
اإلجـراءات القانونية بحقه) وتابع
ـتـهم ابـتـدائـيا انـه (تدوين أقـوال ا
وقـضـائيـا بـاالعتـراف وقـرر قاضي
ادة الـتحقيق توقـيفه وفق أحكام ا
298 و289 مـن قـانــون الـعــقـوبـات
لـيـنـال جـزائه الـعادل). وفي صالح
الـدين  قــتـلت اسـتـخـبـارات قـيـادة
عـمليـات احملافظة لـلحشـد الشعبي
مــســؤول مـا يــسـمـى جـمع الــزكـاة
لـــداعش بــكــمـــ مــحــكـم جــنــوبي

تكريت. 
وقـــالت االســتــخـــبــارات في بــيــان
تــلـقـته (الــزمـان) امس ان (قـوة من
فــوج حـشــد دجـلـة الــتـابع لــقـيـادة
عــمــلـــيــات صالح الــدين لــلــحــشــد
بـالتعـاون مع استخبـارات الشرطة
تمكـنت من قتل مسؤول االحتـادية 
ــلــقب ابـو جــمع الــزكــاة لــداعش ا
رحـمـة بكـم مـحكم في قـرية الـبو
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عـلى الـنفط إلـى مسـتويـات مـا قبل
اجلـــائــحــة بـــحــلـــول أوائل الــعــام
قبل في الوقت الذي يتعافى فيه ا
االقــتــصــاد بــيــد أن فــائض طــاقـة
الــــتـــــكــــريــــر قــــد يــــضــــغـط عــــلى

التوقعات). 
وتــوقع وزيـر الــنـفط إحـســان عـبـد
اجلـــبــار في وقت ســابق  ارتــفــاع
الــطــلب عــلى الــنــفط بــســبب أزمـة
إمــدادات الـــغــاز الــطــبــيــعي الــتي
ـستهـلك عـلى البحث عن جتـبر ا
أنـواع بديلة من الوقود.وأشار إلى
زيد من ان (العراق مستعد لضخ ا
اخلــــــام إذا كــــــانت الــــــزيــــــادة في
االسـتهالك تستدعي ذلك) واضاف
(إذا كـان هـنـاك اتـفـاقا داخل أوبك
فــسـنــكـون مــسـتــعـدين). الى ذلك 
وقـع احتـــاد الـــغـــرف الـــتـــجـــاريــة
مذكرة تعاون وتفاهم مع الـعراقية 

 اعـتــمـاد مـبـلغ مـقـداره أكـثـر من
تــريــلــيــون ديــنــار تـنــفــذ من خالل
الـقرض الـصيـني بضمـانة الـوكالة
الـــصــيـــنــيـــة لــضـــمــان االئـــتــمــان
والـصـادرات سـايـنـوشـور) مـؤكـدا
ـكن ــشــروعــات الـتـي  ان (هــذه ا
لــلـشـركــات احلـكـومــيـة الـصــيـنـيـة
الـنـهوض بـهـا بـشكل عـقـود تنـفـيذ
ــمــارسـات مــبــاشـرة وفـق أفـضل ا
الــدولـــيــة في الــتـــعــاقــد ويــجــرى
تــمـويــلــهـا من عــوائـد بــيع الــنـفط
) وتـــابع ان الــعــراقي الـى الــصـ
(االتـــفـــاق نص عـــلى تـــخــصـــيص
عــوائــد ثالثـة مـاليـ بــرمــيل نـفط
شـهـرياً لـتنـفيـذ مشـاريع من جانب
الـشركات الصـينية بـطلب واختيار
ـواصـفات اجلـانب الـعـراقي وفق ا
ـيـة) ومـضى الى الــقـيـاسـيـة الـعـا
الــــــقـــــــول (الــــــعــــــمـل جــــــار بــــــ
االسـتـشـاري واخلـبـراء في جـهاز
ـشاريع الـدولـة لتـحديـد أولـويات ا
ــــســـاس واألولــــويـــة األولى ذات ا
ــــواطن ــــبــــاشــــرة فـي حــــيــــاة ا ا
والـتــنـمـيـة الـبـشـريـة في الـعـراق).
وارتــفـعت أسـعـار الـنـفط امس الى
نـحـو  80دوالرا لـلـبـرمـيل الـواحد.
ــســتــثــمـرون أن تــشح ويــخــشى ا
اإلمـدادات عـلى نـحـو أكـبـر بـسـبب
ارتــــفــــاع الــــطــــلـب في أجــــزاء من
ـية الـعـالم.وتـشهـد اإلمـدادات العـا
شــحــا بــســبب الــتــعـافـي الـســريع
لــلــطــلـب عــلى الــوقــود من تــفــشي
الساللة دلتا وإحلاق اإلعصار أيدا
الـضرر بـاإلنتاج األمـريكي.ويواجه
ـصدرة أعـضـاء مـنـظـمـة الـبـلـدان ا
لــــلــــبــــتــــرول أوبك وحــــلــــفــــاؤهم
صـــعــوبـــات في زيـــادة اإلنــتــاج إذ
يـسـتمـر نقص االسـتثـمار أو تـأخر
أعـــــمــــال الـــــصـــــيــــانـــــة بــــســـــبب
اجلــائـحــة.وقـال مــنـتــجـون إنه من
ي ــتـوقع أن يـصل الــطـلب الـعـا (ا
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دعـــا رئـــيـس اقـــلـــيـم كـــردســـتـــان
نـيــجــيــرفــان الــبـارزانـي الى أخـذ
الدروس والـعبـر وترسـيخ السالم
والـــتـــعـــايـش ونـــبـــذ الـــتـــطـــرف
باسـتلـهـامهـا من اربعـيـنيـة اإلمام
احلـــســــ بن عــــلي عــــلــــيـــهــــمـــا
الــسالم.وقـــال في تـــغــريـــدة عــلى
تــويــتــر إن (االمـــام احلــسـن عــلـہ
الـسالم هـو عـنـوان الـتـضـحــة من
أجل إعـالء ـــــلـــــمــــة احلـق ودحــــر
البـاطل والنـفاق) واضاف (حري
بــنــا جــمــيــعـــا ونــحن نــعـش ذـــرـ
أربعــنــة إسـتـشهـادہ ان نـسـتـلهم
مــنــهــا الــعــبــر ودروس الــنــضــال
ــبــادىء والــتــضــحــيـــة من أجل ا
النبـلة وأن نبذل ـل اجلهد لترسـخ
دعــــــائم الــــــسـالم والـــــتــــــعــــــاـش
.( والتسامح ونبـذ التطرف والف
وعــزى رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب
الشـعب واالمة محـمد احلـلبـوسي
االسالمية بذكـرى أربعيـنية اإلمام
.وكــتب احلــلــبــوسي في احلــسـ
)نتـقدَّم بـأحرِّ تدويـنة عـلى تويـتر
ـــواســاة إلى الــتــعـــازي وأعــظم ا
الشـعب واألمـة اإلسالمـية جـمـعاء
وأنـصــار اإلنـسـانــيـة والــعـدل في
العالم بذكرى أربـعينيـة استشهاد
اإلمام احلسـ علـيه السالم إمام
الثـورة والـصمـود وصاحـب كلـمة
احلق اخلـالدة). فـي غضـون ذلك 
أعلن رئـيس جـهاز األمن الـوطني
عبد الـغني األسدي جنـاح اخلطة
االمنـيـة اخلاصـة بـتأمـ مـراسيم
زيارة األربعينـية دون تسجيل اي
خروقـات امنـية .وأكـد األسدي في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس إن
(اخلـطط كـانت مــحـكـمـة من خالل
تنفـيذ عمـليات إسـتباقيـة اسهمت
في إفـشـال اخملـطـطـات االرهـابـيـة
الـــتـي كـــانـت تـــروم اســــتــــهـــداف
الزائـرين) مـشـيـدا (بـدور ضـبـاط
ومــنــتــســبـي اجلــهــاز واألجــهــزة
ـا بذلـوه من جـهود االمنـيـة كافـة 
ـسـتـوى حلـمـايـة وتـنـسـيق عـال ا
جــمـوع الــزائــرين) مـشــددا عــلى
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رأت وزارة الـصـحة ان زيـادة اعداد
ــلــقــحــ ضــد فــايــروس كــورونـا ا
ســيــؤمن عــودة الــدوام احلــضـوري
ـقـبل بـشـكل خـالل العـام الـدراسي ا
جــــــزئي. ورصــــــدت الـــــوزارة امس
 2401 اصـابة وشـفاء  3795 حـالة
وبـواقع  45 وفــاة جـديـدة. واوضح
ـــوقف الـــوبــائي الـــيــومي  الــذي ا
اطـلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد
الـفحوصات اخملتبـرية التي اجرتها
الـوزارة لـعـيـنـات مشـتـبه اصـابـتـها
بـالفايروس بلغت اكثر من  19الفا 
حـــــيـث  رصــــد  2401 اصـــــابـــــة
بــكــورونــا في عــمـوم احملــافــظـات)
واضـــاف ان (الــــشـــفـــاء بـــلغ 3795

حــالــة وبــواقع  45 وفــاة جــديــدة)
واشـــار الـى ان (اكــثـــر من  54 الف
ضاد شخص تلقى جرعات اللقاح ا
نتـشرة بـبغداد في مـراكز الـوزارة ا
واحملافظات). بدوره  قال مدير عام
دائـــرة الــصـــحــة بـــالــوزارة ريــاض
احلـلـفي فـي تصـريـح امس (نـنـتـظر
خــطـة وزارتي الــتـربــيـة والــتـعــلـيم
الــعــالي والــبــحـث الـعــلــمـي بــشـأن
الـــدوام لــلـــعـــام الــدراسي اجلـــديــد
وحــتـى اآلن لم تــعــرض عــلــيــنـا أي
) واضـاف خـطـة من قـبـل الـوزارت
ان (الـوزارة ستكون أكـثر مرونة من
وذلـك لـوجـود ـاضــيـة  الــسـنــوات ا
ـلـقـح الـلـقـاحات وإزديـاد نـسـبة ا
والـوضع سيؤمن الدوام احلضوري
وعــلى أقـل تــقـديــر بــشــكل جــزئي).

ــلك تــلــقــوا الــلــقــاح  سـيــخــضع ا
ـنـزلي عــبـدالـله وزوجـته لـلــحـجـر ا
ـدة خـمـسـة أيـام عـلـماً االحـتـرازي 
أن نـتائج فحوصاتهما التي أجريت
كـانت سلبيـة). وافاد البيت األبيض
بــأن الـرئـيس األمـريــكي جـو بـايـدن
ســيــحـصل عــلى جــرعـة مــعـززة من
ـضاد. واضـاف الـبـيان ان الـلـقـاح ا
(بايدن البالغ  78 عاما الذي يشجع
عــلى تــلــقي جــرعـات مــعــززة كـأداة
سيـحصل على جـديدة ضد كـورونا 
ــا جـــرعـــة مـــعـــززة مـن الـــلـــقـــاح 
يــتـمــاشى مع إرشــادات الـســلـطـات
الــصـحـيـة احلـكـومــيـة األمـريـكـيـة).
وسـجـلـت روسـيا  852وفـاة جـديـدة
ـاضـية بـكـورونـا خالل الـسـاعـات ا
لـيـصبـح ذلك أعلى مـؤشـر للـوفـيات

الـيـوميـة بـسبب كـورونـا منـذ بـداية
اجلـائـحـة.وأعلـنت غـرفـة العـمـلـيات
حاربة تـفشي الفايروس اخلـاصة 
(رصــدهــا  21559 إصــابــة جــديـدة
ـاضـية بـالـعـدوى خالل الـسـاعـات ا
مـــقــابل  22236إصـــابــة في الــيــوم
الــسـابق). في وقت  اوقــفت شـركـة
سـانوفي الفرنسية الكبيرة لصناعة
ـتـأخـرة عن مـنـافـسـيـها األدويـة وا
في انـتـاج جيل جـديد من الـلقـاحات
ــضــادة لـكــورونــا تــطـويــر لــقـاح ا
يــعــتـمــد تـقــنــيـة احلــمض الــنـووي
ــرســال (إم آر إن إيه) الـــريــبــوزي ا
والــتـركــيـز عــلى لـقــاح آخـر مــضـاد

للجائحة.
 وبـرغم نتائج إيجابـية في مرحلتي
االخــتــبــارات األولى والــثــانـيــة لن

ـرحـلة الـثـالـثة يـنـتـقل الـلقـاح إلى ا
واألخـيـرة وفق سانـوفي إذ تـعتـقد
أنـه سيصل السـوق في وقت متأخر
كـنّهـا من تسـويقـه بوجود جـدا ال 
 12مــلـيــار جـرعــة لـقــاحـات يــتـوقع
انــتــاجــهـا بــحــلــول نـهــايــة الــعـام.
ويـــتــوقـع صــدور نـــتــائـج مــرحـــلــة
الــتـجـارب الـثــالـثـة عــلى لـقـاح آخـر
تـــــــــــطــــــــــــوره ســـــــــــانـــــــــــوفـي مـع
غالكـسـوسـمـيـثـكالين الـبـريـطـانـية
قــبل نـهـايــة الـعـام اجلــاري. ويـقـوم
الــلـقـاح عـلى اجلـمـع بـ مـسـتـضـد
طـــورته ســـانـــوفي يـــحــفـــز إنـــتــاج
ضادة الـقاتلة لـلجراثيم األجـسام ا
مع تـقنـية غالكسـوسميـثكالين التي
ـنــاعـيــة الـتي تــعـزز االســتــجـابــة ا

يطلقها لقاح ما.
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مـتـهم لـقيـامه بـتـزويـر وكالـة عـامة
لـــقــــطع أراضي بـــقــــيـــمـــة اربـــعـــة

مليارات دينار. 
وقــالت الــوكــالــة في بــيــان تــلـقــته
(الـزمان) امس انـه (بعـد أن توفرت
مـعـلـومـات عن قـيـام شـخـص يـقوم
بــبــيع قــطع أراضي زراعــيــة تــبـلغ
ـا بقـيمـة أربعة مـساحـتها 28 دو
مــلــيـارات ديــنــار الــتي تـقـع ضـمن
مــنـطـقـة الـدورة جــنـوب بـغـداد عن
طـريق تـزوير وكـاالت عامـة مـطلـقة
بـأسم صـاحب االرض الـذي يـسكن
خــارج الـعــراق   تـشـكــيل فـريق
عــــمل بــــتــــوجـــيـه وكـــيـل الـــوزارة
لـشـؤون الـشـرطـة وبـإشـراف مـديـر
مـكـافـحـة اجـرام بـغداد) مـؤكـدا ان
(مــفـــارز مــكــتب مـــكــافــحــة اجــرام
الــــدورة نـــصــــبت كــــمـــ مــــحـــكم
ـتهم واتـخاذ كـافة والـقـبض على ا

نــيـسـان بــتـكـريت). وضــبط جـهـاز
األمـن الوطنـي في محـافظـة كركوك
واد االولية الفاسدة  27 طـناً من ا
الـتي تـدخل في صـناعـة الـعصـائر.
واوضـح اجلـهــاز في بــيـان تــلــقـته
(الــــزمــــان) امـس انه (بــــعــــد ورودِ
مـعلومات اسـتخبارية دقـيقة بشأن
عــمــلـــيــات غش غــذائي وصــنــاعي
تـمـارسه احـدى الـشـركـات تـمـكنت
مــفــارز األمن الــوطــني في كــركـوك
ووفـق مذكـرات قـضـائـيـة من ضبط
ـــــــواد االولــــــــيـــــــة   27 طـن مـن ا
الــفــاسـدة ومــنــتــهـيــة الــصالحــيـة
تـــــدخل فـي صـــــنــــاعـــــة وإنـــــتــــاج

شروبات الغازية والعصائر).  ا
واضــــــاف انه (تــــــمت مــــــصـــــادرة
ـوقع الــطـمـر ــواد  وإتـالف تـلك ا
الــصـــحي بــالــتــنـــســيق مع دائــرة

صحة احملافظة).
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اعـاد فـوج طوار الـثاني عـشر في
قــيــادة شــرطــة بــغــداد  مــبــلغ 50
ـصـارف بـعد مـلـيـون ديـنـار الحـد ا
وروده سـهواً ضمن الرواتب. وذكر
بــيـــان لــوزارة الــداخــلــيـــة تــلــقــته
(الــزمـان) امس انه (وبــعـد إسـتالم
ضابط الرواتب وآمر الفوج الثاني
عــشـر الــتـابع الـى مـديــريـة شـؤون
أفـــواج طــوار بــغـــداد في قــيــادة
ورد سهواً مـبلغ قدره 50 الـشرطـة 
مـــلـــيـــون ديـــنـــار ضـــمن الـــرواتب
ـذكور) مـشـيـرا اخلـاص بـالـفـوج ا
الـى ان (ضـابط الــرواتب أبــلغ آمـر
و بلغ  الفوج بوجود زيادة في ا

.( ـــصــرف أصـــولــيــاً إعـــادته إلى ا
وافـــادت وكــالــة وزارة الـــداخــلــيــة
لــشـؤون الــشـرطـة بــالـقــبض عـلى
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جتـري احلكومة مباحثات مستمرة
مـع اجلانب الصـيني بشـأن حتديد
ـدرة لــلـدخل ــشــاريع ا اولــويـات ا
الـتي سيجري تمـويلها من القرض

بــكــفـاءتــهــا اإلنـتــاجــيـة مــا يــعـني
إشــارة الــبــدء بــعــمل اتــفــاق إطـار
الـتعـاون ب الـبلدين) واضاف ان
(االتـفاق بـ العـراق والصـ بات
ـفعـول وأخـذ مـساره األول نـافـذ ا
ـوازنــة  حـيث مـن خالل تـشــريع ا

لـــلـــدخل  حـــيث هـــنـــاك مـــشــاريع
تــكــنــولــوجــيــة مــهــمــة في مــجــال
الــصــنـاعــة بـهــدف حتــريك عـجــلـة
االقـتـصاد الـتي سيـجـرى تمـويلـها
ـذكور الوارد في مـن التخـصيص ا
ـوازنــة بـغــيــة الـنــهـوض قــانــون ا

ـقدم للـعراق ضمن اطار الـصيني ا
الــتـعــاون الـثـنــائي بـ الــبـلـدين .
وقـــال مــســـتــشــار رئـــيس الــوزراء
لـلشـؤون االقتصـادية مـظهر مـحمد
صــالح  ان (بــغــداد تــتــبــاحث مع
درة ـشاريع ا بـك بشـأن حتديد ا
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لــتـــفــويض بــعــثــة دولـــيــة لــتــقــصي
احلــقـائق.  مـن جـهــته اتّـهم ابــراهـيم
حـــطــــيط الـــذي قـــضى شــــقـــيـــقه في
االنـفـجار الـطبـقة الـسـياسـية بـتعـمّد
ـسـاءلة. الى إضـاعـة الوقت لـتـجنّب ا
ذلك  تـسـلّم الـرئـيس الـعـمـاد مـيـشال
عـون اوراق اعتمـاد ستة سـفراء جدد
مــعـتـمـديـن في لـبـنــان بـيـنـهـم سـفـيـر
الـعراق حيدر شياع البراك في القصر

اجلـمــهـوري.وبـحـسب بـيـان لـرئـاسـة
اجلـمـهـوريـة الـلـبـنـانـيـة فـقـد حـضـر
تـــــقـــــد اوراق االعــــتـــــمـــــاد وزيــــر
ـغـتـربــ عـبـدالـله بـو اخلــارجـيـة وا
حـــــبــــيـب واالمــــ الـــــعــــام لــــوزارة
اخلـارجـية الـسـفيـر هـاني شمـيـطلي
ـــراسم فـي الـــقـــصــر ومـــديـــر عـــام ا
اجلــمــهــوري نــبــيل شــديــد ومــديــرة

راسم في الوزارة عبير علي. ا

ـشـنـوق بـهــا الـوزيـر الـسـابق نـهـاد ا
يـطـلب فـيـهـا نـقل الـقـضـيـة إلـى قاض
آخـر رداً على طلب استـجوابه كمدعى
عــلـيه وفـق مـا أفــاد مـصـدر قــضـائي
وكـالـة فرانس بـرس طالـبا عـدم كشف
هـويته.وبـعد نـحو خمـسة أشـهر على
ـــلف أعـــلـن بــيـــطـــار في تـــســـلـــمه ا
أنـه يـعـتـزم اسـتـجواب ـاضي  تـمـوزا
رئـيس احلكومة الـسابق حسان دياب
كـــمـــدعـى عـــلـــيه ووجّه كـــتـــابـــاً الى
ـــان طــلب فــيه رفع احلــصــانــة الــبــر
الـنـيابـية عن ثالثـة وزراء سابـق هم
ــال) الـــنــواب عـــلي حـــسن خــلـــيل (ا
وغـــازي زعــيــتــر (األشـــغــال) وهــمــا
تحالفة يـنتميان إلى كتلة حركة أمل ا
ـــشـــنـــوق مـع حـــزب الـــله ونـــهـــاد ا
(الــداخـلـيـة) وكـان يــنـتـمي الى تـيـار
ــسـتـقـبـل بـزعـامـة ســعـد احلـريـري ا
تـمـهـيداً لالدعـاء عـليـهم.ومـنـذ ادعائه
عـلى رئـيس احلكـومة الـسابق وطـلبه
مـالحـــقــــة نــــواب ووزراء ســـابــــقـــ
ومـسـؤولـ أمـنـيـ يـخـشى كـثـر أن
تـؤدي الـضـغوط الـسـياسـيـة الى عزل

بـيـطـار علـى غرار مـا جـرى مع سـلفه
فـادي صـوان الـذي تـمت تـنـحـيـته في
ـاضي بعـد ادعائه عـلى دياب شـباط ا
.وأثــار تـعـلـيق وثـالثـة وزراء سـابـقـ
الـتـحـقـيق غـضب مـنـظّـمـات حـقـوقـية
وذوو ضـحايا االنـفجار الـذين اتّهموا
الـــطــبــقـــة الــســيـــاســيــة بـــتــقــويض
الـتـحـقيـقـات في أسـوأ كارثـة شـهـدها
لـبـنـان في زمن الـسـلم. وجـدد مـجلس
األمـن الـدولي الــتـأكــيـد عــلى ضـرورة
إجـراء حتقـيق سريع ومـستـقل ونزيه
وشـامل وشـفـاف في االنـفـجـار.وقالت
تخـصصة في شؤون لبنان الـباحثة ا
فـي منظمة هـيومن رايتس ووتش آية
مـــجـــذوب إن مـــا يـــحـــصـل يـــظـــهــر
بــوضــوح أن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة
الــلــبـنــانــيــة سـتــفــعل مــا بـوســعــهـا
لـتقـويض وعرقـلة الـتحـقيق ولإلفالت
مـن الــعــدالــة مــجــدداً في أحــد أكــبــر
اجلـــــــرائـم فـي تـــــــاريخ لـــــــبـــــــنـــــــان
هـــذه الــعـــراقــيل احلـــديث.وتـــابــعت 
الــســافــرة لـلــعــدالــة يــجب أن تــشـكل
جـــرس إنـــذار لـــلـــمـــجـــتـــمع الـــدولي
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اثـار تعليق التحـقيق في انفجار مرفأ
بــــيـــروت مـــوجـــة غــــضب بـــ اســـر
الـضحـايا  فـيمـا عد رئـيس احلكـومة
جنـيب ميقاتي التـعليق شأن قضائي.
وقــال مـيــقـاتي في تــصـريح امس (لن
نـسـمح بـأن يـكـون لـبـنـان مـنـصـة ألي
كن أن يزعج اجلـيران العرب). عـمل 
وعــلّق احملـقق الــعـدلي طـارق بــيـطـار
حتــــقـــيـــقـه في قـــضــــيـــة انــــفـــجـــار
ــرفـــأ.وأدى االنــفــجــار الــضــخم في ا
بــيــروت الــذي عــزته الــســلـطــات الى
تــخـزين كــمـيـات كــبـيـرة من نــيـتـرات
األمــونـيـوم مـن دون إجـراءات وقـايـة
الـى مـقـتل  214 شــخـصــاً عـلى األقل
وإصــــابـــة أكـــثـــر من  6500 آخـــرين
بجروح مع دمار واسع في العاصمة.
ـرة الـثـانـيــة الـتي يـعـلّق وهــذه هي ا
فـيها الـتحقـيق بانفـجار مرفـأ بيروت
وســيـتـعـ عــلى بـيـطــار الـتـوقف عن
ـلف بـانتـظـار أن تبت عـمـله في هذا ا
محكمة استئناف بيروت بدعوى تقدّم

(وجوب إستمـرار احليطـة األمنية
والسيما ان العراق مقبل واحلذر 
على حتـدياً امـنـيا اخـر يتـمثل في
اجناح العمـلية االنتخـابية وحفظ
). الى ذلك  أمن وسالمة الناخب
بحث مـديـر مـطـار الـنجـف الدولي
حـكــمت أحـمــد مع مـديــر مـنــظـمـة
دني االيرانـية بالوكالة الطيران ا
سياوش اميرمكري  سبل تسهيل
ـشارك عودة الزوار االيـراني ا
بالزيارة االربعينية.واعلنت وزارة
ـسافـرين الذين النـقل عن أعداد ا
 نــقــلـهـم عــلى مــ إســطــولــهـا
اجلــوي من مـــخــتـــلف الــدول الى
مـطـار احملــافـظـة.وقــال مـديـر عـام
الشـركة الـعامـة لـلخـطوط اجلـوية
العـراقـيـة عـباس عـمـران في بـيان
تلـقـته (الزمـان) امس ان (اجـمالي
ـسـافـرين الـذين  نـقـلهم أعداد ا
عـلى مــ إســطـولــهــا اجلـوي من
مخـتـلف الـدول الى مـطـار الـنجف
الدولي خالل الـعشـرة الـثانـية من
شهـر صـفـر لـلـمـشـاركـة في إحـياء
أربـعـيــنـيــة اإلمـام احلـســ عـلـيه
( الـسالم بـلغ نــحـو  5050زائـراً
واضاف ان (هـؤالء  نقـلـهم على
م  42رحلة مـباشـرة من بيروت
وطــهــران ومــشــهــد واســطــنــبـول
والــكـــويـت ودبي وبـــومــبـــاي الى
مـطــار الـنــجف وفق الــتــوقـيــتـات

احملددة). 
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ـــلــــكي األردني واعــــلن الــــديـــوان ا
ـــلك عــــبـــد الـــلـه الـــثـــاني دخــــول ا
ـلـكـة رانــيـا في احلـجـر وعــقـيـلـتـه ا
ـدة خمـسة أيام ـنزلي االحـترازي  ا
بــعـد إصـابــة جنـلــهـمـا ولي الــعـهـد
األمـــــيــــر احلـــــســــ بـــــفــــايــــروس
كـورونا.وقال البيان إنه (بعد إجراء
ــلــكي الــفــحص صــاحب الــســمــو ا
عتمد حـسب التعليمات الـروتيني ا
ــتــبـــعــة في الــديــوان الــصـــحــيــة ا
الـهاشمي أظهـرت النتيـجة إصابته
بـــفــايـــروس كــورونــا) واضــاف ان
(ولي الــعـهـد كــان قـد تـلــقى الـلـقـاح
ضــد كـورونـا وحـالـيــا هـو بـصـحـة
جـــيــدة) مـــشــيـــرا الى انه (ووفـــقــاً
ــتـبع في لــلـبــروتـوكــول الـصــحي ا
حـالة اخملالطـة من قبل أشخاص قد احلس بن عبد الله احلس
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ـراصد الـزلزاليـة في الهـيئة سـجلت ا
العامة لألنواء اجلوية التابعة لوزارة
الــنـقل  هــزتـ ارضـيـتـ في قـضـاء
ـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـية. وقـالت كالر 
الـهيـئة في بـيان تـلقـته (الزمان) امس
انـهـا (سـجـلت هزة أرضـيـة ثـانـية في
كـالر بـقـوة   4.2 درجــة  الـشــعـور
( ـــواطـــنـــ بـــهـــا مـن قـــبل بـــعض ا
واضـاف ان (الـهـزة االولى بـلـغت 3.8
درجـة). فيـما رجحت الـهيئـة ان يكون
طــــقس الــــيــــوم االربـــعــــاء صــــحـــوا
والعظمى في بغداد 38  .وذكر البيان
ان (طـقس اليـوم االربعـاء سيـكون في
ــــنـــاطق كـــافــــة صـــحـــوا ودرجـــات ا
احلـرارة تنخفض عـن اليوم السابق 

حـيث ستكـون العظـمى في بغداد 38 
مــئـويـة). واعــلن مـركــز رصـد الـزالزل
ــتـوسط  ألوربــا والــبـحــر األبــيض ا
رصـد زلزاال بـقوة  5.2 درجـة بجـزيرة
ــركـز في كــريت في الــيـونــان. وقـال ا
بـيان اسم ان (مـركز الـزلزال وقع على
بعد  18 كيلومترا جنوب شرق مدينة
هـيـراكـليـون الـتي يـبـلغ عدد سـكـانـها
نـحـو  137 ألـف نـسـمـة). كـمـا ضـرب
زلــزال قــوي اجلــزيــرة الــرئــيـســة في
ـسح الــفـيـلـيــبـ . وبـحـسـب مـركـز ا
اجلــيـولــوجي األمـريــكي ومــسـؤولـ

مـحـلـي فـأن الـزلـزال بـلـغت قوته 5
 7 درجـــات ووقع قـــبــالـــة مــقـــاطــعــة
بـاتـانغـاس في جزيـرة لوزون  فـي ما
اســتـيــقظ ســكـان الــعـاصــمـة مــانـيال

اجملاورة على اهتزاز مبانيهم). 

نيجيرفان البارزاني

كـل من غـــرفـــة جتـــارة وصـــنـــاعـــة
أذربــيـجـان وهــيـئـة وكــالـة تـنــمـيـة
ـتــوســطـة األعــمــال الـصــغــيــرة وا

األذربيجانية. 
وذكـــر االحتـــاد في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمان) امس أنه (رغبة في تعزيز
الــتـبـادل الـتـجـاري مع دول الـعـالم
كافة وتطوير العالقات االقتصادية
بـــ الــعــراق وبـــقــيــة الـــوجــهــات
االقـتصـادية اخلـارجيـة وصل وفد
جتـاري برئاسة رئيس االحتاد عبد
الـــرزاق الـــزهـــيـــري الـــعـــاصـــمـــة
االذربـيجانية بـاكو ضم مدير عام
دائــــرة الـــعالقـــات االقــــتـــصـــاديـــة
اخلـارجية في وزارة الـتجارة عادل
ـــســــعـــودي ونـــخـــبـــة من رجـــال ا
االعـمال العراقـي حيث زار الوفد
غــرفـة جتـارة وصـنـاعـة أذربـيـجـان
ووكـالـة تـنـمـية األعـمـال الـصـغـيرة

ــتــوســطـة) واشــار الى انه ( وا
تـوقـيع مـذكرة تـفـاهم ب الـطـرف
وذلـك لــغــرض تــعـــزيــز الــعالقــات
االقـتـصاديـة بـ البـلـدين وتطـوير
افـاق التعـاون ب القـطاع اخلاص
فـيـهـما) وتـابع الـبـيـان انه (حـضر
الــلــقـاء الــقـائـم بـأعــمــال الـســفـارة
ـعـموري الـعـراقـية في بـاكـو مكي ا
والــســكــرتــيــر االول فـي الــســفـارة
ــــلف االقــــتــــصـــادي ومــــســــؤول ا
والــثــقـافي حــذيـفــة زيــاد مـحــمـود
والـقـائم بأعـمال سـفـارة اذربيـجان
ـدوف ونخـبة لـدى بـغداد نـصيـر 
مـن رجـــال االعـــمـــال الـــعـــراقـــيـــ
نـطقة ا ). كما زار الـوفد  واألذريـ

االقتصادية احلرة في باكو. 
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بحث مـسـتـشـار األمن الـقومي
قـــاسم األعـــرجي والـــســـفـــيـــر
األمـريــكي لـدى بــغـداد مــاثـيـو
ثالثـة مـلـفـات من بـيـنـها تـولـر
مـتـطـلـبـات اجنـاح اسـتـحـقـاق

رتقب.  تشرين االول ا
وقــال بــيــان تـلــقــتـه (الــزمـان)
امس ان (األعــرجـي اســتـــقــبل
كـتـبه تـولـر بـحـضـور نائب
مـــســـاعـــد وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
األمــريــكــيــة لــشــؤون الــعــراق
وإيران جنيفر گافيتو وجرى
بحث تعزيز العالقات الثنائية
بـ الـبـلـدين واسـتـمـرار دعم
تحـدة للحكومة في الواليات ا
مـــجــــال مـــكـــافــــحـــة اإلرهـــاب
والـــقــضـــاء عـــلـــيه وتـــعـــزيــز
االســــــتـــــقــــــرار واحلــــــوار في
نطقة كما تناول اللقاء ملف ا
االنتخـابات العـراقية وأهـمية
ا توفـيـر أسـباب إجنـاحـهـا 
يـــحــــقق تـــطــــلـــعـــات جــــمـــيع
) وتـابع الـبـيان ان العـراقـي
(الـلــقـاء شــهـد مـنــاقـشــة مـلف
النازح وتأكيد أهمية توفير
الئمـة لعـودة جميع األجواء ا
النـازحـ إلى مـدنـهم وإنـهاء

ـــلف اإلنـــســـاني). فـــيـــمـــا هـــذا ا
اوضح نــائب قـــائــد الــعـــمــلــيــات
شـتركـة ورئـيس اللـجنـة الـعلـيا ا
الـفـريق األول الركن لالنتـخـابات 

عـبــد األمـيــر الــشـمــري اجـراءات
يــوم االقـــتـــراع. وقــال الـــشـــمــري
الشمـري في تصريح امس انه (ال
يوجـد حـظرا لـلتـجـوال خالل يوم

وســـتـــغـــلق االنـــتـــخـــابـــات  
طارات ابتـداء من الساعة 9 ا
مـساء مـن الـيـوم الذي يـسـبق

مظهر محمد صالحاالقتراع). 

œUL∫ الرئيس اللبناني يتسلم اوراق اعتماد السفير العراقي اجلديد «

UI¡∫ االعرجي خالل لقائه بالسفير االمريكي لدى بغداد امس 
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واحلــشــد وهــذا يـدل عــلى الــتــنــسـيق
الــعـالي واحملــبـة الــعـالــيـة واالحــتـرام
شـتـركة بـصورة الـعـالي ب الـقـوات ا

عامة ).  
واكــد رئـيس الــهـيــئـة فــالح الــفـيـاض
مـساهمـة احلشد بـتعزيـز اجواء تأم
ـلــيــونــيـة بــانــتــشـار واسع الــزيــارة ا
ومــنــظم وعــلى كــافـة االصــعــدة. وقـال
الــفـيـاض في تـصـريح امس ان (زيـارة
أربـعيـنية االمـام احلس عـليه السالم
ية) ,واشـار الى ان (ابناء أصـبحت عا
احلـــشـــد ســـيـــبـــقـــون مـــدافـــعـــون عن
الـشـعب). ورأى رئـيس جـهاز مـكـافـحة
االرهــــاب الـــفــــريق أول الـــركـن عـــبـــد
عاني السامية الـوهاب الساعدي ان ا
لـإلمـــام احلــــســـ كــــانت حــــافـــزاً في

مقارعة االرهاب والتطرف.
وقـــال الـــســاعـــدي في بـــيــان تـــلـــقــته
ؤمـنون في (الـزمـان) امس (يسـتذكـرُ ا
مـثلِ هـذهِ األيـام بـطـوالت إمـام األحرار
احلــســ في ذكــرى اربـعــيــنــيـتـهِ بـكل
مــعــاني الـعــز والــكـرامــة والــشـجــاعـة

واالباء). 
ـثُل ـعـاني الـسـامـيـة وا واضـاف ان (ا
الـــقــيـــمــة الـــتي زرعــهـــا إمــامـــنــا  في
تـضـحـيـته اخلـالـدة كـانتْ احلـافـز لـكل
االحـرار فـي انـتـهـاج نـهـجه والـتـمـسك
بــسـبــيـلـه في مـقــارعـة كل انــواع الـذل

والهوان واالرهاب والتطرف). 
في غضون ذلك ,أعـلنت الشركة العامة
سافرين والوفود التبعة لوزارة لنقل ا
الــنــقل  ,اســتـــنــفــار كل جــهــدهــا وزج
جـميع احلـافالت للـعمل عـلى نقل زوار
االربـــعــ بـــ قــطـــوعــات كـــربالء في

الـتفويج الـعكسي لهم. وقـال مدير عام
الـشركـة كر كـاظم  انه ( إخراج كل
جـهـد الشـركـة من احلـافالت من مواقع
الــتــخـــزين واجلــهــد االحــتــيــاطي الى
الـعـمل  ,نــظـرا لـكـثـافـة الـزوار وزيـادة
االعـــداد الــوافــدة الى كــربالء والــزوار
الـــــعــــائـــــدين الـى مــــدنـــــهم والـــــبــــدء
بـاالستنفـار الكامل وعلـى مدار الساعة
دون اي تــــوقف حــــيث اصـــبـح جـــهـــد

دينة).  الشركة كليا ب قطوعات ا
وبــادرت الــشــرطــة بــحــمــلــة تـنــظــيف

تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان (مـــراســيم
الـزيـارة جـرت بـإنـسـيـابـيـة عـالـيـة ولم
تـشهد أي خروقات) ,مـبينا ان (األعداد
ـشاركـ لم تعلن اخلـاصة بـالزائرين ا
بـــعـــد ,ألن دخـــولـــهـم وخـــروجـــهم من
احملـافظـة أستـمر عـلى مدار 15 يـومياً
واإلحـصـائـيـات جـاريـة) ,ولـفت الى ان
طهرة (الـتوسعة اخلاصة باألضرحة ا
اسـهـمت بـإسـتـيـعـاب األعـداد الـكـبـيرة
لـلزائرين وخاصة صحن العقيلة زينب

عليها السالم). 
واكــد وزيـر الـداخــلـيـة ,رئــيس اخلـطـة
األمـنـيـة اخلـاصـة بـزيـارة األربـعـيـنـية
ي أنَ اخلـطــة األمـنـيـة عــثـمـان الــغـا
اآلن في مــراحــلــهـا الــنــهـائــيــة وبـدأت
مـــــــرحـــــــلـــــــة اجالء الـــــــزائـــــــريـن الى
مـحـافظـاتـهم ومازالـت القـطـعات تـقوم

بواجباتها حتى مغادرة آخر زائر.
ي في تصريح امس ان واوضـح الغا
(جــمـيع الــصـفـحــات اخلـاصـة بــخـطـة
تـأم حـمايـة زائري االربـعيـنيـة جرت
ـيـدانـيـ بـأنـفسـهم بـإشـراف الـقـادة ا

ولم نسجل اي خرق أمني).
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 وأثــنى رئـيس أركـان اجلــيش الـفـريق
االول الـركن عبـد األميـر يار الـله  على
دور احلـشد الشعـبي في تأم الزيارة
. وقـــال بـــيـــان امس ان (يـــار الـــله زار
قـيادة عمـليات الـفرات األوسط والتقى
ـناقشـة سير بـاللواء عـلي احلمداني  ,
ـبـذول اخلـطـة األمـنـيـة ودور احلـشـد ا

طيلة أيام الزيارة واجلهد الفني). 
مـن جـهــتـه قــال احلـمــدانـي ان (هــنـاك
تــــعـــاونـــا وديــــا بـــ قــــوات اجلـــيش
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وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الــــكـــاظـــمي اوعـــز خالل الـــلـــقـــاء
بــتـذلـيل جــمـيع الــصـعــوبـات امـام
ـشاريـع التي تـنـفـذ في احملـافـظة ا
وتـوفـيـر مــسـتـلـزمـات اكـمـالـهـا من

بغداد
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ـديـنة تـطـوعـيـة مـوسعـة داخل مـركـز ا
قدسة .  ا
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وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
(في إطــار جــهـودهــا الــرامـيــة خلــدمـة
زائــــري ســـيــــد الـــشــــهــــداء في ذكـــرى
أربــعــيــنـيــته اخلــالــدة بــادرت طـواقم
الـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة بـحـمـلـة تـنظـيف
مــوســـعــة مع قــرب انــتـــهــاء مــراســيم
ـديـنة ـليـونـيـة داخل مركـز ا الـزيـارة ا
ــقــدســة).  وافــاد مــديــر فــرع تــوزيع ا

 UÐU ²½ù« w  qB% r  WIÐUÝ
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اطــلـــقت احلــكـــومــة امس ,مــشــروع
ـعـني بـتـسـجـيل الـنـافـذة الـواحـدة ا
الـشـركـات الــراغـبـة بـاالسـتـثـمـار في

العراق. 
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
(برعاية جلنـة تبسيط اإلجراءات في
مكتب رئـيس الوزراء وبالـتعاون مع
وزارة الـــتــجــارة وبـــالــتــنـــســيق مع
احتـاد الــغـرف الـتـجـاريــة الـعـراقـيـة
وغرفة جتـارة بغداد وبـجهود تـقنية
تـحدة للـتجـارة والتنـمية من األ ا
وبـــدعـم الـــقــــسم االقــــتـــصــــادي في
الـسـفـارة األمـريـكـيـة ,اطـلق رسـمـيـاً
مـشروع الـنـافـذة الـواحدة لـتـسـجيل

الشركات عبر االنترنيت).
»cł WKOÝË

واضــاف ان (حـفل اإلطالق افــتــتـحه
ـــثل عن رئــيس احــســـان احلــكــيم 
الـــــــوزراء الــــــذي اعـــــــرب خاللـه عن
سـعادته وأمـله في أن يـكـون وسـيـلة
جذب فعـالة لألسـتثمـار في العراق).
ـشـروع يـتـضـمن نـافذة ويـتـضمن (ا
للمـستـخدم يقـدم من خاللها بـيانات
ــســاهـمــ مــرة واحـدة الــشــركـة وا
لتظهر في كل من غـرفة جتارة بغداد
واحتـاد الـغـرف الـتـجـاريـة ومـسـجل
ـطلـوبة ويـقوم الشـركات الـبيـانات ا

سـؤول الـعراقـي في إطالقِ إلى ا
نظام النـافذة الواحدة عِـبر اإلنترنت

في الـــعـــراق لتسجيلِ الشركات).
ـتــحـدة مــشـيــرا الى ان (الــواليــات ا
قدمت مـبـلغـاً بـقيـمة 975 ألف دوالر
لــدعمِ نـظــام الـنـافــذة الـواحــدة عِـبـر
اإلنـترنت الـذي يُـمـثّلُ أداة حُكـومـية
إلـكـتـرونـيـة طُـورت مع مـؤتـمـر األ
ـتـحـدة للـتـجـارِة والـتنـمـيـة لِـتـتيح ا
امكـانـية تـسجـيل األعـمال الـتجـارية
بـالــكـامل عِــبـر اإلنـتــرنت في خـطـوة

واحدة ومبسّطة).
مـؤكــدا ان (الـنـظــام سـيـســاعـد عـلى
جـذبِ االسـتـثـمـار في الــــعــــراق من
خاللِ تقليل التأخيرات احلاصلة في
تـسـجـيلِ األعـمـال الـتـجـاريـة وزيـادةِ
الـشــفـافـيـة واحلــدِ من الـفـسـاد). في
غـضــون ذلك ,أعــلن صــنــدوق إعـادة
ــــتـــضــــررة من ــــنــــاطق ا إعـــمــــار ا
إحـصــائـيـة الــعـمــلـيــات اإلرهـابــيـة ,
ـــنـــجــــزة خالل الـــعـــام ـــشـــاريـع ا ا

اجلاري.
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ــــــكـــــتب اإلعـالمي وذكـــــر مـــــديـــــر ا
لــلــصــنــدوق مــثــنى الــعــســكــري في
شاريع تصريح امس ان ( مجـموع ا
ـنـجـزة خالل الـعـام اجلـاري بـلـغت ا
97 مشـروعاً في مـخـتلف الـقطـاعات

حتـليل مـقوالت االمـام احلس يـجعـلنا نـستـنتج انهـا تضـمنت نـفس القيم
ـتمثـلة بـ(العدل - واالخالق الـتي تبنـتها حـديثا منـظمات حـقوق االنسان ا
- واحلـريـات - واحلـقـوق  –والـواجـبـات!)..ونـفس الـتـحـذيـر الـذي وجـهته
ـتحدة بان انتهـاك حرية االنسان وكرامـته يجر الى مآس واحتراب اال ا
يـــلــحـق اخلــراب بـــالــوطـن ويــشـــيع الـــكــراهـــيـــة والــعـــنف بـــ مــكـــونــات
ـتحررة في دعـواته اإلصالحية اجملـتمع.ونـفس الهدف الـذي تبنـته الدول ا
وحتـديه الذلة التي يريدها ورفض العبودية  إلى صـيانة الكرامة اإلنسـانية
والتنـبيه الى أن مواصـفات احلاكم الـعادل هو ذلك  الذي الـطغاة لألحـرار
ويـجـعل الـقانـون مـعـيارا يـحـكم بـاحلق ويـحتـرم آراء الـنـاس ومعـتـقـداتهم 

باعتماد مقولته: لهيبة الدولة ومشروعية حكمه
الـقـائم بــالـقـسـط الـداين بـدين (ولــعـمـري مــا اإلمـام إال احلـاكم بــالـكـتــاب
و ان يـعـمل بــتـعـالــيم االسالم الـتي احلــابس نـفــسه عـلى ذات الــله) احلق
عـيـشيـة واخلـدميـة وعدم تـؤكـد على قـيم الـعدالـة بـ النـاس في امـورهم ا
وان ال يـفــرّق بـ احــد من الـرعــيـة عــلى اسـاس مــعـاقــبـتــهم في ارزاقــهم
وال يعتبر الـقرابة او الطائفة او العـشيرة فيكرم من يشاء ويـحرم من يشاء
مـا يـجـبـى من زكـاة وخـراج (ثـروة الـوطن) مـلـكـا خـاصـا به..يـشـتـري بـهـا
وينفقها علـى ملذاته واشباع رغباته صلحـته الـضمائر والذ ويسـخرّها 

الدنيوية الزائلة!
الــيس تــوعــيـة الــنــاس بـهــذه الــقـيـم أوجب من الــلـطم
والـنواح والتباهي بتطبيـر الرؤوس في اربعينية سيد

ا يليق?  الشهداء..مع أحياء الشعائر 
 تساؤل..فهل من يجيب?

ـبـاشـرة بــخـطـوات تـأهـيل مـطـار ا
الـناصـريـة الدولي وتـطـوير مـديـنة
أور األثـــريـــة.وقــال اخلـــفـــاجي في
تـصريح تـابـعـته (الـزمان) امس إن
(مطـار النـاصـرية أحـيل إلى إحدى
الشـركـات الصـيـنيـة واآلن في طور
إكـمـال اخملطـطـات وفـحص الـتـربة
لـلمـبـاشرة بـالـتنـفـيذ) ,واضاف ان
(الــشـركــة مــسـتــمـرة بــإجـراءاتــهـا
الــلــوجــسـتــيــة لــلـشــروع بــالــعـمل
قـريــبـا) ,مـشــيـرا الى ان (مــشـروع
ـــطــار هـــو ضـــمـن الـــتـــعـــاقــدات ا
ـركـزيـة وبـرعـايـة األمـانـة الـعـامة ا
ـــبـــلغ جملـــلـس الـــوزراء وأحـــيل 
367 مـلـيـون دوالر وان مـيـزانـيـته
مــرصــودة واالعــمــال جــاريــة فــيه
وتابع ـرسـومة) , بـحسب اخلـطـة ا
ان (األهوار تمثل مـصدراً مهماً من
مــــصــــادر الـــــدخل االقـــــتــــصــــادي
لـلـمحـافـظـة كـونهـا مـعـلم سـياحي
ـيـاه تـتـعـلق مـتـمـيـز ولــكن أزمـة ا
بــــســـــيــــاســـــات الــــدول اجملــــاورة

للعراق).
مـؤكـدا ان (هـنــاك جـهـوداً مـركـزيـة
حلل هــذه األزمــات ونــحن نــعـاني
يـاه بـشكل عـام واألهواء من شح ا
ــيــاه بــشــكل خــاص وانــحــســار ا
ـا أثـر سـلـبـاً عـلى الـثروة فـيـهـا 

اجل خــدمــة مـواطــني احملــافــظـة),
بذولة مشيدا بـ(اجلـهود الكبـيرة ا
من اخلـفـاجي واالدارة احملـلـية في
ساهـمة في استـتباب احملافظـة وا

االمن).
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مـــؤكـــدا (تــــقـــد الـــدعـم الـــكـــامل
للـمحافـظة في اجملـاالت كافـة). كما
التـقى احملافظ ,رئيس جـهاز االمن
الـــوطــنـي عــبـــد الــغـــني االســدي ,
وجـرى مــنـاقـشــة تـعـزيــز الـتـعـاون

راكز االنتخابية.  حلماية ا
وذكـر البـيـان ان (اجلـانبـ نـاقـشا
خالل الــلــقـاء الــذي جــمـعــهــمـا في
بغداد  ,استعـداد احملافـظة الجراء
وسبل التنسيق االمني االنتخابات
والـــتــــعــــاون االســـتــــخـــبــــاري مع
االجهزة االمنية واحلـكومة احمللية
واالشـــراف عــلـى مــراحل تـــنــفـــيــذ
اخلـطـة اخلـاصـة بـتـأمـ احلـمـاية
للـناخبـ ومراكـز االقتراع) ,وثمن
االســـدي (جــــهـــود احملـــافـــظـــة في

استتباب االوضاع االمنية). 
مؤكدا (حرصه على توفير االجواء
ـــنــاســبــة لــلـــنــاخــبــ  من اجل ا
ضــمــان اقــتــراع حــر يــحــقق آمــال

الشعب). 
وكــــان احملــــافـــظــــة قـــد كــــشف عن
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احــيـا اكــثـر من 16 مــلـيــون مـؤمن من
داخـل الـــعـــراق وخـــارجـه مـــنـــاســـبـــة
اربــعــيــنــيــة االمــام احلــســ بن عــلي
عــلـيــهــا الـسالم في مــحــافـظــة كـربالء
بــأنــسـابــيـة عــالــيـة دون تــســجـيل اي
خـروقات امـنية  ,فـيمـا استـنفـر اجلهد
اخلـــدمي لـــعــدد مـن الــوزارات الـــيــات
العادة تفويج الزائرين الى احملافظا . 
وقـــــال رئــــيـس الــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الــكــاظــمي فـي تــغـريــدة عــلـى تــويــتـر
(أشـكـر الـقوات األمـنـيـة بكل صـنـوفـها
لــــنـــجـــاح خــــطـــة حــــمـــايــــة الـــزيـــارة
األربـعـينـيـة كمـا اشـكر الـقائـمـ على
ـؤسسات احلكوميـة وغير احلكومية ا
الـــتي قـــدمت اخلـــدمـــات لـــلــزائـــرين),
واضـاف (أيـها الـعـراقيـون لـقد أوفـيتم
بـعهدكم الى إمام اإلصالح والـتضحية
ـليونية ,فـأكملوا من خـالل مسيرتكم ا
ـــســـيــــرة نـــحـــو الـــتـــغــــيـــيـــر عـــبـــر ا

االنتخابات). 
مـن جانبه ,قـال جاسم الفتالوي ,نائب
مــحــافظ كــربالء في تــصــريح امس ان
(تـسجيل األعداد لنْ يكـون تقديرا بقدر
قـــــــربه مـن الــــــواقـع  فـي ظل وجــــــود
ـداخل ومخارج نـتشرة  الـكامـيرات ا
احملـافـظة) ,واضـاف ان (االسـتـعدادات
لـلزيارة كانتْ مبكرة وحتى اآلن تسير
كــمـا خـطّط لـهـا من الــنـواحي األمـنـيـة
واخلــدمـيـة ونــقل الـزائــرين). واعـلـنت
قدسة ان مراسيم الـعتبة احلسينـية ا
زيـارة االربــعـيـنـيـة جـرت بــإنـسـيـابـيـة
عــالـيــة.وقــال إعالم الـعــتــبـة في بــيـان
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بدفـع الرسـوم مـرة واحدة عـبـر طرق
الــدفع االلـكــتـرونــيـة وبــعـدهــا يـقـوم
بتتبع مـعاملـة تسجيل الـشركة حتى
إصدار شـهادة الـتـأسيس مع إعالمه
بــرســالــة في حــالــة وجــود خــطــأ أو
نــقص بـالــبـيــانـات لــيـتـم اسـتــكـمـال
جـــمــــيع الــــبــــيـــانــــات أو الــــوثـــائق
ـطلـوبـة). من جانـبه اشـاد السـفـير ا
االمــريـكي لــدى بـغـداد مــاثـيــو تـولـر
ـبــذولـة من قــبل جـمـيع (بـاجلــهـود ا
االطراف للوصول الى هذه اللحظة),
مؤكـدا ان (إطالق نـظام الـنـافذة يُـعُد
خطوة مُـهمة صـوب تعزيـز العالقات
الـتـجاريـة بـ الــــعــــراق والـواليات
ـــتـــحــــدة).  وشـــارك حـــفل االطالق ا
ــيــة لــريــادة رئــيس الــشــبــكــة الــعــا
األعمـال جونـاثان اورتـمانـز و فرانك
ـتــحـدة غــروزيل عن مـنــظـمــة اال ا
ـــثـل الــــبــــنك الــــدولي في ونــــائـب 
ـــيــاء أيــوب ورئــيس ادارة الــعــراق 
ــدفـوعـات االلــكـتــرونـيـة فـي الـبـنك ا
ركزي ضحى عبـدالكر و الرئيس ا
الــتـــنــفـــيــذي لـــشــركـــة ســويـج عــلي
االسـدي.             ودعـمت الـواليـات
ـتــحـدة األمـريــكـيـة نـظــام الـنـافـذة ا
الـواحـدة عـبــر االنـتـرنت في الـعـراق
بنحو مليون دوالر . وذكرت السفارة
ببغداد في بـبان امس ان (تولر انظم
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فـيـمـا مـضى من الـسـنـ كـنـا نـعـمل عـلى تـمـدن الـريف وإحـيـاء احلـضارة
لـتصل لـتـلك الفـئة من الـناس احملـدودة الثـقافـة في البـيئـة الريـفيـة اما االن

دينة ..  فقد انتقلت تلك البيئة وكل ما فيها من محتوى  إلى ا
ــديــنـــة االم الــعــاصــمــة بــغـــداد فــقــد انــتــقــلت في الـــبــدء ســأحتــدث عن ا
إلـيهـاالعوائل  من االريـاف اجملاورة بصـحبة حـيوانـاتها األلـيفة  لـلعمل في
ــديـنـة بــدل الـريف فـاحلــمـار واحلـصــان يـتـجــول في شـوارع الــعـاصـمـة ا
بـصـحـبـة عـربة رثـة تـعـمل عـلى جـمع الـنفـايـات من األحـيـاء واحملـال مـقابل
ـاشية مـبالغ زهـيدة  لـيكبـها بـاي فسـحة ارض خالـية لـيأتي بـعدها قـطيع ا
وهـو مجموعة من األغنام ليرعوا في كوم النفايات وبعدها يقفوا على حافة
الـرصيف لـيعرضـوا للبـيع  اما حـيا او مذبـوحا عـلى نفس الرصـيف تاركا
مـخـلـفـات ذلك ..  إذا كـنت تـتـمـشى في احـد شـوارع احلي  لـتـرى  امامك
ســرب من الـبط او االوز يـتــمـايل ذاهـبــا في نـزهـة  ألقـرب بــركـة قـد ركـدت
ديـنـة ونـقل ـيـاه اسـنـة  .. كـذلك هي الـهـجـرة الـبـشـريـة من الـريف إلـى ا
مـصدر معيـشتهم وماكانـوا يقتاتون بـة  معهم  بعـد غياب السلـطة والرقابة
والـقـانـون في فـرض الـضوابـط للـسـكن كـمـا كـان مـعمـول به سـابـقـا   فـقد
عــمت الـفـوضى في كل أنــحـاء الـعـاصـمــة الـسـكن والـبـنــاء الـعـشـوائي في
األراضي احلـكوميـة والزراعيـة  بهيـئة جتاوز وتـقسيم الـدور الى مساحات
ـدينـة هو مأ صـغيـرة  وبيـعها حـتى   تشـويه البـيوت وهيـئتـها .فـترييف ا
شاكل االقتصادية تسلطة العاجزة  عن  حل ا خـرج عن سيطرة االنظمة ا
واطن  لـلهـجرة  من ـا يدفـع ا واالجـتـماعـية وتـطويـر الـزراعة والـصنـاعة 
ديـنـة  تـفـتـيـشـا عن الـعـمل .وغض الـنـظـر عن فـرض ضـوابط الـريف إلـى ا

زدحمة بالسكان . للسكن في العاصمة ا
وعــلـيه البـد من وزارة الــتـخـطـيط وبــالـتـعـاون مـع الـوزارات الـسـانـدة وذات
االخـتصاص من اعادة النظر في االبـنية وترميمهـا بطرازها القد وضمن
ابـداع الـسلف لـالبقـاء عـليـهـا شاهـدا عـلى عصـر االزدهـار في بغـداد كـما
ويـجب اتخاذ االجراءات الرادعة بحق اخملالـف الذين يسيئون الى الرموز
ناطق االثـرية ويـجعـلون من منـاطق بغـداد ساحـات لهم بدون الـتاريـخيـة وا
ـوافقات الـرسميـة وان على امانـة العاصـمة وضع اخلطط احلـصول على ا
ناطق احملاذية لها وعلى مجلس الكفيلة باحلد من االنتقال الى بغداد من ا
الـوزراء مـتـابـعـة احلـاالت وان تضع وزارة الـزراعـة خـطـة عـمل جـديدة وان
تـوفر مسـتلزمـات العمـلية الـزراعية لـلمنـاطق احملاذية لـبغداد كي ال يـتحول
ـواطن لـلسـكن في الـعاصـمـة ويتـرك الـزراعة الـتي تـعد الـنـفط الدائم وان ا
ــنــتج الــزراعي من يــكــون هــنــالك تــنــسـيـق مع وزارة الــتـجــارة الســتالم ا
زارع بـان الـدولـة مـهـتـمة به وانـه جزء من الـفالحـ ودعـمـهم كي يـشـعـر ا
نتج احمللي ثل دافعا قـويا لتصـريف ا الـبناء والتـطوير واالنتـاج وان ذلك 
ركز بـدال من االستيراد بالعملة الصعـبة .ان بغداد وهي تمثل العاصمة وا
الـثقافي واحلـضاري والسيـاسي للبلـد البد ان تبقى مـحافظة عـلى اركانها
ووجــهـهـا احلـضـاري كـمـا هي وكــمـا مـذكـورة في الـكـتب
ـصـادر وفي احـاديث الرحـالـة الـذين جابـوا الـعالم وا
وشــعـروا بـان لـبـغــداد دورهـا ومـكـانـتــهـا حـيث انـهـا
كـانت مـدرسـة في االبـداع الـثقـافي والـتـراث والـبـناء

والزخرفة في كل العهود التي مرت بها.

»—WOMOFÐ∫ مالي الزائرين يحيون االربعينية ب مرقدي االمام احلس واخيه العباس عليهما السالم

»dŠ ‚—UÞ

في سـابقة لم حتصل في االنـتخابات اخلمـسة السابقة عـشيرة في االنبار
رشحـة في االنتخابـات احلاصلة على تـمنح اصواتهـا االنتخابـية إلبنتـها ا
نصب نائب وليس لكونها ابنة ماجستير  اللغه االنگليزيه ولكونها موءهلة 
الـشـيخ او قريـبـته كمـا يتـصـور البـعض اذ لم يـحصل في الـكـون الشـيعي
ـكون الـكردي في ح كـانت عشـائر الغـربيـة حترم على الـرجال وليس وا
الــنــســاء فـقـط  االشـتــراك في االنــتــخــابـات وقــد اثــبــتت ذلك مــعــلــومـاتي
رشحـة وهذا حـال الشـارع السني الـشخـصيه حـول العشـيرة والـسيـدة ا
ــتـشـوق الى مــوعـد االنـتـخــابـات والـذي ال يــوجـد في الـشــارع الـشـيـعي ا
والـشارع الكردي  كي يـندفع الشارع الـسني لالنتخـابات بنسـبة مشاركة
ـئة وكـأن الشـارع السـني وعـشائـره  يريـد ان يكـفر عن ال تـقل عن 90 بـا
مـوقفه السابق بشـأن االنتخابات  فنـعماً لرجال هذه الـعشيرة ورجال هذا
الــشـارع الـذين شـحــنـوا هـذا الـشـارع لــلـمـشـاركـة في
االنـتـخـابـات وسـنـرى كـيف سـتـكـون تـشـكـيـلـة نـواب
ـكونـاتـيه في االنـتـخابـات الـقـادمـة مثالً عن بـغـداد ا
تــشــكـيــلـة وعــدد نــواب كل مـكــون في االنــتـخــابـات

السابقة

بكـلـفـة اكـثر من 86 ترلـيـون دــناراً),
وأضــــاف أنـه ( إجنــــاز خــــمــــســـة
اثـنان مـشـاريع  في قـطـاع الـصـحـة ,
منهـا في أبو غـريب وثالثة مـنها في

نينوى).
وأوضح الــعــســكـري أنـه (في قــطـاع

التربية  إجناز 17 مشروعاً  ستة
مــنــهـــا في األنــبــار ومــشــروعــ في
الرمـادي وثالثـة في القـائم ومـشروع
واحد في الـكـرمة ,واخرى في بـغداد
بـــكــــلـــفــــة وكـــانت فـي الـــطــــارمـــيـــة
واللطيـفية و أبو غريب) ,واشار الى

ان (الــصــنــدوق تــمــكن من اجنــاز 6
مشاريع  بقطاع التربية في محافظة
ديالى  توزعت بـ مناطق  خـانق
و اخلــــالـص و جــــلــــوالء) ,مــــؤكــــدا
(اجناز مـشـروع واحـد في  محـافـظة

صالح الدين).
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بـــحث رئـــيس الــوزراء مـــصـــطــفى
الكاظـمي مع محافظ ذي قـار أحمد
غـــني اخلـــفــاجي واقـع احملــافـــظــة

اخلدمي واالقتصادي . 
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الـــعــــمل وبــــدأت بــــاجـــراء كــــشف
مــــوقــــعـي لألطـالع عــــلـى الــــيــــات
الــتـــنـــفـــيــذ وســـتـــقــوم بـــأتـــخــاذ
االجراءات القانـونية بـحق الشركة
ـقيم في ـهـندس ا نـفـذة ودائرة ا ا
حـالــة اثـبـات تـقــصـيـر او خـلل في
عمليـة التنفيـذ).  فيما أكدت وزارة
اإلعـــمــار واإلســـكــان والـــبــلـــديــات
ـشروع العـامة ,استـمـرار العـمل 
مــــجـــمع اخلــــالص الـــســــكـــني في

محافظة ديالى.
وذكر بيـان للـوزارة تلقـته (الزمان)
امس أن (الـــــوزارة مـــــســـــتـــــمـــــرة
شـروع مجـمع اخلالص الـسكني
في ديـالى عن طـريق شـركـة الـفـاو
الــعــامـة وإشــراف دائــرة اإلســكـان
الــتـابــعــتـ لــلـوزارة),وأضـاف أن
(مــجـمـع اخلـالص الــســكـنـي يـضم
360 شقـة سكـنيـة موزعـة ب 30
عـــمـــارة ســـكـــنـــيــة ذات 3 طــوابق
وبــواقع 12 شــقــة فـي كل عــمــارة
فـــضالً عن مــدرســـتــ ابــتـــدائــيــة
بسعة 18 صفاً و مـتوسطـة بسعة
12 صــفــاً وســـوق ومــركــز صــحي
ــــرافق وجـــــامع وغــــيــــرهـــــا من ا
اخلـــدمـــيــة) ,مـــؤكـــداً ان (نـــســـبــة
اإلجنـاز احلـالـيـة لـلـمـشـروع بلـغت

ئة). . 42 با

احلـــــــيـــــــوانـــــــيــــــة وعـــــــلـى وضع
األهواربشكل عام).

وارد  مـطـالـبـا احلـكـومـة ووزارة ا
ـــائــيـــة بـ(مــعـــاجلــة هـــذا اخلــلل ا
ـــــيـــــاه احلـــــاصل فـي إطالقــــــات ا
ـــســـاهـــة بـــاعـــادة األهـــوار الى وا
مـناسـيـبهـا الـطـبيـعـية) ,ولفت الى
ان (احملـــافــظـــة رصـــدت مــبـــلغ من
ــوازنـة إلنــشــاء بـنى حتــتــيـة في ا
ـرحلة منـطقـة أور واآلن اكتـملت ا

دينة). األولى من تاهيل ا
 واستـطرد بـالقـول ان (هنـاك جلنة
خـاصة مـشـكـلـة من األمانـة الـعـامة
جملــلـس الــوزراء لــتــأهــيل مــديــنــة

أور).
W×½U   UNł

مــضــيــفــا (وجـود جــهــات مــانــحـة
ـديـنـة  وقـريـبـاً تـبـرعت لـتــأهـيل ا
ستظهر أور بشكلها اجلديد لتكون
مــؤهــلــة الســتــقــبـال الــزائــرين من
مـــــخـــــتـــــلف دول الـــــعـــــالـم). وجه
بتشكيل اخلفاجي في وقت سابق ,
جلــنـة فــنـيــة وحتـقــيـقــيـة لــفـحص
نفـذ في ايسر الفرات في الطريق ا
قضاء الـبطـحاء بعـد ورود شكاوى

ومالحظات عن سوء التنفيذ.
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس إن
ـكلـفة انـتقـلت الى موقع (اللـجنـة ا UI¡∫  رئيس الوزراء خالل لقائه محافظ ذي قار

ــنـتـجــات الـنـفــطـيـة في الــنـجف زيـد ا
اخملــزومي بــنـجــاح اخلــطـة اخلــدمــيـة
الـــتي وضـــعت من قـــبل وزارة الـــنــفط
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة وتـوفــيـر وتـوزيع ا
لـلـمـواكب احلسـيـنيـة. وأكـد اخملزومي
فـي تــصــريح اسـم ان (مالكــات الــفــرع
إسـتنـفرت جـهودهـا ومنـذ أكثر من 20
ــنــتــجــات يــومـــا لــتــوفــيــر وتـــوزيع ا
الـنفـطية ووقـود السـيارات بأنـواعها 
فـضالً عن توفير وتوزيع الغاز والنفط
واكب احلسينية).  وزيت الغاز ب ا



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√3

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

μ± tKOŠ— Èd – w  d UM « b³Ž

ات
كار
تذ
اس

اليـ الـتي افـتـقـدته مـؤمـنـه ان االمة ا
سـتـكـمل مـشواره وتـسـتـعـيد  كـرامـتـها
ن الــتي سـحـقـهــا االعـداء واعـوانـهم 
يـسـاهمـون الـيوم فـي تفـتـيت الكـيـانات
ـوجودة الى دويالت يـتـحكم االجـنبي ا

بها وبثرواتها وشعبها .
هذه الـصور تـمثل بعض لـقاءاتي بـعبد

الناصر وهي:
1- في مـؤتمـر القـمـة العـربي االول عام
 1964يـشــكــرني عـلـى فـكــرة االحـتــفـال

بعيد ميالده.
2- في حفل اسـتقـبال اقـامه على شرف

لوك والرؤساء العرب ا
 3- في قـصر الـقبـة بالـقاهـرة يوقع في

دفتري للذكرى .
4- مع عـدد من الـصـحـفـيـ الـعـراقـي
بـعـد مـؤتمـر صـحـفي مشـتـرك عـقده مع
الـرئيس عـبـد السالم مـحـمد عـارف عام

1966

وحـدتـهـا وكـرامـتـها. كـان عـبـد الـنـاصر
امل االمة في وحدتها وكانت االمة قبله
بال ارادة وال كرامة فاصبحت في عهده
ستوى امة يحسب لها احلـساب على ا

الدولي.
واالن بـعد  51عـامـا  على وفـاته يـشـعر
ت وانه اليــــ من الـــعــــرب انه لـم  ا
مـوجود في قـلوبـهم وعـقولـهم وان هذه

اســـتــذكــرت االمـــة الــعــربـــيــة امس 28
ايلول سبـتمبرعام  1970 وفاة الرئيس
جــمـال عــبــد الـنــاصـر وتــســتـذكــر ايـام
كرامتها التي استبيحت في غياب قادة

كبار مثل عبد الناصر.
كـانت وفـاة عبـد الـنـاصر وهـو في عـمر
 52عاما خسارة كبرى لالمة التي كافح
مـن اجــلـــهــا وقـــدم حــيـــاته في ســـبــيل

-1-
نشيد الوالء احلسيني يقول :

لو قطّعوا أرجُلَنا واليديْنْ 
نأتيك زحفا سيدي يا حُس 

الي مـشيا على األقدام ومن مسـافات بعيدة يحدو وبـالفعل فقد زحفت ا
بـها والؤها العـميق لسـيد الشـهداء االمام احلسـ (عليه الـسالم ) لتجدد
له الـبـيـعـة في ذكـرى األربعـ وتُـثـبتُ وفـاءَهـا له وارتـبـاطـهـا به ارتـبـاطا ال

تنفصم عُراه  .
-2-

لم تـنقطع زيـارة مرقد االمام احلـس (ع) منذ  20صـفر عام  61هـ حيث
عـاد االمام السجاد والعقيـلة زينب ( عليهمـا السالم ) الى كربالء ليدفنوا
الـرؤوس الطاهرة مـع األجساد وكان قـد سبقـهم في الوصول الى كربالء

الصحابي اجلليل جابر بن عبد الله االنصاري  –رضوان الله عليه  –
ومن هنا قال الشاعر :

قم جدد احلزنَ في العشرين من صَفَرِ 
ففيهِ رُدّتْ رؤوس اآلل للحُفَر 

-3-
ـؤمنـة وجـعلـهـا مـشدودة الـيه  تـبـكيه انّ حُبَّ احلـسـ (ع) مأل القـلـوب ا

بحُرقة ولوعة  وتستلهم منه الدروس العظيمة 
ـضـامــ غـنـيّـة بـعـطـائـهـا عـلى كل  وهـو (ع) مـدرسـة رحـيـبـةَ األبـعـاد وا

ستويات :  الصعد وا
رسالياً وأخالقياً وانسانياَ واجتماعياً وسياسياً 

-4-
ونداءات االمام احلس (ع) مازالت ترن في االسماع :

" أال ترون الى احلق ال يعمل به  
والى الباطل ال يُتَناهر عنه "
" أال مِنْ ناصرٍ ينصرنا " ?

وهكذا تدعو الزيارة الزائرين لالصطفاف مع احلق ضد الباطل .
ونـصـرة احلسـ (ع) لـيـست مـنـحصـرة في مـيـدان الـقـتال فـقط  بل هي
تـمتد لـتشمل كل ألـوان الفداء والتـضحيـة من أجل الدين وإعالء كـلمة الله

فسدين ... في االرض والوقوف بوجه الطغاة والظا وا
-5-

انّ احلسينيّ اليوم يعلنها صراحةً وبكل قوة :
أنْ ال تطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب 

والـتطبيع يعـني التضيـيع لكل ما جاهـد االمام احلس (ع) من أجله وهل
كن للحسيني الغيور أنْ يرضى بتطبيع العالقة مع الشيطان ?

-6-
اسـتمعتُ الى مراسل احـدى القنوات يسـأل زائراً التقـاه في الطريق فقال

له:
لو قيل لك :

ـبـلغ االّ اذا تركت ـال تـريده  ولـكنك ال تُـعـطى هذا ا اكـتب أيّ مبـلغ من ا
التوجه لزيارة احلس (ع) وعدت الى بيتك .

فأجاب :
بلغ كبيراً . ال والله ال أرجع مهما كان ا

 ال أقطع مسيري الى احلس حتى لو ملَكتني الدنيا بأسرها .
يقول هذا وهو صادق 

لك ـسـتـضـعف الـذي ال   يـقـول هـذا وهو الـبـائس ا
من الدنيا شيئا .

وهـكـذا تــكـون الـرجـال في الــثـبـات ورسـوخ األقـدام
على طريق الوالء والوفاء.
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بيروت

في إستـمرار كان األسبـوع األخير من شهـر الصيف (أيلـول/سبتمـبر) يعني
الـكثـير بـالنـسبـة إلى اللـبنـانيـ الذين يـوازنون بـ دول صديـقة تـريد وطـنهم
مـسـتقِـراً ومـزدهـراً ومـتـعايـشـاً عـلى أهـدأ مـا يكـون عـلـيه الـتـعـايش وب مَن
يـريـدونه مـلـعـبـاً يـتـقـاذفـون ثـوابـته ألغـراض في نـفس يـتـطـلع أصـحـابـهـا إلى
ـشـار إليه مـشـاريع أقـرب إلى مـخـططـات وضع الـيـد. فـفي مـطلع األسـبـوع ا
حتل ذكرى الـيوم الوطني الـسعودي وتشكل الـذكرى تلك منـذ بداية إستقالل
يـثاق الـوطني لـبـنان وإزدهـار العالقـة الـلبـنانـية- الـسـعوديـة في زمن ركنـيْ ا
بـشارة اخلوري وريـاض الصلح عام  1943ثم سـنة بعـد سنة إلى أن دخلت
الذكرى تـسعينـيتها خيـر مناسبـة لكي يتمـنى اللبنانـي احلريص على عروبته
ـا يــحـاك ضــد هــذا الـوطن مـن خالل مـشــاريع غــيـر ووالئه لــلـوطن وإدراكـه 
واقـعـيـة ومـن دون إسـتـثـنـاء مـذهــبي عـلى آخـر من اجلــمع الـعـريض اخلـيـر
للمـملـكة التي مـا أصاب لبـنان مكـروه إالّ وكانت نخـوتها تـسبق طلب مـعاجلة
ـكـروه الــذي بـات مـكــاره من كل نـوع في احلــاضـر الـكــئـيب الـذي يــعـيـشه ا
الـلـبــنـانـيـون تـظـلــيـمـاً جـائـراً من جـانـب أهل الـسُـلـطـات الــرسـمـيـة واحلـزبـيـة

واحلركية والتيارية لهم,
ملكة في مواجهة أي محنة فإنه لم ومثـلما أنه لم يحدث أي تلكؤ من جانب ا
ـلك عـبدالـعزيـز طيَّب الـله ثراه مـلكـة وفي كل عـهود أبـناء ا يسـجَّل يومـاً أن ا
الـذي داوم يـوصي بـاإلهـتـمـام بـاألشقـاء الـعـرب أن كـان في مـنـاسـبـة نـكران
مـلـكـة. وحتى في ـا قـدمت هـذه ا جـمـائل هـنالك بـالـكالم وبـالصـور تـذكـير 
ملكة في عهود ذروة نكران جـمائل فلسطينية وعربية من جانب البعض فإن ا
لـوك سعود وفيصل وخالد وفـهد وعبدالله رحمة الـله عليهم وفي عهد خادم ا
ـلك سلمان بن عبـدالعزيز سدد الـله خُطاه وعزز مراكز احلرمـيْن الشريفيْن ا
ـسـاعدة في اإلغـاثـات الـسلـمـانـية عـربـيـاً وإسالميـاً إعـتـبرت إسـداء واجب ا
زمن الشدة "فريضة سادسة" ومن دون التوقف عند أطراف قالت من الكالم

ما ليس من الالئق قوله.
في الذكـرى التسع لليوم الـوطني السعودي عكست اإلحـتفالية التي أحسن
وليـد بخـاري سفـير خـادم احلرمـيْن الشـريفـيْن اإلختـيار بـإقامـتهـا في رحاب
ـتـحف الوطـني الـلبـنـاني بغـرض تـذكيـر اللـبـناني بـسـيادته وبـتـراث عريق ال ا
ـسـتـحبـة. ولم يـسـجَّل في كـتاب اإلحـتـفاالت ظـاهـر غـير ا تـلـغيه الـظـواهـر وا
الوطنـية الرسـمية الـلبنـانية مـنها والـدبلومـاسية  الـعربيـة واألجنبـية أن أخذت
شـاركة مـا أخذتْه إحـتفـالـية الـذكرى الـتسـعيـنيـة التي إحـتفـاليـة من الـرقي وا
نزهـون من الوالء اخلارجي أفـضل حتية ـتجـردون ا سجل فـيها الـلبنـانيون ا
لك وتـهنـئـة للـشعب الـسـعودي ولـلقـيادة بـركـنيْـها ركن احلـكـمة في شـخص ا
سـلـمـان والــركن الـواعـد واجملـدد في شــخص وليّ الـعـهـد األمــيـر مـحـمـد بن
سلـمان الذي يتـطلع اللـبناني إلى أن يـكون لبنـان حاضراً في رحـاب إهتمامه
ـلك ــشـاعـر الـتي فـي نـفس والـده ا كـمـحب لــهـذا الـوطن عـلـى نـحـو مـا هي ا
سلـمان ماضيـاً ودائماً طوال نـصف قرن وحاضراً حيـث يعيش الوطن الذي

في تاريخه بصمة سلمانية أعتى احملن.
وإذا كـانت الـذكـرى الواحـدة والـتسـعـ لـليـوم الـوطني حـلت في زمن لـبـناني
عـابق بــالـظالمــيـة الـرســمـيــة والـظالم والـبــؤس واإلذالل والـكالم غــيـر الالئق
واجلـحـود الذي يـأبـاه الـعـقل ولم يـتسـن للـجـمع الـلـبنـاني الـعـريض تـسـجيل
مـشـاعر الـتـهنـئة كـمـا حدث في الـذكـرى التـسـع فـإن هـذا ال يعـني أن هذا
الـلـبـنـاني الـصـافي الـنـيـة احلـامـد الـشـاكـر لم يـتـمنَّ بـيـنه وبـ نـفـسه اخلـيـر
للمـملكـة في ذكرى يومهـا الوطني الواحـد والتسعـ متطلـعاً إلى عودة الزمن
الـلـبـنـاني- السـعـودي الـودي الـذي كـان في إسـتمـرار  زمن خـيـر وإسـتـقرار
وطـمـأنيـنـة قبـل إتفـاق الـطائف الـذي أنـقذ وبـعـد هذا االتـفـاق الذي من خالل

ملكة بدأ لبنان يستعيد رونقه. حرص ا
ومـا كـان اللـبـناني يـتـمنـاه في قـرارة نفـسه وإن هو لـم يفـصح عنـه أن يغـتنم
رئـيس احلـكـومة جنـيب مـيـقـاتي مـنـاسبـة الـذكـرى الـواحـدة والتـسـعـ لـلـيوم
الـوطـني الـسعـودي فـيـتـوجه إلى الـرياض أوالً وقـبل بـاريس بـغـرض التـهـنـئة
عنى أن رئيـس حكومة لبنان ال التي كانـت ستبدو إستثنـائية وغير مسـبوقة 
يـهـنىء بـالـذكـرى من خالل بـرقـيـة يـبـعث بـها أو حـتى إطـاللة مـن جانـبه عـلى
ا يذهب شـخصياً لـلتهنـئة أوالً مصرحاً ملـكة وإ إحتفـالية تقـيمها سـفارة ا
ـاحـكـات تـرؤسه احلـكـومـة ثم لـدى وصـوله بـذلك ثـم لـيـشـرح مـا خـفي من 
مـصرحـاً أيـضاً بـالـتـمني عـلى الـقـيادة الـسـعـودية مـلـكـاً محـبـاً لـلبـنـان مداوة
وعكـته الصـعبة وولـيّ عهد مـأموالً مـنه شمل لـبنـان الوطن ولـيس األشخاص
بـإهـتـمـامه وتـوجـيه الـدعـوة إلـيه لـزيـارة وطن أوصى به اجلـد خـيـراً وتـعـاطـفاً

لك الوالد بالوصية. لوك وكذلك األمراء وصوالً إلى ا وعمل األعمام ا
ونحن عـنـدما نـقول أنـه كان مـأموالً من الـرئـيس ميـقاتي
أن يــفـعل ذلك فــعـلى أســاس أن ضـبــاب وقـفــة الـبـاب
صـلحة لبنان األعلى فـرنسا الرئيس مـاكرون ينقشع 
ح ضــوء الـشــرفـة في حــال أن الـصــديق الــفـرنــسي 

األخضر للشقيق السعودي. والله الهادي.
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تحدة اآلسيويـة التابعـة لأل ا
ومقرها نيودلهي.

يــقــول هـنــري كــيــسـنــجــر وزيـر
ــتـــحــدة خـــارجــيـــة الــواليـــات ا
األمــريـــكـــيــة فـي تــلـك احلــقـــبــة
واصـــفــاً الـــعالقــة بـــ الــعــراق
وإيران: (لن يـكون بوسع أي من
الـطرفـ تقـد تنـازالت). وعلى
مـا يبـدو فان اخلـبـيث كيـسنـجر
قـد اسـتـغل هـذه الـعـبـارة فـيـمـا
بـــعـــد إلذكـــاء نـــار احلـــرب بــ

الطرف سنة .1980

ومـنـهكـة وأنـها لم حتـقق أي تـقدم.
ووصف انـطبـاعات الـسيـد السـفير
عن اجلـــــانب اإليـــــراني كـــــونــــهــــا
مراوغة وكان حديثه هذا لي العام
 1974حيث كانت العالقات ب

إيـــران والـــعـــراق مـــتـــوتـــرة حــول
ـيـاه وتـسـمـيـة اخلـلـيج مـوضـوع ا
واجلـزر الـعـربـيـة الـثالث ولم يـذكر
لـي تـفـاصــيل عن ذلك ألنــهـا كـانت
بـالـطـبع تـهـمــني بـصـفـتي ضـابط
ارتــبــاط بــ الــســفــارة والــلــجــنـة
الـقـانـونـية االسـتـشـارية األفـريـقـية

. يـشـيـر الـشـاعـر اآلخـرين إنـسـانـيـاً
العراقي الكـبير بدر شـاكر السياب
في رسالة بعث بها إلى شاذل طاقة
بـتاريخ  13تـشرين أول  1963إلى
قـصيـدة (الـدملـماجـة) الـتي نشـرها
الـشاعـر الـعام  ?1959بعـد احداث
الــشـواف حـيث عـدّهــا الـسـيـاب من
ــعـاصـر . أجـود الـشــعـر احلـديث ا
وفـي حــديـث آخــر لـــلـــســيـــاب ذكــر
ــشـهــورة (شــاذل شــاعـر عــبــارته ا
ـوصل). كــبـيـر أضـاعـه بـقـاؤه في ا
وذجـاً قصيـراً من شعره في أذكر 
ــا الـعــامـ  1950 – 1949وهــو 
علم العالية: يزل طالباً في دار ا

اصعدي للسماء
واهبطي للتراب
لم يكن لي رجاء

في الهوى والعذاب
فاغضبي واحنقي وعودي إليا

بعد ح
وأبعثي حنيناً وجودي عليا

بالشجون أنا ال أفهم العيون.
 أصـبح صديـقي الـعزيـز السـكرتـير
ـنـعم الزبـيدي ـرحوم عـبد ا االول ا
الـسـكـرتـيـر اخلـاص لـلـراحل شـاذل
طــاقـة فــيـمــا بــعـد والــذي ذكـر أن
باحثات مع نـظير شاذل اإليراني ا
عــبــاس خــلــعت بــري كــانت شــاقـة

الديـبلومـاسي الظـريف كان الدوام
في هـذه الـشـعـبـة يـنقـسم إلى ثالث
وجــــبــــات: األولى دوام صــــبــــاحي
اعتيادي حـتى الثانية بـعد الظهر .
والــثـانــيـة إلـى الـســاعـة الــتـاســعـة
مـسـاء أمـا األخـيـرة فـمن الـتـاسـعة
حـتى بـلــوغ شـمس الـيــوم الـثـاني.
اخــــتـــرنــــا: أنـــا والـــزمــــيل مــــنـــعم
الزبـيدي الـوجبـة الوسـطى وكانت
ـطر الـبرقـيـات الـسـريـة تنـهـمـر كـا
وبـالـطـبـع يـتم عـرضــهـا عـلى وزيـر
اخلــارجـيــة أو الـوكـيـل. وكـان عـلى
األغــلب وكـيل الــوزارة شـاذل طـاقـة

موجوداً في وجبتنا.
l{«u²  wÝU uKÐœ

 وطاقة ديبلوماسي متواضع كان

يــحـــضــر بــنــفـــسه لــيـــعــدّ أجــوبــة
الـبـرقـيـات الـسـريـة عنـدمـا تـتـوالى
عــدديــاً وهي حــالــة نــادرة جـداً وال
ــكن تـصـورهــا إذ أنـنـا من خالل
الــــتـــجــــربـــة وجــــدنـــا أن مــــعـــظم
الدبـلومـاسي من درجـة مسـتشار
ــكـن الــولـــوج إلى فـــمـــا فـــوق ال 
دائــــرتــــهم إال بــــعـــد االســــتــــئـــذان
والتجاوب. تلك حالة جسدت دماثة

األخالق ومنتهى التواضع .
قـلـنــا إنه كـان شـاعــراً أيـضـا ولـعل
ذلك هــو ســبب رقــته وتــعــامــله مع

ــغـربـيـة في تـوفي في الـعــاصـمـة ا
الـــســنــة نــفــســـهــا وذلك في أثــنــاء
حـضوره اجـتمـاع وزراء اخلارجـية

العرب.
تواضع  كان مـثاالً للـدبلومـاسي ا
وأقـولهـا عن جتـربة إذ تـعـينت في
وزارة اخلـــارجــيـــة في أول وجـــبــة
لـلكـوادر البـعثيـة للـعمل في الـسلك
الــــدبــــلــــومــــاسي وذلـك في أواسط
الــعـام  1969ونــسـبـت إلى شـعــبـة
(اجلـفـرة) أي الــبـرقـيــات الـسـريـة
ـرحـوم وكــان مـديـرهــا حـ ذاك ا
احلـاج حــسن عـبــد احلـمــيـد وهـو
شـقــيق الــلـواء الــركن مــحي الـدين
عـبــد احلــمـيــد أحـد قــادة ثـورة 14
تــمـوز  1958يـعــاونه الــســكـرتــيـر
ـــــنــــعم الـــــزبــــيــــدي األول عــــبــــد ا

اإلنـسـان والــشـاعـر والــسـيـاسي
والـدبــلـومــاسي شـاذل طــاقـة من
ــوصل الــعـام ?1929 مـوالــيــد ا
وهــو  مـن عــائــلـــة آل طــاقــة. من
عــشـــيــرة الـــســادة احلـــيــالـــيــ
وصل. خريج دار الكيالنية في ا
ـعـلـم الـعـالـية 1950 -1949 ا
وفـيـهـا تـلـقى أفـكـار الـبـعث. بـعد
ثورة  8شباط العام  1963مدير
عــام وكــالــة األنــبــاء الــعــراقــيــة.
وكــيل وزارة االعالم  1968بــعــد
ثــورة  17تــمـــوز مــبـــاشــرة. 20
شــبـاط  1969ســفـيــر في ديـوان
وزارة اخلـارجيـة. سـفيـر الـعراق
في االحتـــاد الــســـوفــيـــتي زهــاء
.  1971وكــــــيل وزارة ســــنــــتـــ
اخلــارجـيـة لـغــايـة الـعـام .1974
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عن الـدائـرة االنـتـخـابـيـة االولى في
صالح الـدين وحـجب اصـواته يـوم
ـادتـ االقــتـراع خملـالـفـته احـكـام ا
10و 11مـن نـــــــــظــــــــام احلـــــــــمالت
االنتخـابية رقم  5لسنة  2020الذي
حــــظـــر االنــــفـــاق عــــلى الــــدعـــايـــة
ــــال الــــعـــام االنــــتــــخــــابـــيــــة من ا
واستـغالل موارد الـدولة وخملـالفته
قــواعـــد الــســلـــوك االنــتــخـــابــيــة).
بـــدورهــا  قـــالت عـــضـــو مــجـــلس
ــــفـــوضــــ أحالم اجلــــابـــري في ا
ـفـوضـيـة تـصــريح امس ان (قـرار ا
ـوجـود أسمه واطن ا بـإحتـسـاب ا
بسـجل الناخـب ومسـتلم لبـطاقته
صـوت الـبايـومـتريـة في نسـبـة ا
عن غيرهم في االقتراع يختلف عما
كان معمول به في السابق) وحثت
ـــواطــــنـــ الــــذين لم اجلـــابــــري ا
يسـتـلمـوا بـطـاقاتـهم الـبـايومـتـرية
كـاتب ألخـذها عـلى (اإلسراع إلـى ا
كـــفـــرصــــة أخـــيـــرة قـــبـــيل مـــوعـــد
الـتـصـويت في الـعـاشـر من تـشرين

األول). 

االقتراع.وقالت الغالي في تصريح
ـراقــبــ وصل مــتــلــفــز ان (عــدد ا
حتى اآلن  509مراقبـ بينهم 270
ـــيــاً  واجملـــال مــازال مــراقـــبــاً أ
مـفـتـوحـا لـدخـول مـراقـبـ دولـي
ـفوضـيـة تـوفر جدد) مـؤكـدة ان (ا
لــــلــــمـــــراقــــبــــ اجلــــانب األمــــني
ـراقـبة واالنـتـشـار وحـريـة الـتـنـقل 
ورصــد الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيـة)
ـفـوضــيـة مـشـغـولـة وتـابـعت ان (ا
واد اللوجستية اخلاصة بتوزيع ا
بـاالنـتخـابـات في مراكـز االقـتراع)
ــــفــــوضــــيـــة مــــشــــددة عــــلى ان (ا
مـسـتـعدة إلجـراء االنـتـخـابات وفق

عايير الدولية). ا
ـــــرشــــــحـــــ ولــــــفــــــتت الـى ان (ا
سـتبعـدين حتى اآلن من الـسباق ا
االنــــتـــخـــابـي بـــلـغ عـــددهـم ســـتـــة
ـــفــوضـــيــة ). وقــررت ا مـــرشــحـــ
ــرشح عن مــحــافــظـة اســتــبــعــاد ا
صالح الــدين شـعالن عــبـد اجلـبـار
ـفـوضـية انه عـلي.وجـاء في قـرار ا
رشح ـصادقـة على ا (تقـرر الغاء ا

). ودعــا رئـيس ــقــبـلــ الــيـومــ ا
الـــوزراء مــــصـــطــــفى الـــكــــاظـــمي
الــــعــــراقـــيــــ لــــلــــمــــســـارعــــة في

استحصال بطاقة الناخب.
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وقــال الـكــاظــمي في تــغــريــدة عـلى
تـويــتـر (ادعـو شــعب الـتـضــحـيـات
ـكـارم والـقـيم وصـنّـاع الـتـغـيـير وا
لالســراع في اســتــحـصــال بــطــاقـة
الــنـــاخب مـن أجل مـــســتـــقـــبـــلــكم
ومـســتـقــبل أبـنــائـكم) وأضـاف ان
(أصـواتكم أمـانـة ال تهـدروها ومن
يــســـعى إلى اإلصالح والـــتــغــيــيــر
ـشاركة لألفضـل عليـه العمـل على ا
الــــواســــعـــــة في االنــــتـــــخــــابــــات
?أصـــواتــكـم مــســتـــقــبـل الــعــراق).
ــــفـــوضـــيـــة قـــد اعـــلـــنت وكـــانت ا
اسـتمـرار توزيع بـطاقـات النـاخب
حــتـى اخلــامـس من تـــشــرين األول
ـتـحـدة ـقـبل. في تـطــور كـشـفت ا ا
ـفوضيـة جمـانة الغالي عن باسم ا
ــراقــبــيــ الــدولــيـ الــذين عــدد ا
ســــــيـــــشـــــاركــــــون في مــــــراقـــــبـــــة

ن يــتــسـلم ــرضــيــة  ــنــاســبـة وا ا
بــطـاقــته االنــتـخــابــيـة) مــؤكـدا ان
ــكــافــآت تــدرس وقــد (الــيــة مــنح ا
تــكـون عـبـر اجـراءات مـتـعـددة مـثل
ــوبـــايـل وســيـــتـم حــلـــهـــا خالل ا

لالنــتــخــابـات وجــود مــكــافــأة لـكل
مواطن يتسلم بطـاقته االنتخابية 
قــــال الــــهــــنـــداوي ان (احلــــوار مع
ــفـــوضــيـــة وهــيـــئــة االتـــصــاالت ا
ـكــافـآت مــسـتــمـر بــشــأن حتـديــد ا
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كــشـف مــســتــشـــار رئــيس الــوزراء
لـــشــــؤون االنـــتـــخــــابـــات حـــســـ
الكات الهنداوي عن حقـيقة إلزام ا
الــتــدريــســيــة بــالــعــمل في مــراكــز
االقـتـراع مـؤكـدا وجـود مـبـاحـثـات
لـتحـديد مـكافأة مـن يستـلم بطـاقته
االنــتــخــابـيــة.وقــال الــهــنـداوي في
تـصريح امس إن (احلـكـومة بـصدد
تـوفـيـر تـأشــيـرات الـسـفـر وتـهـيـئـة
الـــشــــروط االخـــرى لـــلــــمـــراقـــبـــ
ــــتـــــحــــدة الـــــدولـــــيــــ مـن اال ا
واالحتـــــــاد االوربي) واضــــــاف ان
ــراقـــبــ الـــكــلـي بــلغ 500 (عـــدد ا
شخص) وتـابع ان (هـنـاك أولـويـة
لـــلـــمـــدرســـ وقـــطـــاع الـــتـــعـــلـــيم
ـشــاركــة بـاالنــتـخــابــات وتـولي بــا
مـسـؤولـيـات داخل مـراكـز االقـتـراع
لــلـراغــبـ بــذلك كــمـا أن الــبـعض
يــــرفـض هــــذا االمـــــر وهــــذا شــــأن
يخـصـهم في الدرجـة االساسـية من
دون اجــبـار) وبــشــأن مـا أعــلــنــته
ــســـتــقــلــة ـــفــوضــيـــة الــعــلـــيــا ا ا
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اكــدت وزارة الـــكــهـــربــاء أن إدامــة
زخم عـمل مـحطـات اإلنـتاج بـحـاجة
إلى توفـير الـوقود وتـطويـر خطوط
تحدث النقل في احملافظات. وقال ا
بــاسـم الــوزارة أحـــمـــد مــوسى  إن
(الــوزارة حتـتـاج إلى ضــمـان خـطه
وقـودية وتـأهـيل حـقول الـغـاز لكي
تتمكن من إدامة زخم عمل احملطات
ورفع معـدالت اإلنـتاج) ,وأضاف ان
(الـــوزارة وضــــعت خـــطــــة خلـــمس
ديـات قصيرة ومـتوسطة سنوات 
وطـويــلـة األمـد تـتـضـمن أن تـوفـرت
ـــقـــومـــات أن نـــتــكـــفل خـالل عــام ا
بـإضـافـة من خـسـمـة االف إلى سـتة
ـقـبل االف مـيـغـاواط في الـصـيف ا
ــتـوسـطــة فـتــتـضـمن أمـا اخلــطـة ا
ـشـاريع إضـافـة  12ألف مـيــغـاواط 
الـطاقـة الـشمـسـية ومـشـاريع الربط
ـدى الــطـويل الـكــهـربــائي وعــلى ا
نصل إلى  45ألف ميغاواط) ,مؤكدا
ان (هذه اخلطه تستـلزم العمل على
تطوير قطاع النقل وإنشاء محطات
حتـويـلـيـة جديـدة وهـنـاك مـحـطات
عــديــدة  إدخــالــهــا إلى اخلــدمــة
وهي محطات حتويـلية سواء كانت
 400أو  ?132مع مـــراعـــاة إنـــشـــاء

خـطوط نـاقـلة) ,وتـابع ان (خـطوات
ـضي بـهـا كــبـيـرة تـعـتـزم الـوزارة ا
ضــمـن مــديـــات  ذكــرهـــا عــلى أن
ـتـمـثلـة بـاخلـطة ـقومـات ا تـتـوفـر ا
الـــــوقــــــوديـــــة واألمــــــوال الالزمـــــة

والسقوف الزمنية). 
وقــررت الــوزارة اســتــثــنـاء جــمــيع
ـراكز االنـتخـابـية ومـخازن أدوات ا
واجــــهــــزة االقــــتــــراع مـن الــــقــــطع
ـبـرمـج.وقـال بـيــان ان (الـكــهـربـاء ا
ـراكز عـملـت على اسـتـثنـاء جمـيع ا
االنــتـخـابـيـة من الـقـطع كـمـا أمـنت
الــكـــهــربــاء جلــمـــيع اخملــازن الــتي
ـــواد احلـــافـــظـــة الجنــاح حتـــوي ا

االنتخابات).
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مــؤكــداً وجــود (اســتــنــفــار تــام من
حــيث جـرد وقـاعـدة بـيـانـات كـامـلـة
ـراكــز االنـتـخــابـيـة), عـلى جــمـيع ا
وأوضح الــبــيـان ان (الــوزارة تـدعم
شـبكـات التـوزيع وجتـري جمـيع ما
مـن شـــــأنه اجنـــــاح الـــــعــــمـــــلـــــيــــة

االنتخابية)
 الفـتـا الى ان (اخملـازن الـتي حتوي
عــلى احــبــار ومــطــبــوعــات تــخص
االنتخابات جرى تأمينها من حيث
هـنـية اضـافـة الى باقي الـسالمـة ا

االجـراءات وذلك من خالل تـنـسـيق
ــــــراكــــــز كـــــــامل ســــــواء كـــــــانت ا
االنــتـخــابـيـة عــبـارة عن مـدارس او
مـخـازن وغـيـرهـا).  واعـلـنت شـركـة
بـي بـي الــــــــــــنـــــــــــفــــــــــــطــــــــــــيـــــــــــة
البريـطانية,انخفـاض انتاج الـطاقة

الـكهـربائـية في الـعراق خالل الـعام
ـو ــاضي مــشـيــرة الى ارتـفــاع  ا
معدل االنتاج السنوي للطاقة خالل
ئة.وقالت عشر سنوات الى 12.3با
الــشـركــة في بـيــان امس ان (انـتـاج
الطاقة الكهـربائية في العراق خالل

ــــــاضـي بــــــلغ ? 131.3 الــــــعـــــــام ا
ئة بانـخفاض بـلغت نـسبته  0.7با
عن عــام  2019حـــيث كــان اإلنــتــاج
فيه  131.9وبارتـفاع عن عام 2018
ئة) ,واضاف ان الذي بلغ  100.2با
(مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي إلنــتــاج

الكهرباء في العراق من العام 2009
عدالت الى عام  2019سجل اعـلى ا
في الـــدول الــــعـــربــــيـــة حـــيـث بـــلغ
و عـدل  ئـة تـليه عـمـان  12.3بـا
ـعدل ـئة ومن ثم قـطـر  بلغ  7.6بـا

ئة).  و بلغ  7.5با
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جانب من محطة
لتوليد الطاقة
الكهربائية
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t¹uMð ØÂ

الحظة رقم (١) من االعالن لتكون كاالتي : - تعديل في ا
ان الكـلـفة الـتخـمـينـية لـلـيوم الـواحد (لـلـوجبـات الـثالث) لكل من م. الـرشاد وم.
ائة واثـنان دينار فـقط موضحة العطـاء باجمـالي (١٠٫٨٠٢)  عشرة االف وثمـا
كاالتي / م. الـرشـاد يكـون سـعر الـوجـبات لـلـيوم الـواحـد (٥٫٤٩٦) خمـسة االف
واربعـمائة وستة وتسعون دينار فقط اما م . الـعطاء تكون سعر الوجبات لليوم

الواحد (٥٫٣٠٦) خمسة االف وثالثمائة وستة دينار فقط.

t¹uMð dA½

ــرقــمـة ــنــاقــصــــة ا ورد ســهــوا في صـيــغــة االعالن اخلــاص بـا
(٢٠٢١/٥٧) اخلاصة بـ ( جتـهيـز وتركيب وتـشغـيل مركز بـيانات
ـطلوبـة هي غرفة جتـارة الدرجة ديوان امانـة بغداد) ان الـهوية ا
مـتازة / شركـات متخـصصة والـصحيح هـو هوية غـرفة جتارة ا

الدرجة اخلامسة / شركات متخصصة.
www.azzaman.com
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6ÊU e « ≠œ«bGÐ

 أعـلـنت إدارة نـادي الديـوانـيـة وصـول صـانع ألـعـاب منـتـخب تـوغـو دوف ومي إلى الـعـراق لاللـتـحاق
بصفـوف فريق نادي الـديوانيـة لكرة القـدم.  وقال عضـو إدارة النادي حيـدر عبد احلـس في تصريح
ـمتـاز بعد أن صـحفي إن الـنادي يـنتـظر رد االحتـاد الدولي بـاستـئناف الـديوانـية لـلعب ضـمن الدوري ا
قرر إيقـاف نشاط الـنادي بـسبب تاخـير إرسال أسـماء الالعبـ للـذين سيمـثلون الـفريق في الدوري إلى
أن أغـلق الـنظـام الدولي فـضال عن تـأخر تـسلـيم مـبلغ احملـترف الـصربي نـيـدو. وأكد عـبد احلـس أن
سـابقات قررت تـأجيل مباراة إدارة النادي أكـملت جمـيع شروط االحتاد الدولي لـكرة القـدم وأن جلنة ا
قرر إقامتها أمس األحد ضمن اجلولة الثانية إلى إشعارٍ آخر بسبب عدم وصول الديوانـية والزوراء ا

اإلشعار الرسمي من الفيفا بخصوص رفع حظر تسجيل الالعب على النادي.

uſuð V ²M  VŽô l  b UF²ð WO½«u¹b «

وشــهــدت الــقــائـــمــة تــواجــد ثالثي
بــاريـس سـان جــيــرمــان أنــخــيل دي
ماريا ولـياندرو باريـديس وليونيل
مــيـسـي بـاإلضــافـة لــبـاولــو ديـبـاال

مهاجم يوفنتوس رغم إصابته.
نـتخب األرجـنتـيني وجاءت قـائمـة ا
يـليانو مارتيـنيز فرانكو كالتالي:إ
أرمــانـي جــولــيــان ألــفــاريــز خـوان
موسـو إسـتيـبان أنـدرادا جونـزالو
مــــونــــتــــيـل مــــاركــــوس أكــــونــــيـــا
أليخـاندرو جوميـز ناهويل مـولينا
جـيـرمـان بيـزيال جـيـدو رودريـجـيز
خـوان فــويث كـريـســتـيـان رومـيـرو
جــيـوفـانـي لـو سـيــلـسـو نــيـكـوالس

أوتــامــيـنــدي. لــوكــاس مــارتــيــنــيـز
نــيـكـوالس جــونـزالـيس لــيـسـانـدرو
مـارتـيــنـيـز نــيـكـوالس تــالـيـافــيـكـو
رودريـجـو دي بــاول أنـخـيل كـوريـا
إزيكويل باالسـيوس لوكاس أالريو
لياندرو باريـديس أنخيل دي ماريا
لــــيــــونـــــيل مـــــيــــسي نـــــيــــكــــوالس
دومينيجيـز خواك كوريا الوتارو

مارتينيز وباولو ديباال.
ركز ـنتخب األرجـنتيـني ا ويحتل ا
الثاني في الـترتيب بـ  18نقطة (من

مواجهات) خلف البرازيل 8
ـــــتـــــصـــــدرة بـ 24نـــــقـــــطـــــة من 8 ا
انــــتــــصـــــارات وأمــــام أوروجــــواي

الثالثة بـ 15نقطة من  9مباريات.
5²Mł—ô« wŁöŁ

ومن جـــــهـــــة اخــــرى قـــــرر االحتــــاد
األوروبي لـــكـــرة الـــقـــدم (يـــويـــفـــا)
الـتــخــلي عـن الـدعــوى الــقــضــائــيـة
رفوعة ضد مؤسسي بطولة دوري ا
الـسوبـر األوروبي بـرشلـونـة وريال

مدريد ويوفنتوس.
وتــمــسك رؤســاء بــرشــلــونــة وريـال
شـروع بطـولة مدريـد ويوفـنتـوس 
دوري الــــســــوبـــــر األوروبي بــــعــــد
انــسـحـاب بـاقـي الـشـركـاء الــتـسـعـة

. ؤسس ا
 وأبلغ يويفا احملكـمة التجارية في

مـــدريــــد أنه لن يــــتــــابع اإلجـــراءات
الـــقــــضـــائـــيــــة بـــحـق بـــرشــــلـــونـــة

ويوفنتوس وريال مدريد.
وأكدت األنـدية الـثالثة أمـام احملكـمة
ـــعـــاقــبـــتــهم أن مـــحــاولـــة يــويـــفــا 
ــنـــافـــســة تـــتــعـــارض مع قـــانـــون ا

األوروبي.
وقـرر يويـفـا أيـضا مـخـاطبـة األنـدية
ؤسـسـة للـبطـولة الـتسـعة األخـرى ا
الـتي لم تـخـرج إلى الـنـور لـلـتـأكـيـد
ــالــيـة الــتي عـلـى إلــغـاء الــغــرامــة ا
فرضها في وقت سـابق على األندية
بـسـبب دورهـا في مـحـاولـة تأسـيس
البـطولة االنـفصـالية بـحسب شـبكة

"سكاي سبورتس".
وشـاركت أنـدية آرسـنـال وتـشـيـلسي
ولــيــفـــربــول ومــانــشــســـتــر ســيــتي
ومـانــشـســتـر يــونـايــتـد وتــوتـنــهـام
واتــلــتــيــكـو مــدريــد ومــيـالن وإنــتـر
مــــــيـالن في اإلعـالن عـن مــــــشــــــروع
ــثـــيــرة لـــلــجـــدل قــبل الـــبــطـــولــة ا

انسحابها مع تزايد الضغوط.
ـــاضي وافـــقت وفـي مـــايـــو/أيـــار ا
األنديـة التـسعـة على دفع مـبلغ قدره

من %5مليون يورو مع خصم  15
عـائــداتـهــا من الــبـطــوالت الــتـابــعـة

دة موسم واحد. ليويفا 
‰uÐdHO  WOC

أثـــارت قــضـــيــة "قـــادة لـــيــفـــربــول"
كانة تابع حول ا تساؤالت لدى ا
صري في التي يحظى بـها الدولي ا
صـــفــوف الــفــريق اإلجنــلــيــزي رغم
ــردود الــضــخم الــذي يــقــدمه مــنـذ ا

انتقاله إليه العام .2017
ووضع مدرب ليفربول يورجن 

كـلـوب حــدا لـلـتـسـاؤالت حـول قـادة
فـريقـه بعـدمـا ارتـدى أكـثر من العب
ـوسـمــ األخـيـرين الـشــارة خالل ا

في ظل كـثـرة اإلصـابـات التـي حلقت
اضي. وسم ا بالـ"ريدز" ال سيما ا
 وال يــــخـــفـى عـــلـى أحـــد أن صالح
يــأمل يـومــا في وضع شــارة الـقــائـد
عـــلـى ذراعه وهـــو الـــذي تـــذمـــر في
نـاسـبات الـسابـقـة من عدم إحـدى ا
مــنـــحه إيـــاهــا رغم غـــيــاب الـــقــادة
الـــثالثــــة في الـــفــــريق خالل إحـــدى

باريات. ا
ؤتـمـر الصـحفي الـذي أقيم وخالل ا
اليوم اإلثـن عشيـة مباراة لـيفربول
أمــام ضــيـفه بــورتــو أكـد كــلـوب أن
الالعــبــ صــوتــوا لــصــالح  3قــادة
إضــافــيــ فــفـي حــال غــاب الــقـادة
جـوردان هنـدرسـون وجيـمس مـيلـنر
وفيرجيل فان دايك سـيتولى ترينت
ألــكــسـنــدر أرنـولــد الــقـيــادة ويـأتي
بـــعــــده كل مـن أنـــدي روبــــرتـــســـون
وأليسـون بيكـر علمـا بأن الهـولندي
جورجينيو فينالدوم كان يقوم بهذا
الــدور عــنــد غــيــاب الــقــادة الــثالثــة
ــاضي قــبل أن يــرحل إلى ــوسم ا ا

باريس سان جيرمان.
 الالفت في ترتـيب الـقادة أن اثـن
مـنــهم انــضــمـا إلى لــيــفـربــول بــعـد
صالح وهــمــا فــان دايك وألــيــسـون
فيمـا انتقل روبـرتسون إلى الـ"ريدز"
في الــــعـــام ذاتـه الـــذي انــــضم فــــيه
صالح لـــلـــفـــريق ومـــا يـــفـــتـح بــاب
الـتـسـاؤل حـول عـدم اخـتـيـار الـنـجم
ـصـري من بـ الـقـادة رغم رغـبته ا

في القيام بهذا الدور يوما ما.
 هـــذه الــتـــســاؤالت تـــأتي في وقت
حــسـاس لــلـغــايـة حــيث تـأمل إدارة
لـيــفـربـول في حتــصـ صالح أمـام
رغــبـات األنــديـة الــكـبــيـرة من خالل
جتـديــد عـقـده احلـالي الــذي يـنـتـهي

صيف العام .2023

 ويــخـشى لــيـفــربـول أال يـتــمـكن من
جتـديد عـقـد هـدافه البـالغ من الـعـمر

عاما ليصبــــــــــــح مهددا 29
وسم بفـقدانه مـجانـا مع انتـصاف ا
ــقــبل لــذلك فـإنـه راغب في تــقـد ا
عــقــد جـديــد مــغــر بــيــد أن تــقــاريـر
صحـفـية أشـارت إلى مـطالـبة صالح
بــــراتـب أســـبــــوعـي قـــدره  500ألف
جــنــيه إســـتــرلــيــنـي وهــو مــبــلغ ال
يــســتــطـيـع لــيــفـربــول أو غــيــره من
األنــديـــة تـــدبـــيـــره في ظل الـــوضع

االقتصادي الراهن.
b¹bł bIŽ

 موافـقة صالح عـلى العـقد اجلـديد
ستـتـوقف أوال على حتـقـيق مطـالبه
ــكــانــته وثــانــيـــا عــلى االعــتـــراف 
ـــرمـــوقــــة في الـــفــــريق والـــوضع ا
احلالي فـيـما يـخص قادة الـفريق ال
يساعد في حتقيق هذه الغاية. 
سجل صالح  5أهداف وصنع هدف
في أول  6جــــــــــوالت بـــــــــالـــــــــدوري
وسم وهو متـاز هذا ا اإلجنليـزي ا
يواصل حتطيم األرقام الـقياسية في
الــنــادي األحـــمــر ويــعــتـــقــد بــعض
اخلــبــراء وآخــرهم مــهــاجم الــفــريق
الـــســابق بـــيــتـــر كــرواتش أن العب
روما وفـيورنـتنـيا وتـشيـلسي وبازل
الـســابق ال يـحـظى بـالــتـقـديـر الـذي

يستحقه في إجنلترا.
ــــؤكــــد هــــو أن وضع اسم  األمــــر ا
صالح ب قـادة الفريق كـان سيـثير
حـفـيـظـة العـبـ آخـرين انـضــــــمـوا
إلى لـيـفـربـول قـبـله مـثل الـبـرازيـلي
روبــرتــو فـــيــرمــيــنــو والـــســنــغــالي
ســـاديو مانـي لكنه في الوقت ذاته
ســيــجــعــله يــشــعــر بــأنه في بــيــته
ـزيـد في وســيـشــجـعه عــلى تـقــد ا

قبلة. الفترة ا

نتخب جنوم ا
االرجنتيني
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{ باريس- وكاالت - أعلن ليونيل
ســـكـــالــــوني مـــدرب مــــنـــتـــخب
األرجنتـ استدعاء  30العبًا
خلــوض تــصــفـيــات أمــريــكـا
ـؤهـلــة لـكـأس اجلــنـوبـيــة ا

العالم بقطر .2022
وســتــلـتــقي األرجــنــتـ
خالل فـــتـــرة الـــتــوقف
الـــــدولي الـــــشـــــهــــر
ــــــــــــــقــــــــــــــبـل مـع ا
مــــــنــــــتـــــخــــــبـــــات
بــــــــــاراجــــــــــواي
وأوروجــــــــــواي

وبيرو.
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رغم مشاركة اكثر من مئة فريق في
بـطـولـة كـاس الـعـراق من دون فرق
ـمـتــازة واالولى الـتي الــدرجـتــ ا
تــلـعب فـي االدوار الالحـقــة لـكن لم
يــشـار الى نـتـائج مـبـاريـات دورهـا
مـباراة االول الـذي شـهـد اجـراء  52
ومن ثـم مــبــاريـــات الــدور الـــثــاني
والــثــالـث وسط صــمـــــــت اعالمي
ـشـــــــــاركـة ومع ذلك فــان الـفـرق ا
جتـــد من الــبـــطــولــة الـــفــرصــة في
وسم الـرياضي والكروي اختزال ا
برمـته عـبـر بـطـولـة الـكـاس لـتـبقى
عــــلى قــــرب من وزارة الــــريــــاضـــة
والـشـبـاب الـتي ومن زمن بـعـيـد لم
تــاخـــذ االمــور عــلى مـــحــمل اجلــد
ودورها في ترسـيخ مفـهوم االندية
ـعـنى عـبـر الـتـوجه نـحـو اقـامة بـا

اندية نوعية .
 واجــــد مـن االهم ان يـــــكــــون دور
وتـدخل حـكـومي فـي مـواجـهـة هذا
االمر لتغير مـشهد وعمل ما يسمى
قـدمة اجلـماهـيرية بـاألنديـة وفي ا
الــتـي التــمــتــلـك مــقــرات والبــد من
ادخـال االصالح والـتـغيـر فـيـها من
اجل تـرسـيـخ مـفـهــوم االنـديـة ولـو
عــلـى عــدد اصــابع الــيــد كــمــا هــو
احلــال فـي دول اجلــوار عــلى االقل
والـتـخــلص من الـعــمل الـتــقـلـيـدي
الدارات المــسـوغ لــوجـودهــا النـهـا
مستـهلكـة وليست مـبادرة وعاجزة
والـكــابـ عـدنـان درجـال قـريب من
احلــالــتـــ داخل وخــارج الــعــراق
وعــــلـــــيـه ان يـــــعـــــكس جتـــــربـــــته

االحتـرافية في هـذا اجلانب ولو لم
نــلــمـس شيء من بــرنـــامــجه الــذي
دفعه لقـيادة الوزارة الـتي استمرت

تسير بعمل تقليدي .
ــــوضــــوع حــــيث  واعــــود الصل ا
مـــبـــاريـــات الـــكــاس واالشـــارة الى
نتـائج مبـاريات الـدور الثـالث التي
اخــتــتــمـت مــؤخـرا وفــيــهــا تــغــلب
ـــصـــافي عـــلى الـــتـــاجي بـــثالثــة ا
اهـــداف ومـــصــفـى الــشـــمـــال عــلى
شهـربان بـخماسـية نـظيفـة وبفارق
ركـالت اجلـزاء تـغــلب الـعــراق عـلى
احلي وفــاز الــدجـيـل عــلى بــلـدروز
بــهـدفــ لـواحــد والـشــامـيــة عـلى
الـسـلـمـان بــخـمـاسـيـة نـظـيـفـة
ـوصل على عـمال وبلـدية ا

نــيـنـوى بــهـدفـ دون رد واالمـواج
ـوصـلي حـسم ا
لــقــاءه قــلــعــة
تــــلــــعــــفــــر
بــــفـــارق
ركــــال

ت اجلـــزاء وقـــهـــر اعـــالي الـــفــرات
الــصـوفــيـة بــثالثــة اهـداف لــواحـد
واحلـــــــشــــــد الــــــشـــــــعــــــبـي عــــــلى
اجلـامـعـةبـثالثــة اهـداف لـهـدفـ
وعانة على الرطبة بهدف

 ومــتــو قع ان يــشـهــد الـدور
الر ابع مشاركة فر ق الدجة
االولى ومـنهـا التـخـتلف عن
الــــــفـــــــرق الــــــتـي خــــــاضت
مـــبــــاريـــات االدوار الـــثالثـــة
االولى الـتي يقـتـصر نـشاطـها
عـلـى كـرة الـقـدم فـقط وجنـد ان
التـوجه العام لـالندية نـحو كرة
القدم امـام عجز اغـلب االندية
ارسة لـعبة ثـانية من 

على االقل.
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وصلَ وفــــــــد من جلـــــــانِ االحتـــــــاد
الـــدوليّ لـــكـــرة الـــقـــدم ( (FIFAإلى
مـحــافـظــة الـبــصـرة وذلك لإلطالع
ـنــشـآت الـريـاضــيـة والـبـنى عـلى ا
الــتـحـتـيــة من أجل رفع احلـظـر عن

العب العراقية. ا
وســــيــــتــــواجـــدُ وزيــــر الــــشــــبـــاب
والريـاضة رئيس االحتـاد العراقيّ
لـــكــرة الـــقــدم عــدنـــان درجــال في
رافقة وفد محافظة البـصرة وذلك 

الــفــيــفــا أثــنــاء زيــارته احملــافــظــة
العب وذلك بــغــيـة رفع وتـفــقــده ا
تقريـر نهائي بـشأن رفع احلظر عن
العب العراقية وعودة منتخباتنا ا
الــوطـنــيــة لـلــعب عــلى أرضــهـا من
جــديـد.ويـتــألفُ وفـد جلـان االحتـاد
الـدوليّ لــكـرة الـقــدم إلى مـحــافـظـة
الــبـصــرة من أربـعــةِ أشـخـاصٍ في
الـزيــارة الــتي ســتــســتــمــر لــغــايـة

قبل. اخلميس ا
وســـيـــقـــومُ الـــوفــد بـــاالطالع عـــلى

ـنـشـآت الـريـاضـيـة وزيـارة مـلعب ا
البصرة الـدولي والتعرف عن كثب
عــلـى واقع مـــديـــنـــة الــبـــصـــرة من

مختلف اجلوانب.
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وتــأتي زيــارةُ وفـد االحتــاد الـدوليّ
بـــعــد مـــخـــاطـــبــاتِ احتـــاد الـــكــرة
ـبـاريـات الـدولـية بـضـرورة عـودة ا
الى الــعــراق وحتــديــداً الــبــصـرة
النتفاء األسـباب التي أدت الى عدم
خوض مـنتخـبنـا الوطني مـبارياته

ـؤهـلة فـي التـصـفـيـات اآلسـيـويـة ا
الـى مــونـــديــال الـــدوحــة في قـــطــر
كأرضٍ افتراضـية. ومن جهة اخرى
كــشف عـضــو في االحتـاد الــعـراقي
لـكـرة القـدم عن عـزم االحتـاد حسم
ـنــاصب في مـوضــوع ازدواجــيــة ا

اجتماعه الدوري .
وقال رحـيم في تصـريح صحفي إن
هــيـــئــة ادارة االحتـــاد ســـتــعـــقــد 
اجتمـاعها الدوري لـطرح عدة امور
للـنقـاش اهمهـا موضـوع ازدواجية
ــنــاصب" مــؤكــداً أن "االجــتــمــاع ا

وضوع. قبل سيحسم هذا ا ا
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وب أن االجـتماع سـيلـزم االعضاء
الــذين يــجــمــعــون بــ مــنــصــبــ
ريــاضـــيـــ عــلـى االســتـــقـــالــة من
ـــوضـــوع احــــداهـــا مـــشـــدداً أن "ا
اليـــحـــتـــمـل االجـــتـــهـــاد والبـــد ان
ــتــلك يــســتــقــيل الــعــضــو الــذي 

قررة. دة ا منصب خالل ا
واوضـح انـنـا كـهـيـئـة اداريـة سـبق
وان صادقنـا على النـظام االساسي
في اجـتـمــاع الـهـيـأة الــعـامـة الـذي
اضي عـقـد في الرابع من نـيـسـان ا
وحــتى اليــحــدث اجــتــهــاد البــد ان

. نصب يستقيل العضو الذي 
ويـؤكــد وزيـر الـشــبـاب والــريـاضـة
رئـيس االحتـاد عدنـان درجـال عدم
شـــمــوله بــاجلــمـع بــ مــنــصــبــ
ريـاضــيـ مــوضــحـاً في تــصـريح
سابق أن منصبه كوزير هو وظيفة
بالـدولة وليس مـنصباً ريـاضياً في

نادٍ او احتاد.

WŽd∫ جانب من اجتماع قرعة بطولة كأس العراق
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 قـرر االحتــاد اآلسـيـوي لــكـرة الـقـدم
ــنـــتــخب الـــوطــني اقـــامــة مـــبــاراة ا
الــعـراقي ونــظـيــره الـلــبـنــاني ضـمن
اجلولة الثـانية للـتصفيـات االسيوية
ــؤهـلــة لـكــاس الـعــالم عـلى اســتـاد ا

خليفة الدولي في دولة قطر.
ــديـــر االداري لـــلـــمـــنـــتـــخب وقـــال ا
العـراقي باسل كـوركيس في تـصريح
صـحــفي إن مـبــاراة الـعـراق ولــبـنـان
ستقام عـلى استاد خلـيفة الدولي في
الــعــاصــمـــة الــقــطــريـــة الــدوحــة في
الــــســـابـع من شــــهـــر تــــشـــرين االول
ـقـبل . وأوضح أن قـائمـة تـشـكـيـلة ا
نتخب لم يعلن عنـها بعد مبيناً أن ا
ـنـتخب ادفـوكـات ومسـاعديه مدرب ا
يـــراقــبــون الــدوري الــعـــراقي بــغــيــة
الــــوصـــول إلـى قـــنــــاعـــة عـن بـــعض

الالعب لضم االفضل للقائمة.

وأشــار كـوركــيس إلى رصــد عـدد من
الالعــبــ الـذيـن قـدمــوا مــسـتــويـات
ـمـتـاز مـقـنـعـة في جـولـتي الـدوري ا
الفـتـاً إلى أن الـقــوائم سـيـعـلن عـنـهـا
ـنـتـخب الى قـطر. قـبل مـغادرة وفـد ا
وبـ أن الــتـجـمـع في قـطـر ســيـكـون
ـقـبل يـوم الــرابع من تـشــرين االول ا
ـبـاراة الـثـانـيـة اسـتـعـدادا خلــوض ا

ــؤهــلـة لــكـاس ضــمن الــتـصــفــيـات ا
العـالم . واسـتاد خـلـيفـة الـدولي هو
ملعب دولي لكرة القدم في دولة قطر
ويعرف أيـضا باسم االسـتاد الوطني
وهـــو مــلــعـب مــتــعـــدد األغــراض في
دينة الدوحة وهـو جزء من مجـمع ا
الـــريـــاضـــيـــة والــــذي يـــضم أيـــضـــا

ية أسباير وبرج أسباير. أكاد
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دعو سـعد العـاني التي أعلن ـبية الـوطنيـة العراقـية متـبنيـات ا إستنـكرت اللـجنة األو
علن جلمهـورية الص الشعـبية و إيران ودعوته للـتطبيع مع إسرائيل فيهـا عدائه ا

دينة أربيل بكردستان العراق أمس. ؤتمر عقد  وذلك في كلمة ألقاها 
طـلق عن إيّة مواقف سـياسيـة لها بـية نأيـها ا وفي الوقت الـذي تعلن فـيه اللجـنة األو
بي دعـو سعد العـاني ألي مفصل أو تـصدين فانهـا تؤكد عدم إنـتماء ا شخوصـها ا
ـثـل غـيـر نـفـسه وإنه تـرك الـعـمل الـريـاضي وغـادر الـوطن بـشـكل عـراقي وإنه ال 

. مطلق في العام  2007حيث يقيم خارح البالد منذ ذلك احل
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{ لندن- وكـاالت - رسخ البريطـاني لويس هامـيلتون
االعـتـقـاد بـأنه أفـضل سـائق في تـاريـخ بطـولـة الـعـالم
لـسبـاقـات سيـارات فـورموال1  بعـد حتـقيق الـفوز رقم
في تاريخ مشاركاته في سباقات اجلائزة الكبرى 100
عبر سـباق روسيـا أمس األحد لكن الـفائز األكـبر على
اإلطالق قد يكون الـهولندي مـاكس فيرستـابن منافسه

الرئيسي على اللقب.
وقال تـوتو وولف رئـيس مرسـيدس: "الـفوز بـالسـباق
رقم  100مـذهل سيـبـقى هـذا النـبـأ في نشـرة األخـبار
طوال  24ساعـة لكن فـقط بعد  20عامـا سنـدرك أننا

كنا جزءا من هذا".
وأضاف: "لـكنـنا أدركـنا أنـنا جـزءا من الرحلـة التي لم
يـنـجح أي ريـاضي في فـورموال -1في حتـقيـقـهـا حتى
اآلن وهـذا يتـخـطى السـبـاقات والـبـطوالت الـتي فـزنا

بها أن تكون جزءا من هذا هو أمر استثنائي".
ركـز الـرابع في بدايـة السـباق وتـقدم هـاميـلتـون من ا
ـركـز الــثـاني قـبل أن يـنـتـزع الـفـوز من مـواطـنه إلى ا
الــشـاب النـدو نــوريس الـذي تــأثـر بـشــدة من األمـطـار

التي هطلت في األمتار األخيرة من السباق.
وقال هامـيلتون ( 36عاما) الـذي كان يبـحث عن الفوز
رقم  100مـنذ تـتـويجه بـلـقب سبـاق جـائزة بـريـطانـيا
ــاضي: "إنــهــا حلــظــة الــكــبـــرى في يــولــيــو/تــمـــوز ا

ساحــرة".

وأضـاف: "كـان بـإمـكـاني فـقط أن
أحـــلم بـــاالســتـــمـــرار حــتى اآلن
وحــصــولي عــلى فــرصــة الــفـوز
بـهذه الـسـباقـات ومـنافـسـة مثل
واهب االستثنائية في هذه هذه ا

تأخرة من مسيرتي". رحلة ا ا
هـاميـلـتون هـو الـسائق األكـثـر فوزا

بــسـبــاقـات اجلــائـزة الــكـبــرى والـتــجـارب
ـاني الــرسـمـيـة ويــقـتـسم مـع األسـطـورة األ
مـايـكل شـومـاخـر صـدارة قـائـمـة الـسـائـق
الـفــائـزين بـلـقب بـطــولـة الـعـالم إذ فـاز كل

منهما باللقب سبع مرات.
ويــتـفـوق هـامـيـلـتــون بـفـارق نـقـطـتـ عن
وسم فيرستـابن مع تبقي ثلث فـعاليات ا
لكن رغم ذلك يـبدو أن ريـد بول في طـريقه
ـرسيدس ـطلـقة  أخيـرا إلنهـاء الهـيمـنة ا

. على عصر سيارات الهج
وجنح فـيرسـتـابن الـذي تـورط في حادث
تصـادم مع هـاميـلتـون في سـباق جـائزة
إيـطالـيـا الكـبـرى في إنـهاء الـسـباق في
ــركـز الــثـاني بــعـدمـا بــدأه من الـصف ا
األخـيـر كـعـقوبـة له عـلى تـغـيـيـر مـحرك

سيارته.
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لويس هاميلتون 
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ـصري ـمـثل ا نفـى مصـدر مـقـرب من ا
رشـوان تـوفـيق تـعـرضه لـوعـكـة صـحـية
مثلما تردد عبر عدد من منصات مواقع
الـتـواصل االجــتـمـاعي مــشـيـراً الى ان
حـالـته الـصـحـيــة جـيـدة وعـلى مـا يـرام
ويتـواصل مع أسـرته وأصـدقـائه بـشكل
طبـيـعي.ويـسـتـقر رشـوان تـوفـيق مـا ب
الــقــاهــرة ورأس صـدر الــتـي دائــمــاً مـا
يتـردد إليـهـا ب احلـ واالخر من اجل
االسـتـمـتــاع بـوقـته مـع أسـرته واحـفـاده
خــاصــة ان اصــبـح قــلــيل الـــظــهــور في
االعــمــال الــفــنــــــيــة بــســبب تــقــدمه في

العمر.
وكـان تـوفــيق أبـدى عـن سـعـادتـه بـقـرار
صـري عبـد الـفتـاح السـيسي الرئـيس ا
والــذي يــنص عــلى الــتــأمــ لــلــفــنــانـ
ــصــريــ مــؤكـــدا ان الــســيــسي هــو ا
صر ويهتم كثيراً ستقبل جديد  صانع 
بـالــفـنــانـ كــبـار الــسن ويــقـدرهم.كــمـا
اعـرب تـوفـيق مـؤخــرا عن حـزنه لـرحـيل
مثلة دالل عبد الـعزيز مؤكدا على انها ا
ـثـلـة بــدرجـة انـسـانـة واول من (كـانت 

تساند زمالءها في احلزن قبل الفرح.
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وزير الـثـقافـة العـراقي األسـبق يشـارك الـيوم االربـعاء
ي كـر شغـيدل ـترجم رضـا الظـاهـر  واالكاد مع ا
في نــدوةً اســتــذكــاريــةً افــتـراضــيــة يــنــظــمــهــا مــركـز

الدراسات والبحوث عن الشهيد كامل شياع .
 rýU¼ bFÝ√

سح مفـتش آثـار وتراث الـنجف اعـلن بدء أعـمال بـعثـة  ا
األثـري بــرئــاسـة زيــنب عــبـدالــله  في صــحـراء الــنـجف

.( وطريق الست زبيدة (طريق احلج البري القد
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التـدريسـية فـي كلـية الـلغـات بـجامـعة بـغداد حـاضرت
كتب في دورة ترجـمة الـوثائق الرسـمية الـتي أقامهـا ا
االستـشاري لـلغـات األجنـبـية والـترجـمة الـتـابع للـكلـية
تـرجمي أمـون للـترجـمة والـنشـر  وبالـتعـاون مع دار ا

الدار .

qH¹« ÃdÐ ÂU √ «dÐuý
{ بـاريس  –وكـاالت - نــشـرت
النجمة الهندية بريانكا شوبرا
صورة في صفحتها على موقع
الــتـواصل اإلجــتــمـاعـي أطـلت
فــيـــهــا من عـــاصــمـــة فــرنـــســا
بــاريـس وخــلــفــهــا أحــد أبــرز
ـعـالم الـسـيـاحـيـة الـفـرنـسـية ا

برج إيفل. 
وأطــلت بــفــسـتــان طــويل الفت
بــــألــــوان زاهـــــيــــة ضـــــيق عن
الــــــــصــــــــدر وواسـع عــــــــنـــــــد
أسفله.والقت إطـاللتهـا إعجاب

عدد كبير من متابعيها.
وكــــانت شــــوبـــرا قــــد نـــشـــرت
مـــؤخـــرا صـــورة جـــمـــعـــتـــهـــا
بزميلتـها النجمـة كارينا كابور
ـــنــاســبــة عــيــد لــتــعــايــدهــا 

ميالدها.
وأثــــــــــارت جـــــــدالً واســـــــعــــــاً
بـالــصـورة الــتي ظـهـرت فــيـهـا
قــــريـــــــــبـــة مـن كـــابــــور وهي
تـقـبـلـهـا وجـهـاً لـوجه بـطـريـقـة

حميمة.
وتداول الـصورة عـدد كبـير من
مـتـابـعــيـهـمـا الـذين عـبـروا عن

. حبهم الكبير للنجمت
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dIý_« U¼dFý لألزيـاء وكــالـة عـمــاد جـاسم بـإعـادة
إصدار مجـلة أزيـاء بعد تـوقفهـا منذ

عام 2015 .
حيث جترى االستـعدادات في شعبة
ــاكـــيـت وجتـــهـــيــز اإلعـالم إلعـــداد ا
ـواضـيع وبـالـشـكل الـذي يـتنـاسب ا
مع اجملـلــة وبـحـلــتـهـا

اجلديدة.
جتــمع مــجـــلــة أزيــاء 
بــ الــثــقــافــة واألدب
والــــتـــراث واجلــــمـــال
ـرأة إضـافــة النـاقــة ا
وتـــــربـــــيـــــة الـــــطـــــفل
والـصـحــة والـريـاضـة
مع الـــــــــعــــــــديــــــــد من
الـلــقـاءات واحلـوارات
والـــتــحـــقــيـــقــات.ومن
ـؤمل إصـدار اجملـلة ا
الــكــتــرونـيــا الــشــهـر
ــــــــقــــــــبـــــل حلــــــــ ا
اسـتـكـمــال مـتـطـلـبـات
صــدورهــا كــمــطــبــوع

ورقي.
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جتـــرى االســـتــعـــدادات في شـــعـــبــة
اإلعالم في الــدار الــعــراقــيـة لـالزيـاء
العـادة اصــدار مـجـلــة ازيـاء بـعـد ان
وجه وكيل وزارة الثـقافة والـسياحة
واآلثــار مــديـر عــام الــدار الـعــراقــيـة

{ لــنـدن  –وكــاالت - نـشــرت جنــمـة
تـلفـزيـون الـواقع الـبريـطـانـيـة مولي
ماي هـيغ صوراً لـها أثـناء تـواجدها
ستشفى بعد خضوعها لعملية في ا
جـــراحــــيـــة نــــاجـــحــــة وذلك عــــبـــر
صــفــحـــتــهــا عــلى مــوقع الــتــواصل
اإلجــتــمـــاعي. وكــشــفت مــاي  أنــهــا
خضـعت لعمـليـة جراحـية إلزالة ورم
سرطـاني في ثديـها وكـتلـة منـفصـلة
فـي إصـــبـــعـــهـــا. وطـــلـــبت مـــاي من
متابعيها الـقيام بفحوصات دورية 
وقالت (لـقد حتـدثت سـابقـاً عن كتـلة
وجدتها في ثديي حسـناً لقد أزلتها
الــيــوم حتـــقــقــوا من أجــســادكم يــا
شــعب).وظــهــرت مــاي مع لــعــبــتــهـا
احملـبــوبـة (إلي بــيـلي)  مــعـربـة عن

سعادتها بعد إزالة الورم بنجاح.
ـصــريـة ــمـثــلــة ا الى ذلك شــاركت ا
ة ن متابعـيها بصورة قد ريهام أ

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - تـخلّت
الـفـنـانـة االمـريـكيـة كـايـتي بـيـري عن
شعرها االشقر واسـتبدلته بلون بني
متطور. ظهـرت بلوكها اجلـديد برفقة
زوجـهـا اورالنـدو بـلـوم خالل افـتـتاح
يـة لالفالم. بدت حفل مـتحف االكـاد
بـيــري في فــسـتــان أســود من لـويس
فــيـتــون يــتــمـاشى مـع لـون شــعــرهـا
اجلديد فخلقت موجة من االعجاب اذ
تغيّـرت كليـاً عن االشقـر الكالـيفورني
الذي رافـقـها لـسـنوات. وكـانت بـيري
رزقت من زوجهـا اورالندو بـلوم ابـنة
تبلـغ العام. وذهـبت العـائلـة في شهر
ـــــاضي الى جـــــزيــــرة كـــــابــــري آب ا
االيـطــالـيــة حـيث اقــامـوا عــلى يـخت
فخم واستمتـعوا بأخذ الـصور برفقة

مولودتهم دايزي. 
الى ذلـك شــــاركـت كــــيم و كـــــورتــــني
ع صـديــقـاتـهـم الـسـبت كـارداشــيـا 

ــــــاضـي فـي حتــــــدي ا
يـقـشـعـر الـبدن اذ
كــان عــلـــيــهم
الـــــنـــــزول
فــــــــــــــي
حـــمــام
مــــــــــــن
ـــــــــاء ا

ــثــلّج. ا
وشــــــاركت

ــتـــابـــعــ هـــذا احلـــدث عــلى كـــيم ا
وســـــــــائـل الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
قـائـلـة: (كـــــنت احلـلـقـة االضـعف في
هـذا الــتــحـدي اذ كــانــوا يـقــولـون ان
االمــــر يــــتــــوقـــــــــف عــــلى احلــــالــــة
الـذهـــــــنــيـة ولـكن لــست اكـيـدة اني
كـنت مـسـتـعــدة عـادة افـتـخـر بـقـوتي
الـــذهــــنـــيـــة ولــــكن اكـــره الــــشـــعـــور

بالبرودة.

ـلًــا فى الـعــمل .ضـيــوف يـزورونك ســيـكــون الـيــوم 
بشكل مفاجئ .

qL(«

 عليك أن تـدرك ان القلق والتـوتر هما سـبب مشاكلك
الصحية. 

Ê«eO*«

رئــيــسك فى الــعـمل يــســلـمـك مـهــمــة وسـتــتــمـكن من
االرتقاء بتنفيذها. رقم احلظ.9

—u¦ «

سوف تسـتفيـد إذا مارست تمـارين ذهنيـة تخفف من
شعورك باإلجهاد .

»dIF «

 هـناك حـاجـة ماسـة التخـاذ إجـراء حاسم من جـانبك
لتحديد االجتاه.

¡«“u'«

حتـتـاج بـعض الـوقت لـلـتـفـكـيـر مع نـفـسـك وإدراك ما
تريده فعالً .

”uI «

 حتتاج إلى حتلـيل اإليجابيات والسلـبيات بعناية قبل
حتديد قرارك.

ÊUÞd «

أنت فى حــاجـة مــاسـة إلى إعــادة تـقـيــيم أهـدافك فى
احلياة.رقم احلظ.3

Íb'«

ـرجح أن يـزيد دخـلك بشـكل كـبيـر بسـبب قرار  من ا
تتخذه.

bÝô«

ــكـنـك جتـاهــلــهـا فــكن دقــيــقـاً فى هــنــاك أعـمــاال ال 
استكمال األوراق اخلاصة بك.

Ë«b «

إذا كـان شـريـكك يــضـعف ثـقـتك بــنـفـسك ال يـعـززهـا
عليك انهاء عالقتك به. 

¡«—cF «

قـد تـرتـكب خــطـأ صـغــيـرا ولـكن حـاسـم بـسـبب عـدم
رقم احلظ .7 االنتباه

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

اخملـرج الـسـوري شـارك مـسـلـسـله (كـرم مـنـجل ) في
ـهـرجــان األردن الـرابع لإلعالم ـســابـقـة الــرسـمـيــة  ا

العربي (دورة القدس) ,وهو من تأليف فهد مرعي. 

ي الـــعــراقي حتـــدث في مــحـــاضــرة تـــوعــيــة االكـــاد
بكر االسباب واحللـول) نظمتها هيئة بعـنوان(الطالق ا
تـنـمـيـة اجملـتـمع بـالـتـعـاون مع جـامـعـة مـحـمد بـن زايد

للعلوم االنسانية.

الـــبــاحث االردنـي صــدر له حـــديــثـــا كــتـــاب بــعـــنــوان
ــظـهـرات (اخملـدرات/ تــاريخ وكـيــمـيــاء وآلـيــة عـمل/ ا

النفسية واآلثار النفسية واجلانبية والسمية).

Íb¹e « tÞ

ي الــــعــــراقـي شــــارك في نــــدوة دولــــيــــة عن االكــــاد
(الـتـحــكـيم الـعــلـمي في عـصــر الـتـحـول الــرقـمي عـبـر
منـصة اريـد مـتحـدثا عن (اخـطاء شـائـعة في الـتحـكيم

العلمي).

كاتي بيري

ســتــيــنــات الــقـرن الــعــشــرين من خالل
جتسـيده كـبـطل يفـيض بالـرجولـة حلد
بـالـغة عـاد البـحث عن جـيمس بـوند ا
اجلديد إلى الواجهة من جديد.ويوضح
غيوم إيف مؤلف كتب عدة عن جيمس
بـــونـــد عــلـى الــورق (يـــجب أن يـــكــون

{ بـاريس (أ ف ب) - بـعـد أداء دانيـيل
كريـغ للـمرة األخـيـرة دور جيـمس بـوند
في أحدث أفالم الـسلـسلـة الذي يـنطلق
ـقـبل يُطـرح تـساؤل عـرضه األسبـوع ا
عن هــويـة الـوريث (أو الــوريـثــة) لـهـذه
الــشـخـصــيـة الــشـهـيــرة عـلى الــشـاشـة
الكـبيـرة.وقد احـتفظ دانـييل كـريغ بهذا
الـدور طـيـلـة الـسـنـوات اخلـمس عـشـرة
األخيرة مـنذ ظهـوره ألول مرة في فيلم
كازينو رويال سنة .2006وليس إيجاد
ــهــمــة بــديـل لــكــريغ في هــذا الــدور بــا
السهلة: فـفي األفالم اخلمسة التي أدى
فيـهـا دور العـميل  ?007بيـنـها سـكاي
مـثل البـريطاني فال وسـبيـكتـر جنح ا
في تــرك بــصــمــته اخلــاصــة عـلـى هـذه
الشخصية من دون االبتعاد عن الركائز
األســاســيــة الــتي أرســاهــا مــبــتــكــرهـا
الكاتب إيان فليمينغ قبل سبعة عقود.
وبعد عـام على وفاة شـون كونري الذي
عرّف جـمهـور الـسيـنمـا في العـالم على
هـــذه الــشـــخــصــيـــة لــلـــمــرة األولى في

بـــــــــــونــــــــــد أســـــــــــود أو مـن أصــــــــــول
آسيويـة).ومثل هـذه اخليارات سـيبعث
برسالـة في قطاع السـينمـا الذي يجري
مراجـعة ذاتيـة بشـأن الصور الـنمـطية:
فـــقــد أثــارت فــرضـــيــة إســنــاد دور إلى
ـمثل الـبـريطـاني األسـود إدريس إلـبا ا

مـثل صاحب دور جـيمس بـوند شـابا ا
وقــويــا وجــذابــا هــذه الــثالثــيــة الــتي
تــرتــكـز عــلــيـهــا الــشـخــصــيـة. فـي تـلك
احلـــقـــبــة كـــان الـــشـــكل الـــنـــمـــوذجي
لـلـشـخـصــيـة عـلى صـورة رجل أبـيض
ـنع من تــصـور جــيـمس لـكـن ال شيء 

(ذي واير لـوثر) والـتي حـظيت بـتأيـيد
الـــنــجم بـــيــرس بــروســـنــان الــذي أدى
الشـخصـية سـابقـا تعـليـقات عـنصـرية

كثيرة.
أما فكرة تولي امرأة دور جيمس بوند
فـيـبــدو أن حـظـوظـهـا لـلــتـحـقق لـيـست
كــبـــيــرة: فــفي فــيــلم نــو تــا تــو داي
يــحـاول جـيــمس بـونـد الــتـمـتع بــفـتـرة
تـقاعـد ويـسـلّم شـابة الـشـعـلة من خالل
منحها الرقم .007على الشاشة ترتدي
ـمـثـلــة الـبـريـطـانـيـة الـسـوداء الشـانـا ا
ليـنش البـالغة  33عامـا زي اجلاسوس
لـــكن من دون أخــذ اســـمه في مـــســعى
لـتعزيز الـشخصيات الـنسائية من دون
اســتــبـدال جــيــمس بــونــد نـفــسه وفق
.وقـد أحـدث ذلك مـا يـشـبه غـيـوم إيـفــ
ـمـثـلـة ثـمـنـهـا صـورة صـغـيـرة دفـعت ا
حمـلـة تعـليـقات مـسيـئة عـبر الـشبـكات

االجتماعية.
ز عن وردا على سؤال جملـلة راديـو تا
ــــوضــــوع أشــــار كــــريغ إلى أن هــــذا ا

طلـوب كان إعطاء أدوار (ا
أفـضل لـلنـسـاء ولـلمـمـثـل
من أصـــــحــــاب الـــــبـــــشــــرة

لونة). ا
ـــاذا يـــجب أن تـــؤدي وقـــال (
امـرأة دور جـيـمس بـونـد فـيـما
ــكن إيــجــاد أدوار بـالــنــوعــيـة
عـيـنـــــــهــا كـشـخـصـيـة جـيـمس
بـــونــــد يــــتم إســـــــنـــادهــــا إلى

امرأة?).
وتـبـقى االحــتـمـاالت مـفـتـوحـة
عــلى صــعــيــد هــويــة الــوريث
ـقـبل للـشـخـصـيـة ومن ب ا
األســـمــاء األكـــثـــر تــداوال في
ـمثل توم هذا اإلطار هـناك ا
هـاردي الــذي أثــبت جـدارته
في أعـمــال عـدة بـيــنـهـا مـاد
مـــــاكـس: فـــــيـــــوري رود أو
كريـستـوفر نـوالن الذي أدى
دور الـــشــــريـــر في ذي دارك

نايت رايزس.

ـسـتشـفى لـهـا أثـنـاء تـواجـدهـا في ا
بعـد والدة إبـنتـها لـيـليـا كاشـفة عن
حـادثة حـصـلت مـعـهـا وعن ردة فعل
إبـنـهـا رمــزي وذلك عـبـر صـفـحـتـهـا
عــلى مــوقع الـتــواصل اإلجــتــمـاعي.
وعلقت ريهام قائلة (الصورة دي من
ـا بـشــوفـهـا  4ســنـ تـقــريـبـاً و كـل 
بــتـأثــر أوي مش عــارفـة لــيه بس ده
كـان تـاني يـوم بـعـد مـا ولـدت لـيـلـيـا
ورمزي كان سنة وشهرين وكان لسة
اثـار الــبـنج مــوجـود و كــنت رايـحـة
اشـوف لــيـلـيـا واطـمن عــلـيـهـا وكـان
رمــزي مــعــايـا ومــحــســتش بــرجـلي
فــجـــأة وانــا مــاشــيــة ووقــعت وهــو
خـــاف اوي عـــلــــيـــا وفـــضـل يـــعـــيط
ومـاسـكــني مش عـايـز يــسـبـني ابـداً
وشـريـف كـان شـبه شــايـلــني عـشـان
اعـــــــرف اقـف واطــــــمـن رمـــــــزي اني

كويسة).
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انـــتــــهى اخملـــرج أبـــرار اجلـــبـــوري من
تـصـويـر فـيـلـمه اجلـديـد (عـبق اخلـلود)
الذي هو من تـأليفه وإخـراجه و تمثيل:
إبراهيم احلـليم مصـطفى ناصـر عامر
ـدير سـيـنـاريـو صـبـاح رحـيـمـة ا عـلي 
الـفـني نـاطق سـعـدي  إنـتـاج مـؤسـسـة
الــشــهــداء... وعــنه حتــدث لـ (الــزمـان )

قـائال (أهـمـية هـذا الـفـيـلم كـونه يـجـسد
واقعة الـطف بطريـقة سينـمائيـة حديثة
تــــدور حــــول حـــدثــــ األول تــــاريـــخي
والــثــاني مــعــاصــر. تــاريــخي يــتــنـاول
حـادثـة معـركـة الـطف والـثـاني مـعـاصر
يــتــنـاول انــتــصـارات الــقــوات األمـنــيـة
واحلشد الـشعـبي على عـصابات داعش
اإلرهــابــيــة). وعن أحــداث الــفــيــلـم قـال

اخملـــرج (تـــدور احـــداث الـــفـــيــلـم حــول
شخص العباس واحلس مقاتل في
احلشد الشعبي يلـتقيان في مكان واحد
حيث يستذكران معركة الطف وما جرى
ـة وهي من أكــثـر فــيـهــا من أحـداث مــؤ
ـعــارك جـد ?في الــتــاريخ وصـو ?إلى ا
يــومــنـــا هــذا حــيـث قــاتل الــعـــراقــيــون
وانتصروا على العصابات اإلرهابية ).

الـــعـالقــــة بـــ الــــديـن كـــنــــزوع روحي
وفـــطـــري اصـــيل لـــدى االنـــســـان وبــ
الــــــعـــــيـش خــــــارج اطـــــر احملــــــرمـــــات
منوعـات ذهن االنسان وتسربت الى وا
كل مـفــاصل ومـبـاحث الـفــكـر والـثـقـافـة
وقـد مـرت هذه والـفـنون عـبـر الـتـاريخ  
راحل مـختـلفـة من االنسـجام العالقـة 
والــتــضــاد بــحـسـب طـبــيــعــة الــظـروف
االجتـماعـية والتـاريخـية الـتي شهـدتها
حيـاة اجملـتمـعات االنـسـانيـة) موضـحة
انـه( الــبــحث تــنــاول ثــنــائــيــة الــديــني
والــدنــيــوي من مــنــظــور فــلـســفي
ومعـرفي كمـا تنـاول جدل الـديني
والدنـيوي فـي الفن االوربي عـبر
نظومة التاريخ وتناول ايضا ا
ــفــاهــيــمــيـة لــفــنــون مــابــعـد ا
احلـــــداثــــة .وضم مـــــجــــتــــمع
ــــوذجــــا من الــــبــــحـث ٧١ ا
تـــشــكــيـل مــابــعـــد احلــداثــة
احـــــــتـــــــوت عـــــــلى رمـــــــوز
وموضوعـات دينيـة اختير
مــــــنـــــهــــــا ١٥ عــــــمـال من
اجتــاهـات مــخـتــلــفـة من
نـــــتــــاجـــــات مـــــابـــــعــــد

احلداثة).

وعن الــدرامــا الـعــراقـيــة الــتي تـتــنـاول
مـــعــركــة الــطف وغـــيــرهــا من االحــداث
البـارزة  أكد الـنـاقد خـالد احلـسن قائال
(الـدرامـا الـعـراقـيـة شـحـيـحـة بـاالعـمـال
الــتــاريــخــيــة او الــديــنــيــة بــالــرغم من
ـاسـة لــهـكـذا أعــمـال درامـيـة احلـاجــة ا
خــــصـــوصــــا واقـــعــــة الـــطـف من خالل
استثمارهـا إنسانيـا ومن خالل طابعها
ـراجعة أساوي ) واضـاف (لو قـمنا  ا
شـامـلـة لــتـاريخ الـدرامـا الـعـراقـيـة مـنـذ
تأسيسها لن جنـد عمال دراميا مؤرشفا
ـا عن واقـعــة الـطف وهي احلـقــيـقـة طـا
وقــفــنـا عــنــدهـا كــثــيـرا  و بــعـد 2003
وتــأســـيـس الـــعـــشــرات مـن الـــقـــنــوات
الفـضـائيـة وقيـامهـا بـإنتـاج العـديد من
األعــمـال الــدرامـيــة من كل األنــواع لـكن
األعــمـال الـتــاريـخــيـة والـديــنـيــة بـقـيت

مشلولة إلى يومنا هذا).
d UF  s

الى ذلك نـاقـشت رسـالـة مـاجـسـتـيـر في
قسم الـفنـون التشـكيـليـة  بكلـية الـفنون
اجلميلـة في جامعة بـابل(اجلدل الديني
عاصر والدنيوي وتمـثلتهمـا في الفن ا
اجسـتيـر خديـجة كـامل عبد ) لطـالبـة ا
احلس التي تـشير الى ان (لـقد شغلت
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{ نــيــويـورك (أ ف ب)  –حــصـدت
مـسـرحـيـة  موالن روج ”الـغـنـائـية
حــصـة األسـد امس االول في حـفل
تــــوزيع جـــوائــــز  تـــوني أووردز”
الــتي تـكـرم أفــضل اإلنـتـاجـات في
بـرودواي في حدث تأخـر أكثر من
عـام بسبب جائحة كوفيد-.19وقد
اتــخــذ احلــدث شــكال جــديــدا هـذا
الـعـام إذ سُـلـمت أكثـريـة اجلـوائز
خـالل حفل اسـتـمـر سـاعـتـ ونُقل
بــبث مــبـاشــر عـبــر اإلنـتــرنت قـبل
حــفل مـوسـيــقي رئـيـسـي احـتـفـاال
سـرحيـة احلية بـعودة الـعروض ا
فـي نـيـويــورك بـعــد تـوقف دام 18

شهرا.
وقــال مــقـدم احلــدث لــيـزلي أودوم
جــــونـــيـــور فـي بـــدايـــة احلــــفـــلـــة
ــوسـيــقــيـة عــلى مـســرح ويـنــتـر ا
وجودون هنا كلهم تلقوا غاردن  ا
ـــضــــاد لــــكــــورونـــا) الــــلــــقــــاح (ا
وخـضـعـوا لـفحـوص الـتـشـخيص
واجلـــمــيع يـــضع كــمــامـــة هــكــذا
ســيــبـدو كل مــســرح في بـرودواي

لفترة من الوقت وهذا جيد.”
وقـد فـازت مـسـرحـيـة  مـوالن روج:
ذي مــيـــوزيــكــال  وهــو اقــتــبــاس
مــسـرحي لــلـفــيـلـم الـصــادر الـعـام
 2001بـتوقـيع اخملرج بـاز لورمان
ــلــهى الــلــيــلي الــشــهـيــر في عن ا
بــاريس بــعــشــر جــوائــز بــيــنــهــا
جــــائــــزتــــا أفـــــضل مــــســــرحــــيــــة
ثل إضافة اسـتعراضيـة وأفضل 
إلى جــمــلــة مــكــافــآت في الــفــئـات

التقنية.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ بــاريس (أ ف ب)  –يـــنــطـــلق
ــــوضـــة فـي بـــاريس أســــبـــوع ا
ــشــاركـة أكــثــريـة دور االثــنـ 
األزيـــاء الـــكـــبــرى الـــتي تـــعـــيــد
عـروضـهـا احلــيـة عـلى اخلـشـبـة
بعـد انـتقـالهـا ألشـهر إلى الـنمط
الـرقمي بـسـبب جـائحـة كـوفـيد-
19 الــــــتـي ال تـــــــزال تـــــــفــــــرض
حضـورها عـلى احلدث من خالل
إلزامـيـة وضع الـكمـامـات وإبراز
تـصـريح صــحي. ويـبـدأ أسـبـوع
مـــوضـــة األزيــــاء الـــنـــســــائـــيـــة
ـــوسم ربــيع وصــيف اجلــاهــزة 
2022 في يــــومه األول بـــعـــرض
يقـام مسـاء في قصـر طوكـيو في
ــصـمم الــعــاصـمــة الـفــرنــسـيــة 
األزيـاء الـنـيـجـيـري كـيـنيـث إيزه
ـــــدعــــوم من جنــــمــــة عــــروض ا
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األزيـاء نــاومي كـامــبل. ويــشـهـد
الــيـــوم األول من احلــدث والــذي
يُـــخــصص عــادة لــلـــمــصــمــمــ
ـــــاركــــة الـــــشــــبـــــاب عـــــرضــــا 
وينسـانتو ”لفـيكـتور ويـنسـنتو
الـذي انـضم أخـيـرا إلى الـقـائـمة
ـعـروف الـرســمـيـة لـلــعـروض وا
ـنـحـاه االســتـعـراضي في هـذا
ـــصـــمـــمــة اجملــال. وتـــخـــتـــتم ا
ـعـروفة الـطلـيـعيـة مـارين سـير ا
ـراعـيـة لـلـبـيـئة بـتـصـامـيـمـهـا ا
عروض يوم االثن مع مجموعة
تــعـــرضـــهـــا افـــتــراضـــيـــا عـــبــر
اإلنـــــتـــــرنـت. ومن أصل 97 دارا
مــســجـلــة في اجلــدول الــرسـمي
وضـة الذي ينتهي في ألسبوع ا
اخلــــــــــــامـس مـن تــــــــــــشـــــــــــريـن
األول/أكتـوبر اخـتار مـا نسـبته

الـــثـــلـث تـــقـــد عــــروض غـــيـــر
افـــتــراضـــيــة. وخالفـــا ألســبــوع
وضـة في لـندن سـيـتعـ على ا
احلـاضــرين لـهــذه الـعـروض في
بـاريس وضـع كـمـامــات الـتـزامـا
بالـتدابيـر الوقـائية ضـد فيروس
كــــورونــــا. وحتـــضّــــر أبـــرز دور
وشانيل األزياء من أمـثال  ديور 
وإيرميس ولوي فويتون عروض
أزياء ستقـام حضوريـا. وستقدّم
دار جــيــفـنــشي أول عــرض غــيـر
افـــتــــراضي لــــلـــمــــديـــر الــــفـــني
األمـيــركي مـاثــيـو ولـيــامـز الـذي
ـسة شـبيـهة بـنمط أزياء أضفى 
الـشــارع (سـتـريت ســتـايل) عـلى

هذه الدار الفرنسية العريقة.
أمـــا دار  بــالـــنـــســيـــاغــا ”الــتي
ألــبــست كــيم كـارداشــيــان زيــهـا

األسود الذي غطى كامل جسمها
ووجهها خالل حـفلة  ميت غاال”
في 14 أيـلـول احلـالي فـسـتـقدم
أيــضــا عـرضــا غــيــر افــتـراضي.
كــذلك تــعــود  ســان لــوران  أول
دار كـبـرى خـرجت من الـبـرنـامج
الـــرســـمي لـــلـــحــدث خـالل أزمــة
ـبالـغات كوفـيـد اعتـراضا عـلى ا
ـوضة الـتي تشـهـدهـا أسابـيع ا
مـع عـــرض أزيـــاء يـــقـــام مـــســاء
الـــثـالثـــاء. ومن أبـــرز األســـمـــاء
الغـائـبة هـذه الـسنـة عن احلدث:
صمم هادي دار  سيل بإدارة ا
ســلـيـمــان بـســبب اعـتــبـارهـا أن
ـوضـة بــاتت  مـوضـة أسـابــيع ا
ـة  ودار  سـتـيال مـاكارتـني قـد
الـــتــابـــعــة جملــمـــوعــة  ال في ام

اتش ”للمنتجات الفاخرة.
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قـبلة مـن وضع العراق مـاذا لو لم تُـغيّـر االنتـخابـات ا
شـيــئــاً وهـذا مــتــوقع عـلـى نـحــو قـوي اســتــنـاداً الى
مقـدمات ما يـجري اليـوم هل سيظل الـناس ينـتظرون
انـقـضـاء أربع سـنـوات مـقـبـلـة أخـرى لـكي تـأتي دورة
انــتـخــابـيــة جـديـدة وتــدور نـفـس الـعــجـلــة الـصــوتـيـة
ضـائق ذاتهـا? كيف سـيعرف لـلمـرشحـ لنمـر عبـر ا
واطنون ان االنتخابات التي ب أيدينا اليوم ستأتي ا
ـغـيـر واالصالحي كم يـومـاً نـحـتـاج لكي باجلـديـد وا
نـلمس الـنتائج من احلـكومـة اجلديـدة التي سـتولد من

رحم االقتراع بحسب اجلاري? 
ـعـيق هل جتـاوز الــعـراق مـأزق كـل دورة في الـلـغـط ا
حـول الكـتـلة األكـبـر التي تـصـغر وتـكـبر تـبـعاً لـلـمزاج
الذي سينتج احلكومة? وماذا سيكون احلال إذا دخل
الـبـلـد في مـهـاتـرات الـكـتـلـة األكـبـر الـتي اعـتـدنـا عـلى
اثارتها بالرغم من انها مـسألة محسومة في الدستور
الــعــلــيل او في الــقــرارات الــتــفــســيــريــة لــلــمــحــكــمـة
ـاذا ال تعـلن احملكـمة االحتـادية في بـيان االحتـادية? و
ن كان سمـعه ثقيالً انّ الـكتلـة األكبر هي ما تذكـيري 
مـنصـوص علـيه قانـوناً وال يـحتمـل االمر التـأويل قبل

توقعة?  شكلة ا نشوب ا
كـيف حــال الـبـلـد إذا حــدث االخـتالف عـلى تــسـمـيـة
رئيس احلكـومة مَن سيكون فـرحاً بهذه الـنتيجة ومَن

 ? سيزداد كآبةً
ـكن ان يــصـبـر الــشـارع الـعــراقي الـنـازف من  هل 
تـشـرين اخلـالـد عـلى دورة جـديـدة مـهـتـرئـة من إعـادة
ـكن تـسـمـيـته ــنـاصب او مـا  ـهـاتـرات في تـوزيع ا ا

حقل التجارب الفاشلة مرة أخرى? 
ـكـن ان تـنـتج االنـتـخـابــات مـعـارضـة راقـيـة لـهـا هل 
ؤثرة وقـابليتها على حصانتهـا واحترامها وكلـمتها ا
ــراقــبــة الـوزارات كــمــا في تــشــكــيل حــكــومــة الــظل 
بريطـانيا مـثالً وإال ما معنى أن يـلجأ البـلد الى خيار

قراطي ناقص وواهن?  د
اذا عــجــز الـبــلـد عن اإلجــابـة عــلى هــذه األسـئــلـة في
ـنـاسـبـة فـإنّ هـذه العـمـلـيـة الـتـرشـيـحـية تـوقيـتـاتـهـا ا
صـروفة اليـ الـتي ال عدّ لـهـا ا واالقـتـراعيـة وهذه ا
عــلى كل انــتـخــابــات لن تــنـتج مــنــتــوجـاً فــيه رائــحـة
ــقـراطـيـة.  ـقــراطـيـة وأوكــد مـجـرد رائــحـة الـد الـد
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اشــتــهــيت الــبــارحــة أن أكــتب عن الــرجل الــبــاسم األنــيق
احلالق حـكـمت احلـلي ودكـانه الـصـغـيـر الذي أدركـته أول
الثـمـانـيـنـات باحلـيـدرخـانـة  وعـلى مقـربـة من كـعك الـسـيد
وشمـرة عصـا من شربت زبـيب حـجي زبالـة ومقـهى حسن
ل لــوجـهه عـجــمي . بـعــد ســطـرين من الــقـصــة ووصف 
مسـوح ببـقايـا إبتسـامة تـشبه حـسرة معـتقـة  قفزت إلى ا
رأسي مجموعة ضـخمة من األمكـنة البغداديـة اللذيذة التي
جئت على جلها خالل سيري في السنوات البائدات  وفي
خـدعـة كـتـابـيـة جـديـدة خـاضــعـة لـقـانـون الـتـنـبـلـة والـكـسل
ــدهـشـات ــعـتــقـات ا واخلـدر الــطـيب  ســأذكـر لــكم تـلك ا

الرائعات  مع دعائي لكم بجولة بغدادية بديعة :
متدة يدان وقصتي مع ركن الدين يونس حمادة ا ساحة ا
ـرأة من مـقـهى حـجي خـلـيل حـتى بـاب الـبـاص األحـمـر وا
نـتـظرة . فـنـدق الـصيـاد وكـمال سـبـتي . حـانة الـزيـزفون ا
وجـمـال حافـظ واعي . مـقـهى أُم كـلـثـوم وقاسـم الـعزاوي .

سوق الهرج وعبد اللطيف الراشد .
كــبـاب الــشــمــال وحـســرة عــقــيل عــلي . مــطــعم الــرافـدين
وابتسامة جمال السوداني . مصور السودان وبصفه فرن
صمون نـسيت اسـمه لكـنني تـذكرت صالح صالح . دكان
صنـاعة شـواهد الـقبـور وقصـيدة رعد عـبد الـقادر . مـقهى
ـرتـبك . دكـان طـرشي وزيـتـون الـزهـاوي وأسـتـاذ خـضـر ا
وعمبة . مقهى صغير مفتعل . مطعم فيروز وأحمد احلالق

الذي حلق بي إلى عمّان.
مـطعم نـبـأ أو الـنـبـأ وقـد سـقط سـقـفه من دون خـسـائر في

اللحوم البشرية اجلالسة .
ـلــتـوي الــذاهب الى دجــلـة وقـد شـيــلـمــانـة بــرأس الـفــرع ا
ـشـوي احللـولـو الـذي هو من تخـصـصت وتـخصـخـصت 
عائـلـة الـشحم والـلـيـة ومفـضالت عـلي مـنشـد . بـاب صاج
ضـخم بـصف حـسـن عـجـمي وكـان مـغــلـقـاً دائـمـاً . جـامع
احلـيدرخـانـة ونـخـلـته الـعـنـقاء وقـد وصـلـته أيـام كـان فـيـها
وجـهه دكـاكـ صـغـيـرة . مـحـولـة كـهـربـائـيـة ضـخـمـة بأول

الفرع الهارب صوب شارع اجلمهورية 
ان مقـهى األعيـان الذي صـار دكـان حقـائب  ومقـهى البـر
ـا الـعـكس وفق مـا الـذي أصـبح مـطــعم جـنـة الـرشـيــد ور

تبقى من سكراب الذاكرة وحشواتها .
كص الـنـجفـي ولقـاء مـبـاغت مع سـحـر الـضـخـمـة الـطـويـلة
ـتــنـبي وبـحــلـقه صـيـدلــيـة وكـبـاب اجلـمـيـلــة . بـاب شـارع ا
اإلخالص ونعيم الشطري . دكان قنـادر كبير عبر الشارع

قرب حلويات األعرجي ال أظن أن اسمه باتا . 
عـلى قــوس سـاحـة الــرصـافي الـشــمـال ثــمـة مـطــعم كـبـاب
ـدرج مـقـهى صـغـيرة وبصـفه مـرحـاض ونـزلـة فـرع ببـابه ا
نظيـفة جداً  ثم فالفل خـليل وأخوته والـصمون الـكهربائي
ن سـتــرى تـسـجــيالت أنـغـام ـدنـفـش . عـلى الـقــوس األ ا
بـدع الـرائع سـميـر اخلـالدي ومـنـظراً التـراث وصـاحبـهـا ا
فـيـه يـوسف عــمــر وشـعــوبي وحــمـزة الــســعـداوي وحــامـد
السعدي الذي الـتقيته عابـراً هنا من باب مـطعم هاشم بعد
قهى تحف البغدادي وا حفنة سن . ا
لـحقـة به وطـابوق أرضـها الـفرشي ا
ـاء الــعـذب الـنــدي الـبــارد وحــبـانــة ا
وعـدي الــصــائغ الــضــئــيل . تــمــثـال
الرصـافي العـظيم . تـعبتُ . سـأنام .
ــــكن .  تــــصــــبــــحـــون عــــلـى وطن 
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ـتحدة) (أ { غـليـنوود (الـواليات ا
ف ب)  –عــنـدمــا رأت بـهـار جاللي
الـنـسـاء يرتـدين الـعـباءة والـنـقاب
خـالل تظـاهرة دعم حلـركـة طالـبان
فـي كابـول قـررت أن تـطـلق حـمـلة
ـتــحـدة لــلـتــعـريف في الــواليــات ا
بـالـفـسـاتـ الـتـقـلـيـديـة األفـغـانـية
ـلــيـئـة بــاحلـيـاة لـكي الــزاهـيـة وا
تــبـــيّن أنــهــا  وجه الــثــقــافــة ”في

بلدها وليس اللون األسود. 
وأطـــلــقـت االســتـــاذة اجلــامـــعــيــة
ـولودة في افـغانسـتان حـملة#دو ا
نـات تاتش مـاي كلـوذ ( ال تلـمسوا
ثـيـابي ”بـاإلنـكـلـيـزيـة) احـتـجـاجـاً
عــلى الـعـبـاءة والـنـقـاب األسـودين
الــلـذين يـغـطــيـان الـرأس واجلـسم
بـالكـامل واللـذين فرضتـهمـا حركة
طالبان على الطالبات االفغانيات.
وقـالت جاللي لوكـالة فرانس برس
من مـنـزلهـا في غلـينـوود في والية
مـاريالند األميركية  كنت قلقة جداً
مـن أن يـعــتــقــد الــعــالم أن الــثـوب
الــذي تــرتــديه هــؤالء الــنـســاء في
كـابول هو الزي التقليدي األفغاني
 فـي إشـارة إلى الــتــظـاهــرة الـتي
نُـظـمت في وقـت سـابق من الـشـهر

اجلاري.
واوضـحت أن  الـنسـاء االفغـانيات
ال يـــلـــبـــسـن عـــلى هـــذا الـــنـــحـــو.
فـفـساتـ االفغـانيـات ملـونة كـتلك
الـتي اظهرناهـا للعالم ”خـصوصا

عبر شبكة  تويتر.”
وفـي الـــســـيــــاق نـــشــــرت نـــســـاء
افـغانيـات صورا لهن يرتـدين فيها
فـسـاتـ زاهـية ومـتـعـددة األلوان
خـــضــراء وصــفـــراء وبــرتــقـــالــيــة
وحـمراء وأغرقن شبكات التواصل
االجـتـماعي بـالـتطـريـزات السـائدة
فـي بلـدهن. وهـاجـرت بـهار جاللي
ـتـحـدة ) إلى الـواليـات ا ( 56عــامـاً

عــنــدمـا كــانت طــفـلــة. وعـادت إلى
أفــغـانـســتـان عـام  2009لــتـدريس
الــتــاريـخ ومــادة  دراســات الــنـوع
االجـــتـــمـــاعي) ”حـــول الـــعـالقــات
) في االجــتـمــاعــيـة بــ اجلـنــسـ
اجلــامـعــة األمــيـركــيـة في كــابـول
وهـــو أول بـــرنـــامـج من نـــوعه في
أفـغـانـسـتـان. وهي راهـنـاً اسـتـاذة
فـي جـــامــــعـــة لــــويــــوال في واليـــة
مـــاريـالنـــد. وشـــددت جاللي عـــلى
أنــــهـــــا تــــريــــد  أن حتــــجب هــــذه
ـلـونـة ”لــون الـنــقـاب الــفـسـاتـ ا
االســــــــود. واضــــــــافـت  أريـــــــد أن
يــتــذكـرهــا الــنـاس عــلى أنــهـا (…)
وجـه الثـقـافـة األفغـانـية .”وتـشـعر
بـهــار جاللي الـيـوم بـالـقـلق حـيـال
طـالباتـها السـابقات  الـعالقات في
أفــغـانـسـتـان ”والــلـواتي  تـخـشى

معظمهن على حياتهن .
ساواة وقالت  طالبي شغوفون با
بـ اجلنـس سـواء كانـوا ذكوراً
. لـذا فــأنــا ال أعـرف حــقـاً أو إنــاثــاً
كـيف سـيتـمكن هـذا اجليل اجلـديد
الـــــذي لـم يـــــعـش قطّ حتـت حـــــكم
طـالـبـان ونشـأ في مـجتـمع مـنـفتح
وحـر من الـتـكـيف مـع اجـواء هذه
ظـلمة .”واعـتبرت جاللي الـفتـرة ا
ان تـــذوق هـــؤالء الـــشـــبـــاب طـــعم
احلـرية سيـضع عقبـات امام حكام

أفغانستان اجلدد.
والحـــظت أن اجملـــتـــمع األفـــغــاني
ـرة يــخـتــلف عـمــا كـان عـلــيه في ا
األخـيرة التي حكمت فـيها طالبان
اذ بــاتت نــسـاء كــثــيـرات يــكــسـ
رزقـــــــــهـن واصــــــــبـــــــــحـن ربّــــــــات

عائالتهن!.”
ورأت أن  فـــرض هـــذه الـــقـــبـــضــة
احلـديـديـة عـلى الـشـعب األفـغاني
كـما فعلت طالبان من قبل سيكون
ـــرة. صــــعـــبـــاً عــــلـــيـــهـــا ”هـــذه ا
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{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
أعـلن تطـبيق  سيـغنال ”لـلمـراسلة
أنـه واجه عـطال لـيل األحـد االثـن
تـسـبب بـوقف خـدمـاته في مـناطق

واسعة حول العالم.
وأشـــار الــتــطــبــيـق إلى  عــطل في
خــدمـات االســتــضـافــة يـؤثــر عـلى

جزء من خدماتنا.
وأفـــاد مــوقع  داون ديـــتــكــتــر إلى
تـسجيل أعطال في اخلدمة طاولت
تـحدة وأوروبـا وهونغ الـواليـات ا
كـونغ ومـنـاطق أخرى مـشـيرا إلى
أن الـعطل بـدأ عند الـساعة 03,05

بـــتــوقـــيت غــريـــنــيـــتش وتـــســبب
بـــحـــاالت تـــوقف مـــوضـــعـــيـــة في
خـدمات أخـرى. وقد عـادت خدمات
ـراسلة إلى طـبيعـتها عـلى نطاق ا
واسـع قرابـة السـاعة 07,00 ت غ

وفق مطوري  سيغنال.
وكتبت  سيغنال عبر  تويتر   لقد
ــراســلــة لــدى 99 عــادت خـــدمــة ا
ـسـتـخـدمـ لـكـنـنـا ال ــئـة من ا بـا
ـئـة نــزال نـعـمل إلعــادتـهـا لـلـ1 بــا
ـتــبـقـيـة  مـتـقـدمـة  بـاعـتـذار عن ا
اإلزعـــــاج الــــنــــاجـم عن الـــــعــــطل.
وتزامن العطل مع  تراجع في أداء

خـادم للحوسـبة السحـابية تابع لـ
أمـازون ويب سرفـيسـز (ايه دبـليو
اس) فـي واليــــة فــــيــــرجـــــيــــنــــيــــا

األميركية وفق  سيغنال.”
وأفـادت  إيه دبـلـيو اس في تـقـرير
ـكـنـنا تـنـاولت فـيـه هـذا العـطـل  
تــأكــيـــد أن الــتــدابــيــر الــعالجــيــة
جنـحت وبدأنا نشهد عودة لألمور

إلى طبيعتها .
وحتــدث مـسـتـخـدمـون عن أعـطـال
أخــرى مـتــزامـنــة طــاولت تـطــبـيق
ـواعـدة  تـيـندر ومـنـتـدى  ريديت ا
اإللــكـــتــروني. ويــصــنف اخلــبــراء

سـيـغـنـال الـذي أسـس سـنة 2014
ــراسـلــة األكـثـر أحــد تـطــبـيــقـات ا
أمـانا في السوق خـصوصا بفضل
قـدرته على التـرميز التـام للرسائل
أو االتـــــصـــــاالت بـــــالـــــصـــــوت أو
بـالفيديو بـ جانبي احملادثة.وقد
حـقق الـتطـبـيق شعـبيـة مـتسـارعة
بـلغ في أوسـاط الصـحافيـ وا
عـن االنــــتــــهــــاكــــات فـي الــــعــــالم
خــــصـــوصـــا بــــفـــضل دعم إدوارد
سـنـودن الذي سـرّب بيـانات بـشأن
وســـائل أجـــهــزة االســـتــخـــبــارات
ــراقــبــة االتــصــاالت. األمــيــركــيــة 

ويـــحــــظى الـــتـــطـــبـــيـق بـــدعم من
مؤسسة  سيغنال ”األميركية.

كــذلك حــقــقت  ســيـغــنــال تــزايـدا
كـبيرا في عـدد مستـخدميـها مطلع
الــعــام احلـالي فـي بـلــدان عـدة إذ
حُـمّــلت أكـثـر من مـئـة مـلـيـون مـرة
حــــتـى آذار/مــــارس بــــعــــد إعالن
منافستها األشهر  واتساب عزمها
تـشـارك قدر أكـبـر من البـيـانات مع
الـشركة األم  فيسبوك  .وقد أفادت
 ســيـغــنـال ”خــصــوصـا من إعالن
رئـيس  تـيـسال إيـلـون مـاسك نـيته
االستعانة بها بدال عن  واتساب.

Â«dG² ½≈ s  ‰UHÞú  W ½ d¹uDð oÒKFð „u³ O
{ نــيــويــورك-(أ ف ب)  –أعــلــنت
فـيسبـوك االثن جتمـيد العمل في
مـــشـــروعــهـــا إلطالق نـــســـخــة من
تـطـبــيـقـهـا إنـسـتـغـرام مـخـصـصـة
لـألطفـال دون سـن الـثـالـثـة عـشرة
بـعد االنتـقادات التي طـاولته حتى
قـــبل إطالقه بـــســبب اخملــاوف من
أثـــره عـــلى الـــصـــحــة الـــذهـــنـــيــة

لألطفال.

وأوضـح رئـــيس إنـــســـتـــغــرام آدم
ـدونة مـوسـيـري في رسـالـة عـبـر ا
الـتابعة للشبكة أن فيسبوك تعتزم
أخــذ وقـت أطــول  من أجل الــعــمل
مـع األهل واخلبراء وصـنّاع القرار
الـــســيــاســـيــ إلظـــهــار الــقـــيــمــة
واحلــــاجــــة إلـى هــــذه اخلــــدمـــة. 
وأكـــدت الـــشـــبــكـــة أنـــهـــا ال تــزال
مـقتنعة بالفائدة من تطوير نسخة

مـخصـصة للـمستـخدم الـصغار
ـلـكون قـائـلـة إن  األطـفـال بـاتـوا 
هــــــواتف فـي أعـــــمــــــار أصـــــغـــــر
ويـكذبـون بشأن عـمرهم ويحـمّلون
تـطـبيـقات مـوجـهة لألشـخاص في

سن الثالثة عشرة وما فوق.
لــكــنــهــا قــالت إنــهــا تــفــضّـل أخـذ
الــوقت الالزم لـشــرح مـوقــفـهـا في
مــواجـهـة االنــتـقـادات الــتي تـدعـو

شروع. فيسبوك إلى التخلي عن ا
ــدعــون الــعـامــون في 44  وكــان ا
واليـة وجهوا في أيار/مايو رسالة
إلـى مؤسس اجملـمـوعـة األمـيـركـية
الـعمالقة حتدثوا فيها عن عمليات
بـحث تظهر ارتبـاطا ب استخدام
الـشــبـكـات االجـتـمـاعـيـة و ارتـفـاع
األسـى الــنــفــسي والـــســلــوكــيــات

االنتحارية لدى الشباب.

تحدة) (أ مـلكة ا { مـانشستر -(ا
ف ب)  –فـي الـطـبــقـة األخــيـرة من
سـوق مغطاة في مدينة مانشستر
يــقع آخــر مــتــجــر في بــريــطــانــيـا
ألشـرطة الكـاسيت الصـوتية وفيه
ـســتــطـيل يــجــد الـبــاحــثـون عـن ا
ـغـنـاطـيـسي الـصــغـيـر وشـريـطه ا
ضـالـتـهم. ويـختـزن مـتـجـر  مارس
تـايبس ”رغـم صغر مـساحته آالف
الـكاسيـتات وأجهـزة  بوم بوكس”
لـتـشغـيـلهـا وأخـرى سهـلـة احلمل
ة من نوع  ووكمان  وسواها قـد
ــتـــصــلـــة بــتــلك ـــلــحـــقــات ا من ا
األشـرطة الـصوتـية. عـلى الرفوف
أشــرطــة حتـوي أغــنــيـات لــنــجـوم
ــــاضي واحلـــاضــــر كـــإلــــفـــيس ا
بــــريـــســــلي وفـــلــــورانس أنـــد ذي
مــاشـ ولــويس كــابـالــدي فـيــمـا
ـسـمـوعـة في ـوسـيــقى ا تــتـكـفل ا
ــتــجــر نــقل الــزبــائن إلـى عــقـود ا
ـــتــجــر خـــلت.   مــؤســـســو هــذا ا
الـــفــريــد من نــوعه عــام  2019هم
مــجـــمــوعــة صــغـــيــرة من عــشــاق
ـوسيقى بينـهم مهندس الصوت ا

اإلســـبــاني بـــورخــا ريـــغــيــرا (28
عـامـاً) وحـبـيـبـته مـويـرا لـوريـنـزو
الــبــالــغــة الـســابــعــة والــعـشــرين.
وكـانت الـفـكرة األسـاسـية لـبـورخا
ومــويــرا تــتــمـــثل في مــحلّ يــبــيع

أشرطة الكاسيت حصراً. 

ومــا كـان مـن اإليـطــالي جـورجــيـو
كـاربـوني (30 عـامـاً) والـصـحافي
ـوسـيـقي ألـيـكس تادروس (28 وا
) إال أن تلقـفا الفكـرة وانضما عـاماُ
ـتـجـر مع ـشـروع فـدمـجــا ا إلـى ا
عالمـــتـــهــمـــا الـــتــجـــاريـــة  ســاور

غـــرايـــبس ”الـــتي تـــنـــتج أعـــمــال
 . فنان محلي

ـــتــجـــر عــلى وتـــر جتــدد ولـــعب ا
االهـتمام خالل جـائحة كـوفيد-19

اضي. قتنيات التي تذكّر با با
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