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فـاوض حلـكومـة اقـليم بـدأ الـوفـد ا
كــردســتــان بــرئــاســة نــائب رئــيس
احلـكـومـة قوبـاد الـطـالـباني  امس
االثـــنــ اجــتـــمــاعــاتـه في بــغــداد
ــوازنــة لـــبــحث مــشـــروع قــانــون ا
ـلف النـفطي.وقال عـضو اللـجنة وا
ـاليـة النـيابـية شـيروان مـيزرا في ا
تـصريح امس ان (الوفـد اجتمع مع
ـالـيـة الـنـواب االكـراد في الـلـجـنـة ا
ـواد اخلـاصة بـحـصة وسـيـناقش ا
ــوازنــة). والــتــقى كــردســتــان من ا
الــوفـد بــرئـيس اجلــمـهـوريــة بـرهم
صــالح ونــاقــشــا تـعــزيــز اجلــهـود
واحلــوارات لــلــوصــول الـى حــلـول
جـذرية للـمسائل الـعالقـة ب بغداد
واربـــيل.ووصـل الــوفـــد امس االول
االحــــد الى بـــغــــداد الســـتــــكـــمـــال
ــفـاوضـات مع الـلـجـنــة الـنـيـابـيـة ا
والــكـــتل واالطــراف الــســيــاســيــة 
بــشــان حـصــة االقـلــيم في مــشـروع
وازنة.وقال سمير هورامي قـانون ا
ـــتــحـــدث بــأسم الـــطــالـــبــاني في ا
تـــــصــــريح ســـــابق ان (الــــزيــــارات
الــســابــقــة لــلــوفــد الى الــعــاصــمـة
االحتــاديـة بـغـداد واجـتـمـاعـاته مع
احلــكـومـة واالطــراف ذات الـعالقـة
ــــعــــلــــومـــات تــــضــــمــــنت بــــحث ا
ـالـيـة الـنـفـطـيـة وغـير وااليـرادات ا
النفطية في االقليم  بشكل شفاف)
مــشـيــرا الى ان (وفـد االقــلـيم ابـدى
اســتـعـداده لالتـفـاق وفق الـدسـتـور
والـقوان الـفعالـة). وأكدت النـائبة
عـن كـــــتـــــلـــــة االحتـــــاد الـــــوطـــــني
الـكردستاني ديالن غـفور ان تمرير
وازنة دون التوافق مع كردستان ا
ـبـدأ الشـراكـة.  وقالت يـعـد تـهديـد 
غــفـــور في تــصــريح امس ان (عــدم
وازنة بالـتوافق يهدد مبدأ تـمرير ا

الـشراكة فـي الدستور) مـشيرة الى
ان (هـناك كتال نيابية حتاول تمرير
ــــوازنــــة بــــاالغــــلــــبــــيــــة ولــــيس ا
بــالـتـوافق) واضــافت ان (الـلــجـنـة
ـالية النيابية تواصل اجتماعاتها ا
لــلــتــصـويـت عـلى مــشــروع قــانـون
ـوزانة للعام اجلاري) مشيرة الى ا
ـشـاكل بـ احلكـومـت ان (حـسم ا
ا سيكون في االحتـادية واالقليم ر
الــلـــحــظــات االخــيــرة بــالــتــوافق).
وبــحث اجملــلس الــقـيــادي لالحتـاد
الـوطني الكردستـاني  مسألة نظام
ــالــيــة واالداريــة في الـالمــركـزيــة ا
االقـــلـــيم وكـــذلك حتــســـ احلـــالــة
ـعيشـية للـمواطنـ في كردستان. ا
وقـال بـيان امس ان (اجـتـماعـا عـقد
ــشــتــركـان بــرئــاســة الــرئــيــســان ا
لـالحتاد الـوطـني  لـتـقـو وبـشكل
دقــــيـق االوضــــاع الــــســــيــــاســــيــــة
واالقـتصـادية واالوضـاع في االقليم
والـعراق) مـؤكدا ان (االجتـماع اكد
مـــــوقف احلـــــزب حـــــيـــــال نـــــظــــام
ــالــيــة في الـالمــركـزيــة االداريــة وا
كـــردســتـــان ودعم الـــوفــد الـــكــردي
ــفـاوض مع احلـكـومـة االحتـاديـة ا
كـــمــا أوصى بــتـــحــســ االوضــاع
ــعــيــشــيـة واحلــيــاتــيــة لالكـراد) ا

ــصـاب عن امـس (نـعــبــر في هــذا ا
ـواسـاة أصــدق مـشــاعـر الـعــزاء وا
بـــرحـــيل شـــاويـس  ونـــعــزي ذوي
الـفقيد ومحبيه وان يـلهمهم الصبر
والـــســلـــوان). كــمـــا عــزى الـــنــائب
ــان  بـشــيـر الــثـانـي لـرئــيس الــبـر
ـــكـــتب احلـــداد  بـــوفـــاة عـــضـــو ا
ـقـراطي  الــسـيـاسي لــلـحـزب الــد
ــواقــفه مــؤكــداً أن الــراحل عــرف 
الـوطنية ودوره البارز على الساحة
الــسـيـاســيـة الـعــراقـيـة والــتـجـربـة
ـقـراطـيـة بـعـد 2003 . واعـرب الـد
مــســـتــشــار االمن الــقــومي  قــاسم
االعـــــرجـي عن مـــــواســـــاتـه لــــذوي
الــــراحل  الــــذي كـــانت لـه مـــواقف

وطـــنــيــة واضـــحــة في الـــدفــاع عن
الــعــراق والــعــراقــيـ كــكل. ونــعى
رئـــيس حتــالـف عــراقــيـــون عــمــار
احلـكـيم وفـاة الـسـيـاسي الـكردي .
وقــال احلـكــيم في بـيــان امس (لـقـد
كـــان الــفــقـــيــد من الـــشــخـــصــيــات
الـسـياسـيـة البـارزة وواكـبت العـهد
الــعـــراقي اجلــديــد مــا بــعــد 2003
واســهــمـت بــصــنع الــقــرار وتــولي
مـنــاصب مـهـمـة بـالـدولـة فـضال عن
عتـدل في كثير من دوره الـوسطي ا
الــقـــضــايــا). وقــدم حتــالف الــفــتح
بـرئـاسـة هـادي الـعـامـري الـتـعازي
بـوفـاة شـاويس فـيـما لـفت الى انه
فــقــدان احــد ابـرز وجــوه اخلــطـاب
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الـتـقـت رئـيس الــهـيـئــة الـوطــنـيـة
لالســـتـــثـــمـــار ســـهـــا داود جنـــار
قــيـادات شــركــة هــانــوا الــكــوريـة
اجلنوبيـة وبحثت مـعهم عددا من
شروع تعـلقة  القضايا الـهامة ا
بــسـمــايــة الــســكــني من بــيــنــهـا
حتــديــد الـــثــامن والــعـــشــرين من
شــبــاط اجلــاري مــوعـــدا لــتــســلم
B2 الـبـنـايـات اخلــاصـة بـاجملـمع
بـــواقع  2160 وحـــده ســـكـــنـــيـــة
1080 واجملـــــــمع   B3 بـــــــواقع 
وحدة سكنيـة من اجلانب الكوري
بالتـفاوض والتـنسيق مع الـلجنه
الـفـنـيـة وان يــكـون مـوعـد اجـراء
الــقــرعــة االلــكـــتــرونــيــة في االول
قبل وتتم ولغاية الرابع من آذار ا
عـمــلــيه الــتـوزيـع في الـســابع من
اذار. كـــمــــا  خالل االجــــتــــمـــاع
تدارس ومـتـابـعـة سـيـر العـمل في
ــا يــنــســجم ويــواكب ــشــروع  ا

االقبال الكبير عليه.
 وكانـت رئيس الـهـيـئـة قـد اعـلنت
الـســبت عن صــدور الـتــعــلـيــمـات
ـقدمة اخلاصة بـتخفـيض دفعت ا
عن جــمــيع مــســاحــات الــوحـدات
ـشـروع بـنـسـبـة 10 الـسـكـنـيـة بــا
ـئـة وتـمـديـد تـسـديـد الـقروض بـا
الى  25 ســنـــة من قــبـل مــصــرف
الــــــرافــــــديـن جلــــــمــــــيـع فــــــروعه

صارف االخرى تباعا.  وا
وكـــشـــفَـت الـــنـــجــــار عن اصـــدار
مصرف الرافدين التعليمات بشأن
شـراء وحـدات سكـنـيـة في مـجـمع
بسـمايـة حسـب توجـيهـات رئيس
الــوزراء بــإطالق  20 ألف وحــدة
ــقــبل خالل الــعــامــ اجلــاري وا
حلل أزمة الـسـكن.الى ذلك طـالبت
مــديــريـــة الــتـــســجــيل الـــعــقــاري
ــالـيـة ـحـافــظـة كـربالء وزارة ا
بـــــضـــــرورة تـــــخـــــصـــــيـص مالك
للـمـديـرية لـلـنقـص احلاصل فـيـها
لـيـتــسـنى لـهــا تـمـشـيــة مـعـامالت

واطن بـكل سهولـة وبعيداً عن ا
الـتـأخـيـر. مــشـيـرة الى ان (نـقص
ـديـريـة ادى الى تـأخـر الك في ا ا
ـواطـنـ وهـذا اجنـاز مـعـامالت ا
مـا ادى الى تـأخـر احلـصـول عـلى
سـنـد قـطـعـة االرض الكـثـر من 60

يوما). 
ــواطن مــحــمــد يــوسف لـ وقــال ا
(الزمـان) امس (كنـت امني نـفسي
بــاخــراج سـنــد فـي الــيـوم نــفــسه
ولكن وجدت العكس من ذلك حيث
شـاهـدت هــنـاك طـابــور طـويل من
واطن والزحام الشديد ما ادى ا
ـواطـنـ وعـدم اجناز الى تـذمـر ا
ـطـلـوبة). معـامالتـهم بـالـصـورة ا
ــواطن هـادي عــبـد فـيــمـا اعــرب ا
القـادر عن (امله بـاجناز مـعامالت
ـواطــنــ بــوقت اســرع بـدال من ا
هــــذا الـــــتــــأخـــــيـــــر نــــاهـــــيك عن
االحراجات والنقاشات مع موظف

التسجيل). 
الى ذلك قـــال مــديـــر الـــتــســـجــيل
الـعـقـاري في احملـافـظـة احلـقـوقي
ايــهــاب جنــاح كـــاظم لـ (الــزمــان)
(نـتــمــنى من الـوزارة تــخــصـيص
مالك كــاف ومـخــتص لــلــمــديــريـة
النهاء مـعانـاتنا). مـؤكدا (ضرورة
تخصيص بـناية جـديدة للـمديرية
ــكـان وعــدم اســتـيــعـاب لـضــيق ا
ـراجـعـ او احلـاقـهـا مع بـنـايـة ا

ركز). قائممقامية ا

سها داود

ـــعـــتـــدل.وتـــوفى شـــاويس امس ا
اإلثــنــ عن  74 عــــامــــاً فـي أحـــد
مـسـتـشفـيـات أربيل بـعـد صراع مع
ـــــقـــــرر أن جتــــرى ـــــرض. ومـن ا ا
مـراسم تـشيـيـعه إلى مـثواه األخـير
الـيـوم الـثالثـاء. ورحل شاويس عن
مـسـيرة سـيـاسيـة حـافلـة بـاألحداث
ــنـاصب لـم تـنــقـطع حــتى أيـامه وا
األخـيـرة حيث تـرأس قبل شـهر من
ـقـراطي إلى اآلن وفــد احلـزب الـد

بـــغـــداد الــذي بـــحث مـــســتـــجــدات
األوضــاع الــســيــاســيــة في الــبالد
ـــركـــز واالقـــلـــيم والـــعـالقـــة بـــ ا
بـكرة مع قادة الكتل واالنـتخابات ا
ـالـكي الــسـيـاســيـة ومـنـهـم نـوري ا
وجـبـهـة اإلنـقـاذ والـتنـمـيـة بـزعـامة
أسـامة النجـيفي واحلكيم ورئيس
ائـتالف الـوطـنـيـة إيـاد عالوي كـما
اجــتـمع مع رئـيس مـجـلس الـنـواب

محمد احللبوسي.

وتـــابع ان (االجـــتــمـــاع شـــدد عــلى
ضــــرورة تــــنــــفــــيــــذ الــــواجــــبــــات
الــدســتــوريــة والـوطــنــيــة لــبــغـداد
واربـيل حلماية سـيادة البالد ومنع
انـــتـــهــاك احلـــدود الـــذي يـــخــالف
الـقوان الـدولية). من جـهة اخرى
تـــوفي امس االثــنــ الــــســـيـــاسي
ــكـتب الــكــردي اخملـضــرم عـضــو ا
ــقـراطي الــســيــاسي لــلـحــزب الــد
الــــكـــردســــتـــاني نــــائب رئــــيـــسي
اجلـمـهوريـة والـوزراء األسبق روز
نــوري شـاويس عـن عـمــر نـاهـز 74
عـامــاً في أحـد مـسـتـشـفـيـات أربـيل
ـرض .وقال رئيس بـعد صراع مع ا
حــكـومــة اقـلـيم كــردسـتــان مـسـرور
الــبـارزاني في بـيــان تـعـزيــة تـلـقـته
(الـزمـان) امس انه (مع بـالغ األسف
واألسى أحـزنـني حزنـاً عـميـقاً نـبأ
وفـاة الــقـيـادي الـبـارع والـسـيـاسي
عـضو ـنـاضل الكـبـيـر  ـعـروف وا ا
ــــكــــتب الــــســــيــــاسـي لــــلــــحـــزب ا
ــقـــراطي الـــكــردســـتــاني روز الـــد
نـوري شـاويس) وتـابع ان (االقـليم
قـد فـقـد سـيـاسـيـاً ومـنـاضالً كـبـيـراً
ـا كان مـدافـعاً قـوياً ومـتـمرسـاً لـطا
عـن حــقـــوق شــعـب كــردســـتــان في
همة جـميع مناصبه ومسـؤولياته ا
ــــــوذجـــــاً فـي الـــــعــــــراق وكـــــان 
لـإلخالص). بـــــدوره قـــــدم صـــــالح
الـــتــعـــازي بــوفـــاة شــاويـس قــائال
(خـسرنا سـياسيـا ثوريا وطـنيا في
مــــخـــتـــلـف مـــراحل الــــنـــضـــال في
كـردسـتـان والـعـراق). ونـعى رئـيس
الـوزراء مصطـفى الكاظمي الراحل
الــذي كـرس حــيـاته لــبـنــاء الـعـراق
ـــقـــراطي الـــفــيـــدرالي احلـــر الـــد
شترك اآلمن ب وتـرسيخ العيش ا
أطــيـــاف الــعــراقــيــ كــافــة.وعــزى
رئـــيس مـــجــلـس الــنـــواب مــحـــمــد
احلـلـبـوسي  بـوفـاة شـاويس.وقال
احلـلبوسي في بيان تـلقته (الزمان)

روز نوري شاويس
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تحدة مثلة اخلاصة لـألم العام لأل ا تقـدم ا
في الـعـراق جـيــنـ هـيـنـيـس بالسـخـارت الـيـوم
الثالثـاء إحاطةً خالل جلسة مجلس األمن بشأن
الـتـطـورات في الـعراق. وبـحـسب بـيـان لـيـونامي
فــأن (اإلحـاطــة سـتــقـدمـهــا بالسـخــارت جملـلس
االمن بـشـأن اوضـاع الـعـراق في تـمـام الـسـاعة
السـادسة من مساء الـيوم الثالثاء) واضاف ان
لـفات (أعـضـاء اجمللـس سيـناقـشـون عددا مـن ا
حـيـث يـقــدم مــركــز الــتــدريب الــتــقــني إحــاطـة
ـسـاعدة ـتـحدة  ومـشـاورات بشـأن بـعـثة األ ا
الــعــراق). ويــشــهــد أعـــضــاء اجملــلس يــوم غــد
ـسـتـوى بـشأن األربـعـاء نقـاشـا مـفـتـوحا رفـيع ا
هني الذي يركز على الوصول برنـامج التدريب ا
الــعــادل إلى لــقـاحــات كــورونــا في الــســيــاقـات
تـأثرة بالـنزاع وانـعدام األمن كمـا يقـدم مركز ا
ـقبل مـنـاقـشات بـشـأن األوضاع في اخلـمـيس ا
الـــيــمـن. وكـــانت بالســـخـــارت قــد زارت اربـــيل

والتقت رئيس احلكومة في االقليم .
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اسـتنـطقت وكالـة االستـخبارات في
وت التي وزارة الـداخلية عـصابة ا
الـقـي الـقـبض عـلى افـراد مـنـهـا في
مـحـافظـة البـصرة وابـرز العـملـيات
الـــتي نـــفــذوهـــا بـــضـــمــنـــهـــا قــتل
الـصحـفيـ والنـاشطـ وهجـمات
بــالـعـبـوات عــلى مـنـازل بـضــمـنـهـا
احملـافظ ومـحاوالت اغـتـيال ضـباط
فـي االستـخـبـارات. وقـال مـصدر ان
(الـعصـابة تـتكـون من ع . هـ . وهو
مــوظف في شـركـة نــفط الـبـصـرة و
ح. ك. خ ويـــــعــــمـل مــــفـــــوضــــا في
الـشــرطـة الـقـضـائـيـة في احملـافـظـة
وخ. أ. خ وهــــو طــــالب في كــــلــــيـــة
الـقانون جـامعة الـبصرة وح. ف .ع
ويعمل مديرا لشركة التطوير الفني
ـتـهـمـ لــلـمـقـاوالت) مــؤكـدا ان (ا
اعـــتـــرفــوا بـــأنـــهم يـــنـــتــمـــون الى
مــجــمــوعــة اجــرامــيــة خــارجــة عن
ـتـهم الـهـارب الـقــانـون يـتـرأسـهـا ا
ـدعـو أ . ع .ض  وتـضم مـتـهـم ا

اخـرين هارب وهم كالً من خ . س.

ع . و ع . هـ ح و أ . ع  و بـ . ال .
صـدر ان (الـعمـلـيات و) واوضـح ا
الــتي قــامــوا بـتــنــفـيــذهــا هي ضـد
شــخــصــيــات حـكــومــيــة وجتــاريـة
وسـيـاسيـة ونـاشطـ وشـخصـيات
ذات تــوجــهــات مـدنــيــة وإسالمــيـة
ــعـنى اسـتـهـداف كل من وقف في
طـريـق مصـاحلـهم) واشـار الى انه

(من بـ تلك العمليات اغتيال مدير
الـــتـــجـــاوزات في الـــبـــصـــرة مـــكي
الــتـمـيــمي في مـنـطــقـة احلـكــيـمـيـة
واغــتـيــال الـنـاشط مــجـتــبى احـمـد
جـاسم في منطقة الهندية باالضافة
الى اغـتـيـال جـنـان مـاذي مـسـؤولـة
مـنـظـمـات مـجـتمـع مدني) مـضـيـفا
(مــضــيــفــا ان االغــتــيــاالت شــمــلت
الــصـحـفــيـ الـشــهـيـد احــمـد عـبـد
الــصـمـد وصـفـاء غــالي في مـنـطـقـة
الــشـمــشـومـيــة والـهــجـوم عـلى دار
احملـافظ أسعد العيـداني في منطقة
مــنــاوي بـاشــا والـهــجــوم عـلى دار
ومــيض الـعـيـدانـي شـقـيق احملـافظ
في مـنطـقة الـتحسـينـية وضرب دار
حـا مـحـسن هامل الـدراجي مـدير
شركة النرجس وهو مقاول معروف
ـصـدر الى فـي الـبـصرة) ومــضى ا
الــقـول انه (ضــمن تـلك الــعـمــلـيـات
ـقدم مثـنى عدنان مـحاولة اغـتيال ا
ـنـسـوب الى مـديـرية عـبـد الـكـر ا
اسـتخبـارات احملافظـة الذي اصيب
عــلـى اثــرهــا بــاطالقــات نــاريــة في
جـسـده وتفـجيـر عـبوة نـاسفـة على

ـقـدم مصـطـفى عبـاس مـحسن دار ا
ـنسـوب الى استخـبارات الـبصرة ا
واصـابته بـجروح مع اضـرار مادية
في داره) وتــابع ان (هــنــاك جـرائم
مـتفـرقة تشـمل تهديـد وضرب ارتال
الـدعم اللوجـستي وابـتزاز اصحاب
الـشركـات االمنيـة العـراقية) مـبيـنا
انه (بـالنسبة للمتهم الهارب أ . ع .
ض الـــذي يــــعـــد رأس اجملـــمـــوعـــة
لك اجازة اسـتثمارية االجـرامية و
في مـيناء ام قصـر مع ثروة طائلة).
ان واعـــلــنت وزارة الـــداخــلـــيــة عن
مــنــتــســبي وكــالــة االســتــخــبـارات
اسـتطاعـو القاء القـبض على اخطر

عصابة بالبصرة . 
وقــالت الــوزارة في بــيــان امس انه
(تـنـفـيـذا لـتـوجـيـهـات الـقـائـد الـعام
ـتـابـعـة وزير ـسـلـحـة و لـلـقـوات ا
ـــيــداني الـــداخــلـــيــة و بــاجلـــهــد ا
والــتــحـقــيــقي لــلـفــريق احــمــد ابـو
رغـــيف الـــوكـــيل االســـتـــخــبـــاراتي
لـــــلــــوزارة  اســـــتــــطـــــاع ابــــطــــال
االستخبارات من القاء القبض على
اخـطر عـصابـة في البـصرة مارست
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ــائــيـة مــهـدي ـوارد ا تــرأس وزيــر ا
رشــيـد احلـمـداني األجــتـمـاع الـفـني
الــتـخـصــصي في مـقــر الـوزارة عـبـر
دائـرة تـلـفزيـونـية مـغـلـقة مع نـظـيره
ــــائـــيـــة في ـــوارد ا وزيــــر الـــري وا
اجلـمـهوريـة الـعربـية الـسـورية تـمام
شـترك مـحـمد رعـد لبـحث الـتعـاون ا
ـوارد مـع اجلـانب الــسـوري بــشـأن ا
ـائية في ما يخص نهر الفرات كون ا
اجلــانب الـسـوري يـسـهم بـالـواردات
ـائية من نهر الفرات بـنسبة ثمانية ا
ـئـة أضافـة الى مـرور نهـر الـفرات بـا
ـسـافة طـويلـة داخل اجلارة  سـوريا
ـا يتـطلب احملـافظـة على الواردات
ــائـيـة الــداخـلـة الــيـهم وأيـصــالـهـا ا
لــلــحــدود الـعــراقــيــة. وفي مــســتـهل
األجــتـــمــاع رحب الــوزيــر بــنــظــيــره
والــوفــد الـــفــني مــقــدمــا له الــدعــوة
لـلـمـشاركـة بـفـعالـيـات مـؤتمـر بـغداد
الــدولي األول لـلــمـيــاه الـذي ســيـقـام
ــقـــبل لـــتــعـــزيــز خـالل شــهـــر أذار ا
الـــتــعـــاون بــ الــدول األقـــلــيـــمــيــة
ــنـــظــمــات الــدولــيـــة ومــنــاقــشــة وا
ـنـاخـيـة الــتـحـديـات والــتـغـيـيــرات ا
والـــــتـــــوصل الـى أفــــضـل الـــــطــــرق

لألسـتخدام األمـثل للمـياه ومواردها.
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
واقف (االجـتماع أكد أهمـية توحيد ا
ــسـتــمــر بـ والــرؤى والــتـنــســيق ا
الـبلدين للوصول الى أتفاقات تضمن
حــصـول الـعــراق عـلى حـصــة مـائـيـة
مــنـصــفـة ومـعــقـولــة وتـثــبت بـأرقـام
مـــحـــدودة).وشـــدد الـــوزيـــر ضــرورة
أسـتمـرار األجتمـاعات الـدورية سواء
ستـوى الوزاري أو الفـني عبر عـلى ا
دائـرة تلفزيونية حلـ أنتهاء جائحة
كــورونــا. ومن جــانــبه رحـب الــوزيـر
ـقترح احلـمداني عـقد تلك الـسوري 
األجـتـماعـات وتـشـكيل الـفـرق الفـنـية
ـــعــلـــومــات والــبـــيــانــات لـــتــبــادل ا
ـناخـية والـتوصل الـهيـدرولوجـية وا
الى نــتـائج مـرضــيـة وعـلـمــيـة تـخـدم

ائية. مصالح البلدين ا
و أفـــادت وكــالــة األنــبـــاء الــســوريّــة
الـرسمـيّة امس اإلثنـ بأنّ الـدفاعات
اجلـــوّيـــة الـــســـوريّـــة تــصـــدّت لـــيالً
لــصــواريخ إســرائـيــلــيّـة اســتــهـدفت
مـــواقع فـي مــحـــيـط دمــشـق.ونــقـــلت
"سـانـا" عن مـصـدر عـسـكري قـوله إنّه
(فـي تــمــام الــســـاعــة الــواحــدة و18
دقــيــقـة من فــجــر الـيــوم نــفـذ الــعـدو
اإلســـرائــــيـــلي عــــدوانـــاً بـــرشـــقـــات

عــمـــلــيــة الــقــتل عـــلى شــخــصــيــات
مــعــروفــة وايــضــا االبــتــزاز لــرجـال

االعـمـال والـشـركات) مـؤكـداً انه (
تـدوين افـادتـهم ابـتـدائـيـاً وقـضـائـياً
وصـدقت اقوالهم والـتحقيق مـستمر
ألعـطـاء تـفـاصـيل اخـرى عن مـاقامت
به هـذه العـصابة مـن اعمال وحـشية
واجــرامــيـة في مــحـافــظــة الـبــصـرة

الفيحاء). 
وافــــاد وزيــــر الــــوزراء مـــصــــطــــفى
الـكاظمي اول امس بـاعتقـال عصابة
ـــوت الــتي أرعـــبت أهل الـــبــصــرة ا
وقـتلت الصحفي أحمد عبد الصمد
والـــنـــاشــطـــة جــنـــان مـــاذي.وكــتب
الـكاظـمي في تـغريدة عـلى تـوتير ان
وت التي أرعبت أهلنا في (عصابة ا
وت في شوارعها الـبصرة ونشرت ا
احلــبـــيــبــة وأزهــقت أرواحــا زكــيــة
ســقـطت فـي قـبــضـة أبــطـال قــواتـنـا
األمــنــيــة تـمــهــيــدا حملـاكــمــة عــادلـة
عــلـنــيـة) وأضــاف ان (قـتــلـة جــنـان
وأحــمـد الـيـوم وغـدا الـقـصـاص من
قــــاتـــلي ريــــهـــام والـــهــــاشـــمي وكل

غدورين).  ا

مصطفى الكاظمي
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ظــهـور الـساللـة اجلـديـدة في الـبالد)
واضـاف ان (الوزارة سجـلت إصابات
جـديـدة بـفـايـروس كـورونـا لألطـفال)
كن مـشـيـراً إلى أن (الـوبـاء اجلـديـد 
ان يـــصــيـب االطــفـــال و تــســـجــيل
حــــاالت عـــدة ) وتــــابع ان (احلــــظـــر
نازل سيقلل سـيكون صحياً والتزام ا
مـن اإلصــابـات) مـــؤكــدا  أن (الــفــرق
الـصـحيـة سـتنـزل إلى الـشارع ابـتداء
من الــيـوم وهـنـاك تـنـسـيق مع نـقـابـة
راقبة أسعار الكمامات في الـصيادلة 

االسواق). 
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة بـدوره  اكــد ا
ســـيف الـــبـــدر في تـــصـــريح امس ان
سـجلة بـالساللـة اجلديدة (احلـاالت ا
مـن كـورونـا في الـعـراق هي من نـفس

الـساللة التي شخصت في بريطانيا)
وتـــابع انه (جــمـــيع االنــشـــطــة الــتي
تـتــضـمن جتـمـعـات تـؤجل في الـوقت
الـراهن وتـمنع حـسب قرارات الـلجـنة
الـــعــلـــيــا الـــتي صـــدرت بــهـــا اوامــر
تـنــفـيـذيـة من االمـانـة الـعـامـة جملـلس
ـــبـــاريــات الـــوزراء مـن ضـــمـــنـــهـــا ا
ـختـلف انـواعها) مـشـيرا وااللـعاب 
الـى ان (الـقــرار عــام ويــشــمل جــمـيع
ـبـاريـات ولـيس هـنـاك اي اسـتـثـنـاء ا
فـي الوقت الراهن). واصـدرت الصحة
امـرا وزاريا يلزم بأن يكون الدوام في
ئة . مؤسسات الوزارة بنسبة  75 با
واطـلـعت (الـزمـان) على وثـيـقـة حتمل
تــوقــيع الــتــمــيــمي  جــاء فــيــهــا انه
(اســتـنـادا الى قـرار الــلـجـنـة الــعـلـيـا

لــلـصـحـة والـسالمــة الـوطـنـيـة رقم 5
ــبــلغ الـيــنــا بـكــتـاب لــعـام  2021 وا
رقم االمـانـة الـعامـة جملـلس الـوزراء ا
 4208 في  14 شـباط اجلاري  تـقرر
ــوظــفــات احلــوامل ان يـــكــون دوام ا
الـنسـاء الالتي لديـهن اطفال دون سن
ا اليزيد عن 25 الـسادسة من العمر 
لــعــدم الــســمــاح بــفــتح دور ــئــة  بــا
احلـضانة وريـاض االطفال) واشارت
الـــوثــيـــقــة الى ان (دوام مـــنــتـــســبي
الـــوزارة والـــدوائـــر االخـــرى يـــكـــون
ئـة ووفق جـداول تعد بـنسـبة  75 بـا
ـدراء الـعـام  كــمـا يـكـون مـن قـبل ا
دوام يـومي اخلـمـيس واالحـد بنـسـبة
ئة في مـركز الوزارة والدوائر  50 بـا
كـافة) مـؤكدة ان (تقـد اخلدمات في

ــراكـز كـافــة يـكـون ــسـتـشــفـيـات وا ا
ــئــة اليــام االثــنـ بــنــســبــة مــئـة بــا
والــثـالثــاء واالربــعــاء وكــذلك يــكــون
الــعـمل مــسـتـمــراً في مـراكــز كـورونـا
عـتمدة وحـسب االليـات والسيـاقات ا

سابقا)
. وواصـلت فـرق صحـيـة مخـتـصة من
قـطاع النجف الشمالي بتنفيذ زيارات
ـدارس ضـمن الـرقـعـة مـيــدانـيـة الى ا
ـتـابـعـة اجلـغــرافـيـة لـلـقـطـاع  وذلك 
تــطـبــيق الـشــروط الـصـحــيـة فــيـهـا .
وقـــال مــســـؤول االعالم في الـــقــطــاع
حــيـدر االســدي انه ( تــشـكــيل فـرق
صـحية مشتـركة  من وحدات الصحة
ـــدرســيــة واألمـــراض االنــتــقـــالــيــة ا
واخملـتـبر  لـلـقـيام بـزيـارات ميـدانـية
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ـــســـحـــات من ـــدارس واخـــذ ا الـى ا
الكات التدريـسية  وتنفيذ الـطلبة وا
راحل  إجـراءات الغـلق للـصفـوف وا
واعـطـاء اإلجـازات اإلجبـاريـة لـلطـلـبة
بـنــاء عـلى تــوجـيـه مـديـر ــصـابــ  ا
القطاع) مـبينا ان (الفرق قامت بنشر
ـفـاهـيم الصـحـيـة والتـوعـوية وحث ا
الــطــلــبــة عــلى اإللــتــزام بــاإلجـراءات
الـصـحيـة) فـيمـا اعـلنت دائـرة صـحة
ـديـر الـبــصـرة عن اسـتـعـداد مـكـتب ا
الـعام عباس خلف التميمي بأستقبال
احلـاالت االنـسانـيـة التي بـحـاجة الى
تــقـد الــعــون لـلــقـيــام بـالــتـداخالت
الـطبية والعالجية. في وقت  اكتشف
ـية في مـحـققـو منـظـمة الـصحـة الـعا
أصـول فـايـروس كـورونـا فـي الـص

عـالمات على أن تفشي الفايروس كان
أوسـع نطـاقا بـكـثيـر في ووهان خالل
كـــــانـــــون األول عـــــام 2019 . وقـــــال
نظـمة  بيتر احملـقق الرئيس لبـعثة ا
بـن امــبـــاريك إن (الـــبـــعـــثـــة وجــدت
عالمـات انـتـشـار كـورونـا عـلـى نـطاق
نشأ األول حيث ا في ذلك ا أوسع 
كــانت هـنــاك أكـثـر من  12 سـاللـة من
الــفــايـروس في ووهــان خالل كــانـون
األول عـــــــــــام 2019) واضـــــــــــاف ان
(الـعـلـمـاء الـصـيـنـيـ قـدمـوا لـلفـريق
 174إصــابــة بـفــايـروس كــورونـا في
ووهـــان وحـــولــهـــا في كـــانــون األول
ــرض أصــاب  2019 مـــا يــعــني أن ا
أكــثـر من الف شــخص في ووهـان في

ذلك الشهر).
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 اعــلـــنت وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة
ــتــحــورة رســمــيــاً دخــول الــساللــة ا
لـفــايـروس كـورونـا الى الـعـراق بـعـد
رصـــد حـــاالت اصـــابــة جـــديـــدة بــ
االطـفـال  وسـط حتذيـر ومـخاوف من
تـفشي غـير مـسبوق لـلجـائحة في ظل
واطـن بـأجـراءات الوقـاية تـهـاون ا
مـــؤكــدة تــعـــلــيق جـــمــيع االنـــشــطــة
ـواجــهــته خالل الــوقت الــريــاضــيــة 
الـــراهـن. ورصــدت الـــصـــحـــة امس 
اعـلى مـسـتوى لالصـابـات منـذ اشـهر
بـــتــســجــيل  2798 حـــالــة . واوضح
ـــوقـف الـــوبـــائي الـــيـــومي  الـــذي ا
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان (عدد

الـفـحـوصـات الـيـومـيـة الـتي اجـرتـهـا
مالكـات الوزارة في مختبرات الصحة
عـامـة بـلـغت اكـثـر من  47 الـف عـيـنة

مـشـتبه اصـابـتهـا بـالفـايروس  اذ 
رصــــد  2798 اصــــابــــة بــــكــــورونــــا
ــســتــجــد في عــمــوم احملــافــظــات) ا
مـؤكـدا ان (الـشـفـاء بـلغ  1119 حـالـة
وبـــواقع ست وفــيـــات جــديــدة). دعــا
ـواطـنـ الــوزيـر حـسن الــتـمـيــمي ا
لـلـحـذر الـشـديـد بـعـد ظـهـور الـساللـة
اجلـديـدة من كورونـا في العـراق.وقال
الـتـمـيـمي خالل مـؤتـمـر امس حـضره
وكـيال الوزارة جاسم الفالحي وهاني
مــوسى  إن (الــصــحـة وفــرت جــمـيع
ـواجهة جائـحة كورونا  االمـكانيات 
ـواطن لـلحـذر الشديـد بعد ونـدعو ا حسن التميمي
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حـذر مـتــنـبىء جـوي من مــوجـات غـبـار في
وسط وغـرب وجنوب البالد ابتداء من وقت
مـتـاخر من الـيـوم الـثالثـاء ولغـايـة اخلـميس
ـقـبل. وكـتـب صـادق عـطـيــة في صـفـحـته ا
عـلى فـيـســبـوك امس ان مـوجـة بـرد تـرافق
مــنــخــفض جــبـــهــوي تــتــقــدم نــحــو شــرق
ـتـوسط وهـذا النـوع من اجلـبـهات تـمـتاز ا
بـسرعـتهـا وتـذبذب الـتوقـعـات فيـها ونـشاط
الــريــاح امـــامــهــا) واضـــاف ان (الــريــاح
اجلنوبـية الـشرقيـة ستنـشط نهـار اليوم في
امـاكن مـتـفــرقـة من مـدن اجلـنـوب والـوسط
لتصل الى سرعة  50 كيلومترا بالساعة)
ــــســـــاء يــــزداد واشــــار الـى انه (وخـالل ا
الـنشـاط لتصل الى  80 - 90  كـيلـومترا
بـالـسـاعــة والسـيـمـا فـي مـدن شـرق الـبالد
ومـنـاطـق اخـرى مـتــفـرقـة ويــسـتـمــر لـغـايـة
صــبــاح يــوم غــد االربــعــاء  وتـقـل ســرعـة
اال في االنـبــار حـيث تـهب الـريـاح بــعـدهـا 
خالل نــهـار االربــعـاء ريـاح غــربـيـة نــشـطـة
واطن الى (جتنب مثـيرة للغبار)  داعـيا ا
الـسفـر برا وبـحرا  كـما نـتوقع ان الوضع
قـبـلة اجلـوي عـلى العـمـوم اعتـبـارا االيـام ا
سيكـون غير مسـتقر وهـناك حاالت متـتابعة
ستؤثر على البالد وتسبب بامطار متفرقة).
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صـواريخ من اجتاه اجلوالن السوري
احملــتل واجتـاه اجلـلــيل مـســتـهـدفـا
بــعـض األهــداف في مــحــيط مــديــنــة
ـصدر أنّ (وسائط دمـشق). وأضاف ا
دفــاعــنــا اجلـوّي تــصــدّت لــصـواريخ
الـعدوان وأسقطت معظمها) من دون
أن يُـــعــطي مــزيـــدًا من الــتـــفــاصــيل.
وكـثّفت اسـرائيـل في األشهـر األخيرة
واقع عسكرية في وتـيرة استهدافهـا 
مـــنــاطق عــدة فـي ســوريــا. وأوقــعت
غــارات إســرائـيــلــيـة في  13 كــانـون
الـثـاني اجلـاري عـلى مخـازن أسـلـحة
ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57
قــتــيالً عــلى األقل من قــوات الــنــظـام
ومـــجــمــوعـــات مــوالـــيــة إليــران في
حـــصــيـــلـــة تُــعـــدّ األعــلـى مــنـــذ بــدء
الـضربات اإلسرائيلية في سوريا.كما
قتل في الـ 22 مـن الشهر ذاته أربعة
مـدنـيـ بـيـنـهم طـفالن جـراء قصف
إسـرائــيـلي اسـتـهـدف مـحـيط مـديـنـة
حــمـــاة. ونــادراً مــا تــؤكــد إســرائــيل
تــنـــفــيــذ ضــربــات فـي ســوريــا لــكن
اجلـيش اإلسـرائـيـلي ذكـر في تـقـريره
السنوي قبل أسابيع أنّه قصف خالل
الـــعــام  2020حـــوالى  50هـــدفــاً في
ســوريـا مـن دون أن يـقــدّم تـفــاصـيل

عنها.
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قـــضـــاء عـــقـــرة شـــعــبـــان بـــرواري في
تـــصــريح تـــابــعــتـه (الــزمــان) امس إن
(قــريــتـي جم شــرتي وســري جل كــيــرا
تــعـــرضــتــا لــقــصف مــكــثف  وان دوي
حتــلـيق الـطـائــرات في سـمـاء قـضـاءي
الـــعــمــاديـــة وعــقــرة لـم يــنــقـــطع مــنــذ
سـاعـات). وكـان شـهود عـيـان قـد اكدوا
إن الـطائرات التـركية قصـفت قرية كلي
زنـتك الواقـعة على سـفح جبل كَارة في
نــاحـيـة جـمـانـكـي بـشـكل مـكـثف  ,كـمـا
قـصفت جـبل خيري فـي ناحيـة قسروك
 فــيـمــا سـمع دوي الــقـصف وأصـوات
حتـلــيق الـطـائـرات مـنـذ ثالثـة أيـام في
قـضـاء الـعـماديـة/ آمـيـدي وخـاصة في

ناطق القريبة من جبل كَارة.  ا
وتـشـيـر وسـائل إعالم مـقـربـة من حزب
الـعمال الـكردستـاني إلى اندالع معارك

ضـــاريـــة امس االول في ســـفـــوح جــبل
كـــاره بــ عــنــاصـــر احلــزب واجلــيش
الـتـركي حـيث حتـاول تـركـيـا مـنـذ أيام
نــشـر جــنـودهـا عــبـر عــمـلــيـات اإلنـزال
اجلــوي عـلى اجلـبل  ,لــكن عـنـاصـر من
حـزب تـمنع ذلك. واعـلنت وزارة الـدفاع
الـتـركـية في وقت سـابق عن حتـيـيد 33
عـنـصرا من حـزب العـمال الـكردسـتاني
ـصـنف بـاالرهـاب بيـنـهم قـيـاديان في ا
إطــار عـمـلــيـة مـخــلب الـنــسـر الـثــانـيـة
ـتواصلة شمالي العراق. وعلق عضو ا
ان جلـنـة العالقـات اخلارجـيـة في البـر
وسـوي عن عثـور تركـيا على مـختـار ا
جـــثث  13 مـن مــواطـــنـــيـــهـــا شــمـــالي
ــــوســـوي  إن (عـــلى الــــعـــراق. وقـــال ا
احلــكــومــة الـتــحــرك بـشــكل ســريع من
ـــعــلــومــات الــتي حتــدثت عن صــحــة ا

الـقوات التـركية تتـجدد باجتـياح جديد
لـالراضي الــــعــــراقــــيـــة حــــيـث تــــوكـــد
ــعــلــومــات عن وجــود خــطـط تــركــيـة ا
عـســكـريـة لـغـزو مـنـاطق سـنـجـار الـتي
ســبـق وان حتــررت بــدمــاء شــهــدائــنــا
ـة مـقـاتـلـيـنـا االبـطـال من االبـرار وعـز
سـطـوة الزمـر االجـراميـة والتـكـفيـرية),
واضـاف (نـحن اذ نـديـن تـكـرار انـتـهاك
الـســيـادة واسـتـمـرار االحـتالل الـتـركي
لـالراضي العـراقـيـة اخملـالف لـكل الـقيم
الـسماوية واالعراف والـقوان الدولية
الــذي يـصـدر من دولـة جــارة ومـسـلـمـة
يـفـترض ان تـربطـنا بـها عالقـات حسن
ـتبادل). اجلـوار واالحتـرام والتـعاون ا
وأعـلن وزيـر الـدفـاع الـتـركي خـلـوصي
أكـار انـتهـاء عمـليـة عـسكـرية كـانت قد
بـدأتهـا قوات بالده ضـد مسـلحي حزب
الـعمال الكردسـتاني شمالي العراق في
وقـت سابق من الـشـهـر اجلـاري.ونـقلت
وكـالة األنـاضول التـركيـة عن أكار قوله
إن (انـتهاء عمـلية مخـلب النسر- 2جاء
بـعد قتـل وإصابة وأسر  50إرهـابيا من
مـسلحي حزب العمـال الكردستاني كما
أعـلن أكار أن اجلـيش التـركي عثـر على
جـثث  13مـدنـيـا تـركـيـا كـان احلـزب قـد
اخــتـطـفــهم في وقت سـابـق. ولم يـعـلق
احلــزب عـلى الــتـصــريـحــات الـتــركـيـة.
وكـانت الـطـائـرات الـتـركـيـة قـد قـصـفت
مــنـاطـق تـابــعـة حملــافـظــة دهـوك وسط
اســتـمـرار الـغـارات بـشــكل مـكـثف عـلى
مـــنــاطق قـــريــبـــة من جـــبل كــاره مـــنــذ
سـاعـات في إطـار الـعـمـلـيـة الـعـسـكـرية
الـــتـي أطـــلـــقــــتـــهـــا أنــــقـــرة األربـــعـــاء
ـاضي.وقـال مديـر نـاحيـة ديـنارته في ا
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ـواطـنـ أتراك الـعـثـور عـلى  13جـثـة 
داخـل العراق) مضيفاً أن (هذا االعالن
يــحـــتــاج إلى حتــقــيـق وتــنــســيق بــ
اجلـانبـ العـراقي والتـركي). وب أن
سلحة لتركيا داخل عارضة ا (وجـود ا
االراضـي الـعــراقــيــة يــسـبـب مـشــاكل
ـنع وعـلـى احلـكـومـة الـتـحـرك سـريـعـاً 
هـذا الـوجـود وجتريـدهم من االسـلـحة
حـــتى ال تــبــقى هـــنــاك أي حــجج لــشن
هـــــجــــمــــات تـــــركــــيــــة عـــــلى األراضي
الـــعـــراقــيـــة). وأبـــدى وزيـــر اخلــارجي
الـــتــركـي مــولـــود تــشـــاووش أوغــلــو
ــتـحــدث بــاسم الـرئــاسـة الــتـركــيـة وا
إبــــراهـــــيم قــــالـن امس رفـــــضــــهــــمــــا
وإدانـتهما للعثور على جثث  13تركياً
فــيــمـا أكــد قــالن إن (تـركــيــا لن تــبـقى

صامتة).

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

 ÊU e « ≠ „u¼œ

uKſË« d¼U  ≠ …dI½«

كـــشـف رئـــيس حتـــالف الـــفـــتح هـــادي
الـــعــامـــري عن مـــعــلـــومـــات وصــفـــهــا
ــؤكــدة عن نـــيــة اجلــيـش الــتــركي بـــا
الــهــجــوم عــلى جــبل ســنــجــار داعــيـا
احلــكـومـة التـخـاذ إجـراءاتـهـا لـردع أي
عــــدوان عـــلـى أراضي الـــعــــراق. وقـــال
الــعـامــري في بــيـان تــابــعـته (الــزمـان)
امس ان (هـنـاك معـلـومات اسـتـخبـارية
مــؤكــدة أن اجلـيـش الـتــركي لــديه نــيـة
الــهـجـوم عـلى جـبل ســنـجـار لـذا عـلى
احلـــكــومـــة الــتـــركــيـــة الــكـف عن هــذه
ــمـارســات الـعــدائـيــة الـتي ال تــخـدم ا
مصالح البلدين بل ستؤثر وبشكل بالغ
عـلى الـعالقـات الـدولـية) ,وأضـاف (كـنا
نـتوقع من احلكومة الـتركية االنسحاب
مـن األراضي الــعــراقـــيــة بــشـــكل كــامل
ســـواء من بــعــشـــيــقــة أو مـن الــشــريط
احلــدودي الـذي احـتــلـته مـؤخـرا ال أن
ــزيـــد من االحـــتالل) ,ودعـــا تـــقـــوم بـــا
الـــعــامــري احلـــكــومــة إلى أن (تـــتــخــذ
اإلجــــراءات الـالزمــــة كــــافــــة لــــردع أي
عـدوان على أراضـي العراق) ,وتـابع ان
ـسـلـحـة الـعـراقـيـة واحلـشـد (الـقــوات ا
الـشـعـبي واألجهـزة األمـنيـة قـادرة على
الـــــدفـــــاع والـــــذود عن تـــــراب الـــــوطن
ـقـدس). فـيـما طـالـبت حـركـة عـصائب ا
اهل احلـق  احلكـومة الـتركـية بـاخراج
قــواتـهـا الـعـسـكــريـة احملـتـلـة من داخل
الـعراق وعدم جر البلدين الى مغامرات
غـير محـسوبة.وذكرت احلـركة في بيان
تــابــعـته (الــزمــان) امس ان (تـهــديـدات
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رد كسبـة وفقـراء على قـرار اللجـنة احلـكومـية بفـرض حظـر التـجوال وتقـييـد احلركة
الـعامـة  منـتقـدين طـريقـة اتخـاذ القـرارات والتـفكـير غـير الـواقعي وقـالوا ان (مـئات
الـوفـيات واآلالف من االصـابـات في روسيـا وامـريـكا وبـريـطانـيـا وفرنـسـا  لكـنـها لم

ناعة واحتواء الوباء معنوياً ونفسياً). تفرض حظراً للتجول ووفرت أغذية وادوية ا
ووصف حــامـد نـائل (35 عــامـا كـاسب)
في سـوق السنك وسط العـاصمة بغداد
 احلـكومة احلاليـة بالضعيـفة وقدرتها
عـلى الــفـقـراء والـبــسـطـاء  وان تـاريخ
الـعراق لم يشهد هكذا وزارة تقرر حظر
الـتجول وتقطع أرزاق الفقراء  وتعتمد
تـعلـيـماً الـكـترونـيـاً صفـر االسـتيـعاب 
مع اسـتمرار مـلفات الفـساد بالـتخطيط
ـال والـفوضـى التي الـسـيئ وسـرقـات ا
يــشـــهــدهــا الـــعــراق وبـــدل من تــوزيع
ـنـاعـة وادويـة الـوقـايـة وجـبـات غـذاء ا
مــجـانــاً تـتــجه الى احلــظـر اإلجــبـاري
اضيـة خسائر الـذي ولد خالل السـنة ا
كـبـيرة وبـالعـكس زادت الـوفيـات جراء
الــتــحــذيــرات والــتــخــويف وارتــفــعت
االصــابـات نــتــيــجـة جتــمــعــات االفـراد

ناطق الشعبية واألزقة .  با
 «¡«dł≈ oO³Dð

وقـال ابو مـحسن (78 عـاماً بـائع جركً)
عــلى جـســر االحــرار من الـصــبـاح الى
ـسـاء ال يكـاد مـا احصل عـلـيه من بيع ا
مـا احــمـله اكــثـر من ربع ال يــتـعـدى 10
االف ديـنـار "مـا يـعادل 6 دوالرات" وان
فــرض حـظــر الــتــجـول ثالثــة لم يــفــكـر
سحـوق ولَم ينظر رئيس بـالفقراء وا
احلــكــومــة ووزيــر الــصــحــة حلــالــنـا 
وتطبيق إجراءاتهم على من ال حول وال

قــــــوة له بـــــاحلـــــيـــــاة  امـــــا االحـــــزاب
ـتنفـذون ال تطبق عـليهم ويـستمرون وا
بــالــتــجــوال وتـــســخــيــر مــوارد الــبالد
ـصــاحلـهم وحــتى الـقــانـون والــنـظـام
بـعيـد عنـهم . ويرى احملـامي احمـد عبد
الـعزيز ان (اتخاذ هكذا قرارات مهمة لم
تـخضع لدراسة ورؤية واستبيان بعيداً
اضي سـببت عن االرجتـالـية  والـعـام ا
كــــوارث مـــنــــهــــا مــــا عــــرض بــــاالعالم
والــتـــواصل االجـــتــمـــاعي  وغــيـــر هــا
الـكثير لم يتداول وينـشر ونعتقد ان ما
جاء بالقرارات للجنة الصحة والسالمة
غـــيـــر واقـــعـــيــــة  واألجـــدر ان تـــتـــجه
بـالـتــثـقـيف والــتـوعـيـة والــتـنـسـيق مع
وســايـل االعالم وحث الـــعــشــايـــر عــلى
االلـتزام واجلـامعات عـلى زيادة الوعي
واســــتــــغالل اخلــــطــــابـي الــــديــــني من
ـعـرفة ـرجـعيـات الـعـلـيا كـافـة لـنشـر ا ا
بـالوبـاء واخملاطر) واكـد ان (احلظر لن
ـا يطبق يـطبق بـصورة صحـيحة  ور
امـــام قــيـــادات الـــشــرطـــات والــوزارات
ـناطق الريـفية والشـعبية االمـنية اما ا
فــان االلـتــزام بـقــرارات احلـظــر مـعـدوم
وكــافــة االجـهــزة الــصــحــيــة واالمــنــيـة
عـاجزة ومكـتوفة االيـدي  وهنا ضرورة
الــتــفـكــيــر بــطــريق وقــرار اخــر يـحــقق

الهدف باحتواء الوباء) .

وقــال تــشــاووش أوغـلــو في تــغــريـدته
ـدني (أتـرحم علـى أرواح مواطـنيـنا ا
الـ 13 الـــذيـن اســـتـــشـــهــــدوا عـــلى يـــد
عــنـاصـر بـي كـا كـا). وانــتـقـد مــتـحـدث
الـرئاسة التركية إبراهيم (صمت العالم
عـلى اعتداءات بـي كا كا اإلرهـابية ضد
) على حد وصـفها. وقال قالن ـدني ا
إن (هــذا الـصـمت اخملـجـل يـعـد شـراكـة
ـــة لـــكن تـــركــــيـــا لن تـــظل فـي اجلـــر
صــامـتــة). وكـان وزيــر الـدفـاع الــتـركي
خــلــوصي آكــار قـد اعــلن عن انــتــهـاء
الـعملية العسكريـة للقوات التركية ضد
حــزب الـعــمـال الــكـردســتــاني في جـبل
كـــارة في قـــضـــاء الــعـــمـــاديـــة الــتـــابع
ـدة حملــافـظـة دهــوك والـذي أسـتــمـرت 
أربــعـة أيــام مــتـتــالـيــة. ونــقـلت وكــالـة
األناضول التركية عن آكار قوله إن (42
عـنصرا من حزب العـمال الكوردستاني
قُـتلوا والـقي القبض عـلى اثن آخرين
خالل الـعمـليـة). ونوه إلى (مـقتل ثالثة
جــنــود أتــراك وإصــابــة ثالثــة آخــرين
بـجروح مـشيرا الى الـعثـور على جثث
 13مـواطــنـا تـركـيـاً في أحـد الـكـهـوف).
وتــابع آكـار إن (الــعـمــلـيـة الــعـســكـريـة
ـنـطـقـة. نُــفـذت بـنـجــاح و تـطـهـيــر ا
وأطــلـقت وزارة الــدفـاع الـتــركـيــة فـجـر
الـعاشر من شـهر شبـاط اجلاري عمـلية
مـــخــلب الــنــســر  2ضـــد أهــداف حــزب
الـــعــــمـــال الـــكـــردســــتـــاني فـي اقـــلـــيم
كردستان). وتركزت هجمات تركيا على
حافظـة دهوك حيث يقول جـبل كارة 
مـسـؤولـو الـعـمـال الـكـردسـتانـي بأنـهم
يـحتجزون أسرى من اجليش والشرطة

واالستخبارات التركي. جنود أتراك في عملية عسكرية

تــضـمـنت (اسـتـنــادا لـقـرارات اجـتـمـاع
الــلـجــنــة الـعــلـيــا لـلــصــحـة والــسالمـة
الـوطنية في اتخـاذ االجراءات الوقائية
تـــــأجــــيل ضــــد جـــــائــــحـــــة كــــورونــــا 
االمـتحـانات النـهائـية للـفصل الدراسي
االول لــطـلـبــة الـدراسـات الــعـلـيــا كـافـة
ويـكـون مـوعد اجـراءهـا في الـسابع من

قبل ). اذار ا
واضــافــة الــوثــيــقــة ان (فــيــمــا يــخص
الـدراسـات االولـيـة يـكـون دوام الـطـلـبـة
مـن خالل احملــاضـــرات االلــكـــتــرونـــيــة
لـلمواد الدراسيـة النظرية والـعلمية مع
اعـتـماد الـتـقـارير االلـكـترونـيـة وبرامج
ـــقــــابـالت الـــشــــفــــويـــة احملــــاكــــات وا
فـضال عن تـنـظـيم جداول االفـتـراضـية 
دقيقة بااليام والساعات االلكترونية ).
واوضـحت الـوثـيـقة (يـكـون دوام طـلـبة
نتهـية لكليـات الطب البشري ـراحل ا ا
حـضوريا للجانب الـسريري وفقا لقرار
الـلـجـنـة العـلـيـا ويتـرك جملـالس كـلـيات
طب االسـنـان والـصـيدلـة اتـخـاذ الـقرار
بـشـأن اجلـانب الـسـريـري والـتـطـبـيـقي
ــنــتــهي مـع مــراعـاة لــطــلــبــة الــصف ا

االجراءات الصحية الوقائية).

ي في مـــضـــيـــئـــة فـي الـــعـــمل األكـــاد
ؤسـسات الـصحـية اجلـامعـات أو في ا
ــؤســســات ــيــة وان ا احملــلــيــة والــعــا
الــتـعــلــيـمــيـة الــطــبـيــة مـا تــزال جـذوة
عـطائها تـتصاعد وتـتكيف مع الظروف
ـــتـــغـــيـــرات. بـــدوره اوضـح   عـــبــد وا
الـصاحب إن (لكـليات الـطب في العراق
تــاريــخــا طــويال في الــتــعــلـيـم الـطــبي
يـــقـــتــــرب من قـــرن من الـــزمـــان  ,وقـــد
اســتـــمــرت هــذه الـــكــلــيــات الـــعــريــقــة
بـاالنفتـاح على العـالم وخطت خطوات
مـهـمة بـهـذا االجتاه ونـظـمت مؤتـمرات
ي نـــوعــيـــة بــشــأن االعـــتــمـــاد األكــاد
وحـصل عـدد ليس بـاليـسـير مـنهـا على
االعــتــمــاد الــوطـني الــذي يــعــد بــوابـة
ـي) الفـتــا الى أن (دعم االعــتــمــاد الــعـا
اجملـلس الـوطني العـتمـاد كـليـات الطب
ـسـتـقـلـة يـؤشر بـكل وتـمـكـ قـراراته ا
وضـوح اهتمـام وزارة التعلـيم برصانة
الـتعلـيم الطبي الـتي تضمـن اخلريج

ؤهل لتقد اخلدمات الطبية). ا
ومـن جهة اخـرى اطلـعت (الزمـان) على
ثـــيـــقـــة صـــادرة من دائـــرة الـــدراســات
ــتـــابــعــة في الــوزارة والــتـــخــطــيط وا

الـدعم الالزم للمجلس الـوطني لتحقيق
نظمات اسـتقاللية قراره العلمي أمام ا
واجملـالس الـدولـية واسـتـكـمال مـنـجزه
في مـنح االعتمـادية وما يـرتبط بها من

معايير وإجراءات).
WK¹uÞ …b

وأضــــاف عــــبـــد الــــصــــاحب (أشــــرفت
وتــابـعـت مـخــرجـات كــلـيــات الـطب في
الــعـراق من خالل جلــنـة اخـتــصـاصـيـة
عـمـلت عـلى مـدى فـتـرة طـويـلـة وأخذت
ي في هـذا بــاحلـســبـان الــتـطــور الـعــا
ـا يؤمن حـصول كـليـات الطب اجملـال 

العراقية على االعتمادية الدولية).
وفي سـيـاق متـصل عـقدت جلـنة عـمداء
كـــلــيـــات الــطب اجـــتــمـــاعــهـــا الــدوري
ونــاقــشت مــســارات الــتــعــلـيـم الـطــبي
ـي بـالــتـنــسـيق مع واالعــتـمــاد االكـاد
اجملـلس الـوطني العـتمـاد كـليـات الطب

في العراق. 
وأكـد اجملـتمـعون خالل االجـتمـاع الذي
عــقـد عـبـر دائـر إلــكـتـرونـيــة مـغـلـقـة أن
ن عــــــشــــــرات اآلالف مـن األطــــــبــــــاء 
تـخــرجـوا من كـلـيـات الـطب عـمـلـوا في
الـــعــراق وخــارجـه وتــركــوا بـــصــمــات

ــعـــتــمــدة لــدى ـــيــة ا احملـــددات الــعــا
االحتـــاد الـــدولي لـــلـــتـــعــلـــيـم الــطـــبي
مـؤكدين أن كليـات الطب في العراق قد
أجنــزت دراسـة الــتـقــيـيم الــذاتي الـتي
تـتصدر مـتطلبـات االعتماديـة وأنها قد
قـطـعت شوطـا بـاجتاه الـتـعلـيم الـطبي
الــصـحــيح).  وأوضح اجملــتـمــعـون أن
االعـتمادية تمثل ثمرة تعاون علمي مع
الكليات اخملتصة وأن اجمللس الوطني
العـتماد كليـات الطب في العراق عاكف
عــــلـى تـــرتــــيـب ومــــراعــــاة أولــــويـــات
الـتـنـسيق مع االحتـاد الـدولي لـلتـعـليم
الــطـبـي لـرفــد ودعم عـمــلـيــة االعـتــمـاد
الــــوطـــــني في الـــــعــــراق واإلفــــادة من
ا يضمن مخرجات يـة  الـتجارب العا

مؤهلة لتقد اخلدمات الطبية.
ومن جـهـتـه أكد وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي
والــبــحث الــعــلــمي  نــبــيل كــاظم عــبـد
الـــصـــاحب عـــلى (حتـــقـــيق الـــتــكـــامل
الـنـوعي مع اجلهـات ذات العالقـة التي
مـــنــهـــا وزارة الـــصــحـــة والـــنــقـــابــات
الـقطـاعيـة واستـحضـار تاريخ وسـمعة
الـتعليم الـطبي في العراق في اخلارج)
مــشـيـرا في الـوقت نــفـسه الى (تـوفـيـر

الــذي حــضـره وزيــر الــتـعــلــيم الــعـالي
والــبـــحث الــعــلــمي نـــبــيل كــاظم عــبــد
الــــصــــاحـب ورئــــيس وطــــاقم جــــهــــاز
اإلشــراف والـتـقـو الـعــلـمي والـدائـرة
الـقانونية فضال عن رئيس جلنة عمداء
كـلـيات الـطب عن ثـقتـهم بـكلـيـات الطب
فـي الــعــراق ومــخــرجـــاتــهــا في ضــوء
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أكــد اجملـلس الـوطـني العــتـمـاد كـلـيـات
الـطب في الـعـراق اسـتـمـرار أعمـاله في
تـغطـية ومـتابعـة وتشـخيص مـتطـلبات
االعـتـماديـة الدولـية الـتي أجنز الـعراق

ئة. منها خمسا وثمان با
وأعـرب أعضاء اجمللس خالل االجتماع
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في الكـرادة  شاهـدت الصـبي  يحـمل الدب االحـمر وهو يـتجـول ب الـسيارات
وبصوته اجلميل يقول  فرح حبيبتك بعيد احلب بدب 

عندما رأني انظر له
جاء  نحوي وهو يقول دب احمر لزوجتك  هدية عيد احلب 

فقلت له شنو عيد احلب ما اعرف 
قال إنه عيد العشاق 

قلت له أنا ليس ب عاشق 
وال اعرف معنى احلب والعشق 

سألني باستغراب 
اذن كيف تعيش احلياة بدون حب 

قــلت لـه اعــيش احلب بــدون دب ووردة حــمــراء × بــهـت من جــوابي وانــقــذتــني
امرأة اربعينية توقفت  بسيارتها فركض نحوها وهو يقول هاي مبينه تشتري
انتـظرتـه وهو يـعطي دب لـلـمرأة الـتي تـقود سـيارة حـديـثة ال اعـرف نـوعهـا لكن
مالمح التـرف واجلاه باديا عليها  دفعت ثمن الـدب وانطلقت بسيارتها وال نعلم

من هو الرجل صاحب العشق معها 
جاءنـي الصبي  مسـرعا وهو يـقول بقى دب واحـد ابيعه واذهب الى الـبيت قلت
ن حتب  رفض مقـترحي وقـال هسه جتي له سـأعطـيك مبـلغ الدب وانت أهـديه 

اذا ال يأتي عاشق  وحده عاشقة و
قال بعت اليوم خمس دبب للنساء وال رجل اشترى مني 

قلت له مدافعا عن الرجال 
أنهم ال يضعون الدب مقياس حبهم 

لكنه ضحك 
وقــال ال والـله الــرجـال لــيس كـرمــاء مـثل الــنـسـاء في

احلب واحلياة.

≈ŸUL²ł∫ وزير التعليم يرأس إجتماع اجمللس الوطني للكليات الطبية
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رض قد رسم احتالله على تقاطيع وجهه فقد شحب اللون و ذابت حتته كان ا
و حتت وطـأة العـمـر الـذي قل فـيه الـسـرور كـمـا وصف ابـو فـراس الـشـاعـر ما

يجب ان يُعَد من العمر.
لم اتفـاجئ بـاخلـبر لـكن غـمامـة الم اسـتـمكـنت مـني فـلي معه ايـام و سـنوات
مـكـتــبه و بـيـته و اهـله وكل ذلك مـر سـريــعـا خـلف عـيـني ومـر عـلى اذني اخـر
ـة معـه كانت قـبل ايـام واخبـرته انه مع دعـائي الـذي ارجو من الـله قـبوله مكـا
: اجريت لي عدة د سالمـته فقد ظهرت يادكـتور متعبا في اخـر لقاء ورد عليّ

عمليات..
روژ كـردي عـاش ب كـردسـتـان و الـعـراق و ايـران و اوروبـا عـاش مـناضال
من بــيت سـيـاسـي و بـيت ادب قـار لــعـيـون الــكـتب مــنـاقش عــمـيق وحـزبي
مـلـتــزم و ضـحـوك بـرغم سـمــات الـصـرامـة الــتي تـعـلـوه بـعــيـد مـنه ان يـزعل
صـمـوت ال يـتــكـلم اال اذا اقـتـضى الـظـرف اجلـواب وان تـكـلم فـمـقـتـضب الـرد

حمال اوجه.
ن انهـكه الـعـمل في بـغـداد اتعـبـته اذهـان كـانت تـفاوضه و يـفـاوضـهـا كان 

تكلم. يتأمل تقاطيع وجه محدثه ليحزر الى ما يرمي ا
كانت ايام نيابته لرئاسة الوزراء اكثر االيام رهقا فهو ميزان ب النقائض.

لالسـف هـذا هــو الـعــمـر في الــعـراق ان طــال تـأخــر خـيـر
االيام و ان حل اخلير رحل الكبار باالفعال.

تنبي: رحم الله روژ نوري شاويس و رحم الله ا
شرفية و العوالي نعد ا
نون بال قتال. وتقتلنا ا

هادي العامري
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عبـارة رافقتني منذ ايام اجلامـعة عندما كنا في الـصف الرابع في كلية القانون
والسـياسة  كـان عندنـا تطبـيق إلقاء بـحوث في مادة االحـزاب السيـاسية وكان
استـاذي الكـبيـر الذي عـشقه كل طالب الـكلـية واجلـامعـات البـروفسـور الراحل
ـتـفـائل احملب الـذي ـبـتــسم ا الـدكــتـور طـارق عـلي الـهـاشـمـي صـاحب الـوجه ا
التمـتلك اال ان جتـلس امـامه لتـسمع مـحاضـراته الرائـعة مع  نـصائح ودعـابات
جمـيلة..قـالهـا مخاطـبا لـنا بعـد ان جاء دورنـا اللقاء الـبحث وتـرددنا خجال من
ـنـصة ومـواجـهة اسـتـاذنا الـذي يـجـلس مع الطـلـبة لالسـتـماع الـصـعـود على ا
ـاذا  اخلـجل والـتـردد واخلـوف? غـدا سـتــكـونـون مـكـانـنـا وفي مـوقع فـقـالـهــا و
سـؤوليـة  فضـحكـنا وضـحك وقال عـبارته الـشهـيرة قـد قاعد واشـار على ا
نـفــسه وجــديـد صــاعــد واشـار الــيــنـا وهــكــذا هي  احلــيـاة تــمــضي...ونـرحل
وتـرحـلـون وتـتـناوب االجـيـال  ولـكن الـعـبـرة احلـقيـقـيـة هي مـتى نـقـرر الـقـعود
ومـتى نـقـرر الـصـعـود ? هـنـاك من يـخـتـار االنـكـفـاء واالنـزواء بـعـيـدا وهنـاك من
وهنـاك من يـفرض يـخـتار االنـسـحاب لـيـسمـح لغـيـره بالـصـعود لـيـكمل رسـالـته
علـيك متى تـكون او التـكون وعـليك االختـيار ...رحـمك الله اسـتاذنـا الكـبير في

علمه واخالقه وادبه وحبه للعلم ولطالب العلم.
هـذه الــعـبــارة كــانت مـعـي دومـا خالل مــشـوار حــيــاتي الـدراسي والــتــعـلــيـمي
اجلـامـعي وكـنت ارددهـا عـلى طالبي وابـتـسم عـنـدمـا ارى اخلـجل في عـيـونـهم

واتذكر خجلنا وابتسامته هكذا احلياة.
واليـوم اتسائل هل اخترنا القعود متفرج ام هناك من فرضها علينا متفرج
عـلـيــنـا..الـفـرق بـ االجـيــال انـهم  كـانـوا جـيل رســالـة عـلم واخالق واصـحـاب
رسالـة  وكنا محظـوظ بهذه الـنخبة التي صـاغتنا وعـلمتنا ان االخالق اوال ثم
الـعـلم لـيـرتــقي االول  بـالـثـاني فـيـحـلـقـان بـك في فـضـاء الـعـطـاء... وبـكل امـانـة
استـلمنا الـراية وقدمـنا للجـيل الذي بعـدنا ماتـعلمنـاه منهم..  ومع رسـالة العلم
واالخالق حـملـنـا  رسـالة وطن مـهـمـوم... مازلـنـا نـبحث عـن وطن وسط فوضى

خالقه مضطربة..النعلم متى واين وكيف ستنتهي..الله وحده يعلم.
ــؤلم واحملــزن في االمــر ان تــفــرض عــلــيك شــروط الــعــمـل وشــروط احلــاجـة ا
واالستـغـناء عـن اخلدمـات حـسب االمزجـة ومـاتفـرضه االجـندات وادخـلـونا في
ـبكي نحن ندرس السياسة بأحترام ضحك ا جتاذبـات الصفقات والسياسة وا
باد والثوابت وهم يطـبقون علينا سيـاسة ميكافيلية ووفقـا الدبيات االخالق وا

. باد بل فاقتها انحطاطا باالخالق وا
ـتـقـاعـدين وقـد تـوزعـوا بـ اجلـامـعات  قـبل فـتـرة قـصـيـرة الـتـقـيت  بـزمالئي ا
ـراكز الـبحـثيـة اخلاصـة وكلـهم يحـملـون احلزن عـلى وجوهـهم وعدم االهلـية وا
ـلـكــون خـيـارات اخــرى كـبـاقي ــفـروضـة عــلـيـهم النــهم ال الـرضــا بـأقـدارهم ا
اقرانـهم خارج الوطن واقصد الـسفر والعـبادة والعيش بكـرامة والتفرغ لـلكتابة

والسيرة.
 وكـانت جـلـسـة حـزيـنــة كـلـهـا ذكـريـات واحالم لم تـتـحـقق غـادرنـا كال لـوجـهـته
فـروضة عليه...كـنا  نحلم بـوطن يجمع افكـارنا واحالمنا لـتكن سلمـا لصعود ا
ستقبل...وهنا تذكرت اني قرأت يـوما حكمة تقول في االوطان احلزينة شبـاب ا
هنـاك نوعان من البـشر نوع يـصعد الـسلم سريـعا وعندمـا ييلغ الـقمة الـوهمية
يرفع الـسلم حتى اليصعـد احد غيره..ونوع يصـعد السلم درجة درجة وفي كل
ـد يـده ليـسـاعـد من يـصعـد خـلـفه درجـة درجة.. طلـعـة 
الـفرق يكون النوع االول يسقط من علوه سريعا والثاني
ـنـشـودة...ولـكن مـتى الـله يـنـجح في الـوصـول لـلـقـمـة ا
اعــلم?... قـد يــكـون في زمــان غـيـر زمــانـنــا وجـيل آخـر

نشودة. مازلنا نتطلع الى صعوده ليكمل الرسالة ا

بغداد
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بـحث مدير عام دائرة العيادات الطبية
الــشـعـبـيــة حـمـد عـلي الــفـرطـوسي مع
مـديـر عـام دائـرة صـحـة بـغـداد  الـكرخ
الــقـضــايـا جــاسب لــطـيف احلــجـامي 
ـشتـركة وتـزويد الـكرخ بـاالوكسـج ا

الطبي. 
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
(الـــلـــقــاء نـــاقش عـــدد من الـــقــضـــايــا
ــواضــيع الــتي تــخص الــعــمل بـ وا
اجلـانـبـ ومـنهـا تـزويـد مـستـشـفـيات
دائـــــرة صـــــحـــــة بـــــغـــــداد / الـــــكــــرخ
بــاالوكـســجـ الــطـبـي من قـبل مــعـمل
االوكـسج الـتابع للعـيادات الشـعبية
الـذي يعـمل عن طريـق الشركـة وحسب
قـــانــون الـــدائــرة رقم 89 لـــعــام 1986
ـعـدل). وقررت الـدائـرة زيادة الـسـعة ا
الـسـريـريـة للـجـنـاح اخلـاص في مـركز
الـــفــرات االوسط لالورام ضــمن دائــرة
صــحــة الـنــجف وحــسب مــاتـقــتــضـيه

صلحة العامة . ا
واوضح مـدير عـام الدائـرة محـمد علي
الـفـرطـوسي فـي بـيان تـلـقـتـه (الـزمان)
امـس انه (استنادا الى بيان صادر من
وزارة الـصحة دائرة التخطيط وتنمية
قـررت الــدائـرة زيــادة الـســعـة ــوارد  ا
الـسـريـريـة لردهـة اجلـنـاح اخلاص في

مــركــز الــفــرات االوسط لالورام ضــمن
دائــــرة صـــحـــة الــــنـــجـف وبـــعـــدد 11
مــؤكـدا ان (زيــادة االسـرة في ســريـرا)
ردهـات االجنـحة اخلـاصة يـأتي لكـثرة
ا واطـن عـلى تـلك الردهـات  اقـبـال ا
تــقــدمه من خــدمـات طــبــيــة وفـنــدقــيـة
مــــتــــمـــيــــزة تــــضــــاهي مــــايـــقــــدم في
ــســـتــشــفــيــات االهـــلــيــة وبــأســعــار ا
مـــنــاســبــة). وقـــام فــريق اداري وفــني
بـــزيــارة مـــســتــشـــفى دار الــتـــمــريض
اخلـاص في مديـنة الـطب لألطالع على
قـدمة في ردهـات االجنـحة اخلـدمـات ا

اخلاصة. 
Í—«œ« o¹d

وذكر البيان ان (فريقا اداريا وفنيا من
الــدائــرة قــام بــزيــارة مــســتــشــفى دار
الــتـمـريـض اخلـاص في مـديــنـة الـطب
ــقــدمــة في لـألطالع عــلى اخلــدمـــات ا
ردهـات االجـنـحة اخلـاصـة الـتي تـعمل
حـسب قـانـون الـعـيادات رقم  89 لـعـام
عدل التي تشكل 1986 ئة من 25 ا با
ولفت ـستـشـفيـات احلـكومـيـة) أسـرة ا
ـديـر الـى ان (الـفـريق الــزائـر الـتــقى 
ــسـتـشـفى ومــيض قـيس وجتـول في ا
ـــســتـــشـــفى لـــلـــوقــوف عـــلى أروقـــة ا
ـسـتوى ـقدمـة واالرتـقاء  اخلـدمـات ا
الـعـمل وتطـويره وتـقـد أفضل خـدمة

طـبـيـة للـمـواطن والـتخـفـيف عن كـاهله
خـدمة لـلصـالح العام). وعـقدت الـلجان
ــشـاريع اخلــاصـة ــشــكـلــة لـدراســة ا ا
لالرتـــقـــاء بــعـــمل الـــدائـــرة وتــطـــويــر
ـــقـــدمـــة فـي الـــعـــيـــادات اخلـــدمــــات ا
ـؤسسات التابعة لها الـشعبية وبقية ا
شاريع ـناقشة اهم ا اجـتماعها االول 
الــتي سـيـتم تـنـفــيـذهـا قـريـبـاً ودراسـة

اجلدوى واالهداف احملققة منها. 
وتــــســـعى الــــدائـــرة لـــتــــقـــد افـــضل
اخلــدمــات الـطــبــيــة والـتــشــخـيــصــيـة
ـا ال يـثـقل والـعـالجـيـة لـلـمـواطـنـ و
كــاهـله خـدمــة لـلـصـالـح الـعـام .وكـانت
الدائرة قد وزعت قبل ايام دفعة جديدة
ــــزمــــنــــة بـــ مـن ادويــــة االمــــراض ا
الــنـازحــ في بــغـداد ونــيـنــوى. وقـال
الــــفـــرطـــوسـي أن (قـــسم الــــصـــيـــدلـــة
واخملـــازن في الــدائـــرة قــام بــتـــســلــيم
اخملــولـ في مـخــيـمـات الــنـازحـ في
بـغداد قـطاع الـتاجي واربـعة مـخيـمات
فـي نيـنـوى وهي ديـبـيـكه وحـسـن شام
دفـــعـــة جـــديــدة من واخلـــازر و يــو 2 
ــزمـــنــة لــتـــجــهــيــز ادويـــة االمــراض ا
ــــصــــابــــ بــــتــــلك الــــنــــازحــــ مـن ا
االمــراض).مــؤكــدا ان (تــوزيـع األدويـة
بـــ الــنـــازحــ يـــتم بـــشــكل شـــهــري
ـصاب وحـسب قوائم مـعدة بـأسماء ا

زمـنة وكمـية العالج الذي بـاألمراض ا
يــحــتــاجه كل مــريض وحــسب حــالـته
صاب ـزمن ا رض ا الـصحـية ونـوع ا
بـه ســــواء ارتـــــفـــــاع ضــــغـط الــــدم أو
الـــســـكــري أو الـــربـــو أو غـــيــرهـــا من
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4 افـتتح مـحافـظ بغـداد محـمد جـابر الـعطا
تتمثل مـشاريع جديـدة في قضاء ابو غـريب
ومــركــزا ــوذجــيــتــ بــروضـــة ومــدرســة 
ومـجـمـعـا لـلـمـاء.ونـقل بـيـان تـلقـته صـحـيـاً
(الــــزمــــان) امس عن  احملــــافظ خـالل حـــفل
ــشــاريع تــشــكل االفــتــتــاح قــوله إن (تــلك ا

إضـافـة نـوعـية
لـــــلــــنـــــهــــوض
بـــــــــــالــــــــــواقـع
الـــــــتـــــــربـــــــوي
والــــــــصـــــــــحي
واخلـــــــدمـي في
مبـيـنا الـقـضـاء)
أن (احملــــافـــظـــة
تـعمل على تنفيذ
خـــــطــــة كـــــبــــرى
لـلنـهوض بـالبنى
الـتـعـلـيـمـية خالل
الـــــعــــام اجلــــاري
عــبــر إنــشــاء عـدد
ـــــــــــدارس مــن ا
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واكد احلديثة في مختلف انحاء ابو غريب)
الـعطا ان (افتتاح مـشروع ماء بالتعاون مع
يــخـدم  18الف مــنـظــمـة الــهـجــرة الـدولــيـة
بـاإلضافـة إلى ارواء مـنـاطق زراعـية نـسـمـة
الفـتـا الى (وجــود مـشـاريع أخـرى واســعـة)
ـنــاطق الـريــفـيــة في ابـو غــريب تـتــمـثل بــا

ــاء بــتــعــبــيــد الــطــرق وإنــشــاء مــشــاريع ا
جـــمـــيـــعـــهـــا قـــيـــد ـــراكـــز الـــصـــحــــيـــة وا
وتابع ان (بغداد تـمكنت من اجناز االجنـاز)
واصفـات الفـنية شـاريع احليـوية بـا تـلك ا
رغم ظروف الـصعـبة الـتي تمـر بها احملـددة
ـتمـثـلة بـاالزمة ا الـبالد 
ـــالـــيـــة الـــنــاجتـــة عن ا
تـفشي جائحة كورونا).
كــمــا أعــلن الــعــطــا عن
وصـول نـسـبـة االجنـاز
فـي مسـتـشـفى احلـرية
42 الـــــــــــــعــــــــــــام إلـى 
ــئــة.وقــال الــعــطـا بــا
خـالل مـــــتــــــابـــــعــــــته
ـيدانـية إلعمـال بناء ا
ــســتــشــفى رافــقـته ا
عــــــضـــــو مــــــجـــــلس
الـــــنــــواب عـــــالــــيــــة

نــــــــصـــــــيـف إنه (
االنـتـهـاء مـن أعـمال
صـب الـــــــــطــــــــــابق

الـسـاد

ولم يبقى سوى طابق واحد س لـلمستشفى
إلنــــهـــــاء أعــــمـــــال الــــهــــيـــــكل اإلنـــــشــــائي
مــرجـحـا (صـب الـطـابـق الـسـابع لــلـمــبـنى)
واجنـاز الهيكل بعد عشرة أيام لتبدأ بعدها
اعـمـال الــتـشـطـيب الـنـهـائي وتـسـلـيـمه إلى
وتــابع انه ( إســتـئــنـاف وزارة الــصــحـة)
شروع عام 2019  بـعد تـوقفه إثر الـعمل بـا
قـرار  347 لــعـام 2014 الــقـاضي بــإيـقـاف
سـتشفى من مـبيـنا ان (ا شاريع) الـعمل بـا
شـأنه ان يـخدم مـنـطقـة احلـرية والـكـاظمـية
والسـيــمـا وانـه مـحـاط ــنـاطق احملــيـطــة وا

دن ذات كثافة سكانية عالية).
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مــضــيـفــا (لــيس هــنــاك اي مـشــاكل مــالــيـة
ضي ـنـفـذة ا وعـلى الـشـركة ا لـلـمـستـشـفى
ـواصـفـات ـشـروع وفق ا سـريــعـا بـاجنـاز ا
ومـضى العـطا الى الـقول طـلوبـة) الـفـنيـة ا
من خالل شاريع الـصحة أن (بـغداد داعمـة 
بـنـاء مسـتشـفـيات قـائم الـعمل بـها في اربع
مــنــاطق وهي مــســتــشــفى احلــريــة الــعـــام
ومـسـتـشـفى الـفـضـيـلـيـة بـواقع 400 سـريـر
بـواقع 200 سـريـر ومـسـتـشفى
الــــشـــعـب بـــواقع 200 ســــريـــر
واعــمــال تـوســعــة مـســتــشـفى
الـنعـمان في مـنطقـة االعظـمية
مـشيرا الى بـواقع 75 سـريرا)
ان (مـستشفى احلرية مشروع
تـنــفــذه شــركـة ســتــراتــيـجـي
واجلــــــهـــــة غــــــيــــــنــــــاء دبـي
االســتـــشــاريــة الــهــنــدســيــة
لـلـمـشـروع شـركـة بـرتـغـالـية
وهـو من تصميم امـبري بار
رافائيل دي ي ـصمم العـا ا
ال هــــوز شـــيـــد عــــلى غـــرار
مـــــســــتــــشـــــفى ري خــــوان
كـارلـوس في مـديـنـة مـدريد
مـعربا عن امله االسـبانية)
شـروع بـالوقت (بـاجنـاز ا
احملـــدد لـه نــظـــرا لـــلـــدعم
ــــتــــواصـل). من جــــهــــة ا
أسـتــقـبل مــحـافظ اخــرى 
الـنـجف لـؤي الـيـاسـري السـفـيـر الـهـولـندي

جين بالسخارت

وفــداً من الـلــجـنـة الــدولـيــة لـلــصـلـيب
األحـمر برئاسة رئيس بعثة اللجنة في
وجــــرى في الــــعــــراق جــــان جــــيــــروم
بــحث األنــشــطــة واخلــطط االجــتــمــاع
والــبـرامج اإلنــسـانــيـة لــلـمــنـظــمـة في
الفــتــا الى ان (وفـد الــعــراق واالقـلــيم)
الـلجـنة الدولـية لـلصلـيب األحمـر شكر
مـنـظـمات ومـؤسـسـات حكـومـة االقـليم
والســيــمــا قـوى األمن عــلى تــعــاونــهـا
كما أعرب الوفد عن الداخلي والشرطة
تـقـديـره لـبرامج احلـكـومـة اإلصالحـية
واإلصالحــات األخـرى). فـي الـســجـون
أشــاد الــبـارزانـي (بـاألنــشــطـة بــدوره 
اإلنـسـانـية الـتي تـضطـلع بـهـا اللـجـنة
الـتي تـقوم الـدولـيـة لـلـصـلـيب األحـمـر
وكذلك عبّر عن بـعملـها بحيـاد ومهنيـة
بـدعم من أمــله في مــواصـلــة الـنــجــاح

حكومة اإلقليم).  
ــهــجــرين واكــدت وزيـــرة الــهــجــرة وا
سـعيـهـا في صرف ايـفـان فـائق جابـرو
مـنـحـة الـعـودة بـشـكل عـاجل لـعـدد من
الـــعـــوائل االكـــثـــر تـــضـــررا في ســـهل
نــيــنــوى ضــمن جــوالتـهــا الــتــفــقــديـة
لـلــعـوائل الـعـائـدة من الـنـزوح.وذكـرت
الـوزارة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ان (جـــابــرو الــتـــقت بــعـــدد من االســر
الـعـائـدة من الـنزوح الى مـنـاطـقهم في
ـناطق سهل قـضاء احلـمدانـية الـتابع 
نـيـنــوى بـرفـقـة رئـيس كـتـلـة بـابـلـيـون
الــنــائب اســوان الــكـلــداني والــنــائــبـة
واسـتـمعت خالل بـيـداء خـضر سـلـمان
ــشـــاكل الـــتي الـــلـــقــاء الـى عــدد مـن ا
تــعـاني مـنــهـا االسـر الـعــائـدة في تـلك
ــنـــاطق بــضــمــنـــهــا قــلــة اخلــدمــات ا
وحــــاجـــــتــــهــــا إلـى صــــرف مــــنــــحــــة
مـؤكدة ان (الـوزارة بـرغم قـلة الـعـودة)
ـالية اال انـها سـتعمل تـخصـيصاتـها ا
جــاهـدة عـلى اإلســراع في صـرف مـنح
الـعودة بشـكل عاجل لعـدد من العوائل
ـتضررة التي هدمت االكـثر هشاشة وا
مـنازلـها أبان سـيطرة عـصابات داعش
واشــادت ــدن) الــظـالمــيــة عــلى تــلك ا
ـديــر شــرطـة جــابــرو خالل لــقـائــهــا 
قــــضـــاء احلــــمـــدانــــيـــة فـالح يـــوسف
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ـاليـة الـنيـابـية كـشف رئـيس الـلجـنـة ا
هـــيـــثم اجلـــبـــوري عن حـــسم اخلالف
ــتـعـلق بـحـصـة إقــلـيم كـردسـتـان في ا
مشيراً قبلـ ـوازنة خالل اليومـ ا ا
إلـى أن الـلــجــنــة وضــعت الــعــديــد من
اخلـيارات الـتي تضـمن حقـوق الشعب

. وبشكل عادل ومرضٍ للطرف
وقــال اجلـبــوري في تـصــريح تـابــعـته
(الـزمان) امس إن (اللجـنة عاجلت هذا
ــلف بـشــكل فـني ومــهـني بــعـيـداً عن ا
حـيث تـمكـنا وألول اجلـانب الـسيـاسي
مــرة من اجلــمع بــ ديـوانـي الـرقــابـة
ـــالــيــة االحتــادي واالقـــلــيم ودراســة ا
الـبـيانـات وكذلك تـضيـيف وزير الـنفط
ــا مــكن الــلــجـنــة من اكــثــر من مــرة 
وضـع الـــعـــديـــد من اخلـــيـــارات الـــتي
تــضـمـن حـقــوق الـشــعب بـشــكل عـادل
ولــــفت الى ان ( ومــــرضٍ لــــلــــطــــرفــــ
(الــلــجــنـة أنــهت أعــمــالــهـا لــصــيــاغـة
ـوازنة بـعد عـقدها 46 اجـتمـاعاً مـنذ ا
تـسـلمـهـا مشـروع الـقانـون من مـجلس

الـنجار(بدور الشرطـة والقوات االمنية
فـي استتباب االمن في القضاء وفرض
سـيــطـرة الـقـانـون). كـمـا زارت جـابـرو
نــاحـيــة بـعــشـيــقـة لـالطالع عـلى واقع
مشـيرة الى الـناحـية واخلـدمات فـيهـا 
عـــزم الــــوزارة فـــتح مـــكـــتـب لـــهـــا في
الــنــاحــيــة لــغــرض ادامــة الــتــنــســيق
والـــتــــواصل مع الـــعــــوائل الـــعـــائـــدة
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وذكــر الـبــيـان ان (جــابـرو اكـدت خالل
زيـارتها جامع الفـاروق في الناحية أن
أهـم ركـــائـــز احلـــفـــاظ عـــلـى تـــمـــاسك
اجملـــتــمع هـي الــتــكـــافل االجــتـــمــاعي
والـــــتـــــكـــــاتـف والـــــتـــــمـــــاسك فـي كل
والـــــيــــوم كـل الــــطـــــوائف الـــــظــــروف
واجملــمـوعـات الـديــنـيـة والــعـرقـيـة في
سـهل نـيـنـوى يـتـعـايـشـون بـسالم كـما
مـبـيـنـا ان (الـوزيـرة اعـتــادوا من قـبل)
حـضورت مـجلس عزاء في مـعبد اللش
واكـدت ان بـعـشـيـقـة تـعـد لاليـزيـديـ 
رمـزا للتـعايش السـلمي ب الـعراقي
ـــخــــتـــلف اطـــيـــافــــهم من ايـــزديـــ
ومــســيــحــيـ ومــســلــمــ بــســنـتــهم
مــثـنـيـة فـي الـوقت نـفـسه وشــيـعـتـهم)
عـلى (جـهـود أهلـهـا احلـثيـثـة لالرتـقاء
ــيــز في ــديـــنــتــهم الى مـــســتــوى 
االعـمـار والنـظافـة حـال عودتـهم إليـها

ودعت جــابـرو إلى (جـعل مـن الـنـزوح)
ـــنــاطق الـــتي تــشـــهــد عــودة بـــقــيــة ا
الــنـازحــ شــبـيــهـة بــهــا ألنـهــا بـاتت
ــوذجــا جــيــدا من نــواحـي االعــمـار ا
وشــددت خالل والـــبــنــاء والــنـــظــافــة)
لــقـائـهــا مـديـر الــنـاحـيــة ذنـون يـونس
يــوسف وراعي كــنــيــسـة مــارشــمـوني
لــلـسـريـان االرثــودوكس الـقس دانـيـال
عـلى (ضرورة تـعزيـز خارطـة التـماسك
االجـتماعي التـي رعاها رئيس الوزراء
مـصطـفى الكـاظمي لـلتـعايش الـسلمي
في مـنـاطق سـهل نـينـوى وتـسـاعد في
تـركـيـز كل اجلـهود عـلى مـرحـلـة إعادة

اإلعمار). 
اشـاد يـوسـف ودانـيـال من جــانـبــهـمــا
ــبــذولـة من قــبل الـوزارة بـ(اجلــهـود ا
والسـيـمـا مـكـتـبـهـا في احلـمـدانـيـة من
تـأمـ االحـتـيـاجـات الـضـروريـة خالل
مــدة الـنــزوح إضـافــة الى الـعــمل عـلى
عـودة تـلك االسـر الى منـاطق سـكـناهم

االصلية). 
وكـانت مناطق سهل نيـنوى التاريخية
ـــة في شـــمــال غـــربي الـــعــراق الـــقــد
شــهـدت عـودة أهـلـهــا الـنـازحـ وسط
حـمالت مـستـمـرة للـنـهوض من حـطام
الـدمـار الـذي أحلـقـته عـصـابات داعش
ــدن مـنـذ 2014 وحــتى االجــرامـيــة بـا
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حـيث تـمت لـدى بـغـداد مـيـشـيل ريـنـتـيـنـار 
ــلــفــات االقــتــصــاديــة مــنــاقــشــة عــدد من ا
واالســتـثــمـاريــة والـزراعــيـة والــتـعــلـيــمـيـة
والــتـــواصل بــ مــؤســســـات الــنــجف مع
لـإلسـتــفــادة من نــظــيــراتــهــا الــهــولــنـديــة 
جتـــاربـــهـــا في مـــخـــتـــلـف اجملـــاالت. وأكــد
الـيــاسـري خالل الـلـقـاء ان (الـنـجف مـديـنـة
ذات الـعـمق الديـني والـتاريـخي واالنـساني
وتــشــكل حــاضــرة قــويــة في والــســيــاسي 
وهي مـدينة صـناعـة الرأي والقـرار العراقي
مـشـيـراً الى لــلـسالم واحملـبـة واالنـســانـيـة)
انــهــا (كــانت مــقــصــد لــعــشــرات اآلالف من
الــعـوائـل الـنــازحـة من مــخـتــلف الـديــانـات
خالل مـدة الــوجـود االرهـابي والــقـومـيــات 
وقــدمت لـــداعش في عــدد من احملـــافــظــات 
احلـكومة احمللـية واجملتمع كل الدعم الالزم
ـة لهم لـهـذه العـوائل لـتـام احلـيـاة الكـر
وجنـحنـا في حتـقيق ذلك بـشهـادة مخـتلف
مــؤكـدا ان ــنـظــمــات الـدولــيـة واحملــلــيـة) ا
(احملــافـظـة تـلــعب دوراً مـهـمــاً في الـسـاحـة
االقــتـصــاديـة والــتــجـاريــة واالسـتــثـمــاريـة
ــــوقــــعــــهــــا والــــصــــنــــاعــــيــــة فـي الــــبالد 
وتوفر البنى الـتحتية واخليرات اجلـغرافي
فـيها وطبيعتها الديـنية التي اهلتها لتكون
الي سـنـويا يـقصـدهـا ا مـديـنة سـيـاحيـة 
واحلـكومة احمللية تـشجع وتدعم القطاعات
االســتـثــمـاريــة واالقــتـصــاديـة والــتـجــاريـة
مـضــيــفــاً ان (مـديــنــتــنـا وهي والــزراعــيــة)
مـتواصلة في تطـويرها من خالل االستفادة
مــقــدمــاً الــدعــوة ــيــة) من الــتــجــارب الــعــا
ية في هـولندا (للمشاركة في لـلشركات العا
خـتلف الـقـطاعـات الصـناعـية االسـتـثمـار 
وتبادل والـزراعيـة والتـعلـيميـة والتـجاريـة 
ـتـبـادلـة ب اخلـبـرات من خالل الـزيـارات ا
اكــد ريــنـتــيــنـار ان ). مـن جـانــبه  الــطــرفـ
(بـالده حتـرص عـلـى الـتــعـاون مع حــكـومـة
الـنـجف احمللـية في مـختـلف اجملاالت). كـما
اســتــقـبل الــيــاسـري فـي مـكــتــبـة الــقــنـصل
االيــراني في الــنــجف رضي الــدين كــاظـمي
مـــازنــدراني.  وقــال بـــيــان امس انه (جــرت
ــلــفــات خالل الـــلــقــاء مــنــاقــشـــة عــدد من ا

شتركة). ا
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هَـمَسَ خلـلـيـلهِ خـفـيّـاً لِـيـحـاوِرَهُ عن حـصـادِ دهـرِهـمـا وإرصـاده وإذ هـما
يَستَـرخَيان عـلى وريقاتِ خَـريفِ العُمُـرِ ويستـرعِيان غـرغرةَ غابـةِ الصمتِ
وإمـتـداده وإذ صَــيّـرَت عَـبَـراتُــهـمـا صـرصــرةَ األيـامِ فُـرُشـاً وخــرخـرتـهـا
رَت نَظَراتُـهما سَـبْتَ كل مُتَـلَبدٍ في تَـأملٍ وكَبْتَ كل مُتَـكَبدٍ وسادة وإذ حيـَّ

في (يوغا) وخَبْتَ مُتَعَبدٍ في عبادة همسَ لِخِلهِ فقال:
-}أُفّ ياخَلّ ! قدِ إسـتَحـضَرَ فـؤادي "شيئـاً من اخلوفِ" ولـبئسَ اخلوفُ
ولبئس أوتاده. التَوجلْ ياخِلُّ! وإنّما أحَدثُكَ عن"فِيلمٍ في سيلما"وما ضخَّهُ
ونضـخَّهُ الـفـيـلمُ آنـئـذٍ في الوجـد من تـمـرُّدٍ وعـنـاده ! فهَـون عـلـيكَ وأهـجرْ
اخلــوف وأكـفــر بــإرتــعــاده ! فــمـا عــادَ في ديــارنــا مــيــدانُ حـربٍ والدرع
ِ دخـيلٍ وال تـمـخـتر والعـتاده. ومـاعـاد فـيـهـا تبـخـتـر خلـطىً بـعلـوٍّ في عـ
لسعفٍ بسموٍّ في نخيلٍ وإعتداده أفَتذكرُ ياخِلُّ فيلم "جوازُ عتريس باطل
من فؤادة" ? فلَنِعمَ الفنُّ ذاك ولنِعمَ الـصنعةُ واإلجادة ? فهلّا -خِلَّ- أولو
بقيةٍ من وَجْـدٍ يَزأرُ اآلن بِعنـفوانٍ والنبغي زيـادة: "ال هوانَ وجوازُ عتريسَ
باطل من فـؤادة"? أفَترى الـزئيـرَ قد خَـنَسَ في ضمـيرِ إبنِ الـضادِ وغطسَ
في نكيرهِ وفَطَسَ في فُؤاده? أوَتَرى الصفـيرَ قد طَمَسَ هديرَ شبلِ الضادِ
وكــنَسَ ســـطــرَ اإلجـــادة واإلفــادة : "الخــنـــوعَ فــإمّـــا نــصــر مـــبــ وإمّــا

شهادة"{?
! فال خـنس وال كنس في أمّـةِ عدنـانَ وقريش -{مهالً وعـلى رسلِكَ يـاخِلّ
: مدادُ القـلمِ ومنها رحيقه وإستزاده. نحنُ - والشام والقيروان ثمَّ بغدادَ
- أمّـة بـقــرآنٍ مُـعـجِـزٍ عَـجَـب وبـيـانٍ مـوجـزٍ وحـسـبٍ ونـسب يـعـلـو يـا خِلّ
اإلشـادة. أمّـة كـفـرت بــالـغـرانـيق وظــفـرت بـبـيتٍ عـتــيقٍ وروضـةٍ بـبـريقٍ
- أمّـة سَـلَـفُـهـا اُسْد وأقصـىً عريق : وذلـك تثـلـيثُ الـسـيـادة? نحـنُ -ياخِلُّ
وخَلَفُها أُورِثُوا رُشدَ الريادة يرضعُ الـعرشَ لبناً واليَتقَلّدُ إال عِزَّتَهُ قِالدة.
ة ال تَعـرفُ همّـاً والغمّاً أمةُ تـأبى خُنـوعاً وتَخـشَاهـا اجلَهـالةُ والـرَّمادة. أمـَّ

والعجزاً والحجزاً أو بَالدة{.
-} إذاً فـمــاليَ -يــاخِلّ- أرى أمّــتي تــتـبــاهى بــأمّــةٍ "آرب تـالــنت" وزرعِهِ
وحَصـاده? أفَتـظنُّ ياخِلُّ أنَّـهـا رَكَنَتْ فَـسَكَـنَت إلى "عـصابـةِ توتـو واللّـمبيّ
وحَمادة" ? أوَما تَرى عِـلمَها باتَ "شَخـبط خلابيط" وإستـمرأت لهوَهُ ولغوَهُ
وفَـسَادَه ? أوَمـا تَـرى شـروقَـهـا أضـحَى كَـسُـرْوٍ مُـتنـططٍ يـتـقـافـز تـيـهـاً ب
األ والسُروُ إبنُ اجلـرادة? أوَما تَـرى غُروبَهـا أمسى بال نُـكرانَ لـتَدليكٍ
ب ذُكـرانٍ وإناثٍ ,سواءً عـلى الـوِسـادة? أمـا تـراهـا قد إسـتَـلـطَـفَت عـباءةَ
"شاهدٍ مـشافشِ حـاجة" لِـتَتَـغشّى بـها من جـورِ السـلطانٍ ,ولتَـتَمشّـى بها

في ظاللِ حِياده{?
-} كال يـاخِلُّ كال فال تَـخاطـبْـهـا بـعـصابـة تـوتـو أو بـسـروٍ جلرادة بل
ٍ فَقَدَت احلِـكمَـةَ واحلُلمَ والـقيّادة? عاتبْـها:" ألم يَـأنِ لكِ أن تَعـتَبِـري من أ
من أمَّة نَـحَتَت من اجلَـبلِ بَيتـاً وقَصـراً وعِمـادَه وإنْ بَطَـشَت فجـبَّارةً على
الضـعيفِ ظـلماً تـبغي أضـطهـادَه فكـانَت عاقـبتُـها صـيحـةً تَدمـيرٍ وإبادة.
ومن أمّةٍ زَنَـت ومَا زَنَت مِـكـيـالَهـا تَـرنـو استـزادَه فـأخـذَتْهـا رجـفـة دَمَّرَتِ
دَتْ صـرحاً إلى إإللهِ حرثَـهـا والـنـسلَ إال فـضاءً أو جَـمـاده. ومن أمّـةٍ شَـيـَّ
تبغي إنتقاده بأيديَ قومٍ وبخنوعهِ وبـإنقيادِه وكنزتْ كُنوزَاً وزينةً بِخُيَالء
ووهمٍ من سعادة فكانَ جَزاؤُها خَسْفـاً أطاحَ بالنفسِ والدَّارِ فما كان من
حَــولٍ وال إرادة ثـمّ قُــطـــيْــراتُ مـــاءٍ أَيــبَـــسَتْ عُـــودَ مَــعـــبــودِهُـمُ وأركــسَتْ

أجنَادَه{.
َحذُورُ وذَيَّاكَ الذي.. -} أجل ياخِلُّ صدقتَ وذَيَّاكَ هو الغَضَبُ ا

: أال البأسَ يَرفـعُهُ ال صمـودَ يَدفعُهُ وال تـنفعُـهُ ضمادة. بـيد أنيَ أوسوسُ
من مُـزَمـجـرٍ الـيـومَ ولـو بـفِـيـلمٍ وأنـا لن أبـغي زيـادة: "نـحن لن نـسـتـسـلمَ
فنصر مب أو شهادة" و"جوازُ القرد من األقصى باطل رغمَ قِيودِ الفكرِ

وحــيـودِ فــؤاده. أُفٍّ لكَ يــاخِـلُّ أُف! مـالـكَ عـلـيَّ التَـرُدُّ وال
تَـحُفّ! أَوَّاه مُـغـرَم أنتَ بـثُـعــبـانِ الـغـفـوةِ عـلى حـ
غفـلةٍ وال تبـغي إفتـقاده. ال حـرج علـيكَ ونَمْ ياخِلُّ
ودعْ  شَخيرُكَ يعـزِفُ ليَ سمفونيـة "أسبابَ القهرِ

وأنيابِ إضطهاده"{.
. تَحية لزمانِ الطبيب
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you Gov ) أشارت نتائج اســــــتطالع للـرأي قامــــــت به مجـــــموعتا
و The Economist) انّ (ترامب) هـو أسـوأ الـرؤساء االمـريـكـان على

االطالق.
علوم انّ االستطالعات الـتي تقوم بها مؤسـسات رصينة تكشف - ومن ا
شـاركون في االسـتطالع بـعيداً ا ال جدال فـيه - عن حقـيقـة ما يـراه ا

صلحية ...  عن كلّ احلسابات العاطفية وا
وال مجـامـلـة فـيـها ألحـد مـهـمـا عظم شـأنه وهـذا مـا يـجـعلـهـا ذات أهـمـية

خاصة. 
ؤسسـات القـادرة على اجـراء امثال لك –لالسف الشديد  –ا ونحن ال 
ا تأثر بالضغوط من قبل السلطوي تلك االستطالعات بنزاهة تامة ودو
وانصارهم وقـد استطـاعت اجليوش االلـكترونـية تشـويش االذهان وخلط

االوراق لقاء اجر مدفوع سلفاً ..!!
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ـهـم انّ هـذا االســتــطالع لم يـحــمل مــعــظم أعـضــاء مــجـلـس الـشــيـوخ وا
ـوقف االمـريـكي من اجلـمـهـوريـ عـلى أنْ يـوّطـنـوا انـفـسَـهُم عـلى تـبـني ا

الصارم ازاء ذلك الرجل االسوأ في تاريخ الرؤساء .
ـوضوعية) ولم يصدر القرار بادانة (ترامب) لقد تغلبت (احلزبية) على (ا
على حتريضاتـه لآلالف من انصاره الغـوغائي لـلهجوم عـلى (الكابتول)

وازين. واقتراف ما اقترفوه من فظائع وانتهاكات للقوان وا
ـوضوعـيّة هـو احدى اكـبر الـسلـبيات فـي البُـنيّة وانتـصار احلـزبيّـة على ا

احلزبية .
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ان اصطـفاف بعـض أعضـاء مجلـس الشيـوخ من اجلمـهوريـ الى جانب
طالبـ بأدانة (ترامب) يُثبت انّ التخلص من داء قراطي ا زمالئهم الد

كن وموجود ولكنه يبقى في نطاق محدود ...!! االنحياز احلزبي 
-4-

وداء االنحـياز اجلـهـوي هو الـذي أعاق  –والى حدّ كـبـير  –من محـاسـبة
تمـرس فرسـان اللـصوصيـة والقرصـنة  فبـقيت حتى اآلن الفاسـدين ا

ثول أمام القضاء . حيتانُ الفساد الكبرى بعيدةً عن ا
ـتورط كان هو االخر كما أنَّ التشابك الـشديد في قضايـا الفساد ب ا
سـتشري ضَمَّ ـهمـة حيث انّ الـفسـاد ا سبـبا من االسبـاب التي عـقدّت ا
حتت عــبـاءَتِه افــراداً كــثـيــرين تــتــعـدد مــشــاربُـهم واجتــاهــاتُـهـم ولـيــسـوا

بالضرورة- من طراز واحد او جهة واحدة .–
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ان إدانـة (تــرامب) لم تـكن مــطـلــبـا شـخــصـيـا بـل كـانت مــعـركـة ســاخـنـة
ـا كـان االنـحـيـاز عـنـد بـعض الـفـصـول بـ أكـبـر حـزبـ امـريــكـيـ ور
أعضاء مجلس الشيوخ للحزب اجلمهوري وليس لشخص (ترامب)  غير

طاف كانت مرّة بائسة . أنّ النتيجة في نهاية ا
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وال نذيع سراً اذا قلنا :
انّ الـكـثـيــر من االحـزاب واجلـهـات الــسـيـاسـيــة الـعـراقـيــة قـد فـشـلت في
االحتفاظ بـرصيدها الشـعبي من خالل اصرارهـا على تغلـيب مصاحلها
احلـزبـيــة عـلى مـصــالح الـوطن والــشـعب وهـذا الــذي عـمّق اخملـاوف من

زمع اجراؤها في تشرين االول القادم . نتائج االنتخابات النيابية ا
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انّ الـعــمل لــصـالح الــشـعـب والـوطن هــو الـعــبـادة
االجتماعية التي يفـوز بها من يؤثر مصالح البالد

والعباد في الدنيا قبل االخرة .
وهنا تمكن العظة .

هيثم اجلبوري

−5∫ قناني االوكسج تتوفر بكثافة Ë«
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الــــــوزراء في 10 كــــــانـــــون الــــــثـــــاني
وتـــابع ان (الــلـــجــنـــة قــامت ـــاضي) ا
بإجراء 320 استضافة على مدى 500
ســاعـة شــمـلت وزراء الــدولـة ورؤسـاء
ـــديـــرون الـــعـــامـــون ـــؤســــســـات وا ا
واحملــافــظـ والــهــيـئــات واالحتـادات
ـيــ واخلــبـراء والــنــقـابــات واألكــاد
اإلقــتــصــاديــ وشـرائـح مـجــتــمــعــيـة
مـخـتـلـفـة من الـقـطـاع اخلـاص حـرصـاً
ـوازنة ذات مـنـها عـلى أن تـكون هـذه ا
بــعـد اقـتـصـادي وحتــتـوي عـلى خـطط

تنموية وإصالحية حقيقية).
 U¦ŠU³  ÕU$

ـبـعـوثـة اخلـاصـة لألمـ فـيــمـا دعت ا
ـــتــحـــدة إلى الـــعــراق الـــعـــام لأل ا
رئــيس االقــلــيم جــيــنــ بالســخــارت 
نيجيرفان البارزاني الى اخذ دوره في
ــــبــــاحــــثــــات بــــ بــــغــــداد إجنــــاح ا
واربــيل.وقــال بــيــان لـرئــاســة االقــلـيم
تــلــقــته (الـزمــان) امس ان (االجــتــمـاع
تـنـاول منـاقشـة مشـاكل  بغـداد واربيل
واحلـــوار من أجـل حــلـــهـــا واجلـــهــود
الـرامـيـة إلى تـثـبـيـت حـصـة كـردسـتان

وشــدد الـطــرفـان ـوازنــة) فـي قـانــون ا
ــشــاكل عــلى أســاس عــلـى (حل هــذه ا
وتـابـع الـبـيـان ان الــدسـتـور الــعـراقي)
(الــلــقــاء بــحث األوضـاع الــســيــاســيـة
ووبـاء واألمـنــيـة واالقـتـصـاديـة لـلـبالد
كـــورونــا و االنـــتــخـــابــات الـــعــراقـــيــة
وأحــــــوال الـــــنـــــازحـــــ ـــــقــــــبـــــلـــــة ا
وكذلك مـخاوف عودة ظهور والـالجئ
اإلرهـــــاب ونـــــشــــاط داعـش وأوضــــاع
ـنطقـة بصورة عـامة).وأضاف الـبيان ا
ان (بـالسـخــارت أكــدت عـلـى إمـكــانــيـة
الــبــارزاني وأنــهـم يــتـطــلــعــون إلى أن
يـكون له حـضور ودور أكـبر في إجناح
ـــشـــاكل حـــوار بـــغـــداد واربـــيل حلل ا
الــعـالــقـة وتــثـبــيت حــصـة االقــلـيم في
ـــوازنــة وحتـــقـــيق الـــتالحم قـــانـــون ا
ووحـدة صف األطـراف الـكـردستـانـية).
اشـادت حـكـومـة عــلى صـعـيـد مـتــصل 
االقــلــيم بــأنــشــطــة الــصــلــيب االحــمـر
وبــرامــجـــهــا االنــســانــيــة في الــعــراق
وكـردستان. وذكـرت حكومـة االقليم في
ان (رئـيس بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
اسـتـقـبل احلـكـومـة مـسـرور الـبـارزاني

»U³I²Ý‰∫ مسرور البارزاني خالل استقباله وفداً من اللجنة الدولية للصليب األحمر

ـزمـنـة األمـراض ا
وحـــــــــــسـب
مـاتـقـتـضيه
ـــصــلــحــة ا

العامة).

“U¹—…∫ محافظ بغداد خالل زيارته للمشاريع اجلديدة
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توفي الشـاعر والكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي عن  76عاما في العاصمـة األردنية عمّان بعد مسيرة أدبية استمـرت حوالى خمسة عقود كان خاللها من األسماء البارزة في
الثـقافة الفلسطيـنية.وقد نعى جنله الشـاعر تميم البرغوثي مـساء األحد على صفحته الـرسمية في فيسبـوك والده مريد من خالل نشره صورة سـوداء مع كتابة اسمه حدادا على
ـكتبة العـربية باثنـي عشر ديوانا شـعريا كان أولها “الطـوفان وإعادة التكوين ”في العام  ?1972وصوال إلى آخر اضية أثرى مـريد البرغوثي ا وفاته.وخالل الـعقود اخلمسـة ا
ولـود في العام  1944في قـرية ديـر غسـانة وسط الضـفة الـغربـية احملـتلة “فلـسطـيني في الـشمس” دواوينه “اسـتيقِظ كـي ترى احللم.(2018) ”ومن أشهـر دواوين الشـاعر ا
من قسم اللغة اإلنكليزية 1967مطلع العقد األول من القرن احلالي.وحصل مريد البرغوثي الذي تخرّج في جامعة القاهرة عام  ”زهر الرمان”و (1987) ”طال الشتات”و (1974)
ـانية والبـرتغالية والـروسية.كما ألّف وآدابها على مـكافآت عدة بيـنها جائـزة فلسط في الـشعر العام  .2000وترجمت أشـعاره إلى لغات عـدة بينها اإلنـكليزيـة والفرنسيـة واإليطالية واأل
كتـاب نثـري هما “رأيت رام الله (1997) ”الـذي نال عـنه جائـزة جنيب مـحفـوظ لآلداب وصـدر في ست طـبعـات عربيـة إضافـة إلى اإلنـكلـيزية و”ولدت هـناك ولـدت هنا.”كـذلك شارك
صريّـة الراحلة رضوى عـاشور في الكثيـر من اللقاءات الشعـرية ومعارض الكـتاب الكبرى في العـالم.وقدم محاضرات عن الـشعر الفلـسطيني والعربي في البرغوثي وهـو زوج الروائية ا
يـة للرواية العربية (بوكر) في .2015وقد نعى وزير الثـقافة الفلسطيني عـاطف أبو سيف في بيان الشاعر الراحل قائال جامعات كبيرة حـول العالم. كما ترأس جلنة التـحكيم للجائزة العا
ـبدع الذين إن الثقافـة الفلسـطينيـة والعربيـة خسرت بوفاته “علما من أعالمـها ورمزا من رموز اإلبداع والـكفاح الثـقافي الوطني الفـلسطيني.”وأشار أبـو سيف إلى أن مريد الـبرغوثي كان “من ا
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الفريد سمعان من طريق احلياة إلى درب الرحيل

األخـيـرة من حيـاته قـبل رحـيله .
قـال لي وهـو يـهمّ عـلى الـرحيل :
مـا الــذي تـبـقّى لـنــا  كـمـا يـقـول
ـا غـسّــان كـنـفـاني ?  فــأجـبـته 
قـاله: عالم لـيس لنـا  ح يـكون
الزيف واخلداع وذبول الضمير.

وصل احلدباء ا
قدسي ولد الفريد سـمعان حنّا ا
ـوصـل الــعـام  1928ورحل فـي ا
في  5كانون الثـاني يناير 2021
عن عمـر ناهز  92عامـاً وقد بدأ
نــــشـــاطه الــــثـــقـــافـي في أواخـــر
األربعينات ومـطلع اخلمسينات
وتـخـرج من كلـيـة احلقـوق الـعام
 1961وقد سجن لفترات طويلة
ـــــرّة األولى فـي الــــعــــام 1948 ا
والثانـية في العام  1963بسبب
انتـمـائه للـحـزب الـشيـوعي كـما
اســتــدعي وحُــقّق مــعه أكــثـر من
مــرّة فـي أواخــر الــســـبــعـــيــنــات
اضي والـثمـانـينـات من القـرن ا
ــوت وكــان قـــد جنــا من قــطــار ا
دة 10 العام  1963وحكم عـليه 
سـنــوات قـضى قـسـمــاً مـنـهـا في
سجن "نقرة السلمان"  وقد روى
ليَ الـــصــديـق الــشـــاعــر مـــظــفّــر
الـــنــوّاب عـن عالقـــته بـــالــفـــريــد
سـمـعان والـنشـاط الـثقـافي الذي
كــان يــتم تــنــظــيـمـه في الــسـجن
حـــيث كــان الـــفــريـــد في إدارته 
فـــضالً عـن نـــشـــاطـه الـــريـــاضي
واإلجـتـمـاعي والــسّـمـاحـةُ الـتي
نفتحة  تتجلى بها شخصيته ا
وقـد كـانت مـنـاسبـةً لـلـحديث عن
مظـفّر النـوّاب مع الفريـد سمعان
إثـر زيـارة األول إلى بــغـداد بـعـد

نحو أربع عاماً من منفاه. 
كـــتب في مـــجـــاالت مـــخـــتـــلـــفـــة
ومــــتــــنــــوّعــــة ولـــديـه عــــشـــرون
مـــجــمـــوعــة شـــعــريـــة وعــدد من
ـــســــرحـــيــــات واجملـــمــــوعـــات ا
الـقـصـصــيـة كـمـا لـديه دراسـات
اقـتـصـاديـة وكـان قـد حصـل على
دبـلـوم في الـتــخـطـيط من مـعـهـد
تـحدة في دمـشق العام   األ ا
 1971وكـتب فـصـوالً من سـيـرته
ـسيـرة الـثـورية... بـعـنـوان "مع ا

اخلطوات األولى".
كــأنـهــا سـرب الــعـصــافـيـر

التي اصطفت
على بيادر من الكروم
كأنها جدائل تبعثرت  

في مشتل العطر حتوم 
كأنها قافلة من الثلج
تسلّلت في غفلة

جذلى عناقيد النجوم
مرّت على أهدابنا
تناثرت أصداؤها

ساء حطّت على برج ا
وطوّقت أذرعها
بيت القمر

أبــا شــروق ال نـقــول وداعــاً  بل
نقول اشتياقا .
ـــــــــــــــــــــــــ

{  عضو احتاد الكتّاب العرب
وعضو احتاد األدباء والكتاب
العراقي

الفارابي في بيروت  : 2018وقد
تـسـنّـى لي مـؤخّـراً أن أطــلع عـلى
نــتـاجــات شــعــبــان وخــصــوصـاً
الـثقافـية واألدبـية فوجـدتهـا غاية
فـي العـمق واجلـمـال أذكـر مـنـها:
كــتــابه عن اجلــواهــري الـكــبــيـر "
اجلــــواهــــري - جـــــدل الــــشــــعــــر
واحلـيــاة" وكــتـابه عـن أبي كَـاطع
"أبــــــو كَــــــاطع- عــــــلى ضــــــفـــــاف
السـخـريـة احلـزيـنـة" إضـافة إلى
كـتـابـه "بـعـيـداً عـن أعـ الـرقـيب"
وهـــو كـــتــاب نـــقـــدي أجــرى فـــيه
مراجـعة جريـئة لتـجربته الـفكرية
والسيـاسية وكان األصل في ذلك
محـاضرة ألـقاها في لـندن "ديوان
الكوفة غاليري" وسواء اتفقت أم
اخــتـلــفـت مع شــعــبـان  لــكــنك ال
تــســـتـــطـــيع إالّ أن حتـــتــرم آراءه
ووجـهـات نـظـره ألنهـا نـابـعة من
ـعاناة جتـربة نـضاليـة خاضـها 
شـديــدة وألم وحـرمــانـات لــيـست
قـلــيــلـة نــاهـيــكم عن أنه يــتــمـتع
ــصــداقــيـة واجــتــهـاد تــؤهّالنه
إلجـراء قـراءات جـديـدة لـلـتـجـربـة
الــتـــاريـــخـــيـــة وذلك بـــحــثـــاً عن

احلقيقة كما يقول.
ــنـاســبــة فــقـد اســتــضــافـني وبــا
احتــاد األدبــاء في أصــبـوحــةٍ في
الـــعــام  2017أي بـــعـــد مـــغــادرة
الـفــريـد ســمـعـان واســتـقـراره في
عـمان  كـنت قـد حتدثـت فيـها عن
"كتب وحكايـات" وجئتُ فيها على
شــذرات من جتـــربــتي الـــفــكــريــة
والــثـقـافـيــة ارتـبـاطــا من الـعالقـة
باحلرف واحلق واإلنـسان وح
سمع الفريد قال لي : كنت أودّ أن

أقدمك أنا شخصياً .
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كـثـيـراً مـا كـنت أجـد تـنـاغـمـاً بـ
الـفـريـد ســمـعـان وبـيـني وأعـرف
هـــــمـــــومه ومـــــتـــــاعــــبـه وأعــــرف
الــضـغــوط الـتي تــعـرّض لــهـا من
ـؤسسـات التي عـمل فيـها داخل ا
ومـن خـــــــارجــــــــهــــــــا  وأدرُكُ أنه
بحـصـافـته وطـول نـفـسه وصـبره
وتــــســـامـــحـه حـــاول جتـــاوزهـــا
متـفرّغـاً إلبداعه وفنّـه ملّبـياً نداء
الـشعر مـعتـنياً بـكلـماته وحروفه
التي حـاول أن يُـسـقـيـهـا بـدموعه
ودمـه وكم كــــــنت أتــــــســــــاءل مع
نفسي مـاذا ستكون حـياتنا بدون
الشـعر وأقـصد بـدون الفن? وأظن
أنهـا سـتكـون احلـياة أكـثـر سقـماً
وكـآبـةً بـغيـابه  ولـعلّ الشـعـر هو
مــا آنس الــفــريـــد وجــمّل حــيــاتهُ
وأعـطــاهـا بُــعـداً أكــثـر إنــسـانــيـةً
وإحـــســاســـاً بــاحلـــريــة والـــعــدل

ساواة . وا
لـقد روّت دمـاء زوجـته "أم شروق"
أرض الـعـراق  في حـادث اغـتـيـال
غـــــادر ودنيء األمـــــر الــــذي زاده
تـعـلقـاً بـهـا وبشـجـاعـتهـا وحـبـها
وهو الذي نظم لها القصائد التي
كانت تـعلقـها قالئد عـلى صدرها
كــمـــا تــعـــرّض مــنــزلـه لــلـــســرقــة
واإلبتزاز وقد اضطـر بعد انتهاء
ـهــنــيـة اإلنــتــقـال إلى "مـهــمــته" ا
عـمّـان لـيقـضي الـسنـوات األربـعة

الذين دافعوا عن "أدباء الداخل"
خصـوصاً إزاء بـعض االتـهامات
الــتي حـاول الــبـعض إلــصـاقــهـا
بـــهم وســـبق لي أن قـــلت إن من
بـــقي مــضــطـــراً في الــعــراق ولم
يـــنـــخــــرط في ســـلـك "الـــنـــظـــام"
ـدائح وتــنــظــيــمــاته أو يــكـتـب ا
ـجّـد الـسـائـد من الـسـيـاسات و
فـــتـــلك بـــطـــولـــة تـــفـــوق بـــعض

البطوالت الزائفة. 
إحتاد األدباء

حـ عـدت إلى الـعـراق فـي شـهر
حزيران يـونيو   2003والتـقيته
ـا وكــان مـبـتـهــجـاً ولـكـن بـحـذر 
حـصل وتـعــدّدت الـلـقـاءات خالل
ــتــكـــرّرة إلى بــغــداد زيـــاراتي ا
وخـصوصـاً حـ انتـخب رئيـساً
الحتــــــاد األدبــــــاء والــــــكــــــتــــــاب
العراقـي وأكثـر من مرّة دعاني
لـلــحـديث عن جتــربـتي الــفـكـريـة
والــثــقـافــيــة بــاســتـضــافــتي في
إصـبـوحة خـاصـة واتفـقـنا أكـثر
ــوعــد بـســبب من مــرّة وتــأجل ا
الظـروف غيـر الطبـيعيـة التي مرّ
بــهــا الــعــراق بـــســبب اإلحــتالل
وأعـمــال اإلرهـاب والـعــنف الـتي
انـــدلــعـت في كل مـــكـــان والـــتي
غـالـبــاً مـا كــانت تـطــال الـثــقـافـة
ـثـقـفـ وهم الـقـسم األضـعف وا
ـــكن إحــــداث نـــوع من والــــذي 
الفزع والذعر في اجملتمع بسبب
ــكــانـــته من جــهــة اســتــهـــدافه 
ـعـرفـة الـنـاس من جـهـة ثـانـيـة و

وحلساسيته من جهة ثالثة.
ـــؤســـســـة ولم تـــســـلـم من ذلك ا
ـهـنـية الـعـريـقـة التي الـنـقابـيـة ا
كـان الـفــريـد سـمـعـان رئـيـسـهـا 
فـفي شهـر كـانون األول ديـسمـبر
الــــعــــام   2010داهــــمت قــــوات
حــكـــومــيــة مـــقــر احتــاد األدبــاء
والــكــتــاب الــعــراقـيــ وأغــلــقت
الـنـادي اإلجتـماعـي الذي يـرتاده
أعـــــضـــــاء اإلحتـــــاد والـــــذي ظل
مــسـتــمـراً مــنـذ أن كــان الـشــاعـر
الـكبـيـر محـمد مـهدي اجلـواهري
رئيساً له بعد أن  تأسيسه في
الـــعـــام  1959واخلـــطـــوة الـــتي
أقدمت عـلـيـها الـسـلـطات هـدفـها
ـــثـــقــــفـــ ال ســـيّـــمـــا إحـــراج ا
دنية بالتضيـيق على احلريات ا
والــعــامـــة وتــديــ الــســيــاســة
ــثـقف عــلى اإلنــصـيـاع وإرغـام ا
لــذلك وهي مــعــادلــة مــلــتــبــســة
وحـــسّـــاســـة وظــلّـت إشــكـــالـــيــة
مــــوجـــــودة عــــلـى طــــول اخلط 
ـــثـــقف وأقـــصـــد بـــذلـك عالقـــة ا
بــالــســيــاسي وعالقــة الــثــقــافـة
بــالـــســـيـــاســة  ثـم الــســـيـــاســة

الثقافية والثقافة السياسية.
كتبتُ حينهـا في صحيفة الزمان
ردّاً عــلى تــلك اإلنــتــهـاكــات: " لم
ـقر ـسائـية  تـكتفِ تـلك الـغزوة ا
داهمة والتجاوز على اإلحتاد با
حــــرمــــة اإلحتــــاد وحـــــسب  بل
جلـأت إلـى إرغـام رئـيس اإلحتـاد
الـشــاعــر الـفــريــد سـمــعــان عـلى
تـوقـيـع مـحـضـر يــقـضي بـإغالق
الـنادي وعـدم الـعودة إلى فـتحه

ـثقفـ بزعم أنهـا تنطق إلرغام ا
بإسم كل اجملـتمع دون تمـييز أو
إخـــتـالف أو اجـــتـــهـــاد وهــؤالء
ـثقـف لم تـهزّهم ـتحـرشـون با ا
حيثيـات انقطاع التـيار الكهرباء
ــاء الـــصــافي في وعـــدم تــوفــر ا
الكثير من مناطق العراق وتدنّي
مــســتــوى اخلــدمــات الــصــحــيـة
والـتـعـلـيـمـيـة وانـتـشـار الـقـمـامة
واحلـواجـز واسـتــشـراء الـفـسـاد
ال العام الي واإلداري ونهب ا ا
وتبديده واستـمرار تعو ماكنة
الدولة حلساب نظام احملاصصة
الــطـائــفي - اإلثـنـي الـقــائم عـلى
الزبـائنـيـة السـياسـيـة والغـنائم
نـــاهــــيك عن انـــتـــشـــار ظـــواهـــر
التعـصّب ووليدة الـتطرّف وهذا
األخــيــر إذا مــا انــتــقل لــيـصــبح
ســلــوكـــاَ ســيــؤدي إلـى الــعــنف
ويــصــيـر الــعـنـف إرهـابــاً إذا مـا

ضرب عشوائياً ; 
‚ö √ Âd

ي من جانب في كلمته عند تكر
احتــاد احلــقـوقــيــ الـعــراقــيـ

بـــصــفــتـي "احلــقــوقي األول" 14
شـــبـــاط / فـــبـــرايـــر  2009قـــال
الــفـريــد سـمــعـان : أرتـبـطُ وعـبـد
احلس شعبان بثالث روابط: 
أولـهـا- إنـنـا ننـتـمي إلى مـدرسة

فكرية ونضالية واحدة.
ـهـنة وثـانـيهـا- أنـنا زمالء في ا
فـكـالنـا درس احلــقـوق وانــشـغل

بها. 
وثـالـثــهـا- إنـنـا واكـبـنـا احلـركـة
الــثــقــافــيـة واألدبــيــة وزمالء في
ــــكــــنــــني أن احتــــاد األدبــــاء و

أضيف: 
رابعـها- هـو أن لدينـا الكـثير من
ــشـتـركـ األصـدقــاء والـرفـاق ا

وعــــلـى الــــرغـم من اإلنــــقـــــطــــاع
اإلجــبــاري بــ مــثـقــفي الــداخل
ومـثـقـفي اخلـارج  حـيـث اضـطرّ
ــنــفى شــعـبــان إلـى الــهـجــرة وا
الحــقـة في حـ أنـني بـسـبب ا
فـــضــــلتُ الـــبـــقـــاء في الـــعـــراق
وحتـملّ كالنـا نـتـائج قـراره لـكن
كلـيـنـا كان يـتـابع اآلخـر ونـتاجه
قـدر مـا تـســمح به الـظـروف ومـا

يتسّرب من نصوص وأخبار.
وكــانت كــلـمـتـه بـصــفـته رئــيـسـاً
الحتــــــاد األدبــــــاء والــــــكــــــتــــــاب
الــعـراقــيــ إضــافــة إلى كــلــمـة
نقـيب الـصـحـفـيـ مؤيـد الالمي
وكــلــمـة نــقــيب احملــامـ ضــيـاء
الــســعــدي وكــلــمــة مــؤســســات
ـدني الـعـراقي ألـقـاها اجملـتـمع ا
إحـسـان الـيـاسـري جنل شـمران

الياسري"أبو كاطع".
وأضـــاف الــفـــريــد ســـمـــعــان في
كلـمته التي نـشر مقـتطفـات منها
الـــوزيـــر الــــتـــونـــسـي د. خـــالـــد
شوكات في الـكتاب الذي أصدره
ــقـراطــيـة ـعــهـد الــعـربي لــلـد ا
وسـوم "عبـد احلس شـعبان وا
: تونس والـعرفـان - وقائع حفل
تكـر ومـسـيرة فـكـريـة وثقـافـية
رائـدة  25ســبــتــمــبــر - أيــلــول
 " 2016والـــــــــصــــــــــادر عن دار

مثـلمـا اقـتضت تـعلـيـمات مـجلس
مـــحـــافــــظـــة بـــغــــداد"  وقـــيل أنّ
سمعـان تعرّض لإلهـانة والضرب
ـداهــمـة الالّقـانـونـيـة خالل تـلك ا
والالّشــرعـــيــة والــتـي واجــهــهــا
بشجاعة ورباطة جأش وعقالنية.
يـقول الـفـريد سـمعـان في قصـيدة

عودة اجلواهري:
تعود إلينا مع النسمات

ترانيم وعد
ورايات ذكرى
رؤى تستفيق
مع الفجر

ح حتطّ خطاه
على وجنة الكائنات

وح تهب رياح الكرامة
تعلن أن هدير النوائب
لن يستبيح تراب الوطن

ولن تخمد النار
إالّ مع نشوة االنتصار
على العابث بأحالمنا
اجملموعات الثقافية

والـتــقـيت سـمـعــان بـعـدهـا وقصّ
عليّ ما حدث بألم شديد وكان هو
من الذين وقـفوا مـنذ البـداية ضد
غلقة والتقاسم النزعات الدينية ا
الـطـائـفي واإلثني وال سـيّـمـا تلك
الـتي يــتم طالؤهـا أحـيــانـاً بـلـون
أخالقي فـي مـحــاولـة لـلــتـضــيـيق
عــلـى األدبــاء والـــكــتـــاب وســائــر
ـارسـون حـقاً الـعـراقـيـ الـذين 
دستوريـاً حتميه اللـوائح الدولية

حلقوق اإلنسان.
ولعلّ القـوى اإلرهابية والـطائفية
ثقفـ مثلما غالبـاً ما تستـهدف ا
ـــــرأة وكــــــذلك تــــــســـــتــــــهــــــدف ا
اجملــمــوعـات الــثـقــافـيــة وال أقـول
ـــصـــطــلح "األقـــلــيـــات" ألن هــذا ا
يـسـتبـطن الـهـيـمنـة واإلسـتـتـباع
وفـي أكـثـر من مــرّة وفي أكـثـر من
مـنـاســبـة أشــاد الـفــريـد ســمـعـان
وبـــحــــضــــور آخـــريـن عـــلـى دقـــة
اسـتـخـدامي لـذلك وتـمـنّى أن يـتم
ساواة  تعـميـمه لتأكـيد مبـاد ا
فال فـــرق بـــ كـــبـــيـــر وصـــغـــيــر
ــا األمــر وأغــلــبــيــة وأقــلــيــة طــا
يـــتــــعـــلق بـــاألديـــان والـــطـــوائف
واإلثـــنــــيـــات ولـــيس بـــالـــتـــوزيع
ثقفون اني فا السياسي أو البـر
ــثــلــون ضــمــيــر اجملــتــمع وهم
يـــــدركـــــون أكـــــثـــــر من غـــــيـــــرهم
مصـلحـتهم حق اإلدراك ويـعرفون
ـــــــعـــــــرفــــــة وال حـــــــدودهـم حق ا
يحـتاجـون إلى "فتوى" تـزعم أنها
األحـــــرص عـــــلـى مـــــصـــــاحلـــــهم
ـا واألعـرف بــأمــورهم واألجــدر 
ينـبغي أو ال يـنبغي عـليهم الـقيام
به فـــمــا بـــالك حـــ تــكـــون تــلك
ــلك الــفــتــوى صــادرة عن من ال 
مـــثل ذلك احلق واألكـــثـــر من ذلك
حـ تـكـون تـلك الـفـتاوى تـنم عن
جهالة بأحكام الدستور واحلقوق
ــدنــيــة بل في تــعــارض صـارخ ا

معها.
وبــتـــقــديــري أن ذلك لــيس ســوى
اسـتالب لـلـدين وامتـهـان للـكـرامة
وهدر للحرّيـات العامة واخلاصة
ـتنـفذّين" وسـطوة بـإسم بـعض "ا

s  b d
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ناضل الفريد سمعان أربعينية الشاعر وا

أقـــام احتـــاد االدبــــاء والـــكـــتـــاب
الــســريـــان بــالـــتــعـــاون مع قــسم
احتاد االدبـاء والـكـتـاب الـسـريان
في االحتاد العام لالدباء والكتاب
فـي الـعــراق احــتـفــائــيــة مـهــيــبـة
الســـتـــذكـــار مـــا قـــدمـه الـــشـــاعــر
ــســـرحي ـــنـــاضل  والـــكــاتـب ا ا
الـفـريــد سـمـعــان بـحــضـور جـمع
ــثــقــفـ كــبــيـر مـن الــشــعــراء وا
ومــــــتـــــابــــــعي االدب وشــــــهـــــدت
االحــتـفـائــيـة عـرسـا لــلـتالقي بـ
مــــبـــدعي الـــعـــراق وقـــد وضـــعت

ـــنــظـــمــة بــرنـــامــجــا الــلـــجــنــة ا
استذكاريا منظما تضمن الوقوف
ــنـــاضل دقــيـــقـــة صـــمت لـــروح ا
الـفـريـد سـمعـان وشـهـداء الـكـلـمة
احلـرة فيمـا قدم الـشمـاس ريكارد
جورج قراءة كنـسية خاصة لروح
رحـوم احملتفى به .والـقيت بعد ا
ذلك كـلمـات االحتـاد العـام لالدباء
والكتـاب في العراق وكـلمة احتاد
االدباء والـكـتاب الـسـريان وكـلـمة
مـنظـمة كلـدو اشور واخـيرا كـلمة
رحـوم واجمعت الـكلمات عائـلة ا

دراسـته االعــداديـة وانــتـقل الى
سـوريا لـدراسة الـقانـون ثم عاد
الى بــغـــداد لــيــلــتــحـق بــكــلــيــة
احلقوق  ليـحصل على الشهادة
اجلامعـية عام 1961على الرغم
من اعتقاله لنشاطه اليساري .
كـما وحـصل على شـهادة دبـلوم
في الــتـخــطـيط من مــعـهـد اال
تحـدة بدمشق عام  1971كان ا
له نـشـاطـات سـيـاسـيـة وانـتـمى
الـى احلزب الـشـيـوعي الـعـراقي
وسـجن اكثـر من مرة اولـها عام
1948واخـــــــرهــــــا عــــــام 1963
مارس العمل الـصحفي منذ عام
   1952فـي مـــــــــجـــــــــالي االدب
والرياضة كما وعمل موظفا في
وزارة التـجارة وتـوجه للـتجارة
الــعــامــة وقــد كــان مـســؤوال عن
الغرقة الـفنية للـحزب الشيوعي
في الـــســبــعــيـــنــات وشــارك في
ـؤتــمـرات االدبـيـة الـعــديـد من ا
والنشاطات الفنية واالجتماعية
في بـغـداد ودمشـق وليـبـيا  كـما
وعــــمل فـي احملـــامــــاة مـن عـــام
 1977واحــيـل عــلى الـــتــقـــاعــد

اواخر التسعينات .

على عـطاء الـشاعر ورقـيه وجمال
احــاســيـسـه ومـواقــفه الــوطــنــيـة
ودوره في النشـاط السياسي وما

عاناه بسبب دوره الوطني .
ثم الــقى الـشـاعـران زهــيـر بـهـنـام
بـــــــردى وابــــــراهـــــــيـم خـــــــضــــــر
قــصـيــدتـيــهـمــا اشـادا بــالـشــاعـر
احملـتــفى به ومـكــانـتـه الـشــعـريـة
واالدبــيــة ومـــواقــفه االنــســانــيــة
ودوره الـــــنـــــضــــــالي وحــــــيـــــاته
وعالقاته االجتـماعية  فـيما القى
االديب بـطـرس نــبـاتي مـحـاضـرة
بـعنـوان (الفـريد سـمعـان .. شاعر

وقضية) .
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ــقـدسي الــفــريـد ســمــعـان حــنــا ا
1928- 2021 حــــقـــوقـي وكـــاتب
ـولد من مواليد مسرحي عراقي ا
وصل من عائلة مسيحية مدينة ا
كـاثولـيـكـية تـنـقل في طـفـولته في
اغــلب مـحـافــظـات الـعــراق بـحـكم
وظــيـفــة والــده الــذي كــان يـعــمل
(ضابط جوازات ) ويتـقن اللغت
ـانـيـة  سـكن مع االنـكـلـيـزيـة واال
اسرته في محافظة البصرة ونشأ
فــيـهــا ودرس االبـتــدائـيــة وأنـهى

اجل اســـــــعــــــاد االخــــــريـن ومن
دواوينه الشعرية

في طـــريق احلـــيـــاة عــام 1952
قسم عام 1954

رمـــاد الـــوهج   1057كـــلـــمـــات
مضيئة 1960

طوفان  1962اغـنيـات للـمعـركة
1968

عــنــدمـا تــرحـل  الــنــجـوم1971
مراحل في درب االالم 1974

الـــــــربــــــان   1976ديـــــــوان هم
يعرفون 2010

  12شروق الئحة اتهام الطيور
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1- دراســـــة اقــــتـــــصــــاديـــــة في
صناعة السكر في العراق

ــــســـــيــــرة الـــــثــــوريــــة 2- مع ا
–اخلطوات االولى

3- احلطاب واالسد  –مسرحية
4- اجلمعة احلزينة  –قصة
5- ليمونا  –مسرحية شعرية
توفي الـشاعر الذي افـنى حياته
في خــدمــة االدب والــشــعــر يـوم
الـثالثاء  اخلـامس من بنـاير من
عام 2021في العاصمة االردنية
عمان عن عمر ناهز ال 93عاما. 

اصـدر اكثـر من عـشرين مـجمـوعة
شـــعــــريــــة  وكــــتب في عــــدد من
الـصحف ومـنهـا الزمـان واخلليج
والــتـــاخي واحلـــقـــيـــقــة وطـــريق
الــشـــعب ومـــعـــروف عـــنه انه من
ــدافــعــ عن مــدرســة الــكــتـــاب ا

الواقعية االشتراكية .
سـاهم في تـأسـيس احتـاد االدباء
والـكـتـاب في الـعـراق مع الـشـاعر
الـكبـيـر مـحـمد مـهـدي اجلـواهري
عـــــــــــــام 1958وســــــــــــــاهـم خـالل
سـبـعـيـنـيـات الـقـرن العـشـرين في
اعـادة افتـتاح االحتـاد وشارك في
افـتــتـاح مـقــر االحتـاد عـام 2003
وتـــولى مـــنــــصب االمـــ الـــعـــام
لـالحتـــاد ونـــال تــــكـــر االحتـــاد
واحلـزب الشـيوعي الـعراقي ودار
ـثـلـية وزارة الـثـقـافة الـكـرديـة و
ناسبة بلوغه الثقافة عام  2017

التسع من العمر .
تـــعــرض الـــفـــريــد ســـمـــعــان الى
االعـتداء والـضـرب عام  2015في

ساحة االندلس .
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اصـدر اكثـر من عـشرين مـجمـوعة
شعـرية والـشـعر عـنـده قضـية من

بـرحـيل الــشـاعـر الـفـريـد سـمـعـان
فـقَــد الـعــراق شـخــصـيــة ثـقــافـيـة
وازنــة ورمــزاً مـتــمــيّــزاً من رمـوز
احلـركـة التـقدمـيـة العـراقيـة عاش
بـــانــــســـجـــام كــــامل مع نــــفـــسه
متصـاحلاً مع ما آمن به مـخلصاً
لـقنـاعاته مـنذ أن أصبـحت الريح
صاحـبته عـلى حد تعـبير نـيتشه
وأدركـــــتـه حــــــرفــــــة األدب وهـــــو
ـكبّل بـاألصـفـاد وصار الـسـجـ ا
ـشي احلـرف صـديـقـاً له واحلق 
مــــعه مــــثل ظـــلّـه  بل إن احلـــرف
واحلق أصبحا مالزم له لدرجة
ال إنـفصـام بيـنهـما ومـعهـما ثالث
هــــو اجلـــمـــال فــــهـــو الــــشـــاعـــر
والـصـحــافي والـكــاتب واحملـامي
ساواة دافع عن قـيم احلريّـة وا ا

والسالم والعدل .
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 كان سمعان قد نشر ديوانه األول
وسوم "في طريـق احلياة" العام ا
 1952الذي كـتب مقـدمته صـديقه
الشاعر الكبـير بدر شاكر السيّاب
الـذي ارتـبط معه بـصداقـة عـميـقة
ـواقع فقد حتى بـعد أن تـغيّرت ا
ظلّ  سـمـعـان عـلى عالقـته الـودّية
مع الـسـيّاب الـذي تـعـرّض إلى ما
تــعــرّض له من إهــمــالٍ وإســاءاتٍ
في أواخر اخلـمسـينـات من القرن
ـــــــاضـي  ولـــــــعـلّ ذلك إحـــــــدى ا
ـنــفـتــحـة ـيّــزات شــخـصــيـتـه ا
ـتـسـامـحـة الـتي تـتـقـبّل اآلخـر وا
وتـــــقـــــرُّ بــــــاحلق فـي االخـــــتالف

واالجتهاد.
كــمــا ظّل عـــلى عالقــة طـــيــبــة مع
حــســـقــيل قــوجــمـــان الــشــيــوعي
ثقفة اليهودي وأحد الـكوادر ا
في احلزب الشـيوعي والذي
قـضى ســنـوات طــويـلـة في
الـــســجن مــثــلــمــا قــضى
الـفريـد سمـعان سـنوات
عـديـدة وكـان  الـفـريـد
آخـــــــر من شـــــــاهــــــد
الــــــرفــــــيـق يــــــوسف
سـلـمـان يـوسف فـهـد
األمـ الـعـام لـلـحزب
الــــذي أعـــــدم في 14
شـباط فـبـراير 1949

يتم اقتياده من
الـزنـزانة إلى

ســـــاحــــــة اإلعـــــدام وحــــــ ودّعه
بـالــسالم لم يـســتـطع أن يــجـيـبه
فقد انكسرت العَبْرة في صدره كما
قـال لي وكان قـوجمـان قد اخـتلف
مع قـيـادة احلـزب الـتي طـلبـت منه
تـــغـــيـــيـــر ديـــنـه "الـــيـــهـــودي" إلى
"اإلسـالم" كــمــا فـــعل أقــرانـه لــيــتم
إطـالق ســـراحه وهـــو مـــا اتــبـــعه
يـعــقـوب مــيــر مـصــري الـذي غــيّـر
اسـمه إلى عادل وشـقـيقـته عمّـومة
الـــتي أصـــبـح اســـمـــهـــا عـــمـــيـــدة
وســـعـــيـــدة مــشـــعل الـــتي أصـــبح
اســـمـــهــا الحـــقـــاً ســـعـــاد خـــيــري
ومـادلـ ومـائـيـر كـوهـ ويوسف
زلّــوف وآخــرين وذلك بــعــد ثــورة
 14تـموز يـولـيو الـعام  1958لكن
قــوجـمـان رفـض ذلك وأبـلغ هـادي
هـاشـم األعـظـمي مــنـدوب الــقـيـادة
بـأنه لـيس مـتـديّنـاً ولـكن الـرضوخ
لــــذلـك يــــتــــعــــارض مـع مــــبــــادئه
وخـاطبه: أنـا علّـمتـكم  الديـالكـتيك
... فـكـيف تريـد مني تـوقـيع وثيـقةً
تقول إنـني آمنت بالدين اإلسالمي
خـيــر األديــان وأشــهـد أن ال إله إالّ
الـله وأن مـحـمـدً رسـول الـله  فـهل
هـــذا مـــا تــوصـــلـــتم إلـــيه? يـــقــول
قوجـمان أن األعـظمي سـكت خجالً

ولم ينبز ببنت شفه . 
جــديــر بـــالــذكــر أنـه أُطــلق ســراح
ا فـيهم الحقاً جمـيع الشيوعـي 
الــشـيـوعـيـ الـيــهـود بـاسـتـثـنـاء
قوجـمان  الـذي رفض تغيـير دينه
ولكن بعـد ذلك بنحـو شهر ونصف
ّ إطـالق ســــــــــــراحـه إالّ أنـه ظـلّ
مـغضـوبـاً علـيه وح عـلم الفـريد

سـمـعـان بـإطالق سراحـه بادر إلى
تــعـــيـــيـــنه في شـــركــة اســـتـــيــراد
السـيارات التي كـان مسؤوالً فـيها
ــشـــاكـــله مـع قـــيــادة مـع عــلـــمـه 
احلـزب حـيث كـان قـد كتـب رسائل
مــتــعــددّة تــتــعـلـق بــاإلسـتــراتــيج
والــتـــكــتـــيك وبـــعض الـــقــضـــايــا
النظريـة والتنظيمـية والتقى لهذه
ــهـمــة مع جــورج تـلّــو و مـحــمـد ا
حــســ أبــو الــعـيـس من قــيـادات
احلــزب لــكن مــشـــاكــله تــفــاقــمت
عـاناة  لكن وعـانى حينـها أشـدّ ا
الفـريد سمـعان لبّى نـداء الصداقة
متجاوزاً التعليمات البيروقراطية
بــعـد أن كــان قـوجـمــان قـد الــتـجـأ
إلــيه وهــو بال عــمل وال مــورد ال
سيّما بكفاءته الفكرية واللغوية. 
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عرّفني عـلى الفريد سـمعان أواخر
الــعـام  ?1968الــصــديق احملـامي
والشـاعر هاشم صـاحب الذي كان
قـد خــرج من الـســجن لــتـوّه وكـان
صـاحب قـد اجته لـلكـتـابة عن أدب
األطـفـال والـتـقـيـته مـرّة أخـرى في
مـبـنى الـثقـافـة اجلديـدة في الـباب
الشرقي قـرب سينمـا اخليام العام
 1969وفي الـعـام  1970أبــلـغـني
الــرفـيـق مـاجــد عـبــد الـرضــا حـ
ـــغـــادرة الـــعـــراق أن اضـــطـــررت 
الــفــريـــد ســمــعـــان في إيــفــاد إلى
ـكننـي االتصال بـه عبر الـشام و
مكتب احملامي موريس صليبا من
قيـادة احلزب الـشيـوعي السوري
وقــد حـاولت ذلك وتــركت خـبـراً له
ألنــــــــنـي لـم أبق فـي دمــــــــشـق بل
تـوجــهت إلى بــيـروت في طــريـقي

إلى أوروبا بعد بضعة أسابيع. 
وح عدت من الدراسة التقيت به
أكثر من مرّة كـان آخرها مصادفة
في شــارع الـبــنــوك مــدخل شـارع
النهر في النصف الثاني من العام
 1978وأنـا بـصحـبـة والـدي وكان
ا الوقت ظـهراً وحتدثـنا سريـعاَ 
ــــكن أن تــــؤول إلــــيـه األوضـــاع
ـتـردّيـة  خـصـوصـاً الـسـيـاسـيـة ا
بـاشـتداد احلـملـة البـوليـسيـة ضد
الـشــيـوعـيـ واحــتـمـاالت تـدهـور

األمور إلى األسوء.
كــانت تــلك آخــر مــرّة ألـتــقي
فــيــهـــا الــفــريــد ســمــعــان
وانـقـطعت بـيـننـا الـسبل
بــــــعـــــــد اضــــــطــــــراري
اإللــتـــحـــاق بــاخلـــدمــة
الـعـسـكــريـة اإللـزامـيـة
ومن ثـم تــــوجـــــهي إلى
نفى مـرّة أخرى العام ا
  1980ولــكـــنــنـي كــنت
أتـــابع أخــبــاره من األخ
ثـائـر سـمـعـان ومـا يـقع
بيدي بـ احل واآلخر
من نـــصـــوص قـــلـــيـــلـــة
وكــــــــــــــنـت مـن

الفريد سمعان

جانب من االحتفائية
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بــذلك يــقــدمـــون اغــلى واثــمن هــديه

تطرفه . لالحتالل ولقواه ا
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كـنـا في اجلـمــعـيـة األردنـيـة لـلـعـلـوم
والثـقافه وجـمـعيـة الشـؤون الدولـية
الى جـانب الـعديـد من الـشـخـصـيات
األردنــيــة والــعــربــيــة قــد تــوجــهــنــا
الشـقـائـنـا فـي االنـتـخـابـات األخـيـرة
والتي قبلها بـنداءآت مناشدة  بان
يــنــبــذوا روح االنــقــســام والــتــفــرد
ـانـية في وخـوض االنـتخـابـات الـبـر
اطـار وحـدوي وكــنـا ولـهــذه الـغـايه
الـنــبـيـله ضــيّـفـنـا رمــوزاً عـديـده من
قيـادات الـداخل ومن كل االجتـاهات
ا اسـهـمت تـلك اجلـهود في دفع ور

األشـقاء نـحـو الـوحـده... وهـو ما 
آنــذاك فــقـــد جنــحت اراده الــوحــدة
وارتــقى الــقـاده الـى مـســؤولــيــاتـهم
جتاه شـعبـهم وقضـيتـهم.واآلن نكرر
الــنـــداء فــنــنــاشــدهـم بــأن يــضــعــوا
خالفـــاتــــهم الــــثـــانــــويـــة جــــانـــبـــاً
ويــخــوضــوا االنــتــخــابــات بـقــائــمه
واحـده وفق أولـويه ال تـعـلـوهـا ايـة

ـســتـقـلـه وعـاصـمــتـهـا الــقـدس .هـذا ا
ومن جــهــة اخــرى كــفـاحــهم مــنــجــهه
ـواطـنه ـســتـمـر لــلـتـمــتع بـحـقــوق ا ا
الكاملة في وطنهم في وجه سياسات
ـقــونــنه" الـتي الــفـصل الــعــنـصــري "ا

تمارس ضدهم ..
××××××××××

فـلــسـطـيــنـيـو الـداخـل هم عـلى ابـواب
انـية وشيكه وأخطر ما انتخابات بر
يـــواجـــهم احــــتـــمـــالـــيــــة االنـــقـــســـام
والـــتـــشـــظي بـــعـــد أن اســـتـــطـــاعــوا
ولـدورتــ مـتــتـالـيــتـ ان يــخـوضـوا
االنـتـخـابـات في قـائـمـة واحـدة ...وان
يحقـقوا نتائج رائـعه ذات تاثيـر ُيعتد

به .
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نــــــســــــمـع ومـع االسف مـن ان شــــــبح
واحلـديث االنـقــســام يـهــدد وحـدتــهم 
يـدور عن خــوض االنـتـخــابـات بـثالث
ـا لن قـوائـم. وهـو االمــر وان  فـلــر
تصل اي من تـلك الـقوائم الـى اجتـياز
ـطــلــوبه..فــيــفــقـدوا نــســبــة احلـسـم ا
مـاحـققـوه من مـكـتـسـبـات سابـقه.وهم
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فلسـطينـيو الداخل/ عرب  48هم من
أثــــر مـــــرحــــلــــة بـــــقي عـــــلى األرض 
اإلحـتالل األولى لــفـلـســطـ والـذين
تـعــرضـوا لـبــشـاعـة احملــتل والـطـرق
الالنــســانــيــة الــتي مــورست ضــدهم
سعياً لطردهم من أرضهم وإجبارهم
على الـرحيل. فـقد اُستـخدمت إزاءهم
ـا أســالــيب أكــثــر قــســاوة ولــؤمــاً 
عملت الـنازيه بـاليهـود.وبالـتالي فأن
معـاناة عـرب الداخل  ال تـقل ضراوة
ـعـانـاة الـتي واجـهت اشـقـاءهم عن ا
في الـلــجـوء او الـنــزوح او الـشـتـات.

مــجــمــوع الـســكــان اال ان الــقــوانـ
ـسـاحة الـعـنـصـرية لـم تُبـق لـهم من ا
الكـلـية من األرض الـفلـسـطيـنيه أكـثر
ـــئــة  ومع ذلك فــــإنـــهم رقم من 6 بـــا
صـعب عـلى كل الـصـعـد االجـتـمـاعـيـة
وهم والثقافية والعلمية والسياسية 
الـــيــوم اصــحـــاب ثــانـي أكــبــر كـــتــله
لـلـمــعـارضه في "الــكـنـيـست". دون ان
ـهــمه نــغــفل عن ذكــر اســهــامــاتـهـم ا
ــؤثــره بـــإعالء مــكــانــة الــقــضــيــة وا
ـستـمر من ونضـالهم ا الفـلسـطيـنيـة 
اجل اقــامــة الــدولــة الــفــلــســطــيــنــيـة

وإلى الـيـوم فــأنـهم وبـأرادة وأصـرار
ــتــجــذرة في يــحــفــرون مـــكــانــتــهم ا
أرضــهم  بــأظــافــرهم فـي مــواجــهـة
مسـتـمـره ضد دولـة اإلحـتالل التي ال
تـتورع عن الـتـنـكيـل بهم والـتـضـييق
عليهم . لكنهم أثبتوا أنهم األقوى بل
ــثــلـون عــمــود ارتـكــاز لــلـقــضــيـة و
الفـلسـطيـنـية. مـدافعـون عن هويـتهم
مـتـشـبـثـون الـعــربـيـة الـفـلــسـطـيـنـيــة
بوطـنـهم بـثبـات وعـزم قل مثـيـله.هذا
وبـرغم ان عــدد فـلـسـطــيـنـيي الـداخل
ئـة من نـحـو مـلـيونـي ونـحو  20 بـا

ــــصــــلــــحـــة أولــــويـه اخــــرى لــــيس 
ــطــلـــبــيه فـــحــسب بل قـــضــايــاهـم ا
سـار الـقضـية الـفـلسـطيـنـية بـشكل و
واجـهة الـهجمـة العنـصرية عام.بل و
الــــــتـي تـــــزداد اســــــتــــــعـــــاراً فـي ظل
القواني العـنصريه التي  اقرارها
وفي مـقدمتـها قانـون يهودية مؤخراً 

الدولة.
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وبعـد/ فلسـطيـنيو الـداخل بهـويتهم
الـعـربــيـة الـفـلـسـطـيــنـيـة وبـتـأثـيـرهم
احملـــلـي والـــدولي مـن حـــقـــهـم عـــلى
قياداتهم ان ال تخـذلهم وأن ال تخذلنا
تـنـسـهـم عـدوى ولـعـنـة أيـضاً وأن ال 
اإلنقـسـام التي تـسـيطـر عـلى األجواء
العـربـية.وعـلى اي حـال فـان لهم ومن
جتـاربـهم الـسـابــقه خـيـر دلـيل. فـفي
اما الوحدة كان النجاح من نصيبهم 
وانـفـصـال في االنـقــسـام والـتـشــرذم 
الــقــوى الــنــشــطــة عن واقــعــهــا وعن
يـكـون االخـفـاق ـصـلــحـة الـوطـنـيـه  ا
والتـراجع. والـله ومصـلـحه فـلسـط

من وراء القصد
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تسير على مجـرياتها  لم تشير الى
ـاضــيـة  الــفـشـل عـبــر الـســنــوات ا
ا كل طرف يـحمل الـطرف االخر وإ
ـــســؤولـــيــة  وهـــذه هي الـــطــامــة ا
الــكـــبـــرى لـــنـــظــام فـــاشل  ويـــزعم
القائمون عليه من إنهم ليسوا طرفا
ا هو بسبب عدم في هذا الفشل وإ
االسـتـقـرار والــتـوافق بـ مـكـونـات
احلكم  وفي حـقيقـة األمر هـو نظام
فاشل بامتياز بكل اطرافه احلاكمة 
إذ كــان ذلك فـي كــردســتــان الــعــراق
حــــيـث ثــــورة اجلــــمـــــاهــــيــــر ضــــد
االقـطــاعـيـات الــسـيـاســيـة  أو عـلى
صعيد بـغداد حيث الـرفض الشعبي
لـهكـذا نـظـام شلـلي مـصـلـحي اناني
انــتـهــازي في الــتـعــاطي مع الــدولـة

ومصالح اجلماهير وحقوقها .
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ــــــكن وفي قـــــــراءة ســــــريــــــعــــــة  
االسـتخالص بـأن الـشـعب لم يـشـهد
مـــعـــلـــمـــا حتـــقق أو اجنـــز طـــيـــلـــة
السنوات الـطويلة مـابعد االحتالل 
لــكـنـنــا نـشــهـد بـشــكل واضح بـزوغ
جماعات مسلحة خارج الدولة وضد
الدولة  ونالحظ بـشكل مـكشوف إن

ـكان مـغادرته أو على أقل الضرورة 
تقدير تصحيح تكوينه السياسي .

فأي قوى سيـاسية في احلـكم  عندما
تخفـق في اداءها السـياسي والـفكري
والـــثــــقـــافـي  البـــد لــــهــــا أن تـــراجع
مسـيرتـها وتنـهض على وفـق مصالح
الـــنـــاس والـــتـــطـــورات الـــبـــنـــيـــويــة
واالقتصادية والثقـافية التي يشهدها
الــــعـــــالم واحملـــــيـط بــــالـــــوطن  وإال
ســتـــتــحــنط وتــنــعــزل وتــصــبح قــوة
صـادمـة ومـصــدومـة بـ سـيـاسـاتـهـا
ومــنــهــجـهــا من جــهــة وبــ الــشـعب
وتـطــلــعــاته نــحــو الــتــقــدم والــنــمـاء
والـبـناء . اجلـمـيع اكـدوا عـلى أهـمـية
االنـتـخـابـات الـقـادمـة الـتي فـرضـتـهـا
اإلرادة الشـعبـية  لـكن اجلمـيع أيضا
غـيـر مـتـيـقن عـلى حتـقـيق الـتـغـيـيـر 
وهـــذا يــؤشـــر بـــأن الـــقـــادم مـــابـــعــد
اسبق االنتخـابات لن يـكون افـضل 
إال بـبعض الـتـغـييـرات الـتي لن تـؤثر
على مـجـريات الـتحـالـفات الـقائـمة أو

التي ستحدث مابعد االنتخابات .
ـرحــلــة مـفــصـلــيـة في ــر  الــعـراق 
حــيــاته الــســيــاسـيــة  بــســبب رغــبـة
األغلبـية الـسياسـية احلاكـمة أو التي
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هلسنكي

في تــأبـيـنــيـة الـشـهــيـد مـحــمـد بـاقـر
احلكـيم  الـتي نظـمـها تـيـار احلكـمة
برئاسـة السيـد عمار احلـكيم  اجمع
تحدثون القـادة رؤساء اجلمهورية ا
والوزراء ومـجلس الـنواب بـاإلضافة
لـتـيـار احلكـمـة  بـأن الـعـراق يـعيش
أسوأ مـراحل تـكـوينه  حـيث سـيادة
الــفــســاد والــنــهــابــ والــصــراعـات
الــســيــاسـيــة عــلى احلــكم ومــنــافـعه
وشـــيـــوع احملــــاصـــصــــة وافـــتـــراق
ــكــونــات وغـيــاب الــنــهج الــوطـني ا
ومــصـالـح الـبـالد والـتــنــاقض وعـدم
واطن والسـلطة وضعف الثقة بـ ا
الـــدولـــة وتـــهـــمـــيش كـــيـــانـــاتـــهــا 

ا الشك فـيه اثـبتت سـنـوات مابـعد
ـندوب االحتالل  وعـلى وفق افـكار ا
ـر بان الـعراق  أوريد األمريـكي بر
منه أن يكون نظاماً طائفيا حصصياً
ـصالح الـفئـوية  بـعيداً مبـني على ا
مـــا أمــكن عن الــوطـــنــيــة الــعــراقــيــة
اجلــامـعـة  وقــريـبــاً من الـتــنـاحـرات
والــتـقـســيـمــات اخلـفـيــة جـغــرافـيـا 

علنة نفسيا وحياتياً . وا
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االعـتـراف بفـشل سـلـطـة احملـاصـصة
عمالً إيجابيـا  لكن القيمـة احلقيقية
ا ليست في اإلعالنات اخلـطابية وإ
ـمـارســات  وعـنـدمـا في الـبــرامج وا
انــتــفض الــشــبـاب فـي تـشــرين عــلى
قــواعـد الـتــغـيــيـر لــشـكل الــنـظـام من
ذهـبيـة الى الـوطنـية احملاصـصـة وا
ـواطـنـة والـكـفـاءة  اختـلف ونـظـام ا
الـقائـمـون على الـسـلـطة في الـتـعامل
مع تلك الـنـهضـة العـراقيـة الشـبابـية
في الـسالح تـارة وفي الـتـشـويه تارة
ــا إن الـــوضع الـــعــراقي أخـــرى  و
الــسـيــاسي واجملــتـمــعي لم يــتــحـمل
ـضي بــهـكـذا نـظـام لـم يـقـدم شـيـئـاً ا
يـذكــر طـيــلـة (  (18عـامــا اصـبح من

واســـتـــفـــحــال انـــفالت اجلـــمـــاعــات
والـــسـالح والـــتــــهــــديـــد بـه ووقـــوع
الـــعـــراق عــلـى هــامـش الــصـــراعــات

اإلقليمية والدولية أو داخلها .
نــعـتـقــد هـذه الــعـوامل الــتي طـرحت
بشكل علني وخـفي في كلمات القادة
 يؤشر بـشكل واضح واكيـد بأنه لو
ــراجــعــة وبــشــكل حــقـيــقي لم يــتم ا
ووطــــني  فــــأن الــــعــــراق ذاهب الى
ـصـالح حـيث الالدولـة  تـتـقـاذفـهـا ا
واالنــانــيــات احلــزبــيـة والــكــتــلــويـة
ومـــــشــــاريع الــــدول عـــــلى اخــــتالف
ســــيــــاســــاتــــهــــا ومــــفــــاهــــيــــمــــهـــا
توسطة . واستراتيجياتها االنية وا

اخلالفات ب اطـراف احلكم حتى لو
كانت في وجهـات النـظر تنـزل القوى
ـسلـحـة لـلشـارع لـتـأكيـد حـضـورها ا
وجتاوز مـؤسسـات احلكم الـعسـكري
ــكن ــكن الــتـــســاؤل هل   وهــنـــا 
قـبـلة ان تـبـني دولة  وهل رحـلـة ا ا
لـلقـادة الـذين حتـدثـوا عن الـفشل في
حضـرة الشـهـيد احلـكيم وكل شـهداء
ـكـنـهم أن يـؤسسـوا لـنـظام الـعراق 
الـدولـة الـقــويـة احلـاكـمـة بـالـقـوانـ
عـلى اجلمـيع  ال نـعتـقـد ذلك  لكـنـنا
نـــأمـل ذلك  النـــعـــتــقـــد ذلـك بــســـبب
مـصـلحـة الـكـيـانـات السـيـاسـيـة على
اخـتالف مـنابـعـهـا وتـوجهـاتـهـا فوق
مصلـحة العـراق  ولو كان األمـر غير
ذلـك لــشــهــدنــا بــوادر الــتــغــيــيــر في
ناهج وخطط العمل . السلوكيات وا
ولكننا نؤكد بأن العراق عبر التاريخ
يـــشــهـــد عــوامل الـــضــعف  بـــســبب
سـياسـات الـقـائمـ عـلـية أو نـتـيـجة
الـغـزوات واحلـروب الـعـبـثـيـة  لـكـنه
ســرعـان مـايــنـهض ويــكـنس مــرحـلـة
كاملة من اإلحباط والتردي  هذا هو
ـنـطـقـة الـعـراق الـبــلـد احملـوري في ا

والعالم .
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مـضت السـن متـسارعـة تركض كـإمرأة حتـاول اللحـاق بصـغيـرها وهـو يلعب
ـارة والـسيـارات والضـوضـاء  تركـتـنا تـلك السـنـ نهـشا في شارع مـكـتظ با
زق ضي يـتـحول إلى نـصل حـاد  لـذكريـات موجـعـة فكل مـاهـو جمـيل حـ 
الروح والوجـدان ويهوي في األحشاء فال يبقي لـلعقل من مجال وال للذاكرة أن
لك تعود إلى زمنها اجلميل البعيد كعيد احلب الذي كنا فيه صغارا ولم نكن 
ـمض الـكـثـيـر سـوى الـسـعـادة ولم تـتـفـتح آفـاقـنـا عـلى الـقـلق واخلـوف واأللم ا

تداعي . وا
حـ غنى عـبد احلـلـيم حافظ آخـر أغنـيـاته في منـاسبـة عـيد احلب قـبل وفاته (
تجدد كـبوت وا قارئة الـفنجان ) كانـت الرومانسيـة في أشدها تنـاطح الوجع ا
فبرغم كل مـا كان يواجهـنا من حروب وإحـتياج إال أن نوع الـفرح كان مخـتلفا
ـصالح وشـكل احليـاة كان مـبهـجا والـناس أكـثر طيـبة وأقل رغـبة في حتـقيق ا
ـوت احلب وتـتصـارع وحـشـية كـمـا هـو احلـال اليـوم حـ تـمـوت اإلنسـانـيـة و
الـبـشـر مع سـكيـنـتهـم فتـغـلـبهـا وال نـعـود  نحن قـادرين اآلن سـوى أن نـسابق
ال ونـصل إلى مراتب عليـا تبعدنا الزمن من أجل أن نعـيش وجنتهد لـنكسب ا
عن إنـسـانيـتـنـا وتظـهـرنا كـوحـوش كـاسرة تـهـاجم بـضراوة فـتـفتـك بالـضـعيف

مسك بأسباب السلطة والنفوذ واجلبروت . وتتملق القوي وا
لم نـكن نتصـور مضي احلـياة بهـذه السرعـة لنعـيش اليـوم بطريـقة بدائـية حتى
دنـية فظهورنـا بهذا الشكل وإن بدت في قمة الـتكنلـوجيا والتطـور في أسباب ا
الـبشع لم نـتمكن من جتـاوزه بتـلك النهـضة الـعلمـية التي تـربعت عـلى صدورنا
وقـتلت فـينـا احلب والطـمـوح والسـعادة فـقد حتـولنـا إلى آالت من الـلحم مـقابل
آالت احلـديـد والـفـوالذ واحلـواســيب ورقـائق الـكـمـبـيـوتـر في حـ أن دواخـلـنـا
تـعـبة ونـنشـغل بالـتفـاهات الـكريـهة مـشبـعة بـالـسمـوم والهـموم وتـمأل عقـولنـا ا

ليئة باألوهام والرغبات الكريهة البشعة . وا
تسلطون عليه نفصل عن عيد احلب والعاقون له وا نحن اليـوم أوالد األمس ا
فال يـجمـعنـا به سـوى الذكـريات الـتي تذبـحـنا  فـأين تلك األيـام واألحالم ولذة
ألـغـرام وأين ألـفـنـون ألـراقيـة واألغـنـيـات احلـافـلـة بـالـنـشـوة أين زهـو أم كـلـثوم
وروعة العـندليب وعبد الـوهاب وفريد االطـرش وجناة الصغيـرة وفيروز ومحرم
فـوآد وأين شبـاب أحـمد رمـزي ومحـمـود ياسـ ورشدي أبـاظـة ونور الـشريف
وسـعـاد حـسـني وأجـيـال من ألـفــنـانـ ألـراقـ كـعـمـاد حـمـدي ويـحي شـاهـ
وعـبدالـله غيث وأخـوه حمدي والـعمالـقة الـكبار وأين زهـو ناظم الـغزالي وزهور
ـيعة توفيق وسليمة مراد وعفيفة أسكندر واحالم وهبي وداخل حسن حس و
وعبـادي الـعمـاري وحضـيـري ابو عـزيز ويـاس خـضر وحـس نـعـمة وسـعدون
جـابر وصالح عـبدالـغـفور  وأجـيال يـوسف الـعاني وفـيصـل اليـاسري وسـليم
البـصـري وقـائد الـنـعـمانـي وسامي قـفـطـان وحمـودي احلـارثي وطه سـالم وعز

الدين طابو .
مـا مـضى لن يـعـود .. وزمـان كـان عـيـد احلب كـده .. أصـبح الـيـوم عيـد احلب

مش كده .

ŸU b « …—«“Ë

WO u UI « …dz«b «

WM U «  W dJ F « WLJ;«

 w UO  rJ  Êö «

©≤∞≤∞ Ø ∑® W “—

الـى احملــكــومـــ الــغـــائــبــ
ـــدرجـــة اســـمــــائـــهم ادنـــاه ا
والــســـاكــنــ في الـــعــنــاوين
ــا انــكم ــؤشــرة ازائـــهم و ا
ــبــيــنـة ــواد ا مــدانــ وفق ا
ازاء اسم كل مـنـكم من قـانون
العقوبات العسكري رقم (١٩)
ــعـدل وقـانـون لـسـنـة ٢٠٠٧ ا
الــعـقـوبــات رقم (١١١) لـسـنـة
ـــعــدل في الــقــضــايــا ١٩٦٩ ا
ا ـؤشـرة ازاء اسـمـائـهم و ا
ان محل اقـامتـكم مجـهول لذا
اقتـضى تبليغكم في الصحف
احملـــــلـــــيـــــة ولـــــكم احلـق في
االعــتــراض والــتــمـيــيــز وفق
ادة (٨١)  من قـانون احكـام ا
اصـول احملـاكـمـات اجلـزائـيـة
الــعـــســكــري رقم ٢٢  لــســنــة
ــــــــــــــــادة (٢٤٣) مـن ٢٠١٦ وا
قـــانـــون اصــول احملـــاكـــمــات
اجلـــزائــيـــة رقم (٢٣) لــســـنــة
ــــعـــدل اعــــتــــبـــارا من ١٩٧١ا
تــــاريخ الــــنــــشــــر وفـي حـــال
دة احملددة دون ان انقضـاء ا
تقـدموا انفسكم الى محكمتنا
او الى اي مركـز شرطة ودون
ان تــعــتـرضــوا عـلــيــهـا خالل
ـــذكـــورة فـــان احلـــكم ـــدة ا ا
الغـيابي بـاالدانة والـعقـوبات
االصــلــيــة والــفــرعــيــة يــكـون
ـــنـــزلـــة احلـــكم الـــوجـــاهي
ادة اعاله.  استنادا الحكام ا
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بسم الله الرحمن الرحيم
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    انـتقـلت  الى رحـمة الـله  صبـاح الـيوم االثـن ٢/
ـرحوم الـسيد W1d ا  …b?OL? ـربيـة العـلوية  ١٥  ا
هندس ـرحوم السيد  ا عبد االمـير الشامي  وعقيلة ا
هـندس محـمد  وشقـيقة كل مـهدي القـصيـر  ووالدة ا
ـرحوم عبد ـرحوم هاتف (ابو لـبنان) وا من السادة ا
رحوم رشيد (ابوصالح) وابنة احلميد(ابو ماجد) وا

ــرحــوم عــبــاس وصــبــاح وزكي عم كل من الــســادة ا
ـرحــوم حـسـ (ابـو وصالح  وابـنـة  خــال الـسـادة ا
هـدي (ابو صالح) وعـدنـان(ابو سـرمد) علي) وعـبـد ا
انـا لله وانـا الـيه راجـعون  والـبـقـاء لله  وتـغـمـد الله
ـرحومـة بـرحمـته الواسـعة واسـكنـها فـسيح جـناته ا

/الفاحتة.
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عـاد فـريق الـطـلـبـة بـكـرة الـقدم الى
ســكــة االنـتــصــارات  بــفــوزه  عـلى
فـــريق الــكـــهــربــاء بـــثالثــة اهــداف
مــــقـــابل هـــدف واحــــد  في مـــلـــعب
الـــشـــعب الـــدولي ضـــمن اجلـــولــة
الـتاسعة عـشر من الدوري العراقي

متاز. ا
ومــنــذ الـدقــيــقـة  ?10تــمــكن وكـاع
رمـــضـــان مـن وضع الـــطــــلـــبـــة في
قـدمة وبـعدهـا بثالث دقـائق عزز ا

محمد جفال النتيجة.
لكن الكهرباء قلص الفارق من ركلة
جـزاء سـجــلـهـا الـنـيــجـيـري رحـيم

أوالبي في الدقيقة .38
وســريــعـــا أعــاد الــطــلـــبــة الــفــارق
لـهــدفـ مـسـجال هـدفه الـثـالث في
الدقيقة  ?41بواسطة محمد جفال.
 وســيــر الــطــلــبــة الــشــوط الـثــاني
بـهدوء لـيحـافظ على الـنتـيجـة كما
هي ويرفع رصيده إلـى النقطة 19

ـركـز الــسـادس عـشـر بــيـنـمـا في ا
جتمد الكـهرباء عنـد النقطة 20 في

ركز الرابع عشر. ا
وحلــــســــاب ذات اجلـــــولــــة حــــسم

ــثــله الــتــعــادل االيــجــابي بــهــدف 
مـــواجـــهــة نـــفط الـــوسط وضـــيــفه
يناء  على ملعب النجف الدولي ا
حلـسـاب اجلـولـة الـ19 من الدوري

متاز. العراقي ا
ــــيـــزة ــــيـــنــــاء بــــدايـــة  وقــــدم ا
بتـسجيـله هدف مبـكر عبـر محترفه
الـكـامـيـروني جـونـيـور امـباي في

الدقيقة السابعة.
لـكن نـفط الـوسط ضـغط
وأدرك التـعـادل بعـدما
حـــــصل عــــلـى ركــــلــــة
جــزاء ســجـل مــنــهــا
ســـجــــاد جــــاسم في

الدقيقة 44.
وبهذا التعادل رفع
نــــــــــفـط الــــــــــوسط
رصــــــــــيــــــــــده إلى
الــنـــقـــطــة 31 في
ركز الرابع كما ا
ــــــيــــــنــــــاء رفـع ا
رصـــــــيـــــــده إلى
الـنــقـطـة 21 في
ـــركــز الــثــاني ا

عشر.
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بية الدولية مبنى اللجنة االو

ترفض الـهيئة التطبيعيـة لتسيير شؤون كرة القدم في البالد
ـبـاريـات بـطـولة دوري اخلـوض في الـتـفـاصـيل الـتـنـظـيـمـيـة 
انـديـة الـعـراق لـفـرق الدرجـة االولى ¨عـلى نـحـو عـجيب رغم
ـبـاشـرة الـتي تصـلـهـا بـ جـولة ـبـاشـرة وغيـر ا الـرسـائل ا
واخــرى من جــوالت هـــذا الــدوري الــذي كــان يــطـــلق عــلــيه
ــظـالـيم في وقت سـابق ¨و ال يـزال يـحـتـفظ الـبـعض دوري ا
بهـذه الصفة  بكل اسف .. وسيلة اعالم مـرئية حتيط الهيئة
التـطبيـعيـة علمـاً بان احـد رؤوساء االحتادات الـفرعـية يوجه
دعوة عـلـنيـة لـلمـسـؤول فـي احملافـظـة فضال عن اجلـمـهور
حلــضـــور مــبـــاراة رســمــيـــة في الــدوري ¨عــلى الـــضــد من
نوع من تعـليمات الهيـئة التي تؤكد ليل نـهار ان اجلمهور 
ـبـاريـات الـرسـميـة في كل العـب التـي تقـام فـيـهـا ا دخـول ا
سـابقات التي تنـظمها بسـبب جائحة كورونا ¨ولـكن الهيئة ا
ال تـكـتــرث لـلـخـرق الــواضح .. وسـيـلـة اعالم ثــانـيـة (تـنـور)
باريات التي جرت ب فريق الهـيئة التطبيعية بـان احدى ا
من فرق الـدوري لم يـراع فـيهـا اجلـانب التـنـظيـمي من جـهة
صاب لعب¨ونـقل الالعب ا عـدم وجود سيارة اسعاف في ا
بسـيارة (بيكب اب) ال تـتوافر فيـها الشروط الـصحية ¨ولكن
الهـيئـة ال تفـتح حتقـيقـا ولو بـسيـطا ¨لـتـدارك اخللل االداري
ـبـاراة .. وعـنـدمـا نـوجه الى الـهـيـئـة الـذي حـصـل في تـلك ا
عتمدة في التـطبيعية سؤاال مباشرا ما هي االلـية القانونية ا
تصـنيف االندية على الـدرجات الثالثـة والثانية واالولى ¨فان
الـهـيئـة الـتطـبـيـعيـة ال تـكلف نـفـسـها بـتـوضيـح بسـيط لـلراي
ـشـرفـ على العـام الـريـاضي .. واذا اشـرنـا الى تـقـاريـر ا
ذكرات اذا ال يـدونون اخلروقـات االدارية في ا ـباريات و  ا
̈تـلتزم الصمت الـتي يرفعـونها الـيها ¨فـان الهيئـة التطبـيعية 
شـرف  خط احمر ¨وال يسمح ¨وتؤكـد ان محتوى تـقارير ا
بالـتجاوز على صالحـياتها احلـصرية .. وعنـدما نقول كيف
تكـلف الـهيـئـة التـطبـيـعيـة ادارات انـدية الـدرجـة االولى بدفع
باريات ¨وتداعيات وخطورة هذه اخلطوة التي اجور حكام ا
قـد تنتـهي ب (شراء) ذمـة هذا احلكم او ذاك ¨ونـتساءل اين
هي دائــرة احلــكـام من هــذا االجــراء غــيـر الــصــحـيح ¨فــان
الهـيـئة الـتطـبيـعيـة ودائرة احلـكام ¨ال تـردان على تـساؤالتـنا

وال تبديان رايا في هذا االجراء الغريب .
وحـسم اخلالف ب فريق نادي الصوفية واجلوالن على من
ت الى االدارة يـــكــون بــطل اجملــمــوعــة ¨جــرى بــشـــكل ال 
الـصحـيـحة بـصـلة ¨حيـث رأت الهـيئـة الـتطـبـيعـيـة في اجراء
مــبــاراة فــاصـلــة هــو حل لالشــكـال ¨عـلـى اعـتــبــار ان احـد
ـسـابـقات دوري الـنـاديـ لم يـطـلع عـلى الالئـحـة الـداخـلـيـة 
مكن احتواء الدرجة االولى ¨وهو نادي اجلوالن .وكان من ا
مثل هـذا االشكـال التـنظـيمي لـو ان الهـيئـة التـطبيـعيـة قامت
ــشــاركــة في دوري الــدرجـة االولى بــتـزويــد فــرق االنــديـة ا
̈الالئـحة الداخلـية للمـسابقة ¨قـبل انطالقها ¨او ان مـحضر
االجتماع الفني لدوري اندية االنبار ¨كان يجب ان يوثّق كل
ثلي االندية ما جاء في احملضر بطبع ما ورد فيه ¨وتوقيع 

على احملضر .
ـتــقـدمـة الــذكـر تـعــني ان الـهــيـئـة اخملـالــفـات الــتـنـظــيـمـيــة ا
التـطبـيـعيـة لتـسيـير شـؤون كرة الـقدم
فـي البالد ¨تـكـثـف كل اهـتـمــامـهـا
ــسـابــقــة واحـدة ¨وهي بــطــولـة
متازة ¨و ال دوري فرق الدرجة ا
نــعـــرف كــيف تـــســوغ الـــهــيـــئــة

التطبيعية هذا التحيز .
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u“ ∫  ريال مدريد يصالح جماهيره بفوزه على فالنسيا

ركـز العـاشر فـيمـا جتمد 34 نقـطة في ا
رصـيد لـيـدز يـونـايـتـد عـند 32 نـقطـة في

ركز 11. ا
واعتمد مدرب آرسنال مـيكيل أرتيتا على
طريقة اللعب 1-3-2-4 حيث وقف ديفيد
لويـز إلى جـانب جـابريـيل مـاجالـهـاييس

في عمق الدفاع.
وعـلى الـطــرفـ حـضـر الـثــنـائي هـكـتـور
بـيــلــيـرين وســيـدريـك سـواريس بــيـنــمـا
تـمـركـز الـثـنــائي جـرانـيت تـشـاكـا وداني

لعب. سيبايوس في وسط ا
وحتــرك الــثالثي بــوكــايــو ســاكـا وإمــيل
ســـمـــيث رو ومـــارتن أوديـــجـــارد خـــلف

يريك أوبامياجن. هاجم بيير إ ا
ــقـابــلـة جلـأ مــدرب لـيـدز في الـنــاحـيـة ا
مارسـيلـو بيـيـلسـا إلى طريـقة الـلعب -4
1-4-1 حيث تكون اخلط اخللفي من لوك
آيلـينـج وباسـكال سـترويـيك ولـيام كـوبر
وإيـزجــيـان ألـيــوسـكي.وتــمـركـز مــاتـيـوز
ـــلــــعب فـــيــــمـــا قـــاد كـــلــــيخ فـي وسط ا
سـتــيـوارت داالس وجــيــمي شـاكــلـيــتـون
ـساندة لعب  العمـليات من مـنتـصف ا
من اجلنـاح رافـينـيا وجـاك هاريـسون
وراء رأس احلـربـة بـاتــريك بـامـفـورد.بـدا
آرسنال برغـبة في التـقدم مبكـرا فانطلق
بهجـمة سريـعة وصـلت على إثرهـا الكرة
إلى أوديجارد الذي سدد في مدافع لترتد
إلى ســمــيث رو الـــذي ذهــبت تــســديــدته
رمى في الدقيقة األولى.وهيأ بعيدا عن ا
أوبـامـيـانح الـكـرة خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء
إلى بيليرين الذي أطاح بـتسديدته بعيدا

في الدقيقة 4.
وتأخـر رد ليـدز حتى الـدقيـقة 12  فتـقدم
هاريـسون من الـنـاحيـة اليـسرى وأرسل
عرضية لبـامفورد وجهـها األخير برأسه
فـأمــســكـهــا لـيــنـو حــارس آرسـنــال. لـكن
اجلـانـرز حـقـقـوا مـرادهم بـعـد دقـيـقـتـ

عــنــدمــا تــلــقى أوبــامــيــاجن تـمــريــرة من
تـشــاكـا فـســدد بـعــد فـاصل مــهـاري كـرة
زاحـفــة في الـزاويــة الـســفـلـيــة الـضــيـقـة
للمرمى.وحـضر داالس الكرة إلى رافـينيا
ـثـلى لـتذهب الـذي لم يـسدد بـالـطـريـقـة ا
ــدرجـات اخلــالــيـة في مـحــاولــته نــحـو ا

الدقيقة 19.
وكاد ليدز يـحقق التعـادل في الدقيقة 26
لــكن هــاريــســون ســدد في مــكــان وقــوف
احلارس لينو قبل أن ينقذ آيلينج مرماه
بــفــدائـيــة من تــســديــدة ألوبــامـيــاجن في

الدقيقة 28.

واسـتـمـرت مـحــاوالت اإلنـتـر وبـالـدقـيـقـة
(42) مرر بـيريـسـيتش كـرة عـرضيـة على
ـنـطقـة لـلوكـاكـو سددهـا أرضـية حدود ا

رمى بأيدي ريينا. في منتصف ا
وتمكن لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني
في الــدقـــيــقــة (45) إال أن احلــكم ألـــغــاه
بــداعي الــتــســلـل قــبل أن يــعــود احلــكم

لتقنية الفيديو ويقر بصحة الهدف.
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نتصف وفي الشوط الثاني تراجع إنتر 
مـلـعــبه واعـتـمــد عـلى الـدفــاع وتـضـيـيق
ـســاحــات عـلى العــبي التــسـيــو الـذين ا
ــرمى وجـــدوا صــعـــوبـــة في الـــوصـــول 

النيراتزوري.
وبـــالـــدقـــيـــقــة (54) وصــلـت الــكـــرة إلى
ـنـطـقـة بـجـهة مـاروسـيـتش عـلى حـدود ا
اليسـار وأطلق تـسديـدة قويـة مرت فوق

لعب. عارضة هاندانوفيتش خلارج ا
وأهـدر حـكـيـمي فــرصـة تـسـجـيل الـهـدف
الــثــالـث الــذي انــفـــرد وســدد في اجتــاه
ـرمى لـوال تـألق بـارولـو العب التـسـيـو ا
الــذي وضع قــدمه بــفــدائــيــة لــيــحــولــهـا
لــركــنـيــة.وتــمــكن التــســيــو من تــقـلــيص
النتيجـة بالدقيقة (61) عن طريق البديل
إســكـــاالنــتي بـــعــد ركــلـــة حــرة ســددهــا
سـافــيـتش لـتــرتـطم بــزمـيـله إســكـاالنـتي
وتـــســــكن الــــشـــبـــاك.وجنـح الوتـــارو في
تسـجيل الـهدف الـثالث سـريعًـا بالـدقيـقة
(64) بـعــد مــجـهــود خـرافـي من لـوكــاكـو
ـارتــيـنـيــز الـذي وضع الـذي مــرر الـكــرة 
الكرة بالشباك بسهولة.لوكاكو اقترب من
تسـجيل هـدفه الـشخـصي الثـالث بعـدما
أطــلق تــسـديــدة قــويــة بـقــدمه الــيــسـرى
ــرمى بــالـدقــيــقـة (71)  تـمــكن بـاجتــاه ا
ريـيــنــا من إبـعــادهــا.وفـشل التــســيـو في
اخـتــراق جـدار أفـاعـي إنـتـر فـي الـدقـائق
األخــــيـــرة لــــيـــنــــتـــهي الــــلـــقــــاء بـــفـــوز
النيراتزوري بثالثة أهداف مقابل هدف.
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ــيـريك ــهـاجـم اجلـابــوني بـيــيـر إ قـاد ا
أوبامـيـاجن فريـقه آرسـنال لـتـحقـيق فوز
مسـتـحق عـلى ضيـفه لـيـدز يونـايـتد 4-2
ضمن اجلـولة 24 من الدوري اإلجنـليزي
مـتـاز. وسجل أوبـامـياجن 3 أهداف في ا
الــدقــائق 13 و41 من ركــلــة جــزاء) و47
وأضــاف هــيــكــتــور بــيـلــيــرين هــدفــا في
الـدقـيـقة 45. وأحـرز بـاسـكـال ستـرويـيك

(58)  وهيلدر كوستا (69) هدفي ليدز.
 وارتـفع رصـيـد آرسـنـال بـهذا الـفـوز إلى

مـدريـد بتـسـديـدة عـلى الـطـائـر مـسـتغال
عــودة الــكــرة من مــيـنــدي لــكــنــهــا مـرت
ن لكورتوا في الدقيقة بجانب القائم األ

Æ83
وحـافظ العـبـو ريـال مـدريـد عـلى الـتـقدم
بينما فـشل فالنسـيا في خلق أي خطورة
بـاراة بحصد لتقلـيص الفارق لتـنتهي ا
ـلـكي 3 نـقـاط ثــمـيـنـة وهــو االنـتـصـار ا

سابقة. الثالث على التوالي في ا
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حقق إنـتـر ميالن فـوزًا سهـالً على ضـيفه
التسيـو بنتـيجة (1-3©  على مـلعب سان
سيرو في إطار منـافسات اجلولة 22 من
الــــــدوري اإليـــــطـــــالـي.ســـــجل ثـالثـــــيـــــة
" الـنـيـراتـزوري رومـيـلـو لـوكـاكـو "هـدف
من ركـــلـــة جــزاء و(45© بـــالــدقـــائق (22© 
والوتــارو مـارتــيـنــيــز في الــدقـيــقـة (64)
بـينـمـا أحـرز جـونزالـو إسـكـاالنـتي هدف

التسيو في الدقيقة (61).
وقـفـز إنـتـر لـصـدارة تـرتـيب الـكـالـتـشـيـو
منفردًا بها برصيد 50 نقطة بفارق نقطة
عن الوصـيف ميالن بيـنمـا جتمـد رصيد

ركز السادس. التسيو عند 40 نقطة با
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إنـتـر بـدأ الــلـقـاء بـضـغـط مـتـواصل عـلى
التــســيــو ومن كــرة طـولــيــة اســتــلــمــهـا
مارتينيز أطلق تسديدة قوية في الدقيقة
(12) مرت بجوار القـائم األيسر للحارس
ريينا.وكاد التزاري كاد أن يشكل خطورة
عـلى مـرمى اإلنــتـر بـعـد كــرة طـولـيـة من
ـلـعب انـفـرد عـلى إثـرها قـبل مـنتـصف ا
لـكـن هـانــدانـوفــيـتش كــان أسـرع وأبــعـد
الكـرة.وفي الـدقيـقة (19) احتـسب احلكم
ركــلــة جــزاء إلنــتــر بــعــد لـعــبــة وصــلت
لـلـوكـاكـو لـيــمـررهـا إلى الوتـارو ويـنـفـرد
دافع ـرمى ويـسـقط بـعد عـرقـلـته من ا با

هوديت.
وتـمـكن الـبـلـجـيـكي رومـيـلـو لـوكـاكـو من
تـسـجـيل الـهـدف األول لـلـنـيـراتـزوري في
الدقـيـقة (22)  بعـدمـا سـدد ركـلـة اجلزاء

بنجاح في شباك احلارس ريينا.
وفي الدقيقة (37) مرر ألبيرتو الكرة إلى
وبيلي على حدود منطقة جزاء اإلنتر إ
لـيـطـلـق مـهـاجم الـنـســور تـسـديـدة قـويـة

. تصدى لها هاندانوفيتش على مرت
العـبـوا إنـتــر أضـاعـوا فـرصــة مـضـاعـفـة
النتـيجة حـ مرر إريـكسن كرة عـرضية
ــرمـى فــشل الوتــارو في أرضــيــة أمــام ا

حتويلها بالشباك وأمسك بها ريينا.
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هاجم محمد شوكان مغادرة فريقه الشرطة بعد حصوله على كتاب االستغناء. اعلن ا
وقـال شـوكــان في تـصــريح صـحـفـي  إن ادارة نـادي الـشــرطـة مـنــحـتي بـشــكل رسـمي كــتـاب االسـتــغـنـاء
واصبحت بشكل رسمي خارج اسوار النادي.واوضح ان هناك عدة عروض تقدمت لي ولكن االولوية ستكون
ـيـنـاء حـيث سأجـلس مع ادارة الـنـادي وسـأتـفق مـعهـم على كـل االمور وفي حـال  االتـفـاق سـأكون لنـادي ا

اضية. مينائياً. يذكر أن شوكان انتقل للشرطة في فترة االنتقاالت الصيفية ا
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بية الدولية أبرقت اللجنة األو
ـبيـة العـراقية الى الـلجـنة األو
مـــصــادقـــتـــهـــا عـــلى مـــقــررات
االجتمـاع االستثـنائي للـجمعة
ـــبـــيــة الـــعـــامـــة لـــلــجـــنـــة االو
الــعــراقـــيــة والــذي انــعــقــد في
الــــعـــاشــــر من شــــهـــر شــــبـــاط

اجلاري.
جــاء ذلك في رســالــة الــلــجــنــة
ـؤرخة في ـبـيـة الـدولـيـة ا األو
الثاني عشر من شباط اجلاري
والتي وافـقت بهـا على تسـمية
ــؤقـتـة الدارة الـعـمل الـلـجـنـة ا
ـبـي في الـعــراق بــرئــاسـة األو
الــدكــتـور أكــرم نــعــيم عــطـوان
وعـــضــــويـــة كل من الـــدكـــتـــور
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اكـدت ادارة نـادي احلـدود الـريـاضي
ان االخطاء التحكيمية ظلمت فريق
كــرة الـقــدم كــثــيـراً بــدوري الــكـرة

متاز. ا
وقــال امـــ ســر نـــادي احلــدود
حــــازم تــــيـــمــــوز فـي بــــيـــان ان
االخــطــاء الـتــحــكــيـمــيــة اثـرت
بـــالـــســــلب عـــلـى مـــشـــــــــوار
ـــــــوسم الــــــفـــــــريـق فــــــــي ا
احلــــــــــــــالـي مــن الـــــــــــــدوري
ـمـــــــــتـاز وافـــــــــقـدتــنـا ا
الـعــديــد من الـنــقــاط الـتي
كـــــانت كـــــفــــــــــــيـــــلــــة ان
تـضعـنا فـي مركـز افضل
بـــكــــثـــيـــر مـن مـــركـــزنـــا

احلالي.
وفــيــمــا يــخص حــالــة
الــطــرد الــتـي تــعـرض
لـــــهـــــا مـــــحـــــتـــــرف
احلــــدود  جـــوزيف
نثانـيال في مباراة
االمس وما رافـقها
مـن احــــداث بــــ
تـــيـــمــوز ان ادارة
الـــــــــــــــــنــــــــــــــــادي
ســــتـــــســــتــــدعي
الــــــــــــــالعــــــــــــــب
لـــلــوقــوف عــلى
حـيـثـيـات حـالـة
الــــــطـــــرد الــــــتي
تـــــعـــــرض لـــــهـــــا
وحــقــيــقــة احلــديث
الــــذي دار بــــيــــنـه وبـــ
ــــــــــــبـــــــــــاراة حــــــــــــكـم ا
ومـعــــــــــرفـة ان حـصل
جتـــاوز لـــفـــــــــــظي من
احلــــــــكم جتــاهه كـمـا
اوضح لــنـا بـعـد طـرده

مبـــــــاشرة.
 واوضـــــــــــــح ان ادارة
الـــنــادي قـــررت مـــنع
جـــــــمـــــــيـع العـــــــبي
الــــــــــــــفـــــريـق من
الــــتــــصــــريح ألي
وســـــــــــيــــــــــــلـــــــــــة
اعـــــــالمــيـة دون
احلـــصــــول عـــلى
ــكــتب مــوافــقــة ا
اإلعـــــــــــــــالمــــــــي

للنادي.
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حـقق فــريق ريــال مـدريــد انـتــصـارًا
ـا بــنـتـيـجـة هـدفـ من دون رد ثـمـيـنً
خالل مــواجــهـة فــالــنــســيــا في إطـار

منافسات اجلولة 23 من الليغا.
ا وسـجل هدفـي ريال مـدريـد كـر بـنـز
وتوني كروس في الدقيقة في الدقيقة 12 

Æ42
بــهـــذا االنـــتــصـــار رفع ريــال مـــدريــد
رصـيـده إلى 49 نـقــطـة قــفـز بــهـا
لوصـافة ترتـيب اللـيجـا بيـنما
يـتجـمـد رصـيـد فـالـنـسـيا
عـند  24نـقطـة في
ــركــز الـــثــاني ا
عــــــــشــــــــر.أول
تــــهــــيــــد في
ــــــبـــــاراة ا
جـــــــاء في
الـدقــيـقـة

9
بـتــصـو

يـبـة صـاروخـيـة أرضــيـة من كـاسـيـمـيـرو
العب وسط ريال مدريد من خارج منطقة
اجلــزاء تــصــدى لـهــا حــارس فــالــنــســيـا
دومـيـنــيك وحـولــهـا إلى الـركــنـيـة.وجنح
ـا في تسـجـيل هدف الـتـقدم لـلـريال بنـز
في الـدقـيـقة 12  حـيث تـلـقى تـمريـرة من
ـنـطـقـة وسـدد كـاسـيـمـيـرو عـلى حـدود ا

كرة أرضية أقصى يسار دومينيك.
ــــطــــاردة داني وعــــاد شــــبح اإلصــــابــــة 
ن لـريـال مـدريد كـارفـاخـال الـظـهـيـر األ
ـشـاركة في 26 حيـث لم يسـتـطع سـوى ا
دقـيـقـة قـبـل أن يـتـعـرض إلصـابـة أخـرى
ـديـر وقـرر الـفـرنـسـي زين الـدين زيـدان ا
الفني للميرجني الـدفع بلوكاس فاسكيز
ا كرة عرضية داخل بدال منه.وتلقى بنز
نطقـة وسدد بالـرأس لكنـها مرت أعلى ا

Æ38 مرمى فالنسيا في الدقيقة
وسدد لوكا مودريتش كرة من على حدود
نطقة لكن دومينـيك تصدى لها ببراعة ا
في الـدقــيـقـة Æ39وضـاعف تــوني كـروس
الـنـتـيـجـة لــريـال مـدريـد في الـدقـيـقـة 42

حيث تـلقـى تمـريرة عـرضيـة من فـاسكـيز
ــــنـــطـــقـــة وســـدد كـــرة أرضـــيـــة داخل ا
صـاروخــيـة أسـفل يــسـار دومـيــنـيك.ومع
بــدايــة الــشــوط الـثــانـي حـاول مــاكــسي
جـومـيـز مـهـاجم فـالـنـسـيـا تـهـديـد مـرمى
ريــال مـدريــد بــتـســديــدة من عــلى حـدود
مــنــطـــقــة اجلــزاء لــكـن احلــارس تــيــبــو
ـوعـد وتـصــدى لـلـكـرة كـورتـوا كــان في ا
بالدقـيقة Æ53وجاء الرد من توني كروس
ـنطـقة لـكنـها مرت بتـسديـدة من خارج ا
ـرمى فالـنسـيا في ن  بجـانب القـائم األ
الدقيقة Æ55وسجل فيرالند ميندي الهدف
الثالث لريـال مدريد في الـدقيقة 61 حيث
تلـقى تـمـريـرة من فيـنـيـسيـوس جـونـيور
ــنـــطــقــة وراوغ الـــدفــاع قــبل أن داخل ا
ـ احلـارس لـكن احلكم يُسـدد أقـصى 
ألغاه بـداعي التـسلل بعـد العـودة لتقـنية
الفيديو.وسـدد البديل سيـرجيو أريباس
نطقة العب ريال مدريد كرة من خـارج ا
أمسـكـهـا دوميـنـيك بسـهـولـة في الدقـيـقة
Æ75 وحاول راتشيتش تـهديد مرمى ريال

رميلو لوكاكو

قــاسم مـحـمــد اخلـاقـاني وآزاد
حسن قادر. 

ـــبـــيــة وحــددت الـــلـــجـــنــة األو
ــبي الــدولـــيـــة واجملــلـس األو
اآلسيوي تعاملهما مع اللجنة
ـرحـلـة ــؤقـتـة حـصـراً خالل ا ا
ـقبـلـة وحل إنـتهـاء مـهامـها ا

قبل. في األول من نيسان ا
ــــهــــورة ووردت الــــرســــالــــة 
بـتــوقـيع جـيـمـــــــــــس مـكالود
ـــــــــبي مــديــر الــتــضــامن االو
والــــــعـالقــــــات مع الــــــلــــــجـــــان
ــبــــــــــــيـــة الــوطــنــيــة في األو
ــبــيــة الــدولــيــة الــلــجــنــة األو
ـديــر الـعـام ـســلم ا وحـســ ا
ــبي والـــفــنـي لــلـــمــجـــلس األو

اآلسيوي.
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يناء ارتفعت نسبة اإلجناز في مشروعِ ملعـب ا
ــــبي (30© ألف مــــتــــفـــرج فـي مــــحـــافــــظـــة األو

البـــصرة.
وذكــرت وزارة الـــشــبــاب والــريــاضــة في بــيــان
ــبي وصل إلى ــيـــنــاء األو ــلــعب ا صــحـــفي أ
مـرحـلـةٍ مـهـمــةٍ من أعـمـال اإلنـهـاءات فـضـلًـا عن

األعــمـال الـتــكـمــيـلـيــة الـضـروريــة إذ تـتـواصل
أعــمــال الــلــبخ مـن الـداخـل واخلــارج لــلـمــلــعب
الـرئيسي وواجـهة مـنطقــــــة كبـار الشخـصيات
وأعمال السيراميك والتنظيف وتهيئة السيتات

. تفرج والتثقيب لغرض تثبيت كراسي ا
وبَـيــنَت أنــهــيـتم تــركــيب الــسـقــوف الــثـانــويـة
واألطـقم الصـحيـة والتـأسيـسات لـبنـاية األعالم

اخلــــارجـــــيــــة وتـــــركــــيـب الــــبــــوردات
الــكـهـــــــــــربـائــيـة ومــد أنـابــيب شـبــكـة

اإلنـــارة مـع الــــتــــســـــــــــلــــيـك فـــضــــلًــــا عن
ــوافـــقـــــــــات من مـــحــافــــــــظ أســتـــحــصـــال ا
اء والكهـرباء للصرح البصـرة بغرض إيصـال ا
الرياضي الكبير لـيكون حتـــــــــفة معـــــــــمارية

تضاف إلى مدينة البصرة الرياضية.

جانب من مواجهة فريق الطلبة مع الكهرباء

حازم تيموز



في الـوقت  الذي نـزف التـهاني والـتبـريكـات الذاعتـنا االم بـغداد ومـستـمعـيها
غفـرة للـراحل الـكرام كـافة  نبـعث اجمل االمـنيـات لرواد االذاعة والـرحمـة وا
ومــزيــدا من الـــتــواصل واالبــداع جلــيل الـــشــبــاب الــذي يــقــدم ويــبــدع
ويـتـواصـل ومن كال اجلـنـسـ شـيـبــا وشـبـابـا وهم يـتـواصـلـون
وبـدعم ومــتـابـعـة حـثـيـثــة من رواد االذاعـة الـذين يـدعـمـون
الـشـبـاب ويـشـرفون ويـوجـهـون عـلى مـايـقـدمونـه من عرف
اذاعي ومـهـني كـانـوا قد تـسـلـحـوا به مـنذ ان كـانـوا شـبـابا
ايـكـرفـون الذي ودخـلـوا اروقـة االذاعة وجـلـسـوا وراء ا
ـستـمع الكر احـترمـوه وقدسـوه وبذلك احتـرموا ا
ايــنــمــا كــان وهــو احلب الــذي كــان طــريــقــهم الى

النجاح والتواصل والنجومية. 
وفي الــثــالث عــشــر من شــبــاط من كـل عـام حتــتــفل
ي حـيث جَـآءت فِكـرة االِحـتـفال االذاعـة بـيـومهـا الـعـا
ِـيّة اإلسـبانـّية لِإلذاعة  بـهذا الـيوم مِن قِـبل األكادِ
ــهَـا رســمـيّـاً مِـن قِـبل الــوفـد الـدَّائم وجــرّى تـقـد
اإلِســبَـــانِيّ لَــدى الــيُــونِـــســكُــو فِي الــدّورة - 7
لـلمجلس التّنفيذيّ فِي شهر أَيلول -  وأقرَتهُ
ُــتّـحِــدة لــلـتّــربِـيــة والـعُــلُـوم ِ ا مُــنـظّــمـة األُ
والــثّــقــافــة  الــيُـــونِــســكُــو فِي الــثّــالِث مِن
تِــشـرِين الــثّــانِي -فِي دوَّرتِـهــا الـسَّــادسـة
ُــنــعـــقَــدة بــتـــارِيخ - شُــبــاط والــثّـالثَــ ا
ّ ـيّ لِإلذاعــة . و بـــوصــفـه الــيـــوم الـــعــا
يّ لإلذاعـة فِي كَـانُـون إقـرارُ الــيـوم الـعـا
األَوّل مِن الـــعــام ــــ مِـن قِــبل اجلـــمــعِـــيّــة
ُــتّـحِـدة  فَــأصـبح بـذلِك ِ ا الــعـامّـة لُأل
ِ يــومـــاً حتــتــفِي بِـه جــمِــيعُ وكــاالت األُ
ُــتّــحِــدة  وصــنــادِيــقــهَــا  وبــرامِــجــهَـا ا
وشـــركـــاؤُهـــا  ودعــــمتِ شـــتّى الـــوِكـــاالت
ُـبادرة  وتـمنّت اجلمـعِيّة الـعامّة اإلذاعـية هذه ا
ُـتّحِدة  أنّ تـقدّم احملطَّات ذَات اإلمـكانيّات ِ ا لألُ
 واخلِــبـرة  الـدَعَم الالَّزِم لــلـمـحــطَّـات الـنَّــامـيـة  فِي
ناسبة نبارك اسرة اذاعتنا جَميع أنحاء العَالم  وبهذه ا
االم بـغداد والـعامـل في االذاعـات العراقـية والـعربـية والـرحمة

ديد ن غـادرنا الى الـعالم االخر والـعمـر ا واخلـلود 
ـتـواصـلـ والـراقـدين عـلى فـراش الـعـافـيـة لـروادنـا ا
ــسـؤولــة الـدعم اجلــاد السـرة مــتـمــنـ من اجلــهـات ا
االذاعـات العراقية ليـبقى الصوت القوي النـاقل للحقيقة

هنية وحيادية .
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عـاصفـة من التـصفـيق وفي النـهايـة قلت لـنفسي
إن كل شـيء على ما يرام). وقد قصدها متفرجون
إلى الـكواليس لتـهنئتهـا باألداء وهم يدمعون من
شـدة الـتـأثـر.وتـقـول جـرجـاني (كـانت تـلـك حلـظة
فـــاصــلـــة) مــؤكــدة أن مـن خالل هــذا الـــطــقس ال
أســتـــعــرض بل أكــون عــلى طـــبــيــعــتي.وتــوضح
الشابة الثالثينية أن (الروح في النظرة الصوفية
لـــيـــسـت ذكـــرا وال أنـــثى وأداء امـــرأة رقـــصـــات
صـوفـية ال يـتـعـارض مع هذه الـروحـانيـة.وتـتابع
نـحن نـدور رجـاال ونـساء مع ثـوب فـضـفاض أو
تــنــورة إذ يـقــال إن قــطـعــة الــقـمــاش الــتي تـدور

تــــــــكـــــــشـف عن
الـــروح). ولــفت
نـظرها تناقض
هــــــــــــــو أن فـي
الــــــــبـــــــلـــــــدان
ـــــســــلـــــمــــة ا
يــــــــــــرتـــــــــــدي
الـــــــــــدراويـش
الرجال لباسا
فــــضـــفـــاضـــا
أقـــــــــــرب الـى
ــراة ثـــوب ا
فـيـمـا ترقص
الـــنــســاء في

{ بــاريس (أ ف ب) - تــصــرّ رنــا جــرجـانـي عـلى
ـارسة شغفها بـالرقص الصوفي إذ باتت تقدم
حـصصا تعلـيمية عبر تـطبيق زوم بعدمـا منعتها
سارح وهي اجلـائحة من إحـياء عروضهـا على ا
ـتهنّ من الـدراويش الـنـسـاء الـقلـيالت الـلـواتي 
هـذا التعـبير الـروحي التقلـيدي الذي يـشكّل لهذه
الــفـرنــسـيــة - اإليـرانــيــة طـريــقـة إلعــطـاء مــعـنى
لـلوجود.أثـارت الشابة الـبالغة  37عـاما اإلعجاب
ـسـرح قـبل عـشر والـدهـشـة مـنـذ بـداياتـهـا عـلى ا
ســنــوات إذ إن مـؤدي هــذا الــطــقس الــتـقــلــيـدي
الـــصــوفي الـــقــائـم عــلى الـــدوران حــول الـــنــفس
والـتـأمل هـم في الـعـادة رجـال رغم مـشـاركـة عدد
من الـنـسـاء في منـاسـبـات خاصـة من تـركـيا إلى
أفـغـانسـتان.وتـؤكد جـرجاني ذات الـشعـر األسود
ا الـطـويل اجملعـد لـوكالـة فـرانس برس أنـهـا لطـا
كـانـت تـعـتـقـد بـضـرورة إبـقــاء شـغـفـهـا بـالـرقص
الـصوفي في الدائرة اخلاصـة.وبقيت احلال كذلك
إلـى أن جتــرّأت عـــلى أداء رقـــصـــة صـــوفــيـــة في
الهواء الطلق خالل مهرجان في مدينة مونبيلييه
جـنوب فرنسـا حيث كانت تـقدم رقصات تـقليدية
فــارســيـة.وتــسـتــذكــر جـرجــاني هــذا الــفـصل من
مـسيـرتهـا قائـلة (بـعد بـضع دقائق أصـبت بحال
من الـهلع وتـوقفت لـبضع ثـوان. كمـا لو أني كنت
في الـالوعي أنتهك القواعـد). وتضيف (استأنفت
األداء من خـالل الـدوران بـسـرعـة كـبـيـرة سـمـعت
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صرية منة فضـالي على متابعيها مثـلة ا أطلت ا
بـصورة جـديدة نـشرتـها في صـفحـتهـا اخلاصة
علـى موقـع التـواصل اإلجـتـمـاعي ظـهـرت فـيـها
بشخصـية نور من مسلـسلها (مقـابلة مع السيد
آدم  2  ) وظــهــرت فــيـهــا وسط الــطــبــيــعـة وهي
تـرتــدي كــنـزة بــيـضــاء الـلــون وتــركت شـعــرهـا
منسدالً على كتفيها بتسريحة ناعمة. أرفقت منة
الـصـورة بـتـعـلـيق كـتـبت فـيه: (نـور من مـسـلسل
مـقـابـلـة مع الـسـيـد آدم 2 ). و الـعـمل ال زال في
مرحلـة التصوير وهو ذات طابع بوليسي يحكي
قـصة آدم طـبيب شـرعي تـتعـرض إبنـته الوحـيدة
للـخـطف إلجـباره عـلى تـغيـيـر تقـريـره في إحدى
القضايـا ليبدأ بعـدها عمليـات انتقام متـسلسلة

تورط تطال عدداً من ا

اخلــفـاء. وتــقـول فـي أوروبـا أتــيـحت لي فــرصـة
الـتعـبـير الـفني بـحريـة.ويُعـرف الرقص الـصوفي
او حـلقة الذكـر بكلمـة سماع في تركـيا وهي كلمة
عـربـية االصل ويـقوم عـلى الـدوران حول الـنفس
من اجلــانب األيـسـر دائــمـا أي جـهــة الـقـلب في
اجتـاه دوران األرض حـول الـشـمس لـبـلـوغ حال
ــنـهج الــنــشـوة الــروحـيــة.وتــعـتــمــد جـرجــاني ا
الـصـوفي مـنـذ سن الـرابـعـة عـشـرة بـعـد زيـارتـها
األولـى لـبــلــدهـا األم. وقــد تــدربت خالل ســنـوات
ـشـاركة عـلى هـذا الـطـقس الـتـقـلـيـدي من خـالل ا
ســراً في أحــيـان كــثـيــرة في مـنــاسـبــات عـدة في
إيـران وأيضـا في تركـيا. وفي فـرنسـا تخـلت رنا
الـــتي هــاجــر والــداهــا من
إيـران عقـب الثورة
اإلسـالمــــــيــــــة عن
مـسـيـرتهـا كـممـثـلة
لــــلـــتـــركــــيـــز عـــلى
الــرقـص الـصــوفي.
ويـــــــــشـــــــــكـل رقص
الـــــدراويش إحــــدى
أشـــهـــر الــرقـــصــات
الـصـوفـيـة وهـو من
مــالمـــح طـــــــــــــــــــــرق
الـــتـــصـــوف التـــبــاع
الـــفـــقـــيه والـــشـــاعــر
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شارك احلساب الـرسمي للمطربة اللبنانية ديانا
حـــداد صُـــورة جــــديـــدة لـــهـــا مـن داخل غـــرفـــة
الـعمـلـيات وهـي حتت العالج بـعـد نـقلـهـا بوضع
.الــصـورة الــتي  مــشــاركــتـهــا تــبـ أن طــار
شــقـيــقــة ديـانــا هي الــتي تــديـر احلــســاب وقـد
أرفـقت الــصـورة تـعــلـيق جــاء فـيه (اخــتي ديـانـا
ـعـدة وحــبـيت اطـمن عـمــلت عـمـلــيـة صـغــيـرة بــا
جـمهـورها بـالوطن الـعربي انـها ان شـاء الله رح
تــكـون بـخـيــر وعـافـيــة).وتـمـنى اجلــمـهـور بـدوره
الـشـفاء حلـداد بـ تعـلـيقـات مـخـتلـفـة من بيـنـها
(سالااااامــتـــهــا) (ألف سـالمــة حــبـــيــبـــتي)(مــا
تـشـوف شر إن شـاء الـلـه)..وكان هـنـالـك تعـلـيق
(مـا تـشوفـ شـر وحـمـدالـله عـالـسالمه)..وتـابع
أحــدهم(الف سالمــة عــلــيچ الــغـالــيه ام صــوفي
ماتشـوف شر ان شاء الله تقـوم بالسالمية).
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االعـالمي الــعــراقي خــضع لــعــمــلــيــة جــراحـيــة فـي احـد
ـرارة وتـلـقى امـنـيات مـسـتـشـفـيـات بـغـداد السـتـئـصـال ا
االوساط الصـحفية والثقافية بالشفاء العاجل. و(الزمان)

زاولة مهنته التي احبها. تتمنى له عودة سريعة 
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رئـيس اجلـمـعيـة الـعـراقـية لـلـعـلوم
االحـصـائـيـة ومـسـتـشـار صـندوق
ــتــحــدة لــلــســكــان ضـيــفه اال ا
امـس االثـــنـــ قـــسم الـــدراســـات
االقــتــصــاديـة بــبــيت احلــكــمـة في
الــنـدوة الــعــلــمــيـيــة االفــتــراضــيـة
ـعـنونـة (الـتـعداد الـعـام للـسـكان ا

اضاءة مرتقبة على طريق التنمية في العراق).

w½UDK « ÊU1«

التدريسـية في كلـية التـربية للـبنات بـجامعة الـكوفة صدر
نهجية في عمان كتاب بعنوان (احلالج ب لهـا عن دار ا

ادبية شعره الصوفي وشعرية التجربة الصوفية).

wð«uM  œULŽ

عازف الـقانون الـسوري شارك مع مـجمـوعة من الفـنان
ركز الثقافي في في سهرة دمـشقية اقيمت على خـشبة ا
الــعـدوي تـضــمـنت وصـالت غـنـائــيـة من الــتـراث وأخـرى

طربية.

wÐUM'« ”U³Ž

ـاضي ـوت االحـد ا االعالمي والـشـاعــر الـعـراقي غـيـبه ا
في العاصمة البريطانية لندن وهو من مواليد 1950.

 ‚Ë“— qO³½

ـوت عن عــمـر نـاهـز الـ 72 الـتــشـكـيــلي الـسـوري غــيـبه ا
عاما بـعد رحـلة طـويلة من الـعطـاء والفن واإلبـداع واقامة

عارض الفردية واجلماعية. العديد من ا

bO³Ž uÐ√ œuL×

االعالمي االردني صـدر له كتـابـ األول بعـنوان (أوراق
مـبـعـثـرة) والثـاني (كـشـكـول) وكالهـمـا صدرا في وقت

واحد في عمان عن دار اخلليج للنشر والتوزيع.

 WD¹UF*« bL×

ــفــرق مع الـــشــاعــر االردني ضــيــفه بــيـت الــشــعــر في ا
الشاعـرمروان البطوش في امسيـة اقيمت في مقر منتدى

البيت العربي الثقافي في العاصمة عمان.

oÒI% Íb½«dG  WOMſ√

WO UŽ  «b¼UA وعـلى خُـلق وتـراهن عـليه أنـه سيـسـعـد ابنـتـها).
وكــانت شـام قـد خـرجـت من عالقـة عـاطــفـيـة مـنـذ
فـتــرة بـعـد فـسخ خــطـوبـتـهـا من الــدكـتـور مـعـتـز
نـصـيب الـذي كان يـعـمل مـعـها في نـفس الـعـيادة
الـتـجـميـلـيـة نبـعـد أن درس الـطب في عـ شمس
وتـخصص الحقًا في التجـميل والليزر واألمراض
الـتـنـاسلـيـة ولـديه عـيادات جتـمـيل في مـصر.و
إعـالن فـسخ اخلـطـوبـة عـن طـريق صـديق أصـالـة
قـابالت الـتلـفزيـونيـة بعد جـو رعد خالل إحـدى ا
أن صـرح ما في عرس عند سؤاله عن موعد زفاف
شـام كما أضاف أن (أصـالة هي من أخبرته بذلك
). كما خالل إحـدى اجللسـات التي جـمعتـهما مـعاً
سبق لشام  أن تزوجت عام  2014من شاب يحمل
ـصرية يدعى أحمـد جوهر على الرغم اجلـنسية ا
من مـعـارضـة والـدتـهـا ووالـدهـا الـذي لـم يـحـضر
احلــفل إال أن عالقــتــهــا انـتــهت  بــعــد حـوالي 4
ســـنـــوات من الــزواج و 10ســـنــوات من الـــعالقــة
الـعاطفية ككل وكان قـد قيل وقتها أن السبب هو
اخــتالف طــبــاع الـثــنــائي إذ أن شــام تــفـضل أن
ـنـاسـبـات علـى عكس تـبـقى بـعـيـدة عن األعـ وا
زوجــهــا الــذي هــو مــضــطــر لـلــتــواجــد في عــالم

األعمال بسبب عمله.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـطـربـة الـسـوريـة أصـالـة نـصري والـتي أطـلـقت ا
حـلت ضيفة على برنامج سهران تصريحاً حول
اسـتـعـداد ابـنتـهـا الـوحـيدة شـام لـدخـول الـقفص
الـذهبي قريبـاً قائلة(شـام ستتزوج قـريباً والشاب
عـلى خُلق) كمـا أضافت (إنهـا تراه شابا مـناسبا

{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت - حــقــقت الــنــجــمــة
األمـريكـيـة من أصل إيطـالي  أريـانا غـرانـدي أرقام
يـكس مـشـاهـدات قـيـاسـيـاً بـعـد طـرحـهـا لـكلـيـب ر

موسيقى أغنية  35+ 34 على يوتيوب. 
وتعـاونت غراندي مـع دوجا كات ومـيغان ذا سـتاليون

في الـكليب الـذي حطم حاجز الـ  13 مـليون مشـاهدة بعد
ــيــكس يـــوم واحــد عــلـى طــرحه.وكـــانت غــرانـــدي أطــلــقـت ر
ـوسـيـقى مـنذ شـهـر تـقـريـبـاً لكن فـكـرة الـكـلـيب نـالت جنـاحاً ا
.وتستعد إلطالق نسخة  دي لـوكس  من ألبومها الشهير كبـيراً
قرر إصـداره فى وقت الحق من هذا الشـهر وهو (بـوزشن) ا
اخلبـر الذي اسعد كل عشاقـها ومحبيهـا حول العالم وتصدر
واقع الـفنـية الـشهـيرة وأبـرزها  ام ان أي  اخلبـر عدداً مـن ا
حـيث أكـدت النـجـمة الـتي تـتمـتع بـشـعبـيـة جارفـة أن  الـبومـها
ـقـبل. وعـمـلت جنـمـات الـغـنـاء الثالث سـيـصـدر يـوم اجلـمـعة ا
أريانـا غراندي ودوجـا كات ومـيغان ذا سـتالـيون عمـلن بشكل
اضية على الترويج للكليب اجلديد وذلك مكـثف خالل الفترة ا
من خالل نـشرهن عـدداً من الـصور الـتي حـملت طـابع اإلثارة
ــواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي عـلى صـفـحــاتـهن الـشـخـصـيـة 

اخملتلفة.
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احملـاصصـة احلزبيـة والفـساد . واشار
ـوسـوي الـذي ادار ي صـبـاح ا االكــاد
اجلـلـسـة  ان (األفالم األربـعـة انـتـظـمت
ـفـعم بـاالنـتـمـاء بـهـاجــسـهـا الـوطـني ا
احلـقيـقي الذي جتـسد بتـمثـلهـا للواقع
أساوية). مضيـفا (لقد تميز وأجـوائه ا
ـفقود بـتوظـيفه الداللي عن فـيلم االب ا
ــا زاد من بـالغــته في فـــكــرة الـــوطن 
الـتعبير والتأثيـر). كما شهدت اجللسة
عرفة ) للباحث تـوقيع كتاب ( ينابـيع ا

خضر رشيد البدري.

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ــلــتــقى الــثــقــافي فـي االحتـاد ضــيف ا
لإلذاعــيــ والــتــلــفــزيــونــيــ الـســبت
ــاضي فــريق(يالك آنـد  ريــد) وعـرض ا
أربــــعـــــة أفالم مـن انــــتــــاجــــاتـــــهم هي
(الـشاهد) عن عملية إنقاذ عائلة يزيدية
وفـيـلم  (أبـو الـيـهل) عن التـفـجـيـرالذي
شـهـدته ساحـة الطـيران . وفـيلم (عـكال
رجـعية لـتحرير وطن) عـن تلبيـة نداء ا
ــفـــقــود) عن ـــوصل . وفـــيــلـم (االب ا ا
تـــمـــزيق الـــوطـن وضـــيــاعـه نـــتـــيـــجــة

ال تـــضـــيع وقـــتـك و انت تـــراقب عـــمل غـــيـــرك اهـــتم
بشؤونك اخلاصة .

qL(«

الـغـيـرة تـعـصف بـقـلــبك حـاول ان تـسـيـطـر عـلى هـذا
الشعور.رقم احلظ .2

Ê«eO*«

علـيك ان تكـون اكثـر تنـظيـما و تـرتيـبا حتـى تستـطيع
اجناز مهامك بوقتها .
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عالقــتك مع زمالء الــعــمل و اجــواء الــعــمل اكــثـر من
رائعة فحافظ عليها .

»dIF «

قـد تشـعر الـيوم بـشعـور احلب من اول نظـرة من لقاء
عاطفي بالصدفة. 
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تـشـعـر بـاحلـاجـة الى احلب و الى شـخص تـبـدأ مـعه
قصة حب جميلة. 
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يـثني عـليك اجلـميع اليـوم بسـبب افكـارك النـيرة التى
طرحتها .رقم احلظ.9
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هني و تسعى الى البحث عن ستقبلك ا تعيد النظر 
مصدر عمل يناسب طموحك 

Íb'«

طـالب احلـبـيب. يوم عـلـيك ان تـكون مـسـتـمعـا جـيـدا 
السعد االربعاء.

bÝô«

علـيك ان تـراعي احتـياجـات احلـبيب الـعـاطفـية اكـثر.
. يوم السعد االثن

Ë«b «

ــزيـــد من االربــاح حتــصل عــلــيــهــا الــيــوم نــتــيــجــة ا
استثماراتك .ظرقم احلظ.8

¡«—cF «

عــلــيك ان تـكــون ســريــعـا في اتــخــاذ الــقـرارات النك
ستواجه مشاكل طارئة .

 u(«
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الكلـمات أفـقيـا واقرأ ضمن
مـربــعـات الــدوائـر الــكـلــمـة
طـلـوبـة: (مـخـرج عربي 9 ا

:( حروف من مقطع
 1-ادراك لألمور
 2-انصات
 3-مصعد
 4-يواجه

 5-من أنواع الصخور
 6-البغضاء
 7-تمهله
 8-توبيخ
 9-خيال
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يـعـد نـصب الـشهـداء الـتـذكـاري لـلـفـنان
ـعالم التـشكـيـلي عايـد ميـران من ابرز ا
ـحافـظة الفـنيـة في قضـاء احلسـينـية 
كــربـالء والــذي يــتــكـــون من قــاعــدة من
ـرمـر والتي تـبـلغ مـسـاحـتـها  6امـتار ا
واسـتـخــدمت في تـنـفــيـذ الـنـصب مـواد
احلـــديــد واالســـمـــنت والــووتـــربــروف.
ولـــــــلـــــــحــــــديـث عـن هــــــذا الـــــــنـــــــصب
واخلــصــوصــيـة الــتي جــاءت من اجــله
ـعالم االسـاسـيـة التي يـرتـكـز علـيـها وا
التقت (الـزمان) الـفنان مـيران في اروقة
ـدرسي في كـربالء وكـان معه الـنشـاط ا

هذا احلوار:
{ مــاذا يــشــكل هــذا الــفن فـي فـكــرة نــصب

الشهداء التذكاري للفنان ميران?
- هــذا الــفن هـو ابــداع جــمــالي يــحـمل
بـصــمـة انـسـانـيـة مــتـمـيـزة ويـعـد مـرآة
عــاكـــســة لــلــواقع الـــذي جــاء من اجــله

U Ë …dDH « bL²Fð ÍbMŽ WO UL'« W dF*«
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الفنان في اغلب اعماله.

{ هل هذا الـفن جـاء نتـيجـة واقع بـيئـة وعلى
ماذا كان يرتكز?

- هـذا الـعـمل الـتـشكـيـلي جـاء من واقع
بــيـئــة كـربـالء وخـصــوصـيــتـهــا والـذي
يــرتـــكـــز عـــلى ثـــقــافـــة ووعي الـــفـــنــان
وانـشـغـاالته في مـجـال الرسـم والنـحت

واخلط.
عـرفـة اجلمـالـية لـهذا { مـا هـو الدلـيل عـلى ا

النصب وكيف توفرت لك?
ـعرفـة اجلمالـية لي هي - الدلـيل على ا
كـانت بــالـفـطـرة ومـا تــعـلـمـته من خالل

دراستي في معهد الفنون اجلميلة.
{ وما الذي مهد لهذا العمل?

- النـتـاج الـفني كـان وراء ذلك ولـوجود
الـبــيـئـة الـديــنـيـة في كــربالء بـاالضـافـة
ـديـنة لـلخـصـوصيـة الـتي تـتمـتع بـها ا
ـا جتـعـلــني ان ارتـبط كـلـيـا بـهـا وال و

اخرج عن النص.
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هو مـادي وما هـو روحي حيث اصـبحا
يـشـكالن قوام الـنـصب والـتـمـاثـيل على

دينة. حد سواء في ا
{ وهل جــرى تــطـويع الــثــيـمــات الـكــربالئــيـة

االسالمية بهذا النصب?
-  تــطــويع الـــثــيـــمــات الــكـــربالئــيــة
االسالمـــيــة كـــالــشـــبــابـــيك الـــتــراثـــيــة
ــا جـــعــلت كــلــمــة كــربالء واالداسي و
ـشـهــد بـكـتـابــة تـتـنـاسب مع تـتــوسط ا

فردات الفنية. ا
{ ماذاعن مكونات النصب?

- يـــتـــكــــون الـــنـــصـب من قـــاعـــدة ذات
خرسانة بارتـفاع مترين مغـلفة باحلجر
ـرمـر ـطـعم بـحـجـر ا ـرمـر االبـيض وا ا
االســـود ويــــحـــمل مـــفـــردة واحـــدة هي
كـــربالء والـــتـي ظـــهـــرت بـــهـــيـــئـــة
تـفرعـاتـهـا مـثـلت قـاعدته الى
االســـــفل وقـــــمـــــته الى

االعلى والتي 

{ مـا الـذي جـعل مـسيـرة الـفـنـان الـتـشـكـيلي
ميران ان تتميز?

- ذلك يـــــعــــود الـى االلــــتـــــزام الــــفـــــني
ــســـلــمـــات الـــعــمل وان يـــكـــون الــفن
االسالمـي ابـــــرز نـــــتــــــاجـــــات االبـــــداع
باالضافة الى التكوينات واالشكال التي
جـعل لـها بـصـمـة واضـحـة ووفق مرجع

فكري وعقائدي.
{ وكـيـف بـرزت لـديك فــكـرة الـنــحت ومـا هي

الفرصة الذي جاء من اجلها?
- النـحت هـو ميـزة ايجـابـية في الـطرح
ا والتـشكيل وعـبرت عن تـلك الفـرصة 

تـنـفـيـذها بـخط كـوفي مـع اجراء بـعض
التحويرات في حروفه.

{ ومـــــــــــــــــاذا يــــتـــــضــــمن الــــنـــــصب من
الواجهة?

- يتضمن النصب من الواجهة بتشريع
حـرفي (الــكـاف والـراء) ومــرتـبـطـان من
ـستـندات الى سـطح القـاعدة االعلى و
اخلـرســاني كـمــا يـظـهــر به حـرف الـراء
وبــانــحـنــاءة مــيل تــخـلــلــته تـعــريــفـات
قطع جمالية بـهيئة خطـوط وزينت 
عـمــوديـ يــرمـزان الى بـيــوت وعـمـارة

كربالء التراثية.
{ كيف  تنفيذ العمل?

- ان العمل  تنـفيذه باسـلوب التفريغ
السـطحي ومن اسالك مـليـئة بـالسـمنت
تلقي من مواجهة التعريف به ليتمكن ا
وقـراءتـه الـفـنــيـة واجلـمــالـيـة و طالء
الــعــمل بــالــوان الــبــرونـز الــنــحــاســيـة

والسوداء ليعطي ملمسا بصريا. 

جـــــــــــــالل
الــــــــــــديـن
الــــــــــــرومـي
الـــــذي عـــــاش
في القرن الثالث

عـشر للـميالد.وتوضح
جــرجـاني (كـان جالل الـدين

الـرومي يـقول :طـرق عديـدة تؤدي
إلـى الــله وأنـــا اخــتـــرت طــريـق الــرقّص

ـوسـيـقى. هـذه كـانت حـالـتي أيـضـا).ونـسجت وا
جـرجـاني صـداقـات مع دراويـش في تـركـيا مـنـبع
ـا تقوم ـولويـة الصـوفية وهـم يبدون تـفهـمهم  ا
به.ومــنــذ اجلــائــحــة تــقــدم الــشــابـة اجملــازة في
األنـــثــروبــولـــوجــيــا والــرقـص وعــلم مـــوســيــقى
الـشـعـوب حـصصـا بـالـفـيديـو عـبـر زوم عـند كل
انـطالق شـهر قـمري واكـتمـال للـقمـر.وقد فـوجئت
بـاالهتمام الشديد الذي أبداه الطالب الذين كانوا
في حــاجــة كـبــيــرة ألن يــعـطــوا مــعـنى لــلــوجـود
ويـقـيـمـوا رابـطـا مع أعـمـاق الـذات.وتـقـول شـارك
حـوالى مئة شـخص من العالم أجـمع في اجللسة
األولـى خالل مــرحــلــة اإلغالق األولى في الــربــيع
الــفـائت ثم تـلــقـيت مـزيــدا من الـطـلــبـات.وتـبـدي
جـرجـاني اعـتـقـادهـا بـأنـهـا من خالل هـذا الـتأمل
بـواسطـة احلركـة ساعدت مـئات األشـخاص على

اكتشاف ذاتهم. 
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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

العراق مـن البلـدان القـليـلة وربّـما الـنادرة في العـالم التي
يــظل مــلف االغـتــيــاالت فــيــهـا مــفــتــوحــاً سـواء مـن حـيث
ـتـورط أو من خالل ـنـفـذة او كشف بـعض ا العـمـلـيات ا
تـعاقبـة. وال يبدو كميـة التجـاهل التي تلـبست احلكـومات ا

أنّ احلال سوف يتغير في غضون مستقبل منظور.
ـان االطراف أهم أسبـاب اسـتمـرار االغـتيـاالت هـو عدم ا
السيـاسية بـاحلوار احلقـيقي واالصغـاء للرأي اآلخـر بحثاً
ـصـائب الـعـراق الـتي تـنـوء أرضه الـتي حـمـلت عن حـلـول 

رساالت أنبياء وحضارات آالف السن عن حملها.
عــنــد الــعــودة الى حتــلــيل أســبــاب الــفـشـل في الــعــمــلــيـة
السياسية نصـل الى سبب مباشر يظـهر ويختفي بحسب
الطـلب الداخـلي أو اخلارجي هـو االحتـكام الى الـرصاص
عند الـوصول الى نـهايـات مسدودة بـ مخـتلف االطراف
ريضة ذلك انّ باب وهي ليست مسدودة إال في عقـولهم ا

احلوار ليس له انغالق الى ما شاء الله.
 وهـنــا نــرى الـوهـم كـبــيــراً في رؤوس كــثـيــر من اجلــهـات
عـتقـدة انَّ الرصـاصة الـتي طـالت شخـصاً قـال ذات يوم ا
كـلـمـة غـيـر مـرغـوب فـيـهـا لـن تـرتـد يـومـاً عـلى مـطـلـقـهـا أو
احملـــرّض عــلـى اطالقـــهــا بـل حـــتى عـــلى الـــراضي بـــهــا

والساكت عليها.
رء أنّ جـهـة أو شخـصـية سـيـاسيـة تـضغط  ح يـسـمع ا
من أجل اطالق ســراح مــعــتــقــلــ في جــرائـم اغــتــيـال أو
سـواهـا تـكــون صـورة الـفـاجــعـة عـلى أكــبـر وضـوح لـهـا

وتبدو فسحة األمل صغيرة وملبّدة باليأس و اإلحباط.
ـلف مـفـتـوحـاً وهـذا يـعـني انَّ فـسـحة األمل ال يـزال هذا ا
ستـضيـق أمام الـعراق وال يـصـلح احلال حـكـومة جـديدة

تسير كما سارت التي قبلها.

(1)
.. ضيَّعني العشقُ

تألقُ فلمْلمني الشعرُ ا
.ْ في عينيكِ الشاسعت

(2)
وألنَّكِ عاشقتي
سأخافُ عليك
من غدرِ نساءٍ

ونساءْ.
(3)

ما جدوى..
أنْ تختبئي

وأنا آخرُ قلبٍ يؤويكْ.
(4)

اقتربي..
حتى أتطهـَّرُ من خمرتي

وريبةِ قلبي
وجنوني.

(5)
ما أقرب وجهك منِّي

.. ما أبعد قلبك عني. لكنْ
(6)
ـــَّا أطلقَ سهماً

لم يصطدْ
إالَّ قلبه.

(7)
َ امتدَّتْ كفُّ الطفلِ ح
لتقتلَ نحلةً حزنتْ وردة
ــَّا امتدَّتْ كفُّ الطفلِ

لتقطف وردةً
لسعتها نحلة.

(8)
قلتُ لهُ لنْ تغرقَ

مادامَ الكفُّ شراعاً
والقلبُ سفينةْ
ــَّا بلغَ الشاطئ

ثقبَ القلبَ ومزَّقَ كفِّي
فغرقتُ أنا.

(9)
.. يا قمحُ

اذا غادرتَ حقولكَ;
وسكنتَ بعينيها

.. يا عسلُ
ـــــــاذا غـــــــادرتَ خـاليـــــــا

النحل;
واستعمرتَ شفتيها.

(10)
صحيح..

.. أنَّ جنمتكِ عالية جداً
لكنَّها معلَّقة بسمائي.

(11)
.. همْ يتذوقونَ جسدكِ

.. وأنــا أحبُّ ويــشـتــهــونكِ
روحكِ فقط.

(12)
الذينَ يشبهونَ بعضهم
صاروا ينعتونني بالغباءِ
ألنِّي أحــــــبــــــبـتُ الــــــتي ال

تُشبههم.
(13)

َ أحداً أنتِ ال تشبه
وأنا ال أشبهُ أحداً

ولذا التقينا.
(14)

أنا شجيرة وحشية..
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شذِّبيني.

(15)
َ الثُريَّا قدْ تمسك

لكنْ تذكَّري
أنَّ أصابعكِ

من ضلوعي.
(16)

دموعكِ حبَّاتُ قمحٍ
وأشعاري عصافير.

(17)
أيها الشعرُ
أنا أتعذَّب  
بالله عليكَ
دعْ طيفَها
ينأى عنِّي.

(18)
ألنَّكِ باسقة

كثيراً ما توهَّمتُ
أنكِ نخلة فارعة
وأريدُ أنْ أتسلَّقكِ

ألجــــــني رطـبَ أُنــــــوثــــــتكِ
البصري.

(19)
وألنَّكِ ملكةُ هذا العناء

أخافُ عليكِ
من غدرِ اجلواري
وحروبِ البيوت.
(20)
أيتها العاشقةُ

تلكَ حروب ابتدأتْ
واندثرتْ

وجنود رحلوا
من أجلِ خلودِ احلبِّ
.ْ في عينيكِ اآلسرت

(21)
نطَّ القلبُ

كعصفورٍ مأسورٍ
َ رأى في عينيكِ ح

مالذَ هواهُ
وبقايا العمر.

(22)
اصمتْ

يا عندليبُ قلبي 
عن الغناءِ
.. واصغِ

لبكاءِ العاشقة.
(23)
ال غيرَ الصعلوكَ

أنا..
مَنْ أعادَ عصافيَر الفرحِ

ِ لشفتيكِ الذابلت
ِ وعينيكِ الدامعت

لكةْ. أيتها ا
(24)

بهدوءٍ
وتُ جاء ا

َ رأى العاشقَ وح
منشغالً

غازلةِ حبيبتهِ
تعثَّرَ بخطواتهِ

وانصرفَ منهزماً.
(25)

سأقصُّ جناحَ الريحِ
حتَّى ال يُطفأْ لهبُ أُنوثتكِ

توقِّدُ من أنفاسي. ا
(26)
لمْ أبصرها يوماً

.. لكنّي لنْ أحلم أبداً
بسواها.

(27)

.. جرَّتكِ مآلى بالعسلِ
.. ــُرَّةَ لكنَّ األيامَ ا

تركتْ لساني بال مذاق.
(28)
باحلبِّ عليكِ
خبـِّري الشعرَ

أنْ ال يطاردني..
كي أهجعَ قليالً.
(29)

آهٍ.. من هــــــذا اجلــــــســـــدِ
القمحي..
..ش المرأةٍ

يــتــمــنَّــاهــا حــتَّى مالئــكــة
السماء.

(30)
.. وتِ بعد ا
ماذا يحدثُ
لو أدفنُ

في نهديكِ.
(31)

سأموتُ
لكنَّ عيوني
تبقى هائمةً

في طيفِ امرأةٍ
قدْ تطرقُ بابَ القبرِ

يوماً ما.
(32)
َ انحنيتُ ح

لتقبيلِ قدميَّها..
رفعتني مالئكةُ السماءِ

إلى شفتيها.
(33)

كُلَّما حطَّ طائرُ العشقِ
على رأسي..

أنشدَ قلبي األشعار.
(34)

مَنْ يضيءُ لعاشقتي
طفأ قلبها ا

ســـــوى قـــــبـــــلـــــتـي الـــــتي
; نضُجتْ

في فرنِ احلروبْ.
(35)

ما حاجتي للضوءِ
ما دامت أُنوثتكِ

تشتعل في قلبي..
ليلَ نهارٍ.

(36)
أيتها اخلمرةُ ابتعدي..
لقدْ عثرتُ بفمِ عاشقتي

لكةِ العنب. على 
(37)

.. أنتِ الفاجعةُ أخيراً
وأنا عويلها.

(38)
ال أفارقكِ..

ألنَّي أخشى الوحشة.
(39)

.. ما أسعد هذا اجملنونُ
يـــــــجــــــــوبُ الــــــــشـــــــوارع

واحلانات
دون قلبٍ

وبال ذكرى.
(40)
لو تكرَّرَ العشقُ

فسدْ.
(41)
في عيد احلبِّ
ْلمْتُ دمعي

وكتبتُ بسعيرهِ
قصائد حبٍّ ساذجة!

اإلنــقـاذ اجلـبـلــيـة إلى جـانب كالب
مـدربة. وكوندراتوفا كوبا هو جبل
يـقع عنـد احلدود مع بـولنـدا ويبلغ

ارتفاعه  2005 أمتار.
وتــدفـق ســيــاح ومــتــزجلــون عــلى
مـــنــتـــجع زاكــوبـــاني في بـــولــنــدا
ومـنتجعات جبلية أخرى في نهاية
هـــذا األســـبـــوع بـــعـــدمـــا خـــفـــفت
كافحة فروضة  احلـكومة القيود ا
انــتـشـار وبـاء كـوفـيـد- 19وفـتـحت
مـنـاطق الـتـزلج وسمـحت لـلـفـنادق

بالعمل بنصف طاقتها. 
و قـــتل ثالثـــة أشــخـــاص وأصــيب
ثالثـة آخرون في انهيـارين ثلجي
عــلى جـبل سـتــورزيـتش في جـبـال
األلب الـسلوفـينية الـسبت على ما

أعلنت الشرطة احمللية.

مــــســـاء الــــســـبـت وطـــمــــر ثالثـــة
. وأوضـــحت في بـــيــان مـــتـــزجلــ
(تــــمـــكـن أحـــدهم مـن اخلـــروج من
ـنــقـذين حتـت الـثـلــوج واتـصـل بـا
الـذين بـاشـروا مـهـمـة عـلـى عـربات
زالج. فـاكتشفـوا جثت الـثلوج وا
). وأضافت أن ـتـزجلَـ بولـنـديَـ
فــريق إنــقــاذ بــولــنــدي عــثــر عــلى
الـــــرجل الـــــذي جنــــا مـن احلــــادث

. ة الطوار وأجرى مكا
وتـابع البـيان كـان عالـقا هـو أيضا
حتت الـثلوج لكنه تمكن من حترير
نـــفـــسه. ثم حـــاول الـــعـــثــور عـــلى

أصدقائه لكن دون جدوى.
واسـتكمـلت عملـية اإلنقاذ في وقت
مـبـكـر األحد وشـارك فـيهـا عـشرات
ـتــطـوعـ فـي خـدمـة ــنـقــذين وا ا

اخلـطـر الذي يـستـحـيل أكثـر ندرة
مـوضع تقـدير كـبيـر ما دفع بعض
الـبلديات إلى إغالق الطرق لتجنب
االحــتــشــاد. وجتــتــاح مــوجــة بـرد
هـــولــنـــدا مــنـــذ أســبـــوع لــكن من
ـتـوقع أن ترتـفع درجـات احلرارة ا
االثــنــ وفــقــا لـتــوقــعــات هــيــئـة
األرصــاد اجلــويـة. وحــذرت بـعض
الــبـلـديــات األحـد من خــطـر ذوبـان
اجلـــلــيــد. فـــيــمـــا لــقي مـــتــزجلــان
بولنديان حتفهما في انهيار ثلجي
فـي جــبـــال تـــاتــرا الـــشـــاهـــقــة في
سـلوفاكيـا بحسب ما أفـاد عناصر
اإلنـقـاذ األحد وقـالت خـدمة اإلنـقاذ
اجلـبلـية في سـلوفـاكيـا إن انهـيارا
ثـلـجيـا وقع قرب جـبل كـوندراتـوفا
كـوبا في منطقة هاي تاترا الغربية

{ الهـاي- براتيسالفا  –لـيوبليانا
-(أ ف ب)  –أخــرج الــهــولــنــديــون
أحـذية الـتزلج عـلى اجلـليـد مجددا
األحد لالستفادة من الطقس البارد
الـــذي أدى جـــزئـــيـــا إلى جتـــمـــيــد
قـنـوات أمسـتردام الـشـهيـرة للـمرة
األولـى مـــنـــذ مـــا يــــقـــرب من ثالث

سنوات.
لــلـيـوم الـثـانـي عـلى الـتـوالي أراد
ـغـامـرة عـلى ـتـزجلـ ا عـشــرات ا
قـنـاة بـرينـسـنخـراخت اجملـمدة في
وسط الـعاصمة الـهولندية رغم أن
طـبقـة اجللـيد كـانت رقيـقة جدا في
بـــــعض األمــــاكـن. وشــــاهــــد أحــــد
األشـخــاص اجلـلـيـد يـنـكـسـر حتت
يـاه لكنه تمكّن قـدميه ثم وقع في ا
مـن الـوصــول إلى الــضــفـة دون أن
يــصـاب بـأذى وفـقـا لـوسـائل إعالم
ـستـشـفـيات مـحـلـيـة فيـمـا تـرزح ا
حتـت ضــغـط هـــائل بـــســبـب وبــاء

كوفيد-19.
فـي كيندرديك (غـرب) قرب طواح
درجـة في قائمة الـهواء الشـهيرة ا
ي كـان الــيـونـسـكـو لـلــتـراث الـعـا
عـشـرات األشـخـاص يـتـزجلـون في
وقـت مـــبـــكــــر من صــــبـــاح األحـــد
بـحسب صـحافي من وكـالة فرانس
ـــــنــــــاطق بــــــرس. وفي الهــــــاي وا
احملــيـطـة بــهـا أتى مــتـزجلـون مع
أطـفـالهم مـثبـتـ إياهم في عـربات
أو بـرفقـة كالبهم حـتى أن البعض
ـكـان بـدراجـات هـوائـيـة أتـى إلى ا
أو نـــاريــــة وفق مـــا أفـــاد مـــراسل

وكالة فرانس برس.
وكــان مـحـبـو الـتــزلج قـد جتـمـعـوا
الـسبت عـلى العديـد من البـحيرات
ـتـجــمـدة في كل أنـحـاء واألنــهـار ا
الــبالد حـيث أصــبح هـذا الــنـشـاط

مـن بـلـغـاريـا واألخــرى من مـالـطـا.
ولـم تـغــفل الــدول هـذه اإلمــكــانـات
االقــتــصـاديــة فـعــمـدت  15 مــنــهـا
أخـيرا إلى تيسيـر شروط استقبال
هـؤالء السيـاح اجلدد وفق ما لفت

الباحث كليمان مارينوس.
وأشـــار ســـتـــيف كـــيـــنغ إلى أنـــهم
سـيـاح جـيـدون ألن لـديـهم وظـيـفـة
وبــالـــتــالي ال يــحــرمــون الــســكــان
احملــــلـــيـــ من فــــرص عـــمل وهم

يتقاضون عموما أجورا جيدة.
ولــلــرحّـل الــرقــمــيــ مــعــايــيــرهم
ــعــيــشــة اخلــاصـــة وهي كــلــفـــة ا
ـا والــطـقس وسـرعــة اإلنـتـرنت إ

كذلك وضع اجلائحة في البلد.
وأوضـح أرنـو ويـلـبرود ( 35عـامـا)
أنــهم يــبــحــثـون عن بــلــدان تــكـون
تـبعـة فيـها أكـثر لـيونة الـقواعـد ا
وهـو نـفـسه يـستـفـيـد من احلـانات
ــفـــتــوحـــة في تـــالــ ـــطــاعـم ا وا
عــاصــمــة إسـتــونــيـا مــواصال في
الـــوقت نـــفـــسه نـــشــاطه كـــنـــاشــر

محتويات رقمية.

أن األزمـة الصحية حدّت من إمكان
التنقل.

وهــكــذا تــمــكن مــاريــوس وكــلــيـر
وهـما فـرنسـيان ثالثيـنيـان يعمالن
فـي مـجـال الـتـســويق من الـرحـيل
ـنـزلي مـن بـلـدهم بـفـضل احلـجـر ا
الــذي أقـنع ربّ عـمل مـاريـوس بـأن
الـعمل عن بـعد مجـد بعـدما قاومه
في األسـاس. تـقـول كـلـيـر مـتـحـدثة
مـن فـنـدق في باليــا ديل كـارمن في
ــكـســيك أعــتـقــد أنه سـيــكـون من ا
ـكتب ذات ـستـحيل الـعودة إلى ا ا
يــوم. وانـتـقــلت جـوسـتـ روا (24
عـامـا) في الـصـيف إلى بـالي حـيث
بـدأت الـعمـل كمـسـتشـارة مـستـقـلة
في مـجـال التـأثيـر الـرقمي. وتـقول
لــوال اجلـائـحــة لـكـنت بــقـيت عـلى

األرجح في فرنسا.
 ÊËbOł ÕUOÝ

يــرى دوني مــونــيــلـيــا األربــعــيـني
ــــوظف فـي شـــركــــة تــــأمـــ في ا
الـعـمل عن بعـد فرصـة وهو اعـتاد
واصـلة الـعمل مرة تـمديـد عطـله 

{ بــــاريس- (أ ف ب)  –يــــغــــتــــنم
ـالي حـول العـالم فـرصة الـعمل ا
عـن بعد في ظل جـائحة كـوفيد-19
لالنــتـقـال إلى اي نـقـطـة جـغـرافـيـة
تـسـتـهويـهم احلـيـاة فـيهـا والـقـيام
بـعـملـهم من هـناك بـعـيدا عن قـيود
ــكـــاتب… ويــشــكل هــؤالء الــرحّل ا
الـرقـمـيـون مصـدر إيـرادات تـسعى
بـــلـــدان عــدة الجـــتـــذابــهـــا. تــروي
شـــــارون وهــــو لــــيـس اســــمــــهــــا
ا أردت الـعيش في احلـقـيقي لـطـا
بـــلــد آخــر ألرى كــيـف هي احلــيــاة
فـيه. وانتقلت األميركية البالغة من
الـعـمـر  28 عــامـا والـتي تـعـمل في
إدارة الـبيانات إلى مكسـيكو طلبا
لــالـطـقس اجلـمـيل وحـريـة تـنـظـيم
أمـورهـا. ومن الصـعب حتديـد عدد
هـــؤالء الـــرحّل من صـــنف جـــديــد
ومــعــظــمـهـم شـبــاب يــعــمــلـون في
اخـتصـاصات عـلى ارتبـاط باجملال
ــــؤكـــد أنـــهم الــــرقـــمي لــــكن من ا
. وبـحسب ستيف الي يـقدّرون با
ـرجـنت كــيـنغ احملـلل في مــكـتب إ
ريــسـيـرتش لألبــحـاث فـإن الـرحل
الـرقـمـيـ األميـركـيـ وحـدهم بلغ
عــددهم  10,9مالي في  2020 إذا
ـعــنى مــا اســتــخــدمت الــعــبــارة 
واسـع. ويـعـكس هــذا الـعـدد زيـادة
ـــئـــة عـن الـــعــام بـــنـــســـبـــة 33 بـــا
الـسابق. ومع فرض العمل عن بعد
ـكــافـحـة تـفـشي فـيـروس كـورونـا
ط احلياة هذا وظفون  اكـتشف ا
الــبـعـيــد عن مـكـاتــبـهم والـذي كـان
ـســتـقـلـ حــتى اآلن حـكـرا عــلى ا
الـعـامـلـ حلسـابـهم اخلـاص ولو
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ـتـحدة)-(أ مـلـكة ا { بالكـبـيـرن (ا
ف ب)  –ابـتكرت مـزارعة بريـطانية
ـاعـز الـتي فـكــرة لـتـأجـيـر رؤوس ا
تــمـــلــكــهــا بــهـــدف اضــفــاء بــعض
الـتــشـويق عـلى االجـتـمـاعـات عـبـر
مـحـادثـات الـفيـديـو فـوجـدت بذلك
مـصدر دخل غير متوقع خالل فترة
واجـهة جائحة ـفروضة  اإلغالق ا

كوفيد-19.
تــنـظــر هـذه احلـيــوانـات بــفـضـول
ـزارعة دوت مـكارثي فـيـما حتـمل ا
هـاتـفـا مـحـمـوال لـتـصـويـرهـا وهي
تــتــنـاول الــتــ وتـقــفــز في إحـدى
احلــظـائـر. ويـظــهـر مـقــطع فـيـديـو
ـة عـبر تـطـبيق زوم ـاعـز في مـكا ا
فـيــمـا يـبـتـسم ثالثـة مـشـاركـ في
احملــــادثـــة وتـــخــــبـــرهم مــــكـــارثي

اعز. بأسماء ا

فـي غـضـون ذلك يــقـوم مـوظف في
ـزرعـة بـتـصـويـر رأس مـاعـز آخر ا

ة متزامنة. في مكا
تـقـدم مـزرعة كـرونـكـشو فـولـد فارم
فـي النـــكـــشـــيـــر في شـــمـــال غـــرب
دة خـمس دقائق إنـكـلتـرا ظهـورا 
لـهـذه احلـيـوانـات عـلى أي مـنـصـة
ــات الــفــيــديـــو في مــقــابل 5 ــكـــا
جــنـيـهـات اســتـرلـيــنـيـة (حـوالى 7
ـكن الزبائن االختيار دوالرات). و
من بـ سـبـعـة أنواع مـخـتـلـفة من
زرعـة بدءا من ـاعـز على مـوقع ا ا
مــارغـــريت وصــوال إلى الــصــغــيــر
لـولو. تقـول مكارثي لنـفترض أنكم
ـة بـالـفـيـديـو ألسـباب جتـرون مـكـا
تـتـعـلق بـالـعـمل أو أي سـبـب آخر
ة عـائلـيـة طويـلة أو قـد تـكون مـكـا

لة بعض الشيء. وتصبح 

ــكـنـكـم حـجـز رأس من وتــضـيف 
ــــاعــــز لالنــــضــــمـــام إلــــيــــكم في ا
االجــتـمـاع ومـعـرفـة مـا إذا كـان أي

من زمالئكم قد الحظ ذلك.
زارعـة البالـغة من الـعمر وتـشيـر ا
 32عــامــا إلى أن ثــمـة إقــبــاال عـلى
هــذه اخلــدمـة. وتــوضح بــدأ األمـر
ات ـاعـز إلـى مـكـا مـزحـة إدخـال ا
الــفـيـديــو لـلــتـرفـيه عـن الـنـاس من
زارعة إلى روتـ عمـلهم. وتلـفت ا
أنـه مـنـذ بــدأت في تـقــد اخلـدمـة
زرعة 50 قـبل عام تقريبـا كسبت ا
ألـف جـنـيـه إسـتــرلـيـنـي وهـو أمـر
ـزرعـة الـعـائـلـية جـنـوني. وتـضم ا
الـصغـيرة أيضـا األغنـام والدجاج.
قــبل انـتــشـار الــوبـاء كـانـت تـقـدم
الـعديد من اخلدمات اجلـانبية مثل
زرعة وعروض تنظيم جوالت في ا

لــلـــكالب الــراعــيــة بــاإلضــافــة إلى
ـنـامـة الـزوار وحـتى تـوفـيـر غـرف 
ــاعـز. لــكن عــنــدمــا فـرض يــوغــا ا
اإلغـالق األول كـــادت مـــكـــارثي أن
تـستغني عن مـوظفَ بدوام جزئي

كانت قد عينتهما أخيرا.
ـاعـز على وهي تـقـول إن شـعـبيـة ا
تــــطـــبــــيق زوم ســــمـــحـت لـــهــــمـــا
بـاالحــتـفـاظ بـوظـيـفــتـهـمـا وأيـضـا
بــتـوفـيــر عـمل إضــافي لـلـمــجـتـمع
احمللي أمر مهم في منطقة ريفية.
وفـي الـوقت نـفـسه تــعـلم مـكـارثي
ات أن جنـاح ما تسميه مـوجة مكا

اعز هو موقت. الفيديو مع ا
وتـقول قـلت هذا االمـر منذ اإلغالق
األول لـكنـني أعتـقد أن هـذه مجرد
مـرحـلـة… لكـنـنـا سنـسـتـمر في ذلك

اعز. ا أن الناس يريدون ا طا
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اثـبـتت دراسـة عـلمـيـة أجـريت على
ــغــذيـة ـواد ا الــفــئـران حتــفــيــز ا
الــنـبـاتـيــة الـطـبــيـعـيـة فـي الـتـفـاح
والــفـــواكه األخــرى إنــتــاج خاليــا
دمــاغـيـة جــديـدة مـا يـســاعـد عـلى
حتــــســــ الــــذاكــــرة والــــوظــــائف
Stem Cell ـعرفـية. وتـلفت مـجلة ا
 Reports إلـى أن الـعــلـمــاء حـددوا
غـذيـة النـباتـية ـواد ا سـابـقا أن ا
ـوجودة مـثل مـادة ريـسـفيـراتـول ا
epigal- في العنب األحمر أو مادة
locatechin-3-gallate (EGCG)
ـــوجــودة فـي الــشـــاي األخــضــر ا
تـؤثر إيـجابـيا في مـختـلف أعضاء
ــا فــيـهــا الــدمــاغ. ولـكن اجلــسم 
عـــلــــمـــاء جـــامــــعـــة كـــويــــنـــزالنـــد
األسـتـراليـة بـالتـعـاون مع زمالئهم
ـــــانـي لألمـــــراض ـــــركـــــز األ مـن ا
الـعـصبـية الـتنـكسـية في دريـسدن
اكـتــشـفـوا أن الـتـركـيـزات الـعـالـيـة
ـغـذيـات الـنـبـاتـيـة حتـفـز لـبـعض ا
تـكوين اخلاليا العصـبية أي توليد
خاليـا عـصبـية جـديدة في الـدماغ.
و أظــهـرت نــتـائـج الـتــجـربــة الـتي
أجـــروهـــا أن اخلاليـــا اجلـــذعـــيــة
ت لـدمـاغ الفـئران الـبـالغـة التي 
في اخملـتـبر ولـدت خاليـا عـصبـية
كــــثــــيـــرة وعــــنــــد إضـــافــــة مـــادة
كــيــريـــســيــتــ أو حــمض ثــنــائي
DHBA هــــيــــدروكـــسـي بـــنــــزويك
ـوجـودة في الـتـفـاح إلى اخلاليا ا
ـزروعة تصبح محمية أفضل من ا
ــوت. واكـــتــشف الــبــاحــثــون من ا
نــتــائـج الــدراســات الالحــقــة عــلى
الــــفــــئــــران أن اخلاليــــا األولــــيـــة
لــلـحـصـ فـي الـهـيـاكل الــدمـاغـيـة
ـرتبـطة بـالتـعلم لـلفـئران الـبالـغة ا
والــذاكـرة كــانت تـتـكــاثـر بــنـشـاط
زيد من اخلاليا العصبية. وتـولد ا

واتـضح لـلبـاحثـ أن تـأثيـر مادة
كـيـريـسـيـتـ و DHBA فـي إنـتـاج
ـاثل لـتـأثـير اخلاليـا الـعـصـبـية 
الــتـــمــارين الــريـــاضــيــة احملــفــزة
لـتولـيد اخلاليا الـعصبـية. ويذهب
ـواد الــعــلــمـاء الـى أن مـركــبــات ا
ـــوجـــودة في ـــغـــذيـــة األخـــرى ا ا
الـفـواكه عنـد حقـنهـا بتـركيـز عال
يــكـون لــهـا تـاثــيـر إيــجـابي مــفـيـد
لـنشاط الدماغ وهـذا التأثير يزداد

عند استخدامها معا.
ويـقول الـباحثـون في نفس الوقت
الحظ في الـوظائف أن الـتـحـسن ا
ـركبات ـعرفيـة بعد تـناول هذه ا ا
غذية تأكد عند احليوانات. لذلك ا
يــخـطــطـون الخــتـبـار مــا إذا كـانت
ــغـذيــات الـنــبــاتـيــة حتـسن هــذه ا
وظــائف دمـاغ اإلنـســان أيـضـا. من
جــهـة اخــرى لـفـت مـوقع ّذا هــيـلث
الـبــريـطـاني الى أنه لـلـحـفـاظ عـلى
صــحـة الــكــبـد يــجب االبـتــعـاد أو
الـتـقـلـيل من تـنـاول أغذيـة مـعـيـنة

تتمثل في:
تـنـاول األطـعـمـة الـغـنـيـة بـالـدهون
ـقـلـيـة ــشـبـعـة مـثل الـبــطـاطس ا ا
ــكن أن والـــبـــرغــر ومـــا إلى ذلـك 
يــعـيق وظــائف الــكـبـد ويــؤدي إلى
تـطـور الـكبـد إلى احلـالـة الدهـنـية
والــــتي تـــصــــيب الـــكــــبـــد الحـــقًـــا

بالتليف.
ــســؤول عن حتــويل الــكـــبــد هــو ا
الـسـكـر إلى دهـون وعـنـدمـا تـفـرط
في إجـهـاد الكـبد بـكـميـة كبـيرة من
الـسكر فإنه يبدأ في تكوين الكثير
ـــرض مـن الـــدهـــون واإلصــــابـــة 

الكبد الدهني.
كن أن عـبأة  األطـعمـة اخلفـيفـة ا
تـلحق الـضرر بـالكـبد فهي حتـتوي
ــلـح والــســكـر عــلى الــكــثــيــر من ا

والدهون وكلها ضارة بالكبد.
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ــســبـار اإلمــاراتي تــقــد صـورة ا
شـاملة عن ديـناميكـيات الطقس في
أجــواء الـكـوكب وتــمـهـيــد الـطـريق
لــتـحـقـيق اخــتـراقـات عـلــمـيـة فـإن
ــســبـار جــزء من هــدف أكـبــر هـو ا
ريخ بـناء مسـتوطنـة بشريـة على ا
سـبار خالل مـئة عـام. ويسـتخـدم ا
راقبة الغالف ثالث وسـائل علميـة 
ــتـوقع أن اجلــوي لــلـمــريخ ومن ا
ــعــلــومــات إلى يــبـــدأ في إرســال ا
األرض فـي أيـــــلــــول 2021. وعـــــلى
ــريخ اآلخــرين عـــكس مــشــروعـي ا
الـــصــيــنـي واألمــيــركي لـن يــهــبط
ــســبــار اإلمــاراتي عــلى الــكـوكب ا
األحـــمـــر بل ســـيــدور بـــدال من ذلك
دة عـام مريـخي كامل أي ما حـوله 

يعادل  687 يوما.

ـريـخ صـارت الـدولـة اخلـلـيـجـيـة ا
الــثــريــة الــتي حتــتــفـل هــذا الــعـام
ــــرور خـــــمــــســــ عـــــامــــا عــــلى
تـأسيـسهـا خامس دولـة في العالم
تــصل إلى مــدار الــكــوكب األحــمـر.
ـاضي وأعــلـنت الــصـ األربــعـاء ا
ـــســبــار أنـــهــا جنـــحت في وضع ا
ـريخ ـدار حـول ا تـيـانـوين- 1فـي ا
بـعـد سـبـعـة أشـهـر عـلى إطالقه من
جــنـوب الـبالد في مـهــمـة تـنـطـوي
عــلـى إنــزال روبــوت صــغــيــر عــلى
سـطح الكوكب.  وجاء ذلك بعد يوم
مـن دخـول مــســبــار اإلمــارات مـدار
الــكـوكب بـيـنــمـا يـسـتــعـد مـسـبـار
ــريخ  2020 األمــيــركي لــلــهــبـوط ا
عــلى ســطح الــكــوكب هـذا الــشــهـر
أيــضــا. وفي حــ أنّ هـدف مــهــمـة

اجلـزء الـعـلـوي مـن يـسـار الـصورة
ـكن الـقــطب الـشـمـالي لـلـمـريخ و
رؤيـة بركـان أوليمـبوس مؤنس في
وسـط الــــصـــورة مـع بــــزوغ ضـــوء
الـشـمس. وكـتب الـشـيـخ محـمـد بن
راشـد آل مـكـتـوم حاكـم دبي ونائب
رئــيـس اإلمــارات ورئــيس مــجــلس
الــوزراء في تــغــريـدة عــلى تــويــتـر
أرفــقـهــا بـالــصـورة الــتي الـتــقـطت
بـاأللـوان من ارتـفاع  25ألف كم عن
سـطح الكوكب األحمر.. أول صورة
لــلــمــريخ بــأول مــســبــار عــربي في
الــــتــــاريخ. وأصــــبــــحـت اإلمـــارات
ـاضي أول دولـة عـربـية األسـبـوع ا
تـــصـل إلى الـــكـــوكب األحـــمـــر مع
سبـار مدار الكـوكب. وبعد دخـول ا
وضـع مـــــســـــبـــــار األمـل في مـــــدار

 ÊU e « ≠wÐœ

أرسـل مسبـار األمل اإلماراتي أولى
ــريخ عــلى مـا صــوره عن كــوكب ا
أعـلـنت السـلطـات اإلمـاراتيـة األحد
بــعــد أقل من اســبــوع عـلـى دخـوله
مـدار الكـوكب األحمـر في أول رحلة
عــربــيــة من نــوعــهــا.  وقــال بــيــان
لــوكـالـة اإلمــارات لـلـفــضـاء ومـركـز
مـحــمـد بن راشـد لـلـفـضـاء في دبي
تـظـهـر الصـورة الـتي الـتقـطت عـند
شـروق الـشمس بـركـان أوليـمـبوس
مـؤنس الـذي يعـد أكـبر بـركـان على
ـــريخ وأكـــبـــر بــركـــان في كـــوكب ا
اجملــمــوعـة الــشـمــســيـة. وبــحـسب
الــبـــيــان الــتــقــطـت الــصــورة عــلى
ارتــفــاع حـوالى  5,000 كــيــلـومــتـر
ــريـخ ويــظـــهــر في فـــوق ســطـح ا
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{ بـــــلـــــغـــــراد-(أ ف ب)  –ضـــــبـــــطت
الـسلـطـات الصـربـيـة مسـاء الـسبت ألف
شـخص في مـلـهى لـيـلي بـوسط بـلـغـراد
ـفروضة لـلحد من في انتهـاك للتـدابير ا
انتـشار وبـاء كوفـيد-19. وأعـلنت وزارة
الـداخـلـيـة في بـيـان أن الـشـرطـة أوقـفت
ـدة  48 سـاعـة ثالثـة أشـخـاص يـشـتبه
في أنهم شـاركـوا في تنـظـيم جتمع ضم
ألف شـخـص مـنـتـهــكـ بـذلك الــتـدابـيـر
لـــــلـــــحـــــد مـن الــــوبـــــاء. يـــــواجـه هــــؤالء
األشــخـــاص غــرامـــة ولــكن قـــد يُــحــكم
ـدة تـصل إلى عــلـيـهم أيـضـاً بـالــسـجن 
ثـالث ســنـــوات بــحـــسب الـــتـــلــفـــزيــون
ــــــقـــــاهي الـــــوطـــــنـي. وفُـــــرض إغالق ا
ــــطــــاعـم في الــــســــاعــــة  20,00 في وا
صـربـيا إحـدى دول الـبـلقـان ويـبـلغ عدد
سـكانـها سـبـعة ماليـ نسـمة. وسـجلت
الـبالد حتى اآلن أكـثر من  4200 حـالة
وفاة بـسـبب الوبـاء من بـ حوالي 420
ألف إصابـة. ويُحظر أي جتمع يزيد عن
خــمـسـة أشـخــاص. وعـادة يـتـم انـتـهـاك
التـدابير االحـترازيـة ولكن ال يـزيد عدد
ــــرتـــكــــبـــ عـن بـــضـع عـــشــــرات من ا

األشخاص.
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