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طبعة العراق 
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ســادت مـــبــاحــثــات وفــد االقــلــيم مع
ـان اجواء ايـجابـية عقب رئـاسة الـبر
الــتـوافق عـلى تـمــريـر مـوازنـة الـعـام
ــان اجلـــاري  فـــيـــمـــا اخـــلـى الـــبـــر
مـسـؤوليـته عن تغـيـير سـعر الـصرف
ـالـية والـقى الـكـرة في مـلعب وزارة ا
ــركـزي الـعــراقي. وشـهـدت والــبـنك ا
ـان امـس قـبل مـنـاقـشـة جــلـسـة الـبـر
ـوازنة حـراك نيـابي واسع للـتوافق ا
عـــلى بــعض الـــنــقــاط اخلـالفــيــة في
الـقانـون. وقالت رئيـسة كتـلة االحتاد
الـوطــني الـكـردسـتـاني الـنـيـابـيـة اآل
طـالـبانـي انه ( التـوصل الى اتـفاق
مع الــكــتل الــنـيــابــيــة بـشــأن حــصـة
وازنة). ووصفت النائبة االقـليم من ا
ــــقـــراطي عـن كـــتــــلـــة احلــــزب الـــد
الـكردسـتاني النـيابيـة ميادة الـنجار
ان امس ـباحثات التي شهدها البر ا
ـوازنــة بــاإليـجـابــيـة.وقـالت بــشـأن ا
الـــــنـــــجــــــار في تـــــصـــــريـح امس ان
ـفـاوضـات جـرت بأجـواء إيـجـابـية (ا
ـوازنـة ونــحن مـتـفـائــلـون بـتـمــريـر ا
بـــالـــتــوافـق). ووصل وفــد حـــكـــومــة
االقــلــيم الى مــبـنـى مـجــلس الــنـواب
واجــتــمـع بــرئــيس اجملــلس مــحــمــد
احلــلــبـوسي  حــيث عــقــدا إجـتــمـاع
مـشتـرك قبل تـمرير الـقانـون. وأعلنت
ــالـيــة الـنــيـابــيـة في وقت الــلـجــنـة ا
سـابق عدم تغيير سعر صرف الدوالر
وازنـة.وقال مقرر الـلجنة في قـانون ا
أحــمـد الـصـفـار في تــصـريح تـابـعـته
(الـزمان) امس (نعتقد ان تـغيير سعر
صرف الدوالر كان مبالغاً فيه من قبل
احلـكومة وتغيـيره يحتاج الى توافق
ـــركــزي ووزارة ثـــاني بـــ الـــبـــنك ا

لـيـتم احلـديث عن تغـيـيره) واضـاف
ـوازنـة احلالـية سـتـعتـمد سـعر ان (ا
الـصـرف احلـالي) وتـابـع ان (الـقوى
الـكـرديـة رفـضت تـأجـيل اي مـادة من
ـوازنـة الى جـلسـة اخـرى). وافادت ا
كـتـلـة الـسنـد الـوطـني بـوجـود توجه
لـتعديل سعر الـصرف وادراج العقود
ـوازنــة.وقـال الـنــائب عن الـكــتـلـة بــا
فــالح اخلـزعــلي مع عــدد من الـنـواب
في مـؤتـمـر مـشتـرك ان (هـنـاك ضغط
عـلى احلـكـومـة العادة سـعـر الـصرف
ـواطن ــا له من انـعـكــاسـات عـلى ا
وهـناك مالحظـات بشأن استـحقاقات
اقـلـيم كـردسـتان) مـشـيرا الى انه (ال
وظفي تـوجد قاعدة بيـانات خاصة 
االقــلـيم ومن ضــمـنـهم الــبـيـشــمـركـة
واالســايـش وهـنــاك مــعــارضــون من
تـركيـا وسوريـا يسـتلـمون رواتب من
ــواطن) كــردســـتــان عــلى حــســاب ا
مـؤكـدا ان (مـعـلـومـات مـؤكـدة تـشـير

ــالـــيــة وصــنــدوق الـــنــقــد الــدولي ا
والـــبــنـك الــدولي ويـــتــرتـــيب عـــلــيه
تـغــيـيـرات كـثـيـرة وهـذا يـحـتـاج الى
ـوازنـة وقت ومــوازنـة ثـانـيـة لـهـذه ا

الـى وجــــود اكـــــثـــــر من ثـالثــــة االف
مــوظـف فــضــائي في االقــلــيم). كــمــا
ـشروع العربي الـنيابية رهـنت كتلة ا
 دخـــول جــلـــســة الـــتــصـــويت عــلى
ـوازنـة بـشـروط مـنـهـا اضـافـة مـادة ا
فقودين غيبـ وا وازنة تـخص ا بـا
بـــعــد احـــداث داعش وصــرف رواتب
لـذويــهم وزيـادة الـتـخـصـيـصـات في
مـلف تـعويـضـات احملافـظـات احملررة
ـــفـــصـــولـــ من فـــضـال عن اعـــادة ا
ضـبـاط ومـنـتـسـبي الـشـرطـة احملـلـية
واالحتـــاديـــة ومـــنـــتـــســـبـي الـــدفــاع
واحلـشد الشعبي والـعشائري. بدوره
اكـــد الـــنــائـب عن حتـــالف ســـائــرون
جـــمـــال فــاخـــر ان (حـــصـــة االقــلـــيم
ـالـيــة مـا زالت الـعـقـبـة والــتـسـويـة ا
ـوازنـة اضـافـة الى بـعض األهـم في ا
الــفــقـرات األخــرى من بــيــنـهــا ســعـر
صــرف الـدوالر وسـعـر بــرمـيل الـنـفط
ـمـكن الـوصول الـتي نـعـتـقد انه من ا

صلحة الى تـفاهمات تصب بصالح ا
الـعـامة) مـشـيـرا الى ان (هـناك ثالث
سـينـاريوهـات قابـلة لـلحـصول اولـها
ــوازنـــة وطـــرح الـــنـــقــاط تـــمـــريـــر ا
ــقــتـــرحــات عــدة لــتــرك اخلالفـــيــة 
ـان لـلـتـصويت اخلـيـار العـضـاء البـر
على االنسب منها او تأجيل اجللسة
الـى مـا بـعـد أعـيـاد نـوروز او تـكـرار
ســيــنـاريــو الــتـصــويت عــلى قــانـون
احملـــــكــــــمـــــة االحتـــــاديـــــة مـن خالل
الـتـصويت عـلى بعض مـواد القـانون
وتــرك اخلالفــيــة الى مــابــعــد اعــيـاد
نــــوروز). وفـي االقـــلــــيم  اعــــتـــدى 
ـان كردستـان بالضرب اعـضاء في بر
عـلى النائبـة في حزب التغـير شيرين
أمــ الــتي قــالت في خالل اجلــلــسـة
ــانــيــة أن (الــذين أســتــقــدمــوا الــبــر
احلـرس الثوري االيراني الـى حلبجة
عـــام 1988 تـــســـبـــبـــوا بـــدورهم في

مجزرة حلبجة). 

ونــــاشـــــد ذوو مــــريض مــــصــــاب
بـالـسـرطان  وزيـر الـصـحـة حسن
مـحمد التميمي  نـقل ابنهم البالغ
مـن الـعــمـر  15 عــامـا لــلـعالج في
الـهند بـعد تدهـور حالته الـصحية
ـنـاشـدة جـاء . وتــلـقت (الـزمـان) ا
فـيـها ان (فـتى يـبلغ مـن العـمر 15
عــــامـــا مـن ســـكــــنـــة مــــحـــافــــظـــة
الـسليمانية  مـصاب بسرطان في
الـدماغ واجريت له عملية بالعراق
وجـلسات اشعاع وكيمياوي  لكن
وضـعه الـصـحي في خـطـر بـسبب
ورم ســـــرطــــاني اخـــــر ظــــهــــر في
الــــنـــخــــاع الـــشــــوكي وحــــصـــول
اضــــــطـــــراب فـي عــــــمل الــــــغـــــدد
ويــتـــعــرض حــالــيــا لــتــذبــذب في
الـسكر والضغط ودرجات احلرارة
وعـــمــلـــيــة الـــهــضم) مـــنــاشــدين
(الـــوزارة حتـــمل نـــفـــقـــات عالجه

وارساله الى الهند). 
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ــشــروعــات يــتــعـــلق بــإنــشـــاء ا
ــــعـــارض الــــدولـــيـــة وإقــــامـــة ا
ـــتــــخـــصـــصــــة إضـــافـــة إلى وا
الـفـرص االسـتــثـمـاريـة) مـؤكـدا
شترك على بناء (أهمية العمل ا
مـــصـــالح اقـــتـــصـــاديــة بـــشـــكل
مـــتـــكـــامل وتـــنـــمـــيـــة الـــتــوازن
قرر التـجـاري). في غـضون ذلك 
مـجـلس الـوزراء حـجب مـفـردات
الـبـطـاقـة الـتــمـويـنـيـة عن فـئـات
عدة. وذكـر بـيان لالمـانـة العـامة
جمللس الـوزراء تـلقـته (الـزمان)
امس ان (مـــجــلس الـــوزراء قــرّر
استـثـناء الـتـجارة من تـعـليـمات
تنـفيـذ العـقود واعـتمـاد الدعوة
بـاشـرة للـتـعـاقد مع الـشـركات ا
ــفـردات الـتـمــويـنـيـة) اجملـهـزة 
مشيـرا الى ان (القـرار نص على
جــــمـــلــــة إجــــراءات إصالحــــيـــة
لــــتـــنــــظـــيـم تـــوفــــيـــر مــــفـــردات
ـــواطــنــ الــتـــمــويـــنــيـــة إلى ا

أبرزهـا حـجب مـفردات الـبـطـاقة
التمـوينيـة عن غير مـستحـقيها
وإلـزام الـوزارات واجلـهـات غـير
ـرتــبـطــة بـوزارة واحملــافـظـات ا
ووحـدات االنـفـاق كـافـة بـتـزويـد
ن الوزارة بـأسـمـاء موظـفـيـها 
يــتــقــاضـون راتــبــاً كــلــيــاً بــقـدر
مـلــيـون و 500 ألف ديـنــار فــمـا
فـوق خالل  30 يـومــا عــمل من
تأريخ صدور هذا القرار) مبينا
ان (التجارة حددت مجموعة من
الــفـئــات الــتي سـيــتم شــمــولـهم
بــقـرار احلــجب تــمــثــلت بــأفـراد
ــتــزوجــ الـذين األســرة غـيــر ا
يـزيـد مـجـمـوع دخـلهـم الـشـهري
قاول عن  1.5مليون دينار و ا
ــــصـــــنــــفــــ حـــــتى الــــدرجــــة ا
الـسـادسـة وأصـحـاب الـشـركات
ــسـجــلــ في دائــرة تــســجـيل ا
الشركات سواء كانوا مديرين أم
ـــســجـــلــ في مــســـاهـــمــ وا
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الــرضـا). وقــررت احلـكــومـة إعـادة
ــصــلـ في ــســاجـد أمــام ا فــتح ا
عــــــمــــــوم الــــــبالد مـع االلــــــتـــــزام
بــإجــراءات الــتـبــاعــد االجــتــمـاعي
لــــــــلــــــــوقـــــــايــــــــة مـن كــــــــورونـــــــا
ــسـتــجـد.وقـالت االمــانـة الــعـامـة ا
جملــلـس الــوزراء في بــيــان تــلــقــته
(الــزمـان) امس ان (الـلــجـنـة قـررت
ـساجد ودور الـعبادة إعـادة فتح ا
مـع االلــتــزام بــإجـــراءات الــوقــايــة
ـواطن والـتبـاعد) ودعـا البـيان ا
الـى (االلتزام بـاإلجراءات الصـحية
والـتـبـاعد االجـتـماعي واالسـتـمرار
فـي تــــوخي احلــــذر واحلــــيــــطـــة).
وأعـــــلن مـــــعـــــهـــــد روبـــــرت كــــوخ
ـــاني أن ــــعـــديــــة األ لـألمـــراض ا
حــاالت اإلصـابــة بـكــورونـا تــرتـفع
بـشـكل كبـير وقـد  تسـجيل 226
حــــالــــة وفــــاة و 17482 إصــــابــــة
ـاضـيـة. جــديـدة خالل الـســاعـات ا

الـــعــراقــيــة بـــفــايــروس كــورونــا.
وبـحـسب أمر وزاري لـوزارة الـنقل
اطــلــعت عــلــيه (الــزمــان) امس انه
(اسـتـنـاداً الى تـوجيـهـات الـوزير 
دة 14 تـقرر منح اجـازة اعتيـادية 
يــــومــــاً مـن تــــاريخ صــــدور االمــــر
وحلـ اكتسـابهم الشـفاء التام من
ـسـتـجـد بـالـتـقـريـر وبـاء كـورونـا ا
الــطــبي ويــقـوم مــعــاوني الــدوائـر
دة بـتمشية البريد اخلاص خالل ا
ـــذكــورة وحــسب الـــتــعــلـــيــمــات ا
والـضـوابط  حـيث شـمل االمـر كل
من مـديـر عام الـشـركة كـفـاح حسن
جـبار ومدير عام الدائـرة القانونية
عــبـاس نـاصــر مـجـيــد ومـديـر عـام
ــتـابـعــة عـبـد دائــرة الـتـخــطـيط وا
الــعــظــيم كــر غــافـل ومــديــر عـام
الــدائــرة الــفــنــيــة عــبــاس عــمــران
مـوسى ومـعاون مـديـر عام الـدائرة
ــان مــحــمــد عــبــد الــقــانـــونــيــة إ

بـابل االلتزام بـالتعلـيمات الـصحية
لـزيادة احلـاالت احلرجـة والشـديدة
في مـستشفيـات احملافظة). واعلنت
دائــرة صـــحــة واسط عن تــســجــيل
اكــــثـــر من  300 اصــــابـــة جـــديـــدة
بــــفــــايــــروس كـــورونــــا خـالل يـــوم
واحــــد.وذكــــرت الـــدائــــرة ان (عـــدد
ـــســـجـــلــة االصـــابـــات اجلـــديـــدة ا
بـكـورونـا بـلـغت 317 فـي مـا بلـغت
حــــاالت الــــشــــفــــاء  320 حــــالــــة).
وسـجـلت دائرة صـحة الـنجف اكـثر
مـن  400 اصــــــــابــــــــة جــــــــديــــــــدة
بــــالـــفــــايـــروس خـالل الـــســــاعـــات
ــاضـيـة. وقـالت الــدائـرة في بـيـان ا
تـلقـته (الزمـان) امس ان (مخـتبرات
احملـــافـــظـــة اجــرت  2105 فـــحص

مـختبري حلاالت مشتبه بها  اذ 
رصد 427 فـي ما بلغ الـشفاء 526
سؤول في حـالة). واصيب كبـار ا
الـشـركـة الـعـامـة لـلـخـطـوط اجلـوية
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ســجــلت وزارة الــصــحـة والــبــيــئـة
 5258 اصــابــة مـؤكــدة بـفــايـروس
كــــورونــــا وشــــفـــاء  4237 حــــالـــة
وبواقع   41 وفـاة جديدة في عموم
ـوقف الــوبـائي الــعـراق. واوضـح ا
الــــيـــومي  الــــذي اطـــلـــعـت عـــلـــيه
(الـزمان) امس ان (عدد الفحوصات
اخملــتـبــريـة الــتي اجـرتــهـا الـوزارة
بـــلـــغت اكـــثــر من  41 الـف عــيـــنــة
حلــــاالت مـــــشــــتــــبـه اصــــابــــتــــهــــا
بــالــفــايــروس  حــيـث  تـســجــيل
 5258 اصـابـة مؤكـدة بكـورونا في
عــــمــــوم الـــبالد) مــــشــــيـــرا الى ان
(الـشـفـاء بـلغ  4237 حـالـة وبـواقع
 41وفـــاة جــديـــدة). فــيـــمــا حــذرت
ـــــوقف الـــــوزارة  مـن خـــــطـــــورة ا
الـوبائي في محافظة بابل.وناشدت
الـصـحـة في بـيـان مـقـتضـب (أهالي
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اعــلـنت قـيـادة عـمــلـيـات بـغـداد عن
ـتهم وفق مواد اعـتقال عدد من ا
قـانـونيـة مـخـتلـفـة وضبط أسـلـحة
غــيـر مــرخـصــة ومـواد مــخـدرة في
جـانـبي الـكـرخ والرصـافـة بـبـغداد.

وقـال بـيان لـلقـيـادة تلـقته (الـزمان)
امس انـه (تنفيذاً لتوجيهات القائد
ـسـلـحـة ومـتـابـعة الـعـام لـلـقـوات ا
مــسـتــمـرة من قــبل قـائــد عـمــلـيـات
بـــغـــداد وبــالـــتـــعـــاون مع اجلـــهــد
ــكــتب رئــيس الــهــنــدسـي الــتــابع 
الـــوزراء   رفـع ســـيـــطـــرتي حي

مــواد قـانـونــيـة مــخـتـلــفـة وضـبط
أســلــحــة غــيـر مــرخــصــة وتــامـ
احلــمــايـة لــلــمـراكــز االنــتـخــابــيـة
بــاإلضـافـة إلى االسـتــمـرار بـنـصب
ـــراقـــبــة فـي الـــطــرق كـــامـــيـــرات ا
واحملـال الـتـجـاريـة وبـالـتـعـاون مع
ـواطـنـ ضـمن قـاطـع الـرصـافة) ا
ــشـاة الـســابـعـة وتــابع ان (فـرقـة ا
عــشـر اعـتـقـلت مــتـهـمـ اثـنـ في
مــنــطـــقــة جــنــوبي بــغــداد وضــبط
ـواد اخملدرة بـحـوزتـهم كمـيـة من ا
وأدوات تـــــعـــــاطــــيـــــهــــا  في ح
اســتــمــرت الــفــرقــة األولـى شــرطـة
احتــاديـــة بــتــنــفـــيــذ عــمــلـــيــاتــهــا
االسـتبـاقية ونـصب الكمـائن بهدف
مـــسـك الـــفـــضـــاءات ضــــمن قـــاطع
ـسـؤولـيـة حـيث تـمـكـنت خـاللـها ا
واد من اعـتقـال متهـم بتـعاطي ا
اخملـــدرة بــاإلضــافـــة إلى تــنـــفــيــذ
الكـات أمانـة بـغداد واجـب إسنـاد 
في رفـعها للتجاوزات احلاصلة من
ـواطـنـ على أراضي قـبل بـعض ا

اخلـضـراء و شارع الـعـمل الشـعبي
ضــمن قـاطع مـسـؤولـيـة الـلـواء 27
ووضـع مــرابـــطــات بـــدالً عــنـــهــمــا
ـشـاة الـرابط بــاإلضـافـة إلى نــفق ا
بـ حـي اجلامـعـة وحـي اخلـضراء
ووضـع مــــرابـــــطه فـــــيـه بــــغـــــيــــة
ــســاهــمــة في تــخــفــيف مــعــانـاة ا
ــواطــنــ وحتــقــيق انــســيــابــيـة ا

للسير في الطرقات).
شاة السادسة  واضـاف ان (فرقة ا
مـســتـمـرة بـتـنـفـيــذ عـمـلـيـات بـحث
وتـــفــتـــيش ونـــصب الـــســيـــطــرات
ــفـاجـئـة فــــي مـنـــــاطق شـمـــــال ا
وغــــربـي بــــغــــــــداد ضــــمـن قــــاطع
مــسـؤولـيـة الـفــرقـة أسـفـرت عـــــن
ـتهـم وفــــق اعـتـقال عـدد مـــــن ا
مــــــواد قـانـونـيـة مخـتـلـفـة بـيـنهم
فـتاة متهمة باالحتيال) واشار الى
ــشــاة احلــاديــة عــشــر ان (فــرقـــة ا
جنـحت بـأعتـقال مـتـهمـ بتـعاطي
ـواد اخملـدرة فـضالً عن وتــرويج ا
ــطــلــوبـ وفق اعــتــقــال عـدد من ا
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احتادات الـغرف الـتجاريـة حتى
الـدرجـة الــثـانـيـة والــصـنـاعـات
حــتى الــفــئـة الــثــالــثــة واحتـاد
رجال األعـمـال فـضال عن نـقـابة
األطــــبـــاء وأطــــبــــاء األســــنـــان
ونــقـــابــة الــصـــيــادلــة واألفــراد
الـذين لــديـهـم حتـاسب ضــريـبي
أكـــثـــر من  18مـــلـــيـــون ديـــنـــار
) مـــضـــيــــفـــا (وكـــذلك ســـنـــويـــاً
ـدة ـسـافـرين خـارج الـعـراق و ا
تـزيـد عن  3 أشـهـر  حـيـث يـتم
حــجــبـهــا مــؤقــتــاً حلــ إثــبـات
قيم خارج البالد عودتهم وا
والــعــراقــيـــ الــذين يــحــمــلــون
ـضـيف و نزالء جـنسـيـة الـبـلـد ا
ـركزيـة حل اإلفراج السـجون ا
تـوفـ داخل السـجون عنـهم وا
ــنــتـــمــ إلى الــتـــنــظــيــمــات وا
اإلرهابيـة والهـارب من الـعدالة
الــعــرب واألجـــانب و الالجــئــ
باستثناء األُسَر الفلسطينية). 

lO∫ وزير التجارة ونظيره السوري يوقعان مذكرات تفاهم  u
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رجــحت الــهــيــئـة الــعــامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الــنـــقل  ان يــكـــون طــقس
ــنـــطــقـــتــ الـــيــوم الـــســبـت في ا
الـوسـطى واجلنـوبـية صـحوا وفي
ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة غـائم جـزئـيا . ا
وقـــال الــهــيــئـــة في بــيــان تـــلــقــته
(الـــزمــان) امس ان (طـــقس الــيــوم
ــنـطــقـتــ الـوسـطى الــسـبت في ا
واجلـنـوبـيـة سـيـكـون صـحـوا وفي
ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة غـائم جـزئـيا  ا
وان درجـــــة احلــــرارة الــــعـــــظــــمى
ـديـنـة بـغداد  23 درجـة ـتـوقـعـة  ا
مئوية) واضاف ان (طقس يوم غد
ــنـاطق كــافـة األحــد ســيـكــون في ا
صــحــواً ودرجـات احلــرارة تــرتـفع
قـلـيالً عن الـيـوم الـسـابق). وضرب
زلـزال بـلـغت قـوته  6 درجـات عـلى

مــقـيـاس ريــخـتــر قـبـالــة الـسـاحل
اجلزائري في الساعات األولى من

امس االول. 
ـرصد األمـريكي لـلزالزل ان وأفـاد ا
(الـــــزلـــــزال وقـع عـــــلى بـــــعـــــد 20
كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية
عـلى عمق  10كـيلـومترات) واشار
الـى ان (ســـــكـــــان مـــــدن الـــــشــــرق
والـــوسـط عـــلى غـــرار بـــومـــرداس
ــســيــلـة وجــيــجل والــعــاصـمــة وا
شـعـروا بـالـهـزة األرضـيـة) مـؤكـدا
ـعلومات ان (الـهزة خلـفت حسب ا
األولـــيــة تــشـــقــقــات وانـــهــيــارات
جـــزئــيـــة بــبـــعض الـــبــنـــايــات في

بجاية).
وتـابع ان (الـواليـة شـهـدت مـغادرة
ــــنـــــازلــــهم عـــــدد من الـــــســــكـــــان 
وخــروجـهـم إلى الـشــوارع لـكن لم
تــرد تــقــاريــر حــتى اآلن عـن وقـوع

 .( واطن إصابات ب ا
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ـسابـقة اسـفـرت قرعـة الـدور ربع النـهـائي 
امس اجلـــمـــعـــة عن دوري ابـــطـــال اوربـــا
مواجـهات نـارية ابـرزها لـقاء بـايرن مـيونخ

مع باريس سان جيرمان. 
وسحـبت الـقـرعة في مـقـر االحتاد االوربي
ـديـنـة نيـون الـسـويـسـريـة حـيث سـيـجمع
اللـقاء االول مانشستـر سيتي مع بوروسيا
دورتـــمـــونــد  فـــيــمـــا يالقي بـــورتـــو فــريق
تـشـيلـسي. بيـنمـا يتـواجه في اللـقاء الـثالث
النـاري فريـقـا بايـرن مـيونخ وبـاريس سان
جــيــرمــان في نــســخــة مـكــررة مـن نـهــائي
ــاضـي لــلــمــســـابــقــة واســفــرت ــوسم ا ا
ــواجــهـة االخــيــرة عن لــقـاء يــجــمع ريـال ا

مدريد وليفربول.
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وقــــعت بــــغـــــداد ودمــــشق عــــلى
مـــذكـــرات تـــفــــاهم في مـــجـــاالت
مـــخـــتـــلــفـــة شـــمـــلت قـــطـــاعــات
اقـــــــتــــــصــــــاديـــــــة  وجتــــــاريــــــة
واستـثمـارية. وقـال بيـان لوزارة
التجـارة تلقـته (الزمان) امس ان
(اجــتـمــاعــات الــدورة الــعــاشـرة
ـــشــتـــركــة لـــلــجـــنــة الـــوزاريــة ا
الــعـراقــيــة الــسـوريــة اخــتــتـمت
اعمالها في بغداد بالتوقيع على
مـحـضـر مـشـتـرك شـمل مـخـتـلف
قـطـاعـات الـتــعـاون االقـتـصـاديـة
والـــتــجـــاريـــة واالســـتــثـــمـــاريــة
واجملـــــاالت األخـــــرى).  واوضح
الوزير  رئيس اجلانـب العراقي
عـالء احــــــمـــــــد اجلـــــــبــــــوري ان
(االجتماعات التي حضرها وزير
االقـتـصـاد والـتـجـارة اخلـارجـية
الـسـوري مـحـمـد سامـر اخلـلـيل
تــمـــخض عــنـــهــا تــوقـــيع ثــمــان
مــذكـــرات في مـــجــاالت االعـــمــار
واالسكـان واالستـثمـار والتعـليم
الــعــالي والــتــربــيــة والــريــاضــة
والـشـبـاب والـثـقـافـة والـسـيـاحة
واالعالم الــــتي وقــــعـت من قــــبل
عنية). واضاف وزراء الوزارت ا
ان (الــــتـــوقــــيع عــــلى احملــــضـــر
اخلــتـــامي ســـيــكـــون إطـــارعــمل
للـجـانـب في جـوانب مـتـعددة)
مـــبــــيـــنـــا ان (انــــعـــقـــاد الـــدورة
العـاشرة من اجـتمـاعات الـلجـنة
هو لتعزيز العالقات االقتصادية
والـتـجــاريـة بـ الـبــلـدين فـضال
ـنـاقـشة عن كـونه فـرصـة مـهـمـة 
ــــــشـــــــاريع ــــــواضــــــيـع وا كـل ا
شـتـركـة واالتفـاق عـلى اآللـيات ا
الالزمـة لتـذلـيـلـها) الفتـا إلى أن
(هناك مـجاالت متـنوعة لـلتعاون
بـــ الـــعـــراق وســـوريـــا في مـــا
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اكـد اخلـبـيـر اقـتـصـادي  ان االربـاح
ـــصـــارف جــراء الـــتي حتـــقـــقـــهـــا ا
ـواطنـ تصل الى االسـتـقطـاع من ا
 8 مـلـيون دوالر شـهـريا . وقـال علي
الــــفـــريــــجي فـي تـــصــــريح امس ان
ــوجـودة حـالـيـا ـصـارف ا (جــمـيع ا
تـفـتـقـر لـلـمـهـنـية) الفـتـا الى ان (اي
ـنـح بـطـاقــة الـدفع ي  مــصـرف عــا
ـــســــبق مـــجـــانـــا مـع جـــمـــلـــة من ا
االمــــتـــيــــازات او الـــعــــروض عـــلى
الــعـكس مـا يــحـصل في الـعـراق  اذ
( ـواطن يـتم استـقطـاع مبـالغ من ا
ـــصــارف مـــؤكـــدا ان (اربــاح هـــذه ا
تصل لنحو  8 مليون دوالر شهريا)
ـمـكن ان مــشـيـرا الى انه (من غــيـر ا
يـعـتمـد اي مصـرف على اسـتحـصال

مبلغ مالي مقابل خدماته).  
واضــاف انـه (هــنــاك نــســبــة اربــاح

تــسـجل عن االمـوال الـتي تـدخل الى
الـــنـــافـــذة وان ســـعـــر الــفـــائـــدة في
الــعـمــلـيــة عـبــر حتـريك احلــسـابـات
ـالـيـة بـهـا لـكن مـا ــبـالغ ا وايـداع ا
يـسـتـقطع يـجب ان يـكون مـجـانا وال
ـكن ان يؤخذ مقابله مبالغ معينة)
ـركــزي الـعـراقي الى داعــيـا الـبــنك ا
ــوضــوع والســيــمـا ان (مــتــابــعــة ا
االمـوال تهدر بشكل غير طبيعي عبر
ـسـبق الـتــعـامل مع شـركـات الـدفع ا
والــكي كــارد). وكــشف نــائب رئــيس
جلــنـــة الــنــزاهــة الــنـــيــابــيــة خــالــد
اجلـشـعـمي عن اسـبـاب فـتح حتـقيق
ـلف الكي كارد.وقال اجلشعمي في
تــصــريـح امس ان (الــلــجــنــة تــلــقت
ــعــلــومــات وشــبــهــات جــمــلـــة من ا
الـــفــســـاد الــتي شـــابت الــتـــأســيس
وضــعف اخلــدمــات ودعم الــتــكــلــفـة
الـــعـــالـــيـــة الـــتي تـــســـتـــحـــصل من
ــواطــنـ اذا  فــتح حتــقـيق في ا

ـوضوع وضيفـنا عدد من مسؤولي ا
مــصـرف الـرشـيــد ومـدارء في الـبـنك
ــــــركـــــزي) واضــــــاف انه (بـــــعـــــد ا
االسـتـفـسـار عن قـضـيـة اسـتـحـصال
مــوافــقــات من جــهــات اعـلـى اكـدوا
انـها جاءت عبر الهاتف وليس بكتب
رسـميـة في ح كان يـجب ان تكون
ـالية) مـؤكدا مـوثقـة من قبـل وزير ا
ان (الــشـركــات لم تـلــتـزم بــاي بـنـود
وجـهها البنك بـعدم التعامل من دون
مـــوافــقـــات وصــدرت اوامـــر قــبض
بــحق اخملـالـفـ وان سـبب اعـتـقـال
مــديـر شـركــة كي كـارد جــاء لـضـعف
اخلــدمـات وتــأســيس الـشــركـة غــيـر
الـــقــانــونــيــة وحـــجم االمــوال الــتي
حــصـلـت عـلــيـهــا من اسـتــقـطــاعـات
) وتـــــابع ان (كـي كــــارد ـــوظـــفـــ ا
وظف ليتم االستقطاع يـفرض على ا
مـــنه  وان جلـــنــة االمـــر الـــديــواني
لف وما يتعلق بهذا الشأن). تتابع ا

األمـانـة في جانب الـرصـافة إضـافة
إلـى ضـبط عـدد من الـعـجالت الـتي
ال حتـمل أوراقاً ثـبوتـية في جـانبي

الكرخ والرصافة). 
وأحــبـطت مـديــريـة االسـتــخـبـارات
الـعسـكريـة عمـليـة تهريب  36 الف
لـتـر من الـنـفـط اخلام فـي مـحـافـظة

كركوك.
 وذكــر بـــيــان لــلـــمــديــريــة تـــلــقــته
(الــزمــان) امس انـه (اسـتــنــادا الى
مـعلـومات استـخبـارية دقيـقة اكدت
وجود حترك صهريج محمل بـنحو
 36 ألـف لـــتــــر من الـــنــــفط اخلـــام
ــهـرب تــرافـقه عـجــلـة نــوع تـاهـو ا
لــصـــاحب احلــمــولــة فـي مــنــطــقــة
سـاقـزلي بـاحملافـظـة وعـلى أثر ذلك
وبـالـتنـسـيق مع قـسم استـخـبارات
شتركة في تقدم للعمليات ا ـقر ا ا
كركوك ومفارز شعبة االستخبارات
الــعــسـكــريــة في الـفــرقــة الـثــامــنـة
تـمكنـوا من إحباط عـمليـة التهريب
والـقـبض عـلى الشـاحـنـة وسائـقـها

ــرافــقــة لــهــا وضــبط والــعــجــلــة ا
بـحوزتـهم بندقـية كالشـنكوف و١٨
الـف دوالر ومـــلــــيـــوني و 400الف
قــد  تــســـلــيــمـــهــمــا الى ديـــنــار 
عـنيـة التخـاذ االجراءات اجلـهـات ا

القانونية بحقهما). 
وفي البصرة  ضبطت مفارز جهاز
األمـن الـوطـني خـمــسـة أطـنـان من
الـــدواء مـــنــتـــهي الـــصالحـــيــة في
احملافظة .وذكر بيان العالم اجلهاز
تـلقته (الزمـان) امس انه (بناءً على
واطن مـعلومـات دقيقة من أحـد ا
ــــتــــعــــاونـــ وضــــمـن اجلـــوالت ا
ــيـدانـيــة الـتي يُــجـريـهــا اجلـهـاز ا
ـــتـــابـــعــة أســـعـــار الـــدواء ومــدى
صالحيته تمكنت القوة باالشتراك
ـديـرية مع مـفـرزة تـفـتـيـش تـابـعـة 
صـحة احملافـظة من ضبط  5اطـنان
مـن الـدواء مـنـتـهـي الـصالحـيـة في
كـاتب العـلميـة الكـائنة في احـدى ا
حـي اجلــزائــر بـــعــد اســتـــحــصــال

وافقات القضائية).  ا

اال الطالباني



ـســتـوى مـعـنـونـا بـ: اجــتـمـاعـا رفـيع ا
ــوذج (الـــســعــادة والــرفـــاه: حتــديــد 
اقــتــصــادي جــديـد). تــقع بــوتــان الـتي
لـكـة جبـليـة صغـيرة تُـعـرف بكـونهـا 
وعـاصـمـتهـا تـيـمـفو في جـنـوب آسـيا
والــتـي تــبــلغ مــســاحــتــهــا مــا يــقــارب
46500كم 2 فـي االمـــتــداد الـــواقـع بــ
ـــنـــحـــدرات الـــصـــ والـــهـــنـــد عـــلى ا
اجلـنوبـية من جبـال الهـماليا وال تزال
بـوتــان تـعـتـبـر لـغـايـة الـيـوم من الـبالد
ـعــروفـة عـلى ــعـزولـة وغــيـر ا ا
مـستوى العالم حيث دخلت
أول سـيارة إلى بوتان عام

بـأهـميـة الـسعـادة في حـياة الـناس في
كل أنـحـاء العـالم. وفي الفـترة الـقريـبة
تحدة  17هدفا ـاضية دشنت األ ا ا
سـتـدامة يُـراد مـنهـا (إنـهاء لـلـتنـمـيـة ا
الـــفـــقــــر وخـــفض درجـــات الـــتـــفـــاوت
والـتباين وحمايـة الكوكب) وهذه تمثل
كنها أن في مجملها جوانب رئيسية 
تـــؤدي إلى الـــرفـــاه و الــســـعـــادة لــكن
بــلـدانــنـا  ومــنـهــا الـعــراق لم حتـقق ال
انـــهـــاء الــفـــقـــر بل اتـــسع كـــثـــيــرا وال

خـفضت درجات التنفاوت ب
الــشـعب والــفـاســدين الـذين
اثــــــروا بـــــنــــــهب امـــــوال

الدولة..
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ــــعــــلــــومــــات وحــــسـب ا
ؤكدة فان  اليوم الدولي ا
ـبـادرة من لـلـسـعـادة جـاء 
بلد صغير ال نعرف الكثير
ــلــكــة بــوتـان عــنـه هــو 
الــــبـــلــــد الـــذي يــــعـــتـــرف
بـسيادة السعـادة الوطنية
عــلى الـدخـل الـقـومـي مـنـذ
أوائـل الـــســـبـــعـــيـــنـــيــات
واعــتــمــد هــدف الــســعـادة
الــــوطـــنــــيـــة الــــشـــهــــيـــر

وســيـادته عـلى
الـناجت القومي
اإلجـمالـي. كما
أن بـــــــــوتــــــــان

اســتــضـــافت كــذلك (عــلى هــامش
فـــعــالـــيــات الــدورة
الـسادسة والـست

لـلـجمـعيـة العـامة )

ـلكة بوتان ما 1962. يـبلغ عدد سكان 
يـقـارب  16000 نـسـمـة ونظـراً العـتـبار
ــنــاطـق الــهــادئـة ــلــكــة بــوتــان من ا
ــتــواضــعـة والــتــقــالــيـد الــعــائــلــيـة وا
الــبـسـيـطــة حـيث يـعــيش أكـثـر من 90
ـناطق الـريفية ئة من الـسكان في ا بـا
ويـــعــمـــلــون في
تـــــــربـــــــيــــــة
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دعـا رئـيس مـجــلس الـقـضـاء االعـلـى فـائق زيـدان اعـضـاء اجملــلس لالجـتـمـاع يـوم
قبل لتطبيق قانون احملكمة االحتادية رقم 30 لعام  2005 الذي اقره مجلس االثنـ ا

النواب امس االول.
وقـال بـيـان لـلـمـجـلس تـلـقـتـه (الـزمان)
امس ان (االجـتمـاع سيتـضمن تـطبيق
بـنود القانون و تـكر رئيس واعضاء
ـــنــاســـبــة احــالـــتــهم الى احملـــكــمــة 
الـتـقـاعـد) واضاف ان (اجملـلس يـشـيد
ـان الـتي دعـمت تـشـريع بـخـطـوة الـبـر
تـــعـــديل قــانـــون احملـــكــمـــة). وصــوت
مــجـلس الــنـواب بـجــلـسـته اخلــامـسـة
واالربـعـ التي عـقـدت برئـاسـة محـمد
احلـلبوسي على تعـديل قانون احملكمة
الــعـــلــيــا. وذكــرت الــدائــرة االعالمــيــة
لــلـمـجـلس في بـيـان امس ان (اجملـلس
صــوت عــلى قــانــون احملــكــمـة واعــفى
رئـيس اجلهاز التـنفيذي لـهيئة االعالم
واالتـــصــاالت عـــلي اخلــويـــلــدي خالل
جـلـسـة امس االول). وكان احلـلـبوسي
قــد عـقــد مع رؤســاء الـكــتل الـنــيـابــيـة
ناقشـة قانون احملكمة. وقال اجـتماعاً 
بــيــان امـس ان (احلــلــبــوسي ونــائــبه
االول حـسن الكعـبي عقدا اجـتماعا في
مـقـر كتـلـة بدر بـحـضور رئـيس الـكتـلة
ـنـظـمـة بـدر عـبد ونـائب االمـ الـعـام 
الــكــر االنـصــاري واعــضــاء الـكــتــلـة
ـنـاقـشة بـاالضـافـة الى رؤسـاء الـكـتـل 
قــانـــون احملــكــمــة). واكــد الــنــائب عن
حتـالف عـراقيـون حسن فـدعم ان اقرار
ـرحــلـة بـنـاء قــانـون احملـكـمــة يـهـيىء 
جـديدة. وقـال فدعم في تغـريدة له على
تــويــتــر ان (تــعــديل قــانــون احملــكــمـة
بكرة والـتهيئـة لالنتخابـات النيابـية ا
خـطوات مهمة نحو التغيير واالصالح

مـساءً بحـاجة الى صدور قـانون. وقال
حــرب في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
ـاني بأن جلسته انه (بـعد االعالن البر
ســتـكـون فـي الـسـاعــة الـرابـعــة مـسـاءً
ولـــيـس كـــمـــا حـــصل في اجلـــلـــســـات
الـــســابـــقــة الــتـي عــقـــدهــا مــنـــتــصف

فـــانه حـــقـق أثــريـن االول عــدم الـــلـــيل
مـتابعة اخبار ما يحصل في اجللسات
الــتي تـعـقـد خالل مـنــتـصف الـلـيل في
حــ اســتــطــاعــة مــتــابــعــة جــلــســات
ـــســـائـــيـــة) واضـــاف ان ـــان ا الـــبــــر
(الـــســـبـب اآلخـــر ان الـــنـــظــام االداري

الـية سـاسون لـلـدولة مـنذ عـهد وزيـر ا
حـــســقــيـل حــدد الــدوام الـــرســمي من
الـسـاعـة الثـامـنـة صـباحـاً الى الـسـاعة
الـرابعة مساء ويحتاج عقد جلسات او
الــدوام الــرســمـي خــارج هــذه األوقـات
الى قــانــون يــسـتــنــد عــلـيـه في الـدوام

الـسـياسي ونـأمل وتسـهم في استـقرار
ــرحــلــة بــنـاء االوضــاع واالســتــعــداد 
جـــــديـــــدة) واضـــــاف انه (ال يـــــشـــــمل
الــتـعـديل إضــافـة فـقــرة الـفـقــهـاء كـون
ـقترح الـقانـون السابق ال يـشمل هذه ا
وكــان فــقـط تــعــديل الــفــقــرة الــثــالــثــة
ـتـوف اخلـاصـة بـتـعـويض الـقـضـاء ا

واحملـالــ الى الـتـقـاعـد في احملـكـمـة)
مـــشــيـــرا الى ان (احملــكـــمــة احلـــالــيــة
بــرئــيــســهــا واعـضــائــهــا ســيــحــالـون
جــمــيــعــهم الى الــتــقــاعــد وفق قــانـون
الــتـقـاعـد الـنــافـذ) مـبـيــنـا ان (مـجـلس
ؤسسـات القضائية هي من الـقضاء وا
سـتختار قضاة احملكمة اجلدد وإرسال
تــرشـيـحـاتـهم الى رئــيس اجلـمـهـوريـة

الصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم).
Êu½U  ¡UNI

من جانبه افاد اخلبير القانوني احمد
الــعـبــادي بـان تـعــديل الـقــانـون حـافظ
عـلى مـدنـية الـدولـة من خالل استـبـعاد
رجـال الدين وفقهاء الـقانون واالعتماد
عـلى الـقـضـاة فـقط. وقـال الـعـبـادي في
تـصريح امس ان (الدسـتور ينص على
ان من يـدير احملـكمـة ويصـدر قراراتـها
هم قــضــاة فـقط اســتـنــادا لـلــمـادة 88
الـتـي تـؤكـد ان الـقـضـاة مـسـتـقـلـون ال
ســلــطـان عــلــيــهم في قــضـائــهم لــغــيـر
الـقانـون وال يجوز أليـة سلطـة التدخل
فـي الـقــضــاء أو في شــؤون الــعــدالـة).
بــدوره رأى اخلـبـيــر الـقــانـوني طـارق
حـرب ان عـقد جـلسـات مـجلس الـنواب

خــــارج أوقـــات الـــدوام الــــرســـمي ولم
يـصـدر مـثل هـذا الـقـانـون مـا لم يـحدد
طــبـيــعـة الــعـمـل االداري خـارج أوقـات
الـدوام كواجبات العسـكري والشرطة
الـتي تعمل طيلة ساعات الليل والنهار

فال يحتاج الى قانون).

تــفــقـديــة الى مــصـانـع تـعــلــيب كـربالء
ُـــحــــافـظ نـــصــــيـف جـــاسـم يُــــرافـــقه ا
ـوســوي اخلــطـابـي والـنـائــب حـامــد ا
ورئــيس احتـاد الــصـنـاعــات الـعــراقـيـة
ــــدراء أحـــــمــــــد صــــــادق.و عــــدد مـن ا
ـــســـؤولـــ في الـــوزارة الـــعــــامـــ وا
ـــنـــاقـــشَــة بـــعض والـــشـــركـــات وذلك 
ُعوقات التي تعترض العمل واحللول ا
ُـقتـرحة لـتذلـيلـها وجتـاوزها) واشار ا
اخلـباز بـحسب الـبيـان الى (اخلطوات
والــنـجــاحــات الـتي حــقـقــتـهــا الـوزارة
دة لتفعيل عمل وإجراءات خِـالل هذه ا
الــوزارة وشـركـاتـهـا بِــتـعـاون وتـكـاتُف
ـسـؤولـ فـيـهـا) مـوجـها قـيـاداتـهـا وا
ُـمكـنـة لِدعم مـصانع (بـإيـجاد اآللـيات ا
ُــــبـــادرة تــــعــــلـــيـب كـــربـالء من خِالل ا
الــصـــنــاعــيــة) وجـــدد اخلــبــاز (دعــمه
وتـشـجيـعه للـقـطاع الـصنـاعي اخلاص
واســتـعــداده لــتـقــد كُل الــتـســهـيالت
ـشـاريع الـصنـاعـية لِـتـطـوير وتـفـعيل ا
ُحافظـات). ونفـذت الـقائمة في جميع ا
شـركـة الـفـارس الـعـامـة إحـدى شـركـات
الـوزارة أعمال صـيانة وتـأهيل مشروع
مـــاء الــكـــرمــة / واحـــد في مُـــحــافـــظــة
الـبصرة ضِمنَ مشـاريع تأهيل وصيانة

ُحافظـة.  ياه في ا مُجمعات ا

إحــــدى شــــركــــات وزارة الــــصــــنــــاعـــة
ــعــادن الـــشــركــة الــعــامــة لِــتــوزيع وا
كــهــربــاء الـوسط  21. مُــحــولــة تـوزيـع
مـخـتـلـفـة الـسـعـات.وقــالَ مـعـاون مـدير
عــام الــشــركــة عـبـــد الــســتـــار مـخــلـف
اجلـنابـي في بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (الــشـركـة أبــرمت عـقــدين مع شـركـة
تـوزيع كهربـاء الوسط لِتـجهيـز فروعها
بـ 21 مُـحـولـة تـوزيع مـوزعـة بِـواقع11 
مُــحــولــة تــوزيـع ســعـة 400/11 كي في
لِــصـالح فـرع الـديـوانـيـة و 10مُـحـوالت
بِــنــفس الــســعــة لِـصــالح فــرع واسط)
الفـتاً الى (جتهيز الـطلب بِشكل فوري)
مـؤكداً (استـمرار الشـركة في دعم قطاع
الـكــهـربـاء بِـمُـنـتـجــاتـهـا الـوطـنـيـة ذات
اجلـودة والـكفـاءة الـعالـيـت وبِـضـمان
حــقــيــقي لِــمُــدة عـام كــامـل) وتــابع ان
(الـشـركة قـامت أيضـاً بِتـجـهيـز القـطاع
اخلــاص ١٠ مُـحـوالت تـوزيع مُــخـتـلـفـة
ُـواصــفـات الـفـنـيـة الــسـعـات وحـسب ا
ـــعــمــول بِــهـــا لــدى الــكـــهــربـــاء). في ا
غـــضـــون ذلك زار وزيــــر الـــصـــنـــاعـــة
ـعـادن منـهـل عزيـز اخلـبـاز مصانـع وا
تـــعـــلـــيـب كـــربـالء لـالطالع عـــلى واقع
الــعـــمل. وقــال بــيــان لـــلــوزارة تــلــقــته
(الــزمــان) امـس (اخلــبــاز اجــرى زيـارة

مــهـدي األمــارة جـولــة تـفــقـديــة حملـطـة
وذلـك لـــلـــوقـــوف ـــســــيب احلـــراريـــة ا
ميدانيا على اعمال الوحدات التوليدية
هـناك. وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ان ( الــوزيــر اطــلع خالل.اجلــولــة عـلى
ــراجـل والـــتــوربـــيـــنــات الـــيـــة عــمـل ا
ومنـظومات الـتبريد ومـنظومـات الغاز
وسـالل اخلطوط احلـار والبارد ووقف
عـــلى حـــجم االعـــمـــال الــتـي تــبـــذلـــهــا
الكـات) مشـددا على (تـظافـر اجلهود ا
وانـه ال مـجــال امـامــنــا اال الـنــجـاح في
) وعد االمارة تـقد اخلدمة للمواطن
سيب احلرارية (مـحطة توليد كهرباء ا
من احملــطـات االسـاســيـة الـتي تــعـتـمـد
نظـومة الكـهربائـية التي نأمل عـليهـا ا
مـنــهـا أن يـصل انـتـاجـهـا الى اكـثـر من
وتــكــون بــاجلــهــوزيــة 800 مــيــكــا واط

التامة). 
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من جـابـنه استـعـرض مديـر عام انـتاج
الـطاقة الكـهربائيـة محمد فـضيل وحيد
ـتــقــدمــة لـلــشــركـة الكــات ا (جــهــود ا
واالعــمــال اجلــبـارة الــتي تــبــذلــهـا في
ـنـظـومـة الـكـهـربـائـيـة سـبـيل تـطـويـر ا
ـقـبل). واالسـتــعـداد الـكـامل لـلـصـيف ا
الـى ذلك جـهــزت شـركـة ديـالى الـعـامـة

ـهـمـة) واضـاف انـه (اوعـز لـلوزارات ا
كـافـة بـتـقـد الـدعم لـلـكـهـربـاء الجناح
ـوكـلــة بـهـا) الفــتـا الى انه ــهـمــات ا ا
ــســتــقــلـة ــفــوضـيــة الــعــلــيـا ا (دعــا ا
لالنـــتـــخـــابـــات بــحـــسم انـــتـــخـــابــات
اخلـارج). أجـرى وزيـر الـكهـربـاء مـاجد

تـلقته (الزمـان) امس ان (الكاظمي وجه
الـوزارة بتقد جـهد استثنـائي لتوفير
الـتـيار الـكهـربـائي للـمـواطنـ مع قرب
حـــــلـــــول فــــصـل الـــــصــــيـف وجتــــاوز
اإلجـراءات البيروقراطية و االجتهادات
ـشــروعـات الــتي عــطـلـت الـعــديـد مـن ا
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وجـه رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الـكـاظـمي وزارة الـكـهـربـاء بـبـذل جـهد
اسـتـثنـائي لـتوفـير الـطـاقة لـلـمواطـن
قـــبل حـــلــول فـــصل الـــصـــيف. وذكــرت
االمـانة العامـة جمللس الوزراء في بيان
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كـان والله  طـفا جـديدا نـفس الـفكـر نفس االدوات ونـفس االهداف وهي ازالـة كل صوت
حـر شريف مؤمن يـريد االصالح و يـحارب البـاطل ويطالب بـاحلق ويدعو لـتطبـيق قانون
الـعـدل االلـهي النـصـاف خـلـقه واعـادة االعـتـبـار الدمـيـة عـبـاده كل الـشـهـداء مـن انـصار
ـوت بـدء من عـبـدالـله احلـس الـ(72) كـانــوا حـاضـرين في حـلـبـجـة اثـنــاء نـزول مـطـر ا
الرضـيع ومرورا ب (الـعلـويات) اجلـليالت وانـتهـاء بقـمر بـني هاشم الـعبـاس بن علي بن
ابي طـالب شـرفـهم الـله بـأفـضل صـلـواته وتـسـلـيـمه كـانـوا حـاضـرين يـقـاتـلـون طـيارا ت
وزراءت الـعـدوان الـصـدامي اجملـرمــة و يـدافـعـون بـكل بت شــرف اجملـاهـدة عن الـنـسـاء
ـتـطلـعـ الى حـيـاة افـضل لكل ـفعـمـ بـاحلي ا احلرايـر واالطـفـال االبـرياء والـشـبـان ا
شهد في علي باكيا يسزدهم بالدعاء ويلتمس لهم العراقي اال احلس ن كان يرقب ا
عــــطف ولــــطف ورأفــــة الـــرب ان يــــؤيــــدهم بــــجـــنــــود تـــعــــمى عــــيــــون ازالم صـــدام عن
عوقـ الذين يعـانون حلد رؤيـتهم....خمـسة االف شـهيد وضـعف العدد من اجلـرحي وا
الـلحظـة يعانون مـن اثار الكيـمياوي الـصدامي اجملرم والـذين ظلوا شـبه مهمـل من قبل
وت منهم يته والـذين  كل احلكومـات االحتادية الى االن ويعـانون من امراض خـبيثـة 
ـميت عـالوة على ضـياع اثار 219 طر ا سـتويا ب 50 و100  مصـاب من جراء اثـار ا
طفلة وطفل تبنتهم عوائل محسنة في اجلمهورية االسالمية االيرانية يصعب تتبع اثارهم
ـشـؤومـة تــلك..الـتي حـاول عــراب الـسـيـاسـة االن بـعـد مـضي 44 سـنـة عـلى االحــداث ا
اكـوف). رئيس وزراء الـسوفـيـتيـة السـابـقة الـفاشـلـة في الشـرق االوسط ( يـفكـنيـني بـر
روسيـا االسبق تبـرأة النظـام العـفلقي الـدموي منـها مزكـوما بـرائحة الـنفط العـراقي كما
ان االحتـادي االسبق د.رؤوف عـثمان في كـلمته يـقول النـائب الكـوردي السابق في الـبر
ان عـلى ايـة حال ان حلـلـبـجة عـدا تـاريخـهـا الدامي نـاسـبة طـفـوف حلـبـجـة امام الـبـر
الطويل احلديث -الـقد فأن حلبجـة لها تاريخـها الثقافي والـروحي الطويل فهي مسقط
رأس موالنا خالد اجلـاف النقشبندي مؤسس الطريقة النقشبندية في الشرق والتي كان
عدد من الـسالطـ الـعثـمـانيـ من مـريـديهـا مـثل الـسلـطـان عبـداجملـيـدخان عـلى سـبيل
ثـال ال احلصر كـما أنها عـاصمة الـطريقة الـنقشـبندية الـتصوفـية االولى في العالم في ا
منطـقتي بيـارة وطويـلة الغـافيتـ على اعتـاب سلـسلة جـبال هورامـان الشامـخة السـابقة
حـيث يوجد ضربـحا اثنـ من اقطاب هـذ الطريـقة االسالمية ا االـعااميـة الشهـيرة وهما
ااشيخ عمر ضـياء الدين في طويلة والشيخ عثمان سراج الدين في بيارة كما ان حلبجة
تـصوفة الكبار مولوي قدمت ايضا مجـموعة من كبار االدباء من اهلـها امثال الشعراء ا
ـدرس عالوة عـلى ونـالي ومـفــتي الـديـار الـعـراقي الـســابق الـشـيخ عـبـد الــكـر بـيـارة ا
الشعراء عبـدالله كوران والشاعر الشهيد احمد مختار اجلاف والشاعر والقاضي ناطق
وكـذلك الـشـعـراء مــحـمـد امـ الـقـشــبـنـدي و وصـالح هـزار وســاجـد ئـاواره والـشـاعـرة
خـورشـيـدة بابـان واالدبـاء د.مـحـمـد امـ هورامي وعـثـمـان هـورامي ود. الـنـاقد درؤوف
عثمان واالديب حس نير كسه جاري والشرات غيرهم وللتاريخ اقولها باعتباري عملت
اضي فقد في حـابجة الشـهيدةمدرسـا لبضع سـنوات في فجر الـسبعيـنيات من القـرن ا
ـقـراطي كـان فـبـهـا تـلـك الـفـتـرة قـواعـد قـويـة لـلـحـزب الـشـيـوعي الـعـراقي ولـلـحـزب الـد
سـلم الـذين كان يقدهم الئي)و (ااجلاللي) ولتنـظيم االخوان ا الكردستـاني بشقـيه (ا
ـرحومـون الشـيوخ عـثمـان عبـدالعزيـز وعلي عـبد الـعزيـز وعمـر عبـدالعزيـز  عالوة على ا
دينـة هي العاصمة الـصيفية المـارة قبيلة اجلـاف الكورديةالدولـة العريقة ذلك فأن هذه ا
جـتـمع ال حـامد بـيك عـبـداجملـيد بـيك اجلـاف والـد وزيـر الزراعـة الـعـراقي االسـبق اكرم
اجلـاف والسفـير جالل اجلاف ولـلتاريخ اقـول ان ايقـونة الشـهادة والشـهداء في حلـبجة
ي الـشـهـيـر عـمـر خاور اجلـاف الـذي حـصـدته ريـاح الـكـيـمـياوي صـاحب الـنـصب الـعـا
الصدامي االثمة هـو وطفله الوليد الوحيد وبناته السبـعة كانوا اولى ضحايا هجمة الفئة
الـبعـثـيـة البـاغـيـة. ولقـد ورد اسم سـهل شـهروز اخلـصب الـذي مـساحـته تـزيـدعلى 100
كيـلومتـر مربع ويـعتبـر من اخصب سـهول الـعالم بعـد سهل كـاليفـورنيـا اقول ورد اسمه
كان الذي سـيقوم فيه الدينونة الصغرى في االصقاع الثـالث من العهد القد على انه ا
(احلــشــر االضــغــر) بــعـد ان يــحي الــله االرض ومـن عـلــيــهــا لــيـوم

نجد طبعة عام 1960). احلساب (كما وردفي قاموس ا
ـرتـكـبي اجملـد حلــلـبـجـة وشـهـدائــهـا واخلـزي والـعـار والـشــنـار 
ة العـصر التي يجب ان تنتفض من سباتها لتقد اجلناة جر
الى محكـمة العـدل الدوليـة لينالـوا ادانة اجملتـمع الدولي وخزي
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ـشـمـولـ بــالـنص الـذي  تـشـريـعه من قـبل فـقط اريـد الــتـسـاؤل .. اين جـاهـد هـؤالء ا
ـفــتـرض به ان يـحـافظ عـلى أمـوال وثـروات ال شـعب ولـيس مـجـلس الـنـواب الـذي من ا
بـتـشـريع قوانـ تـوصل الـبالد الى حـافـة االفالس واالنـهـيار اإلقـتـصـادي  فـهل جـاهد
ــشـمـولـ بـهـذه الـقـوانــ اجملـحـفـة في فـلـسـطــ أم ضـد مـحـاولـة الـغـزو االيـراني أو ا
األمـريـكي لـلـعـراق أم ضـد اإلرهـاب سواءا اكـان ارهـاب الـقـاعـدة او االرهـاب الـداعشي
الـلذان دمـرا العـراق وسلبـا ارواح االالف من األبريـاء العـراقيـ أم ضد احلـصار الذي
قـتل ملـيـون عـراقي نصـفـهم من األطـفـال الذين قـالت عـنـهم وزيرة اخلـارجـيـة االميـركـية
الـسـابقـة مـادل اوبـرايت بـأن هذا الـعـدد من وفيـات االطـفال لـيـسوا اهم من هـدفـنا في
الـعـراق   أم ضـد الـنـظـام الـسـابق  فـيمـا كـانـوا هم يـعـيـشـون في الـسـويـد وسـويـسرا
وهولندا وبـريطانيـا وحتى في سوريا ? ومـا هي نوعية هـذا اجلهاد ? العـدالة تقول .. أن
ة والـقـاتـلة والـنـضـاليـة احلـقة ـؤ كل عـراقي عـاش داخل الـعراق في كل تـلك الـظـروف ا
وضد كل اإلشكـاليات التي كانت حتيق بهم من ضيم وفـاقة وحرمان من ابسط مقومات
ـة ولم يغادروا العراق والذين هم حقا أصحاب العيش والنـهضة والتطور واحلياة الكر
) الـكوميدي .. إنها مثل اخلدمة اجلهـادية احلقيقية ولـيس هؤالء (ا
الـقسمـة الضـيزى التـي قننـها الـفاسدون ألنـفسـهم .. ثم ان هنالك
منطق ونـظرية جوهـرية قالهـا مانديال عن مـثل هكذا حاالت  وهي
ا هو مرتزق ناضـل وا " ان من يأخذ مـاال مقابل نضـاله ليس 
" وما اكـثرهم في العراق ! أما كفاكم االرتزاق طيلة  18عاما من

الفساد ?

تـقـول التـقاريـر االخيـرة ان الـعراق قـد يشـهد مـوجةً اخـرى من مـوجات فـيروس كـورونا
. وهذه اخبار covid-19. فقد افادت االرقـام بتصاعد حاالت االصـابة بالفيروس الـلع

علنة.  تابع يرون ان االرقام احلقيقية اعلى من االرقام ا مقلقة بخاصة وان بعض ا
ليس سـرا ان البـشرية تـخوض حربـا غير مـتكافـئة مع كـورونا. فقـد اثبت هذا الـفيروس
ناورة والتحايل ما يجعله مـتقدما على العلماء. ويرى هؤالء ان انه اقدر من العلم عـلى ا
مـعـركة الـبـشريـة مـعه مـازالت في اول الطـريق وانـهـا قد تـسـتـغرق وقـتـا اطول. ومع ان
ـركب احلـضـاري (االنـسـان االرض الـزمن الـعـلم هـو الـعـنـصـر الـرابع من عـنـاصـر ا
عارك احلـضارية التي عجـزات في ا العلم العـمل) اال ان العلم غـير قادر عـلى صنع ا
تـخـوضـهـا الـبـشـريـة مع اعــداء اذكـيـاء ومـاهـرين مـثل كـورونـا.وان عـلى الـعـلم ان يـبـذل

عارك.  جهودا استثنائية في مثل هذه ا
وهذه حقـائق من الضروري ان يعرفها اجملتـمع العراقي الذي يقف في اخلط الرخو من
ـا قلت اخلط الرخـو ألن االجراءات الدفـاعية الـتي قام بها جبهة احلـرب مع كورونا. وا
اجملتـمع وعلى رأسه بـطبيـعة احلال احلـكومـة ال تكفي لـلتـصدي للـعدو والصـمود امام

اندفاعاته الهجومية. 
ـعـركة لـيس بـيـد البـشـرية الـيـوم فـيمـا يـواصل العـلـمـاء ابحـاثـهم سوى وسـيـلـت في ا

وهما: الوقاية واللقاح.
ـمــامـة وغـسل الــيـدين والـتــبـاعـد االجــتـمـاعي. ومن امـا الـوقــايـة فـتــتـمـثل في لــبس الـكِ
ـا يكـفي باجـراءات الوقـاية. مـشـاهداتي الـعامـة اليبـدو لي ان اجملـتمع الـعراقي مـلتـزم 
. وهـذا قـد يــكـون احــد عـوامل ازديـاد وهــذا يـتـوقـف عـلى الــوعي الـصـحـي لـلـمــواطـنــ

االصابات.
واما اللقـاح فهذا قصة اخرى. فـمع ان دوال اخرى قطعت شوطا بـعيدا في اعطاء جرعة
ـواطنيـها فان الـعراقيـ مازالوا مـحرومـ منه ما عـدا احملظيـ منهم. اللـقاح االولى 
. لـيس سـرا ان ـتــاحـة لـلـمـواطـنـ وهـذا تـفـاوت مـؤلم ومـؤسـف في الـفـرص الـصـحـيـة ا
ـا يكفي خـطوات احلـكومة مـازالت ابطـأ من حركـة كورونا وانـها اقل 
لـصـد هـجـمـاته الـغادرة. مـن نافـلـة الـقـول ان ادعـو احلـكـومة الى
التـحرك بـسرعة لـتوفـير الـلقاء لـلمـواطن وخـاصة الـفقـراء منهم
قبل استـفحال الفيـروس. ومن انني ال املك اال القليل من االمل
ثل هذا النداء االن ان هذه في قدرة احلكـومة على االستجابـة 

ا يجب ان يقال لعل وعسى. الكلمة 

فائق زيدان

ـسـؤولـ األمريـكـيـ والـبريـطـانـي ا
بــخـــطــأ غــزو الــعــراق لـــيس النه غــيــر
ـتحدة بل قـانوني حسـب انظمة اال ا
ألنـــهم خــســـروا الــكــثـــيــر من قـــواتــهم
وسـمـعـتـهم فـي العـالـم وتـركـوا الـعراق

تنهشه (الكالب).
ËeG « dzU š

ولقد تسببت هذه احلرب بأكبر خسائر
ـدنـيـ في تـاريخ الـعراق بـشـريـة في ا
وتــاريـخ اجلــيش األمــريــكي مــنــذ عــدة

عقود.
ورغم ان األمـريـكـيـ أطلـقـوا عـلى هذه
احلـرب بانـها حرب حتـرير الـعراق لكن
ـتـحـرر مـن الـعـبـوديـة سـمـاها الـعـالم ا
ـية الـثالـثة حـرب بـوش او احلرب الـعا
فـفي هذه احلرب شارك من قوات الغزو
 263 ألـف جــنـدي و  3500 دبــابــة أم 1
أبرامز وتشف و  1820 طائرة مقاتلة.
ــاسي الـتي يـعـيـشـهـا الـعـراقـيـون كل ا
الـــيــوم بــدأت في يــوم  19اذار قــبل 18
عـاما وزعم الغزاة انهم سحبوا قواتهم
لــكـنـهم اوجـدوا مـا هــو أخـطـر من تـلك
الـقـوات اوجـدوا احملـاصـصـة والـفـساد
والـلصوص والطائفـية والنزوح والفقر
ــرض والـــدمــار وافــكــار الــتــقــســيم وا
واخــيــرا داعش. ونــتــســاءل الـيــوم هل
ــكــنــنــا ان نــحــتــفل بــالــيـوم الــدولي
لـلسعـادة بعد مـا حل بنا ويـحل بنا من
شـــقــــاء وتـــشـــريـــد وتــــهـــد وفـــســـاد

واقتصاد متدهور.
…œUF « Âu¹ w

ونــعــود الى الــيــوم الـدولي لــلــســعـادة
ـتـحـدة  مـنذ  2013 لم فـمـنـظـمة األ ا
تـزل حتـتـفي بـالـيـوم الـدولـي لـلـسـعادة
عـــلى اعـــتــبـــار أنه ســبـــيل لإلعـــتــراف

الــــيـــوم   20اذار هــــو الـــيــــوم الـــدولي
لـلسعـادة لكن اكيـر الظن ان دول العالم
الـــتي تــعــاني مـن وبــاء كــورونــا لــيس
ـزاج لالحـتـفـال بـيـوم لـديــهـا الـوقت وا
الـسعـادة. اما الـدول العربـية فـقد نسى
اسي مـعظمها السعادة  وتعيش في  ا
واالحـزان كل يـوم واكـبـر مثـل على ذلك
الـــيـــمن وســوريـــا والـــعــراق ولـــبـــنــان

وغيرها بدرجة اقل.
œuÝô« UM u¹ ÊU  f «

هــذا الـيـوم يـاتي في الــعـراق بـعـد يـوم
اســود فـي تـاريــخـه يـوم  19 اذار وهــو
يــوم سيء من ايـام الـعـراق الـسـوداء ال
يــوجـد أسـوأ مـنه غـيـر يـوم  9 نـيـسـان

 2003 يوم احتالل بغداد.
فـــفـي يــوم  19آذار بـــدأ غـــزو الـــعـــراق
بـجـيـوش من دول عـديـدة بـعـضـها دول
عــربـيـة وإسالمـيـة تـتــقـدمـهـا الـواليـات
ـتـحـدة وبـريـطـانـيـا بـقـوات تـمـثل 98 ا

ئة من قوات االئتالف. با
ـاضـيـة اعـتـرف كـبار خالل الـسـنـوات ا

5 Š s ×

بيروت

ــواشـي وزراعـة األراضـي وتــعــتــبـر ا
زراعـة األرز أشهرهـا كما يـعتبـر العمل
فـي جتــفــيف لب جــوز الــهــنــد من أهم

مدخوالت السكان األصلي للملكة.
اويـطـلق الـبـوتـانـيـون علـى بلـدهم اسم
." دروك يول والتي تعني "أرض التن
مــــلـك بــــوتــــان هــــو صــــاحب اجلاللــــة
ـجـيل وانــغـشـاك) (جــيـغـمـه خـيـســار 
وهــــــو شـــــاب من
مــــوالــــيـــد
عـــــــــــــــام

.1980
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فـي اخلـامس من شـعــبـان سـنـة  38هـ فـتـح االمام عـلـي بن احلـس (ع)
عَيْنَيْهِ وبزغت انوار طلعته البهيّة  وازدانت به دنيا الرسالة  فهو الكوكبُ
شـع بِسَـنـا الـعِـلم والدين ـنـارُ ا الـرابع من كـواكب االمـامـة الـساطـعـة  وا

كارم  ويكفيه أنْ يُلّقَب بزين العابدين . وا
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وهو كما وصفه الفرزدق ح قال :
ينشقُ ثوبُ الدجى عَنْ نورِ غُرتِهِ 

كالشمس تنجاب عن إشْراقِها الظُلَمُ 
اللهُ شرّفهُ قِدْمَاً وعظّمهُ 

جرى بذاك لهُ في لَوْحِهِ القَلَمُ
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ـصـائب حـيـاتَه بـلـونٍ قـا من االحـزان مـنـذ فـجـر وقـد لـوّنـت الـفـجـائع وا
طفولته 

حـتى قال الشاعر فيه وكـان ال ينتهي من محـنةٍ حتى يُمنى بـأصعب منها 
:

لقد تَحمّل مِنْ أرزائِها مِحَناً 
لم يَحْتمِلْها نبيٌّ أو وصيُّ نَبِي 
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ومـنذ مأساة الطفوف الـتي عاش أحداثها بكل ذرةٍ من ذرات وجوده حتى
االطـاحة بكبار الـشقاة اجملرم الذين فـتكوا بأهل بيته  –لـم يدخر وسعاً

في إثارة عزائم األحرار للثأر لتلك الدماء الزكية 
ولقد جنح في مشروعه وأراه الله خزي الظا .

لك من إمكانات  وكانت خُطَبُهُ نازلة الكبرى كلّ ما  لـقد وظّف في تلك ا
ـديـنـة ومـواقِـفَهُ الـداعـيـة لـلـنـهـوض بـوجـه الـظـا في الـكـوفـة والـشـام وا

ـغمـوسة بـالشـجن واالثارة مـن جانب وبـالتـوعية سـجالً يحـمل بصـماته ا
يام من جانب اخر . والتعريف بحقيقة االسالم وقادته ا
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جاء في ربيع االبرار للزمخشري انّه :

دينة واسـتباحَتِها  ـا أرسل يزيد بن معاويـة مسلم بن عقبة لـقتال أهلِ ا
كـفل االمام زين العابدين اربعمـائة امرأة مَعَ اوالدهن وحشمهن وضمّهن
دينة الى عـياله وقام بنفقتهن واطعامهن الى ان خرج جيش بن عقبة من ا

.
وقـد أقـسـمتْ واحدة مـنـهن انـها مـا رَأَتْ في دار أبِـيـها وأُمِـهـا من الـراحة

والعيش الهني ما رأته في دار علي بن احلسن .
وهنا بيت القصيد :

ـثل األعـلى فـي احلـنّـو والـرعـايـة لـلـمـسـلـم فـلـقـد كـان االمـام الـسـجـاد ا
عـموما وللنساء خصوصا  –فـهو مالذُهُم  ويجدون في كنفه مالم يجدوه
في كـنف آبائهم وأمهاتهم وتلك هي الـغاية في اإلكرام وهو يكشف بذلك

صطفى صاحب اخللق العظيم . وروث من جده ا عن خلقه العظيم ا
ؤمن علي (عليه السالم) ح قال : ولقد صدق امير ا

" ال يقاس بألِ محمدٍ أحد "
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سـأل عـمـر بن عـبـد الـعـزيز مَـنْ كان في مَـجْـلِـسه بـعـد أنْ انـصـرفَ االمامُ
السجاد عنه وقال لهم :

مَنْ أشرف الناس ?
تملقون : فأجابه ا

ؤمن فقال  أنتم يا امير ا
" كال 

أشـرفُ الناس هذا القـائم مِنْ عِنْدي آنفا  مَنْ أحبَّ الـناسُ أنْ يكونوا منه
 ولم يحب ان يكون من أحد "
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جاء في تاريخه :

" لـقـد روى عـنه الـفـقـهـاء من الـعـلـوم مـا اليُـحـصى كـثـرةً  وحُـفِظ عـنه من
ـواعظ واألدعـيـة وفـضائل الـقـرآن واحلالل واحلـرام مـا هو مـشـهـور ب ا

العلماء ..!!
أقول :

ـوعـظـة مـالم يـكن قل أنْ جتــد كـتـابـا في الـفـقه أو االخالق أو الــدعـاء أو ا
مزدانا بكلماته اخلالدة .

شتملة ويـكفيك انه صاحب (زبور آل محمد ) وهي الصحيفة السجادية ا
ناسبات . على أدعيَتِه في مختلف ا

لهمة في وهي تـمثّل أسمى صيغ التخاطب مع الله وهي غـنية بالدروس ا
مضمار الطاعة لله والتذلل واخلشوع له .
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ـثل ان االمــام زين الـعـابـدين بِــخُـلُـقِهِ الــقـرآني قـد جـسّــد عـمـلـيــا الـقـيم وا

العظيمة التي اشتمل عليها الكتاب العزيز 
قال تعالى :

( والكاظم الغيظ والعاف عن الناس والله يحب احملسن ) 
آل عمران /134

وقد جاء في سيرته :
انّ ضـيوفا طرقـوا االمام (ع) فاستعـجل خادماً له بشـواء كان في التنور
فـأقـبل به اخلـادم مـسـرعـاً فـسـقط الـسـفـود مـنه عـلى رأس طـفل له فـقـتله
فتحيّر اخلادم واضطرب  فلما نظر اليه االمام وهو بتلك احلالةُ قال له :

" انك لم تتَعمْدْهُ  
اذهبْ فأنتَ حرُّ لوجه الله "

ايضاحٍ 
الـسفـود : هـو العـمود احلـديدي الـذي يوضع عـلـيه اللـحم حيـنمـا يراد أنْ
سيء من يُـشوى  واالمـام هنـا لم يكـتفِ بالـعفـو بل توّج الـعفـو بتـحريـر ا

ربقة العبودية .
والسؤال اآلن :

مَنْ مِنّا يعفو عمن يخدش أصبعاً البنه فضالً عن قَتْلِه ?!
سيئ ? ومن منّا يحسنُ الى ا

انّ الـدكتاتـورية البـائدة قد عـملت على إفـساد االخالق فأصـبحت االساءة
ثل مواقف لـلمحـسن هي الـظاهرة الشـائعة ولم نـعد نشـهد من يُذّكُـرنا 

االمام السجاد ( عليه السالم) االّ قليال .
ولـعلَّ أهم ما يجب أنْ تسـلط عليه االضواء في ذكريـات االئمة االطهار هو
ن حاد عن درستهم صادقاً  صـدق االنتساب اليهم ولن يكون االنـتساب 

نهجهم وخالفهم في أقواله واعماله .
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وجاء في سيرته 
انه (ع) كان اذا جاءه سائل يقول :

" مرحباً بِمَنْ يحملُ زادي ليوم القيامة "
ديـنة تعـيش على مـا يُوصِـلُهُ اليهـا االمام الـسجاد (ع) وكـانت بيـوت في ا

عونات ... وال تدري من أين تصلهم ا
وذج من صـدقاته السـرية الـكاشفـة عن عميق اهـتمـامه بالضـعفاء وهـذا 

ساك واألرامل وااليتام . والفقراء وا
أقول :

ـظلومـ وعموم لـنقف وقـفه متأمـلة نـدقّق فيهـا مواقـفنا ازاء احملـروم وا
ستضعف ... ا

ا يسـديه اليهم من ن يتـعهدهم بـالرعايـة واالحسان ويـفرح  فـهل نحن 
ن يحمل زادي الى اآلخـرة أم اننا في وادٍ آخر مـعونات ويـنادي مرحبـاً 

كروب فيه ?  ال نصيب الولئك ا
انـها على كل حال فرصة للـتصحيح أتاحتهـا ذكرى ميالد االمام السجاد

(ع).
-10-

ا جاء في دعائه : ولنختم 
قال (ع) :

" وسَـدِدْني ألنْ أعـارض من غَـشّنِي بـالـنصح  وأجـزى من هـجرني بـالـبِر
وأثيب من حَرْمني بالبذل 

وأكافئ من قطعني بالصلة 
وأخالف مَنْ اغاتبني الى حُسْنِ الذِكْر  

وأنْ أشكر احلسنة 
وأغضى عن السيئة "

هكذا  –ايها األحبة  –أرادنا االمام السجاد (ع)
ان نكون  فهل نحن فاعلون?

www.azzaman.com
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بــ بــغــداد والـقــاهــرة وزيـادة
شترك فرص الـتنمية والـعمل ا
بـ البلـدين والسيمـا في قطاع

النفط والغاز. 
wzUM  ÊËUF

واوضح الــبـيـان ان (اجلـانـبـ
بـحثـا تـعزيـز التـعـاون الثـنائي
بــ بــغــداد والـقــاهــرة وزيـادة
شترك فرص الـتنمية والـعمل ا
بـ البلـدين والسيمـا في قطاع
النـفط والغاز) واضاف الوزير
 بــــحــــسب الــــبـــــيــــان انه (من
أهــــداف احلـــكـــومـــة والـــوزارة

 ÊU e « ≠ œ«bG

بحث وزيـر النفط احـسان عبد
اجلــبـار مع وفـد شـركـة تـوتـال
الفـرنسـية التـعجـيل في تنـفيذ
جــــدول بـــرنــــامج الــــتــــعـــاون
شـتـرك في ما يـخص تـمويل ا
مــشــاريـع الــبــنـى الــتــحـــتــيــة
لـلــقـطـاع الــنـفـطي. واكــد عـبـد
اجلـــبــــار في بــــيـــان تــــلــــقـــته
(الزمان) امس (حرص الوزارة
عـلـى االسـراع بـتـنــفـيـذ اتـفـاق
ـشـتـرك  السـتـثـمار الـتـعـاون ا
ـــــصــــاحـب واحلــــر الـــــغـــــاز ا
والـطاقة الـشمسيـة في مناطق
مخـتلـفة من الـعراق مع شـركة
مـشــيـداً تــوتــال الــفـرنــســيـة) 
بـ(تـــــعــــاون أدارة الـــــشـــــركــــة
ـيـة مع الــوزارة بـتـنـفـيـذ الــعـا
ـشـاريع االسـتراتـيـجـية هـذه ا
والـتـنمـوية) واضـاف ان (هذا
ـتــابـعــة مـذكـرة الـلــقـاء يــأتي 
ــبــدئي والــتــعــاون االتــفـــاق ا
ــشـــتــرك لــتـــنــفــيـــذ عــدد من ا
مــشـــاريع أســـتـــثــمـــار الـــغــاز
ــــــــصــــــــاحـب في أرطــــــــاوي ا
واالنـبــار وديـالى   ومـشـاريع
أستثـمارالـطاقة الـشمـسية في
عــــدد من مـــحــــافــــظـــات وسط

وجــنـــوب الـــعـــراق  حــيث 
ـــاذج الــــعـــقـــود مــــراجـــعــــة 

ـقـتـرحـة  لـتـنـظـيم الـتـجـاريـة ا
ــشـتـرك   الــعـمـل والـتــعـاون ا
فـضالً عن  بــحث دعم وتـمـويل
ـــشـــاريـع الـــنـــهــوض تـــوتــال 
بــالــبــنى الــتــحــتــيــة لــلــقــطـاع
الــنـــفـــطي) مـــعـــربــا عـن امــله
(تنفيذ االتفاقات والعقود التي
تـهــدف الى االسـتـثــمـار االمـثل
لــلـثــروة الـوطــنــيـة  وحتــقـيق
خــطط الــوزارة في اســتــثــمــار
الـــغــاز  والـــنــهـــوض بــقـــطــاع

التصفية والبنى التحتية). 
 WHOE  W U

كـــمــا شـــار عــبـــد اجلـــبــار الى
ـــعـــايـــيـــر الـــتـــزام الـــعــــراق 
ومــحــددات حـــمــايــة الـــبــيــئــة
ية مؤكدا العمل احمللية والعا
عـلى تـنميـة وزيادة االنـتاج من
الــطـاقـة الــنـظــيـفـة. وقــال عـبـد
اجلـــــبـــــار خالل مـــــشـــــاركـــــته
االفـتـراضـيـة في مـؤتـمـر بـرل
نصة االلكترونية للمناخ عبر ا
إن (خـطـط احلـكـومـة الـعـراقـية
والـنـفط تـهــدفـان الى االنـتـقـال
تـدريـجــيـاً الســتـخــدام الـوقـود
الــنـــظــيف كـــالــغــاز والـــطــاقــة
الشـمسية والـرياح وغيرها من
خالل زيـــادة مــســاحـــة الــعــمل
واالنـتاج واالسـتـثـمـار في هذه
ـهـمـة) مـبـيـنـا ان الـقـطـاعـات ا

الـعمل علـى تعزيـز العالقات مع
ـــنـــطـــقــة ودول دول الــعـــالم وا
اجلـوار و الســيـمـا مـع االشـقـاء
في مـصــر  وأن ذلك يـقع ضـمن
ـــشـــاريع أولــويـــاتـــهـــمـــا في ا
التنـمويـة واالستراتـيجـية التي
تــخـــدم مــصـــلــحـــة الــشـــعــبــ
) مـشـيـراً الى (بـحث الـشـقـيـق
الــبـــرنــامج الـــزمــني لــتـــنــفــيــذ
مـشروع خـط أنبـوب الـبـصرة –
العـقبة  وأمـكانـية تـوسعته الى
مــصــر لــتــكــون أضــافــة مــهــمـة
ومـــنــفـــذاً جــديـــداً لــلـــصــادرات

الـنـفـطـيـة الـعـراقـيـة الى شـمال
أفــريــقــيـا) وتــابـع ان (الـوزارة
ــســاهــمــة الــشــركـات تــرحب 
ــصـريـة في تـنـفـيـذ الـنـفـطـيـة ا
مـشــاريع الـبــنى الـتــحـتــيـة في
الــقـطــاع الـنــفـطي). من جــانـبه
أشــــاد اســــمــــاعـــيـل بـ(حـــرص
احلـكومـة والوزارة عـلى تـعزيز
الـعالقات الـثنائـية ب الـبلدين
) مثمناً (دور الوزارة الشقيق
فـي العـمل علـى توسـيع وزيادة
فــرص الـتــعــاون مع الـشــركـات

صرية).  ا
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(الـعــمل جــار لـتــقــلـيـل نـســبـة
اســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــــوقــــــــود
الهايـدروكاربوني واحملروقات
حـفـاظـاً على الـبـيـئة احملـلـية)
مؤكـداً أن (هـناك خـطط تـهدف
الـى الـــــوصـــــول النـــــتــــاج 10
كـيــكـاواط مـن مـشـاريـع انـتـاج
الـطـاقـة الشـمـسـيـة فـضالً عن
ـصـاحب ايـقـاف حـرق الـغـاز ا
لــلــنــفـط بــفــضل الـــتــعــاقــدات
ية االخـيرة مع الـشركـات العـا
الـرصيـنـة الستـثـمار الـغاز في
مـحافـظـات الـبـصـرة ومـيـسان
وذي قـــــــار) وتـــــــابـع (نـــــــأمل
ـقــبــلـة ــدة ا الــتــوصل خالل ا
الى اتـفاقـات وابـرام عـقود مع
ية الستـثمار الغاز شركـات عا
احلــر في مــحــافـظــات االنــبـار
وديــالى) ولــفت عـبــد اجلــبـار
الى ان (الـــوزارة تـــعــمـل عــلى
تــعـزيـز الــعالقـة مع مــنـظـمـات
ومــراكـز ومـعــاهـد الــطـاقـة في
الــعـالم والــعـمـل عـلى تــوفـيـر
الـبـيئـة اآلمـنة لـعمـل الشـركات
ــــيـــة وزيـــادة الـــفـــرص الـــعـــا

االستثمارية). 
ونـاقش عــبـد اجلـبـار في وقت
ــصـري ســابق مع الــســفــيــر ا
لــدى بـغــداد أحـمــد اسـمــاعـيل
اهمية تعزيز التعاون الثنائي
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وافـــــقت وزارة الـــــزراعــــة عـــــلى
ــتـضـررين من نـفـوق تـعـويض ا
االسـمــاك وتـشــكـيـل جلـنــة لـبـدء
عمـليـة صرف قـريبـا. وقال بـيان
لـلوزارة تـلقتـه (الزمان) امس ان

(الـوزيــر مـحـمــد اخلـفــاجي عـقـد
اجـــتــمـــاعــا مـــوســعـــا مع مــربي
ومــنــتــجي االســمــاك واصــحــاب
ـــشــاريـع ومــعـــامل االعالف من ا
ــنــاقــشـة مـخــتــلف احملــافــظـات 
تطوير قطاع الثروة السمكية في

الـعراق) واضـاف ان (اخلـفاجي
وافق خالل االجـتمـاع عـلى حسم
مــلـف الــتــعــويــضــات لــلــمــربــ
تـضـررين من نـفـوق االسـماك وا
ــتـابـعـة وتـشــكـيل جلـنــة فـوريـة 
عـمــلـيـة الــصـرف في اقـرب وقت

والـــتــــوجـــيه بـــانــــشـــاء مـــراكـــز
تـــســـويـــقــيـــة لـالســـمـــاك خــارج
الـبلـديـات واقـامة مـخـازن مـبردة
وانـــشـــاء اســــطـــول تـــســــويـــقي
لـلـسـيـطـرة عـلى تـوزيع االسـمـاك
واشــــــار بــــــ احملـــــافـــــظـــــات) 
اخلـفــاجي الى انه (تـقــرر انـشـاء
مـختبـرات خاصة لـلسيـطرة على
االمــراض والــفــايــروســات الــتي
تواجه االسماك فضال عن توفير
الـلــقـاحــات اخلـاصــة بـاالســمـاك
واالصـبعـيات للـمربـ واصحاب
ــــشــــاريع وايــــجـــاد احلــــلـــول ا
ربي ومعـاجلة جتديـد االجازات 
االســمــاك وتـعــديل الـتــعــلـيــمـات
ـــــنـح االجـــــزاءات اخلـــــاصــــــة 
ـــوارد بــــالــــتـــعــــاون مـع وزارة ا
ـعــنــيـة) ـائــيــة والــسـلــطــات ا ا
وتـــابع انـه ( االيــعـــاز بــاطالق
مادتي النـخالة واحلنطـة العلفية
ـربي االسـمـاك وبــسـعـر مـدعــوم 
عن طــريـق تــوفــيـــرهــا من وزارة
التـجـارة ومـعـامل االعالف). كـما

بـحـثت الــوزارة مع وفـد الـوكـالـة
انيـة للتعـاون الدولي برئاسة األ
ســبــســتــيـان بــوركــوف مــشـروع
تــنــمــيــة الــعــمــلــيــة اإلنــتــاجــيــة
والــتـســويـقــيـة الــزراعـيــة. وذكـر
الــبــيــان ان (مــســتــشــار الـوزارة
مـهـدي ضــمـد الـقـيـسي بـحث مع
الـــوفـــد خالل االجـــتـــمـــاع الـــذي
ـدراء العـامـ لـدائرتي حضـره ا
الـغــابــات ومـكــافـحــة الــتـصــحـر
واإلرشاد والتدريب الزراعي عدد
تـعـلـقة ـواضـيع ا ـلفـات وا من ا
بـتـطــويـر الـقـطـاع اخلـاص ودعم

العملية اإلنتاجية).
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 واضــــــــاف ان (االجـــــــتــــــــمـــــــاع
إســـــتـــــعــــرض مـــــهـــــام الــــوزارة
قدمة للقطاع الزراعي واخلدمة ا
مـن أجل الــنــهــوض به وحتــديــد
األولويات التي وضعتها الوزارة
لـتـكــون مـحـور الـنــقـاش مع وفـد
الـوكـالـة لـيـتم من خاللـهـا تـقـد

الـدعم لــهــذا الـقــطـاع احلــيـوي)

ـشاكل وتابع ان (الـلـقـاء نـاقش ا
الــتـي تــواجه الــقـــطــاع الــزراعي
الحــظــات واحملــاور وتــثــبــيت ا
الــرئـــيــســـة الـــتي تــمـــثل رغـــبــة
الوزارة لتكون محور النقاش من
أجل خـــدمـــة الـــقــطـــاع الـــزراعي
وتــنــمـــيــته). وشــدد الـــقــيــسي 
بحسب البيان على (التركيز على
احملـاور التي مـن شأنـها انـضاج
ـشـترك مـا ب صيـغـة التـعاون ا

ـــانــيــة  الــزراعــة والـــوكــالــة األ
لــتـنـمـيــة الـعـمـلـيــة الـزراعـيـة في
مــجــال اإلنــتـاج والــتــســويق من
خالل دعـم انـــــشــــــاء مـــــشــــــاريع
لـلصـنـاعـات الـتـحـويـلـيـة وإقـامة
دورات تــثـقـيــفـيـة لــلـعــامـلـ في
الـــقـــطــاع اخلـــاص). من جـــانــبه
أعـرب الوفـد عن (سروره بـاللـقاء
واسـتــعـداده ومن خالل الــوكـالـة
تــقـد الــدعم لــلـقــطــاع الـزراعي
ــشــاريع والـــتــركــيــز عــلـى أهم ا
الــتــنــمــويـــة خلــدمــة الــعــمــلــيــة

الزراعية).  uH‚∫ االف االسماك تتعرض لنفوق مفاجئ نتيجة اسباب بيئية
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أود أن أتـقـدم بـالـشـكـر اجلـزيل وإمـتـنـاني الـكـبـيـر لألخـوة واألخـوات كـافة
رحومـة شقيقتنـا ومواساتهم لنا صابـنا بوفاة ا الذين شاطرونـا عزاءنا 
عـبــر إتـصــاالتـهم وإرســال عـبــارات الـتــعـزيــة والـرسـائـل من خالل وسـائل
ـولى ســبــحـانه أن ال يــريـكـم في أنـفــسـكم الــتــواصل االجـتــمـاعـي داعـيــاً ا
وأهليكم وأرحـامكم أي مكـروه وال يفجعـكم بعزيـز إنه سميع علـيم ونحمده

سبحانه على كل حال. 
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وت مـعـلم االجـيـال وكاتب غيـب ا
االطــفـال شــفــيق مـهــدي عن عــمـر
نــاهـز  75عـامــاً إثــر مـضــاعــفـات
إصـابـته بـفــايـروس كـورونـا بـعـد
مـسيـرة طـويـلة من كـتـابـاته أثّرت
في أجـــيــال مـن الــعـــراقـــيــ رغم
احلـروب واحلـصـار. ونـعت وزارة
الـثـقـافـة والـسـيـاحة واالثـار أمس
االول  ,جنــمـاً ســاطــعـاً ومــبــدعـاً
ـكتـبة الـعربـية على بعـدما أثرى ا
مـدى عـقـود بـأكـثـر مـن مـئـة كـتاب
بـينـها شجـرتا الـورد ومئة حـكاية
وحــكـــايــة.ويــعـــد مــهــدي كـــاتــبــاً
ومترجـماً عراقياً مـبدعاً  ولد عام
 1946وذاع صــــــيــــــتـه مــــــطــــــلع
الـسبـعيـنات في مجـلة ( مـجلتي )
الــعـــراقــيـــة  والزمــتـه الــكـــتــابــة
لـالطـفـال سـنـوات طــويـلـة وتـرجم
ـــقــاالت خاللـــهـــا الـــكـــثـــيـــر من ا
والـقـصص والــروايـات  ونـقــلـهـا
لـلـعربـيـة عـبر مـؤسـسة دار ثـقـافة
االطفال الـعراقية واالسـتاذ شفيق

ي وبـاحث مـعـروف مـهـدي اكــاد
في االوسـاط الـثقـافـيـة العـراقـية 
وحـــــــــاصـل عـــــــــلـى شـــــــــهــــــــادة
البكالوريوس في الـلغة االنكليزية
ـاجـسـتـيـر في الـتاريخ وشـهـادة ا
االسالمـي من مــــعـــهـــد الــــتـــاريخ
الـــعــــربي والــــتـــراث  وشــــهـــادة
الدبـلوم الـعالي لـصحـافة االطـفال
من مــعــهـد الــتـبــادل الـثــقـافي في

بـودابـست / اجملــر .كـمـا انه دعي
اللــقــاء الـعــديــد من الــبــحـوث عن
صــحـافــة االطـفـال فـي الـعــاصـمـة
االردنـيــة عـمــان والـشـارقــة  كـمـا
نـــشــر الـــكــثـــيــر من قـــصــصه في
الــعـــديــد مـن اجملالت الــعـــراقــيــة
والعربيـة  اخلاصة بأدب االطفال
مثل (حا ) و (وسـام) االردنيت
 و(احـمـد) و(تـوتـة) الـلـبـنـانـيـت

كــذلك في الــســعـوديــة واالمـارات.
وقـد اختـيـر كتـابه (يـدي ) كـواحد
من مئة كـتاب جدير بـالقراءة سنة
 2014م من قـبل الـهـيـئـة الـدولـية
لكـتب االطـفـال  فرع الـكـويت .وقد
ـزمـار) مـنـذ عــمل في (مـجـلــتي وا
 44 عـامـاً وعمـل سكـرتـيـر حتـرير
ثم رئـيس حتــريـر  . وقـد عـمل في
مـجال االذاعـة والـتلـفـزيـون وكتب
ـــســلـــسالت مـــئـــات الـــبـــرامج وا
اخلـاصـة باالطـفـال والـكبـار مـنـها
لـالذاعـــة : عــلـى بـــســاط الـــريح -
رحــلــة اجلــمـعـه - ولـلــتــلــفــزيـون
مــصــبــاح عالء الــدين - وقــد فــاز

ـــســـلـــسل االذاعي الـــذي كـــتـــبه ا
(حـسن الصـائغ البـصري) بـجائزة
اإلبداع التي تقيمها وزارة الثقافة
عـام 1998 وله نــحـو مـئــة كـتـاب
مـعظـمهـا لالطفـال مـنهـا : شجـرتا
الـــورد - مـــئـــة قـــصـــة وقـــصـــة -
حـــكـــايـــات الـــفـــصـــول - الـــبــذرة

السحـرية - الف حكـاية وحكاية -
الـصــقــريـات في الــعــراق والـوطن
الــعـــربي - حـــيـــوانــات عـــراقـــيــة
مــــنـــقـــرضـــة ونـــادرة - الـــصـــيـــد
والـصـقـور في اجلـزيـرة الـعـربـيـة.
وأودى كـورونــا بـأســمـاء عــراقـيـة
مـعــروفــة في مــجـاالت مــخــتـلــفـة

والســيـمـا في الـفـنـون والـريـاضـة
ـاضي توفي أحـمد فـفي حـزيران ا
راضـي أســـــطــــورة كـــــرة الـــــقــــدم
العراقية وصاحب الهدف العراقي
الـــوحـــيــد فـي كــأس الـــعـــالم عــام
 1986 عن 56 عـــامــاً وغـــيــره من

االدباء والشعراء. 
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بـاشـرت دائـرة الـعـيـادات الـطـبـيـة
الـشـعـبيـة بـتـجـهـيـز عـيـاداتـها في
بــــغـــداد واحملــــافـــظــــات بـــأدويـــة
ـزمنة والـعامة لـشهري األمراض ا
ـقـبل .وذكـر مـديـر أذار ونـيــسـان ا
عــــام الـــــدائـــــرة مــــحـــــمــــد عـــــلي
الـــفـــرطــوسـي في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمـان) امس ان (قـسم الصـيـدلة
واخملـازن ســيـبــاشـر يــوم االثـنـ
زمـنة بـتجـهيـز األدويـة العـامـة وا
لـــعــــيـــادات الـــدائــــرة في بـــغـــداد
واحملافظات إضافـة إلى الصيدلية
ـــركــزيـــة في جـــانــبي الـــكــرخ و ا
الــرصــافـة) واضــاف أن (األدويــة
الــتي تــوزع تــشـمـل عالج ارتــفـاع
ضـــغط الــدم والــســـكــري والــقــلب

والربو والصرع وغيرها من أدوية
زمنة اضافة الى ادوية األمراض ا
االمراض العامة). فيما اطلع وزير
الـصـحــة حـسن مـحـمــد الـتـمـيـمي
عــلى عــمل الــفــرق الــصــحــيــة في
مـنـطـقـة ســبع الـبـور . وقـال بـيـان
تــلـقـته (الــزمـان) امس ان (الـوزيـر
وجه خـالل جـــولـــة تـــفـــقـــديـــة في
ـنــطــقـة بــحـضــور مــديـر صــحـة ا
بـــغـــداد الـــكـــرخ جـــاسب لـــطـــيف
احلــجـامي  عــلى واقع اخلــدمـات
ـــركــز ـــقــدمـــة في ا الــصـــحـــيــة ا
الـصـحي الـرئـيس في سـبع الـبـور
وكذلك واقـع العـمل في مـسـتـشفى
اجلوادين مـوعزا بـسرعـة اجنازه
واعــادته لـــلــعـــمل خــدمـــة الهــالي
ــنــطــقـة) واكــد الــتــيـمــيــمي ان ا

(الـوزارة تولي الـدعم الـكامل لـهذه
نـطـقة مـن اجل االرتقـاء بـالواقع ا
الـصحي لـها).  كـما افـتتـح الوزير
ـتـقـدمـة في عـددا من اخملـتـبـرات ا
مـستـشفى مـحمـد باقـر احلكيم في
مـديـنة الـشـعـلة . وافـاد الـبـيان ان
(الــــوزيـــر افـــتـــتح امس عـــددا من
ـستشفى تـقدمة في ا اخملتـبرات ا
دينة الشعلة في جانب الكرخ). 
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واشار الـوزري خالل االفتـتاح الى
ان (هـــذه االضـــافـــة فـي االجـــهــزة
اخملـتـبريـة تـمـثل تـطـور نوعي في
تقدمة من الفحوصات اخملتبرية ا
اجل لـــتـــقـــد افـــضـل اخلـــدمــات
الـصـحـيـة الهـالي مـديـنـة الـشـعـلة
فـــضال عن تـــطــويــر واقـع الــعــمل

واخلــــدمــــات الــــتــــخــــصــــصــــيـــة
للمـستشفى) ووجه التمـيمي بعد
اطالعه على مـراحل اجناز البـناية
اجلـــديـــدة بـ(ســرعـــة اســـتــكـــمــال
البنـاية وانشاء مركـز لغسل الكلى
ـرضى العـجز ـستـشفى خـدمة  با
الـكـلـوي وتـقـد افـضل اخلـدمـات
لـهم). وفي الـنـجف  أفـتـتح مـديـر
عــــام دائـــرة صــــحـــة احملــــافـــظـــة
رضـــوان كـــامل الـــكــنـــدي مـــركــزا
لإلنـــعــاش الـــرئــوي بـــســعــة 20 
سـريــرا  إجنــازه بـدعم من اال
ـتحـدة.واوضح الكـندي في بـيان ا
ــركـز تـلــقــته (الـزمــان) امس أن (ا
مـجـهـز بـأحــدث األجـهـزة الـطـبـيـة
ـيـة رصـيـنه  مع ومن شـركـات عـا
ــــريض كــــامــــيــــرات مــــراقــــبــــة ا

ومـنـظـومـة أوكـسـجـ تـعـمل وفق
ـتـبــعـة في مـثل أحـدث األنـظــمـة ا
ركز راكز ) الفتـاً الى أن (ا هذه ا

ثل إجنـازاً كبـيراً لـلمـحافـظة 
في وقت أحـــوج مــا نــكـــون الــيه 
وســـوف يـــخـــدم مــــحـــافـــظـــتـــنـــا
واحملافـظات اجملـاورة). من جانبه
قـال مـديـر قـسم االمـور الـفـنيـة في
ـركز الـدائـرة  فارس الـرواف أن (ا
يـعــد مـن أحـدث مــراكــز الــعــنــايـة
ركزة  و بنـاؤه بهدف توسيع ا
ـركـزة وحتـديث أســرة  الـعـنـايـة ا
ــعــايــيــر فـي احملــافــظــة  ووفق ا
ــيــة من جتـــهــيــز وتــهــويــة الــعــا
ريض ومـكافـحة عـدوى ومراقـبة ا
 حــيث يــضم  20سـريــراً مــوزعـة

محمد علي الفرطوسيب ردهت نسائية ورجالية). 

lO∫ وزير النفط يوقع انفاقية مع شركة توتال الفرنسية u
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بـعد النـجاح الـباهر الـذي حقـقته كارين م. مـاكمـنوس في روايتـيها
"أحـدنـا يـكــذب" و"أحـدنـا هــو الـتـالي" صــدرت عن الـدار الــعـربـيـة
ـكنـهما للـعلـوم ناشرون الـنسـخة الـعربيـة لروايـتهـا الثـالثة "اثـنان 
.. إذا مـات أحـدهـما" والـروايـة من تـعـــــريب مـنـتدى كتـمـان الـسرّ
فـايـز عــلـمي ومـراجـعــة وحتـريـر مـركــز الـتـعـــــريب والــبـرمـجـة في

بيروت. 
من على شرفة ثانويـة إيكو إيدج في قلب فيرمـونت الساحرة تفتتح
.. كنـهما كتـمان السرّ كارين م. مـاكمنوس روايـتها الـثالثة "اثـنان 

إذا مات أحدهما".
ـديـنـة للـمـرة األولى وذكرى  ونتـابع فـيـها: تـوأم كـوركـوران يزور ا
اختـفاء خـالتـهمـا سارة ال تـزال تقـض مضـاجع اجلمـيع أما مـقتل
ـاذا تـخـتفي الـفـتـيات ابـنـة جـيرانـهـمـا فيـطـرح كـثيـراً من األسـئـلة. 
سؤول? اجلمـيالت اللـواتي يبلـغن السابـعة عشـرة من العمـر? من ا
تـهم بقـتل السي? أم هو رايـان رودريغيـز الذي تـكثر أهـو ديكالن ا
ـتناقـضة عـنه? مقـتل السي أبعـد ديكالن عن إيـكو ريدج األخـبار ا
وغياب بروك وجّه أصابع االتهام نحو شقيقه مالكوم ولكن هل هو
ــدرّس الـذي ــقــتل ا اجلـانـي اجلـديــد حــقــاً? ومــا عالقــة كل ذلك 
دينة? والسؤال األهم هو: من تزامن مع وصول إليري وعزرا إلى ا
دينة من خالل الكـتابات على اجلدران وإرسال ينشر الذعـر في ا
ـضرجـة بالـدماء? هل هـو الفـاعل يريـد أن يشـتت االنتـباه? الـدمى ا
أم أنه شخص آخر يؤدي خدمة للجاني? أم أن األمر صدفة? اثنان
ــكـنــهـمــا كـتــمـان الــسـرّ" روايـة
تـقول لـنـا أنه من األفضـل أحيـاناً
لبعض األسرار أن تـبقى مدفونة.
هي روايـة مـشـوقـة حـتى األسـطر
األخـــيـــرة ال تــكـــشف فـــحـــواهــا
لـــلـــقــار قـــبل أن جتـــعــلـه يــشك

باجلميع. 

وسومـة  (مسيـرة األربع من وجهـة نظر الـعلوم االجتـماعيـة) .وقال مدير افتتـحت في  جامعة الـكوفة سـلسلة نـدوات حول الدراسـات االسالمية  وكـانت اولها النـدوة ا
عـهد الـفرنسي في أعالم اجلامـعة عـلي الرواف في بـيان تلـقته ( الـزمان ) امس ان (الـندوة أقـيمت بـالتعـاون ب  كـرسي اليـونسـكو حلـوار األديان في جامـعة الـكوفـة وا
راسـيم الزيارة و أبعادها بغداد ووزارة الثقافـة العراقية  وقدمت فـيها الباحثـة الفرنسيـة سابرينا ميـرفان دراسة انثروبولـوجية عن مسيرة االربـع  مع عرض مصور 
الروحيـة و االجتماعـية  من وجهـة نظر العـلوم االنثـروبولوجيـة ).من جانبه قـال مدير كرسـي اليونسـكو للـحوار الدكتـور عالء شطنـان (أن زيارةُ االربع بـكل ما تنـطوي عليه من
ـتمـيّز  بـكـرم الضـيافـة و السـخاء و اإليـثـار  وتقـبل اآلخر و الـتعـايش بكـل ما حتـتويه من رمـوز و دالالت دينـية واجـتـماعـية مـحلـية ودولـية) جتسـيد لـصـفات االنـسان الـعراقي ا
ة أنـثروبولوجيا فرنسيـة  تشغل منصب  مديرة األبحاث .واضاف شطنان (وجدناها في دراسة انـثروبولوجية علمـية قدمتها الباحثـة الفرنسية سابرينـا ميرفان وهي مؤرخة وعا
ا الشك فيه ان زيارة قداسة البـابا األخيرة للعـراق  ولقائه بسماحة و تعمل في مركز دراسات الـعلوم االجتماعيـة الدينية ).الفتـاً  الى أن (  ركز الوطني للـبحوث العلميـة في ا
ناسـبات الديـنية الكـبرى كأربـعينـية االمام احلسـ (عليه الـسالم) .مشيـراً الى أن (ميرفان السيـد السيسـتاني زاد من االهتـمام الدولي بـالدراسات حـول االسالم  ومن بينهـا ا

مارسات الشعائرية  فضالً عن نقل العلوم االسالمية) . رجعيات الدينية وا عاصر  وال سيما ا متخصصة بالدراسات االسالمية و تتمحور أعمالها حول اإلسالم الشيعي ا
Íd U'« ÊËbF
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الرياضيات  فهو يحـدثنا عن االعداد
االولـية  وعن اجلـذور الـتــربـيـعـيـة و
الـتــكـعـيــبـيـة  وقـال أن حــاصل جـمع
بــــعض االعـــداد أو مـــعـــكـــوســـهـــا أو
ـرآة  مــســتـقــيـمــهــا هـو نــفــسه في ا
فتـناول مـربعـاً وضع فيه أرقـاماً وقال
ــربع ســحــري ألنـك كــيــفــمـا أن هــذا ا
جــمـعـت ارقـامه  عــمـوديــاً او افــقــيـاً
أوبــخط مــائل ســتــحـصـل عـلـى نـفس
الرقم  وفي مكـان آخر في حزورة من
شـهد الـسـابع يقـول بوسـتروفـيدون ا
لـكوداك أن الـرقم  69 هو رقم احلظ 
فــهــو يــقــرأ من اجلــهــتـ وقــراءته ال

تتغير عند القلب .
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ــؤلف اورد أكـثـر  وكـمــا نالحظ فـإن ا
من أربـع صـــــفـــــحــــات كـــــامـــــلـــــة عن
رياضـيات بحـتة  داخل روايـة ادبية 
وهـذا عـمل غــيـر مـسـبـوق .    ووضع
رآة ؤلف صـفحـت كـاملـت أمـام ا ا
عكوس   وكتب في وكتب كل الكالم ا
مكـان آخر نـوتـة موسـيقـية ال حتـتوي
عـلى كــلـمــة واحـدة هي  ’دن  ’ وكـرر
هـذه الــكـلـمـة عـلى امــتـداد صـفـحـتـ
كـامــلـتـ ثـم  اضـاف تـسع صــفـحـات
كـامــلـة ذكـر فـيــهـا اسـمـاء مــشـاهـيـر 
أسماء راقـص ومؤلـفي اوبريتات او
فالســفـة  وكــان اكــثــر تــلك االســمــاء
مـوضـوعـة  وكـتب الى جــانب مـعـظم
االســمـاء احلــقـيــقـيــة الـقــابـاً مــحـرفـة
بـغـرض الـسـخـريـة .  وكـثـيـراً مـا كـان
فهو يقص علـينا قصـصاً غيـر كاملة  
يقفز من هنا الى هـناك بإشارة رابطة
أو بدون اشارة  ويذكر حادثاً ويتركه
مــعــلــقــاً ثم يــعــود الــيه أو ال يــعـود .
ظـاهـرة الـواقــعـيـة الـسـحـريـة وحـركـة
الـبووم   فـي اربعـيـنـات وخمـسـيـنات
الــقـــرن الـــعــشـــرين شـــاع مـــصـــطــلح
الـواقـعـيـة الـسـحـريـة في ادب امـريـكا
زج الالتـيـنـية   حـيث كـان الـكاتـب 
بــ الـواقـع واخلـرافــة او االســطـورة
فيكون الناجت مزيـجاً سحرياً يشد لب
الـقـاريء ويـصـبح مـعه اخلـيال وكـأنه
جـــزء مـن الـــواقـع فــــاخـــذ الــــكــــتّـــاب
صــراعــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة
واقـتــصـاديـة وعـرقـيــة ومـزجـوهـا مع

بطـابعـهـا الصّـحيّ كان الـرّوائيّ قد
hiv تـنـاولـهـا عام 2015 في رواية
وكمـا يذكر هـو; وهذا ال يـدع مجاال
لـــلـــشّـك إنّ الـــرّوائي الـــشّـــاب عالء
احمد تولّد 1985 قد تفهّم حاجات
اجملتـمع في صـراعه مع األمراض
واحملن بـــتـــعــامل مـع جــيـــله الــذّي
يـواجه غـيـاب مـسـتـلـزمـات احلـيـاة
وقد تـخـصص بـتشـخـيص أمراض
الــعـصــر فـقـرر ان يــلج هــذا الـبـاب
بـصيـغـة فـنيّـة جـمـيلـة ومـعـبرة عن
احـسـاسه بـآالم الـشّـبـاب في عـصـر
شكالت يساهم فيه الـعلم في حلّ ا

التي تستجد كل يوم في حياتنا.
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البصرة

في االزمات الـسّياسـيّةجنـد مَن يهرع
بقـلـمه ليـدوّن األحـداث فيـجـعل منـها
وقــائع قـد تــرفع مــنــجـزه االدبيّ أو
حتطّ مـــنـــهــــا بـــحـــجـــةِ عـــدم ثـــبـــات
ومــصــداقــيّـة الــروايــة بـتــصــنـيــفــهـا

تأريخاً وليست في التأريخ االدبيّ.
ولــكّـن الــروائي ّ عـالء احــمــد أراد أنْ
يــخّط روايـتـه في مـنــحــيـ اجـتــمـاعيّ
يتـعلّق بـاجلـانب النّـفسي والـصحّي
لالنـسـان; ال سـيّـمـا إنّ روايـة "بـتـول"
والـــصــادرة عن دار الـــســراج مـــصــر
وغالف الروايـة يـرمزإلى1/ط/2017
ط / 2 بــــواقع  218صـــــفــــحــــة قــــد
خلـــصّت اإلشـــارة إلى مـــرض اإليــدز
hivونــتــائـجه الــسّــلـبــيّــة عـلـى جـيل
الشّـبـاب من صورة بـتـول ضحـيّةذلك
ــرض.ومِن مــحـاسـن الـرّوايــة انــهّـا ا
تــتــزامن مع مــرض كـورونــا-كــوفــيـد
19 -;والــذّي حلّ عــلى بــقــاع الـعــالم
ِ يـؤثّران عـلى جهاز وكال الفـايروس
ــنــاعـــة. إذن هي روايــة عن الــوبــاء ا
الذّي يحلّ على اإلنسـان وقد تفتحّت
عـلومـات يتـعرّف نفـسه علـى عصـر ا

على ما ينفعه ويترك ما يضّره.
ـــؤلّف إلى "عــمــر الــذّي ومِن إهــداء ا
شـهِد مـولـده مولـد بـتـول... الدّنـيـا يا

نص واحد  ويروي أحـداثاً كـثر لـكنه
ال يـضـع نـهـايــة لـكل حــدث . وروايـته
هـــذه مــتـــعــددة االصــوات  فــأبـــطــال
الرواية االربعة  سلفستري  وكوي 
وكــــوداك وإريـــــبــــو  هم االبـــــطـــــال
الرئيسـي في الرواية  وهناك نساء
ــكـــمــلـــة الى جــانب ـــثــلـن االدوار ا
ـتحـدث في كل فـصول الذكـور . لـكن ا
ــمـــثل كــوداك .         الـــروايــة هـــو ا
ـقـدمـة وقـبل أن يـقـسم أنـفانـته بـعـد ا
كـتــابه الى فــصـول  وحتت عــنـوان ’
ــبــتــدئــون  ’الــذي أخــذ مــا يــقــارب ا
اخلــمـســ صــفـحــة كــتب قــائالً عـلى
لسـان صبـيتان  ’مالم نـحكه الحد قط
هو أنـنا أيضـاً كنـا نفـعل اشياء حتت
الشاحنة . أما ما عدا ذلك فقد حكيناه
وعـلم به أهـل الـبـلــدة مـبـاشـرة  ’دخل
بـعــدهـا انـفـانــته في الـفــصـول فـقـسم
الكتاب على ثمانية عناوين أو فصول
رئـيـسـة  وتـخـلل هـذه الـفـصـول أحـد
عشـر مشـهداً وحـمل الكـاتب كل واحد
من تلك  الفصول عنوان  ’كانت تغني
بـولـيرو  ’  وعـدَّ النـقـاد هـذه الـرواية
ــتـطــلـبــات مـشــروع الـروايـة مــلـبــيـة 
ـؤلف فـيـهـا اجلـديـدة  اذ اسـتـخــدم ا
تقـنـيات سـرد غـير تـقـليـدية  وقد بلغ
في جتـربـته مـديـات بـعـيـدة . ولـكـثـرة
ــألـوف نــعـتــهـا خــروج الـروايــة عن ا
ـــكن أن كــــثـــيــــرون بــــالالروايـــة  و
نستعرض بعض االساليب التي خرج
فــيـهــا انـفــانـته عن اســالـيـب الـروايـة
الــتـــقــلـــيــديـــة خــروج عن االســـالــيب

التقليدية. 
 في احــد فـصــول الــروايـة نــرى كـوي
غرم باالرقام يعطينا على مدى اربع ا
صـــفــحــات كـــامــلــة مـــحــاضــرات  في

في مــقـالـة ســابـقــة حـمــلت عـنـوان
ـــور حـــزيـــنــة والـــلـــوحــة ثـالثــة 
قلوبة (×) قلنا  أن روايـة النمور ا
فيهـا من الصـعوبة والـتعقـيد ما ال
يجعلـها بحاجـة للقلب  فه مقلوبة
ـــقـــالــة أصالً  وكـــان طـــول تـــلك ا
ـســمــوح بــهـا ــســاحــة ا وضــيق ا

للنشر مـا جعلنا نـتوقف عند ما 
نــشــره . والحــتــواء الــروايــة عــلى
الـعديـد من عـناصـر الـتجـديـد التي
يصـعب االحـاطة بـهـا في صفـحات
مـــحــدودة  لـــذا نـــحــاول فـي هــذه
ـقالـة مـواصـلـة احلديث لـنـتـطرق ا
ــــؤلف وعن بــــشـيء مـــوجــــز عـن ا
األشياء غـير التـقليـدية التي وردت
ــــــؤلف فـي روايــــــتـه .  شيء عـن ا
والرواية    غيرمو كـابريرا انفانته
روائي ونـــاقــد وكــاتب ســيــنــاريــو
ومـــتـــرجــــم كـــوبي 2005-1917 
أصدر أكـثر من عـشرين عـمالً أدبياً
 وله روايـــات عـــديـــدة الى جـــانب
ـــور حــزيـــنــة  ’ روايــة  ’ثالثـــة 
وحــاز أنــفـانــته عــلى عــدة جــوائـز
ع سـيــرفــنـتس  ’ا مــنـهــا جــائـزة ’
والرواية جوائـز االدب االسـباني  
الـتي جـلـبت ألنـفـانـته الـشهـرة هي
ـــور حــــزيـــنـــة ’ روايـــة  ’ثـالثـــة 
الصادرة عام  1967 فهذه الرواية
هي الـتي  جـعــلت انـفـانـته روائـيـاً
اصــــيالً وحـــــقــــقت لـه الــــشــــهــــرة
واالنــتـــشــار  وأســـلــوبـه في هــذه
الرواية يعد انـقالباً على كل قواعد
الـروايــة الـكالسـيــكـيـة  فال بـدايـة
والعــــقــــدة والنـــهــــايـــة  وال ســـرد
تـقــلــيـدي  وال تـنــامي  لألحـداث 
فـهـو يـطـرح مـواضـيع مـتـعـددة في

مع وجود امّهـا ح قـال لها الـطّبيب"
hiv اإليـــدز يــا بـــتـــــــول او فـــيــروس
ليس له عالج يقضي عـليه ولكن هناك
ناعة" عالج يحافظ عـلى حالة جهـاز ا
/ص 124.. وامّــا مــوقف بــتــول فــهي
ــرض "يـعـلم الّـله تـبـرّ نــفـسـهـا مِن ا
كـــيف حــالي ومَـنْ انــا انــا لـم اقــتــرف
كبيرة في حـياتي ولم اجترّا على عملٍ
ّـا عَــلِم عـمـر غـيـر َسـويّ." ص 124. و
رضـهـا فقـد تقـاذفـته امواج احلـياة
وبـــ حتــذيــر إمّه بـــ مــصــدّق لـــهــا
لــنـتــائج هـذا الــزواج. وحتـاول بــتـول
وإمّـهـا مـغـادرة الـبـيت إلى مـكـان آخـر
بـعـيـداً عن الــنّـاس; وهي تـسـجّل هـنـا
مـــرحــلـــة اإلنـــقــطـــاع عن جــذور والدة
اإلنــسـان ومــحــيـطه إلى مــكــان قـصِّي
وبايل تتخلّص مع إمّهـا من أجهزة ا
إال جهـاز احلاسـوب فقـد إحتـفظت ْ به
مِـن مـكــانــهـا الــبــعــيـد.. هــذه خــطـوط
الرّواية تقلـيدّية في احلدث والوصف
كأيّ بـيـئةٍ تـضّم األشـخاص والـزمان

كان. وا
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 أمّــا اجلــديــد في الــرّوايــة فــيـبــدأ مِن
صـفـحة 141بـترقـيم  20  لـغـاية 30 
نهـايـة الرّوايـة حـيث إستـفـاد الرّوائيّ
مِن جـهاز احلـاسـوب لـيوظّـفه بـالـعالم
اخلارجيّ"االفتراضيّ" واعـتبرته بتول
رض طريقاً اوصـلها إلى غايـتها مع ا
ا كـان هذا اجليل قد الذي فتك بـها. و
إسـتـوعب عــصـر الـتـكـنـولـوجـيـا; فـقـد
اوصـل احلـــــاســـــوب بـــــتـــــول إلـى مَنْ
يُنقـذها مِن عذاب الـنّفس. "لم جتد بُدّاً
إال أنْ تــتـنــاول حـاســبـهــا الـشّــخـصيّ
لــتـلــوذ به مِن مـرقــدهـا إلى أشــخـاص
وعـــوالـم أُخـــرى"ص 145.وقـــد نــــقف

بُـــني دار شـــقـــاءفال تـــبـــتــئـس" جنــد
شــخــصــيّــة عــمــرالــطــالب في كــلــيّــة
العـلوم وعالقـته بالـطالـبة بـتول ص
وهـــذا يــعـــني إنّ 12 بـــتــرقـــيم   75
الـــــروايـــــة مـن رقم 1-11 هي وصف
حلـيـاة بـتــول وأهـلـهـا عـائـلـة كـادحـة
يـعـمل ابـوهـا في الـبـنـاء قـياسـاً إلى
عــائــلــة عــمــر في جتــارة قــطـع غــيّـار
الـــســـيــارات والـــفــارق اإلجـــتـــمــاعيّ
واضـح; ورغم ذلـك اصّـــــر عــــــمـــــر أنْ
يــخـتـار بــتـول في حــيـاته حــتّى آخـر
حلـــظــة مـن وفــاة بـــتــول بـــعــد فِــراق
بينهـما ومعارضة ام عـمر الختياره
ووقـوف األب بجـانـبه يـقـول الرّوائيّ
عـالء احـــمـــد فـي آخـــر صـــفــــحـــة مِن
الـرّوايـة "ظلّ عـمـر بـجـوارهـا يـنـتـظـر
إســتــفـاقــتــهــا الـتّـي طـالـت وقـد دخل
الـفــجـر ومــا زالت عـلى حــالـــــــــــهـا"
ص 218. ويـعّـبـر عـن حلـظـة وفـاتـهـا
"فــجـاءة إنــهـمـرت الــسّـمــاء بـالــبـكـاء
وتغّـير حـال اجلـوّ دون مقّـدمات شـتّا

مصحوباً بحلقات الرّعد الشّديدة". 
وهـذا كُلّ مــا عـبّـر عــنه الـرّوائيّ عالء
مِن قـصّـة احلبّ بـيـنـهـمـا والتّـي كان
سـبــبـهـا إصـابـة طـالــبـة الـطّب بـتـول
ـرض ـرض hiv وصــراعــهـا مـع ا
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ـيز كـتـابات الـشاعـرة سارة بـروز مالمح أدب الـعزلـة هـو أهم ما 
لـحم في عملهـا اإلبداعي الثـاني "على قيدك" فـكانت ضيفـة أنيقة ا
عـلى صـالـون األدب لـلـمـرة الـثـانـيـة بـعـد إصـدارهـا الـشـعري األول
"عــشق احلــروف" جـــــــــــــاءت إلــيــنــا حتـــمل مــعــهــا رســائــلــهــا
ومذكـراتها وخـواطرها; لـتحط رحالـها ب دفـتي كتاب وقـد تآلفت
مـعـانـيـه في انـسـجـام لـتـجــــــــعل مـنه الـشـاعـرة حـيـاة أخـرى عـلى

الورق.
لـحم: "منـذ أن بدأَتْ أزمة كـوفيد  19وكل السبل إلى تقـول سارة ا
لـقــائك مـســتـحــيـلـة إال ســبـيل الــرسـائل! من قــال أن الـكــلـمـات في
قـدروهـا فعــــــــــل شيء? إنهـا تـصنع الـلـقاء رغم الرسـائل لـيس 
عـدم وجـوده وتــصـنـــــع األمل في كل خـيـبـة لــتـجـعـلـني أحـيـا عـلى

قيدك".
ـلـحم من (أدب وألن لـكل شـاعـرٍ أدواته اتـخـذت الـشـاعـرة سـارة ا
) وبـكل إيحـاءات الـلـغة الرسـائل) أداة تـخط به رسـائـلهـا (الـثالثـ
الـتي تــدور حـول (احلُبّ الــرومـنــسي اجلـمــيل) تــشـكـيـالً وتـعــبـيـراً
ـعاني وأبرزها معنى افتـقار الذات إلى اكتمالها وصوراً طافحة با
باآلخر "الشوق يتزايد.. في داخلي.. يـكاد يخنقني.. ولكنني.. على
أمل أن تـمر هـذه األيام بسالم...". هـكذا تـعبّـر الشـاعرة عن األنثى
الـسـاكـنـة داخلـهـا; فـرُبَّ كـنـايـة تُـربي عن إفـصـاح وحلْظٍ يـدل على

اشتياق...
لحم نقرأ: - من رسائل الشاعرة سارة ا

سافة بيننا أصبحت مربوطة بالرسائل  "ألن ا
ــثــابــة زيــارة أصــبــحـت أشــعــر أنــني فـي كل مــرة أكــتب لـك هي 

لرؤيتك.
احلب معك رحب للغاية بوسعي أن أجده حتى في البعد.

الله وحده يعلم كم سـتكون هذه األيام سيئـة وكئيبة جداً لوال وجود
رسائلك الدائمة لي.

رغم كل األيام التي تبعدنا إال أنني أجدك في كل وقت.
كـثـيـر أنت فـي داخـلي وبـوســــــــــعك أن تــتـرك جـزءاً مـنك في كل

مـــــــكـــــــان حـــــــــــــولـي لـــــــكي
تــسـتـــــــمــر بــفـكــرة بــقـــــائك

معي حتى في البعد.
إن أكـثـر مــا أحـبـبــته في هـذا
الـــبــعـــد أنّه كـــشف لـي حــجم
حـــــــبك فـي داخـــــــلي رغـم كل
الــظــروف الـــتي تــمــنــعــنــا من
اللقاء... أحبك فـي البعد أكثر

ا تتصوّر". 

حـــائـــريـن أمـــام هـــذا اجلـــهـــاز ومــا
اصطنعه إليـنا مِن عالقات وكثرة في
كـتوب "وهي تـقلّب رئيّ وقِـلّة فـي ا ا
فـي اجلـــهـــاز تـــوصـــلّت إلى عـــنـــوان
اإليـدز لـيس مـرضاً" ص 143وعـقدت
ـتـعـايـش عـلى صـداقـةً مع فـراشـة ا
مـوقع التـواصل اإلجـتـمـاعيّ ورمزت
لنفسها الباحة عن األمــل" ص  144
ومِن خالل هــذا الـصّـراع اإلفــثـراضيّ
" انــــطـالق فــــكــــرة يــــقـــــرّر الــــروائـي ّ
شاركة ويحكي ما ن يريـد ا فضفضة
يوّد قـوله" ص 149. ويرسـم الرّوائيّ
لـعـمـر واقـعه جـاهـداً الـبـقـاء في واقع
احلياة احلـقيـقيّ بينـما تسـرح بتول
مع فضـفـضات الـتّـواصل في الفـضاء
ـــوطن ." هـــربــــواإلى ذلك ا اخلـــارجيّ
اإلفـثراضيّ بـعـدمـا إسـتحـال عـيـشهم
في بـــراح الــواقع" ص 157. ومـــيــزة
أخــرى أراد الــكــاتب ان يــدخــلـهــا في
رواياته أنّ فـضـاء التـواصل قـد سمح
لــآلخـــرين االصـــحّـــاء أنْ يـــتـــابـــعــوا
أكــروبــات والـبــرامج لــلـمــشــاركـة في
الرأي أكثر مِن اإلهتـمام لراي البيوت
الـتّي يسـكـنونـهـا. "بتـول كغـيـرها في
حــالـة مِن الــذّهـول عــالم غــريب لـيس
فـقط الفــتـراضـيـته وإنّــمـا الشـخـاصه
ومـــا يــحــمــلـــون مِن هــمــوم وظــروف
خاصّة" ص 183.  وتقرر بتول العمل
فـي جـــمـــعــــيّـــة امل الرشــــاد مـــرضى
اإليدزص 184.  ولكي يـؤكّـد الرّوائي
صــدق الّــثــيــمــة والــتّـي حــاك مــنــهـا
رواياته يرجع إلى الواقع بـلقاء بتول
مع أمـيـرة; الـتّي لـعـبت دوراَمـهـمّـاَفي
الـفـضـاء اإلفــثـراضيّ لـتـعـرضـهّـا إلى
اغتـصاب جمـاعيّ في بالد الـغربة مع
أهـلهـا مِن لـقاءٍ مـع عربيّ اوقـعـها في

فـخّ الــــــرّذيـــــــلــــــة وهي
مــتــحّــررة عــكس بــتـول
احملـــــــــــــــافــــــــــــــظــــــــــــــة
ـــلــــــتـــزمــة/ص 204. ا
ونــعــود إلى شــخــصــيّـة
عــمـر الــذّي يـجــبــر عـلى
الـــزّواج مِـن بـــنـت خـــاله
ص / 217 وسـرعــان مـا
يـنــفـصل مِن خـالل تـتـبّع
أمـيرة لـعـمـر عـلى مواقع
الــتّــواصـل اإلجــتــمــاعيّ
ومع زيــادة مــرض بــتـول
ــنــاعــة يــضــعف جــهــاز ا
لــــديــــهــــا; فـــــتــــكــــون في
مستشفى للحجز الصحّي
سـاعدة أمـيرة. ما اراده
الـــــرّوائي وهــــو يـــــنــــهي
روايـاته هـو الـتـآكـيد عـلى
احلبّ عندما سمعَ عمر مِن
بتول ذلك "وفي عجلةٍ تمّت
مراسيم العقد وبصمـــــــت
ـاذون ثمّ بـتــول منْ خـالل ا

أشـارت إلى أنْ يـتدّل إلـيـهـا فـامـسكت
بــكــتــفــيهِ وأعــلــنت له بــصــوت يــكـاد
يُـــســـمع الوّل مـــرّة أحــبّـك أحــبّك" ص
218 . اذاً هي روايــة أراد كـاتــبــهـا أنْ
رض الذّي قضى ينتصر للحّب على ا
عـلى بـتول. ولـغـة الـرّوايـة فـهي غـاية
ــــبــــاشــــرة في في الــــبــــســـــاطــــة وا
ـصـرّية; الـفـصحـى وليـس اللـهـجـة ا
ولم يعالج الـرّوائيّ احمد شـخصيّاته
ــرض بـــالــبالغـــة والــرّمـــز الّنّ واقع ا
الذّي سيطـر على الفـضاء اإلفثراضيّ
قـد ال يـجـدُ مــجـاال َلـلـرمـز او مـحـاولـة
حتـديث الـروايـة عـلى مـا يـجري اآلن.
والــــرّوايـــــة الـــــصّـــــادرة عــــام 2017
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صـدرت للـكـاتب عـكاب سـالم الـطـاهر
نسخـة الكتـرونية من كـتابه (اجراس
الــــذاكـــرة) وعــــنــــهــــا قــــال :اجـــراس
الـذاكــرة.وبـســبب الـوبــاء  ومـا نـتج
عــنــهــمن تــداعــيـات  فـي مـقــدمــتــهـا
حتـديـدالـتـنـقل والـلـقـاءات سـيـتـاخر
صـــدور الــنــســـخــة الــورقـــيــة بــعض
الوقت.لـذلك عـمدتُ  حـالـياً  لـتوزيع

النسخة االلكترونية.
واعــطـيتُ االســبــقـيــة لالحـبــة خـارج
الـعــراق.الن فـرصـة ارسـال الــنـسـخـة
الورقـيـة اليـهم  مسـتـقبالً  مـحدودة
جــــداً . وصـــبـــاح الـــيـــوم  خـــطـــوت
اخلــــطـــــوة الــــثـــــانــــيــــة  بـــــتــــوزيع

االلكترونية على االحبة داخل العراق
ن طــــرزوا صــــفــــحـــات كــــتــــابي  
بـشـهـاداتـهـم.واألحـبـة الـذين يـصـعب

اللقاء بهم  لسبب او آلخر.
الى ان تتوفـر الفـرصة للـقائنـا وجهاً
لــــوجه..لــــقـــاء يــــقــــتـــرن بــــتـــشــــابك
االيدي..سـنلـتقي..وبـصحـبتـنا الـفرح

والسالمة و..اجراس الذاكرة.
وفـي كــل ذلـك  اقــــــــــــــول :االيــــــــــــــام
حــبــلـى..وقــد تــلــد الــفــرح. وقــد تــلـد
احلـــزن.الــــشـــاعــــر الـــراحل عــــريـــان

السيدخلف يقول :
يــــــا بــــــاب الــــــفــــــرح واحلــــــزن مــــــد
الـشـوف..خـايف ال يـهب عـالي الـهـوه

وتنسد.. دمتم.. والى لقاء.
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من هذا الكتاب هو اثبات ان الشريعة
االسالمية لديها ثوابت واسس فقهية
كن ان في مجـال الـفكـر االقـتصـادي 
تـنـبـثق عــنـهـا قـوانـ اقـتـصـاديـة في
اجملــاالت كـــافــة تــقــود اقــتــصــاديــات
الن القـرآن الـكر الـبلـدان االسالمـيـة

جاء للجميع(شرعة ومنهاجا). 
ــا ان االنـســان خــلـيــفــة الـله في وطــا
االرض(وهـــو الـــذي جــعـــلـــكم خالئف
االرض ورفع بـــعـــضـــكم فـــوق بـــعض
درجات ليـبلـوكم في ما اتـاكم) االنعام
/165. خـلـقه ألعــمـارهـا فـأنه هيء له

منـهاج واضح يـلـتزم به في عـملـية
ـنـهـاج هـو نـظـريـة االعـمـار وهـذا ا
االقـــتـــصـــاد االسـالمي الـــتي يـــرى
الـعـالم الـغـربي بـأنـهـا نـظـريـة غـير
انتاجـية قـاصرة على الـتوزيع فقط
تـهــتم بـتـوزيع الــزكـاة والـصـدقـات
على الـفـقراء.فـجاءت دراسـتنـا هذه
لـتـقدم لـلـجـمـيع نـظريـة اقـتـصـادية
اسالمــيــة مــعـاصــرة فــيـهــا حــلـول
ــــشـــاكـل الـــتـي تـــواجه جلـــمــــيع ا
قطاعات االقـتصاد الـكلي من انتاج

وتوزيع و جتارة). 

مـــرات وفي كل مـــرة كـــان يــروي لـــنــا
الـقـصـة بــاسـلـوب يـخـتـلف عـمـا رواه
ســابــقـاً  كــمــا روى لـنــا قــصــة مـوت
تروتسكي  تلك القصة التي ال ترتبط
ؤلف ا بعدها  لكن ا ا قبلهـا وال 
استـعرض فيـها مـا كتبه سـبعـة كتاب
كــوبــيـ  واســـتـــخـــدم في كـــتــابـــته
احملــاكـــاة الســـالـــيــبـــهم الـــكــتـــابـــيــة
وامـزجتـهم وافـكـارهم بـشـكل سـاخر 
كمـا استـخـدم اللـغة الـكوبـية الـدارجة
مــعــتــبــراً الــكــتــابــة فــيــهــا مــحــاولـة
الصــطـيــاد الـصــوت الـبــشـري فــجـعل
صـيغ الــلــهــجـة الــكــوبــيـة اخملــتــلــفـة
تنصهر بتناغم جميل في هذه الرواية
 وكـان كل مــا يـرويه فـي روايـته هـذه
تـــــمــــرداً عـــــلـى اســــلـــــوب الـــــروايــــة
ــا جـعل الــكـثــيـر من الــكالسـيــكــيـة 
يلون السلوبه غير التقليدي الكتاب 
هـذا ويقـلـدوه . وقال الـنـقاد أن الـلـغة
الـــتي كــــان يـــنــــطق ويــــتالعـب بـــهـــا
بـــوســــتـــروفـــيـــدون  هي في الـــواقع
ــؤلـف واجتــاهه في تــثــويــر صــوت ا
الــلــغـة والــلـعب بــكــلـمــاتـهــا وأخـراج
الــروايـة عن هــيـكـلــيـتـهــا الـتـقــلـيـديـة
تدفق وحتويلها الى ما يـشبه النهر ا

ا اعـطى الـكتـابـة مسـحة االساطـيـر 
من اخلـيال واحلـلم . وقـال الـنـقاد عن
هـذه الـظـاهـرة بـأنـهـا جـاءت كرد فـعل
عـــلى االغـــراق في الـــواقـــعــيـــة . وفي
نـصرم ستـيـنات وسـبـعيـنات الـقـرن ا
انطلقت حركة ادبـية اطلق عليها اسم
(البووم ) او االنفجار  وارتبطت هذه
احلــركــة ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــظــاهــرة
الواقعية السحرية  وقد اتسمت هذه
احلركة بـنوع من اجلـرأة وبضرب من
الزخرفة والتـنمق وبطبع قلق  ونوع
من اجلـنون  كـما قـام الـكـتّـاب بـازالة
كل عالمات الترقيم او جزء منها لترك
القـاريء يفسـر لوحـده ما يـقرأ . وقال
بعض النـقاد أن البـووم احاط االبداع
االدبي بــهـالــة تـمــثـلت فـي الـواقــعـيـة
الـسـحريـة الـتي انـصـهـرت داخل هذه
احلــركـــة نــفــســهــا  فــالــبــووم كــانت
ـعـاشة تـقتـنص الـلـحـظات الـيـومـية ا
وتــصــفـهــا بــحـمــاس كــبـيــر وتــرصـد
االوهــــــام وتــــــشــــــخـص االطــــــيــــــاف
والـكـوابـيـس والـشـخـصـيـات . ودشن
ماركـيـز هذا االسـلـوب في رواية مـائة
عــام من الـعـزلــة الـتي اعــتـبــرت أكـثـر
الـــروايـــات تـــأثــــيـــراً في الــــعـــالم في
الـــنــــصـف الـــثــــانـي من الــــقـــرن
العشرين  كما اسـتخدم انـفانته
حيل حركة البووم هذه في رواية
الـنـمـور وكــان بـواسـطـة اخلـيـال
يــرصــد الـواقـع  ويـضــعــنــا أمـام
مــــجـــمــــوعـــة حــــوادث ومـــواقف
وحكايات ال جند بـينها رابطاً وال
انسجـام وال تسلسالً   وكان هذا
غــيــر مـســبــوق في عــالم الــروايـة
وحتديـاً لكل قواعـدها الـتقلـيدية .
 اسـاليب اسـتـخـدمهـا انـفـانته في
روايــتـه   اســتــخــدم انـــفــانــته في
ـور حـزيـنـة خـطـاباً روايـة ثالثـة 
ســــرديـــاً يــــعـــتــــمـــد عــــلى تــــعـــدد
ــــوضـــوعـــات فـــوضـع أكـــثـــر من ا
تركيب سردي في الـنص سعياً منه
كن و ـوضوع الـواحد   لتـفتـيت ا
مالحـظـة هـذا االسـلـوب في حـكـايـة
الـصبـيـتـ اللـتـ كانـتـا تـختـبـئان
حتت شـاحــنـة الـتـبغ  او في قـصـة
الـعـصــا الـتي كـررهــا انـفـانـته ثالث

 وكـان يـدمج أكـثـر من تـركيـب سردي
في نص واحــد ســعـيــاً مــنه لـتــفــتـيت
وضوع الواحـد نحو عوالم مـختلفة ا
ومتـنوعـة الكسـاب النـصوص مـشاهد
مـفــتـوحـة عـلى قــرارات عـدة . لـذا عـد
النـقاد هذه الـرواية في مـجملـها لـعبة
ـــتــعــة ونــصـــاً ذا اهــمــيــة لــغــويــة 
استثنائـية فالرواية وثـقت لغة هافانا
وأحـيت أجـواء لـيالـيـهـا وشـخـوصـها
وانتهجت خطاً يعتـمد العامية فيقلب
الكلمـات ويحرف عـباراتها ويـستعمل
اشـارات يـضـلل بـهـا الـقـاريء احـيـاناً
بـهـدف الـتــحـرر من كل قـيـد  فال لـغـة
واحدة خملـاطبـة القاريء  وال حقـيقة
واحدة أمامه  ألن احلقيقة شتى فهي
ها اخيـلة عـدة لنا احلـرية بـرسم معـا
او مــعـــنــاهــا  وكل هــذه امـــور غــيــر
تــقــلــيـديــة حــبــبـت الــكـثــيــريـن لــهـذا
ـور االســلـوب اجلــديــد .  هل ثالثــة 
حزينة رواية ? كَتَبَ عديدون عن ثالثة
ور حزينة  نقداً وتقـريظاً وحتليالً
ودراســـة  فــــوصــــفـــهــــا بــــعــــضــــهم
بالالرواية  وكتابـتها نـقيض الكـتابة
 لــكن كــان بــامـكــان الــنــاشـر إذا اراد
اعتبـار النص رواية  أن يقوم بحذف
بـعض الـصــفـحـات غـيـر الـضـروريـة 
مـــثل مـــا يـــتــــعـــلق بـــالـــريـــاضـــيـــات
ـعـكــوسـة و الـنـوتـة و والـصــفـحـات ا
ــشـــاهــيــر  وهــذا افــضل  اســـمــاء ا
فالـنص بـشـكله احلـالي هـو ال رواية 
وانـفـانـته نـفسـه قال  ’من قـال لكم أن
ـكن ان هذا الـكـتـاب رواية  ’ وكان  

يـــتم هـــذا احلـــذف بـــســهـــولـــة لــو 
ـؤلف بـهـذا اخلـصوص احلـديث مع ا
ـتـرجـمـة االمـريـكـيـة  كـمـا حـدث مع ا
ــراد حــذفــهــا ال تـمت والــصــفــحـات ا
وحــذفــهـا لــعــالم الــروايــة في شيء  
ســيــزيــد من كــفــة كــون الـنـص روايـة
ويــزيـل اجلــدل بــكــونه الروايــة  كــمــا
ــتــبـقي ســيـزيــد من تــمـاسـك الـنص ا
ويبرز ويجعـله رواية مـتكامـلة بحق  
الكـثيـر من سمـات احلداثـة والتـجديد
ا اخفـتها تلك االضـافات غير التي ر
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صدر للباحث االقتصادي عبداحلس
ــنــذري كــتـــاب بــعــنـــوان(قــطــاعــات ا
االنـــتـــاج والـــتـــجـــارة والـــتـــوزيع في
االقتصاد االسالمي) ضـمن منشورات
مــكـــتــبـــة الــدار الــعـــربــيـــة لــلـــعــلــوم
بـبغـداد.ويـضم الكـتـاب اربعـة فـصول
هـي:قـــــــطــــــاع االنـــــــتـــــــاج قـــــــطــــــاع
قــطــاع الــتــوزيع اجلــرائم الــتــجـــارة
االقتـصاديـة من وجـهة نـظر الـشريـعة

االسالمية. 
وفي مقـدمـة الكـتاب نـقـرأ(غايـة هدفي غالف الكتاب
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أســمه عــلى إحـدى صــفـحــاتـهــا صـاحــبـاً
لالمـــتــيـــاز). وهــذا الـــرأي  هــو مـــا أكــده
الـــزعــيم الــركن نــاجـي طــالب  أيــضــاً في
إفـادته أمام احملـاكمـة العـسـكريـة السـرية
لــــلـــعـــقـــيـــد عـــارف الـــوارد نـــصـــهـــا في
الــصـــفــحــات  2092 - 2093 مـن اجلـزء
اخلــامـس حملــاضــر جـــلــســات احملـــكــمــة
الـعسكـرية اخلاصـة التي ترأسـها العـقيد
هداوي  وإقترنت بأسمه! فاضل عباس ا
ـعــلـومــات مـتـطــابـقـة  في وكـذلك وردت ا
إفـادة  الزعيم الـركن احمد صـالح العبدي
رئـيس أركـان اجليـش احلاكم الـعـسـكري
الـعام أمام  احملـكمـة العسـكريـة اخلاصة.
ويـنـفي مـعاذ عـبـد الـرحـيم مـديـر حتـرير
صـحيفـة ( اجلمهـورية )  لعام 1958 في
حـديث قد لي معه بهـذا اخلصوص عام
 1984 هـيـمـنــة عـارف الـعـســكـريـة عـلى
الـصحيفة ويـقول ان عارف بوضع إسمه
صاحباً لالمتياز لم يكن يسعى سوى الى
 الــتـأكــيــد عـلى أنــهــا صـحــيــفـة الــثـورة.
وسـنرى الحقاً ان عبـد الرحيم  قد أصبح
أكـثر قـرباً من عـارف على حسـاب  عالقته
احلـزبــيــة  الـتي لـم تـدم بــســبب إخـتالف
وجـهـات الـنـظـر بـ الـبعـثـيـ فـي بـداية
اضي  ولعب معاذ الستينات من القرن ا
عـبد الرحيم  في السنوات الالحقة أدواراً
صــحـــفــيــة وإداريــة في عــهــدي االخــوين
عـارف ومن ثم في عهد البـعث الثاني بعد

عام 1968.
ولــكن إذا مــا عـدنــا قــلـيــلًــا الى مـشــكــلـة
تـضارب اإلرادات في أول  حكومـة للنظام
اجلمهوري سنتعرف على أسباب ودوافع
وزيـر اإلرشـاد صـديـق شـنـشل في مـوقـفه

السلبي جتاه صحيفة  (اجلمهورية). 
ونـستطـيع أن نقـول بأنه من خالل قـرائنا
لألحـداث ومـا قاله شـنـشل شخـصـياً لي
نـسـتـنـتج أن لــلـوزيـر شـنـشل آنـذاك  عـام

 1958دافع على األقل:
أولـهما أنـها صحـيفة تعـبر عن أراء حزب
الـبـعث بـيـنـمــا حـزبه االسـتـقالل األكـثـر
ـثل هذه عـمراً وخـبـرة سـياسـيـة يـفتـقـر 
الوسـيلة الصحفيـة في تلك الفترة بالرغم

من أنه كان وزيراً لإلرشاد.
ـا كان    والـدافع الـثـاني لـدى شـنـشل ر
دافـــعــاً إداريـــاً إجـــرائــيـــاً وهـــو أنه  قــد
ــارســة صالحــيـاته أمـتــعض  من عــدم 
كـوزير لإلرشـاد ألن السلـطات الـعسـكرية
تـتمتع بـكل الصالحيـات وخاصة الـعقيد
عارف بصفته نائباً لرئيس الوزراء وزيراً
لـلداخليـة ويتصـرف ( دون موافقة وزارة
اإلرشــاد)  وهـــذا مــا حتـــدث به  صــديق
شـنشل لـي صراحـة في مـقابـلـتي معه في
مـنزله فـيـما بـعد بـسـنوات .ولم يـكن سراً
بـــ ســيـــاسي تـــلك احلــقـــبــة مـن تــاريخ
الــعــراق ان الــود كـان مــفــقـوداً بــ عــبـد
الــــسالم عــــارف وبــــ صـــديـق شـــنــــشل
ألســبـاب ســتـبـقـي غـيـر مــعـروفــة بـعـد أن
أنـتقال  إلى رحـمة الـله. والبد من اإلشارة
الى حـقــيــقـة أخــرى وهي انه بــالـرغم من
إنـشــاء وزارة اإلرشــاد في الــعـام االخــيـر
لـكي ( وزارة األنباء والـتوجيه) لـلنظـام ا
ثم بـعد  قيام الـنظام اجلمـهوري لم يطرأ
طلقة لوزير أي تـغيير على الصالحيات ا
ــطـبــوعـات الــداخـلــيـة فـي الـتــعـامل مع ا
طـبوعات رقم ـرسوم ا والـصحافـة وفقاً 
الــذي يـــخـــول وزيــر  24 لـــســنــة  1954
الـداخلية حصراً  سلطات إجازة الصحف
وتعـطيلـها وغلقـها إضافة الى حـقيقة ان
الـسلـطات في األيـام األولى لـقيـام النـظام
(بل اجلـمهوري كانت بقبضة  العسكري
بــقــيت هــكــذا لـلــســنــوات الالحــقـة)  وان
األحــكــام الـعــرفـيــة نــافـذة وكــان احلـاكم
الـعـسـكـري الــعـام أحـمـد صــالح الـعـبـدي
ــرسـوم في كل مـرة يـسـتــذكـر مـواد ذلك ا
يـصدر فـيـها بـيـانـات أو ما كـان يـسمـيـها
! ولم (تـعلـيمـات) للـصحـافـة والصـحفـي
ــوروثــة من احلـكم تـلــغى هــذه الـقــيـود ا
ـلــكي إال خالل حــكم الـبــعث عـام 1963 ا
ـــطــبــوعــات االول في الــعــهــد بــقــانــون ا

اجلمهوري.
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   ومـرة أخرى تـسـبب ظهـور أسم  عارف
كــــصــــاحب لالمــــتــــيـــاز فـي صـــحــــيــــفـــة
(اجلـمــهـوريــة) في مـشــكـلــة أخـرى وهي
رة مشكلة قانونية تعيق إستمراره هذه ا
ــنع في عـالقــته بــالــصــحـــيــفــة  حــيث 
ـــرســـوم  24 لـــســــنـــة  1954الـــنــــافـــذ ا
ـعـروف بــأنه مـرســوم نـوري الـســعـيـد (ا
لــتـهـيـئــة الـظـروف لـقـيــام خـلف بـغـداد )
مـوظفي الدولة من إصـدار الصحف لذلك
رفع أسم عــارف الــوزيـــر من صــفــحــات
(اجلمهورية) في العدد الثاني عشر ليوم
 3تـموز  1958لـيظـهر  أسم  رشـيد فـليح
صـاحبـاً لالمـتيـاز بـدالً عنه دون ان تـكون
له خـــبـــرة في الـــصـــحـــافــة بـل وكــان  ال
يـتدخل في شـؤونهـا الـفنـية والـسـياسـية
التـي توجهها هيئة حتـرير بعثية عاملت
عامـلة الالئقـة بصفـته ضابطاً من فـليح ا

ضباط ثورة مايس 1941.
سياسيون وصحفيون في ( اجلمهورية )
وبــالــرغم من أنــني في فــتــرة مـن فــتـرات
ـــيـــة راجـــعت أعــداد ( الـــدراســـة االكــاد
اجلـمـهـوريــة) عـدداً بـعــد آخـر  وسـجـلت
مالحـظـاتي في دفـاتر عـدة أصـبح صـعـباً
عـلـيً في ظـروف إبــتـعــادي عن الـوطن ان

أراجعها مرة اخرى.
ـصـداقـيــة  تـقـتـضي أن لـكن  األمـانــة  وا
أوضح بأن  معز النقيب في مدينة كربالء
قـد أتـاح لـي مـشـكــوراً  وأنـا في أمــريـكـا
فـرصـة االطالع على  صـور لـبـعض أعداد
صــحــيــفــة (اجلـمــهــوريــة )  لــعـام 1958
وبـعضها يـجده القارىء الكـر مرفقاً مع

هذا البحث التاريخي.
ومن قـرائـتي  ألعـداد جريـدة اجلـمـهـورية
كـتـبة اخلـمسـة والـتسـعـ الكـامـلـة في ا
الــوطـــنــيــة بـــبــغـــداد آنــذاك  الحــظت ان
مقـاالتـها الـسـياسـيـة والثـقـافيـة واألدبـية
كـانت حتمل أسـماء عـدد من أشهـر القادة
الــبــعــثــيــ في تــاريخ الــعــراق ومــنــهم
الـدكـتــور سـعــدون حـمـادي وعــلي صـالح
الـسـعـدي وخــالـد عـلي الــصـالح وفـيـصل
حـبيب اخليزران وأياد سـعيد ثابت وعبد
الـوهاب الغـريري ومـثنى سعـيد وصفي 

ـــــلــــحق وطـــــارق عــــزيـــــز الــــذي حـــــرر ا
األســبــوعي وتــضـمن مــقــاالت سـيــاســيـة
وثــقــافـيــة وأدبـيــة ونـرى حــتى من غــيـر
الـبعـثـي  مـثالً من الـعقـيـد الركن مـاجد
مـحمد أم رئيس االدعاء العـام للمحكمة
الـعـسـكــريـة اخلـاصـة الــذي هـاجم الحـقـاً
الـبـعـثــيـ وحـزبــهم في مـرافــعـاته  أمـام

احملكمة  وقتلوه بعد  8 شباط 1963.
والحـــظـت ان عـــدداً  من الــــصـــحــــفـــيـــ
الــعـراقـيـ كـانـوا يـنــشـرون تـغـطـيـاتـهم
لألحـــداث  اجلـــمــــهـــوريـــة في  تـــقـــاريـــر
صـحفية تـنشر عـلى الصفـحة االولى فقد
كـان سجاد الغازي وهو سكـرتير التحرير
يغـطي لـلصـحـيفـة وقـائع محـاكـمة الـلواء
الــركن غــازي الــداغــسـتــاني آمــر الــفــرقـة
درعة الثالثة  بينما كان محسن حس ا
يـغطي جـوالت العـقـيد الـركن عبـد السالم
عـــارف ووزيـــر الـــزراعـــة هـــديـب احلــاج
ـــدن اجلـــنـــوبــيـــة ومـــنـــهــا حــمـــود في ا
ـرحـوم الـديـوانــيـة والـعــمـارة   وأتــقن ا
قـاسم الــسـمــاوي مـنـذ ذلـك الـوقت إجـراء
ــقـابالت الـصــحـفـيـة الــنـاجـحــة ومـنـهـا ا
ـواصالت في مـقــابـلــته آنـذاك مع وزيــر ا
حكومة الثورة بابا علي الشيخ محمود.
ومن الـواضح أن القـائـم عـلى صـحيـفة
(اجلـمهـورية) عام  1958 ورثـوا عدداً من
الــصــحـفــيــ احملـتــرفــ  الـعــامــلـ في
ـلغـاة ومنهم حـميد صـحيفـة ( الشعب) ا
رشــيـد ومــحـمــد حـامــد ومـحـسـن حـسـ
) بل ومـــنــيـــر رزوق ( وكـــان شــيـــوعـــيــاً
حـافظـوا على أجـورهم دون أي تخـفيض
وقـد إلتحق محـمد حامد عام  1964مـعنا
في الـدورة األولى لقـسم الصـحافـة بكـلية
األداب بــجـامــعـة بــغـداد  ونــلـنــا شـهـادة
ـا الــبـكــلــوريـوس في  6 تــمـوز  1968.و
كـانت الصـحـيفـة  حتتـاج خلـبرة ومـهارة
صـحـفي في إدارة الـتــحـريـر فـقـد أصـبح
سـجاد الـغازي سـكـرتيـراً للـتـحريـر وكان
هـو ومعـاذ قد تـعرفـا على بـعضـهمـا  قبل
ثـورة  14 تـمـوز عنـدمـا أشـتـغل مـعاذ في
صــحــيـفــة ( احلــريـة) لــصــاحـبــهــا قـاسم
حـمـودي  وكـان ســجـاد الـغـازي من أبـرز
مــحــرريــهــا. ومن مــغــارقــات الـتــاريخ أن
سـجاد الغـازي كان بـعثـياً  حـزبيـاً عضواً
في مـكــتب لألتــصـال ومــســؤوله احلـزبي
ـباشـر حتـسـ معـلـة عـندمـا كـلـفه فؤاد ا
الـركابي أمـ السـر بالـسفـر الى البـصرة
لــتــدبـيــر إخـراج مــعــاذ عـبــد الــرحـيم من
مــعــتــقل الــشــعــيــبــة  وجنح ســجــاد في
تكليف مسؤول التنظيم في البصرة كامل
همة  وهـكذا جنحت مهمته ـشاهدي با ا
 ,وفي وقت الحق كـمـا أكد سـجاد الـغازي
لي خـالل ســــلــــســـــلــــة  مـن األتــــصــــاالت
ـتواصلـة معه وهو في بـغداد أنه شارك ا
جـعفر قـاسم حمـودي في تقـد معاذ الى
صـــاحـب ( احلـــريـــة ) قــــاسم حـــمـــودي 
فـإسـتـخـدمه في الــصـحـيـفـة وكـان مـعـاذ
ــعــلـمــ في طــالــبــا ً مــفــصــوالً من دار ا
ـعــارف ضـد بـعــقـوبــة بــقـرار مـن وزارة ا
الــنــاشــطــ الــســيـاســيــ وزج بــهم في
مـعــســكـر الــشـعــيــبـة بــالـبــصــرة بـصــفـة
مــجــنـــدين حتت الــتـــدريب  وقــال لي أن
عسـكر لم تسمح لـهم حتى بحمل قـيادة ا
الـسالح لـلـتـدريب  وقـررت قـيـادة احلزب
ـــهـــام احلـــزب إخـــراجه لـــكـي تـــكـــلـــفه 
الــطــبــاعــيــة بـــعــد نــكــســات في اجلــهــاز
الـطــبـاعي  لــذلك دبــرت مـســاعــدته عـلى
الـهـرب من الـشـعـيـبـة.   ويـقتـضـي احلال
هـنا أن نقـول أن رئيس الـتحـرير الـدكتور
سـعـدون حـمـادي لم يـنـقـطع عن وظـيـفـته
أسـتـاذاً في كـلـيـة الـزراعة فـي أبو غـريب
وواصل دوامه فـيــهـا صـبـاحــاً ويـلـتـحق
بـالصـحيـفة بـعد الـظـهر  لـذلك كان مـدير
الــتـحـريـر وســكـرتـيــر الـتـحـريــر يـقـومـان
بــادارة الــشــؤون الـتــحــريـريــة ويــوزعـان
ـهـمـات عـلى الـعـامـلـ مـعـهم. والبـد أن ا
نـسـتـذكــر أن ( اجلـمـهـوريــة) إسـتـخـدمت
مـحاسباً معروفاً في الـصحافة العراقية 

وكـان شــيـوعـيـاً 
وهـو عـبـد الـكـر
الـــصــــفـــار الـــذي
ســـبق له الـــعـــمل
في صـحيـفة فائق
الـــــــســــــامـــــــرائي
وأحمد فوزي عبد
اجلـبار (اجلريدة)
ثم في صـــحــيــفــة
(لـواء األستقالل)
و خــالل عــــــــــــــــام
 1959أصــــــــــبـح
عـــــــــــضــــــــــواً فـي
مــجـــلس نـــقـــابــة
الـصحفي عندما
أصـــبح مــــحـــمـــد
مـهدي اجلواهري

 . نقيباً
 كـذلك أصبح عبد
الـسـتـار الدوري 
كـما ذكـرنـا سابـقاً
مـــــديـــــراً لإلدارة
بــــيــــنــــمـــا تــــولى
الـــبــعـــثي فـــاضل
عــــبــــد الــــغــــفـــور
الــشــاهــر عــضـو
فــــرع بـــغــــداد في
حــــيـــنه وظـــيـــفـــة
احملـــــــــــــــــــــــاســب
لــــلــــصــــحــــيــــفـــة
(اجلـــمــــهـــوريـــة)
خـلـفـاً لــعـبـد الـكـر
الــــصـــفــــار وعـــطـــا

شهاب لبعض الوقت. 
وبــــعـــد  8 شـــبــــاط عـــام  1963 أصــــبح
الـدوري مديراً عامـاً لألذاعة والتـلفزيون 
وكــــان شــــاهــــداً وطــــرفــــاً في اخلـالفـــات
احلـزبـية في تـشـرين الـثـاني عام  1963
ثم أصـــبح بـــعــد  17 تـــمـــوز عــام 1968
ـسـتــشـار الـثــقـافي في بـراغ  عــاصـمـة ا
جـيـكـوسـلـوفاكـيـا  ثم أصـبـح سفـيـراً في
عـدد من دول أمريكا الالتيـنية  ويقيم في
لـنـدن حـالـياً 2021 بـيـنـمـا تولـى  فاضل
الــشـاهـر في الـسـبـعـيـنـيـات والـثـمـانـيـات
مــنـاصب صـحـفـيـة ودبــلـومـاسـيـة مـنـهـا

مــديـر اإلدارة بــوكـالــة األنـبــاءالـعــراقـيـة
ــسـتــشـار الــصـحــفي في كل من وكـذلك ا
الـقاهـرة وبـاريس على الـتـوالي  وسفـير
غرب وهو صاحب األقتراح العراق في ا
عــلـى الـــدولــة بـــإســـتـــخـــدام مـــصــطـــلح
ـسـتـشــار الـصـحـفي بــدالً من مـصـطـلح ا
ــلــحـق الــصــحــفي وبـــدأ بــإســتــخــدام ا
ـصطلح اجلديد خالل عـمله في القاهرة ا
منتصف السبعينيات من القرن العشرين
.ويـبدو أن معاذ عبد الرحيم كان مشغوالً
ـهنـية ولـذلك وجدت خالل ـهامه ا أكـثر 
ـقـالـة بـحـوثي أنه كــان مـقالً في كـتــابـة ا
ا كـان علـيه احلال الـيومـية  بـالعـكس 
مع الـــدكــتـــور ســعــدون حـــمــادي رئــيس
الـتحرير الذي دأب على كتابة االفتتاحية
الـتي كـانت في الغـالب حتـمل أسـمه على
الــصــفــحــة االولى  وتــعــبــر عن مــواقف

البعث في حينه.
وكـان سـجــاد الـغــازي في الــبـدايــة يـقـدم
عـونـة الـفنـيـة لـصحـيـفـة( اجلمـهـورية) ا
ويـعـود الى عمـله األصـلي في صـحـيـفة (
احلـرية)  حتـى قرر قادة احلـزب تفرغه (
لـلجـمـهـوريـة) وبـقي فـيـهـا حـتى إغالقـها

نهائياً.
 ÊuOŽuOýË ÊuO¦FÐ

والبـد من االشارة هنا حلقيقة
أخـرى حول خـبـرة معـاذ عـبد
الـــرحــيـم الــصـــحــفـــيــة داخل
كـوادر حــزب الــبـعث الــسـري
خالل اواخـــر شــهـــور احلــكم
ـلكي  وقـيام جـبهـة االحتاد ا
الـوطـنـي الـتي ضـمت أحـزاب
الـبـعث والشـيـوعي والـوطني
ــقـــراطي واالســتــقالل  الــد
ووفر احلزب الشيوعي حلزب
الـبـعـث آنـذاك  فـرصـة تـدريب
أحـد مـنــتـسـبــيه عـلى شـؤون
الـطـبـاعــة وحتـريـر الـنـشـرات
احلـزبية السرية  وقد أوفدت
قـيادة البـعث انذاك معـاذ عبد
الــــرحـــــيم الى أحــــدٍ االوكــــار
الـســريـة الــشـيــوعـيــة وإطـلع
عــــلى وســـــائل الـــــطــــبــــاعــــة
واسـاليـبهـا في وكر شـيوعي
اكـد  مــعـاذ عــبـد الــرحـيم  لي
في إتـصاالت هـاتفـيه متـعددة
مـعه أنه كـان يقع خـلف جامع
اخلـالني وقـــضى  24يــــومـــاً
يـتردد علـيه  ليدربه أبو سالم
عـــلى فـــنـــون الـــطـــبـــاعـــة في
احلـزب الشـيـوعي .وباالتـفاق
بـــ الــــقــــادة الــــبـــعــــثــــيـــ
والـشيـوعي أنـذاك  وبكـلمة
سـر إنتـظر مـعاذ عـبد الـرحيم
في نـقــطـة مــتـفق عــلـيــهـا في
سـاحة الطيران ببغداد فجاءه
شـخص ليـتـحدث إلـيه بـكلـمة
الـسـر وإصطـحـبه الى الـوكر
احلــــزبي الـــشـــيــــوعي خـــلف
جامع اخلالني وبعد سنوات
فــهم مــعـاذ أن ذلـك الـشــخص
كـان مــحــمــد صــالح الــعـبــلي
ركزية للحرب عـضو اللجنة ا

الشيوعي العراقي أنذاك!
ــفــارقـــات أن الــبــعــثي ومن ا

مـــعــاذ لم يــكـن يــعــرف االسم احلـــقــيــقي
حملـــسن الـــعــانـي في الـــوكــر الـــطـــبــاعي
لـلحـزب الشـيـوعي وكان يـستـخـدم كنـية
أبـو سالم  وقـد إلـتـقـيـا بـبـعـضـهـمـا مرة
وقف أخـرى بـعد  8 شـباط   1963 فـي ا
عـظم وعـنـدها عـرف مـعاذ الـعام بـبـاب ا
اسم زمـيله  محسن العاني .وقد أعتقلت
الـسلطـات البعـثية عام  1963 في مـدينة
الــنـاصــريـة مــعـاذ عــبـد الــرحـيم بــعـد أن
نـاوئته لـتصرفـاتها  ونـتيجة أزعجـها 
ــوقـف ســلـــبي مـــنه لم تـــنـــســاهـــا هــذه
ـنـاصرة الـسـلـطـات الـتي كـانت تـتـهـمه 
فـــؤاد الـــركــــابي ضـــدهــــا ونـــقـــلــــته من

ــوقف الــعـام بــبــغـداد الــنــاصـريــة الى ا
. وكان  مـعاذ عـبد وأطـلقت سـراحه الحقـاً
الــرحــيم  يـتــردد عـلـى الـوكــر الـشــيـوعي
صـباحاً ويغادره ليالً بعد التدريب وكان
الـــعــاني ومــعه زوجــتـه في الــوكــر الــتي
كانت تقول للجيران ان هذا الشخص هو
أخـاها  وكـانت تسـاعد زوجـها في ادارة

شؤون البيت احلزبية.
ولــست هــنـــا بــصــدد الــدعــايــة لــلــحــزب
الــشــيـوعي  لــكن احلــقـائق اجلــغـرافــيـة
تـقـول أن وكـر الـطـبـاعـة الـشـيـوعي الـذي
تـدرب الـبـعـثي مـعــاذ فـيه كـان يـقع خـلف

جامع اخلالني.

الـــيــوم وأكــرر هــنــا مــرة أخــرى أن هــذه
ــعـلــومـات هـي مـعــلـومــات حـصــريـة لم ا
قربون جداً منه وأحدهم يـعرفها سوى ا
من تـفضل عليّ بها وأنا الذي إخترت أن

ال أنشر هويته.
وحـتى الـبـعـثي مــعـاذ عـبـد الـرحـيم  كـان
وفياً مع صديقه الشيوعي محسن العاني
أكــثــر من وفــاء رفــاقـه الـســابــقــ الــذين
نـسوه تماماً ولم يـكن معاذاً يعرفه سوى
بـأسمه العام محسن العاني وهو ( وهذا
يـعلن ويـنشر لـلمـرة األولى ) كان مـعروفاً
عـــنــد وفـــاته بــبـــغــداد عــام  1989بــأسم
احلـــاج مــحـــسن عـــلي األيــوب الـــعــاني 
وجنـــــــــــــح فـــــــــــــي
الــســتــيــنــيــات من
القرن العشرين في
أسـتـكـمـال دراسـته
اجلـامعيـة في كلية
األدارة واألقـتـصاد
وتـوظف في شـركة
أهـــــــلـــــــيـــــــة وأدى
فــــــريـــــضـــــة احلج
وتـوفي عـام 1989
 ?وحملــسن أربــعـة
أشـــــقــــاء تـــــوفــــوا

تباعاً .
ـــا كــان زخم   ور
األحـــــــــــــــــــــــــــــــداث
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة
ــــتـــصـــارعـــة قـــد ا
حـــجـب عن بـــعض
الـكــتـاب في تـاريخ
الـصحافة العراقية
حــــقــــيـــــقــــة ظــــلت
مـــــنــــشــــورة عــــلى
صـفحـات صـحيـفة
(اجلـــــمــــهــــوريــــة)
لــفــتــرة  25يــومــاً
وأغـفلوها ألنهم لم
يـطلعوا على اعداد
هــذه اجلــريــدة او
ــــــــــوقـف ـــــــــــا  ر
وضـغينة سـياسية

.
وهـذه احلقيقة هي
إن شخصية بعثية
أصـبحت فيـما بعد
مـشـهورة قـد تولت
رئــــاســــة حتــــريــــر
(اجلـــــمــــهــــوريــــة)
لـــلــــفـــتــــرة من 12
تـــشــرين األول الي
 6 تـشـرين الـثـاني
1958 واســتـلـمت
الــــصـــحـــيـــفـــة من
الـدكتور سـعدون حمادي بـعد تواريه عن
االنــظــار  ونــقــصــد بــهــا عــبــد الــوهــاب
الـغريـري الـذي أصـبح  رئـيـساً لـلـتـحـرير
ا بسبب دون معرفة أسباب التغيير ور
انــــشـــغــــال الــــدكـــتــــور حــــمـــادي أكــــثـــر
ـسؤوليـاته احلزبيـة كعضو فـي القيادة

القطرية.
 وبـقي الـغـريـري رئـيـسـاً لـلـتـحـريـر حـتى
أغـلقـتهـا حكـومـة عبـد الكـر قاسم في 6
تـشرين الثاني  1958 وإعـتقلت عدداً من
الــعــامـــلــ فـــيــهــا ومـــنــهم عـــلي صــالح
الـسعـدي وفيـصل حبـيب اخليـزران وعبد
الـسـتـار الـدوري وبـعـد ثالثـة أيـام مـعـاذ
عـبـد الـرحـيم بـيـنـمـا تـوارى اآلخـرون عن
ــعــتــقل األنــظــار  وكـــان الــســعــدي في ا
يـعـاتب عبـد الـرحـيم بـأن  بعض من دافع
عـنـهم في الـصـحـيـفـة  قـد  شـهـدوا ضده
في جــلــســات الــتــحــقــيق الــتي أجــرتــهـا

سلطات حكومة عبد الكر قاسم معه .
 وغـادر حـمـادي سـراً الي سـوريـا وانتـقل
بــعــدهـا  الـي لــيـبــيــا مــوظــفـاً فـي الـبــنك
ـركزي الـلـيـبي حيث سـاهم في تـشـكيل ا
أول مـنــظـمــة بـعـثــيـة لــيـبـيــة واعـتــقـلـته
لـكية اللـيبية عـاد بعدها الي السـلطات ا
سوريا ولبنان ليصبح عام  1963 وزيراً
لإلصالح الـزراعي في أول حكـومة بـعثـية
في الــعــراق ثم رئــيــســاً لــشــركــة الــنــفط
الــوطـنـيـة في ثــاني حـكـومـة بــعـثـيـة عـام
1968 وبـعدها تقلـد مناصب وزير النفط
ووزيـر اخلارجية وأصبح رئيساً للوزراء
عــام 1991 وفـي عـام  1996ثم رئـــيــســاً
لـلمجلس الـوطني العراقي حـتى أعتقلته
الـقوات األمريكية بعد إحتالل العراق عام
2003 ثم أطـلــقت سـراحه لـســوء حـالـته
الــصــحـــيــة وتــنــقـل بــعــدهــا بــ االردن
انيا وقطر للعالج حتى توفي ولـبنان وأ

عام 2004 ودفن جثمانه في قطر.
ـعتـقل     وبـقي الـبـعـثـيـون األربـعة فـي ا
حتى صيف  1959حينما قرر عبد الكر
قـاسم إطالق سـراحـهم فـتـواروا بـدورهم
عن األنـــظــار في نــشـــاطــاتــهـم احلــزبــيــة

السرية.
    ولـلتذكـير فـقط بعد حـوالي عام واحد
من هــذه األحـداث اشــتـرك الــغــريـري في
مــحــاولــة أغــتــيــال رئــيس الــوزراء عــبــد
الـكر قـاسم وراح ضحـية تـبادل إطالق
ا يروج له البعض الـنار وهو بالعكس 
 فــقـــد كــان شـــاعــراً من مـــوالــيـــد قــضــاء
احملـــمــــوديــــة الى اجلــــنـــوب قــــلــــيالً من
ـتـوسـطـة الـعـاصـمـة بــغـداد ودرس في ا
ـركـزية بـبـغداد ثم الـغربـيـة واالعداديـة ا
قـسم الـلـغــة الـعـربـيـة بــكـلـيـة اآلداب وله
انـــتـــاج شــعـــري وأدبي وكــتـب عــدد من
ــعــنــيــ بــاألدب الــكــتــاب الــعــراقــيــ ا
والـشعر عـنه وعن شعـره  ونشرت مـجلة
الـسـنـة آفـاق عـربـيـة  في عـددهـا الـثـاني 
احلـاديـة عـشـر بـتاريخ  1986 -2-1مـلـفـاً

عنه وعن عدد آخر من الشعراء.

سجاد الغازي 

ــنـطــقـة كـمــا كـان احلـال ن ال يـعـرف ا و
مـعي فقـد أرشدني  عـبد الـعزيـز حسون (
أبن مـحـلـة گـهـوة شـكــر كـشـقـيـقه الـراحل
فـيـصل حـسـون) الـى تـفـاصـيـلـهـا  وهي
راس الــسـاقــيـة الــتي يـقع عــلـيــهـا جـامع
الـعيـدروسي والزالت بـقـايا الـشـارع الذي
يــخــتـرقــهـا  ويــبــدأ  من شــارع الـرشــيـد
ويـنـتهـي بشـارع الـكـفـاح ( شـارع غازي )
ويـقطـعه شارع اجلـمهـورية  وكـان أسمه
شـارع بـاب الشـيخ  وقـبل نـهـايـته يـوجد
عــلى الـيــمـ  تــقـاطع  يــتـجه الى مــحـلـة
الـتسابـيل  وآخر الى الـيسـار  يتجه الى

العوينة ثم سوق الصدرية.

ويـــبــدو أن مـــحــسن الـــعــاني قـــد أصــبح
مــنــسـيــاً وتــتـبـع  هـذا الــبــاحث ســيـرته
الـشخصـية والشـيوعـية  وهو الـشيوعي
أبـو سالم الذي قام بـتدريب البـعثي معاذ
عــبـــد الــرحــيم عـــلى الــطــبـــاعــة في وكــر

شيوعي خلف جامع اخلالني .
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وحـاولتُ بـعــنـايـة ان أعـرف شــيـئـاً عـنه 
حتى انني إتصلت بعدد من األصدقاء من
أبـــنــاء قـــضــاء عـــنه وأتـــضح لي أنه من
أبــنـــاء عــمـــومــة حـــمــدي وحـــامــد أيــوب
الـعاني الكـادران الشـيوعيـان وجمـيعهم
من عـائلـة عانيـة معـروفة بـلقب ( األيوب)
الـتي تنتـسب الى محلة
ة الـسدّة في عنه الـقد
ومـا يــزال هـنــالك حـتى
الـيوم جـيل جديـد وعدد
من وجـهـاء الـعـائـلـة من
أبــــــنـــــاء     ( األيـــــوب)
يـعـيـشـون في مـديـنتـهم

عنه وفي بغداد. 
ـــعـــروف أن حـــمــدي وا
أيــوب الـــعـــاني عـــضــو
مـــحـــلـــيـــة بـــغـــداد قـــاد
ــسـلــحـة في ـقــاومـة ا ا
الـكـاظـمــيـة يـوم الـثـامن
من شــبـاط  1963لــكـنه
لم يصمد في التحقيق 
ولــــذلـك طــــوى احلــــزب
الــــشـــيـــوعـي الـــعـــراقي
صـــفـــحـــتـه  وصـــفـــحــة
هــادي هـاشم االعــظـمي
ـركـزية عـضـو اللـجـنة ا
وصـفـحـات قـادة آخرين
لـنـفـس الـسـبب بــيـنـمـا
واصل شــقــيـــقه حــامــد
أيـوب العـاني فيـما بـعد
لــــيـــصـــبح عـــضـــواً في
ـركـزيـة وأقام الـلـجـنـة ا
في هـولـنـدا حـتى وفاته

في عام 2013.
عروف أن مدينة عنه وا
ــــحــــافـــظــــة األنــــبـــار
أجنبت العدد الكبير من
قـــــادة حــــــزبي الــــــبـــــعث
والــشــيـــوعي عــلى مــدى

عاصر. عقود التاريخ ا
وتـواصل مــعـاذ مع مــحـسن الــعـاني  في
سـنـوات الحقـة حـ أصـبح مـعـاذاً مـديراً
لـتـحـريـر صـحــيـفـة االحتـاد االشـتـراكي (
الـثـورة الـعـربـيــة) وأكـد لي أنه أسـتـخـدم
صـــديـــقه الـــشـــيـــوعي الـــقـــد في قـــسم

احلسابات في هذه الصحيفة .
وأبـلـغـني من يـعـرف مـحسـن عن قرب أن
وفـاة إبـنه سـمـيـر في مـعـركـة ديزفـول في
احلـرب الـعراقـيـة االيـرانـيـة تـركت جـرحاً
عــمــيــقــاً فــيه حــتى أصــبح مــدمــنــاً عــلى
الـتدخـ وبشـراهة وبـدون إنـقطـاع طيـلة

لـلـمــحـكـمـة الـعـسـكـريـة الـعـلـيـا اخلـاصـة
حملـاكمة العقـيد الركن عبـد السالم محمد
عـارف بتـهـمـة الـتآمـر عـلي حـيـاة الـزعيم
الـركن عبـد الكـر قـاسم  وكذلك تـطرقت
له جـلسـات التـحقـيق الذي جـرى مع عدد
من الـذين إعتقـلتهـم السلـطات احلكـومية

بعد إغالقها.
حـتى ان بــعض الــكـتــابـات عن الــشـؤون
الصـحفية إنزلقت الى تفسيرات خيالية 
كـان واضحاً إن مروجيهـا حاولوا إعتبار
أزمـة هذه الـصحـيـفة وكـأنـها جـزء من ما
حــصل  في ســنــوات الحـقــة من خـالفـات
بـ البـعـثـيـ وب أنـصـار عـبـد السالم
عـــارف  ولم يـــكن ذلك صـــحــيـــحـــاً عــلى

اإلطالق.
ــصـادر الـعــراقـيـة رددت مـجـمــوعـة من ا
والـعربية واألجنبية أن العقيد عارف كان
صـاحب أمــتـيــاز  (اجلـمــهـوريـة) دون أن
يـقـدمـوا لـنــا مـا يـثـبت مــزاعـمـهم  وقـال
فـــائق بـــطي  مــثـالً في كــتـــابــ له  أن
رشـيـد فـلـيح هـو صـاحب األمـتـياز  دون
أن يـحـدد رقم الـعدد الـذي بـدأ رشـيـد فيه
عـمـلـه في الـصــحـيـفــة وفي كـتــاب ثـالث

يخالف رأيه بنفسه. 
وكما يلي:

أ ــ صــحـافــة الـعــراق تـاريــخـهــا وكـفـاح
أجـيالهـا مطـبعـة األديب بغداد  1968

الصفحة 182.

ب ــ صـــحــافـــة تــمـــوز وتـــطــور الـــعــراق
الـسياسي مـطبعـة األديب بغداد 1970

 الصفحة 17.
وفي كتابه الثالث :

وسـوعة الصـحفية الـعراقية مـطبعة    ا
األديب بغداد 1976 الصفحة  286  
يـناقض فـائق بـطي  رأيه السـابق فيـقول
ان عــبــد الــسالم عــارف كـان مــنــذ الــعـدد

األول صاحب االمتياز.
5O¦F³ « WHO×

ولم يـقتصر اخلـطأ على فائق بطي بل أن
مـصادر سياسـية مخـتصة أخـطأت أيضاً
في احلــديث عـن صـحــيــفــة الـبــعــثــيـ (

صادر التالية  : اجلمهورية) ومنها ا
ــ لـيث عـبـد احلـسـ الـزبـيـدي ثورة 14
تــمــوز  1958في الــعــراق دار الــرشــيـد

الصفحات  347ــ 348 بغداد 1979
?- Ghazi Ismail Al - Gailani,
Iraq's Journalism and Political
D Uni-.Confilct, 1956 - 1963, Ph
.versity of Iowa, USA, 1971 , P
 119وهي رســــالـــــة  الــــدكــــتــــور غــــازي
اسـماعيل الكيالني لشهادة الدكتوراه من

جامعة أيوا االميركية.
?- Uriel Dann, Iraq Under Qas-
 sim, A political History ,1958ــ
1063, Praeger, Pall Mall,New
York, 1969,P. 72 وهـو كتـاب الباحث
االسـرائـيـلي أيـريل دان عن الـعـراق حتت

حكم عبد الكر قاسم .
عهـد الدولي للصحافة - وأخـيرا تقرير ا
عن الضغوط احلكومية  على الصحافة 

International Press Insti-.?- 
tute,Government Pressure on the

9..IV, P.Press, Zurich, Vol
وقــد  أطـــلــعـت شــخــصـــيــاً فـي ســنــوات
مـاضية على جـميع أعداد هذه الـصحيفة
ـكـتـبـة الـوطـنـيـة بـبـغداد احملـفوظـة في ا
ـصادر قد آنـذاك وإتضح لي ان كل تلك ا
أخـطأت في ما قـالته النـها أعتـمدت على
تــداول كالم عـام وعــاطــفي دون الــرجـوع
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نيويورك 

عبد الوهاب الغريري معاذ عبد الرحيم

العدد  18في  6أب  1958مع أفتتاحية للدكتور سعدون حمادي

صورةغالف الكتاب

عاذ عبد الرحيم ومساهمات عدد من الصحفي في ( اجلمهورية) عام 1958 عمود 

ـستـغرب الى الـصحـيـفة لـلـتدقـيق.ومن ا
أن بـاحـثـاً مـرمـوقـاً في تـاريخ الـصـحـافـة
ـرحـوم فــائق بـطي يـقع الـعـراقـيــة مـثل ا
ـثل هذه الـهفـوة التـاريخـية بـالرغم من
أنه كـان شاهد عيان عـلى صدور صحيفة
( اجلــمـهــوريـة) عـام  1958حــيـنــمـا كـان
يـتـولى مع أشــقـائه كـمـال وسـامي  إدارة
صـــحــيــفـــة ( الــبالد) وهـــو الــذي حــصل
شـفـهيـاً من قـادة الـثـورة عـلى مـوافـقـتهم
إلعادة إصدار صحيفة آل بطي  (البالد).
وعـنـدمـا نـاقـشـته في وقت الحق فـي هذه
ـسألـة ومـسـائل صحـفـيـة أخرى عـنـدما ا
كـان يقـيم في أربـيل شـمـالي العـراق بـعد
األحـتالل األمريـكي لم يـقبـل  رحمـة الله
عـليه بإستنتاجاتي  ألنها تكشف خطأه
 حــــتى أنـه غـــضـب ذات مــــرة عــــنــــدمـــا
إسـتذكرت له عريضة من صـحفي كانوا
ركـزي بعد 8 مـعتقـل في سجن بـغداد ا
شـبـاط  1963.ولـلـتـاريخ مـا زلت أحـتفظ
بـصورة هذه الـعريـضة عـندي في أمـريكا
وهي مـن أربع صـــــفــــحـــــات وتــــواقـــــيع
عتقلي  وأسماؤهم  بخط الـصحفي ا
أيـديـهم  وهـامش وزيـر االرشـاد حـيـنـئذ
عـلي صـالح السـعـدي وبخط يـده أيـضاً 
ثم الـكـتـاب الـرسـمي بـالـتـوصـيـة لـوزيـر
الـــدفــاع صــالح مــهـــدي عــمــاش بــإطالق
سـراحـهم وأطــلق  سـراحــهم فـعـلًــا بـعـد
أيام  قـليلة  ومشـكلة الوثائـق التاريخية
الـتي بـحـوزتي هي مـشــكـلـة أتـعـبـتـني  
فـهي وثـائق حـصــلتُ عـلى صـور لـهـا في
ســـــنــــوات دراســـــتي لـــــلــــدكـــــتــــوراه من
شـخصيات إنتقـلت  الحقاً الى رحمة الله
 ومـا زلت أحتـفظ بـها وهي شـخصـيات
كـانت ذات مــواقع مـتــقـدمــة في الــنـشـاط
الـــصــحـــفي والـــســـيــاسي أو فـي مــواقع
وزاريـة في فترات مخـتلفة   أو كانت في
مـواقع إدارية  ذات صلة يـومية بـالنشاط
الـصحفي والثقـافي خالل حقب حكم عبد
الـــكـــر قــاسم ـ والـــبـــعث عــام   1963
واألخــوين عــارف .وأجــد نــفــسي الــيــوم
ونـــحن في الـــقــرن احلـــادي والــعـــشــرين
ضـــرورة  طي صــفــحــات تـــلك الــوثــائق
وعـقـدت العـزم  على
أن ال أنــــــــــــــشــــــــــــــر
نـــصــوصـــهـــا  ولن
أتـيـحـهـا لـغـيري من
ألن الـــــبـــــاحـــــثـــــ 
بـــعــــضـــهـــا يـــلـــحق
ن ضـرراً مـعـنـويـاً 
تـتــحـدث عـنــهم تـلك

الوثائق.
والبــد من الـــتــنــويه
هنا الى أن بحوزتي
أيـضاً  وثائق أخرى
لفترات السبعينيات
وبــعـدهــا من الــقـرن
الـعــشـرين  حتـدثت
عـن بــــعـــضــــهــــا في
كـــــتـــــابي ( دفـــــاتــــر
صـحــفـيـة عــراقـيـة 
الـبـعـث والـصـحـافـة
مـرحلـة عام ( 1968
الــصـــادر في عــمــان
عــــــــــــــــــام   2017
وإحـتفظت ببـعضها
اآلخـــر بــــالــــرغم من
أنـهــا  وثـائق تــنـفي
مـا ردده الـبعض من
مـزاعـم بـعـد إحـتالل
الــعــراق عــام 2003
 وارتـكــبـوا جــنـايـة
تـــــــشــــــويـه تــــــاريخ

العراق .
وأعـكف حـالـيـاً عـلى
إعداد كتاب جديد وقد أجنزت منه الكثير
 يـتحدث عن إسـتخـدام األموال العـراقية
فـي تـــمــــويل مــــجالت وصــــحف صـــدرت
ـسـألـة أيـضاً خـارج الـعراق  وفـي هذه ا
ـــعــنـــيــ تــفـــاصــيل أتــاح لـي عــدد من ا
األمـوال التي دفـعت لعدد من الـصحـفي
الـعرب خـارج الـعراق ووثـائق لم تـسمح
الــظــروف الــســائــدة حــالــيـاً فـي الــعـراق

نشرها أو كشف هوية أصحابها. 
في الـبدايـة نقول ان الـدكتـور حمادي في
مـقـابـلـته مع مـجـلـة (ألف بـاء) لم يـكـشف
أسم من إتـصل بـه هـاتـفــيـاً وهـو حــتـمـاً
فــؤاد الــركـابي األمــ الــقـطــري لـلــحـزب
الـذي أصـبح وزيـرا ً وقـد يـكـون الركـابي
قـد تصرف بعد التشاور مع العقيد عارف
بـصـفته الـشـخص الـثـاني في الـتـسـلسل
الـعـسـكـري  والـوظــيـفي بـعـد الـثـورة أو
ـعـرفة الـزعـيم الـركن عـبـد الـكر حـتى 
قـاسم ـ ألن التاريخ يحـتفظ بصورة تضم
قـاسم وعارف والـركـابي وحمـادي. وعلى
مـدى األعداد السـتة األولى ( لـلجمـهورية
) كـان أسم الـدكـتـور حـمـادي يـظـهـر عـلى
صـفـحـات الـصـحـيـفـة صـاحـبـاً لالمـتـيـاز
رئــيـسـاً لـلـتــحـريـر ومـعــاذ عـبـد الـرحـيم
مديـراً للتـحرير. لـكن تغيـيراً مفـاجئاً طرأ
عـلى العـدد السابع في  24 تـموز  1958
حـ ظهـر أسم عبـد السالم مـحمـد عارف
عـلى الصفـحة األخيـرة صاحباً لـالمتياز.
واألعداد األربعة التالية وكانت األعداد (
الـسابع والـثامن والـتاسع والـعاشر) هي
األعـداد األربــعــة الـوحــيــدة عـلى اإلطالق
الــتي حــمــلت أسـم عــبــد الـسـالم مــحــمـد
عـارف .وبعدها بدأت الصحيفة من العدد
احلـادي عــشـر حتـمـل أسم  رشـيــد فـلـيح
صــاحــبــاً لالمــتــيـاز والــدكــتــور حــمـادي
رئيـساً للتحرير ومعاذ عبد الرحيم مديراً
لـلــتـحـريــر  وحـتى تــعـطـيــلـهـا وغــلـقـهـا
وأعـتـقـال الـقـائـمـ عـلى إدارتـهـا.. وكان
تقاعـد رشيد فليح وهو من أهل الـعقيد ا
قــضــاء عــنه فـي مــحـافــظــة األنــبــار ومن
ضـباط ثورة مايس  1941وأعـتقل بعدها
وطـــــرد مـن اجلـــــيـش ومن
ـــعــاصـــرين عـــبــد أقـــاربه ا
الـغــني عـبــد الـغــفـور وزيـر
األعالم  في سـنـوات سـبقت
اإلحـــتالل عــام 2003 ومن
ـؤكـد أن عــبـد الـسالم هـو ا
الـــــذي رشـح إســـــمه إلدارة
الـصــحــيـفــة ألنه كــان آمـراً
لـوحدتـه العـسـكـرية عـنـدما
كـان عبـد السالم مالزماً في
اجلـــــيش.   ولــــكـي نــــفــــهم
أسـباب هذه الـتغـييرات في
صحيفة ناشئة  إستطلعتُ
خـالل بـــحـــوثـي لـــشـــهـــادة
الــــدكـــتـــوراه رأي الــــزعـــيم
الــركـن نــاجي طـــالب أحــد
أعــضــاء الــلــجــنــة الــعــلــيـا
لــلـــضــبـــاط األحــرار خالل
نزله ببغداد  مـقابلتي له 
وشـــرح لي تـــلك األســـبـــاب
بـقــوله (أن نــقـاشــاُ حـامــيـاً
حـول صـحيـفـة اجلمـهـورية
جـرى في أحــد اجـتــمـاعـات
احلـكومة ب الـعقيد عارف
ووزيــــــر اإلرشـــــاد صـــــديق
شـنـشل طلـب فيـهـا شـنشل
من عـــارف أن يــضـع أســمه
عـلى الصـحيفـة ما دام على
صـلة بهـا فإسـتدعى عارف
مــرافـــقه وطــلـب مــنه إبالغ
إدارة الـصحـيفـة بان تـطبع رسوم اجلمهوري رقم واحد في  14تموز 1958 ا
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يـبدو أن بـعض الـذين يـكتـبـون في تاريخ
االحـداث الصحـفية الـعراقـية يكـتبون من
ذاكـرة عاطـفيـة ال تعـتمـد على األدلـة التي
راجعـة األمينة ألعداد الصحف تـكشفها ا
الـتي يتحدثـون عنهـا أو عن أحداث  فترة
صـــدورهــــا وأحـــيــــانـــاً جنــــد إن بـــعض
الـكتابات هي مجـرد مباهاة يـكتبها من ال
درايـة علـمـية لـديه في احلـديث عن تاريخ
الـصحافة العراقيـة.  وفي هذه البلبلة في
كـتابة شيء  أي شيء عن الصـحافة نرى
أحـياناً من يكرر خـطأ غيره دون ان يكلف
نـفـسه الـتـدقـيق  ألنه يـقـتـبس نـصـوصـاً
دون حتـــلـــيل أو مــــتـــابـــعـــة أو تـــدقـــيق
ويــنـــســبـــهــا لـــنــفـــسه  ويـــزعم مــثالً  ان
صــحـــيــفــة (اجلـــمــهــوريـــة) لــعــام 1958
صـدرت بـأسم الـعقـيـد الـركن عـبـد السالم
سلحة عـارف نائب القائد العام لـلقوات ا
وزيـر الـداخـلـيـة في أول حـكـومـة عـراقـيـة
بــعــد قـيــام الــنـظــام اجلــمـهــوري  وهـذه
لألسف من االخـطاء الـكبيـرة التي أحلقت
بــالــتــاريخ الــصــحــفي الــعــراقـي الــضـرر
ـهــتــمــون بــتــاريخ الــكــثــيــر. وســيــجــد ا
الــصــحــافــة الـــعــراقــيــة أن هــذا الــبــحث
يـتـضــمن تــفـاصـيـل وأحـداث ونــشـاطـات
صـحفـيـة وسيـاسـية لم يـسـبق ألي باحث

أن نشرها أو أوردها أو ناقشها.
########
وخالل إســــتـــذكـــاره
مـــــســـــألـــــة إصـــــدار
(اجلـمـهـوريـة) يـؤكـد
الــدكـــتــور ســـعــدون
حـمـادي فـي مـقـابـلـة
صــحــفــيــة أجــرتــهـا
مـعه هــنـاء الــعـمـري
ونـشـرتهـا في مـجـلة
20 (ألـف بــــــــاء) في 
تـموز  1983أنه مـنذ
الـبــدايـة  تـكــلـيـفه
هـــــو بــــإصــــدارهــــا
وبــأنه تــلــقى مــسـاء
يـــــــوم  16تـــــــمــــــوز
 1958إتــــــــــصـــــــــاالً
هـــاتــفـــيـــاً من وزارة
الــدفـاع إلبالغه  بـأن
الـثـورة قـد سـيـطـرت
عـلى مطابع صحيفة
لـغاة من (الـشـعب) ا
أجل إصـدار صحيفة
جــــــديـــــــدة ومـن ثم
نـــــقـــــلــــتـه ســـــيــــارة
عـسـكــريـة من مـنـزله
إلـى مـــــــــــــكـــــــــــــاتـب
ـلـغـاة الـصـحـيــفـة ا
لـيـلـتـقي فـيـهـا بـعدد
من كــــوادر الــــبــــعث
وعــــــــــنــــــــــاصـــــــــره
وأصـــــدروا الـــــعــــدد
األول بــــــــــــــــــــــــأربــع

صفحات.
إال أن عــبـد الــســتـار

الـــدوري فـي حـــديث لي مـــعـه حـــول هــذه
الواقعة  يصحح ما قاله الدكتور حمادي
 قـائال ان عــلي صــالح الــسـعــدي عــضـو
الـقيادة القـطرية جـاء اليه مبـكراً في بيته
بـبـغـداد بـسـيـارة جـيب عـسـكـريـة وذهـبـا
ســويــة الى الــدكــتــور حــمــادي في كــلــيـة
الـزراعة في أبـو غريب  وإصـطحـباه الى
مـــقــر إصـــدار اجلـــريــدة  وكـــان الــدوري
آنـذاك عـضـواً في قـيـادة فـرع بـغداد الـتي
عــادة مــا كـــانت تــتــولى مـــهــام الــقــيــادة
الــقـــطــريــة فـي ظــروف تــعـــرض أعــضــاء
الـقـطـريـة لــطـارىء وشـغل عــبـد الـسـتـار
الـدوري  منـصب مديـر اإلدارة لـلصـحيـفة
ــا كـان الــدكــتـور حــمـادي اجلـديــدة. ور
يــتــفـادى احلــرج في الــتــحــدث صـحــفــيـاً
وعـلـنـاً عن شـخـصـيـات لم تـكن مـجـريـات
سـيـاسـات تـلك الـسـنة  1983ومـا بـعـدها
تـتنـاسب مع نشـرها علـى لسانـه  ومنهم
فـؤاد الركابي وعلي صالح السعدي وعبد
الـــســـتــار الـــدوري  وغــيـــرهم مـن اجلــيل

السابق من قادة احلزب .
وكـذلك  يبدو واضحـاً جداً ان علي صالح
الـسعدي كان الشخص الثاني في القيادة
الـقـطريـة بـعـد أمـ  الـسـر فـؤاد الـركابي
الـذي أصـبـح وزيـراً لالعـمــار في حـكـومـة
الــثـورة  وفي وقت الحـق وبـعــد  تـواريه
عن األنـظار واللجوء الى سوريا عاد الى
الــعــراق لـيــصـبـح أمـ  الــســر الـقــطـري
اجلـــديــد بــعــد الــركـــابي. وكــانت ظــروف
صــدور صــحــيــفـة ( اجلــمــهــوريــة ) بــعـد
يـومـ من قـيـام الـنـظـام اجلـمـهـوري من
أكـثر الشؤون الصحـفية التي أثارت جدالً
واسع الـنـطاق فـي الشـهـور األولى لـثورة
الـرابع عـشـر من تـمـوز عام  ?1958وكـان
جــدالً ســيــاسـيــاً وصــحــفــيــاً وقــضــائــيـاً
تــبـــودلت فــيـه االتــهــامـــات واالتــهــامــات
ـضـادة .  وأصـبـحت (اجلـمـهـورية) أول ا
صـحيفة جتـيزها الـسلطات اجلـمهورية 
وهي أيـضـاً أول صـحـيـفـة  تـغـلـقـهـا هـذه
الـسلطـات اجلمهـورية  وتعتـقل كوادرها

الــســيــاســيـة
والـصحـفية 
وعـــــاشت من
 17تــــــمــــــوز
 1958الـى 6
تـــــــــشــــــــــرين
الــــــــــثــــــــــاني

1958
وأصـدرت 95
عــــدداً فـــــقط
وهـــــــــــي أول
صــــحــــيــــفــــة
أدارهــــــــــــــــــــا
وحــــــــررهــــــــا
الـبعثيون في
الــــــــــعـــــــــراق
. حـــــــــصـــــــــراً
واجلـدل الذي
أثــــارته هـــذه
الـصـحيـفة لم
يــــــــكـن بـــــــ
صـــــــــفــــــــوف
الـــــــكــــــتــــــاب
الـــعـــراقـــيــ
واألجــــــــــانـب
فـــحـــسب بل
وفي جـلسات
مـــــــــجــــــــــلس
الــــــــــــــــــوزراء
أيـــضـــاً وفي
اجلــــلــــســـات
الــــــــســـــــــريــــــــة
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{ لـنـدن- وكـاالت: خـالف مـشـجـعـو
ديـــنــامــو زغــرب قــيـــود مــكــافــحــة
فــــيـــروس كـــورونـــا في كـــرواتـــيـــا

واحـتفـلوا في الـشـوارع بالـفوز 3-0
عـلى توتـنهـام في إيـاب ثمن نـهائي
الــــــدوري األوروبـي وبــــــلـــــوغ دور
الـــثــمـــانــيـــة. ونـــشــرت صـــحــيـــفــة
سـبـورتـسـكي نـوفــوسـتي الـيـومـيـة
عـبـر مـوقـعـهــا الـعـديـد من الـصـور
الحـتفـاالت اجلـمـاهيـر في الـشوارع
بالـقرب من ستـاد ماكـسيمـير حيث
أحــــرز مــــيـــــسالف أورســـــيــــتش 3
أهــــداف. وأشـــعـــلت اجلـــمـــاهـــيـــر
ـديـنـة األلـعـاب الـنـاريـة في وسط ا
بـعدمـا حـقق دينـامو أكـبـر مفـاجآت
ــــوسـم. وقـــدم الــــبــــطــــولـــة هــــذا ا
أورســــيـــتـش أداء مـــذهال وأنــــهـــاه
بـــــهــــــدف ثــــــالث رائـع في الــــــوقت
اإلضـافي عـنـدما راوغ  4من العبي
تـوتنـهام وسـدد كـرة منـخفـضة في
شــبـــاك احلــارس هــوجـــو لــوريس.
ــديح لــزمالئه وكـــال أورســيــتش ا
بــعــدمــا أنــقــذ احلــارس دومــيــنــيك
ليفاكوفيتش فرصت قرب النهاية
لـيـحـرم تـوتـنـهـام من خـطف بـطـاقة
الــــــتــــــأهـل. وأبــــــلـغ أورســــــيــــــتش
الـصحـفيـ أعـتقـد أن كل العب كان
بـطال في اللـيلـة ألننـا قدمـنا مـباراة
لـلـذكـرى. وتـابع كـنا مـحـبـطـ بـعد
اخلسارة  2-0في لندن ألننا شعرنا
أنه كان بإمكانـنا تقد أداء أفضل
ـلك رفـاهـيـة ارتـكـاب أي خـطـأ لم 
احلـلم حتـول إلى حـقـيـقـة. وأضـاف
أظهرنا أنـنا نستـطيع الوقوف أمام
فــريق كــبــيــر ولــو حــافــظــنــا عــلى
تــواضــعــنـــا وتــفــاديــنـــا الــشــعــور
ـزيد في ـكنـنا حتـقيق ا بـالنـشوة 
الــدوري األوروبي. وكـانـت نـتــيـجـة
مــذهـــلــة لــلــمــدرب اجلــديــد دامــيــر
ـسؤولـيـة يوم كـرزنار الـذي تـولى ا
اإلثـــنـــ بـــعـــد اســـتـــقـــالــة زوران
مــامــيـتش بــعــد احلــكم بــســجـنه 4
أعـوام و8 أشـهــر بـتــهـمــة الـتــهـرب
الـــضـــريـــبـي واالحـــتـــيـــال. وشـــدد
كرزنار الذي كان مـساعد ماميتش
عــلى أن أهـداف ديـنــامـو جـاءت في
درب الـسابق تـوقيت مـثالـي وأن ا
هــو من يــسـتــحق اإلشــادة لــلــعـمل
الـذي أسـس عـلــيه جنــاح ديــنــامـو.
وقـــال كـــرزنــار األمـــر جنـح بــشـــكل
مثالي ألن افتتاح التسجيل في أول
ربع أو ثـلث سـاعـة كـان سـيـتـحـول
إلى اســتــفــزاز لألســد. وتــابع هــذه
أول مـــبـــاراة لي مع الـــفـــريق لـــكن
الـفــوز كـان نــتـيــجـة لــعـمل الــطـاقم
الــتـدريــبي كــكل في آخـر عــامـ أو
ــســتــمــر الــذي ثالثـــة والــتــطــور ا

حـقــقـنـاه. وأ زوران كـان مـسـؤوال
لـكــنه حــافظ عــلى تــواضــعه وكـان
يرجع الفضل للطاقم وليس لنفسه.
نحن مجموعة عمل متجانسة لديها

طاقة إيجابية. 
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وأطــاح ديــنــامــو زغــرب الــكــرواتي
بـنـظــيـره تـوتــنـهـام هـوتــسـبـيـر من
مـسـابـقـة الـدوري األوروبي بـعـدما
قــلب خـســارته ذهـابًـا بــهـدفـ دون
رد إلى انـــتــصــار كــبــيــر بــثالثــيــة
بـاراة التي احتـضنها نظيـفة في ا
مـلـعب مــاكـسـيـمـيــر سـتـاديـون في
إيـاب ثـمن النـهـائي. وسـجل ثالثـية
دينامو زغـرب ميسالف أورسيتش
فـي الــــــــــدقــــــــــائق 106 -83 -62أتت
احملاولة األولى في الـدقيقة الـثانية
لصالح دينامو زغرب بتسديدة من
فرانيـتش من خارج منـطقة اجلزاء
أمـسك بهـا لوريـس بسـهولـة. وجاء
ظهور الـسبيـرز الهجومي األول في
الدقـيقة  28بعـدما مـرر ديلي بـينـية
لـالمـــيال داخـل مـــنـــطــــقـــة اجلـــزاء
ليسـدد األرجنتـيني كـرة قوية كادت
ــرمى إال أنــهـا أن تــبــاغت حـارس ا
ــدافع كــاثــرين اصــطــدمت بــقــدم ا
وخــرجت إلى ركـــلــة ركــنــيــة. وكــاد
ديـنــامـو أن يــفـتـتـح الـتـســجـيل في

الـــدقــيــقــة  35 بــعــدمــا ســدد مــايــر
أرضـــيــة قــويـــة من داخل مــنـــطــقــة
اجلـــزاء مـــرت بـــقـــلـــيل إلـى جــوار
القائم. وارتقى أوريـيه لعرضية من
مـخــالـفـة فـي الـدقــيـقـة  ?43مـسـددًا
رأسية ذهبت أعـلى العارضة. ومرر
ـيــزة لـكـ بــعـدهـا مــورا بـيــنـيــة 

داخل منطقة اجلـزاء في الدقيقة 44
لـيـنفـرد بـليـفـاكوفـيتـش مسـددًا كرة
أرضــــيـــة تـــصـــدى لـــهـــا احلـــارس
لـيــنــتـهي الــشـوط األول بــالـتــعـادل
السلبي دون أهداف. وشكل دينامو
اخلطـورة األولى في الشـوط الثاني
في الـدقـيـقة  53بـعـدما ارتـقى آدمي
لـعـرضـيـة من ركـلـة ركـنـيـة مـسـددًا
رأسـيـة ضعـيـفة أمـسك بـهـا لوريس
بـسـهـولـة. وعاد زغـرب لـلـظـهور من
جديـد في الـدقيـقة  58بتـسـديدة من
بــيــتــكــوفــيــتش من داخـل مــنــطــقـة
ـرمى. اجلــزاء ذهــبت بـعــيــدًا عن ا
وافتتح دينامو زغرب التسجيل في
الدقيقة 62 بتسديـدة صاروخية من
أورسـيــتش من عـلى حـدود مـنـطـقـة
اجلـــزاء ســـكــنـت شـــبــاك لـــوريس.
وظهر توتنهـام هجوميًا في الشوط
الثاني لـلمرة األولى في الـدقيقة 71
بـــعــدمــا مـــرر مــورا الــكـــرة إلى لــو
ســيــلـــســو داخل مــنــطــقــة اجلــزاء

لـيسـدد األرجـنتـينـي كرة اصـطدمت
بدفاعات دينامو زغرب وتصدى لها
احلـارس بـنـجـاح. وفي الـدقـيـقـة 74
مـــرر لـــو ســـيـــلـــســـو إلى مـــورا في
اجلانـب األيسـر من منـطقـة اجلزاء
ليـسدد الـبرازيـلي كرة أرضـية مرت
إلـى جـوار الـقــائم. وتـمـكـن ديـنـامـو
من تـــســجـــيل الـــهــدف الـــثــاني في
الـدقـيـقة 83 بـعـدمـا أرسل أتـيـموين
عـــرضــيــة أرضـــيــة داخل مـــنــطــقــة
اجلــزاء جتــاه أورســيـتـش اخلـالي
من الــرقــابــة تــمــامًــا لــيــســدد كـرة
مباشرة سكنت شباك لوريس. وكاد
توتنهام أن يسجل هدف التأهل في
الـــدقـــيـــقــة 85 بــعـــدمـــا أرسل بـــيل
عرضية متقنة جتاه ك الذي سدد
رأسية قويـة تألق ليفـاكوفيتش في
الـتـصـدي لــهـا. وحتـصل تــوتـنـهـام
عـلى مخـالفـة في الـدقيـقة الـثانـية
من الوقت بـدل الضـائع نفـذها
بــيل بـتـسـديــدة مـبـاشـرة مـرت
إلى جــوار الــقـــائم لــيــنــتــهي
الوقـت األصلي بـتقـدم دينـامو
بــهــدفــ دون رد. ومع بــدايـة
الوقت اإلضـافي وفي الـدقيـقة

 انفرد ليوفاتش بلوريس96
مــفـضـلًـا إرسـال كـرة عـرضـيـة
بـدلًـا من التـسـديـد لتـمـر كرته

بـغــرابـة إلـى جـوار الــقـائم. وظــهـر
البـديل بيل في الـدقيـقة  102بعـدما
ســدد كــرة أرضــيــة قــويــة من

خـارج مـنـطـقـة اجلزاء
مــــــــــرت إلـى جـــــــــوار
الــــــــــقــــــــــائـم. وجنح
دينـامو في تـسجيل
الـهــدف الـثـالث في

الـــــدقــــيـــــقــــة 106
بــــعـــدمــــا تالعب
أورســـــــــيـــــــــتش
بالعبي توتـنهام
قـــبـل أن يــــســـدد
صاروخـية أخرى
من عــــــلى حـــــدود
مـــنــطــقــة اجلــزاء
ســـكــنت شــبــاك

لــوريس. وحـاول تـوتــنـهـام الـعـودة
في اللقاء في الدقيقة 113 بتسديدة
من بـــيــرجـــوين من عـــلى حــدود
مــنـطــقــة اجلــزاء مــرت إلى
جـــوار الــقــائم. ومــرر لــو
سيلو كـرة أرضية لبيل
اخلـــالي من الـــرقـــابـــة
داخل مــنــطـقــة اجلـزاء
في الـدقـيـقـة 115 الذي
سدد كرة مباشرة تألق
حــــارس ديــــنـــامــــو في
الـتصـدي لـها. وبـعـدها
مـبـاشـرة تـمـهـدت الـكرة
ـرمى ليسدد لك أمام ا
كـــــــرة مـــــــبـــــــاشـــــــرة تـــــــألق
لـيفـاكـوفـيتش في الـتـصدي
لــــــهـــــا مـن عـــــلـى خط
ـرمى لـيـنـتهي ا
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بينما نعيش وعشـنا اياما حافلة بـزيارة تاريخية لها
وبينما عيون العالم اجمع ثقلها الكبير محليا ودوليا
ترنو نحو البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي اصر
ر بـها ورغم الظـروف االستـثـنائـية والـطـارئة الـتي 
العراق بصورة خـاصة والعالم بـصورة عامة اصر
عـلى زيـارة الـعـراق بـلـد احلـضـارات وحمـلـه رسـالة
سالم وتـسامح نـشـرهـا في كل مـدن عـراقـيـة وطئت

قدماه.
ـيـزا وان اقـتـصرت في كانـت للـريـاضـة حـضـورا 
مـدة زمـنـيـة قـصــيـرة وسـريـعـة لـكــنـهـا اخـتـزلت بـ
طيـاتـهـا مـعاني رائـعـة حـمـلهـا جنم الـعـراق الـسابق
احلـالي والـذي يـحـمل هم بــيت الـريـاضـة والـشـبـاب

العراقي الكاب عدنان درجال.
ففي لـقاء قـصـير اغـتنم الـفـرصة درجـال في اهدائه
ـنــتــخب الــوطـني الى الــبـابــا فــرانـســيس قــمــيص ا

العراقي في لقطة كبيرة وجميلة.
حيث لم حتـمل الـزيارة ابـعادا سـيـاسيـة كمـا حتدث
الـكثـيـرون بل انـهـا حـمـلت رسـالـة سـامـيـة واهـدافا

نبيلة اظهرت الكرم واجلود العراقي.
درجـال الــذي اغــتــنم فــرصـة الــقــداس الــذي اقـامه
البابا في بغـداد حتى يظهر لنـا انه يقدس كل حلظة

تمر به.
حــيـث رسم مـــســتـــقـــبل الـــشــبـــاب في شـــمس افق
اخليـال كمـا صور لنـا ان اهداف واحـالم مستـقبل
الــريــاضــة ســتــكــون عــنــاصــر حــاضــرة في حــيــاة

الرياضة الناجحة.
نـتخب العراقي وردة كما ان فرحـة البابا بـقميص ا
فعله جتاه هـذه الهدية الـثمينـة معنويـا تشير الى ان
درجال عـرف كـيف يـطـرق االبـواب خـصـوصا وانه

خاطب عقوال تعطي للشباب حقه.
واي شباب!!

ـوغل في انه شـباب الـعـراق شـبـاب احلـضارات وا
القدم.

رســـالـــة درجــال الـى الـــبـــابــا
اعـطـت لـنــا دعــمــا مـعــنــويـا
ونــهــضـــة شــبــابــيـــة عــلــهــا
تــنــتـشــلــنــا من واقـع مــريـر

يعيشه اغلبنا.

اللقـاء بفوز دينـامو بثالثيـة نظيفة
وتأهله إلى ربع النهائي.
5ÞUOA « q¼Qð

وجـد مــانـشــسـتــر يـونــايـتـد نــفـسه
الطرف األفـضل نسبـيا ليـتمكن من
قــهـر مــضـيــفه مـيالن 0-1  في سـان
ســيـــرو ويــتـــأهل إلى ربع نـــهــائي
الــدوري األوروبي. ورغم أنه يــلـعب
خــارج أرضه ويــتــأخـر بــأفــضــلــيـة
الـــهـــدف في مـــلـــعب اخلـــصـم إثــر
ـواجـهـة انــتـهـاء الـقــسم األول من ا
بـــتـــعـــادل الـــفـــريـــقـــ 1-1 تــــمـــكن
مــانـشــسـتــر يـونــايــتـد من حتــقـيق
مــبــتــغــاه مــعــتــمــدا عــلى أســلـوب
ـــوسم. مـــنح مــدرب مـــألــوف هـــذ ا
مـانـشـســتـر يـونـايــتـد أولي جـونـار
ـــبـــاراة جل ســـولـــســكـــايـــر هـــذه ا
اهــتــمــامه ألنـه يــرغب في صــعــود
فــريــقه إلى مــنـصــة الــتــتــويج هـذا
ـوسم وكـان يـعـلم أن ميـالن ليس ا
لك بالـفريق الـه ال سـيمـا وأنه 
أفـضــلـيـة حــمـلــهـا مـعـه من مـبـاراة
الـذهاب عـلى مـلعب أولـد تـرافورد.
كـان أسلـوب سـولسـكـاير واضـحا
وصـريـحــا ويـعــتـمـد عــلى مـنح
الـكـرة لـلـمـنـافس بـغـيـة سـحبه
لـــلـــمـــواقـع األمـــامـــيـــة ومن ثم
الـــهــجــوم بــطــريـــقــة خــاطــفــة
وســريــعـــة مــســتــغال ســرعــة
العـــبــــيه عــــلى اجلــــنــــاحـــ

ومشـاكسات جنـمه البـرتغالي
برونـو فرنانـديز كالعب وسط
هـجـومي. طـريـقـة الـلعـب كانت
مـعــتـادة 1-3-2-4 حـيـث تـعـاون
هــاري مـاجـوايـر مـع فـيـكـتـور
لــيـنــديـلــوف في عـمق اخلط
اخلــلـفي مع مــسـانـدة من
الــظــهــيـرين
أرون وان
بـــيــــســــاكـــا
ولـوك شاو وتـمـركز
الــــثــــنــــائـي فــــريـــد
وســــــــــــــــكــــــــــــــــوت
مـاكــتـومـيـنـاي في
ــــــلـــــعب وسط ا
فـــــيــــمـــــا حتــــرك
الــثالثي دانــيــيل
جيمس وبرونو فرنانديز ومايسون
ـهــاجم الـصـريح جــريـنـوود وراء ا
مـــــاركــــوس راشـــــفــــورد. كــــان أداء
ــاســة يـــونــايــتـــد ورغم حــاجـــته ا
لـلــتـســجـيـل مـتــوازنـا بــ الـدفـاع
ـنح وان-بـيـسـاكا والـهـجـوم فـلم 
وشاو حـرية الـتحـرك لألمام إدراكا
ـــدرب خلـــطـــورة مـــيالن عـــلى من ا
اجلناح ومع وقوف ماكتوميناي
وفـريــد أمــام مـنــطــقـة اجلــزاء كـان

يــصــعب عـلى مــيالن الــوصـول إلى
ــلـــعب. لـــكن الـــثـــلث األخـــيــر مـن ا
يــونـايـتـد لم يـحـصل عـلى هـجـمـات
مـرتــدة كـثــيـرة فــكـان عـلــيه إجـراء
الـتــبــديل بــ الــشـوطــ من خالل
الزج بـالنـجم الفـرنسـي بول بـوجبا
بــدال من راشـفــورد وهـو مــا يـعـني
خـوض الشـوط الـثاني بـأكـمله دون
وجــود مـــهــاجـم صــريح مـع تــقــدم
ـــهــاجم فـــرنــانـــديــز لــيـــلــعب دور ا
الـوهــمي وفـقــا حلـركــة جـريــنـوود

 . وجيمس على اجلناح
ومـنح بـوجـبـا مـانـشسـتـر يـونـايـتد
الزخـم الالزم للـقيـام بهـجمـات أكثر
تـنظـيمـا وهو مـا أسفـر سريـعا عن
هــدف الـــســـبق الــذي وضـع مــيالن
حتـت الــــــضـــــــغـط. ومع تـــــــقـــــــدمه
بـالـنـتـيـجـة بـقي يـونـايـتـد مـلـتـزمـا
بـــعـــدم الـــتــقـــدم لألمـــام عن طـــريق
الــظــهــيــرين مع إرســال تــمــريـرات
طـويـلـة نــحـو جـيـمـس وفـرنـانـديـز
رتدات علما زيد من ا بهدف شن ا
بـأن سـولسـكـاير لم يـجـر أي تغـيـير

بعد الزج ببوجبا. 
لعب خاض في الطرف اآلخـر من ا
مـيـالن الـلــقــاء دون وجــود مــهـاجم
صــريـح رغم جــاهـــزيــة اخملـــضــرم
زالتـان إبــراهــيـمــوفــيـتـش اجلـالس
عــلى الــدكــة فــدفع الــثــمـن غــالــيـا
خـصــوصــا في ظـل تــواصل غــيـاب
درب ريبـيتش ورفايـيل ليـاو. جلأ ا
سـيـلـفـيـو بـيـولي إلشـراك صـامـويل
كـاسـتـيـيخـو كـمـهـاجم وهـمي وهو
ــؤهالته كــجــنـاح مــركـز ال يــلــيق 
نـــــشـــــيط مـــــا أدى الرتـــــبـــــاكـه في

القرارات داخل منطقة اجلزاء. 
نضيـف إلى ذلك عدم فعـالية رودي
كـرونيـتش وغـيـاب الدعم من وسط
ــلــعب رغم احلــركــة الــدؤوبـة من ا
فـراك كـيـسي وإن اخـتلـف األمر مع
دخــول إبـراهـيـمــوفـيش في الـشـوط
الــثـاني حــيث نـشط هــجـوم مـيالن
ووصـل مـنـطـقـة جـزاء يـونـايـتـد في
أكـثــر من مــنـاســبـة لــكـنه اصــطـدم
بـــصالبـــة دفــاعـــيـــة من مــاجـــوايــر

وليندلوف.
ـقـاربـة الـهـجـومـيـة اخلـاطـئـة من  ا
مــيالن أفـسـدت األداء اجلــيـد الـذي
قدمه كل من سـيمـون كايـر وفيـكايو
ـا تــومــوري في عــمق الــدفــاع ور
كـــان األجـــدر بــــبـــيـــولـي أن يـــقـــوم
بــتــبــديالتـه في وقت مــبــكــر أكــثــر
ـا الـزج بـاجلـزائـري إسـمـاعـيل ور
بن نـاصـر من أجل الـتـمـتـع بـزيادة
لـعب وكـسر عـددية فـي منـتـصف ا
اجلــــــدار الـــــذي شــــــكــــــلـه فــــــريـــــد

وماكتوميناي.
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تـعادلَ مـنتـخب الـناشـئ سـلبـيا أمـام فريق
باراة الودية التي أقيمت النجدة األول في ا
عـلى مـلعب الـشـعب الثـاني الـيوم اخلـميس.
نتخب الناشئ محمد دير اإلداري  وقالَ ا
ناصر إن التعادل السلبي أمام فريق النجدة
األول حـقق االسـتـفـادة الــفـنـيـة الـكـبـيـرة من
مالقـــاة أحــد أبـــرز فــرق الـــدرجــة األولى في

وسم احلالي.  ا
الك الـتـدريـبي إلـى إشراك وأضـافَ: سـعى ا
ـــنــتـــخب بـــعــد الـــتــوقف أغـــلب عـــنــاصـــر ا

االضــطــراري عن الــتــدريــبــات في األســبـوع
ــاضي تـزامـنـاََ مـع زيـارة اإلمـام الـكـاظم ع. ا
الك ـــــــــديـــــــــر اإلداري الـى: إن ا وأشـــــــــار ا
ـباراة بـطريـقة الـتدريـبي لـلمـنتـخب خاض ا
لعب جـديدة لـتطويـر قدرات الالعـب الفـنية
والــذهــنــيــة. واخــتــتمَ نــاصــر  الــتــدريــبــات
ســـتــتــوقف لــعــشـــرة أيــام مع قــرب انــطالق
االمتـحانات الدراسـية من أجل مـنح الفرصة
لالعبـ في إجراء امـتحانـاتهم كـون اجلهاز
الـفــني يـركــز كـثــيــراََ عـلى مــسـألــة تـفــوقـهم

لعب فقط. دراسياََ وليس داخل ا
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أكد نائب رئيس الهيـأة التطبيعية
الـدكتـور شـامل كامـل: أن االجتـماع
ـكتب ثـلي ا الـذي عقـد الـيـوم مع 
الـتـنفـيذي لـالحتاد اخلـليـجي لـكرة
ــنـصـة االلـكـتـرونـيـة الـقـدم عـبـر ا
تــــنـــاول دراســــة مـــلـف الـــبــــصـــرة
واتـسم الســتـضــافــة خــلــيـجي  25 

بااليجابية. 
وقــالَ كـــامل وفي االجــتـــمــاع تــمت
مـنـاقشـة الـعديـد من الـقضـايـا التي

تخص ملف البـصرة والتطرق الى
جوانب مـهمة وبـعد االسـتماع الى
اإلجــابـات الـتي قـدمـنـاهـا والـشـرح
ـلف وايـجـابـيـاتـه نال الـوافي عن ا

رضــا احلـضـور الــذين أيـدوا مـا 
طرحه. 

وأضــــــافَ ان أعــــــضــــــاء االحتــــــاد
نـتهـى التـعاون اخلـلـيجي كـانـوا 
لدعـم ملف الـبصـرة ولم تكن هـناك
مـــعـــارضـــة قــويـــة او اخـــتالف في
ا األمور سارت وجهات النظر وإ

حـسب مـا مــرسـوم لـهـا وحــظـيـنـا
ــلف الـبــصـرة. ــوافـقــة واسـعــة 
واوضح كـامل ثقـتـنا عـاليـة بإقـامة
خليجي  25 في البصرة بعد الدعم
والـــتــأيـــيـــد مـن أعـــضـــاء االحتــاد
اخلليـجي خاصة أنه لم تـتقدم أية
ـلفٍ الستضـافة خـليجي 25 دولة 
 وســيــكـــون الــقــرار الــنــهــائي في
اخـــتــيـــار الــدولـــة الــتي حتـــتــضن
خـلــيـجي  25 في اجــتـمـاع االحتـاد

قبل. اخلليجي ا
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ـنتـخب الـوطـني السـلـوفيـني سـتريـشـكو وجهَ مـدرب ا
كـاتـانـيـتش الـدعـوة خلـمـسـة وعـشـرين العـبـاً خلوض
مـبـاراة أوزبـكـسـتـان الـوديـة الـتي سـتـقـام في طـشـقـند
بـالـتـاسع والـعـشرين مـن الشـهـر احلـالي حتـضـيراً
ـزدوجـة والـتي خلـوض الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة ا
قبل سـتستأنف خالل شهر حـزيران/يونيو ا
بــنـــظــام الــتـــجــمع فـي الــبــحـــرين حلــســاب
اجملـموعـة الثالـثة. وضـمت قائـمة منـتخـبنا
الـــوطــنـي كال من : جالل حـــسن وفـــهــد
ـرمى طــالب وأحـمـد بـاسـل حلـراسـة ا
وعالء مـهـاوي ومصـطفـى محـمد جـبر
وأحـمد إبـراهيم وسعـد ناطق وعلي
فـائز وميثم جبار وفيصل جاسم
وضــرغـام إســمـاعــيل وحـسن
رائـد ومصـطفى مـحمـد معن
خلـط الـدفــاع. كـمــا ضـمت
: أمـجد الـقائـمة الالعـب
عــطــوان وصــفــاء هـادي
وإبـراهيم بايـش ومحمد
قــاسم مــاجــد وحــسـ
عــــلـي وأحــــمـــــد عــــبــــد
احلــســ وهـمــام طـارق
وبــشـــار رسن وشــيــركــو

كــر خلط الــوسط وعالء عــبـد
ن حـســ ومــحــمـد داود خلط الــهــجـوم. الــزهــرة وأ
ـقـبل إلى وسـيـسـافـرُ وفـد مـنـتـخـبـنـا الـوطنـي اإلثنـ ا
الـعـاصمـة األوزبكـيـة طشـقـند بـطـائرة خـاصـة للـدخول
ـعـســكـر تـدريـبي هـنــاك يـسـتـمـر لــغـايـة الـثالثـ من

الشهر احلالي.
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ه البرازيلي غـيرسون باريـرا في بطولة برايف ـنتخب الوطـني للمواي تاي حـس سالم على غـر فاز العب ا
قامة بالبحرين. واطاح سالم بـالبرازيلي باريرا بالضربـة القاضية ليرفع علم العراق الدوليـة للفنون القتاليـة ا
قـاتل في فريق الـعراق الـوطني لـلمواي- يـة في اكبـر منـظمة ريـاضيـة في آسيـا. ولقـد حظي ا على مـنصـة عا

هنية وتمكّن من احلصول على عدد من تاي بـعدة ألقاب خالل مسيرته ا
األلـقـاب احملـلّيـة. بـاإلضـافـة الى ذلـك فهـو حـصـل علـى مـيدالـيّـات في

يّة وفي دورة األلعاب اآلسيويّة. البطوالت العربيّة والبطوالت العا

ستريشكو كاتانيتش

بول
بوغبا

مـباريـات وعدم احلـضور لـلمالعب
ـادة  2 / 135 انـضــبـاط. كـمـا وفق ا
ـنع مــنـعـا بــاتـا دخـول حــمـايـات
ـالعب اســتــنـادا ــسـؤولــ الى ا ا
لكتاب مجـلس الوزراء ويعمم على
ـــــبـــــاريــــات جـــــمـــــيع مـــــشـــــرفي ا
واالحتـادات الـفـرعـيـة لـتـنـفـيذ ذلك.
وتـــقــــرر في االجــــتـــمــــاع حـــرمـــان
جمـاهير الـشرطـة من احلضور الى
العـب خلـمس مـبـاريـات مـتـتـالـية ا
في حــال  الــسـمــاح لـلــجــمـاهــيـر

بالدخول للمالعب. 
وتــوجـيه حتــذيـر الى رئــيس نـادي
ــادة /10 الـــديـــوانـــيــة عـــلى وفـق ا

انضباط.
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عـقـدت جلنـة االنـضـباط في الـهـيأة
ناقـشة تقرير التطبـيعية اجتـماعا 
مــشــرف مــبـاراة فــريــقي الــشــرطـة
والــديـوانــيــة وبــعـد االطـالع عـلى
ـبـاراة ومـا ورد في تـقـرير شـريط ا
معـاقبـة العبي فريق شـرف تقـرر ا
الـشـرطـة كلٍ من عـلـي فـائـز وأمـجد
عـطـوان وحـسن عـاشـور بـاإليـقـاف
ـبـاراتـ اسـتـنـادا لـلـمـادة 2 / 135
انـضـبـاط عـلـى أن تـكـون الـعـقـوبة
الفـنية الـطرد لالعب حـسن عاشور

من ضمن العقوبة. 
ومــعــاقــبـة رئــيس نــادي الــشــرطـة
وهــاب الــطــائـي بــاإليــقــاف لــثالث
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صور احملترف يـستعد ا
عــــلي عــــيـــسى القــــامـــة
مـــــعـــــرض لــــلـــــصــــورة
الـفـوتـغـرافـيـة ضمن
فـعـالـيـات افـتـتـاح
مـــســرح الــرشــيــد
ؤمل الـتي من ا
ان تـتـم تـزامـنا
مــع يــــــــــــــــــــوم
ـــــــــــســــــــــرح ا
ي في الـ العا
 27اذار
اجلــــــــــــــــاري
ويــــــتـــــضــــــمن
ـــــعـــــرض 150 ا
صــــــــــــــــــــــــــــــــــورة
فـوتوغـرافيـة جتسد
االعـمال الـتي عرضت
ســـابــقـــا عــلـى مــســرح
عرض الـرشيد ويحمل ا
رقم  90 فـي مـــســــيـــرة
عــيــسى الــفـنــيــة الـتي
بـــــــداهــــــا عــــــام 1977
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كــشف الــنـجم الــلــبـنــاني ولــيـد تــوفــيق حــقـيــقـة
ـصر هاني ـوسيقـية  هن ا اخلالف مع نقـيب ا
شـاكر وذلك بـعد تصـريحـات تلفـزيونـية له أكد
من خـاللـهــا أن طــرح األغــنــيــة اجلــديــدة ألمــيـر
الغـنـاء العـربي (بقـالي كـتيـر) بـعد فـتـرة قصـيرة
من األغـنـيـة الـتي حلـنـهـا له (كـيـف بتـنـسـى) أثر
عـلى جنــاحـهـا مـوضــحـا أنه (كـانـت يـتـمـنى أن
يعـطى لـهـا وقت أكـثـر لالنـتـشـار). وقـال تـوفيق
ـوقع (تـويـتـر):(ال أزمة في فـيديـو عـبـر حـسابه 
وال خالف مـع الـصــديق احلــبــيب هــاني شــاكـر
أوال ثــانــيــا كـل احلــكــايــة إني ســئــلت في أحــد
البرامج عن األغـنيـة اللى حلنـتها لألسـتاذ هاني
(كـيف بــتـنـسى) والـتي جنــحت وحـبـوهـا الـنـاس
:(ولـكن كــنت أتــمــنى ولـيس أوي).وأوضح قـائـالً
خالف من أخي وصديـقى هانى شاكـر يعطـيها
وقت أكـثـر فـي االنـتـشـار حـتى الـنـاس تـشـوفـهـا
أكتـر وتـأخـد حـقـهـا في االنـتـشـار ذلك مـا حدث
بــــــــــالــــــــــضــــــــــبـط ال خـالف وال أزمـــــــــة وال أي
شـيء).وتـابع:(أنـا بـحـتـرم هــاني شـاكـر وحـبـيت
التعـامل معـاه وهيكـون فيه تعـامل تاني إن شاء
الله وأبـارك لهاني شـاكر على عمـله اجلديد من
كل قلبـي ألف مبروك بـحبك يـا هاني). بيـنما رد
أمـيـر الـغـنــاء الـعـربي هـانى شــاكـر قـائالً وفـقـا
ـوقع البـوابة:( اخـويا وحـبيـبي وليـد توفـيق ربنا
ما يـجيب اي خالف بينا ألنك عندي أكبر وأغلى
كن يـبعدنا ويزعلنا من بعض). من أي خالف 
وطرح شاكـر أحدث أغانـيه (بقالي كـتير) والتي
ـطربـة اللـبـنانـية كـارول سمـاحة في جتـمعه مع ا
ـاضي كمـا طرح أغـنيـة (كيف بـتنسى) شـباط ا
الــتي حلــنــهــا ولــيــد تــوفــيق في كــانــون الــثــاني

اضي. ا

(مـغامرة جـميلـة نتطـلع وفقهـا لشراكة
ســتـــراتــيــجــيــة) وبـــ فــيــهــا الــدعم
ـتـواصل الذي حتـظى بـها والـتـعاون ا
ـركـزي اجملــلـة ضـمن مــبـادرة لـلــبـنك ا
ـصــارف اخلـاصـة الــعـراقي ورابــطـة ا
الـعـراقـية ونـقـابـة الفـنـانـ العـراقـي
والفنان نصير شمه التي تهدف تمك
ــا يـتـيح دعم االنــشـطــة اجملـتـمــعـيـة 
شوار عـلى تقد كل مايهم مـواصلة ا

الــــســـيـــنــــمـــائـــيــــ الـــهـــواة
واحملـترفي
ن فـــــــــــــــــي
تــــــرصـــــ
ثـــقــافـــتــهم
الـسينمائية
واجلــمـالـيـة
واالبـداعية 
كـــمـــا اجـــرى
حــــــــــوارا مع
الــفــنــانــة آالء
جنــم .امـــــــــــــا
مــــلف الــــعـــدد
مثل فـهو عن ا
الــرائــد ســامي
قـفطـان وحاوره
فــــــــيـه رئــــــــيس
الــــتـــحـــريـــر عن
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اصـــــــدرت مـــــــجـــــــلــــــة
(الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائي)
ـسـتـلـقـة الــشـهـريـة ا
والــــــــتـي تــــــــعــــــــنى
شهد الـسينمائي بـا
عــــددهــــا الــــســــابع
لـــــلـــــعــــام احلـــــالي
 2021وتـــــــضــــــمن
مـواضـيع مـخـتـلـفة
تــــعــــنـي بــــشـــؤون
الــســيــنــمــا والــفن
الــتي كــتـبــهـا عـدد
مـن النقاد والكتاب
تـــنـــاولـــوا فـــيـــهـــا
ـشهد السينمائي ا
فـي الـــــــــــعـــــــــــراق
والـــوطن الـــعــربي
ـي الى والــــــــعـــــــا
ــــلـــفـــات جــــانب ا
الـفـنـيـة لـلـفـنـانـ

الـــــعـــــراقـــــيــــ 
وتـــصـــدر الـــعــدد
اجلـــديـــد كـــلـــمـــة
رئــيس الــتـحــريـر
عـبد الـعلـيم الـبناء
وحتـت عـــــــــنـــــــــوان

مــــشــــواره الـــفــــني فـي الــــســـيــــنــــمـــا
والــتــلـفــزيـون  وكــتب الــنــاقـد مــهـدي
عــبـاس حتـت عـنــوان فـيــلـمــو غـرافــيـا
(ســامي قــفــطــان والــســيــنــمــا) وكــتب
اخملــرج مــحــمــد شــكــري جــمــيل حتت
ثال وموهوبا  عـنوان سامي قفطان 
وعـنون اخملرج فيصل الياسري مقالته
( الفنان سامي قفطان شارك في جميع
افـالمي الـتي صـورتـهـا في الـعـراق ) 
وكــــــتـب الـــــنــــــاقــــــد عالء
ــفـرجي زاويـته كالكـيت ا
وحتـت عـــنـــوان (ســـامي
قــــفـــطــــان الـــبــــاحث عن
ـاسـاة ) ــتـعـة وسط ا ا
وكـــتب رئــيـس مــجــلس
االدارة وصـــــــــــــــــــاحـب
االمــتــيـاز ســعـد نــعـمه
بــزاويـة سـيـنــمـائـيـون
جـدد واستعـرض فيها
سـينمـائيون عـراقيون
جـدد وتـضـمـنـت بـاقة
مـنـهم ويحـاول نـعمه
فـــي كــل عـــــــــــــــــــــــدد
اســتـعـراض جتـارب
عــــــــدد مـن هــــــــؤالء
الـــســـيـــنــمـــائـــيــون
ومـاقدموه من خالل

وضـمـن بـرامـجـهـا وأنـشـطــتـهـا الـثـقـافـيـة
ـتنـوعـة أقامت ـتـواصلـة وا واألبـداعـية ا
جـمعية كهرمانة للـفنون في مقرها ببغداد
احــتـفـالـيـة خــاصـة تـضـمــنت قـصـائـد من
الــشـعــر الـفــصـيح و الــشـعــبي و فــيـهـا
ـتـمـيزات ـبـدعات ا تـكـر مـجمـوعـة من ا
في مــــخـــتـــلـف فـــنـــون االبــــداع تـــقـــديـــراً
جلــهــودهن وعـطــاءاتــهن الـتي تــعــبـر عن
ـــشـــهـــد الـــثـــقـــافي دورهـن الـــفـــاعل في ا
ـكرمات إيجـازات مكثفة والـفني وقدمت ا
عن مـسـيـرتـهن اإلبـداعـيـة ومـا قـمن به من
أدوار وفـعاليـات وبرامج وأنشـطة جسدت
ـرأة العـراقـية ودورهـا الـفاعل في عـطـاء ا
بــنــاء الـعــرق اجلـديــد وقــدمت الـشــاعـرة
ــاذج مـن قــصـــائــدهــا ــالـــكي  عـــلــيـــاء ا
الـشعـرية اجلمـيلـة التي أردفتـها الـشاعرة
الـشابـة رنيم الـتميـمي بتـقد قـصائد من

الشعر الشعبي. 
وألـقت رئـيسـة اجلمـعيـة التـشكـيلـية مالك
ـنـاسبـة حتـدثت فـيـها عن جـمـيل كـلـمة بـا
دأب اجلـمعيـة على االحتـفال سنـوياً بهذه
ــنــاســبــة الــســعــيـدة وقــدمـت الـتــهــاني ا
الــعــطـرة لــنــســاء الـعــراق والــعـالـم حـيث
أكـدت(نبارك للمرأة العـراقية ولكل النساء

ووثق خـاللـهــا اعــمـال الــفــرقــة الـوطــنــيـة
ـسرح ومـسرح الـطفل لـلـتمـثيل ومـنتـدى ا
والـسينما العراقية وفرقة الفنون الشعبية
وقـال عيسى لـ (الـزمان)(انا امتـلك ارشيفا
سـرح الـعراقي واخـر مـعرض كـبـيـرا عن ا
ـنـاسـبـة اربــعـيـنـيـة الـفـنـان عـمــلـته كـان 
الـــراحل ســـامي عـــبــد احلـــمـــيــد وجـــســد
سرحيات التي اخرجها ومثلها ـعرض ا ا
الــراحل ) ويــضــيف ( انـا فــخــور جـدا في
الــتـواصل مع الــدائـرة الـتـي عـمـلت فــيـهـا
خالل مسيرتي الفنية والتي قدمت خاللها
عـصــارة جـهـدي الـفـني من خالل تـوثـيـقي
لــلــمــســرح الــعــراقي ومــايــدور فـي اروقـة
ـسـرح والـسـيـنـمـا ونـلت خالل مـسـيرتي ا
الـعديد من اجلوائـز والشهادات الـتقديرية
عـراقيا وعربيا والتي وثقتها في مسيرتي
الــفـنـيــة واذكـر ان لي ارشـيــفـا خـاصـا عن
الــوفــود الــعــربــيــة والــدولــيـة الــتي زارت
اضي الى الـعراق منذ سـبعينـيات القرن ا
يـومـنا هـذا) مؤكـدا(بـرغم اني تقـاعدت من
الـعـمـل وضـيـفـيـاً ولـكن الـفـنـان ال يـتـقـاعـد

عمليا اذ يواصل ابداعه).
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ي لـلـمـرأة ـنـاسـبـة الـيـوم الـعـا الى ذلـك و

فـي الــعـــالـم عــيـــدهـن األغــر داعـــ لـــهن
ـزيـد من بــالـنـجـاح الـتــواصل لـتـحــقـيق ا
الــعـــطــاء والــتــألق واإلبــداع ومــواصــلــة
نـضالـهن للحـصول على حـقوقهن الـعادلة
ـــســاواة والـــعــدالـــة اإلجــتـــمــاعـــيــة في ا
واإلســـــــهـــام اجلــــاد في بــــنـــاء الــــعـــراق

اجلديد).
وتــولـت جــمــيل مع عــضــو مــجــلس إدارة
ـوسـوي تـقـد اجلــمـعـيـة صـادق عــزيـز ا
الـشهادات الـتقديـرية وقالدات االبداع الى
ــــكـــرمــــات الالئـي تـــوزعت ــــبـــدعــــات ا ا
ـخـتـلف اهـتــمـامـاتـهن وتـخـصــصـاتـهن 

مناحي اإلبداع.
ـبــدعـات وشــــــــمل الــتـكــر عــشـراً مـن ا
وهـن : مـسـؤولـة مـتــحف اإلعالم الـعـراقي
مــيــنــا أمـيــر احلــلــو والــشــاعــرة عــلــيـاء
ــالـكي والــفـنــانـة خـبــيـرة إكــسـسـورات ا
راجـحة طعـمة اإلعالميـة وعارضة أالزياء
رنــيم الـتــمــيـمي والــفـنــــــــانـة مــصـمــمـة
األزيــاء مي حــسـام والــفـنــانـة هــاشـمــيـة
رئـيـسة قـسم اخليـاطة وعـضوات مـجلس
ادارة جــمــعـيــة كــهــرمـانــة: هــنـاء مــحــمـد
الــركــابي ونـدى عــدنـان وســمــر مـحــمـد

ور طه.
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اخملـرج الــعــراقي الــرائـد تــلــقى امــنـيــات الــوسط الــفـني
بالشـفاء العاجل بـعد تعرضه الزمة صـحية ارقدته فراش

العافية.
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الــكـاتـبــة والـصــحـفـيــة الـعــراقـيـة
حتتـفي بتوقيع كـتابها (ثالثي من
ــقـبل بـغــداد) صــبــاح الــثالثــاء ا
ـبـنى وزارة عـلـى قـاعـة عـشـتـار 

الثقافة والسياحة واالثار.
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ـكـنـز ـشـروع ا األديب والـبـاحث عــضـو الـلـجـنـة الـعــلـيـا 
للـتراث االردني نعته االوساط الثقـافية واالعالمية بعد ان
اضي سائل الله تعالى ان يسكنه وت الثالثاء ا غيـبه ا

فسيح جناته.
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الــتــدريــسـيــة فـي كـلــيــة االدارة واالقــتــصــاد بــاجلــامــعـة
ستنصرية القت محاضرة في الندوة التي اقامتها هيئة ا
ـعـلـمي الـعـراق ـرأة  الـنـزاهـة االحتـاديـة ومـنـظـمـة جلـنـة ا
ؤسـسي لـلمـجـتمع بـعـنوان (االلـيـات التـنـظيـمـية لـلـتمـيـز ا

دني للمشاركة في صنع القرار). ا

ÍËdJ « ` U  œuL×

اسـتـاذ الـعلـوم الـسـيـاسيـة بـجـامعـة بـغـداد تمت تـسـمـيته
ضـمن الـهيـئـة االستـشـارية جملـلـة بحـوث الـشرق االوسط
الـشـهـرية الـتي تـصـدر عن مـركز بـحـوث الـشرق االوسط

ستقبلية. والدراسات ا
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الـشـاعـر الـسـوري شــارك في نـشـاط شـعـري أقـامه فـرع
دمــشق الحتــاد الــكــتــاب الـعــرب مـع عــدد من الــشــعـراء
تباينت أشكال نصوصهم ب الشطرين والنثر والتفعيلة.
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ــعـنـون (بـدء) عـلى الـتــشـكـيـلي الـســوري اقـام مـعـرضه ا
صالـة عشتار ويضم أكثر من  90 لوحـة بأحجام متنوعة
و بـتقـنـية االكـريـليك واألحـبـار بأسـلـوب خاص يـخـلط ب

الواقعي والتجريد.
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الشاعـر االردني فاز بجائـزة عاطف الفراية لـلشعر التي
تمـنحها رابـطة الكـتاب االردني وذلـك عن ديوانه (مبني

على الضم).

مـســيـرتـهم الـسـيـنــمـائـيـة االبـداعـيـة 
الكي حتقـيقا عن قسم وكـتبت عليـاء ا
الـفنون الـسيـنمائـية والتـلفزيـونية في
كــلـيـة الـفــنـون اجلـمـيــلـة حتت عـنـوان
شـاشـة الـواقع  –واجـبـات وحتـديات 
وكـتـبت اجمللـة في صـفحـة مـهرجـانات
عن مـهرجان الـع السـينمـائي الثالث
الـذي يعـد اول مهـرجان يـعرض افالما
انـتـجت خـالل جـائـحة كـورونـا وكـتب
مـدير التحريـر مهدي عباس  في زاوية
رؤيـة عن الـسيـنـما الـسـعوديـة  وكتب
الـنـاقـد صـالح الـصـحن فـي زاويـة نـقد
عن فــيـلم كـلـكـامـش الـعـظـيم ..نـهـوض
تـقني جديد  وفي زاوية دراسات كتب
مـن لــنــدن عـــدنــان حــســـ احــمــد عن
اخملــرج جــعـفــر مـراد الــذي يــسـتــعـ
بـــالـــتـــجــريـب ويــراهـن عــلـى الــنـــفس
احلــداثي  وفي زاويـة دراسـات ايـضـا
ـعـادل كــتب مـعــتـز عــنـاد غـزوان عـن ا
ـلــصق الـسـيــنـمـائي ــوضـوعي في ا ا
وشـارك في زاويـة دراسـات من بـاريس
لـيث عبـد االميـر   وختم الـعدد الذي
تـــضـــمن مـــجـــمـــوعـــة من الـــصــور
لونة نقيب الفنان الفوتغرافية ا
الــعــراقـيــ جـبــار جـودي وحتت
زاويـة إضـاءة وعنـونهـا (الـثقـافة

اجلديدة) .

ÊU e « ≠ oA œ

ـــطــربــة الــســـوريــة مــيــادة كــشــفت ا
احلــنــاوي عن ســبب اخــتــفــائــهــا في
الـفــتـرة األخـيــرة قـائــلـة: (الــكـورونـا
ووفــاة أخــتي من فـــتــرة خــلــتــني في
ظروف صـعـبـة شويـة بـجـانب إجراء
أخي لــعــمــلــيـــة في الــقــلب مــؤخــرًا)
مـضـيـفـة: (في فـتـرة الـكـورونـا مـريـنا
بظروف كـثيـرة وربنـا يزيل الـغمة عن
كل الـنـاس). وأوضـحت احلـنـاوي في
مـداخـلــة هـاتـفـيــة لـبـرنــامج تـلـفـازي:
ـصـري كـله ألنه (وحـشـني الـشــعب ا
في الـــــقــــلـب والــــروح والـــــوجــــدان)
ا باجي مصر  بحس حالي متابعة: (
أني في بـلـدي الـثــاني) حـسب مـوقع

مصراوي. 
وحول الشائعات التي تتردد من
حـ آلخـر عـنهـا والـتـي كان

البـوابـة ( يـا وجع قـلـبي رحـتي آلخر
الــدنــيــا مــشــان أمــان إبــنك..الــســنــة
ـاضــيــة اجـيت ع هــولــنـدا وشــفـتك ا
وشـــفت بـــيـــتك ومـــرســـمك مـــا كـــنت
عرفانة انـنا عم نتـودع.. بيتك الدافي
ــة! الــله يــاخـدلك صـار مــســرح جـر
حـــقك من الـــلي قــتـــلك..كـــان بــقـــيــان
شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى
الـبـشـر يـا نـقــيـة يـا فـنـانـة يـا أشـرف
األصـدقـاء اللـه معـك).  والـراحلـة هي
ثلة مسرح  عُرفت فنياً باسم رائفة
ـــعـــهــد أحـــمــد وهـي مِن خـــرّيــجي ا
ـسرحـيـة عام 1991 العـالي لـلـفنـون ا
وكانت زميلـة مقاعـد الدراسة لكل مِن
أمل عـــرفـــة جـــهـــاد عـــبـــدو أنـــدريه
سـكــاف نــضـال ســيـجــري وغــيـرهم.
مـثلـة لم تـأخذ حـقهـا عـلى الشـاشة ا
ـسـرح ووصـفـهـا واكـتـفت بـأعـمـال ا
ـمـثلـ بـأنـهـا عـاشت فـنـيـاً بـالظل. ا

{ امـسـتـردام  –وكـاالت - عـثــر عـلى
ـمــثـلــة الـســوريـة رائــفـة الـرز جـثــة ا

داخل مـنزلـهـا في هـولـنـدا بـعد أن 
قـتــلـهــا في ظــروف غـامــضـة من دون
.وشارك التطـرق إلى ما حدث حتـديداً
اخلــبــر احلــزين جنــوم ســوريـا عــلى
ـمثلـة السـورية يـارا صبري رأسهم ا
ـسـرح ـثـلـة ا بـتـغـريـدة جـاء فـيـهـا(
اجلـــمـــيـــلـــة الـــتـي عـــاشت في الـــظل
وظــلــمت فـي فــرصــهــا الــقــلــيــلــة في
رائـفـة الـلـطـيـفـة خـريـجة الـتـلـفـزيـون
ـســرحـيـة ـعــهـد الــعـالي لــلـفـنــون ا ا
ودعتنـا اليوم من هـولندا مـقتولة في
بـيــتـهــا وحـيــدة في ظـروف غــامـضـة
العزاء لنا جميعا وألهلها حتى اآلن 
وكـل الــــطــــيــــبــــ في هــــذا الــــعــــالم
اجملنـون). أمـا الفـنانـة أمل عـرفة فـقد
شـاركت مــنـشــور عـبــر حـسـابــهـا في
ــوقع إنــســـتــغـــرام جــاء فـــيه وفــقـــا 

ومن أبرز أعمـالهـا في التلـفزيون هي
مـــســـلـــسـالت أشـــيـــاء تـــشـــبه احلب
ومــطـــلــوب رجــال وغـــزالن في غــابــة
الـذئـاب إضــافـةً إلى مـشــاركـتـهـا في
اجلزء الثاني من مـسلسل أهل الراية
وكذلك اجلزء الثاني من دنيا أما عن
هوايـتـهـا فقـد اشـتـهرت بـالـرسم وقد
جــهــزت زاويــة في مــنــزلــهــا كــمــكـان
لـــلـــرسـم أو مـــرسم واعــــتـــادت عـــلى
مـشـاركـة الــعـديـد مِن لـوحــاتـهـا عـلى
حــســـابــاتــهـــا في مــواقـع الــتــواصل
االجــــتـــمــــاعي. وصــــلت احــــمـــد إلى
هــولـنــدا وقــدّمت جلــوءاً فـيــهــا قـبل
سنوات كـما تقـدّمت الحقاً لـلحصول
عـلـى اجلـنــســيـة الــهـولــنــديـة - وفق
بـ منهـا - ولكن قرار جـنسيـتها مقرّ
لم يـصدر بـعـد وكـان سبب هـجـرتـها
من أجل أمان ابـنـها الـوحـيد بـحسب

تصريح أمل عرفة.

منـاقشات فكريـة تقربك أنت وشريك احلب احلالي أو
احملتمل.رقم احلظ.1
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حرصك على حماية الشريك يجعله يشعر باالطمئنان
جتاهك رقم احلظ.2
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يرغب أصـدقاؤك في اصطحابك إلى اخلارج  ولكنك
نزل. ترغب في اجللوس با
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تـشعـر بالـكسـل واخلمـول طوال الـيوم بـرغم انه لديك
مهام كثيرة.
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عـلـيك أن تـضع في اعتـبـارك أنه مع األخـبـار الـسارة
يأتي اجملهول.
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 حاول أن تـركز أكثـر وفكـر في العـمل واترك ما دونه
من أمور احلياة.
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 قـد تـنـقـلب حـيـاتك رأسًـا عـلى عـقب. حـاول أن تـفـكر
بعقالنية أكثر .
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شـاريع الواعدة امامك فـرصة لالنـخراط في بـعض ا
ربحة.رقم احلظ.4 وا

Íb'«

تـتـخـذ اجـراءات ايـجـابـيـة فى عـمـلك والـتى تـسـاعـدك
على اجناز مشاريع متعثرة.

bÝô«

ال تثق بالـشريك بسبب جتاربك السـابقة التي علمتك
 . قرب احلذر حتى من ا

Ë«b «

أنت تـرى األمور الـيوم بـاللـون الرمـادي وتأخـذ بعض
شكالت بالعناد.  ا

¡«—cF «

تـواظب على مـا بدأته عـلى صعـيد الـريجـيم وتتـحسن
تدريجياً وتستعيد رشاقتك.

 u(«
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علي عيسى
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تـــواصــلت(الـــزمــان)مع االعـالمــيــة
شيمـاء عمـاد زبير لالطـمئـنان على
صــحـة والـدهــا بـعــد تـعـافــيه ولـله
احلمد من ازمـة صحيـة شديدة اثر
اصابـته بـفـايروس كـورونـا ارقدته
فــراش الــعــافـيــة بــدار الــتــمـريض
اخلـاص بـبـغـداد  فـأكـدت زبـير ان
(والــدهــا لــله احلــمــد بــخــيــر وفي
مرحلة التـعافي ويأتي ذلك بفضل
دعـاء ماليــ الـعـراقـيــ ولـبـراعـة

الـــكــادر الـــطــبي
الــــــــــذيـن ال
كن أن

 WýUý s  qÞ√
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اصف حجم التـضحيات والـبطولة
الــتي يــقـدمــونــهـا فـي أروقه ردهـة
الــعــزل الـصــحــيــة لـوبــاء كــورونـا
كانت ايام عصـيبة اجتـزناها ولله
احلـمد بـصـبر الـصـابرين). مـقـدمة
شـــكـــرهـــا (لـــكل مـن ســانـــدهـــا في
ازمـتهـا من رئـيس مـجـلس الـنواب
العـراقي محـمد احلـلبـوسي ووزير
الــصـــحــة وطـــاقم الــوزارة وادارة
قـناة (الـشـرقـية) مـتـمـثلـة بـشخص
االســتــاذ ســـعــد الــبــزاز وكل كــادر
الــقــنــاة الــذي مــا ادخــر جــهــدا اال
وقــــدمه لـي وجلـــمــــيع االصــــدقـــاء
واالهل واالقــارب). وتـطل زبــيـر
من شــاشــة (الـشــرقــيـة) خالل
ـقـبـلة الـدورة الـرمـضـانـيـة ا
بـــبـــرنــامج مـــتـــمــيـــز عــنه
تـقول(انـه من بـ اضخم
البـرامج انتـاجا بـتاريخ
االعـالم الــــــــعــــــــراقي 
ينتقل بـ احملافظات
وبه فــــكـــرة جـــديـــدة
وانسانية جدا وبها
بــعــد جــديــد وغــيــر

مستهلك).

شيماء عماد زبير

اكــتـب مــرادفــات لـــلــكـــلــمــات
ـذكورة ادناه أفقـياً لتحصل ا
عـلى الـكـلـمـة الـضـائعـة في
: الــعـمـود الـوسط رأسـيـاً
(من الكتب السماوية):

 1-اصبح
 2-لكل دولة
 3-يجاور
 4-اغصان
 5-والدة

 6-ماء الفم
 7-يـضـاف
الـــــــــــــــــى
الطعام

{ لوس اجنلوس - وكاالت - أعلنت عارضة االزياء االمريكية كارلي
كلوس وزوجة عارض االزياء جوشوا كوشنير على صفحتها اخلاصة على
موقع التواصل االجتماعي عن والدة طفلهما األول.ويشار الى أنهما لم

ا نشرا صورة له. وانهالت التعليقات ولود اجلديد ا يتفقا بعد على إسم ا
ناسبة تابع الذين سارعوا الى تهنئتهما في هذه ا من جانب ا

السعيدة.وكتبت العارضة الشهيرة جيزيل بوندك قائلة(استفيدوا من كل
مثلة األمريكية كايت هادسون من حلظة االوالد يكبرون بسرعة). وعلقت ا
خالل رسومات بشكل قلب. وكانت كارلي كلوس وجوشوا كوشنير قد
ايوه اضي ونشرا صورة لكارلي با اعلنا عن احلمل في تشرين االول ا

نتفخ. االحمر يكشف عن بطنها ا

‰Ë_« UNKHDÐ ‚“dð ”uK
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رائفة الرز
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ـر ـرض الـزهـا آخـرهـا إصـابـتـهـا 
أوضــحت أنــهــا تـتــابـع كل مــا يــقـال
واصفة هذه األمور بـأنها (شائعات ال
ـلـحن تـدري مـصـدرهـا). كــمـا كـشف ا
محمد رحيـم عن مفاجأة فـنية جتمعه
ـطـربــة الـسـوريـة أصــالـة نـصـري بـا
ــقـبل 2021. ونـشــر رحـيم رمـضـان ا
صــورًا جتـــمــعـــهــمــا عـــبــر حـــســابه
ـوقع (إنـسـتـغـرام) وعلق: الرسـمي 
ــا أول مــطــربـة (ودي أجــمل حــاجــة 
تــشـــرفــني في االســـتــوديـــو اجلــديــد
حـبــيــبـتي الــغــالـيــة جـدا عــلى قــلـبي
الفـنانـة الكـبـيرة أصـالة نـورتيـني يا

صوال). 
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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

ــوضــوع حلــداثــة الــصــورة لـم أدخل في تــفــاصــيل ا
نشورة حـول هدم جزء من سور أثري لبوابة رعبة ا ا
ـوصل وال أزال أظن انـهـا من نـركـال االشـوريـة في ا
زمن تـنـظيم داعـش الذي نـال من كـنوز نـيـنوى األثـرية
وهــرّب الـنـفــيس مــنـهـا الـى دول أخـرى ودمّـر الــقـسم
اآلخـر ولـعل جـامع الـنـبي يـونس عـلـيه الـسالم شـهـد
أبـرز عـملـياته الـتدمـيريـة الـتي ال تزال شـاخصـة حتى

االن .
مـلف اآلثـار فـي الـعراق بـحـد ذاتـه يحـتـاج الى وزارة
متـخصصـة تقوم عـلى شؤونه ليل نـهار فالـعراق كنز
أثــري في مـعــظم أمـاكــنه ولـكـن اعـمـال الــتـنــقـيب في
ــنــظم خــمــســ ســنــة اخــيــرة لم تــرتق الى الــعــمل ا
االستنهـاض على طريق بعث احلـضارة التي تضاهي
بل تـتفـوق في أقـسام كـثيـرة على حـضارات مـجاورة
قريبـة وبعيدة بـالرغم من منجـزات حقبة الـعالم بهنام

أبو الصوف.
ـظـلـمــة جـاءت حـقـبـة من ثالث أو بـعـد فــتـرة داعش ا
تاحة علومات ا أربع سنوات مظلمة أخرى من حيث ا
عن فرق الـتنقـيب االجنبـية واحملليـة ومديات االنـتاجية
وضعية والبـحثية وأعداد الباحثـ ونسبة العراقي ا
بينهم ومرجعياتهم احملـلية والدولية واجملالت العلمية
ـنـجز في الـتـنـقـيـبات في الـتي عـادة تتـابع تـفـاصـيل ا
العـالم شهراً بـشهر . ال أدري هل حـظيت آثار نـينوى
بـزيـارة عـمل لوزيـر الـثـقافـة و(اآلثـار) وهل اصـطحب
ـتحف العـراقي واقسام عـلمية معه خـبراء االثار من ا

متخصصة وعلماء أجانب?
ـسـكوت الـي العـظـيم ا ـورد ا اآلثار الـعـراقـيـة هي ا
عـنه في احلــكـومـة واالعـالم واجملـتـمع أيــضـاً. هـنـاك
نــقص كــبــيــر فـي الــوعي إزاء هــذه الــكــنــوز وهــنــاك
واقع مـستوى غـير مـقبول أحـيانـا في توفيـر احلمـاية 

آثارية نائية ومهمة.
الـعــراقـيــون ال يـنــسـون كــيف اتـخــذ جـنــود االحـتالل
االمـريـكي مـن مـنـاطق اثــريـة عــالـيـة الــقـيـمــة في بـابل
وأمكنة أخرى ثـكنات لهم وحولـوا بعضها الى مزابل.
ـلـف اآلثار ـسك  وعـلى الـعـراقـي أن يـضـعـوا مَن 
الــيــوم أو غـداً أمــام مــســؤولــيـاتـه الـتــاريــخــيــة ولـيس

الوظيفية فحسب.
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