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ــوجــودين في وافــراد الـــتــحــالف ا
الـعـراق بـدعـوة مـنه لـغـرض تـقد
ـــشــورة لــلـــقــوات في الـــتــدريب وا
مـعركتـها ضد داعش). فيـما اتهمت
الـــصـــ  اجملـــمـــوعـــة بـــالـــتالعب
الـسياسي  بـعدمـا انتقـدت االخيرة
سـجـلـهـا احلـقـوقي في شـيـنـجـيانغ
وهـونغ كـونغ. وندّد قـادة اجملمـوعة
بـانتهاكات الـص ضد األقليات في
ـدافـع والنـاشـط ا شـيـنجـيـانغ 
ـوقـراطيـة في هـونغ كونغ عـن الد
فــيـمــا دعـا الـرئــيس االمـريــكي جـو
بــايـدن بــكـ لــلـبــدء في الـتــصـرف
ــســؤولــيـة أكــبــر في مــا يــتــعـلق
بـــالــقــيم الـــدولــيــة بـــشــأن حــقــوق
اإلنــــســــان. واتـــهــــمت الــــســــفـــارة
الـصـينـيـة في بـريطـانـيا اجملـمـوعة
ــتــحــدث بــاسم بـــالـــتــدخل.وقــال ا
الــــــســـــفــــــارة في بــــــيـــــان امس ان
ـسائل (اجملـموعـة السـبع تسـتغل ا
ـتعـلقة بـشينـجيـانغ لالنخراط في ا
تـالعب ســـــيــــاسـي والــــتـــــدخل في
الـشـؤون الداخـلـية لـلـص وهـو ما
نــعــارضـه بــحـزم) مــتــهــمــا ايــاهـا
بـ(تـــــرويج أكـــــاذيب وشـــــائــــعــــات

واتهامات ال أساس لها).
 وتـتهم مـنظـمات حـقوقـية  الـص
باحتجاز مليون مسلم من األويغور
واشــــخـــاص مـن أقـــلــــيـــات أخـــرى
أغــلـبـهم مــسـلـمـون في مــعـسـكـرات
اعـتـقال في شـينـجيـانغ.لكن الـص

واحــتـرام تــلك احلـقــوق واحلـريـات
ودرجـــة عــالـــيــة من احلـــكم الــذاتي
لـهـونغ كـونغ وهـو أمـر يـنص عـليه
ــديـنـة اتــفـاق تـســلـيم بــريـطــانـيـا ا

للص عام 1997).
وفي أول قــمـة جـمـعـتــهم شـخـصـيًـا
مــنـذ عـامــ أعـلن قـادة اجملــمـوعـة
عـددا من الـتـعـهدات بـشـأن لـقـاحات

ـنــاخ واحلــقـوق كــورونــا وتـغــيــر ا
والـتـجـارة.وحـضت اجملـمـوعـة عـلى
إجـراء حتـقـيق جـديـد بـشـأن مـصدر
اجلـائحـة ما دفع السـفارة لـلرد بأن
ـطــلـوب يــجب إجنـازه في الــعـمـل ا
شـكل علمـيّ وموضوعي وعادل دون
ـوافـقة عـلى إجـراء حتقـيق جـديد. ا
بـــتــأســـيس كـــمـــا اوصت الـــقـــمـــة 

ـــعـــســـكـــرات هي قـــالـت ان (هـــذه ا
مــراكــز تــدريب مــهــني تــهــدف الى
إبـعاد السكّان عن الـتطرف الديني).
وجــاء في الـبـيــان اخلـتـامي لــلـقـمـة
ا في ذلك (سـنـشـجّع عـلى قيـمـنـا 
دعــوة الــصـ إلـى احـتــرام حــقـوق
اإلنـــســان واحلـــريــات األســـاســيــة
والسـيمـا في ما يتـعلق بـشينـجيانغ

ي صــنـدوق الـبـنـى الـتـحـتــيـة الـعـا
الــذي قـال عـنه بـايـدن إنّه (سـيـكـون
أكــثـر إنــصــافـا بــكـثــيـر من مــبـادرة
حــزام وطـريق الــصـيــنـيــة). بـيـد ان
الـسفارة رأت (هذه االتـهامات بشأن
الـقضايا االقتصـادية والتجارية في
تـــتــنـــاقض مع بـــيـــان اجملــمـــوعـــة 

نطق).  احلقائق وجتافي ا
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تــــوفي رجل في الـ 76 مـن الـــعـــمــر
اسـمه زيـونا تـشانـا يـعتـقد أنه رب
أكــبـــر أســرة في الــعــالم في واليــة
مـــيــزورام الــهــنـــديــة. وهــو رئــيس
طـــائـــفـــة ديـــنــيـــة تـــمـــارس تـــعــدد
الـزوجـات وقـد فـارق احلـيـاة األحد
تــاركـاً وراءه  38 زوجـة و 89 ابــنـاً
.وأكـــد خــبــر وابـــنــة و 36 حـــفــيــداً
الـــــوفـــــاة رئـــــيس وزراء الـــــواليــــة
زورامــثـانـغــا مـقـدمـاً تــعـازيه عـلى
تويتر.وكان تشانا يعاني من مرض
الـــســـكــري وارتـــفـــاع ضـــغط الــدم
بــحـــسب مــا أفــادت تــقــاريــر.وقــال
األطــبـاء لـوكـالـة بي تي آي لألنـبـاء
إن حـالـة تشـانا تـدهورت في مـنزله
الـواقع في قريـة باكـتاونغ تـلنـغنام
ـسـتـشفى مـسـاء األحد ونـقل إلى ا
وهـنـاك أعـلنت وفـاته عـنـد وصوله.
ويــقـول تـقـريــر واحـد عـلى األقل أن
لـــديه  39 زوجـــة و 94 ابـــنـــاً و33
حـفيداً وحـفيد حـفيد واحـد وبهذا
يـــــبــــلـغ عــــدد أفـــــراد األســــرة 181
شـــخــصـــاً.وأشــارت عـــدة تــقـــاريــر
إخـبارية مـحلية إلـيه بوصفه حامل
ي" ألكبر عائلة "الرقم القياسي العا
في الـعـالم. وظـهرت الـعـائلـة مـرت
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العـامـة من ضبـط مــوظَّف يـعـمـل
أم مــخــزن في الـشـركـة الـعـامة
لــلــتــجــهــيــزات الــزراعــيَّــة - فـرع
صالح الدين. وأفـادت الـهـيـئة في
بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
(فــريق عــمـلٍ من مــكــتـب حتــقــيق
الـهـيـئــة في احملـافـظـة تـمـكّن من
ضــبط أمــ مــخــزن في الــشــركـة
الـعـامـة لـلـتــجـهـيـزات الـزراعـيّـة 
لـوجـود اخـتالس من مـادة سـمـاد
اليوريا بكـمية ألف طن في مخزن
الــضـــلــوعـــيــة) مــشـــيــرا الى ان
(الـتـحـقـيـقـات األولـيـة إفـادت بـأن
مـديـر الـتـجــهـيـزات الـزراعـيـة في
ـمثل الـقـانـوني أيدا احملافـظـة وا
وجود الـنقص في مـادة اليـوريا)
مؤكدا ان (الـكميـة اخملتلـسة تقدر
بلغ  300 مليون دينار) وتابع
انه (جـرى تـنـظيـم مـحضـر ضـبط
أصولي بـالـعمـلـية وعـرضه رفـقة
ــتــهم عــلى قــاضي الــتــحــقــيق ا
اخملتص الـذي قرر تـوقـيـفه عـلى

لـعـصـابــات داعش في احملـافـظـة.
وقـال مجـلـس القـضـاء األعـلى في
بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
ــتــهم اعــتــرف بـــعــمــله كــمــفتٍ (ا
شــرعي في عـــصــابــات الـــقــاعــدة
ويعد من مؤسسـيها في الشرقاط
وجـمـعتـه لـقـاءات عدة بـاالرهـابي
أبـو مـصـعب الـزرقـاوي  كمـا انه
اعـتــرف بــإصـداره فــتــاوى تـفــيـد
بقتل أحد أفراد اجليش والشرطة
اضــافـــة الى اشـــتـــراكه بـــجــرائم
خـطف وقـتل واسـتــهـدافه لـقـوات
دان البـيشـمركة) الفتـاً الى ان (ا
ـعــلـومـات هـو مــسـؤول شــعـبــة ا
ــــوصل وقـــام لـــواليــــة جـــنـــوب ا
بشراء األسـلحـة وتوزيع الرواتب
بـــــ الــــــدواعش) وتــــــــــابـع  ان
(احملكمة أصدرت حكم باالعدام
بـحق االرهـابـي اسـتـنــاداً ألحـكـام
ـــادتـــ الــــرابـــعـــة مـن قـــانـــون ا
مـكافـحـة االرهـاب رقم  13 لـسـنة
 2005 وتـمـكـنت هــيـئـة الـنـزاهـة

ذمـة الـتــحـقـيق) ومـضى الـبـيـان
ـكـتب الى الـقـول ان (فـريــقـاً من ا
انـتـقـل إلى مـحـطــة تـعـبــئـة وقـود
الـدور احلـكـومـية لـورود شـكوى
تـتــضــمن وجـود تـالعب في عـداد
توزيع مـادة الـگاز وعـدم االلـتزام
بالـتسـعـيرة الـرسمـية) الفتا الى
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اعـلنت مـجمـوعة الـسبع عن دعـمها
جلــهــود الــعــراق في إرســاء دعــائم
االسـتقرار ومحـاسبة اخلارج عن
الـقـانون  وكـذلك اجـراء انـتخـابات
عـــادلـــة ونـــزيـــهـــة تـــلـــبي طـــمـــوح

 . العراقي
واطـلـعت (الزمـان) البـيان اخلـتامي
الصادر تـعلق بالـعراق  في جـزئه ا
عـن مـجــمـوعــة الـســبع الــتي انـهت
ـنـتـجع كـورنـوال في فـعــالـيـاتـهـا 
انــكـلــتـرا (نــشـيــد بـنــجـاح الــقـوات
االمــنـــيــة الــعـــراقــيــة بــضـــمــنــهــا
الـبيشمركة وجـهود احلكومة بشكل
عــام ضـد داعش ونـؤكــد اسـتـمـرار
دعــمـنـا لـتـلك اجلـهــود وبـضـمـنـهـا
ــــنــــاطق احـالل االســـتــــقــــرار في ا
احملــررة) وأضــاف ان (اجملــمــوعــة
تــدعم ســيــادة الــعــراق واسـتــقالله
وسـالمة اراضيه  و نـؤيـد بالـكامل
قــرار مــجـلس األمن  2576ودعــوته
الرســـال مـــراقـــبــ انـــتـــخـــابـــيــ
لــلـــمــســاعــدة في ضــمــان حــصــول
اسـتحـقاق حـر وعادل  كـما نـشجع
جـميع العـراقي لـلمشـاركة في تلك
بكرة) ورحـب البيان االنـتخابـات ا
بـ(جـهـود حـكومـة الـعراق حملـاسـبة
ـسـلـحـة اخلـارجـة عن اجلـمـاعـات ا
تهـمة بتـنفـيذ الهـجمات ا الـقانـون 
ــــواطــــنـــ ضــــد ا

اجلـديـد" وفـيه  100 غـرفـة. وذكـرت
وســائل إعـالم مــحــلـيــة أن زوجــاته
يـعشن مـعاً فـي قاعـة نوم كـبيرة أو
عـنبـر بالـقرب من غـرفة نـوم تشـانا
اخلـاصـة.ويعـد قصـر األسرة مـعلـماً
ســيـاحــيـاً رئـيــسـيــا ًفي الـواليـة إذ
يــحــتــشــد الــزوار من حــول الــعــالم
ط حياة إللـقاء نـظرة خاطـفة عـلى 
األســرة.وولــد تــشــانــا بــحـسـب مـا
ذكــرته وكـالـة رويـتــرز لألنـبـاء عـام
1945 والـتقى بأكـبر زوجاته التي

تـكـبـره بـثالث سنـوات عـنـدمـا كان
. وتـنـتمي الـعـائـلة عـمـره  17 عـامـاً
إلى طــائــفــة مــســيــحــيــة - تــعـرف
بـتـشانـا باول - تـضم حـوالي ألفي
مـتابع يعيشون جـميعاً حول منزل
تـشانـا في باكـتاونغ تـلنـغنـام على
بــعــد حــوالي  55 كــيــلــومــتــراً من
مـــديــنـــة أيــزاول عـــاصــمـــة واليــة
مــــيــــزورام. وأسس جــــد تـــشــــانـــا
الـــطــائــفـــة الــتي تـــســمح بـــتــعــدد

الزوجات للرجال عام 1942.
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حـقق  مـنتـخب الـتشـيك بكـرة الـقدم امس  االثـن
الـفوز عـلى نظـيره مـنتـخب اسكـتلـندا  بـهدف من
بـاراة التي جـمعت بـينـهمـا على دون رد  خالل ا
مـلـعب هـامـبـدن بـارك في مـديـنـة جالسـكـو ضـمن
منـافسات اجملمـوعة الرابعة مـن بطولة كأس األ

األوربية .
وتقدم  مـنتخب التشيك  علـى اسكتلندا بهدف في
ـبــاراة جـاء عن طـريق الالعب الــشـوط األول في ا
بـاتريك شيك في الدقيقة  40 بـعد ارتقاء رائع من
اخللف فـيمـا جـاء الهـدف الثـاني من نفس الالعب
في الـدقيـقة  52  من زمن الـلقـاء.وعـلى الرغم من
ـباراة بـهدف إال أنه خسـارة منتـخب اسكـتلـندا ا
ئة  مـقابل 42 استـحوذ عـلى الكـرة بنـسبة 58 بـا
نـتخب التـشيك وشـهد الشـوط األول تفاعل ئة  بـا
ـنتخـب وضيـاع العديد من هجـومي على مرمى ا

الفرص إال أنها لم تكلل بإحراز األهداف.
وسـيطـر مـنـتخب اسـكـتلـنـدا عـلى بعض مـجـريات
الــلــقـاء ولــكن دون إحــراز هــدف يـعــزز هــجــمـات
الـفـريق وأضـاع  أندرو روبـرتـسون تـسـديدة قـوية
ــلــعـب بــالــدقــيــقــة  30. ولــكـن لــتــخــرج خــارج ا

في بـــرنــامج تـــلــفــزيــونـي شــهــيــر
عـــــــــــــــنــــــــــــــوانــه "صــــــــــــــدق أو ال
تــصـدق".وبــغض الــنـظــر عن الـرقم
ي فـــإن تــشــانــا الـــقــيــاسي الـــعــا
ـثـلــون عـامل جـذب في وعــائـلـتـه 
مـوطنـهم إذ يزور الـسيـاح قريـتهم
الــواقـعــة في شــمـال شــرق الـهــنـد
وتـصـدرت حـيـاتـهم الـعـناويـن على
.وتــعـــيش الــعـــائــلــة مـــر الــســنـــ
الـضخمة في منـزل مكون من أربعة
طـــوابق ويـــســـمـى "مــنـــزل اجلـــيل

 زيونا تشانا يتوسط عائلته
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اقـتـبس اسـمه د.شـيـرزاد وردتـني أمس رسـالـة من شــخص ال اعـرفه سـابـقـا 
منها بعضها:

ـعـقل (احلي الـصـيني) (عـام †1952انـتـقل والـدي الى الـبـصـرة وسكـنـا في ا
وكانت عـائلة الـكاب مـحمـد محمـود الداغر تـسكن قـرب بيتـنا. وكان لـلوالدين
الـكـر اربـعـة اطـفـال …موفق كـان صـديـقي (الـروح بالـروح) وكـنـا في نفس
الصف (مـدرسة الـرشيـد االبتـدائيـة) وضمن (االشـطر) وكـان مؤيـد اكبـر منا

سنا. فيما كان داغر وسناء طفل صغيرين.
بـعـد سـنـوات عـدنـا لـدهـوك لـكن الـذكـريـات لم تـنـقـطع….شـاهـدتك عـبـر االعالم
وتـوقعت انك احد افراد الـعائلـة…..للتـذكير فقـد كان بيت كـمليل دانـيال يفصل

ب بيتنا وبيتكم)!انتهى االقتباس.
بـسنـ ولم ورغم اني ولـدت بـعـد هـذا الـتـاريخ الـذي اشـار له كـاتب الـرسـالـة 
أعش مـا يـقــوله د شـيــرزاد لـكن حـديـث والـدتي(رحــمـهـا الــله)عن تـلك الــفـتـرة
جـعلني مـتأكد من صـحة ذاكرة هـذا الرجل الـفوالذية والـتي تعجـبت ابنتي من
دقـتهـا بـعـد سـبعـ سـنـة عـلى احداثـهـا!لـكـني قلت لـهـا الـذكـريات اجلـمـيـلة ال
تمحى وتبقى كـالنقش في احلجر.والـرجل يتحدث عن حقـبة تاريخيـة عايشتها
عـقل وانا طـفل في السـتيـنات.الحـظوا االسـماء الـتي ذكرهـا كاتب الحقـاً في ا
فهي لـعوائل كردية ومـسيحيـة وسنية وشـيعية سكـنت احلي الصيني! الـرسالة
وح ـعـقل أراهـا هـنـا هـذه ا عـقل الـتي حـ زرتُ لـنـدن اول مـرة قـلتُ انـهـا ا
زرتُ نــيــويــورك وواشـنــطـن وجــدتُ فـيــهــمــا حــيــاً صــيــنــيــاً مــثــلــمــا اجلــايــنـا
كامب(اجلينـكم) الذي ذكرني به د شيرزاد.انها البـصرة التي كان يصطحبني
فـيـها ابي لـزيارة(عـمي)زخلـا صديـقه الـتاجـر اليـهودي فـي سوق الـهنـود الذي
ويــقــدم لي ــعــدات الــكــهــربــائــيــة (الــعــجــيــبــة)آنــذاك كــان يــســتــورد احــدث ا
اطـيب(دونــدرمـة)من حـجي كـاظم!أنــهـا الـبـصـرة الـتي كــانت كـازيـنـوهـات شط
ة نـساءً ورجاالً وهم العـرب تمـتلىء فيـها بروادهـا من العـوائل البصـرية الـكر
ــوضـات. انــهـا شـط الـعــرب الـذي كــان يـعج ـالبس واحـدث ا يــرتـدون ارقى ا
حـ كان ظهور سيارة بالسيارات الـبرمائية الـكويتية يومي اخلـميس واجلمعة
عقل دن فـما بالك بـسيـارات برمائـية?! انهـا ا اعتـيادية غـير شـائع في بعض ا
الذي كـنا نـذهب فيه جلامع  احلـكيم سـنة وشيـعة كي نـحيي ليـلة(الـطبگ)حتى
الفـجر ونـشاهد مـواكب العـزاء من شقـة عاليـة في عمـارة النـقيب(الـسني)قرب
(شيـعية)هي مـن ب احلى مـا نعيشه. سـيحي)في منـاسبةٍ سـوق حنا الـشيخ(ا
ـعـقل الـتي تـدربتُ فـيـهـا في قـسم احلـاسـبـة االلـكـتـرونـية لـلـمـوانىء في انـهـا ا
نـطقـة بعـد تعرف مـعنى مـنتـصف السـبعـينـات حيـنمـا لم تكن هـناك دولـة في ا
ـقهى الـيـابـاني(شفـقـة العـامل) الـتي لم اشـاهد احلـاسوب االلـكـتـروني..انهـا ا
الذي ـرة ٤ ـنـطـقة..هي مـعـمل(الـنـاملـيت) قـرب رصـيف  مـثـلهـا في كل دول ا
شروبـات الغازية في بيوتهم! انها وانىء مجاناً الذ ا كان يوزع على مـوظفي ا
شـــــارع اجـــــنــــاديـن الـــــذي ال تـــــضـــــاهــــيـه شـــــوارع احـــــيـــــاء بـــــاريس وحي
ـركزي واالبـلة الـتي كـانت في نظـافتـها واحلي ا واخلمـسـ حوش هـندسـ ا
ـدن الـعـربـيـة واالجـنـبــيـة الـتي اعـتـدتُ زيـارتـهـا خالل الـعـقـدين تـضـاهي كل ا
.هي حدائق االنـدلس وكازيـنو شط الـعرب ونـادي البـورت الذي تـقام ـاضيـ ا
فيه ارقى بطوالت الـتنس والسباحة وحفالت (الكاندل اليتز بارتي)! انها نادي
ـيناء بكـل فطاحله الـرياضية والـكروية التي اذاقت فـرق العاصمـة مر الهزائم ا
بـية الـوحيدة يـداليـة االو سـيحي احلـائز عـلى ا الـكرويـة. انهـا مديـنة الـرباع ا
للعراق عبد الواحد عزيز الذي كان يسكن ايضا في احلي الصيني.انها يخت
وتـقصده الثـورة الذي يـقصده رؤسـاء الدول لـيبـيتـوا فيه ح يـزوروا البـصرة
نوادي بـغداد بعـوائلـها لـيتـنزهوا فـي عباب شط الـعرب ويـتوقـفوا امـام عبادان
لتأتيهم الزوارق االيرانية فيستقلوها ليقوموا بجولة في عبادان ليتسوقوا منها
الكرزات والساهـون والسماورات الرائعـة.انها سوق الهنـود حيث ينزل الهنود
من بـاخرة (الفـاست ميل) التي تـأتي من الهنـد محمـل فيـها بانـواع البهارات
ب(فيـفـرة) تومـان وكـمنـجة مـجـيد ونـغـمة طـارق وشجن والـعطـور.هي الـبصـرة
فـؤاد وابـداع ست شـوقـية واجـواء كـسالت االثل وانـغـام اخلـشـابـة وصـفـگـتنه
الـتي نتـنافس مـن يكـون الكاسـور فيـها!انـها الـطبـگة في يـوم تأسـيس اجلـامعة
حـ تـمـتـلىء بـنـا شـبـابـاً وشـابـات نـتـنـافس فـيـهـا من يـلـبس االجـمل ومن هي
اجملمـوعـة االكبـر من الـشابـات والـشبـاب الـذين يجـتـمعـون لـيغـنّـوا ويضـحـكوا
ويـلعبـوا ببراءة البـصري الطـيب الـذين يجري في دمهم الـفرح وحب احلياة.
ال عـبر ـعـقل الذي يـضخ في شـراييـنهـا االقـتصـاد وا انـها الـبصـرة وقـلبـها ا
ـعـقل وارصــفـته االربــعـة .انــهـا مــديـنـة اجلــمـال واحلــيـاة والــتـعـايش مــيـنــاء ا
سـكن فيها بضع والتسامح والـوصال الذي جعل كرديـاً يسكن اميـركا حالياً 
سن في بداية اخلـمسينات يحن الـيها والى اهلها. انهـا البصرة الني يحاول
ستبقى عصيةً وت بدل احلياة البعض الباسـها ثوب الطائفية والتشدد وحب ا
عـليـهم وستـزدهر ال بشـيوخـها الـذين يذكرونـها بل بـشبـابها الـتشـريني الـثائر

الذي اريده ان يسمع حكاياتنا عنها كي يبني بصرةً اجمل وابهى واكمل.
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ان محـمد احلـلبوسي دعا رئـيس البـر
 ,احلكـومة الى توفير بـيئة آمنة إلجراء
االنتـخابـات وضمـان شـفافـية ونـزاهة
ــــبــــكــــر ,وكــــذلك اطالق االقــــتــــراع ا
ــنــاطق ــواطــنـــ في ا تــعــويـــضــات ا

احملررة.
 وقـال بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(احلـلـبـوسي ترأس اجـتـمـاعا لـتـحالف
تــــــقـــــدم  ,ضـم عـــــدداً مـن قـــــيــــــاداته
رحلة نـاقشة الواقع االنتـخابي في ا ,
ـقـبـلة وضـرورة تـوفـيـر الـبـيـئـة اآلمـنة ا
إلجراء االنـتخـابـات وضمـان شـفافـية
ونـزاهــة االقـتــراع وكـذلك تــأكـيـد دور
ــتــحــدة واجملــتـــمع الــدولي في األ ا
ـرتقب من أجل مراقـبـة االستـحقـاق ا
ـقـراطـيـة واعادة ـمـارسـة الـد جنـاح ا
ثـــقـــة الـــنــاخـب بـــهـــا وزيـــادة نـــســـبــة
ـشـاركة) ,واشـار الى ان (االجتـماع ا
ـــلـــفـــات في اســـتـــعـــرض عـــددا مـن ا
نـاطق احملررة وخطوات تنفيذها مع ا
اجلـهـات احلـكــومـيـة بـعـد اقـرارهـا في
ــــوازنـــــة ابـــــرزهــــا مـــــلف قـــــانـــــون ا
ــواطــنــ ومـلـف اعـادة تــعــويــضــات ا
االســتــقــرار واالعــمـار ,والســيـمــا في
مــحـافــظـة نــيــنـوى وبــاقي احملـافــظـات

احملررة). 
كــمــا قــدم احلـلــبــوسي تــعــازيه المــيـر
الـكـويـت وولي الـعـهــد بـوفـاة مــنـصـور
األحمـد اجلابـر الصبـاح. وذكر الـبيان
ان (احللـبوسي اجـرى اتصـاال هاتـفيا
مع االمـير نـواف األحمد اجلـابر وولي
العـهد مشعل األحمد اجلابر الصباح
ـر فـيـه عن عـزائه ومــواسـاته بــوفـاة عـبـَّ
ـــبــارك مـــنـــصــور األحـــمـــد اجلــابـــر ا
الصـباح سائالً الـله أن يتغـمد الفـقيد
بـــواسع رحـــمـــته  يُـــلـــهم أهـــله وذويه

الصبر والسلوان). 
من جـانبه  ,اعـرب أميـر الـكويت وولي
عهـده عن (شكـرهمـا لـلحـلبـوسي على
واساة).  االتصال وتقد التعازي وا

شــــــهــــــادة وفــــــاةٍ لـه من إحــــــدى
الهـيـئـات الـتابـعـة لـهـا فضالً عن
إصـدار اجلــهـات الــقــضـائــيـة في
احملـــافـــظـــة أمـــر قــــبض بـــحـــقه
ـــادة 4 اســـتـــنـــاداً إلى أحـــكـــام ا
إرهاب) مـؤكـدا (تـنظـيـم مـحـضر
ضـبطٍ أصـولي بـوقـائع الـعـمـلـية
ـــــوجـب مـــــذكــــرة الـــــتي تـــــمت 
ــتـهم قـضــائـيــة وعـرضه رفــقـة ا
ـضـبوط عـلـى قاضـي الـتحـقـيق ا
اخملـــتص الـــذي  قــــرر تــــوقـــيف
ادة تهم استـناداً إلى أحـكام ا ا
٣٤٠ من قـــانــــون الـــعــــقـــوبـــات).
وجنـــــحت مــالكــــــات الــــــضـــــبـط
ــــكــــتب حتــــقــيـق الــقــــضـــائي 
الــهـــيــئـــة في الـــديـــوانـــيــة  في
ضـبط أحـد الـضـبـاط بـرتـبـة رائـد
متلبساً بالرشا أثناء تلقيه مبالغ
ـواطـنـ مـقـابل مـالـيـة من أحـد ا
تــــســــهــــيـل إجــــراءات الــــدعــــوى
ـســجــلـة فـي مـركــز شــرطـة حي ا

اإلسكان. 
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راصـد الزلـزالـية في الـهيـئة سجـلت ا
العـامة لـالنواء اجلـوية الـتـابعـة لوزارة
الـنقل  هـزة ارضية  قرب احلدود مع
ايـــــران وحتـــــديــــدا فـي مــــحـــــافـــــظــــة
ديــالى.وذكـــر بــيــان لـــلــهـــيــئــة تـــلــقــته
راصد الـزلزالية (الزمـان) امس ان (ا
ســـجــلـت هــزة قـــوتــهـــا ثالث درجــات
بـالقـرب من احلدود مع ايران  وتـبعد
 40كــلـيـو مـتــرا عن مـنـدلي) مـشـيـرا
إلى أنه (لم يـتم الـشـعـور بـها مـن قبل
) داعـيـا الى (أخـذ احلـيـطـة ـواطـن ا
واحلــذر واالبـــتــعـــاد عن الــشـــائــعــات
واإللتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة
ان يكون من الهـيئة). وتوقـعت الهيـئة 
ـناطـق كافة طقس الـيوم الـثالثاء في ا
صـحوا مع ارتـفاع بـدرجات احلرارة.
وذكر الـبيـان ان (طقس الـيوم الـثالثاء
ـناطق كـافـة صـحوا مع سيـكـون في ا
ارتـفــاع درجـات احلـرارة ) واضـاف
ان (اجـواء يــوم غـد االربـعـاء سـتـكـون
مـــســــتـــقــــرة وال تـــغـــيــــر في درجـــات

احلرارة). 
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أصــدرت الـــهــيـــئــة الـــثــالـــثــة في
مـحـكــمـة جـنــايـات بـغــداد الـكـرخ
حكما باإلعدام شنقا لثالث مرات
ـتــهم في قــتل الــنــاشــطـة بـحـق ا
الصيدالنية شيالن دارا ووالديها
.وقـــال بـــيـــان جملــلـس الـــقـــضــاء
األعـلى تــلـقــته (الــزمـان) امس إن
(اجملـرم نــفـذ جــرائم الــقـتل خالل
متلكـات العائلة في عملية سـرقة 
ـــنـــطـــقـــة شـــقـــتـــهم الـــواقـــعـــة 
ـنـصور) واضـاف ان (احملـكـمة ا
أصدرت قـرارهـا بتـنـفيـذ الـعقـوبة
ادة بالـتعـاقب على اجملـرم وفق ا
 Ø 1 Ø406أ من قانون الـعقوبات
ــعــدل ا رقم  111لــســـنــة  1969 
واسـتـدالال  بـأمر مـجـلـس الوزراء
رقم  Ø3 أوال  / 4  لسـنة 2004).
كـمـا حـكـمت الـهــيـئـة الـثـانـيـة في
مـحــكـمــة جـنــايــات صالح الـدين
ــفــتي الــشـرعي بـاالعــدام بــحق ا
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سجلت وزارة الصحة والبيئة طفرة
بـإصـابـات كـورونـا بـعـد رصـد اكـثـر
مـن خـمـسـة االف حـالـة االمـر الـذي
يـنذر بـفرض قـيود جـديدة. واوضح
الــذي ـــوقف الـــوبـــائي الـــيــومـي  ا
اطـلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد
الـفـحـوصـات الـتي اجـرتـهـا الوزارة
لـــعـــيـــنــــات مـــشـــتـــبه اصـــابـــتـــهـــا

بـالـفايـروس بـلغت  44 الـفا  اذ 

رصـــد  5040 اصــــابـــة في عـــمـــوم
احملــافـظـات) واضــاف ان (الـشــفـاء
بــــــلغ  4349 وبــــــواقع  31 وفـــــاة
جــديــدة) وتــابـع ان ( اكـثــر من 22
الـف شخـص تـلـقى جـرعـات الـلـقاح
نـتشرة ـضاد في مـنافذ الـتلـقيح ا ا
فـي بـغــداد واحملــافـظــات). بــدورهـا
أعــلـنت الـشـركـة الــعـامـة لـتـسـويق
ـــســتــلــزمـــات الــطــبــيــة األدويــة وا
عن وصـول دفـعة الـتـابـعـة لـلـوزارة 
جـديـدة من لـقاح فـايـزر. فـيمـا تـلقى

االف
االشـــخـــاص
جــرعـة اولى
وثـانـيـة منه.
واكـــــــــــــــــدت
الــشــركـة في
بــيـان تـلـقـته
(الــــــزمــــــان)
امــــــس انـــــه
( تـــــــوزيع
شــــــحــــــنــــــة
الــلـقــاح بـ
اســـــــطـــــــول

الـــبــرادات الــتي انــطـــلــقت وبــوقت
واحــــد الى نـــقــــاط الـــتــــلـــقــــيح في
ـــا فــــيـــهـــا اقــــلـــيم احملـــافــــظـــات 
كــردســتــان). وأســتــبــعــدت الـوزارة
الـتعاقد على استيراد لقاح موديرنا
بـســبب ارتـفـاع كـلـفـته وعـدم وجـود
فـــــــوارق مـــع الــــــــلـــــــــقــــــــاحــــــــات
ــســتــعــمــلــة حــالــيــا.وقـال مـدير ا
الـصـحـة العـامـة ريـاض احلـلفي في
تـصـريح امس ان (الـــوزارة لـم جتر
حـالـيـا ايــة مــفــاوضــات مـع شـركـة
مــوديـرنـا لــلـتـعــاقـد عـلى اســتـيـراد
ـنــتج) مــشــيــرا الى ان لــقــاحــهــا ا
(االسـبـاب تـعـود الى ارتـفـاع كـلـفـته
الـى ثالثــة اضـــعــــاف عن فــــايــــزر
ــأمــونــيـة بـيـنـمـا يـتــشــابــهــان بـا
ـــئــة وبـــفـــعــالـــيــة تـــبــلـغ  90 بـــا
بــــعــــد اخــــذ الــــجــــرعــــتـــ ومـن
الـناحية العلمية ال يوجد اي مسوغ
لـــتــوفــيــره) واضـــاف ان (الــلــقــاح
الـروسي لـم يحـصل حـتى اآلن عـلى
اعــتــمــاديــة من مــنــظــمــة الــصــحــة
ـيــة وبــعــد اقـراره ســنــجـري الــعــا
نـتـجة مــفــاوضــات مـع الـشــركــة ا

لــــغـــرض تــــوريـــده الــى الــعــراق)
الفــتــا الى ان (الــبـحــوث الــعـلــمــيـة
اثــبــتت فــعــالــيــة فــايــزر بــعــد أخـذ
اجلـــرعـــتـــ  بـــيـــنـــمـــا فـــعـــالـــيـــة
اســتـرازنـيـكـا وســيـنـوفـارم تـصـل
ــصــابـ ـــئـــة وان ا الــى  80 بـــا
بـالفـايروس لم يـصلـوا الى احلاالت
ــعــنى ان اصـــابــة كـل الــشــديـدة 
مـئة شخص بــالـفاــيـروس فان 90
شــخــصــا مــنــهم ال تــظــهــر عــلـيــهم
االعـراض ومـا تـبـقى تظـهـر عـلـيهم
اعــراض خـفـيـفـة). وتــلـقى أكـثـر من
 40ألـف شـــخص جــــرعـــة أولى من
في اطار حـمـلة نـظمت خالل فـايـزر 
عــطـلـة نــهـايــة االسـبـوع في لــبـنـان
الحـتواء انتشار كـورونا.وعمل نحو
 50 مــركـزا فـي جـمــيع احملـافــظـات
ـواطـنـ الـلــبـنـانـيـة عـلى تــلـقـيح ا
الـذين يـبـلـغون  50 عـامـا فـمـا فوق
لـم يسـبق لهـم اخذ جـرعة أولى من
قـبل. كـمـا دعي األشـخـاص من ذوي
االحـتيـاجات اخلـاصة فوق سن 16
عــامـا لــتـلــقي الــلـقـاح  فـي مـبـادرة
اطـلق عـلـيهـا (مـارثـون فايـزر).فـيـما

اكـدت شـركـة نوفـافـاكس األمريـكـية
ضاد فعال بنسبة تزيد إن لـقاحها ا
ـــا في ذلـك ضــد ـــئــة  عن  90بـــا
ـــتـــحـــوّرات.ويــأتـي اإلعالن بـــعــد ا
دراسـة أجريت على نطاق واسع في
ـتـحـدة. وقـالت الـشـركـة الـواليــات ا
في بــيـان أن (الـلـقـاح أظـهـر حـمـايـة
ـئـة ضـد األمـراض بــنـسـبـة مـئــة بـا
ئة ـتوسطـة والشديدة و90 4 بـا ا
فـي اإلجــــمــــال) مـــــشــــيــــرة الى ان
(الـدراسـة شـملت 29 960مـشـاركاً
في  119مــــوقـــــعــــاً في الــــواليــــات
كـسـيك لـتـقو فـعـالـية ـتـحـدة وا ا
ــنــاعــة الــتي الــلــقـــاح وسالمــته وا
يوفّرها). بدوره  نصح مسؤول في
وكـالـة األدويـة األوربـيـة  بـالـتـخلي
عن الـتطعيم بلقـاح أسترازينيكا في
حــال تـوفـر لـقـاحـات أخـرى. وفـضل
ـسؤول (تطعيم األشخاص ما بعد ا
الـــســتــ بـــلــقــاح جـــونــســون آنــد
جـونـسون ألنه يـتـسبب في مـشاكل
أقـل). لكن وكـالـة األدوية في تـعـليق
لـهـا  ردا عـلى الـتـصـريح  قالت أن

(منافع اللقاح تفوق مخاطره).

ضخـات احملطة (إجراء التـكيـيل 
نتـجي البانزين وزيت اخلاصّة 
قــاد إلى وجـود نــقص في الـغــاز 
الــكــمــيــة اجملـــهـــزة من مــنــتـــوج
البانزين وعـدم مطــابقة الكميات
اجملــهـزة لـلـمـــواطـنـ مع قـيـاس
كـيـلة اخلـاصـة بالـتـكيـيل). كـما ا
ضبطت الهيـئة مسؤوال في دائرة
تــقــاعــد نــيــنــوى وذلك لــتالعــبه
بـإضــبـارة أحــد عـنــاصـر داعش 
وإطالق رواتـبه. وذكـر الـبـيـان ان
(مالكـات مديـريـة حتـقـيق الـهـيـئة
في نــيــنـوى  تـمــكــنت من ضــبط
ــتــغــيـرات في مـســؤول شــعــبـة ا
دائــرة تــقـــاعــد احملـــافــظــة وذلك
إلقـدامه عــلى الــتالعب بـإضــبـارة
أحـــــد عـــــنـــــاصـــــر عـــــصـــــابـــــات
وتــابع ان (الــتـحــقــيــقـات داعش)
ــديــريـة األولـيــة الــتي أجــرتــهـا ا
ــتـــهم بــإطالق قــادت إلى قـــيــام ا
رواتب أحــد عــنـــاصــر اجلــمــاعــة
اإلرهـابـيـة بـرغم مـقـتـله وإصـدار
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األولى قــد شــارفت عــلـى االنــتــهـاء).
وأدخــلت وزارة الــكـهــربــاء عـددا من
ـنظـومة الوحـدات الـتولـيديـة لـرفد ا
بـطـاقـات إضـافـية ,عـازية الـى سبب
تفاوت الـتجهـيز ب احملـافظات الى
تـهـالك قـطـاع الـتـوزيع والـتـجاوزات

والعشوائيات.
وقـال مصـدر في الـوزارة ان (الـشـهر
اجلــاري ســيـــشــهــد ادخــال عــدد من
احملــطـات الــكـهــربــائـيــة الـتي تــرفـد
مؤكدا نـظـومة بـطـاقات اضـافـية) , ا
ـقرر ان ان (هـذه احملـطـات كـان من ا
تــدخـل الــعــمل قـــبل شــهــر حــزيــران
اجلــــــــاري ,اال ان تـــــــــأخـــــــــر اطالق
ــالــيــة حـال دون الــتــخــصــيـصــات ا
حتـــقـــيق هـــذا الـــهـــدف) ,وتــابع ان

(انتاج الطاقة الـكهربائية االن وصل
ـتوقع الى 18  الف ميـغـاواط ومن ا
ان يـــرتـــفع الى 22 الف مـــيـــغــاواط
ـا يــسـاعـد في خالل هـذا الــشـهـر ,
زيــادة ســـاعـــات جتـــهــيـــز الـــطـــاقــة
الـكـهـربـائـيـة لـلـمـواطـنـ في بـغـداد
واحملـافــظـات  ,والسـيــمـا ان حــاجـة
الـبـالد من الـطــاقـة تــتـراوح بـ 25
الى  27الف ميـغـاواط). بدوره  ,اكد
الــــنــــاطـق بــــاسـم الــــوزارة احــــمــــد
الـــعـــبــــادي ان جتـــهـــيــــز الـــطـــاقـــة
لــلـمـواطــنـ هـذا الــصـيف ســيـكـون
ـــا هــو عـــلــيـه في االعــوام افـــضل 
ــاضـــيـــة مـــشـــيـــرا الى ان هـــنــاك ا
محـافظـات تشـهد جتـهيـزا على مدار
ـا لـهـا من الـسـاعـة  ,مـثل الـبــصـرة 
خـــصــوصــيــة ومـــحــافــظــات اخــرى
تتـجـاوز فيـها سـاعـات التـجهـيز 18

ساعة تقريبا.  
وقـــال الــعـــبــادي في بـــيــان امس ان
(ســـبب تــــفـــاوت الـــتـــجــــهـــيـــز بـــ
احملافـظات هو ,نتـيجـة تهـالك قطاع
الــــتــــوزيـع وكــــثــــرة الــــتــــجــــاوزات
والــــعــــشــــوائــــيـــات) ,مــــبــــيــــنـــا ان
(الــعــشـوائــيــات في بــغــداد وحـسب
جلنة اخلدمات النيابية بلغت 1140

مجمعا).
ولفت الى ان (الوزارة جنحت بابرام
عـــقــود مع الـــشــركــات واثـــمــرت عن
اقـامة مـحـطـات جـديدة  ,كـالـسـماوة
بـطـاقـة 500 مـيـغــاواط والـنـاصـريـة
500 ميغاواط ومحطة الزبيدية في
واسط بــــطـــاقـــة 2540 مـــيــــغـــاواط
ووحــدة تــولـيــديــة في صالح الــدين

بطاقة 630 ميغاواط).
واوضح العـبـادي ان (هذه احملـطات
ابـــرمت عـــقــودهـــا مــنـــذ عــام 2018
والـــعــمل جـــار في مــحــطـــة كــركــوك
الـــــغـــــازيــــــة الى جـــــانـب اضـــــافـــــة
1500ميغاواط في محطة بسماية

ــتــجــددة حــيث أنــواع الـــطــاقــات ا
ـقـتـرحـات وعـدت الـشـركــة بـتـقـد ا
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــهـــذا الـــشــأن) ,وحث
الـــكـــاظــمي الـــشـــركــة عـــلى (جتــاوز
مــــواضع الــــتــــلـــكــــؤ الــــتي تــــواجه
رحلة األولى من اإلتفاق استكمال ا
كـمـا وجّه وزارة الـكـهـربـاء بـتـسـريع
ـا إجــراءات الـعــمل مـع سـيــمــنس 
يـؤمّن جتــهـيـز الـطـاقـة الــكـهـربـائـيـة
ــديــ الــقــصــيــر لــلـــمــواطن عــلى ا

توسط) وا
من جـانبه  ,أكد بـروك أن (سـيـمنس
تـفتـخر بـعـمق شراكـتـها الـتـطويـرية
مـع الـــعـــراق وثــــقـــته بــــأن مـــراحل
الـتنـفـيذ اخملـتـلفـة سـتشـهـد تسـارعاً
ــرحــلـة في اإلتــمــام والســيــمــا ان ا
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ـخـتـلف تـشـغل إهـتـمـام الـبـاحـثـ 
هـتمـ بالـشؤون اخـتصـاصاتـهم وا
ــائــيــة والــبــيــئــيــة واالقــتــصــاديـة ا
واالجــــتــــمــــاعـــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة
والـسـيـاسـيـة... وذلك نـظـراً لألهـمـية
ـياه الـكـبيـرة الـتي حتتـلـها مـسـألة ا
فـي الــوطن الـــعـــربي الـــتي تـــتــصف
بــاحملـــدوديــة والــنــدرة وخــاصــةً مع
تـزايـد الضـغط السـكـاني في البـلدان
الـــعــربـــيـــة والــتـــوسع الـــكــبـــيــر في
ـياه سـواء في الـصنـاعة اسـتـخدام ا
والــزراعــة أو في مــجــال االســتــهالك
ــنـــزلي وغــيــره . وطــرحت الــنـدوة ا
ياه في الشرق االوسط كون مشكلة ا
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وكـــذلـك في مــــحـــطــــات الــــرمـــيــــلـــة
والـنجـيـبـية والـهـارثة) ,ومضى الى
الــــقـــول ان (اســـتـــعـــدادات الـــوزارة
ـوسم الـصـيـف انـطـلـقت مـنـذ شـهـر
ـاضي  ,حـيث جـرى تـشــرين االول ا
تـــأهـــيل عــدد كـــبـــيــر من الـــوحــدات

التوليدية).
ــد واشــار الى ان (الـــوزارة قــامت 
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ضـــمن مــســـاعي جلــنــة الـــنــازحــ
الـتـابـعة لـوزارة الـتـربـيـة لـلـتواصل
ـــثـــلـــيـــات الـــوزارة ومــدارس مـع 
الــــنـــــازحـــــ زار رئـــــيس جلـــــنــــة
الــنــازحــــ عــبــدالــكـاظـم الـدراجي
ووفـد مرافـق له ضم دايخ الـغـريري
نـــائب رئــــيس جلــــنـــة الــــنـــازحـــ
واالعالمـي جــاسم حــيـــدر وحــمــيــد
كــــــــــر مـــــــــديــــــــــر قــــــــــسم االدارة
والتجهيزات في تربية صالح الدين
عــــدداً من مــــدارس الـــنــــازحـــ في
ـثلـية السـليـمـانيـة يرافـقهم مـدير 
الــســلــيـــمــانــيــة ربـــاح حــسن عــلي
ـــــدرسي في ومـــــديــــرة اإلشـــــراف ا
ــمـــــثــلــيــة  من بــيــنــهــا مــدرســة ا
(عربت) اخملـتلـطـة في مخـيم ناحـية
عربت  ومـدرسـة اجملتـبى اخملـتلـطة
وثــانــويــة اجلـواهــري لــلــبــنـات في
مـخــيم اشـتي لـلــنـازحـ  ومـدارس

اخرى .
واجـتـمع رئـيس الـلـجنـة مع إدارات
شاكل دارس لبحث ا وكوادر هذه ا

عوقات واإلحتياجات.  وا
ـالكــات كـــمـــا الـــتــقـى الــدراجـي بــا
ــذكـور ــدارس ا الــتــعــلــيـمــيــة في ا
ـدارس بـهـدف االسـتـماع وتالمـيـذ ا
لـــــهم  وايــــصــــال اصـــــواتــــهم الى

عني . ا
ديـرية العامة لـلتربية في وأعلنت ا

إلى 26 بـــلـــدا  واعـــتـــبــارا مـن عــام
ياه في الشرق  2000م أصبحت ا
األوسط سـلعة اسـتراتيـجية تـتجاوز
في أهـميتهـا النفط والـغذاء.  وتشير
الـدراسـات الـعـلـمـيـة الـعـديدة إلى أن
ائي سـوف تتـركز مـنـاطق الصـراع ا
فـي أربـعـة أحـواض لألنـهـار (الـنـيل
الـفرات األردن الـليـطاني) وأما دول
اخلـليج العربي فسوف يتحتم عليها
أن تـعيـد النـظر في الـتكـلفـة البـاهظة
اء العذب التي تدفعها ثمنا لتوفير ا
بـتحـليـة ميـاه البـحر في ظـل معدالت
عـالـيـة لالسـتهالك تـصل أحـيـانا إلى
وارد. حـد اإلسراف والهدر وتـبديد ا
ـيـاه في الـوطن الـعربي  إن قـضـيـة ا
لـيـست مجـرد مشـكـلة نـقص كمي في
و متزايد ياه العذبـة أمام  عـرض ا
فـي أعــداد الـــســكـــان واحــتـــيــاجــات
الـــنـــاس مـــنـــهـــا ألغـــراض الـــزراعــة
والـصنـاعة والـشرب واالسـتخـدامات
ـــا هــنـــاك أبـــعــاد ـــنـــزلــيـــة ... وإ ا
ســيـاســيــة واقـتــصـاديــة وقــانـونــيـة
خـصـوصـا في الدول الـتي تـمر فـيـها
أنــهــار ال تــســيـطــر عــلى مــنــابــعــهـا
ويـشـاركـهـا بـهـا أطـراف غـيـر عـربـيـة
(مـــــثل ســــوريـــــا واألردن والــــعــــراق

ومصر ولبنان ) .

الـعـالم يـشهـد ضـعف في االمكـانـيات
ــنـاخــيـة ــائـيــة بــسـبب الــظـروف ا ا
واالقــــتــــصـــاديــــة وايــــضــــاً مـــايــــتم
اســـتـــهالكـه في الـــصـــرف الــصـــحي

والسقي والزراعة والصناعة .
ومـع بـدايــات الــقـرن اجلــديــد اخـذت
ياه الـعذبة تـتصاعـد أهميـة قضيـة ا
لـتـعـبـر عن همـوم الـعـالم الـعربي في
احلـاضر وتـطلـعاته لـلمـستقـبل. ففي
اخلــمـســيــنـات من الــقــرن الـعــشـرين
كـانـت قـائـمـة الـدول الـتي تـعـاني من
ـيـاه تـعـد عــلى أصـابع الـيـد نــقص ا
الــواحـدة أمـا الـيـوم فـقـد زادت هـذه
الـقـائمـة لـتصل عـلى مـستـوى الـعالم

جانب من ندوة جامعة النهرين
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بــــحث رئـــيـس الـــوزراء مـــصــــطـــفى
دير التنفيذي لشركة الكاظمي مع ا
سـيمـنس لـلـطاقـة كـريـستـيـان بروك,
شترك لـتجاوز الـتحديات التعـاون ا

التي تواجه القطاع. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
دير ا (الكـاظـمي اسـتقـبل في بـغداد,
رافق له التنفـيذي للشـركة والوفد ا
اني في بحضور القـائم باألعمال األ
العراق ,وجرى بحث تطـبيق خارطة
ـوقـعـة الـطـرفـ  طـريق الـتــعـاون ا
وسبل جتاوز ما تـواجهه من عقبات
في التنـفيذ) ,واضاف ان (االجـتماع
شـهـد مـناقـشـة سـبل تـوسـعـة الـعمل
لـيـشـتـمل الـطـاقـة الـشـمـسـية وبـاقي

 UOz«uAF «Ë  «“ËU−² « v ≈ eON−² «  ËUHð ËeFð ¡UÐdNJ «

Issue 6992 Tuesday 15/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6992 الثالثاء 5 من ذي القعدة 1442 هـ 15 من حزيران (يونيو) 2021م

بغداد

WOM¹uL² « W UD³ «  «œdH  …œuł

خطوط جـديدة لـنقل نحـو ستة االف
مـيـغاواط  ,لـتـفـرعـات ضمـن منـاطق
صالح الــدين واحلــامـضــيــة والـدور
والكـسك وخـطوط مـحافـظـة نيـنوى,
اضافة الى اجناز االعـمال بنحو 46
مــحــطــة حتــويــلــيــة وتـأهــيل 2040
مـغــذيـا لـفك االخــتـنـاقــات في بـغـداد

واحملافظات). 

انية دير لتنفيذي لشركة سيمنس اال UI¡∫رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي ا

bLŠ f½u¹

ـاضـيـة  زار السـيـد نيـجـيرفـان بـارزاني والـسيـد مـسرور خالل األيـام الـقلـيـلة ا
بارزاني أوربـا واخللـيج  حيث قام رئـيس إقلـيم كردسـتان بزيـارة دولة اإلمارات
ـسـؤولـ في ذلك الــبـلـد الـقـوي في اجملـاالت ـتـحــدة والـتـقى بـكـبــار ا الــعـربـيـة ا
ـنطقة ودور السـياسيـة واالقتصـادية  بحث في الـلقاءات ابـوظبي االوضاع في ا
االمــارات في في ارســاء اسس صــحـيــحــة القـتــصــاد قـوي  تــطـويــر الــعالقـات
وتوسـيع مجاالت الشراكة والـتعاون مع إقليم كردسـتان  هذا وثمن رئيس اقليم
كـوردسـتان وبـحـسب الـبـيان رئـاسـة اقـليـم أن نيـجـيـرفان بـارزاني هـنـأ اإلمارات
ـناسبـة اختيـارها وعضـويتهـا في مجـلس األمن الدولي للـفترة تـحدة  العربـية ا
 2022-2023  األمر الذي يثبت ثقة العالم واطمئنانه لسياسة ومكانة ودور

ستـوى الرفيع لدبـلوماسية وعالقـات وتأثير اإلمارات في ـهم ويب ا اإلمارات ا
ـستـوى الدولي. هـذه الدبلـوماسـية الـناجحـة لنـيجـيرفان الـتعـاون والتـنميـة على ا
بارزاني والشك أن هذه الـصفات تعتبر أساسية وجوهريـة لتلبية متطلبات العمل
نـطقـة والعالقات الدبـلومـاسي العـصري الـناجح في ظل ظـروف وتعـقيـدات في ا
ـناسبة الدوليـة التي تتـطلب وجود دبـلوماسـي على درجـة عاليـة من اخلبرة .. 
اخرى  قـام السيـد مسرور بـارزاني رئيس وزراء اقلـيم بزيارة الى أوربـا والتقى
سـؤول الكبار في حكـومة البلجيـكية ومن منطلق في بروكـسل عاصمة أوربا 
عمق الـعالقة الكوردية -األوربية  وأهـميتها لدى اجلانـب تأتي الزيارة التي قام
بهـا دولة رئيس الوزراء السيـد مسرور بارزاني لبـلجيكا و يـونان  وعقده لقاءات
مع كل من رئـيس الوزراء ووزير اخلارجية في البلـدين  حيث استعرض سيادته
ـشـتـرك وطـبـيـعـة الــشـراكـة االسـتـراتـيـجـيـة بـ اقـلـيم مـعـهـم عالقـات الـتـعـاون ا
كـردســتـان ودول االحتــاد االوربي  وآلـيــات تـعــزيـزهــا وتـطــويـرهــا في اجملـاالت
ـسـاعدات االنـسانـية  وتـناول  االجـتمـاعات االقـتـصاديـة والتـجاريـة واألمنـية وا
 بـــارزاني في اخلـــلــيج وبـــارزاني في اوربـــا الــرؤى والـــتــصـــورات واألولــويــات
ـســيـرة تــطـويـر اخلــدمـات الــعـامــة واخلـاصـة فـي إقـلـيم ـسـتــقـبــلـيــة الـداعـمــة  ا
ـاذج العمل االوربـية واخلـليجـية وسبل  باالسـتفادة من اخلـبرات والـتجارب و
يـة واكتشـاف فرص جـديدة وحلـول مبتـكرة لـلتحـديات ما تغـيرات الـعا مواكبـة ا
يدهم مـسيرة التنمية واإلعمار و مستـقبل أفضل لألجيال القادمة. هذه االنطالقة
تـجددة في العمل الدبلومـاسي الناجح التي تمثلـها مدرسة البارزاني  أسست ا
ـواصـفات رجل الـدبـلومـاسـية . لـنـهج جـديد في نـوعـيته ومـحـتواه 
حتيـة لهذين الشاب على حبهما لوطنهما وقيادته وعمله في
خـدمـة الـدبـلـومـاسيـة الـكـردسـتـانـيـة من خالل خـطاب وأداء
متـزن ومتوازن وأصبحـوا اليوم من قادة السـياسة والعمل

نطقة . الديبلوماسي  واكثرها تأثيرا على افكار في ا
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اعـلـنت وزارة الـزراعـة عن اسـتـمـرار
ـنتـج حلمـلة تـخفيض استـجابة ا
ـــائـــدة و اســتـــقــرار ســـعـــر بــيض ا
أسعاره التي طـالب بها الـسيد وزير
الـــزراعـــة مــحـــمــد كـــر اخلـــفــاجي
ـائـدة بـتـحـديـد سـعـر طـبـقـة بـيض ا
( 5000ديــنــار) و فـــتح بــاب الــبــيع
بـاشر لـلمواطـن لـلتـخفـيف عنهم ا

والسيما محدودي الدخل. 
 وأضــافت الـوزارة في بــيــان تـلــقـته
(الـــزمــــان) امس إن هـــنـــاك تـــفـــاعالً
ــنـتـجـ لـغـرض وتـفـهــمـاً من قـبل ا

ـــواطــــنـــ  حـــيث  مـــســـاعـــدة ا
تسـسـير عـجالت  من قـبلـهم مـحمـلة
بــالـبــيض في مــخــتـلـف احملـافــظـات
ــبـــاشــر ـــنـــاطق ويــتـم الــبـــيع ا وا

. للمواطن
من جـهة أخـرى حـذرت نـاحيـة بـهرز
في  محافـظة ديالى  من نـزوح اكثر
من 60 قرية بـسبب اجلـفاف والشح
ــائـيـة  مــشـيــراً الى ان  الـنــاحـيـة ا

اء الشرب  . تعاني ازمة خانقة 

وقال مـدير النـاحية نـزار اللـهيبي لــ
(الـزمــان )  ان  (اكــثـر من 60 قـريـة
جـــنــوبي  بـــهــرز مــهـــددة بــالــنــزوح
ـعـيـشـية بـسـبب انـعدام والـكوارث ا
ائية  عـبر نهري خريسان صادر ا ا
وديــالـى مــشــيــراً الـى ان  نــاحــيــته
اء الشرب  في تعاني ازمـة خانقـة 

عموم مناطقها ) .
ولـــفت الـــلـــهـــيــــبي   الى (  الـــغـــاء
ــوسم اخلـــطط الـــصــيـــفــيـــة خالل ا
احلــالـي بــســبب اجلــفــاف وامــتــداد
االلــغــاء الى اخلــطط الــشــتــويــة في
حـــال بـــقـــــــــــــــــاء وتـــفـــاقـم االزمــة
ــائـــيــة احلـــالــيـــة مــســـتــدركــا ان ا
ـعـنـيـة اقـرت خـطـة حلـفـر اجلـهـات ا
اكـثـر من 40 بـئـرا ألغـراض الـشـرب
في بهرز اال انها لم تنفذ عمليا حتى

االن ) .
ـــئــة من واكــد الـــلــهــيــبي ان (80 بــا
ســـكــان بــهــرز يــعـــتــمــدون الــزراعــة
كمصـدر معيـشي أساسي ووحيد اال
ان ازمـة اجلــفـاف ســتـخـلف تــبـعـات
معيشية وخـيمة تطال اكثر من 100

قرية زراعية في الناحية ) .
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عـقـدت مـجلـة قـضـايـا سيـاسـيـة التي
كـلية العلـوم السياسيـة بالتعاون مع
قــسـم االعالم في جــامــعــة الــنــهــرين
نـدوة علمية بعـنوان (دومينو الشرق
ـياه ) اسـتـضافت االوسـط وحروب ا
فـيــهـا نـائب رئـيس جـامـعـة الالعـنف
في لــبــنــان عـبــد احلــسـ شــعــبـان.
واســـتــهــلـت الــنــدوة بـــعــرض قــدمه
االستاذ الدكتور رئيس حترير اجمللة
عــمــاد صالح الــشــيـخ حــول أهــمــيـة
ــــائـي الــــعـــــربي مـــــوضــــوع األمـن ا
ـــــــوضــــــــوعـــــــات بــــــــوصـــــــفـه مـن ا
هـمة التي االسـتراتـيجـية احلـيويـة ا

تـمـر علـينـا هـذه االيام ذكـرى الـيمـة وهي ذكرى اغـتـصاب نـيـنوى من قـبل اعداء
ـثل هـذه االيـام اغـتـصـبت االنـسـانـيـة تـنــظـيم داعش االرهـابي اجلـبـان حـيـث 
االعـراض وســكـفت الــدمـاء ودمــرت احلـضــارة وانـســرقت الـبــسـمــة من وجـوه
االطـفـال ومن وجه كل بـيـت عـراقي بـاحلـقـيــقـة بـعـد اغـتـصــاب نـيـنـوى وحتـريـر
االنـسـان واالرض من خـفـافـيش الـشـر والـظالم من قـبـل ابـنـاء الـقـوات االمـنـية
ختلف صـنوفها النزال احلـلول في نينوى تـرقيعية حـيث عجلة االعمار البطـلة 
عـقول بـعد مـايقـارب اربعـة سنـوات على حتـريرها تسـير ببـطئ كون لـيس من ا
والًيزال عـدد من جسـورها حتت االرض ومعـظم مشـافي نيـنوى مهـدمة واجزاء
منهـا تعمل هذا االمر مرفوض ينـبغي على احلكومة العراقيـة ان تعيد حسابتها
وتـشـكـل جلـنـة مــركـزيـة مـن اجل االسـراع بــعـجـلــة االعـمـار وكــذلك احلـال مع
ضـحـايا االرهـاب حـيث حقـوقـهم ال يـستـحـصـولهـاً بـسهـولـة والى هـذه اللـحـظة
قـرابت عـشـرة االلف مـواطن لم يــعـرف مـصـيـرهم والـطـرق اخلـارجـيـة لـلـمـديـنـة
وبـاالخص الـطـريق اجلـنـوبي الـذي يـربط نـينـوى بـجـنـوبـهـا بـحـاجـة الى صـيـانة
ا تسـبب ذلك بحوادث كثيرة االن نينوى افضل من كونـها غير صاحلة لسير 
ـا كانت عـليه ـدينـة االن من اجلانب االمـني افضل من  السـابق بكـثيـر حيث ا
دينة يـتجولون الى وقت مـتاخر من اللـيل فيها وهذا قبل ان تـغتصب وسكـان ا
الشيئ افـتقدته نـينوى مـنذ مايـقارب اكثـر من عقد من الـزمن لكن تـفتقـر نينوى
وصلية االن هي غابات وباقي تنفس الوحيد لـعوائل ا الى اماكن تـرفيه حيث ا
امـاكن نـينـوى الـسـياحـيـة تعـاني من اهـمـال  مثال مـنـطـقة الـشالالت وديـر متي
ـوصل حيث لو كان هـناك اهتـمام بهـا لكان اصبـحت نينـوى احد معالم وسد ا
الـعراق الـسـياحـيـة ومن منـا ال يتـذكـر كيف كـانت نـينـوى بـعهـد  النـظـام البـائد
ـركـزية ان حـيث كـانت قبـلـة لكـافـة العـوائل الـعراقـيـة على احلـكـومة احملـلـية وا
دينة وتعـمل  على اعادة تأهيل االماكن الـسياحية من جديد تعـجل من اعماًر ا
ـديـنـة الى االرهـاب لـم يـتـخـذ اي اجراء ـؤسف الـذين تـسـبـبـوا بـضـيـاع ا من ا
قانـوني بحـقهم وان الـتقـرير الـذي اعـدته جلنـة االمن والدفـاع باجملـلس النـيابي
ـوقـر بــرئـاسـة الـسـيــد الـزامـلي واكـثــر من عـشـرون  عـضـو ا
مجـلس نـيـابي مـعه وضـعوا الـنـقـاط عـلى احلـروف ولكن
ؤسف فـعال لم يـتم احالـته الى القـضاء لـيأخـذ مجراه ا
مـعهم واجملد واخلـلود لشـهداء العـراق االبرار واخلزي

تخاذل والعار بجب كافة االرهاب وا

من الواجب هـنا أن نتحدث عن أهمـية مفردات البطـاقة التموينيـة لألسر العراقية
ومن و مسـاعدتها في إدارة حـياتهـا وتخفيف حـجم الثقل الـذي يقع على عـاتقها
األجدر هـنا أن نـتكـلم عن زيادة مـفردات الـبطـاقة الـتمويـنيـة إلى درجة لـم حتتاج
ـواد الـغـذائيـة عـلى األقل الـعـوائل الـعـراقـيـة الى الـسـوق ولم تـظـطـر إلى شـراء ا
الرئـيسة مـنها كـالروز والطـح ..الخ.خـصوصاً في هـذا الظرف الـصعب الذي
بالتأكيد لـيست بالقليلة رّ به العـراق. ال أذكر بالتحديد لكـنها منذ فترة كـثيرة
ـواطن الـعـراقي من رديـئـة جـودة (بـعض) مـا يـأخـذه من بـائـعي بـطـاقـته يـعـاني ا
اذا يحدث هو:  ثير هنا والسؤال  ا التمـوينية بشكل ال يصلح لإلستعمال بتـاتاً
ذلـك?  بعض الـسـادة من الـنواب احملـتـرمـ يطـلـعـون على ذلك وزاروا بـأنـفـسهم
فـروع شـركة تـوزيع مـفردات الـبـطـاقة الـتـمويـنـية بـبـعض احملـافظـات وسـألوا عن
وضـوع أكثـر من مرة والـصحـافة اثـارت ا ـوضوع األسبـاب وتابـعوا حـيثـيات ا
ـسؤل لـيس هنـاك أذن صاغيـة  وال همم عـالية من ا وقد يـبدو لألسف الـشديد
لرفع جودة مفردات البطاقة التموينية و إنقاذها من احملنة التي إنغمست فيها.
مصيـبة رديئة اجلـودة  لبعض مفـردات البطاقـة التمويـنية ليـست وحدها في عدم
واطـن وبـيعـها بـسعـر رخيص لـصالح أصـحاب الدواجن إستـعمالـها من قـبل ا
ال الـعام  (أوالً) ربـية لـلطـيـور وأحواض تـربيـة األسمـاك! بل تـكمن في هـدر ا ا
ـلـيـارات لـشـراء مـفـرداتهـا وفي كـونـها مـعـلـوم لـلـجـمـيع أن احلـكـومـة تـصـرف ا
ــواد الـغـذائـيــة غـيـر الــصـاحلـة لألســتـعـمـال إلى إرســال هـذا الـكم الــهـائل من ا
األسـواق والـبـيوت الـتي اليـعـلم إال الـله إلى مـاذا تنـتـهي مـصـيرهـا (ثـانـيـاً) فهل
يستـخدمـها الفـقراء إضطـراراً أم ماذا?  مراجـعة مفـردات البـطاقة الـتمويـنية من
ــواطـنـ وذو دخل احملـدود حــيث اجلـودة والـعــدد تـخـدم ا
ال منـهـم علـى وجه خـاص  وتـمـنع احلـجم الـكـبـير مـن ا
يـزانية لـشراء مفـرداتها الذي تـخصيـصه احلكـومة من ا
وضوع أن ـعنيـة با وعلى احلكـومة واجلهات ا أن تهـدر 

راجعة عاجالً  ال آجالً. تقوم بتلك ا

مـــحـــافـــظــــة الـــنـــجـف عن إنـــطالق
االمتـحانات الـعامـة لتالمـيذ الصف
الــسـادس االبــتـدائـي الـنــظـامــيـ 
بـاإلضـافـة الى الـطـلـبـة اخلـارجـيـ
ومــحـــو االمـــيـــة لـــلـــعــام الـــدارسي
ـشـاركـة اكـثر من 53 الف اجلاري 

طالباً وطالبة .
ـدير الـعـام لتـربيـة احملافـظة وقال ا
ــديـــريــة وجــهت مـــردان امــســان (ا
ـراكـز اإلمـتـحـانـيـة بـتـوفـير مـدراء ا
ــنــاســبــة لـلــمــمــتــحــنـ األجــواء ا
وااللـتزام بـالـتعـلـيمـات االمـتحـانـية
لـلــحــفــاظ عــلى رصــانــة الــعــمــلــيـة

التعليمية) .
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ــراكــز وأكـــد الــبــديــري (وجـــهــنــا ا
االمــتــحــانــيــة وأبـــنــاءنــا الــطــلــبــة
بــاإللـتـزام بـالــتـعـلــيـمـات الــصـحـيـة
والـوقائـيـة  واحلـضور مـبـكـراً قبل

بـدأ وقت اإلمــتـحـان) مــضـيـفـاً  ( 
التنـسيق مع قيادة الـشرطة بـتوفير
احلماية الالزمة للمراكز االمتحانية
الـوزاريـة  والـتــنـسـيق مع مـديـريـة
الكهربـاء لتوفير الـطاقة الكـهربائية
خالل فترة االمتـحان) مبـيناً ( حيث
أعلنت الـلجنة الـفرعية لالمـتحانات
ــمـتــحــنـ لــلــدراسـة أن الــطــلـبــة ا
االبــتــدائــيــة اخلــارجي بــلغ  1052
طـالـبـاً وطـالـبـة ومـحـو االمـيـة 146
طـالـباً وطـالـبـة  مـتـوزعـ على 14

مركزاً إمتحانياً) .
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ـصرف الـعراقـي للـتجارة , أطلق ا
نــظـامــاً مـصــرفــيـاً عــبـر اإلنــتـرنت
وتطبيق الهاتف احملمول ,جزء من
ــتـــواصـــلــة لـــتـــلــبـــيــة جـــهـــوده ا
احتياجات الزبائن وتوفير جتارب
مــصـرفــيـة ســلـســة مـعــتـمــدة عـلى

أحدث الوسائل والتقنيات.
ــصــرف في بــيـــان تــلــقــته وقـــال ا
(الــــــزمـــــان) امـس ان (الـــــنــــــظـــــام
ـصـرفي عـبـر اإلنـتـرنت وتـطـبـيق ا
ـــتـــوفـــرين الـــهـــاتف احملــــمـــول ا
بـالـلـغـتـ الـعـربـيـة واإلجنـلـيـزيـة
سيـوفر مـعامالت مـصرفـية سـلسة
وآمـــنــة و يــتــيح لـــلــعــمالء اجنــاز
عامالت بـسهولـة أكبر) ,واضاف ا
انه (جرى تـطوير الـنظام بـواسطة
مــؤســسـة فــيــنـســتــرا الــرائـدة في
الية ويهدف مجال التكنولوجيا ا
ـــصــرف من إطـالقــهــمـــا تــوفــيــر ا
الــوقت لـلـزبـائن وتـقـلـيل الـزيـارات
صرف ,في الوقت الفعلية لفروع ا
ــــيـــاً الــــذي تــــزيــــد احلـــاجــــة عــــا

ـبــاشـرة لــتـخــفـيض الــعـمــلـيــات ا
ضمن اجـراءات مواجـهة كـورونا),
وتــابع ان (لــلــتــقــنــيــات اجلــديــدة
يزات عدة منها ,حتويل األموال
ب احلسابـات الذي يعد األول من
ـصـارف عـلـى مـسـتوى نـوعه في ا
الــعـراق الـذي ســيـمـكن

الــزبــائن من حتــويل أمــوالــهم إلى
أي حــســاب مــصـرفي داخـل الـبالد
كن إجـراء حتويالت دولـية إلى و

أي مصرف حول العالم).
مـؤكـدا ان (الـنـظام يـتـيـح إمـكـانـية
الـوصـول إلى احلـسـابـات ومـعـرفة
عـــمـــلـــيـــات الـــســـحب الـــيـــومـــيـــة
والشهرية والتحقق من أالرصدة 
ـدة ـعـامالت  وعـرض ســجل ا
تــــــصـل إلى عـــــــام واحــــــد
وفــضال عن الــتــحـقق من
كــشـوفـات احلــسـابـات
صرفية) ,مشيرا الى ا
ان (الــتــطـبــيـق مــتـاح
لـلــتـحـمــيل من مــتـجـر
تـطــبـيـقـات ابل سـتـور
وكــــوكل بــــلي  ,كــــمـــا
يــوفـرإمـكـانـيـة مـعـرفـة
مـواقع اجـهـزة الـصراف
اآللي القريبة من الزبون).
ـصرف  بدوره  ,قال مـدير ا
سالم ورئيس مـجلس االدارة ,
جــواد اجلــلـبـي ان (هـذا اخلــطـوة

تـعـد تــاريـخـيـة لــلـمـصـرف  ,حـيث
ـعامالت سيـتاح ألول مـرة اجناز ا
صرفية من خالل نظام اخلدمـات ا
عـبــر اإلنـتــرنت وتـطــبـيق الــهـاتف
احملـمـول في الـوقت الـذي تـتـطـور
فـيه الـتكـنـولوجـيـا يومـيا ,كان من
الضـروري مواكـبة مـا يحـدث حول
الـعــالم من تـطــورات رقـمــيـة ومع
ـــواطــــنـــ ازديـــاد اســــتـــخــــدام ا
لـــلــــهــــواتف الــــذكــــيــــة وأجــــهـــزة
الكـمبـيوتر احملـمولـة توجب علـينا
تقد هـذه اخلدمة جلـميع الزبائن
داخل وخـــــارج الـــــبالد ,الكـــــمـــــال
صـرفيـة اليـوميـة عبر الـعمـليـات ا
صرف األنترنت وأستكـمال رؤية ا
من الـــتــــوسع بــــفـــروعـه وتـــقـــد
صرفـية عبـر االنترنت اخلدمـات ا
لـذا سـيسـاعـد هـذا النـظـام في نقل
ـــصــرفـــيــة إلـى أعــلى اخلـــبــرات ا
مــســتــوى لـــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات

الزبائن).
ـصـرف قــام بـتـطـويـر مـؤكـدا ان (ا
الــنــظــام لــيــعــمل بــطــريــقــة آمــنــة

الــوزارة بــتــأهــيل الــطــرق الــداخــلــيــة
للميناء). 

ـوانئ العراق واعـلنت الـشركة الـعامة 
عـن قرب اجنـاز ملف ازالـة التـجاوزات
عن اراضـي مـــنـــطـــقـــة الـــنـــجـــيـــبـــيـــة
ــوظـفي الــشــركـة بــشـكل اخملــصـصــة 

نهائي . 
وقــال مـــديــر عــام الــشـــركــة الــدكــتــور
ــهـنـدس فـرحـان الـفـرطـوسي:  ذلك ا
حـسب تـوجيـهـات وزير الـنـقل الكـاب
وان الـلــجـنـة نــاصـر حــسـ الــشـبــلي
وظـف تـابعـة مـلف اراضي ا الـعـليـا 
تـعـمل على مـتـطلـبـات البـلـدية لـتـنفـيذ
اإلفـــــراز والـــــتـي وصـــــلت الـى نـــــسب
مـتقدمة جـداً في رفع التجاوزات وشق
ــهــنـدس الــطــرق. من جــانــبه اوضح ا
االســتـشــاري ثـائــر هـادي االعـرجي ان

عـمل الـكوادر الـهـندسـية والـفـنيـة على
رفـع هذه التـجاوزات من شـأنه أن يقلل
الــنـفـقــات ويـسـرع من حــسم مـوضـوع
مـوكــداً عـزم اصــدار سـنــدات الــطـابــو 
لف بـالسرعة الـلجنـة على إنهـاء هذا ا
ـمـكـنـة لغـرض الـتـوجه لـقسم األمالك ا
ــلـكــيـة لــلـعــمل عــلى اصـدار ســنـدات ا
تبعة .  للموظف وحسب الضوابط ا
وشـرعت الـشـركـة الـعامـة لـسـكك حـديد
ـعـابر الـعراق ,بـحـمـلة واسـعـة ألزالة ا
غــيــر الــنــظــامــيــة ورفع كــفــاءة بــعض
خـــطــوط الـــســكـك احلــديـــد وصــيـــانــة
ــفــاصل النــسـيــابــيــة سـيــر قــطـارات ا
ـشــتـقـات الـنـفـطــيـة .وقـال مـديـر عـام ا
الكات الـشـركـة طـالب احلـسـينـي ان (ا
ـــنــاطق الـــهــنـــدســيــة والـــفــنـــيــة في ا
اجلــنـوبـيـة والـوسـطى ,بــاشـرت بـهـذه
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ـوانئ العراق حـصلت الـشركة الـعامة 
الـتابعـة لوزارة النقل ,عـلى تعويضات
من شــركـة تـويـوتـا الـيــابـانـيـة بـسـبب
تـأخرها عن تصـنيع وحدتـ بحريت
ضـــمن مــحـــطــة االرشــاد شـط الــعــرب
وسـفــيـنـة الـتـنـويـر الـفـاو¨الــتي تـدخل
ضـــمن مـــشــاريع الـــقـــرض الــيـــابــاني
لــلـمــرحـلــة الــثـانــيـة. وقــال مـديــر عـام
الـشـركـة فـرحـان الـفـرطـوسي فـي بـيان
تــلــقــتـه (الــزمــان) امس  انه (بــحــسب
تـوجـيهـات الـوزير نـاصـر حسـ بـندر
ـبـرمة مع ـتـابـعة الـعـقود ا الـشـبلي ,
ـسـتوى الـشـركـات وتقـد كـشـوفات 
زار وفداً ـشـاريع  تـقـدمـها في اجنـاز ا
من الـشـركـة لـلتـفـاوض مع تـويـوتا في
الــعـاصـمــة االردنـيـة عــمـان لـلــتـبـاحث
بــشـأن عـدم إمـكــانـيـة الــشـركـة تــنـفـيـذ
حـيث افاد الـوفد أن إنـشـاء الوحـدت 
الــشـركــة قـدمت تــعـويــضـات إضــافـيـة
منها معدات ومواد احتياطية وأجهزة
مالحــيــة بــسـبـب تـأخــرهــا عن إنــشـاء
وحــدتــ بــحــريــتــ بــالــوقت احملــدد
بــسـبب جــائـحــة كـورونـا). مـن جـانـبه
اوضـح رئيس الوفد محـمد السهالني
انه 0 الـتـوصل الـتـوصل الـى اتـفاق
مع الـطـرف الـيابـاني بـحجم اخلـسـائر
التي حلقت بالشركة جراء عدم استالم
واحلـدات الـبحـرية في الـوقت احملدد).
قــال مــديـــر قــسم الــســـيــطــرة بـــدوره 
ـوانئ والــتـوجـيه الـبــحـريـة أن (وفـد ا
طـالب تويوتا بـتعويضـات اضافية من
األعــمـال الـتي لم تـوثق في الـعـقـد وان
اذ حـصلت تـكـون عـلى نـفـقـة الـشـركـة 

ــوافــقـة عــلى تــنـفــيــذهـا مـن اجلـانب ا
واد مـبيـناً ان (تـكلـفة هـذه ا الـيـاباني)
بـاهضة الثمن). والتقى الفرطوسي في
وقـت ســــــابق ,عـــــــدداً من خـــــــريــــــجي
ــيـة اخلـلـيج الـعـربي لـلـدراسـات أكـاد
ـطـالـبــ بـالـتـعـيـ .واكـد الـبــحـريـة ا
الــفــرطــوسي ان (تــوجــيــهــات الــوزيــر
وسـياسة اإلدارة العليـا للشركة تنصب
تظـاهرين وفق ما عـلى تلبـية مطـالب ا
وأننـا داعمـون لهم يـسمح بـه القـانون 
في مـــــطــــالــــبـــــهم ومــــتـــــضــــامــــنــــون
واشـار الى ان (الــشـركـة تـعـمل مــعـهم)
مع مــحـافظ الـبـصـرة اسـعـد الـعـيـداني
عـــلى تـــوفــيـــر بــعض االحـــتــيـــاجــات,
لــلـمــحـافـظــة مع تـقــد الـدعم لــبـعض
ونـحن نــعـمـل خـدمــة الهـالي الــدوائــر 
احملـافـظـة ,ونـؤكــد لـلـمـتـظـاهـرين انـنـا
نـنتظـر اصدار موافـقة التـعي لهم من
الية وسنقوم مجلس الوزراء ووزارة ا
ـمـكـنـة بـإكـمـال االجـراءات بـالـسـرعـة ا
فــور وصـولـهــا). كـمـا اجنــزت الـشـركـة
تـأهــيل الـطـريق الـرابط لـبـوابـة اي بي
فـي ميناء ام قصر الشمالي ,للمساهمة
فـي حل االخــــــتــــــنــــــاقــــــات وازدحــــــام
الـــشــاحـــنـــات.وذكــر الـــفــرطـــوسي انه
ـوانئ اجنزت تـأهيل الـطريق الرابط (ا
بــ سـاحــة اي بي وســاحـة مــيـنـاء ام
قـــصـــر الـــشــمـــالي ,حـــيـث دخل حـــيــز
اخلـدمة بهدف فك االختناقات وازدحام
يـناء). من جـانبـها الـشـاحنـات داخل ا
ــشـــروع غــصــون اوضـــحت مــديـــرة ا
خـلف ان (الطريق نـفذته احدى شركات
ــشـتـرك في مــبـادرة مـنـهـا الــتـشـغـيل ا
لـتقد افضل اخلـدمات بعد تـوجيهات

احلـملة لغـرض ضمان انسيـابية حركة
واشـار الى انه ( الـكشف الـقـطـارات)
عــلى خط الـسـكـة الـرئــيس في الـكـلـيـو
 وتـــــبـــــديـل بـــــعض الـــــعـــــوارض109
ـسـتودع الـكـونـكـريـتـيـة لـتـدعـيم خـط ا
الـــنـــفـــطي فـــضال عـن ادامــة وتـــاهـــيل
خـطـوط بـعض الـقـطـاعـات النـسـيـابـيـة
وتـــامـــ ســـيـــر قـــطـــارات الــبـــضـــائع
كمـا شهـدت سكك ـشـتقـات النـفطـيـة وا
مـنطقة احللة اضـافة الى متابعة شحن
ـــــشــــــتـــــقـــــات وتـــــفــــــريغ احــــــواض ا
وتابع ان (قطاع الـهاشمية - الـنفطيـة)
قـوجــان شـهـد حـمـلـة صـيـانـة وتـزيـيت
مـفاصل السكة وتنـظيف محطة قوجان
مـن احلــــشــــائش واالدغــــال وتــــاهــــيل
مـقـتـربات اخلـطـوط وازالة الـتـجاوزات

على هذا اخلط).
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وبــســيـــطــة تــســهل
احلــيــاة الـــيــومــيــة
لـلـزبـائن وتـمـنـحـهم
الــفـــرصــة لــلـــقــيــام
ـــــــــعــــــــــامالت بـــــــــا
صـرفية بـالطـريقة ا
التي تـناسبـهم كما
عمـلنا عـلى أن نوفر
ــرونــة ـــزيــد مـن ا ا
والــراحــة لــلــزبــائن
وتمكـينهم من إدارة
حـــــــســـــــابـــــــاتـــــــهم
وأمـــــوالـــــهم من اي
مـــكــان في الــعــالم 
ولــــذلك نــــعــــد هـــذا
التطور فـصال مهما

صرف سيعزز فيه بشكل في عمر ا
و كـبـير جتـربـة الـزبـائن في ظل 
ــصـرف داخل وتـتــقـدم عــمـلــيـات ا

العراق وخارجه). 
ـــــصــــــرف الى وتـــــخــــــطـط ادارة ا
الــتــوسع عــبــر زيــادة فــروعه بــعـد
افــتـتــاح أول فــرع له فـي الــريـاض
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-1-
جاء في األثر :

ؤمن علي بن ابي طالب (عليه السالم) سمع رجالً يقول : انّ االمام امير ا
" اللهم اني اعوذ بك من الفتنة "

فقال :
" أراك تتعوذ من مالك وولدك  

يقول الله عز وجل :
ا اموالكم واوالدكم فِتْنَة )  ( ا

ولكن قُلّ :
اللهم اني أعوذ بك من مُضّالت الفِتَن . 

-2-
ناصب: الف كثيرة ومتنوعة ومنها فتنةُ األموال واالوالد والسياسة وا

حدّثني صديق عزيز وقال :
حـمـلتُ الى أحـد كـبـار الـسـيـاسـيـ الـذيـن تـربـعـوا عـلى دست الـسـلـطـة في (الـعـراق

اجلديد) وثائق تُثبت بالصوت والصورة ما جناه ولده (..) !!
فما كان منه االّ أنْ قال لي :

" أنتَ معنا أم علينا " ?
فـتونـ بـالدنـيا وأحـابـيلـها ... ويـهـربون من مـواجـهة احلـقائق وهـكـذا يكـون جـواب ا
والوقائع فضالً عـما يترتب عليهم من مسؤوليات جسيمة ازاء ما اجترحوه واقترفوه

من مفارقات واختراقات للموازين الشرعية والوطنية واالخالقية واالجتماعية ...
-3-

شاهد مالم يخطر على بال الفتنـة باالوالد وَضَعَتْ بَيْنَ أيدي العراقي من الوثائق وا
ـلك معشار مـا ملكه بعض هؤالء االوالد لك فيـصل الثاني لم يكن  احد ويقـينا انّ ا

ــفـتــونـ من مــال وســطـوة وجـالوزة ... وكل ذلك بــعـ اآلبــاء ا
بأبنائهم دون إنكار وبال اعتراض ..!!

-4-
ـلـيـارات من الـدوالرات الـتي هـرّبـهـا هـؤالء الى وال تـنس ا
اخلـــارج والـــتي قــدّرت بـ  150مــلـــيـــار دوالر في حـــدّهــا

األدنى..!!
متحن ألف حتية وسالم . وعلى العراق وشعبه ا

دينة قبل عام 2008!!  لم أكن قد سمعت بأسم هذه ا
وعـلى الرغم من أنهـا العـاصمة اإلداريـة لوالية كـاليفـورنيا الـشهيـرة إال انها التـتعدى
سافة ب ضفاف كونها مـدينة سكنية منبسطة وهادئة تقبع في وادٍ أخضر يتوسط ا

احمليط الهاديء غرباً واجلبال اخلضراء التي يكسوها ثلج الشتاء شرقاً .
ـدينـة الـتي كـانت في وقت ما من في سـكرامـنـتو نـهـران جمـيالن ارتـبـطا في ذاكـرة ا
ـناطق اجلـيـدة للـبـحث عن الذهب  ثـم أشتـهرت اضي واحـدة من ا بـدايات الـقـرن ا
زارع اجلوز واللوز احمليطة بها من كل جانب . بزراعة الطماطة وما زالت  اضافة 
دينة عـالم كامل قد حتـتاج فصوالً دن يـتطلب الكـثير من الـتفاصيل فـا احلديث عن ا
لــوصــفه وخــصـــوصــاً إن أنت احــبــبـــتــهــا !! حــ وصــلـت مع زوجــتي وأوالدي الى
ســكـرامـنــتـو عـام 2008 كــان األحـسـاس بــاألمـان هـو أكـثــر مـا شـعــرت به وهـذا مـا
ساعدني عـلى مواصلة حـياتي وأنا على بـعد االف األميال مـن بغداد  واليوم وددت
ان اكـتب شـيئـاً عن سـكـرامـنـتو الـتي يـحـلـو لي تسـمـيـتـها بـغـدادنـا اجلـديدة !! خالل
اضي تـخرج من مرحلة الـدراسة الثانويـة هنا مجمـوعة من بناتنـا وابنائنا األسبوع ا
العراقيـ الذين استـقروا في سكرامـنتو اذكـر منهم : منـى و دينا وميـنا ور ورانيا
ن ال اعـرف اســمـائـهم  خـلف كل ـا  ـزيـد ر ويــوسف ونـاجي وحـسن  وهـنــاك ا
أسم عائلة وخـلف كل عائلة قصة وكل قـصص العراقي وإن أختلفـت تبقى متشابهة
!! حـ يـنـجح مـجـتـمع مـهـاجـر فـي الـعـيش في مـديـنـة تـبـعـد االف االمـيـال عن وطـنه
ـتفـوقـ في مـدارسهـم وجامـعـاتهم ـتـميـزين وا ويـسـجل أبـناءه أسـمـائهـم في لوحـة ا

ومـواقع عمـلهـم اخملتـلفـة  تلـك لعـمري قـصة تـسـتحق ان تـضاف
الى تـاريخ مـديـنــة أسـمـهـا سـكــرامـنـتـو سـكــنـهـا عـراقـيـون
مهـاجرون منـذ سن وجنـحوا في زرع شجـيرات األمان
فـيـهـا لـيقـطـفـوا الـيوم ثـمـاراً حـلـوة وهم يـخلـقـون بـغداداً
جـديـدة حـ يـعـيـشـون تـفـاصـيل احلـيـاة وفـقـاً لـدسـتـور
احملــبــة والــبــســاطــة الــذي يــنــشــدون   مــحــبــتي لــكل
ـنـحـونـا في كل خـطـوة اخلـريـجـات واخلـريـجـ الـذين 

جناح يحققونها دفقة أمان جديدة .
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يخطئ من يـظن ان أول جريدة  صدرت بـبغداد في عهـد الوالي العثـماني مدحت باشا
هي جــريـدة بــأسم ( زوراء) الــتـركي بــدون الف الــتـعــريف  اوالً ثم حتــولت الى االسم
العربي (الـزوراء) بألف التعـريف بعد سنـوات ذلك ان هذه الزوراء كانت بـأسم عثماني
عروف أحمد مدحت زكي وال واول رئيس لتـحريرها عثماني الكاتب االديب الـعثماني ا
يـغـير مـن ذلك ان بـغداديـ تـولـوا رئـاسـتهـا بـعـد ذلك هم احـمـد عـزت الـفاروقـي وعلي
رضـا الــفـاروقي واحـمـد الـشـاوي الــبـغـدادي والـشـيخ طه الــشـواف ومـحـمـود شـكـري
اآللـوسي وعـبـد اجمليـد الـشاوي وكـذلك فـإن الزوراء هـذه بـأدارة عـثمـانـية وبـتـمويل من
االدارة الـعثمانـية في بغداد وتـتولى مطبـعة احلكومـة العثمـانية ببغـداد التي اتخذت من
ـطل على نهر دجـلة طبعهـا كما ان زوراء هذه تولت البناية الـتى يشغلـها بيت احلكمه ا
نشر الفـرام والسالمانات واالوامر التي تصدرها الدولة العثمانية واالدارة العثمانية
واضـيع التي يتـم نشرها فـي اجلريدة وكل مـا تقدم يقـطع بكون بـبغداد وان تـوسعت ا

جريدة زوراء عثمانية من جميع االوجه.
لكـن اجلريـدة الـبغـداديـة االولى وبـحق هي جريـدة (جـورنـال العـراق) الـتي صدرت في
عـهد الـوالي العثـماني داود باشـا اي التي صـدرت قبل جريـدة زوراء بأكثـر من اربع
سـنـة وكان رئـيس حتـريـرهـا مـحـمد بـاقـر الـتـفـليـسي (تـفـلـيس مـديـنة تـبـلـسي عـاصـمة
دينـة التى ولـد فيهـا الوالي داود بـاشا اجلورجي االصل) والـتفـليسي جـورجيا وهـي ا
هـذا جلب الى بـغداد سـنة 1827 اول مـطبـعة حـجريـة ببـغداد ووضـعهـا في الكـاظمـية
وكـان رئيس لـتـحريـر (جـورنال الـعـراق) اذ كان يـتـولى بنـفـسه طبـعـها كـمـا طبـع معـها
كتاب دوحـة الوزراء واول مطبعة آلـيه وصلت بغداد سنة 1830 اي قـبل سنة من نهاية
واليـة داود باشـا وقد تـولت هذه اجلـريدة نـشر االوامـر والقـرارت التي تـصدرها ادارة
داود باشا ببـغداد وقد وردت االشارات الكثـيرة لهذه اجلريدة وان لم نـعثر على ما هو
ـطـابع على من مـطـبوعـاتـهـا لكن كـثـيـر من كـتب التـاريخ تـوءكـد ذلك وبعـد ذلك تـوالت ا
طبعة بغداد حيث اسس يـعقوب عطالله الفرماني مطـبعة كامل التبريزي سنة 1861وا
طابع الكلـدانية لصـاحبها الـشماس روفائـيل مازجي سنة 1863وبعـدها صدر نـظام ا
ـطبوعات وفي سنة 1902صدرت جريـدة اكليل الورد  وحـريزة التفكـير لسان حال وا
جمـعية االحتـاد العـثمـاني وفي سنة 1905 اصدر قـائد اجليـوش العـثمـانيـة في بغداد
جريدة صـدى االسالم وعند دخول االنگـليز بغداد سنة  1917 تـوقفت جريدة الزوراء
العثمـانية عن الصدور والتي كانت تصـدر مره باالسبوع بصفـحت وبعد اعادة العمل
شروعية والتي تمثل بداية للحرية بالـدستور العثماني سنة 1908اي بعد مـا يسمى با

صدرت جرائد في سنة 1909 هي:-
بغـداد لصـاحبـها مـراد بيگ فبـرز وجريـدة العـراق اصدرهـا عبـد اجلبـار باشـا اخلياط
وجريـدة االرشـاد لـصـاحـبـهـا فـريـد افنـدي وجـريـدة االنـقالب لـصـاحـبـهـا ثـريا رووءف
وجريـدة الـتـعـاون اصـدرها رشـيـد افـنـدي وجـريدة الـروضـة لـصـاحـبهـا عـبـد احلـس
األزري وجـريدة احلـقـيـقة لـصـاحبـهـا طـلعت افـنـدي وجـريدة صـائب لـصـاحبـهـا عارف
افـنـدي وجريـدة صـدى بابل لـصـاحبـهـا داود صـليـوه ويـوسف غنـيـمه وجريـدة الـزهور
لـصـاحبـها نـسيم يـوسف سومـيخ ورشيـد افـندي الـصفـار وجريـدة السـيف لصـاحبـها
حس يوسف افندي وبعد تشكيل اول حكومة وطنية بتاريخ بغداد سنة 1920برئاسة
عـبـد الــرحـمن الـنـقــيب صـدرت جـريــدة الـعـراق وجـريــدة االسـتـقالل وجــريـدة الـشـرق
لك فيـصل ملكـاً على العـراق سنة والفـالح ومجلـة العدل ومـجلة يـشرون.وبعـد تتويـج ا
صدرت جرائـد لسـان العرب والـفالح ودجله والـرافدان وبريـد العراق واجملالت1921
. وفي سـنة 1922 صـدرت اجلـريـدة الـرسمـيـة جـريدة ـعـلمـ الـنـاشئـة والـيقـ ودار ا
الـوقـائع العـراقـيه وال زالت تـصـدر حلـد اآلن وهـذه تنـشـر الـتـشريـعـات الـتي تـصـدرها
الـدوله من قـوانـ وانـظمه وغـيـرهـا. وفي سـنة 1923صـدرت اول مـجـلـة نـسـويـة باسم
عارف. (لـيلى) وكانت صـاحبتـها بولـينا حـسون التي كـانت تعمل كـمفتـشه في وزارة ا
وفي سـنة 1933اي بـعـد اعتـراف عـصبـة اال بـالعـراق الـدولة (57) في الـعـالم وقبل
ـهـدي حيـدر والـثغـر ألحـمـد العـطـية جمـيع الـدول الـعربـيـة  صـدرت جرائـد االقـتصـاد 
ــعـلم لـنـادي والـطـريـق حملي الـدين الـســهـروردي واالحـرار لـعــبـد اجلـواد الـكــلـيـدار وا
ـعلم ويـكي عراقي لعـبد اجللـيل يعقوب والـقسطـاس لعبد االحـد اليامـوري والعقاب ا
ـيثاق لـعبد ني  واالحتـاد جلمال آل جـميل وا لـيونس بحـري و(ابوحمـد) لعـبد القـادر ا

رزاق وهـيـب اغـا وصــوت الـشــعب لــيــوسف هـرمــز وفي ســنـة
 تأسيس اول  جـمعية لـلصحافـة العراقيـة برئاسة1951
سلمان الصفواني رئيس حترير جريدة اليقضه وعضوية
كـــامـل الـــچـــادرچي جــــريـــدة صـــدى االهـــالـي وتـــوفـــيق
السمـعاني جريدة الزمان وجعفر اخلليلي جريدة الهاتف

وعـــادل عــــوني جـــريـــدة احلــــوادث وفي ســـنـــة 1959
. تأسيس نقابة الصحفي
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ــمـلــكــة الـعــربـيــة الــسـعــوديـة بـا
وتـــــطـويـر مــكـتـبه الـتــمـثـيـلي في
ي وافــتـتـاح سـوق أبــوظـبي الــعـا
فـرع لـلـمـصــرف في اوربـا لـيـكـون
ـــصـــرف بـــهـــذه اخلـــطـــوات هــو ا
ـالــيــة واالســتـثــمــاريـة الــبــوابــة ا

االولى على مستوى البالد.
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اعـلن محـافظ بغـداد مـحمـد جابـر العـطا عن
شمـول مشـاريع الصـرف الصحـي في احياء
ابـو غـريب والـنـهـروان والـوحـدة وسبـع الـبور
,بــالـقــرض الـصـيــني. وقـال الــعـطــا في بـيـان
تلقـته (الزمان) امس  إن (هناك اتفاقا مبدئيا
بـ احملـافــظـة ووزارة الـتـخـطـيط والـشـركـات
همة شاريع ا عتمدة ,على إحالة ا الصينية ا
عـتمـدة لتـنفـيذها), إلى الشـركات الـصيـنيـة ا
شاريع هي ,مجاري ابوغريب واضاف ان (ا
والـنـهـروان و الـوحـدة وسـبع الـبور) ,مـشـيرا
الى انه (أجرى مـباحثات مـثمرة مع مسؤولي
الشـركـات الـصيـنـيـة الرصـيـنـة  وحددت من
خاللها خطوات فعلية لتعزيز الواقع التجاري
ـصـلـحـة الـوطـنـية), ـا يـحـقق ا مع الـصـ 
ـشـاريع مـؤهـلـة لـلـشـروع وتـابع ان (جــمـيع ا
فيـها وال يوجـد أي مشـاكل أو تداخل في ما
وذجية بيـنها). وافتتح العطا ,ثالث مدارس 
في قــضـاء الـزوراء. ونـقل الـبــيـان عن الـعـطـا
دراس نُـفذت بواقع 18صـفا, قوله ان (تـلك ا
ـعامل في فـي منـطـقـتي الولـدايـة وحـسـينـيـة ا
مشـيرا الى ان (احملافـظة تركز في الـقضاء) ,
ناطـق لتوفـير اكـبر عدد جـهودهـا على تـلك ا
ـشـاريع من خالل تـنـفـيـذ مـباني ـكن من ا
مـدرسيـة حـديثـة التـخـتلف عن مـدارس مـركز
الــعــاصــمــة خــدمــة الهــالــيــهــا) ,مــؤكـدا ان
ـدارس اجلديـدة نُـفذت وفـقا لـلـمواصـفات (ا
العمـرانية احلديثـة ومن شأنها ان تسهم في
ـدرســيـة ســد الـنــقص احلــاصل بــاالبـنــيــة ا
ومــــعـــاجلــــة االخـــتــــنـــاق احلــــاصل والـــدوام
ــزدوج) ,وتــابـع ان (احملــافــظـــة مــســـتــمــرة ا
درسـيـة اجلـديـدة  ضـمن ـبـانـي ا بـأضـافـة ا
اضي لتـنفيذ خطة بـاشرت بها خالل الـعام ا
150مدرسـة أُجنز منـها  نحو  60 مدرسة
ـقبـلة اجناز مـاتبقى وفي  وستشـهد االيام ا

ناطق). جميع ا
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حصـلت مـوافـقـة السـيـد وزيـر الدفـاع عـلى تـمـديد فـتـرة اإلعالن مـدة ثالثـون يومـا اعـتـبار ا من
تاريخ 9 حزيران 2021 لـغاية 9 تموز 2021 وبـنا ء على ذلك تـدعو جلـنة االستـثمار في وزارة
رقمة ( ١٦ / ١٧٠٢ ) ستثـمرين الراغب في االستثمـار على قطعة األرض ا الـدفاع الشركات وا
ـحاذاة جـامـعة تـكـريت والبـالغ مـساحـتـها ( ٢٠٠ ) احملزم واخلـنك الـواقعـة في صالح الـدين 
دو مـراجـعة مـديـرية اإلسـكـان العـسـكـري الكـائـنة فـي مجـمع الـكسـرة (بـنـاية رقم ٦) لـتـقد

سـتـمـسكـات الـثـبوتـيـة وبواقع (١٠) العـروض عـلى وفق الـشروط احملـددة أدنـاه مرفـق معـهـا ا
ذكـورة آنف ا واخـتيـار الـعرض نـسخ بـظرف واحـد مـغلق لـغـرض دراسـتهـا من قـبل اللـجـنـة ا
ـصاريف نـاسب علـى أن يتـحمل من يـتم قبـول طـلبه تـكالـيف نشـر اإلعالن وكـافة الـرسوم وا ا

وافقات األصولية من اجلهات ذات العالقة. األخرى إضافة إلى استحصال كافة ا
◊ËdA «

١ . إنشاء مجمع سكني أفقي.
نتسـبي اجليش العراقي على أن ستثـمر بتخصـيص ٢٠ % من الوحدات السكـنية  ٢ . يتعـهد ا

يكون ثمنها بسعر كلفة إنشاء الوحدة السكنية.
ـستـثمـر بتخـصيص ١٠ % من مـجمـوع الوحـدات السـكنيـة كوحـدات تشـغيـلية إلى ٣ . يتعـهد ا

وزارة الدفاع مجانا .
ساطحة رافق اخلدمية / الـتجارية والتـرفيهيـة والتعليـمية تنـفذ بطريقـة ا ٤ . تكون جميـع ا
دة ال تـزيـد عن ( ٢٥ ) عام ا عـلى أن يـتعـهـد بدفع إيـجار ويـؤول ملـكـيتـهـا إلى وزارة الدفـاع و

سنوي عن قيمة استثماره.
W uKD*« UJ L *«

شروع. ١ . كافة التصاميم واخملططات اخلاصة با
٢ . نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة مع محضر االجتماع.

٣ . حتاسب ضريبي آلخر سنة براءة ذمة مصادقة اصوليا .
٤ . كتاب يؤيد عدم تسجيل الشركة في القائمة السوداء.

٥ . عنوان الشركة.
ماثلة. ٦ . األعمال ا

ثله (مخول أو معاون). فوض أو من  ستمسكات الثبوتية للمدير ا ٧ . ا
الية. ٨ . الكفاءة ا
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من الضـروري أن يكون مـوضوع الشـعار الوجـودي في األيديولـوجية الـقومية
العـربية واضحاً ومقنعاً وعميـقاً ومفصلياً إلى أبعد احلدود في ذهن ووجدان
شبـاب وشابات األمة الـعربيـة. من أجل أن ال يهتز االلـتزام بالـنضال من أجله

وبه كلما قويت شوكة األعداء أو ضاعت بوصلة األمة. 
وبالـطبع نعني بـذلك مركزية شـعار الوحدة الـعربية: ألمـة واحدة ولوطن واحد.
هـذا الـشــعـار هـو إطـار كل الـشــعـارات األخـرى وبـدونه يــضـعف أو يـتـيه كل

شعار آخر. 
من هنـا فـإن أعداء هـذه األمة ال يـخـيفـهم وال يزعـجـهم احلديث عن أي شـعار
كن أن تكون عليه األمة إال شعـار الوحدة العربية فإنهم عند ذاك يهابون ما 
ـية فـي شتى ـوحدة مـن إمكـانـيـات هـائـلـة بالـغـة الـتـأثـير فـي التـوازنـات الـعـا ا

اجملاالت. 
لنتـصور لو أن هذه الكـتلة اجلغرافيـة التي تغطي ثالثة عشـر مليون كلم مربع
ويـســكـنــهـا مــا يـقـتــرب من نـصـف مـلـيــار نـســمـة وحتــتـوي عـلـى كل أشـكـال
ـكـملـة لـبـعـضهـا بـعـضاً وتـسـتـنـد إلى تاريخ التـنـوعـات والـثروات الـطـبـيعـيـة ا
ـتنوعة الغنية ـعنوية التراثية ا ادية وا مشتـرك مليء باإلبداعات واإلجنازات ا
وفـيهـا إمكـانيـات بشـرية مـتنـاغمـة هائـلة.. لـو أنها انـتهت إلـى نوع من الـتوحد
الــتـكـافـلي الـتــضـامـني إن لم يـكن االنــدمـاجي فـمـاذا سـتـكــون الـنـتـيـجـة في
مجـاالت االقتـصـاد واألمن واالكتـفـاءات الذاتـية والـتـغلب عـلى الـفقـر ودخول

عرفة والتكنولوجيا احلديثة والوجود الدولي?  عوالم ا
الي من الـشعب العـربي يعـرفون اإلجابـة بحسـهم العـفوي وبخـبراتهم في ا
حيـاة النضال السيـاسي لكن هناك أصوات أقـلية وأفراد ليسـوا معني بذلك
الـوهج الــسـيــاسي واحلـضــاري. كل مــا يـســمع اإلنـســان مـنــهم هي أصـوات
النزاعـات العـبثـية وتراشق االتـهامـات الصـبيانـية. وألنـها أقـليات مـتسـلطة أو
أفـراد مـصـالح أنانـيـة مجـنـونـة فإنـهـا قادرة عـلى جتـيـيش كل وسائل اإلعالم
ووسـائل الـتـواصل االجـتمـاعي اجلـمـاهـيريـة وعـلى اسـتـعداد لـزج هـذا الـبـلد
ا تطلبه هذه اجلهة اإلقليمية أو تلك العربي أو ذاك في زبونية القيام بالوكالة 
اجلـهـة االسـتـعـماريـة - الـصـهـيـونـيـة من أجل الـتـآمـر عـلى اإلخـوة أو تـأجيج
ـمـاحـكـات الـعـربـيـة - الـعـربـيـة الـتي بـدورهـا تـهـيئ الـصـراعـات واحلـروب وا
ـارسة التـوجه الوحدوي واالكـتفاء الـبليد األجواء والـنفوس إلضـعاف فكر و
أساوي قائم شهد ا ستباح. وألن ذلك ا ضـحك باالهتمام باجلزء العاجز ا ا
ويـتـكـرر بـ احل واآلخـر وحتـركه أيـادي اخلـارج كـلمـا احـتـاجت إلضـعاف
هـذه األمـة فـإن إنـهـاء الـدوامـة الـتي يـدور فـيـهـا يـتـطلـب االنـتـقال إلـى أنـظـمة
قـراطية معقـولة جتعل القـرارات القطرية مـنبثقـة عن إرادة الشعوب وعلى د
قراطـية هي مكون أساسي األقل عن رضى أغلـبية مكونـاتها. وهكـذا فإن الد
من مكونـات الوحدة العربيـة وفي الوقت نفسه وسيلـة مفصلية لتـحققها. وهنا
ال بـد من الـتأكـيـد على أن هـلـوسـة بعض األنـظـمة الـعـربـية بـأنـها مـسـؤولة عن
قـراطية ـعارضة الـد تدمـير نظـام عربي آخـر باسم إعالء شـأن ما يعـرف با

هي أقصر الطرق لتدمير أمل قيام وحدة عربية. 
ـقراطـية فـي كل قطـر يجب أن تـنبع في األسـاس من إرادة ونضـال شعب الد
ـقراطـيـة في األساس ذلك الـقـطـر وليس من قـبل أنـظـمة حـكم عـربـية غـيـر د
وتلـعب في كثـير من األحيـان بالنـار ولصـالح اخلارج لكن ذلـك ال ينفي أهـمية

وحد.  تضامن بل ا النضال القومي الشعبي ا
ما يـهمنا هـو أن يترسخ في أذهـان اجليل العربـي اجلديد أن الشـعور القومي
الـعـروبي هــو حـراك جـدلي يــقـوى أحـيــانـاً ويـضــعف أحـيـانــاً في صـيـرورته
سـتقبـليـة إنه زخم ال يقـبل بالـسكـون والوجود اآلسن ستـمرة الـتاريـخيـة وا ا
الراكـد ألن األخـطار الـتي حتـيط باألمـة والـتي تزداد بـ احلـ واآلخر إلى
حدود الـكوارث كمـا هو احلال في احلـاضر وبالـتالي فإن عـليه أن يسـتجيب
ـواجـهـة تـلك الـتـحـديـات. ذاك الـشـعـور لن يـهـدأ إال في أحـضـان وحـدة األمـة

والوطن كحتمية وجودية قادرة على إخراج العربي من ألف علة وعلة. 
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ـا على األغلب حرفي "بـروليتاريا" إ
وكــســبــة وحـتـى مـصــر الــتي شــهـدت
نـهضة مـلموسة تـلبي طموحـات محمد
عـلـي بـاشـا وكـان فـيـهـا قـرابـة 48 الف
عــامل عــلى وفق إحــصـاءات الــوثـائق
ـصرية فأن هذا ال يشكل طبقة عاملة ا

اركسي. عنى ا با
…dO  UO C

لـكن هـذه احلـقـيـقـة ال يـجـوز بـأي حـال
من األحـوال أن تـعتم عـلى التـضحـيات
الكبيرة التي قدمها الشيوعيون العرب
عــمــومـاً واحلـب الـشــيــوعي الــعـراقي
خــــصـــوصـــاً مـن أجل الـــطــــمـــوحـــات
فمن احلـقائق التي ال الـوطنـية الكـبرى
يـخـتلف بـشأنـها اثـنـان أن الشـيوعـي
الـعـراقـيـ قـدموا كـوكـبـة من الـشـهداء
تـكاد ال حتـصى وحشـود من السـجناء
تــعـرضــوا ألقـسـى صـنــوف الـتــعـذيب
باألخص ما بعد شباط األسود ?1963
وهــــو رصـــيــــد جـــلــــيل من الــــصالبـــة
والـثـبـات ومواصـلـة الـنضـال ال يـبارى
مـن أي حـــــــــزب آخــــــــر مـن األحــــــــزاب
الـعـراقـيـة مع كـامل االحـتـرام لـشـهداء
الـقـوى اإلسالميـة الذيـن كانـوا جمـهرة
ـهم إلى غــفـيـرة أيـضـا. لــكن الـسـؤال ا
أيـن قاد هذا كـله عدا األعتـراف بالدور
الـتحـريضي والـنشـاط الثـقافي لـلحزب
في اجملــتــمع.ولم تـســتـطع الــهـجــمـات
اإلعالمـية ضد الشيـوعي في وصمهم
وسكو أن تنال من مكانتهم بالتبعية 
ــقـراطــيـة في احلــركــة الـوطــنــيـة الــد
الـعـراقيـة حـتى بعـد أن  تـلقـيح هذه
احلـملة بـتشويهـات أخرى مثل اإلحلاد
وافــــتــــراءات أخــــرى عــــديــــدة ذلك أن
بـطـوالت الـصمـود والـتـحدي والـكـفاءة
ــشــهــود في دعم الــفــكـــريــة ودورهم ا
األحـــزاب الـــوطـــنـــيـــة األخــرى افـــشل
مـخططات عزل الشيوعي عن الشعب
ؤتـمر احلـادي عشـر للـحزب وهـا هـو ا
الـشــيـوعي عـلى وشك االنـعـقـاد لـرسم

األولي بــــ روســـيـــا الـــســـوفـــيـــتـــيـــة
والــــشــــريف حــــســــ بــــاطالعه عــــلى
مـضـمـون اتـفـاقيـة سـايـكس- بـيـكو في
تــقـــاسم الــبالد الــعـــربــيــة إلى جــانب
ـعـنوي ـادي وا بـعض اشـكـال الـدعـم ا
لـزعـامـة الـشـريف حـسـ فـي مـواجـهة
الحظـة الرئـيسة .وا هـجمـة الوهـابيـ
ألي قــار مــوضـوعـي لـتــقــيـيـم بـرامج
عــمل األحــزاب الــشــيــوعـيــة الــعــربــيـة
ومـواثيـقهـا الوطـنيـة يشـخص حقـيقة
أنــهــا بــرامج تــســعـى إلجنــاز مــرحــلـة
قـراطية: أي توزيع األرض الـثورة الد
ـــلـــكـــيــات عـــلى الـــفالحـــ وإنـــهـــاء ا
الـزراعيـة الكـبيـرة لإلقطـاعيـ وإقامة
جـمعيات تعاونيـة لتمك الفالح من
ـديــنـة لـدعم اإلنــتـاج في الــريف وفي ا
ـنتـجـ إقـامة ـسـتـهـلكـ وصـغـار ا ا
الــبـنى الــتـحــتـيــة الـضــروريـة إلنــشـاء
صـنـاعة وطـنـية تـبـدأ من إنتـاج الـسلع
اخلـفـيفـة االسـتـهالكيـة تـدريجـيـاً حتى
إقـامــة صـنـاعـات ثـقـيــلـة مـحـو األمـيـة
ـسـتـوطـنـة ضـمـان حـيـاة واألمـراض ا
الئـقة للـطفولة وحـماية األمومـة توفير
ضــمــانــات حلـريــة الــرأي والــتـعــبــيـر
ال ضـمنها احلـيلولة دون ضـغوطات ا
والــســلــطــة عــلى أصــوات الــنــاخــبــ
... ومن هــذا يـــتــضح أن ـــســحــوقـــ ا
الـهـويـة الـفـعـليـة لألحـزاب الـشـيـوعـية
الـعـربيـة عمـوماً هي بـناء دولـة مدنـية
ـقـراطـيـة وهي أهـداف قـد تصح أن د
تــكـون لـبــنـة في بـنــاء يـتـصــاعـد نـحـو
االشـتـراكيـة لكـنهـا بـرامج عمل لـيست
ــفــهــومــهـا قــريــبــة من االشــتــراكـيــة 
وارد "من الـعلـمي وفق معـيار تـوزيع ا
كـل حسب عـمـله إلى كل حـسب قدرته"
فـمـا بـالك عن بـنـاء اجملـتـمع الـشـيوعي
وارد عـلى أساس وفـق معـيار تـوزيع ا
"مـن كل حـــسب عـــمـــلـه إلى كل حـــسب
حــاجـته". وفي ظل حـقـيــقـة أن غـالـبـيـة
الــــدول الــــعـــربــــيــــة لــــيــــست فــــيــــهـــا

انيـا وفرنسـا وبريطـانيا الـثانيـة في أ
وإيــطـــالــيــا وبــقــيـــة أوربــا والــهــنــد)
ا بـ"أحـزاب الـفـاشـيـة االجتـمـاعـيـة" 
قـراطية في أضـعف جبـهة القـوى الد
انيا وإيطاليا وساعد على استحواذ أ
الـنـازيـ بـزعـامـة هتـلـر عـلى الـسـلـطة
ومـــوســولـــيــنـي في رومــا ومـــنــذ ذلك
احلــ مـا عــاد ألحـد أن يـكــون عـضـواً
ــيـــة الــثـــالـــثــة عـــدا األحــزاب فـي األ

الشيوعية فقط.
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ـا لألحزاب ـعـطـيـات و وضـمن هـذه ا
الــشــيــوعـــيــة في إيــطــالــيــا وفــرنــســا
وبــريـطـانـيـا والـهـنــد من تـأثـيـر ضـمن
امــتـداداتــهـا "اجلــغـرافــيـة" أو تــواجـد
ـسـتــعـمـرات الـتـابـعـة أعـضــائـهـا في ا
لـدولها كانت الـرسالة هي أن "ال حزب
ثـوري حقيقي يعبر عن مصالح العمال
والــفـالحــ وبــقــيــة الــكــادحــ غــيــر
احلــــزب الــــشـــيــــوعي" وضــــمن إدارة
الــصــراع بــعــد فــشل هــجــوم جــيــوش
احلـلفاء على روسيا السـوفيتية وبقية
جـمـهـوريـات االحتـاد الـسـوفـيـتي كان
هـنـاك دعم مـعـنـوي كـبـيـر ودعم مادي
بـسـيط لتـأسـيس األحزاب الـشـيوعـية
فـي البالد العربية في ظل تطلع عربي
لــلــتــحــرر من ربــقــة الــقــوى األوربــيــة
األمـبـريالـية الـتي أخـلفت كل وعـودها.
ـكن في هـذا الـسـياق فـهم الـتـعاون و

جـــاء قـــرار االجــتـــمـــاع الــتـــأســـيــسي
ــيـة الـثـالـثـة داعـيـاً قـوى الـطـبـقـة لأل
الـعاملة والفالحـ إلى إقامة أحزابهم
اركـسية – ـباد ا لتـزمة  الـثوريـة ا
ية هم الـليينية مـؤكداً أن أعضاء األ
ـعـنى عـدم "األحــزاب الـثـوريـة" فـقط 
ـية الثـانية والـثانية قـبول أحزاب األ
والــنــصف الــذيـن ســانــدوا حــكــومـات
ـية مـتـروبوالتـهم في شن احلـرب الـعا
األولـى واصطفـوا مع مطـامع التوسع
ــانــيــا الــرأســمــالـي االمــبــريــالي في أ
وبـريـطـانـيـا وفـرنـسـا وبـقـيـة األطـراف
ـتحاربـة ضمنـها بولـندا التي كانت ا
روزا لـوكسمبـورغ من قيادات احلزب
ـاني كذلك قـراطي األ االشـتـراكي الـد
ــيــة الــبــولـــنــدي.ومــنــذ تــأســيس األ
الـثالثة في  /10آذار 1919 وحـتى عام
 كــانت هــنـاك أحــزاب شـيــوعـيـة1925
قـراطية "مـعتدلة وأخـرى اشتراكـية د
ـيـنـيـة كـلـيـة" مـتـحـالـفـة في ولـيـسـت 
الـعمل من أجل تلبية طموحات العمال
والـــفالحــ لـــكن بــعـــد تــأزم الــوضع
اني وفشل إقامة سلطات اشتراكية األ
ــانـــيــة فـي الــعـــديــد مـن الــواليـــات األ
وجـوارهـا الـبـولـنـدي عام 1925 بـدأت
ـتـشددة طـروحـات "الـرفـيق" سـتـالـ ا
عـــنــدمــا وصف األحـــزاب اإلصالحــيــة
ـــقــــصـــود األحـــزاب االشـــتـــراكـــيـــة (ا
ــيــة ـــقــراطــيــة مـن أعــضــاء األ الــد

خطوات جديدة في مسيرة احلزب 
وبــقــدر مــا يـــظل الــبــرنــامج الــوطــني
ـقـراطي االحتـادي حـجـر األساس الـد
في نـضال احلزب الـشيوعي بـاعتباره
حـجـر األساس لـضمـان حقـوق العـمال
وفــقـراء الـفالحـ وبــقـيـة ذوي الـدخل
احملــدود واحملــرومــ فـأن احلــقــيــقـة
الـكـبرى الـواضحـة هي أن أسم احلزب
يـظل بعيداً عن أن تدركه برامج العمل
فـالـشيـوعـية بـعـيدة كـثيـراً عن بـرنامج
احلــزب في الــعــراق وهـو األمــر الـذي
الــــتــــفت له فـي وقت مــــبـــكــــر احلـــزب
ـغـرب فـغــيـر أسـمه... الــشـيـوعي فـي ا
ـاني عاد كـمـا أن احلـزب الشـيـوعي األ
إلـى اســـــمـه الــــــتـــــاريــــــخـي "احلـــــزب
ـقراطي" كـذلك العـديد االشـتـراكي الد
مـن أحــــزاب الـــــدول االشـــــتـــــراكـــــيــــة

سابقًا...ولذلك فأن تسميات مثل:
حزب الشعب االشتراكي 
حزب الوطن االشتراكي
حزب البناء والتقدم

قراطي احلزب االشتراكي الد
هـي األقــــرب من تـــــســــمـــــيــــة احلــــزب
الـشيوعي العـراقي لواقع عمل احلزب
بـل وحـــتى الـــوعي الـــعـــام ألعـــضـــائه
وجـماهـيره دون أن يـعني هـذا التـنكر
ـسـيـرة احلـزب وتـراثه.كـمـا أن شـعـار
ـنجل رمـز الطـبـقة الـعامـلة ـطـرقة وا ا
ـأخـوذ مـن شـعـار الـثورة والـفالحـ ا
الـبلشفـية واالحتاد السـوفيتي لم يعد
ــطـرقـة وســيـلـة صــاحلـاً فـمــا عـادت ا
ـــنـــجل أداة عـــمل الـــعـــامـل وال عــاد ا
ـعـدات احلـديـثـة اسـتـبـدلت الـفالح فـا
الــكـثــيـر وقــد يـكــون الـشــعـار الالحق
"احلــمـامـة احملـلـقــة" رمـز يـصح حلـزب
جـمـاهـيـري يـريـد تـألق وطـن ورفـاهـية
شــعب تـعـرضـا حملن كـثــيـرة لـتـحـقـيق
الــشــعـــار الــكــبــيــر "وطن حــر وشــعب
سـعـيـد". علـمـاً أن "الـرفـاق" الصـيـنـي
ومــنـذ تـولـيـهم حتـريــر الـبـر الـصـيـني
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ـبـدأيـة احـد أســالـيب الـتـعـامـل بـ بـني اإلنـسـان وهي واحــدة من مـجـمـوعـة ا
ـبدئيـة) كالوصولـية والتـملق وفي أحيان أساليب تـتناقض في اغـلبهـا معها  (ا
ارسـها  حـسب ما تربى كثـير ة الـنفاق والـغدر ولـكل من هذه األسالـيب من 
عـلـيه في مـدارس احلـيـاة الـعـديدة  والـتي تـبـدأ من الـعـائـلـة  مـرورا بـاجملـتمع

جاالت العمل التي سوف يرسو في محيطه .   درسة وانتهاءا  فا
وعـنـدمـا تـشـتـرك مع حـامل هـذا األسـلـوب  في عـمل أو مـصـلحـة أو حـتى في
ـبدأ والذي يوصف بـ سفـر فأنك تنـام قرير العـ آمنا مـطمئـنا  الن صاحب ا
بـدئي) إذا رام الـوصول إلى هـدف بـعيـنه فـإنه يـسلك الـطـريق الذي اليـحـيد (ا
ـال ــزيـد من الــوقت وا عن مـبــدئه في احلــيـاة حــتى لـو كــلــفه ذلك الـطــريق  ا
واجلهـد  بحيث يصل إلى غايته  وهو مطمئن البال ومرتاح الضمير  كونه لم
يـضـغط عـلى احـد وال يـغتـصب حق غـيـره وال يـؤذي آخر قـد يـكـون في طـريقه
شـروع الذي يوصل إلى هدفه النـبيل ويعمل  بـطرق وأساليب سلـيمة وجدية ا
لــتـحـقـيق مـرامـه الـشـرعي وبـالـوسـائـل الـشـرعـيـة وبـجــهـده اخلـالص وأحـيـانـا
سـاعدة اخليرين من أصحاب النفوس الـطيبة والضمائر احلية الن ( من رام
وصل الشـمس حاك خيوطها ) كمـا قال شاعرنا العربي الـكبير حافظ إبراهيم
ـبدئيـ ) ألنهم اليـحيدون عن كن تـسميـتهم بـ (ا وهذه الـشريحـة من النـاس 

مبدئيتهم مطلقا .
ـلك بل وال يـعـرف معـنىً لـلـمـبدأ بـيـنـما جنـد شـريـحـة أخرى من الـنـاس من ال
ويسـعى بكل الوسـائل حتى وان سحق غـيره لكي يصـل إلى غايته وان لم تكن
قولة لتوي الذي يعتمد على ا من حقه ألنه اعـتاد على هذا األسلوب احلياتي ا
شؤومة التي تقول ( الغـاية تبرر الوسيلة ) فهو يتبع كل الوسائل يكـيافيلية ا ا
يـكيافيليون) وان كانت قـذرة للوصول إلى غايته  وهـؤالء هم (الوصوليون أو ا
الذين يدوسون على كل مايعترضهم في الطريق إلى مايبتغون الوصول إليه.
كن ن  وهنـالك قسم ثالث من الناس الينتمون إلى هؤالء وال إلى هؤالء وهم 
تسـميتهم بـ (الالاباليون )  وهم بالضبط من يقولون ( كل من يأخذ امي أقول
بـدأ واليـعتـرض عـلى  الـوصولـيـ وهؤالء له عـمي ) بـحـيث اليؤيـد أصـحـاب ا
السـلبيون هم كثر في مجتمعاتنا واليشاركون في أي نشاط آو عمل اليخدمهم

ا في األعمال التي تخدم مصاحلهم الشخصية فقط . وإ
والبـعض من النـاس اليهـمه سـوى مراقـبة الـغيـر ماذا يـلبس وكـيف يأكل  وكم
يحـمل في جيـبه من الـنقـود ومن أين جاء بـها وهل لـديه سيـارة وبيت فـاخر أم
بـنيـة من الصـرائف وهكذا وال ـشي على األقـدام والبيـوت ا هو من أصـحاب ا

بدأ (من راقب الناس مات هما) وأولئك هم الفضوليون . يؤمنون 
ومنـهم من يسمع لوشاية الـغير ويبني عـليها دون تدقـيق او حتقيق وخصوصا
اذا كان مـسؤول فيقرر على اساس هـذه الوشاية التي قد تكـون بقصد النكاية
ـعني اوخـوفـا من مـنـافـسة عـلى مـكـان مـعـ حسـب ظن الواشي بـالـشـخص ا
ا لـشعـور ذلك الـواشي بالـنـقص في جزء مـا  من شـخصـيته وتخـوفاتـه او ر

نافقون. وهؤالء هم ا
وهـنـاك  أنـواع أخـرى مـن الـنـاس  مـنـهم مـن يـسـعى ويـطـمح لــكل خـيـر ولـكـنه
ـال  اواجلـاه ـا بـسـبب مـا  يـنـقـصه من ا الحـول له والقـوه تـعـيـنـه عـلى ذلك ر
اللذان أصـبحـا أساسـيان لـتحـقيق جـميع األهداف  الـنبـيلـة منـها أو الـشريرة
ـا كل حياته لكي يصل إلى تـلك احدهما علـيه أن ينتظر طويال ور وان من ال

بدئي . مبتغاه وقد اليصل مطلقا وهؤالء هم اقرب إلى الصنف األول أي ا
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رفــعــوا رايـة وطــنــيــة هي "الـنــجــمـات
األربع...جنـــمــة كـــبــيــرة تـــرمــز لـــلــبــر
الـصيني الرئيس وثـالثة جنوم حولها

رمز اجلزر الصينية الرئيسة"..
وفي سـياق احلديث عن تقدم التقنيات
وتـنـوع وسـائل االتـصـال فـأن الـنـظـام
الـداخـلي وصف شـروطـاً عـديـدة مـنـها
أن يـكون عمر العضو ما ال يقل عن 18
عـــامـــاً في حـــ أن نـــاشـــطي الـــيــوم
غـالـبـيـتـهم دون الـ18 ذلـك أن تـقـنـيات
عـرفة وتـعجل الـتواصل تـختـزل زمن ا
وصـولـهـا وهو أمـر أدركـته السـلـطات
فـي تـونس فـغـيـرت حـتى شـرط الـسن
لـلنـاخب التـونسي.إضـافة إلى ضرورة
الـسـعي إلى ابـتـكـار وسـائل "اجـتـماع"
وتـواصل تـتـخـطى الـطـرق التـقـلـيـدية
والـــشيء نـــفـــسه بـــالـــنـــســـبــة جلـــمع

التبرعات للحزب.
ــؤتــمـر ــكن أن يــتــجــاوز ا تــرى هي 
احلـادي عـشـر للـحـزب الشـيـوعي تردد
ـؤتــمــر الــسـابع إزاء ــشــاركــ في ا ا
دعـــوات تـــغـــيـــيـــر اسم احلـــزب??? إنه
مـوضوع سمحت لنفـسي مناقشته قبل
ـركـزية سـنـوات مع سـكرتـيـر اللـجـنة ا
ـناضل حمـيد مجـيد موسى الـسابق ا
ـناضل وبـعده مع الـسكـرتيـر احلالي ا
ـؤتـمـر رائـد فــهـمي وكـان ردهـمـا أن ا
هـو صـاحب الـقـرار ولم يـقبل بـتـغـيـير
وضوع...ولم االسم في مؤتمر ناقش ا
ــوضــوع أكـن اســمح لــنــفــسي طــرق ا
ــنــاضل عـالنــيــة لــوال مــا تــفــضل به ا
جــاسم احلـلــوائي بـشــأن احلـاجـة إلى
تـغيـير اسم احلـزب في موضـوع كتبه
عــلى صـفـحـات جـريـدة احلـزب....تـرى
ألـم يـحـن الــوقت لــتــشــخـيـص مــا هـو
ـواطـن...ومـا هــو أقـرب اقــرب لــوعي ا
حــتى لــوعي غـالــبـيــة أعـضــاء احلـزب
نــفـسه إلى جـانب قــضـيـة اسـاس هي
ــتـــوســطــة الــتي طــبـــيــعــة األهــداف ا

رسمها احلزب أهدافا لنضاله?
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وأهدر نيمار فرصـة تسجيل الهدف
ـنـتخب الـبـرازيلي الـثـالث لصـالح ا
في الدقيقة (83) حيث انطلق داخل
منطـقة اجلزاء وراوغ دفـاع فنزويال
لـــكـــنه ســـدد كـــرة بــجـــانـب الــقـــائم

ن. األ
ولم تظـهر أي مـحاوالت من اجلانب
الــفـنـزويــلي الـذي بــدا مـســتـســلـمـا
تماما ليستقبلوا الهدف الثالث في
الـدقـيـقة (89) من الـبـديل جـابـرييل
بـاربـوسـا الـذي تـلـقى كـرة عـرضـيـة
من نـــيـــمـــار وســــجل في الـــشـــبـــاك
اخلــالـــيــة نـــظــرًا لـــتــقـــدم احلــارس

بسذاجة غريبة.

ــــــــــــبــاراة ركــلــة جــزاء لــصــالح ا
نتــــــــــخب البرازيلي في الـدقيقة ا
(62) إثـــر الــــتـــدخل الــــعـــنــــيف من
كــومـــانــا مــدافع فـــنـــــــــزويال عــلى
دانـــيــلـــو العب الــســـيــلـــســاو داخل
مـنــطــقــة اجلـزاء ســجــلــهـا نــيــمـار

بنجاح في الدقيقة (64).
WHOF{ …d

واحـتـسب حــكم الـلـقــاء ركـلـة حـرة
غـيـر مـبـاشرة لـلـمـنتـخب الـبـرازيلي
في الــدقـيــقـة (81) ومـرر الـالعـبـون
أللــيــكس ســانــدرو الــذي ســدد كــرة
ضعيـفة ب يدي جـراتيرول حارس

فنزويال.

بـدون نقـاط مع العـلم أن اجملمـوعة
تـــضـم أيــــضًـــا اإلكــــوادور وبــــيـــرو

وكولومبيا.
ـنـتخب ـبـاراة بـضـغط من ا بـدأت ا
الــبــرازيــلـي لــكن دون أي خــطــورة
حـقـيـقيـة طـوال الـربع سـاعة األولى
من اللقـاء ثم أرسل نيمار تـصويبة
مُـبـاغـتـة مـن خـارج مـنـطـقـة اجلزاء
ـرمى ـن  مـرت بــجــانب الــقـائم األ

فنزويال في الدقيقة 20.
ــدافـع مـــاركـــيــنـــيـــوس في وجنـح ا
تـســجـيل هــدف الـتــقـدم فــمن ركـلـة
ركنية نفذها نـيمار بإرسال عرضية
ــــنـــــطــــقـــــة وصــــلـت أمــــام داخـل ا
ماركينيوس بعدما اصطدمت بدفاع
فنزويال لـيُسدد الالعب مـباشرة في

نح التقدم للسيلساو. الشباك و
 وضـاعف ريـتـشـارلـسـون الـنـتـيـجة
ـنـتـخب الـبرازيل بـالـهـدف الـثـاني 
ـــبــاراة ألـــغـــاه بــداعي لـــكن حـــكم ا
الــتـســلل ثم أضــاع نــيـمــار فــرصـة
تسـجيل الـهدف الـثاني حـيث تلقى
ـنــطـقــة وراوغ الـدفـاع كــرة داخل ا
وســدد كــرة أرضـــيــة مــرت بــجــانب

ن. القائم األ
وأرسل باكـيتا كـرة في عمق منـطقة
اجلـزاء لـريـتـشـارلـسـون الـذي سدد
ـــتـــقـــدم قـــبل أن أعـــلـى احلـــارس ا
ـــدافـــعـــ يُـــشــــتت الـــكـــرة أحــــد ا
ويحرمه من تسجيل الهدف الثاني
وأشــار حـكم الــرايــة لـوجــود حــالـة

تسلل في الدقيقة (38).
ــرمى الـبـرازيل وظـهـر أول تــهـديـد 

حـيث أضـاع فـيـنـالـدوم ودومـفريس
. فرصت خطيرت

ـنتخب األوكـراني من إعصار جنا ا
بـرتقـالي لـكـنه لم يصـمـد طويال بل
سقط سريـعا حيث سجل فـينالدوم
الهدف األول بعدمـا تابع كرة مرتدة
من احلــارس األوكـراني بــتــســديـدة

في الشباك اخلالية.
بــــعـــدهــــا بـــســــبع دقــــائق أضـــاف
فـيجـورست الهـدف الثـاني مسـتغال
ارتـبـاك الـدفـاع األوكـراني وحـارسه

بوشكان.
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لم تـتــوقف اإلثـارة عــنـد هــذا احلـد
ولم يـيـأس العــبـو أوكـرانــيـا حـيث
ســدد يــارمــوتــشــوك كــرة مــبــاغــتــة
أمسـكها سـتيـكلنـبرج بعـدها ضيق
يـارمولـنكـو الفـارق بتـسديـدة رائعة

ن. قص األ سكنت ا
وبـــــعـــــد دقــــائـق قــــلـــــيـــــلــــة لـــــعب
مالـيـنـوفسـكي كـرة عـرضـية قـابـلـها
يــارمــوتــشــوك بــرأسه فـي الــشــبـاك
مسـجال الهـدف الثـاني وسط دهشة
وذهــــــول فـــــرانـك دي بــــــور مـــــدرب
هــولــنــدا وأنــصــار الــبــرتــقــالي في
مـــدرجــات مـــلــعـب يــوهـــان كــرويف

أرينا.
ضغط رجـال دي بور بـكل قوة حتى
لعب البديل ناثان آكي كرة عرضية
قفز إليها دومفريس ليسجل الهدف
الــثـــالث بـــضــربـــة رأس لــيـــضــرب
معـنويات العـبي أوكرانيـا ومدربهم

أندريه شيفشينكو في مقتل.
في الــدقـائق األخــيـرة جلـأ دي بـور
الســـتــــهالك الــــوقت وامـــتــــصـــاص
حـمـاس مـنــافـسه بـثـالثـة تـبـديالت
حــــــــيـث أشـــــــرك لـــــــوك دي يـــــــوجن
وفيـلتـمان ومـال مـكان فـيجورست
وتــــيــــمــــبـــــر وديــــبــــاي لــــيــــحــــقق
الـهـولـنـديـون فـوزا ثـمـيـنا في

ماراثون كروي.
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ـــــنـــــتـــــخب واســـــتـــــهـل ا
الــبـرازيــلي مــشـواره في
بــطـولـة كـوبــا أمـريـكـا
بـالفـوز عـلى فـنزويال
بنتيجة (0-3) على
اســــــتـــــاد مــــــاني
جـــــاريــــــنــــــشـــــا

الوطني.
وســــــــــــــــجـل
ثـالثـــــــيــــــة
الــــبـــرازيل
مـاركـيـنـيـو
س فــــــــــــــي
الـــدقــــيـــقـــة
(23) ونـيــمـار من ركـلـة جـزاء في
الدقيقة (64) وجابريـيل باربوسا

في الدقيقة (89). 
ورفع مـنتـخب الـبرازيل رصـيده لـ3
نـقـاط في صدارة اجملـمـوعـة بيـنـما
تــذيل مــنــتــخب فــنــزويال الــتـرتــيب
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باراة الـتي أقيمت صـري بهدفـ من دون مقـابل في ا خسرَ مـنتـخب الشبـاب أمام نظـيره ا
نتـخب لـلمشـاركة في البـطولة الـعربية اليوم في مـلعب القـاهرة الثـاني ضمن استـعدادات ا

صر في العشرين من الشهر احلالي. للشباب التي ستقام 
ـيــزاً في أول مـبـاراة دولــيـة وديـة جنح خاللــهـا لـيـوث وقــدّم مـنـتـخب الــشـبـاب أداءً فــنـيـاً 
ـصري الذي جـاءت أهدافه في الدقـيقت 93 ـنتخب ا الرافـدين في الوقوف نـداً قوياً أمام ا
ـواجهة. صري أحـمد نـاجي الذي قاد ا و 95 وبأخـطاء حتكـيمـية واضحـة من قبل احلـكم ا
وسيخـوضُ منـتخب الـشبـاب بروفـة حتضـيريـة أخيـرة لم حتدد لـغايـة اآلن قبيـل الدخول في

نتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر احلالي. بطولة كأس العرب 
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أنـهى مـنتـخـبنـا الوطـني لـكرة
الــقــدم حـــصــته الـــتــدريـــبــيــة
األخــيـرة عــلى مــلــعب مــديــنـة
حـمد الـريـاضيـة في الـعاصـمة
ــنــامــة وذلك الــبـــحــريــنــيــة ا
ــواجـهــة مـنــتـخب حتـضــيـراً 
إيران الـيوم الثالثـاء في ختام
اجلولـة األخيـرة من اجملمـوعة
الـــثــــالــــثــــة لــــلـــدور الــــثــــاني
زدوجة للتصفيات اآلسيوية ا
ـونـديـال قـطـر 2022 ـؤهـلـة  ا
ونـهـائـيـات كـأس آسـيـا 2023

. في الص
ــــــــنـــــــسـق اإلعـالمي وقـــــــالَ ا
ــنــتــخــبــنــا الــوطــني هــشـام
محمد إن جـميع الالعب على
أ االســتـــعــداد واجلـــاهــزيــة

ــبــاراة مـنــتــخب إيـران وهي
مـبــاراة مـهــمـة حلـسم صـدارة
اجملـــمــــوعـــة الــــثـــالـــــــــــــثـــة
ركز واالبتـعاد عن حـسابـات ا
الـــــثـــــــــــــــانـي في الــــــتـــــأهل
لـــلـــمـــرحــلـــة الـــنـــهـــائــيـــة من

التصفيات.
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وأضـافَ مــحــمــد: بــشـار رسن
بـخــيـر وال يــشـكــو أي إصـابـة
تـدعــو لـلـقـلق الالعب تـعـرض
لكدمة خفـيفة في مباراة هونغ
لعب في الشوط كونغ وغادر ا

الثاني.
 مــؤكـداً: أن جــمــيع الـالعــبـ
ســـيــتــواجــدون فـي الــقــائــمــة
ــــبـــاراة إيـــران الـــرســــمـــيـــة 
بـاستـثـناء الالعب (عـلي فـائز)

ـــثــنى في مـــلــعب بـــابل وكــربالء وا
يـالعـب الـــــــــنــــــــــجـف فـي كــــــــــربالء
والــديـوانــيـة في حــالـة انــتـظــار أمـا
بـطـولـة مــنـتـخـبـات الـنـاشـئـ الـتي
تــــنــــطـــــلق في 2021/6/22  فــــقــــد
أسـفـرت عن مـواجـهـة الـنـجف وبـابل
في مــلـــعب الــنــجـف وكــربالء يالقي
ـــثـــنى فـي كـــربالء والــــديـــوانـــيـــة ا
انـــتـــظــــار.واخـــتـــتمَ عــــضـــو جلـــنـــة
ــســابـــقــات عــلي عــبــيس حــديــثه ا
بالقـول إن التطـبيعـية تولي اهـتماماً
نتخبات خاصاً ببطـولة اجلمهوريـة 
الـنـاشـئـ والـشـبـاب ألنـهـا الـركـيزة
همة لتطوير كرتنا وتسعى لتوفير ا

جميع مستلزمات جناح البطولة.
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V∫ وحدات تدريبية للمنتخب الوطني قبل لقاء ايران M

خـرج منـتـخـبـنـا الـوطنـي بنـتـيـجـة الـفـوز في مـباراتي
في االيـاب امــام مـنــتـخــبي كـمــبـوديــا وهــونك كـونك 
ـؤهـلة لـنـهائـيـات بطـولـة كاس ـزدوجة ا التـصـفيـات ا
وحجز بنسبة وبطولة ا اسيا 2023 العالم 2022
(مـطـلـقـة) مـقـعـدا في الـتـصـفـيـات الـتـالـيـة احلـاسـمـة
ـونـديال قـطـر .. االطمـئنـان عـلى الصـعود ال ؤهـلة  ا
يــقــابــله االطــمــئــنــان عـــلى االداء الــذي لم يــرتق الى
مستوى التطلعات .. االداء السلبي لم يكن له مسوغ
من زاوية اكـثر من خـبيـر ومتـابع .. هونك كـونك مثل
فـضل الــدفـاع بــاكـبــر عـدد من الـالعـبـ كـمــبـوديــا 
نع مهاجمينا من التسجيل قدر رمى  والتكتل امام ا
ولم يـشن هونك كونـك اي هجمـة مؤثرة و ستـطاع  ا
ال نـقول خـطـرة عـلى مـرمى جـالل حسـن .. ازاء هذا
ـاذا لم يـؤد خـطي الــوسط والـهـجـوم الـواقع الـفـنـي 
اذا كان التـحرك بدون كرة واجباتهـما االساسيـة .. 
نافس قليال رغم وجود مساحات فـي ملعب الفريق ا
اذا لم يتبادل الالعبون اذا غاب صانع اللعب ..   ..
طـلوب امام مـنافس شبه مـستسلم راكز بالـشكل ا ا
الذي ن اذا  الـتـركـيـز عـلى مـركـز اجلـنـاح اال  ..
واهـمل اجلـناح لعـب فيـه همـام طـارق ومـهـنـد قـاسم 
االيسر .. الفرص القليـلة لم تكن بسبب غياب صانع
ا الن مـحمـد داود ومهـند وا اهـر وحسـب  اللـعب ا
ســــعــــوا الى اســــتالم كـــرات ن حــــســـ  عـــلـي وا
(مقـشـرة) دون بـذل جهـود تـكـتيـكـيـة فرديـة اسـاسـية
من قــبـيل الــتــمـركــز واالحـتــفــاظ بـالــكــرة ومـحــاولـة
وشـكل ذلك عـالمـة اسـتـفـهـام واضـحـة  .. الـتـمـريـر 
وتـســاؤالت اخــرى اثــيـرت حــول غــيــاب الـتــمــريـرات
ولم يحقق علي ومـحمد قاسم  فاجئة لبشار رسن  ا
ـنـتـظـر في الـشـوط حـسـ ايـضـا احلـضـور الـفـني ا
واعادة االعتبار الثاني من جهـة تنشيط خط الـوسط 

لدور صانع اللعب .
تـابـعـون للـشـان الفـني يـشـيرون الـى ان كاتـانـيتش ا
يـجب ان يـكـون اكـثـر حـرصـا عـلى االداء في مـبـاراة
واكدوا ان ردود على نحو مؤكد  فضال عن ا ايران 
ــدرب مــبــاراتي كــمــبــوديــا وهــونك كــونك مــنــحــتــا ا
ـنتخب الفرصـة للوقوف عـلى مدى استـعداد العبي ا
وحـيازة الكـرة الطول مدة نـاخ الصعب  للتـافلم مع ا
واخـتــبــار قــدرات مــعــظم الالعــبـ ــكــنــة  زمــنـيــة 
نتخب جاهزا خلوض مباراة ايجابية امام واصبح ا
اخلــصم االيــراني الــصــعب .. ويــجــزم كــثــيــرون ان
ـنـتـخب الـوطــني الـعـراقي مـؤهل تـمــامـا لـلـبـقـاء في ا
درب خبرات اذا استثمر ا صدارة اجملموعة الثالثـة 
ومهارات العبيه .. وال يختلف احد مع  كاتانيتش ان
فريقه يـخضع لـظرف صـحي صعب بـسبب تـداعيات
ـؤتـمر الـفـني الـذي اعقب كورونـا كـما اكـد ذلك في ا
بــقــوله نـــحن مــحــجــورون في مــبــاراة هــونك كـــونك 
ولـكن كاتـانيتش يـعلم تـماما الغرف مـنذ عـشرة ايام 
ان كل منتخبات اجملموعة الثالثة تعيش حتت الظرف
ولم تــعــد هــنــاك ذريــعـة تــفــسه 
ـــــنـــــتـــــخب الى لـــــوصـــــول ا
(الــفــورمـــة) الــفــنـــيــة امــام
والــــفــــوز يـــجب ان ايـــران 

يكون اخليار االول .
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في الـــبــــطـــولـــة الــــتي تـــنــــطـــلق في
العشرين من الـشهر احلالي بـالنسبة
لــلــشــبــاب أمــا بــطــولــة الــنــاشــئـ
فــســتــبــدأ مـنــافــســاتــهــا في الــثـاني
والــعـــشــرين من هـــذا الــشــهــر وهي
فرصـة الكتشـاف العـديد من الـطاقات
ـواهب الـواعـدة.وأضـافَ: سـتـقـام وا
الـبـطـولـة بـنـظـام الـدوري من مـرحـلة
واحـدة ويـتـأهل مـنـتـخب واحـد لـكل
فــئـــة من الــنــاشــئــ والــشــبــاب الى
األدوار الــنـــهــائـــيــة الـــتي ســتـــكــون
بطـريقـة الـتجـمع في بغـداد أو إحدى
احملــافــظــات.وأشــارَ عــبــيس الى: ان
الــدور األول لــبــطـــولــة مــنـــتــخــبــات
الــشــبــاب أســفــر عن مــواجــهـة بــابل
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قررت الهـيئة العـامة لنادي الـطلبة
الـــريــاضي ســـحب تـــمــثـــيل نــائب
ـستـقـيلـة الـسابـقة رئـيس االدارة ا
ـشـاركة في مـحـمـد الهـاشـمي من ا
انتخابات احتاد كرة القدم وارتأت
مــنــحــهــا الــثـــقــة لالعب فــريــقــهــا
الـسابق بـاسم عـباس نـائب رئيس

ؤقتة لنادي الطلبة. الهيئة ا
جـاء ذلك عـقب اجتـمـاع استـثـنائي
ــــؤقــــتـــة دعت الــــيه الــــهــــيــــئــــة ا
عـمـومـيـتـهـا التـخـاذ قـرارات تـخدم

النادي مستقبالً. 
وارتــأت الـهــيـئــة الــعـامــة لـلــنـادي
سـحب الـتـمـثــيل من مـحـمـد طـالب
الهـاشـمي واناطـته بشـخص نائب
ــؤقــتـة الـالعب الـدولي الـهــيــئـة ا
الـسابق بـاسم عـبـاس والذي شـكر
اعضـاء الهـيئـة العامـة على ثـقتهم
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أقـيــمت  قـرعـة بــطـولـة اجلــمـهـوريـة
نـطـقـة الـفرات لـلـشبـاب والـنـاشـئـ 
األوسط في مـقـر االحتـاد الـفـرعي في
كـــربالء بـــحــــضـــور عـــضـــو جلـــنـــة
ـسـابـقـات في الـهـيئـة الـتـطـبـيـعـية ا
عـــلـي عـــبــــيس وأعــــضــــاء االحتـــاد
شاركة نـتخبات ا ثلي ا الفرعي و
وقــد تـقـرر فــيـهـا أن تــنـطـلق بــطـولـة
الـشــبـاب في 2021/6/20 وبـطـولـة

الناشئ في 2021/6/22.
ــســابـقــات في وقــالَ عــضــو جلــنــة ا
الهـيـئة الـتـطبـيعـيـة علي عـبيس: إن
ــثــلي الــقـــرعــة أقــيــمت بــحــضــور 
منـتخبـات احملافظـات التي سـتشارك
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واكـــد انه لـن يـــفـــكـــر بــــالـــتـــرشح
ــقـبـلـة النـتــخـابـات احتــاد الـكـرة ا
بـغـيـة الـتـركـيـز عـلى عـملـه احلالي

وهي خدمة النادي اوالً.
وبــــ بــــاسم عــــبــــاس ان صــــوت
الـطـلــبـة سـيـكـون لــلـكـابـ عـدنـان
درجـــــال فـي حـــــال رشح نــــــفـــــسه

النتخابات احتاد الكرة.
يـذكــر ان  الـهــيـئـة الــعـامــة لـنـادي
قررت  قبول استقالة رئيس الطلبة
الـنـادي صالح الـفـتالوي وتـعـيـ
ـؤقتة عـلي حمـيد رئـيسـا للـهيـئة ا
لـنـادي الـطـلبـة مع إسـتـمـرار باسم

نصبة كنائب للرئيس. عباس 
وأشــار الى سـحب تـمــثـيل الـنـادي
في انتخـابات احتاد كـرة القدم من
مـحمـد الـهاشـمي و اسـتمـرار عمل
ؤقتة لنادي الطلبة لثالثة الهيئة ا

أشهر".

بسبب عدم اجلاهزية.
وأشار مـحمـد الى  ان اجلميع
سـؤولـيـة لتـحـقيق عـلى قـدر ا
نــتــيــجـة جــيــدة في مــواجــهـة
الـــــثالثــــــاء  حلـــــسم صـــــدارة
نـتـخب سوف لن اجملـموعـة  ا
ــنــتــخــبـات يـنــظــر لــنــتــائج ا
األخــرى بــالــنــســبــة لــلــمــركــز
الــثـــاني بــقــدر احلـــفــاظ عــلى
ـــنــسق الـــصــدارة.واخـــتـــتم ا
ـنــتـخــبـنــا الـوطـني اإلعالمي 
هـشـام محـمـد حـديثه ان بـعـثة
ــنـتــخب خــــــــضع امــــــس ٍ ا
ـســحـــــــــة كــورونـا االثـنــ 
وذلـك قــــبـل مــــبــــــاراة إيــــران
حـسـب الـبـروتـوكـول الـصـحي
ـــعـــتــــمـــد من قــــبل االحتـــاد ا

اآلسيوي.
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فاز منتـخب هولندا بصـعوبة بالغة
عـــلى نـــظـــيـــره األوكـــراني بـــثـالثــة
أهـداف لـهـدفـ في مـبـاراة مـثـيرة
باجلـولة األولى لـلمـجموعـة الثـالثة

لبطولة يورو 2020.
تقدم الطـواح بهدفـ جلورجينو
فـــيـــنـــالـــدوم وفـــوتـــر فــيـــجـــورست
بـالدقـيـقـت 52 و58 ورد أوكـرانـيا
بهدف ألندريه يارمولينكو ورومان
يـارمـتشـوك في الـدقيـقـت 75 و79
قــبل أن يـســجل ديــنــزل دومــفـريس
هـدف الــفـوز لـهـولــنـدا في الــدقـيـقـة

.85
انـتـزعت هولـنـدا ثالث نـقاط غـالـية
لـــتــتــقــاسم صـــدارة اجملــمــوعــة مع
مــنــتــخب الــنــمــســا الــذي فـاز عــلى
مقـدونيـا الشـمالـية 1-3 في اجلولة
ـنــتـخب الــهـولــنـدي ذاتــهـا.بــاغت ا
منافسه بهجوم ضاغط منذ انطالق
ـواجهـة وكاد أن يـهـز الشـباك في ا
ثـالث مــــنـــــاســــبـــــات خالل أول 10
دقــــائـق حــــيث تــــصــــدى احلـــارس
األوكـراني لـفـرصـت مـحـقـقـت من
ـفيس ديـبـاي ودينـزل دومـفريس
بينما ذهبت تـسديدة فينالدوم فوق

العارضة.
امـــتص العــبــو أوكـــرانــيــا حــمــاس
الـبـدايـة لـكن مــحـاوالت زيـنـشـنـكـو
ويارمولنكو ويـارموتشوك لم تشكل
خـطورة كـافـية عـلى مـرمى احلارس

اخملضرم مارتن ستيكلنبرج.
ومــــــثــــــلــــــمــــــا بــــــدأ

الــهـولــنـديـون
الـــــــــلــــــــقــــــــاء
بــــــحــــــمــــــاس
وهــــــــــجـــــــــوم
مـكـثف أنـهوا
الــشــوط األول
بـــــــــــــنــــــــــــفـس
الـسـيـنـاريـو

nAJ  „—U/b « V M  VO

s J —≈ …UO  –UI ≈ qO UH
احلـــــيـــــاة.وســـــرعـــــان مـــــا  نـــــقل
كـريـستـيـان إلى أقـرب مسـتـشفى في
اركـية حـيث أجريت الـعاصـمة الـد
له اإلسـعــافـات وخــضع لـلــمـزيـد من
الــفـحــوص قـبل أن يــتم االطــمـئــنـان
عـلى حـالـته الـصـحـيـة عـنـدمـا أصدر
االحتـاد األوربـي بـيــانــا أكــد فـيه أن
احلــالـــة الــصــحـــيــة لــكــريـــســتــيــان
مـسـتـقـرة فــيـمـا كـشف احتـاد بالده
أنه "مـــســتــيـــقظ" بــعـــد وصــوله إلى

ستشفى. ا

لكن ما كان واضحا أنه فقد الوعي.
وأضاف عـندمـا وصلنـا بالـقرب منه
كــان مــســتــلــقــيــا عــلى جــنــبه كــان
يـتــنـفس وقــمت بــجس نـبــضه لـكن
فجأة تغيـرت األمور (توقف النبض)
كـمـا شـاهـد اجلـميع وقـمـنـا بـتـدليك

قلبه وإنعاشه.
وتـابع :وصل الـفـريق الـطـبي الـتابع
للـبطـولة بـسرعة وبـفضل مـساعدته
ا كان يتـع علينا القيام به قمنا 
لقد جنحنا فـي إعادة كريستيان إلى
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ــارك كــشف طـــبــيب مــنــتــخب الــد
مارتن بويسن تفاصيل تدخل فريقه
إلنــــقـــاذ حــــيـــاة مـــواطــــنه الــــنـــجم
كـريـسـتـيـان إريـكـسن الـذي تـعـرض
لنـوبة قلـبية خالل مـباراة بالده ضد

فنلندا في كأس أوروبا لكرة القدم.
وقال بويسن في مؤتمر صحفي بعد
ـبـاراة:  الـطـلب مـنـا لـلـنزول إلى ا
ـــلــــعب عــــنــــدمـــا ســــقط أرضــــيــــة ا
كـريسـتيان لـم أره شخـصيا يـسقط

في الدقيقة (40) من ركلة حـرة غير
مـــــبــــــاشـــــرة وصـــــلـت إلى الـالعب
أريستـيجيـتا الذي سـدد كرة رأسية
تـصـدى لـها ألـيـسـون حـارس مرمى
الـسـيـلـسـاو وانـتـهى الـشـوط األول

بتقدم البرازيل (1-0).
ومع بــدايـة الـشــوط الـثـاني واصل
ـــنــــتـــخب الــــبـــرازيـــلـي الـــضـــغط ا
ـضـاعـفـة الـنـتـيـجـة وأهـدر نـيـمـار
فـرصـة لـلـتـسـجـيل بـغـرابـة شـديدة
حـيث أرسل له جـابـريـيل جـيـسوس
كــرة عـــرضـــيـــة لـــكـــنه فــــــــشل في
إسـكـانـهـا في الــشـبـاك اخلـالـيـة في
الـــدقـــيـــقـــة (53).واحــــتـــسب حـــكم

نيمار
داسيلفا

باسم عباس
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ـلـحن الـعـراقي تـقـيم له دار بـابل لـلـثـقـافـات والـفـنون ا
ـشــاركــة عـد من ـيــة  ــقـبل امــســيـة تــكــر الــســبت ا
الفـنانـ هم:مـحمـد السـامر واديـبـة ونهـلة عـبدالـوهاب

ام. و
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احملـامي الــعـراقي تـلـقـى امـنـيـات االوسـاط الــقـانـونـيـة
بالـشـفاء الـعـاجل بعـد تـعـرضه جللـطـة دماغـيـة ارقدته

فراش العافية.

d UM « UÐ—

 Ê«d³ł ÊULF½

أسـتاذ دراسات التـاريخ اإلسالمي في جامـعة الكويت
حـاضـر في الـلـقـاء احلــواري االفـتـراضي الـذي اقـامه
منـتدى الفكر العربي و تناول قراءة تاريخ الصراعات

حول القدس تاريخياً.

s  q K 0 ÊU bO

¡«eł√ WO½ULŁ
ســتــريـنــجـرز)  الــفـيــديــو الـتــرويـجي
الرسمي للعمل الدرامي والذي هو من
بطـولة النـجمة األسـترالية
والـنـجـمة نـيـكـول كـيـدمان 
األمريـكية ميـليسـا مكارثي
ـــســـلــــسل من ويــــتـــألـف ا
ثـــمــــانــــيـــة أجــــزاء وهـــو
مـــســـتـــوحى من الـــكـــتــاب
األكـثــر مـبــيـعــاً في قـائــمـة
ــز لـلـمـؤلف نــيـويـورك تـا
األسترالي ليان موريارتي.
وتظهر كيدمان في الفيديو
الــــتــــرويـــــجي الـــــرســــمي
لـــلــمـــســلـــسل وهي تـــديــر
ــنـتـجع الــصـحي ويـبـدأ ا
توافد األشـخاص التـسعة
لـتـبدأ األحـداث الـتي تـثـير
اخلالفات الـتي تؤدي إلى
الـضــرب والـدفن بــطـريــقـة
تـــقـــشـــعــــر لـــهـــا األبـــدان
حـسـبـمـا ورد في صـحـيـفة

(ديلي ميل).

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - أطـلق
الـقائـمـون على مـسـلسل (نـاين بـرفكت
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عمارة صوتية تناطح السحاب.
كــاظم مـــضــغـــوط احلــنـــجــرة مـــربــوط
حمـد الكـبنـجي عام 1932 احلـنجـرة 
ـطــلب عـام 1952.لـكن ـحــمـدعــبــد ا
كـاظم ليس حـنـجرة مـاسـية فـحسب بل
هـو بــيـئــة من تـراث ســومـري عــبـاسي

الاعرف كاظم انا االن بجلباب القاضي 
وال كــارلــوس.ابــدأ بــكــارلــوس  صــوت
صــوت قـــوي يـــشـــبه كل صـــوت قـــوي 
مـســمـوع مــألــوف لـيس فــيه ساللم وال

معالم اال معالم الصوت القوي.
اما كـاظم فصوت مـركب من طوابق انه

مــعــاصــر تــلـتــقـى فــيــهــا  احلــضـارات
يـصـعب تـصنـيـفـها انـ غـير مـسـموع
حــــنــــجــــرة من واحــــتـــــجــــاج صــــارخ 
ـيــاه فـيــهـا مــشـاحــيف  الــهـور تــشق ا
صوت السـيولة حـنجرة السـاهر رطبة
ـرطب درجاته ـا النهـا تشـبه قـلبه ا ر
مـوســيـقـيــة تـعــلـو مع اعـراف الــنـخـيل
وحتـــــوطه مـــــثـل ام رؤوم وحـــــولـــــهــــا
مـرضعـات الفـسائل.يـصيـد وال يصـطاد
وصـيــده مـســامع ال مـدامـع فـلم يــخـلق
غناء الـنفس لتـبكي العيـون بل لترتوي
الـعـدسـة فتـرتـوي القـلـوب قـامة الـغـناء
العربي  عـادت به عراقيـة بعد فراق من

عهد زرياب.
مسـؤولـية حـضـاريـة يحـمـلـها الـسـاهر
حــضـارة بـني عـلى درجـات احلــنـجـرة 

العباس ترتدي ازياء هذا العصر.
عرف القلـم البغدادي طريـقه ولم يلتفت

ـمثـلة التـركية هـاديسا { اسـطنبول - وكـاالت - فاجأت ا
اجلـمهور بنشرهـا صورة جديدة لها عـلى صفحتها

اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل االجـتـماعي
اثـارت مـن خاللـهـا ضــجـة كــبـيـرة اذ انه
بــدا من الـــواضح وشم عــلـى يــدهــا وهــو
مثل (H-K) أي اسـمها واسم حبيـبها ا
.وكـانت قـد ذكـرت الـتــركي كـاهـان يـلـدر
وسائل اعالم تركية مؤخرا خبر انفصال
هـاديــسـا عن كــاهـان يـلــدر من جـديـد
وذلك بـاعتـبارهم ان الـثنـائي لم يقـضيان
مـعا عطـلة العـيد.وشكّل هـذا اخلبر جدال
ــتـابــعـ اذ ان مـعــظـهم لم كـبــيـرا بـ ا
رة يـصدّق ذلـك خصـوصا وأنـهـا ليـست ا

األولى التي تنتشر هذه اإلشاعة.

عـلـيك االسـتـمـتـاع بـاألجـواء مع أصـدقـائك. فـمـزاجك
تاز.رقم احلظ.3 اليوم 
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تــتــعـرض الــيــوم إلى مـواقـف قـد جتــعــلك تــخـرج عن
طورك احذر من التهور.

Ê«eO*«

الـذي يــراك الـيـوم ال يــقـول أن هــذا الـشـخـص نـفـسه
الذي كان في األمس كئيبا.
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ــفــاجــأة يــوم جتـــنب اصــدار قــراراتك حتـت وطــأة ا
السعد الثالثاء.
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الـبــسـمــة تـرتــسم عـلـى وجـهك مــهـمــا مـر عــلـيك من
مشاكل.رقم احلظ.9
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فـتـرة الـظـهــيـرة هي األكـثـر عـرضـة لــلـتـغـيـيـرات غـيـر
ستحبة.يوم السعد السبت. ا
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ساء حيث تنفذ  احلظ إلى جانـبك وخصوصاً في ا
من مشكلة في العمل بسهولة.

ÊUÞd «

سـاء أن تـهتم بـعـائلـتك  ألن أمراً ـفـضل في ا  من ا
مهماً قد يحدث. 
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يـوم تـأتـيك بـعض األخــبـار اجلـيـدة الـتي قـد تـسـعـدك
السعد االربعاء.
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ليس هنالك داع للعجلة فأنت منذ صحوتك من النوم
وأنت مزدحم.

Ë«b «

ـسـاء تــفـضل جــلـسـة هــادئـة مع حــبـيـبك أو مع في ا
أصدقائك. يوم السعد اخلميس.
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تـريد أن تـنـهي كل شيء بـسرعـة وامـامك الكـثـير من
سؤوليات عليك اجنازها. ا

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

الـكاتـبة االردنـية صدرت لـها عن
(اآلن نـــــاشــــــرون ومــــــوزعـــــون)
مــجــمـوعــة قــصــصــيــة بــعــنـوان
(أسـطــورة الــذكــريــات) تــقع في
 100صــــــفـــــحـــــة مـن الـــــقـــــطع

توسط. ا

الــكـــاتب الـــعـــراقي صـــدرت  له حـــديـــثــا عن دار ورد
األردنـيــة روايـة جـديـدة بــعـنـوان (مـرارة الــسـنـ بـعـد

.( انقالب الثامن واخلمس

ـصري يقـدم عمالً من تراث الـفنان شارل الكـوميدي ا
ديـنة) شابـلن حـيث وقع اختـياره عـلى فـيلم (أضـواء ا
ه فى عــمل مــســرحي بــعــنــوان (حــلم جــمـيل) لـتــقــد

يخرجه إسالم اإلمام ويكتبه طارق رمضان.

ـي الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط اجلـامـعـية االكاد
لوفـاة ابن عمه مـحمـد طارش الـعيـساوي سـائلـ الله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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ـقـيم في مــصـر  تـعـيـنه عـمـيـدا االعالمـي الـعـراقي ا
لـكـلـيـة االعالم وكـالـة في جـامـعـة ابن الـنـفـيـس لـلـعـلوم

التي مقرها اسطنبول بتركيا.

هاديسا

األعـــمــال مالمح الــتـــجــديــد والــتــفــوق
الــلــوني فــيــمــا تــرجــمت الــكــثــيــر من
الــلــوحــات الـعــمق الــفــكـري بــدالالتــهـا

تنوعة). ا
مضيفا (ونحن في وزارة الـثقافة نبارك
جلمعـية التشـكيلـي هذا النـشاط بهذه
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افـتتح وكـيل وزارة الـثقـافـة والسـيـاحة
ـاضي واالثـار عــمـاد جــاسم  الـســبت ا
عرض التشـكيلي للفنـانات العراقيات ا
الـــذي نــظـــمـــته جـــمــعـــيـــة الــفـــنـــانــ
التشـكيلـي برفـقة الفـنان الرائـد سعد
ــعــرض الـســنـوي الــطـائـي. وحـمل ا
عـنـوان (تـشــكـيـلـيـات عـراقـيـات لـعـام

.(2021
ـــعـــرض أكـــثــر من 70 شـــاركت في ا
فـنـانـة بـ الـرسم والـنـحت واخلـزف
ـــخـــتــــلف الـــتـــجــــارب الـــفـــنـــيـــة و
واالســالــيب واخلــامــات كــمــا شــهـد
ـعـرض الـذي يـسـتـمـر حـتى 24 من ا
شهر اجلاري حـضوراً جمـاهيرياً من
الفنان واإلعالمـي ومتذوقي الفن

التشكيلي.
و أكــد وكــيـل الــوزارة انه(من دواعي
فـخــرنـا أن نــرى هـذا اجلـمــال الـفـني
بــأنـــامـل الــعـــراقـــيـــات وقـــد حــقـــقن
اجنــازات مـهــمـة حــيث حــمل بـعض

في وضع بـرنـامـجٍ لـتـشـجـيع الـتـشـكـيل
العـراقي عبر اقـتنـاء األعمال وعـرضها
ـــؤســــســـات لــــتـــضيء عـــلى جــــدران ا
ــتــلــقي الى أنَّ الــفن ــواقع وتــنـــبه ا ا
الـعـراقي مـازال بـخـيـر ويـؤكـد امـتـداده
احلـضـاري).×على صـعـيـد اخـر أحـتفت

االضــمـامــة من أعـمــال حتــاكي الـوجع
لــكــنــهـا تــســعـفــنــا بــاألمل  إنَّ االبـداع
الــنــســوي بــخــيــر ويــتــجــاوز أعــمــاالً
ـعـنى والـعـمق تـشـكـيـلـيـةً عـربـيـةً في ا
التـنـاول واالبتـكار في االفـكـار) مشـيراً
ؤسـسات احلـكومـية إلى (أهمـيـة دور ا

دار الـثــقـافـة والـنـشـر الــكـرديـة بـشـاعـر
مخـضـرم ترك بـصـمته مـبـكراً في األدب
الــكــردي وفـي الــتــجــربــة الــســيــاســيـة
بــامــتــيـــاز انه الــشــاعـــر مــحــمــد امــ
بـنـجـويـني وابـتـدأت األصـبـوحـة الـتي
اقيـمت في قـاعة شـيركـوبـيكس في مـقر
الـدار  بــكـلـمـة وكـيـل وزارة الـثـقـافـة
والـسيـاحـة واالثـار نـوفل أبـو رغيف
حـــيث اســـتــــهـــلـــهـــا بــــاحلـــديث عن
اهـــمــــــــيـــة االحـــتـــفـــاء بـــالـــشـــاعــر
بــنــجــويــني لــكــونه واحــداً من رواد
الــثـــــــقــافــة والــشــعــر الــبــارزين في
كـردسـتـان  مـؤكـدا (سـعـادة الـوزارة
واعتزازها باالحتفاء بقامة شاخصة
ثل ثروةً في األدب الكردي وشـاعر 
انـسـانيـةً وادبـيـةً قـيـمةً عـبـر مـنـجزه
االنـســاني وكـفـاحه الــطـويل ودفـاعه
عن الـــقـــضــايـــا الـــعـــادلـــة وحـــقــوق
الشـعـوب). كمـا حتـدث مديـر عام دار
النـشر والثـقافـة الكـردية آوات حسن
أمــ عن أثـــر الــشــاعــر احملــتــفى به
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ـبــكـر في مــشـهـد ودوره ا
االدب الــــكــــردي  وقُـــرِأَت
نصوص مترجمة مختارة
من جتـربته الـثـريـة  وقدم
الناقد علوان السلمان ورقة
نـقـديـة عن الـشـاعـر احملتـفى
بـه تــطـــرق فـــيـــهــا الـى أبــرز
خــــصـــــائــــصـه االبـــــداعـــــيــــة

والداللية . 
وفي خــتـام االحــتـفــالـيــة  كـرم
ابو رغـيف الـشاعـر احملـتفى به
وعــــدداً مـن الــــنــــخب االدبــــيــــة
والـــثـــقـــافـــيــــة الـــتي حـــضـــرت
االصـــــبـــــوحـــــة بـــــدرع االبــــداع
والـشـهادات الـتـقـديـرية مـتـمـنـياً
لــهـم مــواصــلــة الــعــطــاء خــدمــة
لــلـحــركـة الــثــقـافــيـة في الــعـراق.
وحـضــرت االحـتـفـالــيـة مـديـر عـام
الــدار الــعــراقــيــة لالزيــاء ابــتــهـال
خاجـيك فضال عـلى حضـور نخـبة

. ثقف من األدباء وا
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{ سـان فـرانــسـيــسـكــو (أ ف ب) - رفـعت
ـثـلون إد وسـيـقى  مجـمـوعـة من نـاشـري ا
شــيــران وأريــانــا غــرانـــدي وفــرقــة رولــيــنغ
ستـونـز دعـوى قضـائـيـة ضـد منـصـة ألـعاب
الـفـيـديــو روبـلـوكس مـتـهـمــة إيـاهـا بـانـتـهـاك
ــؤلـف واتــخــذت إجــراءات أخـرى حــقــوق ا
ضــد خـدمــة الـبـث الـتــدفـقي تــويـتش.والحظ
ـوسـيقى رئيس الـرابـطـة الوطـنـية لـنـاشري ا
ديـــفـــيـــد إزرايــلـــيت فـي بــيـــان األربـــعــاء أن
اليــــ من روبــــلــــوكس كــــســــبـت مــــئــــات ا
طالبـتهاالالعـب بالدفع في كل الـدوالرات 
ــنـصـة - ــوسـيــقى عـلى ا مـرة تــبث فـيــهـا ا
مـسـتــغـلـة عـدم فـهــمـهم كـيـفــيـة عـمل حـقـوق
ـنـصـة بـالـكاد الـطبع والـنـشـر.واضـاف أن ا
نع االنتهاكات أو تنبيه تتـخذ أي احتياطات 
سـتـخـدمـ إلى اخملـاطر الـتي يـتـعـرضون ا
لـها. وتـطـالب الـرابـطة بـتـعـويض قدره 200
مـــــلــــيــــون دوالر عـن االســــتـــــغالل اخملــــزي
لــلــمـــوســيــقـى بــواســطـــة (روبــلــوكس) دون
احلـــقـــوق الالزمــــة.وردت روبـــلـــوكس الـــتي
يسـتخدم األطفـال على نطاق واسع تطـبيقها
لأللــعــاب وإنـشــاء األلــعــاب (لــقــد فــوجــئــنـا
ونـــشــعـــر بـــخــيـــبــة أمـل من هــذه الـــدعــاوى
القـضائية الـتي تشكل سوء فـهم كامل لعمل
منـصتنـا). ونفت في بيان وجـود أي انتهاك
ـتـقـدمة مـشـيـرة خـصـوصـاً إلى الـتـقـنـيـات ا
ــمـــكن اكـــتــشـــاف ومــنع الــتـي جتــعل مـن ا

صرح بها. التسجيالت غير ا

ان الــــكـــاف حــــرف مـــشــــتـــرك لــــكـــاظم
وكارلوس. 

عـسى ان يـنـصف كـارلـوس قـلم  يـعـرفه
كما اعرف كاظم.
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اقــامت الــلــجــنـة الــثــقــافــيـة فـي نـادي
ـاضي احـتـفـالـية الـعـلـويـة اخلـمـيس ا
للـمطـرب عبـد الواحـد حداد وبـحضور
حشد من الفنان والنقاد واالعالمي
وجمهور غـفير. قدمت اجللـسة الفنانة
بشرى سـميسم قـائلة(استـذكار الرموز
وسـيقى ـبدعـة في الـفن وا الـعراقـية ا

والـغـناء هـو اسـتـذكار لـتـاريخ الـعراق
احلضـاري والذي يحـمل اسماء كـبيرة
ـطرب ورمـوز مبـدعة وضـيفـنا الـيوم ا
عــبـد الـواحــد حـداد)مـوضــحـة(هـو من
الـعـصـر الـذهـبي جـيـل الـسـبـعـيـنيـات 
صوت فنـان شـامل  لالغـنيـة الـعراقـيـة
ولـد في عــراقي يـؤدي جــمـيع االطــوار
بـــدأت مـــوهـــبــــته وهـــو في ـــوصـل  ا

الـعـاشرة مـن عمـره في بـدايـة مـشواره
طرب داخل حسن وياس الفني تأثر با

خضر ).
وحتــدث احملـتـفى به مـســتـذكـرا بـدايـة
رحلته مع الفن قائال (في البدء سجلت
ــوصل وانـتـشـر في كـاســيت اغـاني بـا
ومـعـظم الـعـراق وسـوريـا ودول اخـرى
االغــــاني هي مـن تـــألــــيـــفـي واحلـــاني
واســــتــــمـــــريت في
الـــــــغـــــــنـــــــاء داخل
وفـي احــد ـــوصل ا
االيــام جـــمـــعــتـــني
حــفــلــة خــاصــة في
ـطرب وصل مع ا ا
ياس خضر وعندما
ســـــــــمـع صـــــــــوتي
انــــدهش وقــــال:من
الضـروري ان تأتي
معي الى بغداد كي
اقـدمك الى بـرنـامج
واهب استـوديـو ا
واذي كــــان يــــعــــده
ويـــقـــدمه الـــفـــنـــان
الراحل طالب القره
ويــضم كـبـار غـولي
ـلـحـنـ وشـعـراء ا

بـــاالبــداع).وشـــارك في االحـــتـــفــالـــيــة
ـواهب الـشــابـة مـنـهم مــجـمـوعــة من ا
الشـاب عمـاد الرمـاحي الذي غـنى(مرة
ومـرة) لريـاض احمـد.وقـال احلداد عن
ذكــريـاتـه مع الـراحـل سـعــدي احلـلي (
ـوصل القـامـة حـفالت كـان يـأتـي الى ا
وعملنا حفل معا في سينما اطلس في
كان اجلمهور حاضر وقوفا ) وصل ا
بـعــدهـا ادى حـفـيـد احلـلي الـشـاب ذي
الفقار خالد سعدي احللي اغنية (كلها
ــطـرب جــواد مــحـسن ثم غــنى ا مــنك)
اغنـيـة(ولفي واريـده من هله) من مـقام
الــصـبـا لـقـحــطـان الـعـطـار.وشـارك في
االحـتفـاليـة الشـاب ستـار جبـار مقـدما
اغنـية (بوي عـيوني).وقالت سـميسم
حلــــداد(اتـــــمــــنى ان تـــــعــــود الى
الـتـلـفــزيـون لـتـســجـيل اغـانـيك
حـــــتى يـــــكـــــون االنـــــتـــــشــــار
اوسـع).وخـــتم احملــــتـــفى به
اجلــــــلـــــســـــة بــــــاغـــــنـــــيـــــة
مـصـالويـة.ثم قــدم الـنـائب
االول لــلـــهــئـــيــة االداريــة
لـــلــنــادي شــامل الــعــاني
درع االبداع للـمحتفى به
 و الــتـــقـــاط الـــصــور

التذكارية.

وتـــقـــدمت الى الـــبـــرنـــامج وفـــنـــانـــ
وهـبتي و قبولي واشادت اللـجنة 
على الفور وقبل ان تبث احللقة اتصل
احــدهـم  بــالـــقـــره غــولـي وقــال له :ان
عــــبــــدالــــواحــــد هــــارب من اخلــــدمــــة
قـابلة معي العسـكرية. فقامـوا بقطع ا
وعـاتـب الـقـره فـي حـلـقــة قـبل ان تــبث
غولي ياس خضر قائال له :كيف تأتي
بـــــــشـــــــخـص هـــــــارب مـن اخلـــــــدمــــــة
الـعـسـكـريـة)واضـاف حـداد(وقف مـعي
ياس خضر وقفـة مشرفة حيث اعادني
ــوصل بــنـفــسه .بـعــدهـا الى مـديــنـة ا
غـــادرت الـــعـــراق الـى تـــركـــيـــا ثم الى
الـنـمـسـا حـتى بـعـد احـداث عام 2003

حيث عدت الى العراق).
وبـعـدهـا غـنى احملـتـفى به اغـنـية (الله
يــــــــــــــــامـه وال لــه) وهـي مــن طـــــــــــــــور
ـوسـيـقي عالء احملـمـداوي.ثم حتـدث ا
مـجـيـد قـائال(هـو خـامـة صـوتيـه نادرة
صــــــــــوتـه اقـــــــــرب الـى الــــــــــريـف من
الن طـريــقــة الــغــنــاء الـريــفي ــديــنــة ا
ــطــرب ان واجلــنـــوبي تــتـــطــلب مـن ا
وطـريـقـة غـنـاء يـســتـخـدم كل حـواسه 
اجلــنـوب ال يـجــديـهــا اال ابن اجلـنـوب
لـكن عـبـدالــواحـد فـنـان شــامل يـجـيـد
جـــــمـــــيـع االطـــــوار وهـــــو مـــــتـــــنــــوع

لقطة من معرض التشكيليات العراقيات نوفل ابو رغيف يكرم محمد ام بنجويني
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{ أبـيدجان (أ ف ب)  –بـعدمـا بدأ
البس ـهنـية بـخيـاطة ا مـسـيرته ا
عــلى نـطـاق ضـيق في أحـد أحـيـاء
أبــــيــــدجـــان اســــتــــحــــال بـــاتــــيه
ــتــحـــدر من ســاحل أويـــدراوغــو ا
الــعــاج وبــوركــيـنــا فــاســو خــيـاط
رؤســــاء دول إفـــريـــقـــيــــة بـــفـــضل
طـمـوحه ومـثـابرته… وهـو يـحـتفل
بـالذكرى اخلـمس إلطالق عالمته
الــتـجــاريـة مــواصال مـعــركـته من
ــــوضــــة فـي أرجـــاء أجـل نــــشـــر ا
عروف باسم الـقارة. وقال الرجل ا
بــاتــيه أو خالل مــؤتـمــر صــحـافي
عــــقـــده اخـــيـــرا فـي أحـــد فـــنـــادق
أبـيــدجـان الـكـبـيـرة (قـبل خـمـسـ
عـاما لم أكن أتصـور أنني سأصل
إلـى هــنــا. هــذا مــذهل). بــجــســمه
لونة مشوق وقمصانه ا الطويل ا
الـــتي صـــنـــعـت شــهـــرتـه ال يــزال
الــرجـل الـبــالغ 70 عــامــا يــتــحـلى
ي بــالـتـواضع رغم الـتــقـديـر الـعـا
الـذي أوصله للتعاون مع دار ديور
الـفـرنـسـيـة الشـهـيـرة سـنة 2019.
ولود سنة 1950 في أويـدراوغو ا
حــقـبــة االسـتـعــمـار الـفــرنـسي في
فـولتـا العـليا الـتي أصبـحت الحقا
بــوركــيــنــا فــاسـو هــاجــر في سن

الـتـاسعـة عشـرة إلى ساحل الـعاج
الـــتي كـــانت تـــشـــهـــد (مـــعـــجــزة)
اقــتــصــاديـة وزاده الــوحــيــد كـان
(بــركـة والــديه) عـلى مــا يـروي في
ســـــيــــرتـه الــــتـي يــــصـــــدرهــــا في
حـزيران/يونيو.وعـلى غرار الكثير
مـن مواطنيه سعى في باد األمر
لـلعمل في مزارع للكاكاو لكنه رُفد
ســريــعــا بــســبب هــزالــة جــســمه.
وانـتقل عـندهـا إلى أبيـدجان حيث
بـــدأ الــعـــمل خــيـــاطــا في مـــشــغل
صـغير اسـتأجره في مقـابل بضعة
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ـنــاسـبـة هي رحـيل الــشـاعـر الـعــراقي الـكـبـيـر لـيـست ا
ـهجـر ان نقـف منـدهشـ إزاء قلة سعـدي يوسف في ا
الـشــواخص والــتــمـاثــيل والــنُــصب الــتي جتــسـد أعالم
دن الـعـراق في الـثـقافـة واالدب والـفن في الـعـاصـمـة وا
ـوقف السـياسي الكـبـيرة األخـرى ذلك اننـا نـعرف ان ا
ـبـدعــ الـعــراقـيـ في هـو الـفــيـصل في احلــكم عـلـى ا
ــيـزة هي ــا كــانت هــذه ا داخـل بـلــدهم او خــارجه ور
شترك الواضح ب جميع األنـظمة العراقية التي مرّت ا

في حكم بغداد . 
ـلك سـوى تـمـثـال بـدر شـاكـر الـسـيـاب في الـبـصرة ال 
وقــد القى اإلهـمــال والـتــجـاهل عــلى مـر الــعـقـود اال في

ربد الشعري وعلى نحو خجول.  مناسبات ا
ـعـروف الـرصـافي وآخـر جلـمـيل صـدقي لـديـنــا تـمـثـال 
الـزهـاوي   وهــنـاك رأس فـقط لـبـاني بـغـداد أبـو جـعـفـر
ونـأمل أن نـرى تـمـثـاالً حملـمـد ــنـصـور مـهـدد بـالـقـطـع  ا
مـهــدي اجلـواهـري في مـعـظـم مـدن الـعـراق ألنه شـاعـر

العرب األكبر فعالً . 
 الـرمـوز الـثـقافـيـة الـشاخـصـة في مـدنـنا قـلـيـلـة الى حد
لك الندرة والعدم في بعض اجملاالت واالحيان. كما ال 
ـقـتنـيـات واالشـياء مـتـحـفاً لـلـثـقافـة الـعـراقـية يـضم كل ا
فكرين في خالل مائة عام اخلاصة باألدباء والفنان وا
وقـد بلـغـها عـمـر الدولـة العـراقـية احلـديـثة. مـا أجمل ان
نـرى مخـطـوطات شـعـراء وكتـاب قـصة وروايـة ومـلحـن
ــبـدعـ ومن ـة خملــتـلف ا ومـسـرحــيـ ورسـومــات قـد
أجـيال مـختـلـفة السـيمـا أولئك الـذين غـابوا وال ذكـر لهم
اليـوم حتى ان أعمـالهم التي كـانت طبـعت في كتب قبل
كتبات خمس او سـبع عاما لم يـعد لها وجـود في ا
إال مــا نـدر وفـي نـطــاقــات مــحــدودة ال تــودي غــرضــهـا
الـثقـافي والفـكري والـتنـويـري والتـاريخي الـذي نحـتاجه
ــنـشــود مع صــورة الـثــقـافـة مـن خالل هـذا الــتـواصل ا
الـعراقـية بـكل تنـويعـاتهـا مهمـا اختـلفـنا مع األسـماء في
ـتحف يـحـتاج شـأن قـناعـات فـكـرية او سـيـاسيـة. هـذا ا
الى قـرار من رئـاسـة احلـكـومـة لـتـشــكـيل هـيـئـته الـعـلـيـا
وإعطاء فترة زمنـية معقولة لتحـقيق والدته ليكون شاهدا
عــراقــيـــا عــلى بالد احلـــروف األولى في الـــتــاريخ أمــام

زوارها من جميع الدول. 
َن  هناك مَن يهمس قربي انّ ال حياءَ وليس ال حياة  

تنادي. 
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آهٍ يـا صــديـقـي الـوَشق لــكَمْ أحـســدك اآلن لــقـدْ عــشتَ لـنــفـسكِ
بشـكل عجـيب وربَّما يُـفاجأ الـبعض من هذا الـقول اآلن ألن هذا
الوشق يعشق روحه برغم شقائها وال يؤمن إالَّ بأفرادٍ معدودين;
ـا وهـذا هـو الـسـر فـي مـحـبَّـةِ اآلخـرين لـوضـوحه الـبـاسل. ولـطـا
ثيـرة حديثـاً محببـاً يتداولهـا الناس الـذين يعرفونهُ كانت حـياته ا
وتـنـدُّراً لألدبـاء في مـجالـسـهم فـهـذا الكـائن الـغـريب سـكن قـلبه
حنـان األرض وعـذابـاتـها وحـ يـأوي إِلى فـراشه الـبـالي أسفل
الـســلم في فـنــدق الـپـتــاوين والـبـرد قــاس ال يـرحم مــثل مـحـارب
مـغـولي? كـان ال يغـمض عـيـنـيه ما لم يـتـأكـد أنَّ عامـل الفـنـدق قد
نـاسبة ـزقة أغـطي بها جـسدي. ذات ظهـيرة و الءة  جاء لي 

ربد قال بحماسٍ:  انعقاد مهرجان ا
نصور مـيليا هنـاك سنرى األدباء جـميعاً الذين - لنـذهب إِلى ا

قتهم نرشقهم باحلذاء. نحبهم نقبلهم من خدودهم والذين 
- لكن احلذاء الذي تضعهُ في قدميك ليس بحذاء!

 فجـأةً مرقتْ قطَّة سائبة وأمرني بالصمت وظلَّت نظراته تالحقها
حتى اخـتفت في الزقاق أجل كان مغرمـاً بالقطط ألنُّهُ ينحدر من

ساللتها; صفن يتأملني بشفقةٍ ثمَّ قال:
- بال فلسفة يا بني; دعنا نذهب وسأتدبَّر كل شيء. 

أعـرف هـذا الـوشق عـنـدما يـصـدر األوامـر وعـندمـا تـزدهـر فـكرة
برأسه ال يـتراجع مطـلقـا من تنفـيذها. دخـلنـا الفنـدق; شعرت أنَّ
ـمـزق كـان ـشي حـافـيـاً أفـضل له ذلك أنَّ حـذاءه ا الـوشق لـو 
تـارة يـتـوجـه إِلى الـشـمـال وأخـرى إِلى الــيـمـ والـنـاس يـهـربـون

تباعاً من مواجهته همس لي متسائالً:
ـاذا يـهــربـون هـؤالء احلـمـقى من أمـامي? هل أنـا مـفـزع لـهـذه  -

الدرجة?
ال أدري حـتى الـلـحـظـة كـيف سـمح بـوَّاب الـفـنـدق لـلـوشق الـبري
بـالـدخول? كـان الـبوَّاب بـقـامـته الطـويـلة وسـحـنته الـسـوداء يضع
عـمـامــة بـيـضـاء عــلى رأسه أضـفت سـحــراً فـكـاهـيــاً عـلى وجـهه
ـزركش الـذي يرتـديه يـشـير إِلى الزجني وكـان الـزي الـعبـاسي ا
هويته دون لبس كونه من عبيد هارون الرشيد بينما كان الوشق
ثمالً وقـبل أنْ يهم بالدخول إِلى الفنـدق لطمَ على خدّيهِ الستعادة

صحوه ثمَّ بدأ بتقريع نفسه بصوت جهوري:
- تمـاسك أيـها الـوشق; ال تـترنَّح في مـشـيتك حـتى تـتجـاوز هذا

الرمح الفاحم. 
 كـان يـقـصـد بـالـرمح; البـوَّاب الـزجني الـعـمالق وبـدهـاءٍ عـجيب
ـا وصـلـنا إِلى بـوابـة الـفـندق; تـغـيـرت مالمـحه إِلى الـصرامـة حـا
وراح يـتـحـدث بـلـغـةٍ إجنـلـيـزيهٍ صـافـيـةٍ; كـمـا لـو أنه قـد اسـتـغرق

بحوار مهم معي وهمس ب سيل الكلمات اإلجنليزية:
- هزّْ رأسك يا بني.

ـا يقـوله; وانـطلت  سـارعت إِلى حتريك رأسي داللـة عـلى فهـمي 
اللـعبة عـلى البوَّاب الـذي ظنَّ أنَّ الوشق أحد الـضيوف األجانب;
ولم يــجـرؤ عـلى مــنـعه من دخــول الـفـنـدق بــرغم مالبس الـوشق
ة وفـردة حـذائه التـي كانت مـفـتـوقـة وقد بـرزت مـنـهـا أصابع الـرثـَّ
قدمه الـيسـرى; في الواقع إننـا حاولـنا شراء حـذاء مسـتعمل من

الباب الشرقي لكنَّ الوشق غير رأيه فجأةً وصاح محتجاً:
هرجان. - حذائي الذي ال يعجبك; أراه يناسب هذا ا

بلغ الـذي اتفقنا أن يشتري  ثمَّ هرع لـشراء ربع عرق إضافي با
لؤون نصور ميليـا والشعراء العرب  به احلذاء. نـحن اآلن في ا
ـشـهـد احلــضـاري هـو صـديـقي الـصـالــة والـكـائن الـغــريب في ا
الوَشَق وبـينما كنا نـبحث عن مكان جنلس فـيه حتى أقبل نحونا
صديـقنـا الشـاعر الـغجـري وح أبـصر هـندام الـوشق بأسـماله
البـالية; تدارك األمر بسـرعة وقام بالتـغطية حتى يـبعد عن عرّابنا

الشبهات فراح يتحدث مع موظفي الفندق قائال:
- صديـقي هذا من األثرياء ال تخدعـكم مالبسه الرثَّة ليلة أمس
ـئـة ألف ديـنار لـعـوائل تـريد تـبرَّع أمـامي 
حج بـيت الـله فال تـستـغـربـوا من هـيـئته

تواضعة. ا
لم يـرق للـوشق حـديث صـديـقنـا فـصرخ

به:
- أغرِب عن وجهي أيها الغجري.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

أســـطــوريـــة المــعــة وصـــديــقــا
عزيزا سنفتقده جميعا).

ــولـــود في أطل نـــيـــد بـــيــتـي ا
واليــة كـنــتــاكي عـلـى الـشــاشـة
لــلــمـرة األولى ســنـة 1972 من
خالل فيـلم ديلـيفـيرانس جلون
بورمـان مطلـقا مـسيرة طـويلة

استمرت حتى 2013.
وكــانت له مـشــاركـات في أفالم
كثيرة بيـنها سوبرمان وأل ذي
بـريــزيـدنـتس مـان إضـافـة إلى
مسلسل هـوميسايد: اليف أون
ذي ســـتـــريت الــــتـــلـــفـــزيـــوني
النـاجح.وقد وضع صـوته على
شخصية الدب لوتسو في فيلم
تـــوي ســـتـــوري  3الـــذي رُشح

{ لــوس اجنــلــوس (أ ف ب) -
تـــــوفي االحـــــد عن  83عـــــامــــا
ــمــثل األمــريــكي نــيــد بــيــتي ا
ـشـارك في أعمـال سـيـنمـائـية ا
كــثـيـــــــــرة بـيــنـهــا سـوبــرمـان
وتـــوي ســـتــوري 3 ونـــتــوورك
الــــــــــذي رُشـــــــــــــح عـــــــــــــــنه
جلـائـزة أوسـكـار وفق مـصادر

مقربة.
وقـالت الـوكيـلـة لـدى مجـمـوعة
شــلـتــر إنــتـرتــايـنــمــنت غـروب
ديــــبـــورا مــــيـــلــــر في رســــالـــة
إلــكـــتــرونـــيــة إن (نـــيـــد تــوفي
ألسـباب طـبيـعيـة صبـاح األحد

محاطا بعائلته وأقاربه).
وأضــافـت (نــيــد كـــان مــوهــبــة

جلـــــائـــــزة أوســــــكـــــار أفـــــضل
فــيـلم.رُشح نــيــد بـيــتي لـلــفـوز
بــجــائـزة أوســكــار أفــضل دور
ثـــــانـــــوي عن دوره فـي فــــيـــــلم
نـــتــــوورك الـــذي صــــدر ســـنـــة

.1976
وقـد طبع الـذاكرة الـسـينـمائـية
ـــــقــــطع فـي هــــذا الـــــفــــيـــــلم 
مونولـوج ساخر عن الدوالرات
والـسـنـتـات والـقـوى الـبـدائـيـة

للطبيعة.
ـمــثل ألــيـكـس ويـنــتـر وعـلـق ا
الـــذي بـــرز فـي أفالم بـــيل أنـــد
تـــيـــد عــلـى وفــاة نـــيل بـــيــتي
واصـفــا إيـاه بــأنه من عـظــمـاء

السينما.

{ لــــــنـــــدن (أ ف ب)  –من ب
الــشـخــصــيــات الـتـي كـرمــتــهـا
ـلـكـة الـبـريــطـانـيـة إلـيـزابـيث ا
الـثــانــيـة عــلـمــاء في اخلــطـوط
ــواجـــهــة جــائــحــة االمـــامــيــة 
كوفيد-19 حسب القـائمة التي
ـــنـــاســـبــة صــدرت اجلـــمـــعـــة 
االحـتفـال الرسـمي بـعيـد ميالد
كـرّم ـلكـة. ومن البـاحثـ ا ا
مـصـمــمـو الـلــقـاح الـبــريـطـاني
الـــــــــذي طــــــــــورتـه شـــــــــركـــــــــة
أســتـرازيــنــيـكــا بـالــتــعـاون مع
جـــامـــعـــة أكـــســـفــورد. وكـــانت
ــتـحـدة وهي الــبـلـد ـمـلــكـة ا ا
األكــثــر تــضـررا فـي اوروبـا من
حيث عدد الوفـيات مع تسجيل

حـــــــوالى 128 لـف وفــــــاة أول
دولــة جتـــيــز هــذا الـــلــقــاح في

كانون االول/ديسمبر 2020.
ــشــاركــة ـــصــمــمــة ا وكــرّمت ا
لـلّـقـاح سـاره غـيـلـبـرت أسـتـاذة
الـتـلـقــيح في مـعـهــد جـيـنـر في
أكـسـفـورد إلى جـانب زمـيـلـيـها
البروفيسور أندرو بوالرد مدير
مـجـمـوعـة أكـسـفـورد لـلـقـاحـات
والـبــروفـيــسـور بــيـتــر هـوربي
ـشاركـ في كـبـيـر الـبـاحـثـ ا
جتربة “ريكوفيري ”اخملصصة
إليــــجـــاد عالجــــات لـــفـــيـــروس
قـدمة في كورونـا خلـدماتـهم ا
مـــجــــالي الـــصــــحـــة الــــعـــامـــة
والــبـحـوث الـطـبـيـة بـاإلضـافـة

إلى كـايت بـيـنـغــهـام الـرئـيـسـة
السـابقـة لفريق عـمل اللـقاحات
ـــتــحــدة والــتي ـــمــلــكــة ا في ا
ســــاعــــدت في تــــزويــــد الــــبالد
مالي اجلرعات من للقاحات.
كذلـك  تكـر زميـلتـها ديـفيا
تـــشــادا مـــانــيـك الــتـي تــرأست
مـــجــمـــوعـــة عـــمـل الـــتـــجــارب
الــســريـريــة لــفــرقــة الـعــمل في
ــتـحـدة ولـعـبت دورا ــمـلـكـة ا ا
أسـاسـيــا في إقــنـاع الــشـركـات
صـنعة بـالقيـام بتجـاربها في ا
ــــكـــرمـــ الـــبـالد. ومن أبـــرز ا
أيضـا البروفـيسور بـول إليوت
رئـــــيـس عـــــلم األوبـــــئـــــة وطب
الـصــحـة الــعـامــة في إمـبــريـال

كـولــيـدج لـنـدن ومـديـر بـرنـامج
(ريــاكت) وهـي دراســة واســعـة
الـنـطـاق تـقـيـس تـطـور انـتـقـال
الـفــيــروس بـ الــســكـان. وفي
اجملـمـوع تـمت مـكـافـأة سـبـعـة
بـاحـثـ من جـامـعـة أكـسـفـورد
بـاإلضافـة إلى ثمـانيـة موظـف
ن في مجمـوعة أسترازيـنيكا 
فـــيـــهم ديـــفـــيـــد هـــانت رئـــيس
عـــمــــلـــيـــات الــــتـــلـــقــــيح داخل
اجملـمــوعــة الــصـيــدالنــيـة. و
حتــــصــــ أكـــــثــــر مـن نــــصف
ـمـلـكـة الـسـكـان الـبـالـغـ في ا
تـحدة بـجرعـت وتـلقـى أكثر ا
ـــئــة مـن الــبـــالــغــ من 77 بــا

جرعة أولى.
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{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
انـــطــلق الــســـبت عــبـــر اإلنــتــرنت
مــعـرض (إي 3) أللــعـاب الــفـيــديـو
الــذي يُـعـتـبـر األكــبـر من نـوعه في
الـعالم ويـشكّل هذه الـسنة احـتفاءً
بـــهــذا الــنـــوع من الــتـــرفــيه الــذي
سـاعـد كـثراً (عـلى الـصـمود) خالل

اجلائحة.
ــعــرض عن وكُــشف فـي افــتــتـاح ا
قبلة من لقطات من لعبة (أفاتار) ا
إنــتـاج (يــوبـيــسـوفت) فــيـمــا وعـد
ـــعـــرض ـــنـــظــــمـــون بـــإقـــامـــة ا ا

قبل. حضورياً العام ا
وكــان (إلـكـتــرونـيك إنــتـرتـيــنـمـنت
إكـسبـو) الذي يـقام عـادةً في لوس
أجنـــلــيس ويُـــقــبـل عــلــيـه عــشــاق
األلــعــاب االفــتــراضــيــة ألـغـيَ عـام
2020 بـسـبب جـائـحـة كـوفـيد-19
ويـقـام هـذه الـسـنـة عـبـر اإلنـتـرنت

. حصراً
ـــديـــر الـــعـــام جملـــمـــوعـــة وقـــال ا
(إنــــتـــرتـــيــــنـــمــــنت ســـوفــــتـــويـــر
عرض أسـوسيـيشن) الـتي تنـظم ا
ســـتـــانــلـي بــيـــار لـــويس  (أثـــنــاء
اجلـائحة الـتي أبعدتـنا عن الـكثير
مـن أفـراد عــائالتــنــا وأصــدقــائــنـا
وزمالئـنا سـاهمت ألـعاب الفـيديو

في تسليتنا وفي جمعنا).

فــرنــكــات في تــريــشـفــيل الــوسط
الـشـعبي لـلعـاصمـة العـاجيـة. وقد
صـقل مـهـاراتـه عـلى مـر الـسـنوات
وتـسلح بـالصـبر مفـتاحـا للـنجاح.
وفي 1987 طــارت شـهـرته بـعـدمـا
ـسـابـقـة مـحـلـيـة حتـمل اسم فـاز 
قـصـات الذهـبـية). (سـيـزو دور) (ا
وبــــعـــد عــــشـــر ســــنـــوات ارتـــدى
الـرئـيس اجلـنـوب إفريـقي نـلـسون
مـانديال قـميصـا من تصمـيم باتيه

أو خالل زيارة رسمية لفرنسا.
وكــان الخـتـيـار رمــز الـنـضـال ضـد

نــظـــام الــفــصل الــعــنــصــري أحــد
تــصــامـيم بــاتــيه أو أثــر هـائل في
الـــتـــرويـج الســـمه. فـــقـــد تـــهـــافت
الـــزبــائن في األيـــام الــتـــالــيــة إلى

متجره وأغرقوه بالطلبات.
وتــضم قـائــمـة زبــائـنه بــعـضـا من
كـبـار األسـمـاء في إفـريـقـيـا بـيـنهم
ـغـربي مـحـمـد الـسـادس الـعــاهل ا
والـرئـيس الـروانـدي بـول كـاغـامي
ورجل األعـمـال الـنـيـجـيـري ألـيـكـو
دانـغـوتي أثـرى األثريـاء األفـارقة
إضـافـة إلى الكـثـير من جنـوم الفن
والـــتــرفــيه. وتـــديــر دار بــاتــيه أو
مــتـاجــر في حـوالـى عـشــرة بـلـدان
إفـريـقـيـة يـعـمل فـيـهـا نـحـو سـت
شــــخــــصـــا. ويــــواظـب بـــاتــــيه أو
ـتزوج واألب لثالثة أبـناء يوميا ا
عـلى زيـارة مـشـاغله في تـريـشـفيل
حـــيث الـــتـــقـــاه فـــريق مـن وكـــالــة
فرانس برس. ويعمل العشرات في
ـوقع حـيث يـتـولـون مـسـؤولـيات ا
البـس تُــصــنع مـــخــتــلـــفــة. وكل ا
يـدويا بالكامل باالستعانة ببعض
ـة. ويـشـرف آالت اخلــيـاطـة الـقــد
بــاتــيه أو شـخــصــيـا عــلى الــعـمل

ساته عليه. ويترك 
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ي في وأضــاف خالل عـرض تـقـد
افــتــتــاح احلــدث (لـقــد ســاعــدتــنـا

ألعاب الفيديو على الصمود).
ودأبـت اجملموعة مـنذ العام 1995
عـلى تنظيم معرض مخصص لهذا
الــــنــــوع من الــــتـــرفــــيه فـي لـــوس

أجنليس معظم األحيان.
ورأى بــــيــــار لـــــويس إلى إقــــامــــة
” ـيـز جداً ـعـرض هذه الـسـنة “ ا
بــعــد االضـطــرار إلى إلــغـاء دورته
الــســابــقــة. وكــانـت ســوق ألــعـاب
الــفــيــديــو أفــادت قــبل الــوبــاء من
الـــهـــواتـف احملـــمـــولـــة اجلـــديــدة

وظــهـور اخلـدمــات عـبــر اإلنـتـرنت
الـتي أتـاحـت تـوفـير األلـعـاب عـلى
خـــوادم ال عــلى وحـــدات حتــكم أو
أجـهـزة كـمبـيـوتر. وأدت اجلـائـحة
وعــــمــــلــــيــــات اإلغـالق واحلــــجـــر
ـو كــبــيــر لــهـذه ــتــتــالــيـة إلـى  ا

السوق. 
وسـجـلت مبـيعـات ألـعاب الـفيـديو
تـحدة رقماً قـياسياً في الـواليات ا
عـام 2020 إذ وصـل حـجـمــهـا إلى
نـحو 57 مـليار دوالر وفقًـا لتقرير
صــادر عن شـركـة األبـحـاث (إن بي

دي غروب).

الـتوتر اثناء النـهار أو اثناء النوم
قـد يسبب هذا األلم في العضالت 
حـيث ان كــثـيــر من الـنــاس يـحـمل
مـتاعب النهار الى الـسرير فتسبب
لـــهم تــوتـــر اثــنـــاء الـــنــوم يـــبــقي
عـضالت اجلـسم مـشدودة  بـيـنـما
يـفتـرض أن يكـون الـيل فتـرة راحة
لـلعـضالت  كمـا ان الفـراش الغـير
) قـد يــكـون سـبب في مـريح (الــلـ
تـوتـرالـعـضالت وابــقـائـهـا نـشـطـة
ا يتسبب في حدوث أثناء النوم 

التيبس الصباحي .
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اذا اسـتــمـر الــتــيـبس الــصــبـاحي
لـعدة سـاعات في كل يـوم الكثر من
أسـبـوع  ورغم اتـبـاع الـتـوصـيات
الـسابـقة البـد من مراجـعة الطـبيب
حـينـها فـقـد يكـون السـبب الـتهـاباً
ـفاصل ( النسيج رومـاتيزمياً في ا
ـغلف للمفصل يحدث فيه التهاب ا

وتـثخن ) وخالفاً لالعـتقاد الـسائد
ـفـاصل  الـرثيـاني ( بـأن الـتـهـاب ا
نظير الروماتيزمي ) اليقتصر على
ـــســـنــــ بل يـــصــــيب األطـــفـــال ا
الـصــغـار والــشــبـاب ايــضـاً  ومن
اجلــــديـــــر بــــالــــذكــــر ان  %48من
ــصــابـ بــالــتــهـاب االشــخــاص ا
رض قبل ـفاصل يصابون بهذا ا ا
بـلـوغــهم سن األربــعـ  ويـتــمـيـز
ـــــفـــــاصل نـــــظـــــيــــر الـــــتــــهـــــاب ا
Rheumatoid Ar- الـرومـاتـيزمي

  thritisباألعراض التالية :
الـتهـاب واحمـرار مع تـورم احيـاناً
ـــفــاصل مع وســخــونـــة وألم في ا
الـشعور بتعب عام  وتصيب عادة
أكـثر من مفصل كرسغ اليد اليمنى
والــــيــــســــرى وان الــــتــــهــــاون في
ـفـصلي الـتصـدي لـهـذا االلـتهـاب ا
ومـــكــافــحـــته قــد يـــؤدي الى تــآكل
ـعـاجلـة : الـعـظم والــغـضـاريف . ا

تـستـخـدم حـالـياً فـي مكـافـحـة هذا
ــــــرض ادويـــــة مــــــخــــــتــــــلــــــفـــــة ا
كـالكـورتيزون ومـضادات االلـتهاب
لـكنهـا التعـطى لفـترة طـويلـة نظراً
حملـاذيـرها وتـأثـيـراتـهـا اجلـانـبـية
الـكـثـيـرة فـهي حتـد من امـتـصاص
الـكالسـيوم في اجلسم لـذا التعطى
لـلمصـاب بتـرقق العظـام  كما ان
ـدة اعــطـائــهـا بــجـرعــات عـالــيـة و
طـويـلــة تـسـبب فـي ارتـفـاع ضـغط
الـدم والسكري  واضـعاف مقاومة
ـــاء األزرق في اجلـــسـم وجتـــمـع ا
الــــعـــيـــون  والـى جـــانب االدويـــة
يـنصح بـتطـبيق الـكمـادات الباردة
ــصــاب يــتــبــعــهـا ــفــصل ا عــلى ا
كـمادات سـاخنـة لـتلـيـ التـيبس 
ـــعــاجلــة كــمـــا يــنــصـح بــاجــراء ا
الــفــيــزيــائــيــة الــتي يــقــوم بــيــهــا

اخملتص في عيادته .
{ اخصائي تغذية

هل تـســاءلت يـومـاً اذا شـكـوت من
ألم مـــــــــا عـن ســــــــبـب هـــــــــذا األلم
ومـصدره? وهل يكـفي تناول قرص
ـسـكن احملـفوظ واحـد من الـدواء ا
ـنــزل الـصــغـيـرة ? في صـيــدلـيــة ا
ــكـافـحـة وهل يـصــلح هـذا الـدواء 
الــــســـــبب ? أم ان االفــــضل زيــــارة
الـطـبـيب لـيـكشـف السـبب ويـصف

ـنـاسب. فـمـاهي األوجـاع الـعالج ا
ـكن أن نـشكـو مـنـهـا وكيف الـتي 
نـــتـــصــرف ازاءهـــا … تـــســـتــيـــقظ
صباحاً متيبس ويستمر ذلك حتى
بـــعــد الـــظـــهــر واليـــفـــيـــدك حــتى
ـاء الـسـاخن ..فـمـا االسـتـحـمـام بـا
ضغ أو الـعمل ? تـشـعر بـألم عنـد ا
الــكالم مــنــذ اســبــوعــ  وقــرص
ـسكن كـاالسبرين لم يـجدي نـفعاً ا
ـضغ األطـعمـة الطـرية  كـمحـاولة 
فــهل يــنــبـــغي حــيــنــهــا مــراجــعــة
الـطـبـيب ? تـشــعـر بـألم في الـكـتف
مـنذ اسـبـوع وتعـزو ذلك لـوضعـية
جـــســمك أثــنـــاء الــنــوم  تــرى هل
هـناك سـبب آخر لـهذا األلم ?تـشعر
بـألم منذ زمن في ركبتيك ورسغيك
 ولم يـــــــحــــــدث ان ســــــقــــــطت أو
ارتـطمت بشيء أو مـارست رياضة
ـكن أن تـكون سـبب في هذا األلم
..فـيـا تــرى مـاهـو الــسـبب في هـذا

الـنـوع من األلم ? تـشـعـر بـخـدر في
رســــــــغي يــــــــديك أو اصــــــــابـــــــعك
خـصوصاً أثـناء الـيل . ان الوقوف
طـــــويالً يــــســـــبب األلم فـي أســــفل
لــكـن االســـتــراحـــة مـــنه الـــظـــهـــر 
بـاجللوس لم تخفف من هذا األلم 
مـالسبب ? تشعر بألم في جنبك قد
يـكون الـتهـاب في الـزائدة الـدودية
 ويـــكــون هــذا األلم قـــد مــر عــلــيه

شهر  فماسببه ياترى ?
الـتيبس الـصبـاحي : من الطـبيعي
الـشـعـور بـتـيــبس اجلـسم أحـيـانـاً
عـند االستيقاظ من النوم صباحاً 
وأن يـستمـر ذلك لسـاعتـ أو أكثر
 والـسـبـب يـعـود الى انك مـارست
نـشاطـًا بدنـيـاً خالل االيام الـقـليـلة
نزلية ـاضية  حيث ان االعمال ا ا
ــرهــقــة أو الـريــاضــة بـعــد فــتـرة ا
انــقـــطــاع قــد تــشـــكل عــبـــئــا عــلى
عـــضـالت اجلـــسم  فــــضالً عن ان

آالم في الـــفك تــــيـــبس صـــبـــاحـي 
مـعـانـاة شـديدة والـرقـبة والـكـتف 
ـــفـــاصل  من أســــفل الـــظـــهــــر وا
شـكــوى من الــبــطن كــلــهــا اوجـاع
نـشكو منـها يومـياً مع ان معـظمها
عـابـراً واليـشـكل خـطـر اال ان حدة
األلم أحـيــانـاَ تــسـتــدعي مـراجــعـة

الطبيب .
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