
Printed in Iraqwww. azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6748 Tuesday 1/9/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6748 الثالثاء 13 من محرم 1442 هـ 1 من ايلول (سبتمبر) 2020م

طبعة العراق 
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الــكـهـربـائــيـة الـتي تـولــدهـا الـسـدود
كـطـاقــة كـهـربـائـيـة نـظـيـفـة ال تـسـبب
تــلـوثــاً لـلـبــيـئــة وهـذا مــا يـدعـو الى
االســــتـــمـــرار فـي انـــشــــاء الـــســـدود
) وتـابـع ان (انـشـاء الـسـدود عــمـومـاً
سيوفر انتاجا وفيرا للثروة السمكية
وتـطـويـر الـسـيـاحـة لـلـسـاكـنـ قـرب
ـــواطــنـــ الــراغـــبــ الـــســدود او ا

ـواقغ مريحة وجذابة) بـاالستمتاع 
مـشددا عـلى (اهميـة اعطـاء هذا االمر
االولـــويـــة في اخلـــطط احلــكـــومـــيــة

قبلة). ا
ـتوقع أن يقـوم الرئيس الـفرنسي  وا
ـانويل مـاكرون بزيـارة إلى العراق إ

غداً األربعاء . 
وصـرحت مـصـادر حـكومـيـة عـراقـية
لــوكـــالــة فــرانس بــرس االثــنــ  أن
الـرئيس الفرنسـي سيقوم بأول زيارة
رسـميـة له إلى الـعراق غـداً األربعاء .
صادر أن زيـارة الرئيس وأوضـحت ا
الــفــرنــسـي هــذه تــأتي تــعــبــيــرا عن
الــوقـوف إلى جـانب الـعـراق في وجه
األزمـــة الــتي تـــعــصـف بــهـــا. ويــعــد
مــاكـرون أرفع مـسـؤول يـزور الـعـراق
مــنـذ تـولي رئـيـس الـوزراء مـصـطـفى
الـكــاظـمي رئـاسـة احلـكـومـة في ايـار
ــاضي  وتــســتــغـرق يــومــا واحـدا ا
عـقب زيارته لبيروت. وقال مصدر في
احلـكـومة الـعراقـيـة لفـرانس برس إن
الــرئـيـس مـاكــرون "سـيــلـتــقي رئـيس
الــــوزراء والـــرئـــيس الــــعـــراقي ومن
ــــؤمل أن يـــجــــري مـــحــــادثـــات مع ا
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أعـرب سيـاسيون وقـوى سيـاسية عن
تـأيـيدهم لـلخـطـوات التي اعـلن عنـها
رئـــيس مــجـــلس الــوزراء مـــصــطــفى
ــنـــاســبــة الـــكــاظـــمي في كـــلــمــتـه 
عـاشـوراء  الـرامـية الى فـرض هـيـبة
الـــدولـــة وحـــصـــر الـــسالح بـــيـــدهــا
والـتحـقيق بـقضـايا الـفسـاد الكـبرى.
وقـال رئـيس حتـالـف عـراقـيـون عـمار
احلـكـيم في تـغريـدة عـلى حـسابه في
تـويـتر (نـدعم وبقـوة مسـار احلكـومة
الــعــراقــيــة في فـرض هــيــبــة الــدولـة
وحــصـر الـسالح بـيـدهــا واسـتـكـمـال
إجـراءاتـها في الـتـقصي عن احلـقائق
حـول احـداث تـشرين). واضـاف (كـما
ـؤسسات نـطالب احلـكومـة بحمـاية ا
ن يــســتــخـدم الــعــامــة واخلــاصــة 
ـثل في سلـوكه التـظاهر الـعنف وال 
الـسلـمي وجندد دعـمنـا لكل اجراءات
فسدين). مـكافحة الفساد ومقاضاة ا
وقــال وزيـر الــنـفـط االسـبق ابــراهـيم
بـــحــر الــعـــلــوم ان (كـــلــمــتـــا رئــيس
اجلـمـهـورية ورئـيس مـجـلس الوزراء
فـي ذكـــرى عـــاشــــوراء أعـــربــــتـــا عن
وضـــوح في الــرؤيــة لـــبــنــاء الــدولــة
ومـؤســسـاتـهـا)  مـضـيـفـا (ونـحن اذ
نــؤيـد تـأكـيــدهـمـا إجـراء إنــتـخـابـات

مـبـكـرة وضـبط إيـقـاع الـدولـة  نـؤكد
الــسـعي اجلــاد في إيـقـاف االنــقـسـام
الــســيـاسي ومــنع جتــذّره في الـواقع
الــعـــراقي). واعــرب الــنــائب مــحــمــد
شــيـاع الــسـوداني فـي تـغـريــدة عـلى
ا جـاء في كـلمـة رئيس تـويـتر دعـمه 
الــوزراء واشــار الى انه يــؤيـد بــقـوة
عـتـدين على (تـطـبيق الـقـانون ضـد ا
ـسيـئ االمالك الـعـامة واخلـاصة وا

الى مــــبـــدأ الـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمي)
و(مــواجــهـة االعــتـداء عــلى االجــهـزة
الكــات الــطــبــيــة بــاشـد االمــنــيــة وا
االجـراءات القانونيـة) و(تشكيل جلنة
عـليا تختص بـقضايا الفـساد الكبرى
واجلـرائم االسـتـثـنـائـيـة) و(مـواجـهـة
دعـوات حمل الـسالح بـقوة الـقانون 
ــســؤولــيــة  الــدولـــة من تــتــحــمّـل ا
مـسـؤولـيـة االقتـصـاص). من جـهـتـها
قـالت جـبـهـة االنـقـاذ والـتـنـمـية الـتي
يـرأســهـا اسـامـة الـنـجـيـفي في بـيـان
انـها جتد كلـمة الكاظـمي (تتوفر على
مـــنــهج عـــمل يــنـــال رضــا اجلـــبــهــة
وتـأيـيدهـا وعـزمهـا علـى التـعاون من
ــضـــامــيـــنــهــا أجل تـــنــفـــيــذ دقـــيق 
الــوطـــنــيــة). وتــابــعت (ال بــد لــقــوى
الـدولـة أن تـنـتصـر لـنـفـسـها في وجه
قـوى الالدولة الـتي تكونـت كحصـيلة
شـاذة لسنوات طـعن الهوية الـعراقية

والـعراق)  واشـارت الى ان (مـحاربة
ـا أكدته الـفـساد واجملـرمـ هدف طـا
اجلــبـهـة ودعت إلـى اتـخـاذ اجـراءات
عــمـلـيــة لـتـحــقـيـقه   لــذلك فـأن قـرار
الكاظمي بتشكيل جلنة حتقيقية عليا
لـقــضـايـا الـفـسـاد الـكـبـرى واجلـرائم
االسـتثنـائية   يالقي الدعم والـتقدير
مـن قـــــــــــيـــــــــــادة اجلـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــة
وجــمــاهـيــرهــا).واكـدت اجلــبــهـة في
خــتــام بــيــانــهــا (دعــمــهــا لـبــرنــامج
الـكاظمي   واستعـدادها للتعاون من
ـنـهج أجـل إجنـاح فـقـراته انـتـصـارا 
الـدولــة). ووجّه الـكـاظـمي في كـلـمـته
الـشكر والـتقديـر الى األجهزة األمـنية
وكل الـــفـــعـــالـــيـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة
والـتنظيـمية والرسمـية التي اسهمت
في جنـاح اخلـطـة األمـنيـة واخلـدمـية
ــراسـيم زيــارة عـاشـوراء اخلــاصـة 
مـن دون حـــــوادث تــــــذكـــــر. وأشـــــاد
الــكــاظــمي في بــيــان بــجــهـود وزارة
الـصـحة في تـقـد اخلدمـات الـطبـية
الـى الــــزائــــرين  في ظـل جــــائــــحـــة
كــورونــا  كــمــا أثــنى عــلـى اجلــهـود
ــبــذولـة في تــوفــيـر وســائط الــنـقل ا
لـلزائـرين من محـافظـاتهم الى كربالء
والـــنـــجف وبــالـــعـــكس  كـــمــا خصّ
بـالـشـكـر مـنـتـسـبي األجـهـزة األمـنـيـة
الــــتي وفّـــرت األجــــواء اآلمـــنـــة ألداء

مـراسـيم الزيـارة   وحمـاية الـزائرين
ومـجـالس الـعـزاء.  وقـدّم الـشـكـر لكل
الــفــعـالــيـات االجــتــمـاعــيــة ووسـائل
ــواطــنــ ــتــطــوعـــ وا اإلعـالم وا

النــضــبـاطــهم الــعـالـي ومـســانــدتـهم
الـقوات األمـنية والـوزارات في تنـفيذ
اخلــطـة األمـنـيـة واخلـدمـيـة. وحتـدث
الـكاظمي في بـيانه عن بعض جوانب
نصرمة .  دة ا اداء حكومته خالل ا
ــرحــلــة األولى من وقــال (أنـــهــيــنــا ا
الـتـزام هـذه احلـكـومـة بـالـتقـصّي عن
احلـــقـــائق حـــول أحـــداث تـــشـــرين 
بـــجــــرد أعـــداد الـــشــــهـــداء والـــبـــدء
بـتسلـيمـهم استحـقاقاتـهم القانـونية
كــمــا بـدأنــا بـجــرد اجلــرحى وسـوف
ننهي استحقاقاتهم) مضيفا انه (في
الـوقت الذي نـدعم فيه حريـة التعـبير
ونـؤكـد أن الـتظـاهـرات الـسلـمـية هي
مـسـار إصالح وتـصـحـيح   نـؤكد أن
ـسـلـحـة وأجـهـزتـنـا كـرامــة قـواتـنـا ا
األمـنيـة ليـست محل جـدال  وأننا لن
نــتــوانى عن تــطــبـيـق الـقــانــون ضـد
ــــعـــتــــدين عـــلـى األمالك الــــعـــامـــة ا
ـــســيـــئــ الـى مــبــدأ واخلـــاصــة وا

التظاهر السلمي) .
ـــواجـــهـــة االعـــتـــداء عـــلى  وهـــدد 
األجــهـزة األمـنـيـة والــكـوادر الـطـبـيـة
وهــيـــبــة الــدولــة والــقــانــون بـ(أشــد

الــذي يـتـألف من مــراحل عـدة. وأثـنى
رئــيس احلـكـومـة عــلى اجلـهـود الـتي
نفذة للمشروع  كما تـبذلها الشركة ا
عـبّر عن سـعادته بـأن سواعـدَ محـلية
وعـبـر شركـات إقـليم كـردسـتان تـقوم
ــشـاريع اإلســتـراتــيـجــيـة بــتـنــفـيــذ ا

s Š b¹d   ≠ qOÐ—«

تـفـقد رئـيس حـكومـة إقـليـم كردسـتان
مــسـرور الـبـارزانـي  مـشـروع إنـشـاء
ــزدوج أربــيل – الــطـــريق الــســريع ا
دهــوك (كــوبــال). وأطــلع  عــلى ســيـر
األعــمـال واسـتـمع عن قـرب إلى شـرح
ـنـفـذة لـلـمـشـروع الذي ـالكـات ا من ا
ـــــــشــــــــاريع يـــــــعــــــــد واحـــــــداً مـن ا
اإلســـتــراتـــيــجـــيــة والـــذي ســيـــوفــر
ــواصالت بـ تــســهـيـالت لـلــنــقل وا
أربـيل ودهـوك  وسـيسـهم في تـعـزيز
احلـركة التجـارية ب إقلـيم كردستان
ـشروع وفقاً وتـركيا. وتـنفذ الـشركة ا
ية في تـصمـيم الطرق لـلمـعاييـر العـا
ـيـزانيـة مـاليـة قـدرها  157 مـلـيون
دوالر  وهـو اآلن في مراحله الـنهائية
لـتـدشـيـنه قـبل نـهـايـة الـعـام اجلاري.
وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(رئــيـس احلــكــومــة تــفـــقــد بــعــد ذلك
مـشـروع طريق  150 مـتـراً في أربيل
ــــرحـــــلــــة األولى من واطــــلـع عــــلى ا
ــــشــــروع والــــبــــالـغ طــــولــــهـــا 10 ا
كــيــلـــومــتــرات  وهي في مــراحــلــهــا
الــنـهــائــيـة  وقــد خُـصص لــهـا 131
شروع مـليون دوالر لتنفـيذها ضمن ا
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ــــائــــيــــة ــــوارد ا ســــجـــــلت وزارة ا
ـياه الـقـادمة انـخـفاضـاً في كـميـات ا
ا تـسـبب مـن األراضي اإليـرانـيـة  
ـناطق  بـاالنـقطـاع التـام في بعض ا
كــمــا أدى إلـى انــخــفــاض مــنــسـوب
نـهري سيروان والـزاب الذي سيؤدي

ألضرار كبيرة في نهر ديالى . 
وقـال اخلـبـيـر الـسـتـراتـيـجي مـحـمـد
ياه في العراق ـولى  إن (مشكلـة ا ا
مـرتبـطة بكل الـدول اجملاورة   حيث
ـتـشاطـئـة التي هـنـاك قـانون الـدول ا
ــــيـــاه  اذا البـــد من تــــشـــتـــرك في ا
ياه اعـتماد سـياسة مـحددة إلطالق ا
كن أن يتم ذلك وفق وإغـالقها  وال 

ـواسم ألن هناك استثـمار لها وهذا ا
مـرتبط بجـميع دول اجلـوار والسيما
تـــركـــيـــا وإيـــران  أمـــا في اجلـــانب
الــعــراقي فــهــنــاك ضــعف في اإلدارة

ستثمرين لهذا االمر).  وا
ويـواجـه الـعـراق مـشـكـلـة كـبـيـرة في
لوحة ياه  وارتـفاع نسبـة ا نـقص ا
ا ناطـق اجلنوبـية  والسـيمـا في ا
جـعلها غـير صاحلة لـلزراعة  ويأتي
هـذا بـالتـزامن مع بدء تـركيـا تشـغيل
سـد إليسو ومشـروع كاب على نهري
دجـلــة والـفـرات. وتـصـر تـركـيـا عـلى
بـــنـــاء الـــســـدود وتـــقـــول  إن (تـــلك
ــشـاريع هــامـة لــسـد حــاجـتــهـا من ا
الـطـاقة الـكهـربـائيـة  وهـذا له تأثـير
ــائـيــة في ــصــادر ا مــبــاشــر عــلى ا

اإلجـــراءات الـــقـــانــونـــيـــة)  داعـــيــا
الـــعـــشــائـــر الى (رفض مـــا يـــرتــكب
بــاســمــهــا من جتــاوزات). وتــابع إن
(الـدعــوات الـتي نـسـمـعـهـا الى حـمل
الــسالح ســتـواجه بــقــوة الـقــانـون 
ـسؤولية  والـدولة فقط من تـتحمّل ا
مـسؤولـية االقـتصـاص)  منـوها الى
ان (الـــدولـــة ال تـــنـــتـــقـم)   وقــال ان
(الــدولـة تـشــيع الـعـدل وتــأخـذ بـحق

عتدي). الضحية عبر معاقبة ا
 ومــضى الى الـقـول (عـلــيـنـا اخلـيـار
بـ الدولة والال دولـة ولن نسمح أن
يـجـرّنـا أحد أو طـرف أو نـيـة خبـيـثة

الى الال دولة). 
ـضي باالنـتخـابات كـمـا اكد اهـميـة ا
ــبــكــرة ودعــا (كلّ الــعــراقــيــ الى ا
االســتـعـداد مـن خالل الـتـســجـيل في
الـبـطـاقـة الـبـايـومـتـريـة الـتي نـعـدها
ضـرورية لضمان نزاهة االنتخابات).
وكـشف عـن اتـخـاذه قرارا بـ(تـشـكـيل
كتب جلـنة حتقيقية عليا  مرتبطة 
رئـيس مجلـس الوزراء والقـائد العام
سلحة  تـختص بالتحقيق لـلقوات ا
في قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد الـــكـــبـــرى 
واجلـرائم االستـثنائـية)  مـشيرا الى
انـهــا (سـوف تـمـنح كلّ الـصالحـيـات
ـطلـوبة لـتحـقيق هـيبـة القـانون في ا
اجملــتـمع واسـتــعـادة حـقــوق الـدولـة

ـعـتدين). ـواطن من الـفـاسـدين وا وا
ؤمـنون عند وفي شـأن متصـل اوقد ا
مــرقـد اإلمـام احلـسـ بـن عـلي عـلـيه
الـسالم  الـشـمـوع تعـبـيـرًا عن احلزن
واأللـم في ذكـــرى واقـــعــــة الـــطف في
كـربالء واستشـهاده مع انـصاره .كما
ــؤمـنـون الـشـمـوع قـرب مـرقـد اوقـد ا
بـطلـة كربالء السـيدة زيـنب بنت علي
عـلــيـهـمـا الـسالم في مـديـنـة الـسـيـدة
زيــنب في ســوريـا إســتـذكــارا لـلــيـلـة

احلادي عشر من محرم احلرام .
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ســجــلت وزارة الــصــحــة والــبــيــئـة
3722 حـــالـــة شــفـــاء من فـــايــروس
كــــورونـــا و3757 حــــالـــة اصــــابـــة
ـــوقف الـــوبـــائي جـــديـــدة. وذكــــر ا
الــيــومي امس ان الــوزارة فــحـصت
ــــــوذجـــــــا في جـــــــمــــــيع  18578
مـختـبراتـها وبـلغ عدد الـوفيات 83
حـالة بزيادة عن اليـوم السابق

فـــيــمـــا اكــدت ان مـــجــمـــوع حــاالت
الــشــفــاء بــلـغت 167602 بــنــســبـة
ـئـة. واعـلنت وزارة شـفـاء  75.2 بـا

الــصــحــة في اقــلــيم كــردسـتــان عن
ــــوقف الـــوبــــائي لــــلـــمــــصـــابـــ ا
بـفـايـروس كـورونـا خـالل الـسـاعات
ــاضــيـة.وقــالت الــوزارة في بــيـان ا
تــلـقـته (الـزمــان) امس انـهـا (أجـرت
5211 عـــمــــلـــيـــة فـــحص جـــديـــدة
شـخـصت من خاللـها 591 إصـابة).
ونــعت مــديــريــة شـرطــة مــحــافــظـة
دهـوك بــاقـلـيم كـردسـتـان  مـديـرهـا
الــســـابق أثــر إصــابــته بــفــايــروس
كورونا.وذكر بيان لها (ببالغ احلزن
واألسـى ننـعى وفاة الـقـائد الـسابق
الـــلــــواء عـــبـــد الــــله مـــحــــمـــد أثـــر
مــــــــضــــــــاعــــــــفــــــــات إصـــــــــابــــــــته

بــالـفـايـروس).وأكـدت صـحـة بـغـداد
الـرصافة  أن احلاالت الـتي تماثلت
لـلـشـفاء مـن فايـروس كـورونـا كانت
ـتابعـة الدوريـة واخلدمات نـتيـجة ا
الـــعالجـــيـــة عـــلـى مـــدار الـــســـاعــة
ـتــواصـلـة لــلـمـصــابـ واجلــهـود ا
لـــلـــجــيش االبـــيض فـي الــتـــصــدي
لــــــلـــــوبـــــاء. وأوضـح إعالم دائـــــرة
الـرصـافـة في بـيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
امـس أن (عــــدد حــــاالت الـــــشــــفــــاء
ارتـفـعت إلى  23840 بـعـد تـسـجيل
 446 حـــالــــة جـــديـــدة). وســـجـــلت
مـــحـــافـــظـــة ديــالـى اكــثـــر من 120
اصــابـة جـديـدة.وذكـر مـصـدر طـبي

إن (ديـــالى ســـجـــلت حـــالــتـي وفــاة
واكـــثـــر من  120 اصـــابـــة جـــديــدة
ـستـجد)  وافـادت دائرة بـكـورونا ا
صـــحــة بـــابل بـــشــفــاء 142 حـــالــة
اضـية. وذكـرت الدائرة الـساعـات ا
إنــهــا (سـجــلت هــذا الـيــوم حــالـتي
وفــــاة إضــــافــــة إلى 146 إصــــابــــة
جـديدة فيمـا تماثلت 142 حـالة إلى
الــشـفــاء). وكـشف مـصــدر طـبي في
مــحـافـظــة الـديـوانــيـة عن تــسـجـيل
 202 إصـابة و 129حـالة شـفاء في
ـصدر في تـصريح احملـافـظة.وقـال ا
امـس إن (الــــفــــرق الــــطـــــبــــيــــة في
الــديــوانــيــة سـجــلت  202 إصــابــة

ـصـدر جــديـدة بــكـورونـا)  ولــفت ا
الـى (تسـجيل  129 حـالـة شـفاء من
الـــفـــايــــروس الـــتـــاجي). وأعـــلـــنت
مــؤســســة الــشـهــداء في مــحــافــظـة
واسـط عن تـعـطـيل الـدوام الـرسـمي
فـــيـــهـــا لــثـــبـــوت إصـــابــة عـــدد من
ـــــوظــــفـــــ الــــعـــــامــــلـــــ بــــهــــا ا
بــكـورونـا.وقــالت في بـيـان امس ان
(هـــذا اإلجــراء يــأتي حـــفــاظــا عــلى
)  مـــبـــيـــنـــا ان ــراجــعــ سـالمــة ا
(مــــوقـف الــــدوام هــــو اســــتــــمــــرار
قبل الـتعطيل او اعـادته  االسبوع ا
ــدة   يـــتم االعالن  قــبـل انــتــهــاء ا
احملـددة بـحـسب الـفـحـوصـات الـتي

ســـوف ســتــجـــرى لــلـــمالكــات). في
غــضـون ذلك   اكــدت دائــرة صــحـة
كـربالء إن ثالثـة من مـسـتـشـفـيـاتـها
شــــــهــــــدت والدة   55طــــــفـالً خالل
الــعـاشـر من مــحـرم احلـرام  فــيـمـا
اكـدت ان نـسـبـة الـذكـور هي األعـلى
بــــ الـــوالدات.وقـــال مــــديـــر إعالم
الـدائرة سليم كاظم إن (مـستشفيات
الــنـســائـيــة والـتــولـيــد الـتــعـلــيـمي
والـهنـدية الـعام وع الـتمـر شهدت
فـي يـوم عــاشـوراء والدة  55 طــفال
)  واضـــاف إن ومـن كال اجلــنــســ
(عــدد الـوالدات الـطـبـيــعـيـة بـلغ 45
والدة بـــلغ عــدد الــذكـــور فــيــهــا 24

واالنـاث  21)  مـبـيـنـاً ان (الوالدات
الــتـي كــانت نــتــيــجـــة الــعــمــلــيــات
الـــقـــيــصـــريـــة بـــلــغت   10 والدات
تـوّزعت بواقع  4 ذكـور و  6 إنـاث)
ـســتــشــفـى شــهـد 30 وتــابـع  ان (ا
حـالـة والدة بـصـورة طبـيـعـية   و7
والدات بـعــمـلـيـات قـيـصـريـة    أمـا
مــســتــشــفى الــهــنــديــة الــعــام فــقـد
ســــجل  16 حــــالــــة والدة  تـــوّزعت
بواقع    13 حالة بصورة طبيعية 
 و  3 حـــاالت قـــيــصـــريـــة في حــ
شـهــد مـسـتـشـفى عـ الـتـمـر الـعـام
حــــالـــتـي والدة  وجـــاءت بــــصـــورة

طبيعية).
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هـذه وكـذلك موجـة الرطـوبة مـتوقع
اسـتـمـرارهـا حـتى مـنـتـصـف ايـلول
فـي توقع اولي). كما توقع عطية ان
(تـشـهـد بـعض مـناطـق وسط البالد
درجــات حــرارة خــمــسـيــنــيــة أليـام
ــوجـة) قــلـيــلـة خالل مــدة تـأثــيـر ا
مــشـيــرا الى ان (تـوقــعـات بــأمـطـار
رعـديـة ستـشـهـدها مـنـاطق متـفـرقة
مـن الـــبالد عـــلـى فـــتـــرات وتـــكـــون
خــفـيــفـة الــشـدة ومــتـفــرقـة) عــازيـا
الـسـبب الى (سـيـطـرة مـرتـفع جوي
مـتعمق في الطبقـات العليا   تصل
قــيم الــهـايت الى  6000 مــتـر عـلى
توسط ما يعزز من سـواحل شرق ا
قــوة مـوجــة احلـر عـلـى بالد الـشـام
ــا يــعـزز من وجــنــوب تــركـيــا    
زيـادة وقوة الرياح الهابطة لالسفل
وتـسـخ شـديـد) وتابع (يالحظ ان
مــنـاطـق الـعــراق واخلـلــيج بـعــيـدة
نـسبـيا عن هـذه التـأثيـرات مايؤدي
الـى تطرف اقـل في درجات احلرارة
ـا عــلـيـهـا)  مـوضـحـا انه (ال دخل 
ــنـخـفض الــهـنـدي بـذلك يــسـمى بـا
ـالحظ من خــــارطــــة الــــضــــغط فــــا
الـسـطـحي هـو ارتفـاع قـيم الـضغط
في الــطـبـقـات الـســفـلى في الـعـراق
ـا ينافـي نظرية توسط  وشـرق ا
عـالقــة تــمـــدد الــهــنـــدي ومــوجــات

ظـواهر مـناخـية قـصوى عـدة تمـتد
مـن حــــرائق الــــغــــابــــات ودرجـــات
احلــرارة الــشــديــدة االرتـفــاع  إلى
مــــــوجـــــات احلــــــرّ الـــــبــــــحـــــريـــــة
ـدمّرة". وشـدّد على والـفـيضـانات ا
ـــنـــاخي "نـــاجت من أن االحـــتـــرار ا
ا هو غـازات الدفيـئة أكثـر بكثـير 
نــــــاجت من عـــــوامـل مـــــنــــــاخـــــيـــــة
طبيعية".وتتميز ظاهرة "نينيا" بأن
ألوف ـياه تكـون باردة أكثـر من ا ا
فـي وسـط احملــــــــــيط الــــــــــهـــــــــاد

االستوائي وشرقه.

ـهمـة). وأشار إلـى أن (إرساء بـنية وا
حتـتـيـة واقـتصـاديـة مـتـينـة وتـطـوير
ـــــواصالت فـي إقــــلـــــيم الـــــطــــرق وا
ــهـــام الــرئـــيــســة كـــردســتـــان  من ا
لــلـتــشـكــيـلــة الـوزاريـة الــتـاســعـة في

حكومة اإلقليم).
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ـتنـبئ اجلوي صـادق عطـية تـوقع ا
وجـة احلارة في العراق اسـتمرار ا
الـى منـتـصف شـهر أيـلـول اجلاري.
وقـــال عـــطـــيـــة في مـــنـــشـــور عـــلى
صـــفـــحـــته فـي فــيـــســـبـــوك إن (من
ـتـوقع ان تـسـجـيل درجـات حرارة ا
قــــيـــاســــيـــة فـي بالد الـــشــــام هـــذا
ا ـدة زمـنـيـة ر االسـبـوع تـسـتـمـر 
تـمتـد لغـاية الـثلث االخـير مـن شهر
ايـــلــول اجلــاري).واضـــاف (يالحظ
مـن خالل خـارطـة تــوقـعـات درجـات
احلـرارة الـعظـمى أنـها سـتـكون في
ـا هـو عـليه او ـاثـلة  بالد الـشـام 
ــا هي فـي الــعـراق ودول قــريــبــة 
اخلــلـيج في تــسـجــيالت تـاريــخـيـة
ـنـاطق بـالد الشـام). ومـضى قـائال
ـوجـة احلـارة (بـخـصـوص تـأثـيـر ا
تـوقع ان يـكون عـلى الـعـراق فمـن ا
تــأثـر مـنـاطق شـمـال وغـرب ووسط
ـوجـة ايضـا امـا مدن الـبالد بـهذه ا
اجلـنـوب فـهي اقـل تـأثـرا)  مـشـيرا
الـى ان (مــوجـــات الــرطـــوبـــة الــتي
بـدأت عـلى مـدن اجلـنوب مـنـذ فـجر
امـس االثـــنــــ ســـتــــســــبب زيـــادة
الــــشــــعــــور بــــاحلــــرارة واالجــــواء
ـرهـقة)  مـضيـفـا ان (موجـة احلر ا

مصطفى الكاظمي
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ـفـكــر والـكـاتـب الـكـبــيـر حـسن حــذر ا
الــعـلــوي من نـذر صــراع في الـعـراق 
ــارســة حــاثـــا وســائل االعالم عــلى 
ــهــني والـــوطــني لـــتــهــدئــة دورهـــا ا
االوضـاع واحلـيلـولة دون مـواصلـة ما
وصـــفه كــرة الـــنــار مــســـارهــا حلــرق

االخضر واليابس.
 وقـــال في رســـالـــة صـــوتــيـــة عـــبــر
(الـزمـان) امس ان (هـنـاك مـا يـسـمى
بـكـرة الـثـلج التـي تسـيـر عـلى الـثلج
ولـكن في النتيـجة هي ثلج  اما اآلن
فـــإنــهـــا كــرة نـــار تــمـــشي وحتــرق
ــدن والــبــيــوت حتــرق الــغــابــات وا
والـــشـــوارع اجلـــمـــيـــلــة واحلـــدائق
والـبـشـر والـسـيـارات )  مـضـيـفا ان

(كـرة النار لن تترك شـيئا في العراق
وأي كـالم في هذا االجتاه هـو تكـبير
لـكـرة الـنار). وتـسـاءل (هل رأيتم من
يـلـعب بـكرة نـار  فالعـبو كـرة الـقدم
عـادة يضعون فيها هواء وليس نارا
وكـذلك بالنسـبة لبقيـة العاب الكرة)
مــنـوهـا الـى (انـنـا بــحـاجـة اآلن الى

هواء وليس الى نار).
 وخــاطب الــعــلـوي بــالــقـول (كل من
يـرأس مؤسـسة مؤثـرة عليه االنـتباه
سـؤوليـة). وبحـسب العـلوي لـهـذه ا
فـإن (الـشـيـعـة لـيس لـهم تـأثـيـر على
الـــرأي الـــعـــام اآلن بــرغـم ان احلــكم
شـيعي)  مشـيرا الى (عدم وجود أي
مــحـطـة فـضــائـيـة شـيــعـيـة اآلن لـهـا
تـأثـيـر في الـرأي العـام او ان الـناس

يستشهدون بها).

واوضح الـعلوي قائال(عندما كنا في
ــكــاتب االعالمــيــة الــرسـمــيــة كــنـا ا
نــتـبــاهى اذا مــا اخـذت اذاعــة لـنـدن
خــبـرا عـنـا ذلك ألن هـذه االذاعـة لـهـا
مــصــداقــيـة)  مــشــيـرا الـى ان (تـلك
ـكاتب االعـالمية ذهـبت ألنهـا كانت ا
تـكذب فـيمـا اذاعة لـندن بـاقيـة ألنها
صـــادقـــة  فــلـــمـــاذا ال نـــكــون نـــحن

صادق ايضا?).
 وتــابع ان (الـبـقـاء لالعـتـدال ولـيس
لالقـتتال فإن االقتتال ال يستمر وكذا
فـإن احلـيـاة مـستـمـرة   ونـحن نرى
كـل احلروب في التـاريخ واكبـرها قد
انــتــهت ولــكـن احلــيــاة مــســتــمـرة)
مــشـدد عــلى ان (هـنــاك نـذر صـراع 
نـذر حـمـر   عـلـيـنـا نـحن االعالمـي

ان نطفئها).

احلر). وخلص عطية الى القول انه
(مـن الــواضح كـــذلك تـــنــاقـص قــيم
االرتــفـــاع اجلــهــدي في الــطــبــقــات
ـقـارنـة مع الـعــلـيـا فـوق الـعـراق بـا
بالد الـشام   ولـهذا فــسوف يـشهد
تـطرفا اقل بـاحلرارة من بالد الشام
وتـركيا الـتي سيصـل التطـرف فيها
الى ماب 8-14 درجـة مئـوية). من
ـــتــحــدة أن جـــانب اخــر تـــوقــعت ا
قبلة درجات حرارة تـشهد األشهر ا
ــــعـــدّل رغم احــــتـــمـــال أعــــلى من ا
ـنـاخـيـة حـصــول ظـاهـرة "نـيـنـيـا" ا
الــتـي تــســاهم عــمــومــاً في خــفض
احلـــرارة عـــلى مـــســـتـــوى الـــعـــالم
يـة لألرصاد نـظمـة العـا وأشـارت ا
تـحدة إلى اجلـويـة التـابعـة لأل ا
ــئــة احـــتــمــال بـــنــســبــة  60 فـي ا
حلـصـول ظاهـرة "نيـنـيا" غـير قـوية
بــ أيـلـول وتـشـرين الـثـاني. وقـال
األمــ الـعـام لــلـمــنـظـمــة بـيــتـيـري
تــاالس في بـيـان "حـتى لـو حـصـلت
ظـاهـرة نـيـنـيـا  لن يـكـون الـتـبـريـد
الــذي ســيـنــجم عــنــهـا كــافــيــاً لـكي
ناخي الناجت يـوازن تأثير التغـيّر ا
من األنـشطة البـشرية".وحذّر تاالس
من أن " 2020 فـي طـريـقــهـا إلى أن
تــصـــبح إحــدى الــســنــوات األعــلى
حـرارة حتـى اآلن".واضاف "الحـظنا

حسن العلوي
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ـدني عن اعـلـنـت مديـريـة الـدفـاع ا
انـــقـــاذ  20 مـــواطـــنـــا مـن حــادث
حـريق بـنـايـة في الـكـرادة بـبـغداد.
ــديـريــة في بــيـان تــلــقـته وقــالت ا
(الـــزمـــان) امس ان (فــرق الـــدفــاع
ــــدني تــــمـــكــــنت مـن إنـــقـــاذ 20 ا
مـواطنا من بـناية مـكونة من ثالثة
طــوابق مـتــخـذة كــعـيـادات طــبـيـة
ومـختبرات وصـيدليات فـي منطقة
الـكـرادة شارع سـلـمان فـائق جوار
مـطـعم قدوري)  واضـاف ان (فرق
ــدني عـمــلت عـلـى انـقـاذ الــدفـاع ا
ــراجـعــ واغـلــبـهم كــبـار الـسن ا

ونـساء من داخل العيـادات الطبية
بـــــسـالم مع اخـــــمـــــاد حـــــريـق في
الــبــنــايــة دون تــســجــيل خــســائـر
بـــشــريـــة مع حتــجـــيم اخلـــســائــر

ــــاديــــة)  مــــشــــيــــرا الى انه ( ا
اسـتـدعـاء خـبـيـر االدلـة لـلـتـحـقـيق
بـأسبـاب اندالع احلـريق). واعلنت
مـــديــريـــة اســتـــخــبـــارات االنــبــار
الــــقـــبض عـــلى 12 ارهــــابـــيـــا من
مناطق متفرقة من احملافظة عملوا
ضــمن مـايـسـمى بـواليـة الـفـلـوجـة
وواليـــة الــفـــرات اثــنـــاء ســيـــطــرة
الــــعـــصـــابــــات االرهـــابـــيــــة عـــلى
احملــــافـــظـــة وبـــصـــفـــة امـــنـــيـــ
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ستقـبل القريب). فيما دعا الـعراق با
ياه النـيابية رئـيس جلنة الزراعـة وا
سـالم الـشـمــري الى انـشــار الـسـدود
ـيـاه في اســتـثـمـار لالســتـفـادة مـن ا

االراضي في زراعة احملاصيل. 
وقـــال الــشـــمــري فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الــــــزمـــــان) امـس ان (الـــــوضـع  في
ـنبـع اجملاورة تـركـيا الـعـراق ودول ا
وايـران يـتـسم بـالـتـذبـذب بـااليرادات
ا يـؤثر بشكل الـفصلـية والسنـوية 
ســـلـــبي عـــلى اخلـــطط الـــزراعـــيــة)
واضـاف ان (مـدة االيـرادات الـعـالـيـة
تــكــون خـالل فــصل الــربــيع وهي ال
ـوسم الـزراعـي الـشـتوي وال تـخـدم ا
ـوسم الزراعي الصـيفي لذلك   فأن ا
انـشـاء السـدود يعـد ضـرورة ملـحة)

واوضـح الــشـــمـــري ان (الـــهــدف من
انـشـاء السـدود الـرئيـسـة هو لـتـأم
ياه الالزمة للري من خالل وتـنظيم ا
خـطط تشغيل صيفية وشتوية مبنية
عـلى سيـاسة تـشغـيل مركـزية لـتلـبية
ـائية على مـدار السنة االحـتياجات ا
ــسـتــخـدمــة لـلــمـيـاه) لــلـقــطـاعـات ا
مــضـيـفـا (وفي  مـقــدمـة ذلك الـقـطـاع
الـزراعي الـذي يـسـتـهـلـك بـحدود 85
تاحة وتام يـاه ا ئة من حجم ا بـا
كــمـيـات مـعـيـنـة مـن اخلـزين لـلـسـنـة
الـتـالـيـة في حـالـة اسـتـمـرار الـشـحـة
لـــســــنـــة ثـــانــــيـــة لـــغــــرض تـــأمـــ
ـائـيــة بـاحلـد االدنى االحــتـيـاجــات ا
لـــلــقـــطــاع الـــزراعي وتـــأمــ مـــيــاه
الــــشــــرب)  مــــؤكــــدا ان (الــــطــــاقـــة



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

ة وتـوفير االسـتقرار واألمن اجلر
في أنـحاء الـعـراق). في وقت  كشف
زعــــيم  عـــصـــائب اهـل احلق قـــيس
اخلـــــــــزعــــــــلـي امس  عـن وجــــــــود
مــجـمـوعـات خـاصــة قـال إن هـدفـهـا

تـصعـيـد الوضع األمـني في جـنوبي
الـعـراق. وقـال الـشـيخ اخلـزعـلي في
ـناسـبة ذكـرى عاشوراء إن كلـمة له 
( 23مــجـمـوعـة  تـدريــبـهـا وتـأمـ
احـتـيـاجـاتهـا ومـتـواجـدة في بـغداد

ـــعـــتــديـن). وأكــد عن مـــحـــاســـبـــة ا
الـكـاظــمي أن (احلـكـومـة شـرعت في
أولى خــطــوات رد اخلــروقــات الـتي
شـهـدتــهـا تـظـاهــرات تـشـريـن فـيـمـا
ـــفــوضــيــة الـــعــلــيــا أشــار إلى أن ا
حلـقـوق اإلنـسـان مـدعـوة إلى كـشف
أي شبـهة جتـاوز حتدث من اجلـهاز
). و كان ـواطـنـ الـتـنـفيـذي جتـاه ا
ـاضي الـكــاظـمي شـدد اخلــمـيس ا
عـــلى ضـــرورة أن تـــوفـــر األجـــهـــزة
األمــنــيــة احلــمـايــة لــلــمــتــظـاهــرين
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كــــمـــا شـــدد عــــلى حق الــــتـــظـــاهـــر
الـــســـلـــمـي وعـــلى واجب الـــقـــوات
األمـنيـة في تـوفـير احلـمـايـة الالزمة
. مـجـددا لـلـمــتـظــاهـرين الـســلـمـيــ
رفـضه الـتـام لالعـتـداء عـلى الـقـوات
كلـفة بحـماية الـتظاهرات. األمنيـة ا
كـــمــــا أكـــد رفـــضه غــــلق الـــشـــوارع
والطـرقـات و(إحلاق األذى والـضرر
( واطن صالح العامة للدولة وا با
أثناء االحتجاجات. وأثنى الكاظمي
عـلى (اجلهـود األمـنيـة الـتي تبـذلـها
الـــقـــوات األمـــنـــيـــة في تـــصـــديـــهــا
لعـصابات داعش اإلرهـابيـة وأيضاً
جــهــودهـــا في مالحــقـــة عــصــابــات

q³I*« ÂUF « W½“«u  vKŽ ÷ËUH² « q−F² ¹ ÊU²Ýœd  rOK ≈

 UHO uðË vŠdł ÊËœ s  Òd1 r  Èd c « ¡UOŠ≈ ∫»dG*«

ومــحـــافــظـــات الــوسـط واجلــنــوب.
واوضـح ان تـركــيــز اجملــامــيع عــلى
محافظات النجف وكربالء والبصرة
وذي قــار) الفــتــا الى ان (اجملــامـيع
مــســؤولــة عن عــمــلــيــات االغــتــيــال
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وصل وفـد   رفيـع في حكـومـة اقـليم
كردسـتان  االحـد الى  بغـداد لبحث
الـية لـعام وازنـة ا مشـروع قانـون ا
ــالـيـة  2021 وقــال عـضــو الـلـجــنـة ا
الـنــيـابـيـة شـيـروان مـيـرزا ان (وفـدا
فــنــيــا وصل بــغــداد الــيـوم لــبــحث
ـالـيـة لـعام ـوازنـة ا اسـتـراتـيـجـية ا
2021). وبــحـسـب مـعــلـومــات اولـيـة
فــان الـوفــد يـضم وزيــرين وعـدد من
ــــالـــيـــة مـــدراء عــــامـــ في وزارة ا
والــوزارات ذات الـعالقــة. وبــحـسب
ـــعـــلـــومـــات ايـــضـــا فـــان الـــوفـــد ا
ــــســــؤولـــ في ســــيــــجـــتــــمع مع ا
احلــــكـــومـــة االحتـــاديــــة بـــبـــغـــداد
بـخـصـوص حـصـة اقـلـيم كـردسـتـان
ـوازنـة  لـعام 2021. فـيـمـا حذر من ا
رئــيس الــوزراء الـعــراقي مـصــطـفى
نفلت الكاظمي  من خطـر السالح ا
واالغــتــيــاالت واخلــطـف مــؤكـداً أن
على الـعراقـي االختـيار بـ الدولة
أو غـيابـها.  وقـرر الكـاظـمي تشـكيل
جلــنــة حتـــقــيق عــلــيـــا في قــضــايــا
الـــفــســـاد الــكـــبـــيــرة.  وشـــدد عــلى
ضــرورة االســـتــعـــداد النــتـــخــابــات
مبـكرة ونـزيهة فـي العراق. وأوضح
أن (الـدولـة الـعـراقـيـة فـقط مـسـؤولة
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{ كربـالء - (أ ف ب) - بالـدمـوع والـكـمـامـات والـقـفـازات جتمـع اآلالف من الزوار
في كـربالء بـالـعـراق األحـد إلحـيـاء ذكرى عـاشـوراء في واحـد من أكـبـر الـتـجـمـعات
سلمون في العاشر الديـنية في العالم اإلسالمي منذ اندالع جائحة كـورونا.ويحيي ا
من شهـر محرم ذكـرى عاشوراء يـوم مقـتل احلس حـفيد الـنبي مـحمد في مـعركة

كربالء عام  680 في ما شكل حدثا حاسما لالنقسام الطائفي في اإلسالم.
اليــ مـن جــمــيع وعــادة يــتـــدفق ا
أنحـاء العـالم إلى الضـريح ذي القـبة
الـذهـبـيـة الــذي يـضم رفـات احلـسـ
للصالة والـبكاء مـتراص جـنبا الى
جنب.لـكن مع ارتـفاع أعـداد اصـابات
ـنــطـقـة كـورونــا في جـمـيع أنــحـاء ا
شـهـدت عـاشـوراء هـذا الـعـام مـراسم
مشتركة متواضعة مقارنة بالسنوات
ـــاضــيــة .وجتـــمــعـت مــجـــمــوعــات ا
صـــغــــيـــرة من الـــزوار فـي األفـــنـــيـــة
الــشـــاســعــة خــارج مـــوقع الــضــريح
الرئيـسي  وهم يرتـدون االسود لون
عتـاد واألقنعة الـطبية التي احلداد ا
فرضت حـديـثـا على اجلـمـيع.وعـملت
فـــرق مـن مـــوظـــفي الــــضـــريح وسط
احلــشــود عــلى رش رذاذ مــطــهــر من
خراطـيم طـويلـة ورفـيعـة أو يـوزعون
ـــكــــشـــوفي أقــــنـــعــــة عـــلى الــــزوار ا
الـوجه.وللـسـمـاح بـدخـول الـضريح 
 قـيـاس درجـات حـرارة األشـخاص
عند البوابات الرمادية باجهزة تشبه
ــــعـــادن.في اجــــهـــزة الــــكـــشـف عن ا
الداخل  وضـعت إشارات اقـدام على
أرضــيـــة الــســـجــادة حتــدد مـــســافــة
الـتــبـاعـد الــتي يـجـب ان يـلـتــزم بـهـا
صـلون.ومنـعت لفـافات ضـخمة من ا
النـايـلـون الزوار من تـقـبـيل اجلدران
كما يفعـلون عادة تعـبيرا عن تقديس
الضـريح .لـكن داخل مـوقع الـضريح
ـكـشـوفـة ضـغط الـزوار بـوجــوهـهم ا
ـزخرفـة التي تفـصلهم على الشـبكة ا
عن الضريح.وبـكى العـديد من الزوار
ومسـحوا وجوهـهم بأيـديهم الـعارية
- وهي إحـدى الــطـرق الــتي يـنــتـشـر
بـهــا الـفـيــروس.لـكن حــضـر عـدد أقل
بشـكل مـلـحوظ مـن الزوار هـذا الـعام

شخص فـي احتـفـال كبـيـر حـيث قام
الــعــديــد بــجــلــد ظــهــورهم الــعــاريــة
باسـتـخدام شـفرات مـتـعددة في وقت
واحـــــــد وسط انـــــــتــــــشــــــار أمـــــــني
كثـيف.وقال إسـرار حـس شـاه وهو
ــــتــــديــــنــــ في الــــعــــاصــــمــــة مـن ا
ـكن الـبـاكـسـتـانيـة إسـالم أباد  (ال 
أن يـصـاب أي شـخص بـالـفـايروس).
وأضـاف (بــدال من ذلك يــأتي الــنـاس
للـشفـاء وحمـاية أنـفسهـم سواء كان
ذلك من فـيــروس أو من مـرض). وفي
العـديـد من الـبلـدان حـثت السـلـطات
مـواطــنـيـهــا مـنـذ فــتـرة طـويــلـة عـلى
الـــــتــــبــــرع بـــــالــــدم بــــدالً مـن جــــلــــد
نـظـمـون أيـضًا أنـفسـهم.واسـتـبـدل ا
توزيـعهـم التـقلـيدي اجملـاني لـلطـعام
ـنــازل.وفي لـبـنـان بـالـتــوصـيل الى ا
الــذي تــتـوالـى عــلـيـه االزمـات ألــغى
حـــــزب الــــله وحـــــركــــة أمـل مــــواكب
عـــاشـــوراء الـــكـــبـــيـــرة وطــلـــبـــا من
ـــؤمــنـــ مـــتــابـــعـــة اخلــطـب عــلى ا

اإلنـتـرنت وعـبــر الـقـنـوات اإلعالمـيـة
رتبـطة بـحزب الله.وحـذرت منـظمة ا
اضي من ية األسبوع ا الصحة العـا
أن عـــدد اإلصــــابـــات بـــكــــورونـــا في
عـدل ينـذر باخلـطر. العـراق يرتـفع 
ـتـلك وقـالت إن عـلى الــعـراق الـذي 
نظـاما صـحيـا يواجه صـعوبـات منذ
سنـوات وسـجلت فـيه أكـثر من 6200
وفـاة اتخـاذ إجـراءات إلنـهـاء تـفشي
رض في اجملتـمع بأي ثمن. واكدت ا
ــيــة أنه (ال مــنــظــمــة الــصــحــة الــعـا
يـــنـــبـــغي أن تـــعـــقـــد الـــتـــجـــمـــعــات
ـــرحــلــة). اجلــمـــاهــيــريـــة في هــذه ا
وشـهـدت جــمـيع مـحـافــظـات الـعـراق
ارتفـاعا في عـدد اإلصابـات وسجلت
كربالء عـددا قيـاسيـا بلغ  336إصابة
في  21آب الــــــذي صــــــادف األول من
مـحـرم في الـتـقـو الـهـجـري.وكـانت
ـقـيـم احملـافظـة مـغـلقـة أمـام غـير ا
مـــنــذ أشـــهــر. لـــكن قـــبل يـــومــ من
عـاشــوراء رفـعت الـســلـطـات الــقـيـود

ـديـنة. لـلسـمـاح بـدخـول الـعراقـيـ ا
ـــغـــربـــيـــة أن وأعـــلـــنـت الـــشـــرطـــة ا
العـمـليـات األمـنيـة ليـل السـبت األحد
لـتـطــبـيق إجـراءات مـنع الــتـجـمـعـات
ـــراسم احـــيـــاء ذكــرى ـــرتـــبـــطـــة  ا
عاشوراء أسـفرت عن ثالث جـريحا

وتوقيف  157 شخصا.
 «—UÞ≈ ‚dŠ

وأظـهـرت مـقـاطع فـيـديـو نشـرت عـلى
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي شـبـانا
يـحـرقـون اطـارات في عـدة أحـيـاء في
الـدار الــبـيـضــاء والـعـاصــمـة الـربـاط
ومـواجـهــات مع الـشــرطـة.وذكـر بالغ
للمديرية الـعامة لألمن الوطني األحد
أنه ( تـــوقـــيف  157 شـــخــصـــا من
بـيـنـهم قـاصـرون وذلك لالشـتـبـاه في
تـورطـهم في أعـمـال الشـغب والـرشق
بـاحلـجـارة ومـقــاومـة عـنـاصـر الـقـوة
العمومية وإضرام النار في العجالت
ــطــاطـيــة بــالــشــارع الــعـام).وأعــلن ا
ــصـدر نــفــسه (أن هـذه الــعــمـلــيـات ا

إذ حثـت السـلـطـات في الـعراق ودول
أخــرى ذات أغـلــبـيــة شــيـعــيـة واأل
ـتـحـدة الـنـاس عـلى إحـيـاء الـذكـرى ا
ـنـازل.وقـال مــحـمـد عـبـد األمـيـر في ا
الــذي لم يـــضع كــمــامـــة (هــذا الــعــام
سـيـثــبت لـلـعــالم أجـمع أن احلج إلى
ــثــابــة مــرقــد اإلمــام احلــســ هــو 
معجزة".وتابـع "إن شاء الله لن تكون
هناك حـاالت إصابـة جديدة بـفيروس
كــورونـا). وعــادة تــرسل إيــران الـتي
بــــاتت أكــــثــــر دول الــــشــــرق األوسط
تضـررا بـالـوباء وسـجـلت فـيهـا أكـثر
من  21الف وفــاة عـــشــرات اآلالف من
الزوار إلى كربالء.وقد حظرت طهران
ـعــتـادة وإحــيـاء مـواكـب عـاشــوراء ا
ــنـــاســبـــة من خالل مــوكـب الــعــزاء ا

واللطم وتقد الطعام.
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وبدالً من ذلك بـثت مـختـلف الطـقوس
الــــديــــنـــــيــــة عــــلـى الــــتــــلـــــفــــزيــــون
ــرشــد األعــلى آيـة احلــكـومي.حــتى ا
الله عـلي خامـنئي كـان يؤدي الصالة
ـفـرده وفقًـا لـصـور نـشـرهـا مـكـتبه
وظـهـر فيـهـا مـرتـديًـا قـناعًـا في داخل
ـــســـجـــد الـــفـــارغ في مـــنـــزله. وفي ا
أفغانستـان وباكستـان حيث يتعرض
سلمون لهجـمات باستمرار ما زال ا
الــوضع األمـنـي يـشــكل مــصــدر قـلق
لــكن الــســلــطــات الــصــحــيــة أعــلــنت
انـخــفــاض عـدد اإلصــابـات اجلــديـدة
بـفـايـروس كـورونــا.واخـتـار كـثـيـرون
إحـيـاء الذكـرى في جتـمـعـات عـائـلـية
واكب مصـغـرة  لكـن نظـمت بـعض ا
شـــــــارك فـــــــيــــــهـــــــا آالف فـي األيــــــام
ــاضــيــة.وفي مــديــنــة كــراتــشي في ا
جنوب باكستان شارك نحو  10آالف

ـيـدانـيـة نـتج عـنـهـا أيـضـا األمـنـيـة ا
إصــابـة  17مــوظــفـــا لــلــشــرطــة و11
عنصرا من القوات العمومية بجروح
وإصـابــات جـســديـة مـخــتـلــفـة جـراء
تــــعــــرضـــهـم لـــلــــرشق بــــاحلــــجـــارة
ـفـرقــعـات الـنـاريــة بـاإلضـافـة إلى وا
تـســجـيل خــسـائــر مـاديـة).وعــنـونت
اسـبـوعـيـة (تـيل كـيل) عـلى مـوقـعـهـا
(فـي الــــربــــاط والــــدار الــــبــــيــــضــــاء
احتـفاالت عـاشـوراء وسط اجواء من
غربية الفوضى). وكانت السلـطات ا
حظـرت نهـايـة االسبـوع إحيـاء ذكرى
ــــــنـــــاطق عــــــاشـــــوراء في بــــــعض ا
خـصــوصـا الـتــجـمـعــات في االحـيـاء
ـفـرقـعـات.والـهـدف هـو واسـتـخـدام ا
فـرض احــتـرام الــتـدابــيـر الــصـحــيـة
الـوقــائـيـة الــرامـيـة الـى وقف تـفـشي
ستجـد الذي اسفر فيروس كورونـا ا
عن وفــاة  1078 شــخــصـــا واصــابــة
غـرب مـنذ آذار  60056 بالـوبـاء في ا

اضي. ا

وتـقــوم بــتــصـعــيــد الـوضـع األمـني
وزيــــادتــــهــــا). وتــــابع أن (الــــسالح
ـنـفـلت مـوضـوع قـد جـديـد طـرح ا
سـابـقا ويـطـرح حـاليـا والـهـدف منه
ـوضوع زيـادة التـركـيز لـطـرح هذا ا
وتـــصـــدي بـــعـض الـــشـــخـــصـــيــات
ــســتـوى األول الــســيــاســيــة عـلـى ا
ـــوضـــوع). وبـــشـــان لـــطـــرح هـــذا ا
الــوجـود األمــريـكي في الــعـراق قـال
دة التي أمالها اخلزعلي (نـرفض ا
ترامب عـلى رئـيس الوزراء الـعراقي
ــان بــخــروج ونــلــتــزم بــقــرار الــبــر
الــــقــــوات األمــــيـــركــــيــــة). واضـــاف
ان (سـنعـمل على تـطـبيق قـرار البـر
وتـنفـيـذ إرادة اجلـماهـيـر الـتي تقف
خلف قـرار خـروج األمريـكيـة. وتابع
اخلزعلي (نعـلم أن اإلدارة األميركية
ال حتـــتـــرم اإلرادة الــــعـــراقـــيـــة ولن
تــخـــرج من الـــبالد وتــريـــد الــبـــقــاء
ـشـروع اإلســرائـيـلي الـذي خلـدمــة ا
يريـد تدمـير الـعراق). واشار الى ان
(اإلدارة األمـــــيـــــركـــــيــــة تـــــرفض أن
يسـتكـمل العـراق قدرته الـتسـليـحية
الفــتـــا الى انــهـــا تــريــد مـن الــدولــة
العراقية ومؤسسـاتها العسكرية أن
تـبـقـى رهـيـنـة ومـرتـهـنـة بـيـد الـقرار
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االعــداديـة في هــذا األسـبــوع تـمـثل
حتـديـا آخر لـلـتربـيـة والتـعـليم وإن
مـدخالتــنـا ومـخـرجــاتـنـا مــشـتـركـة
والبـــد من الـــتــــكـــامل مــــعـــاً لـــرسم
عرفية على السياسات التـربوية وا
حــد ســـواء). واضــاف في رســـالــته
(بإتخاذ االستعدادات كافة للتعاون
ـتيسرة وتسخـير كامل االمـكانات ا
لـدى اجلـامـعـات لـتـوفيـر مـتـطـلـبات
ــبــكــر االمـــتــحــانــات والــتـــواجــد ا
واكـبتـها ومتـابعـة تهيـئة الـقاعات
ــولــدات االمــتــحــانـــيــة وتــوفـــيــر ا
الـكــهـربـائــيـة والــشـروط الـصــحـيـة
الالزمــة) داعــيــا فـي الــوقت نــفــسه
(اللجان اجلامعية الى العمل بشكل
مــســتــمـر لــتــذلـيـل الـعــقــبــات الـتي
تـواجه االمـتـحـانات بـالـتـنـسيق مع
ـشـرفـة مـؤكـدا الـلـجـان الـتـربــويـة ا
ثـقــته بـإســهـام اجلــمـيع فـي خـدمـة

اجملتمع ومسيرة االصالح).

طبيعي لألطـباء وب تعـي الدفعة
اجلديدة. وطالب احملمداوي األمانة
العامة جمللس الوزراء الضغط على
ـالـيـة لـتوفـيـر الـتـخـصيص وزارة ا
ــالي بــأسـرع وقت وعــدم الـتــأخـر ا
ـــا قـــد يـــؤدي إلى زيـــادة أكـــثــــر 
الـعــبئ عــلى األطـبــاء.  وشــدد عـلى
(ضــرورة إيـجــاد الــسـبل الــكــفـيــلـة
لــتـــحــقـــيق نــظـــام صــحـي حــيــوي
متـوازن تسـانده كـافة وزارة الـدولة
ومؤسساتها) . ووجه وزير التعليم
العالي والبحث العلمي  نبيل كاظم
عبد الصاحب اجلـامعات كافة برفع
مـــســتـــوى االســتـــعـــدادات والــدعم
واإلســــنـــاد الالزم لـــدعـم وتـــوفـــيـــر
مــتـــطــلـــبـــات امــتـــحــانـــات الــصف
الـسـادس اإلعـدادي التـي جترى في
اجلــامـعـات. وجـاء فـي رسـالـته الى
اجلـامــعـات والــكـلـيــات احلـكــومـيـة
واألهــلـيـة إن (امـتــحـانـات الـدراسـة

2020 الـقـاضي  بـتعـيـ اخلـريـج
اجلدد بحجة عدم توفر التخصيص
ـالي وهذه حـجج ال يقـبلـها الـعقل ا
فـي ظل مـــا يـــجـب تـــوفـــيـــره لـــدعم
الـقطـاع الصـحي واجلـيش األبيض
الذي يعد الساتر األول في مواجهة
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ــتـضـرر االسـاس من واضـاف ان (ا
ـالـيـة هـو الـنـظـام تـســويف وزارة ا
الــــصــــحي عــــمـــــومــــا وفــــضال عن
ــتـخـرجـ اجلــدد الـذين يـفـتـرض ا
بـــهـم االن اإللــــتـــحــــاق بــــزمالئــــهم
ــســانــدتـــهم في إنــعــاش الــقــطــاع
الصحي في العراق). واكد ان (قرار
وزارة الــصـــحــة بـــتــوزيـع االطــبــاء
ــنــظــومه لــلــتــدرج يـــنــبــأ بــهـالك ا
الـصـحـيـة بـدون تـعـيـ دفـعة 2019
لـــســد الـــنــقص فـالبــد من حتـــقــيق
الـتـوازن بـ الـتـدرج الـذي هـو حق
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دعـا عضـو مجـلس الـنواب الـنائب
جمـال احملمـداوي الى االسراع في
ــتـــخــرجــ من إطالق مــبـــاشــرة ا
كــلـيـات الـطـب لـلـعـام 2019 مـؤكـدا
ضرورة حتقيق الـتوازن ب توزيع
االطـبــاء لـلــتـدرج وتـعــيـ الــدفـعـة
اجلـــديـــدة.  وقــالَ احملـــمـــداوي في
بــــــيـــــــانِ صــــــحـــــــفيّ امـس إن (من
ـنظـومـة الصـحـية الـضروري رفـد ا
الـعـراقـيــة بـدمـاء شـابــة تـسـهم في
دوران عـجلـة اخلـدمـات الطـبـية في
ستشفيات السيما مختلف مرافق ا
في ظل الـــــظــــروف الــــراهـــــنــــة من
انـــتـــشـــار وبــــاء كـــورونـــا وزيـــادة
ـؤســسـة الـصـحـيـة الـضـغط عـلى ا
عـمـومـا)  وتـابع (صـار لـزومـا عـلى
وزارة الـصـحـة الـضغـط على وزارة
ـالـيــة الـتي تــرفض قـرار مــجـلس ا
رقـمة 73 لسـنة الوزراء بـجـلسـته ا

VD «  UOK  s  œÒb'« 5ł Òd ²*« …dýU³  ‚öÞù uŽb¹ ÍË«bL;«

∫dOHFð

مالك صحي يقوم
بتعفير الطريق
ب اإلمام بعد
إتمام زيارة
عاشوراء
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ماكرون يلـتقي فيروز الرمز الفني الذي ال يختـلف عليه لبناني وطني بحسب توصيف
ـسيـحيـة الـديانـة هي من اصـول فلـسـطيـنيـة حـسب حديث اخلـبـر ومعـلـوم ان فيـروز ا
ابنها زيـاد الذي يرى ان بيت حـداد اصولهم فـلسطيـنية مضـيفا ان ال شيئ نـقيا مثل
كن للبـنان ان يقدمه ـكن ان تقدمه لبـنان وان كان قد قـال ان ال شيء نقيـا  فيروز 

في اشارة واضحة الى صواب رأيه بكون امه فلسطينية الدم لبنانية النشئة.
مـاكرون يـريد ان يقـول- ان  اللقـاء النني اكـتب الكلـمة هـذه قبل ساعـات من موعده
ــثـمـر يــكـون مع فـيــروز ال مع" بي الـكل و" احلــكـيم" و" وابـو مع فـيـروز- ان الــلـقـاء ا

مصطفي كما يقولوها جنبيو لبنان.
وازنـة و ال الدين اخلـارجي و الـبطـالة و فـتح صفـحات فـفيـروز لن تنـاقش معـه عجـز ا

شيكات جديدة.
ا بـشارب بايدن و كالهما حليق و كالهما احلمدللـه اننا معلقون بشارب ترامب ور
لن يقلدا مـا صنعه قـرره ماكرون بلـقاءه فيروز فـلقد مـات الگبنـچي و يوسف عمر من
زمـان و يـاس خـضـر مـتـعب و لـو اراد بـايـدن او تـرامب لـقـاءه او لـقـاء سـعـدون جـابر
لـضجت مـواقع التـواصل بأغانـيهم الـسابـقة هو و اغـلب جيل الـغنـاء السابق
التي مدحت صدام حس و لو كان الراحل سعدي احللي حيا
و الـتقـاه احدهم الضـاف العـراقيـون نكـتة اخـرى لنـكات احللي
ــطــربــ ــعــروفــة فــأن تـــصــادف ان يــخــتــارا غــيـــره من ا ا
ـطرب القومية العراقـي لصرحت احزاب و حـركات بهوية ا

قبل. ان ا ذهبية و لسعوا لترشيحه عضوا في البر و ا

موالي...............طفكَ للمعالي سُلّمُ
                                                     وضياؤها.........ونزيفها يتكلمُ

وتُ يذبّحُ سيفَهُ? أرايت ........كيف ا
                                                     ورأيت  ..نابَ الشمرِ..اذ يتحطمُ

فعلى ثراك............الغاضريةُ  دمعة
ُ                                                      ومدارُ..........مجدك للمنايا مآ

.... .بكربال? أيخضبُ السبط احلس
                                                     وجراحهُ.............بدمائه تتبسمُ

للطفِ.......عطر من أريجِ  دمائه
                                                    واالسبطُ...للصبرِ اجلميل   مترجمُ

موالي.............منكَ التضحيات  ستقتفي
                                                     نبضاً........بأوردةِ العصورِ تتمتمُ

فغرست.... في مرقى الطفوفِ منارةً
                                                    علّويةً.......... أنوارُ مشهدها الدمُ

ذبوحُ..........في لهب الظمأ يا أيها ا
                                                     فكأن ماءَ الكونِ...........بعدك علقمُ

وبكى الفراتُ............غداة  حاصرَ ضيفه
                                                    ونسى بأنك..............كوثر ال يفطمُ  

اجلبتُ.........مات على رؤاك  مكبال
وته.....كل الطواغيت اللعينة تُهزمُ                                                    و

القلبُ.......ذابَ  على ضريحك  نادباً
                                                   والدمعُ.............نهر  باللهيبِ  يدمدمُ

يا مَنْ .........تشابكت السيوفُ وخيلُها
ُ                                                   من حوله .......ونزيفه بضيائه   يتر

موالي..............أنت...منارة.. ورسالة
                                                 واحلاقدون ........على  مسارك  خُذموا

وعلّت دماؤك .......للمجرةِ فأنحنت
                                                 خجال...............وشموخها يتلعثمُ

قلبي فداهُ....ومهجتي.....روحي له
                                                 أني على  مسرى الطفوفِ ........متيمُ  

أنت الذي.............. صلّت على  اعتابه
الئكُ حوّمُ                                                 هذي القلوب...............فا

فاذا يزيدُ.....................حتطمت آماله 
                                                من  طفه .....جبروتهم  يتحطم 

ان قلت............. مهدينا  سينهضُ  مشرقاً
                                               وعلى الفراتِ  سوف يزأرُ ضيغمُ

ِ......... تبرعمت او قلت تضحية احلس
                                              اغصانها صرحاً على طول الزمانِ يهّومُ

....... تألقت او قلت سارية احلس
                                              وعلّت..........على هام اخللود  تسلمُ

يامَنْ أشرت الى السيوفِ......خذي دمي
                                              فالدينُ  من  أرضِ الطفوف  سيفهمُ

عالي..................قد رسمت سبيلها فاذا ا
.......... مدارس ومعلمُ                                               واذا احلس

طلبة يؤدون اإلمتحانات العامة أربيل
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ـنـطـقـة أكـثـر سـالما. يـكـون مـسـتـقـبل ا
وأقـلـعت الطـائرة قـرابـة السـاعة 11,22
 8,22ت غ بــحـــسب مــا أفــاد مــراســلــو
وكــالـة فـرانس بــرس عـلى أن حتط في
أبــوظـبـي بـعــد الـظــهــر. وحتـمل رحــلـة
شـركـة الـعـال الـرمز "إل واي 971  وهـو
رقـم االتصال الـدولي لإلمارات وخطت
عـلى الـهـيـكل اخلـارجي لـقـمـرة الـقـيادة
كــلــمــة "سالم" بــالــعــربــيــة والــعــبــريــة
واإلنـكـلـيـزيـة. وستـحـمل رحـلـة الـعودة
رقـم االتـــصــــال الـــدولي  972 اخلـــاص
بـإسـرائـيلي. وأضـاف مـسـتشـار الـبيت
ــاضي األبـــيض "ال يـــجب أن يــحـــدد ا
ـســتـقــبل" مـشــيـرا إلى أن "هـذا شــكل ا
الـوقـت يـبـعث عـلى األمل بـشـكل كـبـيـر
وأعـــتــقــد أن إحـالل الــسالم واالزدهــار

نطقة وحول العالم". كن في هذه ا

{ اسرائيل -(أ ف ب) : أعرب مستشار
الـبيت األبيض جاريـد كوشنر امس عن
أمـــله بــأن تـــكــون أول رحــلـــة جتــاريــة
مـــبــــاشـــرة بـــ إســـرائـــيل واإلمـــارات
ـتـحـدة بـعــد اتـفـاق تـطـبـيع الـعــربـيـة ا
الــعالقـات بـ الــبـلـدين بــدايـة "مـسـار
تـــاريــخـي في الــشـــرق األوسط". وأدلى
كـوشــنـر بـهـذا الـتـصـريح في مـطـار بن
غـوريـون الـدولي بـالـقـرب من تل أبـيب

قــبل أن يــسـتــقل طـائــرة الـبــويـنغ 737
التابعة لشركة "العال" اإلسرائيلية على
رأس وفــد إسـرائـيـلي أمـيـركي في أول
خـطوة عـملـية على طـريق تنـفيـذ اتفاق
تــطـبــيع الــعالقـات بــ الــبـلــدين.وقـال
كــوشـنــر "نـأمل أن تـكــون هـذه الــرحـلـة
الـتـاريـخـيـة بـدايـة مـسـار تـاريـخي في
الـشـرق االوسط ومـا وراءه" مـتمـنـيا أن



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

ÊU e « ≠ œ«bGÐ 

ابـدى وزيــر الـكــهـربــاء الـسـابق
لــؤي اخلــطــيـب اســتــغــرابه من
فتح حتـقيق مـعه بشـأن ارتكابه
مــخـــالــفــات ادت كــلــفت الــدولــة
مـلـيــارات الـديـنـارات خالل مـدة

ادارته للوزارة. 
وكتب اخلطيب في تغريدة على
تـويتـر رصـدتـهـا (الـزمان) امس
معددا اعماله خاللها بالقول ان

œuIŽ Â«dÐ≈ w²1dł ∫oÐU « ¡UÐdNJ « d¹“Ë
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عـــــقــــد ـــــتي  في2019∫  (جـــــر
اتـفـاقـيــة سـيـمـنـز إلعـمـار قـطـاع
الــطــاقــة وعــقــد جي إي إلعــمـار
ــدن احملــررة وعــقــد شــبـــكــات ا
ـشترك مع دول اتفـاقيـة الربط ا

اخلليج).
مـضـيـفــا ان من اعـمـاله االخـرى
(تـــنـــفـــيـــذ مـــحـــطـــات ســـامـــراء
والـــنــاصـــريــة والـــســـــــــــمــاوة
وزيـادة الـطــــاقـة اإلنــــــــتـاجـيـة

20% لـلــمـحـافـظــات وجتــــــهـيـز
البصرة 24 ساعة خـدمة لـلمرة

األولى). 
وكانت هيـئة النـزاهة العـامة قد
كشفت مؤخـرا عن تفاصيل منع
الـسـفـر الـصـادر بـحق اخلـطـيب
الـيَّة واإلداريَّة ومديـر الدائـرة ا

في الوزارة.  
وفي بيان تلـقته ( الزمان) امس
 قـالت ان (دائـرة التـحـقـيـقات 

في مـــــعــــرض حـــــديـــــثــــهـــــا عن
تـفـاصـيل الـقـضـيَّـة التـي حقـقت

فيها وأحالتها إلى القضاء.
أفادت بـإصـدار محـكـمة حتـقيق
الـــكــرخ اخملـــتـــصـــة بـــقـــضـــايــا
الـــنــزاهــة مـــنع ســفــــــــــر بــحق
وزيـر الـكهـربـاء الـسـابق ومـدير
ــالـــيَّــة واإلداريَّــة في الــدائـــرة ا
الوزارة; عـلى خلـفيَّـة اخملالـفات
ــرتــكـبــة في إجــراءات تــعــيـ ا

وتفويج مالي الزائرين دون تلكؤ).

وواصـلت الـوزارة جــهـدهـا اخلـدمي
اخلاص بتفويج زائري كربالء داخل
ـديـنـة وخـارجـها ويـأتي قـطـوعـات ا
ذلك تزامـناً مع بـلوغ سـاعات الذروة
لــلــزيـارة. ولــفت الــبــيـان الى ان (ان
عـمـلـيـة الــنـقل جتـري وفق مـا خـطط
لـهــا وبــانــسـيــابــيــة عـالــيــة حلــركـة
احلــافالت داخـل وخــارج قــطــوعــات
ــديـــنــة) ,مــشـــيــرا الـى ان (مــفــارز ا
الــــوزارة تـــواجـــدت فـي قـــطـــوعـــات
ـا يسهم كربالء عـلى مدار السـاعة 
بضمان حركة نقل احلافالت بصورة
مـثــالـيـة  ومــرونـة كـبــيـرة فـضال عن
تـعزيـز اعـداد اضـافـيـة من احلافالت
ـركــبـات في مـحـور االبــراهـيـمـيـة وا

التي تشهد زخماً كبيراً للوافدين).
من جهة اخرى ثـمن الزوار الوافدين
الحيـاء مراسم زيـارة االمام احلـس
عــلــيه الــسـالم دور الــنـقـل بــتــوفــيـر
اســـطــــول كــــبـــيــــر من الــــبــــاصـــات
واحلافالت هذا الـعام الحيـاء الحياء

ذكرى العاشر من محرم احلرام.
واقام زعـيم الـتـيار الـصـدري مقـتدى
مجلـسا حسيـنيا بـيوم عاشوراء في
ــنـطــقـة احلــنـانـة في مــنـزل والـده 
الـــنــــجف من دون أنــــصـــاره في ظل
الــظـروف الــراهـنــة بـســبب جـائــحـة
كــورونــا .وافــادت قــيــادة عــمــلــيــات
الــبــصــرة بـنــجــاح اخلــطـة األمــنــيـة
اخلـاصـة بـالـعـشـرة األولى من شـهـر
محرم احلـرام.  وقال قائـد العمـليات
الـــلــواء الـــركن أكــرم صـــدام مــدنف
(نعلن جناح اخلطة األمنية اخلاصة
بــالـــعـــشـــرة األولى لـــشــهـــر مـــحــرم

احلرام).
واشـــار الـى أن (الـــقـــوات األمـــنـــيـــة
مـازالت مــسـتـمـرة بـحــالـة االنـتـشـار
سؤولية حل الواسع ضمن قاطع ا
إنـتهـاء جـمـيع الـشعـائـر احلـسيـنـية
) مـشــيــدا بـ (عـمل وزيـارة األربـعـ
القوات األمنية والعسكرية واجلهود
الكـبـيرة ألـتي تـبذل من قـبـلهم خالل
ــاضـيــة الـتي شـهــدت إحـيـاء ـدة ا ا
ذكرى اسـتشـهـاد اإلمام في مـحافـظة

البصرة). 
nOEMð WKLŠ

وفي بـغـداد  بـاشـرت مالكـات أمـانة
بــغـداد في دائـرة بــلـديــة الـكـاظــمـيـة
وبـعد انـتـهـاء مراسم زيـارة الـعـاشر
من مـحـرم احلـرام بـحـمـلـة لـتـنظـيف
ـنــطـقـة احملــيـطـة وغــسل وتـعـفــيـر ا
ـرقـد االمـامـ الـكـاظـمـ عـلـيـهـما
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اعلن وزير الـنقل نـاصر حسـ بندر
الــشــبــلي االحــد جنــاح خــطـة نــقل
زائـــري يـــوم الـــعـــاشــــر من مـــحـــرم
احلرام موضحا ان اسطول الوزارة
اسـتـنـفــر جـمـيع الـطـاقـات وااللـيـات
ــركــبــات من اجل تــفــويـج زائـري وا
ـقـدسـة في ذكـرى عـاشوراء كـربالء ا
بــامــان وانـســيـابــيــة عـالــيـة وتــقـدم
ســيــادتـه بــالـــشــكــر والـــثــنـــاء عــلى
اجلهود الـكبـيرة التي بـذلهـا محافظ
كـــربالء الــــســـيــــد نـــصـــيـف جـــاسم
اخلــطــابي وكــذلك الـقــوات االمــنــيـة
سـؤولـة علـى تأمـ زيـارة العـاشر ا
نـسقة وال سيـما اجلهـات السـاندة ا
مـع وزارة الـــنــقـل لـــضـــمـــان اجنــاح

زيارة العاشر من محرم احلرام. 
واشــار الـــوزيـــر فـي بـــيــان تـــلـــقـــته
(الزمان) امس ان (تشكيالت الوزارة
تشرفت بـخدمـة زائري مديـنة كربالء
ـــقــدســـة  بــواقع 9 االلف مـــركــبــة ا
مـــخــتـــلــفــة االحـــجــام تـــوزعت عــلى
قدسة وكذلك محاور مدينة كربالء ا
15 قطـاراً حديـثـة ب مـدينـة كربالء
قـدسـة واحملافـظـات االخرى . كـما ا
كـــان هـــنـــاك دور رئــــيـــسي في نـــقل
الزائرين لـلشركة الـعامة للـمسافرين
والــوفـــود بـــحـــافالتـــهــا اخلـــدمـــيــة
بــاالضــافــة لـــلــنــقل الـــبــري كــجــهــد
احتـياط لسـاعات الـذروه من الزيارة
من خالل تـهـيـأة اكـثـر من 150 الـية
مــخـــتـــلــفـــة فـــضال عن الـــســـيــارات
ـتــابــعـة مــحــاور الــعـمل اخلــدمــيــة 
وتـــوزيـع اجلــهـــد وفـق الـــتــنـــســـيق
ـعمـول به بـ وزارة الـنـقل وغـرفة ا
عمليـات كربالء. واثنى الـشبلي على
(جـــهـــود االدارة الـــعــلـــيـــا لـــلــوزارة
الكــات الـــهـــنــدســـيــة والـــفــنـــيــة وا
واالدارية والتشغيله وبالدور الكبير
عـنيـة في فتح للـجهـات احلكـوميـة ا
ـؤديـة الى اقرب الطـرق والـشوارع ا
ـقـدسـة) مـشـيرا ـدينـة ا نـقـطـة من ا
ـهم لـلـحـكـومـة احملـلـية الى (الـدور ا
والـقـوات االمـنـيه في مـديـنـة كـربالء
الـــتي قـــدمت تــــســـهـــيالت كـــبـــيـــرة
ـومـة عـمل حـافالت الـنـقل داخل لـد

احملاور بدون اي تلكأ يذكر) . 
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وكــان رئـــيس غــرفــة عــمــلــيــات نــقل
زائـــري عـــاشـــوراء الــوكـــيل االداري
لوزارة النقل سلمان صدام البهادلي
قــد اعـلـن عن بـدء عــمـلــيــة الـتــفـويج
العـكسي لزائـري كربالء بـعد انـتهاء

ـنـتـجـات الـنــفـطـيـة (الـنـفط تـوفــيـر ا
االبــــيض الـــغـــاز الـــســـائل الـــكـــاز
البنزين) بـكميات تفـوق االحتياجات
احلــقـيــقــيـة وذلك بــتـعــظــيم اخلـزين
الــســتـراتــيــجي  ومن خالل تــظــافـر
وتـعـاون جـهود الـشـركـات الـنـفـطـية
ــتــابــعـة مــبــاشــرة من قــبل وزيـر و
الـــنــــفط ووكــــيل الــــوزارة لــــشـــؤون
ـبـاشـر مع الـتـوزيع  وبـالـتـنـسـيق ا
خـــــلــــيـــــة أزمـــــة الـــــزيــــارة وأدارات
مـــــحــــــافـــــظـــــات الــــــفـــــرات االوسط
قدسة وخصوصاً محافـظة كربالء ا
وأشـــــار طــــالـب الى تـــــفـــــعـــــيل دور
ـتـنـقـلـة  فـضالً عن قـيـام احملـطـات ا
آليات الـشركة والـتشكـيالت النفـطية
األخـــرى بـــنـــقـل الـــزائـــرين من والى

قدس.  احملافظة ا
وكــان الـوفــد الــوزاري الـذي ضم كال
من حطاب ومعاون مدير عام الشركة
حس طالب ومدير فرع التوزيع في
سؤول ومن كربالء وعدد أخر من ا
ـيــدانـيـة قـد زار خالل مــتـابـعـتــهم ا
وتـفقـد وعـلى مـدى ايام الـزيـارة عدد
من مـحطـات تـعبـئـة الوقـود ومـعامل
ـسـؤول وسـاحات الـغـاز والتـقى ا
والعاملـ فيها  مـثــــمنا دورهم في
تــلـــبـــيــة أحـــتـــيــاجـــات الـــزائــــــرين

واكب اخلدمية . وا

زوار عاشوراء يستقلون القطار
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وسط اخبار االغـتياالت  والـتفجـيرات  وازدهار   عـمليـات اطالق صواريخ التـهديد
فـرح واليق من ـفيد   يـاتينا اخلـبر ا والوعيـد  وفي زمن عز فيه اخلبـر السار وا
ديـالى مـديـنة الـبـرتـقـال  ومن الديـوانـيـة ارض العـطـاء واالسـتـبسـال . مـراسل قـناة
ا يجري  من حملة  يقوم بها رجال امنوا بالعراق الشرقيـة  نقل لنا صورة زاهية 
ـزروعـة باجـود اصـناف ـات ا  ارضـا  وسـماء  ومـاء  وهم يـديـرون  االف الدو
الـتـمـور  الـعـراقيـة  في مـقـداديـة ديـالى  ومـثـلـهـا عـلى ارض الـديـوانـية . والبـد من
االشارة هنا  الى جتـربة اخرى  هي جتربة العتبة العباسية  والعتبة  احلسينية 
ائي  وهي وهـما جتربـتان نـاجحـتان  نفـذتا  بـاساليـب حديثـة عن طريق الـتنـقيط ا
اء.  كمـا هو احلال في طـريقـة اقتصـادية  جدا  ال حتـتاج الى كـميات كـبيـرة من ا
ـشـروع اكـبـر واشـمل  حـيث خـصصت الـزراعـة الـسـيـحـية .فـي الديـوانـيـة  بـدأ ا
ـات لزراعة (430) الف نـخلة  وقـد  زراعة الف مـنها  االن  ارضـا باالف الدو
و هذه التـجارب فردية  وعلى وزارة الزراعة االهـتمام بها  بسن قوانـ تفضيلية 
ومـنع اسـتيـراد الـتمـور  االجـنبـيـة .في العـراق.. نـحتـاج الى الـعودة لـلـطبـيـعة   الى
ثـورة زراعيـة  عـمالقـة  وخالقة   كي نـحـقق  االكـتفـاء  الـغذائـي الذاتي  ونـعـيد
للفالح مهنته وكرامته و ارضه  فال كرامة لشعب ال يستطيع ان يوفر احلد االدنى
من الــغـذاء   فـهل وزارة الـزراعــة واعـيـة الى مــوضـوع االمن الـغــذائي  واالكـتـفـاء
دن الـذاتي ويفـتـرض بـهـا ان  تـخطـط بشـكل افـضل من الـسـابق .  ان الـذي دمـر ا
دن العراقية  هي الهجرة الكبيرة واخلطيرة الكبيرة  العاصمة بغداد وغيرها من ا
ـديـنـة  الـتي حـولت  الـفالح الى عـامل  مـأجـور  بـسـيط  وبـاجـر  من الـريف الى ا
ـنعنا ـدينة تطـورت  وال الفالح حقق احالمـا تبخـرت . ترى  مالذي  زهيد  فال ا
ان نكون الـيوم من ( اصحاب النخلة)   ونترك اصحاب احلمار  واصحاب الفيل 
هـم وجديـدهم   فـالنـخـلة هي عـمـتنـا  الـعظـيـمة  و هي الـتي تـمنـحـنا  الـطـاقة  قـد
االيجـابيـة للغـذاء و للـحياة  انـها الـعمة الـباسقـة  السـامقة  اخلـالقـة  التي جتعل
مـنـا مـرفـوعي الـرأس كـلـمـا نـظـرنـا الـيـهـا  انـهـا الـعـظـيـمـة الـتي كـلـمـا تـامـلـنـاهـا 

وجدنـاهـا  تمـنحـنـا الطـمأنـيـنة  وراحـة البـال .مـرة سألـتي صديق
عربي  عن سـر كرم العراقي .. قلت له :العراقي  عندما
يـسـتيـقـظ  من الـنـوم  يـجـد  فوق راسـه نـخـلة فـي حـديـقة
الدار  او في الـشارع  او عند اجلار  وان مشي  قليال
  يـجـد  امــامه نـهـرا  وان  ضـاقت به االحـوال صـبـرا 
وجـد صـديقـا يعـزمه في بـيـته . اللـهم اجـعل عدد الـنـخيل
بعـدد نفوس الـعراقي  وابـعد البالء عـنهم  من شرور

أجورين  .. العمالء وا

-1-
اذا يغسلُ البعض أيديهم من اإلصالح بأكثر من صابونة واحدة..!! ? ال أدري 

انـهم يـسـارعـون الـى الـتـعـلـيق عـلى مـا نـكـتُـبهُ مُـنَـبِـهـ عـلى اخلـطـايـا واألخـطـاء الـتي
يجترحها السلطويون باالستشهاد بالبيت الشهير :

لقد اسمعتَ لو ناديت حيّاً 
ن تنادي  ولكنْ ال حياة 

ومعنى ذلك :
ـا يـجب ان ال يُـنـسى من الـثـوابت الـديـنـيـة والـوطـنـية انـهم يـلـومـونـنـا عـلى الـتـذكـيـر 
واالخالقـيـة والـسـيـاسـيـة واالنسـانـيـة ونـحن ال نـريـد الـدخـول في جـدل  بـيزنـطي مع
ولكننا نـريد أنْ نُذَكرّهم بحقـيقة مهمة قـد غفلوا عنها  هؤالء اليائـس من االصالح 
وهـذه احلـقـيـقـة نـنـتـزعـهـا من مـواقف االمـام احلـس (عـلـيه الـسالم) مـع أعدائـه يوم

الطف .
فـليس ثـمة من شـك في أنَّ احلسـ (ع) كان علـى يق مـن أنّه سيُـقتل عـلى يد هؤالء

األوغاد وستُسبى نساؤه وأطفاله ..
ـتمردين على كل القيم رّ بـعد استشهاده عـلى يد العتاة ا وسيذوقون كـؤوس العناء ا
ـا غاب عـنهم في كل مـا يتـعلق ـوازين ومع ذلك نـراه قد خـاطب أعداءه وذكـرّهم  وا

واعظ االمام احلس االّ القليل القليل . وبعدالة قضيته ولم يستجيب منهم  به 
انّ إقامة احلـجة على الزائغ عن احلقّ هو مسلك االنبياء واألوصياء عليهم السالم
ـؤمنة وال يغلق وهو يسـتبطن رفضَ اليـأس  الذي ال يصح ان يتسـرب الى النفوس ا

الباب أمام مَنْ بقيتْ فيه بقيّة من وعيّ وفهم ولم يستحوذ عليه الشيطان بالكامل .
ومن خُطَبِه (عليه السالم) يوم عاشوراء مُخاطِباً أعداءه قوله (ع) 

{ وأراكم قـد اجـتـمـعـتم علـى أمر أسـخـطـتم الـله فـيه عـليـكم وأعَـرَضَ بـوجـهِهِ الـكر
عنكم  

وأحلَّ بكم نقمتَهُ 
وجنّبكم رحمتَهُ 

فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم 
أقرر بالطاعة 

وآمنتم بالرسول محمد (ص) 
ثم انكم زحفتم على ذريته وعترته تُريدون قتلهم 

لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذِكر الله العظيم } 
ويالحظ هنا :

ان االمام احلـسـ (ع) عرّفـهم بـاجتـمـاعهم عـلى الـباطل وأنـهم اسـخطـوا اللـه علـيهم
بفعل ذلك االنحياز اللع .

انٍ مطلق بعدالة قضيتهِ مُدافعا عنها بكل كما انه وقف أمامهم باصرار وشموخ وا
لة . ذرة من ذرات وجوده الشريف دون ان يحيد عنها قيد ا

وهنا تكمن البطولة والشجاعة واالباء والفداء .
ولقد أجابنا  –سالم الله عليه  –عن سؤال خطير يقول :

ـعسكر األموي الغاشم الى احلضيض سفـالةً ونذالةً وتنكراً لكل القيم مع كيف بلغ ا
ريحانة رسول الله (ص) وسيد شباب اهل اجلنة ? بقوله :

" لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذِكْرَ الله "
نعم 

ويحولُ بَيْنَهُ وب أنْ يبصر انّ من يستحوذ عليه الشيطان يُدخله في دهاليز األجرام 
الـنور  ولـن يسـتحـوذ الـشيـطـان على االنـسـان االّ اذا ابتـعد
عن ربّـهِ ونَسِـي ذِكْـره  فَـصال وجـال فـي مـياديـن اجلـحود

باد والقيم احلقة . والعصيان والعناد واالجهاز على ا
وفي هـذا اجلـواب يـكــمن الـدرس الـعـظـيـم الـذي قَـدَّمَهُ لـنـا
االمـام احلـسـ (ع)  في حتصـ الـنـفس وصيـانـتـها من

مسارب الشيطان . 

t¹uMð

نشر في جـريدة الزمـان بالعدد /  6742 تاريخ
ــــديــــريــــة مــــاء 8/25/ 2020 اعالن رقم (6) 
مــحـافــظــة كـركــوك ورد سـهــوا في تــاريخ غـلق
ـنـاقـصـة 9/7/ 2020 خـطـأ والـصـحـيح يـوم ا
ــصـــادف يــوم الـــغــلق يـــكــون  9/9 / 2020 ا
ــؤتــمــر يـوم 2/ االربــعـاء . وتــاريخ انــعــقــاد ا

9/  2020 لذى  اقتضى  التنويه.
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.. عليه السـالم قيمة بـطوليـة مطلـقة وثورته في واقـعة الطف ما زال االمام احلسـ
ـوته.. مـنتـصـرا على ـوذجا إنـسـانيـا خـالدا  كـان إ صداهـا يـتردد في الـزمـان وا
ا شـخصـيـة كونـية عـدوه بـالشـهادة; فـهـو.. علـيه الـسالم ليس شـيـعيـا وال سنـيـا إ
.. في أوانه ومــــا تاله... الى هـــذه ــــ ـــانـــيـــة عــــلى الـــعـــا أضـــفـت ظل الـــثــــورة اإل
ـا تـمثل الـلحـظـة.واقـعـة الـطف ليـست ثـورة شـيـعـية قـادهـا احلـسـ ضـد السـنـة إ
اإلسالم احلق.. الـنــابع من جـوهـر دين مـحـمـد ودسـتــوره الـقـرآن الـلـذين حـثـا عـلى
الـوقـوف.. جـهـادا.. بـوجه كل فـاسق وطـاغـيـة ومـسـتـبـد مـنـحـرف عن سـراط الـتـقوى
فـسـادا. "الـطف" واقعـة تـسـبق الـتشـيع والـتـس وتـفـاصـيل إستـحـدثت في غـفـلة من
الــزمن.. بـعـد ئـذ! وكـل من يـرضى بـقــتل احلـسـ مـتــطـامـنـا مع إســتـعـراض الـقـوة
...لن يـجـد تـبـريـرا يـفـرغ "الـطف" من ـظـهـريـة لـيـزيـد مـتـمـثـلـة بـإسـتـشـهـاد احلـسـ ا
نطقية محتواها أي مـفبرك يتالعب بالـكلمات والفتـاوى مهما أقحم الـتفاسير غيـر ا
قسرا عـلى أحداث التاريخ فال قوة في الـكون تسوغ ليـزيد اإلستحواذ عـلى السلطة
بشر باجلنة من حتت الكساء ونطفة مـن محمد في احلياة.. بل بضعة منه وسـبطه ا
ـسـلم حـرام حـتى أن صـحـابـيـا جـاء الـرسـول.. صـلى الـله عـلـيه وآله الـيـمـاني.دم ا
ـغـفرة; فـسـأله عـما فـعل وأحـجم الـرسول غـاضـبـا; عنـدمـا عرف أن يـلـتمـسه طـلب ا
الـصـحـابي قـتـل مـشركـا فـي إحـدى الغـزوات بـعـد أن هـزم األهـالي وأدركـه فـقال:
"أشهـد أال إله إال الله" ولم يقـتنع الـصحابي بـإعالن اإلسالم في حلظـة ضعف; لذلك
!? سيد انا; فكيف باحلس قتل مشرك أسلم ضعفـا وليس إ قتله.غـضب الرسول 
.. عـليه السالم لم يثن شباب أهل اجلـنة.قَتْلُ الدعـي إبن الدعي أبا عبـد الله احلس
وقف نـافذين الى مـداهمـة سلـطان يزيـد بعـد أن كسـر احلس الـثوار عن تـفجيـر ا
حـاجز اخلـوف مثبـتا عـدم شرعـية يـزيد عـلى عرش اخلالفـة التي أسس لـها مـعاوية

متفردا بسلطة إستغلها يزيد.
 ثمة ثـورات الحقة تـلت "الطف" إنطـالقا من معـاني الرفض الذي إبـتدأه أبو عـبد الله
.. عـليه الـسالم.وما مـشاكـسو احلـاضـر إال إمتـداد حلقـد بني سـفيـان على احلـس

اإلسالم.. دين الـــله الــذي نـــزل في كـــتــاب مــســـطــور عــلـى الــلــوح
احملـفــوظ; فـآيــات الـقــرآن تـنص عــلى أن: "من يــقـتل مــؤمـنـا
ن يقـتل ريحانة رسول متعـمدا; فجزاؤه جـهنم..." فكيف 
الله.. إنـهـا قـضيـة غـيـر قابـلـة لـلمـسـاومة بـعـد أن ألـهمت
اإلنـسانـيـة فـورة اإلنتـفـاض على الـظـلم والـفسـاد.. خـالدة
الى األبد تـعيد نفسها في كل مرحلة; ما دام في الوجود

ارى فيه. كافر ظلوم نظير مؤمن باحلق ال 
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تـعـلن الـشركـة الـعـامة لـلـمـعـدات الهـنـدسـية
الـثـقـيـلـة احـدى تـشـكـيالت وزارة الـنـفط عن
ـرقـمة ١/م/ م. هـ. ـنـاقـصـة ا تـمـديـد غـلق ا
ث/ ٢٠٢٠ اخلاصة بتصميم وتنفيذ االعمال
الــكـهــربـائــيـة واآلالت الــدقـيــقـة لــلـخــزانـات
الـــكـــرويــة عـــدد/ ٢ لـــغــايـــة يـــوم الـــثالثــاء

صادف ٢٠٢٠/٩/٨. ا
لذا اقتضى التنويه
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السالم.وذكـر بيـان مقـتضب لالمـانة
ان (احلملة شـملت تنـظيف مسارات
الـــزائـــريـن والـــشـــوارع احملــــيـــطـــة

 .( رقدين الشريف با
وكان وزير الصـحة والبـيئة قد وجه
ـواكب احلسيـنية رسالة الصـحاب ا
واخلطـباء. وقـال الـتمـيمي في بـيان
تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امـس ان (عـــلى
ـــــــواكب اصــــــحــــــاب اجملـــــــالس وا
احلـــســـيـــنــيـــة مـــراعـــاة االجــراءات
الـــوقــائـــيــة من ارتـــداء الــكـــمــامــات
والـتبـاعـد اجلسـدي وتـعقـيم الـيدين
عزين من وتعفـير االمـاكن حلمايـة ا

انتقال العدوى بينهم).
داعــيــا اخلــطــبــاء الى (االســتــمــرار
بنهـجهم الـتوعوي الـصحي للـوقاية
من هـــذا الــوبــاء) مــشــددا بــالــوقت
نفسه على (مالكات اجليش االبيض
االسـتمـرار بـتقـد افـضل اخلـدمات
).  وأعــلـنت الــصــحـيــة لـلــمــصـابــ
وزارة الــــنــــفـط عن جنــــاح اخلــــطـــة
الوقـوديـة لزيـارة الـعاشـر من مـحرم
من خالل تــلـبــيـة وتــغـطــيـة جــمـيع
ــواكب ــواطــنــ وا أحــتـــيــاجــات ا
احلــســيــنــيــة والــدوائــر والـوزارات
اخلــدمـيــة من الـوقــود بـانــسـيــابـيـة
عالية . وقال رئيس اللجنة الوزارية
شـرفة عـلى مـتابـعة تـنفـيذ اخلـطة ا

الــوقـــوديــة لــلــزيــارة وكــيل الــوزارة
لــشــؤون الــتــوزيع كــر حــطــاب أن
الوزارة ومن خالل شركاتها النفطية
اخلــدمــيـة قــد نــفـذت بــنــجـاح خــطـة
مُحكـمة لـتوفيـر وتغطـية أحتـياجات
ـــــواكب اخلـــــدمــــيــــة الــــزائـــــرين وا
ولـآلليـات من أنـواع الـوقـود  فضالً
عن تـــوفــيـــر كـــافـــة أنـــواع الـــوقــود
حملــطـــات الـــطـــاقــة الـــكـــهــربـــائـــيــة
وللمـولدات االهـلية. وأضـاف حطاب
أنه وأســتــنـاداً الـى تـوجــيه الــســيـد
وزير النـفط أحسان عـبد اجلبـار فقد
تمـت متـابعـة خـطة الـوزارة مـيدانـياً
ــســؤولـ لــلــوقــوف عـلى من قــبل ا
ـواطــنـ وتـلــبـيــتـهـا أحــتـيـاجــات ا
بــصــورة مــثــالــيــة  وهــذا مـاحتــقق
تميزة للعامل في بفضل اجلهود ا
الـشـركـات الــنـفـطـيـة الـذين واصـلـوا
العمـل على مدار الـساعـة .من جانبه
أشــــاد مــــحــــافظ كــــربـالء نــــصــــيف
تمـيزة للوزارة اخلطابي باجلـهود ا
وتـــعـــاونــــهـــا مع أدارة احملــــافـــظـــة
ودوائـــرهــا اخلـــدمــيــة فـي اإلرتــقــاء
قدمـة للزائرين ستوى اخلـدمات ا

واكب اخلدمية . وا
فـيــمـا اكـد مـعـاون مــديـر عـام شـركـة
ــنـتـجـات الـنــفـطـيـة حـسـ تـوزيع ا
طــــالب ان الــــوزارة قــــد جنــــحت في

82555 أجيراً يـومياً في وزارة
الـــكـــهـــربــاء خـالفـــاً لـــلـــقـــانــون
والــتــعــلــيــمــات ودون احلــاجـة

الختصاصاتهم) .
وأشارت إلى أن (حتقيقاتها في
ــــة قــــــادت إلى أن الـــــقــــــــــضــــــيـَّ
ـرتكبة كـلفت الدولة اخملالفات ا
مــبــلغ 43 مــلــيـــار ديــنــار كــانت
تـــــدفع مـن نــــفـــــــقــــات الــــوزارة

شهرياً ). 

5 Š wKŽ —U/«

ÂUF « d¹b*«

…—«œô« fK−  fOz—

مــــراسم زيــــارة عـــاشــــوراء.واوضح
الـبـهـادلي فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (أســاطــيل الــنــقل بــاشـرت
بـعـمـليـة الـتـفـويج الـعـكـسي لـزائري
عـاشـوراء وعـلـى مـخـتـلف احملـاور),
ــركـــبـــات االحــتـــيــاط مـــؤكـــدا (زج ا
اخملــتــلـــفــة الــســـعــات الســتـــيــعــاب
ــلـيــونـيــة الـتي تــوافـدت احلــشـود ا
الحـــيـــاء ذكــرى اســـتـــشــهـــاد االمــام
احلسـ علـيه السالم) ,الفتا الى ان
(عــمـــلــيــة تــفــويج الــزائــرين جتــري
بــانـــســـيــابـــيـــة عــالـــيـــة وبــدون اي
مــعــرقالت تــذكـر) ,وتــابع ان (جــهـد
النقل بـاقٍ ومتواصل لـنقل اخر زائر

من مدينة كربالء).
وانتهت مـراسم عزاء ركضـة طويرج
ـــشــاركـــة مــلــيـــونــيــة فـي كــربالء  
لــلــزائــرين ,وسط إجــراءات أمـــنــيــة
ووقائـية مـشـددة. ومانت الـوزارة قد
اسـتنـفـرت جـمـيع مالكـاتهـا لـضـمان
تنفيذ خـطة نقل الزائـرين لهذا العام
وحسب زخم محاور النقل في مدينة
كــربالء .واوضح الــبـيــان ان (أفـواج
مــركــبــات الــنـقـل اخلـاص وحــافالت
سافـرين والوفـود باشرت مـنذ بدء ا
الـــزيـــارة بــنـــقل الـــزائــريـن وحــسب
تــــوزيـع اخلـــطــــة مـن والى االمــــاكن
قدسة وجلميع محافظات العراق  ا
وسـتــسـتـمـر عــمـلـيـات الـنــقل لـغـايـة
تفـويج آخـر زائر),وتابع ان (اخلـطة
تـضـمـنت حتـشـيـد أكـثـر من 30 الف
مــركــبــة مــتـنــوعــة لــلــنــقل الــداخـلي
واخلارجي 450 حافـلة ذات الـطابق
والـطــابــقـ اضــافـة الى 15 قــطـاراً
حــديـــثــة تـــنــقـل الــزائـــرين جلـــمــيع
احملـافــظـات وعــلى مــدار أيـام زيـارة
عـاشـوراء لـضمـان إنـسـيـابـيـة الـنقل
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ادة الـسابعـة الفقرة عدل برقم ٦٥ لـسنه ٢٠٠٢ (ا اسـتنادا إلى قـانون نقـابة األطباء الـبيطـري رقم ٢١٠ لسـنه ١٩٨٠ وا
ـرقم ٣٤٤٨٤ في ١١ / ٨ / ٢٠٢٠ تقرر عقد وجب كتابهم ا اوال) واشارة الى موافـقة وزارة الصحة عـلى عقد االجتمـاع 

ناقشة ما يلي : وافق ١١ / ٩ / ٢٠٢٠  اجتماع الهيئة العامة في الساعة اخلامسة مساءا من يوم اجلمعة ا
نتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩. الية ا الي وتقرير تدقيق احلسابات اخلتاميه للسنة ا - التقرير ا

- مناقشه مسودة  تعديل قانون النقابه رقم ٢١٠ لسنه ١٩٨٠.
- تشكيل اللجنة التحضيرية واالستعداد النتخابات الدورة (١٣).

وسيكون النصاب كامال بغض النظر عن عدد احلاضرين.
ÂUF « e d*« Ø 5¹dDO³ « ¡U³Þô« WÐUI½
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األســـيـــوي عن حتــــديـــد مـــواعـــيـــد
ـبــاريـات والن بـعض الـدول بـدأت ا
تعود لـلمالعب عبر أنـشطة مخـتلفة
ــاني واالســبـاني حــيث الــدوري األ
في األيام القادمة وتـظهر اختبارات
ـنـتـخب مـنـاسـبـة خـصـوصـا إمام ا
هونغ كـونغ وكمـبوديا بـعدمـا تغلب
رحـلة األولى وفي كل علـيـهمـا في ا
نـتخـب أفضل مـنها الـظروف يـعد ا
ــنـافــســة عــلى بــطــاقــتي وتــبــقـى ا
الــتــأهل بــ مــنــتــخــبــات الــعــراق
األقرب للحسم  ثم البحرين وغيران
الــلـذين يــتـنـافــسـان عــلى الـبــطـاقـة
الـثانـيـة وتـظـهـر حـظوظ مـنـتـخـبـنا
األكبر في  إنهاء مـشوار التصفيات
واالنتقال للـدوحة  وهو امام فرصة
كبيـرة لكن ال شــــــيء يؤتـمن  بكرة
القدم التي التــــــعرف فريقا صغيرا
وأخــر كــبــيــر و جنـدد الــدعــوة الى
تـام ظـروف اإلعداد الـتي ستـكون
ــــرتـــــكــــز و احلـل  وخــــطــــــــــــوة ا

ايجابية.
 UOzUNM « ŸËdA

ـدرب جاء  يـحـمل معه ويـبدو ان  ا
ثل بـالوصول الى تنـفيذ مـشروع 
نهائـيات كاس  العـالم بقطر   وراح
يـتـابع األمور بـنـفسه بـعـدما تـعرف

حــــيث دعــــوة الالعــــبــــ وإقــــامـــة
ـبـاريـات الـتــجـريـبـيـة  واالنـفـتـاح ا
ــدرب والــتــنــســيق مــعه في عــلى ا
نتخب في دعم خياراته في إعـداد ا
مــهـمــة خــطـرة وصــعــبـة امــام اخـر
طـريق الوصـول الى نهـائيـات كاس

العالم احلدث  األبرز.
W uJ(« rŽœ

نـريــد إن تـتـضـافــر جـهـود الــلـجـنـة
درب وفي التـطبيـعية والالعـب وا
ــتــابــعـة ــقــدمــة  دعم احلــكــومــة  ا
عملـية إعداد الفـريق بفترة مـناسبة
وهـو يـقــتـرب أكـثـر من الــنـهـائـيـات
لـلـمـرة الـثـانيـة بـعـد مـشـاركة 1986
ـكـسـيك  ومع الـتـفـوق لـلـفريق في ا
في جـمـيع مـبـارياته  رغـم انه  لعب
أربـع مـنـهـا خـارج الـديـار لـكـنه قـدم
ردود الطيب وترك تأثيرا واضحا ا
بـأنه عـازم عــلى تـخـطـي اجملـمـوعـة
ـــــــرور مـن دون مـــــــشـــــــاكـل الى وا
الـــدوحــة ولـــو احلـــديث عن كـل مــا
ــبــاريــات الـقــادة وسط يــتــعــلق بــا
انتشار فـيروس كورونا  واألمل في
إن يـنـتـهي ويزول عـن بلـدنـا إنـشاء
الله لكن عـلى اللجنـة التطبـيعية ان
طلوبة  حتت أي تتخذ اإلجراءات ا
ظــروف كـانت بـعــدمـا أعـلن االحتـاد

مــبــاراة مــنـتــخــبـنــا الــوطــني أمـام
منتـخب كمبوديـا باجلولة الـسابعة
من الــتــصـــفــيــات والــتـي ســتــقــام
بـالـثـاني عـشـر من تـشـرين الـثاني/
ــقـبل بــاخـتــيـار مــلـعب نــوفـمــبـر ا
باراة في البصرة الدولي خلوض ا

تمام الساعة السابعة مساءً.
وجــاء اخـــتــيـــار مــلـــعب الــبـــصــرة
الــدولي بـــعــد الــتــشــاور مع مــدرب
مــنـتـخــبـنــا الـوطـني "الــسـلــوفـيـني
ستريشكو كاتانيتش" والذي وافق
بــأن يــكــون مــلــعب جــذع الــنــخــلــة
ــبــاريــات أســود مـــســرحــاً دائــمـــاً 

الرافدين في التصفيات اآلسيوية.
WŽuL:« …—«b

ويـتـصـدر مـنـتــخـبـنـا الـوطـني فـرق
مجـمـوعـته الـثـالثـة في الـتـصـفـيات
ـشـتـركـة بـإحــدى عـشـر نـقـطـة من ا
الـفــوز بـثالث مــبـاريــات والـتــعـادل
بـــهــــدفـــ وفي ســــجل جــــيـــد لالن
ويــســعى لـالحــتــفـاظ عــلـى نــظــافـة
سـجـله لألخـيـر ومن ثم الـتـأهل الى
نـهــائـيـات قــطـر احلــلم الـذي بـرواد
الــعـراقــيـ جــمـيــعـا في ان يــحـقق
هـمـة كمـا يـجيب بـعـدما ـنـتخـب ا ا
قـدم نـفسه بـشـكل جـيد  وأهـمـية ان
تـأتي عـمـلـيــة اإلعـداد مـتـكـامـلـة من

وأوضح ان اجـتمـاع أربـيل سيـكون
من اجل وضع النقاط على احلروف
والــتـــجـــديــد بـــشـــكل رســـمي وانــا
ــفــاوضـات مــتــفــائـل بــان تــســيــر ا

توقع لها. بالشكل ا
wLÝ— —UFý«

وتـلـقت الهـيأة الـتـطبـيـعيـة لالحتاد
العـراقي لكرة الـقدم إشعـاراً رسمياً
من االحتاد اآلسيوي العتماد ملعب
الـعـراق في مـبـاراة كـمـبـوديـا ضمن
مـــبـــاريـــات اجملـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثــة
ـزدوجـة لــلـتــصـفــيـات اآلســيـويــة ا
ـــونـــديــال قـــطــر 2022 ــؤهـــلــة  وا
ونــهــائــيــات كــأس آســيـا 2023 في

. الص
ويـأتي كـتـاب اآلسـيـوي بـعـد أن 
نـقل مبـاراتي منـتخبـنا الـوطني في
مرحلـة الذهاب أمام منـتخبي إيران
والــــبـــحـــرين إلـى خـــارج الـــعـــراق
نــتـيــجــة األوضـاع الــتي شــهـدتــهـا
الـــبالد والـــتـــظــاهـــرات في جـــمــيع
ـبارات في احملافـظات ليـتم نقل ا
وقــتــهــا إلـى الــعــاصـــمــة االردنــيــة

عمــان.
وردّت الـهـيـأة الـتـطـبـيـعـيـة لالحتاد
الــعــراقي لــكـرة الــقــدم بــخــصـوص
ـلــعب الـذي ســيـحــتـضن األرض وا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـبـيـة الـدولـية صـادقت الـلـجـنـة األو
عدّل للجنة على النظام الداخلي ا
ـــبــيـــة الـــوطــنـــيــة الـــعــراقـــيــة األو
واألجـــراءات الـــتي إتـــخـــذتــهـــا في
ـــؤتـــمـــر االســـتـــثـــنـــائي األخـــيـــر ا

للجمعية العمومية .
جاء ذلك في رسـالة رسـمية بـعثـتها
ـبـيــة الـدولـيــة مـسـاء الـلــجـنــة األو
ـــــوافق ـــــوافق ا الـــــيــــوم األحـــــد ا
للـثالث من آب اجلـاري موقـعة من
الــسـيــدين جــيــمس مــاكالود مــديـر
ــبـــيــة الــدولــيــة الـــعالقــات في األو
وجــيـروم بــويــفي مــديــر الــعالقـات

ؤسساتية واحلوكمة فيها. ا
ــــبـــيــــة الـــدولــــيـــة في وأكـــدت األو
رسـالـتـهـا عـلى ان الـنـظـام الـداخلي
ـبــيـة الـوطـنـيـة ـعـدّل لــلـجـنـة األو ا
الـعـراقـيـة قــد  إعـتـمـاده كـوثـيـقـة

رسمية لديها.
ــبـــيـــة الــدولـــيـــة عــلى وأثــنـت األو
اجلـهود الـتي بذلـهـا رئيس الـلجـنة
ـبـيــة الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة رعـد األو
حـمودي وزمالؤه أعـضاء اجلـمعـية
ـرحلـة الـتي الـعـمومـيـة فـي تفـهّـم ا
ـبي الـعـراقي ـشـهـد األو ــر بـهـا ا
رحـلـة بخـارطة وسـعيـهم لـتجـاوز ا
بي ـيـثـاق األو طـريق تـتـوافق مع ا
والقوان العراقية احمللية النافذة

اضي. ورسالتها في 7 تموز ا
ـبــيـة الـدولــيـة أيـضـاً وأشـادت األو
على تـعاون الـسلـطت الـعراقـيت
ـثلـت الـتـنفـيذيـة  والتـشـريعـية 
بـوزير الـشـباب والـريـاضة ا عـدنان
درجـال وجلـنـة الـشـبـاب والـريـاضة
ــجــلس الــنــواب الــســيــد عــبــاس
عليوي وتظافر كل اجلهود اخليّرة
ـبيـة عراقـية لـلعـبور الى مـرحـلة أو
قانونـية ومنـتظمـة من دون  تعطيل

األثر الرياضي العراقي.
g²O½UðU  bIŽ

اعـــرب الــوســـيط اإليــرانـي بــهــروز
دزهـبـود عـن تـفـاؤله بـتـجـديـد عـقد
درب سـريتـشكـو كاتـانيتش خالل ا

قبلة. الفترة القليلة ا
ـــقـــبـــلــة وقـــال بــهـــروز إن األيـــام ا
ســتــشــهــد اجــتــمــاعـاً مـع الــهــيــئـة
الـتـطـبيـعـيـة لالحتاد الـعـراقي لـكرة
الـــــقـــــدم مـن اجل جتـــــديـــــد عـــــقــــد

كاتانيتش.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـنافـسـات الـدوري الـعراقي اسـتأنف فـريق الـشـرطـة بـكرة الـسـلـة تـدريبـاته اسـتـعـداداً 
متاز. ا

وقـال مديـر قـاعة الـشـعب عالء جـبار في تـصـريح صـحفي  ان فـريق الـشرطـة اسـتأنف
ربع الذهبي. نافسات ا تدريباته استعداداً 

اضي واوضح ان جـميع االندية توقفت عن التدريبات بسبب جائحة كورونا منذ اذار ا
قبلة. ؤمل ان تبدأ الفرق بالعودة خالل االيام ا حيث من ا

ؤمل ان ـربع الذهـبي ومن ا يـذكر ان الـدوري العـراقي وصل الى دور نـصف النـهائي ا
قبل. يستأنف خالل شهر تشرين االول ا

WK « …dJÐ UNðU³¹—bð n½Q² ð ‚dH « ‰Ë√ …—U¦OI «

بية الوطنية العراقية رعد حمودي في اجتماع الهيئة العامة ببغداد W∫ رئيس اللجنة االو œUB

نتخب الوطني  جنم ا
علي عدنان 
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دعــوتي لــلـمــنــتــخب الـوطــني من
خـالل الـنــادي وبـالــتـالـي لن أقـبل
العـروض التي قـدمت لي وفضلت
الـــبــــقــــاء مع الــــنـــفـط ألرد فـــضل

النادي.
وأوضح أن الــــفــــريـق يــــنــــتــــظـــر
ــوافــقـــات الــرســمــيــة من وزارة ا
الـصحـة وخلـية األزمـة للـمبـاشرة
بـــــالــــتــــدريــــبـــــات اجلــــمــــاعــــيــــة

قبل. واالستعداد للموسم ا
 يــشـار إلى أن مـحــمـد داود سـبق
وأن تـــمت دعــــوته لـــلـــمــــنـــتـــخب
الـعـراقي لكـن اإلصابـة مـنـعته من

االلتحاق به.
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عـلى  خـفـايا اإلطـاحـة به واخـذ يرد
بـثـقـة عـالـيـة عـلى كل االتـهـامـات
ـلي مــا يـريـده وبــقـوة  واخــذ  
على االحتاد وبقـناعات وحتديد
األشــيــاء بــنـفــسـه  مع اقــتـراب
انـطالقـة تــصـفـيـات مــجـمـوعـة
ـــنــتــخـب (الــبــحـــرين إيــران ا
هـونغ كونغ وكـمـبوديـا)  وهو
طالب بـإتمام األمور الـفنية ا
 واختـيارات دقـيقـة  لالعب
ـنـتـخب الــذين سـيـمـثـلـون ا
ـا ـهــمـة األصـعب  وهي ا
دفعه للبحث والتغير من
فــــــــــتــــــــــرة ألخــــــــــرى
لتحديداالسماء التي
تـســتـحق الـلـعب في
ــنـــتــخب صــفـــوف ا
وألنه وعد  وقـطع على
نـفـسه االنـتقـال بـالـفريق
لــنــهـائــيــات كــاس الــعـالم
وألنه مـطـالب  بـاتـمـام كل
ـــتــعـــلــقــة الــتــفـــاصــيل ا
ـشاركة الـتي يعلم انه با
وحـــده ســيـــتـــحـــمـــلـــهــا
نــتـــائــجــهــا  بــعــد الــذي
حـــصل  لـــلـــفـــتــرة الـــتي
ــطـــبــات ســبـــقت ذلـك وا
الـــتي جتــاوزه بـــحــنـــكــة
وثــقــة  والــدفع بــاألمـور
عـبــر الــبـحـث  وتـغــيـر
األجـــــــــــــــواء امـال فـي
حتــقــيق االســتــقـرار
وحتــقـيق مــنـتـخب
قــــــــــــادر عــــــــــــلـى
ــــــــواجــــــــهـــــــة ا
وخــــــــــــــــــــــــوض
ـــــــبــــــــاريـــــــات ا
بـــــــــــــقـــــــــــــدرات
عــنـاصــره الـتي
تــعــامـل مــعــهــا
بــــثـــــبــــات ومن
حـــــــــــــــــــــــــــــيــث

ستويات. ا

جانب من مناقشة اطروحة دكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة
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أوضح مـــــحــــمــــد
داود العب النفط
الـــــــعـــــــراقـي أنه
رفض عـــرضــا من
أحد أندية الدرجة
ــــــمـــــــتـــــــازة في ا
تـــركــيـــا وفـــضل
االســــــتــــــمــــــرار
داخـل فــــريــــقه
صــــــــــــــــــــاحــب
الفـضل الكـبير

عليه.
وقـــــــال داود في

تــصـريح صـحــفي رفـضت عـرضـا
رسـميًـا من الـدوري التـركي لـكنه
لم يـكن ضـمن سقـف الطـمـوحات
الي ال يـتـناسب مع ألن اجلـانب ا
طــــمـــوحـــاتـي وكـــذلـك لـــرغــــبـــتي
وسم بـاالستـمرار مع الـنـفط في ا

قبل. ا
وأشار إلى أنه محـليا رفض عددا
مـن الــــــــعـــــــــروض مـن أنــــــــديــــــــة
جــمـــاهــيـــريــة حـــتى يـــرد الــدين
لفريق النفـط الذي احتضنه وقدم

له الدعم الالمحدود.
وأضــــاف داود الــــنـــفـط دعـــمــــني
ألصل إلـى مـــا أنـــا عـــلـــيه وتـــمت

ــســتــخــدمــة في بــعـض الــقـدرات ا
ــســتــخــدمـة فـي بـعض الــبــدنــيـة ا
الـــقــــدرات الــــبــــدنــــيــــة اخلــــاصـــة
ـؤشــرات الــبــايــومــيـكــانــيــكــيـة وا
والـفــسـيـولــوجـيـة واجنــاز الـوثـبـة
الثالثـية حتت  20 سنـة فضال عن
الـفـروق بـ االخـتـبـارات الـبـعـديـة
جملـامـيع الـبـحث الـثالث في جـميع

متغيرات ومؤشرات الدراسة.
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ناقشت كلية التربية البدنية وعلوم
الـرياضـة بجـامـعة بـغداد  اطـروحة
دكتوراه للطـالب سيف محمد كاظم
برئـاسة عـميد الـكلـية  قاسم مـحمد
ـشـرف  ايـهاب حـسن اخلـاقـاني وا
داخـل حــــــسـن   حتت عــــــنــــــوان (
الـتــدريب الـنـوعـي بـقـانــون الـقـدرة
وجهاز AQ8 وتـاثيـرهـا في يعض

الـــقــــدرات الــــبــــدنــــيــــة اخلــــاصـــة
ـؤشــرات الــبــايــومــيـكــانــيــكــيـة وا
والـفــسـيـولــوجـيـة واجنــاز الـوثـبـة

الثالثية حتت 20 سنة)
 وهـــــدفت االطــــروحـــــة الى اعــــداد
تدريبات نوعية وفقا لقانون القدرة
ـصــاحـبـة لـلــتـحـفـيـز الــكـهـربـائي ا
ـقـاسة بـجـهاز AQ8 وفق الـقـيم ا
والتعرف على تاثير تلك التدريبات
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ولـتحـقيق اهـداف البـحث استـخدم
ـــنــهـــــــج الــتـــجــريــبي الـــبــاحث ا
بــــتــــصــــمــــيـم اجملــــامــــيع الــــثالث
ـــــتــــــكــــــــــــافـــــئــــــة اذ  اجـــــراء ا
االخــتـبــارات الـتي تــمـثل الــبـدنــيـة
منها اختبار الوثب العريض من
الثبـات لكال الرجلـينولكل رجل
الـ  5 خطـوات بالقـفزوحتمل

القوة باحلجل.
وتـــوصــلت االطـــروحــة الى
مجـموعة من االسـتنـتاجات
من اهــمـــهــا إن اســتــخــدام
الــتــدريـــبــات وفق قــوانــ
ميـكـانـيـكـيـة ومـنـهـا قـانون
القدرة يـســاهم في حتس
جــــمــــيـع مــــتــــغــــــــــيــــرات
الدراسة وبـالرغم من تنوع
اســــتـــعـــمــــال الـــتـــحــــفـــيـــز
الـــكـــهــربـــائي فـي الــتـــدريب
الـريـاضي اال انه يعـد اسـلـوبا
فــعـاال في اخـتــزال الـزمن في
الــــــتـــــدريـب في احـــــداث

الــــــــــتـــــــــطـــــــــورات
والـــــتـــــكـــــيـــــفـــــات
اخلــــــــــــــــاصـــــــــــــــة
بــالـعـضالت ومــنـهـا

الــــقـــــوة والــــســـــرعــــة.
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ـنــتـخب أعــلن رئـيس رابــطـة مــشـجــعي ا
الوطـني في اسـترالـيا وسـام االسدي عن
إقـامـة مـجـلـس عزاء فـي ذكـرى اسـتـشـهاد

االمام احلس (ع).
وقـال االســدي في تــصــريح صـحــفي  إنه
في كل عــــام اجلــــالـــيــــة الــــعــــراقـــيــــة في
اســتــرالـيــا تــسـتــذكــر ذكـرى عــاشــــوراء
بـــاســـتـــشـــهـــاد االمــــام احلـــســـ عـــلـــيه

الــــسالم.
وأوضح ان مــجــــــلس الـعـزاء هـذا الـعـام
كـان مـخـتـلـفـاً حـيث اهـــــــديـنـا ثـــــــوابه
الى الـنـجـمـ الـراحـلـ احـمد راضـــــــي

وعـلـي هـادي الـــــــذين تـوفـيـــــا
بـــــــســــــــبـب فـــــــــــــيـــــــروس
كــــورونــــــــا.يــــذكـــر ان
احــــــــــمــــــــــد راضـي

وعـلي هادي
تـــــــوفـــــــيــــــا
بــــــــســــــــبب
اصــبـتــهـمـا
بـــفـــيـــروس
كــــــورونــــــا
خالل شهر
حـــــزيــــران

اضي. ا احمد راضـــــــي
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اإلجنازات.
وبـيــنت أن عـمل الــهـيــئـة
ــــؤقــــتــــة هــــو االداريــــة ا

مـــتـــابـــعـــة االمــور
اإلداريـة والــفـنـيـة
والـتـهيـئـة إلقـامة
انـــــتـــــخـــــابـــــات
جـــديـــدة والـــتي
سـتـكون الـهـيـئة
الــــــعــــــامــــــة هي
الــــــفـــــيـــــصـل في

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ردت الــــهـــيــــئـــة االداريـــة
ـــؤقــتـــة لـــنــادي الـــقــوة ا
اجلــويــة الــريــاضي عــلى
اتـــهـــامـــات قــائـــد الـــقــوة
اجلــويـة ورئـيس الــهـيـئـة
ــؤقــتـــة الــلــواء شــهــاب ا
جـــــاهــــــد بــــــطـــــرح ارض
الـــــــــنــــــــادي فـي شــــــــارع
فـــــلـــــســـــطـــــ الـى أحــــد
ـســتـثـمـرين وبـحـصص ا

جديدة.
وذكـرت الــهـيـئـة في بـيـان
صــــحــــفي ان عــــمــــلــــهــــا
احلــقــيــقي في الــنــادي ال
يـــــتــــجـــــاوز اخلــــمـــــســــة
والثـالث يـوما وأن قـائد
الـــقـــوة اجلـــويـــة في اول
تـــــصــــريـح له أكـــــد عــــلى
النهوض بالبـنى التحتية
للـنادي واالعتـناء بـجميع
ــواصـــلــة فـــرق االنــديـــة 

بــــعـــد االنـــتــــــــــخـــابـــات
لــــوضع خــــارطـــة طــــريق
حـــقــــيـــقـــــــــــيــــة تـــخـــدم
مصلـحة النادي من خالل
مـــشـــروع حـــقـــيـــــــــــــقي
وفـــــعـــــال ويـــــحــــــــــــــقق
الــفـــائــدة الــكــبــرى لــهــذا
الـنــادي الـعـريق ســــــواء
ــســــــــــتـــثــمــر كــان مـع ا
احلـالي او مـسـتــــــــــثـمر

اخر.

اخــتـــيــار الــشــخــصــيــات
الـــــقـــــادرة عـــــلـى خــــروج
النادي الى بر األمان.
وأوضــــــــــــحـت
الـــهـــيـــئـــة أن
اجللوس مع
ستـثمر ا
احلـــالي
لــلــنـادي
من عدمه
ســـيـــكـــون

محمد داود
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ــمـثل الـصــحـفــيـ األتـراك عـن عالقـتــهـا بـا
كاهـان يلدر لـترد قـائلة: (انـا متى حتدثت
عن حــيـاتي اخلــاصـة?). ومن ثم سُــئـلت: (لم
نـــســتــطـع الــتــقـــاطك مع كـــاهــان لــآلن.. هل
تــنـتـظـران ان تــسـتـقــر عالقـتـكــمـا لـتــعـلـنـان
عنها?) فـردّت قائلة: (احيانـا تسألون بعض
األســئـلـة عن قـصـد فــقط من أجل إضـحـاكـنـا
ألـيس كـذلك? شـكـرا لـكم).  عـلى صـعـيـد آخر
خـضع الـنـجم الـتـركي كـيـفـانش تـاتـلـيـتوغ 
إلجراء إخـتبـار الكـشف عن فايـروس كورونا
ـــســـتـــشـــفى خـــاص في مـــديـــنـــة بــودروم
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انتشر مقطع فيديو للمغنية التركية هاديسا
عــلى مـواقـع الـتــواصل االجــتــمـاعي يــظــهـر
أكــلــهــا الــفــشــار ومــشــاهــدة فــيــلم مع كــلب
مثـل التركي كان يلدير وظهرت حبيبها ا
بالـفيـديو ايـضا وهي تطـعمه حـبات الـفشار
مـسـتـمـتــعـة بـوقـتـهـا بــرفـقـته.وقـد القى هـذا
.وبعد ان تـابع الفيـديو رواجا كبـيرا ب ا
ـنزلي تبـ مؤخـرا قضـاء هاديـسا احلـجر ا
في بيت حـبيبـها كاهـان يلديـر األمر الذي
اثـــار جــدال بـــ اجلـــمـــهـــور.ســـألـــهـــا احــد
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ــســـتــشـــفى لـــيــعــود ا
بـعـدهـا إلى مـقـر إقـامته
فـي بــــــــــودروم مـن أجـل
اســتــكــمــال عــطــلــته الــتي

ـــضــيـــهـــا مع زوجـــته عـــلى
شـــواطئ مـــديـــنـــة يـــالـــيـــكـــافـــاك

الــتــركــيــة). وكــان كــيــفــانش قــد خــضع
ـاضـي بـعـد لـفــحص كـورونــا في نـيــسـان ا
شــكــوكٍ بــإصــابـــته بــالــفـــايــروس نــتــيــجــة
األعـراض التي عـانى منـهـا ليـتضح سـلبـية

اإلختبار وأنه مصاب بالتهاب رئوي حاد.

الـتركـية وذكـرت صحـيفـة (حريـات) التـركية
ذكـرت (أن ذهـاب كـيـفانـش للـمـسـتـشـفى كان
إلجـراء فـحـص روتـيـني فـقط يـتـوجب عـلـيه
الــقـيــام به كل فــتـرة من أجل أعــمـاله إذ إنه
يــخـضع أسـاسـا لــفـحص كـوفـيـد- 19بـشـكل
مـسـتمـر من أجل تـصـويـر احلمـلـة اإلعالنـية
البس والـــتي تـــقــاضى إلحــدى مـــاركـــات ا
مـقـابـلـهـا مـلـيـون يـورو أو مـا يـعـادل قـرابة
لـيون و 200 ألف دوالر أمـريكـي).وأضافت ا
الـــصــحـــيــفـــة (أن هــذا اإلجـــراء الــروتـــيــني
إسـتغـرق ساعـة كامـلة قـضاهـا كيـفانش في
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ـــدني عـــضــو مـــجــلـس مــكـــافــحـــة الــفـــســاد في الـــنــاشط ا
ـيـة واالجــتـمــاعـيـة تــلـقى أمــنـيــات االوسـاط االكــاد الـعـراق
بـالـشـفـاء الـعــاجل من االصـابـة بـفــايـروس كـورونـا.وهـو في

نزلي. صحة جيدة بعد احلجر ا
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الــكــاتب الــدرامي الــعــراقي تــلــقى
تـعازي االوسـاط الـثـقـافـيـة والـفـنـية
ـــاضي لـــوفــــاة والـــده الــــســـبـت ا
ســائــلـــ الــله تــعــالـى ان يــســكــنه

فسيح جناته.
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ـي الـفـنـان الــعـراقي تـلــقى تـعـازي االوسـاط الــفـنـيـة االكـاد
ـاضي اثـر مرض ـيـة لوفـاة شـقـيقه خـالـد الـسبت ا واالكاد

عضال  سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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ـهــرجــان الـشــعـري الـنــاقـد األردنـي شـارك في فــعــالـيــات ا
والـنـقـدي الـذي أقـامه ديـوان الـهـريس الـثـقـافي واسـتـضـاف
خالله نخـبة من شعـراء الضاد فـي عدد من دول العـالم عبر

منصة زووم.
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ــيـــة الـــبــورك لـــلــعـــلــوم في ي الــعـــراقي في اكـــاد االكـــاد
ـصـطاف ـي تـركي ا ـارك القـى مـحاضـرة مـع االكاد الـدا
شاكل بعنوان (التعليم االلكتروني داخل وخارج العراق  –ا
واحلـلـول) بتـنـظيم من كـلـيـة التـربـية االسـاسـية في اجلـامـعة

ستنصرية. ا
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الشـاعرة الـسـورية قـدمت باقـة من الـقصـائد الـغـزليـة ضمن
ركـز الثـقافي مشـاركتـها في الـلقـاء الشـعري الـذي ضيـفه ا

احملدث بحي الزهراء في دمشق.
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التدريسـية في اجلامعة االهلية بالبحرين القت محاضرة عن
(جـــدلــــيـــة اخلــــطـــاب االبــــداعي فـي الـــتــــراث الـــبـالغي:ابن
عـتـز)ضـمن ورشـة الكـتـرونـيـة اقامـتـهـا اجلـامعـة الـعـراقـية ا

بالتعاون مع اجلامعة االهلية في البحرين.
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الشاعـر العراقي صدرت  له ضمن مـنشورات االحتاد العام
لألدباء والكتّـاب في العراق مـجموعة شـعرية بعـنوان (سهواً

على مصطبة الظالم).
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شاركـ عكسوا ملـحمة الطف بـشكل فني يليق ا
بـهـذه الـواقـعـة االلـيـمـة). وأطـلـقت الـدائـرة السـبت
رقم 128 للفنان اضي مـعرضها االفتراضي ا ا
واثق كـاظم خليل ضم 15 عمالً فـنياً خطياً اجاد
فــيه بـزخــرفــة اخلـطــوط الـعــربـيــة وتـطــبــيـعــهـا مع
الــزخـارف والـفــروع الـبــنـائـيــة .وفي الـيــوم نـفـسه
اطـلـقت الـدائـرة مـعرض لـلـتـشـكـيـلـيـة رجـاء غالي
احـتوى على †15عمالً  فـنيـاً  أبدعت الـفنـانة فيه
ــرأة في اغـــلب مـــوضــوعــات بـــتــعـــزيــز رســـوخ ا
اعـمالهـا الفنـية. واطلـقت الدائـرة معرضـاً  للفـنانة
ـاضية الـتشكـيلـية فيـحاء نهـاد ال اغا  اجلـمعة ا
ضم  عـــمال فـــنـــيـــا بــرعـت فــيـه الــفـــنـــانـــة االغــا

ضمون. تعددة بالشكل وا بأساليبها ا
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استذكـرت دائرة الفنون العامـة فاجعة استشهاد
االمــام احلـســ (ع)  بــأنـطالق مــعــرض الـطف
السـنوي افـتـراضيـاً  عبـر نـافذتـها االلـكـترونـية
ـدير الـعام لـدائرة ـاضي .وقال ا صـبـاح االحد ا
الـفـنــون عـلي عــويـد  إن (الـفــنـون الــعـامـة دأبت
بـشـكل سـنـوي عــلى اقـامـة مـعـرض فـني يـجـسـد
واقـعـة الـطف ومــا تـضـمـنـته مـن بـطـوالت قـدمـهـا
اإلمام احلـس وآل بيت الـرسول وصحبـه عليهم
الــسالم .. 9مــشـــيـــرا الى (ان مـــلــحـــمـــة االمــام
احلــــســـ هـي انـــتــــصــــار احلق عــــلى الــــبـــاطل
ـلحمـة اخلالدة في والظلم.. لـذلك نستـذكر تلك ا
كل مـجـاالت احليـاة والـفـنـون جتـسـدها فـي الفن

الــتــشـــكــيــلـي عــبــر
اعـمال جملموعة من
الـفــنـانــ الـكـرام).
وأضــــــــــــــــــــــاف أن
(معرض هذا العام
جــاء الـــكــتـــرونــيــا
بـــســـبب جـــائـــحــة
ـشـاركة كـورونـا 
 109 فـنـان بواقع
لـوحة لـكل فـنان)
مـــشــــيـــراً الى أن
(الـــــــفـــــــنـــــــانــــــ
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االجـــــتــــمـــــاعي واشـــــكـــــر زمالئي
واصـــدقــائـي ونــقـــابـــتي رئـــيـــســا
تابـعتهم اجلادة حلالتي واعضاء 
الـتـي اتـمـنى ان اجتـاوزهـا واعـود
مـارسـة عـمـلي فـي نـقـابة سـريـعـا 
الــفــنـانــ كــنــائب لـلــنــقـيـب كـذلك
ـمــارسـة نــشـاطي الــفـني الـعــودة 
والــــدرامـي ومــــتـــــابــــعــــة احــــوال

.( الفنان
 يـشـار الى ان الفـنـانـة اسيـا كـمال
نـدالوي من مـوالـيد 1961 سـردار ا
دخـلت مجـال التـمثـيل وهي طالـبة
ـتـوسطـة ثم شاركت في الـدراسة ا
فـي تــقــد مــســرحـــيــة كــلــكــامش
لــلــمــخــرج ســامي عــبــد احلــمــيـد
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اكــدت الـفــنـانــة اسـيــا كـمــال انـهـا
ـكثف تـعـيش االن بـفـتـرة الـعالج ا
بـعـد اصـابـتـهـا بـفـايـروس كـورونا
وقـــــــالت لـ ( الـــــــزمــــــان ) امس ان
(فــايـــروس كــورونـــا الــذي اصــاب
الــكــثــيــر من الــنــاس لن يــهــزمــنــا
مــادمــنــا مــؤمــنــ بــالــله عــزوجل
ونـــلــتــزم بــاالجـــراءات الــوقــائــيــة
ونـــواظب عـــلـى الـــعالجـــات الـــتي
ســـــتـــــقـــــهـــــر الـــــوبـــــاء واالهم ان
مـعنـويـاتنـا قويـة جـدا واحلمـد لله
وان االعــراض لم تــظــهــر عــلي في
باد االمر ولكن بعـد تزايذ احلالة
ـراجـعـة مــؤسـسـة صـحـيـة قـمت 
سـحة فـتبـ انهـا ايجـابية الخـذ ا
ولـكن بــشــكل خــفـيـف و عـرضي
عــــــلى االطــــــبــــــاء اخملــــــتــــــصـــــ
ونـصـحوني بـتـنـاول مجـمـوعة من
ـكثـفة ارى انـها نـافعة الـعالجات ا
وبــــدات احتـــسـن واحلـــمــــد لـــله )
واضـافت ( اني عـاجـزه عن الـشـكر
والـتـقديـر جلـمهـوري الـكبـيـر الذي
هـب مــــــا ان ســـــــمـع بــــــاخلـــــــبــــــر
ــكــثـفــة والــدعـوات بــاالتـصــاالت ا
بـالـشـفـاء الـتـي اشـعـلت الـتـواصل
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انــتــشــر عــلى مــواقـع الــتــواصل االجــتــمــاعي
مسـتنـد مسـرب من إدارة اجلمـارك للـسيارات
ــصــريـة ـمــثــلـة ا في االســكـنــدريــة لـســيــارة ا
ـن نــــوع (رولــــز رويس) يــــاســــمـــــ صــــبــــر
ـبلغ الـكبـير وضـوع بسـبب ا اجلديـدة.وضج ا
الذي دفعته الدخال السيارة الى مصر اضافة
الى ســــعـــرهـــا االســــاسي فــــوصـــلت قــــيـــمـــة
الـتـسـديـدات الى  10 ماليـ جيـنه اي حـوالي
 630 الف دوالر امـريـكي   3.7 مـلــيـون جــنـيه

ـصلـحـة اجلـمارك لإلفـراج الـنـهائي عن منـهـا 
السـيارة أمـا قيـمـتهـا فبـلغت 6.113.545 مالي
ـوقع ـا يـعـادل  385279 دوالرًا وفـقـا  جـنـيه 
الـــفن.وقـــيـل ان زوج صـــبـــري رجل االعـــمـــال
صـري أحـمد أبـو هـشيـمـة هو الـذي اشـترى ا
هذه السيـارة لها.عـلى صعيـد متصل تـستمتع
صبـري مع زوجهـا أبو هـشيـمـة بعـطلـتهـما في
الـيونـان.ونـشـر أحـمـد عـبـر صـفـحـته اخلـاصة
على أحد مـواقع التواصل اإلجـتماعي صورة
ظــهـــر فــيـــهــا يـــحـــتــضن صـــبــري بـــطــريـــقــة
رومانسيـة.وكان أحمـد يرتدي بـنطاالً وقـميصاً
كالسيك بيـنما أرتـدت صبري فـستانـاً أصفر
مـفــتـوح من األجــنـاب.والقت الــصـورة تــفـاعالً
ـتابع الذين عـبّروا عن إعجابهم كبيراً ب ا

بإطاللة الثنائي.

درست في مـعـهد الـفنـون اجلـميـلة
ـعــهـد ومع وقــدمت أعـمــاالً داخل ا
الـفـرقـة الـقـومـيـة لـلـتـمـثـيل اقـتـرح
ــشـــرف الــفــني حــمــيــد عــلــيــهــا ا
ـــشـــاركــــة في أعـــمـــال ســــوداني ا
تـلـفزيـونيـة مـنهـا سبـاعـية الـغائب
ولـن يـــنــــتــــكس الــــولــــيــــد اجلـــزء
قـدمـت الـعــديـد من األدوار الــثــاني
ـسـرح الـعـراقي في الـتـلـفـزيـون وا
ونقطة التحـول في مسيرتها كانت
سـافر ـسلـسل ا بـعد مـشاركـتـها 
مع الفنـان كاظم الـساهر عام 1993
ــؤلف  .مـــتــزوجــة مـن الــفــنـــان وا
باسل شـبيب ولـها من االبنـاء عمر

وعبد الله .

صـرية ?منـال سالمة? ـمثـلـة ا كمـا تعـرضت ا
حلادث سـير مـروةع مع ابنـتهـا مسـاء اجلمـعة
اضي. وكشفت عن تـفاصيل ما حدث خالل ا
اتـصـال هاتـفـي ضمـن بـرنامـج تـلفـازي وقـالت
(ان صـديقـتـهـا دعـتـهـا لـزيـارتـهـا في الـساحل
الـشــمـالي وأرســلت لــهـا ســيـارة بــسـائق
خاص فذهبت هي وابنتها وعلى الطريق
انـفــجـرت إحـدى عــجالت الــسـيـارة
ولم يستطع السـائق السيطرة عل
رت القيادة وانقلبت السيارة 
أو لـ 3مـــرات.وعـــاشت فـــتـــرة
صــــعـــــبـــــة وأن ابــــنـــــتـــــهــــا
وصديـقتهـا لم تـتمكـنا من
احلركة لذا اتصلت هي
باإلسـعاف ونقـلوا إلى
ستشفى) وطمأنت ا
مــــــنـــــــال سـالمــــــة
اجلـــــمـــــيـع عـــــلى
حالتها الصحية
مــؤكــدة (أنــهـا
تـــــعـــــانـي من
بـــــــــــــــــــعـض
الــكـــدمــات

وآالم
فقط).

تـكـون في مزاج مالئـم للـحب  أنصـت إلى انفـعاالتك
لكن ال جتنح بردة فعلك.
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مـا حتــتـاجه لالســتـقاللــيـة هـو الــقـدرة عـلى جتــسـيـد
األمور  يوم السعد االربعاء.
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شــريـــكك في الــعـــمل يــطـــرح عــلـــيك بــعـض االفــكــار
اجلديدة ناقشها بهدوء .
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جتـد حـل مـا يـشـغــلك من خالل الـنــظـر إلى الـظـروف
كمجموعة متكاملة . 
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عـقلك يـقـول لك شيء  وقـلـبك يـقول شـيـئـاً آخر .رقم
احلظ. 9
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اختلـي مع نفسك لبـعض الوقت قبـل أن تصبح غريب
ا مزعجاً . األطوار  أو ر

”uI «

 الحظ كيف تتحسّن احلياة بالشراكة و لكنها أيضاً
حتتاج إلى متطلبات .

ÊUÞd «

لـعل وجـود الـشــريك بـقـربك يــعـطـيك اكــثـر من فـائـدة
ودفعة الى االمام. 
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ـرونة مع تـغيـرات مفـاجئـة في محـيط عـملك. تـعامل 
ذلك . رقم احلظ.4

bÝô«

الـتـهــور والـشـعــور بـحب رد الـصــاع صـاعـ سـوف
ؤثرين عليك اليوم. يكونان اكثر ا

Ë«b «

ـتـنـاقضـات  ألن احلـياة في تـعلّم كـيف تـتـعامل مع ا
احلقيقة هي تركيبة منها.
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ســوف تـشـعـر بــالـنـدم في الــكـثـيـر مـن االحـيـان عـلى
افعال  قمت بها.

 u(«
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انـقل مــرادف ومـعــاني الـكــلـمـات
الـتـي تـسـيـر انـطـالقـا من الـسـهم
مع عـكس دوران الـســاعـة لـتـصل
الى الــربط الــصـحــيح لــلــحـروف
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{ بــيــروت- وجــدان شــبـارو - (أ ف ب) -
فـــيـــروز الـــتي بـــدأ الـــرئـــيس الـــفـــرنـــسي
ـانويل ماكرون زيارته الى بـيروت بلقاء إ
مــعـــهــا امس االثــنـــ هي ســفـــيــرة الــفن

الــلـــبــنــاني الى
الـعـالم التي

Î…ö  sH « Èdð lÐU « p³KFÐ œuLŽ Ë dLI « …—Uł
يــلــتـــقي الــلــبـــنــانــيــون مـن كل الــطــوائف
واالنـتــمــاءات الـســيـاســيـة حــول صـوتــهـا
وأغـانيها.ورغم ابتعادها كلياً عن األضواء
مـنذ سنوات وتوقّـفها عن إحياء حفالت ال
يـزال صـوت فيـروز االسـتثـنائـي باعـتراف
ـيـ يـرافق ماليـ األشـخاص خـبـراء عـا
عـبر الـعالـم هي التي غـنّت للـحب والوطن
واحلـريــة والـقـيم.جتــاوزت شـهـرة فـيـروز
المح ـرأة الـنـحـيلـة الـبـنـيـة والبـاردة ا ا
واسـمــهـا احلـقــيـقي نــهـاد حـداد حـدود
الـبلد الصغير وجذبت معجب من كل
أنــحــاء الـعــالم. وتــعــدّ من آخــر جـيل
الـــكــــبــــار فـي الــــعـــصــــر الــــذهــــبي
لــلـمــوســيــقى الــعـربــيــة في الــقـرن
الـعشـرين.في لبـنان رفـضت فيروز
أن تُـجـرّ إلى خـصـومـات سـيـاسـية
أو ديـنــيـة ال سـيـمـا خالل سـنـوات
احلــــرب األهــــلــــيــــة 1975-1990
وتــصـدّرت أغــنــيـاتــهــا اإلذاعـات
ـتنـاحـرة على جـانبي خـطوط ا
الـقتـال.بـالنـسبـة إلى كثـيرين
يــعــدّ االســتـمــاع إلى أغــاني
ـثابـة طقس يومي فـيروز 
شـــــــبـــــــيـه بـــــــالــــــــصالة.
وبـالنسبة إليها فالغناء

بحدّ ذاته فعل صالة.
في مــــــقــــــابــــــلــــــة مع
صــحـيـفــة نـيـويـورك
ـــــز فـي أيــــار تـــــا
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وارتـبط فنهـما بـشكل جذري بـلبنـان فبات
جـزءا ال يـتجـزأ من تـراثه.وتعـاونت فـيروز
مع األخــوين رحـبــاني اعـتــبـاراً من مــطـلع
اخلـمسينيات. وأثمـر ذلك مجموعة واسعة
ـسرحـية واألفالم من األعـمـال الغـنـائيـة وا
الـســيــنـمــائـيــة الـتي جــمـعت بــ األحلـان
الـشـرقـيـة والـفولـكـلـور الـلـبـنـاني واألنـغام
الـغـربـيـة. ويـحــافظ عـدد كـبـيـر مـنـهـا عـلى
نــضــارته رغم مــرور الــزمن.وغــنّت فــيـروز
لـشــعـراء كــبـار من األخــطل الـصــغـيـر إلى
سـعيد عقل الذي لقبها بـ(سفيرة لبنان الى
الـنــجـوم) مــروراً بـجـبــران خـلــيل جـبـران
والـيــاس أبـو شــبـكــة. كـمــا حلّن لـهــا عـبـد
الــــــوهـــــاب وفــــــيـــــلــــــمـــــون وهـــــبـه وزكي
نـاصــيف.وشـكـلت مع األخــوين الـرحـبـاني
عالمـــة فــارقـــة في مـــهــرجـــانــات بـــعـــلــبك
ـــقـــبت بـ(عـــمـــود بـــعـــلـــبك الــــشـــهـــيـــرة ولُ
الــســـابع).في مــنـــتــصف اخلـــمــســـيــنــات
تـــزوجت فـــيـــروز من عـــاصي الـــرحــبـــاني
وأجنـبـا أربعـة أوالد هم زيـاد وليـال التي
تـــوفــيت عــام  1987بــعـــد ســنــة من وفــاة
ـا.يـقول مـقـربون مـنـها والـدهـا وهلي ور
ـآس كــثـيــرة عـلى الــصـعــيـد إنـهــا مــرّت 
الــشـخــصي من وفــاة ابـنــتــهـا الى إعــاقـة
جنـلها هلي لكنها حـافظت على خفّة ظلها

في مجالسها اخلاصة والعائلية.
وتــقـول الــصـحــافــيـة ضــحى شــمس الـتي
عـملت معها لفتـرة طويلة (في احلقيقة هي
بـعيدة كـل البعـد عن الصورة الـباردة التي

 ?1999قـالت بعـد حفلـة أحيـتها في مـدينة
الس فــيــغـاس األمــريــكــيــة رداً عــلى سـؤال
ـسـرح(إذا ــفـرطــة عـلـى ا حـول جــديـتــهـا ا
نـظــر إلى وجـهي عـنــدمـا أغـني سـتـرون
وكـأننـي غيـر موجـودة).وتابـعت (أرى الفن
عـلى أنه صالة. لست مـوجودة في كنـيسة
لـكنـني أشـعر كـما لـو أنني فـيهـا وفي هذه
ـــكــــنـــني الـــضــــحك).وكـــانت األجـــواء ال 
سـرح فيـما بـاستـمرار شـبه جـامدة عـلى ا
حـركـة واحـدة أو ابـتـسـامـة خـجـولـة مـنـهـا

كفيلة بإشعال حماسة جمهورها.
ولـدت فـيـروز فـي قـريـة الـدبـيـة في مـنـطـقـة
الــشـوف اجلـبــلـيـة في  21تــشـرين الــثـاني
 ?1934لــوالـد يــعـمل فـي مـطــبـعــة ووالـدة
ـكـونـة من أربـعة اهـتـمت بـرعـايـة األسـرة ا
أوالد. وانــتــقـــلت الــعــائـــلــة في وقت الحق
لإلقـامة في حي زقاق البالط في بيروت.في
ـــؤلف نــهـــايـــة األربـــعـــيـــنــات اكـــتـــشف ا
وسيقي محمد فيلفل الذي كان يبحث عن ا
أصــوات جـــمـــيــلـــة لالنـــضـــام إلى كــورس
اإلذاعـة اللـبنـانـية مـوهبـة فيـروز. وضمّـها
إلى الــكـــونــســـرفــاتـــوار لــتـــتــعـــلّم أصــول
ـــديــر ـــوســـيــقـى والـــغـــنــاء . وأُعـــجـب ا ا
ــوســيــقي لإلذاعــة آنــذاك حـلــيم الــرومي ا
بـجـمــال صـوتـهـا واقــتـرح عـلـيــهـا اسـمـهـا
الـفني فـيـروز. في كوالـيس اإلذاعة تـعرّفت
فـيـروز عـلـى عـاصي ومـنـصـور الـرحـبـاني
وسـيقـي الـلذين عـرفا في وقت ـؤلفـ ا ا
الحق خــصـوصــا مـعــهـا شــهـرة واســعـة

الـلبـنانـي الفـارين إلى عواصـم العالم مع
أغــان مـــثل بــحــبـك يــا لــبـــنــان وردني إلى
بالدي ولبيروت التي ترافق منذ الرابع من
ــروع في آب  تـــاريخ وقـــوع االنــفـــجـــار ا
الـعاصمة مقـاطع فيديو عن الكـارثة تبثها
مـحــطـات الـتــلـفـزة احملــلـيـة.وغــنّت فـيـروز
أجــمل مــا قــيل عن الــقــدس فــكـانـت زهـرة
. ونقل إليهـا نائبان ـدائن وسنرجع يومـاً ا
دينة عام  .1968كما غنّت عربيان مفتاح ا
لــــدمـــشـق ومــــكــــة وســـواهــــا ولـألوطـــان
والــثـورات والــشـعــوب.قــلّـدهــا مـلك األردن
الـــراحل حــــســـ ثالثـــة أوســــمـــة. وتـــبث
اإلذاعــات في سـوريـا واألردن وسـواهـا من
الـدول الــعــربـيــة أغـانــيــهـا بــكــثـافــة حـتى
الـيوم.ورغم حتـفّظـها الـشديـد أثارت جدال
في  2008عندما غنت في دمشق بعد ثالث
سـنوات من انـسحاب الـقوات الـسورية من
لــبـــنـــان حتت ضــغـط الــشـــارع الــذي وجّه
أصـــابع االتــــهـــام آنـــذاك الـى ســـوريـــا في
اغـتـيـال رئــيس الـوزراء الـلـبـنـاني األسـبق
رفــيق احلـريــري.كـان آخــر ظــهـور لــهـا في
نـــيــســـان مع تـــفـــشي فـــايـــروس كـــورونــا
ـسـتـجـد في مـقـطع مـصـوّر قرأت ا
ـزامـيـر فـيه مــقـاطع من سـفـر ا
ــــقــــدس في الـــــكــــتـــــاب ا
اذا استهلته بـ(يا ربّ 
ــاذا تـــقف بـــعــيـــداً 
تـخـتـفي في أزمـنة

الضيق?).

سـرح. هي مـضحـكـة جداً تـعـكسـهـا علـى ا
متى أرادت).
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رغم شــهـرتـهــا الـواســعـة حــرصت فـيـروز
دائـماً على حـمايـة خصوصـيتهـا العائـلية.
نع اإلعالم من تناول أخبار إال أن ذلك لم 
الـعائلة وبينـها خالفها مع زوجها عاصي
في مـرحلة معينـة قبل مرضه وبعد وفاته
خالفـها مع عـائلـة منصـور الرحـباني حول
ــلـكـيـة الـفــنـيـة واخلالفـات حـول حـقـوق ا
تــــوجـــهـــهـــا الـــفـــني بـــ ولـــديـــهـــا زيـــاد
ـا.وكانت فـيروز تـعاونت مع زيـاد منذ ور
الــثــمــانــيــنــات. في الــعــام  1991غــنّت له
(كـيـفك انت?) ضـمن أسـطوانـة أثـارت جدالً
بـ من يحـبون زيـاد الرحـباني والـتجـديد
في مـسيرة فيروز والـرافض لذلك. وحقّق
.وعـلى مـدى عـقود اإلصـدار جنـاحـاً كـبيـراً
ـــلت أغـــاني فـــيــروز صـــلـــة وصل بــ شــكّ
. خالل احلـرب األهـليـة رفضت الـلـبنـانـي
الـغـناء فـي لبـنـان لـتجـنّب أن تُـحـسب على
مـنــطـقـة دون أخــرى فـيـمــا بـلـدهــا سـاحـة
صـراع ب قـوى طـائفـية مـدعومـة من قوى

خــارجـيــة. لـكــنـهــا أقـامت
حـــفالت فـي اخلــارج

مــثـيــرة احلـنـ
والـتأثر في
نـــــفــــوس

هاديسا 

فيروز 

آسيا كمال
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هنـاك مـضيـعـة للـوقت في اطالق تـصـريحـات عـليـا في الـعراق
لـيس من ورائــهـا فـائـدة تـرجـى مـلـخـصـهــا تـكـرار قـرع جـرس
الـتــحـذيـر من الالدولـة الـتي تـكـاد حتل مـكـان الـدولـة في وقت
يـبـدو اجلمـيع حـامالً لهـذا الـتحـذيـر ومتـبـنيـاً له ولم يـعد حـكرا
عـلى مسـؤول في السـلطـة أو آخـر في الظل من دون أن يـكون
هـنـاك أحــد قـادراً عـلـى اتـخـاذ اجــراءات تـنـفــيـذيـة إللــغـاء تـلك
ـسـاحـة الــتي تـكـبـر بـالـسـاعــات ولـيس االيـام عـلى حـسـاب ا
مسـاحة الـدولة الـتي تعـني في أبـرز معـانيـها الـرسمـية الـعراق

وسيادته وأمنه.
سؤول حتـذيراً نفـترض أنه يحـذّر قبل أن يقوم عنـدما يطـلق ا
بــإجـراءات أمّــا أن يـجــري االسـتــمـرار في ادانــة زيـادة نــفـوذ
الالدولـة على حسـاب الدولة من دون الـقدرة على مـواجهة هذا
ـزري فإنَّ النتـائج ستكون سـلبية عـلى السلم االهلي الوضع ا
بكيات في اماكن كثيرة ضحكات ا الذي تـعايش  وهذا من ا
بتدعة لالدولة في استغناء واضح عن القوان حتت القوان ا

الرسمية وأجهزة تنفيذها الشرعية.
ال يـبـدو أنَّ هـنــاك أحـداً يـسـتـطـيع في هــذا الـتـوقـيت الـصـعب
حيث لم تـنَس ايران بعد أنـها فقدت رجـلها الكـبير في العراق
ـنخـور بالـفـساد والـقيم ـشـاريع الالدولة في الـبـلد ا التـصدي 
صاحلـية. ونلفت االنـتباه الى أنَّ هذه الطـائفية واالنـقساميـة وا
ـعـروفـة أمـنـياً ـليـشـيـات الـفـاعـلـة والنـافـذة وا ال تـخص نـفـوذ ا
واقتـصاديـاً كمـا يظنّ البـعض وانَّمـا هنـاك ملـيشـيات وأحزاب
أجنـبيـة تعـمل وحتتل أجـزاء من أراضي العـراق كمـا في جبل
سـنـجـار ومـحيـطه وجـبل قـنـديل وغـير ذلك الـكـثـيـر من االماكن

التي ال يرد  ذكرها في االعالم .
ـعـلّق وهو احلل هـو أن جند اجـابـات واقـعـيـة عـلى الـسـؤال ا
كيف أصـبحنا نحـابي الالدولة على حساب الـدولة? وكيف بتنا
نخـشى تعليمـات صادرة من جهات مجـهولة لها وقع أقوى من
الدسـتور والقوانـ في احلياة الـيومية لـلعراقـي  وبعد ذلك 

كن احلديث عن اجراءات الستعادة الدولة.

أمضـيتُ ليـلة أمس األول جتـواالً في شوارع وأزقـة مديـنة كربالء
ـقـدَّسـة طقـوس عـاشـورائـية مـهـيـبة; غـارقـة بـاألسى واألحزان ا
حــافـلــة بـالـعــبـرات واآلهـات تــقـشــعـرُّ لـهــا شُـغُفُ الــقـلـوب وأنت
تـسـمـعـها بـقـنـوط وتـراهـا أمـام ناظـريك أيـنـمـا اسـتـدرتُ بـوجهك.
بدأتُ جتـوالي من سوق النجـارين برفقة صديق الـوحشة القاص
بـدع علي حس عبـيد الذي صرتُ أالزمهُ بعـد رحيل صديقنا ا
الـفـذ كـزار حنـتـوش ومـاهي إالّ خـطوات حـتى اسـتـوقفـنـا شُـبَّان
بربيع العمر يرتدون الدشاديش السود وقدموا لنا )الزردة( وهي
وجبـة من الرز تُطبخ بـالدهن احلر ويضـاف إليها الـزعفران حتى
سـحـوق القـرفة يـصـبح لونـهـا أصفـر وتـمزج بـالـسُكّـر ثم تُـزيّن 
نشد ( أكلنا طبخة )الزردة( بشهية مفتوحة وصوت ا )الدارس
احلسـيـني باسم الـكربـالئي يصـدح بشـجنٍ يـدمُع مجـاهل الروح
:)تركـنا اخلـلقَ طُـرَّاً وأتيـناكْ وذُبـنـا فيكَ حُـبَّـاً مُذْ رأيـناكْ جـماالً
ـديـنة ا ونـبـعاً كـوثـريَّا); صـادفـتـنا في طـريـقـنا إلى قـلب ا يـوسـفيـَّ
ر في جيبي ساعـدة وضعت بـيدهـا ما تـيسـَّ امرأة ثـكلى تـنشـد ا
من نقـود وهي تلهج بـدعاء الـتوفيق والـسالمة إليـنا ح وصـلنا
إلـى شارع »طـويـريج «الـذي يـشـهـد في كل عـام أكـبـر تـظـاهـرة
حُـســيـنــيـة ظــهـيــرة الـعـاشــر من مُـحــرّم يُـطــلقُ عـلــيـهــا (ركـضـة
طويـريج) ولعلَّ هذه التظـاهرة العظيـمة التي يشتـرك فيها مالي
الـزائرين الذين يـفدونَ من أغلب مدن الـعالم اإلسالمي من رجال
وكهـول وشبان ونسـوة وأطفال; تـستحق أنْ تُسـجَّل في موسوعة
قدسة (غيـنس) كأكبر تظاهرة في العالم تشـهدها مدينة كربالء ا
في عاشـوراء. ليس هذا فـحسب إنَّما مـشهد الرايـات التي تخفق
فـوق رؤوس الــزائـرين بــألـوان مــخـتـلــفـة يــتـجــاوز عـددهـا اآلالف
ــرات; وركـضـة »طـويـريج «لـلـذي يــجـهل مـغــزاهـا هي إعـادة
ذكـرى قــبـائل بــني أسـد حــ هـبَّتْ إلخــمـاد نــيـران خــيـام حـرم
احلسـ (ع) التي أضرمـها جنـود معسـكر يزيد بـن معاوية فال
َ تسـمع لـعنـات الزائـرين علـيه كـلمـا شربـوا جرعـة ماء عجب حـ
ديـنة وأزقـتهـا. ما ب نـتشرة فـي شوارع ا من موارد الـسبـيل ا
احلـرمــ رأيــنـا جــنــازة شـهــيــد مـرفــوع عــلى أطــراف األصـابع
بتـشيـيع مـهيب وحملـنـا على رصـيف الـشارع الـغـاص بالـزائرين
البس والـسـجـائـر والـنـظـارات الـشـمـسـيـة أكـشـاك كـانت تـبـيـع ا
ـكـسّرات قـبل قدوم شـهر مـحـرّم احلرام فـيمـا غدتْ والعـطور وا
تبـيع القـامات والسـيوف واألكـفان اآلن فهي جتـارة تنـتعش أيام
عــاشـوراء حــيث تــســتــخــدم تــلك اآلالت احلــادة بـشـج الـرؤوس
صبـيـحة الـعاشـر من عـاشوراء حـزناً عـلى مـذبح اإلمام احلـس
»ع «والتي تُـسمّى مـواكب التـطبـير; وهي شعـيرة ديـنيـة راسخة
سـلمـ الشـيـعة اإلثـني عشـرية بـعض مـنهم يـتحـفَّظ على عنـد ا
ـارسـتـهـا; ويـسـتـخـدم في الـتـطـبـيـر سـيـوف وقـامـات بـأشـكـال
متـنوعة ومختـلفة أكثـرها امتيازاً يُـسمَّى (اليطـغان) والذي تكون
ـا يـنـتـهي أذان فـجـر نـهـايـة نـصـلهِ عــلى شـكل نـصف هـرم. وحـا
الـعــاشـر من عــاشـوراء حــتى تـســمع قــرع الـطــبـول والــصـنـوج
ـبـة بـالـلــون األحـمـر; فـيــضـرب عـشَّـاق وخـفـقـان الــرايـات اخملـضـَّ
احلسـ (ع) رؤوسـهم احللـيقـة بـهذه األدوات إلسـالة الـدماء من
الرأس بـعد تشكيـل مجاميع دائريـة وهم يهتفـون بحرقة وغضب
مــخــيف: يــا فـاطــمــة قــومي إلى الــطــفــوف هـذا حــســ طُــعــمـة
السـيوف األرض تبكي والـسما وا وياله هذا حـس بالدماء وا
وياله.. وحــ يـصـلـون إلـى إطالق كـلـمــة حـيـدر حــيـدر حـيـدر
شهد يضـربون رؤوسهم احلليقة بـتلك اآلالت احلادَّة بال تردد 
دموي جـلل; يـحتـشدُ فـيه كل أسى الـعالم; يـدع الدمع يـسيل من
احلجـر; وال تتحمل رؤيته سوى القلوب الثابتة. إذْ أنَّ كلمة حيدر
تشـير إلى اإلمـام علي بن أبي طالب (ع) الـذي استـشهد بـضربة
سـيف غـادرة وجـهـهـا إلـيه عـبـد الـرحمـن بن مـلجـم أثنـاء صالته
وتخـرج مواكب التطبيـر في عاشوراء واألربع وأحـياناً في ليلة
وفاة حـيدره الكـرَّار وليـلة وفـاة فاطمـة الزهـراء ومفردة الـتطـبير
لفـظـة عامـية تُـسـتخـدم في الـعراق ومـا جـاوره من عرب اجلـزيرة
الشـمالية واجلنوبية واخلـليج واألهواز. وال أكتمكم سرَّاً أنَّ عددًا
ارسـون هذه الشـعيرة التي قـرب  ال يسـتهان به من أقـربائي ا
أحتفَّظ عـلـيـهـا وكم حـاولت إقنـاعـهم بـالـعدول عـن شج رؤوسهم
لــكـن نــصــائــحي ذهـــبت أدراج الــريــاح فــهـم يــؤمــنــون أنَّ الــدم
ــحــو ذنــوبــهم ســاعـة ــســفــوح من رؤوســهم ســيــشــفع لــهم و ا
دينة احلشـر. خالل جتوالنـا الحظت تزايد عـدد (التكْيـات) في ا
; و(الــتـكْــيــة) هي عـبــارة عن رفـوف بـرغم تــفـشـي الـوبــاء الـلــعـ
خـشـبــيـة عـلى شـكل مــدرّج مـكـسـوّة بـقــمـاش أسـود أو أخـضـر
لونة وهناك جدران مغطاة بقماش أسود توضع عـليها القناديل ا
حتيط بـالرفوف تعـلّق عليهـا السيوف واألبـواق والطبول; وتـعتبر
التكـية مكان جتمع ألهالي محـلّة شعبية ما  ينـطلق منها موكبهم
ــاضي كــانت تـلك الــتـكْــيـات مــحـدودة احلـســيـنـي وفي الـزمن ا
وتقـتصر عـلى عدد احملالت الـشعـبية مـثل تكْـية باب بـغداد وباب
ـة وبـاب الطـاق واخمليم الـتي تـعتـبـر من أكبـر الـتكْـيات في السال
ذلك الـوقت وتـكـيـة بـاب اخلـان والـفـاطمـيـة والـفـسـحـة والـبـلوش
ـوكب عزائها الـكبير والذي شهورة  وتكْـية العباسـية الشرقـية ا
تُردَّدُ فـيه قصـائد حـسيـنيـة قصـار كانت تـشجب الـنظام الـسابق
; بـطـريـقـة مـبــطَّـنـة; لـكـنــهـا تـفـصح عن شــجـاعـة وحتـد واضـحـ
ـوكب الـذي يتـرقَّبُ مـشـاهدتـه عشًّـاق احلـس في ومازال هـذا ا
كل مـسـاء عـاشـورائي مـحـافـظـاً عـلى نـهـجه ورسـالـته الـتـقـدمـية
ونـقـده الـصــريح لـلـحـكـومـات حــتى في الـوقت احلـاضـر وهـنـاك
هن مـثل تـكـيـة الصـفّـارين والـبزَّازين و تـكْـيـات تسـمى بـأسـمـاء ا
الـقــنـدرجــيـة غـيــر أنَّ الـذي لـفـت نـظـري خالل جتــوالي في هـذا
العـام; شعيرة حـسينـية جديـدة لم أشهدهـا من قبل بدأت تـنتشر
ــألـوفـة لـديـنـا نـحن في أيـام عـاشـوراء فـالـشــعـائـر احلـسـيـنـيـة ا
الكـربالئيـ هي مواكب الـعزاء وتـقد الـشاي واحلـليب والـكعك
ـتـنـوعـة والـتي أشـهرهـا الـتـمن والـقـيـمـة لكن ووجـبـات الـطـعام ا
الشـعيرة احلـسينـة اجلديدة جـعلت بـدني يقشـعّر من فكـرتها إذْ
سك كنـا في باب قِـبلة قـمر بـني هاشم (ع) وإذا بأحـد الشـبان 
بيـد صـديـقي  ويـرجـوه حـتى يـصـبغ حـذائه ثم انـدفع شـاب آخر
نـحـوي يـتـوسـل  لـيـدهن حـذائي ودهـشـنـا حـ رأيـنـا رهـطـاً من
الشـبان يـجلس عـلى األرض وهم منـهمـيكن بـصبغ أحـذية الزوار
ا سألـتهم من أين أنتم? أجابـني أحدهم انهم من بلدان مجـانا و
إسالميـة مخـتلـفة مـنـهم من أصفـهان والـهـند وبـاكسـتان ومـنهم
شـبـان من كـربالء يـصـبـغـون أحـذيـة الـزوار وهم يـنـشـدون األجر
والـثــواب في أيـام عـاشــوراء األلـيـمــة والـتي تُــبـكي حــتى مالئـكـة
وسمـاوات الله; أجل تـركـنا اخلـلق طُرَّاً وأتـينـاكْ وذُبنـا فيكَ حـبَّاً
ـا ونـبــعـاً مــذ رأيـنــاكْ جـمــاالً يــوسـفــيـَّ
كوثـريَّا وإمـاماً نـهضويَّـا منـيراً وبـهيَّا
دمـوع األرض تــبـكي والــسـمــاءِ دمـاءً
أصـلهـا من كـربالءِ.. سالماً يـا إمامي
من مـحبيك وعـهداً للفـنا نبـقى نواليك

ولو للموتِ والله تبعناكْ…
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بـالــبـكـتـيــريـا هي من نـوع بـري.
ــكن أن تــعـيش الــلـســتـيــريـا و
ألســــابــــيع في درجــــات حــــرارة
ـوجـودة في مـنــخـفـضـة كــتـلك ا

البرادات.

الغـذائيـة بحـسب شتـاينـر التي
أشــارت إلى (أن قـريــنـة الــبـراءة
تــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــبـق فـي هــــــــــــذه
الــقــضـيــة).وأشـارت مــعـلــومـات
ـلـوث صـحـافـيـة إلى أن اجلـ ا

ـصـنـعـة لألجـبـان في الـشـركــة ا
كـــانـــتـــون شـــفـــيـــتس في وسط
سـويــسـرا والـتي لم تــعـد تـعـمل
حــالــيــا.وجــاء فـي الــشــكـوى أن
(عــشـــرة أشــخـــاص تـــوفــوا من
ـرض جراء أصل  34أصيـبـوا با
تنـاولـهم هذه األجـبـان) وفق ما
دعية العـامة في منطقة أفادت ا
إيــنــرشــفــيــتس فــرانــســيــســكــا
شــــتــــايــــنـــر لــــوكــــالـــة فــــرانس
بــرس.وهـي أشــارت إلى (إطالق
مسـار جـنائي عـلى صلـة بتـلوث
نتـجات ببـكتيريـا اللسـتيريا) ا
إثــر الــدعــوى.وحتــقق الــنــيــابـة
الــعـامــة احملـلـيــة بـالــتـعـاون مع
الـشـرطـة احمللـيـة في الـكـانـتون
ـــعــــرفـــة هـل صـــانـع األجـــبـــان
مــــســـؤول عـن الــــوفـــيــــات وهل
واد تـعـلق بـا انـتهـك القـانـون ا

ستشـفى في الفترة نقلهـم إلى ا
ذاتهـا).وعـلى الرغم من أن خـطر
رض كـوفـيد- إصـابة األطـفـال 
 19ضئيل إجماال قال الباحثون
(إن األطفال السـود ومن يعانون
مـن الـســمــنـة يــتــأثـرون بــدرجـة
أكبر) وهو نفس ما خلصت إليه

. دراسات سابقة على البالغ
الـى ذلك  يـــــحـــــقـق الـــــقـــــضــــاء
السويسري بـشأن صانع أجبان
لـوثة بـبكـتيـريا أدت منـتجـاته ا
الـلــســتـيــريــا إلى مـقــتل عــشـرة
أشخـاص منذ  2018وإصابة 24
آخـرين بـتـسـمم غـذائي عـلى مـا
أفـــادت الــســـلـــطـــات اخلــمـــيس

اضي. ا
ويأتي هذا الـتحقـيق إثر شكوى
قـضــائــيــة تـقــدمت بــهــا جــهـات
ـاضي في حق رسـمـيـة الـشهـر ا

فـــايــروس كــورونـــا أن األطــفــال
والــشــبـان يــشـكــلــون واحـد إلى
ــئـــة فــقط من حــاالت اثــنــ بــا
ــرض كـوفـيـد- 19في اإلصـابـة 
جـميع أنـحاء الـعـالم. والغـالبـية
ــبـلغ الــعــظـمى مـن اإلصـابــات ا
عــنـهـا عــنـد األطـفـال خــفـيـفـة أو

بــــــدون أعــــــراض في حــــــ 
تــسـجــيل عـدد قــلـيل مـن وفـيـات
ــــرض.وقـــال األطـــفــــال جــــراء ا
الــبــاحـثــون إن األطـفــال الـســتـة
الذين لقوا حتفـهم كانوا جميعا
يـــــعــــانـــــون من مـــــرض مــــزمن.
وأضافـوا (إن هـذا معـدل وفـيات
مـنـخـفض بـشـكل مـذهل مـقـارنـة
ئـة في جميع مع نسـبة  27في ا
الــفـئـات الـعـمــريـة من عـمـر يـوم
واحـــــد وحـــــتى  106أعـــــوام من

مــــرضى كـــوفـــيـــد- 19الـــذين 

األمــراض الـــوبـــائــيـــة وصـــحــة
الــطــفل في جــامــعــة لــيــفــربــول
الـبــريـطـانـيـة مـالـكـولم سـيـمـبل
والذي شـارك في إعداد الـدراسة
كننا أن نكون متأكدين تماما )
من أن فـايـروس كـورونـا في حد
ذاته ال يـــســبب ضــررا لألطــفــال
عـلى نــطـاق واسع).وأضـاف في
تـصـريـح(الـرسـالـة الـتي يـنـبـغي
الــتــأكــيــد عــلــيـهــا حــقــا هي أن
ـــرض الـــشـــديـــدة بــ حــاالت ا

ــصـابـ بـكـوفـيـد-19 األطـفـال ا
نــادرة احلــدوث والــوفــاة نــادرة
لــلـغــايـة- وأنه يــجب أن يــشـعـر
اآلبـاء بـاالرتـيـاح ألن أطـفالـهم ال
يــتــعـــرضــون ألذى مـــبــاشــر من
خـــالل الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــودة إلــى
ــدرســة).وتـــظــهــر الـــبــيــانــات ا
يـة بـشـأن انـتشـار جـائـحة الـعـا

{ لـــنــدن –جـــنـــيف- و كــاالت -
أظهر بحث بـريطاني أن األطفال
وصــــغــــار الــــسـن أقل عــــرضــــة
حلــــاالت اإلصـــابــــة الـــشــــديـــدة
ـــرض كـــوفـــيـــد- 19مـــقـــارنـــة
بـالـبـالغـ كـمـا أن الـوفـاة جراء
ـــــرض الــــذي يـــــســـــبـــــبه ذلـك ا
فـايـروس كـورونـا نـادرة لـلـغـاية
بــ األطـفــال.ووجـدت الــدراسـة
(أن األطـــفــــال شـــكـــلــــوا أقل من
ـــــئـــــة من مـــــرضى واحـــــد في ا
كــوفــيـد- 19الــذين عــوجلـوا في
 138مـستـشـفى ببـريـطانـيا وأن
ئة من هؤالء أقل من واحد في ا
األطــفــال - أي مــا يــعــادل ســتـة
أطــفـال- تـوفــوا وأن جـمــيـعـهم
كـــانــوا يـــعـــانـــون بــالـــفـــعل من
أمـراض خطـيـرة أو اضـطـرابات
صحية بالفعل).وقال أستاذ طب

عالقـتـهـمـا وبــالـتـالي انـفـصال
مـرة أخـرى. برجـي أكالي بدأت
في مــواعـدة جـان تـونـالي بـعـد
ثالثـة أشـهـر فـقط عـلى طـالقـها
من الفنـان التركي سآرب لـيفند
أوغلـو حيث بـدأت صداقـتهـما
قـبل طالق النـجـمة الـتركـية إال
أنــهـا تـطـورت تـدريـجـيـاً حـتى

وقعا في غرام بعضهما.
الـنـجـمـة التـركـيـة حـصـلت على
طالقهـا رسميـاً من سآرب الذي
تـــزوجـــته في أغـــســـطس 2014
بـعــد جـلــسـة قــضـائــيـة واحـدة
يـنـاير 2017 وقـد هـز طالقـهـما
الوسط الفني نظراً ألن الثنائي
عــاشــا قــصــة حب قــويــة خالل
مـشـاركـتـهـمـا بـطـولـة مـسـلـسل
األغــا الــصـــغــيــر وكــان ســآرب
الزوج الثـاني في حياة الـفنانة
التي سـبق وتزوجت من الـنجم
ش عام 2011 الـتـركي مـراد انـا
ولـكـن لم يـدم الـزواج اال لـفـتـرة
قصيرة وانفصلت عنه بعد عام

ونص من زواجهما.

ترحيبها بـحلول الفنان التركي
مثل أنور صـايالك كبـديل عن ا
أوزان جـوفـان بـسـبب قـضـيـته
األخـيـرة مع حبـيـبـته السـابـقة
والـتي اتـهــمـته فـيـهــا بـالـعـنف
والــضــرب األمــر الــذي عــرضه

حلملة انتقادات واسعة.
برجي أكالي تشـارك في بطولة
بابل أمـام خالـد أرغـنش اسلي
أنــــفــــر نـــور فــــتــــاح أوغــــلـــو
ــوسم وغــيــرهم وقـــد عــرض ا
األول مــنه قــبل أزمــة كــورونــا

وحقق جناحاً قوياً.
عــــلى اجلــــانـب الــــشــــخــــصي
انفصلت الفنانة التركية برجي
أكالي عن حـــبــيــبــهــا الــســابق
راقص الــبــالــيــة جــان تـونــالي
ــاضي وذلك لـلـمـرة نــوفـمـبـر ا
الثـانية حـيث سبق وانـفصلت
عـــنه   2018 إال أنـــهـــا فـــاجــأت
اجلــمـيع وعــادت له مـرة أخـرى
ـاضي ولــكن يــبـدو أن مــايــو ا
فـترة الـ 6 أشـهر لم تـكن كـافـية
إلصـالح مــــــا عــــــكــــــر صــــــفـــــو
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ـصــورين الــتــقــطت عــدســات ا
الـنـجـمـة الـتـركـية بـرجي أكالي
في احـــــدث ظــــهــــور لـــــهــــا مع
حـــبــيـــبـــهــا اجلـــديـــد فـــاســيح
صـــايالن خالل مـــغـــادرتـــهـــمـــا
ــــســــتــــشــــــــــفــــيـــات إحــــدى ا

اخلاصة.
احلبيـبان ظهـرا في مزاج جيد
وكــــان الفــــتــــاً الــــتــــزامــــهــــمـــا
بـــاإلجــــراءات الـــوقــــائــــيـــة من
فـيــروس كـورونـا حـيث ارتـدى
الثنائي الكـمامات وقد طمأنت
الفـنانة مـحبيـها على صـحتها
ــسـتـشـفى وبــررت وجـودهـا بـا
بـشـعــورهـا بـأعــراض مـرضـيـة
بـسيـطة إال أنـها أجـرت فحص
طبي سريع مؤكـدة أنها بحالة

جيدة ال تستدعي القلق. 
على جـانب آخـر كشـفت برجي
ـــوسم عـن بـــدأهــا تـــصـــويـــر ا
معربة الثاني من مسلسل بابل 
عن ســـعـــادتـــهـــا وحـــمـــاســـهــا
بـــأجــواء الــتــصـــويــر مــبــديــة

كانت اهم اإلنـتاجات أالمـيركية
هرجـان اإليطالي تُعـرض في ا
ـا يـضـاعف حـظــوظـهـا لـنـيل
اجلـــوائـــز األمـــيـــركـــيــة. كـــذلك
ســـيـــكـــون حـــضـــور الـــنـــجــوم
ـــيــ مــحـــدودا جــدا في الـــعــا

الليدو.
ـــــبـــــاني اخملـــــصـــــصــــة وفي ا
لــــلـــعـــروض ولــــلـــمــــؤتـــمـــرات
عـظمها الصحـافية والـواقعة 
عــلى الـــشــاطـىء ســتـــنــتـــشــر
ـاسـحــات الـضـوئـيــة لـقـيـاس ا
درجــــــة حـــــــرارة احلــــــضــــــور
وســيــفــرض وضع الــكــمــامـات
داخل الــصــاالت وخـارجــهـا إذ
ــهــرجــان عــلى حتــرص إدارة ا
جتـنـب سـيـنـاريـو حتـوّله بـؤرة

لتفشي الفيروس.
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البندقية لعالم الـسينما متابعة
مـــرور الــنـــجـــوم مــجـــدداً عــلى
الـسـجـادة احلـمـراء وسـتـشـهد
صـــاالت جـــزيـــرة لـــيـــدو عــودة
ـيـة األولى. لكنّ الـعـروض العـا
لهذه العـودة ثمنهـا إذ ستتخذ
إجــراءات أمـنــيــة غـيــر عــاديـة
ستطبق بصـرامة لضمان راحة
شارك من دون البال جلميع ا
أي مخاطرة  عـلى ما قال مدير
ـــهــرجــان ألــبــرتــو بــاربــيــرا. ا
واضاف: ستغيب بعض األفالم
الـرائـعـة (…) بـيـنـمـا لن يـتـمـكن
بعض أعضـاء فرق عمل األفالم
ـــشـــاركــة مـن احلــضـــور  بل ا
ـداخالت ســيـتـاح لــهم اإلدالء 

تبث عبر تقنية الفيديو .
وقـد أثــر ذلك عـلى عالقـة احلب
بـ هــولـيـوود والــبـنــدقـيـة إذ

ـية  في صـنـاعة الـسـينـمـا العـا
خضمّ األزمة التي تعانيها.

ــــؤكــــد اقــــامـــة ولم يــــكن مـن ا
الـنـسـخـة الـسابـعـة والـسـبـع
هـرجان وهـو من األقدم لهـذا ا
في الــعـالم إذ أن إيـطــالـيـا هي
إحـدى الـدول االوروبـيـة األكـثـر
تـــضـــرراً من تـــفـــشي فـــيــروس

ستجد .  كورونا ا
وكــانت لــدى شــركــات اإلنــتــاج
هـمـوم أخـرى في قـطـاع يـعـاني
أزمــة كــبــيــرة نــتــيــجـة عــواقب
األزمـة الصـحـية. وقـد أدّت هذه
األزمة إلى تغييب مهرجان كان
الــذي يــقــام عـــادة في الــربــيع
ـــنــــافـس الـــتــــاريــــخي وهــــو ا

هرجان البندقية.
وإذا ســـارت األمـــور كـــمـــا هـــو
مـخـطط لـهـا سـيـتـيح مـهـرجان
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يتـسابق  18 فـيلـمـاً على الـفوز
بــجـوائـز األسـد الــذهـبي ضـمن
مـهرجـان البـندقـية الـسينـمائي
الـــذي يــفـــتـــتح األربــعـــاء أمــام
عــدسـات الـكـامـيـرات احلـراريـة
شهد تغلـب عليه الكمامات و
متحدياً جائحة كوفيد- 19التي
غـــيّـــرت وجه الـــعـــالـم وجتــدُد
تـــــفــــشّـي فــــيـــــروس كــــورونــــا

ستجد. ا
وانطالقاً من أهمية هذا احلدث
ي الـسـنوي الـسـيـنـمائي الـعـا
ــهـرجـان يـشــارك في افـتــتـاح ا
مديـرو أكبر ثـمانـية مهـرجانات
في أوروبــــا الــــتي تــــتــــنــــافس
ســنــويــا جلــذب أفــضل األفالم
بـيـنـهـا مـهـرجـانـا كـان وبـرل

تـــعـــبـــيـــراً عن الـــتـــضـــامن مع
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{ مــــونــــتــــريـــال- (أ ف ب)  –
تـخـريب تــمـثـال لـرئـيس الـوزراء
الـــكــــنــــدي الــــســــابق جــــون ايه
ـتهم بـتنفـيذ سـياسة مكـدونالد ا
استـيعاب ثـقافي قـسري للـسكان
األصلـي الـسبت في مـونتـريال
خالل تــــظـــــاهــــرة مــــنــــاهــــضــــة
للـعـنصـريـة وفق مـا أفاد مـصدر

في الشرطة.
وألـقـي هـذا الـتــمـثـال الــبـرونـزي
الذي يعود إلى أول رئيس وزراء
كــــنـــــدي والــــذي كـــــان عــــرضــــة
للـتخـريب بانـتظـام في السـنوات
األخــيــرة في وقت مــتــقــدم بــعـد
ظــهــر الــسـبت عــلى بــعــد أمــتـار

ـا ذكره قـليـلـة من قـاعدته وفـقـا 
صحـافي وكـالة فـرانس برس في
ـوقع. وقد فـصل رأس الـتـمـثال ا

وتدحرج أمتارا قليلة.
ــوضـوع في وخـرّبـت الـتـمــثـال ا
ســاحــة كــنــدا مــنــذ الــعــام 1895
مـجــمـوعـة صـغـيــرة في فـتـرة مـا
بعد الـظهـر خالل احتجـاج مئات
األشخاص الذين كانـوا يطالبون
ـيــزانــيـة اخملــصــصـة بــخــفض ا
لــلـشــرطـة. ونــشـرت عــلى مـواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعـي صــور

التمثال الذي تعرّض للتخريب.
وأمـــرت الـــشـــرطـــة عـــلى الـــفــور
بـتـفـريق الـتـظـاهـرة التـي نظـمت

بنـاء عـلى دعوة جـماعـيـة للـدفاع
. عن الـسـود والـسـكـان األصـلـي
ولم حتــصل أي تـوقــيــفـات وفق
مـا أفـادت نـاطـقـة بـاسم الـشـرطة
لــوكـــالــة فــرانس بـــرس. وتُــتَّــهم
حــكــومــة مـكــدونــالــد الــذي حـكم
الـبالد في نـهــايـة الـقـرن الـتـاسع
عــشـــر بــالـــســعي الســـتــيـــعــاب
الــســكـــان األصــلــيــ عن طــريق
ـــدارس إحلـــاقـــهم بــــالـــقـــوة بـــا
الـداخــلـيــة حـيث كـان اســتـخـدام
لغتهم محـظورا. وقد  تصنيف
هـذه الـسـيــاسـة عـلى أنـهـا إبـادة
جـمـاعـيـة ثــقـافـيـة من قـبل جلـنـة

حتقيق في العام .2015

وتــمـاثــيل جـون مــكـدونــالـد أحـد
ؤسـس لـكندا احلـديثة اآلباء ا
هي موضوع جدل في العديد من
دن في أنحاء البالد. ففي العام ا
 2018 تـمت إزالـة نـصب تـذكـاري
ـــثــله من مـــبــنى الــبـــلــديــة في
فيـكتوريـا في مقـاطعة كـولومـبيا
البـريـطانـية بـحـسب إذاعة كـندا.
وعــقـب وفــاة األمــيـــركي األســود
جــورج فــلــويــد عــلى يــد شــرطــة
مـــيــــنـــيـــابــــولـــيس فـي نـــهـــايـــة
أيـار/مــايـو وقع عــشـرات اآلالف
من األشـخــاص عـريـضــة تـطـالب
بـــإزالــة تــمـــثــال مــكـــدونــالــد في

مونتريال.

ويـــأتي االحـــتـــجـــاج الــذي نـــظم
السبت في مـونتـريال وكذلك في
مدن أخـرى في أنـحـاء كنـدا بـعد

أيــام من إصــابـة أمــيــركي أسـود
آخر وهو جايكوب بليك بجروح
خــطـرة بــرصــاص شـرطـي أطـلق

النـار علـيه سـبع مرات في ظـهره
فـي كـــــــيــــــنـــــــوشـــــــا فـي واليــــــة

ويسكنسن.
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{ ريــو دي جـــانــيــرو(أ ف ب) –
أنــهى جنم كـــرة الــقــدم نـــيــمــار
ونــايــكي الــشــراكــة الــتي كــانت
مــبـرمـة بـيـنــهـمـا مـنـذ  15عـامـا
حسبما أعلنت مـجموعة صناعة
ــعـدات الـريــاضـيـة األمــيـركـيـة ا

نايكي السبت.
ـتـحـدث وقـال جــوش بـيـنـيــدك ا
بـــاسم اجملـــمـــوعـــة في رســـالـــة
بــالـبــريــد اإللــكــتــروني لــوكــالـة
فـرانس بـرس أؤكـد أن نـيـمار لم
يـعـد من ريـاضـيي نـايـكي بدون

أن يذكر اي تفاصيل.
وكـــان نـــايـــكـي قـــد تـــعـــاقـــد مع

الالعـب الـبــرازيـلي عــنـدمــا كـان
يبلغ من العمر  13عاما فقط ولم
يـــكـن يـــظـــهــــر بـــعـــد فـي فـــريق
احملـــتـــرفـــ داخل ســـانـــتـــوس
الـنـادي األسـطـوري لـبـيـلـيه في
واليــــة ســـاو بـــاولــــو.  ومع ذلك
كانت تـسجـيالت الفيـديو لـلفتى

تلقى شهرة على االنترنت.
وذكـرت وسـائـل إعالم أن نـيـمـار
( 28عـامـا) يـجـري مـحادثـات مع
ـــانـــيـــة بــــومـــا اجملـــمـــوعــــة األ

نافسة لنايكي. ا
وقع اإلخباري البرازيلي وذكر ا
يـــو او ال أن نـــيــمـــار ونـــايـــكي

نـهـائي دوري أبـطـال أوروبـا مع
باريس سان جيرمان أمام بايرن
ميـونيخ  0-1 بعـد فـوزه بجـميع
األلــقــاب الــوطــنــيـة الــثالثــة في
فــرنـسـا ســجل الـرقم الــقـيـاسي
ـــبـــلغ يـــدفـع لالنـــتـــقـــال ب222
مـــلـــيـــون يـــورو دفـــعـــهـــا نــادي
الـعـاصمـة إلى بـرشـلـونـة صيف
 2017 وقد صنفته مجلة فوربس
رتـبـة السـابعـة على الئـحة في ا
ـــشــــاهـــيــــر األعـــلـى أجـــرا في ا
الـعـالـم.  وقـد قـدر دخـله لـلـسـنـة
اجلــاريــة ب 95,5 مــلـــيــوم دوالر

ا فيها صفقات الرعاية.
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أخـفــقـا في الـتــوصل إلى اتـفـاق
بـشــأن مــبــلـغ الـتــعــويـض الـذي
سـيـدفـعـه الالعب مـقـابل جتـديـد
ـفــاوضـات عــقـده. وأوضـح أن ا
بــ وكـالء نــيــمــار واجملــمــوعـة
وصلـت غلى طـريق مـسدود مـنذ

أشهر.
ولم يرد فريـق نيمـار لالتصاالت
عــــلى أســــئــــلــــة فـــرانـس بـــرس

فــــورا.
كــمـا لـم تـرد بــومـا عــلى أسـئــلـة
فـرانس بـرس بـشـأن مـفـاوضـات
جتــــري مـع جنم كـــــرة الـــــقــــدم.
ونـيـمــار  الـذي خـسـر لـتـوه في
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