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تـورط بالـفساد (اوامـر اعتـقال ا
 لــيس له عالقــة بـاالنـتــخـابـات او
مــحـاولـة لـتـصـفــيـة اخلـصـوم قـبل
اجــراء االقـتــراع وان كل مــا يـشـاع
هـــــو مــــــحـــــاولـــــة خلـــــلط االوارق
والــتــغـطــيــة عـلـى جـرائم الــفــسـاد
ــرتــكــبــة  والــدلــيل عــلى ذلك ان ا
رئـيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــــســــؤول االول عن الــــذي يــــعــــد ا
كافحة الفساد التي الـلجنة العليا 
يـقودهـا الفـريق احمـد ابو رغيف 
لم يـعـلن تـرشـيحه لالنـتـخـابات او
الــدخــول في قــائــمــة انــتــخــابــيــة
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خـمسة جـرحى هم ثالثة عـسكري

عـراقـي ومـتعـاقدتـان أجنـبيـتان).
وتـتمركز في قاعدة بلد طائرات من
نوع أف- 16يـهتم بـصيـانتـها عدد
مـن الــشــركـــات الــتـي يــعــمـل بــهــا
كان سقط عـراقيون وأجـانب في ا
مـنـهم عـراقي جـريحـا خالل هـجوم
ـــاثل عــلى الــقـــاعــدة في شــبــاط
ولم تـــــتـــــ أي جـــــهــــة ـــــاضـي  ا
مــســؤولـيــتــهـا عـن الـهــجــوم لـكن
بــحـسب مــسـؤولــ عـراقــيـ فـإن
جــمــاعـات مــســلــحـة مــدعــومـة من
إيــران أعــلــنت مــســؤولــيــتــهــا عن
ـاثـلـة في مـا مـضى. من حــوادث 
جـانـبه  اكـد آمـر الـقـاعـدة اجلـوية
ضـيـاء مـحـسن ان (االعـتـداء اسـفر
عـن أصـــابـــة اثــــنـــ مـن الـــقـــوات
األمـنـية  أحـدهـمـا أصـيب بـجروح
خــــطـــــرة واآلخــــر فــــإن إصــــابــــته
بــســيــطـة) وتــابع ان (الــقـصف لم
يـــخـــلف أي أضـــرار مـــاديـــة داخل
الـقـاعـدة وسـقـوط الـصـواريخ  كان
فـي مـنـاطق تــرابـيـة من الــقـاعـدة).
أعــــلن رئــــيس الــــوزراء الــــعـــراقي
تــشــكــيل جلــنــة عــســكــريــة فــنــيــة
مــخـتــصـة لـتــحـديــد االحـتــيـاجـات
والضرورات العراقية وكذلك آليات
ــهـام مـن قـوات الـتــحـالف تــسـلم ا

الدولي. 
واكـد الـكـاظمي خـالل مأدبـة إفـطار
حــضــرهـا عــدد من قــادة وضــبـاط
األجــهـزة األمـنـيـة والــعـسـكـريـة أن
(الـعـراق يـسـتـعـيـد عـافـيتـه بفـضل
أبــنــائه وشــبــابـه وعـلـى عــاتــقــنـا
جـمـيـعـاً يـقع واجب حـمـايـة الـبالد
ومــنع عــودة الـعــجـلــة الى الـوراء
فـهــذه مـهـمـة وطـنـيــة يـحـمـلـهـا كل
مــواطن  وهي مـهـمــتـكم بـالـدرجـة
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اكـد اخلبيـر االمني عمـاد علو  انه
ــــطـــلــــقي الـــصــــواريخ في الرادع 
الـعـراق بـعد عـجـز الـقوات االمـنـية
عـن حتــــديــــد هـــــويــــة تــــلك االذرع
ـسـلحـة التـابعـة لبـعض االطراف ا
الـســيـاسـيـة الـتي حتـاول الـضـغط
عـــلى احلــكــومـــة الخــراج الــقــوات
االمــــريـــكــــيــــة من الــــعـــراق او من
اسـتمرار القـصف الصاروخي على
الــبـعـثـات والـقـواعــد الـعـسـكـريـة 
حــيث اســتـهــدفت الــصـورايخ اول
ــا امـس قــاعــدة بـــلــد اجلــويــة  
اســـفـــر عن اصـــابــة جـــنـــديــ في
اجلــــيـش الــــعــــراق . وقــــال عــــلـــو
لـ(الــــزمــــان) امس ان (الــــســــفـــارة
االمـريـكيـة لـدى بغـداد تـواصل ب
مـدة واخـرى اختـبـارات منـظـومات
احلماية من الصواريخ  استعدادا
الي هــــجـــمـــة مــــرتـــقـــبــــة من تـــلك
اجلـماعات الـتي يعتـقد انهـا تابعة
الطـراف سياسية  حتـاول الضغط
عـــلى احلــكــومـــة الخــراج الــقــوات
االجـنـبيـة من الـعراق) واضـاف ان
(الـــقــوات االمــنــيـــة لم تــســـتــطــيع
ــطــلــقي الــصــواريخ او الــتــوصل 
حتـديـد هويـتـهم وان استـمرار ذلك
هــو احـــراج لــلــحــكـــومــة وبــنــفس
الــوقت ورقــة ضــغط عــلى الــقـوات
وضوع االجنبية  اذ يحتاج الى ا
فــتح قـنـوات احلـوار لـلـتـوصل الى
اتـــفـــاق مـــشـــتـــرك بـــشـــأن الـــيــات
انـسحـاب القـوات من البالد وليس
عـبـر الـصواريخ  وبـالـفعل هـذا ما
حـصل عـبـر احلوار االسـتـراتـيجي
بــ بـغـداد وواشـنــطن). وسـقـطت
خــمــســة صــواريخ اول امس عــلى
قـاعدة بلـد اجلوية الـعسكـرية التي
تـضم أمـريـكـي  اسـتـهـدف اثـنان
مــنـهـا مـنـشـآت شــركـات أمـريـكـيـة.
وقـال مصد أمني في تصريح امس
ان (صــاروخـ سـقــطـا عــلى مـنـام
ومـطعم تـابعـ لشركـة سالـيبورت
ــا أدى إلى ســقـوط األمــريــكــيــة 
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األســــاس لــــكـن ذلك ال يــــعــــني أن
الـتحديـات قد انتـهت ولهذا عـلينا
أن نــكــون اكــثــر حــذراً وان نـفــعّل
واجـهة كل مـسـؤوليـتنـا الوطـنيـة 
الـظـروف والـتهـديـدات مهـمـا كانت
مــصـادرهـا وأحــجـامـهـا) واضـاف
(لـقــد جنـحـنـا عـبـر احلـوار الـبـنـاء
ـــســـؤول في فــرض احلـــقـــيــقي وا
آلـيـات قانـونيـة وزمـنيـة النسـحاب
قــوات الــتـحــالف الــدولي بــعـد ان
اصــبــحت الــقــوات احملـلــيــة أكــثـر
ـهـام األمـنـية في جـاهـزيـة لـتولي ا
مــواجـهـة فـلـول داعـش وبـقـايـاهـا
ومـــــــازالـت هــــــنـــــــاك حتـــــــديــــــات
واحــتـيـاجـات سـتـتــوفـر تـدريـجـيـا
لـنـكون أمـام جاهـزيـة كامـلة لـتولي
ـهام) مـؤكـدا انه ( تـشـكـيل كـل ا
جلــنـة عــسـكــريــة فـنــيـة مــخـتــصـة
لـتحـديد االحـتيـاجات والـضرورات
هام احملـليـة وكذلك آليـات تسـلّم ا
مـن قــــوات الــــتــــحــــالف الــــدولي).
وتـوصـلت بـغـداد وواشـنـطن خالل
اجلــــولــــة الـــثــــالــــثـــة مـن احلـــوار
الـستـراتيجي  الـى أن دور القوات
االمــريــكــيـة وقــوات الــتــحــالف قـد
ــهــمــات الــتــدريــبــيــة حتــول الى ا
واالســتـشــاريـة عـلـى نـحـو يــسـمح
ـتــبـقي من الـقـوات بــإعـادة نـشـر ا
الـقـتالـية خـارج الـعراق وان يـتفق
الـطـرفان عـلى الـتوقـيتـات الـزمنـية

في محادثات فنية مقبلة. 
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كــشف اخلــبــيــر الــقــانــونـي طـارق
حــــرب عن اجــــراءات قــــضــــائــــيـــة
سؤول كبار وحـكومية ستطيح 
 اثـر تورطهم بـقضايـا فساد وهدر
 مـــــؤكـــــدا انه ال عـــــاصم الـــــيــــوم
لــلـفـاسـدين من الــعـقـاب وال مـجـال
لـــلـــهــروب  وان االجـــراءات الـــتي
تتخذها جلنة مكافحة الفساد وفق
الـقانون وليس كـما يشاع لـتصفية
اخلـصوم قـبل خـوض االنتـخابات.
وقـــال حـــرب لـ (الـــزمـــان) امس ان

عماد علو 

(هـناك حتركات حكومـية وقضائية
كـافحة التـخاذ كل ما يـلزم قانـونا 
الــفــســاد ومــحــاســبــة الــفــاســدين
لـفـات كـبرى) مـؤكـدا ـتـورطـ  ا
ان (االجـراءات تتخـذ بحق موظفي
الــدولـة اي تـشـمل اعـضـاء مـجـلس
الــنــواب ووزراء ومــديــرين عــامـ
ورؤســـاء هــيــئـــات وشــخـــصــيــات
مــتـنـفـذة  الن الــدولـة عــازمـة عـلى
ـستـشري مـنذ وضع حـد لـلفـساد ا
اعـوام  واعـتقـد انه العاصـم اليوم
لـــلــفــاســـدين من ذلك الـــعــقــاب وال
مـــجــال لــلــهــروب) واشــار الى ان

وبـالـتـالي فـأن هـذه احملـاوالت تـعد
ــة يـــائـــســة وكـل من ارتـــكب جـــر
الـــفـــســـاد  بـــصــــرف الـــنـــظـــر عن
وظـيفيته ودرجته  سـينال عـقوبته
وفـق الــقـــانـــون). وكــشـــفت جلـــنــة
النزاهة النيابية عن صولة مرتقبة
ــكــافـحــة الــفـســاد واحلــدّ مـنه في
الـــبالد فـــيــمـــا أشـــارت الى تــورط
ـلـفـات كـبـرى. وقـال عـضـو وزراء 
اللجنة كر أبو سودة في تصريح
امـس إن (مـــــحـــــاربـــــة الـــــفـــــســــاد
ــنـهـوبـة من واســتـرجـاع األمـوال ا
قـبل الفاسـدين يحتـاج إلى صولة)

مـــشــيــراً إلى (وجـــود تــوجُّه بــشن
ثـــورة عــلى الـــفــســاد ومـــحــاربــته
ــؤســسـات) بــجــديــة في جــمــيع ا
واشـار الى ان (جلنته لديها ملفات
كـبيرة ستطال عدداً من الوزراء في
حــكـومــة رئــيس الـوزراء الــسـابق
) مـؤكـدا عـالوة على وزراء حـالي
ــــلـــفــــات حتـــتــــاج الى ان (هــــذه ا
تــنـســيق بـ الــلـجــان والـهــيـئـات
اخملـتـصـة وتـطبـيق الـقـانـون بحق
ـال الـعـام). واعـلنت كـل من سرق ا
هــيـئــة الـنــزاهــة عن مـجــمل أوامـر
الـقبض واالستقـدام الصادرة بحق
ـــــســـــؤولـــــ خـالل شـــــهــــر آذار ا
ـاضي وقـال بيـان لـلهـيـئة تـلـقته ا
(الــزمــان) امس انـه ( صـدور 58
أمـــــر قــــبض واســـــتــــقـــــدام بــــحق
ـاضي  مــسـؤولـ خالل الـشـهـر ا
حـيث شـمـلت عـضـوين فـي مجـلس
الـــنـــواب حـــالي وســـابـق ووزيــراً
أســــبـق ووكـــيـل وزارة ســــابــــقـــاً)
مـؤكـدا (أوامر الـقـبض واالستـقدام
شــمــلـت مــحــافــظــاً حــالــيــاً وآخــر
سـابقاً فضالً عن  25 مـديراً عاماً
مــــنــــهـم حــــالــــيــــون وســــابــــقــــون
وقــائــمــقــامــان اثــنــان) الفــتــا الى

(شــمــول  22 عــضــواً مـن أعــضـاء
ـنـحلـة بـتلك مـجـالس احملـافظـات ا
األوامـــر) وتـــابع الـــبـــيــان ان (14
ـن صـدرت بــحـقــهم تــلك األوامـر
مـكفـلون في وقتٍ سجل  7 آخرين
هـاربـ وأُفـرِجَ عن واحـدٍ في طور
الـــتـــحـــقـــيق وواحـــد مـــحـــال إلى
ن احملــكــمـة وشُــمِلَ واحــد آخـر 
صــدر بـحــقه أمـر اســتـقــدام بـقـرار
الـعفو). وضـبطت مالكات الـهيئة 
مـتـهـم اثـنـ متـلـبـس بـالـرشا
أحــدهــمـا يــعـمـل مـديــراً في إحـدى
مـديريّـات الزراعـة في بـغداد. وذكر
الـبـيـان ان (فـريق عـمل من مـديـرية
حتـقـيق الـهـيـئـة في بـغداد  تـمـكن
مـن ضبط مديـر قسم االسـتيالء في
مـديـريـة زراعـة الـكـرخ مع قـريب له
مـتـلـبـسـ بـالـرشـا مـقـابل إصـدار
كــتـاب صـحــة صـدورأرض زراعـيـة
ديرية) مـؤكدا ان ألحـد مراجعـي ا
(الـعـمـلـيـة الـتي نـفـذت وفق أحـكام
أســفــرت الــقــرار 160 لــعــام 1983
ــتــهــمــ مــتــلــبــسـ عن ضــبـط ا
ـشـهـود أثـنـاء تـسـلـمـهم بـاجلـرم ا
مــبـلغ خــمـسـ ألف دوالر) وتــابع
انـه ( تــنـــظـــيم مـــحـــضــر ضـــبطٍ
أصـولي بـالـعـمـلـيـة وعـرضـه رفـقة
ـــضـــبــوطـــات عــلى ـــتــهـــمــ وا ا
قـاضي الـتحـقـيق اخملتص التـخاذ
ـنـاسـبـة). اإلجـراءات الـقـانـونـيــة ا
قد حض على وكـان رئيس الـهيئـة 
تـصــعـيـد وتـيـرة عـمـلـيـات الـضـبط
ــشــهــود والــولــوج إلى بــاجلــرم ا
ـــــــيـــــــدانـيّ مـن خالل الـــــــعـــــــمـل ا
احلــضـورالــدائم داخل مــؤسـسـات
الـدولـة والسـيـمـا اخلـدمـيـة مـنـها
ُــواطــنـ واســتــشــعــار حـاجــات ا
والـتأكد من عدم تـعرضهم لالبتزاز
ُـــســـاومـــة وعـــزل الـــفـــاســـدين وا

ال العام. ُتجاوزين على ا وا
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نــعت االوسـاط الـصــحـفـيـة الــعـراقـيـة
الـكـاتب الـتركـمـاني وحـيد الـدين بـهاء
الـدين الـذي انتـقل الى جوار ربه امس
. ويعد الراحل واحداً من اعمدة االثن

جريدة ومجلة (توركمن ايلي).
 وقـد نـعـاه عـمـيـد الـصـحـفـيـ سـجاد
الـغـازي بالـقول (الـرحـمة لـروح ونفس
الـفقيـد الكبيـر وحيد الـدين بهاء الدين
فــقـد كـان رحـمه الـله من رواد الـتـأخي
الــوطــني خـدم وطــنه بــإخالص بـادبه
وقــلــمه ومن خالل الــصــحــافـة واالدب
والـــتــربـــيـــة والــتـــعـــلــيـم والــنـــشــاط
االجـــتـــمـــاعـي حـــتى الـــرمق االخـــيـــر
فــاســتــحق تـقــديــر الــوطن واجملــتـمع
ومـحبة كل من تعرف عليه أو قرأ كتبه
ومــــقـــاالته او اســــتـــمع حملــــاضـــراته

ودروسـه.. اجملــد واخلـــلـــود لك ايـــهــا
االديب الـبارز والـداعيـة االبرز لـلتأخي

الوطني ).
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انــتـقـد نـواب ومــخـتـصـون  تـوجه
ـواطـنـ احلــكـومـة نــحـو أجـبــار ا
عـــلى الـــتـــلـــقــيح  وعـــدوه شـــرطــاً
اســــاســـيــــاً في مــــراجـــعــــة بـــعض
ــؤســـســات ومــنــهــا دوائــر وزارة ا
الـــداخــلــيــة فـــيــمــا ســجــلت وزارة
الــصــحـة والــبـيــئـة  7775 اصــابـة
بــفــايـروس كــورونـا وشــفـاء 7507
حـالـة  وبواقع  45 وفـاة جـديدة في
ـــوقف عـــمـــوم الـــعـــراق. واوضح ا
الــوبــائي الــيــومي  الــذي اطــلــعت
عـــــلــــيه (الـــــزمــــان) امس ان (عــــدد
الفحوصات اخملتبيرة التي اجرتها
الـوزارة امس  بــلـغت اكـثـر من 41

الف عينة حلاالت مشتبه باصابتها
بـــالـــفـــايـــروس اذ  رصـــد 7775
اصــابـة مــؤكــدة في عـمــوم الـبالد)
واضـــاف ان (الـــشـــفــاء بـــلغ 7507
حــالــة  وبـواقع  45وفــاة جــديـدة)
مــشــيــرا الى ان (اكــثــر من  16الف
شــخص تــلــقــوا جــرعــات الــلــقـاح
ـضـاد لـلـجائـحـة في مـراز الوزارة ا
ـنـتـشـرة في بغـداد واحملـافـظات). ا
وحـدد الوزير حسن التـميمي نهاية
الــشــهــر اجلــاري مــوعــدا لــوصـول
مـليون و  300 ألـف جرعة مـن لقاح
الـفـايـروس عبـر مـرفق كـوفاكس مع
اســتــمــرار جتــهـيــز لــقــاحي فــايـزر
االمــريــكي وســيــنـوفــارم الــصــيـني
أســـبــوعـــيــاً .وقــال الـــتــمـــيــمي في

تــصـريـح امس انه (خالل الــيـومـ
ــاضـيـ جـرى تــوزيع مـئـتي الف ا
جــرعــة من لــقــاح ســيــنــوفــارم بـ
مـــــنـــــافــــذ الـــــصـــــرف في بـــــغــــداد
واحملافظات) الفتا الى ان (الوزارة
ـــســــتـــشــــفـــيـــات تــــدعم جـــمــــيع ا
بــاالحــتــيــاجــات ومــنــهــا االجــهــزة
اخلــاصـــة في الــعالج بــاالشــعــاع 
وهـــنـــاك دفــعـــة جـــديـــدة ســتـــدخل
ـانـيون اخلـدمـة قـريبـا). وانـتـقد بـر
ومـختـصون  تـوجه احلكـومة نحو
ــواطـنـ عــلى الـتــلـقـيح . أجــبـار ا
وطــالب الــنــائـب عـدي شــعـالن ابـو
اجلــون وزيــر الــداخــلــيــة عــثــمــان
ي (بــإصــدار قــرار بــتـحــمل الــغــا
ـسؤوليـة الكاملـة قانونـيا وبشكل ا

شــــخـــصـي عن اي ضـــرر يــــصـــيب
ـواطــنـ بـعـد اخـذ لـقـاح كـورونـا ا
والســيــمـا بــعـد قــرار وزارته إلـزام
ـواطن بحـمل بطاقة الـتلقيح في ا
حـال مـراجعـة دوائـرها) ولـفت الى
انه (بـعـيدا عن مـدى فعـاليـة اللـقاح
فـهي قــضـيـة ومــنـفــعـته او ضــرره 
ـيا تـخـضع للـمـقايـيس الـطبـيـة عا
وهـو االمـر الـذي نـتـرك قـراره لذوي
االخــتـصـاص لــكن مـا يـعــنـيـنـا في
هـذا االمـر هو حتـول اللـقاح الـطبي
ـــواطن عـــلى الـى تــوجـه الجـــبــار ا
عـامالت اليومية اخذه  وربـطها با
فـي دوائـر الـدولــة في اجـراء وقـرار
لـم نسـمع به في اي دولـة بـالـعالم)
يـة اعـلنت وتـابع ان (الـصـحة الـعـا

وبـشكل صـريح ان الفرض الـقسري
لــلـقـاح هــو امـر غـيـر مــسـمـوح به 
بــالـتـالي فـعــلى الـعـراق ان ال يـغـرد
خـــارج الــســرب في قـــرارات تــثــيــر
الـشكـوك وعالمات االسـتفـهام خلف
الـنوايا احلقـيقية مـنها). وجتاوزت
حـــصـــيـــلـــة اإلصـــابـــات اجلـــديـــدة
بـكورونـا في السـعوديـة عتـبة 900
حـالـة للـيـوم الـسابع عـلى الـتوالي.
وأعـلـنت وزارة الصـحة الـسعـودية
انـهـا (سـجلت  970 إصـابـة جـديدة
اضـية بـالـعدوى خالل الـساعـات ا
مـــقـــابل  916 إصـــابـــة فـي الـــيــوم
الـسابق) مـشيرة إلـى أن (أكبر عدد
مـن اإلصـابــات يــعـود إلـى مـنــطــقـة
الـريـاض ( 43 حـالـة ومـنـطـقـة مـكـة

ـــنــطـــقــة ـــكــرمــة  227 حـــالــة وا ا
الـشـرقـيـة  131 حـالـة).وبـدأ عـلـمـاء
جتــربـة يـتـم خاللـهـا بــريـطــانـيـون 
تـعريض أشخاص أصـيبوا من قبل
بــالــفــايــروس مــرة أخــرى لـفــحص
ـناعـيـة ومـعـرفـة ما االسـتـجـابـات ا
إذا كــان الــنــاس ســيــصــابــون مـرة
أخــرى. وأصــبــحت بـريــطــانــيـا في
أول دولـة في العالم اضي  شـباط ا
ـا يـسـمى تــمـنح الـضـوء األخــضـر 
بـتـجارب الـتحـدي على الـبشـر التي
ـتـطــوعـون عـمـدا يــتـعـرض فـيــهـا ا
رض لكورونا  لتعزيز البحث في ا
الــنـاجم عـن الـفــايـروس. وتـخــتـلف
الــدراسـة الــتي بـدأت امـس االثـنـ
عـن تـلك الــتي  اإلعالن عـنــهـا في
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الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي
التـابعة لوزارة النقل  ان يكون طقس اليوم
ـنـطقـتـ الوسـطى واجلـنوبـية الـثالثاء في ا
ـنطقة الشمالية غائما جزئيا وفي ا صحوا 
الى غـائم مع فـرصـة امطـار خـفيـفـة. وقالت
الـهــيـئـة في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس ان
نطقت الوسطى (طقس اليوم الثالثاء في ا
ــنـطــقـة وفي ا واجلــنـوبــيــة يـكــون صـحــوا 
الشمـالية غائـما جزئيـا الى غائم مع فرصة
امـطـار خفـيفـة في بعض االمـاكن وال تغـير
فـي درجـــات احلـــرارة) مـــشــــيـــرا الى ان
(طقس يـوم غد االربعاء سيكون صحوا في
ـنـطـقــتـ الـوسـطى واجلـنـوبـيـة ودرجـات ا
احلرارة تـرتفع قليال عن اليوم السابق اما
ـنطـقة الشـماليـة فيكـون الطقس غـائما في ا
جــزئــيــا الـى غــائم مع اســتــمــرار تــســاقط
االمطـار اخلفيفة في بعض االماكن) وتابع
قبل يكون صحوا في ان (طقس اخلـميس ا
عــــمـــوم الــــبـالد وال تــــغـــيــــر فـي درجـــات
احلرارة). وضـربت هـزة ارضيـة بـقوة 5.9
احلدود اإلدارية درجة عـلى مقياس ريختر 
بـ مـحافـظتي بـوشـهر وفـارس في ايران 
حـيث شــعـر بــهـا ســكـان الــكـويت وجــنـوب

العراق. 
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نــعت نـقـابـة الــفـنـانـ الــعـراقـيـ
لحن جعفر حسن الذي طرب وا (ا
نـية االثنـ في اربيل أثر  وافـته ا
مــضـــاعــفــات فــايــروس كــورونــا)
وتـقـدمت الـنقـابـة ( بـأحر الـتـعازي
لـلمخرج ناصر حسن بوفاة شقيقه
ـولى أن يتـغمـده بواسع سـائـل ا
رحــمــته وأن يـلــهم ذويه ومــحــبـيه

وزمالئه الصبر والسلوان).
والـراحل من مواليد مـدينة خانق
وحـــيث عــاش فـي بــيت وجـــد فــيه
(كـراموفون)  وإبـتدأ عشقه لـلغناء
وحـــبه آللــة الــنـــاي واكــتــشف ذلك
الـعـشق وهـو في سـن الـطفـولـة في
الـسنـة الرابـعة إبـتدائي إنـتقل الى
بـغداد لظـروف عائلـية وكان بـيتهم
عـلى مـقربـة من اجلسـر في مـنطـقة
الــصــاحلــيــة  ومن احــد الــنـوادي
الـلــيـلـيـة الـقـريــبـة اسـتـرق الـسـمع
والــنــظـر الى احلــفالت الــغــنـائــيـة
حــيث كــان يــتــابع من فــوق جــسـر
ـــطل عـــلى ذلك الـــنــادي االحـــرار ا

الــلــيــلـي حــفالت نــاظم الــغــزالي 
ـطربة فائزة أحمد وتعلق عشقه وا
أكـثر بالغناء وخاصة كانت اإلذاعة
عــلى مـقــربـة أمــتـار مــنه ويـتــمـنى
دخـولهـا يوماً. بـعد ثورة  14تـموز
عــاد مـجـدداً الى مــديـنـتـه خـانـقـ
توسطة فيها وفي ليكمل دراسته ا
نـــــفس الــــســــنــــة  1958عـــــمل مع
مـجـمـوعـة من فـنـاني خـانـقـ على
ـوسيـقـية تـأسـيس فرقـة خـانقـ ا

كمغني .
 واول حــفـلـة شـارك بــهـا كـانت في
ـعـلـم في خـانـق نـهـاية نـقـابة ا
عـــــام  1958 حلـن أول أغـــــنـــــيــــة
وطــنـيــة عـام  1959 وبــعــدهـا في
عـام  1960عـاد وانـتـقل الى بـغداد
مـــجـــدداً لــيـــحـــقق حـــلـــمه األبــدي
ـعـهـد الفـنـون اجلـمـيـلة بـالـدخـول 
واإلذاعـة والـتـلفـزيـون  عام 1962
تـــرك دراســـته الــثـــانـــويــة وتـــقــدم
لـلدراسة في معهد الـفنون اجلميلة
وسـيـقى ثم عمل فـي بغـداد قـسم ا
فـي االذاعـة مع فــرقــة أبـنــاء دجــلـة
لــلـمــوشـحـات مع أســتـاذه الــفـنـان

روحـي اخلمـاش. اصـبح حـسن من
مــطــربي االذاعـة والــتــلـفــزيـون في
مـــنـــتــصف الـــســـتــيـــنـــيــات  وفي
االنـقالب الـعسـكـري في شبـاط عام
ـعــهـد ومـنع من  1963فــصل من ا
دخــــول االذاعــــة ولم تــــثــــني تــــلك
ته وعـشـقه لـلغـناء  االحـداث عـز
فـي عــام  1964 قـــام بـــتـــســـجـــيل
االغـاني عدة أغـاني الذاعة الـكويت
عـن طــريق شـــركــة (بـــشــيـــر فــون)
لــصـاحـبـهـا الــفـنـان جـمــيل بـشـيـر
بـعدهـا سجل اول اغنـية في اذاعة
بــغــــداد مـن احلــان جــمــيل ســلــيم
وكـلـمـات الـفـنان مـحـمـد الـقـباجني
بــعـنــوان (كــلـمــا أتـمــعن بــرسـمك)
شــــارك حـــسن عـــام  1964في أول
مـسـرحيـة شعـرية غـنـائيـة بعـنوان
(مــصــرع كـلــيـوبــاتــرا)  وقـبل ذلك
ـثالً شــارك في عـدة مـســرحـيـات 
مـع فــرقــة الــكــاظــمــيــة عــام 1967
وبــعـد تـخــرجه من مـعـهــد الـفـنـون
اجلـميلة أسس جعفرحسن وزميله
عازف الكيتار فهمي يعقوب معهداً
ــوســـيــقى بــإسم ( دار لـــتــدريس ا

ـوسـيـقى ) وفي عام  1972فـصل ا
من الـفرقـة القومـية بـعد عودته من
مــهـرجـان اجلـزائـر وعــاد لـلـنـشـاط
الـفـني في التـربـية والـتـعلـيم  عام
 1973 مـــــنـع من دخـــــول االذاعــــة
والـــتـــلـــفـــزيــون بـــســـبب مـــواقـــفه
الــسـيــاسـيــة وعـدم قــبـوله الــغـنـاء
ومــدح الــسـلــطـة والــنــظـام الــقـائم

وقتها.

جعفر حسن

طارق حرب
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اعــــلـــنـت وزارة الـــعــــمل والــــشـــؤون
االجـتـماعـية  عـن استعـدادها الطالق
اسـتمـارة التـقد عـلى راتب احلـماية
االجـتـماعـيـة قريـبا وفـق شروط عدة.
ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس عن
الــوزيـر عــادل الـركــابي خالل تـرؤسه
اجـتمـاعا لهـيئة احلـمايـة االجتمـاعية
بـحـضـور رئـيس الـهيـئـة هـدى سـجاد
الـــــــقـــــــول ان (الـــــــوزارة اكـــــــمـــــــلت
الـــتـــحــــضـــيـــرات اخلـــاصـــة بـــفـــتح
وهي في طور االسـتمارة االلكـترونية 
اســـتــكــمـــال االســتـــعــدادات االخــرى
اخلـاصـة بالـبحث االجـتمـاعي والدعم
الـلوجسـتي لعمـلية الـشمول) مـشيرا
الى ان (الـعـمل سـيـفتح بـاب الـشـمول
بـــــراتـب احلـــــمـــــايــــــة عـــــلى ضـــــوء
رصـودة للـهيـئة في الـتـخصـيصـات ا
مــــوازنــــة الــــعــــام اجلــــاري وكــــذلك
احتساب مبلغ االرتفاع بسقف االعانة

حيث االجـتمـاعية لـلمـستفـيدين كـافة 
اليـة بكتاب رسمي سـنخاطب وزارة ا
ـبـالغ لــتـمـويل صــنـدوق احلـمـايــة بـا
الـالزمـة مع الــزيــادة بـســقف االعــانـة
وفقا لـلتخصيص ولـكل اشهر السـنة 
ــالـيـة ــصـادق عــلـيه واســتـجــابـة ا ا

للطلب).
 واضاف الركابي ان (الوزارة وضعت
الـيـة واضـحـة ودقـيـقـة لـلـتـقـد عـلى

الـشمول باحلمايـة االجتماعية لتالفي
ـاضيـة التي حـصلـت اثناء االخـطاء ا
الــتـقــد لـلــشـمــول في عـام  2016)
الفـتـا الى (حـسـم ملـف نـحو  43 الف
ن تقدمت لـلشمول في 2016 اسـرة 
و شـــمــــولـــهـــا بـــراتـب احلـــمـــايـــة
االجــتــمــاعــيـة كــمــا تــمت مــنــاقــشـة
االسـتـعدادات وامـكانـية تـوفيـر الدعم
الـلـوجـسـتي للـبـاحـثـ االجتـمـاعـي

ـتقـدمة لـتـسهـيل مـهمـة بحث االسـر ا
لـــلـــشــمــــــــول وادخـــال بـــيــانـــاتـــهــا
الـكتـرونـيا ومـقاطـعتـها قـبل ارسالـها
ستـحق الى وزارة الـتخـطيط لفـرز ا

منهم).
 وراى مـخـتـصـون ان حتـديـد الـوزارة
شـرط الــتـقـد االلـكـتـروني لـلـشـمـول
ســيـــمــنع احملــاوالت امــام بـــالــراتب 
ضـعــاف الـنـفـوس السـتـغالل الـفـقـراء
. مؤكدين ان (الفئات التي واحملتاج
سـيشـملـها الـتقد هي الـعاطل عن
ــتــزوجـ والــعــاجــزين الــعــمل مـن ا
ن لـديـهـا قرار طـلـقـات  واالرامـل وا
حـكم بحضانة او قـرار بالهجر وكذلك
سـجون الـذين يقـضون مدة اسـرة ا
حـكم ال تقـل عن عامـا واحد ومكـتسب
الـدرجة القـطعية  اضـافة الى الطالب
ــتــوســطــة ــتــزوج لــلــمــرحــلــتــ ا ا
ــتــزوجــة ــراة غــيــر ا واإلعــداديــة وا
والـــســاكــنــ فـي دور إيــواء الــدولــة

ويتيم االبوين لغايه عمر  18 عام). 
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وحيد الدين بهاء الدين

اضي ,لـسعـيهـا إلى إعادة شـباط ا
إصـابـة األشـخـاص الـذيـن أصـيـبوا
سـابـقًـا ,فـي محـاولـة لـتـعـمـيق فـهم
ـناعة بدال من إصابة الناس للمرة ا
األولـى. وقالت كـبيـرة الـباحـث في
الــدراســة ,أخــصــائــيـة الــلــقــاحـات
بـجـامعـة أكـسفـورد هيـلـ ماكـش
عـلومات ان (الـدراسة سـتوفر لـنا ا
الـتي نـحصل عـليـهـا من هذا الـعمل
بـتـصمـيم لقـاحات وعالجـات أفضل
وكـــذلك لــفـــهم مــا إذا كـــان الــنــاس
يـصبـحون مـحميـ بعـد اإلصابة),
وأضــافت أن (الـعـمل سـيـسـاعـد في
فـــــــهم مـــــــا الـــــــذي حتــــــمـي مـــــــنه
ناعية للحيلولة دون االسـتجابات ا

رض).  اإلصابة مرة أخرى با
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ـبيـة الـوطنـية الـعراقـية إلـتقى رئـيس الـلجـنة األو
رعــد حـمــودي الــسـفــيــر الـيــابــاني في الــعـراق
ـقـر الـسـفـارة في ـكـتـبه  سـوزوكي كـوتـارو  
ــكــتب االعالمي في الــعــاصــمــة بـغــداد.وقــال ا
ـناسـبة ان  كوتـارو قـدم تهـنئـته  الـلـجنـة اامس 
إعـادة إنـتخـاب حـمـودي رئـيـساً لـلـجـنـة  لدورة
إنـتـخابـية تـمتـد أربـعة أعـوام.وأعرب كـوتارو عن
ـبــيـة عــراقـيــة فـاعــلـة بـدورة ــشـاركــة أو أمـله 
االلعـاب افي طوكيو  الفتاً الى ان بالده جنحت
ــبـيـاد طــوكـيـو بـنــيل هـذه االسـتــضـافــة بـعـد أو
1964 .ومن جـانبه قال  حـمودي ان اخملاضات
ـرحلة خالل ا االنتخـابية الـتي شهدتـها اللـجنة 
ــاضـــيـــة أعــاقت حتـــضـــيــرات الـــريــاضـــيــ ا
ـبـيـاد طـوكـيو  2020 لـكن األمل الـعـراقـيـ ألو
قــائم عــلى مــشــاركــة عــدد مــنــهم بــالــبــطــاقـات
الـبيـضاء سـعيـاً لعدم غـياب الـرياضـة العـراقية
ي. وفي ختـام  اللقاء ـبي عا عن أكبـر محفل أو
وعـد الــسـفــيــر  حـمــودي بــتـســهـيـل مـشــاركـة

بياد طوكيو. الرياضي العراقي في او
rOK  ÊUD  ∫W b
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 مؤكداً (حرص الشركة على تطبيق
ـــرســـومـــة لِـــتــســـويق خُـــطــطـــهـــا ا
مُــنـتـجــاتـهــا الـوطـنــيـة ذات اجلـودة
ُــواصـفــات الــقـيــاســيـة الــعــالـيــة وا
واحلــــائـــزة عـــلـى شـــهـــادة اجلـــودة

ية). العا
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وبـاشـر فـرع تـوزيع كـهـربـاء مـيـسان
احـد فـروع الـشـركـة الـعـامـة لـتـوزيع
كهرباء اجلنـوب  في اعمال مشروع
اســـــــتـــــــحـــــــداث  خط / 33 ك.ف /
ــغـذي حملــطـة الــرسـالــة الـثــانـويـة ا
اجلـديدة  33 / 11 ك.ف  ومغـذيي
11 ك.ف / عــــــدد 2 فـي مــــــديــــــنــــــة

العمارة. 
وأوضـح مــديــر الـــفــرع ســعـــد عــبــد
احلـسـ يـسـر في تـصـريح أمس أن
ــشــروع أســـتــحــداث خط مــزدوج (ا
الـــدائــرة يـــخــرج مـن مــحـــطــة غــرب
ــتـــنــقـــلــة 132/ 33 ك. الـــعــمـــارة ا
فبـطول 380 مـتراً  لـتـغـذية مـحـطة
الــرسـالــة الــثـانــويــة اجلـديــدة الـتي
ســتـدخل لــلـعــمل بــعـد إجنــازهـا مع
اخلط  فضالً عن إسـتحـداث مغذيي
/ 11ك.ف / الــــســــمــــاعـــات االول و
ـسـافـة مـجمل 1600مـتراً الـثاني 
الــلـــذان ســـيـــخــرجـــان من مـــحـــطــة
الرسالـة اجلديدة لـتغذيـة جزئ من

حي الرسالة . 
ـشـروع ضمن خـطة وب يـسر أن (ا
الــشــركــة الــعـامــة لــتــوزيع كــهــربـاء
اجلــنــوب الــطــارئــة في احملــافــظـة 

قبل . واستعداداً لفصل الصيف ا

تـــشــــغـــيل خـط إنـــتــــاج الـــكــــبـــريت
واخلــطــوط اإلنــتــاجــيـة األخــرى في
الـشـركـة فيـمـا أسـتـعـرضَ مُـديـر عام
الشركة العـامة للصنـاعات الفوالذية
اإلمكـانيات الـهنـدسية والـفنـية التي
تـمتـلكـها الـشركـة مـايؤهـلهـا لِتـنفـيذ

مُختلف األعمـال).
وأجـــرى الـــوفـــد جــولـــة مـــيــدانـــيــة
ــدنــيـة لإلطـالع وتــقــيـيـم األعــمــال ا
اخلـاصـة بِـمـعـمل تـصـفـيـة الـكـبـريت
ووضع اخلُــطـط الالزمــة لــلــتــهــيــئـة

طلـوب . لِتنفيذ العمل ا
وأبـرمـت شـركـة ديـالى الـعـامـة عـقداً
مع الـشـركـة العـامـة لِـتـوزيع كـهـرباء
الوسط لِـتجهـيزهـا بِمُـحوالت توزيع
ومــقـايـيس كــهـربـائـيــة مـيـكـانــيـكـيـة

ُباشـر . وبطريقة التجهيز ا
وأفـصـحَ مُـعـاون مُـديـر عـام الـشـركـة
عـبــد الـسـتــار مخـلـف اجلـنـابـي في
تــــصـــريـح لـــلـــمــــكـــتب اإلعـالمي في
الـوزارة عن ان الشـركـة أبـرمت عـقداً
مع الـشـركـة العـامـة لِـتـوزيع كـهـرباء
الــــوسط / فــــرع الــــنـــجـف األشـــرف
لِـتــجـهــيـزهـا بـ  11 مُـحــولـة تـوزيع
َ ســـــعـــــة KVA 400/11 حـــــيث 
جتهيز الكمية بِشكل فوري  مُضيفاً
بـأن الـعـقــد يـقـضي أيـضـاً بِـتـجـهـيـز
ـذكورة بـ  1962مـقـيـاساً الـشـركـة ا
كـهـربــائـيــاً مـيــكـانـيــكـيــاً وبِـطــريـقـة
ُــبــاشـر مــوزعــة بِـواقع الــتــجـهــيـز ا
1442 مـقيـاس ذو طـور واحـد سـعة
(20-80) أمـبـيـر و (520) مـقـيـاسـاً
ذو ثالثة أطـوار سعة 20-60 أمبير
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{ بـــيــروت (أ ف ب) - خـالل ســنــوات
احلـرب األهـلـية اعـتـادت عـبلـة بـاروتا
االحـتمـاء وعـائلـتهـا من القـذائف كلّـما
ـعــارك لـكــنــهـا الــيـوم وفي اشــتــدت ا
خـضم أسـوأ أزمة اقـتصـادية يـشهـدها
لـبنان تقول إنـها ال تعرف كيف حتمي
نـفـسـهـا من اجلوع والـفـقـر ومن فـساد

الزعماء.
ـنزل ) ربّـة ا وتـوضـح عـبـلة ( 58عـامـاً
ـاضية من الـتي تعـافت خالل األشهر ا
ــرفـأ إصــابــة بــالـغــة جــراء انــفـجــار ا
الــقـريب مـن مـنــزلـهـا لــوكـالــة فـرانس
بـرس "أثـنـاء احلـرب ح كـنـا نـسمع
ــنـزل أو الــقــصف كــنـا نــخــتــبئ في ا
ـالجئ. لـكن الـيــوم كـيف نــخـتـبئ من ا
اجلــوع? من الــوضع االقــتــصـادي? من

كورونا? من زعمائنا?".
وت جراء وتـقول "كانت مخـاوفنا أن 
قـذيـفـة أو قـنـاص لـكن اليـوم كل شيء
ــرض والـفــقــر واجلـوع". يــخــيـفــنــا ا
تـصـمت قـلـيالً ثم تـضـيف بـحـسرة "أن
ـوت الفرد جراء قذيفة أفضل أقله ال
وت يـعـاني.. بـيـنـمـا نـعـاني الـيـوم و

ببطء".
ÍœUB² « —UON½«

عــــلى غــــرار عـــبــــلـــة يــــردّد كــــثـــر في
جلساتهم وعلى شاشات التلفزة أن ما
يـشكون منه اليوم حتت وطأة االنهيار
االقتصادي منذ العام 2019 والتدهور
اجلـنوني لليـرة واخلوف من العوز لم
يــشـهـدوه حـتى في أسـوأ أيـام احلـرب
األهــلــيـة (1975-1990) الــتي يــحـيي
لبنان الثالثاء الذكرى الـ46 الندالعها.
وبـــدأ الــنــزاع في 13 نـــيــســان/أبــريل
1975 بـ أحـزاب مسـيـحيـة وفـصائل
فـلـسـطـيـنـيـة سـانـدتـهـا قـوى إسالمـيـة
ويــســاريـــة لــبــنــانــيــة ومــا لــبــثت أن
تــورطت فــيه قــوى إقــلــيـمــيــة أبــرزهـا

عـلـى سـلع مـدعـومـة من الـدولـة وبـات
الـعـثـور علـى أدوية أو حـلـيب لألطـفال
أشــبه بـرحــلـة بــحث عن كــنـز مــفـقـود
وهــــو مــــا لم يــــحــــصل خـالل احلـــرب

األهلية إال نادراً ولفترة محدودة.
وبـــاتت عـــائالت كـــثـــيـــرة في لـــبـــنــان
تـعتاش من مساعدات وإعانات تقدمها

جهات مانحة أو حتى أحزاب.
الصقـة للـمرفأ في مـحلـة الكـرنتـينـا ا
) مـختار يـروي جان صـليـبا (63 عـاماً
ـنطـقة سـابقـاً لفـرانس برس قصص ا
عـائالت تـدمـرت مـنـازلـهـا أو تـضـررت
أو فقدت أفرادا جراء انفجار بيروت.
ويـقـول الرجل بـينـما يـرد على حتـيات
ـارة في الــشـارع "لم نــر الـدولـة" مـن ا
ادية ساعدات ا منذ االنفجار "ولوال ا
ــا كـان والــغــذائــيــة من اجلـمــعــيــات 

الناس يقوون على االستمرار".
ـرارة عن "نـكـبـة جـمـاعـية" ويـتـحـدث 
ـنــطـقــة. ويـقــول إن مـا ّت بــسـكــان ا أ
تــعـرضـوا له في أحـلك جـوالت احلـرب
"نــقــطـــة في بــحــر" مــآسي االنــفــجــار.
حـيــنـهـا "كـان الـفـرد يـتـوجّه إلى عـمـله
خالل الـنهـار.. وثمـة فتـرات جنى فـيها
ـال. كانت هـنـاك بحـبـوحة لم الـنـاس ا
تـعــد مـوجـودة الـيـوم" في بـلـد المـست

ئة. فيه نسبة البطالة عتبة  40في ا
ويــقـول "أيـن الـبــحـبــوحـة الــيـوم ومن
ــال? األشــغـال قــادر عــلى أن يــجــنـي ا
تــوقّـفت واقــتـصـاديــاً انـتــهـيــنـا. نـحن

اليوم بلد يعيش على التسول".
وإذا كــــــان "جــــــيل احلــــــرب" صــــــمـــــد
ـــواجـــهـــة الـــقـــذائف فـــإن "احلـــالــة
االقــتـصــاديــة في ظل.. دولـة ال تــسـأل"
ــواطن هي "مــا تــخــيف" الــنــاس عـن ا
جـميـعاً اليـوم وفق جان الذي يـعتاش

من محل لبيع اللوتو.
أسوي والنقمة شهد ا ورغم كـل هذا ا

في واليـة كـارواليـنـا اجلـنـوبيـة في
ــتــحـدة جــنـوب شــرق الــواليـات ا
وكـــبـــرت في مـــزرعــة حـــيث كـــانت
تقـطف القـطن وتـعمل في احلـقول
قــبل الـعــمل كـمــربـيـة أطــفـال وفق
قـــــــنــــــاة "دبـــــــلـــــــيــــــو بـي تـي في"

التلفزيونية احمللية.
وقالت العائلة في بيان نشرته عبر
شبـكات الـتواصل االجتـماعي "هي
كانت تمثل التقدم في عائلتنا لكن
أيضا األمـريكيـ من أصل إفريقي
وثــقــافــتــهم في بــلــدنــا. هي كــانت
تـــذكــرنـــا بــالـــدرب الــطـــويل الــذي
اجــتــزنــاه كــشـعـب".وعـاشـت فـورد
ولـودة بـعد حـوالى أربـع عـاما ا
من إلغاء العبـودية مراحل الفصل
الــعـنــصـري الــتي اســتـمــرت حـتى
ســـتــيـــنــات الــقـــرن الــعـــشــرين في
ــتــحــدة.كــمــا أن وبــاء الــواليـــات ا
كـوفـيد- 19لـيس اجلـائـحـة األولى
التـي شهـدت عـليـهـا فورد إذ إنـها
ـراهــقـة عــاصـرت خالل ســنــوات ا
جــائــحــة اإلنــفــلــونــزا اإلســبــانــيـة

اعتبارا من 1918.
وتـترك هـذه الـسيـدة الـتي يصـفـها
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تـنفـيــذاً لِتـوجـيهـات وزيـر الصـنـاعة
ـــعـــادن مـــنــهــل عــزيــــز اخلـــبـــاز وا
بتحقيق مبدأ الـتعاون والتكامُل ب

الشركات الشقيقـة ...
أعــلـن مُــديــر عــام الــشــركــة الــعــامـة
نـعـم نايـف ـشـراق عبــد ا لكـبريت ا
عـبـــوش اجلـبــوري عن زيــارة مُـديـر
عــام الــشـركــة الـعــامــة لـلــصـنــاعـات
الـــفـــوالذيـــة عـالء نـــاصــــر حــســـيـن
ُــــــرافق لـهُ والـــــذي ضمّ والـــــوفـــــد ا
ُـعــاون والـسـادة مـســؤولي أقـسـام ا
ــالــيـة الــتــجــاريــة والــقــانــونــيــة وا
ــركــزيــة إلى الــشــركــة واخلــدمــات ا
ـشراق لـلـتـفاوض الـعـامة لـكـبـريت ا
بـشـأن مسـودة الـعـقـد اخلـاص بِـنقل
ونــصـب وتــركــيب مــعــمل تــصــفــيــة
الـكـبـريـت ومُـنـاقـشـة فـقـراته الـفـنـيـة
والقـانـونيـة بِحـضـور السـيد مُـعاون
ُديـر العام والـسادة مُـدراء األقسام ا
وأعضـاء مـجلس اإلدارة فـي الشـركة
حــيـث أتــفق الــطــرفــان عــلى إكــمــال
إجـــراءات الــــعـــقـــد خِالل األســـبـــوع

القـادم .
qOGAð …œUŽ«

وأكـدَ اجلـبـوري بحـسب بـيان تـلـقنه
(الزمـان) امس ان (الـشركـة مُـصمـمة
ُــضي في إعـادة تــشـغـيل خط عـلى ا
ُــصــفى ولــديــهـا إنــتــاج الــكـبــريت ا
اتـــصــــاالت مـع وزارة الــــصــــنــــاعـــة
اليـة في مجلس عادن والـلجنـة ا وا
الـــنـــواب لِـــغـــرض احلـــصـــول عـــلى
تـخــصـيـصــات مـالـيــة إلكـمـال إعـادة
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عمرة االمريكة هيستر فورد التي توفيت امس U…∫  ا Ë

ســوريـا وإسـرائـيل. وتــكـرّست خـطـوط
ـنـاطق. تــمـاس طـائــفـيـة غــالـبـا بــ ا
ورغـم فـــصـــول مــــرعـــبــــة من الــــعـــنف
واخلـطف واالغتيـاالت والقصف كانت
وتــيـرة احلـيـاة تـسـتــأنف عـاديـة كـلـمـا
ـدافع. ولم تــتـوقف الــعـجــلـة ســكـتـت ا
االقــتــصـاديــة بـيــنــمـا كــانت اجلــهـات
ال ـتـصـارعـة تـتلـقى دعـمـاً وفـيـراً بـا ا

والسالح من اخلارج.
وانــتــهت احلــرب بــعــد تــوقــيع اتــفـاق
الـــطــائف الــعــام 1989 وجـــولــة عــنف

أخيرة انتهت في 1990.
وخـلـفت احلـرب وراءهـا أكـثـر من 150
ألـف قتيل و 17ألـف مفقـود. وتقـاسمت
الــقــوى الــسـيــاســيــة الـتي خــاضــتــهـا
الـسـلطـة بعـد احلرب وفـشلت في بـناء
دولة مؤسسات وقانون. وجاء االنهيار
االقـتصادي األخير ليشكّل أسوأ أزمات
لــبـنـان ونـتج عـن سـنـوات من اإلهـمـال
وســوء اإلدارة واألزمــات الــســيــاســيــة
ـتــتـالـيـة. وبـات مـعه أكـثـر من نـصف ا
الــســكــان حتت خـط الـفــقــر وفق األ

تحدة. ا
في مـنزلهـا الذي أعيـد ترميـم ما تضرّر
مـــــنه بـــــفــــعـل انــــفـــــجــــار الـــــرابع من
آب/أغــســطـس والــواقع في الــطــبــقــة
األولـى من مـبــنى قـد في مــحـلــة مـار
ـتـاخـمـة لـلمـرفـأ تـقـول عـبـلة مـخـايل ا
. لم "رغم بـشـاعة احلـرب كـنا مـرتـاح
نــعش مــثـل هــذه األزمــة االقــتــصــاديـة
والــــقـــلق. مــــاذا ســـنـــأكـل غـــداً ومـــاذا
ســنــفــعل? ال شيء من ذلـك كـلـه.. كـانت

حاجاتنا مؤمنة".
وتـضـيف األم لـثالثة أوالد "أحـيـاناً ال
أقــوى عــلى الــنــوم خالل الــلــيل" جـراء

القلق.
اضية شهدت متاجر خالل األسابيع ا
إشـكـاالت بـ زبـائن كـانـوا يـتـهـافـتون
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ـقرراجـراؤها يوم 10 تـشرين اول بـكرة ا االستـعداد لـالنتـخابـات العـراقيـة ا
الــقــادم يــجـري ويــتــواصل في الــعــراق او عـلـى االقل من حــديث ومــقـابالت
سـؤولـ العـراقيـ عـلى مخـتـلف منـاصـبهم ومـسـؤوليـاتهـم وهم يتـصدرون ا
ـبــارك وتـأكـيـدهم عـلى اهـمـيـة اجـراء شـاشــات الـقـنـوات في شـهـر رمـضـان ا
كررة خالل االنتـخابات بكل شفافيـة ونزاهة وغيرها من العـبارات والكلمات ا
ـتـحـدة وبـعـثـتـهـا الـدائـمـة في الـعراق ـاضيـة حـتى اال ا الـسـنـوات ال18 ا
ثـلتها التي ال يوجد في تصريحاتـها او كالمها غير العبارات التي يرددها و
ـا هـو مـعروف اجلمـيع عن االنـتـخـابـات وكونـهـا الـفـرصة االخـيـرة وغـيـرها 

ومنشور. 
لكن الـغريب انهم جمـيعا يعرفـون ان االنتخابات الـسابقة والربع دورات كانت
ـصطلـحات لكن اخملـرجات والنـتائج كانت قـريبة تتـكرر فيـها ذات الكـلمات وا
من بــعض ان لم تــكن واحــدة عــلـيه فــان من يــريــد مـعــاجلــة حــالـة مــرضــيـة
اصـبحت تشـكل عاهـة او مرضـاً مزمنـاً ال بد له ان يـبحث عن طـرق واساليب
جديـده غيـر الطرق واالسـاليب الـتي استخـدمهـا خالل السنـوات السـابقة كي
يحـصل عـلى االقل نـتـائج جديـدة تـخـتلف عن سـابـقـاتهـا من الـنـتائـج السـيـئة

أساوية على اجملتمع والوطن بشكل عام.  وا
ونحن سـبق وخالل السنوات السابـقة ان نبهنا وطـالبنا وكتبـنا اكثر من مقال
لسـبب بـسيط ولقـاء عـلى الفـضـائيـات بـوجوب اجـراء الـتعـداد العـام لـلسـكـان
وجــوهـري وهـو ان نـزاهـة وعـدالــة اي انـتـخـابـات ال بــد ان يـكـون عـلى قـاعـدة
وجب بيـانـات صحـيحـة وحـديثـة حتـدد اعداد الـناخـبـ ومنـاطق سـكنـاهم و
احـصـاء وتـعـداد سـكـاني عـام وشـامل لـكـافـة الـعـراق وحتت رعـايـة واشـراف

تخصصة في هذا اجملال.  نظمات الدولية ا تحدة وا اال ا
ـهم والـضروري ان تـقـوم احلـكـومـة الـعـراقيـة بـاجـراء الـتـعـداد الـعام ان من ا
للـسـكان قـبل اجراء االنـتخـابـات وبذلك حتـقق منـجـزاً عجـزت عن حتقـيقه كل
احلكـومات السابـقة والتي كـانت تتوفر لـها ميـزانيات ضخـمة وظروف طبـيعية
ا هـو موجـود اآلن بسـبب جـائحـة كروونـا وانخـفاض اسـعار افضل بـكـثيـر 

يزانية العراقية.  ثقلة بها ا النفط والديون ا
ـساعـدة على اجـراء التـعداد والتي لـكن رغم ذلك فانه تـوجد بعـض الظروف ا

كن استغاللها من اجل اجرائه خالل االشهر القادمة: 
ـركـزي لالحـصـاء سـبق وان اعـلـنـا واكدا 1- ان وزارة الـتـخطـيط واجلـهـاز ا
استـعـدادهم الجراء الـتعـداد السـكاني بـل وقامـا فعال بـاجراء تـعداد جتـريبي

ناطق.  في بعض ا
2- ان انـتشار جائحـة كورونا وفرض حـاالت احلظر ومنع الـتجول يجعل من
ـكنا من الـناحـية الواقـعية اجراؤه في يـوم محـدد ومنع التـجوال الـعام امرا 
السـيــمـا وان الـنـاس فـعال يـعــيـشـون في حـظـر اجـبــاري او اخـتـيـاري بـسـبب

اجلائحة. 
الـيـة الـتي يتـطـلـبـها الـتـعـداد فالـعـراق مـديون 3- بـالـنـسبـة لـلـتخـصـيـصـات ا

ثل.  طر كما يقول ا بلل ال يخاف من ا والديون متراكمة وا
ـارسوا ـدرس الـذين لم يـدوامـوا ولم  عـلـمـ وا 4- ان مـئـات اآلالف من ا
ـكن االسـتـفــادة مـنـهم بـدورات سـريـعـة وتـهـيـئـة اي عـمل مــنـذ حـوالي سـنـة 

عدادين خالل االشهر القادمة. 
5- واخيـراً فـان الـتـعداد الـعـام لـلـسكـان اواالحـصـاء السـكـاني سـوف يـكون
ـبكـرة النه سـوف يضع خـريـطة وبـيـانات اجنـازاً أهم من اجراء االنـتـخابـات ا
ـسوى احصـائـيـة دقيـقـة وحـديثـة عن اعـداد الـسكـان وجـنـسهم واعـمـارهم وا
ـلـكـون مـسـاكن او الــدراسي الـذي وصـلـوا الـيه كـمـا سـيــبـ اعـداد الـذين 
عيشة والكثافة السكانية مسـتاجرين والدخل الذي يحصلون عليه ومستـوى ا
رآة احلـقيـقـية الـصادقـة التي في كل مديـنـة وبالـتالي سـوف يـكون الـتعـداد ا
تـب كـل شئ عن العـراق ومـدنه وشـعـبه وتعـداد قـومـياته
ومـذاهـبه ومــكـونــاته بـعـيــدا عن الـدعــايـات واالدعـاءات
االنـتخـابـية والـسـياسـيـة والتي لم تـقـدم للـعـراق سوى
الفقر واجلوع والنزوح والبؤس واخلراب.  عبدالستار

رمضان

ـبـارك  إقـامـة دعوى بـاحملـاكم بـحـق مجـلس في األول من شـهـر رمـضـان ا
ارسة ومراقبة وتدقيق احلسابـات رسميا لوجود إجراءات  اتباعها مهـنة 
ـاضـيـة مـنعـت الكـثـيـر من احملـاسـبـ من احلـصـول عـلى إجازة ـدة ا طيـلـة ا
واد (7 هنة رغم توافر وحتقق الشروط التي نصت عليها أحكام ا ارسـة ا
ـارسـة مـهـنـة مــراقـبـة وتـدقـيق احلـسـابـات رقم  (3) لـسـنـة و 8) من نـظـام 
ـعدل  وان شاء الله نتمكن بالقانون ألنه الظاهر بل أصبح أكيد كل 1999 ا
من يـحصل عـلى الـدكـمـة(زرار) يـريد تـفـصـيل قـاط عـليـهـا  اي كـلـمن يرأس
مـؤسـسة يـريـد تعـديل قـانـونهـا ونـظامـهـا بالـطـريقـة الـتي تمـكـنه من السـيـطرة
ناسـبة اصال بعض كنـة  لذلك علـينا بـاللجـوء إلى القضـاء  با أطول مـدة 
ـعهد العـالي للدراسات أصحـاب شهادة احملـاسبة القـانونية سـواء خريجي ا
ـعهد الـعربي لـلمـحاسـب الـقانـون مـتأخرة الـية ام خـريجي ا احملاسـبيـة وا
ــهــنــة لـهـم عـلـى رغم من تــوافــر الــشـروط ــارســة ا عــمـلــيــة مــنح إجــازات 
واجتـيازهم الختـبار جلنة الـقبول والتـطوير لسـنوات تزيد
على 5  سنوات لذلك يتطلب دعم ومساندة اجلميع في

هذه الدعوى
{ عن مجموعة واتساب

بغداد
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ـوجـودة في بـغداد ـنـاطق الـشـعـبـيـة ذات الـبيـئـة الـعـشـائـريـة ا في كـثـيـر من ا
ـقبـلة ـشـاركة في االنـتـخابـات ا واحملافـظـات  ستـحـرم كثـير من الـنـساء من ا
نشودالـذي تطمح له اجلماهير  بسبب وجود بعض الجل التـغيير السياسي ا
االمـور الــتي تــعـتــبـر فـي ذهن الـكــثـيــرين عــوائق ومـعــرقالت امــام  الـعــمـلــيـة
شـاركة فيها ومنها ضـرورة  وجوب تصوير النساء االنتـخابية التي يرومون ا
فـوضية تفهم ـطلوب من كوادر ا واظهـار الصور على بـطاقتهم االنتـخابية  وا
هـذه احلـالـة االجتـمـاعـيـة التي تـتـعـلق بـطبـيـعـة االنـتمـائـات واجلـذور الشـعـبـية
وضرورة تـوفير  كوادر نـسائية لـلتصويـر والذهاب الى البـيوت  الجل تصوير
النـساء واسـتـكمـال    حصـولـهن على الـبطـاقـة االنتـخابـيـة  وهي تكـون للـمرة
فـوضيـة اعدادا اضـافيـة كبـيرة  تـساهم في االولى واالخـيرة وبـذلك تضـمن ا
قـبلة بقى ان اقول ان تـلك االعداد كبيرة العـملية االنتـخابية  في االنـتخابات ا
جدا وتـشـكل ثـقل انـتـخابـي هائل اذا مـاجـرى اسـتـثـماره بـالـشـكل الـصـحيح
ر بسرعة همة الصعبة صحيح ان الوقت  وازالة العقبات عنه وتلك ليست با
فـوضية لكن االنتـباه لهذه احلالة وهنـاك اعمال جسيـمة ومهمة تسـاهم فيها ا
فوضية والـعمل على اصالحها امر يصب في مصلحة ا
وجنــاحـهـا فـي مـهـمــتـهـا الــوطـنـيــة من اجل انـتــخـابـات
نـاجحة فيها مـصداقية وشعور وطـني يساهم فيه اكبر

عدد من الناس وتلك مسألة ايجابية جدا

مـنــوهـاً الى أن (مــدة الـعــمل فـيه90
  وتـــنــفـــذه شـــركـــة االنــاف يـــومـــاً 
ــتــابــعــة لــلــمــقــاوالت الــعــامــة  و
واشـــراف من قــــبل قــــسم تـــنــــفـــيـــذ
ــشــاريع وجلــنـة مــتــخــصــصـة من ا
هندس وفقاً لضوابط الوزارة) .  ا
الفـتـاً الى أن (االعـمـال الـتي بـاشرت
وقع  فيهـا الشركـة بعد إستـالمها ا
سـتــكـون نــصب عـمـود ضــغط عـالي

مـشبـك حجم /12م/ عدد (106) مع
عـــمــــود طـــول / 11 م/ عـــدد (6)  
محـولـة سـعة / 250 ك.ف/ عدد 1 
ـــنـــيـــوم حـــجم / 210 مـــد اسـالك ا
ملم2/ بطول ( 18000 متـراً )  مد
قــــابـــلــــو ارضي / 1 ×400 مـــلم2/
بطول ( 1100متراً )  قـابلو ارضي
/ 1 × 150 مــــــــــلم2 / بــــــــــطــــــــــول
(1600مــتــراً)  مع نــصب صــنـدوق

نـــــهــــــايـــــة خــــــارجي وداخــــــلي 12
وصندوق مستقيم 6. 

اجلديـر ذكـره أن فـرع توزيع كـهـرباء
ميـسان كـان قد أعـلن في وقت سابق
ــبــاشـــرة بــعــشـــرة مــشــاريع  عـن ا
كمـرحـلـة اولى حتت إشراف مـبـاشر
ـــشــاريع  مـن قــبل قـــسم تـــنــفـــيــذ ا
وضمن اخلطة الطارئة لعام 2021 

باحملافظة .

الـشـعبـية عـلى الطـبـقة الـسيـاسيـة ما
زالت الــقــوى الـســيـاســيـة عــاجـزة عن
إيـجاد حلـول ألزمة أسقطت حـكومت

وقـــد مـــضت أشــهـــر عـــلى اســـتــقـــالــة
الــثــانــيـة وفــاقــمــهـا تــفــشي فــيـروس

رفأ. كورونا ثم انفجار ا
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عــلى بـعـد كــيـلـومــتـرات عـدّة في غـرب
بـيروت يـواظب فيكـتور أبـو خير (77
عـــامــاً) مــنـــذ الــعــام  1965عـــلى فــتح
صـالـونه لـلـحالقة رغم أنّه مـنـذ أشـهر
"تـمرّ أيام يحـضر فيهـا زبون أو بالكاد

إثنان".
وتــعــرّض هــو لــلـخــطف خـالل احلـرب
األهـليـة وأُطلق الـرصاص عـلى محله

لــــــــكـن ذلـك فـي رأيـه كــــــــان "أرحـم" من
تـداعيـات التـدهور االقـتصـادي. ويقول

"نواجه اليوم اجلوع".
ويــضـيف "ال أحــد يـحــبّـذ احلــرب لـكن
تـلك األيـام كـانت أفـضـل". ويروي كـيف
كــان يـقــفل مـحــله فـقـط عـنــدمـا يــشـتـد
الـقصف مضيفاً بالـلهجة احملكية "كان

+في ليرات+ والناس مرتاحون".
ويــسـأل بـغـضب "هل حالل أن يـأخـذوا
أمـــوال الــنــاس الــذيـن وضــعــوا جــنى
ــصـارف) عــمــرهم وتـعــويـضــهم (في ا
لـــيــكـــون في إمـــكــانـــهم أن يـــعــيـــشــوا

بكرامة?".
ــصـارف مـنــذ الـعـام 2019 وتــفـرض ا
ودع عاجزين قـيوداً مشددة جعـلت ا

عن الــتــصــرّف بــأمــوالــهم خــصــوصـاً
بـالدوالر بيـنما فـقدت الودائع بـالليرة

قيمتها.
في مـنطـقة رأس بـيروت يـقصـد زبائن
قـلـيـلـون محل سـمـيـر حداد ( 83عـامـا)
ــتـــواضع إلصالح آالت كــهــربــائــيــة ا
بـعــدمـا كـان أربـعـة مـوظـفـ يـعـمـلـون
لـــديه خالل احلــرب فـي صــالــة عــرض

أنيقة.
تـغـلبه دمـوعه ويـشهق بـالبـكـاء عنـدما
يـتـذكـر "أيـام العـز" في بـيـروت. ويـقول
.. أصلّي لربّي "الـوضع اليوم قاس جداً
أن يـحمي البـلد الى أن يتحـرك ضمير"

. سؤول ا
ويضيف "ولّت األيام احللوة ولّت".
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مـــيالدهـــا بــالـــتــحـــديــد (1904 أو
1905) نــالت هــيـســتــر فــورد لـقب
عميدة سن األمريكـي رسميا سنة
2019 من مجمـوعة "غريـنتولوجي
ريـــســرتش غـــروب" الــتـي حتــصي
األشخاص فوق سن  110سنوات
.وقد ولدت هذه األمريكية السوداء

{ واشـــنــطـن (أ ف ب) - تــوفـــيت
عــمـيـدة سن األمــريـكــيـ هـيــسـتـر
فـورد عن 116 عـامـا تــاركـة ساللـة
كبيرة تشمل حوالى مئة من أحفاد
األحـفـاد عـلى مـا أعـلـنت عـائـلـتـها

عبر الشبكات االجتماعية
.وفـي ظل شـــكـــوك بــــشـــأن تـــاريخ

أفراد األسـرة بأنـها "ركن" الـعائـلة
ساللـة كـبـيـرة وراءها مـن أكثـر من
280 فـــردا اثــنــا عـــشــر ولــدا و48
حـــفــيــدا وحــوالى مـــئــة من أبــنــاء
األحـــفـــاد وعـــدد مـــواز من أحـــفــاد
األحـفـاد. وهي تــوفـيت الـسـبت في
منزلها محاطة بعائلتها وفق قناة
"دبــلـيــو بي تي في" الــتي لم تــذكـر

أسباب الوفاة.
يُذكر أن عميدة سن البشرية حاليا
هي اليـابانـية كاني تـاناكـا البـالغة

118 سنة.
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عــلى صــعـيــد اخــر كــشـفـت وثـائق
رفــعت الــســريــة عــنـهــا أمس  أن
أقـــدم مــحــاولــة مــعــروفــة لــوكــالــة
ــركــزيـة (سي آي االســتـخــبـارات ا
إيه) األمـريـكـيـة الغـتـيـال أحـد قادة
الـــثــــــــورة الــكــوبـــيــة تــعــود إلى
1960 عــنــدمــا عــرض عــمــيل لــهــا
عــشــرة آالف دوالر عــلى طــيــار من
أجل (تــــرتـــيب حــــادث) في طـــريق
عودة راؤول كاسـترو من براغ إلى

هافانا.
وتـــفــيـــد الــوثــائـق الــتي نـــشــرهــا

أرشـيف األمـن الـقـومي أن الــطـيـار
الــــــذي يـــــدعـى خــــــوســــــيه راؤول
مــــارتـــــيــــنــــيــــز جــــنـــــدته وكــــالــــة
ـركـزيـة طـلب في االسـتـخـبــارات ا
ـتحدة قابل أن تـتكـفل الواليات ا ا
بالتعليم اجلامعي لنجليه إذا مات

أثناء العملية.
ووافقـت وكالـة االسـتخـبـارات على
ذلك حـسب وثــائق مـعــهـد أبـحـاث
أرشيف األمن القـومي الذي يـتخذ

من واشنطن مقراً له.
لــكن بــعـدمــا أقــلع مــارتـيــنــيـز إلى
براغ تلقى مكتب (سي آي إيه) في
همة من دون هافانا أمراً بـإلغاء ا
أن يـتـمـكـن من االتـصـال بـالـطـيـار.
وعند عـودته أشار الـطيار إلى أنه
(لم يتمكن من ترتيب احلادث الذي

 البحث فيه).
ـعــلــومـات و الــكــشف عن هــذه ا
بينـما يسـتعد راؤول كـاسترو (89
غادرة عاماً) شقيق فيـدل كاسترو 
الــســاحــة الــســيــاســيــة الــكــوبــيـة
بتخليه عن قيادة احلزب الشيوعي

الكوبي.
وبـــعــد وفـــاة فــيـــدل كــاســـتــرو في

2016 يــــــــطــــــــوي رحــــــــيل راؤول
كـاســتـرو صـفـحــة من تـاريخ كـوبـا
وشعبها الذي لم يعرف سوى حكم

األخوين منذ 6 عقود.
وقـــــال احملــــلـل في أرشـــــيف األمن
الــقــومي بـيــتـر كــورنــبـلــو لـوكــالـة
فـــرانس بـــرس إن (هـــذه الــوثـــائق
تـذكرنـا بـفصل مـظـلم ومـشؤوم في
الـعـمـلـيـات األمـريـكـيـة ضـد الـثورة
الــكــوبــيــة). وأضــاف (مع اقــتـراب
نهـاية حـقبة كـاستـرو رسمـياً لدى
الــسـيــاسـيــ األمـريــكـيــ فـرصـة
ـــــاضي لـــــلـــــتــــخـــــلـي عن هـــــذا ا
ـشـاركــة في مـسـتـقــبل كـوبـا مـا وا

بعد كاسترو).
وحتدى فـيدل كـاسـترو الـذي تولى
السلطة في 1959احد عشر رئيساً
أمـــريــكـــيــاً وجنـــا من الــعـــديــد من
ؤامرات الغـتياله - 638 محاولة ا
حـسب مـوسـوعــة غـيـنـيس لألرقـام
الــقـيــاسـيــة - وكــذلك من مـحــاولـة
ـنـفى فـاشــلـة إلنـزال كـوبــيـ في ا
مدعـومـ من وكالـة االسـتخـبارات
ـركــزيـة في خــلـيج اخلــنـازيـر في ا

جنوب اجلزيرة في أبريل 1961.
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مِنْ مظـاهر الرحمة االلـهية الغامـرة باالنسان انّ الـصيام يحرم عـليه متى ما كان

مُضِراً به .
ـشـرّع احلـكيم  –أوجب الـصـيام عـلى األصـحاء وَمَنْ ال فـالـله سـبـحانه  –وهـو ا
يضـرُ بهم الصيام  وأوجب اإلفطار على مَنْ يُـضر بهم الصيام  ومع الضرر ال

يصح التقرب الى الله بالصوم ويكون باطالً .
وقد دَخَلَ أحـدُهم على أحدِ كـبار علمـاء الدين على حـ غِرّة فَوَجَـدَهُ مُفْطِراً  ثم

أنّ أحد أفراد حاشية العالم الكبير سأله قائالً :
هل ستقيمون الصالة اليوم ?

فأجابه العالِم :
ال 

فخرج الرجل الذي كان قد دخل بال استئذان يقول :
كيف يكون هذا عالِماً وهو ال يصوم وال يصلي ?!

وسم ..!! وكانت نكتة ا
ــرض  وال يـصــلي إمــامــاً بـالــنــاس ألنَّ وَضْـعَهُ ال يــصــوم ألنه مــعـذور بــســبب ا

غادرة الفراش ... الصحيّ ال يسمح له 
أرأيتَ كيفَ تـلتبسُ األمـور على بـعض الناس  فـيرفـعون عقـيرتـهم بكـلمات بـلهاء

طائشة ال نصيب لها من الصحة على االطالق ... 
البـسات الـقـضـية من ويُـسـارعـون الى االتهـام دون تَـثُـبِتً وبـعيـداً عن االحـاطـة 

جميع جوانبها .
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انّ االصل هـو حُـسنُ الــظن بـاآلخـرين ولـيـس سـوء الـظن  فـلـمــاذا نـسـتـبـعـد كل
االحـتـماالت الـتي ال تُـخِلُ بِالـتَـدَيُنِ والعـدالـة  وننـصـرف الى االحـتمـاالت الـسيـئة

فقط ?
انّ صاحب الظن السيء باآلخرين يُحسن الظن بنفسه كثيراً ..!! 

ويراها األفضل مِنَ اآلخرين .
ومن هنا يسارع الى األخذ باالحتماالت السلبية دون االيجابية .

عـيبة لـلنفس  –رغم مـا تتصف به من وهذه هـي التزكـية ا
عـيوب ومـساو  –وهي من األمـراض الشـائعة لالسف

الشديد .
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إنَّ الصـيام زكـاةُ البـدن  وما أحـلى النـجاح في تـزكية
البدن والروح في هذا الشهر الفضيل .
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اضي إلى (24) جتربةً من التجارب قالة السابقة في األسبوع ا قد تطرقنا في ا
الدستـورية الـدوليـة في تكوين احملـاكم الدسـتوريـة في دول العـالم وكيفـية اخـتيار
ـثِّلون األقلـية فيـها بل إنَّ بعض هذه أعضائـها وقد تـبيَّن لكم كيـف أنَّ القضاة 
احملاكم ال قضـاة فيها البـتة.وعلمـنا أنَّها كلـها يُطلق عـليها اسم (محـكمة) ويُطلق
على أعـضائها صفة (قاضٍ) مع أنَّ أغلبيتهم ليسوا بقضاةٍ في األصل.أما جتربة
اجملالس الدسـتورية فهي أكـثر توجُّهـاً نحو اضافة أعـضاء ال صلة لـهم بالقضاء
ـتـمـثـلـة أسـاسـاً.ويـتــجـلى ذلك عـبـر اإلطالع عـلى الـتـجــربـة الـدسـتـوريـة الـبـارزة ا
بـاجملــلس الـدسـتـوري الــفـرنـسي ومـعـه كـتـجـربـةٍ عــربـيـةٍ سـنــتـطـرق إلى اجملـلس

الدستوري اللبناني واجمللس الدستوري اجلزائري .
1ـ اجمللس الدستوري الفرنسي :

ـادة (56) من الــدســتــور الـفــرنــسي لــعـام 1958 يــتـألـف اجملـلس ــقــتـضـى ا
الـدسـتوري من نـوعـ من العـضـوية : األولى عـضويـة دائـمة بـقـوة القـانون وهي
. واألخرى عضوية تـستمر لتسع سنوات صة لرؤساء اجلمهورية الـسابق مخصـَّ
-احلد األقـصى إلنه في كل ثالث سنـوات يتم جتـديد الـثلث- ولـيس ثمـة قيد في
اختيـار الفئـة الثانـية بل تُـركت لتقـدير رئيس اجلـمهـورية (يُعـيِّن ثالثة) واجلمـعية
الوطنية (ثالثة) ومجلس الشيوخ (ثالثة).ما يعني أنَّ اجمللس بحسب األصل ليس

كما أنَّ رئاسته تكون -بحسب العرف- إلى رجلٍ بارزٍ في القانون.  فيه قضاة
2ـ اجمللس الدستوري اللبناني :

ويــتـألف من عـشـرة أعـضـاء  يُــعـيِّن مـجـلس الـنـواب نــصـفـهم  ونـصـفـهم اآلخـر
تقاعدين- أو من ب احلكومـة.ويتم اختيار أعضائه من ب القـضاة السابق -ا
.(قانون أساتـذة القانون في اجلامـعات احلاليـ أو السابق أو من بـ احملام
إنـشــاء اجملـلـس الـدســتـوري في لــبـنــان لـعـام 1993).وعـلى هــذا فـاألكــثـريـة في

اجمللس هي لرجال القانون.
3ـ اجمللس الدستوري اجلزائري :

ـقتضى الـدستـور اجلزائـري لعام 1996 يـتألف اجملـلس الدسـتوري من تـسعة
أعضـاء يعيِّن رئيس اجلمهورية ثالثةً وينتخب اجمللس الشعبي الوطني -مجلس
الـنواب- اثـنـ مـنهم وكـذا يـنـتخـب مجـلس االمـة اثـن وعـضـواً واحداً تـنـتـخبه
احملكمـة العلـيا وعضـواً واحداً ينتـخبه مجـلس الدولة. وبـهذه التـوليفـة يكون عدد
ـكن أن يكـونوا الـقـضاة –بـحـسب األصل- واحداً (1) من بـ التـسـعة الـذين 

من أية خلفيةٍ أو اختصاص.
أما بـعد تـعديـل دستـور اجلزائـر لعام 2020- قـبل مدةٍ وجـيزةٍ في عـهد الـرئيس
اجلديـد عبد اجمليـد تبون- فـقد حتول اجملـلس إلى محكـمةٍ دستـوريةٍ  وباتت هذه
احملـكمـة تـتألف من (12) عـضـواً يُـعيِّن الـرئـيس أربـعةً مـنـهم وتـنتـخب احملـكـمة
العلـيا عضواً واحداً  وكذا يـنتخب مجلس الدولة عـضواً واحداً في ح يُنتَخب
الـستة الـباقون (6) باالقـتراع من أسـاتذة القـانون. مـا يعني أنَّ عـدد القـضاة هو

واحد (1) من ب (12) عضواً في ح إنَّ عدد فقهاء القانون هو ستة (6).
وهــا أنـتم أوالء الحـظــتم بـأنـفــسـكم كـيـف تـتـكـون احملــاكم الـدسـتــوريـة واجملـالس

الدستورية في العالم  األمر الذي يدعونا إلثارة السؤال اآلتي بكل صراحةٍ :
ـتـحـدِّثـ في هل كل هـذه الـدول والـدسـاتــيـر ال تـفـهم  والـذي يـفـهـم هـو بـعض ا
ــوضـوع ال من الـعــراق  الـذين اتــضح من خالل الــعـرض  أنــهم ال عـلم لــهم بـا
قريبٍ وال من بـعيد  ولم يطلعوا على جتـربةٍ واحدةٍ من هذه التجارب  وليس لهم
لكـونه هو التنقل ب القنـوات الفضائية لسرد شأن بالـفقه الدستوري  وكل ما 

األحاديث بال معرفةٍ ?!!
همة يتضح بجالءٍ أنَّ القاعدة العامة في وعمومـاً  من كل هذه التجارب الدولية ا
تأليف احملـكمة الـدستوريـة أو اجمللس الدسـتوري تتـمثل باخـتيار شـخصيـاتٍ لها
ـكـنـة الـقـانـونــيـة والـقـدرة عـلى االسـتـنـبـاط الـفــقـهي بـصـرف الـنـظـر عن كـونـهم ا
ا يُمثِّل ونحو ذلك.بل أكثر من ذلك الحظنا أنَّ عدد القضاة إ قانـونيِّ أو قضاةً 
. ا يـسوقه الـبعض في الـعراق بال إحـاطةٍ وبال دليلٍ األقلـية في الـتوليـفة ; خالفـاً 
وأكـثـر من ذلك كلـه إنَّ بعض هـذه الـتـجارب تُـقـصِـر أعضـاء احملـكـمة عـلى فـقـهاء
الـقـانـون ورجـالهِ فـحـسب وال تُـدخل الـقـضـاة فـيـهـا كـما هـو احلـال في احملـاكم

الدستورية في كلٍّ من تشيلي وبوليفيا وتونس ومنغوليا.
والــسـبب في ذلـك مـعـروف في الــفـقه الـدســتـوري وهـو أنَّ هــذه احملـكـمــة لـيـست
محـكـمـةً عـاديـةً تدخل ضـمن الـتـسـلسـل الهـرمي لـلـمـحاكـم العـاديـة الـتي تـخضع
إلشراف مـجلس القضاء االعلى فهي ليست محكمة بداءة أو أحوال شخصية أو
جنح أو جـنايـات. بل هي محـكمـة ذات طابعٍ دسـتوريٍ سـيادي وأحـيانـاً سياسيٍ
ـتـلك كــمـا يـذهب إلى ذلـك جـانب من الـفـقـه.وبـاحملـصِّـلـة فــهي حتـتـاج إلى فــقـيهٍ 
القدرة عـلى استنباط األحكام من نـصوص الدستور.وبالتأكـيد إنَّ الفقيه القانوني
ـهني (30 ـا يـفني كل عـمـره ا ـهـمـة من القـاضي الـذي ر هـو األقـدرُ عـلى هذه ا
سنـة مثالً) دون أن تطـرأ علـيه قضـية دسـتورية ودون أن يـطلع عـلى واحدةٍ مـنها
ـنوعاً قـبور  وال سيـما في دولـةٍ مثل الـعراق إذْ كـان القـضاء في زمن الـنظـام ا
من النظـر في دستورية القوان بل لم تكن لدينا محكمة دستورية تنظر في ذلك
ألن الـسلـطة دكـتاتـورية بكـل معنى الـكمـلة وعـليه لم يـتحـصَّل لديـنا جـيل قضائي
يفقهُ الـدستور ويستطـيع تفسيره. وبعـد سقوط النظام أصـبح األمر مقتصراً على
احملـكمـة االحتـادية الـعلـيا الـتي بـدورها لم تـكن تـمتـلك أية خـلـفيـةٍ دستـوريةٍ ولم
تنـظر احملاكم االخرى بدورهـا في قضايا الدسـتور بسبب وجود تـلك احملكمة. ما
يعني أنَّ الـقدرة على تفسير الدستور والـبتَّ في دستورية القوان ما زالت بعيدةً
ــدنـيــة واجلـزائــيـة عن اجلـسم الــقــضـائي الــذي انـحــصــر عـمــله في الـقــضــايـا ا
ونـحوهـما. وغـني عن الـبيـان أنَّ دول العـالم قد سـبقـتنـا في التـجربـة ولكـون هذه
الـدول أدركت مـا قـلنـاه آنـفـاً ; لـذا جلـأت إلى جـعل احملـكـمـة مـسـتـقـلـةً تـمامـاً عن
اجلسم الـقضائي وأضحت تمارس دوراً سيادياً بارزاً وعلى ذلك جعلتها بعض
الــدول حــكـراً عــلى الــقــانــونـيِّــ دون الــقــضـاة وجــعــلـتــهــا أخــرى تـضـمُّ بـعض
الشخـصيات الـعامة من ذوي اخللـفيات اإلداريـة أو التنفـيذية ونـحوها لكن األعمَّ

ـوازنة) فأضحت التـوليفة مـختلطةً االغلب جلـأ إلى نظرية (ا
تـضمُّ قـضـاةً وقـانـونـيِّـ ومـحـامـ ; وهو الـتـوجُّه األوفق
واألفــضـل بــحــسب تــقــديــري مع أنَّ أكــثــر الــتــجــارب
الـدولـية تـميـل إلى تغـليب فـئـة القـانونـيِّـ ونحـوهم على
كما عرضنا آنفاً ; وهو توجُّه موفق أيضاً فئـة القضاة
ويــنـســجمُ مع طــبـيــعـة عــمل الـقــضـاء لــدسـتــوري عـلى

الصعيد الدولي.
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تـعلن شـركة الـتأمـ الوطنـية / شـركة عـامة عن اجـراء مزايدة عـلنـية لـلمـرة الثانـية لـلمـحالت الكـائنة في
دة سـنت طـبقا درجة تـفاصيـلهـا ادناه و محافـظة بابل / احلـلة / اجلـباوي ٧٠٠ / ١ الـسوق الكـبيـر ا

عدل. الحكام قانون ب وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا
فـعلى الـراغبـ بالـتأجـيـر مراجـعة مـركز الـشركـة بـبغـداد/ ساحـة اخلالني او فرعـهـا في محـافظـة / بابل
زايدة التي ستجري في الساعة قـدرة واالشتراك با لتسديد التأمينات القـانونية البالغة ٤٠% من القيمة ا
زايدة العـاشرة من صباح يوم اخلامس عشر تبدأ من اليوم الـتالي لنشر االعالن وفي حالة مصادفة يوم ا
ـزايدة اجور نشر االعالن عـطلة رسمـية يكون اليـوم الذي يليه مـوعدا للمـزايدة ويتحمل من تـرسوا عليه ا
زايدة مـا لم يتم ابراز كـتاب التـحاسب الضـريبي للـسنة صاريف االخـرى وال يسمح لـلمـزايد بدخـول ا وا

احلالية.
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ـعـادن (الشـركـة الـعـامة لـصـنـاعة ١- يـسـر وزارة الـصـناعـة وا
ـؤهـل وذوي االسـمدة اجلـنـوبـيـة) دعوة مـقـدمي الـعطـاءات ا
اخلبرة واالختـصاص لتـقد عطـاءاتهم للـعمل اخلاص بـ(نقل
) وعـلى مقـدمي العـطاء الـراغبـ في احلصـول على ـنتـسبـ ا
ــرقم مــعــلــومــات اضــافــيــة االتــصـــال عــلى هــاتف الــشــركــة ا
(٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (اثناء الدوام الرسمي  / من الساعة الثامنة
صباحـا الى الساعـة الواحدة بعـد الظهـر حسب توقـيت مدينة
قدمي العطاءات. البصرة احمللي ) وكما موضحة بالتعليمات 

طلوبة: ٢- متطلبات التأهيل ا
الـية : على مقدم العطاء ان يـقدم ادلة موثقة تثبت (أ) القدرة ا
ــالـيــة االتـيـة (احلــسـابـات ـتـطــلـبـات ا قـدرتـه عـلى الـقــيـام بــا
اخلــتـامـيـة مـعـدل ربح الخـر ثالث ســنـوات مـتـتـالـيـة مـصـادقـة

ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد).
(ب) اخلبـرة والقدرة الـفنـية : على مـقدم الـعطاء ان يـقدم دليال

اثلة. موثقا بانه لديه اعمال 
٣- بامكان مقدمي العطـاء شراء وثائق العطاء بعد تقد طلب
حتريـري الى الـعنـوان احملـدد ورقة بـيـانات الـعطـاء وبـعد دفع
قـيـمـة الـبـيـع لـلـوثائـق (غـيـر قـابـلـة لـلـرد) الـبـالـغة (٢٠٠٫٠٠٠)
ناقصة مع العطاء مائتان الف دينار فقط ويرفق وصل شراء ا

التجاري التخميني.
بـلغ الـتـخـمـيني لـلـمـنـاقـصة (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مـائـة مـلـيون ٤- ا

دينار عراقي شهريا.
٥- تـقـد تأمـيـنـات اوليـة بـقـيمـة (٢٠٠٠٠٠٠) مـلـيونـان ديـنار
عـراقي عـلى شـكـل خـطاب ضـمـان او صـك مـصـدق او سـفـتـجة
ـدة (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ الـعطاء عن طريق مصرف نافذة 

ركزي العراقي . عراقي معتمد لدى البنك ا
٦- تـقـد عــطـاء فـني وعــطـاء جتـاري ومــسـتـمـســكـات بـثالث
ظـروف مـنـفــصـلـة ومـغـلـقـة وتـكـون الــظـروف مـخـتـومـة بـخـتم
ـنـاقـصــة واسم الـشـركـة الـشـركــة ومـثـبت عــلـيـهـا اسم ورقــة ا

قدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي. ا
ناقصة اجور نشر االعالن. ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يـتم تـسـليـم العـطـاءات الى الـعـنـوان الـتـالي (مـقـر الـشـركة
الـعامة لـصنـاعة االسـمدة اجلـنوبـية / قسم االعـالم والعالقات
الـعامـة شـعـبـة الـعالقات/ لـغـايـة نـهـاية الـدوام الـرسـمي لـيوم
ـصــادف ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١ وفي حـالـة مــصـادفـة يـوم االربــعـاء ا

الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه.
٩- الـتـقد بـالـبـريـد االلـكـترونـي (غيـر مـسـمـوح)  الـعـطاءات
تـأخرة سوف ترفض وسيـتم فتح العطاءات بـحضور مقدمي ا
ـثـلـيهم الـراغـبـ باحلـضـور الى مـقر الـشـركة الـعـطاءات او 

يوم اخلميس ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١.
ـشــار الـيـهـا انـفـا هي (مــقـر الـشـركـة الـعـامـة ١٠- الـعـنـاوين ا
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ـعـرفـة في اعـرف مـقـدمـا إن زراعـة الـشـعـر في الـرأس اهم مـن زراعة ا
العـقل. واعرف إنـني أحفـر في أكبـر بحـر في العـالم. فالـرجال يـعيـشون
ـرأة مـشـغـولـة هـوس زراعـة الـشـعـر األشـقـر احملـقـون بـإبـر الـبالزمـا وا
بـعـمل انتـفـاخ الـشـفـايف أو تـفقـيع الـعـيـون أو تـضـخيم اخلـدود بـالـفـيـلر
والبـوتوكس إلثـارة الرجـال والنـتيـجة أننـا نعـيش في مزارع الـبط حيث
ـتورمـة وفي بلدان أسـيويـة ال تفـرق ب (سـاكاي) و(سـايكو) الشـفاه ا
وعندنا ب (ملحة) و(جميلة). ونحمد الله إن نساءنا أصبحن من فصيلة
ـأثـور واحـدة من اجلــمـال فالعـائق أمــام الـعـريس لـالخـتـيـار. والــقـول ا

مناسب هنا: صورة الوجوه تساوي ألف كلمة.
يبـدو أن هناك شلال حـقيقيـا في عقولنـا وان هناك لعـبة في مهب الريح
وبـصـيرة ال تـسـتـطيع اخلـوارزمـيـة التـقـاطهـا تـمـامًا. إنه أكـثـر من مـجرد
سـتـويـات الـسطـحـيـة للـمـوضـوعـات إنه فهم اسـتـيعـاب احلـقـائق حـول ا
. أهمـية األشياء ومـعناها والـقوى العـاملة في الداخل وحتت وفـيما ب
ـعرفي وهي نـظريـة قام عـرفة إلى الـتنـافر ا كن أن تـؤدي تنـميـة ا ألنه 
ـتضـاربـة واختـيار ـعـتقـدات ا بـها فـيـستـنـجر تـتـضمن وجـود اثـن من ا
ـعتـقد الـذي ال يتـناسب مع مُـثُلـنا. أنه "إحـساس اجلاهل" التـخلص من ا
بعـدم قدرته على االنتباه إلى كل شيء. لذلك نحن ننتبه فقط إلى األشياء

التي تهمنا وبالتالي نتجاهل كل شيء آخر.
ــعـرفــة في عـقــولـنـا ســتـنــهي اجلـهل ربــاط الـكالم بــالـعــقل أن زراعـة ا
ـمـارسـات ــسـطـحـة بــا ــعـتـقـدات واخلــرافـات الـتــقـلـيـديــة واألفـعـال ا بـا
عرفة قـوة وتنميتهـا في عقولنا امر ضـروري للوعي باحلياة اجلاهلـة. فا
ـعـرفـة ماهي وحتـسـ ظروفـنـا. فـمـعـرفة مـسـتـقـر الـوعي يـقـودنا حـتـمـا 
عـرفة وماهو الوعي? خاصة وأننا نعيش مع مترادفات معرفية كثيرة ا
ــوتــنــا عـنــاوين كــثــيــرة كـالــدمــاغ الــذاكـرة وعــنـاويـن لن تــنـتــهي إال 
العـواطف الـوعي اجليـنـوم البـشـري الـذكاء االصـطـناعي عـلم الـوراثة
الــدمــاغي أصـل احلــيــاة الــطـب الــنــانــوئـي تــطــور الــدمـــاغ خــريــطــة
التـشابكات العصـبية الشيفـرة الوراثية سلـة مهمالت احلمض النووي.

ألن واقعنا كما يبدو يدل على إننا مجرد روبوت مع األسف!
علـومات واخلبـرات التي لـديك على مدار أيـامك تصبح ومن أجل جعـل ا
ذات مـغـزى وجـزءاً من الـبـصـيـرة عـلـيك أن تـكـون لـديك عـادة الـتـفـكـيـر.
فـالـقــيـام بـذلك بـســيط مـثل تـنــمـيـة عـقــلـيـة تـقــبل جـمـيع أنــواع الـبـيـانـات
فاهـيم والتجـريب عندما اخلارجـية وكذلك االنـخراط في أنشطـة وضع ا
ـعــلــومــات. لـذلـك عـلــيك أن تــخــصص وقــتًـا تــواجه أجــزاء جــديـدة مـن ا
نتظمـة للتفكير. مـارسة ا لزراعتـها. الطريقة لـلقيام بذلك هي من خالل ا
زيد حيث يُـوفر هذا اخملزون اجلـمعي من اخلبرات الـقدرة على ابتـكار ا

واجهة التحديات التي تفرضها احلياة. تنوعة  من احللول الناجعة وا
لم تكن أدمـغتنا الكبـيرة أو ذكاؤنا الوقاد أو لـغتنا الثريـة هي ما منحنا
ا ثقافتنا هي ما منحنا هذه العقول وهذا الذكاء وهذه اللغة. الثقافة وإ
وجه األسـاس للعملية التطورية.ولعل أهم بالنـسبة لنا كانت الثقافة هي ا
ـعـرفـة .«وهـو يـعـني إن ـعـرفي مـا سـمي بـ »زراعـة ا الـسـبل لـلـتـمـكـ ا
عـرفـة جلـعلـهـا تـنمـو عـلى نـحو ـشـاركة هـي أعلى مـرتـبـة من مراتـب ا ا
ــفــهــوم ألول مــرة عـام مــســتــدام وذي فــائــدة طــويــلــة األمــد.وقــد بــرز ا
على يد الكاتب(سكايرمي) من خالل تركيزه على الدور القيادي1997
ـعرفـة بشـكل يساهم في عـملـية اإلبداع للـمؤسسـات في إنشـاء ورعاية ا

واالبتكار.
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عرفة تمـنح األنسان شيئًـا للتفكـير فيه لكن قراءة القاعـدة الذهبيـة أن ا
عرفـة تفعل أكـثر بكـثير ـعرفيـة تُظهـر أن ا األدبيات الـبحثـية من الـعلوم ا
من مجـرد مـساعـدة األنسـان عـلى صقـل مهـاراته في الـتفـكـير إنـها في
عـرفـة ليـست تـراكمـية فـحـسب بل تنـمو الـواقع جتـعل التـعـلم أسهل. فـا
عرفـة الواقـعيـة يجدون أنه باطـراد. أولئك الـذين لديهم قـاعدة غـنيـة من ا
زيـد. كلما عرفت أكـثر كلمـا كان من األسهل عليك من األسهل مـعرفة ا
تعـلم أشياء جـديدة. إن تعـلم أشيـاء جديدة هـو في الواقع عمـلية سـلسة
ـعرفـيـة مثل حل عـرفـة الـواقعـيـة العـمـليـات ا بـاإلضـافة إلى ذلك تـعـزز ا
عـرفة أكثـر ثراءً تعمل نـطقي. كلـما كانت قـاعدة ا شكـالت والتفكـير ا ا
عـرفـيـة بشـكل أكـثـر سالسة وفـعـالـية. لـذلك كـلـما زاد هـذه الـعمـلـيـات ا

 . عرفة لدى األنسان أصبح أكثر ذكاءً تراكم ا
بـبسـاطـة نحن مـخـلوقـات اجـتمـاعـية بـطـبيـعـتهـا وتـفاعالتـنـا مع اآلخرين
ـتص بـيئـتنـا ونعـاجلهـا ونخـتار األفـكار تـشـكل وجودنـا وهويـتنـا. نحن 
ـتاحة عـلومات ا التي نـريد االحتـفاظ بهـا أو رفضهـا. هنـاك الكثـير من ا
ـعلومات التي لنـا الستيعاب كل شيء نـواجهه لذلك يجب علـينا حتديد ا
عرفـة إلضافتها إلى خزين العقل نريد االنـتباه إليها. أي عمـلية اختيار ا
ـصادر التي تنمي معرفتـنا منها. إن مستقبل وتنشـيطه بشرط تصفية ا
عـرفـة في الـعـقل. فعـن طريق تـنـمـية اإلبـداع واالبـتـكار يـتم عـبـر زراعـة ا
ـعـرفـة يكـون الـنـشـاط األساسي الالزم لـالبتـكـار الـذي يتم واسـتـثـمار ا
تحصل عرفة السـابقة واجلديدة ا عبـر التفاعل في العقل البـشري ب ا
ـقـابل هنـاك الـيوم ثـورة تـقنـيـة هائـلة ال . با ـشـاركة والـتـمكـ عـليـهـا با
ـا زراعـة ادواة وشـرائح تـقـنـيـة في ـعـرفـة) إ حتـتـاج مـنـا الى (زراعـة ا
ـعــارف. وحــسب نـيــغـروبــونــتي -مـؤلف كــتـاب الــعـقـل حتـتــوي جـمــيع ا
ـمكن أيـضاً الـتواصل مع الـدماغ التـكنـولوجـيا الـرقمـية -سـيكـون من ا
من الـداخل لـيس فـقط من خالل الـغـرسـات بل من خـالل مـجـرى الدم
علومات إلى اخلاليا العصبية. وسيكون (البت) في احلاسوب إليصـال ا
كـننـا من خالله تـوليـد الكـلمـات والصـور الفـوتوغـرافية حمـضاً نوويـاً 
تـحركـة والنـماذج ثالثـية األبـعاد وتـشغـيلـها وبـالتـالي إعادة والصـور ا
طـاف فهـمها ـعلـومات ومـعاجلتـها ونـقلـها وتـلقـيها وفي نـهايـة ا بـناء ا
فـهـوم الذكـاء االصطـنـاعي. هنـاك أحدث صـيـحة عـلمـية وهي مـرتـبطـة 
خ تمحو الذكريات السيئة. تتمثل في عمليات لزراعة الذاكرة. شريحة با
ـعلـومـات في ثوانـيـعلى ـكن اإلنسـان من اسـتـدعاء ا و(ميـموري كـارد) 
ـئة .كل هـذه لـيست طريـقـة "جـوجل". وقـد حتـسن الذاكـرة بـنـسـبة 30 بـا
مجـرد تخيالت ولـكنها أصـبحت واقعـاً ملمـوسا وقد وجنـحت التجارب
على احلـيوانـات وال زالت في طـور التـطبـيق عـلى البـشر. وسـيكـون هذا
ـدى الـطـويل واسـتـعادة مـفـيـدا لـلـذي يـعـانـون من فـقـدان الـذاكـرة عـلى ا
ـر أو الـسـكـتـة ـرضـى الـذين يـعـيـشـون مع مـرض الـزهـا ذاكـرته مـثل ا
الدمـاغية. بل األخـطر أن يزرع في هذا اجلـهاز ذكريات وهـمية لم حتدث

من قبل!  
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كـشف خـبـيـر آخر فـي مجـال الـذكـاء الـصنـاعي إن زراعـة عـقل صـناعي
ـدارس ويـزيـد من ـكن أن يــحل مـحل الـتـعــلـيم ويـلـغي احلــاجـة إلى ا
مسـتوى الذكاء ويجعله "خارقا" ومتفـوقا. حيث يعمل على "تثوير" الذكاء
الــصـنـاعي لــلـتـعــلـيم الــشـخـصي اخلــاص وقـد تـنــهي فـكـرة أو مــفـهـوم
درسة كـما نعـرفها كلـيا وتنهي فـكرة احلفظ والتـلق حيث يـتم تعليم ا
احلقـائق وتكرارها ثم نسيانها. هـناك مشروع احلاسوب العمالق مقابل
الدمـاغ البشـري حيث ستـصل سبـعة آالف شريـحة دماغـية إلى حوالي
مليار خلية عصبية في 86بيتابايت من البيانات وهناك حوالي  2
الدمـاغ كل خـلـيـة عـصـبـيـة بـهـا حوالي  10000اتـصـال وهـنـاك تـقـريـبًا
العـدد نفـسه من اخلاليـا الدبـقيـة وهي مـهمـة أيضًـا في الـدماغ. وهـناك
ـشـروع من زاويــة أخـرى. إنـهم يــبـنـون بـاحـثــون آخـرون يـبــحـثـون فـي ا
أجـهـزة كـمبـيـوتـر "تـنسـخ" بنـيـة الـدمـاغ البـشـري.أمـام كل مـا يـجري في
ـنا نقول بصـدق: الله يستـر من قادم األيام لتقـلبات البـشر وجنونهم عا
ا وثورات الـعلم التسونامية في زراعة الشرائح اإللكترونية بالعقول! ور
يأتي يوما نترحم فيه على أيام الشفاه األفريقية والشعر اجملعد األسود

العربي وبطوالت عنترة العبسي! 
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عادن  وزارة الصناعة وا
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية 
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شتريات اخلارجية. عادن / الشركة العامة لصناعة االسمدة / القسم التجاري / شعبة ا يسر وزارة الصناعة وا
رفقة مع مالحظة ما يأتي: وجب الوثائق القياسية ا درجة تفاصيلها ادناه  واد ا ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاتءاتهم لتجهيز ا بدعوة مقدمي العطاءات ا

ؤهل والراغب باحلصول على معلومات اضافية مراجعة مقر الشركة العامة لصناعة االسمدة / البصرة - خور الزبير او االتصال بالهاتف (07802780915) او ١- عـلى مقدمي العطاءات ا
قدمي E:mail: scf@gov.iq (من االحـد الى اخلمـيس)  (من السـاعة الـسابـعة صبـاحا حـتى السـاعة الـواحدة بـعد الظـهر حـسب توقـيت مديـنة الـبصـرة احمللي) وكـما موضـحة بـالتـعلـيمـات 

العطاءات.
الية االتية: ١- احلسابات اخلتامية معدل ربح الخر سنت مصادقة تطلبات ا الية : على مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على القيام با طلوبة: (أ) القدرة ا ٢- مـتطلبات التأهيل ا

 ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد).
اثلة من شركات القطاع العام في العراق (عقود جتهيز سابقة) (ب) اخلبرة والقدرة الفنية : على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا بانه لديه اعمال 

هـتم شراء وثائق العطاء بعـد تقد طلب حتريري الى العنـوان احملدد في  ورقة بيانات العطاء وبـعد دفع قيمة البيع للوثـائق البالغة (٢٥٠٠٠٠) الف دينار (غير ٣- بـامكان مقدمي العطاء  ا
قابلة للرد) و/ يتم ختم الوثائق.

دة (٣٠) يوما من تاريخ نفاذ ؤشرة ازاء كل مناقصة من اجلدول ادناه بعملة الدوالر االمريكي على شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة نافذة  ٤- يـجب تقد ضمان العطاء باالقيام ا
ركزي العراقي . العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا

٥- تقدم العطاءات بثالثة ظروف  (فني / جتاري / مستمسكات) وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم الشركة وترسل بيد مخول رسمي.
٦- االسعار النهائية تكون DDP واصل مخازن الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية - خور الزبير.

ناقصة اجور نشر االعالن. ٧- يتحمل من ترسو عليه ا
٨- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي (بناية قسم االعالم والعالقات العامة /شعبة العالقات العامة/ الشركةالعامة لصناعة االسمدة / خور الزبير / البصرة / (جمهورية العراق).

ذكورة ـطلوبة ا ٩- يـتم تسليم الوثائق اخملـتومة التي  استالمـها من قبل مقدم العـطاء بعد ختـمها من قبله في ظرف مـستقل مع تسلـيم  وثائق القسم الرابع ومـتطلبات التـجهيز والوثائق ا
في الـقسم الـثانـي (١١-١-ح) في ظرف اخـر مع نسـخة اضـافيـة من القـسم الـرابع في موعـد اقصـاه السـاعة الـواحدة ظـهرا لـيـوم ٥ / ٥ / ٢٠٢١ وسوف يـهمل اي عـطاء اليـحتـوي على الـوثائق

القياسية اخملتومة . 
ثليهم الراغب باحلضور تأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطـاءات بحضور مقدمي العطاءات او  وفي حـالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في الـيوم الذي يليه  العطاءات ا

في العنوان االتي مقر الشركة العامة لصناعة االسمدة / خور الزبير / البصرة في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٢١.
     www.industry.gov.iq . موقع الوزارة  www.scf@scf.gov.iq  كنكم  زيارة موقع الشركة زيد من التفاصيل   و
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ـعلومات واالنـتخابـية في العراق .في ا
ان ورقـة االقتراع ستذهب عبر السيرفر
سـؤولة عن عد االصوات الى الـتقنـية ا
والســبـيل امــام الـكـتـل ذات اخلـبـرة في
حـرق الصـناديق او اخـفائـها او تـزوير
الــنــتـائـج الـذهــاب الى هــذا الــنـوع من
الـــتالعب خـــصــوصـــا بــعـــد ان ابــرمت
احلــكــومـة الــعـراقــيــة عـقــدا مع شــركـة
فوضية ـانية ستتـولى مهمة اعطـاء ا ا
ـستقـلة لالنتخـابات االرقام احلقـيقية ا
لـكل حتـالف سـياسي مـشـارك واصوات
كل نـائب وهنالك تسلـيم حكومي بقدرة
هــــذه الــــشـــركــــة في الــــتــــعــــبـــيــــر عن
ــهــنــيــة عــلى االرض مــصــداقـــيــتــهــا ا
ا تـنتهي الـساعة وبـسرعة قـياسيـة حا

احملددة لالقتراع !.
ان اربع سنوات من اخليبة والفشل في
ادارة الــدولــة وســوء االدارة وتــغــلــيب
ـصالح الـعقـائدية والـوالءات النـظرية ا
والـفكـرية واالصـطفـافات احلـزبيـة على
ـصـالح الـوطـنيـة الـعـليـا سـيـرتد دون ا
شك اســـتــيـــاءا انــتـــخــابـــيــا واضـــحــا
واشــــمـــــئــــزازا من اداء ووجــــود هــــذه
الـطبـقة السـياسـية واحلاكم في كل ذلك
وفـي صناديـق االقتـراع طرفان الـناخب
سؤولة عن انية ا وصـاحب الشركة اال
عـــد االصــوات وحتـــويــلــهـــا الى ارقــام
بــسـرعـة الـبــرق لـلـكـابــيـنـة الـرئــيـسـيـة
ــســـتــقــلــة الــتـــابــعــة لـــلــمــفــوضـــيــة ا

لالنتخابات.. 
وماادري عليمن جنة نسولف !.

يــوازن مـا بــ الـتــجـمــعـات واالحـزاب
الــصــغـيــرة الـتـي تـشــكـلـت بـعــد حـراك
علومات ان طرفا مهما تشرين وتؤكد ا
في حتـالف الفتح سيودع هذا التحالف
وينضم الى محوره الفكري والسياسي
والــعـقــائـدي واجــوائه الـتي شــكـلــتـهـا
فـضـاءات احلـرب الـوطـنـيـة ضـد داعش
ويــعــول هـــذا الــتــحــالف عــلى احلــالــة
الــوطــنـيــة الـتـي وقـفت مــعه في بــدايـة
ـواجهات العسكرية الضارية ودعمته ا
ـســانـدة وقــدمت له مــخـتــلف اشـكــال ا
ومـظاهـر التـسديد عـلى امتـداد سنوات
حـرب التحرير وقد يحقق هذا التحالف
اجلـديــد مـفـاجـئـة في شـارعه احلـشـدي
واالجــتـمـاعي الــشـيـعي الــعـام صـادمـة
الصـــدقـــائه في حتـــالف الـــفــتـح الــذين
اضـيـة الى تـعـزيز جـنـحـوا في االيـام ا
جــبـهــة مـرشــحي بـدر/ الــعـامــري عـلى
حساب حلفائهم واصدقائهم في; فتح!.
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العامل الدولي واالقليمي سيؤدي دوره
الــسـتـراتــيـجي في حــركـة الـتــحـالـفـات
والـتـفـاعالت الـسـياسـيـة الـتي سـتؤدي
دورهـــا احملـــوري فـي صـــنـــاعـــة شـــكل
االنـتـخـابات الـقـادمـة ومـضمـونـهـا وقد
تــفــلت "الــصــنـاديق " االنــتــخــابــيـة من
مـراكزها وقد يفعل "السيرفر" فعلته في
تــغـيـيــر الـنـتـائـج عـلى االرض ويـحـدث
مـاالحتـمـد عـقـبـاه في جـو سـيـاسي بدأ
ـلـغـومـة سـبـيال ـسـيـرات ا يـســتـخـدم ا
لــتــصــفـــيــة حــســابــاته "الــســيــاســيــة"

الــســحــري وقــد تـتــكــرر ظــاهــرة شـرط
ـقبولية الوطنية في الساحة العراقية ا
الـــتي وضـــعت في مـــواجـــهــة الـــواليــة
الـكي في االنـتخـابات الـثـالثـة لنـوري ا

القادمة.
قال بهذه ـصدر احملوري اسر كاتب ا ا
ـرحــلـة الــوطـنــيـة الحــظـة واكــد ان ا ا
الـقادمـة ليست سـهلـة وان البالد اذا ما
جــــنـــحـت لـــلــــمــــســـتــــويــــات واالرقـــام
االنــتـخــابــيـة الــقـادمــة وفي ظل غــيـاب
الـتوازن والرصانة والهدوء االجتماعي
وحـريـة الـنـاخب فـي اختـيـار مـرشـحـيه
اضـــافـــة الـى مـــاســـبـــبـــته احلـــراكـــات
الـتـشريـنـية االجـتـماعـيـة التي انـطـلقت
قــبل عـام من االن مـن ضـرر كـبــيـر عـلى
الـتـطورات الـسيـاسيـة في الـبالد فانـها
ـزيــد من االخــتـنــاقـات ســتــجـنح الـى ا
والــــتــــوتـــر والــــفــــوضى وقــــد تـــنــــتج
االنـتخابات الـقادمة "الفـوضى العارمة"
وفـقدان التـوازن وضياع مـكسب وجود
ــقــراطي وقــانــون وحــكــومــة نــظــام د
ـقـراطـيـة وسـنـذهب بـاجتـاه احلـرب د
ـــخــتــلـف اجتــاهـــاتــهــا الـــطــائـــفــيــة
والــسـيـاســيـة وسـنـدخـل عـصـر حـروب

الطوائف !.
لـهـذا سـيكـون هـنـالك كـلمـة فـصل لـهذه
ـرجـعـيـات الـرصـيـنـة اذا مـا استـدعى ا

االمر هذا التدخل !.
في هـــذا االطــار تــعـــاني الــتـــحــالــفــات
االسـالميـة من حالـة عـدم توازن بـسبب
عـــدم وجــــود رأس اعـــلى يـــقـــودهـــا او

وحتــالــفــات مــتــواضــعــة تــشــكــلت في
الــفـتـرة االخـيــرة مـثـلــمـا سـيـســتـقـطب
جـمـهـورا واتـبـاعـا وقاعـدة جـمـاهـيـرية
تــقــتــرب او تـبــتــعــد قــلــيال عن عــنـوان

احلشد .
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ـؤكـد ان هـذا الـتــحـالف اجلـديـد ومـن ا
سـيحصد اصـواتا التصل بالـتاكيد الى
الــرقـم االنــتــخــابـي الــذي ســتــحــصــده
الــتــجــمــعــات والــقــوائم االنــتــخــابــيــة
ـوالي لـهـا مثل ـعـروفـة بجـمـهـورها ا ا
الـــتـــيـــار الــصـــدري الـــذي يـــقـــارب مــا
يـحصـده في االنتـخابـات القـادمة الرقم
االنـتـخابـي الذي يـنـاله في االنتـخـابات
ـانــيـة وهــو عــرف سـيــاسي بـات الــبــر
مـعروفـا فهـو ما ب  45الى  50مـقعدا
تــبـعـا لـعـدد اصـوات نــاخـبـيه في كـافـة
الــدوائـر االنـتــخـابـيــة الـتي ســيـتـرشح
فـيـها صـدريون امـا اذا فعـلهـا وحتالف
مع كــيـانـات سـيــاسـيـة مـدنــيـة كـمـا في
ـرة االنتخابيـة السابقة او مع اطراف ا
ـكـون الـســني فـلن تــزيـد اصـواته فـي ا
عـن الرقـم االنـتخـابـي الذي حـصـده في
ـاضـيـة وهـو ماسـيـعـسر االنـتـخـابات ا
عــلــيه مــهــمــة احلــصــول عــلـى رئــاسـة

الوزراء !.
ـــرة الــــقـــادمـــة رئــــاســـة الـــوزراء فـي ا
وحـسـب مـعـلـومـات قـريـبـة من مـصـادر
رجعيات مهمة دينية وسياسية مـقربة 
فـي الـبالد لن تـمـر بــسـهـولـة حـتى وان
كــــان الـــرقـم االنـــتــــخــــابي من الــــنـــوع

واالشــد هــذه االيــام بــســبـب احــسـاس
بـعض الـكيـانـات احلزبـيـة بالـغ اذ لم
حتــصل داخل "احلـســبـة" االنــتـخــابـيـة
ـقاعـد التي يـفتـرض ان تتـنافس عـلى ا
فـي االنــــتــــخــــابــــات الـــــقــــادمــــة عــــلى
اســتـــحــصــالــهــا لـــتــدعــيم جـــبــهــتــهــا

السياسية في التحالف نفسه !.
ـؤكدة ان جتمـعات حـزبية ـعلـومات ا ا
ذات طـابع انـتـخـابي ستـودع الـتـحالف
األم وسـتـنـضم الى حتـالـفات سـيـاسـية
وانـتـخـابـية قـريـبـة لهـا في الـتـوجـهات
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة والــقــنــاعـات
االنـتخابية وعلى هـذا االساس سيظهر
حتـالف انتـخابي يحـمل عنـوان "الوفاء
لــلــحــشــد الــشــعــبي" فـي االنــتــخــابـات
الـقـادمـة وسـيـلـعب هـذا الـتـحالف دورا
مـهـمـا في اسـتـقـطـاب كـيـانـات صـغـيرة

افـــضل تـــوصــيـف لــلـــحــال احلـــاضــرة
لــلــكــيـــانــات االنــتــخــابــيــة الــعــراقــيــة
خـصوصا االسالمية منـها هو التشظي
ــشــروع ــســـؤول وا وغـــيــاب الـــرأس ا
ـشـتـرك بـعـد ان اسـست تـلك الـوطـني ا
الـكيانات في بـداية تشكـيل اول جمعية
انـية عام 2007 وطـنية وانـتخابـات بر
بــدايـة مــشـجــعـة لــظـهــور اول جـمــاعـة
اسالمـيـة مـوحدة في غـمـرة انقـسـامات
هـائلـة عاشـتهـا تلك احلـالة قـبل سقوط
الـنظام .. وسـقط النظـام السابق لـكنها
بقيت في عز التشظي وقمة االنقسام !.
في هـــذه االيـــام تــنـــشـــغل الـــكــيـــانــات
الــســيــاسـيــة بــاخلالفــات ذات الــطـابع
الـتنظيـمي فيما بـينها اي اخلالف على
قـاعد داخل الكـيان االنـتخابي تـوزيع ا
ـا كـان هـذا اخلالف االعـنف نـفـسه ور
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عـنـدمـا تـولى الـزعـيم عـبـد الـكر قـاسـم احلكـم اوعز الـى وزير
االسكان بالـنظر في سـاكنية الـصرايف التي كانت مـنتشرة في
اطراف بـغـداد بشـكل عشـوائي فـامر بـتـخصـيص قطع اراضي
لـكل عـائلـة تـسـكن في صـرايف بـغداد او احملـافـظـات .لـكن قبل
ـلـكيـة ومـنـذ دخول االنـكـليـز والـقـضاء عـلى أمـية ذلك في زمن ا
دن سواء العثمـاني لم تكن هـناك اهتمـام بالسكن او تـوسيع ا
ـدنيـ لـهذا الـسبب ـوظفـ ا ـنتـس اجلـيش او الـشرطـة او ا
كثرة في تلك الفترة بيوت الصرايف التي يقطنها من يسكن في
ديـنـة وهي عبـارة عن سكن عـشـوائي بدون تـخطـيط ال ماء وال ا
كهـرباء وال شـوارع معـبدة ,بنـفس الوقت قـد مضى عـلى دخول
ـلـكـيـة االنـكـلـيـز  40عـام وبـنــفس الـوقت قـد مـضى عـلـى حـكم ا
بنـفس السـن لـكن الفـقر والـعوز والـتشـرد ب طـبقـات الشعب
عادن مثل النفط العراقي منتشرة وبكثير على الرغم اكتشاف ا
مـر التجـاري الذي يربط العـراق باوربا لكن اين وكذلك وجود ا
ا تـذهب االمـوال ? فـلم يـكتـرثـوا لـلـشـعب الـفقـيـر واحملـتـاج كـا
العالم في جهـة والعراق في عالم اخـر وهذا ما اطلـعنا عليه من
قارنة بـ العراق والدول االخـرى التي دخلهـا االنكليز او من ا
اســتــقــلـت و تــتــطــورت بــســرعـــة من حــيث الــبـــنــاء الــعــمــراني
والــتـكـنــولـوجي بـيــنـمـا ابــنـاء الـرافــدين يـعـيــشـون حتت اضـواء

الفانوس واالله . 
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رحوم عبد الكر قـاسم وحكم البعثية كذلك استمر بعد حكم ا
احلال بتـوزيع القطع االراضي الـسكنـية الى عام  2003 بشكل
منـظم ومتسـلسل يـبدأ على اسـاس اخلدمـة الوظيـفيـة في الدولة
ن يعـمل بـاالعمـال احلرة خارج ومن ثم تبـاع الى عامـة النـاس 
وظيـفـة احلكـومة ,فنالحـظ التـوزيع منـظم ومـحافط عـلى جـمالـية
دن مثل بـغداد او احملافـظات وال يسـمح للتـجاوز حفـاظاً على ا

التصميم اخملطط  العمراني .
لكن بـعد الـتغـير  2003 كثـر احلواسم الـقـطع االراضي والبـناء
لـكية و البعـثية وال بحكم العشوائـيات لم يسبقـة مثيل ال بزمن ا
الــزعــيم ,بـــداء الــكــثـــيــر بــظـل االحــزاب احلــاكــمـــة وعن طــريق
زعـامـاتـهم بـاالسـتـيالء عـلى االراضي كـيـفـمـا يـشـاءون وبـالـقوة
وعـلى وفق مبـدأ احلواسـم ( كلـمن له) وبيـعـها وتـغيـر سـنداتـها
دن وثم بناءهـا وتوزيعـها بشكل غـير منـظم اضاع من جمـالية ا
ـدنـيـ ـوظـفـ ا من جـهـة ومن جـهـة اخـرى قـد ضـاع حـقـوق ا
والعسكـري من حقوقهم بـاستالم حصتـهم اخملصصة لهم من

سكن جزاء اخلدمة التي يخدمونها طيل حياتهم .
لذا نالحظ لـم تبـقى مسـاحة خـضـراء وال مكـان للـترفـيه اال وقد
ســيــطــرت عــلـيـه وكالء االحــزاب و بـيــعه بــثــمن بــخس دراهم
مــعـدودات الـتي اضـاعت نــكـهـة خـدمـة الــوظـيـفـة اتي يــعـتـبـرهـا
صاحبها جزء من االجناز الذي يحصل عليه مع منافسية الذي
تفوق عليهم من حالل حصـوله على الشهادة العلـمية والوظيفية

وخدمة للبلد .
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وهذه الـصرايف او احلـواسم مـاهي اال قطع اراضي عـشوائـية
لـكـيـة اغلب من ضـطـر من الـنـاس وكانت في زمـن ا يـسكـنـهـا ا
يسـكن فيـها هم الـطبـقة الـفقـيرة الـفالحيـة الذين يـعيـشون حتت
تد حدودة بـاعلى طموح ان ابـنهم يتزوج مستوى ثـقافي فقيـر 
او بنـتهم تـتزوج  ومن ثم يـنتقـلون الى الـطمـوح الثـاني ان ابنهم
ـفضل لـديهم الـذكور وبـاعداد كـثير او بنـتهم تـنجب االطـفال وا
بطريقة تـنافسية مع اقـرانهم من االقرباء وبعـد ذلك ينتقلون الى
الـطـمـوح الـثـالث اال وهـو تـزويج ابـنائـهم  ومـن يرى ذريـتـهم من
االحفاد اال ذو حظ عـظيم اما الـبحث عن اجلهاد فـي سبيل الله
فهو بعيد عنهم او البحث عن طـموح العلم فهاذا مطلب البطران
فهو ليس من اولـوياتهم او هو من الـبطرانيـ الن اشباع البطن
اوال من ذلك وهو همهم االول واالخير ,وخير مثال وشاهد على
العصر هي مـدينة الصـدر الثورة سابـقا التي اوعز الـزعيم عبد
الــكـر قـاسـم بـتـوزيــعـهــا مـطـلـع الـسـتــيـنـات  ,لـكن بـعـد 2003
ـر ضيق من تـتطـورت وتـوسعت الـى منـطـقة اخـرى وهي فـتح 
الـسدة الـتي انشـائهـا الـزعيم لـسد ومـنع فـيضـان دجلـة لبـغداد
نـفجـر فتـحو لكـم اليـوم اهل مديـنة الـصـدر وللـزخم السـكانـي ا
ـديـنـة ــنـاطق الـزراعـيــة خـلف ا هـذا الــطـريق و بـيع او شـراءا
نـطقة الدسـيم في محافظة واطلقوا عـليه منطـقة الدسيم تيـمنا 
واسط الـتي بـرز اسـمــهـا  في مـسـلـسل بـيت الـطـ من اخـراج
جـعـفر عـمـران الـتـميـمي والـذي لـو كان يـعـلم بـان هـناك مـنـطـقة
خــلف مــديــنــة الـصــدر تــســمى الـدســيم وضــمن حــدود بــغـداد
عـاصـمـة الـعراق الـتي يـعـيش فـيـهـا مـجـتـمع ال يخـتـلف عن ذلك
ـنـطـقـة الـريـفـيـة في واسط من حـيث اجملـتـمع الـذي يـعـيش في ا
ـسـتـوى الـثـقـافي الـعــادات والـتـقـالـيـد الـريـفـيـة والـعــشـائـريـة وا
لـتـوجــهـة انـظـار اخملـرجـ في اعـداد مــسـلـسل بـيت الـطـ في
بغداد باجزاء مختلفة ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين
حيث التكتك وسيلة الـثقل السريعة واخلفيـفة مع انتشار العربة
واحلصان او احلمير لنقل البـضائح بدل من تتزين بغداد بزينة

دن الراقية في العالم ترو حالها حال ا ا

بغداد
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ـقــبل عـلـى مـلـعب (الــكـامب نــو) بـسـبب ا
ـلك أمــام أتـلـتـيك خـوضـه لـنـهـائـي كـأس ا

بلباو وتوج به برباعية نظيفة .
ـوسم أمـا إيـبـار فـتــجـددت مـعـانـاته هـذا ا
بخسارة جديدة ثـالثة على التوالي الــ16
ـوسم لـيــظل قـابـعـا في ذيل اجلـدول في ا
ودع برصـيد 23 نقـطة ويـصبح أقـرب ا
للـيـغا.وفي مـبـاراة أخرى أقـيـمت في نفس
الــتـوقـيـت اسـتـعــاد ديـبــورتـيــفـو أالفـيس
ذاكـرة االنـتصـارات بـهـدف قـاتل في شـباك
ضـــــيـــــفه هــــــويـــــســـــكـــــا عـــــلـى مـــــلـــــعب
مــيـــنــديـــثــوروثـــا.يــدين أصـــحــاب األرض
هم لالعب الوسط بالفضل في هذا الفوز ا
األرجـنـتـينـي رودريجـو بـاتـاجـلـيـا صاحب
الــهـدف الـوحــيـد والـذي جــاء قـبل نــهـايـة
الــوقـت األصـــلي لـــلـــقــاء بـــخـــمس دقـــائق
فقط.وبـهذه الـنتيـجة يـعود أالفـيس لتذوق
طعم الفـوز بعـد غياب 8 جوالت وحتديدا
منـذ فوزه على بـلد الـوليـد بنفس الـنتـيجة
ـاضي.ورفع الـفوز بـدايـة فبـرايـر/شـبـاط ا
رصـيـد الــفـريق إلى 27 نـقــطـة يـتــرك بـهـا
ـركـز الـ16 مـتـفـوقـا مـنـطـقــة اخلـطـر إلى ا
ـباشـرة على هـويسـكا واجـهات ا بفـارق ا
صـــاحب نـــفس الـــرصــيـــد ويـــأتي خـــلــفه

مباشرة في الترتيب.

أنــخــيـل كــوريــا الــذي عــاد وهــز الــشــبـاك
.ولم يـنل الهـدفان مجـددا بـعدهـا بـدقيـقتـ
من رغبـة العـبي األتلـتي في تـسـجيل مـزيد
من األهــداف وهــو مـا حــدث مــبــاشـرة مع
بـداية الـشـوط الـثـاني عنـدمـا سـجل الـنجم
البـلـجيـكي يـانيك كـاراسكـو الـهدف الـثالث

في الدقيقة 49.
وفي الدقـيقة 54 جاء الـدور على مـاركوس
يــورنــتي لــلــمــشـاركــة في حــفــلــة األهـداف
بـــإضـــافــة الـــهـــدف الــرابـع ثم عـــاد نــفس
الالعب لتسـجيل الهـدف الشخـصي الثاني
واخلامس لـ"الروخيـبالنكوس" في الـدقيقة
68.وبهذا االنتصار العريض يضرب

رجال األرجـنتيـني دييـجو سيـميـوني أكثر
من عــصـــفــور أولـــهــا اســـتــعـــادة نــغـــمــة
االنــتـصـارات بــعـد خــسـارة وتــعـادل أمـام
فــريــقي إقــلـيم األنــدلس إشــبــيـلــيــة وريـال

بيتيس على الترتيب.
كما أن أتلتيكـو أمن بالنقاط الثالث موقعه
في صدارة اللـيجا بـعد أن رفع رصيده إلى
70 نقطة يزيد بها الفارق إلى 4 نقاط

مـؤقـتا مع جـاره ريـال مـدريـد الـذي سـيحل
الليلة ضيفا على خيتافي.

و 5عن بـرشلـونة الـذي سـيخـوض مـباراته
ضمـن اجلولـة أمام غـرنـاطة يـوم اخلـميس

ن وســدد كـــرة مــرت بــجــانـب الــقــائم األ
رمى كورتوا.

وواصل كـــورتــــوا الـــتــــألق بـــالــــتـــصـــدي
لــتــســديــدة من مــاكــســـيــمــوفــيــتش العب
خــيــتـافي فـي الـدقــيــقـة 78 وحــولـهــا إلى
ركـنيـة.وطـالب العـبـو خيـتـافي بـاحلـصول
عـلـى ركـلـة جــزاء في الـدقــيـقـة 80 بـسـبب
تدخل ميـليتاو مـدافع ريال مدريـد العنيف
على أنخيل لكن تقنية الفيديو أثبتت عدم

صحتها.
وضــغط العــبـو ريــال مــدريــد في الــدقـائق
العشر األخـيرة بحثًـا عن هدف االنتصار
مع تــراجع تــام من جــانب خــيــتـافـي لـكن
ــيـــرجني دون أي فـــعـــالـــيــة مـن جــانـب ا

باراة بالتعادل السلبي. لتنهي ا
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لم يـظهـر العبـو أتـلتـيكـو مـدريد أي رحـمة
بـضـيفـهم إيـبـار من أجل تـأمـ صـدارتهم
لــلــيــجـا بــعــد أن دكـوا شــبــاكه بـخــمــسـة
أهـــداف نـــظـــيـــفـــة  عــــلى مـــلـــعب وانـــدا
ميتروبوليتانو في إطار اجلولة الـ 33من
دريدي الدوري اإلسباني.وانتظر الفريق ا
حـــتى قــبل نـــهــايــة الـــشــوط األول بــثالث
دقائق من أجل فـك شفـرة شبـاك الضـيوف
الباسكي بفـضل جنم اللقاء األرجنتيني

حـارس مــرمى ريـال مــدريـد لـتــسـديـدة من
أوليفيرا العب خيتافي في الدقيقة 6.

وسـجل مـاريانـو ديـاز مـهـاجم ريـال مـدريد
هدف التقـدم للميـرجني في الدقيقة 7  لكن
ـباراة ألغـاه بداعي الـتسـلل بعد حكم ا

الرجوع لتقنية الفيديو.
ـي ماتـا مـهـاجم خـيـتافي وسـدد خا
كــرة رأسـيــة داخل مــنــطـقــة اجلـزاء
ــرمى اصــطــدمت بــالــقــائم األيــسـر 
تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في

الدقيقة 24.
وكاد ماريـانو دياز أن يُـسجل الهدف
األول في الدقيقة 28 حيث تلقى كرة
نـطـقة عـرضيـة من مـارسيـلـو داخل ا
وسـدد كرة رأسـيـة مـستـغال تـقـدم احلارس
سـوريـا لـوال تـدخل
ـــــــدافع دافــــــيــــــد ا
تـــــيــــمــــور الــــذي
شـتت الـكـرة من
عـــــــــــــلـى اخلـط
وحـــولــهـــا إلى

ركنية.
ومن هـــجـــمـــة
يزة مرتـدة 
لريـال مدريد
وصــــــــــــــــلـت
الــــكــــرة إلى
أودريـــوزوال
الـــذي أرسل
كـرة عـرضـية
نطقة داخل ا
ســــــــــــددهـــــــــــا
فــيـــنــيــســيــوس
بالـرأس ب يدي
احلـــارس دافــــيـــد

سوريا في الدقيقة 39.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي من

دون أهداف.
ومع بــدايـة الـشــوط الـثــاني سـدد ألـيــنـيـا
ـودريتش العب خـيتـافي كـرة اصطـدمت 

وحتولت إلى الركنية في الدقيقة 47.
وقـطع أولــيـفـيـرا العب خـيــتـافي الـكـرة من
أودريــوزوال وانــطـلق وتــوغل فـي مـنــطــقـة
اجلـــزاء وســـدد كـــرة أرضــــيـــة بـــ يـــدي
كـــورتـــوا حــارس مـــرمى ريـــال مـــدريــد في

الدقيقة 56.
وتألق تيـبو كورتوا في الـتصدي لـتسديدة
صــاروخــيــة من أونــال العب خــيــتــافي في
الـدقــيــقـة 59 وحــول الــكـرة إلى الــركــنــيـة

بأطراف يديه.
وأضـاع أنخـيل رودريـجـيـز العب خـيـتافي
فرصة تـسجيل هـدف القدم في الـدقيقة 69
حيث تلـقى كرة في عمق دفـاع ريال مدريد
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ـلعب الـشعب الـدولي حلساب ـثله   ـينـاء بنـقطة مـن تعادلـهمـا  بهدف  اكتـفى فريـقا الزوراء وا
باراة وإحراز هدف مبكر بعد مـتاز. رغم البداية السريعة للـزوراء في ا اجلولة 28 من الدوري ا
باراة عبر الالعب مهدي كامل إال أنه فشل في احلفاظ على تقدمه.وتمكن 5 دقائق من بداية ا

ـباراة بـتـسجـيل الـتعـادل في الـدقيـقة 42 يـنـاء ألجواء ا الـكـاميـروني جـونيـور امبـاي من إعـادة ا
لـينـتهي الـشوط األول 1-1. ورغم احملاوالت اجلـادة من الفـريقـ في بدايـة الشـوط الثاني إال أن

األداء تراجع تدريجيا ليقبل كل منهما بنقطة التعادل. 
وحـافظ الـزوراء عـــــــــلى وصــافـة الـتـرتـيب بـرصـيـد 52
يـنـاء رصـيده إلى الـنـقـطة 32 في نـقـطة فـيـمـا رفع ا

ركز 13. ا
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ـــنـــافـــذ الـــشــــرطـــة عـــلى غــــلق ا
لـــتـــعـــويض الـــنـــقص الـــعـــددي
واالعــــتـــــمــــاد عـــــلى الـــــهــــجــــوم

ــرتـد.لــكن االســتـقالل جنح في ا
نـــقل الـــكــــرة بـــشـــكـل ســـريع في
مناطق الشرطة وضغط من أجل

تــســجـــيل هــدف وأنــقــذ حــارس
الشرطة كرة سددها أراش.

وفي الــدقــيــقـة (44) تــمـكن العب
االســـتــــقالل مـــحـــمـــد نـــادري من
اســتـغالل الــتـمــريـرة الــعـرضــيـة
ـباشـر في شباك ليـسدد الـكرة با
احلــارس أحـــمــد بــاسـل ويــحــرز
هـــدف الــــتـــقـــدم.ســــفي الـــشـــوط
الـــثـــاني تـــمــكـن االســتـــقالل من
فـــــــــك التكتل الـدفاعي للشرطة
وتـــمـــكـن من ضـــرب خط الـــصـــد
الــذي ســـــــــعى مــدرب الــشــرطـة
لتنظيـمه لكن دون جدوى فتمكن
في الــدقــيــقـة (54) الالعب أراش
من فك شــفــرة الــدفـاع بــتــمــريـرة
بـيـنـيـة إلى فــرشـيـد إسـمـاعـيـلي

فسجل الهدف الثاني.
وبـــذات الــطـــريــقــة أحـــرز شــيخ
ديـابـاتي الـهـدف الـثـالث بـعد أن

ضـرب مـسـعـود مصـيـدة الـتـسلل
بتـمريـرة متـقنة لـديابـاتي األخير
ســـددهـــا بـــقـــوة داخل الـــشـــبــاك

محرزًا الهدف الثالث.
ــدرب الــيــتش ورغم مــحــاوالت ا
بـإشــراك مـازن فــيـاض وريــفـاس
بــدال من عــلي حــصــني ومــحــمـد
داود لــكن لم يــتـغــيــر شيء عـلى
مـسـتوى االداء فـبـقي االسـتقالل
مسـيطرا.وأضـاع ديبـاتي انفرادًا
تامـا باحلارس بـعد أن تـباطأ في
تـسـديـد الـكــرة فـشـتـتـهـا الـدفـاع
فــيــمـــا أضــاع فــرشـــيــد انــفــرادا
صريـحا بـاحلارس بـاسل بعد أن
رد الــقـــائم تــســـديــدتـه لــتـــضــيع
قابل فرصة سهلـة لالستقالل با
عـجـز العـبـو الـشـرطـة عن تـنـظيم
هــــجــــمــــة مــــرتــــدة عــــلى مــــرمى

االستقالل.

ــنـاقـــــــــشـة واعــتـمــاد نـظــام داخـلي
ــصــادقــة عــلـيـه قـبـل إجـراء جــديــد وا

االنتخابات.
وقـال إن االجتـماع شـهد أيضًـا منـاقشة
مــشــروع الــفـئــات الــعــمـريــة الــطــمـوح
اخلــاص بــوزارة الــشـبــاب والــريــاضـة
بـالـتـعـاون مع إحتـاد الكـرة والـتـنـسيق
ـــيـــة اســــبـــايـــر  واالحتـــاد مـع أكـــاد
االسـبـاني لـكرة الـقـدم والذي سـيـشمل
مــحــافــظـات الــعــراق كــافــة وفق رؤيـة
ـدى لــتـهـيـئـة إســتـراتـيـجـيــة بـعـيـدة ا

وصـناعة جيل من الالعب
ـوهوب القادرين على ا
تـــمـــثــــيل الـــبـــلـــد  في
تـصفيات بطولة كاس

العالم 2030.
ونـــــــــــــــــــــوه الــى ان
ـــــرحــــلــــة  األولى ا
ســتـــبــدأ بــتــســعــة
مــراكــز لــلـمــوهــبـة
تــــــرتـــــبـط إداريًـــــا
بـــــــــــاإلحتــــــــــادات
الـفـرعـيـة عـلى ان
تــــشــــمل جــــمــــيع
احملــــافــــظــــات في
ـرحـلـة  الثـانـية ا
وقــــــد  تـــــوجـــــيه
الــلـجـنــة الـفــنـيـة في

اإلحتــاد عــبــر األمــ الــعـام
لـلـهـيـئـة الـتطـبـيـعـيـة بـزيارة
ـــــــراكـــــــز وتــــــــســـــــجـــــــيل ا
احـتـيـاجـاتـهـا.وخـتم  درجال
قـــائــــلًـــا أرجـــو لـــلــــجـــمـــيع
الــــــتــوفـيق والــنــجـاح في
صلحة العـــمل وتغليب ا
الــعـامـة خلــدمـة الـكـرة
الــــــــــــعراقية والعمل
ـسـتـقـبـلي فـي إحتاد ا

الكرة.
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اعـــلن االحتـــاد الــعـــراقي بـــكــرة
الــســلــة اخــتــبــار اكــثــر من 50
. نتخب الناشئ العباً لضمهم 
وقــال امــ ســر االحتــاد خــالــد
جنم في تـــصــريح صـــحــفي  ان
االخـتـبـارات التـكـميـلـيـة لالعبي
نتخب العراقي للناشئ دون ا
سن 15عــــام من تــــولــــد 2006
اجـــريت الــيـــوم ضــمن مـــنــهــاج

االحتاد العراقي بكره السلة.
واوضـح ان االخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات

حـضرهـا اكـثر من  50 العـباً 
ن تــصـفــيــتـهم الى 23 العــبـاً 
يـــحـــمـــلــــون اجلـــواز الـــعـــراقي
اضـافـة الى ال 13 العـبــاً الـذين

مواجهة الشرطة واستقالل طهران

على مـدى أكثر من عـقدين لم تتـغير الـوجوه وبقي من يـقود احللـقات الرئـيسية
في الـرياضة  ,ولم يـستطع أحدا ان يـزيح هذه الوجوه من أمـاكنها .. وبدال من
أن تـاتي الـعـمـلـيـة االنـتخـابـيـة الـسـابـقة أو األسـبق   بـوجـوه جـديـدة لـلعـمل في
ـهم من احلــقل الــريـاضي لـالرتـقــاء به الى ســلم االجنـاز بــقي هــذا الـقــطــاع ا
قطاعات اجملتمع العراقي يعاني من أصحاب الكراسي (اخلالدة) في كل زمان
ومـكـان وكـأن الـكـرسـي أصـبح مـلـكـا لـهم ومـسـجال بـاسـمـائـهم في الـتـسـجـيل

العقاري (الطابو)
ان العـملـية االنـتخابـية البـد أن تاتي بـوجوه جـديدة غيـر مسـتهـلكـة وقادرة على
قـيـادة الـريـاضـة الـعـراقـيـة الى بـر األمـان سـواء فـي انـتـخـبـات احتـاد الـكرة او
ـعـروفـة بتـثـقـيف الـهـيـئة االحتـادات االخـرى او االنـديـة  لـكن لـيس بـالطـريـقـة ا
العـامـة إلنتـخـاب فالن دون غـيره وفـقـا إلمتـيـازاتومـصـالح إعطـاء الـصوت دون
ـقـدرات الـريـاضـة اسـتـحـقــاق كي يـبـقى في الـكـرسي سـنـوات جـديـدة يـعـبث 

العراقية التي باتت تبحث عن حل !
ـعوقـات واالرهاصـات التي بـاتت تأكل شـاكل وا ان هـذه الهـموم وغـيرهـا من ا
ـسؤول األول من جـرف الريـاضة يـجب ان حتمـلهـا نخـبة من الـرياضـي الى ا
عن الـبلـد على أن يـخصص الـوقت الكـافي لإلسـتمـاع مبـاشرة من الـرياضـي
وما يـعانون منه ولكل مـا يطرح أمامه من جمـيع الذين يطلبـون بتحديث الوجوه
التـي تقود رياضة العـراق بعد زمن طويل من حصول هـذه الوجوه على  (طابو

) يتالعبون وينهبون من خالله كل ما موجود في الرياضة.
رياضـيـون واعالمـيـون ونـاشـطون يـتـطـلـعـون اليـوم الى لـقـاء مـخـصص اليـجاد
احلل والـتخلص من ( حيـتان ) الرياضة وهـذا ما يريده ويـطاب به كل من يهتم

سؤول األول في الدولة. بالرياضة العراقية ليطرحه امام ا
وبــرغم من انه ســيـكـون اخــتالف في وجــهـات الـنــظـر عــنـد الــطـرح اال ان هـذا
االخــتالف يــؤشـر حــالـة مـن حـاالت الــبـحث عـن احلل ألن اجلـمــيع يــبـحث عن
مخـرج ولـهذا سـيتم طـرح مـقتـراحات عـدة النـقاذ الـرياضـة واعـادتهـا الى ما

عرفت به كرياضة اجناز ومنافسة.
ـسـؤول وصاحب ـكـسب الـذي سيـخـرج به أهل الـريـاضـة من لـقـاء ا ان ا
الـقرار والصالحـية هو انـهم حصلـوا على تـفاعل الدولـة معهم من خالل
الـوعد بـالـدعم واالسـنـاد ألجل تـطـويـر الـريـاضـة في الـبـلد ومـن ثم فان
الــريـاضــيـ قــد اسـتــطـاعــوا وألول ان يـوصــلـوا صــوتــهم الى أعـلى
مـسـؤول في الـدولـة بـوضـوح ويـجـلسـون  مـعـه ويـشاركـهـم الـنـقاش

قترحة واحللول ا
 وحـينـهـا سيـشـعـر اجلمـيع من ان مـشـاركة أهـل الشـان الـرياضي
ـقــتـرحـات وبـأعـلى درجـات هــمـومـهم والـسـعـي إليـجـاد  احلـلـول وا
ـقراطيـة والصراحـة وهذا امر يـحسب للـطرف ألهـل الرياضة الد
ألنهم كـسبوا ما لم يكن لهم سابقا وللحكومة ألنها لم تفضل قطاع
عـلى أخــر وتـعـامــلت مع جـمــيع الـقـطــاعـات الـثـقــافـيـة والــريـاضـيـة

والنقابية بدرجة واحدة.
الريـاضة الـعراقـية الـيوم دخلت مـدخل البـحث عن البـناء الـصحيح
عن طـريق االنـتـخـابـات الـتي يـجب ان تـضع الـكـفـاءات الـريـاضـيـة
النـزيـهة في مـكانـها الـصـحيح وتـبعـد عن طريـقـها من يـريد الـعبث
ــقـدراتـهـا لـذلـك عـلى الـريـاضـيــ الـعـراقـيــ الـبـحث عن صـيغ
جـديــدة وفــاعــلــة لــلــريــاضـة الــعــراقــيــة وتــفــعــيل الــــــــــــقــوانـ
ــواثـيق ــا يـتــمـاشى مـع سـيــادة الـدولــة ويـراعي ا والـــــــــــوائح 
والــقـوانـ الـدولـيـة حـتـى التـقع الـريـاضـة في مــطـبـات الـعـقـوبـات
الـدولـيـة الـتي يـلـوح بـهـا الـبـعض وعـنـدمـا
نـــــــنـــــــجـــــــز كـل هـــــــــــــــــذا نـــــــكــــــون
اقــــتـــــــــــــــربــــنــــا من ازاحــــة شــــبح
اخلـوف عن الريـاضة العـراقـــــــــــية
بـعد ازاحـة الـعـقول الـفـارغـة العـابـثة
ـبتـلـية بـهؤالء .. الـستم بـالريـاضة وا

معي ?
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اكـد وزيــر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
درجـــال ضــرورة اقــامـــة إنــتـــخــابــات
االحتــــادات الـــفــــرعــــيـــة بــــعــــيـــداً عن

التهميش واإلقصاء.
وذكــــر بـــيـــان عن مــــكـــتب درجـــال  ان
ـــثــلي االخـــيـــر اســتـــقـــبل رؤســـاء و
اإلحتـادات الفرعية بحضور مدير عام
ـــالــيــة في وزارة الـــدائــرة اإلداريــة وا
الـشباب والرياضة شـاكر محمد عودة
واألمــ الـعــام لـلـهــيـئــة الـتـطــبـيــعـيـة

إلحتــاد الـكــرة مــحـمــد فـرحــان وبـحث
مــعـهم جــمـلـة من األمــور الـتي تــتـعـلق
بـواقـع عـمـلـهم وعـمل اإلحتـاد الـعـراقي

ركزي لكرة القدم. ا
وأكـد  درجال خالل الـلقـاء على ضرورة
الـتـهـيـئـة إلقـامـة إنـتـخـابـات االحتادات
الـفرعـية بـالشـكل الذي يـضمن مـشاركة
اجلــمــيـع بــعــيــدًا عن الــتــهــمــــــــــــيش
واإلقــصـاء قــبل إجــراء إنـتــــــــــخـابـات
ـكتب التنفيـذي لإلحتاد العراقي لكرة ا
الـقـدم  ال سـيـمـا عـقب االســــــــتـفـاضة

منتخب الناشئ بكرة السلة
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ســــــمّت جلــــــنــــــة احلـــــكــــــام فـي االحتـــــاد
اآلســــــــــيـــوي لــكـــرة الــقـــدم احلــكـــمــ
الــدولـــيــ زيـــد ثــامـــر ومــيــثـم خــمــاط
لتـحكـيم منافـسات بـطولة أنـدية كأس

االحتاد اآلسيوي.
وقـــال رئــــيس جلــــنـــة احلــــكـــام في
الهـيئـة التـطبـــــــــيـعيـة عالء عبد
الـقــادر  إن االحتـــــــــاد تـلـقــــــــى
إشــــعـــاراً رســـمــــيـــاً يـــفــــيـــد به
بـــاخــتـــيــار احلـــكــمـــ "زيــد
ثــــــــامــــــــــــــــر ومــــــــيـــــــــثم
خــــــــــــمـــــــــــــــــــاط إلدارة
مـبـاريـات بـطـولـة أنـدية
كأس االحتـاد اآلسـيوي
في قـيـرغـستـان لـلـفـترة من 10 إلى نـهـاية

قبل. 21 ايار ا
وأضافَ نـتطـلع بثقـة إلى جناح احلـكم
ــبــاريــات إلى بــر األمـان في قــيـــــــــادة ا
تأكـيدا عـلى براعـة احلكم الـعـــــــراقي في
احملـافل الـــــــــقاريـة وقـدرته عـلى الـتألق

ـــــــاريات الدولية. في ا
ومـن جـهـة اخـرى قـررت جلـنـة االنـضـبـاط
في الـهــيـأة الـتـطـبـيـعــيـة عـدّ فـريق بـلـديـة
النـاصرية خـاسراً بنـتيـــــــــجة  5-0 أمام
فــريق شـــهــربــان ضــمن دوري الــصــاالت
وذلـك عـــقب تـــخـــلـــفه  عن احلـــضـــور إلى
ـــلـــعب لـــلـــمـــرة الــــــــــــثـــانـــيــة فـي هــذا ا
ـــوســــــــم وبـــعـــد مــــنــــــــــــاقـــشــــــــــــة ا
مـطالـعـة نائب رئـيس جلـنة الـصـــــــــاالت
"زيــــــاد شامل" قــــــــررت الـلجنة عــــــــدّ
فـــــــــريق بـلـديـة الــنـاصـريـة خـاســــــــــراً

5-0  أمام شهربان ودفــــــــع
غـرامـــــــــــــة مــالـيـة قـدرهــا ثالثـة ماليـ
ــادة  66/ أ ديــنـــار اســـتـــنــاداً ألحـــكـــام ا

مسابقات.
في حال تكرار عدم احلضـــــــــور في قادم
ـبـاريــات سـتـشـــــــــــطب نـتــائج الـفـريق ا
ــــشــــــــــــــاركـــــة فـي هــــذه ويُـــــحـــــرم مـن ا
ــسـابــــــقــة مع إلــزام الــنــادي بـدفـــــــــع ا
غرامة مالـــــــية قدرها خمســـــــــة مالي

دينار.
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 اخـتبـارهم قبل ايـام للـوقوف
عـــلى الــتـــشــكـــيــلــة الـــنــهـــائــيــة

. لالعب

وكان احتاد السلة قد اتخذ عدة
خـطـوات لـتفـعـيل دوري الـفـئات

العمرية وبناء جيل واعد.
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خـــســــر فـــريق نــــادي الـــشـــرطـــة
الــعـراقي بــثالثــة اهــداف مــقـابل
الشيء  أمـــام فــــريق االســـتـــقالل
باراة التي أقيمت اإليراني في ا
في جدة حلساب اجلولة الثانية

من اجملموعة الثالثة.
وسجل أهداف االستـقالل محمد
نادري في الدقيقة (44©  وفرشيد
إســمــاعــيــلي فـي الــدقــيــقـة (54)
وشيخ ديـاباتي في الدقـيقة (65)

 ليتصدر الفريق اجملموعة
برصيد  6نقاط فيـما تذيل فريق

الشرطة الترتيب بدون نقاط.
الـبـدايـة لم تكن مـوفـقـة للـشـرطة
الـذي خسـر حسـام كاظم بـتلـقيه
بطـاقة حـمراء جـراء تدخـله على
أحد العبي االستقالل في الدقيقة
(11). هـــذا الــطـــرد أرغـم مــدرب

جانب من
اجتماع

درجال في
االندية

الرياضية
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سقط ريـال مدريـد في فخ الـتعـادل السـلبي
أمام خـيـتافي  في إطـار مـنافـسات اجلـولة

33 من الليغا.
وبــهــذا الـتــعــادل يــرفع ريـال

مـدريــد رصـيـده إلى 67
ــــركــــز نـــــقــــطــــة في ا
الــــثــــانـي بــــجـــدول
الـتـرتــيب ويـرفع
خيـتـافي رصـيده
إلى 31 نقطة في

ركز 15. ا
ـــــبــــاراة بـــــدأت ا
بــــــــــضــــــــــغـط مـن
أصــحــاب األرض
وتـصـدى تـيـبو
كـــــورتـــــوا

تيبو كورتوا

 زيد ثامر
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - نـشـرت
جنـمـة تـلــفـزيـون الـواقع االمــريـكـيـة كـيم
كارداشـيان مـجموعـة صور جـديدة من
أحدث جلسة تصوير خضعت لها وسط
الـزهــور في صــفـحــتــهـا اخلــاصــة عـلى
موقع التواصل اإلجتمـاعي ظهرت فيها
البس كالسـيــكـيـة بـالــلـون الـبـيج ذات

تصميم فريد والفت.
ـتــابــعــون بــشــكل كــبـيــر مع  وتــفـاعـل ا
الــصـــور الـــتي نـــشــرتـــهـــا كـــيم وابــدوا

اعجابهم بها.
وكـانت كــاردشـيــان قـد نــشـرت مــؤخـراً
صـورة بــرفــقـة إبــنــتـهــا في صــفــحـتــهـا
اخلـــــاصــــــة عـــــلى مــــــوقع الــــــتـــــواصل
اإلجتـماعي وبـدت فيـهـا بلـقطـات عفـوية
وهي جتلس باألرض وحتـضنهـا بأجواء
فـرح مـعــتـمـدةً إطـاللـة ريـاضــيـة جـذبت
فـيـهــا أنـظـار مــتـابـعــيـهـا الــذين عـمـدوا

للتعبير عن حبهم وإعجابهم بها.

وقــــال ســــامـي صــــاحب بــــان (مـن بـــ
ـــشـــاهــــد الـــتـي عـــرضت فـي ســـيـــاق ا
الـبرومـو التـعـريفي لـلـمسـلـسل  لقـطات
تبـ  جانـبا من عـمليـة انقـاذ يقـوم بها
وصـلـية بـطل العـمل في اطـار الـنكـبـة ا
التي لم تندمل جـراحاتها والـتي تمثلت
بحادثـة العبارة الـتي استذكـرناها  قبل
نحـو اسـابيع حـيث جـرت يوم  21 اذار
من عام  2019حـيــنـمـا انـقــلـبت عـبـارة
سـيـاحـيــة تـابـعـة جلـزيـرة ام الـربـيـعـ
صـطافون وزوار تـلك ااجلزيرة ليلـقى ا
حـتـفـهم نـتـيـجـة عـجـزهم عن الـسـبـاحـة
وكـون ارتـفـاع مــنـاسـيب نـهـر دجـلـة في
ئات ـا اودى  تلك الفـترة من الـسنة 
من النـسـاء واالطفـال اضـافة الشـخاص
بدات تظهر جـثثهم بعـد نحو عام من
تـلك احلـادثـة ويـتم الـتـعـرف علـيـهم من
شـهد خالل اوراقهم الـثبـوتيـة  اضافـة 
مــنـفـذ في  اطــار كـنــيـسـة مــدمـرة حـيث
يــظــهــر عــنــصــر من داعش وهــو يــقـوم
بـاخــتـطـاف احـدى االيــزيـديـات  وتـدور
معركة ب  الـبطل النقاذها وتـخليصها

من براثن ذلك الشخص الداعشي) .
واشـد مــوصـلـيــون بـاالعـمــال الـدرامـيـة
الــتي تــبــثــهــا فــضــائــيــة (الــشــرقــيـة )
مـشـيـرين ( لعـامل اخلـبـرة الـتي تـتـمـيز
ميزة بها تنفـيذ تلك االعمال والـدراما ا
الـــتي حتـــكي اوجـــاع الـــوطن من خالل
تــواصل  حـلــقـات كــمـامــات وطن  الـتي
ابرزت في مـوسـمهـا االول كـميـة الوجع
العـراقي  من خالل جتـسبـد بطل الـعمل
الــفـــنــان الـــقـــديــر ايـــاد راضي  لـــعــمل
استلهم من االالم  شهداء تشرين ودعاه
لـنيل الـتـكـر الالئق من قـبل مجـمـوعة
سـتقل الـتي يراسـها االعالمي االعالم ا
القـدير االستـاذ سعـد البـزاز في اجلولة

الرمضانية السابقة) .
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ـقـيم في دولـة االمـارات شـارك الـكـاتب والـروائـي الـعـراقي ا
ـاضـي في ورشـة الـكــتـرونــيـة اقـامــهـا دار احملـيط الــسـبت ا

للنشر عن (فن كتابة الرواية).
 ÍËbF « bý«— sÐ fOLš

الـكـاتب والـباحـث العـمـاني صـدر له عن الـنـادي الـثـقافي
سقط ضـمن البرنـامج الوطني لـدعم الكتاب في سـلطنة
عُـمـان كـتـاب (اإلمـام جـابـر بـن زيـد.. رؤيـة مـسـتـقـبـلـية)

وضم خمسة عشر بحثاً.
5 Š bO−  YO

رئــيس هــيـئــة االثــار والـتــراث الــتــابـعــة بــوزارة الـثــقــافـة
والـســيـاحــة واالثـار الــعـراقــيـة اعــلن ان الـوزارة احــتـفت
ي.. ي حتت شعار (التراث العا االحد بـيوم التراث العا

االهمية والتحديات) بفعاليات متنوعة.
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الشاعـر االردني ادار االمسية الـشعرية التي نـظمها بيت
ـفــرق ألربــعــة من شــعـراء مــديــنـة الــشــعـر فـي مـديــنــة ا
وهم : إبـراهيم احلـسـبـان نـاصر الـسـخـني عـبد ـفـرق ا

الرحمن العموش وحسام شديفات.
…Ë«d  ‰u²Ð

ـسـتـنـصـريـة الـتـدريـسـيـة في كـلـيـة الـقــانـون بـاجلـامـعـة ا
شـاركت في ندوة الـكتـرونيـة اقامـها مـركز بـغداد لـلتـنمـية
الـقانـونـيـة واالقتـصـادية لـلـحديـث عن (بيع اصـول الـدولة
وشـركـات الــقـطـاع الـعـام في مـوازنـة 2021 بـ الـطلب

اني). احلكومي والرفض البر
 ÊöÐ ‰UL

ـوت عن ـغـتـرب في روسـيا غـيـبه ا ـوسـيـقي الـسـوري ا ا
67 عاماً إثر مضاعفات إصابته بفايروس كورونا بعد

رحــلـة غــنــيــة نـال فــيــهـا جــوائــز دولـيــة وحــقق حــضـوراً
للموسيقى العربية مع الفرق الفنية في روسيا االحتادية.
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صـرية تـنـجز خـالل يومـ تصـويـر مشـاهـدها في ـمثـلـة ا ا
مـسلـسـلهـا (حرب أهـلـية) خملـرجه سـامح عبـد الـعزيـز حيث
تواصل التصوير بشكل مكثف لكي يكون جاهزا للعرض.

انت شـخـص مـبـدع في عـمــلك وهـو مـا ســيـسـاعـدك
يزة. على اخلروج بأفكار 
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قبلة بنشاطً بدنيً كبير يوم السعد تمرخالل الفترة ا
االربعاء.

Ê«eO*«

تـنــال رضــا مــديــرك فـحــاول أن حتــافظ عــلى أدائك
حتى حتقق ما تتمناه.
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تـشـارك في عــدد من األعـمــال الـتـطــوعـيـة الــتى كـنت
ترغب بها منذ مدة.
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أنـت في حـاجـة لـلــحـوار اجلـاد والــصـريح مع شـريك
حياتك.رقم احلظ 6.
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ـنـتـظـرة وسـيسـاهم األمـر في دفـعك جتـد الـفـرصـة ا
لألمام.رقم احلظ.9
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تـتـمـكن من تخـطي الـتـوتر الـذى يـسـيطـر عـلى حـياتك
في الفترة األخيرة.
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تـعـانى من تـراجع مـسـتـواك الـعـمـلي بـشـكل مـلـحـوظ
بسبب إحساسك باإلحباط.
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تـشـعـر بحـالـة من اإلرهـاق الشـديـد بـعد قـيـامك بـعدد
من األنشطة اجملتمعية.
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تـنـزعج لعـدم قدرتك عـلى إجنـاز بعض األهـداف التى
كنت تسعى لتحقيقها.
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عــلــيك احلــصــول عــلى راحــة الســتــعــادة نــشــاطك 
فحاول أال تبخل على نفسك .
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حـاول أن تـتخـلـى عن مـشـاعـر االحـباط وقـم بـدراسة
أدائك وابدأ من جديد.

 u(«
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اكـتب مـرادف ومـعـانـي الـكـلـمات

الـــتي تـــســيـــر بـــعـــكس عـــقــارب

اجــمع حـروف الــدوائـر الـســاعـة

ـــنـــقــــطـــعـــة لـــتـــقـــرأ الـــكـــلـــمـــة ا

طلوبة:(عاصمة افريقية): ا

1- دولة خليجية

2- محاذيا على نفس اخلط

3- عاصمة امريكية

4- أضمه حتت رعايتي

ية 5- من اصناف الطعام العا

6- النوم العميق
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{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - نـــشـــرت
يـة سيلـينا غـوميز صـورا لها النجـمة الـعا
من كـــوالـــيس تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــدهـــا في
ـبنى) مـسـلسـلـهـا اجلـديد (مـجـرمـون في ا
وذلك عــلى صــفــحــتــهـا اخلــاصــة.وظــهـرت
غوميز في الصور مـلطخة بدماء وقد القت
رواجـــا كـــبــــيـــرا عـــلـى مـــواقع الــــتـــواصل

االجتماعي.
ــوقع الــفن صـدمت وكــانت غــومـيــز وفـقــا 
محـبـــــــيـها بتـصريـحها بـأنهـا كانت تـفكر
في إعـــتـــزال الـــغـــــنـــاء بـــعـــد ألـــبـــومـــهـــا

(ريفلكشن).
وخالل مقابـلة مع مجـلة (فوغ) عـدد نيسان
 كـشــفت غـومـيـز عـن مـيـلـهـا إلـى الـتـمـثـيل
ـــســــتـــقـــبل ــــوســـيـــقـي في ا واإلنـــتـــاج ا
وقـالت(من الـصــعب االسـتـمـرار في الـغـنـاء
عنـدمـا ال تنـال االحـترام الـذي تـنتـظره وال
يأخذك الناس بالضرورة على محمل اجلد
مــا جــعــلــنـي أقع في حــيــرة دفــعــتــني
ألتـسـاءل مـا الـهـدف من ذلك?
ـاذا أســتـمـر فـي فـعل هـذا?).

الفجر :  3:58
الظهر :  12:09
غرب : 6:40 ا
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اَللّـهُمَّ قَرِّبْني فـيهِ اِلى مَرضاتِـكَ وَجَنبْني
فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ وَوَفقني فيهِ
لِـــقِــرائَـــةِ ايـــاتِكَ بِــرَحـــمَــتِـكَ يــا أرحَمَ

. َ الرّاحم
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بحـلول الـشـهر الـفضـيل نـفذ شـباب
من بـغـداد وكـربالء فــكـرة حـلـوة في
اســواق عـــدة   تـــمـــثـــلت بـــوضــوع
سالل فـــارغــة فـي أســواق لـــيـــقــوم
شتـري بالـتبرع بـالذي يـناسبه من ا
مـواد غــذائــيــة ويـضــعــهــا بــعـد دفع
ثـمـنـهـا بـالــسـلـة بـدون تـكـلف وبـدون
تـــقــــيـــد وفــــقــــا لـــصــــفـــحــــة يال في
(فيسبوك) لياتي بعدها الفقير ومن
ال يـتـوفـر لـديه قــوت عـائـلـته الـيـومي
ليـاخـذ الـذي يريـده من الـسـلـة بدون
ان يــســأله اي احـــد عــمــا يــاخــذه .
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19:00  كمامات وطن

19:45  على نياتكم ترزقون

( 20:15 مسلسل (العدل

21:00 هوى بغداد

22:00 كوفيد هاوس

نطقة احلمراء 23:00 ا

01:00 مسلسل (الكندوش)

ـمـثـلـة الـعـراقـيـة تطـل من شـاشة ا
(الــــشـــرقــــيــــة) خالل مــــســـلــــسل
(جـوري) بـشـخـصـيـة نـشـوة كـمـا
حـــلت ضــيـــفــة في ثالث حـــلــقــات

مسلسل (كمامات وطن) بشخصيات منوعة.

بغداد
d U½ s Š
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اضـي عـبارة عـن دراسة حـلـقة (كـمـامـات وطن) الـتي عـرضـت السـبـت ا
من التنافس ـا تشهـدها البالد من أمـراض اجتماعـية وأخالقيـة  واقعية 
وظف الناقم على الفيتر الغشاش يذبح ا شروع والغش والرشوة  غير ا
وظف الـذي طلب  منه راجعـ بالرشـوة وسائق التـكسي النـاقم على ا ا
ـدرس الـذي يــفـتـرض به قـدوة وا هـو أيــضـا غـشـاش وقــفـاص  الـرشـوة
للمجتمع هو اآلخر يحاول أبتزاز طالبه والضغط عليهم بهدف األشتراك
وبائع اخملـضـر الـغشـاش الـذي يعـلم أبـنه كيف بالـدروس اخلـصوصـيـة 
ـولدة الـذي أستـغل ازمة نـقص الكـهرباء وأيضـا صاحب ا يغش الـناس 
أبـشع إسـتــغالل  وسـائق الـكــيـا الـذي يـسـتــخـدم اسـلـوب الــفـهـلـوة في
هن الـتي أجنرف أصحـابها وهنـاك الكثـير من ا ـشروع  التنـافس غير ا
الى قـاع الـغش والـكـذب والـسـخـتـة  ومــنـهـا مـهـنـة الـطـبـيب والـصـيـدلي
قاول والـبناء والـلباخ واحلـداد والكـهربائي والـسباك وصـاحب القالب وا

طبگچي وغيرهم… وا
أكيد مع شديد األحـترام والتقـدير للنـزيه والصـادق مع أنفسهم ومع

اجملتمع .. 
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يـجب جتـنـبـهـا طـوال شـهـر رمـضان
ألنــهــا جتــعـلــنــا عــرضـة حلــمــوضـة

عدة ومشاكل اجلهاز الهضمي). ا
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يـوصي طـبـيب الـتـغـذية
أحــمـد ســعـيــد بـتــجـنب

ــاحلــة األطــعــمــة ا
خـالل وجــــبــــتي االفــــطــــار
والبسحـور النها تـقوم بحبس
ــاء فـي اجلــسم لـــذلك يــجب ا
االبـتـعـاد عــنـهـا كـمـا أنـهـا من
األطـــعـــمــــة الـــتي تــــشـــعـــرنـــا
بــالــعــطش بــشــكل كــبــيــر لـذا
يـجب جتـنـبـهـا وقت الـسـحـور
حتى ال نـشـعر بـالـعطش أثـناء
صيـامنـا.كـذلك التـوابل احلارة
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - التقـطت عدسات
ـصــورين صـورة لــلـثــنـائي الــشـهــيـر عــارضـة ا
ي زين ية جيجي حديد والنجم العا األزياء العا
مالك وهما يصطحبان طفلتهما (خاي) في نزهة
في شوارع في نيـويورك.وتوجـها أثنـاء نزهتـهما
ـلونـة واخملـتلـفة الى منـتـزه اخلاص بـاألسمـاك ا

األحجام واألنواع.
ــعــطف أبــيض طــويل ولــفــتت حــديــد األنـظــار 
نسّـقـته مع بـنـطـال مطـابق وحـذاء ريـاضي كـما
اعــتــمـدت تــســريــحــة شــعــر الــكــعــكــة وارتـدت
الـنـظــارات الـشـمــسـيـة والـكــمـامـة.أمــا زين فـقـد
ارتــدى بــنـــطــاال أســود نـــسّــقه مع جـــاكــيت من
الكـاروهات بـاألصفـر واألسـود واألبيض بـينـما
كان يجرّ عـربة األطفـال اخلاصة بـابنته.ولم تكن
هـذه الـرحــلـة الـوحــيـدة الــتي قـام بـهــا الـوالـدان
البنتهما خاي إذ كـانت شاركت في استكشاف
تحف األميركي لتاريخ الطبيعة باإلضافة إلى ا

متحف مبروبوليتان للفنون.
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غـربـيـة السـابـقة عايـدت مـلـكة اجلـمـال ا
مثل التركي مراد ان ألباني زوجها ا إ
ـنـاسـبـة عـيد مـيـالده بـطـريـقة يـلـيـدر 
رومانسـية وبكـلمـات حب إذ نشرت في
صفحتـها اخلاصة عـلى موقع التواصل
اإلجـتـمـاعي ظـهـر فـيـهـا الـثـنـائي بـلـقـطـة
رومـانـسـيـة من مـنـزلـهـما وبـدت ألـبـاني
وهي حتـتـضـنه وتـقـبـله وأمـامـهـمـا قـالب
احلــلـــوى وأرفـــقت بـــدورهـــا الـــصــورة
بتعـليق كتـبت فيه: (عيـد ميالد سعـيد يا
ا نبض القلب ونور الع دمت معي دا
ـيالدك) وأبـدا ألحـتــفل مـعك كـل عـام 
والقت الـصـورة إعـجــاب عـدد كـبـيـر من
مـتــابــعـيــهــا الـذيـن عـايــدوه وعــبـروا عن

حبهم الكبير لهما.
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ـرة عـاد داعش الى الـظـهـور لـكن هـذه ا
سلـسالت التـلفـزيونـية التي عبـر ا

ابـــرزت ايـــام احملــــنـــة الـــتـي عـــاشـــهـــا
الــعــراقــيــون خالل ســيـطــرة الــتــنــظـيم
ـوصل بدءا مـنذ ذكـور على مـديـنة ا ا
صيـف عام  2014قـبل ان يـتم حتـرير
دن الـعراقـية في  صـيف عام 2018 ا
ــذكــور وطــرد عــنــاصـــر الــتــنــظـــيم ا
..وابــرزت مــســلــسالت عــراقــيــة هـذا
اجلــانب مـن خالل احلــكــايــات الــتي
تـداولـهـا الـنـاجـون لـتـسـهم بـتـنـفـيـذ
شاهـد الفنـية  اخلاصة العديـد من ا
بتلك الدراما التي  وظفها منتجوها
لـتوثـيق مـا مر بـه العـراقـيون خالل
ـاضية ومن ب السنـوات القلـيلة ا
ــسـلــسالت مــســلــسل عـرض تــلك ا
عـلى شاشـة احـدى الـفضـائـيات اال
ـــوصــلـــيـــة قـــاطــعت ان الـــنـــخب ا
ــسـلـسل بــعـد مــشـاهـدة احلــلـقـة ا
االولى حــيث بـ  الــدكـتــور حـازم
عبد الـله ان (الكل يعـلم ان  تنظيم
ـوصل داعش اسـتـقـر في مـديـنة ا

وكـل تـــلك االجـــواء  تـــوظـــيــفـــهـــا في
ـذكـور ليـتم تـنـفـيذ مـشـاهده ـسلـسل ا ا
بـعـيـدا عن الــبـيـئـة االصـلـيـة  فـضال عن
حتـدث ابــطـال الـعـمل بـلــهـجـة بـغـداديـة
ـنح ـوصـلـيـة  دون االلـتـزام بـالـلـهـجـة ا
تعبير  اكـثر فنية  في سيـاق السيناريو
ـذكور ).فيما  اشار سلسل ا اخلاص با
 ســـلــيم حـــازم الى ان (كـــلــيــة الـــفــنــون
اجلمـيلة ومـعهـد الفـنون اجلمـيلـة وهما
ـنــاسـبـة البــراز الـعــديـد من الــقـنــوات ا
الكوادر الفـنية الـتي تعنى بالـتمثيل في
دينة اال انه مع االسف يتم تهميشهما ا
وعـدم االستـعـانـة بتـلك الـقـابلـيـات التي
تـتخـرج من هـات الـقـناتـ   الـفنـيـت
وصل الـعديد مع العلم بـان في مديـنة ا
مـن الـقــنــوات الـفــضــائـيــة الــتي ايــضـا
تتجـاوز  عن االستعـانة بتـلك القابـليات
ـنح  االنطـباع بـان مطـربة ا  الفـنيـة 

احلي التطرب) .
ـا ــوصـلــيـ  بــيـنــمـا اشــاد عـدد من ا

تـقـدمـه فـضـائـيـة (الــشـرقـيـة) من درامـا
ــيــزة لــلــعــام احلــالي وخـالل الـدورة
الــرمـضـانــيـة مــشـيــرين بـان (مــسـلـسل
دجـلــة وفـرات  وهــو اجلـزء الــثـاني من
مــســلـسل هــوى بــغــداد الـذي انــتــجـته
الـشـرقـيـة  قـبل عـامـ ابـرز الـكـثيـر من
حـكـايات احلب الـتي عـاشـهـا عـراقـيون
لتـجـد الدرامـا جتـسدهـا في خـضم هذا
ـسـلـسل الـذي يـعـتـمـد عـلى احلـلـقـات ا

نفردة ). ا
ـسلسل وابرز مـؤمن عبـد القـادر بان (ا
يلتفت في سياق حـلقاته لقضية داعش
 اضـافـة لـتـصـويـر بـعض الـلـقـطـات في
ــشــاهــد ــنح ا ــا  ــوصل  مــديـــنــة ا
مصـداقـية اكـبر في الـتـعبـير عن الـعمل
الـفني  الـذي يـنـفـذ في االماكن الـقـريـبة
من احلدث لتكون باعتبارها شاهد فني
ـشـاهـد من الـتـصور  وواقـعي  يـقـرب ا
الـكـامل لـلـمـشـاهـد الـتي تـنـفذ فـي اطار

هذا العمل) .

وصل q∫ مشهد من (دجلة وفرات) واخر من (على نياتكم ترزقون) نفذا في ا u*« w
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{ رومـــــــــــا (أ ف ب)  –نـــــــــــظّـم
العـاملـون في مـجال فـنون األداء
اإليــطـالـي الـذي ال يــزال نــشـاطه
متوقـفاً منـذ أكثر من عـام بسبب
جـائحـة كـوفـيـد تظـاهـرةً الـسبت
ـسـاعدات في رومـا لـلـمـطـالـبـة 
حـكومـيـة للـمـوظـف والـشـركات
ـــنــــكـــوب في هـــذا الــــقـــطــــاع ا
باإلضافة إلى وضع جدول زمني
ــوســيــقــيـة ــعــاودة احلــفالت ا

سرحية . والعروض ا
شاركون في التظاهرة وارتدى ا
التي شهـدتهـا ساحة (بـياتزا دل
بوبولو) الـواقعة في وسط روما
ب فيال مـيديتـشي ونهر الـتيبر
مـالبـس ســـــــوداء ووضـــــــعــــــوا

كـــمـــامــــات من الـــلــــون نـــفـــسه
وجـــرّوا  ألـــفـــاً من الـــصـــنـــاديق
الــــفــــوالذيـــــة الــــســـــوداء الــــتي
تـــســـتـــخـــدم عـــادة لــنـــقل اآلالت

وسيقية ومعدات احلفالت. ا
ـقـررة مـنذ وأقـيـمت الـتـظـاهـرة ا
مــدة طـويــلـة غــداة إبــداء رئـيس
الـوزراء مـاريـو دراغي  اجلـمـعـة
(تفـاؤالً حذراً)  وتوقّـعه أن تـبدأ
إيـطالـيـا إعادة الـسـماح تـدريـجاً
عـاودة مخـتلف األنـشطـة التي
كــانت تــخــضع لــقــيــود صــارمـة
اعـــــتـــــبـــــاراً مـن االثـــــنـــــ 26 
ـدارس نـيــسـان/أبــريل بــدءاً بـا
ــطـــاعم  وكـــذلك واحلـــانـــات وا
ـــــســــارح وقــــاعــــات احلــــفالت ا
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{ ريـن (فــــرنـــــســــا)-(أ ف ب) –
ـوت أوبـير فـور أحـد آخر غيّب ا
عــنــاصــر وحــدة الــكــومــانـدوس
الفرنسية التي شاركت في إنزال
الـــنـــورمـــانـــدي في 1944 خالل
ــيــة الــثــانــيـة  إذ احلــرب الــعــا
تــــوفي عن عــــمـــر يـــنـــاهـــز 106
انـويل أعـوام وكـان الـرئيـس إ
مــاكــرون في طــلـيــعــة من نــعـوه

السبت.
وعـــبــــر مـــاكـــرون في بـــيـــان عن
امــتـــنــان األمـــة (لــفـــور مــعـــزّيــاً
اســـــرتـه قـــــائـال إن عـــــنــــــصـــــر

{  بـويـنـوس ايرس-(أ ف ب) –
تــنــفــذ األرجــنــتــ في مــحــمــيـة
طــبـيــعـيــة بـشــمـال شــرق الـبالد
بـرنـامجـاً إلحـيـاء وجـود حـيوان
الــنــمــر األمــيــركي أو اجلــاكــوار
الــذي لم يــســجَّل أي حــضــور له
منذ  70عامـاً  وأطـلـقت في هذا
اإلطار السبت أنثى وصـغيريها
عـــــلـى مـــــا ذكـــــرت مـــــنـــــظـــــمــــة
“ريـوايـلـديـنغ ”غـيـر احلـكـومـيـة
الــســبـت. وبــإطالق هــذه األنــثى
ــسـمـاة هــورونـا وصــغـيــريـهـا ا

الـكـومـانــدوس الـبـحـري الـراحل
قـدم أمــثـولـة رائـعــةً في االلـتـزام

والبطولة).
وكـــــــان فـــــــور واحـــــــداً من 177
عـــــــنــــــــصـــــــراً ضـــــــمـن وحـــــــدة
الــــكـــــومـــــانـــــدوس ذات اإلمــــرة
الـفــرنـســيـة شــاركـوا في اإلنـزال
على شـــــــواطئ النـورماندي في
6 حـزيـران/يــونـيـو 1944 خالل
ــــوجـــة األولـى من عـــمــــلـــيـــات ا
اإلنــــــــــزال الــــــــــــنـي نــــفــــذهــــا
احلــلـفــاء عــلى شـواطـئ فـرنــسـا
الـتي كـان النـازيـون يـحتـلـونـها

ـولــودين في األسـر فـي كـانـون ا
األول/ديـســمـبـر الـفــائت يـرتـفع
إلى ستـة عـدد النـمور األمـيركـية
الـتي أُدخِـلَت مـنـذ بـدايـة الـسـنـة
إلى مـحــمـيـة إيـبـيــرا الـتي تـبـلغ
مساحتها نحو 200 أألف هكتار
ـــســـتـــنـــقـــعـــات واألنـــهـــار من ا
ـروج والـبـحـيـرات حتـيط بـهـا ا
واجلـــــبـــــال عـــــلى احلـــــدود مع
الــبــاراغــواي وعــلى مــقــربــة من
البـرازيل. وانضمـت هورونا إلى
أخـتـهـا مــاريـوا الـتي أطـلـقت مغ

صغيريهـا في احملمية في كانون
الـثـاني/يـنـايـر الـفـائت. وأُنـقِـدَت
هــاتــان األنـثــيــان الـبــريــتـان من
شـــمــال الـــبــرازيل بـــعــدمـــا قــتل
صـيادون والـدتـهمـا بـعد بـضـعة

أشهر من والدتهما.
ــــنــــظــــمــــة غــــيــــر وأوضــــحت ا
احلــكـــومــيـــة الــتي تـــنــفـــذ هــذا
شـروع منـذ عشـر سنـوات أنها ا
رة األولى فـي التـاريخ تُـجرى (ا
مـحــاولـة إلعــادة هـذا الــنـوع من
الــسـنــوريـات إلـى بـيــئـة أبــادهـا

وهـــو أكــــبــــر غــــزو بـــحــــري في
التاريخ.

وكــانت نــقــطــة إنــزال فــور عــنـد
شاطئ كولفيل في شمال فرنسا
ضمن وحـدة (كـومانـدوس كيـفر)
الـتي أطـلق عـلـيـهـا اسم قـائـدهـا
الزم فـيـلـيب كـيـفر أحـد أوائل ا
ـــقــاتــلــ الــفــرنــســيــ الــذين ا
انــضــمــوا إلى حــركــة “فــرنــسـا
ـقـاومــة بـقـيـادة شـارل احلرة ”ا
ديـــغـــول. وكـــان عـــنـــاصـــر هــذه
الــوحــدة اجلــنــود الــفــرنــســيـ
الــوحــيــديـن الــذين شــاركــوا في

فـي األرجــــنــــتـــ الــــتـي جتـــذب
الـــزوار وقــبل ظـــهــور جـــائــحــة

أمـا في األرجنـتـ فـتوجـد مـنـها
نــــحــــو 200 إلى 300 عـــــيــــنــــة
مـنــتـشـرة في غـابــات مـقـاطـعـات
سـالـتـا ومـيـسـيـونـيس وتـشـاكـو

وفورموسا في شمال البالد.
وينضم اجلاكـوار في إيبيرا إلى
أنـــواع رئــيـــســيــة أخـــرى أعــيــد
إحيـاء وجـودها كـغـزال بامـباس
وآكل الــنـمل الــعـمالق والــبـقـري

طوق والببغاء القرمزية. ا
وتـعتـبـر مـستـنـقـعات إيـبـيرا من
نـاطق الطـبيـعيـة النـاشئة أهم ا

فـــيـــهـــا اإلنـــســـان). وأدت إزالـــة
الـــغــابـــات وحــرائـــقــهـــا وزيــادة
األراضـي الــزراعـــيـــة والـــصـــيــد
اجلائـر إلى انـقراض هـذا الـنوع

في مقاطعة كوريينتس.
ويـعــتـبـر االحتــاد الـدولي حلـفظ
الـطــبـيـعــة حـيـوانــات اجلـاكـوار
هـددة) باالنقـراض علماً (شبه ا
أن أكــبــر عـدد مــنــهـا يــتــركـز في
منطقة بانتانـال البرازيلية أكبر
األراضي الــرطــبــة االســتــوائــيـة

على وجه األرض.

كـوفـيد- 19كـانت تـسـتقـطب 45
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اإلنــزال وجنـــحــوا في حتـــقــيق
تمثل في السيطرة على هدفهم ا
ـــانـــيــة في الــتـــحــصـــيـــنــات األ
ويــســتــريــام قـبل أن يــلــتــحــقـوا
ـواصـلـة بـبـقـيـة قـوات احلـلـفـاء 
التقدم. وقتل عشرة منهم بحلول

نهاية يوم اإلنزال.
سلحة واعتبرت وزارة القوات ا
في بـيـان أن فور ورفـاقه “كـانوا
روح األمة ”الفـرنـسـية عـلـماً أن
واحداً فحسب منهم ال يزال على
قـيــد احلـيـاة هـو لـيــون غـوتـيـيه

البالغ 98 عاماً.

ــوســيــقــيــة بــشــرط االكــتــفــاء ا
بجمهـور محدود يحتـرم التباعد

االجتماعي.
ولن تـكـون إعـادة الـفـتح نـهـائـية
بـل ســـتـــخـــضع إلعـــادة تـــقـــو
مــنـتــظـمــة اعـتـمــاداً عـلـى تـطـور
ـــا يــشــكّل الــوضـع الــصــحي 
مـصـدر قـلق لـقـطـاع فـنـون األداء
احلي الـــذي يـــخـــشى أن تـــذهب
استـثمـاراته اجلديـدة هدراً فـيما

هو منكوب أصالً.
وقال ماوريتسيو كابيليني وهو
مـــديـــر إنـــتــاج وأحـــد مـــنـــظــمي
الـتـظـاهـرة لـوكـالـة فرانـس برس
(نريـد أن نعـرف مـا سيـحدث مع
إعـادة الـفـتح الــتي تـمـثل نـهـايـة

»Ëd(« ‰uÞ√ W¹UN½

”Ë—œ ÊËœ s

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

ـتـحدة رمت عـشرين سـنة هنـاك مَن يـقول انّ الـواليات ا
ـهـمـالت ح من حـرب طـويـلـة بـاهـظـة الـثـمن في سـلـة ا

قررت االنسحاب من افغانستان من دون حتقيق نتيجة.
وهـنـاك يـتـسـاءلـون عن طـبـيـعـة تـلك الـنـتـيـجة الـتي كـانت
ـسـتـعـصـية تـرجـوهـا واشـنـطن حـ غـزت تـلك الـبالد ا
وهل اسقـاط نظام طـالبان وتـنصيب حـكومة جـديدة كان
كـافـيـاً لإلجـابة عـن بنـد يـخص  سـبب الـغـزو االمـريكي
مـــادام انّ قــضـــــــــيـــة االرهــاب لـم يــحـــلـــهـــا االحــتالل
االمريـكي واستمـرت حركـة طالبـان في قتـال طوال هذي
الــســـنــوات وتـالشى مع الـــوقت هــنـــاك اسم الـــقــاعــدة
وحـولت احلـركـة الـطـالـبـانيـة من دون تـشـعـر مـشـروعـها
اجلـــهـــادي الى مـــشـــروع وطـــنـي ال تـــؤمن به عـــادة في

ادبياتها.
تصريح وزير اخلارجية االمـريكي اليوم عن ان للواليات
تـحدة لديـها امكـانات منع قـيام تنـظيم القـاعدة بتـهديد ا
بعـد االنسـحاب. يـاترى ألم يـكن داعش أكبـر قوة وأثراً

اذا لم تتمكن واشنطن من منعه تهديد العالم ?
كـان الـعـالم مـرعـوبـاً بـعـد اعالن مـسـؤولـيـة الـقـاعـدة عن
هـجــمــات احلـادي عــشــر من ســبـتــمــبـر 2001 الى أن
أصــبح الـرعب اجلـديـد يــرتـدي ثـيـاب تـنــظـيم اخـر أكـثـر
شـراسة ووحـــــشـية واقـوى نـفوذا واحـتل اجـزاء كبـيرة
ــا كـان من عـدة دول عــربـيــة في الــسـنــوات االخــيـرة 
يسـتوجب بـحسب نـظريـة واشنـطن في مالحـقة االرهاب
غــزو أكــثـــــــــــر مـن أربع دول عــربــيــــــة الســتــئــصـال
الـتنـظـيم االرهابـي كمـا كـان الدافع الـذي حـرّك اجليش
االمـريـكي الى افـغـانـــــــــستـان والـتي كـانت لـتـوهـا  قد
شهدت خـروج اجليش السـوفييـتي منهـزماً ال نتـيجة ب

يديه.
هـنــاك جـيل جــديـد فـي بالد االفـغــان لـكـن ال تـتــوافـر له

واجهة حركة امكانات زمنية ومادية كافية 
 طـالــبــان الـتي انــتـهـت واشـنــطن الى الــتـفــاوض مـعــهـا
والـقـبـول بـشـروطـهـا إلتـمــام االنـسـحـاب. من هـنـا يـكـبـر
الـتحـدي الثـقـافي أوالً في صلب بـنـاء الوطـنيـة االفـغانـية
لـــتـــحـــصـــ الـــبـــالد ضـــد االرهـــاب .. وضـــد تـــكــرار

االحتالل.
ياتـرى أين يقف العـراق الذي عـاش اطواراً مشـابهة من

هذه التجربة?
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ـتعفف في أصقاع العالم; وال جاعة الناس ا يـا الله رفقاً 
ــعـــدمــ ــضـي عــلى الـــفــقـــراء وا تـــدع شــهـــر رمــضـــان 
ـقـلـوب; وأقـولُ بـأملٍ مـرتـبكٍ يـا اللـه علـى هذا والـكـادحـ بـا
الـشهر الطـاهر حتى اآلن; إنَّ قلبي يـزهرُ بالنجـوم كلما جاء
شـهر رمضـان; بل إنَّ روحي تتمـاهى إلى سماواتٍ أرى من
خاللـها ترتيل الـقرآن ينهمـر كجدول كوثـر في مناجم عقلي
ــشــون عــلى ـمــا مالئــكــة  وأرى الــنــاس مــا هم بــأُنــاسٍ إنـَّ
األرض مـاذا لـو كانت كل سـنـواتنـا رمـضان كـان بـوسعـنا
أنْ نـرى اجلنَّة تمشي على قدمـيها الطاهرت فوق أرضٍ بال
فـسادٍ وبال حُسَّادٍ وبال نفاقٍ وبال مفخَّخاتٍ; في هذا الشهر
جـملهِ عن أي شيء يُكـدر سعادة يـصوم الـعالم اإلسالمي 
ـبارك يثيـر بك الدهشة اإلنـسان كل شيء في هذا الـشهر ا
بـــدءاً من صــوت طـــبل الــســـحــور ومـــروراً بــصالة الـــفــجــر
احملـفـوفـةِ بـاألدعيـةِ والـغـفرانِ وقـيـلـولـةِ الصـائم حـ تـلـسعه
شـمس الـظهـيـرة بامـتـحانـهـا العـسـير ولـيس انـتهـاء بـدقائق
الئــكي لـسـمـاع صـوت أذان الـغـروب; االنــتـظـار والـصـبـر ا
وهـو يردد في أرجـاء الكـون بأسـره; الله أكـبر; حـيث تخشع
الـقـلوب اجملـبولـةِ بالـصـبر اجلـميل واألمل الـذي ال حدود له;
سـعياً إلى فردوس في األعالي تتـرقَّبُ قدومنا ونحثُّ اخلطى
ا َ عاماً ور ـؤمنة إلى أبوابها الفسيحة; أذكر قبل خمس ا
أكـثر; هـناك في مـدينة مـتواضـعة من خارطـة البالد اسـمها
ـهـا مــاسـةً ــنـاذرة اآلن كــأنـَّ قــضـاء أبــو صــخـيــر تُــسـمَّى ا
خـضـراء عـلى خـصـر الفـرات كـان الـنـاس في آخـر يوم من
عـون فـوقَ رابـيـةٍ تُـسـمَّى (الـردَّاد) وهـو شـهـر شـعـبـان يـتـجـمـَّ
ا عـبـارة عن سـاتـر تـرابي يـفـصل البـسـاتـ عن الـبـيـوت ر
شـيَّد في ذلك الوقت خـشية من فـيضان الفـرات كان الناس
يـتسـلَّقون ذلك الـساتر الـترابي وعـيونهم نـحو السـماء عسى
ـا يرى أنْ تـظـفـر حـدقـة إحداهـم برؤيـة هالل رمـضـان; وحـا
الـــهالل ذلك احملـــظـــوظ حــتـى تــتـــصــاعـــد من حـــنـــاجــرهم
هم األهــازيج والــصـلــوات ويــتـبــادلــون الـتــهــاني كـمــا لــو أنـَّ
سـيدخلون إلى الفردوس بعد بـرهةٍ وح تبدأ طقوس شهر
ـعـضـلـة الـتي تـرافـقـني حـيـنـهـا مع أخـوتي رمـضـان كـانت ا
وأخُـيَّاتي هي كـيف سيـمر هذا الـشهر عـليـنا بسالم دون أنْ
تـلحق بنا أية عقوبة من أبي الطيب رحمه الله حيث أنَّ أمي
راسيم احلسـينية القُح كـما يقولـون رحمها الله الـشغوفة بـا
كــانت حتـرص عـلى إبــعـادنـا الى خــارج الـبـيت حــتى يُـنـهي
ـتـواضع وكان لهُ احلق في ذلك والـدي فـطوره اإلسالمي ا
فـلقـد كُـنَّا بـشيـطنـةٍ ال حدود لـها يـجزعُ مـنهـا حتى احلـجر;
وكم مـن مرَّةٍ جعلنا فطـور والدي كالعلقم بـسبب مشاجراتنا
الـعنيفـة وصخبنـا الذي ال ينتـهي أذكر في منتـصف الشهر
الـكـر  حـيث جُرح األمـام عـلي (ع) حتـدث مـجزرة مـبـاركة
جلـمـيع الدجـاج والـديوك في حـديقـة الـدار لتـقـدَّم ثوابـاً على
ـوتى وفي مـقدمـتهم روح اإلمـام البـاسل (ع) وأذكر أرواح ا
طبخ ناسبة ويتسلل إلى ا أنَّ أخي »علي «كان ينتهز تلك ا
سـلوقة; وكان بـخفَّة قط لـيسطـو على جمـيع أكباد الـدجاج ا
هـذا األمر الطريف يحدث في كل رمضان ويترك والدتي في
حــيــرة من أمــرهـا عن ســر اخــتــفـاء أكــبــاد الـدجــاج وبــعـد
الـفـطــور نـهـرع نـحن الـصـبـيـة كل مع زمـرته أو مع صـبـيـان
ته لنـطرق األبـواب ونصـيح بأصـوات جلوجـة: ما جـينه مـحلـَّ
يـامـا جيـنه في حـ يـضرب أكـبـر زمرتـنـا عـلى طبـلـته التي
عـادةً ما يكـون جلـدها من معـزةٍ نافقـة; جنمع الزبـيب بكيس
أبــيض واحلـلــوى بـكــيس آخـر أمَّــا إذا تـكــرَّم أحـد الــبـيـوت
ووهـبـنــا بـعض شـبـابـيك الـزالبـيـة; فـتـرى أنَّ شـجـاراً حـامي
الـوطيس سيشبُّ بـعد خطوات من مـغادرتنا ذلك الـبيت فيما
بـيننـا ليظـفر كل منّـا بشبـاك الزالبيـة وربَّما يـسيل الدم من
أفـواه بـعضـنا; ذلك ال يـهم مادام ذاق لـسـانه شبـاك الزالبـية
ـنـال في ذلـك الـزمـان; في حـ أنَّ صـوت مـؤذن الــعـسـيـر ا
; أهالً بـشـهـر رمـضـان اجلـامـع يـردد بـشـجن عـجـيب: أهالً
نـشغـلة بـلعـبة ـقاهـي ا ومن صـوب آخـر تسـمع اصطـخاب ا
»احملـيـبس «وصــوت أحـدهم يـصـيح »بـات .«وأخـشى في
هـذه األيام إذا مـا حـانت فرصـة للـصبـية أنْ يـجوبـوا األزقة
والـشـوارع وهم يرددون مـا جـينه; يـامـا جيـنه; وحـ يقـفونَ
ا يظـهر لهم قاتل طائفي ريبـة; فلر عـند عتبة أحـد البيوت ا
ويـضع بكيسهم الرمضاني البـريء مجموعة عظام لقتيلٍ أو
ا يـضع لهم بـالكـيس الرمـضانـي مجـموعة مـن الطـلقات لـر
ـا ينـحرهـم جمـيعـاً برشـقة رصاص بـدالً عن احللـوى; ولر
ذهب الفالني أو »بدگه «عـشائرية; يا رمضان كـونهم من ا
اً الـبالد; ها أنا أتوسَّلك حتى تمرُّ كر
ـاً آمنـاً كـما عـهـدتك عـلى البالد مـسـا
وتـترك في قلوب جمـيع أهلنا السالم.
بـرغم ظـهـور الـعـلم الـعـراقي عـلى خد

قلوب? طفل عراقي يتيم با

{ ليـماسـول (قبرص)- (أ ف ب)
 –إذا كـــانت حــكـــايــات فـــرســان
الـهـيـكل تــنـتـمي إلى األسـاطـيـر
فـإن فـي داخل قـلــعـة في قــبـرص
إرثــاً ال يـــزال يــطــبـع إلى الــيــوم
ـتوسـطـية الـتي كانت اجلزيـرة ا
تابـعة ألخـوية الصـليـبيـ وفقًا

. ؤرخ
في أســــفل درج حـــجـــري ضـــيق
وشديد االنحـدار في قلعـة مدينة
ليماسول الساحلية  داخل قاعة
مـقـبـبـة تــصـطف عـلى جـانـبـيـهـا
شـواهد قـبـور لـفرسـان الـعـصور
الـوســطى تـقع الــكـنـيــسـة الـتي
يُعـتقَـد أن ملك إنـكلـترا ريـتشارد
عـروف بـ(ريـتشـارد قلب األول ا
األســـد) تـــزوج فـــيـــهــا وهـــو في
طــــريــــقـه إلى خــــوض احلــــروب

الصليبية عام 1192.
ـــة اآلثـــار إيـــلـــيـــنـــا وقـــالت عـــا
سـتـيــلـيـانـو وهي تــلـوّح بـسـيف
طـويل من احلـقــبـة الـصـلـيـبـيـة 
تـآكـله الـصـدأ وتـرك علـيه الـزمن
آثــــاره لـــكـــنـه ال يـــزال حـــادأً إن
ـعـمـاريـة واألشـيـاء (الـهـنـدســة ا
ـوجــودة هـنـا تـعــكس الـتـاريخ ا

العظيم لقبرص).
وذكّـرت سـتـيـلـيـانـو بـأن قـبـرص
كـــــانـت بـــــحــــــكم مــــــوقـــــعـــــهـــــا
االســـتـــراتــيـــجي (مـــكـــانــاً أراده
الــــكـــــثــــيـــــر من األجـــــانب حتت

سيطرتهم).
احــتــفل ريــتــشـارد األول بــلــيــلـة
زفافه هـنا بشـرب النـبيـذ األحمر
احلـــلـــو قــبـل أن يــقـــضي شـــهــر
العـسل في تـدمـيـر األرياف وفي
ـارسـة احلــرق والـنـهب حـتى
أضـــاف قــــبــــرص إلـى قــــائــــمـــة
ـتـلـكاتـه قبل بـيـعـهـا لـفـرسان

اليـوم ألن ثمـة الـكثـير من أوجه
التشابه). ورأى أن (ما بدأ أيضاً
في الـعهـد الـصـلـيبي هـو أهـمـية
قبرص كـقاعدة لـعملـيات القوات
الــغــربــيــة الـعــامــلــة في الــشـرق
األوسط وشــمــال إفــريــقـيــا). فال
تزال لـبـريطـانـيا حـتى الـيوم في
قبرص قاعدتان تـابعتان لسيادة
ـتحـدة انطلـقت منـهما مـلكة ا ا
الـــعــــمــــلـــيــــات اجلــــويـــة الــــتي
استهدفت ليـبيا أو سوريا خالل
الــعــقـد الــفــائت. ويُــشـكّل نــبــيـذ
(كـومانـداريـا) القـبـرصي األحـمر
إشـــــــارة أخــــــرى إلـى احلــــــروب
الصلـيبيـة إذ إن فرسان الـهيكل
الذيـن يظـهـرون على مـلـصقه هم
الـذين أطـلــقـوا عـلـيه هـذا االسم
وهـــو أقـــدم نـــبـــيـــذ  إنـــتـــاجه
واعـــتـــمــــاده ضـــمن تــــصـــنـــيف
ـراقَـبـةَ) وفـقـاً ـنـشـأ ا (تـسـمـيـة ا
ـــوســوعـــة (غــيـــنــيـس) لألرقــام
الـــقـــيـــاســـيـــة. ومـع أن فـــرســان
الهيكل لم يسيطروا على قبرص
ســوى ثــمــانــيــة أشــهـر قــبل أن
يـبـيـعـوها إلـى الفـرنـسي غي دو
لـوزينـيـان فقـد احـتفـظـوا بقالع
في اجلزيـرة لـبـعض الوقت إلى
أن اعتُـبروا زنـادقة وأُحـرِقوا في
راجع القـرن الرابـع عشـر وفقًـا 
مختـلفة. وال تـزال القالع واآلثار
التي خـلفهـا الصلـيبـيون تنـتشر
في قـــبــــرص الـــيـــوم كــــقـــلـــعـــة
كولوسي التي كانت قاعدة لفرقة
فــرســان اإلســبـتــاريــة أو قــلــعـة
سـيــنت هـيـالريـون في الــشـمـال
عند ميـناء كيريـنيا وهي ألهمت
على مـا يـبدو قـلـعة سـندريال في

فيلم (والت ديزني).
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الــــنــــفق بــــعـــد 419 يـــومــــاً من
اإلغالق .”وشــدد عــلى احلــاجــة
“إلى مـسـاعـدات مـالـيـة ال تـكـون
ظــرفـــيـــة فـــقط لـــلـــعـــامــلـــ في

القطاع.”
وشــارك في الــتـظــاهــرة عـدد من
جنــوم األغــنــيــة اإليــطــالـيــة في
مـقدمـهم ريـنـاتو زيـرو وفـيوريال
ــــــا مـــــــاروني مـــــــانــــــويـــــــا وإ

وأليساندرا أموروسو.
وكــــانت إيــــطــــالــــيــــا أول دولــــة
تـــضـــررت بـــشـــدة مـن جـــائـــحــة
كـــــوفـــــيـــــد-19 في أوروبـــــا في
شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 2020 وبـــلغ
مــجـمــوع الـوفــيـات فــيـهــا جـرّاء

فيروس كورونا 116 ألفاً.
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{ كوبـنـهـاغن - وكـاالت - توفي
ثالثـــة أشــخــاص بــســـبب تــفش
ــونـيال كــبـيــر لــبـكــتـيــريـا الــسـا
أصـــــاب 33 شــــــخــــــصــــــا وفق
الــــــســـــلـــــطـــــات الــــــصـــــحـــــيـــــة
ـاركـيـة.وتلـقى 19 شـخـصا الـد
ــســتـــشــفى وفــقــا الــعـالج في ا
ـــــصل احلـــــكـــــومي ـــــعـــــهـــــد ا

اركي.  الد
ــصــابـ في وتــتــراوح أعـمــار ا
ـونـيال بـ عـامـ تـفـشي الــسـا
و92 عــــامــــا.وتــــنــــاول جــــمــــيع
صاب كبسـوالت بذر القطونة ا
من مـــاركـــة هـــاسك من دفـــعــات
عــادت وســـحـــبـــتــهـــا الـــشـــركــة
ــصــنــعــة أوركال كــيــر.وعــثـرت ا
ونيال السـلطـات على آثـار السـا
رضى. نتجات في منازل ا في ا
ـنـتـجات الـعـشـبـية وتـسـتخـدم ا
بشكل عام كملّ لألمعاء. وقالت
ــصل لــويــز مــولــر من مــعــهـد ا
ــاركي إن هــذه احلــكــومي الــد
ـرة األولى التي جتـد فـيـها هي ا
الوكالة دواء عـشبيـا يكون سبب
ــــونـــيال.ولـــيس تـــفـــشي الـــســـا
واضـحـا الـعــنـصـر الـذي تـسـبب
ـكن العـثـور على في الـتسـمم.و
ـونيال في الـلحوم بكتـيريـا السا
طبوخة جيدا أو النيئة أو غير ا
ـنتـجات البـيض أو غـيرهـا من ا

الغذائية. 
ـــــكن أن تــــســـــبب الــــعــــدوى و
ــعـدة احلــمى واإلســهــال وآالم ا
والــــقـيء وفي بــــعض احلــــاالت
ـتـحدث ـوت.وقـال ا تـؤدي إلى ا
بــــاسم أوركـال كــــيـــــر هــــاكــــون
مــاجـــيــلي لــبـي بي سي إنه (لم
تــتــأكــد أي صــلــة واضــحــة بــ
الــــــــــوفــــــــــيــــــــــات الــــــــــثـالثـــــــــة
ــنــتــجــات).ومع ذلك قــال إنه وا
كـــإجــراء احـــتــرازي قـــررنــا اآلن
سـحـب جـمـيع مــنـتــجـات هـاسك
ـــــرض في بـــــســــبـب تـــــفـــــشي ا
ـــارك وكــذلـك من الـــســوق الـــد
الـــســــويـــديـــة والــــنـــرويــــجـــيـــة

والفنلندية.

الــهـــيــكل. ويــتــبـــ من مــتــحف
قــبــرص لـــلــقــرون الــوســطى في
وجـود في الـقلـعة إلى قبـرص ا
ـعــلَم الــتــاريـخـي قـائم أن هــذا ا
عـلـى أسـاسـات أقــدم بـكــثـيـر من
جـدرانه الـرئـيـسـيـة الـعائـدة إلى
احلــقــبــة الــعــثـــمــانــيــة (الــقــرن
الـسادس عـشـر) أمـا القـبـو فـهو
“عـلى األرجـح كـنـيـســة صـغـيـرة
مـن الـتــحــصـيــنــات الــرئـيــســيـة

لفرسان الهيكل ”في اجلزيرة.
بالنسبة إلى فرسان الهيكل وهم
جـــــيش دولـي ضمّ نــــخـــــبــــة من

قـاتلـ شُـكِّل حلمـاية احلـجاج ا
ــــتــــجــــهــــ إلى األوروبـــيــــ ا
الـــقـــدس كـــانت قـــبـــرص مـــقــراً
استخدموه لالنطالق في حمالت
عــســكــريــة أذن بــهــا الــبــابــا في
ــقــدسـة الــواقــعــة عـلى األرض ا
تـوسط ضـفـة الـبـحـر األبيـض ا
على بعـد أكثر من 100 كيلـومتر

من اجلزيرة.
وشرح مؤرخ الـعصـور الوسطى
القبـرصي نيكـوالس كورياس أن
احلروب الصلـيبية كـانت مرحلة
أســاســيــة في تــشــكــيل الــهــويـة

ال تزال اجلـزيرة مـقسّـمة مـنذ أن
غزتها تركيا عام  1974واحتلت
الـثـلث الـشـمـالي مـنـها رداً عـلى
انقالب رعـته أثـينـا بهـدف إعادة
ضــمّـهــا إلى الــيـونــان. وتــفـصل
اجلــنـوب الــنــاطق بـالــيــونـانــيـة
والـذي تقـطـنه غالـبـية مـسـيحـية
عن جــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص
الــتــركـيــة الــتي ال تــعـتــرف بــهـا
سوى أنقـرة منطـقة عازلـة تابعة
تـحدة. واعـتبـر كورياس لأل ا
أن (احلـروب الـصـلـيـبـيـة وثـيـقـة
ــا هــو عـلــيه الــوضع الــصــلــة 

الوطـنيـة موضـحا أن (الـنتـيجة
ـومـة لـغــزو ريـتـشـارد األكـثــر د
هي أن قــبــرص عـــلى الــرغم من
ـسـيـطـرين عـلـيـهـا مـرات تـبـدّل ا
عـدة ال تزال ذات تـوجه أوروبي
 ومـعــظم الـقــبـارصـة يــشـعـرون
ـا بــانـتــمـاء أكــبـر إلى أوروبــا 

إلى آسيا أو إفريقيا).
والحظ كــــوريـــاس أن (قـــبـــرص
بـــفـــضل مـــوقــعـــهـــا اجلـــغــرافي
وســـكـــانــهـــا تــقـع عــلى تـــخــوم
أوروبــــا ولـــكـن لـــديــــهـــا روابط

وثيقة مع الشرق األوسط).

يصل  إلى ثالثـة أمـتار أي أنـها
أطـول من رقـاب الـزرافـات وكـان
الــســـؤال الــدائم كــيـف تــتــحــمل

تالياً وزنها الثقيل?
ويعتقـد فريق من البـاحث أنهم
ـلـكـون اإلجـابـة عن هـذا بـاتـوا 
السؤال بفضل حتليل عينات من
العمود الـفقري لهـذه احليوانات
محفـوظة جيـداً عُثر عـليها خالل

غرب. حفريات في ا
ويــــبـــدو أن ســــرّهـــا يـــكــــمن في
مــجــمـوعــة مــعـقــدة من الــعــظـام
الـشـعـاعـيــة الـشـكل الـتي يـتـألف

مـنــهـا الـعـمــود الـفـقـري إذ هي
عــلى الـرغـم من كـونــهـا خــفـيــفـة
جداً تـسـتـطـيع حتمّل وزن رأس

التيروصور وعنقه.
عـدّة الرئـيـسيـة لـلمـقال وقالـت ا
نشور في مجلة “اي سيانس” ا
كـاريـاد ويـلـيـامـز لـوكـالة فـرانس
برس إن فـريق الـبحث كـان يدرك
قــــبل إجــــراء فــــحص شــــامل أن
اجلـــزء الـــداخـــلي مـن الـــعـــمــود
الـفـقـري للـحـيـوان يـحـتـوي على

بنية داخلية معقدة.
لكنّ طالبـة الدكتـوراه من جامعة
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إيـليـنـوي األمـيركـيـة في أوربـانا
شامـبـ اضافت “لم نـتمـكن من
تــصــديق مــا اكــتــشــفــنــاه (بــعـد
حتـلــيل نـتـائج الــفـحص) فـهـذه
واحدة من أكثـر الهيـاكل الفريدة

التي رأيناها على اإلطالق.”
ولـيـس لـبـنــيـة هـذه احلــيـوانـات
نـــــظـــــيـــــر مـــــعـــــروف في عـــــالم
احلـيوانـات أمـعـاصـرة كانت أو
مــنـــقــرضـــة وابــدت الـــبــاحـــثــة
استـغرابـها “عدم اكـتـشافـها من

قبل.”
فـــاألنـــبــــوب الـــعـــصــــبي لـــهـــذه

احليوانات الذي يضم األعصاب
عــبـر الـعــمـود الــفـقــري يـقع في
وسط الفـقـرة ويتـصل بـاجلدران
اخلـارجـيـة لـألخـيـرة عـبـر عـظـام
دقـيقـة تـسـمى التـرابـيق تـتوزع
عــلى شــكل شــعــاعي ويــتــقــاطع
بعضها مع بعض  كما هي حال

القضبان في عجلة الدراجة.
وتـمـتـد العـظـام الـشـعـاعـيـة على
ـنحـها شكالً ا  طول الـفقـرة 
ـــزيــد من حـــلـــزونـــيــاً ويـــوفـــر ا

الصالبة إلى الهيكل.
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{ واشـــنـــطن (أ ف ب)  –كـــانت
عروفة الديناصورات الـطائرة ا
بالتـيروصورات وهي من عـائلة
األزدارشـيـداي حتـلّق قي سـمـاء
الـعـالم في الـعـصـر الـذي عـاشت
فـيه هـذه احليـوانـات الـضـخـمة
وتـستـخـدم مـناقـيـرهـا الضـخـمة
الصطياد الـطرائد عـلى أنواعها
من أســـــــمـــــــاك وســـــــواهـــــــا من
احلــيـوانــات. لــكنّ  الــلـغــز الـذي
حيّر العلماء دائماً يتعلق برقاب
الــتــيــروصــورات. فــالــبــاحــثــون
يــعــتـقــدون أن طــول رقـابــهــا قـد
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