـنـمـوذج الـذي يـقتـدي به االبـنـاء صـعودا الـى دور ا
ـسؤولية في االمانة والنزاهة العمل وكـيف يكون االعلى  في العمل قدوة لالدنى في ا
ـال العـام .. عنـدها تـكون االخالق واالخالص والـتفـاني في العـمل  واحملـافظـة على ا
عـبـادة النـهـا حتـولت الى وسـيـلـة في الـتـنـشـــئـة الـصـحـيـحـة ولـهـا اثـرهـا فـي اخلـدمة

العامة..
اخلالصة :

ـقـرا يـجب  ان حتـدث تـاثـيـرا في  نـفس وحـيـاة قـارئـهـا .. واال تـتـحـول قراءة كل ايـة تُ
القران الى مطالعة فقط .. 

هو كتاب فصلت اياته ( يهدي للتي هي اقوم ) ..
فيه خيري الدنيا واالخرة .

جعل الله ايامكم ربيعا دائما بالقران ..
0000000000000000000
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أحسِنْ إلـى النّـاسِ تَستَعبِدْ قُلوبَهُمُ
 فطالَمـا استعبدَ اإلنسـانَ إحسانُ
أَقبلْ على النَّفسِ واستكمل فَضائلَها

 فأنـتَ بالنَّفسِ ال باجلِسمِ إنسـانُ 
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الرفيق العزيز أبو ياسر
رفيقي العزيـز استلمت رسالـتك وسرّتني مشاعـرك الصادقة نحـونا فقد عرفـناك رفيقاً رائـعاً وقد ترك سفرك
لوءة باالعتزاز واحلب واالحترام وأملنا باللقاء اإلضطراري فراغاً كبيراً بيننا ال يُعوّض وتبقى ذكريـاتنا عنك 
أكيد..." كانت هذه مقدمة لـرسالة الشهيد د. محـمد البشيشي / "أبو ظـفر" التي كتبها لي قبل 38 عاماً حيث
يظـهر تـاريخـها في صـدرها 12 أيلـول (سبـتمـبر) 1983 وقد عـثرت علـيهـا صدفـةً في أرشيـفي قبل أيـام فقط

وبُعيد حديث هاتفي مع الصديقة العزيزة بلقيس الربيعي "أم ظفر" من ستوكهولم.
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نتجـات الوطنية تكتـسب بعض ا
شهرة واسعة وسمعة طيبة وتعد
اسـمــا  وعالمـة جتـاريــة مـعـروفـة
منذ تاريخ الـتأسيس حتى الوقت
احلــــاضـــر ويــــرجع ذلـك جلـــودة
ــنـتــوج واألســتــمـراريــة بــنـفس ا
الــنــوعــيــة وبــنــفس مــســتــويــات
االنـــتــــاج مع الـــتـــطــــويـــر نـــحـــو
االحسن عصير مشروب (جي تي
اورجن )  بـــتــرخـــيص من شـــركــة

م
م
م
م
زايا حتى يصل انتاجها تد  – البريطانية حققت كل هـذه ا مشن بفرج 

الى  7000صندوق توزع في كافة محافظات العراق.
شروب (الزمان) زارت هذه الشركة و االطالع عـلى مراحل انتاج هذا ا
فـوض لـشركـة (الـتعـبـئة ـديـر ا مع مـعـرفة نـبـذة تاريـخـية عـنه قـدمـها ا

ار خير الدين محمد القدو" قائال:- والتعليب العراقية) "إ
سـنة  1959 اسس رجـل الصـناعـة واالعمـال (ناظم مـحمـد طيب) مـصنع
شـروب يـوضع بـقـنـيـة زجاجـيـة  واهـالي (مـجـمع مشن) (مـشن) وكـان ا
كـانوا يـتابـعـون شريط االنـتاج بـزجـاجته الـبـرتقـاليـة وهي تـتحـرك على
ـصنع شـركـة مسـجـلة في احلـزام وهم في الـشـارع! عام  1962 اصـبح ا
دائرة مسجل الشـركات وفي غرفة جتارة بغداد وحصـلت شركة التعبئة
عــلى اجــازة تـأســيس مـشــروع صـنــاعي صــادرة وفق قـانــون الـتــنـمــيـة

الصناعية رقم  (164) لسنة  1964
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ياه الـغازية حتت اسم ـصنع بإنـتاج عصـير الفـواكه وتعبـئة ا اسـتمر ا
جتاري (مـصنع التـعبئة والـتعلـيب العراقي) ومن مكـونات هذا الـعصير
(تـركـيـز طـبـيعي 100 % وبركس 12- 13 % الـغاز  252الـتـركـيز 4-3
سـتخدمـة في شركـة مشن الـبريـطانـية الـتي حصـلنا ـواصفـات ا وهي ا

على امتياز رسمي منها .
مجمع مشن

تـعـارف علـيه االقدم ـفارقـات هو مـنح الـعالمة الـتجـاريـة مرتـ وا من ا
نـطقـة التي يقع هـو االحق بهـذه العالمـة التجـارية  عـلى االخص وان ا
ـصنع والـشـركة اكـتسـبت تـسمـيتـه من االسم التـجاري لـلـعصـير فـيـها ا
لـذلك يـطـلق علـيـهـا (مجـمع مـشن) وسـوف نزودكم
بــسـنـد مــلـكـيــة صـادر من مـديــريـة  الـتــسـجـيل
الـعقـاري العـامة يؤكـد تلك الـتسـميـة (مجمع

مشن)
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انـتقل الى رحـمـة الله رجل االعـمال
والـصــنـاعــة وصـاحب االمــتـيـاز
االصـلي (نـاظم مـحـمـد طـيب)
ـسـاهم االكـبـر وكــان هـو ا
فـي شــركـــة الــتـــعــبـــئــة
والــــــتـــــــعــــــــــلـــــــيب
العـراقية بتــــاريخ
2008 / 7 /11
واســـتـــطــاعت
بــــــــــــــــــعـض
اجلــــهــــات
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شروب (مجمع مشن) صنع اسمها من ا نطقة التي يقع فيها ا اكتسبت ا
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االســتـحــواذ عــلى الــعالمـة واالسم
ـــشـــروب (مــشـن) عــام الـــتـــجــاري 
صنع ا دفع ا  2011  - 2010
شروب باالسم لالستمرار بإنـتاج ا
الــتــجــاري (الــطــيب) واصــبح اسم

.ABC  شروب ا
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سنة  2019 تمكـنت شركة التـعبئة
والـتـعـلـيب الـعـراقـيـة من احلـصول
عـلى امتيـاز رسمي من شـركة مشن
ـتـد- الـبـريـطـانـيـة  وبـداية بـفـرج 

شهـر نيـسان  2021  انـتاج الـعصـير بـعالمـته التـجاريـة االصيـلة
نـاسبة حتـت شعـار (الشركـة األم تعـود اليـكم) و االحـتفـال بهـذه ا
ودعـوة وسائل االعالم لـلـتغـطيـة الصـحفـيـة عن هذا الـصرح الـعريق

في مجال الصناعة والتعليب.
ـشـروب عـلى الــرغم من ان اجملــمع حـصل عــلى تـســمـيــته من هــذا ا
(مـجمع مـشن) اال ان طـبيـعـة النـشـاط حالـيـا في مجـمع مـشن اصبح
صنع والشركة االصيلة (لبيع االطارات والبطاريات) ويبقى وجود ا
هي الـتي تـنـفـرد بـإنـتـاج جي تي اورجن  بـتـرخـيص من شـركـة مشن

تد- البريطانية.  بفرج 

ـشروب وتنـشر جـريدتـكم الـوثائق االصـلـية الـتي تمـثل تـاريخ هذا ا
ستندات هي : صنع وشركة التعبئة والتعليب وا وا

(وثــيــقــة االنـتــســاب الى احتــــــــاد الــصـنـــــــــاعــات الــعــــــــــــــراقي
رقـــــــــم  - 597 شـهـادة  قـيـــــــــــــد فـي السـجل الـتـجاري رقــم 220
في  – 3\8\ 1972  1 تــأيـيــد تـرخــيص الـصــادر من وزارة الـصــحـة

بـــــالـــــعـــــــدد  87022 في
 –31\12\ 2019 اجــــازة
تأسيس مـشروع صناعي
صــــــادرة وفق قــــــانــــــون
الـتنـمـيـة الصـنـاعـية رقم
ــلــكــيــة  – 676 ســنــد ا
الــــصـــادر من مـــديـــريـــة
الـــتــســجــيـل الــعــقــاري

العامة 16 \5 \2017.
ــصــنع جتـــولــنــا فـي ا
واطالعـنـا عـلـى كـيـفـية
ـــنـــتج صـــنـــــــــاعـــة ا
وطــــريــــقـــة الــــتـــوزيع
والــــتـــــســــــــــويق من
خـالل شــــرح قــــــــدمه
االســتـاذ (جــعـــــــــفـر
رحـــــيم عـــــبــــد الـــــله
الســـــــاعـدي ) مدير
ــشـرف ــتـابــعـة وا ا
الــــعــــام  لــــشــــركــــة

الطيب.

صنع  ار خير الدين محمد القدو ناظم محمد طيب مؤسس الشركة وا فوض ا دير ا ا

صنع جولة (الزمان) في ا

تابعة جعفر رحيم عبد الله الساعدي    مدير ا



WK2 …«—U  w  Êu «d Ë w KOA  ‰œUF

 5  

—u «d Ë W u'« …uI « WN «u  r  w K « ‰œUF «

بـرايـتـون جـراهـام بـوتـر إلى طـريـقة
الــلــعب 3-4-3 أيــضــا حــيث تــكــون
اخلط اخلــلــفي من بن وايت ولــويس
دانك وآدم ويــبــسـتــر وتــواجــد عـلى
ـلـعب كل من جويل فـيـلتـمان طرفي ا
ودان بيـرن.وتمـركز الـثنـائي باسـكال
جروس ويـيـفـيس بيـسـوما في وسط
ـلـعب ولــعب في اخلط األمـامي كل ا
من ألـيــكـسـيس مـاك ألــيـسـتـر وداني
ويلبـيك ولياندرو
تروسـارد. كانت
ـبـاراة بـدايـة ا
هــادئــة وبــدا
واضـــــحــــا أن
الالعب متأثرون
ـلعب ا يـحـصل خارج ا
من ردود فـــــعل غـــــاضـــــبــــة عـــــلى
تـأسـيس دوري الـسوبـر األوروبي ال
سيمـا العبي تشـيلسي الـذين سنحت
لهم أول فرصة في الـدقيقة الـتاسعة
عنـدما حاول هـافيـرتز الوصـول لكرة
مرسلة من فـوق الدفاع لكن احلارس
ســـانـــشـــيـــز وقـف أمـــامه في الـــوقت
ــــنـــاسب.       واصل تــــشـــيـــلـــسي ا
أفضليته وأرسل زيـاش كرة عرضية
من الــنــاحـيــة الــيـمــنى نــحـو الــقـائم
الـبـعيـد دون أن يـتـمـكن ألـونـسو من

الوصول إليها في الدقيقة 12.
…dOD  ’d

وحصل بـوليـسيـتش على الـكرة عـند
مــشـارف مــنــطـقــة اجلـزاء واســتـدار
حـول نـفــسه قـبل أن يـطــلق تـسـديـدة

مباشرة ردتها الـعارضة.وبعد ثوانٍ
مــعــدودة تــلـقـى بـلــعــربي عــرضــيـة
ــرة جـــديــدة لــكــنه قـــابــلــهــا هــذه ا
بـتـسـديـدة غـيـر دقـيـقـة لـتـمـر الـكـرة

رمى. بعيدًا عن ا
وسدد مـوسيـاال كـرة قويـة من خارج
مـنـطقـة اجلـزاء لـكـنهـا مـرت بـجوار
ـرمى الـضـيوف قـبل ن  الـقـا األ
أن يــتــصـدى هــراديــكي لــتـصــويــبـة
أرضية قوية من نفس الالعب بعدها
بدقائق معدودة. وحاول ند أميري
صـيد شـبـاك نـوير بـتـسـديدة بـعـيدة
ــدى لـكـن حـارس بــايــرن أبـعــدهـا ا
بصـعوبـة عن مـرماه لـيتـمكن بـايرن
من احلـفاظ عـلى تـقـدمه حتى نـهـاية

. اللقاء بفوزه بهدف
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دفع تـشيـلسـي ضريـبة تـشـتيت ذهن
العـــبــيه لــيـــتــعــادل عـــلى أرضه مع
بـرايـتــون بـدون اهـداف  في واحـدة
من أسوأ مباريات الدوري اإلنكليزي

وسم. فنيا هذا ا
ولـم يـــقــدم تـــشـــيـــلـــسي األداء
نـتظـر مـنه بعـدما تـعرضت ا
حافلـته لالحتجـاجات خارج
مـلعـب "ستـامـفـورد بـريدج"
فرفع رصـيده إلى 55 نقـطة
ـــركـــز الـــرابع بـــفـــارق فـي ا
األهـداف فقـط أمام وسـت هام
فيـما ارتـفع رصيـد برايـتون إلى

ركز السادس عشر. 34 نقطة في ا

واعتمد مدرب تشيلسي
تـــومـــاس تــوخـــيل عـــلى
طريقـة اللعب 3-4-3 حيث
وقف كورت زوما إلى جانب
أنـــدريـــاس كــريـــســتـــيـــنــسن
وأنـتــونـيـو روديــجـر في اخلط
اخلـلـفي وتـواجـد عـلى الـطرفـ كل
من ريـس جــــــيــــــمـس ومــــــاركــــــوس

ألونسو.
وتمركز جورجينيو ومايسون مونت
ــلـــعب فــيـــمــا أدى كــاي في وسـط ا
ـهـاجم الـوهمـي ب هـافـيـرتـز دور ا
اجلنـاح حكـيم زياش وكـريسـتيان

بوليسيتش.
ــقــابـلــة جلــأ مـدرب في الــنــاحــيـة ا

ـلـعب لـيــنـطـلق بـالـكـرة مـنـتــصف ا
حـتى منـطـقـة جـزاء ليـفـركـوزن قبل
أن يــودع الــكـــرة في الــشــبــاك لــكن
ــســاعــد رفع رايــته بــداعي احلــكم ا
ـــــهـــــاجم وجـــــود تـــــســـــلـل عـــــلـى ا

الكاميروني.
وجلأ حكم الـساحة لتـقنية الـفيديو
لــلـتــأكــد من صـحــة قــرار مـســاعـده
والتي أظهرت بالفعل وجود الالعب
في التسلل ليُلغى الهدف البافاري.
وارتـدت كـرة من حــارس لـيـفـركـوزن
نــحــو ســانـي لــيــقــابـــلــهــا األخــيــر
بتـسديدة مـباشرة مـن خارج منـطقة

اجلزاء إال أن كرته علت العارضة.
ووقفت الـعارضـة حائـلًا أمـام إحراز
الضيوف هدفـهم األول بعد عرضية
بـــــايــــلـي نــــحــــو كــــر
بــــلــــعـــــربي حــــيث
قـابـلــهـا األخـيـر
بـــــلــــمــــســــة

الضيوف.
وعــــزز أصـــحـــاب األرض تــــقـــدمـــهم
بالـهـدف الـثاني بـعـد مرور 6 دقائق
فقط عبر تسديدة قوية من كيميتش

استقرت داخل الشباك.
وتصدى احلارس هراديكي لتسديدة
ـدى أطــلـقـهــا مـولـر قــويـة بـعــيـدة ا
ليـحرم بـايـرن ميـونخ من هز شـباكه

للمرة الثالثة.
وواصل هراديـكي الدفـاع عن مرماه
بـتـصـديه الـبـارع لـتـسـديـدة أطـلـقـها
ديفيد أالبا من ركـلة حرة على حدود
منطقة اجلزاء لينتهي الشوط األول

بتقدم بايرن (2-0).
ومع بــدايــة الـشــوط الــثــاني حـاول
كـــــومــــــان وضع كــــــرة في أقــــــصى
ـرمى لـيـفـركوزن الـزاويـة الـيـسـرى 

لكنها لم تكن بالدقة الكافية.
وبعـدهـا مبـاشـرة تصـدى حارس
الـضــيـوف لــفـرصـة خــطـيـرة من
مولر الـذي تلقى تـمريرة داخل
منـطـقـة اجلزاء وسـدد أرضـية

زاحفة أمسك بها هراديكي.
وتـلـقى تــشـوبـو مـوتـيـنج
تــمـــريــرة طـــولــيــة من
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قــطع بــايــرن مـيــونخ خــطــوة نــحـو
ــاني االحـــتــفــاظ بـــلــقب الـــدوري األ
للـموسم الـتاسع علـى التوالي وذلك
بــــفـــوزه  0-2عــــلـى ضــــيـــفـه بــــايـــر
ليفركـوزن  ضمن منافـسات اجلولة

. الثالث
ثـــنـــائــيـــة بــايـــرن جــاءت عـن طــريق
تشـوبو مـوتيـنج وجوشـوا كيـميتش
لـــيــصـــبح في الـــدقــيـــقــتــ 7 و13  
الـفـريق عـلى بُـعـد خـطوة واحـدة من
احلــفــاظ عــلى لــقــبه حــال فــوزه في

قبلة. اجلولة ا
ووسع بـــايــرن الــفــارق بــيــنه وبــ
مـــطـــارده اليــــبـــزيج إلى 10 نـــقـــاط
لـيهـرب بـالـصدارة بـوصـوله لـلنـقـطة
71 فيما جتمد رصيـد ليفركوزن عند

ركز السادس. 47 نقطة في ا
وفي غـــضــون 7 دقـــائق اســـتـــطــاع
بـايـرن هـز شــبـاك ضـيـفه بـهـدف من
أول فرصة بعد عرضـية أرسلها أالبا
نــحـو مــولـر الــذي قـابــلـهــا بـلــمـسـة
مــــبـــاشــــرة تــــصـــدى لــــهــــا حـــارس
لـيـفـركــوزن لـكـنـهـا ارتـدت لـتـشـوبـو
مــوتـــيــنج الـــذي مـــهــدهـــا لــنـــفــسه

رمى. وأودعها ا
وجــرب كــومــان حــظه بــتــســديـدة

يــــســــاريـــة مـن عـــلـى حـــدود
مـنطـقـة اجلـزاء لكـنـها

حـادت عن مـرمى

بغداد- الزمان
نـتخبـات الوطنـية مسـتقبالً واهب الصـغيرة لـرفد ا يواصل االحتاد الـعراقي بكـرة السلـة بحثـه عن ا

كافحة آفة التزوير. فيما كشف عن وضع آلية 
ــدربـ أيـسـر عـبـدالـرزاق فـي تـصـريح صـحـفي  إن الـلــجـنـة اجـرت االخـتـبـارات وقـال عـضـو جلـنـة ا
ن اعمـارهم تبلغ 15 سنـة حيث  بالـفعل تـسجيل  10 العبـ للمـشاركة في والتـدريبات لالعـب 

البطوالت الدولية.
ـكان صقل ـتوقعة لـكنهـا حصلت عـلى العب جـيدين با واوضح ان اللجـنة لم حتـصل على النـوعية ا
ـكثـفـة.واضـاف ان الفـئـات العـمـريـة حتتـاج الى اهـتـمام أكـبـر ونحن مـوهبـتـهم من خالل الـتدريـبـات ا
نـحـارب آفـة الـتــزويـر من خالل الـتـأكـيــد عـلى جـواز الـسـفـر اخلــاص بـالالعـبـ ومـقـارنــتـهـا بـالـهـويـة

الشخصية لنثبت انها غير مزورة.
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حـسم الــتــعـادل الــســلـبـي مـواجــهـة
الــقـوة اجلـويــة الـعـراقي وتــراكـتـور
ســازي اإليــراني  حلـســاب اجلــولـة
الثالثـة من اجملموعة الـثانية لدوري
أبــطــال آســيــا.ويــتــصــدر الــشــارقــة
تـرتـيب اجملـمـوعـة بـرصـيد 4 نـقاط
مقابل  3 نقـاط لتـراكتـور ونقـطت
لــــكـل من بـــــاخـــــتــــاكـــــور والـــــقــــوة
اجلـويـة.وتــقـام اجلـولـة الـرابـعـة من

مـنـافـسـات اجملـمـوعـة يـوم اجلـمـعة
حــيث يــلــتــقي تــراكــتــور مع الــقــوة
اجلــــــويـــــــة وبــــــاخــــــتـــــــاكــــــور مع
الـــشـــارقـــة.ويــــتـــأهل إلى دور الـ16
ــــــــركـــــــــز األول فـي كل صـــــــــاحـب ا
مجمـوعة إلى جانب أفضل 6 أندية

ركز الثاني. حتصل على ا
حــاول الــقــوة اجلـــويــة في الــشــوط
األول عـن طـــريق رأســـيـــة حـــمــادي
لـكـنـهــا كـانت ضـعــيـفـة فــيـمـا سـدد

إبراهيم بايش كرة علت العارضة.
بــيـــنــمــا أخـــطــرمــحـــاوالت الــفــريق
اإليـــــراني جـــــاءت بـــــأقـــــدام الالعب
أشـكـان ومــرت كـرته بـجـوار الـقـائم
لـيــنــتــهي الــشـوط األول بــالــتــعـادل
الــســـلـــبي.وفــرض الـــقــوة اجلـــويــة
سيطرته على الشوط الثاني وحصل
عــلى عــدة فـرصــة كــادت أن تـمــنـحه
االنـتـصــار األول في الـبـطـولـة.ومـرر
ســامح سـعـيــد كـرة عـرضـيــة تـبـاطـأ

دافع حمـادي بتـنفـيذهـا ليـشتـتهـا ا
اإليراني فـيـما سـدد إبراهـيم بايش
ــقـابل ــدافع.في ا كــرة اصــطـدت بــا
تـصـدى حـراس الـقـوة اجلـويـة فـهـد
طـالب إلى تـسـديـدة هـائـلـة لـلمـدافع
عـــلي رضـــا.وأجـــرى مـــدرب الـــقــوة
اجلويـة عدد من التـغيـيرات فزج كل
من شريف عبـد الكاظم ومـحمد علي
عـــــبـــــود بـــــدال من عـــــلي مـــــحـــــسن
ومصطفى مـعن.كما زج بجـيفرسون

مــحــمــد إبــراهــيـم عــبــودي مــديــر عــام
درسي الـتـربـية الـريـاضـية والـنـشـاط ا
والـكشـفي بـالـوزارة يرافـقه  جنم عـبود

درسية. رئيس قسم الرياضة ا
ـــلـــفـــات وتــــنـــاول اجلـــانـــبــــان أبـــرز ا
ــشـــتــركــة حــيث تــطــرق الــريــاضــيــة ا
عــــــبـــــــودي الى مـــــــســــــاعـي الــــــوزارة
بـــاســـتـــحـــداث الـــفـــرع الـــريـــاضي في
الـدراسـة االعـدايـة حـيث سـيـتم إفـتـتاح
أول مــــدرســــتـــ إعــــدادتــــ لـــلــــفـــرع
الرياضي في الـعاصمة بـغداد إحداهما

للبن واألخرى للبنات.
وأشـــار عـــبـــودي أيـــضـــاً الـى ضــرورة
تـنظـيم آليـة تـفرّغ الـرياضـي من مالك
الـوزارة عـلى تـخـصـصاتـهم الـريـاضـية
في األنديـة واالحتادات وتـوحيـد منهج
الــتـفــرغ وإنـحــســاره عـلى الــضـرورات
الـفــــــــــعلـيـة وبـعـلم ومـوافـقـة الـلـجـنة

. وأكـــد مــديـــر عــام ــبـــيــة حـــصــراً األو
درسي الـتـربـية الـريـاضـية والـنـشـاط ا
والـكشـفي بوزارة الـتـربيـة على مـسعى
الـوزارة ودائرتـه على تـفـعيل الـريـاضة
ــدرسـيــة وااللـتــفـات بــشــكل جـاد الى ا

درس التربية الرياضية.
W öF « oL

ومن جانبه شكر حـمودي وزير التربية
عـلى تـهـنـئـته مـؤكـداً عـمق الـعالقـة ب
ـشـهـد الـريـاضي في وزارة الـتـربـيـة وا
البالد على طول الفـترات السابقة التي
شــــهـــدت ألق وتـــمـــيــــز الـــريـــاضـــيـــ

. العراقي
وأعــرب حـمــودي عن ســعــادته بــسـعي
الــوزارة الى إســـتــحــداث الــتــخــصص
الــدراسي االعــدادي الــريــاضي مــؤكــداً
وجـود مـثل هذه الـتـجـربة في كـثـير من

تقدمة رياضياً وتربوياً. الدول ا بية ثل وزير التربية يقدم باقة ورد لرئيس اللجنة االو
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بـية الـوطنـية تـلقى رئـيس اللـجنـة األو
الـعـراقـية  رعـد حـمودي تـهـنـئة نـظـيره
ـبـيـة الـوطـنـيـة في رئـيس الـلـجـنـة األو
ـنـاسـبـة الـصـ تـايـبـيـه هـونغ دو لِن 
بـية إعـادة إنتـخابه رئـيسـاً للـجنـة األو
ـكـتب الـتـنـفـيـذي وكـمـا هـنئ أعـضــاء ا
اجلـديـد الذين  إنـتـخـابـــــــهم لـلـعمل

لدورة تمتد الربعة أعوام مقبلة.
وتـمـنى  لِن في بـرقـية تـهـنئـته الـنـجاح
ـكتب الـتـنفـيذي حلـمـودي وفريـقه في ا
ـقبل مـتأمالً في اجلـديد خالل عـملـهم ا
الــوقت ذاتـه تــفــعـــــــيل الــتــعــاون بــ
ــبـــيــتــ الـــعــراقــيــة الـــلــجــنـــتــ األو

والتايوانية.
وكـان نص الـتهـنـئـة من عظـيم سـرورنا
عـلمـنا بـاعادة إنـتخـابكم رئـيسـاً للـجنة
بـية الـوطنيـة العـراقية ونـيابةً عن األو

بـيـة التـايوانـيـة يسـعدني الـلـجنـة األو
ألعــبــر مـخــلــصـاً عـن تـهــانــيـنــا العـادة
كتب إنتخابكم كما ونهنئ من خالكم ا
نتـخب للعمل معكم التنفيـذي اجلديد ا
بـية الـوطنيـة العـراقية في الـلجنـة األو
متـمن  لـكم النجـاح في عملـكم للدورة
ــبــيــة اجلــديــدة رئــيــســاً لــلــجــنــة األو
الوطنية العراقية آمل في الوقت ذاته
الـتـقـدم والنـمـو لـلـعالقـة بـ جلـنـتـيـنا

خالل فترة رئاستكم.
وفي سيـاق متـصل بعث  وزيـر التـربية
 عــلي حـمــيـد الــدلـيــمي  بــاقـة ورد الى
ـبـية رعـد حـمـودي رئـيس الـلـجـنـة األو
الوطنية الـعراقية مهـنئاً إيّاه وأعضاء
ـنـاسـبـة انـتـخـابهم ـكـتب الـتـنفـيـذي  ا
دورة إنـتــخـابــيـة تــمـتـد ألربـع سـنـوات

مقبلة.
وحـــمل بــاقـــة الــورد وتــهـــاني الــوزيــر
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ورد تـــشـــيــــلـــسي بــــإدخـــال كـــالـــوم
هودسـون أودوي وتـيمـو فـيرنـر بدال
من ألونسو وهافـرتز. لكن التبديالت
لم جتــد نــفـعــا فــغــاب الـتــركــيـز عن
هـجمـات تـشـيلـسي خـصـوصا فـيـما
يـتـعـلق بـالـلـمـسـة قـبل األخـيرة ورد
بـرايتـون بـهـجمـات خـجـولة لـلـغـاية
كـان أبرزهـا تـسـديـدة بيـسـومـا الذي

رمى في الدقيقة 70. ابتعدت عن ا
كان ال بـد لتشـيلـسي من تغـيير واقع
الـــلـــقــاء في ربـع الــســـاعــة األخـــيــر
فأشرك اخملـضرم أولـيفيه جـيرو بدال
من زيــاش وأهـدر بــرايــتـون فــرصـة
الفـتـتـاح الـتـسـجـيل في الـدقـيـقـة 77
عندمـا فقد روديـجر الكـرة ليخـطفها
الالنا ويقـتحم مـنطقـة اجلزاء قبل أن
يـــســـدد بــــجـــانـب الـــقـــائـم.وخـــســـر
جورجينيو الكرة في منتصف ملعب
فــريــقه لــيــحــصل عــلـيــهــا ويــلــبـيك
ويــــســــددهــــا مــــركــــزة لــــتــــرتــــد من
وبعدها القـــــــــــائم في الدقـيقة 79  
بـــلـــحــــــــــظـــات عـــاد الالنــا مـــجــددا

رمى. بتسديدة بجانب ا
لم يـحـدث أي جـديــد فـيـمـا تـبـقى من
زمن الـلقـاء وانـــــــــــطـلق هـودسون
أودوي من الـــنــــاحـــيــــة الـــيــــســـرى
ـرمى ـرر كــرة أمــام ا قـــــــــــبل أن 
تابعـها جيرو بـلمسـة واحدة بجانب
القـائم في الدقـيقة 86 وحصل وايت
مــدافـع بـــرايــتـــون عـــلى الـــبـــطـــاقــة
الــصـــفــراء الـــثــــــــــانـــيــة لـــيــخــرج

مطرودا في الوقت بدل الضائع.

األمام فـكـانت أغلب كـراته مـقطـوعة
داخل منطقة جزاء اخلصم.

وأخــيـرا تــمـكن بــيـرنــلي من تــهـديـد
مـرمى تـشـيـلـسي بـنصـف فرصـة في
الـدقـيـقة 42 عن طـريق تـسـديـدة من
بــيــســومــا ارتـدت من جــورجــيــنــيـو
ـرمى. طـغى الـهـدوء مـجددا وعـلت ا
على أحداث الشوط الثاني ولم تكن
عنـى احلقيقي في هناك أي إثـارة با
ربـع الــــســــاعـــة األول مـن الــــشـــوط
وأجــــرى بـــرايـــتـــون تـــبـــديـــله األول
بـإشــراك آدم الالنـا مـكــان تـروسـارد

رمى في الدقيقة 15. ابتعدت عن ا
وســنـــحـت فــرصـــتـــ خـــطـــيـــرتــ
لــتــشـــيــلــسـي األولى عــنــدمـــا فــقــد
ويـبــسـتـر الـكـرة لـيـنــطـلق هـافـيـرتـز
بهجمـة مرتدة قبل أن تـرتد محاولته
مـن الـــدفـــاع ثم جــــرب زومـــا حـــظه
ــدى أوقــفــهـا بــتــســديــدة بــعـيــدة ا

احلارس سانشيز في الدقيقة 21.
باراة مع مرور الوقت وهدأ إيقاع ا
مع الـتـزام بـرايـتـون بـأدوار دفـاعـيـة
غامرة في التـقدم نحو األمام دون ا
فـيمـا افـتـقد تـشـيلـسي لـلـفاعـلـية في

وفي معرض ردّه عـلى قضيـة تفرّغ عدد
الكـات التـربويـة للـعمل الـرياضي من ا
أكـد حـمودي عـلى تـنـظيم الـعـملـيـة ب
ا يتوافق ـبية و الوزارة واللجنة األو
ـبـيـة ذي الـرقم مع قـانـون الـلـجـنـة األو
29 لسـنة 2019 على ان يـتم الـتنـسيق
بـيـة بتـفريغ بـ الوزارة والـلـجنـة األو
الـــطـــاقـــات الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــربـــويـــة
لـلـضرورات الـتي تـخـدم الصـالح الـعام

للبالد. 
وفـي خـتـام حــديـثه أشــار حـمـودي الى
ضرورة تفعيل درس التـربية الرياضية

راحل الدراسية. في جميع ا
مـشــيـرا الى الــبـطـوالت الــتـربــيـة الـتي
ـنتخبات أفــــــــرزت الكـثير من العبي ا
نجز العراقي الوطنية العـراقية والى ا
اخلـــارجي عــــلى صـــعـــيـــد الـــريـــاضـــة

درسية. ا
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كــشف تـقـريــر صـحـفـي يـابـاني عن
تـــطـــور جـــديـــد بـــشـــأن احلـــضـــور
ـبـيــاد طـوكـيـو اجلــمـاهـيــري في أو

قبل. قررة الصـــيف ا ا
ـنــظــمـة في آذار وقـررت الــلــجـنــة ا
ـشجـع من اضي عـدم حـضور ا ا
ــتـوقع خــارج الــيـابــان وكــان من ا
حتديـد تفـاصيل حـضور اجلـماهـير
من داخـل الــــبالد خالل نــــيــــســــان

اجلاري. 

وذكــرت صـــحـــيـــفــة مـــايـــنـــيــتـــشي
الــيــابــانــيـة  إنـه قــد ال يـتـم اتــخـاذ
ــشـجــعـ ــتـعــلق بــعـدد ا الـقــرار ا
ــســـمـــوح بــحـــضـــورهم من داخل ا

قبل. البالد حتى حــــزيران ا
وتأجـلت األلعـاب لعـام واحد بـسبب
جــائـــحــة فـــيــروس كـــورونــا وسط
تـــزايــد جـــديـــد في الـــوقت احلـــالي

صاب في اليابان. ألعداد ا
ــبـيـاد طـوكـيـو وأوضـح مـنـظـمـو أو
شاركة كل 2020 أنه بعد اجتماع 

اضي  عـنيـة الـشهـر ا األطـراف ا
االتــــفـــاق عــــلى أن الـــقــــرار الـــعـــام
ــشــجـــعــ في بــخـــصــوص عـــدد ا
العب ســــيـــصـــدر فـي أبـــريل مع ا
ـا تــفــهم أن ظـروف كــوفــيـد- 19ر

تتطلب نهجا أكثر مرونة.
وأكــد الــبـيــان اســتــمـرار مــنــاقــشـة
ـنـظــمـ لـهــذا األمـر مع الـلــجـنـة ا
ـبية بـية الدولـية واللـجنة األو األو
الـــدولــــيـــة لــــذوي االحـــتــــيـــاجـــات

اخلاصة.

وإحــســـان حــداد بـــدال من حـــمــادي
أحـــــمــــد ولــــؤي الــــعـــــاني وجــــرت
الــتـغـيـيـرات عـلـى دفـعـتـ ومـنـحت
أفـــــضــــلـــــيــــة واضـــــحــــة لـــــلــــقــــوة
اجلـويـة.وأهـدر إبـراهـيم بـايش كـرة
بــعــد أن ســددهـــا فــوق الــعــارضــة
وأضـاع جـيــفـرسـون أسـهل الـفـرص
ـدافـعـ بـعــد أن تـلـقى كـرة خــلف ا
لـــكــنه فـــقــد تـــوازنه لـــيــســـدد فــوق

العارضة.
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تـسـتـضــيف الـكـويت الــوفـد الـعـراقي
اليـوم اخلميس ضـمن رحلـة خليـجية
لدعم ملف اسـتضافـة البصرة لـبطولة

خليجي 25.
وكـــشف مــصــدر مـــطــلع فـي تــصــريح
صــحـــفي  أن الــوفــد الـــعــراقي يــضم
عدنان درجال وزير الشباب والرياضة
إلى جـانـب أسـعــد الـعــيـداني مــحـافظ
الـبـصـرة وإيـاد بـنيـان رئـيس الـهـيـئة

التطبيعية الحتاد الكرة العراقي.
وأكـد أن الوفـد الـعـراقي سيـجـتمع مع
ــطـيــري وزيـر اإلعالم عـبــد الـرحــمن ا
ووزيـــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الـــشـــبــاب

والــشــيخ أحــمــد الــيــوسـف الــصــبـاح
رئيس مـجلس إدارة االحتـاد الكـويتي

لكرة القدم.
وتأتي زيارة الـوفد العراقي لـلحصول
ـطلـوب من قـبل الـكويت عـلى الـدعم ا
ــنـافــسـات ــلف اسـتــضــافـة الــعـراق 

خليجي 25.
وأعــــد االحتـــاد الـــكــــويـــتي بــــقـــيـــادة
الــيــوسف بــرنـامـج اسـتــقــبــال حـافل
للـوفد العراقـي الذي أحسن اسـتقبال
بـاراة الودية منـتخب الـكويت خـالل ا
األخيرة الـتي جمعت األزرق مع أسود
الـــرافـــدين في الـــبـــصـــرة فـي كـــانــون

الثانى.

جانب من
زيارة الوفد
اخلليجي
للبصرة

الطفل اجلميل 

—bO  b  nO  U{—
أطفأ الشمعة الثانيــــــة في حــــــفل عائلي
رمضاني.. تهنئة وباقة ورد عطرة من جده
الكاتب الصحفي طالب سعدون الى ابنته أم
رضا الدكتورة شروق وزوجها الدكتور سيف
..اقر الله به عيونهما .. يرجو ويدعو
لهم  جميعا بالتوفيق والصحة والعمر

ديد وبكل ما يسعدهم .. ا
والف مبارك ..
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التقى وزير النقل الكاب ناصر حس
بـندر الشبلي  االربعـاء  رئيس الهيئة
ـيناء الريـاضي محمد االداريـة لنادي ا
جـابر وعدد من أعـضاء الهـيئة االدارية
ـناقشة دعم الـنادي في تعاقداته وذلك 
مـع الالعـبـ خالل الـبـطـوالت احملـلـيـة
واخلـارجـيـة  . و قـال الـشـبـلي (نـسعى
دائـما لتامـ تخصيـصات ماليـة كافية
ـيـنــاء الـريـاضي من اجل رفع لــنـادي ا
اسم الـنادي عاليا في احملافل الداخلية
واخلـارجيـة موكـداً على دعم الـرياضة
الـعـراقـية وخـصـوصـاً األنـدية الـتـابـعة
الك لــــلـــوزارة) . ودعــــا الــــشـــبــــلي : ا
الــتـدريـبي لــلـنـادي والالعـبــ لـتـقـد

افــضل مــا لـديــهم مــعــبـرا عن اهــمــيـة
حتــقــيق الـفــوز وادخــال الـفــرحــة عـلى
قــلـوب جــمـاهـيــر الـنـادي الــعـريق.ومن
جـانبـها تقـدمت الهيـئة االدارية لـلنادي

بـالـشكـر والثـناء عـلى اجملهـودات التي
يــــبـــذلــــهـــا وزيــــر الـــنــــقل في تــــقـــد
الــتــســـهــيالت والــدعم الالزم لــلــنــادي

واجلمهور الرياضي.
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يــــقــــوله االمــــام الــــســـجــــاد زين
العـابدين عليُّ بن احلـس (عليه

السالم) ح يقع في شدّةٍ
 كان يقول :
" يا إلهي :

أيُّ احلال أحّقُ بالشكر لَكَ ?
وأيّ الـوقـتَيــــْن أَوْلى بـاحلـمد لَكَ

?
أَوقتُ الــصـحــةِ الــــــتي هَـنَــأْتَـنِي

فيها ?
أو وَقْتُ الـعـلة الـتي مَـحصَـــــتَني

بها ?
الـلـهم اجـعـلْ مـخـرجي مِنْ عـلَـتي

الى عفوك 
وسـالمــتـي مِنْ هـــذه الــشـــدة الى

فَرَجِكَ ..." 
وما أحوجنا ونحن في شهر الله
الــفــضـيل أنْ نــسـتــلــهم مـنه أدب
اخلـــطـــاب مـع الـــرب الـــعــــظـــيم
والـــثــــبـــات عـــلى خـط الـــطـــاعـــة
واالســتـقـامــة بـعــيـداً عن اجلـزع

والزيغ واالنحراف .
وهو من أعظم الدروس .

-1-
ـراحل الـذي يـقـطـعـهـا االنـسان ا
ط واحد في حياته ليست على 

:
هنـاك فـترات يـشـهد فـيـها ألـوانا
من الــرخــاء والـســعــة في الـرزق
والـــراحـــة الـــتي ال تـــنـــغـــصـــهــا

الشدائد .
كـمـا أنَّ هنـاك أيـاماً أخـرى تـكون
مُـثْـقَلـةً بـالـصِـعَاب  والـتـحـديات
الـتي تــسـتـنـزف مِـنْهُ الـكـثـيـر من

سكونه النفسي واستقراره .
-2-

ومن النـادر أنْ جتري األيامُ كُـلُّها
وهـو يــعـاني الــضـيق واألزمـات
رحوم (جبر) ويكون حاله حـال ا

علومة . في قصته الشهيرة ا
3-

إنَّ االخـتـيـارات االلهـيـة لالنـسان
تكشف عن شخصـيته وحَقِيَقتِهِ 
ـؤمـنـون الـصـادقون فـلن يـحيـد ا
عن الــصـبــر والــتـضــرع الى الـله

بالـدعاء اخلـالص أمالً في تفريج
الكرب وزوال الغُمّة .

وأمّــــا اولـــــئك الــــذيـن لم يــــرسخ
ـــان في قـــلـــوبــــهم  فـــانـــهم اال
يتسخطون ويـنسون أيام النعمة
والـــرخــاء  وقـــد تـــصــدر مـــنــهم
أقوال وأعـمـال ال يـرتـضـيـها دِين

وال عقل
 وهذه هي الطامّه .
-4-

وأحبُّ أن نـقف قلـيالً عنـد ما كان
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االمارات

ولـوغـهم في الـدمـاء الـعـربـيـة في
فلسط واليمن وليبيا.

بـاألمس أكـد الــشـيخ سـلـطـان بن
ـلـتزم مـحـمـد الـقـاسـمي مـوقـفه ا
وتـــــفــــرد عـن بــــقـــــيــــة الـــــطــــاقم
ــتـــصــهــ الــذي  تـــمــاهى مع ا
أعـداء األمــة بـخــصـوص حتـويل
الرئيس  التركي الطيب أردوغان
مــتـحـف أيـا صــوفــيــا الــذي كـان
قبل باألساس كنيسة أرثوذكسية
أن يـشتريـها الـسلطـان العـثماني
مـحــمــد الـفــاحت مــنـهم ولـم يـكن
مـسـتـغـربـا من الـشـيخ الـقاسـمي
ــؤيـد ــوقف ا إتــخــاذ مـثـل هـذا ا
وزاد إلجــراء الــرئـيـس أردوغـان 
ـواقف أن طالب عـلـيه كـرمـا في ا
بـإســتــعـادة مــسـجــد قـرطــبـة في
األنـــــدلـس الـــــذي حــــــولـــــوه إلى
ن ال يعرف فإن الشيخ كنيسة و
الـقـاسمـي ألّف كـتـابا عـن محـاكم
الـــتـــفــتـــيش اإلســـبــانـــيـــة بــحق
سـلـم والـيـهود قـبل أكـثر من ا
500 عــامــا.عـمــومــا فـإن الــشـيخ
ســلـطـان الــقـاسـمـي أثـلج صـدور
شرفة واقفه ا سلم  العرب وا
وبعث فـينـا األمل بأن الدنس لن
يدوم  وأن الرجال الرجال أمثال
الــشـيـخ الـقــاسـمـي هم أمل األمـة
وإن ادلــهـم الــلــيل بــعض الــوقت
بــســبب غـفــلــة من الــزمن...فـألف
حتية مـزجاة من العـا العربي
واإلسالمي لــلــشـيخ ســلــطـان بن
واقف صاحب ا محمد القاسمي 

األصيلة.

في أوائـل تــســعــيــنــيــات الــقــرن
ــنـصــرم  الــذي شـهــد تــعــمـيق ا
اإلنـــــحـــــدار الــــــعـــــربـي نـــــحـــــو
اإلسـتـسالم للـصهـاينـة بعـد غزو
وجنــــاح الـــدهــــقــــنـــة الــــعــــراق 
الـسـيـاسـية في اخلـلـيج بـتـنـفـيذ
وخـــداع الـــقـــيـــادة أجـــنـــدتـــهـــا 
الــفـلــسـطــيــنـيــة أن قـرار الــدولـة
الـفـلــسـطـيــنـيـة جــاهـز في جـيب
إسـتـوقـفـني صـانع الـقـرار فـيـهـا
ــــــفــــــردات خـــــــطــــــاب ثــــــوري 
ـرحـلـة "شـاذة"بـالــنـسـبــة لـتـلـك ا
اإلسـتسـالمـية الـغـارقـة في دنس
مــــثل الـــــبــــتــــرودوالر الــــعــــربـي
الــثـورة :اإلحــتالل الــصــهــيــوني
فـلسـطـ احملـتـلة الـفـلـسـطيـنـيـة
وعـــنـــدمـــا ركـــزت في اخلـــطــاب
اكــتـشــفت انه صــادر عن تـلــفـاز
امارة الشـارقة العربـية التي كان
يـحـكمـها آنـذاك الـشيخ الـعروبي
األمـر احلــر سـلــطــان الــقــاسـمـي

الـذي أثـار إسـتــغـرابي ونـشـوتي
وكـــان مـــثـــار في نــــفس الـــوقـت 
اســتـغـرابي أن اإلعالم الـعـربي -
مــا يــزال رغم مــا يـجــري - لــديـة
أمـــا نــشـــوتي "نــطـــفـــة"بـــاحلالل
فكـانت اكـتشـافي لـثغـرة اعالمـية

أنفذ إليها وقت ما أريد.
l «Ë Ÿö «

أعــتـرف أنـنـي لم أكن عـلى اطالع
واسع عن هــذه اإلمـارة الــفــريـدة
ــتـــفــردة فـي إمــارات الـــســاحل ا
وبـسـبب ـتـصـاحلـة  الـعـمـانـي  ا
تــعـــمــقـي في واقع هـــذه اإلمــارة
ــتــمـيــزة الــتي إشــتق أمــيــرهـا ا
وإسـتثمر في طريـقا عروبـيا حرا
مـواقفه الـسـياسـية وجـدت أنني
حاكم عروبي أمام حـاكم مختـلف
مـــــــــــــــثـــــــــــــــقــف واعـي حـــــــــــــــر 
يـســـــتـحق فـعال ان يـكون حـكـيم
ولـكـــــن لـيس إلمـارة بل حـاكـمـا 
ألنه يـطـبق قـواعـد إلمـبـراطـوريـة

احلكم الرشـــــيد.
إستـفسـرت عن أحوال أهل إمارة
فوجدت أنهم منسجمون الشارقة
مـع أفـــكــــار حـــاكــــمـــهـم الـــعـــادل
الـواعي وتــمــتـاز حــيــاتـهـم بـكل
مــــــيــــــزات تـــــــبــــــعــــــات احلــــــكم
وحق لـهـم ذلك مـادامـوا الـرشــيـد
حتت حكم مـثل هذا الـشيخ الذي
ألنه إبن مــا يـزال جــيـنـه عـربــيـا 
وكم يــخـتــلف الــشـيخ أبــيه فــعال
الــقــاســمي عن غــيــره من حــكــام
إمــــارات الــــســــاحل الــــعــــمــــاني
الــذين إنـــحـــرفــوا ـــتــصـــاحلـــة ا
بــــــدولـــــــة اإلمــــــارات عن جــــــادة
وغـرقــوا في مـســتـنـقع الــصـواب
الـتطـبـيع اجملـاني مع مـسـتـدمرة
إسـرائـيل اخلـزريـة الـصـهـيـونـية
ووصـلت اإلرهــابـيــة الـتــلـمـوديــة
األمـور بـهم إلى الـعـبث بـاإلسالم
وحتــويل اإلمــارات إلى الـثــقــافـة
نــاهــيك عن الــوثــنــيــة الــبـــوذيــة
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ـصــري مــحـمــد هـنــيـدي ــمــثل ا أعـلن ا
تـسـجيـله الـلـعـبـة اإللـكـتـرونـيـة الـشـهـيرة
(بــبــجـي) بــصــوتـه عــلى أن تـــبــدأ تــلك
ـقـبل.وكـتب ـشـاركـة في عـيـد الـفـطـر ا ا
هـنـيــدي عـبـر حـســابه عـلى (فــيـسـبـوك)
تعليقاً على إعالن الـلعبة الذي ظهر فيه
وقـــدمه بـــشـــكـل خـــفـــيف الـــظل: (واآلن
ـفـاجــأة... هـنـيــدي في بـبــجي مـوبـايل ا
أقــوى لــعــبــة في الــعــالم.. بــعــبع الــلــيل
وفـــارس الـــظالم جـــالـــكـــوا.. مـــيـــنـــشن
صـحـابك وزفّ لـيـهم اخلــبـر هـتـلـعـبـوا
ببجي بصوت هنـيدي ).وكان هنيدي قد
شـوق جـمـهـوره مـن خالل حـسـابه عـلى
(تويتر) وأخبرهم أن ينتظروه رابع أيام
شهر رمضـان.وكتب: (انتـظروني يوم 4
رمـــضـــان .. شيء مـــا قـــادم ســـيـــغـــيــر
التاريخ لألبـد لألبد لألبـد لألبد) وتوقع
اجلــمــهــور أن يــروج حلــلــقــته مع رامــز
جالل بعدما ظـهر في (برومـو) البرنامج

اال انه كان يروج للعبة العيد.
من جـهــة اخـرى بــعـد إنــتـشــار شـائــعـة
وفاته متـأثراً بإصـابته بفـايروس كورونا
ـصــري حــسن الـرداد ــمـثـل ا  نـشــر ا
ـتـداولـة فـيــــــديـو دحض فـيـه األخـبـار ا
عــبـــر صــفـــحـــته اخلــاصـــة عــلـى مــوقع
التـواصل اإلجـتمـاعي وإعـتبـر مـتابـعوه
ــثـابــة رد غـيـر أن نـشـــــــره لـلــفـيــديـو 
مبـاشر علـى الشـائعات وحـاكى الرداد
من خالله وضع األفـــراد عــنــد قــبــولــهم
تــلـــبــيـــة دعــوة أشـــخــاص آخـــرين عــلى
اإلفـطـار خالل شــهـر رمـضـان بــطـريـقـة

طريفة.
وكان قـد تصـدر إسم رداد التـرينـد بعد
إنتشار شـائعة تفـيد بوفاته بـعد إصابته
بكورونا وذلك تـزامناً مع إصـابة حماته
الفـنـانـة دالل عـبـد الـعزيـز وإبـنـتـهـا دنـيا
سـمــيـر غـا فـيــمـا لم تــصب به زوجـته

ي سمير غا وال والدها. إ
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مـــديــــر الــــتــــصــــويـــر فـي قــــنـــاة
ـولــده الـبــكـر (الـشــرقـيــة) رزق 
(الفـهـد) وتـلقى وزوجـته الـتـهاني
من االهل واالصــدقــاء مــتــمــنـ

للصغير حياة هانئة سعيدة.
m½«Ë u u  

ـلكية األردنـية فيـلمها اخملرجة الـصينيـة عرضت الهـيئة ا
الـروائي (الــوداع)عـبــر مـنـصــاتـهــا االلـكــتـرونـيــة وضـمن

ية . برنامج عروضها لألفالم العا
wLO b « œuL×  X¼e½

سـاعد بـكليـة االعالم في جـامعـة بغداد ادارت االستـاذ ا
الـنــدوة الـتي اقــامـهــا قـسم الــصـحــافـة صــبـاح الــثالثـاء
بــعـنـوان(اســالـيب احلـرب الــنـفـســيـة وتـأثــيـرهـا فـي بـيـئـة

االتصال اجلديد).
 s¹b « ¡UNÐ s¹b « bOŠË

االديب العـراقي نعـاه  االحتاد العـام لألدباء والـكتّاب في
اضـي في كركوك وت االثـن ا العـراق بعـد ان غيـبه ا

رض. اثر معاناة مع ا
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يـة العراقيـة شاركت في احللقة االفـتراضية التي االكاد
اقـامـتـهـاجـامـعة الـزهـراء لـلـبـنـات بـالـتـعـاون مع اجلـمـعـية
رأة ثـقفـ الـعراقـي بـعنـوان (ا يـ وا الـعلـميـة لالكـاد

والثقافة اجملتمعية).
WH¹bŠ bO Ë

ي الـسوري صـدر له عن الهـيـئة الـعامـة السـورية االكـاد
لـلـكـتـاب  كـتـاب بـعـنـوان (فـريق الـعـمل مـا بـ الـسـمـات
الـقيادية واألخالقـية) ويقع في  103صـفحات من القطع

الكبير.

 —uBM  bLŠ√

وت االثـن في مديـنته حمص عن مـثل السوري غـيبه ا ا
عـمر نـاهز الـ 80 عامـاً بعـد مـعانـاة مع مـرض السـكري
سرح منـذ خمسـينيات والراحل بدأ مـسيرته الـفنية مـن ا

اضي . القرن ا
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في حـياة كل مـنا اشـياء نـصادفـها او
نـقوم بـهـا ونـتـاثـر بـهـا تـبـقى ذكـراها
عــــــــالـــــــــقـــــــــة في االذهـــــــــان بـــــــــرغم
مـرورالـسـنـوات واليـوم نـسـتـعـيد مع
ي حسـ علي هارف الفنـان واالكاد

ـــوســيـــقى - نـــعم االســـتـــمـــاع الى ا
بـشـغف واحـاول تـوظــيـفـهـا بـاعـمـالي

سرحية. ا
{ كلمة او عبارة تزعجك دوما ?
- النفاق او كلمة اليخصني .

{ متى تذرف دمعة ?
- عـــنـــدمـــا اشـــاهـــد طـــفل مـــعـــاق او

مريض.
{ حلم حققته ?

- فوزي بجوائز عراقية وعربية .
{ ابرز صفة بشخصيتك ?

- العطاء والتواضع. 
{ تاريخ التنساه في حياتك?

- نيـلي درجة االسـتاذيـة (بروفـيسور)
عام 2010.

{ هل شعرت بالندم على عمل اجنزته ?
- الــــبــــعـض الــــقــــلـــيـل من اعــــمــــالي

سرحية الكوميدية . ا
{ ماذا علمتك احلياة ?

- الـصـبــر عـلى قــضـاء الـله ســبـحـانه
وتعالى 

{ ماهو جديدك ?
- ســاعـــود قــريـــبــا بـــعــمل مـــســرحي
بــعــنـــوان (كــلــكــامش هــو الــذي راى)

اعدادا واخراجا. 

ن تقول شكرا ?  }
- لــكل من عــلــمــني حــرفــا ومــنـحــني

الفرصة.
{ هل هناك شخصية تاثرت بها ?

- شخصيات كثيرة منها والدي الذي 
{ كان اسـتاذا باللغة العربية ومن الفنان

- سامي عبد احلميد وعقيل مهدي .
{ هل انت قلق دائما ?

Ÿ«bÐ« …dO: محطات من مسيرة حس علي هارف الفنية

تـحدة يقدم مـلكة ا البروفـسور في جامعـة بكنغـهام في ا
الندرة الـتي تقيـمها شـبكة الـعلمـاء العراقـي في اخلارج
في االول من ايار عن الذكاء االصطناعي:التطبيقات التي

نا. ستغير عا
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شهد الفني : ذكريات بعيدة عن ا
اول جتربة حب خضتها في حياتك ?
كـانت امـراة جـميـلـة والـفنـان مـشروع
حـب دائم عـشت اكــثـر من قــصـة فـهي

دافع قوي للفنان .
{ هل لديك موهبة مخباة بعيدة عن الفن? 

 Î«d−²  rłUNð uðU u
{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - شــنت
ي لوفـاتو هجـوماً ـيـة د الـنجـمة الـعا
قاسيـاً على متـجر (ل مـثلج) في لوس
ــنـشــور كــتــبــته في أجنـلــوس وذلـك 
صفحتها اخلـاصة على موقع التواصل
اإلجــتـمــاعي إذ كـتـبـت مـوضـحــةً أنـهـا
وجدت صـعوبـة في طلب مـا تريـد نظراً
لضخـامة أطعمـة احلميـة  وقالت (عليك
جتــاوز أطـــنــان مـن أطــعـــمــة احلـــمــيــة
اخلــالـيـة من الــسـكـر قــبل أن تـصل إلى
ـتجـر.. حاولو نـضدة الـرئيسـية في ا ا
أن حتـــســــنـــوا مـن أدائـــكـم) ووصـــفت
تـجـر بـ(نسـور ثقـافـة احلمـية لـوفاتـو ا

- اكـون قـلــقـا لـنـجــاح اي عـمل اقـدمه
للجمهور .

{ اخر كتاب قراته ?
- (العنصر الرمزي) تاليف بورد اديو

يبحث في علم االجتماع التربوي.
{ هل انت سعيد ?

- الــســـعـــادة احلــقـــيــقـــيــة هـي الــتي
تمنحها لالخرين وليس لنفسك .

الـغــذائــيــة). و تــبــادل الــرسـائـل بـ
ـتــجـر عــبـر ـتــجـر لــيــرد ا لـوفــاتــو وا
صفـحته الـرسمـية قـائالً:( نحن نـتعامل
ـنـتـجـات لـكـثيـر من مع عـدد كـبـيـر من ا
ـا فـيـهم مـرضى الـسـكري األشـخـاص 
ومــرضـى اإلضــطـــرابــات الـــهــضـــمــيــة
والـنـبـاتـ وبـالـطـبع لـديـنـا الـعديـد من
اإلعتـبـارات األخرى).وكـانت لـوفاتـو قد
حتــدثـت مــؤخـــراً عن شـــرب الــكـــحــول
والـتـدخ  قـائـلة(عـنـدمـا أخبـر نـفسي
أنــــني لـن أشـــرب الــــكــــحــــول أو أدخّن
اريوانا في حياتي مجددًا فأنا أجهّز ا

نفسي للفشل).
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{ طهران (أ ف ب)  –يعاود العود
تـدريـجيـا حـجز مـكـان له في إيران
بـعــد أعـوام طـويـلـة من الـنـسـيـان
ويــأمل عـازفـو هــذه اآللـة الـوتـريـة
ــوســيــقى الــتـي شــكــلت مــحــور ا
الـعــربـيـة والـتـركـيـة في أن تـكـون
وسـيلة للتقارب ب شعوب منطقة

دائمة االضطراب.
ويـــقـــول مــــجـــيـــد يـــحـــيى جنـــاد
ـــوســـيــقـي وأســتـــاذ الـــعــود في ا
طـهران لـوكالـة فرانـس برس عدد
الـطـالب (الـذين يـتـعـلـمـون الـعـزف
عـلى هـذه اآللـة) تزايـد بـشكل الفت
مـنذ نـحو 15 عـاما في ذلك احل

كـــان لــكل أســتـــاذ مــعــروف نــحــو
عـــشـــرة طالب اآلن يــصـل عــددهم

الى 50.
w UIŁ ÀË—u

وتــقـــول أســتــاذة الــعــود نــوشــ
بــاسـدار الـبــالـغـة 40 عــامـا إنـهـا
بـدأت (تعليم العزف) قبل نحو 23
ســنــة بــعــد تـخــرجــهــا من مــعــهـد
الـفـنـون (هـنـرسـتـان) بـالـفـارسـيـة.
وتــضـيـف في تـلك احلــقـبــة كـانت
غـالبية طالبي مـن الكبار في السن

اآلن معظمهم من الشبان.
وروث وعـلى رغم حـضـورهـا في ا
الـــثــقــافي الــفـــارسي غــابت اآللــة
الـــوتـــريــة عـن الــتـــاريخ اإليـــراني

احلديث.
وتــوضح بـاســدار أنـهــا في بـدايـة
عالقــتـهـا بـالـعـود (لم نـكن نـعـرف
ســوى أن الـعـود يــعـزف في مـصـر
والـعـراق  لم نكن نـعـرف شيـئا عن
(وجـوده في) تـركـيـا. اليـوم نـعرف
أنـه يـــعــــزف أيـــضــــا في ســــوريـــا

والكويت واألردن).
داخل لـلجيل ويـشكّل العـود أحد ا
الــــشـــاب في إيـــران لـالطالع عـــلى

ثقافات دول مجاورة.

{ باريس (أ ف ب)  –يـستعد رائد
الـفـضـاء الـفـرنسي تـومـا بـيـسـكيه
إلجـــراء عــــشـــرات الـــتـــجـــارب في
مــحـطـة الـفــضـاء الـدولــيـة تـشـمل
رصـد اإلشعاعات الضـارة وتسيير
عــربــة جــوالـة مـن بُـعــد وحتــسـ
الـــنــوم واالهــتــمـــام بــاجلــسم في
ـهمـات أبـعد إلى إطـار االسـتعـداد 
ي الــقـمـر ومـا بــعـده. ويـوضح ر
ـــســؤول عن الـــوحــدة كـــانــتـــون ا
ـكلفة اثنتي عشرة جتربة جديدة ا
ــركـــز الــوطـــني لــلـــدراســات فـي ا
الـــفــضـــائــيـــة (نــحن نـــعــمـل عــلى

تقنيات لالستكشاف).
وتــرتــدي هــذه الــتــجــارب أهــمــيـة
كـبيرة في ظل التحديات اجلسيمة
ـتـأتيـة من إرسـال مهـمـة مأهـولة ا
ــا االنــطالق في إلـى الـقــمــر أو ر
ـهمـات الفضـائيـة يوما مـثل هذه ا
ـريخ. وأول هـذه الـتـحـديـات إلـى ا
هــو احلـمـايـة من سـيل اجلـزيـئـات
من الـعواصف الـشمـسيـة واألشعة
الـكـونـية اجملـرّيـة الـتي تـلحق أذى
كـــبــيـــرا بـــصــحـــة رواد الــفـــضــاء
ــعــداتــهـم. أمــا ســكـان األرض و
ـقيـمون وبـدرجـة أقل األشخـاص ا
في مـحـطـة الـفـضـاء الـدولـيـة فهم
مـــــحـــــمـــــيـــــون بـ(درع) فـي حـــــقل

غناطيس األرضي. ا
لـكن االبـتـعاد أكـثـر يـعرّض الـبـشر
إلى إشـعـاعات حـقيـقـية عـلى شكل
تـدفقات جسيمات مـشحونة بطاقة
ي كـانتـون (إنـها قـويـة. ويقـول ر
إشـكـالـية كـبـيـرة جدا عـلى صـعـيد

اسـتـكـشـاف الـفـضـاء إذ يـجب عدم
تــــلـــقي جــــرعـــة قـــاتــــلـــة من هـــذه
اإلشــعـــاعــات قــبل أن تــطــأ الــقــدم
ــريخ أو بــســبب الــبــقــاء ســطـح ا
طـويال عـلى القـمر). وقـبل التـفكـير
بــاحلــمـايــة من هــذه اإلشـعــاعـات
يـجب الـتـوصل إلى قـيـاسـهـا بـدقة
ـا اسـتـبـاقـهـا إذا أمكن. أكـبـر ور
وهذا هو موضوع جتربة (لومينا)
مع تـكـنولـوجـيا مـتـقدمـة تـستـع
بـــخــــصـــائص شــــبـــكـــة األلـــيـــاف
الـبـصـريـة مع حتـفـيـز بـالـفـسـفور.
ويـوضح سـيـلـفان جـيـرار الـباحث
في مـختـبر أوبيـر كوريـان ومنسق
الـتـجـربة الـتي تـقـام بالـتـعاون مع
ــــركـــز شــــركـــة (إيــــكس بــــلـــو) وا
األوروبـي للـبحث الـنـووي لوكـالة
فــــرانس بــــرس (عـــنــــدمــــا نـــرسل
اإلشـعـاعـات يـصـبح الـلـون قـاتـما
بــســرعـة كــبــيــرة). عـنــدهــا يــكـفي
قـــيــاس إلى أي مـــدى بــات الــلــون
قـــاتـــمـــا من خـالل مـــقـــارنـــة حــدة
ـوجــهـة إلى اإلشــارة الـضــوئـيــة ا
طـرف ما بتلك الـتي يتلـقها الطرف
اآلخـر الستخالص جرعة اإلشعاع

رسلة. ا
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ومـن شــأن هــذه اآللــيـــة الــســمــاح
بالقياس في الوقت احلقيقي وفق
جـيرار مع درجـة حسـاسيـة كافـية
لـرصد أي تبدل مفاجئ في اجلرعة
ثال ـرسلة ما ينبئ على سبيل ا ا

بعاصفة شمسية.
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ويقول يحيى جناد (بات العازفون
الـشـبـان في إيران يـهـتمـون بـشكل
أكـبر بالثـقافت الـعربية والـتركية
وعـدد من موسـيقـيي الدول الثالث
يــــصــــبـــحــــون… أصــــدقـــاء عــــبـــر
االنترنت). وكانت شهرة العود في
ــوسـيـقى الــعـربـيــة مـعـقـودة في ا
إيــــران لـ(بـــربط) اآللــــة الـــوتـــريـــة
الـــشـــبـــيـــهــة بـه الى حـــد كـــبـــيــر
واحلــاضـرة في الــشـعــر الـفـارسي
الـتاريخي. وتذكر بربط في ملحمة
ـلوك) للـشاعر (شـاهنـامه) (كتاب ا
الــفـــارسي أبــو الــقــاسم فــردوسي
الــذي خــصص فـصـال من الـكــتـاب
ـوسيـقي بـربد لـروايـة اسـتخـدام ا
لـهذه اآللة الوتـرية خالل غنائه في

لك. ديوان ا
وتـــســـعى إيـــران بـــالـــتـــعـــاون مع
ســوريـا الى إدراج “صــنع وعـزف
الـعود ضمن قائمة التراث الثقافي
ـتـحدة ـنـظـمـة األ ا ـادي  غـيـر ا
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلم والـــثـــقـــافــة
(يـــونـــســــكـــو). ولم يـــضـــمن هـــذا
احلــضـور الـتـاريـخـي اسـتـمـراريـة
لــلــعــود في إيــران إذ ضل طــريـقه
الـى غـيـاهـب الـنــسـيـان عــلى مـدى
وسيقي قـرون وغاب من التـراث ا
الــتـقـلــيـدي والــكالسـيـكـي لـصـالح
آالت وتــــريـــة أخـــرى مــــثل الـــتـــار
والـسـيـتـار والـسـنـتـور والـكـمنـجه

وغيرها…
لـكـن اآللـة اخلـشـبـيـة عـادت بـشـكل
تــدريـجـي في الـنــصف الــثـاني من
ساهمة أساسية الـقرن العشرين 
ـان ـوســيــقي مــنــصــور نــر مـن ا
الذي أدخل تعليم العود الى منهج
(هـنرستان) ونشـر أول دليل للعود

بالفارسية وفق يحيى جناد.
وبــدأ اهـتـمـام الــراحل بـالـعـود في
اضي انطالقا خـمسينات الـقرن ا

مـن إعجـابه بـصـوت اآللـة (الدافئ)
لـكـنه يـومـهـا لم يـعـثـر عـلى أسـتاذ
يـلقنه العـزف. غير أن ذلك لم يثبط
ته وفق ما يؤكد يحيى جناد عـز

الذي عاصره لسنوات. 
ــان عـلّم ويــوضح األخــيــر أن نــر
نــفـسه بــنـفــسه وراسل مــصـريـ
كـان سمع عزفهم عبر أثير اإلذاعة
طـالبا منهم نصائح وإرشادات عن
الـعـود. وكـان مـحمـد عـبـد الـوهاب

تجاوب معه. من أبرز ا
بــعـد أعـوام رفـد الــطـالب الـذي لم
يـــجـــد أســـتـــاذا لــكـــنه حتـــول الى
ــوســيـقي أســتــاذ بـارع الــوسط ا
بــتالمــذة داعـبــوا األوتـار بــبـراعـة
. واصـبـحـوا موسـيـقـي مـعـروف
وســجّل تـلــمـيـذه مــحـمــد فـيـروزي
ــوســيــقى أعــمــاال مع “أســتــاذ ”ا
اإليــرانـيـة مــحـمـد رضــا شـجـريـان

اضي. الذي توفي العام ا
وحــقّق بـعض مـا أنــتـجه الـرجالن
جنـاحا كبيـرا مثل (آسمان عشق)
(ســــمـــاء احلب) في 1991) و(آرام
جـــــان) اســــتـــــراحــــة الــــروح ”في
1998) و(غـــوغـــاي عـــشـق بــازان)

) في 2007). (صخب العاشق
عـــازف وأســتـــاذ الــعـــود اإليــراني
حــمــيــد خــوانــســاري يــجــرب آلــة
جـــديـــدة في مـــشـــغل لـــلـــعـــود في
الـعاصمـة اإليرانيـة طهران في 14

كانون األول/ديسمبر  2020
وتـستعـيد نوش بـاسدار ذكريات
تـعارفها األول مع العـود ثم بحثها
بـلهفة ب مـتاجر اآلالت في ساحة
بــهــارســتـان فـي طـهــران مــقــصـد
ــوسـيـقـيـ فـي وسط الـعـاصـمـة ا
اإليـرانــيـة حـيث عـثـرت فـقط عـلى
آلــتــ (عـود) صــنــعـتــا في مــصـر
وكـان حجمهما كبيرا بالنسبة الى

فتاة يافعة.

طـــهــران والـــقــوى الــكـــبــرى ورفع
الــــعـــقـــوبــــات عن اجلـــمــــهـــوريـــة
اإلسـالمية قبل أن تعاود الواليات
ـتــحـدة فـرضـهـا إثـر انـسـحـابـهـا ا

األحادي من االتفاق عام 2018.
في مـنـطقـة عرفت وال تـزال العـديد

واألتـــــراك حـــــضـــــروا الـى إيــــران
وأقــامــوا حــفـالت ونــظــمـوا ورش
عـمل اعتـبارا من 2016  وهـو عام
شــكّل بـدايـة مـرحــلـة من االنـفـتـاح
عـــلى إيــران إذ ســبـــقه في صــيف
2015 إبـرام االتـفـاق الـنـووي بـ

فـي تلك الـفـتـرة كان عـدد صـانعي
هــذه اآللــة في إيـران (قــلــيال جـدا)
وســعــره (مــرتـفــعــا جــدا) وفق مـا
تـــقــول صـــانــعــة الـــعــود فـــاطــمــة
مـــــوســـــوي لــــفـــــرانس بـــــرس في

مشغلها الصغير في طهران.
لــكـن األوضــاع بــدأت تــتــغــيّــر في
مـطـلع األلفـيـة اجلديـدة مع دخول
مـئات اآلالت من الدول اجملاورة ال
سيما من سوريا وتركيا ما ساهم
ـــعـــروضــة فـي زيــادة الـــكـــمـــيــة ا

وانخفاض ملحوظ في األسعار.
وتـزامـنت تلـك الفـترة مـع االنفـتاح
الـــذي ســعـى الــرئـــيس اإلصالحي
مـحـمد خـاتـمي الى حتقـيـقه وطبع
بشكل أساسي واليتيه الرئاسيت
بـ العـام 1997 و2005. عـلـما
تشددين غالبا ما أن رجال الدين ا
يــنـظــرون الى هـذا الـفـن بـنـوع من
عـــدم الـــرضـــا إذ يـــعـــتــبـــرون أنه
يـخالف التعالـيم اإلسالمية ويلهي

عن الشؤون الدينية.
ويـرى حميد خـوانساري الذي أعد
بــالـفـارســيـة كـتـابــا عن الـعـود أن
اآللـة (بركة) ألنها (تسمح بتوسيع

آفاق االبداع).
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ـاضــيـة جــمـعت وخـالل األعـوام ا
ـدن اإليــرانـيـة مــسـارح وقــاعـات ا
ـــنــــطـــقـــة عــــازفي عـــود مـن دول ا
واجلــمـهـوريــة اإلسالمـيـة بــيـنـهم
الـلبناني شربل روحانا الذي عزف
مـع فــــرقـــــة (كــــردون) عــــام 2016
والــتـركي يـوردال تـوكـان (2017).
وأدرج الـــتــونــسي ظـــافــر يــوسف
مـقتـطفات من الـشعـر الفارسي في
مـقـطـوعـاته وعـزف مع أوركـسـترا
يـة ضمت في صـفوفهـا عازف عـا
. ويـذكـر يـحـيى جنـاد أن إيــرانـيـ
الـــعـــديـــد مـن الـــعـــازفـــ الـــعــرب

مـن الـــنــزاعـــات واحلـــروب يـــأمل
يـحـيى جنـاد في أن يـعـزز الـتـبادل
ـوسـيـقي (الـصداقـة) بـ دولـها ا
وأن تـــــســــــــمـح هـــــذه اآللـــــة ألهل
ـنطـقة بـأن يتصـاحلوا في نـهاية ا

طاف. ا
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االجـتمـاعـات الـسـريـة عـلى صعـيـد أجـهـزة اخملـابرات
ـتـعرج وحـدهـا ال تـكـفي في تـعـبـيـد الـطـريق الـوعـر وا
وكثـير االنسـدادات ب السـعودية وايـران بالرغم من
انـها الـيـوم تـمـثل قـناة ضـروريـة مـهـمة إلدامـة الـصـلة
بـشـأن جــزء خـطـيـر في حـرب الــيـمن هـو اسـتـهـداف
مـــنــاطق مــدنـــيــة مــتــبـــادلــة وزيــادة عـــلى ذلك قــصف
ـطـارات احلــوثـيـ شــركـة الــنـفط الـعــمالقـة وبــعض ا
ـدنيـة في السـعوديـة. وثمـة حاجـة اليجـاد حل عاجل ا
ــطـلب االســاس هـو ـعــضـلــة بـالــرغم من انّ ا لــهــذه ا

جملها. التسوية الداخلية اليمنية 
وهـذه االجــتـمـاعـات الــتي قـد تـتـكــرر أو ال تـتـكـرر في
تراكمة كنها احتواء االزمات ا بغداد مرة أخرى ال 
عـلى مـدى سنـوات ب الـبلـدين اللـذين يفـصل بيـنهـما
ـر لـلمالحـة الدولـيـة والطـاقـة في العـالم. وسبق أهم 
أن كـانت هـناك قـنـوات اتصـال ب ايـران والـسعـودية
من خالل عاصمة خـليجية أو اثـنت لكن لم ترتق الى
ــســتـوى ومــرّت بــصـورة أن تــكــون ذات بــعـد عــالي ا

ظرفية.
اذا كان الهدف من اللقـاء اخملابراتي في بغداد عبور
نطقة لتهدئة االجواء فإنّ احلصيلة عقبة من عقبات ا

. مهما كانت ايجابية ستتالشى بعد ح
أمّــا اذا كـــانت هــنـــاك نــيّــات مـــتــوافـــرة لــتــفـــاهــمــات
اســتـراتـيـجـيــة فالبـدّ أن تـكـون هـنــاك مـبـادرات أولـيـة
اخرى فمثالً انَّ احلزب احلاكم في تركيا اقترح على
ــان أن تـكــون هـنــاك مـجــمـوعــة صـداقــة تـركــيـة الــبـر
ــاني من أجل الــتـوغل مـصــريـة عــلى الــصـعــيـد الــبـر
بـــشــكل أعـــمق في تــطـــبــيع الـــعالقــات بــ الـــبــلــدين
ـتخـاصـمـ لـعـقد مـن الزمن. وهـنـا ايـضـاً  حتـتاج ا
السـعـوديـة وايـران الى تـقاربـات عـلى اصـعـدة تـشمل

درجات قبل الوصول الى القمم. السفوح وا
نحن أمـام نظـريتـ مـتنـاقضـتـ في السـياسـة وهذا
ــهم هـنـا أال أمـر طــبـيـعـي في احلـيـاة والــدول  لـكن ا
يتحول التناقض الى صراع ينعكس على السلم العام
ـنطقـة التي لم تـعد حتـتمل حربـاً جديـدة بالرغم في ا
ـعــزوفــات احلـربــيـة الــتي نــسـمــعــهـا من كل من كل ا
جـانب. من هـنـا تــولـد احلـاجـة الى مـسـاع ومـبـادرات

للتقارب على اصعدة كثيرة.
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نورة ال تسـتطيع أن تكـون إال مئذنة دينـة ا في الـطريق إلى ا
ـسـجـد أو جنـمـة في سـمــاء أو حـمـامـة بـيـضــاء في صـحن ا
الـنبوي.. ولشـدة الشوق كأنك تـمشي على األرض وال تمشي

أو تطير في السماء وأنت في مكانك.
ـديـنــة الـتي هـواؤهــا شـفـاء ومــاؤهـا شـفـاء ?فـمـا ســرّ هـذه ا
وتـرابها وغبـارها أيضاً. وتـمرها وعجـوتها شفـاء وفي ثمرها
دعـاء وعطرها طيّب وريحها مسك.. وفيها روضة من رياض
اجلـنة وسـمـاؤها صـافـية عـمـيقـة والـنجـوم أكـثر اقـتـراباً من
األرض والـوجـوه سـمـحـة وأهـلـهـا طـيّـبـون وكل شيء يـبـعث
عـلى الطـمأنـينـة فال غربـة وال غريب.. والـنبي صـلى الله عـليه
وسـلم دعا للمدينة أن يبارك الله فيها وفي أهلها: (اللهمّ بارك

لنا في مدينتنا).
ما الذي يضيء في هذه البلدة أكثر من جميع مدن العالم? ما
الـذي جـعل هواءهـا نـسيـمـاً? واحلـن إلـيـهـا جارفـاً? والـشوق
? والـذكـريـات عــزيـزة?. مـا الـذي مألهـا عـطـراً? مـا هـذه ـاً قـد
الـفيوضات والـبركات? ما هـذا السناءُ وهـذا البهاء? ويا سالم
عـلى النـداوة في الوجـوه? فكلّ األشـياء مـفردات من نور وكل
صـوت له صــدى إال في مـديـنـة رسـول الــله فال يـرتـفع صـوت
نـورة أكثر عـلى صوت النـبي. وفي كتب الـسيرة أن لـلمديـنة ا
رحومة واحملبَّبة من مـائة اسم فهي: احملبورة واجملبورة وا
ـباركة واخملتارة والشافية رزوقة وا ُـحَبَّة واحملبوبة وا وا
ويــــثـــرب ودار األبـــرار وقــــريـــة األنـــصــــار وقـــبّـــة اإلسالم
والـعاصمة والـقاصمة والـعراء والغراء وهي طـابة وطبايا
وطـيبة وفي احلديث الـشريف قال رسول الـله صلى الله عليه

دينة طابة). وسلم: (إن الله أمرني أن أسمّي ا
لـقد قرأت (عبقرية محمد) لـلعقاد و(على هامش السيرة) لطه
حس و(حياة محمد) لدكتور محمد حس هيكل و(محمد)
لتوفيق احلكيم و(السيرة النبوية) البن هشام و(فقه السيرة)
ـؤرخون حملـمد الـغزالـي.. قرأت عـشرات الـكتب الـتي كـتبـها ا
ـغازي من ابـن كثـيـر إلى كارل ـسـتشـرقـون في الـسيـرة وا وا
بـروكـلـمـان. لـكن مـا رأيت وشـعـرت وأنـا أقف في مـقـام النـبي
. عـرفت ما لم أكن أعرف غـير ما قـرأت في هذه الـكتب تمـاماً

وفهمت ما لم أكن أفهم.
هـذه ليـست صورة مـجـازية وال اسـتعـارة لغـوية. فـفي كل مرة
ـسـجـد الــنـبـوي أشـعـر أنـني حتـررت من أحـمـال أسـيـر إلى ا
ثـقـيـلة. كـأنـني نـزعت عن قـلـبي جـبـاالً من هـمـوم. أشـعـر أنني
أخفّ وزنـاً كقطرة ندى على جنـاح طائر. كأن روحاً أخرى قد
حـلّت في بـدني. ورأيت من جاء إلـى مديـنة الـنـبي لالسـتشـفاء
ــان وأبــكـاهم الـروحـي. لـقــد شــفّــهم الــوجـدان وشــفــاهم اإل
احلـرمـان. ومــنـهم من جـاء لــيـمـوت في جـواره.. فــمـاذا يـعـني
هـذا?!. يــعـني أن الــعـمـر قــصـيــر. خـطــوة قـصـيــرة في طـريق
سجد الـنبوي خطرت في طـويل.. وأنا أسير في طـريقي إلى ا

بالي قصيدة أستاذ العشق ابن حزم يقول فيها:
شغوفُ سرّ ضلوعهِ إذا كتَمَ ا
ِ تبدي وتَفضحُ فإنّ دموعَ الع

ــنـورة ــديــنـة ا ــؤذن يــنـادي إلى صـالة الـفــجـر. وفي ا كـان ا
ـؤذن يـرتـفع من كـل اجتـاه. من الـسـمـاء ومن تـسـمـع صـوت ا
ـسـتــمع? فـكل شيء من ـنــادي ومن ا األرض. ال تـعــرف من ا
حـولك أذان وصالة وتــرتـيل. والـزحـام شـديـد والـنـاس ألـوف.
مـئـات األلـوف. ال نـهــايـة لـلـنـاس أمـامك ووراءك. من أين يـأتي
هــذا الـطــوفـان مـن الـنــاس?. كل واحــد في حـالـه وحـاله حتت
قـــدمه. إنه الــــشـــوق والـــشـــوق أكـــبـــر من
. وأغـمضت عـيني عن كل الذين احلـن
أحـبهم وأنا أبحث جوار قبره الشريف
عن مـكان يـتسع لـشخص واحـد لقلب
واحـد فــأنـاديه في أعـمــاق نـفـسي: يـا
رســـــــول الــــــلـه.. مـــــــتى الـــــــلـــــــقــــــاء?.
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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

زراعـــة هــذه الــفـــاكــهــة الـــزيــتــيــة
الثمينة.

ويُـالحَـق األشــــــــخــــــــاص الــــــــذين
يُـضـبـطـون مـتـلـبـسـ خالل الـليل
مـن الــــكـالب ويُـــــســــلّـــــمـــــون إلى
كن سـرقة ما يصل إلى الـشرطة. 

 30طنا في ليلة واحدة.
يُــعـلق احلــارس مـانــويل مـاالجتي
الــبـالغ من الــعـمـر 28 عــامـا عـلى
الـوضع قـائال (لقـد ضبـطنـا حافـلة
تـلئة بـاألفوكـادو نبذل صـغيـرة 
أقــصى جــهــدنـا لــكن األمــر يـزداد

صعوبة).
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عــــلى امـــتـــداد 250 هــــكـــتـــارا من
بـسات مزرعة أليسبسته ينشغل
ــوســمــيــون مع بــدايــة الــعـــمــال ا
مــوسـم احلـصــاد قــبـل أن تــشــتـدّ

درجة احلرارة في وقت الحق.

ـزارعـ بــآالف األطـنـان مـا كـبّـد ا
الي في جنوب إفريقيا خسائر 

الدوالرات.
وقــــــد أدى ارتـــــفـــــاع اســــــتـــــهالك
األفــوكـادو ال سـيــمـا في الـواليـات
ـتحدة وأوروبا إلى ارتفاع سعر ا
ستخـدم بشكل متزايد األفـوكادو ا
في أطـباق كـثيـرة. وقد يـصل سعر
الـكـيلـوغرام الـواحد مـنهـا في هذه

األسواق إلى 12 دوالرا. 
وتــكـثـر الــسـرقـات لــهـذه األشـجـار
ح تكون أغصانها مثقلة بالثمار
اخلـضــراء مـحـمـلـة بـهـا وجـاهـزة
لـــلــحـــصــاد فـي نــهـــايــة الـــصــيف
اجلــنــوبي في مــزارع لــيــمــبــوبـو

شمال البالد.
وتـتولى فـرق ماريـوس جايـكوبس
حـــراســـة نــحـــو عــشـــرين مـــزرعــة
تـــخــصـص أكــثـــريــة أفـــرادهــا في

{ تـزانـ (جـنـوب أفـريـقـيـا) (أ ف
ب)  –تــخــتـرق أضــواء مــصــابـيح
شـاحـنات صـغيـرة عتـمة الـليل في
حــــقـــول أفـــوكــــادو داخل مـــزرعـــة
بــجــنـوب إفــريـقــيــا حـيـث يـســيّـر
عــنــاصــر حــراســة دوريــات… فــقـد
بــاتت هــذه الــثــمــار الـتـي تـوصف
بـ(الـذهب األخـضر) بـسبب اإلقـبال
ـتزايـد عليـها هدفـا للسـرقة على ا

نطاق واسع.
يــقـول مـاريــوس جـايــكـوبس وهـو
يـــنــــظـــر إلى مـــئــــات من أشـــجـــار
ــتــراصّـة األفــوكــادو الـبــاســقـة وا
أثـنـاء نـفث الـدخـان من سـيـجـارته
“هـناك الكثير من اللصوص الذين
ــــلـــؤون شــــاحـــنــــات كـــامــــلـــة”

باألفوكادو.
ــســروقــة من وتُــقــدّر الــكــمــيــات ا
الـبــسـاتـ في الـسـنـوات األخـيـرة
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يـــقــيّم إدريــان إرنــسـت الــبــالغ من
الـعـمـر 40 عـامـا الـوضع مـتـوقـعا
تــكـبّـد خــسـائــر تـقـرب من 17 ألف
دوالر هـذا العـام نتيـجة الـسرقات.
اليـ عـلى عـنـاصـر فـقــد أُنـفـقت ا
ـــكــهــربــة األمـن وبــنــاء األســوار ا
أحــيـانـا مــا يـرتب تـكــلـفـة كــبـيـرة

حتى ولو كانت األعمال مزدهرة.
ـــــاضـــــيـــــ خـالل الـــــعـــــامـــــ ا

اسـتهدفت عـمليـات السرقـة العقار
الــــــــذي يـــــــصـــــــدر  1500طـن من

األفوكادو سنويا عشرين مرة. 
ــــنـــطـــقـــة الــــريـــفـــيـــة ذات هـــذه ا
ـسـاحات الـشـاسعـة ال يـستـطيع ا
رجـــــال الـــــشـــــرطـــــة أو احلـــــراس
تـغطيتها أمنيا بشكل فعال. (وهذا
األمـــــر يــــــصب فـي مـــــصـــــلـــــحـــــة
زارع. سرعان ) بحسب ا الـسارق
مـــا حتــول مـــرتـــكــبـــو الــســـرقــات

الـصـغـيـرة إلى عـصابـات مـنـظـمة.
يــعــمل الــنــاهـبــون لــيالً بــســرعـة
ويـسرقون هذه الفاكـهة لتصديرها
إلـى أوروبا بـشكل أسـاسي. يصف
فــيــلــيب مــوفـوكــيــنغ الــذي يــديـر
بـــســـتـــانـــ من األفـــوكـــادو عـــلى
مساحة  83هكتارا الوضع بالقول
ـنـاجل كــبـيـرة). (يــأتي الـبــعض 
ويــقــول إرنــست (إنــهــا لــعــبــة قط
وفــأر). فـمع تـعـزيـز األمن تـتـراجع
الــسـرقــات.. قـبـل أن تُـســتـأنف من

جديد بعد أشهر قليلة.
ومع انــتـشـار جـائـحـة كـوفـيـد-19
اضـطـر أصـحـاب بـعـض الـعـقارات
إلـى خـفض الــتــكــالـيف عـن طـريق
خـــفض مـــيــزانـــيــاتـــهم األمــنـــيــة
ــرتــبــطـة لــتــعــويض اخلــســائــر ا

باألزمة الصحية.
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األشـخاص الـذين يجب أن يـكونوا
نع تراجع الزخم). قدمة  في ا

ويـــوضح لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس
(عـليـنا تـذكيـرهم بجـميـع الفـنان
ـوجودين لدينا عوق ا الـصمّ وا
وجودين هنا). وجـميع العباقـرة ا
ويــبــدو احلــذر مـبــررا خــصــوصـا
ـرة األولى الـتي لـكــونـهـا لـيـست ا
يــحــاول فــيــهــا قـطــاع الــســيــنــمـا
ــوضــوع قـبل حتــقــيق تــقــدم في ا

ة. العودة إلى عاداته القد
ـــان فــــفي 1948 فــــازت جـــاين و
ثـلـة ال تعـاني اضـطـرابات وهـي 
فـي الـسـمع بـجــائـزة أوسـكـار عن
دورهــا كـامـرأة صــمّـاء في (جـوني

بيليندا).
لـــكن راسـي يــرى أن اســـنـــاد هــذا
الــدور إلــيــهـا ولــيس إلـى شـخص
يـعـاني فـعال إعـاقـات سـمـعـيـة كان

خــيـارا غـيــر مـوفق. كــذلك سـجـلت
هـوليوود تـقدما كبـيرا سنة 1987
مـع مــنح جــائــزة أوســكــار أفــضل
ــثــلـة إلـى مـارلي مــاتــلـ وهي
امــرأة صـمّـاء عن دورهـا في فـيـلم

(تشيلدرن أوف إيه ليسر غاد).
غـــيـــر أن اجلـــوائـــز الــتـي تــكـــافئ
فــنـانـ من ذوي اإلعـاقـات ال تـزال
قــلــيــلــة جـدا مــقــارنــة مع الــتــقـدم
ـــســجـل عــلـى صــعـــيــد تـــمـــثــيل ا
ـثلـيـ على األقـلـيـات اإلتنـيـة أو ا
الــشــاشــة الــكــبــيــرة. ويــقـول دوغ
روالنـد مـخرج فـيلم “فـيـليـنغ ثرو”
ــرشـح هــذه الـــســنــة الـــقــصـــيــر ا
ـعـوقـ غـالـبـا ما لـألوسـكار إن (ا
ـرتـبـة األخـيـرة بـ يـكــونـون في ا

همشة). هذه الفئات ا
ويـــوضح اخملــرج الــذي ال يــعــاني
إعــــاقـــات جـــســــديـــة أن فـــيــــلـــمه

مـسـتوحى من لـقائه مع رجل أصمّ
وضـرير كان يـحتاج للـمساعدة في

اجتياز طريق في نيويورك.
واســـتــعــان دوغ روالنــد فـي فــيــلم
ــمــثل روبــرت (فــيــلـــيــنغ ثــرو) بــا
تـارانـغو الـذي أصـبح أول شخص
أصـمّ وأعـمى يـؤدي دورا رئـيـسـيـا
فـي فــيــلم. وبـــفــضل هــذا الـــفــيــلم
الــقـــصــيــر الــذي حــاز دعم مــارلي
مــاتـلــ كـمـنــتـجــة مـنــفـذة يـرغب
اخملــــرج في إســـمـــاع صـــوت ذوي
اإلعـاقات. غير أن هذا الكفاح دونه
عـقـبـات كـبـيـرة في قـطـاع الـتـرفـيه
حــيث ال تــزال األفــكــار الــنــمــطــيـة
“مـــتــــجـــذرة بـــعـــمق ”من دون أن
يـكـون األشخـاص على درايـة بذلك
فـي أغــــــلب األحــــــيــــــان وفق دوغ

روالند.
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{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
تـضم ترشـيحـات جوائـز األوسكار
هــذا الـعــام أعـمـاال عــدة تـتــمـحـور
حـــول ذوي اإلعــاقــات في خــطــوة
حـاسـمـة نـحـو تـعـزيـز تـمـثيـل هذه
الـفئة في هوليـوود غير أن خبراء
في قـــطـــاع الــســـيـــنــمـــا يـــؤكــدون
ضــرورة بـذل جـهـود أكـبـر في هـذا
رشح اجملـال. ويـقول بـول راسي ا
ــثل جلــائـــزة أوســكــار كــافــضل 
بدور ثانوي عن فيلم (ساوند أوف
مـيـتـال) الذي يـتـناول قـصـة عازف
درامــــــز يــــــفــــــقــــــد الــــــســــــمع إن
اســتـوديـوهـات هــولـيـوود (لم تـقم
بـعـمل جـيـد قـبال لـكـنـهم يـعـلـمون

ذلك ونحن هنا لنخبرهم باألمر.)
ــولـود لـوالـدين ـمـثل ا ويــعـتـبــر ا
أصـمّـ والـذي عـانـى اضـطـرابات
فـي الــــــــســـــــمـع أنـه (واحــــــــد من

{ سـالـونـيكي (الـيـونان) (أ ف ب)
  –تــواجه اجلـامـعـات الــيـونـانـيـة
ـغـلـقـة مـنـذ أكـثـر من عـام بـسبب ا
جــائــحــة كــوفــيــد-19 ازديــادا في
حــاالت الــغش خالل االمــتـحــانـات
عبر اإلنترنت ما يثير مخاوف من
تــراجع قـيـمـة اإلجـازات الـتي بـات
شــائـــعــا تــســمــيـــتــهــا (شــهــادات

كورونا).
يـقـر األساتـذة والطـلـبة بـأن إجراء
االمـــتـــحـــانـــات إلـــكـــتــرونـــيـــا في

الـظـروف االعتـيـادية نـفـسهـا لـتلك
ــقـامـة عـادة في حـرم اجلـامـعـات ا
مـهـمـة مـسـتحـيـلـة مع الـتـعلـيم من
ــــئـــات بُــــعــــد في ظـل اتــــصــــال ا

بالشبكة في الوقت عينه.
ويـقـول أسـتـاذ الـهـنـدسـة الـبـيـئـية
والــعـــمــيــد الــســابـق في جــامــعــة
أرســطــو في مــديــنــة ســالــونـيــكي
الـيونانية جون مـيلوبولوس (على
ــزاح نـسـمّي الــشـهـادات ســبـيل ا
الـــتي ســـنــمـــنــحـــهـــا هــذا الـــعــام

شــهــادات كـورونــا). وهــو يـوضح
لـوكـالـة فـرانس بـرس أن (الـتـعـليم
مـن بُــعــد يُــفــتــرض أن يــكـون أداة
تـربويـة مكمّـلة. لـكن عندمـا يصبح
األداة الـتعليمية الـرئيسية عندها

شكالت). تبدأ ا
وتـروي صـوفـيا الـبـالـغة 20 عـامـا
وهـي طــالــبــة في عــلم الــنــفس في
جــامــعــة أرســطـو (خـالل الـصــيف
الـفائت خـضعت المـتحـان باسم
اثـــنـــ من أصــدقـــائي من دون أن

يتنبه أحدهم لذلك).
وتـضيف لوكالـة فرانس برس (لقد
اتــصــلت بــالــشــبــكــة بــاســتــخـدام
ــرور حــاســـوبــيــهــمــا وكــلــمــات ا
اخلــاصـة بـهـمــا. لم يـكن هـنـاك أي
قـاعـدة تفـرض فتح الـكامـيرا خالل
االمتحان. وقد نال صديقاي عالمة
شــبه كــامــلــة مـن دون أن يــفــتــحـا
كــتـــابــا). وفــوجئ مــدرّســون كــثــر
بـرؤيـة طالب يـعرفـونـهم مـنذ وقت
طــويل يــحـقــقــون نـتــائج دراســيـة
بــاهــرة عن غــيــر عــادة من دون أن
يـكـونوا قـد ارتـادوا حرم اجلـامـعة

مرة واحدة منذ سنوات.
ويــقـول كــوســتـاس كــوسـمــاتـوس
ة ـساعـد في علـم اجلر األسـتاذ ا
ـــوكــريـــتــوس في فـي جــامـــعــة د
تــراقــيـا إن (الــعالمــات الـدراســيـة

آخـذة في االرتفاع وثـمة أشخاص
لم نــرهم مـنــذ سـنــوات يـتــقـدمـون
لالمـتحـانات ألن الـنظـام يتـيح لهم

الغش بسهولة).
ـدرّس إلى ضـرورة ويــشـيـر هــذا ا
جــعل فـتح الـكـامــيـرا شـرطـا الزمـا
لالمـتحـانات إلعـادة الشـفافـية إلى
ـــســـار الـــتـــعـــلـــيــــمي. لـــكن (من ا
ـسـتـحـيل فـعل ذلك عـنـدمـا يـكون ا
لــــديـــنـــا أكــــثـــر من 500 شــــخص
يـخـضـعـون لالمـتـحـان). ويـضـيف
ـــــشــــــاركـــــ في (لـــــذلـك نـــــوزع ا
مــجـمــوعـات مـع إعـطــاء كل مـنــهـا
مـواضـيع مـخـتـلفـة. نـحـاول أيـضا
ـتـاح لإلجـابات. احلـد من الـوقت ا
لـكن حتى مع هذه الطريقة ال جند

احلل الناجع).
يـــحـــذر أســــتـــاذ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا
ـعلومـات في جامعة مـقدونيا في ا
ســـالـــونـــيـــكي ألـــيـــكـــســـانــدروس
هـــاتــزيـــجــورجـــيــو أيـــضــا من أن
اسـتـحـداث كـلـمـات سـر شـخـصـية
لــلـطـلــبـة في االمــتـحـانــات لـيـست

ضمانة بذاتها لعدم الغش.
ويــقـول (لـيـست لـديــنـا أي طـريـقـة
ـتصل لـلـتـحـقق من أن الـشـخص ا
بـالشـبكة هـو فعال الطـالب. كما أن
ـكن أن تـظـهر شـخـصا الـكـامـيرا 
آخـر يـخضع لالمـتـحان بـدال عنه).

وقــد وجـــد بــعض الــطــلــبــة حــيال
لتخطي كل العوائق أمام الغش.
ويـوضح كوستاس البالغ 22 عاما
وهـو طـالب في جامـعة أرسـطو أن
(مـجموعات تشكـلت على تطبيقات
بـيـنـهـا مسـنـجـر وديـسـكورد. ومن
ــكن خـالل شــاشــات مــشــتــركــة 
تـشـارك اإلجـابـات الـصـحـيـحـة في
الــوقت الـفـعـلي خالل أي امـتـحـان
مـن دون أن يــــــــتـــــــــنــــــــبـه لـــــــــذلك
ـراقـبون) سـواء كانت الـكامـيرا (ا
تـــــعـــــمل أم ال). تـــــؤكـــــد أنــــغـــــيال
كـاسـتـريـنـاكي عـمـيـدة قسم اآلداب
فـي جامـعـة كـريت أنه (مـن السـهل
عـلى الـطلـبـة البـحث عن اإلجـابات
عـلى االمتحانات على غوغل حتى
ـــراقـــبـــ أمـــام عـــلـى مـــرأى من ا
الــكـامـيـرا). وتـقــول (نـحـصل عـلى

إجابات معدّلة من ويكيبيديا). 
حــتـى أن بــعض الــطــلــبــة لــديــهــا
اسـتـعـانـوا بـفـقـيه لـغـوي مـعـروف
ـــســــاعـــدتـــهم فـي حل ســـؤال في
االمــتــحـان لم يــكن له جــواب عـلى
اإلنـتـرنت. وتـقـول كـاسـتـيـريـنـاكي
(حــتى هـو أخـطـأ في اإلجـابـة لـذا
حـــصــــلت عـــلـى خـــمـــســـ ورقـــة
امـتـحان عـلـيهـا اخلـطأ عـيـنه. كان

ذلك مضحكا). 
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