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اســـتــــعــــرضت قــــوات احلــــشـــد
الشـعبي امس بـذكرى الـتأسيس
ـشــاركـة تـشــكـيالته الــسـابـعــة 
وسط كـافـة والـيـاته الـعـسـكريـة 
سيرة نفي استخدام الطائرات ا
او معـدات جديـدة كمـا اشيع في
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
فيـما استـهدفت طـائرات مـسيرة
مــواقع عــدة في اربــيل. في وقت
اكـــد رئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الـــكـــاظــمـي انـــخـــراط الـــقــوات
االمــنـيـة بـصــنـوفـهــا كـافـة حتت
رايـة الـعــراق وان حـمـايـة ارضه
مـن مــســؤولــيــة اجلــمــيع. وقــال
الكاظمي االستـعراض العسكري
للحـشد في محـافظة ديالى امس
 بـــــحـــــضـــــور وزيـــــر الـــــدفـــــاع
والداخلـية ورئـيس الهيـئة وعدد
من الــقــادة االمــنـيــ (حــضــرنـا
استـعراض جـيشـنا الـبطل في 6
كـانـون و عيـد الـشـرطة الـبـاسـلة
وكــذلك حـــضـــرنــا اســـتـــعــراض
أبــنــائـنــا في احلــشـد لــنــؤكـد أن
عــمـلــنـا هــو حتت رايـة الــعـراق
وحــمــايــة أرضه وشــعــبه واجب

عــلـيـنـا جــمـيـعــا). واسـتـعـرضت
قـــوات احلــشــد فـي احملــافــظــة 
ضــمن  أكــبـــر عــرض لــهـــا مــنــذ
تـأسـيـسـهـا في الـثـالث عـشـر من
حــــزيــــران عــــام  .2014وظــــهــــر
ـعسكر احلشد في اسـتعراضه 
أشــــرف الـــــذي كــــان ســـــابــــقــــا
مــعـــســـكــرا لــــمــجـــاهـــدي خــلق
ـــعــــارضـــة وهـــو اإليـــرانــــيـــة ا
يـــســـتــــعـــرض قـــواتـه وآلـــيـــاته
اجلـديـدة الـتي لم تـسـتـعـرضـها
قوات اجليش فـي احتفـاالت عيد
اجليـش. لكن هـيـئة احلـشـد نفت
صـــور االســـلـــحـــة والـــقـــاذفـــات
سيرة التي ظهرت والطائرات ا
في اسـتــعـراضه الــذي أقـامه في
ديـالى. وقـالـت الـهـيـئـة في بـيـان
امـس (تــــداولت بــــعض وســــائل
اإلعالم صـوراً ألسلـحـة ومـعدات
بيـنها طـائرات مـسيـرة باالدعاء
انــهـا شــاركت في االســتــعـراض
الـــــذي اقـــــامه احلـــــشـــــد امس)
وأضــــاف أنه (في الــــوقت الـــذي
نــنـفي فـيـه صـحـة هــذه الـصـور
عـلومات نؤكد ان زج مـثل هذه ا
ضللة في االستعراض الناجح ا
الـــذي حــضـــره الـــقـــائـــد الـــعــام
سـلحـة وعدد كـبير من للـقوات ا
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إقــلـيم كـردســتـان بــسـقـوط ثالث
طائرات مسيرة عـلى منزل فيما
ســقـــطت الـــرابـــعــة عـــلى جـــبل
ـحـافـظـة اربـيل. وقـال اجلـهـاز
في بيـان امس إن (ثالث طائرات
مــسـيـرة ســقـطت في مــنـزل احـد
ـواطـن بـحـديـقة الـتـفـاح قرب ا
ال عـــمـــر في اربـــيل بـــيـــنـــمــا ا
سقطت الرابـعة في جبل تارين)
مـبـيــنـا ان (الـتـحـقـيـقـات ال زالت
مــسـتـمـرة وســتـكـشف الــنـتـائج

للجميع). 
وشـن هــجــوم عـــلى قـــريــة بــراغ
الـتي تبـعـد ثالث كيـلـومتـراً فقط
عن مـوقع الـقـنـصلـيـة األمـريـكـية
في أربــيل بــطـائــرات مـســيّـرة 
فـــيــــمـــا أشــــار مـــســــؤول رفـــيع
ـســتـوى إلى (وقـوع هــجـومـ ا
مشابـه قرب منـطقة كـومسبان

التابعة لنفس احملافظة. 
وبـــحـــسب شـــهـــود عـــيـــان فــأن
(الــهـــجــوم اســـتــهـــدف الــقـــريــة
القريـبة من القـنصلـية االمريـكية
بـواسـطـة ثالث طـائـرات مـسـيّرة
ـواد مـتــفـجـرة تي أن مــحـمّـلــة 
تـي حــيث انــفــجــرت قــنــبــلــتـان
مــنــهــمــا فـي بـســتــان فـي قــريـة

براغ). 
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منـذ سنوات وخبراء الـصحافة واإلعالم يحـذرون من قرب انتهاء
الصـحافـة الـورقيـة بـسبب انـتشـار أنـواع جديـدة من الـصحـافة
واإلعالم الــتي تـكــون اقـرب إلى اجملــتـمع وتــقـدم له مــعـلــومـة في
أسـرع وقـت وبـأقل تـكـلـفـة الـتي تـشـتـمل عـلى كل أنـواع اإلعالم
مـسـتـخـدمـة عنـاصـر الـتـكـنـولـوجـيـا اخملـتـلـفـة من صـوت وصورة
ووسائل حـديثة ويتيح للمواطن التـحول إلى صحفي ويتميز هذا

اإلعالم باحلرية وعدم الرقابة وقلة تكلفة.
ـتخـصصـون في مجـال اإلعالم وتكـنلـوجيا مرت أعـوام طويـلة وا
وسائل اإلعالم يـحذرون الـقائـم عـلى وسائل اإلعـالم التـقلـيدية
وفي مـقـدمتـهـا الـصحـافـة الورقـيـة من انـهيـار مـؤسسـاتـهم ما لم
تمثل بالتطور التكنلوجي واجهة هذا العمالق ا يضـعون اخلطط 
ـواطن سـتـجـعل كل شـخص قـادر عـلى إيـصال و ألن صحـافـة ا
عـلومة بـإستخـدام التطـبيـقات احلديـثة األمر الـذي سيؤدي إلى ا

صعوبة إخفاء احلقائق في أي قطاع.
ـهني سـتكـون الصـحافـة الورقـية وفي ظل هذا الـتقـدم والتـطور ا
في مـقـدمـة ضـحـايـا هذا الـتـطـور والـتـحـول لـكن الـقـائـمـون على
صحـيفة الزمان الـعراقية ادركـوا حجم هذا التهـديد  واعتقد أن
وجود اسـتاذ متخـصص بالصـحافة كـرئيسـاً للتـحرير ساهم في
ـؤكـد لــهـذه الـوســيـلـة ــوت ا وضع اخلـطـط االحـتـرازيــة لـتالفي ا
اإلعالمية اسوة بالكثير من الصحف العربية واالجنبية الكبيرة.
ومن خالل متـابعتي لزمان الحظت أن القائـم عليها قد وضعوا
اخلطط لـتأهـيل الصـحيـفة لـلعـصر الـرقمي واإلطاللـة على الـعالم
ـواقع االلكـترونـية هي بنـسخ إلكـترونـية لـهـا على اإلنـترنت ألن ا
نـافـذة الـصـحـافـة الـورقـيــة لـلـقـراء وواضح لـلـجـمـيع أن الـعالقـة
ـتـبادلـة بـ الوسـيـلـت الـورقـية والـرقـميـة في صـحـيفـة الـزمان ا
نافسـة الشديدة ماضـية إلى مزيد من الـتجسـير والتكـامل رغم ا

القائمة حاليا بينهما. 
ـتــمـثــلـة ــوت الن ادارتـهــا ا اذا الــزمـان الــورقـيــة عــصـيــة عـلى ا
بـالـدكـتـور أحمـد عـبـد اجملـيد دفـعت إلى مـواكـبـة كل ذلك بـإيـقاع
ــضــمـون ســريع ال يــنــال من رصــانــة احملــتــوى ومــصــداقــيــة ا
عايـير العمل مسـتفيـدة من إشكالـيات في الدقـة ومدى االلتـزام 
واطن كـما ادرك القـائمون عـلى الزمان الصـحفي في صحـافة ا
ثـقفـة الذين أن هنـاك عدد كـبيـر من الـناس وبـضمـنهم الـطـبقـة ا
كـنـهم االستـغـناء عن تـربـطهم عـالقة مـتـينـة بـالورقـة والـقلـم وال 
ـطـبوعـة والـنشـر الـورقي طيـلـة حـياتـهم أضـافة إلى الـصـحافـة ا
الي من القراء الذين لم يكتشفوا بعد العالم الرقمي وال مئات ا
ـهني يـتـعـامـلون اال مع الـورق لـذا اهـتـمت الـصـحفـيـة بـاجلـانب ا
شـكالً ومـضـمـونـاً. خـتـامـاً نـقـول كل عـام والـزمالء فـي صـحـيـفة

الزمان بألف الف خير.

االنـتـخـابـات في مـوعـدهـا احملدد)
نطقة شاكل في ا واشـار الى ان (ا
ونسعى تـلقي بظاللهـا على البالد 
ان يـكون الـعراق نقـطة لـقاء وليس
نـقـطـة تـصـادم وقـد سـمح الـعـراق
ـاضيـة لتـصفـية دة ا لالسـف في ا
حـسـابات بـلـدان اخرى) مـؤكدا ان
(مـجئ رئـيس جديـد اليران هـو امر
داخـلي  لـكـن مـا يـعنـيـنـا هـو كـيف
سـتـكـون الـيـة الـتـعـامل مع الـعراق
وان اليـــكــون هـــنــاك تـــأثــيـــر عــلى
الـوضع بـشـكـل سـلبـي وعـلـيـنا ان
تـعمل الن يكون الـعراق مساهم في
تــقــريب وجــهــات الـنــظــر بـ دول

نطقة).  ا
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بـكافة مفـاصلها الـتنفيـذية وبعدها
بــــاقـي الــــســــلــــطــــات في تــــأمــــ
االنـــتــخــابـــات وتــهــيـــئــة االجــواء
الجــراؤهــا  اذ ان هــنــاك خــطـوات
يدان وهناك عـملية على االرض وا
رقـابـة شعـبـية) ولـفت احلـلـبوسي
ــســؤولـ الـى ان (لـقــاءاتــنــا مع ا
الــفـرنــسـيــ تـطــرق الى اجـراءات
ــبــكــرة  بــقــانــون االنــتــخــابــات ا
انـتخـابي شديد وجـاء نزوال لـرغبة
اجلـماهـير وهـنا يـأتي دور الرقـابة
ـتــحـدة واالحتـاد ــيـة واال ا اال
االوربـي العـطــاء رسـالــة ايـجــابـيـة
تـعــزز مـشـاركـة الـنـاخـبـ وتـخـلق
الـثـقة النـنـا على قـنـاعة بـان جتري

حـــــتـى االن ان تــــكـــــون جـــــزءا من
مـــنــظــومــة الـــدولــة  أمــا احلــشــد
الــشــعــبي فــهــو مـؤســســة تــابــعـة
لـلـحـكـومة وتـخـضع الوامـر الـقـائد
سـلحة  لـكن هناك الـعام للـقوات ا
فـصائل ال تـعتـرف بوجـودها اصال
داخـل احلـشــد وال يــطـلـق عـلــيــهـا
مـسمـيات ولـدينـا نوع من الـتحري
عـن هذه الفصائـل التي ال تعبر وال
تـعرف عن نفسـها بطريـقة واضحة
وقـــــد تـــــهــــدد تـــــلـك الــــفـــــصـــــائل
االنـتخابـات وقد تكـون اداة لبعض
اجلـهـات الـسـيـاسـيـة الـتي تـسـعى
لـفـرض ارادتـهـا عـلى تـغـيـيـر ارادة
الــنــاخب وهــنــا يــاتي دور الــدولـة
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اكـد رئـيس مـجـلس الـنـواب مـحـمد
احلــــلــــبــــوسي ان دور الــــرقــــابـــة
ـتــحـدة واالحتـاد ــيـة واال ا اال
ــبــكـرة االوربـي في االنـتــخــابـات ا
يـــعـــزز مــشـــاركـــة الــنـــاخـــبــ في
رتقب مشيرا الى ان االسـتحقاق ا
هــنــاك خـشــيــة من تـأثــيــر الـسالح
ــــنــــفـــلـت عـــلـى تـــغــــيــــيـــر ارادة ا
الـنـاخب.وقال احلـلـبوسي في لـقاء
مــتـلـفــز تـابـعــته (الـزمـان) امس ان
(الـزيارة الى فرنسا مـكملة جلهود
احلـكـومـة في تـمـتـ الـعالقـات مع
دول الــعـالم والسـيـمـا ان عالقـتـنـا
مـع بــاريـس هي عالقـــات مــتـــيـــنــة
ونــســعى الــيــوم الى تــمـتــيــنــهـا)
واضـاف (وكـان لـفـرنسـا دور كـبـير
ــيــادين فـي دعم الــعــراق بــشــتى ا
ومـن بينها احلرب على داعش وما
زال لـديـنا تـعـاون مسـتـمر لالعـمار
واحلــــــرب عــــــلـى خاليــــــا داعش)
مــشــيـرا الـى ان (اجلـمــيع مــطـالب
ــســاعــدة الــعــراق فـي مــواجــهـة
الــتـطــرف واجلـمــاعـات االرهــابـيـة
نـطقة الـتي تريد تـدمير الـعراق وا

والعالم).
مـــبــــيـــنـــا ان (مـــبـــاحــــثـــاتـــنـــا مع
ـسؤول الفرنسـي اكدت اهمية ا
حـــمــايــة الـــســفــارات والـــبــعــثــات
الــدبـلـومــاسـيـة) وتــابع ان (هـنـاك
ـنفـلت لبعض تـخوفـا من السالح ا
الــفـصـائل واجلـهـات الـتي ال تـريـد

UN öEÐ wIKð WIDM*« q UA  ∫ wÝu³K(«

 ‚«dF « —«dI²Ý≈ vKŽ

الـطبيـعية وغيـر الطبـيعية وكـيفية
الــتـعـامل مـعـهــا في حـال حـدوثـهـا
بـطرق علـمية لـلحفـاظ  على سالمة

واطن  . البيئة وصحة ا
وقـال الوكـيل الفني لـشؤون البـيئة
جــــاسم الــــفالحي انـه (بـــالــــنـــظـــر
حلـدوث ازمـات مخـتلـفة نـاجتة من
عــوارض طـبــيـعــيـة وازمــات تـهـدد
ــواطن بـــيــئـــة وحــيـــاة وسالمـــة ا
ومـنـها جـائحـة كـورونا وانـفلـونزا
الـــــطــــيـــــور واحلــــرائـق والــــزالزل
والـسـيـول والـفـيـضـانـات وغـيـرهـا
وضـرورة  تـمكـ االدارات احمللـية
مـن تـــطـــبـــيق االجـــراءات الالزمـــة
ـــنع وتـــوفـــيـــر خـــطط الـــطـــوار 
حـدوثهـا ومواجهـتها  مـشيرا الى
ان وزارة الـبيئـة طالبت احملـافظ
فـي احملـافــظــات كــافــة عــدا اقــلــيم
كــردســتـان بــتـشــكــيل خــلـيــة أزمـة
بـرئاسة احملافظ وعـضوية الدوائر
كـــافـــة لــتـــداول وتـــدارس االزمــات
اخملـــتــــلـــفـــة الـــتـي قـــد حتـــدث في

احملافظة) .
  واوضـح الـــفالحي ان (مـــقـــرريـــة
ــديــر بـــيــئــة الـــلــجــنـــة ســتــكـــون 
احملـــــافـــــظـــــة عــــــلى أن تـــــعـــــقـــــد
اجــتــمــاعــاتــهــا شــهــريــا لــتـدارس
الـكـوارث اخملـتـلفـة الـتي قـد حتدث
فـي احملـــــــافـــــــظـــــــة واالجـــــــراءات
ــنع االحـــتــرازيـــة الــتي تـــتــطـــلب 

حدوثها أو تكرارها) .
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رجـح متـنبىء جـوي تـأثر الـطقس
ـــدة ــــوجــــة حـــارة تــــســــتـــمــــر 
اســبــوع.وكـتـب صـادق عــطــيـة في
صـــفــــحـــته عـــلـى فـــيـــســـبـــوك  ان
(الــتـــوقــعــات تــشــيــر الى اقــتــراب
مـــوجـــة حــر شـــديـــدة من مـــنــاطق
الــعـراق بـدءا من يــوم غـد االثـنـ
وتـسـتمـر نـحو اسـبوع) مـؤكدا ان
(درجـات احلـرارة جـنـوبـا تـتـجـاوز
 50مـــئــويــة واقـل من ذلك في مــدن
الــوسط) مــشــيـرا الى ان (الــريـاح
سـتكون مـتقلبـة االجتاه مع ارتفاع
مــــعـــــدالت الــــرطــــوبــــة فـي اغــــلب
ــنــاطق) وعــزا عــطــيــة (اســبــاب ا
ارتـفاع درجات احلرارة بـشكل غير
ـراتب مــســبـوق وتــبـوء الــعــراق ا
االولـى عــلى الــعـــالم الى الــزيــادة
ـــلــحــوظـــة في جتــريف االراضي ا
الـزراعـيـة وزيـادة نـسبـة الـتـصـحر
اضـافـة الى ارتـفـاع عـدد الـعـجالت
وكــــثــــرة االبــــنــــيــــة وزيــــادة عـــدد

السكان). 
طــالــبت وزارة الــصــحـة والــبــيــئـة
رسـميـاً احملافـظ  كـافة عـدا اقليم
كـوردستان بتشكيل خلية أزمة لكل
محافظة برئاسة احملافظ وعضوية
مـــدراء  الــدوائـــر من اجل تـــوفــيــر
ـنع وتــطـبـيق احلــلـول الـعــاجـلـة  
ومــواجــهــة الــعــديــد مـن الــكـوارث
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حتـــتــضن بــغـــداد الــيــوم االحــد
شاركة العاهل القمة الثالثيـة 
االردني  عـــــبـــــد الــــلـه الــــثـــــاني
ـصـري عـبـد الـفـتـاح والـرئـيس ا
الــــســـيــــسي  لــــبـــحـث اواصـــر
شتـركات ب التعـاون وتفعـيل ا
الــبـلـدان الــشـقــيـقـة. وقــال بـيـان
امس ان (القـمـة تنـطلق اعـمالـها
الـيـوم في بــغـداد الـتي سـتـجـمع
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
الكاظمي وملك االردن  والرئيس
ــنـــاقـــشــة مـــلـــفــات ـــصــري   ا

اقتـصـادية وسـياسـية) واضاف
ان (القمة سـتبحث تفـعيل جميع
اإلتــفــاقــيــات الــتي  الــتــوقــيع
عـلـيــهـا بـ الـدول الـثالث خالل
ـاضــيـة في مـصـر واالردن ـدةا ا
فـي مــــــــــا يــــــــــخـص اجملـــــــــاالت
االقــتــصـــاديــة واالســتـــثــمــاريــة
والــطـاقــة والـنــفط والـكــهـربـاء).
وشــهــدت بــغــداد امس انــتــشـار
امـني غـيـر مـسـبـوق في عـدد من
ـــنــــاطـق وحتـــديــــدا الــــكـــرادة ا
واالعــظــمـيــة اضــافـة الـى طـريق
مــطــار بــغــداد الــدولي واألمــاكن
الـتي سـتـشـهـد عـقـد اجـتـمـاعـات

الــقــمـة . وقــال شــهـود عــيـان ان
(انــتــشــار امــني غــيــر مــســبـوق
شــهــدتـه بــعض مــنــاطق بــغــداد
كــاالعــظــمــيــة والــكــرادة وشـارع
ــطـار  اســتــعـدادا الســتــقــبـال ا
ـشــاركـ في ضــيـوف الـعــراق ا

القمة الثالثية).
ـــــؤمل ان واضـــــافـــــوا انه (من ا
ــقــبــرة يــزور الـــعــاهل االردني ا
ــلــكـيــة الــكــائــنــة في مــنــطــقـة ا
االعـظـمـية والسـيـمـا ان الـقوات
االمـنــيـة قـد فــرضت طـوقـا حـول
نطـقة منـذ يوم بـهدف تأم ا

رتقبة).  الزيارة ا
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هـنـأ محـافظ بـغـداد مـحمـد جـابـر الـعطـا (الـزمـان) بصـدور الـعـدد الـذهبي
سـبـعـة االف. وقال احملـافظ فـي برقـيـة تـهـنـئة تـلـقـته (الـزمـان) امس (نـتـقدم
بأسـمى آيات التـهاني والـتبريـكات لـرئاسة الـتحـرير والعـاملـ في اجلريدة
الغراء ,بصـدور العدد سبعة االف ونتمنى مواصلة الرسالة السامية خدمة
لـعـراقـنا احلـبـيب في تـثـبيت ركـائـز الـوحدة والـتالحم بـ افـراد اجملـتمع),
واضاف ان (الـصحفيـ هم اصحاب الـرساالت والفـكر ويواصلـون العطاء
دافع عن احلقيـقة ال يقل اهمية صاعب واحملن) ,وتابـع ان (دور ا بـرغم ا
قيت عن من يدافع عن سيادة العراق ووحدة ارضيه ورفض حراك الف ا
التي تسـعى اليه الـنفـوس الضـعيفـة فمـبارك لـلجـريدة والعـاملـ فيـها هذا
ـسـيـر نـحـو ارسـاء الـتـقـدم والـتـألق  ,ونـأمل دوام االبـداع وهم يـواصـلـون ا

ستقل).   وذج حقيقي لالعالم الوطني ا محمد جابر العطاصحافة مستقلة وا

القيـادات األمنـية في البـلد هدفه
خــــــلط األوراق وضـــــرب وحـــــدة
ـسـلـحـة). واعـلن صف الـقـوات ا
رئيس الهـيئة فـالح الفياض في
وقـت ســـابق عـن مـــوعـــد صـــرف

فروقات منتسبي احلشد.

وقال الفـياض في لـقاء متـلفز إن
قـبـلـة ستـشـهد (األيـام الـقلـيـلـة ا
نتسبي صرف فروقات الرواتب 
الــهــيــئــة بــاثــر رجــعي لـالشــهـر
الــــــثـالثــــــة األولـى مـن الــــــعــــــام
اجلـــــــــــــــاري) واضــــــــــــــــاف انـه

(سـيــصـرف مــبـلغ  760الف لـكل
كــفــروقــات مـــقــاتل في احلـــشــد 
رواتب) وتابع ان (الهـيئة قدمت
دراســة لـكي يــكـون لــلـحــشـد زي
خـاص به اسـوة بـبـاقي اصـنـاف
القوات االمنية وعجالت خاصة

لــلــهـــيــئــة ذات ألـــوان خــاصــة
وأرقـــــام خــــاصــــة) مــــؤكــــداً أن
ــقــتـرح القى مــوافــقـة الــقــائـد (ا
ـسـلــحـة ويـتم الــعـام لـلـقــوات ا
اإلعداد لهذه اخلطوة). في تطور
 افاد جهاز مـكافحة اإلرهاب في

»dF²Ý»÷∫ احلشد يستعرض بذكرى تأسيسه في محافظة ديالى امس
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اعــلــنت وزارة الــصــحــة والــبــيــئـة
واجهة موجة كورونا اسـتعدادها 
واطن الى اجلديدة وسط دعوة ا
االلـتزام بإجـراءات الوقايـة لتفادي
خـطر االصابة  مـؤكدة رصد 4814
اصابة وشفاء  4465 حالة وبواقع
ـوقف  28وفــاة جــديـدة. واوضـح ا

الــذي اطــلــعت الــوبــائي الــيــومي 
عـــــــــلــــــــيـه (الـــــــــزمـــــــــان) امس ان
(الــفـــحــوصــات اخملــتــبــريــة الــتي
اجـرتهـا مخـتبـرات الوزارة حلاالت
مـشتبه اصابتهـا بالفايروس بلغت
 35الــــفـــا  حــــيـث  رصـــد 4814
اصــابـات في جــمـيع احملــافـظـات)

واضـــاف ان (الـــشـــفــاء بـــلغ 4465
حــالــة وبـواقع  28 وفــاة جــديـدة)

مـشـيرا الى ان (اكـثر من  842 الف
شـــخص تــلـــقى جــرعــات الـــلــقــاح
ـضـاد مـنـذ بـدأ حـمالت الـتـطـعيم ا
ـنـتـشـرة في في مــنـافـذ الـتـلـقــيح ا
بــــغــــداد واحملــــافــــظــــات). وشــــدد
مـخـتـصـون بـالـشـأن الـصحـي على
ضـــرورة أخــذ الـــلـــقــاح وااللـــتــزام
بـــإجـــراءات الــصـــحـــة والـــسالمــة
ــواجــهـة والــتــبـاعــد االجــتــمـاعي 
ــوجــة الـوبــائــيــة الـثــالــثــة الـتي ا
أعــــلــــنت الــــوزارة دخــــولـــهــــا الى
ـــتـــحــدث بـــاسم الـــعـــراق وأكـــد ا
الــصـحـة ســيف الـبـدر ان (الـوزارة
بـدأت بتطبيق خطـة موسعة تشمل

زيـادة كـمـيات الـلـقـاحات الـواصـلة
وأعـداد مـنـافـذ الـتـلـقـيح في بـغداد
وجة واحملـافظات) الفـتا الى ان (ا
الــوبــائــيــة اجلــديــدة الــتي دخــلت
الـبالد تعـد أكثر شـدة وخطورة من
ـــوجــــتـــ األولى والـــثـــانـــيـــة ) ا
ـوجــة تـتـطـلب واضــاف ان (هـذه ا
مـواجـهتـهـا في التـركـيز عـلى طرق
الـوقـايـة وأهـمهـا لـبس الـكـمـامات
فـــضالً عن ـــكــــاني  والـــتـــبـــاعـــد ا
الـــتــلــقــيح) داعـــيــا الى (االلــتــزام
والـتطبيق اجلاد لتعـليمات اللجنة
الـعليـا للصحـة والسالمة الـوطنية

وتفعيل رسائل التثقيف).
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دني على سيطـرت فرق الدفـاع ا
حـــــريـق انـــــدلع داخـل مـــــخـــــزن
جتـــاري مـــشـــيــــد من طـــابـــقـــ
يـحـتوي عـلى كـمـيـات كـبـيرة من
ـــنـــاديـل الـــورقـــيـــة في خـــزين ا
مـنـطــقـة الـطـوبـچي قـرب سـاحـة
عــدن بـــبـــغــداد وقـــال بـــيــان ان
(عشر فرق اطفـاء طوقت النيران
وعــزلــتـــهــا واقــتـــحــمت اخملــزن
احملتـرق ومنعت امـتداد الـنيران
إلى البنـايات التـجارية اجملاورة
بعـد ان استـخدمت عـجلـة السلم
اخملــصــصــة لألبــنــيــة الــعــالــيـة

لــتــعــجـيـل الــســيــطــرة واخــمـاد
احلــريق مـن خالل قــذف اعــمــدة
ـواد االطـفاء من ـاء اخمللـوط  ا
اعــلى الـــبــنـــايــة بـــالــتـــزامن مع
مــكــافــحــة احلـريـق من اجلــهـات
االربــعــة في وقت واحــد وانــهت
بـــعــد ان اخـــمـــدت احلــريق دون
تــســجــيل اصـابــات او خــســائـر
بــشــريــة مع حتــجــيـم اضــرارهـا

ادية). ا
ـــدني  واضـــاف  ان ( الـــدفـــاع ا
طــالب بــفــتح حتــقــيق في مــركـز
ـســؤول عن الــرقــعـة الــشــرطــة ا
اجلغرافيـة باالعتمـاد على تقرير
خـبـيـر االدلـة اجلنـائـيـة لـتـحـديد

اســـبـــاب انـــدالع احلــريـق بــاد
األمر). وكـان مصـدر قد افـاد بأن
ــــدني أخـــمـــدت فـــرق الـــدفـــاع ا
حريق تاج مول وسط الناصرية
بــعــدمــا امــتـدت الــنــيــران نــحـو
ـكــتب الـقـضــائي ودائـرة مـيـاه ا
االســالـة الـقــريـبــ من احلـادث.
ـصــدر في تـصـريح امس وقـال ا
ـدني أخـمـدت إن (فـرق الـدفــاع ا
حـريق تــاج مـول بـعــدمـا امـتـدت
الـنـيـران نــحـو مـكـتب الـتـحـقـيق
القضائي ودائرة مياه اإلسالة )
مــشــيــرا الى ان (ســبب احلــريق
هــو انــفــجـار مــولــدة الـكــهــربـاء

التابعة للمول).
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بــشـكـل سـلــيم) وتــابع ان (الـلــجــنـة
شاريع واخلطط والقروض ناقشت ا
واشـار الــتي وعـد الــبــنك اطالقــهـا) 
الـى ان ان (الـــلـــجـــنــــة شـــددت عـــلى
ضـــرورة االلـــتـــزام بـــتــــلك الـــوعـــود
وسـرعـة تـنـفـيـذهـا بـالـذات تـلك الـتي
تسهـم في تشغـيل الشـباب العـاطل
وتدعم قـطـاعات اإلسـكان والـصنـاعة

ـــــنــــتـج احملــــلي والــــزراعـــــة ودعم ا
وتـــخــــفــــيف الــــقـــيــــود واإلجـــراءات
ناقش الـروتـينـيـة عـلـيـها). الى ذلك  
الـيـة علـي عبـد االمـير عالوي وزيـر ا
مـع فـــريق تـــقـــو االداء احلـــكـــومي
بــرنـــامج الـــتــابـع جملــلـس الــوزراء  
تطوير اداء الوزارة. وقال بيان تلقته
(الـــــزمـــــان) امـس ان (عالوي عـــــقـــــد

بــفــقــراتــهــا اخلـمـس لم تــدخل حــيـز
الــتــنـفــيــذ حـتى اآلن). وأقــر مــجـلس
ـاضي قـانون النـواب  في  31آذار ا
بلغ وصل إلى  130ترليون وازنة  ا
دينار وتبلغ نسبة حصة االقليم منه
ــئـة أي مــا يـعــادل نـحـو 11  13.9 بـا
قـابل يتـع على ترلـيون دينـار.في ا
كـــردســتــان إرســـال أقــيــام  250 ألف
برميـل من النفط يـوميـاً بسعـر شركة
ــئـــة من ســـومـــو إلى جـــانب  50بـــا
اإليـرادات غـيـر الـنـفـطـيـة إلى بـغداد.
وخـــاطب رئـــيـس الـــلـــجـــنــــة هـــيـــثم
الوزارات كـافة لـلمـصادقة اجلبـوري 
الكـات الــوظـيــفـيـة. واطــلـعت عــلى ا
(الـزمـان) عــلى وثـيـقــة حتـمل تـوقـيع
اجلـــبــــوري جـــاء فـــيــــهـــا انـه (عـــلى
ــــصـــادقــــة عـــلى الـــوزارات كــــافـــة ا
الكات الوظيفية خالل مدة  30يوما ا
 وبــــخالف ذلك تــــتـــحـــمـل الـــدوائـــر
سؤولية االدارية والقانونية كافة). ا
كـما ضـيـفت الـلـجنـة  مـحـافظ الـبنك
ـــركــزي مـــصــطـــفى غــالب مـــخــيف ا

ونائبه عمار حمد خلف . 
 UOŽ«bð qOKIð

وقـال بـيــان امس ان (الـلـقـاء الـدوري
بـحث الــذي جـرى في مــقـر الــلـجـنــة 
اخلـطوات الـتي وعـد البـنك تـنفـيـذها
لتقليل تـداعيات تغيـير سعر الصرف
ترتبة عليه  وموضوع بيع واآلثار ا
العـملـة ومواجـهة عـملـية اسـتنـزافها
وسـبل احلـفاظ عـلـيـهـا واستـثـمـارها
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اجــتـمـاعــا مع فـريق تــنـســيق تـقـو
ـؤســسي في االمـانــة الـعـامـة األداء ا
جملـــــلس الـــــوزراء الــــذي ضـم نــــائب
االمــ الـعــام جــاسم مـحــمــد حـمــيـد
ورئيس فريق تنسـيق التقييم رياض
فــاضل مــحــمــد ومـديــر عــام الــدائـرة
االقــتــصــاديــة ووكـيـل الـوزارة طــيف
اخلطة الـستراتيـجية للـمالية سامي 
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ـالـيـة الـنـيـابـية عن كـشـفت الـلـجـنة ا
ــنع رئــيس ضــغـــوطــات ســيــاســيــة 
الوزراء مصطفى الكاظمي من ارسال
ـيـزانـية حـصة اقـلـيم كـردسـتان في ا
بلغ الذي من العامة مشيرا الى ان ا
ثابة قرر ان ترسـله احلكومة هـو  ا
قـرض حلـ تـطـبـيق بـنـود الـقـانـون.
وقال مـقرر اللـجنة احـمد الـصفار في
بــــيــــان امـس ان (أغــــلب الــــكــــتل في
مجلس النواب تضغط على الكاظمي
من أجل عــدم إرســال أمــوال االقــلــيم
ـادة  11من قــانـون بــدون تــطــبـيـق ا
ــوازنـة) واضــاف ان (هــذه الــكــتل ا
تـسـتخـدم مـسـتـحقـات االقـلـيم كـمادة
إعالمـــــيـــــة لـــــكـــــسب األصـــــوات في
قبلة) وتابع ان (رئيس االنتخابات ا
حــكـومـة االقــلـيـم مـسـرور الــبـارزاني
طـــلب من الـــكـــاظـــمي خالل اتـــصــال
هـاتفـي ارسال  200مـلـيـار دينـار إلى
كـــردســـتـــان كـــقــروض حـــتى تـــصل
شكلتان من قبل اللجنتان الفنـيتان ا
بغـداد وأربيل التـفاق حاسم) وأشار
في إلى ان (هـنــاك تـضـخـيــمـا لألمـر 
ـــقــرر إرســـاله هــو ــبـــلغ ا حـــ أن ا
ادة 11 مـجرد قـرض حلـ تـطـبـيق ا
بلغ وازنة) مؤكدا ان (ارسال ا من ا
لـالقـــلـــيم يـــدخل ضـــمن صـالحـــيــات
احلكومة وال يـوجد أي عائق قانوني
أمام مـنح هذا الـقرض) الفتا الى ان
ــتــعــلــقــة بــحــصــة االقــلــيم ــادة ا (ا
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واصلت بـرقيات الـتهـنئـة لليـوم الثـالث على الـتوالي جلريـدة (الزمـان) باصـدار العدد
الـذهـبي سبـعة االف  متـمنـ لـلعـامـل فـيهـا دوام االبـداع والنـجـاح وهم يواصـلون

مسيرة ظافرة متالقة باالجنازات والدفاع عن احلقيقة.

وقـال الــكـاتب صـالح شـمـشــيـر (الى
ؤسسة ـتألقـة  االهرام الصـحفية ا
(الــزمــان) رئـيس مــجــمــوعـة االعالم
ــســـتــقـل االســتـــاذ ســـعــد الـــبــراز ا
ورئـيسـا حتـرير طـبـعـة بغـداد أحـمد
عـبد اجملـيـد والطـبـعـة الدولـيـة فاحت
حتــيـة تــقـديـر وإجالل عـبــد الـسالم 
لــكـم ومن خاللـــكم الى جـــمــيع مالك
نـثـمن ونـقدر مـسـيرة اربع اجلـريدة 
وعــشــرون عــامــا في بالط صــاحــبـة
ـتـاعب  اتـمنى ان اجلاللـة ومهـنـة ا
تـبـقى بـطـبـعـتهـا احملـلـيـة والـعـربـية
والـدولـيـة تـشـوق قـراءهـا كل صـباح
ـعــلــومـة وحــيــاديـة واتــزان بــنـقـل ا
ــواطن والــتــحــقــيــقــات الــتي تــهم ا
وتـــســـلـط االضـــواء عـــلى  األحـــداث
الــــيـــومـــيـــة  بـــجـــرأة) واضــاف ان
(اجلـريـدة يتـرقـبـهـا اجملـتمـع احمللي
والــدولي في ظل أخــتـفــاء كـثــيـر من
الـصـحف  وهـذا يـجـعـلـنـا نـقف لـها
بــاحــتـرام  والســيــمـا ان وصــولــهـا
لعدد سبعة االف ليس بالرقم السهل
بـــعــالـم الــصـــحــافـــة في ظل ظــروف
وحتــديـات نــعــرفـهــا جـمــيـعــا  مـرة

الـصـحـفيـة إخالص عـلي الـوزان عن
شــكــرهـا اخلــالص لــلــبــزاز . وقـالت
(بـأرق الــتـهـاني والـتــبـريـكـات اقـول
شــــكــــرا الســــتــــاذي وأخي الــــبــــزاز
بوصول ذريتـنا (الزمـان) الغراء هذا
الــعــدد الـهــائل 7000 آالف والــشــكـر
مـوصـول لــكل من عـمل فــيـهـا وتـعب
وجـــاهــد فـــيـــهــا) واضـــافت (ايـــهــا
األعــــزاء نــــحن أســــرة واحــــده ويـــد
واحــدة وســنــصـل إلى أعــلى الــقــمم
بــاجملـهــود الـعـظــيم الــذي تـنـتــهـجه
(الـــزمـــان) و شـــرف لـــنـــا ان نــكـــتب
الكـلمـات لكن الـقلم عـاجز عن الـشكر
فـــالـــشـــعـب دائـــمـــا يـــقف مع احلق
وصوت احلـق يبـقى عـاليـا مـنتـصرا
مستـبشـرا الن هناك رجـال صامدون
مــقــاتــلــون في مــواقــعــهم). وتــمــنى
الـكـاتب سـمـيـر نـاصـر االسـتـمـرارية
والنـجاح والتـألق للـجريـدة وجلميع
الـعــامـلــ فـيــهـا  مــبــاركــا (صـدور
اكد الـعدد سـبـعـة االف). من جـهته  
الــكـــاتب صالح الــديـن اجلــنــابي ان
(الـفـكــرة يـؤمن بـهـا مـن تـعـود عـلـيه
بالنـفع و(الزمان) فـكرة تعـود بالنفع
على اجلـميع فـآمن بهـا النـاس النها
ـواطـنة حتـاول جمـعـهم عـلى فكـرة ا
والثـقافـة العـراقيـة االصيـلة). وبارك
الــصـحــفي عــبـد الــزهــرة الـبــيـاتي 
االحتفال للجريدة ورئيس حتريرها 

بــصــدور الــعـدد (7000)  مــتــمــنــيــا
لـ(الزمان) وجلـميع الزمالء الـعامل
فـيـهـا الــتـقـدم واالزدهـار ومن جنـاح
الى جنـاح اخـر. كـمـا قـدم الـصـحـفي
جواد كاظم غلوم الـتهاني لـ(الزمان)

وأهلها ومحرريهـا وكتابها وقراءها
امـال ان تـــتـــواصـل وتـــرتـــقـي اكـــثـــر
واكــثـر. وبــاركت الــصـحــفــيـة انــعـام
عــطـــيــوي بــصــدور الــعــدد الــذهــبي
مــتــمـنــيــة مــواصـلــة الــتـألـق الـدائم

أخـرى نـهـنـأ ونـبـارك لـلـقـائـم عـلى
وفقية إصدار (الزمان) وتمـنياتنا بـا
والنجاح السرتهـا الصحفية). وكتب
ـستـشـار دريـد الـشاكـر الـعـنزي انه ا
(من دواعـي ســـروري ان ابــــارك لـــكم
ذكـــرى الــتـــاســيس  ومع كل االسف
ي لـيجري اليوجد تـقيـيم مستـقل عا
ـتميزة  درسة عن اي من الصحف ا
والشك ســـيــكــون الـــفــوز لـ(الــزمــان)
لــروعـة وشــمــولـيــة الـتــنـوع وقــبـول
نـــتــمـــنى لـــكم االخـــر بـــدون حتـــفظ 
ـوفقـية ورفع وللـمالك العـامل فيـها ا

شعارالكلمة الصادقة). 
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من جـانبه  قـال الـكـاتب والـصحـفي
خــالــد الــسالمـي (نــبــارك لــلــجــريـدة
صـدور الــعـدد  7000 هـذه اجلــريـدة
الكبيرة التي تعد اشراقة متميزة في
سمـاء الصـحافـة العـراقيـة والعـربية
واإلعالم الــعــربي عــمــومـا فــتــحــيـة
وتـهـنـئـة خـالـصـة للـبـزاز ولـكل مالك
اجلــــريـــدة الـــغـــراء والـى مـــزيـــد من
ــؤســسـة الــتــألق والــنــجـاح لــهــذه ا
اعــــربت الــــعـــــمالقـــــة). بـــــدورهــــا  

تـجـدد. وارسل اكـرم عـبد واإلبـداع ا
ـشهـداني برقـية تـهنـئة قال الرزاق ا
فــيــهـا (مــبــارك لـلــجــريـدة ونــتــمـنى
مـسـيـرة ظـافـرة مـتـالـقـة بـاالجنـازات

احلافلة). 

ستقبلـية الهادفة لتطوير و رؤيتها ا
ـــقـــدمـــة من وحتــــســـ اخلـــدمـــات ا
ــؤســســات الــدولــة كــافــة دوائــرهـــا 
واكـد وخملــتـــلف شــرائـح اجملــتــمع) 
عالوي ان (مبـدأ عـمل ومهـام الوزارة
ودوائـرهـا قـد شهـد تـطـورا مـلـحـوظا
ــعــايــيـر من خـالل اعــتــمـاد افــضـل ا
وهي الـدولـيـة ذات اجلـودة الـعـالـيـة 
مــســتـــمــرة بــخـــطــوات تــصـــاعــديــة
ـوكلة هام ا ـستـوى ا نحـواالرتقاء 

اليها).
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واضــاف ان (تـــقــد خــطــة االصالح
تـمثـلة بـالورقة الي واإلقـتصـادي ا ا
الـبـيـضـاء الــتي تـهـدف في مـجـمـلـهـا
ـؤسـسي الـهـادف لـتـصـحــيح األداء ا
ـشـاريع وحتـس الى تـقـد اجـود ا
مــسـتــوى اخلـدمــات الـتـي تـصب في

صالح ابناء الشعب). 
في غــــضــــون ذلك الــــتــــقى عالوي 
الـسـفـير الـتـركي اجلـديـد لـدى بـغداد
عـلـي رضـا كـونــاي. وذكـر الــبـيـان ان
(اجلـــانـــبـــ اســتـــعـــرضـــا اجملــاالت
ــتــعــلــقـة بــاجلــوانب االقــتــصــاديـة ا
ـالـية) واكد عـالوي (حرصـه على وا
بـــنــاء افـــضل الــعـالقــات مع تـــركــيــا
ـا فيها من مصلحة وتعزيز الشراكة 
للـبلـدين). من جـانبه  ابدى الـسـفـير
مـؤكدا على استثمار (تقديره للوزير 
مـهــمـته اجلـديـدة فـي تـعـزيـز اواصـر

التعاون ب البلدين).  ان في إحدى جلساته W∫ البر Kł

ــعــهــد الـعــالي ــيــة. كــمــا أســتــقــبل ا الــعـا
لالتـصاالت والـبريـد الـتابع لـلشـركـة العـامة
عـلـومـاتيـة احـدى تـشـكيالت لالتـصـاالت وا
ـــيــة شــبــكــات وزارة االتـــصــاالت في اكــاد
احلاسـبـات (سيـسـكو) نـحو 60 مشـترك من
ـديريـات الـتـابـعة مـوظـفي مـقر الـشـركـة و ا
لــهــا وعــدد من مــنــتــســبـي وزارات الــدولـة
اخملتـلـفة لـلمـشاركـة في الـدورات التـدريبـية
الـتي بـدأت مـطـلع االسـبـوع اجلـاري.  وقال
بيان تـلقته (الـزمان) أمس أن (هذه الدورات
نـصات االلكـترونية ها عـبر ا التي  تقـد
ــدة أســبــوع واحــد وتــنـوعت ســتــســتــمـر 
مــواضـيـعـهــا لـتـشــمل شـبـكــات احلـاسـبـات
واجــهــزة ســـيــســكـــو واالمن الــســـيــبــراني
.(LTE-A  واحلـوكـمـة االلكـتـرونـيـة وتـقـنـية
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iZone Telecom نطقة الذكية أقامت شركة ا
ية الوكيل الرسمي لشركة  FiberHomeالعا
في الــعــراق دورة تــدريــبــيــة عــبــر مــنــصــة
 ZOOMلـعدد من مـنـتسـبي الـشـركة الـعـامة

علوماتية.  لالتصاالت وا
وقُـدمت هـذه الـدورة الــتي اسـتـمـرت لـثالثـة
ايــام بـواســطـة مــحـاضــرين مــخـتــصـ من
الــصـــ وشـــمـــلت الـــتـــعـــريف عـن احــدث
الــتــقـنــيـات فـي مـجــال الـشــبــكـات و الــبـنى
واضيع ذات التحتية وتضمنت جملة من ا
العالقة بالقـطاع. وحضر الدورة  17 موظفاً
من اقـسام الـتراسل والـشـبكـات والـتخـطيط
ـشاركـ شهادات والبـداالت وسيـتم منح ا
تــقــديــريــة صــادرة مـن شــركــة فــايــبــر هـوم
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ـواطـنـ بـتـوخي الدقـة عـنـد اسـتـقاء ـائـية ا ـوارد ا ـسـؤولـون في وزارة ا يـنصح ا
األخـبـار من وسـائل االعالم  وعـدم االعـتـماد عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي 
صادر االخبارية األصـلية   واالستماع الى مـا يقوله اخملتصون  والذهـاب الى ا
يـاه  واحتـمال تعـرض العـراق الى أزمة مائـية قد ألن بعض مـا يُقال بـشأن شح ا
ـائية تصل بتـأثيراتـها حـتى الى مياه الـشرب  هي أخبـار كاذبة  وان أوضـاعنا ا
مـسـتقـرة  ولـيس هـنـاك مـا يدعـو الى الـقـلق  وبـعض من هـذا الـكالم قـاله مـعالي
ـاضي فـي مـؤتمـر صـحـفي مـن مـديـنة الـوزيـر مـهدي رشـيـد احلـمـداني األربـعـاء ا
ــا جـاء تـصـريــحه بـهـدف تــبـديـد قــلق الـنـاس  مع ادراكه الــنـجف األشـرف  ور
بوجـود أزمة  فعند حـصول األزمات ليس من احلـكمة الكـشف عن جميع احلقائق
 ألن من شأن ذلك اثـباط الـعزائم  واربـاك الرأي العـام  ما يـقلل من الـقدرة على
ادارة األزمة  ولـكن هل ينـطبق هـذا الكالم على جـميع األزمـات  وال سيـما األزمة
ــا قــاله الــوزيــر أكـد بــعض ــكــشــوفــة أمــام الـنــاس  وعــلى الــعــكس  ــائــيـة  ا ا
السـياسـي ان في األفق أزمـة مائـية خـانقـة  وأشاروا باألرقـام الى اخملاطـر التي
ــكن أن يـتـعــرض لـهـا الــواقع الـزراعي في الــبالد  ولـيس بـالــضـرورة أن تـكـون
عنية تصريحـات السياسيـ مهنية وبـنوايا سليـمة تستهـدف لفت أنظار اجلهـات ا
خلـطر مـحـتمل  بل في غـالـبيـتـهـا ذات أبعـاد سـياسـيـة يراد بـهـا تشـويه الـصور 

واقناع الرأي العام بفشل احلكومة في ادارة ملفات مهمة.
تـناقضـة التي ازدحمت بـها وسائل االعالم  كـنت أنظر وفي غمـرة التصريـحات ا
الى نهـر ديالى الذي يكاد يـجف  وليس فيه سوى مـستنقعـات  يلعب األطفال في
قـاعه دون خـوف  في حـ بـاشـر بـعض الـفالحـ بـحـفـر اآلبار  الـى ذلك تـعالت
ـياه  وان بعض األحـياء الـسكـنية شكاوى أهـالي األهوار من انـخفـاض منـسوب ا
اء منسابا لديها  يُضخ في أوقات ويقطع في اخرى على في مدن عـديدة لم يعد ا
مـدار الـنـهـار  امـا في الـلـيل فال وجـود لـلمـاء اطالقـا  عـلى أقـل تقـديـر في احلي

الذي أسكن فيه  فعندما يكون هكذا هو الواقع فكيف ال تقلق الناس?.
ياه كأداة مسـاومة لتحقيق مصالح وطنية  ليس باجلـديد االشارة الى استخدام ا
وهـذا ما يـجري في مـختـلف بقـاع العـالم  وأوضح أمثـلته مـا تقـوم به أثيـوبيا ازاء
مصـر والسودان  وتـركيا وايـران حيال الـعراق   وهذا لـيس عيبـا  بل هكذا هي
ـساومة التي ـتانة األدوات التي تُـستخدم في ا السيـاسة  فالـوزن الدولي يُقاس 
ـستهـدف بها كن لـلطرف ا تتعـزز بتنـوع أدواتهـا  وليس االقتـصار على واحـدة 
التـحـرر مـنهـا او االلـتـفاف عـلـيـها بـسـهـولة  اذ تـضع الـدول الـناجـحـة أكـثر من (

كماشة ) إليقاع الدول األخرى  فان فلتت من واحدة وقعت في االخرى.
ـنـاورة في عالقـاتـنا مع دول ومع ان لـديـنـا الكـثـيـر من األدوات الـتي تـمـكّنـنـا من ا
اجلـوار وغيـرها  لـكنـنا أهـملـنـا جمـيع األدوات  واستـسلـمنـا للـنفط  ومع ذلك لم
الـية فحسب  نتمـكن من ادارته سياسـيا  وظلت أنظـارنا مصـوبة الى مردوداته ا

وصار مروره من الدول اجملاورة فضال علينا  وليس نحن أصحاب اجلميل.
نبع ألنهرنـا والتي جتاوزت مستوى ولن أحتدث عـما يربطنا من عالقـات مع دول ا
االخـوة والصـداقة الى الـتضـحيـة بشـبابـنا من أجـلهـا  وأخرى  شـخصيـة وصلت
الى حـد تـعديل يـاقات الـقـمصـان  اال انـنا لم نـتـمكن من اقـنـاعهـا بـالكف عن ملء
ـائـيـة  وهـو حق تـكـفـله الـسـدود وتـغـيـيـر مــجـرى األنـهـار  وااللـتـزام بـحـصـتـنــا ا

القوان الدولية.
انهم يطـبخوننـا على نار هادئـة  ولن يرضوا اال بـبقائنـا سوقا مفـتوحا لبـضائعهم
ائي  تهـديدا ولو جـزئيا لهـا  وليس أدل على ذلك التي يشـكل استقـرار وضعنـا ا
ن نتـهم بحرق من حرق حـقول احلنـطة والـشعـير  ال مصـلحـة 
احلـقـول الـزراعيـة  ألنـهم يـعـلـمون ان الـعـراق يـسـد حـاجته
بــاالسـتـيـراد   وفـيه مـصــلـحـة لـلـسـيــاسـيـ الـتـجـار  وال
ــســتــفــيــدين  هل يــشــكل ذلك ضــغــطــا  ابــحـــثــوا عن ا
ــقـدورنـا الــتـلــويح بـإيـقــاف الـتــبـادل الـتــجـاري في حـال

استمرت سياسة التعطيش ?

نـصرم مع زمالء أكارم احـتفاال  نـصور اجلامـعة  حـضرتُ الثالثـاء ا في كلـية ا
نـاسبة اقامه قـسم االعالم الرقمي في الـكليـة   فيه تكر ( 21) طالـبا وطالـبة  
نشر اول مـادة صحفيه لهم في الصـحف احمللية  وكانت االشادة كبـيرة بصحيفة
" الزمان" لـرعايـتها نـتاجات هـؤالء  من خالل النشـر على صـفحاتـها  وكذلك في

نصور" التي تصدر عن الكلية  بجهد مهني وشكل متميز . صحيفة "ا
مـا ان انتـهى االحتـفال  الذي رعـاه عمـيد الكـليـة ا.د عبد الـستـار شاكر سـلمان 
ـستقبل من الطلـبة  بطرح اسئلة ذكـية  بشكل شخصي عليّ  حتى بادر زمالء ا

حيث سألت احدى الطالبات :  
?. ثقف × هل تعتقد ان الدولة ومرافقها تقوم بواجبها في رعاية الثقافة وا

اجبـتـها : ان مـخـازن وسراديب بـغـداد عاصـمـة الثـقافـة الـعربـيـة مآلى بـالـنتـاجات
دون ان جتد لـهـا مـنـفـذا . انـتـجـنا  110 افـالم لم تـعـرض لـلـمشـاهـديـن وقد كـلـفت
مـليـارات الـدنـانيـر من قـوت الـشـعب . لم يـبنى مـسـرح جـديد او تـفـتـتح دار عرض
كـبيـرة  للـسيـنمـا. غابت فـرق مسـرحية عـريقـة . مجـلة ( مـجلـتي ) كانت تـطبع ربع
مليون نسخة واالن خمسة آالف و... و.. بصراحة الدولة غائبة عن هذا اجملال ..
اردفت الطـالبة  بـتساؤل آخـر :  هل تقلص دور وزارة الـثقافـة االن عما كـان عليه

هام ? سابقا أم مازالت قائمة بنفس ا
فأجـبت :  لن تقوم قـائمـة لوزارة الـثقافـة  إذا لم تتـحول الى  وزارة سـيادية . هي
سارح . اآلن شبـيه بوزارة دولة  بال امكانات وصالحيات . اين دار االوبرا اين ا

حتى فضائية ( احلضارة ) اختفت !
وسألت طـالبة اخرى : كيف تنظر الى النـقد األدبي هل يساعد االن على خلق نتاج
ادبي رص ? فـقلت : ان النـقد شكل من اشـكال االبداع  وهـو احللقة االولى في
سلم اإلدراك الـذهني  والذين يتصدون للنقد ينبغي ان يكونوا ذوات حس ادراكي
سبق عميق وذائـقة فنيـة ترتقي الى مصـاف سامية من الـرؤية  خاليـة من الرأي ا
ريض بـالعفونة .ان النقد البناء  صرح مهم كر والدسيسة والقلب ا والضغـينة وا
رحلـة احلالية هل حتـمل سمات النـقد االدبي  النقي ? في انعاش الـثقافـة .. لكن ا
بـصــراحـة اقـول ان الـغــلـبـة اآلن لـلــنـقـد اجملــامل ... نـعم ..أنّ الـنــقـد األدبي تـطـور
وازدهر فـي السـتيـنـيات والـسبـعـينـيات حـيث هـذه احملطـة الـزمنـية الـهـامة  شـهدت
ـتغـيرات الـسيـاسية تـغيرات سـياسـية واقـتصـادية وتـكنـولوجيـة واجتـماعـية وفق ا
واالقتـصاديـة والتـكنـولوجـية واالجـتمـاعيـة  فأثـرت على بـنيـته الـفكـرية والـثقـافية.
ووقفنـا على أهم الـنقـاد الذين أثروا عـلى النـقد األدبي وأثـاروا معارك نـقديـة أدبية
انع  عبد جتاوزت أصـداؤها حدود البالد امثال : د. علي جواد الطاهر  جنيب ا

اجلبار عباس ود. حس سرمك  وعلي فواز ومحمد صابر عبيد  وغيرهم.
وطالبة اخرى  سألتني :  الصحافة الورقية  ماذا تعني لك وأين وصلت أالن.?

اجبتـها مبتسـما : يعرف اجلميـع انحيازي الى الصـحافة الورقية . إن الـعمل فيها
ـبدعة إال ـكن للـصحـفي أن ينمـو ويؤتي ثـماره ا ـثل احلريـة بكل مـعانـيها  وال 
في جو من احلـرية . وال قـيمة لإلعالم  دون صـحافـة ورقية  والـصحـفي الصادق

ال يستطيع أن يتنفس إال في فضاء نقي  خال من االنانية واحتكار االفكار .
الن ذلك يؤدي الى رونـة في طـرح األفكـار  والصـحـفي احلق  هو من يـدعـو الى ا
ـرونـة في ( الـتــفـاهم والــتـسـامـح والـتـعــاطف بـ الــنـاس .ومـحــال أن يـدعـو الـى ا

الضمير) ألنه يدرك إن ذلك يؤدي الى اخلبث واللؤم والوصولية !
إن الـتطـور سمـة احلـياة لـكني الزلت مـؤمنـاّ بأن عـبق عـطر حـبر الـصحف يـطغي
ـسرح يصارع مـنافسيه وانـتصر  تبقى على ضوع عـطور باريس  ومثـلما بقي ا
الصـحـافـة الـورقـيـة عنـوانـا وأرشـيـفـا احليـاة. مع االعـتـذار لـكم  الن تـخـصـصكم

االعالم الرقمي  لكن تيقنوا ان حاضنتكم ستبقى  الصحافة الورقية .
واســتــمــرت االســئــلــة  ومــعـــهــا  كــانت االجــابــات  حــتى
صــحـبــني زمـيــلي االسـتــاذ خـلــيل ابـراهــيم  فـاخــر رئـيس
ــنـصـور" الــذي يـغـذي طــلـبـة االعالم حتــريـر صـحــيـفـة " ا
هـنة الصحفيـة  باقتدار وبأبوية .. الرقمـي  بأساسيات ا

قبلة .. صحافتنا بخير. مرحى لألجيال ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7002 Sunday 27/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7002 األحد 17 من ذي القعدة 1442 هـ 27 من حزيران (يونيو) 2021م

الـصـحـافـة االذاعـيـة والـتـلـفـزيـونـية  –اهـتـمام
الفضائيات باالزمات  وجمهور الفضائيات في
االزمات واالذاعة والـتلفـزيون وادارة االزمات .
ثـالــثـا  –قــسم الــعالقـات الــعــامـة  –الـعـالقـات
الــعــامــة وتـــشــكــيل الـــصــورة اثــنــاء االزمــات
واعـالنـات الــتــوعــيــة اثــنـاء جــائــحــة كــورونـا

وحمالت العالقات العامة اثناء االزمات.
وعن االشـكـالـيـة اضاف الـبـيـان (يـشـهـد الـعالم
الـيــوم الـكـثـيـر من االزمـات احملــلـيـة والـدولـيـة
وكـان لالعالم دورا كـبـيـرا في مـعـاجلـتـهـا تارة
واذكائـها حـينـا اخر لذا تـتجـسد اشـكالـية هذا
ــؤتـمــر في الـتــســاؤل الـرئــيس االتي (مـادور ا
اطه ختلـف وسائله ومسـتوياته وا االعالم 

وفنونه في ادارة االزمات احمللية والدولية).
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تقيم كلـية االعالم بجامـعة بغداد بـالتعاون مع
ؤتـمـر الـعـلمي عـدد من اجلـامـعات الـعـربـيـة  ا
الدولي الثـالث والسـنوي الرابع عـشر وللـفترة
من  24 – 23 تـشرين الـثـاني من الـعـام اجلاري
ــعـــنــون ( اإلعالم وادارة ـــؤتــمـــر ا ويـــهــدف ا
االزمــات احملـلــيــة والـدولــيــة )الى الــكـشف عن
طــرائق تـــعـــاطي االعالم بـــوســـائـــله وفـــنــونه
ــاطه اخملـتــلـفــة مع االزمـات ومــسـتــويـاته وا
ـؤتـمر احملـلـية والـدولـيـة. وسـتـتألف مـحـاور ا
حسب بيـان الكـلية الـذي تلقـته (الزمان) أمس
اوال- قـــسم الــصـــحــافــة اثـــنــاء االزمــات ودور
الصـحافـة االلكـترونـية اثـناء االزمـات واحلرب
عاصـرة اثناء االزمات . ثانيا -قسم النفسية ا
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صالح شمشير

وأضــــاف أن (تـــأتي هـــذه اجلــــهـــود ضـــمن
توجـهات الـوزارة والشركـة لتـطويـر كفاءات
ــؤسـسـات احلــكـومـيـة وفق الـعــامـلـ في ا
أحـــدث األنـــظـــمـــة والـــبـــرامج وتـــقـــنـــيـــات
اإلتـصـاالت).  وزار مـهـنـد أحـمـد عـلي مـديـر
مديرية إتـصاالت الكرخ يرافـقه معاون مدير
ـديـرية ومـدراء قـسم إتـصـاالت احملـمـودية ا
وشــعـب الــتـــفـــتــيـش وتــراسـل الــبـــيـــانــات
واخلـدمـات والـنـقـل مـوقع مـجـمع إتـصـاالت
اللطيفـية جنوب بغـداد لإلشراف على سير
تـعلـقة ا   DWDM أعمـال تـشغـيل مـنظـومة
بـنقل وتـفـعيل سـعـات االنتـرنت لـلمـواطـن

ISP في نـاحــيــة الــلـطــيــفــيـة عــبــر شــركـات
ويــأتي هـذا الــعـمل بــالـتــعـاون مـع مـشـروع
اريـكسـون ومـركز صـيـانـة الكـابل الـضوئي.
الكــات اخملـــتــصــة بــضــرورة ووجه عـــلي ا
ـشـروع وتـقد الـدعم اإلسـراع  بـتـشـغـيل ا
الكـامل عـلى مدار الـساعـة من كـافة األقـسام
والـشـعب الـهـنـدسـيـة في مـديـريـة إتـصـاالت
الكـرخ لتقـد اخلدمـات التقـنيـة للمـواطن

بشكل أوسع).
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كثـير من الـذين راهنـوا على ان االخـوة الكـرد سيكـونوا بـعد احــــتالل العراق
ي الـرحمـة وال يـتـسـامـحـوا مع الـعـرب الـعـراقـيـ  ألسـباب عـام 2003 عـد
كثـيـرة ال اريد اخلـوض بـها  واظـهـرت السـنـوات الثـمـانيـة عـشر ان من راهن
خـسر الـرهـان وخـاب ضـنه  فـقـد أثـبـتت االحـداث ان قـيـادة اقـلـيم كـردسـتان
العـراق وشـعـبـنـا الكـردي كـانـوا والزالـوا كرمـاء في اخلـلق والـتـعـامل واصبح
اإلقلـيم مـلـجـأ لـكل مـظـلـوم حـتى من اسـاء لألخـوة الـكـرد  فـحـضـر عفـوهم و

طيبتهم وحسن تعاملهم.
تنبي  يقول الشاعر ابو الطيب ا

على قدر اهل العزم تأتي العزائم 
كارم وتأتي على قدر الكرام ا

وهذا مـا اشعر به وانـا أزور إقليـم كردستان الـعراق  اعتـز بإخوتـهم وكرمهم
وطـيب معـشـرهم وأحـاول كل عام زيـارتـهم  فتـبـهـرني رؤية مـا ارى من تـطور
ا ارى وال اكـتم سراً اذا قلـت إنني ابكى وتـقدم واعمـار وبنـاء  وافرح كـثيـراً 
دن الـعراقيـة التي غاب عـنها الـقانـون والنظـام واإلعمار والـتطور حلال بـاقي ا
وتسـيد الرعـاع  فال شغل لهـم غير التـخريب والتـدمير  ومع األسـف الشديد
يـنـبـري عـدد من احملـسـوبـ عـلى االعالم والـثـقـافـة فـيـمـسـكـوا مـعـول اإلساءة
شـكـلة ان لإلقلـيم ارضـاءً ألجنـدات خـارجـية وضـغـائن شوفـيـنيـة طـائفـيـة  وا
معظم عوائلهم وأقاربهم يذهبوا لالقليم للسياحة واالستجمام  الن فيها االمن

تعة واجلمال . واالمان وراحة البال وا
جلأ عـدد كبير من العـراقي إلى اقليم كردسـتان حفاظاً عـلى حياتهم فوجدوا
من يوفـر لهم األمـن والطـمأنـينـة كي يحـافظـوا على عـوائلـهم من عبث الـعابـث
وغدر الـغادرين  فـتـملـكوا واسـسوا مـشاريع وأعـمـال تدر عـليـهم مسـتلـزمات

العيش وجتنبهم عوائد الزمن وتقلباته.
ـروءة والـوفـاء عـلـيـهم ان يـقـفوا مع نـصـفـ واحلـكـمـاء وأصـحاب ا إن علـى ا

االقـليم بـكل قوة وان يـفتـخـروا بامـنه وسالمته وتـطوره فـهو
ساهـمة في تطويره فـخر لنا جمـيعاً  وان نعـمل على ا
واحلـفاظ على منـجزاته  وان نقـطع يد كل من يحاول

. العبث في امنه او اإلساءة لقيادته وشعبه الكر
حتـية حب وتقدير إلقـليم كردستـان العراق  فخر كل
عـراقي شريف يحب العراق وأهل الـعراق وعينه على

العراق الواحد األبي االصيل.

-1-
كـاتبُ السـطور مُـوَلع غايـةَ الولع بـالقـصص واحلكـايات الـنابـضة بـالتـنبـيهات

والعظات النافعة .
ــا ال يـســتــغــني عــنــهــا احلــريص عــلى سـالمــة مــسـاره مـن االلــتـواء وهـي 

واالنحراف...
-2-

وأنـا أبحث عن تلك القصص في بطون الكُتب  كما يروق لي أن اسمعها من
األفواه أيضا ..

-3-
وهـنـاك من أَلفَّ كُـتُـبَـاً في هـذا الـبـاب ومـنـهـا مـثال (قـصص الـعـرب)  ومـنـها

(قصص العلماء ) ...
ا أُلفّتْ فيها الكتب .  ولو لم تكن تلك القصص جديرةً باالهتمام 

-4-
والـقصـة التي أكـتبـهـا عنـها الـيوم لـيستْ مِـنْ نسج اخلـيال  وانّـما هي قـصة
حـقيقـية وبطلـها عالم كـبير  يـحظى باجـالل وإكبار مِنْ قِـبَل األوساط العـلمية

والدينية واالجتماعية .
وهو معروف بالورع والتقوى .

-5-
وقـد استقبل هذا الـعالم الكبيـر يوماً ضيفـاً زاره  واحتفى به وأكرمه  وقدّم
له الـطعـام وبـينـما كـانـا يأكالن الـطـعام مّـدَّ الـعالم الـكـبيـر يَدَهُ الـى قطـعة مِنْ
الـلـحم وانـتـزعـهـا من مــوضـعـهـا  ثم قـام مُـسـرعـا وذهب الى غـرفـة اخـرى 

وبقي الضيف وَحْدَهُ  ثم عاد الى ضيفه وواصل األكل معه حتى النهاية 
والسؤال االن :

ـاذا تَرَكَ العالِمُ الـكبير ضَـيْفَهُ وحيـداً ونهض مسرعـا واجته الى غرفة اخرى
?

الن الضيف ال يترك وحده عادةً  –كما هو معروف -
واجلواب :

انّه حَـمَلَ قطعـةَ اللحم الـتي انتزعـها الى زوجته الـتي كانت قد أعـدّت الطعام
وجـوّدَتْه ولم يستـسغ أنْ يحرمهـا من اللحم ألنه يـعتبـر ذلك إخالالً بواجباته

ناسب .. أكل ا الشرعية نحوها فهو ملزم أنْ يوفر لها ا
ا تُـمليه األخالق انه بـاختصـار أدّى الواجب الـشرعي من جانب وتـصرف 

والعشرة احلسنة من جانب آخر .
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انّ كـثيـرًا من األزواج يُرهـقـون زوجاتِـهم باألعـبـاء الثـقيـلـة وال يحـسبـون لهن
حـسـاباً عـلى االطالق  مع أنـهن لـسن مـلزمـاتٍ بـإعداد

الطعام االّ ان يكون عن طِيبِة نفس منهن ..!!
ُعـلّم الـذي لَمْ يـتوانَ ـا صنـعه الـعـالِمُ ا واين هـؤالء 
عَنْ الـقــيـام بـواجـبـه نـحـو زوجـته وقــدّم ذلك عـلى مـا
تـــعــــارف الـــنـــاس عــــلـــيه مـن مـــواضـــعــــات تـــرتـــبط

وائد. بالـــضيوف وا

نـاسة وصـولهـا عتـبة الـعدد 7000 وهي احـتفـلت جريـدة (الزمـان) الغـراء 
ـهــنـيـة جــريـدة لــهـا جــاذبـيـة وصــدى شـعــبي واسع وتـتــمـتع  بــرصـيــد من ا
ـخــتـلف الــوانـهـم رغم تـدني واقع واحلــيـاديــة يـتــابـعــهـا كــثـيــر من الـقــراء 
ـتـغيـر احلضـاري والـثورة الـتكـنـلوجـية الـصحـافة الـورقـية وتالشـيهـا بـفعل ا
وبـعد اكـتسـاح الصـحافـة االلكـترونـية كـمنـافس شرس اال ان جـريدة الـزمان
تـنوعـة مغـطيـة ربوع بـقت صامـدة متـجاوزة كل الـصـعاب وتـبث نشـاطاتـهـا ا

تكررة التي تعصف بكل الصحف .. الية ا الوطن الغالي رغم  االزمات ا
ويـهتم بجريـدة الزمان  مـثقفي الـعراق وكتـابهم حيث يـدونون فيـها كل مايهم
الـفعاليات الثقافية والواقع السياسي بكل ارباكاته وفي جريدة الزمان نشاط
يـومي  متـجدد ومواضـبة في تـغطـية ومـتابـعاتـها تـغطي ربـوع العـراق الغالي
عـبـر صفـحـاتـهـا في الـريـاضـة والـثقـافـة واالقـتـصـاد واالدب الـشـعبـي والفن
ـثـابـرة ـعـوقــات  في مـشـوار دؤوب مـليء بـالـنـشـاط وا رغم كل الـضـروف وا
فعم باحليـوية  واحلقيقة تـعتبر جريدة اختـطتها هيـئة التحرير وكل كـادرها ا
الـزمان مـن ارفع واشهـر الـصـحف مـحـلـيا وعـربـيـا العـتـمادهـا عـلى مـعـايـير
ـها كـوكبة من صـداقيـة في نقل االخـبار ومـتابـعة االحـداث ولتـقد ـهنيـة وا ا
ابـرز الكـتـاب والـصـحفـيـ الـعـراقيـ والـعـرب وهي اجلـريدة الـوحـيـدة التي
خـصصت حيزا كبيرا للثقافة تـشمل  على  اربع صفحات تغطي فيها  اغلب
يا وهذا مايعطي مؤشرا على االخبـار والفعاليات الثقافية عراقيا وعربيا وعا

ارتفاع سهم الثقافة في اجلريدة وتأثيرها  اجتماعيا..
ـانا مـنهـا بفـاعلـية وقـد وقفت جـريدة (الـزمان) ودعـمت احلراك الـتشـريني ا
هـذا احلراك الشبابي واهدافه  وتمثـيله كطلــــــيعة شبـابية لكل فئات الشعب
ـقـراطـــــيـة واهـدافه الوطـنـية الـعراقي مـن اجل نيل حـقـوقه ومـكتـسـباته الـد
وتـأثيره الكبير على الساحـة العراقية وألنه  امل العراق وصوته الصادح في
اخلالص من الـنهج السياسي التحاصصي الـفاشل الذي اتسمت به العملية

الـسيـاسييـة بعـد التـغيـير عام 2003 ومـاجلـبه للعـراقي من
ويالت وخراب.. 

وخـتامـا اقـول ان جريـدة (الـزمان) تـبـقى مـنبـرا حرا
لـكل االصوات الوطنــــــــية للتعـبير عن تطلــــــعاتها
زايدات واتـمنى لهـا مزيدا من االلق بـعيدا عن كـل ا
والـتطور والنجاح كونها اسـهامة صحافية فاعلة في

احلراك االعالمي العراقي.
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يـقـومـون  بـشـراء احلالل من االغـنام
ــاعـــز  ومن مـــخـــتــلف واالبـــقـــار  وا
ـنـاشيء في الـدول اجملاورة وخـاصة ا

أغنام العواسي والكرادي .
ـــوصـل  كـــانـــوا  طــــبـــيـــعـي جتـــار ا
ـا يــجــلــبــونه من اغــنـام يــتــاجــرون 
ومــواش .  فــضال عن مــا عـنــدهم من
هـذه االغنـام ; فاألغـنام الـعراقـية كانت
ومـا تـزال لهـا رواج كـبيـر في االسواق
الــعــربـيــة وخـاصــة بالد الــشـام نــظـرا
  واقصد خلـصائص حلمهـا الشهي 
وصل االغـنـام ذات ( الـلـيه ) . واهل ا
كــانـوا   ابــا عن جـد  جتــار ومـربـون

بارعون لألغنام العواسي .
الـــــــذي اريـــــــد ان اقـــــــولـه ان جتــــــارة
البرخانه  حتتاج الى اموال  وجهود
.. وثــمــة عـنــاصـر تــتــألف مــنـهــا هـذه
الـــتــــجـــارة ; فـــهــــنـــاك اوال  مـــصـــدر
الـتـمـويل لـلـبـرخـانه ; فـهـذه الـبـرخـانه
حتـــتــاج -  كــمـــا قــلت  - الى رؤوس
تفق عـليها امـوال كبيـرة  والصيغـة ا
والـتي كـان يـتبـعـهـا البـرخـاجنـية هي
صـــــــــيــــــــــغـــــــــة (الــــــــــقـــــــــراش )  و (
الـكـتاف) وبـعبـارة اخرى ان هـناك من
يــعــمـل بــفــلــوسه  وهــنــاك من يــعــمل

بكتفه وجهده  .
ومـن أبــرز (الــقــراشــ ) بــيت جنــيب
اجلــــــادر  وبـــــيت  الــــــشـــــيـخ عـــــلي
الـعـزاوي   وبـيت العـثـمـان   وبيت
الـسـمـان  وبيت جـلـيمـيـران  واغوات
بـــاب الـــبـــيض وخـــاصـــة يــونـس اغــا
احلـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــالـــي . كــــــــــــــــــــــان
ــــــســـــواقــــــجـــــيـــــة  أو هــــــنـــــاك  (ا
 أي الـذين يــقـومـون ــسـواكــجـيــة)   ا
والــــســــفـــر  الى دول بــــالـــتــــســـوق 
عــدة  جلــلب االغــنــام  وتــربــيــتــهـا 
واعـادة تـصـديرهـا ومـنهم من يـشـتري
مـن االســــواق الـــــقــــريـــــبــــة اجملــــاورة
لــلـمــوصل ومـنــهـا  اربـيـل  وعـقـرة 

واجلزيرة .
والبـد ان نتسـاءل عن وقت البرخانه ..
ـــثــالي واقـــول ان وقت  الـــبــرخـــانه  ا
يـبـدأ  في شـهـر ايـلـول اي في الـشـهر
الــتــاسع مـن الـســنــة  حــيث اخلــريف
وهـنـاك  فتـرة االعداد  لـلـتحـرك الذي

يكون في اواخر شهر تشرين الثاني.
 يـــبـــدأ قــائـــد الـــبـــرخــانه  أي

ـسـؤول عن البـرخانه ا
  بـتـحقـيق جمـلة من
الـترتـيبـات واالتفـاقات
ر مـع العـشـائـر الـتي 
بـــديـــرتـــهـــا  وبـــهـــدف
تـأمـ الـطـريق . وكانت
اكـبر عشيرة يتم االتفاق
مـــعــــهـــا  هي (شـــمـــر )
الـتي كـانت تأخـذ رسمـيا
عــــلى كل قــــافـــلــــة تـــمـــر
بـــديـــرتـــهـــا  مـــبـــلـــغـــا 

يـسـمى  (خـوة ) والـتي  حـرفت فـيـما
بـعد الى (خاوة ) ; فاخلوة جتعل شمر
مـسؤولـة أمنـيا عن الـقافـلة حـتى تـعبر
ديـرتـهـا  . ويـكـون قـائـد الـبـرخـانه أو
الــــــــبـــــــــرخــــــــنـــــــــجـي  مــــــــســــــــؤوال
ايـــضــا  عن  تـــهــيـــئــة مـــتــطـــلــبــات
االشـــــــخــــــاص والـــــــبـــــــيع وحتـــــــويل
االمـوال  . وكما سبق ان قلت    البد
  وان يـــكــون تــاجـــرا ذو خــبــرة  وله
تــــــاريخ فـي الـــــصــــــدق  واالمـــــانـــــة 
ـهـنـة أبا عن  وقـد ورث ا والـشـجـاعـة 

جد.
وكـانت قـيمـة (الـعيب)  من الـقـيم التي
كن ـوصلي فال   يـلتـزم بها الـتاجر ا
 – مــهــمـا كــانت االســبـاب  –ان يــفـرط
وصل بـسـمـعـته . كان كـمـا نـقـول في ا
حـــتى يـــومــنـــا هـــذا (يُــعـــيب الـــعــيب)
  فــسـمـعـته  وســمـعـة اسـرته ال  بل
ـــوصـل مـــحط مــــتـــابــــعـــة ســــمـــعــــة ا
وتـقدير  من االخـرين الذين يتـعاملون
  مـعهم . كانوا يُمـسكون من لسانهم 
ـكن لـهم ان يـتـراجـعـوا عن الـبيع وال 
والــــشـــراء مـــهــــمـــا غـــلـت او رخـــصت

االسعار التي اتفقوا عليها .  
اقـف قـلـيال  ألحتــدث عن ( اجلـمـالـة ) 
واجلــمـالــة هم اصـحــاب االبـاعــر الـتي
ــؤن واحلــطب واخلــيم وغــيـر حتــمل ا
ذلـك  من الـتـجـهـيـزات ..... واجلـمـالـة

قدمة . يكونون في ا
 فينـقسمـون الى اقسام أمـا اخليالـة 
; فـــمـــنـــهم من يـــســـتـــطــلـع الــطـــريق 
واخــــتـــيــــار مــــكـــان لــــلــــتـــوقـف فـــيه
لـالســتـــراحـــة ..  وهــنـــاك من يـــقــوم
بـاحلـمايـة :  حمـايـة القـطعـان  وعادة

ما يكونون من عبده - شمر.
يــتـراوح عـدد قـطـعــان الـبـرخـانه  من
  500-400 راس من الـكشاتير ما ب
الغنم. وللقطيع راعيان احدهما يسمى
ــقــدمــة وهــو (مــرواس )  ويـــكــون بــا
يـحدد اجتاه القطيع . وثانيهما يسمى
لحاك)  ويكون في موخرة القطيع  (ا
ومــهــمــته احملــافــظــة  عــلى الــشـاردة

والواردة من القطيع .
ومـن الــــطــــبــــيــــعي ان يـــــكــــون مع كل
 اخلــبـاز و(الــبـرد َسـجي)  قــافـلـة   

الــذي يــعــاون اخلــبــاز 

ويـــرافق الـــبــرخـــانـــة  عــدد من
ـدربة  ومـعـهم عدد من الـكالب ا
الــــــرعــــــيــــــان ووظـــــيــــــفــــــتــــــهم
احلـــفــــاظ  عـــلى الـــقــــطـــيع من
الـــشــرود اجلــانـــبي والــوحــوش

البرية ليالً .
والـبرخـانة تـتألف من 8 قـطعان
الى 40 قـطيعا حسب التمويل ..
ــكن ان تــســتـغــني واخــيــر  ال
الــــقــــافـــلــــة الــــبــــرخــــانـــيــــة عن
)  ومـــهــمـــتــهم   (احلـــطــابـــ
تـام الـشعـلة الـليـليـة للـقطـعان

وأنــا أحتـدث  مع  االخ الـشـيخ مـحـمـد
عـارف الـشـيخ عـلي الـعـزاوي عن أمور
ـــوصل  ومــا شــهـــدته من اوضــاع  ا
ومـا مــر عـلـيـهـا من أحـداث  جـاء ذكـر
)  و (الــــــبـــــرخــــــان)  و(الـــــبــــــراخـــــ
(الـبـرخـاجنيـة ) فـقـلت له إنه مـوضوع
وصل مـهم له عالقة  بـإقتصـاديات ا
وجتـــارتـــهــــا وخـــاصـــة في الـــعـــصـــر
ـمـتـد مـن سـنة 1516 الى الـعـثـمـاني ا

سنة  1918.
وقـد سـبق لي ان اطلـعت عـلى ما كـتبه
االخ مــقــدم الــشــرطــة  االســتــاذ فــالح
  والـذي عمل في شـرطة الـسـيد احـمد
الــكــمــارك لــســنــوات طــويــلـة  عـن مـا
أســمــاه (الـبــرخــانـة والــتــغـريب)  في
مــجـلــة (الـتــراث الـشــعـبي) الــعـراقــيـة
الــعــددان ( 7 و8) لــســنــة 1971. وقــد
اسـتعان بـالشيخ صالح عـبد الرحمن 
والـذي عـاش لـسـنـوات مـع الـبـراخ 
تقاعد السيد بدري هادي فوض ا وبـا
اجلـــبـــوري  والـــذي كـــان يـــعـــمل في
شـرطة الكمارك . كما استعنت بالشيخ
راكان محمد الشيخ علي العزاوي .  
ـدن أقـول أن الـقـوافل الـتـجـاريـة بـ ا
ـدن الــعــراقــيــة  كـانت الــعــربــيــة  وا
ــة قــدم الـــتــاريخ . وقـــد تــنــوعت قـــد
بـتنوع أهدافها  وغـاياتها  واكثرها 
الـقـوافل الـتي كـانت  تـتـنـقل مـثال ب
الـعـراق وسوريـا أو بـ العـراق ومدن
اخلـليج العـربي . وأهم ما كانـت تنقله
ــــواشي  واجلــــمــــال  االغــــنـــــام  وا
ـوصـل تـسـمى واخلــيـول وكــانت في ا
(الــبـرخـانه) ومن يـشـتــغل بـهـا كـانـوا
يــســمــون (الــبـرخــاجنــيــة ) وهــذا مـا

سوف احتدث عنه اآلن . 
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ـهـنـة الـبـرخـاجنـية أي ولألسـف هذه ا
اصــحــاب الــبــراخــ   انـدثــرت ال بل
وزالـت من الــــوجــــود ويـــكــــاد اجلــــيل

احلاضر ال يعرف عنها شيئا .
من هـم البرخاجنية ? ومـا هي مهمتهم
ـاذا انـدثـرت مهـنـتـهم كمـا انـدثرت ? و
مــهن  كـثـيـرة مـنـهــا (مـهـنـة الـعالفـة )
هن و(مـهنة النعلبند)  وغير ذلك من ا

واحلرف.
وابـتداء اقـول كلـمة (الـبرخـان)  تعني
بـالفارسيـة ( النصيب)  ..وكـان التجار
واصـحـاب رؤوس االموال يـسـتثـمرون
أمــــوالـــهـم من خالل تــــربـــيــــة وشـــراء
ـــاشــيـــة واالغــنــام من دول قـــطــعــان ا
ومـناطق آسـيا الوسـطى  . ومن يقوم
ــسـواكـجي )  بــذلك تـاجــر يـسـمى ( ا
وهـــــو الــــشــــخـص الــــذي يـــــذهب الى
الــقـــوقــاز  وايــران  والــبــاكــســتــان 
وافـــغــانــســـتــان ومــخـــتــلف دول هــذه
ـــــســــواكـــــجي ـــــنــــاطـق .  وكــــان ا ا
ـسواكـجية   يـشتـرون االغنام من وا
الــنـوع الـعـواسي   والـنـوع الـكـرادي
وبــعــد الـشــراء تــبـدأ  رحــلــة الـســيـر
بـاألغنـام الى ان تصل اطراف  مـدينة

وصل . ا
ا يسـمى (التغريب) لـلبرخانـة عالقة 
  فــهــنـاك مــثال االغــنـام الــتي يُــجـنى
مـــنـــهــــا الـــصـــوف والـــلـــ والـــدهن 
وتـتوالد  فتباع ذكورها وتبقى اناثها

لـتـلـد وتـتـكاثـر .. واصـحـاب الـتـغريب
يــشـــتــرون هــذه الــذكـــور  وتــتــجــمع
ــشـتـراة   ويــطـلق االغــنـام الــذكـور ا
عـلى ابن السنـة التي سبـقت (كركور )
 فـــــإذا جتــــــمع مـــــنـــــهـــــا (250) أس
اســتـــلــمــهــا راعٍ   وهــذا الــعــدد  من
االغــنــام يــسـمـى (الـكــشــتــار) وتــبـقى
الـكـشـاتـير  تـرعى حـتى يـحـ مـوعد
ـوعـد هـو بـعد بـدء الـتـغـريب . وهذا ا
سـقوط امـطار اخلـريف مبـاشرة حيث
يـقـال عـنـد ذاك انـهـا ( انـوسمت  ) اي
بـدأ مـوسمـهـا  لـتغـريـبهـا اي لـنقـلـها

الى اجلزيرة والشام .
تـتجمع القطعـان  ويتألف القطيع من
(500) خــمـسـمـائـة رأس من اخلـرفـان
ـسـميـات ويـقود والـنـعاج ومـخـتلف ا
الــبـرخـانـه شـخص واحـد يــحـدد عـدد
الـــقــطـــعــان  ويــحـــدد خط الـــســيــر 
ومـناطق الرعي  والنزول  واالقامة 
ومـــعــظم الـــبــراخــ تــتـــجه الى بالد
الــــشــــام  وهـي ســــوريــــا ولــــبــــنـــان
وفـلسط واالردن . لنتساءل االن وما
هي مـكونـات البرخـانة ?  فأقـول انها
تـتـألف مـن  (اخلـيـالـة) و(اجلـمـالة) 
و(الـرعيان ) و( السراكيل). والسركيل
  ـســؤولـ جــمع (ســركـال ) وهـم  ا
  وهـــــــــنـــــــــاك عـن الـــــــــرعـــــــــيـــــــــان 
الـــطـــبـــاخـــون  فـــضال عـن احلــراس
ـــســـلــحـــون بـــالـــبــنـــادق . وفـــيـــمــا ا
يــتـعـلق  بـاخلـيــالـة  فـهم سـائـسـو 
اخلـيل  ومـربو  الـكالب الـتي ترافق
الـبــرخـانه .. وثـمـة من يـنـصب بـيـوت
الـــــــــشـــــــــعـــــــــر وهـــــــــنــــــــاك (االدالء )
و(الــســعـاة) ووظــيــفــة الـســعــاة نـقل
ــدن الـتي ـوصل الى ا االخــبـار مـن ا

تتوجه اليها القافلة وبالعكس .
ـدونات الـتاريـخية الى تـشيـر بعض ا
ان الـبـرخـانـة  كـلـمـة تـركـيـة  أصـلـها
عـربي مؤلـفة من مـقطعـ همـا ( البر)
عنى و ( اخلـانة). واخلانة (مكان)  
ان الـبـرخانـة  (خـان البـر ) لـيست اال

(خانا)  متنقال ومفتوحا .
  ومن يتوجه للعمل في هكذا  مهنة 
البــد وان يـكــون مـتــضـلــعـا بــقـضــايـا
الـــتــــجـــارة  ويـــفـــهـم بـــاألســـعـــار 
وتـقلـباتـها  وهـؤالء  البـرخاجنـية 

واحلـطب لـلطـبخ . وهنـاك  (السـقا ) 
ــاء ويـــكــون  مــســـؤوالً عن تــوفـــيــر ا
لــلـــقــافــلــة  وتــدقـــيق مــدى  نــقــاءهــا
وصالحــيـتــهـا لــلـشــرب . وقـد تــضـطـر
الـقافلة الى حـفر بئر للـمياه خاصة اذا
وجـدوا ان هــنـاك مـيـاه جـوفـيـة قـريـبـة

على السطح  .
واخـيرا البد ان نقـول أن  (السركال) 
يــكـون فـارســا خـيــاال يـرافق الـقــافـلـة 
ويـــكـــون مـــســـؤوال عـن اجلـــمـــيع وعن
سير. تموينهم  باألرزاق خالل فترة ا
ان مـن االمــور الـــتي البــد مـن احلــديث
  أنه  وقـبل ان تــبـدأ عـمـلـيـة عــنـهـا 
الـتـسـوق  يـفـتح مـوقع يـسـمى (مـوقع
االجـتـمـاع)  ولـهـذا الـغـرض  يـنـصب
بـيـت شَـعـر في مـنـطـقـة عـدايـة  وتـبـدأ
الـقـطـعان بـالـتوافـد  والـتـجمع الى ان
 وعنـدهـا يـتـوكـلون يـكـتـمل الـنـصـاب 
عــلى الــله وبــركــته  فـيــتــحــركـون الى

قصود . هدفهم ا
W —b  »ö

امـا اشهر العشائـر التي يعمل ابناؤها
رعـاة فهم  احلـديديون  ثم اجلـرجرية
 واجلــــحـــيـش  والـــشــــبك  واالكـــراد
ــهــنــة  مـــربــحــة ويـــتــعــاقــد .وهـــذه ا
(الــقــراش) مع ( الـكــتــاف)  او صـاحب
الـغـنم مـن غيـر سـنـد او كـتـاب بل عـلى
  ويـتـكـرر الـتـعـاقـد لـسـنـوات  الـثـقـة 
ويــتـنــافس الــرعـاة في رعــايـة الــغـنم 
ومـداراتها بحيث يتباهى الرعاة الذين
  ويباهي تـباع اغـنامـهم بسـعر أعـلى 
يعاد حلب ) . احدهم االخر بعبارة (ا
واهـم مـــنــــاطق الــــتــــغــــريب عــــدايـــة 
والــثــرثــار  وتل عــبــطــة  واخلــصـاب

نايف . والدرسة  وا
وال نـنسى انهم يضـعون عالمات فارقة
فـي كل رأس غــنم مـــثال  ويــكــون لــون
الـــعالمـــة اســـود  واشـــكـــال الــعـالمــة
تـخـتـلف  وهي من الـقـيـر بـعـد تـذويبه
ولـكل تـاجر عالمـة خاصـة به.وكمـا هو
مـعروف  ومتداول ; فإن هـناك طريقان
لــلــبــرخـــانه أولــهــمــا طــريق رســمي. 
وثـانـيـهـمـا طرق غـيـر رسـمي فـالـطريق
ــعـروف   كــان الـطــريق  ا الــرســمي 
في  مطلع القرن العشرين ح سيطر
االســـــتـــــعـــــمــــار
الـبـريطـاني على
الــــــــــــــعـــــــــــــراق
واالســــتـــعـــمـــار
الــفـرنــسي عـلى
ســــــــوريـــــــا في
الــــــســــــنـــــوات
االولـــــــى مـــــــن
الـــــــــــــقـــــــــــــرن
الــــعــــشـــرين 
وكـــــــــــــــــــــــــان
الـبـرخـاجنـيـة
يــــــدفــــــعـــــون
الــــــــرســــــــوم
احملـددة عـند
االنـتـقـال من
الــعــراق الى
الــــــــشـــــــام .
ويــقــيـنــا ان الـطــريق الــثـاني
وهــو  طــرق الــتـهــريب حــيث تــتــعــمـد
الـقـافـلـة ان ال تدفع لـسـلـطـات االحتالل
الـــبــــريـــطـــاني والـــفــــرنـــسي أي شيء
. طــريق الــبــراخــ كــان هـو  طــريق
ـــوصـل - ربـــيـــعـــة - حــــلب وطـــريق ا
ـوصل - سـنـجار او طـريق  الـبـعاج ا
- راوه  –الـــشــامــيــات -حـــلب ومــركــز
الــــــــــبــــــــــيـع يــــــــــكــــــــــون فـي حــــــــــلب
بـسـوريـا  وبـعـدهـا فـلـسـطـ ولـبـنـان
واالردن ومــــصـــر.وتـــبــــاع اغـــلب االبل
 ويــبـقى واخلــيــول في مــدن الـشــام  
قــلـيل مــنـهــا لـلــعـودة بــأقـصــر الـطـرق
مـحـمـلـة بـالـهـدايـا واالقـمـشـة الـفـاخـرة وجهاء من البرخانة

ــــبـــلـغ لـــدى وقــــد يــــتــــرك جـــزء مـن ا
ـــولــون الــتــجــار الــصـــرافــ الــذين 
الـعراقي  ويطلـبون دفعها الى جتار
ـوصل  وهــكـذا االغــنـام عــوضــا في ا
صـارف  وبثـقة شخـصية كـما تـفعل ا
ـوصل يـتـفـرق الـرعـاة وعـنــد وصـول ا
الى اهــلـيـهم بـعـد اتـفــاقـهم لـلـعـمل في
ــــوسم الــــقــــادم مع االمـل والــــرجـــاء ا

وسم خصب .
وصليـة التي امتهنت من ابـرز االسر ا
مــهـنـة الـبـرخــانـة   اسـرة ال الـشـيخ
عــلي الـعــزاوي  كـانـت لـهـا بــرخـانه 
 وهــــنـــاك بـــرخـــانــــة بـــيت دبـــدوب 
وبرخانة بيت حساوي  وبرخانة بيت
ســـوفــاجي  وبــرخــانـــة بــيت قــصــاب
بــاشي  وبــرخــانـة االغــوات : اغـوات
بـاب البـيض  وبرخـانة حـامد الـعلي 

وبرخانة ال جليميران.
كـــانت بــعـض االســر  مـــتــخـــصــصــة
ــتـــاجــرة بـــاألبــقـــار  وبــعـــضــهــا بـــا
مـتـخـصصـة بـاألغنـام وهـنـالك من هو
مــتـخــصص بـاألبـقــار واالغـنــام.وبـعـد
االحــتالل الـبـريــطـاني لـلــمـوصل سـنـة
1918 دخـل اجلاموس ضمن البراخ
.كـانت مدة الـبرخـانة  تسـتغـرق كحد
أعـــلى ســنـــة  وكــحـــد أدنى ثــمـــانــيــة
اشــهــر  وطـــبــعــا هــذا يــتــوقف عــلى
اسـعـار السـوق  والـوضع االقتـصادي
نطـقة .. فـضال عن وضع الطقس فـي ا
واجلـــو .بـــعــد دخـــول وســـائل الـــنــقل
ــتـمــثــلـة بــالـســيــارات والـقــطـارات  ا
أخــذت جتــارة الـبــراخـ  تــضـعف  
فــضال عن األجـراءات  احلـازمـة الـتي
ادخـلها االنـكليز والـفرنسيـ احملتل

عــلى احلـدود الــعـراقـيـة  –الــسـوريـة 
وقـــد حــدت تــلـك االجــراءات  من هــذه
ــهـنــة .. ويـقـول من لـه مـعـرفــة بـهـذه ا
ــهـنـة أن آخـر بـرخــانـة  انـتـقـلت من ا
الــعـراق الـى سـوريــا كـانت بــعـد قــيـام
ثورة  14تـموز سنة 1958 وحل النقل
بــالـقـطــار وبـالــسـيـارات مــحل مـا كـان
يـجـري قـبـلـهـمـا .أمـا كـيف تـتم عـمـلـية
حتـويل النـقود من العـراق الى الشام 
وبــالــعـكس فــكــانت  تـتم مـع الـبــنـوك
ـوصـل مــنـذ الــتي كــانـت قـائــمــة فـي ا
اواخــر الـقـرن الــتـاسع عـشــر  ومـنـهـا
الــبـنك الـعـثـمـانـي  والـبـنك الـشـرقي 
والـبنك الـعربي .. فضال عن الـصراف

عروف . ومنهم اوالد فتح الله دنو ا
»u (« d bB

حـدثـني االخ الشـيخـمحـمد بن الـشيخ
عـارف الـعـزاوي أنه وفي سـنة 2017
كـان ووالده الـشيخ عـارف في بيروت 
 ان أُســـــــرة الــــــــشـــــــيخ فـــــــقـــــــال لـه 
ـثـال  عــلي الـعــزاوي  عـلـى سـبـيـل ا
كـــانت تــشـــحن الـــغــنم بـــالــقـــطــار من
وصل  ومرة شحنوا عددا كبيرا من ا
ـوصل . رؤوس الـغـنم بـالـقـطـار من ا
كـما كانـوا يشحنـون احلنطة والـشعير
  بـالـقـطار ايـضـا .نـعم كان لـلـبـراخ
وصلي دور مـهم في تعزيز االقتصاد ا
وصل  ( . وكـمـا قـلت مـرة ان واليـة ا
ـوصل وطــبــعـا كــانت تــشـمل الــويــة ا
وكـــركــوك والـــســلـــيــمـــانــيـــة  واربــيل
ودهـــوك )  كـــانت تــصـــدر في الـــقــرن
الــتـاسع عــشـر احلـنــطـة  والـشــعـيـر 
ـــــــــــــصـــــــــــــاريـن واجلـــــــــــــلــــــــــــــود وا
والـعفص واخليول  الـى اماكن كثيرة
مـن الــعــالم . وقــد جــرت الــعــادة بــ
الــتــجـار ان يــعــطي بـعــضــهم لــبـعض
ـــــــوصل امـــــــواال  وهـم في خـــــــارج ا
وعـندما يعودون كانوا يـتسلمونها من
وكـالءهم أو اوالدهم. هـــذه هـي قـــصــة
الـبـرخـانه  والـبـراخـ والـبـرخـاجنـيه
أرويـهـا  لـكم بـأمـانـة .. ويـقـيـنـا ان من
عـمل فـيهـا او سمع عـنـها سـيزيـد على

ما قلته .
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رقم (٨٣٢١) في ٢٠٢١/٦/٦  (٩٣٩٧) في ٢٠٢١/٦/٢١  بناء على ما جاء بكتابي مديرية بلديات ميسان شعبة االمالك ا
تعلن جلـنة البيع وااليـجار الثـانية في مديـرية بلـديات ميسـان عن بيع قطع اراضي سـكنية الـعائدة الى مـديرية بلـدية اجملر الـكبير والـبالغ عددها
رقـمة (٩١٦٥/٢٧) االعيـمي والبالغ مـساحتـها (٢٥٠م٢) وتنـتهي بالـتسلسل ١٥٤: (١٥٤) قطعـة ارض سكنـية والتي تـبدأ بالـتسلـسل ((١: القطـعة ا
زاد العلني اسـتنادا لقانون بـيع وايجار اموال الدولة درجة تـفاصيلها ادنـاه با رقمة (٨٨٨١/٢٧) االعـيمي والبالغ مساحـتها (٢٥٠م٢) ا القـطعة ا
زايـدة العلنية مـراجعة مديرية بـلدية اجملر الكبـير او سكرتير الـلجنة خالل مدة ثالثون عدل فعلى من يـرغب باالشتراك با رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ ا ا
سـتمسـكات الـشخـصيـة مع التـأميـنات الـقانونـية الـتي ال تقل عن (٥ %) من يـوم تبـدأ من اليـوم التـالي من تاريخ نـشر االعالن مـستـصحـبا مـعه ا
زايدة في اليـوم التالي من مدة االعالن الـساعة العـاشرة والنصف صـباحا خالل الدوام الـرسمي ويكـون مكان اجراءها ـقدرة وستجـرى ا الـقيمة ا
زايدة اجـور النشر واالعالن واجور اللـجنة البالغة ٢ % من مبلغ االحالة واية اجور في مقر مـديرية بلدية اجملر الـكبير ويتحـمل من ترسو عليه ا
ـزاد الـعلـني عطـلـة رسمـية فـيؤجل الـى اليـوم الذي يـليه مـن ايام الـعمل الـرسمـي وفي حالـة عدم حـصول راغب قـانـونيـة اخرى واذا صـادف يوم ا

.... واطن وظف تعلن مرة ثالثة الى كافة ا بالشراء تعلن مجددا الى موظفي الدولة كافة وفي حال عدم حصول راغب من ا
∫WÐuKD*«  UJ L² *«

زايدة. ١- اقرار مصدق من مديرية بلديات ميسان / القانونية وعلى البلدية تبليغ الذين يرغبون بالدخول للمزايدة بتقد االقرار قبل موعد ا
٢ - تأييد استمرار باخلدمة من دائرته معنون الى مديرية بلدية اجملر الكبير بتاريخ حديث.

ستمسكات الرسمية. ٣- ا
زايدة. تزوج تقدم قبل موعد ا ٤- جلب حجة اعالة لغير ا

زايدة. ه قبل موعد ا ٥- تأييد عدم استفادة له ولزوجته او من يعيله يتم تقد

قاطعةرقم القطعة ت ساحة م ٢ا السعر االجماليا ربع  الواحد تر ا سعر ا
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨٠٩٧٧٦/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨١٩٧٧٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨٢٩٧٧٨/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨٣٩٧٧٩/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨٤٩٧٨٠/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨٥٩٧٨١/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨٦٨٩٠٤/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨٧٩٧٨٢/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨٨٩٧٨٣/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨٩٩٧٨٤/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩٠٩٧٨٥/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩١٩٧٨٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩٢٩٧٩١/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩٣٩٧٩٣/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩٤٩٧٩٥/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩٥٩٧٩٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩٦٩٧٩٩/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩٧٩٨٠١/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩٨٩٨٠٣/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩٩٩٨٠٥/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٠٠٩٨٠٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٠١٩٨٠٩/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٠٢٩٨١١/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٠٣٩٨١٣/٢٧
٥٢٢٠٠٠٠ فقط خمسة مالي ومائتان وعشرون الف١٨٠٠٠ فقط ثمانية عشر الف دينار ال غيرها٢٩٠ م٢االعيمي١٠٤٩٨١٥/٢٧
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٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٠٥٩٨١٦/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٠٦٩٨١٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٠٧٩٨١٨/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٠٨٩٨١٩/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٠٩٩٨٢٠/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١١٠٩٨٢١/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١١١٩٨٢٢/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١١٢٩٨٢٣/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١١٣٩٧٢٤/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١١٤٩٨٢٥/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١١٥٩٨٢٦/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١١٦٩٨٢٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١١٧٩٨٢٨/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١١٨٩٨٢٩/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١١٩٩٨٣٠/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٢٠٩٨٣١/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٢١٩٨٣٢/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٢٢٩٨٣٣/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٢٣٩٨٣٤/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٢٤٩٨٣٥/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٢٥٩٨٣٦/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٢٦٩٨٣٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٢٧٩٨٣٨/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٢٨٩٨٣٩/٢٧
٤٢٥٠٠٠٠ فقط اربعة مالي ومائتان وخمسون الف١٧٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٢٩٩٨٤٢/٢٧
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٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٣١٨٦٧٢/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٣٢٨٦٧٤/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٣٣٨٦٧٦/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٣٤٨٦٧٨/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٣٥٨٦٨٠/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٣٦٨٦٨٢/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٣٧٨٦٨٤/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٣٨٨٦٨٦/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٣٩٨٦٨٨/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٤٠٨٦٩٠/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٤١٨٧١٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٤٢٨٧١٨/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٤٣٨٧٣١/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٤٤٨٧٣٢/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٤٥٨٨٦٣/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٤٦٨٨٦٥/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٤٧٨٨٦٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٤٨٨٨٦٩/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٤٩٨٨٧١/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٥٠٨٨٧٣/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٥١٨٨٧٥/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٥٢٨٨٧٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٥٣٨٨٧٩/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي١٥٤٨٨٨١/٢٧
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السعر االجمالي
١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها

ربع  الواحد تر ا سعر ا
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها

٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٢٩١٦٦/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٣٩١٦٧/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٤٩١٦٨/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٥٩١٧٠/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٦٩١٧١/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٧٩١٧٢/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٨٩١٧٣/٢٧
٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي دينار ال غيرها١٦٠٠٠ فقط ستة عشر الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢االعيمي٩٩١٧٤/٢٧
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بيروت

 كـان اخلـبر األبـرز في القـمـة الروسـية
- األمـريـكـيـة الـتي الـتـأمت في فـيال "ال
غـراجن" الـتـاريـخـيـة في جـنـيـف هو: ال
حـرب بـاردة جديـدة ب الـبلـدين وهو
مــا صـرّح به بــايـدن مــشـيــراً "أنّ مـثل
هـــذه احلــرب ال تــصّـب في مــصـــلــحــة
أحــد" وهــذا يــعــنـي أنّ آفــاقــاً جــديـدة
بـــدأت تــأخــذ طـــريــقــهـــا إلى حتــســ
الــعالقـات بــ الـدولـتــ الـعـظــمـيـ

والـتي شهـدت "حرباً بـاردة" متـصاعدة
" حاداً منذ نهاية و"صراعاً أيديولوجياً
ـيـة الـثـانـيـة وانـفـضـاض احلـرب الـعـا

عـادي لـلفـاشـية والـنـازية الـتـحالـف ا
إلى نـهايـة الثـمانـينـيات حـيث تهاوت
األنــظـمـة االشـتـراكـيــة بـلـداً بـعـد آخـر
وانـهار االحتاد السـوفيتي السابق في
نـهـايـة الـعـام 1991 مـنـشـطـراً إلى 15
دولـة بعـضها أصـبحت حلـيفة لـلغرب
وعـــضـــواً في حـــلف الــنـــاتـــو و عــدواً
شــديـداً لـروســيـا. وكـان اجلــانـبـان قـد
اتــفـقــا مـســبـقــاً عـلى عــدم تـوقــيع أيّـة
ؤتمرين وثـائق في ختامها. واكتـفيا 

صحفي منفردين.
وصـرّح بايدن خالل مـؤتمره الـصحفي

أنّ عـالقات موسـكو مع واشـنطن يجب
أن تكون مستقرة وقابلة للتنبؤ. 

وعـلى البلديـن إيجاد مجـاالت للتعاون
وفــقــاً لـقــواعـد أســاســيـة يــلــتـزم بــهـا
الـبـلـدان. وكانـت العالقـات الـروسـية -
األمـريكيـة قد شهـدت توتراً شـديداً إثر
شنّ بـايـدن حمـلة شـعـواء قبل أسـابيع
من لـــقــاء قــمّــة جــنـــيف ضــد روســيــا
مـتهماً رئيسها بالفاشل وقبلها اتهمه
بــالـــقــاتل األمــر الــذي أدّى إلى عــودة
الـسـفـيـر الـروسي أنـاتـولي أنـطـونوف
لـدى واشـنـطن إلـى مـوسـكـو لـلـتـشاور
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فـي مـــارس/آذار 2021 فـي حــ غـادر
الــســفــيــر األمـريــكي جــون ســالــيــفـان
مـوسكو بـعده بشـهر واحد لـكن بايدن
ــبـــاحـــثـــات أكـــدّ لـ بـــوتــ أنّ خـالل ا
تحدة ليست معادية أجـندة الواليات ا
لــروســيـا لــكن أيّ رئــيس أمــريـكي لن
يــكــون قــادراً عـلـى احلـفــاظ عــلى ثــقـة
الــنــاخــبــ األمــريــكــيــ إن لم يــبــذل
ـقراطـية وفي جـهـوداً للـدفاع عن الـد
سـألة جـواب ألحـد الصـحافـي قـال: ا

صالح. تتعلق با
واتـفق الرئيسان على تطبيع العالقات
وإعـادة السفيرين إلى كل من واشنطن
ومـــوســكــو والـــبــحث فـي اخلــطــوات
الـالحــقـــة فـي مـــجـــال الــرقـــابـــة عـــلى
األسـلـحـة بـهـدف خـفض مـخـاطـر نزاع
غـير مـتعـمّد وهـذا ما سـيتم بـحثه في
إطــار حــوار ثـنــائي تــمــهـيــداً التــفـاق
شـامل واستراتيجي حول الرقابة على

األسلحة. 
بـاحثات أهـميـة التـمديد وقـد شمـلت ا
ــعـاهــدة احلــدّ من األســلــحـة األخــيــر 
الــهـــجــومــيــة - االســـــــــتـــراتــيــجــيــة

(ستارت 3).
ونـــاقش الــرئـــيــســان مـــوضــوع األمن
الــسـيــبــراني واالتـهــامـات األمــريـكــيـة

ــة - اجلــديــدة  فــيــمــا يـتــعــلق الــقــد
بـالـهـجـمـات الـسـيـبـرانـيـة الـتي تـقول
واشـنطن أنّ هنـاك من يقف وراءها من

داخل روسيا. 
وأعـلن بايـدن أنّه سلّـم نظيـره الروسي
16 قـطـاعـاً حـيـويـاً (الـطـاقـة وإمدادات
ـــكن ــــيـــاه وغــــيـــرهــــا...) الـــتـي ال  ا
ـتحدة لن ـساس بـها وأنّ الـواليات ا ا
تــتـسـامح مع مــحـاوالت االعـتـداء عـلى
قراطيـة األمريكية وستردّ سـيادة الد
صاحلها على أيّة  محاولة للمساس 
أو مــصــالح حــلــفـائــهــا وهي تــمــتـلك
ّح إلى الــقـــدرات الــضــروريــة لــذلك و
حـقـول النـفط الـروسيـة ومـاذا سيـكون
ردّ فـعل بوتـ لو هـوجمت سـيبـرانياً?
ـــــلف وتـــــطـــــرقـت احملـــــادثـــــات إلـى ا
األوكــراني الـذي أكـدّ بـايـدن دعم بالده
لـسـيادة أوكـرانيـا في حـ أكد بـوت

الـتـزامه باتـفـاقيـات مـينـسك لـلـتسـوية
األوكـرانية كما أبدى بايدن قلقاً بشأن

الوضع في بيالروسيا.
امّـا بالنسبة للشرق األوسط فقد اتفق
ـرات إنـسـانـية الـرئـيـسـان علـى فتح 
سـاعدات الـغذائـية في سـوريـا لنـقل ا
وعـدم تـمـك إيـران من احلـصـول على
األســلـحـة الـنــوويـة وبـحــثـا تـطـورات
ـنع انـتـعاش الـوضع في أفـغـانـستـان 
اإلرهـاب بـعد االنـسـحاب األمـريكي من
أفـغانستـان واالتفاق مع حركـة طالبان
(فـبـراير/شـباط 2020) وعـرض بوت
ساعدة على بايدن في هذا اجملال. ا
أمّـا بــشـأن حـقـوق اإلنـسـان فـقـد جـرى
عـتقـل الـتـطرق إلى مـصيـر الـروس ا
في الــسـجـون األمـريــكـيـة إضـافـة إلى
اسـتثمار منطقة القطب الشمالي ومنع
عــســـكــرتــهــا وكــذلـك احــتــرام حــقــوق

ـعارض اإلنـسـان في روسيـا ومسـألة ا
الـروسي ألـيكـسي نـافالـني حـيث لفت
بـايـدن االنتـبـاه إلى أن عواقـب وخيـمة
سـتـحـدث إذا تـوفي في الـسـجن وكان
نــافــالــنـي قــد أدين بــتــهــمــة اخــتالس
أمــوال قــبل ســنــوات عــديــدة وخــفّض
احلـكم مع وقـف التـنـفـيـذ وأيـضـاً دعا
ــســتــثــمـر بــايــدن إلى إطـالق ســراح ا
األمـــريـــكي مـــايـــكل كـــالـــفي احملـــكــوم
بـــــالــــســــجـن في روســــيـــــا وربط ذلك
ـصـير اسـتـثمـارات أمريـكـية واسـعة
فـي روسـيـا.  وكـان الـرئـيس األمـريـكي
قـد حــقق بـعض أهـدافه قـبل لـقـاء قـمـة
جــنــيف بـانــعــقـاد قــمّـة الــدول الــسـبع
ــــواجــــهـــة الــــكــــبــــرى حـــيـث وضع ا
الـصينية في مقـدمة أولويات التحالف
الـــغـــربي خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــرمـــيم
الـعالقـات األمريـكـية - األوروبـيـة التي
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تـــزعــزعت خالل فـــتــرة إدارة الــرئــيس
دونــالــد تـرامب. ووضـع زعـمــاء الـدول
الـسبـعة مشـروع "بنـاء عالم أفضل" في
مــواجــهــة ســيـاســة الــصــ الســيــمـا
ـساعدة الدول الفقيرة وهي خطة قد
ال تـرتـقي إلى خـطـة "احلـزام والـطريق"
الـتي قـطـعت الـصـ شوطـاً غـيـر قـليل

في تنفيذها.
وعـلى الـرغم من أن بـايدن وهـو يواجه
بـوت كـان يضع نصب عـينه الـتحالف
الــصـيــني - الــروسي فـإنـه في الـوقت
نــفـسه يـعـرف أنّ الـصــ أكـبـر مُـصـدّر
ألوروبــا وثـاني مــسـتــورد مـنـهــا فـهل
ســـــيـــــكـــــون االحتـــــاد األوروبي عـــــلى
اسـتـعـداد لالنـضـمـام إلى واشنـطن في
ــواجـهــة االقــتـصــاديـة احملــتـمــلـة أو ا
حـرب بـاردة جديـدة مع الصـ بدالً من

روسيا?
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ـواطن (احـمـد عبـد خـلف) دعـوة قـضائـيـة لـتـبديل قـدم ا
(لقب) وجعله (القـريشي) بدالً من (البو بجاي) فمن لديه
ديـرية خالل (١٥) خمـسة عشر اعتـراض مراجعـة هذه ا
يــومــاً من تـاريـخ الـنــشــر وبـعــكــسه ســوف تـنــظــر هـذه
ادة (٢٢) من قانون ديرية بطـلبه استناداً الى احكام ا ا
ـعـدل على ان الـبطـاقـة الـوطـنـيـة رقم (٣) لـسـنـة ٢٠١٦ ا
يـكــون الـنــشـر بــاسم مــديـر اجلــنـســيـة احملــتـرم..... مع

التقدير
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ـواطن (هـيثـم عبـد خـلف) دعـوة قـضـائـيـة لـتـبديل قـدم ا
(لقب) وجعله (القـريشي) بدالً من (البو بجاي) فمن لديه
ديـرية خالل (١٥) خمـسة عشر اعتـراض مراجعـة هذه ا
يــومــاً من تـاريـخ الـنــشــر وبـعــكــسه ســوف تـنــظــر هـذه
ادة (٢٢) من قانون ديرية بطـلبه استناداً الى احكام ا ا
ـعـدل على ان الـبطـاقـة الـوطـنـيـة رقم (٣) لـسـنـة ٢٠١٦ ا
يـكــون الـنــشـر بــاسم مــديـر اجلــنـســيـة احملــتـرم..... مع
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ـواطن (حـيـدرعـبـد خـلف) دعـوة قـضـائـيـة لـتبـديل قـدم ا
(لقب) وجعله (القـريشي) بدالً من (البو بجاي) فمن لديه
ديـرية خالل (١٥) خمـسة عشر اعتـراض مراجعـة هذه ا
يــومــاً من تـاريـخ الـنــشــر وبـعــكــسه ســوف تـنــظــر هـذه
ادة (٢٢) من قانون ديرية بطـلبه استناداً الى احكام ا ا
ـعـدل على ان الـبطـاقـة الـوطـنـيـة رقم (٣) لـسـنـة ٢٠١٦ ا
يـكــون الـنــشـر بــاسم مــديـر اجلــنـســيـة احملــتـرم..... مع
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ـواطن (لـيـث عـبـد خـلف) دعـوة قـضــائـيـة لـتـبـديل قـدم ا
(لقب) وجعله (القـريشي) بدالً من (البو بجاي) فمن لديه
ديـرية خالل (١٥) خمـسة عشر اعتـراض مراجعـة هذه ا
يــومــاً من تـاريـخ الـنــشــر وبـعــكــسه ســوف تـنــظــر هـذه
ادة (٢٢) من قانون ديرية بطـلبه استناداً الى احكام ا ا
ـعـدل على ان الـبطـاقـة الـوطـنـيـة رقم (٣) لـسـنـة ٢٠١٦ ا
يـكــون الـنــشـر بــاسم مــديـر اجلــنـســيـة احملــتـرم..... مع
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عـــلى الـــرغم من الـــدالالت االيـــجــابـــيــة
الـكـثيـرة للـرقم سبـعة عـند سـكان وادي
سـلم لـكني أجد ان لدي الـرافدين وا
ـا تـبقـى السرده عن الـبـصرة الـكـثـير 
ـــكن ان يــفـــيــد في ــا  ومـــعــقـــلــهـــا 
ــدني اســـتــنــبـــاط دروس االجــتـــمــاع ا
ــكـن االنــتــهـــاء عــنــد هــذه بـــحــيث ال 
احلــلـــقــة الــســابــعـــة. قــلت ســابــقــا ان
ـسـتـعـمـرين هم الـذيـن بـنوا االنـكـلـيـز ا
ـعـقـل لـتـكـون مـديـنـة يـسـكـنـون فـيـهـا ا
ـيـنـاء الـذي بـنـوه حـديـثـا.لذا بـجـانب ا
كــان من الـضـروري لـهم ان حتـقق هـذه
ـديـنة وظـيـفتـهـا كسـكن مـريح وقريب ا
وأن تـــراعي ــــوانئ لـــلــــعـــامـــلـــ في ا
وأن ــنـاخــيــة لـلــبــصـرة اخلــصــائص ا
ـدن االنكـلـيزيـة الـتي عرفـوها حتـاكي ا
وألـفوهـا ويشـعرون باحلـن لـها. لذلك
ـديــنـة لـيــلـبي كل هـذه جــاء تـخـطــيط ا
ـــتـــطـــلــــبـــات مع مـــراعـــاة الـــتـــطـــور ا
الــتـكـنـولــوجي والـثـقــافي الـذي شـهـده
الــعـالم في أعـقـاب مـرحــلـة االسـتـعـمـار
الـقـد وفي خضم االسـتـعمـار احلديث
خـالل ســـــنـــــوات 1914-1870. لـــــقـــــد
امـــتــازت فــتـــرة االســتــعـــمــار احلــديث
بـــــالـــــكـــــثـــــيـــــر من الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات
والتكن واالقتصادية اجلـيوستراتيجية
ولــوجـيـة وحـتى الـثــقـافـيـة الـتي أثـرت
ـعقل.وسـنرى بـشـكل مبـاشـر في بنـاء ا
تــأثـيـر تـلك الــتـغـيـيـرات عــلى تـصـمـيم
ـعـقـل كـمـديـنـة وبـالـتـالي كـان له ابـلغ ا
االثـر في العالقات االجتمـاعية الناشئة

بعد ذلك.

ـــنـــاطق الـــبـــصـــريـــ ولــيـس ابـــنــاء ا
اجملــــاورة فــــحــــسب. وال شك فــــأن ذلك
ســاعـد عـلى الـتـواصـل لـيس بـ ابـنـاء
اجلــيـران لـوحـدهم بل ايـضـا مع كل من
يزور هذه الشوارع لالستمتاع بجمالها
فــيــزيــد الـتــفــاعل االجــتــمــاعي وتــبـنى
عالقات جديدة وتزداد مناسيب الثقة. 
امـتاز نهايـة القرن التـاسع عشر وبداية
الـقرن الـعشرين بـتحوالت ثـقافيـة كبرى
في الــــغـــرب عـــمـــومـــا وفي أنـــكـــلـــتـــرا
خــصـوصـاً بتُّ أدرك االن انـعــكـاسـاتـهـا
عقل بشكل لم اكن عـلى تصميم وبنـاء ا
ادركـه في شـبـابي. امـتـازت تـلك الـفـترة
بــــثالث تـــغــــيـــرات كـــبــــرى ذات عالقـــة

 . دن هيكلياً ووظيفياً بتصميم ا
Èd  «dOG

ـــدن لـم تـــعــــد جتــــمــــعـــات االولـى ان ا
ســـكـــانـــيـــة ذات وظـــيـــفـــة جتـــاريـــة او
بل بـاتت اقـتـصـاديـة او امـنـيـة فـحـسب
مــركـــزاً حــضــريــاً له وظـــائف ثــقــاقــيــة
ــســاواة أهــمــهــا ا وانــســـانــيــة أخــرى
جنــحت واحلـــريــة والـــتــرفـــيه. فـــمــثـال
احلـركـات العـمـاليـة في الـغرب بـانـتزاع
حــقـوق وظــيــفـيــة كـثــيـرة من اصــحـاب
ـا يـهمـنا في الـعـمل كان عـلى رأسـها-
ســلـسـلــتـنـا هــذه- هـو حتـديــد سـاعـات
وايــام الــعــمل.بــنـاءً عــلــيه صــار لــزامـاً
تـوفـيـر أمـاكن الـتـرفـيه اجملـتـمعـي التي
يـسـتـطـيع الـعـامـلـون ان يـقـضـوا فـيـهـا
اوقــاتــهـم في الــعــطل او بــعــد انــتــهــاء
الـــدوام. وفي الـــوقـت الــذي كـــانت فـــيه
ـناخ...الخ) ا الـفيـضان ـطر الـطـبيـعة (ا

عـلـى عـكس مـا ألـفه الـبـصـريـون خالل
عقل فقد صـممت ا االحـتالل العثـماني
لــتـعـكس فـلـسـفــة جـديـدة في الـعـمـارة
تــتـنـاسب وثــقـافـة االنــكـلـيــز من جـهـة
والـتطورات التي اشرت لـها سابقا من

جهة اخرى. 
eOKJ « W UI

فــفي الـوقت الـذي امــتـازت فـيه احـيـاء
مــثل الـسـيف(حـيث ـة الــبـصـرة الـقـد
كــنت اذهب هـنـاك لـزيـارة بـيت جـدي)
تراصة بـالشوارع الـضيقـة والبيـوت ا
ذات الــفـنــاء(احلـوش) الــوسـطي الـذي
يــضــمن خــصــوصــيـة أكــبــر بــخــاصـة
ــعـقل فـان شــوارع ا لــنــسـاء الــعـائــلــة
صــمـمـت لـتــكـون عــريـضــة ومـتــوازيـة
ومــلــيــئـة بــانــواع االشــجـار(بــخــاصـة
الـنــخـيل) وتـفـوح مـنـهـا عـطـور (مـلـكـة
الـليل) والرازقي والـكاردينـيا .وبعكس
ـتــراصـة ــة ا شــوارع الـبــصـرة الــقـد
ـنازل والـتي لم تكن الـشمس تدخـلها ا
عقل مفتوحة كانت كل شوارع ا كـثيراً
بــحـــيث تــضــيــئــهـــا الــشــمس نــهــاراً
وتـضيـئهـا االنارة احلـديثـة مسـاءً. لذا
ـكن لـلـبـصـريـ ارتـيـاد شـوارع كـان 
ــعـقل  مـسـاءً حـيــنـمـا تـكـون درجـات ا
وبـذلك يـتم استـثـمار احلـرارة مـقـبولـة
ـسـاء في مـزيـد من الـتـواصل اوقــات ا
االجـتـمـاعي.وكـانت كل الشـوارع فـيـها
كن للجميع التمشي أرصـفة عريضة 
ـارسة فـيـهـا او ركـوب الـدراجـات او 
اي نــــشــــاط خـــارجـي. بـــذلـك حتـــولت
عقل الى مقصـد ترفيهي لكل شـوارع ا

تـتـحكم فـيه بـاوقات الـعـمل والرعي في
ــــوظــــفـــ فـــأن ا الــــريف والــــبــــاديــــة
ـصـاتع او الـفـعـالـيات والـعـامـلـ في ا
ــوانئ في االقــتــصــاديــة احلــديــثـة-كــا
حـالتـنا- كـانوا اكـثر قـدرة على الـتحكم
بــأوقــات عـمــلـهـم وبـالــتـالـي أفـضل في

تخطيط اوقاتهم. 
W œUB « UO UF

ـــوانئ ـــديــــر عـــام ا ــــوظف بـــدءً  فـــا
وانـتهـاءً بأبـسط عامل(عـدا استـثناءات
قـلـيـلـة) كـان يـذهب لـلـدوام فـي الـسـاعة
الثامنة صباحا ويخرج في الثانية بعد
الـــظـــهـــر خلــمـــســـة او ســـتــة ايـــام في
االســبــوع فــقط. عــداهــا فــأنـه يــحــتـاج
المــاكن يــقــضي فــيـهــا هــو وأصــدقـاءه
ـتــبـقي له. لـذا كـان ال وأســرته الـوقت ا
عـقل ان تضم مثل بـد الي مديـنة مـثل ا

هذه االماكن.
وقـــد كــــانت احلـــدائق الــــعـــامـــة الـــتي
ـعقـل من ب أهـم اماكن امـتـازت بـهـا ا
تاحـة.فبـدءً بحديـقة االندلس الـترفـيه ا
ومرورا والـتي كانت اسـماً على مـسمى
بـجـزيرة الـسـنـدباد الـتي حـاولوا عـبـثا
تـقـلـيـدهـا ونـسـخـهـا في بـغداد وبـعض
وانتـهاءً بـحـديقـة (شفـقة ـدن االخـرى ا
ـثـلث ـعـقـل مـحاطـة  الـعـامل) كـانت ا
اخـضر تـلـتقي فـيه العـوائل فيـتعـارفوا
ـودة ويــلــعب اطـفــالــهم مــعـا وتــزداد ا
والـثقة بينـهم. وفي نهاية كل شارع في
ــعــقل تــقـريــبــا كــانت هــنـاك حــديــقـة ا
صـغيرة لـكنهـا جميـلة ونظـيفة وزاخرة
بـــالــورود والـــلــون االخـــضــر ومـــدامــة
ـره 4 الــتي كــنـا مـثل حــديـقــة  جــيــداً
نـلعب فيها كرة القدم في نهاية شارعنا
وانئ. وكم اسـترعت بـالـقرب من مـقـر ا
انـتـبـاهي ظـاهـرة احلـدائق احملـلـية في
رافقي لـندن ح زرتها اول مرة وقلت 
االنــكــلــيــزي انــهــا نـســخــة من حــدائق
ماركيل. هذه احلدائق لم تخدم الغرض
بل ــنـاخي والــصـحـي فـقط الــبـيــئي وا
خـدمت غرضـا اجتـماعـيا أهم تـمثل في
ـدني الــذي يـصــنع الــثـقـة االجــتـمــاع ا
والــــتي هـي الــــســــمــــنت الــــرابط لــــكل
الــعالقـات االجـتــمـاعـيـة واالقــتـصـاديـة

والسياسية االخرى.(يتبع)
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{ مـــــدريــــد- وكــــاالت: انــــتــــهى دور
اجملــمــوعـات في بــطــولــة كـأس األ

األوروبــيــة لــكــرة الــقــدم يــورو 2020
بـــــتـــــأهل  16 فـــــريــــــقًـــــا إلى األدوار
اإلقــصـائـيــة بـعــد صـراعــات شـرسـة
على تذاكر الـعبور إلى ثـمن النهائي.
وكــــــان الــــــيــــــوم األخـــــــيــــــر من دور
اجملـمـوعات شـاهـدا عـلى مـنـافـسات
ثـلهما شرسة بـعد التـعادل بهـدف 
ـــــانـــــيـــــا واجملـــــر في مـــــبــــــاراتي أ
والــبــرتـغــال وفــرنــسـا.  وشــهــد هـذا
الدور إحراز  94هدفا من ب بيانات

ئة دقة في التمريرات بنسبة 89.7 با
تـلـيـها بـلـجـيـكـا وفرنـسـا بـنـسـبة 89
ــئـة. وفي قــائـمـة الالعــبـ الـذين بـا
ـبـاريـات الثـالث كان تـواجـدوا في ا
ــريـك البــورت األكـــثــر اإلســـبــانـي إ
جنــاحــا فـي تــمــريــر الــكــرة لــزمالئه

ئة. بنسبة 98.3 با
W1e¼ öÐ ∫«d²K$≈Ë UO UD¹≈

لم تــهـتــز شـبــاك مـنــتـخب األدزوري
الــذي يــحــرس عــريــنه جــانــلـويــجي
دوناروما ومـنتخب األسـود الثالثة
الـــــذي يــــزود عـن مــــرمــــاه جــــوردان
بـيـكـفــورد بـأي هـدف في هـذا الـدور
مـن بــطــولــة الــيـــورو.  بــيــنــمــا كــان
منـتـخبـا تركـيا ومـقـدونيـا الشـمالـية
ــنـافــســيــهــمـا حــيث األكــثــر كــرمــا 
اسـتقـبل كل مـنـهـما  8 أهـداف. وكان
الـتـركي أوجـوركـان شـاكـيـر احلارس

األكثر تصديا برصيد  18كرة.
…dJ « œd²Ý« s  d¦ √ Z¹d  Íœ ÊUHO²Ý

يـعـد ستـيـفـان دي فـريج صـمـام أمان
نتخب هولنـدا الستعادة الكرة مرة
ـنــافس حــيث اسـتــعـاد أخــرى من ا
مــدافع إنــتـر مــيالن الــكـرة  29 مـرة
وهو أكثر العب فعل ذلك في البطولة

حتى اآلن.
Ë—uO « uz«bŽ

ســـــــجـل العـب الـــــــوسـط الــــــــروسي
ألــكـسـنــدر جـولــوفـ أطـول مــسـافـة
خالل دور اجملموعات حيث قطع 36
ــبـاريــات الـثالث كــيـلــومـتــرا خالل ا
ـقابـل كان الـتي شـارك فـيـهـا. وفي ا
أســـرع الالعـــبـــ خالل هـــذا الــدور
اجملـــري لـــويك نـــيـــجـــو واإليــطـــالي
لـيـونـاردو سـبـيـنـازوال الـذين ركـضا
بسرعة  33.8 كيـلومـترا في الـساعة.

ـنـتـخب الـروسي أكـثر وكـان العـبـو ا
توسط باريات  من ركضوا خالل ا
 مترا. 119.359
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 تــــســـجــــيل مــــعـــظـم األهـــداف في
الشـوط الثاني مـن مباريـات البـطولة
حتى اآلن حيث  تسجيل  59 هدفا
بـعد االسـتـراحـة مـقابل  35هدفـا في
الـشــوط األول.  وكـانـت أكـثــر فـتـرات
الـلـقاءات تـسـجـيال لألهـداف مـا ب
الدقـيقة  46 إلى الدقـيقة  60 برصيد
اني الدولي 22  هدفا.  أكد الـنجم األ
السـابق لـوثار مـاتـيوس أن يـواخيم
ـدير الفـني احلالي لـلمـنتخب لوف ا
تسبب في حـالة من عدم األمان داخل
فريـقه بتـغـير أسـلوبه الـتكـتيـكي وما
يـــتــعــلق بــاألفـــراد أيــضــا. واحــتــاج
ـاني إلى تـسـجـيل لـيون ـنتـخب األ ا
جوريـتسـكا هـدف التـعادل في شـباك
اجملـر في الــدقـيــقـة 84  لـيــتــمـكن من
حجز بطاقة التأهل لدور الستة عشر
مـن كــــــــــــــــأس أ أوروبـــــــــــــــا 2020
وسيـواجه الفـريق نظـيره اإلجنـليزي
ــبــلي" يــوم الــثالثــاء في مــلـــعب "و
ـقبـل. ويرى مـاتـيـوس أن الـتواصل ا
ب الالعبـ ولوف بات مـفقودا في
الوقت الذي  اإلعـالن فيه عن تولي
ـديــر الــفــني الــسـابق هــانــز فــلـيـك ا
نصب خلفا له. وقال لبايرن ميونخ ا
ماتـيـوس الـذي شارك في  5بـطوالت
كـأس عـالم و 4 نـسخ من بـطـولـة أ
أوروبــا: "لــيس لــدي نــفس الــشــعـور
الذي كـان لـدي مـنذ  7 أعوام حـيـنـما
فـــزنــــا بــــكـــأس الــــعـــالـم". وأضـــاف:
"افـــتـــقـــدت الـــتـــواصـل بـــيـــنه وبـــ
لعب لقد غير الالعب على أرضية ا نتخب االسباني يحصل على اعلى نسبة في االستحواذ على الكرة في اليورو »WOzUBŠ∫ ا
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العب فـيما تواصل  مباريـات بطولة كاس العرب حتت سن  19سنة في  ا
ـصـريـة  تبـدو  جتـربـة منـتـخـبـنا الـشـبـابي من خاللـهـا ذات ابعـاد مـهـمة ا
باريات ـيزة نظرا الن  الظـهور  االول لتلك االسمـاء الشابة وخوضـها  و
نتـخب سيكون نحـنا فرصة  لـلشعور بـان قادم ا ـامول  ستوى ا بـذلك ا
نتخب الشبابي من غياب االستحقاقات اخلاصة به افضل بعد ان عانى ا
نـظرا  للـقرارات التـي اطلقـها االحتاد االسـيزي بهـذا الشان والـتي  قيدت
نتـخبات الـعمرية  من خالل بـطوالتهـا والتي كانت فرصـة للتدرج ظـهور  ا

وابراز القدرات واالمكانيات.
ـنـتخـبـاتنـا كـانت قد واليـنـكر  ان  مـنـتخـبـات الفـئـات الـعمـريـة  اخلاصـة 
ـعزل عـمـا كـانت تنـتـهـجه من خالل  اعـتمـاد اعـمار ارتـدت فـكرا جـديـدا 
نـاسبة الـتي اطلقـتهـا االطراف الكـروية احلريـصة على حـقيقـية والـثورة  ا
سـمعة الـكرة العـراقية اليـقاف التالعب بـاالعمار والذي حـد من جرف تلك
نـاسـبة لـلـكرة ـجـهودهـا وابـعدهـا  عن تـقد الـصـورة ا االعـمـار واضر 
بـدليل  تـلك القـضية الـتي كانت  تـثيـر الراي العـام لفـترة من افـترات حتى
ـيدان الـتـدريب اسـمـاء كرويـة كـانت حـرصهـا عـلى سـمعـة الـكـرة هو بـرز 
ـعـيـار احلـقـيـقي  البـراز الـقـدرات والـبـحث عـنـهـا  بـاجـتـهـاد في مـيـادين ا
تخـصصة  وايجادها عاهد ا يات الكرويـة  وا العب ومن خـالل االكاد ا
نتخبات والشـروع  بفرصة تدريبـها ابجديات اللعب لـغرض ضمها لتـلك ا
بـنـاءا عـلى مـا تـمـتـلــكه من مـهـارات كـرويـة  يـتم صـقـلـهـا عـلى يـد  العـبـ
دولـيــ سـابـقــ مـهـتـمــهم االولى واالخـيــرة الـبـحث عـن مـسـتـقــبل الـكـرة
ــسـتـقـبل ــثل مالمح هـذا ا الـعــراقـيـة وتــعـزيـز وجـوده مـن اجل ان يـكـون 

الصدى االبرز في قادم االعوام  وهذا ما نامله.
ذكور والتي خاضهما  امام كال من منتخبي نتخب ا بارياتي ا وبالنسبة 
جـزر القمـر و لبنان  فـان للمـباراة االولى ظروفهـا واجوائهـا وهذا  ما برز
نتخب بفوز ثم خالل  مباراتنا امام جزر القمر والتي فرط فيها العبي ا
بـاراة  فضال عن الثغرات الدفاعية التي اثـر ادراكهما للتفوق في دقائق ا
ـنتـخب والذي اتـضحت  مالمح العـبيه عـززت من استـثمـارها مـن العبي ا
ـعتـمدة رسـميـا  اضافـة للـشهـادات التي بـاستـثمـار اعمـار اكبـر من تلك ا
ـقربـون  من خالل الـبـطـولة كـونـهـا حتـتوي العـبـ ذات اعـمار ادلى بـهـا ا
ـعتـمد  وهذا امـر  اليضـر سوى الـذي يعـتمده  دون سـتوى ا اعـلى من  ا
قتصـر على حتقيق الـنتيجـة اجليدة والتي تـكون وقتية ان يـكون  لتاثـيره ا
فـحـسب فـلـمـثل هذه الـبـطـوالت  يـكـون الـتاثـيـر االبـرز في اظـهـار االسـماء
ـميزة لالعب  الـذين هم اصال ذو اعمار مناسـبة وضمن حدود االعمار ا
احلـقيقية  اخلاصة بالبطولة  وبنودها  الرسمية  لذلك حينما انتهت نتيجة
ـباراة بالنتيـجة التي عليهـا انهار العبي منتـخبنا واجهش اغلـبهم بالبكاء ا
نون الـنفس من اخلروج بـنتـيجة ايـجابيـة في ظهورهم االول النـهم كانـوا 
فـضال عن تـاثـرهم بـاالخـطـاء الـتي ارتـكـبت والـتي مـنـحت احلـريـة لالعـبي
رمى الـعـراقي  واللـجوء جـزر الـقمـر من التـحـرك في اخلط االخيـر امـام ا
رمى  فكانت تلك لـلتسديـات القوية التي عـجز عن التعـامل معها حـارس ا
ـباراة ـنـتخـب علـى جتـاوزها مـن خالل ا الـنـتـيـجـة  الـتي  تـعـاهـد العـبي ا
ـثابة  ظهور الـتالية التي كـانت ضد منتـخب لبنان  فكـان مثل ذلك العهد 
لـتصـحيح االخطـاء وجتاوز الـثغرات  وبـحث سبل تـقد اداء مـتناسب مع
االسـمـاء  الـكـرويـة الـشـابـة الـلـتي قـدم لـهـا الـدعـوة لالنـضـمـام لـلـمـنـتـخب
ـبـاراتـ بـتـقـد تـولـيـفـة الـكـابـ عـمـاد مـحــمـد  والـذي جنح  من خالل ا
ـثـلـون بـكل صـراحـة ودون مـجـامـلة ـيـزة من الالعـبـ الـذين  عـراقـيـة  
ـستقـبل  والتي يولـيها جـماهيـر الكرة نـتخب العـراقي  اخلاص با عـماد ا
ـسـتوى ـنـتخب وابـراز  ا الـعـراقيـة امـال وطـمـوحات واسـعـة بـحمل لـواء ا
ن تعاقبوا دربـ االجانب   احلـقيقي  للكـرة العراقية  فـحيث قال احد ا
ـنتخب الـعراقي من ان االخيـر في كل البطـوالت التي يشارك عـلى قيادة ا
كن مع هذا التحليل  او الرؤية من ابعاد تلك شخصية البطل  وال فيها 
ستوى ـنتخب العراقي عن  دائرة الـترشيحات  سواء من خالل تـقهقر ا ا
وتـبــاين  االمـكــانـيــات  مـا بــ الالعـبــ االمـر  الـذي يــسـارع بــان يـكـون
رة على  ترسيخ امال اجلماهير واصفات غير قادر با ثل تلك ا مـنتخب 
 او حتــقـــيق مـــا تــصـــبــو الــيـه من   الــذهـــاب بــعـــيــدا  في
ـطـلـوب وجتـاوز ـبـاريـات الـرســمـيـة او حتـقـيق  الـتـاهل ا ا
ـنـتـخـبـنـا االدوار االولـيـة  في ايـة اسـتـحـقـاقـات  تـتـسـنى 

شاركة فيها. با

الــــكـــثــــيـــر من
األشـــيـــاء قــام
بــتـغــيــيـر العب
تـــــــلــــــو اآلخــــــر
وكـذلك الــنـظـام".
وتـابع: "جــوشـوا

كيـمـيـتش لعب في 4
مـراكز أمـام اجملـر لـقـد بدأ

عـلى اخلط مــثل الـرقم 7  ومع بـدايـة
الــشـوط الــثــاني كـان يــلــعب كـرقم 8.
وأوضح: "بعد عشر دقائق كان رقم 6
ـــكـــان الــــذي لـــعب فــــيه تـــوني فـي ا
كروس من قبل وبعد ذلك كنا بحاجة
لـتـسـجـيـل هـدف وكـان هـو يـلـعب في
ن". وواصل خط الــدفـاع كــظــهـيــر أ
ماتـيوس: "حـسنـا لقـد حقـقنـا نتـيجة
لكن كـيف يشعـر كل العب بالـثقة اآلن
حيـنمـا يتم تـغيـير مـركزه في الـكثـير
ــبـــاراة ال يــوجــد ـــرات خالل ا من ا
أمــــان في هـــــذا الــــفـــــريق".  وأشــــاد
مــاتـــيــوس بالعب وسط تـــشــيــلــسي
ـانـي كـاي هــافــيــرتـز ــنــتــخب األ وا
مشبها إياه بـالنجم الدولي الفرنسي
الــــســـابـق زين الـــديـن زيـــدان. وقـــال
مــاتــيــوس: "حــركــته تــذكــرني قــلــيال
بـزيـدان".  وأضـاف: "أحـدهم سـألـني
من هـو الالعب الـذي يشـبه هـافـيـرتز
من الزمن الـذي لعـبت فيه كـرة القدم
فقـلت أعتـقد أنه مثـل زيدان".  وختم:
ـكـنه الـتـسـجـيل والـتـمـرير وأداؤه "
أنـيق وسريع لـقـد رأيت مـا فـعله في
اضـية في ليـفركوزن األربعة أعـوام ا
ومـا فـعـله في تـشـيـلـسي وأعـتـقد أن
لـديـه اإلمـكـانــات لـيـصــبح واحـدا من
أفــــضل الـالعــــبــــ فـي الــــعـــــالم في

ستقبل". ا
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. نتخب الوطني السابق ومدرب نادي النفط حاليا قرار ابعاد او ابقاء كاتانيتش الـصعب في كال احلالت وصف باسم قاسم مـدرب ا
وقال قاسم في تـصريح صحـفي ; إن أي من اخليارين صـعب جدا السيـما في هذا الـوقت احلرج مبيـنا ان على الـتطبـيعيـة اإلبقاء على
هـمة. وأضاف أن البعض يـتحدث عن حتقـيق نتائج جيدة ـنتخب للمـرحلة ا كاتانيـتش أو التعاقـد مع مدرب على مستـوى عال يقود ا
ـنـتـخب الـعـراقي. وأوضح قـاسم أن في ظـل كـاتانـيـتـش لكـنـنـا لم نـرى اي تـغـيـر ايـجـابي او تـطـور حـصل في أداء ومـسـتـوى ا
ـنتـخب الوطني في مـرحلة الـتصـفيات االسـيوية احلـاسمـة غير مـطمئن واتـمنى ان يـتم ايجاد احلـلول وتهـيئة مـستوى ا

قبلة. نافسات ا نتخب بشكل يتناسب مع قوة واهمية ا ا
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حدد االحتاد العراقي للكرة الطائرة
قـبل موعدا األربعاء يوم  20 آب ا
النـطالق مـنــافـســات بـطـولــة أنـديـة
الــعــراق لـلــدرجــة االولـى لـلــمــوسم
 وعــلى هـــيــئـــة أربــعــة 2021 -2020

مناطق.
ــــوقع الــــرســـمـي لالحتـــاد ونــــقل ا

نـطقة العـراقي للـكرة الـطائـرة ان ا
الشمالية تضم أندية نينوى أربيل
السـليـمانـية دهـوك وكركـوك فيـما
تـضم مـنــطـقــة بـغـداد واحملــافـظـات
الوسطى أندية بغداد صالح الدين
األنــبــار  وديـالـى في الــوقت الـذي
تــضم فـيـه مـنــطـقـة الــفـرات األوسط
ــقـــدســة الـــنــجف أنـــديــة كـــربالء ا
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ـبــيـة إســتــقـبل رئــيس الــلـجــنــة األو
الــوطـنــيــة الـعــراقـيــة  رعـد حــمـودي
ـان الــعـراقي جـواد الـنــائب في الـبــر
ــقــر ــكــتــبه  حـــمــدان الــســاعــدي 
بية في العـاصمة بغداد. اللجنـة األو
و وضع حـمـودي لــلـنـائب الـسـاعـدي
في تــصــوّر مــوجـز جملــريــات الــعـمل
ــبي ومــتــطــلــبــات األو
جنــاحه مــوضــحـاً
دعـــــــــــــــــم وزراة
الــــــشــــــبــــــاب
والـــريـــاضــة
وجلــــــــــنـــــــــة
الــــــشـــــبـــــاب
والـــريـــاضــة
الـــنـــيـــابـــيــة
لــــلــــجــــنــــة
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غـادر العب مـنـتـخب الـشـبـاب شـوان سـيـروان مـقر
صـرية الـقاهرة نتـخب في العـاصمـة ا إقـامة وفـد ا
بـطـلبٍ من عـائلـة الالعب. وذكـرَ والـد الالعب شوان
سـيروان في تـعهدٍ خـطي لرئـيس الهـيئة الـتطـبيـعية
ـنـتخـب  حيـدر عـوفي أن الالعب لم ورئـيس بـعـثـة ا
تـكن لـديه رغـبـة لـلحـضـور إلى مـصـر مـنـذ الـبـداية
ولـكن ضــغـوطـاتي عـلــيه أجـبـرته عــلى الـتـواجـد مع
ـنتخب برغم انه ال يجيـد اللغة العربـية واالنكليزية ا
الك والــــكـــرديـــة. وتـــابع ســـيـــروان عـــثـــمـــان: أن ا
ـدرب عـمـاد مـحـمـد لم يـقـصر الـتـدريـبي بـقـيادة ا
إطالقـاَ مع جنله وحاول إدخاله في أجـواء البطولة
ولـكن رغــبـة شـوان لم تـكن مــتـواجـدة وهـو مـا أثـر
عــلــيه وعــلـى أدائه في الــتــدريـــبــات. واخــتــتمَ والــد
الالعب أقـدم شـكـري جلـمـيع الالعـبـ في مـنـتـخب
ثالي والعائلي مع شوان الـشباب بسبب تعاملهم ا
وكـذلك اجلهاز الفني وأتمـنى لهم التوفيق في قادم
األيـام. من جــانـبه أبـدى مـدرب مـنــتـخب الـشـبـاب
عـمـاد محـمـد اسـتغـرابه من طـريـقـة خروج الالعب
وفي هـذا التوقيت احلرج في البطولة. موضحاً: انه
تـعــامل مع الالعـب كـمـحــتـرف وحــاول إدخـاله في
أجـواء الــلـعب والــبـطـولــة ولـكن رغــبـته كــانت شـبه
معدومة أو في نزهة على عكس الالعب بلند حسن
نتخب بـوقت قياسي وقدم أداءً الـذي انصهر مـع ا
مـثـاليـاَ أقـنع به اجلـهـاز الـفنـي. وبيّن عـمـاد مـحـمد:
تـصـرفات شـوان سـيروان لن تـؤثـر عليّ في طـريـقة
الـتعامل مع الالعـب احملتـرف مسـتقبالََ وسـتبقى
ـنـتـخب مـفـتـوحـة أمـام كل من لـديه الـرغـبة أبـواب ا

احلقيقية في تمثيل منتخب العراق.
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بـية.  ولفت حـمودي الى أهـمية األو
االنتـصارات الـريـاضيـة للـمنـتخـبات
ـنافـسات والالعـب الـعراقـيـ في ا
اخلارجـيـة  وردود األفعـال الـشعـبـية
واالنــعـكــاســات اجلـمــاهــيـريــة الـتي
تـــســعــد الــنــاس وتـــوحّــدهم فــرحــاً.
وخـتـم حـمـودي عــرضه مـبـيــنـاً عـمل
ــبـيــة الـيــوم عـلى وفق الــلـجــنـة األو
قـانـونـهـا الوطـني الـنـافـذ ونـظـامـها
ـفردات ـقرّ مع االلـتزام  الداخـلي ا
ـبي وتوجـيهـات اللـجنة يـثاق األو ا
بي ـبيـة الـدولـيـة واجملـلس األو األو
اآلســيــوي. مـن جــانــبه دعــا الــنــائب
الــسـاعـدي احلــكـومــة لـدعم الــقـطـاع
ـا يقتضيه بي العراقي ورفده  األو
االرتـقــاء بـأداء ونـتـائج الــريـاضـيـ
ـنافـسـات اخلارجـية العـراقـي في ا
خـــصــوصــاً مــشــاركــة الــريــاضــيــ
بـياد طـوكيو خالل العـراقيـ في أو
قـبل. وفي ختـام اللـقاء شهـر تمـوز ا
قدّم الساعدي إمتنانه لرئيس اللجنة
ـبـية الـوطـنـيـة الـعراقـيـة الـسـيد األو
رعــد حــمــودي حلـفــاوة االســتــقــبـال
والــتـــرحـــاب وتــفـــهّــمـه لــطـــبــيـــعــة

وإرهـاصــات الــعـمل
بي أزمات األو
جنــــــــــــــــــــاحـه
واالرتقاء به.

ـثنى األشرف بـابل الـديوانـية وا
ــنـطـقـة اجلــنـوبـيـة فـي حـ تـضم ا
أنـديــة الـبــصـرة مــيـســان ذي قـار

وواسط. 
ــــــوقع الـى انه ومـن أجل وأوضـح ا
افــسـاح اجملـال لـلـعــديـد من األنـديـة
ـــشــاركـــة في الــبـــطــولــة أعاله  بــا
تـوجب عـلى االحتادات الـفـرعـية في
كل محـافظـة تنظـيم بطـولة لـترشيح
نــادي أخــر يــضــاف لـألنــديــة الــتي
وسم الـسـابق على ان شاركـت في ا
يـــكــون يــوم  28 تـــمــوز  2021 أخــر
ـرشح كما موعـد لتـسمـية الـنادي ا
شاركة يحق لالعبي نادي الدغارة ا
في البطولة أعاله النـسحاب النادي
في بـطولـة أنـدية الـعـراق للـدرجة
ـوقع الى ــمـتــازة وأشــار ا ا
ان االحتـــاد حــدد ان يــكــون
ـصـادف 30 يـوم اجلـمـعـة ا
تموز  2021 اجتـماعا فـنيا
وإجــراء الــقــرعــة لألنــديـة
شاركة في تـمام الساعة ا
الــواحـدة ظــهـرا في مــقـر
االحتـاد الـكـائن في قـاعة
الــــــشــــــعـب لـأللــــــعــــــاب

ـثل الـريــاضــيــة عــلى أن يــجـلـب 
الــنـــادي اخملـــول كـــتــاب
ـشـاركـة وبدل ا
االشــــتــــراك
السنوي.
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حققت خـمس فرق الفـوز في اجلولة
 لــدوري خــمــاسي كــرة الــصـاالت 30
ـمـتـاز.  واسـفـرت الـنـتـائج عن فـوز ا
فـــريق نــادي مـــصــافي الـــوسط عــلى
ضـــيــفه فـــريق نــادي الــشـــرقــيــة 2-0
وفـوز فــريق نـادي نـفـط الـوسط عـلى
ضــــيــــفـه فــــريق نــــادي اجلــــيش 2-1
وفـوز فـريق نــادي امـانـة بـغـداد عـلى
مضـيفه فـريق نادي بـلديـة النـاصرية
. كــمـا فــاز فــريق نــادي شـهــربـان7-1

على فريق نادي اوروك 4 -11  وفريق
نـادي نـفط الـبـصـرة عـلى ضـيفـه غاز
الشـمال 1-2  وتعـادل فـريقـا مـصافي
اجلنوب وغاز احلنوب 0-0. ويتصدر
فريق نادي نفط الوسط ترتيب الفرق
بـعـد انـتـهـاء اجلـولة  30 بـرصـيد 80
نـــقـــطــــة والـــذي قـــد حــــسم الـــدوري
لــصــاحله بــعــد انــتــهــاء اجلــولــة 29
ويليه فريق نـادي الشرطة  68 نقطة
ثـم فــــريق نــــادي مــــصــــافي الــــوسط

برصيد  57 نقطة.

منافسات كرة الصاالت

دوري كرة الطائرة

ـباريات الـ 36التي  أخرى خالل ا
ـتوسـط  2.62 هـدفا لـكل خوضـهـا 

مباراة.
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تـــصـــدرت هـــولـــنـــدا قـــائـــمـــة أكـــثــر
ــشـاركــة في الـبــطـولـة ــنـتــخـبـات ا ا
إحـرازا لألهـداف بـرصـيـد  8أهداف
ــهـــاجم الــبـــرتــغــالي كــمــا تـــصــدر ا
كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو قـائـمة هـدافي

البطولة برصيد  5أهداف.
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ـاركي مـا ــنـتـخب الـد سـدد العـبـو ا
مجموعه  61 تسديدة  22 منها على
رمى  5 مـنـهـا فــقط سـكـنت شـبـاك ا
ــهــاجم ــنــافــســ بــيــنــمــا ســدد ا ا
الـبولـنـدي روبرت لـيـفانـدوفـسكي 12
تـــســديـــدة ســجل مـــنــهــا  3أهــداف
ليصبح بذلك الالعب األكثر تسديدا.
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اركي بـيير إميل هـوجبيرج كان الد
والسـويـسري سـتـيفن زوبـر أكـثر من
قـدمـا تـمــريـرات حـاسـمـة بـرصـيـد 3

تــمـريــرات لـكـل مـنــهـمــا. وسـيــشـارك
االثـنـان مع مـنـتـخـبـيـهـمـا في دور الـ
16.
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كان مـنتـخب لـويس إنريـكي صاحب
أفـضل نـسـبــة اسـتـحـواذ عـلى الـكـرة
ــبــاريـــات الــثالثــة األولى من خالل ا
ـئـة فـيـمـا الـبـطــولـة بـنـسـبـة 68.7 بـا
كـــانت اجملـــر صـــاحــبـــة أقل نـــســـبــة

ئة. استحواذ بنسبة 34.7 با
WO½U*_« W b «

انـية أعلى ـاكينـات األ قدم منـتخب ا

رعد حمودي

لوثار ماتيوس

شوان سيروان
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مــرت امس االول اجلـــمــعــة الــذكــرى 24
لـرحــيل الـفــنـان غـازي الــتـكــريـتي الـذي
انـــفــرد بــاعــمــال ســيــنـــمــائــيــة كــبــيــرة
وتـلـفـزيـونـيـة رائـعـة واعـمـال مـسـرحـيـة
غـالــبـيــتـهـا
جـــــادة

wÒMGð UÐUÝ
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(حـضـرنـا مـسـاء اخلـمـيس الـعرض
ـشـتـرك بـ ـوسـيـقي ا ـسـرحـي ا ا
وزارة الـثــقـافـة والـســيـاحـة واآلثـار
ـاني (إيـكـمـونت) ومـعـهــد جـوته األ
ـــســـرح الــوطـــني عـــلى خـــشــبـــة ا
انيـة استريد والعمل من إخـراج األ
ــسـرح فـيــشـيــرت وتــمـثــيل فــرقـة ا
الوطنـي العراقي ومـوسيقى الـفرقة
الـسـيـمـفـونـيـة الــوطـنـيـة الـعـراقـيـة
ــايــســتـرو كــر كــنــعـان بــقـيــادة ا
وصــــفي). وأضــــاف( مــــســــرحــــيـــة
عـروفة ـسرحـيـات ا إيـكمـونت من ا
ـاني يـوهان ـشهـورة لـلـكاتب األ وا
ــــصـــاحـــبــــة مـــوســــيـــقى جــــوته 
سـيمـفونـية لـلـفنـان الكـبيـر بتـهوفن
وقــد  عـــرضــهـــا بــعــد تـــدريــبــات
اســــتــــمـــرت ألكــــثـــر مـن شـــهــــر مع
ـانـيـة وكــادر الـتـمـثـيل اخملــرجـة األ
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ـســرح الـوطـني قــدم عـلى خـشــبـة ا
ـاضي عــرض مـسـرحي اخلـمــيس ا
ـاني- عـراقي  بـعـنوان مـوسـيقي ا
(ايــكـمـونت فـي الـعـراق) بــحـضـور
وزيــر الـثــقـافـة والــسـيــاحـة واآلثـار
حسن نـاظم و ام بـغداد وسـفراء
ـعتـمدين عـدد من الدول األجـنـبيـة ا
لدى العراق والشخصيات الثقافية
والفنيـة ونخبة طيـبة من اجلمهور.
ــســرحي ووصـف نــاظم الــعـــرض ا
ــشــتــرك بــ وزارة ــوســيــقـي ا وا
الـثقـافـة والـسيـاحـة واآلثار ومـعـهد
اني بأنه فـرصة الستعادة جوته األ
ـسرحـيـة والنـشـاطات الـنشـاطـات ا
الـثقـافـية في الـعـراق . وقال الـوزير
في بـــيــان وفـــقـــا لــصـــفــحـــة دائــرة
ـسرح في (فـيـسـبوك): الـسـينـمـا وا

فضال على عشقه للمايكرفون االذاعي.
والـتـكـريـتي فــنـان سـرق الـنـجـومـيـة من
ي الكـبير اولـيفر ريـد عندما مثل الـعا ا
وقف مـعه لــيـجـســد دور الـشـيخ ضـاري
ـســالــة الــكــبــرى) مع اخملـرج بــفــيــلم (ا
مـحمـد شـكري جـمـيل. فـحقـق التـكـريتي
جنـاحا مـتـميـزا بـاداء شخـصـية صـعـبة
واذهل بـتــمـثــيـله ريــد الـذي قـال له ذات
مـرة(هل تـعـلم يـاغـازي انـني والول مـرة
بــحـيـاتـي الـتــمـثـيــلـيــة اشـعــر بـاخلـوف
والـقــلق عـنــدمـا اقف امــامك في مــشـهـد
واحد والـسبب ان عـيونك تـمثل بل وكل
عـضلـة من وجـهك تـتـكـلم وتـنـطق) وقال
ريـــد (كـــنت اتـــمـــنى فـــنـــان مــثـل غــازي
الـتـكـريـتي مـوجـود في الـغـرب لـكـان من
جنــوم هــولـيــود الــســيـنــمــائـيــة ولــكـان
اكــتـسـح اسـمـه كـبــار جنــوم الــغـرب من
). إضـافــة إلى ذلك فــقـد وقف ـمــثـلــ ا
ي الــــراحل يــــوسف اخملــــرج الــــعــــا
ـسألة شاه لـدى مشـاهدته فلم (ا
الــكـبــرى) قــائال (يـا اســتــاذ غـازي
انت فـنــان كـبـيـر). وهــكـذا يـحـقق
الــنــجم الــعــراقي الــراحـل غـازي
التكريتي جنومية كبيرة ولغاية
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طربة اللبنانية نيكول بعد غياب تعود ا
سـابــا إلى الـسـاحــة الـغــنـائـيــة بـأغــنـيـة
جديدة بعنوان (اجلـو حلو). وقد إنتهت
ــقــرر من تــســجــيــلــهــا مــؤخــراً ومن ا
طـرحــهــا في عـيــد األضــحي في شــهـر
تـــــمـــــوز.وهـي من كـــــلــــــمـــــات شـــــريف
أحلـان محـمد يـحيى وتـوزيع أم عبـيد
نـــبــــيل. وكــــانت تــــألــــقت ســــابـــا خالل
مشـاركـتـهـا في احـتـفالـيـة بـأحـد فـنادق
الـــقـــاهـــرة اجلـــديـــدة قـــدمت خاللـــهـــا
مـجــمـوعـة كــبـيــرة من أغـنــيـاتــهـا طـوال
ـسرح. وإختـارت سابا تواجدهـا على ا
فستـانا قـصيـراً بال كمـ مفـتوحـاً عند
الصدر بقـصة عبارة عن قـماش متعرّج
ـسـة ـنـطـقـة الــصـدر فـأضـاف  أحـاط 
ـطــربـة راقـيــة عـلــيه. الى ذلـك ظـهــرت ا
ـقــطع فـيــديـو الـلــبـنــانـيــة جنـوى كــرم 
صغـيـر مـتـواجـدة في إسـتـديـو تـسجل
ـلـحن الـلـبـنـاني نـبـيل جـديـدهـا.ونـشـر ا
اخلوري هذا الـفيديـو إشارة منه لـلعمل
الذي يـجـمـعه مع كـرم.وأشـعل الـفـيـديو
ــتـــابــعــ وأثـــار إعــجــابــهم حــمــاس ا

وشوقهم ألعمال جنوى كرم.

ــــســـرح لـــفــــرقـــة ا
العـراقي اما ادارة
الــعـمل والــتــألـيف
ـوسيـقي فـلـهـانز ا
روتمـان وتصـميم
االزياء بيا ويزلس
). و وصف نــــاظم
ـسـرحي الـعــرض ا
بــــــــأنه (فــــــــرصـــــــة
الســــــــــتـــــــــــعــــــــــادة
الــــــــنـــــــشــــــــاطـــــــات
ـــســــرحــــيـــة عــــلى ا
ـــســــرح الــــوطــــني ا
الــعــراقي والــتــعـاون
ـــــــؤســـــــســــــات مـع ا
الــثـقــافـيــة األجـنــبـيـة
ـرمــوقـة مـثـل مـعـهـد ا

جوته).

رحــيــلـه وحــيــدا في  25 حــزيــران 1997
حيث انـعزل اواخـر حـياته وعـاش ايامه
و ـنـية  ـرض حـتى وافـته ا يـصـارع ا
تــشـيــيــعه بـبــغــداد بـحــضـور كــثــيـر من
الفنانـ كسليـمة خضيـر و قاسم محمد

وغيرهما.
ــــســــلــــسالت الــــتـي شـــارك ومـن بــــ ا
ببطولتها التكريتي مسلسل (دار الزمن)
الى جانب الـفنـان فـاضل خلـيل حسن
اجلنابي عواطف الـسلمان اسـيا كمال
فـوزي مــهـدي فــوزيـة حــسن عـبــد عـلي
الالمي كـر حـمــزه نـاظم فـالح احـمـد
مثل و تسجل نعمة وعدد كبير من ا
ــــســــلـــــسل الــــثـالثــــ في حــــلــــقـــــات ا
ـوصل مطـلع الثـمانـينات. ستـديوهات ا
الـفـنـان احـمـد نـعـمـة يـقـول (لقـد كـان لي
الـشـرف الـكـبـيـر ان اشـارك الول مـرة في
بـــطـــولـــة مـــســـلــــسل عـــراقي مع جنـــوم
عــراقــيــ مــنــهم الــنــجم الــراحـل غـازي
الـتـكـريـتي ابـو ريـاض فـعرفـتـه وتعـرفت
عــلـيه عن قــرب فــوجـدت الــتــزامه وحـبه
وتـــفــانـــيه لـــعــمـــله وهــو يـــلــتـــزم بــادق
الحـظـات الـتــفـاصـيـل ويـسـتــمع جـيــدا 
اخملرج بل كـان يعـطي الفـنانـ الشـباب
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الــتــدريــســيــة فـي كــلــيــة الــتــربــيـة
بـجــامـعـة ســامـراء صــدر لـهـا عن
تخيل وصل (ا دار مـاشكي في ا
السـردي مـابعـد احلـداثي: البـناء
الــنـسق الـعـتـبـة) و(الـنص االدبي
ب غواية التراث وتوهج احلداثة)
ـتعـدد قـراءات في خـطاب مـحـمـد صابـر عـبـيد و(الـنص ا

االدبي).
ÍbLB « VON

اسـتـشـاري طب وجـراحـة الـعـيـون الـعـراقي يـحل ضـيـفـا
عـلى قـناة (الـشـرقـيـة) مـساء الـيـوم االحـد ضـمن بـرنامج
(اطـراف احلـديـث) الـذي يـعـده ويــقـدمه االعالمـي مـجـيـد

السامرائي ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.
d¼UD « r UÝ »UJŽ

الكـاتب والنـاشر الـعراقي يـتوجه صـباح غد االثـن الى
القاهرة حلضور معرضها الدولي للكتاب.
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الـنـاقد االردني صـدر له عن دار اخلـليج لـلـطاعـة والنـشر
والـتــوزيع كـتـاب بـعـنـوان (الـســرد ومـظـاهـره في الـقـصـة
الـعــربـيـة الـقــصـيـرة) يـقع في  166 صـفـحــة من الـقـطع

توسط. ا
vHDB  rO¼«dÐ« fO

ـوصل الـتـدريـسي في كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة بـجـامـعـة ا
ـوسـومة شـارك في جلـنـة منـاقـشـة اطـروحـة الـدكـتـوراه ا
ـعـاصـر) لـلـطـالب ي ا (فـاعــلـيـة الـدازين في الـنـحت الـعـا
حـسـ عـلي مـحـسن في كـلـية الـفـنـون اجلـمـيلـة يـجـامـعة

البصرة.
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نـتخب الوطني الـسوري لرياضة الـتايكواند الالعب في ا
ـيا في مـوسوعـة غـينـيس لالرقام احـرز رقمـا قـياسـيا عـا
القيـاسية في تمرين الضغط للقفز اجلانبي بعد ان حطمه

برقم  46 تكرار في دقيقة واحدة.
ÍbF « bOLŠ dOM

ـــعــرض االول رئـــيس جـــامـــعــة بـــغـــداد اشـــرف  عـــلى ا
للنـتاجات الـعلمـية وبراءات اخلـتراع الذي افـتتح االربعاء
ركـزية في ـاضي على قـاعات االمـانة الـعامـة للـمكـتبـة ا ا

مجمع اجلادرية.
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رئيسـة قسم هندسة العمارة بكلية العمارة والتصميم في
جـامــعـة الـزيـتــونـة االردنـيـة اعــلـنت ان الـقــسم نـظم نـدوة
سـيرة وقـرن من التـطور حـواريـة بعـنوان (مـائة عـام من ا

عماري والعمراني في االْردن). ا

مـتابـعـيـهـا صـورا جـديدة عـبـر حـسـابـها
ـــــوقع تـــــبـــــادل الـــــصـــــور الـــــرســـــمـي 
والفـيديـوهات (إنسـتجـرام).وظهرت فـيها
بـإطاللـة سـاحـرة; أثــنـاء قـضـاء اجـازتـهـا
الصيفية حيث ارتدت رداء باللون األحمر

ا أثار إعجاب متابعيها.  
صـرية نيـللي كر مثـلة ا كمـا إنضمـت ا
إلى فــريق عــمل اجلــزء الــثــاني من فــيــلم
مثل (كازابـالنكا) لـتشـارك البـطولـة مع ا
صري أمـير كرارة.وشاركت كـر سابقاً ا
بـأحـداث اجلزء األول من الـفـيـلم كضـيـفة
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ــؤلف ــمــثل أمـــيــر كــرارة مع ا أجــتـــمع ا
هشـام هالل واخملرج بـيتـر ميـمي مؤخرا
لإلسـتـقــرار عـلى شـكل اجلــزء الـثـانى من
فــيـلم اإلثــارة و الـتــشـويـق (كـازابالنــكـا)
وحتـديــد مـوعـد نـهــائي لـبـدء الــتـصـويـر
وتــبــدأ أحــداث اجلـــزء الــثــانى من حــيث
انتـهى اجلزء األول. وسـافر أبـطال الـعمل
إلى مديـنة بـرشلونـة األسبـانية وذلك من
ـــغـــرب وتـــبــدأ خـالل عـــبــارة مـن دولــة ا
أحداث اجلزء الثاني من هناك ولقد تقرر
أن تـكـون الـفـنـانـة نـيلـلـي كـر هى بـطـلة
اجلـزء الــثـاني أمــام أمـيـر كــرارة عـلى أن
يــنــتـهـي دور كل من غــادة عـادل ولــبــلــبـة
حيث انتهت الشخصيات التي قدمتها كل
مـــنــهــمـــا فى اجلــزء األول حـــسب مــوقع
اليـوم السـابع.وشارك في اجلزء األول كل
من غادة عادل وعمرو عبد اجلليل وإياد
ولبلبـة  ومحمود البزاوي وأحمد نصار
داش والــنــجم الــتـركـي هـالــيت أرغــنش
إضــافــة إلـى ظــهــور عـــدد من الــفـــنــانــ
كــضــيــوف شــرف بــالــعـمـل و الـفــيــلم من
تـأليف هـشام هالل وإخـراج بيـتر مـيمي.
مـن جــهــة أخـــرى شــاركت نــيـــلــلي كــر

ـصـري أميـر كرارة ـمثل ا شـرف.وشوّق ا
تابع بصورة نشرها مسبقاً أعلن من ا
خاللــهـا الــتـحــضــيـر جلــزء ثـانٍ من فــيـلم
(كــازابالنـكــا).وظــهـر كــرارة في الــصـورة
وهـو يـشـاهــد الـفـيـلـم من داخل الـطـيـارة
مـعــلـقــاً عـلـيــهـا (قــريـبـا  ?(2مـشــيـراً إلى
إســتــعـداده لــتــقـد اجلــزء الــثـانـي مـنه.
ــمــثــلــ غـادة وشــارك في اجلــزء األول ا
عــادل إيـاد نــصــار عـمــرو عـبــد اجلــلـيل
والتـركي خالد أرعـنش.والفيـلم من تأليف
هــــشـــام هـالل وإخـــراج بـــيــــتـــر مــــيـــمي.

ÊU e « ≠- …d¼UI «

ـمـثلـة وفاء عـامـر بتـخرج ابـنـها عـمر احتـفلت ا
درسة. وشاركت عامر جمهورها فرحتها من ا
ونشـرت عـبر حـسـابهـا عـلى (إنسـتـغرام)  فـيـديو
من حفل الـتخـرج.وظهـر في الـفيـديو ابـنهـا وهو
يـتــسـلم شــهــادته وهي تـنــادي عــلـيه وكــتـبت
تعقـيبا: (احلـمد لله حـمدا كبـيرا مبـاركا فيه
تخـرج عمـر محـمد فوزي).مـن ناحـية أخرى
تعاقـدت عامر عـلى بطـولة مسـلسل (حلم) 
ــــــوسم الــــــذى ســـــيــــــتم  عــــــرضـه خـــــارج ا
ــقـــبل  حــيـث تــدور احــداث الــرمــضـــاني ا
الـعــمل في إطـار  45حـلــقـة . ويــشـارك فى
بـطــولــة الـعــمل مع وفــاء عـامــر  صــابـرين

أنوشـكـا  مـحـمـد رياض  ونـضـال الـشـافعي 
ومن إخراج حسـني صالح وتـأليف محـمد رجاء
. و كـــان أخـــر أعـــمـــال عـــامـــر خالل شـــهـــر

ـاضي مــسـلـسل (حلم غـزال) رمـضـان ا
بطولة غادة عـبد الرازق شريف سالمة
مي سـلـيم  خــالـد كـمـال أحــمـد خـلـيل
عمـرو عبـد اجلـليل ومن تـألـيف إياد عـبد

اجمليد.
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تـواجه الـيـوم بـعض األزمـات والـصـدمات فـي حتقـيق
أحالمك كن صبوراز

qL(«

ـواجـهـة أوقـات أكثـر تـوتـرًا عـنـدما تـصـبح مـستـعـدًا 
تصعب األمور.

Ê«eO*«

ركز تشعر بـاالطمئنان والراحة النفسية ألنك مرشح 
مرموق.رقم احلظ .9

—u¦ «

يلعب الـقدر لعبته معك وسـتجد نفسك أمام موقف لم
تكن تتوقعه.

»dIF «

ـا تـصـورت في باد طريـقك يـزداد صـعـوبـة أكـثـر 
األمر.رقم احلظ.2

¡«“u'«

 إن كـان بـاسـتـطـاعـتـنـا تـوقع كل شيء سـتـغـيب عـنا
ملذات احلياة.

”uI «

هــنــاك شــخص يـحــاول إثــنــائك عن خــطـتـك أو حـتى
رقم احلظ.8 إحباطك

ÊUÞd «

كن حتقيقه وستعم أجواء يتزايـد طموحك إلى ما ال 
من االرتياب.

Íb'«

 ال تيأس انظر إلى األمر كأنه عقبة واختبر إرادتك.
رقم احلظ.4

bÝô«

تـتـجـنب الـتـنـازل عن مــبـادئك ومـثـلك الـعـلـيـا من أجل
حتقيق أحالمك.

Ë«b «

واجـهة أو إنـهاء الـكثـير من استـخدم فـرصة مـحـببـة 
األمور.رقم احلظ.65

¡«—cF «

جتــد صــعـــوبــة في الــتـــخــلي عـن طــريــقــة تـــفــكــيــرك
عتادة.رقم احلظ.88 ا

 u(«
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حتتوي هذه الـشبكة على
9 مـــربــعـــات كـــبـــيــرة كل
مـربع مـنـهـا مـقـسم الى 9
خـانــات صــغــيــرة هـدف
هــــذه الــــلـــــعــــبــــة ملء
اخلــــانــــات بــــاألرقـــام

الالزمــة من 1 الى 9
شـــرط عــــدم تـــكـــرار
الــرقم أكـثــر من مـرة
واحـدة في كل مـربع
كــبــيـــر وفي كل خط

أفقي وعمودي.

مثلة { لوس اجنلوس  –وكاالت - تمضي ا
األمريكية كيت هادسون إجازة في اليونان مع
صديقها دان فوجيكاوا وأوالدها برفقة والدتها
مثلة غولدي هاون وزوج والدتها كيرت راسل ا
ونشرت هادسون صوراً ظريفة على صفحتها
اخلاصة على موقع التواصل االجتماعي ظهرت
فيها تستمتع بالشمس والبحر وتداعب إبنها
اء مرتدية بيكيني أسود كما وتقفز الى ا
ظهرت وهي تلوح بيديها وهي واقفة على

الصخر مع داني وعلقت على الصور قائلة:
(وقت مع العائلة). وظهرت في صورة أخرى
وهي ترتدي كيمونو وحتمل حقيبة للبحر

عجبون مع الصور بشكل تابعون وا وتفاعل ا
كبير.
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نيللي كر أمير كرارة

ؤلـفات والسـيـنمـائيـة وله الـعديـد من ا
سرحـية وكـذلك كتابـة الشـعر  وكانت ا
بــدايـته الــسـيـنــمـائــيـة في فــيـلم (فــتـنـة
وحسن) عام  1955الذي اخـرجه الراحل
حـيدر الـعـمـر وقـام بتـمـثـيل دور حـمدان
في الفيـلم وتوالت عـليه ادوار البـطولة
في افالم (تــسـواهن) و(اجلــزاء ) وعـمل
في مسرحيات عدة منـها (مجنون ليلى)
 وتــــوالت بــــطــــوالته في الــــعــــديـــد من
االعـمـال الـسـيـنـمـائـيـة ومـنـهـا (الـفارس
واجلــبـل) عــمــارة 13 ســحـــابـــة صــيف

ـلـك غـازي) سـنـة 1996 وأخـيـرا فــيـلم (ا
بــعـدهـا اعــتـزل احلــيـاة الــفـنــيـة وعـاش
وحيدا والذي زاد من عزلته فقدانه البنه
الـبـكـر.. فـعــاش حـزيـنـا مـهـمـومـا يـبـكي
ولده واتـسـعت دائـرة أحـزانه حـ كان
الـعــوز واحلـاجــة في الـعــراق احملـاصـر
جـعـلــته يـعـيش عـلـى الـكـفـاف ورقـد
مـــريـــضـــا. مـــعـــزوال حـــتى
ــنــيـة وافــته ا
عام 1997.

شـارك مالحـظات تـمثـيلـية من خالل ا
دة ثالثة اشهر خبراته  فقضينا معا و
وصل حيث تعرفنا عشناها في مدينـة ا
عــلى اهــلــهــا الــطـيــبــ وكــانــوا دائــمـا
مايدعونا الى بيوتهم على موائد الغداء
والـعــشـاء فـكــانـوا يـتـســمـون بـالــطـيـبـة
ــفـرط وكــان الـراحـل يـبــادلـهم والــكـرم ا
ـشـاعـر ويـلـتــقط مع عـوائـلـهم الـصـور ا
التذكارية فكانت ايام جميلة عرفت فيها
ان الـفـنـان غـازي الـتـكريـتـي اضافـة الى
انه فـــنــان كــبــيـــر فــانه يـــحــمل مــواهب
متعددة كالشعـر والكتابة بل كان يعشق
الـغنـاء ويـتـمـنى العـزف عـلى الـة الـعود
وعرفته طيب القلب حـلو الطباع اليزعل
من احــد ويـتــفــاهم بــهـدوء ويــتــقـبل كل
الحظات برحابة صـدر وسعادة كبيرة ا
النه يــعــتــقــد ان ايــة مالحــظــة تــقــال له

تضيف له معلومة جديدة) . 
كان والتـكـريـتي ولـد عام 1930  
مــولـعــا بـالــتـمــثــيل والـفن
شـارك في الــعـديـد من

االعــــــــــــمــــــــــــال
التـلـفزيـونـية
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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

الـقمة الـثالثية الـوشيكـة ب العـراق ومصر واألردن هي اول
ـشتـرك يـكون جتـربة واعـدة ورصـيـنة من الـتـنـسيق الـعـربي ا
الـعــراق طـرفــا فــيـهــا في خالل الــســنـوات الــثـمــاني عــشـرة
األخيرة. كانت هناك عملية ترميم للعالقات العراقية اخلليجية
السـيما مع السعودية وهذا مجال حيوي آخر لتجسير الهوة
تـعاقبـة في بغداد مع الـكبيـرة التي تسـببت فيـها احلكـومات ا

العرب. 
الـعراق في حاجة مستمرة إلقامة عالقات حسنة بالتوازن مع
جـميع جـيرانه الـسـتة. وتـعدد اجلـيران مـيـزة ال تتـوافر لـكثـير
من الـدول ويجب ان تـصب لصـالح العـراق وليس ضده ألنّ
تنويع العالقات االقتصادية مع هذه الدول سيمنح البلد حرية
االخـتــيـار والــسـعـي نـحــو األفـضل كــمـا انّ الــدول اجملـاورة
سـتحـرص عـلى مـراعـاة التـنـافس في بـلوغ الـسـوق الـسلـعـية
واخلــدمــيــة الــعــراقـيــة مـن أجل تــقـد أفــضل مــنــتــوجــاتــهـا

وخدماتها. 
انّ الـتـفـاؤل في تـطـور الـعالقـات الـعـراقـيـة الـعـربـيـة يـحـيط به
احلــذر دائــمــا لــيس مـن بــاب الــتــشــاؤم ولــكن عــدم وجــود
ؤثـرة وذات الصلـة بالعراق تـفاهمـات قوية ب دول اإلقـليم ا
ا يـكفي يـجعل كل الـتنـسيـقات تـقف على ارض غـير صـلبـة 
ـفـاجـئـة ومـا أكـثـرهـا في مـنـطـقـتي لـلـوقـايـة من الـصـدمـات ا

الشرق األوسط واخلليج والعراق يتوسطهما. 
الـقـمم الــعـراقـيــة مع الـدول الـعــربـيـة حتــتـاج الى تــشـريـعـات
داخـليـة وإقـرار عدد مـن القـوانـ التي تـدعم سـياقـات الـعمل
واإلنـتاج واالستثمار في الصناعـة والتجارة والزراعة والعلوم
ـا يضمن استمراريـة العمل ووثوق العرب به وعدم واالمن 

انتكاسته مع تبدل احلكومات وما اكثرها في العراق. 
لـيس امامنا من سبيل لتوط االمن والتنمية في بلدنا قبل ان
نـبـني تـفـاهـمات داخـلـيـة مـوثـوقـة ال سـبـيل الى خـرقـهـا تـكون
ـا يجب ان نطـلبه من إخواننـا العرب الذين الـدعامة األساس 
ـتلكـون خبـرات صنـاعيـة حتويلـية مـتقـدمة لإلسـهام الـعملي
في تـغــيـيـر طــبـيـعــة االقـتـصــاد الـعـراقـي األحـادي مع الـوقت
وبـدعم مـبـاشـر وقـوي من الـصـنـاعـة الـنـفـطيـة الـتي يـجب ان
تـعزز وجـودهـا بقـيام صـنـاعة بـتـروكيـمـاوية تـوجـد مؤهالتـها
الـكـامـلـة فـي بـلـدنـا لــتـكـون احلـمـايــة لـلـبـلــد عـنـد حـدوث ايـة

اضطرابات في انتاج النفط وتسويقه واسعاره.

أسماء عديدة حلاالت مختلفة من األلتهابات حتت أسماء منها
فـقاقيع الـفم وفقاعـات الفم والتـهابات الـلثة النـاجتة عن بعض
أنـواع من الــبـكــتـيــريــا والـفــايـروســات من مـصــادر مـرضــيـة
عدة أو األمـعاء الـتقـرحي والتـهابات مـتعددة مـنهـا التـهابـات ا
الـقـولـون وأيـضـا ألمـراض مـتـعـددة أخـرى وهـذه احلـاالت من
مـضيـعة الـوقت أن نخـوض بكـتابـات مطـولة عـنهـا ونحن نـريد
الـنـتـائـج في مـعـاجلـتــهـا واخلالص مـنــهـا خـاصـة في كــيـفـيـة
معاجلة ألتهابات الفم واللثة وأرتخاء األسنان بسبب التهابات
ـريض وعـلى الـلـثـة نــفـسـهـا  هي فــعال حـاالت صـعـبــة عـلى ا
طـبـيـب األسـنـان حــيث تـطـول مــدة الـعالج وبـنــفس الـوقت قـد
رتخـية بـينـما نحن يـضطر طـبيب األسـنان الى قـلع األسنـان ا
كـننـا األحتفـاظ بهـذه األسنان ومن خالل تـركيـباتي اجملربـة 
ــكن أن تــتــعـرض لــلــقــلع  عـن طـريـق وضع مــطــحـون الــتي 
رتخـية ليال الـعفص مع مطـحون قشـر الرمـان على األسنـان ا
رتـخية فـكل ضرس حـتى الصـباح فـيتـحقق تـثبـيت اآلسنـان ا
أو سن من هــذه األســنــان يــؤدي دورا مـــهــمــا في الــعــمــلــيــة
الـهـظـميـة من خالل مـضغ الـطـعـام قـبل بـلعـه وله أدوار أخرى

مؤثرة نحن بعيدون االن عن موضوعها  
 rH « lO UI

ـكن أن تــسـبب يـتــعـرض الــفم لــلـعــديـد من األمــراض الـتـي 
األصـابة  بـالـبثـور أو الـفقـاقـيع وهذه األمـراض لـيسـت معـدية
ـكن األطـمئـنـان منـهـا ولكن في حـالـة األصابـة يـجب جتنب و
ـصاب واآلخـرين حـرصا عـلى عـدم أنتـقال تـبادل الـقـبل ب ا
تـلـتهب الى الـفم اآلخر عن الـبكـتريـا والـفايـروسات من الـفم ا

طريق اللعاب 
 rH « “«eŠ

هي حـالـة كـثـيـرة األنتـشـار لـيس لـهـا سـبب مـعـلـوم طـبـيـا وقد
تـتــخـذ واحـدا من ثـالثـة أشـكــال ويـتـسـم أكـثـر تــلك األشـكـال
بـوجود خطوط بـيضاء سـميكة عـلى باطن اخلد من الداخل أو
على جانبي اللسان  ,أما الشكل الثاني فيؤدي الى تآكل مؤلم
وفـقاقـيع  في مـنطـقة الـلـثة  والـشكل األخـيـر هو أكـثرهـا حدة
ة في مـعظم منـاطق الفم وتصـيب هذه احلالة يـنتج فقـاقيع مؤ
الـنساء أكثر من الرجال من الـفئات العمرية من   40 الى  60 
عـامـا وبعـضـهم يـصـابون بـالـطـفح اجللـدي بـنـفس الـوقت وقد
يـوصف الطبيب اخملتص بعض أنواع الـكورتيزون وغيرها من

ضادة لأللتهابات   العالجات ا
 ŸUIH «Ë wŽUIH «

نـاعي قد تـكون فـقاعة وهي من بـعض األمراض ذات اخلـلل ا
كـبـيـرة في الـفم واحـدة أو فـقـاعـات عـديـدة مـشـابـهـة لـهـا  من
ـسمى    pemphigus فـهـو مرض اجلـلـد  أما مـرض الـفقـاع ا
آخـر غـير شـائع لـكـنه خـطيـر بـطـبـيعـته يـصـيب كال من اجلـلد
والـفم وتنفـتح الفـقاقـيع الهـشة بسـهولـة نتائـجهـا خطـيرة على
ـصاب بـهـا ويسـتـطيع الـطـبيب اخملـتص أن يـشخـص نوعـها ا

بواسطة التحاليل والفحوصات ,
 rH « Ÿö

Candida  بيضات عرف  بأسم كانديدا أو ا يعرف الفطر ا
وهي من الـكـائنـات الـتي تـعيش في الـفم بـشـكل طبـيـعي حيث
تـعمل البـكتريا الـنافعـة على أبقـائه في حالة تـوازن طبيعي مع
ـكـروبـيـة األخـرى غـيـر أنه في حـالـة ضـعف بـاقي الـكـائـنـات ا
مـقـاومـة األنسـان لألمـراض أو في حـالـة تـنـاول عالجـات مثل

رض  مكن األصابة بهذا ا الكورتيزون فترة طويلة من ا
قترحة لهذه األمراض  العالجات العشبية ا

 ÂuM « q³  W UšË UO u¹  «d  fLš WCLC

عـشـرة غـرامـات من لـبـان الـذكـر + عـشـرة غـرامـات من نـبـات
ـطحون الناعم + الـعفص + عشرة غرامـات من قشر الرمان ا
خـمسة عشر غرام ورق القـريص + عشر غرامات من اجلعده
تـطحن سـوية ويـغـلى منـها مـقدار مـلعـقـة طعـام في نصف لـتر
ـدة ثالثـة دقـائق عـلى نـار هـادئـة كي مـاء مـغـلي يـغـلى سـويـة 
يــتــمــتـــزج ويــصــفى بـــعــد أن يــبــرد
ويـستخدم غـرغرة ومضمـضة بنفس
الــــوقـت خــــمـس مــــرات في الـــــيــــوم

وخاصة قبل النوم 
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{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
ــــيـــة األوســــكـــار أعـــلــــنت أكــــاد
ــثـلَـ اخلـمــيس أنـهــا سـتــكـرم 
أمـيـركـيـ أسـودين  بـارزين هـمـا
داني غـــــلـــــوفـــــر وصــــمـــــويل ال.
جاكـسون بـاإلضـافة إلى الـنجـمة
ان التي طبعت النروجية لـيف أو
مـــعــــظم أفالم اخملــــرج إنـــغــــمـــار

بيرغمان.
ويتسلم داني غـلوفر الذي برز من
خالل فـــيــلـــمي ذي كـــلـــور بــوربل
لـسـتــيـفن سـبــيـلـبــرغ  ثم مع مـيل
غـيـبـسـون في ســلـسـة أفالم لـيـثل
ويـبــون جـائــزة جــ هـيــرشـولت
اإلنسـانـيـة خالل احـتـفـال غـافـرنر
كـانـون أوورد الـذي يــقـام في  15 

الثاني/يناير   2022.
وهذه اجلائزة هي جائزة أوسكار
ـــيـــة خــارج تـــمـــنـــحـــهـــا األكـــاد
ـــعــهـــود لـــتــوزيع احــتـــفـــالــهـــا ا
اجلوائـز وتـكـرّم من خاللـهـا فرداً
شـرّف عــمــله اإلنــســاني صــنــاعـة

السينما.
ــيـة األوسـكـار وقـال رئـيس أكـاد
ديــفـيــد روبــ في بــيــان إن داني
غلـوفـر يـنشط مـنـذ عـقود من أجل
العدالة وحقوق اإلنسان. واضاف
هـذا يـعــكس الـتـزامه الــعـمل عـلى
اإلقــرار بــهـــذه اإلنــســانـــيــة الــتي
نتشاركـها سواء عـلى الشاشة أو

خارجها.
أمـا صمـويـل ال. جـاكسـون ولـيف
مثلة وكاتـبة السيناريو ان وا أو
واخملرجـة إيلـ مـاي فيـتـلسـمون
جائـزة أوسكـار فخـرية في كـانون

قبل. الثاني/يناير ا

ووصف ديـفــيـد روبن بـــاأليـقــونـة
ـمثل صـمويل يـة ا الثـقافـيـة العـا
ع جنـمه في ال. جـاكـسـون الــذي 
أفالم ســــــبـــــايك لـي (دو ذي رايت
ثيـنغ) وكـوينـ تـارانـتيـنـو (بالب
فيـكـشن وجـاكي بـراون ودجـانـغو
إنـــتــــشـــيـــنــــد) وأصـــبـح أيـــضـــاً
شخـصـيـة مـتكـررة في الـكـثـير من
أفالم مارفل من خالل مع دور نيك
فيوري الرئيس األعور والغاضب
لـشيلد. وشارك جاكسون في أكثر
من  100فيـلم روائي طـويل مـنـها
سـلـسـلـة ســتـار وورز الـتي يـؤدي
فـيـهـا دور فارس اجلـيـداي مـايس
ـــمـــثـــلـــة ويـــنـــدو. واكـــتـــســـبت ا
ان سـرحـيـة الـنروجـيـة لـيف أو ا
ـيــة بـفـضل ( 82عـامـا) شــهـرةً عــا
دورها في فيلم بـيرسونا لـلمخرج
إنـغـمـار بــيـرغـمـان عـام  1967  ثم
أدت دور الـبــطــولـة فـي أفالم عـدة
أخـرى لـلـمـخــرج الـسـويـدي الـذي
أجنـبت مــنه ابـنــة. كـذلك انــتـقـلت
إلـى اإلخـــــــــــــــراج فـي مــــــــــــــوازاة
اســتــمـرارهــا فـي الـتــمــثــيل عــلى

سرح. ا
أما األمـيركـية إيـلـ ماي الـبالـغة
 89عاماً فكتبت وأخـرجت فيلمها
األول إيه نــــيــــو لـــيـف عـــام 1971
بـاإلضــافــة إلى مـيــكي أنــد نــيـكي
وإيشـتار لـكنـها عُـرفت خصـوصاً
من خالل كتابـتها سـيناريـو هيفن
ــــــري وبـــــــرا كـــــــان ويت  1978 
كـولـورز  1998 الـلـذين اســتـحـقت
عـــنــهـــمـــا تـــرشــيـــحـــ جلـــوائــز
األوسكـار. وكتـبت كذلك سـينـاريو

توتسي.

{ كـوكـالـزينـيـو دي غـويـاس (الـبرازيل)
(أ ف ب)  –رغم اســـتــنـــفـــار أكــثـــر من
 300 شـــرطـي واســـتـــخــــدام طـــائـــرات
مـســيّـرة وطـوافـات في مالحــقـة شـبـيـهـة
بأفالم هـوليوود قـرب برازيليـا لم تنجح
الـسـلـطـات الـبـرازيـلـيـة في الـقـبض عـلى
فـتـرض ألربع جـرائم قتل وسط ـنـفـذ ا ا

حالة ذعر لدى السكان.
وتــقـول أوريـزيـنـيــا بـاتـيـسـتــا دا سـيـلـفـا
ــقــيــمــة في مــديــنـة كــوكــالــزيــنــيـو دي ا
غـوايــاس الـصـغـيـرة في قـلب الـسـافـانـا
الـبـرازيـليـة عـلى بـعد  75 كـيلـومـترا من
العاصـمة الفدرالية لوكالة فرانس برس

نشعر بالذعر عند سماع أي ضجيج.
ومـــجــــرد ذكـــر اسم الزارو بــــاربـــوســـا
ــتــواري الــبــالغ  32 عــامــا الــســجــ ا
ـــطــلـــوبــ في والــذي أصـــبح أخـــطــر ا
الــبـرازيـل يـكــفي إلثــارة الـهــلع لـدى دا
سـيلـفـا التـي تقـول يـشاع أنـه الشـيـطان
على هـيئـة إنسـان. وتبث وسائل اإلعالم
البـرازيـلـيـة بـاستـمـرار صـورة بـاربـوسا
ذي الـــشـــارب والــــلـــحــــيـــة اخلـــفــــيـــفـــة
واخلالسي صــاحب الـنـظـرات اخلـطـرة.
ويـــطـــلق عـــلـــيه الـــبـــعض لـــقـب ســـفــاح
برازيلـيا فيـما يصـفه آخرون بأنه أسوأ
من جائـحة كـوفيـد التي أودت بـأكثر من
نصف مـليون شخص في البرازيل. هذا
ـولــود في واليـة بــاهـيــا شـمـال الــرجل ا
شـــرق الــبــرازيل كــان قـــد سُــجن ســنــة
 2011 بتـهمة االغتصاب. وهو جنح في
الـفرار سـنة  2016 قـبل اإلمساك به ثم

هربه مجددا في  2018.
ـطــلـوب لــكن الزارو بــاربـوســا أصـبـح ا
األخـطـر في التـاسع من حـزيـران/يونـيو
إثـر مـقتل أربـعة أفـراد في عـائلـة واحدة
بـالـسـكـ في مـنـطقـة كـوكـالـيـزيـنـيو دي

غوياس الريفية البرازيلية.
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{ بـــــنــــوم بـــــنه (أ ف ب)  –رُصــــد في
كــمـبــوديـا لــلـمـرة األولـى أيل عـمالق من
ا يبيّن أن نوع نـادر مهدد باالنقراض 
جـهـود بــنـوم بـنـه لـلـحــفـاظ عــلى احلـيـاة
الـبــريــة تـؤتي ثــمــارهـا عــلى مــا ذكـرت
الــســلــطــات احملـلــيــة اجلــمــعـة. وأوضح
الـناطق بـاسم وزارة الـبـيئـة نـيث فيـكـترا
لـوكـالة فـرانس بـرس أن صورة الـتـقطت
لــلــحـيــوان من نــوع مــنـتــجــاك الــعـمالق
(واســــمه الـــــعــــلــــمي مــــونــــتــــيــــاكــــوس
فـوكــواجنــنــســيس) في نــيــسـان/أبــريل
الـفائت بـواسطـة كـاميـرا آليـة مخـبأة في
محـمـية فـيـراشي الطـبـيعـيـة في مقـاطـعة
راتـانــاكـيـري (شـمـال شــرق كـمـبـوديـا).
لكن االكـتشـاف لم يحـصل إال قبل وقت
قـــصــيـــر عــنـــدمــا اطـــلــعت الـــســلـــطــات
الكـمـبوديـة عـلى الصـور الـتي التـقـطتـها
الـكــامـيـرا مـدى أشـهــر في الـغـابـة الـتي
ـارسـات تـتعـلق بـالـتجـارة غـير تـعاني 
ـشروعـة لألخشـاب.واعتـبر فـيكـترا أن ا
اكـــتــشــاف مـــثل هــذه األنـــواع الــنــادرة
ــعــرضـــة لالنــقــراض فـي كــمــبــوديــا وا
يــشـكّل خــبــراً مـفــرحـاً لــلـبـالد ولـلــعـالم
بــأسـره. ورأى أنــهــا نــتــيـجــة إيــجــابــيـة
ـــوارد جلـــهـــود احلـــكـــومـــة حلـــمـــايـــة ا
الـطـبــيـعــيـة. وكـان هــذا الـنــوع اكـتُـشف
لــلــمــرة األولى عـام  1994في الـغــابـات
اجملــاورة لــفـيــتــنـام والوس وهــو مُـدرج
ضمن الـقائـمة احلـمراء لالحتـاد الدولي
حلـــفظ الــطـــبــيـــعــة بـــاعــتـــبــاره عـــرضــة

لالنقراض.
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{ بـــــاريس (أ ف ب)  –فـي إحــــدى
ـستـشـفى نـيـكـير غـرف اإلنـعـاش 
الـــبـــاريــسي لـألطــفـــال تـــتــراقص
ـؤشـرات الـصـحـيـة عـلى خـطــوط ا
راقـبة ويـصدر مـنهـا ب شـاشـة ا
احلــــ واآلخــــر صــــوت صــــافــــرة
تــــنــــبـــيـه لــــكنّ  الــــصـــورة الــــتي
نـبّب مختـلفة يـشاهـدها الصـبي ا
إذ يـتراقص أمـامه جنم وجنمة من
فـــرقــة أوبـــرا بــاريـس بــزيـــيــهـــمــا

وسيقى. تأللئ على وقع ا ا
ويـــقــول الـــراقص أوغـــو مــارشــان
بـعدمـا نفّذ اخلـطوات الـراقصة مع
شـريكته دوروتيه جـيلبيـر مخاطباً
ـستلـقي لقد ألـقينـا عليك الـصبيّ ا
حتـية ونـقبّـلك فيـجيـبهـما بـحركة

صغيرة من يده.
ــســتــشـفى فـي غـرفــة أخــرى من ا
تـتسع عينا طفل صـغير وهو ينظر
 مـذهـوالً إلى زي دوروتي جـيـلـبـير

يرفرف عندما تنفذ حركة دوران.
مـن خالل تــقـــد رقــصــات بـــابــيه
لألطـــفــال الـــذي يــعـــانــون الـــفــقــر
ـرض والتهجيـر القسري تعمل وا
جمعية تتخذ من سويسرا وفرنسا
مـقـراً على الـتـرفيه مـنذ تـأسـيسـها
عــام  2018عـن الــصــغــار من خالل
مشروع ذي وات دانس كان دو.   
مــنـــذ أن اطــلــقت اجلـــمــعــيــة هــذه
ـبادرة راح نـطاق عمـلهـا يتوسع ا
جـــغــــرافـــيـــاً من دار لـأليـــتـــام في

ــغـــرب إلى مــدرســة لــلــرقص في ا
ويـلـينـغـتون الـنـيوزيـلـنديـة مروراً
ـسـتشـفيـات في زوريخ وباريس.
فـي نـيـكـيـر  يــضـفي راقـصـون من
فـــرقــة األوبــرا أصــبـــحــوا ســفــراء
لــلــجــمــعــيــة بـعـض اإلشـراق عــلى
يــومـيــات األطـفــال الـذين يــعـانـون

فشل وظائفهم احليوية.
ويـالحظ أوغـو مارشـان في حـديث
إلـى وكـــالـــة فـــرانس بـــرس أن مـــا
يــفـــعــله وزمالؤه يــخــرج األطــفــال
ـرضى فجأة من حياتـهم اليومية ا
ـعـقـدة. ويقـول أكـثـر ما يـجـعـلني ا
اتـأثر عاطـفياً هو أن أضـفي القليل
مـن اخلـفــة. ويـضــيف أمـلي دائــمـاً
هــــو أن يــــحــــلـم هــــؤالء األطــــفـــال

. بالرقص وهم نائمون ليالً
أمـا دوروتيه جيـلبيـر فتقـول يخيّل
إلــــيــــنــــا أنـــنــــا نــــرى الــــشـــرارات
والـفضول واإلعجـاب في نظراتهم
ـــا هـم يـــســـألـــون في قـــرارة أو ر
أنـفـسهم  + ولـكن مـاذا يفـعل هذان
الــشــخــصــان? + مــوضــحــة أن مـا
تــريـــده هــو جــعل هــؤالء األطــفــال
يــسـافـرون ويـنـســون ولـو لـلـحـظـة

ستشفى. أنهم في ا
) من تـــبـــتـــسم مـــايـــلي ( 15عـــامـــاً
ســــريـــرهـــا وهي تــــشـــاهـــد أوغـــو
مـارشـان يـقـفـز فـي الـرواق ويـقول
الـــــراقص مـــــازحـــــاً نـــــحن أشـــــبه
بـضفـادع كبـيرة. وتـسأل مـايلي أال

تـوجد لغة في الباليه? فيعرض لها
الـراقـصان أمـثـلة عـلى فن الـتمـثيل
ـائي. وتشرح دوروتيه جيلبير اإل
أنـــهــا مـــلــكــة الـــبــجـع وأن يــدهــا
الـيمنى تمثّل تـاجاً فوق رأسها.من
غـرفـة إلى أخـرى  يـتـنـقـل الـنـجوم
والـتأثر بادٍ عـليهمـا مرتدي زي
أخـــضــــرين وذهـــبـــيـــ خـــاصـــ
ية الشهيرة برقصة الباليه األكاد
ال بـــايـــاديـــر وعـــلى وجـــهـــيـــهـــمــا
ــزحـــان مع مــقــدمي كـــمــامــتــان 
الــرعــايـة ويــشــرحـان مــهــنـتــهــمـا.
ويـقول أوغو لصبيّ صـغير مفسّراً
نــحن مــثل يـاســمــ وعالء الـدين.
أتــدري أنــني في الــفــصل الــثـاني
ــــتــــطــــيــــاً فــــيالً أتــــزوج وأصـل 

.? ضخماً
الـــصـــغــار هـم الــذيـن يــفـــاجـــئــون
الـــراقـــصــ في بـــعض األحـــيــان.
وتـــســأل بـــاتــريـــســيــا ( 16عـــامــاً)
الـــراقــصّــ وهـــمــا يــعـــددان لــهــا
عـــــنـــــاوين رقـــــصـــــات الــــبـــــالـــــيه
) ملـكة الـكالسـيكـية و(هل تـرقصـ

الثلج?.
ويـالحظ رئــيـس وحــدة الـــعــنـــايــة
ــــركــــزة فـــابــــريـس لـــوســــاج في ا
تـصريح لوكالة فرانس برس فائدة
ـــــرضى إذ تـــــرتـــــسم لـــــبـــــعـض ا
االبـتسـامة عـلى وجوهـهم مع أنهم
ال يـبـتسـمـون عادةً. ويـرى أن األمر
يـوفر لهم طاقة تتيح لهم التحسن.

أونـاسـيس. وكان الـثـري اليـوناني
فـخوراً جداً بهذه الهدية إلى درجة
أنه عـلـقهـا في مكـان الشـرف خلف
سـمى آريز بار في الـبار الـشهيـر ا
يـخــته إلى جـانب أعـمـال فـيـرمـيـر

وغوغان ولو غريكو وبيسارو.

جـان بـول إجنيـلـ لوكـالـة فرانس
ــــزاد إن تـــــشــــرشل بـــــرس قــــبـل ا
دة  1965-1874احـتـفـظ بـالـلـوحـة 
 40عـاما قـبل أن يقدّمـها عام 1961
أي قــبل أربـع سـنــوات من وفــاته 
لــصــديــقه رجل األعــمــال  أرســطـو

ـوسـيقى أثـراً كـبـيراً فـي مجـاالت ا
والـسيـنمـا واألزياء والـفن وبيعت
خالل مــسـيـرته الـفــنـيـة نـحـو 140

مليون نسخة من ألبوماته.
كـما بيـعت لقاء  1,84 مـليون دوالر
خـالل مـزاد نـظــمـته  دار فـيــلـيـبس
األربـــعــــاء في نـــيـــويـــورك لـــوحـــة
لـرئيس الوزراء البـريطاني الراحل
ويــنـســتـون تــشـرشل كــان أهـداهـا
لـصـديـقـة صـانع الـسـفن الـيـوناني
الـــشـــهـــيـــر أرســـطــو أونـــاســـيس.
وحتـمل هذه الـلوحـة الزيـتيـة التي
رسـمـها تـشـرشل عام  1921عـنوان
ذي مــــوت بـــريــــكـــلــــيس وقـــدّرت
فــيـلـيـبس سـعـرهــا مـا بـ مـلـيـون
ونــصف مـلـيــون دوالر ومـلـيـونـ

أي اقـل بــكــثــيــر من لــوحــة أخــرى
لـــاألسـد الــعـجــوز بـاعــتـهــا جنـمـة
هـوليوود األميركية أجنلينا جولي
لــقـاء  11,6مــلـيـون دوالر  في مـزاد
لــــــدار كــــــريــــــســـــــتــــــيــــــز في آذار
الـفائت.وقـال نائب رئـيس فيـليبس

إل في  "1فـي مـــتــجـــر خـــيـــري في
أونـتاريـو حيث اشـتراهـا مجـهول
ـبلغ خمسة دوالرات كندية (4,10
دوالرات أمــيـركـيـة). وتـواصل هـذا
الــــشـــاري الحــــقـــاً مـع دار "كـــاولي
أبــوت" لـلــمـزادات. وأوضح رئـيس
الـــدار روب كــاولي في وقت ســابق
لــوكـالـة فـرانـس بـرس أن "الـلـوحـة
رُسـمت بـ العـام  1995 و1997
وهـي واحـدة من سـلــسـلــة لـوحـات
بـريشـة ديفيـد بووي (بعـنوان "ديد
هـيدز" أو "دي هيدز") تـمثل الفنان
نـفـسه أو أقـاربه". وأشـار إلى أنـها
حتـمل تـوقـيع بـووي وتـاريـخـاً هو
سـنة  1997 عـلى جـانبـها اخلـلفي.
ونــادراً مـا تــطــرح لـوحــات ديـفــيـد
ـــــرة بــــــووي في مــــــزادات وهي ا
األولـى يُعـرض أحـد أعـمـاله لـلـبـيع
ــزاد الــعــلــني فـي كــنــدا وفــقـاً بــا
لــكـاولي.وتــرك مـغــني الـروك الـذي
ـــرض الــســـرطــان عن 69 تـــوفي 
عـامـاً في  10كـانـون الـثـاني  2016

{ مــونــتــريــال-(أ ف ب) - بــيــعت
ـغـني الـبـريـطاني لـوحـة رسـمـهـا ا
ديـــفـــيــد بـــووي واشـــتـــراهــا قـــبل
ســـنــوات فــرد مـن مــتــجـــر خــيــري
بـخمسـة دوالرات كنديـة في مقابل
أكــثـر من  08 1آالف دوالر كــنـدي (
 88ألـف دوالر أميـركي) خـالل مزاد
إلــكـتــروني عـلـى مـا أعـلــنت الـدار
ـنـظمـة لـلـمزاد اجلـمـعة. الـكـنـدية ا
وكـان التـقدير األولي لـثمن الـلوحة
يــراوح بـ تـسـعـة آالف و 12 ألف
دوالر كندي ( 7300إلى  9800دوالر
أمــيـركي) وقـد تـنــافس عـلـيـهـا 12
مـزايدا وفق روب كاولي رئيس دار
"كـــــاولي أبـــــوت" لــــلـــــمــــزادات في
تــورنــتــو. ويــبـلغ قــيــاس الــلــوحـة
 25*20 سـنـتـيـمـتـراً وتـمـثّل وجـهاً
جـانـبيـاً. وهي بـيعت لـلـمرة األولى
فـي الـــــعـــــام  2001 عــــــلى مــــــوقع
إلـــكــتــروني مـــخــصص لــلـــمــغــني
الـبريطاني وانتـهى األمر باللوحة
الـتي حتـمل عـنـوان "دي هـيد اكس

{ لـوس اجنـليس (أ ف ب)  –هـربت حـوالى أربعـ بـقـرة من مسـلخ كـانت تـمضي
فـيه أيامهـا األخيرة قـبل الذبح ما دفع بالـشرطة إلى إطالق عـمليـة بحث واسعة في
منطقة سـكنية في شرق لوس أجنليس. وقد جابت األبـقار الهاربة الشوارع الضيقة
ـسـاحات في بـوكـو ريـفـيرا حـيث تـخـطت الـسـيـاجـات الـفـاصـلـة أو اسـتـلـقت عـلى ا
ـنـازل وفق مـا أظهـرت صـور عـرضـتـهـا قـنـوات تلـفـزيـونـيـة مـحـلـية. الـعـشـبـيـة في ا
ؤازرة شرطي على وأمضى عناصـر تابعون للسلطات احمللية في لوس أجنليس 
ظهر اجلواد ساعـات في جتميع األبقار مـحاول تثبـيتها عنـد آخر طريق مسدود
قبل نقلـها عبر مقطورات للمواشي. وقد أسفرت هذه احلملة عن اإلمساك بـ 38 من

سلخ مستغلة وجود باب مفتوح.  األبقار الـ 40 التي جنحت في الفرار من ا

غني { نـيويورك (أ ف ب)  –نُـقل ا
ــوســيــقي األمــيــركي ار ــنــتج ا وا
كـــيــلي مـن شــيــكـــاغــو حـــيث بــقي
مـسجونا منذ 2019  إلى سجن في
بـروكل تمهيـدا النطالق محاكمته
فـي آب بتـهمـة اخلـطف واالحتـجاز
وإقــــامـــة عـالقـــات جــــنـــســــيـــة مع
ــغـــني واســمه قـــاصــرات. وبــات ا
الــكـامل روبــرت كـيـلـي مـدرجـا في
ـكــتب الــفـدرالي قــاعــدة بـيــانــات ا
لــلـسـجــون عـلى أنه مــسـجـون في
بـروكــلـ مـتـروبـولـيـتـان ديـتـنـشن
ســنــتـر في حي صـن ست بـارك في

. جنوب غرب بروكل
وهــو كـان مـودعـا في أحـد سـجـون
شــيـكـاغـو مــنـذ تـمـوز   2019 بــعـد
اتـهـامه في قـضيـة ثـانيـة مـنفـصـلة
ـــوجـــبـــهـــا إلى كـــان لـــيـــخـــضع 

مــحـــاكــمــة أخــرى بـــســبب أفــعــال
غني مـشابـهة. وتنـطلق مـحاكمـة ا
فـي بـروكــلــ في الــتــاسع من آب
وســتــكـون من األكــثـر اســتــقـطــابـا
لـالهـتـمـام اإلعالمـي في هـذا الـعـام
الـذي لم يشهد محاكمات كثيرة في

ظل تـباطؤ عمل األجهـزة القضائية
خالل جائحة كوفيد-19.

غني البالغ  54عاما ويـتع على ا
اإلدالء بـــإفـــاداته فـي ثــمـــاني تـــهم
يــتـعــلق بــعـضــهــا بـعــدة ضـحــايـا

مفترضات.

{ واشـــنـــطن (أ ف ب)  –بـــعـــدمــا
تـسبـبت بحوادث مـرورية وجترأت
حـتى عـلى الـتـعـرض لـرئـيس أكـبر
ـيـة… أنهت حـشـرات الـزيز قـوة عـا
غـزوهـا هذا الـعام بـعـدما اجـتاحت
ــلــيـارات مــنــاطق شــاســعـة في بــا
ــتـــحـــدة في حــدث ال الـــواليـــات ا
يــتـكـرر سـوى مـرة كل سـبع عـشـرة
ســنـة. وقـد خــرجت جـحــافل الـزيـز
بـ نيـسان/ابـريل وأيار/مـايو في
واليـات عـدة في الـشـرق األمـيـركي
مــثل مـيــريالنــد وأوهـايــو إضـافـة
إلى الـعاصـمة الفـدراليـة واشنطن.
وعــلى مـدى أســابـيع عــاشت هـذه
احلــشــرات كــأسالفــهـا قــبــلــهـا: إذ
خـرجت من الرمل وهي يـرقات بعد
الـــتــنـــقل داخل أنــفـــاق حــفـــرتــهــا
بـعنايـة ومنذ بـدء درجات احلرارة

بــــاالرتــــفـــــاع حتــــوّلت وتــــزاوجت
وبــاضت بــيــضـهــا لــلـحــفــاظ عـلى
جــنــسـهــا ثم فــارقت احلــيــاة. لـكن
خالل هـذه الـفتـرة تنـقلت حـشرات
الـزيـز بـ األشجـار وتـصادمت مع
ـــكــوّن الـــبــشـــر أو حــتـى حتــوّلت 
غــذائي في أطــبـاقــهم.  وقـد تــكـون

الــلــحــظــة األبــرز خـالل غــزوة هـذا
الـعـام في الـتاسع من حـزيـران يوم
مـغادرة الرئيس جو بايدن في أول
رحـلـة رئاسـية له إلى اخلـارج. وقد
ظـهر بايـدن يطرد حـشرة زيز كانت
ا يكـفي لتغط عـلى عنقه جـريئـة 
قــبـل أن يــطــرحــهــا أرضــا. ومـازح

بـايـدن الصـحـافيـ قـائال انتـبـهوا
مـن حـشـرات الــزيـز لـقــد تـعـرضت
لــهـجـوم مـن إحـداهـا هي تــمـكـنت

مني.
وعـشـيـة ذلك هـاجم سـرب من هذه
احلـــشـــرات الـــتي كـــانت تـــتــنـــقل
بـأعـداد كـبيـرة لـدرجـة أنهـا ظـهرت
عــــلى رادارات األرصـــاد اجلـــويـــة
محركات الطائرة التي كانت ستقل
ـــرافـــقــ ـــراســـلـــ ا عـــشـــرات ا
لـلـرئـيس األمـيـركي فـي جولـتـه ما
أرغـمــهـا عـلى الـبـقـاء سـاعـات عـدة
درج قبل االستعانة بطائرة على ا
ـطاف. ورغم أن أخـرى في نـهايـة ا
حـشرات الـزيز غـير مـؤذية إجـماال
خالفــا لـلـجـراد لـكــنـهـا قـد تـسـبب
ــــــشـــــكـالت كـــــمــــــا حـــــصـل في

سينسيناتي بوالية أوهايو.
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