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تقاعدون بالتظاهر امام مقر هـدد ا
مـاطلـة وعدم احلـكومـة في حالـة ا
صـــرف الـــرواتب في مـــواعـــيـــدهــا
احملددة شهريا  مؤكدين ان االزمة
الــراهـــنــة تـــتــحـــمــلــهـــا الــطـــبــقــة
الـسياسيـة وال ذنب للمتـقاعد الذي
افـــنى عــمـــره في خــدمـــة الــدولــة 
ــالي الـذي حتــمل اعـبــاء الـعــجـز ا
تقاعدون في تـشهده البالد. واكد ا
احـاديث لـ (الزمـان) امس (يبدو ان
احلــكــومــة اعــتــادت عــلى تــأخــيــر
ـتـقاعـدين عـند ـوظـف وا رواتب ا
حـدوث اي ازمـة مـالـيـة في الـبالد 
حيث اصبح ذلك االمر طبيعيا لدى

احلـكـومـات التي ال تـراعي مـصالح
ـتقـاعدين اجملـتـمع في ظل حاجـة ا
لــلـرواتـب الـتي كــفــلـهــا الـقــانـون)
مــحــذرين احلــكــومــة من (خــطـورة
ـــســــتـــحـــقـــات في تـــأخــــيـــر دفع ا
ـقررة الن ذلك سـيدفع مـواعيـدها ا
طـالبة ـتقـاعدين الى الـتظاهـر وا ا
بــاحلـقـوق الــتي يـجب ان تــوفـرهـا
احلكومة لهذه الشريحة التي افنت
سـنوات شبابهـا في خدمة الدولة)
ـتـقـاعدون عـلى (احلـكـومة وشـدد ا
تــوجــيه هــيـئــة الــتــقـاعــد الــعــامـة
صـارف بصـرف الرواتب الشـعـار ا
ـقـبــلـ وال نـرى خالل الــيـومــ ا
هــــنــــاك اي مـــــســــوغ لــــتــــأخــــيــــر
ـــســـتـــحـــقـــات). وتــمـــضـي أزمــة ا

الــرواتب في نــفق مــظـلـم وتـخــطـو
نـحو التعقيـد لتتحول إلى كرة من
نــار تــتــبــادل أطـراف الــســلــطــتـ
الـتـشريـعـيـة والتـنـفيـذيـة تقـاذفـها
أمـــام أنــظـــار ماليـــ األســـر الــتي
ان وظـفون.ويرفض الـبر يـعيلـها ا
حــــتى اآلن  مـــنـح ضـــوء أخـــضـــر
لـلحـكومة لالقـتراض مـجددًا حيث
ـــالـــيـــة يـــشــــتـــرط إيـــفــــاء وزارة ا
ـتعـلق بـورقة اإلصالح بـتـعهـدهـا ا
االقـــتــصــادي لــكـن إيــقــاف رواتب
ــا يـــجـــبــرهـــا عــلى ـــوظــفـــ ر ا
الـــتــنـــازل وهــو مـــا يــســـعى إلــيه
الـوزيـر عـلي عالوي الذي رجح أن
تـمتـد األزمة إلى أسابـيع. فيـما أكد
الـنـائب عـن محـافـظـة ديـالـى احـمد

مــــظــــهـــر اجلــــبــــوري  ان تــــأخـــر
الـــرواتب أمــر مـــعــيب زعـــزع ثــقــة
ـواطن باحلـكومـة.وقال اجلـبوري ا
في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس  ان
ستـمر في صرف رواتب (الـتأخـر ا
كن القبول ـوظف امر معـيب ال ا
بـه في ظل وضع مـأسـاوي يـعـيـشه
ماليــــ الـــعـــراقــــيـــ جـــراء هـــذا

التاخير).
واضـــــــاف ان (احلــــــكــــــومـــــــة رغم
تـصـريـحـاتـهـا وبـيـانـتـهـا اخلـاصة
بـعـدم الـقـدرة عـلى تـوفـيـر الرواتب
بــســبب انـخــفــاض اسـعــار الــنـفط
وجــائــحـة كــورونــا تـقــوم بــصـرف
االمـوال بـشكل مـستـمـر دون النـظر
ـلـحـة واالكـثـر الى حـاجـة الـنـاس ا

احــتــيــاجــا) و عــد اجلــبــوري (مــا
يـحـدث حـالـة سـلـبـيـة تـسـجل عـلى
ـعـنـيـة هـذه احلـكــومـة وجـهـاتـهـا ا
ـواطن بهـا بعد الـتي زعزعت ثـقة ا
ان بـنى اماال على قدرتهـا بانتشاله
من واقـــعه لـــواقع افـــضل). فــيـــمــا
ـالــيـة الـنـيـابـيـة رجـحـت الـلـجـنـة ا
إقــرار مــشــروع قــانــون االقــتـراض
ـالي في مـجـلس لـتـمـويل الـعـجـز ا
الــنــواب األســبــوع اجلــاري. وقــال
عــضـو الــلـجــنـة جــمـال كــوجـر  ان
(حـديث احلـكومـة بنـقص الـسيـولة
غـير دقـيق ولـديهـا السـيولـة لكن ال
ـكن سد تـكـفي لصـرف الرواتب و
الـعــجـز بـاقـتـراض مـؤقت وهي من
ـالية) مـؤكدا ان صالحـيات وزير ا
ـــتــحــدث بــاسـم رئــيس الــوزراء (ا
ـالـيـة قـد اشار الى أعـلن ان وزيـر ا
ــان انه فـي حــال عــدم إقـــرار الــبــر
لــلـقــانـون فـهــنـاك خــيـارات أخـرى
ونــحن نـدعم ذلـك ونـفــضـلـهــا عـلى
االقــتـراض النه صـعـب واالقـتـصـاد
ـزيـد مـنـهـا) الـعــراقي ال يـتـحـمل ا
واوضح كـــــوجــــر ان (الــــلـــــجــــنــــة
ناقشة قانون االقتراض مـستمرة 
واألســــبـــوع اجلــــاري قـــد يُــــشـــرع
الــقـانــون عـلى الــغـالب ولــكن عـلى
احلــكــومـــة ان تــطــرح خــيــاراتــهــا
األخــرى الن كل الـبــدائل أفـضل من
االقـــتـــراض) ومـــضى الـى الـــقــول
(يــنــبـــغي ان تــطــلق الــرواتب هــذا
الـيـة صالحـية األسـبـوع ولـوزيـر ا
ـــلئ الـــعـــجــز ــؤقت  االقـــتـــراض ا
ؤقت الى ويـحول هـذا االقتـراض ا
اقــتــراض ضـــمن ســقف قــانــوني).
ورأى عضو جلنة التربية والتعليم
ان كـردستان شـمول آشتي في بـر
ان عــدم صــرف الـرواتب هــو أكــبـر
تـأثـيـراً من فـايـروس كـورونـا.وقـال
آشــتي في  تـصـريح امس ان (عـدم
صـرف الرواتب في وقـتها له تـأثير
أكــبــر من كـورونــا عــلى الــعـمــلــيـة
الــتــعـلــيـمــيـة) مــخــاطـبــاً حـكــومـة
االقـليم (يجب معاجلـة مسألة تأخر
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شـهدت كـاتدرائيـة سيدة الـنجاة
امـس قـداســاً  الحــيــاء الــذكـرى
ـــة اقـــتـــحــام الـــعـــاشـــرة جلــر
الـكـنـيـسة واسـتـشـهـاد عـشرات
ـــصــلــ فـــيــهــا عــام  2010 . ا
وتـضمنت الذكرى اقامة القداس
االلـــهي عــلى ارواح الــشــهــداء .
واســتــذكـر رئــيس اجلــمـهــوريـة
بــــــرهـم صـــــالـح خالل لــــــقــــــائه
بــطـريــرك الـسـريــان الـكــاثـولـيك
األنــطـاكي اغــنـاطــيـوس يـوسف
ة مـؤكدا الـثـالث يونـان اجلـر
ـكافحة وجـوب مواصلـة اجلهد 
اإلرهـــاب والــتــطـــرف وحــمــايــة
مــسـيـحـيي الــشـرق. وقـال بـيـان
تـلقـته (الزمـان) امس أن (صالح
اشـاد خالل الـلـقـاء بـالـدور الذي
يــلــعـبـه مـســيــحـيــو الــشـرق في

ــثــلــونه من إرث ــنــطــقــة ومــا  ا
تـــاريــخي وتـــنــوع ثــقـــافي وديــني
مــــــشـــــــتــــــرك مع بـــــــاقي األديــــــان
والـطـوائف) مـشـدداً عـلـى (أهـمـية
احلــفـاظ عـلى هـذا الـنـسـيج ووقف
ـسيحـي مع اتخـاذ كافة هـجرة ا
اإلجــــراءات الـــضـــامـــنــــة ألمـــنـــهم
وحـمـايـتهـم أسوةً بـبـاقي األطـياف
ــــكــــونـــات) ودعــــا صــــالح الى وا
(ضـــرورة مـــواصــلـــة اجلـــهــود في
تطرفة مـكافحة اإلرهاب واألفـكار ا
الــتـي تــســعى لــضــرب الــتــعــايش
نطقة والعالم وقطع شترك في ا ا
الـطريق أمـام اجلمـاعات اإلرهـابية
الـتكـفيريـة الساعـية لـتهديـد السلم
) واشـار صالح واألمـن اجملتمعي
ان (تـضافر قوى الـشعب واألجهزة
األمــنــيـة اســهم فـي الـقــضــاء عـلى
اجلــمـاعــات الـتــكـفــيـريــة إذ كـانت
إرادة الـــــسالم اقـــــوى من أهــــداف

اإلرهـاب البـغيـضة) وتـابع الـبيان
ان (صـالح اسـتذكـر مع الـبطـريرك
ـــة الـــذكـــرى الــــعـــاشـــرة لـــلـــجـــر
اإلرهـابـيـة الـبـشـعـة الـتي تـعرضت
لـهــا كـنـيـسـة سـيـدة الـنـجـاة الـتي
تــــــصـــــادف ذكــــــراهـــــا امس وراح
ضـحيتـها عدد من أبـناء الوطن من
من ـسيـحي خالل إقـامة قداس) ا
جــــانــــبه قــــدم الــــبـــطــــريــــرك مـــار
اغـناطـيوس يـوسف الثـالث يونان
(عــمــيق شـكــره وتــقـديــره لــرئـيس

اجلـــمــهــوريــة لـــدوره الــفــاعل في
ــتــواصــلــة لــقــضــايـا مــتــابــعــته ا
ـسيـحيـ في العراق مـتمـنيا له ا
دوام الـــتــوفــيق والـــنــجــاح). كــمــا
اســـتــذكـــر الــنـــائب االول لـــرئــيس
ــان حــسن كـــر الــكــعــبي  الـــبــر
الــذكـرى . وقـال الــكـعــبي في بـيـان
ــروعــة ـــة ا امـس ان (هــذه اجلــر
واحـــدة مـن ابـــشع اجلـــرائم الـــتي
طــــالت الــــشــــعب الــــعــــراقي االمن
وبـخاصـة تلك التي اسـتهدفت دور
الـعـبادة) مـؤكـدا ان (هذه احلـادثة
االلـــيــمــة الــتـي اســتــهـــدف فــيــهــا
مـجموعـة من االرهابيـ الكنـيسة
فـــضال عن عــمـــلــيــات اســـتــهــداف
ـتكـررة تأتي سـيحـي ا اخـوتنـا ا
ضــمن مــســلــسل مُــنــظّم ومـدروس
اليــقـاد نــار الــفـتــنـة بــ مـكــونـات
الـــشــعب  ولـم تــكن إال مـــحــاوالت
سيح يـائسة  غادرة  القـتالع ا

مـن ارض آبـائـهم واجـدادهم  فـهم
أصـالء علـى هذه االرض وجـزء من
حــــضـــارته  فــــكـــان الـــهـــدف هـــو
اجـبارهم على الـهجرة واالسـتغناء
ــشـرف وبــالــتـالي عـن تـإريــخــهم ا
هــــدم تــــأريخ الــــعـــراق)  وطــــالب
الــكـــعــبي احلــكــومــة بـ(مــواصــلــة
حــربــهــا عــلى قــوى الــظـالم سـواء
داعـش او اي جـــهـــات مــــتـــطـــرفـــة
ــــســـاس بـــامن الـــعـــراق حتـــاول ا
ومــكـونــاته او تـنــفـيــذ مـخــطـطـات
وغـرافيـته). وفي عصر لـتغـييـر د
 31 تــــشــــرين األول عـــام  2010 .
واقـتحمت مجـموعة مسلـحة تابعة
لـتنظـيم القاعـدة في بالد الرافدين
كـنــيـسـة سـيـدة الـنــجـاة لـلـسـريـان
الـكاثوليك بالكرادة في بغداد أثناء
أداء مـــراســيم الــقـــداس. وانــتــهت
ـــســلــحــ احلـــادثــة بــتــفـــجــيــر ا
ن ـئات  ألنـفـسـهم وقـتل وجـرح ا

كــانـــوا بــداخل الــكـــنــيــســة. وقــال
مـسـلـمون شـاركـوا في الـقداس انه
لن (يـنـسى العـالم مـافـعله تـنـظيـما
داعـش والــقــاعــدة وغـــيــرهــمــا من
ـنظمـات االرهابية اجملـازر ومنها ا
مـجزرة كنـيسة سـيدة النـجاة التي
حــــلت ذكــــراهـــا الــــعــــاشـــرة وهي
بالتاكيد وفي غيرها من اجلرائم ال
عـالقـــة لـــهـــا بــــاالسالم رغم ان من
قـامـوا بهـا يـدعون انـهم مـسلـمون.
فــاالرهـابـيــون الـقـتــلـة اسـتــهـدفـوا
الـكنيـسة واحتـجزوا أكثر من 120
شـخصا كانـوا يشاركون في قداس
وقـتـلـوا  58مـن االبـريـاء وجـرحـوا
.هـؤالء ومن ــواطـنـ الــعـديـد من ا
فـي شــاكـــلــتـــهم هم الـــذين قـــامــوا
بـاعــمـال اجـرامـيـة في فـرنـسـا  في
ـــا جــعـل بــعض ـــدة االخـــيــرة  ا
ـة الـفــرنـسـيـ يـشـنـون حـمـلـة ظـا

.( سلم على االسالم وا
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مـرتـبـطـة بـخـلـيـة األزمـة في وزارة الـصـحـة من خالل اعـطـائـهـا الـتـعـلـيـمات
اخلاصـة لبدء العام الدراسي اجلديد) مؤكداً (وجود تنسيق عال ب وزارة
ـدني ومـنـظـمـة يـونـسـيف وكـذلك مع مـنـظـمـات اجملـتـمع الـصـحـة والـدفـاع ا
ـنـاسبـة للـطـلبـة). وأشار عـلمـ لـتهـيـئة األجـواء الصـحـية ا ـدني ونقـابـة ا ا
ـدارس بـإطالق حـمالت الـتـعـفـيـر والـتـعـقـيم الـقـيـسي إلى (تـوجـيه إدارات ا
والـتـنـظـيـف والـتـبـاعد مـا بـ الـطـلـبـة) مـوضـحـاً (سـيـكـون عـدد الـطـلـبـة في
الـقاعـات الصـغيـرة ب  8 الى  10 طالب بـينـما في الـقـاعات الـكبـيرة 15
ـكـافـحـة فــيـروس كـورونـا بـإقـلـيم طـالــبـا) . وقـررت امس الـلـجـنـة الــعـلـيـا 

دة  30 يوماً. كردستان تعليق الدوام الرسمي للمدارس في اإلقليم 
وبـحـسب بـيـان للـجـنـة امس أنه (وبـسـبب تـزايـد إصابـات ووفـيـات فـيروس

دة شهر كامل). كورونا تقرر تعليق الدوام الرسمي للمدارس 
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ــؤمل انـطالق الــعــام الـدراسي اجلــديـد في قـالـت وزارة الـتــربـيــة إنه من ا
دارس سـيكـون ليـوم الى منـتصف الـشهـر اجلاري و ودوام الـطـلبـة في ا
ثالثة أيـام في األسبوع. وذكر وكيل وزير التربية فالح القيسي في تصريح
صـحــفي امس أن (الــوزارة اسـتــعـدت لــلـعــام الــدراسي اجلـديــد الـذي من
ؤمل أن يـنطلق في منتصف شهر تشـرين الثاني اجلاري بعد االنتهاء من ا
نـاهج في وزارة الـتربـية امتـحانـات الـدور الثـاني) . وأضـاف أن (مديـريـة ا
واد العلمية واستخدام برامج ـناهج والذي تضمن تقليص بعض ا أعدت ا
ـدارس سيكـون يوم الى التـلفزيـون التربـوي) مبيـناً أن (دوام الطـلبة في ا
راحل األولى ثالثة أيـام في األسـبوع السـيمـا طلـبة الـسادس اإلعـدادي وا
لـلـصـفـوف االول والثـاني والـثـالث) .وتـابع الـقيـسي أن (هـذه االسـتـعدادات
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حـقق فـريق  الـكـرخ بـكـرة الـقـدم
امـس االحـــــد الــــــفـــــوز األول له
ـمـتاز بـعـد تغـلـبه على بـالدوري ا
ضـيفه القاسم بـهدف لهدف في
ـباراة خـتام اجلـولـة الثـانيـة في ا
الـتي جــرت عـلـى مـلــعب الـراحل
احــمـــد راضي . وســجـل هــدفي
الـكرخ الالعب عمر عـبد الرحمن
في الـــدقــيـــقــة 51  61 وأحــرز
لـلقاسم علي كر بالدقيقة 69 .
ورفع الـكرخ رصـيده الى الـنقـطة
ـركـز الـسـابع بـيـنـما الـرابعـة بـا
جتـمد رصـيد فـريق الـقاسم عـند
ـركز 14. وخـيم نـقـطة واحـد وبـا
الـتعادل السلبي على مباراة نفط
مـيـسـان والـديـوانــيـة عـلى مـلـعب
الـفـيـحـاء في مـحـافـظـة الـبـصرة
ـركـز لــيـبـقى فـريق الـديــوانـيـة بـا
الـثامن برصيـد اربع نقاط بـينما
ارتـقى فريق نفط مـيسان لـلمركز

. العاشر برصيد نقطت
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جتــددت االحــتـجــاجـات في بــغـداد
وكـــــــربـالء والــــــكـــــــوت وذي قــــــار
والـبصرة  لـلمـطالبـة باالصالحات
ـان وتــشـكــيل حـكــومـة وحل الــبــر
انـــقـــاذ . وقـــال شـــهـــود عـــيـــان ان
واطـن تـظاهروا (الـعشـرات من ا
فـي سـاحـة الــتـحـريــر وسط بـغـداد
تـــنـــديـــدا بـــاالحـــزاب احلـــاكـــمــة)
واضــافــوا ان (قـوة امــنــيــة طـوقت
) وفي ــكــان حتــســبــا الي طــار ا
ــــواطــــنــــون في كــــربالء  خــــرج ا
احــتـــجــاجــات لـــلــمــطــالـــبــة بــحل

ان.  البر
واشـــــار شـــــهـــــود عـــــيـــــان الى ان

ــتـظـاهـريـن رددوا هـتـافـات ضـد (ا
ـــان واالحــزاب احلـــكــومـــة والـــبــر
احلــاكــمــة) مــؤكــديـن ان (الــقـوات
نع حدوث اي ـكان  امـنية طوقت ا
اعــــــتـــــداء). وفي ذي قـــــار  نــــــظم
ـــتــظـــاهـــرين مــســـيــرة عـــشــرات ا
احـتـجـاجيـة نـحـو مبـنى احملـافـظة
وسـط النـاصـرية. وقـال مـصدر إن
ـتظـاهـرين نظـموا (الـعـشرات من ا
مــــســـيـــرة انــــطـــلـــقـت من ســـاحـــة
احلــبــوبي واجتــهت نـحــو مــبـنى
احملـافظة لـلمطـالبة بـإقالة احملافظ
وحتــســ اخلــدمـات). فــيــمــا افـاد
مـصـدر ثـان بـان (ديـوان احملـافـظـة
اســـتــأنـف الــدوام الـــرســمي بـــعــد
تظاهرين). واوضح ان انـسحاب ا

ـوظـفـي ديوان (اسـتـئـنـاف الـدوام 
احملــافـــظــة جــاء بــعــد انــســحــاب
ـتـظـاهرين). وجـدد الـعـشرات من ا
ابــنـاء الـكــوت دعـواتــهم الى اقـالـة
الــفـاســدين . واشــار شـهــود عـيـان
الـى ان (ابــنــاء الــكــوت تــظــاهــروا
وسط احملـافـظـة لـلـمـطـالـبـة بـاقـالة
االحــزاب الــسـيــاســيــة ومـحــاكــمـة
الـفـاسـدين). كـمـا شهـدت مـحـافـظة
الـبصرة مصادمـات ب متظاهرين

والقوات االمنية .
وقـال شـهـود عـيـان ان (مـصـادمات
بـ مـتـظـاهـرين والـقـوات االمـنـيـة
انـــدلـــعت في ســـاحـــة االعـــتـــصــام
بـــالـــبـــصـــرة دون مـــعـــرفـــة حـــجم
اخلسائر الناجمة عنها) واضافوا

ان (الـقـوات االمنـيـة حتاول تـفريق
ــزيـد من ــتــظـاهــرين دون ذكــر ا ا

التفاصيل). 
وقــامـت قــوات مــكــافــحــة الــشــغب
بـفض اعتـصام الـبصـرة بعـد حرق
ـتــظــاهـرين فـي مـحــاولـة خــيــام ا
ـديـنة لـفـتح الـطـرق الـرئيـسـة في ا
ـــؤديــة إلى وخـــاصـــة الــشـــوارع ا
مـبنى احملـافظة. وقـال متـظاهرون
بـحسب مقـاطع فيديـو إن (عناصر
مـكــافـحـة الـشـغب أحـرقـوا اخلـيـام
ــتــظــاهــرين بــالــقـــــــوة وفــرقــوا ا
وأنـــهم اســـتـــخـــدمـــوا الـــرصــاص
ـــســـيل احلـــــي وقـــنـــابل الـــغـــاز ا
لـــلـــدمـــوع في فـض الـــتـــظـــاهــرات

واالعتصامات). 
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن
تـسـجـيل  2658 اصـابــة جـديـدة
حـالـة بـكــورونـا قــابـلــتـهـا 3127 
حالة. تعـافٍ وبواقع وفـيات  56 
ــوقف الــوبــائي الــيــومي واكــد ا
الذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس
انه ( فحص  15210 حالـة في
مخـتـبـرات الصـحـة العـامـة حيث
 رصـد  2658 اصـابــة جــديـدة
واضافت في عمـوم احملـافـظات) 
انه ( تـــســـجــيل  3127 حــالــة
شــفـاء وبــواقع   56 حــالــة وفـاة
جديدة). وسجلت اقليم كردستان
 28 حـالــة وفــاة وأكـثــر من  الف
إصـابــة جـديــدة خالل الـســاعـات
ــاضــيـــة.  وافــادة وأكــد رئــيس ا
الـــوزراء الـــبـــريــطـــاني بـــوريس
جـونسـون أنه سـيـجـري تـطـبيق
إغالق عـــام ثــان في إنــكـــلــتــرا
قـبل وحتى بدايـة من اخلمـيس ا
الثاني من الـشهر القـادم  تزامنا

مع تصاعد معدل اإلصابات.
وقـال رئـيس الـوزراء الـبـريطـاني
في مؤتمر بعد اجتماع للحكومة
إنه (ســـيــقـــدم اقــتــراحـه بــفــرض
إغالق وطـــني ثــانٍ في إنـــكــلــتــرا

ـــشــــرعــــ في مــــجــــلس عــــلـى ا
ـتوقـع بعـد ذلك الـعـمـوم).  ومن ا
ـشرعـون ويصـوتون أن ينـاقش ا

عـلى اقـتــراح جـونـسـون وإذا 
تمريره فسيتم فرض اإلغالق في
حـيث جــمــيع أنــحـاء إنــكــلــتـرا  
سـيـشـمل اإلغالق الـوطـني إغالق
ــطــاعم بــاسـتــثــنـاء احلــانـات وا
الـوجـبــات اجلـاهـزة والــتـوصـيل

ـتـاجــر غـيـر وأمـاكن الــتـرفــيه وا
األســـاســـيـــة. وكــشـف الـــطــبـــيب
الـروسي عـبـد الــله خـوجـهـايف
عن طــريــقــة عــودة حــاســة الــشم
لــلـمــريض الــذي شـفـي كـامال من
ــســتــجــد مــشــيـرا أن كــورونــا ا
عـــــــودة وصــــــول الــــــهـــــــواء إلى
وجودة في النهايـات العصبـية ا
األنف هي مــسـألــة وقت تـخــتـلف

مـن شـــــــخـص إلى آخـــــــر.وقـــــــال
خـــــوجـــــهـــــايف (نـــــحــــتـــــاج إلى
اسـتــخـدام األدويــة الـتي تــضـيق
األوعـــيــة بـــاإلضــافـــة إلى غــسل
جتويف األنف بـانتـظام من خالل
مـحـلـول مـلح الـبـحر  كـما يـجب
ناسبة في توفير رطوبة الهواء ا
الــغـــرفــة) وأشــار إلـى (ضــرورة
اســـتـــخـــدام فـــيـــتـــامـــيـــنـــات بي
ـتـعـددة إلعـادة والـفـيـتـامــيـنـات ا
اخلاليــا الــعــصــبــيـة) وتـابع ان
(تـنــاول الـطـعــام بـشـكـل صـحـيح
ــاء بـــكــمـــيــات كـــافــيــة وشـــرب ا
واسـتبـعـاد النـيـكـوت والـكـحول
كـفـيل بـانـهـاء االضـرار الـنـااجتـة
عـن االصــــــابــــــة) بـــــــدوره اكــــــد
اخـــــــــتـــــــــصـــــــــاص االنف واالذن
واحلنـجرة ألـيـكسي كـوشيـليف
أن (الــفــايــروس يـؤدي إلـى تـورم
ـا في الـغـشــاء اخملـاطي لألنف 
ـريض حلـاسة يسـبب بـخـسارة ا
ــــقــــرر أن تــــبـــدأ الــــشم).  ومـن ا
الـسـلـطـات الـصـحـيـة في روسـيـا
عـمـلــيـات الـتـلـقــيح الـشـامل ضـد
كورونا أواخـر الشهـر القادم في
ـصنعة انتظـار توفير الـشركات ا
لـلقـاح الـكـمـيات الـكـافـيـة لتـلـبـية

احتياجات السوق احمللية.
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ـنطقة الشمالـية فسيكون الطقس ا
فـيها غائماً مع فرص امطار خفيفة
 كــمــا تـنــخــفض درجــات احلـرارة
ــــنــــطــــقـــة بــــضـع درجـــات وفـي ا
اجلـــنـــوبــــيـــة صـــحـــواً مع بـــعض
الـــغــيــوم دون تــغـــيــر في درجــات
احلـرارة) وأشـارت الـى (اسـتـمرار
مـــوجــــة األمـــطـــار حـــتـى نـــهـــايـــة
ـــنــاطق األســـبـــوع وخــاصـــة في ا

الشمالية والوسطى). 
فـيـما اكـد مسـؤول قسم الـتنـبؤ في
مـديـريـة األرصـاد اجلـويـة والزالزل
بـإقــلـيم كـردسـتـان بـجـار أكـرم إنه
(يـتـوقع تـساقط األمـطـار بعـد ظـهر

الـيـوم اإلثنـ في مـحافـظـة دهوك
ـنـخـفض اجلـوي نــتـيـجـة تـأثـيــر ا
ـــتـــوسط) الـــقـــادم مـن الـــبـــحـــر ا
وأضــــاف أن (الـــطـــقـس في أربـــيل
سـيـكـون بـ صحـو وغـائم جـزئـيا
مـع احـتــمــال تـســاقط األمــطـار في
ـــــنــــاطق اجلـــــبــــلــــيـــــة أمــــا في ا
الــسـلـيــمـانــيـة فـالــسـمـاء ســتـكـون
غـائـمة جـزئيـاً مع إمـكانـية تـساقط
أمـــطــار مـــتــقـــطـــعــة وخـــاصــة في
ــراصــد ـــرتــفــعـــات). وكــشـــفت ا ا
الزلزالية عن حدوث هزة بقوة 3.4
فـي شمال غرب قضـاء علي الغربي

في محافظة ميسان.

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل  طـقس اليوم االثن
غـائــمـا مـصـحـوبـا بـأمـطـار رعـديـة
مـتوسطة الشـدة. وقالت الهيئة في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس إن
ــنـطــقـة الــوسـطى الــيـوم (طــقس ا
اإلثــنــ ســيـكــون غــائــمـاً جــزئــيـاً
وأحـيـانـاً غائـمـا مع تـسـاقط زخات
مـطـر خـفيـفـة في األقـسام الـغـربـية
مــنـهـا تــكـون رعـديــة أحـيـانـاً دون
تـــغـــيــر فـي درجــات احلـــرارة أمــا »ÃU−²Š∫ متظاهرون يواصلون احتجاجهم في ساحة التحرير ببغداد
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حــسن كــر الـكــعــبي الــنـائب االول
لـرئـيس مـجــلس الـنـواب مـؤتـمـرهـا
الـــعـــــــــام االول لـــتـــفــــعـــيل قـــطـــاع
السياحة في العراق واستغرق يوما

واحدا .
ؤتـمـر الـذي اقيم حتت وشارك فـي ا
شــــعــــار " مـن اجل عـــــراق مــــزدهــــر
للنهـض بقطاع الـسياحة " وبـتنظيم
مــبــاشـــر من قـــبل جلــنـــة الــثـــقــافــة
الـنـيـابـيـة بـرئاسـة الـنـائـبـة سـمـيـعة
غـالب والــــســــادة الــــنـــواب  ,كل من
الــسـيــد وزيـر الــثـقــافـة والــسـيــاحـة
ورابـــطــة واالثـــار د. حـــسن نـــاظم  ,
الـفـنــادق في الـعـراق واجلـهـات ذات

العالقة . 
wLKŽ ‰öG²Ý«

ــؤتــمـر ان واوضح الــكـعــبي خالل ا
(قطـاع السـياحـة كان سـيشـكل رافدا
مــهـمـا لالقــتـصـاد فــيـمـا لــو اسـتـغل
بـــشــــكل عــــلــــمي مــــدروس من قــــبل
اجلـهـات ذات الـعالقـة  ,خـاصـة وان
الــعـراق مــحط انـظــار الـعــالم اجـمع
ســـواء في الــســيــاحـــة الــديــنــيــة او
الـتـرفـيـهـيـة وغـيـره). واكـد (ضـرورة
اعــــادة الــــنــــظـــر بــــكــــافــــة اخلــــطط
تعلقة واالستراتيجـيات السابقـة وا

بالسـياحة في الـعراق والبـدء بخطة
حــديـــثـــة وســـريـــعـــة تـــكــون ضـــمن
اولـــويــاتـــهــا مـــنح اخلـــبــراء ســواء
احملليـ او العرب واالجـانب فرصة
شروع العمالق للمساهمـة في هذا ا
 ,ويكـون الهـدف هو تـقلـيل االعتـماد
عـــلى الــنــفـط وبــدء االعــتـــمــاد عــلى

قطاعات اخرى اهمها السياحة).

يـتم تـسـهــيل الـتـعـامل الـيـومي عـنـد
الشراء وبشكل سهل). 

ــواطن حــســ عــبــد فــيـــمــا اشــار ا
اجلـــــبــــار الـى انه (مـن الــــضــــروري
تــوفـــيــر الـــعـــمالت الــصـــغـــيــرة في
االسواق عـند الـتداول الـيومي وذلك
لتسهيل عملية الشراء والتأكيد على
مــوظــفي الــدوائـر احلــكــومـيــة عــنـد
تــســلم رواتب مــوظـفــيــهـا بــأضــافـة
الــعـمالت الــصـغــيــرة لـلــرواتب لـكي

تسهل عملية توفرها). 
ومن جــانـبــهــا قـالت مــديـر مــصـرف
الـــرافـــدين فـــرع الـــشـــهـــداء اقـــبـــال
ــــوســـوي لـ (الــــزمـــان) انـه (بـــرغم ا
تــأكــيــدنـا عــلى مــحــاســبي الــدوائـر
احلـــكـــومـــيــــة عـــنـــد تــــســـلم رواتب
موظفـيهـا بضرورة اسـتالم العمالت
الـصـغـيـرة ولــكن بـقـيت احلـالـة كـمـا
هي وندعـو بهذا الـشأن تـلك الدوائر
لضـرورة التـركـيز عـلى تلك الـعمالت
وعــــدم رفــــضـــــهــــا من قـــــبل مــــدراء
حسابـات الدوائـر لكي تسـهل عمـلية

استالم الرواتب). 
وعـقــدت جلـنـة الـثـقــافـة والـسـيـاحـة
واالثــار الــنـيــابـيــة وبــرعـايــة هـيــئـة
رئــاســة مــجــلس الــنــواب وحــضـور
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ـؤتـمـر الى (اعـادة هـيـكـلة وخـلص ا
ـؤسـسات والـقـطـاعـات السـيـاحـية ا
واســـتـــثـــمـــار اخلـــبـــرات اجلـــديــدة
واعتماد اسـتراتيجـية جديدة ورؤية
الكـات  ,وعــقـد عــلــمـيــة لــتـطــويــر ا
ـؤسـسـات ـنـظـمــات وا شـراكــة مع ا
الـســيــاحــيــة والــهـيــئــات الــعــربــيـة
واالقـلـيـمـيـة اخلـبـيـرة بـهـذا اجملال ,

  «—«dI « sLŁ ÊuF b¹  U¾

مـنـذ عـام 2018 لـم يـكن هـنـالك دور حـقـيـقي وايـجـابي في جـانب تـعـزيـز األمن
لف رغم ـتـعاقـبة لم تـهـتم بهـذا ا ـنـاطق سنـجار وسـهل نـينـوى واحلكـومات ا
أهمـيته من اجلانب اإلنساني والوطني ألن األقـليات جزء من الشعب واليجب ان
يدفع ثـمن قرار شفوي أو عدم اتخاذ اي قرار. قرأت تقريراً عن اهالي سنجار
مـفـاده أن األهـالي لـديهـم مخـاوف من اجـراءات الـسـيد مـصـطـفى الـكـاظمي في
حال اقـباله عـلى خطـوات او قرار غيـر صائب يـؤدي إلى ازدياد اخلـطر وحدوث
ـئة منـهم خارج منـطقتـهم ألن عنصر إنـفالت أمني حيث مـازال أكثر من  70با
األمان لم يـتوفر لغاية اآلن . لم حتسم قضية اهالي سنجار وخاصة االيزيدي

بـعـد كل مـاعـانـوه من ابـشـع انـواع الـقـسـوة والـبـشـاعـة من خـطف وسـبي وقـتل
وتـشـريد وتـهـجـيـر قسـري اغـتـصـاب النـسـاء وايـذائـهن دون شفـقـة  الـتـعرض
لإلبـادة من نسـاء واطفال ورجـال الزال هناك 1199 مـفقودات وخطف 2869
ـفـقــودين  حـسب مــنـظـمــة مـدنـيـة . وبــعـد صـمـت أصـدر الـشـارع و339  من ا
السنـجاري بياناً طالب فيه حكومة بغداد أن جتـعل القضاء محافظة مستقلة عن
كـردسـتان وحتت مـسـؤوليـة حـكومـة بـغداد ..حـيث انـهم يـعتـبـرون ان حكـومـتهم
بـاعت سـنجـار واعـطتـهـا لداعش دون أن تـدافع عـنهـا ولم يـنتـشـلهـا من اخلـطر
وت غـير الـقوات الـعراقـية ومنـذ ذلك الـوقت أصبـحت تابـعة حلـكومـة بغداد  وا
ـجمـوعة مـطالـب أهمـها أن يـكون الـقضاء لـذلك اصدر شـباب مـستـقلـون بيـاناً 
لف سك ا تابع لـسلطة احلكومة االحتادية إداريا وأمنيا وإعطاء الشباب أولوية 
االمني في مـناطقهـم فتح التحـقيق باالبـادة اجلماعـية تشـكيل جلنـة للبحث عن
نحها اخملتـطفات واخملطوف داخل العراق وخارجه إعطـاء الشهداء حقوقهم 
لـذويـهم وتـعــويض األهـالي جـراء الــتـدمـيـر واخلــراب . أخـيـرا نـقــول احلـكـومـة
مسـؤولـة عن الشـعب بـكل أطـيافه خـاصـة وأن بعض األقـلـيات
تتـعرض للـعنف الـنفسي واالقـتصـادي واالجتمـاعي بسبب
احلروب .. لذلك من واجب احلكومة اإللتفات وإيجاد حل
منـاسب لهـؤالء ألن دور احلكـومة حـمايـة الشعب.. وكل
شعـب يسـتـحق أن يـحـيـا بـشـرف وكـرامـة بـدالً من الذل

واإلهانة نتيجة سوء قرارات وتخاذل حكومات .
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كشفت ناحية  جديدة الشط  التابعة
لـــقـــضــاء اخلـــالص في  مـــحــافـــظــة
ديالى عن انهيار زراعة الفراولة في
احملــافـظــة رغم حتـقــيـقــهـا االكــتـفـاء
الـذاتي لـثالثــة مـواسم.  وقـال مـديـر
الـنـاحيـة  حـيـدر جـواد  لــ(الـزمان) 
ان (الفراولة من احملـاصيل الزراعية
الــتي جنــحت جتــربــة زراعــتــهــا في
جديـدة الـشط في مـبادرة هي االولى
من نوعهـا في ديالى قـبل سنوات ثم
ــنــاطق نــظـرا انــتــقــلت الى بــقــيــة ا
لـــغــزارة االنـــتــاج وحتــقـــيق مــردود
اقتصادي جيد ووجود طلب متنامي
ان في االســواق) .  واضــاف جــواد 
(جـديـدة الـشط كــانت مـركـز رئـيـسي
إلنـــتــاج الــفـــراولــة وجنـــحت لــثالث
مواسم مـتتالـية في حتـقيق االكـتفاء
الـــذاتي مـــنــهـــا وتــســـويق جــزء من
االنــتــاج الى اســواق بــغــداد   لــكن
زراعـــتــهــا انـــهــارت مع تـــدفق غــيــر
مسبوق للمستورد واغراق االسواق
بهـا   مـا ادى الى خـسائـر مـتراكـمة
دفعت الى انهـيار زراعتهـا باإلضافة

الى بروز بعض اآلفات الزراعية ).
واشار جواد الى ان (زراعة الفراولة
وفـرت فـرص عـمل كـثـيـرة لـلـعـاطـل
ـزارع وشـكـلت مـصـدر دخل جـيـد 

ـالي اجلـيد )  كـثر نـظـرا لـلمـردود ا
الفــتـا الـى ان  ( الـفــراولــة لـوحــدهـا
كن ان تشكل قطـاع اقتصادي مهم

في ديـالى وبـقــيـة احملـافـظـات لـو 
مـعـاجلـة سـلـبـيـات االسـتـيـراد ودعم
ـــــــزارعـــــــ ). وأوضـح جــــــواد أن ا
(مالي الدوالرات تنـفق سنويا على
اســــتـــيـــراد الـــفـــراولـــة في حـــ ان
االنــتـاج احملــلي يــضــاهي االجــنـبي
باجلودة). ومن جانب آخر قال مدير
ناحيـة بهرز الـتابعة لـقضاء بـعقوبة
ان نـــزار الــــلــــهـــيــــبي لـ (الــــزمـــان) 
(االطـراف اجلـنـوبـيـة لـنـاحـيـة بـهـرز

ـتمـيـز الـذي يـعد بـسـواعد جـيـلـهـا ا
ـواصلـة العـطاء الركـيزة األسـاسـية 
ودعم اإلجنــــــــازات   الفــــــــتــــــــا الى
الـتـصـنـيـف احـد ارقى الـتـصـنـيـفـات
عـروفـة دوليـاً  اذ يـعتـمد ـيـة ا الـعا
في تصنيفه للجـامعات على السمعة
ـية والـبنى الـتحـتيـة  فضالً االكاد
ــنــشــورة في عن غــزارة الــبــحــوث ا
ية واالستشهادات ستوعبات العا ا
رجعية وتوفيـر اخملتبرات والبيئة ا

ناسبة) . التعليمية ا
من جـهـته حــذر عـضـو خـلـيـة االزمـة
الصـحيـة في مـحافـظة ديـالى وسام
ســعـدون مـن االصـابــة بــالـفــيـروس
ـزدوج مع حــلــول فـصل ــركب أو ا ا
الشـتـاء.  وقال سـعدون لـ ( الـزمان)
إن (صـحة احملـافـظـة لديـهـا مـخاوف
من حتـول الفـيـروس إلى مـا نـسـميه
ــزدوج) مع ـــركب أو ا بـ (الــوبــاء ا
حلول فـصل الشـتاء الذي تـنشط فيه
االنـفـلـونـزا االعـتـيـاديـة أو األمراض
ـــوســـمــيـــة مــا يـــعــنـي ذلك زيــادة ا
مـوجــات االصـابـة بــكـورونـا وبــقـيـة
االمـــراض)   مـــضــيـــفـــا أن  (االيــام
الـقــادمـة تـتـطـلـب اجـراء فـحـوصـات
ـصـابـ ـعـرفــة ا مــكـثـفــة وشـامـلــة 
بكورونا او االنفلـونزا االعتيادية أو

بقية االمراض االخرى) . 
 واشـــار إلـى أن  ( الـــعـــراق يـــتـــابع
اجــراءات دول الــعــالم بــعــد ارتــفـاع
مــعــدالت االصــابــة مــؤخــرا وآلــيـات
وقف الـوبائي في ظل التـعامل مـع ا
عـــدم وجــود تــوقـــيت زمــنـي مــحــدد
الفتا الستـخـدام لقـاحات كـورونا )  ,
ـواجـهـة إلى أن ( الـسـبـيل الـوحـيـد 
اي ارتـــفـــاع بـــاإلصـــابـــات مـــرتـــبط
بـــااللــتــزام بـــاإلجــراءات الــوقـــائــيــة
الــشـخــصـيــة وهي ارتـداء الــكـمــامـة

طهرات ) . والكفوف واستخدام ا
مـن جــــهــــة اخـــــرى كــــشف االحتــــاد
احملــلي لــلـجــمـعــيـات الــفالحــيـة في

ـطالبة بالـتغيير  تـقدم الكثيـر من اخلسائر بغـية البلوغ كل احلركات الـشعبية ا
الهدافـها  وانـتفاضـة شبـاب العـراق  سجـلت االروع ب انـتفـاضات الـشعوب
فـكانت سـلمـية في تـوجهـاتهـا  ومنـطقيـة موضـوعيـة في أهدافـها  لـكنـها قدمت
اكـبـر عـدد من الـشـهـداء (700) شـهـيـد واكـثـر من (1000)  جـريح بـرصـاص
نتـفضون على ذهلة  فـقد ظل ا الطـرف الثالث أو السـلطة  رغم هذه االعـداد ا
سلـمتـهم  وحدود شـعارات الـتغـييـر من نـظام مـحاصـصي عرقي طـائفي  الى
نظـام وطني شامل لكل مساحـة الوطن دون تمييز بـ مكونات اجملتمع  ,بالرغم
ان  إال من أهميـة التغـيير الـذي احدثته االنتـفاضة عـلى مستوى الـسلطـة والبر
أنه األهم من كل ذلك هو احلـالة النهضوية اجملتمعـية التي احدثتها االنتفاضة 
ـنـتـفـضـ وجـعل من مـطـالـبـهم قـضـيـته األسـاسـيـة في فـالـشـعب اصـطف مع ا
تـعـمد ـرحلـة جـديدة بـعد (17) عـاما من االنـهـاك ا ضرورة الـتـغيـير واالنـتـقال 
ـؤسـسات الـدولـة وتخـريب مـقصـود لالقـتصـاد الـوطني وشـيـوع فلـسـفة سـلـطة
كنها أن تكون الفـساد وتبييض األموال والشركات الوهمية واالنتقال من دولة 
وارد وهـذا ماادى الى دولـة شبه منـتجـة  الى نـظام ريـعي يبـيع النـفط ويـوزع ا

مفلسة  وشعب يبحث عن فرصة عمل .
ـهم في كل ذلك االنـتـفاضـة عـمـقت الـتنـاقـضات بـ الـشـعب من جـهة وسـلـطة ا
النـظام وحواشـيها من اجلـهة األخرى  ولـكن في علم الـسياسـة وفنونـها  ليس
ـسـتـطـاع أن تـسـتـجـيب الـسـلـطة لـكـل مطـالـب االنـتفـاضـة والـشـعب  لـكن من ا
ماحتقق لـيس قليالً  وعليه أن يـتجه الشباب نحـو تنظيم انفسـهم وتشكيل تكتل
نـافسة عبـر برنامج عمل سيـاسي اقتصادي ثـقفي اجتماعي  تلـك مقومات ا

برنامج موضوعي هاد متوازن قابل للتطبيق غير تصادمي .
قـراطي والتغـييرات الـتي جرت في قانون تاحـة عبر الـهامش الد إن الفـرصة ا
ـشرفة تعـددة أو الوسـطية وكـذلك الهـيئة الـقضـائية ا االنتخـابات عـبر الدوائـر ا
ـية تعطي مجـاال للحركة والـتعبئة على االنتـخابات واشراف اللـجان الدولية األ
الشعبية . إنه من العبث التصور بأنه باإلمكان إقامة سلطة على انقاض السلطة
احملـاصصـيـة القـائـمة أو تـغـييـر هـيكـليـة الـنظـام الـقائم الـذي عـمل أو شارك في
ــشـاركـة إن فــرصـة ا ــر وطـاقــمه الـســيـاسي  ـمــثل األمـريــكي بـر تــأسـيــسه ا
ـتاحـة  وهـذه الـفـرصـة حتـتاج الى بـاالنـتـخـابات عـبـر صـنـاديق االقـتـراع هي ا
حترك مـنظم وسط اجلمـاهير لـكي باإلمكـان وصول مجـموعة من شـباب التـغيير
ان ومحاولة طرح برامج تغييرية  باالتفاق مع من يهتم بالتغيير من الى قبة الـبر
الـكـتل واألحـزاب والـشـخـصـيـات االخـرى .. إنه من اخلـطـأ االسـتـمـرار بـتـقـد
اخلــسـائــر  في وقت كــان االجـدى بــثـوار االنــتـفــاضه تـنــظـيم انــفـســهم وطـرح
ـتـبـقي لالنـتخـابـات لـيس مـفـتوحـا خـاصـة إذا الـتزمت مـشـروعهـم كون الـزمن ا
السلـطة بتوقيتاتـها. إن من يتصور إنه باإلمـكان تغيير الهـيكلية القـائمة للنظام 
في ظل قوى واطـراف متحـكمـة وتمتـلك كل اإلمكانـيات  هـو تصور عـبثي  لكن
ــمـكن في الــدخـول الى احــشـائــهـا عــبـر حتــقـيق إجنــازا في االنـتــخـابــات هـو ا
قـصود لـتهـميش الـعراق وارد الـدوله والعـمل ا نـظم  التـصدي حلـاالت الهـدر ا
ـنـطقـة  كل احملـيـطـ بـالـعـراق ومنـهم فـي الداخل كـكـيـان فـاعل في الـداخل وا
ـستـفيدين من ـواقف . وبالـطبع ا اليريـدون للـعراق النـهوض واالسـتقاللـية في ا
هذا االنـفالت وضـعف الـدولة هم بـالـضرورة عن قـصـد أو دونه يخـدمـون الدول
الـتي التـريـد للـعـراق الـعـودة حلـضـوره الـفـاعل عـربـيـا وإقـلـيـمـيـا ودولـيـا  وهـنا
ـية يـتـحمل شـبـاب االنتـفـاضه وقـياداتـهـا وكل الـوطنـيـ والشـخـصـيات االكـاد
ضي بتتويج التضحيات الشبابية ببرنامج عمل والثقـافية واجملتمعية مسؤولية ا
عـالم واالهداف وهـاد في التوجـهات .إنه فـقط طرح مايـعانـيه الشعب واضح ا
ـئـة) من مـجمـوع الـسـكان الـبـالغ عددهم ( من فـقـر وصلت نـسـبته الى ( 30 با

نطقة  نقول انه فقط طرح ) 40 مليونا في بلد اغنى دول ا
ذلـك لــعــمـــوم الــشــعـب يــكــفـي لــهــز وهـــدم كل األطــراف
احلـاكـمـة عـلى مدى (17) عـامـا واسقـاط كل مـبـرراتـها
شـعبـياً . إذن الضـرورة لهـدر الـوقت والوقـوع في شرك

ضافة . اخلسائر ا
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جدد مواطنون كربالئـيون مطالبتهم
بـضـرورة تـوفــيـر الـعـمالت الـنـقـديـة
ــا لــهـا مـن اهــمـيــة في الــصــغــيــرة 
الــتــداول الــيــومي وخــصـوصــا في
ـا يـلـبي حـاجة االسـواق احملـليـة و
ــــواطـن لــــدى شــــرائه احلــــاجــــات ا
االساسـية ويسـاعد في تـلبيـة حاجة

قدسة.  زوار العتبات ا
وقال كاظم علي لـ (الزمان) امس انه
(يـعــمل كـاســبـا (39) عـامــا (يـتــعـذر
علينـا عندما نـريد تصريف االلف او
اخلمـسـة االف ديـنار احلـصـول على
الـعـمالت الـصـغـيـرة ومـنـهـا الـ 250
دينارا والـ 500 دينار والسـيمـا عند
شــرائــنــا احلــاجــات االســاســيــة من
االسـواق وهذه تـعـد مشـكـلة مـحـيرة

حقا). 
ــــصـــرف واضــــاف عـــلي ان (ادارة ا
ســواء كــانـت الــرافــدين ام الــرشــيــد
يجب ان تلزم الدوائر احلكومية عند
ـوظـفـ الــشـهـريـة اسـتالم رواتـب ا
ــصــارف بــضــرورة الــزام من تــلـك ا
محاسـبي الدوائـر باسـتالم العمالت
الــصــغــيــرة مع الــرواتب لــيــتــســنى
تـوفـيـرهـا في االسـواق احملـلـية لـكي
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تـضم اكــثـر من  40تال اثـريــا حتـمل
ـلــكـة اشـنـونـا في بـاطــنـهـا اسـرار 
لكة في وادي الرافدين والتي اقدم 

يالد) تعود الى االف الثاني قبل ا
واضــاف الــلــهــيــبي  ان  (الــتالل لم
يـجـر الـتـنــقـيب فـيـهـا رغم اهـمـيـتـهـا
التاريخية في كونها ستعطي الكثير
من احلــقــائق عن حــضـارة اشــنــونـا
وتــوثــيق حلــقــبــة مــهـمــة في الــبالد
الـرافــدين   داعــيـا االثــار واجلـهـات
ــرتـبـطــة بـهــا الى اطالق عـمــلـيـات ا
تـــنـــقـــيب تـــســـهم فـي كـــشف طالسم
ـة بـاإلضافـة الى احلـضـارات الـقـد
امـــكــانــيــة ان تــتـــحــول الى مــنــاطق
ــواقع ســـيـــاحــيـــة حملـــبي االثـــار وا
الـتـاريـخيـة خـاصـة وان بـهـرز تـزخر
لكـة اشنونا بها كـونها كانت قـلب 
ة) . جامعة ديالى في العصور القد
تـــعــلـن عن دخـــولـــهـــا الـــتــنـــصـــيف
البـريطـاني للـجامـعات الـعربـية الول
مرة  حيث قـال مدير اعالم اجلـامعة
احـمــد عـبــد الـسـتــار لـ(الـزمـان)  ان
(جـــامـــعـــة ديـــالى وألول  مـــرة مـــنــذ
تــــأســــيـــســــهــــا عـــام   1999تـــدخل
ي الــتــصـــنــيف الــبـــريــطــانـي الــعــا
اخملــصص لــلـــجــامــعــات الـــعــربــيــة
بــحـــسب الــنــشــرة الــســنــويــة الــتي
صــــدرت عن شــــركـــة كـــواكــــواريـــلي
Quacquarelli Sy- ســـيـــمـــونـــدس
monds  جامعة 160والتي اظهرت
عربـية من بـينـها  16جامـعة عـراقية
ضمن هذا الـتصنـيف حلت جامـعتنا

ranking  -131  دى فيه ضمن ا
.(160
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واضـــاف عـــبـــد الـــســـتـــار ان  (هــذا
اإلجنــاز لــيـس نــتــاج عــمل فــردي أو
جـهد مـقـتـضب بل هـو دلـيل على أن
جـامعـة ديـالى اسـتـطـاعت عـلى مدى
عـقـدين أن تـؤسس لـبـيـئـة تـعـلـيـمـيـة
وعلمية متـفردة وبدأت تؤتي ثمارها
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  ما بال القلم قد توقف عن بث نبضه وايقاعاته ! هل أصابته وعكة من مرض !
هل أصابته ع حاسد ! هل أصابه عجز فلم يعد قادرا على العطاء ! اين تألقه
وأحالمه وتغـريداته !    اين خطابه عن أحداث الساعة ! وأين حديثه عن ترنيمة
احلب ! وأين وصـفـه ألجـواء الـطـبـيـعــة !  هل تـوقف مـا كـان يــبـديه من مـشـاعـر
مـتـاجـجة واحـاسـيس مـرهـفة هـكـذا من غـيـر مـقدمـات ! اتـراه قـد  ضـاعت عـليه
معـالم الطريق ولم يـعد يعـرف كيف مسـيرته  !..أيهـا القلم مـالي أراك صامتا ال
تـنــطق .. اين هي حـروفـك الـتي كـان لــهـا صـدى قــويـا في الـنــفـوس بل اين هي
كلـماتك التي انارت لنا الدروب  !  عجبا ثم عـجبا  اتكون قد تبددت مواهبك في
ساعة واحـدة لتطويها صفحات النسـيان !     مهال أيها القلم فأن كانت بك علة
أو أصــابك وهن فال تـتـردد فـي اإلفـصـاح عـنه حــتى ال تـسـاورنـا
الـظــنـون بـأنك أصـبـحت عـاجـزا عن الـنـطق ..امـا ان كـنت
ـا يـحـتـويك من ابداع سـلـيـمـا معـافى فال تـبـخل عـلـينـا 
وتـألق وحـكـمـة ..عـد إليـنـا قـويـا شـامخـا كـمـا عـهـدناك ;
وليس لـنـا من حـيلـة إال أن نـدعـو لك لتـعـود إلـينـا مـعززا

مكرما ثم لنصفق لك  كما صفقنا لك من قبل  .

مـحـافـظـة ديـالى  عن حتـول  8االف
دو مـن الـــــبـــــســـــاتـــــ واالراضي
الــــزراعــــيـــــة الى ارض حــــرام داخل

احملافظة. 
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وقــــــال رئـــــــيـس االحتــــــاد احملـــــــلي
للجـمعيـات الفالحيـة في ديالى  رعد
انه مــغــامس الـتــمــيــمي لـ(الــزمـان) 
ة لم تـسلط علـيها (هناك حـقيقـة مؤ
االضــواء وهي وجــود نــحــو  8االف
دو مـن االراضي والـــــبـــــســـــاتـــــ
الزراعـية فـي حوض شـيخ بابـا قرب
ـــقـــدور نـــاحــــيـــة جـــلــــوالء لـــيـس 
ــزارعــ الـوصــول الــيـهــا بــسـبب ا
تـــــغــــلــــغل خـاليــــا داعش االرهــــابي

ونـــصب الـــعــــبـــوات الـــنـــاســـفـــة او
تعرضهم لهجمات مباشرة   ما ادى
الى ســـــقــــوط شـــــهــــداء وجـــــرحى).
واضــــاف الــــتـــــمــــيــــمـي ان (اغــــلب
ـقـدورهم الـوصول ـزارعـ لـيس  ا
الى تـلك البـسـاتـ وجني مـحـاصيل
من الــفــواكه والــتي تــقــدر قـيــمــتــهـا
الي مـن الدنـانـيـر مـؤكدا ـئـات ا
بــان بــســاتـيــنــهم حتــولت الى ارض
حــرام وهي من اخــصـب الــبــســاتـ
عـلى مــسـتـوى ديــالى). ودعـا رئـيس
اجلمعيات الفالحية في ديالى   الى
 (ضرورة ان يكون هناك اجراء امني
يـحــسم مـلف بــسـاتــ حـوض شـيخ
بـــابـــا ويــفـــتح االبـــواب امـــام عــودة

ـمارسـة اعمالـهم   مؤكدا زارع  ا
بان ما يحدث في شيخ بابا يجب ان
يــحـظى بــاهـتـمــام من قـبـل اجلـهـات

االمنية العليا في البالد) . 
من جانب آخر اعلنت وزيرة الهجرة
ـهـجـرين ايـفـان فائـق جابـرو  في وا
بـــيـــان تــلـــقـــته الــ (الـــزمــان) عن  (
اغـالق مــخــيم  مــعـــســكــر ســعــد في
محـافظـة ديالى بـعد عودة 90 اسرة
نازحـة بواقع 450 فردا الى مـناطق
ســكــنــاهم االصــلــيــة فـي اقــضــيـة و
نــــواحي احملـــافـــظــــة  اضـــافـــة الى
مـحــافـظــتي صالح الـدين و نــيـنـوى
ضــمن بــرنــامـج الــعــودة الــطــوعــيـة

اآلمنة التي نظمتها الوزارة ).

فــضال عن دعم الــكــلــيــات واالقــسـام
الــتـي تــخـــرج طـــلـــبــة مـــخـــتـــصــ
وتــشــجـيـع رابـطــة شــركـات الــســفـر
والسـيـاحة ودعم االسـتـثمـار احمللي
واالجــنـبي ودعــوة الــبـنــوك لـتــقـد
االسناد للمستثمرين في هذا القطاع
وبـــخـــاصـــة رابـــطــــة الـــفـــنـــادق في

العراق).

ؤتمر االول لتفعيل قطاع السياحة رعته رئاسة مجلس النواب dLðR∫  جانب من ا
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دعـا برنـامج الكـتابة الـدولي في جامـعة أيوا
ـــشــاركــة في دورة مـــجــانــيــة الــراغـــبــ بــا
بـالكتابـة االبداعية اخلـاصة باإلعاقـة تتناول
الـوعي واإلشـراك اجملـتـمعي. وبـحـسب بـيان
أمون كـتب االعالمي في دار ا حـصل علـيه ا
لـلترجمة والنشر بالتعاون مع مشروع بغداد
مـدينة االبـداع األدبي فإن (الدورة تـتكون من
ســتــة كــورســات تــنــقــسم الى سـت ســاعـات
ـعدل ساعة واحـدة اسبوعيًـا) موضحا ان
( كل سـاعة مخصصة لباحث يتحدث خاللها
عن الــكــتــابــة اإلبـداعــيــة  في مــجــال الـوعي
بـاإلعاقة واإلشراك اجملتـمعي ) مشيرًا الى (
تـقـد مكـتب الشـؤون التـعلـيـميـة والثـقافـية
في وزارة اخلـارجـية األمـريكـيـة دعمًـا سخـيًا

إلقامة هذه الدورات).
 وتــابع الــبــيــان ان (الــكــورســات ســتــنــشــر
أســبــوعـيًــا ابــتـداءً من  5تــشــرين الــثـاني -
نـوفـمـبـر اجلاري) مـنـوهـا الى ان ( الدورات
مـعـروضـة بـالـلـغـتـ الـعـربـيـة واإلنـكـلـيـزية
ـشـاركـة وسـتــعـرض عـنـد طـلب الـراغـبـ بـا
طـلـبًا بـذلك عـلى رابط قـائمـة تشـغـيل الدورة

في أدناه:
https://www.youtube.com/

playlist?list=PLh-

S0oTFKFoWJT3Od71Xh7p01uhqx
8Xnb

ويــــحـــــاضــــر في الـــــدورة كل مـن إلــــيــــســــا
جـونـيـسون وهي  كـاتـبة أمـريـكـية ونـاشـطة
في مـجـال اإلعـاقة فـازت عن عـمـلـها بـجـوائز
British Fantasy. . وNebula  وHugo 
ومـيلودي موزي وهي كاتبة إيرانية أمريكية
مـسلـمـة ومحـاميـة وناشـطة وأسـتاذ مـشارك
زائـر لــلـكـتـابـة اإلبـداعــيـة في جـامـعـة نـورث
كــارولـيــنـا ويـلــمـنــجـتــون. ورون مـارز وهـو
كـاتـب أمـريـكي سـاخـر تـمــتـد خـبـرته لـثالثـة
ـهـنيـة بـجـولة طـويـلة عـقـود  وبـدأ حيـاته ا
عــلى   Silver Surfer    for Marvelوهـو
مـعــروف أيـضًـا بـاسم سـيـلـفـر سـكـوربـيـون.
وديـــلـــمـــان ديال وهـــو كـــاتب وصـــانع أفالم
أوغـنـدي وروائي رشـح جلـائـزة الكـومـنـولث
لــلـقـصــة الـقـصـيــرة وهـنـاء الــغـامـدي وهي
كـاتــبـة سـعـوديـة وطــبـيـبـة مـتــقـاعـدة. يـركـز
عـمـلـهـا اإلبداعـي األخيـر غـيـر اخلـيـالي على
ابــنـهـا الـذي يـعـاني مـن مـتالزمـة أسـبـرجـر.
وشـيال بالك وهـي شاعـرة وكـاتـبـة ونـاشـطة
أمـريكية في مجال اإلعاقة وهي حاليًا مديرة
الـتطوير في رابطة الكـتاب وبرامج الكتابة 
ــهـنــيـة الــرئـيــسـة لــبـرامج ــنـظــمـة ا وهي ا

تحدة. الكتابة اإلبداعية في الواليات ا

w³ ²M  5Ð ÷—√ WFD  ±∏∞∞ l¹“uð

VKB «Ë b¹b(«
مستحـقيهـا من منتسـبي الشركـة  معرباً عن
شـكـره وتـقـديـره الـعـالي إلى الـوزيـر وكل من
ساهم في تسييـر وإكمال اإلجراءات اخلاصة
بتـوزيع هـذه األراضي في مـحـافـظـة الـبـصرة
خـاصــاً بـالــذكـر مــحــافظ الـبــصـرة وأعــضـاء
ـعـنـية مـجلـس النـواب واجلـهـات والـلـجـان ا
ـوضـوع من مـسـؤولي وموظـفي الـشـركة) با
مـؤكــداً ان (الـشــركـة تــواصل إجـراءاتــهـا من
أجل إجناز وإكمال توزيع
الوجـبـة الـثـانـية مـن قطع
األراضـي عـــــــــلـى بـــــــــاقي
ـستحق منتسـبيها من ا
وفق الــــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات
والضـوابط احلـكـومـيـة) .
وأجـرى وزيــر الــصــنــاعـة
ـــعـــادن مــنـــهـل عـــزيــز وا
اخلــــبــــاز وعــــلى هــــامش
زيــــارته إلى مــــحــــافــــظـــة
كركـوك جـولـة تـفـقـدية في
مــــحــــلـج قــــطـن كــــركــــوك
ومـعـمل الـسـجـاد الـيدوي
ومعـمل اخلـيـاطة لإلطالع
عــلى طــبــيــعــة عــمل هــذه
ــعـوقـات الـتي ـعـامل وا ا
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وزعـت الـشــركــة الـعــامــة لـلــحـديــد والــصـلب
عادن قطع إحدى شركات وزارة الـصناعـة وا
أراضي سكنية ب منتـسبيهـا . وأعلـن مدير
عام الـشـركـة عـبـاس حـيــال لـكـن في تـصريح
للمـكتب اإلعـالمي في الوزارة تـلقـته (الزمان)
امس (عن تـــوزيع الـــوجــبـــة األولى مـن قــطع
األراضي والبالـغة أكـثر من ١٨٠٠ قطـعة على

تواجه العـمليـة اإلنتـاجية والـتسويـقية فـيها
وتـفـقـد أحـوال الـعـامـلـ فـيـهـا. وأكـد الـسـيد
الــوزيــر في مــؤتــمــر صـحــفـي عـقـب الــزيـارة
ـعــامل لـتــطـويـر عــمـلـهـا (أهـمـيــة دعم هـذه ا
وتفعيل اجلانب التسويقي فيها  مشيرا إلى
أن محلج الـقطن متـكامل حديث ويـحتاج إلى
دعم من أجـل تــســـويق إنـــتـــاجه مـن الــقـــطن
وبــذور الــقــطـن) مــبــيــنــا أنه (ســـيــتم بــحث
الــتــعــاون مع وزارة الــزراعــة بــغــيــة إيــجــاد
الـفــرص والـســبل احلــقـيــقـيــة لـزيــادة زراعـة
وإنـتــاج الـقــطن مع إيـجــاد أسـلــوب حـقــيـقي
لـتـسويـقـه من أجل إسـتـخـدام هـذه األقـطان).
وأضاف أنه (وحـسب توجـيـهات دولـة رئيس
الــوزراء فـــإن هــنــاك تـــواصل مع اجلـــانــبــ
صري واألردني لـلتعـاون في مجال صـناعة ا
النسـيج والقـطن وسيـكون هـناك لـقاءات عدة
لـتـعـزيـز الـعـمـل بـهـذا اجملـال) مـؤكـدا (دعـمه
الـكـامل واهـتـمـامه بـتـطويـر احملـلج ومـعـامل
الــوزارة في مــحــافـــظــة كــركــوك واســتــمــرار
شاكل يدانية بهدف الوقوف على ا زياراته ا
ـــوظـــفـــ ـــعـــوقـــات ومـــعـــرفـــة أحـــوال ا وا
والعـامـل ومـتـابعـة أمـورهم وإيجـاد الـسبل
ــشــاكل وتــذلــيل ــنــاســبــة حلـل ا والــطــرق ا

عوقات). ا عمل حلج القطن في كركوك W∫   جانب من جولة وزير الصناعة  uł
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أعـــلـــنـت وزارة الـــتـــربـــيـــة امس عن
اسـتـمـرار امــتـحـانـات الـدور الـثـاني
لــطــلــبــة الـســادس االعــدادي لــلــعـام

الدراسي 2020 – 2019.
ـــكـــتـب اإلعالمي فـي بـــيـــان وقــــال ا
أصـــدرهُ ان (الـــوزارة هـــيـــأت كـــافـــة
ـسـتـلـزمـات الـلـوجـسـتـيـة والـفـنـية ا
للقاعـات االمتحـانية  فضالً عن ذلك
إجراء عمـليـة التعـفير والـتعقـيم لها
حفاظاً على سالمة الطلبة االعزاء) 
مـــشـــددة الـــوزارة (عـــلى الـــطـــلـــبـــة
ـــمـــتـــحـــنـــ بـــضـــرورة االلـــتــزام ا
بالـتعلـيمـات االمتـحانيـة والوقـائية)
ـراكز داعـيـةً (بـالـوقت ذاته رؤسـاء ا
االمتحانية الى اتخاذ األمور الكفيلة
ـــنـــاخ الـــهـــاد واآلمن بـــتــوفـــيـــر ا
لــــــــــلـــــــــطـالب خـالل فـــــــــتـــــــــرة إداء
االمــتـحــانــات). واضـاف الــبــيـان ان
(وزير التـربية  عـلي حميـد الدليمي
ــوفـقــيـة جلــمـيع تــمـنى الــنــجـاح وا
الــــطُـالب وحتــــقــــيق اعــــلى مــــراتب
الـتـفوق والـسـيـر في اكـمـال سـعـيهم
ـا يخـدم مـستـقبـل بلـدنا الـعلـمي و

احلبيب). 
ــديـريــة الـعــامـة لــتـربــيـة وأعــلـنت ا
ـبدئـية وافـقة ا ثـنى عن حصـول ا ا
ألفـتتـاح مـعهـد لـلفـنـون اجلمـيـلة في
السماوة وتـعد هذه اخلطوة  االولى
من نوعهـا في احملافـظة " فيـما  أكد
ثـنى االسـتاذ ـدير الـعـام لتـربـيـة ا ا
ـعـهد سـعـد خـضيـر الـريـشـاوي أن ا
ـبـدئـيـة من ــوافـقـات ا حـصل عـلى ا
قــبـل وزارة  الــتــربــيــة بــعــد تــوفــيـر

الـــبــــنـــايـــة اخلــــاصـــة بـه والـــكـــادر
ـتـخـصص. مـشـيـرا ان الـتـدريـسـي ا
ـعهد كـان مطروحا مشروع افـتتاح ا
منـذ عام 2018 حيـث تكـلـلت جـهود
مــديـــريــة الــتــربــيــة  وقــسم االعــداد
والــتـــدريب في تــوفــيــر مــتــطــلــبــات
افتـتاحه مـن توفـير الـبنـاية والـكادر
تطـلبات االخرى  فيما التدريسي وا
أوضح مديـر قسم االعـداد والتدريب
ــعــهــد االســـتــاذ صــفــاء هـــادي ان ا
سـيـكــون حتت اشـراف قـسم االعـداد
والـتدريب وبـدعم من وزارة الـتـربـية
كـــمـــا مـــعــمـــول به في احملـــافـــظــات
ـعهـد سـيضم االخرى " مـبـينـا أن "ا
ـســرح  والــتـربــيـة قــســمـ هــمــا (ا
الــفـنـيــة) وتـكــون مـدة الــدراسـة فـيه
خـــمس ســـنـــوات ويـــقــبـل خــريـــجي
توسـطة  بـعد إخـتبارهم الدراسـة  ا
ومــطـــابــقــة الـــشــروط الـــقــانـــونــيــة
ـوضـوعـة في شروط والـتـعلـيـمـات ا
الـــقــــبـــول " وتـــابع هـــادي أن " هـــذا

ــــشــــروع هــــو االول مـن نــــوعه في ا
احملــافــظــة وهــنــاك إقــبــال جــيــد من
ـــتــلــكـــون مــوهــبــة ن  الــطــلـــبــة 
ـتـنـوعة وطـاقات شـابـة في الـفـنون ا
ـوهـبـة وتـنـمـيـة الـقـدرات في صـقل ا

على التسجيل". 
مــؤكــدا إن"افـتــتــاح مـعــهــد لـلــفــنـون
ــثــنى يــعــد من أهم اجلــمــيــلــة فـي ا
ـشـاريع التـربـويـة والـتعـلـيـمـية في ا
احملـــافــــظـــة وســـيــــســـاهـم في رفـــد
احملـافـظة بـكـوادر فـنـية مـتـخـصـصة
نـهـجي  والذي من ـسـرح ا بالـفن وا
ـؤمل افتـتـاحه في  الـعـام الدراسي ا

اجلديد .
ونــاقــشــت وزارة الــعــمل والــشــؤون
االجتـمـاعيـة مـخرجـات خـطة اصالح
ـهني الـتـعلـيم والـتـدريب الـتـقـني وا
في العـراق لتـقـو وحتلـيل النـتائج
ومـعـاجلـة اي اخــطـاء تـواجـهـهم في
ـرحـلـة الـقـادمـة كـون الـوزارة ركـنـاً ا
اساسياً في تطبيق الستراتيجية من

ــــهــــني خالل مــــراكــــز الــــتــــدريـب ا
نـتشـرة في احملافـظات. وقـال بيان ا
تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس انه  ذلك
خالل االجتماع الذي عقده مدير عام
ــهـني في دائـرة الــعـمل والــتـدريب ا
الوزارة رائد جبار باهض مع خبراء
من مــنـظــمـة الــيـونــسـكــو عن طـريق
مـوقع تواصـل الدائـرة الـتـلفـزيـونـية
بـحـضـور مـعـاون مـديـر عـام الـدائرة
ــهـــنـــدس مـــشـــرق عـــبــد اخلـــالق) ا
واســتـقــبـل وزيــر الـعــمل والــشـؤون
االجـتــمـاعـيــة عـادل الــركـابي رئـيس
جـامــعـة ذي قـار يــحـيى عــبـدالـرضـا
رافق له بحضور مدير عام والوفد ا
ـــهـــني دائـــرة الـــعـــمل والـــتـــدريب ا
وجرت خالل اللقاء مناقشة موضوع
األبـنـية الـتـابـعـة لـلـوزارة إذ توصل
الــطــرفــان الـى اتــفــاق مــبــدئي عــلى
تـسـوية اخلالف بـشـأن تـلك االبـنـية
وحـسـم اخلالف الـدائــر بـخــصـوص
ـــهــــني اراضي مــــركـــز الــــتـــدريـب ا
ـشــيـدة عــلــيـهــا من قـبل واالبــنـيــة ا
جـامعـة ذي قـار التـي تسـتـغل اجزاء
من تــلك االراضي مـنـذ تــسـعـيــنـيـات
ــاضي اضــافـة الـى اهـمــيـة الــقـرن ا
تـسـويـة اخلـالف مع الـطـرف الـثـالث
ـلك جــزءاً من االراضي الـتي الـذي 

عليها ابنية الوزارة. 
واكــد الـوزيــر بــحـسب بــيــان تـلــقـته
(الـزمـان) امس (اهمـيـة هـذه االبـنـية
في الــوقت احلــاضـر لــكــون الـوزارة
نـاسـبة تـعاني عـدم وجـود االبنـيـة ا
لــدوائــرهــا لــكي تــتــمـكـن من تــقـد
اخلـدمـات بـصورة مـبـاشـرة لـلـفـئات
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افــادت وكــالــة االســتــخــبــارات الــتــابــعـة
بإلقاء القبض على ثالثة لوزارة الداخلية
متـهم بـينـهم نساء بـحوزتـهم مخدرات

وأسلحة في منطقة الدورة .
وذكـرت الـوكـالـة في بـيـان أنه (بـعد ورود
مـعـلـومـات بـوجـود جتـمع في احـد الـدور
السـكنـية ضـمن منـطقـة الدورة في بـغداد
وعــلـى الـــفــور  تـــشـــكـــيل فـــريق عـــمل
ــتــمــثــلـة مــخــتص من مــفــارز الــوكــالـة ا
ـديـرية اسـتـخـبـارات بغـداد بـاالشـتراك
ـاسـكـة لألرض ومـداهـمة مع الـقـطـعـات ا
ــتــهــمـ الــدار حــيث  الــتــصــادم مع ا
والــقــبض عــلى ثالثــة مــنــهم بــعـد ان الذ
شـهـود) قائالً الرابـع بالـفرار وبـاجلـرم ا
(ضــبـــطت بـــحـــوزتــهـم كــمـــيـــة من مــادة
الـكــرسـتـال اخملــدرة تـقـدر بـنــصف كـيـلـو
تـقـريبـاً  وسالح نـوع جي سـي وغدارة و
واد وقد  تـسلـيمـهم مع ا رمانـة يدويـة
ضـبوطـة الى اجلهـات اخملتـصة). فـيما ا
عزت خـلية اإلعالم االمـني اسبـاب سقوط
الطـائـرة التـدريبـية الـعـسكـرية في قـضاء
بــلــد الــذي ادى الى اســتـشــهــاد الــطــيـار

الى خلل فني تخللها. ومساعده 
وقـالت اخلـلـيـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس انه (أثــنـاء واجــبـاتـهــا االعـتــيـاديـة
حدث خـلل فنـي في الطـائرة سـزنا كـرفان
ــا ادى الى احـتــراقــهـا 172 تــدريــبـيــة 
وسـقوطـهـا في مـنـطقـة سـيـد محـمـد قرب
واضاف اهولة) شقق بلد السكنـية غير ا
ــقـدم أن (احلــادث ادى الى اســتـشــهــاد ا
الـطــيـار سـيف عــايـد ومـسـاعــده الـنـقـيب
الـطـيـار عـلي رسـول). وكـانت اخلـلـيـة قـد
اعـلـنت الـشـروع بعـمـلـيـة أمـنيـة لـلـقـضاء
ــقــداديـة عــلى فــلــول داعش في قــضــاء ا
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حـافـظة ديـالى. وذكر الـبـيان ان (قـيادة
عـمـليـات ديـالى شـرعت بـواجب تـفـتيش
وتــطــهــيــر قــريــة اخلــيالنــيــة فـي قــضـاء
ــقـداديــة شـاركت بــهـا قـطــعـات الــفـرقـة ا
اخلـــامـــســـة وشـــرطـــة ديـــالى واحلـــشـــد
الـشـعـبي) وأضـاف انه ( الـعـثـور عـلى
وكـــرين داخـل انـــفــاق ,وبـــاشـــر اجلـــهـــد
الهندسي بفتح الطرق وجتريف النباتات
وأشــار الى  ان الــطـــبــيــعــيــة والــقــصب)
(الــعــمـلــيـة تــهـدف الـى حـرمــان عـنــاصـر
داعـش من إيـــــجــــاد أي مــــوطـئ قــــدم في
قدادية ومالحقة العناصر محيط قضاء ا
اجملـرمة).وأكـد قـائـد عـملـيـات احلـشد في
ـوسـوي ان عــمـلـيـات طـالـب ا احملـافــظـة 
ــقـداديـة مـســتـمـرة حـتى شـمــال قـضـاء ا
تـأميـنـهـا من فـلول داعـش .ووصل رئيس

مـنــظـمـة بــدر هـادي الـعــامـري الى ديـالى
والتـقى بشيـوخ عشـيرة بـني كعب الذين
طالبـوه بإعادة انـتشار احلـشد في شمال
ديــالـى بــعــد ان قــام الــكــاظــمي بــاصــدار
اوامــر ســابــقــة بــســحب احلــشــد. وحـذر
الــنــائـب االول لــرئــيس مــجــلس الــنــواب
حسن كر الـكعبي من تـداعيات وصـفها
بـاخلـطرة فـي حال عـدم اعـتـقـال مـرتـكبي
ــة اخلـيـالنـيــة. وقــال الـكــعــبـيــلـدى جــر
وصـــولـه الى احملــــافـــظــــة ان (فـــاجــــعـــة
اخلـيالنـيـة يـجب ان ال تـمـر مـرور الـكـرام
والبــــد مـن تــــوحـــــيــــد اجلـــــهـــــد االمــــني
ــنع تــكــرار اخلــروقـات واالســتــخــبــاري 
االمــنـيـة وتـعـزيــز الـقـطـعـات الــعـسـكـريـة
واعـادة انــتــشــار عـمل ــاســكـة لـألرض  ا
ـــنـــاطـق الـــتي تـــكـــررت ـــوجـــودة في ا ا

اخلروقـات االمنـية واسـتهـداف االبرياء).
ـوصل وحـاول شــاب من أهـالي مـديــنـة ا
رمي نفسه من سطح في محافظـة نينـوى

منزله بسبب اجباره على الزواج . 
وقال بـيان امس  ان (الشـرطة اجملـتمـعية
في نــيـنــوى تـمــكـنـت من إنـقــاذ شـاب من
مـحاولـة االنـتـحار من أعـلى سـطح مـنزله
بـــســــبب إجــــبــــاره بـــالــــزواج من ابــــنـــة
مــؤكـدا ان (الــعــمــلـيــة جــاءت عـلى عــمه)
خلفية مناشدة تلقتها اجملتمعية من والد
اســتــغــاث بــهــا إلنــقـاذ ولــده من الــشــاب
حــيث تــمــكــنت الــشــرطــة من االنــتــحــار 
ــنــاشــدة الــوصـــول الى ســكن صـــاحب ا
نـزل ليهم وشاهـدت ولده يعـتلي سـطح ا
إال أنـهـا استـطـاعت أن تـقـنعه بـاالنتـحـار
وتـــقــدم لـه الــدعم بـــالـــعــدول عـن فــكـــرته
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والـيـونـان ونـقـاسم ضـحـيـا احلـادث
األلم ونــتـمــنى لـلــمـصــابـ الــشـفـاء

العاجل). 
كمـا اكـدت وزارة اخلـارجيـة تـعاطف
حكومة وشعب العراق مع تركيا إثر
ــنــاطق في تــركــيـا تــعــرض بـعض ا

لهزة أرضية. 
جاء ذلك خالل اتصـال هاتفي أجراه
مع فــؤاد حــســ وزيــر اخلــارجـــيــة
مــولـــود جــاويش نـــظــيـــره الــتـــركي
مُــعـزّيــاً له بــضـحــايـا الــهـزة أوغــلـو
األرضية. وأعرب بيان اخلارجية عن
(تعـاطف العـراق حكـومةً وشـعباً مع
وان أن يتغمد شعب وحكومة تركيا 
ن على و الضحايا بـواسع الرحمة
ُــصــابــ بــالــشـــفــاء والــعــافــيــة). ا
وأعلنت إدارة الكوارث والطوار

ويـــتالشـى األمل في الـــعـــثــور عـــلى
ـنـهارة نـاج بـ انـقاض األبـنـية ا
في غرب تركـيا األحد بـعد يوم من
الزلزال القوي الذي أودى بحياة 49
شــخــصًـــا عــلى األقل وفــقًــا ألحــدث
حصيلة أوردها عمال اإلغاثة.وكانت
حصـيلـة سـابقـة افادت عن مـقتل 37
شــخـــصـــا فـي تـــركــيـــا واثـــنـــ في
الــــــــيــــــــونــــــــان اجملــــــــاورة جــــــــراء
الزلزال.وذكرت وكـالة إدارة الكوارث
التركية أن 58 شخصـا لقوا حـتفهم
وأصـــــيب نـــــحــــو 900 آخــــرون في
الــزلــزال الــذي أودى أيـضًــا بــحــيـاة
مـراهــقـ اثــنـ في الــيـونـان.ووقع
الـــزلــزال الـــذي بــلـــغت شـــدته ســبع
ــــسح درجـــات بــــحــــسب هــــيــــئـــة ا
اجلــــيـــولـــوجي األمـــيـــركـــيـــة و 6,6
بحسب السلـطات التركيـة بعد ظهر
اجلمـعة في بحـر إيجه جـنوب غرب
إزمـير ثـالث أكـبر مـديـنة في تـركـيا
وبـــالـــقـــرب مـن جـــزيـــرة ســـامـــوس
ـديــنـة الــيــونـانــيـة.وفـي بـايــرقـلـي ا

التركـية األكثـر تضررا واصل رجال
اإلغـاثــة األحـد الــبـحث بــ أنـقـاض
ثـمانـيـة مـبانٍ مـنـهـارة وفقًـا لـوكـالة
إدارة الـــكـــوارث الـــتــركـــيـــة.وحــاول
الـــعــشــرات مـــنــهم إخـالء أحــد هــذه
ــواقـع وسط ضــجـــيج احلــفــارات ا
وآالت ثقب الصخور وعلى مرأى من
ــفـقـودين الـقــلـقـ وفق مـا أقـارب ا
شــــاهــــد مـــــراسل وكــــالـــــة فــــرانس
بــرس.وقـــال أحــد رجــال اإلغــاثــة إن
عشـرة أشـخاص عـلى األقل مـا زالوا
بنى.وفي عالق حتت أنقاض هذا ا
الــلــيل  انــتــشــال رجل عــلـى قــيـد
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عــبـــر رئـــيـس اجلـــمــهـــوريـــة بـــرهم
عن تـضــامـنه مع تـركـيـا بـعـد صـالح
مـــعــزيــاً وقـــوع زلــزالــ فـي إزمــيــر

 . نكوب عوائل الضحايا وا
وقال صـالح خالل بـرقيـة بـعثـها الى
نـظيـره الـتـركي رجب طـيب اردوغان
(تـابـعــنـا بـقـلق بـالـغ أنـبـاء الـنـتـائج
ـة لــلـزلــزالـ الــلـذين تــعـرضت ــؤ ا
ـــــــنــــــاطـق في لـــــــهــــــمــــــا بـــــــعض ا
ا معربـاً عن (احلزن الشـديد  تركيـا)
حصل ,فإننا نتـضرع إلى الباري عز
وجـل أن يـــحـــفظ الـــشـــعب الـــتـــركي
ن عـلى بلـدكم اجلار الصـديق وأن 

بأمنه واستقراره). 
واعــــرب رئـــــيس مــــجــــلس الــــوزراء
مـــصـــطـــفى الـــكــاظـــمي عـن خــالص
حـكـومـة تـعـازيه ومـواســاته لـتـركـيـا
في ضـحــايـا الــزلـزال الـذي وشــعـبــا

ضرب والية أزمير أمس االول.
وابـدى الـكـاظـمـي في بـرقـيـة بـعـثـهـا
الـى أردوغـــان (تــــضــــامن الــــعـــراق

وتـعاطـفه مع حـكـومة وشـعب تـركـيا
كما قدّم مـواساته وتعازيه الصديقـة
ـفـقـودين في الى أسـر الـضـحـايـا وا
نّ على وأن  نـكوبة  نطـقة ا هذه ا
ــــصــــابــــ بــــالــــشــــفــــاء جــــمــــيع ا
واضـــاف الـــكــــاظـــمي أن الــــعـــاجـل)
(الـعــراق يـؤكـد تــضـامــنه اإلنـسـاني
ومـسـانــدته لـلـجـارة تــركـيـا في هـذه
واستعداد اجلهات احلكومية احملنة
ـسـاعدة لـتقـد الـعون وا اخملـتصـة
في أي مـــجــال تـــطـــلـــبه احلـــكـــومــة
الـتـركـيـة الـصـديـقـة وأهـالي مـنـطـقـة

أزمير). 
كـــــــمــــــــا قــــــــدم رئــــــــيس إقــــــــلــــــــيم
عزاءه نيجيرفان البارزاني كردستان
لـعـوائل ضـحـايـا الـزلـزال في تـركـيـا
مـتـمـنـيـاً الـشـفـاء الـعـاجل والـيـونـان

. للمصاب
وجــــــاء ذلك فـي تــــــغـــــريــــــدة عــــــلى
قــال فـيـهـا الـبـارزاني (أتـقـدم تـويـتـر
بأحر التـعازي ألسر ضحـايا الزلزال
ــــأســـاوي الــــذي ضــــرب تــــركــــيـــا ا

احلـيـاة من حتت األنـقـاض بـعد 33
سـاعــة من الـزلـزال بــحـسب وسـائل
اإلعالم.وبـــعــد يــومـــ من الــزلــزال
يــــبـــدو الـــتـــعب واأللـم عـــلى وجـــوه
السـكان الـذين قضـوا ليـلة ثـانية في
الــعـراء خــوفــا من حــدوث ارتـدادات
لـــلــزلـــزال. نــصب اخلـــيــام إليــواء
الـعـائالت وقـام مـتـطـوعـون بتـوزيع
احلساء لتدفئتهم.وكان الزلزال قويا
إلـى درجــة أن ســـكـــان اســـطـــنـــبــول
وأثــــيــــنـــــا شــــعــــروا بـه. وتــــســــبّب
بـــتــســـونــامي مـــحــدود فـي جــزيــرة
ـدّ بـحـري سـامـوس بـبــحـر إيـجه و

أغــــرق شــــوارع في إحــــدى بــــلـــدات
سـاحل تـركـيـا الـغربـي.في سـاموس
لقي شـخصـان مصـرعهـما وسُـجلت
أضــرار مـــاديــة جــســيــمــة بــحــسب
الــســلـطــات الــيـونــانــيـة.وأمــام هـذه
الـــكـــارثـــة وضــــعت كل مـن تـــركـــيـــا
والـيونـان خالفـاتهـمـا الدبـلـوماسـية
جــانــبـا وأعــربـتــا عن اســتــعـداهــمـا
ــسـاعــدة.في الـعـام 1999 لـتــبـادل ا
ضرب زلزال قوته 7,4 درجات شمال
غــــرب تـــركـــيـــا قــــضى فـــيه 17 ألف
شــــخص بــــيــــنــــهـم نــــحــــو ألف في

اسطنبول.

دمر الذي ضرب ازمير اثار الزلزال ا
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وتقـنع ذويه بأن يكون ـعنوي النفسي وا
له اخليـار األول واألخيـر الختـيار شـريكة

حياته). 
وقــدم مــجــلس الــقــضــاء االعــلى تــعــازيه
السـرة عـضـو احملكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا
ـتـقـاعـد فـاروق الـسـامي الـذي الـقـاضي ا
فارق احلـيـاة بسـبب مـرض عضـال. وقال
اجملـلـس في بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس
(نــقــدم تــعـــازيــنــا الســرة الـــســامي احــد
اعـضـاء احملـكمـة االحتـاديـة سـابـقـا الذي
فـارق احلــيـاة اثــر مـرض عــضـال). وكـان
اجمللس قـد نعـى عضـو احملكـمة الـقاضي
عبـود الـتمـيمي الـذي تـوفي خالل الشـهر

اضي.  ا
ونـعت احملـكـمــة في وقت سـابق الـسـامي
لـيـكـون الـثـاني خالل شـهـر تـشـرين األول
دة لتخلو احملكـمة من ثالثة أعضاء في ا

نصرمة. ا
 وذكـــرت احملــكــمـــة في بــيـــان الــنــعي أن
(الــســامي كــان يــحــفل بــتــاريخ قــضــائي
مـشرف قـبل تـعـيـينـه عضـوا في احملـكـمة
ومــنــهــا قـــاض في مــحــكــمـــة الــتــمــيــيــز
االحتــاديـــة ورئــيس حملـــكــمـــة الــقـــضــاء

اإلداري وقد توفي اثر مرض عضال).
 وبـحـسب خبـراء فـان احملـكـمـة اصـبحت
شــاغـرة من ثالثــة أعـضــاء وخـلــو مـقــعـد
فـيـهـا مـا يـجـعـلـهـا غـير قـادرة عـلى الـبت
صـادقة على باخلالفـات الدسـتوريـة او ا
قبلة من دون ـبكرة ا نتائج االنتخابات ا

اكتمال نصابها. 
ويـعـتـزم مـجــلس الـنـواب تـشـريع قـانـون
احملكـمـة وســـــــط سجـال سـياسي بـشأن
تــعـــديل الــقــانــون وتــشــريع آخــر جــديــد
بـــاإلضــافــة الـى خالف بــشــأن الـــفــقــهــاء

ورجال الدين في عضوية احملكمة.
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-1-
من الواضح ان انـخفاض اسعار النفط مـن جانب  وتداعيات كوفيد-19 كورونا
من جانب ثـانٍ أدّيا الى انـخفاض واضح في ايـرادات الدولة الـعراقيـة وانعكس

الية واالقتصادية في البالد . ذلك سلباً على مجمل االوضاع ا
-2-

وظف زاد عـلى ستة مالي مـوظف حسب ما قال ا زاد الـط بلة أنَّ عـدد ا و
ـتقـاعـدين  االمر احد اعـضـاء مجـلس الـنواب الـعـراقي هذا فـضالً عن ماليـ ا
الية ـتقاعـدين رقماً كبـيراً تنـوء به وزارة ا ـوظف وا الذي جـعل مجموع رواتب ا

العراقية .
-3-

تقاعـدين تعتبـر خطاً احمـر ال يسوغ التالعب به والرواتب الـشهرية لـلموظفـ وا
من قبل اية جهة النعكاساته الرهيبة على اجملتمع العراقي بأسره .

-4-
ـتقـاعدين خـبراً مـتداوالً في األوساط وكان تـأم الرواتب الـشهـرية لـلمـوظف وا
االعالمـيـة االّ أنَّ هيـئـة التـقاعـد اعـلنت مـؤخراً انـهـا سوف تـتـأخر بـدفع الرواتب

الية . التقاعدية لعدم وصول التمويل اليها من وزارة ا
ان هـــذا االعالن اثــــار اخملـــاوف والـــقــــلق في االوســــاط الـــعـــامــــة وكـــشف عن
ـوجـود داخل اجـهـزة احلـكــومـة حـيث  االعالن قـبل ذلك عن ان االضــطـراب ا

الرواتب مؤمنة بينما اعالن هيئة التقاعد يشير الى خالف ذلك ..
-5-

ولسنا بحاجة الى اننا بـحاجة الى احلفاظ على هيبة الدولة وتعزيز مصداقيتها 
سؤول . واطن وا مزيد من البلبلة وإثارة اخملاوف وتعميق الهوة ب ا

-6-
انّ تـأخير الـرواتب يوماً او يـوم أو ثالثة  –ومن دون اعالن عن ذلك  –ال يؤدي
وجود . الي ا الى مشكلة كبيرة السيما وأنّ اجلميع على علم ودراية باخلواء ا

-7-
ـنافـذ احلـدودية إثـر االجراءات ان االعالن عن ازديـاد االيرادات احلـكـوميـة من ا
شـددة التي اتخـذت مؤخرا أنـعشَ اآلمال في الوصـول الى مرحلـة القدرة على ا

ا حاجة الى اقتراض ... دفع الرواتب الشهرية دو
-8-

ـنــافـذ احلـدوديــة ومالحـقـة وهــكـذا تـفـرض مــسـألـة االهــتـمـام الــدقـيق بــضـبط ا
ـال الـعـام نـفـسـهـا بـشـدة فـلـقـد كـثرت الـلـصـوص والـفـاسـديـن الـذين انـتـهـبـوا ا

اجلعجعة ولكن دون طح ..!!
انّ بـعض الـلـجـان التـي انيـطت بـهـا مـهـمـة مـحـاسـبـة الـفـاسديـن ال تخـلـو هي من

الفاسدين 
والفاسد ال يطّهر الفاسد  حيث انّ فاقد الشيء ال يعطيه ..!!

-9-
تـشـرأب األعنـاق وتتـطـلع العـيون الى الـيـوم الذي تُـكسـر فيـه شوكـة الفـاسدين

ويــحــال كــبــارهم الى الــقــضــاء الـعــادل النــتــزاع مــا نــهــبـوه
وارجاعه الى خزانة الدولة 

ـــأمــول بـــعـــيـــداً عن كل ـــطـــلـــوب وا وهـــذا هـــو احلل ا
احلسابات األخرى .

ـنـكـوبة وهـذا مـا لن تـتـراجع عنه اجلـمـاهـير الـعـراقـية ا
ن خان الوطن واألمانة .
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الـعــراق بـلــد الـعــجـائب بـل انه يـصــنع الـعــجـائـب في كل دقـيــقـة,وال يــتـوقف عن
صنعـها.كما ان العراق البلد االول في تغيير اجللد وايضا دباغة اجللد.فب ليلة
وضحـاها تسـمع عن شخص ذهب مع الريح وطـار الى فضاء مـجهول.لـكن لنعد
اركة الى حديثـنا الذي بـدأنا به وهو صنـاعة ما يجـعلنـا نتقدم عن الـدنيا كلـها 

لم ينتجها احد غيرنا.
انها مـاركة تعي الفاشل والفاسـدين في مؤسسات الدولة.ومن ثم ترك العملية
ــوظف الــصـغــيـر بــتــطـبــيق الـقــاعــدة الـعــامـة في تــمــضي بـهــدوء بـحــيث يــبـدأ ا
ـــســؤول الــصــغــيــر ان يــظل مــحــافــظــا عــلى مــنــصــبه الــعــمل.ســيــكــون عــلى ا
ـسؤول الـبـسيط,ومهـما تـارجح كـعنـكبـوت في زاوية اجلـدار فـهو لن يـسقط الن ا

االعلى وجد في منصبه بعد ان تناول فيتام الواسطة واحلزبية.
بـالـتـأكـيـد انـا احتـدث عن وضع سـيـاسـي نـعـيـشه كـلـنـا.ونـطـمح ان نـصـلـحه من
ـا يتطـلب هذا االصالح زمنا جـذوره لكن لم ننـجح ولن ننـجح في هذا الوقت,وا

جديدا سيأتي بال شك.
ـفـرده احـدى عـجائب سـيـاسـتـنا ـسـؤول الـشـاذ الذي صـنع  اذن من هـو ذلك ا

وتزوج من االخت في سابقة خطيرة.هل اقول اسمه لكم.
انهـههـههـهه:مسـؤول لم يوجـد حلد االن ولـن يوجد,ألن االخـت اللـت قصـدتهما
في كـالمي هـمــا الـنــزاهـة والــكـفــاءة اكـرر الــنـزاهـة والــكـفــاءة فـهـل تـزوج احـد

. ال اظن ان احدا فـعلهـا.فالغـالبية مسـؤولينـا بهات االخـت
.لذا لن نـاصب غير كـفوئ وغـير نزيـه من اصحـاب ا
تبعة في يوجـد ذلك الشخص الذي سيـكسر القاعـدة ا

سياسة بلد العجائب هذا.
نـقذ وقد يـوجد في زمن الحـق.وهنـا علـينـا ان ننـتظـر ا
الذي يـجمع ب اخت بقيتا تائهت في دروب اجلشع

السياسي الذي خرب البلد على رؤوسنا.
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تـنـسب احلكـمة الـعـظيـمة: "ال تـؤدبوا اوالدكـم باخالقـكم ألنهم خـلـقوا لـزمان غـير
ـتوارث زمـانـكم" الى شـخـصـيـات مهـمـة في الـتـاريخ أسـهـمت في بـنـاء الـوعي ا

كونيا.. تتوزع هذه الشخصيات ب القدسية والفلسفة.
إذ أن مصـادر شفاهيـة متواتـرة تنتهي بـروايتهـا الى االمام علي بن أبي طالب..
لل عـليه الـسالم بـينـما يـحـيلـها الـشـهرسـتاني في كـتـابيه "إغــــاثة الـلـهفـان" و"ا
والـنـحل" الى الــفـيـلـــــســوف الـيـونـانـي سـقـراط وهـو أســــــتـاذ أفالطـون الـذي
يـنسـبـها إلـيه كتـابا "لـبـاب اآلداب" للـثعـالبي و"الـتـذكرة احلـمدونـية" إلبن حـمدان

الكاتب.
ـعرفـية في عـلم التـربيـة تنبض حـيويـة.. تتـجدد في هـذه احلكـمة سواء القيـمة ا
.. سـقـراط .. عـلـيـهم الـسـالم أم لـلـفـيـلـسـوفـ الـيـونـانـيـ أكـانت ألبي احلـسـنـ
وأفالطـون وسـواء أصـاب أم أخـطـأ أي من الـكـتـبـيـ الـثالثـة الـشـهـرسـتـاني او
الثـعالبي او إبن حمدون في مـا ذهبوا إليه من نسبـة تلك احلكمة الى واحدة من
وعـظة الـكبرى الشخـصيـات العـظمى الـواردة في كتـبهم فـإن البشـرية تـتلـقف ا
الكـامنـة في تالفيف الـنص الوارد بـ سطور هـذا الكالم.. إنـها تـسهم بـترص
ستقبل اآلتي من خالل مستقبل البنية االجتماعية فهو كالم حكيم يعيد توجيه ا
التـفاعل اإليـجابي مع احلـاضر.. أي أنه يـسيـر الغـائب بتـرسيخ الـشاهـد وجعله
مـثـابة تـربويـة لتـقـو شخـصيـة الـطفل من اآلن بـحسـاب مـا سيـجيء من مراحل
عمـرية.. يافع.. شاب.. كهـل.. شيخ "تتلولح" أقـدامه في القبر; ألن "من شب على

هد الى اللحد. شيء شاب عليه" ولم ينقطع عما تعود من ا
نظومة الفـقهية لألمام علي.. علـيه السالم وهي ليست بعيدة الفـكرة أقرب الى ا
عن فـلـسـفة سـقـراط الـتي أورثهـا تـلـميـذه أفالطـون لـكن لـيس مهـمـا ألي مـنهم..

ية الكامنة فيها. هم الدرر التقو ا ا الثالثة.. إ
حكـمة تـنطـلق من احلـاضر الى بـناء مـسـتقـبل يحـلق في فـضاءات اجملـتمع من

اضي الذي إنبثق منه. دون أن ينفلت من ا
سـتـقـبل ح حـلـوله لذلك يـتـحول حـاضـرنا الـراهن الى مـاضٍ بـالقـيـاس الى ا

كان والزمان. وعظة حكمة خالدة في ا ترسخ قيمة هذه ا
مـيـدانـيـا.. واحـد من مـعـارفــنـا أطـلق عـلى إبـنه إسـمــا ديـنـيـا وربـاه عـلى الـقـيم

انيا.. لتزمة إ االعتقادية ا
ـوسيـقى واالداب والفـنـون اجلمـاليـة متـخـطيـا توجـهات  لـكن الـولد تـوجه نحـو ا

تنـشئته الـعائـلية مـن دون أن يختـرقها; ألنـه ما زال يسـتمد
نـسغ تـطـلـعـاته الـفنـيـة من مـنـهج رسـالـة الـدين في بـناء

االنسان وتقو إنتمائه للمجتمع.
الشـاب ينطلق من رسالة ملـتزمة حلمل رؤاه الفنية الى
العـالم; ما يثـبت صحة هـذه احلكمـة بغض النـظر عمن

هم هو من تداولها وعمل بها! قالها.. ا

برهم صالح

شعار العمل واليونسكو

ـسـتـفـيـدة في ظل ظـرف اقـتـصادي ا
ـر بـها صـعب وازمـة مالـيـة كـبيـرة 
الــبــلــد) .وأجـــرت الــلــجــان الــفــنــيـة
الـتـابـعــة لـلـمـركـز الـوطـني لـلـصـحـة
ـهنـية في الـوزارة زيارة والسالمـة ا
تــنـــســيــقــيــة الى  وزارتَي الــصــحــة
والـبـيئـة واإلعـمـار واإلسـكـان لـبحث
ــطـــلــوبــة اإلجـــراءات والــتــدابـــيــر ا
للوقاية من حوادث وإصابات العمل
واألعـــمــال االســـتــثـــنــائــيـــة الالزمــة
ـواجــهـة جـائــحـة كـورونــا مـشـددةً
ركـز بتـقـارير الـفحص على تـزويـد ا
الـهـنــدسي لـلـمـعــدات اخلـطـرة الـتي
ـراجل الـبـخـاريـة واوعـية تـتـضمن ا
ـصـاعـد. من الـضـغط والـرافـعـات وا
ـذكـورة جـانـب آخـر زارت الــلـجــان ا
الشـركة العـامة لـلمعـارض التـجارية

علي حميد الدليمي
العراقية في وزارة الـتجارة للوقوف
عــــــلـى مـــــدى تــــــطــــــبــــــيـق شـــــروط
ومــســتـلــزمــات الـصــحــة والــسالمـة
ــهــنــيــة في مــوقع الــعــمـل وإجـراء ا
هنية القياسات اخلاصة بـاخملاطر ا
لـــتــقـــو بـــيـــئـــة الـــعـــمل وإعـــطــاء
اإلرشادات والـنـصائح لـلـعامـل عن
كيفيـة جتنب اخملاطـر واحلفاظ على
صـــحــتــهـم وسالمــتـــهم من حــوادث
هنية.  وإصابات العمل واألمراض ا
ـــهــنــيــة يـــذكــر ان قــسـم الــسالمــة ا
مـسـتـمـر في تـقـد خـدمـات تـفتـيش
ــــهـــنــــيــــة لألنــــشــــطـــة الــــسالمــــة ا
ـبدأ االقتـصاديـة الوطـنيـة جتسـيداً 
الــشــراكـة الــوطــنــيـة فـي إدارة مـلف
هنية في مواقع الصحة والسالمـة ا

العمل.

عـــادل الـــركـــابي 
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REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF OIL

OIL EXPLORATION
COMPANY

(STATE COMPANY)
OEC

العدد/
التاريخ م:   /    /     ٢٠

Address: Ministry of Oil, port said st, p.o.Box (476)
Baghdad- Iraq

Email: oecman@oec.oil.gov.iq
exploration@oec.oil.gov.iq, matcon@oec.oil.gov.iq

ÊöŽ«Announcemen
تدعو شـركة االسـتكشـافات الـنفطـية/ احدى
شــركـات وزارة الــنـفط الــعـراقــيـة الــشـركـات
الـعـراقــيـة والـعـربـيـة واالجــنـبـيـة في مـجـال
عـدات الداخلة تـصنيع وجتـهيز االجـهزة وا
ـسح الــزلـزالـي السـتــكـشـاف في عـمــلـيــات ا
النفط والـغاز في مجـاالت التسـجيل احلفر
ـسـاحــة ومـنـظـومـات الـسـيـطـرة االهـتـزاز ا
خـتلف انـواعها ـواد احلقـليـة  النـوعية وا
لتـقـد حملـة مـخـتصـرة عن امـكـانـيـاتـها في
ـمـاثـلـة ــذكـورة اعاله واالعـمـال ا اجملـاالت ا
الـتي نفـذت من قـبلـهم برسـالـة تعـريفـية الى
مقر شركـة االستكشافات الـنفطية الكائن في
بناية وزارة النفط العراقية - بغداد - شارع
بور سـعيـد او ارسالـها عـبـر عنـاوين البـريد
درجـة ادناه عـلما ان االلـكتـروني لشـركتنـا ا
لدى الـشـركـة مشـاريع عـديـدة ومسـتـمرة في

انحاء العراق كافة.
oecman@oec.oil.gov.iq      
exploration@oec.oil.gov.iq
matcon@oec.oil.gov.iq      

العنوان: العراق - بغداد / وزارة النفط
شارع بور سعيد ص. ب (476)

WEB PAGE: www.oec.oil.gov.iq
Phone: 009647832593219

Í—u½ bL×  Ê«uA½

ÂUF « d¹b*«

…—«œô« fK−  fOz—

The oil Exploration Company, one of
the Iraqi Ministry of Oil companies,
invites the Iraqi, Arab and Internation-
al companies which are specialized in
manufacturing and supplying selsmic
survey devices and equipment used
for recording, drilling, vibration, sur-
vey and quality control and various
field materials used for gas and oil ex-
ploration to submit their profile, brief
of the capabilities of the above men-
tioned fields and identical projects, to
the oil Exploration Company head-
quarter at the Iraqi Ministry of oil
building-Baghdad-port said street of
send them by e-mail to below e-mails,
Knowing that OEC has many continu-
ous projects all around Iraq.
oecman@oec.oil.gov.iq
exploration@oec.oil.gov.iq
matcon@oec.oil.gov.iq

Nashwan M.Nori
Director General

Chairman of the board
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سقط سـهوا من االعالن
ــنـــشـــور فـي جـــريــدة ا
الـزمـان بـالـعدد (٦٧٩٤)
فـــــــــــــــــي ٢٠٢٠/١٠/٢٥
ــــــــــــــــــــرقـم (٤) احملــل ا
بـبدل ـســـاحة ٢٦ م٢ 
تـــــــقـــــــديـــــــر ٣١٥٠٠٠٠
ديـــــــــنـــــــــــار بـــــــــدال من
ـسـاحـة ٤٢ الـفـضـــلـة 
م٢ لـــــــــذا اقـــــــــتـــــــــضى

التنويــه.

‚«dF « W¹—uNLł

 vKŽô« ¡UCI « fK−

W¹œU%ô« ŒdJ « Øœ«bGÐ ·UM¾²Ý« WLJ×  WÝUz—
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ـرقـمة ـيـاء عـزيز فـالح) الـدعوى ا ـدعـية ( سبـق وان اقامت ا
( ١٦٩٧/ ش / ٢٠٢٠ واخلاصـة بايقـاف الواليـة للطـفلـة (بن
وجملـهوليـة محل اقـامتك حـسب اشعار مـختـار منطـقة نـاحية
ـأمـون م ٨٣٠ عـلـيه قـررت هـذه احملـكـمـة تـبـلـيـغك بـواسـطـة ا
صحـيفـت يـوميـت بـاحلضـور امام هـذه احملكـمة في مـوعد
وافق يوم ٢٠٢٠/١١/١٠ السـاعة التاسـعة صباحا رافعـة ا ا
رافعة بحقك وعند عدم حضورك او من ينوب عنك ستجري ا

وفق االصول. 
h²<« nþu*«

œuL×  bO Ë UH

‚«dF « W¹—uNLł
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ÊöŽ« ØÂ

ـواطن (حتــسـ عـبــد مـطـر) دعــوته الـقــضـائـيــة تـبـديل اسم قـدم ا
وجعله (منتظر) بدال من (محمد منتظر) فمن لديه اعتراض مراجعة
ـديــريــة خالل (١٥) خــمـســة عــشـر يــومــا من تـاريـخ الـنــشـر هــذه ا
ادة ديـرية بطلبه اسـتنادا الى احكام ا وبعكسه سـوف تنظر هذه ا
ـعدل على (٢٢) من قـانون البـطاقـة الوطنـية رقم (٣) لـسنة  ٢٠١٦ ا

ان يكون النشر بأسم مدير اجلنسية احملترم..... مع التقدير.
¡«uK «

w³FJ « ÍbMł ÷U¹—
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واد ا كـنتم مـتـهمـ وفق ا ؤشـرة ازائهـم  درجـة اسمـائـهم ادناه والـسـاكنـ في العـنـاوين ا تـهـم الـغائـبـ ا الى ا
بينـة ازاء كل اسم منكم من قانون العـقوبات العام رقم (١١١) لسنـة ١٩٦٩ وتعديالته وقانون العـقوبات العسكري رقم ا
ا ان محل اقامتكم مجهول اقتضى تبليغكم في الصحف ؤشرة ازاء اسمائكم و عدل في القضايا ا (١٩) لسنة ٢٠٠٧ ا
احملـلـيـة علـى ان حتضـروا امـام احملـكـمـة الـعـسـكـريـة الـثـامـنة خـالل مـدة ثالثـون يومـا من تـاريـخ نشـر هـذا االعالن في
الـصحف وعند عدم حضـوركم سوف جتري محاكمـتكم غيابيا واعطـاء احلق للموظف الـعمومي بالـقاء القبض عليكم
ـحل اختـفـائـكم ان يـخـبر اجلـهـات الـعـسـكريـة بـذلك اسـتـنـادا للـمـادة (٨٠) من قـانـون اصول والـزام كل شـخص يـعـلم 

احملاكمات اجلزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ .
w uI(« bOLF «

WM U¦ « W¹dJ F « WLJ;« fOz—
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ـتـضمن االعـالن عن منـاقـصـة مـشروع وا
(انــشـاء مــجـمــوعـة صــحـيــة (٨) وانـشـاء
جـــــنــــــاح اضــــــافي (٦) صـف عـــــدد (٢٥)
ـصـلـحـة الـعـامـة والتـاحـة ـقـتـضـيـات ا و
اكـبـر فرصـة لـلشـركـات لتـقـد العـطاءات
تــقـرر تــمـديـد تــاريخ الـغــلق لـيــكـون يـوم
ـــصــادف ٢٠٢٠/١١/١٢ لــذا اخلــمـــيس ا

اقتضى التنويه.
مع التقدير.

wKz«u « bOLŠ rþU½

—U  Í– k U×
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بــاســتـــبــدال احلــاضــر "الــغــائب"
هــالـر لــيــدخل مــكـانـه األوكـراني

أندري يارمولينكو.
وألـغى احلكم هـدفـا سجـله جـوتا
لـلـيـفربـول بـعـد الـلـجـوء لـتـقـنـية
الــفــيــديــو الـتـي أثــبـتـت وجـودة
مخالفة على ماني ضد احلارس.
 لــــكـن الــــفــــرج جــــاء ألصــــحــــاب
األرض في الـــدقـــيـــقـــة 85 بـــعـــد
يـزة من شاكيري كسر تمريرة 
من خـاللــــهـــا جــــوتــــا مـــصــــيـــدة
التـسلل لـيضع الـكرة بـثقة داخل
ـبــاراة بــفـوز ــرمى لــتـنــتــهي ا ا
الـــــــريــــــدز (1-2).وعـــــــلـق بـــــــيب
جــوارديــوال مــدرب مــانــشــســتــر
ســـيــتي عـــلى شــائـــعــات عــودته
لـتدريب بـرشلـونة عـقب انتـصار
الـــســيــتـي الــيــوم الــســـبت عــلى
شـيفـيلـد يـونايـتد بـهدف دون رد
ضـــمن اجلـــولــــة الـــســـابـــعـــة من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
وقـال جـوارديـوال في تـصـريـحات
لــشـبـكـة "بـي. تي. سـبـورت" عـقب
ــبـاراة "لـعــبـنــا بـصـورة نـهــايـة ا

الـشوط الـثاني مـهـاجمـا وحاول
قطوعة استغالل بعض الكرات ا
في مــنـاطق وست هـام اخلـلـفـيـة
دافع بيد أنه اصـطدم بزحـام ا

خصوصا في منطقة اجلزاء.
 وبــعـد ربع سـاعــة شـابـهـا األداء
ــتــوتــر من كال الــفــريــقــ كـاد ا
وسـت هـام يـسـتـعــيـد تـقـدمه في
الدقيقة 65  عندمـا وصلت الكرة
إلـى فـــورنــــالس الـــذي تــــوقـــفت
تسديـدته أمام ثالثة مـدافع من
لــيـفـربــول رغم وجـود بـوين إلى
جـانــبه والـذي أبــدى امـتــعـاضه
من عـدم تمـرير زمـيله له.وظـهرت
رائــــحــــة اخلــــطــــورة من جــــانب
ليـفربـول مجـددا في الدقـيقة 69
عنـدما مرر هـندرسـون كرة بيـنية
ـيــزة نـحــو روبـرتــسـون الـذي
ضــاقت الــزاويــة أمــامه لــيــبــعـد
احلــارس لــوكــاس فــابــيـانــســكي
خــطــر احملـاولــة.ودخـل شــيـردان
شــاكــيـــري وديــوجــو جــوتــا إلى
تشـكيلـة ليـفربول بـدال من جونز
وفيـرمينـو ورد مدرب وست هام

بـاتـشـيـكو حـتى حـصـد أصـحاب
األرض نـقــطـة ثـمــيـنــة من أنـيـاب

برشلونة.
حـقق ليـفـربول فـوزا عـسيـرا على
ضـيفه وست هـام يـونايـتد (2-1)
ضـــمن اجلـــولــــة الـــســـابـــعـــة من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
 وتقدم وست هـام أوال عبر بـابلو
فورنالس في الدقيقة 10 قبل أن
يـــدرك مـــحـــمـــد صالح الـــتـــعــادل
ألصــــحــــاب األرض من نــــقــــطــــة
اجلزاء في الـدقيـقة 42 ثم سجل
الـبـديل البـرتـغـالي ديوجـو جـوتا

هدف الفوز في الدقيقة 85.
وبـذلك انـفـرد لـيـفـربـول بـصدارة
الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة
بـــيــنــمــا جتــمـــد وست هــام عــنــد
ركز الـ13. النقطة الثامنة في ا
وعـــانى لـــيــفـــربــول في الـــدقــائق
األولى من أجل كسر تكتل العبي
وست هـــام يــــونـــايـــتــــد قـــبل أن
يــتـمــكن األخــيــر من الــتــقـدم في
الـدقـيـقـة الـعـاشـرة بـعـدمـا أرسل
مــاســـواكــا كـــرة نــحـــو مــنـــطــقــة

اجلــــزاء أبـــعــــدهـــا
جـومـيـز لـتـصل إلى
فــــورنـــــالس الــــذي
رمى. سددها في ا
وتـواصــلت مـعـانـاة
لــيـــفــربـــول في ظل
غـــــيــــــاب األفـــــكـــــار
اخلــالقــــــــــــــــــــــة فــي
ــلــعب مــنــتــصف ا
واحـتسـب احلكم له
ركــلــة حـرة نــفــذهـا
ـــــــــتـــــــــخـــــــــصص ا
ألكسـندر أرنولد في
احلـــائط الـــبــشــري

بالدقيقة 38.
 وأخــــيــــرا تــــمــــكن
ليفربول من حتقيق
الــــــــتــــــــعــــــــادل في
الـــدقــيــقــة 42 عــبــر
ركــــلــــة جــــزاء إثــــر
تـــــــــعـــــــــرض صالح
لــــلــــعــــرقــــلــــة داخل
ـــنـــطـــقــة قـــبل أن ا
ينـفذ الركـلة بـنجاح
محرزا هـدفه الثامن
فـي الــــدوري هــــذا

وسم. ا
وبـدأ ليـفـربول

يسي منـطقة اجلـزاء ومرر كـرة 
ــ احلــارس الــذي ســدد عــلى 
بـاتـشيـكو الـذي تـصدى لـهـا على

. مرت
وانـــتــهى الـــشــوط األول بـــتــقــدم
ديــبـورتـيـفـو أالفـيس بـهـدف دون

رد.
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ومـع بـدايـة الـشــوط الـثـاني قـرر
ــديـــر الـــفــني رونــالـــد كــومـــان ا
لـــبـــرشــــلـــونـــة الـــدفع بـــبـــيـــدري
وبـيــانـيــتش وتـريــنـكــاو بـدال من
بلي. لينجليت وبوسكيتس ود
وتــــوغل مـــيـــسـي عـــلى الـــطـــرف
األيـسر وسـدد كرة أرضـية قـوية
تـصـدى لـهـا احلــارس بـاتـشـيـكـو
وحـولـهـا إلى ركـنـيـة في الـدقـيـقة

.48
ـبــاراة الــبـطــاقـة وأشــهـر حــكم ا
الـصفـراء الثـانـية في وجه خـوتا
بـــلــيـــتــيـــرو العب ديــبـــورتــيـــفــو
أالفيس بـعد تـدخل العـنيف على
جيـرارد بيـكيه لـيقـوم بطرده من

باراة في الدقيقة 62. ا
وجنح جـــريــزمـــان في تــســـجــيل
هــدف الــتــعــادل لــبــرشــلـونــة في
الدقيقة 64  والذي تلقى كرة في
عـــمـق مـــنـــطـــقـــة اجلــزاء وراوغ
ــدافع الجـــوارديــا وســـدد عــلى ا

يسار احلارس باتشيكو.
وسـجل جريـزمـان الهـدف الـثاني
لــبـرشـلـونـة في الـدقـيـقـة 71 لكن
ــــبــــاراة ألــــغــــاه بــــداعي حــــكم ا
الـتـسلل عـلى تـريـنكـاو الـذي مرر

له الكرة.
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وأرسل أنــســـو فــاتي تــصــويــبــة
قـــويــة داخـل مـــنـــطـــقـــة اجلــزاء
تــصـدى لــهــا بـاتــشــيـكــو حـارس

أالفيس في الدقيقة 77.
وتـألق بـاتـشيـكـو حـارس أالفيس
في الـتـصـدي لتـسـديـدة قـوية من
لــيــونــيل مــيــسي داخل مــنــطــقـة

اجلزاء في الدقيقة 87.
وواصـل بــاتـــشــيـــكــو الـــتــصــدي
حملاوالت العـبي برشـلونـة وهذه
ـــرة تــســـديــدة صــاروخـــيــة من ا
بـيـانـيتـش حولـهـا إلى ركـنـية في

الدقيقة 88.
د واستمر صـمود أالفيس أمام ا
الـكـتالـوني فـتـارة يُشـتت الـدفاع
وتـــارة أخــــرى يـــتـــألق احلـــارس
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واصـل بـرشـلـونـة نـزيف الـنـقـاط
بـالــتـعـادل اإليـجـابي (1-1© خالل
مـواجـهة ديـبـورتيـفـو أالفيس في
إطـار مـنـافسـات اجلـولـة الثـامـنة
من الـليـجـا بعـد خـسارة اجلـولة
ـاضيـة الـكالسيـكـو ضد الـغر ا

ريال مدريد.
وســـجل لـــبــرشـــلـــونـــة أنـــطــوان
بيـنـما جـريـزمان في الـدقـيـقة 64 
سـجل هـدف ديـبـورتـيـفـو أالفيس

Æ31 لويس ريوخا في الدقيقة
وبـهـذا الـتـعـادل يـرفع بـرشـلـونـة
ـركز رصـيـده للـنـقـطة 8 محـتال ا
12  مــتـســاويـا مع ديــبــورتـيــفـو
ركز 13 أالفيس الـذي يقـبع في ا
مـــتــخـــلــفـــا بــفـــارق األهــداف عن

البلوجرانا.
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ـبـاراة كـان من أول تـهــديـد في ا
أصــحــاب األرض حــيث اســتـغل
ديـفـيـرسـون تـمـريـرة بـاخلـطأ من
ـبـلي العب بـرشـلـونة عـثـمـان د
ومــرر لـزمــيـله إدجــار الـذي سـدد
عـلى مــرمى الــفـريق الــكـتــالـوني
وتــصـدى لـه احلــارس نـيــتــو في

الدقيقة 17.
الـــرد جــــاء من بــــرشــــلـــونــــة في
الدقيقة 20 حيث تلـقى جريزمان
تــمـريـرة من الـشــاب أنـسـو فـاتي
في مــنـطــقــة اجلـزاء لــكــنه سـدد
رمى برعونة شديدة. بعيدًا عن ا
باراة ركلة حرة واحتسب حكم ا
مـبـاشرة لـبـرشلـونـة في الدقـيـقة
27  نـفــذهــا مــيـسـي الـذي أرسل
ــدافع تــســديــدة أرضـــيــة تــألق ا

فلوريان لوجون في إبعادها.
وجنح لويس ريوخـا في تسجيل
الهدف األول لديبـورتيفو أالفيس
فـي الــدقــيــقـة 31 حــيث اســتــغل
خــطـأ كـارثـيـا من احلـارس نـيـتـو
الـذي استـقـبل تمـريـرة من بيـكيه
فـشل في الــتـعــامل مـعه لــيـقـطع
ريوخـا الكرة ويُـسدد في الـشباك

اخلالية.
وحـصل مــيـسي عــلى ركــلـة حـرة
مــبــاشــرة عـــلى حــدود مـــنــطــقــة
اجلـــزاء فـي الـــدقـــيـــقـــة 43 لـــكن
تــســديـدتـه اصــطـدمـت بـاحلــائط

البشري وحتولت إلى ركنية.
وفي الــدقـيـقـة 46 انـطــلق أنـسـو
فـاتي عـلى الـطـرف األيـسـر داخل
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ساعـد للمـنتخب الـوطني بكـرة السلـة اتيال شلـبي بتدريـبات اسود ـدرب ا التحق ا
ـنـتخب الرافـدين في بـغـداد.وقال شـلـبي في تـصريـح صحـفي الـتـحقت بـتـدريـبات ا
الوطني فور وصولي الى العاصمة بغداد من اجل االستعداد للتصفيات اآلسيوية.
ـاضـيـة وأصــبـحـوا في وأوضح أن الالعـبــ كـثـفـوا مـن الـتـحــضـيـر خالل األيــام ا
جاهـزيـة جيـدة من اجل خـوض مـباريـات الـتـصفـيـات وأتمـنى أن أسـاهم في قـيادة
الفريق إلى نـهائيات آسـيا.يذكـر ان التصـفيات اآلسيـوية ستـنطلق في شـهر تشرين

قبل. الثاني ا
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حــقق فــريق الــقــوة اجلــويــة بــكـرة
القدم فوزا مهمـا على مضيفه فريق
نـفط الـبـصـرة بـنـتـيـجة (1-2) على
ملـعب الفـيحـاء في مديـنة الـبصرة
ضـمن اجلـولـة الـثـانـيـة مـن الدوري

متاز. العراقي ا
ســجل لـلـقــوة اجلـويـة كل من كـرار
ن حس نبـيل في الـدقيـقة 32 وأ
من ركــلـة جـزاء (55) بــيـنــمـا سـجل
لـنـفط الـبـصـرة الالعب حـيـدر فـائق

.(86)
وبــذلك الـــفــوز صــعــد اجلــويــة إلى
مــقـعـد الـوصــيف بـرصـيـد  6نـقـاط
بــيـنـمــا يـســتـقــر نـفط الــبـصـرة في

ركز 16 بنقطة وحيدة. ا
وفــــرض فــــريـق الــــقــــوة اجلــــويــــة
ـبـاراة واقـترب من سـيـطـرته عـلى ا
الـتــسـجــيل في أكـثــر من مـنــاسـبـة

ن حـــســ حــيـث أضـــاع أ
كرة خطرة بـتسديدة
مــــــرت بــــــجـــــوار
الــــــــــقــــائم ورد
احلــــــــــــــــــــــــارس
تـــــــــســــــــديــــــــدة
إلبراهيم بايش.

وفي الـدقـيـقـة 32 تـمـكن كـرار نـبـيل
من الــتــســجــيل بــعــد تــسـديــدة من
اجلانب مـستـغال التـمركـز اخلاطئ

رمى ألصحاب األرض. حلارس ا
حاوالت فيما اكتفى نفط البصرة 
خـجـولة حـتى اخلـطـأ الـذي حتصل
عـلـيه قـرب مـنــطـقـة اجلـزاء لـكن لم
يـنفـذ بشـكل مـثالي لـينـتهي الـشوط
األول بتقدم اجلوية بهدف دون رد.
ودخل القوة اجلويـة الشوط الثاني
بـشــعـار الــتـعــويض وضـغـط بـقـوة
وكاد أن يـسـجل حسن رائـد من كرة

مست العارضة.
وحصل حـسن رائد على ركـلة جزاء
في هجمـة ثانية تـعرض من خاللها
ن حـس لـلـعـرقـلة سـجل مـنـهـا أ
هــدف الـــقــوة اجلــويــة الـــثــاني في
الــــدقــــيــــقـــة 55.وهـــــدد العب نــــفط
الـبصـرة حسـ جـواد مرمى الـقوة
اجلــويــة بــتــســديــدة مــرت بــجــوار
الــقـائـم ورد الـقــوة بــتــســديـدة في

العارضة.
وأهـــدر العـب نـــفط الـــبـــصـــرة
أحـــمـــد زامـل انـــفــــرادا تـــامـــا
ـرمى حـيث سـددهـا بـجوار بـا
الـقــائم لـيــرد إبـراهــيم بـايش

لـكنه اصـطـدم بدفـاع منـظم لـتنـتهي
باراة بفوز القوة اجلوية (2-1). ا
ورفع الــقــوة اجلــويـة رصــيــده إلى
النقطة السادسـة فيما جتمد رصيد
نفط البصرة عند النقطة الواحدة.
ومن جـــانــبه خـــطف زاخــو نـــقــطــة
ثمينة من أربـيل في ديربي الشمال
بــعـد تـعـادله بـنـتـيـجـة (1-1) مـساء
علـى ملـعب أربيل حلـساب اجلـولة
متاز. الثانية من الدوري العراقي ا
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ــديــر الـفــني لــلــشـرطــة عــبـد أكــد ا
ـؤقـتـة الـغـني شـهـد أن الــصـدارة ا
ــمـــتــاز جلـــدول تــرتـــيب الـــدوري ا
العراقي ال تعني شـيئا كثيرا
لـه بـقـدر االطــمـئــنـان عـلى
وضع الفريق وعودته إلى
سـتوى الـطبـيعي له في ا

باراة  أمام بغداد. ا
وأضاف شهد أن الفريق قدم
مـسـتوى مـتـمـيـزا خالل شوطي
مــبـاراته أمــام بــغــداد وحــقق فـوزا
مــسـتــحـقـا (2 ـ 0) وكــان بـاإلمــكـان
الـفـوز بـجـمــلـة أهـداف لـوال ضـيـاع
الــفـرص الــســهـلــة.وواصل ضــيـاع
الفرص مازال يـشكل هاجسـا مقلقا

ـسـاعد لـنـا وسـأعـمل مـع جـهـازي ا
ـبـاريات إلبـعـاد هذا الـهـاجس في ا
ـــقــبـــلـــة وحـــزين جـــدا إلصـــابــة ا
هاجم مروان حس وابتعاده عن ا
الـفــريق لـشــهـر ونـصـف وسـأمـنح
الفـرصة لالعب حسـام جاد الله من
أجل ســد الـفـراغ الـذي تـركه زمـيـله
مـــروان.شــــهــــد طــــالب الــــهــــيــــئـــة
الـتطـبيـعيـة بإعـادة النـظر بـالكرات
وحدة التي  توزيعها على فرق ا
الـدوري مؤكـدا وجود عـيـوب فنـية
.يشار الى أثرت كثيرا على الالعب
فــريق الــشــرطــة ســيــخــوض ثــالث
مبارياته في الدوري أمام زاخو في
ــقــبل عــلى اخلــامس من الــشــهــر ا

نافس. ملعب الفريق ا vHDB  rOJ(« b³Ž

عـندما غادر العب منتخـبنا الوطني لكرةالـقدم مهند علي (ميمي)
فــريق نـادي الــدحـيل الــقـطــري عـلى ســبـيل االعــارة الى الـنـادي
كانت االمال واسعة الـبرتغالي في وقـت سابق من العام اجلـاري
االول هو ان لسـببـ  بـان يـقدم مـيمي نـفسه عـلى نـحو  افـضل 
الـلـعب في بطـولـة دوري الدرجـة االولى فـرصة مـهمـة  لـيعـبر عن
والـسبـب الثـاني هـو اثـبـات الذات الـفـنـية رداً قـدراته ومـهـاراته  
عـلى عـدم قـبولـه العبـا اسـاسـيا في فـريق نـادي الـدحـيل من قبل

درب السابق للفريق ..   ا
وفتح الباب امـام احتمال عودته لم  يـتغلب ميـمي على التحـدي 
و لكن االخيـر لم يتمكن من التعاقد من الى فـريق نادي الشرطة 
جــديـد مـع العـبه الــسـابـق الرتـفــاع قـيــمـة الــتـنــازل عـنـه من قـبل
واصــبح حــاضــر الــدحـــيل .. ومّــر مــيــمـي بــفــراغ فــني مــقـــلق 
ومـستـقبل الالعب عـلى احملك .. في هذه االثـناء جاء خـبر تـعاقد
فــرصـة جــيـدة نــادي الـســيـلــيــة مع مـيــمي عـلـى سـبــيل االعـارة 
ـساعدة مهاجم مـنتخب العراق في احلفـاظ على حضوره الفني
 والــدفــاع عن حــظــوظه كـالعب واعــد .. واشــتـرط مــيــمي عــلى
االدارة الـفنيـة لنادي السـيليـة اعتماده العـباً اساسـيا في الفريق
والـرد كان سريـعاً وايجـابياً  اذ اعلن لـقبـول عرض اللـعب معه 
مـدرب السيليـة سامي الطرابلسي لـوسائل االعالم ان مهند علي
العب مـحوري في خـطة الـفريق لـلمـوسم اجلاري .. وبـدأ مشوار
مـيمي مع الـسيلـية بـنجاح مـتوقع وسجل هـدفا جـميال في مرمى
ثم سـجل هـدف ـباراة بـالـتعـادل  وانـتـهت ا فـريق نـادي الـريان 
ومـثلـهـما في مـرمى فـريق نادي الـغـرافة في مـرمى اخلـريـطيـات 
لــيـتــصـدر قــائـمــة هـدافي دوري جنــوم قـطــر مع انــتـهــاء اجلـولـة

اخلامسة.
الــتـسـاؤل هـنـا هـل اجـتـاز مـهـنــد عـلي تـداعـيــات عـدم الـلـعب مع
الــدحـيل? .. االجـابـة هي نـعم وعـلـى نـحـو مـؤكـد .. االن الـطـريق
ســالك امــام مــيــمي الســتــعــادة دوره كالعـب مـؤثــر فـي الـدوري
نـافسـة مع اعلى جنـوم هذا الـدوري كعـبا عـلى لقب وا الـقطـري 
ـســتــفـيــد االول من هــذا الــتـطــور احلــيـوي في اداء الــهــداف ..ا
هو مـنتخب الـعراق الوطـني فضال عن فريق ومـردود مهنـد علي 
نـادي السيلية .. وعـودة ميمي الى الفورمة الفـنية حافز مهم لكل
ـستوى الـذي يتفق مع نتـخب الوطـني ليكـونوا في ا زمالئـه في ا
عـنـاونـيـنـهم الـفـنـيـة الـرفـيـعـة حلـسم انـتـقال اسـود الـرافـدين الى
واحلرص الـدور النهائي من تصفيـات بطولة كاس العالم 2022
عـلى عـدم تسـجـيل مـحاولـة فـاشلـة اخـرى للـمـنتـخب الـوطني في
الـوصـول الى نـهـائـيـات بطـولـة كـاس الـعـالم .. واعـود الى مـيمي
واقـول ان الـلـعب فـي منـاخ فـنـي مـسـتقـر مـثـل دوري جنـوم قـطر
ـونـديـالـية  .. ـهمـة ا يـضـاعف مـسـؤولـيـته في ا
ـتـيـمـون بـحب كـرة العـراق يـتـطـلـعون الى ا
نـتـظر مـنه  لـرد الدين اداء مـيـمي الـدورا
ولـطرق ـنـتـخبِ صـنع اسمه الـريـاضي 
ـونـديال ـيـة من خالل الـتـاهل  بـاب الـعـا

قطر 2022.
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œUFð‰∫ مباراة برشلونة مع فريق أالفيس تنتهي بالتعادل

جانب من مباراة فريق القوة اجلوية ونفط البصرة
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ت عـودتـه لـلـبـلوجـرانـا ال تـشـغـله
حـالـيـا مـؤكدا "مـسـيـرتي كـمدرب

لبرشلونة انتهت".
يزون وأوضح "هناك أشخاص 
ـسؤوليـة رونالد كـنهم تولي ا
كــــــومـــــان مــــــدرب رائـع األمـــــور
ـشـاهدة مـباراة انـتهت سـأعود 
لكني سعيد هنا أملك الرغبة ألن
أبلي الـبالء احلسن هذا

األمر األهم".
وخـــــــتـم بـــــــيب "اآلن
ســــتــــكــــون هــــنــــاك
انــــتـــــخــــابــــات في
بــرشــلـونــة ونـأمل
أن يـــتـم اخـــتــــيـــار
ـنـاسب الـشـخص ا
ــنــاســبــة واإلدارة ا
القادرة على احلفاظ
على الـنـادي في أعلى

ستويات". ا

ويـحب النـادي وبـالطـبع كان من
هم الهدف الـذي سجله".وتطرق ا
ــيـــريك البــورت لــلـــحــديـث عن إ
وروبن ديـاز قائـال "الثـنـائي لعب
بــصــورة جــيــدة عـانــيــنــا الــعـام
اضي كـثيرًا لـعدم وجـود ثنائي ا
في قـلب الدفـاع قـادر على مـنحـنا

ستوى ذلك الثبات في ا
كــان عــلــيــنــا تــدويـر
الــتــشــكــيل كــثــيــرًا
نــحــتــاج لــلــجــمــيع
ومـن الـــــــــصـــــــــعب
مــشــاركـة الــثــنـائي
فــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــل
ـــبــــاريـــات".وقـــال ا
جــوارديــوال الـذي
تـــــــولى قـــــــيـــــــادة
برشلـونة في حقة
تــــاريـــخــــيـــة إن

شـائـعـا

جــيــدة عـانــيـنــا لــلـتــســجـيل من
الـفـرص الـتي خـلـقـنـاهـا سـددنـا
16 تــســديـدة من بــيــنـهم 8 عـلى
رمى وهذا عـدد كبيـر أمام هذا ا
الـــفــــريق".وأضــــاف "يـــلــــعـــبـــون
ــيـــزة لــلــغـــايــة عــلى بــصــورة 
ــتــلــكــون الــصــبــر األطــراف و
لـكـنـهم لم يـخـلـقـوا سـوى فـرصـة

واحدة ليس أكثر من ذلك".
وتـــــابـع جــــوارديـــــوال "هـــــذه هي
ــبـاراة الـثـالــثـة لـنـا في 7 أيام ا
وجميعهم خـارج أرضنا وتفاعل
الالعبون مع ذلك بصورة جيدة".
وعــلق عـلـى كـايل والــكـر صـاحب
هــدف االنـتـصـار قــائال "بـالـطـبع
أنا سعـيد بالـهدف ولكن األمر ال
يتـعلق بالـهدف فقط هـو (والكر)
يفهم كل شيء بصورة أفضل ما
ـسـاحات يـتـوجب عـلـيـه فعـلـه وا
الــتي يــتـوجـب أن يـتــواجــد بــهـا
دفــاعـــيًــا".وواصل مــتـــحــدثــا عن
ـمـيـز "هـو (كـايل) لـعب مـدافــعه ا
تــقـــريـــبًـــا كل الـــدقـــائق هـــو من
مـشــجــعي شــيــفــيـلــد يــونــايــتـد
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بتسديدة جـاورت القائم على نفس
الشاكلة.

وأضــاع وسـام مــالك فــرصـة أخـرى
لــنـــفط الــبـــصــرة قـــبل أن يـــقــلص
الالعب حيـدر فائق الـنتـيجـة بهدف

في الدقيقة 86 من رأسية.
وضغط فريق نـفط البصرة من أجل
إحــــراز هــــدف الـــتــــعــــادل وأبــــعـــد
احلــارس مــحــمــد صــالح تــســديـدة
وكــــــــــانقـويـة ألحـمد زامـل ورغم احملاوالت

الـــــشـــــوط
ـال ورتـــــــيــــــبـــــــا وغـــــــابت األول 
ــرمـيــ وكــثـرت اخلــطـورة عــلى ا
قطـوعة ليـنتهي بـالتعادل الكـرات ا
الـسـلـبي.وفي الـشـوط الـثـانـي حرك
هدف أربيل في الدقيقة (66) بأقدام

باراة. الالعب فرحان شكور ا
وازف زاخــــو بــــاالنــــدفـــاع لـإلمـــام
لــبــحــثه عن إدراك هــدف الــتــعـادل

وأضاع هجمة عبر زياد أحمد.
وحـصل زاخــو عـلى ركـلـة جـزاء في
الـدقـيـقـة اخلــامـسـة من الـوقت بـدل
الـضائع لـيـسجل مـنـها أحـمد داود
هـدف الـتـعـادل.ورفع أربـيل رصـيده
إلى الــنــقـطــة الــرابـعــة فــيـمــا بـات

. رصيد زاخو نقطت
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عــلى خــلــفــيـة قــرار الــتــطــبــيــعــيـة
بــاعــتـبــاره خــاسـراً 0-3 امــام نـفط
الوسط لعدم حضوره .وقال درجال
في بيان رسـمي سنتدخل شـخصياً
لـــلـــصــلـح وتــرطـــيب االجـــواء بــ
الـهـيأة الـتـطـبيـعـية ونـادي الـنجف
الـرياضي الـتي وصـلت إلى مرحـلة
ـوسم الـكروي حـرجـة.وأوضح أن ا
اجلـــديـــد الـــذي انـــطـــلق بـــنـــجـــاح

وانـضبـاط ال بـد له أن يسـتـمر دون
أن تــعــكـر صــفــو األجــواء فــيه أيـة
أحـداث جـانـبيـة لـذا يـجب احـتواء
هـــذه األزمـــة بـــ الـــطـــرفــ  وأن
نـادي الـنجف وجـمـاهيـره الـكبـيرة
البـد أن يــكــونـا حــاضــرين في هـذا
التنافس الشريف وعليهما مع هذه
األحــداث بـطــول أنـاة وســعـة صـدر
كـمـا هـو مـعـروف عـنـهـمـا واضـع
ــــصــــلــــحــــة الــــعــــامــــة فــــوق كل ا
اعتبار.وتابع نثمن التدخل الواعي
لـإلعـالم الـــــــــريــــــــاضـي وحــــــــرص
اجلــمــاهــيـر عــلى الــتــهـدئــة وانــنـا
سنـتدخل لـدى الطـرف ولن نـخيب
ظن اجلــمـاهــيــر كـونــهــا تـصب في
مصلـحة الكرة العـراقية راج من
إدارة الــنـجف والــتـطــبـيــعـيــة عـدم
الـتـصـعـيـد في الـوقت الراهـن حتى
يـتم الــلـقـاء بــ االثـنـ وحــلـحـلـة

شاكل في القريب العاجل. ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

دعا وزير الشباب والرياضة عدنان
درجــــــال إدارة نــــــادي الـــــــنــــــجف
الــريـاضي والــهـيــئـة الــتـطــبـيــعـيـة
لالحتــاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم الى
جتــــنب الـــتــــصـــعــــيـــد فـي الـــوقت
الراهن.واصـدر نادي الـنجف بـياناً
اكـــــــــد مـن خـاللـه بـــــــــأنـه يــــــــدرس
ـمـتاز االنـسحـاب من دوري الـكرة ا

عدنان
درجال

محمد صالح

مروان حس

ايوب
اديشو
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ـؤتـمـر الـدولي رئـيس اجلــامـعـة الـعـراقــيـة يـشـرف عـلـى ا
االول للـغـة االنكـلـيـزية وادابـهـا الذي تـقـيمـه كلـيـة التـربـية
ـيـ لــلـبــنـات في اجلــامـعـة بــالـتــعـاون مع نـقــابـة االكــاد

قبل. العراقي في الـ 23 من الشهر ا
 wðUÐdý ÊU1≈

الـكــاتـبــة الـســوريـة فـازت بــاجلـائــزة األولى عن روايــتـهـا
) في مــسـابــقــة (الــتــكــافل اإلنــســاني في زمن (كــارولــ
الـكـورونـا) الـتي أعـلن عـنـهـا مـؤخـراً فـرع دمشـق الحتاد

الكتاب العرب.
wB U)« 5 Š —ULŽ

 rO¼«dÐ≈ dÐUł rO¼«dÐ≈

الــــــــكــــــــاتـب األردنـي صــــــــدرت لـه فـي تــــــــونـس عن دار
(مسكـيلياني) لـلنشر رواية بـعنوان (عيـد ميالد أسمهان)
وهي الــروايــة األولى له بــعــد ســبــعــة كــتب تــوزعـت بـ

سرح. الشعر والقصة وا

lÒ²L²ð Íd³

fLA « »ËdGÐ
اذ انه مــازح اجلـــمــهــور بــالــقــول:
ــرأة (اتــعـــرفــون مــا الــفــرق بــ ا
الــغــاضــبــة واإلرهــابي? - حــســنـا
ـكـنك الــتـفـاوض مـعه) اإلرهــابي 
ــقـابل القى مـنـشـوره تـفـاعال .في ا
كبـيرا ومنـهم من اثنى عـلى طرافة

ما قاله.
وكان هارت تعـرض مؤخرا حلادث
سـير في لـوس أجنـلوس وقـد نقل
ـسـتـشـفى إلصـابـته بـجـروح الـى ا
كــبــيــرة في الــظــهــر.وذكــر تــقــريـر
الــدوريــات الــطــرق الــسـريــعــة في
كـالـيـفـورنــيـا أن (الـسـائق جـاريـد
بالك فـقـد الـسـيطـرة عـلى الـسـيارة
وإرتـطـم بـأحــد الــســدود وأصـيب
إصابات بالغة وأكدت الدورية أنه
كان طبيعيا وقت احلادثة ولم يكن

حتت تأثير الكحول).

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - ثار
ـي كيفـ هارت غضب النـجم العا
النـسـاء على حـسابه اخلـاص على
احـد مواقع الـتـواصل االجتـماعي

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

يـــواجه الـــنــجم الـــتـــركي أوزجــان
ديـنيـز دعـوى قضـائـية ضـدّه كانت
تـــقــدمـت فـــيــهـــا ســيـــدة تــتـــهــمه

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صرية  ياسم صبري صورة مثلة ا نـشرت ا
لـهـا في صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى أحـد مـواقع
الــتـواصل اإلجـتـمـاعي بــدت فـيـهـا عـلى يـخت
تـتمـتع بغـروب الشمـس والسمـاء الغـائمة إذ
وقـفت مـوّجـهـة نـظرهـا نـحـو الـشـمس التي
تــــغــــرب واأللــــوان اجلــــذابـــة والـالفــــتـــة
لـلمـشهد.وإرتـدت صبـري فستـانا طويال
بـألوان فاحتة وفـرحة وأرفقت الصورة
ـــتـــنـــة لألبـــد)  وقـــد القى بـــعـــبـــارة(
ـنـشـور بـعـد سـاعـات مـن نـشـره عدد ا
ادحة كـبير من اإلعـجاب والتـعليـقات ا
بـالصـورة الطـبيـعيـة إذ اعتـبر الـبعض

أنها أشبه بلوحة مرسومة.
وكــــانـت صــــبــــري قــــد نـــــفت في األيــــام
ـاضـية شـائـعة حـمـلهـا من زوجـها رجل ا

صري أحمد أبو هشيمة. األعمال ا

 كن عـلى دراية بـالـتـأثيـر الـذي قد حتـدثه كـلـماتك في
اآلخرين.

qL(«

ـثالية علـيك استغالل ذلك.يوم قد يكـون لديك اخلطة ا
السعد االثن

Ê«eO*«

كن حــذرًا مـن الــنــفــاق قــد ال تــرغب في خــيــبــة أمل
جديدة.

—u¦ «

مـا تعـتقد أنـه قد يتم الـيوم قـد يكـون عكس مـا يحدث
بالفعل.

»dIF «

فردك لترتيب أمورك.يوم السعد اقضِ بعض الوقت 
االربعاء.

¡«“u'«

قــد تـتـعــارض أفـعـالـك مع تـفـكــيـرك  لــكن هـذا لـيس
بالضرورة أمرًا سيئًا.

”uI «

قـد تـضـطـر إلى اتـخـاذ قـرار مـهـمـة الـيـوم . حاول أال
تبالغ في حتليل أفعالك.

ÊUÞd «

قــد تـسـيـطــر عـواطـفك عــلى أفـكـارك حــاول الـتـحـلي
بالصبر والهدوء.رقم احلظ.8

Íb'«

اجـمع نفـسك واستـرح وخـطط إلستـراتيـجـيتك خـطوة
بخطوة.رقم احلظ.5

bÝô«

ـا رؤيـة شخص قـد تـتـفـاجـأ بـأحداث رائـعـة الـيـوم ر
ما.رقم احلظ.9

Ë«b «

مصيـر استمرار الـعالقة مع الشريك  مـهدد باخلطر.
يوم السعد الثالثاء.

¡«—cF «

إذا وجدت أنك ال تـفـكر مـثل باقي زمالئك فال داعي
ا يكون هذا أمرًا جيدًا. للذعر ر

 u(«
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اكـتب مـرادف الـكـلـمـات حـسب
اخلط الــــرقــــمي لــــهــــا بـــحــــيث
حتــــصـل مع تـــــوالي احلــــروف
طـلـوبة من خالل على الـكـلمـة ا

االرقام:
1-14= مـــلــــحن ومـــوســــيـــقي

لبناني
اثالنه  =20-13

19-26= مطرب سوري
25-34= لـــقـب رائـــد فــــضـــاء

اوربي
33-42= فيلم سينمائي عربي

قد
41-48= قائد مغولي
ة 47-51= مصائب مؤ

50- 54= قادمان
53-63= رئيس وزراء اسيوي

قد
62-64= مكان للعبادة

38-52-17-53= مـــــديـــــنـــــة
فلسطينية

ي في مـركـز الدراسـات الـدوليـة واالسـتـراتيـجـية االكـاد
ـأمون في جـامعـة بـغـداد ضـيفه مـنـتـدى الـترجـمـة بـدار ا
للتـرجمة والنشر بندوة الكترونية عن (تاريخ اللغة العربية

من وجهة نظر العلماء الروس).

ـقـام الـعـراقي صـدر لـه كـتـاب بـعـنـوان (اعـتـراف قـار ا
ـقـام الـعـراقي) عن دار الـذاكـرة لـلـنـشر ـتـحـدة با اال ا

والتوزيع.

ـمـثل الـسـوري اعـلن أنه سـيـؤدي دورا مـخـتـلـفـا ضـمن ا
مـسـلسل (الـكـندوش) حـيث يقـوم بـدور (عربـجي احلارة)
واصـلـة تـصويـر مـشـاهده في وكـشف أنه يـقوم حـالـيـاً 

مسلسل (باب احلارة  11).

طرب العراقي يحيي في الثامن  ا
من الــشــهـــر اجلــاري حــفال عــلى
مـــســرح الـــنـــافــورة بـــدار االوبــرا
ـــصـــريـــة في الــــقـــاهـــرة ضـــمن ا
ـوسيقى الـعربية فعـاليات مـؤتمر ا

التاسع والعشرون.

d¼UD « r UÝ »UJŽ

الــصــحــفي والــنـاشــر الــعــراقي يــلــقي يــوم غــد الـثـالثـاء
محاضـرة بعـنوان (جـريدتان وصـحفـيان من احملـافظات)

نصة االلكترونية لبيت شمران الياسري الثقافي. عبر ا

ياسم صبري

تـنـاسب أجـواء (الـهـاالوين) وكـأنـهـا
فى فيـلم رعب داخل إحـدى الغـابات
لــيـكــون احـتــفـالــهـا بــعـيـد مــيالدهـا
و(الـــهــاالويـن) في نــفـس الــتـــوقــيت
وبهـذه الطـريـقة فـقد نـشرت حـمدان
ما يزيد عن ست صور مـختلف في

إطاللة جـريئـة ومـختـلفـة ولم تظـهر
بـــهــا مـــيس من قـــبل حــسـب مــوقع
الــيـوم الــســابع.حــمـدان اعــتـادت أن
تفاجئ جمهورها ب احل واآلخر
بــإطالالت جــريـئــة ومـخــتـلــفـة فــقـد
خـضـعت جلـلـسـة تـصـويـر قـبل عـدة
شهور على طريقة فيلم (جوكر) وقد

تعرضت للكثير من االنتقادات.
ــطـربــة االردنــيـة الى ذلك حــرصت ا
ديـانـا كـرزون عـلى االحـتـفـال بـعـيـد
مــيالدهـا بــصـحــبـة زوجــهـا والـذي
اضـية.ونـشرت وافق يوم اجلـمعـة ا
كرزون صورة لها مع زوجها بجانب
الـــكـــيـــكـــة عـــبـــر حــســـابـــهـــا عـــلى
(إنستغرام) وعلـقت: (اليوم عيدي يا
الــلـي فـيــكـم ومــعــاكم بــكــبــر ســنـة..
بـحـبكـم ومحـبـتـكم الـله ال يـحـرمني
مـنـكم أهـلي وأصـحـابي وكل الـنـاس
الــلي بـتــحـبــني وبــحـبــهـا.. الــطـاقـة
احللوة اللي مـوجودة حولـيا منكم)

حسب موقع مصراوي.
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أطلقت الفرقة الوطنية للتمثيل بدائرة
اضي ـسـرح اخلـمـيس ا الـسـيـنـما وا
اولى نشـاطاتـها بعـد انقـطاع دام عدة
اشـهر بـسبب جـائـحة كـورونا بـعرض
مــســرحي عــنـوانـه (فـلـك اسـود) عــلى
تـاليـف علي ـسـرح الـوطـني  خـشـبـة ا
عــبـد الـنــبي الـزيــدي  سـيــنـوغــرافـيـا
واخـراج ريـاض شهـيـد تـمثـيل ضـياء
الـديـن سـامي وحـسن هـادي و بـسـمـة
ـدة ثالثـة يــاسـ وتــواصل الـعــرض 

ايام.
وعـنـهـا قـال مــخـرجـهـا ريـاض شـهـيـد
ـــســـرحـــيـــة تـــروي قـــصـــة زوجــ (ا
يـــتــعـــرضــان لـــلــخـــطــر من قـــبل قــوة
مـجـهـولـة فــيـتـصـديـان لـهـا بـالـتـحـول
مــتــبــادلــ الــنــوع االنــســاني الــزوج
يـــتــحــــــول الى امـــراة والـــزوجــة الى

رجل.
ــســـرحــيــة تــرسم حــيــاة االنــســان وا
الـعـراقي مـنـذ والدته مـرورا بـاالحداث
الـسـاخنـة التـي مربـها وهـي تعـبر عن

عاناة والصبر وحب الوطن). ا
ـسـرحـيـة يـتم من واضــاف ( خـطـاب ا

ــــؤلف عـــلـي عـــبـــد الــــنـــبي واشـــار ا
(مــســرحــيــة فـلـك اســود مـاخــوذة من
نص االلـــهــــيـــات وهـي مـــقــــاربـــة من
مسرحـية يارب. ومسرحـية فلك اسود
سـبق لـهــا وان فـازت بـجــائـزة افـضل
نص في الهيـئة العـربية للـمسرح عام
 2015وقـدمـهـا اخملرج ريـاض شـهـيد
ر به برؤية جديدة وفعالة جتسد ما

الـــواقع الـــذي
نـــــعــــيـــــشه

االن). 

ــتــمــثــلــة خالل الـــلــغــة الــبــصــريـــة ا
ــوســيــقـى والــتــمــثــيل بـــاالضــاءة وا
ـــطــلــوب لــلـــوصــول الى الـــتــاثـــيــر ا
ـسـرحـيـة هي ادانـة لكل لـلـمـشـاهد وا
شيئ يصيب االنسان وهي تبحث عن
ـفـاهـيم الـتي تؤدي االنـسـانـيـة ضـد ا
الى حتـــطـــيم االنـــســـان والـــشـــعــوب
وتـنـاقش احلــيـاة الـيـومــيـة بـشـفـرات
ـيـة ورغم كل ذلك هـنـاك فـنــيـة واكـاد
شــخــصــيــة ايــجـابــيــة هي رمــز حلب

الوطن) .
مـثل حسن هادي عن دوره في وقال ا
سرحـية ( هي بانورومـا بصرية من ا
شـخصـية مـرة تكـون خيـرا ومرة شرا
والــعـــمل يــثـــقف ويــعـــرف بــاهـــمــيــة
االنــتـــقــاء واالخـــتــيـــار لــهـــذا الــنص
والـفـكـرة في هـذا الـزمن الـصـعب البد
ان يـكـون رافـضـا لـهذا الـفـسـاد داعـيا
الـى االصـالح فـي ظـل الــــــــــظــــــــــروف
الصعبة واتخذنا من القيم االنسانية
دلــيـال ومــنـــهــجـــا في صـــيــاغـــة هــذا
ـسـرحـي من خالل الـتـنـوع الــعـرض ا
فـي االيـــــــــقـــــــــاع اداء وجــــــــراءة دون

مغالطات وتشكيك ).

ـراقـبـة حتـركـاتـهـا وتـرصـده لـها
لـدرجـة أنه قـام بـتـركـيـب كـامـيرات
في مـكـان إقــامـتـهــا إال أن الـنـائب
رفض الـقضـية بـداعي أن الشـكوى
لم تـكـن واقـعيـة وأغـلـق التـحـقـيق
وذلك بــحــسب صــحـيــفــة "أكــشـام"

التركية.
وأكدت الـصحـيفـة أن (تلك الـسيدة
التي تدعى إيشيل وتبلغ من العمر
ــقـاهي 39 عــامـا كــانت في أحـد ا
والحظت قيام شخص بتصويرها
وعــلى الــفـور قــامت بــاالسـتــعــانـة
ـقــهى وقــامـوا بــتــسـلــيـمه بــأمن ا
لـلـشــرطـة وفي الـتـحــقـيق اعـتـرف
الـرجل بـأن أوزجـان ديـنـيـز هو من
وظـفه لـيـقـوم بـتـصـويـرهـا فـقامت
الـسـيدة بـرفع دعـوة قـضائـيـة على

مثل التركي من جديد). ا
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سـعـادة غمـرتـني وأنـا أقـرا خبـر أن صـديـقي الـكاتـب حسـ عـلي غـالب  الـذي أغرق
الـصحف واجملالت الـعـربيـة بـقصـصه الـقصـيـرة وقصـائـده احللـوة ومـقاالته الـعـميـقة

انتهى من كتابة قصة وسيناريو لعمل درامي بعنوان (القارب) .
حب االسـتـطالع تـمـلــكـني وإكـتـشـفت أن صــديـقي  حـسـ بـالــفـعل قـام بـعـمل حـوار
وضوع مهم وهو وحقيقة  أنه يدق ناقوس اخلطر  نتظر  صـحفي عن عمله الدرامي ا
الـهجـرة غيـر الشـرعيـة . نعم تـمكن غـالب من إجـادة احلبـكة الـدراميـة فلـقد وضع في
السيناريو ثالث دول يتحدث عنها وهي وطني مصر وسوريا والعراق واللذان يحتلون
يا.. بكل تأكيد هـاجرين غير الشرعي عا ية أكبر أعداد ا حسب مـنظمة الهجرة العا
الـكاتب حسـ علي غـالب  تعب كثـيرا بـالسيـناريـو الدرامي فلـقد وضع ثالث لـهجات
صرية والسورية وطبعا العراقية   وهذا يتطلب مجهود خرافي من كاتب في الـعمل ا

عرفة . محنك أعرفه أنا حق ا
أتـمـنى الـنـجــاح لـهـذا الـعـمل الــدرامي وأطـمح أن ال يـتـوقف غــالب   عن الـكـتـابـة في
واقع فـأنا متابع له منذ وقت طـويل وأعتبر نفسي قار وفي الـصحف العربية وفي ا

ا يجود به قلمه. له أعتز 
ـر مـرور الـكـرام  ألن غــالب  له مـكـانـته مـسـلـسل (الــقـارب) لن يـكـون عـمـل درامي 
األدبية وجمهوره الوفي فكل كلمة في السيناريو بالفعل هي مدروسة عدة مرات  فلن
نـشاهد عـمل درامي ركيك أو مـتدني كـما تـعرض بـعض القنـوات الفـضائـية في وقـتنا

بارك. احلاضر وخصوصا في شهر رمضان ا
كم كـنت اتمـنى أن يدخل حـس عـلي غالب  عالـم الدراما من أوسع أبـوابه  فكل من
يـعرفه عن قـرب ويتـكلم مـعه حتى لـو كان نـاقدا له يـعجب بـشخـصيتـه وهدوءه واتزانه

كن . ثل  محترف فكل شيء  فقد نكتشف داخل هذا الكاتب احملنك 
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ــصـــري مــحــمــد شــارك الــفـــنــان ا
رمضان مقطع فـيديو أثناء وجوده
فـي دبي يـــتـــحــــدى فـــيه حـــيـــوان
الاليــــغــــر بــــشــــد احلــــبـل إذ بـــدا

رمـضــان وهــو يـلــقي بــاحلـبل إلى
قفـصه وبـدأ الاليغـر يشـد فيه إلى
نــاحــيـتـه من جــهــة ورمـضــان من
اجلــهـة األخـرى مــحـاوالً دفـعه إلى

سور القفص.
بـــعـــد شـــدّ وجـــذب بـــيـــنه وبـــ
الاليغر جنح رمضان بالتحدي
إذ أرفق الـفـيـديـو بــتـعـلـيق قـال
فيه:(احلـمد لله كـسبنـا التحدي
أول واحد يفـوز على الاليغر ..
ابــــــطـــــــال عــــــالـم حــــــاولــــــوا
ومقدروش). وكان آخر أعمال
مـحــمـد رمـضــان أغـنــيـة (يـا
ي غـني العا حبـيبي) مع ا
وحــقــقت مــيــتـــر جــيــمس  
جنــاحًـا كــبـيــرًا إذ تـخـطت
حــــاجــــز الـ 39 مــــلــــيـــون
مشـاهدة بـعد طـرحها في
قـــنـــاتـه اخلـــاصـــة عـــلى

"يوتيوب".
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نشرت الـفنانـة ميس حمـدان مشاهد
من جـلـسـة تصـويـر جـديـدة احـتـفال
بـعـيـد مـيالدهـا الـذى تزامـن مع عـيد
الهـالوين امس االول الـسبت  حيث
خــضـعت جلــلـســة تـصــويـر مــرعـبـة

محمد رمضان

{ لـــوس اجنــلــوس  –وكـــاالت - فــاجــأت
جنـمة تـلـفزيـون الواقع كـورتـني كاردشـيان
مـتابـعـيهـا إذ نـشرت عـلى صـفـحتـهـا على
مــــوقع الـــتــــواصل اإلجــــتـــمــــاعي صـــورة
ــطـلــقـهــا ووالـد أطــفـالــهـا جنم جتــمـعــهـا 
تـلفزيـون الواقع سـكوت ديسـيك وذلك بعد
إنـفـصال سـكـوت عن الـعـارضة األمـريـكـية
صـــوفـــيــا ريـــتـــشي الـــتي واعـــد بـــعـــدهــا

العارضة بيال بانوس.
وظـهـر سكـوت وكـورتني في الـصـورة التي
إلـتقطتها جنـمة تلفزيـون الواقع على طريقة
الـسيلـفي وهما عـلى شاطئ البـحر ويبدو
واضـحاً أن كورتني البـالغة من العمر 41
عـاماً سعيـدة بعودتهـا لسكوت إذ رسمت
عـلى وجهها إبـتسامـة عريضـة فيمـا يظهر
سـكوت البـالغ من العمر 37 عـاماً خلفها

في الصورة.
الى ذلك أعلنت جنمة تلفزيون الواقع كلوي
كـارداشـيـان إصـابـتـهـا بـفـايـروس كـورونا
من خالل مـقـطع مـصـوّر لـهـا.وذكـر تـقـريـر
ــوقع (سي ان ان) أن (كــاراشــيــان قــالت
إنه اكـتـشفت لـتـوي أنـني أصبت بـفـايروس
كـورونـا. أنا في غـرفـتي وكل األمور تـسـير
على نحو جيد رغم أنها لم تكن كذلك أليام
عـدة).ورغم هـذا عـلّــقت كـلـوي مـعـبّـرةً عن
تـفاؤلـهـا وقالت: (سـنـتخـطى جـميـعـاً هذا
شـرط أن يتقـيد الـناس بـالقـواعد. لـيبـاركنا
الــله). بــدورهــا عــلّــقت شــقــيــقــتــهـا كــيم
وقع الفن: كارداشيان قائلة وفقا 
(نـحن نــنـتـظــر بـفـارغ الــصـبـر
نــــتــــائج فــــحـــوص كــــلـــوي
لـــنـــعــــرف مـــا إذا كـــانت
تــعـاني من الــفـايـروس

أم ال). 
وتـــابــعـت (حــدسي
يـقول إنها مصابة
ألنــهــا مــريــضــة
. وأنــــــــا جـــــــــداً
أشـعــر بـالـقـلق
عـــلــيـــهــا وهي
خــــائــــفــــة بل
حتـــــــــــــــــــــس
بــالـتــوتـر). 
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ويعـتبـر هذا احلـفل االستـثنائي
ــــثـــابــــة اخلـــطــــوة األولى في
وسم التي تمتد مسيرتنا لهذا ا
لـ 25أســبـوعًــا مع تـســجـيل 25
رقــمًــا قــيــاســيًـــا في "غــيــنــيس"
لـألرقــام الــقــيــاســيــة كــجــزء من
احـتــفـاالتـنـا بـالــيـوبـيل الـفـضي

وسم. وقد يـة هذا ا للقريـة العا
ـــــوســـــيـــــقي شـــــهـــــد احلـــــفل ا
الــتــاريــخي الفـتــتــاح مـوســمــنـا
احلــالي إقـبــالًـا واسع الــنـطـاق
ي في ـــســـتــــوى الـــعـــا عـــلى ا
مشهد استثـنائي جمع الثقافات
ــوســيــقى واحلــضــارات عــبــر ا

ـية مكانة خاصة في للقرية العا
قلـوبـنا ونـتطـلع قـدماً لـزيارتـها

في القريب العاجل).
وشـــــــارك اآلالف مـن مـــــــحـــــــبي
موسـيقـة الروك من 80 دولة في
فعـاليـات هذا احلفـل االفتراضي
األضـــــخم فـي الـــــعـــــالم حـــــيث

بـــتــقـــد هــذا احلـــفل الـــضــخم
شاركة مع اآلالف من الفنان با
حــول الــعــالم ونــحن فــخـورون
ـــشـــاركـــتـــنــا فـي احـــتـــفــاالت
ية. اليوبيل الفضي للـقرية العا
ــؤكـــد أن هــذه الـــتــجـــربــة مـن ا
ســتــبــقى في بــالــنــا وســيــكـون

تعبـيراً عن الـتسامح والـتعايش
بـــــ الـــــنــــاس مـن مـــــخــــتـــــلف
اجلــــنـــســــيــــات واخلـــلــــفــــيـــات
االجـتـمـاعــيـة).  ومن جـهـته قـال
مـــؤسـس ومــديـــر فـــرقـــة روكــ

فـابـيـو زافـاجـنـيـني وفـقا 1000
ـــوقع الــبــوابـــة (نــحن ســعــداء

اسـتـعـرضـوا مـواهـبـهم ونـقـلـوا
رســــــــالــة األمل لـلــعـالم أجـمع
في فرصة من الـعمر مـكنتهم من
ــشـــاركـــة في فــعـــالـــيــة بـــهــذا ا
ـسـتـوى الــضـخم عـلى مـسـرح ا
ـــســـتـــوى اســـتـــثــــــنـــائـي من ا

ي. العا
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من منـا يـنسى ذلك االعالن الـذي ظـهر من عـلى شـاشة تـلفـزيون
الـشـبـاب  ابـان فـتـرة التـسـعـيـنـات من الـقـرن الـعـشـرين واحدث

شاهد. ثقفة حير ا ارباكا ب االوساط ا
ـعـرفـة مـاهـيـة كـلـمة  من مـنـا  لم يـضـرب االخـمـاس بـاالسـداس 
(الـبـكـبك االصـفـر) او (الـبــشك) الـتي وردت في االعالن خـاصـة
وان ادارة احملـطـة الــتـلـفــازيـة الـتي يــشـرف عـلـيــهـا عـدي صـدام
مــنــحت جــائــزة ثـمــيــنــة لــكل من يــعــرف او يــفــســر مــعـنـى هـذه
بلغ صـطلحـات الفـنتازيـة وحل رموزها او طالسـمهـا   للفـوز  ا
ـواطن الـعـراقي ـال في زمن احلـصـار خـاصـة وان ا كـبـيـر من ا
ونتـيجة احلـرمان الـذي عاشه في تـلك الفتـرة  كان مـتلهـفا لـلفوز

باجلائزة.
وكـثـر احلـديث  بـ الـعـامـة من الـنـاس حلل هـذا الـلـغـز   احملـير
ـعـرفـة  حل لــهـذه الـطالسم وكـثـرة الـتــكـهـنــات  اليـجـاد مـخــرج 
ـواطن كان يـحـلم ان يدخل ـوعـود خاصـة وان ا بـلغ ا والفـوز بـا
جيـبه ديـنارا واحـدا لسـد جزء من نـفقـاته ولو بـاحلد االدنى ومن
ـواطن ان ضمن هـذه التـفسيـرات  لهذا الـطلـسم بحسب راي ا
تـلونـ بالـوان الطيف (البك بك االصـفر) قـد تعـني االشخـاص ا
الشـمسي  اي (االنـتـهازيـة) فهـذه الـشخـصيـات الـكارتـونيـة تارة
تــنــتــحـل صــفــة الـــلــون االخــضــر  الـــذي يــدلل عــلـى  احلــيــويــة
والـشـفـافـيــة ويـعـكس  الـتـفــاؤل واحلـيـاة  الـسـلــمـيـة مع اجملـتـمع

احمليط بهم  بشفافية وبصدق 
تلـون بالـلون االصفـر  الذي يدل ـقابل يعـكس االشخـاص ا وبا
ـسؤول على اخلـبث والـلـواكة انـسـجامـا مع احلـدث وتـقربـا من ا
ـتـلك  االرادة والـسـلـطـة وبـ هـذا وذاك ضـاع الـتـفـسـير الـذي 

صطلح احملير. نطقي  لهذا ا ا
ا يكون كـلمة السر اما مـصطلح (البـشك)فقد ظن البـعض انه ر
ـتــلـكـهــا الـعـراق النـطالق االسـلــحـة احملــرمـة دولـيــا الـتي كــان 
وجهة  الى فتشـ الدولي ومن ضـمنها الـصواريخ ا بحـسب ا
اعــداء الــعـــروبــة والــوطن خـــاصــة وان االعالن تـــزامن مع عــمل
ــيـ لـلــبـحث عن اسـلــحـة  الـدمــار الـشـامل ـفـــــــتــشـيـ اال ا
ـوقف التعـبوي الذي عـشنا احملرمـة دوليا  فـاتضح بعـد انبالج ا
مــراحـله  بــعــد احــتالل الـكـــــــــويت انـه الصـواريخ وال اســلــحـة
ـقـصـود هـو نـوع من مـحـرمــة دولـيـا  مـوجـودة في الـعــراق بل  ا
انواع الـطـعـام تدخـــــل في محـتـويـات اعداده  الـلـحـوم  احملروم
ــواطن والــتي اصــبــحت في زمن احلــصــار ضــربــا من مــنــهــا ا
ـــواطن طـــعم وشـــكل  هـــذه الـــلــحـــوم بـــعــد ان اخلــيـــال نـــسي ا
اسـتـعـاض عـنهـا بـاالكالت الـشـعـبـيـة الرخـيـصـة وتـعـودت مـعدته
سـحق مـفـردات  احلـصـة الـتـمويـنـيـة ومن بـيـنـهـا طـحـ احلـصة
ــطـعم بـالـعـجـائب والـغــرائب  من مـواد جـعـلت بـطن ذلك الـعـفن ا
ـواطن اشــبه بـ (بــخــبـاطــة الــبــنـاء) تــســحق كل شيء الشــبـاع ا

البطون اخلاوية.
 الـيـوم ذهب عـنـا (الـبـكـبـك االصـفـر) ولم يـبـقى لـنـا غـيـر الـبـكـبك
االغـبــر  الـذي وصـل الـيــنـا مـن خـارج احلــدود مـحــمال بــالـعــقـد
والتـراكمات لـينتقم من كل مـاهو جمـيل يرافقه وبـاء كورونا الذي
نـشـر بــيــــــــــنـنـا الــبـؤس والـيـأس واحلـرمــان حـتى بـات صـرف
ـلك وال ـوظف ال ـسـحـوق فـي خـبـــــــر كـان وا ـوظف ا رواتب ا
عـانه وبـات حــسـرة عـلـيـه ان يـشـتـري من
الــسـوق راس لــهــانـة لــيـشــبع به  بــطـون
جـوعـانه في زمـن اصـبـحت فــيه الـعـقـول

حيرانه
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ــيـة أحـد ســجـلت الــقـريـة الــعـا
ـنــتـزهــات الـثـقــافـيـة في أكــبـر ا
العالم والوجهـة العائلية األولى
للـثقـافة والـتسـوق والتـرفيه في
نطقة رقمًـا قياسيًا جديدًا في ا
"غينيس" لألرقام القياسية ألكثر
عـدد من مـقـاطع الـفـيـديـو ضـمن
فـيـديـو مـوسـيـقي مـتـنـوع.وجـاء
الرقم الـقـياسي خـالل أكبـر حفل
ــوسـيــقى الـروك في افــتـراضي 
الـتاريـخ والذي جـرت فـعـالـياته
ــسـرح ـاضــيــة عـلى ا الــلــيـلــة ا
ـية التي الرئـيسي للـوجهـة العا
أعلنت عـن خطتـها لتـسجيل 24
رقــمًــا قـيــاسـيًــا جــديـدًا لــيـصل
اجملــمــوع الــكــلي إلى  25رقــمـاً
احتفاالً باليوبـيل الفضي للقرية
ية. واستطاعت فرقة الروك العا
الـــــشـــــهــــــيـــــرة (روكن ?(1000
األضـــــخم فـي الـــــعـــــالـم جـــــمع
ــوسـيـقــيـ من جـمــيع أنـحـاء ا
ــنــطـــقــة والـــعــالم لالحـــتــفــال ا
بــالـــيــوبـــيل الـــفــضي لـــلــقـــريــة
ـــيـــة وتـــوفـــيـــر جتـــربــة الـــعـــا
احتـفالـية اسـتثـنائـية لـلضـيوف
ـية احلاضـرين في الـقريـة الـعا
ولــلــمــشــاهــدين الــذيـن تــابــعـوا
احلــدث افــتــراضــيًــا من جــمــيع
أنـحـاء الـعـالم عـبـر قـنـاة الـقـرية
ـيـة عـلى مـنـصـة يـوتـيوب الـعـا
في مـشــهـد مـوســيـقي مـذهل من
ـي.واسـتـطـاعت ـســتـوى الـعـا ا
Now فــرقــة الــبـوب الــشــهــيـرة
United? فـي أمــســيــة مـــلــيــئــة
فاجآت إبهـار ضيوف القرية با
ـيــة بـأداء أغـنــيـة (كـام تـو الــعـا
ـــســرح كــذر) مـــبـــاشـــرة عـــلى ا
الـرئـيـسي لـلـوجهـة الـتـرفـيـهـية
حــــيث حــــضـــر  12فــــنـــانــــاً من
وهوب من 12 أعضاء الفرقة ا
دولــة مـخـتـلــفـة إلحـيـاء فــعـالـيـة
شـاركة نور من لبنان االفتتاح 
الـتي انــضـمت مـؤخــراً لـلـفـرقـة.
وقــد اعـــتــبـــرت هــذه األمـــســيــة
ثابة رسالة الغنية بفعالـيتها 
حــــــول عـــــــودة األعــــــمـــــــال إلى
طبـيعتـها في دبي.وتـعليـقاً على
الــنــجــاح الــكـبــيــر لــهــذا احلـفل
ي الــضــخم قــالت جــاكي الــعــا
ـــديــر الـــتـــنــفـــيــذي الـــلــنـــبي ا
لـلــتــســويق والــفــعــالــيــات لـدى
ن الرائع ـية: (إنـه  الـقريـة الـعـا
أن نـسجل رقـمـاً قـياسـيـاً جـديداً
في "غيـنيس" لألرقـام القـياسـية.

فـي احلـصـول عـلى أدوار صـغـيـرة
مـن أبـرزهـا دوره في فـيـلم أنـوذيـر
تــا أنـوذر باليس1958. ســاعـد
جتـســيـد شـون كـونـري شـخـصـيـة
ــمـثل الــعـمـيل  007فـي حـصـول ا
الـبـريـطانـي على دور الـبـطـولة في
فـــيــلم مــارنـي لــلــمــخـــرج ألــفــريــد
هــيــتــشــكــوك عـام .1964والحــقــا
شــــارك فـي أفالم كــــثــــيــــرة. وفـــاز
كـونـري بـجـائـزة أوسـكـار كـأفـضل
ــــثل مــــســـاعــــد عـــام  1988عن
جتـسيده دور الشرطي جيم مالون

العام 2003 وضـعته مجـلة إمباير
ـتـخـصـصة فـي االفالم على رأس ا
ـمثـلـ بـعد قـائـمـة أسوأ لـكـنـات ا
حـفاظه على لكنته االسكتلندية في
كـل أدواره.وعـــلى الـــرغم من حـــبه
الســكـــتــلــنــدا كــان كــونــري أحــد
مـــــــؤيـــــــدي احلــــــزب الـــــــوطـــــــني
االســكـتــلـنــدي قـد اخــتـار وضــعـا
قـانـونـيـا كـ)غيـر مـقـيم( لـعـقود في
مــــاربـــيـــيــــا اإلســـبـــانــــيـــة وجـــزر
الـباهاماس وبالتالي لم يعد يحق
لـه بـتــمــويل حــزب ســيــاسي.وثـار
غــضــبه فـي الــعـام 2000 عــنــدمــا
ــــنع فــــرضت قــــواعــــد جــــديـــدة 
قـيمـ في البالد ـوجـبهـا غيـر ا
من الــتـبـرع لـألحـزاب الـســيـاسـيـة

البريطانية.
ـرات عـنـدمـا سئل قـال في إحـدى ا
عـن سـبب تـركه وطــنه ) كـنت أدفع
ئـة. كنت ضـريـبة بـنسـبة 98 فـي ا
أجـــنـي كل هـــذه األمـــوال وأصـــنع
أفـالمـــا ولـم يـــكـن لـــدي أي شيء).
وجـــاء زواج كــــونـــري من زوجـــته
الـثـانـيـة مـيـشـلـ روكـبرون وهي
فــنـانـة فـرنــسـيـة عـام  1975بــعـد
ـــمــثــلــة وقـت قــصــيـــر من طالقه ا
األســـــــــــتـرالـيـة ديـان ســيـلـيـنـتـو
الــتي أجنب مـنــهـا جـايــسـون عـام

.1963

تـــأديـــة دور الــبـــطـــولـــة في فـــيــلم
(دكـتـور نـو) في الـعام 1962 وهـو
األول فـي ســــلـــــســـــلـــــة جــــيـــــمس
بــونــد.والحــقــا أدى دور الــعـمــيل
 فـي ســــتــــة أفالم أخــــرى هي007
فــــروم راشــــا ويــــذ لــــوف (1963)
وغـولد فيـنغر (1964)  وثـاندربال
(1965) ويــو أونـلي لــيف تـوايس
ـــونـــدز آر فــوريـــفــر (1967) ودا
(1971) إضــافـة إلى نـيــفـيـر سـاي
نـيفر (1983) الـذي لم يتـم إنتاجه

ضمن السلسلة.
وبـعد (نيفـر ساي نيفـر) بسنة في
العام 1989 اخـتارته مجـلة بيبول
الـرجل االكـثـر جـاذبيـة وكـان يـبلغ
حـينها 60 عـاما.ولد توماس شون
كــــــــونـــــــــري في 25 آب 1930 فـي
تـواضعة مـنطـقة فاونـتيـنبريـدج ا
فـي إدنبـره ألب سائـق شاحـنة وأم
عـاملة في مـصنع وهـو األكبر ب

ولدين.
مـثل خالل استـالمه جائزة وقـال ا
عن مــجــمل مــســيـرته الــفــنــيـة من
(أمـيـركن فـيـلـم إنـسـتـيـتـيـوت) عام
2006 ( لـم تـكن طــفــولـتـي سـهــلـة
لــكن عـنـدمـا كــنت صـغـيـرا لم أكن
أعـلم أنـنـا نـفـتقـر إلى شيء ألنه لم
يــكن لــديــنــا مــا نـقــارن به وكــانت
هــنـاك حـريـة فـي ذلك).وتـابع (لـقـد

حـــصــلـت عــلى فـــرصــتـي فــرصــة
كـبـيـرة عـندمـا كـنت في اخلـامـسة
واسـتغـرق األمر أكـثر من  70عـاما
ألدرك ذلـك. ففي اخلـامـسـة تـعـلمت
الـقراءة. األمر بهذه الـبساطة).ترك
ــدرســة في سن الــثــالـثــة عــشـرة ا
وبـدأ حيـاته العـمليـة كبـائع حليب
لكية في قـبل االلتحاق بالبـحرية ا
سـن الــســادســة عــشــرة. خــرج من
اخلـدمـة بعـد ثالث سـنوات بـسبب
ــعــدة.لـديه إصــابــته بــتـقــرح في ا
وشـمان حـصل علـيهمـا عنـدما كان

فـي الـــبــــحــــريـــة االول هــــو (أمي
وأبـي)والــثــاني (اســكـــتــلــنــدا إلى
األبـــد).عـــاد كـــونـــري إلى إدنـــبــره
وعـمـل في الـبـنـاء ومـنـقـذ سـبـاحـة
ومـــلــمع نــعـــوش من بــ أعــمــال
يــدويــة أخــرى.حــقق الــشــهــرة في
عـالم التمـثيل بعد هـواية في كمال
األجـسام قادته إلى دخـول مسابقة

ملك جمال الكون.
ـــســـابـــقــــة حـــضه أحـــد وخـالل ا
ــشــاركــة في ــتــنــافــســ عــلى ا ا
جتـارب أداء أدوار وسرعان ما بدأ

{ لـــنـــدن(أ ف ب) - أغــلق أشـــهــر
عـمـيل في خدمـة صـاحبـة اجلاللة
جـــيــمس بــونـــد عــيــنــيـه الــلــتــ
ســحـرتـا الـنـســاء إلى األبـد... فـقـد
ـمــثل االســكــتـلــنــدي شـون رحـل ا
كـونـري عن  90عــامـا تـاركـا وراءه
رصــيــدا مـهــنــيـا كــبــيـرا ومــوقــفـا
سـياسـيا اشـتهـر بحـبه السكـتلـندا
وتـأييده الستـقاللها.يعـتبر كونري
أحــد أعــظم جنــوم الــســيــنــمــا في
بــريــطـانــيـا وهــو اكــتـسب شــهـرة
ــيــة وشــعــبــيــة واســعــة بــعــد عــا
جتــســـيــده دور الــعــمــيل جــيــمس
ــمــثـل احلــائـز بــونــد.وســيــبــقى ا
جــائــزة أوسـكــار مــرتــبـطــا دائــمـا
بـتصويره الـعميل السـري اللطيف
مع لـكنته االسـكتلـندية ومن رموز
اإلثـارة على الشـاشة حتى في سن
الـشيخوخة.كان كونري اسكتلنديا
فــخــورا وداعــمــا مــالــيــا لــلــحــزب
الـوطـني االسكـتلـنـدي الذي يـنادي
ـمـلـكة بـاسـتـقالل اسـكـتـلـنـدا عن ا
ــتـحـدة.كــان كـونـري أول من قـال ا
اجلـمـلـة الـشهـيـرة (بـونـد جـيمس
بـــونـــد). وهـــو أدى دور الـــعــمـــيل
الــسـري 007 فـي سـبــعـة أفالم من
الـسلـسلـة التي ألفـها إيـان فلـيمنغ

ب 1962 و1983.
وحــقق شـهــرته الـكــبـرى من خالل

فـي فــيــلـم ذي أنــتـــاتــشــابـــلــز .في
الـتسـعيـنات أنـتج كونـري العـديد
مـن األفالم التي شـارك فـيـها مـنـها
رايــزيــنغ صن (1993) إلـى جـانب
ويــــســــلـي ســــنــــايــــبس وذي روك
نت (1999) مع (1996)  وإنـتـرا
كـاثـرين زيـتـا جـونـز.أعـلـن تـقـاعده
بــعــد فــيـلم ذي لــيغ أوف إكــســتـرا

أورديناري جانتلمن 2003.
فـي الـعـام 2000 حــاز لــقب فـارس
ـلــكــة إلــيــزابـيث وســلــمــته إيــاه ا
الـثانـية في قـصر هـوليـرود باالس
فـي إدنــبـــره فـــيـــمـــا كـــان يـــرتــدي
البـس التقـليـدية لـسكـان اجلبال ا
االسكتلندي مع التنورة الشهيرة
ـربـعات.  ومـن ب األوسـمة ذات ا
األخــــرى الـــتـي حـــصل عــــلـــيــــهـــا
ـديـنـة (فــريـدوم أوف ذي سـيــتي) 
إدنـــبـــره ودكـــتـــوراه فـــخــريـــة في
اآلداب مـن جـامــعـة ســانت أنـدروز
ووسـام جوقة الشـرف. فاز بجائزة
ـــثل في الــعــام بــافـــتــا كــأفــضل 
 عـن جتــسـيــده دور الــراهب1988
الـفرنـسـيسـكاني ولـيام بـاسكـرفيل
فـي فــيــلم ) ذي نــا أوف ذي روز
(و.حــــصل كـــونـــري أيــــضـــا عـــلى
جـائزة بـافتا مـرة ثانيـة عن مجمل
ــــا إجنــــازاتـه عـــام 1998 تــــكــــر
ية.في ـساهمته في السيـنما العا

ÊU e « ≠ ÊbM

تــعــاقــدت دار عــرض لألزيــاء بــريــطــانـيــة مع
مـسـلـمـة مــحـجـبـة من ذوات الـوزن الـزائـد من
أجل تــقـد آخــر مـجــمـوعــة من األلـبــسـة
النـسويـة لهـا في مبـادرة تهدف إلى
ـتـعـلـقـة بـلـون كـسـر احلـواجـز ا
الــبـشــرة واالنـتــمـاء الــديـني
ومــفــهـوم الــرشــاقــة لـدى

رأة. ا
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اخــــتــــتم مــــهــــرجــــان اجلــــونـــة
ـاضـيـة الـســيـنـمــائي اجلـمـعــة ا
دورته الــرابــعــة بــحــفـل اخلــتـام
الـــذي أقــيـم في مـــركــز اجلـــونــة
للمؤتمرات والـثقافة حيث أعلن
فـيه عن األفالم الـفـائـزة بـجـوائز
ـهـرجـان والـتي تـبـلغ قـيـمـتـها ا
ــــاديـــة نــــحـــو  224ألف دوالر ا
أمريـكي. قـدمت احلفل اإلعالمـية
مثلـة ناردين فرج و تكر وا
صـري ي خالد الصاوي مثل ا ا
ومنـحه جـائزة اإلجنـاز اإلبداعي
ضـــــمـن فـــــعــــــالـــــيــــــات احلـــــفل
أيــــضًـــا.وحتـــدث الــــصـــاوي عن
(سعـادته بـهذا الـتـكر وخـاصة
أنه يــأتي من مــهـرجــان اجلــونـة
السيـنمائي الـذي يعتـبره واحدًا
من أهم الـفعـاليـات الـسيـنـمائـية
ـنـطـقـة الـعـربـيـة بـأسـرها). في ا
إضــافــة إلى ذلك فــقــد أُعــلن عن
جــائــزة خــالــد بــشــارة لــصــنــاع
ـسـتــقـلـة في مـصـر الـســيـنـمـا ا
والــتـي ســتُــمــنح ســنــويًــا لــدعم
صري الشباب صناع األفالم ا

وتُـقـدر قـيـمـتـها بـ 10آالف دوالر
أمريكي. وشهد مـهرجان اجلونة
خالل فعاليـاته عرض العديد من
ـشاركة في األفالم السيـنمـائية ا
ـهـرجـان اخملـتـلـفـة مـسـابـقـات ا
كـمــا عُـقـد اخلـمــيس حـفل خـتـام
مـنــصـة اجلــونـة  لـدعم صــنـاعـة
األفالم السـينمـائيـة السيـنمـائية

في مركـز اجلـونة
لــــلــــمــــؤتــــمـــرات
والـثـقـافـة  حـيث
أعــلــنت الــلــجــنـة
شاريع واألفالم ا
الـفـائـزة بـجـوائـز
مـنــطـلق اجلــونـة
السـيـنمـائي.وفاز
مــشـــروع (وداعًــا
جــولـــيــا) حملــمــد
كــــــــــــردفـــــــــــــانـي
"الــــــــبـــــــحـــــــرين
الــــــــــــســـــــــــودان"
بـــجــائـــزة أفــضل
مـــــــــشــــــــــروع في
مـرحلـة الـتـطـوير
بــجــائــزة مــالــيــة

قـــدرهــا  15ألف دوالر أمـــريــكي
وشــــهــــادة مــــنــــصــــة اجلــــونـــة
الـســيـنـمـائـيـة بـيــنـمـا فـاز فـيـلم
(احلياة تناسبـني جيدًا) للهادي
ــغــرب بـــجــائــزة أوالد مـــهــنـــد ا
أفـضل فـيـلـم في مـرحـلـة مـا بـعـد
اإلنـتاج جـائـزة مـاليـة قـدرها 15
ألـف دوالر أمـــريــــكـي وشــــهـــادة

نصة.وتعـد منصة اجلونة هي ا
ذراع الــــصـــــنـــــاعــــة اخلـــــاصــــة
ـهـرجـان اجلـونـة الـسـيـنـمـائي
في دعم الــســيـنــمـائــيـ الــعـرب
لــدعم وتـطــويــر مـشــاريــعـهم في
مــرحـلــة الـتــطـويــر واسـتــكـمـال
أفـالمــهـم في مـــرحــلـــة مـــا بـــعــد

اإلنتاج.

ـا اشـتهـوا ال بـحقـيـقتـهـا خرج لـنـا الوف ألنـهم كـتبـوا الـسيـرة 
على مر التاريخ الفتاتهم اسالمية و افعالهم تستحق العقوبات.
كتـبوا ان جبـريل كاد يخنق الـنبي اول لقـاء به واسندوا احلديث
ن ال يـرقـى الـيـهم الــشك انـهم يــكـذبـون ومــعـلـوم ان اصــطـنـاع
الــكـــذب و جــعــله عــلى لــســـان مــيت امــر ال هــو صــعب و ال هــو
قـال هذا الحـراج كـتاب الـسيـرة- الذين مسـتحـيل ولـيس وقت ا
واقف من اسـندوا االحاديث لـهم نقال عن الـنبي فكـثير ماتـوا -
سـندة لـهم االحاديث دخـلوا في نـزاع و حروب ادت من الـرواة ا
الى هـالكـــهم و هالك اوالدهـم و انـــصـــارهم جـــراء حـــرب داخل

االسالم انطلقت بعد وفاة النبي.
كل االنبـياء هم ضـحـايا امـتهم ثم ضـحايـا دول تدعي انـها ابـنة
سيـاسيـة و عقـائديـة لنـبي ومحـمد نفـسه كان و اصـبح و امسى
ـكـتـوبة ضـحـيـة تـخـادم حـاكم و رجل دين ثم تـقـاسـمت حـيـاته ا
فـئـتان تـتـصـارعان عـلى الـسلـطـة فـكتـبت احـاديث و ركـز علـيـها
ــلك او اخلـلــيـفــة او الـســلــطـان او الــرئـيس او الــزعـيم لــتــخـدم ا
ـعـارضـة لـنـفـسـهـا و جـراء هـذا الـشد الـديـني ومـثـلـهـا كـتـبت ا
تمـزقت صفحات من التاريخ كانت حتـمل بعض احلقيقة عن نبي
و رسول عـادته قبيلته اال نفـر قليل و اتهمه مجـتمعه باجلنون و
ــا صــار هـو اخلــبــال و الــشــعـوذة و الــســحــر ثم دخــلـوا ديــنه 
ـحل االقــوى و مـاهي اال سـنــوات حـتى صــار الـعـدو يــجـلس 
مـحـمد لـيـحـكم ولـيـثـأر لنـفـسه بـطـريـقـة الـسمـاح لـلـقـصـاص و
الكـتبـة بتـشويه مـحمـد فكـتبـوا عن تبـوله و عن عالقاته اخلـاصة
ا يحب منحصرا ب العطر و النساء بزوجـاته وعن اختصاره 

وعن قسوة سيفه ورزقة الذي يجلبه الرمح.
ليس الـغرب معـنيـا بتكـذيب او تصـحيح هذه الـسيـرة بل العجب
لم ال يـعـجب ان لم يـتــمـسك الـغـرب بـهـذه الـسـيـرة الـتي قـدمـتـهـا

الثقافة االسالمية العربية القرشية عن نبي منها.
ال يالم الرئـيس الفرنـسي عمانـويل ماكرون الـذي يبحث في ازمة
ـسـيـئـة لـلـنـبي عن اصـوات نـاخـبـ تـبـقـيه رئـيـسا الـرسـومـات ا
ـظـهـر احلـريص عـلى حـريـة الـتـعـبـيـر الـتي لم يـفـهـمـهـا لـيـظـهـر 
ـسلم ذو االصـول الـروسيـة الذي ذبـح مدرسه صـمويل الطـالب ا
بـاتي من الوريد الى الـوريد ذلك ان االسالم دين واالسالم دولة
ودين لم يـشهـد تـوافـقـا داخل اجملـتـمع الـذي نـشـأ فيـه بل جرى
الـتالعب بـالـدين ليـكـون في مـصلـحـة التـيـار الـذي في السـلـطة و
الذي يـسعى اليـها وعد لـلوقـوف على ذلك للـحروب الداخـلية في
اجملــتــمع االسالمي مــنــذ ان صــارت لـلــمــســلـمــ دولــة وانــظـر
لــلـتــحـزب الــطـائــفي الــذي سـكن مــجـتــمـعــات الـدول الــتي جـرى
احتاللـها بـحجة الـفتح وظـلت تردد تلك اجملـتمـعات و كل حسب
كـتوب كذبا عن ستـوحاة من ا هواه الـطائفي بـيانات الصـراع ا
ـ و انه عـلى خلق سيـرة رجل يـقـول الـنص فـيه انه رحـمة لـلـعـا
عـظيم و انه لـيس فـظا و ال غـلـيظ قلب و انه ال يـنـطق عن هوى و
ـوصـوف ال تـعط مــبـررا لـكـاتب ـثل هــذا ا مـثـل هـذه االوصـاف 
يجـعل محمدا قدوة لـسارق او ناهب او غاصب او كاذب او قاتل
او زان او الئط او غـبي يدعـي الذكـاء او حـام حمى او مـخـتار او
ـفـتــ يـكـرســون الـقــتل و الـنـهب و قـائــد او زعـيم او مـفـت من ا
الفـساد الذي تراكم و تراكمت معه مبررات القتل التي اخرها ما

جرى بفرنسا.
ماكـان يجب االنتـظار حـتى يجود عـليـنا ماكـرون بكـلماته الـثقـيلة
التي مـصدرها كتب تقـدس السيرة ال تـساوي قيمهـا و قصصها
ؤمنون و سعـر ورقها الذي انتج ارهـابا ينكره الـله و رسوله و ا
لـصــوصـا يـلـبـس بـعـضـهم عــمـامـة سـوداء

اشارة للنسب.
زيـفة ـزورة و ا بـقاء مـثل هذه الـسـيرة ا

ظلومية محمد. بقاء 
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