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طبعة العراق 
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دان وزراء خارجية واشنطن وبرل
وبــــاريس ورومـــا ولــــنـــدن بـــأشـــد
الـــعـــبـــارات إطالق صـــواريخ عـــلى
قـاعـدة جـوّيـة تـضم قـوات أمـريـكـيـة
فـي أربيـل  مـؤكديـن عـدم التـسـامح
مـع هــــجــــمــــات ضــــد الـــــتــــحــــالف
الـدولي.وقـال بـيـان مشـتـرك تـابـعته
(الـزمان) امس (نحن وزراء خارجية
انيا وإيطـاليا وبريطانيا فـرنسا وأ
ــتــحــدة نــدين بــأشـدّ والــواليــات ا
الـعبارات الهـجوم الصاروخي الذي
وقـع في إقـلـيم كـردسـتان) مـؤكـدين
(دعـمـهم للـتحـقيق الـعراقي الـهادف
إلى مــحــاسـبــة مـنــفــذي الـهــجـوم)
وأضــــاف أن (واشــــنــــطن وبــــرلـــ
وبـاريس ورومـا ولـندن لن تـتـسامح
مع هـجـمـات ضد عـنـاصر ومـنـشآت
ــتـــحــدة والـــتــحــالف). الـــواليــات ا
والـهـجوم هـو األول الذي يـستـهدف
مـــنـــشـــآت غـــربــيـــة عـــســـكـــريــة أو
دبـلـومـاسـيـة في الـعـراق مـنـذ نـحـو
شـهــرين إذ يـعـود الـهـجـوم األخـيـر
ـاضي إلـى مـنـتـصف كـانـون األول ا
عـــنــدمــا انــفـــجــرت صــواريخ قــرب
الـسفارة األمريكـية في بغداد.ويبدو
أن الــهـــجــوم اســتــهـــدف مــجــمــعــاً
عـسكرياً في مطار أربيل تتمركز فيه
قــوات أجـنــبــيـة تــابـعــة لــلـتــحـالف
الــــدولي الــــذي تـــقــــوده الـــواليـــات
ـتـحـدة لـدعم الـعـراق فـي مـكـافـحة ا
داعش.وتـبـنّت مجـموعـة تطـلق على
نــفـسـهـا سـرايـا أولـيـاء الـدم . ودان
ـتحـدث باسم اخلـارجيـة اإليرانـية ا
ســـعــيــد خــطــيب زاده   احملــاوالت
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نـــاقش رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة بــرهم
صالح مع رئيس أركان هيئة احلشد
الــشـعـبي عـبـد الــعـزيـز احملـمـداوي 
التحركات األخيرة للحشد في كركوك
وغــرب نــيـنــوى. وقــال بــيـان تــلــقـته
(الـزمـان) امس ان (الـلقـاء تـطرق الى
الـتـحـركـات األخـيـرة لـلـحـشـد لضـبط
األمـن في كـــركـــوك وغـــرب نـــيـــنـــوى
وصــــوال الى احلــــدود الــــعــــراقــــيـــة
الـسـوريـة اضـافـة الى شـرح طـبـيـعة
حـركة تـبديل الـقطـعات ضـمن قواطع
مــسـؤولـيـة احلـشـد الــشـعـبي بـهـدف
تــعــزيــز جــهـود مــكــافــحــة االرهـاب
وتـنـسـيق اجلـهـود األمـنـية) مـشـيـرا
الى ان (اجلــانــبــ تــبـاحــثــا بــشـأن
الـــنــقــاط احلــدوديـــة والــســيــطــرات
ــشــتــركــة بــ الــقــوات االحتــاديـة ا
والـبـيـشمـركـة كـما أكـد الـلـقاء رفض
كل االعــمــال الـتــخــريـبــيــة وضـرورة
الـعمل على منع تسلل عناصر داعش
اإلرهـابي عبـر احلدود). كـما اسـتقبل

صــالح  الـســفـيــر الـبــريـطــاني لـدى
بــغـداد سـتـيـفن هــيـكي واسـتـعـرضـا
ـنطقة.وذكر الـتطورات في العراق وا
الـبـيـان انه (جرى خـالل اللـقـاء بحث
الـــعالقــات الــثـــنــائــيــة الـــتي جتــمع
الـــــبــــلــــديـن وســــبـل تــــعـــــزيــــزهــــا

واسـتـعـراض الـتـطـورات فـي الـعراق
ـــنـــطـــقـــة وأهـــمـــيّـــة الـــتـــعـــاون وا
ـا يـخدم والـتـنـسـيق بـ الـبـلـدين 
الــــــســـــلم واالســــــتـــــقــــــرار احملـــــلي
واإلقـلـيمي) واشـار صـالح  بـحـسب
البيان الى إن (احلكومة ماضية قدماً
في تـعـزيـز سلـطـة الدولـة بـالتـعـاضد
مع اجلــهــود الـوطــنـيــة من مـخــتـلف
الـقوى ودعم فرض القـانون وحماية
واطـنـ واستـئـصال أمن ?وحـيـاة ا
بــؤر اإلرهــاب ومالحــقـة اجلــمــاعـات
اخلـارجـة عن القـانون ومـحـاسبـتهم
ـباني احلكومية نشآت وا وحـماية ا
والـبـعثـات الدبـلـوماسـية وأفـرادها).
الـى ذلك  بـــــحث رئـــــيس مـــــجــــلس
الــقــضــاء االعـلى زيــدان مع رئــيــسـة
كــــتــــلــــة حــــزب االحتــــاد الــــوطــــني
الـــكـــردســـتـــاني اال الـــطـــالـــبـــاني 
اإلشـكاليات القضائية والقانونية في
مـحـافـظـة كـركـوك. وذكـر اجملـلس في
بـيان تلقـته (الزمان) امس أن (رئيس
الـقضـاء بحث مـع الطالـبانـي والوفد
ـرافق لـهـا اإلشـكـالـيـات الـقـضـائـية ا
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ــــــولـــــودة بال رحـم من مــــــتالزمـــــة ا
روكـيـتانـسـكي التي تـصـيب امرأة من
كل  4500 عــنـد الـوالدة.وتــبـعث هـذه
ولودات ريضات ا الـوالدة أمال لدى ا
بـال رحم أو الـــــــلــــــواتي خـــــــضــــــعن
السـتـئـصـال الـرحم. كـمـا أنـهـا تـشـكل
بديال جتريبيا لعمليات احلمل البديل
ـمنـوعـة في فرنـسا (تـأجـير الـرحم) ا
أو لــلــتــبــني.وحــصــلت أول والدة في
الـــعـــالـم إثـــر عـــمـــلـــيـــة زرع رحم في
الــســويـد ســنـة  2014 بــعــد عـام من
اجلــراحـة وقــد جـرى اإلعالن عن ذلك
في مجلة "ذي النست" من جانب فريق
الـبـروفـيـسـور مـاتس بـرانـسـتروم في
جــامـعـة غـوتـنـبــرغ. وكـانت الـواهـبـة

احلية في سن  61 عاما.
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ـــشـــبــوهـــة لـــربط هـــجـــوم اربــيل ا
بـإيـران.وقال زاده في تـصريح امس
(نــنـــفي هــذه الــشـــائــعــات بــشــدة 
شـبـوهـة لربـطـها ونـدين احملـاولـة ا
بــإيــران)  مــؤكــدا ان ( إيــران تــعــد
اسـتقرار وأمن العراق أمراً أساسياً
لــلـمــنــطـقــة واجلـيــران وتـرفض أي
أعـمال من شـأنها زعـزعة االسـتقرار
فـي هـذا الـبـلـد) ووصـف زاده (هذه
األعــمـــال بــأنــهــا مــشــبــوهــة ودعــا
احلــــكـــومــــة الـــعــــراقـــيــــة إلصـــدار
الحـقة اجلـناة الـتـعلـيمـات الالزمة 
ومـنـفـذي هذه االعـمـال). فيـمـا أبدى
الــرئـيس حـسن روحــاني اسـتـعـداد
بالده لـــتــضــيـــيف مــديـــر الــوكــالــة
الــدولــيـة لــلــطـاقــة الــذريـة مــجـددا
الــــتـــأكـــيــــد أن طـــهـــران لـن تـــوقف
ـفــتــشـ تــعــاونـهــا بــالــكـامل مـع ا

ـقـبـل.واقـترح ابـتـداء من األسـبـوع ا
مـدير الـوكالـة رافايل غـروسي زيارة
إيـــــران حملــــاولـــــة إيــــجـــــاد حل مع
اســتــعـداد طــهـران اعــتــبـارا من 23
ـقـبل لـتـقـلـيص إضـافي في شـبـاط ا
الــــتـــزامــــاتــــهـــا وسـط جتـــاذب مع
واشنطن بشأن االتفاق النووي لعام

. 2015
 وقــال روحــاني في كــلـمــة مــتـلــفـزة
خالل االجـتماع األسبوعـي للحكومة
ان (الــبــروبــاغــنـدا الــغــربــيــة بـدأت
بـالقول إننـا سنطرد مفـتشي الوكالة
الـدولـيـة لـلـطاقـة الـذريـة وهـذا االمر
غـيـر صـحـيح وال مـشـكـلـة لـديـنـا في
ذلك) مــــشـــددا عـــلـى أن (اخلـــطـــوة
ــقـبـلــة ال تـتـعــلق بـتـرك اإليــرانـيـة ا
نـــشـــاطـــاتــــنـــا من دون تـــفـــتـــيش)
وأضـاف ان (هناك اتفـاق الضمانات

عاهدة رتبط  مع الوكالة الدولية ا
احلـد من انتـشار األسلـحة الـنووية
وحــتى اآلن طـبـقـنــا وسـنـطـبق هـذه
الـــضــــمـــانـــات وال نـــريــــد الـــقـــيـــام
بـــنــشــاطـــات نــوويـــة ســريــة ال في

األمس وال اليوم وال غدا).
 وأكـد غروسي في تقرير أمس االول
لــلـدول األعــضـاء  أن إيــران أبـلـغت
الـوكـالـة أنـهـا سـتـتـوقف ابـتـداء عن
تـطبيق إجراءات الشفافية الطوعية
مـقتـرحا إزاء ذلك (الـسفـر إلى إيران
إليــجـــاد حل مــقــبــول من الــطــرفــ
والـسـمـاح لـلوكـالـة الـدولـية لـلـطـاقة
ـــواصــلــة عــمل الــتــحــقق الــذريــة 
األســــاسي).وتـــســــتـــنــــد اخلـــطـــوة
اإليــرانـيـة الـى قـانـون أقــره مـجـلس
ـاضي الــشــورى في كـانــون األول ا
يـطـلب من احلـكومـة تـعـليق تـطـبيق

ــلـــحق الـــبـــروتـــوكـــول اإلضــافـي ا
ـعادة حـظر األسـلحـة النـووية ما
لـم تـرفع واشـنـطن الـعـقـوبـات الـتي
أعــادت فــرضـهــا عـلـى ايـران  بــعـد
قـرار الرئيس السابق دونالد ترامب
سـحب بالده أحاديـا من االتفاق ب
طـهـران والـقـوى الكـبـرى. وسـيؤدي
ذلـك الى وقف طــــهــــران الـــســــمـــاح
ـفتـشي الوكـالة الـدوليـة بالـوصول
بــشــكل مــحــدود إلى مـنــشــآت غــيـر
نـووية وال سيما عـسكرية في حال
وجـود شـبـهـات بـحـصـول نـشـاطات

نووية غير قانونية. 
واعـلن سـفـيـر طـهـران لـدى الـوكـالـة
الــدولـيـة ان غـروسي سـيـتـوجه الى
طـــهـــران في 20  شـــبـــاط اجلـــاري
ـناقشـة وتطويـر سبل التـعاون ب

بالده ومنظمة الطاقة الدولية.

ستفيدين واطـن ا مـضاعفات ب ا
من الـلـقاح فال تـتحـمل تـلك الشـركات
اي تـعـويـضـات او غـرامـة  وهـو امر
غـــريب جــدا) الفـــتــا الى ان (الــقــرار
اسـتـثنى احـالة عـقد مـشروع خـدمات
ـركزة حلـديـثي الوالدة الى الـعـنايـة ا
شــــــركـــــة جـي . اي من الــــــضـــــوابط
والـتعـليـمات وهـو مخـالف للـشفـافية
والــرقـابـة) وتــابع ان (اجملـلس خـول
وزيـر الـكـهـربـاء صالحـيـة الـتـفـاوض
والــتـعـاقـد مع شــركـات قـطـاع خـاص
لتجهيز ونصب عدادات مسبقة الدفع
اسـتثـناء من تـعلـيمات تـنفـيذ الـعقود
احلــكـومـيـة  بل اكــثـر من ذلك مـنـحه
االسـتـثـنـاء من أيـة تـعـلـيـمـات تـصدر
ـوازنـة الـعـامة) مـؤكـدا ان لـتـنـفـيـذ ا

(هـــذه االســتـــثـــنــاءات تـــضــعف دور
الـرقـابة والـتحـقق من سالمة اإلحـالة
واحلــيــلــولــة دون ابــرام الــصــفــقـات
اجلــانــبــيــة احملــتــمــلـة) واشــار الى
(اعـتـمـاد اإلعالن الـصـادر عن الوزارة
لـسـبعـة مـشاريع اسـتـثمـاريـة لتـولـيد
قدار 755 مـيكاواط الـطاقة البـديلة 
ـــثــنى فـي كــربالء وواسـط وبــابل وا
ــادة الــرابــعـة من وهــو مــايــخـالف ا
قـــانـــون االســتـــثـــمــار رقم 13 لـــعــام
2006) واضـــاف اخلــالــدي ان (نص
الــفــقـــرة خــامــسًــا من قــرار مــجــلس
الـوزراء يـتـنـاقض مع كـثـيـر من مواد
ــبـدأ الــذي روجت له ــوازنــة ومع ا ا
الــورقـة الـبـيـضـاء بــتـعـظـيم ايـرادات
اخلـزيـنـة الـعـامـة اذ اقـتـرحت الـفـقرة

ـــذكــورة وتــقــلـــيل اجــور صــنــدوق ا
ياه العائدة للخزينة العامة واردات ا
ـئـة ـئـة الى نـسـبة 20 بـا مـن مئـة بـا
فـقط). وعـقد مـجـلس الوزراء جـلـسته
االعـتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي
الـثالثاء تـمت خاللهـا مناقـشة جـملة
ـدرجــة في جـدول ـوضـوعــات ا مـن ا
أعـــمـــاله كــمـــا بـــحث مـــســتـــجــدات
االوضـاع األمـنـية  وحـادثـة االعـتداء
الـتـي طـالت مـديـنـة اربـيل حـيث اكـد
الـــكــاظــمي ان (الــعـــمل االرهــابي في
اقــلــيـم كــردســتــان يــهــدف الى خــلط
االوراق وزعـزعـة االسـتـقـرار) واشـار
ـكتـبه االعالمي تـلقتـه (الزمان) بـيان 
امـس ان (اجملــــــــــلـس خــــــــــول وزارة
الـصــحـة صالحـيـة تـوقـيع االتـفـاقـيـة

نتجـة للقاح اخلـاصة مع الشركـات ا
وتـــتــضـــمن عــدم حتـــمّل الـــشــركــات
ــذكــورة اي تـعــويــضـات او غــرامـة ا
نـاجتة عن جتهيز اللقاح واستخدامه
اضــافــة الى تــخــصــيص مــبــلغ مــئـة
مــلـــيــون دوالر لــتــغــطـــيــة الــعــقــود
اخلـــاصــــة بـــاخملـــتـــبـــرات واالدويـــة
ــرض ـــســـتــلـــزمـــات اخلــاصـــة  وا
كـورونـا غـيـر الـلـقـاحـات من مـحـفـظة
تـعثرة في الـبنك الـدولي للـمشـاريع ا
الـــعــراق) وتـــابع ان (اجملـــلس وافق
عـلى إحـالة مـشـروع خدمـات الـعنـاية
ــركـزة حلــديـثي الــوالدة إلى شـركـة ا
جـي اي إســـتـــثـــنـــاءً مـن الـــضـــوابط
والــتـعـلـيـمـات ومــنح وزيـر الـصـحـة
صـالحــيـة االســتــثــنــاء مـن إجـراءات

»}d»—∫ الصواريخ التي سقطت على مطار اربيل تتسبب بأضرار مادة وبشرية 

نـصـوص علـيـها في حـظـر التـجـول ا
الـفقـرة واحد من قـرار اللـجنـة العـليا
لــلـصـحـة والـسالمــة الـوطـنـيـة رقم 5
لــعــام  2021 ويـــكــون ذلك لــلــفــئــات
واحلــاالت الـضــروريـة حـصــرًا بـنـاء
عـــلى طــلـب من الــوزيـــر اخملــتص أو
رتـبطـة بوزارة) رئـيس اجلهـة غيـر ا
مــبــيــنــا ان (خـويل وزيــر الــكــهــربـاء
صالحــيــة الـتــفــاوض والـتــعــاقـد مع
شـركـة متـخصـصة او اكـثـر لتـجهـيز
ونـصب عـدادات مـسـبـقـة الـدفـع كـحد
أدنـى مـئــة الف وحــدة ســكــنــيـة يــتم
اخـتيـارها من قـبل الـوزارة الكـهرباء
فـضال عن تكـليف وزيـرة الدولـة هيام
ـثلـة عن احلكـومة نـعـمت محـمود  

في مجلس النواب). 
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سـيكـون بواقع  60 مـوظفـاً لكـل قناة
فـضائـية  25مـوظف لـكل إذاعة 25
مـــوظـــفـــاً لـــكل مـــكـــتب من مـــكـــاتب
الـقـنـوات الـعـربـيـة واألجـنـبـية و15
مـوظـفاً لـشـركات الـدعـاية واإلعالن).
وأشـــار إلى أن (هــذه الــزيــادة تــأتي
نـظراً ألهمية عمل وسائل اإلعالم في
رحـلة الـصعـبة ومـا ابدوا من هـذه ا
ــــرحــــلـــة دور حــــيــــوي فــــاعل فـي ا
الـسـابقـة) داعيـا وسائل اإلعالم إلى
(االســراع في إرسـال قـوائم بـاسـمـاء
اخملـول لغرض تـدقيقهـا في الهيئة
ثم إرســـالــهــا لــقــيـــادة الــعــمــلــيــات
ـشـتركـة إلصدار الـتخـاويل). وعلق ا
صـحـفـيون عـلى هـذا الـبيـان بـالـقول
(اذا كـــانـت وســـائل االعالم مـــهـــمـــة
فــلــمــاذا ال تــســتـثــنى الــصــحف من
احلـــظــر).وأعـــلــنت وزارة الـــصــحــة
والــبــيـئــة تــســجـيل  3575 إصــابـة
بــفــايــروس كــورونـا و 1236 حــالــة
شــفــاء وبـواقع  12 حــالــة وفـاة في
ـوقف الوبائي عـموم الـعراق. واكد ا
اليومي  الـذي اطلعت عليه (الزمان)
امس ان (عـدد الفحوصات اخملتبرية
لـيـوم امس االربـعـاء بـلـغت اكـثـر من

 46 الف عــيـنــة مـشــتـبـه اصـابــتـهـا
بـالـفـايـروس  حـيـث رصـدت الوزارة
 3575 اصـابـة مـؤكـدة بـكـورونـا في
عـمـوم الـعـراق) واضـاف ان الـشـفـاء
بـلغ  1236 حـالـة وبـواقع  12 حـالـة
وفـــاة جـــديـــدة). ولـــوح مـــديـــر عــام
الــصـحـة الـعـامـة في الـوزارة ريـاض
احلـــلـــفـي  بـــالـــلـــجـــوء الى حـــظـــر
الــتــجــوال الـشــامل في حــالــة زيـادة
ــــوقف اعــــداد االصــــابـــات ضــــمن ا
الــوبـائي الـيـومـي.وقـال احلـلـفي في
تــصــريح امس (ســنــعـتــمــد احلــظـر
الــكـلـي في حـال تــزايـدت االصــابـات
ـوقـف الـوبـائي) مــؤكـدا ان ضــمن ا
(انــتــقــال الــساللــة اجلــديـدة ســريع
االنــتـشـار وال ســيـمـا بــ االطـفـال)
ـعـلـومات مـشـيـرا الى انه (بـحسب ا
الـتي جاءت من بـريطـانيـا فأن نـسبة
االعــراض الـتي تـظـهـر لـدى االطـفـال
اكــثــر من نــســبــة اعــراض الــسـاللـة
ــة). وكـشف مـصــدر طـبي في الــقـد
مــحـافـظــة ذي قـار عن تــسـجـيل اول
حـالة لطفل مصاب بفايروس كورونا
يـبلغ من الـعمـرعامـا واحدا. واضاف
ـصدر في تـصريح امـس ان (الطفل ا

دخل الـى مركز الشفـاء لعزل مصابي
كـورونـا في الـنـاصـريـة وكـان يـعاني
من اخــتـنـاق شــديـد وتـدني بــنـسـبـة
االوكـسـج في الـدم وصلت الى 55
ئة) مؤكدا انه ( اسعاف الطفل با
الكـــات الــصـــحــيــة ورفع مـن قــبل ا
ـئـة) نـسـبة االوكـجـس الى  88 بـا
مــشــيــرا الى ان (الــطــفل من ســكــنـة
قــضـــاء ســيــد دخــيل). وقــدم رئــيس
مـجـلس النـواب محـمـد احللـبوسي 
ـتـحـدث بـاسم كـتـلة تـعـازيه بـوفـاة ا
ـــــــــــقــــــــــــراطـي احلــــــــــــزب الــــــــــــد
الــكـردسـتـاني.وقــال احلـلـبـوسي في
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امـس (بـبـالغ
احلــزن واألسى تــلـقــيــنـا نــبــأ وفـاة
ــتـحـدث بـاسم الــنـائب آرام بـاالتي ا
كـتـلـة احلـزب في بـسـبب مـضـاعـفات
كـورونـا) وأضـاف (لـقـد كـان الـفـقـيد
ـثـابــرين واحلـريـصـ مـن الـنـواب ا
عـلى أداء واجباتهم تاركاً أثرا طيبا
فــيـنــا بــعـد رحــيـله). ونــعى الــنـائب
ان حسن الـكعبي االول لـرئيس البـر
بـاالتي. وقـال الكـعبي في بـيان امس
(تـــلـــقــيـــنـــا نــبـــأ وفـــاة بـــاالتي اثــر

مضاعفات اصابته بكورونا).
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ــــســـافـــريـن والـــوفـــود في وزارة ا
الـــنــقـل  عن جنــاح خـــطــة الـــنــقل
اخلــاصــة بــزوار االمــام الــوافــدين
الى مـدينة سامـراء. وقال مدير عام
الـشركة كر كاظم حس في بيان
تــلـقـته (الــزمـان) امس ان (مالكـات
الــــشــــركــــة وعــــلى مــــدى يــــومـــ
مـتتـاليـ استـطاعت تـأم عـملـية
نــــقـل نــــاجــــحــــة فـي احملــــافــــظــــة
بــالــتــعــاون مع قــيــادة عــمــلــيــات
ســامــراء و الــعــتــبــة الــعــســكــريــة
ـعــنــيــة االخـرى خالل واجلــهــات ا
اوقــــــات الـــــزيـــــارة) واضـــــاف ان
(الـــتــحــضـــيــرات واالســـتــعــدادات
ـبكـرة للـزيارات اثـمرت عن جناح ا
ـديـنـة وخالل خــطـة الـنـقـل داخل ا
عـــمـــلــيـــات الـــتــفـــويج الـــعـــكــسي

للزائرين). 

{ بـاريـس - ا ف ب:  شـهـدت فـرنـسا
أول والدة لـــــطــــفـل من أم خـــــضــــعت
لـــعــمـــلــيــة زرع رحـم عــلى مـــا أعــلن
مـسـتـشـفى في ضـاحـيـة بـاريس امس
.وقــال رئــيس قــسم الــطب الــنــسـائي
والــتــولـيــد في مــسـتــشــفى فـوش في
مــنــطـقــة ســورين بــضـاحــيــة بـاريس
الـبروفيسور جـان مارك أيوبي لوكالة
فـرانس برس إن "األم وطـفلـها بـصحة
جـيدة".وكانت األم ديـبورا البـالغة 36
ــاضي ألول عــامــا خــضــعت في آذارا
عـمــلـيـة زرع رحم في فـرنـسـا أجـراهـا
الــفـريق الـطـبي عـيــنه في مـسـتـشـفى
فـوش بـاالستـعانـة برحم واهـبة حـية
هي والــدتـهـا الـتي كــانت حـيـنـهـا في
ـريـضة سن  57 عـامـا.وتـعانـي هذه ا
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في ســـابــقـــة مــثـــيــرة لالســـتــغــراب
واالسـتـنـكار اسـتـثنت هـيـئة االعالم
واالتــــــصـــــــاالت شــــــركــــــات االعالن
والـدعاية من احلظـر اجلزئي والكلي
ــفـروض بـسـبب جــائـحـة كـورونـا ا
فــيـمــا جتـاهـلت الــصـحف احملــلـيـة
ـيـون الــتي يـؤكـد اخلــبـراء واالكـاد
اهــــمـــيـــة دورهــــا وخـــطــــأ جتـــاهل
حـضــورهـا الـتـوعـوي والـثـقـافي في
الـظرف الراهن. وأعلنت الهيئة امس
األربـعاء عن تفـاصيل جديـدة تتعلق
بــاســتــثــنــاء اإلعالمــيـ خـالل أيـام
قرر حـظر التجوال اجلزئي والكلي ا
تـنفـيذه مـساء الـيوم اخلـميس. وقال
اخلـبـيـر اإلعالمي في الـهيـئـة احـمد
الــعــنـــزي  إن (الــهــيــئــة نــســقت مع
الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة والسـالمة
الـوطـنـيـة السـتـثـنـاء مالكـات وسائل
اإلعـالم في الــقـــنــوات الـــفــضـــائــيــة
واالذاعـات ومكاتب القنـوات العربية
واألجـنـبـيـة والوكـاالت الـرسـمـية من
قـرار حظر الـتجوال الذي يـبدأ اليوم
اخلــمـــيس). وأوضح أن (الــتــخــويل
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أحـيا نحو ثالثة مالي زائر ذكرى
زيــارة اإلمـــام عــلي الــهــادي عــلــيه
الـــــسالم فـي مــــديـــــنــــة ســـــامــــراء
ــحـافـظــة صالح الـدين.وشـاركت
ـناسبة عـزين في إحياء ا جـموع ا
وسـط اجـــراءات أمـــنـــيـــة مـــشــددة
واســـتـــنــفـــار خــدمـي. واكــد قـــائــد
عــمــلـيــات ســامـراء  الــلــواء الـركن
جـبار الدراجي انه لم يتم تسجيل
اي خـرق امني.واشار الدراجي في
مـؤتـمر مـشتـرك الى (جناح اخلـطة
األمـنيـة اخلاصة بـذكرى استـشهاد
اإلمام) واضـاف انه (لم تسجل أي
خـروقات أمـنية خالل الـزيارة التي
احــيــاهــا  أكــثــر من ثالثــة مـاليـ
زائـر). واعلنت الشركة العامة لنقل
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حتــفــظت جلــنــة مـراقــبــة الــبــرنـامج
احلــكــومي الــنــيـابــيــة عــلى قـرارات
مـجلس الـوزراء االخيـرة بشـان اعفاء
ـنـتـجـة لـلـقـاح الـشـركـات االجـنـبـيـة ا
كـورونا  عن اي تعويضات او غرامة
خالل جتــهــيـز الــلـقــاء واسـتــخـدامه.
وقـال رئـيس الـلـجـنـة حـازم اخلـالـدي
فـي بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(قـرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في
ــنـعـقـدة اول امس  أعـفى جــلـسـته ا
ـنـتـجـة لـلـقـاح الـشـركـات األجـنـبـيـة ا
كـورونـا عن اي تعـويـضات او غـرامة
نـــــاجتــــة عـن جتــــهـــــيــــز الـــــلــــقــــاح
ــعـــنى اذا نـــشــأت واســـتـــخــدامـه  حازم اخلالدي

والــقــانـونــيــة في كـركــوك).من جــهـة
اخرى  كـشفت هيئة  الـنزاهة العامة
عـن صـدور أوامــر اسـتــقــدام وقـبض
ـتـهـمـ في مـديـريـة بـحـق عـددٍ من ا
تـربـية مـحافـظة كـركـوك على خـلفـية
وجـود شبهـات فسادٍ بـعملـيات شراء
مـوادّ لـلـمـديـريـة مـؤكـدة انه مـن ب
دير العـام السابق لـتربية ـتهمـ ا ا

احملافظة.
 وقــالـت الــنــزاهــة في بــيــان تــلــقــته
(الـزمان) امس ان  (فريق عـمل مكتب
حتـــقــيـق كــركـــوك الــذي انـــتــقل إلى
مـديرية تربية احملـافظة قام بضبط 3
ـشتريات مـستندات صـرف خاصّة با
 لــوجـــود شــبــهــات فــســاد فــيــهــا)
واضــاف ان (تـلك الـشـبــهـات تـمـثـلت
ـديـريـة بــقـيـام جلـانٍ مــخـتـلـفــة في ا
بــشــراء مــواد خالفــاً لــلــمُــواصــفـات
ـعتـمـدة ووجود مـغاالة في الـفـنيـة ا
األسعار) مـبينا ان (قـاضي التحقيق
اخملـــــتص ســــبـق أن أصــــدر أوامــــر
اسـتـقـدام وقـبضٍ وحتـر وفـق أحـكام
ــادة  340 مـن قــانــون الــعــقــوبـات ا

ـدير بـحق  23 شـخـصاً من بـيـنهم ا
ُـحــافـظـة الــعـام الــسـابق لــتـربـيــة ا
ورؤســـاء وأعـــضـــاء جلـــان حتـــديـــد
ـــواصـــفــات وحتـــلـــيل الـــعــروض ا
ــــشـــتـــريــــات وجـــلـب الـــعـــروض وا
والـصـيـانـة) مـؤكـدة ان (تـنـفـيـذ أمـر
الـقـبض بـحق ثالثـة مـتـهـمـ بـيـنهم
رئــيــســا جلــنــتي الــصــيــانـة وجــلب
الـعروض) وتـابع البـيان ان (الـفريق
وخـالل عملـية اخرى تـمكن من ضبط
ُـشرف عـلى مشـروع تطـوير حدائق ا
ـقـاولـ عـامّــة في احملـافـظـة وأحـد ا
وذلـك لـــقـــيــــامـــهـــمــــا بـــوضع أسس
ودعـامـات لـتـشـيـيـد مـحالت جتـارية
وإنـــشــاء مـــرآب لــوقــوف الـــعــجالت
ضــــمن احلــــدائق الــــعــــامـــة خـالفـــاً
لـلضـوابط والتـعلـيمـات الصادرة عن
مـديرية التخـطيط العمراني) مـشيرا
الـى (تنـظـيم مـحـضـر ضبـط أصولي
ـتـهـمـ علـى قاضي وعـرضه رفـقـة ا
مــحـكـمـة حتــقـيق كـركــوك اخملـتـصّـة
بـالنظـر في قضايـا النزاهـة الذي قرر

تهم بكفالة). إطالق سراح ا

برهم صالح
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توقعت الهيئة العامة لالنواء اجلوية
والــرصـد الــزلــزالي الـتــابـعــة لـوزارة
الـنقل  طـقس الـيوم اخلـمـيس غائـماً
جـزئـيـا مـصحـوبـا بـفـرص امـطار في
ــنـاطق. وقــالت الــهـيــئـة في بــعض ا
بـيـان تلـقتـه (الزمـان) امس ان (طقس
ــنــاطق كــافـة الــيــوم اخلــمــيس في ا
سـيـكون غـائمـا جزئـيا الى غـائم بارد
وفــرصـة لــتـســاقط امـطــار خـفــيـفـة 
ودرجــات احلـــرارة تــنــخــفض بــضع
درجات) الفـتا الى أن (طـقس يوم غد
ــنـطــقــتــ الــوسـطى اجلــمــعــة في ا
الـشـمـاليـة سـيكـون صـحـوا الى غائم
جـــزئـــيـــا وبـــارد ودرجـــات احلــرارة
نطقة اما في ا مـقاربة لليوم السابق 
اجلـنـوبـية يـكـون الطـقس صـحوا مع
بــعض الـغـيـوم وال تـغـيـر في درجـات
احلـرارة). وتوقع متنبئ جوي تشكل
مــــوجـــة غــــبــــار غـــرب مــــحـــافــــظـــة
األنـــبـــار.وكـــتب صـــادق عـــطــيـــة في
صـفحته عـلى فيسـبوك ان (موجة من
الـغـبـار تـتـشـكل غـرب االنـبـار بـسـبب
نـشـاط الريـاح الـغربـية) وأضـاف انه
(كـتـوقع أولي ستـتجـه موجـة الغـبار
نــحـو مـنـاطق من صالح الـدين نـزوال
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نــحـو بـابل وايــضـا جـنــوب نـيـنـوى
ولــكن تـاثـيـرهـا وشــدتـهـا اقل لـكـون
الـريـاح الـغـربـيـة سـتـهـدأ تـدريـجـيا).
وتـسببت الـعواصف بسلـسلة حرائق
في مركز محافظة كربالء.وذكر مصدر
فـي تصريح امس ان (سلـسلة حرائق
أنـدلـعت في مـركـز احملـافـظـة بـالـقرب
من فندق البارون داخل بسات ودور
سـكـنيـة نتـيجـة شدة الـرياح وسـقوط
االسـالك الكـهـربائـية) مـشـيرا الى ان
دني توجه الى كربالء (مدير الدفاع ا
وأوعـز بـإرسال إسـناد من مـحافـظات
بـــابل والــنــجـف والــديــوانـــيــة بــعــد
دني في اسـتنفار كامل لفرق الدفاع ا
احملــافــظــة). كــمــا ادت الــريـاح الــتي
شـهـدتـهـا مـديـنة الـسـلـيـمـانـية امس
االول الـى احلاق اضـرار مـاديـة بـعدد
ـنـاطـق حـسـبـمـا اكـدت مـديـرية من ا
ــدنـي.وقــال ريــكــان جــمـال الــدفــاع ا
ـدني ـتـحـدث بـاسم دائـرة الـدفـاع ا ا
في الـسـلـيـمـانـيـة ان (الـريـاح الـقـوية
الـتي شـهدتـها مـديـنة الـسلـيـمانـية 
ادت الـى كـــســــر عـــدد من االشــــجـــار
واحلـــاق اضـــرار مـــاديـــة بـــعـــدد من
االكـشاك واالبراج في مناطـق مختلفة
دينة) مـؤكدا ان (تعليماتنا الى من ا
ــــواطــــنـــ هـي عـــدم اخلــــروج من ا

مـنازلـهم في مثل تلك االجـواء اال عند
الـضرورة القصوى وعدم التوجه الى
ـرتـفـعـة) مـشـيرا االمـاكن اجلـبـلـيـة ا
دني عـلى اهبة الـى ان (فرق الدفـاع ا
ـواطـن في اي االسـتـعـداد االغاثـة ا
وقـت). وادت مــوجـــة بـــرد وتـــســاقط
ثــلـوج اسـتـثـنـائــيـة في الـيـونـان إلى
رور مـقتل شـخصـ وتعـطل حـركة ا
والـرحالت الـبـحـرية واجلـويـة بـشكل
كـــبــــيـــر في أثــــيـــنـــا. وبــــات مـــعـــلم
شـيد في القرن الـبارثيـنون الشهـير ا
ــــــيالد فـي وسط اخلــــــامـس قــــــبـل ا
الـعاصـمة الـيونـانيـة مغـطى بصورة

شــــبه كـــامـــلـــة
بـالـثلـوج التي
تـسـاقـطت عـلى
أثـــيــنـــا أثــنــاء
العاصفة ميديا
الـــتـي ســمـــيت
نـــــســـــبـــــة إلى
إحـــــــــــــــــــــــــدى
شـــخـــصـــيـــات
األســــــاطـــــيـــــر
اإلغــــريـــقــــيـــة.
وشــهــد بــركـان
إتنا القريب من
مـيـنـاء كاتـانـيا
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عـلى الساحل الشرقي جلزيرة صقلية
اإليـطـاليـة ثـوراناً جـديـداً ال ينـطوي
عــلى خــطــر كـبــيــر لــكـنـه تـســبب في
تــسـاقط حــجـارة بــركـانــيـة صــغـيـرة
ـديــنـة الـتي أغـلق ورمــاد عـلى هـذه ا
ــعــهـد مــطــارهـا.وقــال مــسـؤول في ا
الـوطـني للـجـيوفـيـزياء والـبـراك إن
(انــهـــيــار جــزء من فـــوهــة الــبــركــان
الــشــهــيــر تــســبب في انــدفــاع حــمم
بـركانية على طول سفحه الغربي لكن
ذلـك ال يــشـــكل خـــطــراً عـــلى الـــقــرى
ـــأهـــولـــة الـــواقـــعـــة بـــالـــقـــرب من ا

البركان).

?U—…∫ جــمـوع الــزائــرين تـشــارك في ذكــرى اسـتــشــهـاد االمــام عـلي “

الهادي عليه السالم
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وصف خـبـيــر صـنـاعي قـرار وزارة الــنـفط بـرفع ســعـر بـبع مـادة الــنـفط االسـود اخلـام 
ـواطــنـ . وقـال اخلـبـيــر الـصـنـاعي بـالـكــارثـة عـلى دخل الــفـرد وثـقل اخـر عــلى كـاهل ا
ـشقـات النـفـطيـة في وزارة الـنفط مسـتـشار غـرفـة جتارة بـغـداد خالـد الـولي ان (شركـة ا

رفـعت سـعـر لـتـر الـنـفـط االسـود اخلـام اجملـهـز لـلـمـصـانع
والشركـات اإلنتاجية من مئة الى مئت وخمس
ــــا ســــيــــنــــعـــــكس رفع اســــعــــار ديــــنــــاراً 
ــسـتــخــرجـة كــالـدهــون والــكـاز واألســفـلت ا
وغـــيــرهـــا). وتــابع ان (حتــو 40 مــصـــنــعــاً
لـلقـطاع اخلـاص مهـددة بالـتوقف وتـسريح
االالف مـن الـــعـــامــــلـــ وارتــــفـــاع اعـــداد
الــبـطــالــة اضـافــة لــزيــادة اسـعــار الــكـاز
والــدهـــون اجملــهــزة لـــلــمــولـــدات االهــلــيــة
ـا يؤدي الى رفع اسـعار واخلاصـة  
األمــبــيـر) . ودعــا الــولي (وزارة الــنـفط
الـى الـــــتــــــراجـع عن الــــــقـــــرار آلثـــــاره
عيشيـة واهمية ان تكون االقتصـادية وا
ستوى لكل رؤية ودراسة حـكومية عالية ا
الـقــرارات قــبل اتـخــاذهــا  كـوّن مــا يــقـرر
واطـن وسط االزمات حالـيا يثـقل كاهل ا

ــــالـــيـــة االقــــتـــصــــاديـــة وا
والتـقلـبات التي
تـمر بـالـعراق

نطقة). وا
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وافـاد مصـدر امـني في محـافظـة ذي قار
بـانفجار عـبوة ناسفـة على منزل مواطن
يـعــمل صـاحب صــيـرفـة في نــاحـيـة اور
ـصــدر في تــصـريح بـاحملــافــظـة.وقــال ا
امس ان (عــبـوة نـاســفـة انــفـجــرت عـلى
مـنزل مـواطن يـعمل صـاحب صيـرفة في
ـحـافـظـة ذي قار).  والـقت نـاحـيـة اور 
الـقوات االمنية على عصابة سرقت 120
مــلـيــون ديــنــار من أحــد مــنــافــذ صـرف

الــرواتب في بـغــداد.واوضح بـيـان امس
إن (مـفارز مـديرية مـكافـحة إجـرام بغداد
مـكـتـب إجـرام احملـمـوديــة ألـقت الـقـبض
عـلى عـصابـة مكـونـة من ثالثة أشـخاص
قـاموا بـسرقة  120مـليون ديـنار من أحد
مـنــافـذ صـرف الــرواتب في الـعــاصـمـة)
مـؤكـدا انه (بـعـد توفـر مـعـلـومـات بـشأن
حـادث الــسـرقــة  عـلى الــفـور تـشــكـيل
فـريق لـلـعـمـل لـلـبـحث والـتـحـري وجـمع

اعـترفوا أثناء التحقيق بارتكابهم عملية
سـطو مـسـلح على احـدى الدورالـسـكنـية
بـعـد قـيامـهم بـتـسـلق بـاب الـدار وسـرقة
مـخــشالت ذهـبــيـة ومــبـالغ نــقـديـة حتت
تــهـــديـــد الــسالح) واشـــار الى (إحـــالــة
ـتهـم إلى احملـكمـة اخملتـصة لـينـالوا ا
جـزاءهم الـعادل). وفي الـبـصرة  اعـلنت
قـيــادة فــرقـة الــرد الــسـريع عـن اعـتــقـال
مــتــهــمــ اثــنــ مــطــلــوبــ لــلــقــضـاء
بـاحملافـظة.وقالت الـقيـادة في بيان امس
ان (مــفــارز الــفــوج الـرابـع الــلـواء األول
الـتــابــعــة لــقـيــادة فــرقــة الــرد الــسـريع
تـمكـنت من إلـقاء الـقـبض على اثـن من
ادة 406 قـتل ـطـلوبـ لـلقـضـاء وفق ا ا
ـحــافـظـة الـعـمــد في مـنـطــقـة الـهــارثـة 
الـبصـرة) مبيـنا انه ( تـسلـيمـهما الى
جـهة الطلـب لغرض استـكمال اإلجراءات
الـقـانــونـيـة بـحــقـهـمــا).  والـقت الـقـوات
االمـنـيــة الـقـبـض عـلى سـبــعـة مـتــهـمـ
قــــامـــــوا بــــاالعــــتـــــداء عــــلى مـــــوظــــفي
ــســـتــشــفـى احلــســ االســتــعـالمــات 
ثـنى. واشار بيان حافـظة ا الـتعليـمي 
ان (قــوة الــواجب الــتــابــعــة إلى آمــريــة
ثنى الـقت القبض على أفـواج طوارىء ا
سـبعة متهـم قاموا باالعـتداء بالضرب
عـلى موظفي االستعالمـات في مستشفى
احلـس التعـليمي في السـماوة) مؤكدا
انه ( تـسجـيل شكـوى في مركـز شرطة
الــســمــاوة حــيث  اتــخــاذ اإلجــراءات

القانونية بحقهم أصوليا). 
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ـعـلـومـات الــتي أثـمـرت بـالـتـوصل الى ا
أفـراد الـعـصـابـة الـثالثـة من خالل تـتـبع
الـعجـلـة التي كـانـوا يسـتـقلـونـها وبـعد

ــوافـقــات الـقــضـائــيـة  اسـتــحـصــال ا
تـهـمـ وبـداللته  الـقـبض عـلى أحـد ا
ــتـهـمــ اآلخـرين حـيث الـقــبض عـلى ا
اعـترفا بعد التحقيق معهما باشتراكهما
ــبـــلغ). واســـتــولت وكـــالــة في ســرقـــة ا
االسـتـخبـارات الـعـسكـريـة عـلى عدد من

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أطـاح جهاز األمن الوطني بتـجار للعملة
ـزيـفـة بحـوزتـهم اكـثر من  9االف دوالر ا
.وذكـر بـيـان للـجـهـاز تـلـقته ـحـافظـتـ
(الـــزمـــان) امـس أنه (بـــنــــاء عـــلى ورودِ
مـعـلــومـاتٍ إسـتــخـبـاريــة تـفـيــد بـوجـود
زيـفة في اشـخاص يـتاجـرون بـالعـملـة ا
احملـافظـات نـينـوى وبـابل شرعت مـفارز
تـهـم اجلـهاز بـالـتـعقبٍ والـبـحث عن ا
وتــمـكــنت من الــقــاء الــقــبض عــلى احـد
جتـار العـمـلـة متـلـبسـاً في مـدينـة احلـلة
وضـبطت بـحوزته  7200 دوالر فـئة مـئة
دوالر ومـليون ديـنار فئة  25  الـف دينار

عملة مزيفة).
WKLŽ nO¹eð

وأضـاف انه (وبعـمـليـة مـنفـصـلة نـفـذها
ابـطـال االمن الــوطـني في نـيـنـوى وبـعـد
ن من تــعــقبٍ لــلــمــتــهم في اجلــانب اال
ــديــنـة  الــقــاء الــقــبض عــلى مــزيف ا
لـلـعـملـة وبـحـوزته اكـثر من  3500 دوالر
ـتـهـمـ وفق مـزيـفـة  حـيث  ايـقـاف ا
ـــركــزي ــادة  52 من قـــانــون الـــبــنك ا ا
الـعـراقي بـعـد تـدوين اقـوالـهـما). والـقت
قـوة مــشــتــركـة الــقــبض عــلى عــصــابـة
ـسـلح في الــديـوانـيـة.وذكـرت لـلـســطـو ا
وزارة الـداخليـة في بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان (قـــــــــوة مــــــــشــــــــتــــــــركــــــــة من
االسـتـخـبـارات واألمن الـوطني فـضالعن
مـــفــارز شـــعــبـــة مــكـــافــحـــة االجــرام في
الـديـوانيـة القت الـقـبض على 5 مـتهـم
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هجرين ثل عن وزارة الهجرة وا شكـلت امانة مجلس الوزراء جلنة عراقيـة برئاسة 
تتـولى تسجيل العراقي في االردن من ذوي االحتياجات اخلاصة واالعاقة والعوائل
ــعــيالت لـلــعــوائل بـغــيــة شـمــولـهـم بـبــرنـامـج الـرعــايـة حتـت خط الـفــقــر والـنــسـاء ا

االجتماعية.
وقـال امر ديواني اطلـعت عليه (الزمان)
صـلـحة الـعـامة ـقـتضـيـات ا امس انه (
واسـتـنــادا الى مـوافـقــة رئـيس مـجـلس
الـوزراء تــقــرر تــشـكــيل فــريق مــشــتـرك
هجرين ثل وزارة الهـجرة وا بـرئاسة 
ــثـــلــ عن وزارة الــعــمل وعــضــويــة 
والـشـؤون االجـتمـاعـيـة وامـانـة مـجلس
ـهمـة اعاله واضاف الـوزراء). يتـولى ا
االمـــر  69 في  14 شـــبـــاط اجلــاري (ان
الـفــريق مــلــزم بــرفع تـقــاريــره ونــتـائج
اعــــمـــاله الى مــــكـــتب رئـــيـس مـــجـــلس

الوزراء). 
W×O×  …uDš

وعـد عـراقـيـون مـقـيـمون فـي االردن هذا
الــقــرار خــطـــوة بــاالجتــاه الـــصــحــيح
تـسـاعـد احملـتــاجـ عـائـلـيـا واصـحـاب
االحتياجات اخلاصة على تدارك ظروف
الــغــربــة وســد مــســتــلــزمــات حــيــاتــهم
ـقـيـم في الـيـوميـة والسـيـمـا ان عدد ا
االردن كــبــيــر وهم مــوزعــون عـلـى مـدن
ـمــلــكـة) وتــمــنى الــعــراقـيــون ايــضـا ا
(الـتعـجـيل بهـذه اخلـطوة وتـنـفيـذ االمر
الـديـواني واجـراءات الشـمـول بـاالعـانة
االجـتماعية بصورة اسـتثنائية). ودعوا
(الـسفارة العـراقية في عمـان الى تنظيم
قـاعـدة بـيـانات بـاصـحـاب االحـتـيـاجات

ـقــيــمـ في ــتــعـفــفــة من ا والـعــوائل ا
ـسـاعـدة الــلـجـنـة الـوزاريـة عـلى االردن 
الــشــروع بــاعـمــالــهــا). والــتــقـت وزيـرة
هجـرين السـيدة إيـفان فائق الـهجـرة وا
جـابــرو بـقــائــمـقــام قـضــاء احلــمـدانــيـة
عـصام بـهنـام ومديـر ناحـية بـرطلـة علي
ـنطـقة خالل اسـكنـدر وعدد من وجـهاء ا
زيـارتـهــا قـصــبـة مـنــارة شـبك الـتــابـعـة
لـناحيـة برطلـة بقضـاء احلمدانـية ضمن
مــنـــاطق ســـهل نـــيــنـــوى لالطـالع عــلى
ـقدمة من أوضـاع العائـدين واخلدمات ا
ــشــاكل قــبل الــوزارة والــوقـــوف عــلى ا
الـــتي تــواجـــهــهم بـــهــدف احلــد مـــنــهــا
وتـذليلها وإيجاد احللـول لها بالتنسيق
مع اجلــهــات ذات الــعالقــة. وقــال بــيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (جــابـرو دعت
ـنــظــمـات واجلــهـات ذات الــعالقـة إلى ا
تـنفيذ مشاريع شاملة في مناطق العودة
خــصــوصــا في مــنــاطق ســهل نــيــنــوى
سـتدام لـلمـساعـدة في إعـادة اإلندمـاج ا
لـلنازحـ داخلياً مـن خالل إعادة تأهيل
ـعــيـشـة الـبــنى الـتــحـتــيـة ودعم ســبل ا
والـوصــول إلى اخلـدمــات االجـتـمــاعـيـة
األســــاســــيــــة ومــــبـــادرات الــــتــــمــــاسك
االجــتــمــاعي  وبــنــاء الـسـالم) .وشـددت
ـناطق يجب ان حتافظ عـلى ان (جميع ا

األسـلـحة في بـغـداد. وذكرت الـوكـالة في
بـيــان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان (مــفـارز
شـعــبـة االســتـخــبــارات الـعــسـكــريـة في
شاة 42 الـفرقة 11 واسـتخـبارات لـواء ا
والـفـوج الـثـاني وأثــنـاء الـقـيـام بـحـمـلـة
تـفـتـيش لـلــمـنـازل تـمـكـنت من ضـبط في
ــنـازل في مـنــطـقــة احلـسـيــنـيـة إحـدى ا
بــبـغــداد عــثــرت عـلى 3 رمــانـات يــدويـة
وقـــنـــبـــرة هـــاون عـــيــار 81 و 20 قـــداح
تـفجـير و 3 حـربات عـسكـرية وسـك و
بـايب تـعـاطـي الـكـرسـتـال ودرع وجـعـبـة
عسكرية ومشلح عسكري وأربع سبحات
تـفجيـر ومجمـوعة من االطالقات الـنارية

مختلفة العيارات).
5ðËUŠ j³{

ـنــافـذ من جــهـة اخــرى افــادت هـيــئــة ا
احلـدوديـة بـضـبط حـاويـتـ بـداخـلـهـما
أدويـة بـشريـة مـعـدة لـلتـهـريب في مـنـفذ
مـــيـــنـــاء ام قـــصـــر االوسط.وذكـــر اعالم
الـهيئـة في بيـان تلقـته (الزمان) امس أن
(مـفــارز مــنـفــذ مــيـنــاء ام قــصـر األوسط
احـــبـط مـــحـــاولـــة تـــهـــريب حـــاويـــتـــ
بـداخــلـهــمـا أدويــة بـشــريـة) مــبـيــنـا ان
(عـــمــلــيــة الـــضــبط تــمـت اســتــنــاداً إلى
ــــعـــــلــــومـــــات الــــواردة مـن شــــعـــــبــــة ا
نـفذ وختم احلاويت من اسـتخبارات ا
قـبل جلـنـة من الـدوائـر الـعـامـلـة بـاخلـتم
الـكمركي واحالتـها وفق محضر اصولي
الى اجلـهات القضـائية اخملتـصة التخاذ

اإلجراءات القانونية الالزمة).  WOKLŽ∫ رجال األمن في عملية تفتيش
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احملـبـة هي أنبل وأقـوى طـاقـة مـنحـهـا الـله لإلنـسان.. وهـي أقوى طـاقـة ألنـها
تصل الناس ببعضها .

ـواطـنـة يـضيع ـواطـنة وبـدون الـشـعـور بـاإلنتـمـاء وا اإلنـتمـاء لـلـوطن يـصـنع ا
الـوطن .. لذلك مـانفتـقده الـيوم هـو هذه القـيمـة التي تـرفع من مسـتوى البالد
ثقـافياً واقتصادياً واجتمـاعياً . حضرت ورشة تنمويـة ومبادرة حقيقية ضمن
مـبادرات وبرامج التوعـية التي تقدمـها منظـمة أمنيات وطن.. وتـخللت الورشة
"قـصة جنـاح" لـفتـاة وطـالبـة عـراقـية اسـمـها هـاجـر قاسم من مـوالـيد 1997..
هي رسـامـة وخـطـاطة اسـتـطـاعت أن تـكـون نـاشـطـة مـدنيـة قـبل ذلك لـم تلقَ
فرصـة مناسبة لكي حتقق طمـوحها وتصبح طبيبة .. فتـلك أمنية الطفولة لكن
بـرغم ظروفهـا القاسـية وفقـدان والديهـا منـذ الصغـر استطـاعت تخطي احملن
وذج للفـتاة الناجحـة التي تسعى عـن طريق فنها واحلـزن وأصبحت اليـوم 
أن تـخدم مـصـلحـة مجـتـمعـهـا فهي تـفضـل أن توظف الـفن في طـرق خدمـية
وذج من تـطور الـذات وترقى بـالفـرد ولـيس من أجل الشـهرة فـقط  وهكـذا 
ـة التي عاشت رأة الـقد الـفتيـات أو النـساء صـورة واضحـة وشفافـة لتـلك ا
.. كان لـديهـا العـقل واحلكم والرأي والـعدالـة واحلكـمة قبل قـبل آالف السـن
أن تُـسلب مـنـها مـكـانـتهـا وقـوتهـا ومـازالت تـمتـلك تـلك الـعاطـفـة والـتضـحـية
والـعـطـاء والـطـمـوح والـكـفـاح رغـبـة في إسـعـاد غـيـرهـا وإثـبـات كـيـانـهـا .هذه
ــاذج فــريـدة نــاجــحـة وصــورة من صــور اإلنــتـمــاء الــوطـني الـقــصص هي 
ـدني الـتـي تـمـتـلك دور واجملـتـمـعـي الـذي تـرعـاه بــعض مـنـظــمـات اجملـتــمع ا
حـقيقي وواقعي في التفاعل مع مختلف شرائح اجملتمع والتعامل معهم وهذا
اســمى عــمل فــهــو يــسـاهـم في بــنـاء اإلنــســان وهــذا مـاجتــهــله وتــتــجــاهـله
ـــســاهــمــة في دعم الــشــبــاب احلــكــومــات لــذلك البــد من ا
وتـمكينه وأيضـا تبادل ونقل اخلبرات واألهم من ذلك بث
روح اإلشــــتـــراكـــيـــة .إن بـالدنـــا بـــحــــاجـــة الى الـــروح
اإلشــتــراكــيــة والـعــقــول الــواعــيـة لــتــخــطي كــثــيـر من
ـشــكالت الــتي تـقف عــقـبــة أمـام  رخــاء واسـتــقـرار ا

اجملتمع .
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ـقـال خلـصت لالسـتـنـتـاج أن هـناك صـراعـاً خـفـيـاً ب في اجلـزء األول من ا
جـنـاحي الـدولـة واحلـرس الثـوري في إيـران. وأن هـذا الـصـراع بـدأ بـالـبروز
واإلمـتداد لـلساحـة العـراقيـة بعـد إعالن اإلدارة األمريـكيـة اجلديـدة عن نيـتها

إلتباع نهج مختلف عن نهج إدارة ترامب في التعامل مع إيران.
ــثالً بـاخلــارجـيــة اإليــرانـيــة وإطالعـات يــريـدان فـجــنـاح الــدولـة في إيــران 
كنة من قبل اجلـلوس على مائدة التـفاوض مع أمريكا وفق أقل إشتـراطات 
ـرشـد األعـلى هذه اإليـرانـي في حـ أن جـنـاح احلـرس الثـوري (يـعـضِده ا
ـرة) ال يرون فـائـدة مهـمـة من إعـادة التـفـاوض مع أمريـكـا ما لم تـكن هـناك ا
توقعة عـوائد كبيرة إليران من هذا التفـاوض. ومن الواضح أن هذه العوائد ا
ــكن قـبــوله حــتى من اإلدارة ــا  ــرشـد هـي أكـبــر  من جــنــاح احلـرس  –ا

نطقة بعد 2015. األمريكية اجلديدة في ظل التغيرات التي طرأت على ا
بـناءً على ذلك فإن أتباع جناح احلرس الثـوري في العراق يسعون إلى تعقيد
ا كانت الهجمات األخيرة على أرتال الدعم اللوجيستي مهمة التفاوض ولر
األمـريكي والـقاعـدة األمريـكيـة في إربيل جـزء من هذا الـصراع الـذي ال يبدو
ـثـالي لـلـتـعـامل مع هـذا الـصـراع اإليراني . إن الـوضع ا أنه سـيـنـتـهي قـريبـاً
كناً من الناحية حاولة منعه أو جتنبه. لـكن هذا ال يبدو  داخل الـعراق هو 
طلـقة لدولة األشـباح في العـراق. لذا بات على الـعمليـة في ظل احلرية شـبه ا
احلـكومة الـعراقيـة إدارة اخملاطر النـاجمة عـن هذا الصراع بـطريقـة تقلل من
آثارهـا السلـبية ومحـاولة استثـمار هذا الصـراع لتحقـيق مكاسب عمـلية على

األرض.
وعـلى الــرغم مـن صـعــوبــة ذلك إالّ أن اإلســتـفــادة من بــعض مــعـطــيــات هـذا
ـيلـيـشـيات الصـراع لـصـالح تـعزيـز الـسـيادة الـوطـنـيـة والتـقـلـيل من هـيمـنـة ا
ـكنـة. هذا ـسلـحة عـلى األمن والـسيـاسة وحـتى اإلقـتصـاد العـراقي تـبدو  ا
يـتطلب تفاهماً وتعاوناً مع جنـاح الدولة في إيران. هذا التعاون يجب أن يبنى
ـشتـركـة واسـتـقالل الـقرار وعـدم اإلجنـرار لـتـصبح صـلـحـة ا عـلى أسـاس ا
مـؤسسـات احلـكـومة الـعـراقيـة جـزءً من هذا الـصـراع. فـمثالً سـيـتيح إدراك
وتـشخيص هذا الـواقع للحـكومة الـعراقية مـزيد من احلريـة والتأيـيد الداخلي
يلـيشـيات الـتي تقع خـارج سيطـرة احلكـومة حـالياً. واخلـارجي لضـرب كل ا
وسـتتـاح الفـرصـة للـحكـومـة احلالـية إلسـتـقطـاب مـزيد من الـقوى الـسـياسـية
كن اسـتثمار هذا الصـراع للتنبيه تأثـرة بالتجربة اإليـرانية. كما  الشـيعية ا
إلى اخملـاطـر الـنـاجـمـة من تـبـني الـنـمـوذج اإليـراني في إدارة الـدولـة والـقـائم
ـا عـلى كسـر احـتكـار الـدولـة للـعـنف وجعل لـيس علـى والية الـفـقيه فـقط وإ
ؤدجـلـة والـتي ال تـأتـمـر بـأمر سـلـحـة لـلـدولـة أضـعف من الـقـوات ا الـقـوات ا

ا بأمر احلرس الثوري. مؤسسة الدولة وأ
ــنـعـكس عـلى أخـيـراً فــإن هـذا الـصـراع اإليــراني الـداخـلي وا
كن أن يـستـثمر إلعـادة تقـو العالقة الـساحة الـعراقـية 
مع إيـران وبناء شراكات حقيقية مع الدولة اإليرانية تقوم
ــشـتــركــة لـلــبــلـدين ــصــلـحــة ا عـلى أســاس الــتـوازن وا

اجلارين.
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السليمانية

ـحافـظة حلـبجـة مهـرجاناً نظـمت منـظمـة تنـمية الـطالب في أقلـيم كردسـتان 
ياً لفتاة يرتدين احلجاب يحمل عنوان "التاج الذهبي". تكر

عارض للمهرجان يصبنا نحـازين وا مـا رأيناه من رود أفعال مختلفة من ا
بـخيبة أمل كبيرة في اجملتمع لسـبب بسيط وهو:نحن لم نخطو خطوة واحدة

لترسيخ ثقافة القبول اآلخر اخملتلف!
هرجـان  حملة دعـائية وأعلنت صـرح قيادي بارز في حـزب فالني أن هذا ا
مـنظـمة نـسـائيـة تـابعـة حلـزب سيـاسي آخـر معـارضـتهـا لـلمـهـرجان! ويـغرد
ـهـرجـان يـتـزامن مع ذكـرى حـادثة (مـثـقف) من الـطـراز اخلـاص إن تـوقـيت ا
ثـابة عمالة لـدولة أجنبية! هرجان  أي إن هـذا ا كـبرى وقعت في دولة جارة
ـنـصات نـاهـيك عن كل مـا جـرى و يجـري من الـردود األفـعـال اخملـتلـفـة في ا
الـتواصل اإلجتماعي من قبل مـواطن عادي التي يؤكـد على إننا مازلنا في
بـداية الطريق ولم نقطع شوطاً واحداًعلى الطريق لقبول اآلخر اخملتلف فكرياً
وسـياسـياً! وهـو في حال واضح لـلكل إن إرتـداء احلجـاب مسـألة شـخصـية
سائل الـشخصية في وإن معـارضة ا ـباركة و التـهنئة واليـحمل الكالم غير ا
عـارضي مـن الذين يسـمون أنـفسهم ب"الـنخـبة" على أي مـجتمع وإن كـان ا
وجه اخلـصـوص التعـني سـوى إنـنا بـحـاجة مـاسـة إلى الـعمل
ـطــلـوب بـ "الـنـخـبـة" أوالً من الـبـدايـة لــنـشـر الـوعي ا
كل الـنـخـب الـسـيـاســيـة والـثــقـافـيـة ونـعـني بــالـنـخـبــة 
ــدنــيــة ومـن ثم نــوجه الى واإلعالمــيــة واحلـــزبــيــة وا
واطـنـ الـعاديـ ثـانـياً ونـطـلب مـنهم أن الـشـارع وا

يقلدوا من نخبهم قبول اآلخر اخملتلف!

عـلى الـتـمـاسك االجـتـمـاعي والـتـعـايش
الـسلمي مـشيدة بـالتآخي الـذي تشهده
قـرى ونــواحي واقــضـيــة مـنــاطق سـهل
ـذاهب نـيـنــوى بـ أبـنـاء الــطـوائف وا
الــديــنــيــة) مــردفــة بــالــقــول ان (ابــنـاء
مـنــاطق ســهل نــيــنـوى بــكل طــوائــفـهم
ومــذاهــبــهم مــتــحــابـون فــيــمــا بــيـنــهم
يــشــاركــون بـعــضــهـم الـبــعـض االفـراح
واالحــزان). واسـتــمــعت الى جــمــلـة من
ــشــاكل لـــدى الــعــوائل الــتــحــديـــات وا
نطـقة  مؤكدة رفعها الى الـشبكية في ا
اجلـهات العليـا إليجاد احللـول الناجعة
لــهـــا.  وأعـــلن مـــكــتب وزارة الـــهـــجــرة
ـهجرين في تركيا عودة   57 مواطنا وا
عـــراقـــيــــا من داخل تــــركـــيـــا الى ارض
الـوطن  ضـمن خـطـة الـوزارة لـتـشـجيع
هـجـر على الـعودة الـعراقـيـ في دول ا
طـوعيـا. وذكـر مديـر مـكتب الـوزارة لدى
انـقـرة مـصبـاح جـاسم إنه (بـتـوجيه من
هجرين السيدة ايفان وزيـرة الهجرة وا
فـائق جـابـرو وبـالتـنـسـيق مع الـسـفارة

الــعـــراقــيـــة في أنـــقــرة و وزارة الـــنــقل
الـــعـــراقـــيـــة  قـــام مــكـــتب الـــوزارة في
اجلـمهـورية التـركيـة بإعادة  57مـواطنا
عراقيا الى ديارهم االصلية في محافظة
نـــيــــنـــوى) وأضــــاف أنه (تــــمت إعـــادة
ـواطـنـ الـعـراقــيـ بـرا وعـبـر مـنـفـذ ا
إبـراهـيم اخلـلــيل الـتـابع لـقـضـاء زاخـو
ـحافظة دهوك بعـد استكمال إجراءات
دخـولهم الى الـبالد). وأكد مـصدر أمني
ـســتــوى لــوكـالــة فــرانس بـرس رفــيع ا
ـوقـراطـيـة األحـد ان قـوات سـوريـا الـد
تـحدة دعـومـة من الواليـات ا الـكرديـة ا
في شـمـال شرق سـوريـا سلـمت مـئة من
ـعـتقـلـ لديـها مـقاتـلي تـنظـيم داعش ا
ــــاضي.وقـــال إلى بـــغــــداد األســـبـــوع ا
ــســـؤول رافــضــا الـــكــشـف عن اســمه ا
(تـسلمنـا مئة مـعتقل عـراقي من عناصر
داعش من االكـراد السوريـ وهم حاليا
يـخضعـون الى التحـقيق قـبل تسلـيمهم
لــلـــقـــضـــاء). لــكـن مــســـؤوال في اإلدارة
ــســـتــقــلـــة نــفى هــذه الـــكــرديــة شـــبه ا

ــعــلــومـــات ردا عــلى ســـؤال لــوكــالــة ا
فرانس برس. 
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وقـال إنـه لم يـتم تـســلـيم أي عـراقي الى
سـلطـات بـغداد. وتـتـردد اإلدارة الكـردية
في بـعض األحيـان في مناقـشة القـضايا
ــقــاتــلي تــنـظــيم داعش أو ـتــعــلــقـة  ا
أســـــرهم احملـــــتـــــجـــــزين فـي ســـــجــــون
ومــــــعــــــســـــــكــــــرات قـــــــوات ســــــوريــــــا
وقراطية. وفي بداية   2019سلمت الـد
وقراطية حوالى 900 قـوات سوريا الد
عـراقي كــانت اعـتــقـلت مــعـظــمـهم خالل
فـرارهم من من آخـر مـعاقل مـا يـسمى بـ
اخلالفـــة. ال يـــزال هـــنــاك  1600عـــراقي
مــحــتــجــزين فـي شــمــال شــرق ســوريــا
بـســبب انــتـمــائـهم الى صــفـوف داعش
ـتـحــدة صـدر في وفـقــا لـتــقـريـر لـأل ا
وقت ســابق من هــذا الـشــهـر. واصـدرت
احملـاكم الـعـراقـيـة االف االحـكـام بـتـهـمة
االنـتماء الى الـتنظـيم الذي يعـاقب عليه
بـاإلعدام وفـقًا لقـانون مـكافـحة اإلرهاب.

وصــدرت احــكــام بــاالعــدام ضــد مــئـات
مـنـهم لـكن عـددا قـلـيال جـدا من االحـكام
نـفــذ بـالــفــعل كـون االحــكــام الـقــطـعــيـة
حتـتاج الى مصادقة رئيس اجلمهورية.
ــعـروف أن الــرئــيس بــرهم صـالح من ا
ضـد عــقـوبــة اإلعـدام ويــعـارض تــوقـيع
األوامـر األخيرة.وقـال مسؤوالن كـبيران
في الــتـحـالف لــوكـالــة فـرانس بـرس إن
االتـفـاق األصـلي كـان يـهـدف أيـضـا إلى
نـقل ما ال يقل عن  500عـراقي من مخيم
الـهول للنازحـ في شمال شرق سوريا
إلى األراضي الـــعـــراقــيـــة. ويــقـــطن في
الـهول أكثر من سـت ألف شخص فروا
من مــنـاطـق تـنــظــيم داعش مع اقــتـراب
ـوقـراطـية. وحـوالي قـوات سـوريـا الـد
نـصف الذين يعيشون في اخمليم هم من
. وأصرت الـسلـطـات الكـردية الـعراقـيـ
عـلى ضـرورة عــودتـهم إلى وطـنـهم لـكن
احلـكــومـة في بـغــداد كـانت بـطــيـئـة في
الـــتـــحـــرك العـــادتـــهم بـــحـــسب وكـــالــة

الصحافة الفرنسية.
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خالد الولي

الـنـائب األول لـلـمـحـافظ في بـيـان تـلقـته
(الـــزمـــان) أمس انه (بـــعـــد زيـــارتي الى
الـــعـــاصــمـــة بـــغــداء ولـــقــائـي مع وزيــر
الـتــجـارة عالء اجلــبـوري األحــد وعـدنـا
الـوزيــر خالل األيــام الـقــلـيــلـة من شــهـر
شـباط سيـتم صرف مـستحـقات مـاتبقى
من مــبــالغ تــخص مــحــصــول احلــنــطــة
). مـضــيـفــا (سـتـكــون أولـويـة لـلــفالحـ
الـــصـــرف من مـــســـتــحـــقـــات الــفـالحــ
ـحصـول الـشلب ـسـوق واخلـاصـة  ا
لـلمـحافـظات الـشـلبـية). وبـ الكـرعاوي
انه ( طـرح مــوضـوع خـطط الـتـسـويق
لـــلــمــواسـم الــقــادمــة وضـــرورة تــوفــيــر
اخملــازن الســتـــيــعـــاب خــزن مـــحــصــول
احلـنـطـة. مـؤكـداً (ضـرورة دعم اجملارش
األهلية ودعم القطاع اخلاص وتسليمهم
مـحصول الشـلب  مع تقد الـتسهيالت
لـغــرض إجنـاز عـمــلـيـة اجلــرش بـأسـرع
ــكن وبـأفـضل جــودة). الفـتـاً الى وقت 
ان (تـكـون جمـيع الـكـمـيات الـتي تُـسـتلم
ــزارعـــ واخلـــاصــة من الـــفالحـــ وا
ــحــصــول الــشــلب  والــتي تُــســلم إلى
مــجــارش مــحـافــظــة الــنــجـف حــصـراً).
مــوضــحـــاً (ســيــتـم تــوزيع كـــمــيــات من
مـحصـول الشـلب والبـالغة  131الف طن
بــالــتـــســاوي عــلـى اجملــارش اخلــاصــة
ـحـافـظــة الـنـجف األشـرف) مـؤكـداً انه
(إرســال جلـنــة من قــبل الـوزارة لــغـرض
فـحص محـصول الـرز بعـد إجناز عـملـية
ــعــرفـة نــســبـة االســتـخالص اجلـرش  

قبولة لهذا احملصول). الصحيحة وا

مـسـتـوفـيـة لـشـروط اإلسـتـثـمار والـعـمل
ــو في وبــالـــتــالـي حتــقـــيق مـــعـــدالت 
اإلقــتـصــاد الــوطـنـي). واضـاف ان (دعم
ـنـتجـات الـنـفـطـيـة يـعـد خـطوة شـركـة ا
ـستـمر بـ اللـجنة مـهمـة في التـعاون ا
ـنتج ـعنـيـة من اجل دعم ا والـوزارات ا
الـوطني واستمرارية االكتفاء الذاتي من
ـــنـــتـــجـــات كـــافـــة). ودعـــا الـــشـــمــري ا
ــفـاقس (اصــحـاب حــقــول الــدواجن وا
اسـتـكمـال اجـراءاتـهم اخلاصـة  بـكـتاب
صـــادر من وزارة الــــزراعــــة أو هـــيــــئـــة
اإلسـتثـمـار للـتزود بـانـواع الوقـود الذي
حتـتاجه حقولهم). الى ذلك قدرت ناحية
ـعـتـصم خــسـائـرهـا بـســبب انـفـلـونـزا ا
الـطـيـور بـنـحـو خـمـسـة مـلـيـارات ديـنار
ــعـتــصم جــنــوب شـرق وتـقـع نـاحــيــة ا
قــضــاء ســامـراء وهـي احــدى الـنــواحي
الـتـابـعـة لقـضـاء سـامـراء ويـوجـد فـيـها
الــكــثـيــر مـن حـقــول الــدواجن وبــســبب
فـايـروس انـفــلـونـزا الـطــيـور نـفق نـحـو
 250 الف طـير من الدجاج الـبياض كان
يـغـطي انـتـاجه قـضـاء سـامـراء ونـاحـية
ـعـتصم وقـضـاء الـضلـوعـيـة من بيض ا
ــائــدة ذي اجلــودة الــعـالــيــة. ونــاقش ا
مـسؤول بارز في محافظة النجف تأخير
ـتــبـقــيـة ــالـيــة ا ــسـتــحـقــات ا صـرف ا
لالخــوة الــفالحــ حملــصــول احلــنــطــة
اضي والبـالغة  23مـليـار دينار لـلعـام ا
وكـذلك ومــحـصـول الـشـلـب لـهـذا الـعـام
والـذي  تـسـويـقه إلى اخملـازن بـكـمـيـة
 131الف طن. وقـــال هــاشم الــكــرعــاوي

بـالــتـعـويض عـن االضـرار الـنــاجـمـة عن
الـتـعــاقـدات من خالل احملـاكـم الـعـراقـيـة
واسـتخـدام كافـة السـبل القـانونـية لـنيل
ـشـروعـة). وكـانت الـوزارة قـد ـطـالب ا ا
مــنــعت اســتــيــراد مــقــطــعــات الــدواجن
ـنتـوج الـوطني.  وثـمنت لـلحـفـاظ على ا
يـاه واالهوار الـنيـابية جلـنة الـزراعة وا
نتجات خـطوة وزارة النفط عبر شـركة ا
الـــنــفــطــيــة  بــتــزويــد حــقــول الــدواجن
دعـوم. وقال رئيس بـالوقـود وبالـسعـر ا
الـلجـنة سالم الـشمـري في بيان امس ان
(هـذه اخلــطــوة تـهــدف لـدعـم وتـنــشـيط
الـقـطـاع اخلــاص وخـلق بـيـئــة مـنـاسـبـة
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هـدد التجار وزارة الـزراعة برفع دعاوى
قـضائيـة للـمطالـبة بتـعويض خـسائرهم
واالضــرار الــنــاجــمـة عـن قــيــام الـوزارة
بـالغاء تعاقداتهم. واكدوا في بيان تلقته
(الـزمان) امس (قيامهم بـتقد تظلم الى
الـوزارة في  14 شـبـاط اجلـاري كـسـبـاق
يسبق رفع الدعوى القانونية). وناشدوا
الــوزارة بــالــتــعــامل بــجــديــة مع تــظــلم
ـنع اســتـيـراد الـتــجـار في مــا يـتـعــلق 
مــقـطــعــات الــدواجن). واضــافــوا (انــنـا
مـاضون برفع دعـاوى قانـونية لـلمطـالبة
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منذ تسعة أيـام متتالية وأكداس الـنفايات أمتألت بهـا أبواب الدور السكنيـة لقرية الغدير 
حـيث طـيلـة هـذه الـفـترة لم نـرى كـابـسات الـنـفـايات تـدخل الى أفـرع الـقـرية  لـكن عـمـلهم
أقـتـصـر بـالـشـوارع التـجـاريـة بـالـقـرية فـقط ..!! كـون أصـحـاب األسـواق واحملـال األخرى
يدفعـون ( الكـومشن ) األكثـر للـعاملـ بالـكابسـات ..! على الـرغم أن عمـال النظـافة هؤالء
كـانـو يـجــولـون بـالـشـوارع داخل الـقــريـة كل ثالثـة أيـام او اربـعـة ويــرفـعـون الـنـفـايـات من
ـقسـوم ) ..!! نـأمل من الـبلـدية األبـواب .. بعـد طـرقهم أبـواب الـبيـوت لـغرض إعـطائـهم ( ا
إجـراء الالزم كـون هـذه األيـام الـبـلـد يـعـيش اجـواء مـشـحـونـة بـاألمـراض والسـيـمـا ( وبـاء

كورونا ) .. كذلك تكاثرت الكالب السائبة والقطط ( أجلكم الله ) مع الود.
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اكـتب في الريـاضـة وال اتـطـفل علـى غيـرهـا وان حـصل فـخاطـرة في صـفـحة ادب
الشباب فـي صحيفة ستـينية لم يخـدعني نشرها وغـيرها وهن قليالت ان ارحتل
الى عالم االدب وهكـذا سار قدري مع الكتابة الرياضـية واحلمد لله على هذا القدر

احملبب الرحيم. 
فلتـسمح لي (الزمان) اجلامعة وهنا ازعم ان من احليف ان استمر بتسمية (مدرسة
ا تغـنيت بأسمـها وتشرفت بـالعمل في ريـاضتها لـسنوات خلت اذ الزمان) التي طـا
اصبحت جـامعة بحق وليـسمح لي الصديق الدكـتور احمد عبـد اجمليد ان اكتب ما
اراه انصافـا لرجل يعمل في الزمان وعنهـا ايضا وال احترج من (شبهة) مديح قد

يغمز من قناته عند بعضهم تلحق بي فالزمان... الزمان والرجل يستحق. 
ـاضـيـة وجـدته بـ احلـاضـرين يـجـلس ـتـنـبي ا في اصـبـوحـة ثـقـافـيـة في جـمـعـة ا
بتواضع كـعادته شكيب كاظم االديب والـباحث والكاتب الـناقد في الثقـافة والفكر
تـخلق بـأخالق الـعلـماء نـعم العـلـماء وهـو يسـتحق في والتـاريخ واللـغـة والتـراث ا
التسـمية واالشادة وقد اهداني بعد حديث قصير كتابه االخير (قد كان ما كان في
النقـاش والرأي) بأهداء (الى الصديق الصحفي البارع) فقلت في نفسي انظر الى
ـواهب صاحب الكتب الـ 17 الـقيمـة  والناشر ال هذا الـرجل البارع بحق مـتعدد ا
كـثـر من الف مـقـالة ودراسـة في امـهـات الـصـحف الـعـراقـيـة والعـربـيـة يـنـعت الـعـبد
ـتواضع الـنتاج بـالبارع اي تـواضع هذا عـندهذا الـرجل? وتذكرت في الـفقـير لله ا
احلـال مـرة خــاطـبـني بـكــتـاب شـكــر وتـقـديـر وجــهه لي الـصـحــفي الـبـارز والــكـبـيـر
هـنة احـمـد عبـد اجمليـد اذ دبج عـبارة (الى الـكاتب ـضيء في ا وصـاحب التـأريخ ا
الالمع) وهـو الالمع بحـق هي مواقف يـسجـلهـا الكـبار في الـتواضع.. سـمة الـكبار

فقط. 
تــعــرفت عــلى شــكــيب كــاظم فـي مــؤســســة الــزمـان الــرائــدة اجلــامــعــة لـالطــيـاف
واالجتـاهـات والــرجـال والـكـفـاءات ومـذاهب االدب والـســيـاسـة والـفن واحـة احلـريـة
الفكريـة واالقالم الرفيعـة صديقة اجلـميع االثيرة وهـو يصحح لنـا اخلطأ الشائع
في الكتابة الـيومية ويـفهمنا الـصائب  بصبـر واناة يحتوي اعـتراضات لنا مـبعثها
ولم نلـمس عنده (غـرور) السـنوات الـطوال التي قـضيـناهـا في بالط صاحـبة اجلاللـة
الـذين لو مس احـد لـهم طـرفا في هـذا الـشأن (عـنـجـهيـة) بـعض الـكتـاب والـلغـويـ

القاموا الدنيا ولم يقعدوها!
وهـنـا لـست بـالـنـاقـد شـكـيب كـاظم في كـتـابـه(قـد كـان مـا كـان في الـنـقـاش والــرأي)
بـــأصــوله تــنـــوعت بـــ الــنـــقــد اخملــتص يـــصــحـــبــنـــا في ســـيــاحـــة قــراءة شـــيــقـــة
وعرض المـكنة نـتشوق لـزيارتها ا عـلق به من شوائب ـشذب والتاريخ ا الرصيـنة
ـا قــرأنـاه عن مـجـالس الـعـلــمـاء واالدبـاء ايـام زمـان وتـصـويب ومــنـاقـشـة تـذكـرنـا 
ل(معلومـة) خاطئة وان ظـلت لعقـود من الزمن سائدة بـأسانيد مـقنعة وبـتجرد وهو
ـواضيع الديـنيـة بنفس يـخوض في اللـغة بـشفافـية ال يـعسرهـا على الـقارىء وفي ا

جامع غير مفرق مثلما ينقب في التراث بحثا عن الدرر والنفائس. 
شكيب كـاظم ناقد للقصة والروايـة في بعض كتبه له اهتمامات

اخرى في علـوم القراءات الـقرأنية و قـد اصدر كتابـا فيها
مـثــلـمــا له مـبــاحث في االحـاديـث الـتــراثـيــة وهـو مــتـنـوع
وقـد اجـاد فـيـهـا بـحـسب من قـرأ له وعـرض االهـتـمـامـات
لكـتبه ونشر له في الوسط الثقافي وقد احتفت به الزمان
اكثر من مـرة في منهج اختطته لـنفسها باالحـتفاء بالكتب

مثلما اسست لتقاليد صحفية رائدة كثيرة. والكتاب
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الــثـالــثـة وبــعـدهــا بـيــومـ اي يـوم
8/اب هــربت مع زوجــهـا  وأشــقـائه
الى االردن فـي قـــــصـــــة مـــــعـــــروفــــة
لــلــجـــمــيع لــكن الـــذي حــصل بــعــد
هروبـهم بـيـوم واحد  اسـتـدعائي
الى جـــهــاز األمـن اخلــاص بـــعــد ان
تـلــقـيت اتـصــاالً هـاتـفـيــاً من الـلـواء
كـامل حمـود مديـر عام اجلـنسـية في
ذلك الوقت وقال لي باحلرف الواحد
(نقيب علي شنـو انت البارحة مطلع
هـويـات بـدل ضـائع لـلـخـائن حـسـ
كامل )  جوابي نعم معاملة اصولية
حالـها اي مـعامـلة أخـرى وبعـد هذه
ة  استدعائي في جهاز األمن كا ا
الزم اخلاص لالسـتفـسار ومن هو ا
ــعــامــلــة وبــعـد االول الــذي جــاء بــا
ســـاعــات من الــتــحـــقــيق  عــدت الى

الدائرة.
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كل هـــذه األحــداث تـــذكـــرتــهـــا وانــا
اسـتـمع لـرغد صـدام وهي تـقول ابي
ال يــحـب الــدم . تـــمــنـــيت من مـــقــدم
احلـــلــقـــة ان يــســـألــهــا هـل زوجــهــا
وواشـــــــقــــــاؤه صــــــدام كـــــــامل زوج
شـقـيقـتـهـا رنـا وحـكـيم وشـقـيـقـتهم
وأوالدهـا غــرقــوا في نـهــر دجــلـة او
مــــاتــــوا في حــــادث ســــيــــر اثــــنــــاء

عودتــــهم من عمان .
 هل نــســيت رغــد حــفــلــة الـدم الــتي
اقــامــهــا والــدهــا  في قــاعــة اخلــلــد
لــرفــاقه الــبــعــثــيــ عــنــدمــا تــســلم
الـسـلــطـة عـام 79 وكل ذنــبـهم انـهم
رفـــضــوا تــنــحي الــبــكــر عن كــرسي
ــقـابـر الـســلـطــة . هل نـســيت رغـد ا
اجلــمـــاعــيــة  وإعــدام قــادة اجلــيش
وقـطـع األذان لـلـهـاربــ من اخلـدمـة

ـطـرب صـبـاح الـعـسـكـريــة وإعـدام ا
الـسهل  والـطـبيب اسـمـاعيل الـتـتار
وسـجـن الــعـشــرات مـن األبـريــاء كل
هـذه اجلـرائم ووالــدك ال يـحب الـدم
فــكــيـف يــصــبح األمــر لــو ان والــدك
يـحب الـدم ومـا حـرب إيـران ودخول
الـــكــويـت واحلــصـــار االقـــتـــصــادي
وعــنـجــهـيــته الـفـارغــة كـلــهـا ادلـة ال

مجال للخوض فيها .
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رســالــة رغـــد وكــذبـــهــا والــتـــفــاخــر
بـوالدهـا كـانت مـوجـهـة جلـيل عانى
األمــريـن بــعــد عــام 2003 وحــاولت
دغـدغــة مــشــاعـرهم وقــبــلـهــا هــنـاك
قـنـوات ومـواقع  إلـكـتـرونـيـة حتاول
ان تـصــور عـهـد والـدهـا عـهـد الـزمن
اجلمـيل وعـهـد األمن واألمـان لكـنـها
نــســـيت  او تــنــاسـت  عن قــصــد ان
العراقي الذي عاشوا عصر والدها
يعرفـون كل جرائمه لـكن معها  حق
في أن تـــكـــذب  وتـــــــــــروج لـــعـــهــد
والـــدهــا الن الـــقـــوى الـــســيـــاســـيــة
واألحــزاب الــتي جــاءت بــعــد صـدام
بـيضت وجهه وجـرائمه النـهم كانوا
ــرات في اســــــــوأ مـنـه بــعـشــرات ا
الـســــــرقـة والرشوة والـطائـفية ولم
يـجن الـشــعب الـعـراقي مـنـهم سـوى
ــفــخــخــات والــقــتل عــلى اجلــوع وا
الـهــويـة  بـعـد ان اكـتـوت اجـسـادهم
بحـروب صـدام الـرعنــــاء واحلـصار

االقتصادي.
 ظهور رغد باألمس  أجج نار الفرقة
والتنافـر ب  من يؤيد صدام ويحن
أليامـه وبـ من اكـتـوى بنـاره. وكال
الــطـــرفــيــ خـــســر وطـــنه وأحالمه

سواء في عهد صدام او بعده. W¹«bÐ∫ رغد صدام حس مع زوجها حس كامل بداية الزواج

كائن واالدوات التي حتتاجها ا
مشـاريـعه الصـنـاعيـة ومـشاريع
والـــده وشــقــيــقه احلــاج هــاشم

احلاج يونس . 
حتــــــــدثـت لـي ابـــــــنــــــــتـه االخت
االســـتــاذة بــتــول مـــحــمــد عــلي
احلـاج يـونس فــقـالت أنه ومـنـذ
تــأســيس شــركــة احلــاج يـونس
للنسيج سنة 1952 فإن والدها
احلاج محمد علي احلاج يونس
تـولى اجلـانب الــصـنـاعي فـيـهـا
وتــقـصــد مــسـؤولــيــة اسـتــيـراد
وشـراء وتوفـيـر كل مـسـتـلـزمات
االنتاج من مـكائن ومعدات ومن

ية مختلفة .  مناشيء عا
لـهـذا وجـدنـاه كـثـيـر الـسفـر الى
دول اوربــيـــة مــخـــتــلـــفــة وكــان
يُـمـضي االشـهر تـلـو االشـهر في
ســــــفـــــــريــــــاتـه وخــــــاصـــــــة في
اخلــمـسـيــنـات والـســتـيـنـات من
ـــاضي .واذكـــر انه في الـــقــرن ا
سـنة 1962 قـام بـزيارة الـيـابان
لــشـراء مـكــائن مـتـطــورة لـلـغـزل
والـنــسـيج وكـانـت هـذه الـزيـارة
ــديــنــة في ذلك الــوقت حــديـث ا

واتذكـر ان جريدة (فـتى العراق)
وصـلـية كـتـبت عنـهـا واشادت ا
بـه في حــــــيـــــنـــــهـــــا وتـــــبـــــاهت

جهوداته . 
لـيس هـذا فـحـسب بل كـثـيـرا مـا
كــان الــصــنــاعــيــون في مــعــامل
ـوصل الــنــســيج والــســكـر فـي ا
يــسـتـنــجـدون به لـكي يــقـدم لـهم
ـكــائن ــشــورة بــشــأن احــدث ا ا
ــــعــــدات وتـــــمــــتــــلك اســــرته وا
مـيــدالـيـات مـنــحت له من مـعـمل
الـنسـيج احلكـومي وغيـره جراء
ثل تلك االستشارات .  ه  تقد
كــان حملـمــد عــلي احلــاج يـونس
نشاطات جتارية واجتماعية في
ـوصل ومن ذلك انه كان مديـنة ا
عــضـوا في مــجـلس ادارة غــرفـة
ــوصل وبــعــدهــا تـولى جتــارة ا
مــنـــصب امـــ الــســـر ولــفـــتــرة
طـــويــلــة .كــمـــا كــان عــضــوا في
ـوصل ـديـنة ا اجملـلس الـبـلـدي 
وعـــضـــوا في مــــجـــلس الـــلـــواء
وعـضــوا مـؤســسـا في جــمـعــيـة
الـبـر االسالمـيـة والـتي سـبق ان
خــــصــــصـت لــــهــــا حــــلــــقــــة من

عـندمـا أحتدث عن هـاشم احلاج
يـونس  واحــمـد احلــاج يـونس
ومــجــهـوداتــهــمــا االقـتــصــاديـة
الـوطـنـيـة  البـد لي ان اقف عـند
محـمد علي احلـاج يونس ايضا
.فـــالـــرجل (رحـــمـــة الـــله عـــلـــيه
وجزاه خـيـرا عـلى مـا قـدم لـهذه
وصل )  بذل دينة العـظيمة ا ا
جهـودا كـبيـرة في مـجال تـعـزيز
وصل الصـنـاعـة الوطـنـيـة في ا
شـأنه شـأن مـجـايـلـيه مـصـطـفى
الـصــابـوجني  ومـحــمـد جنـيب
اجلـادر  وحــمــدي جــلـيــمــيـران
وغــيـرهم من رجــاالت الـوطــنـيـة
االقتصـادية من بيت السـيد عبد
الــرحــمن الــســيــد مــحــمـود وال
الــــعــــبــــيــــدي وال الــــدبــــاغ وال

اليوزبكي وغيرهم.
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مــحــمــد عــلـي احلــاج يــونس لم
يــــكـن من خــــريـــــجي كـــــلــــيــــات
ـا كـان االقــتـصـاد واالدارة  وا
انـسانـا بسـيطـا يحـمل الشـهادة
ـــــدرســـــة االبـــــتــــــدائـــــيـــــة من ا
اخلــضـريــة والــتي كــانت تـداوم
في بـنــايـة االعــداديـة الــشـرقــيـة
سنة 1919. كان رجال عُصـاميا
ـــعــانــيــهــا تــشــبـث بــاحلــيــاة 
الـواسعـة  وثـقف نفـسه بنـفسه

.وقد تـذكرت وانا اكتـب عنه عبد
احلـمـيـد شـومان مـؤسـس البـنك
العـربي في فلـسط وفي االردن
وفـي اجـــزاء اخــــرى من الــــوطن
الــعــربي عــنــدمــا قــرأت كـتــابه (
الـعـصامي) .كـمـا تـذكـرت مـحـمد
طـلـعت حـرب مؤسس بـنك مـصر
وطــيـران مــصــر وشــركــة مــصـر
ــا قـدمه لـلــتـمــثـيل وغــيـر ذلك 
ـــصـــري .لم يـــكن لـالقـــتـــصـــاد ا
مــــحـــمــــد عــــلي احلــــاج يـــونس
ــيــا في بــروفــيــســـورا  واكــاد
جــامـعــة وال فـي مــركـز بــحــثي 
ا كـان رجال عـمـليـا طـمـوحا وا
ذكـيا حـرص عـلى ان يقـدم شيـئا
مـفـيـدا  ويــتـرك بـصـمــة ويـفـيـد

اهله ومدينته. 
مــحــمــد عــلي احلــاج يــونس من
موالـيد سـنة  1907تأثـر بوالده
الصناعي احلاج يونس مؤسس
شــركـة احلــاج يـونس لــلـنــسـيج
وعــمل مـعـه  وكـان لــتـمــكـنه من
الـلغـتـ االنـكلـيـزيـة وااليطـالـية
دور كـــبـــيـــر في إتـــســـاع فـــكـــره
ونـظــرته الى احلـيـاة وقــد تـعـلم
هـــاتـــان الـــلـــغـــتــان عـــلـى أيــدي
مدرس خصوصي ويقينا انه
تـعـلـمـهـمـا النه كـان يـحـتـاجـهـما
وهو يـسافر الى اوربـا الستيراد

بـــــرنـــــامـــــجـي هـــــذا بــــــرنـــــامج
(مــوصــلـيــات ) والــتي تــأسـست
ســنــة 1928.كــان مــشــرفــا عــلى
بـنــاء مــتـوســطــة احلــاج يـونس
لــــلــــبـــنــــات فـي اجلــــوسق وهي
ـدرسة الـتي تـبرعت بـإنشـاءها ا
اســرة احلــاج يــونس .كــمــا كـان
مشـرفا عـلى بـناء جـامع الـيقـظة
وصل اجلديدة . االسالمية في ا
وعـنـد تـأسـيس مـجـلس االعـمـار
الــعـراقي في اخلــمـسـيــنـات كـان
مـحمد عـلي احلاج يـونس ضمن
ــســؤولــة عن مــشـاريع جلــنــته ا

وصل الصناعية . ا
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وعـندمـا تأسـست شركـة اسمنت
الرافـدين سنة  1953كان مـحمد
عــــــــــلـي احلــــــــــاج يــــــــــونـس من
ـــؤســســـ وكـــان الى جـــانــبه ا
مـصــطـفى الـصــابـوجني وحـازم
الـــصــابـــوجنـي وهــاشـم احلــاج
يــــونـس وهـــادي حــــاوه وعــــبـــد
الـقــادر شـريف .وعـنــدمـا اتـفـقت
اســرة احلــاج يـونـس واسـرة ال
رشـــان عـــلى تـــأســـيـس (شـــركــة

الــدبـاغــة الـفــنـيــة ) سـنـة 1949
ــؤســســ وفي كــان هــو احــد ا
سـنـة 1951 اقـتــصـرت عــائـديـة
الـــشــــركـــة عــــلى اســــرة احلـــاج

يونس . 
ـا اريـد ايـضـا ان اشـير ولـعل 
الـيه انه قـام خالل اخلـمسـيـنات
ايــضــا بـــإنــشــاء مــعــمل حــديث
حلالة الـطـحيـنـية والـذي عد في
عـامل في هذا حيـنه من اوائل ا
اجملـال وقـد سـافــر الى ايـطـالـيـا
ــكـــائن الالزمــة من واســـتــورد ا

هناك .
كـان مـحـمــد عـلي احلـاج يـونس
انـسانـا نـبيال مـتـواضـعا مـحـبا
للخير وكانت له عالقات واسعة
مع عـــــدد من الـــــصــــنـــــاعــــيــــ
الــعـراقــيــ والــعــرب وكــان أبـا
حنـونا ورجال يحب اخلـير لذلك
أنــــــــا االن أذكـــــــــره وأُشــــــــيــــــــد
ـجــهـوداته وبــدوره في إقـامـة
ـثـابـة صــنـاعـة وطـنـيــة تـكـون 
حـــجــــر االســــاس ألي نـــهــــضـــة

حديثة .
{ كاتب ومؤرخ عراقي
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... ادية فاقَتْها أهميةً وآثاراً واريث ا عنوية) با واريث (ا اذا قورنت ا

ــاديـة عُـرضــة لـلـزوال إمّـا بــسـبب سَـفَهٍ وســوء تـصـرف وإمّـا ـواريث ا ذلك ان ا
ـتـسـلـط الـيـهـا وبـالـتالـي فانـهـا تـصـبح خـبراً من بـامتـداد أيـدي الـغـاصـب وا

االخبار .
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عنوية ال تتبدد وال تزول بل تمتد بامتداد األيام واألجيال .. واريث ا ا
-3-

ـفـكرون ـعـنـويـة وبـهـمـا خُـلُـد الـعـلـمـاء وا ـواريث ا والـعـلم واألدب هـمـا من أهم ا
اديـة الـهائـلة ـؤلفـون في الـتاريخ بـيـنمـا لم يَـحْظَ أصـحابُ الـثـروات ا واألدبـاء وا

بذلك في غالب األحوال ...
-4-

ُؤَلِفُ بـالـكتـاب اجلـديد من وكـمـا يفـرح األب بـالولـيـد اجلـديد من أوالده  يـفـرح ا
كتبه ونتاجه الفكري واألدبي ...

واذا كـانت الـعـادة أنْ يـتـسـابق األصدقـاء من ذوي الـفـضل الى تـهـنـئـة صـديـقهم
ـفـكـرين واالدباء يُـسـارعـون الى تقـد الـتـهاني بـالـوليـد اجلـديـد فانّ الـعـلـماء وا
ـنْـَتجِ اجلـديـد  تـقـديـراً مـنـهم لـلـعـلم والـفـكر واألدب والـثـقـافـة من جـانب بـوالدة ا
وتـعبـيـراً عن نـشـوةٍ يجـدونـهـا في أنفـسـهم عـنـدما تـلـوح مالمح الـعطـاء الـفـكري

والثقافي النافع من جانب آخر 
ـواضعات االخالقية العـالية وتدفعهم مضافـاً الى ميراث تملـيه عليهم األصول وا

ؤلف على اصداره اجلديد . لتهنئة ا
-5-

ـعنـوية واريث ا عـاصرين ضَـيعـوا ا ثـقفـ ا ولالسف الشـديد فـانّ الكـثيـر مِنَ ا
ولم يعودوا يلتزمون بها ...!!

عـنوية  – ومـا أجلّـها وأحالها  – بَـقِيَتْ محـفوظـةً عنـد ثلة من ـواريث ا غـير أنَّ ا
ي دون أن يعروها شيء من االهتزاز . فكرين الالمع  والباحث األكاد ا

-6-
عنويـة صديقنا الـعزيز االستاذ ـواريث ا وفي طلـيعة احملافِظِـ على تلك القيم وا
ولى  –الـذي سارع الى إرسال رسالة الـكبير الدكتور ابراهيم العاتي  –حفظه ا
ا لـلـعلم واألدب في ـكـارم وتنـطق حـروفهـا  اخويـة موّارة بـعـبق األدب وشذا ا
نفسه من مـكانـة ساميـة كمـا انها تـشيـر الى مواكبـتِهِ للـحراك الفـكري والـثقافي

عاصر من موقع كونه احد الرواد ال واالدبي ا
بارك . اعالم لهذا احلراك ا

جرد وقوفه على كتابنا  لقد بادر  – حفظه الله  –الرسال رسالته 
(قراءات)  – وهـو اجلزء الرابع والستون  –من مـوسوعة العـراق اجلديد وتفضل
مـشـكــوراً بـنـشـر رسـالـته عـلـى صـفـحـته اخلـاصـة في (face book) وهـا نـحن
ة وداع له بدوام التألق .  ننشرها شاكرين له ألطافه  ومثمن مبادرته الكر
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بقلم: د. إبراهيم العاتي
عـرفة يقطف من زهـورها وثمارها إن الكـتب في حقيقـتها هي رياض لـلعلم وا
باشرة رواد العـلم ما يطيب او يـحلو لهـم. واالجيال التي اعـتادت على القـراءة ا
ـتنبي  جتد فيه متعة  وأُلفة للكـتاب كمنهل للمعرفـة و (خير جليس) كما نعته ا
ال جتدهـا في احلاسبـات والشبـكات االلكـترونية عـلى الرغم من ان هـذا الفضاء
االلـكـتـروني قد اصـبح واقـعا ال مـفـر  مـنه لكن االجـيـال اجلـديدة يـجب ان تـبقى
على تـواصل مع الكـتاب ومع الـشبـكة االلـكتـرونيـة معا ألن الـتوثـيق والتـثبت في
الكتاب اكبر منه في الشبكات. ولذا حرص سماحة العالمة احلجة السيد حس
الـسـيـد محـمـد هـادي الـصدر دام حـفـظه عـلى احتـاف الـقـراء بكـتـاب جـديـد ب
ـعـاني الـسـابـقـة من دون إغـفـال لـلـوسـائل االخـرى الـفـيـنـة واألخـرى لـيـرسخ ا
ـشـكالت التي ـهـمة الـتي حتـمـلهـا تـلك الكـتب وا ـضامـ الـثـرية وا فـضالً عن ا
نـاسبة صدور كتابه اجلـديد (قراءات) اهديت سماحته تهـدف الى معاجلتها. و

هذه االبيات:
(وشي اجلمان)

(قراءات) لها في القلب شانُ
قالئـــدها يوشّيها اجلمـــــانُ
يدبــجهـــا يـــراع مســـتنير
ويفصحُ عن محاسنها البيانُ
وتسكب من حنايا الروح عطفا
وودّاً قد يضـــنُّ  بــه الزمانُ
بنور العلم قد زينــــتَ روضا
تصونُ رحابَهُ اليـــدُ واللسانُ
ُندّى فإن سألوا عن الروض ا

أشارَ لباســقِ الشجر البَنـــانُ!
اخمللص/ ابراهيم العاتي

15/2/2021
×××××

وقد أجـاب علـيهـا سمـاحة الـسيـد حسـ الصـدر دام عزه
ببيت من الشعر نظمهما في احلال يقول فيهما:

لقد وافت قوافيك احلسانُ
ودّة ترجمانُ وهنّ عن ا

لئن طوّقت باأللطاف جيدي
فشكرك قاصر عنه البيــانُ

وصلية  في احدى الصحف ا
ة لشركة احلاج يونس للنسيج

دعاي اللواء عبد الرحمن محمد عارف رئيس اركان اجليش يصافح االستاذ محمد علي احلاج يونس

rþU  wKŽ

و ما

جمهورية العراق
ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

بينة في دناه واستنادا بالنظر حلصول كسر قرار على االمالك ا
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣. الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

تعلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديرية بـلديـة العـمارة عن اجراء
ـبـيـنـة مـواصـفـاتـها في مـزايـدة عـلـنـيـة لـتـأجيـر االمالك اعاله وا
ادنــاه والـعــائـدة الى مــديـريــة بـلـديــة الـعــمـارة فــعـلى الــراغـبـ
ـزايـدة مراجـعة سـكـرتيـر الـلجـنة في مـقـر بلـدية بـاالشـتراك في ا
العمـارة خالل فترة (٧) سـبعة ايـام وتبدأ من الـيوم التـالي لنشر
االعالن مـستـصحبـا معه الـتأمـينات الـقانـونية الـبالـغة ان ال تقل
عن (٥٠%) من الـقـيـمـة الـتقـديـريـة ويـنـادى للـمـزايـدة في الـسـاعة
دة اعاله العـاشرة والنـصف صبـاحا فـي اليوم الـتالـي النتهـاء ا
من تاريخ الـنشر وعـلى قاعـة مديريـة بلـدية العـمارة واذا صادف
ــزايـدة عـطـلــة رسـمـيــة يـكـون مـوعــدهـا الـيــوم الـذي يـلـيه يـوم ا
ـصاريف زايـدة اجور الـنشر وكـافة ا ويتـحمل مـن ترسـو عليـه ا
دنـية وبطـاقة السكن ـترتبـة على ذلك مع جلب هـوية االحوال ا ا

ويـكـون عـلـيه مـراجـعـة مـديـريـة بـلـديـة الـعـمـارة خالل فـترة (١٠)
صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي عشرة ايام من تاريخ ا

وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

العدد: ٩٦٤٠
التاريخ:١٧ / ٢ / ٢٠٢ 
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ـلك الى البـلديـة عنـد احلاجـة اليه وخـالل فتـرة التـأجيـر او عند يـسلم ا
طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. انتهاء العقد دون ا

هندس االقدم ا
نورس عبد الرضا خلف
مدير بلدية العمارة

ر. اللجنة
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ان لـقـاء بــابـا الـفــاتـيـكـان اكــدت وزارة اخلـارجـيــة 
رجع الديني علي السيستاني لن فرنسيس األول با
يــتـضـمن أي تــوقـيـعــات أو اتـفـاقـات  مــشـيـرا الى
. ـسـيـحـيـ لـلـزيـارة وقع تـأريـخي داعـم لـلـعـراق وا
وقال وكـيل الوزارة نـزار اخليـر الـله في بيـان تلـقته
(الـزمـان) امس ان (لـقــاء الـبـابـا والـســيـسـتـاني لن
يـتـضــمن أي تـوقــيـعـات أو اتــفـاقـات) ,واضـاف ان
(الـزيــارة تـأريـخـيــة وسـيـكــون لـهـا وقع كــبـيـر عـلى
) ,مؤكـدا ان (خطبـة البابا العـراق ودعم للمسـيحي
الرئيـسة ستـكون من مدينـة أورالتأريخـية ومن مقام
الـنبي إبراهيـم عليه السالم) ,ومـضى الى القول ان
(مـسؤولي الـفـاتيـكـان يرغـبـون بحـمـاية عـراقـية وأن
يكـون مجيئ البابا عبر طائرة عراقية) ,الفتا الى ان
(زيــارة الـنـجف تـعـد تــأريـخـيـة ولــهـا بـعـد ديـني ذو
قــيـمــة) وتـابـع ان (هـنــاك تـواصال مع مــحـافــظـات
الـنـجف وذي قـار ونـينـوى واإلقـلـيم وشـكـلـنـا جلـانا
حتضـيـريـة بـهـذا الـصدد) ,وشـدد اخلـيـر اللـه على
(أهميـة الزيارة وإجناحها للعراق وسنعطي أولويات
مـعـيـنـة لـلـصـحـفـيـ ودورنـا كـلـجـنـة نـحث اجلـهات
إلصـدار بـيانـات تـرحـيب مع أهمـيـة تـرجمـة الـزيارة
وكـيـفـيـة اسـتـثــمـارهـا لـعـمـلـيــة الـتـحـول الـسـيـاسي
واسـتقـرار الـبالد). وعـلقـت الوزارة امس االول عن
انــبــاء تــاجــيل زيــارة الــبــابــا الى الــعــراق في اذار
تحدث باسم الـوزارة احمد الصحاف قـبل.وقال ا ا
في بـيـان مقـتـضب ان (زيـارة البـابـا الـفاتـيـكان الى
الـعــراق قـائـمـة في مــوعـدهـا وسـتـكــون تـاريـخـيـة).
واقع قـد تـناقـلت مـعلـومـات مفـادها وكـانت بـعض ا
تـعـليق زيـارة البـابا لـلعـراق الى اشعـار اخر بـسبب
جائـحة كورونا. وكان مستشار االمن القومي قاسم
االعـرجي قــد اكـد ان زيــارة الـبـابــا فـرنــسـيس الى
الـعـراق مهـمـة وتصب في دعـم البالد وتـعـزيز مـبدأ
حـــــوار األديـــــان. وقـــــال األعــــرجـي خالل تـــــرأسه
اجــتــمــاعــا دوريــا جملــلس وكالء األمن الــوطــني أن
(زيارة قـداسة البابـا مهمـة وتصب في دعم العراق
وتـعزيز مـبدأ حوار األديان) ,مـشددا عـلى (اجلميع
دعم اخلارجـية واألجهزة اخملتصة األخرى إلجناح
ــهـمـة وتــأكـيــداً السـتـقــرار الـعـراق هـذه الــزيـارة ا

.( أمنياً

وانـا اشـاهد لـقاء رغـد صدام حـس
عـلى شـاشـة العـربـيـة قـفـزت ذاكرتي
الى يوم 6 اب  من عام 1995 عندما
اتصل بي مدير مكتب زوجها حس
كـامل وقـال لي (مـحـتـاجـ هـوايـات
بـدل ضـائـع لـلـفــريق ولـزوجــته رغـد
والبــنه عـلي) وفــعال بـعــد سـاعـة من
ـة يـدخل الى مكـتبي مالزم اول ـكا ا
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في احلــرس اخلــاص يــحــمل صـوراً
شخـصيـة حلس كـامل ورغد صدام
وابــنــهم عــلـي طــالــبــا مــني إصــدار
عـاملة ا ان ا هويـات بدل ضـائع و
اصولـيـة واعتـياديـة حـالهـا حال اي
مــعـامـلـة أخــرى قـمت بـإصـدار ثالث
هـويات مـدنيـة لزوجـها حـس كامل
وابـنـهـا عـلي وهي صـاحـبـة الـهـويـة
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20.. فيشدد سريالـيته عبر عالقة تضاد
حتـدث في اسـلـوبه الـسردي فـهـو يـفرق
ـتـشـابه مـرة (ان كل شيء جـاهز  بـ ا
ولـكــنه غـيــر مـكــتـمل) ص  23 فـيــخـلق
فــضــاءً مـن الـتــنــاقـض بــ اجلــهــوزيـة
واالكـــتــمــال ومــرة اخـــرى يــقــارب بــ
ــتـضـادات حـ يـرسم في اخملـتـلـفـات ا
ـعرض) سيـناريو من الوهم عن قصة (ا
رجل اعمـى يشـرح له معـاني االلوان في
لــوحـاتـه فـيــتـطــابق وهــمه وخــيـاله في
اليـوم التـالي فيـقوم هنـا بتـقريب الوهم

مع الواقع ... 
ويـسـتــعـ ايــضـا بـالــقـيم الــتـاريــخـيـة
واالجتـمـاعيـة لـتعـزيـز سـريالـيـته برسم
(الـعـجز) كـصـورة من صـور الـقوة (انت
تـعـلم ان سـمع األعـمـى قـوي  ويـقـولون
كل ذي عـاهـة جـبار) ص  28.  فـالـعـجز
تمثل بالعاهـة هو مصدر القوة عندما ا
نـفى الـكـاتب هـنـا الـتعـريـف القـامـوسي
"لـــلــعـــاهـــة" من الـــعــجـــز الى قـــوة ومن
درك لاللوان... وفي مشهد االعمى الى ا
اخــــر بـــ عـــاشـــقـــ يـــقـــوم بـــاخلـــبط
الــســريــالي (اعــتـــرف بــانك اســتــطــعت
فبعد طر) ص 36  تشـويش بهـجتي بـا
اضافـته للمـطر على الـلوحات  تـنسكب
ــيــاه فــوقــهــا  وتــضــيع احلــدود بـ ا
االلـوان والــرمـوز  فـيــنـتج هــذا اخلـبط
ــطــر الــســـريــالي الـــذي يــنـــاغي فــعـل ا
الـتـشـويش والـضـعف فـي الـرؤيـة وعدم

الوضوح ....
 يقدم في قصة (اخـطاء اخلوف) مشهدا
سـريـاليـا عن الـغرق في الـصـمت فيـقول
(منذ عرفتها  كانت أحاديثنا مبتسرة 
بل أننا غالبا مـا نغرق بالصمت ونطلق
حـواسنا أو غـرائزنـا لتـمارس هيـمنـتها
فـالـقار وتـخـرس الـسـنـتـنـا) ص  41.. 
ســيــكــون امــام جتــريــد فــني مـن لــوحـة
بـيـضاء يـدب الـسكـون في كل زوايـاها 
وال صــوت اال لــعـــبث احلــواس الــتي ال
صـــوت لــهــا في واقــعـــهــا  والــفــوضى
نـصـيب الـسـكـون الـذي واقـعـا ال وجـود

له.. 
وفي مـثـال اخـر يــصـور الـنـهـايـة بـانـهـا
غيمة (النهـاية هي الغيمة التي ال ترحل
بفعل الريح  والتسقط مطراً..) ص  58
واجــمل تـــشــبـــيه ســـريــالي هـــو رســمه
لـلـعقـاب فـيقـول: (فـالعـقـاب يرتـدي ثوب
الـقـدر ...) ص 59- ص60 هـنــا نـؤشـر
لــلـــغـــنى اجلـــمــالـي واحلس الـــوصــفي
الــعـالـي الـذي وصل مــرحــلـة الــتـجــريـد
والــســريــالــيــة الالمــتــنــاهــيــة الــرمـوز:
وت نقاء  والنـهاية غيمة  والعذراء فا
ــوت مــحـور ثــمـرة  والــرجل طــائـر وا
ـكـنــنـا الـقـول انه خـطـأ لـلـحــيـاة  لـذا 
ذهبي وخطأ ابداعي لن يتكرر ابداً ... 
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الـلـغـة هي وعاء الـفـضـاء الـسردي وهي
من تشكـله لفظـا وتخيالً  وحاجـة اللغة
للفضاء تقـابلها حاجتهـا لفضاء تتشكل
ــواضـيـع الـفــكـريــة  فــيـقــوم فـيه فــيه ا
الــسـارد بـتــشـكـيل مــكـونـاته الــعـديـدة 
وغـالـبـا مـايـكـون هـذا الـفـضـاء الـسردي
ـعاش .. فهو تمثـيالً تصويـريا للواقع ا
البنـية الضـرورية له بقوائـمه االساسية
(1) كـالزمـان وخيـوطه مع الشـخصـيات
الـسـرديـة التـخـيلـيـة وربط الـعالقات مع
احـداث مــعــيــنـة مــتــشـابــكــة وقــوائـمه
كـان  وهذان االخرى هي (2) تنـقالت ا
ـكـان) هـمـا خـلـفـية الـبـعدان (الـزمـان وا

تصويرية لالحداث السردية (6)
((مع الــلــيل .. مع صــراخ الــرصــاصـات
الـتي تـغادر فـوهـات بـنـادقـهـا بـحـثا عن
حلم حي .... مـع ازديـاد شـهـيـة الـقـتل ..
مع انـطالق الـقـذائف وهـي تـلـعب لـعـبـة
ــوت واحلــيــاة  في احلظ بــ خــطي ا
هــذا الـوقت كــنت افــكــر بـاخلــوف الـذي
حتدثت عنه فتـاتي ../ سيد االصوات ..
صــوت اخلـوف /صـوت قــادر ان يـنـسي
اجلــفـنـ حــركـتـهـمــا  فـتـظل الــعـيـنـان

مفتوحت من الرعب ...)) ص43
الـقار لـقصـة (أخطـاء اخلوف) ص ص
39- 60 يـالحظ تــــشـــيـــيــــد خـــلــــفـــيـــة
مسرحـية الحداث هذه الـقصة التي اراد
الـسارد اعـطـاءهـا مـوسـيـقى تـصـويـرية
جتـــســـدهـــا وهي (اصـــوات الـــرصــاص
واالشــتــبـاكــات وانــفــجـارات الــعــبـوات
الناسفـة)  تبدأ فضاءات الـقصة بعالقة
بــ شــخــصــ لـكـن طــبــيـعــة الــعـالقـة
تـوصف بـفضـاء تـشبـيـهي للـجـنة  فـهو
مـسـرح جـميل لـكـنه مـسرح مـحـرم  فيه
االسـرار كشـبـابيك وابـواب مـغلـقة ((هل
لكتها أم ابحث عن أطيع سيدتي في 
ــسـدود  والــشــجـرة احملــرمـة الــبـاب ا
وشـــبــاك األســرار?)) ص  43..  ويـــزيــد
ــسـرحــة الـســردي خـلــفـيــة تـاريــخـيـة
اخـــرى عـن عـــدم الــــتـــزام االبــــطـــال في

ة بالوصايا.. ص 43 القصص القد
وامـــا فـــضــــاء اخلـــوف وهــــو جـــزء من
احلرب  فـيكـون فضاء مـفتـوحا الحدود

له كـرمـز لـلضـيـاع والـتـيه .. ((أم اخلوف
ـسـتـتـر  فال أحـد يـعرف هـذا الـعـمالق ا
عمـقه أو ارتـفاعه أو سـعته..)) ص 45...
وتسـري االحداث في فـضاء احلـرب على
وقـع مـوسـيقـى الـرصـاص وتـظـهـر صور

عديد وقيم:
 •كــالـشــجـاعــة : عـلى انــهـا (مــظـاهـر او

مواقف او سلوك) ص 45
  •الـهــرب : في هـذا الـفـضـاء (في بـعض

االحيان حالً..) ص 45
فـتتـصـارع االحـداث وتـصل عـقـدتـهـا في
ــوسـيــقـيـة مــشـهــد اخلـوف وخــلـفــيـته ا
(الرصـاص)  فيـشتبـك (االمل وفعله) مع
(اخلـوف وصـوته)  فــاحـيــانـا االمل هـو
((صوت شرير مكتسح كصوت اخلوف))
بل احـيانـا اخرى الـصوت يـكون : ((ثـمة
صـوت لـلـخـوف اكــبـر من قـدرة األنـسـان

عاجلة)) ص  45...  الفرد على ا
وحــتى االسـتــشـهــاد الـشـعــري لـلــشـاعـر

وصلي الراحل معد اجلبوري : ا
الكــل باطــــل وقبــــض ريــح     

وت فاستريح   متى يدق بابي ا
يـفسـر االستـشـهاد بـهذا الـبيت ان أمـجد
توفـيق هنا يـستسـلم لفكـرة الصراع ب
خـوف االنـسان وأمـله كـأبـدية لن تـنـتهي
ابـدا بـل هي مـرتــبـطــة بـوجــود االنـسـان
عـلى طول حـيـاته  ولن يتـوقف االنـسان
عن اخلوف او يـتـوقف عن االمل اال ح

وت ... 
في الــــفـــضــــاء احلـــربـي وعـــلـى انـــغـــام
وسيقى التصويرية للرصاص يتجسد ا
االنـفـجار لـلعـبوة الـنـاسفـة بانه ((حلـظة
ــوت ايــضـاً)) ص 47 الـوالدة وحلــظــة ا
قـاربـات الصـورية بـ العـبوة وتـرسم ا
ــأجــورين ((الـــعــبــوة اكــثــر والــقــتـــلــة ا
حـضـارة وعـدل من فـعـلـهم...)) ص 47...
وتــصــويــر حـالــة االنــتـظــار بــانه افــكـار
وكـلـمـات تـتـداعى وتـتـنـافر دون رابط او

برابط ....
فـي هـــذا الـــفـــضـــاء احلــــربي تـــتـــمـــازج
االضـداد فتـتعـايش او تـتنـافر حتت وقع
الـــــرصــــاص وقـــــســــاوة الـــــواقع وهــــذا
اســتــنــتــاج شــعــوري اشــار الــيه امــجـد

توفيق بنفسه ح يقول .... 
ـكن ــكن ...  بل  (( تــعـايـش االضـداد 
ان يكـون النقـيض تعـريفاً / لـوال احلياة
ـوت ... ولوال اجلـمـال ما مـاكـنا نـعـرف ا

كنا نعرف القبح ..)) ص  55..
لـــكـــنه بـــابــداعـه يــصـــر عـــلى فـــرز هــذه
ـتــنـاقــضـات بــشـفــرة حـادة يــسـمــيـهـا ا
الـواقع ... ((فالـواقع شـفرة حـادة تـفصل

تناقضات)) ص  55..  او جتمع ا
ويــقـدم في هــذ الـفــضـاء أيــضـا مــشـهـدا
لـــلــحب الــذي هــو تــضــاد يــتــعــايش مع

احلرب فيقول ..
((مع كـل انــــفــــجـــــار   ومــــا اكـــــثــــرهــــا

االنفجارات  انتظرها ...
ومـع كل زخــة رصـاص وغــضب وقــتل 

انتظرها ..
وفتاتي ال وقت لها ...

تأتي صباحاً ...
تأتي ظهراً او عصراً )) ص 56

ـتـضادات ولـعل هـذه البـراعـة في جمع ا
وجمالـية تآلفه وتـنسيقه ذكـرتني بكتاب
ـتـنـبي قـرأته عن الـشــاعـر ابي الـطــيب ا
ــتــنـــاقــضــات في شــعــر ((اجلــمع بــ ا

تنبي)) للدكتور د. إبراهيم عوض   ا
ـتضـادات وخـلق وعـن حـرفيـتـه بجـمـع ا
فـسيـفسـاء شعريـة عجـيبـة جمـيلة (7)...
احلـــــــزن يــــقـــلــــقُ والـــتـــجــــمُّلُ يـــردعُ 
والـــدمعُ بينهــما عَصِـــــيٌّ طيــعُ
أويــحــاجي بـه: مــا نــاطق وهــو ســاكت?
  يرى ساكتًا والسيفُ عن فيه ناطقُ

ولـعل تشـابه الكـاتب بهـذا العمـل البديع
ـتـآلف لـلـتـنـاقـضات والـنسج اخلـيـالي ا
جــعـله يــنـحــو نـحـوه فـي هـذا الـتــركـيب
اجلـميل  فـللـحزن صـوت كمـا قال امـجد
تـنـبي  وقد تـوفـيق وللـحـزن قلق عـنـد ا
ـــتــنــبي بــان اتــفق امــجـــد تــوفــيق مع ا
للـسـكون وقـعـا (بل أنـنا غـالـبا مـا نـغرق

بالصمت) ص  41.. 
 œd « WOKJO  

لـكل كاتب روايـة او عمل سـردي هيـكلـية
لـبـنـاء سـردي يـتـركـهـا كـبـصـمـة له (8) 
شكلة لهذه ولو قمنا بتحليل الـعناصر ا
ــجـمـوعـة الــبـنـيــة الـسـرديــة اخلـاصـة 
"اخلـطأ الـذهبي" سـنالحظ ان جـمالـيتـها

تتركز في البناء اآلتي : 
  (حـــــوار خـــــارجي + حـــــوار داخــــلي +

وصف + سرد)
فــيــعــتــمـد امــجــد تــوفــيق عــلـى احلـوار
بنوعيـه اخلارجي والداخلي بـشكل كبير
ــا جــعل عــمــله درامــيــا ومــســرحــيـا  
جتــري احـداثه في اطـار الــقـصـة  وهـذا
الـتـنـقل والـدمـج في اجـنـاس الـسـرد هـو
براعة واحـتراف يحـسبان للـكاتب .. فلو
اخذنا مـثاال على ذلك (ص  (54من قصة
(أخطاء اخلوف) سيكون البناء كاآلتي :

أ- احلوار اخلارجي 

- ال وقت
- ماذا تقصدين ?
- الـتــفـكـيـر بـعـتق
االحـزان  ويـرسب
اخلـــــــــــــــــــــوف فــي
اعـــمــاقـــنـــا  وهــو
ســـيــفــعل ذلك  وال
يحتـاج الى موافقة
نحه ما .. فـلمـاذا 

زمنا أضافياً ? 
ب - احلـــــــــــــــــــــــوار

الداخلي 
لم اكـن واثـقــا انــني
فـهــمـتــهـا .. كــلـمـات
تــــــــدهـــــــــشــــــــني وال
تتطـابق مع الصورة

التي تمنحها .. 
ج - الوصف  

كــــنـت مــــضـــــطــــربــــا
واحــــــاول ان اخــــــفي
اضـطــرابي بـالـصـمت
وعـبـر حـركـات تـوحي
بـحــسن االســتـضــافـة

واالهتمام .. 
د -السرد

سـحــبــتــني مـن يـدي 
وأجـلـسـتـني لـصـقـهـا 
وهـــــمـــــست بـــــصــــوت
مـشـحـون بقـدرة هـائـلة
على احداث التأثير في

نفسي 
ثم يعيد نفس الـتركيبة السـردية بطريقة
هــنــدســيــة مــتـــطــابــقــة جــدا وفي نــفس

الصفحة وكاآلتي : 
أ- احلوار اخلارجي 

- حسنا تفعل .. ال وقت للكالم .. 
ب - احلوار الداخلي 

هل اطبـقت على شـفتيـها ? أم انه فـمها 
وشــفـتــاهــا  ولــســانـهــا  واســنــانــهـا 
تـمردوا جـميـعـا  وانتـزعوا لـهم وظائف
جــديــدة قــوامـهــا اخــمـاد الــزمن الــلــئـيم
ـلتـهـب بـزمن حـرارته نـسـيـان  ومـكان ا

جماله حلم .. 
كم اغنية جريحة ضمّدت ? 

وكم احساس فجّرت ? 
جـ - الوصف 

تـوق انــسـاني عـمــيق ومـفـعـم بـاالصـالـة
يـغــذي الـروح  ويـزيـد نـبض احلـواس 
ويــوقظ الـــغــرائــز  فــيــحـــتــفي اجلــســد
ــقـومــات اجلـســد اعـمــقـهــا  وأشـدهـا

حضوراً .. 
د - السرد 

ح ارتدت خمـارها  أبتسـمت عيناها 
فـكــانت ضـجـة األحــاسـيس تــشـبه حـقال

غردة ..  مزروعا بالطيور ا
كل جرح أغنية 
كل ألم موال

هـــذا الـــتـــطـــابـق احلـــاصل في الـــبـــنـــاء
السردي يدل على هندسيـة جميلة متقنة
ـسـاحات يـتـنـقل الـقـاص بـ االحـداث 
ـنـهج متـقن  بل في مـعـيـنـة وتصـمـيم 
هـذا البـناء بـالذات نـشاهـد في كل وحدة
بـنـائــيـة وجـود نـهـايــة كـسـقف مـعـمـاري
تعبيري يصبح كأنه قبة لعمله الفني .. 
ـثال األخيـر  بعد تـطبيـقه للحوار ففي ا
اخلــــارجي ثـم الــــداخــــلي  ثم الــــوصف
فالسـرد  ختمها بـ (كـل جرح أغنية  كل
ألـم مــوال)  وهــذا الــتــعـــبــيــر اقــرب الى
الـــبـــنـــاء الـــشــعـــري لـــبـــحـــور الـــشـــعــر

وتفعيالتها ..
ـوسيـقي يـترك انـطبـاعا  وبـهذا اخلـتم ا
درامـيـا وموسـيـقـيـا لـلـحـدث الـتـام . هذا
الــتــنــسـيـق في الــبــنــاء يــعـطـي الــراحـة
للـقاريء اثـناء سـريان االحـداث بسالسة
داخل الـقـصـة فـيـتكـامـل الـبنـاء الـدرامي

بشكل منسق وجميل .. 
بل ان لـلـتـكـوين الـسـريـالي والـتـشـكيـلي
اثاراً قد يتشوش بها القار ويضيع في
الـتـجـريد والـتـفسـيـر اجلمـالي الـغريب 
فــقـــد إســتـــعـــان امــجـــد تــوفـــيق بـــهــذه
الدعـامـات الهـيـكـليـة كـوعاء يـحـوي هذه
الــتـشــكـيالت اجلــمـيــلـة لــتـكــون مـؤطـرة

ومنسقة بعيدة عن الضياع والتيه ..
U U M ô«

- يتـميز الـعمل القـصصي المجـد توفيق
(اخلـطـأ الذهـبي) بـحرفـية سـرديـة عالـية
الـبنـاء  فتـصل عنـده الداللـة الى مراحل
تـشـكـيــلـيـة وجتـريـديـة عـالـيـة أسـتـخـدم
الــرمــوز والــفــضــاءات الــســريــالــيــة في
ـعاني تـكويـنهـا .. - يـخرج الـكاتب عن ا
القـاموسية لـلكلمـات وتعاريفـها بل يقدم
تعاريـفه اجلديدة بطـريقة سرديـة جميلة
ـا يجـعـلهـا جـاذبة لـلـقار بـشكل جـدا 
انـطـبـاعي جـمـيل  وغـنـيـة لـلـنـاقـد الـذي
سـيغـرق بـاجلـوانب الـفـنـيـة وتـأويالتـها
ـتـرجـم الـذي سـيــحـتـار وعـصــيـة عــلى ا
بتـرجمـتها داللـيا ام تـداوليا ام بـتصرف
وكـيف سـينـقل هـذا الـوهج االبداعي الى
سـتـهـدفة دون ضـيـاع في جـمال الـلـغـة ا

ـرسـوم كــلـوحـة مـضــمـونــهـا االصـلـي ا
سريالية تخيلية .. 

- اخلـطأ الـذهبي عـمل فريـد جدا  فـهو
مــرة ســريــالي وجتــريــدي يــصــبح فــيه
الـــســكـــون فـــوضى واخلــوف صـــوتــا 
والـبراءة ضـحيـة  والـشجـر والءً ومرة
اخرى نرى الهندسية العالية في تكوين
احلـــوارات وادارة بـــنـــائــــهـــا الـــدرامي
وسيقي اجلميل واجلمع ب وختمها ا

تناقضات والتأليف بينهما... ا
من بـ كل االخـطـاء الذهـبـيـة التي -
ذكـرهـا أمـجــد تـوفـيق في كــتـابه والـتي
يـفسـر فـيـهـا مـعنى اخلـطـأ بـان مـكـنون
اخلـطـأ يــجب ان يـكـون فـريــدا وذهـبـيـا
وليس مـتكررا وشـائعا  كـخطأ اخلوف
ـزمن اال انه قـد طـبق بـعـمله واخلـطـأ ا
هـذا خطـاً ابـداعيـا لن يتـكـرر بجـمالـيته
وتأثيراته االنسانية العالية التي تركها
في نـفس الـقـار كاجلـداالت الـفـلسـفـية
والــــتـــــمــــرد عــــلـى الــــثـــــوابت واألطــــر

التقليدية....
اعطانـا هذا العمل حـيزا من التأمل -
فـي الـــتـــحـــول في الــــفـــكـــر االنـــســـاني
والــغــوص في روح االنــســان وجــدلــيـة
ـفــاهـيم عـنــده  فـكل شيء عــنـده كـان ا
قـابـال لـلـتــحـول والــتـجـدد  حــيث خـتم
مـجـمـوعـته بـالـتـأكيـد عـلى الـتـبـاين في
ـتضاد الرؤيـة والتآلف بـ اخملتلف وا

في مكـــــنون الروح البشرية : 
((كان الـنهـر خلفـنا  غـاب صوته  وأنا

أقول : 
" انـه عــصــر ســـقــوط قـــوانــ اجلــدل 
وفــــشل الــــقــــنــــاعــــات في االحــــتــــفـــاظ

بقدسيتها ... 
هتفتْ : قطتي أليفة 

أجبتُ : قلبي متوحش .. )) ص 200
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غالف الرواية

نـانسي (فرنسا)) ,أ ف ب) - أعاد الـقضاء الفـرنسي لوحة لـلرسام االنطـباعي بول سيـنياك إلى متـحف مدينة نـانسي شرق فرنـسا بعدمـا سُرقت منه في أيار  2018وعُثر
دينة فرنسوا بيران إن التحقيق أتاح التعرف إلى أربعة أوكراني يُشتبه في أنهم سرقوا أربع لوحات علـيها بعد حوالى عام في أوكرانيا.وقال مدعي عام اجلمهورية في ا
ليـون ونصف مليون يورو.وكان عـادة اجلمعة عنوان "ميـناء ال روشيل" وهي تظهرسـفنا عند مدخل مرفـأ ال روشيل في فرنسا. وتُقدّر قـيمتها  في فرنـسا.وحتمل اللوحة ا
خـبراء أكـدوا الطابـع األصلي لهـذه اللـوحة الـزيتـية الـعائـدة إلى العام  1915والتي وقـعهـا معـلّم التـيار التـنقـيطي بـعدمـا عثرت عـليـها الـشرطة األوكـرانيـة في كيـيف.وكان الـقضاء
الفـرنسي فرض حـجزا على الـلوحة مـنذ عودتـها إلى األراضي الفـرنسيـة. وهي ستسـتعيـد مكانـها في مـتحف الفـنون اجلمـيلة في نـانسي بعـد ترميـمها وفق بـيران.وخالل عمـلية
كان على يـد اللص الذي وُصف بأنه محـترف في عمليـات التقطيع.وكانت الـسرقة جرى قطع اللـوحة البالغ طولها  55 سـنتيمترا وعرضها  46لفـصلها عن اإلطار الـذي ترك في ا
ة قتل صائغ على ما قـال قائد الشرطة األوكرانية سيـرغي كزيانيف.واللوحات الثالث األخرى الشـرطة األوكرانية استعادت اللوحـة من منزل رجل يُشتبه أيضا في ضـلوعه بجر
زادات عـلنـية وكـان اللـصوص يـضعون سـروقة في فـرنسـا وهي للـرسامـ بيـار أوغوست رونـوار وأوج بـودان وأوج غـاليـان-اللو سُـرقت خالل معـارض أقيـمت تمـهيـدا  ا
اللـوحات في أكيـاس وفق مدعي عام اجلـمهوريـة في نانسي. وحـدها لوحـة سينـياك قُطّـعت من داخل اإلطار.وكان أوقف رجل وُصـف بأنه رئيس الـعصابـة في النمـسا بعـد سرقة أخرى

وهو مسجون في فرنسا بحسب بيران الذي أشار إلى أن عضوا آخر في العصابة سُجن في أوكرانيا فيما ال يزال اآلخرون متوارين والبحث عنهم مستمر.

رسالة باريس
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هـمة من قـبل  بان مـا اود الكـتابـة عنه قـد يتـجاوز الـعمل الـذي سأنـقده  كل الـسطـور التي لم تصـادفني مـهمـة نقـدية كـمثل هـذه ا
اشرتُ حتتها بخطوط في اجملموعة ألهميتها ولتناولها في هذه الدراسة كادت ان تمأل الصفحات جميعها .. 

كل شيء في هذا العمل الـقصصي مهم وعـجيب ومؤثر  هـو مزيج من الفلـسفة والغـناء ونداء الروح الـعميق ... خطـاب فلسفي عن
مفردات وجـدانية وانـسانيـة أشغـلت البشـرية منـذ خليـقتهـا  إال ان أمجد تـوفيق حل بـعضا من رمـوزها بسـحرٍ وجمـالٍ وسردٍ عالٍ

االتقان.. 

غالف الكتاب

أصـدقـكم الـقـول بـانـني لم أتـأثـر بـعمل
حـديث في مــيـدان االدب والـســرد كـمـا
أثــر فيَّ هــذا الـــعــمل  نــعم أنه "خــطــأ
ذهـبـي" النه ضـربــة ابــداع لن يـكــررهـا
كـــاتب وأديب آخــر .. ضــربـــة مــتــقــنــة
بحـبكـة نقـاوتها وصـوتهـا االنساني ..
انها مجـموعة قصصـية تتمرد على كل
ـألوفـة  أي فـلـسـفـة هذه التـعـريـفـات ا
وت وفاء وبان احلب التي تقول بـان ا
حــرب  وان الـقــبح جـمــال وان الـوهم
جـسـد يـسـبح فـيه الـواقع ?! ... الـقار
لهذا الـعمل سيغـرق بسريالـية ابداعية
جــمــيــلــة  تُــســـكب كل االلــوان فــيــهــا

فتُشكل الفسيفساء .. 
هـذا العـمل لكي يـنصف ويـتنـاول بدقة
أكـثــر فــهـو بــحـاجــة لــكـتــابــ آخـرين
بـحـجـمه  اي 400 اربــعـمـئــة صـفـحـة
ئت التي تضمنت لشرح الـصفحات ا
هذه اجملـموعـة القصـصيـة .. إن لطابع
النقد واساليبه ومـنهجياته حكما على
ـحاور معينة الناقد بـان يؤطر نفسه 
ويـــتـــرك لـالخـــرين اجلـــوانب االخـــرى
لـتغـطيـة هذا الـعمل الـعذب الـرهيب  ..
ففـيه لغة احـترافية وسـرد رائع ومتقن
. لذا  سأتـناول اهم النـقاط البارزة في

 WOKOJA « W ôb هذا العمل : - »
ــــراحل نـــــعــــلـم ان الــــرسـم قــــد مـــــر 
تطورعـديدة وكانت له مدارس مـختلفة
بــدأهـــا بــالــتـــصــويــري واألنـــطــبــاعي
والتشكـيلي والسريالي (1)  لكننا في
عـلم الـلـغـة والداللـة لم نـسـتـطع جتاوز
رحلة التصويرية او بافضل االحوال ا
االنـطـبــاعـيـة مـنـهـا في تــشـكـيل الـلـغـة
السـردية (2)  إال انني بـعد قـراءة هذا
الـعـمل أكـاد اجـزم ان امـجـد تـوفـيق قد
ـرحلة انـشاء نـظرية اخذ بـعلم الـداللة 
الـتشـكـيل فيـها  فـهـو كالـرسام يـسكب
الـكــلـمـات اجلـمـيـلـة ويــجـعـلـهـا تـخـلق
كـيـانـا جـديـدا في وسط هـذه الـفـوضى

...
فيقول :

(تنـسج األساطـير كمـا تنـسج احلقائب
/ خيوط االسطورة تسحب من االحالم
ـاشية / وخيـوط احلقـيبـة من صوف ا
ـكن ان تـمأل حـقـيـبـة بـاالسـاطـير /  /
ـكن لالسـطـورة ان تـنـسج حـقـائب) و

ص12
ـفـردات تـدرس الـداللـة الـعالقـات بـ ا
وآلـية ربـطهـا سوية فـي سيـاق لغوي 
فهو هنا بهذا النسج العجيب ربط ب
األسطـورة واحلقيـبة  بل أراد من هذا
الـــربط ان يــخـــلق من عـــالم الـــفــوضى
ثمـاراً ونـتـيجـة حـتمـيـة مـفادهـا انـنا
رغم عـيـشـنا في هـذا الـضـياع اال
ان حــتـمــيـة ظــهـور اخلالص
مــؤكــدة  فـيــولــد من الــوهم
"نسج االساطـير" عالم مادي

"حقائب.. 
قــد يـــفــســر الـــبــعض هــذه
الــعالقـــات بــتـــشــبـــيــهــات
بالغيـة ومجـازية كـما في:
((وعــنــدمــا يـفــور الــدم في
اثـداء الــعـذارى  وتــتــفـتح
اخلـاليــــــا فـي انــــــتــــــظــــــار
الــنــداء...تــكــون ثــمــار الــله
غـافيـة في حـقـيـبـة يـحـمـلـها
شــاب يــظــلـل احلــلم جــســارة
قـــلـــبه ..... )) ص   12 الـــقـــلب
اجلسـور يوفـر للعـذراء سكـرتها
االولى  وهـي ال تـــــكـــــون اإل

بهذه الثمار...)) ص .12
فـالـربط البـالغي ب

" ثـمـار الـله
"

التائهـة في اجلبال العـصية مع العذارى
تشبيه مجازي  ولعل تعبير (يفور الدم)
كنـاية جميـلة وظفهـا الكاتب لـلداللة على
احلـرارة والتـشبـية بـاحلرقـة واالندفاع 
بل يـــزيـــد بـــان الـــشـــاب فــاعـل مـــجــازي
بـتشـبيـهه كـطائـر "يدخل الـقرى ويـطوف
البيوت لـيوزع ثماره" ص  12... هذا اذا
مـــا الحـــظـــنـــا كـــذلـك "ســـكـــرة الـــعــذراء"
وتشـبـيهـا بـالـثمـرة الـتي تنـتـظر الـطـائر
لـينـقذها مـن الوقوع فـي الوادي العـميق
وت السحيق الذي هو أيضا كناية عن ا

والضياع والنسيان..
وكـذلك تــشـبـيـهه لـلـمــطـر بـانه "قـبـلـة في
حلظـة الذوبان" ص  31 .. هذا الـتشـبيه
طر والقبلة هو خلق تشكيل داللي بـ ا
يصور مشاهد واحداث العمل القصصي

بدالالت تشكيلية ..
قلبي يرقص كصقر
كصقر يرقص قلبي

يرقص قلبي كصقر   ص 13
هـنـا يـنـطـلق الـكـاتب بـفـلـسـفـته الـداللـية
ويــشـكل خـيـوطه الــتـشـكـيـلــيـة  فـيـحـدد
الثقل الداللي في اجلملة االولى بالقلب 
وفي الـثانـيـة بـالـصـقر  والـثـالـثـة بـفعل

يأخذ تأثيره من كلمة القلب ايضا.. 
فـهو هـنا من الالشـعور يـقدم بـناءً داللـيا
تـشـكـيـليـا  ولـيس وصـفـيـا وحسب  بل
يـتعمـد تصـفيف الكـلمـات وبعثـرتهـا كما
تـســكب االلـوان بـقــواعـد مــتـمـردة  وكل
هذا العبث والفوضى سـيلد جماال دالليا
logic نطق رائعاً .. تـهتم الداللة بـعلم ا
بل انـه ركــيــزتــهــا االســاســيــة (3) لــكن
الـكــاتب قــتل بـفــلـســفــته اجلـمــيـلــة هـذا
االفتراض فعنـده (اإلجابة تقتل السؤال)
و(اجلــســد هـــو من يـــقــتل الـــرصــاصــة)
وليس العكس كما هو مألوف منطقياً ..
(فكر بحروف كلمة "احلرب"....) ص36
هنـا تـتصـاعـد لـديه التـشـكيـلـية الـداللـية
وتــدخل في اصـغــر الــوحـدات الــلـغــويـة
ــــورفــــيــــمـــات  Morphemesاو وهـي ا
ــا من رمــوز احلــروف فــيــشــكل بــهــا عـا
الكـلمـات ذات الداللـة اللـغوية (4) (حرب

/ حبر / برح / رحب / ربح ) ص36..
ـا نالحظ تعـمد الـكاتب هـذا التشـكيل ر
الـداللي اجلـمـيل بل انه يـحـتـرفه بـشدة 
فـهـو يـقـول : "اذا كـانت االفـكـار مـدلوالت
تسبح في فضـاء واسع  فان الفعل جذر
ـتــد في االرض  ومن الــعــبث الــبـحث
عن اصـطيـاد الـفـكـرة لـتـسـويغ الـفعل او
ادانـته" ص 34 ... فـرســمه الــتـشــكــيـلي
لـلوحـدات الـداللـيـة هـو السـمـو بـالـفـكرة
ووضـعــهــا في االعـلـى رسـمــا  ووضـعه
الفعل وديناميكياته
فـي االســــــــــفـل

وهذه هي لوحة داللية تشكيلية بامتياز
 فــهــو يــزيـــد الــقــول بـــان الــبــحث عن
الــعالقــة بــيــنــهــمــا فـي لــغــته شيء من

العبث ..
فـــانــا كــنـــاقــد او مــحـــلل لــغـــوي لــهــذا
الـتركـيبـات التـشكـيليـة في الداللـة اتفق
طـر والتشبيه معه ح يـقوم بوصف ا
له ((كــان يــسـيــر كــمن دخل في مــتــاهـة
دون الـــرغـــبـــة في اخلــروج مـــنـــهــا...))
ص  32فـــــهــــــذا هــــــو حــــــال الـــــدارس
لــتـشــكـيـالت امـجــد تـوفــيق الـداللــيـة ..
تاهـة تشكـيليـة دون الرغبة في نسـير 
اخلـروج مـنـهـا الحتـرافـه لـها وحلـبـكـته

جلمالها.. 
 WO U d «

André يعـرف الفرنـسي اندريـة بغوتن
 Bretonالسريالـية بانهـا نظام ما فوق
الـواقــعي يـســتـخــدم في االدب احلـديث
كـمدرسـة تنـادي بـالتـعبـير عن الـباطن 
ويــنــتـــقــدهـــا الــكــثـــيــرون الفــتـــقــارهــا
ـنـطـقيـة والـتـنـظيم بل هي للـمـقـومات ا
في افضل احوالـها آلية تـلقائيـة نفسية
كن التعبير عن خالصة  "من خاللهـا 
واقـع اشــتـغــال الــفــكــر إمــا شــفــويـاً أو

كتابياً أو بأي طريقة أخرى" (5) .
ـدرسـة واقـتـبـاس ان الـتـعـريف بــهـذه ا
مـفـهـومهـا يـبـدو هنـا ضـروريـا لالشارة
الى انــتـــمــاء هــذا الـــعــمل الـــقــصــصي
اجلـــمـــيل ألمـــجـــد تــوفـــيق لـــلـــمـــبــاد
ــدرسـة قـد الـســريـالـيــة  رغم ان هـذه ا
تـمـردت عـلى األطـر الـكـالسيـكـيـة اال انه
يحسب لـها اخذها الـتجديد واعـتمادها
على مباد حسية وجـمالية وانطباعية
ــبـاد كـمــبــاد لــهــا اولـويــة تــفــوق ا
غلقة اآلفاق ..  التقليدية الشكالنية ا
فــهـو حــ يــشــيــر لــلــمـوت بــانه انــقى
وت يـحـفظ لـلـصدق صـفـات الـوفـاء (فـا

نقاءه.. إنه يقتله..) ص15.. 
ـــوت في صـــورة ســـريــالـــيـــة اخــرى وا
عـنـدمـا يـكـون (مـحـوراً تـتـوازن احلـيـاة
عــلى مــحـيــطه فــهــو ســرهـا وفــكــرتــهـا

العميقة ) ص 15
اني ارى صـــورة ســريـــالـــيــة لـــشـــجــرة
عظـيـمة تـنـتحـر بـسبب والئـهـا لوطـنـها
االول  وهي عـلـى عـكس االنـسـان الـذي
يـبـيع وطــنه االول النه قـد يـلــقى مـكـانـا
يـــكــون فـــيه اكـــثــر تـــرفــا وبـــحــبـــوحــة
اقتـصاديـة  فالشـجرة في صـورة امجد
السريالية (نـقلت شجرة غار من بستان
فـي غـرنــاطــة  وزرعت فـي ارض اخـرى
هي حـديقـة بيت جـميل في بـغداد يـبعد
سـتة االف كـيلو مـتر عـن موقع الـشجرة
االصــلي... لم تــكن الــعــنــايـة او االرض
ــســمــدة جـــيــدا كــافــيــتــ الحــتــفــاظ ا
الشجرة بحياتها  فقد رفضت جذورها
أن تـشـرب أو تـتـغـذى فـمـاتت..) ص 16
ــكـاني ... الــشــجــرة هي رمـز لــلــوفــاء ا
والـعـودة لـلـبـيـئـة االولى دائـمـاً ويـزيـد
ــيل الـــقــول بـــان االنـــســان بـــطـــبــعـه 
لـلــمـنــتـصــر ويـخــلـو ســلـوكه من مــبـدأ
الصدق على عكس الشجرة التي (كانت
وفيـة وصادقة لـلبيـئة االولى  والعالقة
ـنـتـصرين) ص  16ويـؤكد لـلـشـجـرة بـا
هـذا بـان الـوالء لـلــمـنـتـصـر هـو (انـتـاج

انساني اليعني شجرة الغار) ص 17.
ان الـــكــــاتب يـــرسم رمـــوزا تـــخـــرج عن
ـعـتـاد في سـبـيل وصـفـهـا القـامـوسي ا
اغناء لوحته التجـريدية السريالية هذه
 فـالـبـراءة عـنـده هي (الـضـحـيـة االولى
دائـما) ص  19 ويـعــتـرف الـكـاتب بـان
رموزه السرياليه خيالية وليست بواقع
حال  بـل انها فـلسـفته ونظـرته للـحياة
تـلك قدرة اشادة كـ (رؤية أو تـصور ال
عالقة عضوية بواقع احلال ...) ص 20
مـستـفـهمـا (هل االمـر محض وهم ) ص
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تــعــلن شــركـة كــويت انــرجي و بــالـتــعــاون مع شــركـة نــفط الــبــصـرة عـن اجـراء اعالن
ناقصات بالدعوة العامة والتي علنة بـاسلوب ا درجة تفاصيلها ادناه وا ناقصـات ا ا

نافع االجتماعية والبنية التحتية لسنة ٢٠٢٠: شاريع ا تختص 
١-  BLK9/IRQ-PO-ITB-0353-REBIDDINGانــــشـــاء دار اســــتــــراحــــة االبـــاء

واالمهات لدار مشاهدة االطفال في قصر القضاء 
نـاقصات االلتزام بـالشروط والتوقـيتات التالـية و بعكسه فعـلى الراغب بـاالشتراك با

تهمل العطاءات:
ـانعـة صادر من ـنـاقصـة الوثـائق الـتالـية (كـتـاب عدم  ـشاركـة با ١- تـقد الـشركـة ا
اثلة تـتراوح ما ب (١-٣) عـقد تاسيس الهـياة العامـة للضـرائب لسنة ٢٠٢٠ اعمـال 
ـقـاولـ نـافـذة او هـويـة غـرفـة الـشـركـة  شـهـادة تـاسـيس الـشـركـة  هـويـة تـصـنـيف ا
التجارة و حـسب ما ثبت ازاء كل مناقصة  تقد حسابات ختامية رابحة آلخر سنت

 تقد حسب البطاقة التموينية  تقد هوية ضريبية). 
ـنـاقـصـة ويكـون الـتـخـويل على ٢- تـسـلـيم تـخويـل للـشـخص اخملـول السـتالم وثائق ا
قـدمة لـلـعطـاء ومخـتوم بـختم الـشركـة مع نسـخة من هـوية الـشخص وذج الـشركـة ا

اخملول.
قاول االلتزام بقواعد الصحة والسالمة والبيئة واالمن. ٣- على ا

صارف وجب صك مصدق او خـطاب ضمان نـافذ من احد ا ٤- تقد تـأمينات اولـية 
ركـزي الـعراقـي وشركـة نـفط البـصـرة بقـيـمة ١- ٣ عـتـمدة من قـبل الـبـنك ا الـعراقـيـة ا

ئة من قيمة عطاءه التجاري وبعكسه يستبعد العطاء . با
دة (١٨٠) يوم والتأمينات االولية ناقصة  ٥- تكون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق ا

دة (١٨٠) يوم. 
شروع يـتحمل فـرق السعـر بينه و ب قاول االول عن تـنفيـذ ا ٦- في حالـة انسحـاب ا
قـاول الثالث قـاول الثاني و هـكذا بـالنسـبة لـلمقـاول الثـاني  و في حالـة انسحـاب ا ا

شروع. شروع يعاد اعالن ا عن تنفيذ ا
٧- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر اليوم الذي يلية هو موعد الغلق .

قاول تقد اربعة مغلفات منفصلة مغلقة و مختومة (مغلف بالعطاء الفني  ٨- على ا
واالخر لـلعطـاء التجاري و االخـر للتامـينات االولـية واالخر لوثـائق الشركـة) يذكر على
ـنـاقـصـة  اسم الـشـركـة الـكامـل  اسم مـقـدم الـعـطاء و عـنـوانه كل مـغـلف (عـنـوان رقم ا

االلكتروني  ورقم الهاتف).
ناقصة اجور النشر واالعالن. ٨- يتحمل من ترسو عليه ا
لى العطاء الفني والتجاري باللغة االكنليزية حصرا  -٩

١٠- الشركة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات
١١- تكون تسعيرة العطاء التجاري بالدوالر االمريكي حصرا.

واطن والبيئة . تلكات ا قاول التزامه بعدم احلاق الضرر باألفراد و ١٢- يتعهد ا
تلـكاته وااللتزام ١٣- يتـعهد امقـاول على نفقـته اخلاصة امن موظـفيه ومعداتـه وكافة 

بقواعد الشركة ولوائحها واجراءاتها 
ناقصة للمقاول من الشركة ١٤- توزيع ا

١- التاريخ: ٢٢ الى ٢٤ شباط ٢٠٢١
> اوقات االستالم: ٩ صباحا - ١٢ ظهرا 

قاول ٢-  استالم العروض من ا
> العروض الفنية (بظرف مغلق ومختوم)

> العروض التجارية (بظرف مغلق ومختوم)
> التامينات االولية (بظرف مغلق ومختوم)

> وثائق الشركة
> التاريخ: ١ اذار ٢٠٢١- من الساعة ٩ صباحا الى الساعة ١٢ ظهرا 

العنـوان: شركة كويت انرجي  –مكتب تـقد العطاءات  –الرقعة االسـتكشافيـة التاسعة
 –شارع النشوة/الزريجي  –محطة اليمامة  –قضاء شط العرب  –البصرة 

في حالة أي استفسارات الرجاء التواصل مع القسم التجاري على:
رقم الهاتف: 6116 616 0772

B9.Tendering@kec.com.kw :البريد االلكتروني
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الــتي تــشــيــر إلى خــوض مــبــاريـات
الدوري يومي الـثالثاء واالربعاء من

كل أسبوع.
مـضــيـفـاً أن هــنـاك مـوافـقــة رسـمـيـة
بـــخـــصــــوص تـــنـــقـل االنـــديـــة بـــ

احملافظات أثناء أيام احلظر.
رحـلة وأوضح بنـيـان أن مبـاريـات ا
متـاز ستقام الثانـية لدوري الكـرة ا
وسـط إجـــراءات وقـــائــــيـــة مـــشـــددة
ـتـواجـدين في جلـمـيع الـعــامـلـ وا
ــبــاراة وســـتــكــون هــنــاك مـــلــعب ا
عــــقـــــوبــــات إداريــــة بـــــخــــصــــوص
اخملــــالـــفــــ وذلك من أجـل سالمـــة

اجلميع.
wKO¼Q² « Í—Ëb «

سـابقـات في الهـيئة وأقامت جلـنة ا
الـتــطـبـيـعـيـة فـي مـقـر احتـاد الـكـرة
قـــرعــة الــدوري الـــتــأهــيـــلي ألنــديــة

عــلى اسـتــمــرار مـنــافـســات الـدوري
ــــقــــبــــلـــة ــــمـــتــــاز خـالل األيـــام ا ا
واسـتثـنـاء االنـدية مـن التـنـقل أثـناء

أيام احلظر اجلزئي والكلي.
وقـالَ بـنـيـان إن الهـيـأة الـتـطـبـيـعـية
خـاطـبت وزيــر الـشـبـاب والـريـاضـة
عــــدنـــان درجــــال ورئــــيس الـــوزراء
وكــذلـك الـصــحــة الــنــيــابــيــة بــعـدم
متاز إلى تأجيل منافـسات الدوري ا
إشــعــار آخـر بــســبب قــرارات جلــنـة
وجة الصـحة الـنيابـية بـخصـوص ا

الثانية لفيروس كورونا".
وأضـافَ رئـيس الـهـيأة الـتـطـبـيـعـية
متاز سيستمر خالل األيام الدوري ا
قبـلة وذلك بـجهود كـبيرة قـام بها ا
وزيــر الــشـبــاب والــريـاضــة عــدنـان
ــاضــيـة درجــال خالل الــسـاعــات ا
بعـد احلصـول عـلى استـثنـاء رسمي
من قـبل رئيس الـوزراء وكـذلك جلـنة
الصحة النـيابية فيـما سيتم تأجيل
ــسـابـقــات األخـرى إلـى إشـعـار كل ا
آخــر وتــشــمل مــنــافــســات الــدرجـة
االولى ودوري الصاالت والشاطئية
ودوري الفئات العمرية الذي من
ـــــؤمـل أن يـــــنـــــطـــــلق ا

قريباً".
وأشارَ بـنـيان إلى أن
ـرحـلـة مـنـافـسـات ا
الــثـانــيـة لــلـدوري
متـاز ستـنطلق ا
يـومي الــثالثـاء
واألربـــعـــاء من
األســـــــــبـــــــــوع
قبل وسيتم ا
اســــــتــــــمـــــرار
مــــــبــــــاريـــــات
الدوري بعدها
بــــــــــــشــــــــــــكـل
انــــــســــــيــــــابي
حسب اجلدول
الذي سـتـحدده
جلـــــــــــــــنـــــــــــــــة
سـابـقات وال ا
صــحــة لألنــبـاء

الـتـطـبـيـعـيـة مـوقف درجـال بـقـضـيـة
عـــدم تـــأجــيل مـــنـــافــســـات الــدوري
وضرورة استمراره من أجل مصلحة
اجلمـيع األمـر الذي سـيـعود بـالـنفع
عــلى أنـــديــتـــنــا والعــبـــيــنـــا وحــتى
اجلـمـاهـيـر لـكـون تـوقف مـنـافـسـات
ـمـتـاز سـيـفـقـد الـكـثـيـر من الـدوري ا

نافسة ب جميع األندية. رونق ا
وأكـدت الهـيئـة الـتطـبـيعـيـة حرصـها
والتزامها الشـديدين بضرورة التزام
اجلـميـع باإلجـراءات الـوقـائـية خالل
ــرحــلـة الــثــانـيــة وعـدم مــبــاريـات ا
الــتـــهــاون مع اخملــالـــفــ ســواء من
ـنـظمـة بـقـضـية األنـديـة أو اللـجـان ا

االلــــتــــزام بــــشـــروط
السالمة.
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وأكـد بــنـيـان
مــــــوافــــــقـــــة
مــــــــجــــــــلس
الــــــــــــــوزراء
وجلـــــــــنـــــــــة
الــــــصــــــحـــــة
النيـابية
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تـقـدمت الــهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة بـطـلبٍ
رســــــمي الـى االحتــــــاد اآلســــــيـــــوي
إلسـتــضـافــة مــجـمــوعــة مـنــتــخـبــنـا
ـزدوجة الوطـني ضمـن التـصفـيات ا
ـــؤهــــلـــة الى كـــأس الـــعـــالم 2022 ا

قـبلة . ونهائيات أ آســيا ا
وقالَ رئيس الـهيئـة التطـبيعـية إياد
بنيان  ان العراق تقدم بطلب رسمي
إلسـتــضـافــة مــجـمــوعــة مـنــتــخـبــنـا

الـــوطـــني الى جـــانب
الـبــحــرين وإيـران
الـلــتـ تــقـدمــتـا
بــــــــــــــطـــــــــــــــلـب
إلســــتـــضــــافـــة
اجملـــــمـــــوعـــــة

أيضا.
وأشار  بنيان

الــى ان مـــــــــــــلـف
الـــــــــــــــــعــــــــــــــــراق

لالستـضافة
اش
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مـتاز بسبب اجـراءات جائحة قرر االحتـاد العراقي لكـرة الطائرة تـأجيل مبـاريات الدوري ا
كورونا.

سابـقات في وقال رئيـس االحتاد جـميل الـعبـادي في تصـريح صحـفي ان اللـجنـة الفـنيـة وا
قرر اقامته ركزي للكرة الطـائرة قررت تأجيل مباريـات الدور السابع وا االحتاد العـراقي ا

قبل. يوم اخلميس ا
واوضح ان القرار جـاء تماشيا مع قرارات اللجنـة العليا للصحة والـسالمة الوطنية للحفاظ

شاركة الى مناطقهم. على سالمة وتأم وصول االندية ا
ؤجلة ستلعب في الدور األول للتجمع الثاني والذي سينطلق الحقا. باريات ا واضاف ان ا
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نـطقة تمـريرة من فـيراتي داخـل ا
وراوغ لـيـنجـلـيت مـدافع برشـلـونة
قــبـل أن يُــســدد أعــلى يــســار تــيــر

شتيجن حارس البارسا.
وتـألق تـيـر شتـيـجن حـارس مرمى
بـرشـلـونة في الـتـصـدي لتـسـديدة
من كــورزاوا العب ســان جـيــرمـان
وحـــول الـــكـــرة إلى الـــركـــنــيـــة في

الدقيقة 35.
وواصل تــيــر شــتــيــجن مــســلــسل
الـتألق بـالـتصـدي لتـسـديدة قـوية
من مـــويس كـــ مـــهــاجـم بــاريس
ســـان جــــيـــرمـــان وحــــولـــهـــا إلى

الركنية في الدقيقة 38.
ووصــــلـت كــــرة عــــرضـــــيــــة داخل
ـــنـــطـــقــــة إلى مـــاورو إيـــكـــاردي ا
مهاجم باريس سان جيرمان الذي
قـام بـالـتسـديـد بالـرأس لـكن الـكرة
اصــطــدمت بــالـشــبــاك اخلــارجــيـة

رمى برشلونة في الدقيقة 44.
وانـتــهى الـشــوط األول بـالــتـعـادل

ثله. اإليجابي بهدف 
w ¹—UÐ ÕU ² «

ومع بـدايــة الــشـوط الــثــاني هـدد
مــــبــــابي مــــهــــاجم بــــاريـس ســـان
جيرمان مرمى برشلونة بتسديدة
ـــنــطــقــة مــرت قـــويــة من خــارج ا
بـجانب الـقائم األيـسر في الـدقيـقة

.46
وتـــصــدى تــيـــر شــتـــيــجن حــارس
مرمـى برشلـونة بـبراعـة لتـسديدة
من مـــويس كـــ مـــهــاجـم بــاريس
نـــــــطقة في سان جيرمان داخل ا

الدقيقة 50.
�ونـفــذ مـيــسي ركـلــة ركـنــيـة داخل
ــنـطــقــة وصـلـت الـعــرضــيـة إلى ا
جـريـزمــان لـكـنه ســدد كـرة رأسـيـة
ـن لــلــحـارس بــجــانب الــقــائم األ

كيلور نافاس في الدقيقة .59
وعــاد مـــبــابي لــتــســجــيل الــهــدف
الـثـاني لـباريس سـان جـيـرمان في
الــدقــيــقـة 64 مــســتـغـال كـرة داخل
ـنطـقة وصـلت لـفلـورينـزي حيث ا
قام األخير بتمريرها بالعرض لكن
تـيـر شـتـيـجن أبـعـدهـا لـتـصل أمام
قدم مـبابي الـذي سدد مـباشرة في

الشباك.
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وحــرم تــيــر شـــتــيــجن مــبــابي من
تسجيـل الهدف الثالـث في الدقيقة
ــنــطــقـة 67 حــيث انــطــلق داخـل ا
وراوغ دست قـــبل أن يُـــســـدد كـــرة
اني بقدمه تصدى لها احلارس األ

اليسرى.
وسـجل مويس كـ الـهدف الـثالث
لبـاريس سان جيـرمان في الدقـيقة
70 حـيث نفـذ بـاريديـس ركلـة حرة
ـنـطـقـة غـيـر مـبـاشـرة من خـارج ا
وأرسل كـرة عرضـيـة وصلت لـك

الــذي سـدد بـقـوة أعـلى يـسـار تـيـر
شتيجن حارس برشلونة.

ـــبــلـي تــهـــديـــد مــرمى وحـــاول د
كــــيــــلـــور نــــافــــاس حــــارس ســـان
جــيــرمـان بــتــســديـدة قــويــة مـرت
أعلى العـارضة األفقيـة في الدقيقة

.76
وكـاد جـريـزمـان أن يُـسـجل الـهدف
الـثـاني لبـرشـلونـة في الـدقيـقة 81
حــيث اســتـــغل خــطــأ ســاذجــا من
كيلور نافـاس حارس باريس أثناء
تمرير الكرة لكنها خرجت بجانب

القائم.
وسـجل مـبـابي الـهـدف الـشـخـصي
ـــبـــاراة والــرابع الـــثــالـث له في ا
لفـريقه في الـدقيـقة 85 حيث تـلقى
تـمـريـرة من زمـيـلـه دراكـسـلـر الذي
وذجية وسدد قاد هجمة مـرتدة 
أقـصى يسـار تـير شـتـيجن لـيضع
الـبي أس جـي قـدمًـا في الـدور ربع

النهائي.
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تـعـافى لـيـفـربـول من هـزائـمه عـلى
الـصـعـيـد احملـلي لـيـضع قـدمًا في
ربع نــهــائي دوري أبـطــال أوروبـا
بــفـوزه بــهـدفــ من دون رد  عـلى
مــضـيـفه اليــبـزيغ  في ذهـاب دور

الـ 16.
ســجـل هــدفي لــيــفــربــول مــحــمــد
صـالح وســـــــــاديــــــــــو مـــــــــانـي في

الدقيقت  53و58.
ـــبـــاراة عـــلـى مـــلـــعب وأقـــيـــمـت ا
بــوشـــكــاش أريـــنــا بـــســبـب مــنع

انية دخول القادم السلطات األ
من األراضي الـبــريـطــانـيــة ضـمن
إجراءات احلد من انتـشار فيروس

كورونا.
وسـتـقـام مـبـاراة اإليـاب في مـلـعب
"أنـــفــــيــــلــــد" يــــوم الـــعــــاشــــر من

قبل. آذار/مارس ا
بـدت نـوايـا لـيـفـربـول واضـحـة في
الــسـيــطـرة مــنــذ الـبــدايـة بــيـد أن
اليبـزيغ كاد يبـاغت منافـسه بهدف
في الدقيقة اخلامسة عندما أرسل
أجنـيـلـيـنـو عـرضـيـة من الـنـاحـيـة
و برأسه اليسرى قابـلها داني أو

لترتد من القائم القريب.
ولم يستـطع ليفربـول تهديد مرمى
اليبـزيغ بشـكل فعلي حـتى الدقـيقة
15 عـنـدمـا مرر أرنـولـد كـرة متـقـنة
إلـى صـالح الـــــــذي حلـق بــــــــهـــــــا
وســـددهــا لـــكـن احلـــارس بـــيـــتــر
جــوالتــشي تــصــدى لــهــا لــتــرتـد
الـكـرة إلى فـيـرمــيـنـو الـذي أصـاب

الشباك من اخلارج.
ورد اليبـزيغ في الدقـيقة 17 عندما
حـصل الـقـائـد مــارسـيل سـابـيـتـزر
على الكرة ليسدد من خارج منطقة
اجلـــزاء لــكن احلـــارس ألــيـــســون

وقف. بيكر أنقذ ا
ومهد صالح الكرة لفيرمينو الذي
أرسلـها عرضـية ليـتابعـها ساديو
ـــــرمى في مـــــاني بـــــرأسه فـــــوق ا
الدقـيـقة 24 ولم يـستـطع فيـرميـنو
اســـتــغالل تــمــريـــرة أرنــولــد عــلى
الــنــحــو األمــثل لــتــمــر مــحـاولــته
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ن بالدقيقة 27. بجانب القائم األ
وخرج جـوالتشي من مـرماه إلبـعاد
الــــكـــرة الــــتي وصـــلـت إلى أنـــدي
روبـرتـسـون الـذي حـاول اسـتـغالل
خـروج احلـارس بـيـد أن مـحـاولته
هـزت الـشبـاك الـعلـويـة من اخلارج

بالدقيقة 32.
�وألغى احلكم هـدفًا لصـالح الريدز
في الـدقـيـقـة 36 أحـرزه فـيـرمـيـنـو
بـــعـــدمـــا خـــرجـت الـــكـــرة بـــكـــامل
ـــلــعـب قــبل أن اســـتـــدارتــهـــا من ا
ررهـا ماني لـلمـهاجم الـبرازيلي
ـــو مـن هـــنـــدرســون وتـــخـــلص أو
لـيــقـابل عـرضــيـة أجنـيـلــيـنـو فـوق

مرمى ليفربول في الدقيقة 38.
وبـــدأ اليـــبـــزيـغ الـــشـــوط الـــثـــاني
ـو الــكـرة إلى مـهــاجـمًــا ومـرر أو
كـريـســتـوفـر نـكـونــكـو الـذي انـفـرد
بــاحلـارس ألــيــسـون لــكن األخــيـر
تـــصـــدى حملـــاولـــتـه بـــبـــراعـــة في
الـدقــيـقـة 47.وتــمـكن لـيــفـربـول من
افـتـتـاح الـتسـجـيل في الـدقـيـقة 53
عــنـــدمــا اســـتــغـل مــحـــمــد صالح
تـــمـــريـــرة خــــاطـــئـــة لـــلـــخـــلف من
سابيـتزر لينفـرد باحلارس ويضع

الكرة بهدوء داخل الشباك.
وســـرعــان مـــا أضــاف لــيـــفــربــول

الـــهــدف الــثــاني فـي الــدقــيــقــة 58
عـــنـــدمـــا حـــاول مــــدافع اليـــبـــزيغ
نوردي مـوكيـلي إبعـاد تمـريرة من
كـورتــيس جــونـز بــيـد أنه تــعـامل
بــرعــونـة لــتــصل إلـى مـانـي الـذي

رمى معززًا تقدم فريقه. انفرد با

ــــاني الــــرد وحــــاول الــــفــــريق األ
سريـعًا في الدقـيقة 61 عندمـا مهد
نـكـونـكو الـكـرة لزمـيـله أجنـيلـيـنو
الــذي سـدد من الـنـاحـيـة الـيـسـرى

بجانب القائم األيسر.
وواصل اليـبـزيغ ضـغـطه ووصـلت
الــكــرة داخل مــنــطــقــة اجلــزاء إلى
ــو الـذي ســدد وسط مـضــايـقـة أو
من روبـرتسـون وتـياجـو ألـكانـتارا
ن.والـــتـــقط بــــجـــانب الـــقـــائـم األ
ـرر لــيــفــربــول أنـفــاسـه قـبـل أن 
صالح كـرة ذكـيـة إلى مـاني الـذي
فــشل في الــسـيــطـرة عــلــيـهــا وهـو

رمى بالدقيقة 71. قريب من ا
ودخل تـشـامـبـرلـ وشـاكـيـري إلى
تـشـكـيلـة لـيفـربـول بـدلًا من تـيـاجو
وفيرمينـو ووصلت كرة مرتدة من
دفاع لـيفـربول إلى سـابيـتزر الذي
ــرمى في الــدقـيــقـة ســدد بـجــوار ا

�.79
وأحـضـر تـايـلـور أدامـز الـكـرة إلى
أجنيـليـنو الذي ســـــــــــدد بطـريقة
ــــرمى في غـــريــــبـــة بـــعــــيـــدًا عن ا

الدقــــــــــيقة 80
.وارتـدت الـكـرة من دفـاع لـيـفـربـول
إلـى كـلـوسـتــرمـان الـذي سـدد فـوق
رمى بالـدقيقة 83 وأضاع البديل ا
هـواجن هي تــشـان فــرصـة ثــمـيــنـة
بــــالــــوقـــــــــت بـــدل الــــضــــائع
عنـدما مرت مـحاولـته بجانب
ـــرمى الـــقـــائـم الـــبـــعــــيـــد 
باراة ليفربول لتنتهي ا

بفوز الضيوف.
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وفي سـيـاق مـنـفـصل عـقـدت الـهـيـئـة
الــتـطـبــيـعـيــة اجـتـمــاعـا مع رؤسـاء
االحتادات الـفرعـيـة في مقـر االحتاد
بــحـضــور رئـيس الــتـطـبــيـعــيـة إيـاد
  أسـعــد الزم واالمـ الـعـام بـنــيـان
مــحـمــد فـرحــان وتـنــاول االجـتــمـاع
مــنـاقــشـة آخــر مـســتـجــدات الـنــظـام
األســـاسي وقــــضـــيـــة انــــتـــخـــابـــات
االحتـــادات الــــفـــرعـــيـــة وصـــوال الى
ـكــتب الــتــنــفــيـذي ألربع انــتــخــاب ا
سنوات مقبلة حسب خارطة الطريق
الــتي أرســلــهــا االحتــاد الــدولي الى

التطبيعية.
وب بنيان إن احلوار مع االحتادات
الفـرعية يـفضي الى تـوضيح الـعديد
مـن األمـــور الــتـي تـــخص عـــمـــلـــهــا
وخطوة لـتحـقيق نتـائج تخدم كـرتنا
وتضعها على جادة الصواب ونحن

نـطقـة اجلنـوبيـة. وأسفـرت القـرعة ا
عن تـوزيـع الـفـرق بـ مــجـمـوعـتـ

ضمت األولى مـصافي اجلـنوب وأكد
ــيــمـونــة فــيـمــا ضـمت واجلــهـاد وا
اجملــمـوعــة الـثــانـيــة فـرق (الــبـصـرة
ـــوفـــقــيـــة وســـكــر والــنـــاصـــريــة وا

ميسان)..
ويـتـأهل من كل مـجـمـوعـة الى دوري
الــدرجـة األولى الــعــام الـفــريق الـذي
يــتــصــدر الــتــرتــيب وتــقــام مــبـاراة
فاصلة بـ الفريقـ احلاصل على
ـــركــز الــثــاني في مـــلــعب مــحــايــد ا
ــسـابــقــات الخـتــيـار حتــدده جلـنــة ا
ـقـعـد الـثـالث اخملـصص لـلـمـنـطـقـة ا
ـؤهل الى دوري الـدرجة اجلنـوبـية ا
ـؤمل أن تنطلق األولى العام.. ومن ا
مباريات اجلـولة األولى يوم الثالثاء

وافق 23/2/2021. ا

مـلـزمــون بـتـطـبـيـق خـارطـة الـطـريق
واعيدها التي  ُرسلة من فيفـا  ا

اإلعالن عنها.
وأوضح األم الـعام مـحمـد فرحان
ان الـتـطـبـيـعـية أرسـلت الـى االحتاد
ـــقــتــرحـــات الــتي الـــدولي جــمـــيع ا
تـســلـمـتــهـا من االحتـادات الــفـرعـيـة
ـســتــقــبـلي بــخــصــوص  عـمــلــهــا ا
وقـضــيـة االنـتـخـابــات الـتي حـددهـا
الفيفا برسالته األخيرة و نشرها.
ـواعــيـد وأضــافَ عـلــيـنــا االلـتــزام 
االحتاد الـدولي والعـمل على تـنفـيذ
خــارطــة الـطــريق بــصــورة مـنــظــمـة
بـــالـــتـــعـــاون بـــ الـــتـــطـــبـــيـــعـــيـــة
واالحتادات الفرعـية والهيـأة العامة
من أجـل الــوصـــول الى يــوم إقـــامــة
كتب التنفيذي االنتخابات الختيار ا

دة أربع سنوات مقبلة.
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ثـأر كــيـلـيــان مـبــابي جنم بـاريس
ســـــان جــــيــــرمــــان لــــفــــريـــــقه من
بـرشلـونـة بعـدما قـاد بـطل فرنـسا
لــلـخـروج بـانــتـصـار سـاحق (4-1)
من مــــلــــعـب "كــــامب نــــو" مــــعــــقل
البلوغرانا  في ذهاب ثمن نهائي

دوري أبطال أوروبا.
وســــــجـل مــــــبـــــــابي "هـــــــاتــــــريك"
لـلبـاريـسيـ في الـدقائق (32 و65
و85) وأحــرز زمـــيــله مـــويس كــ
هــدفــا في الــدقــيــقــة 70 لــتــكــتــمل
الــربـاعــيـة الــفـرنــسـيــة الـتي ردت
اعــتـــبــار ســـان جــيـــرمــان بـــعــد 4
ــته الــتـاريــخـيـة سـنــوات من هـز

لعب (6-1). على نفس ا
بينما سجل ميسي هدف برشلونة
الوحـيد من ركلـة جزاء في الدقـيقة

.26
ـقـرر أن يــسـتـضــيف مـلـعب ومن ا
"بــــارك دي بـــرانس" مــــعـــقل ســـان
جـيــرمــان مـبــاراة اإليــاب يـوم 10

قبل. مارس/آذار ا
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ـــــبــــــاراة بــــــضــــــغـط من بــــــدأت ا
الضيـوف وجاءت أولى احملاوالت
في الـدقيـقة 4 بتـسديـدة من خارج
مـنطـقـة اجلزاء من إدريـسـا جايي
مــرت أعــلى مــرمى تــيــر شــتــيــجن

حارس مرمى برشلونة.
وأهـدر أنـطــوان جـريـزمــان فـرصـة
تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في
الدقيقة 14 حيث تلـقى تمريرة في
العمق من زميله بيدري لكنه سدد
كــرة ضــعـيــفــة بــ يــدي احلـارس

كيلور نافاس.
وتـألق بـيـدري في إنـقاذ بـرشـلـونة
من اســـتـــقـــبـــال الــهـــدف األول في
الـــدقــيـــقــة 18 حـــيث ســدد مــاورو
إيـــــكــــاردي كـــــرة مــــرت بـــــجــــانب
احلـارس تـيـر شـتــيـجن وشـتـتـهـا

بيدري قبل أن تسكن الشباك.
w O  ·b¼

ـباراة ركـلة جزاء واحتـسب حكم ا
لـبـرشلـونـة في الدقـيـقة 26 بـسبب
تـدخـل كـيـمـبـمـبي مـدافع الـبي أس
جي على فـرينـكي دي يوجن داخل
مـنطـقة اجلـزاء وانبـرى لتـنفـيذها
لـيــونـيل مـيـسي حـيث سـدد أعـلى

يسار احلارس نافاس.
ــبـلي أن يُــضـيف وكـاد عــثـمـان د
الــهــدف الــثـــاني لــبــرشـــلــونــة في
الـدقــيـقـة 28 حــيث تـلــقى تــمـريـرة
داخل مــنــطــقــة اجلـزاء مـن زمـيــله
ميـسي لكـنه سدد بـرعونـة شديدة

على يسار احلارس نافاس.
وجنح كـيـليـان مـبابي في تـسـجيل
هـــدف الـــتـــعــــادل لـــبـــاريس ســـان
جيرمان في الدقيقة 32 حيث تلقى
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تـمل عـلى أن تـكـون مالعب الـبـصرة
  بــالـتـحــديـد مـســرحـا لـلــمـبـاريـات
وننتظر قرار االحتاد اآلسيوي الذي
ـــؤمل أن يـــفـــاضل بـــ الــدول من ا

التي تقدمت بطلب االستضافة .
ويــتـــصـــدر مـــنــتـــخـــبــنـــا الـــوطــني
اجملــمـوعــة بــرصــيـد 11 نــقـطــة في
مــجـمـوعــته الـتي تــضم مـنـتــخـبـات
ايــــران والـــبـــحـــرين وهــــونغ كـــونغ

وكمبوديا.
ومن اجلـديــر بـالـذكـر ان مـنــتـخـبـنـا
الوطـني تبـقت له ثالث مبـاريات في
مجموعـته أمام إيران وهونغ كونغ

وكمبوديا.
d¹bIðË dJý

وقدمت الهيئة التطـبيعية شكرها
وتــقـديــرهـا الــكــبـيــرين إلى وزيـر
الشباب والرياضة عدنان درجال
وذلك جلـهوده الـكـبـيرة بـاحلـصول
عـلى اسـتثـنـاء السـتـمرار مـنـافـسات
ـــمـــتــــاز من قـــبل الــــدوري ا
رئــــــــيـس الـــــــوزراء
واللجنة العليا
لـــــلــــصـــــحــــة

والسالمة.
وثـــــــــمــــــــــنت

كيليان مبابي 
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بـعـد أنـتشـار ظـاهرة طالق الـقـاصرات في
دن الـعراقـية. وتـسـجيل اكـثر من عـمـوم ا
6000 آالف حــــالــــة طالق بــــ الـــشــــبـــان
والــشــابــات الــقـاصــرات بــالــعــمــر. وهـذه
الـنـسـبـة كـانت في عـمـوم احملـافـظـات عدا
مــدن أقـــلــيم كــرددســتـــان ولــشــهــر واحــد
فـقط.خـصص بـرنامج (كالم الـنـاس) الذي
تــقـدمه قــنـاة (الــشـرقــيـة) احــدث حـلــقـاته

عنها.
احملـــطــة األولـى لـ ( كالم الــنـــاس ) كــانت
الـتـوجـة حملـكـمة األحـوال الـشـخـصـية في
بــغــداد اجلـــديــدة. والــتــقى مــعــد ومــقــدم
الـبرنـامج اإلعالمي عـلي اخلالـدي بقاضي
األحوال الشخصية القاضي أحمد چاسب
الـســاعـدي. الـذي قـال(فـكـرة مــهـمـة لـقـنـاة
الـشرقـية ضـمن برنـامج كالم الـناس حول
ظـاهـرة تـزايد نـسب الـطالق عـند الـشـباب
وخــصـوصـاً الـفــتـيـات الــقـاصـرات حـيث
نــرى يـومـيــاً عـشـرات حــاالت الـطالق بـ

. الــفـئـات الـعـمـريـة من  14عــامـا وصـاعـداً
هـذه احلـاالت تـسـجل في مـحـاكـم األحوال
الـــشــخـــصــيـــة. عـــدا الــتي حتـــدث خــارج

احملاكم أي عند الشيوخ).
وبــ الـسـاعـدي ان (الـقـانـون  188لــسـنـة
1959 بـحـاجة لـتعـديل في فـقراته رغم أنه
نـطقـة. حيث نحن من أحـسن القـوان بـا
فـي احملــكـــمـــة نــتـــعـــامل مع عـــدة حــاالت
لــلــطالق. لــكــنــنــا في نــفس الــوقت نــبـذل
جــهـوداً كــبـيـرة لــلـحــد من هـذه الــظـاهـرة
كـونها حتطم أسـر بأكملـها).الفتاً (الى أنه
وحـــسب نـــظـــري تـــزايـــد حــاالت الـــطالق
سـبـبهـا ظـروف مايـشـهده الـبـلد من وضع
أقــتــصــادي مــتــردي. ونــتــمــنى أن يــكـون
الـزواج مـبني بـصوره صـحيـحة لـلطـرف
الـشـاب والفـتاة. نـرى هـناك مـد كبـير حلل
الـتــرابط األسـري بـ عـوائـلـنـا. والـطالق
حـتى الديانات الـسماوية حتـرمها.. وعلى
األســــر عـــدم الــــتـــســــرع بـــاتــــخـــاذ قـــرار
الــطالق).مــشــيــراً الى ان (هـنــاك مــوالــيـد
صـغـار الـسن تـكـثر بـيـنـهم حـاالت الطالق
. مــــنــــهم مـن مــــوالــــيـــد  2002وصــــاعــــداً
واألسـبـاب بعـضـها أقـتـصاديـة أو مـشاكل
عـــائـــلـــيـــة حتـــدث. وكـــذلك مـن األســـبــاب
األخـرى مواقع التـواصل االجتماعي وهي
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زمع ـعرض الـسنـوي للـجمـعيـة ا ا
ــــقـــبل) اقــــامــــته خالل الــــشـــهــــر ا
موضحا انه (سيتم تاجيل افتتاحه
بـسبب جـائحـة كـورونا حـيث الغت
خــلــيـة االزمــة جــمــيع الــنــشــاطـات
الــفــنــيــة والــثــقـافــيــة عــلى ان يــتم
افــتــتــاحـه بــعــد انــحــســار الــوبــاء
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اعــلـن رئــيس جــمــعـــيــة الــفــنــانــ
التشكيـلي العراقـي الفنان قاسم
ســـــــبـــــــتـي لـ(الـــــــزمـــــــان) امس ان
(اجلمـعيـة استلـمت االعمـال الفـنية
ــــؤمل ان تــــشــــارك في الــــتي مـن ا

. بالـنسـبة لـلمـدمن خـطره عـلى الزوجـ
ـواقع والـبـعض عــلى مـتـابـعـة مـثـل تـلك ا

منها تشجع على الطالق).
r U;«  ö−Ý

وبـــيـــنت احملـــامـــيــة زيـــنـــة الـــبــيـــاتي ان
(مـوضـوع تزايـد نـسب حاالت الـطالق هو
ـهـمــة اذ هـنـاك تـزايـد في ــواضـيع ا من ا
حــاالت الـطالق بــ الـقـاصــرات تـســجـلـة
مـحاكم األحوال الشـخصية بـالعراق. نرى
أن نــسـبــة الـطالق فـي شـهـر واحــد سـجل
بـاحملاكم في عمـوم احملافظـات عدا محاكم
األقـلـيـم كان 6000 آالف حـالـة طـالق وهذا

.( رقم كبير جداً
 واوضــحت الــبــيــاتي ان :حــاالت الـطالق
الـتي حتدث في احملاكم لـيس للقاصرات..
لـكـنهـا شمـلت حتـى الكـبار في الـسن. ب
احلـ واآلخر نترافع بقضايا طالق لرجل
وسـيدة كبار بالسن. ونستمع من الطرف
ان سـبب االقـدام عـلـى الـطالق لـلـكـبـار هو
الـــوضع االقـــتــصـــادي والــســـكن وبــعض
األسـبـاب الـتافـهـة. حـيث كـانت واحدة من
الـقـضـايـا التـي ترافـعت عـنـهـا شـاب طلب
من زوجـته أحضار وجبـة الغداء له. وبعد
أن جـلبت له الطعام قـال لها (التمن بارد)!
ـا دفعه ان يضربهـا ويطردها من البيت
حــتى حــدث الــطـالق بــيـنــهـم )! وســألــهـا
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UI¡» ∫ علي اخلالدي في مشاهد من حلقة (كالم الناس) عن الطالق

وسـتــعـلن اجلــمـعـيــة مـوعــد اقـامـة
ـعـرض الـسـنوي لـلـجـمـعـية). الى ا
ذلك اقام فـرع بابـل لنـقابـة الفـنان
ركـزي لفناني عرض الـتشكـيلي ا ا
بابل الـذي حمل عـنوان ( الـلوحة ..
ثـقـافـة بـصـريـة ) في قـاعـة دار الود
لـلـثـقـافـة والـفـنـون. وحتـدث رئـيس

وقــال احـد احملــامـ في احملــكـمـة ( زواج
الـقاصرات كارثـة.. وحاالت الطالق حتدث
بــعـد شــهـرين أو أكــثـر. بــعـضــهـا بــسـبب
مـشـاحـنـات من األمـهـات ألوالدهن وحـثـها

لولدها على طالق زوجته).
q¼_« W³ſ—

وزار الـبرنامج احد الشباب في بيتة الذي
قال(عمري  17 سـنة وتزوجت حسب رغبة
األهـل. لــكن ســرعــان مــا فــشــلت بــزواجي
هــذا.. والـسـبب زوجـتـي الـتي عـمـرهـا 14
ســنــة هي طـلــبت مــني الــطالق وال أعـرف
الــســبب بــذلك. وقع الــطالق بــيـنــنــا بــعـد
شـهـرين مـن الـزواج الـفاشـل. واآلن قـريـباً
سـأتزوج من فتاة ثـانية). مضـيفاً (السبب
وراء الـطالق هو اهلي الـذين فرضوا علي

بكر).  الزواج ا
ـطــلـقـات فـبـيـنت امــا احـدى الـقـاصـرات ا
لـلبرنامج (حقيقـة زواج الفتيات والشباب
الـقاصرين مصيرة الفشل الذريع. وانصح
الـفـتيـات بـعدم الـقبـول بـالزواج دون عـمر
20 عــامــاً ).مــوضــحـة (ســبب طـالقي كـان
خــيــانـة زوجي لـي..!! وكـذلك اهــله كــانـوا

يتدخلون بشؤوني اخلاصة).
ـصــور زهــيـر الــعــطــواني (انـا واوضـح ا
مـصور اعراس وغيرها في منـطقة شعبية
في بــغـداد. صـورت الـعـديـد من الـعـرسـان

اخلــالـدي:هل هـنـاك حــاالت حتـدث بـسـبب
اخلـيانة الزوجية أو الشك أو أنعدام الثقة
أوالن الـزوجـة التسـمع كالم والـدة او والد
الــزوج وتــصل احلـالــة بــيـنــهم لــلـطالق..?
فـــاجـــابت الـــبــيـــاتي (نـــعم هـــذه احلــاالت
ـجـتـمـعنـا وهي تـتـكـرر يـومـياً مـوجـودة 
. حـــيث في وتـــؤدي النـــفــصـــال الـــزوجــ
ســـجالت احملــكـــمــة هـــنــاك من 4 - 3 آالف

.( واليد  2001مثالً حالة طالق بالسنة 
الفــتـه أن (قــانــون األحــوال الـــشــخــصــيــة
ــذاهب جــمـيــعــهــا والفــرق بـ يــحــتــرم ا
مــذهب وآخــر. والــقــضـاة دومــاً يــســألـون
بــالــعــقـــود الــزوجــيــة لــلــرجل أنت من أي
مــــــــذهـب..? وهي قــــــــاعــــــــدة االلــــــــتـــــــزام

باخلصوصيات). 
من جــانـبـهـا قـالت الـبــاحـثـة االجـتـمـاعـيـة
سـجى عـدنـان في محـكـمـة بغـداد اجلـديدة
(انــا بــاحــثــة أعـمـل في هــيـئــة مــســتــقــلـة
جـلس القـضاء األعلـى. مهمـتنا مـرتبـطة 
سـاهمة بإيـقاف حاالت الطالق الـسعي وا
الــتي حتــدث بــاحملــكـمــة. نــقــوم بــتــقـريب
وجـهـات الـنـظـر لـلـطـرفـ ونـعطـيـهم وقت
شـهر او شهـرين ألجل الصلـح فيما بـينهم
ونـحــسم الـقـضـيـة. وهـذه احلـاالت كـثـيـره
مــنـهــا مـا حــسـمت بــالـتــراضي لـلــطـرفـ

واحلمد لله). 

الـقاصرين باألعـمار التي تراوحت ب 12
15 - ســنـة. لـكــني اسـمع بـعــد شـهـرين او
اكثر أنهم فصلوا وحدث الطالق بينهم..!!
وهـــذا مــؤسف وســـبب الــفـــشل بــالــزواج
صــغــر الـسن وعــدم مــعـرفــتــهم وادراكـهم

سؤولية بيت الزوجية).
مـن جهـة اخرى والـد زوج قاصـر حتدث لـ
( كـالم الـنــاس ) قـائال(زوجت ولــدي وهـو
مـن مــوالــيــد 2002 وزوجـــته من مــوالــيــد
 2006 زواجــهـمـا كـان من أجل االسـتـقـرار
ـســؤولــيـة وهــو بـشــبـابه لــكي يــتـحــمل ا
وأوالدي وهـم صـــغـــار ازوجـــهم وعـــددهم
ثالثــة كـي عــنــدمــا يــكــبــرون يــصــبــحـون

اصدقاء مع ابنائهم). 
مـبـينـاً (أحدى شـروطي ألهل الـفتـات التي
يـتزوجها أبـني.. أن الزوجة عنـدما تتزوج
وبـايل. وأي شئ تريد ـنع عنـها مـسك ا
نـحن نـنـفـذ لـهـا طـلـبـاتـهـا عـنـدمـا حتـتـاج
زيــارة اهــلـهــا أو تــطــلب شئ من الــسـوق

وغيرها).
فــقــال لـه اخلــالــدي ( أال تــعــتــبــرهــا هــذه
مـصادره للـحريات الـشخصـية..?) فاجاب
ـكن الــد الـزوج (كال.. عـنـدنــا سـيـارات و
تـلـبيـة طـلبـاتـها. أوالدي الـباقـ زوجـتهم
وهـم بأعـمار  18واآلخـر  19 سـنة واحلـمد

لله).

امـا الـشيخ أحـمـد احملمـداوي فـحدثـنا عن
ــبــكــر ( طــريــقـة رأيه بــظــاهــرة الــطالق ا
الـزواج لـلشـبـاب والشـابـات بعـمـر صغـير
هي طـــريــقــة مــثــلى وجــيــدة. وذلك لــعــدم
انــحــراف الــشـبــان لــطــريق الــسـوء. ومن
جـانب آخـر للـطالق مـسبـبـات ومن أهمـها
ـستـشريـة في البالد. مـثل شاب الـبطـالة ا
لــديه  4 - 3 أطـــفــال وهــو بــدون عــمل قــد

يضطر للجوء للطالق).
من جـهتة قال خـطيب جامع اإلمام األعظم
الـشيخ عـبد الـوهاب الـسامـرائي ( العراق
ــئــة ســجل فـي عـام 2017 نــســبــة  40 بــا
طالق وهـي كانت نسبـة مخيفـة. ومسجلة
في مـحاكم األحـوال الشخـصية رسـمياً).و
ذهب عـند التـساؤل(كيف الـطالق يتم بـا
اجلـــعــفــري وعــنــد أهـل الــســنه..? أوضح
الـسـامـرائي ( الـطـالق بالـنـسـبـة لـلـمـذهب
. وعـنـد أهل اجلـعــفـري هـو أضـيق وقـوعـاً

السنه يكون الطالق باألدلة القاطعة).
فــريق عــمل بـرنــامج (كالم الــنـاس) لــهـذه
احلــلـقـة ضم في األعــداد والـتـقـد : عـلي
اخلـالدي مخـرج ميداني ومديـر تصوير :
الـــتـــصـــويـــر : ســـرمـــد عـــمـــر اجلــــابـــري
ــتــابــعـــة اإلعالمــيــة : ســعــدون بــلـــيــبل.ا
اجلـابري مـونتـاج وتنـفيـذ : حسـام الدين

محمود.

ÍdB³ « ‰UL

ـعــهـد الـعـراقي ي الـعـراقي اعــلن عن امـنـاء ا االكــاد
نح عهد مبادرة سنوية  لالصالح االقتـصادي نيابة ا
شـهـادة فـخـريـة لـثالث شـخـصـيـات مـتـمـيـزة وذات اثر
واضح في عـمـلـيـة االصالح الـسـيـاسي واالقـتـصـادي

واالجتماعي.

dNM « dOB½

الـكاتب الصحـفي العراقي تلقى
امـــنـــيـــات االوســـاط االعالمـــيـــة
بـالـشــفـاء الـعــاجل من فـايـروس
كـــورونـــا هـــو وزوجــتـه ام زيــنب
الــتـي ارقـــدتـــهـــا مـــضـــاعـــفــات
االصـابــة احلــرجــة عــلى فـراش

العافية في غرف االنعاش.

 w³Že « fO

اضي مسرحية اخملرجة االردنية عرضت لها االثن ا
ـلـكي وهي ركـز الـثـقـافي ا (تراتـيـل ثورة نـسـاء) فـي ا
من اخــراجــهــا والــســيــنــوغــرافــيــة لــهــا وتـألــيـف إيـاد

وني. الر
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ؤسسة الـعربية الكـاتب السوري صـدر له حديثًا عـن ا
للـدراسات والـنشـر في بـيروت كـتاب بـعنـوان (مفـهوم

انيّ). ستقر اإل واطنة أو صورة السيتزنيَّة في ا ا

 ”U³F « uÐ« œuL×

الفـنان العراقي قـدمت له نقابة الفـنان العـراقي باقة
ورد بعـد اجراءه عـملـية كـبرى لـرفع الغـدة الدرقـية في

احد مستشفيات بغداد.

 vÝu  ¡UMÝ

ـطـربة الـفـلـسـطيـنـيـة مـنحـتـهـا األمانـة الـعـامـة جمللس ا
الوحـدة اإلعالمية العربـية واللجنـة العليا لتـقييم جائزة
الهـيثم لالعالم العربي لـقب سفيـرة الفنانـي الشباب
الـعـرب لـهـذا الـعــام.وجـاء هـذا االخـتـيـار بـعـد مـتـابـعـة
وسى و التي حتظى األعمـال الفنية الـوطنية والتراثـية 

تابعة كبيرة داخل األراضي احملتلة وفي العالم.
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رئـيـس جامـعـة بـغـداد األسـبـق تلـقـى أمـنـيـات األوساط
ية العراقية بالشفاء من مرض ألم به. األكاد

 w UÝ bL×

ـصري يواصل تصويـر احللقات االخيرة من اخملرج ا
مـسـلـسل (نـسـل األغـراب) علـى أن يـنـتـهي الـتـصـوير
ـوسم خالل أســابــيع لـيــكــون جــاهـزاً لــلــعـرض فـي ا

قبل. الرمضاني ا

تشعـرون بالطاقة والـنشاط واحليويـة  شكلكم جذاب
ألفراد اجلنس اآلخر.

qL(«

جتنبـوا التسرع في تـصرفاتـكم - انتبـهوا إلى أكلكم
وراحتكم.رقم احلظ .8

Ê«eO*«

ـكــنـكم الـدفع األجـواء الــرومـانــسـيـة دافــئـة لـديــكم 
صاحلكم إلى األمام .

—u¦ «

 صـبـاح غدٍ يـحـصل لـديـكم تغـيـيـر إيـجابي.تـنـشـطون
اجتماعيا.رقم احلظ.2
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إذا كنتم تنـوون القيام بخطوة جديدة يجب تفحصها
جيدا.

¡«“u'«

تـلتـقون أشخـاصا تـرتاحـون إلى صحـبتـهم  البعض
ساعدة صديق. منكم يحقق أمنية 

”uI «

يوم  تواجهون مـشاغلكم وتنجزون قسما كبيرا منها 
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

تـــشــارك أحـــد األصـــدقــاء فـي حــفـــلـــة أو مــنـــاســـبــة
سعيدة.يوم السعد االربعاء.

Íb'«

تشـعرون بـالـتعب يـسيـطر عـلـيكم لـكن ليس هـناك من
مخاطر.رقم احلظ.9
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يـــنـــصـب تـــركـــيـــزكم عـــلـى عـــمـــلـــكم وعـالقـــتـــكم مع
.رقم احلظ .3 سؤول ا

Ë«b «

 كـونوا أكـثر صـبرا أثـناء تـصريف أمـوركم وتعـاملكم
مع اآلخرين.

¡«—cF «

ــصـاحلـكم إلى تــبـذلـون جــهـدا في مــحـاولـة لــلـدفع 
األمام.رقم احلظ.5

 u(«
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مــجـمــوعــة من الــكـلــمـات
كن كتـابتهـا أفقيا الـتي 
ورأســيــا في ذات الــوقت.
وهـو مـا يــظـهـر من خالل
كـتـابـة مـرادفـات ومـعـاني

الكلمات االتية:
 1- لقب عائلة عالم راحل

مخترع الديناميت
 2- منصب قد

 3- اول مـــــــــــــــــــــؤذن فــي
االسالم. 

 4- امسية.
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ثـقـافـة وبال ادب وفن اجملــتـمـعـات احلـيـة تـهـتم
بـالـثـقـافـة واالدب والـفـنـون).وأضـاف (يـجب ان
يـكـون هنـالك تـعـاون وثيق بـ االجـهزة االمـنـية
ووزارة الــثــقـافــة لـتــعـزيــز االمن في اجملــتـمع)
مـؤكــداً أن (احلــكــومــة تـعــمل عــلى تــهــيــئـة كل
ـنـاخات لـيكـون هـذا اجملتـمع سعـيـداً).واعتـبر ا
االعـرجي أن (وزارة الـثـقافـة من اهـم الوزارات
واكـبـرهـا الـتي حتـيي اجملـتـمع والـذي يـجب أن

يكون محصناً من الداخل).

b UŠ ÊU ſ ≠ œ«bGÐ

زار مـســتـشـار األمن الـقـومي قـاسم االعـرجي
عـرض الشـخصي الـسابع لـلفـنان حيـدر علي ا
الالمي الذي احـتضنته دائرة الفنـون التشكيلية
ـعرض .وجتـول االعـرجي بـ لـوحـات ا االثـنـ
بـرفـقة الـوكيل األقـدم لوزارة الـثقـافة والـسيـاحة
ـديـر الــعـام لـدائـرة واآلثـار اجـابـر اجلــابـري وا
عرض الفـنون علي عويد. وبشـأن انطباعه عن ا
قال االعـرجي في كلـمة له (هل توجـد حياة بال

ـيـة { لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - تـلـقّت الـنـجـمـة الـعـا
كـاردي بي هديـة قـيّمـة من زوجهـا جنم الـراب أوفست
وهي عبـارة عن حـقيـبـة يد لـونهـا ذهـبي بشـكل قفص
وعـليه عصفورين وكشـف موقع ديلى ميل ان (سعر
احلــقــيــبــة هـو  20 ألف و 500 دوالر أمــريــكي وقـد
نــشـرت كــاردي بي مــقـطع فــيــديـو اســتــعـرضت من
خالله الــهــديـة عــلى حــســابـهــا اخلــاص عـلـى مـوقع

الـتواصل االجـتمـاعي تخطى الـ  3 ماليـ مشاهدة.
على صـعيد آخر كـانت قد اصدرت كاردي بي أغـنيتها

اجلديدة  UP التي صورها على طريقة الفيديو كليب وذلك
على قـناتها الرسمية عـلى يوتيوب وحققت رواجا واسعا. الى
ذلك نـــشــرت جنــمــة تــلــفـــزيــون الــواقع كــيـم كــارداشــيــان في
صفـحـتهـا اخلـاصـة على مـوقع الـتـواصل اإلجتـمـاعي صورة
ــايـوه عـلى أحـد الــشـواطئ إذ إرتـدت مـايـوه ظـهـرت فــيـهـا بـا
بـرونـزي الـلـون تـاركـةً شـعـرهـا مـنـسـدالً عـلى كـتـفـيـها دون أن
تضع مـاكياج والقت الصـورة إعجاب عدد كـبير من متـابعيها

الذين وصفوها بالـ(مثيرة). اذج من أعمال معرض فني بابل

vIK²ð wÐ Íœ—U
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  القاهرة - الزمان
تـستضـيف سلـسلـة(إقرأ كـتب الهـيئة) في
 28 شـبــاط اجلــاري  ضـمن بــرنــامج عـ
ـسـرح ثالث شـخـصيـات مـسـرحـية عـلى ا
وازنــة لـــلــحـــديث عـن الــتـــولــيـــد الــداللي
ــعـاصـر.. ـسـرح ا ــؤلف في ا لـلــمـخـرج ا
وبـالتـحـديد لـتسـلـيط الضـوء على جتـربة
ــســرحي جــواد األســدي والـذي اخملـرج ا
ي تـــنــاول جتــربــته اإلخـــراجــيــة االكــاد
صــمـــيم حـــسب الـــله يـــحــيـى في كـــتــابه
الصادر عن الهيئة العربية للمسرح العام
ـوسوم  2016 ضـمن سلـسـلة دراسـات  وا
ــؤلف في (الــتــولــيـد الــداللي لــلــمــخـرج ا
ـــــعــــاصـــــر: جــــواد األســــدي ــــســــرح ا ا
وذجا). واعلنت الهيئة وفقا لصفحتها أ
في (فـــيـــســبـــوك) ان (يــحـــضـــر احلــلـــقــة
اإللـكــتـرونـيــة الـرابـعــة هـذه كل من جـواد
األســـدي وصــمــيـم حــسب الــلـه ومــحــمــد
ســيف وســتــفـتـح احلـلــقــة نـقــاشــا حـول
ـؤلف اخملــرج في تـاريخ الـدرامـا وحـول ا

ــؤلف) الــعالمـــات في جتــارب (اخملـــرج ا
ـــؤلف) في ـــيـــا وجتــارب (اخملـــرج ا عـــا
ـسـرح العـراقي وجتـربـة جـواد األسدي ا
اإلخــراجــيــة من الــكــتــابــة الـنــصــيــة إلى

الـكــتــابــة الـركــحــيــة مـرورا بــالــتــحـوالت
الــفــكــريـة في تــشــكــيل الــنص وتــأسـيس
ـمـثل ـكـان وبـاإلشـتـغـال مع ا مـعـمـاريـة ا

تلقي. وبناء عالقة فكرية مع ا

{ مدريـد (أ ف ب) - أكد مـغني راب إسـباني
صـدر في حـقـه حُـكم مـثـيـر لــلـجـدل بـالـسـجن
ــلـكي بــســبب تــغـريــدات هـاجــمت الــنـظــام ا
والـشـرطـة أنه حتـصن في إحـدى اجلـامـعات
نـع الشـرطـة من تـوقـيـفه.كـتب بـابـلـو هاسل
عـلى حـسابه عـبـر (تويـتـر) (أنا مـتـحصن في
جامعة لـيريدا في كاتالـونيا مع عدد كافٍ من
. سيتع عليهم استخدام تضامن الناس ا

القوة للدخول وتوقيفي وسجني).
وأكدت ناطقة باسم جامعة ليريدا في اتصال
مع وكـالـة فـرانس بـرس أن مـغـني الـراب كان
في احلــرم اجلــامـعي مع نــحـو  20 شـخــصـاً
يـدعمـونه مـشيـرة إلى أن الـوضع كان هـادئاً
ــكــان.وكــان أمـام وأن الــشـرطــة لم تــكن في ا
هاسل حتى مساء اجلمعة للتوجه طوعا إلى
ـدة تسـعة السـجن لـتنـفيـذ عـقوبـة بـالسـجن 
أشــهــر بـحــقه بــســبب عــدد من الـتــغــريـدات

أبـرزهـا وصـفه الـشـرطـة اإلسـبـانـية بـ
ــــرتـــزقـــة الــــقـــذرين) واتــــهـــامـــهـــا (ا
بــالــتــعـذيـب واالغـتــيــاالت. كــمــا هـاجم
ـلكي.وقال لوكالة فرانس أيضًا النظام ا
برس عبر الهاتف اجلمعة (سيتع عليهم
اجمليء وخطفي ما سيساهم ايضا في إظهار
وقراطية الوجه احلقيقي للدولة أي وجه د
مزيـفة). ونـظم في األسابـيع األخيـرة عدد من
الـــتــظـــاهـــرات االحـــتـــجـــاجـــيــة فـي مـــدريــد
وبرشلونة اتسم بعضـها بالتوتر لدعم مغني

الــــراب في حـــــ وقــــعت أكـــــثــــر من 200
شــــخـــــصــــيـــــة من الـــــوســــــــط
الثقافي النـاطق باإلسبانية
بـــيـــنــــهم اخملــــرج بـــيـــدرو
ـمـثل خافـيـير ـودوفار وا أ
بــارد مــقــاالً داعــمـــــــــاً

له.
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لصق الترويجي جللسة مسرحية ا

كاردي بي

الـهيـئـة االدارية لـفرع بـابل مـحسن
ـعرض اجليالوي ان (فـكرة اقـامة ا
ا جاءت لم تأت وليدة الـصدفة وا
امــتـداداً لـلـمـعـارض الـتي اقـامـتـهـا
الـنــقــابـة ســابــقـاً ولــكن دورنــا هـو
ــعـرض فـلــكل لـوحـة احــيـاء هـذا ا
االف الـــكـــلـــمـــات والـــرســـائل وان
الــفـنـان الـتـشـكــيـلي الـبـابـلي وريث
احلــضــارة الــبــابــلــيــة ولــذلك جــاء
عرض). اصرارنـا على اقـامة هـذا ا
ــعـرض الــذي حـضـره وفي خــتـام ا
ـثـقـف عـدد كـبـيـر مـن الـفـنـانـ وا
ووفــد من الـبـيت الـثــقـافي الـبـابـلي
تـقـدم اجليالوي بـالـشـكر والـتـقـدير
الـى مـديـر قـاعــة دار الـود لـلــثـقـافـة
والفنون باسم العسماوي ولكل من
ــــعــــرض من ســــاهـم في اقــــامـــــة ا

شارك و احلاضرين. ا
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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

هناك تفاؤل لدى كثير من الـسياسي في العراق يفيد
تحدة انّ هناك ضمانات غير مكتوبة في انّ الواليات ا
لن تخوض حرباً في مدى أربع سنوات في أقل تقدير
استـناداً الى شـاهد وحـيد هو انّ مـعظم احلـروب التي
نطقة من العام  1990 وحتى االن ترتبط وقعت في ا
بفـتـرة حـكم احلـزب اجلـمهـوري الـذي خـرج من الـبيت

االبيض. 
وذهب آخـرون الى تــصـويــر حـقـبــة االدارة االمـريــكـيـة
اجلــديـــدة نــوعــا من انـــواع الــســيــاحـــة واالســتــرخــاء
واالســتـــجــمــام مع انـــعــدام الــقــلق والـــتــوتــر وظــروف
. فـي الـــواقـع ذلك تــــفـــاؤل ســــاذج ذلك انّ الــــطـــوار
ضي ـقراطـيون من أجل ا الضغـوط التي يـتبنـاها الد
في حتـقــيق اهـدافـهـم في الـسـيــاسـة اخلـارجــيـة أقـوى
باشـرة ألنّهـا ضغوط تأثيـراً من احلروب الـعسـكريـة ا
ا قبل واقف والقرارات الـدافعة نحـو حافة الهـاوية و ا

مرحلة الضغط على الزناد. 
همة بتكلفة أقل. وهم بذلك يضمنون اجناز ا

ـعادلـة الـتي سـتـمـضي الى أقـصى درجات  تـلك هي ا
الـدقـة والـتـنـفـيـذ في الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة االمـريـكـيـة
ـلـتـهب. أمّـا الـعـراق فـهـو وسـتـكـون ايـران في قـلـبـهـا ا
مـكن ـعـادلة لـكن مـن ا اجلـزء الـذي ال غنـى عنـه في ا
ــعـتـاد وجـوده في أن ال يـكـون هـو ذلـك اجلـزء نـفـسه ا
عـادلـة الدولـية االقـلـيمـيـة اجلديـدة منـذ ثـماني عـشرة ا

سنة.
يُـرجح أن يـتكـرر في الـعـراق بـعـد هـجـوم أربـيل الذي
كان بالون اختـبار لردود الفـعل مشهد قـيام احلوثي
بالقصف بصـواريخ وطائرات مسيـرة أهدافاً مهمة في
الـسـعـودية. لـكن سـيـاقـات احلـرب هـنـاك تـخـتـلف عـمّا

كن أن يحدث في العراق بلد إدمان احلروب.
اجلملة التي صـار لها رواج سياسي كـبير في غضون
أيام وربطها بعضهم بتحوالت مقبلة وبتلويح أمريكي
ال احــد يـســتــطـيـع الـتــكــهن بـشــكــله هي انّ كُلّ شيء

وارد.

من سـنوات بـعـيـدة الـتقـيت عـدداً من مـشـاهـيـر التالوة في
الـعـراق. ال يـزال صوت احلـافـظ خلـيـل اسمـاعـيل أروعـهم
وأمـتـعهـم. كان صـوتـاً من الـسـمـاء. فـقـد وسـعت حـنـجرته
ـقـامـات والـطـبـقـات. كـنت أطـرق رحـمه الـله جـمـيع ألـوان ا
الباب فيعـرفني. أجلس عن يساره فـيطلب مني أن أجلس
ـيـنه.. وكـان يـقـول: إنه يـراني ويـسـتـطيـع أن يحـسب عن 
اء لـعقـة واللـقمـة الـتي آكلـها ويـعدّ كم كـوباً أشـرب من ا ا
وال يُــخــطئ فـي احلــســاب.. فــأســتــغــرب األمــر وأجــرّب
ويحـسب ويـكـون النـاجت صـحيـحـاً وأسـأل نفـسي بـعجب:

هل هذا معقول?!.
ـا وصف حـقيـقـة.. وكان يـقول لي: ليـست هـذه مبـالـغة إ
نحن فاقدي البصر نرى ونكتب ونقرأ ونتخيّل ونتفرج

ونعشق ونشتاق ونبكي بقلوبنا!.
وعـمـيـد األدب الـعـربي طه حـسـ كـان أكـبر قـار عـربي.
وكـان يــطـيل الـســهـر لـلــقـراءة ويـفــتـتح مــعـارض الـرسـوم
بنـفسه ويـقـول فيـها آراءه وكـان يكـثـر في محـاضراته من
الـــقــــول: إني رأيت وإنـي شـــاهـــدت وإنـي نـــظـــرت وإني
سلـم يهتفون قرأت. وعندما تظـاهر طالب من اإلخوان ا
ضده: يسقط الوزير الـضرير. ردّ عليـهم بهدوء: احلمد لله

الذي جعلني ضريراً كي ال أرى وجوهكم!.
وإذا كانت اإللـيـاذة و األوديسـة أروع مـا أنتـجت الـعبـقـرية
ـؤكــد أن مـؤلـفـهــا الـشـاعـر اإلغـريـقــيـة في الـتــاريخ فـمن ا
اخلالد هومـيروس كان أعمى. وهـنالك لوحة نـادرة رسمها
فنـان هولـندي من أغـلى اللـوحات في الـعالم حتـكي حواراً
مــتـخــيّالً بــ أســتـاذ الــفالســفــة أرسـطــو وذلك الــشــاعـر

األعمى!.
ـكن أن ترى وكانـت احليـدر خـانة أكـثـر مـنطـقـة بـغداديـة 
ـقـهى أو يبـيـعون فيـهـا عـدداً من العـمـيان يـجـلسـون في ا
الصـحف أو يـتلـون األدعـية أو يـعـبرون الـطـريق زرافاتٍ
ووحـدانـا كل واحـد مـنـهـم يـضع يـده في يـد الـثـاني. أيّـام
ــنـاطق زمـان رأيـت عـدداً مــنــهم يـجــوبــون الـشــوارع في ا
الشعبية ويحفظون كل حـفرة فيها عن ظهر قلب. يضربون
ـســحـراتي أو يـصــعـدون عـلى الـطـبــول ويـقـومــون بـدور ا
ـساجـد يـنادون الـنـاس إلى اإلفطـار أو اإلمـساك سطـوح ا

فهم يقومون بديالً عن مدفع اإلفطار. 
ـصري سـيّد درويش كـان أعمى. ومن أجمل وسيـقار ا وا
أحلانه زورونـي كل سنـة مـرة حـرام اقتـبـسهـا من سـلـطان
ـوصـلي وكــان أعـمى هـو الـطـرب فـي زمـانه مـلّــا عـثـمــان ا
اآلخر. وقال لي الفنان الدكـتور سعدي احلديثي إنه التقى
في بداياته برجل أعمى من بلدة حديـثة واستمع لنصائحه

الغنائية على طريقته في األداء. 
عنى موهوب. وأبو هنالك مثل يقول: كل ذي عاهة جبّار. 
عري كان يلعب الشطـرجن والنرد ويفوز في اللعبة العالء ا
حتى يـظن اآلخرون أنه سـاحـر وكان يـقول: أنـا أحمـد الله

على العمى كما يحمده غيري على البصر.
ولـــلــجــاحـظ كــتـــاب ظــريف طـــريف يــحـــصي (الـــبُــرصــان
والعرجـان والعُميـان واحلوالن) فمن احلـوالن أبو جهل بن
هــشــام ومـن الــعــمــيــان بــشــار بـن بُــرد ومن الــبُــرصــان
احلـارث بن حــلّـزة الــيـشـكــري ومن الـعــوران األحـنف بن

قيس. 
أعمى القلب ال يرى شيئاً وبصير القلب يرى كل شيء ولو
فقد عـينـيه. وفي القرآن الـكر قولـه احلق: فإنهـا ال تعمى
األبصار ولكن تعـمى القلوب التي في الـصدور.. والشاعر
مـحــمـد مــهـدي الـبــصـيــر كـان يـرى أكــثـر من أيّ بــصـيـر
وقـصــائــده كـانت مــنـشــورات ثــوريـة تُــتـلى عــلى كل شــفـة

ولسان أيام ثورة العشرين فتشعل النار في كل مكان. 
كـانـوا يـقـولــون احلب أعـمى. لـكن ثــبت أن الـعـمـيـان يـرون
ـبـصـرون. والـشـاعـر الـرقـيق نـزار ـا ال يـعـرفه ا الـكـثـيـر 
قـبـاني خلّص كل ذلك في بـيت من الـشـعـر

: عندما خاطب طه حس قائالً
إرمِ نظّارتيكَ ما أنتَ أعمى

ا نحنُ جوقةُ العميـــانِ!. إ
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{ سـانتو دومينغو-(أ ف ب)  –توفي
ـوسـيـقي الـشـهـيـر جـوني بـاتـشـيـكو ا
ــــصـــنـف أحـــد عـــرابـي مـــوســــيـــقى ا
السـالسا االثن في نيويورك عن 85
عامـا عـلى ما أعـلنـت عائـلته. وأسس
ولود ـنتج ا ؤلف وا ـوسيقي وا هذا ا
في جمـهورية الدومينيكان سنة 1935
خــصــوصــا شــركــة فــانــيــا ريــكـوردز
لإلنـتـاج ومـجـمـوعـة فـانـيـا آل-سـتـارز
الــتـاريـخـيـة الــلـتـ تـعـاونــتـا مع كـبـار
األســمـــاء في الـــســالـــســا من أمـــثــال
سـيـلـيـا كـروز وهـكـتـور الفـوس وويـلي
كولـون. وقالـت كوكي بـاتشـيكـو زوجة
جــوني بــاتــشــيــكــو في بــيــان نــشــرته
الـعـائــلـة عـلى حــسـابه الــرسـمي عـلى
فيـسبوك ببـالغ األلم في النفس وفراغ
كــــبــــيـــر فـي الــــقــــلب أعــــلن لــــكم أن
ايـسترو جوني باتشـيكو توفي اليوم ا
بــسالم. ألف شــكـر لــصــلـواتــكم وكل
ـا قــدمــتـمــوه. وكـان احلب الـذي لــطــا
ـــســـتــشـــفى ـــوســيـــقـي أدخل إلى ا ا
بصـورة طارئة قبل أيام بسبب التهاب
ـولـود في ـوسـيــقي ا رئــوي. ووصل ا
 25آذار/مـــارس  1935 فـي مـــديـــنـــة
سـانـتـيـاغـو دي لـوس كـابـايـيروس في
الدومـينـيكـان واسمه احلـقيـقي خوان
أزارياس بـاتـشـيكـو إلى نـيـويورك مع
عـــائــلـــته عـــنــدمـــا كــان طـــفال. وبـــعــد
دراســـات مــــوســـيـــقـــيـــة في مـــدرســـة
جـولــيــارد سـكــول في نــيـويــورك بـدأ
مـــســيـــرته فـي خــمـــســـيــنـــات الـــقــرن
العـشرين قبل دخوله عالم الشهرة مع
أوركــــســــتـــرا بــــاتـــشــــيـــكــــو إي ســـو
تـشارانغا. وأسس سنة  1964 شركة
فـانــيـا ريـكـوردز مع احملــامي جـيـرالـد
جيـري ماسوتشي. وكتب ويلي كولون
عـبـر تــويـتـر أرقـد بــسالم يـا صـديـقي

ومعلمي العزيز.
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{ مــيـرو (كـيــنـيـا)- (أ ف ب)  –مع
طــلـوع الـفـجـر يــحـلق كـيـران ألـ
ـروحيـته فوق الـسهول في وسط
ــطــاردة اجلــراد كــيــنــيــا لــيــبــدأ 
مـــســـابـــقًـــا الــوقـت قـــبل أن تـــفــرد
الـشـمس أشعـتهـا الدافـئة وتـهاجم
هــذه احلــشـرات الــنـهــمـة األراضي
الــزراعــيـة اجملــاورة. هــذا الـطــيـار
الــذي تـسـتــخـدم طــائـرته عـادة في
الـسـيـاحـة أو مكـافـحـة احلرائق أو
إنـقـاذ مـتـنـزهـ في مـحـنـة حتول
إلـى حــارس في مـــواجــهـــة أمــواج
اجلـراد التي جتـتاح الـبالد مـنذ ما
يــــقـــرب من  18شــــهـــرًا آتـــيـــة من

. الصومال وإثيوبيا اجملاورت
فـي كـانـون الــثـانـي/يـنــايـر وحـده
قـطع كـيـران مـا ال يـقل عن  25 ألف
كـيــلـومـتـر مـحـلــقًـا فـوق الـسـهـول
الـشاسعة التي ترعـى فيها احلمير
الـوحشـية ومـزارع الذرة اخلـضراء
ـــســـاحــات ووديـــان الـــغـــابـــات وا

القاحلة الواقعة إلى الشمال.
يـقول سيريل فيران إن غزو اجلراد
أثــر عــلى غـذاء نــحـو  2,5 مــلــيـون

جـيد كنت سألف حبل مشنقة حول
رقـبتي. لكن معظم سائقي سيارات
األجـــــــرة في نـــــــيــــــويـــــــورك وهم
ــهــاجــرين من بــغـــالــبــيــتــهم مـن ا
اجلـــيل األول ال يـــحــالـــفــهم احلظ
مـثله وال يـحتـفظـون بروح الـدعابة
في مـواجـهـة تـبـخـر سـبل عـيـشهم.
لــقـد أثــرت مـنــافـســة أوبـر ولــيـفت
وغــيــرهـــمــا من تــطــبــيــقــات طــلب
سـيـارات األجـرة بـشـكل كـبـيـر على
كن أن يـتجاوز دخـلهم الـذي كان 
قــبل ذلك  7000 دوالر شــهــريًــا إذا
عـملـوا لساعـات طويـلة سبـعة أيام
فـي األسبـوع.لـكن مع الـوبـاء يـقول
ريـتشارد تشاو البالغ من العمر 62
عـــامًـــا وهـــو من بـــورمــا إن دخـــله
يتراجع باستمرار. لكن تشاو ليس
األكثر يأسًا ألنه اشترى رخصته –
سماة ميدالية في نيويورك  –في ا
عام  2006 مقابل  410 آالف دوالر.
فـي الـــســــنــــوات الــــتي تــــلت ذلك
ارتــفـعـت أسـعــار الـرخص بــعـد أن
تـــهــافت عـــلى شـــرائــهـــا جــمع من
ــــســـتــــثــــمـــرين ــــصـــرفــــيـــ وا ا
. في عــــام  2009 دفـع واحملـــــامــــ
شـقـيـقه األصغـر كـينـي تشـاو مـبلغ

 750 ألف دوالر مقابل رخصته.

ـدارس وتوقف الـتجـارية وإغالق ا
حــركــة الـســيــاحـة تــراجع الــعـمل
كـثـيـرا بالـنـسبـة له كـمـا هي احلال
بـالنسبـة جلميع سائـقي نيويورك.
يـــقـــول أولـــيـــفــو الـــوضع صـــعب.
ـئـة انـخـفض دخـلي بـنـسـبة 80 بـا
ــــا ألف دوالر في كــــنت أكــــسب ر
األسـبوع أما اليـوم فال يتجاوز ما
أجــنــيه  300-200دوالر. ويــضــيف
الـرجل الـبـالـغ من الـعـمر  60 عـامًـا
زاجه مـن بروكـلـ الذي احـتـفظ 
ـرح رغم كـل شيء وراء الـكـمـامة ا
ـــمــرضـــة الــتي إنـه لــوال زوجـــته ا
تـواصـل كـسب عـيـشـهـا عـلى نـحـو

ســاحـة انـتـظـار بــالـقـرب من مـطـار
الغـــوارديـــا في نـــيـــويـــورك نـــحــو
خـــمــســ ســـيــارة أجـــرة صــفــراء
بــصــبــر رغم الــبــرد الــقـارس قــبل
حتــمــيل زبــون من إحــدى بــوابـات
الـوصول. يقول جـوي أوليفو الذي
يـعـمل مـنذ  30 عـامًـا سـائق أجرة
قـبـل الـوبـاء كـانت تـصـطف مـئـات
ســـيــــارات األجـــرة الـــصـــفـــراء في
مـوقف السيارات هـذا. كنا نصطف
فـي خط طـويل ونــنـتــظـر نــحـو 20
دقـيـقـة. أمـا اليـوم فـنـحن نـحو 50
. بـسبب سـيـارة ونـنتـظـر سـاعتـ
الــــعـــــمل عن بـــــعــــد في األحــــيــــاء

{ نــيــويــورك- (أ ف ب)  –شــكّــلت
ســيـارات األجـرة الـصـفـراء لـعـقـود
طـويلـة أحد رمـوز نيـويورك بـعدما
كــانت مـنـتـشــرة في كل مـكـان عـلى
مـدار الــسـاعـة لـكن بـعـد عـام عـلى
ركـبات بـدء اجلـائحـة باتت هـذه ا
نـادرة ومـستـقـبـلهـا يـبدو غـامـضا.
فـهذه السيارات الـتي كانت تشاهد
فـي كل مـكـان ليـل نـهار فـي شوارع
مــديـنــة األعـمـال األمــيـركــيـة كـانت
تــوازي بـرمــزيــتـهــا أهـمــيـة مــبـنى
إمــــبــــايـــر ســــتــــايت أو قــــبــــعـــات
الـــبــيـــســبـــول. صــبـــاح أحــد أيــام
شـبــاط/فـبـرايـر كـانت تـصـطف في
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ــكـن اســتــبـــعــاد حــدوث كـــمــا ال 
غـزوات أخرى. إذ يقول اخلبير إنه
نـاخيـة الكـبيرة في مع الـتقـلبـات ا
ـنـطقـة علـيـنا أن نـبـدأ في النـظر ا
فـي مـا يـجب أن نــحـصل عــلـيه من
ــنــطـقــة تــشــهـد أدوات إذا بــدأت ا
ــتــكــررة.في زيــادة فـي الــغــزوات ا
وجة الثانية غضون ذلك تستمر ا

من اجلراد في إحداث الفوضى.

شـــــــــخـص فـي عـــــــــام  2020 ومـن
ـتـوقع أن يـؤثـر على  3,5 مـلـيون ا
شــخص في عـام  2021 فـي جـمـيع
ـكن لــلـتــنـبـؤ ــنـطـقــة. و أنــحـاء ا
ـتوسط من بـهطـول كمـية أقل من ا
األمــــطــــار جــــنــــبًـــا إلـى جــــنب مع
حتــسـ الـرصــد أن تـوقف الـغـزو
لـــكـن من الـــصـــعـب حتـــديـــد مـــتى

سيوضع حد نهائي له.
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ــنع ــصــريــة  طــالــبت وزارة الــصــحــة والــســكــان ا
األطـفـال عن شرب الـشـاي مع الوجـبـات وبعـدها; ألنه
ـنع امــتـصـاص احلـديـد ويـعـرضــهم لألنـيـمـيـا. وفي
مـنشـور في اطار حـمـلة تـوعيـة كـبيـرة نشـرته الوزارة
صاب بالسكري وامراض بعد ازيـاد نسبة االطفال ا
فقر الـدم نصحت باستبدال الـشاي بكوب صغير من
األعشاب الطـبيعيـة مثل النـعناع التـيليو أو الـينسون
مع مــراعـاة عــدم اإلفــراط في اسـتــخــدام الـســكـر أو
نزل. ُحضّر في ا كوب صغـير من العصير الطبيعي ا
وتــشـيع الــعـصــائـر احملالة في حــوانـيت االطــفـال في
ـبـكـر ـدارس مـا يـرفع نــسـبـة االصـابـة بـالــسـكـري ا ا
وزيـادة الــوزن وطـالب اطــبـاء بــتـشـريـع قـانـونـي يـلـزم
معامل احلـلويات بتخفيض نسبة السكر في احللويات

ائة كما حصل في بريطانيا. بنسبة ثالث با

هــذا الـــظــلـم الــفـــادح. كــذلك لـــقي هــذا
اإلعالن إشـادة من جمـعية فـايتـينغ ويذ
بـرايــد الـداعــمــة لـقــدامى الـعــسـكــريـ
ـثـلـيـ والـتي رأت فـيه عـودة لـقدامى ا
ثلي إلى الـعائلة العسكرية ـقاتل ا ا
حـــيث ســـيـــحـــظـــون بـــاعـــتـــراف عـــلى
خـدمــاتـهـم. غـيـر أن اجلــمـعــيـة طــالـبت
بـتـحـقيق أكـثـر تـعـمـقا بـشـأن الـتـبـعات
الـطـويــلـة األمـد لـتـسـريـح الـعـسـكـريـ
ـثـليـ عـلى صعـيـد الـصحـة والـسكن ا
والــعــمل خــصــوصــا ألن كــثــيــرين من

هؤالء يعيشون حاليا في الفقر. 

تــصــحـيح هــذا اخلــطــأ الــتـاريــخي من
خالل إقـــرار ســيـــاســـة تــتـــيح لـــهــؤالء
ـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــعــادة األشــخـــاص ا
ـكن لـلـعـسـكـري مـيـدالـيـاتهـم. وبات 
ـعـنـي أو ذويـهم في حـال كـان هؤالء ا
ـطــالـبــة بـدرس مــلــفـهم من مـتــوفــ ا
مـجــلس الـدفــاع وطـلب احلــصـول عـلى
ـوافـقـة على مـيـداليـة جـديـدة في حال ا
مــــــلـــــفـــــهم. وأشــــــاد رئـــــيس الـــــوزراء
الــبـــريــطــانـي بــوريس جـــونــســون في
تـغريدة عـلى تويتـر بهذا الـتغيـير الذي
سـيتيح معاجلـة خطأ تاريخي وإصالح

{ لـــــنــــدن-(أ ف ب)  –أعـــــلـــــنت وزارة
الـدفــاع الـبــريـطــانـيــة أن الـعــسـكــريـ
الـســابـقــ الـذين سُـرّحــوا من اجلـيش
الـبريـطاني بـسبب مـيولـهم أو هويـتهم
اجلـنـســيـة سـيــتـمـكـنــون من اسـتـعـادة

يداليات التي فقدوها. ا
وقـبل تــغـيـيـر قــانـوني في الـعـام 2000
يول ثلـيات وثنائـيو ا ثليـون وا كـان ا
نوع تحولون جنسيا  اجلـنسية وا

من اخلــدمــة في اجلــيش الــبــريــطـاني.
وأكـدت وزارة الـدفـاع الـبريـطـانـيـة عـبر
مــوقــعــهــا اإللـــكــتــروني أنـــهــا تــلــتــزم

5ŠÒd *« 5¹dJ FK   UO «bO*« bOFð UO½UD¹dÐ

WO M'« rN uO  V³ Ð

ÍUA « »dý s  ‰UHÞ_« lM* W¹dB  WKLŠ

أربـيل (العراق)-(أ ف ب)  –يـسارع
الـبـاعـة في سوق أربـيل الـتـاريخي
كل صـــبـــاح لـــنـــشـــر بـــضــاعـــتـــهم
مــنـتـظــرين بـفـارغ الــصـبـر وصـول
زبـونـهم األول الذي يـحـظى بحـرية
دفـع الثـمن الذي يـراه مـناسـباً في
ظـل اعــــتـــــقــــاد شـــــائع بـــــأن هــــذا
االسـتفـتاح سـيجلب الـرزق للـتاجر
طــوال الــيـــوم. ويــنــتــشــر تــقــلــيــد
ـتجـول االسـتـفتـاح عـند الـباعـة ا
وأصــحــاب احملــال الــتــجــاريــة في
عـمـوم أسـواق الـشرق األوسط من
ضـمنها الـعراق الذي يفـاخر شعبه
بكرم الضيافة. ووفقا لهذا التقليد
يُـسمح ألول زبون خالل يوم العمل
بـدفع الـثـمن الـذي يـريـد في مـقـابل
الـســلـعـة أو اخلـدمـة الـتي يـحـصل
عــــلــــيــــهــــا مـن دون أعــــتـــراض أو
مـسـاومـة من الـبـائع إذ يُـنـظر إلى
عـدم الـبـيع ألول زبـون كنـذيـر شؤم
ــهّــد لــيــوم ســيــشحّ فــيـه الـرزق.
وقـال هـايـدت شـيـخاني ( 39عـامـا)
الــــذي يــــعــــمـل في ســــوق أربــــيل
عــاصــمــة أقــلــيم كــردســتــان الــذي
يــتـــمــتع بــاســتــقالل ذاتي إن أول
زبـون يستقبله التاجر في الصباح
يـأتي من الله ومـعه الرزق واخلير.
وكـمـا حـال جـمـيع أصـحـاب احملال
ـنتـشرة داخل ـبنـية من احلـجر ا ا
أزقـة سـوق أربـيل يـأتي شـيـخاني
الـذي يبيع قبعات مطرزة باألبيض
واألسـود وأوشحة مـلونة في أولى
سـاعـات الصـباح لـعـرض بضـاعته
وحتـضـيـر الـشاي احملـلى بـالـسـكر
اســتـعـداداً لــبـدء يـوم الــعـمل. وقـد
ورث شـيـخـاني تـقـلـيـد االسـتـفـتاح
ـلك قـبل قرن عـن جده الـذي كـان 
مـن الـــزمن مـــتــــجـــراً في الـــســـوق
نــفـسـهـا. ومن ال يــوفق من الـبـاعـة
بــاالسـتفـتاح يـقـضي عادة سـاعات
جــالـسـاً عـلى كــرسي أمـام مـتـجـره
يـراقب من حـوله كـإشـارة مـنه بأنه
مـازال يـنـتـظـر الـزبـون األول األمر
الـــذي يــدفع زمالءه احملـــيــطــ به
ـــســـاعــــدته عـــلى إلرســـال زبــــائن 
حتـقـيق مبـتـغاه. ويـقـول شيـخاني
إن هـذا التقليد كان معموال به لدى
ــسـلــمــ والــيــهـود في الــتــجــار ا
ـديـنة عـلى السـواء بـعدمـا كانت ا
أربـيل تـضم جـاليـة يـهـودية فـاعـلة

حتى منتصف القرن العشرين.
الـله يـرزقـني وتـخـتـلف اآلراء حول

أصل تـقـلـيـد االسـتـفـتـاح إذ يـقـول
الـــبـــعض إنـه مــأخـــوذ عن حـــديث
لـلـنبي مـحـمد جـاء فيـه اللـهم بارك
ألمـــتي في بــكــورهـــا. لــكن أســتــاذ
الـــعــلــوم اإلسـالمــيــة في جـــامــعــة
صـالح الدين العراقـية عباس علي
يـرى أن هـذا الـتـقـلـيـد مـنـتـشـر ب
أتـبـاع ديـانات مـخـتـلفـة وال يـرتبط
بـاإلسالم فـقط. ويقـول عـلي لوكـالة
كن أن يـكون مجرد فـرانس برس 
ـارس مـنذ زمن تـقـلـيـد قـد كـان 
بـعيد وفي الغالب تتحول التقاليد
اجلـيدة جزءاً من الشعـائر الدينية
ـؤمنـ بـعـقـائدهم. وفي الرتـبـاط ا
كل األحوال بات هذا التقليد جزءاً
مـهــمـاً من الـعـمل الـيـومي لـلـتـجـار

ــخــتــلف أعــمــارهـم. بــ هـؤالء
يـقول جمال الدين عبد احلميد (24
عــــامــــا) وهــــو بــــائـع مــــكــــســـرات
وحـــلـــويـــات وبـــهـــارات فـي ســوق
أربــيل أغــلـب األحــيـان يــطــلب أول
زبـــون الــعـــسل لـــكــونـه مــريـــضــاً
والـعبوة ثـمنها  14الـف دينار (أقل
مـن عــشـــرة دوالرات) لـــكـــنه يـــدفع
عـــشـــرة آالف ديـــنـــار وأنـــا أوافق
وأبـيـعـهـا ألنه اسـتـفـتـاح. ويوضح
ـشذبـة بعـناية الـشاب ذو الـلحـية ا
أؤمـن أن الله سـيـرزقني بـغـيره في

اليوم نفسه.
 وتـــخــلـف خــســـارة أول زبــون في
الـيـوم شـعـوراً بـالـتـقـصـيـر وسوء
الــــطــــالع لــــدى أصـــحــــاب احملـــال

الـتجـارية. ويـقول عـبد احلـميد إنه
فـي حـال عـدم الـبـيع لـلـزبـون األول
أقـضي يومي حزيـناً وأسأل نفسي
+كــيف أرفض نـعـمـة من الـله+. وال
تـقـتصـر هذه الـعادة عـلى األسواق
فــقـط فـهـي مــوجــودة أيــضــا لـدى
سـائقي سيارات األجرة واحلرفي
وأصــــــحـــــــاب ورش تــــــصـــــــلــــــيح
الــسـيــارات. ويــقـول مــاهـر ســلـيم
وهـو ميكـانيكي سـيارات في أربيل
يـبـلغ  46عـامـا أنـا أقـبل بـأي مـبـلغ
مــهـمـا كــان في أول الـنـهــار أقـبـله

وأضعه على جبهتي ألشكر الله.
لـكن البـيع لزبون االسـتفتـاح يبقى
مـقابل ثـمن وليس مجـانياً رغم أن
غـالـبـيـة الـزبـائن األوائل يـفـرضون

مـــا يــريـــدون ألن احلــصـــول عــلى
ســلــعــة أو خــدمــة من دون مــقــابل
يـعتبر أمراً مرفوضاً وفقا لألعراف
االجـتماعـية. ويؤكد سـليم حتى لو
كــــــان االســـــتــــــفـــــتـــــاح (مـن) أخي
سـأتقاضى مـنه مبلغـاً رمزياً حتى
وإن كـــــــان ألف ديـــــــنــــــار (أقـل من
دوالر). ورغـم االنـــتـــشـــار الـــواسع
لــهــذا الـــتــقــلــيــد تــبــقى مــجــاالت
جتـاريـة بعـيدة عـنه خصـوصا في
نـتـشرة في اجملـمـعـات التـجـاريـة ا
عـــــمــــوم الـــــبالد ويـــــتــــجـــــلى ذلك
خـصوصـاً في اجملمعـات التـجارية
الــكــبــيـرة في مــديــنــة أربـيـل الـتي
شــهـدت تــطـورا عــمـرانــيـا واســعـا
اضي والتي يتوافد خـالل العقد ا

الـيـهـا زبـائن يـبـحـثـون عـن جتـربة
تـعـة وغنـيـة. لكن مـحـمد تـسـوق 
ـــقــيم فـي أربــيل ال يــزال خـــلــيل ا
مـتـمـسكـاً بـالتـبـضع كل صـباح من
مـتـاجـر صغـيـرة لبـيع اخلـضروات
واخلـبز واجل والل قرب منزله
ويـتمـنى ألصحابـها اخلـير والرزق
الــوفـيــر عـنـدمــا يـخــرج من هـنـاك.
ويــرى خـلـيل أن الـتـعـامل بـارد في
ـراكز التجارية موضحا ال يوجد ا
شـيء اسمه +استـفتاح+ وكل شيء
يــحـصـل عـلى احلــاسـوب. ويــعـزو
تـمـسك بالـتـقالـيد ذلك إلى خـلـيل ا
ـتـاجـر أن غــالـبـيـة الـعـامــلـ في ا
الـكبـيرة لـيسوا اصـحابـها لذلك ال

كنهم العمل وفق التقاليد.

دوهـيرتي حاضرة مع عـملها هارد
تو بي سوفت- إيه بلفاست براير.
وكــــانت جـــائـــزة األســـد الـــذهـــبي
لــلــرقص قــد تــوجت في نــســخــهـا
الـسـابـقـة أسـماء كـبـيـرة من أمـثال
مــرس كـانـيـنـغـهـام1995 وكـارول
كــــــارلــــــســـــون   2006 وبــــــيــــــنـــــا
بـــاوش2007 وولـــيـــام فـــورســـايت
2010 وسـيـلـفي غـييم  2012   وآن
تــيــريــزا دي كــيــرســمــيــكــر 2015 
ومــــــــــــاغـي مـــــــــــاران    2016 وال

ريبـــــــــــو  2020.

صـــــوت قـــــوي عـــــلى الـــــســـــاحــــة
األوروبـية تعـالج مواضيـع الهوية
والــنــوع والـديــانــة وهي مــسـائل
تـكون غالبا بعـيدة عن االهتمامات

الرئيسية للرقص. 
ـــهـــرجـــان الـــدولي ـــنـــاســـبـــة ا و
اخلـامس عـشـر لـبيـنـالي الـبنـدقـية
لـــلـــرقص الـــذي ســـيـــقـــام بــ 23
تـــــــمــــــوز/يـــــــولــــــيـــــــو واألول من
آب/أغــســطس سـتــقــدم جـيــرمـان
أكــونـيي عـرضـهـا سـامـويـر إن ذي
بــيـغــيـنــيـنغ فــيـمــا سـتــكـون أونـا

مـع زوجـهـا هــلـمـوت فــوغت مـركـز
لــيــكـول ديــسـابل الــدولي لــلـرقص
ـعـاصر في اإلفـريـقي الـتقـلـيدي وا
حــــــزيـــــران/يــــــونـــــيـــــو  2004فـي
الــســنـغــال. كـمــا أطـلــقت عـددا من
االســـتـــعـــراضـــات الـــراقـــصـــة مع
فـرقتهـا جانت-بي التـي طافت بها

العالم أجمع.
ومُـــنــحت جــائـــزة األســد الــفــضي
لـــلـــراقــصـــة ومــصـــمــمـــة الــرقص
اإليـــرلـــنـــديـــة الـــشـــمـــالـــيـــة أونـــا
دوهـيـرتي الـبـالـغة  34عـامـا وهي

جـــعـــلـــوا مـــنـــهـــا أحـــد األصــوات
ـسـتقـلة ذات الـتـأثيـر األكبـر على ا

فن الرقص.
وقـادت الراقصة الـبالغة  76 عاما

خـــــصـــــوصـــــا بـــــ  1977و1982
مـدرسة مـودرا أفريك لـلرقص التي
أسـسـها الـراقص الشـهيـر موريس
بـيـجار والـرئـيس ليـوبـولد سـيدار
سـنغور. وهي تؤمن بقدرة الرقص
ا عـلى تـغـيـير حـيـاة الـناس ولـطـا
الــتـزمت تــشـارك شــغـفـهــا كـبـادرة
حتـويـل وجتـديـد. أنشـأت أكـونـيي

{ روما-(أ ف ب)  –نالت الراقصة
ومـــصــمــمــة الــرقص الــفــرنــســيــة
الــســنــغــالــيــة جــيــرمــان أكــونــيي
ــعــاصـر ــعــروفــة بــأم الــرقص ا ا
اإلفــريــقي جـائــزة األسـد الــذهـبي
لـلرقـص لعام  ?2021عـلى مـا أعلن
بينالي البندقية في بيان الثالثاء.
وأشــار بـيـنــالي الـبـنــدقـيـة إلى أن
مـساهمة أكـونيي في مجال تدريب
وتـصـمـيم الرقـصـات لشـبـاب غرب
إفــريـقــيـا وفي نــشـر عــمـلـهــا عـلى
نــطــاق واسع في بــلـدهــا والــعـالم
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