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طبعة العراق 

tð—“«R  vKŽ qI² *« w «dF « ÂöŽù« WŽuL−  fOz— dJAð włdH*« WKzUŽ

الالعــبـــ وطــمــوح وهـــدف لــكل
شــاب يــســعـى في الــوصــول الى
جنـومـيــة وابـداع ابـو هــيـا طـيب
الله ثراه. واعلـنت وزارة الشباب
والريـاضة امـس احلداد الـرسمي
ـدة ثالثـة ايـام عــلى روح الـنـجم
البـارز احـمـد راضي. ووجه وزير
الثقافة والـسياحة واآلثار  حسن
ناظم دائرة الفنون العامة بتنفيذ
تمثالـ نصفـي للراحـل احمد
ـا تــقــديــراً  راضي وعــلي هـادي 
قدماه للعراق من إجنازات كروية
عــلى مــدى عــقــود . وكــلف نــاظم
مــديــر عــام الــدائــرة عــلي عــويــد

∫‚«dF « ¡UÐœ√ œU%≈

في البـدء يشارك االحتـاد العام لألدباء والـكتّاب في الـعراق أبناء
الوطن أحـزانهم برحيل الكابـ النجم (أحمد راضي) رحمه الله
الذي غـادر احلياة بعد معاناته مع فـايروس (كورونا) اللع يوم
أمـس األحــد 21 حـــزيــران 2020 تـــاركــاً الـــدمع فـي الــعـــيــون

واألسى في األرواح.
واحتـادكم إذ يـعـزّي بـهذا الـرحـيل الـشـجيّ يـدين الـكتـابـات غـير
سـؤولة التي تعـاملت مع هذا الـرحيل باسـتفزاز أثار اسـتهجان ا
الـــشــعب ويــدعـــو كل من ذهـب إلى هــذا الــطـــريق من الـــكــتــابــة

لالعتذار العاجل والسريع والواضح.
الــكــلــمـــةُ مــســؤولــيــة وشـــرف وهــدف ودواء وعالج وسالم ومن
ؤسف أن تـنجـرَّ بعض األقالم وتسيء لـعراقيـ خدموا مـسيرة ا
ثـل هذه ـنـجـزات ال سـيـمـا وهم يـرحـلـون  الـبالد وقـدّمـوا لـهـا ا

نا وبسبب وباء أحاق بالبشرية. الظروف عن عا
ـدوّن وهنـا.. يـبعث االحتـاد رسالـته إلى كل األدبـاء والكـتّاب وا
ويدعـوهم إلى استثـمار أقالمهم لـلدفاع عن الـوطن وقيمه الـثابتة
كنه أن ونـشر الوعي والسـالم وبث األمل واالبتعاد عـن كل ما 
يـثـيــر الـفـ واخلـوف واالنـكـسـار واالحــتـراب كـمـا يـدعـوهم إلى
مــقــارعـة كل مــا يــكــتب لــلـتــســقــيط واالقــتـصــاص وإثــارة الــفـ

واالنتقاص من القيم السمحاء والرموز األصيلة.
ÆÆW³Š_« UN¹√

إنــكم إذ حتـمــلـون رايـة الــكـتــابـة فـإنــكم سـتــبـنــون مع مـحــبّـيـكم
ومتـابعيكم وقرّائكم صورة احلياة فـادعو إلى حياة تبشّر باخلير
والوئـام وانبـذوا الـسوء والـسيّـئ وكل الـكـتابـات التي ال تـخدم

الوطن والشعب.
الئكة الكـاب أحمد الرحـمة لروح جنم الريـاضة الراحل بهـدوء ا

راضي 
والـرحـمــة ألدبـائـنــا الـذين فـارقــوا احلـيـاة بــسـبب هــذه اجلـائـحـة

تارك ضوء إبداعهم خالداً في الذاكرة
ـنـاضـلـ وهم والـرحـمـة والـصـمـود والـدعم لــكل أبـنـاء شـعـبـنـا ا

يتحدّون هذا الوباء.
والسالم والصحة والشفاء والعافية.
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استجاب رئيـس مجموعة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعد الـعـراقي ا
ــطـــالــبــة جنــوم الــكــرة الــبــزاز 
العـراقـيـة بـاقـامة تـمـثـال تـذكاري
لسـاحـر كـرة القـدم الـراحل احـمد
راضي بعد ان فارق احلياة االحد
ـاضي في مـسـتــشـفى الـنـعـمـان ا
مــتـــاثــرا بــاصـــابــته بـــفــايــروس
ــطـالــبـة كـورونــا. وجـاءت هــذه ا
عبـر جنم الـكرة الـعراقـيـة الدولي
السـابق ناظـم شاكـر ووضع رمز
تـذكـاري لالعـب احـمـد راضي في

ــــواهـب الــــكــــرويــــة انــــطـالقــــة ا
ومــشــروع جنم عــكـس طــبــيــعــته
ـــد الـــكـــرويـــة بـــســـرعـــة  وراح 
الفريق باحللول  الفردية  وبجهد
واضح ومـؤثـر لـيـلـزم  األقالم  ان
تـتـحـدث عـنه ألنـه امـتـلك مـوهـبـة
وأهميـة عند أهل الـرياضة عـندما
ظـهـر الفـتـا  مـؤثـرا من يـوم  دخل
العـب وظـــــهــــر مـــــركـــــزا عـــــلى ا
التهـديف بشـكل كامـل ما وطد من
العالقة مع الـكل ومهـد له الطريق
في حتقيق االجنازات التي زرعت
احملبة فـي قلوب عـشاقه. الى ذلك
قـدمت عـائـلــة الـفـقـيــد مـنـذر عـبـد

بــالــتـنــســيـق مع وزارة الــشــبـاب
والــريــاضـــة واحتــاد كـــرة الــقــدم
. الخـتيـار مـكـان اقـامـة الـتـمـثـال
ومن جــانـــبه اكــد الــفـــنــان ثــامــر
قيم في عـمان (تكليفه الناصري ا
بــعـــمل نــصب تـــذكــاري لـــلــراحل
احـمــد راضي من قــبل الــقـائــمـ
على الرياضة في الـعراق) معربا
ـهـمـة اليه (عن سـعادته بـايـكـال ا
الـــتي ســـيـــعــمـل عـــلى اجنـــازهــا
كن). وكان الراحل باسرع وقت 
الزمته والزم الـشـهـرة من الـبـداية
ـسه لــلـكـرة  بــعـمـر 17 ومن أول 
ســنـــة  في نـــادي الــزوراء مـــكــان

مــدخـل مــلـــعب الـــشــعـب الــدولي
ا بقـلب الـعاصـمـة بغـداد  وفـاء 
حــــقـــــقـه الــــنـــــجم مـن اجنــــازات
ـســتـوى احملـلي ريـاضـيــة عـلى ا
ي والــعـربـي واالســيـوي والــعــا
تغـنت بهـا بالده لسـنوات طـويلة
واســـتـــطـــاع ان يــــضع بـــصـــمـــة
واضــحــة في قــلــوب اجلــمــاهــيـر
الـعـراقــيـة عــلى مـدار عــقـدين من
الزمن . وافصح شاكر عن السبب
الـرئــيـسي في مــطـالــبـته بــاقـامـة
الـتـمـثـال الــتـذكـاري كـون راضي
قام يعد رمزا لكل جيل  1986 با
االول ورمــــــزا اخــــــرا جلـــــــمــــــيع

وعـونـكم.. تــذكـرت الـفـقــيـد رحـمه
الـــــله. ارجـــــو ان تـــــبـــــذلـــــوا مــــا
تـسـتـطـيـعــون له ولـعـائـلـته وانـا
حــاضــر)  واصــفــا الــراحل بــانه
ناسـبة تقدم (من اهلي). وبهـذه ا
(الزمان) بـالعـرفان واالمـتنان الى
جـمـيع االخـوة والــزمالء ومـحـبي
اجلــريـــدة وقـــرائـــهــا لـــتـــقـــديــهم
ـقدمة فـخامة التعـازي لها وفي ا
رئيس اجلـمـهـورية الـسـابق فؤاد
مـعــصــوم الــذي اتـصـل هـاتــفــيـا
وقــدم تـــعـــازيه الســـرة (الـــزمــان)
وتمـنيـاته لـها بـاستـمـرار العـطاء

هني. والتميز ا

ـفـرجـي مـسـؤول االدارة عـبــاس ا
واالعالنـات في جـريـدة (الـزمـان)
االمـتـنـان والـعــرفـان الى  الـبـزاز
ـفـرجي ـؤازرته لــهـا في رحـيـل ا
ـــاضي. وعـــدوا يـــوم االربـــعـــاء ا
مبادرة الـبزاز في تكـفل مصاريف
ــبـادراته عـزاء الــراحل مــكــمـلــة 
ــهــنــيــة الــداعــمـة االنــســانـيــة وا
للـعـاملـ في الـوسـط االعالمي
والـثـقـافي. وكــان الـبـزاز قـد كـلف
تـابـعة رئاسـة حتـرير (الـزمـان) 
احتـيـاجـات الـعـائـلـة فـور سـماعه
ــفـــرجي  وقــال في نــبــأ رحـــيل ا
احمد راضيسعد البزازرسالة نصية (كـان الله في عونها
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أشــــرف رئــــيس حــــكــــومــــة إقـــلــــيم
كــردسـتــان مـســرور الـبــارزاني عـلى
ـباحـثات مع اجـتمـاع خاص بـشأن ا
شـاركة نائب احلـكومـة االحتاديـة 
رئـيس احلـكـومـة قـوبـاد الـطـالـباني
وذلك عـبـر دائرة تـلـفزيـونيـة مـغلـقة.
وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس انه
جـرى في االجـتـمـاع الـذي شـارك فيه
ـفــاوض الـتـبـاحث أعــضـاء الـوفـد ا
بـشـأن آخـر نتـائج احملـادثـات وسبل
ـشاكل الـعالـقـة مع احلكـومة حـسم ا
وجب الـدسـتور بـهدف االحتـاديـة 
الــتـوصل إلى اتــفـاق يـضــمن تـأمـ
ـسـتـحـقـات الـدسـتـورية احلـقـوق وا
لإلقـليم . وقال رئيس حـكومة اإلقليم
خـالل االجـتــمــاع (مــســتـعــدون حلل
ــشــاكل مع بــغــداد بــشــكل جــمــيـع ا
ـــا عـــلـــيــنـــا من جـــذري واإليـــفــاء 
الــتــزامـات مــقـابـل تـأمــ حــقـوقــنـا
ومـستحقاتنـا الدستورية والوصول
إلـى اتـفــاق شـامل يــرضي الـطــرفـ
ويــــحـــدد حـــقـــوق والــــتـــزامـــات كل
مــــنـــهــــمـــا). وأشـــار إلـى أن (حـــسم
ــشــاكل بــ اجلــانــبــ يــصب في ا
ـواطن العراقي مـصلحة جميع ا

وهـو عامل مهم الستـتباب االستقرار
ــنـطـقـة). وتــقـرر في االجـتـمـاع في ا
ستوى إلى بغداد إرسـال وفد رفيع ا
بـــرئــاســـة نــائب رئـــيس احلـــكــومــة

الطالباني اليوم الثالثاء. 
وعـقـد مجـلس وزراء إقلـيم كردسـتان
بـرئاسة البارزاني جلسة خاصة عبر
ـشـاركة نـظـام مـؤتـمـرات الـفـيـديـو 
نـائب رئـيـس مـجلـس الـوزراء قـوباد

الطالباني.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(االجـتـماع اسـتـهل بتـسـليط الـضوء
ساعي الي الراهن وا على الوضع ا

احلـثـيثـة للـحـكومـة لـتأمـ الرواتب
في اإلقـليم وذلك اسـتكمـاالً لسلـسلة
االجــتـمـاعــات الـتي عـقــدهـا مـجـلس
ــسـتـحـقـات الــوزراء بـهـدف تـأمـ ا
ـالــيـة جلـمـيع من يـتـسـلم دخالً من ا
احلـكومة من يتقاضون الرواتب عن
طــريـق دراســة جــمــيع االحــتــمــاالت
ــا يــنــاسـب اإليـرادات والــفــرص و
الية واالقتصاد في احلالية لوزارة ا
ظـل الـعــجــز الـواضـح في الـنــفــقـات
ـاليـة نـتـيـجـة تـأخر ـسـتـحـقـات ا وا
إرســال جــزء من حــصــة اإلقــلــيم من
قـبل احلـكـومـة االحتـاديـة بـاإلضـافـة
ـالـيـة واالقـتـصـاديـة إلى الـتـبـعـات ا
لــتــفــشي فـيــروس كــورونــا وتـراجع
أســعـار الــنـفـط). وعـبــر اجملـلس عن
خـــالـص تـــقـــديـــره جلـــمــــيع الـــذين
يـتقـاضون الرواتب لـصمودهم حتت
ـــالي الـــعـــصـــيب وطـــأة الـــوضـع ا
وبــاألخـص األطـبــاء ومـالكـات وزارة
الـصـحة الـذين يكـافحـون الفـايروس
عـند اخلطـوط األماميـة وكذلك قوات
اآلســــايش وقــــوى األمـن الـــداخــــلي
وقـوات البـيشـمركـة. واضاف الـبيان
جـملـها انه بـعـد دراسة اجلـوانب 
ئة قـرر اجمللس تمـويل نسبة  79 بـا
ــسـتــحـقـات من نــفـقــات الـرواتب وا
ـــســـتـــلــــمي الـــرواتب في ـــالـــيـــة  ا
الـوزارات والـهـيـئـات واجلـهـات غـير
ـرتـبـطـة بـوزارة ورئـاسـات اإلقـلـيم ا
ومـؤسـسـاته كـافـة. وسـتـوزع نـسـبـة
مولة عـلى منتسبي ئة غيـر ا  21بـا
الـوزارات والـهـيـئـات واجلـهـات غـير
ــرتــبــطـة بــوزارة بــشـكـل عـادل مع ا
مــراعــاة احلــدود الــعــلــيــا والــدنــيـا
سـتـحـقات لـلـمـستـحـقـات. وصـرف ا
ـئـة لـذوي ــالـيـة بــنـسـبـة  100 بــا ا
ــؤنــفـلــ والــسـجــنـاء الــشــهـداء وا
الـــــســــيـــــاســــيـــــ وذوي اإلعــــاقــــة
واالحـــتـــيــاجـــات اخلــاصـــة وكل من
يـــتـــســـلـم راتـــبـــاً أقل من  300 ألف

ئـة فقط ديـنار.وصرف نـسبة  50 بـا
ــالــيــة جلــمــيع ـــســتــحــقــات ا من ا
ـكـلفـ باخلـدمـة العـامة وأصـحاب ا
الـوظائف العليا والدرجات اخلاصة
بــــدءاً من رئـــيـس اإلقـــلـــيـم ورئـــيس
ـان ونـوابهم احلـكـومة ورئـيس الـبر
ـان والوزراء ومن هم وأعـضـاء الـبـر
بـدرجـاتـهم ووكالء الـوزارات والذين
هـم بـدرجـاتـهم وأصــحـاب الـدرجـات
اخلـاصـة وأعـضـاء مـجـلس الـقـضـاء
ومـحـكـمة الـتـميـيـز وجـميع الـقـضاة
وأعـــضـــاء االدعـــاء الـــعــام والـــذين
يــتــسـلــمـون رواتب واســتــحـقــاقـات
ـالك الــعــام الـــدرجــة (أ) و (ب) من ا
والــعــسـكــري ومـجــلس أمن اإلقــلـيم
وجـــــهـــــاز اآلســـــايش وقـــــوى األمن
الـــداخـــلي.وتـــشـــمل الـــفــقـــرة أعاله
ن هـم بــهــذه ـــتــقـــاعــدين كـــافــة  ا
الـدرجـات فـضالً عن الـذين يـحـالون
إلى الـتـقـاعـد بـعـد هـذا الـقـرار). كـما
ـــــالـــــيـــــة اوصـى اجملـــــلس (وزارة ا
واالقــتـــصــاد إصــدار الــتــعــلــيــمــات
الالزمـة لتـسهـيل تنفـيذ هـذا القرار).
ـــذكـــورة في هــذا واكـــد إن اآللـــيــة ا
الــقــرار إجــراء مــؤقت ويــطـبـق فـقط
عــلـى الــراتب احلــالي الــذي يــوزع).
والـــزم (الـــوزارات واجلـــهـــات غـــيــر
ـــرتــــبـــطـــة بـــوزارة والـــرئـــاســـات ا
ـؤسسات كافة في إقليم كردستان وا
وجب التعليمات تـنفيذ هذا القرار 
الية التي ستصدر تباعاً من وزارة ا
واالقــتــصــاد مع مــراعــاة اإلجـراءات
الـوقائـية لوزارة الـصحة عـند توزيع
الــــــرواتب). كــــــمـــــا وجـه اجملـــــلس
(الــلـجــنـة الــعــلـيــا لـلــمـحــادثـات مع
احلــكـومــة االحتـاديــة لـلــتـوصل إلى
ـســتـحــقـات اتــفـاق بــهــدف تـأمــ ا
ـالية إلقـليم كوردسـتان. واوعز إلى ا
عـنـية التـخاذ الـوزارات والـهيـئـات ا
مـا يلزم لتـطبيق قانون اإلصالح رقم
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الـتـنـفـيـذ بدءاً من بـدايـة شـهـر تـموز
ـــقـــبل).وغـــادر بــغـــداد الى اربـــيل ا
رئــيس اقـلــيم كــردسـتــان نـيــجـرفـان
الـبارزاني بـعد يـوم امـضاهـما في
بـحث مع الـرئـاسات الـثالث ورؤساء
ـلـفـات الـعـالـقة الـقـوى الـسـيـاسـية ا
ــالـيـة واالقــتـصـاديـة والــتـحـديـات ا
والـصحـية التي تـواجه البالد. وكان
الــــبـــارزاني قــــد حل ضـــيــــفـــا عـــلى
الـــرئــاســات الــثـالث كال عــلى حــدة
فــيـمــا الـتــقى رئـيس تــيـار احلــكـمـة
الــوطــني عــمـار احلــكــيم بـحـث مـعه
مــســـتــجــدات االوضــاع في الــعــراق
واقف ـنـطـقـة واهـمـيـة تـنـسيـق ا وا
واجـهات التحديات وتـوحيد الرؤى 
بــحـسـب تـغــريـدة اطــلـعت (الــزمـان)
عـلـيـهـا امس. وقـال احلكـيم (بـحـثـنا

ـلفـات بـعد اتـسـقبـالـنا سـيادة تـلك ا
رئــيس كــردسـتــان الــعـراق االســتـاذ
نـيـجـرفـان الـبـارزاني حـيـث نـاقـشـنا
ـشـاكل الـعـالقـة بـ بـغـداد واربيل ا
واتـــفـــقـــنــا عـــلى اعـــتـــمـــاد احلــوار
واالحـتكـام الى الدسـتور مـنهـجا في
شـاكل. بدورنا شددنا الـقضاء على ا
عــلـى حـفـظ ســيــادة الــعــراق وادانـة
ــدن اقـــلــيم الـــقــصـف الــعـــســكـــري 

كردستان) 
واضـــاف انه (بــشــأن وبــاء كــورونــا
قــلـنـا بـضـرورة الـتــنـسـيق الـتـام في
مــواجـهـة هــذه اجلـائـحــة وتـمـنــيـنـا
ـرضانـا الشـفاء العـاجل وان يتـغمد
ـــتـــوفـــ بــرحـــمـــته الـــواســـعــة). ا
واسـتـقبل  رئـيس اجلـمهـوريـة برهم
صالح في قصر السالم ببغداد وفداً

. وأكـد أهمية ـثل  الكرد الكـاكائي
تـعـزيـز التـكـاتف والـتآزر بـ جـميع
ـا يسهم مـكونـات الشعب الـعراقي 
فـي حتـقـيق  الـســلم األهـلي ويـرسخ

األمن واالستقرار في البالد  
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
صــالح شـدد (عـلى وجــوب الـتـعـاون
والــتــنـســيق بــ األهـالي والــقـوات
األمـنيـة من اجليـش و البـيشـمركة و
واجهة اإلرهاب واستئصال احلـشد 
جـذوره). مضيفا أن (الـقوات األمنية
مـطالبـة بتوفـير األمن واحلمـاية لكل
مـكونات الشـعب العراقي وأن تعمل
عــــلـى مــــنـع  تــــكــــرار االعــــتــــداءات
ــواطــنـ اإلرهــابــيــة الــتي تــطــال ا
) مـشـيداً وخـاصـة الكـرد الـكاكـائـي
(بـالتضـحيات الـتي قدمهـا أبناء هذا

ـكون في مـواجهة عـصابات داعش ا
ودفـــــاعــــهـم عن مـــــدنــــهـم وقــــراهم.
بــدورهم اسـتـعــرض أعـضـاء الـوفـد
ـــــشــــاكـل والــــتـــــحـــــديــــات الـــــتي ا
يـواجـهونـهـا وحرصـهم عـلى تعـزيز
الـلـحمـة الـوطنـيـة وتقـويـة  األواصر
اجملـــتــمـــعـــيــة الـــتي تـــربط جـــمــيع

كونات). ا
 الى ذلـك قرر إقليم كردسـتان تمديد
إيـقاف الـرحالت اجلوية لـغاية االول
ــقــبـل. وقــال مــصـدر إن مـن تــمـوز ا
(اقـلـيم كردسـتـان قرر تـمـديد  إيـقاف
الــرحالت اجلــويـة لــغـايـة  1تــمـوز)
دون مــزيــد من الــتــفــاصـيـل. واكـدت
ــدني الــشــهــر ســلــطــة الــطــيــران ا
ـاضي اسـتـمـرار تـعـلـيق الـرحالت ا

اجلوية في البالد.
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لـــتــســلـــيم الـــعالج إلى مــعـــمل أدويــة
سـامراء). وفي الشأن نفسه اكد مواطن
مــقــيم  في روســيــا ان ســعـر الــعــلــبـة
الـواحـدة من الـعالج الروسي لـكـورونا
الذي اعلن عن عزم العراق تصنيعه في
شـرطـة سـامـراء ال يصل الى 50 دوالرًا
ولــــــيس 600 دوالر كــــــمـــــا  اشــــــيع .
واضـــاف انه (بـــاالمــكـــان الــتـــأكــد من
كـالمي باالتصال واالستفسار من اغلب
الـعـراقيـ الشـرفاء اخملـلصـ لبـلدهم
ـقـيـمـ في روسـيـا ). وكـشف طـبـيب ا
عـــراقي عن ســبب وفـــاة الــريــاضــيــ
االصـحـاء في الـعـراق  بـسـبب فـيروس
كـورونا. وتساءل سلمان داوود (طبيب
تــــدرج) فـي مــــنــــشــــور عــــلـى مــــواقع

الـتواصل االجـتمـاعي رصدتـه (الزمان)
امـس ان (احــمـــد راضي وعـــلي هــادي
ريـاضيان اصحـاء  أعمارهمـا متوسطة
ـانـيا ـاذا تـقـتلـهم الـكـورونا? وفي ا  ..
كـان متـوسط أعمـار من توفي بـفيروس
كـورونـا هـو  80 سـنـة فـلـمـاذا يـحـصد
الـفايروس في الـعراق ارواح الشباب?)
مـجيبا انه (في اللحـظات األخيرة لعمر
احــمــد راضي حــتــمــا حــصل انــهــيـار
جلـهـازه الـتنـفـسي و صار بـحـاجة إلى
جـهـاز تـنفـس صنـاعي من الـنـوع الذي
يـسـتخـدم في ردهـات االنعـاش الـرئوي
   intensiv Ventilator لـــــــــــكـن لـم
يــحـصل عـلـي هـادي و ال احـمـد راضي
عــلى هــذا اجلــهــاز لـعــدم تــوفـره و

الـتعـويض عنـه بجهـاز تنـفس ال يؤدي
عـــمـل االنـــعـــاش الـــرئـــوي). واضـــاف
(عـندما وردتني استفسارات عديدة عن
سـبب نـيـل الـفـايروس مـن شـخـصـيات
ريـاضية ذات أعـمار متوسـطة أو شابة
نهار كـان جوابي هو النظام الصحي ا
مـنـذ زمن بعـيـد في العـراق) مـستـدركا
ان (مالكـاتـنـا الـصـحـيـة الـبـطـلـة تـبـذل
جـهـودا عـظـيمـة في مـا يـسـمى بـحائط
الــصــد األول لـكــنــهم يــعـمــلــون ضـمن
مــنــظــومــة مـنــهــارة وتــفــتــقـر البــسط
ــقــومــات بــدلــيل الــعــدد الــهــائل من ا
ـلـكـات الـصـحـيـة الـتي نـال األطـبـاء وا
ـدة الــسـابـقـة مــنـهـا الـفــايـروس في ا
بـسبب عدم وجود نظام حـماية حقيقي
للمالكات الطبية). في غضون ذلك حذر
وزيـر الــصـحـة حـسن الـتـمـيـمي من ان
تــصــاعــد أعــداد اإلصـابــات بــكــورونـا
يـشيـر إلى دخول البالد مـرحلة وبـائية

خطيرة
. وقــال الـتـمـيـمي في مــؤتـمـر صـحـفي
امـس ان (تــصــاعـــد أعــداد اإلصــابــات
بـــكــورونــا يـــشــيــر إلـى دخــول الــبالد
ـرحلة وبـائية خطـيرة) مضيـفا (اننا
نــسـعى إلجنـاز مـسـتـشــفـيـات سـريـعـة
ســـعــة †400ســـريــر).واضــاف  انه (ال
يـــوجـــد عالج لـــكـــورونـــا حـــتى اآلن)
مـشـيـرا الى (تـكـثـيف اجلـهـود من أجل
صابـ بالـفايروس اسـتيـعاب أعـداد ا
كـورونـا). واوضح التـميـمي ان (نسـبة
ـئـة الــشـفـاء في الـعـراق بـلـغت  45 بـا
ــئـة) الفــتـا الى ان والــوفـيـات  3.5بــا
(عـدد الوفـيات بـالفـايروس لـكل ملـيون

فـي الـعـــــراق بـلغ  27  فــيـمــا بـلغ في
تـقدمة 250 ) . وكـشف مصدر الـدول ا
طــبي امس ان وزارة الــصــحــة وجـهت
ـــتـــوفـــ بـــالـــفـــايـــروس  في بـــدفن ا
مــحــافــظـــاتــهم بــإشــراف فــريق طــبي
مـختص على ان يـتم ذلك بعد اجراءات
الـتعفير. وعبرت جلنة الصحة النيابية
عن قـــلــقــهــا الــبـــالغ من تــزايــد اعــداد
االصـابات والـوفيـات بفـيروس كـورونا
بالشكل الذي يفوق القدرة االستيعابية
لـوزارة الصحـة بجوانـبها الـلوجسـتية
ـالـية والـبـشريـة.وحـثّت اللـجـنة في وا
ـرجـعـيات الـديـنـية ـواطنـ وا بـيـان ا
والـواجـهـات االجـتـمـاعـيـة عـلى اسـناد
ــؤســســات الــصــحــيــة في مــجــهــود ا
مــعـركــتـهـا ضــد الـوبــاء وزيـادة الـدعم
لــوزارة الـصــحــة في جـمــيع اجملـاالت.
واشـــارت الى أنـــهــا ســـتــعـــرض عــلى
احلـكـومـة قـريـبـا جـمـلـة مالحـظـات قـد
همة التي أدت الى تكون من االسباب ا
تـدهور جـهود مواجـهة الوبـاء. بدورها
اقـتــرحت خـلـيـة االزمـة الـنـيـابـيـة عـلى
وزارة الــــصـــحـــة زيـــادة الــــبـــحث عن
سحات صاب وتوفير ا المـس وا ا
الــطـبــيـة لــلـفــايـروس لــتـطــويق ومـنع
انـتـشـار الـوبـاء بـحـسب الـناطـق باسم
اخلـلـيـة فـالح الـزيـادي الـذي اضاف إن
(اخلـلـيـة الـنـيابـيـة تـتـابع بـدقـة ازدياد
االصـابـات بـكـورونـا والـنـاجم عـن عدم
ــواطـــنــ بــالـــتــعــلـــيــمــات الـــتــزام ا
الـصحيـة).واشار الى ان (الوضع حرج
 ويـتطلب الـتعاون من اجلمـيع لتخطي

االزمة).
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اعـلن طـبـيـبـان عراقـيـان جنـاحـهـما في
الــتـوصل إلى عـالج لـفـيــروس كـورونـا
اثـبت فـعالـيته في الـشـفاء بـنسـبة مـئة
ــئــة خـالل اربــعــة ايـــام مــؤكــدين بـــا
امــكــانــيـة الــقــضــاء عــلى كــورونـا في
الــــعــــراق خالل شــــهـــر واحــــد. وقـــال
الــبـروفــيــسـور في عــلم الــفـايــروسـات
مـحمد الـفحام والـدكتور احـمد اخلياط
في مـقـابـلة مـتـلـفزة تـابـعـتهـا (الـزمان)
امس (انــهـمـا ومــجـمـوعــة من األطـبـاء
بــالـتـعـاون مع أســاتـذة في طب بـغـداد
تـوصـلـوا إلى عالج لـفـايـروس كـورونا
 جتــربــتـه عــلى مــرضى اكــتــســبــوا
الـشفاء خالل اربعة ايـام). وأكد الفحام
(تــــوصل الـــفــــريق الـــطــــبي إلى عالج
لـلــفـايـروس بـالـتـعـاون مع أسـاتـذة في
طـب بــغــداد مـن دون أي مــضـــاعــفــات
مـستقبلـية للعالج الذي تـوصلنا اليه)
ـرضى في مــضـيــفـا انه (فــضل عالج ا
مـنازلهم لكي ال يـتأثروا سلـبيا باجواء
ـستـشفيـات واصابتـهم بعدوى) . من ا
جــهـته اكـد اخلــيـاط (شـفـاء  50 حـالـة
ـذكـور خـالل اربـعة مـصـابـة بـالـعالج ا
أيـام وهي مـدة الـشـفـاء مـن الـفـايروس
بـهذا الـعالج )  مشـيرا الى ان (العالج
ـتـوسـطـة والـشـديدة يـشـفي احلـاالت ا
ــئــة حــالـة مــصــابـة وقــد  اعــطـاؤه 
وأثبت جناحه).  وبحسب اخلياط  فإن
(شــهـرًا واحــدًا يـكـفـي الـفـريـق الـطـبي
لــلــقــضـاء عــلى كــورونــا في الــعـراق)
مـــؤكــدا (اســتــعـــداد الــفــريـق الــطــبي
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دخل السـيـاسي والـصحـفي والـكاتب اخملـضـرم معـاذ عـبد الـرحـيم مسـتـشفى
االميـرات اخلـاص في احلارثـيـة بالـعـاصمـة بـغداد اثـر تراجـع حالـته الـصحـية

وتـقدم السن ( 89 عامـا)  وستـجري الـيوم الـثالثاء
عـملـيـة جراحـية عـاجـلة لـزرع جـهاز تـنـظيم ضـربات
الـقـلـب  لـلـسـيـطـرة عـلى مـســتـوى عـمل الـقـلب بـعـد
ــسـتــوى ضـربــات الـقــلب بــاالشـهـر الـنــزول احلـاد 

االخيرة . 
ـيــمـونـة تــمـنـيــاتـنــا بـالـصــحـة والــسالمـة والــعـودة ا
لـالسـتــاذ مــعـاذ ابــو ســعـد ابـن مـديــنــة الـنــاصــريـة
مـتدة ال كـثر سـيـرة الصـحفـية الـطـويلـة ا صـاحب ا
من سـبـعـ عـامــا عـاش مـراحل مـتـعـددة من تـاريخ

لكية واجلمهورية. عاصر بالعهود ا العراق ا
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سـجل حتالف الفتـح حتفظه على عودة
ـاليـة االسـبق رافع الـعيـساوي وزيـر ا
عـادا ذلك مـفـاجـأة تـمت بـعـلم رئـيسي
الـوزراء واجلـمـهـورية. وقـال الـتـحالف
في بـيان تلـقته (الزمان) امس (فـوجئنا
اضـية بخـبر عودة في االيـام القـليلـة ا
ــطـلــوب لـلــقـضــاء رافع الـعــيـسـاوي ا
والـــغـــريب ان يـــتم هـــذا االمـــر بــعـــلم
ومـوافقة رئـيسي اجلمـهورية والوزراء
ـسـؤولـ اضـافـة الى بـعض وبـعض ا
قــادة الـقـوى الـسـيـاســيـة. لـذلك فـأنـنـا
واقف من نـسـجل حتفـظـنا عـلى هـذه ا
قــــبـل من ذكــــرنــــاهم اعـاله) واضـــاف
الـــتـــحــالـف (يــأمـل ان التــتـــكـــرر هــذه
اخلــطـوات واال فــســيـكــون لـنــا مـوقف
شـديـد و واضح ضد هـذه االفـعال. كـما
نـؤكـد حصـولنـا على مـعلـومات مـؤكدة
عن ضـغط سياسي يتـعرض له القضاء
بـهـذا الشـأن ونحـن اذ نقف الى جـانبه
ونـــرفض اي ضـــغــوط تـــمــارس ضــده
فــانــنـا نــدعــوه الى الـعــمل وفق اسس
الــعــدالــة والــقــانــون). وكــان اخلــبــيـر
الـقـانـوني طـارق حـرب قـد تـوقـع الـغاء
احلـكم الـسـابـق الـصادر غـيـابـيـا بـحق
الـعـيـسـاوي الـذي سـلم نـفـسه لـلـعـدالة
ـاضي. وقــال حـرب في رأي الــثالثــاء ا
قـــانـــوني تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(احملـكــومـ بـالـسـجن مـدة تـزيـد عـلى
خـــمس ســـنـــوات غـــيــابـــيـــاً كـــحـــالــة

الــعــيــســاوي مـنــحــهم قــانــون اصـول
احملــاكـمـات اجلـزائـيـة رقم  23 لــسـنـة
 1971 الـنافـذ حاليـا  امتـيازاً قانـونياً
يــتــمـثل بــوجــوب اعـادة مــحـاكــمــتـهم
مـجدداً عند تسلـيم انفسهم او القبض
عـــلــيــهم بـــصــرف الــنــظـــر عن احلــكم
الـسابق الذي يـعد من الوجه الـقانوني
ـا  الـتــسـلـيم او الـقـبض مــلـغـيـاً طـا
بـانـتـظار حـكم جـديـد من احملـكمـة بـعد
مـحاكمة جـديدة وحكم جديـد) موضحا
ان احلـكم اجلديد (يعتـمد على  اجلديد
مـن ادلة ووثائق ومسـتندات وشهادات
وافـــــادات ودفـــــوع وافــــادة جـــــديــــدة
لـلمـحـكوم سـابقـاً وغيـابيـاً لكي تـتولى
احملــكـمـة  اصـدار حــكم جـديـد بـدالً من
احلـكم الـسـابق كـاالفـراج لـعـدم كـفـاية

االدلـة وقـد يـكـون احلـكم اجلـديـد نفس
احلـــكم الــســـابق او تــخــفـــيف احلــكم
الـسابق او تشديده). ورأى ان (كل هذه
االحـكـام متـوقعـة من احملـكمـة وان كان
االكـثر تـوقعـاً هو الـغاء احلـكم السابق
واالفـــراج عن الــعـــيــســـاوي اذا ضــمن
تـقد ادلة ووثـائق وافادات وشهادات
ـوجــهــة الـيه جــديــدة  تـنــفي الــتـهـم ا
خـاصة وان التهـمة فساد مالي واداري
ــوضــوع مــتــروك لــتــقــديــر ويــبــقـى ا
احملـكـمـة وحـكـمـهـا خـاضع لـلـتـمـيـيز)
الفـتـا الى ان (احملـاكـمـة اجلـديـدة بـعـد
الـتسـليم او القـبض ستكـون امام ادلة
جــديــدة وافــادات وشــهــادات ووثــائق
ـا ينفي ومـستـندات وقرائن وغـيرها 
الـتهمة ولكن في جميع االحوال هنالك
مـحـكـمة حتـكم وهـنـالك طـريق لتـمـيـيز
احلـــكـم اجلــديـــد الـــصـــادر ســـواء من
احملـــــكـــــوم نـــــفـــــسه او مـن اجلـــــهــــة
ـشـتـكـيـة).ورأى الـقـيـادي في ائـتالف ا
ـطـلك اخلـميس أن الـوطـنـيـة صـالح ا
غـــالـــبـــيـــة الـــتـــهـم الـــتي وجـــهت الى
الـعيـساوي بـاطلـة وسيـاسيـة.وقال في
راحل مـقابلة مـتلفزة إن (الـقضاء مر 
مـخـتـلـفـة وفـي اعوام   2007 و2008
و 2009و 2010 كـان هـنـاك خـوف من
الـقـضـاء) مـوضـحـا ان (األمور لـم تكن
بـالسابق تعالج وفق السياقات وحاليا
الـثـقـة بالـقـضاء حتـسـنت الى حـد ما).
ــــطـــــلك عـــــلى أن (الـــــوضع وشـــــدد ا
الــســيــاسي ال يــحـتــمل االنــشــقــاقـات

والـتهم التي سيقت ضد العيساوي في
غـالبـيتـها بـاطلـة وسيـاسيـة)  مضـيفا
(لــــدي شك في كـل االتـــهـــامــــات الـــتي
وجــــهت ضـــد الـــعــــيـــســـاوي وطـــارق
الـــهــاشــمي وهـــنــالك اطـــراف ســنــيــة
وشــيــعــيــة ســيــاســيــة ال تــريــد عـودة
الــعـيـســاوي لـلـعـراق). مـن جـهـته دعـا
رئــيس ائــتالف دولــة الــقــانــون نـوري
هنية  ـالكي القضـاء الى االلتزام بـا ا
وعــــــدم اخلــــــضــــــوع ألي ضــــــغــــــوط
سـياسيـة.وقال في تغـريدة علـى تويتر
إنه (يـجب ان يـلـتـزم الـقـضـاء الـعراقي
ـعهودة والتـزامه البعيد عن ـهنيته ا
الـتـسـييس وان ال يـخـضع الي ضـغوط
ارسـتها سـياسـية اذا حاول الـبعض 
عــلــيـه من خالل صــفــقــات ســيــاســيــة
مـرفـوضـة يـتحـمل الـقـضـاء تبـعـاتـها)
مـشيرا إلى قضيـة العيساوي  واضاف
ـلـتـزم ـهـني ا ان (مـا يـقـرره الـقـضـاء ا
الــنـــزيه وفق ســيـــاقــاته الــقـــضــائــيــة
ســنـــحــتــرمه) . ووصف األمــ الــعــام
لـــلــحـــزب اإلسالمي الـــعــراقـي رشــيــد
الـــعــزاوي مــثــول الـــعــيــســاوي  أمــام
الـقضـاء بأنه  خـطوة (شـجاعـة) مبـنية
عــلى الـثــقـة بـالــنـفس بـالــبـراءة .وقـال
الــعـزاوي فـي تـصــريح ان (اسـتــهـداف
الـقـيادات الـسـياسـيـة كان عالمـة بارزة
حلــقـبـة مـضت  فـيـهــا الـتـأثـيـر عـلى
الــقــضـاء)  داعــيــاً الى (فـتـح صـفــحـة
ـلف قـوامـهـا تـطـبيق جـديـدة في هـذا ا
الـــقــانــون دون ضــغــوط أو امالءات). 
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(تـقـد منـحـة مالـيـة بقـيـمة  200 الف
ــــــشـــــغل دوالر  مـن شـــــركـــــة بـي بي ا
الــرئـيس حلــقل الــرمـيـلــة الى الــقـطـاع
الـصـحي فـي مـحـافظـة الـبـصـرة وذلك
لـتوفيـر مستـلزمات الـوقاية الـضرورية
لـلفـرق الطبـية التي تـتصدى لـفايروس
سـتجـد) . وكانت الـوزارة قد كـورونـا ا
ســـاهــمت فـي دعم الــقـــطــاع الـــصــحي
وخـلية االزمـة في احملافظة لـلوقاية من

. واوعـز ــصـابــ كــورونـا ومــعــاجلـة ا
وزيــر الـنـفط احـســان عـبـد اجلـبـار الى
ـنح خـلـيـة االزمة شـركـة نـفط الـوسط 
الــصــحـيــة في مــحـافــظــة واسط مــبـلغ
مـليوني دوالر وذلك دعمـاً واسناداً لها
واجهة  وتـعزيزاً جلهـودها وخططـها 
جـائـحـة كـورونـا في احملـافـظـة  فـضالً
ــســـتــلــزمــات الـــطــبــيــة عن تـــوفــيــر  ا
واالدويــــة والــــعالجــــات الــــضــــروريـــة

برميل. و إبرام عقد مع شركة كار في
مـصفى بـازيان وعـقد مـع شركـة قيوان
بـعد سطـوة تنظـيم داعش على عدد من
احملـافظات وتدميـر مصفى بيجي الذي
شتقات ئة من ا كـان يوفر نحو  50 بـا
الــنـفـطــيـة لــعـمـوم الــعـراق. والــعـقـدان
يـقـضيـان  بقـيام وزارة الـنـفط بتـجهـيز
ــصــفـيــ بــالـنــفط اخلــام من حــقـول ا
شـــركــــة نـــفط الـــشـــمــــال عـــلى ان تـــتم
تــصــفـيــته هــنــاك وتــسـتــلم احلــكــومـة
ـصفـي نـتجـات وتـمنح ا االحتـاديـة ا
رسم واجــور كــلــفـة الــتــصـفــيــة والـتي
تـــــصـل الى حـــــدود  10 دوالرات لـــــكل

برميل واحد.
وأكـد وزير الـنفط  احـسان عـبد اجلـبار
حــرص الــوزارة عـلـى أسـتــمــرار الـدعم
واالسـناد لـلقـطاع الـصحي في الـبصرة
واحملـــافـــظـــات االخـــرى .  وقـــال عـــبــد
اجلـــبــــار أن (شـــركـــة نـــفـط الـــبـــصـــرة
وبـالتعاون مع مشـغل حقل غرب القرنة
/ 1شــركــة أكــسـون مــوبــيل ومن خالل
ـنــافع االجــتــمـاعــيــة قـامت صــنــدوق ا
بـتجهيز مستشفى االطفال التخصصي
لالمــراض الــســرطـانــيــة في مـحــافــظـة
سـتلزمات الطبية الـبصرة باالجهزة وا
الــضـروريـة وبـكـلـفـة  811 الف دوالر)
وتـضمنت هـذه التجـهيزات جـهاز أيكو
ركزة  وجـهاز سونار مـتنقل لـلعنايـة ا
مـتنـقل وجهـاز بالزما تعـقيم مـنخفض
احلـــرارة  وحــاضــنـــة أطــفـــال لــردهــة
اخلــدج  فـضالً عن أجــهـزة مـخــتـبـريـة
وغــيــر ذلك). وأشــار عــبــد اجلــبــار الى
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تحدث لـلمصـاب بالـفايروس . وقـال ا
بــاسم الــوزارة عـاصم جــهـاد في بــيـان
تــلـقـته (الـزمــان) امس ان (وزيـر الـنـفط
اوعـز الى شـركـة نـفط الـوسط بـتـحويل
ــبـلغ الى خـلــيـة االزمـة الــصـحـيـة في ا
احملـافـظـة بشـكل عـاجل لـشراء وتـوفـير
ـــســــتـــلـــزمـــات الــــطـــبـــيـــة واالدويـــة ا
ـطلـوبة البـناء احملـافظة  والـعالجات ا
بــالـــتــنــســيق مع شـــركــة نــفط الــوسط
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ـانـيـة دعــا عـضـو جلـنــة الـطـاقـة الــبـر
جـمـال احملـمـداوي إلى إيـقـاف جتـهـيز
مـصفيي بـازيان و قيوان بـالنفط اخلام
فـورا وإعادة التوازن لعقود االستثمار
. وقـال ــوقـعــ الـنــفـطــيـ في هــذين ا
احملــمــداوي في بــيـان صــحــفي تــلــقـته
(الـزمان) امس (نظـراً النخفـاض أسعار
ية الـنفط اخلام في  كافة األسواق العا
جـراء جـائـحـة كـورونـا ومـا رافـقـهـا من
انــخـفــاض لــلـطــلب عـلـى الـنــفط اخلـام
ئة يا ووصول أسعاره نسبة 50 با عا
من ســـعــره الــســابق إثـــر ســلــبــا عــلى
االقـتصـاد الوطنـي). وتابع (لكن مع كل
هـذه الـظـروف مـا تـزال تـكـلـفـة تـصـفـية
ـــصــــافي بــــرمــــيل الــــنــــفط من قــــبـل ا
االسـتثمـارية في بازيـان و قيوان ثـابتة
ثل عـند عـشر دوالرات لـلبـرميل وهـو 
سـتـة أضعـاف هـوامش الربح لـتـصفـية
ية). واضاف (فـيما جودة الـنفوط العـا
ــواصــفـات مــنــتج الــتــصـفــيــة لــيس 
ثابة ـستورد فإن هذا األمـر أصبح  ا
خــسـائـر فــادحـة لـوزارة الــنـفط). ودعـا
احملـــــمـــــداوي (إلـى ضـــــرورة اتـــــخــــاذ
إجـراءات سـريـعـة جـدا إليـقـاف جتـهـيز
ــصـافي بــالــنـفط اخلــام وإعـادة هــذه ا
الـتوازن لعقـود االستثمـار مع الشركات
ـستثـمرة وذلك بتقـليل كلف التـصفية ا
إلـى مـــا يـــقـــرب مـن الـــربع). يـــذكـــر أن
مـصـفـيي بازيـان وقـيوان في كـردسـتان
ـشــتـقـات الـنــفـطـيـة يــقـومـان بـتــوفـيـرا
وبــطـاقــة تــكـريــريـة تــقـدر بـ  120 الف
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ـهـجـرين إيـفـان فـائق جـابـرو  عن إغالق عـشـرين مـخـيـماً اعـلـنت وزيـرة الـهـجـرة وا
للنـازح في محافـظة االنبار بعـد اعادة اغلب ساكنـيها الى مناطـقهم االصلية ودمج

دينة السياحية. تبقي منهم في مخيمي عامرية الصمود وا ا
وأوضـــحت في كــلـــمــة ألـــقــتـــهــا خالل
مــؤتــمــر صــحـــفي عــقــدته الــوزارة في
ــركــزي مــخـــيم عــامـــريــة الـــصــمـــود ا
ـحافظة االنـبار بحضـور حس عرب
نــائب رئــيس جلـنــة الــعـمل والــشـؤون
ــهـجــرين االجــتــمــاعـيــة والــهــجــرة وا
الـنــيـابـيـة ومـصـطــفى الـعـرسـان نـائب
مـحافظ االنبـار ان (محافـظة االنبار في
بــدايـــة ازمــة الــنـــزوح كــانت تــضم 76
مـخيمـا يقطنـها اكثر من  70 الف نازح
لــيــتــقــلص الــعــدد فــيــمـا بــعــد الى 22
مـــخـــيم)  مـــضـــيـــفـــة ان (اخملـــيـــمــات
الــعـشــرين الـتي  غــلـقــهـا الــيـوم هي
احلـجـاج الـسالم  الـنـصـر الـشـهـداء
االنــبــار الــتــحـريــر األمل األول األمل
ـــتــ الـــكــرفـــانــات زوبع الـــثــاني ا
الــصـمـود إكــرام الـفـلــوجـة الـفــلـوجـة
األول الــســـعــادة الـــقــاعــات ومـــخــيم
ـخـيم الــبـسـمــة وسـيــتم اخـتــزالـهــا 
واحــد هــو مــخــيم عــامــريــة الــصــمـود
ـــركــزي ـــركـــزي أمــا مـــخـــيـــمـــات ا ا
كـرفانات  A كـرفانات B الـتحرير االول
ومــخــيـم الــتــحــريـــر الــثــاني فـــســيــتم
ـديـنـة الـسـيـاحـيـة ـخـيم ا اخـتـزالـهـا 
ــركــزي) .  ولـــفــتت إلى ان (ذلك جــاء ا
بــعـد دمج الــعـوائل الــتي كـانت تــقـطن
ـخــيــمي الــعـامــريـة هــذه اخملـيــمــات 
والــسـيـاحــيـة نــتـيــجـة مـغــادرة اغـلب
الـعوائل الـتي كانت تـسكنـها وعـودتها
إلى مــنـاطق ســكـنــاهـا األصــلـيــة بـعـد
قـضاء قرابة ستة اعوام في اخمليمات)
مـؤكدة (ان العدد الكـلي لالسر النازحة
تبـقية هي 1706 في مـحافـظة االنبـار ا
اســـرة فــــقط).  وأضـــافـت جـــابـــرو  ان
(إعــــادة الـــنــــازحــــ الى ديــــارهم هي

ـهمـة األولى لنـا وال  نرضى أن يـبقى ا
اآلالف من أهــلــنـا يــواجـهــون تــقـلــبـات
الــطـــقس الــقـــاســيــة " مـــشــددة عــلى "
ضـرورة تضـافر اجلـهود إلنـهاء مـعاناة
مــواطــنــ عــراقــيــ اضــطــروا لــتــرك
مـنـازلـهم أثـناء دخـول عـصـابات داعش
اإلرهـابية الى مناطقـهم وعاشوا محنة
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مــشــيــرة الى ان (الــوزارة مــاضــيــة في
سـتـراتيـجـيـتهـا بـاعـادة األسر الـنـازحة
ـنــاطق ســكــنــاهـا الــراغــبـة بــالــعــودة 
األصــلـــيــة وصــرف مــنـح الــعــودة لــهم
ـساعـدات واخلـدمـات الالزمة وتـقـد ا
لــهـم) الفــتــة الى انـه (يــجب ان يــكــون
ركـزيـة واحمللـية اهـتـمام احلـكومـتـ ا
مـــتــكـــامالً الجل خـــدمــة الـــنــازحــ " 
مـســتـدركـة بـالـقـول ان " احلـكـومـة االن
حـكومـة اصالح واداء وطني بـعيدة عن
ايـة مــصـالح شـخـصــيـة او سـيـاسـيـة)
مــــؤكـــدة ان (الــــنـــازحــــ خط احــــمـــر
ــكن االسـتـهــانـة بـهم. وفـي نـهـايـة وال
ـؤتــمـر اشـرفت الـســيـدة جـابـرو عـلى ا
ــســاعــدات تــوزيع  1050 حــصـــة من ا
الــغـذائــيــة والـصــحــيـة فـي اخملـيــمـ

ـسـاعـدات مـبـيـنـة ان  600 حــصـة من ا
وزعت لــلــنــازحــ في مــخــيم عــامــريـة
ـركـزي  فـيـمـا كـانت حـصـة الـصـمـود ا
ـدينـة السـياحـية الـنازحـ في مـخيم ا

ركزي هي  450 حصة اغاثية). ا
والــتــقت وزيــرة الـهــجــرة ايــفــان فـائق
جــابـرو  مــحـافـظ االنـبــار عـلي فــرحـان
حـميد  في مـقر الوزارة ببـغداد وبحثت
مــــعـه أوضــــاع  الـــــنــــازحـــــ وآلــــيــــة
تـشجيعهم عودة النازح والعمل على

عـنية االخـرى في احملافظة واجلـهات ا
وفق الـضوابط والتـعليمـات االصولية)
. وكـانت الـوزارة قـد قررت صـرف مـبلغ
ــنــافع مـــلــيــونـي دوالر من صــنـــدوق ا
االجـتـمـاعيـة دعـماً حملـافـظة واسط  في
اتـخـاذ اجـراءات الـوقـاية حـمـايـة ابـناء
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كـمـا اوعز  عـبد اجلـبـار الى شركـة نفط
نح خلية االزمـة الصحية في الـوسط 
مـحـافـظـة واسط مـبـلغ  مـلـيـوني دوالر
وذلك دعــمــاً واسـنــاداً لــهـا  وتــعــزيـزاً
ـواجـهـة جـائـحة جلـهـودهـا وخـطـطـها 
كـورونا في احملـافظـة فضالً عن تـوفير
ـــســــتـــلـــزمـــات الــــطـــبـــيـــة واالدويـــة ا
والــعالجــات الــضــروريــة لــلــمــصــابـ
ــتــحــدث بــاسم بــالــفــايــروس . وقــال ا
الـوزارة عـاصم جـهـاد  فـي بيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس ان (وزيـر الــنــفط اوعـز
ـبلغ الى شـركـة نفط الـوسط بـتحـويل ا
الى خـلية االزمة الصـحية في احملافظة
ستلزمات بشكل عاجل لشراء وتوفير ا
ـطلـوبة الـطـبيـة واالدويـة والعالجـات ا
البـناء احملـافظـة  بالتـنسـيق مع شركة
عـنية االخرى نـفط الوسط  واجلـهات ا
فـي احملــــــافــــــظـــــة  وفـق الــــــضــــــوابط
والـتعليمات االصولية). وكانت الوزارة
قـد قررت صرف مبـلغ مليوني دوالر من
ـنــافع االجــتـمــاعــيـة دعــمـاً صــنــدوق ا
حملــافــظــة واسط  في اتــخــاذ اجـراءات
الـــوقــايـــة حــمـــايـــة ابــنـــاء احملــافـــظــة
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واطن االميركـي جورج فلويد ذو االصول االفريقية ة خنق وقتل ا تـمثل جر
عـلى يـد مواطـنه شـرطي اميـركي ابـيض البـشـرة مشـبع بـالعـنـصريـة  تـمثل
ـة مـروعـة يـنـطـبق عـلـيـهـا بـيت الـشـعـر الـذي يـقـول قـتل امـر في أحـد جـر
ة قتل ة ال تغتفر تـماماً  مثل جر شـوارع مدينة منيابـوليس االميركية جـر
اكثر من سبعمائة متظاهر عراقي لن ولن تغتفر ولن تكون مسألة فيها نظر !
ة انطـلقت تظـاهرات شعبـية واسعة لـلتعبـير عن رفض واستـنكار هذه اجلـر
ـدن االميـركيـة وفي مقـدمتـها الـعاصـمة ـدينـة وفي مـعظم ا الـنطـاق في تلك ا
ة ايضاً الى ستنكرة لتلك اجلر واشـنطن  حيث امتدت تلك االحتجاجات ا
ـشروعـة والقـانونـية عـدد من العـواصم االوربـية  غـير ان هـذه التـظاهـرات ا
ارسـات عنصريـة في اميركـا وغيرها من نـع او احلد من اية  والـضرورية 
الـبلدان سـرعان ما ركب مـوجتها مـتطفـلون ارادوا حرف اهـدافها االنـسانية
الـعظيـمة ضد الـعنصـرية الى اغراض ومـصالح سيـاسية سـواء في الواليات
ـتــحـدة ذاتـهــا او الـبــلـدان االوربــيـة الـتـي امـتـدت الــيـهــا الحـقــاً  وقـد قـام ا
نـفعـلون  نـدسون  مـنـهم من اصحـاب احلق الغـاضبـون وا ـتطـفلـون او ا ا
ــمـتـلــكـات اخلـاصـة والــعـامـة الــتي تـعـود بـاعـمــال عـنف وفـوضـى وبـحـرق ا
لـلـمواطـنـ االمـيركـيـ الـبيض والـسـود عـلى حـد سواء والـتي تـسيء الـيهم
وتـثيـر في نفـوسـهم الغـضب واالستـنكـار ضد الـقـائمـ بتـلك االعمـال وضد
واطن االميركي من ذوي الـتظاهرات وهي مواقف مكتومة غير معلنة من ا
ا الـبشرة البـيضاء الذي سـاهموا واشتـركوا منذ الـبدء بتلك الـتظاهرات ور
شـاعر العدائـية او العنـصرية ضد مـواطنيهم دغـدغدت في نفوس بـعضهم ا

ذوي البشرة السوداء.
الشك ان مـسألـة العـنصـرية رافـقت التـاريخ االميـركي حتى قـيام االنـتفـاضة
الـتي قادها القس االميركـي مارتن لوثر كنغ وهو من اصـول افريقية عن نيل
ــدنــيـة فـي الـطــريق الى (احلــلم) الــذي كــان يــسـعى الـكــثــيــر من احلــقـوق ا
دنـيـة لالميـركـي الـسود لـتحـقـيقه. لـقد ادى االعـتـراف الرسـمي بـاحلقـوق ا
ـارسـات عـنـصــريـة ضـدهم الى انـفـراج واسع في الـعالقـة بـ وادانـة اي 
االمـيـركيـ ذوي الـبـشـرة الـبيـضـاء ومـواطـنيـهم من ذوي الـبـشـرة الـسوداء
ـا كان هـذا االنفـراج احد االسـباب الـرئيـسة النـتخـاب باراك اوبـاما ذي ور
تـحدة االميركـية لدورت من 20/1/2009  الـبشرة السـوداء رئيساً لـلواليات ا
ـنتخـبيه هم اميـركيون من حتى  20/1/2017 وبـالطبع فـان االغلبـية السـاحقة 

ذوي البشرة البيضاء.
ـبالـغـة في اشكـال االحتـجـاجات ومـا رافقـها مـن اعمـال عنف قـد ولدت ان ا
دون شك نـزعـات (عـنـصريـة مـضـادة) لـدى شـريحـة واسـعـة من األمـيـركـي
الـبـيض  وهـو مـا يـحـتـاج الـى عـمل فـكـري وسـيـاسي مـتـواصل من الـنـخب
االمـيركيـة من ذوي البـشرتـ البيـضاء والـسوداء لتـبديد
ضادة) لدى بـعض االميركي من تـرسخ (العنصـرية ا
ذوي البشرة البيضاء ضد مواطنيهم من ذوي البشرة
ـغاالة والـفوضى الـتي برزت خالل الـسوداء  جـراء ا

االحتجاجات ضد العنصرية.

لفـ  يشكالن ضاغطـا حقيقيا لم يـعد جلمهورية مـصر العربيـة  التسامح 
ألمـنهـا الـوطنـي والقـومي  وهـما مـلف مـياه الـنـيل وسد الـنـهضـة االثـيوبي 
ـلف االخر هو الوضع الليـبي والتدخل التركي ودخول مـجموعات إرهابية وا
ـلف يـشــكل خـطـراً ـا إن هــذا ا جـرى ســحـبـهــا من سـوريـا الى لــيـبــيـا  و
ـصري  حـيث سـتلـتحق هـذه اجملـموعـات التي يـقدر مـتسـارعـا على االمن ا
صرية عـددها باكثر من (  (14ارهـابي متى ماأراد مشغيلها الى االراضي ا
ا إن مـصر تـقاتل االرهاب مـنذ زمن ليس قـصير  عـبر احلدود الـليبـية  و
صرية  ـناطق ا فـان هذه اجملموعـات ستجد حـواضنها في سـيناء وبعض ا

وهنا يكون اخلطر احلقيقي الذي اليتحمل التأخير دون معاجلة حاسمة .
كن معاجلته لكنه  ياه  رغم اهميته القصوى  كن القول بأن ملف ا وهنا 
ـصـالح بـاحلـوار بــ االطـراف الـثالث مــصـر والـسـودان واثــيـوبـيـا  وفــقـاً 
ـا إن سـد الـنـهـضـة مـدعـوم ـيـاه  و الـبـلـدان وحـلـول الـقـانـون الـدولي في ا
اسـرائـلـيا لـكـنه سـيـحـمل عـند اصـرار اجلـانب االثـيـوبي عـلى االسـتـمرار به
وحتـويله الى محطات كهرومائية لتوليد الـطاقة الكهربائية الكثير من اخملاطر
ـيـاه بـسـبـب تـقـلـيل  حـصـتي مـصـر في الـنـيل  واليـسـتـبـعـد حـدوث حـرب ا
ــا يـخــلق جــفــافـا في االراضي وكــذلك الـســودان  خــاصـة فـي الـصــيف 

ياه . صرية  واراضي اخرى تكون محرومة من ا ا
ـتـحدة  بـاعتـبارهـا كانت لف لـكن تدخل الـواليات ا نـقول رغم أهـميـة هـذا ا
عاجلة  لكن كن بـضغطها عـلى اثيوبيا سـتتم ا مـقراً للمفاوضـات الثالثية 
صرية لف الذي يـشكل خنراً في اخلـاصرة ا لف الليـبي  هذا ا مـاذا عن ا
ـصـري الـسـيـسي أمـام احلـشـود الـعـسـكـريـة  لـذلك كـان خـطـاب الـرئـيس ا
الـقريبة من احلـدود الليبـية واضحا وحـازما ويؤكد على رفـض مصر القاطع

دعوم تركيا وقوات السراج الى مديني سرب واجلفرة . عبور االرهاب ا
وقف  وهي وقف يؤكـد استعـداد مصر لـلذهاب الى احلـرب حلسم ا هـذا ا
قـادرة على ذلك إذا مـاواصل السـراج بدعم تـركي رفض احلـلول الـسيـاسية
ؤيد من رئيس اجليش صري السـلمي ا ـشروع ا ـطروحة دوليا  وكذلك ا ا

ان . ورئيس البر
ــرجح أن يــتـــحــول الــصــراع في لـــيــبــيــا الى صـــراع مــصــري تــركي من ا
إسـتـنزافي أو مـبـاشـر فـمصـر طـالـبت الـعشـائـر الـلـيبـيـة الـتي حـضرت الى
مـصر وتواجـدت شخصـيات منـها في الـعرض العـسكري  طـالبهـا أن تكون

صرية عندما تقرر الدخول في احلرب . في مقدمة القوات ا
نطقـة العربية يـبدو من خالل الكثـير من الوقائع  بان الـتمادي التـركي في ا
لم يـكن مـحـصورا في سـوريـا في احـتالل االراضي ودعم االرهاب  وال في
اجـتـيـاح االراضي الـعراقـيـة واقـامـة الـقـواعـد بـحجـة مـحـاربـة حـزب الـعـمال
ا عبر الـبحار نحو لـيبيا بـغية إقامة قـواعد عسكريـة والسيطرة الـتركي  وإ

واقع البترولية في ليبيا بدواعي دعم احلكومة الشرعية للسراج . على ا
ـشاكل الـداخليـة التـركية  دائـما تـغادرها تـركيـا  وتبـحث عن الدخول في ا
شـاكل  فـقـضـية مـشـاكل خـارجيـة  أو إنـهـا تلـعب دوراً في صـنـاعـة تـلك ا
اكـراد تركيا وحـزب العمال الـكردي التـركي مضى عليـها اكثر من  20 عـاما
ـا ذهـبت الى سـوريـا السـقـاط ولم تـعـالج تـركـيـا هـذه الـقـضـيـة الـهـامـة  وإ
الـنظام وفتـحت حدودها ألالف االرهـابي  وانقـسمت االنظـمة العربـية منهم
وقف التـركي في ليبيا ومنـهم من ينتظر نـتائج االجتياحات من يـؤيد ويدعم ا
االرهـابـيـة وبـعـظـهم خـائـف  هـذا الـوضع الـعـربي الـذي عـبـرت عـنه جـامـعـة
الـدول العربيـة بأسوء قـراراتها ومواقـفها في حـرمان سوريا من مـقعدها في
ــؤســســة مـع الــعــراق ومــصــر لــهــذه اجلــامــعــة  وجــاءت اجلــامــعــة وهي ا

جموعات موزعة الوالءات ومؤيدة لالرهاب .
وقف الرسمي العربي مثلما يحدث في سوريا  مع نـخشى أن يعاد تكرار ا
هـذا وضــد ذاك  دون حـسـاب لالســتـراجـيـات الــعـربـيـة
ومـصاحلها وامنها القومي  وإذا مابقيت هذه االنظمة
مـثل موقفهـا من فلسـط  فانهـا مرشحة لالسـتباحة
ـــدفــوع  أو عـــبــر ـــنــظم وا إذ كــان عـــبــر االرهـــاب ا

التدخالت اخلارجية.
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كـان استعراضياً بامتياز بدون أن يقدم
أي خـطـوات فـعـلـيـة رغم وجـود مـلـفـات
ـكن الـبت فـيهـا خالل أيـام) مبـيـنا ان
(رئـيس الــوزراء تـسـلم قـيـادة الـبالد في
وضع حــســاس ويـتــطــلب مــنه قـرارات
جـريئة تتناسب مع حجم االحتقان الذي
يــــعـــــانـي مــــنـه الـــــشــــارع). وتـــــابع أن
(الـكاظمي قـد يكون أخـطأ ح أفرط في
ـــحــــاســـبــــة قـــتــــلـــة إطـالق الـــوعــــود 
ــتــظـاهــرين وحتــديــد اجلــهــات الـتي ا
) مشـيرا الى انه (فشل قـمعت احملتـج
ـاضي ح في أول اخـتـبـار له الشـهـر ا
قــرر إغـالق مــقـــر جلـــمــاعـــة مـــســلـــحــة
بـالـبـصرة قـبل أن يـوافق بـعـد أيـام على
ـقـر). وتـابع أن (عـيـون إعـادة افـتــتـاح ا
بـعض الـنـواب تراقب أداء الـكـاظمي إال
أنـــهم يـــريـــدون مـــنـــحـه بـــعض الـــوقت
اإلضــافي لــتـــحــقــيق جــزء من وعــوده)
مـبينا أن (رئـيس الوزراء فشل أيضا في
فـتح ملفات الفسـاد التي تعد من أسباب
األزمـة االقتصـادية التي تمـر بها البالد
وذهب بــدال عن ذلك بــاجتــاه الــتــهــيــئـة
ــــوظــــفـــ الســــتــــقـــطــــاع مــــرتــــبـــات ا

تقاعدين). وا

اجلـديـد نـتـمـنى فـيه احلسـم واحلزم في
لـفـات الـتي هي بـحـاجة إلى كـثـيـر من ا
وقــفـة وصــوت عـالٍ لــرئـاســة احلـكــومـة
إلعـطـاء بـعض اإلشارات إلى الـكـثـير من
ـتجاوزين على الدولة). ودعا العبودي ا
إلى أن (يــــكـــون لــــرئــــيس الـــوزراء رأي
واضح وحـــاسم في الـــتــجـــاوزات الــتي
حتــصل كـمــا في حــادثـة االعــتــداء عـلى
مــديـر صــحـة ذي قــار وعـدم تــرك األمـر
عتدى لـلدعوى القضائية الـتي يقدمها ا
عـليه للقضـاء). وتابع أن (على الكاظمي
لـفات احلـقيقـية التي فـيها الـبحث عن ا
مـشـكـلـة كبـيـرة وتـؤثـر عـلى روح الـقرار
الــســيـاسـي وأن يـكــون الــعــراق نــقــطـة
الـتوازن ب أميركا وإيران وأن ال يدخل
ـســاحـات الــعـراق كــطـرف وأن تــكــون ا
واضـحــة لـلــجـمـيـع وأن تـكـون اجلــبـهـة
ـواجــهـة األزمـات). الـداخــلـيــة مـوحــدة 
واكـد نـائب ان الـشهـر االول من حـكـومة
الـكـاظــمي كـان اسـتـعـراضــيـاً بـامـتـيـاز
مـبيـنا ان الكـاظمي قـد يكون أخـطأ ح
حاسـبة قـتلة أفـرط في إطالق الوعـود 
ـتـظـاهـرين. وقـال الـنـائب في تـصـريح ا
امس ان (شـهـر حـكـومـة الـكـاظمي األول

والـضمـان االجتمـاعي للـعمال في وزارة
الـعمل والشؤون االجـتماعيـة رائد جبار
بـاهض بـإجـراء حمـلـة لـتـعفـيـر وتـعـقيم
بـنـاية قـسم الـضـمـان في محـافـظـة بابل
تــمـهــيــداً الســتـئــنــاف الــدوام الــرسـمي
راجعـ فيهـا بدءا من يوم واسـتقبـال ا
ـاضي. وقـال بـاهض فـي بـيان االثـنـ ا
تـلقـته (الزمان) امـس ان (حملـة التـعقيم
نع والـتعفير هذه جاءت كإجراء وقائي 
تــفـشي الــوبــاء في الـبــنــايـة ولــتــصـبح
ـواطـنـ واكـمال مـسـتـعـدة الستـقـبـال ا

معامالتهم). 
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ودعــا الــنــائب عن تــيــار احلــكــمـة عــلي
الــعــبـــودي رئــيس الــوزراء مـــصــطــفى
الــكـاظــمي إلى أداء جــديــد أكـثــر حــزمـاً
ــلــفــات بــعــد وحــســمــاً في كــثــيــر من ا
اسـتــكــمـال كــابـيــنـتـه احلـكــومـيــة.وقـال
العبودي في تصريح امس إن (الكاظمي
بــحـاجــة إلى أداء مــخـتــلف عن الــشــهـر
ـــاضـي بــعـــد اســـتـــكــمـــال كـــابـــيــنـــته ا
احلــكـومــيــة والـتــركــيـز عــلى مــواجــهـة
ـــــلــــفــــات الـــــتي وعــــد األزمــــات وحل ا
بــالـــتــصـــدي لــهـــا). وأضــاف أن (األداء

ـعـامالت التي لـم تنـجـز نتـيـجة عـطـلة ا
عــيــد الــفــطــر ومــا  تالهــا  من تــمــديــد
لـلــحــظـر الــصـحي الــشــامل واسـتــطـاع
الـعـامـلـون تـذلـيل الـكـثـيـر من الـعـقـبـات
الجنـاز مــعـامالت االسـر الـفــقـيـرة الـتي
تــنـوعت بـ حتــديث بـيــانـات واصـدار
بـطـاقـات ذكـيـة واعـطـاء كـتب بـراءة ذمة
عـامالت وكل هـذا اجلـهد وغـيـرهـا من ا
كـان بــاشـراف من نـائب رئـيـس الـهـيـئـة
وعـدد من مـديـري االقـسـام الـذين كـانـوا
مـوجــودين مـيــدانـيــا لـتـجــاوز الـروتـ
ولـسـرعة االجنـاز  بـحضـور قـناة بالدي
الـفـضـائـيــة). وجـددت الـهـيـئـة دعـوتـهـا
ــراجـعــ الـى تـنــفــيــذ الــتــعــلــيــمـات ا
الـصحـية خلـلـية ازمـة جائـحة فـايروس
كــورونـــا واهــمـــهــا لـــبس الـــكــمـــامــات
والـكفـوف والتـباعـد االجتـماعي مـراعاة

للظرف احلالي.
كـمـا جـددت الــهـيـئـة الـتــزامـهـا بـخـدمـة
ستفيدة وتقد العون لها وفق األسر ا
عمول بها وتنوه الـضوابط والقوان ا
الى انـها سـتستـمر بـجهودهـا لتـحس
قـدمة  وحسب مـا يسمح به اخلـدمات ا
ه مدير عام دائرة التقاعد القانون. ووجـَّ

الـصـحي فـيـهـا واقـلـيم كـردسـتان وذلك
بـتــوجـيه واشـراف مـيــداني مـبـاشـر من
نـائب رئيس هـيئة احلـمايـة االجتمـاعية
حـس عـلي. وقـال بيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (مالكـات الهـيئة بـاشرت عمـلها
في حــالـــة اســتـــنــفـــار قــصـــوى الجنــاز
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أجنــزت أقسام احلـمايـة االجتمـاعية في
راجعيها عـامالت  بـغداد واحملافظات ا
ـــــســــتــــفــــيـــــدين مـن رواتب اإلعــــانــــة ا
االجـتـمـاعـية في جـمـيع احملـافـظـات عدا
الـتـي اسـتـمــر تـطــبـيق حــظـر الــتـجـوال
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إيفان فائق جابرو 
اعـادتهم وغلق مـلف النزوح  فضال عن
تـوحيد اجلهود بـ الوزارة واحملافظة
ـشاكل عـنـيـة حلل جمـيع ا واجلـهـات ا
الـتي حتول دون ت جابـرو خالل اللقاء
ـحـافــظـة االنـبـار وجـهـودهـا واصـفـة
تــمــيــزهــا عن بــاقي احملــافــظـات الــتي
ســيــطـــرت عــلــيــهـــا عــصــابــات داعش
األجـرامـيـة بـسرعـة إعـادة اعـمـارها من
قـبل احلكومة احمللية ومساعدة  أهالي
احملـافـظـة. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (الـوزيرة  شددت على ضرورة
بـذل اجلـهود والـتعـاون والـتنـسيق مع

ــشـاكل مــحـافــظـة االنــبـار حلل كــافـة ا
الــتي تــعـــاني مــنــهــا األســر الــنــازحــة
ــتــواجــدة في مــخــيــمــات احملــافــظـة ا
ــعــوقـــات الــتي حتــول دون وتــذلـــيل ا
عـودتهم  إلى منـاطق سكنـاهم االصلية
لـيتسـنى للوزارة غـلق جميـع اخمليمات
وانــهـاء مـلف الــنـزوح بـشــكل نـهـائي).
بــدوره  ثــمن مــحـافـظ االنـبــار جــهـود
ـستـمـر للـمـحافـظة الـوزارة ودعـمهـا ا
مـؤكـداً ان اجلـهود تـعـمل مـجتـمـعة في
ـركزية لـلحفاظ احلـكومتـ احمللية وا
ـواطن وعـودة النازح عـلى حياة ا

الــــــى ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهــــــم.
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وأكدت معاونة مدير فرع وزارة الهجرة
ـهـجـرين في مـحـافـظـة أربـيـل سـعاد وا
اسـمـاعـيل مـحمـد اخلـمـيس اسـتـمرار
عـودة الــنـازحـ من مــخـيـمـات اخلـازر
وحــسن شـام الـى مـنــاطـقــهم االصـلــيـة
ـحـافـظـة نيـنـوى . وذكـرت مـحـمد انه
(بــالــتــنـســيق والــتــعــاون مع األجــهـزة
األمــــنـــيــــة في مـــحــــور اخلـــازر وإدارة
اخملــيــمــات في احملــافــظــة تــمـت اعـادة
وجــــبـــة جــــديــــدة من الــــنـــازحــــ الى

مـنــاطـقـهم في نــيـنـوى إضـافـة إلى ان
الــنــازحــ يـعــودون وفــقــا لــرغــبـتــهم
وبـــشــكل طـــوعي وال أحــد يـــســتـــطــيع
اجـبـارهم عـلى تـرك اخملـيـم). مـوضـحة
أن ( 232 نـازحا غـادر مخـيمـات اخلازر
وحــسـن شــام وعــادوا الى مـــنــاطــقــهم
وصل). وبينت ان االصـلية في مدينة ا
(مـخيم اخلـازر شهـد عودة  141 نـازحا
إلى مــنـاطــقـهم االصــلـيـة فــيـمــا شـهـد
مخيم حسن شام  u3 عودة  68 نازحا
وكـان مخـيم حسن شام  u2شـهد عودة

 23 نازحا).



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

مضر خزعل االزيرجاوي

وذكــر بـــيــان لــوزارة اخلـــارجــيــة
تــلـقــتـه (الـزمــان) امـس ان (هـذه
الرحلة االستثـنائية تأتي بجُهُود
مُـتـواصِلـة من سـفـارة الـعراق في
الهـــاي وبـــإشـــراف ومـــتـــابـــعـــة
مُــبـــاشـــرة من الــســـفـــيــر هـــشــام
الـعـلـويّ وبـتـنـسـيق مع سـلـطات
ــــدنيّ الــــعـــراقــــيّـــة الــــطــــيـــران ا
والــهــولـــنــديّــة) مـــشــيــرا الى ان
(الـسـفـارة حتـرص عـلى أن تـكون
حـاضرة لـضمـان سيـر اإلجراءات
ـسـافـرين إذ بـسالســة وتـوديع ا
ـالك هـــــــــــــنــــــــــــاك عـــــــــــــددا مـن ا
ـــــطـــــار الـــــدبــــــلـــــومــــــاسيّ فـي ا
ُواطِن لالطمئـنان على سالمـة ا
حـــتى صـــعـــودهم إلى الـــطـــائــرة
للعودة سا إلى أرض الوطن).
 وكشفت جلنة اخلدمات واإلعمار
الـنيـابيـة عن واردات وصـقتـها بـ
احلـقــيـقــيـة لـلــمـنـافــذ احلـدوديـة
مـــؤكــدة أن 13 مـــلـــيـــار دوالر من
نـافذ الـسنـوية ال تدخل واردات ا

إلى خزينة الدولة.
وقـال عضـو الـلجـنـة مضـر خزعل
االزيرجـاوي في تصريح امس إن
ـنــافـذ (عــمـلــيــة تـقــيـيـم واردات ا
احلــدوديــة يــكـــون من خالل بــيع
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ـدني شـاركت ســلـطــة الـطـيــران ا
ــدراء الــعـــراقي  في اجــتـــمــاع ا
ــدني في الـــعــامـــ لــلـــطــيـــران ا
الـــشــــرق األوسط الـــذي يـــقـــيـــمه
ـنظـمة الـطيران كـتب اإلقلـيمي  ا
الــــــدولـي اإليــــــكــــــاو عـن بــــــعــــــد
ـــشــاركـــة الـــعــديـــد من الــدول و

األعضاء .
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان مــديــر عــام ســلــطــة الــطــيــران
ــــدني الـــعـــراقـي دريـــد يـــحـــيى ا

جــــاسم  (اوضح أن األجــــتــــمـــاع
سلط الضوء على إجراءات الدول
ــتـخـذة لـعـودة احلـركـة اجلـويـة ا
فــيـهــا  إضـافــةً إلى تـبـادل اآلراء
قتـرحات للتغـلب على فيروس وا
ـستجد وعـودة الطيران كورونا ا

نطقة).  دني في ا ا
مـؤكـداً أن (الـعـمل مـتـواصل عـلى
إقــامـة حــلـقــات نـقــاشـيــة خـاصـة
ـوضــوع لــغــرض إيــجـاد بــهــذا ا
ـــعـــلـــومــات احلـــلـــول وتـــبـــادل ا
ومـــعـــرفـــة طـــبـــيـــعـــة اإلجــراءات
ـتـخـذة من قـبل الـدول األعـضـاء ا
من خـالل إطالعـــــــهــــــا عن قــــــرب
لـــتـــقـــريـــر اخلـــاصـــة بــالـــلـــوائح
ـعــد من قــبـلــهـا االســتـرشــاديــة ا
لـــلـــدول في الـــتـــعـــامل مـع عــودة
احلـــركـــة اجلــــويـــة في ظل أزمـــة
ـو جــائـحــة كــورونـا لــتـحــقــيق 
مــتـزايـد لـواقـع الـنـقل اجلـوي في
الـبلـدان العـربـية). سـيَرت سـفارة
الــــعـــراق فـي الهـــاي أول رحــــلـــة
اســتــثــنــائــيــة لــنـقـل الــعــراقــيّـ
الـــعـــالـــقـــ في هـــولـــنـــدا جـــراء
إجـــــراءات احلــــظـــــر وتــــعـــــلــــيق
الــطـــيــران وعـــلى مـــتــنـــهــا 140

. مُسافِراً

وأضـاف أن (األمـوال الـتي تـدخل
سـنـويـا إلـى خـزيـنـة الـدولـة تـقدر
ـلــيـاري دوالر إال أن 13 مـلــيـار
ــــــــــنـــــــــافـــــــــذ دوالر مـن واردات ا
احلــدوديـة ال تــدخـل إلى حــزيــنـة
ــا تــذهب إلى جــيـوب الـدولــة إ

الــفــاسـديـن). ودعــا االزيــرجـاوي
احلـــكــومـــة إلى (الـــتــدخـل وفــتح
ـنـافذ حتـقـيـق والـسـيطـرة عـلـى ا
احلــــدوديــــة وإبــــعــــاد اجلــــهـــات
الـسيـاسـية ومـحاسـبـة الفـاسدين

ومحاكمتهم).

 خالد بتال النجم خالل اجللسة األولى لفريق األمن الغذائي واالجتماعي
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يـقيـنا أن الـكوارث والـنكـبات والـنوائب تـوحد وال تـفرق  جتمـع وال تشتت 
تـسـطح وال تـعـمق  تـعـفـو وال تـألب  فـفي زمن احلـريق عـلى اجلـمـيع حـمل
ـاء لوئد النيـران  وفي الزمن اجلميل لم يكن أكـثر من ابن العراق تسامح ا
وتـسامي وتـغاضي وترفع بـل وعضاً عـلى اجلرح مع الـغريب وليس مع ابن
ـــا يــزل مــا لم يـــرى غــيــره من الــدار واجلــلـــدة  نــعم لـــقــد رأى الــعــراق و
اسـتـهـدافات ونـكـبـات وكـوارث وحـروب وحصـارات  وكل ذلك كـان بـقـصد
الــنـيل مـن شـمــوخه وكــبـريــائه وكــرمه وشـجــاعــته وتــصـديه وديــنه وغــيـرته
واجـتـماعه واقـتصـاده  ومن اسـتهـدف الـعراق كـان يجـهل أن احلـملـة التي
تعرض لها على مدى عقود من الزمن خلت ليست األولى ولن تكون األخيرة
ــا يـقــرأ تـاريخ الــعـراق  او قــرئه ولــكن دون تـبــحـر وتــعـمق   ويــبـدو أنه 
وت  غـزي مرة بـعد مـرة لكنه ال رض لـكنه ال  فـتاريخ الـعراق يـروي أنه 
يـلبث أن يتحرر ويستقل ويقود الساع للحرية  قتّل علمائه وشرد طالبه 
وأحـرقت مدارسه  ونـهبت مـكتـباته  لـكن جنمه ال يـأفل وشمـسه ال تغيب 
ـغرضـون  ويجـتـمع الدجـالـون  لكن يـجـند اصـحـاب الضالالت  ويـدس ا
ـاكـنـته تـديـنه يـبــقى سـاطع  ال تـغـطـيه اخلـرافـات  لـيـس اكـثـر اسـتـهـدافـا 
الـعسـكريـة  وال اكثـر تخـطيـطا لإلطـاحة بـجيـشه  وجيـشه ناهـض محرر 

ن تعرض لالحتالل  وقائمة االستهدافات تطول .  ومناصر 
وبـالـقــطع لـيس مـســتـغـرب مـا تـعــرض له الـعـراق ويـتـعــرض وسـيـتـعـرض 
فـالكبير يغيض الصغار  والقوي يثير حفيظة الضعيف  والغني يستنهض
ـتمـيز دائـما مـا يكـون محل رصـد من شح علـيه اجلاه حـسد األقل غـنا  وا
كـانة والـعقل واإلبـداع  فمـا بالك بـعراق كل مـا فيه مـيزة وتـميز  ـال وا وا
ارث وتـاريخ وحـاضـرة  مـوقع ونـهـر وجبل  زرع ونـفط وثـروات طـبـيـعـية 
دين وعـلم وادب  فن وريـادة وجتـديد  ويـسألـونك عن اسـتـهداف الـعراق 

وهل مثل العراق بلد ? . 
صـائب والنائبات اال موحدة لشعبه  وعـلى مدى تاريخه لم تكن النكبات وا
جـامعـة لشـمله  راصـة لصفـوفه  ويقـينـاً أن كورونـا جائـحة سـيئـة الصيت
واحلـلول والقطاف  لكنها كما داعش وحدت وجمعت وقربت ومازجت دماء

 سعى بعض جتار األزمة ومراهقو السياسية هدرها بينياً . 
ـسـاعـدات تنـهـال من كل حـدب وصـوب  عـلى من مـسـته كـورونا فـرحـات ا
بـرزقه  وماله  وعـيشه  وصحـته  واضحت خزائن من فـاض فيهـا اخلير
مـشرعـة  بل راح كـرم الفـقيـر يفـيض  فتـقـاسم قوت يـومه مع من غاب عن
ـة كورونـا يفـيض كرماً مـائدته الـرزق  بل راح من مَنَ الله عـليه بـنعـمة هز
بـدمه على من ابتلي بالداء الذي اعجز اكثر الدول تقدما عن اكتشاف دواءه

 فال تزال شفرة كورونا سراً خفياً ولغطاً مجهوالً .
لـقد جتـسـدت حكـمت الله بـفـايروس ال يـرى اال بأكـثر اجملـاهـر تقـدماً  فـقد
ـراكـز الـبـحـثـية حـيـر هـذا الـفـايـروس عـقول األطـبـاء  ووقـفت أمـامه اكـبـر ا

عاجزةً عن حل لغزه  وهل اكثر من ذلك حكمة وعضة وبشير ونذير ? 
والالفت أن طـغيان من شاع شـره  وامتد فساده  وخـرّب طغيانه  وفرّقت
سـيــاسـته  وأضـعـفـت قـراراته  راح يـعـتــاش الـيـوم عـلـى أزمـة اجلـائـحـة 
ـساك  لـيرقص علـى اجساد ضـحاياهـا  على أمل أن يحـصد أصوات ا
الـذيـن راحـوا حـطب كل آفــاق رجـيم  مـرة كـان جــسـده حـطب الــطـائـفـيـة 
وأخـرى كـان جــسـراً لـلـعـبـور بـالـعـراق مـن مـذبح داعش وثـالـثـة كـان وقـود
ن سـيـلـعـنـهم حـراك الـتـصـحـيح  والـيــوم راح بـعض مـنـافـقي الـسـيـاسـة 
حـاضر العراق وتاريخه يـستثمرون اجلائحـة األخطر للتغـرير بهذا وتضليل
ذاك عـسى أن يـنــفـعـهم شـرهم لـيـوم الـتـضــلـيل األكـبـر  الـذي يـحـصـد فـيه

صـوت من طال وقوفه بانتظار التصحيح  وال يعلم األفاق
أن يـد الـله فـوق أيديـهم  وقـد تـكـون السـاعـة اتـية ولن
يــقـيه نـفــاقه وتـضــلـيــله وتـدلــيـسه  لـكـن اثـره الـسيء
ن اريـــــد به سـيــبــــقى مـرويـاً لألجــيـال  وعـبــــــرة 
ن بادر وقــــدم وتصدق وصــــدق سوءً  والعاقبــــة 

واوفى .
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مِنْ شِيمِ الكرام :

النوال قبل السؤال .
اي أنهم يبادرون الى العطاء فيمنحون من يأتيهم قبل أنْ يطلب بلسانه .

ومن هـنا شاعت أبيات ( أميـة بن ابي الصلت ) التي قالـها ح قصد (عبد
الله بن جدعان) :

أَأَذْكُرُ حاجتي أَمْ قَدْ كفاني 
حياؤك إنَّ شيمتَك الوفاءُ 
رء يوماً  اذا أثنى عليك ا
كفاهُ مِنْ تَعَرُّضهِ الثناءُ
كر ال يغيّرُه صَباح 

عنِ اخلُلُقِ اجلميلِ والمَساءُ
-2-

وحـ ال تـكون ثـمة من مـبـادرة تشـفي الـغلـيل  ويـضطـر معـهـا القـاصد أنْ
يـريق مـاء وجـهه  وأنْ يـبوح بـحـاجـته وتَـتُمُ االسـتـجابـة له فـنـحن هـنـا امام

أخذٍ وعطاء ولسنا أمَامَ عطاءٍ خالص .
قال الشاعر :

اذا أعطيتني بِسُؤالِ وجهي 
فقد أعطيتَنِي وأخذتَ منّي 

مزوج باألخذ ? وأين العطاء اخلالص مِنَ العطاء ا
-3-

الـنـفـوس الـكـبـيـرة مـجـبـولـة عـلى الـعـطـاء ذلك أنّـهـا كـسـرّت حـواجـز الـذات
ــكــروبــ  وتُــغــيث واألنــانــيــة وآثــرت أنْ تـــصل اآلخــرين  وتُــنّــفِـسْ عن ا

احملتاج وتقضي حوائج القاصدين ...
-4-

ـا أريد االشارة الـسريعة ال أريـد التشـدق والتبجـج والتباهي بـأعمالي  وا
ــصــلــحـة مــثــال الى واحــدٍ في مــضــمــار ايــثــارنــا الــصــالح الــعــام عــلـى ا

الشخصية:
ال ألشتري رحوم احلاج عبد الـغفار الشهيب وقدّم له مـبلغاً من ا جـاءني ا
به داراً  كـانت معروضة لـلبيع  وكان يـراها مناسـبة لي  فاشتـريتنا الدار
وأوقـفــنـاهـا وقـفــاً شـرعـيـاً جــعـلـهــا عـلى مِـلْكِ الــله تـعـالى ال عــلى مِـلْكِ أحـد
وأسـميـناها ( مـؤسسـة أهل البـيت) بالـقرب من مـقام السـيدة زيـنب ( علـيها

السالم) .
انـها في احلـقيـقة أصبـحت داراً للـعراقـي جـميعـاً وليـست مخـتصـة بواحد

منهم .
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ومـا أبــعـد الـفـرق بَــيْنَ مَنْ يـلـتــقطُ االشـارة قـبل الــعـبـارة ويـنــطـلق السـعـاف
احلـاجـات وبَيْنَ مـعـظم الـسلـطـويـ العـراقـيـ الذين ال يُـعـيـرون مواطـنـيهم
سـمعـاً وهم يـطالـبون بـاحلاح لـلحـصول عـلى الـضروريـات التي ال يـستـغني

عنها أحد .
اء الصالح للشرب مثالً ? هل استطاعوا توفير ا

هل تمكنوا من حلّ مشكلة الكهرباء ?
هل استطاعوا تغطية احلاجات الصحيّة ?

دارس الطينية ? هل تمكنوا من انقاذ الطالب من ا
اليـ العـراقـيـ الذين هل اسـتـطـاعوا ان يـوفـروا احلـد األدني من الـدخل 

هم حتت خط الفقر ?
ال إنّـهم غيـرُ مُـطالِـبَ بـالدفـع من اموالـهم اخلاصـة بل مـطالـبون بـانفـاق ا
ــشـاريع اخلــدمـيـة الــنـافــعـة بـعــيـداً عن االخــتالس والـتالعب الـعــام عـلى ا
ـشبـوهة ومـعنى ذلك في احملـصلـة النـهائـية انـهم ياخذون وال والـصفـقات ا

يعطون وهذه هي اتعس الصيغ على االطالق ..
وبـها خـسروا اجلـماهـير وثقـتهـا بهم وبـها سـيطول
حـسابـهم لـيس في الدار اآلخـرة فحـسب بل قريـبا
ـثول أمام حـ جتبـرهم اجلمـاهيـر الغـاضبـة على ا
ــتــراكم من ســلــبــيــاتـهم الــقــضـاء لــيــدفــعــوا ثـمن ا

اخلطيرة والتي سوّدت تاريخهم .
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خـصصت دائـرة تعـويضـات محـافظة
تابـعة معامالت بغداد ارقـام هواتف 

واطن واجنازها. ا
وقـال مـديـر الـدائرة حـيـدر الـيـعـقوبي
في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذا
االجـــراء يـــاتي حـــسب تـــوجـــيـــهـــات
مـحـافظ بـغـداد مــحـمـد جـابـر الـعـطـا
واطن للدائرة بعد ايقاف مراجعة ا
حفـاظا على صـحتـهم ومنع االختالط
بـسب جائـحة كـورونـا والتـماشي مع

مقررات خلية االزمة).
واضـــاف الــيـــعـــقـــوبي ان (بـــامـــكــان
ـــواطــنـــ االتــصــال اثـــنــاء الــدوام ا
الرسمي من الساعة الـ 9 صباحا الى
الــســاعه 12 ظـــهــرا فـي االيــام األحــد
واألثنـ والثالثاء واألربـعاء وحسب

االرقام االتية: 
دار) مـحل ـاديـة (عـجـلـة - األضرار_ا

االتصال على الرقم 07721824122.
- األضرار_البـشريـة (الفـرعيه االولى
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والـــرابــــعـــة) االتــــصـــال عـــلـى الـــرقم
.07830416566

- مكتب تدقيق األسماء االتصال على
الرقم  07721824113).

واعلن الـعطا عـن معاجلـة الطمـر غير
النظامي في ناحـية سبع البور فضال

عن تنفيذ مشاريع خدمية عدة.
ــيــدانــيــة الى واشــار خالل زيــارتـه ا
الـناحـية يـرافـقــــــه مديـرها عـلي بني
ومـديـر الـبـلـديـة نـزار داود حـــــــــسن
ان  “االهالي عانوا من هـذا الطــــــمر
طيـلة 35 عـاما والـذي تـقدر مـسـاحته
ب 100 دو جراء التـلوث واحلرائق
وانـــبـــعـــاث الـــغــازات الـــذي تـــســـبب

بامراض خطيرة).
ـعاجلـته منـذ نحو الفـتا الى (الـبدء 
شـهـر ونـصف بـنـقل االف االطـنان من
االنقاض والنفايات الى مواقع بعيدة
ــنـاطق الــســكـنــيـة والــذي يـاتي عن ا
وفــقــا خلــطــة وضــعــتــهــا احملــافــظــة
عـاجلة مـواقع الطـمر في احلـسيـنية

والــــنـــهــــروان واجلــــســـر والــــوحـــدة
واالسـتــفـادة من هـذه االراضي لـلـفـرز
وتثـبت احلدود االدارية واسـتثـمارها
لــلـــســكن او اقـــامــة مـــدن صــنـــاعــيــة

وغيرها من اخلدمات).
كــمـــا لــفت عـــطـــا الى ان (احملــافـــظــة
شـــرعت بـــاكــســـاء شـــوارع رئـــيـــســة
واخــرى قـــريـــبــا حـــال االنـــتـــهــاء من
ــدارس الــكـــشــوفـــات وكــذلـك بــنـــاء ا
ومـــشـــاريع اخـــرى في ســـبع الـــبــور
ستـمر بالتواصل فضال عن سعيـها ا
ـشروع ـعـنـيـة لـلـبـدء  مـع اجلهـات ا

اجملاري).
كــمــا تــضــمــنـت الــزيــارة لــقــاء عــطــا
ـجـموعـة من االهـالي حـيث طـرحوا
ـستـشفى الـتابع الى مـشكـلة اجنـاز ا
وزارة الـــصــحـــة فـــضال عن مـــشــروع
ـديـنـة مـؤكـدا ضـرورة رفع مـجـاري ا
تـقــريـر مـفــصل  خالل ثالثــة ايّـام من
ـشـاريع قـبل مــديـريــة الـنــاحـيـة عـن ا
ركزية وغيرها. كتبة ا تلكئة مثل ا ا

وتـرأس وزيـر الـتـخـطـيط خـالـد بـتال
الـنـجم اجللـسـة األولى لـفريق األمن
ــــشـــكل الــــغـــذائي واالجــــتـــمــــاعي ا
وجب األمـر الديـواني ذي الرقم 10

لسنة 2020. 
وجـــرى خالل اجلــــلـــســـة مـــنـــاقـــشـــة
درجـة في جدول األعمال واضيع ا ا
واتـــخـــاذ الـــتـــوصـــيـــات والـــقــرارات

الالزمة بشأنها. 
وقـال بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(تـقـرر تـكـليف وزارة الـزراعـة بـتـقد
تــقـريـر دوري يـتـضـمن حـجم اإلنـتـاج
ـنـتـجـات الـزراعـية من  احملـاصـيل وا
واحلـيـوانــيـة ومـا تـمــثـله من حـاجـة
الــسـوق بــهــدف الـعــمل عــلى تــأمـ
ـــنــــتــــجــــات الـــتـي تــــواجه شــــحـــة ا

موســــــــمية. 
وجـرى خالل اجلـلـسـة الـتـأكـيـد عـلى
دعم الـــقـــطـــاع اخلـــاص الـــصـــنـــاعي
والــتـــجـــاري والـــزراعي وتـــشـــجـــيع
ـنتـجـات الصـناعـيـة احمللـية بـهدف ا

ــســـاهــمــة في ســد حــاجــة الــســوق ا
واد الغذائية.  العراقية من ا

ـركـزي لإلحـصـاء وتـكـلـيف اجلـهــاز ا
بــإعــداد تــقــريــر تــفــصــيــلي عن واقع
الــــشــــرائح الــــهــــشــــة في اجملــــتــــمع
ومناطق تركزها يُعرض امام مجلس
الـوزراء لـيــتـسـنى لـلــمـجـلس اتـخـاذ

ناسبة بشأنها).  اإلجراءات ا
واضــاف ان (الــتــأكــيــد عــلى أهــمــيــة
احملـافــظـة عـلى األسـعــــار  من خالل
ــواد تــغــطــيـــة حــاجــة الـــســوق من ا
الغذـــــائية الـتأكيد على أهــــمية دور
اإلعـالم الـعـراقـي في تـوعــيـة األسـرة
الــــعــــراقــــيــــة بــــضــــرورة تــــرشــــيـــد
االســــــتــــهـالك فــــضــــال عـن تــــبــــني
ســيــاســة إعـالمــيـة لــدعـم الــصــنــاعـة

الوطنية). 
ـثـلو  وزارات وشـارك في اجلـلسـة 
الــزراعـــة والـــتــجـــارة والــتـــخـــطــيط
ورئـيـسـا احتـاد الـصـنـاعـات الـعراقي

واحتاد الغرف التجارية.

الـعـمـلـة األجـنـبـيـة وعـلـى أساس
ذلـك فــــان الـــــعـــــراق يــــســـــتــــورد
الــبـــضــائع ســنـــويــا من اخلــارج
بـأكــثـر من 15 مــلـيــار إال أنـهـا ال
تــــدخل كــــواردات إلـى خــــزيــــنــــة

الدولة). 

 s¹b « Õö  ¡UMÐ√ W —UA0 WOM √ WO−Oð«d²Ýù uŽb¹ nÝu¹
w³FA « bA×K  Î«bMÝË Î«dONþ vI³MÝ ∫VzU½

’Uš ≠ X¹dJð

بـحث مـحـافظ صالح الـديـن عـمار
جــبـر يــوسف مع وفـد مـن شـيـوخ
ووجــهـاء الـعـشـائـر في احملـافـظـة
خــــيـــارات اإلســـتــــقـــرار ووحـــدة
الصف حلـماية الـسلم اجملـتمعي
وعـــودة الــنـــازحـــ الى مـــنــاطق
سـكـنـاهم األصـلـيـة ودعـمـهم بـكل

تاحة. اإلمكانات ا
وأكد في التجمـع العشائري الذي
ضـم شــيـــوخ عـــشــائـــر ووجـــهــاء
نــاحــيــة يـثــرب (أهــمــيـة اعــتــمـاد
إسـتـراتـيـجيـة أمـنـية تـمـنح أبـناء

احملــافـظــة واجب حـفظ إســتـقـرار
مدنهم). 

وتـعـهـد احملـافظ بـإجنـاز مـشاريع
خـدمـيـة تـلـيق بـتـضـحـيـات أبـنـاء
الــعـشــائــر الـتي قــهــرت اإلرهـاب
ــواطــني ــة  وتــأمــ حــيــاة كــر
صالح الـــدين الـــذين لم يـــدخــروا
جـــهــــدا في ســـبــــيل نــــشـــر األمن
واإلســتـــقــرار اجملــتـــمــعي ورسم
صـــــورة مــــبـــــهــــرة عـن الـــــتالحم

والتسامح والتعايش). 
ــســـتــقل يــوسف وأكــد الـــنــائب ا
الــــكالبـي أن مــــجــــلـس الــــنــــواب

سـيـبــقى ظـهـيـراً وسـنــداً لـلـحـشـد
الــــشــــعــــبي عــــادا أن تــــصــــويت
ــاضي عـلى ــان في الـعــام ا الـبــر
اعــتـــبـــار ذكـــرى فــتـــوى اجلـــهــاد
الــكـفـائي وتـأسـيس احلـشـد عـيـداً
وطــنـــيـــاً هــو (خـــطـــوة يــســـيــرة
وبــســـيــطـــة إلنـــصــاف بـــطــوالت)

عناصر احلشد. 
وقال الكالبي في بيان امس (حتل
الـيـوم الـذكـرى الـسـادسـة لـصـدور
فـتـوى اجلهـاد الـكفـائي وتـأسيس
احلـشــد الـشــعــبي اجملـاهــد حـيث
صــدرت في مــثل هــذه الــســاعــات

كــلـــمــات من صـــحن أبي األحــرار
كـانت كفـيـلة النـطالق سـلسـلة من
أروع وأكـــبـــر الــــبـــطــــوالت الـــتي
ســـطــرهـــا أبـــنـــاء احلـــشـــد لــردع
الــتـكــفــيـريــ والـظـالمـيــ الـذي
ــوت أرادوا لـــبالدنــا الـــعــزيـــزة ا
والـفـنـاء فـتـدمـر مـخـطـط عـشرات

 .( السن
وأضـاف (ونـحن إذ نـسـتـذكـر يوم
الـــتـــأســـيس والـــفـــتـــوى نـــقـــول
ـرجعـنا األعـلى آية الـله العـظمى
الـسـيـد عــلي الـسـيــسـتـاني ادامه
الله أن الفضل كل الـفضل لفتواك
باركة التي كـانت نقطة الشروع ا
نـحــو اجملــد والــعـزة حــيث زحف
الـعـراقـيـ نـحـو جـبـهـات الـقـتال

تلبية لنداءك التاريخي). 
وتابع (نقول أيضاً ألبطال احلشد
ن دواعي الــفــخـر الـشــعــبي إنه 
الكبـير أننـا ولدنا في هذه األرض
الــتي أجنـــبــتــكم كــنــا مــعــكم في
اجلبهات ونعـرف ما قدمتموه من
صــــور الــــتــــضـــحــــيــــة والــــفـــداء

واإليثار). 
ـان عــنـدمـا صـوت وأكــد أن (الـبـر
ــاضي وبــاإلجــمــاع عـلى الــعـام ا
طـلبـنـا بـاعـتـبـار هـذا الـيـوم عـيدا
وطـــنــيـــا لم يـــكن ســوى خـــطــوة
يـــســـيـــرة وبـــســـيـــطـــة إلنـــصــاف
بـــطــوالتــكم اخلــالـــدة نــعــاهــدكم
ونـعـاهـد الـشــهـداء األبـطـال الـذي
ارتــقـوا دفـاعـا عـن كـرامـة الـعـراق

بــأنــنـــــــا ســـنــبــــــــقى ظـــهــيــركم
وســنـدكم ولم نـتــوانى عن ذلك مـا

حيينا).
وأجـرى مـديـر فـرع شبـكـة كـهـرباء
صالح الـــدين احـــدى تـــشــكـــيالت
الــشــركــة الــعـامــة لــنــقـل الــطــاقـة
الـكـهـربائـيـة لـلـمـنـطقـة الـشـمـالـية
صــفـــاء رشـــيــد  زيـــارة تـــفــقـــديــة
للمـحطات الثانـوية التابـعة للفرع
بـرفـقـتـه مـسـؤول قـسم الــتـشـغـيل
ومـسـؤول قـسم السـالمة والـبـيـئة
شـــمـــلـت احملـــطـــات  الـــثـــانـــويـــة
بــلـد  جــنـوب ســامـراء (الـدجــيل 
وشــمـــال ســامــراء) لـالطالع عــلى
اجـراءات الـصحـيـحـة للـوقـاية من
. مرض فايروس كورونا للمراقب
هــذا وجـرى خـالل الـزيــارة ايـضـا

االطـالع عــلى اوضــاع  احملــطــات
الـــثــانـــويـــة واحـــمـــال احملـــطــات
خــصـوصــا بــعـد ارتــفــاع درجـات
احلــــرارة  وكـــــذلك االطـالع عــــلى
واقع الشبكة اخلارجية للمحطات

الثانوية .
وقامت فـرق قسم االسـناد الـفني/
شعـبة الـتكـييف بأجـراء الصـيانة
الـالزمــــة الجــــهــــزة الــــتــــكــــيــــيف
وادامـــتـــهــا فـي غـــرفـــة الــتـــحـــكم
(سويج كـير) وتـكمـنت ايـضا فرق
قـــسم االســـنـــاد الـــفـــنـي شـــعـــبــة
اخلدمـات الفنـية من اكمـال اعمال
تــنـــظــيف الـــشــبـــكــة اخلـــارجــيــة
لـلـمـحـطات الـثـانـويـة وتـأتـي هذا
الـزيــارة تـزامــنــاً مع اعـمــال قـسم
االسـنـاد الفـني اسـتعـداداً لـدخول
ومة ا يضمن د فصل الصيف 
الــطــاقــة اجملـــهــزة خالل الــفــصل
وجتنب احلـوادث التي قـد تسبب

االعطال ال سمح الله
وأثنى رشيد على جهود العامل
في االقـسـام الفـنـية ونـقل حتـيات
هـندس خـالد غزاي ديـر العـام ا ا
وشـكـره جلـمـيع الـكـوادر الـعـامـلة
خـالل هـذه الـفـتـرة الـعـصـيـبـة من
صعوبـة احلركة واستـمرار حضر
الـــتــجـــوال  وانــتــشـــار فــايــروس
كورونـا الذين يواصـلون اعـمالهم
من اجل اســـتـــمـــراريـــة الـــطـــاقـــة
الكهربـائية اجملهـزة خدمة الهلهم

في احملافظة وللصالح العام .

يوسف الكالبي

W∫ وجهاء وشيوخ عشاذر صالح الدين في جلسة مع احملافظ Kł

دراء الشرق االوسط  للطيران جانب من اجتماع عبر االنترنت 

يدانية الى سبع البور يرافقه علي بني  محمد جابر العطا خالل زيارته ا
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قـبل مع استئنـاف هوليود قالت شركة يـونيفرسـال ستوديوز امـس إنها تتـوقع استئنـاف إنتاج فيـلم (جوراسيك وورلد: دومـينيـون) في أوائل تموز ا
نشاطها بعد إجراءات عزل عام دامت لثالثة أشهر بسبب تفشي فايروس كورونا. 

وأضافت الشركة أنـها تعتـزم تصوير الـفيلم في بايـنوود ستوديوز في إنـكلترا في الـسادس من تموز مع الـتزام أبطال الـعمل وطاقمه بـقيود صارمة
لتـجنب الـعدوى بـالفـايروس.وسـيكـون (جوراسـيك وورلد: دومـينـيون) من بـ أول األفالم الضـخمـة التي يـعود طـاقمـها لـلعـمل بعـد استـئنـاف تصـوير فـيلم

 . (أفاتار) للمخرج جيمس كاميرون في نيوزيلندا االثن
قرر أن يتم عرض (جـوراسيك وورلد: دومينيون) في دور الـسينما في حزيران  2021 وهو ضمن سلـسلة أفالم (جوراسيك بارك) الـتي بدأ إنتاجها ومن ا

في عام  1993حول عودة الديناصورات. 
وذكـرت مطبوعة ديـدالين التابعـة لهوليود والـتي كانت أول من نشر هـذا اخلبر إن شركة يـونيفرسال خـصصت نحو خـمسة مالي دوالر إلنفـاقها على إجراءات

السالمة.

رسالة لوس اجنلوس
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حـــــــــــــضـــــــــــــارة
اإلنـــــســـــانـــــيـــــة
وجــــهــــدهــــا من
الـــــــــضــــــــيــــــــاع
واالندثـار وليس
الـتـاريخ الـغارق
بـاأليـديولـوجـيا.
ـفـيد ولـعل مـن ا
الـــقـــول أن هـــذه
ـظـاهـر الـفـنـية ا
الـتـي تـنــتــجــهـا
اجملتمعات وإلى
وقـت قـــــــريـب لم
تــــــكن لــــــتـــــدرج
ضــمن الــوثــائق
الـــتـــاريــــخـــيـــة
لـكـنـهـا قـد تـقـوم
أحــيــانــا بـأدوار
ا أخطـر وأهم 
تـؤديه الــوثـيـقـة

الـتاريخـية ألن الـتاريخ كثـيرا ما
يذهبُ ضـحـيـة التـزويـر واألدجلة
ا يـحوله ووجهـات نـظر كـتابـه 
الى سرديات متفاوتة في وجهات
نظـر كتابهـا أما الفنـون فتعرض
الوقـائع من صميـمها ومن خالل
الـرسـالـة الـتي يـحـمـلـهـا الـفـنـان
فـالـنص الـذي ال يـحـمل لـلـمـتـلقي
كن أن يـكون أدبا. ال  رسالـةً ما 
نعم الـغمـوض سـمة جـمالـية في
الـشعـر والفنـون شرط أال يـتحول
إلى إبـهـام فـإن حتـول إلى إبـهام
فـــــــقـــــــد رســـــــالــــــتـه وغـــــــادر فن

الشعر.   
W¹e — ÊuM

ان الـفـنـون الـرمزيـة والـسـريـالـية
والــغـــرائـــبـــيـــة لم تـــكن أحـــاجي
ـــعــنى كــمــا وألــغــازاً مـــبــهــمــة ا
يـتـصـور بـعـضـهم وال هي بـعـيدة
عن رسـالــة الـفن ولــكـنـهــا فـنـون
اخـتـطـت لـنـفــسـهـا الــتـعــبـيـر عن
عـنى) بوعي خاص وبـأساليب (ا
وضـــعت لـــهـــا أســـســـا وأهـــدافــاً
وشــرحت األســبـــاب الــتي دفــعت
فنـانيـها لـلكـتابـة بهـا..فالـرمز في
الشعر والفنون يجب ان يشير أو
يــلـمـح إلى مــا يـقــابــله من دالالت
عـــــبـــــر عالقـــــات تـــــوحـي وإن لم
تـــصــــرح وإال ســـقط الــــرمـــز في
هاويـة العـبث  ألن غاية كل آداب
العـالم وفنـونهـا هي التـعبـير عن
ــعـــنى وتــوصــيـــله لــلــمـــتــلــقي ا
بـطرائق غـير مـباشـرة. ألن النص

ـبهـمة او الالمعـنى فالـقصـيدة ا
ــسـتــعـصــيـة الــتي ال تـمــنـحــنـا ا
قراءتها معـنى هي ليست قصيدة
بــل نــص فــــــــــــــــــــــــاشــل فــي أداء
مـهـمته.صـحـيح إن الـقـصـيدة أي
قـصـيدة هي فن جـمـالي لكنّ لـهذا
اجلمال مـهمة مزدوجـة تغدو بعد
الـدراسة والـتحـليـل مهـمة واحدة
هي "جــمــالــيــة تــســتـبــطـن داللـة"
وبــغـيــاب الــداللــة أو انـبــهــامــهـا
يـدخل الـنص في خانـة العـبثـية 
بدع صاحب رسالة فإذا لم يكن ا
فال خــيــر فــيـمــا يــكــتب واذا كـان
هـمه تقـد ألغاز لـغويـة يسمـيها
شـعـرا فـالـشـعـر احلـقـيقـي مـنـها
بـــراء. ذلك أن احلــــيـــاة ثـــقـــيـــلـــة
ـعاصر ـادي فالـعالم ا بـواقعـها ا
يـتحـجر وعـلى الكـتابـة أن جتعله
أكــثــر خــفــة ومــرونــة من أجل أن
يُـطاق.ومـا دمنـا غير قـادرين على
الـهـرب من الواقع فـإن عـلى الفن
أن يجعله  يغـادر بشاعة حقيقته
ـــرة  ولـن يـــتـــســــنى له ذلك إال ا
بالـتحقق اجلـمالي حيـث يتحول
الـقـبح الـواقعي إلى أسـلـوب فني
نـتـقـبـله ونـحب تـشـكيـالته. إن ما
ــكــانــة الــشــعــر الــعــربي أودى 
ـــــــعــــــاصـــــــر هــــــو عـــــــدم وعي ا
ـسـتـسـهلـ لـلـكـتـابـة بـخـطورة ا
الـفـنون وأهـمـيـة ما تـؤديه لـلـفرد
واجملــتـمع مـن مـهــمـات جــمـالــيـة
وحــضـاريــة راقــيــة فـلم يــبق من
ـــــــاضــــــيـــــــة ومن تــــــراث األ ا
حــضــاراتــهــا إال مــا هــو جـمــالي
مـتــمــثـال بـفـن الــعـمــارة والــرسم
ــوســيـقـى والـنــحت والــشــعــر وا
والـفنـون الـتـشـكـيلـيـة بـأنـواعـها
فالـنـحت والـلـوحـات الـتشـكـيـلـية
وفـنون الـعمـارة هي التي حـفظت

بالرغم من كون مصطلح األدب ال
يـتــجــزأ إال أن بـعض الــكـتــابـات
الـتي انـطـلـقت من بـنـيـاته ورؤاه
أُطـلــقت عـلـيـه تـسـمــيـات جـديـدة
شــاعت وتــكــاد تــســتــقــر كـاألدب
الــنــســوي وأدب الــشــبـاب وأدب
الــســجــون وأدب احلــرب وهــذه
صطـلحات تتـلون حسب البنى ا
والـرؤى الـتـي يـعـبـر بـهـا وعـنـها
ـبـدعـون.ومع أني مع كل جـديد ا
مـبدع وجاد حـقا والسيـما في ما
يــكــتــبه الــشــبــاب  إال أن إقــبـال
الـشباب عـلى قصيـدة النثـر بهذا
االســـتــســـهــال الـــذي يـــصل حــدّ
الرثـاثة والتـفكك والركـة يصحبه
ــوضـوعي اجلـاد غـيـاب الــنـقـد ا
وسـهــولـة الـنــشـر بـســبب غـيـاب
ــنــشـور اجلــديـة واالهــتــمــام بــا
قدمة دون االلتزام واد ا وكثرة ا
بشروط االبداع احلـقة من معرفة
بالـلغـة وعـلومـها وفـنونـها ومن
ثـقـافة واطالع عـلى األدب الـقد
شـــــعــــرا ونـــــثــــرا ومـن دراســــة
ــذاهـب األدبــيــة لــلـــفــلـــســفـــة وا
واالجتـاهــات الـنـقــديـة الـعــربـيـة
ــيـة واشـتـراطــاتـهـا ومن والـعـا
نـجزات الـفنـوون األخرى ـام  إ
والسيما الرسم والنحت كل ذلك
ــاذج هــذه أفــقـــد الــكــثــيـــر من 
القـصـيـدة سمـات األدب الـرص
وحـولــهــا من فنٍّ لــغــوي رؤيـوي
إلى نـصـوص أقل مـا يـقـال فـيـها
وعنها أنهـا تفتقد شروط االبداع
احلقـيـقي واألصالـة وسـموالـقيم
الــفــنـــيــة كـــمــا تـــفــتــقـــد الــوعي
بــجـمـالــيـات الــفن وأهـمــيـة هـذه
اجلـمـالـيـات بــالـنـسـبـة لإلنـسـان
أوالً وفي تدوين حـضارات اال
والشعوب ثـانياً  إنّ توفر فرص

ـــثل هــذه الـــنــصــوص الـــنــشــر 
ـوضــوعـيـة الــركـيــكـة وغـيــاب ا
ـسـتوى وفـقـدان احلـرص عـلى ا
الثـقافي زاد الطـ بلة ودفع كلّ
من هـبّ ودبّ لــرصفّ كــلــمــات ال
رابط بـيـنهـا وجـملٍ شـتـات صار
يـطلق عـليـهـا مصـطـلح (قصـيدة
ــا دفع الـكـثــيـرين سـواء نـثـر)
حــرصـاً أم كــيــداً الى الــتــفــكــيـر
بإعـادة النظـر بهذا الـفن اللغوي
ومــــدى عالقــــته بــــفن الــــشــــعـــر
احلــقـيــقـي الســيــمــا وان صــفـة
(شـــاعـــر) صــــارت تـــطـــلق عـــلى
الـــــرائـح والـــــغـــــادي دون إدراك
صطلح الذي تقع خلطورة هذا ا
على عاتقه مسؤوليات كبرى في
مقدتها العمل الدائم على جتديد
اللغة العربية وإثرائها وتوسيع
وتـوسـيع الـعالقـة اشـتـقـاقـاتــهـا
ـسـنـد إلـيه فـيـها ـسـنـد وا بـ ا
من خالل رفــدهـا بــاالشــتـقــاقـات
ــبــتــكــرة اجلــديــدة واجملــازات ا
الــتي تــثــري الــلــغــة وجتــددهـا
والـتي تـنـطـلق من صـمـيم الـلـغة
ذاتـــــهــــا ولن يـــــتـــــوفــــر ذلك إال
لــلـشـاعـر الــعـالم بـأســرار الـلـغـة
الـتي لن تـنـكشـف له اال بـالدرس
ـتـابـعـة والــتـحـصـيل والـذي وا
يــدرك أبــعــادَ مــهــمـة الــتــجــريب
  يـصدر الـرص وأهـمـيـته حـ
عـن وعـي وعـــــــلم ومـــــــعـــــــرفـــــــة
بـــاشــتـــراطــات هـــذا الــتـــجــريب
وأهدافه التي تسعى الى تطوير
الــفـن ضــمـن جــمـــالـــيــات ورؤى
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ان ولع الـــشـــبــاب بـــالــغـــمــوض
واألحـــاجي واأللــغــاز والـــتــفــكك
أسـقط نــصـوصـهم في إشـكـالـيـة

األدبي اجلـيـد هو الـذي ال يـفصح
بل يــشـــيــر إلى بـــشــكل مـــبــاشـــر
ـــعـــنى دون تـــصـــريح به عـــلى ا
الـــعــكس مـن الــنص االعـــتــيــادي
الـذي يقـول بـغيـته بـشكل مـبـاشر
بينما تـدور الفنون األصيلة حول
ـعــنى وتــوحي به ولــذلك فــهـو ا

عرضة لقراءات وتأويالت عدة..
  إن شــبـاب الــيـوم بــحـاجـة الى
قـراءات مـعـمـقـة لـيس في الـشـعـر
ــــــا فـي الـــــفــــــنـــــون حــــــسب وإ
ــــعــــارف كــــلـــهــــا والــــتــــاريخ وا
اإلنساني واحلـضارات كما أنهم
بــــأمـس احلــــاجـــــة لــــوعـي فــــني
بـجـمـالـيـات ما يـقـرأون وتـلـويـنه
وتـنــويــعه فـاألدب الــيـوم فــضـاء
واسع الســـتــيــعـــاب كل الـــفــنــون
ـعـارف والـفلـسـفـات والـعـلوم وا
ولـذلك فـإن الـنـصـيـحـة الـصـادقـة
لــلــمــوهــوبــ مــنــهم هي جتــنب
العجلة في نـشر اجملاميع األدبية
والـفـنـيـة لـكن االسـتـعـجـال سـمة
ــا يــضــيّع الـــكــثــيــرين مــنـــهم 
علـيـهم فـرص االستـواء والـنضج
وســـعــة الــرؤيـــا ألن الــشـــعــريــة
مــــوقـف من الــــعــــالم واالنــــســـان
والوجـود ال يتعـمق إال باخلبرات

تابعة الثقافية. والتجارب وا
ــؤســســـة الــنـــقــديــة إن غــيـــاب ا
ـسـؤولـة في الـوطن والــثـقـافـيـة ا
ـتـابــعـة الـتي الـعــربي وغـيــاب ا
تــــفـــحـص وتـــؤشــــر اجلـــيــــد من
الــــــرديء وتـــــمــــــنع الــــــرديء من

عـندمـا أقرأ في سـير وتـراجم الـعلـماء الـغربـي الـكبـار الذين
أثـروا مسيرة احلضارة اإلنسانية أكـون مستمتعًا وحزينًا في
ـعلومـات التي أحـصل عليـها والتي الـوقت نفسـه مستـمتعًـا با
تـقفـز بـوعيي نـحـو األعلى واألقـوى وبـفضـلهـا يـتسع إدراكي
وتـزداد ثقـافـتي ومـستـمـتعًـا بـالقـيم الـتي قـامت علـيـها عـظـمة
أولـئك النـفر بـقيـمـة احتـرام العـقل عنـد أرسطـو وذم التـقلـيد
واالستناد اخلالص إلى التجربة العملية عند جاليليو جاليلي.
نا العربي رجل مثله إنه جـاليليو الذي نتمنى أن يـبرز في عا
الـعــالم اإليــطـالـي الـذي عــاش بـ الــقــرنـ الــسـادس عــشـر
والـسابع عـشـر والذي تـوقف عن دراسته اجلـامعـية ألسـباب
مـاليـة فـهل أوقف الفـقـر مسـيـرته? هل استـسـلم بعـد أن قطع
ـسيرة? شـوطًا كـبيـرًا في التـعلـيم ثم أجلأته الـفاقـة إلى قطع ا
ةٍ ومضاء راح يواصل تعليم نفسه ال لم يـستسلم وبكل عز
بـنـفسه حـتى اعـتـرفت اجلامـعـة بـفضـله و تـعـييـنه مـدرسًا.
ـاذا ال نـســاعـد الـنـابـهـ مـن أبـنـائـنـا في اجملـاالت وال أدري 
اذا ال نـهـتم إال بالـفـنانـ وأخـبارهم? وهل سـتـقوم الـعـلمـيـة 
ـاذا حـضــارتـنـا الـتي نــأمل فـيـهــا أن تـقـوم (بــالـفن وحـده)?! 
تحدة عـندما انهار االحتاد السوفيـتي ذهب علماؤه للواليات ا
واسـتــقـبــلـنــا نـحن الــراقـصــات والعـبــات الـســيـرك وبــائـعـات
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جـاليـليـو لم يكـمل تعـليـمه ولكن عـبقـريته فـرضت نفـسهـا على
أمـة كـانـت وال تـزال حتـتـرم الـعـبــاقـرة بل إنه بـعـد أن حـصل
عـلى وظـيفـته بـاجلـامعـة وجـد فـرصة أرحب وأفـضل في كـلـية
ـرحـلة أنـتج أعـظم (بـادو) فـقـام بـالـتـدريس فـيـهـا  وفي تـلك ا
ـيـكـانـيـكـا أعـمـاله الـعـلـمـيـة.وكـانت له إجنـازات عـظـيـمـة في ا
كن أن وكـشف أمـام الـعالـم أن (أرسطـو) عـلى جاللـة قـدره 
يـخــطئ ألنه بــشـر هـكــذا بـكـل بـسـاطــة ألم يـقـل أرسـطـو أن
األشـياء الثقيلة يكون سقوطها إلى األرض أسرع من األشياء
األقل ثـقلًا?? نعم قـال ذلك وسار خلفه الـعلماء مـئات السن

وبـعد قـيـامه بالـتجـارب الـعلـميـة اكـتشف جـاليـلـيو أن أرسـطو
جـانـبـه الـصـواب; ذلك أن سـرعــة سـقـوط األجـســام اخلـفـيـفـة
والـــثــــقــــيـــلــــة واحــــدة إال إذا........ إال إذا تـــدخـل في األمـــر

احتكاكها بالهواء.
واجلـمـيل واجلــديـد في جتـارب هـذا الـعـالم اجلـلـيل أنه وضع
لـهـا القـواعـد الـريـاضيـة الـتي تـصف حـركة سـقـوط األجـسام
وسـرعتـها وجـمـيل أيضًـا اكتـشافـه لقـانون الـقصـور الذاتي;
فـقـد آمن الـنـاس ولم يـؤمن هـو بـأن اجلـسم تـظل حـركـته تـقل
تـدريــجـيًـا إال إذا تـدخــلت قـوى أخـرى ودفــعـته لـلــحـركـة.لـكن
اجلـليل جـاليـلي اكتـشف العـكس! فاجلـسم يظل مـتحـركًا إلى
ما ال نهاية ما لم يعترضه جسم آخر أو أي عامل من شاكلة
االحـتكاك بـاألرض أو بالـهواء وهذا لم يـكن مجرد اكـتشاف;
فـقد كانـت له قوة جعـلت نيـوتن يجعـله القـانون األول للـحركة

قانون القصور الذاتي.
ورغم فـاعلية هـذه االكتشافـات فقد كانت جلـاليليـو اكتشافات
أعـظم منها انهـا اكتشافاته الـفلكية; فـهو الذي أكد أن العالم
الـبولـندي كـوبرنـيكـوس كان على حـق وأن الشمـس هي مركز
ــنـــا واألرض حــولــهـــا تــدور وعــنـــدمــا ســمـع بــاخــتــراع عــا
الـتلسكـوب في هولندا عـمل فورًا على استخـدامه بل وتعديله
وبـفضله عـرف جاليـليـو الكثـير واهتـدى إلى معلـومات عظـيمة

غيرت مسار البشرية العلمي.
ـا هو فـالقـمر لـيس جـسمًـا مسـتويًـا وال كامل االسـتدارة وإ
كــاألرض الـــتي نــعـــيش عـــلــيـــهــا فـــيه الــوديـــان والــصـــخــور
رتفعات وسمع الناس يقولون "الطريق اللبني في السماء" وا
أو  Milky way فـلم يجـد طـريقًـا وال وجد لـبنًـا ! فقط رأى
مـجـموعـة ال نـهـائـية مـن النـجـوم وهي بـعـيدة جـدًا ال تـدركـها
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ونـظـر إلـى الـكـواكب فـعـلم أن كــوكب زحل تـلـفه دوائـر ورأى
شترى أربعة أقمار وبذلك أرشدنا إلى إمكانية حول كوكب ا

وجود أقمار أخرى تدور حول كواكب أخرى غير أرض.
فـهوم ويـعود الـفـضل إلى جالـيـليـو في الـتمـك أكـثـر فأكـثـر 
ا االسـتـقـراء العـلـمي والـتـجـريب ورفض مـا يقـوله الـنـاس طـا
قــالت احلـقــائق الــعــلـمــيــة بـخالفـه ورغم خالفه الــعـمــيق مع
ـرجـعـية األولى كـنـيـسة رومـا الـكـبـرى أو (الـفاتـيـكـان) وهي ا
واألهم لـكـل مـسـيــحـيـي الـعـالـم من طـائــفـة الـكــاثـولــيك والـتي
رفـضت وجرمت القول بـدوران األرض حول الشمس; فإنه لم
يـعـلن إحلـاده وال فــكـر في هـذا اإلحلـاد أصـلًـا; بـبـسـاطـة ألنه
ــان واسـتـمـر ـكن اجلــمع بـ الـثــقـافـة الــعـلـمــيـة وبـ اإل
جـالـيلـيـو في أداء شـعائـره وعـبـاداته حسب الـدين الـذي نـشأ

عليه.
وخـتامًا أقول أنه ال غـنى عن العلم ال غنى عن الـتعليم أرجو
أحـبـائي وإخـوتي في كل الـدول العـربـيـة أن يـتركـوا ألنـفـسهم
فـرصة اكتساب الـثقافة الـعلميـة الطبيعـية وأن يهتـموا بالقسم
ـرحلـة الثانـوية وأن يدعـموا الـكليـات العلـمية في الـعلمي في ا
جـامعاتهم وأطالب الصحفي أن يـخصصوا للعلم صفحات
في جـرائـدهم ومـذيـعي برامج  talk show الـذين أتـعـبـونا
اذا ال يتـحدثون وأتـعبوا أنـفسهم بـالثرثـرة التي ال داعي لهـا 
اذا ال يـجعل أولـئك وهؤالء من الـعلمـاء جنومًا لـنا في الـعلم? 
كـالفنان فـاإلعالم هو الذي يصنع جنـومية الفنـان; فليصنع
إذن جنـومـيـة الــعـالم ألـيس الـعـالم أكــثـر فـائـدة من الـبـعض?
ـال بـأداء فني بـاهت ومـسـلسالت الـبـعض الذيـن يكـتـسبـون ا
تـؤدي إلى فـشـل خاليـا الـدمـاغ.. الـعـلم أوالً وقـبل كل شيء..

بهذا الشعار وحده تقدم الغرب.

الــتــفـــشي واالنــتــشــار وتــشــعــر
ـسـؤولـيـة جتـاه أدب الـشـبـاب بــا
اجلــيـد وتــخــصــيـص فــاحــصـ
متخصص مـتابع لنصوصهم
فـي الـــــــصــــــحـف واجملالت ودور
الــنـــشــر في الــوطن الــعــربي هــو
الـــذي أســهم فـي هــذه الـــفــوضى
الـثقـافيـة وأساء إلى الـشعـر سيد
الـــفـــنــون بـــشـــكل خـــاص بــاسم
احلداثـة مرة واسم احلـرية مرات
دون وعي بــاشـتـراطــات احلـداثـة
الــــتي هي مــــشــــروع حــــضــــاري
كـــمــا أن تـــقـــدمي دائـم الــتـــطـــور
احلـــريـــة هي مـــبـــدعـــة اجلـــمـــال
وحــاضـــنـــة احلـب والـــتـــحـــضــر
ولـيسـت راعيـة الـفـوضى وركـاكة
التعبيروهشاشته. إن ثقل الواقع
ــادي الـــذي نــعــيــشـه وتــهــديــد ا
االنــــســــان الـــــدائم بــــالــــغــــيــــاب
واالنـــدثــار  يـــجــعل مـن احلــيــاة
عاصرة ال تطاق  من هنا تكمنُ ا
ـادة مــهــمــة الـفـن في مــنع ثــقل ا
ُـرة من ســحـقـنـا ألن واحلــقـائق ا
معرفة العالم تعني إذابة صالبته
كـمـا يؤكـد "كـالـفـيـنـو".إن الـثـقـافة
ومـــعـــهــا االبـــداع جـــزء مـــهم من
حـــــركـــــة اجملـــــتـــــمـع وال شك أن
اجملـتــمع الــعـربي يــعـيش الــيـوم
أســوأ مــراحــله الــتــاريــخــيــة من
الـنـواحي احليـاتـيـة كلـهـا بـسبب
ــعــنى إجــهــاز اجملـــرمــ عــلـى ا
ومـنع اخلــيّـرين مـن اإلمـسـاك به

والسعي االيجابي لتحقيقه.
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ـــا لـــلـــشـــاعــر الـــكـــبـــيــر تـــكــر
والتربوي جميل حيدر.

 قال الشاعر جميل في االمسية:
سلوا لياله كيف له افاضت

      مـفـاتـنـهـا وكـيف بـهن هـاما
اهاجته على ذي قار   برقاً

دى فيها قتاما        وزوبعت ا
تـــعــاقـب عــلى مـــنــصـــة االلــقــاء
عــــــديــــــدون . الـى ان جـــــاء دور
الشاعر رشيـد مجيد الناصري .
والـقى قـصـيدة تـثـمـيـنـيـة. طفح

فيها العتاب .
ø Ê«dŽUA « UL¼ s       

ــضي قــدمــاً في نـقل وقـبل ان 
جانب من وقائع هذه االحتفالية
 من الضروري التعريف بهما.

—bOŠ qOLł 

ولـد جـميـل صادق بـاقـر احلـيدر
في مـديــنـة سـوق الــشـيـوخ عـام
1935. خــريج مــعـاهــد الــنـجف
الــعــلـمــيــة. نــشــر قــصـائــده في
الــصـــحف مــنــذ عــام.1953كــان
عــضــواً في جــمــعــيــة الــرابــطـة
االدبية بـالنجف. واحتاد االدباء

العراقي .
طبوعة : ؤلفات ا له من ا

نـبع وظل سـنـة 1980..الـسـيـرة
الذاتية سنة

..1984.الـقــصـيــدة الـتــقـاعــديـة
ســنـة 1992. كـتـب عـنه الــنــاقـد
اللـبناني مارون عـبود. والقاص

العراقي موسى كريدي .
انــــتـــقـل الى جــــوار ربـه ســــنـــة

.1999
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ولـــــد في الـــــنـــــاصـــــريـــــة عـــــام
1922.شاعر عراقي.

ـــتـــوســطـــة.عـــمل درس حـــتى ا
مـصورا فـوتوغرافـياً. ثم مـوظفاً
في االدارة احملليةحتى تقاعده.
نــــشــــر شــــعــــره في الــــصــــحف
واجملالت . وشـارك في الـندوات

واالمسيات الشعرية.
من دواوينه:

الــــنــــســــيــــان 1970. ووجه بال
هوية 1973.

وتى 1974. والليل واحداق ا
وله دواوين مخطوطة.

انـتقل الى جـوار ربه في نيـسان
.1998
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نـــعــود الـى قــصـــيــدة الـــشــاعــر
الناصري .حـيث ابتداها بالقول

 مخاطبا الشاعر
جميل حيدر :

 انت اذكيتَ بقايا جذوة
                   اوشــكت تــخــبــو

ولكن ما خبتْ
هي ليلى منذُ ان كانت هنا

   وهي  ليلى يا اخي واغتربتْ
 اودعتْ في شفتي علقمها

   ليتها   تعرف   ماذا   اودعتْ
        ب النسيان  والتناسي .
ويـــقـــول الــشـــاعـــر الـــنـــاصــري

مخاطباً
صديقه :

أتراها يا ( جميل )اعتذرت
     ام تناست من انا ام نسيتْ

لتقى اين مني حلظات   ا
   عفّت الروح  خطاها  ومحتْ
 بــعــد هــذا االســـتــهالل  يــدلف

الشاعر رشيد
الـنــاصــري (ّوالـبــعض يــســمـيه
ــصـــور) الـى فـــضــاء رشـــيـــد ا

عتابي  ح يقول:
ّحتَ عن ليلى معي عندما 

       كنتَ قاسٍ معها اذ رحلت
اً قلت عن ليلى مقاال    ظا

     انت ادرى لم   ليلى هجرت
×× 

كـــنتُ حــيـــنــهــا ادون مـــا الــقــاه
الـــشـــاعـــر. لـــكـــنـي لم اســـتـــطع
اللـحاق به . لـذلك   كنتُ حـينـها
ادون مـا القـاه الشـاعر. لـكني لم
اســـتــــطع الـــلــــحـــاق بـه . لـــذلك

فاتتني ابيات.
وحـــــــسب اوراقـي الــــــتـي زحف
علـيها االصفـرار فان احد ابيات

القصيدة يبدأ كاآلتي:
قدر القى بها في غربة..

بينما دونت عجز بيت اخر 
 بـــــهــــذه الـــــصــــورة: اثـــــر حلن

سومري سمعتْ.
ــا كــان هــذا الــصــدر وهــذا ور
الـعـجز  بـيت واحد ومـا دونته
هـنــا يـقــتـرب كــثـيــرا من الـنص
االصـلي.  كانـت ( ليـلى ) ملـهمة

الشاعرين . كما هي ليلى
مـلــهــمـة  او مــعــذبـة قــيس ابن

لوح . ا
رحم الله الشاعرين :

جميل حيدر ورشيد مجيد.
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بغداد

كالفينو

الشاعر رشيد مجيد :

رشيد مجيدجميل حيدر

4

ومؤلفات.وجدت طريقها للنشر.
WO1dJð WO «         

وفي احــد تـلك االيــام  حـضـرتُ
امــسـيـة اقــيـمت في مــقـر احتـاد
االدبــاء والـــكــتــاب في ذي قــار 

كان ذلك في صـيف عام  1993.
حـيــنـهـا كـنت فـي مـحـافـظـة ذي
قـار . اتنقل بـ مدنهـا  خاصة

سوق الشيوخ والناصرية .
وكـان وجـودي هـنـاك وتـنـقـلي 

ضـمـن مـشــروع تـوثـيـق لـرمـوز
انــتــقـــيــتــهــا مـن شــخــصــيــات
ـديـنـة:الـسـياسـيـة والـثـقـافـية ا

واألدبية . 
واثــمــر هــذا الــتــحــرك مــقــاالت
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ـوجــود  يـحـتـاج ان يــتـضـاعف ا
تـــقــريــبـــا كي يــتم ســـد احلــاجــة
خاصـة ونحن فـي بلد غـني وهذا
األمر من الـسهولـة إيجاد حل له
إذا أخذنا بعـ اإلعتبار خريجي
كـــلـــيــات الـــطب في اجلـــامـــعــات
الـعراقـية وهـيئة الـتعـليم الـتقني
ـــمــكـن ان تــزود تـــلك الــتـي من ا
تخصص. ستشفيات بالكادر ا ا
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هـــــذا في جـــــانـب وفي اجلـــــانب
ـنـطـقـة التي اآلخـر فـلم يـكن في ا
أسكنها  منذ الشباب والى اليوم
في الــســبــعــيــنــات ســوى جــامع
واحـــد أصــبـح الــيـــوم أكـــثــر من
عـشـرة جـوامع زائـدا ضـعـف هذا
العدد من احلسينيات التي زادت
وبـشكل مـلـحوظ بـعد الـتاسع من
أمــا في بــقــيــة نــيــســان 2003م 
أحـــيـــاء بــغـــداد ومـــركــزهـــا فــان
اجلوامع في السبـعينات كانت ال
تـتــعــدى اصــابع الــيــد الــواحـدة
جـــامع  14رمـــضـــان  ,جـــامع ام
الطبول  ,وجامع عديـلة خاتون ,
وجـوامع صـغـيـرة في األعـظـمـيـة
والــوزيـريــة وفي جــانـبي الــكـرخ
والـــرصــافــة كـــبــغـــداد اجلــديــدة
والــــشــــعب ومــــديــــنــــة الــــصـــدر
ـنــصـور والـقــاهــرة والـبــيــاع وا
واالعـظـمـيــة وغـيـرهـا فـضال عن
حــسـيــنـيــات قـلــيـلــة في مــنـاطق
كـالـكـرادة والـكـاظـمـية أمـا جـامع
الدولة الكبيروالذي شيد في زمن
الـــنــــظـــام الــــســـابـق عـــلى أرض
واسعـة في قلـب بغداد ولـم يكمل
بــنــائه حــتى ســقط الــنــظــام ولم
تـاخـذ الدولـة على عـاتقـها تـكمـلة
بــنــاءه رغم الـــواردات الــكــبــيــرة
التي دخـلت للـعراق والـسبب هو
ان اجلـامـع بـني في عـهـد الـنـظام
ــــكن ان تــــأخــــذ وال الـــــســــابق 
احلكومات اجلديدة تكملته  كون
الــنــظــام الــسـابـق كـان عــلى دين
معـ وهذه احلـكومـات على دين
آخـر يـخـتــلف وذلك رغم اهـتـمـام
احلــــكــــومــــة آواهــــتــــمـــام وزارة
االوقــــاف بـــشــــقـــيــــهـــا الــــســـني
والـــشــيـــعي في بـــنـــاء اجلــوامع
واحلـسـيــنـيـات أمـا الـيـوم وبـعـد
الـتـغـيـر الـسـيـاسي مـطـلع الـقـرن

احلادي والعشرون فقد ازداد عدد
اجلــوامع بــشــكل مــلــفـت لــلــنــظـر
يقابله زيادة أخـرى اكثر منه فيما
يـتعـلق بـاحلسـينـيات  ,وذلك بعد
ـسـلـمـون في الـعـراق إن تـشـظى ا
ب طائفت لكـل منهما ظوابطها
وقــوانــيـــنــهــا الــعــقـــائــديــة الــتي
تـسـاعـدها عـلى بـناء دور الـعـبادة
اخلاصة بها وبالشكل الذي تراها
هـي صحـيحـا حسـينـيات تـتكـاثر
وبـــقـــوة كل شـــهـــر أوكـــثـــر نـــرى
حسـيـنيـات تـقـام  وجوامع تـشـيد
في كل بغداد بكرخها ورصافتها..
 وفي أمـاكن الـكثـيـر مـنـهـا جتاوز
عــلى أرض الــدولــة وإنــشــاء دور
لـكن باحلـقيـقة بالـظاهـر للـعـبادة 
هي قاعات أنـشأت الغراض مادية
ربحـيـة القـامـة الفـواجت وبـأسـعار
عـالــيـة في الــوقت الـذي  تــوقـفت
ـتعاقـبة عن بـناء اية احلـكومات ا
مــســـتــشـــفى حــكـــومي مــكـــتــفــ
ـستشفـيات األهلـية التي ترهق با
ـواطن  والتـقـدم  للـصـالح الـعام ا
مايـرغب به الشـعب واليـوم وبعد
ظــهــور فــايــروس كــورونــا اخـذت
اجلهات الصحية تتحدث عن عدم
قدرة الـبلد عـلى إستيـعاب األعداد
الســـــامـح الــــلـه اذا تــــزايـــــدت من
زيد من صاب  فلو كان لدينا ا ا
ــؤسـســات الــصـحــيــة الـفــاعــلـة ا
سـتشفـيات التي تـعالج الناس وا
كــونــهم مــواطـنــ وعــلى الــدولـة
ا واجب رعايتهم واألهتمام بهم..
ـسـؤولـون بـهذه الـطـريـقة. تـكلم ا
نــحن لــســنـا ضــد بــنــاء اجلـوامع
فهي بيوت  الله  لـكننا نقول  اذا
كــانت اجلـوامـع بـيــوت الــله  فـإن
ـسـتـشـفـيـات هي األخـرى بـيوت ا
ذلك لـعالج عـبـاد الـله في الـعـراق 
الـشــعب الــطــيب الــصــابــر الـذي
تدخل خـدمته  في خانـة رضا الله
ـباشـر. وقـبل أن انهي تـعـالى وبا
مـــقــــالي البــــد من تـــقــــد شـــكـــر
وتقديروإحتـرام لزميلي وصديقي
فـاصل والـتأهـيل الـطبي طـبـيب ا
الــدكــتــور ســمــيــر عــبــد الــواحـد
لــلـمــعـلــومـات اإلحــصــائـيــة الـتي
قـــدمـــهــــا والـــتي عـــززت اجلـــانب
ـقال  عـاش الـعراق الـعـلـمي في ا
بلد اخليرات والناس الطيبة.بلدة
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اما مــسـتـشــفى الـرمـد لــلـعـيـون  ,
ـهم والذي سـتـشـفى الـكبـيـر وا ا
كان يُـعد في وقته أكـبر مسـتشفى
في الشـرق األوسط هو مسـتشفى
مديـنة الطب   ,ويُعد الـيوم دائرة
صـــحـــيـــة لــــوحـــده تـــضـــاف الى
دائـــــرتـيّ الــــكـــــرخ والــــرصـــــافــــة
ويحـتوي على سـبع مستـشفيات
تــاسس مـنــتــصف الـســبــعـيــنـات
وكـان مـديـنـة كـامـلـة لـلـطب بـنـيت
بــدال من مــسـتــشــفى اجلـمــهـوري
الذي كـان قائما قـبل ذلك التاريخ
ومــجــاور كـلــيـة الــطب / جـامــعـة
بـغـداد الـتي خـرّجت خـيـرة أطـباء
الـشـرق األوسط والــعـالم وبـفـخـر
ح كان العراق دولة مهابة ولها
أهـميـتهـا ودورها  قبـل أن تصبح
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في نــهـايـة الـسـبـعـيـنـات وعـنـدمـا
كـان نــفــوس الــعــراق أحــد عــشـر
حــسب احــصـاء مـلــيــون نـســمـة 
1977م  ,كــــــــانـت فـي بــــــــغـــــــداد
سـتشفـيات التي ذكـرناها أعاله ا
زائـدا مــســتــشـفى الــكــنــدي الـتي
كـانت تـسـمى مسـتـشفى الـضـمان
ومــســتــشــفى إبن في الــرصــافــة 
الــبـــيـــطـــار الــتـي كــانـت تــســـمى
مـسـتـشــفى الـضـمـان في الـكـرخ ,
زائــدا مــســتــشــفى الــنــعــمــان في
األعــظـمــيـة  ومــســتـشــفى الــكـرخ
اجلمهوري والوالدة في اجلعيفر
ومستشفى الكـاظمية  ومستشفى
أخـــر لالطـــفــال فـي الــكـــاظـــمـــيــة
ومستشـفى العلوية للوالدة أيضا
في الرصافة زائدا مستشفى كان
خــاصــا لــلــطــبــقــة احلــاكــمــة هـو
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بغداد

  بعـد التـاسع من نـيسان 2003م
وقـــــبــــــلـه في عــــــام عـــــام 1970م
تـوفي عم ليّ رحمه الله بالـضبط 
وقد ذهب أبي وأعـمامي  األخرين
لـيـجلـبوه الى مـنـزله بعـد ان كان
راقــدا في مـســتـشــفى الــيـرمـوك ,
وحـيــنـهـا عـرفتُ انــا إبن االثـنـتي
ان في بـــــغــــداد عــــشـــــر عـــــامـــــا 
مــســـتــشـــفى إســمه مـــســتـــشــفى
الــيــرمــوك  ,وبــعــد ذلك الــتــاريخ
بـسـنـتـ فقط كـان جـدي لـوالدتي
رحـــمــهــمـــا الــله تــعـــالى  يــراجع
مـسـتـشـفى أخـر من مـسـتـشـفـيات
بغـداد نظـرا لضعف بـصره وكنت
أنـــا حــــفـــيـــده مـن يـــأخـــذ بـــيـــده
ويــصـعـدّه ســيـارات الـنــقل الـعـام
واحـدة تــلــو األخــرى وصـوال الى
ــســتــشــفى الــذي يــعــمـل فــيــهـا ا
طـبـيـبه اخلـاص وهي مـسـتـشـفى
الكرامة  ,فعلـمتُ حينـها ان هناك
مـسـتـشــفى أخـر في بـغـداد إسـمه
مـسـتـشــفى الـكـرامـة  ,أمـا والـدي
رحـمه الله  ,فـقـد كـان يعـمل فـنـيا
في إحـدى مصـانع الدولـة انذاك ,
وصــــادف أن أصــــيب في عــــيــــنه
ا جـعل الـيـمـنى أثـنـاء العـمـل  
األطباء يجرون له تداخل جراحي
 إلخــــراج قــــطـــعــــة مـن احلــــديـــد
اســـتـــقـــرت في عـــيـــنه وقـــد رقــد
حــيــنـــهــا في مــســتــشــفى خــاص
بـالـعـيـون مـنـتـصف الـسـبـعـيـنات
تقـريبا  إسمـها مستـشفى الرمد ,
وكان موقـعها في الصـاحلية قرب
مـــحــطــة االذاعـــة والــتــلـــفــزيــون
وحـيـنـها أيـضـا خُـزن في ذاكـرتي
ــــــســــــتــــــشــــــفى آخــــــر من إسم  
مــــســـتـــشـــفـــيـــات بـــغـــداد إســـمه

مـسـتـشفى ابن سـيـنـا وفضال عن
ــعــاجلـة هــنـاك مــســتـشــفى  ذلك 
ـصـابـ بـامـراض الـقـلب إسـمه ا
مـســتـشــفى الـشـعـب ثم  تـبـديل
إســــمه  الى إبـن الـــنــــفـــيـس يـــقع
بــالــقــرب من ســاحـة االنــدلس في
قـــلـب بـــغــداد ومـــســـتـــشـــفى إبن
اخلـــطـــيـب في أطـــراف بـــغـــداد /
الـرصـافـة  مــخـصـصـة لالمـراض
ــتـوطــنــة كــالـسل اإلنــتــقـالــيــة وا
الـرئـوي واحلصـبـة والـتـيـفـوئـيد
ـة ـســتـشـفـيـات الـقـد وهي من ا
فــضال عن مــســتــشــفــيــات اخــرى
كـالـفـرات ومـسـتـشـفى احملـمـوديـة
ــــدائن والـــزعـــفــــرانـــيـــة وهي وا
مـستـشفـيات بـسيـطة وغـير فـاعلة
عـلى مـسـتوى األهـمـية من نـاحـية
الـكـادر أو األجـهـزة الـطـبيـة حـيث
تـعـد  نـقاط إسـتـراحة وتـشـخيص
ـــريض الى يـــتم بـــعــد ذلـك نــقل ا
مستشـفيات أكبر وأهم فضال عن
هـناك مـستـشفى لالطـفال في ذلك 
الــعــلــويـة  فـي جــانب الــرصــافـة,
وهـنــاك مـسـتـشــفى أخـر لالطـفـال
تــــــــــاسـس عــــــــــلـى األغــــــــــلـب في
الــثــمــانــيــنــات في جــانـب الــكـرخ
وبـالتـحـديـد في مـنطـقـة االسـكان
ومـــســـتـــشــفـى أخــر يـــحـــمل إسم
مـستـشفى الـرشاد وهـو مخصص
لألمـراض العـقلـية  في الـشمـاعية
زائــدا أطــراف بـــغــداد الــرصـــافــة
مـستـشفيـات عسـكرية كـمسـتشفى
الــرشـيـد الــعـسـكـري ومــسـتـشـفى
حـمــاد شـهـاب وعـدنــان خـيـر الـله
ومـستـشفـى إبن القف  تـاسيس
ـسـتــشـفـيـات عــدا الـرشـيـد هــذه ا
الـعسـكـري كـلـهـا في فـتـرة احلرب
العـراقية االيرانـية زائدا ثالث او
اربـع مسـتـشفـيـات أهلـيـة فقط في
عــمـوم بـغــداد وفي الـثـمــانـيـنـات
والـتــســعـيــنـات  إنــشــاء بـعض
ــسـتــشـفــيـات كــمـســتــشـفى إبن ا
الــهـــيــثم لـــلــعـــيــون تـــاسس عــام
1985م ومــســتـــشــفى إبـن بــلــدي
وهومخـصص للنسـائية واالطفال
تــاسس عـام 1983م ومــسـتــشـفى
احلـبــيــبــيـة لــلــوالدة تــاسس عـام
1984م   تـــبـــديل إســـمه بـــعــد
التـغيـير السـياسي الى مسـتشفى
فـاطـمــة الـزهـراء عـلـيـهـا الـسالم 
وهــــنـــاك مــــســــتـــشــــفى بــــني في

الـتسعـينات هـو مسـتشفى الـعلوم
الــعـــصــبــيـــة تــاسس عــام 1997م
واليـفـوتـني ان اذكـر مـسـتـشـفـيـات
اخـــرى كـــاجلـــمـــلـــة الـــعـــصـــبـــيــة
ومـسـتـشـفـيـات اثـنـتـ في مـديـنـة
الصدر  الثورة سابقا  ومنذ نهاية
الـتسعـينات والـى اليوم لم تـباشر
احلـكومـات في بـناء أي مـستـشفى
لـه قـيــمـة وأهــمـيــة في بـغــداد عـدا
مــاحـدث من إنـفـراج أدى الى بـنـاء
مـسـتشـفيـات خـاصة هـدفهـا الربح
أوال وأخـــــيــــرا فـــــأخــــذ الـــــنــــاس
يراجعونـها ويتطببـون فيها  بعد
ـــســـتـــشـــفـــيــات إن تـــراجـع أداء ا
احلـكـومـية وبـشـكل مـلوحظ  ,ومن
ــــهــــمــــة الــــتي البــــد من األمــــور ا
اإلشـارة الـيـها ونـحـن نتـطـرق الى
ـهم هـو ــوضـوع اخلـدمـي ا هـذا ا
ـستـشفـيات احلـكومـية إن نـسـبة ا
ـيـا تـكون الى نـسـبـة الـسـكـان  عـا
عـلـى الشـكل الـتـالي كـل  مائـة الف
نسـمـة البد ان يـقـابلـهـا مسـتـشفى
حــكــومي مُــجـهــز بــارقى األجــهـزة
الـــطــبـــيـــة والــكـــوادر الـــصــحـــيــة
الـــنــاشــطــة والــفـــاعــلــة وفي أخــر
احـصائـية فـان نفـوس بغـداد سبع
وفي مالي وسـتمـائة الف نـسمة 
عـمـلـيـة حـسـابـيـة بـسـيـطة فـان كل
مــــلــــيـــــون يــــحــــتــــاج الى عــــشــــر
مستشفـيات  وهذا يعني ان بغداد
حتــــتـــاج الى   76سـت وســبــعــ
مستشفى حكومي في الوقت الذي
يــوجــد فــيــهـا  47 ســبع وأربـعـ
مـستـشفى مـعظـمهـا خالي من أهم
ـتـخصص جانـبـ وهـمـا الكـادر ا
درك لطبيعة عمله بعد أن هاجر ا
الـعــديـد مــنـهم بــسـبب الــطـائــفـيـة
فـضال عن الـلــعـيــنـة خــارج الــبـلــد
ـتطورة  التي لم األجهزة الـطبية ا
تُــســتـــورد بــســبب الــفــســاد الــتي
تـعــاني مـنه وزارة الـصــحـة طـيـلـة
الـــــســـــنــــوات الـــــعـــــجــــاف الـــــتي
نــــاهـــيـك عن الــــعالج الـــذي مــــرت
ستـشفيات التتعامل به أصبحت ا
حــتى إن مــنـــذ ســنــوات طــويـــلــة 
ــريض أن أبـــسط األشــيــاء عـــلى ا
يجلبـها من الصيدلـيات اخلارجية
ـســتـشــفـيـات  هـذا مــايـتــعـلق بــا
وأهـميـتـها وكـيف أن هنـاك نقـصا
واضـــحــــا في عـــددهــــا يـــصل الى
ـئـة 85 اي  ان الــعـدد حــوالي  بــا
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وزارة النقل 
الشركة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم: االمالك والعقارات
العدد: ٤٧٤١

التاريخ: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠

تـعـلن الشـركـة الـعـامة الدارة الـنـقل اخلـاص عن اجـراء مـزايدة عـلـنـية
لـتـأجـيـر اخلـطـوط ادنـاه في مـحـافـظـة (مـيـسـان) في الـيـوم (اخلـامس
عـشـر) تـبـدأ من الـيـوم الـتـالي لـنـشـر االعالن وفق قـانـون بـيع وايـجار
ـكن ـعــدل والــشــروط الـتـي  امــوال الــدولـة رقـم (٢١) لـســنــة ٢٠١٣ ا
احلصـول علـيها من قـسم الشـركة اعاله لقـاء مبلغ (٥٠٠٠)  دينـار غير
قابلة للرد. فـعلى الراغب احلضور في الساعة احلادية عشر في قسم
ـزايد كـتاب يـؤيد براءة الشـركة في مـحافـظة (مـيسـان) على ان يـقدم ا
ذمته من الـضريـبة مـعنون الى (الـشركـة العـامة الدارة الـنقل اخلاص)
ـدنـيـة وشـهــادة اجلـنـسـيـة او (الـبــطـاقـة الـوطـنـيـة وهـويــة االحـوال ا
وحدة) وبطاقة السـكن (النسخ االصلية) ويدفع التأمينات القانونية ا
ئة مضروبا فـي عدد سن العقد بصك مصدق ويتحمل البالغة ٢٠ با
ـئـة وكذلك يـتـحمل زايـدة اجـور خدمـة بـنسـبـة ٢ با من تـرسو عـلـيه ا
الـنـاكل فـرق الـبدلـ في عـدد سـنـ العـقـد وفي حـالـة مصـادفـة مـوعد

زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا ا
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مدة االيجار سنة واحدة...  يدفع بدل االيجار على قسط واحدة

fOz— wLþUJ « vHDB  v ≈

 Âd²;« ‚«dF « ¡«—“Ë

حتية وتمني … 
تك هـمتك اجلديدة  رغم شكوكي الـكبيرة بهز أتمنى لك النجاح 
ودحـرك  أذا لم تــقـتل وتـصــبح شـهــيـداً ورمـزاً عــراقـيــاً في  حـالـة
ضي بتحـقيق وعودك في تـلك الظروف الـصعبـة من تاريخ العراق ا
الـسيـاسـي مـنذ 9 نـيـسـان الـعام 2003. يـوم تـدمـيـره بـجـريـرة نـظام
دموي وكـذبة أسـلحـة دمـار شامل . أنـني مواطـن عراقي مـنذ أربـعة
عقود تركت بلـدي العراق مجبـراً ال بطراً . أحمل مشـروعاً سياسياً
( شـيـوعــيـاً ) لـلــعـراق وأهـلـه وألجـله ضـحــيت بـكل غــالي ونـفـيس .
ـهجـر التي عـانـينـا منـها ومن ويالت وبحـكم ظروف الـغربـة وحـياة ا
أيام الـنـضال الـسـري ضد الـنـظام الـدكـتاتـوري  لقـد تـكونـت لديـنا
رؤيـة سـيـاسيـة خـالـصـة بـعـيـدة عن الـشـبـهـات والـتـنـكـيل بـالـسـيادة
ـئـات في أســتـبـاقـة مـبـكـرة الـوطـنـيـة واألرتـزاق . وقــد كـنت ضـمن ا
لتطورات االحداث ونتائـجها الوخيمة عـلى العراق وأبنائه وما ولدت
ـهتـرئة عمـليـة االحـتالل من تنـصيـب العـملـية الـسـياسـية بـرمـوزها ا
والطائـفية  ولـتلك الـتداعيـات بقيـنا متـمسـك بالـثوابت الوطـنية في
قـال واحلـديث والـنـقد احلـريص  مـحـافـظ الدفـاع عن الـعـراق بـا
وفي رفض تـام الي إغــراء أو مـســاومـة أو مــنـاورة تــخـدش احلــيـاء
الـعـراقي .  ومـنـذ الــيـوم األول بـقـبـولك رئــيس وزراء جـديـد لـلـعـراق
أتابع خطـواتك وتصريـحاتك ووعودك الـعسلـية بتـحقيق جـزاً يسيراً
ـا من أمـنـيـات الـعـراقـيـ في الــعـيش الـرغـيـد وهـذه لـيس مـنـيـة وأ
ضمن سياقات احلياة الطبيعية للبشر . يوم بعد يوم يخيب ظني بك
النه كل ماتـقوله هـبـاء ومجـرد كالم ولم يرى الـعـراقيـ واقعـاً منه 
وتعد خـطوتك األخيـرة أذا لم تبررهـا على الصـعيد الـعملي سـتكتب
الكي وما نهاية مشوارك السياسي في الـعراق  هو لقاءك بنوري ا
تـســرب من كـالم حـول هــدف وفــحــوى لــقـاءك بـه أنه ذات الــتـاريخ
ـثـبته حـوله جـملـة تـهم ستـقوده لـطخ بـالدم والـشرف والـغـيرة  وا ا
الى مصيره احملتوم لو توفر لنا قضاء عادل ومتنفس هواء سياسي
نظـيف  لكن في اخلـتام سـينـال جزائه الـعادل علـى ما أقتـرفه بحق
الـعـراق . أدعـوا لك بـقـلب وطـنـي صـادق أن أرى مـنك مـوقـفـاً يـقـلب
الطـاولـة الـعـتـيقـة الـصـدئه مـنـذ عام 2003. ألعلن مـوقـفي مـعك قـلـباً
وقالباً في دعمك أعالمياً وسيـاسياً  وأن كنت غير قادر على ذلك 
وهذا مـا أتوقـعه فـاالستـقـالة خـير لـك أو تدفع حـياتـك ثمـناً من أجل
الـعـراقـيـ وهم يـسـتـحـقون ذلـك  وفي مـوتك سـتـكـون رمـزاً وطـنـياً
ومزاراً .شاهدتك عدة مرات بلحمك وشحمك  عبر ناصيات األعالم
شـاريع الـوهـمـية الـفـلـكـية وخـزيـنـة الـدولة . تتـحـدث عن الـفـسـاد وا
ـنـفـلت وحـديـثك في واجلـمـاعـات اخلـارجـة عن الـقـانــون والـسالح ا
ا زرعت أمـالً في حيـاة بـعض الـعراقـيـ وراحوا القـضـاء عـليـهـا 
فرح عبر مواقع التواصل االجتماعي يتبادلون الفرح بينهم  لكن

سرعان ما حزنوا أنها سراب ووعود . 

 ÍbF « bL×

و ما



t UAŽ ÂbBð ‚«dH « WŽu Ë w{«— bLŠ« nD ð U½Ë—u

6ÊU e « ≠ œ«bGÐ

دة ثالثة قررت الهيئة الـتطبيعيـة لإلحتاد العراقي لكـرة القدم إعــالن احلداد 
أيـام وفـاءً وإكــرامـاً لــروح أســـــــطـورة الــكــــــرة الـعــراقـيــة الـكـابــ أحـمـد
ـهله راضي الذي فـارق احليـاة متـأثرا بـإصابتـه بفايـروس كورونـا الذي لم 

طويالً. 
وتتـقـدم الهـيـئة الـتـطبـيـعيـة بـأعضـائـها وجلـانـها كـافـة بأحـر الـتعـازي وأصدق
ولى عز وجل واساة لعائلة الفقيد وللوسط الرياضي ولكل محبيه سائل ا ا
أن يتـغـمـده بـواسع رحـمته ويـدخـله فـسـيح جـناته ويـلـهم أهـله وذويه ومـحـبيه

الصبر والسلوان انه سميع مجيب .
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احمد راضي في شاباب الكرة وتألقها
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األخـــــرى) نـــــادرا من تـــــخـــــرج عن
ــبــاريـات ــهــاجــمـ الن  حــسم ا ا
واأللقاب يتوقف على دورهم   وهم
من يــتـــحــمــلــون  الــعـبء الــكــبــيــر
وضــغط اجلــمـــهــور وهــو مــا كــان

يقوم به  احمد راضي.
وزين احــمــد راضي تــاريـخـه لـيس
بـتــسـجـيل األهــداف بل في إسـعـاد
الشعب الـعراقي في منـاسبات عدة
كان الالعب احلاسم فيها  واستمر
ـتألـق والتـسـجيل بـطريـق اللـعب ا
واســتـــحق ان يــطـــلق عــلـــيه رمــزا
كـرويـا وأسـطورة  الـكـرة الـعـراقـية
بعدما ارتبط اسمه بالكرة العراقية
العبـا صال وجـال  ومدربـا  لبعض
الــفــرق اجلـمــاهـيــريــة  وفي تـاريخ
ـيز بـكل مـعـنى الكـلـمة  واسـتـمر
في عـالقــــة  طــــيــــبــــة  مع الــــوسط
الكروي والـشارع الرياضي وزمالء
الــلـعــبـة  وسـط   اهـتــمـام وتــقـديـر
لـسـاحـر الـكـرة الـعـراقـيـة  مـثـمـنـ
دومــــا  جــــهــــوده في دعم نــــتــــائج
ــنـتــخب  ويــعـطي الــفـرحــة دومـا ا
لــلـنـاس  والنه عــرف كـيف يــسـاعـد
ميز الفرق التي مثلها ليراه الكل ا
اذا لم  يــكن  األفـضل  دومــا والـكل
ـا  كــان يــقـدمه من أداء فــخـور بـه 
مهـاري يـعني الـكثـير  له شـخصـيا
ولـلــعــبــة  الــتي جــعــلت مــنه رمـزا
مــحـفـورا بــذاكـرة الـكـرة الــعـراقـيـة

بعد صفحات من تاريخه.

والـصـحـفـيـة والـشـعـبـيـة عن حـزنـهـا
الــشـديـد وتــعـازيــهـا عـبــر الـبــيـانـات
ـنـشـورات والتـغـريدات والرسـائل وا

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
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وعـــزى وزيــر الــشـــبــاب والـــريــاضــة
عدنان درجال الفقيد قائال انه (ببالغ
احلــزن واألسى نــنـــعى رفــيق الــدرب
وجنم اجلـمـاهـيــر الـغـيـور الـريـاضي
الـفـذ ابن الـعـراق أحـمـد راضي الـذي
وافـاه االجل عـقب إصـابـته بـجـائـحـة
كـتب التنفيـذي للجنة كورونا) أما ا
بـية رئـيسـاً وأعضـاءً فجمـعهم األو
احلـزن الـرخـيم والـدمع الـبـاذخ لـفـقد
أحــمــد راضي وهم يــتــابــعـون حــجم
األلم الـــشـــعــبـي الــعـــفـــوي واحلــزن
اجلـــمــاهــيـــري الــكــبـــيــر في صــورة
مـوحــدة لم يـشـهــدهـا الـعــراقـيـون اال
بالفوز الثم بكأس ا اسيا وهما
صـــورتـــان تـــؤكـــدان الــعـــمـق واألثــر
الكـبيرين لـلريـاضة وجنومـها الـكبار

في الوسط الشعبي الوطني.
كـما نـعت الـهيـاة الـتطـبـيعـيـة الحتاد
الكرة العراقي الراحل وذكرت الهياة
فـي بــيــان تــعــزيــة (تـــتــقــدم الــهــيــاة
الـتـطـبـيـعــيـة لالحتـاد الـعـراقي لـكـرة
الــقــدم بــأحــر الــتــعــازي الى الــوسط
الريـاضي لوفـاة جنم الـكرة الـعراقـية
الـكـابــ أحـمـد راضي بــعـد إصـابـته
بـفـيـروس كـورونــا تـغـمـد الـله فـقـيـد
الـريــاضـة الـعــراقـيـة بــواسع رحـمـته

لــلـمـنـتــخب الـوطـنـي ووجـد نـفـسه
ــــؤثــــر وســــاهـم في  دعم الـالعب ا
ـــنــتـــخب عـــلى مــخـــتــلف إحــراز ا
ــوعــد الــبــطـــوالت    وكــان عـــلى ا
لـيــتــرك أهم بــصــمــة في مــســيـرته
الـكـرويــة  عـنـدمـا دخل  تـاريخ اهم
الـبـطــوالت الـكـرويـة عـلى مـسـتـوى
الـعـالم  كـونه كـان  صـاحب الـهدف
الـعــراقـي الــوحــيـد  هــز بـه شــبـاك
مـنتـخب بـلـجيـكـا في بطـولـة  كاس
ـكسيك 1986 ليسـتمر العالم في ا
ـيز  واثبت قدراته مع في تواجد 

جميع الفرق التي مثلها.
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وحـسم الـسـاحـر الـكـروي أكـثـر من
مــوقـــعــة عـــلى مـــســتـــوى لــقــاءات
الـــغــرمـــاء واإلخــوة األعـــداء حــيث
لقـاءات الـزوراء والشـرطة والـطلـبة
واجلويـة في الدوري الـعراقي  قبل
ان يـفـرض عـلـيه االنـتـقـال لـلـرشـيد
الــــكـــرخ حــــالـــيــــا لـــكـــنـه عـــاد الى
النوارس واسـتمـر بتألـقه وتاريخه
مع فــــريق االنـــطـالقـــة والــــبـــدايـــة
ولـيـواصل   هــوايـته  في تـسـجـيل
األهـداف أهم إحداث مـبـاريـات كرة
ــســتــويــات الــقــدم  عــلى جــمــيع ا
والبطوالت التي كانت وراء شهرته
هاجم هم دوما   األكثر   والن  ا
شهـرة من غيـرهم  كمـا  يجري  في
السـيطرة و احلـصول عـلى األلقاب
ـهـمـة (الـكـرة الـذهـبـيـة واجلـوائز ا
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على حـ غـرة ودعنـا النـجم الـعراقـي السـابق احـمد راضي بـعـد ان هزمه فـايروس
كورونـا  لتنكب الكـرة العراقيـة باقسى خبـر  وهو رحيل  النـجم البارز الذي رسخت
سطوته الـكرويـة  اسفـار  من البـطوالت الكـروية الـتي انطـلقت مـنذ مطـلع الثـمانـينات

ببطولة مرديكا ..
وتشـاء االقدار ان يـرحل الـنجم راضي في الـشهـر الـذي حمل تـميـزا لم يـسبـقه اليه
كسيك  عام 1986 اي جنم عراقي حـينما سجل في هذا الشهر من خالل مونديال ا
ـرمى في ـذكـور وايـن في مـرمى ابـرز حـراس ا ـونـديـال ا هـدف الـعـراق الـوحــيـد بـا
العـالم جان ماري بفاف  البلجيـكي .. رحل النجم احمد راضي وما زالت  صفحات
الكـرة العراقية تدين له بالـفضل ومازال احلراس يتحـدثون باسهاب عن مدى الرعب
ـذكـور الـكـرة ليـنـطـلق مـسـددا ايـاها في تـلك الـنـجم ا الـذي يشـعـرون به  حـيـنـمـا  

مرماهم  ويسجل بشباكهم اهدافا بقيت في الذاكرة التبارحها ..
فـمن مـنـا اليـتـذكـر مـا قـدمه  الـنـجم في  بـطـوالت الـدوري الـعـراقي  والـكـؤوس الـتي
ـنتخـب العراقي حـتى عد اجلـيل الذي مـثله الى جانب حقـقها فـضال عمـا قدمه مع ا
النـجوم  امثال حس سعيد وكر صدام من اهم االجيال الكروية  التي مرت  على

تاريخ كرتنا العراقية ..
ـثل انـتكـاسـة للـكـرة العـراقـية ونـكـبة  تـعـيشـها ـفاجيء  وان رحـيله  بـهـذا الشـكل ا
الريـاضة بعد ان ودعت النجم الـعراقي علي هادي قبل نحـو اسبوع  ومديات احلزن
فـاجيء الهم الـريـاضـيـ العـراقـيـ الـذي  طالت الـذي عـاشـته الكـرة اثـر الـرحـيل ا

قائمتهم  بشكل مستغرب ومؤلم ..
ن غادروا ـية استـذكارات الهم جنومـها  في ح تـشهد الـبطوالت الـرياضيـة  العا
فاجيء  السيما من خالل الدوري االسباني  حيث تشهد شاشات رض ا على اثر ا
العب الــعـمالقــة  اسـتـذكــارات لـنـجــوم كـرويــ مـثـلــوا االنـديـة فــقـدمــوا لـهم ابـرز ا
جهـودهم  في ح ان دورينا متوقف ورياضتنـا تعاني االمرين فمن اين لنا ان نبقي
هـذا الـنـجم بــذاكـرتـنـا رغم انه في حــيـاته كـان مـالي الـعــالم وشـاغل الـنـاس  وكـيف
ينسـى هذا الالعب  حيـنمـا حصـد للعـراقيـ ابرز افـراحهم  خصـوصا حـينـما كان
ـكــسـيك عـام 1986 مـن ابـرز احملـطـات الــعـراقـيــة الـتي  اشـعـرت ــونـديـال ا الـتـاهل 
حبـة الكرة واعـتبارهـا السلوى الـوحيدة في خـضم ماعشوه من العراقـي عمـوما  

احداث واحزان  تكالبت على البلد سواء منذ تلك الفترة حتى يومنا هذا ..
ـنـتـخب ابـرز الـفـصـول الـكـرويـة كـيف نـنـسى الالعب احــمـد راضي وهـو يـقـدم مع ا
ـذكور عـلـق  وهـي تتـر بـاسم الالعب ا بـبـطولـة كـاس اخلـليـج  وكانـهـا اصـوات ا
ـتابع على الـشاشات يلمسون لتصـدح بعدها بكلـمة كوووول  وهي  تفرح مالي ا
تقدم العراق في تلك البطولة السيما بنسختها التي اقيمت في السعودية وقفلت على
ـنتـخب الـعراقي رحـلـة البـطـوالت التي انـتـهت عنـد هـذا احلـد رغم اسئـتـناف عـودة ا

للبطولة  بعد االلفية  الثانية ..
مـيز جمولي هم ان يـتم استذكار هـذا النجم علـى غرار ما قدم لـلالعب العراقي ا وا
فـروض ان يـكرم  مـثل هذا حـينـمـا انتـصب تـمثـاله عـلى  واجهـة مـلعب الـكـشافـة فـا
الالعب بتـمثال اخـر  في واجهة اي ملـعب من مالعبنـا  الكرويـة ليبـقى اجليل القادم
وما يـليه مـن اجيـال على تـواصل مع ما قـدمه الالعب احمـد راضي في سوح الـكرة
العب اخلـلــيـجـيـة  كـونه شـهـد جتـربـة ومالعـبـهـا ومـا ابـرزه من تــمـيـز وتـفـرد في  ا

تفرد بهذه التجربة .. االحتراف وكان الالعب ا
العب الـعـراقـيـة رحل احـمـد راضي ورحــلت مـعه  كل الـذكـريـات الـتي قــدمـهـا في ا
ا قدمه في ميز لهذا النجم الذي لم  يكتفي  وبقيت  االفكار تتوارد حول  التكر ا
ـان  وكان قـريبا العب العـراقية بل شـهد جتـربة  تمـثيل الـرياضيـ حتت قبـة البر ا
من حقـيـبـة وزارة الشـبـاب والريـاضـة العـترافه بـان ريـاضيي
الـعـراق مـثــلـوا الـشـريـحـة الـتي غـبـنت من خالل هـضم
حــقــوق روادهـــا  او تــنــاسـي مــا قــدمـه االبــطــال من
ـهم بــالـشـكل الـريــاضـيـ من اجنــازات لـيـتم تــكـر
االمـثل فكانت جتـربة راضي في هذا الـشان جديرة
بـالتقديـر واالحترام .. وداعـا احمد راضي ومازالت
ا قدمـته خالل مسيرة ذكـرياتك واجنازاتك  تنـطق 

حياتك احلافلة ..
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االوســـاط الــريــاضـــيــة والــرســـمــيــة
واالعالمية والشـعبية فـجعت برحيل
ساحـر الـكرة الـعـراقيـة احـمد راضي
عن عـــمـــر نـــاهـــز الـ56 ســـنـــة بـــعــد
تداعـيـات اصابـته بجـائـحة فـايروس
ــهـله ـســتــجــد الــذي لم  كــورونــا ا
ســـوى ثــمـــانــيـــة ايـــام قــضـــاهــا في
مـســتـشـفى الـنــعـمـان في الــعـاصـمـة
الــعــراقـيــة بــغــداد حــيث دخل غــرفـة
احلـــجــر الـــصــحي والـــعــنـــايــة يــوم
الـــســـبت الـ 13من شـــهـــر حـــزيـــران
اجلاري وبـعد سـاعات عـلى خروجه
ـاضي ــسـتــشـفى اخلــمــيس ا من ا
ا تـتطلب نقله مرة تدهورت حالته 
سـتشـفى لـيودع احلـياة ثانـيـة إلى ا
يـوم االحد الـ21 من الـشـهـر اجلاري

بعد توقف قلبه.
وفـي آخـــر تـــصـــريـــحـــاتـه الـــســـبت
ـاضـي قـال راضي عــبــر تـســجـيل ا
فـيـديـو (كـنت أعــاني من مـشـكـلـة في
الــنــوم والــيــوم أســتــطــعت أن أنــام
وأشعـر في بعض األحـيان بـصعـوبة

بالتنفس وهذا أمر طبيعي).
وشكلت وفاته مفاجأة للجميع أذ لم
يـكن مـتـوقـعـا ان يـكـون االحـد الـيـوم
االخـــيــر فـي حــيـــاته بـــعــد اجلـــهــود
الـكـبـيـرة التـي بذلـت من اجل تـهـيـئة
مـتـطــلـبـات نـقـله بــطـائـرة طـبـيـة الى
العاصمة االردنية عمان حيث تعيش
عائلته الذي كانت تننظره وهو الذي
زرع بذور االجنـاز لتـحصـد الريـاضة
الـــعــــراقــــيــــة االلــــقــــاب واجلــــوائـــز
ـــــا ان احلــــيــــاة والـــــكــــؤوس وطــــا
الريـاضـيـة هي الفـضـاء الذي تـلـتقي
فــيه الـشــعـوب عــلى احملــبـة واأللــفـة
ـبـاد وتـنـبت في رحــابـهـا الـقـيم وا
ــفـــاهــيم الــســمـــحــة فــان اقــسى وا
مـايـعـانـيه االصـدقـاء واحملـبـون لـدى
فـقـدانـهم االحـبـة لـوعـة الـفراق وألن
ـوت احالم الــعــراقـيــ مــؤجـلــة فــا
حاضـر وقـد خلـفوا امـنـيات يـصعب

حتقيقها.
شـــهــر حـــزيــران كـــان قـــاســيـــا عــلى
الرياضي فبـعد رحيل الكاب علي
هـــادي ومـــعــاون مـــديـــر عـــام دائــرة
ـــتـــابـــعـــة في وزارة الـــتـــنـــســـيق وا
الـــشــبــاب والـــريــاضــة فـــالح عــودة
واصل الـفــايـروس الـقــاتل حـصـد
ارواح الـعـراقـيــ لـيـأتي الـدور
عــلـى الــنـــجم الــكـــروي احــمــد
رياضـي ليـنـثـر وفـاته احلزن
يـا على محـليـا وعربـيا وعـا
الرغم من الفيديوهات التي
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احــــــــمــــــــد راضي 1964/4/21/-
2020/6/21 أخـــــــذته كـــــــورونــــــا
الـلـعـينـة بـعـيدا عـنـا وهـو لم يـكمل
مشروعة بعد  في إعادة بناء مسار
كــرة الـــقـــدم  من خالل الـــتـــرشــيح
لرئاسة االحتاد العراقي لكرة القدم
ـــقـــبـــلـــة كالعب كـــبـــيـــر بـــدورتـه ا
وشخـصـية مـؤثرة وواحـد من ابرز
جنوم اللعبـة واستمر  احلديث عن
ـشــروع  لـقــيـمــته وتــأثـيــره عـلى ا
الكرة العراقـية  من خالل التنسيق
مع  جنــوم الـكــرة ومن زامــلـوه في
ـنـتـخب الـوطـني و نـادي الـزوراء ا

والرشيد الكرخ حاليا.
الزمــته والزم الـشــهـرة من الــبـدايـة
ــسه لــلــكــرة  بــعــمـر 17 ومـن أول 
سـنـة  من الـزوراء   مـكـان انـطالقـة
ـواهب الـكـرويـة ومـشـروع كـروي ا
عــكس طـبــيـعـته الــكـرويـة بــسـرعـة
د الفريق باحللول  الفردية وراح 
 وبــجـــهــد واضح ومـــؤثــر لـــيــلــزم
األقالم  ان تـتحـدث عـنه ألنه امـتلك
مــوهـبــة وأهـمــيـة عــنـد أهـل الـكـرة
عـنـدمـا ظـهـر الفـتـا  مـؤثـرا من يـوم
العب وظـــهــر مــركـــزا عــلى دخـل ا
الـتـهــديف بـشـكل كـامل     مـا وطـد

من العالقة مع الكل.
ـدرسـة الــبـيـضـاء مـنـحه  تــمـثـيل ا
الـسـيـر  بـطـريق الـشـهـرة  الـسـريع
والـتـوغل في قـلـوب  األنـصـار  قبل
إن   يـكــتـب فـيــهــا بــدايــات مــجـده
الـكروي  مع  مـنـتخـبـات النـاشـئ
والــشـــبـــاب ومن حــيـــنــهـــا    اخــذ
يتوشح   بـاأللقاب بـفضل  مهاراته
وطريقة تعامله مع الكرة  ما زادمن
ثقـته بـنفـسه ولكـونه لعب مـهاجـما
واستـمـر يقـود فـريقه   في  انـتزاع
الـنـتــائج الـثـمـيـنـة ألنه كـان يـعـرف
كـيف يـسجل وقـبـلـها كـيف يـسـاعد
زمالئه  كفريق مجموعة واخذ يراه
الــكل من بــ األفــضل لــيس  عــلى
مـــســتـــوى الــزوراء  حـــسب بل في
جتــــربـــتـه االحـــتــــرافـــيــــة بـــنـــادي
الوكرةالقطري   رغم  ما شكلته من
حتـد له بــكل مـعـنى الـكـلـمـة   لـكـنه
ــمـيـز حــضـر بــقـوة بــفـضل أدائه ا
وعكس نـفـسه وكان  مـفخـرة للـكرة
الـعراقـية بـفـضل ما كـان يـقدمه من
اداء وتميز بتسجيل األهداف متعة
ـبـاريـات والـقـلـة من الالعـبـ من ا
يــقــوم به الـدور احلــاسم لــلـنــتـائج
دوما  و في  وقتها  دعمت مسيرته
ـتـألـقـة  والـتـحـول بـسـرعـة للـعب ا

نــاجــحـة وطــد فــيــهــا الــعالقــة مع
زمالئه تـرك فيـهـا احملبـة في قـلوب
الــشــارع الــريــاضي   بــعــد رحــلــة
يـزة ترك فـيهـا احملبة في كرويـة 
نـفـوس الـكل   كـمـا اخـذ من بـيـنـنا
ــرحــوم عــلي هـادي أعــزاء حــيث ا
وقــبــله واليــسـعــنــا اال  ان نـواسي
أنــــفـــســــنـــا والــــوسط الــــريـــاضي
ونـسال الـبـاري ان يتـغمـد اجلـميع
بـــواسـع رحــمـــته وان يـــلـــهم ذويه

وعائلته الصبر والسلوان.
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وقــــال احلـــكـم  الـــدولـي الـــســــابق
مـحمـد صـاحب لـقد صـدمـنا كـثـيرا
وفـقــدنـا هــامـة ريــاضـيــة   كـبــيـرة
العب   لقد عاصرنـاها كثـيرا في ا
فــــجـــعــــنـــا  بــــخـــبــــر  رحـــيل االخ
والصديق  الـنجم احمد راضي في
حـــادث مــؤلـم لــكن  إرادة الـــله هي
االســـرع والــكـل اجل كــتـــاب نــودع
رحـوم بـحزن شـديد وألم وحـرقة ا
وهو يـرحـــل عنـا بصـمــــــت لكـننا
لم نــنــــــــــســاه  كـــمــا لم  تـــنــســاه

العب  . ا
ـرحــوم الـذي ذهب عـنـا فـقــد كـان ا
بال مــــوعــــد  الى دار حــــقه  بــــعـــد
فـاجـعـة تـركت احلـزن في نـفـوسـنـا
جــمـــيــعـــا  الن احــمـــد راضي كــان
االنـسـان  واألخ  والـصـديق  وكـان
قامة كروية تـألقت منذ اليوم األول
ـالعب    وادخل الـفـرحـة لـدخـول ا
وزرع االبتسـامة في محـافل كروية
مهمة حمل فـيها علم واسم العراق
عندما استمر يعمل ويقدم ما عنده
السـعاد  الـشـعب  الـعراقي  عـنـدما
عـبـر مع الـفـرق التـي مثـلـهـا بـفـخر
ـؤثر الـذي نفـتخر ألنه كان االسم ا
به  عــــبـــر تــــاريخ حـــافـل وســـطـــر
مــنــجــزات كــرويــة  كــبــيــرة  وكـان
جنــمـــا كـــرويـــا حــصـل عــلـى لــقب
أفــضل العـــــــب في أســيــا وســطـر
صـفـحـات كـرويـة  خـالدة  وحـضي
بـاالهتـمـام  بفـضل مـشاركـات  ترك
فيها تأثيرا قبل ان تخطفه كورونا
الـلـعيـنـة وقـبـــــــله الـنـجم الـكروي
عـــلـي  هـــادي وأحـــبـــة كــــثـــر لـــهم
تــعـــازيـــنــا احلـــارة والـــدعــوة الى
الــبـــاري عــز وجــعل ان يــزيل هــذه
الـغـمــة عن هـذه األمـة واإلنـسـانـيـة

جمعاء.
 كـمـا نثـمن الـتـفـاتة االسـتـاذ سـعد
الـبــزاز بــإقـامــة نــصب لـلــمــرحـوم
احــــمــــد راضي الــــذي يــــســـتــــحق

التكر  من احلكومة.

ارتــبط اسم الــنــجم الــكــروي بـأهم
حـدث كــروي حـيث تـســجـيل هـدف
نتخب الوطني في مرمى بلجيكا ا
بــنــهــائــيـــات كــاس الــعــالم 1986
ــنـــتـــخب عـــنـــدمـــا ســجـل هـــدف ا
الـوحـيد  الـصـفـحـة التـاريـخـية في
تـاريــخه والــكــرة الـعــراقــيــة وقـدم
الكـثيـر  للـمنتـخبـات   وقبـلها شق
طـريـقه بـثـقة  وقـدرات  فـنـيـة  عـبر
ـهـارات واألداء تـمــيـزه من حــيث ا
وتـمـثــيل فـرق مـحـلـيـة قـويـة حـيث
الـــزوراء وامـــتع الـــكـل بـــهـــوايـــته
الـتـهــديـفـيه الـتي مـنـحـته الـشـهـرة
بـــســـرعــــة وأصـــبح مــــثـــاال لالعب
تع الكل   عبر تكامل  واستمر  ا
تــسـجــيل  األهــداف سـر جنــاحـات
ثلهـا حيث فترة الفرق التي كـان 
االحــتـراف وتــسـلط األضــواء عـلى
تلك الفترة التي منحته شهرة اكثر
بـعــدمـا قــدم نـفــسه اســمـا والعــبـا
مؤثـرا  في جتربـة كرويـة ومسـيرة
ـيـزة فـضال عن تـرسـيخ عالقـاته
مع الــكل  قــبل ان يــفـجع  الــشـارع
الريـاضي برحـيل األسطـورة  الذي
كـــــان مــــــثال لـالعب والــــــريـــــاضي
والشيء يـفي بــحـقه  بـعـد مـسـيـره
تــســتـحق الــذكـر دومــا رحــمه الـله
بــرحــمـــته الــواســعـــة والــهم ذويه
وعــائـلـته الــصـبـر والـســلـوان كـمـا
اعــزي عـائـلــة الـفـقـيــد  عـلي هـادي
الـــذي رحـل عـــنــا  مـن دون مـــوعــد
جــراء إصـابــته بـفــيـروس كــورونـا
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وبـحزن شـديـدنـعى النـجم الـكروي
ـنـتـخب ـيــنـاء الـبـصـري وا العب ا
رحوم احمد الوطني هادي احمد ا
رياضي  وقال يـلمنا احلـزن  كثيرا
 بــرحـــيل  الـــنـــجم احـــمــد  راضي
نـسـتـذكـر الـفـقـيـد  بـاهـتـمام  كـونه
ــيــز بــكل مــعــنى الــكــلــمــة العب 
وصــديق   بــعــد  مــســيــرة كــرويـة
مــتـــألــقـــة  عــلى مـــخــتــلـف الــفــرق
ـنـتـخـبــات الـتي مـثـلــهـا مـزيـنـا وا
مسيرته باالجنـازات الكبيرة  التي
خـلـدها  في  سـفـر الـكرة الـعـراقـية
بـعدمـا فرض نـفسـه العبـا موهـوبا
ــنــتــخب لــيــنــتــقـل بــســرعــة الى ا
الــــــوطــــــنـي  وســــــاهم فـي صــــــنع
االجنــازات والــفـــرحــة بـــ أبــنــاء
ـرارة شــعــبـنــا  قـبل ان يــودعـنــا 
احـد رمـوز الكـرة  احملـلـيـة  بـسبب
فــيــروس كــورونـــا الــلــعــ  الــذي
افــقـدنــا قـامـة كــرويـة قـدم مــسـيـرة
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رحـوم  مع مرض وبدأت مـعانـاة ا
مـــزمـن حـــيث وجــــود فـــتــــحـــة في
احلــجـــاب احلـــاجــز ويـــشـــكــو من
مـشــاكـل في الــتــنــافس  واســتــمـر
يـعـاني  ويـبـدو لم يـسيـطـر عـلـيـها
من قــبل ان  تـتـفـاقم و يــزيـد مـنـهـا
حراجة  وباء فيروس كورونا الذي
زاد  الــطــ بــله  وتـــنــقل  الــنــجم
الــســـاحـــر الى احلــجـــر الـــصــحي
وأصــبح غـيـر قــادر عـلى مــواجـهـة
الـــــــــوبـــــــــاء  وسـط  دعـــــــــاء األهل
واألقـارب واألحـبـة واسـتـمـر يـتـألم
طــول  لــيـالـي الـصــراع مع الــوبـاء
ـهـله الـلـعـ الـذي حـاصـره و لم 
طويال كمـا فعل فعلـته مع عدد غير
قـــلـــيل   من األحـــبـــة  والن طـــريق
ـوت   فـكـانت كـورونـا  مــفـخخ  بـا
النهـاية وليـغلق أمنـياتهـم وليكون
وداع احــــمــــد ريــــاضـي  حــــزين و
مـــوجع وقــبـــله  مع  رفـــيق الــدرب
عـــلي هـــادي الــذي بــدا العـــبــا  من
ـكان الـذي بـدا مـنه   احـمد نـفس ا
حــيـث الــزوراء مـــصــنـع الــنـــجــوم
لــيـــكــونــا  ومـن خــطــفـــهم الــوبــاء
الـوحـش في ذمـة الــبـاري عـز وجل
وان يــــــرحم كـل الــــــذين رحــــــلـــــوا

برحمته الواسعة.
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ويــقـول األســتــاذ واحلـكم الــكـروي
الـــدولي الـــســـابق  ســـامي نـــاجي
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دائمـاً كواحـد من أفضل الالعـب في
تاريخ كرة القدم)

ونــــعى رئــــيس االحتـــاد اآلســــيـــوي
النـائب األول لـرئيس اإلحتـاد الدولي
الشيخ سلمان بن إبراهيم لكرة القدم
آل خليفـة االحد أسطـورة كرة القدم
العـراقيـة أحـمد راضي وقـال سلـمان
فـي تـــصـــريـح عـــبـــر مــــوقع اإلحتـــاد
اآلسـيـوي لـكــرة الـقـدم (تـشـعـر أسـرة
كرة الـقـدم اآلسيـويـة باحلـزن الـكبـير
لـــوفـــاة أحـــد أهم رمـــوز كـــرة الـــقــدم
الــعــراقــيــة ونــحـن نــقف إلى جــانب
أسـرة الفـقـيـد أحـمـد راضي واالحتاد
العـراقي لكـرة القـدم مبـينـاً ان أحمد
راضي كان إيقونة للرياضة في بلده
وسـوف تبـقى مـسـاهـمـاته خـالدة في
أذهان عشاق كرة القدم بقارة آسيا).
كـمـا نـعى رئــيس احتـاد غـرب آسـيـا
رئـيس االحتــاد االردني لـكــرة الـقـدم
عــــــلي بـن احلـــــســــــ األســـــطـــــورة
الــعــراقــيــة وقــال بن احلــســ عــبـر
حـــســـابه بـــتـــويـــتـــر (رحم الـــله األخ
والــصـديـق الـنــجم الــعــربي الـكــبــيـر
أحمد راضي الذي كان في طريقه الى
عـمـان لـتـلـقى الـعالج من مـضـاعـفـات
فـايـروس كــورونـا لـقـد فــقـدنـا هـامـة
ريـاضـيــة نـفـخـر ونـعــتـز بـهـا ومـثـاال
ــته تـعـازيـنـا احلـارة بـأخالقه وعـز
لــعـائــلــته ولــشـعب الــعــراق والـوطن
العربي ويلهمنا الـعلي القدير الصبر

والسلوان).

وألــــــهـم أهــــــلـه وذويـه الــــــصـــــــبــــــر
والسلوان).

qŠ«d « rÝUÐ ŒdJ « VFK  WOL ð

وقررت الـهيـأة االدارية لـنادي الـكرخ
تسمية ملعـبها الكروري وسط بغداد
بـــأسم الـــراحل احـــمــد راضـي الــذي
انـتـقـل الى جـوار ربه الـيــوم مـتـأثـرا

بفيروس كورونا.
وقال رئيس نادي الـكرخ شرار حيدر
(تــخــلـيــدا لالسـم الـكــبــيــر ومــاقـدمه
الـنـجم الـكــروي احـمـد راضي لـلـكـرة
الـعــراقـيـة ونــادي الـكـرخ خــصـوصـا
عـندمـا لـعب الـيه مـواسم عـدة قررت
االدارة تـسـمـيـة مـلعـب الـنادي بـإسم

احمد راضي).
WO «dF « …dJ « W½uI¹√

وامـــتـــدت بـــرقـــيـــات الــتـــعـــازي الى
الفـضاء اخلارجي عـن طريق االحتاد
الـــدولي واالســـيــوي وغـــرب الـــقــارة
ية والبعثات واالندية العربية والـعا
االجنـبيـة في بـغداد واوسـاط أخرى
لــــفـــقــــدان جنم كــــروي هـــوى جـــراء
فايـروس كـورونـا واستـذكـر االحتاد
الـدولي لـكرة الـقـدم (فـيـفـا) اسـطورة

كرة القدم العراقية احمد راضي.
وذكـر االحتــاد الـدولي عــبـر حــسـابه
الرسمـي على تويـتر (خـالص تعازي
االحتـــاد الـــدولي ألســـرة وأصـــدقـــاء
أســطــورة مـــنــتــخب الــعــراق أحــمــد
راضي الذي توفي عن عُمر 56 سنة
رحم الـله الالعب الكـبـيـر وسنـتـذكره

نشرها في األيام األخيرة.
…dOšô«  UE×K «

مــديــر مــسـتــشــفى الــنــعــمـان صالح
حردان قال إن أحـمد راضي كان على
جهاز التنفس بـسبب شعوره بضيق
التنفس وأنه رفع اجلـهاز بعد ذهابه
ــيــاه لــيــتــعــرض بــشــكل إلى دورة ا
مـــفـــاجـئ إلى حـــالـــة إغـــمـــاء حـــاول
األطبـاء إسـعـافه دون جدوى لـيـفارق
احلـيـاة وبـذل الـطـاقم الـطـبي جـهدا
طـلـوبة سـاعـدة ا في سـبيل تـقـد ا
لكن إرادة الله كـانت فوق مسـاعيهم
مبـيـنا ان قـرار الـسمـاح بـالسـفر الى
خـارج العـراق يـعتـمـد عـلى التـقـارير
ـريض بحـاجة الطـبيـة السيـما وان ا

. الى دعم من اجهزة االوكسج
وكــان الــراحل أحـــمــد راضي طــالب
الـشـعـب الـعـراقي بــضـرورة االلـتـزام
نازل باحلظـر الصـحي والبقـاء في ا
ـغـادرة ألن الفـايـروس خطـير وعدم ا
وانتشاره بهذا الـكم الكبير بدأ يربك
األجهـزة الـطـبيـة وعـدم توفـر أجـهزة
تـــنـــفس كـــافـــيـــة أدت حلـــاالت وفــاة
مـتـكـررة وأتـمـنى أن يـلـتـزم اجلمـيع
بـتـعلـيـمـات وزارة الـصـحـة وتـطـبيق

شروط الوقاية.
السيرة الذاتية

ولد أحـمـد راضي هـمـيش الـصاحلي
ـديــنـة في 21 نـيــســان عـام 1964 
ســـامــراء وكــانـت نــعــومـــة أظــفــاره
الكـرويـة في نادي الـزوراء الـذي مثل
ـــدة من 1982 إلى صـــفـــوفـه خالل ا
1984 وسـاهـمت إمـكـانـيـاته الـفـنـيـة
العالية بحجـز مكان له في منتخبات
الفـئات الـعمـرية وصـوالً بوقت مـبكر

نتخب العراقي األول. إلى ا
ــدرب الــعــراقي ولم تــكن مــغــامــرة ا

الــراحل عــمــو بــابــا عــام 1981
مـحـفـوفـة بـاخملـاطـر

ألن

و1988. واســــهم أحــــمــــد راضي في
تـــأهـل مـــنـــتـــخب الـــعـــراق إلى دورة
ـبــيــة مــرتــ في لـوس األلــعــاب األو
أجنـلــوس عـام  1984وسـيــؤول عـام
ــــبي 1988 وخــــرج حـــــيــــنــــهــــا األو
العراقي من دور اجملـموعات. ووصل
راضي إلى ذروة الــعــطــاء الـريــاضي
في عـام 1988 عـنــدمـا اعـتــلى عـرش
قـــائـــمـــة أفـــضل العب في آســـيـــا في
تــصــويت االحتــاد الــدولي لــلــتــاريخ
ــوسم واإلحــصــائــيــات ثم قــاد في ا
الذي يلـيه فريق الكـرخ (الرشيد) إلى
ـباراة الـنـهائـيـة من بـطولـة األنـدية ا
اآلسيوية أبطال الـدوري سابقاً لكنه
خـــســـر صـــراع الـــلـــقب أمـــام الـــســد
القطري عندما فاز ذهاباً 2-3 وخسر
مواجـهة اإلياب 0-1. وعلى مـستوى
األنديـة فاز راضي مع الـرشيـد بلقب
الـــدوري ثالث مـــرات ولـــقب الـــكــأس
مـرتـ فـضال عن فـوزه بـلـقب بـطـولة
األنـدية الـعـربـيـة ثالث مـرات أما مع
الزوراء فقـد حاز على بـطولة الدوري

مرت وكأس العراق اربع مرات.
 وطار أحـمـد راضي إلى العـاصـمة
الــقـــطــريـــة الــدوحــة الـــتي كــانت
شـــاهــــد عـــيـــان عـــلى مـــســـيـــرة
إحـــتـــراف كــــروي لالعب خـــارج
الــعــراق وحتـــديــداً في صــفــوف
فـريـق الـوكــرة الـقــطــري من عـام
1993 لـغــايـة 1996 ولـعـب مـعه

20 مـــبـــاراة
ســــجل
16 هـدفاً

احمد
راضي

ثم أعـــلن اعــتـــزاله في الـــعــام 1998
تاركـاً خلـفه إرثاً كـبيـراً استـحق معه
شــــهــــرة واســــعــــة حـــيـث اجته إلى
ـــنــتـــخب الـــتـــدريب وعـــمل مـــدربـــاً 
الـنــاشـئـ كــمـا أشـرف عــلى تـدريب
فريـق الشـرطـة ولفـتـرة بـسيـطـة على
فـريق الــقـوة اجلـويــة وأشـرف عـلى
قـدمـة قبل تدريـبـات عدد من أنـديـة ا
ـــســؤولـــيــة اإلداريــة. اجتـــاهه إلى ا
ودخل راضي اجملــال الــسـيــاسي في
الـــعـــراق حـــيث أصـــبح عـــضـــوا في
مـجـلس الـنـواب عـام 2008 وأصبح
عضـوا في جلنـة الـشبـاب والريـاضة

في اجمللس.
Àö¦ «  UÝUzd «

ونعت الرئاسات الثالث (اجلمهورية
والـــوزراء والــنـــواب) رحــيل الـــنــجم
احــــمــــد راضي حــــيث قــــدم رئــــيس
اجلمهورية بـرهم صالح تعازية إلى
ــرحـــوم وقــال صـــالح في عـــائــلـــة ا
تغريدة له عـبر منصة تـويتر (نعزي
عـائلـة وذوي ومـحـبي الكـابـ أحـمد
ــــنـــيـــة ورغم راضي الــــذي وافـــته ا
فـــقـــدنـــا لـه اال أنه حيّ فـي قـــلب كل
ـثـله من هـويـة وطـنـيـة ـا  عـراقي 
وذاكرة مـفعـمـة باإلبـداع واإلجنازات

الكروية).
كـمـا عـزى رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الـكــاظـمي وقــال عـبــر تـغــريـدة عـلى
مــنــصــة تــويــتــر (رحل عــنّــا أحــمــد
راضـي وهـــو يــــرتــــدي الــــقـــمــــيص
ـا ـا أحــبه وطـا األخـضـر الــذي طـا
أحـبـبـنـاه فــيه وأن حـيـاة كلّ عـراقي
غالـية لـنلـتزم بـاإلرشادات الـصحـية
والـتـبــاعـد االجـتـمـاعـي لـكي نـحـمي
أنـفــسـنـا واجملــتـمع ونـتــجـاوز هـذه

احملنة سوية).
ونعـى رئيس مـجـلس الـنواب مـحـمد
احللبوسي جنم الكرة أحمد راضي
وقـال احلـلــبـوسي في تــدويـنـة له إن
(العـراق واألسرة الـريـاضيـة احمللـية
والــدولــيـة فــقــدا أحــد أهم الــقــامـات
الــريــاضــيــة الــكــابــ أحــمــد راضي
تميز ثال ا الشخصية البـارزة وا

.( خلقاً وأداءً
وتـوالت ردود االفـعال حـيث
ـــــؤســـــســـــات اعـــــربـت ا
احلـــــــــكــــــــــومــــــــــيـــــــــة
والــــشــــخــــصــــيــــات
الرسـمـية واالنـدية
وجنـــوم الـــكـــرة
والـــــــــــــروابـط
واالوســــــــاط
الـريـاضـية

قــرار ضـم أحــمـــد راضي صــاحب الـ
 17عامـاً آنـذاك لـلمـنـتـخب األول كان
الـنـواة احلـقـيـقـيـة لـتـقـد أحـد أبرز
جنـــوم الــكـــرة في قـــارة آســـيــا ولن
تــنــسى اجلــمــاهــيــر الــعــراقــيــة ذلك
ــــمــــيــــز الـــــذي تــــأهل إلى اجلـــــيل ا
ـكـسـيك نـهـائـيـات كــأس الـعـالم في ا
عــــام  1986وكـــــان راضي صـــــاحب
الـهدف الـتـاريـخي والـوحيـد لـلـعراق
في البطولـة بعد أن عانـقت تسديدته
نـتخب الـبلـجيـكي في الدور شبـاك ا

األول.
وارتــدى الــنـورس الــطــائــر قــمـيص
ـنــتــخب الــوطـني في 121 مـبـاراة ا
ســجل خاللــهــا 62 هــدفــاً لــيــعــتــبــر
الهـداف الثـاني تـاريخـياً بـعد الـنجم
لك 73 هـدفا حـس سـعـيـد الـذي 
وخالل مــســيــرة زاهــرة تُــوج فــيــهــا
الـعـراق بالـعـديـد من األلـقـاب أبـرزها
الـفـوز ببـطـولـة كـأس اخلـلـيج مـرت

عـــامي 1984
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اتــصل وزيـر الــثــقـافــة والــسـيــاحــة واآلثـار
حسن نـاظم هاتـفيا بـالفنـانة الرائـدة  فوزية
حـسن لـالطـمـئـنـان عـلى حـالـتـهـا الـصـحـيـة
متـمنـيا لـها دوام لـلصـحة والـعافـية  ويأتي
اتــصـال نــاظم في إطـار حــرصه و مـتــابـعـة
أحــوال الــفــنــانــ وأوضــاعــهم الــصــحــيــة
عـيـشـية تـكـريـسا لـدور الـذي تـنهض به وا
ثـقف ٠وترقد الوزارة فـي رعاية الثـقافة وا
حـسـن عـلى فـراش الـعـافــيـة مـنـذ ايـام بـعـد

اصابتها بفايروس كورونا.

استدعيته لتبديل جرة الغاز  - حارس العمارة  –الذي يريد ان يعرف (البيضة
م باضها واجلاجه م جاجها )?

 ح ضـرب اجلرس  كنت اريد ان اغـير القناة الـتي تعرض (اطراف احلديث)
ـسـتـعـجل : مـ ده يـادكـتور ? واشـار الى .. لم افـلح فـقـد دخل مـثل الـقـضـاء ا

تحركة على الشاشة .. صورتي ا
 قلت له بتجهم : واحد شبهي !

 قال : سبحان الله فوله وانقسمت نصف !
ـاذا لم اخـبـره بـاحلـقـيـقـة .ألنه وسـتـة انـفـار من اسـرته يـعـيـشـون في (اوضـة   
ـأثـور عن عـادل إمـام  فلـيس مـهـما ان يـتـابـعـني .. رغم انفه )واحـدة كـمـا هو ا
عـرفة اسرار العمـارات احمليطة بـنا من اجلهات االربع ! ح اراد ده  الفـيلي 
أن يجـدد اقامته  البـد ان يحصل عـلى ثقـة سكان الـعمارة  جـلهم من العـراقي
.. ضمن تـوقـيـعي مع آخـرين وأخريـات اال مع مـالك عـراقي عـنيـد تـوسـطني من

ضي له.. أجل أن يحل عن سماه و
ـا كـان  يـشـغل مـنـصـبـا رفـيـعـا في ازمـانه اسـتـاذ عـراقي يـحـمل الـدكـتـوراه ر
السـعيدة. زرت الرجل في شقـته  قابلني ببـرود متوقع . الاعرفك وال زغرن بيك

!!
 قـلـت له: البـأس  ذات مــرة كـان بــهـجت اجلــبـوري يــنـوي اعـتــزال الـفن  –بــعـد
مسلسل رجال الظل  –حاولت ان اجعله يعدل عن قراره  لكنه ظل راكبا رأسه
 عبـرنا الـشارع ونـحن نهم بـدخول مـبنى الـتلفـزيون  .اخـرج أحدهم  رأسه من
الـسـيارة  وهـتف بـحـمـاس : هلـو يـاسامـي قفـطـان ! (شـفت يابه  وتـلـومـني على
االعـتـزال!)  اسـتدرك الـدكـتـور العـراقي  : عـفـوا من بـهجـت اجلبـوري ? ظـنـنته
ـزح   اكـمـلت :   رويت احلـكـايـة لـسـامي قـفـطـان  قـال لي : قـبل قـلـيـل واحد
سـألـني : عـفـوا أنـا وين شـايفـك?  وهو يـسـحب نـفـسـا من سـيـجـاره : عـفوا من
ومـا اليهـما فكيف سامي قـفطان ?! تأمـلت وجه الرجل  يبـدو عليه إنه اليـعرف ا
يـعـرفــني ?!  في هــذه االثـنـاء دخــلت زوجــته هـاتــفه : المـســتـحـيـل  ابـو اطـراف
فتوحة كنت اراقبك قبل احلديث عـندنا يامرحبا يامـرحبا .. شوف تلك النافـذه ا
ان تدخل بـيتـنا .. كـنا نـشاهـد اطـراف احلديث انـا  وصاحـبتي الـتي دخلت في
شـجـار حاد مع زوجـهـا بـسبـبك النه يـفضل مـسـلـسال عربـيـا وهي تعـانـده   هو

وت منك وهي تموت عليك !!
يزني ـطار ح اكون بـبغداد حالي حـال الناس ال - لست مـشهورا انا.. في ا
عنـهم شيء   اقف في طابور بانتظار دمغـة على اجلواز  فان التفت لي  الفتى
ذو الـنـجـمـة الـواحدة  فـمـعـنى هـذا ان احلظ ابـتـسم لي  اتـقـدم خـرطـوم الـفيل
ـقـدمـة والـنـاس التـعـرب عن ضـجـرهـا  فـاجلـميـع يـبتـسم ـصـطف واكـون في ا ا
ـغادرة يعـفونني من خـلع حذاء صعـب نزعه واالكثر ويفـسح لي الطريق . وفي ا

صعوبة اعادة لبسه للحاق بركاب الطائرة .
- ضـيــفـتــني كـلــيـة االعـالم (االم) بـبــغـداد  كــالـعــادة رحب بي من قــدمـني من
االساتـذة  بذكر القامة والـقيمة وذكر ان ضـيفنا اليـوم غني عن التعريف  وهذه
عبـارات اسـعاف وجنـدة تسـتـخدم في االزمـات .  شكـرت االسـتاذ قـائال : غني
ؤرخ الـباحث احملدث (بـشار عـواد معـروف بعد عن التـعريف  ..كـيف أنا مـثل ا

ان حـقق  360 مجـلـدا في تخـصـصه يـكتب : افـقـر العـباد
بـــــشــــار ابن عــــواد )  ســـــوف اثــــبت لـك إن بــــ طالب
الصـحافـة واالذاعة والـتلـفزيـون من اليعرفـني ..كم واحد
مــنـكم يــراني الول مـرة ولم يــقـرا لي او يــشـاهــدني عـلى

الشاشة رفع خمسة من اصل خمس ايديهم !
 لست مشهورا.. أنا !

ير: (يـسألـونني كيف أرفض أوزد
الـتـعـري وألـبـس الـبـكـيــني لـكـنـهم
يـتنـاسون أنـهـا مالبس البـحر وكل
النسـاء يرتدينـها وهذا ال عالقة له
بـــــالــــتـــــعــــري).وأضـــــافت: (أرفض
ـشـاهــد احلـمـيــمـة أيــضـاً والـتي ا
قُدمت عـدة مرات بـاألفالم التـركية..
أنـا مـلـتـزمـة بـسـلـسـلـة من الـعادات
ـكـنـني تـركـهـا أو والــتـقـالـيـد وال 
جتــاهـلـهــا لـكـنـنـي ال أحب الـتـشـدد

أيضاً).
ـــمـــثل عـــلى صـــعـــيـــد آخـــر  وقع ا
االمريكي أنسيل إلغورت في موقف
مــــحـــرج بــــعـــدمـــا خــــرجت إحـــدى
ـعـجـبـات لـتـتــهـمه بـاسـتـدراجـهـا ا
واإلعـتــداء اجلــنـسي عــلــيـهــا حـ

{ اسطنبول  –وكاالت
- كـــشــــفت الـــنــــجـــمـــة
ـــــيت الـــــتـــــركـــــيــــــة د
ــيـــر أنـــهـــا ضــد أوزد
التعـري بشكل كامل في
أي مـــســلــسـل أو فــيــلم
يُـعرض عـلـيهـا مـشددة
عــلى أن هــذه قـنــاعـة لن
تــتـخـلّى عــنـهـا.وأشـارت
الى أن هـــــنـــــاك حـــــدوداً
لـلــبـاس الـقـصـيـر أيـضـاً
إضـــافـــة إلى وجـــود فــرق
كـــبـــيـــر بـــ مـــا وصـــفـــته
بـالتـحرر واإلنـفالت مـؤكدة
أنــهــا (مــتــحــررة لــكــنــهــا ال
تــــصـــــفق لـإلنــــفـالت).وقــــالت

كانت في السابعـة عشر من عمرها
وقــرر أنـسـيل كـســر جـدار الـصـمت
ونـفـي اإلتـهــامــات الـتـي وجـهــتــهـا
ضــده.ورد إلــغــورت عــبــر حــســابه
اخلاص على أحد مواقع التواصل:
كـنـني أن ألوم مـشاعـر "غابي" (ال 
لـــكـن وصـــفـــهـــا لألحــــداث لم يـــكن
بـالضـبط مـا حـصل واحلقـيـقة هي
أنه في مـديـنـة نـيـويـورك عـام 2014
عــنــدمــا كــان عــمـري  20عــامــا أنـا
وغــــابي أقــــمــــنـــا عـالقـــة مــــوجـــزة
وقانونـية وتوافقـية تمـامًا).واعتذر
ـا إلـغــورت عن أفـعـاله الـسـابـقـة 
في ذلك طريقة انفصاله عنها قائلًا:
(لم نـتـفق مع بـعـضـنـا وتوقـفت عن
عندمـا أنظر الرد عـليهـا واختفـيت 

ماغنوا وسـيتم قريبا اخـتيار العازف
وسيق والشعراء لهذا الغرض. وا

{ تاريخ التنساه?
- يـوم مشـاركـتي في مـسرحـيـت هـما
(جذور احلب) عام  1982و(جار العمر)

عام 2002 مع مكي عواد
{ ماذا علمتك احلياة?

- علمتني الصبر.
{ ما ذا عن أسوأ خبر سمعته?

ـطـرب - اســؤا خـبـر كـان خــبـر وفـاة ا
رياض احمد وهو من اقرب أصدقائي.

{ مذا تقول عن الشهرة?
- الـشـهـرة تـمـثل حب اجلـمـهـور ولـكن
احــيـانـا تـتـسـبـب بـاالبـتـعـاد عن االهل

واالصدقاء.
{ خالل فتـرة احلظـر  كيـف استـفدت مـنها

فنيا?
- قـمت صــيــاغـة بــعض من اغــنــيـاتي
ـة بنكـهة جديـدة.واجنزت بعض القد
األغاني التي تخصني وستبث قريبا.
{ خالل احلـظر الصحي أقيمت الكثير  من

الفعاليت الفنية الكترونيا هل تابعت ذلك?

ابـتـعـدنـا عن الـفن مـقـتـرب مـن الوجه
طرب رضا اآلخر لهم.وضيـفنا اليـوم ا
ع جنـوم اخلــيـاط الـذي يـعــد من بـ ا
االغـنـيــة الـعـراقــيـة مـنـذ انــطالقـته في
ـاضي فـي اغـنـيـة سـبـعــيـنـات الــقـرن ا
(يــاحــمــام) والــتي تــبــعــهــا خــزين من

تميزة.سألناه:  األغنيات ا
{ هل لديك موهبة مخبأة عدا الفن?

- نــعم وهي الـتـألـيف وكــتـابـة الـقـصـة
الــقــصــيــرة وصــدر لي مــؤخــرا كــتـاب

بعنوان (ايام وصور وحكايات).
{ ماهو الشء الذي  تتفاءل  به?

- كل شيء صادق.
{ كلمة او عبارة تزعجك?

-يزعجني النفاق.
{ متى تذرف دمعة?

- عندما أرى الظلم بعينه.
{ حلم حققته?

- تـشــكــيل رابــطــة الــفن االصــيل
التي تـضم فـنانـ عراقـي من
جــيـلـي وهـذه الـرابــطـة تــنـظم
أرشـــيـف كل فـــنــان وأفـــضل

- نـعـم تـابـعت الـكـثـيـر من الـنـشـاطـات
ـطـربـ عـراقـيـ الـفـنـيـة الـكـتـرونـيـا 

وعرب وكانت مؤثرة بالنسبة لي.
واخلــيـــاط من مــوالـــيــد قـــضــاء احلي
ــحـافــظــة واسط عـام  1954 إشـتــهـر
منذ ألبومه األول عام  1971 بأغان ذاع
غن صيتها وغناها عـنه الكثير من ا
الــعــرب حــتى أصــبــحت تــراثــاً شــرق
أوســطـي من أبــرزهـــا (بــ الـــعــصــر
ــغـرب)  1971 و(جــنــة يــا وطــنــنــا) وا
 1977. ويعتبـر من أهم رواد ما يسمى
بـ(األغـنــيـة الــسـبـعــيـنـيــة) الـشـبــابـيـة
الـشعـبـية .بـدايـاته الغـنائـيـة كانت مع
ــــوشـــحـــات الـــعــــراقـــيـــة في فـــرقـــة ا
الستـينـات.وفي سنة  1972 اعتماده
مـطـربـاً في دائـرة اإلذاعة والـتـلـفـزيون
العراقـية وكان مثل ذلك االعـتماد بالغ
الـــصـــعـــوبــة ويـــخـــضع إلخـــتـــبــارات
وشروط صـارمة من قـبل جلنـة خبراء.
من اغـنـياته ( تـكـبـر فرحـتي) (بـحار)
(طير احلمام) و(ابن (الطيور الطايرة)

امي).
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ـصــريــة رانــيــا يــوسف ــمــثــلــة ا خـطــفـت ا
األنظـار بصورها على البحر بعدما نشرتها
عــبـر حــســابـهــا اخلـاص عــلى أحــد مـواقع
الــتـواصـل اإلجـتــمــاعي وتــصـدرت بــعــدهـا
الــتـريــنــد في مــصـر بــوسم (مــدام رانــيـا).
وأثـارت يـوسف اجلــدل بـصـورة لــهـا عـلى
الـشاطـئ مرتـديـة مـايـوه أبـيض مـثـير وهي
غردون واشاد الـصور التي تفـاعل معهـا ا
العـديد بـإطاللتـها وقـام آخرون بـانتـقادها 
واعـتــبـر بـعـضـهم أن رانـيــا يـوسف تـتـعـمـد
ثـيـرة.وبـعد إثارة اجلـدل حـولـها بـالـصـور ا
ســاعـات قـلـيـلـة مـن نـشـر يـوسف صـورهـا
ايوه عـلى الشاطـئ عبر مـواقع التواصل بـا
االجـتــمــاعي حـل وسم (مــدام رانـيــا) في

ركز األول على تريند مصر. ا
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الـطبـيـبـة العـراقـية ومـقـدمـة برنـامج اجلـيش االبـيض على
(الــشــرقـــيــة) مع االعالمـي عــلي اخلــالـــدي خالل شــهــر
اضية غادرتها اجلمعة ا ـاضي تلقت التهاني  رمضان ا
ـستشفى بعد 28 يومـا من اصابتها بفايروس كورنا اذ ا

سحة السادسة التي اجريت لها سلبية. كانت نتيجة ا
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االعالمـي الـعــراقي تــلـقى تــعـازي
االوســاط االعـالمــيــة والــثـــقــافــيــة
لــوفـــاة اخـــته الـــكــبـــرى ســـاجــدة
الـقــيـسي في اربـيل سـائـلـ الـله

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

 —U³ł qOLł

رئيس فـرع مـيـسـان في نـقابـة الـفـنـانـ العـراقـيـ  نـعته
ـاضي ــوت مـســاء اخلـمــيس ا الـنــقـابــة  بـعــد ان غـيــبه ا
سـائلـ الله تـعالى ان بـسـبب اصابـته بفـايروس كـورونا 

يسكنه فسيح جناته.
 ‚Ë“d  ÊU1≈

القـاصة االردنـية صـدر لهـا ضمن مـشروع أهال سـمسم
ي  2020 اخملـصص لـألطفـال كـتـاب جـديـد مـصور الـعـا
بـعـنـوان (صــديـقي فـتـفـوت اخلـيـالي) لــفـئـة مـا قـبل عـمـر

درسة ( 3 الى  6 سنوات). ا
Íb¹e « bLŠ√ tÞ

رئيس جمـعية البصيرة للبحوث والتنمية االعالمية حتدث
عن (الــتــجـديــد في االعــجــاز الــقــرآني.. من الــبــيـان الى
االعالم) في النـدوة االكترونية التي اقامـها قسم التفسير
في كليـة العلوم االسالمية في اجلامعـة العراقية بالتعاون

مع  اجلمعية.
Íd UF « bL×

رئـيس قـسم الـعالقـات الـعـامـة في كـلـيـة االعالم اعـلن ان
ـاضي  20 حــزيـران نـدوة عـلـمـيـة الـقـسم اقـام الـسـبت ا
الــكـتــرونــيــة بــعـنــوان(تــوظــيف اال ســالــيب الــنــوعـيــة في

استطالعات الرأي العام).
wÝË« pMýu¼

الـشـاعـر الـسوري صـدر له ديـوان جـديـد عن دار خـطوط
يضم   37 قـصـيدة وظالل في الـعاصـمـة األردنيّـة عـمّـان
متفاوتة األحجام  كتبها ب أعوام  2014 و 2020 حيث

يقيم في مدينة أوستند البلجيكيّة.
w³ſe « ‰«u½

ـطربـة اللبـنانيـة شوقت متـابعيـها عبـر حسابـها اخلاص ا
على أحـد مواقع الـتواصل اإلجـتمـاعي بصورة من داخل
نفردة اجلديدة االستديـو وذلك أثناء تسجيـلها ألغنيتـها ا

(قلبي على قلبه).

إلى مــوقــفي أشــعــر بــاالشــمــئـزاز
واخلجل الـشديـد من الطـريقـة التي
تــصــرفت بـــهــا). من جــهــة أخــرى
نـشـرت غـابي جتـربـتهـا الـعـاطـفـية
مع إلـــغـــورت قـــائـــلـــة: (تــعـــرضت
العــتــداء جـنــسـي بــعـد يــومــ من
بلوغي  17عامًـا تواصلـت معه على
اخلاص وحصلت على حسابه على
مواقع الـتواصل اإلجتـماعي عـندما
عـجـب به كـنت طفـلـة وكـنت من ا
ولـم أتـــــوقـع ردًا مــــــنه).وأضــــــافت
ــمـثل الـشـاب جنح في "غـابي( أن ا
اسـتـدراجـهـا جـنـسـيـا وقـالت: لـقـد
انفـصـلت عن نفـسي وشعـرت وكأن
ذهــني ذهـب لــقـــد كــنت فـي حــالــة

صدمة).

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ œ«bGÐ

اطــلــقـت دائــرة الــفـــنــون الـــعــامــة
الــــســـبـت مـــعــــرضــــهـــا اخلــــامس
والـعـشـرون ضـمن تـسـلـسـل بـوابة
الـفـنـون اإللـكـتـرونـيـة حتت عـنوان
(فــضــاءات من ضـــجــيج الــذاكــرة)
لعائلة فنية من محافظة بابل وقال
ديـر العـام للـدائرة عـلي عويد إن ا

ــعــرض اشــتــمل عــلى (ا
 لـوحـة لـعـائــلـة فـنـيـة29
متكونة من اربـعة فنان
وهــــــــــــــــــــــــــــم االم واالب
وابنائهمـا  علي عليوي
وكــوثــر مــحــمــد وأوس
علي ودر عـلي)موضـحاً
إن (الــفــنــانــ االربــعـة
قـــدمــوا اعـــمـــال فــنـــيــة
اتـــســـمـت لـــوحـــات كالً
مــــنـــهم عـــلـى بـــصـــمـــة
اخــــتــــلــــفت عـن االخـــر
ولكـنهـا توحـدت بسـمة

حـمـلـهـا بــصـمـة الـتـخـلـيـد لـتـاريخ
الــعــراق من الـــنــاحــيــة الـــلــونــيــة
والـتـاريخـية). كـمـا اطلـقت الـدائرة
اضي مـعرضـها الرابع اخلمـيس ا
والعشرين بشكل الكتروني للفنانة
شفـاء هـادي حتت عنـوان (شذرات
ســـومـــريــة) وعـــنه قـــال عـــويــد(ان
ــرة حــمل عــنـوان ــعـرض هــذه ا ا
شــــذرات ســــومــــريــــة

لــيـنـقل رســائل سـومـريـة من ارض
بالد الرافدين جسدت فـيها الفنانة
ـرأة الـعراقـية شـفاء هـادي حـياة ا
واحلـــيــاة الـــبــغـــداديــة واحـــتــوى
ـعـرض عـلـــــى  24 لـوحــة فـنـيـة ا
تـطــبع بـاألسـلــوب الـبــغـدادي بـكل
محـتواه الـفني). وفي الـيوم نـفسه
اطــلـقت الــدائــرة مـعــرضــهـا الـ23
لـــلــفـــنــان ســـامي الــربـــيــعي حتت
عـــــــنـــــــوان (حتـــــــوالت
االبـــداع) واشـــتــمل 28
لــوحـة فـنـيـة قـدم فـيـهـا
الـــــربــــيـــــعي احلــــروف
ـــــلـــــونـــــة والـــــرمــــوز ا
ـسمـاريـة والبـغـدادية ا
مـعـتـمدا أسـلـوب الـبـعد
الــــثـــالـث االلـــكــــتـــروني
والــــذي بــــدأ حـــــديــــثــــاً
يـــــــتــــــــداخـل مع الــــــــفن
الـــتــــشـــكــــيـــلي بــــشـــكل

ملحوظ.
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عـــــــــنـــــــــد
مـحــورتـنـا
ألي فــــنـــان
اعـتـنـدنا ان
يـــــــــــكــــــــــون
احلــــديث عن
مــــــســـــــيــــــرته
الـــــــفـــــــنـــــــيــــــة
واإلبـــداعـــيـــة إال
أنـنــا في سـلـسـلـة
لـقاءات مع فـنـان
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{ الرباط  –وكاالت - نشرت الفنانة
ـغـربـيـة لـيلـى غفـران عـبـر حـسـابـها ا
الـشـخـصي في (إنـسـتـغـرام) صورة
جتـمـعـهـا بـابن شـقـيق رئـيـس الـنـظام
.وعـلـقت عـلى الــسـابق صـدام حـســ
الـصورة قائـلة: (مع الصـديق الغالي
مـن أرض العـراق أغـلى الـناس أرض
بــنـــتي نــغم ابـن أخ الــرئــيس صــدام
) حيث تفـاعل معها مـتابعوها حـس
. وابـــتـــعــدت غـــفـــران عن الـــســـاحــة
الـغنائـية منذ فـترة طويـلة واكتفت
بـطـرح أغان مـنـفردة بـ احل
واآلخــر خـاصــة بــعـد مــقـتل
ابـنتـها في حـادث مأساوي
هي وصـديـقـتـهـا والـذي
انـتهى بـإعدام قـاتلـها
كـما تعرضت لوعكة
صـحية مـنذ عام
إثـــر إصــــابـــتـــهـــا
خ. بــجـلــطـة في ا

فوزية حسن 

رضا اخلياط

ير يت أوزد د

األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.

qL(«

ساء عليك بأن تكون اكثر حنانا بتعاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.

Ê«eO*«

جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا

—u¦ «

ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا

»dIF «

اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.

¡«“u'«

مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.

”uI «

يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.

ÊUÞd «

ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا

Íb'«

ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.

bÝô«

الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.

Ë«b «

الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .

¡«—cF «

سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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مرادف ومـعـاني الكـلـمات
لها مكانها حسب ارقامها
وتــكـتب افــقـيـا وعــمـوديـا
لـــــتـــــصل الـى حل كـــــامل

وصحيح:
 1-من الفواكه
 2-تعلق وادمان
 3-كوكب فضائي

فيدة  4-من احليوانات ا
 5-ظاهرة شتوية
 6-ظاهرة شتوية

 7-ســــواتـــر عـــســــكـــريـــة
حصينة
 8-تفسير
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جتـارب احلـوار أو الــزيـارات أو الــتـفــاهـمـات الــسـابــقـة بــ الـقـوى
احلـاكــمـة في بـغــداد واقـلـيم كــردسـتـان كــانت في أفـضـل حـاالتـهـا
ـشـاكل وتـسـكـيـنـاً مـوقـتاً نـاقـصة وغـيـر نـاجـحـة ووسـيـلـة لـترحـيل ا

للمواجع. 
مــعـظم مــا سـمي بــاحلـوارات والـزيــارات اخلـاصــة في خالل سـبع
عشرة سـنة كان عـلى طول اخلط مـحصوراً بـنقطـت ال ثالث لـهما
ـاني والـســيـاسي لـعـبـور تـشـكـيل األولى مـنح الـكـرد تــأيـيـدهم الـبـر
احلـكـومـات في بـغـداد والـنــقـطـة الـثـانـيـة ضــمـان اقـلـيم كـردسـتـان
ـوازنـة مع انــتـاجه الـنـفـطي اخلـاص. سـوى ذلك  كـان حـصـته من ا
ا فيه قضية كركوك مجرد هوامش ال قيمة لها في ميزان سياسي 
تنازع عليها بسبب عدم امكانية حدوث أي ناطق ا أو ما سمـيت با
تـغـيـيرات في اخلـريـطـة الـداخلـيـة لـلـعراق ألسـبـاب الـفيـتـو االقـلـيمي
كان هنا لتفـصيل هذا اجلانب لكن من في بغداد والدولي  ولـيس ا

وأربيل يدركون ما أقول جيداً .
قبـل ساعـات سـمـعت من رئـيس اقـلـيم كـردسـتان الـعـراق نـيـجـرفان
بـارزاني ما يـفـيـد بـأنّ زيارته االخـيـرة الى بـغـداد ولقـائه بـالـقـيادات
السـيـاسيـة هـناك مـن اجل حلـول جـذرية لـلـمشـكالت الـقائـمـة . هذا
شروع التصـريح اذا شابه مـضمونُه عـنوانَه هـو بيت الـقصيـد في ا
ال العراقي اجلـديد الذي يـجب ان يقوم علـى تفاهمـات استراتـيجية 
ـنـطقـة في بـديل عـنـهـا سـوى الـتـشـرذم والـضـيـاع بـ أنـيـاب دول ا

قبلة كأقصى حد . السنوات العشرين ا
صيرية اجلديدة  مقتلها هو النظر القصير الى رواتب التفاهمات ا
 وموازنـة وحصص وزارية. القضية أكـبر  هي إمّا أن يبقى العراق
ؤشرات على ذلك شاخصة في احمليط وحدة وسيادة أو يضيع  وا
االقـليـمي  وانّ أيـة مـظلّـة دولـية لن تـغـني بـغداد أو أربـيل عن خـيار
ـشتـرك بروح الـثقـة والتـوازنات ـصيـر الواحـد ا الـوحدة الـوطنـية وا

احلقيقية.
مـخـاض الـسـنـوات السـابـقـة بـ الـعـاصمـة واالقـلـيم كـان سـيـاسـياً
ــا قـبل مــتـأزمــاً  حتـركه غــالـبــاً األهــواء واألمـزجــة الـشــخـصــيـة ر
احلزبيـة الضيـقة  من دون رؤية عـميقـة وغير جاد فـي أغلبه  وهذا

ثلى في الوطن الواحد . لن يتيح الشراكة ا
بل إنّ احلوار الـعـراقي االمريـكي اجلاري ذاته ال مـعنى له من دون
أن يـسـبـقه هـذا احلـوار الـعـراقي الـداخـلي لـيس بـ اربـيل وبـغـداد
فـحسـب  وانّمـا عـبـر انـفـتاح بـغـداد أقـدم عـواصم االرض لـتـكون
ـســتـوى احــتـضــان كل الـعــراقـيـ مــهـمــا كـانت رؤاهم مــخـتــلـفـة
السـمح الله ومـتـعـارضة . وانّ الـفـشل في االضـطالع بهـذا الـدور 
ن يريد أن يـعزف خارج الـسرب نغـمته الـتي قد تذهب به الى يبيـح 

أقصى ما يراه العراقيون االن محوراً .

- تـظنُّ هـو ال يــحـبـهـا; وهي ال تــعـرف أنَّ صـورهـا مألت جـدران
قلبه.

- ال فـرق ب أنْ تـسـتـمـر بـالـفقـر أو الـثـراء; كالهـمـا يـؤديان إلى
وت. ا

- إذا كـان الـكاتب شـجاعـاً في نـصهِ; فأن الـقـار أكثـر شجـاعة
منه عندما يقرأه.

ـعـارك الـتي خـاضـهـا; ال يـتـمـنى اجلـنـدي أن يُجـرح ألنه - في ا
سيظل ينزف وليس هناك من يسعفهُ.

- الـكـاتب الذي لم يـنـتم حلـزب وال يعـمل في وصـاية أحـد قـلمهُ
يبقى حرّاً إلى األبد.

- الواقعية ليست أن تكتب ما حدث فقط
ا األهم أن تكتبَ ما سيحدث. إ

- هو الذي يفصّل ثوب احلروف ويرتّق زي الكالم.
- جــيل قـاتلَ إســرائـيل وآخــر إيـران جـيل قــاتل أمـريــكـا جـيل

يقاتل الدواعش وجيل يقاتل وطنه اآلن.
- كانوا مـرغم بالدفاع عن الطاغية في جبهات احلرب; وعندما

يعودونَ في إجازة يلعنونهُ سّراً في احلانات.
- اخملتلف وحشتهُ عظيمة ويكرههُ العاديون.

عارك واحلـياة لـكنه لم ينل مـنهُ ألن هناك ـوتَ في ا - صادفَ ا
ما لم يكتبهُ بعد.

- الـكتـابـة بال خـوف بـلـسـمـاً جلـراح الـفـقـراءْ وحـراباً فـي صدر
الطغاة.

- اسـتـرجـاع الثـروة مـن الـطـغاة وسـاسـة الـفـسـاد خـيـر من ألف
صالة.

ـا يـتـجـنـبـون تـأنـيب - الـصـادقـون لـيـسـوا شـجـعـانـاً فـحـسب; إ
ضمائرهم.

. ا اجلُ - احلرية ال يقتلها الطغاة إ
- الغربة هي زوجة األب.

نزل. - العزلة هي قبر في ا
- نــشـر ذكـريـاتهُ عـلـى حـبل الـغـسـيل غــربت الـشـمس ومـا زالت

تقطر.
- كل يوم يثرثرُ مع نفسهِ طويالً لكنها لم تسمعهُ يوماً.

- من كـثـرة تـشـرّدهم في الـبالد صـارت آثـار خـطـاهم بـوصالت
. للتائه

- لـيس أمـامهُ سـوى االستـمـرار في الـكتـابـة حـتى إذا أصبح في
قبره.

- كلّما تراكم صدأ البالد على قلبهِ أزاحهُ بجنونهِ.
- الفـشل هو إنكَ أصبـحتَ بال منـفعة وهـذا لن يحـدث معهُ حتى

اآلن.
- اخلمر يكرههُ ألنهُ يعشقهُ?!

- الشعر يعشقهُ ويطاردهُ; ألنهُ يتجاهله على الدوام.
- سيـسـعى للـتـمـتع بحـيـاتهِ ألنَّ ما تـبـقى منـهـا أقصـر من عـمر

وردة.
- كــأس دمع عــلـى الــريق بــوســعه طـــرد كل ظالم يــحــاول غــزو

روحك.
- كأنَّهُ يرى دخان سيجارته يرسم صورتها في عزلته.

- يتوضأ بأحزانهِ قبل أنْ يكتب.
- ما أصعبَ كتابة همسات القلب وحسرات الروح.

- لم يرها يوماً لكن ذكرياته احللوة معها ما أكثرها!
- كلّما ابتعدَ عنها اقتربَتْ أنفاسها منهُ.
- العصفوران اللذان أكمال بناء العش

ا ذهبا يتوسّالن الريح حتّى ال تطوّحهُ. لم يسكناهُ ?! إ
رأة اخلائنة تفاحة فاسدة; ال يأكلها سوى الرجل اخلائن. - ا

- الوطن الذي يكره صراحة أبنائه ليس بوطن.
- سيفقدُ األصدقاء تباعاً من شدَّة وضوحه.

وت في وطنه. - محظوظ من 
ا كتب حرفًا. - لوال الذاكرة واأللم 

رايا أمامه. - هو بوجهٍ واحدٍ مهما تعدَّدت ا
- ما أكثر الذين يخافون منهُ وما أكثر الذين ال يخاف منهم.

- الذي يرى نفسهُ فوق السحاب كيانهُ محض سراب.
- الدمع الذي ينهمر من عيون الفقراء أكثر من أمطار الشتاء.

- الذي في قلبهِ على لسانهِ ثقْ به حتى الرمق األخير.
ــكـن أنْ يـــكــون - كل شـيء تـــمــلـــكـهُ 
ـكن أنْ يكون لغـيرك إالّ مـا تبدعهُ ال 

لسواك.
- حرارة قلبهُ مرتفعة جداً من الفراق.
- سـامـحـيـني يا زوجـتي الـغـالـيـة; لـقد
اقـــتــــرنتُ بــــامـــرأةٍ أخــــرى اســـمــــهـــا

الوحشة.
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أشهر أغـانيها فـضال عن أغنية
ديفيد بـووي ذي مان هو سولد

ذي ورلد" بشكل الفت.
وأتت هـذه احلـفـلـة قـبل أقل من
ستـة أشهـر على انـتحـار كورت
كـــوبــــاين الــــذي كـــان يــــعـــاني
االكتئـاب ويدمن الهـيروي في
اخلـــامس من نـــيـــســان/أبـــريل

.1994 
وانــتـحــر كــوبــاين قــبل صـدور
أنــبـالغــد الـــذي احـــتل صــدارة
مبيعات االسطوانات مع طرحه

في تـشـرين الــثـاني/نــوفـمـبــــر
 1994 وتـفيـد مجـلة "بـيلـبورد"
تخصصـة أن أكثر من خمسة ا
ماليــ اســـطــوانــة بـــيــعت في

تحدة وحدها.  الواليات ا
وفـي نــــــــهـــــــايــــــــة تـــــــشــــــــرين
األول/أكــتـــوبــر بــيـــعت ســتــرة
خضـراء ارتداها كـورت كوباين
خالل تـسـجـيل أنـبـالغـد بـسـعر
 334 ألــف دوالر فـي مــــــــــــــزاد
نـظمـته دار "جولـييـنز اوكـشنز"

أيضا. 
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عـلى تـنظـيف الـكـلى وبـالـتـالي تـنـشـيط عـمـلـية األيض
ـساعـدة في حرق الـدهون. ويـشتـمل البـطيخ أيـضاً وا
" والذي يساعد على عـلى احلمض األميني "سيترول

حرق الدهون.
عادن; حيث كمـا يعد الـبطيخ كنـزاً من الفيـتامينـات وا
إنه غـني بـفـيـتـام  C الـذي يـعـمل عـلى تـقـويـة جـهـاز
ـنـاعـة ويـســاعـد عـلى شـد الـنــسـيج الـضـام ومن ثم ا
الـتمتـع ببـشرة مشـدودة. ويشـتمل الـبطـيخ أيضـاً على

فيتام  A وفيتام  B6 والبوتاسيوم.
" ـادة "لـيـكـوب وبـاإلضـافـة إلى ذلك يـزخـر الـبـطـيخ 
ـضادة لألكـسـدة والتـي حتارب مـا يـعرف بـاجلذور ا

احلرة.

كسيك)-(أ ف ب)  –عـثر على  215 جـثةً على األقل ب { غـواداالخارا (ا
كانـون الثاني/ينايـر وأيار/مايو في تسع مـقابر جماعـية قرب غواداالخارا

كسيك كما أعلن السبت مدعي عام الوالية. في والية خاليسكو غرب ا
واسـتـخرجت  157 جـثـةً في كانـون الـثـاني/يـنـاير و 58 جـثـة أخرى خالل
دعي العام أشهـر آذار/مارس ونيسـان/ابريل وأيار/مايو وفق مـا أعلن ا
جيـراردو أوكتافيو سـوليس خالل مؤتمر صـحافي عبر الفـيديو. وسيجري
ـكن لـذلك أن يـرتـفع عـدد أيـضـاً حتـلـيـل خـمس مـقـابـر جـمـاعـيــة أخـرى و
ــكـتــشـفـة وفـق سـولـيـس. ولم تـتــراجع األنـشــطـة اإلجـرامــيـة في اجلـثث ا
سـتـجد. ويـرجع خبـراء ومدافـعون كـسيك رغم تـفـشي فيـروس كورونـا ا ا
ـكـسيك إلى الـعـملـية الـعـسكـرية عـن حقـوق اإلنسـان الـعنف الـذي يـنهش ا
نـظـمة مـنذ  2006 ومـذاك سـجلت نـحو 287  ـة ا الـتي أطلـقت ضـد اجلر
ألف عمـلية قتل في الـبالد لكن من غير الواضـح كم منها مرتـبطة باحلرب

القائمة ب العصابات اإلجرامية.

الــــتــــراجـع عن قــــرارهـــــا وجــــعل
الــكـــمــامــات إلـــزامــيـــة في بــعض
مــنــاطق الــبـالد عــنــد إعــادة فــتح
مراكزها. وسـتكون عـيون اجلميع
ـــســـتـــقـــلـــ إلى ـــوزعـــ ا من ا
اســــتــــوديــــوهــــات االنــــتــــاجــــات
الـضــخـمــة شـاخــصـة إلى االفالم
الـــتي ســـتـــعـــرض في األســـابـــيع
قبلـة. وقال منتـج فيلم انهـينجد ا
مارك غيل مـازحا هوليـوود ليست
مـــكـــانـــا تـــتـــمـــنى فـــيه األطـــراف
ـتــنــافــسـة الــنــجــاح لـبــعــضــهـا ا
الــبـــعض. لـــكن في ظل الـــظــروف
اخلاصة راهنـا اجلميع يـتمنى ان

نحقق نتائج جيدة.
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الـكبـيـرة السـتـئـنـاف نـشـاطـها في
النصف األول من تموز/يوليو لم
تـتــخـذ صــاالت نــيـويــورك ولـوس
اجنلـيس القـرار بالـسمـاح بإعادة
الـــــفـــــتـح. وحـــــتـى مع إجـــــراءات
التباعـد االجتمـاعي وزيادة وتيرة
الـتـنـظــيف يـبـقى مــعـرفـة إن كـان
ــوعـد اجلـمــهــور سـيــكـون عــلى ا
ـغـلـقة ويـعـود إلى هـذه األمـكـنـة ا
مع احـتمـال حـلـول مـوجـة جـديدة

من اجلائحة.
وأثـارت شـبـكــة ايه ام سي األكـبـر
لقاعات السـينما في العـالم بلبلة
بــرفـضــهــا جــعل وضع الــكــمــامـة
إلزاميا في صاالتـها. وأمام موجة
االنـتـقـادت اضـطــرت الـشـركـة إلى

{ لـــوس اجنــــلـــيس- (أ ف ب) –
جتـــدد هــــولـــيــــوود لـــقــــاءهـــا مع
الـشـاشـة الـكــبـيـرة مع بـدء عـرض
فيلم التشويق أنهينجد من بطولة
راسل كرو اعتبـارا من العاشر من
تــمــوز/يــولــيــو وهــو األول الــذي
يـعــرض في الـصــاالت األمـيــركـيـة
مــنــذ إقــفــالــهـــا بــســبب جــائــحــة
كــوفــيـد- 19قـبـل أكـثــر من ثـالثـة
أشهر. وفي  31تموز/يوليو يشق
فـيـلم تـيـنـيـت لـكـريـسـتـوفـر نـوالن
ــــرتــــقـب طــــريــــقـه إلى صــــاالت ا
الــســـيــنـــمــا. لــكـن هل ســتـــكــسب
االســتــوديــوهـــات رهــان الــعــودة
السـريعـة إلى الـقاعـات? وفي ح
تـسـتـعــد الـصـاالت الـسـيــنـمـائـيـة
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{ بــريــســيــنـا (- (أ ف ب)  –يــغـطي
قــمـاش أبـيـض مـتـرام ســفح جـبل في
سـلــسـلـة األلب اإليــطـالـيــة في شـمـال
الـبـالد حلـمــايــة اجلـلــيــد مع اقــتـراب
ـنظـر عـمال فـصل الـصـيـف. ويشـبـه ا
من أعـمـال الــفـنـان الـراحل كـريـسـتـو
الــــذي كـــان يـــلـف مـــعـــالـم شـــهـــيـــرة
بــالــقــمــاش. خــســر نــهــر بــريــســيــنــا
اجلـلـيـدي الـواقع بـ تـريـنـتـيـنـو-ألـتو
أديــجي ولـومــبــارديــا أكــثـر مـن ثـلث
حــجـــمه مــنـــذ الــعــام  1993 بـــســبب
ـنـاخـي وسطـوع الـشـمس االحـترار ا
بــقـوة أكـبـر خالل فــصل الـصـيف مـا
يـؤدي إلى تراجع متـزايد في اجلـليد.
ومع انــتــهــاء مــوسـم الــتــزلج وتــوقف
ـتــزجلـ اآللـيــة تـبـذل عـربــات نـقل ا
جـهــود في مـحــاولـة لـلــحـد من ذوبـان
اجلـلـيـد. ويـقـول دافـيـده بـانـيـتـزا (34
عـامــا) صـاحـب شـركــة كـاروســيـلـو-
ـوقع من قبل ـكلـفة تـشغـيل ا تونـاله ا
ـنطقة تتقلص السـلطات احمللية هذه ا
أكثـر فأكـثر لـذا يجب أن نـغطـيها إلى

احلد األقصى.

{ نـيـروبي-جـاكـارتـا -(أ ف ب):
تمكن شغوفـون بعلم الفلك األحد
من مـشاهـدة ظـاهـرة حلـقـة الـنار
وهي كـسوف نـادر لـلـشـمس على
تد من غرب طول شريط ضـيق 
إفــــريـــقـــيـــا إلى شـــبه اجلـــزيـــرة
الـعربـيـة مـرورا بـالهـنـد والـشرق

األقصى.
ويحدث الكـسوف احللـقي عندما
ــر بــ ال يــكــون الــقــمــر الــذي 
ـا فيه األرض والـشمس قـريـبـا 
الكفايـة من كوكبـنا حلجب ضوء
الـشـمس تـمامـا تـاركـا اسـطـوانة

رفيعة من الشمس مرئية.
ويــحـــصل ذلك مـــرة كل ســنــة أو
ــكن رؤيــته فــقط في ســنــتـ و
شــــريط ضــــيق عــــبــــر الــــعــــالم.
وتـــزامــنـت الــظـــاهـــرة األحــد مع
أطــــول يــــوم فـي نـــصـف الــــكـــرة
الــــــشــــــمــــــالي خـالل االنــــــقالب
ــيل الـقـطب الـصــيـفي عــنـدمـا 
الـشـمـالي لألرض بـشـكل مـبـاشر
نــــحـــو الــــشـــمـس. وبـــدأت هـــذه

الـظـاهـرة الـفـلـكـيـة بـعـيـد شـروق
الـــــشـــــمـس في شـــــمـــــال شـــــرق
جــــــمـــــهــــــوريـــــة الـــــكــــــونـــــغـــــو
ـــوقـــراطــيـــة اعـــتـــبــارا من الـــد
الساعة  05,56 بالتـوقيت احمللي
( 04,56ت غ) واسـتـمـرت الـعـتـمة
دقـيـقـة و 22 ثـانـيـة وهي الـفـتـرة
القصوى لـهذه الظاهـرة الراهنة.
واجتـــهت بـــعــدهـــا شــرقـــا عــبــر
إفــريــقـــيــا وآســيــا ووصــلت إلى
ذروتـها مع هـالـة كـاملـة لـلـشمس
حـول القـمـر فـوق اوتـاراخـند في
الـهـنـد قــرب احلـدود الـصـيـنـيـة-
الــهـــنــديــة عــنــد الــســاعــة 12,10
ـنظر الساعة  06,40ت غ. وكان ا
األجـمل لـكـنه األقـصـر إذ اسـتـمـر
 38ثــانـيــة مع اصــطـفــاق مــثـالي
لألرض والــقـــمــر والــشــمس. في
شرق إفـريقيـا تمكـن الفضـوليون
فـي نــيــروبـي عــاصـــمــة كــيـــنــيــا
ـــثــالي ـــســار ا الـــبـــعــيـــدة عن ا
لــلــظــاهــرة من رؤيــة الــكــسـوف
جـزئــيـا إذ غـطت الـغــيـوم لـثـوان

اللحظة احملددة التي حجب فيها
القـمر كـليا تـقريـبا نـور الشمس.
وقالت سوزان مورابـانا مؤسسة
بــرنــامج تـرافــيــلـيــنغ تــلـســكـوب
الــتــعــلــيــمي رغم ذلـك كــان األمـر
رائعـا فأنا شـغوفـة جدا بـظواهر
الـكــسـوف واخلــسـوف. وهي من
األمور الـتي جعـلتـني أهتم بـعلم

الفلك.
ولـوال انــتـشــار فـيــروس كـورونـا
ستجد لـكانت نظمت رحلة إلى ا
بحيـرة ماغادي في جـنوب كيـنيا
حيث السماء صافية عموما أكثر

ا هي عليه في العاصمة.
كننا واوضحت مع اجلائحة ال 
أن جنـــتــمـع بــأعـــداد كــبـــيــرة أو
جنعل األطفال يراقبون ويقيمون
بـنــشـاطـات إال أنــهـا تــمـكـنت من
تشارك احلدث مع مـتابعيـها عبر

وسائل التواصل االجتماعي.
وقـــالت انـــضم إلــيـــنــا نـــحــو 50
شخصـا عبر زوم وعـبر فيـسبوك

اليف.
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يـوما بـعـد يـوم تتـكـشف فـوائـد الفـواكه ذات االنـتـشار
الـواسع في الـصـيف الـذي اقـبل بـقـوة في الـعـالم هذا
الـعام  حـيث قـالت أولـريـكه بيـكـلـمـان إن البـطـيخ يـعد
ـثابة مفتاح الـصحة واجلمال; حـيث أنه يساعد على
حـرق الدهـون والتـمـتع بالـرشـاقة ويـحـافظ على جـمال

وشباب البشرة.
ـانيـة للـزراعة والـتغـذية ؤسـسة األ وأوضـحت عضـو ا
أن  100 جـرام مـن الـبــطـيـخ حتـتــوي عـلى  38 ســعـراً
ـاء يـشكـل نسـبـة تـصل إلى حـراريـاً فـقط; نـظـراً ألن ا
اء ئة من البـطيخ. وبفـضل محتـواه العالي من ا  90بـا

ـتاز الـبـطـيخ بـتأثـيـر مـدر لـلبـول ومن ثم فـهـو يـعمل
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{ نـــيــــويــــورك-(أ ف ب): بـــيع
غيتار استـخدمه كورت كوباين
خـالل تــــســــجــــيــــلـه حــــفــــلــــته
وسيقية الشهيرة أنبالغد مع ا
فـــرقــة نــيــرفـــانــا الــعــام 1993
السـبت بـستـة مالي دوالر في
مــزاد نـــظــمــته دار جــولــيــيــنــز
أوكــشـنـز في مـا يــشـكل سـعـرا

قياسيا آللة غيتار.
وقـــد اشـــتــرى الـــغـــتـــيــار رجل
األعـــمــــال األســـتـــرالـي بـــيـــتـــر
فريـدمان الـذي حضـر شخـصيا
ــزاد فـي بــيــفــرلـي هــيــلــز في ا
واليـة كـالـيـفـورنـيـا األمـيـركـيـة.
وفــريـدمـان هــو مـؤسس شـركـة
رود مـايـكـروفـونـز الـتي تـصـمم
ايكروفـون على ما قالت الدار ا

في بيان.
وقـال فــريـدمـان عـلى الـفـور إنه
ينـوي عرض اآللـة في مدن عدة
عـبـر الـعالـم على أن يـذهب ريع
ـعارض إلى جـمعـيـات خيـرية ا

تدعم الوسط الفني.
وجتـاوز الـسعـر بـكثـيـر القـيـمة
ـقـدرة لـلـغيـتـار الـتي حـددتـها ا
ــلــيـون دوالر. در جــولــيـيــنــز 
وكـان أغــلى غـيــتـار في الــعـالم
حــتى اآلن هــو من طــراز فــنــدر
ستراكوكاستر استخدمه ديفيد
غيـلمـور العـازف في فرقـة بينك

فلويد البريطانية.
ـسمى وقـد بـيع هـذا الـغـيـتـار ا
بالك ســـتــرات بـــســـعــر 3,975
مالي دوالر خالل مزاد نظمته
دار كــــــــريـــــــــســـــــــتــــــــيـــــــــز في
حـزيــران/يـونـيـو  2019وذهب

ريعه جلمعيات خيرية. 
وغـيتـار كـوباين هـو طـراز نادر
مـن صـــــــنع شـــــــركــــــة مـــــــارتن
األمـيركـية يـعـود للـعام . 1959
وقد صنعت منه  302 آلة فقط.
سجلة وشكلت حفلـة أنبالغد ا
في نــيــويـورك في  18 تــشـرين
الــثـانـي/نـوفــمـبـر  1993 ذروة
مـسـيــرة فـرقـة نـيــرفـانـا لـلـروك
األكـثـر تـمـيزا فـي الـتـسـعـيـنات
خـصـوصاً فـي مجـال مـوسـيقى

غراجن. 
وكـانت الـفـرقـة أدت في احلـفـلة
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ــصــريـة حال اعــلـنـت الـفــنــانـة ا
شــــيـــحــــة عن نـــدمــــهـــا الجـــراء
عــمــلــيـات جتــمــيل وحتــدثت في
اجــــــرأ حـــــديـث حـــــول ظـــــروف
حـياتـهـا الـشخـصـيـة والتي من
بـيــنـهـا أســبـاب انـفـصــالـهـا عن

زوجها.
وذلك خالل لـقـائـهـا في بـرنـامج
الــتــاسـعــة عــلى الــقــنـاة األولى
وقـالت أن سـبب انـفـصـالهـا عن
زوجهـا ال يعـود إلى رغـبتـها في
الـــعـــودة لـــلـــفن ولـــكن بـــســـبب
اختالف وجهات النظر بينهما.
وأضـــافـت: شـــعـــرت بـــأنـــنى لم
أسـتـطع أن أكــمل حـيـاتي بـهـذا
الـــشـــكل وفـــور عــودتـي قــررت
الـعـودة لـلــفن ألنه بـداخـلي مـنـذ
كـنت طــفـلـة وقـد تــركـته بـكـامل
إرادتـي فــــلـم تــــكـن الــــشـــــهــــرة
تـــســيــطـــر عــلي وعن عـالقــتــهــا
احلالية بـطليقـها قالت: عالقتي
بـطـلــيـقى جـيـدة وقــد أتـفـقـنـا أن
أهم شيء هـو نــفـسـيـة أبــنـائـنـا
ـشكلة ليست فقد اكتشفت أن ا
فى انــفـــصــال األم واألب ولــكن
ـــشـــكــلـــة احلـــقـــيـــقـــيـــة كـــيف ا

سيتعامالن بعد االنفصال.
حال علقت أيضـا على انتقادات
خـلـعـهـا لـلـحـجـاب بـقـولـهـا: أنا
أرى أن كل شـــخـص له مـــطـــلق
احلــريـة والــدين لـيـس بـالــلـبس
ن فـــــالـــــديـن جــــوهـــــر وأقـــــول 
يـنـتـقـدني: هل هـذا االنـتـقـاد هو
مــا أمـــرنــا به الــديـن? فــلألسف
الــــنـــاس أصــــبـــحت تــــدخل فى
نــوايــانــا وتــابــعت: أنــا أريـد أن
أوضح أن الـفن جـمـيل ورسـالـة
ويـطـرح قـضــايـا مـهـمـة وهـنـاك
تـدين الـذين يصدرون بعض ا
أحـكـامـا عــلى الـنـاس من خالل
مــظــهـــرهم ونــســوا أن الــعالقــة
بـــالــله هـي عالقــة خـــاصــة ومن
نـــاحــيـــة أخـــرى اعــتـــرفت حال
شـيــحـة بــنـدمـهــا عـلى عـمــلـيـات
التجـميل التي أجـرتها بـوجهها
مــؤكــدة أن مـــا دفــعــهــا إلجــراء
اجلـــراحــة هـــو حلــظـــة حــمــاس
وليس رغـبة في جتمـيل شكـلها
ألنها ترى أن أبرز مالمح جمال
وجهـها هي الـبسـاطة. وأضافت
أنهـا انزعـجت بـشدة من نـتيـجة
عمـليـة التجـميل حـيث أن حجم
خديـهـا زاد إلى الضـعف الفـتة
إلى أنـهـا تـراجـعت عن مـحـاولـة
إصـالح مـــا حــــدث خــــوفــــا من

حدوث مضاعفات لوجهها.
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