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عـــقـــد رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء
مصـطـفى الكـاظـمي امس األحد

اجــتــمـاعــا مع أعــضــاء الـلــجــنـة
ـناقـشة بـنود انـية  الـية الـبـر ا
ـــوازنــة ومــواصــلـــة الــتــعــاون ا
شترك ب السلطت التنفيذية ا

والتـشـريعـيـة بهـدف اإلسراع في
إقـــرارهــا. وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمــان) امـس انه (جــرى خالل
االجـتـمـاع االتــفـاق عـلى تـكـثـيف

عـقـد اجلـلــسـات بـ الـسـلـطـتـ
التـنفيـذية والتـشريـعية لـضمان
إقـرار مــوازنــة إصالحـيــة حتـفظ
ـواطن وفي أقرب وقت حقوق ا
وأن يـــكـــون عـــمل الـــســلـــطـــتــ
تكامـليـا وبروح الفـريق الواحد
سـؤولية سعـيا الى النـهوض بـا
التـأريـخيـة لـلخـروج بـالبالد من
األوضـــــاع احلــــالــــيــــة). واشــــار
ـوازنة الـكاظـمي  ان (مـسـودة ا
ـالـيـة التي أرسـلـتـهـا احلـكـومة ا
فـي وقت ســــــابـق تـــــهــــــدف الى
ــــالي واالقــــتـــصـــادي اإلصالح ا
ودعم الـقـطـاعـات احلـيـويـة الـتي
من شأنـها أن تعـالج جزءا كـبيرا
من مــشـاكل االقــتــصـاد الــعـراقي
الـتي يــعـاني مـنـهــا مـنـذ عـقـود)
مـؤكدا (أهـمـية اسـتـثمـار ارتـفاع
أســعـار الـنــفط مــؤخـرا بـالــشـكل
الـذي يـسـهم فـي تـخـفـيف الـعبء
ـوازنـة ـواطن في نــسـخـة ا عن ا
الـــتـي تــــرفع لــــلــــتــــصــــويت في
ـان) مـشـددا عــلى (تـفـعـيل الـبـر
آليـات األتمـتـة والتـعامل الـرقمي
وكــــذلك دور مــــجــــلس اخلــــدمـــة
االحتــــادي في مــــســـار اإلصالح
االقـتـصادي) الفـتا الـى (ضرورة

ـبـدأ الــعـدالـة في تـوزيع األخـذ 
الثـروة ب منـاطق العـراق كافة
وفـق مـــبـــاد الـــدســـتـــور وعــدم
ـنـاكفـات الـسيـاسـية في إقـحام ا
ــواطـن ومــســتــوى مــلـف قــوت ا
ـقدمة اليه) مبينا ان اخلدمات ا
(العـراق يـواجه حتديـات عـديدة
ونــــعــــمل جــــاهــــديـن في إصالح
األوضـــــاع احلــــــالــــــيــــــة ووضع
االقـتـصـاد الـعـراقي عـلى الـسـكـة
الـصـحـيحـة  وهـذا يـأتي تـنـفـيذا
للـبرنـامج احلكـومي الذي صوّت
عـــلــــيه مــــجـــلـس الـــنــــواب ومـــا
تــضــمـــنــته الـــورقــة الــبـــيــضــاء
احلـــكــومـــيــة). بـــدورهــا  اكــدت
اللـجـنة في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (اجتماعـنا مع الكاظمي
ــــــالــــــيـــــة بــــــحــــــضـــــور وزراء ا
والــتـخــطـيط والــنـفط واإلســكـان
واإلعـمـار والــبـلـديـات واألشـغـال
وأمـــ عــــام مـــجـــلس الـــوزراء 
وازنة  ناقش مسـودة مشـروع ا
اذ تضمن خـمسـة محاور رئـيسة
وهي خفض نسبة العجز وتقليل
الـنــفـقـات بـشــكل عـلـمي مـدروس
وبـعد دراسـة مـسـتفـيـضـة جاءت
إثــر لــقـــاء أغــلب الــوزراء وعــقــد

نـحو 302 جـلسـة تـضـيـيف على
مــخــتــلف األصــعــدة  فــضالً عن
تعـظيم االيـرادات النـفطـية وغـير
الـــنــــفـــطـــيـــة) مـــشــــيـــرا الى ان
ــــــوازنــــــة الــــــتـي جــــــاءت من (ا
احلكومة كان يغيب عنها الطابع
االقـــتـــصـــادي وتـــراعي اجلـــانب
ـالي فـقط  لـذا أعـادت الـلـجـنـة ا
ــوازنـة كــتــابــة ســتــراتـيــجــيــة ا
وأجرت تـغيـيرات جـوهريـة فيـها
ــا يــضــمن مــعــاجلــة الــقــطــاع
اخلاص واتـخاذ خـطوات جـريئة
ـــصــارف بـــهــذا اجلـــانب ودعم ا
الصناعية والزراعية والعقارية 
ـوازنــة حتـوي عـلى كـمــا كـانت ا
تكريس كبير للـمركزية لذا عملت
اللجـنة عـلى فك تلك الـقيود) من
جـانـبه  اعـلــنت عـضـو الــلـجـنـة
سـهام الـعـقيـلي تـخصـيص أكـثر
من  400 مـــــــلـــــــيـــــــار ديـــــــنــــــار
الكـات السـاندة للـمحـاضرين وا
في وزارة التربية.وقالت العقيلي
في تــصـــريح تــابــعــته (الــزمــان)
ـــالـــيــــة الـــنـــيـــابـــيـــة امس أن (ا
خـصـصت أكـثـر من  400 مـلـيـار
الكـات ديــنـار لــلــمـحــاضــرين وا
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واالســتالم يـدويــاً. فــيـمــا انـتــقـد
وظفـون االجراءات االخيرة في ا
مـنح الـســلف وان اخلـطـوة الـتي
ـــصـــرف في إلـــغـــاء قــــام بـــهـــا ا
الـــتــقـــد االلــكـــتــرونـي والــبــدء
بالتقد الـيدوي تخبط ويخالف
اجراءات الـوقايـة الصـحية على
حــد تــعـبــيــرهم. وحــدد مــصـرف
الـــرشــيــد شـــروط مــنح الـــســلف
ـنــتــسـبي وزارتي الــشــخـصــيــة 
الــــدفــــاع والــــداخــــلــــيــــة واالمن
ــصــرف في الــوطــنـي.  واشــار ا
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
ـــــــنـح من دون شـــــــرط (قـــــــرار ا
الــتــوطــ والــتــعــلــيــمــات الــتي
وضعت تـضمـنت ان يكـون طالب
الك الدائم السـلـفة مـثـبت عـلى ا
وال يـكــون بـذمـتـه سـلـفــة سـابـقـة
نوحة من غير مسددة بالكامل 
مــصــرفـنــا بــتـاريخ تــقــد طـلب
احلصول عـلى السـلفة احلـالية)
مؤكـدا ان (ال يتـجاوز عـمر طالب
ـقـرر الـسـلـفــة الـسن الـقـانـوني ا
شمـول بها في بقانـون اخلدمـة ا
نـهـايـة مـدة  الـسـلـفـة) وتابع ان
(السـلف احلالـية هي 5  و8 و10
مـاليـــ ديـــنـــار وحـــسب حـــدود

ـئة صافي الـراتب وبـفـائدة  5با
حتتـسب بطـريقـة القسـط الثابت
دة وتـسـدد بـأقـسـاط شـهـريـة و
تــسـديــد خــمـســة اعــوام). فـيــمـا
ـــركـــزي خـــدمــة اطـــلـق الـــبــنـك ا
االلـــتــحــاق الـــرقــمي الـــتي تُــعــد
األولى مـن نــوعـــهـــا في الـــعــراق
ـنــطـقـة. وكــد الـبــنك في بـيـان وا
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(االلتحاق الرقمي هو نظام مالي
رقـــــمي مـــــتـــــكـــــامل يـــــعـــــزز من
ــالي من االســتــقالل والــتـحــرر ا
ـاليـة التـقلـيديـة حيث االنظـمة ا
يـعــمل عــلى حتـويل الــعـراق إلى
دولـة اقل اعتـمـادا عـلى النـقـد ما
كن الـدولة من محـاربة الـفساد
والــتـهــرب والـبــيــروقـراطــيـة في
ـالـية داخل الـبـنوك الـتعـامالت ا
العـاملـة في العراق) واضاف ان
(هذه اخلدمة تعـد اجتاهاً حديثاً
ـا حتـقـقـهـا من مـزايا ومـخـتـلفـاً 
عدة من ضمنها إجـراء العمليات
ـالــيـة بـشــكل إلـكــتـروني رقـمي ا
ــا يـــخــتــصـــر الــزمن حـــديث  
ــسـافــات اجلــغـرافــيــة ويـرفع وا
احلـواجز الـتـقلـيـدية في الـقـطاع

صرفي العراقي).  ا
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ناسبة لضمان فعالية التحقيق ا
قـاضـاة). وشـدد االحتـاد على وا
الـقـول انه (مـنــذ تـأسـيـسه يـضع
كـافـة امــكـانـيـاته بـالــتـنـسـيق مع
ـــنـــظـــمــات كـــافـــة االحتـــادات وا
العـربيـة وعـلى مسـتوى اخلـبراء
والـــقــانـــونــيـــ والــتـــواصل مع
ـؤسـسـات مـخـتـلف الــهـيـئـات وا
ذات الـــعالقــة مـن اجل تــنـــســيق
اجلـهـود واخلـطوات والـعـمل في
ضـــوء الـــقـــرارات الـــصـــادرة عن
كتب الدائم لالحتاد اجتماعات ا
لــتـأكــيـد ان مــا يـقــوم به الـكــيـان
الـــصــهـــيـــوني من جـــرائم حــرب
وجـــرائم ابـــادة جـــمـــاعــيـــة ومن
مـصـادرة االراضي والـتـوسع في
االســـتــيــطـــان وبــاقـــامــة اجلــدار
ـمـارسات العـازل وغـير ذلك من ا
ة مستمرة وخطر ما هو اال جر
داهـم يـــهــــدد حــــقــــوق الـــشــــعب
ــــشــــروعـــة الــــفـــلــــســــطــــيــــني ا
ـقـاضاة الحـقـة وا ويـستـوجب ا

والتعويض).   

كـمــا دعـا االحتـاد (مــجـلس االمن
ـارسـة صالحـيـاته الـدولي الى 
ـــادة 16 من نـــظــــــام ـــوجب ا
رومــــا االســـاسي لـــلــــمـــحـــكـــمـــة
ـقــتـضى اجلـنــائـيــة الـدولــيـة و
الـفـصل الـسـابع من مـيـثاق اال
ـتـحـدة بـطــلب مالحـقـة الـكـيـان ا
الــصــهــيــوني عن اجلــرائم الــتي
ارتـــــكـــــبـــــهـــــا بـــــحق الـــــشـــــعب
الـــفـــلـــســــطـــيـــني فـي ظل كـــافـــة
الــقـرارات الــصــادرة عن مــجـلس
تـصـلة بـالـقضـية االمن الدولـي ا
ــكن الـــفــلـــســطـــيــنـــيــة والـــتي 
اعتبارها قاعدة اساسية للشروع
في الـتـحـقـيق في هـذه اجلـرائم).
وعــلـى اجملــتــمع الـــدولي وكــافــة
ـنـظمـات والـهـيـئات الـقـانـونـية ا
واحلقـوقيـة الـدوليـة التـعاون مع
دعى العـام لدى احملـكمة مكتـب ا
اجلـــنــائــيــة الــدولـــيــة اســتــنــادا
ـــتــــصـــلـــة لـــلـــوقــــائع واالدلــــة ا
ــرتـــكــبـــة لــلـــكــيــان بـــاجلــرائـم ا
الصهيوني واتخاذ كافة التدابير

للقرارات الدولـية الصادرة بشأن
الـقـضـية الـفـلـسـطـينـيـة مـنـهـا ما
يتعـلق بحق الشـعب الفلـسطيني
ارسة سيادته على اراضيه في 
احملتـلة وحـقه في تقـرير مـصيره
ساس ورفض االستيطان وعدم ا
بـالـوضع الـقــانـوني والـتـاريـخي
قدسة وغيرها والديني للمدينة ا
من الـــقــرارات الـــتي تـــؤكــد عــدم
بدأ شرعية االحـتالل كما تـؤكد ا
الــقــانــوني في الــقــانـون الــدولي
بعدم االعتراف بحيازة واكتساب

اراضي الغير بالقوة). 
واشار الى ان (احتاد احلقوقي
العرب اذ يؤكد بان اجلرائم التي
يرتـكـبهـا الـكيـان الصـهـيوني في
فــلــســطــ تــشــكل جــرائـم حـرب
وجـــرائم عـــدوان وجـــرائـم ابــادة
جـــمـــاعـــيـــة وضـــد االنـــســـانـــيــة
ـــفـــهـــوم الـــقــــانـــوني ضـــمن بــــا
اخـتـصـاص احملـكـمـة اجلـنـاسـية
الــــدولـــيـــة الـــوارد فـي الـــنـــظـــام

االساسي للمحكمة).

الصهيوني الغاشم). واضاف ان
هذا القرار يأتي في ظل استمرار
انـتــهـاكـات الــكـيـان الـصــهـيـوني

لـدى احملـكمـة اجلـنـائـيـة الـدولـية
الـــتـــحـــقـــيق في جـــرائـم احلــرب
ـمـارسـات الـعـداونـيـة لـلـكـيان وا

والذي يـبسط واليـتهـا القـانونـية
على االراضي الـفلـسطـينـية هذا
القرار يتيح اجملال للمدعي العام

واألردن يـؤكـد ضـرورة الـتـمـسك
بـحل الـدولــتـ وإلـزام كل الـدول
. العربية بتقد الدعم لفلسط
كـمــا سـيـطــالب الـقــرار إسـرائـيل
ـــبــادرة الــسالم بـــاالســتــجـــابــة 
العربـية عـبر االستـئنـاف الفوري
ـفـاوضــات الـسالم.عـلـى صـعـيـد
مــتـصل دعــا احتـاد احلــقـوقــيـ
دعي الـعـام لدى العـرب مـكـتب ا
احملـكـمة اجلـنـائـيـة الـدولـية الى
ـــــســــــؤولـــــيــــــاته االضـــــطـالع 
القانـونية ومالحـقة اسرائيل عن
ـرتــكـبــة ضـد الــشـعب اجلــرائم ا
الفـلسـطيـني والتي تـدخل ضمن
ـا اخــتـصــاص احملـكــمــة نـظــرا 
تـــشـــكـــله من انـــتـــهـــاك حلـــقــوق
االنسان وقـواعد القـانون الدولي
االنساني واتفاقـيات جنيف لعام
 1949 وغــيــرهـــا من االتــفــاقــات
الـدولـيـة. وقـال االحتـاد في بـيـان
تـلـقتـه (الزمـان) امس انـه (يتـابع
الـــقـــرار الـــصـــادر عن احملـــكـــمــة
اجلــنـــائــيــة الــدولـــيــة في الهــاي
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نطقة وكيفية التعامل تشهدها ا
مع سـيـاســة اإلدارة اجلـديـدة في
واشــــــنـــــــطـن وكــــــذلـك دراســــــة
ومــــعـــاجلـــة بـــعض الـــقـــضـــايـــا
التـنظـيـميـة التي تـخص هيـكلـية
وعــمل اجلـامــعـة الــعـربــيـة ومن
ُؤمَّل أن يـخـرج االجتـمـاع الذي ا
ـوقفٍ سـيُـعـقـَـد الـيـوم األثـنـ 
ـد جتــاه الــتــطـورات عــربيٍّ مُــوحـَّ
ـنطقة. كما وصل التي تشهدها ا
وزير اخلـارجـية الـلبـنـاني شربل
وهبه إلى القـاهرة للـمشاركة في
لـــبـــحث االجـــتــــمـــاع الـــطـــار  
وتـــعـــزيـــز الـــتــضـــامـن والــعـــمل
ــشـتــرك في مــواجــهـة الــعــربي ا
ـشـتـركـة األخـطـار والـتــحـديـات ا
الــتي تــســتــهـدف األمـن الـقــومي
العـربي والـتـأكيـد عـلى الـثوابت
جتــاه الـقـضــيـة الــفـلـســطـيــنـيـة.
وكشفت مصادر في وقت سابق 
أن اجـــتـــمــاع وزراء اخلـــارجـــيــة
الـعـرب الذي سـيـعـقـد حـضـوريا
سيصدر عنه قرار مقدم من مصر
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يـجتـمع وزراء اخلـارجـيـة الـعرب
في القاهرة اليـوم االثن بدعوة
مـن األردن ومـــــصــــــر  لـــــبــــــحث
نـطقـة وكيفـية الـتعامل اوضاع ا
مع سـيــاسـة االدارة االمـريــكـيـة 
فيـما بـحث وزير اخلـارجيـة فؤاد
حـس مـع األم الـعـام جلـامـعة
الدول العربيـة أحمد أبو الغيط 
ســـبل تـــعــزيـــز الــعـــمل الـــعــربي
ــتــحــدث بـاسم ــشــتـرك.وقــال ا ا
الوزارة أحمد الـصحاف في بيان
مقتـصب تلقـته (الزمان) امس ان
(اجلانب بحثا في القاهرة سبل
شترك في تعزيز العـمل العربي ا
ظل الــتــحــديــات والــفــرص وأهم
ــــواقف). ووصل الـــقــــضـــايـــا وا
حسـ صبـاح امس الى القـاهرة
حلضـور االجتـمـاع الطـار الذي
دعـا له األردن ومــصـر واخلـاص
ــــنـــاقـــشـــة الــــتـــطـــورات الـــتي
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صـرف الـعقـاري قـروضا اطلـق ا
لـلـمـواطـنـ بـقـيـمـة مـئـة مـلـيـون
ديــنـار لــشــراء وحـدات ســكـنــيـة
دة تـسديد 20 واستثـمارية  و
ــصــرف في بــيـان عــامــا .وذكـر ا
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
صرف الـعقاري بـاشر بأطالق (ا
ــركــزي قـــرض مــبــادرة الــبـــنك ا
الـعـراقي لـشـراء وحـدات سـكـنـية
وتكـون على نـوع قـرض شراء
ـبلغ مئة مليون وحدات سكنية 
ديـنــار و الـثـاني لــشـراء وحـدات
ســـكــــنـــيــــة ضـــمـن اجملـــمــــعـــات
ـبلغ 125 ملـيون االستـثـماريـة 
دينـار حيث يـكـون التـسديـد على
 20 عـــــامــــا). وأعــــلن مــــصــــرف
ـــبـــاشـــرة بـــصـــرف الــــرافـــدين ا
الـــســـلف الـــفــــوريـــة في بـــغـــداد
ـصـرف في واحملـافـظـات. وقـال ا
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس إنه
(بـاشـر بـصـرف الـسـلف الـفـورية
ـنــتـشــرة في بـغـداد في فــروعـة ا
واحملــافـــظــات). وشــهــدت فــروع
ـصـرف  زخـمـاً لـلـمـوظـفـ من ا
ـالية اجل التـقد على الـسلف ا
في مــشـــهــد يـــكــاد يـــكــون غـــيــر
منـاسب بسبب انـتشـار كورونا.
صـرف قـد قرر وكان مـديـر عـام ا
إلـــغــاء الـــتــقـــد الــســـابق عــلى
ـوظفـون بالـتقد السـلف وبدأ ا
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مـنـاطق الـعـاصـمـة . وقـال االم
عالء مــــعن فـي بــــيـــان تــــلــــقــــته
(الــــزمـــان) امـس ان (مـــحــــطـــات
الــصـــرف الــصــحي تـــعــمل عــلى
تصريف مياه االمطار بانسيابية
عـالـيـة) مـؤكـداً (الـسـيـطـرة عـلى
سـحب وتـصــريف مـيـاه االمـطـار
في الـــعــاصـــمــة خالل مـــتــابــعه
يدانـية جلهـد الدوائر اخلـدمية ا
ومحـطات الـتـصريف في مـناطق

بغداد).
 وكـانت محـافـظـات ديـالى وبابل
والنـجف وواسط والـديـوانيـة قد
اعـــلـــنــــوا عن تـــعــــطـــيل الـــدوام
الرسـمي يـوم امس االحد بـسبب
شـدة االمــطـار.  وافــادت مـحـافظ
الـــنــجـف بــأن مالكـــات مــديـــريــة
اجملاري مـستمـرين بسـحب مياه
ـدارس األمـطـار مـن الـشـوارع وا
واألحياء السـكنيـة. وقال الدائرة
ريسـان اخلزعـلي في بيـان تلـقته
(الـــــزمــــان) أمس انـه (بــــحــــسب
توجـيه احملـافظ لـؤي اليـاسري 
وبعـد سقـوط كمـيات من األمـطار
اضي  شرعت خالل اليوم ا
ــديـــريــة الــهـــنــدســيــة مـالكــات ا
والفنية والعامل فيها  بسحب
ـدارس مـيـاه االمـطـار من داخل ا
والشوارع احمليطـة بها واألحياء

السكنية). 

وإصالح اي عطل طـار حملطات
الــتـصــريف بــاالضــافـة الـى فـتح
وتـــســـلـــيك شـــبـــكـــات الـــصـــرف
وتـــوجـــيه االلـــيــات احلـــوضـــيــة
والـصـاروخـيـة وااللـيـات االخرى
التـخصـصيـة). فيـما اكـدت امانة
بـــغــدادالــســـيــطــرة عـــلى ســحب
وتصريف مياه االمطار في عموم

والبشري كأسناد جلهود الدوائر
اخلـدمـيــة والـبـلـديـة) ولـفت الى
انه (وجه الدوائر البلدية بالعمل
ـــســـتـــمـــر خالل مـــدة تـــســـاقط ا
األمطار وكـذلك االيعاز إلى دائرة
اجملــاري بــأســتــنــفــار جــهــودهـا
الكـــات الـــفـــنـــيــة ـــمـــثـــلـــة بـــا ا
والـهـنـدسيـة  لـتـشـغـيل احملـطات

الـعـطـا في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس (وجــهــنــا جــمــيـع الــدوائـر
الــبــلــديــة واخلــدمــيــة الــتــابــعــة
لــلــمـــحــافــظـــة بــأســتـــنــفــار تــام
جلـــهــودهـــا الــبـــشــريـــة وااللــيــة
لـسحـب وتصـريف مـيـاه األمـطار
في جـميع مـنـاطق حـزام بـغداد)
مــؤكـدا (اســتــنـفــار اجلــهـد اآللي
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ــتــنــبىء اجلــوي صـادق تــوقع ا
وجة عطية  تأثر طقس البالد 
امــطــار جـــديــدة خالل االســبــوع
قبل . وكتب عطـية في صفحته ا
عـلى فــيـسـبــوك امس ان (امـطـار
ـــاضــيــ اجلـــمــعــة والـــســبت ا
تـــركــــزت في مــــنــــاطق الــــفـــرات
االوسط وكـانت بـكــمـيـات كـبـيـرة
تـسـبــبت بـفـيــضـانـات في بـعض
ــــدن وطــــفـح في شـــــوارعــــهــــا ا
الرئيـسة وكانت الـنسبة اقل في
احملافظات اجلنوبية عدا ذي قار
ومـدن الشـمـال والـغـربـية) الفـتا
الى (انحـسـار االمطـار في البالد
واالســتــقــرار الــنـســبي لـالجـواء
ــقـبـلـة) سـيــتـمـر الى اجلــمـعـة ا
واضـاف ان (هــنـاك حـالــة جـويـة
ها طـرة لم تتضح مـعا جديدة 
بـــعــد  ســتــبـــدأ خالل االســبــوع
قبل) مؤكدا (انخـفاض طفيف ا
بدرجات احلرارة خالل الساعات
ــقـبــلـة وســتــكـون مــعـتــدلـة في ا
بـعض االحــيـان). ووجه مــحـافظ
بغداد محمد جابر العطا الدوائر
البـلدية واخلـدميـة واجلهد االلي
الــتــابـع لــلـــمــحــافـــظــة بـــســحب
ـيــاه مع الــســاعـات وتــصــريف ا
األولى لــهــطــول األمــطــار . وقـال

أعــدتــهـــا وزارة الــتــربـــيــة بــعــد
إنخفاض اإلصابات .

وفي االردن تراجع عـدد اصابات
اضية. العدوى خالل األسابيع ا
وتسـجل االردن حالـيا نـحو ألف
إصابة يومية بعد أن كان عددها
يــبــلـغ نــحـــو ثــمــانـــيــة آالف في
مـنــتـصف تــشـرين الــثـاني خالل
اضي.وقال الناطق باسم العام ا
الوزارة عـبد الـغفـور القـرعان إن
(أكـــــــثــــــر من  773 ألـف طــــــالب
وطـالـبـة والسـيـمـا من الـصـفوف
الـــــثالثـــــة األســـــاســــيـــــة األولى
وريـــــاض األطــــفــــال عــــادوا الى
الـــــدوام بـــــشـــــكل وجـــــاهـي إلى
مدارسهم احلكـومية واخلاصة)
وأضـــاف أن (نـــحــو  288 ألـــفــا
آخـــرين من الـــصــفـــ الــعـــاشــر
واألول الــثـانــوي سـيــلـتــحـقـون
ــــــدارســــــهـم في  21شــــــبـــــاط
احلــالي) مـــوضــحــا أن (بـــقــيــة
ـدارس احلـكـومـيـة الـطـلـبـة في ا
واخلاصة البالغ عددهم أكثر من
مـلــيـون ومــئـة طــالب من الـصف
الـرابع ولـغــايـة الـصف الـتـاسع
سـيــعـودون في الــسـابع من آذار
قبل) مبـيـنا ان (طـبـيعـة شكل ا
التـعليم سـيعـود لألهالي إن كان

وجاهيا أو عن بعد).

ـا ال تــخــفـيض نــســبـة الــدوام 
ـئة وحـسب يـتجـاوز الى  25 بـا
مـا يراه مـنـاسـباً مـديـر الـدائرة 
عــلى أن ال يـؤثــر ذلك عـلى ســيـر
ــدارس حــركــة الــعــمل والــزام  ا
احلـــــكــــومـــــيــــة و األهـــــلــــيــــة و
اجلامـعات بقـرارات خلـية األزمة

في احملافظة).
وفـي كــــردســـــتــــان  عــــاد طالب
نـتهيـة في االقليم راحل غيـر ا ا
الى مــقـاعـدهـم الـدراسـيــة  بـعـد
انــخـــفــاض نـــســبـــة االصــابــات
بفـايروس كـورونا وقـرار اللـجنة
واجهة اجلائحة.وفتحت العليا 
ــدارس في كـــردســتــان ابـــواب ا
لـــلـــمـــراحل الـــدراســيـــة االولى 
دارس الـطالب بعد واستقـبلت ا
اغـالق دام نـــحــــو عـــام بــــســـبب
انتـشار كـورونا.واتـخذت وزارتا
الــصـحــة والـتــربــيـة في االقــلـيم
الـعـديـد من االجـراءات الـوقـائـية
ـواجـهـة خـطـر انـتـشـار كـورونا
ـــــدارس مــــــثـل تـــــوفــــــيـــــر فـي ا
ـدراس. كما الكـمامات وتـعفـير ا
تــوجه مــئـات اآلالف مـن الـطالب
والــــطــــالـــبــــات األردنــــيــــ الى
مدارسهم صـباح امس االحد في
إطـار عـودة تــدريـجـيـة ألكـثـر من
مـــلــيـــوني طـــالب ضــمـن خــطــة

بـــــهــــذا الـــــوبــــاء) واضــــاف ان
(اخلـليـة شـددت عـلى مـنع إقـامة
نـاسـبات في مـجالس الـعـزاء وا
قــاعــات األعـراس والــتــجـمــعـات
الــبــشــريـة  وكــذلك حث جــمــيع
ـوظفـ عـلى إرتـداء الكـمـامات ا
وتابع في الـدوائــر احلـكـومـيـة) 
ان (الـتوصـيـات الـزمت أصـحاب
ـــــوالت و األســـــواق كـــــافـــــة و ا
ــطـاعم بــاإلجـراءات الــوقـائــيـة ا
ــــقـــاهي وتـــبــــلــــيغ أصـــحــــاب ا
واد ذات االستخدام بأستعمال ا
 الــواحــدة و تـوجــيه الــعــيـادات
الطـبـية و الـصيـدليـات بااللـتزام
بـاإلجـراءات الـوقـائيـة فـضال عن
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
 1134 اصابـة مـؤكدة بـفـايروس
كورونـا وشـفاء  1026 حـالة من
اجلـائــحـة وبـواقع تــسع وفـيـات
وقـف الوبـائي جـديـدة. واشـار ا
الـــيــوم  الـــذي اطــــلـــعت عـــلـــيه
(الــــــــــزمـــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحــوصـات اخملــتــبــريــة الـتي
اجــرتـهــا مالكــات الـوزارة لــيـوم
امس االحــد بـلــغت اكــثـر من 39
الف عينة  حيث  رصد 1134
اصـابــة مـؤكـدة بــالـفـايـروس في
عــمــوم احملــافــظـات) مــؤكـدا ان
(الشفاء بلغ  1026 حالة وبواقع
تسع  وفيـات جديـدة). وأصدرت
خلية األزمة في مـحافظة النجف
مـــجـــمـــوعــــة من الـــتـــوصـــيـــات
اجلـــــديــــدة بـــــعــــد أن شـــــهــــدت
احملـافظـة تـسجـيل نـسـبة عـالـية
ـستجد من اإلصابات بـكورونا ا
.وقـــال الــنـــاطق بــأسم اخلـــلــيــة
أحمد الفتالوي  ان (خلية األزمة
في احملــافــظــة عــقــد اجــتــمــاعــا
بـرئـاسة احملـافظ لـؤي الـيـاسري
واصدرت تـوصيـات عدة لـغرض
ــواطـنــ من اإلصـابـة حــمـايـة ا
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إلــقــاء الــقـبـض عـلـى شـخــصــ قــامـا
بــتـــخــديــر شــخص يـــعــمل في خــدمــة
ــــــنـــــزلـي وســــــرقـــــة الــــــتــــــوصـــــيـل ا
ـديرية في بيان امس عـجلته.وذكرت ا
أن (مـفارز شرطـة بيره مـكرون التـابعة
لـقـضـاء دوكـان اعـتقـلت اثـنـ مـشـتبه
في قـيـامهـمـا بتـخـدير شـخص وسـرقة

عجلته).
واضـــاف انه (بــعــد أن تـــقــدم شــخص
بــشــكـوى ضــد مــتـهــمــ طـلــبــوا مـنه
إيـــصــال مـــادة غــذائـــيـــة إلى نــاحـــيــة
طــاســلـوجــة وعـقـب تـســلـيـم الـطــعـام
ـتــهـمـان وخــدّراه عـبـر مـادة هــاجـمه ا
وأخـــذا مـــنه الـــعــجـــلــة) ,مـــبـــيـــنــا ان
(الــشــرطــة تــمــكـنـت من الــعــثـور عــلى
ـتـهمـ والـقبض عـلـيهـمـا بالـتـعاون ا
مع قــوات األسـايش وتـسـلـيم الـعـجـلـة
ــسـروقـة إلى صــاحـبـهـا بــعـد اكـمـال ا

اإلجراءات). 
وعـثـرت وكـالة االسـتـخـبارات الـتـابـعة
لــوزارة الـداخـلــيـة عـلى مــخـزن رئـيس
ــايـسـمى ـتـفــجـرة  ــواد ا لألعــتـدة وا
قـاطع االنبار بعـملية استـخباراتية في

قضاء هيت.
وذكـــرت الـــوكـــالـــة في بـــيـــان تــلـــقـــته
(الــزمــان) امس انه (مـن خالل تــفـعــيل
اجلـــهـــد االســـتـــخـــبـــاري واســـتـــنــاداً
ـعلومات اسـتخباراتيـة دقيقة من قبل

ــصـــادر  تــمــكــنت مـــفــارز الــوكــالــة ا
ديـرية اسـتخـبارات االنـبار ـتمـثلـة  ا
مـن ضــبط اخملـــزن الــرئــيـس لألعــتــدة
ايسمى والية االنبار تفجرة  واد ا وا
ــــنــــاطق فـي عــــصــــابــــات داعـش  بــــا
الـصـحـراويـة القـريـبـة من قـضـاء هيت

ناحية كبيسة).
واضـاف أن (اخملـزن تـروم الـعـصـابات
اإلجـرامية اسـتخدامه للـقيام بعـمليات
ارهـابـيـة في قـضـاءي هـيت والـفـلـوجة
ضــمن احملــافــظـة) ,ولــفت الــنــظـر الى
(الـعثور بـداخله على 20 عـبوة الصـقة
مـغناطـيسية و 10احـزمة نـاسفة مـنها
دروع شـــرطــة مــفــخــخــة و 20 جــهــاز
تــفـجــيـر و119 عــبــوة نـاســفـة و 250
قـــداح تــفـــجــيــر كـــهــربـــائي وعــادي و
بـكـرتـان من فـتـيـل الـكـوارتز و 6 سـبح

تفجير). 
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والــقـت الــقــوات االمــنــيـــة عــلى ثالثــة
عـناصر من عـصابات داعـش االرهابية

في محافظة نينوى.
وذكـر  بيـان امس ان (قوة مشـتركة من
فــوج طــوار الــشـرطــة الــثــاني عــشـر
الـتابع لـقيـادة شرطـة نيـنوى ومـديرية
اسـتـخبـارات ومكـافـحة ارهـاب نيـنوى
وبـناء على معلومات استخبارية وبعد
الــبـحث والـتــحـري تـمـكــنت من الـقـاء

ـــراقــبــة وبـــعــد ايـــام من الــتـــعــقب وا
,تـمـكنت مـفـارزنا في مـحـافظـة الـنجف
من الـقـبض علـى عصـابة مـكـونة من 8
اشـخاص متـورطة بتـجارة اخملدرات),
مــــشــــيــــرا الـى (ضــــبط بــــحــــوزتــــهم
كـيـلوغـراما من الـكرسـتال و20 غـراما
مـن مـادة الــتـريـاق و 6 مــسـدسـات و3
دراجـــات مـــســروقـــة ورمـــانــة يـــدويــة
وكـمـيات كـبيـرة من احلبـوب اخملدرة).
واعــتــقـلـت قـوة من شــرطــة مـحــافــظـة
مـيسان عصابـة متهمة بعـمليات القتل

واخلطف واالبتزاز.
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وقـالت شرطة مـيسان في بـيان لها إن
(قـائــد شـرطـة احملـافـظـة الــعـمـيـد عـبـد
اخلـضر جاسم الـساعدي وجه قوة من
مـفـارز شـرطـة مـكافـحـة إجـرام مـيـسان
بـعـد ورود معـلومـات دقـيقـة عن وجود
عـصابة تقوم بعـمليات القتل واخلطف
واالبـتزاز في إحدى منـاطق احملافظة ,
حــيث  نــصب كـمــ نـوعي ومــحـكم
وإلــقـاء الـقـبض عـلـيــهم بـعـدمـا كـانـوا
ة أُخرى) ,مشيرا يـرومون لتنفيذ جر
الى انـه (بــعـــد الــتـــحــقـــيق إعــتـــرفــوا
بـــإرتــكـــابـــهم جــرائـم قــتل وقـــيـــامــهم
بـالعديد من عمـليات اخلطف واإلبتزاز

أجور).  ا
وأعـلـنت مديـرية شـرطة الـسـليـمانـية 
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خـالل االجـــتــــمـــاع إنه ( حتــــديـــد
ــا يـــخص تـــذلــيل آلـــيــات الـــعــمـل 
الــعـقـبــات الـتي تــواجه عـمل تـنــفـيـذ
ـشاريع بصورة صحـيحة وسريعة ا
نـاطق الـتـي تعـرضت لـألضرار فـي ا
من الــعــمــلــيـات االرهــابــيــة) داعــيـا
اجملـلس الى (زيـادة حصـة الـعاصـمة
ـشــاريع اخلــدمــيــة في مــنـاطق مـن ا
حـــزام بـــغـــداد الـــتـي تـــعـــرضت الى
الـــــدمـــــار) ,واضـــــاف الـــــعـــــطـــــا ان
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عــقـد مـجـلس امـنــاء صـنـدوق اعـمـار
ــتـضــررة من الــعـمــلــيـات ــنــاطق ا ا
اإلرهـابـيـة اجتـمـاعـاً موسـعـاً لـبحث
ـشـاكل التي تـواجه تـنفـيذ مـعـاجلة ا
ــتـــضــررة ـــنــاطـق ا ـــشـــاريع في ا ا

ارهابيا بصورة صحيحة وسريعة.
ونـقل بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس عن
مـحــافظ بـغـداد مـحـمـد جـابـر الـعـطـا

اربيل
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ـسـتـقـبل. لـقـد أسـدلـوا الـسـتـار علـيه لم يـعـد الـعـراقيـون يـتـطـلـعـون الى ا
طارق كل يوم صـائب النازلة على رؤوسهم كا ونسوه ألنهم مشغولون با

من أيام حياتهم الكئيبة واحلزينة واحملفوفة باخملاطر. 
ـاضـي أجـمل وأرق ــاضي لــيس ألن ا الـعــراقــيـون الــيــوم يــحـنــون الى ا
وأنــظف بل ألنـه فــقط اقل مــرارة. تـــرى مــا الــذي يــرسم الـــبــســمــة عــلى
شفاههم?  مـا الذي يطـمئنهم عـلى أن أوالدهم سيكـونون في أمان? وعلى

أن وطنهم سيحتفظ باسمه وبجغرافيته?
. هـذا بـلد مـسـتـباح لـلـجمـيع. بـيت بال أبـواب. جسـد يـعاني  ال شيء أبداً
ـوت فيه الـضـمـير. ومـنـظـمـومة أخالقـيـة تـترنح اضمـحالل الـروح. قـلب 
رض وتتداعى. أعمى البصيرة فقط من ال يـرى أو يلمس حقائق الفقر وا
واألمية تتصاعد وتتسع وتتوحش أكثر بينما تستولي قلة قليلة من ضباع
الـبـشـر عـلى ثـروات الــبالد وكـمـا لـو أنـهـا مـيــراث عـائـلي آل الـيـهم بـقـوة
أساة الـتي تنخـر في حياته الشرع والـقانون.  العـراقي يعيش فـي قلب ا
ـكن له أن يـتحدث عـن مستـقبل?  هـل هناك بـصيص من اليـومية فـكيف 
أمل يلـوح في األفق أمـامه وهو يـشاهـد من عـلى وسائل االعالم بـ ح
ـن قـذفت بـهم االرادات األجـنـبـية وحـ واحـداً من سـيـاسـيي الـصـدفة 
الـيـة واالدارية لـهـذا البـلد ليـكـون في قلب احلـيـاة السـيـاسيـة واألمنـيـة وا
وهو يعـترف بكل وقـاحة وصالفة وحتـد واستهتـار بأنه قد ارتـشى وتلقى
ـال الـعــام وتالعب بــاألمـانـة ثم عـمــوالت وعـقـد صــفـقــات ومـد يـده الـى ا
وأخيراً يفلت بجلده وكـأن ال جديد حتت الشمس وكل شيء على مايرام?
 انه يعود أخيراً الى موطنه القلبي ويلتحق بأوالده وزوجته ويطمئنهم  أن
مستقبلهم ومستقبل من يأتي بعـدهم بخير بينما أفراد هذا الشعب الذين
يعيشون على أرضه ويتقلبون على جمره يتضورون جوعاً أو يبحثون في
القـمـامـة ?  أي مـستـقـبل يـنـتظـر هـذا الـبـلد عـنـدمـا يـزوّر مسـؤولـون كـبار
شـهـادات دراسـيــة عـلى مـرأى وعـلـم اجلـمـيع ثم ال أحـد فـي هـذا الـنـظـام

تهالك يجرؤ على محاسبتهم?   ا
اي مسـتـقبل مـوعـودون نـحن به مع نظـام قـائم عـلى التـحـايل والتـوافـقات
ـنـافع كـبـيـرهـا وصـغـيـرها ـصـلـحـيـة والـتـهـريب  واحـتـكـار الـوظـائف وا ا
وبيعهـا بالدوالر والـسيطـرة بالقوة عـلى ايرادات الدولـة? هل ثمة مـستقبل
واعـد لـهـذا الــشـعب مع كل هــذا الـنـهب والـتــخـريب والـفـســاد مع تـوفـيـر
رتـكبي هذه اجلرائم في سـياسة واضحـة تشجع على الغطاء واحلـماية  
االفالت من العـقاب وعـلى اطالق اليـد وتوفـير االحـساس بـاألمان من كل
مالحـقـة.  يحـق للـعـراقـيـ أن يـحـلـمـوا بـغـد أفضـل فقط
ـتخـمة بـاحلقد عنـدما يـتخـلصـون من هذه الـكائـنات ا
واجلهل وخـيـانـة األمانـة والـشـره الالمحـدود لـلرزق
ن هم سقط احلرام من الطارئ علـى السياسة و

متاع.

ية ثل استمرار ارتفاع سعر النفط في السوق العا »—ŸUHð∫  رسم تخطيطي 
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عـزا رئـيس جلـنـة الــطـاقـة والـنـفط
الـنـيـابـيـة هـيـبت احلـلـبـوسي عـدم
الــتـصــويت عــلى مــشــروع قــانـون
شــركـة الــنـفط الــوطــنـيــة إلى عـدم
اكتـمال الـنصـاب في اجللـسة التي
عـــقــدت في 27 من شـــهــر كـــانــون
ــاضي مـــشــيــراً إلى أن الــثـــاني ا
القانون الذي أقر عام 2017 جوبه

باعتراض احملكمة االحتادية.
 وقــال احلـــلــبـــوسي في تـــصــريح
تـابـعـته (الـزمـان) امس أن (جلـنـته
استكملت الـتعديالت على الفقرات
الــتي اعـتــرضت عـلــيـهــا احملـكــمـة
االحتـاديـة) ,مــتـوقـعــاً (الـتـصـويت
على تعديل قانون الشركة الوطنية
وتـأســيس تـلك الــشـركــة في اقـرب

ان). جلسة للبر
وأوضح احلـلــبـوسي ان (تـأسـيس
الـــشــــركـــة الـــتـي ســـتـــضـم اغـــلب
الـشركـات النـفـطيـة االنتـاجيـة نفط
الـــبــصـــرة و نــفط ذي قـــار و نــفط
الــشــمـــال و نــفط مــيــســان و نــفط
الـــوسـط وكـــذلـك شـــركــــة احلــــفـــر
ــــديــــريــــات واجــــزاء من بــــعض ا
الــعــامــة داخل الــوزارة ســيـخــفف
ــئـة الــعبء عــنــهــا بــنــحـو 80 بــا
وسيقتـصر عمل الوزارة على رسم
السـياسات الـنفـطية وفق مـا تبقى
ـنـتـوجـات لــهـا من شـركـة تـوزيع ا

النفطية والغاز وشركة سومو).
 بدوره  ,طالب عضـو اللجـنة فالح
اخلـزعـلي احلــكـومـة بــاسـتـرجـاع
امـــــوال الـــــعـــــراق الـــــتي بـــــذمـــــة
تـركيـا.وبحـسب الـوثائق الـصادرة

ـتـحـقـقة علـى معـدالت الـتـصـديـر ا
لــشــهـر كــانـون الــثــاني والــبـالــغـة
2868 الـف بــرمـــيل  لــلـــحــكـــومــة
االحتــــاديــــة و 397 الـف بــــرمــــيل
القــلــيم كــردســتــان فــان اجملــمـوع
الــكــلي لــتـصــديــر الــعـراق لــشــهـر
ـاضي هـو 3265 كـانــون الـثـاني ا
الف بـرمـيل يـومـيـا) ,ولفت الى ان
(االســتـهالك الــداخـلـي لـلــحـكــومـة
االحتــاديـــة وحـــسب اخملـــطط هــو
امــا 520 الف بــــرمـــيل يـــومـــيـــا  ,
االســـتــــهالك الــــداخـــلـي لالقــــلـــيم
وحــسب اخـر تـقــريـر هـو 22  الف
برميل يوميا  وبهذا يبلغ اجمالي
استهالك العراق 542  الف برميل

يوميا).
وتـابع ان (نــســبـة الــتـزام الــعـراق
ئة , خالل الشهر ذاته هي 106 با
وقد نفـذ نحو   50 الف برميل من
مـجــمــوع الـكــمــيـة الــتــعـويــضــيـة
الـبـالـغة  626 الف بـرمـيل وبـهذا
ــتــبـــقي لــلــتـــعــويض خالل فـــأن ا
شـهري شـبـاط و اذارهو 576 الف
بـرمـيل مـع الـعـرض بـأن الـبـيـانات
التي سيتم اعتمادها ألصدار خطة
قـبـلـة سـتـبنى التـعـويض لـلـمـدة ا
عــلى اسـاس الــتـقــاريـر الــنـهــائـيـة

صادر الثانوية). ؤسسات ا
 فـي غـضــون ذلك واصــلت أســعـار
الــنـفط اخلــام مــكـاســبـهــا الـقــويـة
مسـجلة ارتفـاعا جديـدا لتصل إلى
ذروة  16شهرا مع صـدور بيانات
إيجابـية بشأن االقتـصاد األمريكي
وقــيــود عـلـى اإلمــدادات.وصــعـدت
عقـود خام بـرنت القـياسي تـسوية

من أهم مقـومـات االنتـخـابات الـنـزيهـة وجـود رقابـة انـتخـابـية قـبل واثـناء
وبعد اجرائها وتعرف بانها عمليـات التهيئة واالستعداد قبل االنتخابات
علـومات عن العمـلية االنتخـابية للـكشف عن أي تزوير أو تالعب وجمع ا
في يوم اجرائـها ومـراقبة عـملـيات العـد والفرز واعـالن النتـائج اي انها
خـتلف مراحلها  بدءاً من عملية مراقبـة مدى نزاهة العملـية االنتخابية 
رحـلة االقتراع وانـتهاءاً بعـملية مرحلة حتـديث سجل الناخـب ومروراً 
ارسـها بعض العد والـفرز بهـدف تقـييمـها ورفع التـقارير وهـي عملـية 
ـمـثـلـ عن جـهـات رقـابـيـة لـلـتـأكـد من مـدى األشـخـاص احلـيـاديـ أو ا
شـرفـة عـلى االنتـخـابـات بقـانـون االنـتخـاب والـتـأكد من التـزام اجلـهـة ا

عايير الدولية لنزاهة االنتخاب.  مدى التزامها با
وقد اكـد الـدسـتـور الـعـراقي لـسـنة 2005 علـى االنتـخـابـات بـاعـتـبـارها
بـاد االساسـية) ـقراطـية وتـضمن الـبـاب االول(ا التـطبـيق الـعمـلي للـد
ادة (1) على (ان جـمـهوريـة العـراق دولـة احتاديـة واحدة حيث نـصت ا
اني مسـتـقلـة ذات سيـادة كـاملـة نـظام احلـكم فـيهـا جـمهـوري نيـابي بـر
قراطي...) وهذا ال يتحقق اال من خالل االنتخابات التي هي الطريق د
ـقــراطـيـة وانـتــخـاب اشـخـاص الـذي يـوصل اي شــعب الى تـطـبــيق الـد
ادة(2/الفـقرة ـثل ارادة شعـبه وكـذلك مانـصت علـيه ا ومجـلس نواب 
ــقـراطـيـة) و(ال ب-ج) (ال يـجـوز سن قــانـون يـتــعـارض مع مــبـاد الـد
يجوز سن قـانون يتـعارض مع احلقـوق واحلريات االساسـية الواردة في
ادة الدستور) وكذلك ماورد في الباب الثاني (احلقوق واحلريات) من ا
واثيق الدولية ادة(46) واغلبها حقوق مصدرها القوان وا (14) الى ا

واالنسانية. 
ان وجـود الرقـابـة عـلى االنـتـخـابـات ضـمانـه اساسـيـة لـلـتـأكـد من نـزاهة
العـملـيـة االنتـخـابيـة وسيـرهـا بشـكل قـانوني بـعـيدا عن اخلـروقات وهي

 : على نوع
ـرشح ثلي ا ـراقبـ احملليـ و رقابة مـحليـة تتم عـبر مجـموعة من ا
ـثـلي منـظـمات اجملـتمع شـاركـ فيـهـا وكذلك  واالحزاب والـكـيانـات ا
ؤسـسات الـرسمـية الـتي تعـمل مجـتمـعة على دني وحـقوق اإلنسـان وا ا
ـراقبـ وان عـملـها يـنحـصر فـقط في مراقـبة كل مبـدأ استـقالليـة عمل ا

اإلجراءات اخلاصة بضمان نزاهة االنتخابات. 
ورقـابــة دولـيــة تـهــدف الى اطالع اجملـتــمع الـدولـي عـلى ســيـر الــعـمــلـيـة
ـقـراطـية في الـدول الـتي تـطلـب ذلك للـوقـوف عـلى مدى اتـفـاقـها مع الد
قراطـية ومدى تعبيرهـا عن إرادة الشعوب  وتعرف عايير الدولـية للد ا

ــوضـوعــيـة واحلــيــاد من قـبل أشــخـاص  بـاإلجــراءات الـتـي تـتــسم بـا
ـتـابـعـة والــرقـابـة وتـقـصي ـمـارسـة أعـمــال ا تـكـلـيــفـهم بـشـكل رســمي 
احلـقـائق حـول صـحـة إجـراء وسـيـر الـعــمـلـيـة االنـتـخـابـيـة والـتـحـقق من
الـدعاوى الـتي تـشـيـر إلى حـدوث أيـة انـتـهـاكـات تـذكـر في هـذا اجملال 

عمول بها.  على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوان ا
ـعلومـات حول الـعملـية االنـتخابـية بـكافة كما انـها عـمليـة جمع وحـصر ا
ـعلـومات حول مراحـلهـا  وذلك بإتـباع آلـية مـنهـجيـة ومنظـمة فـي جمع ا
سـيـر تـلك الـعــمـلـيـة  الـتي تـســتـخـدم فـيـمـا بـعــد إلصـدار تـقـيـيـمـات من

فترض أن تكون موضوعية ومحايدة.  ا
فـالـرقـابـة الـدولـيـة عـلى االنـتـخـابـات تـهـدف إلى حتـقـيق انـتـخـابـات حـرة
ونزيـهة من خالل إرسـال البـعثـات اخملتـلفـة لإلشراف والـرقابـة ومتـابعة
تفاصيل تلك الـعمليات في الـدول اخملتلفـة وبطلب من تلك الدول ومن ثم
إصدار التـقاريـر التي تُـقوّم تـلك العمـليـات وتضـفي عليـها صـفة الـنزاهة
واحلريـة ومن خالل تـلك الـتـقـارير يـتم بـيـان الـنواحي االيـجـابـيـة وكذلك
هام التي تبناها السلبية للعملية االنتخابية وهي تعتبر واحدة من أبرز ا
اجملتمع الـدولي لضمـان إجراء انتـخابات نـزيهة الن
ـشـروعـيـة انـتـخـابـات اجملـتـمع الـدولي ال يـعـتــرف 
تــشـــوبــهــا الـــعــيــوب الـــتي تُــنـــقص من نــزاهـــتــهــا

ومصداقيتها. 
{ القاضي عضو االدعاء العام 

احملــررة لــغـرض ادراجــهـا في وزارة
ـبــاشــرة في تــنــفــيـذ الــتــخــطـيـط وا

اعمالها). 
كـما بـحث احملافظ مع وزيـرة اإلعمار
واإلســـكــان والــبــلـــديــات واألشــغــال
الـعامة نـازن محـمد وسو الـتعاون
شـاكل اخلدمـية ـشـترك ومـعاجلـة ا ا
ـداخل الـعــاصـمـة. واكـد ــتـعـلـقــة  ا
الــبــيــان انه (جــرى خالل االجــتــمـاع
حتـــــديــــد آلـــــيــــة الـــــعـــــمل في نـــــقل
الــــصالحــــيــــات اإلداريـــة اخلــــاصـــة
شاريع التي في بـالوزارة  واجناز ا

عهدتها). 
واشـار الـعـطـا  ,بـحـسب الـبـيـان الى
انـه ( الـــتــبـــاحـث بـــشـــأن حتـــديــد
ـشـاكل الـتي تواجه مـدخل بـغداد - ا
ــــوصل ومــــعــــاجلــــته بــــالــــشــــكل ا
ــطــلــوب). وكـان الــعــطــا قــد نـاقش ا
ركـزيـة لـتنـفـيذ مـسـتـجدات اخلـطـة ا
مــشـــاريع انــشــاء مــنـــاطق الــتــبــادل
التجاري وتطوير مداخل العاصمة.
وقـال احملـافظ خـالل اجـتمـاع مـوسع
فـي ديـوان الوزارة بـحـضـور الـوكـيل
الــفــني لــلــوزارة جـابــر عــبــد خـاجي
عـنية ـثلي الـوزارات ا احلـساني و
وامـانـة بغـداد  ان (االجتـماع تـضمن
ـــســتـــجــدات اخلـــاصــة مـــنــاقـــشــة ا
ــشــاريع انــشــاء مــنــاطق الــتــبـادل

الـتجاري وتطويـر مداخل العاصمة)
مــؤكـدا (الــتـطــرق لـلــبـنــود اخلـاصـة
شـاريع التي سـيتم منـاقشـتها من بـا
ـشــكـلـة مع قــبل الـلــجـنـة الــوزاريـة ا
االمـــانـــة الـــعـــامـــة جملـــلـس الــوزراء
لـلـشروع بـأتـخاذ الـقرارات الـنـهائـية
بـخصوص االحالة للتنفيذ). واعادت
الــــقـــــوات االمــــنــــيــــة فـــــتح جــــســــر
احلـــضـــارات في الـــنــاصـــريـــة عــقب
تــصـعـيـد احـتــجـاجي لـلـمــتـظـاهـرين
ـطالب ـطـالـبة احلـكـومـة بـتحـقـيق ا
ــــشـــروعــــة ومـــحــــاســـبــــة قـــتــــلـــة ا

تظاهرين.  ا
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وقـال شـهـود عـيـان امس ان (الـهدوء
عـــاد الى ســـاحـــة احلـــبـــوبي مـــركــز
االحـتــجـاجـات الـشـعـبـيـة في مـديـنـة
الـــنـــاصــريـــة بـــعــد تـــمـــركــز مـــئــات
ـتـظـاهرين في الـسـاحة وانـسـحاب ا
قـوات مـكـافحـة الـشـغب الـتي وصلت
الـى شـارع الــكــورنـيش) ,الفـتـ الى
انـه (تــــــمت اعــــــادة فــــــتـح جــــــســـــر
احلــضــارات وسط الــنــاصـريــة بــعـد
اغـالقه ســاعــات من قــبل احملــتــجــ
طـالبة احلـكومة كـخطوة تـصعيـدية 
شروعـة ومحاسبة بـتلبيـة احلقوق ا

تظاهرين). قتلة ا
وكـان مـصـدر طـبي قـد أفـاد بـإصـابـة

(تـوصيات االجـتماع خلصت الى انه
ســيــكــون لـكـل مـحــافــظــة حــصـة في
مــنـاقــشـات صــنـدوق االعــمـار بــغـيـة
ــشــاكل الــتي تــواجه مــعــاجلــة كـل ا
ــشـــاريـع في احملـــافـــظــة تـــنـــفـــيـــذ ا

احملددة).
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مــبـيـنــا ان (لـدى بـغــداد مـشـاريع في
طـور الـتنـفـيذ واالدراج وبـهـا الكـثـير
ـعـوقـات). من جـانـبه ـشـاكل وا مـن ا
اكـد رئـيس الـصـنـدوق مـحـمـد هـاشم
ـــصـــادقـــة عـــلى خـــطط الـــعـــانـي (ا
ـناطق ـشاريع بـغيـة تنـفيـذها في ا ا
الـتي تـعرضت لـعمـليـات ارهابـية في
مـحـافـظـات نـيـنـوى واالنـبار وصالح
الـــدين وكـــركـــوك وديــالـى ومــنـــاطق
حـــزام الـــعــاصـــمـــة بـــغــداد وبـــعض
ـنــاطق الـشـمـالـيـة حملـافـظـة بـابل), ا
الفـتــا الـنـظـر الى انه (تـمت مـنـاقـشـة
ــشـاريع وآلـيـة عـمل كــيـفـيـة اجنـاز ا
قـيم والية الـتعامل هـندس ا دوائـر ا
مع الـكـشوفـات التي تـقدمـها الـدوائر

اخلدمية).
مـشيرا الى ان (االجـتماع توصل الى
االتـفـاق عـلى عقـد اجـتمـاعـات دورية
مـكـثـفـة بـ احملـافـظـ بـشـأن حـسم
تعلـقة بجداول الكميات الـكشوفات ا
ـنــاطق ــنــفــذة بــا ــشــاريع ا لــتــلك ا
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فــكك جــهــاز االمن الــوطـنـي شـبــكــتـ
مــنــفــصــلــتــ لــتــجــارة اخملــدرات في
كـركـوك والـنـجف خالل عـملـيـة نـوعـية

استمرت اياما.
 وقـال اجلهـاز في بيان تـلقـته (الزمان)
امـس انه (بــإشــرافٍ مــبــاشــر من قــبل
رئــيس اجلــهــاز عــبــد الــغـنـي االسـدي
وبـعملية نوعـية استمرت أياما ,تـمكنا
مـن اإلطاحـةُ بـنـحو 12 عـنـصـرا كـانوا
يـشكـلون شـبكـت مـنفـصلـت لـتجارة
اخملـــــدرات في كــــركـــــوك والــــنــــجف),
وأضـاف أن (الــعـمـلـيـة االولى نـفـذتـهـا
مــديــريــة األمن في كــركــوك بــنـاءً عــلى
مــعــلــومــات إســتـخــبــاريــة ومــتــابــعـة
مــيــدانــيــة تـمــكــنت مــفــارزنــا خاللــهـا
اإلطــاحـة بـواحــدة من أخـطـر شــبـكـات
جتـــارة اخملــدرات مــكــونـــة من اربــعــة
اشــخــاص ضـبــطت بــحــوزتـهم 1090

حبة مخدرة).
 وتـــابع انه (بــعــد الـــتــحــقـــيق مــعــهم
اعـتـرفـوا بوجـود مـخبـأ اخـر يضم 12
الفاً و500 حبة  ,إذ  تـدوين اقوالهم
واحــالــتـهـم الى اجلـهــات الــقـضــائــيـة

التخاذ االجراءات العادلة بحقهم).
مــؤكـدا ان (الــعـمـلــيـة الــثـانــيـة جـاءت
اسـتـكـماالً جلـهـود اجلهـاز في مالحـقة
واعــتـقـال عـصــابـات وجتـار اخملـدرات

—U³½_« ¡«d×  w  gO²Hð WOKLŽ ‰öš …b²Žú  Êe  vKŽ —u¦F «

W¹—Ëœ∫ قوات امنية خالل دورية في صحراء االنبار

عن اخلـــزعــلي اطـــلـــعت عـــلــيـــهــا
(الـزمـان) امس انه (عـلى احلـكـومة
عــدم الــتــفــريط ومــتــابــعــة  أمــوال
الـعراق الـتي بذمـة تركـيا والـبالـغة
٣٠ مـلـيــار دوالر خلـرقـهـا اتــفـاقـيـة
اخلط الــــنـــاقـل لـــلـــنــــفط الــــتـــركي
الــعــراقي) ,مــحــذرا احلــكــومــة من
لف السـيما ان (التـراخي في هذا ا

ر بأزمة مالية). العراق 
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 من جـهـة اخرى  ,اوضـحت شـركة
تــسـويق الــنــفط ســومـو ان انــتـاج
الــــعـــراق بـــلغ 3870 الـف بـــرمـــيل
يـومـيـا خالل شـهــر كـانـون الـثـاني

اضي . ا
 وقـالت الشـركـة في بيـان سابق ان
(سقف انـتاج الـعراق احملـدد للربع
االول من عام 2021 كانـون الثاني
و شــــبــــاط و اذار هـــو 3857 الف
برمـيل يومـيا) ,واضاف انه (بـناءا

Issue 6885 Monday 8/2/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6885 االثن 25 من جمادى االخرة  1442 هـ 8 من شباط (فبراير) 2021م

قبل 53 سنـتا أو بنـسبة نيسـان ا
ــــــئــــــة إلى 59.53 دوالرا 0.9 بــــــا
لـلبـرميل الـواحد وهـو أعلى سـعر
ــزيـج بــرنت مــنـــذ مــطــلع كــانــون

الثاني 2020.
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وزادت عــقـود خــام غـرب تــكـسـاس
الـوســيط األمـريــكي تـســويـة  آذار
ـــقـــبل 69 ســـنـــتـــا أو بـــنـــســـبــة ا

ـئـة لـيـتـداول عـنـد 56.92 1.23بـا
دوالرا لــلـبـرمـيل وهـو أعـلى سـعـر
لـلـخـام  مـنذ مـطـلع تـشـرين الـثاني

.2019
ويـــتــجـه اخلــامـــان الـــقــيـــاســـيــان
لتسجـيل مكاسب أسبوعـية بنسبة
ـئة. وتـلقت أسـعار ما ب 7 و8 با
اخلـام هذا األسـبـوع دعمـا من قرار
حتـالف أوبـك بـلـس بـاإلبــقــاء عـلى

تـخـفـيضـات اإلنـتـاج عنـد مـسـتوى
7.2 ماليـ بــرمـيل يــومـيــا وبـدء
ـقدار الـسعـوديـة خفـضا طـوعـيا 
مليون برمـيل إضافية خالل شباط

احلالي.
وتعـززت مكـاسب النـفط باسـتمرار
هـبوط مـخزونـات اخلام األمـريكـية
اضي لألسـبوع الـثالث األسبـوع ا

على التوالي.
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الــــقـــبـض عـــلـى ثالثـــة عــــنــــاصـــر من
عصابات داعش في احملافظة). 

كــمـــا اطــاحت مــفــارز االســتــحــبــارات
الــعــســكــريـة  بــاحــد مــوزعي كــفـاالت

الدواعش في ديالى.
ـديـريـة في بـيـان  انـه (وفـقاً وذكـرت ا
ـعلـومات استـخباريـة دقيـقة ومتـابعة
مـــســـتــمـــرة وبـــالـــتــنـــســـيق مع قـــسم
اســتـخــبــارات قـيــادة عـمــلـيــات ديـالى

تــمـكـنت مـفـارز شـعــبـة االسـتـخـبـارات
الــعـــســكــريـــة في الــفــرقـــة اخلــامــســة
وبــالــتــعـاون مـع الـفــوج الــثــاني لـواء
ـشاة 20 مـن إلقـاء القـبض عـلى أحد ا
مــوزعي كـفـاالت الـدواعش عـنـد مـدخل
مــديـنـة جــلـوالء في ديـالى) ,مـؤكـدا ان
وجب ـطلوبـ للقـضاء  ـتهم من ا (ا
ــادة ٤ مـــذكـــرة قـــبض وفـق أحـــكـــام ا

إرهاب). 
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تظاهرين في إحتجاجات إثـن من ا
مــديـنـة الــنـاصـريــة جـراء اطالق نـار
تظـاهرين وقوات بـعد احـتكاك بـ ا
مـكافحـة الشغب. واكـد شهود اخرين
ان (إطـالق نـار حـصل بـعــد احـتـكـاك
ــتـظــاهــرين وقــوات مـكــافــحـة بــ ا
الــشـغب في مـديـنــة الـنـاصـريـة و ان
ــتـظـاهـريـن ردوا عـلى ذلك  بـإغالق ا

جسر احلضارات).
 وافـاد مصـدر أمني  بـوصول وزير
ي ووكـيل الــداخـلــيـة عـثــمـان الـغــا
االسـتـخـبـارات احـمـد ابو رغـيف الى

محافظة واسط.
ـي وابــو ـــصـــدر ان (الـــغــا وقـــال ا
رغـــــيـف وصال الـى واسط لـــــلـــــقـــــاء
ـطـالـبهم). ـتـظـاهـرين واالسـتـمـاع  ا
وانــطــلــقت قــبل ايـام تــظــاهــرة قـرب
مــبـنى احلــكـومـة احملــلـيـة في واسط
ـــاثـــلــة بـــالـــتـــزامن مع تـــظـــاهـــرة 
انـطلقت باسم جمعة سجاد العراقي
في ساحة احلبوبي وسط الناصرية.
فــيـمـا تـوعّــد زعـيم الـتــيـار الـصـدري
مــقـتــدى الــصـدر بــاتـخــاذ اجـراءات
قـويـة جتـاه احـتـفـالـيـة أقـيـمت داخل
قـــاعـــة احتـــاد األدبـــاء في الـــنـــجف
الســتــذكــار حــادثـة اقــتــحــام ســاحـة
الــــصـــدريـن في احملـــافــــظـــة الــــعـــام

اضي.  ا
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اعـلنت قـائـممـقـاميـة قضـاء بـعقـوبة
في محـافظة ديـالى عن اعفـاء مدير
تـقـاعـد احملـافـظة واكـدت انه تـولى

نصب منذ عشر سنوات . ا
وقـال قائـممـقام قـضاء بـعقـوبة عـبد
الـله احلــيـالي لـ  (الـزمـان) امس ان
(مــديـر تــقـاعــد ديـالى عــبـد احلــلـيم
الـعمـيـري جرى صـدور قـرار رسمي
من هـيـئـة الـتـقاعـد الـعـامـة بـاعـفائه
من مـنـصبـه وتولي حـامـد الـشـمري

ادارة التقاعد وكالة).  
واضـــاف احلــيـــالي ان (الـــشــمــري
بـاشــر مــهــمــة ادارة تــقــاعـد ديــالى
رسـمــيـا مـؤكـدا بـان الـعـمـيـري قـاد

الــتـــقــاعـــد ألكـــثــر من 10 ســنــوات
ناصب وهو والتغيـر جاء لتدويـر ا
اطــار طـبـيــعي في دوائـر احلــكـومـة
خـاصة وان مـديـر الـتقـاعـد الـسابق
تــبــوء مـنــصــبـه مـنــذ اكــثــر من 10

سنوات) .
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ومـن جــانـب آخــر قـــال الــنـــائب عن
مــحـافـظــة ديـالى مـضــر الـكـروي لـ
(الـــزمــان) إن (ديــالى تــعــاني مــنــذ
ـشـاريع السـتـراتيـجـية 2003 قـلة ا
نفـذة فيها فـضال عن تلكؤ اغـلبها ا
مـــنــذ ســـنـــوات طــويـــلـــة واالهــالي
يـعـانون مـأسـاة خـدمـيـة) . واضاف
الـكروي أن (مـشـروع مـجـاري غرب

ــــشــــاريع بــــعــــقــــوبــــة يــــعــــد مـن ا
الستراتيجية التي ستنقذ 150 الف
نـسـمــة في اكـثـر من 10 مـنـاطق في
مــركـز احملـافـظـة تــسـبـبت اشـكـاالت
متـعددة في ايـقافه مـنذ 7 سنوات).
واشــار  الـكــروي الى ان (ديــالى لم
تنـصف في مـوازنة 2021 ولم تنال
ابسط حقوقها في تمويل مشاريعها
مثل بقية احملافظات االخرى مبينا
ـــقــــبـــول ان يـــكـــون أنه لـــيـس من ا
التعـامل مع احملافظـة بهذا الـطريقة
من لــلــظـلم وعــدم االنــصـاف ). وفي
نـاحــيـة الــعـظــيم الـتــابـعــة لـقــضـاء
اخلـالص قال رئـيس اجملـلس الـبدي
السابق محمد العبيدي لــ (الزمان)

ـاضـية ان (االمـطـار في الـسـاعـات ا
تـــشـــكل دافع مـــهـم لـــلــمـــحـــاصـــيل
الــزراعـيــة في الــعـظــيم الـتي تــمـثل
ســلـة اخلـبــز في ديـالى مــؤكـدا بـان
االمــطــار انــقــذت اكــثــر من 40 الف
دو من مــــحــــصــــولـي احلــــنــــطـــة
والـشـعــيـر). واضـاف الـعـبـيـدي ان
ـية والـتي تـمتـد على (الـزراعة الـد
مــــســــاحــــة 30 الف دو انــــتــــهت
لألسف بسـبب تـأخر االمـطار اال ان
الزراعـة الـتي تعـتمـد السـقي التزال
تـقـاوم الظـروف الـصـعبـة الـتي تـمر
بـهـا واالمــطـار شـكت عـامل دعم في
تـــامـــ مــــيـــاه اضـــافـــيــــة لـــنـــمـــو

احملاصيل).
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كشـفـت الشركـة العامـة لصنـاعة األدوية
ُـسـتـلــزمـات الـطـبــيـة سـامـراء إحـدى وا
ـعادن  عن شـركـات وزارة الصـنـاعـة وا
برنامجها اإلنتاجي لشهر كانون الثاني
ــاضي  بــقــيــمـــة تــصل إلى أكــثــر من ا
ثالثــة مــلــيــارات و293 مــلــيــون ديــنــار
لــتـــجــهــيـــز وزارة الــصـــحــة والــبـــيــئــة
والـوكـاالت الـتـسـويـقيـة الـتـخـصـصـية 
ُــســتــحــضــرات الــدوائــيــة ُــخــتـــلف ا

النمطية واحلديثـة . 
وقــال مـديـر عـام الـشركـة عـبــد احلـمـيـد
عبـد الـرحمـن السـالـم في تصريح امس
ـالكـــات الـــعــــامـــلـــة فـي األقـــســـام ان (ا
اإلنـتـاجـيــة بـاشـرت بـتـنـفــيـذ الـبـرنـامج
ـذكـور والـذي سـيتم اإلنـتـاجي لـلـشهـر ا
وجبه إنتاج مُستــــــــحضرات جديدة
 وألول مرة في الـبلـد إضافـة إلى إنتاج

ُستحضرات النمطية األخرى . ا
»u³Š ÃU²½«

مُـبــيـنــاً ان (الــبـرنــامج يـتــضـمن إنــتـاج
ُــخــتـــلــفــة كـــمــيـــــــــــات من احلــبـــوب ا
وبـــــــواقع 5860 مــــــلـــــــيـــــــون شـــــــريط
بــلــســتـــروإنــتــاج أنــواع مُــخــتـلــفــة من
األشــربـة وقـطـرات الـفـم تـصل إلى أكـثـر
من  1170 مـــلــيـــون قـــنــيـــنـــة شــراب و
199.299ألف قـطــرة فم لألطـفـال فـيـمـا
ُــضــادات ســيـــتم إنــتــاج كــمـــيــات من ا
ُـــخـــتـــلف أشـــكـــالـــهـــا احلـــيـــاتـــيــــة و
ُـقرر الـصـيدالنـيـة . مضـيـفاً (حـيث من ا
إنــتــاج أكــثـر من  480) ألف شــريط من
علقات الكبسول و304 ألف قنينـة من ا
الفموية و  66 ألف كيس من الباودرات
ــات ـــراهم والـــكـــر امـــا مُـــنـــتـــجـــات ا
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فــســتــكــون بــواقع 1.117.500 أنــبـوب
مرهـم). 

وأوضح السالم ان (هذا البرنامج سيتم
ُـبـرمة مع وزارة تـنـفيـذه وفـقاً لـلـعـقود ا
الصحـة العراقيـة والوكاالت التـسويقية
الـتــخـصــصــيـة من أجـل تـأمــ الـدواء
لـلـمـواطن الـعـراقي وبـأسـعـار مُـنـاسـبة)
.مُعرباً عن أمله بأن يشهد العام احلالي
زيــــادة في الـــتــــعـــاقـــدات مـع اجلـــهـــات
ُختلـفة من القطـاع اخلاص والعام  ا
لتـحقـيق األهداف الرامـية لـلوصول إلى
نـقــطــة الـتــعـــادل). وأفـصــح مـديــر عـام
شـركة ابن مـاجـد العـامـة إحدى شـركات
عـادن حـيـدر طـاهـر وزارة الـصنـاعـة وا
جاسـم عن جتهيز شركة احلفر العراقية
الـتابـعـة لوزارة الـنفط بـالـكرفـانات وفق
ُبرم بـ الطرف وعلى وجبـات العقد ا

.
وأوضـح في تـصريح لـلـمـكتب اإلعالمي
في الـوزارة تـلـــــــقـته (الـزمـان) امس ان
(الـــــــشــركــة تــعــاقــــــدت مع شـــــــــركــة
احلفر الـعراقـــــية لـتصنـيع وجتـــــــهيز
150كرفانـاً  الفتاً الى انه قـد  جتهيز
107كـــرفــانـــات وإجنــاز تـــصـــنــيع 40 
كـرفـانـاً آخـر جـاهـز لـلـشـحن وان الـعـمل
مُــتـواصل إلكــمــال الــكـرفــانــات الــثالثـة
ُـتبـقيـة من العـقد  مُـبيـناً بـأن تصـميم ا
الـكـرفـانات يـتم حـسب اسـتـخـدامات كُل
كـــرفـــان ســـكـن مـــطـــبــخ  حـــمـــامـــات)
ُـتفق ـطلـوبة وا واصـفات ا وجـب ا و
عـلــيــهـا ضــمن الـعــقــد  مُـشــيـراً الى ان
عــمـلــيــات الـتــصــنـيـع تـتــضــمن مـراحل
عـديـدة مـنهـا تـنـفـيـذ أعـمـال تـغـلـيف من
الــــداخل بـــســــنـــدويـج بـــنل وصــــبغ من
اخلـارج وتـأسـيس الكـهـربـاء وتـثبـيـتـها

داخل وخـارج احلـاويات ( الـكـرفـانـات )
و تـأسيس الـصـحيـات بالـبـايبـات للـماء
إضــافـــــــــة إلى عــمل أبـواب وشــبـابـيك
خـــاصــة عــــــازلــة (كـــاتــمــــة) لــلـــصــوت
وجتـهـيـز الكـرفـانـات بوسـائل الـتـكـييف
وغيرهــا) . ويعد مـعمل اخليـاطة التابع
ـنــقـوشـات وإحــيـاء الـتـراث في لــقـسم ا
قـدسـة  من األقـسام الـعـتـبة الـعـلـويـة ا
اإلنـــتــــاجــــيـــة الــــتي تــــســـاهـم في ســـد
ـقــدسـة إحــتـيــاجــات أقـســام الــعـتــبــة ا
ومـنـتـسـبـيـهـا  وكـذلـك الـسـوق احملـلـية
ـــؤســســـات األهــلــيـــة والــرســـمــيــة  وا
ــنـــتــجــات عــالــيـــة اجلــودة تــضــاهي
ـعــمل مـحــمـد ـســتـورد .وقــال مـديــر ا ا

صـــادق مـــهــدي فـي تـــصـــريح أمس انه
(بـتــوجـيه من األمـانــة الـعـامــة لـلـعــتـبـة
ـقـدسـة سـعى مـعـمل اخلـياطـة لـتـلـبـية ا
قدسة وسد أحـتياجـات أقسام الـعتبـة ا
ـطـلـوبـة إضـافـة البس واألزيــاء ا من ا
إلى فتح باب اإلستثمار خملتلف الدوائر
ــدنـيـة وبــحـسب الـرســمـيــة األمـنــيـة وا
الـــطـــلب) .وأوضـح مـــهـــدي ان (إنـــتــاج
ــعــمل بــدأ بـتــغــطــيـة حــاجــة الــسـوق ا
ـــخــتــلف قــطــاعــاتــهــا وفق احملــلــيــة 
مواصفـات فنية مـتميـزة من خالل نخبة
من الــكــوادر الــشــبـابــيــة من مــحــافــظـة
هـارة واإلخـتـصاص الـنجـف من ذوي ا
والـــتي  إســـتـــقـــطـــابـــهـــا كـــجـــزء من

qLF∫ خياطون في معمل العتبة احلسينية

عبد الله احليالي

ويـضـيف " كـثـيـرا ما اعـاني من
مـقــاعـد ســيـارات الــنـقل الــعـام
ـلـوثــة بـالـدهــون واألتـربـة أذ ا
أالحظ بـعـد مـغـادرتي لـلـمـركـبة
أن مالبـــسي مــلـــيـــئــة بـــالـــبــقع
والـدهون . مـشـيـرا الى ضرورة

وجـــود جلــان تــفـــتــيـــشــيــة من
رور والنقل اخلاص مديريتي ا
الــتـــابــعـــة لــوزارة الـــنــقـل لــكي
ـركـبـات الـعـامـلة تـكـشـف عـلى ا
عــــــلى اخلــــــطـــــوط وتــــــعـــــاقب
هـمل او اصحـاب السيـارات ا
ـلــتـزمــ بـالــتـعــلـيــمـات غــيــر ا

رورية. ا

ويروي جـمال / أسـتاذ جـامعي
/ حـكــايــته مع مــركـبــات الــنـقل
اخلـــاص أذ يــقــول " أســكن في
أحــــيـــاء شـــرق بـــغـــداد وعـــادة
أركـب الى ســــــاحـــــة األنــــــدلس
وهـــــنـــــاك خط تـــــصـــــطف فـــــيه
الــســـيـــارات بـــالــطـــابـــور ألخــذ
ـواطـنـ لـكن دورهـا في نـقل ا
ــشـكــلــة ان بـعض الــســيـارات ا
مقاعدها ضيقة واضيفت اليها
مــــقــــاعــــد خـــارج الــــتــــصـــمــــيم
االساسي لـلمـركبـة لذلك ال أحد
ـواطـنـون يــركب بـهـا ويـبــقى ا

بانتظار السيارة التالية.
ويــتـابع " تـتـســبب هـذه احلـالـة
ــــــواطـــــنــــــ من فـي تــــــأخـــــر ا
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يــبــدو أن غــيــاب الــرقــابــة عــلى
ـركـبـات الـعامـلـة عـلى خـطوط ا
الـنــقل اخلـاص الـرئـيـسـة داخل
الــعـــاصــمـــة بــغـــداد يــتـــســبب
عاناة يـومية للـمواطن بدء
من أضـافـة مـقـاعـد جـديـدة عـلى
خـالف الـــتــــصـــمـــيـم االســـاسي
لـــلــمـــركــبـــة او عــدم صـالحــيــة
ــقـاعــد لالسـتــخــدام الـبــشـري ا
بــــســـبب تــــلـــوثـــهــــا بـــاألتـــربـــة
والــدهـــون فـــضال عن  ســـلــوك
تحضر بعض السـائق غيـر ا
ـتـمـثل بـالـتدخـ اثـنـاء قـيادة ا
ركبة وتشغيل اغاني خادشة ا

للحياء.
 أو األســــــــلــــــــوب الــــــــسـيء في
الـتعـامل مع الركـاب خصـوصا
في الــتـقــلــيـعــة اجلــديـدة وهي

ـتـبـقـ في وسط نـقل الـركـاب ا
الـطـريق من سـيـارة الى اخـرى
ـركـبـات أضـافـة الى ان بـعض ا
ــة وال تـــصــلح اصـــبــحت قـــد
للنقل داخل الـعاصمة.. كل هذه
عـاناة تسـتوجب تدخل وزارة ا
ـرور الــعـامـة إليـجـاد الــنـقل وا
ــــنــــاســــبــــة لــــهـــذه احلــــلــــول ا

شكالت..  ا
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ويــشــيـر ســجــاد / مـدرس ـ 35
عــامــا / الى أن الــســلــوك غــيــر
ــنـضــبط لــبــعض الـســائــقـ ا

تمثل في التدخ أثناء قيادة ا
ركـبـة وتلـويث األجواء داخل ا
الـــــســـــيـــــارة فـــــضـال عن عـــــدم
الـــتـــزامــهـم والــركـــاب بـــارتــداء
الـــكــــمـــامـــة عــــلى حـــد ســـواء
يعرض سالمة اجلميع للخطر.

الـوصول الى امـاكن عـمـلهم في
الـــوقت احملـــدد لـــذلك أجـــد من
الـــضــروري أن جتـــد اجلـــهــات
ـشـكـلـة عن ـعـنـيـة حـال لهـذه ا ا
طريق استـيراد سيـارات حديثة
وبـيــعـهــا ألصـحــاب الـســيـارات
غيـر الصـاحلة للـعمل بـاألقساط
ريـحة وذلك لـتحـديث خطوط ا
الـــــــنـــــــقـل اخلـــــــاص

ركبات مريحة".
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وتــــشــــكــــو زيــــنــــة /
مـوظـفة ـ 27 عـاماً /
مـن تــــــهـــــــور بــــــعض
الـــســــواق في قـــيـــادة
ــركــبــات وتــعـريض ا
حــــيـــــاة الــــركــــاب الى
اخلـــطــــر وتـــضـــيف "
يـــضـــايـــقــــني كـــثـــيـــراً
ركبة التدخـ داخل ا
الســيـــمـــا واني أعـــاني
من حتسس الـقصـبات
وتــنـــتـــابــني فـي بــعض
األحـــــيــــان نـــــوبــــات من
الـسـعال الـشـديـد بـسبب
الـتدخـ وعـندمـا اطلب
من الــــســــائـق والــــركــــاب عــــدم
ـــكـــان مـــغـــلق الـــتــدخـــ ألن ا
ونــحن في فــصل شــتــاء اسـمع
منهم رداً قاسية وعبارات نابية

 ."
فـيـما يـبـ العـقـيد واثق حـمـيد
ـرور العـامة / عـرفان / دائـرة ا
ـــــــرور حتـــــــاسب ان دوائـــــــر ا
السائق الذي تـفتقر مركباتهم
الى شـــــــروط األمـن بـــــــفــــــرض
غرامـات ماليـة علـيهم او سحب
اجــازة الــسـوق مـن اخملــالــفـ

وهـنـاك غـرامـات مـاليـة بـسـيـطة
ألصـــحــــاب الـــســــيـــارات غــــيـــر
الـــنـــظـــيــفـــة وهـــذه الـــظـــاهــرة

مـوجــودة ومــشـخــصــة من قـبل
ـرور وبسـبب تـراكم األوساخ ا
والــــدهــــون عــــلـى بــــدن بــــعض
الـسـيارات ال يـسـتـطـيع شرطي
ــــرور رؤيـــــة رقـم الــــســـــيــــارة ا

رورية ". لتسجيل اخملالفة ا
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مـن جـــانــــبه يـــوضـح مـــســـؤول
دائـــــرة االعـالم في الــــــشـــــركـــــة
الـعــامــة إلدارة الــنــقل اخلـاص
حيـدر الزبـيدي أن دور الـشركة
الــتـــابــعـــة لــوزارة الـــنـــقل هــو
تـــنـــظـــيم حــــركـــة الـــنـــقل داخل
الـعـاصـمـة بــغـداد واحملـافـظـات
من خالل مــرائــبـهــا الــتي يــبـلغ
عـددهـا (215) مــرآبـا  مــوزعـة
في بـغـداد واحملـافـظـات مـبـيـنا
ـــرائب تــعــمل عــلى ان ادارات ا
توفير مركبات مريحة للركاب".
شـكلـة التي تواجه ويضـيف " ا
الشركـة في تنظـيم عملـية النقل
ــركـبــات تــكـمن في ومــراقـبــة ا
رائب ولدينا النقل من خارج ا
مـخـاطـبـات مع الـدوائـر االمـنـية
ــنع هــذا الــنــوع من ــرور  وا
الــــنــــقل الــــذي نــــطـــلـق عـــلــــيه

(التحميل اجلائر).
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ويـــبـــدو ان الــنـــقل اخلـــاص لن
يـتـحـسن حـاله في ظل تـقـاعس
ــعــنــيــة عن الــقــيــام اجلــهـــات ا
بـــواجــبــاتــهــا فـي تــنــــــــــظــيم
عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة الـــــــنـــــــقـل داخل
الــعـاصـــــــــمـة وايــجـاد حـلـول
ـركبات عـملـــــــــية السـتبـعاد ا
غـير الـصاحلـة للـنقل من الـعمل
عــلى اخلـطـوط الــرئـيـسـة داخل
حدود بـغداد وفرض الـغرامات
ــــتـــــهــــورين عـــــلى الــــســـــواق ا
أوالـــــذين ال يـــــراعـــــون الـــــذوق

العام. d¬«∫ مركبات متهالكة في مرآب خاص
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إسـتـراتـيـجـيـة األمــانـة الـعـامـة لـلـعـتـبـة
الـــعــلــويـــة لــلــمـــســاهــمـــة في احلــد من

البطالة). 
W¦¹bŠ szUJ

ـعـمـل يـتم صـنـاعـته وتــابع إن (إنـتـاج ا
ـكــائن  حــيث تــصل الـطــاقـة بـأحــدث ا
اإلنتاجية الى 2500 بدلة شهرياً سواء
ـتـعــلق بـالـزي الــعـسـكـري أو اخلــاص ا

دني) . ا
مـشـيـراً الى (إسـتـحـداث أقـسـام جـديـدة
عـمل خلـياطـة البـدالت الرجـالية داخل ا
واجلـاكــيت والــدشـداشــة  ألســتـيــعـاب
ــــتـــــــــزايــــد من قــــبل وســــد الــــطــــلب ا

. ( واطن ا

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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بغداد
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(في إجتماع مكتظ  حملـته على تويتر: هـدد آباء مسلمـون بإخراج أبنائهم
من مدرسة (باركفـيلد) اجملتمـعية في (برمنـغهام) إحتجـاجاً على الترويج

للمثلية اجلنسية)!
تـرى الـنـبضَ ِ من فـيـح ريحٍ هـوجـاء  ال وجعَ لـنـبضِ الـقـلـبِ إلّـا في إثـنـتـ
فذا وإذ تـرى أنامله تَـشُطّ بحـرف من مـنكرِ اإلنـشاء فيهـما يـغتَمُّ ويسـتاء
َ يَــحطُّ عــلى تــلّــةٍ غــبــراء لـيَــخـطَّ شــطـراً مـن هــجـاء فـي أحــبـةٍ حــرف حــ
وذا حرف ح يـخطُّ  سطراً من رثـاء في إخوةٍ أخالء. ما لـلنبضِ وزمالء
ومامن خالصٍ له ببسمةٍ ال في الهجاء وال في الرثاء من مناص من ذينيك
الطـفةٍ مـعهم من كذبٍ يـأطُّ بـها مع األصـدقـاء. وأنّى للـنبـض أن يهـمسَ 
مع رفـقاء ٍ فـينـسى رابطَ صـفـاءٍ وإخـاء ـداهـنـةٍ من خائـنـة عـ أو  جوفـاء

فَجَلَدَنا هجرُهم بأسواطِ فراقٍ حمقاء. هجرونا غرباً
أفأتزلّفُ بتمايلٍ مع حبيبٍ أنا ال أتكلّفُ بتحايلٍ معَ غريبٍ ماكان بذي بقاء

 ذي لقاءٍ بنقاء!
فال ولن أشـاء لن أداهنَ خِـلّـاً وال صـاحـبـاً وال حتـى عابـرَ سـبـيلٍ بـاجلـنبِ

خسرانَ عندي يعدلُ خسران أصدقاء أوفياء.
فال تـهـدّدْ وال حتـتجّ  يــا خِلُّ! وقـد غـادرت طـوعـاً تــراب الـطـهـر الى حـيث
ونبـذت بيـانَ "حجي بـرهـان" وأحلان "رمـضان" لـتعـانقَ ثلـوجاً في الرخـاء
وقـد ظننـت أنَّ بالدُ العُربِ وجـلسـاتِ سمـرٍ خاويـةٍ وكأس في مـساء شتاء

عرجاء ورعناء. نكراء ضراء
ـا نـحن فيه مـن ظلـمـاتِ ظُلمٍ أفنـسـيتَ يـا صاحـبي أنك زجـرتـنا مـتـأففـاً 
لـتعـتـكفَ في زيـزفون فهـجـرتـنا مـسـتنـكـفـاً من ضيـق عيشٍ بـازدراء وبالء
ومازوى وماضـوى من ماءٍ وضـوضاء وكهـرباء الغرب ومـا حوى من بـهاء

من خضرة وثلوجٍ وتسوق وهناء.
إذن..

فأتلِفْ وتآلفْ مع قانون مثليـتهم وعش معه عيش اخللطاء. فال يحقُّ ألحدٍ
أن يـــعـــتــرضَ ســـبلَ عـــيش في ديـــارِ قـــومٍ إن كــان فـــيـــهـــا من الـــغــربـــاء
وما وهـو فـيهم الجئ ومـن النـزالء. مـا خـدعوك الـقـوم  بعـيـشـهم إرتضـوه
ا وصّى به رسل صدعوك بأنهم أولياء. هوذا عـيشهم ماإنفك ضدّاً وندّاً 

عيش كما ابتغيت أنتَ مفصّالً لعيش السعداء.  وأنبياء
ولــتــنسَ ذريــتـك قــانــونــاً نــزل ذات فــجــرٍ من الـــســمــاء; { قِــفُــوهُمْ إِنَّــهُم
} عن أهـليـهم وعن عـهدهم والـوفاء? وهـذي صَـبيّـتُك تدفعُ اآلن مَّسْـئُولُـونَ
والخيـارَ لك إال تـمكثُ سَـرِيَّاً ثمن ذاك الـهـروب وذاك الغـروب وذاك الـوالء
وال ضير أن تبعث لنا بزخرفٍ من صورٍ توحي بأنينك في دروبهم والبقاء
ومـقـمع من ومـدمع فـي هـباء بيـنـمـا أنت مَـجـمَع من أشالء بـعيـش االمـراء
بؤسٍ مُـسـتَعـارٍ من روايـاتِ البـؤسـاء. إدفع الثـمن -يـا خِلُّ- باهـضـاً على
وذاك -لـعمـري- هو ليَ ولكَ خـسران مـب حُقَّ مافـرطت بصـمت وبخـفاء

وذلك هوعبٌّ من خواء ولبٌّ من شقاء. عليه البكاء
وتـكرُّ أال لـيـتك تـفـرُّ عَـودَاً فـتـنـفضُ الى أحـضـان الـضـاد وكـيـفهِ والـسـنـاء

فتنهضُ من قعر الوباء وزيفهِ والهراء فتلفظُ عنك لباس كل كرب وبالء.
ودون لو يـعـلـمـون قومي هـاهـنـا ثـمنَـاً بـاهـظـاً يدفـعهُ كلُّ غـريبِ دارٍ بـخـفاء

ـا هَـجَــرَ مـواطن شـكــوى مـنه وال نــداء وال حـتى إســتـيــاء
العلماؤه منهم والجهالؤه على سواء. موطنَهُ

يبـدو أنّ هـجـائي يـطـيحُ برؤوسِ أصـدقـائي بـغـباء!
رغم أن نـبـضي يـفــتـقـدهم إذ كـانــوا مـعيَ حـلـوينَ

وكانوا حقّاً أوفياء .
ومــا زالـــــــــوا في مــــــــقــلـــتيَّ حـــلــويـن وأوفـــيــاء

وأعزاء.
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-1- 
يختار بعضهم أردأَ الـصِيَغ فال يُقابل الناس االّ بِـوَجْهٍ عَبُوسٍ ال تلمح فيه

أيةَ ذرةٍ من ذرات احملبة او احلنان ...!
ا كـان يتـصور أنّ الـصرامـة من مـقومـات الشـخصـية الـقويـة النـافذة ور

وهو وَهْم كبير  وخلل واضح في الفهم االجتماعي .
ألم يقرأ القرآن ?

صـطفى ألم يسـمع ما قـاله ربُّ الـعزة لـسيـدِ الرُسلِ والـكائـنـاتِ احلبـيب ا
محمد (ص).
قال تعالى :

" ولو كنتَ فظاً غليظ القول ال نفضوا من حولك " 
ال عمران /159

فاذا كانت الناس تنفض مِنْ سـفير السماء وعـظيم االنبياء (ص) فكيف ال
ُتَجَهِم  العبوس الذي حَرّم االبتسامة على شفتيه ?! تنفض َعنْ مِثْل هذا ا

-2- 
إنْ اليَبسَ واجلفاف من أبشع الصفات 

وأنّ التـعامل مع الـنـاس مِنْ موقع الـتكـلس واالنـقبـاض مسـلك ذمـيم طبـقا
وازين السماوية واالرضية . لكل  ا

ألم يبلغك احلديث الشريف القائل " تبسمُك في وَجْهَ أَخِيكَ صدقة " 
ا تـكون حـتى في طرز الـتعامل مع ال فـقط وا والصدقـات ال تكـون في ا

الناس .
-3- 

ـا يُمـتـدح به الـرجـالُ هـو أنْ يـوصف الـواحـد مـنـهم بـانّه بَـسّـام وهو انّ 
الذي ال تفارقُ االبتسامة شـفتيه ويقطرُ رِقَةً ووداعـةً وبهذا يكسب القلوب

ويضمن االحترام والتقدير .
-4- 

ان الغلظة والقسوة تـقيم احلواجز السميكـة ب االبناء ووالِدَيْهِم فكيف ال
تقيمها مع األباعد ?

-5- 
كن أنْ ينزلق اليه االنسان  الفشل االجتماعي من أخطر ما 

وهو ال يكـون اال بتـراكم التـقصيـر واالهمـال لكلّ مـا تقـتضيه االخالق من
سالمة طوية وسماحةٍ ومروءة ونُبْلً وايثار ....

-6- 
وال يـنبـغي لـلـفـاشـل أنْ يـلـومـوا احـداً في فـشلـهم بل عـلـيـهم أنْ يـلـوموا
نـخورة انفـسهم وأنْ يـبادروا الى مـراجعـة سلـوكهم لـيطـووا صحـائفـهم ا
من شدة اجلـفاف ويـجدّوا الـسيـر في دروب االنـفتـاح االنسـاني وتوخي
النفع االجتـماعي ال ألهلـهم فقط وعوائـلهم فحسـب بل لكل اخوانهم  ومن

يتصل بهم أو يتصلون به من الناس ...
-7- 

الذين يستـقبلون زبائنهم دققوا معي في اسباب جنـاح اصحاب احملالت 
بــاالبـتــســامــات والـكــلــمــات الـفــواحــة بــشـذا احلب واالحــتــرام وقــارنـوا

اوضاعهم بزمالئهم الذين يصعب عليهم رد السالم ..!!
فضالً عن أنْ يغمروا قـاصديهم بِعَـذْب الكالم وبالتـالي فهم ال يحصدون

االّ االخفاق والبوار .
زاج الـصخري الـذميم بيـنما يـكمن سر إنّ السر في فـشلهم يـكمن في ا
ــزدان بــحـالوة االقــوال واالفــعـال  ــزاج ا الــنــجــاح عــنــد زمالئــهم في ا

واحلرص الشديد على مداراة الرجال ...
ـهن ومـا يـقــال في الـكــاسب الـنـاجـح يـقـال في كُلّ الــنـاجــحـ مِنْ ذوي ا

االخرى .
فإلى اخلُـلق الكـر  والـتعـامل السـلـيم ندعـوكم مخـلـص وبه تـملـكون

القلوب وحترزون النجاح .
-7- 

ن زاج الصخـري الذميم التقاعس عَنْ إزجـاء كلمةِ الشكر  ومن مظاهر ا
يكـون له يَـد عـليـهم فـكـأنهم يـسـتكـثـرون عـلى انفـسـهم أنْ يـنطـقـوا بكـلـمة

الشكر مع انهم يعلمون أنَّ ( مَنْ لم يَشْكر اخمللوق لم يشكر اخلالق). 
ـغمـوسـة مِنْ قِبَـلِـهِمْ بحقّ وهكـذا تـأتي االستـهـانة ا

احملسن اليهم فما بالك بغيرهم ?
-8- 

وفي سعـة األخالق كـنـوز األرزاق كـــمـا جاء في
اخلبر .
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زار وفد فرع نقابـة الصحفي
فـي مـحـافـظــة االنـبـار جـريـدة
(الــــزمـــان)  والــــتـــقـى رئـــيس

التحرير. 
وعرض الدكتور احمد الراشد
رئـيس الفـرع الـنشـاطـات التي
تـشـهـدهـا احملـافـظـة ومـسـلـطا
الضوء على التطور في جميع
مرافقها العـمرانية واخلدمية

مــشــيـــدا بــدور احملــافــظــة في
احــــداث نـــقــــلـــة نــــوعــــيـــة في
ــنـاطـق كـافــة تــعــويــضـا عن ا
ســـــنـــــوات احلــــــرمـــــان الـــــتي
عــاشــتـــهــا بــســبب اضــطــراب
االوضـــــاع االمــــنـــــيـــــة. وقــــدم
الــراشـــد نــســخـــة من جــريــدة
(صــــروح) الــــتـي تــــصــــدرهــــا
رئـــــاســــة جــــامـــــعــــة االنــــبــــار
وتــــتـــــضـــــمن الـــــنــــشـــــاطــــات

عرفية والتقدم العلــــــــمية وا
الـــــذي احــــرزته كـــــلــــيــــاتــــهــــا
واقـــســـامـــهـــا الـــعـــلــــــــــمـــيـــة
ومــخــرجــات تــدريب الــطــلــبــة
مــحـلــيـا ودولــيـاً فــيـمــا ابـدى
رئـــــيـس حتـــــريـــــر (الـــــزمــــان)
اســـتــــعــــداد اجلــــريـــدة لــــدعم
مــــحـــافـــظــــة االنـــبــــار ونـــشـــر
اجنازاتـها والسيـما ما يـتعلق

بقطاع التعــــليم والتربية.  

عبد احلليم العميري

»ŸöÞ∫ رئيس

التحرير يطلع
على صفحات

(صروح)
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في زيـارة خـاطـفـة إلى مـديـنـة الـنواعـيـر هـيت  وقـع الزمـيـل طه جـزاع نـسخـاً مـن كتـابه
(الصـ .. مخـالب الـتنـ النـاعـمة ) في مـتـحف الشـهيـد أحـمد عـفتـان لـلتـراث  مهـدياً
ـثالً بـاحلـاج حـمـدي عـفـتـان  صـاحب مـشـروع هذا ـتـحف  نـسـخـة من الـكـتـاب الى ا
قتنيات الشعبية التي جتسد التراث الهيتي العريق  فضالً تحف الذي يضم مئات الصور وا ا
عن مقـتنـيات أخـرى من الـتراث الـبغـدادي وعمـوم التـراث الـعراقي . كـما  تـوقيع نـسخ أخرى
هتم بالتـراث الشعبي لهيت  منهم الدكتور دينة  ومن ا لعدد من الشخصيات الثقافـية في ا
قحـطـان محـمد صـالح الـهيـتي  والـكاتـب هنـدي حامـد  والـشاعـر جـمال داود . ويـعـمل عفـتان
ـعـروضات جـديـدة  وتـوسـيع مـسـاحته  ـتـحف الـتـراثي بـاستـمـرار  وتـزويـده  عـلى تطـويـر ا
ليكون مؤهالً إلقامة الندوات واالحتفاالت  واستقبـال الزائرين من مختلف احملافظات  ومن الفعاليات

راحل الدراسية . ختلف ا دينة  تحف تكر الطلبة األوائل في ا األخيرة التي نظمها ا

رسالة هيت

5M² « V U  »U²  lO uð

6

ال اتـذكـر أبـداً أنــني قـد شـعـرت بـاخلـوف
من الــظالم. لـكن لــو كـانت والــدتي عـلى
ا ذكّـرتني بـتلك الـليالي قيـد احلياة لـر
صـباح مـضاءً التي تـوسلـتهـا أن تتـرك ا
عند سريري أو تلك االحيان التي هرعتُ
فــيـهـا إلى غــرفـة والــديّ وأنـا هــلـعـة من
الوحـوش التي ظـننـتهـا كامـنة في إحدى

زوايا غرفة نومي. 
ـقعد بيد أن مـا اتذكره هـو وقوفي على ا
اخلـلـفي لـسـيـارتـنـا نـوع فـورد غـاالكـسي
 ?500وانــا انــظــر من الــزجــاج اخلـلــفي
بـيـنـمـا كـانت والـدتي تـقـود الـسـيـارة في
ـضاءة. أحدق تلك الـطرق الـريفـية غـير ا
في الــســمـاء الــســوداء فـوقــنــا بـســعـادة
غــامــرة ال اسـتــطــيع وصــفــهـا ثـم اهـبط
ــضي بـــنــظـــري نــحــو الـــطــريق الـــذي 
سـريــعـاً حتت عـجالت ســيـارتـنـا والـذي
بالكاد تضيئه مصابيح السيارة اخللفية
قـــبل أن يــــخـــتـــفـي في تـــلك  الــــظـــلـــمـــة

الالمتناهية.  
اتذكر وانـا التقط انـفاسي في ليـلة شتاء
باردة غاب عنها القمر أقف لوحدي على
ســـفح تل قــرب مـــنــزلــنـــا. كــانت أضــواء
الــبــيت في مــكــان مــا ورائـي وال يــوجـد
أمـامي سـوى الـظالم الـدامس وأنـا غـيـر
قـادرة عــلى الـتـعــرف عـلى نـقـطــة الـتـقـاء
الــسـمــاء بـاألرض. الـفــرح يـهــز وجـداني
لكـنه يتالشى بـعد ذلك ويـتركـني ضـائعة
في أفــكــاري غــيـر مــدركــة لــكل مــا يـدور

حولي. 
اتذكـر وأنا اجتـول في الغـابة بـينـما كان
الـلـيل يـبـسط رداءه والظـلـمـة تـمـتـد ب
ساء يخـيم على العالم. ثمة األشجار وا
قـوة يـحـمــلـهـا هـذا الـظالم قـوة بـدائـيـة
سـحـر كامـن. اشعـر بـالـظالم يـجـتـاحني.
ـكن. أتـذكـر أيضـا اسـتـلـقائي كل شيء 

عــلى الـســريـر في تــلك الـغـرفــة الـعــلـويـة
اخلالـية من الـشـبابـيك في مسـكن جدتي
مــعـزولــة عن االضـواء فـي الـغــرف أسـفل
الـــدار بـــعــيـــدا عن أضـــواء الـــشــارع في
اخلـارج. اشعـر بـأنني حـرة كـأنـني احلق

في السماء.
كــنت وحـيــدة في كل هــذه الـذكــريـات بل
فــعالً وحــيـدة. حــتى في الــســيــارة كـنت
وحـيـدة مع أفـكــاري فـيـمـا كـانت والـدتي
ساكـتة مـسـتغـرقة بـأفكـارها. يـبدو لي أن
كن أن  يـظهر جمـال الظالم الـساحـر ال 
إال في الـــعــزلــة. عــلـى األقل كــان ذلك مــا

يحدث معي فعليا. 
بوسعي أن اتـذكر الكـثير من االحداث في
الـظالم أحـداث مـرّ عـلـيـهـا وقت طـويل –
كـأمـسـيـات الـنـوم في خـيـمـة بـعـيدة عـلى
جـانـب الـبـحــيـرة مع اســرتي أو قـصص
شتـعلة في الـغابة االشباح حـول النـار ا
ــارســة لـــعــبـــة  االنــوار الــكـــاشــفــة أو 
جملـامـيـع الـفـتـيـات مـنــتـصف الـلـيل وهن
يــصـرخن فـرحــا. غـيــر أن تـلك الــذكـريـات
كانت خالـية تمـاما من السـحر. ترجع كل
هـذه الـذكـريـات إلـى فـتـرة طـفـولـتي الـتي
امضـيـتهـا في الـريف قبل خـمـس عـاما
عنـدما كـان الظالم أكـثر وفـرة وح كان
يهـبط على الـعالم كل مـساء بـينـما كانت
األضواء االصـطنـاعـية شـحيـحة وال تـكاد

تظهر في االفق االسود.
لـقـد أوشــكـنـا الـيـوم عــلى فـقـدان الـظالم.
ــنـاطق الـريــفـيـة فـان حـتـى في أعـمـاق ا
ــصـــابــيح نــصف الـــبــيـــوت مــزيـــنــة بـــا
الساطـعة ليل نهـار والتي يصل شـعاعها
ــنـازل وتـغـزو إلى االحـراش احملــيـطـة بـا
ـناطق األكـثر حـضرية السـماء. أما في ا
فنادرا ما جتد زاوية مظلمة قد بقيت. لقد
اضـيء الـــعـــالم بـــأســـره واصـــبح اشـــبه

بواحدة من محـطات توقف الشـاحنات ما
دن ما يجعلنا ظاهرياً نحس بأمان ب ا
اكـبـر.  قـد يـبـدو هـذا االعـتـقـاد صـحـيـحاً
إلى حـد ما لـكن تبـقى ثـمة شـكـوك كبـيرة
حتـوم حــول االعـتـقـاد الــظـاهـر بـأن األمن
يـرتـبط طـرديـا بـاألضـواء. بل يـبـدو حـتى
اآلن أننـا ما زلـنا ال  نـشعـر بأي أمان. هل
بوسع كل هذه األضواء غير الـطبيعية أن
تسـاعدنـا على الـنظـر مبـاشرة إلى أحـدنا
اآلخـر بـسـهــولـة أكـبـر وهل بـوسـعـهـا أن
تـعطـيـنا مـزيـدا من الـثقـة بـجيـرانـنا وأن
نـحيي الـغـرباء الـذين نـتمـكن من رؤيـتهم
بـوضـوح? كـال .. عـلى حـد عـلــمي. عـنـدمـا
اشتـريت بـيتي فـي هذه الـبلـدة الـصغـيرة
خــارج مــديــنــة نــاشــفـــيل مــنــذ أكــثــر من
عــشــريـن عــامــا لم تــكن ثــمــة مــصــابــيح
ــــــكـن رؤيـــــتــــــهـــــا فـي أي من شـــــوارع 
االجتـــاهــات وكـــان اجلــمـــيع يــطـــفــئــون
ـنازلهـم عندمـا يح األضواء اخلـارجية 
قـمرة لم وقت النـوم. وفي الـليـالي غيـر ا
ـصـابـيح االمـامـيـة تـمـزق الـظالم ســوى ا
للـسـيارات الـعـابرة. اعـتـدت اخلروج عـند
بــاب مـــنــزلي في لــيـــالي الــصــيف جملــرد
التحديق بدرب التبانة. كم اتمنى لو كنت
فــعــلت ذلـك أكــثــر. لــكن مع زحف أضــواء
الـتـطـور تالشى درب الـتـبـانـة وانـحـسر
كأنه نبـتة رقـيقة تـعرضت لشـمس حارقة.

أما اآلن فانـا اجتاز بـاب داري وأنظر إلى
ـنبثق ليل نهار ضاءة ا صابيح ا وهج ا
من الـبـيوت الـتي شـيـدت عـلى سـفح التل
صابـيح الضوئـية الزرقاء القريب –تلك ا
الـقـويـة الـتي تـسمـى "ثبـل" والتـي تهـاجم
الع حتى لو كنت على بعد مائة ياردة.
أحاول جاهدةً أن اتـصالح مع وجود هذه
ـصـابيح وأن اجـد فـيـهـا ذكرى حـمـيـمة ا
لـوجـود بـشـري كـوجود اجلـيـران مع كل
ــــكن أن يــــنــــطــــوي  عــــلـى ذلك من مــــا 
ارتـباطـات مـحتـملـة بـالدفء. غـيـر أن تلك
احملــاوالت لم تـنــجح إطالقــا. عــوضـا عن
ذلك أجد نـفسي أنـظر إلى هـذه االضواء
مسلوبة االرادة وببعض الرعب  –وكأنك
تنظر إلى طفح جلـدي ينتشر على ذراعك.
تـبـقي هو أن تـشيح إن اخليـار الـوحيـد ا
بالنظر بـعيدا وهو خيـار ال يبدو مريحا.
بــوسـعي أن اتــظــاهـر بــأن األضـواء غــيـر
ـــوهـــبـــة مـــوجـــودة لـــكـــنـــنـي ال انـــعم 
ـشـاكل.  ولـيس بـوسـعي الـتـغـاضي عن ا

إالّ أن أرى األمــر عـلى أنه مــشـكــلـة.  لــكـني
أتوق لرؤية الـليل كثـيراً بل افتقـده كثيراً.
وراح هــــذا الـــشــــعـــور يــــنـــمــــو بــــداخـــلي
بـاضـطـراد عـامـا بـعـد آخـر وال يـرجع ذلك
إلى مـجـرد صـعـوبـة الـهروب مـن االضواء.
شيء في داخلي يتـغير وهـذا الشيء ليس
مـجـرد االضـواء الـتـي بـاتت ال تـطـاق لـكـنه
ـنـدفع لــلـحــيـاة الـذي الــنـمط الــنـرجـسـي ا
يــــصـــاحب هـــذه األضــــواء.   شيء مـــا في
داخلـي ينـقلب عـلـيهـا ويتـوق إلى الـظلـمة.
يــحـ الــلــيل عـنــدمـا يــجــثم اجلـســد عـلى
األرض فـتنـطـلق الروح بـحـريـة. عرفت ذلك
منذ كنت طفلة ونسيته لبعض الوقت أما
ـعــرفـة اآلن ومع تــقـدمي فـي الـسن فــإن ا
تـرجع إلي وتــفـرض نـفـســهـا عـلى ادراكي
كـلـمـا رأيت وهج األضـواء. بـالـواقع لـست
الـشــخص الـوحـيـد الــذي يـراوده مـثل هـذا

الــشــعـور وأنــا واثــقـة من ذلـك. فـبــعـد أن
بــلــغت والــدتي سن الــشــيــخــوخـة بــاعت
بــيـتـهــا وانـتـقــلت لـلـعــيش في بـيت وسط
الـغـابـات حـيـث نـادرا مـا تـمـكـنت احلـيـاة
الـــصـــاخـــبـــة ذات االيـــقــــاع الـــســـريع من
ازعـاجـهـا ولم تـسـمع فـيـهـا صـوت حـركـة
الــســـيــارات ولم تــعــكــر األضــواء صــفــاء
الــلـيل. لــقـد امــتـلــكت والـدتي الــكـثــيـر من
االسبـاب الـتي دعتـهـا لالبتـعـاد عن أجواء
األمان الظاهـرية لعالم االضـواء الساطعة
لكن العالم الذي غالبا ما كانت تتوق إليه
ولم يـكن بـوسع أي مـنـا أن يـعـارضه كـان
اً شعرت فـيه باألمان. قالت والدتي في عا
حـيـنـه "اسـتـطـيع أن اكـون فـي الـطـبـيـعـة"
حـــيث افـــهم االن بــأنـــهــا ارادت أكـــثــر من
مــجــرد االصـغــاء إلى زقــزقـة الــعــصـافــيـر
ومـــراقـــبـــة تـــســـاقط أوراق االشـــجـــار في
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صـــبـــاح احــد االيـــام ويـــصـــعب رؤيــة
نـهـايـتـهــا تـلك سـوى خالص لـهـا. مـنـذ
ذلك احلـ امضـيتُ الـكـثـيـر من الوقت
وحـيـدة في بـيت والـدتي وسط الـغـابة
أقــلـب اشــيــاءهــا وأفــرز مــا تــبــقى من
ذكريـات حيـاتها وحـطامـها. كـنت هناك
عـنــدمـا هـبـط الـظالم كـان ظالمــاً اكـثـر
عـــــتــــمـــــة مـن اي ظالم أراه اآلن في اي
مـكـان. إنه ظالم يـطـوقـني ويـحـتويـني
فــأرجع الـى تــلك الــذات الــشــابــة الــتي
عـرفـت كـيف تــسـتـســلم لـلــظالم وكـيف
جتــعـــله يــحــررهـــا في آن واحــد. عــدت
ألتــعـلم مــرة أخــرى كـيـف لي أن أعـيش
فـي الـطــبـيــعـة طــبـيــعــتي احلـقــيـقــيـة.
اخلالص ينـاديني. وهـا أنا أتـبع خطى
والدتي نحو الظالم ببطء  وبكل عناد. 
{ كاتبة امريكية

ـا  تــكـون قـد شـعـرت عـلى اخلـريف. ر
نـحـو مـا أنـهـا غـيـر قـادرة عـلى الـعـيش
ـــــكــــان حــــيث كــــان ســــوى في هــــذا ا
بـوسعـهـا أن تتـرك جـسـدها يـجـثم على

األرض لتنطلق روحها بحرية.
لـقد تـوفـيت والدتي قـبل بـضعـة أشـهر
ولـيــتـني كـنـت اسـتـطـيـع أن أقـول إنـهـا
أمـضت أيـامهـا األخـيـرة بطـمـأنـيـنة في
الذ اآلمن الـذي عثـرت عـلـيه لكن ذلك ا
احلقيقة هي أن اخلـرف سرق منها ذلك
ـنطقي األمان. كـما سـرق اخلوف غـير ا
مـنـهـا تـلـك الـسـلـوى الـتي وجـدتـهـا في
ــنــقــطع. امـضـت والـدتي الــلــيل غــيـر ا
الـسـنـة االخــيـرة من حـيـاتـهـا في ردهـة
مـغلـقـة داخل دار لـلـعجـزة حـيث تـبقى
ـصابـيح فـيهـا مـضاءة لـيل نـهار. لـقد ا
سقـطت  ميـتة عـلى االرض بكل بـساطة
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كانُ يجري وا

-
تململَ الوهمُ 

فأفقتُ إلى يدين من حجر
-

هوذا عذابي:
توقي إلى مخيّلة الله

أصابعي نهر
تذوبُ فيه الصور

يتقدم األمسُ إلى الغيب
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Ê«bI
فـقــدت الــهـويــة الــصـادرة من
وزارة الكهربـاء بإسم (جودت
ن يـعثر كـاظم عزيـز) يرجى 
عـلــيـهـا تـســلـيـمــهـا إلى جـهـة

اإلصدار.

Ê«bI
فـقدت مني هـوية كلـية دجلة –
قسم البـناء واالنشاءات باسم
ن (زياد طـارق براك) يرجى 
يـعـثـر عـلـيــهـا تـسـلـيـمـهـا الى

اجلامعة.
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ـؤهل وذوي اخلبـرة لتقـد عطاءاتهم يسـر ( شركة احلـفر العراقـية / الهـيئة الـتجارية  –قـسم العقود الـلوجسـتية) بـدعوة مقدمي الـعطاءات ا
ـواصفـات والقـياسات (الفـنيـة والتـجارية) لـتجـهيز (spare parts for Air winch model TOTO  ST305732   S/N:5920) مخـتلـفة ا
ـواد واصـلـة الى مـخازن ـواد اجملـهـزة من تـصـنـيع شـركة (TECHICAL OIL TOOLS) ا والـكـمـيـات ومن مـنـشأ (USA )عـلى ان تـكـون ا
الـشركة في الـبصـرة/ البرجـسيـة وبفتـرة التـجهيـز (٦٠) يوم تـبدأ من تاريخ تـوقيع الـعقد مـع تقد شـهادة منـشأ مـصدقة مـن اجلهات اخملـتصة

واصفة (U.V) ( ULTRA  VIOLET) للفقرة رقم  (١١). وحسب الضوابط مع شهادة فحص حسب ا

مع مالحظة ما يأتي
ؤهل والراغـب في احلصول على مـعلومات اضافـية االتصال (الهـيئة التجـارية/ قسم العقـود اللوجستـية / شعبة - ١- عـلى مقدمي العطـاء ا

عقود التجهيز احمللي الطابق االول في مقر شركة احلفر العراقية في البصرة - البرجسية) خالل ايام واوقات الدوام الرسمي).
. - ٢- يتم تقد العطاءات الفنية والتجارية بظرف منفصل

سـتجيـب لـلشروط ؤهلـ وا نـاقصـ ا - ٣- يـتم فتح الـعطـاءات الفنـية ودراسـتها من قـبل جلان الـتحـليل اخملتـصة في جـهة التـعاقـد لبـيان ا
طلوبة. ا

ـا ال يقل عن ثالثـة الختـيار الـعطـاء االفضل مـنهـا مع مراعاة ـؤهلـ من قبل جلـان التحـليل و - ٤- يـتم فتح الـعطـاءات التـجارية لـلمـناقـص ا
عتمدة الغراض االحالة. الية ا الصالحيات ا

ؤهل فنيا الى مقدميها دون فتحها. - ٥- يتم اعادة ظروف العطاءات التجارية للمناقص غير ا
طلوبة: (هويـة غرفة التجارة الـصنف الثالث النافـذة لسنة ٢٠٢١ او شهادة تـأسيس وعقد تأسيس الـشركة وكتاب عدم - ٦- متـطلبات التأهـيل ا

انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢١ معنون الى شركة احلفر العراقية).
ناقصة. - ٧- يتم استبعاد العطاءات الغير مرفقة بها معايير الترجيح اخلاصة با

هتمـ شراء وثائق الـعطاء بـعد تقـد طلب حتريـري الى الهيـئة التـجارية / قـسم العقـود اللوجـستيـة/ شعبة - ٨- بإمـكان مقـدمي العطـاءات ا
سترد البالغة (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار  عقود التجهيز احمللي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير ا

وعد احملدد - ٩- يـتم تسلـيم العطـاءات الى العنـوان اآلتي  (شركة احلـفر العـراقية - الـبصرة  –البـرجسيـة - جلنة فتـح العطاءات االولـى) في ا
صادف ٢٠٢١/٢/٢٨ وفي حالة مـصادفة يوم الغلق عـطلة رسمية يـكون يوم الدوام التالي ـناقصة السـاعة احلادية عشر من يـوم االحد ا (تغلق ا
تـأخرة سوف تـرفض وسيتم فـتح العطاءات ناقـصة) العـطاءات ا للعـطلة مـوعدا للـغلق ويكـون موعد فـتح العطـاءات بنفس الـيوم احملدد لغـلق ا
ثليهم الراغـب باحلضور في العنوان االتي (مقـر الشركة/ جلنة فتح العطـاءات االولى/ البصرة البرجسية) في بحضور مقـدمي العطاءات او 

صادف ٢٠٢١/٢/٢٨ . الزمان والتاريخ (الساعة احلادية عشر من يوم االحد ا
صادف ٢٠٢١/٢/٢٤ . ناقصة يوم االربعاء ا - ١٠- اخر موعد لبيع مستندات ا

ناقصة اجور نشر االعالن. - ١١- يتحمل من ترسو عليه ا
صادف ٢٠٢١/٢/٢٤ وفي حالة وجود اي استفسارات يجب شارك يوم االثن ا ؤتمر اخلاص باالجابة على استفسارات ا - ١٢- يتم انقعاد ا

ناقصة اعاله. ان تقدم قبل عشرة ايام من تاريخ غلق ا
ناقصة. - ١٣- مدة نفاذ العطاءات (٩٠ تسعون يوم) من تاريخ غلق ا

وجب صك مـصدق او خطاب ائـة وستون الف عـراقي  - ١٤- يقوم مـقدم العـطاء بدفع تـأمينـات اولية قـدرها (٦٫٨٦٠٫٠٠٠) ستة مـليون وثـما
ـدة  ٢٨ يوم من انتـهاء مدة نـفاذ العطـاء وسوف يهـمل اي عطاء لم ضمان او سـفتجـة صادرة من مصـرف معتـمد في العـراق على ان يكـون نافذ 

يرفق به التأمينات االولية.
- ١٥- الكلفة التخمينية قدرها (٢٢٨٫٤٩٩٫٠٠٠) مائتان وثمانية وعشرون مليون واربعمائة وتسعة وتسعون الف دينار عراقي ال غير.

وجب وكالة معتمدة ؤسس للشركة او الوكيل القانوني و فوض للشركة او احد ا دير ا ناقصة من قبل اجملهز او ا - ١٦- يتم التقد على ا
ناقصة.  عني ببيع مستندات ا وتقد ما يثبت ذلك الى القسم ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فإنه سيتم استبعاد عطائه. - ١٧- في حالة عدم التزام مقدم العطاء 
ناقصة تقد اوراق تسجيلها في العراق مصادق عليها من اجلهات اخملتصة. - ١٨- في حالة الشركات االجنبية الراغبة باالشتراك با

www.IDC.gov.iq وقع االلكتروني للشركة ا
contracts.south@idc.gov.iq البريد االلكتروني للهيأة التجارية
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الشباك.
وكــاد مــيــر مــهــاجم هــويــســكــا أن
يُـضاعف الـنتـيـجة لـفريـقه بالـهدف
الثاني في الـدقيقة  ?49حيث سدد

كرة اصطدمت بالعارضة األفقية.
ـبـاراة ركـلـة حرة واحـتـسب حـكم ا
مــبــاشـــرة لــريــال مـــدريــد انــبــرى
ــا والـذي لــتـنــفـيــذهــا كـر بــنـز
ارتــطـــمت تــســديــدته بــالــعــارضــة
األفـقيـة لترتـد أمام زمـيله رافـائيل
فــاران الــذي ســددهــا بــالــرأس في

رمى في الدقيقة 55. منتصف ا
وتـألق تيـبـو كورتـوا حـارس مرمى
ريال مـدريد في الـتصـدي لتـسديدة
رأسية من رافا ميـر في الدقيقة 63

وحولها إلى الركنية.
واشــتــكى ألـــفــارو أودريــوزوال من
آالم عـضــلـيــة في الــدقـيــقـة 66 من
ـديــر الـفـني زين ـبـاراة لــيُـقـرر ا ا
الـــــدين زيـــــدان ســــحـــــبه والـــــدفع

ارسيلو بدال منه.
ـركــز الـظـهـيـر وحتـول مـارســيـلـو 
األيـســر بـيـنــمـا أصـبح الــفـرنـسي
فـيـرالنـد مـيـندي فـي مركـز الـظـهـير

ن. األ
وتـوغل الـبـرازيلي مـارسـيـلو داخل

وسـيـطـر ريـال مــدريـد عـلى الـكـرة
لـكن بدون خـلق أي فـرص حقـيقـية

للتسجيل.
وجـــاءت أخــطـــر مــحــاولـــة لــريــال
مدريـد في الـدقيـقة 25 حيث تـلقى
فـيـنـيـسـيـوس جـونـيـور كـرة خـلف
دفــاع هـــويــســكــا وانـــطــلق داخل
مــنـــطـــقـــة اجلــزاء وســـدد الـــكــرة
ـبـكـر سـريـعًــا مـسـتـغال اخلــروج ا
لـلـحــارس فـيـرنـانـديــز لـكن الـكـرة

مرت بجانب القائم األيسر.
ـا مـهـاجم ريال وأرسل كـر بـنـز
مـدريـد تـسديـدة قـويـة عـلى حدود
مـنــطـقــة اجلـزاء لـكـن فـيـرنــانـديـز
حــارس هـــويــســكـــا تــصـــدى لــهــا

ببراعة في الدقيقة 33.
وانـتــهى الـشــوط األول بـالــتـعـادل

السلبي بدون أهداف.
·«b¼_« ◊uý

ومـع بـدايـة الــشـوط الــثـاني جنح
خــافي جــاالن فـي تــســجــيل هــدف
الـتـقـدم لـهـويسـكـا في الـدقـيـقة 47
حـــيث تــلــقـى تــمــريــرة مـن زمــيــله
أوكازاكي وسدد قذيـفة صاروخية
أقـــصى يــســـار احلــارس كـــورتــوا
ارتـطــمت بــالــقـائم قــبل أن تــسـكن

 ôU Ë ≠b¹—b

قــاد الــفــرنــسي رافــائــيل
فاران مدافع ريال مدريد فريقه
لالنـتصـار بنـتـيجـة بهـدف مـقابل
هدف  خالل مواجهة هويسكا في
إطــار مـنــافــســات اجلــولـة 22 من

الليجا.
وســجل فـاران هــدفي ريــال مـدريـد
ــبــاراة في الــدقـائق 55 و84 في ا
بـيــنـمـا ســجل خـافـي جـاالن هـدف

هويسكا الوحيد في الدقيقة 48.
وبهـذا االنتصـار يرفع ريـال مدريد
ـركـز رصـيـده إلى  43نـقــطـة في ا
الـثـاني بـجـدول الــتـرتـيب بـيـنـمـا
يـتـجـمـد رصـيد هـويـسـكـا عـند 16

ركز األخير. نقطة في ا
…dO¦  W¹«bÐ

ـباراة بضـغط من أصحاب بدأت ا
األرض هـويـسكـا بـتـسديـدة قـوية
مـن سـيـوانـي مـرت بـجــانب مـرمى

كورتوا في الدقيقة 2.
واستغل رافا مير مهاجم هويسكا
خـطــأ من أودريـوزوال ظـهـيـر ريـال
مــدريـد وســدد كـرة قــويـة لــكـنــهـا
اصطـدمت بالـشبـاك اخلارجـية في

الدقيقة 4.
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اعلن نـادي القـوة اجلوية ان مـهاجـمه همام
طـارق اصـبح جاهـزاً لـلـمشـاركـة مع الـفريق

متاز. قبلة بدوري الكرة ا في مباراته ا
وقـال عــضـو الـهــيـئـة االداريــة لـلــنـادي عـلي
زغـيـر في تـصـريح صـحـفـي  إن هـمـام طارق
ســـيـــشـــارك لــلـــمـــرة االولى مع الـــفـــريق في
يناء.واوضح ان كتاب قبلة امام ا مباراته ا
الــبـطـاقــة الـدولــيـة لالعب وصل الى االدارة
بــشـكل رسـمي وبـالـتـالي مـشـاركـته سـتـكـون

قانـونية مـشيراً إلى أن عـقد الالعب يسـتمر
ـوسم مـع امـكـانـيـة الـتـجـديـد حـتى نـهـايـة ا
سـيـمـا  ان طـارق عـاد لصـفـوف الـفـريق بـعد
ــصــري لــعــام جتــربــته مـع االســمــاعــيــلي ا
واحد.ومن جهة اخرى اعـلن نادي الديوانية
الرياضي عن تعاقده مع العب جديدين في
نـسق االنـتـقـاالت الـشـتـويـة احلـالـيـة.وقـال ا
االعالمي لـلنـادي عالء البـصري في تـصريح
صحفي إن ادارة نادي الديوانية بدأت فترة
االنتقـاالت الشتـوية (ميـركاتو الـشتاء) بضم

العــــبـــ جـــديـــدين
لــصــفــوف الــفــريق
الــــكــــروي. واوضح
أن ادارة الـــــــنــــــادي
اكـمـلـت تـعـاقـدهـا مع

الالعب عمـاد عبـد الزهـرة قادمـاً من النجف
فــيـمـا تـعـاقـدت ايــضـاً مع العب خط الـوسط
ثــــامــــر بــــرغـش قــــادمــــاً من نــــادي أمــــانــــة
بـغـداد.يـذكـر ان فـتـرة االنـتـقـاالت تنـتـهي في

قبل. االول من اذار ا

الــتــلـفــزيـونـي حـيث ســيــلـعب الــيـوم
االثن في تمام الساعة الثانية ظهرا
على ملعب الصناعة فيرق الصناعات
الـكـهـربـائيـة مع اربـيل والـيـوم نـفسه
فـي تـمـام الـسـاعة الـرابـعـة والـنـصف
ـيــنـاء عـلى فـريــقـا الـقـوة اجلــويـة وا
مــلـــعب الــشـــعب كــمـــا ســتـــقــام يــوم

الــــــــثـالثـــــــاء 6
مــــبـــــاريــــات
حــــــــــــــــــــيـث
ســـــيـــــكــــون
تـوقـيت واحد

الربع مبـاريات وهي الـديوانـية ونفط
الوسط والـسماوة والـقاسم واحلدود
والطلبة والـكرخ والزوراء اما النجف
وزاخو في الـساعة الـرابعـة والنصف
في حـ سيـلـعب نفط مـيـسان ومـانة
بـــغــــداد في الــــســـادســـة والــــنـــصف
بـتـقويت بـغـداد اما اخلـتـام فسـيـكون
يـوم االربعـاء بلـقائـ االول الكـهرباء
والـنــفط في الـســاعـة الــثـانـيــة ظـهـرا
والـثـانيـة نفـط البـصرة والـشـرطة في
الــسـاعــة الـرابــعـة والــربع  بـتــوقـيت

بغداد على ملعب الفيحاء.
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ـسـابــقـات في الــهـيـئـة اكـدت جلــنـة ا
الـتــطـبــيـعـيــة الحتـاد كـرة الــقـدم بـان
هـنــاك تـعــديالت عـلـى تـوقــيت لـثالث

مباريات بسبب النقل التلفزيوني.
ـــوقع الـــرســمـي لــلـــهــيـــئــة ونـــشــر ا

الـتـطـبـيــعـيـة بـان اجلـولـة
اجلــولـة الـثـامــنـة عـشـرة
ـمـتـاز لـدوري الــكـرة ا
شهدت التعديالت على
تـوقيت ثالث مـبـاريات
متازـــا يــتالءم مع الــنــقل واجهات الدوري ا طاقم حتكيمي 
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يوفنتوس سجل هدف ففاز".
وعن الــــهـــدف األول الـــذي أحـــرزه
مـواطــنه رونــالــدو قـال: "هــذا هـو
السبب في أن رونالدو األفضل في
ـكنه تسـجيل أهداف العالم ألنه 
كهذه من العدم.. لم نخطئ في هذا

الهدف لكن هذا هو رونالدو".
وواصل: "أظـــهـــرنــــا الـــشـــجـــاعـــة
لـلـمـجيء إلى هـنـا ولـعب كـرة قدم
وأجـبـرنـا يـوفـنـتـوس عـلى الـدفـاع
أمـام مـنـطـقـتـهم.. الـفـريق قدم أداءً
جيدًا لكن اتخـذنا خيارات خاطئة

في الثلث األخير".
وأ فـونـسـيـكـا: "لم أكن أتـوقع أن
يـبـقى يـوفنـتـوس في اخلـلف بـهذا
الشكل وال أعتقد أنهم فعلوا ذلك..
بل أعــتــقــد أنــنــا أجــبـرنــاهم عــلى

الدفاع".
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ديـر الفني اعتـرف أندريا بيـرلو ا
ليوفـنتوس بـأن فريقه اعـتمد على
ـقام األول الـدفاع بـشكل جـيد في ا
باراة التي انتهت أمام روما في ا
نـافسـات اجلولة بفـوز اليـوفي  

21 من الدوري اإليطالي.
وقال بيـرلو في تصـريحاته لـشبكة
"ســكـاي ســبـورت إيــطـالــيـا": "لــقـد
ــــثل هـــذا الــــنـــوع من جتـــهــــزنـــا 
ــبـــاريــات كــنــا نــعــرف أن رومــا ا
يلعب كرة قدم جيدة لذلك اعتمدنا
عـلى الـدفـاع بإحـكـام والـلـعب على
ـــرتـــدة".وأضـــاف "كـــان الـــكـــرات ا
دفاعنـا جيدًا وكان هـذا هو النهج
الــــــذي أردنــــــاه ألنـه لم يــــــكـن من
ــضي قـــدمًــا والــتــحــلي الــســـهل ا
بالعـدوانية أمام رومـا".وزاد بيرلو
"لـقـد وجـدنـا احلــمـاس وكـنـا أكـثـر
صالبـة ونـهـجـنـا الـدفـاعي أصـبح
أكـثـر تـصمـيـمًا اآلن ألنـنـا تـعلـمـنا
مـن األخـــطـــاء الـــتي ارتــــكـــبت في
ـاضي".وأردف "كيـلـيني في حـالة ا
جـيـدة ونـأمل أن يسـتـمـر عـلى هذا
النـحو هـذه اجملموعـة متـواضعة
وتعـرف متى يـح الـوقت للركض
ساعدة بدون الكـرة ومتى نحتـاج 
اجلـميع واألبـطال الـكبـار يفـعلون

ذلك وهذا عنصر حاسم".
ـبـاريات وأ بـيـرلـو "تـعـلـمت أن ا
ليست مـتشابـهة خاصة في دوري
تكـتيـكي للـغايـة كمـا هو احلال في
إيـــطــالــيــا لــذلـك حتــتــاج لــبــدائل
ـــنــافــســ مــخــتـــلــفــة وإال فــإن ا

كنهم قراءتك بسهولة".

تـســديـدة ال تـصــد وال تـرد لـكــنـهـا
ن مـــــرت بـــــجـــــوار الـــــقـــــائـم األ

لتشيزني.
الرد السريع جـاء من رونالدو بعد
تمريرة عرضية من موراتا وصلت
لــلــدون لــيــطــلـق تــســديــدة قــويــة
ـــدافع وتـــرتــطم تـــضـــرب بــقـــدم ا

بالعارضة في الدقيقة (22).
وعـاد رونالـدو بـفرصـة جـديدة في
الدقيقة (41) بعدما وصـلته الكرة
ـــنــطـــقـــة وأطــلق وتـــوغل داخل ا
تسديدة قوية تألق لوبيز وأبعدها
بــبــراعـــة عن مــرمــاه.بــدأ الــشــوط
الـــــثــــاني هـــــادئًــــا وسـط غــــيــــاب
احملـــاوالت في الـــدقــائـق الــعـــشــر
ــرر ســبـيــنـازوال األولـى قـبل أن 
كرة عـرضية فـشل بورخـا مايورال
في الوصـول لها.وقـرر حكم الـلقاء
مــنح الــبــرتــغــالي كــريــســتــيــانــو
رونــالـدو الــبــطــاقـة الــصــفـراء في
الدقيقة (62) بعد اعتراضه بشكل

غير الئق على قراراته.
وفي الــدقـيــقـة (68) مــرر دجـيــكـو
الكرة برأسه إلى بيريز على حدود
مـنـطـقة اجلـزاء لـيـسددهـا األخـير
ــســـة واحــدة مــبــاشــرة لــكن من 

رصاد. تشيزني كان لها با
ـدافع وفي الــدقـيـقـة (70) سـجل ا
إيـبانـيـز باخلـطـأ في مرمـاه حيث
حـــــــاول إبـــــــعـــــــاد عـــــــرضـــــــيـــــــة
كــولــوســـيــفــســـكي لــكـــنه أخــطــأ

ووضعها في شباك فريقه.
وأهــدر دجــيــكـو فــرصــة تــقــلـيص
الـنتـيـجة بـالـدقيـقة (83) بعـد كرة
عرضـية ارتقى لـها البـوسني فوق
اجلـمــيع وســددهـا بــرأسـيــة مـرت

بجوار مرمى البيانكونيري.
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مـدح الـبرتـغـالي باولـو فـونسـيـكا
ـديـر الـفـني لـرومـا كريـسـتـيـانو ا
رونالـدو جنم وهداف يـوفنـتوس
بعدما قاد األخير فريقه للفوز على
الــذئــاب  ضــمن اجلــولـة الـ21 من
الـدوري اإليطـالي.وقال فـونـسيـكا
خالل تـصـريـحـات لـشـبـكـة "سـكاي
سـبـورتس إيـطـالــيـا": "لـقـد قـدمـنـا
ـبـاراة ويـجب أال أداءً جـيــدًا في ا
نـنـسى أنـنـا واجـهـنـا يـوفـنـتوس..
لـقـد دافعـوا بـشكل جـيـد".وأضاف:
"إذا نظرت لإلحصائيات ستجدنا
األكـثـر تـسـديـدًا واألكـثـر حـصـولًا
عـلـى الـضـربـات الـركـنـيـة واألكـثر
اســــتــــحــــواذًا وتــــمــــريــــرًا.. لــــكن

مـنـطـقـة جـزاء هويـسـكـا بـعـد ثوان
ــلـعب قــلـيــلــة من دخــوله ألرض ا
وســـدد كــرة قـــويـــة مــرت بـــجــانب
القـائم األيسـر للـحارس فـيرنـانديز

في الدقيقة 69.
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ــا أن يُــســجل الــهـدف وكــاد بــنـز
الـثـاني لـريـال مــدريـد في الـدقـيـقـة
77 حــــيـث تــــلــــقـى تــــمــــريــــرة من
أسـيـنـسـيـو وسـدد كـرة اصـطدمت
بـوجه ألــفـارو فـيــرنـانــديـز حـارس

مرمى هويسكا.
واقــتـــنص رافــائــيـل فــاران مــدافع
ريــــال مــــدريــــد الــــهـــدف الــــثــــاني
لـلـمـيـرجني فـي الـدقـيـقة 83 حيث
نــفـذ تـوني كـروس ركـلـة حـرة غـيـر
مـبـاشـرة وصـلت إلـى كـاسـيـمـيرو
الـــذي ســدد بـــالــرأس لـــيــتـــصــدى
احلـارس فــيـرنـانــديـز لـلــكـرة الـتي
تــرتــد أمــام فـاران ويُــســكــنــهـا في

الشباك.
وبــهـذا الــفـوز يــعــود ريـال مــدريـد
لـطـريق االنتـصـارات بعـدمـا تعـثر
ـاضـيــة بـاخلـسـارة ضـد اجلـولـة ا

ليفانتي بهدف لهدف.
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حــقق يــوفــنــتــوس فــوزًا بــهــدفــ
نـظيـف عـلى حسـاب ضيـفه روما
لعب باراة الـتي جمعتـهما  في ا
أليانز ستاديوم ضمن اجلولة 21

من الدوري اإليطالي.
تقدم كـريستـيانو رونالـدو بالهدف
األول في الــدقـيــقـة (13) وضـاعف
إيـبانـيـز الـنتـيـجـة للـبـيـانكـونـيري
بـتـسجـيله لـلـهدف الـثـاني باخلـطأ

في مرماه بالدقيقة (70).
بهذا الـفوز رفع يوفنـتوس رصيده
ــركـز الــثـالث إلى 42 نـقــطـة في ا
بـينـما جتـمـد رصيـد روما عـند 40
ـــركــز الــرابـع بــجــدول نــقــطـــة بــا
ـبـاراة بـشكل الـتـرتـيب.رومـا بـدأ ا
أفـضل من يـوفـنـتـوس وحـاول من
خالل التمريرات الـعديدة الوصول
إلى مـرمـى الـيـوفي وسط اعـتـمـاد

رتدة. األخير على الكرات ا
وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف
األول بــــالــــدقــــيــــقــــة (13) من أول
فــرصـة بــعـدمــا اسـتــلم الــكـرة من
موراتـا وأطلق تـسديـدة من خارج

نطقة بقدمه اليسرى. ا
كـــريـــســـتـــانــــتي كـــاد أن يـــســـجل
التعـادل بعدما وصلـته الكرة على
حـــدود مــنـــطـــقــة اجلـــزاء وأطــلق

ـمتاز للـعودة من جديـد الى الدوري ا
وهذا هو الهدف االول.

: بـعـد واضــاف مـدرب فـريق احلــسـ
درب صباح ان استلمنـا الفريق من ا
عـبــد احلـسن  هــيـكــلـة الــفـريق من
جـديـد حـيث استـغـنـيـنا عن 23 العـبا
اسـتــقـطــبــنـا بــالـعــدد نــفـسه العــبـ
شــــبـابــاً خـضــنـا من خـاللـهــا خـمس
مــبــاريـات كــانت كــفــيـلــة بــاالخـتــايـر
االمــــــــــــثـل بـــغـض الـــــــــــنـــظــــر عن
النـــــــتائج التي خرج بها الفريق من

مبارياته الودية .

ومن جـــهــة اخــرى اكـــد مــدرب فــريق
احلس كـر حس قمبـل  سينطلق
التـحضيـر الفعـلي للفـريق ولت تكون
هنـاك اختـبارات لـلالعبـ الن الفريق

استقر على اختياراته .
وقــال قــمـــبل في حــديـث صــحــفي ان
فــتـرة االخــتــبـارات انــتــهت واإلعـداد
الفعلي للفريق انطلق اليوم من خالل
االسـماء اجلـديـدة التي اسـتقـطـبانـها
لـلــفـريق كــمـا سـتــكـون هـنــاك اسـمـاء
متاز حاضرة لها خـبرة في الدوري ا
لـيـكـون الفـريق عـلى اهـبة االسـتـعداد
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اكــد مـدرب حــراس سـيــدات الـزوراء
الكـاب نـاجي عبـد ان النتـائج التي
حتقـقت لفريق سـيدات الـزوراء لكرة
ـستـمر من الصـاالت نـتيـجة الـدعم ا

االدارة.
وقال ناجي عبد في تصريح صحفي
 ان النـتائج االيـجابـية التـي حتققت
الك من خالل تـعـاون الالعبـات مع ا
ـسـتـمر الـتدريـبي فـضال عن الـدعم ا
لـــلــهــيــئــة االداريـــة لــلــزوراء والــتي
حـرصت عـلى اســتـقـطـاب مـجـمـوعـة
متميـزة من الالعبات وكذلك الـتعاقد
مع العبـة محـترفة مـن ايران كل هذه
االمـــور انــعـــكــست ايـــجــابــيـــا عــلى

مبارايتنا.
ـــــلك واضـــــاف مـــــدرب احلــــراس: 
افـــضل الــعـــنــاصـــر في الـــفــريق من

العــبـات وحــارسـة مــرمى بـاإلضــافـة
ــلك حــارسـة عــلى مــســتــوى عـالي
نتخب االيراني وتعــــــــتبر حارس ا
من افــضل احلــراس وكــانـــــــت لــهـا
بصـمة واضـحـة في الكالسـيكـو امام
الــــقـــوة اجلـــويـــة الـــذي انـــتــــــــــهى

بالتعادل.
مشـيراً الـى ان اجلويـة يضم العـبات
ــنــتــخــبــات ـــتــلــكن اخلــبــرة مـع ا
الوطنيـة ويشرف علـيهن مدرب كفوء
وقــد اسـتـطــعـنــا اسـتــغالل االخـطـاء

وكنا االقرب لتحقيق الفوز.
وكان فـريق الـزوراء قد تـعادل بـهدف
ـــثـــله امــام الـــقـــوة اجلــويـــة ضــمن
مــنـــافـــســـات اجلـــولـــة االخــيـــرة من
رحـلـة االولى لدوري كـرة الـصاالت ا
الـنـسوي وسـجـلت لـلـزوراء الالعـبة
طيبة سليم في الدقيقة 15 ن الشوط

االول وتـمـكـنـت العـبـة اجلـويـة الفـان
محمد من ادراك الـتعادل في الـدقيقة
18 من الـــشـــوط الــثـــاني وشـــهــدت
ــبــاراة حــالـة طــرد العــبــة اجلــويـة ا

نـاديـة فاضـل بسـبب
خروجهـا قبل دخول

الالعبة 
الـــــــــبـــــــــديـــــــــلــــــــة.
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هــيـمن قــسم عـلـوم
احلـــاســـوب عـــلى
لـــــقب بـــــطـــــولـــــة
اجلــــــــــامــــــــــعــــــــــة
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة
بـالـريـشـة الـطـائـرة لـفـئتـي الطالب
والـطالـبات لـلعـام الدراسي -2020
 2021التي أقامها قـسم النشاطات
الـطالبـية عـلى مـلعب الـتـارتان في
ـشـاركـة ثـمـانـيـة فـرق اجلـامـعـة  
ـــثـــلـــون األقـــســــام الـــعـــلـــمـــيـــة

والهندسية  .
وحصل الطالب عبد الله رشيد من
ـركز قـسم عـلـوم احلـاسـوب عـلى ا
األول لــفـئـة الـطـالب بـعـد فـوزه في
ــبــاراة الـنــهــائـيــة عــلى الــطـالب ا
مـرتــضى بـاسل من قــسم هــنـدسـة
احلاسوب بنـتيجة  -2صفر  وجاء
الــطـــالب نـــوري صــبـــاح من قــسم
واد والـطالب غيـاث عبد هنـدسة ا
الــــكــــاظـم عن قــــسـم الــــهــــنــــدســـة

ركز الثالث مكرر. الكهربائية با
وجـاء حصـول عبـدالـله رشيـد على
الـــلــقب بــفــوزه عـــلى احــمــد عــبــد
الــسـتــار ومــوسى جــعــفـر من
تـكـنــولـوجـيـا الــنـفط وعـلى
غــيــاث عــبــد الــكــاظم من
هــنـدسـة الـكــهـربـاء . امـا
صــــــاحـب الــــــوصــــــافـــــة

مــرتــضى بــاسل فــقــد تـغــلب عــلى
حـسـ مـازن من هـنـدسـة الـعـمارة
وعــلى نـوري صــبــاح من هــنــدسـة
ـواد .  وحـصـدت الطـالـبـة زهراء ا
هـاشم مـن قـسـم عـلــوم احلــاسـوب
ركز األول لفئة الـطالبات بفوزها ا
في الـلـقـاء الـنـهـائي عـلى الـطـالـبـة
حـــريــر مـــثــنى مـن قــسم هـــنــدســة
الــعـــمـــارة بـــنــتـــيـــجــة  -2 صـــفــر
وحـصـلت الـطـالبـة هـديـر سـعد من
قـسم هنـدسة االتـصاالت والـطالـبة
ثــريـا صــبــاح من قــسم الـهــنــدسـة

ركز الثالث مكرر . دنية على ا ا
وقـــال مـــديـــر قـــسم الـــنـــشـــاطـــات
الـــطالبــيـــة  جنــاح ســلـــمــان بــانه
البطـولة شهـدت مشاركة  15طالبا
ـثلون االقسام الـهندسية وطالبة 
ـدنـيـة , " احلـاسـوب  ,الـعـمـارة  ,ا
ـواد  ,الــكـهــربـاء   ,االتـصـاالت , ا
تـكنـولـوجيـا النـفط فـضال عن قسم

علوم احلاسوب .
واضـاف ان الـبـطولـة جـرت بـنـظام
الــتـســقــيط الــفــردي حتت اشـراف

نظمة . اللجنة ا

W∫ جانب من تكر الطلبة الفائزين ببطولة الريشة الطائرة uDÐ

o∫ نسوية الزوراء للصاالت في تألق مستمر Qð

همام طارق
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نتخب ا لوطني االسبق حكيم شاكر الى سلطنة عُمان لتولي تدريب فريقه احلديد. غادر مدرب ا
وقال شـاكـر في تـصـريح صـحفي امس (غـادرت  الى سـلـطـنة عـمـان من اجل تـوقـيع عـقد انـضـمـامي لـفريق

سويق العماني. واوضح ان السويق من الفـرق الطموحة واسعى الى مساعـدته لتحقيق اهدافه) معرباً
عن امله في جناح مهمته اجلديـدة. يذكر ان اخر جتربة تدريـبية لشاكر كانت مع

نادي الزوراء.
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احتاد االذاعي والتلفزيوني يحتفي بقاسم

{  لـــوس  اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - رفـــعت
ـاريا كاري دعوى قضائية الشـقيقة الكبرى 
ضـد جنـمـة الغـنـاء األمـريكـيـة تطـالـبـها فـيـها
بتـعويض عن أضـرار عاطـفيـة بالـغة تـسببت
فــيــهـا بــعض األجــزاء الـواردة في مــذكـرات
ـشـهــورة.وفي شـكــواهـا أشـارت ــطـربــة ا ا
زاعم في الكتاب ألـيسون كاري إلى بعض ا
الذي ألـفته ماريـا كاري والتي تضـمنت أنها
أعطـتها عقار فـاليوم عندمـا كانت في الثانية
عشر من عمرها وحاولت استغاللها جنسيا
ــغـــلي في وجــهــهــا.ونــفت وألــقت الــشــاي ا
زاعم قائـلة إن ماريا لم تقدم أليـسون تلك ا
أيـــــــــة أدلــــــــة تــــــــؤيـــــــــد هــــــــذه االدعــــــــاءات
اخلـطيرة.ونشـرت كاري مذكراتـها في كتاب
يـحمل عنـوان (معـنى أن تكون مـاريا كاري)
ـاضي.ورفــعت ألــيـســون الـتي فـي أيـلــول ا
كـانت في الـعــشـرين من عـمــرهـا في الـوقت
الـذي حددته مـاريـا في مـزاعـمهـا شـكـواها
القـضـائيـة إلى احملكـمة الـعـليـا في نيـويورك
ــاضي.وقــالت أوراق الـقــضـيـة إن االثـنـ ا
ـادة الشـائـنـة التـي جاءت في كـتـاب مـاريا ا
ـــقــــصـــود مــــنـــهـــا إهــــانـــة وإحـــراج كـــان ا
شـــقــيــقــتـــهــا.وزعــمت ألــيـــســون أن مــاريــا:
هاجمة (استـغلت مكانـتها كشخـصية عامـة 
ـفلـسـة وصيـاغة عـنـاوين مثـيرة شقـيقـتـها ا
تتـضـمن مـزاعـمـها الـفـجـة من أجل الـترويج
لكـتـابهـا).وتـسـعى شقـيـقة مـاريـا كاري اآلن
لــلــحــصــول عــلى تــعــويض عن (اإلذالل
الــعـــلــني الــقـــاسي الــوحــشي
االنـتقامي احلـقير الذي ال
حـــــاجــــة لـه) وفـــــقــــا
ألوراق الــقــضــيــة.
وأشـــــــارت أوراق
الـقــضـيـة إلى أن
ألــيـــســون كــاري
تـعرضت الكتئاب
شــــديــــد بـــســــبب
صـدمـة طــفـولـتـهـا
الـتي ال يــعـلم أحـد
شـيئـا عنـها عالوة
عــلى هـــجـــرهــا من
قــــبل أطــــفـــالــــهـــا.
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الــوكـيل االقــــــدم لــوزارة الــصــحـة الــعــراقــيــة شـارك
اجلمـعة في الـندوة الـعلـمـية االفـتراضـية الـتي نظـمتـها
ـمـلـكـة جـمـعـيـة الـبـــــــــــيـئـة والـصـحـة الـعــراقـيـة في ا
ـتحـــــــــدة بعـنـوان (حتديـات الـتطـرف واالرهاب في ا
الـــعــــــــــراق وتـــأثـــــــيـــراته الـــنـــفـــســـيـــة والـــبـــيـــئـــيــة

واالجتماعية).

 f³OŽœ Íb−

الـكـاتب االردني أحـتـفت مـكـتـبـة عـبـد احلـمـيـد شـومان
ــاضي بــتــوقـيـع روايـتـه (أجـراس الــعـامــة األربــعــاء ا

القَبَّار) عبر تطبيق (زووم).
wł Á—uM « rŠ«e
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االديب االردني صـدرت له حـديثـا روايـة (ظل الـغراب)
ــتــوسط وهي و تــقع في 285 صــفــحــة من الــقــطع ا
قـصـة حـقـيـقـية لـلـكـاتب حـدثت وقـائـعـهـا في بـنغالدش

خالل فترة احلجر بسبب كورونا.

ÎUO½UŁ Î«¡eł dE²Mð v&d
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ـستشفى في بيته بـعد خروجه من ا
معـافى لالطمـئنـان على صـحته بـعد
ان أجـــــرى عــــمـــــلــــيــــة
جــــراحــــيـــة  تــــكــــلـــلت
بـالــنـجــاح مـتـمــنـيـة له
دوام الصحة والعافية.
وشكر خضر (جمهوره
الـــــواسـع الـــــذي كـــــان
مــــتــــابــــعـــــا حلــــالــــته
الصـحيـة ويسـأل عنه)
ووعدهم (بأعـمال فـنية
جــديــدة خالل الــفــتــرة
مــؤكــدا أنه الــقــادمــة) 
(سعيد جـدا بالتواصل
). وأثناء مع العـراقيـ
احلــــــديـث مــــــعـه قـــــال
خضـر انه (يعـشق كرة
ـفـضل الـقـدم وفـريـقه ا

ريال مدريد).
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زارت (الـزمــان) الـفـنــان يـاس خـضـر
ثــــاني. مـــرجتـى عـــبـــر اتــــصـــال مع
أحـدالبـرامج تـقـدمت بالـشـكـر خملرج
الـــعــمل تــامـــر إســحــاق عـــلى ثــقــته

الكبيرة التي منحها إياها.
وقالت مـرجتى بأن (هـذا العـمل جاء
بـعد مـسـيرة فـنـيـة طويـلـة قدمت من
خاللـه عــشــرات األدوار في الــبــيــئــة
الـشـامـيـة لـكن في وردة شـامـيـة كـان
دور الــعـمــر). مــشـيــرة بـأن إســحـاق
قـدمـها بـطـريـقـة مخـتـلـفـة للـجـمـهور
مهتماً بالتفاصيل بقولها (بسترخي
وانـــا مـــطــــمـــنـــة) وهــــذا مـــا جـــعل
اجلمهور يتعاطفوا معها على الرغم
من جـــانب الـــشـــر الـــذي تـــمـــتـــلـــكه
.متـمـنيـة أن (يكـون هـناك جـزء ثاني
منه لو كان القرار بـيدها لكن حالها
تـابـعـ الـذين يتـسـائـلوا من حـال ا
عن الــعـمل بـأن الــقـرار عــنـد اخملـرج

نتجة). واجلهة ا

تـشــعـر بــاالعـتــزاز والـفــخـر ال تـســتـســلم وال تـرضخ
نطق. لشروط ال تناسبك ناقش 

qL(«

فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـمــصـاحلـة وتـرتـيب االوضـاع .حـكم
عقلك وسيطر علي نفسك .

Ê«eO*«

شاكل بـاالنحسار تـدريجيا  تبدأ موجـة السلبـيات وا
.اخرج للترفية عن نفسك.

—u¦ «

تتـعقـد األمور وتـطـرأ بلـبلـة حاذر الـقـطيـعة والـدعاوى
القانونية.رقم احلظ.8

»dIF «

كــثـف حتــركــاتك وحتــالــفــاتـك واجلــا الي الــواقــعــيــة
نطق اذا اردت النجاح. وا

¡«“u'«

يوم ـعاكـسـات الشـرسـة احـذر من اخلصـم القـوى وا
السغد االربعاء.

”uI «

فترة مـطمئنـة وترغب في لفت االنـظار بتـبديد االجواء
السلبية.رقم احلظ 2.

ÊUÞd «

قـد تتـعرض لـضغوط شـديدة تـصل حلد اإلسـتفزاز .
حتقق اهدافا مهمة.

Íb'«

 نـاقش بـهـدوء وثـبـات. تـشـتـد الـضـغـوط هـذه الـفـتـرة
الجتازف بسالمتك.

bÝô«

إندفـاعك و تـهـورك قد يـجـعلك تـخـسـر الكـثـير. راعى
ظرفك الصحى والشخصى.

Ë«b «

كن حريصـا علي كل كلمة او موقف تتخذة ابحث عن
التوافق .

¡«—cF «

 تـشـعـر بـالـقلـق والتـعب واالرهـاق .نـظم وقـتك تـفـاديا
للتقصير او االهمال

 u(«
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كن مجموعـة من الكلـمات التي 
كتـابـتـهـا افـقـيـا ورأسـيا في ذات
الـوقت وهـو مـا يـظـهـر من خالل
كتابـة مرادفـات ومعـاني الكـلمات

االتية:
1- مدينة عمانية

2- شهر سرياني

3- ماش ليال

4- منطقة اماراتية

ـيـة بـعد ان ي العـراقي نـعـته االوسـاط االكاد االكـاد
سائـلـ الـله تـعالى ان ـاضي  ـوت اخلـمـيس ا غيـبه ا

يسكنه فسيح جناته.

مـثل السوري  يصور مشـاهده في مسلسل (خريف ا
الـعـشـاق) تـألـيف ديـانـا جـبـور وإخـراج جـود سـعـيـد.
يـشـاركه في الـبـطـولـة أحـمد األحـمـد صـفـاء سـلـطان

خالد القيش.

التشكيلي العراقي يستعد القامة معرضه الرابع عشر
بعد تنـبي ببغـداد على قـاعة (دكـانة رؤيا) في شـارع ا

انقطاع اربع سنوات.

ــطــرب الــســوري اطـــلق  تــرنــيــمــة جــديــدة بــعــنــوان ا
(بــصـلــيـلك يــاربي) من أحلـانـه و كـلـمــات األب طـوني

يعقوب وتوزيع فادي جيجي مونتاج جو معلولي.

vHDB  …eLŠ

الـكاتب الـصـحـفي العـراقي تـلقى
الـتعازي بوفاة والد زوجته السيد
فـاضل الـســيـد راضي الـيـاسـري
احـد رواد الصحافـة العراقية عن

عمر ناهز الثمان عاماً.

كاردي بي

تـــتـــحــدر اخملـــرجـــة ســـيـــان هـــيــدر
منها.واشتـرت آبل الفيلم الذي القى
إقــبـاال كــبـيــرا عـبــر اإلنـتـرنـت لـقـاء
ســعـر قــيـاسـي لـفــيـلم مــعـروض في
مـهرجـان سـانـدانس هو 25 مـلـيون
دوالر بـــعـــد تــــنـــافـس شـــرس بـــ

شركات توزيع األفالم.
وقــالت اخملـرجــة سـيــان هـيــدر لـدى
تـلقـيـها اجلـائـزة عـبر اإلنـتـرنت (أنا
ســعـيــدة جــداً ومــتــأثــرة لــلــغــايـة).
وســـبق لـــهــــيـــدر أن تـــولت إخـــراج
مــــــســــــلــــــسـل أورجن إز ذي نــــــيـــــو
ـمـثـلة بالك.وعـمـلت كلّ من هـيدر وا
إميليـا جونز على تـعلّم لغة اإلشارة
خـصــيــصــاً لــلـفــيــلم الــذي أســنـدت
األدوار الـرئـيـسـيـة فـيه إلى عـدد من
ـعـروفــ بـيـنـهم ــمـثـلـ الــصم ا ا
ـمــثـلـة احلـائــزة جـائـزة األوسـكـار ا
مــارلي مــاتــلــ (شــيــلــدرن أوف إي
ليـسر غـاد).كـذلك حصل الـفيـلم على

{ لـــوس اجنـــلـــوس(أ ف ب) - فـــاز
ـــســـتــقـل كــودا الــفـــيـــلم الـــدرامي ا
بـــاجلــــائـــزة األولـى في مـــهــــرجـــان
ساندانس السـينمائي  فـيما حصل
الفيـلم األول للمـوسيقي كـويستالف
عـــــلى جــــــائـــــزة فـــــئــــــة األعـــــمـــــال
الــوثــائــقــيـة.ويــتــنــاول كــودا (وهـو
تــعــبــيــر مــكــون من األحــرف األولى
لعـبارة باإلنـكلـيزية تـشيـر إلى أبناء
الـبـالـغــ الـصم) قـصـة تـلـمـيـذة في
ــدرســة الــثــانــويــة (تــؤدي دورهـا ا
إمـيــلـيـا جـونـز) يـتـنـازعـهـا شـغـفـهـا
وسيقى وحرصها على البقاء في با
سـاعـدة والـديـها وشـقـيـقـها ـنـزل  ا
الـصـم.واقـتُـبِــسَت قـصـة الــفـيـلم عن
مسـرحية ال فـامي بيـلييه الـفرنـسية
عــرضت في 2014 .وتـــدور أحــداث
ـعـروفـة الــفـيـلم مــديـنـة غــلـوسـتــر ا
بــــــصــــــيــــــد األســـــمــــــاك فـي واليـــــة
مـاسـاتشـوسـتس األمـيـركـيـة والتي

بالك وودستوك الذي أقيم في هارلم
الــــعـــام 1969 بــــجــــائـــزتي جلــــنـــة
الــتـحـكـيـم واجلـمـهـور ألفــضل فـيـلم
وثـائـقي .ويسـتـخـدم الـفيـلم لـقـطات
تعرض للمرة األولى عن هذا احلدث
الذي جمع في نهاية سـتينات القرن

جـائـزة اجلـمـهـور األولى بـاإلضـافة
إلى جـــــائـــــزتـــــ لـــــلـــــمـــــخـــــرجــــة
ــــمــــثــــلــــة.وفــــاز الـــفــــيــــلم األول وا
لـلمـوسيـقي كـويسـتالف سـامر أوف
سـول...أور وِن ذي ريـفـولـوشن كـود
نــوت بي تـيــلـيــفـايــزد عن مــهـرجـان

الـفــائت أســمــاء كــبـيــرة كــســتــيـفي
وونــدر ونـــيــنــا ســـيــمــون ومـــالــيــا
جــاكـســون أمـام مــا ال يـقل عن 300
ألـف مــــتـــــفــــرج قـــــبل أن يـــــطــــويه
النـسـيان. وحـصل فـيلم هـايف الذي
يــدور حــول امـرأة تــنــاضل من أجل
ـمـزقـة جراء بـقـائـها فـي كوسـوفـو ا
احلـــرب عــلى جـــائــزة أفــضـل فــيــلم
درامي أجـنبي فـيـمـا منـحت جـائزة
أفـضل فـيلم وثـائـقي أجـنبي لـلـفـيلم
الــتـحــريـكي فــلي عن طـفل أفــغـاني
الجئ. وقد اشترت هذا الـفيلم شركة
نيون التي تولت توزيع باراسايت.
ومع أن مــهــرجـان ســانــدانس الـذي
ـــهـــرجـــانـــات يـــعـــتـــبــــر من أبـــرز ا
سـتقـلة في الـواليات السـيـنمـائيـة ا
ـتـحدة يـقـام عـادة في بـارك سـيتي ا
في جــبـــال يـــوتــا دفـــعت جــائـــحــة
نظمـ هذه السنة إلى كوفيد- 19ا
االكـــتـــفــاء بـــعــرض األفالم اإلثـــنــ

بغداد - ياس ياس
استذكـرت اللجـنة الثقـافية في جـمعية
ــهــنـــدســ الــعـــراقــيــ الـــفــنــانــ ا
الراحل عـباس جميل واحـمد اخلليل
في جـلــسـة حــضـرهــا عـدد من عــشـاق
الـراحــلـ والـنـقـاد الـذين حتـدثـوا عن
مسـيرتهـما الطويـلة . وقدمـت اجللسة
الـفـنـانـة بـشـرى سـمـيـسـم قـائـلـة ( ولد
الــفـنــان عـبــاس جـمــيل عـام 1915 في

مــنــطــقـة بــاب الــشــيخ بــبــغـداد حــيث
ـــوســيــقــيــة عــلى يــد كــبــار دراســته ا
ـوســيـقــيــ مـنــهم روحي اخلــمـاش ا
قامات على وجميل بشير كـما درس ا
قام الـعراقي كـالراحل حسن يد قـراء ا
خيوكه وعـبد الهـادي البيـاتي وعاصر
لـحنـ دخل االذاعة عام 1942 كبـار ا
ـطــربــة زهـور حــسـ وتـعــرف عــلى ا
وبـدا رحـلــته عـنـدمــا حلن لـهــا اغـنـيـة
غـريـبـة من بـعـد
عــــيـــــنج كـــــذلك
حلن لــلــمـطــربـة
وحــيـــدة خــلــيل
اغــــنـــــيــــة عــــ
بـعــيـدة وتـوفي
جــــــمـــــيـل عـــــام
2006 عـــــــن 84

عاما ).
 وانـــــــتــــــقـــــــلت
سمـيـسم بعـدها
لـــــلــــحــــديث عن
الـــراحل احـــمــد
اخلــلــيل فــقـالت
(انـه مـــــــــــــؤلـف
ومــلـحـن عـراقي
ولد في محافظة

دهــوك عــام 1922 دخل االذاعــة 1950
واهب وكان من الـسبـاق بـاكتـشاف ا
الـشابـة كالـراحل ريـاض احمـد وساهم
في  شــهـــرة وجنــومــيـــة احالم وهــبي
وقـــدم الــعـــديــد مـن االحلــان ورحل عن

احلياة عام 1998 عن  76 عاماً).
ـطرب طالل عـلي رحـلتـهما واستـذكر ا
وتعاملـهما مع الغـناء واالحلان خاصة
ــقــامــات الــعـراقــيــة ثم ادى عــلي في ا
عــددا من اغـاني الـراحـلــ ومـنـهـا انـا
الـــســــويت وحـــركـت الـــروح  وشـــاركه
طربان عماد الـساري واسامة حمدي ا
في الـغــنـاء حــيث قـدمــا مـجـمــوعـة من

اشهر اغاني الراحل .
وفي خـــــتـــــام اجلـــــلـــــســـــة  تـــــوزيع
ـشـارك الـشـهـادات الـتـقديـريـة عـلى ا
فـي االحــتـــفــالـــيــة والـــتــقـــاط الــصــور

ناسبة . التذكارية با
الى ذلك وضمن نشاط اللجـنة الثقافية
في احتاد االذاعي والتلفزيوني قدم
وعلـى قاعـة االحتاد الـفيـلم الوثـائقي (
الــوضـوء بـالـدم ) الــذي يـتـنـاول االيـام
االخـيــرة من حـيـاة احلـالج في جـلـسـة
وسوي قائالً ي صباح ا قدمها االكاد
( رســالـــة الـــفــيـــلم واضــحـــة وهي من
اخلـطـا ان يـقـتل االنـسـان الـذي يـحـمل

االيــــام األخــــيــــرة مـن حــــيــــاة احلالج
والـفـيـلم في ثـيـمتـه العـامـة (حـسـابات
عتقد ومحاربة الفكر) والذي جسدته ا
مــعــاجلـة اخملــرج حـسن قــاسم بــشـكل
إبــداعي واع في بــنـــائه الــزمـــني بــ
ـــاضي األول حـــاضــــر وزمــــنـــ مـن ا
ـســتـشــرق الـفـرنــسي لـويس مــاضي ا
مــاسـيــنــيـون   1908ومـاضي احلالج
306 عبر مونتاج متوازي استطاع من
خالله أن  يـبني إيـقاع الـفـــلم ويـرتقي
بـــشــاعـــريــة الـــصـــورة إلى مــســـتــوى

ـــوازنـة شـاعــريـة الـكـلـمـة 
اســـتـــحــــوذ ت عـــلى
مـــــــــشـــــــــاركــــــــة
احلــــــــــضــــــــــور
مـــــــشـــــــاركـــــــة
وجـــــدانـــــيــــــة

فاعلة. 
والــــفـــــبــــــــلم
ـثـل جتـربـة
واعــــــــــدة فـي
مــــــســـــــيــــــرة
الـــســـيـــنـــمــا
الــوثــائــقــيــة

العراقية .

افـــكــارا خـــاصــة به فـــقــد عـــذب وقــتل
فكانت ماساة انسانية حقا) .

وقال مخرج الفيلم حسن قاسم (الفيلم
وثــائــقـي يــتــنــاول الــســيــرة الــذاتــيــة
لــلــحالج والــذي يــحـتــوي عــلى ثـالثـة
ازمـنة جـمــعت بـفيـلم وثـائقي مـعتـمدا
عـلى الـواقع الـذي نـعـيـشه ومـايـحـمـله

من شفرات فنية لشخصية احلالج).
وقال الناقد سالم شـدهان (الفلم سيرة
فاخملرج مهد ذاتية لهـا مفاهيم كثـيرة 
الى قضـيـة قتل احلالج لـكنه ذهب الى
فـيـما امـاكن لم تـضف شـيـئـا لـلـفـيـلم) 
اكــد اخملـرج عــزام صــالـح ان (الـفــيــلم
امتعني كـثيرا لكن اخلـوض في قضية
احلالج فيها خالفات كـثيرة كون الفلم

بدا من مرحلة الصدام).
والـــفــيـــلم من بـــطــولـــة مــازن مـــحــمــد
مـصـطفى وسـعـد عـزيز عـبـد الـصاحب
وفي ختام اجلـلسة التي حـضرها عدد
تابع للسينما والفنان وزعت من ا
قالدات االبـداع مـع شـهـادات تـقـديـريـة
ـشاركـ في الفـيلم مع الـتقاط لكـافة ا
ي الــصـور الـتــذكـاريــة. وكـتب االكـاد
ـــوســـوي في صـــفــحـــته في صـــبــاح ا
(فيسبـوك) عقب عرض الفـيلم :ان فيلم
الديـكودرامـا ( الوضوء بـالدم) يـتناول

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكـــــاالت -
ـية كاردي بي أغنـيتها طـرحت النجمـة العا

اجلــديــدة (اب) الــتي صـــورهــا عــلى طــريــقــة
الـفيـديو كـليب وذلك عـلى قنـاتهـا الرسـمية
عـلى يـوتــيـوب. وبـرغم الـسـاعــات الـقـلـيـلـة
عـلـى طـرح الـكــلـيب اســتـطــاع ان يـحـقق
ــلــيــونــ رواجــا كــبــيــرا فــاقـــتــرب من ا
مشاهدة. وكانت كاردي بي قد استطاعت
مـؤخــرا الـفـوز بــلـقب (امـرأة الــسـنـة) من
ـيــة وقـد عـبّـر مـجـلــة (بـيـلي بــورد) الـعـا
جـمـهـور كـاردي بي عن سـعـادتهـم بذلك
عــلى مــوقع الـتــواصل االجــتــمـاعي اذ
اشـاروا الى انـهـا تـسـتـحق هـذا الـلـقب
ـميز فهي مثابـرة وتسعى لتقد كل ا

يز لهم. ما هو 
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اجـــتــــمـــاعـــا تـــشـــاوريـــا بـــقـــاعـــة
ـديـنـة الـسـيـاحـية ـؤتـمـرات في ا ا

باحلبانية.
 وتــرأس اجلــــــلـــســـة مــســـتـــشــار
مــــحـــافـظ االنـــبــــار لـــلــــشـــــــــؤون
الـثقـافـيـة عـلي سـلـيـمـان الـدلـيمي
و خالل االجـتـماع حتـديـد مـوعد
ـهـرجـان وبـرعـاية نـهـائـي إلقـامـة ا
مـــحــــافظ األنــــبـــار عـــلـي فـــرحـــان
الــــــدلـــــــيـــــــمي
ــــــشـــــاركـــــة و
نـــــــخــــــبـــــــة من
شعـراء وفـناني
العراق والوطن
الـعــربي ضـمن
رسالة تـوجهها
األنـبــار تـزامـنـا
مع حملة البناء
واإلعــــــــــمــــــــــار
والـــــتــــــعـــــايش
الـســلـمي الـتي
تـــــشــــــهــــــدهـــــا

احملافظة.
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تـــتـــواصل االســـتــعـــدادات الطالق
مــهــرجـان الــعــراق األول لألغــنــيـة
ــلــتــزمــة وبــرعــايــة الــشــبــابـــيــة ا

محافظة األنبار.
والــــذ ي يــــضــــــــم الــــعــــديــــد من
األغـــاني واألنــاشــيــد الـــشــبــابــيــة
ـلـتـزمة بـلـغات مـخـتـلفـة وعـقدت ا
اللـجـنـة الـتحـضـيـريـة للـمـهـرجان
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اجتماع تشاوري عن مهرجان العراق

وفي نــهــايــة الــزيــارة شــكــر خــضــر
سـتشفى (الزمـان) لزيـارته اوال في ا
بـعـد اجـرائه لـلـعـمـلـيـة ثم تـفقـده في
الــبــيت مــتـمــنــيـا الســرة  اجلــريـدة
تواصل اإلبداع في العمل الصحفي.
وقــبل مــغــادرة مــنـزل الــفــنــان يـاس
شــاهـدنــا بـاقـة ورد ارســلـهــا رئـيس
وهـنـا الـوزراء مــصـطـفى الـكــاظـمي 
اشــار خـضــر الى ان (اكــثــر الـوزراء
ـــســـؤولـــ قـــامــوا بـــزيـــارته في وا
ـــســـتـــــشـــفى وآخـــرون اتــصـــلــوا ا

هاتفيا).
ونــفى خــضــر شــائــعــة وفــاته الــتي
تداولها البعض في مواقع التواصل
االجـــتــــمـــاعـي الـــســــبت وكــــتب في
صفحته في (فيسبوك) مكذبا اخلبر
مضيفـا(أنا بصحـة جيدة ومن اشاع
خـبر وفـاتي هـو شـخص ال يـسـتحي

وال يخجل).

والـــســـبــــعـــ بـــالـــصـــيـــغـــة
االفــــــتـــــراضــــــيـــــة.وشــــــكّل
ســانـدانس أول مــهــرجـان

يـــــــعــــــــرض أفـالمـــــــاً 
إنتاجـها خالل جـائحة
كوفيد- 19أو تتناول
هـــــــــــــذه األزمـــــــــــــة
الصـحـية أحـدها
فـــــــيـــــــلم إن ذي
إيــــــــــــــــــــــــرث
والـــــــثــــــاني
الــــــفــــــيــــــلم
الـكــومـيـدي
هــــــــــــــاو إت
انـــــدز وقـــــد
كُتـبـا وصُوّرا
ونُــــــــــــــفّــــــــــــــذ
تـــولـــيـــفـــهـــمـــا
بــالـــكــامل خالل

جـائـحـة كـوفـيد-
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ـمــثـلــة شـكــران مـرجتى لم تــخـفـي ا
ـشاركـة في مـسـلسل سـعادتـهـا في ا
وردة شـامــيـة الــذي وصـفـته بـ (دور
العمر) على أمل أن يـكون هناك جزء

طالل علي يغني لعباس جميل واحمد اخلليل في جلسة استذكارية

وسوي وحسن قاسم يتحدثان عن فيلم احلالج صباح ا
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{ عــــــمـــــــان (أ ف ب) - قــــــالت
تـحدة لـلـطفـولة مـنظـمـة األ ا
(يونيسف) في بيان إنها (نقلت
الــسـبت تــوأمـ سـيــامـيـ من
صـنعـاء إلى العـاصـمة األردنـية
عــمــان الخــضـاعــهــمــا عــمــلــيـة
ــنـظــمـة في جــراحـيــة).وقـالت ا
بيانها الذي تلقت وكالة فرانس
برس نسخة منه إنه ( إجالء
تـوأمــ مــلــتــصــقـ ولــدا في
صـنـعـاء مـنـتـصف كـانون األول
ـاضي عـبـر عـمـلـية من الـعـام ا
إجالء طـــبــيــة إلـى الــعـــاصــمــة

األردنــيـة عـمّـان إلجــراء عـمـلـيـة
فـــصل جــراحـــيــة).واضــافت إن
(التـوأم غـادرا مديـنة صـنعاء
السبت على م طائرة إسعاف
جوي برفـقة والديـهما) مـشيرة
إلى أن (األم تبـلغ من العـمر 35
عـامــا واألسـرة يـعـتـمـد قـوتـهـا
على العـمل كباعة مـتجول في
أحد أسواق صنعاء).وأوضحت
ــــنــــظـــــمــــة إنـه (بــــعــــد والدة ا
ــلـــتــصـــقــ وجه الـــتــوأمـــ ا
األطبـاء في مستـشفى السـبع
لألطـــفـــال وكـــذلك الـــســـلـــطــات
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مع اقــتــراب مــســبــار األمل من
الــوصــول إلى مــدار االلــتــقــاط
ريخ يـوم غـد الـثالثاء  حـول ا
صــدح صــوت قـيــصــر الــغــنـاء
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الــصـــحــيـــة في صــنـــعــاء نــداء
سـاعدة إلجراء عاجال لـتوفيـر ا
عمـلية فـصل جراحـية للـتوأم
وإنـقاذ حـياتـهـما).ونـقل البـيان
ــــثل عن فــــيــــلــــيب دوامــــيل 
الـيونـيـسف في الـيـمن قوله إنه
(من دواعي سـرورنـا بـعـد مرور
أســابــيع من الــتــحــضــيـرات أن
التوأم أصبحا اليوم في أحد
مـسـتـشـفـيـات األردن لـلـخـضوع
لــلـعـمـلـيــة اجلـراحـيـة).وأضـاف
(إنـهـما اآلن في أيـدٍ أمـيـنـةٍ لدى
فــــــــــــريـق مـن اجلـــــــــــراحـــــــــــ

الــعــربي كــاظم الــســاهــر امس
االول الــســبت عــبــر مــحــطــات
الـتـلــفـزيـون وشــبـكـات اإلذاعـة
ومــواقع اإلنــتــرنت ومــنــصـات
الـتواصل االجـتمـاعي متـغنـياً

بهذا اإلجناز العربي اإلماراتي
الـتـاريـخي ومحـتـفـياً بـكـلـمات
وحــــروف شـــعـــريــــة مـــوزونـــة
بـحدث غـير مـسبـوق في تاريخ
العـرب وهو أول مـهمـة عربـية
الســتــكــشـاف الــكــواكب ضــمن
مـشـروع اإلمـارات السـتـكـشـاف

ريخ مسبار األمل. ا
هي مــغــنــاة تـاريــخــيــة تـؤرخ
للحـظة فاصـلة حلنـها وغردها
القـيصر كـاظم السـاهر  وكتب
كــــلـــمـــاتـــهـــا الــــشـــاعـــر كـــاظم
ـوسـيـقار الـسـعـدي ووزعـهـا ا
مــيـشـال فـاضل وقـال الـسـاهـر
بـــعـــد أن أطــــلق أغـــنــــيـــته في
فـضـاءات الـعـالم الـعـربـي وفـقا
لــبـيــان تــلــقــته (الــزمـان) امس
(أشـعـر بـفـخـر كـبـيـر ح أرى
اإلمــارات حتــــــــــقـق لــذاتــهــا
ولـــكـل الـــعـــرب اإلجنـــاز تـــلــو
اإلجنــاز فــهــذا احلــدث عـربي
س قــلــوبـنــا ويــحـرك فــيــنـا
األمل فـــــنــــــــــحن أمـــــة لـــــهــــا
تــاريــخـــهــا وهي قــادرة دومــاً
ــــكـــانــــة الـــتي عــــلى تـــبــــوؤ ا
تـسـتـحـقـهـا وقـد عـززت قـيـادة
دولــــة اإلمـــارات دائــــمـــاً هـــذه

. ونأمل أن نراهما تخصصـ ا
في القـريب العـاجل في صنـعاء
وهـمـا بـصحـة جـيـدة).وبـحسب
البـيـان (تمـكنت الـيونـيسف من
تــغــطــيـــة الــنــفــقـــات الــطــبــيــة
والـلـوجـســتـيـة لـهـذه الــعـمـلـيـة
ـســاهـمــات الـســخـيـة بـفــضل ا
ـانح قـدمة من العـديد من ا ا
األفــــــــــراد مـن الــــــــــقــــــــــطـــــــــاع
اخلــــــاص).وأضــــــاف دوامــــــيل
(نـحن نــشـعــر حـقــا بـاالمــتـنـان
لـلــمــانـحــ األفــراد ولألطــبـاء
ـــســتـــشــفى في والــفـــريق في ا
عــمّـان ولــلــســلــطــات األردنــيـة
وآلخـرين كــثـيـرين أسـهـمـوا في
ـكـنا من أجل جـعل هذا األمـر 
مــنح هـــذين الــطــفـــلــ فــرصــة
أفــــــضل فـي احلـــــيــــــاة).وكـــــان
مستـشفى السـبع فـي صنعاء
اعـرب في  18كــانـون األول عن
أمـله في نـقل تـوأم سـيـامـي
في حـالة حـرجـة إلجـراء عمـلـية
جـــــــراحـــــــيـــــــة لـــــــهــــــــمـــــــا في
اخلارج.وقـالت ماجـدة اخلطيب
مــديـرة مــســتــشـفـى الـســبــعـ
لــــفـــرانس بـــرس حــــيـــنـــهـــا إن
(الـطفـل ولـدا في حـالة حـرجة
اذ أظهر مخطط صدى القلب أن
لـــدى كل مـن الـــطـــفــلـــ قـــلـــبه
اخلاص به مع أن وضـعيـة قلب

أحدهما غير طبيعية).

مسـبارنا  هـذا  الدلـيل باحلُلم
ضي لألمام.

وأضاف السـاهر من كلـماته ما
يــلي إلى األغـنــيـة:ال نـرضى إالّ
االّول  واألفـضلَ  واألجـملَ يـا
لــلــعـلمِ شـعبُ اســمُك في الــعُال

كلنا قيام.
وفـــيـــمــا يـــشق مـــســـبــار األمل
مــســيــرتـه الــفــضــائــيــة نــحـو
الكـوكب األحمـر يتـرقب العالم
أجـمع يـوم الـتـاسع من شـباط
ـسـبـار من مـدار حـ يـقـتـرب ا
ــريخ وهي االلــتـــقــاط حـــول ا
رحـلة مـحفـوفـة باخملـاطر وفي
ـــــســـــبـــــار في حـــــال جنـــــاح ا
الـوصول إلى وجـهـته ستـكون
اإلمـارات الـدولـة اخلـامـسـة في
العالم الـتي حتقق هذا اإلجناز
الــــتــــاريـــــخي عــــبـــــر رحــــلــــة
اسـتـغـرقت سـبـعـة شـهـور قطع

الـقـوميـة والـوطـنيـة كي نـطرد
الـــيــأس فـي الــعـــالم الـــعــربي
ـسـتـقبل ونـبـدد اخملاوف من ا
مــا دامت لــديــنــا الــقــدرة عــلى

صناعته).
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في كــلــمـات األغــنـيــة لــلـشــاعـر
السـعدي بسـاطة في الـرسالة
دون تــــعــــقـــيــــد وسالســــة في
ـعــنى وهي جــواهــر نـثــرهـا ا
بـصـوت الـقـيـصـر في فـضاءات
ريخ الـعرب في الـطـريق إلى ا
فــكل الـــفــضــاءات تــتــوحــد في
فـــضــــاء اإلمـــارات وذلك حـــ

يقول:
أيـهـا الـنـاس الـكـرام  منـي لكم
أحــلى الــكـالم بــالــعــلم تــزدان
الشعوب ويزدهي فينا السالم
 بــالـعـلم والـصـبـر اجلـمـيل ال
شيء يــــبــــدو  مــــســــتــــحــــيل 

الــــــروح الــــــعـــــربــــــيـــــة فـي كل
مبـادراتهـا لتـقول لنـا إننـا كنا
وســــنـــبــــقـى من أهـل الــــقـــدرة
واإلجنازات ومن أبرزها طبعاً
ريخ.. رحلة مسبار األمل إلى ا
األمل العـربي بعـد سنوات من
العمل واجلد وتذليل الصعاب
ونحن اليوم على بعد أيام عن
حلظات تاريخيـة تعني الكثير

لكل واحد فينا).
ـوســيـقى والــشـعـر وأضــاف( ا
يـؤرخـان إجنـازات األ فـهـما
لـيـسـا تـرفـاً عـابـراً وكـثـيـراً ما
يرتبط حدث تاريخي بشعر أو
نــثــر أو نــقـش يــعــبــر عن تــلك
الــلـحـظـة والـصـوت اإلنـسـاني
هنا األكثر صدقية في التعبير
عن هــذه الــلــحــظــة الــتي تــعـد
حلـظـة عــربـيـة نـدخـل بـهـا عـام
2021 مــسـتـبـشــرين به خـيـراً
وتــــــبـــــدأ بـه دولــــــة اإلمـــــارات
ــقــبــلـة من اخلــمــســ عـامــاً ا
تـاريـخـهـا احلـافل بـاإلجنازات
وهي حلــظـــة تــؤكــد أيــضــاً إن
دورنـــــــا كـــــــلــــــنـــــــا فـي اإلعالم
والــفـنـون وكل الــقـطـاعـات أن
نــعــمل مــعــاً لــتــحــفــيــز الـروح

ــسـبـار 493 مـلـيـون خاللــهـا ا
ـتوسط سرعة يُقدر كيلومتر 
بـ 121 ألـف كــــيــــلـــومــــتــــر في
الـسـاعـة وتـعـد مـرحـلـة دخـول
ـسـبـار مـدار الـكـوكب األحـمـر ا
األهم واألخـــــطـــــر فـي رحـــــلــــة
ـــســــبـــار إذ تـــصـل نـــســـبـــة ا
ـــئــة الـــنـــجـــاح فـــيـــهــا 50 بـــا
ـهـمــة الـعـلــمـيـة وتـســتـهــدف ا
ـسـبـار األمل اإلمـاراتي تـوفـير
بــيــانــات عــلــمــيــة لـم تــوفــرهـا
ريخ ـهمـات السـابقـة نحـو ا ا
ـسـبـار صـورةً حــيث سـيـوفـر ا
هـي األشــــــمل مـن نــــــوعــــــهــــــا
لـلـظـروف اجلويـة والـتـغـيرات
ـنـاخيـة عـلى الكـوكب األحـمر ا
ومــراقــبــة الـطــقـس عـلـى مـدار
الـيـوم وب فـصـول الـسـنة في
ـمـتـدة إلى 687 يـوماً ـريخ ا ا

بحسابات كوكب األرض.
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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

ه  حتى النـجاح دائـما يـحتـاج الى جناحـات أخرى تـعززه وتـد
يصـير منـهجا ثـابتا وراسـخا لـلعمل  واإلبـداع والتطـور. لذا فان
ــقـبـول  اإلكــتـفـاء بــنـجـاح قــائم   قـد يـكــون اسـتـوفى من غـيـر ا
شروطه وحـقق كل اهـدافه   فـصـار البـحث عن صـيـغة ووسـيـلة
أخـرى إلســتـثــمـار ذلـك الـنــجـاح وحتــويـلـه الى طـاقــات ابـداعــيـة
مـتـجـددة اضـافـيـة   امـرا البـد مـنه .  من هـنـا حتـديـدا انـطـلـقت
الفـكرة الـوهـاجة  لالسـتاذ سـعد الـبـزاز رئيس مـجمـوعة اإلعالم
ـســتـقل  والــتي اعـلــنـهــا في الـتــاسع عـشــر من شــهـر آب عـام ا
2019 خالل االجـتمـاع الشـامل الـذي انعـقـد في دبي لـلقـيادات
تـقـدمة في قـنوات الـشـرقيـة العـاملـة والذي االعالميـة والكـوادر ا
حـضـره عـدد من مـؤسـسي الـقـنـاة ومديـري فـروعـهـا الـبـرامـجـية
ـكاتب في والهـندسـيـة واالخبـارية  اضـافة الى عـدد من مدراء ا
يـة الـشـرقـية ) انـحـاء الـعـراق والعـالم   مـبـشـرا بـاطالق (اكـاد
لــتـكــون صــرحـا اعالمــيــا جـديــدا يـتــولى الــنـهــوض بــالـكــفـاءات
التـلفزيونيـة واالذاعية ويعـزز وجودها باسبـاب موضوعيـة وعلمية
ية بـكل فنون اإلعالم  وتسعى وبشكل  ومؤكـدا ان تهتم االكاد
هارات الفكرية والتطبيقية  بحثا عن كل الوسائل حثيث لتطوير ا
ــبـتــكـرة الـتي حتــقق هـذا الــهـدف الـكــبـيـر من خالل اجلـديـدة وا
زيد من ـتقدمـة  ولتضـيف ا اعتـماد وسائل الـتدريب االعالمي ا
النجـاحات التي حققتها القنوات العاملة  للشرقية منذ انطالقتها

االولى في عام 2004 والى اليوم .
ــراتب َاالولى في اســتــطالعـات  ان (الــشــرقـيــة ) الــتي حــازت ا
الرأي الـعام واسـتبـيانـات كلـيات االعالم في اجلـامعـات اخملتـلفة
ـتقـدمة ـوضوعـيتـهـا ومهـنـيتـهـا الدراسـات العـلـميـة ا واشـادت 
اجستير والدكتوراه  لم حتتكر تألقها وجناحها ضمن رسـائل ا
ـهـني لـهـا فـقط   بل وسّـعـت من خـيـمة هـذا الـنـجـاح من خالل ا
عقـد دورات تدريبـية  مسـتمرة لالفـراد في جميع االخـتصاصات
تعلقة بالعمل التلفزيوني واالذاعي والصحفي االعالمية والفنية ا
 والـعالقـات الـعامـة بـجـانبـيـهـا النـظـري والـعمـلي .  من هـنـا كان
ـهنـيـتهـا كالـشرقـية يـة بقـنـاة عريـقة  احـتضـان مـتدربي االكـاد
ا يـلـيق باسـم كبـير " امرا لـيس سـهال ويدعـو الى الـتقـديـر .. و

كالشرقية " 
ـيــة الـشـرقــيـة لالعالم) و  وعـلـى بـركـة الــله  انـطالق (اكــاد
وحتقق فـعال ماكـان وعد به االسـتاذ الـبزاز والـذي لم يألـو جهدا
ية النور ولتسهم وامكـانية اال وسخّرها من اجل ان ترى االكـاد
طلق  هو احلـقيقة واعالء شأنها  في بنـاء إعالم رص  هدفه ا
ولـتـكـون مـنـهـجـا ثـابـتـا في اعالم يـضع مـصـلـحـة الـنـاس وتـلـبـية
ة في مقـدمة خططه وافكاره  حاجـاتهم وآمالهم بحـياة حرة كر

شروعة .  من اجل حتقيق تلك الطموحات ا
ـية الشرقيـة االعالمية  التـخصصية  وانطـلقت فعال  دورة اكاد
ـشــاركـة اكــثـر من  65مــتـدربــا  من طـلــبـة اجلــامـعـات االولى  
ؤسـسـات اخملتـلـفة  والـقـطاع اخلـاص  ضمـن دورة " التـقد وا
ـية بـعقد التـلفـزيوني  وفن االلـقاء واحلـوار "  .  وستقـوم االكاد
دورات لالفراد مـن كل االختـصاصـات تـعنى بـاجلانـبـ النـظري
والـعمـلي  مـستـفـيدة مـن البـنـية الـتـحتـيـة القـويـة التي تـمـتلـكـها (
ــتـمـثـلــة  بـاحـدث االسـتــوديـوهـات ومـســتـلـزمـات الــشـرقـيـة )  وا
الـتـصويـر واالنـتاج الـتـلـفزيـوني   لـتكـون بـحق  رافدا مـهـما من
ــؤسـسي روافـد قــطـاع االعـالم والـعالقــات الـعــامـة واالتــصـال ا
ية . دربة مهنيا  وفق مناهج نظرية وعملية عا عزز بالكوادر ا ا
تمـيزت الـدورة التـلفـزيونـية االولى في مـجال الـتقـد التـلفـزيوني
واحلوار الـتـلـفزيـوني  بـاشـراف  اساتـذة و مـحـاضرين من ذوي
ـتــمـيـزة واالخـتــصـاص   مـعــنـيـون بـاجلــانب الـنـظـري اخلـبـرة ا
والـعـمـلي  وتـطـبـيـقـاتــهـمـا من الـعـراق والـوطن الـعـربي  وشـمـلت
ـذيع وفن إدارة احلــوار الـتـلــفـزيـوني  الــدورات مـوضـوعــات : ا
وطريـقة إعداد االخبار  وحتريرها واعداد النشرات  وفن اإللقاء
ومـخـاطبـة اجلـمهـور   والـكاريـزمـا  بـ الصـنـاعة والـتـلقـائـية 
وفن ومـهــارات الـلـغــة والـتـفـوق فـي صـنـاعــة اخلـطـاب االعالمي 
ـشـاركـون في دورة اإلقـنـاع الـشــخـصي الـفـعـال .  كـمــا تـلـقى ا
ـية االولى تدريبات عملية مكثفة في ستوديوهات الشرقية االكاد
ـقدم امـام الـكامـيرا  وكـيفـية احلديـثة في دبي  حـول شـخصـية ا
ـتلـقي   واالشراف االلقـاء الـسلـيم  وقـوة الصـوت وتـأثيـره في ا

على النطق الصحيح  .
ــيـة سـتــقـام عـلـى مـدار الـعــام وبـشـكـل مـنـظم ان دورات االكـاد
سـواء من دبي او بغـداد او اربيل اوعـمـان او لنـدن . وسيـحصل
نـخرطـون فـيهـا على  نـوعـ من الشـهادات  االولـى للـمشـاركة ا

بالدورة والثانية للتميز فيها  
وهــذه الــتـجــربــة االعالمـيــة هي اول جتــربــة عـراقــيـة مـن نـوعــهـا
ــتـطـور  وان لــلـتــدريب والـتــاهـيل االعالمي ا
تدربـون من شهادات مـاسيحـصل عليـه ا
ــــيــــة الــــشــــرقــــيـــة اخلــــبـــرة مـن اكــــاد
سيضاهي مايحصلون عليه من مثيالتها
الـتي تصدر عن كـبريـات مراكـز التدريب

نطقة والعالم االعالمي في ا
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ويـ الـتي يـعـمل زوجـهـا أيـضا
مــؤديـا في هــذه الـفــرقـة لــوكـالـة
فـــرانس بـــرس (من أجـل إتـــقــان
رقــصـة االســد عـلــيــكم الـتــحـلي
بالصبر... واخملاطرة). وأضافت
(كــــان األمــــر صـــعــــبــــا جـــدا في
الـبـدايـة. تـعـرضت إلصـابـات في
يـــدي وقــدمـي). في وسط مـــركــز
الـتـدريب 21 عـارضـة مـعـدنـيـة
يـصل ارتـفاع بـعـضـهـا إلى أكـثر
من مـــــــتـــــــريـن ويــــــجـب عـــــــلى
الـراقــصـ الـقــفـز بـيـنــهـا كـرمـز
لـلــمـراحل الــصـعـبــة في احلـيـاة
التي يجب التـغلب عليـها.ويعلو
فـــوقـــهـــا كـــلـــهـــا
عـــــمـــــود يـــــبـــــلغ
ارتــفـاعه ســبــعـة
أمــــــتــــــار وهــــــو
ــكــان الــنــهــائي ا
الســـــــتـــــــعــــــراض
ـعـقـدة احلـركـات ا
لــــــــــــرقــــــــــــصـــــــــــة
األسد.كونها حتمل
احلـزام األســود في
ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة
التـايـكـوانـدو كانت

ارتــفــاعــا).ولــفــتت ثــوونغ الــتي
ــدة سـاعــتـ إلى ثالث تـتــدرب 
ــدرســة كل يـوم ســاعـات بــعـد ا
إلى أن (انسـجامـا كبـيرا ولد مع
).وأضافت أن زمالئهـا الراقـص
ـثل هذه (هذا أمـر بـالغ األهـميـة 

أســتــطع الــصــعــود إلى الــقــمـة.
لكـنني أصـبـحت تدريـجا أتـسلق
إلى عــلـو مــرتـفع أكــثـر ارتــفـاعـا
يـــومــــا بــــعـــد يــــوم). وتـــابــــعت
(احـــــتــــجت إلـى ثالثــــة أشــــهــــر
للـتـمكن مـن تسـلق أكـثر األعـمدة

كــويـ تــمـلـك الـرشــاقـة والــقـوة
الالزمت للتفوق في هذا اجملال
الذي يؤدى منذ قرون خصوصا
مـن قــبل الـــرجــال فـي فــيـــتــنــام
وأجزاء أخـرى من آسـيـا.لكن من
أجل االنضـمـام إليه كـان عـليـها
أن تتـغلب عـلى مقـاومة اجملـتمع
ـــــثل احملـــــلـي الــــذي قـــــال إنه 
حتـــديــا كــبــيــرا بــالــنــســبــة إلى
النسـاء.وقالت كويـ التي فازت
ـــيـــدالـــيــات بـــالــعـــشـــرات مـن ا
الـذهبـيـة في مـسابـقـات رقـصات
األسـد والـتنـ عـلى الـصـعـيدين
احمللي والـوطـني إن (موهـبتـها
هـي الــــــتي أقـــــــنــــــعــــــتــــــهـم في
الـنـهـايـة).وأضـافت (أنـا فـخـورة
بـأن أكــون الــشـخص الــذي ألـهم
فــتـيــات أخــريـات) مــوضــحـة أن
(هــــــنــــــاك اآلن 20 شــــــابـــــــة في
الفـرقة).واحدة مـن هؤالء هي لو
ثي كيم ثوونغ البالـغة من العمر
17 عـــامــا والـــتي انــضـــمت إلى
الـفـرقـة مع أربـع من صـديـقـاتـهـا
رغـم خـــــــــــــــــوفــــــــــــــــهـــــــــــــــــا مـن
رتـفعـات.وأوضحت (في بـداية ا
الـــتــدريـب كــنت خـــائـــفــة... ولم

الــريــاضـة الــصــعـبــة). وخــتـمت
(عـلـيـنــا أن نـتـواصل وأن نـفـهم
بـعــضـنـا بـعــضـا. إذا كـان هـنـاك
خــطـأ مــا يـجـب عـلى أحــدنـا أن
يقول ذلك بصوت عالٍ حتى

 نــــتــــمــــكن من إصـالحه مــــعـــا).
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{ كـان ثو  (أ ف ب) - تـعـمل لي
ين كــــــويــــــ خـالل الــــــنــــــهـــــار
صيدالنـية في عيـادتها الـصحية
احملــلــيــة في دلــتــا مــيــكــونغ في
فيتنام... وفي الليل ترقص هذه
الشـابة حتت مـجسم لـرأس أسد
عــلى أعــمـــدة مــعــدنــيـــة عــالــيــة
اخلطـورة وتتـمـرن على حـركات
راقصة حتضيرا الحتفاالت رأس
السـنة الـقـمريـة اجلديـدة.وكوين
البـالغـة من العـمر  27عاما هي
واحدة من أولى النـساء اللواتي

انضممن إلى فرقة تو آنه دوونغ
لــرقـصــات األسـد والــتـنــ الـتي
يــحــاكي مــؤدّوهــا حــركــات تــلك
اخمللـوقات جلـلب احلظ الـسعـيد
وإبــعـاد األرواح الــشـريــرة.لـيــلـة
بعد أخـرى في مدينـة كان ثو في
جنـوب البالد تـعمل كـوي على
إتقـان حـركاتـها الـتي سـتتـباهى
بـــهـــا خالل تـــيـت عـــطـــلــة رأس
الـســنـة الـفـيـتـنــامـيـة الـتي تـبـدأ
ـقبل.تـراقـبهـا ابـنتـها األسبـوع ا
الـصـغـيـرة الـتي تـرافقـهـا في كل
جلـسة تـدريبـية من بـعيـد.وقالت
ك

{ وكـاالت- بـاقـتـراب يـوم عـيد
احلب في 14 شــبــاط اجلــاري
ــيــة اخــتــارت الــنــجــمــة الــعــا
شـاكــيـرا تــبـديل لــون شـعــرهـا
األشــــقـــر اجملـــعـــد الى الـــلـــون
ــــالـس ونــــشــــرت األحــــمـــــر ا
شاكـيرا عـبر حـسابـها اخلاص
عـــــــلـى مــــــــوقع الــــــــتــــــــواصل
اإلجتمـاعي فيديـو وهي تسرّح
فـيه شــعـرهـا األحــمـر الــطـويـر
وفـاجـأت من خاللـه مـتـابـعـيـها
الـذين اعـتادوا عـلـيهـا بـالشـعر

األشقر.
وأشـــارت شــاكـــيـــرا الى أنـــهــا
(كـانت تـطـمح ألن حتـصل عـلى
لون ورديٍّ أكثر من اللون الذي
حـصـلت عـلـيه حـيث كـان يجب
ــنــتج أن تـــخــلط الـــصــبــغـــة 

آخــر). وعــلــقت شــاكــيــرا عــلى
الــفــيــديــو قــائــلــة (مــفــاجــأة).
وانهـالت التـعلـيقـات علـيها من
ــــتــــابــــيــــعن الــــذي أشــــادوا ا

بإطاللتها.
من جــــهــــة اخــــرى تــــعــــرضت
ــمـثــلـة األمــريـكــيـة جــيـنــفـيـر ا
لــــورانـس أثــــنـــــاء تــــصــــويــــر
مــــشــــاهــــدهــــا فـي عــــمــــلــــهــــا
Don’t ) الـسـيـنـمـائي اجلـديـد
look up)  في مـدينـة بـوسطن
ــمـثل الـذي تــشـارك بـطــولـته ا
ي لـيـونـاردو دي كـابـريـو الـعـا
إلى إصابـة بعـد تطـاير شـظايا
الـــزجـــاج عـــلـــيـــهـــا.و أشـــارت
صــــــــــحــــــــــيــــــــــفــــــــــة (ذا صن)
أن زجاج قد إنفجر البريطانـية
فـي وجـه لــــــــورانـس وضـــــــرب

عـيـنيـهـا أثـناء مـشـهد إنـفـجار
يــتـحــطم خـالله الــزجــاج. وقـد
تـــداول رواد مــواقع الــتــواصل
اإلجـتـمـاعي صـورة تـظـهـر فـيه
جـيـنـفـيـر لورانـس على األرض
بعد إصابتها بينما يقوم طاقم
ـــســاعـــدتـــهــا كـــمــا الــعـــمل 
وتناقلت األخـبار أن مصدر من
فـريق الـعـمل أكـد أن جيـنـيـفـير
بــــخــــيـــر.واشــــار مــــصــــدر من
اإلنـــتـــاج أن (لــــورانس كـــانت
تـمـسك بـوجـهـهـا عـنـدمـا وصل

سعفون) . ا
ويــشــارك فـي بــطــولــة الــفــيــلم
جونا هيل أريـانا غراندي كيت
كـــادي مـــاثـــيـــو بـــيــري كـــايت
بالنــشـيت وروب مــورغـان من
كـــتـــابـــة وإخـــراج آدم مـــكـــاي.
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{ بــونـتــيــانــاك (أ ف ب) - أسـر
ــــر هـــــارب قــــتل حــــارســــا في
حــديــقــة حــيــوانــات في جــزيــرة
بورنـيو اإلندونـيسـية  بـعد يوم
من فـراره من حــظـيـرته وفق مـا
أعلنت الـشرطة.وعـثر على الـنمر
الـبنـغـالي األبـيض وهو يـتـجول
في غــابـــة مــحــيـــطــة بــحـــديــقــة

حــيـــوانــات ســـيــنـــكــا في بـــلــدة
ســـــيــــــنـــــغــــــكـــــاوانـغ في غـــــرب
كـاليـمـانتـان الـسبت بـعـد هروبه
ـر آخر مـنهـا عـبـر حفـرة.وقـتل 
كــان قـد فــر أيـضــا من احلـديــقـة
بالـرصاص في وقت سـابق.وقال
قائد الـشرطـة احملليـة براسيـتيو
أدهي ويـــبــوو لـــلـــصـــحـــافـــيــ

الـســبت (وجـدنــا الـنـمــر الـثـاني
وأســـرنــاه عن طـــريق تـــخــديــره
).وهـــــرب الـــــنـــــمــــران ـــــهــــد
الـبنـغـالـيان الـبـالـغان من الـعـمر
 18شهرا وكان يـعتقـد أنهما من
ـــور ســومـــطـــرة من حــديـــقــة
احليـوانـات بـعد أيـام من هـطول
أمطار غـزيرة أحدثت حـفرة قرب

حظيرتهما.وعثر على حارس في
حــديــقـــة احلــيــوانــات يــبــلغ من
العمر  47عاما ميتا والعديد من
احلــيـوانــات نــافـقــة قــرب قـفص
الـنــمـرين.وأطــلق فـرار الــنـمـرين
عـملـيـة بحـث كبـيـرة شارك فـيـها
عـنــاصـر من الــشـرطــة واجلـيش
ومسـؤولي احلفـاظ على الـبيـئة

فيـما طـلب من الـسكـان احمللـي
الـــبـــقــاء في مـــنـــازلــهـم وجتــنب
مـنـاطق اجلــذب الـسـيـاحي قـرب
حديـقة احليـوانات بيـنمـا تمسك
ر .وقُتل  السلطـات باحليـوان
بــــنــــغـــالـي بــــرتــــقـــالـي الــــلـــون
بالـرصـاص بعـد محـاولـة فاشـلة

. سدس مهد لتخديره 
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