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حـسـمت وزارة الـتـربـيـة مـصـيـر
نتهية راحل غـير ا الطلبة في ا
 بإعـتماد درجـة نصف الـسنة 
مشـيرة الى حتـديد  شـهر تـموز

ــقـبـل مـوعــدا النــتــهــاء الــعـام ا
الــدراسي اجلــاري. وقــال بــيــان
تلقته (الـزمان) امس ان (الوزير
علي حميـد الدليمي اعلن خالل
حـسم زيـارتـه مـحـافــظـة واسط 
ــراحـل غــيــر مـــصــيـــر طــلــبـــة ا

نتـهية  بإعتـماد درجة نصف ا
السنة) واضاف انه (حدد تموز
ــقـبـل مـوعــدا النــتــهــاء الــعـام ا
الــــدراسي اجلـــاري) مــــشـــيـــدا
الكـات الـتــدريـسـيـة بـ(جــهـود ا
والـتـربــويـة ومـا بــذله الـطــلـبـة

وعوائلـهم من اجل اجناح العام
الــدراسي  وانـــهم يــصـــنــعــون
شرق). بذلك مـستقـبل العـراق ا
ودعت مـــــفــــوضـــــيــــة حـــــقــــوق
اإلنـــســان الــوزارة الى شــمــول
طــلـبــة الـصف الــثـالث مــتـوسط

والـــســادس االبـــتـــدائي بـــقــرار
اعــتــمــاد درجــة نــصف الــســنــة
كــدرجــة نــهــائــيــة.وقــال عــضــو
ـفـوضــيـة فـاضل الـغـراوي في ا
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(قــرار الــوزارة بــاعـتــمــاد درجـة
كـدرجـة نـهـائـيـة نـصـف الـسـنـة 
جــاء اســتـجــابــة لــلــمــنــاشـدات
الــعــديـــدة من عــوائل الـــطــلــبــة
ــفـــوضــيــة وعــدد كـــبــيــر من وا
ــان ومــنــظــمــات اعــضــاء الــبــر
ـدني) الفــتـا الى ان اجملــتـمـع ا
(الـــــــــوزارة راعت الــــــــظــــــــروف
االنـسـانـيـة والـصـحـيـة التـي مر
بــهـا الـطـلـبـة هـذا الـعـام كـظـرف
اسـتـثــنـائي واعـتــمـاد الـتــعـلـيم
االلكتروني الذي أثـر كثيراً على
ستـوى العلمـي للطلـبة بسبب ا
جائحـة كورونا) داعيا الـتربية
الى (شمول طلبة الصف الثالث
مــتـوسط والــسـادس االبــتـدائي
بــهـذا الـقــرار مع تـغـيــيـر مـوعـد
امــتــحــانـــات الــصف الــســادس
االعـــدادي الى األول من أيـــلــول
ــــنـــاهج ــــقـــبـل وتـــقــــلـــيص ا ا
االمتحانية لهم مراعاة للظروف
ـــر بـــهـــا االنــــســـانـــيـــة الـــتي 
الــطــلــبـــة). وكــانت الــوزارة قــد
اعتـمدت مـجمـوعة من الـقرارات
من بــيـنــهــا اجــراء امـتــحــانـات
مــرحـــلــة الـــســادس االبـــتــدائي
وابــقـاء امــتــحــانـات مـدرســيــة 
ــتــوسط ــرحــلــتــ الـــثــالث ا ا
والـــســـادس االعــدادي بـــفــروعه
كافة وزاريـة. وقالت الوزارة في
بــيـان سـابق ان (الــوزيـر تـرأس
ُـديرين اجـتمـاعـاً مـوسعـاً ضم ا
الــعـــامــ في الــوزارة لـــبـــحث
ــراحل مــوضـوع امــتــحــانــات ا
الدراسيـة كافة والتـجهيزات في
بغـداد واحملافـظات) مؤكدا انه
(تــقــرر اعــتــمــاد مـجــمــوعــة من
القـرارات من ضـمنـها ان تكون
امـتــحــانــات مـرحــلــة الــسـادس
االبـتـدائي لـهـذا الـعـام مـدرسـيـة

واتــاحـــة الــفـــرصــة لــلـــمالكــات
الــــتـــدريــــســــيــــة الســـتــــكــــمـــال
ــتـطـلـبـات حتـضـيـراتــهـا وفـقـاً 
رحلة الراهنة) واشار الى ان ا
(االجتـماع قرر ابـقاء امتـحانات
ــتــوسط ــرحــلــتــ الـــثــالث ا ا
والـــســـادس االعــدادي بـــفــروعه

كـــافـــة وزاريـــة) وتـــابع انه (
االتــفــاق عــلى تـأجــيل الــبت في
ـراحل غــيـر قــرار امــتـحــانــات ا
ـنــتـهــيـة بــعـد األول من شــهـر ا
ـــقـــبل وحلـــ اكـــمــال تـــمـــوز ا
ـــنــاهج الــدراســيــة عن طــريق ا
التعليم االلكتروني).من جانبه 
خـاطـب الـنــائب مــحــمــد شــيـاع
السوداني  الوزارة بـفـتح قسم
للتربية في نـاحية البغدادي في
مــــحـــــافــــظــــة االنـــــبــــار. وقــــال
الــســوداني في بــيـان مــقــتـضب
تـــــلــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس انه
(خـــاطب الـــوزارة بـــفـــتح قـــسم
بـعـد لــلـتــربـيــة في الــبـغـدادي  
تــلـــقـــيه مــنـــاشــدة مـن مــدرسي
ومــــــعـــــلـــــمـي وطـالب واهـــــالي
الــنـاحــيـة  بــســبب اقــرب قـسم
عــلــيــهم يــقع في قــضــاء هـيت 
يــــعـــوق وبــــالـــتــــالي فــــأن ذلك 
وصـــــول الــــــبـــــريــــــد اخلـــــاص
ـــدارس ويــــفـــاقم مــــعـــانـــاة بــــا
االهالـي هنـاك). في غـضون ذلك
بـــتـــســمـــيــة  وجـــهت الــوزارة 
مـــرشـح واحـــد لـــنــــيل شـــهـــادة
الـدبــلــوم الـعــالي عــلى الــنـفــقـة
اخلـــاصـــة . وذكـــر الـــبـــيـــان ان
(الــــوزارة اوعــــزت لــــلــــجــــهــــاز
الــــتــــنــــفــــيــــذي حملــــو األمــــيــــة
ديريات العامة كافة بتسمية وا
مــــــــــرشـح واحــــــــــد فــــــــــقـط من
احلــــاصـــــلــــ عـــــلى شـــــهــــادة
الـبــكـالـوريـوس بـاخـتـصـاصـات
عــلـمـيـة او انـســانـيـة)  لـغـرض
ـعادل دراسـة الـدبـلـوم الـعـالي ا
لـلـمـاجسـتـيـر / التـنـمـية واألمن
اجملـــتـــمـــعـي وعـــلى الــــنـــفـــقـــة

اخلاصة).

فـاوضات في إطـار ا الكـاظمي 
ـســتـمــرة وااللـتــزام في جـعل ا
الــعـالقــة بــ بـــغــداد و أربــيل
. وقـــال (لـــقــد أكـــثـــر وضـــوحـــاً
تـــوصــلــنـــا إلى اتــفـــاق ســتــتم
ـــــــوجــــــــبه إعـــــــادة إرســـــــال
ـــوازنـــة ـــســــتـــحـــقــــات من ا ا
االحتــاديـة إلـى االقــلـيـم وبــأثـر
رجعي ابتداءً من كانون الثاني
ــــاضي). وكــــان اجملـــلـس قـــد ا
اصـدر برئـاسة الـكاظـمي جمـلة
ـوافـقـة ا من الـقـرارات بـيـنــهـا 
عـــلى اتــــفـــاقـــيــــة لـــلــــتـــعـــاون
االقتصادي والتجاري والعلمي
ب العـراق وهنغـاريا وتعديل
قـرار الـلـجـنــة الـعـلـيـا لـلـصـحـة
والسالمة الوطنية بشأن توقف
شروعـات والعقود  وتخويل ا
وزير التـجارة صالحيـة تسديد
دفـعـة من مسـتـحقـات الـفالح

عن مــادتي احلـنـطــة والـشـلب 
فضال عن اطـفاء ما تـرتب بذمة
الـالعب الـــراحل أحـــمـــد راضي
من ديــون  و انـــشــاء مـــديـــنــة
الـرفـيل كـعاصـمـة اداريـة ضمن
ـســاحــة الــكـلــيــة لــلـمــنــطــقـة ا
ــطـار بــغــداد). في احملــيــطــة 
الية قدم عضو اللجنة ا تطور 
عـبد الـهادي الـسعـداوي طعـنا
لـلــمـحــكـمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا
بـــشــــأن صـــرف  200مـــلــــيـــار
لالقـلــيم . وقـال الـسـعـداوي في
بـــيــــان امس انه (قـــدم طـــعـــنـــا

للـمحكـمة االحتاديـة بشأن قرار
صــرف  200مـــلـــيــار شـــهـــريــاً
لالقـلـيم) وتـابـع ان (احلـكـومـة
قـــررت  صـــرف مـــســـتـــحـــقــات
االقـلـيم بـدءا من كـانـون الـثاني
ـاضي  وهــذا خالف لـقـانـون ا
قـــال ــــوازنـــة). مـن جـــهــــته   ا
رئــيس كــتــلــة الــنـهـج الـوطــني
عــمـار طــعـمــة في بـيــان تـلــقـته
(الـــــزمــــــان) امس انـه (حـــــسب
القانون الذي أقـرّ كميات النفط
نتج في اإلقلـيم البالغة  460 ا
الف بــــرمــــيـل يــــومــــيــــا  فـــأن
ـان ارتــكب خــطــأ فــادحـا الــبــر
حـينـما الـزم كردسـتان بـتسـليم
250 الـف بــــرمـــــيـل يـــــومـــــيــــا
ومـنـحهـا الـتصـرف بـالكـمـيات
ــتــبــقــيــة الــبــالــغـة 210 الف ا
واضـــاف بــــرمــــيل يــــومــــيــــا) 
(نـرفـض ونـعــارض االتــفــاقـات
اجملــحـــفــة بـــحق مـــحــافـــظــات
ــتـضــمـنـة الـوسط واجلــنـوب ا
تـــســلـــيم اإلقــلـــيم  لـــلــســـلــطــة
االحتـاديــة فـقط 3.3 تـريــلـيـون
من ايـــــــرادات الـــــــنــــــفـط خالل
اضـية). كما األشهر اخلـمسة ا
طـالـبت الـنـائـبة عـالـيـة نـصيف
مـجـلس الـوزراء بـالتـراجع عن
االتــــــفـــــــاق الــــــذي أبــــــرمـه مع
الـــبــــارزاني  مـــؤكـــدة أن هـــذا
االتــــفــــاق لــــيـس له أي ســــنــــد
قانـوني وسيتـسبب في جتويع

بقية احملافظات. 

جديـد ضـمن االتفـاقـية الـصـينـية
إلضافة مرحلة ثالثة) مضيفا ان
(احملــطـة ســتــوفـر فــرص الــعـمل
ألكـــــثــــــر من  1400مـــــواطـن من
أصـــــــحـــــــاب االخـــــــتـــــــصــــــاص
واخلـــــــبـــــــرات) ولـــــــفـت الى ان
ثـابة تـلكـئة كـانت  (احملطـات ا
ــاضي حتــدٍ لــنـــا خالل الــعــام ا
وعـملـنـا بكل جـد عـلى إتمـامـها)
ومضى الى الـقول (افتـتحـنا قبل
أيـام مـحـطـة كـهـربـاء الـنـاصـرية
واالن مــحــطــة ســامــراء وهــنـاك
مــشـــاريع مــحــطـــات جــديــدة في
اجلــنــوب والـــوسط والــشــمــال)
ناطق مبينا ان (أولوياتنا دعم ا
احملـررة  وإعادة إعـمـار شـبـكات
الـتـوزيع واحملـطات الـكـهـربـائـية
الـــتـي تـــضـــررت والســـيـــمـــا ان
معـركة اإلعمـار وتقـد اخلدمات
هي اجملـــال احلــقـــيــقي إلثـــبــات
األداء فـــهـــذه احملـــطــة جـــزء من
األفـــعـــال). كـــمـــا الــتـــقى رئـــيس
عـددا من شيـوخ عشـائر الوزراء 
احملــافــظـة  مــؤكــداً ان (الــعـراق
حقق إجنـازات كبيـرة باالنـتصار
عـــلى اإلرهـــاب وعــبـــور أزمـــتــ
سـيـاسـيــة واقـتـصـاديـة كـادت أن

تطيح بالبالد).
 واختـتم رئيس الـوزراء جولته 
بــزيــارة االمــامــ الــعــســكــريـ
عـلـيـهــمـا الـسالم . وقـال (نـطـمح
بأن تكون سامراء عاصمة ثقافية
بــرمــوزهــا الــديــنـــيــة وعــمــقــهــا
الـتــاريـخي  وأن تـكــون مـقـصـدا
لعشـاق أهل بيت النـبوة ومحبي
الــتـاريخ والــتــراث اإلسالمي من

كل انحاء العالم). 

الـــكــاظــمـي ان (هــنــاك مـــشــاريع
مــتــلــكــئــة كــثــيــرة في مــخــتــلف
ـنـاطق  وركـزنـا جـهـودنـا عـلى ا
اتــمـــامــهــا واكــمــالــهــا واطــالب
ـــؤســـســـات في صالح جـــمـــيع ا
الــــدين وســـائـــر انــــحـــاء الـــبالد
ـــشـــاريع بــــإنـــهـــاء مـــلف هـــذه ا
ـواطن لتـحس ووضعـها أمام ا
واقع اخلدمات). واعـلن الكاظمي
خالل افــتــتــاح مــحــطــة ســامـراء
احلرارية  عن توفر الف  و400
فـــــــرصـــــــة عــــــــمل الصـــــــحـــــــاب
االخــتـصــاص واخلــبــرة. واشـار
الى ان (احملــطـة ســتـرفــد شـبــكـة
اإلنـتـاج الـوطـنـيـة بـحدود 1260
ميكاوات مـن الكهربـاء وستخدم
مــنــاطق شــمــال بـغــداد وصالح
زيد من إنـتاج الـطاقة) الدين بـا
مـؤكـداً ان (احلـكـومـة تـعـمل بـكل
جـد عــلى تـطــويـر احملـطــة بـعـقـد

ـآسي ووحــدتـنـا أسـبــاب هـذه ا
ومؤسسـاتنا وانـتماؤنـا الوطني
مـن سيـمـنع تكـرار مـثل هذه هو 
اجلــــرائم ) ووجـه الــــكـــــاظــــمي
ـــعـــنـــيـــة (االســـراع اجلـــهـــات ا
بـــتــوزيع اســتــحـــقــاقــات عــوائل
شهداء سبايكر) وتابع البيان ان
(رئيس الـوزراء اجتـمع بالـدوائر
اخلدمـيـة في احملـافـظة  لـتـأكـيد
ــــعـــاجلـــة مـــضي احلــــكـــومـــة 
ـناطق االوضاع الـتي شـهـدتهـا ا
ـــؤســــســـات داعـــيــــا ا احملــــررة)
اخلـدمـيـة الى (تـكـثـيف نـشـاطـها
ـواطن بـالـتـحـسن حـتى يـشـعـر ا
ــلـمـوس ويــنـمــو الـتــفـاؤل بـ ا
اجلـــمــيـع وهــنــاك الـــكــثـــيــر من
الـعــراقـيل الـتي حتــصل أحـيـانـا
بـسـبب سـوء اإلدارة و الـعـقـبـات
الـبـيـروقـراطـيـة وهـذا مـا عـقـدنا
الــعـــزم عـــلى إصالحه) واوضح
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اعــلن رئــيس الــوزراء مــصـطــفى
الــكــاظــمي عن تــوفــر الف و400
فرصـة عـمل عقـب افتـتـاح محـطة
سـامـراء احلـرارية  فـيـمـا كـشف
عن مشـروع النشاء مـتحف يـخلد
تضحيـات شهداء سبـايكر. ونقل
بيان تلقته (الزمان) عن الكاظمي
ـــــوقـع مـــــجــــزرة خـالل زيـــــارته 
سـبـايـكر في الـقـصـور الـرئـاسـية
بـتــكـريت امس قـولـه (سـنــحـول
ـشـروع ـة سـبــايـكـر  مـكــان جـر
جـد ويـخـلد ومـتحف لـلـذاكـرة 
تــضــحـيــات الــعــراقـيــ ويــؤكـد
وســـنـــشـــرف بــشـــكل تـالحــمـــهم
مــبــاشــر عــلى هــذه اإلجــراءات)
ــكــان شــهــد وأضــاف ان (هـــذا ا
أحدى أبـشع اجملـازر الـتي يـندى
لهـا جـب اإلنـسانـية) مبـيـنا ان
(الدماء البريئـة التي سقطت هنا
أيقـظت الوجـدان عنـد كل أطياف
الشـعب) مـشـيـرا الى انه (كـانت
هذه الـدماء دافعـا الجناز الـنصر
الـكـبـيــر الـذي حـقـقه الـعـراقـيـون
أمام أعتى قـوة إرهابيـة وقد عزز
ذلك الـطــاهـرة الـهـويــة الـوطـنـيـة
ووحدت الشعب جـميعا) مشددا
على (اهمية استذكار هذه الدماء
الــبـــريـــئـــة عــبـــر احلـــفــاظ عـــلى
االنـــتـــصـــارات الـــتي حتـــقـــقت 
ويـــــجب أن نــــتــــعـــــلم من دروس
اضي حتى نتجنب تكرار هكذا ا
مـــآسي ومـــجـــازر) مـــبـــيـــنـــا ان
(الــــــــفــــــــســــــــاد وســــــــوء اإلدارة
والــــســـيـــاســـات اخلـــاطـــئـــة هي
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اعـــلن رئـــيس حــكـــومــة إقـــلــيم
كــردسـتـان مــسـرور الـبـارزاني
الـــتـــوصل إلـى اتـــفــاق ســـيـــتم
ـــــــوجــــــــبه إعـــــــادة إرســـــــال
ـــوازنـــة ـــســــتـــحـــقــــات من ا ا
االحتــاديــة إلى إالقـــلــيم. وقــال
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الــبــارزانـي تــرأس اجــتــمــاعــا
ثــــمن جملـــــلس وزراء االقــــلــــيـم
خـالله تـــــأكـــــيــــد احلـــــكـــــومــــة
االحتادية على التزامها بتنفيذ
الــــقـــــانــــون وإرســــال حــــصــــة
ــوازنــة كــمــا كــردســتـــان من ا
وجّه شــــكـــره لــــوفــــد االقـــلــــيم
ــــفـــاوض عــــلى أداء مــــهـــامه ا
بــنــجــاح ودفــاعه عن احلــقــوق
ـالــيـة) مــعـربــا عن امــله بـأن ا
(يــســـهم االتــفـــاق في حتــســ

ــــالـي بــــاالقـــــلــــيم) الــــوضـع ا
واضـاف الـبـيـان ان (االجـتـمـاع
ســلط الــضـوء عــلى زيــارة وفـد
إالقـــلــيم إلى كـل من بــلــجـــيــكــا
والـيـونان) الفـتـا الى ان (كـبار
ـسؤولـ في الـبلـدين أعـربوا ا
ـــواصــــلـــة عن اســــتـــعــــدادهم 
الـــتــــعــــاون ودعم الــــبـــرنــــامج
اإلصالحـي الــــــذي شـــــرعـت به
حكومة االقليم  وأنهم ينظرون
لــكـــردســتـــان ومــوقـــعه بـــعــ
االعـتـبار كـونـهـا تمـثل ارتـكازا
ــنـطـقـة) مـهـمــاً في اسـتـقـرار ا
وتــــــــابـع ان (نــــــــائـب رئــــــــيس
احلــكـومــة قـوبــاد الــطـالــبـاني
ـســتــجـدات اســتـعــرض آخــر ا
فـاوضات مع الوزارات بشـأن ا
عـنية في احلـكومـة االحتادية ا
ـادة 11 ووضع آلـيـة لـتـنـفـيـذ ا
ـوازنة) مـؤكدا ان من قـانـون ا
ـاليـة واالقـتـصاد آوات (وزيـر ا
شـــــيـخ جـــــنـــــاب تـــــطـــــرق الى
االسـتــعـدادات اجلــاريـة بــشـأن
مــشـروع قـانـون مـوازنـة القـلـيم
للعام اجلاري). وكان البارزاني
قـد اجـرى اتــصـاال هـاتــفـيـا مع
رئــــيـس الــــوزراء مــــصـــــطــــفى
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اكــدت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
خــلــو الــعــراق مـن ساللــة دلــتــا
الـهـنـديـة  وانـهـا بـصـدد اجنـاز
مــــخـــتــــبــــرات لـــكــــشف سالالت
مؤكدة تـحورة قـريبا  كورونـا ا
تـسـجـيل  5139اصـابـة وشـفـاء
 3779حــالـــة وبــواقع  19وفــاة
ــــــــوقف جــــــــديــــــــدة. واوضـح ا
الـذي اطـلـعت الـوبـائي الـيـومي 
عـــــــلـــــــيـه (الـــــــزمـــــــان) امس ان
(الــفـحـوصــات اخملـتـبــريـة الـتي
اجرتـهـا الوزارة حلـاالت مشـتبه
اصابـتهـا بالـفايـروس بلغت 47
الـفـا  حـيث  تــسـجـيل 5139
اصـابـة في جـمـيع احملـافـظـات)
مــؤكــدا ان (الــشــفـاء بــلغ 3779
وبواقع  19وفاة جديدة) وتابع
ان ( اكــثــر من  26الف شــخص
ضاد في تلـقى جرعات الـلقـاح ا
ــنـتــشـرة في مـنــافـذ الــتـلــقـيح ا
بغداد واحملـافظات).بدوره  قال
مـديـر الـصحـة الـعـامـة بـالوزارة
ريـــاض احلـــلـــفي فـي تـــصـــريح
امس ان (الــــعـــراق لـم يـــســــجل
حتى االن أي حـالة بـساللة دلـتا
الــهــنــديــة) مــبــيــنــا ان (هــــــذه
الــســاللـــة لــم يـثــبــت عـلــمـيـا
ــتــحـورات انــــهــــا أشـــــد مــن ا
الـــــــــتـــي انــــــــتـــــــــشـــــــــرت فـي
الـبــلــدان وبـحــسـب الـبــحـوث
فــــــأن جـــــمــــــيـع الــــــجــــــاريـــــة 
الــلـقــاحــات تـعــمـل بــفـعــالــيـة
كـــــــبـــــــيـــــــرة ضــــــد جـــــــمـــــــيـع
الـــســالالت والسـيـمـا ان اخــــذ
جــرعــتـــ مــن الــلــقــاح  كـفـيل
بتـقلـيل مخـاطرها)  مشيرا الى
ــــتـــــحــــورات من ان (ظــــهـــــور ا

ـثل امـرا مفـاجئا السالالت ال 
وهـي عملية طبيعية إذ يكتسب
الـــفـــايـــروس طــفـــرات بـــمــرور
الـوقـت لـضمـان بقـائه ويسـاعد
ناعـة في مهاجمة أجزاء جهاز ا
مختلفة منه حتى لو طرأت عليه
طــــفــــرات جــــيــــنــــيـــة) واوضح
احلـلـفي ان (الـوزارة تـعمـل على
تــســريع انــشــاء مــخــتـبــرين في
مــــديـــنــــة الـــطب لــــلـــكــــشف عن
الــسالالت اجلـــديـــدة لــكـــورونــا
وتصـنيفـها ومـعرفـة االختالفات
احلـاصـلــة بـيـنـهـا وبـ الـنـسخ
ــتــحـورة) مــتـوقــعـا اجلــديـدة ا
(افــــتــــتـــاح اخملــــتــــبــــرين خالل
ــــقـــبـــلـــ بــــعــــد الــــشـــهـــرين ا
رفــدهـــمـــا بــاجـــهـــزة حـديــثـة

ومـــــــتـــــــطـــــــورة من مـــــنـــــاشئ
ـيــة الـى جــانـب االنــتــهـاء عــا
الكات الطـبية على مـن تدريب ا
ذلك). وقـــرر اقـــلـــيم كـــردســـتــان
ـوظـفـ اعـادة دوام الـدوائــر وا
الى وضـــعه الـــطــبـــيـــعي. وقــال
ــــتـــحــــدث بـــأسـم احلـــكــــومـــة ا
جوتيارعـادل انه ( إلغاء نظام
ـــــؤســــســــات الـــــتــــنـــــاوب في ا
والــدوائــر احلــكــومــيــة وإعـادة
الــدوام الـكــامل فــيــهـا وذلك من
واطن أجل تسيـير معـامالت ا
). واعـلن وإنـهــاء حـالـة الــروتـ
مـــحـــافظ ذي قـــار احـــمـــد غـــني
اخلــفــاجي عـن بــدء الــتـــشــغــيل
سـتشـفى النـاصرية التـجريـبي 
الــتــعــلــيــمي اجلــديــد تــمــهــيــدا

السـتكـمـال تشـغـيله بـشـكل تام .
وقـال اخلـفـاجي في بـيـان تـلـقته
(الــزمـــان) امس ان (الــعــمل بــدا
وذلك من ــسـتـشــفى اجلـديـد  بـا
ـراجــعـ من خالل اســتــقـبــال ا
قــبل مالك طـبـي مـتــخـصص في
قـســمـي الـبــاطــنــيــة واجلــراحـة
الـــعـــامــة) مـــؤكـــدا انه (ســـيــتم
تــــشــــغـــيـل مـــفــــاصل واقــــســـام
ـقـبـلـة ـسـتـشـفى خالل االيـام ا ا
وفـق خــطــة زمـنــيــة مــحــددة من
اجـل تــــــــقـــــــــد اخلـــــــــدمــــــــات
). وواجه نـحـو ربع لـلـمــواطـنـ
األشـــخـــاص الـــذيـن أصـــيـــبـــوا
بـكــورونــا بــعـد شــهــر أو أكــثـر
مـشــاكل صـحـيـة لـم يـخـتـبـروهـا
قـبـل مـرضـهم ووفــقـا لـدراسـة 

فــأنـه (جـرى حتــلــيل الــبــيــانـات
ليوني أمريكي أصيبوا الطبية 
ـعـرفـة اآلثار الـتي بـالـفـايـروس 
قد تسببها اجلائحة بعد الشفاء
. وقالت فير هيلث وهي منظمة
ـعـلـومات من مـسـتقـلـة جـمعت ا
انـها شـركات لـلـتأمـ الصـحي 
960 (حـــلّــلت بــيــانــات نــحــو 1
مــلــيــون شــخص  تــشـخــيص
إصــابـتــهم بــكـورونــا خالل عـام
اذ اظــهــرت الــدراســة انه 2020
بـــــرغم تـــــعــــافـي الــــعـــــديــــد من
األشخـاص في غـضون أسـابيع
ظـــهـــرت عــلـى الــبـــعـض مــنـــهم
أعراض مسـتمرة أو جـديدة بعد
أكـــثــر مـن أربــعـــة أســـابـــيع من

تشخيص االصابة). 
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لـلـمـنـتـخب الـروسي في الــدقـيـقـة الـثـالـثـة من الـوقت احملـتـسب بـدال من
الضائع للشوط األول.

وجنح منـتخب روسـيا في حتقـيق أول فوز له في بـطولة أ أوروبـا منذ
فوزه عـلى منتخب جمـهورية التـشيك باربعة اهـداف مقابل هدف واحد 

في نسخة عام  2012التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا.

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

ـنـتـخب الـروسي بـكـرة الـقـدم امس االربـعـاء آمالـه في بـلوغ دور أحـيـا ا
الـسـادس عـشـر من كـأس أ أوروبا بـعـد فـوزه عـلى نـظيـره الـفـنـلـندي
بـهـدف من دون رد  ضمن مـنـافسـات اجلولـة الـثانـية لـلـمجـموعـة الـثانـية
ـبـاراة الـوحـيـد بـالـبـطـولـة. وســجل الالعب ألـكـسي مـيــرانـشـوك هـدف ا
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بحث وزيـر التـخـطيط خـالد بـتال
الـنـجم مع الـســفـيـر الـتـركي لـدى
بـغداد عـلي رضـا غـونـاي والـوفد
ـلفات ذات رافق له  عددا من ا ا
ـشـتـرك بـ الـبـلـدين. االهـتـمـام ا
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ـياه ان (اجلـانـبـ بـحـثـا ملـف ا
والتـفـاهـمـات التي حـصـلت بـهذا
اجلــانـب الــتي شـــهــدت تـــطــورا
ايـجـابـيـا سـيـفـضي الى مـعـاجلـة
ـلف) االزمـة الـتي تـكــتـنف هـذا ا
شروع واضاف ان (اللقاء تطرق 
الـــربط الـــســـكـــكـي بـــ الـــعــراق
وتــركــيـــا عــبــر مــنــطــقــة ربــيــعــة
ـشروع احلدوديـة واهمـيـة هذا ا
في حتـسـ مـســتـويـات الـتـبـادل
التجاري ودفع وتيرة التنمية ب

الــبـــلــدين) وتــابع ان (الــطــرفـ
ـلف االســتـثـمـاري اسـتـعــرضـا ا
والســـيـــمـــا فـي قـــطـــاع الـــســـكن
وامكانية استـقطاب االستثمارات

التـركيـة في هـذا القـطاع لـوجود
حاجة كبيرة للـوحدات السكنية)
واكــد الــنــجم ان  (هــنــاك فــرصــا
استثمـارية جيدة في مـيناء الفاو

داعـيـا الـذي يـضم 25 رصـيــفـا) 
ـــــســـــتـــــثـــــمـــــرين االتـــــراك الى ا
(االســـتـــفــــادة من هـــذه الـــفـــرص

همة).  ا
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يـدلف الـبروفـيـسـور عبـد الـسـتار الـراوي عـامه الـثـمانـ في تـشـرين الـثاني
ـقبل من دون أن يتـخلى عن دأبه العظـيم في توثيق مـحنة الـعراق وسنواته ا
الـصـعـبـة بــروحـيـة شـاب في الـعــشـرين. إن الـراوي يـجــد حـيـاته في خـدمـة
الي الـذين يحبون العـراق ويعشقونه ولـكنه يتميز الـعراق وهو واحد من ا

عن الـعاشـق اآلخـرين بأنه أفـنى سنـوات عمره في
عاجم وسـوعات وا الـكتابة مـؤلفاً عشـرات الكتب وا
الـتي ستكون تـراثاً عراقيـاً ينقل لألجيـال القادمة ما
مــرّ به الــعــراق من مـــآسي االحــتالل وويالته كــمــا
سـينقل جتاربه الفـلسفيـة. هو أستاذ تاريخ الـفلسفة
ـؤرخ ـا كتب ونـافس ا لـكـنه نافس الـصـحفـيـ 
ــا كـتب من قــصـائـد ـا وثّـق ونـافس الـشــعـراء 
ـــا وضع من كــتـب أدبــيــة رائــعــة ونــافس األدبــاء 
وخـصـوصاً رائـعـته (قـمر الـكـرخ) ونـافس الفـنـان

الــتـشــكـيــلـ بــلـوحــاته الـفــنـيــة الـبــاهـرة كـمــا نـافس
الـدبـلـومـاسـيـ حـ قـاد قـبل االحـتالل سـفـارة الـعـراق في إيـران مـحـقـقـاً
إجنـازات كبيـرة هي خارج حـدود الدبلـوماسـية لكـنها في خـدمتـها. إنه يضع
هاجر في األلفية الثالثة وهو عمل جبار ال يقل اآلن مـعجماً للعقل العراقي ا
عاصر ومعجم العقل اإليراني اللذين وثق أهمية عن معجم العقل األمريكي ا
فـيهـمـا مصـطـلحـات الـعدوانـ اإليرانـي واألمريـكي عـلى العـراق. إن الراوي
يـعمل بصـمت شديـد وينتج بـصمت شـديد وهو إذا غـفل أحد من مـعاصريه
عن ذكـره فإن التـاريخ سينـصفه وستـظل أعماله خـالدة ولوحـاته الفنـية تبعث
عـلى البـهـجـة وشعـره يالمس مـشـاعر الـعـشـاق وكتـبه الـفـلسـفـيـة زاد لطالب
الـفلسفة وجتـاربه في الكتابـة األدبية وفي العـمل الدبلوماسي
نـجزه تـذكر فـتـشكـر. من حق الـراوي أن نحـتـفي به و
نـظـمـات الـثـقـافـية ـنـاسبـة بـلـوغه الـثـمـانـ وأدعـو ا
ـهــجـر أن حتــتـفل الـعــراقـيــة وخـصــوصـاً الــتي في ا
بـالراوي وتـقـدم له زهـرة محـبة مـقـابل بـساتـ الورود

التي زرعها للعراق.
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واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان
ــدني بــذلت قــصـارى (فــرق الـدفــاع ا
اجلـهود إلحـتـواء حـريق انـدلع داخل
مـخـازن ومـول ومـدرسـة وبـنـايـة قـيـد
االنشـاء وسط احملافـظة بـإسنـاد فرق
إطـــــفـــــاء مـن مـــــحـــــافـــــظـــــتي بـــــابل

والديوانية).
w½b  ŸU œ

ـدني في كـمـا تــمـكـنت فـرق الــدفـاع ا
ديــــالـى من اخــــمــــاد حــــريـق ضــــخم
واالكبر من نـوعه منذ اعوام  ,واودت
مـــخــلـــفــات حــربـــيــة بـــحــيـــاة ثالثــة
اشخـاص في محـافـظة ذي قـار. وقال
مـصـدر ان (مـسـشـفى سـوق الـشـيوخ
العـام  اسـتقـبل ثالثـة اشخـاص لـقوا
مصرعهم  اثر اثر انفجار لغم ارضي
من اخمللفات احلـربية في صحراء تل
الـلـحم ,حـيث جـرى نـقل جــثـامـيـنـهم
الى الطب العـدلي بعد أجـراء الكشف
اكــدت الـــطـــبي).  في غـــضـــون ذلك  ,
خـلـيـة االعالم االمـني  ,الـقـبض عـلى
ثالثة  مطـلوب بـقضايـا إرهابية في
سـامـراء وكـركـوك.واوضـحت اخلـلـية
في بــيــان تــلـقــته (الــزمــان) امس انه
علومـات استخباريـة وبعملية (وفقاً 
نوعية تـمكنت قوة من الـلواء الثالث
ضمن عمـليـات الفرقـة الرابعـة شرطة
احتـاديـة من إلـقـاء القـبـض علـى احد
ــادة ٤/إرهـاب في ـطــلـوبــ وفق ا ا

ـعـتصم منـطـقـة الطـريـشة  بـنـاحـية ا
في سـامـراء) ,ولـفت الى ان (قـوة من
اللواء الثاني عشر في الـفرقة الثالثة
شرطـة احتـادية  ,جنحت بـاالشـتراك
مع اســتــخــبــارات الــلـواء ,في الــقـاء
طـلوب م ط ن ـتـهم ا القـبض على ا

الوافـدين  ,أُلـقي الـقـبض عـلى مـتـهم
ــادة  /405 مــطـــلــوب وفق أحـــكــام ا
القتل العمد) ,مشيرا الى ان (الشرطة
اعـتـقــلت شـخص آخـر عــثـر بـحـوزته
كــلــيـوا غــرام من مــادة الــكــريــســتـال
اخملــدرة مع أمــبـولــتــ لــلــتــعـاطي).
واطاحت مـفارز االمن الـوطنـيبـشبـكة
ـواطن بالتـعيينات. إحتيال توهم ا
وذكـــر بــيـــان امـس ان (مــفـــارز األمن
الـوطـني في بـابل وبـعـد إسـتـحـصـال
ــوافـقــات الــقــانــونـيــة وبــنــاءً عـلى ا
معلومات استـخبارية دقيقة  ,تمكنت
من إعتـقـال ثالثة أشـخـاص يوهـمون
ـواطــنـ بـالــتـعــيـيـنــات عـلى مالك ا
وزارة الـــداخــــلــــيـــة) ,الفـــتــــا الى ان
ــــتـــلك رتــــبـــة (أحــــدهم يـــدّعـي انه 
عسكرية في جهـاز مكافحة االرهاب 
إذ يـقـومـون بـتـزوير الـكـتـب واألوامر
اإلداريـة الـصــادرة عن الـداخــلـيـة من
ـــواطـــنـــ مــقـــابل أجل االيـــقـــاع بــا
وتـابع إسـتــحـصــال االمـوال مــنـهم) ,
ـتهم البيـان انه ( تدوين اقوال ا
أصولـياً  بـعدمـا اعـترفـوا بتـنفـيذهم
عـــمـــلـــيـــات نــصـب وإحـــتــيـــال عـــلى
ـواطـنـ  وإحـالــتـهم الى اجلـهـات ا
الـــقــــضـــائـــيـــة اخملــــتـــصـــة التـــخـــاذ
االجــراءات الــعــادلـــة بــحــقــهم). وفي
الـنــجف  ,اخــمــدت مــديــريــة الــدفـاع
دني حـريـقـا نشب وسط احملـافـظة. ا
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وزيـر الـدفاع الـسابق نـفتـالي بيـنيت
إلى الـسلطة مساء األحد التي أنهت
أكـثر من  12عـامـا من حكم مـتواصل

لبنيام نتنياهو.
WOÐdŠ  «dzUÞ

وقـالت مـصادر أمـنيـة فلـسطـينـية إنّ
طـائـرات حـربـيـة إسرائـيـلـيـة قـصفت
مــوقــعــا واحـدا عــلى األقـل في شـرق
مـدينة خان يونس في جنوب القطاع
الــفـقــيـر واحملــاصـر والـذي دمــر فـيه
حـــوالى ألف شـــقــة ومـــكــتـب ومــحل
جتــاري خالل احلــرب األخـيــرة الـتي
كـــانت الــرابــعـــة مع اســرائـــيل مــنــذ

عبد الستار الراوي

معارضة ثقافية
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عمان
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ــــــادة ٤ إرهــــــاب فـي قــــــريــــــة وفـق ا
اخلزيفي بـقضاء احلـويجة) ,ومضى
البـيان الى الـقـول ان (قوة من الـلواء
اآللي الــثــالـث ضــمن الــفــرقــة اآللــيــة
شــرطـــة احتــاديــة و بـــاالشــتــراك مع
اعـــتــقـــلت اســـتـــخـــبـــارات الـــلــواء  ,

»U³I²Ý‰∫  مدير عام شركة نقل الطاقة الشمالية خالل استقباله مدير التصاريح االمنية في وزارة الكهرباء
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عـادن السيد الـتقـى وزير الصـناعة وا
: مـنهـل عزيـز اخلبـاز الـثالثاء السفير
الـسـوري لـدى بـغـداد صـطــام جـدعــان
الــدنــدح لـلـتـبــاحُث حـول إسـتـعـدادات
ــعــالي ُــرتــقــبــة  وبــرنــامج الــزيــارة ا
الـوزيـر ووفـد وزاري رفـيع إلى سـوريا
لــتــوطــيـد آفــاق الــتــعـاون بــ بــغـداد
ودمــــــشق فـي مُـــــخــــــتـــــلـف اجملـــــاالت
الــصــنـاعــيـــة . وأشـــار بـجــسب بــيـان
تـلـقته (الـزمـان) امس إلى (أهـميـة هذه
الـزيـارة في تـفـعيل وتـوسـيع الـتـعاون
وفُـرص الـشراكـة في اجملـال الصـناعي
ـا يـصُب فـي مصـلـحـة الـبـلـدين في و
ظـل الـروابط والــعالقــات الــتـاريــخــيـة
واألخـــويــة الــتي تـــربط شــعــبـــيــهــمــا
الـشـقيـق  مُـعـرباً عن أمـله بـأن تثـمر
الـــزيـــارة عن تـــعـــاون عـــراقـي ســوري
حقيقي في شتى اجملاالت الصناعيـة).
مـن جــانــبـه جــددَ الــســفــيــر الــسـوري
(رغــبـة وحـرص حــكـومـة ســوريـا عـلى
تــوطـيـد عالقــات الـتـعــاون مع الـعـراق
والــتــوصل إلى تــفـاهُــمــات وإتـفــاقـات
إلقـامـة مشـاريع صـناعـيـة واعدة تـعود

بالنفع لكِال البلديـن).
WFA  —œUB

من جـــهــة اخــريــاكــد رئـــيس الــهــيــئــة
ــصـادر الــعــراقـيــة لــلـســيــطـرة عــلى ا
ـشعة كـمال حسـ لطيف  ,أن شـركة ا
روس آتـوم الـروسـيـة سـتقـوم بـتـنـفـيذ
ـفـاعالت الــنـوويـة في مــشـروع بـنــاء ا
الــبالد لـتـوفـيــر الـطـاقـة الـكــهـربـائـيـة
ـباحـثـات مع الـشـركة مـشـيـرا الى ان ا
ـتازا.وقـال لـطيف في قـطـعت شوطـا 
تــصـريح امـس (هـنــاك تـوجــهـا لــبـنـاء
ثـمـان مفـاعالت نـووية لـتوفـيـر الطـاقة
الـكهربـائية في الـعراق واحلقـيقة هذا
ـفـاعالت هــو لـلـحـاجـة من الــعـدد من ا

من الطاقة التي ينتجها االقليم لتزويد
ـتـنـازع عـلـيـهـا بـالـكـهـربـاء. ـنـاطـق ا ا
وقــال قــزاز في تــصــريح امس إنه (من
ـــقـــرر أن يـــصـــدراالقـــلـــيم جـــزءاً من ا
الــكــهـربــاء الــتي يــنـتــجــهـا إلى وزارة
الـكـهـربـاء االحتـاديـة  ,مـن اجل تـزويد
ـتـنـازع عـلـيـها) ,واشـار الى ـنـاطق ا ا
ـسـتـثـمرون ان (هـذا الـعـمل يـقـوم به ا
في قـطاع الكهربـاء بإالقليم  بشرط أال
يـؤثـر عـلى الـكـهـربـاء الـتي يـتم تـزويد
ـواطن بها) ,وبـشأن سـعات الـطاقة ا
الــكـهـربــائـيـة الـتـي سـيـتم تــصـديـرهـا
وأســعــارهــا أشــار قــزاز الـى ان (هـذا
ـستـثـمرين أنـفـسهم), األمـر يـتعـلق بـا
ـــــــقـــــــرر أن يــــــــتم وتـــــــابـع انـه (مـن ا
اســتــحـصــال ضــريـبــة تــرانـزيـت عـلى
ـصــدرة من تــركــيــا عــبـر الــكــهــربــاء ا
االقـــلـــيم). وعن تـــنـــصـــيب الـــعــدادات
الـذكـيـة أوضح قـزاز انه ( حتى اآلن
تـــنـــصـــيـب نـــحــو 700 ألـف عــداد من
مـــجــمــوع مــلــيــون و480 ألـف أي  مـا
ـئـة من حـجم الـسـكـان), يـعـادل 48 بــا
ـــشـــتـــركـــ في الفـــتـــا الى أن (عـــدد ا
الـكهرباء ازداد إلى نـحو مليون و700
ـاضـيــتـ وهـذا ألـف خالل الـعـامــ ا
.( علن سابقاً العدد يضاف إلى العدد ا
وكـان وزيـر الـكهـربـاء في االقلـيم كـمال
مـحـمـد قد بـحث مع مـديـر عام كـهـرباء
ـناطق الـشـمال  زيـدان خلف ,تـزويد ا
خـــارج حـــدود االقــلـــيم بـــالــكـــهـــربــاء.
وبـحسب بـيان صادر عن الـوزارة (فقد
تــقــرر تــشــكــيل جلــنــة فــنــيــة وإداريـة
خـاصة بالكهرباء في كل منطقة من هذ

ادة .(14 شمولة با ناطق ا ا
وأسـتقـبل مديـر عام شركـة نقل الـطاقة
ـكتبـه في مقر الـشمـاليـة خالـد غزاي 
الــشـركــة في مـحــافـظــة نـيــنـوى مــديـر
مــكـتب الــتـصــاريح األمـنــيـة في وزارة

فــلـسـطــيـنــيـا بــيـنـهم أطــفـال وفــتـيـة
ومـقاتلـون بينـما سقط  13قـتيال في
إسرائيل بينهم طفل وفتاة وجندي.
وجـاءت هـذه الـغارات عـلى غـزة بـعد
انـتـهـاء "مسـيـرة األعالم" الـتي شارك
فــيـــهــا أكــثــر من ألـف مــتــظــاهــر من
ـتطرف في الـقدس الشـرقية الـيم ا
وسـط انـــتـــشــــار أمـــني كــــثـــيف في
تـظاهـرة لم تتـخلّـلهـا صدامـات كانت
تـخشى احلـكومة اإلسـرائيلـية وقسم
مـن اجملـتـمع الــدولي انـدالعــهـا. وقـد
أثـار تنظـيمهـا مخاوف من اسـتئناف
األعـــمـــال الـــعــدائـــيـــة بـــ حـــمــاس

وإسرائيل.
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ــــتــــحـــدة واأل ودعـت الـــواليــــات ا
ـتحـدة إلى "ضبط النـفس" قبل هذه ا
ـثيرة لـلجدل الـتي سمحت ـسيرة ا ا
بـهـا احلكـومـة اإلسرائـيـليـة اجلـديدة
بـرئـاسـة نـفـتـالي بـيـنيـت التـي تولت
الـسـلـطـة األحـد مع حتـديـد مـسـارهـا
. لتجنب مواجهات مع الفلسطيني
فـي الـــوقت نــــفـــسه هــــددت حـــركـــة
حـمـاس التـي جعـلت من "الـدفاع" عن
الـــقــدس مـــعــركــتـــهــا في األســـابــيع
األخـــيــرة إســرائــيـل بــاالنــتــقــام إذا
ــــســــيــــرة األحــــيـــاء دخــــلـت هــــذه ا

ة. اإلسالمية في البلدة القد
ويـحـيي االسـرائـيـلـيـون فـي "مـسـيرة
األعـالم" ذكــــرى "يــــوم الــــقـــدس" أي
احـتالل إسـرائيل لـلـجزء الـشرقي من

2008. ولـم يبلّغ في احلال عن وقوع
إصابات من جرّاء هذه الغارات.

مـن جانـبه أعلن اجلـيش اإلسرائـيلي
فـي بـيــان أنّ مــقــاتالته "أغــارت عـلى
مـجـمّـعـات عـسـكـريـة تـابـعـة حلـماس
اســتــخــدمت كــمــعــســكـرات ومــواقع
اللــتـقـاء نــشـطـاء إرهـابــيـ في لـواء
خـانـيـونس ولـواء غزّة" مـوضـحا أن
الــــغــــارات جـــــاءت "ردّاً عــــلى إطالق
بـالـونـات حارقـة من قـطاع غـزة نـحو

األراضي اإلسرائيلية".
وحـمل حـركـة حـمـاس الـتـي تـسـيـطر
عـلى غزة "مـسؤولـية مـا يجري داخل
الــقــطـاع" مــحــذرا من أنّه "مــسـتــعـدّ
ا فيها جتدّد لـكافة السيناريـوهات 
الـقتال في مواجهـة استمرار األعمال

اإلرهابية".
وشـاهـد مـصـور وكـالـة فـرانـس برس
انـــفـــجـــارات بــيـــنـــمـــا أكــد اجلـــيش
اإلســرائــيــلي في بــيــان أن "طــائـراته
احلـــربــيــة" قــصـــفت مــواقـع تــابــعــة
حلـــمـــاس تـــســـتـــخـــدم خـــصـــوصـــا
"الجــتــمــاعـات" لــلــحــركــة "ردا" عـلى
إطالقــهــا بـالــونـات حــارقـة الــثالثـاء
تـســبـبت في حـوالى عـشـرين حـريـقـا

في إسرائيل.
وهـذه الضربات والبـالونات احلارقة
هي أول مـواجهة كبيرة ب إسرائيل
وغـزة مـنـذ وقف إطالق الـنـار في 21
أيــار/مــايــو الــذي أنــهـى أحــد عــشـر
يوما من حرب خاطفة قتل فيها 260
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اغـتـال مـسـلـحـون مـجـهـولـون مدرس
الــتــربـــيــة الــريــاضـــة واحــد شــيــوخ
عشيرة بني مالك في محافظة ميسان
ــــالــــكي. وقــــال مـــصــــدر في صالح ا
تصريح امس ان (مسلح مجهول
الكي فتحوا النـار ظهر امس جتاه ا
دينـة العمارة  في منطـقة ام غربـة 
ــا اســفــر عن  مــقــتــله في احلــال),
واضاف ان (قوة أمـنية فـرضت طوقاً
على مكـان احلادث  وفـتحت حتقـيقا
في مالبـساته) ,وتـابع ان (الـضـحـية
ــبــيـة كــان عــضــوا في الــلــجــنــة االو
الــعـراقــيــة خالل الــنــظــام الــسـابق).
وتــشــهــد احملــافـــظــات ســلــســلــة من
عــمـلــيــات االغـتــيــال بـحق نــاشــطـ
وضباط وغيرهـم من االسماء البارزة
الحقة طالـبات الشعـبية   ,وبرغم ا
القـتلة  ,اال ان اجلهود احلـكومـية ما
زالت ال ترتقي الى مسـتوى الطموح,

بحسب مراقب .
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والقت شـرطـة محـافـظة بـابل الـقبض
ـة قــتـل وآخـر عــلى مــطــلــوب بــجــر
بـحـيـازة اخملـدرات في احلـلـة.وذكرت
ـديــريــة في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) ا
ــفـارز امس انه (بــجـهــود مــشـتــركـة 
ســيــطــرة حــلــة - جنف  في تــنــفــيــذ
إجـراءات الـتـفـتــيش وتـدقـيق أسـمـاء

n−M « jÝË WÝ—b Ë ‰u Ë Ê“U  qš«œ l b½≈ o¹dŠ œULš≈

ـئة من الـطاقـة التي اجـل توفـير  25بـا
نـحـتـاجـهـا خالل عام  ,(2030واضـاف
(نــحن حـالـيــا مـتـوجــهـ لـهــذا الـعـدد
ولــكن لـيس بــالـضــرورة أن يـتم إجنـاز
ــدة), ــفـــاعالت خالل هـــذه ا جـــمــيـع ا
فاعالت قد وتابع ان (العدد اخلاص با
يـــكــون أقل أو أكـــثــر وهـــنــاك قــرارات
لــلـــحــكــومــة بــشــأن ذلك  ,اضــافــة الى
مـصادر الـتمـويل والتـعاقـدات اخلاصة
ـشروع وغـيـرهـا) ,مـبـيـنـا ان (تـمـويل ا
ســيـتـم عـلى غــرار مـا عــمـلت به مــصـر
الــتي حـصــلت عـلى قــروض من بـعض
الــدول مــثل روســيــا  ونــحن قــطــعــنـا
ـــتــازا مع شـــوطـــا مــتـــطــورا جـــدا و
اجلـانب الروسي في هـذا اجملال حيث
ـرحـلـة األولى مـنـع قرض سـتـتـضـمن ا
يـــطـــفئ بـــعــد 10 إلى 20 ســـنـــة عــقب
ـــفـــاعل) ,وتـــابـع ان (لــدى تـــشـــغـــيل ا
الـــعــراق تــعـــامل ســابـق مع روســيــا ,
والســيــمــا ان اجلــانب الــروسـي يــقـدم
بـاحثات تـازة من خالل ا تـسهـيالت 
بـهذا الشأن) ,ومـضى لطيف الى القول
ـشروع هي ان (الـشـركة الـتي ستـنـفذ ا
روس آتـوم وليـست غـيرها) ,مـؤكدا ان
(هـنـاك زيـارة ستـتم إلى مـوقع الـشـركة
في روسـيا لالطالع عـلى تفاصـيل فنية
دقــيــقـة وآلــيــات الـعــمل من اجل وضع
ــشــروع). الـــتــرتـــيــبــات اخلـــاصــة بـــا
ويـعانـي العراق  ,مـنذ سـنوات من شح
الـطاقة الكهربـائية خالل فصل الصيف
الي تــتــراجع فــيه سـاعــات الــتـجــهــيـز
نظومة نـتيجة ضعف االنتاج وتهالك ا
الــوطـنـيـة الــتي مـضى عــلى انـشـاؤهـا
ليارات سنوات عدة ,بـرغم من صرف ا
عـلى مـحـطـات غـير قـادرة عـلى تـغـطـية
. فيما أعلن احلـاجة الفعلية للـمواطن
وكــــيل وزارة الـــكــــهـــربــــاء في إقــــلـــيم
كـردسـتـان كامـل قزاز تـخـصـيص جزء

بابل
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الداعشي غ م ص في عملـية مباغتة
,رصدت حتركاته في قرية ابو كعوبة
بناحية الرياض  وبحوزته بندقيت
كالشــنــكــوف مع مــخــزنـي بــنــدقــيـة
ومالبس عــسـكــريــة واجـهــزة هـاتف

محمول). 

o¹dŠ ∫ مواطنون يتجمهرون امام حريق اندلع في بنايات ومول النجف

رافق الـكـهربـاء سلـمان لـفـته والوفـد ا
له وبـحـضور مـدراء الـفروع لـلـشبـكات
الـــشــمــالــيـــة ومــديــر اإلعـالم في مــقــر
الـشـركـة ومسـؤول الـتـصاريح االمـنـية

للمنطقة الشمالية .
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ـديـر الـعـام بـالـسـادة احلـضور رحب ا
وزيـارتـهم للـمـقر الـشـركة الـعـامة لـنقل
تابعتهم الـطاقة الكهربـائية الشمالـية 
عـن قــرب االجـــراءات و الـــفـــعـــالـــيــات
ــتـخـذة  حلــمـايـة مــنـظـومـة االمــنـيـة ا

الطاقة الكهربائية الشمالية.
 مـن جـهـته ذكـر ســلـمـان ان (مـوضـوع

االعـمـال الـتخـريـبيـة يـجب احلـد منه و
ومة مـعاجلـته لغرض احلـفاظ عـلى د
جتــهــيـز مــواطــنـيــنــا الـكــرام لــلـطــاقـة
الـكـهـربائـيـة بـانسـيـابـية عـالـيـة و عدم
تـكـرار احلـوادث االرهـابيـة الـتي تـطال
مـنـظـومة الـطـاقـة الكـهـربـائيـة بـصورة
عــامــة ). وذكــر (نــاشــدنــا لــعــدة مـرات
لــوضع حــد لـهــذه االعـمــال الــتي لـيس
فـــقـط تـــؤثـــر عـــلى امـن الـــبـــلـــد ولـــكن
اســتــنـزفـت شـركــتــنـا ارواحــا وجــهـدا
ووقــتـا وامــواال فـقــد قـدمــنـا الــشـهـداء
واجلـــــرحى واالمــــوال العـــــادة بــــنــــاء
االبـراج التي تتعرض للتخريب واعادة

اخلـطوط إلى وضعهـا الطبيـعي للعمل
في الـوقت الذي يجب ان ينصب عملنا
عـلى فك االخـتـنـاقات وادخـال مـشاريع
خــطــوط ومــحــطــات جــديــدة). مــؤكـدا
(ضـرورة وضع خـطـة عـاجلـة وتـكـثيف
ــــراقـــبـــة وتـــفـــعـــيل دور اجلـــهـــود وا
اخملـاتير والشيوخ كذلك تكثيف اجلهد
االســتــخـــبــاراتي وكــذلك مــواطــنــيــتــا
االعـزاء للـتعاون والـتبـليغ عن احلاالت
ـشـبـوهـة لـلـحـد من حـاالت الـتـخريب ا
الــتي تــطـــــــــــــال اخلــطــوط الــنــاقــلـة
ـسؤوليـة خدمة لـلصالح ضـمن قاطع ا

العام).
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{ غـزة (االراضي الفلسـطينية) (أ ف
ب) - قـصف سالح اجلوّ اإلسـرائيلي
لــيل الــثـالثــاء األربـعــاء مــواقـع عـدّة
حلــركــة حــمــاس فـي قــطــاع غـزة ردّاً
عـــلـى إطالق بـــالـــونـــات حـــارقـــة من
الـقطاع الفلسطيني احملاصر باتّجاه
الــدولـة الــعــبـريــة في أول مـواجــهـة
مــهــمــة بـ الــطــرفــ مـنــذ انــتــهـاء
احلـــرب اخلـــاطــــفـــة بـــيـــنـــهـــمـــا في

أيار/مايو.
وهـذه الـضـربـات اجلـويـة هي األولى
الـتـي تـنـفـذهـا الـدولــة الـعـبـريـة مـنـذ
وصـول احلـكـومـة اجلـديـدة بـرئـاسـة
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ـا تـتـسـرب لـلـنـفس مـشـاعـر مــتـنـاقـضـة مع تـسـرب الـروح من جـسـد من ر
نـختلف معه من الناس  خصوصا اذا كـان اخلالف قد اخذ منحا فكريا او
مـارسـة  ولذا فـقد انـتابـتني مـشـاعر مـترددة حـينـما  اخـتالفا بـاخلطـاب وا

فكرت بالكتابة عن الشاعر سعدي يوسف بعيد رحيله .
ـكن فـعال ان جنـزء الـشاعـر والـكـاتب الى شـخـصـيات مـتـعـددة فـنـقبل هل 

منها من نحب ونرفض من ال نحب ?
وهل يـصـبح االبداع فـي فن ما من الـفـنـون مـبررا لـقـبـول اخطـاء وخـطـايا ال

تغتفر اخالقيا بحجة ان من اقترفها شاعر كبير او روائي كبير ? 
ـنـوعا لـقد احـبـبت سـعـدي شـاعرا مـطـلع الـثـمانـيـنـات في بـغداد يـوم كـان 
ـكتبة اخملـبر  الذي ننسخ ونـنسخ دواوينه بأيـدينا لكي ال يبـلغ عنا صاحب ا
لـديه الكتب والبحـوث  ومازلت اتذكر بعض نـصوصه عن ظهر قلب  واردد

في كل نازلة في العراق ..
يا بالدا ب نهرين 
بالدا ب سيف .

لـكن لـقـائي االول به في عـمـان عام 1992م كـان بـائسـا ومـحـبطـا فـقـد كنت
والـشاعر الراحل عبد الوهاب البياتي ندخل مـبنى فندق فالديليفيا بناء على
مـوعــد مع د. ســهـيل ادريس حــ حملــنـا ســعـدي يــوسف يـقـف  طـالــبـا من
الـشاعر حـميـد سعيـد ان يتوسـط له بتجـديد جوازه الـعراقي وهـو ما حصل
الحـقا كـمـا اخبـرنـا الـشاعـر الـفلـسـطيـني خـيـري منـصـور نـقال عن السـفـير

العراقي بعمان حينها نوري الويس .
ورغم ان ابـا عـلي ( الـبـيـاتي ) لم يـقـصـر في اشـاعـة االمـر  خـصـوصا وان
سـعـدي قـد اقـام مـعـنـا في عـمـان وتــزوج من د. فـتـحـيـة الـسـعـودي شـقـيـقـة
عـروفة منى السعودي  وقد زاد تـوتر عالقتي به عندما الحظت الـتشكيلية ا
ة الكويت وانتفاضة آذار  ورغم ا حصل في الوطن بعد هـز انه غـير آبه 
انه طـلب مني اعـادة قصيـدتي التـعويـذة اعجـابا بهـا في امسـية جـمعـتنا في
مـدينـة الفـحيص اال انـني ازدت ابتـعادا عـنه  النه كان مـخمـورا في كل مرة
الـقاه بها  بل وصار يدعو كل االصدقاء االدباء القادم لعمان للسكر معه
حـيث حـول صـالـة منـزله حلـانـة عـلى حـد قـوله وأثـناء ذلـك كتب ديـوانه ( كل
ـشـكــلـة مـا حـيث تـرتـفع حـانـات الـعـالم )  لـكـن غـالـبـيـة الـدعـوات تــنـتـهي 

عدوانيته مع الشرب بدرجة مؤسفة .
ولـعل تلك النظرة احلادة مني لشخصه قـد تسربت لقصيدتي حانة االخضر
الـتي نشـرتها فـي ديواني كتـاب الشـ فغـضب مني غـضبـا شديدا  بل انه
اعـاد لي نـسخـة الـديـوان التي اهـديـتـها الـيه احـتـجاجـا  لـكن الـبـياتي جنح
بالـتقريب بـيننا في امـسية غرائـبية سجـد فيها سـعدي على ركبـتيه في حتية
الـبياتي قـائال ( السالم عـليك يا امـامي وامام الـشعراء ) ثم دعـانا لـبيته في
نـزل ولـيهـاجـمني بـعتف الـواحدة صـباحـا لـيريـنـا انواع اخلـمور فـي حانـة ا
بـسبب اصـراري عـلى عـدم الشـرب  وعـبثـا حـاول البـيـاتي اقنـاعه بـأنني لم

اشرب طوال عمري اال انه اعتبر ذلك تخلفا وعدم شاعرية.
وقـبيل مـغادرتي عـمـان الى سويـسرا الـتقـينـا صـدفة في فـندق كـراند بالس
واعـتذر مني بحضور الصـديق الشاعر نصيف النـاصري وامتدح شجاعتي

في رسالتي للماجستير.
لـقد الحـظت في االعوام االربـعة الـتي عـشنـاها بـعمـان مـعا  كـثرة تـقلـباته 
فـهو قد حـصل على اقامـة تاجر بـعد ان اودع مبـلغ جائزة الـعويس في احد
عـارض العتيد دون اية فـعالية او نشاط ضد مـصارف عمان  وعاش وهو ا
الـدكتاتـورية في العـراق  ويبدو انه قـد فضلـها على الـبديل احملتـمل بعد ان
رأى تـوجهات االنتفاضة العراقية عام 1991 م تـبتعد عن رؤاه الفكرية وهو

ما تأكد الحقا بعد سقوط نظام صدام عام 2003م .
ثم كان موقفه وجتاوزه على البياتي يوم رحيله مثار استغراب اجلميع ولكنه
ا فـعلـه من تهـجم اكـبر يـوم رحيـل الشـيخ زايـد بن سلـطان زاد الـط بـلـة 

ا دعى االشقاء االماراتي الى سحب جائزة العويس منه.
وبـعد ذلك بـأعوام رحل الى لـندن  فاطـلق لعـدوانيـته العـنان وخـصوصا في
مـحاولته تكـرار جتربة سلـمان رشدي بنـقد الرسول مـحمد ( ص) بل وحتى
الـتـطـاول عـلـى الـذات االلـهـيـة ظــانـا ان ذلك سـيـقـوده الـى كـبـريـات اجلـوائـز

ية . العا
ثم كـتب مـطـالبـا رئـيس الـوزراء الـبـريـطـاني تـوتي بلـيـر بـطـرد الـعـراقـي من
بـريطانيا وافتعل عدة مشـكالت في عمان ومصر وحتول الى ذئب شتام لكل
رفـاقه في احلزب الـشيـوعي بعد عـودتهم لـلعـراق .ولم يوفـر احدا من اركان
ـعارضة العراقيـة السابقة في شـتائمه بل ودافع عن االرهابيـ والطائفي ا

دون هوادة.
هـذه جتربتي مع سـعدي يوسـف فهل يشـفع بعد ذلك ان اقـول انه كان حتى

مطلع التسعينات شاعر كبيرا ??
وت ليمحو كل ما حصل ?  هل يكفي ا

وت صك غفران وال حكم براءة ال اظن ان ا
هـذه مسـؤولـية الـكـلـمة وعـلـينـا ان نـصدق الـتـاريخ ما

نرويه له.

اســتـمـرت أحـد عـشــر يـومـا وانـتـهت
بــوقف إطـالق نــار  الـتــوصل إلــيه

بوساطة مصرية.
وبـعد احلـرب ب حمـاس وإسرائيل
ـتـطـرف اسـتـأنـفت حـركـات الـيـمـ ا
اإلسـرائيلية جهودها من أجل تنظيم
سيرة أخيرا على الرغم من دعوات ا
إلى إلـغـائـهـا أطلـقـهـا نـواب من عرب
إســرائـيـل وحـتى من رئــيس الـوزراء
الـفلسطـيني محمد اشـتية الذي حذر

من "تداعيات خطيرة" لها.
وقـالت حـماس إن "وسـطـاء" يعـمـلون
مـن أجـل وقـف إطالق نــــــــار دائـم مع
إســــــرائــــــيل دعــــــوا الــــــفــــــصــــــائل
الــفـــلــســطــيــنــيـــة إلى "عــدم الــقــيــام
بـتــصـعـيـد عـسـكـري بـسـبب مـسـيـرة
األعـالم" لـتـجـنب تــخـريب احملـادثـات
الـــهـــادفـــة إلى تـــعـــزيـــز وقف إطالق

النار.
هل تــعـني هـذه الـبــالـونـات احلـارقـة
ـارسة اجلـديـدة بالـنـسبـة حلـماس 
ضــــــغـــــــوط من دون اســـــــتــــــخــــــدام
الــصــواريخ عــلى إســرائـيـل في هـذه
احملادثات وبالتالي اختبار احلكومة
ــــقـــابل هـل تـــريـــد اجلــــديـــدة? في ا
احلـكومـة اجلديدة أن تُـظهـر حلماس
أن كل طـلقة عـلى إسرائيـل ستتـبعها

ضربات انتقامية?
هـل هـو تـبـادل مـحـدود إلطالق الـنـار
ـعـسـكــرين يـتـجه إلى أم أن كـال من ا

مزيد من التصعيد?

ـقدسة وضمه في  1967في ـدينة ا ا
خـطوة يعتـبرها القـانون الدولي غير

شرعية.
ـــــســــيـــــرة تــــوجه وفـي نــــهـــــايــــة ا
ـن فـيــهم إيـتــمـار بن ــتـظــاهـرون  ا
غـفير وبـيتسـالئيل سـموتريتش وهم
تطرف من أهـم شخصيـات اليمـ ا
إلـى الــســـاحــة الـــواقــعـــة أمــام بــاب
ـطلة على احلي اإلسالمي الـعمود وا
ـة حـيث تـقع بـاحة في الـبـلـدة الـقـد

األقصى.
ـتظـاهرون الذين رفـعوا أعالما ردد ا
اسـرائيلـية "الشعب اخلـالد ال يخشى

طريقا طويال". 
وذكــر فـريق من وكــالـة فـرانس بـرس
ـكــان أنــهـم رددوا هـتــافــات من فـي ا

وت للعرب". بينها "ا
وكــــــانـت اجلــــــولــــــة األخــــــيــــــرة من
االشـتـبـاكـات بـ إسـرائـيل وحـماس
في  10أيــار/مــايــو بــدأت في الــيـوم
ــقــرر أن تــنــظم فــيه الــذي كــان من ا
سيرة وبعد اشتباكات مـبدئيًا هذه ا
ـسـجـد األقـصى عـنــيـفـة في سـاحـة ا
بـــ الــفـــلــســطـــيــنـــيــ والـــشــرطــة

اإلسرائيلية.
واعـلنت حماس "تضامنها" مع مئات
اجلــــرحى الــــفـــلــــســـطــــيـــنــــيـــ في
االشــــتـــبـــاكــــات وأطـــلـــقـت وابال من
الـصـواريخ باجتـاه البـلدات الـكبـيرة
فـي إســرائــيل الـــتي ردت بــضــربــات
عــنـيـفـة في بــدايـة هـذه احلـرب الـتي
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اعــلن قـائـمـمـقـام  قــضـاء بـعـقـوبـة  في
مـحافظة ديالى  عن احتواء حريق هو

االكبر من نوعه منذ 5 سنوات.
وقــال قــائــمــمــقــام بــعــقــوبــة عـبــدالــله
احلـيـالي لـ (الزمـان)  ان  (فرق الـدفاع
ـدني اخـمدت قـبل قلـيل حريق مـجمع ا
جتــاري كــبـيــر في مــنـطــقــة الـتــحــريـر
بـبـعـقـوبـة يعـد االكـبـر من نـوعه مـنذ 5
الي ـئات ا سـنوات مخـلفا خـسائر 
من الدنانير في كارثة مأساوية ضربت

مئات العوائل). 
واضـاف احلـيـالي  ان  (جلـنـة حتـقيق
عـليا شـكلت للـنظر في اسـباب احلريق
الـــذي شــاركت عــدة فـــرق في اخــمــاده
بــسـبب صـعـوبـته الــقـاسـيـة مـؤكـدا ان
هـناك حملة شعبية واسعة انطلقت من
اجل تــامــ تــعــويــضــات مــتــواضــعـة

للمتضررين) . 
واشـــار الـى ان  (ضــرورة الـــنـــظـــر في
مــلف الــسالمــة الـعــامــة لـلــمــجـمــعـات
الـتجاريـة الكبيـرة لتفـادي حرائق اكبر
ـتـكـرر خــاصـة مع تـذبــذب الـكـهـربــاء ا
ـنـظـومـة والـتـجـاوزات احلـاصـلـة عل ا
في ظـل اهمال االغلبـية اطر احلماية) .
ـدني  فــيـمـا أعـلـنت مــديـريـة الـدفـاع ا
الــسـيــطـرة عــلى حــادث حـريق مــجـمع

التحرير التجاري في ديالى.
ــديـريــة في بــيـان تــلــقـته  الــ وقــالت ا
(الـــزمــان)  إن  ( فــرقــهــا تـــمــكــنت من
الـسـيطـرة واخـماد حـادث حـريق اندلع
داخل مـــجـــمع الـــتــحـــريـــر الــتـــجــاري
اخملــصص لــبــيع لـلــعــطـور واأللــبــسـة
والــكـمــالـيــات في قــضـاء بــعـقــوبـة في

محافظة ديالى) .
وبــيــنت أنــهـا (بــذلت جــهـودًا كــبــيـرة

الحـــتــــواء الـــنـــيـــران ومـــنع
اتـــــســـــاعـــــهـــــا الـى احملــــال
ــوقع الــتــجــاريــة اجملـاورة 
احلــــادث وانـــهت احلـــريق
دون تــســجـيل اصــابـات أو
خـسائـر بشـرية مع حتـجيم
ــــــــاديــــــــة في االضــــــــرار ا
احملـالت الــــتـــجــــاريــــة في
ـذكـور) .واشارت اجملـمع ا
إلـى  (فــــتح حتـــــقــــيق في
ـسـؤول مــركـز الـشــرطـة ا
عـن الـرقــعــة اجلـغــرافــيـة
بــاالعــتــمـاد عــلى تــقــريـر
خــبـيــر االدلـة اجلـنــائـيـة
لــتـحـديـد أسـبـاب انـدالع
احلـــريق بـــاد االمــر) .
فـيـمـا قـال مـديـر نـاحـيـة
بـهـرز نـزار الـلـهـيـبي لــ
(الـزمـان)   ان  (حرائق
نـشـبت نـتيـجـة حوادث
عــــــرضـــــــيــــــة ولــــــيس
تـخـريـبيـة في بـسـات
جــــنـــوبي الــــنـــاحـــيـــة

ات وتـسببت باحـتراق اكثر من 6 دو
ثمرة ) . من بســــات العنب ا

واكـــد الــلــهـــيــبي (  ان فـــرق االطــفــاء
تــمــكـنت من اطــفــاء واخـمــاد احلـرائق
ومـنع امـتدادهـا الى البـساتـ االخرى
ـعـنيـة فـتحت الفـتـا الى ان السـلـطات ا
حتــقــيــقــات لــكــشف أســبـاب احلــرائق
ومـــنـع تـــكـــرارهـــا حلـــمـــايـــة الـــثـــروة

النباتية). 
وفي نـاحية أي صـيدا قال مديـر ناحية
ابي صـيـدا وكـالـة عـبـدالـله احلـيـالي لـ
(الـــزمــان )   ان  ( قــوة الــرد الــســريع
ــنـتـشـرة في نـاحــيـة ابي صـيـدا مـنـذ ا
اكـــثــر من عـــام اثــبـــتت كـــفــاءتـــهــا في
الـتعـاطي مع مشـكلة مـعقـدة جدا عانت
مـنهـا النـاحية ألشـهر بـسبب الـنزاعات
الـعشائرية الدامية التي خلقت اوضاع
انـسـانيـة صـعـبة من نـزوح لـلكـثـير من

االسر ) .
واضـاف ان  (الظروف الراهـنة تفرض
بـقاء قوة الـرد السريع الـى اشعار اخر
وهـناك ضوء اخـضر بهـذا اجتاه حل
حـسم االشكاالت العشـائرية مؤكدا بان
ابـي صـيــدا لـم تــشــهــد اي نــزوح مــنـذ
اشــهـر بــسـبب اســتـقـرار االمــني الـذي
ســاعــد عـلى اســتــعـادة احلــيــاة وفـتح

االسواق والدوائر اخلدمية .
واشـار الى ان ( اي انسحاب لقوة الرد
الـسريع دون حسم اشكاالت ابي صيدا
الــعــشـائــري غــيــر صـحــيح وســتــكـون
نـتـائـجه سـلـبـيـة مـؤكـدا بـان الـقـيادات
االمـــنـــيـــة الـــعــــلـــيـــا في الـــبالد تـــدرك
حـساسـية مـلف ابي صيـدا ولديـنا امل
فـي ان يـكــون لــهــا دور في دعم الــسـلم
االهــلي من خالل الــدفع بـاجتــاه حـسم
الــنــزاعــات واســبــابــهــا وفـــــق االطـار

القانوني ) .

الـتـابـعـة لـها نـحن جنـري الـتـحـليالت
الروتينية .

واطن { هل األجور الـتي تسـتوفـونهـا من ا
لــقـاء الــتـحــلـيالت الــتي يـجــريـهــا تـتالئم مع

عيشي? واقعه ا
رضـية نـعم اكـيد مـجـال التـحـليـالت ا
هــو حـاله كــحـال اي مـجــال في الـطب
بـالتالي هو مجال إنساني وهو وضع
خلـدمة الناس في البـداية  ونأخذ قدر
اإلمـكان مـا ينـاسب عمـلنا. { مـا صحة
ما يقـال إن من بعض اخملتبرات لديها اتفاق
ــريض إلـيـهم مـع عـدد من األطـبــاء بـإحـالـة ا

مقابل نسب معينة?
- عــلـيك ان تـعـرف في كل مـجـال لـيس
فـــقـط مـــجـــال الـــطب في كل مـــجـــاالت
احلـــيــاة هــنــاك الـــشــخص الـــســلــبي
والــشـخص اإليــجـابي مـوجــود الـشـر
ومـــوجـــود اخلــيـــر اكــيـــد في مـــجــال
اخملــتـبـرات ومـجـال الــطب بـشـكل عـام
يــــوجــــد مــــثـل هــــؤالء األشــــخـــاص ال
كمـا  آني اعتـبر ـ  يـخـافون رب الـعا
أن ضــمـيــرهم مــيت بـحــيث يــحـمــلـون
ــا يــطـيق وتــفــتـيش ــواطن أكــثـر  ا
راقـبة وزارة الـصـحة مـشكـور دائمـا 
اخملـــتــــبـــرات .وظـــاهـــرة االتـــفـــاق مع
االطـبـاء طـبـعـا هي ظـاهـرة سـلـبـية و
وهـي تـتـكــاثـر و يــوم عن يـوم و هـذا

الشيء اعتبره مرض نفسي حقيقة.
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{ وفي مـــخـــتــبـــراخــر لـــلـــتــحـــلــيالت
ـرضية التـقينا الدكـتور لؤي ابراهيم ا

وسألناه:       
{ مــــاهي اعـــراض االصــــابـــة بــــفـــايـــروس

كورونا? 
يـؤثر مرض كـوفيد-19 فـي األشخاص

اخملــتـلـفـ بـطــرق مـخـتـلــفـة. ويـعـاني
مـعــظم األشـخـاص الـذين يـصـابـون به
أعـراضًا طفيفة إلى مـتوسطة ويشفون
سـتـشـفـى.واألعراض مـن دون دخـول ا
ســـــعــــال األكـــــثــــر شـــــيـــــوعًــــا:حـــــمّى
إرهـــــاق.امــــــا األعـــــراض األقل جــــــاف
الـــــتــــهــــاب شــــيـــــوعًــــا:آالم وأوجــــاع 
الـــــــــتــــــــهــــــــاب إســـــــــهــــــــال احلــــــــلـق
فـقدان حـاسة الـتذوق صداع ـلتـحمـة ا
طفح جـلدي أو تغـير في لون أو الـشم
. اما أصـابع اليدين أو أصـابع القدم
األعـراض اخلـطـيـرة فـهي :صـعـوبة أو
ألم أو ضــغط في ضـــيق في الــتــنــفـس
الــصـدر فـقـدان الـقـدرة عـلى الـكالم أو

احلركة .
ـــكـــنــنـــا مـــنع الـــعــدوى مـن هــذا { كـــيف 

الفايروس?
يـتم ذلك بـتجـنب االزدحامـات واألماكن
ـغـلقـة ذات التـهـوية الـسـيئـة. ويجب ا
اء والـصـابون غـسل الـيـدين كثـيـرًا بـا
دة 20 ثـانية عـلى األقل أو استخدام
مــطـهـر يـدوي يــحـتـوي عــلى الـكـحـول
بـنسبة 60 عـلى األقل. وضع كمامة في
األمــاكن الــعـامــة خـاصــة عـنــد وجـود
صـعـوبـة في الـتبـاعـد االجـتـماعي. غَطِّ
ــنـديل عــنـد ـرفــقك أو  فــمك وأنــفك 

السعال أو العطس.
رض من شخص ألخر ?  { كيف ينتشر ا
سبب لـلمرض عن يـنتشـر الفايـروس ا
ـنطلـق عندما طـريق الرذاذ التـنفسي ا
ـصاب بالـفايـروس أو يعطس يـسعل ا
أو يــتــحـدث. وقــد يــنــتـقل الــفــايـروس
مـــحـــمــولًـــا بـــالــهـــواء ولـــكن ذلك أقل

شيوعًا.
{ هل يــوجـد تــشـابه بــ فـايــروس كـورونـا

ومرض أخر?
ـا سمـعت أثناء اجلـائحة أن كـوفيد ر
19 يـــشــبه اإلنـــفــلـــونــزا. كـــوفــيــد 19
واإلنـــفــــلـــونـــزا كالهــــمـــا من أمـــراض
عـدية التي تسببها اجلـهاز التنفسي ا
الــفـيـروسـات. تــوجـد بـعض األعـراض
ــقــارنــة ــشــتـــركــة. ولــكن من خالل ا ا
الـدقـيـقـة يـتـبـيّن أن كـلًـا مـنـهـمـا يـؤثر
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مــنـذ اكـثـر من عــام وفـايـروس كـورونـا
مـــحــور تـــســـاؤالت عــدة مـــنــهـــا طــرق
ـرضية الـوقايـة منه ودور التـحليالت ا
فـي كـشف االصــابـة به ومــدى فـعــالـيـة
اللقاحات اخلاصة بها وهل لها اضرار
صــحـيــة وفي مـوضــوعـنـا نــبـحث عن

. االجابة مع مختص
في الــبــدء سـألــنــا الـطــبــيب ســلـيــمـان
مـــحـــمـــود حـــسن من مـــخـــتـــبــر جـــبل

الزيتون:
{ كيف واجـهتم الصعوبـات التي مرر بها

في ظل جائحة كورونا?
- فـي نـهــايــة ســنـة 2019 ومـع بــدايـة
ــــــرض كـــــان الــــــتـــــحـــــدي ظــــــهـــــور ا
والـصعوبات كبيـرة جدا السبب يعود
ــرض إلـى عــدم مــعــرفـــة ســبب هــذا ا
وكــيــفـيــة الــوقــايـة مــنه. لــكن بــاتــبـاع
ـية من إرشـادات مـنظـمـة الصـحـة العـا
خـالل ارتــداء الــكــمــامــات والــكــفـوف
وكـذلك واقي الـوجه والـبـدلة الـكـامـلة
اسـتطعنا أن نقي أنفـسنا بقدر اإلمكان
من اإلصـابة بـكورونـا لكن هـذا ما كان
ـنع بشـكل كامـل وذلك بسـبب مشـكلة
رض بسرعة جدا وبطرق انـتقال هذا ا

كثيرة.
{ هـل صـحــيح مــا يــشــاع بـأن الــلــقــاحـات
ـضادة لـفـايروس كـورونـا لهـا تـأثيـر سـلبي ا

واطن? على ا
- كـال هـــذا كالم غـــيـــر دقـــيق هـــنـــالك
الــكـثـيـر من األدويـة لـهــا تـأثـيـر سـلـبي
نع من كـبيـر لكن ال نـرى اي شخص 
ـام الـناس تـنـاولـهـا لـكن بسـبب قـلـة إ
بـشــكل عـام بـالـلـقـاحـات خـاصـة لـقـاح
الـكورونا و عملها فـهم متخوفون منها

لــكن انـا انــصح بـهــا و كـنت من اوائل
من تـلـقوا الـلـقاح و كـذلك الـكادر داخل
ـنع هـذا عـلى األقل إن لـم   اخملــتـبــر 
الـلقـاح اإلصابة فـأنه يقـلل بشكل كـبير
مـن أعراض إالصـابة بـكورونـا أضافة
نــــحن لم نـالحظ أي تـــأثــــيـــر ســــلـــبي
لـلـقـاحات نـسـمع في بـعض الـتواصل
كن في دول أخرى لكنه االجتماعي 
احلـمـدلـله في بـلـدنـا الـعـزيـز لم نـسمع

شاكل الكبيرة. عن حدوث هذه ا
ـــشـــتـــبه { كم عـــدد احلـــاالت الـــيـــومـــيـــة ا

إصابتها بالفايروس?
هـذا االمـر تـابع لـوزارة الـصـحـة نحن
كمختبر أهلي ال نعرف عدد االصابات
وال نــــســـتــــطـــيع نــــحن أن نــــشـــخص
إصـابـات داخل مـخـتبـرنـا هـذا الشيء
ـستشفيـات احلكومية راكز وا يـتم با
وأيـضا وزارة الصـحة تعـلن اإلصابات

بشكل يومي.
ــراجــعــ لـــلــمــخــتــبـــر مــلــتــزمــون { هـل ا

باالجرآءات من لبس الكمامات?
- نـحـن نالحظ بـالـنـسـبـة لـلـمـراجـعـ
الـذيـن يـدخـلـون لـلـمـجــمـعـات الـطـبـيـة
مــنــهم من يـرتــدي الــكـمــامــة و يـلــتـزم
ـرض و لـكن بـالـوقـايـة و يـخـاف من ا
أيــضــا مـوجــود نــاس غـيــر مــلـتــزمـ
ـوضـوع و فـي اخملـتـبـرات مـوجود بـا
هـنـاك الفـتات تـمـنع دخـول أي شخص
إذا لم يـلـبس اي شي يـتعـلق بـالوقـاية

من كورونا و على األقل الكمامة. 
{ هل هنـاك تـواصل ب اخملـتـبرات ووزارة

شتبهة?  الصحة للتبليغ عن احلاالت ا
- كــمـخــتـبــر أهـلي ال يــجـوز لـنــا عـمل
ـسحة الـ pcr هـذا الشيء مـخصص ا
مـن قـبل وزارة الـصـحـة و اخملـتـبـرات

ـريض بشـكل مـختـلف. وأيـضًا عـلى ا
نــظـرًا ألن اإلنـفــلـونـزا كــانت مـوجـودة
مــنــذ فـتــرة أطـول فــإن األطــبـاء أكــثـر
مـعرفـةً بطـرق عالجهـا والوقـاية مـنها
زيد بـينما يواصـلون حاليًا اكـتشاف ا

علومات عن مرض كوفيد 19. من ا
{ ماسـبب أصابة الـرجال اكـثر من الـنساء

بهذا الفايروس?
كــــمــــا أوضـح الــــعــــديــــد من خــــبــــراء
الـفـيـروسـات مـنذ مـدة طـويـلـة يـصاب
الــرجـال والـنــسـاء بـفــايـروس كـورونـا
ـعـدل تـقــريـبًـا. ومع ذلك فـإن بــنـفس ا
رض الـرجال أكـثر عـرضة لإلصـابة بـا
بـشكل أكـثر خـطورة مـقارنـة بالـنساء.
كــمـا أن الـرجــال أكـثــر عـرضـة لــلـوفـاة
رض كوفيد ـ 19 أكثر جراء اإلصابة 
من الــنــســاء كــمـا بــيــنت الــعــديـد من

اإلحصائيات والدراسات.
ــانــيــة زانـدرا ــة الــفــيــروســات األ عــا
تــســيــزيك شــرحت ســبب حــدوث ذلك
اعـتــمـادا عـلى حتـلـيل نُـشـر في مـجـلـة
(نــيـتــشـر كـومــيـونــيـكـيــشـنــز) وتـقـول
ـــانــيـــا جتــاوز عــدد تـــســيـــزيك (في أ
الــرجـال الــذين تــوفـوا جــراء اإلصـابـة
بـفايـروس كورونـا ضعف عـدد النـساء
فـي الــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة بــ 40 و69
ـنـشـور في عـامــا).بـحـسب الـتـحـلـيل ا
مـجـلة (نـيتـشـر كومـيونـيـكيـشنـز) فإن
نــســبـة الــوفــيــات جـراء كــورونــا لـدى
قدار الرجال مقارنة بالنساء مرتفعة 
من الـثلث إلى الثـلث كمـا أن احتمال
سـتشفى بـعد اإلصابة وجـوب دخول ا
ـائة بــكـورونـا أعـلى بـنـسـبـة 20 فـي ا
ـة الفايروسات لـدى الرجال.وترجع عا
ـــانــيــة ذلـك إلى أن الــرجـــال أكــثــر األ
ـــســبـــبــة عـــرضــة لـــعــوامل اخلـــطــر ا
لـلمرض. وتقول تسيزيك (استنادا إلى
اإلحــصـائـيـات فـإن الــرجـال يـدخـنـون
أكـــثــر من الــنـــســاء كــمـــا أن الــرجــال
شروبات يـستهلكون كمـيات أكبر من ا
الـكحولـية مقارنـة بالنـساء) مؤكدة أن
ــشـــروبــات (الـــتـــدخــ واســـتــهـالك ا
الــكــحــولــيــة من أبــرز عــوامـل اخلــطـر

سببة لألمراض). ا
ـــكن ان يـــكـــون هـــذا الـــفـــايـــروس { هل 

مصنعا?
دراسـة جديدة نـشرتها مـجلة (نـيتشر)
الــعـلـمـيـة وشـارك فــيـهـا بـاحـثـون من
جـامعـات أدنبـرة وكولـومبـيا وسـيدني
وتــــولـــ لـم جتـــد أي دلـــيـل عـــلى أن
الــفـايــروس  صـنـعـه في مـخــتـبـر أو
هـنـدسـته بـأي شـكل آخـر كـمـا أشارت
بــعض الـشــائـعــات وذلك بــعـد أن قـام
الــعـلــمـاء بـتــحـلــيل بـيــانـات تــسـلـسل
اجلــيــنــوم الــعــام لــفــايــروس كــورونـا
ــســتــجــد واســمه الــعــلــمـي (سـارس ا
كــوف2© والــفـــيــروســات ذات الــصــلــة.
ــســـتــجـــد هــو وفـــايــروس كـــورونـــا ا
األحـدث في ساللة فايـروسات كورونا
ـــعــــروف من ساللـــة وهـــو الــــســـابع ا
كـورونـا الذي يـصيب الـبـشر والـثالث
الــذي يــســبب أمــراضــا خــطــيــرة. أمـا
األنــواع األربـعـة الـتـي جتـلب أعـراضـا
OC43و NL63و KU1 بـسـيـطـة هي
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امـــا الـــفـــايـــروســـات األخـــطـــر ضـــمن
الـساللـة والـتي تـسبب أمـراضـا حادة
هـي ثالثة ظهـر األول منهـا في الص
عـــــام 2003 وهـــــو وبــــــاء مـــــتالزمـــــة
االلـتهاب الرئوي احلاد (سارس) وفي
عـام 2012 انـتـشـرت الـساللـة الـثـانـية
ـمـلكـة العـربيـة السـعوديـة والتي في ا
ســــمـــيـت مـــتـالزمـــة الــــشـــرق األوسط
الـتنـفسيـة (ميرس) وفي نـهاية 2019
بـدأ انتـشار الـساللة الـثالـثة واحلـالية
(كــوفـيـد 19) والــذي  إحلـاقـه الحـقـا
بـــساللـــة ســارس  فـــــســمّي عـــلــمـــيــا
(ســارس كـوف 2). وقــال كــريـســتــيـان
ــســاعــد في عــلم أنــدرسـن األســتــاذ ا
ـناعة واألحيـاء الدقيقـة وأحد مؤلفي ا
الـورقة البـحثيـة إنه (من خالل مقارنة
ـتــاحـة بــيـانــات تـســلـسل اجلــيـنــوم ا
ـعـروفة لـسالالت الـفـيـروس التـاجي ا
ـكـنـنـا أن جنـزم بـأن سـارس كـوف2)
ـــســتـــجــد) نـــشــأ من خالل كـــورونــا ا

الطبيعة).
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قلنا وكتبنا عن الصحافة الكثير  ..
عن شجونـها وهمـومها  وفـرحنا الـبهي بهـا  وقرارنا الـصائب باخـتيارهـا مهنة
ومهـمة لـنا رغم مـصـاعبـها  ومـا أحالها .. ولـدي كـتابـان عنـها خالصـة قراءات
ـاضـي (عـنوان صـحـفـي .. يكـفـي) و (ند وجتـربـة بـدأت مـنـذ سـبـعـيـنـات الـقرن ا

الرئيس) واقصد هنا الصحفي  ومخطوطة جاهزة  للطبع ..
مهمة ومهنة  ترتقي الى أن تكون رسالة انسانية وأصالحية ..  

ـا  اسـتـمـر من هو بـعـمـرنـا بالـكـتـابة دون لـوال هـذا احلب الـساكـن في الروح  
مـقــابل مـادي يـسـد ولــو بـعض تـكـالــيـفـهـا وهي كــثـيـرة إبـتـداء مـن فـاتـورة الـنـيت
ـولــدة الــكــهـربــائــيــة والــعالقــات الـعــامــة .. وهــذه  أدوات الــكـاتب والــهـاتـف وا
والــصــحــفي  فـي إيــصــال نــتــاجـه الى  صــحــيــفـــته ووســيــلــتـه لالطالع عــلى

العالم  وهو يدور من حوله في حركته السريعة ..
أعترف ..

انه مـهـما كـان الصـحـفي بارعـا في الـكتـابة والـوصف ال يـستـطـيع أن يفي نـفسه
بعض حـقها  كي ال يتهم بالنرجسية  لكن االخر هو االقدر على أن يرى ويتتبع

بضياء كاشف كل الزوايا ويتعمق فيها ليعطيه بعض حقه واستحقاقه ..
ـنح شـهادة ـلك تـقو الـصـحفي ..  القـارىء هـو القـاضي وهـو  وحده  من 
الـقــبــول أو الـرفض .. في االقــبــال عـلى مــا يـكــتب أو في االعــراض عـنه ..  ..

ويعرف قيمة ما نكتب .. هل كان مفيدا أم ثرثرة فارغة على الورق  ..
ـــكــافــأة احلــقـــيــقــيـــة  وهي الــتــكــر  ثــقــة الـــقــارىء هي الــوســـام الــعــالي وا
احلـقـيـقـي  الـذي يالزم الـصـحـفي مـدى حـيــاته ومـا عـداه لـيس أكـثـر من اوراق
جـرد ان تخرج من اجلـيب او درع او كتـاب شكره يـنتهي نقـدية تنـتهي قيـمتـها 
بـعد حلـظـته  أو لـقـطـة تـلـفـزيـونيـة  صـغـيـرة تـضـيع وسط هـذا الـكم الـكـبـير من

االخبار والصور .
في عيدها ..

همة .. شاعر والـعواطف والكلـمات اللطـيفة واالشادة  الـعالية بـالدوروا تنهـال ا
ـناسـبات واجملامالت  خـاصة عـندمـا تصدر من بعـضها يـدخل ضمن خـواطر ا

صاحب قرار ..
وأعجب أن يـدعو مـسـؤول  وهو بـدرجة رفـيـعة أويـطلب ويـنـاشد  وبـيده الـقرار
ـا كتب .. بل يـجب أن يـأمـر وتتـحـول مـشاعـره الى قـرار مـلزم مـا دام مـقـتنـعـا 

ويرى أنه  احلق واحلقيقة ..
لـقـد اصــابت صـحـيــفـة الـزمــان كـبـد احلــقـيـقــة في مـانـشــيـتـهــا عـلى الــصـفـحـة
ـنـاسبـة الى واقع ـسـؤولـ الى تـرجمـة بـرقـيـاتـهم بـا االولى امس عـنـدمـا دعت ا
يـنـصف رواد الكـلـمة واصـحـاب القـلم .. فـهم اصحـاب الـقرار وبـامـكانـهم تـغيـير

احلال ..
ساهمات الصحافـة في التحديات التي تواجه البالد سؤولون جميعـا  يعتـرف ا
 ولهـا اسهامهـا الفاعل في البـناء ومكـافحة االرهاب الـذي دخل العالم في حرب
معه  ولـها دورها وتضحياتها فيهـا  وكذلك في محاربة الفساد والكشف عنه 
وبـنـاء رأي عـام  والـدفـاع عن احلـقـيـقـة والـسـيـادة وحـقـوق االنـسان وهـي أحد

وسائل الرقابة الشعبية ..
ولكن هل حصلت على حقها وعائد يناسب عطائها ..?

ـتقـدمة تـخصص مـوازنـات هائـلة لالعالم تـشمل بـها االعالم اخلـاص ما الدول ا
همة وطنية  الن االعالم بكل روافده يعد مؤسسة سيادية .. دام يقوم 

ـعـارك الداخـليـة واخلارجـية ورسـول  البالد مع الـعالم فهـو رديف للـدفاع في ا
في بناء عالقات متينة ..

واطن وقمته الوطن .. يشكل مع الدفاع واخلارجية اضالع مثلت قاعدته ا
فاين نـحن من ذلك والدولـة تستـكثـر على الصـحفي مـكافاة  أو مـنحـة ال تساوي
ا يـتمتع به الـنائب وأصـحاب الدرجـات العلـيا والدرجات شيئـا عندمـا تقارنـها 

اخلاصة والرئاسات من إمتيازات ..
يدان .. فبامكان الصحفي أن يصل الى اماكن - الصحافة هي ع الدولة في ا

تعجز الدولة بكل مؤسساتها أن تصل اليها ...
ـواطن .. تمـارس دور التـبصـير بـاخللل مع ـسؤول وا - الصـحافـة واسطـة ب ا

االول والتوعية وتوضيح احلقائق مع الثاني ..
- هنـاك فرق بـ مسـؤول يعد مـا تكـتبه الـصحـافة (كالم جـرايد) ال يـتفـاعل معه
نصب كغنيمة وأخر يـهمه ما تنشره الصحافة بـقصد التغيير نحو ويتعـامل مع ا

االفضل ..
وهـنـا تـظـهـر قيـمـة مـا تـكـتب  الن احلـريـة الـصـحـفـيـة لـيـست في هـذا الـعـدد من
  الـتي تضمن هـذه احلرية الصـحف والفضـائيات وال في الـتشـريعات والـقوان
أو أن تفـتح  الدولة الـباب واسـعا لـلصـحفي لـيكتب مـا يراه صـحيـحا بـحرية أو
عنية ينتقد اخلطأ .. فهذا احلق على اهميته يبقى ناقصا إن لم تتفاعل اجلهات ا
مع مـا تـكتب بـالـرد سـواء بـتأيـيـد مـا يُـطـرح أو تصـحـيـحه لـكي تـتعـزز الـثـقـة ب
االثــنـ  وعــنـدهـا تــكـون الــدولـة قــد  خـلــقت حـالــة من الـتــفـاعل وســاهـمت مع

الصحافة بخلق راي عام فاعل في اجملتمع  ..
- احلرية لـيست في ما تكـتب بل في تاثيـر كتاباتك ومـساهمتـها في التغـيير نحو

االفضل ..
ؤسـسة مسـؤول يؤمن بـالغيـير ويرى في ولن يتـحقق ذلك إن لم يـكن على رأس ا

الصحافة مساعدا له في صنع القرار ..
عدا ذلك تكون الكتابة حبرا على ورق ...

- يشعـر الكاتب والصحـفي احيانا باالحـباط وتتحول الـكتابة الى مضـيعة للوقت
طلوب  .. واجلهد ان لم يحصل التغيير ا

ـلة وبال طـائل وتـدخل في حقل خـذ الـكهـرباء مـثـاال .. أصبـحت الـكتـابة عـنـها 
ثل العربي  .. (ما ال يفيد) او هي حراثة في بحر كما يقول ا

ـتـحـدث يـخاطب سـنـوات .. لم نـسـمع  غيـر مـبـررات لم يـقـتـنع بـها أحـد وكـأن ا
نفسه  وليس الشعب الذي يعاني معاناة كبيرة منذ سنوات ..

الصحافة بدون صحفي ال تعني شيئا ...   - 
مـا أســهل أن تــوفـر لـلــصـحــيـفــة او الـفــضـائــيـة أو أي وســيـلــة اعالمـيــة افـضل
ـادية وآخر مـبتكـرات التكنـلوجيـا .. ولكن ما اصـعب أن جتد  لها ستـلزمات ا ا
تابع .. لتكـتمل الثالثية وقـمتها الصحفي الصحـفي الذي يضمن لها الـقارىء وا

وقاعدتها الصحيفة والقارىء..
الصحافة سلطة .. سلطتها في كلمتها ..

والكلمة  أمانة .. مسؤولية ..  
الـكـلمـة امـضى سالح بشـرط ان يـكـون القـلم بـيد صـيـاد مـاهر يـحـسن التـسـديد
والـتـصـويب نحـو الـهـدف .. ويتـحـول  هـذا القـلم الى سالح قـاتل اذا كـان  بـيد

جاهل أو غير ماهر ..
فما أنبلها من مهمة .. وما أصعبها على من يريد التميز فيها ..
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أتعرف ما معنى الكلمة ?
مفتاح اجلنة في كلمة
دخول النار على كلمة
وقضاء الله هو الكلمة

00000000
الكلمة زلزلت الظالم
الكلمة حصن احلرية
إن الكلمة مسؤولية
إن الرجل هو الكلمة

شرف الرجل هو الكلمة
شرف الله هو الكلمة  

سـرحيـة الشعـرية الرائـعة لـلشاعـرعبـد الرحمن ((من ا
الشرقاوي (احلس ثائرا) ..)) 
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من مبدأ بـأن االمهات لم تلـد غير آدم سمـثنا  وكيـنزنا  وبرنـشتاينـنا  وولفنا 
وهـارفـينـا  ومـاركسـنـا  وإجنلـزنـا  ووو... من لم تـسعـفـنا الـذاكـرة لذكـرهـما 
ـوازنة العـامة اإلحتاديـة أرقام تفـصيلـية حقـيقية وكفكـرة تالقح فكرة بـأن تكون ا
دة سنة مـالية مسـتقبلة  هل معتـمدة لنفـقات الدولة وإيراداتـها العامـة السنويـة 
ـوظـفـ ـا فـيـهـا رواتب ا ـكـنـنـا طــرح نـفـقـاتـنـا الـعـامــة احلـاكـمـة فـقط طـبـعــاً 
ـتـقاعـدين لإلستـثـمار عـلى مـستـوى الدولـة لـلقـطاع اخلـاص  وتـرك ايراداتـنا وا
ـرافق العامة تـعلقة بـقطاعات ا ـشروعات ا ـدة لإلنفاق الـرأسمالي على ا لهذه ا

والـبـنيـة التـحـتيـة والـبنـاء واإلسـكان والـكهـربـاء وتولـيـد الطـاقة 
والــتـنـمــيـة االجـتــمـاعـيـة فـي مـجـاالت الــتـعـلـيـم والـصـحـة
ـــشــروعــات الــتي تــتــعــلق واالتــصــاالت  فــضالً عن ا
بــإنــتــاج الــســلع والــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة واخلــدمــيـة
كـالـصـنــاعـة والـزراعـة واإلسـكـان والـصــحـة والـتـعـلـيم

والسياحة  وفقاً آللية نحتفظ بقادم احلديث بها .
{ عن مجموعة واتساب w Ë 5  ÂU
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ووجـه وزيـر الـتــجـارة عـالء اجلـبـوري
,بــاطالق عــمـلــيـة الــنـقل في الــبـطــاقـة
الـتمـوينـية وجلـميع احملـافظـات. وقال
بـيـان للـوزارة تـلقـته (الـزمان) امس ان
(اجلــبـوري تــفـقــد مـركــز الـتــمـوين في
قـضـاء الـفـلـوجـة ,وبـحث مع الـقـائـم
ــركــز سـبـل إجنـاح آلــيــات نـقل عــلى ا
الــبــطـاقــة الـتــمــويـنــيـة) ,واضــاف انه
(وجه الـبدء بـعمـليـات النقـل في جميع
احملـافظـات ). كمـا ناقش اجلـبوري مع
ــشـتــركـة ــلـفــات ا مــحـافظ,عــددا من ا
ـــفـــردات واالســـتــــعـــدادات لـــتـــوزيع ا
الـغذائيـة عبر مـشروع السـلة الغـذائية
الـــذي اقــــره مـــجـــلس الـــوزراء .وذكـــر
الـبـيان ان (الـوزيـر التـقى فـور وصوله
الـرمادي احملـافظ علي الدلـيمي وبحث
مــعه مـلــفـات مـشــتـركـة مــنـهـا ,اجنـاح
ـوسم الـتـسـويقـي حملصـول احلـنـطة ا
ودعـم واســنـــاد الــدوائـــر الـــتــجـــاريــة

وتهيئة وتأهيل اخملازن التي تعرضت
لـلتدمير جراء عمليات داعش  ,اضافة
الـى االســـتـــعـــداد لـــتــــوزيع الـــدفـــعـــة
الــغــذائــيـة مـن خالل مـشــروع الــســلـة
الــغـذائــيـة الــتي تـنــطـلق في االول من
ـقـبل وتـهـيـئـة ارض مـعارض تـمـوز ا
احملـليـة والدولـية). واكـد اجلبوري ان
(الــزيــارة تــأتي في اطــار تــوجــيــهـات
ـيـدانـية ـتـابـعة ا رئـيس الـوزراء في ا
واطن والتنسيق ومـعاجلة مشاكل ا
مـع احلـــكـــومـــات احملـــلـــيـــة وتـــذلـــيل
مـــعـــوقــات الـــعــمل) ,مـــشـــيــرا الى ان
ـوسم الـتـســويـقي حملـصـول (جنــاح ا
احلــنـطـة  وحتـقــيق نـتـائـج مـهـمـة من
خالل تـوفيـر خزين ستـراتيـجي جيد 
جــاء نــتــيــجـة الــتــعــاون مع اجلــهـات
الــــســــانـــدة مـن وزارات وحـــكــــومـــات
مــحـلــيـة فـضـال عن اجـراءات رقــابـيـة
ــعــاجلـة واداريــة من مــركــز الـوازارة 
ـعـوقـات الـتي حصـلت في ـشـاكل وا ا

اضية والتـعامل معها بشكل سـنوات ا
سريع وايجابي).

مــبــيــنــا ان (الــوزارة  ســتــبــدأ الــعــمل
ـشـروع الـسلـة الـغـذائيـة الـتي اقـرها
اجملـلس وحتديد موعـد التجهـيز مطلع
قبل التي تشكل انعطافة مهمة تموز ا
في تـطويـر العمل بـالبـطاقة الـتمويـنية
اضية ,وهذا ومـعاجلة كل االخفاقات ا
دلــيل لـلـجـهـد احلـكــومي الـكـبـيـر الـذي
ـلف ومعـاجلة اسـهم في مـتابـعة هـذا ا
كـل اشـكـاالته) ,مــشــددا عـلى (تــشــكـيل
جلـان مـشـتـركة من الـوزارة واحملـافـظة
رونة حلـسم القضايـا العالقـة وابداء ا
ا يخدم ـلفات  في الـتعاطي مع هذه ا

ابناء احملافظة). 
مـن جــانــبه  ,عـــد الــدلـــيــمـي (الــزيــارة
ـواقف ومـعـاجلة ـهـمة  ,لـتـنـسـيق ا بـا
ـشـاكل  ووضـع آلـيـات عمـل مـشـترك ا
ـــــلـــــفـــــات بـــــ الـــــوزارة لـــــبـــــعـض ا

واحملافظة). 
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شتريات اخلارجية. عادن / الشركة العامة لصناعة االسمدة / القسم التجاري/ شعبة ا يسر وزارة الصناعة وا
وجب الـوثائق ـدرجة تـفاصـيلـها ادنـاه  واد ا ـؤهلـ وذوي اخلبـرة لتـقد عـطاءاتـهم لتـجـهيـز ا بـدعوة مـقدمـي العـطاءات ا

رفقة مع مالحظة ما يأتي:- القياسية ا
ؤهل والراغـب باحلصول على معلومات اضافية مراجعـة مقر الشركة العامة لصناعة االسمدة / ١- على مقدمي العطاءات ا
الـبـصــرة - خـور الـزبـيـر او االتــصـال بـالـهـاتف (07802780915)  او E-mail: scf@gov.iq (من االحـد الـى اخلـمـيس / من
الساعـة السابـعة صباحـاً حتى السـاعة الواحدة بـعد الظـهر حسب تـوقيت مدينـة البصـرة احمللي ) وكمـا موضحة بـالتعـليمات

قدمي العطاءات . 
تطلبات اليـة: على مقدم العـطاء ان يقدم أدلة مـوثوقة تثبت قـدرته على القيام بـا طلوبـة :- (أ) القدرة ا ٢- مـتطلبات التـأهيل ا

الية اآلتية: (احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنت متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.  ا
اثـلة من شركـات القـطاع العـام في العراق  اخلبـرة والقدرة الـفنيـة:- على مـقدم العـطاء ان يقـدم دليالً مـوثقاً بـأن لديه أعـمال 

(عقود جتهيز سابقة)
٣- بإمـكان مقدمي العطـاء شراء وثائق العطـاء بعد تقد طـلب حتريري الى العنـوان احملدد في ورقة بيانـات العطاء وبعد دفع

قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٫٠٠٠) الف دينار (غير قابلة للرد) / يتم ختم الوثائق.
ؤشـرة ازاء كل مـناقـصـة من اجلدول ادنـاه بعـمـلة الـدوالر االمريـكي عـلى شكل صك ٤- يـجب تقـد ضـمان الـعطـاء بـاال قيـام  ا
دة (٣٠) يـوم من تاريـخ نفـاذ العـطاء عن طـريق مصـرف عـراقي معـتمـد لدى الـبنك مـصدق او خـطاب ضـمان او سـفـتجـة نافـذة 

ركزي العراقي ا
٥- تقـدم العطـاءات بثالثـة ظروف (فني / جتـاري / مستـمسـكات) وتكـون الظروف مـغلـقة ومخـتومة بـختم الـشركة وتـرسل بيد

مخول رسمي .
٦- االسعار النهائية تكون DDP واصل مخازن الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية - خور الزبير .

ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا
٨- يتم تسـليم العـطاءات الى العـنوان اآلتي (بنـاية قسم االعالم والـعالقات العـامة / شعـبة العالقـات العاامـة / الشركـة العامة

لصناعة االسمدة / خور الزبير / البصرة / (جمهورية العراق)
٩- يتم تسليم الوثائق اخملتومة التي  استالمها من قبل مقـدم العطاء بعد ختمها من قبله في ظرف مستقل مع تسليم وثائق
ذكورة في الـقسم الثاني (١١-١-ح) في ظرف اخر مع نسخة اضافية من طلوبة ا القسم الرابع ومتطلبات الـتجهيز والوثائق ا
الـقسم الـرابع في مـوعـد اقـصـاه السـاعـة الـواحـدة ظهـرا لـيـوم ٢٠٢١/٧/٢٧ وسـوف يهـمـلك اي عـطـاء ال يحـتـوي عـلى الـوثائق

القياسية اخملتومة.
تـأخرة سوف تـرفض وسيـتم فتح وفي حـالة مـصادفـة يوم الغـلق عطـلة رسـميـة يكـون الغـلق في اليـوم الذي يـليه. الـعطـاءات ا
ثليهم الراغبـ باحلضور في العنوان االتـي مقر الشركة العـامة لصناعة االسمدة / العطاءات بـحضور مقدمي العطـاءات او 

خور الزبير / البصرة في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٨ .
كنكم زيارة زيد من التفاصيل   و

www.industry.gov.iq موقع الوزارة         www.scf@scf.qov.iq    موقع الشركة االلكتروني

S.N BID Bond

$ 3000

Estimated Cost

$ 300.000

Tender No

7/T/SOF/2021

Description

CERAMIC BALL AND 
ALUMINA BALL
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شتريات اخلارجية. عادن / الشركة العامة لصناعة االسمدة / القسم التجاري/ شعبة ا يسر وزارة الصناعة وا
وجب الـوثائق ـدرجة تـفاصـيلـها ادنـاه  واد ا ـؤهلـ وذوي اخلبـرة لتـقد عـطاءاتـهم لتـجـهيـز ا بـدعوة مـقدمـي العـطاءات ا

رفقة مع مالحظة ما يأتي:- القياسية ا
ؤهل والراغـب باحلصول على معلومات اضافية مراجعـة مقر الشركة العامة لصناعة االسمدة / ١- على مقدمي العطاءات ا
الـبـصــرة - خـور الـزبـيـر او االتــصـال بـالـهـاتف (07802780915)  او E-mail: scf@gov.iq (من االحـد الـى اخلـمـيس / من
الساعـة السابـعة صباحـاً حتى السـاعة الواحدة بـعد الظـهر حسب تـوقيت مدينـة البصـرة احمللي ) وكمـا موضحة بـالتعـليمات

قدمي العطاءات . 
تطلبات اليـة: على مقدم العـطاء ان يقدم أدلة مـوثوقة تثبت قـدرته على القيام بـا طلوبـة :- (أ) القدرة ا ٢- مـتطلبات التـأهيل ا

الية اآلتية: (احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنت متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.  ا
اثـلة من شركـات القـطاع العـام في العراق  اخلبـرة والقدرة الـفنيـة:- على مـقدم العـطاء ان يقـدم دليالً مـوثقاً بـأن لديه أعـمال 

(عقود جتهيز سابقة)
هتـم شراء وثائق الـعطاء بـعد تقد طـلب حتريري الى الـعنوان احملدد فـي ورقة بيانـات العطاء ٣- بـإمكان مـقدمي العطـاء ا

وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٫٠٠٠) الف دينار (غير قابلة للرد) / يتم ختم الوثائق.
ؤشـرة ازاء كل مـناقـصـة من اجلدول ادنـاه بعـمـلة الـدوالر االمريـكي عـلى شكل صك ٤- يـجب تقـد ضـمان الـعطـاء بـاال قيـام  ا
دة (٣٠) يـوم من تاريـخ نفـاذ العـطاء عن طـريق مصـرف عـراقي معـتمـد لدى الـبنك مـصدق او خـطاب ضـمان او سـفـتجـة نافـذة 

ركزي العراقي ا
٥- تقـدم العطـاءات بثالثـة ظروف (فني / جتـاري / مستـمسـكات) وتكـون الظروف مـغلـقة ومخـتومة بـختم الـشركة وتـرسل بيد

مخول رسمي .
٦- االسعار النهائية تكون DDP واصل مخازن الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية - خور الزبير .

ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا
٨- يتم تسـليم العـطاءات الى العـنوان اآلتي (بنـاية قسم االعالم والـعالقات العـامة / شعـبة العالقـات العاامـة / الشركـة العامة

لصناعة االسمدة / خور الزبير / البصرة / (جمهورية العراق)
٩- يتم تسليم الوثائق اخملتومة التي  استالمها من قبل مقـدم العطاء بعد ختمها من قبله في ظرف مستقل مع تسليم وثائق
ذكورة في الـقسم الثاني (١١-١-ح) في ظرف اخر مع نسخة اضافية من طلوبة ا القسم الرابع ومتطلبات الـتجهيز والوثائق ا
الـقسم الـرابع في مـوعـد اقـصـاه السـاعـة الـواحـدة ظهـرا لـيـوم ٢٠٢١/٧/٢٧ وسـوف يهـمـلك اي عـطـاء ال يحـتـوي عـلى الـوثائق

القياسية اخملتومة.
تـأخرة سوف تـرفض وسيـتم فتح وفي حـالة مـصادفـة يوم الغـلق عطـلة رسـميـة يكـون الغـلق في اليـوم الذي يـليه. الـعطـاءات ا
ثليهم الراغبـ باحلضور في العنوان االتـي مقر الشركة العـامة لصناعة االسمدة / العطاءات بـحضور مقدمي العطـاءات او 

خور الزبير / البصرة في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٨ .
كنكم زيارة زيد من التفاصيل   و

www.industry.gov.iq موقع الوزارة         www.scf@scf.qov.iq    موقع الشركة االلكتروني

S.N BID Bond

$ 12225

Estimated Cost

$ 1.222.500

Tender No

6/T/SOF/2020/B

Description

Lean solution pump
(p - 202 A,B)
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ـترتـبة ـبالغ ا سـتـأجرين ا ـتضـمن عدم تـسديـد ا ـرقم ٤٦٩١ في ٢٠٢١/٥/١١ ا ـرقم (٤٥١ ) في ٢٠٢٠/١٢/٢٩ وبنـاء على مـا جاء بـكـتاب مـديريـة بلـدية الـعدل ا احلـاقا بـاعالننـا ا
دة القـانونـية عـليه تعـلن جلنـة البيـع وااليجار الـثانـية في مديـرية بـلديـات ميسـان عن تأجـير (٦١) مـلك والتي تبـدأ بالـتسـلسل ((١: حانـوت جزء من الـقطة ٥٠/١ بـذمتـهم خالل ا
زاد  العـلني استنادا الى قـانون بيع وايجار ـدرجة تفاصيـلها في القوائم ادنـاه والعائدة الى مديـرية بلدية الـعدل با وتـنتهي بالتـسلسل ٦١: حانوت جـزء من القطعة ١٠٨١/١)) ا
زايدة العلنية مراجعة مديـرية بلدية العدل او سكرتير اللجنة خالل مدة (١٥) يوم تبدأ من اليوم التالي من عدل فعلى من يرغب باالشتراك با رقم ٢١ لـسنة ٢٠١٣ ا اموال الدولة ا
زايدة في قدرة لـبدل االيجـار لكامل مـدته وستجـرى ا ـستمـسكات الـشخصيـة مع التأمـينات الـقانونـية التي ال تقل عن (٢٠ %) من الـقيمـة ا تـاريخ نشر االعالن مـستصـحبا معه ا
زاد العلني عطلة رسمية اليوم التالي من مدة االعالن الساعة العاشرة والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها في مقر مديرية بلدية العدل واذا صادف يوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. فيؤجل الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا
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رقم (٨٢٩٥) بـناء على ما جاء بـكتاب مديريـة بلديات ميسـان / شعبة االمالك ا
في ٢٠٢١/٦/٣ تـعلن جلنـة البـيع وااليجار الـثانـية في مديـرية بـلديات مـيسان
عن تـأجـير (٢٤) مـلك والـتي تـبـدأ بـالـتسـلـسل ((١: بـنـايـة رقم ٢/٨٠٥ وتـنـتهي
ـدرجـة تـفـاصـيـلـهـا في جـانـبـا والـعائـدة الى بـالـتـسـلـسل ٢٤: كـشك رقم ٥٦)) ا
زاد  العلني استـنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة شرح با مديرية بلـدية ا
ـزايـدة الـعـلـنـية ـعـدل فـعـلى مـن يـرغب بـاالشـتـراك بـا رقم ٢١ لـسـنـة ٢٠١٣ ا ا
شـرح او سكـرتيـر اللـجنـة خالل مدة ٣٠ يـوم تبدأ من مراجـعة مـديريـة بلديـة ا
ستمـسكات الشـخصية اليوم الـتالي من تاريخ نـشر االعالن مستـصحبا مـعه ا
ـقـدرة لـبـدل مـع الـتـأمـيـنـات الـقـانــونـيـة الـتي ال تـقل عن (٢٠ %) مـن الـقـيـمـة ا
زايدة في اليوم التالي من مدة االعالن الساعة االيجار لكامل مدته وستجـرى ا
العاشرة والنصف صباحـا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها في مقر
زاد العـلني عطـلة رسمـية فيؤجل الى شرح واذا صـادف يوم ا مديريـة بلديـة ا
زايدة اجور اليوم الذي يليه من ايام العـمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا

النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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اقــتـضـى حــضـورك
إلى مــديـريـة بـلـديـة
الـــعــمـــارة لـــغــرض
احلـــــصــــــول عـــــلى
إجـــــــــازة بـــــــــنــــــــاء
لـلـعــــــقـار تـسـلـسل
(٥٥/٥٦٥٤) كـــــــونه
مــنــاصــفــة بــيــنــنــا
وخالل فـــتـــرة (٣٠)
ثالثـــون يــــومـــا من
تـاريخ نـشر اإلعالن
فــي اجلـــــــــــريــــــــــده
وبخالفه يتم السير
فــي إجـــــــــــــــــــراءات
احلـــــصــــــول عـــــلى
اجــــازة بــــنــــاء لـــذا
اقتضى احلضور /

بلغ  ا
5 Š WFLł d×Ý

فــــقـــدت هــــويـــة
تــــــــســـــــــجــــــــيل
بــــالـــــشـــــركــــات
ــقــاولــة بــاسم ا
(ريـــــاض عــــبــــد
الـــســـيـــد عـــلي)
ـن يـــــــــــــرجـى 
يــعــثــر عــلــيــهــا
تـســلــيـمــهـا الى
شـــــركــــــة نـــــدى
الــــــــــــريــــــــــــاض
لــــلـــــمـــــقــــاوالت
الــــــعـــــامـــــة. مع

الشكر

Ê«bI

فــــقـــدت هــــويـــة
بــــاسم (احــــمـــد
عــــبــــاس خــــلف
راضــــــــــــــــــــــــــي)
الـــــصــــــادرة من
وزارة الـكـهـرباء
دائـــــرة انــــتــــاج
كـهرباء الوسط/
مــحـطـة كـهـربـاء
التـاجي الـغازية
ـن يـــــــــــــرجـى 
يــعــثــر عــلــيــهــا
تـســلــيـمــهـا الى
جـــــــــــــــــهـــــــــــــــــة
االصـــــــدار. مع

الشكر

Ê«bI

W¹u¼
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بـاركَ الــســلــوفــيــني ســتــريــشــكـو
كــاتــانــيــتـش مــدرب مــنــتــخــبــنــا
الـــوطــنـي لــكــرة الـــقــدم لـالعــبــ
الـــتــأهل لـــلــمـــرحــلــة الـــنــهـــائــيــة
ـؤهــلـة لــلـتــصـفــيـات اآلســيـويــة ا
ونديال قطر 2022 وكذلك ضمان
الـتـأهـل الـرسـمي لـنـهـائـيـات كأس

. آسيا 2023 في الص
ــؤتـــمــر وقــالَ كـــاتـــانــيـــتش فـي ا
الـــصــحـــفي بـــعــد مـــبــاراة إيــران:
ـنـتـخب إيـران الـفـوز بـعـد مـبـارك 
تسجيل هدف وحيد والتأهل.. لقد
حــصـــلـــوا عــلـى فــرصـــة وحـــيــدة

بــالــشــوط األول وســجــلــوا مــنــهـا
هـــدفـــاً وهـــذه هي جـــودة الـــفــرق
الـقـويـة ولالسف دائــمـاً نـسـتـقـبل

أهدافاً من أخطاء.
وأضـافَ:  لعـبنـا بالـشوط الـثاني
بــشــكل أفــضل ألنــنــا عـرفــنــا انــنـا
ضمـنـا التـأهل ولـكـننـا اسـتـقبـلـنا
هــجــمــات مــرتــدة وهــذا طــبـيــعي
ة اليوم. ويجب ان نتعلم من هز

وتـابعَ مـدرب مـنـتـخـبـنـا الـوطني :
أريـــد أن أبــارك لـالعــبـــ الـــتــأهل
للـمـرحلـة الـنهـائـية.. تـأهـلنـا بـهذا
تاح علي عدنان لم يلعب الفريق ا
مـنذ سـبعـة أشهـر صفـاء هادي لم

وريـــاضــتـــنــا لـــتـــحــقـــيق االجنــاز
العالي.ووعد حمودي بانه سيقوم
ـثـلـيات بـجـوالت خـاصـة لـزيـارة 
ـتـابـعة احملـافـظـات كـلـها لـغـرض ا
واالطـالع على إحتيـاجاتها ووضع
آلـيـة خـاصـة لـتـذلـيل كل الـعـقـبات

فـضالً عن إيـجـاد احلـلول لـتـطـوير
الــريـاضـة في عـمـوم الـبالد داعـيـاً
فـي الـــــوقت نـــــفـــــسه مـــــســـــؤولي
احلـكـومات احملـليـة في احملافـظات
لـــتـــســـهـــيـل مـــهـــمـــات االحتــادات

ودعمها بشكل متكامل.

درب الوطني بعد مباراة ايران ؤتمر الصحفي  dL∫ جانب من ا R

ة مفاجئة امام نظيره الفرنسي اني يتعرض لهز نتخب اال W1e∫ ا

ريــاضي قـادر عـلى حتــقـيق نـتـائج
جـيــدة في االسـتـحـقـاقـات الـدولـيـة

قبلة". ا
و أشــار حــمـودي الـى الـفــقـرة أوالً
مـن الــفــقـــرة الــرابــعـــة من قــانــون
ــبــيــة ذي الــرقم 29 الــلــجــنــة األو
لـسنة 2019 و الـتي أتاحت لـلجنة
ـبـية إنـشاء مـنتـديات في كـافة األو
احملــافــظـات وهــو جـانـب مـهم في
دعـم ريـاضـيي جـمــيع احملـافـظـات
والــعـاصـمـة بــغـداد وتـشــجـيـعـهم

قبلة. رحلة ا خالل ا
ثلـيات احملافظات ودعـا حمودي 
ــسـار ووضع كــافــة لــتـصــحــيح ا
الــريــاضــة الـعــراقــيــة في الــطـريق
الـــصــحــيح وإجـــراء إنــتــخــابــات
جـديـدة تـقام بـعـد الـتداعـيـات التي

بي العراقي. مرّ بها العمل األو
ـمثليات وأضـاف قائالً "أن بعض ا
عـــمــلت بـــشــكـل صــحــيـح  لــعــدم
إنــقــطـاعــهـا وتــواصــلـهــا مع مــقـر
ــبـيــة" الفــتـاً الى ان الــلــجـنــة األو
rOKالـهـدف االسمى هـو إعـادة شبـابـنا  ÊUD ثليته في احملافظات بعدسة   رعد حمودي يجتمع 
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طـوال الـشوط الـثـاني بـينـمـا كثف
ـان الضـغط عـلى مـرمى لوريس األ

على أمل معادلة النتيجة.
وشــنت فــرنــســا مــرتــدة ســريــعــة
لــتـــصل الــكــرة إلـى مــبــابي الــذي
انطلق حتى وصوله منطقة اجلزاء
قــبـل أن يــرسل تــمــريــرة حــريــريــة
ـا لـيـودعــهـا األخـيـر داخل لـبـنــز

الشباك.
وبـــعــد احـــتـــفــال العـــبي فـــرنـــســا
بـــالـــهـــدف الـــثــانـي أشــار احلـــكم
لـوجود تـسلل بـعد الـلجـوء لتـقنـية
الـفـيـديـو لـيـتم إلـغـاء الـهـدف بـعـد

الفرحة العارمة.
وأراد لـيـروي سـاني جتـربـة حـظه
بــتــنــفــيــذ ركــلــة حــرة عــلى حــدود
مـنـطــقـة جـزاء فـرنـســا لـكـنه سـدد
باراة رمى لتنتهي ا الكرة أعلى ا

بفوز الديوك.
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حقق منتـخب البرتغـال فوزًا مثيرا
عــلى نـــظــيـــره اجملـــري بــثالثـــيــة
باراة التي جمـعتهما نظيفـة في ا
ا في إطار منافسات اجلولة األولى
من اجملـمـوعـة الـســادسـة بـبـطـولـة

يورو 2020.
�ســجل رافـائــيل جــوريــرو الــهـدف
األول بــــالــــدقــــيــــقــــة 84 وأضـــاف
كريستيانـو رونالدو الهدف الثاني
من عالمــة اجلـزاء في الـدقـيـقـة 87
وأحـــرز الــــدون الـــهــــدف الــــثـــالث

بالدقيقة 90+2.
ــــنـــتـــخب �وبـــهـــذا الــــفـــوز رفع ا
ركز البرتغالي رصيده لـ3 نقاط با
ـنـتـخب اجملري األول بـيـنمـا ظل ا

بدون نقاط في ذيل اجملموعة.
ـبـاراة جاءت الـفـرصـة األولى في ا
بعـد مرور  4دقائق بـعدمـا وصلت
الكرة إلى دييجـو جوتا على حدود
مـنـطقـة جـزاء اجملر لـيـطلق قـذيـفة
ــرمى يـبـعــدهـا احلـارس بـاجتـاه ا
جــــوالكــــسي إلى أول ركــــنــــيـــة في

باراة. ا
وعـاد جـوتـا وأهـدر فرصـة مـحـقـقة
لـلـتــسـجـيل بـرعـونــة شـديـدة بـعـد
ـنـتخب ركـلـة حـرة حـصل عـلـيـهـا ا
الـبــرتـغــالي نـفــذهـا بــرونـو داخل

Ë—uO « U UM  w  WI b  Ê«dOM  UO U*√ ‚d% U d

رعد حمودي

يـلـعب مـنـذ عــام مـيـمي وبـشـار لم
يــلــعـــبــا مــنــذ شـــهــر والالعــبــون
احملـلـيـون الـذين اشـتـركـوا بـدوري
ابطال آسيا كانـوا محبط أيضاً
ولـهذا أنـا سـعيـد بـخطف 6 نـقاط
والـيـوم بـهذه الـظـروف لـعبـنـا ضد
ثـاني افضل فـريق في آسـيـا ولكن
بــصـــراحــة هــذا لن يــكــون كــافــيــاً
ــرحـلــة الـنـهــائـيــة وأنـا صـادق بـا

همة صعبة. بذلك ستكون ا
وأشـــــــار الـى: أنـه فـي الـــــــعـــــــراق
اجلـمــيع يــريـد ان يــبــرز عـضالته
فــمـا حــصل بـ االنــديـة واالحتـاد
أمــر مــؤثــر أحــد االنــديــة ارجع 9

ـنـتـخب بـطـريـقـة غـيـر العـبـ من ا
نـتخب مـسبوقـة حقـاً قصـتي مع ا
العـراقي جميـلة ومـضحكـة بالوقت
نــفــسه وســأكــتـب كــتــابــاً عــنــهــا

صدقني سأكتب كتاباً عنها.
ؤتمر وختمَ كاتانيتش حديثه في ا
الصحـفي : إذا ما سنـكون جاهزين
لـلـمـرحـلة الـقـادمـة أم ال هـذا أمر ال
يــعـود لي هـنــاك تـواريخ مـحـدودة
وأيام فيفا فإذا وفروا الالعب لي
ـــدة شـــهـــر ســــنـــكـــون جـــاهـــزين
وبـــــخـالفه ســـــأتــــــابـــــعـــــهـم فـــــقط
واستدعيهم وال استطيع فعل أكثر
مـن ذلك لــــــو لـم يــــــلـــــعـب بــــــعض

الـالعــــبــــ مـع انــــديــــتــــهـم فــــمن
الـطــبـيــعي ســأبـحث عن خــيـارات

أخرى لو كانت لدينا.
ودخلَ مـدرب مــنـتـخــبـنــا الـوطـني
لكـرة القدم مـباراة إيران بـتشكـيلة
مـؤلــفــة من جالل حــسن حلــراسـة
رمى وعالء مـهاوي وميـثم جبار ا
وسعـد ناطق شيـركو كـر واحمد
إبراهيم وعلي عدنان خلط الدفاع
وصــفـــاء هــادي وأمــجـــد عــطــوان
وهـــمــــام طـــارق ابـــراهـــيم بـــايش
وبــشــار رســنــمــحــمــد قــاسم خلط
ن حـس الـدفـاع ومـهـنـد عـلي أ
خلـط الـــهـــجــــوم.وجـــاءت أحـــداث
الــــشــــوط االول بـــــحــــذر نــــســــبي
ـنـتـخـبـنـا الـوطـني مع شن بـعض
احملــاوالت عـــلى مـــرمى مــنـــتــخب
إيـــران قــبل ان يـــنــجح مـــنــتــخب
إيـران بـتـسـجـيل هـدف الـتـقـدم في
مرمى منتخـبنا الوطني عن طريق
الالعب ســردار أزمـون بــالــدقـيــقـة
35 من الـشـوط األول.وبـادر العـبو
مـنـتخـبـنـا الوطـني بـالهـجـوم على
مـرمى مـنــتـخب إيـران مــنـذ بـدايـة
الــشــوط الــثـــاني وهــددوا مــرمى
احلــارس عــلي رضــا فـي أكـثــر من
محـاولة للـعودة للـمباراة ومـعادلة
الكفة عن طريق بشار رسن ومهند
ـنتخب اإليراني علي بيـنما كان ا
هــو اآلخـــر قــريـــبــا مـن تــســـجــيل
الــــهـــدف الــــثـــانـي لـــوال تــــصـــدي
احلــارس جالل حـسن الــذي تـكـفل
همة إنقاذ شـباكنا من هدف ثانٍ

في أكثر من فرصة محققة.

ـباراة الـنهـائيـة مع بطل فـريق واحـد خلوض ا
: سـتـبدأ مـواجـهات اجملـمـوعـة األخرى.وأضـافَ
الـــدور األول لـــلـــمـــجـــمـــوعــة األولـى  بـــلـــقــاء
الـصناعات الكهربائية والقوة اجلوية والزوراء
يالقـي نـفط الــبـصـرة أمــا اجملـمــوعـة الـثــانـيـة
فـسـتجـمع مبـاريـات الدور األول الـشرطـة ونفط
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ــسـابــقـات قـرعــة نـهـائي دوري أجــرت جلـنـة ا
متاز للموسم 2020-2021 في الـشباب لفرق ا
مــقــر احتــاد الـكــرة بــحــضــور عـضــو الــهــيـأة
الـتطـبيـعيـة الدكـتور اسـعد الزم وأعـضاء جلـنة
ـتأهـلة ـثلي األنـديـة الثـمـانيـة ا ـسـابقـات و ا
وأســفـرت الــقـرعــة عن تـوزيع الى الــنــهـائــيـات
الـفـرق بـ مـجـمـوعـتـ ضمـت األولى الزوراء
ونـفط البصـرة والصنـاعات الكـهربائـية والقوة
اجلــويـة والــثـانــيـة ضــمت فـرق أمــانـة بــغـداد
والـسمـاوة والشـرطة ونفط مـيسـان وستـنطلق
ــبــاريــات بــعـد عــودة مــنــتــخب الــشـبــاب من ا
قرر إقامتها في ـشاركة في البطولة العربية ا ا
سـابقـات في الـهيـئة مـصـر.وقالَ عـضو جلـنـة ا
ـبـاريات الـتـطـبـيعـيـة  عـلي عـبيـس: ان نظـام ا
ــرحــلــة واحــدة بــطــريــقـة ســيــكــون من دوري 
الـتـجــمع في بـغـداد ويـتـأهل من كل مـجـمـوعـة

ـبــيـة ــيـزانــيـة اخملــصـصــة لألو ا
بية تتصدى مبيناً بان اللجنة األو
بـالـقانـون لـذلك وتسـعى لـلحـصول
عــلى مــيــزانــيــة مـجــزيــة من خالل

متابعة مالية دقيقة وأمينة.
وبـــ أيـــضــا "ســـنــبـــقى داعـــمــ
للممثليات حل إجراء إنتخاباتها
ـبــيـة ــرتـقــبـة" مــؤكـداً "بــان األو ا
لـديــهـا قـانـونـهـا اخلـاص بـهـا ولن
نـسمح بوصـفها كـياناً مـنحالً بعد

اليوم" .
مـثلـيات باالحـتفـال بيوم وطـالب ا
23 مـن شـهر حـزيـران كـونـه الـيوم
ـبي داعـياً القـامـة مهـرجـانات األو
وأنـــشــطـــة ريــاضـــيـــة كــفـــعــالـــيــة
ـفـتـوحـة وتـصـويـرها الـضـاحـيـة ا
ـبيـة الـدولـية بـغـيـة إرسالـهـا لألو
ــبي  ال ــيــثــاق األو مــبـــيــنــاً ان ا
يـختص بـالرياضـة فقط بل بـالعمل
ــبـي بــ عـــلى نـــشـــر الــوعـي األو

. اجملتمع أيضاً
وخـتاماً دعا حمودي لتشكيل جلنة
تــنــسق الـعــمل بــ مـقــر الــلـجــنـة

ـثليـاتها في ـبية و األو
احملـافـظـات حـيث سمى
اجملــــتــــمـــعــــون كل من
ابـــــــراهـــــــيم خـــــــلـــــــيل
احلــــويـش "االنــــبـــار" 
وخــالــد عــبــد الــواحـد
گـــبـــيـــان "مـــيـــســان" 
ومــــشـــتــــاق حـــمــــيـــد
الـشـمـري "الـبـصـرة" 
وخـالـد محـمود عـزيز
"نــــيــــنــــوى"  حــــيث
ســـيـــكـــون عــمـــلـــهــا
مـــــــخــــــتـص بــــــرفع
الـــــــتــــــوصـــــــيــــــات
ــــــقــــــتــــــرحـــــات وا
الــــــصـــــادرة من
ـمـثـلـيات ا
ها وتـقد
الـــــــــــــــــــى
الـــلــجــنــة
ــبـيـة األو
لـــلـــنـــظــر
فـــــيــــهــــا.

ثم فـتح حمـودي باب الـنقاش فـيما
مثـليات ودوّن مـقترحات يـخص ا
ـمـثـلـيـات وأجـاب عـلـيـهـا رؤسـاء ا

نطق واضح و شفافية مطلقة.
وأشـــار حـــمـــودي الى "انه تـــوجــد
جـهـات حـكـومـية تـسـعى لـتـقـليص
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بــرئــاســة الــكــابــ رعــد حــمــودي
ـبـية الـوطـنـية أقـامت الـلـجنـة األو
ـحافـظـة كربالء الـعـراقـية الـيـوم 
ـؤتـمــر الـعــام لـرؤسـاء ــقـدســة ا ا
بية الوطنية ـثليات اللجنـة األو

العراقية في محافظات البالد.
وفـي بـدايــة حـديــثه ثـمّن حــمـودي
ـــقــــدســـة دور مــــحـــافـظ كـــربـالء ا
ـهنـدس نصـيف جاسم اخلـطابي ا
حلــسـن الــضــيــافــة واالســتــقــبــال
ـبـية وتـسـهـيل مـهمـة الـلـجنـة األو
ـؤتـمـر كـمـا شـكـر في إحــتـضـان ا
ــمــثــلــيـــة في احملــافــظــة رئــيـس ا
لــتــهـيــئـة اجلــوانب الــتـنــظــيـمــيـة
ـثـلي لــلـمـؤتـمـر وكــذلك األخـوة 
احملـافـظات لـتحـمّلـهم عنـاء السـفر
ــقــدســة واحلــضـــور الى كــربالء ا

ؤتمر. بغية إجناح ا
وإســـتــذكـــر حــمـــودي في كــلـــمــته
االفـتتاحـية رسالـة الرياضـة بشكل
عــام مـؤكـداً بـانـهــا "رسـالـة مـحـبـة
وأخـوة وصداقة تهدف لبناء جيل

ـسة ـنطـقة لـيسـددها جـوتا من  ا
ـرمى واحـدة بـعــيـدة تـمــامًـا عن ا
ــــــيـــــز رغـم كــــــونه فـي مــــــوقـف 

رمى. لالستالم واالنفراد با
وفي الـدقـيـقـة 19 اسـتـلم رونـالـدو
كـــرة طــولــيــة ضُــرب بــهــا الــدفــاع
ـرمى ويـسـدد اجملـري لـيـنـفــرد بـا
رمى لكن احلارس الكرة باجتاه ا
تــصـدى لـهـا قــبل أن يـطـلق احلـكم
صـافـرته لـوجود حـالـة تـسـلل على

الدون.
وواصل جــوالكـسي حــارس مـرمى
ــنــتـــخب اجملــري تــألــقه وأنــقــذ ا
مــرمـــاه من فــرصــة هـــدف مــحــقق
بـعـدمـا اسـتــلم جـوتـا الـكـرة داخل
ـــنــطــقــة بـــالــدقــيــقــة 40 لــيــدور ا
ـدافع ويطـلق تسـديدة قـوية في با
ـرمـى يـبـعـدهـا احلـارس بـقـبـضة ا

يده ببراعة.
وأهــدر رونــالــدو فـرصــة مــحــقــقـة
جـديـدة بالـدقـيـقة 43 بـعد تـمـريرة
عـرضيـة من جهـة الـيسـار مرت من
أمــــــام اجلــــــمــــــيـع لــــــتــــــصـل إلى
كـريـسـتـيـانـو الـذي أطـلق تـسـديدة
ـــســـة مــــبـــاشـــرة مـــرت فـــوق من 

رمى. ا
مـع بــدايـــة الــشـــوط الــثـــاني كــاد
ــنــتـخـب الـبــرتــغــالي أن يــسـجل ا
الـهـدف األول بــعـد ركـنـيــة نـفـذهـا
ـنـطـقة بـرونـو فـيـرنـانـديـز داخل ا
دافـع بـيـبي وقـابـلـها ارتـقـى لـهـا ا
ـــرمى لـــكن بـــرأســـيـــة بـــاجتـــاه ا
احلــــــارس اجملــــــري كــــــان لــــــهــــــا

رصاد. با
ومن هـجـمـة مـرتدة بـالـدقـيـقة 56
ســـــــنــــــــحـت فـــــــرصــــــــة أولى
ــنــتــــــــــــخب اجملــر بــعــد
هــــجــــــــــــــمــــة مـــــرتــــدة
ســــريـــعــــة وصــــلت إلى
ســـــزاالي عـــــلـى حــــدود
مـنـطقـة اجلـزاء لـيـطلق
تسـديدة قــــــــويـة تمكن
احلـــارس الــــبـــرتـــغـــالي
بـاتـريسـيـو من الـتـصدي

. لها على مرت
ومـن خـطـأ فـي الـتــمـريـر
حـــــــصـل العــــــــبـــــــو

ركنـيـة نفـذهـا جـريزمـان لـيـقابـلـها
بـضــربـة رأسـيــة قـويـة عــلت مـرمى

ان. األ
وتـواصــلت هـجــمـات فــرنـســا عـلى
مرمى احلارس مانـويل نوير الذي
أبعـد بقـبضة يـده كرة من تـسديدة
صاروخيـة أطلقـها مبابي من داخل

منطقة اجلزاء.
ومـع اسـتـمـرار الـضـغط الـفـرنـسي
أخطـأ هوميـلز في تـشتيت عـرضية
لـوكـاس هـيرنـانـديـز ليـحـول الـكرة
ـاني ـرمى األ بـاخلـطـأ إلى داخل ا

بـاجملـموعـة بـحـصده أول 3 نـقاط
لـــكـــنـه يـــتـــأخــــر عن الـــبــــرتـــغـــال
ــتـصـدر) بـفـارق األهـداف فـيـمـا (ا
ــانـيـة في ـاكــيـنـات األ اسـتــقـرت ا

ركز الثالث بدون رصيد. ا
أولى الفرص اخلـطيرة جـاءت بعد
مرور ربع ساعـة على بدايـة اللقاء
حــيـنــمـا ارتـقى
بـــوجـــبــا
لعرض
يـة من

محرزًا هدف تقدم الديوك.
وسـنـحت فـرصـة لــلـمـانـشـافت من
ركـلـة حـرة خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء
لــكن تـوني كـروس سـددهـا بـعـيـدة
عـن مــــــرمى احلــــــارس هــــــوجــــــو

لوريس.
وتــمـهــدت كــرة أمـام جــونــدوجـان
داخل مـنـطـقـة جـزاء فـرنـسـا لـكنه
ســـدد الـــكـــرة بـــعـــيـــدًا عن مـــرمى
لــوريس لــيــنــتــهي الــشــوط األول

بتقدم الديوك (1-0).
وأهـدر رابـيو فـرصـة هـدف مـحقق
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جنـح مـنـتـخب فـرنـسـا في افـتـتـاح
مـــشــواره بـــبــطـــولــة يــورو 2020
انـيا بـهدف من دون بالـفوز عـلى أ
رد  ضـــمن مـــنــافـــســات اجلـــولــة

األولى للمجموعة السادسة.
باراة الوحيد جاء بنيران  هدف ا
اني ماتس ـدافع األ صديقـة عبر ا
هـومـيـلـز الـذي سـجل بـاخلـطأ في

مرمى فريقه في الدقيقة .20
وبـهـذا االنـتصـار اسـتقـر مـنـتخب
ـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة الـــديـــوك في ا

مـع بـدايـة الـشـوط الـثـاني بـعـدمـا
تــســلم الـــكــرة وتــوغل بــهــا داخل
مـنـطـقـة اجلــزاء لـكن الـقـائم حـال

دون وصول كرته للشباك.
وكــاد جـنــابــري أن يــخــطف هـدف
الــتــعــادل لــلــمــانــشــافت بــعــدمــا
وصـــــلـــــتـه كـــــرة عـــــرضــــــيـــــة من
جوسيـنس ليقـابلها بـتسديدة من
ــسـة مـبـاشـرة إال أن الـكـرة مـرت

فوق العارضة.
ــدرب الــفــرنـسي وتـراجـع رجـال ا
ـنــطـقـة اجلـزاء ديـديـيه ديــشـامب 

 كرستيانو
رونالدو

البـرتغـال على الـكرة حـتى وصلت
إلى بـرونــو الــذي أطـلـق تـســديـدة
عابرة للقارات جنح جوالكسي في
إبــعــادهــا بــأطــراف أصــابــعه إلى

ركنية.
وطالب كريستـيانو من حكم اللقاء
باحتساب ركلـة جزاء بالدقيقة 76
بـعـدمـا اسـتـلم الـكـرة عـلـى الـصدر
رور بها من مدافع اجملر وحاول ا
لــكـن األخــيــر مــنع الــكــرة لــيــؤكــد
الــــدون أنه فــــعل ذلـك بــــيـــده دون

جدوى.
 فـي الــدقــيــقـة 80 ســجل الــبــديل
شـون هـدفـا لـلـمـجـر بـعـد مـجـهـود
رائع بـعدمـا استـلم الـكرة وانـطلق
وتوغل من الناحية اليمنى وأطلق
تــســـديـــدة أرضــيـــة قـــويـــة فــشل
باتريسيو في التصدي لها لتسكن
الــشــبــاك لـــكن احلـــــــــــكم أطــلق
صــافـــرته وألــغى الـــهــدف بــداعي

التسلل.
وفي الـدقيـقة 84 تـمكن جـويـريرو
مـن تــــــســـــجــــــيل الــــــهـــــدف األول
لـلـبــرتـغـال بـعـد تــمـريـرة من رافـا
ســيــلـفــا اصــطــدمت بــأحــد العـبي
اجملـر لـتـصل إلى العب الـبـرتـغال
ـنطـقـة لـيسـدد الـكرة عـلى حـدود ا
وترتطم بقـدم مدافع اجملر وتسكن

الشباك.
وبعـد دقيقـت فقط احـتسب حكم
الـلــقــاء ركــلــة جــزاء بــعــد عــرقــلـة
أوربــان لـــرافـــا ســلي`ـــــــفــا داخل
ـــنـــطـــقـــة تـــمـــكن رونـــالـــدو من ا
حتويـلهـا إلى هدف ثان لـلمـنتخب

البرتغالي.
وفـي الــــدقــــيــــقــــة 90+2
ســـجل الـــدون الــهــدف
الـثــالث لـلــبـرتــغـال
بعد عدة تمريرات
حــــتى وصــــلت
الــــــــكــــــــرة له
نطقة داخل ا
لــــــــــيــــــــــراوغ
احلــــــــــــــــــــارس
ويضع الكرة في

الشباك.
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اعـلن االحتـاد الـعـراق لـلمـالكمـة تـغـيـير
. مكان اقامة بطولة الناشئ

وقــال رئــيـس االحتــاد عــلي تــكــلــيف في
ـركـزي تــصـريح صـحــفي  ان االحتـاد ا
لـلمالكـمة قـرر نقل بـطولـة انديـة العراق
لــلــنـــاشــئــ من ذي قــار الى مــحــافــظــة

النجف االشرف.
واوضح ان الـقـرار جـاء لـتـعـذر اقـامـتـهـا
ـؤتـمـر الـفـني في فـي االولى وسـيـكـون ا
الـسـادس والعـشـرين من الـشهـر اجلاري
ـنـافـسـات من 27 حـزيـران اذ ســتـكـون ا
ولـغايـة االول من تموز.وسـيقـوم االتخاد
ـشـاركـة بــنـشـر االسـتــمـارة اخلـاصـة بــا
ولـوائح الـبـطـولـة وتعـلـيـمـاتـها في وقت

الحق.

مـيسان وأمانة بغداد يـلتقي السماوة .واختتمَ
ــسـابـقــات عـلي عـبــيس حـديـثه عــضـو جلـنـة ا
بـالـقول: إن الـهيـئـة التـطـبيـعيـة تـسعى جـاهدة
الى جنـاح منـافسـات نهـائي الدوري وإظـهارها
ظـهر الالئق الذي يـتنـاسب مع أهميـة إقامة بـا

متاز. دوري الشباب لفرق ا
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اجراءات
قرعة دوري
الشباب بكرة
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ـصـريـة الـقـاهـرة  من أجل وصلَ الالعـب الـعـراقي احملـتـرف في صـفـوف التـســيـو اإليـطـالي شـوان سـيـروان إلى الـعــاصـمـة ا
االنضمام إلى صفوف منتخب الشباب في معسكره التدريبي حتضيراَ للبطولة العربية.

وانخرط شـوان سيروان في تدريبـات منتخب الشـباب امس  األربعاء بعـد حصوله على راحة سـلبية من اجلهـاز الفني بسبب
الرحلة الطويلة من إيطاليا إلى مصر.

اضي حتـضيـراَ لبـطولة يـشارُ إلى أن مـنتخـب الشبـاب كان قـد دخل في معـسكـرٍ تدريبي مـغلق في مـصر مـنذ يـوم اجلمـعة ا
كأس العرب للشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر احلالي.

كاتانيتش 



كوبنهاغن.
وكـان أول من قــدم يـد الــعـون لالعب
الذي سقط مغشيـا عليه قائد الفريق
سيمون كيير الذي ظهر وهو يحاول

مساعدة إريكس على التنفس.
وكــانـت خــطــورة احلــادث واضــحــة
لـلـجـمـيع إذ كـان الالعـبـون يـحـثـون

سعف على التحرك بسرعة. ا
وأثناء إنـعاش الالعب شكل زمالؤه
حـلـقـة حـوله لـتـوفـيـر قـدر كـبـيـر من
اخلصـوصـية وسط حـضور 15200
من جـــمـــاهـــيـــر الــــكـــرة في مـــلـــعب
كــــوبـــنــــهـــاغـن عالوة عـــلـى ماليـــ
شاهدين عبر شاشات التلفزيون. ا
وكـان الــكـثـيـر من الـالعـبـ - الـذين
فــضـل أغــلــبــهم الــنــظــر بــعــيــدا عن
صـاب - يـبكي بـيـنمـا كان زميـلـهم ا

بعضهم يصلي من أجل الالعب.
وقال هـنري ويـنتـر رئيس قـسم كرة
ـز لبي بي القـدم في صـحيـفـة التـا
ــنــتـخب سي: "إذا كــنــتم تــعـرفــون ا
اركي فسـوف تدركون جيدا أن الد
هؤالء لـيـسوا مـجـرد زمالء في فريق
كرة قـدم بل هم أكـثر من ذلك بـكثـير
من أمــثـال سـيــمـون كــيـيـر وكــاسـبـر

شمايكل".
وأضـاف: "إنـهم أصدقـاء حـقـيـقـيون
هـــبــوا إلى مــســاعـــدة كــريــســتــيــان
إريـكسـ عـندمـا احـتاج إلـيـهم. وقد
ظــهــر اجلــوهــر احلــقــيـقـي لالعــبـ
. صحيح أننا الذين شهدوا احلـادث
نبني الالعـب ونقـيمهم عـلى قواعد
قوية لكنهم في نـهاية األمر هم بشر

مثلنا".
سـنـة وحُـمـل العب انـتــرمـيالن 29 
شهد إلى على نقالة في نهـاية هذا ا

ستشفى لتلقي العالج. ا
وبعـد الـتأكـد من أخـبار إفـاقة
إريـــكـــســ اســـتـــؤنــفت
ـــبــاراة الـــتي فــازت ا
بهـا فـنـلنـدا بـهدف

مقابل ال شئ.
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قـــــال طـــــبـــــيب
الـــــــــــقــــــــــــلـب
الـــــريــــــاضي
ســــاجنــــاي
شـــــــارمــــــا
رئـــــــــــــــيـس
جلــــــــــنــــــــــة
خــــــــبــــــــراء
أمــــــــــــراض
الـــقـــلب في
االحتــــــــــــاد

AZZAMAN SPORT

{ مدريد- وكاالت-  أكد تقرير صحفي إسباني امس األربعاء رغبة جنم البرتغال في حتقيقه حلمه واالنتقال لبرشلونة خالل الصيف اجلاري.
وأعلن برشـلونـة قبل عدة أيـام تعـاقده رسمـيًا مع سـيرجيـو أجويـرو وإيريك جارسـيا بعـد انتـهاء عقـديهـما مع مانـشسـتر سيـتي ويرغب بـرناردو سيـلفا في

اللحاق بزميليه.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية فإن سيلفا يرى أن الوقت قد حان من أجل مغادرة مانشستر سيتي وحتقيق حلمه باالنتقال إلى برشلونة.
اضـية عن وجود صـفقة تبـادلية محـتملـة ب برشلـونة ومانشـستر سـيتي ينتـقل على إلثرهـا الثنائي الـبرتغالي وترددت أنباء قـوية خالل السـاعات القلـيلة ا

بلي واإلسباني سيرجي روبرتو إلى ملعب االحتاد. برناردو سيلفا وجواو كانسيلو إلى كامب نو مقابل انتقال الفرنسي عثمان د
دينة حـيث يذهب إلى هناك يل إلى بـرشلونة ويـحب ا وأضافت الصحـيفة أنه بخالف بـرشلونـة فإن سيلـفا يلقى اهـتمامًا من جـانب أتلتيـكو مدريد لـكنه 
ـشاركاتـه مع السـيتي فـقد لعب  45مباراة في كلـما سـنحت الـفرصة. وأوضـحت الصـحيـفة أن رغـبة سـيلـفا في ارتـداء قمـيص البـارسا لـيس لهـا عالقة 

ا بحلم قد يرى أن الوقت حان لتحقيقه. نقضي وإ وسم ا ا
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ـتـحدة) {  لـوس اجنلـيس (الـواليات ا
(أ ف ب) - بــــجـــهــــود تـــراي يــــونغ مع
أتالنـــتــا هـــوكس وغـــزارة تــهـــديــفـــيــة
لـكـواهي لـينـارد وبـول جـورج مع لوس
أجنـلــيـس كـلــيــبــرز فــرض الــفــريــقـان
الــتــعـادل 2-2 في ســلــســة مــواجــهـات
نــصف الـــنــهــائي الــفــاصــلــة في "بالي
أوف" الــدوري األمـيــركي لـلــمــحـتــرفـ
بـكـرة السـلـة شـرقاً لألول عـلى حـساب
فـيالدلـفــيـا سـفـنـتي ســيـكـسـرز وغـربـاً

للثاني أمام يوتا جاز.
ــــبـــاراة األولى أعــــاد يـــونغ مع وفي ا
تسجيله 25 نقطة و 18تمريرة حاسمة
فــريـــقه أتالنـــتـــا هــوكس إلـى الــســـكــة
الصـحيحـة مانحـاً إياه الفوز 103-100
ليفرض الـتعادل على فيالدلـفيا سفنتي
ـبـاراة الـرابعـة بـينـهـما سـيـكـسرز في ا
في سـلـسلـة مـواجهـات نصـف النـهائي
ـــنــطـــقــة الــفـــاصـــلــة فـي "بالي أوف" ا
الشـرقية.وسـجل يونغ ثمـانية من أصل
 26تــســديــدة إلى جــانب ثالث رمــيــات

ثـالثـيــة لــكـنه تــلــقى دعــمـاً كــبــيـراً من
زمالئه إذ أنـهى اخلـمـسـة األسـاسـيون
باراة بـأرقام مزدوجة لـفرض التعادل ا
2-2 فـي الـسـلـسـلـة.وتـمـكن يـونغ الـذي
سجل 18 تمـريرة حـاسمـة وعادل الرقم
الـقــيـاسي األعــلى له فـي مـســيـرته من
اإلفالت من رقـابـة أخـصـائي الـدفاع في
فيالدلـفيـا األسترالي بن سـيمـونز الذي
ـركز ـراقبـته.واحـتل سيـمـونز ا كُـلّف 
الــثـاني هـذا الـعـام في الـتـصـويت عـلى
أفـــضـل مـــدافع في الـــدوري لـــلـــمـــوسم
األخـيــر والـذي فـاز به العب يـوتـا جـاز

الفرنسي رودي غوبير.
ــوسم وتـــمـــكن هـــوكس الـــذي أنــهـى ا
نتظم خـامساً من سد فارق  18نقطة ا
كـان تــقـدم بــهـا سـيــكـســرز في الـشـوط
األول ثم تـبـادل الـتـقــدم مع فـيالدلـفـيـا
ـباراة غـير أنه تـمكن عـلى مدى فـترة ا
باراة اخلامسة من خطف الفوز قـبل ا
مــسـاء امس األربــعـاء.وقــال يـونغ "هـذا
الـفـريق ال يـسـتـسـلم أبـداً مـهـمـا كـانت

الـنـتـيــجـة. أحب الـطـريــقـة الـتي نـقـاتل
بها وأنا فخور بفريقنا الليلة".

وإلـى جـــانب يــــونغ ســـجـل الـــصـــربي
بوغدان بوغـدانوفيتش  22نقطـة فيما
باراة مع  14نقطة أنهى جون كولينز ا
و12 مــرتــدة وكــلـــيــنت كــابــيال مع 12

نقطة و 13مرتدة.
ÊU  ◊u

ـقــلب اآلخــر سـجـل تـوبــيـاس وعـلـى ا
هاريس 20 نـقطـة والـكامـيـروني جويل
إمبيد 17 نقطة و21 متابعة لـسيكسرز
الــــــذي تــــــأخــــــر 38-54 في الــــــشــــــوط
الثـاني.وسجل سـيمـونز  11نقـطة و12
مــتــابــعــة وتــسـع تــمــريــرات حــاســمــة
.وخـــاض إمــبــيــد الــذي بــلغ وصــدتــ
مــعــدل تــســجــيــله 35,3 نــقــطــة و10,3
متـابعات و4,7 تمـريرات حـاسمة خالل
ــــبــــاريــــات الــــثـالث األولى من هــــذه ا
الـسـلـسـلـة وهــو يـعـاني من تـمـزق في
ن.وفي مباراة فصلي األ الغضروف ا
أخـــرى ســجل كـــواهي لــيـــنــارد وبــول

جورج 62 نقـطة ليـقودا لـوس أجنليس
كـليـبـرز إلى الـفوز 104-118 عـلى يـوتا
ـبــاراة الـرابـعـة مـن سـلـسـلـة جـاز في ا
واجهات اإلقصـائية في نصف نهائي ا

نطقة الغربية. ا
وسـجل لـيـنـارد وجـورج 31 نـقـطـة لـكل
مـــنــــهـــمــــا وأضـــاف جــــورج تـــسع
مـتابـعـات ليـفرض كـلـيبـرز التـعادل
2-2 عـلى يوتـا.وقـال ليـنـارد "كالنا
يـتحـلى باخلـشـونة وكـان رفاقـنا
في الفريق يبحثون عنا من أجل

التسديد من اخلارج".
وسـجل مــاركـوس مـوريس 22
نــقـطــة من أصل نــقـاطه الـ24
خالل الــــشــــوط األول الــــذي
ـا يصل تـقدم فـيه كلـيـبرز 

إلى 29 نقطة.
ورد دونـــوفــان مـــيـــتــشل
بــتــســجــيــله 37 نــقــطــة
لـــفـــريـــقه من دون مـــنع

اخلسارة. 
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كــمـا جـاء الــعـنــوان الـرئــيـسي ألحـد
ـارك ـارك "الــد أشــهـر صــحف الــد

خسرت من أجل إنقاذ حياة".
فبعد نهاية ليلة من مشاعر القلق في
كوبنـهاغن أخـيرا تنـفست العـاصمة

اركية الصعداء. الد
اخلبـر اجليـد هو أن العب كـرة القدم
ـاركـي كـريــسـتــيــان إريـكــسـ الــد

ــلـعـب قـبل الــذي ســقط عــلى أرض ا
نهايـة الشـوط األول من مباراة بالده
تـمت االفــتــتــاحــيـة فـي يـورو 2020 
إفــاقـته وحــالــته "مـســتــقـرة" اآلن في

ستشفى. ا
وزاد من االرتياح أن جميع من كانوا
حـول هـذا الـالعب اتـخـذوا إجـراءات
ســريــعــة من أجل إنــقــاذه الــســرعـة
التي قـد تـكون هي الـعـامل األساسي
وراء إنقاذ حياة العب وسط توتنهام

السابق.
وفـــيـــمــــا يـــلي اســــتـــعـــراض ألهم
ــشــاركــ في اجلــهـود الــتي ا
أنقذت حيـاة إريكس من
العـبــ وطــواقم طـبــيـة

. ومسؤول
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أثار انهـيار إريـكس
الــــــذي بـــــدأ أثــــــنـــــاء
مــــحـــاولــــته اســــتالم
رمية تماس حالة من
الـــفـــزع الـــذي ســـاد
مـــلـــعب بـــاركـــ
لكـرة القدم في

ــاني بـأن بـايــرن مـيـونخ حـدد ســعـر جـنـاحه - وكـاالت - أفـاد تـقــريـر صـحـفي أ { رلــ
يركاتو الصيفي احلالي. الفرنسي كينجلسي كومان احملتمل رحيله في إطار ا

غـادرة النـادي البافـاري بعد تـوقف مفـاوضات جتديـد عقده وارتـبط كومان ( 25عـامًا) 
مع ناديه في ظل خالفات حول راتبه الذي يريد الالعب الفرنسي رفعه.

ـانيـة فإن بـايرن مـيونخ يـريد نـحو 90-80 مـليـون يورو من وبحـسب صحـيفـة "بيـلد" األ
وافقة على رحيل كومان هذا الصيف. أجل ا

وكـان مــهـاجم الـديــوك قـد انـضم لــصـفـوف بــايـرن مـيــونخ في صـيف 2017 قـادمًـا من
يوفنتوس مقابل 20 مليون يورو.

ـشـارك في يورو 2020 لـكنه لم يـظـهر في ويـتـواجد كـومـان حـاليًـا مع مـنتـخب فـرنـسا ا
ـانـيـا الـتي انـتـهت بـفـوز الـديـوك (0-1) لى مـلـعب ـبـاراة األولى أمس الـثالثـاء أمـام أ ا

أليانز أرينا في ميونخ.
وحتدثت عدة تـقاريـر صحـفية مـؤخرا عن رغـبة كل من لـيفربـول ومانـشستـر يونـايتد في

ضم كومان.

وقال: "قلـوبنا وصلـواتنا جـميعا من
أجل كــريـسـتــيـان وأســرته. إنه أحـد
أفـــضـل العـــبــــيــــنــــا وأحـــد أفــــضل
الالعـب عـلى اإلطالق لـكـنه إنـسان

أفضل من كل ذلك".
وأشـــــار إلى بــــعـض الالعـــــبــــ في
الـفريـق كانـوا مـنـهكـ عـاطـفـيا إلى
حدٍ كـبيـرٍ مؤكـدا أنهـا كانت "جتـربة
صـــادمـــة وقـــد حتـــدثــــنـــا عن هـــذه
ـشـاعـر ولم يـكن لألمـور أن تـسـير ا
عــلى مــا يــرام إذا رفــضـنــا اخــتــيـار
باراة حال الالعب لعدم استكمال ا

اتخاذهم القرار بذلك".
دير الفني أن بعض الالعب وأكد ا
لم تكن لديه القدرة على اللعب بينما
كـان الـبـعض اآلخـر جاهـزين قـائال:
"لقـد حاولـنـا بذل كل مـا في وسعـنا
كنك خوض مباراة كرة قدم لكن ال 
وسط كل ذلك. ليس من الـطبـيعي أن
ــبـاراة بــيـنــمـا تــخـوض مــثل هـذه ا
يعاني أحـد أصدقائك من مـشكلة في
ـكــنـني أن أتـخــيل كـيف الـقــلب. ال 
ــكن الــلـعـب في مـثـل هـذا الــلــقـاء.
وسوف نوفر لالعب جلسات عالج
وهـــــنــــــاك أشـــــخــــــاص جـــــاهـــــزون
لــلــمــســاعــدة".وعــنــدمــا اســتــؤنــفت
ــــرمى ــــبـــــاراة ارتــــكب حــــارس ا ا
شمايكل خطأ غير تقليدي كان سببا
في هــدف فــنــلــنــدا في مــرمــاه كــمـا
ـيل هـويـبـرغ ضـربـة أضـاع بـيـيـر إ
جـــزاء. وعـــادة مـــا كـــان إريـــكـــســـ
يـــتــصــدى لـــضــربـــات اجلــزاء الــتي

اإلجنلـيزي لـكـرة القـدم لبي بي سي
إن "الـــشئ الـــذي أنــقـــذ حــيـــاته هــو
الـرعايـة الـطبـيـة الـعاجـلـة السـريـعة

التي تلقاها".
وحتـــدث مــارتن بـــويــســ طـــبــيب
ـارك لـكــرة الـقـدم في مـنــتـخب الــد
باراة مؤتـمر صحـفي عقب انـتهـاء ا

أوضح خالله مالبسات احلادث.
: "كان من الواضح أنه وقال بويسـ
فاقد الوعي" مضيفا: "عندما وصلت
إليه كان مسـتلقيـا على جانبه وكان
يـتــنـفس وشــعـرت بـنــبض لـكن كل
ذلك تغيـر بسـرعة وبدأنـا في إنعاش

." القلب والرئت
ــســاعــدة وتــابـع: "حــصــلــنــا عــلى ا
بــسـرعــة من الــطـاقم الــطــبي وبـاقي
الطاقم الـذين تعاونوا مـعنا وفـعلنا
كـل مــا تــوجب عـــلــيــنــا الـــقــيــام به
وبـالفـعل اسـتـعـدنا كـريـسـتيـان. لـقد
حتــــــدث إلي قــــــبـل أن يُــــــنــــــقـل إلى

ستشفى". ا
واقـــعـــة اريــكـــســـ لــيـــست األولى
فــنـتــذكـر تــعـرض فـابــريس مــوامـبـا
العب بــولـتــون االجنـلــيـزي لــسـكــتـة
قلـبـية أثـناء مـباراة لـفـريقه لـكنه لم

العب. يعد مرة ثانية إلى ا
ارك لـكرة وقال طـبـيب منـتـخب الـد
الــقـدم لــبي بي سي: "لــقـد أعــاد هـذا
احلـــادث إلى الـــســـطح كـل مــا كـــنت
أخـفـيه في أعــمـاقي هـذه الـعـواطف
اجلـيـاشـة الـتي ظـهـرت هـنـاك. وكان
األمـر صـعـبــا لـلـغـايـة أن تـشـاهـد مـا
حـدث عن قــرب وأنت ال تــعـرف مـاذا

سيؤول إليه األمر".
وأضـاف: "كــان شـيـئــا مـخـيــفـا لـكن
الـــفـــضل يـــرجع إلى أفـــراد الـــطــاقم
الـطـبي الـذيـن قـامـوا بـعـمل رائع مع
كريستيـان. كما أحببت تـلك الطريقة
الـــــتي جتــــمع بـــــهــــا زمالؤه حــــوله
حلـمـايـته. لـقـد أعـاد ذلك لي مـشـاعـر
جـــــيــــــاشـــــة. أتـــــمـــــنـى أن يـــــكـــــون
(كريـستـيـان) بخـير وأن يـجتـاز هذه

األزمة".
VFK « ·UM «

ـارك خياران; كان أمـام منتـخب الد
ـبــاراة في تـلك األول هـو أن يــكـمل ا
الليلة أو تأجيـلها إلى ظهيرة اليوم
الـــتــــالي. لـــكــــنـــهـم بـــعــــد أن ســـمع
الالعـبـون أخــبـارا سـارة عن حتـسن
حــالـة إريــكــسـ قــرروا اســتـكــمـال

باراة في نفس اليوم. ا
واســـتـــؤنف الـــلـــعـب في الـــســـاعـــة
السـابعـة والنـصف مسـاء بالـتوقيت
احمللي أي بـعد سـاعتـ من انهـيار
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{  لندن (أ ف ب) - يقام الـدور نصف النهائي
ـباراة الـنـهائـيـة لنـهـائيـات كـأس أوروبا في وا
ـبلي في لندن قررة عـلى ملعب و كرة القـدم ا
بــحــضــور 40 ألف مـــتــفــرج وهـــو أكــبــر عــدد
تحدة مـنذ أكثر من 15 ملكـة ا جماهيـري في ا
شهـرًا وذلك بعدمـا قررت السـلطـات اإلنكلـيزية

اإلثـــنــ رفـــعه في إطـــار جتــارب
التواجد اجلماهيري في

األحداث الكبرى.
وقال وزير الـثقافة
أولـــيـــفــر داودن
"نــريـــد جــمع
أدلـــــــــــــــــــــــة
إضــــافــــيــــة
حول كيـفية
اسـتــئــنـاف
األحــــــــــداث
الــــكــــبــــرى
بـأمان".و
ثـل هــــــــــــذا
الــــــــقـــــــرار
بــالـنــســبـة

. وبـدأ الـلـعب كـريـسـتــيـان إريـكـسـ
خلــمـس دقــائق كــانت مــتــبــقــيــة من
الــشــوط األول ثم خــرج اجلـمــيع في
اسـتــراحـة اسـتـمــرت خلـمس دقـائق

أخرى بعدها بدأ الشوط الثاني.
ديـر الفني انـد ا وقال كـاسبـر هيـو
ـــارك: "لـم يــتـــخـــيل ــنـــتـــخب الـــد
الالعبون كيف لن يتمكنوا من النوم
الـلــيـلـة ثم يــسـتـقـلــون احلـافـلـة غـدا
للعب مرة ثانـية. لذا كان من األسهل
ـكن اخلــروج لـكن أفــضل مــا كــان 

القيام به كان جتاوز األمر".
وأضاف: "كانت ليـلة عصيـبة ذكرتنا
جميعـا بأهم شيء في هذه احلياة -
وهـو أن يـكون لـديـنـا عالقـات قـيـمة
وأشـخـاص مـقــربـون مـنـا عـائالتـنـا
وأصـدقـاؤنـا".وتـابع: "شـعـرت بـفـخر
كبـير بـهؤالء الالعـب الـذين اعتـنوا
جيدا ببعضهم البعض. إنه أحد أعز
أصـــدقـــائي. وكـــنت فـــخــورا أيـــضــا
بالطـريقة الـتي حتدث بهـا الالعبون
البس مــؤكـدين في غــرفـة تــبــديل ا
أنهم لن يفـعلوا أي شيء قـبل التأكد

من إفاقة كريستيان".
ــــمـــــكن أن وأكـــــد أنـه لم يـــــكن مـن ا
ـباراة وداخـلهم يخـوض الالعـبون ا
ـشاعـر قـائال: "حاولـنا الـفوز. هذه ا
وكــــان مــــذهـال أن يــــنــــزل هـــؤالء إال
ـــلــعـب ويــحــاولـــوا لــعـب الــشــوط ا
ـاند: "بـصراحة الثـاني".وتابع هـيو
كان هناك العبون مسـتنزفون تماما

مستنزفون ومنهكون عاطفيا".

اشرف حكيمي

القمصان ...) وأجبرت على تقليص
مـبالغ حـقوق النـقل التـلفـزيوني من
خسـارة تراكـميـة تقارب مـليـار جنيه
اسـتـرلــيـني وهي أكـبــر خـسـارة في
الـــتــــاريخ لألنــــديـــة الـــعــــشـــرين في
ـرلـيغ والـتي انـخـفض دخـلـها الـبـر
اإلجـمــالي قـبل الـضـرائب بـنـحـو 13

ئة وفقاً لديلويت. في ا
dO  dO Q

ـشجـع وأوضح جـونز أن "غـياب ا
ــبـاريــات واخلــصــومـات وتــأجــيل ا
ـمـنـوحـة لـلـنـاقـلـ كـان لـهـا تـأثـير ا
كـبـيــر عـلى اإليــرادات الـتي تــمـكـنت
األنـــديـــة من حتـــقـــيـــقـــهـــا".ورأى أن
ـالي اإلجمـالي لـلـجـائـحة "الـتـأثـيـر ا
ــمــتــاز عــلى الــدوري اإلنـــكــلــيـــزي ا
ســـيـــعــــتـــمـــد عــــلى تـــوقــــيت عـــودة
ـــشـــجـــعـــ بـــأعـــداد كـــبـــيـــرة إلى ا
ـالعب وعــــلى قــــدرة األنــــديــــة في ا

{ لــنــدن (أ ف ب) - أعـلــنـت أنــديـة
متاز لكرة القدم الدوري اإلنكليزي ا
عن خـسـارة تراكـمـية قـبل الـضرائب
بقـيمة ملـيار جنـيه استرلـيني (نحو
1,4 مــلـيــار دوالر) في مـوسم -2019
 2020الــذي تــأثــر ســـلــبــاً بـــتــفــشي
جـائــحـة كـوفـيـد-19 بـحـسب تـقـريـر
نـشـرته مـؤسـسـة ديـلـويت لـلـتـدقـيق

الية واالستشارات ا
ـؤسسـة التي .وقـال دان جونـز من ا
تتخذ من لندن مقراً لها إنه "من غير
ـسـتغـرب أن يـكون االنـخـفاض في ا
وسم  2020-2019قد حصل الدخل 
بـــســبـب االضـــطـــراب االقـــتـــصــادي
ي الــنــاجم عن واالجــتــمــاعـي الــعــا

جائحة كوفيد-19.
وعــانـت األنــديــة اإلنــكــلــيــزيــة الــتي
حُـرمت من مشـجـعيـهـا وبالـتالي من
دخـــلـــهــا الـــرئـــيـــسي (تـــذاكــر بـــيع
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جـلس اجلــمـاهـيـر - الــذين تـنـوعـوا
اركيـ وفنلـندي ب مشـجعـ د
ومــشـــجـــعـــ لـــدول أخـــرى كـــانــوا
ـباراة - في أماكنهم في يحضرون ا
انتـظار أخـبـار عن إريكـس رغم أنه
ـؤكـد في ذلك الـوقت أن لم يـكن من ا

باراة سوف تستأنف. ا
وأثــنــاء االنــتــظــار هــتف مــشــجــعـو
مــنــتــخب فــنــلـنــدا بــاسم إريــكــسـ
ـــاثل من وجـــاءهم الـــرد بـــهــتـــاف 

ارك. مشجعي الد
ـبـاراة ترحـيـبا كـما أظـهـر جـمهـور ا
حارا بالعـبي الفـريق عـندمـا نزلوا

لعب الستئناف اللقاء. إلى أرض ا
وقــال بـات نــيـفــ الالعب الــسـابق
نتـخب أسكـتلـندا لبي بي سي إن
لـعب. ـشـجـعـ "ظـلوا فـي ا أغـلب ا
وبــدا عـلــيـهم أنــهم يـريــدون الـبــقـاء
حـــتى يــســـمــعــوا أخـــبــارا جــديــدة.
وعنـدما وردت أنـباء جـيدة عن حـالة
الالعب انــهــمـرت أعــ اجلــمـاهــيـر

بدموع الفرحة واالرتياح".
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كـــان هــنــاك دور بــارز أيـــضــا حلــكم
اللقاء اإلجنـليزي أنتـوني تايلور في

. إنقاذ إريكس
فـقد أوقف احلـكم اإلجنـلـيـزي الـلعب
فـــــور ســــقـــــوط الالعـب وأشــــار إلى
ـلـعب الـطـاقم الـطــبي لـنـزول أرض ا

إلسعافه بسرعة.

{ لـنـدن- وكـاالت - يبـدو أن مـانـشـستـر يـونـايتـد مـا زال مـصـممـا عـلى الـتـعـاقد مع جنم
يركاتو الصيفي احلالي. أتلتيكو مدريد خالل ا

ن اإلجنليزي كـيران تريبـير مقابل وسـبق أن قدم يونايـتد عرضًا هـزيلًا لضم الـظهيـر األ
12 مليون يورو لكنه لم يلق قبول أتلتيكو الذي طلب 35 مليونا.

وبـحسب صـحيـفة "مـوندو ديـبورتـيفو" الـكتـالونـية فـإن الشـياطـ احلمر
وسم يـرغبون في تـنشـيط ظهيـرهم آرون وان بيسـاكا مـثلمـا حدث ا
ـاضي عقب الـتعاقـد مع أليكس تـيليس في اجلـهة اليـسرى وهو ا

عروف. ستواه ا ما أعاد لوك شو 
وأضـافت الــصـحـيـفـة أن مــانـشـسـتـر يــونـايـتـد قـدم عــرضًـا ثـانـيًـا
ألتلـتيـكو بـقيـمة 25 مـلـيون يـورو وهنـاك تفـاؤل في أولد تـرافورد

بإمكانية موافقة الروخي بالنكوس.
لك شرطًـا جزائـيًا في عقـده مع النادي جـدير بالـذكر أن تريـبيـر 

اإلسباني بقيمة  40مليون يورو.

ـفضـلة لـلـنجم { رومـا- وكاالت - كـشف تـقريـر صـحفي إنـكـليـزي عن الـوجهـة ا
ـن إنتـر مـيالن حال رحـيـله عن النـيـراتزوري ـغـربي أشرف حـكـيمي ظـهـير أ ا

هذا الصيف.
ـيـركـاتـو الـصـيفي اجلـاري من أجل ويـستـهـدف إنـتـر بـيع حـكيـمي في ا

الية التي يعاني منها النادي. مواجهة األزمة ا
تلك حـكيمي عرض جادين أحدهما من تشيلسي واآلخر من و

باريس سان جيرمان.
وبحسب صحـيفة "ديلي إكسـبريس" البريطانـية فإن حكيمي
قـرر االنـتقـال إلى باريـس سان جـيرمـان إذا رحل عن إنـتر

ميالن.
وأضـافت الـصـحـيـفـة أن سـان جــيـرمـان أصـبح مـطـالـبـا
بـتقـد عرض يـرضي طمـوحات إنـتر في حـال رغبته في

الفوز بخدمات حكيمي.
وأشارت إلى أن إنـتر سبق له وأن رفض عـرضًا من سان
ـتوقع أن جيـرمـان بقـيـمة 60 مـلـيون يـورو وبـالتـالي من ا
الي مع إمكانية يقوم النـادي الباريسي بتحسـ عرضه ا

تضم أي من العبيه ضمن الصفقة.
وكان إنـتر قد اشترط احلصول على  80ملـيون يورو مقابل

غربي. بيع الالعب ا

احلــفـاظ عــلى عالقـاتــهـا الــتـجــاريـة
وتطويرها ال سـيما في وقت تعاني
فيه قـطاعات أخـرى عدة". وبالـنسبة
إلى جـونـز فـإن "مـوسم كـوفـيـد (...)
سـيـســتـمـر في إحـداث تـأثــيـر كـبـيـر
وسم 2020-21 الية  على النتائج ا
عـندمـا تصـبح مـتاحـة".ولفت إلى أن
غــيـاب اجلـمـهـور يـجب أن "يـنـعـكس
وسم 2020-21 الية  على النتائج ا
الـذي أقـيـمت مـبـاريـاته بـشـكل كـامل
تـقـريـبـاً خـلف أبـواب مـغـلـقـة أو مع
بـــحـــضـــور عــــدد مـــحـــدود جـــداً من
ـدرجات".وحتى بعد شجع في ا ا
اخلـسائـر القـياسـية ال تـزال األندية
الــعــشــرين فـي الــدوري اإلنــكــلــيـزي
ـمـتـاز حتـقق ربـحـاً تـراكـمـيـاً قدره ا
4,5 مـلـيـار جـنـيه اسـتـرلـيـني (نـحـو
6,3 مـــــلـــــيـــــار دوالر) خـالل مـــــوسم
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لليورو انتـقالًا إلى ما يقرب من %50 من سعة
ــبــلي عــلى الــرغم من إعالن رئــيس مــلــعب و
الــوزراء بـوريس جــونــسـون عن تــأجــيل الـرفع
دة أربعة ـرتبطة بـ"كوفيد-19  الكامل للقيود ا
ـرتــبــطـة أســابــيع بــسـبـب زيـادة اإلصــابــات ا

تحور دلتا لفيروس كورونا. با
ـباراتان األخـيرتـان إلنكـلترا في دور وستـقام ا
اجملموعات ضد اسكتلندا وجمهورية
التشـيك بحضور 22500 متفرج.
وســـيــتم االنـــتــقــال إلى نـــســبــة
%50 مــن احلــــــــــــــــضـــــــــــــــور
اجلـــمــاهــيــري اعـــتــبــارا من
مــــــبـــــاراتـي الــــــدور ثــــــمن
ــقــررتــ عــلى الــنــهــائي ا

بلي. ملعب و
بـالنـسـبـة لـنهـائـيـات كأس
أوروبـــــــا يــــــــجب عــــــــلى
ـبـاريات أصـحاب تـذاكـر ا
ــبــلي تــقــد دلـيل في و
عـلى الــتـطـعــيم الـكـامل أو
نــتــيـجــة ســلـبــيــة لــفـحص

حديث لـ"كوفيد-19.



www.azzaman.com

وهل ثـــمــة مِـنْ مُــصـــابٍ بـــجـــنــون
العظمة في العراق اجلديد ?

واجلواب :
نعم 

ــصــابــ بــجــنــون الــعــظــمـة انّ ا
كثيرون واليك بعض صفاتهم :
1- انـــهم يــــرون أنـــفـــســــهم فـــوق
الـــقـــانــــون حـــيـث ال يـــعــــتـــرفـــون
واطن ...!! بتساويهم مع باقي ا
2- انـــهـم مِنْ عُـــشّــــاق الــــكـــراسي
نـاصب وإنْ كـبّدوا الـبالد أفظع وا

ألوان الهدر للثروات ..!!
وهم رغم الفـشل الذريع يـواصلون
الــــعـــمل لــــيلَ نـــهـــارَ لـالحـــتـــفـــاظ
واقعهم وامتيازاتهم دون خجل
وال حـيـاء ويـسـتــغـلـون مـواقـعـهم
خلدمة أنفسهم وال شيء غير ذلك.
3- انّ عـالقـتـهـم بـالـشــعب عالقـة "
الـســيـد " "بـالــعـبـد" فَــهُم (احلُـكّـام)
واطنون العراقيون ليسوا بينما ا

في نظرهم االّ ( اخلُدام ) ..!!
 4- وكـما ازداد الـشبق الـسلـطوي
(لـتـرامب) و (نـتـنـيـاهـو) وهـمـا قـد
جتـاوزا الــسـبـعــ من عـمــرهـمـا 
ـصــابـ بــجـنــون الـعــظـمـة فــانّ ا
عــنـدنـا ازداد شــبـقــهم الـســلـطـوي

بازدياد أعمارهم ..!!
وتــــطـــــول الــــقــــائـــــمــــة اذا أردنــــا
اســـتـــعــراض جـــمـــيع أوصـــافـــهم

قيتة. ا
ن يـــقــدّم مـــصــاحله  وكـالهــمـــا 

الشخصية على مصالح بالدُه 
ـهم عنـدهما وشعـبه بال هوادة وا

الفوز بالسلطة أيّاً كان ثمنها ..
وال حـرمــة عـنـدهـمـا ال لألرواح وال
ـقدسة  وال للـدماء وال للـحرمات ا

وازين ... للقِيم وا
ومـن هـــنــــا فـــقـــد طــــفح الــــكـــيل 
وضـاقت بـاخـتراقـاتـهمـا االحـصاء
وقـــد دفـــعــــا ثـــمن والــــبـــيـــانــــات 
جـنــونـهـمــا مـؤخـراً وأصــبـحـا في
ــتـــدحــرجــ الـى ســفــوح عـــداد ا
ـة والـبــاكـ عـلى أنـفـسـهم الـهـز

بدموع حمراء ..!!
-3-

والسؤال اآلن :

-1-
صابون بجنون العظمة ال يخلو ا

منهم زمان وال مكان ...
انّـــهم مـــوجـــودون عـــلى امـــتـــداد
التاريخ دون انقطاع .. وقد أذاقوا

البشرية ألوان العناء ...
-2-

ولـــعـل أبـــرز جنــــمـــ مِـنْ جنـــوم
صـابـ بداء الـعظـمة في اولـئك ا
ـقـبـور عـصـرنـا بـعـد الـدكـتـاتـور ا

هما :
(ترامب) و (نتنياهو) .

وقــــد تـــــشــــابــــهــــا في األوصــــاف
والسمات الى حَدٍّ بعيد فهما :

مِنْ فــرسـان الــنـرجــسـيــة وعـشّـاق
الذات  

ـسكـونـ بـداء الـعـنـجـهـية ومن ا

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com

ÕU d Ë ` d  w « Ê«d ≈ pK
منـبـراً أميـركـيـاً ومنـبـراً بـريطـانـياً
ــنـــابــر بــهـــا دون غـــيــرهـــمــا مـن ا
الصـحـافـيـة الـدوليـة وأيـضـاً بـقـية
ـنابـر في الدولـتـيْن وما هي عـليه ا
نابر.. أي والءات وسياسات هذه ا

التعاطف مع إسرائيل.
في تـلك الـتـصـريحـات لـلـصحـفـي
حـــــــاول خــــــاتـــــــمي إرضـــــــاء ذاته
وقناعـاته واجملتمع الـدولي متمثالً
بـشــكل خـاص بــاإلدارة األمـيــركـيـة
واحلــكـومــة الـبــريــطـانــيـة وســائـر
احلــكـومـات األوروبــيـة واألهم من
ذلك اإليحاء لـلقيادات الـفلسطـينية
تعاطفة والصديقة لهم بأن إيران ا
والساعيـة لدى اجملتمع الدولي من
أجْل إنــصـاف قـضـيـتـهم أفـضل من
إيـران الـتي يريـد احلـرس الـثوري
عـلى نــحـو مـا بــات هـو شـخــصـيـاً
مـــتـــأكـــداً من ذلك ولـــديـه كــمـــرجع
رسـمي مــتـرئــسـاً اجلــمـهــوريـة من
الـعـام 1997 حـتـى الـعـام 2005 ما
يــثـبت ذلك بـأن تــكـون فـصـائل من
ثـابة أهل الـنضـال الـفلـسطـيـني  
ـــــــرشــــــد أذرع حتـــــــقـق إليـــــــران ا
واحلــرس الــثـــوري بــشــكل خــاص
شروع الـذي يتطـلع إلى الثأر من ا
الـذين سانـدوا عـراق صدَّام حـس
في حربه كـمرحـلة أُولى ثم حتـقيق
خـطوات إحـتواء أنـظمـة عربـية في

مراحل الحقة.
ولقد قال خاتمي وهو في واشنطن
بـكثـير من الـوضوح الـذي يؤكـد ما
نـشـيـر إلـيه كالمـاً بـرسم أن يُـسـمع
في واشنطن ولنـدن كما في طهران
والـريــاض وبـغـداد وبـشـكل خـاص
فـي غــزة ورام الــله. قــال "إن إيــران
ـتحدة وإن ليست عـدوة الواليات ا
الـبلـديْن لهـما مـصالح إسـتراتـيجة
مــــــــشــــــــتـــــــرَكــــــــة فـي الــــــــعـــــــراق
كننا أن وأفغانستان...". وقال "ال 
نــتــرك احلــكــومـة الــعــراقــيــة الـتي
تـــشــــكـــلت حـــديــــثـــاً حتت رحـــمـــة
إرهـابـي ومـتـمـردين" وشـدد على
بـقاء الـقوات األمـيركـية في الـعراق

صامـتاً إذا كان رفْع الـصوت عـالياً
أو حتى بلباقة تعبير السُيَّاد ذوي
ـغـرد الـعــمـائم الــسـود ســيـكــلف ا
ــصـيـر الـذي لـقـيه مـصـيـراً كـذلك ا
ثال ال احلصـر محمد على سبـيل ا
عـلـي رجـائي يـوم 3 أغـسـطس/آب
1981 مـع إخــــــــــتـالف الــــــــــدواعي
والــظــروف وطــبــيــعـة الــرحــيل أو
الـتـرحيل. ونـقـول ذلك عـلى أساس
أن كـلمـة احلرس الـثـوري من كلـمة
ـرشـد ال يُـعلى ـرشـد وأن كـلـمـة ا ا

عليها.
بـقـي مـوقـف الـرئــيس خــاتــمي في
فضـاء اجملـهول إلى أن دُقت سـاعة
ا تـختـزنه الصدور وذلك البـوح 
. وإرتأى بعـدما بـات رئيسـاً سابـقاً
بعد مرور أشـهر قليـلة على إنتزاع
محمود أحمـدي جناد الرئاسة منه
(3 أغــســطس/ آب 2005) الــقــيــام
بـــزيــــارة خـــاصــــة إلى الــــواليـــات
ـتـحــدة إللـقـاء خُـطـب. لم يُـفـصح ا
عن ســـيــنــاريــو تـــلك الــزيــارة وإن
كانت الـتصـريحـات التي أدلـى بها
إلى صـــحــيــفـــة "يــو. إس. تــوداي"
س" األمـيـركـيـة و "فـايـنـنـشـال تـا
الـبـريــطـانـيـة تـتــرك إنـطـبـاعـاً بـأن
الــرئــيس الــســابق يــريــد مـن هـذه
الـــزيـــارة اإليـــحـــاء بـــأنه مـــا كـــان
يصرح به وهو رئـيس ويتخذه من
ـسـؤول الـذي ـا كـان ا خـطــوات إ
ـنـصب ما يـقوم به يـفرض عـليه ا
إالّ أن ذلك ال يعـني أن قنـاعاته هي
نـفــسـهـا وأنه بــالـزيــارة اخلـاصـة
ــتـعــمـدة خص والــتـصــريـحــات ا

قـبل أربع وعــشـريـن سـنــة شـهـدت
الــعالقــة اإليــرانـيــة-الــعــربــيـة في
بـــعض ســنـــوات رئــاســة مـــحــمــد
خــاتـمـي اجلـمــهــوريــة اإلسالمــيـة
ـعقود نسـبة نـوعية من اإلنـفراج ا
عـــلـــيه األمـل في حتـــقـــيـق تـــفـــهُّم
يـــؤسس لـــتــــفـــاهم. وحتـــضـــرنـــا
تصريحات وزيارات للرئيس الذي
لـم يـــســــجل عــــلى نــــفــــسه إطالق
تــهـديـدات أو حـتـى إسـتـفـزاز هـذه

الدولة أو تلك. 
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ــبـــادرة الــعـــربــيــة وصـــودف أن ا
للسالم تزامنت كإقتراح من جانب
وليّ الـعهـد السـعـودي عبـدالله بن
) ثم كقبول لك الحـقاً عبدالـعزيز (ا
بــهــا من جــانب الــقــمــة الــعــربــيـة
اإلســتـثـنـائــيـة في بـيـروت (27-28

مارس/آذار 2002). 
وبـدل أن يـتسع صـدر أهل الـنـظام
الـثــوري اإليــراني لــهـذه اخلــطـوة
فـإنـهم نـصـبوا لـهـا الـكـمائن وذلك
مـن خـالل تــــــنـــــــشـــــــيط ذراعـــــــهم
احلـوثـيـة. وكـلتـا الـذراعـيْـن بـاتـتا
ورقـــة الــتـــهـــويل بـــدءاً بـــالـــدولــة
الــســـعــوديـــة. ويــومـــاً بــعـــد يــوم
يــتـــقــلص دور الــرئـــيس اإليــراني
ويــزداد تــأثـــيــر احلــرس الــثــوري
ـــعــــلَن ـــواقـف ا ودوره في رسـم ا

علَن. منها وغير ا
لم نكن في حينه ندري أن الرئيس
روحــاني كـان يـغـرد صـمـتـاً خـارج
ــبـادرة الــســرب في مــا يــتــعــلـق ا
الـعـربـية لـلـسالم". وكـيف لن يـغرد
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بيروت

إلـى أن تـتـمــكن هـذه احلــكـومـة من
الــسـيـطـرة عــلى األمـور في الـبالد.
وقال "خالل سنوات تـولي الرئاسة
لم تُـــزود إيـــران شـــيـــعـــة الـــعــراق

باألسلحة". 
وقال " لن يـستـفيـد أحد من السالم
واإلسـتــقـرار فـي الـعــراق بـقــدْر مـا

ستستفيد إيران".
هــذا عن إيــران والـــعــراق. أمــا عن
ـساعي ـوضـوع الـفـلـسـطـيـني وا ا
الـدائـرة في شـأن تـسـويـة الـصـراع
العربي- اإلسرائيلي فقال إنه ليس
مع خَــلـفِه أحـمـدي جنـاد الـذي دعـا
إلى "شطْب إسـرائيل عن اخلـريطة"
وزاد الـتـأكـيد قـائالً "دائـمـاً مـا قلتُ
وسانـدتُ سالماً عـادالً ومتـساوياً".
وخص صــحـــيــفــة رجــال األعــمــال
ـا متـعمداً س" ر "فايـننـشال تا
بــالــقــول "إن إيــران ســتــقــبل دولــة
فلـسطـينـية تعـيش جنـباً إلى جنب
مع إســــرائـــيـل". ورغم ربْــــطه هـــذا
ـوقف يــصـدر عن حـركـة الــقـبـول 
عنى نفـسه فإن مجرد "حماس" بـا
قـوله يـشـكل فـي حـد ذاته إنـعـطـافة

بالغة األهمية. 
كـمــا تـتـجـلـى اإلنـعـطـافــة أكـثـر من
خالل القول بصيـغة التأكيد "إيران
تـــرغب في سـالم دائم في الـــشـــرق
سيحي سلم وا األوسط ب ا

و"حماس" نـفسها مـستعدة لـلحياة
إلـى جــــانب إســــرائــــيل إذا مــــا 
مـنْـحـهـا حـقـوقـها وجـرى الـتـعـامل
قـراطـية وحـكـومة مـعـها كـدولـة د
فـلـسطـيـنيـة وتـمت إزالة الـضـغوط
ـــــكن عـــــنـــــهـــــا..".خـالصـــــة مـــــا 
ــوقف الــضــمـني إســتـنــتــاجه أن ا
إليـران هــو هــذا الــذي أفـصـح عـنه
بــكــثــيـــر من اإليــجـــاز أحــد أبــنــاء
الــنـظـام من اجلـالــسـيْن في الـصف
األمامي. أما ما نـتابعه كموقف من
جانب إيران بـعد خاتـمي فإنه نوع
من الـتالعب باألقـدار الـفلـسطـينـية
ــصــالح واإلســتـــقــرار الــعــربـي وا

اخلليجية.
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وقال:» اخلـبـر بذلك يـجـري مـجرى
اإلرجـــاف) «تـــصــــحـــيـح عـــقــــائـــد
اإلمــــامــــيَّــــة) ومــــعــــنى اإلرجــــاف
األكاذيب والف وهذا ما كان يبثه
الـغالة الـذين يـتــبـرأ مـنـهم شـيـوخ
اإلماميَّة (الطُّوسي كتاب الغيبة). 
ـيل إلـى الـشِّـيـعـة مـع أنَّ مـصـدراً 
ــــنـــصـــور حــــزن لـــوفـــاة روى أنَّ ا
الــــــــــــصَّــــــــــــادق وقــــــــــــال فــــــــــــيـه
(اليعقوبيّ تاريخ اليعقوبيّ). خيراً
ومـؤرخ شـيـعي آخـر قـال في لـقـبه
الـصَّـادق:» فـلــمـا ولى أبــو جـعــفـر
اخلالفــة سـمَّـى جـعــفــراً الــصّـادق
وكــــــان إذا ذكــــــره قـــــــال: قــــــال لي
الــــصَّـــادق جـــعــــفـــر بن مــــحـــمـــد«

 .( )األصفهانيّ مقاتل الطَّالبي
نعم ثار وقُتل محـمد النَّفس الزَّكيَّة
ـنـصور ولم حـفـيد احلـسن ضـد ا
يـخرج مـعه الصَّـادق لـكنَّ ابن عمَّه
احلـسن بن زيـد بن احلـسن تـعاون
ــنــصــور فــعــيــنه والــيـاً عــلى مع ا
ـــديــنـــة(ابن األثـــيــر الـــكــامل في ا
ـنصور عمَّه التَّـاريخ) بينـما قتل ا
عـــبــد الــله بن عــلي(147هــجــريَّــة)

مــــرقـــد عــــلي بـن أبي طــــالب أمـــا
الـنـاقم فــكـان شـيـعـيــاً يـنـتـمي إلى
حــزب يــعــتــبــر الــنّــفط »مــجــهــول
ـرجـعه احلـزبي الـتَّـصـرف الك « ا
به.  كان تصرف النَّائب ثقافةً يُراد
لـلعـراق احلـجر في كـهفـهـا وفقـها
اضي اضي ا كلّ خراب يُـفسر بـا
احملــمــول عــلى روايــات نــســجــهـا
خـيـال مَن سـمّـاهم فـقـهـاء الـشِّـيـعة
غالةً ومع مــرور عـشـرات الـقـرون
صـلحة والـروايات نفـسها إال أن ا
صـــاحلــة الـــتَّـــفـــعــيل »لـــكلِّ زمــان
ومـكـان .«فــمَن اقــتـنع أن الــشَّـمس
غرب لستُ بقادرٍ على تشرق مِن ا
ــشـرق إقـنــاعه أنــهـا تــشـرق مِن ا
وإن نـــطـــقت الـــشَّـــمـس نـــفـــســـهــا
بــالــدَّلــيل هـــكــذا كــان صــاحــبــنــا
ـقــراطــيَّـة ــاني حــسب الــدِّ الــبـر

ذهبيَّة.  ا
لـــذا صــــدقَ األتـــبــــاع بال عــــنـــاء
حـــديث: مـــا مـــنـــا إال مـــقـــتـــول أو
مــسـمــوم (بــحـار األنــوار) فــالـذي
ـا جـاء في بـحـار األنـوار يـعـتـقـد 
وصــــــاحـــــبـه مــــــحــــــمــــــد بــــــاقـــــر
اجملـلـسي(ت:1699م) كـبـيـر فـقـهـاء
ملـوء وضعاً وثاراً ال الصَّفـويَّة ا
رجـعيَّة الـشِّيـعية يقـنعه مـؤسس ا
ــفــيـد(ت: 413هــجــريَّـة) الــشَّــيخ ا
الــذي سـبــقه بــسـبــعــمـائــة عـام! ال
يـقـنـعه عـنـدمـا نـفى قـتل الـصَّـادق

تــضـمــنت الــدَّعــوة إلى مــظــاهـرة
ــنـاســبـة وفــاة جـعــفـر الــصَّـادق
(تـوفي 148 هــجـريَّـة) احــتـجـاجـاً
نصور(ت: على تمثال أبي جعفر ا
158هجريَّـة) عبارة »يسـقط صنم
ــــنــــصــــور «وفــــيــــهــــا:»وقــــفــــة ا
احتجاجيَّـة لنصرة اإلمام الصَّادق
ــــنــــصــــور ضــــد صــــنـم اجملــــرم ا
الــــدَّوانـــيــــقي قــــاتل اإلمـــام/8/6)«
2021). أوصـى مــــــــــحــــــــــشـــــــــدو
ــظــاهــرة:»رفع رايــات احلُـسـ ا

رفع شــعــارات الـــبــراءة مِن أعــداء
الــله .«لــقــد صـــار احلُــســ رايــةً
يـرفـعـونـهـا »إلى غـرض يـقـضـونه
وأداة «أمـــا »أعــــداء الــــله «فــــهي
ــقــصـور »الــوالء والــبـراء  غــيــر ا
عــلى »الــقــاعــدة «أو »داعش «بل
يــرفـعه الـطـائـفـيَّـون واإلسالمـيـون

كافة. 
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قبل ثالث سـنوات اعـترض عـضو
ان على كـلمة ذكر قائـلها بغداد بر
بـبـلـد الـرَّشـيـد فـرد عـليه:»وصـمة
عار على بـغداد هؤالء الـذين قتلوا
ـان أئـمـة أهل الـبـيت جـلـسـة الـبـر
العراقي في 16 ايلول 2018). كان
ـــانــيــ شــيـــعــيــ مَن كال الــبــر
اعترف بفضل الرَّشيد مِن النَّجف
ال يُـزايــد عــلى شــيــعـيــته وإجالله
ألهل البيت فهو ولد وتربى جوار
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لندن

حــاسم األمــر لــلــعـبــاســيــ إنــهـا
الـسُّلـطة والـسِّـياسـة أما الـصَّادق:
»مـا تـعـرض لإلمـامـة قط وال نـازع
أحـداً في اخلالفة)«الـشَّهـرسـتاني

لل والنِّحل).  ا
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مــتــاهــة كــبــرى أنَّ تُــدار الــعــقــول
بنـزاعات قبل  14 قرنـاً فأيّ أحالمٍ
نـابر يـتـوقع حتقـيقـهـا وخطـبـاء ا
يــــتــــاجــــرون بــــالــــرَّوايــــات. أهـــذا
عصـركم انتـقامـات وثارات?! حتَّى
أصبـحت الدَّمـاء والثَّـروات مطـمعاً
لـــعــصــابــات ولــصــوص الــنَّــهــار?!
حملـمـد عـلي الـيـعـقـوبي(ت: (1962)
مــــا الـــقــــوم إال لُـــصُــــوص كـــلــــمـــا
ذهـــبـت/عِـــصــــابـــة مـــنــــهم جـــاءت
ـــوســوي الـــشَّـــيخ )«ا عِـــصـــابــاتُ
ـنـصور الـيـعـقوبي). انـظـروا إلى ا
ــــصــــلــــحــــة والــــصَّــــادق خــــارج ا
ـنصور الطَّـائفيـة بعد  13قرنـاً فا
(الدَّانـق أصغـر عـمـلة) الـدَّوانـيـقي ُّ
لم يـكن غيـر مـشيـد بغـدادَ عاصـمةً

النَّاشر ظلها شرقاً وغرباً! 
{ كاتب عراقي

وأوضـاعــهم احلـافــلـة بـالــعـجـائب
صائب ... والغرائب وا

-4-
ـصـاب بـجـنون انّ جنـاح بعض ا
الــعـظـمـة فـي الـوصـول الى مـواقع
السلـطة قد يتم في غـفلة من الزمن
ــــــارســــــونـه مِنْ  وفـي ظلّ مـــــــا 

عملياتِ دجلٍ 
وتضليل ومـا يضخونه مِنْ أموال
يـشـتـرون بـهـا الـضـمـائـر والـذ 

ولكنّه لن يتكرر بسهولة .
ـــهــــمـــة الـــكــــبـــرى لالحـــرار وانّ ا
واحلرائر هي العـمل الدائب النقاذ
الــــــشــــــعـب والــــــوطن مـن بــــــراثن
اجملـانـ الـغـارق الـى األذقان في
أوحال االنتهازيـة والذاتية وتقد
مـــصــاحلـــهم الـــشـــخــصـــيـــة عــلى
مـصـالح الـبالد والـعـبـاد بـالـلـجوء
ـوضـوعـية ـعـايـيـر ا الى حتـكـيم ا
ــذاهب الــعـــابــرة لــلـــقــومـــيــات وا
والــقــائــمــة عــلى أســاس الــنــزاهـة
والـكـفاءة والـوطـنـية والـقـدرة على

سؤولية. النهوض با
- 5-

وال يـلــومن الـنــجم اآلفل االّ نــفـسه
ألنـه واصل الـضــحك عـلى الــذقـون
ــلــعـونَ ــنــبــوذَ ا الى أنْ أصــبح ا
ولـيس له في الـدنيـا اال الـعار وفي

اآلخرة االّ النار.
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ـركز الكـلداني للـثقافـة والفنـون في دهوك اجـتماعه الـسنوي لـلهيـئة العـامة وذلك بدعـوة من الهيـئة االدارية لـلمركـز الذي ينـعقد نـهاية كل عقد ا
دورة وفق النظام الداخلي وبحضور النصاب القانوني من االعضاء .

ركـز للدعم نـتهـية كمـا شكـر اعضاء ومـؤازري ا ـركز باحلـضور وثـمّن جهود الـهيـئة االدارية فـي الدورة ا  ورحب افرام ابلـحد افـرام  رئيس ا
ركز في الـساحة الـثقافـية  ثم اعلـن حل الهيـئة االدارية تـمهيـدا النتخـاب هيئة الذي قدمـوه خالل مراحل عمـله واالنشطـة التي قامـو بها لـتفعـيل دور ا

ادارية جديدة . 
ثلي احلكومة احمللية في محافظة دهوك وهم كل من سكفان احمد مدير الشؤون القانونية ورمضان خالد محمود مسؤول قسم اجلمعيات وبحضور 
ثل عن االدارة العامة  وبعدها فتح باب الترشيح للهيئة االدارية الختيار سبعة اعضاء اصلي واثن احتياط وباقتراع سري ومباشر وفي وكوفان 
قراطي بدأت عملية فرز اصوات واعالن الفائزين وحسب تسلسل االصوات  افرام ابلحد افرام   46 صوت و جورج توما ايشو   36 صوت و جو د

زينة يوسف توما  32 صوت و مارتن هرمز ديشو  32صوت و ارت نيشان  28 صوت و منال صباح بطرس  27 صوت و ثائر كوركيس يلدا  21صوت

رسالة دهوك
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على البنية واألسلوب في اللغة.
"يـسـتـجـيب الـقـراء ذوو اخلـبـرة
واحلسـاسيـة للـكلـمات اخملـتارة
بـــعـــنــــايـــة عـــلـى الـــرغم من أن
الـكثـيرين ال يـدركون في الـبداية
ما يـستجـيبون له بالـتحديد أو
ـــاذا وعــــنـــدمــــا تـــكــــون هـــذه
االستجابة إيجابية نتحدث عن
إحسـاسنا بـالبهـجة أو السرور
بـالـطــريـقـة نـفـسـهـا الـتي يـكـون
فـــيــهـــا رد فـــعــلـــنــا إزاء لـــوحــة
تشـكيلـية أو تـمثـال أو مقـطوعة
موسـيقـية. إذا دفـعنـا اهتـمامـنا
أبــعــد نـحــاول عــنــدئــذ حتـلــيل
ردنــا وبـذلك نـكـون قـد حتـركـنـا

في اجتاه النقد األدبي"
ح نستـعرض األنواع األدبية
سـنجـد أن الرواية هـي من "أكثر
أنــواع األدب الــتي تــبــرز حــيـاة
اإلنـــســــان في تــــفـــاعــــلــــهـــا مع
الـظـروف احلــيـاتـيــة وتـصـويـر
ــرافـــقــة احلـــقــبـــة الـــزمــنـــيـــة ا
لــلــشــخــصـيــة من أهـم األهـداف
الــتي يــضـعــهــا الـروائـي نـصب

عينيه".
ي إذا حتــدثـنــا عن اآلداب الــعـا
فإنـنا بالـتأكيـد سنجد "أن األدب
الروسي أحد أغنى آداب العالم
فــإســهـامـه في تــاريخ الــثــقــافـة
الـفـنـيـة لإلنـسانـيـة" فـريـد فرادة
سيـرة التاريخيـة لروسيا. لقد ا
عكست أعـمال مـبدعـيه التـجربة
احلــيــاتــيــة لــلــشــعب الــروسي
فــلـســفــته أخالقـه ونـظــرته إلى
الـــعــالـم والــوجـــود في األطــوار

التاريخية اخملتلفة. 
لـــكن روســيـــا لم حتظ لم بـــتــلك
الـعــظـمـة الــثـقــافـيـة قــبل الـقـرن
ـــا هــو عـــشـــر بل كـــانت أقـل 
عـلـيه اآلن بــعض بـلــدان الـعـالم
ـــــتــــخـــــلــــفـــــة حــــتى أن روزا ا
لـوكـسـمـبـورغ  شـبـهـتـهـا بـجـزر
. ســلــيــمــان في احملــيط الــهـاد
كـتـبت لـوكـسـمـبـورغ عـام 1918
وهـي في الـــســجن قـــبل أشـــهــر
قليلة من مـقتلها: "كانت روسيا

في جــمـيع الــعــصـور الــوسـطى
وحـتى الـثـلث األخـيـر من الـقرن
الـثــامن عـشــر مـغــلـفـة بــصـمت
أشبه بصـمت السراديب وظالم
وبــربــريـة. لـم تـكـن لـديــهــا لــغـة
أدبــيـة مـهــذّبـة ال أدب عـلـمي ال
دور نشر ال مـكتبات ال صحف
وال مـراكز للـحياة الـثقافـية. كان
تـيــار عـصـر الـنـهــضـة قـد غـسل
شــــواطـئ جــــمـــــيع الـــــبـــــلــــدان
األوروبــــيـــة األخــــرى وأزهـــرت
ي بــفـضــله حـدائق األدب الــعـا
وهـــــــــبـت عــــــــــواصـف اإلصالح
الـصــاخـبــة وتـصــاعـد الــلـهـاث
الـنـاري لـفــلـسـفـة الـقـرن الـثـامن
عـشـر لـكن روسـيـا كـانت خـارج
ذلك كله. لقد أغلق القياصرة كل
الـنوافذ أمـام أشعـة نور الثـقافة
الغـربية وحـالوا دون أن ترسخ
الــتـربـة الــعـقـلـيــة بـذورهـا. كـان
حـال روسـيـا مــثـلـمـا عـلـيه جـزر

سليمان أو نيو هيبريدس".
…e F  Àb

تضـيف لـوكسـمـبورغ لـكن حدث
عـجزة فبعد عدة شيء أشبه با
مـحــاوالت مــتـعــثـرة فـي نـهــايـة
الــقــرن الــثـــامن عــشــر أيــقــظت
احلروب النابـليونية في الروس
وعيا وطنيـا للتخلص من براثن
هانة. لـقد أدى انتصار الذلـة وا
ـغـامر بـونـابرت احلـلـفاء عـلى ا
فكرين الروس نحو إلى توجه ا
الـغرب نـحو باريس بـالتـحديد
وجــعــلــهم عــلى اتــصــال بــقــلب
الـــثــقـــافـــة األوروبــيـــة. كــان من
نـتائـج االتصـال أن ازدهر األدب
الـــــروسي وفـــــاضـت أعـــــمـــــاله
"جـامـعــة بـ الـلــحن اإليـطـالي
ــروءة اإلجنــلـيــزيــة والــنـبل وا
ــواهب ـــاني" بــثــروة من ا واأل
ـــــشع والـــــفـــــكــــر واجلــــمـــــال ا
والــعــاطــفــة. فــجــأة كــان األدب
الروسي يـقفـز كاألسـد تعـويضا
إلهــمــال قـرون طــويـلــة وسـعــيـا
ي عـلى لـلـوقوف مـع األدب العـا
ساواة. الـسمـة الرئيـسية قـدم ا

ــفــاجئ لألدب لــهــذا الــظــهـور ا
الـــــــروسـي هـــــــو أنـه ولـــــــد من
ـعـارضــة لـلـنــظـام الـقــيـصـري ا
الــقـائم وصــبـغت هــذه الـســمـة

القرن التاسع عشر بأكمله.  
أحــــتل هــــذا األدب في ظل تــــلك
الدولـة االسـتـبداديـة األوروبـية
اآلسـيــويـة مـكـانـة فـي الـثـقـافـة
يـة. اإلبداع األدبي اخـترق الـعـا
الــســـيــاج الــعــالـي الــذي أقــامه
ــطـلـق وبـنى جــسـورا احلـكم ا
لالتـصــال بـالــغـرب ولم يــظـهـر
الـروس حيـنـذاك كمـتلـقـ فقط
بل ومـــبــــدعـــ ولم يــــكـــونـــوا
تالمـيــذ فـقط بل أسـاتـذة يُـشـار
إلـيـهم ويـكـفـيـنـا داللـة اإلشـارة
إلـى أسـمـاء ثالثـة: تــولـسـتـوي

وغوغول ودوستويفسكي. 
تـــقـــول روزا لـــوكــســـمـــبــورغ: "
وظف يصف كوروليـنكو أباه ا
احلكـومي في زمن القنـانة بأنه
وذجي لـلشرفاء من ذلك ثل 
اجلــــــيـل. لم يــــــشــــــعــــــر والــــــد
سـؤولـية إال عن كـوروليـنـكو بـا
عــمـلـه اخلـاص أمــا اإلحـسـاس
بـالــظــلم االجــتـمــاعي فــقــد كـان
غـريـبــا عـلـيـه ألنه كـان يـرى أن
الـنقـد يـتوقـف عنـد حـدود "الله
الـقــيـصـر الـقـانــون". وبـصـفـته
قـاضًا مـتمـيـزًا كان يـتـفانى في
تطبيق الـقانون بأقصى درجات
الــدقــة. "أن الــقـانــون نــفــسه قـد
يـكـون غيـر فـعال عـنـدما يـتـعلق
سـؤولـية الـقـيصـر أمام األمـر 
الـله. فـقـد كـان والـده الـقـاضي
سؤوليـة عن القانون محـدود ا
مثلـما هي احلال بالنـسبة لبرق
الــسـمــاء الـذي قــد يــصـعق في
بعض األحيان طفالً بريئًا ... " 
في منتصف القرن الثامن عشر
ـوظـفـ تـرى أن كـانت طـبـقــة ا
الـظـروف االجتـمـاعـية أسـاسـية
ــكن زعــزعـــتــهــا فــهم قــد وال 
ـــــســــتــــطـــــاعــــهم أدركــــوا أن 
االنــــحـــنــــاء فــــقط عــــنــــد شـــدة
االعــصــار ألنــهم كــانــوا آمــلـ

ومـنـتـظـرين مـرور الـشـر.  يـقول
كـــورولــيــنــكــو: " نــظــرة الــعــالم
مصاغة في قالب واحد نوع من
تـوازن الـضـمـيـر الـذي ال يـطاق.
لم تقـوض أسسهم الـداخلية من
خالل التـحلـيل الـذاتي; فالـناس
الـــــشــــرفــــاء فـي ذلك الـــــوقت لم
يــعـرفـوا هـذا الـصـراع الـداخـلي
العـميق الـذي يـأتي مع الشـعور
ــسـؤولــيــة الـشــخــصــيـة عن بــا

النظام االجتماعي برمته ". 
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يُـنــظــر إلى عـام  1855عـلى أنه
بـدايــة مـرحــلـة األوج في تــطـور
الــــنـــثـــر الـــواقـــعي الـــروسي إذ
اكتسب أهـميـة سياسـية بـغياب
الـــقــيــصـــر نــيـــكــوالي األول عن
ـشـهـد وأهـمـيـة أدبـيـة عـنـدمـا ا
طرح تشيرينشيفسكي فيلسوف
ونـــاقــــد وثــــوري روسي وكـــان
ــقــراطــيــة زعـــيم احلــركــة الـــد
الــثـوريــة في سـتــيـنـيــات الـقـرن
الــتـاسع عــشـر وكــان له تـأثــيـر
ــيـر لــيــنـ أفــكـاره عــلى فالد
ـبـنـيــة عـلى افـتـراضـات تـقـول ا
"اجلمـيل هو احلـياة" وأن الفن
بـــكل مـــعـــنى لـه تــابـع لــلـــواقع

وخاضع لتأويل عقالني. 
مرت روسـيا حتت ظل قـياصرة
مـخـتـلـف بـفـتـرات مـن احلـرية
األدبــيــة الــعــظــيــمــة وأحــيــانـا
ـا كـان في معـظم الدول أوسع 
الــغــربــيــة لــكـن تــلك الــفــتــرات
تـخـلـلـتـهـا مـصـادرة مـطـبـوعـات
.  ولو ومطاردة قـاسية للمـثقف
قـارنـا أحـوال اتـبـ مـتـشـابـه

; لـوجـدنـا حــظـيـهـمـا مــتـبـايـنـ
غــوغـول الــذي  االحـتــفـال به
خالل حـيـاته حـتى أن الـقـيـصر
نفسـه تدخل للموافـقة على طبع
بــــعض أعـــــمــــاله الــــســــاخــــرة
ودوستـويـفـسكي الـذي تـعرض
لالضـطــهـاد وكـاد أن يُـقـتل عـلى

يد الدولة. 
حـافـظ األدب الـروسي الــواقـعي
في الــنـصف الــثــاني من الــقـرن

يـرى الــكــثــيــر من الــنــقـاد أن
األدب وســـــيــــــلــــــة الـــــفـن في
ـعـرفـة الــتـعـبــيـر ومـصــدر ا
ووسـيـلة لـلـمـتعـة تـوقد فـيـنا
األعـمـال األدبــيـة الــراقـيـة من
شـــعــر وروايـــة ومـــســرحـــيــة
أفـكارا جـديدة وتـمنح صـوتًا
ن يـرغـبـون في الـتـعـبـير عن
آرائـهم حـول قـضـايـا مـعـيـنـة
في احلـيـاة - سـواء كانت في
السياسة أو الصحة أو الدين
أو مــــــا شــــــابـه. األدب قــــــلب
األغــاني والــقـطـع اإليـقــاعــيـة
تنـاغمـة التي تـقدم إلـهاما وا
لــلــنــاس. إنه يــفــتح أعــيــنــنـا
ويـجـعـلنـا نـرى أكـثـر وأعمق
وبــهــذا يــعــيـنــنــا عــلى إدراك
الــعـــالم الــواسـع في اخلــارج
ونـــبــدأ بـــالـــتــعـــلم ونـــطــرح
األســـئــلــة ونــبـــني حــدســنــا
وهـــواجــســنـــا ونــوسع آفــاق

أفكارنا.
يــركّـز األدب عــلى الـعــديـد من
وضوعـات من مآسي البشر ا
إلى قـــصص احلب والـــبــحث
عن السعادة وكـلماته تنبض
باحلـياة في خيال الـعقل كما
ـــكـــنــنـــا مـن رؤيــة الـــعـــالم
بــعــدســـات عــيـــون اآلخــرين

وهـــو رحـــلــة فـي داخل الـــنــفس
الــبــشـــريــة مـــدعــومــة بـــخــيــال
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تــعـتــبــر الـتــجــربــة اإلنـســانــيـة
ـهـم واألكـثــر احلـاحـا اجلــانب ا
في األدب فـــــقـــــراءة األعـــــمـــــال
األدبـــــيــــــة ومـــــا تــــــرســـــمـه من
شـخـصـيـات تـتـيح لـنـا كـقـرّاء
الوصول إلى كـنوز من التجارب
البشرية التي قد ال نعرفها من
خالل فــعل الـقـراءة نــطـلع عـلى
عـمق أفـكـار شـخصـيـات الـقـصة
أو الــــــروايـــــة ومـــــشــــــاعـــــرهم

ودوافعهم.
الـــعالقـــة بـــ األدب واخلـــبـــرة
عالقـة متـبادلة وكـما تسـمح لنا
ـشـاركـة في األعـمـال األدبـيـة بــا
جتــارب اآلخـريـن فـهي تــسـاهم
أيـــضــا في تـــشــكـــيل وتــغـــيــيــر
مـواقــفـنـا وتــوقـعــاتـنــا كـمـا أن
معرفة سبب اعجابنا بشخصية
واحـــــدة ولــــيـس بــــأخـــــرى قــــد
تـخبرنـا عن نوع الـشخص الذي

نتمناه أو الذي نطمح إليه. 
مـن عالمـــــــات الــــــعــــــمـل األدبي
"الـعظيم" قـدرته في التأثـير على
ـــيـــز األعـــمــال . ومـــا  الــقـــار
األدبـــيـــة عن األشـــكـــال األخــرى
لـلـتـعـبـيـر الـفـني هـو اعـتـمـادهـا
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سدني

سرحي تولـستوي الـكاتب ا
الـيـكـسـنــدر أوسـتـروفـسـكي
الشاعر نيكوالي نيكراسوف
ـفكـر السـياسي والـروائي وا

اليكسندر هيرزن.
عـلى الـرغم من ظـهـور بـعض
األعـمال األدبـية الـعمالقة إال
أن روســيـــا في أربـــعــيـــنــات
الــقــرن الــتــاسع عــشــر ظــلت
تـفــتـقــر إلى احلـركــة األدبـيـة
الـعـام. لـكن كـمـا ذكـرنـا فـقد
نثـرت بذور احلركة الـواقعية
حتت وصــايـة بــيــلــيــنــسـكي
ــــســـاعــــدة من نـــيــــكـــوالي
غـــوغـــول الـــذي انــــتـــقل من
الــرومــانــســيـة إلـى واقــعــيـة
مـصاغـة بـأسـلـوب خاص به.
كــــان غــــوغـــــول مــــشــــهــــورا
بــــالــــقــــصـص الــــقــــصــــيـــرة
الـــتـــاريـــخــيـــة مـــثل "تــاراس
بــولـبــا" عن حــيـاة الــقـوزاق
ــفــتش بـــعــمــله الــســـاخــر "ا
الــعــام" بــروايــته "الــنــفـوس
يتة" وبحكاياته عن سانت ا
بــطــرســبــرغ ومن ضــمــنــهـا
ـعطـف" وهو الـعمل األدبي "ا
الـــــــفــــــائـق كــــــمــــــا وصـــــــفه

بيلينسكي.   

الـتـاسع عــشـر عـلى تــألـقه عـلى
الـــــــــــرغـم مـن االضــــــــــطــــــــــراب
االجـتــمـاعي والــسـيــاسي الـذي
بدأ في سـنـوات األربعـيـنات من
ذلك الـقـرن أثنـاء حـكم نـيـكوالي
األول 1825- .1855فـي خـــضم
ـــتـــرديـــة رفع تـــلك األوضـــاع ا
الـــنــاقـــد األدبي بـــيــلـــيــنـــســكي
1811- 1848رايــة اإلصالحـات
بـدعـوته الــكـتّــاب إلى االقـتـراب
ـشاكل االجتـماعية واقـعيا من ا
في الـبـالد مـثل نــظـام الـقــنـانـة
ومــــا شـــــابـــــهه وإدراك دورهم
الـطـلــيـعي كـمــنـتـقـدين لــلـنـظـام
االجــتــمــاعي الــقــائم. وحتــولت
تــلـك الــدعــوة فــعال إلى أعــمــال
أدبــيـــة جــبّـــارة حــتـى قــيل في
أوروبــــــا إن األدب الــــــواقـــــــعي
الــروسي قـدّم "حــكـومــة بـديــلـة"

لإلمالءات القيصرية. 
شـــمــلت اخلـــصــائص الـــعــامــة
لـلـواقـعــيـة الـروسـيـة في الـقـرن
الـــتـــاسـع عـــشـــر: الـــرغـــبـــة في
اسـتـكـشــاف احلـالـة اإلنـسـانـيـة
بـروح من الــتـحـقـيق اجلـاد مع
عـــدم اســــتـــبـــعــــاد الـــفــــكـــاهـــة
ـــيل إلى وضع والـــســـخــريـــة ا
أعـمـال خـيـالــيـة في روسـيـا في
ومن الــــكـــاتب نـــفــــسه عـــلى أن

تنـطـوي على تـفـاصيل
واقـعـيـة الـتـأكـيد عـلى
الشخصية وجو العمل
الـفني بـدالً من التـركيز
عـلى احلـبكـة واحلدث
التـسامح األساسي مع
الــــضـــعـف الـــبــــشـــري
والــــشـــــر. لـــــقـــــد بــــدأ
الـواقعـيـون الـرواد في
أواخــر أربـــعـــيــنـــيــات
الــقــرن الــتــاسع عــشــر
نشر نتاجاتهم األدبية
ومـــــــنـــــــهم: إيـــــــفـــــــان
تــورجــيـــنــيـف إيــفــان
غـونـتشـاروف فـيودور
دوســـــتــــويــــفـــــســــكي
الــــــــكــــــــونـت لــــــــيــــــــو

9

 uJ UN « bzUB  d  ö Q
هـنـاك قـواعد شـكـليـة كـان البد
للهايكو الياباني أن يلتزم بها
ــقــاطع وتــتـــمــثل في نـــظــام ا
الــذي يــتــكــون من ثالث جــمل
حتـوي األولى خـمـسـة مـقـاطع
والــثــانـيــة ســبــعـة والــثــالــثـة
ركز عن خـمسة هي الـتعبـير ا
تـــلك الــــصـــورة الـــشـــاعـــريـــة
اخملــتــصـــرة الــتي تــوحي وال
تصرح  ,تـشيـر الى الفراغ وال
تـمـلـؤه  ,تـركـز عـنـايـتـهـا عـلى
بدايـات األشياء  ,ونهـاياتها ,
ال تــهــتم بــلــحــظــات الــتــمـزق
والصـراع بل بلحظـات الصفو
الحظ أن واالســـــتـــــنــــارة ,وا
اخلـصائص الـفونولـوجية في
شـــعـــر الـــهـــايـــكــو تـــذكـــر في
خـطـاطـتـهـا اإليقـاعـيـة بـإيـقاع
وسيـقى الشـعبيـة التقـليدية ا
الــيـابــانــيـة  ,هـذه األبـوة بـ
شـــعـــر الـــهـــايـــكـــو واألغـــاني
الـشعـبـية تـتـعـدّيالى مـسـتوى
ـــــــور األســــــلــــــوبــــــيــــــة الــــــصّ
ـوضـوعـات مــثل الـعالقـات وا
الـــعــــائـــلـــيــــة واحلـــيـــوانـــات
الـــصــــغـــيـــرة والــــتي يـــعـــزى
األهتـمام بـها الى الـفلـسفة أو
الــذيـانــة الـكــونـفــوشـيــوسـيـة
ـــؤســــســـة عـــلى إرث اآلبـــاء ا
واألجــداد  ,عــنــدمــا أســتــعــار
الغرب هذه الـتجربة في مطلع
الـــعـــشـــريـــنـــيـــات فـي الـــقــرن
اضي  ,لم تمنع الشعراء من ا
أن يحدثوا بعض التعديالت .
ويـعـتـبـر كــتـاب ( واحـدة بـعـد

أخرى تـتفـتح أزهار الـبرقوق)
ذو العـنوان الـناضج بـالصور
الــــشـــعـــريـــة  ,والــــصـــادر عن
اجملــلس الـــوطــني لــلـــثــقــافــة
والـفنـون واآلداب في سلـسلته
ـيـة / اجلـديـدة ( إبـداعـات عـا
فـــــــبــــــرايــــــر  (1999والــــــذي
سـهــرعـلى تــرجـمـتـه وتـعـريب
مـحــتـواه الــنـقــدي والـدراسي
والــشــعــري بــأســلــوب شــائق
وجـــذاب الـــشـــاعــر والـــروائي
والنـاقد(مـحمداألسـعد ) نـقطة
ضـوء للـقارىء الـعـربي تمـكنه
من رؤيــة وتـــلــمس بــعض من
تلك الـعوالم األدبـية والـفكـرية
الساحـرة للحـضارة اليـابانية
األصـيــلـة  , وبـعــد مـا يــقـارب
نــصف قــرن عــلى ظــهــور نــبـأ
قـصــيـدة الــهـايـكــو في الــلـغـة
الـعــربــيـة بــ سـطــور مـقــالـة
مـترجمـة لألستاذ (دونـالد ك
) عن الـشعر الـياباني نـشرتها
فـصلية (عـالم الفكر) الـكويتية
عـــام  ) 1973اجملـــلـــد الـــرابع
الـــعــدد الــثـــاني ) ومــا تــوالى
بــــعــــدهــــا مـن تــــرجــــمـــات أو
محاوالت كتـابة هايكو(عربية)
ثم تــشــكـيل جتــمــعــات وعــقـد
مـلـتـقـيـات وصوال ً الـى الوقت

الراهن .
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هـتمون بالهايكو الى أنقسم ا
تــــــــيـــــــاريـن : األول يـــــــرى أن
الهـايـكو يـجب أن يـبقى داخل
اإلطـار الذي أطـره به أصحابه

الــيــابــانــيــون  ,إذ يــرفــضــون
خـروج الـنص عن خـصـائـصه
الــكالسـيــكـيـة  ,والــثـاني : ذو
نـزعـة جتديـديه  ,يـرى أنه من
الـــضـــروري إضـــافـــة أشـــيــاء
تـتـميـز بهـا اللـغة الـعربـية مع
شـهدية التي هي االحتـفاظ با
نقل أسـاس الـهايـكو وروحه  ,
ــقـيم في الـشــاعــر الـســوري ا
اليابان ويـعمل أستاذا ً لغويا
ً ومـــدرســا ً لــلـــغــة الــعـــربــيــة
(محمد عضيمة ) ألف قصيدة
وقصـيدة من الهايـكو مباشرة
ــبـدع الـى الـعــربــيـة  ,ولــعل ا
       ( مـــحـــمـــود الـــرجـــبي )
واحـــــــد من الــــــطـالئـع الــــــتي
أهــــــتـــــمـت بـــــهــــــذا اجلـــــانب
الــتـــواصـــلي عــبـــر أكـــثــر من
صفحة وجتمع على الفيس .
ديـوان الـشـاعـر ( عـلي مـحـمـد
ــعــنــون ( شــفــة الــقــيــسي ) ا

االوركيد ) .
 يتـمـيز بـقـصـائده الـتي تـتبع
ط شـعـر الهـايـكـو بـأسـلوب
مــتـــمـــيــز  ,جـــاءت تـــســمـــيــة
مجـموعـته الشـعريـة من زهرة
( األوركــيـد ) الــتي حتــمل من
عـاني العميـقة والتي جاءت ا
مـن رمـــــزيــــة هـــــذه الـــــزهــــرة
اجلـــمـــيـــلــة  ,حتــــمل رســـائل
احلب واحلـكـمــة والـتـفــكـيـر ,
أطــلق عــلــيــهــا الــفــيــلــســوف
الـصــيـني ( كــونـفــوشـيـوس )
ــلـوك ) , أسم ( زهــرة عــطــر ا
وتـتـمــتع بـاجلـمــال والـغـرابـة

وفي الـشــرق عـمــومـا تــرمـو (
االوركـــيـــد ) الـى الـــرفـــاهـــيـــة

واخلصب .
( عـلي محمـد القيـسي ) شاعر
من الـعـراق  ,مـوالـيـد / 1971
بـكالـوريوس إعالم من جـامعة
بـغـداد  ,كـتب الـنــثـر والـشـعـر
ووجـد نفـسه في الـنـثر أكـثر ,
تــعــرف عــلى شــعـر الــهــايــكـو
بالصدفـة حيث يقول : ( قبلها
كـنـا نـكتـب التـوقـيـعة لـلـشـاعر
ـناصرة عام 2004 عز الدين ا
 ,كـنــا مـجـمـوعـة من الـشـعـراء
اسسنـا موقع على النت أسمه
" األقالم " فـــــيـه عـــــدة أبــــواب
خملــتــلف األجــنــاس األدبــيـة ,
وكـان مـعـنا شـعـراء من جـميع
بلـداننـا العـربية  ,وزدت حبا ً
كن أن يفتح بالتكـثيق الذي 
عــلى آفــاق الــتــأويل  ,وبــدأت
ــنــاصـرة الــقــراءة لــلـشــاعــر ا
وأمـــ الــذيـب وأســمـــاء عــدة
ومن ثـم أجتـهــنــا الى الــفـيس
ه الــشـاسع لــتـكـون بــوك وعـا

احملطات وآفاق جديدة ) .
أسس نادي ( نبض الـهايكو )
عـام  2015واصــدار مـجـلـتـهـا
ــعــروفــة( نــبض الــهــايــكــو) ا
وتـأسيسه ( مـختبر الـهايكو )
عــام  2018لـــيـــكــون مـــدرســة
شعرية ونقدية في مجال شعر
الــهـــايــكــو  ,الــشـــاعــر ( عــلي
الـــقــيـــسي ) فـي مــجـــمـــوعــته
الــشـعــريـة ( شــفـة االوركــيـد )
تـــــضم عـــــددا ً من قـــــصــــائــــد

الـــهـــايـــكـــو شـــكـل شـــعــري
يــابـــاني أصـــبح له تـــأثــيــر
ي خالل القرن الـعشرين عـا
بــــبــــســــاطـــتـه وإيــــجـــازه ,
ويـعتـبر الـشاعـر اليـاباني (

ماتسو باشو ) 1644 – 1694
 /صانع قـصيدة الـهايكو  ,قبل
زمن شــاعـــر الــهـــايــكـــو كــانت
ـسمـاة ( هايـكاي ) الـقصـيدة ا
لـعـبـة مـتـمـدنـة
لتزجية الوقت
ـــــا أكــــــثــــــر 
كــانت شــعـرا ً
جـادا ً  ,وكـان
مــــطـــلــــعــــهـــا
سمى آنذاك ا
( هــــــوكــــــو )
والـــــــــــــــــــــذي
ســيـــنـــفــصل
فــيــمـــا بــعــد
ويـــــســــتــــقل
حتــت أسـم (
الـهـايـكو ) ,
وأن أشـــهـــر
شــعـــرائــهــا
رهــــــــبــــــــان
بــــــوذيـــــون
ويـعـتـمدون
على فلسفة
بوذية الزن ( التأمل ) .
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بغداد

كما لو تتراقص الصواري
    من تنهيدة عاشقة !

صخب العالم   
    كم هو صغير أمام 

           ابتسامتك !
بالطباشير     

   الـــــطـــــفـل يـــــرسم أمه    
    بعيون ال لون لها

شتاء            
    أكسر حدة البرد  
              ح أتذكرك

قهوة مرّة 
    يخبرني انـكماش عينها

ذاق        عن ا
تـــقـــول الـــدكـــتــورة ( آمـــنه

بلعلي):
    ( قـصــيـدة الـهــايـكـو في
الوطن العربي تكتب بطرق
شـتى اسـتـنـادا الى دعاوى
شــــتى  ,حــــتى أصــــبــــحت
قــصـيــدة بال ضـفـاف  ,لــقـد
وصـلت إلى الـعـالم الـعربي
ألنـهـا بـشـخــصـيـة اخـرى  ,
أكــتـسـبت هـويـات اخـرى ال
ـعرفـة بنـيتـها تـسمح لـنا 
وال مـنـطـق كـتـابـتـهـا سـوى
أنـهـا جتــربـة تـقـنـيـة  ,فـهل
نـحـتـاج الى قـارىء سـيأتي
يقرأ الهايكو بطريقة اخرى
ـكن أن تتـجرد الـبالغة أم 
من هويـتها فيكـون الهايكو
ــــســــتــــقــــبل هــــو بالغــــة ا
ـسـتــقـبل الـتي وقـصـيــدة ا
تنـهي هيمنـة أشكال مؤثرة
في الذائــــــقة العربية ?) .

        
     

الهايكو  ,وكل قصـيدة تعكس
جتربـته في تأمل واسـتكشاف

جمال الطبيعة ٠
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ـــثـــابـــة غـــصن  وتـــمـــثل له 
إنــســاني يـــشــكل شــمــعــة في

ظالم القصيدة .
حـــــــتـى تـــــــأتي                  
             أقارن ب فتنتها

  واالوركيد
ليلة مطيرة 

    على شفة االوركيد
    قطرة عالقة
حقل االوركيد  

     كل األفكار اترجمها 
            بعناق

من خصالت شعرك
       استدل وجهة الريح 

      الــــــــتـي حتــــــــمـل عــــــــبق
االوركيد

الصـفة احلقيقيـة للهايكو هي
احلـــيــــويـــة وحس احلـــيـــاة ,
وقصائد الهايكو ال تهدف الى
أن تــســحــر٣ بــفــنــيــتــهـا  ,بل
تـــســــعى إلـى أن تـــكــــشف من
خالل الـتـأمل أعـاجيـب اخللق

الطبيعي .
الـــشـــاعـــر (عـــلي الـــقــيـــسي )
مــســكــون بـالــلــعب الــشــعـري
ــــــــــــــوغـل فــي اجملـــــــــــــازات ا
واالســتــعـارات والــتـي تـمــنح
اجلمالـية للقصيـدة الهايكوية
 ,وقصـائـده تـعتـمـد البـسـاطة

والعفوية .
على الشاطىء

ثقف في روسيا رجال يحمل كل هذا "لم ألتق من قبل من ب جميع ا
التعطش للحقيقة والعدالة مثل كورولينكو. إنه يلح بقوة على ضرورة

جتسيد احلـقيقة في احلـياة.. كوروليـنكو أكثـر الكتّاب الـروس صدقا وهو
ذو

قلب كبير مفعم باحليوية.. رجل نادر في جمال روحه وثباتها.
إنه بطل الطريق الشائك." 
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كــــورولـــيــــنـــكـــو

غالف الكتاب

شفة األوركيد
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ـقرر احلـزب الشـيـوعي الصـيـني. ومن ا
أن يــنــطــلـق صــاروخ "لــونغ مــارتش -2
ــــركــــبــــة إف" حـــــامال ثالثـــــة رواد في ا
الـفـضـائـيـة "شـنـتـشو-12 من قـاعدة في
صـحـراء غـوبـي في شـمـال غـرب الـصـ
اخلميس.وسـيمضي الـرواد ثالثة أشهر
في محـطة تـيانـغونغ وهي أطـول مهـمة
فضائيـة مأهولة لـلص حتى اآلن. ومن
ــتــعــددة الــســيــر في بــ مــهــمــاتــهم ا
الفضـاء.وأوضح جوناثـان مكدويل وهو
عـــــــالـم فــــــلـك فـي مــــــركـــــــز "هـــــــارفــــــرد

ســــمــــيــــثـــــســــونــــيــــان ســـــنــــتــــر فــــور
تحدة أن أستروفيزيكس" في الواليات ا
"هـدف الـرواد سـيــكـون جتـهـيـز مـنـزلـهم
اجلـــديــد في الــفــضـــاء وجــعــله جــاهــزا
لالسـتــخـدام".وأضـاف "إنه هــدف عـمـلي
قـبل كل شيء ولـيس هدفـا ريـاديـا".ونقل
صـــاروخ "لــــونغ مــــارتش" مـع مـــركــــبـــة
"شـنتـشـو" إلى منـصـة اإلطالق في مـركز
جــــــيـــــوتـــــشــــــيـــــوان إلطـالق األقـــــمـــــار
ــاضي وفـقـا االصــطـنـاعــيـة األســبـوع ا
ـفترض لوكـالة الفـضاء الـصينـية.ومن ا

{ بــكـــ (أ ف ب) - تــســتــعــد الــصــ
إليــــفــــاد فــــريـق يــــضم ثـالثــــة رواد إلى
مـحـطـتهـا اجلـاري بـنـاؤهـا في الـفـضاء
بــعــد أكـثــر من أربع ســنــوات عــلى آخـر
مـركــبـة مـأهــولـهـا أرسـلــتـهـا في أحـدث
خــطـــوة من بـــرنـــامج بـــكــ الـــطـــمــوح

ية. لترسيخ مكانتها كقوة فضائية عا
وفيما األجواء متوترة مع الغرب يعتبر
ـهـمـة مسـألـة مـكانـة لـبـك جنـاح هذه ا
الــتي تــســتــعـد لـالحـتــفــال في األول من
ئـوية لـتأسيس تمـوز/يولـيو بـالذكـرى ا
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إلى تـــلـــقي الـــلــقـــاحـــات "بــأســـرع مــا
ــكن".وتــقـود الــسـلــطـات األمــيـركــيـة
حــمـلـة تــلـقـيح مــكـثّـفـة مــنـذ أن أعـطي
الــضـوء األخــضـر ألول الــلـقــاحـات في
كــانــون األول/ديــســمــبــر وقــد بـلــغت
ذروتـهــا في نـيـسـان/أبـريل مع إعـطـاء
أكـــثـــر من أربـــعـــة ماليـــ جــرعـــة في
الـــيــوم. لــكن مـــذّاك شــهــدت احلـــمــلــة
تــبــاطـؤا كــبــيـرا.وتــلــقّى أكــثـر من 52
تـحدة أي ـئة من سـكان الـواليـات ا بـا
 174مــلــيـون شــخص جــرعــة واحـدة
عـلـى األقل من أحـد الـلـقـاحـات الـثالثـة
ــرخّـصـة في الـبـالد وفق الـسـلـطـات ا
الـصـحـيـة.وحدّد بـايـدن لـلـحمـلـة هـدفا
بـبـلــوغ نـسـبـة الـبـالـغـ الـذين تـلـقـوا
جــرعـة لـقـاحــيـة واحـدة عـلى األقل 70
ئـة بحـلول الـرابع من تـموز/يـوليو بـا
الــــذي يــــصــــادف الــــعــــيـــد الــــوطــــني
األمــــيـــركـي.واإلثـــنــــ وقف مــــجـــلس
ا الـنواب األمـيركي دقيـقة صمت تـكر
لـلـمـتـوفـ بـكـوفـيد- 19الـذيـن تخـطى
ــتـــحــدة 600 عـــددهم في الـــواليـــات ا
ـتـحدة ألـف شخص.وكـانت الـواليات ا
قد بلغت عتبة  500ألف وفاة بكوفيد-
 19في نـهـايـة شـبـاط/فـبـرايـر أي قبل
أقـل من أربــعــة أشــهـــر. وعــلى ســبــيل
ـقارنـة كانت حصـيلـة وفيات كـوفيد- ا
ـتـحـدة قـد ارتـفـعت  19فـي الـواليـات ا
مــن  400ألــف إلــى  500ألــف خــالل
شـــهـــر واحـــد.وتــراجـــعت حـــصـــيـــلــة
الــوفـيـات الــيـومـيـة بــشـكل كـبــيـر لـكن
مــعــدّلـهــا ال يـزال يــتــخـطى  300وفــاة
يـومـيـا وفق مراكـز مـكافـحـة األمراض
والــوقـايـة مــنـهــا الـوكـالــة الـفــدرالـيـة
الـــرئــيـــســيـــة لــلـــصــحـــة الــعـــامــة في
الـبالد.وفي هذا الـسياق يـعرب خبراء
صــــحـــيــــون عن قـــلــــقـــهـم من وصـــول
ـتـحوّر دلـتـا الذي رصـد ألول مرة في ا
ــــاضـي حـــذّر الــــهــــنــــد.واألســــبــــوع ا
ـستـشار الصـحي للرئـاسة األميـركية ا
الـطبيب أنتوني فـاوتشي خالل مؤتمر

خـلصت إليها مراكـز مكافحة األمراض
والـــــوقـــــايــــة مـــــنـــــهـــــا في تـــــشـــــرين

اضي. الثاني/نوفمبر ا
وتــــوفي أكـــثـــر من  600ألـف شـــخص
ـتحـدة منذ بـكوفـيد- 19فـي الواليات ا
بـــدء تــفـــشي الــوبـــاء بــحـــسب أرقــام
جلـامـعة جـونز هـوبكـنز الـثالثاء تـذكر
بـــأن مــئـــات األمـــيــركـــيــ ال يـــزالــون
يـقـضون يـوميـا جراء فـيروس كـورونا
رغم حـمـلـة الـتـلقـيح.ويـأتي بـلـوغ هذه
احلــصــيـــلــة الــتي وصــفــهــا الــرئــيس
األمــيـركي جــو بـايــدن بـأنــهـا "مــأسـاة
حـــقــيــقــيـــة" في تــوقــيـت تــواصل فــيه
ـــتــــحــــدة رفع الــــقــــيـــود الــــواليــــات ا
ـفروضـة الحتـواء اجلائـحة.في والية ا
كـالـيــفـورنـيـا األكـبـر لـنـاحـيـة الـتـعـداد

السكاني رفعت كل القيود تقريبا.
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وفـي واليــة نـــيـــويــورك أعـــلن احلـــاكم
آنـدرو كـومـو تـخـطي نـسـبـة الـبـالـغـ
الـذين تـلـقـوا جـرعـة واحـدة عـلى األقل
من لـقـاح مـضـاد لـفـيـروس كـورونا 70
ــئـــة مــا أتـــاح رفع آخـــر الــقـــيــود بـــا
ـفروضـة في نطـاقهـا.وشكّـلت الوالية ا
الـبـالغ عـدد سـكانـهـا نـحو 20 مـلـيـونا
بـؤرة لـلـجائـحـة في ربـيع الـعام 2020
وسـجّلت أكـثر من 42 ألـف وفاة بيـنها
 33ألـفـا في مـديـنة نـيـويـورك.وال تزال
تـحدة أكثـر البلـدان تضررا الـواليات ا
بــكـورونـا بـحـسب مـعــطـيـات رسـمـيـة
تـلـيـهـا الـبـرازيل والـهـنـد.واإلثـنـ قال
الــرئــيس األمــيـركي "مــا زلــنـا نــخــسـر
الـكثـير من األرواح" واصفـا األمر بأنه

"مأساة حقيقية". 
وقـدّم من بروكسل حـيث شارك في قمة
حلـلف شـمـال األطـلـسي مـواساته "إلى
كـل الــــــــــــذيـن خــــــــــــســــــــــــروا أحـــــــــــد
أقـربائـهم".وتابع الـرئيس األمـيركي "ال
يـزال أمامنا عمل كثير من أجل التغلّب
عــلى هــذا الـفــيـروس. لــيس الـتــوقـيت
مـنـاسبـا لـلـتراخي" داعـيـا األميـركـي

هلسنكي
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أن تـــلــتـــحم "شــنـــتــشــو-12 بــالـــوحــدة
ـسماة الرئـيسـية من محـطة تـيانـغونغ ا
دار في 29 تيـانخه والتي وضـعت في ا

نيسان/أبريل. 
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ـاضي ونــقــلت مـركــبــة شـحـن الـشــهــر ا
وقــودا وطـــعــامـــا ومــعـــدات لــلـــمــهـــمــة
ـأهـولـة.وجــرى الـتـخـطـيط إلرسـال 11 ا
مـهـمة أخـرى خالل الـعـام ونـصف الـعام
قبل الستـكمال عمـلية إنشـاء تيانغونغ ا
ـدار والـتي تـتـضـمن تـركيـب ألواح في ا
.ومن ب شمـسـية ووحـدتـ مخـبـريتـ
هـمـات ثالث سـتنـقل رواد فـضاء هـذه ا
في إطار تـنـاوب الطـاقم.وقـال احمللل في
ـتـخصص في مـوقع "غـوتايـكـونـوتس" ا
بـرنـامج الفـضـاء الـصـيـني تـش الن إن
"احلــفـــاظ عــلى احملـــطــة وتــشـــغــيـــلــهــا
بــسالســة يــتــطــلب الــكــثــيـر مـن الـعــمل
ــعـقــد كـمــا في مـحــطـة الــتـفــصـيــلي وا

الفضاء الدولية خالل أيامها األولى".
"في الــواقع كـان بـنــاء مـحـطــة الـفـضـاء
الــدولـــيــة أبـــطــأ بـــكــثـــيــر" من احملـــطــة

الصينية.
جرد اكتمالها ستبلغ كتلة تيانغونغ و
ـتوقـع أن تعـمل حوالى 90 طـنـا ومن ا
دة أقـلـها عـشـر سنـوات بـحسب وكـالة
الـفضـاء الـصيـنيـة.وهي سـتـكون أصـغر
بـكــثــيــر من مـحــطــة الــفـضــاء الــدولــيـة
ومـشـابهـة حملـطـة الفـضـاء الـسوفـيـاتـية
"مـــيـــر" الــتي أطـــلـــقت في الـــعــام 1986
وأخـــــــرجـت من اخلــــــــدمـــــــة في 2001.
واسـتثـمـرت الـص مـلـيـارات الدوالرات
على مدى عقود من أجل الـلحاق بالقوى
تحدة الفضائيـة القائمة مـثل الواليات ا
وروسيـا.وحـتى اآلن تمـكّـنت من إرسال
بـشـر إلى الـفـضـاء ومـسـبـار إلى الـقـمـر
ــريخ ــاضـي هــبـط عــلـى ا والـــشـــهـــر ا
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روبـوت تـابع لــهـا وهـو إجنـاز فـضـائي
نــادر ومــهـم لـلــغــايــة. وتــأجــجـت رغــبـة
الـص فـي إقامـة قـاعـدة بشـريـة خـاصة
بــــهـــا في مـــدار األرض بـــفـــعل احلـــظـــر
األميركي على روادها في محطة الفضاء
الـدولـية وتـفـصـلـها اآلن أيـام قـلـيـلة عن

وضع أول طاقم على تيانغونغ.
وذكــــرت وســـائل إعـالم حـــكـــومــــيـــة في
اضي تشـرين األول/أكتـوبر من الـعام ا
ـأهـولـة أن رواداً اخـتــيـروا لـلـمـهــمـات ا
ـسؤولـ كـانـوا متـكـتـم األربع لـكن ا

بشأن هوياتهم.
وحــتى اآلن كــان جـمــيع رواد الــفــضـاء
الـــصـــيـــنـــيــــ األحـــد عـــشـــر طـــيـــارين
.وسيـكون وجود بـشري طويل عسكـري
األمد في الفضـاء قفزة مهـمة في برنامج

الفضاء الصيني.
W Oz— …dOEŠ

ووصف الـرئـيس شي جـيـنـبـيـنغ مـحـطة
الفضـاء الصيـنية بـأنها خـطوة رئيـسية
فـي "بـــنـــاء أمــــة عـــظــــيـــمــــة لـــلــــعـــلـــوم
والــتــكــنـــولــوجــيــا" بـــعــد إطالق وحــدة
تـيـانــخه األسـاسـيـة فـي نـيـسـان/أبـريل.
ــقـرر أن تــخـرج مـحــطـة الــفـضـاء ومن ا
الـدولـيـة من اخلـدمـة بـعـد الـعام ?2024
رغم أن وكالـة الفضـاء االميـركيـة (ناسا)
قـالت إن هـذه احملـطـة الـتي تـشـكّل ثـمرة
ـتـحـدة وروسـيـا تـعـاون بـ الـواليـات ا
وكنـدا وأوروبا واليـابان قـد تسـتمر في

عملها إلى ما بعد العام 2028.
وفي حــال "تـــقــاعــد" مـــحــطــة الـــفــضــاء
الـدولــيـة سـتــكـون "تـيـانــغـونغ" احملـطـة
الـفـضـائــيـة الـوحـيـدة قـيـد اخلـدمـة.وفي
حـ أن الـصـ ال تـسـعى السـتـخـدامـها
في تـعـاون دولي فـإن سـلـطـات الـفـضاء
في البالد قالت إنها منفتحة على تعاون

أجنبي.

{ جــــنـــــيف) ,أ ف ب) - تــــصـــــافح
الـــرئــيــســان األمــيـــركي جــو بــايــدن
ـــيـــر بـــوتــ امس والـــروسي فالد
األربعاء مع بدء أول قـمة بيـنهما في
جــنــيـف تــهــدف إلى تــخــفــيف حــدة
اخلـالفـــات مع روســـيـــا ومـــحـــاولـــة
إيـجـاد أرضيـات تـفـاهم.تـمـاشـيا مع
شــخـــصــيـــته احملــبـــذة لــلـــتــواصل
اســتــدار الـرئــيس األمــيــركي صـوب
نــظــيـــره الــروسي أوال ومــد له يــده.
صـافـحه بـوتـ لـبـرهـة ثم دخال الى
قــصــر الغــراجن الــرائع الــعــائــد إلى
القرن الثامن عشر والذي يستضيف

الــقــمــة.وقـــال الــرئــيس الــروسي في
مــســتــهل الــقــمــة "آمل فـي أن يــكـون
لقاؤنا مـثمرا" وشكـر بايدن ألنه بادر
الى عــقـد الــلـقـاء.مـن جـهـتـه أكـد جـو
ـبـاشـر بـايـدن عـلـى "أهـمـيـة الـلـقـاء ا

دائما".
ووصل الرئيسان بفارق دقائق وكان
في استقبـالهما الرئـيس السويسري
غي بـــارمـالن الـــذي تــــمـــنى لــــهـــمـــا
ـصافحـة النادرة التوفـيق.رغم هذه ا
احلـــــدوث في أوج انــــتــــشــــار وبــــاء
كوفـيد- ?19تبـدو احملادثـات صعـبة
ومتـوترة.واعـتـمد الـرئيس األمـيركي

الـسـادس واألربـعــون لـهـجـة حـازمـة
في األيــــام األخـــــيــــرة حـــــيــــال رجل
الــكـرمـلــ الـقــوي لـيــبـرز االخـتالف
الــــواضـح مع تـــــقــــلـــــبــــات ســـــلــــفه
اجلـــــمـــــهــــــوري دونـــــالـــــد تـــــرامب

وغموضه.
ووعــــد جــــو بـــــايــــدن بــــأن يــــحــــدد
ـيـر بـوتـ مـا هي "اخلـطـوط لـفالد
احلمـراء" بـالنـسـبة لـه. وقال االثـن
في ختـام قمـة حلف شـمال األطـلسي
في بـــروكـــسل "نــحـن ال نــســـعى إلى
نــزاع مع روسـيــا لـكــنـنــا سـنـرد إذا

واصلت روسيا أنشطتها".

وبــعــد حـوالى خــمــسـة أشــهــر عـلى
تـوليه الـسـلطـة يـخوض جـو بـايدن
مـجــازفـة. فـقـد شــدد الـبـيت األبـيض
مــــرارا عـــلى أنـه ال يـــنـــبــــغي تـــوقع
اخـتـراق مـذهل لــكن الـرئـيس الـبـالغ
من الــعــمـر 78 عــامــا يـدرك أن لــديه
الـفـرصـة لـصــقل سـمـعـته كـمـفـاوض
ــديـــنــة جـــيـــد في جــنـــيف.وكـــانت ا
اســتــضـافت أول لــقــاء مـبــاشــر بـ
رونـــــالــــــد ريـــــغـن ومـــــيـــــخــــــائـــــيل
غوربـاتـشوف في 1985 العـام الذي
شهد بداية ذوبان اجلليد في احلرب

الباردة.
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وردا عــلى ســؤال عــنــد وصــوله إلى
جــنـــيف الــثالثــاء عـن شــعــوره قــبل
القـمة الـتي سيـتابـعه خاللهـا العالم
بــدقـــة قــال بـــايـــدن "أنــا مـــســتـــعــد
ــكن أن يــعـــول الــرئــيس دائــمـــا".و

الروسي على خبرته الطويلة. 
فـقد عـاصـر أربعـة رؤسـاء أميـركـي
آخرين مـنذ وصـوله إلى السـلطة في
نهاية .1999ويتفق خـبراء على أنه
قـد حــقق مـبـتـغـاه إذ ان عــقـد الـقـمـة
دلــيـل عـــلى أهـــمـــيـــة روســيـــا عـــلى
ـيـة.وفي مــقـابـلـة مع الـســاحـة الـعــا
مـحـطـة "ان بي سي" األمـيـركـيـة قال
بــوتـ إنه يــأمل أن يــكـون الــرئـيس
ـوقـراطي أقل انـفعـاال من سـلفه الد
اجلــمـهـوري. لــكـنه انــتـهـز الــفـرصـة
أيضـا ليـؤكـد أن دونالـد ترامب رجل

"موهوب".
خلص نـــــائب وزيـــــر اخلـــــارجـــــيــــة
الــروسي ســيــرغي ريــابــكــوف الـذي
سـيـشـارك في احملـادثـات الـروسـية-
ـوسع مـوقف األمـيـركـيـة بــشـكـلـهـا ا
مـوسـكـو قـائال إن "اجلـانب الـروسي

بذل اجلهد األقـصى لكي تكـون القمة
إيـجابـيـة ولـكي تـتوج بـنـتـائج تـتيح
مـــنع تــدهــور الــعـالقــات الــثــنــائــيــة

الحقا".
يـرتــقب ان تـســتـمــر احملـادثـات أربع
إلـى خــمس ســـاعـــات لـــكن من غـــيــر
ـقـرر ان يـتـنـاول الـرئـيـسـان وجـبـة ا
طعـام مـعـا بحـسب عـضو في اإلدارة
األميركـية.وحسب الـبرنامج سـيعقد
لــقــاء مـــصــغــر يـــجــمع الـــرئــيــســ
األمــــــيــــــركـي والــــــروسي ووزيــــــري
اخلارجـية أنتـوني بلـينـكن وسيرغي

الفروف ثم جلسة عمل موسعة.
والنـقطة الـوحيـدة التي يتـفق علـيها
الــبــيت األبــيض والــكــرمـلــ هي أن
الـــعـالقـــات بـــ الـــبـــلـــدين في أدنى
مـسـتـويـاتـهـا.وغـيـر ذلك فـالـقـضـايـا
ـناقشات اخلالفية كثـيرة ويبدو أن ا
ســتــكــون شــاقــة وحــادة خــصــوصـا
بـشأن أوكـرانـيـا وبـيالروس.وواحدة
من أكــثــر الـقــضــايــا حـســاســيـة هي
ـضـلـلـة عـبـر اإلنـتـرنت ـعـلـومــات ا ا

والهجمات االلكترونية.
ــعــزل عـن مــحــاولــة الــتــدخل في و
ـصـلــحـة دونـالـد انـتـخـابـات  2016
تــــــرامب أزعــــــجت الــــــهـــــجــــــمـــــات
اإللـكــتـرونـيــة الـهـائـلــة واشـنـطن في
الـفـتـرة األخـيـرة. ونـسب الـكـثـيـر من
هذه الهجمات الـتي كان ب أهدافها
مـــجـــمـــوعـــات "ســـوالر ويـــنـــدز" إلى
"كولونيال بايبالينز" و"جي بي اس"
إلى مـوسـكــو أو إلى مـجـمـوعـات من
ــــتـــــمــــركـــــزين في الـــــقــــراصــــنـــــة ا
روســيـا.وتــنـفي روســيـا ذلك وتــتـهم
بـــدورهـــا واشـــنـــطن بـــالـــتـــدخل في
ـــعــارضــة أو شـــؤونــهــا عـــبــر دعم ا
تـــمــويـل مــنـــظــمـــات ووســائل إعالم

.وقــال الــرئــيس تــنــتــقــد الــكــرمــلــ
الـــروسي هـــذا األســبـــوع "اتــهـــمــنــا
بــــشــــتـى أنــــواع األمــــور" ولــــكن "لم
يـكــلـفـوا أنـفـســهم مـرة واحـدة عـنـاء

تقد أي دليل".
فـرضت في جــنـيف إجــراءات أمـنـيـة
مـشــددة وكـانت عـدة مــدرعـات تـقـوم
قفرة تقريبا بدوريات في الشوارع ا
رغم الـــــــطــــــقـس الـــــــرائع. وكـــــــانت
السـلـطات طـلبت من الـسـكان الـعمل
عن بعد قـدر اإلمكـان االربعاء تـزامنا
مع انــعـقــاد الـقــمـة.حتــولت مـتــاجـر
وخصـوصا قـرب الـفنـدق الذي يـنزل
فيه بـايـدن الى حصـن وقررت إبـقاء
أبــوابـهـا مــغـلـقــة.لـكن تــظـاهـرة دعم
لـــلــمـــعـــارض ألـــيـــكــسـي نـــافــالـــني
ــــوت في ـــســــجــــون الــــذي كـــاد  ا
تـســمـيم يـتــهم الـكـرمـلــ بـالـوقـوف
وراءه لم جتتـذب سوى عـدد صغـير
مـن األشـــخـــاص الـــثالثـــاء.وارتـــدى
كـثيـرون مـنهم قـمـصانـاً كـتب علـيـها

"اطلقوا سراح نافالني". 
`{«Ë d¹c%

ورددوا هـــــتـــــاف "روســـــيـــــا بـــــدون
".ووجه الـرئـيس األمـيركي من بوتـ
بـروكـسل الــثالثـاء حتـذيـرا واضـحـا
عارض الشهير.وقال إن جدا بشأن ا
موت نـافالـني "سيـكون مـأساة" و"لن
يــؤدي إال إلى تــدهــور الـعـالقـات مع

بقية العالم. ومعي" على حد قوله.
لكن في هـذا االطـار تبـقى الـتوقـعات
في واشـنـطن كـمـا في أمـاكن أخـرى
محدودة.وقال سـتيفن بـافر من مركز
بـروكـينـغـز لالبـحـاث "قـمـة جـنيف ال
تهدف الى إحداث انطالقة جديدة أو
اخــتــراق هــائل. األمــر يــتـعــلق فــقط
ـحاولـة إدارة عالقـة صـعبـة بـشكل

كـثـرت االسـتـنـتـاجـات والـرهانـات عـلى إن االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة الـقـادمة 
سـتـخـلق حتوالً مـهـمـاً في مجـرى األوضـاع الـسيـاسـيـة العـراقـية وفـي تركـيـبة
ـقـصود به  الـقـوى واألحزاب السـلـطـة  يبـدو هـذا الرهـان عـلى اخلـاسر  وا
والكـيانـات السـياسيـة التي تـربعت عـلى احلكم طـيلة 18عـاما دون أن تـنتج ما
ـمــكن أن تـنـزاح ـكن أن يــسـجل لــهـا  هـذه حــقـيــقـة بـيــنـة  ولـكـن هل من ا
وتصـعـد مكـانـها قـوى وشـخصـيـات أخرى  أو بـاألحـرى هل تضـعف لـصالح

كنا على األقل في هذه االنتخابات..? اطراف أخرى هذا ليس 
يـبـدو هـذه االنتـخـابات دول واطـراف اخلـارج عـيونـهـا علـيـهـا  فبـعـضهـا تـريد
سبـبات الـتي تؤرق االحتالل والـتواجد األجـنبي في العـراق  والبعض الغـاء ا
االخر يـشتغل لصعود احللفاء الى أماكن مـتقدمة لكي تبقى مؤثرة في الوضع
نغصات أو من خالل التهديد واالنفالت  واخرون الـعراقي إذ كان ذلك عبر ا
يـشـتـغـلـون بـاجتـاهـات خـلق عـوامل في الـداخل الـعـراقي لـصـالح الـتـخـلي عن

األمن القومي العربي والتصالح مع اسرائيل .
واطن العراقي هو التـخلص من احملاصصة السياسية وبناء بالـتأكيد ما يهم ا
سلـطة ودولة قوية حتـقق مصالح النـاس وتلبي احتيـاجات اجملتمع وحتاكم من
ـال الــعـام  ولـكـن هـذه االمـنــيـات لــيـست هــيـنـة ــتـظــاهـرين ومن نــهب ا قـتل ا
التـحقيق لألسباب التالية  أولهما من اقدم على القتل كان والزال حتت عيون
ــعـقــول أن يــقــتل الـنــاشــطـون الــســلـطــة أو ضــمن تــشـوفــاتــهـا  فــلــيس من ا
ـدجـجـ ـتـظـاهـرون ومـنــاطق الـقـتل مـحـاطـة بـالــكـامـرات ومـئـات اجلـنـود ا وا
ال العام هم بالـسالح  وثانيهما بان كل التقارير تـؤكد بان السراق وناهبوا ا
ـارســون ذلك حتت رعـايــة وحـمـايــة هـذه الـكــيـانـات من أحـزاب الــسـلــطـة أو 

السياسية احلاكمة . 
طالب باحملاسبة  كن أن تتحقق رغبات ا فلـذلك ال االن وال بعد هذا الوقت 
صـحــيح تـمــكـنت حــكـومـة الــكـاظــمي أن تـخــطـو بــهـذا االجتـاه وحتــقق بـعض
اإلجنازات في مـجالي الكشف عن بـعض الفاسدين ومـحاكمتهم وبـعض القتلة
ـطـلـوب فـهـناك وزجهم فـي السـجن  لـكن لـيس هـذا الـذي حتـقق هـو الـهدف ا
ـال الـعـام ـارسـون شــتى أنـواع الـفـسـاد في ا اعــداد من الـفـاسـدين الزالـوا 

والقتلة يتحركون بحرية .
هم إن الـرهـان عـلى إزاحة الـقـوى احلـاكمـة امـراً صـعب التـحـقق  ولـكن قد ا
ان  سـتقـلـ الى قبـة البـر تـغـيرات  مـنهـا صعـود عـدد من ا حتدث بـعض ا
نـع تكـتالت ما وكذلك ضـعف بـعض حجـوم الـقوى الـسـياسـيـة  لكن هـذا ال 

تنفذة . بعد االنتخابات الحتواء هذا الصعود أو جعله ضمن دائرة القوى ا
االن بـدأت بعض األطراف تـتحرك ألطـراف أخرى  وكالهمـا جزء من السـلطة
ولم يحـققـا شيئـاً للـشعب طـيلـة سنـوات احلكم  وبالـتأكـيد هـذا التـحرك يرمي
ـواقع بـ هــذه األطـراف  وبـذلـك األمـر ال يـتـعــلق بـطـرح ـصــالح وا لــتـوزيع ا
ـا بــتـوزيع مـشــروع بـرنــامج عــمل تـقــتـنـع به اجلـمــاهـيــر وتــتـضــامن مـعـه وإ

عنية . االتفاقات على أساس مصالح األطراف ا
نال  فليس هناك إن الرهان على خسارة اطراف وصعود أخرى الزال بعيد ا
كـنها أن تكـون حاضرة في االنـتخابات وفي في الشـارع العراقي قـوة وازنة 
ـؤمل أن تـدخل احلـكم فـيــمـا بـعـد  حـتى حـركــة تـشـرين الـشـعـبــيـة كـان من ا
كطرف وازن في االنتخابات فهي باتت موزعة ضعيفة القرار والتوحد قلقة في

شاركة وعدمها  ناهيك اخلوف من االغتياالت  . ا
ـكنـهـا أن تلـعب دوراً مـعيـناً بـالـتأكـيد يـبـقى األمل قائـمـا بوجـود نـقلـة نسـبـية 
ـواطـنــ في حتـقـيق ولـيس درامــاتـيــكـيـا في احــداث إجـراءات تـلــبي حـاجــة ا
ـصانع إجنـازات في الـبـنى التـحـتـية وفي مـقـدمـتهـا الـكهـربـاء وتـشغـيل االف ا
نتوج الوطني بغية االستمرار في توقفة بقصد حرمان العراق من ا عـامل ا وا

اللجوء لدول اجلوار واالستفادة من البزنس والتالعب باألسعار .
إن اكـثـر من 60 دولة مـدعـوة لـلـمشـاركـة االشـرافـيـة على االنـتـخـابـات  وهذه
ـواطنـ من الـتالعب بهـا  كذلك شـارك فـيهـا أو ا الرقـابة ال تـمـنع خشـيـة ا
تـحـقق لـهـا يـظل االنـسـان خائـفـاً من عـمـلـيات مـهـمـا كـثـر احلديث عـن االمن ا
االبـتـزاز والــتـخـويـف والـتـهــديـد . كل الـدول احملــيـطــة بـالـعــراق عـيـونــهـا عـلى
صـالح التي يحقـقها احللـفاء  وتبقى الدول االنتـخابات وا
تحـالفة عـلى األرض العـراقية لـها حضـورا غير الغـربيـة ا
مرئي لـكنه مـؤثر جـدا في سيـاقات التـحالـفات والـنتائج 

ومن يستبعد هذا الدور فهو واهم .

كـلّفة صـحافي خلـليـة البيت األبـيض ا
تحوّر إدارة األزمـة الصحية بـأن هذا ا
ـكن أن أكــثــر قـدرة عــلى الــتــفـشـي و"
يـتـسـبب بإصـابـات أكـثر حـدة".ويـشكّل
ـــئـــة من "دلـــتــــا" مـــا نـــســـبـــته  10بـــا
اإلصــابـات بــكـوفــيـد- 19فـي الـواليـات
تحوّر ـكن أن يصبح ا ـتحدة لكنّه  ا
الــرئـيـسي فـي الـبالد بـعــد "ألـفـا" الـذي
رصـد للمرة األولى في إنكلترا.وأضاف
فـــاوتــشي "حلـــسن احلظ" الــلـــقــاحــات
ـتحوّر ألـفا.واإلثـن جاء فـاعلـة ضد ا
في تـغـريـدة أطـلـقـهـا الـبـاحث في كـلـية
الــصــحــة الــعــامــة في جــامــعــة بـراون
رتفعة أشيش جها أن "نسبة التلقيح ا
ـتـحـوّر ـكـافـحــة ا هي أفــضل وسـيـلــة 
دلــتـا" مـبـديـا في الـوقـت نـفـسه "قـلـقه"
إزاء "سـرعـة" تفـشيه.ونـحـو ثلث سـكان
ـــتــــحــــدة لم يــــبــــاشـــروا الــــواليــــات ا
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ـشاكل واالزمـات احلالـية بـسبـب موقع الـعراق اجلـغرافي احلـيوي  دفع كل ا
الدول االقـليميـة للتدخل والتـأثير على الـدولة العراقـية منذ مـئات السن ارض
وشـعـب وجـغـرافـيـة وتـاريخ سـيـطــرة الـدولـة الـعـثـمـانـيـة 486 عـام والـصـراع
الـبـريطـاني الـعـثـماني 1914- 1918 واحـتالل البـريـطـانيـ وتـشكـيل الـدولة
ـلـكـيـة  وثـورة اعالن اجلـمـهـوريـة 1958 احلـديـثـة 1920-1921 واقـامـة ا
وتـبـعـتـهـا انـقالبـات وثورات 63 و68 وصـراع االحـزاب الـقـومـيـة واإلسالمـية
والـشـيـوعـيـة  ثم احلـروب مع ايـران الـكـويت وامـريـكـا ودوّل مـتـحـالـفة  حـتى
االحـتـالل األجـنــبي الــعـســكـري 2003  ومـا زالـت الـصــراعـات والــتـدخالت
بأوسع حـالتها للثقل واألهمية لبالد الرافدين. ستراتيجيا ال طريق اخر اقصر
ونافع وافـضل للـربط ب الشـرق والغـرب بالعـالم غيـر العراق  لـيعـلم اجلميع
ان بدعم من اإلنـكليـز جسر الـصرافية ي. عام 1951 انـشأ األ بـاخملطط الـعا
رور السيـارات والقطار  خـاصة شحن البـضائع ب اخلليج ودوّل احلديـدي 
اسيـا الى اوروبـا  والركـائز الـكـونكـريـتيـة العـمالقـة موجـودة حلـد االن وتمـتد
حتى تـقاطع بـراثا بـجانب الـكرخ وتـقاطع كـليـة الفـنون بـجانب الـرصافـة  بعد
ثل الربط عبر علقة من برثا حتى كلية الفنون بداية الثمانينات.  رفع السـكة ا
السـكك احلديـد أرخص وامان واسع لـلنـقل  وكذلك النـقل البـحري ذات كـلفة
واني بـالـبـصرة ـوجـود حـاليـا مـنـذ ينـقل الـبـضائـع من ا مـنـخـفضـة  واخلط ا
ـتوسط القـادمـة من اخلـلـيج الـعـربي الى سـوريـا واالردن عبـر مـواني الـبـحـر ا
وصوال الى الـدول األوربـية وبـالـعكس. مـجـرى نهـر دجلـة يـفصل لـيس مـناطق
كن ـا جـغـرافيـا دول الـشـرق عن الغـرب  لـذا لم يـكن اَي طـريق  الـعراق وإ
عبور نهر دجلة اال منطقة العطيفية حيث جسر الصرافية  وهذا سبب إنشاءه
ر بـعدة طـرق وانشاء اخلط الـدولي السريع رقم 1 اخلط الـقادم من البـصرة 

تد من الكويت والبصرة حتى احلدود السورية االردنية. بالثمانينات 
بسـبب اوضاع سوريا بالعشر سنوات االخيرة وتواجد داعش اعوام 2014-
2018 قطع الـطريق عـلى االْردن ايضـا ومعهـا سوريـا  وباتت الطـرق البـديلة
أغلى وابـعد واخـطر.. تـنـامي دول اسيـا الصـ اليـابان مـاليـزيا الـهنـد والدول
اخلـليجية وايران  وحاجة التبادل مع دول االحتاد االوربي  جعل دول العالم

ي تركز على العراق حيث موقعه يتوسط النقل العا
ـانيـا بالـتحـديد  إلنـشاء طـريق بديل عن تـسعى الـص مـنذ عام 2011 مع ا
توسط - طـريق مواني البصـرة - بغداد - سـوريا - االْردن - مواني البـحر ا
ـيــة وحـركـة االقـتـصـاد وتـصـريف دول االحتـاد االوربـي  حـيث الـتـجـارة الـعـا

بضائع الصناعات والتجارة
ـانــيـا والـصـ  : انـشـاء اخملــطط اآلتي طـريق اخـر خــطـطت ووفـرت االمـوال ا
ميـنـاء الـفاو الـكـبيـر  - طـريق الـبـصرة - الـعـمارة - الـكـوت - شـرق ديالى -

السليمانية - اربيل - تركيا - دول االحتاد االوربي
ناطق بالكامل اخلط مشترك للسكك احلديد وطريق بري واحياء ا

حتاول امـريـكـا ودوّل اخللـيج وايـران وحـتى روسـيا عـرقـلـة وعدم تـنـفـيذ اخلط
ـيـة مـنـهـا  كـونه سـيـجـعــلـهـا عـلى االرض ويـنـقـل طـرق الـنـقل والـتـجــارة الـعـا
ـشاكل السياسية ويسـعون بشتى الطرق منـذ سنوات ويدعمون خرق االمن وا

وضرب االقتصاد في العراق.
هـذا اخلط عــنـد إنـشـاءه ســيـكـون بـديل عن ايــرادات الـنـفط الـعــراقي  ويـبـعـد

تذبذلة مع الظروف واحلروب واالزمات االعتماد على ايرادات النفط ا
سيـشغل مالي اخلريج والعمال  وينشأ بنى ارتكازية ويحُل مشاكل الفقر

والبطالة والسكن.
ال امل باحلـكومـات ومن يدير الـدولة في العـراق حاليـا  واالمل الوحيـد انشاء
ـيـة عـلى حسـابـهـا مـقـابل ان جتد ي  الـذي سـتـنفـذه دول عـا هـذا اخلط الـعـا

منفذ وطريق اقتصادي لتصل منتجاتها وحتقق نشاط تبادل دولي.
ـتواجـدة بـاجلـزرات الـوسطـيـة بـ الـشوارع صـور ركـائـز جـسر الـصـرافـيـة ا

والتقاطعات جانب الكرخ والرصافة .
بـدايـة الــثـمــانـيــات رفـعت ســكـة الـقــطـار اعــلى اجلـســر  ومن اعـلى الــركـائـز
علـقة التي كان القـطار يسير فـوقها والسيارات حتت الكـونكريتية واحلـديدية ا
هندسـ ازالة ورفع الركائز تب انها وبقـيت االسس.. اردات جلنة من كبار ا
صلـبـة من األسـمـنت االسـبست اخملـلـوط بـبـرادة احلديـد وعـمـقـها لألرض 12
متـر  وقـدم مـقـتـرح تفـجـيـرهـا بالـديـنـامـيت  اال ان خـبراء
اسـتشـاريـ مـعمـاريـ اكـدوا ان معـظم مـنـاطق بـغداد
الـقــريـبـة سـتـنـهـار وتـسـقـط من شـدة االنـفـجـار كـونـهـا
ــبـاني  بــنـاءهــا قـد  ويــتـســبب بــسـقــوط الـبــيـوت وا

ويخلف االالف من الضحايا

{ واشـــــنـــــطن) ,أ ف ب) - أظـــــهـــــرت
دراســـة جـــديــدة نُـــشـــرت الـــثالثــاء أن
فـــيــروس كـــورونـــا كــان مـــوجــوداً في
تحدة على األقلّ منذ كانون الـواليات ا
األول/ديـسمـبر 2019 أي قـبل أسابيع
مـن اإلعالن عن رصـد أول إصـابـة عـلى
األراضـي األمــــيــــركـــــيــــة فـي كــــانــــون

الثاني/يناير 2020.
ــعـاهـد األمـيـركـيـة الـوطـنـيـة وأجـرت ا
لــلــصــحــة حتــالــيل لـ 2400عــيّــنــة دم
أُخــذت من مــتــطــوّعــ في الــبالد بـ

الـثـاني من كـانـون الثـاني/يـنـاير و18
آذار/مــارس .2020و رصــد أجــسـام
مـضادة لفـيروس سارس-كوف- 2لدى
تـسعة مـرضى عبر اخـتبارين مـصلي
مـختلف للحدّ من احتماالت احلصول
عـلى نتـائج خاطئـة.وال تظهـر األجسام
ـضادة التي تعمل على "حتييد" قدرة ا
الـفـيـروس عـلى إصـابـة اخلاليـا والتي
تــتـرصّــدهـا هـذه االخــتـبــارات إال بـعـد

أسبوع على اإلصابة.
والـعيّـنات اإليـجابـية األولى أخذت من
مـــتـــطـــوّعـــ في واليـــتي إيـــلـــيـــنــوي
ومـــاســاتـــشــوســـتس في الـــســابع من
كـانون الثـاني/يناير والـثامن منه على
الـتـوالي مـا يـشيـر إلى أنّـهم أصـيـبوا
بـــــالــــفـــــيــــروس فـي أواخــــر كـــــانــــون
األول/ديــــســـمـــبــــر.والالفت أنّ هـــؤالء
األشــخــاص لم يــكــونــوا في مــديــنــتي
نـيـويـورك أو سيـاتل الـلّـت يـعـتـقد أنّ
الـــــــفــــــيــــــروس دخـل إلـى الــــــبـالد من
بــوابــتـيــهــمـا.وشــدّد كــيـري ألــتــهـوف
بــروفــســور عــلم األوبــئــة في جــامــعـة
جــونــز هـوبــكـنــز عــلى أنّ "اخـتــبـارات
ضـادّة تتيح لنـا فهماً رصـد األجسام ا
أفـضل لكيـفية تـفشي ساراس-كوف-2
ــتــحــدة خالل بــدايـات فـي الـواليــات ا
اجلــــائــــحــــة في الــــبالد حــــ كــــانت
الــفـحـوص مـحـدودة".وتـؤكـد الـدراسـة
الــتي نـشـرتــهـا صـحــيـفـة "كــلـيـنــيـكـال
ـاثـلـة U½Ë—u∫  نقل مصاب بفايروس كورونا الى سيارة االسعاف في كاليفورنياإنــفـيـكـشـوس ديـزيــزز" نـتـائج 
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ير بوت في جنيف ×W∫  الرئيس االمريكي جو بايدن يصافح نظيره الروسي فالد UB

WO*UF « UNðu  aOÝd²  t−Ò²ð 5JÐ

»öÞ‚∫ صاروخ لونغ مارتش 7 عند اطالقه

طلـوبة لتلـقي اللقاح وفق اإلجـراءات ا
اسـتـطالع أجرته في نـهايـة أيار/مـايو

"مؤسسة كايزر فاميلي".
w³Þ —UA²

الـى ذلك دعــــا نــــواب جــــمــــهــــوريـــون
ستشار أمـيركيون الثالثاء إلـى إقالة ا
الـــطـــبـي لـــلـــبـــيت األبــــيض أنـــتـــوني
ـقـته دونـالـد تـرامب فـاوتــشي الـذي 
بـسبب إدارته لـوباء كـوفيد-.19وقالت
الـنـائـبـة مـارجوري تـايـلـور غـرين عـند
ها مشروع قـانون يطالب بإقالته تـقد
إن "الــدكـتـور فــاوتـشي لم يــنـتـخب من
قــبـل األمــيــركــيــ ولم يــتم اخــتــيــاره
لـتـوجـيه اقـتـصـادنـا ولم يـتم اخـتـياره
التـخـاذ قـرار بـشأن تـعـلـيم األطـفال من
دون مـشـورة اآلبـاء".وأضـافـت الـنـائـبة
اجلـمـهـوريـة في مـؤتـمـر صـحـافي "مع
ذلك سـيـطـر الـدكـتـور فـاوتـشـي عـمـلـيا

دة عـام".وكتب "فـاوتشي عـلى حيـاتنـا 
كــذب. مـات الـنـاس" عــلى الفـتـة حتـمل
ناعة الذي يلقى احتراما صورة عالم ا
وعـــمل فـي عـــهـــد ســبـــعـــة رؤســـاء من
احلــزبـ لـكــنه اثـار غــضب تـرامب في
نـهايـة واليته الـرئاسيـة.وال يتـمتع هذا
الـنص بـأي فـرصـة لـلمـوافـقـة عـليه في
الـــكــونـــغــرس الــذي يـــســيـــطــر عـــلــيه
ــوقــراطـــيــون. لــكن ســـتــة نــواب الـــد
جــمــهــوريـ انــتــهــزوا فـرصــة تــقـد
االقـتـراح لـلتـأكـيد عـلى أن الـعـالم خدع
الـــــبـالد مــــســـــتـــــنـــــديـن إلى رســـــائل
الــــكـــتــــرونــــيــــة نـــشــــرت قــــبل فــــتـــرة
قـصيـرة.وقال بول غـوسار إن "الـدكتور
فــاوتــشي كــذب ألشــهـر بــشــأن مــصـدر
ــديـنــة الـصــيـنــيـة فــيـروس ووهــان" ا
الــكــبــيــرة الـتـي ظـهــر فــيــهــا فــيـروس
كورونا للمرة األولى في نهاية 2019.
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»UH²Š¡∫ لقطات من جلسة احتفاء احتاد االذاعي والتلفزيوني بإحسان دعدوش

ــمـثــلـة { نـيــويــورك (أ ف ب) - تـوفــيت ا
األمـريـكــيـة لـيــسـا بـايــنس الـتي اشــتـهـرت
بـدورها في فيـلم (غون غـيرل) بعـد عشرة
أيـام من اصابـتهـا عـندمـا دهسـتهـا دراجة
نـارية أو دراجـة سكوتـر في مانـهاتن على
مــا أفــاد نـــاطق بــاسـم شــرطــة نـــيــويــورك
الـثالثــاء .وأوضح الـنـاطق لــوكـالـة فـرانس
بــرس أن وفـاة لـيــسـا بــايـنس ( 65عــامـا)
ـســتــشــفى االثــنــ مــتــأثـرة أُعـلــنت فـي ا
بـإصابتـها جرّاء احلـادث الذي تعرضت له
في  4حـزيران بـالقـرب من مـركز لـينـكولن
الـثقافي.وكانت باينس أصيبت بصدمة في
الـرأس بـعـدمـا جتـاوزت الـدراجـة اإلشـارة
ـمثـلة تـعبـر الشارع. ـرورية فـيمـا كانت ا ا
ولم تـتمكن شرطة نـيويورك من حتديد نوع
الـدراجــة الــتي دهـســتــهـا.واشــار الــنـاطق
بـاسم الـشرطـة إلى أن الـتـحقـيق جـار لكن
اي شـــخص لم يـــوقف حـــتى اآلن.ونـــقــلت
شـبكة إن بي سي عن مدير أعمال الراحلة
ديـفـيـد ويـلـيـامــز قـوله (لـقـد أحـزنـتـنـا وفـاة
ـعـنى. كـانت ـة ا ـأسـاويــة والـعـد لـيـسـا ا
ــة مـتـفــانـيـة في امـرأة ذكـيــة وطـيـبــة وكـر
ـــســـرح أو أمـــام عـــمـــلــــهـــا ســـواء عـــلى ا
الـكامـيرات أو وخصـوصاً في عالقـتها مع
زوجـتـهـا وعـائلـتـهـا وأصـدقـائـهـا).ونـشرت
زوجـة بــايــنس كـاثــرين كــرانـولــد الــثالثـاء
تـغريدة ضمّـنتها سـلسلة من الـصور حتية
لـشريـكـة حيـاتـهـا.ومثـلت لـيسـا بـاينس في
سرحية الـكثير من األعمال الـسينمائـية وا
سلسالت الكوميدية ومنها روزان.وكان وا
دوراهــــا في غــــون غــــيــــرل (2014) وفي
الـكومـيـديا الـرومـانسـيـة كوكـتيل (1988)
مع تـوم كـروز األبـرز في
مــــــســـــــيــــــرتــــــهــــــا

السينمائية.

dB½ œuL×

 s¹b « s¹“ dzUŁ

ÁöA « wKŽ

الـشــاعـر الــعــراقي يـوقع كــتــابه (ال بـاب لــلــبـيت) عــصـر
قـبلـة في جنـاح االحتاد الـعام لـالدباء والـكتاب اجلـمعـة ا

في معرض بغداد الدولي.

 Íb¹u « nOÝ

رئــــــــيس مـنــصـة أريــد الــدولـيــة  اعـلن  انــطالق احملـفل
امس االول الــثالثـاء الـعــلـمي الــدولي الــثـامن لــلـمـنــصـة 
ـسـؤولـيـة وتـواصـله خلـمـسـة ايـام حتت شـعـار (الـعـلم وا

اجملتمعية) .

w³ý qŽe  .d

 Í—uš Íb−

ــطـرب االردني اعـلن قــرب اطالقه أغـنــيـتـ عـاطــفـيـتـ ا
االولـى بعنـوان (احنـلك) وهي بالـلهـجة الـعراقـية كـلمات
مـحـمد الـواصف وأحلـان أحـمـد حـداد و الثـانـيـة بـعـنوان

سطرة). (عا

Ëd²  w  w³Ký

‚UH½_«

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بـارك رئــيس اجلـمـهـوريــة  بـرهم صـالح
اجلــهـــد الـــذي بـــذلــتـه وزارة الــثـــقـــافــة
والسياحـة واآلثار بإصدار طـبعةٍ فاخرةٍ
من ديوان الـشـاعر الـكبـيـر محـمد مـهدي
اجلواهري بعد عقـودٍ طويلةٍ مضت على
آخـر طـبـعـة في الـعراق.وقـال صـالح في
تغريـدةٍ على (تويـتر) :(ال يجـمعنا شيء
ـثل أكـثـر من مـبـدعـيـنـا واجلـواهـري 
ملـتقىً لـكل مكـونات الـشعب الـعراقي).
وأضـاف: (أبــارك جـهـد وزارة الــثـقـافـة
الـــذي تــمــثـل بــإصــدار هـــذا الــديــوان
اخلـــالــــد). واحــــتــــفـت دار الــــشـــؤون
الــثـــقــافــيـــة الــعـــامــة امـس االربــعــاء
بـوصول الـطـبعـة اجلـديـدة من ديوان
ــعـرض اجلــواهــري في جــنـاحــهــا 

بغداد الدولي للكتاب.
عـــلى صـــعـــيــــد اخـــر قـــال الـــكـــاتب

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصرية منة شلبي مثلة ا بالتزامن مع عرضه تستـكمل ا
تصوير مشاهدها األخـيرة من اجلزء الثاني من مسلسل

ليه أل داخل مترو األنفاق.
ـمثـلـون أحـمـد حا ـسـلـسل ا ويشـارك شـلـبي بـطـولة ا
أميـر شاهـ وسـارة عبـد الرحـمن وهـومن تألـيف مر

نعوم وإخراج مر أبو عوف.
وجتسـد شبي دور طـبـيبـة عـيون ويـناقش الـعـمل العـديد

صري.  رأة في اجملتمع ا من القضايا التي تهم ا
وتـأتي مــشـاركــة شـلــبي في الــعـمل بــعـد إعــجـابــهـا

بالسيناريو.
ـــســلــسل وقــامت بـــبــطــولـــة اجلــزء األول من ا
ــصــريـة أمــيــنـة خــلــيل وحـقق ـمــــــــثــلـة ا ا
جنــاحــاً جــمـاهــيــريــاً.وشــارك في بــطــولــته
ـمـثـل مـنـهـم هـالة مـجـمـوعـة كـبـيرة مـن ا
صـــــدقي شـــــــيـــــرين رضـــــا ومـــــحـــــمــــد

الشرنوبي.

فـتـره دينـامـيكـيـة وواعده بـاجنـازات مهـمـهة تـتـحمس
بدأ مشروع او إتخاذ قرار.

qL(«

حـان الـوقت لـتـعقـد عالقـة بـنـاءة او صـداقة. تـنـتـظرك
مواجهة .رقم احلظ.4

Ê«eO*«

بـدايـة مـرحـلـة جـديـدة ومـهـمـة فى هـذا الـشـهـر فـترة
مثالية لبدء كل جديد.

—u¦ «

ارتباط مـهم والذى قد يسبب لك التـوتر .حاذر العناد
شاعر السلبية.  وا

»dIF «

ـنـخـفـضـة قـد ـعـنـويـات ا حـاذر األفـكـار الـسـوداء وا
تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك.

¡«“u'«

قـد تـقـلق بـشأن احـد افـراد الـعـائلـة او بـشـأن ارتـباط
مهم التيأس.
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 بـإمـكــانك إعـادة األمـور إلى مــجـراهـا الــطـبـيـعى إذا
صبرت.رقم احلظ .12

ÊUÞd «

 تــفــاءل بـاخلــيــروحــسن ادارة اعــمــالـك فـأنـت جتــيـد
التصرف. رقم احلظ.3

Íb'«

سـارع الى تــعـزيــز الـروابط االجــتـمــاعـيــة وافـرح مع
االهل واالصدقاء.رقم احلظ.8

bÝô«

 تـفرح الى جـانب شريـكك . فتـرة منـاسبة
Ë«b «

 تزدهر الـعالقات العاطفيـة وحتقق اجنازا مهما .يوم
السعد االربعاء.

¡«—cF «

إبـحث عن حتـالــفـات و نـصـائـح فـأنت بـحـاجــة إلـيـهـا
. لدعم القضية أو مشروع مع

 u(«
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اكـتب مـرادفـات ومـعـاني
الـــكـــلـــمـــات الـــربـــاعـــيـــة
ـشـتـركـة فـيـمـا بـيـنـهـا وا
بحـيث تـسيـر وفق اجتاه
الـــســـهم.اجـــمع حـــروف
الــدوائــر واقــرأ الــكــلــمـة

طلوبة: ا
 (مغنـية بـوب أمريـكية 8

( حروف من مقطع
1- من أسماء الفضة

2- يتبع الطريق
3- كثير الدسم

4- يصون
5- ال يتحرك
6- أعلم

7- أحصنة
8- الود

عــمــيــد كــلــيــة الــطف اجلـــامــعــة اعــلن عن اقــامــة ورشــة
بــعـنــوان(دور االتـصـاالت وشــركـات الــهـاتف الــنـقـال في
الـنـهوض بـواقع التـعـليم االلـكتـروني في الـعراق) الـثالثاء

قدسة. قبل برعاية العتبة العباسية ا ا

ـتــرجم الــسـوري صــدرت له أربــعـة كــتـيــبــات صـغــيـرة ا
ـيـر سـوتـيـيف وهي لالطـفـال من تـرجـمـته و تـألـيف فالد
ـشاكـسـة) و( قـارب األرنب ) و (في الـربيع) و(ا (لـقـطـة ا

لفأر وقلم الرصاص).

ــقــيم في ــوســــيــقـي الـعــراقي ا ا
دولــة االمــارات اعـــلن انــضـــمــامه
لــلــجـنــة حتـكــيم (مــوسـيــقى بـدون
ــغــرب تــأشـــيــرة) في الــربــاط  بــا
لــدورتـه الــثــامـــنــة الــتـي تــقــام في

قبل . تشرين الثاني ا

ــمـــــثل الــســوري يـشــارك  في بـطــولــة مـســلـسل (60 ا
دقيـقة) أمام يـاسمـ رئيس وسـوسن بدر وشـيرين رضا
وفـاطــمـة الـبـنــوي  تـألـيف مــحـمـد هــشـام وإخـراج مـر

أحمدي .

 —UDF « ÍbLŠ

الــكــاتـب الــعــراقي صــدر له عن دار الــورشــة لــلــطــبــاعــة
والـنـشر كـتـاب بـعـنوان (اسـتـطالعـات عن روسـيـا واقـليم

القوقاز) يقع في 100 صفحة من القطع الكبير.

منة شلبي

عمره بديع خيري الذي شجعه على
تأسيس فرقة مسرحية.كان
الريحاني يـعمل موظفا في
إحـــدى شــركـــات صــنـــاعــة
السـكر فـقرر تـرك الوظـيفة
والـتـفــرغ لـلـفن ومن خالل
هـذه الـفـرقـة قـام بـتـمـصـير
الـــــعــــديــــد من الــــعــــروض
الفرنسيـة كما قدم روايات
رائــــعـــة حتـــكـي كـــوالـــيس
الـعــمل احلـكــومي في هـذه

رحلة. ا
وتــوهج الــريــحــاني فــنــيـا
عــنــدمــا تـزوج بــالــراقــصـة
اللبـنانيـة بديعـة مصابني
الــــتي ســــاعـــدته كــــثـــيـــرا
وشـجــعـته عـلـى الـعـمل في
الـسـيـنـمـا والـتي قـدم عـبر
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في الثامن من حـزيران اجلاري مرت
ذكرى وفـاة الفـنان جنـيب الريـحاني
ــثــابــة جــامــعــة لــلــفن الــذي يــعــد 
واإلبداع.اذ تتلـمذ على يـد الريحاني
ـــســرح كــثـــيــر مـن الــفـــنــانـــ في ا
والسينما ورغم مرور 72 عاما على
رحـيــله ال يـزال أثـره بــاقـيـا وصـدى

أل الدنيا. أعماله الرائعة 
ولـد جنيـب إليـاس ريـحـانة الـشـهـير
كـانون بـ(جنـيب الـريـحـاني) في 21 
الثاني 1889 في حي باب الشـعرية
بـــوسـط الـــقـــاهـــرة ألب عـــراقي وأم
مــصــريــة وأحب الــتــمــثــيـل وإلــقـاء
الــشـعــر مـنــذ الـصــغـر.وعــنـدمــا بـلغ
ــسـرح مــرحــلــة الــشـبــاب تــعــلق بــا
الــفــرنـسي ولـم يـفــكــر في احــتـراف
الـتــمـثـيـل إال بـعـد أن الــتـقى صـديق

الـسيـنـمـائيـة اخلـالـدة مـثل :صاحب الـــســعــادة وكـــشــكش بــيـه ولــعــبــةشـــاشـــتـــهــا الـــعـــديـــد مـن األعـــمــال
الــــسـت وأحــــمـــــر شــــفـــــايف
ـرور األيـام نـشأت ويـاقـوت.و
اخلالفـــات بـــ الـــريــحـــاني و
مــصــابـني بــســبب الــكـازيــنـو
وحدث االنفـصال ليـتزوج بعد
انية تدعى شهور من راقصة أ
(لوسي دي فرناي) أجنب منها

بنتا وحيدة تدعى جينا.
ومـنـذ عـام أطــلت جنـلـة جنـيب
الــريــحــانـي من خالل بــرنــامج
ـــصــري عـــلى الـــتــلـــفـــزيــون ا
وكـشـفت في مـداخـلـة تـلـفـونـية
عـن قـــــــــصـــــــــة زواج جنـــــــــيب
الــريــحـاني ووالــدتــهـا قــائــلـة:
(والدي تعرف على والدتي عام
 1913في فـرنسـا حـينـمـا كان

يُـــقـــدم مـــســـرحـــيـــة
كشكش بيه والدي
أحب مـــامـــا الـــتي
كــــــانـت تــــــعــــــمل
راقصة في إحدى
الفرق وتزوجها..
ولم يـسـتـمـر هـذا
الــزواج كــثــيــرا..
مــــامــــا هــــجــــرته
عـــشـــان هـــو كــان
بيكلم بنات كتير).
وتـوفي الــريـحـاني

 8حــــزيـــران ?1949
مــــتــــأثـــرا بــــإصــــابـــته
ـرض الــتـيــفـوئــيـد عن
عمر ناهز  60عاما وقبل
أن يكمل تصوير دوره في

فيلم (غزل البنات).
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ـنـتــدى الـثـقــافي في احتـاد احـتـفـى ا
االذاعـي والـتـلفـزيـونيـ ومن ضمن

نـــشـــــاطه االســــبـــوعي  الــــذي عـــاود
مــؤخـــرا بــــــــــعــد تـــوقف دام اشــهــر
بـسبب جـائحـة كورونـا  ليـستـضيف
ــقــره في ــاضي  صــبــاح الــســـبت ا
ـمثل الـكومـيدي احـسان الـصاحلـية ا
دعــدوش لــلــحــديث عـن الــشــخــصــيـة
ـسـلسل الـتـلفـزيوني الـكـوميـدية في ا
الـــعـــراقــــي مع عـــرض الــــعـــديـــد من
شـاهد الكـوميديـة للمحـتفى به امام ا
حــشــد كــبـيــر من الــفــنـانــ وعــشـاق

دعدوش .
ـي صـــبـــاح قـــدم اجلــــلـــســــة االكـــاد
ـــوســوي قـــائال ( الـــيـــوم تـــتـــجــدد ا
ــنـــتــدى الـــلــقـــاءات بـــنــشـــاطـــات ا
وضـيفـنا الـيـوم الفـنان الـكومـيدي
احسـان دعدوش وهـو من موالـيد
بـــغــداد عــام  1967 حـــائــز عــلى
شــهـــادة الــدكـــتــوراه مـن كــلـــيــة
الـفـنـون اجلـميـلـة بـغـداد واخرج
خـمـســة افالم قـصـيــرة حلـسـاب
وزارة الـتربـيـة ومثل الـعـديد من
االعمال الـتلفـزيونيـة وموضوعة
ـسـلــسالت الـكـومــيـديـة الـيــوم ا
تهمه باالسفاف لكننا العراقية ا
نــرى الـدرامـا الـتي قــدمت سـابـقـا

انشهده اليوم ).  افضل بكثير 

وقال احملتفى به ( انا سعيد ان التقي
الـيـوم لـلوقـوف عـلى مـحطـات الـدراما
الـعراقـيـة منـها الـكـوميـدية لـكن حالت
الـتـنـمـر مــوجـودة االن وهـنـاك جـهالء
في الـفن يـقـومـون بــتـسـقـيط االخـرين
وهنـاك هـجـمـة مـتـعـمـدة عـلى الـدراما
العراقـية. سابقا كـانت الدراما حتاكي
ـا اجملـتـمع ولم يـكن هــنـاك تـنـمـر وا
نقد بنـاء وهناك التزام اخالقي وادبي
 بـعـد عام 2003 كـانت هـنـاك هـجـمـة
عـلى مـفـاصل احليـاة ومـنهـا الـعمـلـية
الفـنيـة  في اجلانب االخر لـدينـا اكثر
من عــمل في حـقـل الـكــومـيــديـا مــنـهـا
والـكومـيـديا فن ـسـرح والتـلـفزيـون  ا
صـعب لــذلك عـمــلـنـا صــعب جـدا وكل
الذي قدمـناه من خالل شركات مـنتجة
وهنـاك خلل كبـير في تسـويق االعمال
عــربـــيــا وانــا اريـــد ان اتــرك اثــرا من
خالل مـسيـرتي الـفنـية .وهـناك اعـمال
تـقـدم ليس لـهـا شروط فـنـية .االهم ان
نــقــدم اعــمــال جتــســد مــســيــرة الــفن

العراقي ) .
وسوي ( هنـاك خيارات عديدة وقال ا
ومــعـيـار لـكل االحـداث افـعل مـاتـشـاء
ــشـاهـد او لـكن ايــاك ان تـسـتــخف بـا

تلقي ). ا

الــضــوء فــيــهــا عـلـى أهم االتــهــامـات
ـسـلسـالت الكـومـيـدية ـوجـهه إلى ا ا
ـوضوع لم ونـظـراً التـسـاع مـسـاحـة ا
تشبع الكثير من االجابات التساؤالت
عـن واقع اإلنــــتــــاج الــــدرامي وســــبل
الـنـهـوض به عـلـى أمل إقـامـة جـلـسـة
خاصة حول إشكالية اإلنتاج الدرامي
الــتـلــفــزيــوني) . وشــكــر دعـدوش في
صـفحـته في (فـيـسبـوك)(االحتـاد على
االسـتضـافة والـتـكر حـيث تضـمنت
اجلـــــلـــــســــة احلـــــديـث عن الـــــدرامــــا
التلفـزيونية بـشكل عام وعن موضوع
الـشـخـصـيـة الــكـومـيـديـة في االعـمـال
الــعـراقــيــة بـوجه خــاص . وتــبـادلــنـا
وجــهــات الــنــظــر حــول الــيــة الــعــمل
ــعـوقـات الـتــلـفــزيـوني ومــاهي ا

التي ترافق العمل وكيفية
الــنـــهــوض بـــالــواقع

الدرامي ).

داخالت بـعـدها تـوالت الـشـهـادات وا
بـحق احملتـفى به مـنهم الـنـاقد مـهدي
عــبــاس قـــال ( االعــمــال الــتي حتــدث
ـلح والدواسر عنـها الضـيف كجرف ا
اعـمـال جنـحت كـون هــنـاك مـخـرجـ
كبار واحسان دعدوش فنان كوميدي
نــاجح يــرجتل االحـداث وهــو اصـعب
فـي الـــكــــومـــيــــديـــا خــــاصـــة ان كـــان
ـحـله) واضــاف ( االنـتـاج االرجتــال 
مــهم لـــكن الـــشــركـــات تــخـــاف لــعــدم
الـــتــســويق واالن لــديـــنــا جــفــاف في

الدراما العراقية ).
  وفي خــــتـــام اجلـــلــــســـة  تـــكـــر
احملـــتـــفى به بـــدرع االبـــداع قـــدمه له
اخملــرج مــظــفــر ســلــمــان مع الــتــقـاط
الــصــور الــتــذكــاريــة بــ اجلــمــهــور
واحملتفى به . فضال عـلى تكر مدير
الـدرامـا في تـلـفـزيـون الـعـراق اخملرج
ونتير مروان البياتي. وديع نادر وا
ي وفي اشـارة لـلـجـلـسـة كتـب االكاد
ــوســـوي في صــفـــحــته في صـــبــاح ا
ــركــز (فــيــســـبــوك) (شــهــدت قـــاعــة ا
الـثـقافـي في االحتاد الـعـام لإلذاعـي
ــيــزا والــتــلـــفــزيــونــيـــ حــضــورا 
ومــشــاركــة فــاعــلـــة من قــبل فــنــانــ
وإعالمـي ومـهتـم في جـلسـة القي

ــكــتــبي عــكـاب ســالم ان( الــصــحــفي وا
كتاب الـدكتـور الصحـفي الصـديق احمد
عـــــبـــــداجملـــــيـــــد (االهـــــوال واالحــــوال)
..حوارات في الشأن العراقي والعربي
 يتصدر معروضات جناحنا ?  F6قاعة
زهـا حــديـد .. والـكـتـاب شــهـد اقـبـاال من
ا دعانا لطلب نسخ اخرى من زوارنا 
الــــكـــتــــاب). الى ذلك ومـن بـــ الــــكـــتب
ـعــروضـة في مـعـرض بــغـداد مـؤلـفـات ا
الـقضـيـة االرمنـيـة وهي (اوامر بـالـقتل 
كــارابــاخ وجـــهــة نــظــر ـــشــ الــفــعل ا
اجلرح النازف (قضية ناغورني قانونية
مـشــكـلـة كــارابـاخ  )   مــذكـرات جـدتـي 
نـاغـورني كـاراباخ (ارتـسـاخ ) اسـبـابـها
١٠٠ عـام الــعـراقـيـون االرمن  وجـذورهـا
عــلى االبــادة االرمــنــيــة ) وهــذه الــكــتب
مـــعــروضــة فـي قــاعــة عـــلي الــوردي في

عرض. ا
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الدار التي يحـتفل االذاعـيون الـعراقيـون بكل اخـتصـاصهم بعـيدهم عـيد أم االذاعـي العـراقيـ 
ـتـصـدرين في جـميع مـابـخـلت في أن تـربي جيـال واسعـا  من هم الـيـوم في مـقدمـة الـعـامـل وا
ية... هـنا بغداد اذاعـة العراق هذا احملطات االذاعيـة والتلفـازية  ووكاالت االنـباء واحملطات الـعا
الـصـوت الـذي يـعـشـقه كل ابـنـاء الـعـراق من وقـت االفـتـتـاح حـيث تـغـرد فـيـهـا فـيـروز  بـصـوتـها
ذيـع ومقدمي الـبرامج للفـترة الصبـاحية التي الـلطيف حـتى نسمع بعـدها الكثـير من اصوات ا
سلسالت الدرامية سـامع التمثيلية وا كان لها االثر الـكبير في حياة االسرة العراقية.. ثم تأتي ا
ـعهـودة للـجميع بـأصوات مـذيعات ومـذيعـ بقـيت اصواتهم وبرامج االسـرة وأألخبـار بأوقـاتها ا
واطن في عموم العراق شاكل ا باشر الذي يـهتم  في اذهان وقلـوب الشعب كله .. أما البث ا
ا يخطر ويهتم حيث يشارك به أرقى الـنخب الثقافية والعلمية والتدريسية لتبادل اآلراء وأألجوبة 
واطن العـراقي ... هذه االذاعة كانت تصل الى أفريقا وأوربا وآسيا بفضل العامل باحلقل به ا
الهـندسي والـفـني . وكان لـهم اجلهـد الـكبـير بـان يـصل صوت الـعراق الى ابـعـد نقـطة من الـكرة
االرضيـة وجنحـوا بذلـك حتى بـاتت دول العـالم الكـثيـرة تسـمع وتتـابع اذاعة بـغداد النـها مـصدر
ـعلومة الصادقة والصحيحة. واذ يحتفل العراقي واالذاعي بذكرى اذاعتهم ال يسعنا للخبر وا
هنية درسة ا اال ان نتذكر ويـستوجب علينـا تذكر كل من ساهم في بناء هـذا الصرح العظيـم  وا
تطور ستـوى ا والتاريخـية الكـبيرة من الذين ضـحوا من اجل ايصـال الكادر احلالـي الى هذا ا
ـثـمـر... وفي هـذه ومن هم الــيـوم يـواصـلـون عــمـلـهم من اجل ان يــسـتـمـر في الــعـطـاء واجلـهــد ا
ثـابـر الذي دائـمـا يذكّـر اجلمـيع بـفضل االذاعـة عـليـهم ( احلـبيب فـائز ـناسـبـة نشـكـر الزمـيل ا ا
ا صـحفـيا نـاشطـا يشـهد له اجلـميـع .. فهذه جواد ) الـذي اصبح لـيس فقـط اذاعيا مـخرجـا وا

ـدرسـة اصـبـحت الـيــوم مـنـهال لـكل من يـحب االنــتـمـاء الى عـالم الـثـقـافـة ا
ية ـتطور ليواكب ما وصـلت اليه االذاعات العا واالعالم والبث االذاعي ا
.. حتـية من قـلـبي وانا ابن هـذا الـصرح الـغالي عـلى قـلوبـنـا وقدمت لـها
سـن الـعمـر النـقيـة وبذلت اجلـهد مع زمالئي الجنـاح مسـيرتـها  وفعال
جنحنا.. حتية اهديها للجميع ونحن نحتفل بعيد اذاعة بغداد .. وكل يوم

وجميع الزمالء بخير وجناح دائم ..
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صدر لـسماحة العالمة الـسيد حس الـصدر كتاب جديد
حمل عنوان (حروف متوهجة ) .

والــكــتــاب اجلــديــد هــو اجلـــزء الــســابع والــســتــون من
ـعــنـيّـة بـتــضـاريس الـوجع مــوسـوعـة الـعــراق اجلـديـد ا

العراقي 
همة : ومن فصوله ا

نسية  ظالم ا -ا
سؤولية  -مرحبا بأصحاب االحساس با
ال اذا لم يتحول الى أعمال ? -ما قيمة ا

-الناس صنفان
طرقة والسندان -ب ا

{ لـندن (أ ف ب)  –أعـلـنت  جنـمة
شــبــكــة “سي إن إن ”األمــيــركــيــة
اإلعالمــيـة اإليـرانـيـة الــبـريـطـانـيـة
كـريـسـتـيـان أمـانـبـور عـلى الـهـواء
اإلثــنــ أنـهــا مــصــابـة بــســرطـان
ـبـيض وبـدأت عـالجـاً كـيـمـيـائـياً ا
لـبضعة أشهر لـكنها لم توضح ما
إذا كـــانت ســتـــحــتـــجب خالله عن
الـشاشـة. وقالت اإلعالمـية البـالغة
قـيمـة راهـناً في لـندن  63عـامـاً وا
“لـــقـــد كــانـت األســابـــيع األربـــعــة
ثابـة أفعوانية بـالنسبة األخـيرة 
لـي إذ شُـخِـصَت خاللــهـا إصـابـتي
ـــبــيض مـــثل ماليــ بـــســرطــان ا
الـنساء في العالم  .”وكـشفت أنها
خـضعت “لـعـملـية جـراحـية كـبرى
نــــاجــــحـــة الســــتــــئــــصـــال ”هــــذا
الــسـرطـان مـشــيـرة إلى أنـهـا اآلن
بــصـدد “عـالج كـيــمــيــائي ألشــهـر
عدة .”وتـتولى اإلعالميـة الشهيرة
حـالياً تقد برنـامج يحمل اسمها
“أمـــانـــبـــور ”عـــبـــر “سي إن إن”
ورئـاسـة الـقسم الـدولي فـيـها هي
الـــتي عــرفـــهــا جـــمــهـــور احملــطــة
ية بـفضل تغطيتها األمـيركية العا
حـــرب اخلـــلـــيج عــام  1991بـــعــد
الغزو العراقي للكويت في .1990
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همـات الكبيرة الـتي واجهتها اجلامـعة العربية في قـليلة هي ا
دوراتـها التي تـبدو اليـوم بديال تنـسيقـيا عمـليا للـقمم الـعربية

التي لم تُلغَ ولكن وجوها مثل عدمه. 
في خالل عـقد من الزمان لم تخض اجلامعة سوى مواجهت
األولى ضـد طرف عـربي حـ انتـزعت مقـعـد عضـوية سـوريا
ومـنـحـته لـلـمـعـارضـة شـكـلـيـا في مـطـلع احلـرب الـتي لم يـكن
لـلجامعـة طوال اندالعـها واستـمرارها عشـر سنوات ايـة كلمة

مؤثرة. 
واالن هـناك مواجـهة مصـرية وسودانـية ضد مـساعي اثيـوبيا
الـتي يـقف خلـفـهـا االحتاد االفـريـقي بوضـوح وهي تـقـيم سد
الـنـهـضــة الـذي بـاشـرت فـيه الـعـام  2011 حـ كـان الـعالم
الـعربي غـارقا في انتـفاضـات ما يسـمى بالـربيع الـذي انتهى

الى هذا اليباب. 
واجلـامـعـة ليـس لهـا الـتـأثـيـر مـهـمـا فـعـلت في تـغـيـير مـوازين
ـائـيـة إال من خالل الـصـراع مع اثـيـوبـيـا في هـذه الـنـاحـيـة ا
قــرارات وإرادة نــافــذة لـبــعـض الــدول الــعـربــيــة الــتـي قـررت
ـوقف الـقـطري الـوقـوف الى جـانب مـصر والـسـودان ولـعل ا
سـاندة بـالرغم من ـوقف السـعودي هـو األوضح في ا بـعد ا
برر مطـلقاً ب الدولـت طوال سنوات الـتاريخ العدائي غيـر ا
عـدة. وهــذا درس ال يـفــيـد الــعـرب مــنه دائـمــاً اال بـعــد فـوات
األوان في ان اخلالفـات الـثـنـائـية يـجب ان ال تـكـبـر وتـتـحول
الى صــراعـات وحــروب إعالمــيــة تــصل الى حــد الـشــيــطــنـة

وااللغاء. 
الـعالمـات الـواضــحـة تـشـيـر الى ان اثـيــوبـيـا لن تـتـراجع عن
عاصر بعد ثل كل ما تملك من ثروة في تاريخها ا مـشروع 
انـطـفـاء حـقـبـة احلـروب الـتي عـاشـتـهـا واسـتـنـزفتـهـا. وحتـيل
اخلـطوة االثـيوبـية الـى فوات الـفرص عـلى العـرب واضاعـتهم
ـتاح من الـكمـيات شـاريع مائـية بـا الـوقت من دون التـفكـيـر 
الـتي بــحـوزتــهم لـتــفـادي أوقـات الــضـيق الــتي قـد تــقـود الى
حــروب هم في غــنى عـنــهــا. وهـذا الــدرس لم يــدركه الــعـراق
ـائي بسـبب الـسـدود الـتركـيـة والـقطع الـذي يـشكـو الـنـقص ا
اإليـراني لـألنـهــار وانّ مـا يـهــدره من مـيــاه عـذبــة تـصب في
الـبـحر يـكـفي في عـشـر سـنـوات إلقامـة ثالثـة مـشـاريع مـائـية

ائي اخملترق حالياً.  كبرى تكون جدار حماية   في االمن ا
عـلينـا أن ال نلـوم االخرين بـعد أن نضـيع الفـرص ونغرق في
ـعارك اجلـانبـية التـي أظهرت الـتقـاعس واإلهمـال والفـساد وا

دوالً عربية كبيرة في موقف الهزال والضعف . 
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بدأت ثورة يوليو في مـصر عهدها الدسـتوري بضرب فقيه
الـقـانـون عــبـد الـرزاق الـســنـهـوري بـاشــا في دار الـقـضـاء
باحلذاء. وعندمـا جمعت سيـدة الفلب األولى أمـيلدا أربعة
آالف حــذاء انـهــالت األحــذيــة عــلى رأس زوجــهــا الـرئــيس

ماركوس فهرب حافياً إلى هاواي.
. برغم وكلما ثقل حـذاء احلاكم ثقلت وطأته عـلى احملكوم
أن اسم األمــبــراطــور الــرومــاني والــســفّــاح الــشــهــيــر في
الـتــاريخ كــالــيـجــوال مــعـنــاه في الــلـغــة الالتــيــنـيــة: احلـذاء

الصغير!. 
ـغــرب الـعـربي يُــسـمّــون احلـذاء (صـبــاط).وعـنـد أهل في ا
الـشـام (صــرمـايـة). والــعـراقـيــون يـقـولــون (قـنـدرة). وأهل
ــصـريـون وأهل اخلـلـيج يــعـرفـونـه بـ(الـنـعـال) وأشـقـاؤنـا ا
الــســـودان يــقـــولــون (جـــزمــة).وعـــنــدمـــا غــضب الـــرئــيس
الـسـوداني عـمـر الـبـشـيـر من اإلدارة األمـيـركـيـة واحملـكـمـة
الـدولـيـة وقـضـاتـهـا وقـراراتــهـا انـتـفض قـائالً: إنـهـا (حتت

جزمتي) .
ومرة حضرت مـناقشة طالـب دكتوراه في الفـلسفة. وكانت
رسـالــته عن فــيـلــسـوف الــيــونـان ســقـراط. وحــدث أن قـال
الطـالب كالماً غـيـر مقـبول وال مـعقـول. فـطلب مـنه أستـاذنا
مدني صـالح أن يقـول كالماً عـلى مقـاس حذائه. ال يـضيق
وال يـتّـسع. وأن يـريح قـدمــيه من احلـذاء أو من الـبـحث عن
سقـراط بـهـذه الطـريـقـة. فكـلـمـا ضـاق احلذاء فـإنه يـتـسبّب

وجعاً في القدم وصداعاً للرأس!.
الطريف أن سقراط نفـسه كان يسير حافي الـقدم لتعليم

الفلسفة في ميادين أثينا.
والبـابـلـيون واآلشـوريـون أول من اخـترع الـكـعـوب العـالـية.
وعـنـدمـا خـلع ثـائـر الـهـنـد غـانـدي حذاءه وسـار حـافـيـاً في
طـريق الـثـورة اسـتـطـاع بـبــسـاطـته وروحـانـيـته الـفـريـدة أن
ئات مالي الثوار.  يحرّر أمة من احلفاة وأن يجعل من ا
وعندما حتـدى الزعيم السـوفيتي نيـكيتا خروتـشوف العالم
الرأسمالي. خلع حذاءه. ووضع الفردت أمامه على مائدة
نـصـة الدولـيـة. فوقف الـعالم تـحدة وضـرب بـهمـا ا األ ا
ا كـان يريد مبهـوراً على رأسه مـاذا يفـعل خروشـوف?. ر
أن يــبـيّـن لــلـمــجــتــمع الــدولي الــفــارق الــهــائل بــ احلـذاء

صنوع وطنياً واجلزمة االستعمارية!.  ا
ـرأة في حـذائـها. وإذا وهـناك حـكـمـة تـقـول: تـمـام جـمـال ا
ـرأة إلى رجل فـإن أول نـظراتـهـا تـقع عـلى حذائه. نظـرت ا
لذلك فـإن العـشاق حـريصـون على تـلميـع أحذيـتهم. انـتحر
األديب هيمنـغواي في الستـ من عمره فعـثروا على ست
حذاء في غرفة نـومه. وعندمـا عرض عبـاس محمـود العقاد
كـتـبه لــلـبـيع وعــثـر عـلــيه مـصـطــفى أمـ في الــطـريق فـإنه
احـتـفظ بـعـشــرين حـذاء أمـام سـريـره. وكــان شـاعـر الـنـيل

حافظ ابراهيم يشحذ حذاءه من أصدقائه ليُلقي الشعر!.
ووجدنـا منابـر إعالميـة وفضـائيـات حتولت مع األسف إلى
“فـتــريـنـات ”لـعــرض األحـذيـة. فــأصـبـح الـضـرب والــلـكم
واحلـوار بـاحلـذاء ثـقـافـة سـائـدة. ورأيـنـا من يـرشق حـذاءه
بـوجه الـضيـف في برنـامج تـلـفـزيـوني عـلى الـهـواء لـيـسـعد

اجلمهور بالضحك!.
ــتـنـبي: وتـفـنّن الــشـعــراء في وصف احلـذاء من قــصـيـدة ا
“قوم إذا مسّ النعالُ وجوههم ”إلى غزل أبي العتاهية في
نعال الوزير: “نعل بعثتُ بـها لتلـبسها تسـعى بِها قَدَم إِلى
اجملدِ .”ونادراً مـا تقـرأ قصـيدة لـلمال مـعروف الـكرخي ال

يأتي فيها على ذكر احلذاء!.
ــــــكن هي فــــــوضـى في األحــــــذيــــــة ال 
إصالحها. قـال الشاعر نـزار قباني:

فكـرُ بـوقـــاً وإذا أصبــحَ ا
يستوي الفكرُ عنده واحلذاءُ

ومـا أكـثــر األحـذيــة في هـذه األيـام!.
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{  مــيالنــو (أ ف ب)  –ســلــكت
شـــركــة (فـــيــراري) اإليـــطــالـــيــة
لـصــنـاعــة الـســيـارات الــفـاخـرة
ــهـا من خالل طــريق تــنـويع عــا
اإلعالن عن تشكيلتها األولى من
األزيــاء الـراقــيـة وانـطـالقـهـا في
سـتوى. ـطبخ الـعـالي ا مـجال ا
وأقـــامت الــشــركــة عــرض أزيــاء
األحد وسط مصـنعهـا التاريخي
في مـارانـيـلـو بـشـمـال إيـطـالـيـا
وســـارت الــعـــارضــات بــ آالت
جتـمــيع الـســيـارات بــتـصــامـيم
تــــرتــــكــــز عـــــلى لــــونـي عالمــــة
(فـــيــراري)الـــتــجـــاريــة األحـــمــر

واألصفر. 
ونقل بـيان لـلشـركة عـن رئيـسها
جــون إلــكــان قــولـه أن (فــيـراري
تـــعــتــزم مـن خالل عــرض أزيــاء
صنع هذا دعم التـميز وأفضل ا

إبـــداع إيــطـــالي). وحتـــمل هــذه
اجملـــمـــوعــــة األولى من األزيـــاء
الــراقــيــة من (فــيــراري) تــوقــيع
ــديــر اإلبــداعي لــلــمــجــمــوعــة ا
ـــــصــــــمم الــــــســـــابـق لـــــداري ا
و(دولـتـشه (جـورجــيـو أرمـاني) 
إي غـــابـــانـــا) روكــو إيـــانـــوني.
وتضم التـشكيـلة ستـرات بومبر
حتى مستـوى اخلصر ومعاطف
قـــصـــيـــرة وطـــويـــلـــة واســـعـــة
مصنوعة من مـزيج من النايلون
ـــعـــاد واحلـــريــــر واألقـــمـــشـــة ا
تــدويــرهـا وتــنــانـيــر وسـراويل
طـويـلـة وقـصـيـرة فـضـفـاضـة أو
مالصـقة لـلـجسـم وكلـهـا مزيـنة
بـشــعـارات (فـيـراري) مـطـبـوعـة.
واعتبـرت (فيراري) أن (ال جنس
البس). لــلـسـيــارات ومـثــلـهـا ا
واصـفــة أسـلـوبـهـا بـأنه (جـريء

وشــــجـــاع يــــنـــاسـب الـــنــــســـاء
والـــرجــال عــلـى الــســواء). وفي
إطــار تــوجـهــهــا إلـى الـتــنــويع
تـعــيــد (فـيــراري) الــثالثــاء فـتح
مــطـعـم كـافــالــيــنــو الـعــريق في
مـارانـيـلـو أمـام الـزبـائن بـإدارة
الـــشـــيف اإليـــطــالـي الــشـــهـــيــر
مـاســيـمـو بـوتـورا احلـائـز ثالث
جنوم (مـيـشالن). ودرج مؤسس
الـــشـــركـــة إنـــزو فــيـــراري عـــلى
ــطــعم وكـان ــكــوث في هــذا ا ا
ـوظــفــ والــزبـائن يـســتــقــبل ا
واألصـدقـاء  داخل غـرفـة خـاصة
ــطــعم صــغــيـــرة فــيه . وفُــتـح ا
لــلـمـرة األولى أمـام الــعـامّـة عـام
1950 وتـولـت إعـادة تـصــمـيـمه
عـــلـى مـــدى عـــام ونــــصف عـــام
صـمـمة ـعمـاريـة وا ـهـندسـة ا ا

إنديا ماهدافي.

tðb «Ë q √ UO½U³Ý√ w  qł— vKŽ ÎU UŽ ±μ f³(UÐ rJŠ
{ مــــدريــــد) ,أ ف ب)  –حُــــكم
عــلى رجل إســبــاني بــاحلــبس
15 عـاماً وخـمسـة أشهـر لقـتله
والدته خنقـاً وتناول أجزاء من
جـــســدهــا بــعــدمـــا قــطّــعه إلى
أشالء على مـا أعلـنت الثالثاء
مــحــكـــمــة في مــدريــد أصــدرت
الـــقـــرار في حـــقـه. واعـــتـــبــرت
احملـكـمـة في قـرارهـا أن الـرجل
الـــذي أطـــلِق عـــلـــيه لـــقب (آكل
حلــــوم الـبــشــر في فـيــنــتـاس)
وهو اسم حي في مدريد عثرت

فــيه الــشـرطــة عـلى أشالء األم
كـان بـكــــــامل قـدراتـه الـعـقـلـية
عـنــد حـصـول الـوقـائع بـ 21
كـــانــون الـــثــاني/يـــنــايــر و21
شــبـــــــــــــــاط/فــبـــرايــر 2019
وهــو ســيــمــضي عــقــوبــته في

السجن.
وأوضحت احملـكمـة أنهـا قررت
حبس ألبرت إس جي  15عاماً
إلدانـــتـه بـ(الـــقـــتـل مع ظـــروف
مــــــــــشـــــــــــددة لـالرتـــــــــــبــــــــــاط
األســريـبـاإلضــافـة إلى احلـبس

ـدة خـمـسـة أشــهـر لــتـدنـيـسه
اجلـثـة)  إذ ذبح الـرجل أمه ثم
دة  15 يوماً على أكل جثتـها 

األقل
وكان ألبرت تـشاجر مع والدته
الــبــالــغـة 69 عــامــاً في مــطـلع
الـعـام  2019 في الـشــقـة الـتي
كـانــا يـقـطــنـانــهـا في حي الس
ــشـهـور بــحـلـبـات فـيــنـتـاس ا
مصارعة الثيران التي يضمها.
وأوضــحت الـنـيــابـة في الئـحـة
االتــهـــام أنه (خــنــقـــهــا ثم جــرّ

Àœ«u(« U¹U×{ œbŽ hÒKIð …dł_«  «—UOÝ  UIO³Dð
ـتـحدة) { هيـوسـ (الـواليات ا
(أ ف ب)  –فـــــي 2017 الحـــــظ
جـــراح أعـــصــاب في هـــيـــوســ
تـــراجــعــا فـي عــدد الــعـــمــلــيــات
الــطـــارئــة خالل فــتــرات نــهــايــة
األسبـوع... وقـاد ذلك إلى دراسة
نُـشرت نـتـائجـهـا أخيـرا خـلصت
إلى أن استخـدام خدمات األجرة
عبر الـتطبـيقات احملـمولة ساهم
في تــــقـــلــــيص عــــدد ضـــحــــايـــا

دينة. رورية في ا احلوادث ا
وقال الباحث والطبيب في مركز
العـلوم الصـحية الـتابع جلـامعة
تكساس كريستوفر كونر إنه مع
زمالء له (الحــظـنـا أنــنـا ال نـقـوم
بــعـــدد كــبـــيــر مـن الــعـــمــلـــيــات
اجلراحية الطارئة يومي السبت

واألحد عند الثانية صباحا).
وأضـــاف الـــطـــبــيـب الــبـــالغ 35
عــامـا (قــلـنــا إن الـفــضل في ذلك

يعود بال شك إلى أوبر).
وبعد سنوات من الـتفكير وجمع
البـيانات وحتـليلـها أثـبت كونر
رسـمـيـا هـذا االنـطـبـاع من خالل
نـشـره في مـجــلـة عـلـمـيـة نـتـائج

دراسة أجراها في مدينته.
وخــــــلـــــصت الــــــدراســـــة إلى أن

اسـتــخـدام (أوبــر) في هــيـوسـ
قـــــلـص عـــــدد اجلـــــرحى الـــــذين
ــســتــشـــفى نــتــيــجــة أدخـــلــوا ا
تـــعـــرضـــهـم حلـــوادث مـــروريــة.
وبـعــدمـا كــان عـدد هـؤالء 1911
ســـنــة 2007 أصــبح  1527 في
ـئـة 2019 أي بـتـراجع 20,1 بـا
رغـم الـــنــــــــمـــو الــــســـكــــاني في
ــــديـــنـــة. وفي أيـــام اجلـــمـــعـــة ا
ــسـاء والــســبت خالل فــتــرات ا
أتت الـنـتـيـجـة أكـثـر وضـوحا إذ
تــراجع عــدد مــصـابـي احلـوادث
ئة منذ رورية بنسبة 23,8 با ا
وصول (أوبر) في شبـاط/فبراير
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ويطاول هذا التـحسن خصوصا
األشخاص دون سن ثالث عاما
ـئة في (تراجع بـنـسـبة 38,9 با
ـسـتـشـفى حـاالت الـدخـول إلـى ا
ب  2013و2018) وهــــم مــــن
الفئات األكثر استخداما لـ(أوبر)

نافسة لها.  وخدمة (ليفت) ا
وتـوفـر هـذه التـطـبـيـقـات لـهؤالء
بـديال عن الـقـيـادة عـنـد عـودتـهم
نـزل بعـد السـهر في عـطلة إلى ا
نهـايـة األسبـوع إذ ال يُضـطرون

لـــلــقــيـــادة وتــعــريض حـــيــاتــهم
وحياة اآلخرين للخطر.

وخـلـصت الـدراسـة الـتي نـشـرت
نتـائجهـا مجـلة (جامـا سرجري)
أخــيـرا إلـى أن (بـالــنــظـر إلى أن
رورية تـشكل السبب احلوادث ا
األول لــلـوفــيــات في هــذه الـفــئـة
الـعـمـريــة يـتـيح اسـتـخـدام مـثل
هـذه اخلـدمــات لـعب دور وقـائي

هام من احلوادث).
وقـال كـريـســتـوفـر كـونـر إن قـوة
الــدراســة تـــكــمن في اســتــخــدام
مـــصــدري بــيــانــات يـــتــمــتــعــان
قام األول بصدقـية كبـيرة. في ا
هــــنــــاك الـــرقـم اإلحـــصــــائي عن
23491 عـــــمــــلــــيـــــة دخــــول إلى
ـــســـتـــشـــفى بـــســـبـب حــوادث ا
ركـزين الرئـيسـي مروريـة في ا

. لـطـب الـرضــوض في هـيــوسـ

وتـعــود هــذه األرقـام إلى 2007.
وأوضح اجلــــراح الـــشــــاب قـــبل
دقـــائـق من الـــعـــودة إلى غـــرفـــة
الـعمـلـيـات أن أكثـريـة الـدراسات
السـابقة كـانت تكـتفي بـ(بـيانات

تتعلق بعدد الوفيات).
وأضـــاف (بـــيـــانـــات تـــشـــمل كل
سـتـشـفى إثر شخـص أتى إلى ا

جـــســـدهـــا إلـى غـــرفـــته حـــيث
ــنــشــار وســكــاكـ قــطّــعــهــا 

مطبخ إلخفائها).
وأضــــــــــافـت (بــعـــد تـــقـــطـــيع
ــتـهم اجلــثـة إلـى أشالء كـان ا
يــــتــــغــــذى من حــــ إلـى أخـــر
بـبـقـايـا اجلـثـة ويـخـزن الـقـطع
األخـــــــــــــــرى فـي أوعــــــــــيــــــــــة
بالستيكية عدة في الشقة وفي

الثالجة).
كــــذلـك وضع اشالء أخــــرى في
أكــيـــاس قــمـــامــة وألـــقى بـــهــا

. وأشـارت وسـائل إعالم بـعـيـداً
مــحـــلــيــة إلـى أن شــرطي أدلى
بـشــهـــــــادتـه أثـنــاء احملـاكــمـة
روى أنـــــــــه عــــــنـــــــدمــــــا دخل
ـــتـــهم أنه أكل الـــشـــقــة أكـــد ا
بـــعض الـــقـــطع نــيـــئـــة وطــبخ
الـبـعض اآلخـر وأعـطى بـعـضـاً

لكلبه. 
وأوقـف الـــــرجل الــــــذي قـــــالت
الــشــرطــة إنه يــعــاني مــشــاكل
مــخــدرات في شــبــاط/فــبــرايـر
 2019 بــيـنـمـا كــانت الـشـرطـة

تـبحث عن والـدته الـتي أبـلغت
إحـــدى صــديـــقـــاتـــهــا بـــأنـــهــا

مفقودة.
ا حاول الـدفاع إثباته وخالفاً 
أثناء احملـاكمة قـضت احملكمة
بــــعـــدم وجــــود دلـــيـل عـــلى أن
ـتــهم لم يــكن يـتــمـتع بــكـامل ا

قواه العقلية.
بـاإلضـافـة إلى عـقـوبـة الـسـجن
هذه سـيتـع عـلى الرجل دفع
تعـويض مقداره 60 ألف يورو

لشقيقه.

حـــادث مــروري كـل مــريض. إذا
ما عـانوا مـجرد خلع فـي الكتف
فـــإنـــــهـم ســـيُـــحـــتــــســـبـــون في
احلــصــيــلــة الــنــهــائــيــة. إذا مــا
تعرضـوا حلادث خطـر أو توفوا

لسـوء احلظ فسـيتم احـتسـابهم
أيـضا).  ويـتـشكـل ركن الـدراسة
الـثـاني من إحــصـائـيـات مـقـدمـة
من (أوبـر)  تـتـنـاول 24 مـلـيـون
رحلة لعمالئها. وأوضح اجلراح

(تـــمـــكــــنـــنـــا من مــــعـــرفـــة عـــدد
الـصدمـات سـاعة بـسـاعـة وكذلك
عـــــــــدد الــــــــــرحـالت). وبــــــــــذلك
(اســتــطــعـنــا إجــراء اخــتــبـارات

قوية جدا).
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{ دابـــو (أســتـــرالــيــا) (أ ف ب) –
بـعـد سـنـوات من اجلـفـاف يـواجه
مـزارعـون في شرق أسـتـراليـا مـنذ
أشــهـر غـزوا من فـئـران تـأتي عـلى
مــحـاصــيـلــهم في مــحـنــة جـديـدة
تــضـاف إلى سـلــسـلـة أزمــات تـهـز
الـــقـــطــاع الـــزراعي في الـــبالد في

األعوام األخيرة.
ــزارع في يـــتــســلح كــول تـــيــنك ا
مـدينـة دابو الـصغـيرة الـنائـية في
ـكـنـسـة لـدفع نـيــو سـاوث ويـلـز 
فـئران نحـو حوض كبيـر ستقضي

فيه غرقا.
ـتـاح هـذا األسـلـوب هـو الـوحـيـد ا
أمـامه للجم هذه اآلفة التي تضرب
مـزارع كـثـيرة فـي البـلـد األوقـياني

الضخم.
لـكن حتى الـساعة ال تـزال جهوده
ـشــكــلـة إذ قــاصــرة عن حل هــذه ا
تـواصل الفـئران التـهام محـاصيله
مـن القـمـح والتـ وال تـتـوانى عن
اســــتـــهــــداف كل مـــا يــــؤكل. وقـــد
انتشرت مقاطع فيديو حول العالم
تــظـــهــر أســرابــا مــؤلــفــة من آالف
الـفئـران تغزو احملـاصيل الـزراعية

ساكن. وا
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اســتــبُـعــدوا ظــلـمــاً من مــعـاودة
النشاط.

ــلــحّن الـشــهــيــر حــقـان وعــبّــر ا
ألــتـون عن اســتــيـائه بــتـصــويـر
نفـسه وهو يقـطع أوتار غـيتاره
ـوسيـقي وحذا عـدد كبـير من ا
ــغــني طــاركــان حــذوه. واتــهم ا
ــيــاً خالل الــذي كــان جنـــمــاً عــا
تـــســعــيــنــات الــقــرن الــعــشــرين
احلــكـومــة بـ(عـدم احــتــرام الـفن
ـوسـيـقـيـون ).وكـان ا والـفـنـانــ
األتــراك من بـ الــفــئـات االكــثـر
تضرراً من اجلائحة إذ انقطعت
مداخـيلـهم ولم يحـصلـوا تقـريباً
عــلى أي دعم من الــدولــة. وافــاد
عدد من وسائل اإلعالم بأن نحو
مـــئـــة مـــنـــهـم انـــتـــحـــروا مـــنـــذ

آذار/مارس .2020
ــســاعـدات وســعــيــاً إلى جــمع ا
لـــزمـالئـــهم الـــذيـن ضـــاقت بـــهم
احلـال بادر فـنـانـون مـشـهورون
ــوسـيــقـيـة في إلى بــيع آالتـهم ا

مزادات.

{ اسـطـنـبول (أ ف ب)  –اعـتـقد
ــغـني الــتـركـي شـريف إردنــيـز ا
عنـدما فـتحت حـانات اسـطنـبول
أبـــوابـــهــــا مـــجـــدداً فـي مـــطـــلع
حـــزيـــران/يــونـــيـــو اجلــاري أنه
ســيــعــاود نــشــاطه أخــيــراً بــعـد
أشـهــر الـتــوقف اضـطــر خاللـهـا
إلى بيع غـيتـاره لتـغطـية نـفقاته

ودفع فواتيره. 
لـــــــكـنّ أمــــــــله خــــــــاب مـع إعالن
احلـــكـــومــــة اســـتـــمــــرار حـــظـــر
ــوسـيــقــيــة في إطـار احلــفالت ا
تدابـير احتـواء فيـروس كورونا

ما أثار غضبه. 
وروى مـغــني الـبــوب الـبـالغ 34
عــامــاً لــوكــالــة فـرانـس بـرس أن
ـوسيـقيـة كان حلـظة (بيع آلـته ا
ــة لــلـغــايــة). وقــال بــصـوت مــؤ
حزين “غيتاري رافقني لسنوات
ــســرح. حـتـى أنـنـي كـنت عــلى ا

أكتب أغنيات عليه.”
وكان لقرار احلكومة اإلبقاء على
ـفروض عـلى احلـفالت احلـظـر ا

ـوســيـقـيــة وقع الـصــدمـة عـلى ا
الــكــثــيــر من الــفــنــانــ تــمــامـاً
كــــشـــريف ولـم يـــروا أي مـــبـــرر
ـطاعم صـحي له إذ أعـيـد فـتح ا
واحلـــانـــات الــتـي دأب كــثـــر من
ـوسيقيـ على إحياء غن وا ا

حفالت فيها.
وفــرضت الــســلــطــات الــتــركــيــة
تـدابـيـر احـتـواء صـارمـة الـشـهر
الـفـائت لـلــجم تـفـشي الـفـيـروس
قــبل الــفــتـرة الــتي تــعــتــبـر أوج
ــوسم الـســيــاحي إذ بــلغ عـدد ا
ـسـجـلـة يـومـياً عـدد اإلصـابات ا

أكثر من  60 ألفاً.
وأثـمرت هـذه الـتدابـيـر في شـهر
واحـد انـخـفـاض عـدد اإلصـابات
اليومية إلى عُشر ما كانت عليه
وفقـاً لإلحصـاءات الرسـميـة  ما
قاهي واحلانات طاعم وا مكّن ا
من إعادة فـتح أبوابـها في األول

من حزيران/يونيو.
ـــنـــطــلـق تــولّـــد لــدى مـن هــذا ا
ـــوســيــقــيــ انــطــبــاع بــأنــهم ا
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