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طبعة العراق 
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يـزور وفد من اقليم كـردستان بغداد
قـبلـة للـتبـاحث بشأن خالل االيـام ا
ـالـية ـستـحـقـات ا مـلـفـات الـنـفط وا
. فـيـمـا ـوظــفـ ــوازنـة ورواتب ا وا
اعــلـنت الـنــائـبـة مـيــادة الـنـجـار عن
تـــمــسك رئـــيس الــوزراء مـــصــطــفى
الكاظمي بصرف مستحقات إالقليم .
وقـالت الـنـجـار في تـصـريح امس ان
(وفـدا من االقـلـيـم سيـزور بـغـداد في
ــواصـــلــة احلــوار ــقــبـــلــة  األيـــام ا
ــالــيــة ـــســتــحــقـــات ا ــتـــعــلق بــا ا
لـكـردسـتان) واضـافت ان (الـكـاظمي
تـأخرة). مـتـمسك بـصرف الـرواتب ا
ويــشــكــو إالقــلــيم من عــدم تــطــبــيق
الـــنــظـــام االحتــادي (الـــفــدرالي) في
الــــعـــراق فـي حـــ تــــقــــول بـــعض
األحـزاب إن تـصـرفـات كـردسـتان في
اإلدارة وعـــدم الـــرجــوع إلى بـــغــداد
ـركـزية فـيه شيء وغـيـاب الـسـلـطـة ا

لــيس له مـثـيل. ويــؤكـد الـطـرفـان إن
شاكل بـغداد  وأربيل احلـل الوحيـد 
هـو االلـتـزام بالـدسـتور الـذي انـتهك
ولم يــنـفــذ الـكــثـيــر من مــواده مـنـذ
صـادقة عـليه. ورأى الـنائب حلـظـة ا
عـن حتـالف الـنـصــر فالح اخلـفـاجي
ان (الـسـلطـات محـددة في الدسـتور
و هــو احلـــكم بــ بــغــداد واربــيل).
بــدوره  اوضـح الـنــائب عـن حتـالف
ـــعـــمـــوري ان ســــائـــرون بـــرهــــان ا
ـركـز واالقـلـيم  لـكن ـشــاكل بـ ا (ا
هــنــاك الــتـزامــات دســتــوريــة وعـلى
اجلــمـيع االتـزام بــهـا). ومـرر قـانـون
ـالي حيث  توزيع تـمويل الـعجز ا
وظفـي الدولة  لـكن رواتـب شهريـن 
حـصـة إالقـلـيم الـبـالـغة  320 مـلـيـار
ديـنـار التي اتـفـقت عـليـهـا اجلانـب

فـي وقت ســابـق لم تـــصــرف بـــعــد.
وعــمق تــمــريـر الــعــجــز في مــجـلس
الـنـواب بغـيـاب االكراد  اخلـالفات 
لــكن مــســؤولي اجلــانــبــ مــازالـوا

يـقولـون إن باب الـوصول إلـى اتفاق
ال يزال مفتوحاً. 

ــقــرر أن يـزور وفــد بــغـداد لــذا من ا
قــريـبـاً من أجل الــتـوصل إلى اتـفـاق
ـالـية. ـسـتـحـقـات ا بـشـأن الـنـفط وا
الية الى ذلك  طالب رئيس اللجنة ا
احلـكــومـة بــعـدم هــيـثـم اجلـبــوري 
زيـادة األمـوال فـي قـانـون االقـتراض
ــقــبــلــة. لــتــغــطـــيــة االنــتــخــابــات ا
ـاليـة بـيانـاً بـشأن وأصـدرت وزارة ا
الـــغــاء االعــفــاءات واالســـتــثــنــاءات
ـــؤســســات الـــكــمـــركــيــة لـــلــدول وا

احلكومية. 
وذكـــرت الــوزارة فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس أنه (اســـتـــنــادآ الى
ـادة  10 مـن قانـون تـمـويل الـعـجز ا
ـالي لسنة  2020 الـتي نصت على ا
الـــــــغــــــاء جـــــــمـــــــيع االعـــــــفــــــاءات
ـمـنـوحة واالسـتـثـناءات الـكـمـركـية ا
ؤسـسات احلـكـوميـة الذي لـلـدول وا
صــوت عـلــيه مـجــلس الـنـواب  فـأن

الــوزارة خــاطــبت دائــرتـي الــهــيــئـة
الــعـامـة لـلـكــمـارك والـهـيــئـة الـعـامـة
لــلـضــرائب بـاتــخـاذ الالزم لــتـنــفـيـذ
ــادة عــاشـرآ وان الــوزارة مــعـنــيـة ا
بـتنفيذ القـوان والقرارات الصادرة
من الـسـلـطـة الـتـشـريـعـية) ووجـهت
الــوزارة (اسـتـفـسـارهــا الى الـلـجـنـة
انـية لغـرض بيان الرأي ـالية الـبر ا
ادة من قانون بـشأن تطبيق احكام ا
تـمـويل العـجز وهل يـشـمل القـوان
لــلـمـؤسـســات احلـكـومـيــة والـقـطـاع
اخلــــاص و االتـــفــــاقـــات الــــدولـــيـــة
ـمـنـوحـة لـلـعـتـبات ?) واالعـفـاءات ا
ـــــادة قــــد وأوضـح الــــبـــــيـــــان ان (ا
تـتعارض مع فقرات القوان النافذة
مـثل قـانون االسـتثـمار رقم 13لـسـنة
 2006 وقـانون االستثـمار الصناعي
لـلقطاعـ اخلاص واخملتلط رقم 20
ــنــظــمـات لــســنـة  1998 وقــانــون ا
احلــكــومــيــة رقم  12 لــســنــة 2010
وقـانـون اعـفـاء الـشـركـات االجـنـبـيـة

ـــقـــاولــ الـــثــانـــويـــ االجــانب وا
ــــتــــعـــاقــــدين فـي عـــقــــود جـــوالت ا
الـــتـــراخـــيص من الـــرســـوم رقم 46
لــســنـة  2017 وقــانـون رعــايـة ذوي
االعــاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاص رقم
38 لــسـنـة  2013 والــتـزامــاتـنـا مع
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أعـلن اجملـمع الـفـقهـي العـراقي لـكـبار
الـعـلـماء لـلـدعوة واالفـتـاء أن  رئيس
الـوزراء مصطـفى الكاظـمي وبحضور
رئـــيـس مـــجـــلس الــــنـــواب مـــحـــمـــد
ضي باتفاق احللبوسي  وعد بعدم ا
ــوقع بــ رئــيــسي تــقــاسـم األمالك ا

الوقف السني والشيعي. 
وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(وفـــدا من اجملـــمع بــرئـــاســة عـــضــو
الـهيئة العليا عـبد الستار عبد اجلبار
ــثــلـون ومــجــمــوعــة من الــعــلــمــاء 
ــؤســســات الــشــرعــيـة ومـن جـمــيع ا
احملـافظات  التقى الـكاظمي بحضور

ناقشة احلـلبوسي وعدد من الوزراء 
ـوقع بـ رئـيـسي ـشـتـرك ا االتـفـاق ا
الـــوقــفـــ  بــشـــأن تــقـــاسم االمالك)
واضــاف ان (االجـتــمـاع تــنـاول أوجه
االعـتراضات الشـرعية التي وردت في
تـعلقة بأمالك األوقاف بـنود االتفاق ا
كــمـا اوضح الـعـلـمــاء تـداعـيـاته عـلى
الـنـسـيج الـوطني وعـبـروا عن ثـقـتهم
بــأن رئـيس الـوزراء الـذي يـعـمل عـلى
واطـنة سيـحرص على تـعزيـز دولة ا
إنـهاء هـذه األزمة بـإلغـاء هذا االتـفاق
وإعـــادة صــيــاغــتـه عــلى يـــد فــقــهــاء
( ـتـخـصـصـ الـشـريـعـة واخلـبـراء ا
الفـــتــا الى ان (الـــكــاظـــمي اكــد خالل
ـثـلون عـامل االجـتـمـاع أن الـعـلـمـاء 
اسـتقرار في اجملتمع وأن أمثل طريقة

باشر) ـعاجلة األزمات هـو احلوار ا
مـجددا (التعبير عن موقفه الثابت في
مـنع االعـتـداء عـلى حـقـوق أي مواطن
عـراقي وأنه ينظر بقـدسية إلى مسألة
األوقـاف ألنـهـا تـتـعـلق بـالـله تـعالى)
ووعـد الكـاظمي احلاضـرين بأن (هذا
ــضي). ووجّه الــداعـيـة االتــفـاق لن 
اإلسـالمي أحـمـد الــكـبـيــسي  رسـالـة
إلـى رئيس ديوان الوقف السني سعد
كـمبش بشأن مشروع تقاسم األوقاف.
 وقـال الـكـبـيـسي فـي رسـالـة صـوتـية
اطــلـعت عـلــيـهـا (الــزمـان) امس (لـقـد
حتــدث الـعـلــمـاء عن مـشــروع تـقـاسم
األوقـاف وقـد أسـموه مـشـروع الفـتـنة
وأنـا أسـميه مـشـروع اخلزي والـعار).
وأضــــاف (أوجه كـــلـــمــــة إلى رئـــيس

الـوقف وأقـول له ان األوقـاف الـسـنـية
ـا ملك لـيـست ملـكـا للـمـكون فـقط وإ
لـــلـــعــــالم اإلسالمي كــــله فـــالـــشـــيخ
عــبـدالــقـادر الــكـيالني وأبــو حـنــيـفـة
ـسلـم ولـيست وغـيرهـما مـلك لكل ا
مــلك لــلـعــراقــيـ فــقط فــاتــقي الـله)
وتـــابع (لـــقـــد اتــصـل بي الـــكــاظـــمي
وعـرض عليَّ رئـاسة األوقـاف  لكـنني
رفـــضت وقـــلت له األوقـــاف مـــلــيـــئــة
بـالـفـسـاد وأنـا ال اسـتـطيـع ان احتمل
وزر درهـم واحــــد يـــــســــرق مـن مــــال
األوقـــاف)  ومـــضـى الى الـــقــول (اذا
كـــــنت تـــــظن أن ســـــبب وجـــــودك في
ـــنـــصب هـــو تــوقـــيـــعك عـــلى هــذه ا
ـعاهـدة فاطـمئن أن الـكاظـمي يبحث ا
ناسب).ورداً على ذلك عن الشخص ا

وصف حتـالف القوى العـراقية توقيع
رئــيس الــوقف عــلى االتــفــاق تــقـاسم
بــأنه مــخـالــفـة قــانـونــيـة واســتـغالل
وظــيــفي لــتــحــقــيق غــايــات ومـنــافع
شــخـــصــيــة كــونه غـــيــر مــثــبت ولم
يـصوت عليه مجلس النواب وليس له
صـالحــيـــة الـــتـــوقـــيع عـــلـى قــرارات
مـصيـرية تـتعلق بـالتـخلي أو الـتنازل
سـلم مطالباً أو الـتفريط بأوقاف ا
رئــيس الــوزراء بــإنـهــاء عــمل رئـيس
الـوقف واختيار أحـد مرشحي اجملمع
الـفقـهي إلدارة الوقف أصـالة وسحب

محضر االتفاق. 
وأعــلن ديـوان الــوقف في وقت سـابق
الـتـريث بتـنفـيذ اتـفاق تـقاسم االمالك
حلـ الـتـوصل إلـى صـيـغـة مـرضـية.

وذكـر الـديـوان في بيـان إنه (ال يـخفى
ـــهــتـــمـــ بــشـــؤون األوقــاف عـــلى ا
الــديــنــيـة ومــا جــرى بــعــد عـام ــــ من
أحــــداث والســــيــــمــــا ان مــــحــــاضـــر
اجــتـمــاعـات جلــان الـفك والــعـزل بـدأ
ـوجــبـهــا مـنـذ  11 تــشـرين الــعـمـل 
الـثـاني بـهـدف الـتـوصل إلى اتـفـاقات
وتفاهمات مشتركة السترجاع األمالك
الـوقفية لكل من ديواني الوقف طبقا
لكه الطرفـان من حجج وقفية أو ـا 
قـرائن) مـشـيـرا الى ان (جلـان عـديدة
ـلف بـالـتـتـابع تـشــكـلت إلجنـاز هـذا ا
بــأمـــر رئــيس اجلــمــهــوريــة ورئــيس
مــجـلـس الـوزراء حــيث اسـتــمـرت في
الـعمل نحو سبع عشرة سنة وال زالت
( تـزاول أعمالها حلسم أمالك الوقف

االنـــتـــخـــابـــات ســـتـــســـفـــرعن فـــوز
لـلصدري بـحيث تكون لـهم األغلبية
فـي مـجـلس الـنــواب.وفي تـغـريـدة له
عـلى صفـحته في تـويتر كـتب الصدر
إن (بــقـيت احلـيـاة سـأتـابع األحـداث
عـن كـــثـب وبـــدقــــة فــــإن وجـــدت أن
االنــتـخــابـات ســتـســفـر عن أغــلـبــيـة
صــدريـة فـي مـجــلس الـنــواب وأنـهم
ســيـحـصــلـون عـلى رئــاسـة الـوزراء
ـعـونتـهم وكـما وبـالـتالي سـأتـمكن 
تـعــاهـدنـا سـويـة من إكـمـال مـشـروع
اإلصـالح من الداخل سأقـرر خوضكم
لـالنـتـخـابـات) واضــاف ان (الـسـبب
الـذي أدى إلى قـسمـي بعـدم اخلوض
بـاالنـتخـابـات سيـزول وأكون في حل
مـن قــســمي لـــنــخــلـص الــعــراق من
الــفــســاد والــتــبــعــيــة واالنــحـراف).
وقـررت مفوضية االنـتخابات نقل 24
مـــســـؤوالً الى وزارات ومــؤســـســات
ـفـوضـية حـكـومـيـة اخرى.وأشـارت ا
بـحسب وثيقة اطلعت عليها (الزمان)
ـوافقة امـس الى ان (قرار الـنقل  
رئـــــــيـس الـــــــوزراء مـــــــصـــــــطـــــــفى
الــكــاظــمـي).فــيــمــا كــشــفت عن آخــر
إحـــصــــائـــيـــة بـــعــــدد الـــبـــطـــاقـــات
وزعـة على الـناخـب الـبـايومـتريـة ا
فـي الــــعــــراق اســــتــــعــــداداً إلجـــراء
ـقررة بـكرة ا االنـتخـابات الـنيـابيـة ا
ـقـبل . وقـال بـيـان في  6 حــزيـران  ا
امس ان (عــدد الــبــطــاقــات الــكــلّــيــة
ـوزّعة في مـراكز الـتسجـيل البـالغة ا
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جتـددت اخملـاوف من تـكـرار عمـلـيات
الـتـزويـر الـتي شـهـدتـهـا االنـتـخـابات
ـــاضــيــة في ظل انـــتــشــار الــسالح ا
ـــنــفــلـت وسط تــعـــقــيــدات امـــنــيــة ا
واقــتــصــاديـة تــواجه الــبالد ويــراهـا
مــــراقــــبـــون قــــد حتــــول دون اجـــراء
رتـقب  وتشـهد االقـتـراء في موعـده ا
الـساحة الـسياسيـة تنافـسا حادا ب
الـقوى واالحـزاب تستـبق االنتـخابات
ـــبـــكــــرة بـــشـــهـــور عـــدة  وصـــفت ا
ـنافس بـكرة لتـسقيط ا بـاحلمالت ا
عــبــر طـرق شــتى. ولم يــخل أي لــقـاء
لـلمـسؤولـ مع مبـعوثـة األم الـعام
تحدة هيـنيس بالسخارت من لـأل ا
نظـمات الدولـية على تـأكيد إشـراف ا
ــقــبـــلــة في خــطــوة االنــتـــخــابــات ا
وضـعـها مـراقبـون في خانـة التـخوّف
مـن تغـيـيـر واقع الـنـتائـج أو حتريف
مــــســـارهــــا حتت تــــهـــديــــد الـــسالح
والـتـدخالت اخلارجـية. واكـد الـسفـير
الـبريطاني لدى بغداد ستيف هيكي
إن بـالده  سـتـبـذل كل مـا في وسـعـهـا
لـضـمان نـزاهـة االنتـخابـات الـعراقـية
ــبــكــرة.وتـأتي هــذه الــتــطـورات في ا
وقتٍ يـعيش فيه العـراق أزمةً قانونية
بعد اختالل نصاب احملكمة االحتادية
الـعلـيا وهي أعـلى هيـئة قـانونـية في
الـبالد مختصة بالفصل ب النزاعات
الـقـانونـية بـ السـلطـات والتـصديق
عـلى نـتـائـج االنـتـخـابـات. فـيـمـا شدد
رئــيس ائـتالف دولــة الـقــانـون نـوري
ـالــكي ورئـيس تـيـار احلـكـمـة عـمـار ا
ناسبة احلـكيم على توفير الظروف ا
الجـراء انـتـخـابـات نزيـهـة.وقـال بـيان
امس ان (اجلـانـب بـحثـا مـستـجدات
االوضـــاع الـــســـيــاســـيـــة واالمـــنـــيــة
واالقـتـصـاديـة في الـبالد وشـددا عـلى
ضـرورة اجراء انتخابات نزيهة). لكن
ـشـرفــة عـلى احـتــجـاجـات الــلـجـنــة ا
الـــتــيـــار الـــصــدري دعت  لـــتـــأجــيل
تــظـــاهــرة الــيــوم الــثالثــاء الى يــوم
ـقـبل لـتـزامـنـهـا مـع ذكرى اجلـمـعـة ا
وفـاة فـاطمـة الـزهراء عـلـيهـا السالم .
ورأى رئـيس التيـار مقتـدى الصدر ان
ــعــطــيــات احلــالــيــة تــشـيــر إلى أن ا

 1079 مركزًا في عموم العراق بلغت
نحو  12.246.274بطاقة ناخب أما
الـعدد الـكـلي للـمسـجّلـ بايـومتـريا
.( فـقد بـلغ نحو  14.498.383 نـاخباً
ـفـوضـيـة الـى ذات الـشـركة وعـادت ا
ـنـتجـة ألجـهزة الـكـورية اجلـنـوبـية ا
االقـتراع االلكتـروني التي استخدمت
اضـي وما اثر بـشأنها في االقـتراع ا
من شـبهات فساد في الـعقود ونتائج
االقـتـراع واخلـلل الـفـني فـيـهـا. وذكر
بــيـان انه (نـظـرا لـتــعـاقـد اجملـلـسـ
ـفوّضـيـة مع الـسـابق واألسـبق فـي ا
شـركة مـيرو الـكوريـة منـذ عام 2017
واســتـنــاداً إلى قـانــون االنـتــخـابـات
اجلـديد الذي يـتضمّن اعتـماد أجهزة
تــســريع الـنــتــائج اإللــكـتــرونــيـة في
ـفـوّضـيـة مـلـزمة االنـتـخـابـات فـإنّ ا
بـاسـتـمـرار الـتـفـاوض والـتـعـاقـد مع
ـذكورة آنفًا لـتنفـيذ فقراته الـشركة ا
السـيّـمـا أنّ فـسخ الـعـقـد أو الـتـراجع
فـوّضـيـة خـسائـر مـالـية عـنه يُـكـبـد ا
فـادحـة في التـعـويض وقيـمـة العـقد
فـوّض جلـنة ولـذلك شـكّل مجـلس ا
ـراجــعـة الــعـقـود قــانـونـيــة وفـنــيـة 
ــبـرمـة سـابــقـاً وتـدقـيــقـهـا وجـرى ا
ـالـيـة إرسـالـهـا إلى ديـوان الـرقـابـة ا
االحتّـــادي لــتــدقــيـــقــهــا وتـــســجــيل
مالحــظــاته بــشــأنـهــا واألخــذ بــهـا)
وتـــابـع انه (عـــمـالً بـــقـــرار مـــجـــلس
الـــــوزراء الـــــذي نصّ عـــــلـى قـــــيــــام
بـاشرة ـفوّضـية بـتوجـيه الدعـوة ا ا
ـيـة إلى الــشـركــات الـفــاحـصــة الـعــا
ـرشـحـة من ــعـتـمــدة وا الــرصـيـنـة ا
تحـدة في العراق على مـكتب األ ا
أن يـجري تـدقيـقهـا أمنـياً  اذ شُـكلت
بــهـذا الـصـدد جلـنــة بـأمـر من أمـانـة
مـجـلس الـوزراء رقم  3 لـسـنة 2020
يــــرأســــهــــا مــــفــــوّض من مــــجــــلس
ــفــوّضــ وعـضــويــة مــديــر قـسم ا
ــؤمّــنــة ومــديــر قــسم االتّــصــاالت ا
الــبــرمـجــيـات في وزارة االتّــصـاالت
وعـضـو من اجلهـات األمـنيـة تـتولّى
إحـالة مـتطلّـبات العـمليـة االنتخـابية
إلى شــركــة فــاحــصــة مــتــخــصّــصـة
بــــفـــحـص بـــرمــــجــــيـــات األجــــهـــزة
االنــتـخــابـيــة والـوسـط الـنــاقل الـتي

قبلة). ستستخدم في االنتخابات ا
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ـلف مــبـيــنــاً أنه (بـالــنــظـر ألن هــذا ا
ــهم شــائك ويــحــتـاج إلى احلــيــوي ا
نـقــاشـات مـسـتـفـيــضـة أكـثـر إلغـنـائه
بـاآلراء ودراسـته في مـجـلس األوقاف
األعـلى) مـؤكـدا انه (حـرصاً مـنـا على
رغــبـة عــدد من مــراجـعــنــا الـفــقـهــيـة
فـقـد تـقـرر واإلفـتــائـيـة والـعـلـمــائـيـة 
ـحـاضر الـفك والـعـزل حتى الـتـريث 
يــتــوصل الــطـرفــان من الــوقــفـ إلى
صــيــغـة اتــفــاق مـرضــيــة ومـنــصــفـة
ومـــقـــنــــعـــة ال جتـــحف حق أحـــد وال
تـبخـسه وال تظـلمه مع أخـذنا بـجميع
ـقدمة أو الـتي سيقـدمها الحـظات ا ا
لـف). وينص ـكـلـفـون إلجنـاز هـذا ا ا
مــحــضـر االتــفــاق عــلى نـقـل أرشـيف
وزارة األوقــاف والــشــؤون الــديــنــيــة

ـلغاة الى وزارة الـثقافـة/ دار الكتب ا
والـــوثــائق وعـــلى جــمـــيع اجلــهــات
احلـكـومـيـة األخـرى تـسـليـم األرشيف
والـــوثــائـق واألحــكـــام الــقـــضــائـــيــة
تعلقات كافة التي كانت عائدة الى وا
ـلغـاة قبل  9 نـيسان 2003 الـوزارة ا
كـما يشيـر القرار الى توزيع األرشيف
الحقاً على الدواوين اخملتصة بحسب
ذكورة في نـتائج عمل اللجنة العليا ا
. أمــا اخلــيــار الــثــاني االتــفــاق آنــفــاً
فــيـنص عــلى إقـرار مــحـضــر االتـفـاق
ـشـتـرك ب ديـواني الـوقـفـ حلسم ا
ــرافق ربط ــلــغـــاة ا أمـالك الــوزارة ا
مـذكرة مـكتب مسـتشار رئـيس مجلس
الــوزراء لــلــشــؤون الــســتــراتــيــجــيـة
اضي. ؤرخة في 20 تشرين األول ا ا
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سـجلت وزارة الصحة والبيئة ارتفاعا
جــديــدا بـعــدد االصــابـات بــفــايـروس
ـدة يـومـ . كـورونـا بـعـد انـخـفـاض 
ـوقف الــوبـائي لــيـوم امس واوضـح ا
االثـن  ,الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان)
امـس انه ( فـــحص  24908 حـــالـــة
في مـختبـرات الصحـة العامة  ,ورصد
 2136 اصـــابــة مــؤكـــدة بــكــورونــا),
ــوقـف فــأن (عــدد حــاالت وبـــحــسب ا
الـشفـاء بلغ   2202 امـا حاالت الـوفاة
فـكـانت  38  فـي عـمـوم الـبالد). فـيـمـا
اعـلن عن لـقـاح جـديـد في بـريـطـانـيا .
ؤكـدة على وبـلـغت أعداد اإلصـابـات ا
مستوى العالم  59 مليونا مقابل 1.4
مـليـون وفاة وأظهـر موقع مـتخصص
ـتعـاف في رصـد الضـحايـا أن عدد ا

ـرض بـلغ نـحـو  40.8 مــلـيـونـا. مـن ا
تـحدة األكثـر تضررا وتـعد الـواليات ا
فـي العـالم حيث سـجلت  12 مـلـيـونا
و 589 ألـف إصابـة مـقابل  262 ألف

وفـاة تلـيها الـهنـد التي سجـلت  أكثر
من  9 مـاليــ إصــابـة و 133 ألـــفـــا
و 773 وفـــاة. فــــيـــمـــا قـــالت شـــركـــة
أسـتـرازيـنكـا إن لـقـاحهـا الـذي طورته
بـالتعاون مع جـامعة أوكسـفورد أظهر
ئة وفي بعض مـتوسط فعالية  70 بـا
ئـة.ويعـتقد احلـاالت يصل إلى  90 بـا
الـبـاحـثـون أن هـذا الـلـقـاح أقل تـكـلـفة
وسـهل التخـزين والنقل إلـى بقية دول
الـعـالم مقـارنة بـلقـاحات أخـرى منـها
لـــقــاح شــركـــة فــايــزر الـــذي أظــهــرت
الـــنـــتــائـج أن فــعـــالـــيـــته بـــلــغت 95
ـئـة.وطلـبت احلـكومـة الـبـريطـانـية بـا
مـئة مليـون جرعة من لقـاح أوكسفورد
أسـتـرا  ,لـكـنـهـا أعـلـنت أنـهـا لن تـقوم
بـاسـتخـدامه حتى يـتم تقـو سالمته
من الـوكالـة الوطـنيـة لألدويـة وأجهزة
الــرعـــايــة الــصــحـــيــة.وفي الــواليــات
ـــتــحـــدة تــوقع رئـــيس فــريق إدارة ا
ـنـتـهـيـة واليـته  ,لــتـطـويـر الــرئـيس ا
وتـوزيع لقاح كورونا البدء في توزيع
الــلــقــاح الــذي طــورته شــركــة فــايــزر

ـقبل بـالـواليـات في  11 مـن الشـهـر ا
ـئـة من وقــال إن تـلـقـيح نـحـو  70 بــا
الـسكان سيكـون كفيال بتحـقيق مناعة
حـقـيـقيـة وبـعـودة احليـاة لـطـبيـعـتـها
ـعهد ـقبل. واكد مـدير ا بـحلـول أيار ا
عدية الوطني للحساسية واألمراض ا
أنـتوني فاوتشي لـشبكة  إن (الوصول
إلى مـرحلة مناعة القطيع في الواليات
ـــتـــحــدة يـــتــوقـف عــلـى مــدى ثـــقــة ا
األمـريكي باللقاح الذي سيتم إنتاجه
فـــور حــصــوله عـــلى مــصــادقــة إدارة
الـغـذاء والدواء).ورجح عـضو مـجلس
ـفـوض الـسابق إدارة شـركـة فـايزر وا
إلدارة الـدواء والغذاء سكـوت غوتليب
إمـكانية تطعيم السـكان باللقاح بشكل
ســنـوي إلى حــ الـتـوصـل إلى مـزيـد
مـن الـــــبــــــيــــــانــــــات بــــــشــــــأن هـــــذا
اللقاح.وأضاف إن  ,دراسـة مدة مناعة
الـلقاح ال تزال مستمرة مشيرا إلى أن
إدارة الـدواء والـغـذاء تـعـتمـد مـنـهـجا
ــوافــقـة عــلى حــكــيــمــا في مــســألــة ا

اللقاحات.
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وجـه وزيـر الــزراعــة مــحــمــد كـر
ـــهـــنـــدســـ ـــنـح ا اخلـــفــــاجي 
الـــزراعــــيـــ  اجـــازات الـــوكـــاالت
سـتلزمات واد وا اخلـاصة ببـيع ا

الزراعية .
 ونــقل بـيـان عن الــنـاطق الـرسـمي
لـلـوزارة حـمـيـد الـنـايف تـأكـيده ان
(اخلــفــاجي يــولي اهــمـيــة كــبــيـرة
ــهـنــدسـ الــزراعـيـ لــشـريــحـة ا
الـــعــاطــلــ عن الـــعــمل ومن اجل
ـــنـــحــهـم اولــويـــة في ذلـك  وجه 
احلــصـول عــلى اجــازات الـوكـاالت
ـــســـتـــلـــزمــات اخلـــاصـــة بـــبـــيع ا
الزراعية وبناء على هذا  التوجيه
 شـرعت الشركة العامة للتجهيزات
الـزراعية احدى تـشكيالت  الوزارة
بــــــأعـــــــادة الــــــعــــــمـل بــــــوكــــــاالت
ـســتـلـزمـات الـزراعـيـة  ومـنـحـهـا ا
لـلــمـهـنـدسـ الـزراعـيـ حـصـرا).
ـــهــــنــــدســـ داعــــيــــا (جـــمــــيـع  ا
ــارســة ن لــديــهم  الــزراعـــيــ 
ـارسـة مــهـنـة صـادرة من اجــازة 
ـهنـدسـ الزراعـي  وهي نـقـابة ا

ــــنـــــحــــهم هــــذه شــــرط اســـــاسي 
الــوكــاالت بــتـقــد طــلــبـاتــهم الى
الــشــركـة) مــوضــحــا  أن (ذلك هـو
جــزء  مــهم من ايــجـاد فــرص عـمل
لـلـمـهـنـدسـ الزراعـيـ الـعـاطـل
عن الـعمل  لـكونهم شـريحة  مـهمة
وفـــعـــالـــة  في تـــطــويـــر الـــقـــطــاع
الــزراعي  والــذيـــــن ســيـكــون لــهم
دور كــبــيـر في انــعــاش االقـتــصـاد
الــوطـــني وزيــادة الــدخل الــقــومي

للبالد).
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ــيـة وسـوق مــنـظـمــة الـتـجــارة الـعـا
ــشـتــركــة واالتـفــاقــيـات الــعــربـيــة ا
الـتـجـاريـة الـثـنـائـيـة مع دول عـديـدة
واتـفاقـيات دوليـة اخرى)  وتابع ان
(ذلـك جـاء بـاالضـافــة الى االعـفـاءات
الـكمركية وفق احكـام قانون الكمارك
رقم  23لــســنــة  1984 واالعــفــاءات
االخــرى اخلــاصــة بــشــطـب الــديـون
ـترتبة عن تأجيل الرسوم الكمركية ا
ــتـعــلـقـة وبــاقي الـقــرارات االخـرى ا
بـاالعفاءات والرسوم الكمركية ضمن
قـــوانــ الـــوزارات االخــرى) واكـــد
الـبيان انه (حلـ ورود االيضاح من
مـجلس النـواب فان الوزارة مـاضية
بـتـطـبـيق مـضـمـون الـقـانـون حـرفـيا
عــــلى كل مــــؤســـســــات احلـــكــــومـــة
الـعـراقيـة فقط بـدون شمـول القـطاع
ؤسسات غير احلكومية اخلاص وا
او اي دولــــة او مـــؤســـســــة دولـــيـــة
تـربـطنـا مـعهم اتـفـاقيـات جتـارية او

اعفاءات ملزمة قانونيا).

احمد الكبيسي
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عـاد فريق الـطلـبة (االنـيق) بكرة
الــقـــدم أمس االثــنــ إلى ســكــة
االنـتصارات بفوزه على مضيفه
فــريق أمــانــة بـغــداد بــهـدف من
دون رد  وذلـك ضمن مـنـافـسات
اجلـــولـــة الــرابـــعـــة من الــدوري
ـمـتـاز. وجـاء الـهدف الـعـراقـي ا

الـــدوري بــيـــنــمـــا رفع احلــدود
رصيده إلى النقطة الرابعة.

وأسـقط الـسـمـاوة مـضـيـفه نـفط
مــيــسـان في فخ الــتــعـادل بــعـد
بـاراة دون أهداف في انـتهـاء ا
مــــلـــعـب مـــيــــســـان. ورفـع نـــفط
مــيــســان رصـيــده إلى الــنــقــطـة
الـســادسـة فـيـمـا رفع الـسـمـاوة

رصيده للنقطة الرابعة.

مـحمـد عبـد الزهـرة بضـربة رأسـية
فـي الــدقـــيـــقــة 51. ورفـع الــنـــجف
رصــيــده إلى الـنــقــطـة الــســادسـة
ــيـــنــاء عـــنــد الــنـــقــطــة وجتـــمــد ا
الـواحدة.وفي ملعب الـصناعة خيم
الــتـــعــادل الــســلــبـي عــلى مــبــاراة
الــصـنـاعـات الـكـهــربـائـيـة وضـيـفه
احلـــدود. وحـــصـــد الـــصـــنـــاعـــات
الـــكــهـــربــائــيـــة اول نــقـــطــة له في

الــوحــيــد بــإمـضــاء الالعـب وكـاع
رمـضـان لـيـرفع رصـيـد فـريـقه إلى
الــنـقـطـة الـســابـعـة بـيــنـمـا جتـمـد
أمـانـة بغـداد عـند الـنـقطـة الـثالـثة.
وحلـسـاب ذات اجلولـة تمـكن نادي
الـنـجف من حتـقيق فـوز مـهم على
ـباراة ـيـنـاء بـهـدف دون رد فـي ا ا
الــتي أقـيـمـت عـلى مـلــعب الـكـرخ .
وســـــجل هــــدف الـــــنــــجـف الالعب

مقتدى الصدر
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أعـلن وزير التعليم العالي والبحث
الـعـلمي نـبيل كـاظم عـبد الـصاحب
ـــوهـــوبــ من قـــبـــول الــطـــلـــبــة ا
خــريـــجي الــدراســة اإلعــداديــة في
كـــلــيـــات الـــطب لــلـــعـــام الــدراسي

اجلديد.
 وقــال عــبـد الــصــاحب في كــلــمـته
خـالل حـفل تــوزيع أوامــر الـقــبـول
فـي اجلـــامــــعــــات الـــعــــراقــــيـــة إن
(الـــوزارة حــريــصــة عـــلى مــراعــاة
ـوهـوبــ كـونـهم رغــبـة الـطــلـبــة ا
ــثــلــون رصــيــدا عــلــمــيــا مــهــمـا
يـقـتضي رعـاية ومـتابـعة مـستـمرة

لـتـطـوير اإلمـكـانـات الـعلـمـيـة التي
يتمتع بها هؤالء اخلريجون) .

وأعــرب عن (حــفــاوته بــاسـتــقــبـال
ـة مـثمـنا الـطـلبـة وعـوائلـهم الـكر
مـــنــجـــزهم الــعـــلــمـي في مــرحـــلــة
الـسـادس اإلعـدادي عـلى الـرغم من
الـتحـديات االقـتصـادية والـصحـية

الصعبة). 
ووزع عـبد الـصاحب أوامر الـقبول
فـي كـــلــــيــــات الــــطب عــــلى ثـالثـــة
وأربـــعــــ طـــالـــبـــا وطــــالـــبـــة في
ـســتـنــصـريـة جــامـعــات بـغــداد وا
ـــوصـل والـــبـــصـــرة والـــكـــوفــة وا

واألنبار وميسان. 
بــدورهم أشـاد الـطـلــبـة وعـوائـلـهم
بالرعاية التي تبديها الوزارة لهذه
الـشريـحة واحلـرص على اسـتمرار

ـــومــة الـــتـــمــيـــز في اجملــاالت ود
الـعلمـية التـخصصـية مؤكدين في
الـوقت نـفـسه بـحـسب بـيـان تـلـقته
(الـــزمــان) امس (أنــهـم ســيــبــقــون
مــتـفــانـ في عــطـائـهـم وجنـاحـهم
وتــــفــــوقــــهم مـن أجل رفــــعــــة اسم
الـــعـــراق في احملـــافل الـــعـــلـــمـــيــة
ــيــة). عـلـى صـعــيــد اخـر واألكــاد
طـالــبت جلـنـة الـتـربــيـة الـنـيـابـيـة
وزارة الــتـربــيـة بــاجـراء دور ثـالث
لــطـلـبـة الــسـادس االعـدادي. وجـاء
هـذا الطـلب بحـسب وثيـقة (بـسبب
ـر به البـلد من ظـروف تمـثلت مـا 
بـجائـحة كورونـا وما صاحـبها من

عقبات).
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تـــولى مـــركــز تـــســلـــيم الــشـــهــداء
بـالـبصـرة امس تـسلـيم رفـات عدد
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مـتفرق في مناطق جنوبية حصلت
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ـفهومـها احلديث انـها بدأت في الـقرن السابع ـهتمـون بتاريخ الـصحافة  يؤكد ا
ـعلـومات واالخبـار واحلكـايات عن وقـائع وحوادث حتصل عشـر من خالل جمع ا
ـقاهي  وقـد اتسمت في داخل اجملتـمع االنكـليزي الـذي بدأت الـصحف فيه من ا

بالشعبية.
فـيــمـا بــدأت في امــريـكــا من احلـانــات والـبــارات ويـذكــر الـكــاتب األمـريــكي بـيل
عـلـومات من كـوفاتـش ان مالـكي الـبارات يـسـتضـيـفون أحـاديث حـمـاسيـة حـول ا
مـســافـرين كـانـوا في كــثـيـر من االحـيــان يـسـجـلـون مـا رأوه وســمـعـوه في دفـاتـر
سجالت يـحتفظ بها من الطرف البعـيد من البار وقد تطورت الصحف االولى من
هذه االماكن عـندما بدأ طابـعون مبادرون بجـمع االخبار التي يتم احلـصول عليها
مـن السـفن وحكـايـات من خارج الـبالد وقدر أكـبـر من الثـرثـرة واآلراء السـياسـية

قاهي وطباعتها على الورق.  من ا
ـعرفـيـة واستـكـشاف احملـيط الـذي يعـيش فيه وتـهـدف ألشبـاع حاجـات االنـسان ا
لـتـنــمـيـة الـوعـي وحب االطالع لـكل مــا هـو جـديـد وحــاصل في الـواقع من خالل

تاحة.  علومات التي يحصل عليها بالوسائل ا ا
ـفهـوم االصطالحي بـأنـها احلـقائق واالفـكـار التي تـبادلـها عـلومـة وفق ا وتـعنـي ا
الناس في حـياتهم العامة ويكون ذلك التبـادل عادة عبر وسائل االتصال اخملتلفة
ـنـظـمـة ـعـلـومـات عـلى انـهـا مـجــمـوعـة من الـبـيـانـات ا في اجملـتـمع كـمــا تـعـرف ا
وتركيبة متجانسة من تسعـة بطريقة توليفية مناسبة بحيث تعطي معنى خاص  وا

عرفة . فاهيم تمكن االنسان من االستفادة منها في الوصول الى ا االفكار وا
ويذكر الـسيناتور االمريكي جون ماك حـ كان اسير حرب في فيتنام ألكثر من
خمـسة اعوام ان أكـثر مـا افتقـدته لم يكن ((لـراحة او الطـعام او احلـرية او حتى
ـشوهـة وغير عـلومـات الوفـيرة غـير ا عـائلـته واصدقـائه اكثـر شيء افتـقده كـان ا

خاضعة للرقابة وحرة)).
تلقي نح ا ا  ـصداقية وغيرها  وضوعية وا معلـومات يجب ان تتسم بالدقة وا
تلك عرفـة وتشكـيل اجتاهات الـرأي حول القـضايـا التي تمس حـياته  االحاطـة وا

رء إزائها.  القضايا التي باتت تؤثر في استقرار وسلوك ا
ـعـلـومـة لم تـعـد مـجـردة وسـطـحـيـة بل غـدت مـؤثـرة في رغـبـاته وعـمـله وثـقـافـته فـا
وتــطـلــعـاته فـي كـيــفـيــة الـتــعــامل مع مـنــاحي احلــيـاة الــسـيــاســيـة واالقــتـصــاديـة

واالجتماعية واالمنية ونحو ذلك. 
غـيـر ان اجلمـهـور ال سيـمـا في العـراق مع تـعدد وسـائل الـتواصل االجـتـماعي لم
بل بات يكتب بوصفه مواطناً صحفياً علومة الدقيقة والصحيحة  يعد يبحث عن ا
قاهي والكـازينوهات وأمـاكن العمل من مـعلومات مـختلفة وينشـر ما يسمـعه في ا
ـصداقـية قـريـبة من االشـاعات والـتضـليل والـكذب بـعيـدة في الـغالب عن الـدقة وا
الذي يصـدقه اجلميع بـاستمـرارية النـشر والتكـرار ويصبح تـالياً قـضية رأي عام
وهذا االمـر افضـى الى اضطـراب الرأي وتـشويش الـوعي الذي يـعيش اصالً في

بيئة هشة.
ان وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي غـدت واسـعـة االنـتـشـار اذ يـفـوق اسـتـخـدامـهـا
ـقاهي... لتقويض ا أسهم بعـودة صحافة ا التعـرض لوسائل االعالم التـقليديـة 
مـهـنـة الصـحـافـة وحتـجـيم دورهـا وتراجـع وظائـفـهـا الـتي شـيدت
صرحـها عـلى أسس علمـية  اسـتمرت اكـثر من اربـعة قرون
ــتـعــددة واالســهـامــات اخلالقـة قــدمت فــيـهــا الـنــظــريـات ا
والـتـضـحـيـات اجلـسـام لـبـنـاء مـجـتـمـعـات واعـيـة وانـسان
ــقـراطـيـة الـتي تـعـد الـصـحـافـة يـتـطـلع الى احلـريـة والـد

احلرة احد أركانها.

مخطيء جـدا من يتوقع ان غرق بـيوت الفقـراء مشكلة الـيوم .. انها عـلة تتكرر مع
أي مـوجـة امـطــار جـديـدة .. فـمـنـذ فـتــحت عـيـني عـلى الـدنـيــا قـبل خـمـسـة عـقـود
ـشـهـد ذاته يـزداد بـؤسـا مع زيـادة الـسـكـان وتـطـلـعـات االنـسـان  ..   فـمـديـنـة وا
ـثال ... الـتي كـانت سبـاقة بـالـتضـحيـة والفـداء وقدمت االف احلـريـة على سـبيل ا
ـهجـرين خالل الـعقـود اخلمـسـة األخيـرة .. ما ـفقـودين وا الـشـهداء واجلـرحى وا
طـر الذي تبدا زالت غاطـسة بالـوحل كل ح  .. تعاني مـع اول ساعات انهـمار ا
ياه في الشوارع وتـعلوا األرصفة فيه محـنة الناس احلـقيقية .. بـعد ان  تتجمـع ا
ـقــدراتـهم وتــدمـر مــقـتــنـيــاتـهم ثم تـداهم بــيـوت الــنـاس مـن كل مـكــان .. تـعــبث 
وافـرشتـهم وتـزعـزع كل تـدابـيـر الراحـة الـشـتـويـة التـي تذهب هـبـاء مـنـثـورا جراء
تـجرثم وتـداعـياته بـشـكل يرثى لـهم وتـتحـطم فيه مـعـنويـاتهم ـاء االسن ا غـضب ا
قت الـفـقراء وتـدمع عـيون الـنـسـوة ويتـحـسر الـرجـال ويـصرخ األطـفـال .. حتـى 
ـطـر الـذي ال يعـني لـهم اال شـؤم وخـراب بـيوت ومـرض ابـنـاء وقطع اسم وشـكل ا
ـاســات بال حــلـول .. فــمـنـذ ارزاق وغــيـر ذاك من مــجـهــول ..  كل عـام تــتـجــدد ا
ـاكـنـات العـمالقـة والـرافـعات الـعـالـية سنـوات طـويـلـة نرى االنـابـيب  الـضـخمـة وا
ومـئـات الـعـمـال .. نسـمع عن خـطط .. وشـعـارات .. ووعـود  .. كل مـسـؤول يـقول
سـوف وسـوف .. وان شـاء الـله .. لـكن يـحل الـشتـاء وتـداهـمـنـا سـوءاته .. وتـبقى
عاناة ذاتهـا .. ال تتغير بتغييـر احلكومات واألنظمة .. وال بتبديل شكـلة قائمة وا ا
ـثل خط ـدن ..  ــسـؤولـ .. كــان مـلف اجملـاري وغــرق ا ا
ـــــكن االقــــتـــــراب مــــنه .. االدهـى من ذلك ان احــــمــــر ال 
ـلـيارات ـيـزانيـات الـسـنويـة لـلـحـكومـات تـصـرف فـيهـا ا ا
حتت هـذا الــبـنــد والـعــنـوان .. في مــحـنــة يـعــاني ويـحس

وجعها حتى احليوان ... فضال عن االنسان..
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ن يـؤمن بالـتوسط لـقضـاء حاجـة او استـعادة حق او طلـب شيء مشروع لست 
انا ـا ا ـؤثرة وا ليس لـقلة عالقـات او عدم الـقدرة للـوصول إلى الـشخـصيات ا
ـقـابل الى اعـطـائك طـلـبك بدون مـني بـأن الـسيـر في طـريق الـواسـطـة سـيـضطـر ا
ا خوفـا منه النه قد يـكون من اصحاب الـتأثير قنـاعة بل خجال من الوسـيط او ر
بالـدولة واجملتمع  او حرصـا على عدم اغضابه فـقد يحتاجه الحـقا خصوصا اذا
ـا يـعـني أن من حتـاول احلـصـول عـلى كـان الـوسـيط ذا جـاه او مـنـصـب كـبـيـر 
طـلبـك منه بـالتوسـط سوف لن يـتعامـل معك كـما لـو انه اعطـاك ماتطـلب عن قـناعة
ورضـا دون ضـغط الوسـيط وستـبقى الـعالقـة بيـنكـما عـلى كف عـفريت كـما يـقول
ــا تـدخل في ـجــرد زوال جـاه او مـنــصب وسـيــطك سـيــنـقـلـب عـلـيك ور ــثل و ا

ا اليرضيك.  مشاحنات قد ال تنتهي اال 
ـسـيـر في الـطـريق االصـولي رغم صـعـوبـته وقـد يـكون  لـذا يـجب احلـرص عـلى ا
ال لـكــنه بــالـتــأكـيــد لن يُــخـسِــرك مـســؤولك او صــاحـبك الــذي حتـاول طــويال و
ـشروع مـنه حتى ولـو لم يـعطـيك حقك  وقـد تكـبر في عـينه احلـصـول على طـلبك ا
مـادمت مصـرا على اتـباع االسـاليـب االصولـية والقـانونـية الـطبـيعـية فـي الوصول

الى غايتك.
 وفي قناعـتي ان من يحقق طلباته بالوساطات واحملسوبيات فانه بالتأكيد  يسعى
ـا الزاحة لطـلبٍ غـير مـشروع او لـينـافس اخـرين على شيء هـم احق به منه او ر
كـانهم ومـكانـتهم بـجهدهم واسـتحـقاقـهم واخذ مـكانهم دون وجه اناس وصولـوا 
ـتلك عالقة بشخصية ما او منتمٍ جلهة ما حق وجملرد انه 
ـا لـديه مـايـدفـعه من امـوال لـتـحـقـيق غـايـتـه بـالـطرق او ر
لـتوبة و غـير الشـرعية وبـهذا سيـكون قد اخـذ حق غيره ا
ا لم يكن من حـقه النه لوكـان من حقه لَوصلَ وسيـتمـتع 

شروعة . اليه بالطرق االصولية ا

إلى أن "كـالهــمـــا اشــتـــركــا في إدارة
ـلف الـلـبــنـاني في أكـثـر الـلـحـظـات ا
احلــرجـــة لـــلــعـالقــة بـــ الـــبـــلــدين"
خصوصاً بعـد اغتيال رئيس الوزراء
األســـبـق رفـــيق احلـــريـــري في 2005
وتـوجـيه أصـابع االتـهام الـى دمشق.
ووصـــــفه بـــــأنه (هـــــاد وقــــار من
الـدرجــة األولى) كــمـا (لــديه عالقـات
.( تـازة مع اإليـرانـي والـصـينـي
ـقـداد يـحـمل إجـازة في األداب من وا
جامعة دمشق العام 1978 كما حصل
على دكتوراه في األدب اإلنكليزي من
جامـعـة تشـارلـز في براغ الـعام 1993
وســيـتــسـلـم بـشــار اجلـعــفـري مــهـام
ــقـــداد الــســابــقــة عــلى أن يــتــولى ا
مـنـصـبه اجلـديد خـالل شهـرين وفق

مرسوم الرئاسة.

ــتــحـدة فـي نـيــويــورك. وفي الــعـام ا
2006 عـاد إلى ســوريـا بـعـد تــعـيـيـنه

نائباً لوزير اخلارجية. 
ـعـلم وكـان وعـمل بـشـكل وثـيق مع ا
يـــرافـــقـه في مـــعــــظم اجـــتــــمـــاعـــاته
ومـــؤتــمـــراته. ومع تـــدهــور احلـــالــة
قـداد بعض الصـحيـة للـمعـلم عقـد ا
ـــؤتــمــرات الــصــحــافــيــة اخلــاصــة ا
بــوزارة اخلـــارجــيــة. في أيــار 2013 
خـــطـف مـــســلـــحـــون فـي درعـــا والــد
ـــقــداد وكـــان في الـ 84 من عـــمــره ا
وأفرج عنه الحقاً في صفقة تبادل مع
. ويـقــول أحـد مــسـلــحــ مـعــارضــ
الـــعـــامــــلـــ في وزارة اخلــــارجـــيـــة
الــســوريـة لــوكــالــة فــرانس بـرس إن
ــدرســة ذاتــهـا ــقــداد هــو خــريج ا "ا
علم" مشيراً التي تخرّج منها وليد ا

غترب وبشار اجلعفري نائباً له وا
ونــقل الــسـفــيـر بــســام الـصــبـاغ إلى
الوفـد الـدائم في نيـويـورك واعتـماده
مـنـدوباً دائـمـاً لـلجـمـهـورية الـعـربـية
ـتـحدة الـسوريـة لـدى منـظـمة األ ا

في نيويورك). 
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ـاضي ــعـلم فـجــر اإلثـنـ ا وتـوفي ا
عن عـمـر يـنـاهـز  79عـامـاً بـعـد عـقـود
قــضـاهـا في الــعـمل الــديـبــلـومـاسي.
ــقــداد ( 66عــامــاً) الــتــحـق فــيــصل ا
ـتـحـدر من درعـا في جـنـوب الـبالد ا
فـي الــــــــعـــــــام  1994 بـــــــالــــــــســــــــلك
الـــدبــلــومـــاسي.  وانــضـم في الــعــام
 1995 إلى الــوفــد الـســوري في األ

تحدة قبل أن يع في العام 2003 ا
مــنــدوبــاً دائـمــاً لــســوريــا لـدى األ

{ دمـشق  –أ ف ب: ســمى الــرئــيس
الــســوري بـشــار األســد األحــد نـائب
ــقـداد وزيــر اخلـارجــيــة فـيــصل ا
خلـفاً لـوزير اخلـارجيـة وليد
ــــعــــلـم الــــذي تــــوفي ا
بــدايـــة األســبــوع
احلــالـي وفق مــا
أعــلـنت الــرئــاسـة
الــســـوريــة. قــالت
الــــرئـــــاســــة عــــلى
صـــفــحـــتــهـــا عــلى
تـطـبــيق تـلـغـرام أن
األسد (يـصـدر ثالثة
مــراســيم ... تــقــضي
بـــتــســـمــيــة فـــيــصل
ــــــــقــــــــداد وزيـــــــراً ا
لــــــلـــــــخــــــارجـــــــيــــــة قداد  فيصل ا

ــنـاطــقـهم كــمـا جـرى والـعــائـدين 
خالل الـلقـاء بـحث ملـف االستـقرار
ـــنـــاطـق احملـــررة وتـــهـــيـــئـــة في ا

الظروف لعودة الطلبة . 
ودعـت (وزارة الــتــربـيــة الـى زيـادة
الــكــوادر الـتــعـلــيــمـيــة  خملـيــمـات
الـنــزوح اضـافــة الى تــوفـيــر ورفـد

ـســتـلـزمـات الــطـلـبــة الـنـازحــ بـا
الــدراســيــة في مــدارس الــنــازحــ
ـدرسية حال وتزويدهم بـالوثائق ا
عــودتـــهـم الى مـــنــاطـق ســـكــنـــاهم

االصلية).
وفــيــمــا يــخص مــنــاطـق الــعـودة 
أكــدت جـابــرو انه  (يــجب تــظــافـر

ــهــام ــكـــاتب وتــوضـــيح ا (عـــمل ا
ـلقـاة عـلى عاتـقهـا سـيكـون ضمن ا
غـطـاء قـانوني ال يـتـقـاطع مع مـهام
ـوجودة الـسفـارات والقـنـصلـيات ا

خارج البالد ). 
واضافت جـابرو ان (الـوزارة تعمل
جـاهدة لـبنـاء جـسور الـتواصل مع
الـكــفـاءات الــعـلـمــيـة الـعــراقـيـة في
اخلــارج واالسـتـفـادة من خـبـراتـهـا

في بناء وتطوير البالد). 
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من جانبه اكد حـس (ضرورة عقد
اجــتـــمــاعــات مـــتــواصـــلــة وادامــة
التنـسيق مع وزارة الهـجرة لغرض
ـناسـبة لـفتح مـكاتب وضع االلـية ا
لــوزارة الـهـجــرة في اخلـارج). كـمـا
بــحـثت جــابـرو مـع وزيـر الــتـربــيـة
عـلي حمـيد الـدلـيمي بـديوان وزارة
الـــتـــربـــيـــة في بـــغـــداد  عـــددا من
ـواضـيع الــتي تـهم فـئــات عـنـايـة ا
الـوزارة بـضمـنهـا مـلفـي النـازح
وعـودتـهـم والـسـبل الــكـفـيــلـة بـحل
اوضاع الـطلـبة النـازح وتـسهيل
ـقـاعــد الـدراسـة اجـراءت عـودتــهم 
في مــــنـــاطــــقــــهم احملـــررة وآلــــيـــة
التـنسيق بـ الوزارت لـتقد كل
ـكن لــلــطـلــبــة الـنــازحـ مــا هــو 

اجلــــــــــهــــــــــود مـن كـل الـــــــــوزارات
ـؤسـسـات احلـكـوميـة لـلـنـهوض وا
بـواقع شـريــحـة الـطالب الــعـائـدين
مـن مـنـاطق الـنـزوح الـى مـنـاطـقـهم
دارس االصلـية) مـشيـرة الى ان (ا
ــنـــاطق احملــررة حتـــتــاج الى في ا
تــأهـيل واعـادة اعــمـار  الى جـانب
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ـهـجـرين بـحـثت وزيـرة الـهـجـرة وا
ايـفان فـائق جـابرو الـيـوم مع وزير
اخلـــارجــيــة فــؤاد حــســ تــعــزيــز
الـعالقــات الـثـنــائـيـة وتــطـويـرهـا 
إضافـة إلى بـحث عدد من الـقضـايا
ـشتـرك التي تخص ذات االهتـمام ا

هجر .  العراقي في بلدان ا
ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن
جــــابــــرو فـي الــــقــــول ان (الـــوزارة
ـقــبـلـة الى تـتــطـلع خالل الــفـتــرة ا
ــشــتــركــة بـ تــنــســيق اجلــهـود ا
الوزارة ووزارة اخلـارجـية من اجل
فــتح مــكــاتب لــهــا في الــدول الــتي
يـتـواجد فـيـها الالجـئـ العـراقـي
ــوظـف واحـد بــاعــداد كــبــيـرة  و
لـلوزارة  لـغرض تـسهـيل اجراءات
عودة الراغب طوعا من تلك الدول
الى البالد فضال عن رعـاية شؤون
ــهـــاجــريـن في تــلك ـــهــجـــرين وا ا
الدول الى جـانب العمل عـلى تقد
ــســتــلــزمــات الــضــروريـة كــافــة  ا
لعـودتهم ومـنهـا التـنسـيق مع كافة
ـعنـيـة وبـضمـنـها وزراة اجلـهـات ا
ــســاعــدات اخلــارجــيــة وتــوفــيــر ا
والــتــســهــيـالت الالزمــة لــهم داخل
البالد بعد عودتهم) مشيرة الى ان

ــعـــلــمــ تـــســهـــيل مــهـــمــة نـــقل ا
ـدرسـ من مـنـاطق الـنزوح الى وا
مـــنــاطـق الــعــودة). وعـن الــطـــلــبــة
هاجرين تابـعت القول (لدينا عدد ا
كــبــيــر مـن الـطــلــبــة الــعــائــدين من
اجلــمـهــوريـة الــتـركــيـة  لــذا يـجب
عـلينـا مراعـاة تسهـيل مهـمة نـقلهم
مـن مـــدارس تــــركـــيــــا الى مـــدارس
بالدنـــا فــــضال عن االخــــذ بـــنـــظـــر
االعـــتـــبـــار تـــزويـــدهم بـــالـــوثـــائق

درسية).  ا
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من جــانــبـه ابــدى الــدلــيــمي دعــمه
ـهـجـرين بـشكل لـوزارة الـهـجـرة وا
ــــا يـــخــــدم الـــنــــازحـــ كـــبــــيـــر 
سـاعدتهم والعـائدين واهـتمـامه 
مــوجـــهــا بــتــشـــكــيل خـــلــيــة ازمــة
خـاصـة  في قضـاء سـنجـار تـتولى
درسية وسد اعادة تأهيل االبنـية ا
الــــشــــواغـــر ورفــــدهم بــــالــــكـــوادر
ـسـتـلـزمـات الـتـدريـسـيـة وتـوفـيـر ا
الـدراسـيـة لـلـعـام الـدراسي اجلـديـد
.من جــهــتــهــا أثــنت الــوزيـرة عــلى
ــبــذولــة مـن قــبل وزيــر اجلــهـــود ا
الـتـربـيـة جتــاه الـطـلـبـة الـنـازحـ

مـــثـــمـــنـــة خــطـط الــوزارة فـي هــذا
رحلة القادمة. اجملال خالل ا
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انطلـقت االثنـ أعمـال مؤتـمر امـريكي كـردستـاني  لتـشجـيع االستـثمار فـي اإلقليم
ـؤتمر بفترة ما بعد فايروس كورونا الذي يعـاني من ازمة اقتصادية خانقة ويعنى ا

ويقام برعاية غرفة التجارة والصناعة االمريكية.

اجلديدة مع ضرورة العمل على دفع
عجـلـة الـتعـاون بـ العـراق وروسـيا
في اجملـاالت االقــتـصــاديـة والــبـحث
عن حلول مشتركة لـتجاوز التحديات
ـــســار االقـــتـــصــادي الـــتي تـــواجه ا
ــائي بــ اجلـانــبــ من خالل واال
تفعيل عمل اللجان الفرعية القطاعية
ـــشــتــركـــة وعــقــد ضــمـن الــلــجـــنــة ا
اجتـمـاعات مع نـظـرائـهم من اجلانب

الروسي).
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وشدد حس على (ضرورة التنسيق
والــتـكــامل بــ الــوزارات الـعــراقــيـة
لــتـــحــديــد اجملـــاالت االســتــثـــمــاريــة
واالقتصـادية الـتي يحتـاجهـا العراق
بــشــكل دقــيق).  وقــال رئــيس هــيــئـة
االستثـمار في اقلـيم كردستـان محمد
ـؤتـمر شكـري  في تـصـريحـات  إن (ا
االقتـصـادي الـكوردسـتـاني االمـريكي
ــدة عــقــد امـس االثــنــ ويــســـتــمــر 
ؤتـمـر سـيـكون ) مـبـيـنـاً أن (ا يـوم
عبر تـقنيـة الفـيديو. وأضـاف شكري
أن الهيـئة ستـقدم رؤيتـها لالستـثمار

واجملاالت االستثـمارية لفـترة ما بعد
فــيـــروس كــورونــا) مـــشــيــراً إلى أن
ـؤتمـر سـيـتـنـاول الـتـعديـالت التي (ا
ـــقـــرر اجـــراؤهـــا عـــلـى قـــانــون من ا
االسـتــثـمـار والــفـرص االسـتــثـمـاريـة

وجودة في االقليم).   ا
وأكـد أن (هيـئـة اسـتـثمـار كـردسـتان
ســـتــقـــدم رؤيـــة واضــحـــة لـــلــمـــنــاخ
االسـتــثـمــاري في االقـلــيم لـلــشـركـات
االمريـكيـة التي تـرغب في االستـثمار
داخل كـردسـتـان). من جــانـبـهـا قـالت
غرفـة التـجـارة والصـناعـة االمـريكـية
ــؤتـمـر يُـعـقـد في بـيـان رسـمي إن (ا
خالل يومي  23و 24 تـشـرين الـثـاني
اجلـــــاري عـــــلى طـــــريـــــقـــــة اون الين
ـستوى شاركـة مسـؤول رفـيعي ا
مـن امـــريــــكـــا واقــــلـــيـم كـــردســــتـــان
سـتثـمرة في والشـركات االمـريكـيـة ا
االقـلــيم.ووفــقـا لــلـبــيــان فـإنه ســتـتم
مـنـاقــشـة كـيـفــيـة تـنـمــيـة االقـتـصـاد
وفـرص االسـتــثـمـار وايـالء االهـمـيـة
بـاألمـن الـغــذائي في االقــلــيم وكـذلك
مــســـتــقــبل الـــعالقــات بـــ امــريــكــا

والعراق في مجـال الطاقـة. وافتتحت
ــواد الـــشـــركــة الـــعـــامـــة لــتـــجـــارة ا
هـرجان التـسويقي لـكافة االنشائـية ا
ـتـوفـرة لـديـها في ـواد االنشـائـيـة ا ا
محافظـة صالح الدين/ مديـنة تكريت
مــنـطــقــة الــقـادســيــة مــوقع االسـواق

ركزية.   ا
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واكـد ذلك مـديـر عــام اإلنـشـائـيـة عـلي
حمدان الالمي انه (للترويج واالعالن
شـاركة واد االنـشـائيـة قـمنـا بـا عن ا
ــهــرجــان الــتــسـويــقـي اخلـاص في ا
تنوعـة بالتنسيق واد اإلنشائـية ا با
ـــــركـــــزيـــــة مـع شـــــركـــــة االســـــواق ا
بـــتــخـــصــيص جـــزء من ســـاحــاتـــهــا
واد اخلزنية القـامة معـرض لعرض ا
االنـشـائـيـة لـلـتـرويج واالعالن بـكـافـة
ــتـاحـة ولـفــتـرة عـشـرة ايـام الـسـبل ا
ــــوافق بــــدءا مـن يــــوم اخلــــمــــيـس ا
الـــتــــاسع عـــشــــر ولـــغـــايــــة الـــثـــامن
والعشرين من تـشرين الثاني اجلاري
واد البناء بـاشر  اضافة الى البيع ا
واإلنشاءات دون قيد أو شرط وتقد

ــتـبـضـعـ كـافـة الـتــسـهـيالت الى ا
مــــشـــيــــرا الى ان (ادارة فــــرع صالح
سوف تـقـوم بالـتـنسـيق مع الـزائرين
ـواد االنـشـائـية لالسـتعالم عـن بيع ا
وبكـافة الكـميـات بالـتنسـيق مع قسم
الـتـسـويق واكـد الالمي سـوف يـكـون
هـنالك مـهـرجـان تـسـويقـي في بعض
فـروع الشـركـة في احملـافـظـات  بـغـية
ــبــاشـر االعالن والــتـرويـج والـبــيع ا
واد االنشائية). وكان محافظ لكافة ا
النجف لؤي اليـاسري قد استقبل في
مـكـتـبه الـسـفـيـر الـهـنـدي في الـعـراق
ـناقشة ملفات بيراندار سينغ ياداف 
اإلســتـثــمــار والــتـبــادل األقــتــصـادي

والتجاري.
وأكـــــد احملــــــافظ  فـي تـــــصــــــريح ان
(الـــنـــجـف مـــديـــنـــة آمـــنـــة وجـــاذبـــة
ــخــتــلف الــقــطــاعـات لإلســتــثــمــار 
واجملاالت والتجارب األستثمارية في
ـــو الــــنـــجف نــــاجـــحـــة  وهــــنـــاك 
إقتـصـادي وجتـاري وهي تـرحب بكل
ــيـــة والــرصـــيــنــة الـــشــركـــات الــعـــا

لإلستثمار).

dLðR∫ رجال أعمال أمريكي في مؤتمر لإلستثمار في واشنطن

ـــثل وبـــحـــسـب بـــيـــان صــــادر عن 
حــكــومــة االقــلــيم في واشــنــطن فــان
مــســرور الـــبــارزاني ســيـــشــتــرك مع
ستوى مسؤولـ امريكـي رفيعـي ا
ـؤتــمـر الــذي يـعــقـد عــبـر دائـرة في ا
تـلــفــزيـونــيـة (اون الين) . فــيـمــا قـرر
الية  عـلي عبد األمير عالوي وزير ا
يـــوم االحـــد إلــغـــاء االســـتـــثـــنــاءات
ــمــنــوحـة واإلعــفــاءات اجلـمــركــيــة ا
ـؤسسـات احلكومـية. وجاء للدول وا
ـديـر في وثـيـقـة مـوقـعـة من مـعـاون ا
الــعـام لــلــهــيـئــة الــعـامــة لــلــضـرائب
ومـوجهـة إلى أقـسـام وفـروع الـهـيـئة
ــــنــــافــــذ احلــــدوديـــة فـي بــــغـــداد وا
واحملـــافـــظـــات (إشــــارة إلى كـــتـــاب
ــــالــــيــــة / قـــســــــــم إعــــفـــاء وزارة ا
ـوازنـة الـتـجـاريـة الـعدد/ 2023 في ا
ــتــضـــمن مــوافــقــة 22-11- 2020 وا
ـــالــيـــة عــلى (إلـــغــاء جـــمــيع وزيــر ا
اإلعفـاءات واالسـتـثـناءات اجلـمـركـية
ــمـــنـــوحــة لـــلــدول والـــضـــريــبـــيـــة ا
ؤسسات احلكومية) . وفي جانب وا
مــتــصل أعـــلــنت وزارة اخلــارجــيــة 

األحـــــد أن الـــــوزيـــــر فـــــؤاد
حـسـ سـيـزور روسـيا
األســـبـــوع اجلـــاري
لـتـعـزيـز الـتـعاون
فـي اجملــــــــــاالت
الـــســيـــاســـيــة
واالقـتـصـاديـة
والــثــقــافــيــة.
وذكـــر بـــيــان
أن (حــــســـ
تـــــــــــــــــــــرأس
االجـــــتــــــمـــــاع
الـــتـــنــــســـيـــقي
مثلي الوزارات
عنية العراقية ا

شـتركة باللـجنة الـعراقـية الروسـية ا
في مــبــنى الــوزارة بــحــضـور وكــيل
الـــوزارة األقــدم عـــبــدالـــكـــر هــاشم
مـــصـــطـــفى و رئـــيـس دائـــرة أوروبــا
السفير عبد الكر طعمة مهدي كعب
ومـقـرر اجلـانب الـعـراقي في الـلـجـنـة
ـشـتـركـة مـديـر عام دائـرة الـعـالقات ا
االقــتـــصــاديــة اخلـــارجــيــة في وزارة
ثلي التجارة عادل خضير عباس و 
وزارات الكـهـربـاء الـتعـلـيم الـعالي و
البـحث الـعـلـمي التـربـيـة الصـنـاعة
الثـقـافـة النـقل) . وأشـار حـس إلى
(أهميـة الزيـارة التي سـيقـوم بها الى
مـوســكـو لــلـمـدة  26 – 25من الـشــهـر
اجلاري تـلـبيـة لـلدعـوة التـي وجهـها
له وزيـر اخلارجـيـة الـروسي سـيرغي
الفــــروف) مــــؤكّـــداً (ســــعـي الـــوزارة
الستثمار تلك الزيارة لتعزيز التعاون
مع روســيـــا االحتــاديـــة في اجملــاالت
االقتـصاديـة والثـقافـية والـسيـاسية
بــــهــــدف خـــــلق تــــوازن فـي عالقــــاته
فيد جداً الدولية) . وتابع   أنه (من ا
أن تعقـد اجتمـاعات دورية لـلجانب
ـتــابـعـة تــوصـيـات الـعــراقي 
احملاضر السـابقة لـلجنة
ـشـتــركـة وحتـديث ا
علومات بشأن ا
مـــــــــجـــــــــاالت
الـــتــــعـــاون
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اكدت عمـيدة كـلية عـلوم الطـاقة والبـيئة في
جــامـعــة الـكـرخ لــلـعــلـوم  امــاني الـتــمـيـمي
ـوافقـة على شـمـول خريـجي قسم حصـول ا
ركـزي وقـالت (ان قـسم الـبـيـئـة بـالـتـعـيـ ا
الـبــيـئـة يــعـد من االقـسـام الــسـانـدة لـوزارة
الـصـحة والـبـيـئـة لـهذا  شـمـول خـريـجيه
ـركزي ونـسعى الدراج خـريجي بالـتعـي ا
ــتــجـددة كــذلك بــالــتــعــيـ قـسـم الـطــاقــة ا
ـركــزي النه من االقـســام الـســانـدة لـوزارة ا
الكـهرباء) واضـافت التـميـمي (ضمن خطط
تقد مجاالت اوسع لـلطلبة اخلـريج فقد
سائـية لقسـميها افتتحت الـكلية الـدراسة ا
ــئـــة خلــريــجي االحــيــائي ــعــدل 62 بــا و
والـتطـبـيقي وكـان هـناك مـحـاوالت لشـمول
ـهـنـي الـزراعي والـصــنـاعي لـكن خـريــجي ا
طلوبة) وافـقات ا لالسف لم نحصل على ا
واوضحت  ان (اقسام الكلية لها سوق عمل
ـتجددة ي نحـو الطـاقة ا وتوجه دولي وعـا
واحلــفــاظ عــلى الـبــيــئــة وان اكــثـر من 12
ــتـجـددة وزارة ودائــرة تـخـتـص بـالـطــاقـة ا
والـبيـئة ومـنـها الـكـهربـاء والـنقل والـزراعة
والصـحة والـبيـئة.. وغـيرهـا) واشارت الى
ان (بـرغم قـصـر عـمـر الـكـلـيـة اال انـها قـامت
بعـمل اتـفـاقات عـدة مع بـعض الوزارات وال
سيـما الصـحة والـبيئـة والصـناعة والـعلوم
والتكنولـوجيا لتبادل اخلـبرات واالستعانة
بــاخملــتـبــرات) واكــدت (من اهم اخلــطـوات
سـتقـبـليـة هي مواكـبة الـتقـدم العـلمي في ا
مــــجــــاالت الــــكــــلــــيـــــة من حــــيث الــــدورات

التخصيصة).
واضــافت الــتــمـــيــمي ان (الــكـــلــيــة تــمــتــاز
ساحات خضراء كبيرة التي تسهم بشكل
مبـاشر بدراسـة وتخـصص الكـليـة) وبينت
ـســتـقـبل الـقـريب نــسـعى لـتـوفـيـر ان (في ا
خـطـوط لـلـطــلـبـة من مـنـاطق عـدة لـتـسـهـيل
وصـولـهم وعـودتـهم) واكـدت ان (تخـصص
ـتجددة اصبح ذو اهـمية كبرى وال الطاقة ا
سيـما بـعد تـفشي وبـاء كورونـا الذي يـعزى
احـد اســبـاب انـتــشـاره هـو ضــعف اجلـهـاز
ناعي الناجت من التـلوث واالستخدام غير ا
ـصــادر الـطــاقـة االحـفــوريـة ومـا ــسـؤول  ا
يعانيه الشارع الـعراقي من كثرة العواصف
الـــتــرابــيــة وارتـــفــاع درجــات احلــرارة هــو

انعكاس للتلوث).
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وخــتــمت الــتــمــيـــمي (ان الــكــلــيــة واجــهــة
حــضـاريـة واعالمــيـة لـنـشــر ثـقـافــة الـطـاقـة
تجددة واحلفـاظ على البيئـة لهذا نحتاج ا

دارس رئيس الوزراء يطلع على خرائط بناء ا

قــصــيـرة ومــتــوسـطــة وطــويـلــة األمـد
ـعـاجلـة إلـقاء مـيـاه الـصـرف الـصحي

في األنهار). 
واتـهم الفـالحي دوائر الـبلـدية بتـحمل
اجلـزء األكـبـر في مـوضوع إلـقـاء مـياه
الـصـرف الصـحي واشـار الفالحي الى
ــتــابــعـة (تــشــكــيل جلــنــة مــخــتــصــة 
ـؤســسـات الـطـبـيـة الســيـمـا أغـلـبـهـا ا
تــمـتـلك مــحـارق خــاصـة لـلــتـعـامل مع
الـنـفايـات). وتـعد هـذه الـظاهـرة عامالً
مـهــدداً لـلـسالمـة الـصـحـيـة ولالنـسـان
ائيـة ومن بينـها االسماك والـكائنـات ا
الــتي تــعــد ثـروة اقــتــصــاديـة مــهــمـة.
وحتــدث مــديـر عــام شـركــة بــيـونــتـيك
ـانـيـة التي طـورت مع فـايزر لـقـاحا األ
ضــد فــايــروس كـورونــا عن احــتــمـال
الـعـودة الى احليـاة الطـبيـعيـة بحـلول
ـقبل.وقال البـروفسور اوغور الـشتاء ا
شـاهـ لهـيئـة اإلذاعة الـبريـطانـية إنه
(مـن الـضــروري جـدا) حــصـول نــسـبـة

عالية من التلقيح قبل خريف 2021.
وأوضـح أنه (إذا استمـر كل شيء على
مـا يـرام فـسـنـبدأ بـتـسـلـيم الـلـقاح في

نهاية هذا العام). 
ÕUI   UŽdł

وأضـاف (هـدفـنـا هـو تـسـلـيم أكـثـر من
300 مــلـيـون جــرعـة من الـلــقـاح حـتى
قـبلـة مـا سيـتيح لـنا نـيـسان الـسنـة ا
الـبـدء بـإحـداث تـأثـيـر" ضـد الـفـيروس
الـــذي تـــســـبب بـــوفـــاة أكـــثـــر من 1,3
مـــلـــيـــون شـــخص في الـــعـــالم.وتـــابع
(الـتأثيـر األكبر سـيكون حـتى الصيف.
الــصـيف سـيـســاعـدنـا في أي حـال ألن

معدل اإلصابة سينخفض). 
وقـــال (مـــا هــو ضـــروري جـــدا هــو أن
يـكـون لــديـنـا مـعـدل تـلـقـيح كـبـيـر قـبل

قبل).  خريف/شتاء العام ا
وقـال (أنا واثق بأن هذا سيحدث) ألنه
 الــطــلب مـن الـعــديــد مـن مـصــنــعي

كن الـلقاحات زيادة اإلنتاج مضيفا (
أن يــكـون لــديــنـا شــتـاء عــادي الـســنـة
ــقـــبــلــة). وبــحــسـب شــركــتي فــايــزر ا
وبـيونتيك فان اللقاح (فعال بنسبة 90
ـئـة ضـد كـورونـا بـحـسب الـتـجـربـة بـا
الـواسعة النطاق للمـرحلة الثالثة التي
ال تــزال جـاريـة وهي احملـطـة االخـيـرة
ــوافـقـة. وهــنـاك كــثـيـر من قــبل طـلب ا
رحـلة من الـلـقاحـات األخرى في هـذه ا
األبـحاث ما يعني احـتمال العودة الى
الــوضع الـطـبـيــعي. وسـجـلت مــنـظـمـة
يـة أعلى حـصيـلة يـومية الـصحـة العـا
إلصـابـات بـكورونـا في الـعـالم الـسبت
تـابـعـة اخلاص وفق مـا أظـهـر سـجل ا
نظمة بـها عند حتديثه األحـد. وتلقت ا
ــيّـة إشـعـارا بــتـسـجـيل 660,905 األ
إصـابــات الـسـبت.وسـجـلت احلـصـيـلـة
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تــــنــــفـــذ دائــــرة الــــتــــوعـــيــــة واالعالم
الــــــبـــــــيــــــئـي بــــــوزارة الـــــــصــــــحــــــة
حـمـلـة لـتصـنـيع االعالنـات االرشـادية
دارس  والـتـوعويـة لـتالميـذ وطـلبـة ا
عن كـــيــفــيــة الــتــعـــامل والــوقــايــة من
فــيـروس كـورونــا اثـنــاء تـواجـدهم في
ـــدارس عـــنــد بـــدء الـــعـــام الــدراسي ا

اجلديد بعد ايام قليلة . 
وقــال امـيـر عـلي  احلــسـون مـديـر عـام
دائــرة الــتــوعـيــة واالعالم الــبــيـئي ان
(مـالكـات الــدائـرة نــفـذت الــيـوم زيـارة
الى  ثـانويـة اخلضـراء للـمتـميزات في
بـــغـــداد من اجل تـــصـــنــيـع االعالنــات
الـــتــوعـــويــة وكــيـــفــيـــة الــوقـــايــة  من
اجلــائـحـة  كـمـا  الــقـاء مـحـاضـرات
تــوعـويـة لــلـوقـايـة مـن اإلصـابـة ومـنع

انتشار الفيروس).  
W¹œUý—«  U½öŽ«

واضـاف ان  (دائـرة الـتـوعـيـة واالعالم
الــبـيــئي في وزارة الــصـحــة والـبــيـئـة
تـــنــاشــد  وســـائل االعالم والـــقــنــوات
الـــفــضـــائـــيــة ومـــنــصـــات الـــتــواصل
االجـــتـــمــاعـي بــاالهـــتـــمـــام وبث هــذه
االعـالنــــات االرشــــاديــــة مع اقــــتــــراب
الـعام الدراسي  اجلديد) ونفذت وزارة
الــصـحــة والـبـيــئـة حــمـلــة اسـبــوعـيـة
تنقلة ) في بـعنوان ( العيادة الطـبية ا
تنبي  للتوعية  من  فايروس  شـارع ا
كــورونــا بــالـتــعــاون مع دائــرة صــحـة
الــرصـافــة والـفــريق االعالمي الــطـبي.
وقـال مدير عام دائرة التوعية واالعالم
الـبيئي امير علي احلسون انه (تنفيذا
لــتـوجـيــهـات وزيـر الــصـحـة والــبـيـئـة
الــدكـــتــور حــسن مـــحــمــد الـــتــمــيــمي
ـيداني بـتـحـشـيـد العـمل الـتـوعـوي وا
لـدائـرة الـتوعـيـة واالعالم فيـمـا يخص
جـائحة كورونا  نفذت مالكات الدائرة
وبــالــتــعــاون مع مــنــظــمــة يــونـيــسف

ــتــنـبي احلــمــلـة الــثــانــيـة في شــارع ا
ـشاركة  دائرة صحـة الرصافة بطاقم
ـمـرضـ  حـيث كــبـيـر من االطـبــاء وا
تنـقلـة عدد كـبير زار الـعيـادة الطـبيـة ا
ــثــقــفــ ورواد هــذا من الــفــنــانــ وا
الـنشاط الـذي تضمن اجـراء فحوصات
طــبـيـة مــخـتــلـفــة لـلـحــاضـرين ومــنـهـا
فـــحـــوصــــات ســـريـــعـــة عن االصـــابـــة
بـــــفــــــايـــــروس اضـــــافـــــة الـى تـــــوزيع
ـــطـــبـــوعـــات وتـــقـــد احملـــاضـــرات ا
ـباشـرة عن كيـفيـة الوقـاية واحلد من ا
االصـابات) . وشملـت احلملة ارشادات
ــتـنــقـلـة صــوتـيــة من خالل االذاعـات ا
الـتابعـة لدائرة التـوعية واالعالم .وأكد
احلـسـون (ضرورة الـتـواجد ومـشـاركة
ــواطــنــ في مــثـل هــكــذا جتــمــعـات ا
لـتوصيل الرسالة التوعوية االعالمية 
مــــشــــيـــرا الـى ان اجلـــهــــد االعالمي ال
يـعـتمـد عـلى مـا يُبث من مـواد اعالمـية
فـي الــفــضــائــيــات ومــواقع الــتــواصل
االجـتمـاعي ووسائل االعالم  فقط  الن
همة يداني احد السـلوكيات ا الـعمل ا
للوصول الى مرحلة متقدمة من الوعي

والتثقيف لشرائح اجملتمع كافة). 
وبــيَّن ان (جتــربــة  الــعـيــادة الــطــبــيـة
ـتنقلـة ستُكرر مع بـدء العام الدراسي ا
اجلـــديــد وســـتــكـــون  في اجلـــامــعــات
ـدارس ولـعــمـوم الـطـلـبـة ــعـاهـد وا وا
والـتـالمـيـذ  كـمـا سـتـكـون في عـدد من
ـؤسسات احلـكومية لـتعزيز الـتوعية ا
فـيما يخص جـائحة كورونـا ومضاعفة
ـيـداني اضـافة الى اجلـهـد الـتثـقـيفي ا
ــكــثف الــذي تــقـدمه اجلــهــداالعالمي ا
الـوزارة).  واعـلن وكـيل وزارة الـصـحة
والـبيئة لشؤون الـبيئة جاسم الفالحي
عن تـشـكيل جلـنة عـلـيا بـرئاسـة رئيس
ـعـاجلـة الــوزراء مـصـطــفى الـكـاظــمي 
مـلف إلـقـاء مـيـاه الـصـرف الصـحي في
األنـهارواكد ان (اللجـنة وضعت خططا

الـقــيـاسـيـة الـسـابـقــة اجلـمـعـة وبـلـغت
 645,410إصـــابـــات وقـــبـــلــهـــا في 7
تـــشـــريـن الـــثـــاني وبـــلـــغت 614,013
ـنـظـمـة في إصـابــة.كـمـا أحـصى فـرع ا
األمــيـركــيـتـ عــدد إصـابــات قـيــاسـيـا
الـسـبت بـلغ 269,225 إصـابـة جـديدة
مـــؤكـــدة.وتــرتـــفع عـــادة األرقـــام الــتي
يـة أيام تـنشـرها مـنظـمة الـصحـة العـا
اجلـــمـــعـــة والـــســـبت واألحـــد فـــيـــمــا

تنخفض يومي الثالثاء واألربعاء.
ــــنــــظــــمــــة وأحــــصــــيـت وفق أرقــــام ا
االجمالية أكثر من 53,7 مليون إصابة
مـؤكـدة مـنـذ ظـهـور الـوبـاء الـذي أودى
ـــا يــزيـــد عــلى 1,3 مـــلــيــون أيـــضــا 
ــديـر الــعـام شــخص.من جــهـتـه حـذر ا
لـلمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس
اجلــمــعــة من أنـه ال يـزال ثــمــة "طــريق

طــويل" قــبل الـســيـطــرة عـلى فــيـروس
ـــســتـــجــد عـــلى مــســـتــوى كـــورونــا ا
الـعـالم.وسـجلت مـنـظـمة الـصـحة ألول
مـــرة أكـــثــر من 9500 وفـــاة في ثالثــة
أيـام متتـالية: 9928 اخلـميس و9567

اجلمعة و9924 السبت.
وحــصـــيــلــة الــوفــيـــات اخلــمــيس هي
األعـلى مـنـذ تـسـجيل 10012 وفـاة في
15 آب  وثـــــالـث أعـــــلى احلـــــصـــــائل

اليومية منذ بداية اجلائحة). 
كن ألي وقـال غبريسوس اجلمعة (ال 
بــلـد الـقـول إنه كــان مـسـتـعــدا بـالـقـدر
ــواجـهـة  كــورونـا وطـلب أن الــكـافي 
يـصب كل "تقـدم علمي" في صـالح كافة
الــدول مــشــددا عــلـى إمــكــان احــتـواء
الـــفــيــروس حــتـى في ظل عــدم وجــود

لقاح شرط اتخاذ تدابير مالئمة).

موظفو الصحة يوزعون ارشادات ضد كورونا
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هاجر غربية و يفترض انهم يتقنون لغاتها حتى ثالثة ارباع قادة العراق كانوا 
عـيشته على مروءة (الكـفار) فيطعمونه وان كان اكثـرهم ال يعمل يومها مـكتفيا 
و يـكـسـونه و يـدفـئـون شـقـته لـوجه الـثـالـوث و االنـسـانـيـة وامـا الـعامـلـون مـنـهم
ـا انه شريف و قانوني اكيدا ايـضا انه ال يشبه ما يقوم به فالـعمل ليس عيبا طا
اكثـرهم في العراق النتفاء صفة الشرف و االمـانة عنه ولسكوت وجمود قانوني

بسبب سيطرة سالح القوى على الساحة.
هـجر اال مـواضيع لكن وان لم يـكن اكـثرهم يـقرأون الـصـحف الصـادرة بلـغـات ا
ا محـدد يترجمها لهم من يـعرف اللغة افال يفكرون و هـم اليوم في السلطة و ر
ـتفق غـدا ال سمـح الله لـهم بالـبقـاء ان في العـراق بـعثـات تريـد ان تقـرأ بلـغتـها ا
ـيـتــهـا في الـتـواصـل و هي االنـگـلــيـزيـة هـذه ايــران مـثال لـهـا صــحـيـفـة عـلـى عـا
وجهة جلمهـور ثقافته غير الـعربية لغتة باالنگـليزية و لسوريا ايـضا صحيفتـها ا
وكالهمـا دولتـان ضـمن نفس اخلط الـذي يعـتـقد اجلـماعـة هـنا انـهم منه رغم ان
االيرانيـ يحترمون مقاتليهم و ال يفسخون عقودهم و عندهم مصلحة ايران فوق
بجالت و السوريون اقل منـهم لكنهم اكثر اهتـماما بسوريا التي صـالح و ا كل ا

خربوها من العراق الذي خربه اوالده البررة جدا!.
اضع فكـرتي التي هي ليست جديدة ابـدا امام السيد سعـد البزاز برجاء ان تتم

الزمـان ما يـعـتقـده الـعراقي مـن خيـر يرجتـى منـها بـرغم انـها ال
تمـلك امكـانـيات تـقاس بـدولة هـذا واجـبهـا فتـقدم الـزمان
مـلـحـقـا بـالـلـغـة االنـگـلـيـزيـة يـكـتب فـيه عـراقـيـون و غـيـر
عــراقــيــ فال امـل في اصــحــاب الــتـــكــلــيف الــذين ال
ــطـــبـــوعــات اال صـــورهم االنـــتـــخــابـــيــة يــحـــبـــون من ا
واحاديـثـهم الـتـي تـــــشكـل مـادة ضحـك لـبرامـج الـتوك

الشو.

-1-
االنــســان مـدني بــالــطـبع  ال يــطــيق أنْ يــعـيش وحــده  وهــو مـجــبــول عـلى حُبّ
االتصـال والتعايش مع األحـباب  والصلـة ب األحباب تـتخذ العـديد من الصِيَغ

زور بزائريه من األحباب . ومن جملة هذه الصيغ الزيارة حيث يحتفى ا
-2-

ا قال احد الشعراء : وقد
إنْ زارني فَلِفَضْلِهِ أوزُرْتُهُ 

فَلِفَضْلِهِ والفضلُ في احلَاليْنِ لَهْ
وفي البيت اشارة الى أنّ ذوي الفضل هم الذين يقصدهم الناس بالزيارة تقديراً
لفضلهم ومواهبهم وما انطووا عليه مِنْ كر الصفات ونبيل السجايا واالخالق.
صـلـحـيون  –لالسف الـشـديد  –ال يُـكـثـرون الـزيارة االّ وانْ كـان االنتـهـازيـون ا
ــال طـمـعــاً ومـلــقـاً  وهم أبـعــد الـنــاس عن زيـارة الـعــلـمـاء وذوي ألهـل الـثـراء وا

الفضل.
-3-

ويُوّشي بعضُ الشعراء زياراتهم لألعالم بشيءٍ من الشعر .
وكأنـهم يريـدون بذلك االفـصاح عن شـكرهم لِـمَا القـوهُ مِنْ حَفـاوة وترحـيب بهم 

ن يزورنه . ومضافاً الى انّها فرصة سانحة لإلعراب عن حبهم 
ـاضي في مـنـزلي بـالـكرادة ولـقـد استـقـبـلتُ صـديـقاً لـي في سبـعـيـنـيـات القـرن ا
الـشـرقـيـة بـبـغـداد كــان قـد قـصـدني زائـراً من الـنـجف األشـرف  وكـان من أهل
نزل ومن دون العـلم واألدب  وفوجـئتُ عند صـبيـحة اليـوم التـالي بخـروجه من ا

اسئذان تاركاً وَراءَهُ رقعةً تضم بيت من الشعر 
قال :

زرتُ (ابن هاشم) فانهلّتْ سحائِبُهُ 
تهمي عليّ كفِعْلِ الوابلِ الغَدِقِ 
وقد خرجتُ بال إذْنٍ وال عجَب

انّي خشيتُ على نفسي مِنَ الغَرَِق 
-4-

ـرحـــــوم الـشـيخ مـحـــــمـد رضا آل صـــــادق في وزاني سـمــــــاحـة الـشـاعــر ا
نيسان 1978 هـ  وقبل الوداع كتب البيت التالي :

) أتيتُكَ في زَوْرَةٍ  ُ (حس
َ الورى  مُقراً بِفَضْلِكَ ب

فأنتَ الفتى الهاشميُّ الكر 
وأنتَ ابنُ بجَدْتِها مَفْخرا 

وفي زيارة أخرى كتب –رحمه الله  –يقول : 
ُ) طوّقتني بالفضلِ والكرمِ (حس

فليس يقوى على شُكرِ الصَنيعِ فمي 
-5-

وهوب الـسيد عبد الستـار احلسني لنا متكرره رحوم الشاعر ا وكانت زيـارات ا
وفي إحداها قال :

تغشاني السرورُ وَتَّم أُنسي 
بزورتيَ احلس وزال نحسي 

فرحت مردداً ما قيل قبال :
ِ خلطتُ نفسي) (بزوّار احلس

-6-                                         
ـــؤسف أنَّ هــذا الـــوهج االدبي عــراه االنـــطــفــاء‘ ومن ا
وأصبـحت الزيارات حتفل بالـغيبة والنمـيمة واالنتقاص
من االخريـن واستعراض مثالبهم ومعائبهم وال حتفل
بــتــلك األلـــوان الــزاهــيــة من اخلـــــلق الــرفـــــيع واالدب

العالي .
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تـنص احلـسـجة الـعـراقـيـة عـلى أن "احلك للـسـيف والـعـاجـز يـريد إشـهـود" فـيـما
نـتصـرون" وبهذا ية حـول مبـدأ "التـاريخ يكتـبه ا إنطـوت بطون اجملـلدات األكـاد
ـيـات عـلى أن قـلـمـا مـخـادعـا كتـب الـتـاريخ بـحـبر تـتـفق "احلـسـجـة" مع االكـاد
مـزيف! الـتاريـخُ مزيف في مـواضع كـثيـرة; لـذلك علـيـنا اإلحـتـكام الـى احملاجـجة
العقـلية في ما نتـلقى.. مدقق لفـصل الصواب عن اخلطأ واحلـقيقة عن اخليال
ـراد به حتــقـيق مــآرب عن الـصــدق الـذي ال يـجــامل.. وكـمــا قـلت في والـكــذب ا

مناسبات عدة: من يزعل من احلق ال أريد رضاه بالباطل! 
ـليـهـا األقوى ويـقـر بهـا األضـعف مـصادقـا عـليـهـا فكم من نـصـوص التـاريخ 
ـتـنبي فـي العـهـد الـعـبـاسي وكم من رفـيع وضـعوه وضـيع رفـعه وارقـو شـارع ا
ـتـلـكــون حـريـة اإلعـتــراض أمـام زخم الـتـرغــيب والـتـرهـيب بــأمـر اخلـلـيـفــة ال 

تدفق حزمة واحدة. ا
ـنـطق األحداث الـواردة من مـصادر أمـا نـحن فنـمـتلك حـريـة احملـاججـة الـعقـلـية 

ومراجع تاريخية معتمدة ومسلم بها.
دونات في مـجتمعنـا الشرقي له مبعـثان.. األول: التقديس اإللزامي التـسليم با
والثـاني: اخلـوف القـاتل مع أن الـتـقديس نـوع من خـوف أيـضا يـشـرعن أهواء

لوك. ا
"أنا في صف اجلوع الكافر.. ما دام الصف اآلخر يسجد من ثقل األوزار".

أمهـات كـتب التـاريخ اإلسالمي حتـاشت وصف الـفـتوحـات بـعـ الطـائـر الذي
يـوفـر للـقار إحـاطة شـامـلة لـلمـشـهد.. جـيش إسالمي يتـقـدم وناس تـعيش في
بلدانها.. يداهمهم أليس لهؤالء ردة فعل.. ألم يقاوموا اجليش القادم من جزيرة
العـرب القاحلة الـى رياض اوربا اخلضراء!? ألم يـحتاج قادة الـفتوحات الى قوة
ـدن الـتي فـتـوحـوهـا وهل  الـفـتح سـلـمـيـا أم قـاتل قـوم لـدحـر مـقـاومـة أبـنـاء ا
تـمسـكـا بقـناعـاتهـم.. سواء نـراها نـحن مصـيـبة أم خـاطئـة; فهـي حسـبهم. هـناك
لـوك وألـزمـوا الـنـاس بـها; ـعـابـد; لـتـرسـيخ مـصالـح ا أسـاطيـر خـلـقـهـا سـدنة ا
مدعـ أن من يخرج عـليهـا كافـر.. بينـما العـقل يقـول: أن الله ورسوله وخـلفاءه
وأئمـته يبرأون من اخلزعبالت. إنها مشكلة تيوقراطية  –احلكم الديني; فمحاكم
سـيحية بـطشت بأوربـا.. مقاصل وخوازيق; لـكل من يخرج عن طوع التـفتيش ا
.. ـنـظـومـت ـلك; إلرتـبـاط مـصالح ا الـكـنـيسـة.. وبـالـتـالي فهـو خـارج عن إرادة ا

ثـلة بالـقصور والـدينـية متـجليـة من الكـنائس يتـهمونه دنيـة  ا
بـالـهرطـقـة لـيـحـللـوا سـفح دمه. بـيـنـمـا األمجـاد الـعـظـيـمة
وتون يوميا صري  سحقت شعوبا فالعشرات من ا
حتت دوالـــيب وعـــتالت حـــجـــارة األهـــرام بـــقـي ذكــر
وتى الذين دفـون بعز في الـهرم وإنتـسي ا الفـرعون ا

يتا أثناء تشييد االهرامات. سحقوا ذال 
فالتاريخ يكتبه االقوياء لترسيخ جبروتهم!

اماني التميمي 
الى دعم من الــوزارات ذات اخــتــصـاص الن
ــجـتــمع  ال يـعي ــهـمــة لـيــست بــسـهــلـة  ا
خــطــورة الــبـــيــئــة والــتــلـــوث عــلى صــحــة
االنـسـان) واجـتـمع رئـيس مـجـلس الـوزراء
مـصطـفى الـكـاظمي بـالـلجـنـة العـلـيا لـبـناء
ـــدارس في الــعـــراق. وقــال بــيــان تـــلــقــته ا
(الــزمـان) امس انـه (جـرت خالل االجــتــمـاع
مناقشة اخلطوات التنفيذية إلطالق مشروع
بـنـاء سـبـعــة آالف مـبـنى مـدرسي جـديـد في
عمـوم الـبالد ويـتضـمن في مـرحـلته األولى
بـــنــــاء ألف مـــدرســـة جـــديـــدة وذلك ضـــمن
مــذكــرات الــتــفـاهـم مع جــمـهــوريــة الــصـ

الشعبية.
ــشــروع ســيــتــكــفـل مــعــاجلـة واضــاف ان ا
مـــشــاكل االزدواج في اســتـــعــمــال األبــنــيــة
دارس غـيـر الصـاحلة درسـيـة ومشـاكل ا ا
أبــنـيـتــهـا كـمــا  االتـفـاق عــلى أن يُـسـمى

دارس النموذجية).  شروع ا ا
وشــدد الـكـاظــمي عـلى أن (تــكـون تــصـامـيم
ـــدارس ضـــمن الـــطــراز احلـــديث ووفـــقــاً ا
لـإلحـتـيـاجـات الـفـعـلـيـة والــعـمـلـيـة لـلـبـيـئـة
ـعـاجلـة التـلـكؤات في الـعراقـيـة.كـما وجّه 
ـدارس اجلـاري تـنـفـيـذها تـنـفـيـذ مـشـاريع ا
وأن يجري جتاوز العقبات والروت حالياً

خدمة للطلـبة وتعجيالً في رفع الضغط عن
العملية التربوية). 

ــان مــحــمـد مـن جــهـتـه طــالب رئــيس الــبــر
احلـلـبـوسي وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي بـإعـادة
وازي الـنظـر بـاألجـور الدراسـيـة لـلتـعـلـيم ا
ــســائي وذلك خالل اســتــضــافــة الــوزيـر وا

امس.

وزارة الدفاع/ الدائرة القانونية / احملكمة العسكرية  االولى
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ؤشرة ازاء اسمائهم في واد ا ا كنتم متهم وفق ا درجة اسمائهم وعناوين سكنهم  تهم الغائب ا الى ا
ـا ان  محالت اقـامـتهم مـجهـولة لـذا اقـتضى  تـبلـيغـهم في الـصحف احملـليـة على ان بـينـة ادناه و الـقضـيـة ا
حتضروا امـام احملكـمة الـعسكـرية االولى خالل مـدة ثالث يـوما من نشـر هذا االعالن  في الـصحف وعـند عدم
ـوظف ـنقـولة ويـطلب من كـافة ا نـقولة وغـير ا حضـوركم سوف جتـري محـاكمتـكم غيـابيـا وحتجـز اموالـكم ا
العمومي القاء القبض عليكم وتسليمكم الى اقرب جهة عسكرية او مركز شرطة ويلزم االهلي الذين يعلمون

سؤولة بذلك. محل اختفائكم باخبار اجلهات ا
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البلد: العراق
احملافظة: بغداد

شروع: اعداد تصميم اساسي لقضاء الزوراء اسم ا
خدمات استشارية

التبويب (7- 49 -1- 4 - 13- 18- 193 - 2)
كـاتب االستشارية تدعـو محافظـة بغداد/ مديريـة التخطـيط العمراني في مـحافظة بغـداد كافة ا
ـهتمـة الى تقد طلب العراقيـة والشركـات الهندسـية االجنـبية من ذوي االختـصاص واخلبرة ا
ابداء االهـتمـام وذلك عن مـشاريع تـقـد اخلدمـات االسـتشـارية العـداد تـصمـيم اسـاسي لقـضاء

الزوراء:
رجعية. توقعة: حسب الشروط ا هام واخملرجات ا كونات وا نطاق اخلدمات وا
تطلبات التالية: شاركة تقد طلب ابداء االهتمام مع توفير ا على الراغب في ا

ــوجـزة (شـركـة  –مـكــتب) ومـجـال اخـتــصـاصـهـا ـقــدم الـطـلب (االسـم والـسـيـرة ا 1- تـعـريف 
واقسامها والهيكل التنظيمي).

ـثـلهـا في الـدول االجـنـبـيـة مـصـدقـة ومـتـرجـمة ـكـتب او الـشـركـة (او مـا  2- وثـائق تـسـجـيل ا
عتمدة). بالنسبة للشركات االجنبية) وحسب السياقات ا

مـاثلـة الـتي سبـق اجنازهـا في نـفس االختـصاص طـلـوبة لالعـمـال ا ـتـخصـصـة ا 3- اخلـبرة ا
عتمدة الختيار االستشاري. عايير والنقاط ا حيث حتتسب من ضمن ا

اضية. شاريع داخل العراق خالل اخلمس سنوات ا 4- اخلبرة في تنفيذ ا
.( وظف 5- معلومات عن كادر مقدم الطلب (السيرة الذاتية للكادر وخبرات ا

انعـة صادر من الهيئة العامة للضرائب للمكاتب العراقية اصلي ونافذ ومعنون 6- كتاب عدم 
رحلة الثانية. الى محافظة بغداد في ا

فوض للمكتب االستشاري والشركات الهندسية االجنبية. ستمسكات الشخصية للمدير ا 7- ا
ـكاتب االسـتشـارية مـراجعة مـحافـظة بـغداد/ قـسم العـقود لـغرض استالم 8- عـلى الشـركات وا

شروع. تطلبات اخلاصة با ا
وجب تقييمها ستقوم جلنة مختصة في محافظة بغـداد باختيار االستشاري االفضل تأهيال 
راد هـمة ا ـقدمـة في مجـال ا قـدمة اعاله واعـداد قائـمة مـختصـرة من الشـركات ا لـلمـعلومـات ا
ـهـمة ـالـيـة الختـيـار االفـضل لـتـنفـيـذ ا تـنفـيـذهـا ومن ثم دعـوتـهم لـتقـد عـطـاءاتـهم الـفنـيـة وا

االستشارية.
طـلوبـة داخل ظرف مـغلق ومـخـتوم عـلى العـنوان: مـبنى مـحافـظة تـقدم الـطلـبـات مع الوثـائق ا
وعد النهائي لتسليم بيانات ابداء االهتمام نصور علما ان ا بغداد/ الصاحليـة/ مقابل فندق ا
هـو الساعة الـثانية عشـرة ظهرا من يوم االحد (2020/12/6) في قسم العقـود/ الطابق الثامن/

مبنى محافظة بغداد.
ـتـأخرة وفي حـالـة رغـبتـكم لالسـتـفـسار يـرجى مـراجـعة قـسم الـعـقود وسـيـتم رفض الـطـلبـات ا

ومديرية مجاري محافظة بغداد.
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البلد: العراق
احملافظة: بغداد

ـشروع: اعـداد دراسة وتصـاميم النـشاء شـبكـات مجاري ومـحطـات الضخ لـقريـة احلرية/ اسم ا
دائن ناحية الوحدة/ قضاء ا

خدمات استشارية
التبويب (5- 49 -1- 4 - 13- 2- 170 - 2)

ـكاتب االسـتـشـاريـة الـعـراقـية تـدعـو مـحـافـظة بـغـداد/ مـديـريـة مـجـاري محـافـظـة بـغـداد كـافـة ا
هـتـمـة الى تقـد طـلب ابداء والـشركـات الـهنـدسـية االجـنـبـية من ذوي االخـتـصاص واخلـبـرة ا
االهتـمام وذلك عن مشاريع تقـد اخلدمات االستشاريـة (اعداد دراسة وتصامـيم النشاء شبكات

دائن) مجاري ومحطات الضخ لقرية احلرية/ ناحية الوحدة/ قضاء ا
خدمات استشارية

رجعية. توقعة: حسب الشروط ا هام واخملرجات ا كونات وا نطاق اخلدمات وا
تطلبات التالية: شاركة تقد طلب ابداء االهتمام مع توفير ا على الراغب في ا

ــوجـزة (شـركـة  –مـكــتب) ومـجـال اخـتــصـاصـهـا ـقــدم الـطـلب (االسـم والـسـيـرة ا 1- تـعـريف 
واقسامها والهيكل التنظيمي).

ـثـلهـا في الـدول االجـنـبـيـة مـصـدقـة ومـتـرجـمة ـكـتب او الـشـركـة (او مـا  2- وثـائق تـسـجـيل ا
عتمدة). بالنسبة للشركات االجنبية) وحسب السياقات ا

مـاثلـة الـتي سبـق اجنازهـا في نـفس االختـصاص طـلـوبة لالعـمـال ا ـتـخصـصـة ا 3- اخلـبرة ا
عتمدة الختيار االستشاري. عايير والنقاط ا حيث حتتسب من ضمن ا

اضية. شاريع داخل العراق وخارجه خالل اخلمس سنوات ا 4- اخلبرة في تنفيذ ا
.( وظف 5- معلومات عن كادر مقدم الطلب (السيرة الذاتية للكادر وخبرات ا

انعـة صادر من الهيئة العامة للضرائب للمكاتب العراقية اصلي ونافذ ومعنون 6- كتاب عدم 
رحلة الثانية. الى محافظة بغداد في ا

فوض للمكتب االستشاري والشركات الهندسية االجنبية. ستمسكات الشخصية للمدير ا 7- ا
ـكاتب االسـتشـارية مـراجعة مـحافـظة بـغداد/ قـسم العـقود لـغرض استالم 8- عـلى الشـركات وا

شروع. تطلبات اخلاصة با ا
وجب تقييمها ستقوم جلنة مختصة في محافظة بغـداد باختيار االستشاري االفضل تأهيال 
راد هـمة ا ـقدمـة في مجـال ا قـدمة اعاله واعـداد قائـمة مـختصـرة من الشـركات ا لـلمـعلومـات ا
ـهـمة ـالـيـة الختـيـار االفـضل لـتـنفـيـذ ا تـنفـيـذهـا ومن ثم دعـوتـهم لـتقـد عـطـاءاتـهم الـفنـيـة وا

االستشارية.
طـلوبـة داخل ظرف مـغلق ومـخـتوم عـلى العـنوان: مـبنى مـحافـظة تـقدم الـطلـبـات مع الوثـائق ا
وعد النهائي لتسليم بيانات ابداء االهتمام نصور. علما ان ا بغداد/ الصاحليـة/ مقابل فندق ا
هو الساعة الثانـية عشرة ظهرا من يوم االحد (12/6/ 2020) في قسم الـعقود/ الطابق الثامن/
ـتأخـرة. وفي حـالة رغـبتـكم لالسـتـفسـار يرجى مـبنى مـحـافظـة بغـداد وسـيتم رفض الـطـلبـات ا

مراجعة قسم العقود ومديرية مجاري محافظة بغداد.
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ـنـطقـة ووصـلت إلـيه في موقف ا
جـيــد لـلــتـســجـيل لــوال أنه سـدد
رمى. بطريقة غريبة بعيدا عن ا
وجنح إبـــراهــــيـــمــــوفـــيــــتش في
تـسـجـيل أول األهـداف بـالـدقـيـقـة
ـتازة 20 بـعد تـمريـرة عرضـية 
من الــــظــــهــــيــــر األيــــســــر ثــــيــــو
هـيــرنـانـديــز سـبق فـيــهـا زالتـان
مــــدافع نــــابــــولي كــــولــــيـــبــــالي
لـــيــضـــربـــهــا رأســـيـــة قـــويــة في

الشباك.
كاد نابولي أن يدرك التعادل لوال
تـألق احلـارس دونـارومـا بـعـدما
ســدد مـيــرتــيـنــز بــقـوة من داخل
نطقة أبعدها دوناروما لركنية. ا
وأهــدر نـابــولـي الـتــعــادل من 3
فـرص في هـجـمـة واحـدة بـعـدما
ــنـطــقـة نــفـذت الــركـنــيـة داخل ا
لـيــسـددهـا بـاكــايـوكـو ويــبـعـدهـا
مـــــــدافع مـــــــيـالن من عـــــــلـى خط
ــرمى لـتـرتــد إلى دي لـوريـنـزو ا
ويـسـددهـا في الـعـارضـة قبل أن
تــعـود إلى لـوزانــو الـذي تـصـدى
احلــارس لـتــســديـدته وأبــعــدهـا

لركنية جديدة.
في الــدقـيــقـة 54 جنح مـيالن في
تسجيل الـهدف الثاني عن طريق
زالتــان بـعـد كـرة مـرتـدة سـريـعـة
بــدأت من ثــيـو هــيــرنــانــديـز إلى
هــاكـان الـذي مـرر لـريـبـيـتش في
اجلـهة الـيسـرى ليـرسل عرضـية
سددها إبرا بالركبة في الشباك.
وأحرز إبـرا الهـدف الثالث له في
رمى الدقيقة 58  بعدمـا انفرد 
نابولي إثر تمريرة ريبيتش لكن
حكم الـلقـاء ألغـاه بداعي الـتسلل

هاجم السويدي. على ا
وقلص ميرتينز النتيجة لنابولي
بـالــدقـيـقـة 62  بـعــدمـا تـمـكن من
مـــــراوغــــة رومـــــانـــــيـــــولي داخل
ـنطـقة وتـسـديد الـكرة من حتت ا

يد احلارس دوناروما.
وزاد بـــاكــــايـــوكـــو مـن مـــعـــانـــاة
باراة بعدما حصل نابولي في ا
على البطـاقة الصفـراء الثانية له
في الدقـيقة 65 لـيطـرد بالـبطـاقة

تــخــلـص فــيــرمــيــنــو من رقــيــبه
ليسـدد في القائم مـجددا قبل أن
ترتـد إليه ويـصوبـها مـرة أخرى
ــدافع من عــلى خط لــيــبــعــدهــا ا

رمى. ا
وعـــادت الـــكــرة إلـى مــانـي الــذي
سدد مبـاشرةً ليتصـدى شمايكل
لــتــصــويــبــته قــبـل أن تــصــطـدم
بـالـقـائم نـفــسه وتـضـيع هـجـمـة

غريبة للريدز في الدقيقة 77.
وانـطــلق الــنــجم الـســنــغـالي من
الـناحـيـة اليـسـرى قبل أن يـسدد
كرة بـيمناه أبـعدها شـمايكل في

الدقيقة 84.
واخـتــتم فـيـرمــيـنـو لـيــلـة الـريـدز
الرائعـة بتسجيـل الهدف الثالث
في الـدقـيـقـة 86 بـضـربـة رأسـيـة
من ركـنيـة نفذهـا ميـلنـر ليـنتهي
الــلـقــاء بـفــوز أصـــــحـاب األرض
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حـــقق مـــيالن فــوزًا مـــهــمًـــا عــلى
مـضـيـفه نـابـولي بـثـالثـة أهداف
ــــــبــــــاراة الــــــتي لــــــهـــــدف فـي ا
ـلـعب سـان بـاولـو جـمـعـتـهـمـا 
بــاجلــولــة الــثــامــنــة من الــدوري

اإليطالي.
سجل زالتان إبراهيموفيتش (2)
 وبيتر هاوجي أهداف ميالن في
الــدقـائق 20 و54 و5+90 فـيــمـا
أحـــرز درايس مــيـــرتــيـــنــز هــدف

نابولي بالدقيقة 63.
بـهــذا الـفـوز رفع مـيالن رصـيـده
إلى 20 نـقطـة في صـدارة تـرتيب
الـكالـتـشيـو بيـنـما جتـمد رصـيد
ـركـز نـابــولي عـنـد 14 نــقـطـة بــا

السادس.
ــــبـــاراة كـــانت من أولى فـــرص ا
نـــصـــيب مـــيالن بـــعـــدمــا أطـــلق
كـالـهـاجنـولـو تـسـديـدة قـويـة من
خـــارج مــنــطــقـــة جــزاء نــابــولي
تــــمـــــكن احلـــــارس مــــيـــــريت من

إبعادها لركنية.
وفـشل كايـر مدافع الـروسونـيري
في تسـديد الكـرة بشـكل صحيح
بــعــدمـــا نــفـــذت الــركــنـــيــة داخل

بـاحلــارس داخل مـنــطـقــة الـست
يارادات.

وأضاف لـيفـربول الـهدف الـثاني
في الدقـيقة 41 عنـدما رفع أندي
بروبرتسـون كرة عرضيـة متقنة
وضــــعــــهــــا جــــوتـــــا بــــرأسه في
الــشــبــاك بـــعــيــدا عـن مــتــنــاول

شمايكل.     
واقتـرب جوتـا من تسـجيل هدفه
الثاني بالـدقيقة 49 عندما تابع
عـرضـيـة جـديـدة من روبـرتـسـون
ــرمى قــبل دخــول نـيــكـو فـوق ا
ويـلـيامـز إلى تـشـكيـلـة ليـفـربول

صاب نابي كيتا. مكان ا
وتـــمـــكـن شـــمـــايـــكـل من إبـــعـــاد
تــسـديـدة مـقـوسـة من مـاني إثـر
تـمـريـرة من مـيـلـنـر في الـدقـيـقة
56 بينما أصاب فـيرمينو القائم
في الـدقـيـقـة 57 بـضـربـة رأسـيـة

من عرضية قصيرة جلوتا.
وبـــدت الـــكــرة وكـــأنـــهـــا تــرفض
دخــول مـرمى الــثــعـالـب عـنــدمـا

الـضــيـقــة لـكــنه هـز الــشـبـاك من
اخلارج في الدقيقة الثانية.

وأنــقـذ حــارس لـيــسـتــر كـاســبـر
شـــمــايـــكل هـــدفـــا مــحـــقـــقــا في
الدقـيقة 11 عنـدما شن لـيفـربول
هـجــمـة مـرتــدة مـرر عــلى إثـرهـا
نـابي كـيــتـا الـكــرة إلى كـورتـيس
جونـز الذي أطلق تـسديـدة قوية

اركي. أبعدها الد
وعاد شمايكل ليتألق في الدقيقة
14 عــنـدمـا مـرر مــاني الـكـرة إلى
جـوتـا الذي سـددهـا من مـشارف
منطقـة اجلزاء لكن احلارس كان

رصاد. لها با
وســـجل لـــيـــفـــربــول هـــدفه األول
بالدقيقة 21 عندما حـاول إيفانز
مـدافع لـيـسـتـر إبـعـاد خـطـر ركـلة
ركــنــيـة لــكــنه تــفـاجــأ بــهـا وهي
تـصــطــدم بــرأسه قـبـل أن تـدخل

مرمى فريقه بطريق اخلطأ.
وألغى احلكم هدفا لليفربول في
الــدقــيــقــة 23 لــوجــود احــتــكــاك
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حقق ليـفربول فوزا اسـتعراضيا
على ضـيفه لـيستـر سيتي (3-0)
ضــمـن اجلـــولـــة الــتـــاســـعـــة من
ـمتـاز على الـدوري اإلجنلـيزي ا

ملعب أنفيلد.
وســـجل مــدافع لـــيــســـتــر جــون
إيـفـانـز (بـاخلـطـأ في مـرمـاه 21)
وديــوجـو جــوتـا (41) وروبـرتـو

فيرمينو (86) أهداف ليفربول.
ورفـع الـــريــدز رصـــيـــدهـم بـــهــذا
ـركـز الـفـوز إلى 20 نـقــطـة في ا
الـــثــانـي بــفـــارق األهـــداف فــقط

تصدر توتنهام. وراء ا
وهذا بـيـنـمـا جتـمد لـيـسـتـر عـند
ركز الرابع علما  18نقطة في ا
بــأنه كـان يـتـصـدر الـتـرتـيب قـبل

انطالق هذه اجلولة.
بـاراة مـهـاجـما وبـدأ لـيـفـربـول ا
رغم الـغـيـابـات الـعـديـدة وحاول
ساديو ماني متابعة الكرة اآلتية
مـن ركــلـــة ركـــنــيـــة في الـــزاويــة
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ـبية الـوطنيـة العراقـية انهـاء خدمات ام كـتب التنـفيذي اجلـديد للـجنة االو اعلن ا
سر اللجنة جزائر السهالني من منصبه.

ـبـيـة يـقرر انـهـاء خـدمات كـتب الـتـنـفيـذي لـلـجـنة االو ـبـيـة  ان ا وذكر بـيـان عن االو
بي. جزائر السهالني من منصبه وابعاده عن العمل األو

واوضح ان هـذا القـرار جـاء بـعـد جتـاوز الـسهالنـي علـى وزير الـشـبـاب والـريـاضة
عدنان درجال.

بية. هامه رئيساً للجنة االو يذكر ان عبد االله باشر 
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مـنح االحتـاد االسـيوي لـكـرة القـدم نـظـيره االحتـاد الـعراقي حق
تـنـظـيم دورات تـدريبـيـة لـفـئة (سي) وادارتـهـا عـلى نـحـو كلي من
قـبل كوادر عـراقيـة .. االيجـابيـة الوحـيدة في هـذا اخلبـر هي ثقة
ـيـدانـية الـعـراقـية الدارة االحتـاد االسـيـوي بـالكـوادر الـعـلـميـة وا
هتم دورة تـدريبية قارية .. سـيختلف معي عدد غيـر قليل من ا
بـشـان كـرة الـقدم حـول طـبـيعـة االسـتـفـادة من الـدورة التـدريـبـية
وكـيف ان االيجابـية الوحيـدة تنحـصر بادارة الدورة من الـقارية 
قـبل كوادر عراقية .. وللدفـاع عن وجهة نظري اقول ان اكثر من
الف (مــدرب) عـراقي حـظي بـشـهـادات تـدريـبـيـة اسـيـويـة من كل
لـقاء مبالغ مـالية مـعينة ـاضية  في السـنوات القـليلة ا الـدرجات 
واقــصــد اي نـاد ولــكن من الــذي انــتـفـع من هـذه الــشــهـادات  
او مـنظـمة ريـاضيـة اخرى تـضع كرة ريـاضي او منـتدى شـباب 
ـتـمـرس ـدربـ ا الـقـدم في قـمـة اولـوياتـهـا .. وال اقـصـد هـنا ا
الــذين حـصـلـوا عــلى الـشـهـادة الســتـكـمـال اوراقـهـم الـريـاضـيـة
الــرسـمــيــة .. امـا ســبب عـدم االســتـفــادة من حــامـلي شــهـادات
هـو ان مـعـظم أ )  ب  الـدورات االسـيـويـة بـكل درجـاتـهـا ( سي 
حــامـلي هــذه الـشـهــادات غـيــر مـسـتــعـدين لــلـعــمل مع فـريق من
طبعـا بصفة عضو في و ال اقول الدرجة الـثانية  الـدرجة االولى 
الن حامل الشهادة التدريبية يعتقد ان الفرصة الطاقم التدريبي 
تـعمق في اجملال الـرياضي يـعرف صـعوبة سـتاتـيه الى بيـته .. ا
الـعـمل في اجملـال التـدريـبي عـلى صـعيـد كل االلـعـاب الريـاضـية
ـكـن اخـتـصـار عـلم الـتـدريـب الـريـاضي في دورة سـقـفـهـا وال 
الـزمـني اسـبـوع او اسبـوعـ وحـتى ثالثـة اشهـر  .. نـعم يـعرف
نخرط في العمل الفني ان التدريب  ليس حمل تدريبي مبرمج ا
والـراحــة الـبــيـنــيـة) حــجم (تـكــرار) الـتــدريب  (شــدة الـتــدريب 
ــا يـتــعـدى ذلك الـى كـيــفـيــة اسـتــثــمـار هــذا احلـمل وحــسب وا
ثم كـيفـية الـتـدريبي في سـياق االعـداد اخلاص و االعـداد الـعام 
قبل لعب على نحو عملي  علومات العلمـية في ا االسـتفادة من ا
و اكـتسـاب خبرات ـنافـسات الـرياضـية الـرسمـية  واثـناء وبـعد ا
ـراحل ـنـافـســات .. بـعـد هـذه ا الــفـشل والـنـجـاح حتـت ضـغط ا
بوسعـنا القول ان االسـاسية لـتكوين الـشخصيـة  الفنـية للمـدرب
هـناك مدرب عـلى استعـداد للنهـوض بواجبـاته دون حتديد درجة
نافسة تـغيرات كثيرة تتـعلق بقوة ا الن النجاح مرتبط  جنـاحه 
وجـاهزية الفريق وادارة العمل التـدريبي وقيادة الفريق والتعامل
ــسـلط عــلى الــفـريق من قــبل اجلــمـهـور مع الــضـغـط الـنــفـسي ا
ـتــربــصـ بــالـفــريق حلــظـة الــشـروع واالعالم وادارة الــنــادي ا

نافسات الرسمية . باعداد الفريق والى اخر مباراة في ا
انــا مع اعـادة تـنـظــيم اولـويـات الــعـمل في اجملـال الــتـدريـبي بـ
وارى ان االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم ـهم واالهم  االسـاس و ا
يـجب ان يقتـرح على حـملة الـشهادات الـتدريبـية االسيـوية حلوال
ـتـدرب على بـضـرورة عدم حـصـول ا ـشـاكل قـلـة فرص الـعـمل 
ـتـدرب مـارس الـعـمل شــهـادة (ب) اال بـعـد الـتـاكـد مـن ان هـذا ا
وهكذا بالنـسبة لشهادة الـتدريبي حتى ولو مـدربا لفريق شعـبي 
ـنح بـهذه الـطريـقة الـشهـادة الـتدريـبيـة رصانـة واعتـبار و ( أ ) 
ـتــدرب يــشـعــر بــاهـمــيـة وا وعــمق عــمـلـي 
ـعـلومـات التي حـصل عـليـها في ارض ا
ويـصبح جـاهزا لالسـتفادة من ـلعب  ا
ايــة فـــرصــة تــســنح له .. وجــهــة نــظــر

اتمنى دعمها.
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سرمد عبد االله 

مــــــــــيـالن إلجــــــــــراء تــــــــــبــــــــــديل
اضـــــــطـــراري بـــخـــروج زالتــان

ونزول كولومبو.
وكـــان الــنـــجم الـــســويـــدي قــد
تــمــكن مـن تــســجــيل هــدفــ
لـفـريـقه في شـبـاك نـابولي
لــــيـــرفـع رصـــيــــده إلى 10
أهداف في صدارة ترتيب
هـدافي الــكـالــتـشــيـو هـذا
ـوسم بـفـارق هـدف عن ا
كـريـســتـيـانــو رونـالـدو

جنم يوفنتوس.

الــدقــيــقــة 78
ســـــــــــــــــــقـط
إبـراهـيـمـو
فــــــيـــــــتش
عــــــــــــــــــلـى
أرض

ـــــلـــــعب ا
مــــتـــأثـــرًا
بـإصـابـة
لــــــــــــــــــــــــم
يـــســـتـــطع
بـــســـبـــبـــهــا
اســـــتــــكــــمــــال

اللقاء.
واضــطــر مـدرب

احلـمــراء ويـكـمل فـريق اجلـنـوب
. باراة بعشرة العب ا

وكـاد البـديل بيـتـانيـا أن يتـعادل
لـنــابـولي بــالـدقــيـقـة 72 بـعــدمـا
اســــتــــلم الــــكـــــرة وتــــوغل داخل
ـنــطـقــة وسـدد; لـكـن دونـارومـا ا

تصدى.
وتـــعـــرض إبـــراهــــيـــمـــوفـــيـــتش
لإلصابـة في الدقـيقة 78 ليخرج
من الـــلـــقـــاء فـــيــمـــا حـل مــحـــله

الالعب الشاب كولومبو.
وفـي الــدقــيــقــة 90 أهــدر العــبــو
مـــيالن فـــرصـــة مــزدوجـــة لـــقــتل
ــبــاراة بــعـد خــطــأ دفــاعي من ا
العـــبي نـــابـــولي حـــيـث اســتـــلم
هــاوجـي الــكــرة وســـدد بــاجتــاه
رمى لكن تصـدى لها احلارس ا
مـــيــريت وفـــشل كــولـــومــبــو في

متابعتها.
وعـاد بــيــتــانــيــا لــيــهــدر فــرصـة
مــحـقــقـة ثــانـيــة بـعــدمـا اســتـلم
الـكـرة ودار بـشـكل جــيـد لـيـسـدد
أرضـيــة قـويــة بـقــدمه الـيــسـرى

تصل ألحضان احلارس.
وجنح هــــــاوجي فـي تـــــأكــــــيـــــد
انـــتــصــار مـــيالن بــهـــدف ثــالث
بالدقيقة 95  بعد مرتدة سريعة
وصلـته لـينـطلق ويـتوغل داخل
ـنطـقة ويـراوغ مانـوالس قبل ا

أن يسدد الكرة في الشباك.
…—«œô« oK

أثـــــار الـــــســـــويـــــدي زالتــــان
إبـراهــيـمـوفــيـتش مــهـاجم
مــيـالن حــالـــة من الـــقــلق
داخـل الــــــفـــــــريـق خالل
مــبــاراة الـروســونــيـري
أمام مـضيـفه نابولي
الـتي حسـمـها األول

لـــــصـــــاحله (3-1)
ضمن مـنافـسات
اجلــــــــــــولـــــــــــة
الــثـامــنـة من
الـــــــــــدوري
اإليطالي
ففي
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ـنـتــخب بـالـتـهـجم لـلـرئــيس اجلـديـد ا
بيـة الوطـنية على مـكاتب اللـجنـة االو
ـا كــانت عـبـارة والـعــامـلـ فــيـهـا وا
ـ رسـالـة سالم وتـشـجـيع كـافـة الـعـا
ـبي ويـدعـو الى الـعمل في الـبـيت االو
بــاجـتــهــاد وجتـاوز جــمــيع اخلالفـات

السابقة .
شهداني ان (مايثار من قبل واضاف ا
الـبــعض مـاهــو اال مـجـرد مــشـاحـنـات
سلبـية التروي من عـطش والتشبع عن
جـوع ويـجب ان تــتـكـاتف اجلـهـود من
اجل انــــقــــاذ الــــريـــاضــــة بــــالــــعـــراق
وايصـالـهـا الى بر االمـان والـعودة من
اخلــــــــلف مـن اجـل ركـب تــــــــطـــــــورات
الــريــاضــة فـي الــعــالم واالبــتــعــاد عن
تراشقة ب جميع االطراف). والتهم ا
ومن جـهـة اخــرى اعـرب رئـيس احتـاد
الــفـــروســـيــة حـــيـــدر اجلـــمــيـــلي (عن
اسـتـغـرابه من الـتـصـريـحـات الـتي
اطـلقـهـا الـرئـيس السـابق لـلـجـنة
ـــبــــيـــة الــــتي تــــنص عــــلى االو
تــعـــرض الـــعـــامــلـــ بـــالــبـــيت
مــشـيـرا ـبـي عـلى الـتــهـجم  االو
الـى ان زيـــــارة عــــبـــــد االله كـــــانت
ايـجــابـيـة لـلــغـايـة ورافـقـه الـعـديـد من
الشخصيـات الرياضية وفريق اعالمي
قــام بــتـــوثــيق جــمــيع اجــراءات

الزيارة).
واكــــــد اجلــــــمــــــيــــــلي ان
االنــــتـــخــــابــــات اجـــريت
ـــقــراطـــيـــة كــبـــيــرة بـــد

نـتخـب وباشـراف عدد من الـقضـاة ا
والــفـوز كــان مــشـروع وعــلى اجلــمـيع
احــتـرام الـنــتـائج وحــقـوق الـنــاخـبـ
والـترشـيح كـان مـشروع لـلـجـميع وان
ــطـاف ومن حق الــفـوز لــيس نـهــايـة ا
اجلــمــيع الـــتــرشـــيح بــاالنــتـــخــابــات

القادمة.
واوضح اجلـمـيـلي (ان رئـيس الـلـجـنة
ــبـيــة ســرمـد عــبــد االله بـريء من االو
جميع الـتهم التي تـوجهت له قـضائيا
قـبل تــبـرئـته اجـتـمــاعـيـا وان اجلـمـيع
اء يـعـلم بـذلك والداعي لألصـطـيـاد بـا
الـعـكـر عبـر تـوجـيه الـتـهم الى الـكـتـلة

الفائزة).
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ـبـية اصـدر مكـتب رئـيس الـلـجنـة االو
بــيـانــاً بــشـان الــســابق رعــد حـمــودي
ـنتـخب سرمد بـية ا زيارة رئـيس االو
ـبـية الـيوم ـقـر اللـجـنة االو عـبد اإلله 

باشرة بعمله. وا
وانــتــخب عــبــد االله رئــيــسـاً لــلــجــنـة
ـــكـــتب ـــبـــيــة فـي انـــتـــخــابـــات ا االو
التنفيذي في الـ 14من الشهر اجلاري.
وتـــقــــدم رعـــد حـــمـــودي و19 احتــاداً
رياضياً بـشكوى ضد االنـتخابات لدى
لتقرر االخيرة جتميد بية الدولية االو

بية العراقية. نشاط االو
وذكر مكتب حمودي في بيان أنه  (في
سابقة خطيرة تهدد مستقبل الرياضة
وتـزيـد من حـدة اخـتـنـاقـهـا الـعـراقـيـة 
بــتــحـدي وعــدم اذعــان لــقـرارات ألهم
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مــؤســســة ريـاضــيــة دولــيـة  الــلــجــنـة
حـيث قـام  سـرمـد ـبـيـة الـدولـيـة   االو
عبداالله محمد  باقتـحام مبنى اللجنة
واالسـتـيالء عـلى ـبـيـة الـعـراقـيـة  االو
واصــدار اوامــر وقــرارات مــكــاتــبــهــا 
ـا يـنـذر بـعـواقب خـارج صالحـيـاته 
وخـيــمـة).واضـاف (فـي مـا اذا وصـلت
معلـومات حتى وان كـانت عبر وسائل
ـبـيـة الـدولـية االعالم الى الـلـجـنة االو
ــبي االسـيــوي والـلـذان واجملـلس االو
يـراقبـان عن كـثب مـجـريـات االمور في
ومع يـقـيـنـنـا ونـحن بــدورنـا  الـعـراق 
ــــثـل ســــلــــوكـــا بــــأن هــــذا االجـــراء 
شـــخــصـــيــا من قـــبــله وألجل تـــفــويت
الفـرصة عـلى مـخطـطاته خلـلط االمور
ـبـيـة الـدولـيـة جتاه رد فـعل ودفع االو
سنسـلك جمـيع الطرق دولي مفـاجىء 

التي خولـنا اياهـا القانـون جتاه هكذا
اجـراءات غيـر قـانـونيـة).واعـلن مـكتب
مــبـاشــرته بــعــمـله رئــيــسـاً عــبــد اإلله
ـبية.وسـجل رئيس اللـجنة للجـنة االو
ـــنـــتـــخب ســـرمـــد عـــبـــد ـــبـــيـــة ا االو
ــقــر حـــضــوره الــرســـمي االول  االله

اللجنة في بغداد.
ــبـيــة ومــعه نــائــبـيه وزار رئــيس االو
االقسام التنفيذية و كتب واعضاء ا
االجتـمـاع مع مدراء اقـسام الـقـانونـية
ــــالـــيـــة وااللـــيـــات ومـــديـــر االدارة وا

إلبالغهم بخطة العمل اجلديد.
ــكـتب وفــاز عــبـد االله بــانــتــخـابــات ا
ـبـيـة في الرابع الـتنـفـيـذي للـجـنة االو
عـشر من الـشـهر احلـالي مـتفـوقـاً على
رعــد حــمــودي بــفــارق ثالثــة اصــوات

.(19-16)
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نــــفى رئــــيـس احتـــاد
الـقـوس والـسـهم سـعد
ـشــهـداني مــاتـنــاقـلـته ا
وســـــــــائـل االعـالم من
اتـــــــهـــــــام رعــــــد
حـــــمـــــودي
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مـــبــاراة الــديــوانــيـــة والــكــرخ والــتي
انــــتــــشـــــرت في وســــائـل الــــتــــواصل

االجتماعي.
ــداولــة واضــافـت لــدى الــتــدقـــيق وا
وبـاتــفـاق جــمـيع االعــضـاء فـي جلـنـة
االنــضـبــاط قــررتْ إصــدار الـعــقــوبـة
اعاله بــحق رئــيس الــهــيــئــة اإلداريـة
لـنـادي الديـوانـية وفـقـا للـمادة (/ 68

ادة (1 / 51).  1)  وبداللة ا
وبــيــنت الــلــجــنــة ان فـي حــال تــكـرار
اخملالـفة سـيضاعف مـبلغ الـغرامة مع
ا يزيد عن موسمٍ كامل على اإليقاف 
أن يــكــون الـقــرار قــابالً لالســتــئــنـاف

دة القانونية البالغة  7أيام. خالل ا
و اســتـــعــاد فـــريق الــشـــرطــة نـــغــمــة

االنــتــصــارات بـتــغــلــبه عــلى ضــيـفه
فــريق الــقــاسم بـهــدف من دون رد في
ــواجـهــة الــتي اقـيــمت عــلى مــلـعب ا
كـــربالء الـــدولي حلــســـاب مــبـــاريــات
ـمـتـاز االســبـوع الـرابع من الــدوري ا

بكرة القدم.
ويـدين الـشـرطة في فـوزه الى الالعب
مازن فيـاض الذي سجل هـدف اللقاء
الـوحــيـد في الــدقـيــقـة (90) من عـمـر
ـواجهـة بـانتـصار ـبـاراة لتـنتـهي ا ا

مثير للقيثارة اخلضراء.
الـــفــوز وضـع الــشـــرطــة في وصـــافــة
الترتيب برصيد 8 نقاط بينما وضع
ـركـز الثـامن عـشر فـريق الـقاسم في ا

. برصيد نقطت
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اعـلـنت الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة لالحتـاد
الـعــراقي بـكــرة الـقــدم تـغــر رئـيس
نـادي الـديـوانـيـة حـسـ الـعـنـكـوشي
بـسـبب تصـريـحاتـه على حـكم مـباراة

فريقه امام الكرخ.
وذكـرت التـطبـيعـية في بـيان ان جلـنةُ
االنضباط في الهيئة التطبيعية قررت
مـعاقـبة رئـيس الهـيئـة اإلدارية لـنادي
الديوانية حس العنكوشي بغرامةٍ
مـالـيـةٍ مقـدارهـا خـمسـة ماليـ ديـنار
عـراقي عــلى خـلــفـيــة الـشــكـوى الـتي
تـقـدمَ بـهـا رئـيسُ جلـنـة احلـكـام عالء
عـبـد القـادر بـخـصوص األلـفـاظ التي
شـكو مـنه ضد حكم صدرتْ من قـبل ا
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الـنـصــوص الـتي عــرضت عـلــيـهـا
لـكـن لم يـنــال إعـجــابــهـا أي مــنـهم
حـتى الـلـحظـة).قـائلـة(عم اقـرأ لـسا
بـ هــون وبـ هـون إعـتـذرت عن
كــذا شـغـلـة لألسـف وأنـا مـا بـحب
أعـتـذر كـتـيـر مـا عم يـعـجبـني شي
بصراحة).وأشارت بأنها (ال تلتفت
لتواجدها في الـوسط الفني دائماً
ــــا تـــــركــــز عــــلـى مــــضــــمــــون وإ
وجودهـا).وأوضحت (يـعني أنـا ما
مـهم أشتـغل مهـم شو أشـتغل ومع
مـ هــذا يـلي بـهـمـني). الفـتـة (مـا
عـندي مـشـكلـة اني غـيب في سـبيل
اعــمل شي صح).أمـا عن قــضـائـهـا
الــوقـت بــفــتــرة احلـــجــر الــصــحي

دمشق - الزمان
مـثلة الـسورية سوزان جنم قالت ا
الــدين إنــهـــا(ال حتب اإلعــتــذار عن
شاركة في األعـمال التلـفزيونية) ا
مــبــررة (بــأن الــنــصـوص لـم تــنـال
اعـجــابــهــا).وقــالت جنم الــدين في
تـصــريح( إنــهـا ال حتــبـذ اإلعــتـذار
ـشـاركـة في األعـمـال ـتــكـرر عن ا ا
لـــــكــــــنـــــهــــــا جتـــــبــــــر في بــــــعض
األوقــات).وتــابـعـت (هـنــاك أمـور ال
ـكن ان تـتـخـطـاهـا في مـسـيـرتـها
الـفـنيـة فهي مـقـتنـعة بـغـيابـها في
حال لم يكن هنـاك شيء مهم تقدمه
للـجمـهور).مضـيفـة (بأنهـا اعتذرت
عن بـعـض األعـمـال ومـا زالت تـقـرأ

  2017في مـحــافـظـة اربـيل عن عـمـر نـاهـز
وعـد فــنـانـون ومــثـقـفـون الـتــسـعـ عــامـاً
ـة للمسرح والدراما ؤ رحـيله باخلسارة ا
الـعراقـية وان جنـما المعـا جديـدا قد هوى
لـيـنضم الى الـنـجوم الـعـراقيـة التي
رحـلت فـي الداخل
واخلارج .
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آخر حوار مع (الزمان) للراحل 
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حـســابـاتــهم عـلى تــويـتــر وضـمت
اشـــهــر االســـمــاء فـي الــعـــديــد من
اجملـــــاالت كـالعب كــــــرة الــــــقـــــدم
ــمـثل كـريــســتـيــانـو رونــالـدو وا
ي لــيـونــاردو دي كـابــريـو الـعــا
والـــفــنـــانـــة شـــاكـــيـــرا واحـــتل
الـــرئـــيـس األمـــريـــكي دونـــالـــد
ــركــز األول. وعــبـرت تــرامـب ا
إلــيــسـا عـن سـعــادتــهــا بــهـذا
االجنـــاز وكـــتــبـت:( فـــخــورة
وسـعـيـدة إني كـون الـفـنـانـة
الـعـربــيـة الــوحـيــدة ضـمن
ـؤثرين على قائـمة أكـتر ا
تـويـتـر مع أهم األسـمـاء
بالعالم وأكترن تأثيرا).

فقـالت ( راجعت حـسابـاتي وقويت
لــــغـــتـي اإلنـــكــــلـــيــــزيـــة والــــطـــبخ
ــوسـيــقى).وكــشف سـوزان جنم وا
الـــديـن عن بـــرنـــامج كـــانت تـــقـــوم
بــتــحـــضــيــره هــذا الــعــام عــلى أن
يــعــرض قـريــبــا دون الــكــشف عن
تـفـاصــيل أكـثــر عـنه. عـلى صــعـيـد
ـطــربـة الــلـبــنـانــيـة آخــر احـتــلت ا
ـرتـبة  45 في قـائـمـة أكـثر إلـيـسـا ا
 50 شــخـصـيـة مـؤثـرة عـلى تـويـتـر
لـــعــام 2020 . وأعــلـــنت مــؤســـســة
ــعـــنــيــة بـــتــحـــلــيل (بــرانـــد وج) ا
الـبـيـانـات عـلى مـوقـعـهـا الـرسـمي
الئـحـة جنــوم الـعــالم الـذيـن كـانـوا
ـا كتبـوه او نشروه على مؤثرين 

دمــاغــيــة. ولـلــراحل الــعــديــد من األعــمـال
لكي وعدو الـفنية منها مسرحية الشارع ا
الـشعب والـساعة األخـيرة وبيت أبـو كمال
واحلــصـــار ومــركب بـال صــيــاد وبـــطــاقــة
دخـــول إلى اخلـــيــمـــة واجلـــرة احملــطـــمــة
وجـسـر ارتـا وهـوراس واحلـاجـز وخـطـوة
من ألـف خــطـــوة والـــردهــة والـــعـــديــد من
ـسرحيـات األخرى. كما شـارك في بطولة ا
دينة) عام 1983 مـسلسل (النسر وعيون ا
الـتي دارت في أجواء احمللة الـبغدادية في
خـمسينيات القرن العشرين على خلفية ما
حـدث بـينـهمـا في مـاضي األيام. وحـصلت
مـســرحـيـته احلـصـار الــتي أخـرجـهـا عـلى
جـائزة أفضل إنتاج متكامل عام  1971كما
حـصل عـلى جائـزة أفضل مـخـرج للـموسم
سـرحية ـسرحي عام  1973عن إخـراجه  ا
ـثل (مـركـب بال صـيـاد) وجـائـزة أفـضل 
ــســرحي  1974عن مــســـرحي لــلــمـــوسم ا
دوره في مـسـرحيـة الطـوفـان الكـاهن آنام
فــضالً عـن حــصــول مــســرحــيــته الــردهــة
ألفـــضل إخـــراج في وزارة الـــثــقـــافـــة عــام
1995 أخـرج في أمـريكـا مسـرحـية الـشارع
ـلـكي تـأليف تـنـسي ولـيامـز عـلى مـسرح ا
االسـتـوديـو في مـعهـد كـودمـان ثـيـتر وهي
ـاجسـتـير في من مـتـطلـبـات نـيل شهـادة ا
سـرحي عام 1965 . عـندمـا عاد اإلخـراج ا
إلى الـوطن عـمل مدرسـا في مـعهـد الفـنون

وكـــانت (الـــزمــان) في الـــعــام  2010وقـــبل
مـغادرته الى اربيل ليـستقر هـناك كانت قد
زارته في شــقــتـه الــصــغـيــرة فـي مــنــطــقـة
الـكرادة بـبـغداد واجـرت معه حـديثـا كشف
فـيـه عن مـعـانــاته بـعـد ان  تــهـجـيـره من
مـنـطقـته بـبـغـداد ومصـادرة مـكتـبـته الـثرة
ؤلـفات من قـبل جهات ـتخـمة بـالكـتب وا ا
مـجـهـولـة رافـضـة تـسـلـيـمـهـا واعـادتهـا له
ـعـنـيـة ونـاشــد حـيـنـهـا الـراحل اجلــهـات ا
ووزارتي الــداخــلـيــة والــثــقـافــة بــضـرورة
ــكــتــبـة الــتي كــان يـروم الــتــدخل العـادة ا
اهــدائـهــا الى وزارة الـثــقـافــة والـســيـنــمـا
ـسرح لـيستـفاد من مـحتـوياتهـا الطـلبة وا
ـسرح بعـدها مـرجعا مـهما الـدارس في ا
لـلدراما الـعراقيـة.  والراحل ولد في مـدينة
كــربـالء عـام  1927ودخل مــعــهــد الــفــنــون
ـسرحية عام 1950 اجلـميلة قـسم الفنون ا
ثم حــصـل عــلى بــعـــثــة دراســيــة لــدراســة
ـسرح في معهد (كودمان ثيتر) في مدينة ا
شـيـكاغـو األمـريكـيـة للـفـترة 1965 – 1962
ـاجـستـير لـيـحصل عـلى الـبكـالـوريوس وا
بـتفوق. وغادر العـراق في نهاية عام 1995
ادة غـرب حيث عمل مدرسا  مـستقرا في ا
الـتمثـيل في جامعة الـرباط حتى عودته
إلـى الـــوطـن عـــام  .2010وقــــبـــيل
رحـــيــله عــام  2017دخل في
غـيـبــوبـة نـتـيـجـة جلـلـطـة
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ـمـثل وعـارض األزيــاء الـلـبـنـاني مـجــدداً يـطل ا
وسم مـايكل كـبابـة ليـكـون ضمن قـائمـة أبطـال ا
ـقبل اذ بـدأ تصـويـر مشـاهده في الـرمضـاني ا
مــســلـسـل رد قـلــبي في مــديــنــة الالذقــيــة غـرب
سوريـا وهو من تأليف فهد مرعي وإخراج عمار
تــمــيم وإلى جــانـب جــيــني إســبــر ورواد عــلــيــو
ونــادين قـدور وآخــرون.و يـؤدي في هــذا الــعـمل
شـخـصـيـة أيـسـر وهـو شـاب بـسـيط يـبـحث عن
عـمل في بـدايـة الـعـمل لـكن مع تـتـالي األحـداث
يتحـول خطه بشكل كلي.ويعـد هذا العمل الثالث
ايـكل كـبـابـة في الدرامـا الـسـورية بـعـد الـعراب
نـــــادي الـــــشـــــرق عـــــام  2017 وأوالد الـــــشــــر

عــــــــــام 2019.
الى ذلك يــخـوض اخملــرج جـمــال الـظـاهــر ثـاني
جتـاربه اإلخراجـية بـعد مـسلـسل اجلـوكر الذي
هكـذا بدأ تصوير اضي عرض خالل رمـضان ا
مسلسل  sosعن نص من تألـيفه.العمل بوليسي
تــدور أحـداثه حــول الــتــنـمــر وعــمـالــة األطــفـال
شروعة باإلضافـة إلى التسـول واألعمال غيـر ا
ويـجـري تـصـويـره مـا بـ دمـشق وريف دمـشق
ــتـد الــعـمل عــلى مـدار والالذقـيــة وطــرطـوس.و

أربعة أجزاء كل جزء منها  10حلقات.
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ركز األول في جائزة الطالبة في جامعة اليرموك فازت با
(احلركـة النـسـائيـة في الـقدس) لـعام  2020 الـتي اقمـها

مركز دراسات القدس- جمعية يوم القدس في عمان.
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ي الــعــراقي تــلــقى شــهــادة ضـيف الــصـحــفي واالكــاد
شرف رئـيسي من احملفل الـعلمي الـدولي السابع تـقديرا
شاركـته في فعاليات احملفل التي اقيمت الكترونيا للمدة

من  15 -11 تشرين الثاني اجلاري.
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ي الـعـربي يلـقي الـيـوم الـثالثاء مـحـاضـرة ضمن االكـاد
ـنـتـدى االسالمي في الـورشـة الـتـدريـبـيـة الـتي يـقـيـمـهـا ا
ـشـهورة في كـتـابة الـبـحوث الـشارقـة بـعنـوان (االخـطاء ا

والدراسات العلمية).
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طالب الـدراسات العلـيا في قسم االداب بـكلية االداب في
ـاجـسـتـير جـامـعـة تـكـريت اجـازت الـكـليـة رسـالـته لـنـيل ا
عنـونة (البرامج احلـوارية التلـفزيونـية في قناة الـشرقية ا
وذجا) بـاشراف التدريسي - برنـامج أطراف احلديث أ

 يوسف حسن.
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ـركز الـكاتـبـة السـورية شـاركت في الـندوة الـتي أقامـها ا
رأة الـسوريـة الوطـنية الـثقـافي في أبو رمـانة ومـؤسسـة ا
والتي تضـمنت قراءة انطباعية ونقدية في رواية (إيقاعات
عاني واحلاالت الـوطنية متمـردة) لألديبة عـائشة قسـوم ا

في الرواية ودفاعها عن الوطن.
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الصـحفيـة العراقيـة تلقت الـتهاني
مع شـهــادة تـقــديـريـة من جــامـعـة
الـفـراهيـدي بـبـغداد لـتـفوقـهـا على
زمالئهـا في كلية االعالم لـلمرحلة
الـثـانـية وبـالـدراسـتـ الصـبـاحـية

سائية. وا
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ي الــعــراقي صـــدر له عن مــؤســســة االنــتــشــار االكــاد
طبـخ العربي دراسـة تاريـخية – العربـي كتاب بـعنـوان (ا

فكرية في انثروبولوجيا الطعام واجلسد).
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رسام الكـاريكاتيـر السوري حصد جـائزة أفضل كارتون
في مسابـقة سيـكاكو دايجـون الدوليـة التاسـعة في كوريا

شاركة  479 رساماً من  45 دولة. اجلنوبية 
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ـطـربة الـلـبـنـانيـة بـاسـكال وجّـهت ا
مشعالني رسـالة تهنئـة الى السيدة
نـاسبـة عيـد ميالدهـا الذي فيـروز 
صـادف الـسبت  21 تشـرين الـثاني.
ونــشـرت مـشـعالنـي صـورة لـفـيـروز
عـلى حــسـابـهـا اخلـاص عـلى مـوقع
التواصل االجتماعي وعـلّقت عليها
ـيـة قـائـلـة: (مـسـاء اخلــيـر عـقـبـال ا
ويـعـطيك الـصـحـة والعـمـر الـطويل.
انت صــورة لــبــنــان يــلي مــنــشــوف
حـالـنـا فـيه .اغـانيـك يلي بـطـعـطـيـنا
االمـل.بـحــبك فــيـروز). عــلى صـعــيـد
آخر إحتفلت مشعالني مؤخرا بعيد
مـــيالد إبـــنـــهــا إيـــلي الـــتـــاسع مع
ـوزع الــلـبــنـاني ـلــحن وا زوجـهــا ا
مــلـحم أبـو شــديـد وأفـراد الــعـائـلـة.
ونــشـرت عـبـر صـفــحـتـهـا اخلـاصـة
صوراً من اإلحتفـال وعلّقت : (اليوم
ـيـة يـا روح مـاما صارو 9 عـقـبال ا
أحـلى نـهـار بـحيـاتي الـله يـخـلـيلي
إيـــاك أنـت حـــيــــاتي روحي قــــلـــبي

أحلى شاب).
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ـصـريـة أيـ عـامر بـعـيـد ـمـثـلـة ا احـتـفـلـت ا
مـيالدها الـ 34 في حـفل صـغـيـر حـضـره عـدد
ـقربـ منهم من أفراد عـائلـتهـا وأصدقائـها ا
مثـلة وفاء عامـر وابنهـا واإلعالمية بوسي ا
شلـبي وغيـرهم.ونشـرت أي على صـفحـاتها
مـجـموعـة صـور وفيـديـوهات من احلـفل كـما
نشرت الـهدية القـيمة الـتي قدمها لـها زوجها
ناسبة وعلق صور محمد عز العرب بهذه ا ا
:صارفـ ومكـلف والـله فيـما نـشرت بوسي
شـلـبي الـعــديـد من الـفـيــديـوهـات من احلـفل.
وخــضــعت عــامـر جلــلــســة تـصــويــر جــديـدة
ــــصــــور ــــيــــزة تــــعـــــاونت فــــيــــهــــا مع ا و
الفوتـوغرافي أحمد مـبارز والتي تظـهر فيها
بإطالالت جديدة ومختـلفة في أول جلسة لها
ـصري محمد بعد غيـاب. كما احتـفل الفنان ا
عـطـية يـوم اجلـمـعـة الـفـائت بـخـطـوبـته عـلى
االعالمـيــة مـيــرنـا الــهـلــبــاوي وذلك في حـفل
اقـتـصــر عـلى أهل الـعـروسـ فـقط.ونـشـر كل
ـنـاسـبة ومن من مـحـمـد ومـيـرنـا صـورًا من ا
جــلــســة تـصــويــر خــضـعــا لــهــا سـويــاً عــبـر
صفحاتهما على مواقع التواصل االجتماعي.

{ باريس(أ ف ب) - اختارت فرنسا فيلم(دو) الذي يتناول
قـصـة حب بـ مـثـلـيـتـ سـبعـيـنـيـتـ وهـو من بـطـولـة لـيا
قبل في جوائز األوسكار دروكر ليمثلها خالل الربيع ا
ــركــز الــوطــني الــفــرنــسي عــلى مــا أعــلن اخلــمـــيس ا
ركز أن(فيلم دو تحركة.وأوضح ا للسينما والصورة ا
لفـيليب مـينيـغيـتي سيمـثل فرنسـا في االحتفـال الثالث
والـتسعـ لتـوزيع جوائز األوسـكار الـذي يقام في 25
نــيــسـان  2021في لـوس أجنــلــوس).وفـاز دو بــتـمــثـيل
فرنـسا متـقدماً عـلى أربعة أفالم أخـرى بينـها ميـنيون
لــلـمـخــرجـة مـيــمـونـة دوكــوريه الـذي أثـار عــرضه عـبـر
ـــتــحـــدة ضـــجــة مـــنــصـــة نـــتـــفــلـــيـــكس في الـــواليـــات ا
كـبـيـرة.ويـتـنـاول دو الـذي انـطـلـقت عـروضه في شـبـاط
الـفــائت قـصـة حب سـريـة بـ امــرأتـ سـبـعـيـنـيـتـ

وتــؤدي لــيــا دروكـر دور ابــنــة إحــداهـمــا.ومن األفالم
األخـرى التي كـانت تـتنـافس عـلى تمـثـيل فرنـسا آ دي
ـايـوين وإيـتيه  85لـفـرنسـوا أوزون. وتـتولى اخـتـيار إن 
ــثل فــرنــســا جلـنــة من أبــرز أعــضــائــهـا الــفـيــلم الــذي 
ـديـر الـعام السـيـنـمائـيـان مـاتي ديـوب وأوليـفـبـيه نـاكاش وا
ــو والــرئـيــســة اجلــديـدة ــهــرجـان كــان تــيــيـر فــر ـفــوض  ا

ية جوائز سيزار فيرونيك كايال. ألكاد

تحـمسون. أدائك سـيحـفّزك األشخـاص النشـيطـون ا
في عملك سيصل إلى ذروته.
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هناك أسـئلة ماليـة عند الشريك,يجب أن تـعالج بكثير
من اللباقة.
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 سـتكـون مـوضع كلّ االنـتبـاه. حـاول ان تسـتـغل هذه
الفترة من ناحية العمل 
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 ال حتاول ان تضـغط على عائـلتك باسـلوب السـلطة ,
ا اعتمد االيجابية باحلوار. ا

»dIF «

نـشــاطك اجلـســدي سـيــرافـقه نــشـاط عــقـلي مــتـمــيـز
يساعدك في إجناز مهام العمل لديك .
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كـنك استشـارة قريب او صديق و  مشـكلة تـشغلك,
طلب معونته .رقم احلظ.3
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ـؤثـرين لـكي ال تـخـشى طـلب الـدعم من األشـخـاص ا
يعززوا مشاريعك. رقم احلظ .2
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جتنب االجنراف الى حالة العصبية و االنفعال بغض
ادية. النظر عن خسارتك ا
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ال تــتـردد في الـتــعـاطي مع من حـولـك امـنح نـفـسك و
احمليط بك الكثير من الثقة .
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 فكر بـإعطاء شيء غيـر متوقّع حلـياتك العـائلية و إال
فإنك ستحسّ بضجر 
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تـعـامل بــايـجــابـيــة مع كـافـة االفــكـار الــتي يـطــرحـهـا
الشركاء.يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

 ابـتــعـد عـن االمـور الــتي جتــعـلك حتس بــالــضـغط و
االنزعاج .رقم احلظ .7
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اكـــتب مـــرادف ومـــعـــاني
الـــكــلــمــات الـــتي تــســيــر
بــعـكس عـقــارب الـسـاعـة.
اجـــمع حـــروف الـــدوائـــر
ـنــقـطــة لـتــقـرأ الــكـلــمـة ا

طلوبة: ا
 1- اللمعان

ال  2- يدعمون با
 3- من اسماء اجلاللة
ي راحل  4- رسام عا

 5- ذوات احلـــــــــــــــــــــســن
واجلمال

 6- نقلدها مهام عملها
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مــازالت (الـــزمــان) تــســتـــذكــر رمــوز الــفن
نا والـثقـافة وخاصـة الذين رحـلوا الى عـا
ــســـيـــرتــهـم الــطـــويـــلــة االخــر تـــقـــديـــرا 

واالبـداعيـة خالل سنـوات عمرهم
وقـبل ايـام مرت
عــــلــــيــــنــــا
الــــذكـــرى
الــثـالـثـة
لـــرحــيل
ــــعــــلم ا
والـــفـــنــان
الرائد بدري
حـــــســــون
فــــــــريـــــــد
الــــــــــــــذي
رحــل الـى
الــــــعــــــالم
االخــــــرفي
 17تشرين
الــــــثــــــاني

سرح بـبغداد عام 1966 اجلـميلـة / قسم ا
أخــرج لـــلــمــســرح بـــعــد عــودتـه لــلــعــراق
مــســرحــيــة عـدو الــشــعب لـ (ابــسن) عــلى
مـسرح معـهد الفـنون اجلمـيلة بـبغداد عام
1967. أخـرج مــسـرحـيـة الـسـاعـة األخـيـرة
سرح تـأليف ميخائـيل سيبستيـان لفرقة ا
الـشعبي عام 1969. أخـرج مسرحـية (بيت
سرح الشعبي وهي من أبـو كمال) لفرقـة ا
ــســرح الـقــومي تــألــيــفه وعــرضت عــلى ا
بـــبـــغـــداد عــام 1969. أخـــرج مـــســرحـــيــة
(احلـصار) تـأليف عـادل كاظم وقـدمت على
ـسرح القومي عام  1971 ومـثلت العراق ا
ــسـرحي ألول مــرة في مــهـرجــان دمــشق ا
وعـرضت عـلى مـسـرح  احلـمـراء يومي 16
و 17نـــيـــســـان عــام1971. وأخـــرج وكـــتب
سـرحـيـة قدمت الـراحل عـدد من االعـمـال ا
عـلـى مـسـارح بـغـداد خـالل سـنـوات عـمـره
وجــسـد ادوارا مــســرحــيـة وتــلــفـزيــونــيـة
واذاعـــيـــة مـــازالت في ذاكـــرة اجلـــمـــهــور
الـعـراقـي والـعـربي واشـهـرهـا حـ جـسـد
دور أسـماعيل اجللـبي في مسلسل (الذئب
ا اليـ  ـديـنـة) ونـال اعـجـاب ا وعـيـون ا
لـلشـخصـية ابـعاد وتـركيب جـسده الراحل
بـقوة واقتـدار لتبـقى الشخـصية في ذاكرة
ـســرحــيـة الــعـراقــيــ فـضـال عن ادواره ا
والـتلـفـزيونـيـة التي مـثلـهـا خالل مسـيرته

الطويلة.

باسكال مشعالني

(إرفع يدك التـفرك عـينك) ! .. جـملـة مفـيدة
في القراءة اخللدونية جند تطبيقها االن في
ظل  اجلائـحة الـتي يـظن بعض الـناس أنـها
مـؤامـرة عــلى الـبـشــريـة ; وثـمـة من يــنـتـظـر
نـزاع الــعـرش عـلى الــبـيت االبـيـض خـاتـمـة
درامـيـة وايـذانا بـظـهـور لـقـاح جـديـد يـجعل
الـــبــشــريـــة تــنــسـى مــا مــضـى!  يــقــول لي
الـطـبـيب : (اجـعل وجـهك عـدوك !  التـلـمس

شيئا فيه حتى لوقرصتك افعى !).
  والني أمام الـكـاميـرا البـد ان ابدي شـيـئا
ـا دخل علينا من من التوائم  مع الضيف 
عـلـوم  ابـتــكـرت قـوامـيس تــنـتـسب الى لـغـة
اجلـسـد ; والحسـد . فـقـد حـظـيت بـاعـجاب
مــنـقــطع الــنـظــيـر عــلى تــفـاعــلي  بــاطـرافي
وتـمـوجـات وجـهي الـذي وصف بـإنه كـثـبان
رمل معبر ; والن الذي بوجه الضيف يقراه
عزب كما يقال في مضايف اهلنا منذايام ا
مال ضيف اجلبوري في االذاعة والتلفزيون
.سـوف يـأتي من يـحـذرك غـدا من اعـتـبار
كـامل جــسـدك ارض حـرام . لــذلك فـاني
احار كيف اضع يدي على خدي منتظرا
أن يـاخـذني اخملـرج بلـقـطـة كـلـوز مـقـربة
وانـا ابــدي تــربـصي بــالــضـيف بــعـد ان
شــــنت عــــلـي حــــمالت بــــاني اقــــاطع وال
ــوقــراطــيـة اتــراجع ; وألن عــصــر الــد
قرين بـالتـنـمر الـذي بات يـخول اجلـميع
ـتـسـول ـسـؤولـ وا حق الـتـندر عـلى ا
على حد سـواء فنحن ب هـات الطـبقت
يــشــمـلــنــا مــايــخـصــهم من مــخــصــصـات

ورواتب مقطوعات .
 حتى يظـهر اللـقاح الذي يـجعلـنا نزور
ــتــنــبي دون كِــمــامــة ســوف يــطـاح ا
ــــفــــردتــــ بــــالـف عِــــمــــامــــة وكال ا

مشموالت بالكسر لغة !
 عـلـيــنـا ان نـدون مـايـحــلـو لـنـا فـقـد

يـــشــمـــلــنـــا تـــشــريع
بـتـجــر مـا نـكـتب;
الن كل شيء مــــوكل

بالتأويل.
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جنـحت زارة الثـقـافـة والـسيـاحـة واآلثـار بـكسب
دعــوى تــمـــنع هــدم وجتـــديــد عـــقــار في شــارع
الـرشـيـد كـونه من الـتـراث.وقـد حـصلـت الوزارة
على حـكمٍ من رئـاسـة مـحكـمـة اسـتئـنـاف بـغداد
الرصافـة برد دعوى قـضائيـة لهدم وجتـديد بناء
عـقـار في شـارع الرشـيـد عـاداً شـارع الـرشـيد
من مـــعـــالم الــتـــراث الـــعــراقي حـــسب اإلعالن
ـســتـنــد عـلــيه بــدفع قـانــونـيــة الـوزارة لــدعـوى ا
ــدعـي عــلــيه والـــصــادر عــام  2017. وأوضح ا
مـدير قـسم الـشـؤون الـقانـونـيـة في الـوزارة كرم
ــوجب حــســ (إنَّ اآلثــار والــتــراث مـــحــمــيــة 
الدستور واالتفاقيات الدولية ذات الصلة كما أنَّ
السـعي مـسـتـمـر باحلـفـاظ عـلى اآلثـار والـتراث
بـالتـنسـيق مع التشـكيالت اخملـتصـة في وزارتنا
تـجاوزين واجلـهات الـرسمـية األخـرى وتعـقب ا
إليقاع عـلى اآلثار والـتراث أمـام السـلطـات كافـة
الـعـقـوبـات بـحـقـهم واتـخـاذ الـتـدابـيـر واحلـمـايـة
ـقــررة قــانـونــاً لــلـحــفــاظ عـلـى اآلثـار والــتـراث ا

العراقي).

سوزان جنم الدين

بدري حسون فريد



+UGLK  dÐUF « n U×² «

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

»«ÒÓuM « s Š

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

 …—UA² *«

راجت في االونـة االخـيرة أفـكـار ودعوات تـتـحدث عن حـلول
ـسـتـعـصـيـة في احلـكم والـثـروة والـبنـاء من ألزمـة الـعـراق ا
ــذهـبـيـة خالل قــيـام حتـالف عــابـر لـلــمـكـونــات الـطـائــفـيـة وا
والــعـرقــيــة الـتي تــركّــبت عـلى عــوامل دفع ســيــاسـيــة قـادت
الـعـراق بسـرعـة مـذهلـة نـحـو حافـة الـهاويـة كـمـا لم حتصل

ظلمة. معه منذ فترة العصور ا
تــنـطــوي تـلك الــدعــوات الـتي يــقـابــلـهــا رفض من مــتـاريس
سـياسـيـة ثقـيلـة على حل اجـرائي في اسـتقـبال االنـتخـابات

اجلديدة بهذا النوع من التحالف.
ومـا يروج لـه أيضـاً هو أن يـغـيّر أقـطاب الـعـملـية الـسـياسـية
اجتاهات بوصلتهم من مواجهة العراقي مرة أخرى فرادى
إلى الـظهور عليهم متحدين في تـشكيل يحمل عنواناً موحداً
له أكــثــر من مــعــنى وطــني واضح. ال بــأس من تــبــني دعـوة
تجـاوزة للعـناوين الطـائفيـة لكن الذي غاب عن الـتحالـفات ا
اذهـان السـياسـي هـنا انّ الـتحـالف العـابر لـلمـكونـات ليس
قسّم على أساس التصنيف الطائفي حاصل جمع اجملزأ وا
واعـادة ضخّه في صور مغـايرة وانّما هـو حتالف ينبثق من
عــمق ثـقــافـة جـديــدة ذات رسـوخ شـعــبي واضح لــيس لـهـا
ـتداولـة وهذه وجـود حـاليـاً في مـقار الـطبـقـات السـيـاسيـة ا
اضي الـثقافة معنية بوعي رسـالة التسامح واالنفتاح وطي ا
ظالـم عن مالي وليست ـا ينصف حـقوق النـاس ويرفع ا

كن انقاذه سفينة آيلة للغرق . ا  العملية تدابير 
الـتحالف العـابر للمـكونات ليس نـتاج سياسـي خاضوا في
دمـاء النـاس وأموالهم ومـستـقبل اطـفالهم سـنوات طـويلة من
دون أن تـرمش لهم ع وليس محـاولة فنية لتـجميل القبيح
ـكن االسـتدراك بـشـأنه من واقع وال اسـتـدراكـاً عـلى مـا ال 
سـيـاسي مـتـفـسخ ومـريض أنـتج هـذا الـتـكـوين الـشـاذ الذي
نــسف مـفــهــوم الـدولــة ذات الـعــقـد الــوطــني الـواحــد وحـوّلَ

. فهوم اخلدمي إلى مغا السلطة من ا
الــوقت اليـــســمح في ســتـــة شــهــور اعــادة انــتـــاج الــطــبــقــة
الـسياسيـة بل انَّ البلد بـحاجة الى مرحـلة انتقـالية حقـيقية
ــعـطـيــات الـسـيــاسـيـة قـد تــمـتـد الـى سـنـتــ خـارج هـذه ا
لـلتـحضـيـر النـظيف النـتخـابات تـتـوافر عـلى حتالـفات عـابرة
شتركة بأموال البلد. باعة وا للمغا اخلاصة واحلصص ا

(2)
فــــــــوجـئ رئــــــــيـس الـــــــوزراء
بـحـضور مـيَّـاسة الـغبش إِلى
مــــكــــتــــبـه الــــرئــــاسي عــــنــــد
الــصـبــاح; وهي حتــمل قـرار
تـعـيـيـنـهـا كـمـسـتشـارة أولى;
تـمعَّنَ في الورقـة وجُنَّ جنونه
حـــ شــاهــد تــوقـــعــيه; كــان
رئــــــيـس الـــــــوزراء يــــــعــــــرف
ـشـبـوهة تـفـاصـيل عالقـتـها ا
مع والـي الـعـاصـمـة; كـمـا أنَّ
وجــودهـا في مـكـتــبهِ سـيـثـيـرُ
مـــشــاكل ال حــصـــر لــهــا مع

: ; سألها بجزعٍ زوجتهِ
اذا اخترتِ مكتبي? – 

ال.  –طمعاً بالشهرة وا
 –والي الــعـاصــمـة لم يــبـخل

عليكِ بشيء.
 –هــذا صـحـيح لـكـني أتـوق

إِلى األضواء.
 –وهـل يــرضى عــلـى عــمــلك

بعشيدةً عنهُ?
 –النهار لي والليل له.
.  –أنتِ صريحة جداً
 –وأنت رجل طيِّب.

 –مـن أيـن جـــــــئـِت بـــــــهـــــــذهِ
الدبلوماسية?

 –من خبرتي مع الرجال.
 –هـل يــــعـــــرف الـــــرائي أنكِ

خليلة والي العاصمة?
أجابتْ كاذبة:

 –نعم
 –مــاذا فــعـلت لــلــرائي حـتَّى

يصدر هذا القرار?
 –وهبتهُ جسدي ليلة أمس.

 –أستغفرُ الله.
 –كــلُّـنـا نــسـتــغـفـرُ الــله عـلى

ذنوبنا.
-لـم أر امــرأةً وقـــحـــةً مــثـــلكِ

. أبداً
.  –ال تقلق بشأنِ زوجتكِ

 –كـيف ال أقـلـق وهي تـتـطـيَّر
من رؤية امرأة في مكتبي?

 –ســــأكــــون وصــــيــــفــــتــــهـــا
اخمللصة.

 –انصرفي عن وجهي.
 –إِلى أين?

 –إِلى عــمــلـك كــمــســتــشـارة
أولى وأمرنا لله.

أطـلـقتْ ضـحـكـةً نـاعـمـةً وهي
ـا اخـتفتْ ـكتب حـا تـغـادر ا

: عن أنظارهِ هتفَ غاضباً
 –الـلعنـة عليك ألـم جتدْ غير

هذه الفاجرة?
اتـصل بـالـرائي فـوجـد هـاتفه
اجلــوَّال مـغـلـقــاً أرسل بـقـوةٍ
عـسكريـةٍ جتيء بهِ من منزله
عــادوا خـائـبـ لــقـد اخـتـفى
عـن األنـظـار وال أحـد يـعرف
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وتــرى أبـو رحـمــة أنه ال تـوجـد
ريــاضـــة لــلـــشـــبــاب وريـــاضــة
لـــلــــبـــنـــات الــــذكـــور واإلنـــاث
ـــارســة أي يـــســتـــطـــيـــعـــون 
ريـاضـة يـرغـبـونـهـا و ال تـفـقـد
هـــذه الــــريـــاضـــة من أنـــوثـــتي
شـيـئـا. ويـعـيش فـي قـطـاع غزة
الــتي تــديــرهــا حــركــة حــمـاس
اإلسالمـــيـــة نـــحــو مـــلـــيـــوني
نـســمـة يــعـانــون من الـبــطـالـة
رتفعة التي تصل إلى حوالي ا
ـــــئــــة بـــــشــــكـل عــــام  50 في ا
ـــــــئــــــة في وحــــــوالي  65 في ا

صفوف الشباب.
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درب أسامة أيوب (35 ويشير ا
عـــامــا) إلى قـــلــة اإلمــكـــانــيــات
وكــــيـف أن كل مــــا حـــــقــــقه في
ـالكــمــة كــان مــجـــال ريــاضــة ا

جهدا شخصيا.
ـــــبي ويـــــقـــــول نـــــحن نـــــاد أو
لـلـمالكــمـة غـيـاب االمــكـانـيـات
ـــعـــوقــات. يــعـــتـــبـــر من أهـم ا
ويـضيف مـفـتخـرا هـذا مجـهود
شخصي. ويعتبر أيوب إغالق
عابر أيضا مـعضلة يواجهها ا

سكان القطاع.
ــــدرب لــــديــــنـــا 45 يــــضــــيف ا
مــــشــــاركـــة الــــيــــوم واألفــــضل
ستـتأهل لتمـثيل الفـلسطـيني
فـي بـــطـــولــــة في الـــكــــويت في

شباط/ فبراير 2021.
ويــــعــــرب أيــــوب عـن أمــــله في
إجراء تـنسيق لـلوفـد الرياضي
ــشـاركـة في بـطـولـة لـلـسـفـر وا
الــــكــــويت وأن تــــســـــمح لــــهم
إسـرائـيل بــالـسـفـر عــبـر مـعـبـر

إيريز.
وتفـرض إسرائيل حـصارا على
الــقـطــاع مــنــذ نــحـو  14عــامـا.
ويـــخـــوض اجلـــانـــبـــان قـــتــاال

متقطعا ب الفينة واألخرى.
وشنّ سالح اجلــوّ اإلسـرائـيـلي
فـجـر األحـد غـارات جـوّيـة عـلى
ـواقع التـابعـة حلركة عدد من ا
حـــــمـــــاس في غـــــزّة ردا عـــــلى
صـاروخ أُطلِق لـيال من الـقـطاع

باتّجاه إسرائيل.
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{ غـــزة -(أ ف ب) : تــــعـــتـــمـــر
مــراهــقــتـــان فــلــســطــيــنــيــتــان
خـوذتـ وقــفـازات وتـنــتـظـران
بــزيــهـــمــا األحــمــر واألزرق أن
يـدق اجلــرس في احلـلـبـة لـبـدء
ــنــافــســة في نــهــائــيـات أول ا
بـطولـة مالكمـة نـسائـية مـطلـقة
في قـــــطــــاع غـــــزة الـــــفــــقـــــيــــر

واحملاصر.
وفي قبو خـافت اإلضاءة التف
حــشـــد صــغــيـــر من األصــدقــاء
ـشــاركـات وأهــالي الالعــبــات ا
حول احلـلبة بـينمـا كان بعض
ـنـافـسة من األطـفـال يـراقبـون ا

خالل الشبابيك.
تـفرجون الـذين كانوا ووصل ا
يضـعون الـكمـامات الـواقية من
ــســتــجــد فــيـــروس كــورونــا ا
الكــمــات بــصـوت لــتـشــجــيع ا
مـــرتــــفع كـــاد يـــحـــجب صـــوت
ـعـلّق. كانت الـالعبـة فـرح أبو ا
الــقــمــصــان ( 15عــامــا) تــتــابع
الكمـة عبر اإلنترنت بطوالت ا
قـــبـل أن تـــقـــرر خـــوض غـــمــار

جتربة اللعب.
وتقول الالعبة صـاحبة اجلسد
الـنـحيل أتـابع (عـلى االنـترنت)
مالكمـ مثل مـحمـد علي كالي
ومايك تايسـون يجب مشاهدة
مـبـاريـاتـهم ألن طــريـقـة لـعـبـهم
صـحـيــحـة هم دائـمــا يـفـوزون
ـرتبـة األولى. وتـنـافست في بـا
الـبـطـولـة التي أقـيـمت اجلـمـعة
إنـاث من فئـات عمـريـة مخـتلـفة

حسب األوزان.
تـقـول ريتـا أبـو رحـمة صـاحـبة
الــشــعــر الــبــني الــطــويل وهي
تـرتـدي بـزة ريـاضـيـة كـثـيـر من
الــنـاس يــعـتــقـدون أنــنـا نــقـوم
بـشيء خـاطئ وأنـنـا خـارجـات
عن الــعـادات والــتــقـالــيــد لـكن
بـالنـسـبة لي وألهـلي واجملـتمع
القريب مني فأنا أمارس شيئا
عـاديا جـدا وأهـلي يدعـمـونني

بشكل كبير.
وتـضـيف ابـنـة الـعـشـريـن عـاما
بـــعـــد مـــشـــاهــــدتـــهن لي فـــان
صديـقاتي سيـسجـلن أيضا في

هذه الرياضة.

بــأي مـكـان يـهـجع اآلنْ كـرَّر
االتـصال بـهاتـفه النـقَّال لـكنَّهُ
. ذهــبــوا إِلى لـم يــتــلق أيّ ردَّ
ـــكــــتـــبــــات ونـــادي شــــارع ا
األدبـاء لـعلَّـهم يـجدونه هـناك
أخـبـرهم النـادل أنَّ الرائي لم
ـكـان مـنـذُ وقتٍ طـويلٍ يــزر ا
الهي فـــــتَّــــشــــوا عـــــنهُ فـي ا
واحلــانـات واحلـدائق الـعـامـة
دون جـــدوى لــــقـــد اخـــتـــفى

الرائي من العاصمة.
صـــوت أنــثــويّ مـألَ مــســامع
َ رفع والـي الــعـــاصـــمــة حـــ

سمَّاعة الهاتف:
 –مـــســاء االشـــتـــيــاق; لـــقــد

تأخَّرتَ يا موالنا.
 –مــا هي إِالّ سـويـعـةً وأكـون

. ب أحضانكِ
أغـلق الـهـاتف نـهـضَ لـيـعدِّلَ
من هندامهِ وصفَّفَ شَعره ثمَّ

: همسَ بشبقٍ جارفٍ
تعة.  –ما أروع زواج ا

قـبل دخـول الـوالي إِلى مـنزل
خـليـلتهِ اخـترقتْ رأسهُ طـلقة
. قـنَّــاص; فـهـوى جُـثَّـةً هـامـدةً
مــــذيع نـــشــــرة األخـــبـــار من
شـاشـة الـتـلـفـاز أعلـنَ بأسفٍ
: جُـثَّة والي الـعاصـمة لم بـالغٍ
تــدفـن بــعــدْ والــقــاتل مــازالَ
; في حـ قالتْ مـيَّاسة طـليـقاً
الــغــبـش مــســتــشــارة رئــيس
الـوزراء وخليلة الوالي القتيل
إنَّ الـــــقـــــاتل لـنْ يـــــفـــــلت من
الـــقــصــاص. اشــتـــعــلتْ نــار
جــهــنَّم في صــدر الـرائي; إذْ
عـلمَ أنَّ خـليـلة الـوالي لم تكنْ
إِالّ مــيَّـاسـة الـغـبـش! هـاتـفـهـا
عــلى عــجـلٍ وسـمـع صــوتــهـا

عسول وقد شابهُ احلزن: ا
? تكلِّم رجاءً  –من ا

 –أنا الرائي
: هتفتْ بحرقةٍ

 –أتــوسلَّ إلــيكَ أنْ تـقف إِلى
جانبي.

اذا? – 
أجــهــشتْ بــالــبــكــاء ثمَّ قــالت

مختنقةً بدمعها:
 –اغـــــتــــــيلَ زوجـي الـــــوالي
ولــــيـس ســــواكَ من يُــــشــــفي

. غليلي ويأخذ بثأرهِ
جتــاهل مــطــلــبـهــا وأخــبــرهـا

: بحدَّةٍ
 –لــم أكــنْ أعـــــــــــــــــرف; أنـكِ

َ هذا اجلاهل. تعشق
 –ال أسمح لكَ بالتجاوز.

 –كم أنتِ وقحة?
 –هل نـسيـت أنّي مسـتشارة

رئيس الوزراء?
: أجابها بتوترٍ

.  –أنتِ جارية ليس إِالّ
: تساءلتْ حانقةً
 –ماذا تعني?

: ته بنبرةٍ حاسمةٍ ختمَ مكا
 –رئـيس الوزراء أصدرَ أمراً

بعزلك.

الــتـــمــثــيــلــيـــة في مــصــر خالل
مـــداخــلـــة هــاتـــفــيـــة مع احــدى
ـصـريـة الـقـنـوات الـفـضـائـيـة ا
بـأن رمضـان أنـكـر أنه كـان على
معرفة بجنسية من التقط معهم
الــــــصـــــــور. وأضــــــاف ســــــوف
نـســتـدعـي مـحــمـد في الــنـقــابـة
ونطالبه باصدار بيان لتوضيح
حقيـقة األمر. وتـأتي أزمة صور
رمــضـان بـعـد شــهـر عـلى إعالن
الـسـودان تـطـبـيع الـعالقـات مع
إسرائيل بـعد عقـود من اجلمود
ولــكـي يــلــحـق الــبــلـــد الــعــربي
بــاالمــارات والـبــحــريـن الــلـذان
ســــبــــقــــاه في هــــذه اخلــــطــــوة
بـشهـرين. ومـصـر هي أول دولة
عـربـيـة تـبـرم الـسالم مع الـدولة
الــعــبــريــة عـن طــريق الــرئــيس
الراحل أنـور السادات في 1978
إال أن الــعالقــات بــ الـدولــتـ
ـستـوى الـشـعـبي ال تزال عـلى ا

فاترة.

مـوته وشـد أجـزاء ومـسـلـسالت
األســــطـــــورة والــــبـــــرنس. ومن
جــهـــته رد رمـــضــان عـــلى هــذه
ــوجــة من االنــتـقــادات ونــشـر ا
عــلى حــســابه عــلى فــيــســبــوك
وتـويــتـر مـقــطـعــا من الـفــيـديـو
يـظهـر فـيه مع شاب ويـقـول فيه
بر وان (رقم واحد). فلسط 
وكــتب رمــضـان تــعــلــيــقــا عـلى
ـصـرية ال الـفـيـديـو بـالـعـامـيـة ا
أسال عن بلـد من يلتـقط الصور
مــعي إال إذا قــال هــو لــوحـده ..
وهــذا فــيــديـو فـي نـفـس الـوقت
ـــــــكـــــــان مـع شــــــاب ونـــــــفس ا
فـلـسـطـيـني!! وأوجه فـيه حتـيـة

للشعب الفلسطيني الشقيق!!.
وأضــاف جتـاهل الـبــعض لـهـذا
ـقصـد ليس الـفيـديـو يؤكـد أن ا
الـقـضــيـة الـفـلــسـطـيــنـيـة ولـكن
قضيتـهم احلقيقـية هي محاولة

إليقاف جناحي وشعبيتي.
ـهن وقــال أشــرف زكي نــقـيـب ا

األوسـط. كــــــــــــــذلـك أصــــــــــــــبـح
#مـــحـــمـــد_رمـــضـــان مـن أكـــثــر
الـوســوم انــتــشــارا عـلـى مـوقع
تـــويـــتــر فـي مــصـــر حـــيث ضم
اآلالف من الــتـــغــريـــدات والــتي
ــقـاطـعـة كـان مـعــظـمـهــا يـدعـو 

صري. الفنان ا
ويــشــتــهــر رمــضــان في مــصــر
بـأعمـال الـدراما واحلـركة وأداء
ــصـورة الـتي بــعض األغـاني ا
ـشاهدات على حصدت مالي ا
مــوقـع يــوتـــيــوب وعـــرف عــنه
إثــارة اجلـدل حـيث يــطـلق عـلى
ـبر وان مـا يـعني نـفسه لـقب 
أنـه األول فـي مـــــــجـــــــالـه بـــــــ
منافـسيه. كـذلك من خالل قيامه
تـلكاته مثل بيته باستعراض 
وأســطـــول ســيــاراته الـــفــارهــة
وطـائـرته اخلـاصـة بـشـكل دائم
عــــــــلى مــــــــواقـع الـــــــتــــــــواصل
االجـتـمـاعي. ومن أشـهـر أعـمال
ــانـي وعــبـده رمــضــان أفالم األ

رمــــضــــان والعـب كــــرة الــــقـــدم
اإلســرائــيــلي ضــيــاء ســبع في
احلدث نـفسه بـدبي. وبعـد نشر
ــــمـــــثل الـــــصـــــورتــــ واجـه ا
ـصري تـعـليـقـات كثـيـرة الذعة ا
من مستـخدمي فيـسبوك. وكتب
ـســتــخــدمـ ال يــحــتـاج أحــد ا
مــحـمـد رمــضـان إلى صـورة مع
ــثـل إســرائــيــلي في دبي كي
نـــعـــرف حـــجم االبـــتـــذال الــذي
يــعـيــشه كـشـخـص ال يـحـمل أي
رســالـــة ذات قــيـــمــة جملــتـــمــعه
وأمـــته. وكــتــبت أخــرى فــعال ال
يوجد شيـئا غير الفن لـتجمعكم
..ال دين وال عروبـة وال انسـانية
وال أرض وال تـاريخ مـشـتـرك قد

يجمعنا ابدا.
بيـنمـا كتب مسـتخـدم ثالث هذا
هــو الــسالم الـذي نــبــحث عـنه
الـــله يــنـــور عــلـــيك يــا مـــحــمــد
رمضـان .. الـسالم هو احلل في
الـــــوطن الـــــعـــــربـي والـــــشــــرق

…—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

ــصـري الــشـهــيـر ــمـثل ا أثـار ا
مـحــمــد رمــضـان جــدال واســعـا
عــــلى مـــــنــــصــــات الـــــتــــواصل
االجتماعي بعد انتشار صور له
مع مـشــاهـيـر إســرائـيــلـيـ في
دبي األمـر الـذي رفـضه الـعـديد

من متابعي النجم العربي.
صري وفوجئ جمهور الـفنان ا
السبت بصفحـة اسرائيل تتكلم
بـالـعـربـيـة وهي صـفـحـة مـوقع
فــيــســبـوك الــرســمــيـة بــالــلــغـة
العـربيـة لدولـة إسرائـيل تـنشر
صـــورة لــرمـــضـــان مع مـــطــرب
إسرائيـلي اثنـاء حضور فـعالية
مــعـيــنــة فـي اإلمـارات. وعــّلــقت
الـصــفـحــة عـلـى الـصــورة الـفن
ـصري دومـا يجـمعـنا.. الـنجم ا
ـــطــرب مـــحــمـــد رمــضـــان مع ا
اإلســرائــيـــلي عــومـــيــر آدام في

دبي.
ــهن واكــد اشــرف زكى نــقــيب ا
الــتـمـثـيـلـيـة فى اتـصـال هـاتـفى
مــعـه انه قــرر حتـــويل الـــفــنــان
مــحـمـد رمــضـان الى الـتــحـقـيق
ــــطــــرب بــــعــــد ظـــــهــــورة مـع ا
االسـرائـيــلى عـمـيـر ادم فى دبى
مـخــالـفــا قـرار الـنــقـابــة بـرفض
الـتطـبـيع مع اسـرائـيل واضاف
ـــحـــمـــد رمـــضــان انه اتـــصل 
والـــذى اكــد انه لم يــكن يــعــرف
ـطــرب االسـرائـيـلـيـة جـنـسـيـة ا
وديانته عـند الظـهور معه وكان
الـفـنـان مـحـمـد رمـضـان قـد اثار
اسـتــهــجــان اجلـمــاهــيـر ورواد
الـــتــواصـل االجــتـــمـــاعى بـــعــد
ـطـرب االسرائـيلى ظـهورة مع ا
ولـم تــكن تــلـك الــواقــعــة االولى
الـذى اثار فـيـها مـحـمد رمـضان
اســتــهـجــان اجلــمــاهــيـر حــيث
رفــضـت الــفــنـــانه نــاهـــد فــريــد
لك والذى شوقى تلقيبه باسم ا
اشــتـــهــر به والــدهـــا كــمــا داب
مــحــمــد رمـــضــان عن تــفــاخــره
ــمـــتــلـــكــاته ســـواء اكــان ذلك
ـتــلـكـات او مـجـوهـرات وكـان
اخــــر االمــــور اعالنه عـن شـــراء
ســـيــارة بـ  325الف دوالر كـــمــا
صــــرح بــــان اجلــــاكــــيـت الـــذى
يرتـدية فى كـليـبه ياحـبيـبى بلغ
سـعـره  20الف دوالر ويــتـواجـد
رمـــضــان دائــمـــا فى دبى حــيث
يـحـرص اسـبوعـيـا عـلى الـسـفر
الـيـهــا بـطــائـرته اخلـاصــة كـمـا
اثـارت مالبـسه وهـيئـته الـعـديد
من االنتقادات حـيث قام مؤخرا
بـصــبغ شـعـره بـالـلـون االبـيض
وظهـر باحـد احلفالت بـالتـجمع
اخلــامس بـصـورة عــاريـة حـيث
جتـــمع حـــوله االالف من ابـــنــاء
ــــا اثـــار هــــذا احلى الــــراقـى 
الراى العام مطالبون بوقفه عن
الــغـنــاء والـتــحـقــيق مـعه ورغم
ذلك استـقبـلته وزيـرة التـضامن
الــسـابــقــة غــاده والى وكــرمــته
بـدعـوى مـسـاهـمـته فى االعـمال
اخلـيـريــة ثم نـشــرت الـصــفـحـة
صــــــورة أخــــــرى جتــــــمـع بـــــ

إلـى وجــود ســـفـن تــخـــطـت حــدود
مـنـطـقة الـصـيـد البـحـري. ويوضح
كــلــيــمــان غــالــيك وهــو مــهــنــدس
مـــتـــخــصـص في االســتـــخـــبــارات
لــــوكـــالـــة فـــرانـس بـــرس هـــذا مـــا
نلتقطه. نرى أن هناك حوالى عشر
نطقـة مضيفا عـمليات تـسلل في ا
ـا بـالصـدفـة قـطـعت كل هذه وكـأ

السفن نظام حتديد الهوية اآللي.
وأُطــلق الــقــمــران االصـطــنــاعــيـان
الـــصـــغـــيــران اجلـــديـــدان الـــلــذان
يــسـتــمـدان اســمـهــمـا من مــنـطــقـة
بروتانيه الفرنسية واسمها باللغة
احملـلــيـة بـرايـز أخـيـرا من مـنـصـة
تـخصـصة في شـركة روكـيت الب ا
إطـالق الــصــواريخ الـــصــغــرى في

شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا.
وتـخـطط أنسـ البـز لنـشـر كوكـبة
من  20إلى  25مـن هــــذه األقــــمــــار
بــحــلـول الــعـام  ?2024قــادرة عـلى
جـمع كـمـية مـن البـيـانـات اليـومـية
تـكـفي لــرسم طـريـق السـفـن بشـكل

دقيق جدا.

شـقيقـه جوناثان ( 40عـاما) الهدف
من بـياناتـنا ليس حكـما نقلـها كما
هـي بل هي مـــعــدة لـــدمــجـــهــا في

تقرير للمراقبة البحرية.
ويــرسم الـشــقـيــقـان خــريـطــة عـلى
شــاشـة يـدرجـان فــيـهـا الــبـيـانـات
الـــتي ســـجـــلـــهــا بي آر أو- 1قـــبل
بــضـعـة أيــام. وفي عـرض سـواحل
الـبـيرو تـشـير عـشـر دوائر حـمراء

دنـية بتـعزيز سالمة الـعسكـرية وا
الـــبـــحـــار والـــتـــصـــدي لــلـــجـــرائم
الــبـحــريـة. وتـســمح تـكــنـولــوجـيـا
أنـسـ البـز الـتي تـبقـيـهـا الـشـركة
طي الــســريـة بــرصـد ســفـيــنـة من
الـفـضـاء بـهـامش دقـة يـتـراوح ب

كيلومتر وخمسة كيلومترات.
ويـوضح كـليـمان غـاليك ( 37عـاما)
الـذي أسـس الـشـركـة عام  2015مع

{ ريـن (فـرنــســا)- ســيـدني -(أ ف
ب)  –وضــعت شـركـة فــرنـسـيـة في
ـدار أخـيـرا قـمـرين اصـطـنـاعـي ا
صـغيرين للغـاية قادرين على رصد
وجـود سفن غير متعاونة من أجل
مــكـافـحــة الـصـيــد غـيـر الــقـانـوني

والتلوث والقرصنة.
وهــذان الــقــمــران االصـطــنــاعــيـان
ـعروفـان باسم بي آر الـصـغيـران ا
أو- 2وبـي آر أو- 3أو بــــــــرايـــــــز-
ريـكون-أوربيتر واللذان ال يتخطى
حـجـمـهمـا عـلـبة أحـذيـة تـملـكـهـما
ـتــمـركـزة في شــركـة أنـســ البـز ا
مــــديــــنـــة ريـن بــــغـــرب فــــرنــــســـا
وسـيدعـمان القـمر االصـطناعي بي
ــوضــوع في مــداره عـلى آر أو- 1ا
ارتفاع  550 كـلم منذ آب/أغسطس

.2019
ومـــهـــمــة األقـــمـــار الـــثالثـــة جــمع
تــواقـيـع الـســفن من خالل الـتــقـاط
األمـواج الـكهـرومغـنـاطيـسيـة التي
تــبــثــهــا الــبــواخــر عــمـوديــا وفق
تــكــنــولــوجــيــا تــســمح لــلــجــهــات

{ امـشـتونـوف- بولـندا(أ ف ب) –
افــتـتح في نـهــايـة األسـبـوع أعـمق
مـسبح في العالم قرب وارسو يبلغ
عــــمــــقه  45,5 مــــتــــرا مع كــــهـــوف
اء وأطالل من اصـطـنـاعـية حتـت ا
ـايا. ويـضم هـذا اجملمع حـضـارة ا
الـــذي أطـــلـق عـــلـــيه ديب ســـبـــوت
حـطــامـا لـيـسـتـكــشـفه الـغـطـاسـون
سبح ومـحبو الغوص. ويـحتوي ا
ياه على  8 آالف مـتر مـكعب مـن ا
وجودة أكـثر من  20 مـرة الكمـية ا
فـي حوض سباحة عادي بطول 25
ـسـابـح الـعـادية مـتـرا. وبـخالف ا
ـكن أن يفـتح ديب سـبوت أبوابه
رغـم قــيـــود فــيـــروس كـــورونــا في
بــولـــنــدا ألنه مــركــز تــدريب يــقــدم
ـقــرر أيــضـا إنــشـاء دورات. ومـن ا
كن الـنزالء من فـنـدق يضم غـرفـا 
خاللـهـا مـشـاهـدة الـغـطـاسـ على
عـمـق خـمـسـة أمـتـار وقـال مـيـخـال
بـراشـزيـنـسـكي مـديـر ديـب سـبوت
الـبالغ من العمر  47 عـاما وهو من
عــشــاق الــغــوص لــوكــالــة فــرانس
بــرس خالل االفـتـتـاح يـوم الـسـبت
إنـه أعـــمـق حـــوض ســــبــــاحـــة في
الـــعــالم. وحـــالــيـــا يــوجـــد أعــمق
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ثـمـانيـة غواصـ مـتمـرس كـانوا
يـــأمـــلـــون في اجـــتــيـــاز اخـــتـــبــار
. وقـال أحـدهم لـيــصـبـحـوا مـدربـ
لـــيس هـــنـــاك أســمـــاك أو شـــعــاب
كـان ليس بديال مـرجانـية لذلك فـا
عن الـبحر لكنه بالتأكيد مكان جيد
لـلتـعلم والتـدريب من أجل الغوص

فتوحة.  ياه ا بأمان في ا

مــسـبح في الــعـالم وفق مــوسـوعـة
غــيــنــيس لـألرقــام الـقــيــاســيــة في
مـونـتـيـغـروتو تـيـرمي في إيـطـالـيا
ـزمع ويـبـلغ عـمـقه  42مـتـرا. ومن ا
افـــتــتـــاح مــســبـح بــلـــو أبــيس في
بـريطانيا في العام  2021بعمق 50
مــتـرا. وجـاء حـوالى  12زبـونـا في
الــيـوم األول لالفــتـتــاح من بـيــنـهم
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وتــابــعت ســيــتـعــ عــلى الــركـاب
تــمـضـيـة الـلـيـل عـلى مـ الـعـبّـارة
ومـغـادرتـهـا (األحـد). وأشـارت إلى
أنّ وضع الـسـفـيـنة مـسـتـقـر. األحد
ـكنهم سـنخـبر الـركاب بـأي سفن 

العودة إلى السويد وفنلندا.
وتــفـقـد غــواصـون هـيـكـل الـعـبّـارة
لـتحـديد كيـفية إعـادة السفـينة إلى

العمل.
وأفــادت الــشــركـة لــوكــالــة فـرانس
بـرس قرابة السـاعة الساعة 17,00
ت غ أنّ الـوضع على مـ السفـينة

هاد ويتم تقد العشاء.

 14,15ظـــــهــــرا ( 12,15ت غ) قـــــبل
وقـت قـــصـــيــــر من تــــوقـــفــــهـــا في

ماريهامن في أرخبيل أالند.
وأضــــــاف أن ســــــبـب احلــــــادث لم
يـعـرف عـلى الفـور لـكـنّه أشار إلى

نطقة. وجود رياح قوية في ا
وأوضــحت قـوات خــفـر الــسـواحل
عـلى تويتـر ال يوجد تـسرب للـمياه

وال تهديد فوريا للركاب.
وقـالت مـتحـدثـة باسم فـايـكنغ الين
لـوكـالة فـرانس برس إن  331راكـبا
و 98مـن أفـراد الـطـاقـم كـانـوا عـلى

م العبارة عند وقوع احلادث.

{ سـتـوكـهولم-(أ ف ب)  –جـنـحت
إحـدى عـبّـارات الـركـاب الـفـنـلـنـدية
الــســبت عـلـى مـقــربــة من جـزر في
بحر البلطيق ب السويد وفنلندا
وعــلـى مــتــنــهــا نــحـو  430 راكــبــا
وطـاقمـها سـيمـضون الـليل عـالق

فيها.
وذكـر خـفر الـسواحل الـفـنلـندي أنّ
عــبــارة غــريس الــتــابــعــة لــشــركــة
فـايكـنغ الين التي كـانت تبـحر ب
مـرفـأ توركـو الفـنلـندي والـعاصـمة
الـسـويـدية سـتـوكهـولم اصـطدمت
بـالـصخـور قـرابة الـسـاعة الـسـاعة

{ بومـبيي (إيـطالـيا)- (أ ف ب)  –عُـثر
عـلى بـقـايـا رفـات شـخـص قـضـيـا في
ثوران بـركان فيزوف قبل نحو ألفي عام
فـي مـوقع تــنــقــيب عــنـد اطــراف مــديــنـة
بــومــبي عــلى مــا أعــلن مــسـؤولــون في

وقع األثري اإليطالي. ا
ـوقع قـرب مـديـنة ـسـؤولون عن ا وقـال ا
نــابــولي في بــيــان عُــثــر عــلي هــيــكــلــ
عـظمـي لـشـخصـ قضـيا جـراء ثوران
الـبركـان. ويـعـتقـد الـبـاحثـون أن الـرفات
هي لـعـبـد شـاب ورجـل ثـري أكـبـر سـنـا
يـقدر بأنه يبلغ  40عامـا ويعتقد أنه كان
يستعبده باالستناد الى آثار مالبسهما

ومظهرهما اجلسدي. 

{ غـومــابـاتـورا -هـنـد (أ ف ب)  –يـتـواجه
رجــال قـــريــة صــغــيــرة فـي جــنــوب الــهــنــد
وفـتـيـتهـا سـنـويـا في مـعـركة غـيـر اعـتـيـادية
احـتـفـاال بعـيـد غـوريهـابـا يـتقـاذفـون خاللـها
ــعــركــة الـتي بــروث األبــقــار. وتــقـام هــذه ا
تـشـكل نــسـخـة مـنـقــحـة من جـوالت تـقـاذف
الطماطم خالل مهرجان توماتينا اإلسباني
سـنـويـا في قـريـة غـومـاتابـورا عـلـى احلدود
ب واليـتي كارناتـاكا وتاميـل نادو. وأقيمت
الـنسـخـة اجلديـدة هـذا األسبـوع بـعيـد عـيد
األنـــــوار الـــــهـــــنـــــدوسي (ديـــــوالـي) أبــــرز
االحــتـفــاالت في الـبالد. وأبــعـد من الــطـابع
نـاسبـة مدلـوالت دينـية ـرح حتمل هـذه ا ا
إذ إن اإلله بيـريشوارا سـوامي الذي يكرّمه
الــقـــرويــون وُلـــد داخل روث بـــقــر بـــحــسب
مــعـــتــقـــدات هــؤالء عـــلى مــا يـــوضح أحــد

السكان شيتهان كومار.
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