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طبعة العراق 
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صـدم الـشـارع امس بـاعالن وزارة
الـصـحــة والـبـيــئـة  رصـد 12180
اصابة في قفـزة غير مسـبوقة منذ
فـيـما تـفـشي الـوبـاء في الـعـراق  
اشــارت الـــوزارة الى انـــهــا غـــيــر
مـتــفــاجــئـة مـن تـزايــد االصــابـات
شخصة نـتيجة اسـتمرار تهاون ا
ـواطـنـ بـاالجـراءات الـوقـائـية ا
في وقت طـــالـــبت صـــحـــة اقـــلـــيم

كـردســتــان بــفـرض حــظــر جتـوال
شـامـل لـلــســيــطـرة عــلى انــتــشـار
ــوقـف الــوبـــائي الــوبـــاء. واكـــد ا
الــيـــومي  الــذي اطـــلـــعت عـــلـــيه
(الزمان) امس ان (مالكات الوزارة
اجرت فـحـوصـات لـنـحو  50 الف
حــــالــــة مــــشــــتــــبه اصــــابــــتــــهــــا
بـــالــــفــــايــــروس حـــيـث  رصـــد
 12180 اصـــــابــــــة فـي جـــــمــــــيع
احملـــافــــظـــات) مـــشــــيـــرا الى ان
(الشـفـاء بلغ  9966 حالـة وبواقع

 60وفاة جـديدة) وتابع ان (اكـثر
من  86 الف شخص تلقى جرعات
ـضاد في مـنـافذ الـتلـقيح اللـقاح ا
نتـشرة في بـغداد واحملـافظات). ا
ــــتــــحـــدث بــــأسم بـــدوره  اكــــد ا
الـوزارة سـيف الـبــدر في تـصـريح
امس ان (الـــصــحـــة لم تـــتـــفــاجئ
بتزايد االصـابات نتيـجة استمرار
ـــواطــنـــ بــاالجــراءات تــهــاون ا
الـوقــائــيـة) واضـاف ان (الـوزارة
رصـدت اسـتـمـرار الـتـجـمـعـات في

ــنــاطق وعـــد لــبس الـــكــمــامــات ا
ضادة فضال عن تلقي اللـقاحات ا
 وقـــد تـــكـــون هــــذه الـــزيـــادة في
االصـابات الـى مـنـاسبـة االضـحى
التي شهـدت احتـفاالت وجتـمعات
بـــرغم في امـــكــــان مـــخـــتــــلـــفـــة  
الـتــحــذيــرات الـتـي اطـلــــــذقــتــهـا
الــوزارة في مـــنــاســبـــات عــدة من
ــــوقـف الــــوبـــــائي في خــــطـــــور ا
العراق). وارجع خـبراء في الشأن
الـــــريــــــاضي  ســـــبـب ارتــــــفـــــاع

االصـابـات الى مـشــاركـة اكـثـر من
 40 الف مشجع في بطولة الكأس
التي احتضنها ملعب الشعب قبل
ـلـعب ايام  واكـتظـاظ مـدرجـات ا
ـواطـنـ دون اجراءات وقـائـية با
او ارتداء الكمامات. وكشف عضو
خــلــيــة االزمـــة الــنــيـــابــيــة جــواد
ـــوســــوي عن اهـم مـــخــــرجـــات ا
اجـتـمـاع اخلـلــيـة بـشـان تـطـورات

الوضع الوبائي. 
ـوسـوي في تـصـريح امس وقال ا
انه (االجتماع ناقش بحضور عدد
ـثــلي الـصــحـة في مــخـتـلف من 
زيـادة عـدد اجلـرعـات الـقـطـاعــات 
ـــراكــــز مـــنح الـــواردة لـــلــــعـــراق 
الــلــقــاحــات وزيــادة اعــداد اســرة
االنــعــاش الــرئـوي) مـشــيــرا الى
واطن بالتعليمات (عدم التزام ا
الـتي تــصـدرهــا الــلـجــنـة الــعـلــيـا
للـصحـة والـسالمة الـوطـنيـة التي
اكــــدت عـــــلى ضـــــرورة االلــــتــــزام
بــالـــتــبـــاعـــد االجــتـــمـــاعي وعــدم
الـتـجـمـعــات الـبـشـريــة الـكـبـيـرة)
وتــــــابـع ان (بــــــعـض اجلــــــهــــــات
احلـــكـــومـــيــــة لم تـــلـــتــــزم بـــتـــلك
اإلجـراءات ومـنـهـا وزارة الـشـباب
والــريــاضــة الــتي اجــرت مــبــاراة
جمـاهـيـريـة بـكـرة الـقـدم حـضـرها
اكثر من  40 الف متـفرج وبعض
ـائـيـة التي يـرتـادهـا اعداد دن ا ا
) مـؤكـدا انه ـواطـنـ كـبـرى من ا
( تـشــكـيل جلــنـة حتــقـيـقــيـة مع
وزارة الشباب والـرياضة من اجل
ـقـصرين ومـحـاسـبـتهم) معـرفـة ا
ـــــوســــوي ان (هـــــنــــاك واوضح ا
تــزايـــدا غــيــر مـــســبـــوق في عــدد
ــــدة مــــتــــلــــقـي الــــلــــقــــاح خالل ا
اضـية) مضـيفـا (سيـتم افتـتاح ا
راكـز الصـحية فـي بغداد جمـيع ا
واحملــافـــظــات كـــمـــراكــز العـــطــاء
اللـقاحات) ومضى الى القول انه
(جرى طرح موضوع االعتداء على
ــؤســســات الكــات الــطــبـــيــة وا ا

©ÊU e «® uK «d  ≠ UE U;«

تـعرض مقر تـابع للحشـد الشعبي في
مـحـافـظـة الـنـجف امس الى ضـربـت
جــويــتــ نـفــذهــا طــائـرة مــجــهــولـة
اســتــهــدفت حــاويــات عــتــاد . وقــالن
مــصـادر ان (الـضــربـتــ اسـتـهــدفـتـا
حــاويـات عـتـاد في مــقـر  فـرقـة االمـام
عـلي الـقتـاليـة التـابـعة لـهيـئة احلـشد
الـــشـــعــبـي) من دون ذكـــر مــزيـــدا من
الـتفاصيل . واطاحت مـديرية مكافحة
ـتـهم في خـطف فـتاة إجـرام بـغـداد 
وآخـرين مـطـلـوبـ بـقضـايـا جـنـائـية
ـديـريـة في بـيـان مـخــتـلـفـة .وذكـرت ا
تـلقته (الـزمان) امس ان (مفـارز مكتب
مـكـافحـة إجـرام النـهروان تـمـكنت من
إلــقـاء الــقـبض عـلـى شـخص لــقـيـامه
بـخطف فـتاة حـدث بعـد استـدراجها 
حــيث جــرى تـدوين أقــواله قــضـائــيـا
ــــة اخلـــطف بــــاالعـــتــــراف عن جــــر
واتـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحقه

ــادة 422 مـن قــانــون وفـق أحــكـــام ا
ديرية الـعقوبات) وتـابع ان (مفـارز ا
نــفـذت أوامـر قــبض قـضـائــيـة أخـرى
تـهم بقـضايا سرقة بـحق عدد من ا
وتـزوير مـستـمسـكات رسـميـة وسرقة
الــدراجـات الــنــاريـة وضــبط عـجالت
مـطلوبة والقبض على حائزيها ضمن
مـــكــاتـب مــكـــافــحـــة إجــرام الـــشــعب
ــدائن واالعــظــمــيــة واحلــبــيــبــيـة وا
نصور والغزالية والـقدس والبياع وا
والـصـاحلـية والـكـاظمـيـة وابي غريب
واحملــــمـــــوديــــة حــــيث   اتــــخــــاذ
تـهـم اإلجـراءات الـقـانونـيـة بـحق ا
ـــهم الى الــقــضــاء لــيــنــالــوا وتــقــد
جــزاءهم الــعـادل). وجنــحت مـديــريـة
االســتـخـبـارات الــعـسـكـريــة الـتـابـعـة
لـوزارة الدفاع فـي القبض عـلى ثالثة
جتــار بــحــوزتــهـم عــشــرة اآلف حــبـة
مـخــدرة في مـحـافـظـة األنـبـار. وقـالت
ـديرية في بيان تلقته (الزمان) امس ا
الحـــقـــة انـه (ضـــمن مـــســـاعــــيـــهـــا 

ــــنـــظــــمـــة ـــة ا عــــصـــابــــات اجلــــر
وبــالـتـنــسـيق مع قــسم اسـتــخـبـارات
قـيادة عـملـيات األنـبار تـمكـنت مفارز
شـعـبـة االسـتـخبـارات الـعـسـكـرية في
كــتـيـبـة اســتـطالع الـفـرقــة اخلـامـسـة
واسـتــخـبـارات الـفـرقـة وقـسم شـؤون
اخملدرات من إلقاء القبض على ثالثة
جتـار بحوزة أحدهـم عشرة اآلف حبة
مـخـدرة في احلـي الـعـسـكـري بـقـضاء
تـهمـ جرى الـرطـبة) وأضـاف ان (ا
عـنية التخاذ تـسليمـهم إلى اجلهات ا
اإلجـــراءات الــقـــانــونـــيـــة بــحـــقــهم).
وانـطـلـقت عـمـليـة أمـنـيـة ضـمن قاطع
عـمــلـيـات صالح الـدين لـتـعـزيـز االمن
ـالحـقـة خاليــا داعش. واوضـحت و
خـلـيـة االعالم االمـني في بـيـان تـلـقته
(الــزمــان) امس انه (بــإشــراف قــيـادة
ـشـتـركـة انـطـلـقت امس الـعـمـلـيـات ا
عـمـلــيـة أمـنـيـة ضـمن قـاطع عـمـلـيـات
صـالح الدين اشـتـرك فـيـهـا قوات من
احلـشد واجلـيش وفوج حـمايـة النفط
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اعلن محـافظ النجف لؤي الياسري تعطيل الدوام الرسمي يوم
ناسـبة عيـد الغدير.وذكـر بيان تلـقته (الزمان) ـقبل  اخلميس ا
ـناسبة عيد قبل  امس انه (تقرر تـعطيل الدوام يوم اخلـميس ا
الــغـديــر  بــاســثــنـاء اجلــامــعــات لــغـرض اداء االمــتــحــانـات و
ــركــز واالقــضـيــة والــنــواحي من اجـل صـرف ــصــارف في ا ا
رواتب الــدوائـر وااللـتــزامـات االخـرى). فــيـمــا قـررت مـحــافـظـة
كـركـوك تقـليص الـدوام الرسـمي بسـبب موجـة احلر. وبـحسب
وثيـقـة لـلمـحـافـظة  ,اطلـعت عـلـيهـا (الـزمـان) امس ان (احملافظ
راكان اجلـبوري قرر تقليص الدوام الرسمي الى الواحدة ظهرا
ـقبل). في غضون ذلك بـدءا من امس وحتى  اخلامس من اب ا
,توقعت الـهيئة الـعامة لالنـواء اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لــوزارة الـنــقل اســتـمــرار ارتــفــاع درجـات احلــرارة في عــمـوم
البالد. وذكـرت الهيـئة في بـيان تلـقته (الـزمان) امس إن (طقس
الـيــوم الـثالثــاء وغـد األربـعــاء سـيــكـون صــحـواً وال تـغــيُّـر في
درجـات احلـرارة) ,مـؤكـدا (اسـتـمـرار ارتـفـاع درجـات احلـرارة
قـبلـة). وارتفعت حـصيلـة قتـلى انهيـارات أرضية خالل اايام ا
نتـجت عن سيول عارمـة في الهند إلى  160 شـخصا وعشرات
ـفـقـودين.وغـمـرت الـسـيـول األراضي الـزراعـية  ,والسـيـما في ا
مـهـاراشـتـرا وجـوا وكــذلك كـارنـاتـاكـا وتـلـنـجـانـا . ودفـعت تـلك
السـيول السلـطات احملليـة إلى نقل أكثر من  230 ألف شخص

إلى مناطق أكثر أمنا.
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بـاشـرت حـكومـة إقـلـيـم كـردسـتان
ـوظـفـ في بـدفع رواتب جـمــيع ا
كردستان  مؤكدة تـنفيذ احلكومة
جــــمــــيع الـــــتــــزامــــاتــــهــــا جتــــاه
ـــتــــحـــدث بـــغــــداد.وقـــال عــــادل ا
الـــــرســـــمي بــــــاسم احلـــــكـــــومـــــة
جوتيارعـادل في تصريح امس إن
(احلـكــومــة بــاشـرت بــدفع رواتب
وظـفـ وأتـوقع ان يـسـتـمر ذلك ا
ــــدة ســــتــــة ايــــام) واضـــاف ان
(حكـومـة االقـلـيم أبـدت نـيـة طـيـبة
ــوازنـة لــلــعـام لـتــنــفــيـذ قــانــون ا
ــشـتــركـة اجلـاري وإن الــلـجــنـة ا
للطرفـ أبدت استـعدادها لتـنفيذ
االتــفــاق واألمــور تــســـيــر بــشــكل
جـيـد) الفـتـاً إلى ان (االقــلـيم نـفـذ
جـمــيع الــتــزامـاته جتــاه بــغـداد)
ــــــكن دفـع رواتب وتـــــابـع انه (ال
ـــوظـــفـــ كـــامـــلـــة دون إرســـال ا
الي احلكـومة االحتـادية لـلـمبـلغ ا
احملدّد إلى االقليم ) وكشف عادل

عن ان (واردات االقلـيم تتـكون من
ـنـافذ عـائـدات النـفـط وايـرادات ا
احلــدوديــة والــكــمــارك والــرســوم
ـــســـاعــدات االخــرى إلـى جــانب ا
قـدمـة من قـبل الـتـحـالف الدولي ا
ـــرســلــة مـن احلــكــومــة ــبــلغ ا وا
االحتـادية) مـبـيـنـا ان (احلـكـومـة
ـوظف تمكـنت من تأم رواتب ا
بشـكل كـامل وإن اسـتمـرت بـغداد
بـــإرســـال  200 مـــلــــيـــار ديــــنـــار
سـنـســتـمـر بــدفع الـرواتب كــامـلـة
دون اســتــقــطـاع) وبــشــأن إعـادة
واردات محافـظة الـسلـيمـانية إلى
احلـكـومـة  ذكـر عادل ان (واردات
احملافـظـة أعـيـدت ونـحـقق تـقـدماً
آمالً بأن وضـوع  جيـداً في هـذا ا
شـكـلة في األشـهر ال تتـكرر هـذه ا
قبـلة لتـأثيـرها بشـكل كبـير على ا
أعـــلن وضع إالقــــلـــيـم). الى ذلك  
مـــصــــرف الـــرافـــديـن رفع رواتب
تـقاعـدين لـشـهري تـموز العـمـال ا
ــــــكــــــتب االعـالمي وآب. وذكــــــر ا
للمصـرف في بيان تلـقته (الزمان)

امس أنه ( اكــتــمــال رفع رواتب
ــضـمـونـ ــتـقـاعـدين ا الـعـمـال ا
لــشــهـــري تــمـــوز و آب عن طــريق
أدوات الـدفع االلــكـتــروني). وكـان
وزير العمل والشـؤون االجتماعية
عادل الـركـابي قـد اعلن اول امس
ـتقـاعـدين إطالق رواتب الـعـمـال ا
مع مكـافـأة قـدرها مـئـة ألف ديـنار

بواقع  50 ألف دينار لكل شهر.
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بـحثت وزارتـا الـكـهـربـاء والـنفط
امس االثــنــ تــشــغــيل مــحــطــة
ميسـان الغـازية بحـقلي الـبزرگان

واحللفاية باحملافظة. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (وكيل الوزارة لـشؤون اإلنتاج
عادل كر عـقد اجـتمـاعاً مـوسعاً
ضم مديـر عام الـدائرة الـفنـية في
وزارة الـنـفـط  ومـديـر عــام شـركـة
ربان الـسـفيـنـة وعدد من االدارات
الـعـامــة في الـكــهـربـاء لـلــتـبـاحث
ـــتـــاحــة بـــشـــأن االمـــكـــانـــيـــات ا
ــطــروحــة لـتــشــغــيل واحلــلــول ا

محطة ميسان الغازية). 
ــــكــــلف واضــــاف ان (الــــوكــــيل ا
بأدارة الوزارة  استعرض وضع
ــنــظــومــة وجــهــود الــوزارة في ا
احملـــافـــظـــة عـــلـى مـــا حتـــقق من
اجنـازات وإكــمـال إدخــال طـاقـات
تـولـيـديـة جـديـدة حتـى تـستـطـيع
ــتــزايــد عــلى مــواكــبــة الــطـــلب ا
الــكــهـربــاء بــرغم من مــعــانــاتــهـا
وازنة بسـبب تداعـيات تـقليـص ا
التي يـحتـاجـها قـطاع الـكهـرباء 
مع مـراعـاة ان الـوزارة لم تـستـلم
اي مبالغ في الوقت الذي خُفضت
فـيه تـخـصـيـصـاتـها) واشار الى
ان (االجتـماع تـطرق الى إمـكانـية
تـشـغـيل مـحـطـة مـيـسـان الـغـازية
بـطــاقـة 750 مـيــگـاواط من خالل
ـدهـا جتـهـيــزهـا بـانـبــوب رابط 
بالـوقـود الالزم لـلتـشـغـيل  حيث
يـعـد تـشـغــيـلـهـا من الـضـروريـات
القصـوى كون الـبالد بحـاجة لكل
ــكن تـولـيــدهـا في الـوقت طـاقـة 

الراهن) . 
واكــــــــــد كـــــــــر (دعـم الـــــــــوزارة
وتشجيعها لالستثمار شريطة ان

واطن او ال يكون على حساب ا
ال الـعام  اضـافـة لسـعيـها الى ا
مـــراجـــعـــة عـــقـــود االســـتـــثـــمـــار
سـتـثمـرين  وهـناك والتـزامـات ا
خطـوات جـادة نـحو تـوفـير بـيـئة

مالئمة لالستثمار). 
من جــــانـــبه  اشــــار مـــديـــر عـــام
الــــدائـــرة الــــفـــنــــيــــة في الــــنـــفط
(اســـــــــــتـــــــــــعــــــــــداد وزارتـه حلـل
ـتـعـلـقــة بـتـجـهـيـز االشـكـالـيــات ا
الوقود بعد فحص احملددات التي
ـكن ان يـدفع بـهـا الـغـاز اجملـهز
من حـقـلي البـزركـان واحلـلـفـانـية
كــــون احلــــقل االخــــيــــر ذو غــــاز
ــــكن ان يــــؤدي الى حـــامــــضي 
ـشغلة عدات ا تقادم واستـهالك ا
وتـابع ان (االجــتـمـاع اوصى به) 
بتـشكـيل جلـنة مـشـتركـة للـوقوف
على استعدادات محطة ميسان و
جــاهــزيــتــهــا لـــلــتــشــغــيل ضــمن

ستقبل القريب).  ا
فـيمـا اعـلـنت الـنـفط عن مـجـموع
ـتـحـقـقة الـصـادرات وااليـرادات ا
ـاضي مـشـيـرة لـشـهـر حـزيـران ا
الى ان سـعـر الـبــيع بـلغ اكـثـر من
 70 دوالرا لـــلـــبـــرمــيـل الـــواحــد.
وبـحـسب االحـصـائــيـة الـنـهـائـيـة

الصادرة عن شركة تسويق النفط
الـعــراقــيـة ســومـو  فـقــد (بــلـغت
كمـية الصـادرات من النـفط اخلام
 86 مــلــيــونـا  765 الــفـا و 589
بـرمــيالً  بــايــرادات بـلــغت ســتـة
مـلـيـارات و 143 مـلـيـونـا و 106
االف دوالر) واشـــــــــــــارت الـى ان
ـصـدرة من (مـجـمـوع الـكــمـيـات ا
احلـــقــــول الـــنـــفـــطــــيـــة في وسط
وجنوب العراق بلغت  83 مليونا
و 690 الـفا و  352 بـرميـال  اما
من حــقــول كــركــوك عــبــر مــيــنـاء
جــيــهــان فــقــد بــلــغت الــكــمــيــات
صدرة ثـالثة مالي و  75 الفا ا
و 237 برميال) مؤكدة ان (معدل
ســـعـــر الـــبـــرمــــيل الـــواحـــد بـــلغ
 70.801 دوالر). وانـــــخــــفـــــضت
أسعـار النـفط مع مـخاوف بـشأن
الـطـلب عــلى الـوقـود مـن انـتـشـار
متـغـيـرات كورونـا  والـفيـضـانات
فـي الــــــصـــــــ الـــــــتي عـــــــوضت
الـتـوقـعـات بـشح اإلمـدادات خالل
مــا تـــبــقى من الـــعــام اجلــاري. و
تــراجـعـت الـعــقــود اآلجــلــة خلـام
ـئة برنت  53 سنـتا أو  0.72 با
إلى  72.91 دوالرا لـــلـــبــــرمـــيل 
بـــيــنـــمـــا ســجـل خــام تـــكـــســاس
الوسيـط األمريكي  71.53 دوالرا
لـلـبـرمـيـل مـنـخـفـضـا  54 سـنـتـا.
واســــتــــمــــرت حــــاالت اإلصــــابـــة
بــفــيــروس كــورونـا فـي االرتــفـاع
خالل عـطـلـة نــهـايـة األسـبـوع مع
تــســـجــيل بـــعض الــدول زيــادات
يومية قيـاسية وتوسيع إجراءات
اإلغالق الــتي قـــد تــبــطئ الــطــلب
على الـنفط. كـما شـهدت الـص 
أكبـر مـسـتـورد للـخـام في الـعالم
فيضانات شديدة وإعصار تيفون
في األجـزاء الـوسـطى والـشـرقـيـة

منها. 

فـي احملـافــظـة  بــهــدف تـعــزيـز األمن
واالسـتقـرار ومالحقـة بقـايا عـصابات
ناطق ضمن سلسلة داعش وتـطهير ا
جـبال حـمرين وحـقول عـجيل وعالس
ومـــــكـــــحـــــول وصــــوال الـى احلــــدود
تـقدم في كركوك). قر ا الـفاصلـة مع ا
والــــقـت وكــــالــــة االســـــتــــخــــبــــارات
والــتــحــقـيــقــات االحتــاديـة في وزارة
الـــداخــلـــيــة الــقـــبض عـــلى داعــشي
مــســؤول عن نــصب نــحـو 50 عــبــوة
نـــاســـفـــة في صالح الـــديـن.واشــارت
الــوكــالـة فـي بـيــان امس الى انه (في
اطــار تــعــقب ومالحــقـة الــعــصــابـات
ـــتــابــعــة اإلرهـــابــيــة وبــنـــاء عــلى ا
علومات يدانية والفنية ومقاطعة ا ا
تـــمــكـــنت مــفـــارز الــوكـــالــة من خالل
عـملياتها االستباقية من القاء القبض
عـلى داعشي بارز يعـمل في ما يسمى
ديـوان احلسـبة في احملـافظة) مـؤكدا
انـه (ومن خالل التحـقيق مـعه اعترف
ـشـاركـة في الـعـديـد من الـهـجـمات بـا

ضــــــــد الــــــــقـــــــوات
األمــنــيــة كــمــا قــام
بــنــصب و تــفـجــيـر
اكـثـر من  50 عـبـوة
نـاسفـة علـى القوات
االمـنية ضمن قضاء
بـيـجي). في تـطور 
افــاد شــهــود عــيـان
بــــــإنـــــدالع حــــــريق
داخـل مـحـل جتـاري
ضـــــمـن مـــــديـــــنـــــة
الـــكــاظـــمــيـــة.وقــال
الـــشــهـــود إن (فــرق
ــــــدني الــــــدفـــــــاع ا

تـمـكنت من اخـماد حـريق اندلع داخل
مـحل جتـاري بـسـاحـة قـريش في باب
الـــدروازة).  من دون ذكـــر مـــزيــدا من
الــتــفــاصــيل. وفـي دهـوك  الــتــهــمت
احلـرائق غابـات زاويتـة في احملـافظة
مـــنــذ ثالث أيـــام ولم تــخــمـــد الــنــار
ـشتـعلـة حتى اآلن.وقـال مديـر دائرة ا
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سـتشفـيات ومنـاقشة الصحـية وا
احلــلــول الالزمــة لــلــحــد من هــذه
الــظـــاهــرة) واشــار الـى (اصــدار
تــوصـــيـــة لـــوزارة الـــداخـــلـــيــة و
ــسـتــشـفــيـات بــزيـادة حـمــايـات ا
اجلـهـد مـن اجل تـوفــيـر احلــمـايـة
للـمـؤسسـات الصـحـية ومـالكاتـها
ـنـع إربـاك الــعــمل). ودعت وزارة
الصـحـة في اقـلـيم كـردسـتان الى
فرض حظر شـامل للـتجوال. وقال
وكـيل الــوزارة رهــيل فــريـدون في
تصريح امس (نـدعو لفـرض حظر
التـجـوال الـشـامل وإيـقـاف الدوام
الـــرســــمي بــــاســـتــــثـــنــــاء دوائـــر
الـصـحـة) عـازيـا ذلك الى (دخـول
ـرحلـة شـديدة اخلـطورة االقلـيم 

من انتشار كورونا).
 وأعلن الـوزير سـامان الـبرزجني
تــســجـيـل أعــلى حــصــيــلــة بــعـدد
إصـابات كـورونـا خـالل الـسـاعات
ــاضــيـة فـي عــمــوم مــحــافــظـات ا

اإلقليم .
 وقال الـبرزجني في مـؤتـمر عـقده
في دهـــوك امس إن (اخملـــتـــبــرات
الـصـحـيـة سـجـلت  3559 إصـابة
جــديـــدة في عـــمـــوم مــحـــافـــظــات
االقــلـــيم) وأشــار إلـى ان (دهــوك
تـصــدرت احلــصــيــلــة بــتــسـجــيل
 1564 إصابة) مبينا ان (الوضع
الوبـائي في احملـافـظة بـات خـطراً
للـغاية) واكد الـبـرزجني إن (هذه
ــؤشـر الـقــزة تــقــود اإلقــلـيـم من ا
الـبـرتـقـالي الــغـامق إلى األحـمـر)
وتــابع ان (13 شــخـــصــاً تـــوفــوا

اضية).  خالل الساعات ا
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حـقق فــريق الــطــلــبـة بــكــرة الــقـدم
امس االثـــنــ الـــفـــوز عــلـى فــريق
الــكــهـربــاء بــهــدف من دون رد في
ــبــاراة الــتي جـــرت عــلى مــلــعب ا
الـتــاجي وذلك ضــمن مــنـافــسـات
اجلـــــولـــــة االخــــيـــــرة مـن الــــدوري
ـمتاز. وحلسـاب ذات اجلولة عاد ا
فـريق الــزوراء من مـلـعـب فـرانـسـو
حـريــري بــفــوز مــثــيــر عــلى فــريق
اربـيل بـثالثـة اهـداف مـقـابل هـدف
واحـد  فـيـمــا حـقق فـريق الـنـجف
الـعالمة الكـاملة عـلى حساب فريق
الـــقــــاسم بـــهــــدف من دون رد في
ــبــاراة الــتي جـــرت عــلى مــلــعب ا
الــنــجـف الــدولي  وانـــتــزع فــريق
الـديـوانـيـة انـتـصـار مـهم من فـريق
الــســمــاوة بــثالثــة اهــداف مــقــابل
بـاراة التي احتـضنها هـدف في ا
بـيـنـمـا خـرج فـريق مـلـعب االخـيـر 
الـشـرطــة بـتــعـادل ايـجــابي بـهـدف
لـكل منـهمـا امام فـريق الصـناعات
ـباراة الـتي جرت الـكهـربائـية في ا

على ملعب الصناعة.
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اعــرب الـرئـيس االمـريـكي جـو بـايـدن
عن تـــطــلــعه لــتــعــزيــز الــشــراكــة مع
الــعـــراق .وقــال انه (ســيــســتــضــيف
ــنــاقــشــة رئـــيس الــوزراء الــعــراقـي 
الـتـعـاون الـثنـائي وتـعـزيـز الـعالقات
ــشــتــركــة). ووصل رئــيـس الـوزراء ا
مــصـطـفـى الـكـاظــمي الى الـعــاصـمـة
االمـــريــكــيـــة واشــنــطن لـالتــفــاق مع
االدارة االمـريـكـيـة عـلى مـوعـد رسمي
جلـــدول زمــنـي النــســـحــاب الـــقــوات
االجـنـبـية مـن العـراق. وتـوقع خـبراء
ان يـشـهـد لقـاء الـقـمـة ب الـرئـيـس
الــعـراقـي واالمـريــكي تـوقــيع اتـفــاقـا
ـهام الـقتالـية لـلقوات يـنهي رسـمياً ا
نـهـايـة الـعـام اجلـاري. وقـال اخلـبراء
(نــتـوقع ان يـتـفق الــكـاظـمي وبـايـدن
عـــلى جـــدولـــة انـــســـحـــاب الـــقــوات
االجـنبـية نـهايـة العـام اجلاري فضال
عن مــنــاقـشــة مــلـفــات اخــرى تـخص
رتقبة والتعاون االمني االنـتخابات ا
واالسـتــخـبـاري اضـافـة الى الـتـطـرق

الـى تــعــزيــز الــتـــعــاون في مــجــاالت
لفات الضرورية الـطاقة وغيرها من ا
ـتـحدة  كـون بـغـداد تـرى الـواليـات ا
حـليفا ستراتيجا مهما). واضافوا ان
(الـلـقـاء سيـفـتح افاقـا جـديـدة مبـنـية
ـــتـــبـــادل عــــلى اســـاس االحـــتــــرام ا
والـــتــعــاون عـــلى االصــعـــدة كــافــة).
ووصـل الـكــاظــمي الـى وشـنــطن اول
امس في زيارة رسمية تستغرق ايام.
و?ســـيــتــرأس رئـــيس الــوزراء وفــدا
ستوى يـضم وزراء اخلارجية رفـيع ا
والـدفـاع والـنفط والـتـجـارة والثـقـافة
خالل جــولــة جــولــة مـبــاحــثــات بـ
الــبــلــدين. ويــتــضــمن جــدول رئــيس
الــوزراء لـقـاءات مـع رئـيـســة مـجـلس
الــنــواب نـانــسي بــيــلـوسـي ورئـيس
وقراطية تشاك شومر. األغـلبية الد
قرر أن يصدر بيان ختامي عن ومن ا
اجـــتــمــاعـــات اجلــولــة الـــرابــعــة من
احلــوار الـسـتـراتـيــجي قـد يـتـضـمن
جـــدوال زمــــنـــيـــا لـــســــحب الـــقـــوات
األمــريـكـيـة من الـعــراق نـهـايـة الـعـام
اجلــــاري.  وعـــاد الــــوفـــد الــــعـــراقي

ــفـاوض بــرئــاسـة مــسـتــشـار األمن ا
الـقـومي قـاسم األعـرجـي ونائـب قـائد
ـشتـركة الـفريق أول ركن الـعـملـيات ا
عـبـد األميـر الشـمري إلى بـغداد بـعد
أيــــام من خــــوضـه مـــفــــاوضــــات مع
الـقيـادات العسـكرية األمـريكيـة بشأن
االنــسـحـاب الـعـســكـري االجـنـبي من
الـــبالد. وتـــمـــكن الـــوفـــد من إكـــمــال
اجلــولـة الـرابــعـة واألخـيــرة لـلـحـوار
االسـتراتـيجي بـ العـراق والواليات
ـتحدة األمـريكيـة. واكد عضـو جلنة ا
االمن والـــدفــاع الـــنــيـــابــيـــة عــبــاس
صــــروط أن انـــــســــحــــاب الــــقــــوات
االمـريـكـيـة من الـعـراق لن يـؤثـر عـلى
االمـن االنـتـخـابي. وقــال في تـصـريح
امـس ان (مـسـألــة انـسـحــاب الـقـوات
االمـــريــكـــيـــة نــوقـــشت مع اجلـــهــات
اخملـتـصـة واالمن الـوطـني لـذلك فـهي
لـن تــؤثـــر عـــلى االمن االنـــتـــخــابي)
واضـاف ان (الـعراق اكـد عدم حـاجته
ـــا لــــقـــوات بـــريــــة عـــلى االرض وا
مكن بـحاجـة الى دعم لوجسـتي من ا
ان تـقـدمـها قـوات الـتحـالف والـقوات

االمــريـكــيـة) وتــابع ان (مــهـام قـوات
الـــدعم الــلـــوجــســتـي ســتــتـــركــز في
ــــعــــلــــومـــات االســــنــــاد اجلــــوي وا
االســتـخــبـاراتــيـة وتــزويـد الــذخـيـرة
اخملــصــصــة لــطــائــرات أف 16)  من
رجح عـضــو الـلـجــنـة نـاصـر جــانـبه 
هـركي  ان يشـهد العـراق حرباً أهـلية
في حـال انسـحبت أمريـكا والـتحالف
الـدولي مـنه. واكـد ان (مصـادر الـقوة
في الــعـراق مـخـتـلــفـة حـالـيـاً ولـيس
هــنـاك تـنــسـيق وتـعــاون كـامالن بـ
اجلـــيش واحلــشــد وســـائــر الــقــوات
األمـــنـــيـــة وفـي ذات الــوقـت  وجــود
أجـندات لدول إقليمية ودولية ناشطة
فـي الـعـراق ولـذلك أتـوقع لـلـعـراق أن
ا وقوع ـضي باجتاه اجملـهول ور
حرب أهلية فالقوات احمللية ما زالت
ـسـاعدة من بـحـاجـة إلى الـتـدريب وا
جــانب الـتـحـالف الـدولي) مـؤكـدا ان
(الـعــراق دولـة مـهـمـة إليـران وتـركـيـا
ودول عـربـيـة اخرى  وعـلى من يـريد
مـصلـحة الـبالد وعودته إلى اجملـتمع
الـدولي أن يـدعم عـمـلـيـة االسـتـقرار)

مـشيرا الى (وجود من يـريد أن ينفرد
بـالسلـطة في العـراق وال يهمه سوى
احلـفاظ على مصـاحله بدون االلتفات
إلـى الـوجـهـة الــتي قـد تــمـضي الـبال
نـحوهـا). فيمـا رأى البـاحث في مركز
واشـنـطن انـسـتـيـتـيـوت حـمـدي مالك
انـه (في إطــار هــذا الـــتــجــاذب الــذي
تــشـهـده مـنـطــقـة الـشـرق االوسط من
ــــرجّح أن يــــنـــخــــفض عـــدد غــــيـــر ا
الـعـسـكـريـ األمـريـكـيـ في الـعـراق

بشكل كبير).
 الـى ذلـك  اكــــــــــدت وزارة شـــــــــؤون
الـــبــيــشـــمــركــة فـي حــكــومـــة اقــلــيم
أن التـحالف الـدولي سلم كـردستـان  
الـوزارة قافلة مسـاعدات جديدة جرى
شاة. تـوزيع محتـوياتهـا ب ألويـة ا
وقـال مديـر عام اإلعالم والـتوعـية في
في الـوزارة العـميد عـثمان مـحمد في
تــــصــــريـح امس ان (قــــسم آخــــر من
مــــســــاعــــدات الــــتـــــحــــالف الــــدولي
الــلــوجــســتــيــة وصــلت إلـى الـوزارة
ضـــــمن إطـــــار جــــهـــــود تـــــســــلـــــيح
ـقرر الـبيـشمـركة) واضـاف انه (من ا

ــســاعـدات بــ ألــويـة تــوزيع هــذه ا
ـشاة الـتابعـة للـوزارة). من جانبه  ا
ــــتـــحـــدث بـــاسـم الـــتـــحـــالف قـــال ا
الــكــولــونـيـل وين مــاروتـو (ســلــمــنـا
الـــــوزارة أكــــثـــــر من  70 عـــــجـــــلــــة
عـسكـرية) واشـار الى ان (الـهدف من
تـزويد الـبيـشمـركة بـهذه الـتجـهيزات

هو لضمان القضاء على داعش).
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الـــغــابــات كـــاوة صــبـــري إن (هــنــاك
أســبـاب طــبـيــعـيــة وأخـرى مــفـتــعـلـة
ســبّـبت اشـتـعـال الــنـيـران في غـابـات
زاويـتـة وأدت إلى احتـراق العـديد من
األشــجـار الـطـبــيـعـيـة) ولــفت الى ان
ـــــكن (اخلـــــســــائـــــر كــــثـــــيــــرة وال 

تعويضها). 
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قـررت احملـكــمـة االحتــاديـة الــعـلـيــا عـدم دســتـوريــة ارتـبـاط
جلس الـنواب فيما أكدت بقاءها مفوضـية حقوق االنسان 
هيئـة دستورية مـستقـلة مالـيا واداريا وفـنيا. وجـاء في وثيقة
ـفـوضـيـة لـلـمـحـكـمـة  اطـلـعت عـلـيـهـا (الـزمـان) امس انه (ا
ـجـلس الوزراء) خـاضـعة لـرقـابـة مـجلـس النـواب وتـرتـبط 
ـستـقلـة جـزءا من احدى الـسلـطات واضـافت ان (الـهيـئات ا
همات التي تقوم بها ومرجعيتها  ويلزم ان حتددها طبيعة ا
فوضـيةمتابعة وفق القانون  وهو ما يـؤكد ان طبيعـة مهمة ا
مــوضـوع حـقـوق االنـسـان وهي مــهـمـات تـنـفـيـذيـة) مـؤكـدة
(بقاءهـا هيئة دسـتورية مسـتقلة مـاليا واداريا وفـنيا). وأعلن
النـائب األول لرئيس مجلس الـنواب حسن الكعبي اول امس
فـوضـ في حقـوق االنسـان.وجاء في إنـهـاء مهـام مجـلس ا
وثيقـة مذيلة بتـوقيع الكعـبي إنه (بالنـظر النتهـاء مدة عضوية
ـفوض احلـالي رئيساً وأعـضاء أصليـ واحتياط مجلس ا
ادة الـبالغة  4 سنـوات استناداً ألحـكام البنـد سادساً من ا
ـعـدل) داعـيـا الى 8 من قـانـونـهـا رقم  53 لـسـنـة  2008 ا
ـارسـة أي مــهـام إداريــة أو مـالـيــة من قـبـل مـجـلس (عــدم 
ـفـوضيـة مؤقـتاً من نـتـهيـة مدته وسـيتم إدارة ا ـفوضـ ا ا
قـبل جلـنــة مـشـكـلـة من مـجـلس الــنـواب بـسـبب عـدم تـمـكن
ـان من الـتـصويت عـلى جلـنـة اخلبـراء الخـتيـار أعـضاء الـبر
ـالـيـة واإلدارية ـفوضـيـة اجلـديـدة وذلك لـتـسـييـر األمـور ا ا

 .( فوض اجلديد أصولياً اليومية حل تشكيل مجلس ا
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دنـية والـفـكريـة الى ان يقـفوا مع وا
شــعــبـهـم لـلــدفــاع عن احلــريـة ,ومـا
دامـت احلـــريـــة مـــهـــددة فال قـــيـــمـــة

للحياة). 
w³Fý ÊUI²Š«

كــمــا نــدد كل من حــزب قــلب تــونس
وائتالف الكرامة بقرار سعيد.

ـقــراطي ورفض حــزب الــتــيــار الــد
الــذي دعم سـعــيّـد ســابـقـا فـي عـديـد
ـواقف تـولـيـه كل الـسـلـطـات. لـكن ا
مـسـؤولـيـة احلـزب حـمل في بـيـان  ,
شـروع واألزمة االحتـقـان الشـعـبي ا
االجتماعـية واالقتصاديـة والصحية
وانسـداد األفق الـسـيـاسي لالئتالف
احلـــاكم بــقــيــادة حـــركــة الــنــهــضــة

شيشي.  وحكومة هشام ا
ـئات من وإثر خـطـاب سعـيّـد خرج ا
الـتـونسـيـ لالحـتـفـال في الـشوارع
برغم من حظـر التـجول اللـيلي الذي

كافحة كورونا. أقرته السلطات 
ويـــشــعــر الـــرأي الــعــام الـــتــونــسي
بالغضـب من اخلالفات ب األحزاب
ـــان ومـن الـــصـــراع بـــ فـي الـــبـــر
الــغـنــوشي وسـعــيّـد وهــو أمـر أدّى
إلى حـال من الـشـلل. و جتـمّع مـئـات
األشخـاص بيـنهم كـثيـر من الشـبّان

ان. أمام البر
وردّدوا شعـارات مـعاديـة لـلتـشـكيـلة
احلكوميّـة التي يعـتقدون أنّ وراءها

حـزب الــنـهـضـة اإلسـالمي وهـتـفـوا
ان) بعبارات (الـشعب يريـد حل البر
كما حملوا الفتات كـتب عليها تغيير

النظام. 
وبـرغم االنـتـشـار الـكـثـيف لـلـشـرطة
ســــار مـــتــــظــــاهــــرون في قــــفــــصـــة

دة 30 يـومـاً في قـرار قال إنـه كان
يُـفـتـرض أن يـتـخـذه مـنـذ أشهـر. في
ســـيــاق من االســتــيـــاء الــشــديــد من
احلكومة عـلى خلفيـة إدارتها لألزمة
االجتمـاعية والـصحيـة قرر الرئيس
شيشي إعفاء رئيس الوزراء هشام ا

من منصبه.
وأعـلن سـعــيّـد عـقب اجـتـمـاع طـار
عقده في قـصر قرطـاج مع مسؤول
أمنيّ أنه سيتولّى بـنفسه السلطة
ساعدة حـكومة يرأسها التنفيـذية 
رئــيـس احلــكــومــة ويُــعـــيّــنه رئــيس

اجلمهوريّة.
 وندّد حـزب الـنهـضـة في بـيان نُـشر
ا وصـفه بـ (انقالب عبـر فيـسبـوك 

على الثورة والدستور). 
وتوجه الغنوشي ونواب آخرون من
الـنـهـضـة إلـى اجملـلس مـنـذ الـثـالـثـة
فـجراً  ,مـصـحـوبا بـنـائـبـته سـمـيرة
الـــشــواشي عـن حــزب قـــلب تــونس.
وخـاطـبت الــشـواشي قـوات اجلـيش
ـان بــالـقـول (من الـتـي حتـرس الـبــر
ــر نــحـن حــمـاة فــضــلــكم دعــونــا 
الـــدســـتـــور ,حـــيـث أجـــابـــهـــا أحـــد
الـــعــســكــريــ نـــحن حــمــاة الــوطن

ونطبق األوامر). 
بــدوره قــال الـغــنــوشي ان (الــشـعب
الــتـونـسـي لن يـقــبل احلـكـم الـفـردي
مجددا و ندعو كل القـوى السياسية
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ـنـسـتـيـر وسـوسـة  ,مـسـتـنـكـرين وا
عدم إدارة احلـكومة األزمـة الصـحية
بــشــكـل جــيّــد والســيــمــا أنّ تــونس
تـــــعــــــاني نــــــقـــــصــــــاً في إمـــــدادات

 . األكسج
ومع نحو 18 ألف وفاة لعـدد سكّان

UI¡∫  رئيس مجلس القضاء االعلى فائق زيدان خالل لقائه السفير االسباني في بغداد
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بحث رئـيس مـجلس الـقضـاء األعلى
فـائق زيـدان مع الـسـفـيـر اإلسـبـاني
لدى بـغداد خـوان خوسـيه اسكـوبار
,إمكانية تبادل اخلبرات القضائية
والـــقــانــونــيــة بــ الــبــلــدين. وذكــر
اجملــلس في بــيــان تـلــقــته (الــزمـان)
امس أن (اللقاء ناقش إمكانية تبادل
اخلبرات الـقضـائية والـقانونـية ب

البلدين). 
—b¼  ôUŠ

وضــبــطت هــيـئــة الــنــزاهـة الــعــامـة
حــاالت هــدرٍ لـــلــمــال الــعــام وتالعبٍ
واخـــــــتـالسٍ فـي عـــــــددٍ مـن دوائـــــــر
محـافـظة واسـط مؤكـدة ان عـملـيات
الـــضـــبط شـــمـــلت بـــلـــديـــة الـــكــوت
دنية ومديرية اجلـنسية واألحـوال ا
واجلــــوازات واإلقـــامــــة ومـــديــــريـــة
اجملـــــــــاري والــــهـــيــــئــــة الــــعــــامـــة

للضرائب.
وقالت دلئرة التحقـيقات بالهيئة في
بيـان تلـقته (الزمـان) امس ان (فريق
مكـتب حتقـيق واسط ضبط اضـابير
خـاصـة بـعـلـوتي الـفـواكـة واخلـضـر
الـشـمـالـيــة واجلـنـوبـيـة في الـكـوت
الــتي تــشـيــر إلى عــدم قـيــام شـعــبـة
اإليـجــارات في الـبـلــديـة بـاســتـيـفـاء
ـتـرتـبـة ـهـنـة ا اإليـجـارات ورسـوم ا
بـذمــة مـسـتـأجـري الــعـلـوتـ بـرغم
ـدة احملـددة لدفع األقـساط انتـهاء ا

لت بعـدم وجـود ختم الشـركـات تمـثـَّ
اجلـــبــايـــة في مــذكـــرات الــتـــخــمــ
ـتـرتـبة ـبـالغ ا لـغـرض عـدم تـنـزيل ا
ـكلّف وإفـساح اجملال أمـامها بذمَّة ا
لـلـتـهـرّب الـضـريـبي فـضالً عن مـنح
ـكـلف بـراءة ذمــة بـرغم عـدم قـيـامه ا
بــتـقــد حـســابـات). كــمـا افــصـحت
الـدائــرة عن تـفــاصـيل  قــرار احلـكم
الــصـادر بــحق مــديــرٍ عـام في وزارة
الـكـهـربـاء وادنــته بـتـهـمـيـة تـقـاضي

الرشا.  
ــدان الــذي كـان وذكــر الــبــيــان ان (ا
ـديـر العـام لـلـدائرة يـشغل مـنـصب ا
االقتـصاديـة في الوزارة سـابقـاً اقدم
على أخـذ مبلغ اكـثر من مـليـار دينار
لـتـمـريـر عـقـد كـان يـفـتـرض أن يـبـرم
بــ الـــكــهــربــاء ووزارة الــصــنــاعــة

عادن لتجهيز معدات). وا
rÝUŠ —«d

ولــفت الى ان (قـرار احلــكم الــصـادر
عن محكـمة جنايـات مكافحـة الفساد
ـركــزيـة في الـقــضـيـة الــتي حـقـقت ا
فـــيــهــا بــالــتـــعــاون مع جلــنــة األمــر
دان الديـواني 29 يقـضي بـحـبس ا
مـدة أربع سـنوات مع غـرامـة مـالـية,
اســتــنـــاداً إلى أحــكــام الــقــرار 160

لسنة 1983). 
وفي ديـالى ضـبـطت الـدائـرة تالعـبـا
وتزويرا في فحص وتـسلم محصول
احلـنـطـة لــلـمـوسم الـزراعيّ اجلـاري
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كفاح حسن

{ تــــــونس) ,أ ف ب) - انــــــدلــــــعت
ان مواجهات امس االثن أمام البر
التونسي غداة جتميد الرئيس قيس
سعـيّد أعمـال اجمللس وإعـفاء رئيس
احلكومـة من مهامه مـا أغرق البالد
في أزمــة دسـتــوريـة بــعـد أشــهـر من
الــصــراعــات الــســيــاســيــة.وتـســبب
جتاذب مـستمـرّ منـذ ستة أشـهر ب
ـان الــرئــيس ســعـيّــد ورئــيس الــبــر
راشد الـغنـوشي زعيم أكـبر األحزاب
تـمـثـيالً في اجملـلس بـشـلل في عـمل
احلــكــومـة وفــوضى في الــســلــطـات
الـعامـة في وقت تـواجه تـونس مـنذ
مـطـلع تـمـوز اجلـاري ارتـفـاعـاً حـاداً
في عـدد اإلصـابـات والـوفـيـات جـراء

فايروس كورونا. 
…—U−Š w —

ـئـات من مـنـاصـري الرئـيس ومـنع ا
سعـيّد مؤيـدي النـهضـة من االقتراب
وجود داخل من زعيمهم الغنوشي ا
ان وتبـادل الطرفان عجلـة أمام البـر
رمي احلـجــارة والـعـبـوات ,بـحـسب

شهود عيان. 
ـــعــتـــصم مــنــذ ومُـــنع الــغـــنــوشي ا
سـاعـات داخل سـيـارة سـوداء الـلون
ــوصـدة من ــان ا أمــام أبــواب الـبــر
ـــــبــــنى مـن جــــانب الــــدخــــول إلى ا
بنى. وأعلن تواجد أمام ا اجليش ا
سعيّد جتـميد أعمـال مجلس النوّاب
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ـــــال ــــــا أدى حلـــــدوث هـــــدرٍ في ا
تـرتـبة ـبالـغ ا الـعام). واضـاف ان (ا
بــذمـــتـــهم بـــلــغـت أكــثـــر من اربـــعــة
مـلـيـارات ديـنارٍ) ,وتـابع ان (الـفريق
انـــتـــقل إلـى مـــديـــريـــة اجلـــنـــســـيـــة
ـــــدنـــــيـــــة واجلــــوازات واألحــــوال ا
واإلقامة والحظ وجود حاالت تالعب
واخـــتالس في إيـــرادات عــام 2017
ـبـلغٍ 340 ـديـريـة  ـقـبـوضـة في ا ا
مليون دينـار وتمكَّن من ضبط أصل
41 دفتر وصوالت محاسبة خاصة
باسـتيفـاء الرسـوم السيـادية وأجور
اخلــدمـات لـلــعـام نــفـسه  وســجـلـ
ُسـتـندات ـراقـبة حـركـة ا خـاص 
و 16جــدول إيـــرادات مــصــادقــة من
قــبل خــزيــنــة احملــافــظــة فــضالً عن
ـــديــر األوامـــر اإلداريـــة اخلـــاصّـــة 
احلـــســابــات وأمــ الـــصــنــدوق في

ديريّة). ا
ومـــضـــى الـــبــــيــــان الى الــــقـــول ان
(الــفـــريـــــــــق وفي عــمـــلــيــة أخــرى
ضبط 11اسـتـمـارة قـطع زيت الـغـاز
في مــديــريـة اجملــاري وذلك لــوجـود
ـوجودة زيادة فـي الكـميـة الـفعـلـية ا
في اخلــزان من مــادة زيت الــغـاز عن
ـزة بــفـارق 22,761 الــكــمــيــة اجملــهـَّ
لتراً) ,مشـيـرا الى ان (الفـريق انـتقل
إلى فرع الهيئة الـعامة للضرائب في
احملـافـظـة وكـشف عن مـخـالفـات في
ــالك إحــدى األضـــابــيــر اخلــاصـــة 
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بغداد

يبـلغ 12 مـلـيـون نـسـمـة فإنّ الـبالد
لـديـهـا أحـد أسـوأ مـعـدّالت الـوفـيات
في الـــعــــالم.وكــــانت مـــجــــمـــوعـــات
مجهـولة وجّهت عـبر موقع فـيسبوك
دعـوات إلى الــتـظـاهـر في 25 تـمـوز

تزامنا مع عيد اجلمهوريّة.

ان التونسي U ∫ انصار الرئيس قيس سعيد يهتفون بشعارات تندد بحزب النهضة االسالمي امام البر U²¼
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اعلن مـحــــــــــافظ ذي قـار احمـد غني اخلـفاجي
تخـصـيص 1500 دو لـصـالح شـركـة مـصـافي
اجلـنــوب النــشــاء مـصــفى الــنــاصـريــة الــنــفـطي

الكبير. 
وقال اخلفـاجي في بيـان تلقـته (الزمان) امس انه
(  حتويل األرض كملك صرف لـصالح الشركة
عــلى ان يــضــاف لــهـا 800 دو أخــرى النــشـاء
ـرافـق اخلـدمـيــة االخـرى لـهـذا ـنــشـأت وا بـاقي ا

شروع احليوي).  ا
وكـــان اخلـــفـــاجي قـــد الـــتـــقـى خالل زيـــارته الى
مــحــافــظــة الــبــصـرة,الــقــنــصل الــكــويــتي ابــداح
الدوسري وبحث معه ملف الـتعاون االستثماري
وسبل جذب رؤوس االموال االستـثمارية الـكويتية
الراغـبة بـالـعمل فـي مخـتلف الـقـطاعـات الـتجـارية
واخلدمـيـة. وقـال اخلـفـاجي أن (هذا الـلـقـاء شـهد
ـتـاحة تعـريـفًا بـاخلـارطـة االستـثـماريـة والـفرص ا
في احملــافـظــة وشــرحـنــا رغــبـة ادارة احملــافــظـة
بـدخـول رجـال األعـمـال واالسـتـثـمـارات الـكـويـتـية
لتطويـر ميادين السـياحة واخلدمات) ,مشيرا الى
ان (هنـاك رغـبـة وتـعـاون واضح من قـبل الـكويت
ونـأمل ان يـتــرجم هـذا الى عــمل عـلى األرض في

القريب العاجل). 
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كشفت الشـركة العامة لـلخطوط اجلوية
الــعـراقـيـة الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل / عن
ــبـاشـرة لـلـطـائـر اسـتـئـنـاف الـرحالت ا
األخــضـر من بـغـداد والـسـلـيـمـانـيـة الى

قطاع لندن  .
وقال مـدير عـام الشـركة كفـاح حسن في
بـيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (اولى
الــرحالت اجملــدولـة انــطــلـقت اول امس
اســتـنــاداً لـتــوجــيـهــات الــوزيـر نــاصـر

 لـكل امــة تـاريخ فـيه من االمـجـاد مـا تـفـتـخــر به وتـتـبـاهى به وتـتـذكـره في كل
ـنـغــصـات مـاحتـاول طـمـسه واالبــتـعـاد كل بـعـد عن ذكـره مـنـاســبـة وفـيه من ا
وتـذكــره. وامـة الــعـرب  كــايـة امــة أخـرى لــهـا نــفس مــا لـتــلك اال من تـاريخ
مشـرف يستحق الذكـر والتمجيد والـتفاخر به ولهـا من احملطات السوداء التي
تـنـغض جـمـال تـاريـخـهـا وسـيـرتـهـا الـعـريـقـة  لـكـنـهـا تـخـتـلف عن بـاقي األ

األخـرى بهـذا اجلانب اخـتالفا جـذريا  حـيث نالحظ آن األ األخرى تـتفـاخر
بــامـجـادهــا وبـطـوالتـهــا في كـافــة اجملـاالت الـعـلــمـيـة والــثـقـافــيـة والـســيـاسـيـة
والـعـسـكريـة واثـارهـا وسيـاحـتهـا وتـتـجنب حـتى االشـارة الى ايـة محـطـة سوء
مـرت بـهـا خالل تـاريخـهـا قـد تـنغـص جمـال وعـظـمـة ايجـابـيـات ذلك الـتاريخ .
بيـنما جنـد امتـنا صاحـبة اجملـد التلـيد حـيث األنبـياء العـظمـاء والعلـماء الـكبار
والقـادة االفذاذ واحلضارة التي حتلم  به اعتى اال والثقافة الراقية هذا عدا
التـكر اإللهي لها بأن جعل اغلب انبياءه ينطلقون من أرضها لنشر  رساالته
السـماوية الى الناس كافة وكانت رسـالة نبينا العـربي الكر محمد صلى الله
عــلـيه وعــلى اله وصــحـبه وســلم هي اخــر وخـا رســاالت الـله الى الــبـشــريـة
ـنــورة الـعـربــيـتــان الى مـشـارق االرض ـديـنــة ا ــكـرمــة وا لـتـنــطـلق من مــكـة ا
ومغـاربها على يد كبار اخللفاء والقادة العرب و كذلك تمجيد لغتها بأن جعلها
لـغـة اخـر  كـتـبه ورسـاالتـه ولـغـة اهل جـنـته اضـافـة انـهـا الـلـغـة الـوحـيـدة الـتي
وجدهـا ابونا ادم على باب اجلنة حيث اليوجد عرب وال غيرهم  فكتبت شهادة
ان ال اله اال الله وان مـحمدا رسول الله على بابها باللـغة العربية لتكون مفتاح
دخول اجلـنة ووجـود اسم محمـد صلى الله عـليه وسـلم على باب اجلـنةمع بدء
همة العظيمة اخللـيقة هو دليل قاطع على اختيـار العرب قبل ان يخلقوا لهـذه ا
ورغم كل هـذا اجملد والـتـاريخ الـعـظـيم واحلـضـارة العـريـقـة جنـد ان الـعرب ال
ـا راحوا يـبـحثـون فـقط عن النـقـاط السـوداء الـتي لوثت يذكـرون شيء مـنه وإ
ـئات بـعض فـتـرات ذلك الـتـاريخ لـتـكـون ذريـعـة لتـفـرق اجـيـاال جـاءوا بـعـدهـا 
ا بـآالف السن  وهم الناقـة لهم بها والجمل واليـعرفون عنهـا اال ماتناقله ور
ـؤرخــون كلُ حـسب هـواه وخـطـطه وطـمـوحـاته فـتـوقف الـعـرب بـهـذه الـرواة وا
الـطـريـقـة عن اسـتكـمـال مـابـدأه عـلـمـائهـم  في الـكيـمـيـاء والـطب والـريـاضـيات
اجعل والفـلك والقانون والـزراعة والصنـاعة ليـنشغلـوا بف ال تبـقي والتذر  
ـلء فـيـهــا وتـكــمل مـابـدأه عــلـمــاء الـعـرب من اال األخـرى تــضـحك عــلـيـهم 
نظـريات عـلمـيـة ويطـورها ويـصلـوا بهـا الى ما وصـل به العـلم اليـوم عنـد باقي
األ التي اخـتار ابناؤها ان يكـون اوالد يومهم هذا وبقينـا نحن نراوح مكاننا
بل نتـراجع الى عصـور اجلاهلـية حيث قـبل ذلك التـكر اإللهي الـعظيم المـتنا
وذلك ألنــنــا اخـتــرنــا ان نـكــون أبــنــاء فـقط تــلك الــنــقـاط
الـسوداء من تاريـخنا الـطويل . فلم ال تـكون أبنـاء اليوم
كـمـا فـعـلت اال األخـرى والـتي اغـلـبـهـا جـاءت بـعـدنـا

بقرون فتجاوزتنا بقرون.

في عـددٍ من مـخـازن الـشـركـة الـعـامة
لتجارة احلبوب في احملافظة.

 واشــــار الـــبــــيـــان الـى ان (مالكـــات
مكـتب حتـقـيق ديالـى التي انـتـقلت
ـنت من إلى ســايــلــو بــعـقــوبــة تــمـكـَّ
ضــبط عـددٍ مـن حـاالت الــتالعب من
ُختبر نتيجة قيامهم قبل فاحصي ا
ــاذج احلــنــطــة بـــتــغــيــيــر فــحص 

سوَقة).واضاف ان مالكات احمللية ا
كتب انتقلت إلى صومعة خان بني ا
ســعـــد وقــامت بــضــبط الــبــطــاقــات
يـزان ومستند التسويـقيـة وشريط ا
اإلدخــال اخملــزنـي الــذي يــشــيــر إلى
تسلُّم كـميـة وهميـة من احلنطـة تبلغ
160 طناً وتسجيلها بذمَّة أمناء
مـــؤكــدا اخملـــازن خالفـــاً لـــلـــواقع) ,

(ضـبط 17 مُـعــامـلــة خـاصـةً بــقـيـام
مــجـمــوعــة من مـوظــفي الــصـومــعـة
بـــاالتـــفـــاق مـع فالحـــ لـــتــــنـــظـــيم
ّ ـادة احلـنـطة و مـعامالت إدخـال 
ُـــــعـــــامـالت وصـــــرف صك إجنـــــاز ا
ثبتة فـيها برغم من عدم للحمولـة ا
تـفــريغ احلـمـولــة في اخملـازن وعـدم

تأييد أم اخملزن بالتسلُّم). 

حس الشبلي بعد استكمال األجراءات
االصــولـيــة كـافـة) ,واضـاف انه (ســيـتم
تسـييـر رحلـة واحدة اسبـوعيـاً كمـرحلة
اولى عــــلـى أمل زيــــادة عــــدد الــــرحالت
ــقــبــلــة) ,مــجــدداً (دعــوته ــدة ا خـالل ا
لـلمـسافـرين الـراغبـ بالـسـفر عـلى م
طـــائــــرات الـــشـــركــــة الى الـــعــــاصـــمـــة
ـتــطـلـبـات الـبـرطــانـيـة لـنــدن اإللـتـزام 
ـتـحدة مـلـكة ا الـسـفر من الـعـراق الى ا

وبالعكس).
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مـن جـانـبه أكـد رئـيس ســلـطـة الـطـيـران
ـدني العـراقي نـائل سعـد عـبد الـهادي ا
انه تـــقـــرر إلـــزام جـــمـــيع الـــعـــراقـــيـــ
ـســافــرين إلى خــارج الــعــراق بــإبـراز ا
الشهادة الـدولية للـتلقيح بـلقاح كورونا
ـقـبل  ابـتـداءً من مـطـلع تـشـرين االول ا
ـراد إضــافــة إلى مــتــطــلــبــات الــدولــة ا

السفر إليها).
وتابع (يسـتثنى من ذلك الـقرار من لديه
صاب حاالت خاصة تمنع تلقيحه أو ا
ــاضــيـة خالل مــدة الــشــهــور الــثالثــة ا
مـعـززة بـالـتـقـاريــر الـطـبـيـة من الـلـجـان
اخملــتـصــة وإلـزامــهم بـجــلب فـحص بي
سـي ار ســـالـب يـــثــــبت عــــدم إصــــابـــته

ـيــاه وصـوال ــلــوحـة وشـح ا مـشــكــلـة ا
ـياه خلـدمـة االنـسـان واحـياء لـعـذوبـة ا
االراضي الـزراعـيـة والثـروة احلـيـوانـية
) ,من جانبه ,قال ڤـيررالي ان (الـدراسة
ـتـعـلـقـة بـالــسـد حتـتـاج بـعض الـوقت ا
لــلـــوقـــوف عـــلـى االثــر الـــبـــيـــئـي الــذي
ــعـــاجلــات الــتي ســـيــســبـــبه الــســـد وا
الفتا ستـوضع لتالفي اي آثـار سلـبية) ,
الى ان (دراسـات الــتـربـة مـوجـودة لـدى
ـوضـوع االعم اآلن هو شـركتـه غيـر أن ا

كان األفضل لبناءه).  معرفة ا
واجرى مدير عام الـشركة العامـة لتنفيذ
ــــواصالت زيـــارة مــــشـــاريع الــــنـــقل وا
ـتابـعـة تنـفـيذ ـثـنى  تـفـقـدية حملـافـظة ا
توجـيهـات الوزيـر بشـأن نفـق العـطشان

طريق اخلضر.
وقـال زيـد خــلـيل شـعالن انه ( اسـتـنـادا
لـــتـــوجـــيــــهـــات الـــوزيــــر خالل زيـــارته
للمحافظة وتأكـيد تشكيل جلان مشتركة
ثنى عـنية في ا ب الشركـة واجلهات ا
لـتـنــفـيـذ مـشــاريع مـهـمـة وبــنى حتـتـيـة
مـتـكامـلة فـي قطـاع النـقل ومـنهـا تـرميم
وصيانـة نفق ال عطشـان طريق اخلضر
 عقد اجتـماع بشأن ذلك بـغية البدء

باعمال الصيانة قريبا). 

مشـيرا بـفايـروس كـورونـا عنـد سـفره) ,
الى ان (ذلك الـتــوجـيـه سـيــكـون مــلـزمًـا
جلـمـيع شـركــات الـطـيـران الــعـامـلـة في

البالد لغرض إبالغ جميع مسافريها).
ـوانئ  فــيـمــا عـقــدت الــشـركــة الــعـامــة 
الـعـراق اجتـمـاعا مـع مسـتـشار الـشـركة
ـكـلــفـة بـتـصـامـيم سـد شط االيـطـالـيـة ا
ـديـر الـعـام الـعـرب في الـبـصـرة .وقـال ا
لـلـشــركـة فـرحــان الـفـرطــوسي في بـيـان
تلقته (الزمان) امس إنه (حسب الشبلي
بـضرورة مـشاركـة الـوزارة بحل مـشكـلة
ـلحي فـي البـصـرة   اللـقاء الـلسـان ا
ـستـشـار اإليـطالي لـبـحث آلـية وضع بـا
التصاميم اخلاصة النشاء السد) ,ولفت
ـسـتـشـار الى ان (الـعــرض الـذي قـدمه ا
السـندروا ڤـيررالي بـحاجـة الى اجابات
كـان السد واألثر تعـلقة  عن األسئلـة ا
الــبــيــئي إلنــشــائه) ,مــبــيــنــا أن (كل مــا
يــتــعــلق بــالــســد ســيـتـم مــنـاقــشــته مع
عـنـية بـإنـشاءه لـلـوصول الى الـدوائـر ا

أفضل احللول وفق افضل تصميم).
وأضاف ان (العمل مع الشركة اإليطالية
عمول بها سيكون وفق األطـر العلميـة ا
في ســدود الـعـالم الـتـي سـتـؤدي نـتـائج
ايـجــابـيـة لــلـوصــول الى الـقــضـاء عـلى
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ـقراطـيـة التي ال حتـدها مذ غـادر حـكم الدكـتـاتور وحل حـكم األحـزاب  والد
حدودهـا تعصف بالعـراق  فضائيات تُلـفّق  وصحف صفراء تنـشر الكراهية
قراطية  ومنـابر تكّفر  ومجامـيع فيسبكية حترض  ولـم ينجُ من فوضى الد
ـزعومة ال مرجع حـفظ  و ال عالم رفع اسم العراق في احملـافل الدولية  وال ا
ـسـلم في وطـني مسـتـهدف ـال الـعام  ا سيـاسي تـصـدى ولم تمـتـد يده الى ا
ـسـيـحي مـهـجـر  والـصـابئي يـتـهـدده االنـقـراض وااليـزيـدي حلـت به نـكبت وا
العـصـر  فـقتل وسـبي وبـيع وهـجّـر  في بـلدي ال خـصـوصـية مـحـفـوظة  وال
شأنـية محـمية  وال كـبيـر محصن ال يُـطال وإن أحسن وقـدم وتميـز وتصدى 
ـنـافق مـسـموع في بـلـدي االفتـراء جـائـز  واالدعـاء دون حق مـسـمـوح به  وا
نفـاقه  الـفـاسد مـحـتـرم مـقدم  واإلرهـابي يـصـول ويجـول ويـطـوف في شرق
ـرقـد الـبالد وغـربـهـا والـســاسـة تـتـطـلع لـرضـاه . عـجـيب امـرك الـعـراق فـيك ا
عـظم  والكـنسـية األقـدم  ومعـبد الـطائفـة  فيك الـنجف ـسجـد ا الطـاهر  وا
تنبي وأور وبابل واحلـضر وسامراء  وفي بحرك رست سفينة سيدنا نوح  ا
واجلواهـري وأبـو حـيان الـتـوحـيدي وابـن الهـيـثم ومـحمـد غـني حـكـمت وجواد
كـانة أحد ولم يعقـبهم بعدها ظـاهرة بشرية سلـيم عراقيون  لم يسـبقهم الى ا
سيح  تـفردون في الريادة والـصدارة  الى العـراق يحج ا ـؤسسون ا  هم ا
وتـزحف حـشود الـزائـرين مـشـيـاً عـلى األقـدام من كل اصـقـاع األرض  حتى
دخلت الـزيارة األربـعيـنية مـوسوعـة " كينـز " كأكـبر جتـمع بشري  في ارضك
ال والـطـبـيعـة  الـنـهر والـسـهل واجلـبل  احلدود العـراق الـبـشر واحلـجـر  ا
ـوقع  مَنَ الله على الـعراق بكل اخلـيرات  فـكان في مرصـاد من شح عليه وا
ـستـقـبل معـتـقداً أن ال مـكـان له ب الـكـبار التـاريخ فـراح يشـحـذ احلاضـر وا
ـذكـورين والـعـراق قـوي مـعـافى كـامل الـسيـادة  فـتـعـكـز احلـاسـد في مـطلع ا
استـهدافه على الطائفية فعزف سمفونـية التأجيج والتأليب ب مكونات عاشت
ـؤامرة ورحل دعـاتها الى متـجانـسة منـسجـمة حـيث العـراق دولة  فسـقطت ا
ارذل صفـحات الـتـاريخ  تلـتهـا مـؤامرة الـقاعـدة التـي حصـدت الطـاهرات من
األرواح  فــقـتــلت وهــجّــرت وأحـرقت  حــتى خــوت قـصــبــات ومـدن  وراحت
الطـائفـة جتـتمع في مـكان  هـاجـرةًالتـاريخ والدار واجلـار  وانـكشـفت غمـامة
الـقـاعـدة بـعـد أن سـالت انـهـار من دم طـاهـر وتـوشـحـت مـدن بـالـسـواد مـعـلـنة
احلـزن على فقـد األب واالبن واجلار اآلمن  ثم مسلـسل داعش الذي خطط له
في اروقة دول ونـفذته اجـهزة أمنـية واصـلت الليل بـالنـهار وعلى مـدى سنوات
لتـطيح بـالعـراق واهله  فـكانت الفـتوى الـتي افشـلت وحمت وحـصّنت واعادت
ؤمرات هجّر من الوطن . وبالقطع أن كل اخملططات وا سلوب من األرض وا ا
ـسـقـطـات وقـف ورائـهـا عـلـة فـسـاد من اعـتـلى وتـصـدى من كل الـشـركـاء  وا
فشـريك ارتـضى لـنفـسه بـيع نـفـسه للـدول من اجل مـال وإقـامة ومـغـرا  فـيتّم
ورمّل وأزهق األرواح فـأساء بفـساد ذمـته لسـمعـة طائـفة ووطن  وراعٍ مـتصدٍ
اعتـقد بتمـكينه الفـاشل الفاسد تـعويض لظالمة تـاريخ وقهر ديكـتاتور وضياع
عمـر  فتمكّن أراذلة القوم من كل الطوائف والقوميات من الوطن ثم من القوي
األم  وبـالـقـطع أن الـفاسـد مـا تـمـكّن من الـناجح الـنـزيه  إال لـسـكـوته على
الظـلم والظالمـة  فكـان مصـداقاً لـقوله تـعلى ( وقـالوا ربـنا إنـا أطعـنا سـادتنا
وكبـراءنا فأضـلونا السـبيل ) فالـسكوت عـلى الطائـفي الذي باع طـائفته وقومه
بشـعار احملافـظة على وحـدة النسـيج الوطـني وحفظ بيـضة العـمليـة السيـاسية
فسـاد بـعـيـنه  والتـغـاضي عـمن سـرق ونـهب واهـدر مال وطن جتـنـبـاً لالتـهام
باالسـتهداف هـو الفساد بـذاته  وبالقـطع أن تنصـيب الفاشل وتـمك اجلاهل
نافق هو من اساء لتاريخ وطن وسمـعة شعب وارث أمة  فما تمكنت وتقـد ا
الدول اال النـها قـدمت الناجح واجـلست الـفاشل  وكرمـت النزيه وضـربت بيد
من حديـد عـلى رقبـة الفـاسـد ( قَالَتْ إِحْـدَاهُمَـا يَا أَبَـتِ اسْتَـأْجِرْهُ ـ إِنَّ خَـيْرَ مَنِ
ـتصدي الـيوم أن يعود لـتاريخ االمة  وأثر ُ )  على ا اسْتَـأْجَرْتَ الْقَـوِيُّ الْأَمِ
ـتق السـلف  ويسـتحضـر جتارب من أحـسن واساء  ويسـتذكـر قول أمام ا
وسـيـد الـزاهـديـن حـيـنـمـا قـال مـأثـورته الـتي راحت خـالـدة كـمـا كل درره ( مـا
ـتـصـدي أن يــرعى الـتـاريخ خـانـك األمـ ولـكـنـك ائـتـمـنت اخلــائن )  فـعـلـى ا
ويحـفظ األمانـة  فيقـرب القوي األمـ ويصد عن الـضعـيف الفاسـد الفاشل 
ـال  فالـبدء ويـبدء حـيث انـتهت جتـارب من بـنى األوطان ورفع االسم وحـفظ ا
متـأخراً خير من البقاء على األطالل اسف على ما فقد وضاع  فالعراق مليء
تد بحدوده  قادر على نفض غبار برجاله  زاخر بخيراته  
من افـــســد وأضـــاع واهــدر ( قَـــالَتْ إِحْـــدَاهُــمَـــا يَــا أَبَتِ
ُ ) فال اسْـتَأْجِـرْهُ ـ إِنَّ خَـيْرَ مَـنِ اسْتَـأْجَـرْتَ الْقَـوِيُّ الْـأَمِ
بـديل عن الـقـوي األم لـبـنـاء الـوطن وتـعـويض مـا فات

واسترداد ما نُهب ومالحقة من أفسد .
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ـلون من أنْ يطرقوا أبواب ذوي السلطة اذا كان الدنيويون  –وما أكثرهم  –ال 
ؤمن ال يطـرقون االّ بابا واحداً  وذلك هو باب اخلالق واجلاه والـثروة  فانّ ا

العظيم الذي فتحه أمام عباده دون أن يصد منهم أحداً على االطالق .
-2-

ذاق  ذلك انها تُظهر حاجته وضعفه وقد تؤدي انّ الشكوى الى اخمللوق مرّة ا
به الى ان يــذوق كـؤوس الـصـد واحلـرمـان بـخالف الـشـكـوى الى الـله  فـانـهـا
تـمأل الـنـفس أمالً ورجـاءً وثـقـةً بـأنهـا لن تـخـيب  ألنـهـا تـرفعُ لـربٍ رحـيم عـظيم
قادر ال يـعجزه شيء في االرض وال في السماء  وهـو يُقبلُ على عبده اذا أقبل

عليه ويلبي نداءه  ويجبر انكساره  ويقضي حاجته.
-3-

ادية وايُّ لذة أكبر من سكينة وللصلة بالله ومناجاته لذة ال تقاس بها اللذائذ ا
النفس وارتياح الضمير ?

-4-
شـكلة كـان يعاني ويحـكي أنّ أحد الرجـال االغنيـاء طلب من أحـد العلـماء حالً 
منهـا  فلقـد كان محبـاً لزوجته للـغاية  وكانت ال تـستجيب له حـ يدعوها الى

أداء الصالة ...
وكــان يـخــشى أنْ تُــسـلـب مـنه الــنــعم االلـهــيــة مع اصـرارهــا وعــنـــــادهــا عـلى

العصيان .
ال وقال له : فاقترح عليه العالِم إغْرَاءَها با

خصصْ لها جائزةً نقدية في كل يوم ح تؤدي صلواتها 
وهكذا كان 

وخصص الرجل ليرة ذهبية لزوجته اذا أدّت صالتها اليومية .
رأة وبدأت تصلي  وكان زوجُها يسارعُ الى تقد الليرة الذهبية واستـجابت ا

لها .
وكانت تضع ما يُقدّمه زوجها في كيس خاص .

ـليء بالليرات ولم تمض االّ فـترة زمنيـة قصيرة واذا بـها جاءت ومعـها الكيس ا
ودفعته الى زوجها وقالت له :
اني أصلي لربي ال للمال ...

وخذ هذا الكيس فال حاجة لي فيه .
انّها قالت ذلك حينما ذاقت لذة العبادة .

-5-
انَّ الـبـعيـدين عن رحـاب الطـاعـة والصـلـة بالـله ومـنـاجاته يـحـرمون أنـفـسهم من
اللذة الـفريدة الـتي تضفي عـلى أنفسـهم كل ألوان الطـمأنيـنة فهم يـعيشون في
ا يزيدهم بعداً عن الله ..!! قلق واضطراب نفسي يهربون معه الى االرتطام 

-6-
ـــلــوك واال ) ج17 ــنـــتــظَم فـي تــاريخ ا يـــقــول ابن اجلـــوزي في تـــاريــخـه ( ا

ص:265
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قوله :
ليست ثوب الرجا والناس قد رَقَدُوا

وقمتُ أشكو الى مواليَ ما أَجِدُ 
وقلتُ : يا عدتي في كل نائبةٍ 
ومَنْ عليه لِكَشْفِ الضُرّ أعتَمِدُ
وقد مددتُ يدي بالذُلِ صاغرةً 
اليكَ يا خيرَ مَنْ مدتْ إليهِ يَدُ 

فال تَرُدَنَّها يا رب خائبةً 
فبحرُ جُودِكَ يروي كلَّ مَنْ يَرِدُ 

نـعم انّ مـعـ اجلـود االلـهـي ال يـنـضب  ولن يُـخـيّبَ
تطلع الى عونه وبركاته . اللهُ الوافدين عليه وا

-7-
انّ الـصـلـة الـعـمـيـقـة بـالـله مـفـتـاح االرتـيـاح والـنـجاح

والفوز في احلياة الدنيا وفي اآلخرة .
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   طـالب مـواطــنـون بـايــجـاد بـديل
لسـوق اجلمعـة في ساحة الـنهضة
وحتـت جـــســـر مــــحـــمـــد الــــقـــاسم
الــسـريـع  الـذي يــخـتــنق بــالـبــاعـة
ـــواطــنـــ نـــهــارات اجلــوالـــ وا
اجلمعة وااليـام االخرى  وناشدوا
ــعـنــيــة وامـانــة بــغـداد اجلــهــات ا
بـضــرورة ايـجــاد مـكــان بـعــيـد عن
الساحة ومقتـرباتها وخاصة كراج
الــنـهــضـة الــرئـيس في الــعـاصــمـة
بــغـــداد  وقــالـــوا في احــاديث لـ (
ــــكـــــان احلــــالي الــــزمـــــان ) ان ( ا
يـتـســبب في نـهـارت يــوم اجلـمـعـة
باختناقات مرورية وفوضى عارمة
بــسـبب تــكــدس الـبــاعـة اجلــوالـ
مايـطلق علـيهم بـ ( الـدواره ) لبيع
مايقنوه من مواد منزلية مستعملة
لـكـسب قـوتهـم االمر الـذي يـتـسبب
بــاخـــتــنــاقـــات مــروريـــة في كــراج

النهضة وشارع محمد القاسم ).
ـرور  من جـهـتـهـا شـكت مـديـريـة ا
الــعـــامــة ودائــرتـــهــا في مـــنــطــقــة
ـرورية الـنـهـضـة من االختـنـاقـات ا
روريـة التي يرتـكبها واخملالـفات ا
ــركــبـات كــافــة وتــسـبب ســائــقي ا
بختـناقات مروريـة تبدا من صعود
جـسـر مـحـمــد الـقـاسم وصـوال الى
شـــارع اجلــمـــهـــوريـــة والـــشــوارع
احملـاذيـة لـسـاحـة الـنـهـضـة  وقال
ـرور عبـد الفـتاح مـهدي ان مالزم ا
ـروريـة في سـاحـة ( االخــتـنـاقـات ا
الـنـهــضـة بـلـغـت ذروتـهـا وخـاصـة
يوم اجلمـعة من كل اسبـوع بسبب
وجود سوق الهرج الذي يقع حتت

جسر محمـد القاسم والذي يفترش
الـــــبـــــاعـــــة اجلــــــوالـــــ مـــــوادهم
ـسـتـعمـلـة بـشكل عـشـوائي وغـير ا
ــة قــانـــوني لــبــيع مــوادهم الــقــد
ــركــبـات وبــالــتــالي تــقـف انــواع ا
واد وخـاصـة احلـمـل مـنهـا لـنـقـل ا
واطن بيـعها العـتيكـة التي يـروم ا
لــلـمـواطــنـ ) واضـاف ان ( رجـال
ـــرور ودوريــاتـــهـــا التــســـتـــطــيع ا
ـنـطـقـة التي الـسـيـطـرة عـلى هذه ا
ــشـاكل بــعـد مـحــاسـبـة تــسـبـبت 
اخملـالـفـ وادت الى شـجـار مـاب
ــرور بـالـتـالي ـواطـنـ ورجـال ا ا
الــــفـــــوضى عـــــمت لـــــداخل كــــراج
الـــنــهـــضـــة الــرئـــيـــسي وســـائــقي
ــنـطــلــقــ الى شــمـال ــركــبــات ا ا
وجــــنــــوب الــــعـــــراق وتــــســــبــــبت
االخـتناقـات الى تلـكأ حـركة الـسير
ـرور عـلى طـريق محـمـد الـقاسم وا
الـــــــذي يــــــعـــــــد مـن اهـم شــــــوارع

همة ). العاصمة ا
q UA Ë U ö

 وطــالب مــهــدي بــضــرورة ايــجـاد
مـــكـــان واسـع وبــعـــيـــدا عـن كــراج
الـنــهـضـة واعــطـاء رخص لـلــبـاعـة
اجلـوالـ لبـيع حـاجيـاتـهم وكسب
ــرور قــوتــهم بــذلك يــكــون رجــال ا
ـأمن من ايـة خالفات ودوريـاتـهم 
ــركـــبــات ومــشـــاكل مع ســـائــقـي ا
ـواطـن وتـؤدي الى انـسيـابـية وا
تـــامــة في شــارع مــحـــمــد الــقــاسم
وكـراج الـنـهضـة والـطـرق احملـادية

لساحة النهضة )
وقـال الـبـاحث اآلثـاري عـبـد االمـيـر
السـعدي  86عامـا لـ ( الـزمان ) ان

( مـايـؤسـفـنـا تـهـمـيش آثـار بـغـداد
ــهــمــة ومــنــهـــا بــوابــات بــغـــداد ا
وجــــامع ومــــرقــــد الـــشــــيخ عــــمـــر
الــســهـــروردي وهــو من مــســاجــد
ـة الـذي يـقع بـغـداد األثـريـة الـقـد
بـــ شـــارع الــشـــيخ عــمـــر وســور
بـــــغــــداد الــــقــــد عـــــنــــد الــــبــــاب
الوسطاني في جانب الرصافة من
مـديـنـة بغـداد ويـطل عـلى الـطريق
الــســـريع شــارع مـــحــمــد الـــقــاسم
ويبعد عن مركز احملافظة كيلو متر
واحـد وقـد أجريـت علـيـها صـيـانة
ـــرات عــدة إال إنــهــا لم وتـــعــمــيــر 
تــراعي اجلــانـب الــتــراثي األثــري
وفي اجلـامع قـبـته اخملـروطـيـة هي
من أبـــــرز اآلثــــار الــــتـــــأريــــخــــيــــة
اإلسـالمـــيــــة وتـــعـــتــــبـــر مـن الـــفن
ــعـمــاري لـلــعـصــر الـعــبـاسي في ا
قبرة الوردية مقبرة كانت تسمى ا
في بــغــداد ثم تــغـيــر أســمــهـا إلى
مــقـبــرة الـشــيخ عــمـر بــعـد أن دفن
فــيـهـا الــشـيخ عــمـر الــسـهـروردي
وهي تــــضـم اآلن مـــنــــارة الــــقــــبـــة
. ومازالت شاخصة سماة باسـمهِ ا
الى يومنا هذا رغم االهمال بعد ان
زحـــفت عـــلـــيـه الـــورش واالســواق
الـــتي تــــســـمى بـــاســـواق الـــهـــرج
والـدواره التي تـخيم عـليه نـهارات
اجلــمــعـــة ودون رقــيب بــدات اثــار
اجلـامـع والـســور تـخــتـفي بــسـبب
ـتــبـضــعـ في احملالت والـنــاس ا
يـوم اجلمـعـة والعـطل ) ويـضيف (
بـالــرغم من مـنــاشـدتــنـا الى وزارة
السياحة واالثار بضرورة االهتمام
الصـقة بـهذا اجلـامع والـبوابـات ا
له لكن دون مـجيب بـسبب اخـتناق
نـطقة بـسوق الـهرج في النـهضة ا
طل وحتت جـسـر مـحمـد الـقـاسم ا
ـقــبــرة والـبــوابـة عــلى اجلـامـع وا
واالثــــار الـــتــــابـــعــــة له ) ويــــقـــول
(الــســعـدي في اي دولــة ان وجـدت
ـهمـة الـتي ترجع مـثل هذه االثـار ا
هـمة نرى ة وا الى العـصور القـد
ان الــســيــاحــة واالثــار تــهــتم بــهـا
وتـعـمل لـهـا صيـانه دوريـة واعـمار
قـبـل ان تـهـمش وحتـتـفي وتـصـبح
كـاالطالل نـتحـسر عـلـيهـا وانا هـنا
لـست ضـد اقـامـة سـوق هـرج الـذي
يـعد قـوت الـناس الـفـقراء لـكن ضد
مـن يــطـــمس تــاريـخ واثــار الـــبــلــد
نطقـة وان امانة بغداد دينـة وا وا
يجب ان تتـخذ موقفـا حازما وجتد
مكان بديل يتسع لسوق هرج الذي
واطـن وحركة السير يؤثر على ا
ـرور عـلى شـارع محـمـد الـقاسم وا
وهـو اكــبـر جــسـر بــبـغــداد وكـراج
ـهم لـلـمواطن الـنـهـضـة الـتجـاري ا
الـبـغـدادي اذن حـان الـوقت لـتـعمل
امـانـة بـغـداد عــلى ايـجـاد الـبـدائل
ـثـل هـذه االســواق الـعــشـوائــيـة )
.ويــعــد ســوق هــرج في الــنــهــضــة
والـــذي يــقـع حتت طـــريق مــحـــمــد
الصق لـكراج الـنـهـضة الـقـاسم وا
وشــارع الـشـيخ عــمـر والـقـريب من
همة الية وساحة بيروت ا وزارة ا
من االسواق التي تشـهد اختناقات

مرورية بسبب حركة التبضع التي
تـشهـدها في ايـام اجلـمعه والـعطل
الرسمية ويشهد السوق اختناقات
بــــســـبب اصـــحــــاب احملالت الـــتي
تـــفــتـح بــشــكـل عــشــوائـي من قــبل
ـهن الـشعـبـية الـدواره واصـحاب ا
لبيع حاجياتهم لـلمواطن مايؤثر
سـلـبـا علـى حـركـة الشـارع وتـقـطع
اوصـــال شـــارع مـــحــمـــد الـــقـــاسم
وكــراج الــنـهــضــة وشــارع الــشـيخ
هم معظلة عمر والكراج التجاري ا
واطن وتعطل مصاحلهم تؤرق ا
واحلل الـوحــيـد هــو ايـجــاد بـدائل
لـلـسـوق ومـكـان يضم كـافـة الـبـاعة
اجلـوالـ بـطـريـقة رسـمـيـة ويـقول
احـــد الـــبـــاعـــة اجلـــوالـــ والـــذي
اليـســتــطــيع تــرك مــهــنـتـه بـســبب
ـــتــردي ان وضـــعه االقــتـــصــادي ا
(الوضع االقتصادي في البالد غير
مـنـصف فـهـناك طـبـقـات تـعيش في
رفـاهية تـامة وهـناك طبـقات فـقيرة
لـلـغـايـة لكـن هـذا هـو الـفـارق الذي
جــعل لـنـا بــابـا لـلــرزق لـسـد لــقـمـة
الــعـيش حالال فـعــلى مـدى اسـبـوع
ــنــاطق الـراقــيـة كـامـل جنـول في ا
ـنـصور وشـارع فـلـسـط ومـنـهـا ا
واحلارثـية والقـادسية وغـيرها من
ـــنـــاطق لـــلـــبـــحث عن االغـــراض ا
ـتـرفـة مع ـة لـدى الـعـوائل ا الـقـد
ة اال ان هناك من انها ليسـت بقد
نزل ب مدة يرغب بتـغيير اثـاث ا
واخــــرى ونــــقـــــوم نــــحن الــــدوارة
بشـرائهـا وبأسعـار بخيـسة للـغاية
وهنـاك من العوائل من تـهديهـا لنا
من دون مقابل وبالتالي وجدنا من
سـوق اجلمـعة بـابا لـلرزق وبـيعـها
بــأســعــار تــتــنـــاسب مع شــريــحــة
الفقراء او اصحاب الدخل احملدود
ـا تــبـيـعه بـثــمن ارخص بـكـثــيـر 
االســواق الــتــجــاريــة نــظــرا النــهـا
حـاجـات مــسـتـعــمـلـة)  واوضح ان
(الــــكـــثـــيــــر من اصــــحـــاب احملـــال
الــتـــجــاريــة يـــحــاربــون شـــريــحــة
الـدوارة ويـتهـمـونهم بـالـسراق وال
يـتــحـمــلـون مــكــوثـنــا بـالــقـرب من
مـحــالـهم ولـو لـبـضع دقـائق مع ان
وجودنا ال يعـدو على التخلص من

اشــعــة الــشـمـس واحلــصـول عــلى
ـتوفـرة في احملال بـينـما الـبرودة ا
غـداؤنـا فــيـسـتـحــسن تـنـاوله فـوق
ـــنـــاطق الـــعـــربــيـــة وهـي جتــول ا
لــلـخالص من االتـهـامـات والـتـورط
مع رجـــال االمن بــرغم ان عـــمــلــنــا
حـالل اال ان الـــــبالد اصـــــبـــــحت ال

ترحم من ال سند له) . 
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فـيـمـا قـال عـبـد الـرزاق وهـو ايـضا
احــــد الــــبــــاعــــة ان (فــــقــــر احلـــال
تـدهور في والـوضع االقتـصـادي ا
الــبـالد فــضال عن الـــبــطــالــة الــتي
يـعاني مـنهـا البالد خـضعـتني الى
ان اجـــــعـل من اوالدي عـــــمـــــاال في
مــهـــنــة الــدوارة حـــيث يـــجــوبــون
ــنــاطق مـن اجل احلــصــول عــلى ا
ــــــنزلي او االغراض قطع االثاث ا
ــنـــاطق الــراقـــيــة ثم االخـــرى من ا
بـيعـها بـأسـعار مـناسـبة لـسد رمق
الـعيش) واضـاف ان (هنـاك بعـضاً
ـقـاعـد من قـطع االثــاث والسـيـمــا ا
في غرف االسـتقـبال للـمنـازل يكون
الـربح بـهـا يـعـادل  100الف ديـنار
او اكثر وهـناك اسعار مـتفاوتة كل
حــسـب اهــمـــيــته ونـــفــتـــرش بــهــا
الطـريق في سوق اجلمـعة ليـتوافد
ــتـبــضـعــون حـيث كــنـا في عــلـيه ا
ـناطق الـراقية السـابق جنول من ا
لـنــحـصل عـلى االغـراض ثم جنـول
بـهـا عـلى الـفـقـراء من اجل بـيـعـهـا
فهكـذا كانت تقـسم ارزاقنا ).وقالت
مــواطـنــة تـرتــاد الـســوق (حـيــنـمـا
سمعت بافتتـاح سوق جديد لطبقة
ا الـفـقراء شـعـرت بسـعـادة عارمـة 
اعــانــيه من فــقــر احلــال لــسـت انـا
فـحـسب بل كل من اصـحـاب الدخل
احملدود الـذين يعـجزون عن تـوفير
ـنـزل لـذلك وجـدنـا من مـتـطـلـبـات ا
سوق الدوارة بابـا النعاش الوضع
وشراء مـا تبيـعه االسواق بـأسعار
ثــــمــــيــــنــــة )واضــــافت ان (راتــــبي
الــتـقـاعــدي ال يـكـفـي احـيـانــا لـسـد
حــاجـيــاتي الــشــخـصــيــة فـعالجي
الصحي  يكون بأثمان غالية تفوق
راتــبـي واجلــأ الى اوالدي من اجل
اكــمـال الــنــقص الـذي ال اســتــطـيع

تـوفـيـره فـحـيـنـمـا سمـعـت بتـجـمع
الـدوارة حتت جسـر محـمد الـقاسم
كل يــوم جــمــعــة تــقــصــدت اجمليء
ـنـزل فــتـبـضـعت لـشـراء نــواقص ا
بلغ  70الفاً البس هذه  غسالـة ا
دينار في حـ انها تصل الى 250

الف في االسواق التجارية).
ــنــوعــة في وقــال مــعــد الــبــرامج ا
اذاعــة الـعـاصــمـة الــتـابـعــة المـانـة
بغداد مقصد احللي ( نتلقى يوميا
ـات والـرسـائل ـكـا الـعـشـرات من ا
الــتي تـــطـــالــبـــنــا بـــحل مـــشــكـــلــة
ــرويــة عــلى شـارع االخــتــنـاقــات ا
مــحـمــد الــقـاسم وكــراج الــنـهــضـة
الصـقة لـكـراج النـهـضة والـطـرق ا
بــســبب الــفــوضى بــســوق الــهـرج
ونــــحـــــاول االجــــابـــــة عـــــلــــيـــــهــــا
ــسـؤولـ ونـســتـضـيـف عـدد من ا
فــعــلــمــنــا ان االمــانــة تــســعى االن
بـايـجـاد قـطـعة ارض فـارغـة قـريـبة
ومـنــاسـبـة لــتـوزعـهـا عــلى الـبـاعـة
اجلوالـ باسعـار رمزيـة وتنظم له
امــاكن قـانــونــيـة بــشـكل حــضـاري
وبــــالــــتــــالـي يــــتــــخــــلــــصــــون من
الـــتـــجــاوزات واالخـــتــنـــاقــات وان
االمانـة تعمل بـجهود جـادة اليجاد
مـكـان مــنـاسب لـتــلم الـسـوق الـذي
سيعلن عن موقـعه ليكون بديال من
ســوق هـــرج حتت اجلـــســر شــارع
مـحـمد الـقـاسم الذي شـهـد حوادث
سـيـر واخـرهـا سـقـوط شـاحـنـة من
على اجلـسر لـتصـيب عدد من رواد
الـسـوق والنـنـسى حـادثـة الـشـاعـر
الـراحل عريـان السـيد خـلف عنـدما
ســقــطت مــركــبــته مـن عـلـى جــسـر
مــــحــــمـــد الــــقــــاسم عــــلى اكـــداس
الــنـــفــايــات الـــتي خــلـــفــهــا ســوق
ـواطن  ان الهرج). وتـمنى احد ا
( تـســتـثــمـر احلــكـومـة وتــتـفق مع
شـركات وجـهـات عراقـيـة او عربـية
النـشـاء سـوق بـديل للـحـالي يـلـملم
البـاعـة اجلـوالـ بـطريـقـة رسـمـية
وحـضــاريـة  تــكـون بـذلـك ان تـوفـر
فــرص عـمـل لـلــعـاطــلــ وتـشــغـيل
االيادي العامـلة بطريقـة االستثمار
ـشــاريع خـدمـيـة تـصب في صـالح

واطن ). ا
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كــشف قـائـمـمـقـام قــضـاء بـعـقـوبـة
عـبدالـله احليـالي عن ان  محـطات
ــركــزيـة في بــعـقــوبـة ال االســالـة ا
تــعــمل بــكــامل طــاقــتــهــا بـالــوقت
الـراهن ألسبـاب تتـعلق بـالكـهرباء
او نقص حـاد في تام مـياه خام
ـــر اســـبــوع اال مـــؤكـــدا بـــانه ال 
وتـعـاني مـنـاطق واسـعـة مـن ازمة
شح مــيــاه خــاصـــة مع انــحــســار

ايرادات نهر خريسان بسبب ازمة
اجلـفــاف احلـادة واالعــتـمــاد عـلى
مشروع تغذية النهر من نهر دجلة
ـائـية ـوارد ا الـذي تـبنـتـه وزارة ا
إلنـقــاذ اكـثـر من  300الف نــسـمـة
من اهـــالي مـــركـــز احملـــافــظـــة من

العطش . 
واضــاف احلـــيــالي لــ ( الــزمــان )
ياه اخلاصة امس ان ( محطات ا
ـيـاه  "ارو  " باتت او مـا  يـعرف 

حل مـهم لـلـكــثـيـر من الـعـوائل في
تــامــ مــيــاه الــشــرب الــنــظــيــفــة
وتـــــفـــــادي اي ازمـــــة الفـــــتـــــا الى
وجــودهـــا بــات عـــامل في تـــامــ
حـاجـة جـزء كبـيـر من الـعوائل في
بــعـقــوبــة وبــقــيـة مــدن ديــالى في
اآلونـة االخـيرة داعـيـا الـى اهـمـية
عــــــدم اســــــتـــــغـالل االزمــــــة ورفع
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ومن جــانب آخــر قــال الـنــائب عن
مــحـافــظـة ديـالى فــرات الـتــمـيـمي
لــ(الــــزمــــان ) ان ( ديــــالـى تــــمـــر
بــتـحـديـات امـنـيــة مـعـقـدة ومـنـهـا
بــــــــــــروز نــــــــــــشـــــــــــاط خــاليـــــــــــا
داعش االرهــــــــــابـي فـي بــــــــــعض
ـسـتـجـد هـو عودة القـواطع لـكن ا
ــنــظــمــة خــاصـة عــلى ـة ا اجلــر
ـقداديـة في ظل طـريق بـعـقـوبـة- ا
وجـود عـصـابـات تـمتـهـن االبـتزاز
وهي تــمــثل حــاالت سـلــبــيــة لــهـا
تــــأثـــــيــــر مــــبـــــاشــــر عـــــلى االمن
واالسـتـقـرار الـداخـلي ) . واضـاف
ــة ان ( خــطــر اجلــر الــتــمــيــمي 
نظـمة بكل انواعـها توازي خطر ا
االرهــــاب وهي تــــســــتـــهــــدف امن
واطن مؤكدا بان تلك العصابات ا
يجب احلد من خطورتها والسعي
لــكـــشف اوكــارهـــا وتــامـــ اكــبــر
ــنع اي ثــغـرات لــلـطــرق الــبــريــة 
تــســهم فـي اســتــغاللـــهــا من قــبل
ـدني العـصابات في اسـتهداف ا

والقوافل التجارية ) . 
واشــــــــــار الـى ان (  احلــــــــــزم فـي
ــنــظــمـة ــة ا الــتـعــامل مـع اجلـر
مطـلوب الن االمن واالسـتقرار خط
احــمـر في ديـالى ويـجب ان يـكـون
هـنــاك اجـراءات حــاسـمــة في هـذا

االطار ) .
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يـــعـــتـــبــر مـــصـــنع مـــنـــســـوجــات
الـديـوانـيـة الـذي شـيـد عـام 1976
ـتـقـدمة فـي الـعراق ـصـانع ا من ا
صانع في الشرق ويعد من اكبـر ا
ـصــنع االوسط وان انــتــاج هــذا ا
بــــدأ بـــالــــتــــحـــسـن النـــتــــاجه في
الـسـنـوات االخــيـرة رغم الـظـروف
ـر بهـا العراق االقـتصاديـة التي 
وقــال مــايع ظــاهــر عــبــاس مــديـر
ـصنع ـصـنع  لـ (الزمـان)   ان (ا ا
اســـتــــقـــطـب االيـــادي الـــعــــامـــلـــة
باحملـافظة حيث يـعمل حالـيا اكثر
من    1122 عـــــامل وعــــامـــــله في
خطوط انتاجيـة متميزة في انتاج
الــكــمـيــة والــنــوع امــا فـي اجملـال
صنع في الفـني فقد تـمكن عمـال ا
الـسـيـطـرة عـلى الـصـعوبـات الـتي
ــصـــنع من جــراء تــعـــرض لــهـــا ا
عمـلـيات سـحب الـغـبار من شـعـبة
الـــــنــــفــــايـــــات واجــــراء حتــــويــــر
ــتــاحـة بــاالمــكــانــيـات الــذاتــيــة ا
رشحة رشحـات  وتوحيـد هذه ا
واحــدة ثم تـــصــحـــيــحـــهــا لـــهــذا
الــغــرض لـــتــخــلــيـص الــقــسم من
ـتـطايـر  امـا في اجلانب الـغـبار ا
باشـرة بتنـفيذ الـبيئي فـقد تمـت ا
ـــيــــاه الـــصـــنــــاعـــيـــة مــــشـــروع ا
ـبـزل وحتـويــلـهـا من الـنــهـر الى ا
الـرئـيسي في احملـافظـة لـتخـليص
الــنـهــر من اخملـلـفــات الـصـنــاعـيـة
ـبـزل وحتـويــلـهـا من الـنــهـر الى ا
الــرئـيس بــاحملــافــظـة لــتــخــلـيص
الــنـهــر من اخملــلـفــات الـتي تــضـر
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 واضـــــاف ان (مــــا تـــــوصل الـــــيه
ــصـنـع من االنـتــاج بــلغ كـمــيـات ا
كــبـيــرة لــســد احلــاجـة لــلــمالبس
لـلرجـال والـنسـاء واالطفـال وكذلك
ـستـلـزمات البـس العـسـكريـة وا ا
الصـحـية لـلمـشـاركة الـواسـعة في

احلــد من الـكــورونــا حـيـث ارتـبط
ــصــنع مع الــصــحـة بــعــقـود في ا
ـسـتـلزمـات الـطـبيـة مـنـها انـتاج ا
اعــداد مـــلــيــون كــمـــامــة والــقــطن
ـالبس الــبــيــضـاء والــبالســتــر وا
عدات االخرى وبـاسعار زهيده وا
لــلــمــسـاهــمــة في احلــد من مـرض
الــكــورونــا بــاالضــافــة لــصــنــاعــة
عدل حـفاظات الـنسـاء واالطفـال 
  200 قـطـعـة في الدقـيـقة كـمـا قام
البس العسكرية صنع بانتـاج ا ا
ـطــلـوبـة لــقـواتـنـا ـواصــفـات ا بـا
عدل االمنية باستـخدام القماش 

   30 مــتــر في الـدقــيــقــة حـيث 
انـتاج اكـثر من مـليـون الى ملـيون
ونـصف مـتـر من الـقـمـاش بـالـوان

جـمـيلـة ونقـشات مـلونـة باالضـافة
النـــــتـــــاج جـــــوادر الـــــســـــيـــــارات
واجلوادر الزراعية لتوفير االنتاج
الــزراعي وخالل عـام   2021  قـام
صـنع بـاسـتـخدام مـصـنع جـديد ا
ـطــلـوبـة بـاالمــكـانـيــات الـذاتــيـة ا
واقــامــة مـعــرض انــتـاجي لــلــبـيع
سـتلزمات بـاشر من االقمـشة وا ا
ــهــنــدس مــديـر الــطــبــيــة .واكــد ا
ــــــصــــــنع ــــــصــــــنع  ان (ادارة ا ا
والـعـامـلـ فـيه يـواصـلون الـعـمل
بـجديـة لزيـادة االنتـاج كمـاً ونوعا
واطـن من لـتوفـيـر ما يـحتـاجه ا
ــســـتــلــزمـــات الــتي االقـــمــشـــة وا
ــصـــنع في انـــتــاجـــهــا يــواصـل ا

وباسعار مناسبة) .

حـرص حـكـام سـومـر ومن بـعـدهم مـلـوك أكـد وبابـل وآشور فـي بالد الـرافدين
ـدن والـعواصم عـلى مـشـاريع اإلعمـار وتـقد اخلـدمـات لـرعيـتـهم في جـميع ا
الـتي زيـنت خـارطة الـعـراق احلضـاريه كـجزء من واجـبـاتـهم الديـنـيه والدنـيـوية
إرضـاءاً ألرادة الـسـمـاء الـتي فـوضـتهم إدارة شـؤون الـنـاس بـأعـتـبـارهم نـواباً

عنها في االرض.
ـعـابـد اجلـديـده او اعـادة بـنـاء الـقـد مـنـهـا أحـد اهم مـظـاهـر ويُـعـد تـشـيـيـد ا
ـلوك وهم يتفاخـرون بأدائهم هذا الواجب اإلعمـار التي يضطلع بـها احلكام وا
شـاهد التي تـظهرهم وهم يـحملون سالل الهـام موثق ذلك لـنا في كثـير من ا
الـطـ أو اآلجـر فــضالً عن الـنـصــوص الـتي تـذكـر أعــمـالـهم الــعـمـرانـيه وهي
عادن . ولعل مكـتوبه على الرقم الطينيه او صفائح احلجر وحتى على رقائق ا
و مؤسس ساللـة اور الثالثه((2111-2003 لك اور أشهـر من خلّد ذلك هـو ا
ـيالد حيث يظهر في تـماثيل وألواح تلك الفـتره وهو يحمل على رأسه او قبل ا
ـعـروفه االن في أكتـافه  األدوات  الـتـي قام بـواسـطـتـهـا وضع أسس زقـورته ا
مديـنة اور االثـريه والـتي تُعـد ابرز شـاهـد متـكامل لـبـناء الـزقورات في الـعراق

. القد
ديـنه الرافديـنيه ترافقه طـقوس دينيه واسـتقصاءات كان اي عـمل عماري في ا
ـوقع الذي يُعد ـعبود بـدءاً من تنظيف ا شروع ورضا ا دقيـقه لضمان جنـاح ا
أمراً مـقدسـاً يتطـلب تراتـيل خاصه يتـبعه حـفر األسس  واحلـرص على كشف
ه اسـتـعداداً لـلـبـناء اخملـطط االقـدم للـبـنـاء حـيث يتـم تطـهـيـر األسـاسات الـقـد
دينه كلها . بعد ذلك يقوم احلاكم اجلديـد وتشمل طقوس التطهير تلك ارجاء ا
ـلك بــصب اول آجـره لـلـمـشـروع والبـد ان يـتم ذلك في يـوم حـسن وشـهـر او ا

مناسب . 
سمـاريه ما فعله االمـير گوديا (2144 - 2124 ) قبل  يذكـر احد النصـوص ا

يالد حاكم مدينة لگش الواقعه أطاللها االن في محافظة ذي قار باالتي:- ا
(( أعد گوديا االجره وجلبها الى البيت

ووضعها لتثبيت اخملطط األرضي 
وأخذ گوديا الذي بنى البيت

طبة الرأس اخلاصه على رأسه
كما لو كانت تاجاً مقدساً

ووضع األسس  ))
قدسه والبد كان الـقالب الذي تُصب بـه االجره االولى للمشـروع من األدوات ا
ان يُصـنع من أخشاب معينه ويـدهن بالزيت والعسل وعنـدما يوضع فيه الط
طـلوب لالجره االولى تقـام الصلوات وتـقدم األضحيات ثـم يترك ليجف حتت ا
ـبـارك لبـدأ الشـروع بالـعمل . أشـعة الـشـمس لفـتره قـد تطـول بـأنتـظار الـيوم ا
دينه الرئيس بعد وألهمـية قالب االجره االولى وقدسيـته فأنه يحفظ في معبـد ا

االنتهاء من تلك الشعيره.
ـآثر واخلـلود فـقـد كثـرت تمـاثـيل احلكـام البـناة وألن الـرافـديني الـقد يـحب ا
ها ـدن ومعـا وصنـعت لهم تمـاثيل خـاصه بذلك تـمثلـهم وهم يقـومون بـإعمار ا
وكـانت تـلك الـتـمـاثـيل تـدفن في أسس  الـبـنـاء ولـهـذا سُـمـيت بـتمـاثـيل االسس
فضالً عـن ذلك كانت هـنـاك ظـاهرة كـتـابات األسس  وهـي عبـاره عن نـصوص
تذكـاريه تكتب على مـخاريط من الط او االجـر وتدفن بعيـداً عن أنظار الناس

داخل. نوي تشييده او حتت عتبات ا في اركان البناء ا
حتـيـلنـا تـقـاليـد اإلعـمـار تـلك وتـماثـيل األسس الـرافـديـنيه الـى مهـازل عـصـرنا
ـتـلـكـئه الـتي ـشـاريع الـوهـمـيه وا ـعـاصـر مع ظـاهـرة ا احلـاضـر في الـعـراق ا
سجـلت حضورها في جميع محافظات الوطن حـيث اكتفى أصحابها  بتسوير
االرض مع قطـعه تعريفـيه بائسه وحـجر اساس تداعـت آجراته النخـره  لتكون

شاهد إثبات 
ـيـزانـيـات الـبالد الـتي عــرفت االقـتـصـاد والـتـخـطـيط عـلى سـرقـاتـهم ونـهـبـهـم 

وتوزيع الثروات قبل اكثر من خمسة االف سنه.
ـشـاريــعـهم الـوهـمـيه مـاثـلـه أمـامـنـا فـاضـحـةً لـعـورات الزالت احـجـار األسس 
) مـثلـمـا ضلّت تـماثـيل االسس الـرافديـنـيه محـفوظه في نـاضـل أصـحـابهـا (ا

ــيـه حتـــكي قـــصــة ـــتـــاحف الـــعـــا خـــزانـــات ارقى ا
احلــضــاره الــتي بـــدأت من ســومــر.. وشــــتّــان بــ

االثن
{ دكتوراه تاريخ وحضارة

سوق اجلمعة في النهضة

u‚∫ بائعة جوالون يقومون ببيع اخلردة في سوق اجلمعة 

ايه آرو جانب من معمل منسوجات الديوانية مشروع حتلية ا
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يوسف احملسن يسرد لعنة إغتيال الذاكرة

ـتمثل ـقيم في إيـرلندا بـجائـزة الشـعر التي اطـلقـها بـرنامج الـزماالت الثـقافـية.ا ـاضي فوز الـشاعر الـعراقي مـاجد مـوجد ا أعلن مـساء اخلـميس ا
ـجلس الـفـنون االيـرلنـدي ومجـمـوعة مـؤسسـات ثقـافـية وإعالمـية مـنهـا مـنهـا احتاد االدبـاء ومركـز الـفنـون العـام واحتاد شـعـراء ايرلـندا .وفـتحت
ـاضي و غلق التـقد في ايار  تـضم خمسـة حقول هي: الـشعرـ سـابقة  في أول دورة لـها فتـحت باب التـرشح للفـوز بجوائـزها في نـيسان ا ا
القصة الرواية والـكتابة االجتماعية وثمة جائزة خامسة  تخصـيصها في هذه الدورة للتدوين األعالمي والكتابة في قضايا األشخاص من ذوي
تقـدم قد اصدر اكثـر من كتاب ن يقيـمون في إيرلنـدا بشكل دائم على أن ال يـكون ا سـابقة اتيـحت لألدباء والكـتاب اإليرلنـدي أو  احلاجـات اخلاصة.ا
من تـخصصه داخل حـدود إيرلندا.  تهـدف اجلائزة حسب - مـا جاء في سياق مـبرراتها - الى مـنح الفائزين كل أنـواع الدعم وتوفيـر فرص عديد من اجل
تضخـيم أسمائـهم وصناعة أثـر واضح لهم في الثـقافة االيرلـندية اجلـديدة لذلك هي تمـنح للمـبدع الذين لم حتـصل كتابـاتهم اإلبداعيـة على التـمثيل الذي
دة عام ونصف بدعم مالي وتـعي مستشار ثقافي ـؤسسات الثقافية االيـرلندية.يحصل الفائـزين اخلمسة على زمالة ثقـافية  تستحقه في وسائل اإلعالم وا
تابـعة منجـزه وفتح قنوات اتصـال مع جميع وسائل اإلعالم ودور النـشر ووضع برنامج القامـة  ندوات ومشاركات ثـقافية في عمـوم مدن إيرلندا لـكل فائز 
شرفـون كانت النتـائج كما يلي: شاركة الـكثيرة عـلى جلنت كـما أوضح ا فضال عن طبـاعة أعمال الـفائزين وترجـمة من غيـر اللغة االجنـليزية.بـعد عرض االعمـال ا
حـقل الـشعـر : ( ماجـد مـوجد)  من الـعراق  حـقل الـقصـة القـصـيرة  : من ايـرلنـدا   حـقل الروايـة:  من جنـوب افـريق فيـما كـانت اجلـائزيـتان االخـريـتان من حـصة

كاتبت من منغوال وايرلندا عن كتاباتهااالجتماعية

رسالة ايرلندا
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بـدءاً من والـبـطـريــكـيـة واخلــرافـيـة ...
تــــأريخ مــــغـــفــــول الى يــــومـــنــــا هـــذا
ـتـنـاسل من قـمع وحـروب وقـتـلـة... ا
يرمي الى وفق صـوغ لـغوي تـخيـيـلي 
الــكـشـف عـمــا قـابع حتت الــسـطح إن
ـقمـوع ساكن قـريـة(النـساي) نـحن ا
الـسائرون الى ـهمـش والـتائـه  وا
ـوت بـإرادة سـلـطتـنـا وفـقـيـهـنا أهل ا
القرية نحن حائط احلدود واجلغرافيا
(الـنـسـاي)هو الـتي سـورتـهـا األرامل 
الكشاف الذي أرغم ذاكرتنا على فقدان
هـويتهـا الذاتية .بـفعل ما حـيك ضدها

من قساوة .
  أمـا مـتخـيل الذاكـرة فـله استـدعاءات
علوم أنه ال فمن ا مع فضاءات أخـرى 
ــكـن ألي كـاتـب أن يــنـتـج نــصـاً دون
مـرجـعــيـات يـتالقى مـعـهــا تـنـصـيـصـاً
ـعرفي مـستـقطـبـاً منـها زاده ا ثقـافـياً 
.وليس بـدعاً أن يكـون الكاتب (يوسف
فتـنته احملـسن) قـد قرأ مـتونـاً سرديـة 
وصــيــاغــتــهـا بــنـيــات مــحــكــيــاتـهــا 
ا ونحـو ذلك  وطقـوسهـا الـسحـريـة 
وهـو يـعــرفه صـائغ حـكـايـة (الـنـسـاي)
ـا يــحـسب لـه قـدرة في اســتـشــفـاف

متخيل اآلخر.
 لـذلك كــان عـنـوان الــروايـة(الــنـسـاي)
ثيـمة تـستـدعي تـماهـياً في اخـتراعـها
مع نــتـاجــات روائــيـة لــعــبـة الــذاكــرة 
قـد تلـمـحـها ذاكـرة الـقار في سـابقـة 
مـشخصة رواية (مـائة عام من الـعزلة)
الــتي أصـابــهـا في قــريـة (مــاكـو نــدو)
ا ـتـشـابه لـفـعـل (الـنـسـاي) الـوبـاء ا
ح فقدت نحو يستفز ذاكرة افرادها 
كـأنـهــا ذات قـريـة بـديـل آخـر لـلــتـذكــر 
ـراحل ثالث الــتي مــرت  (مــاكـونــدو)
لتكبر أرضاً ومتخيالً مكاناً لألحداث 
" بعد أن كـانت بضعة بـيوت من الط
ــاضي مــا هـو إال تـذكــروا دائــمــاً أن ا
كـــــذبـــــة أنـه لــــيـس لـــــلـــــذاكــــرة دروب

للعودة"().
   هـذا الــتــوصـيـف في تـشــابه فــقـدان
والــقـوى الـغـيـبــيـة والـسـحـر الـذاكـرة 
تـشــعــرنــا بــربـاط ــوت  واخلــوارق وا
وأن عالقـتـهـما وشـيج بـ الروايـتـ 
تـتحـدد في كونـيـة خطـابهـمـا تصـنيـفاً
في انــــتــــاج مـــعــــرفـــة مـــفــــهــــومـــيــــاً 
تـتقـصـد تفـليـة ذاكرة سوسـيـولوجـية 
ـــــكن الـــــشــــعـــــوب  "وجــــعـل مــــا ال 
االسـتـدالل عـلــيه مـرئـيــاً وانـتـاج مـا ال

يبلغه أي تصور آخر سواه"().
وعليه قد تبدو ثيمة الذاكرة منبعاً في
لـكن دون تـشابه أعـمـال روائيـة أخرى 
مع روايــة (الـــنــســـاي) في أشــكـــالــهــا
ا إ السردية أو وقائعها أو متخيلها 
بـتــسـلـيط الـضــوء عـلى ثـيــمـة الـتـذكـر
الـتي تــنـفـتح عــلى اشـتــغـاالت أخـرى
في إعادة صـوغها تـتشارك مـفهومـياً 

عبر نافذة التخييل.

 يـوسف احملـسن كاتب له انـشـغاالته
كـانت الـصــحــفـيــة والـســيـنــمــائـيــة 
ـارسـة حــاضـرة في ذهــنه مـهـنــة و
مــكـنـته مـن امـتالك صـيــاغـة احلـكي
مع أنه مـع ما يـكـتبه مـدونـاً سـردياً 
يــعـد نـفـسه مـقـالً في كـتـابـة الـراويـة
ـارسـهـا غـوايـة وتـعـمـيـة في كـأنه 

تصيير الواقع فناً .
 يــــــوسـف احملــــــسـن عــــــلـى وعي أن
الـراويـة –الـيـوم-هي ديــوان الـعـرب
ـا تـضـطــلع به من كـشف وتـعـريـة
ــشـــروخ من مــاضـــيــنــا لـــلــمــؤلـم وا
مـن خالل أعـادة تــمـثـيل وحــاضـرنـا 
ــعــاشــة االحــداث الــتــاريــخــيــة او ا
وصفاً متخـيالً في احجية ومتاهات
تـنتـظر قـارئاً يـفك شفـراتها حكـائية 
وغرائبيتها التي ال تصالح الواقع .
 فـي روايته (الـنـسـاي)يعـيـد (يوسف
احملسن)تـفلـيـة الذاكـرة هويـة للـفرد
لـيـنفـذ من خـاللهـا الى أو اجلـمـاعـة 
عـايشتـها وسبر وجـوعة  االمـكنة ا
ولـيـكشف عن سـواد االزمـنة عمـقـها 
قلـقـاً يسـتبـد حيـاتنـا اليـوميـة ح
يـصوغ الـوقائع مـتخـيالً مخـلوقاً من
غـمور كلـمات تـسـتطـيع أن تـصف ا
من تــأريـــخــنـــا الــقــامـع .كــان روايــة
(الــنــســاي)مــحــكي يــؤرشف أوجــاع
ـــآسي الــــعـــراقي حتـت مـــخـــتــــبـــر ا
الــــتي افــــقـــدته ـــة  ــــؤ واالحـــداث ا
الــذاكــرة وافــقــدتـه مـعــرفــة تــاريــخه

. أزوم رعباً وخوفاً واقصاءاً ا
 وأحــــسب أن يــــوسـف احملــــسن في
روايته (النسـاي) أعاد صوغ الذاكرة
سـرداً جمـالـياً وفـنـياً نـحـو متـاهات
ـهـا  مـتـخـيلـة في مـفـتـوحـة في عـوا
احداثها .تقصى فيها مناطق العتمة
عـبـر مـسارات في الـذات االنـسـانـيـة 
مــتـــمــايـــزة في فـــهــمـــهــا ودالالتـــهــا
بـاسـتـنــطـاق تـخـيــيل يـوهم الـقـار
بـواقــعــيــة أحــداثــهــا  وهــو يـنــسج
أمــكـنـة وأزمــنـة تـســتـظـهــرهـا ذاكـرة
فـي مــحـكــيــات تــضج شــخــصــيــاته 
من ـعـرفـية  ثـيـر من االنـتـقاالت ا بـا
ثم الى النقد التاريخ الى اجلغرافية 

لـتـعـرج الى ـيـثـولــوجـيـا والـديـن  وا
وصــــوالً الى الــــشــــهــــوة واجلــــنس 
عـادات الشـعوب ومـجاهـلهـا وصفات
رحلـة فكـرية جتـعل القار احلـيوان 
يــتــيه بــ تــصــديــقــهــا حــقــيــقــة أو

حتريفها.
    وقــــــد أدعي أن هــــــذه الــــــروايــــــة
(الـنـسـاي)مـخـبـراً لـفـهم الـعـالـم الذي
واصــدار بــيــان عـن اهــانـة نــعــيــشه 
فـي مـجـتــمـعـات الـذاكــرة اجلـمــعـيـة 
حـ يـسـاءلـها الـقـهـر وفـقـدان األمن 
الــكـاتب مــشــكــكــاً في افـتــراضــاتــهـا
لـــيــكـــشف اخملـــبـــوء في هـــويـــتـــهــا
ـقــيـد بـسـرديـات الـذنب ومـاضـيـهـا ا
ـأزوم الذي ـاضي ا واخلـدش ذلك ا
حــبـــكه الـــكــاتب أرشـــفــة حتـــكــيـــهــا
باستدراج ما شخصيتيه الرئيست 
ثقافـياً وتاريـخياً يـرد على لسـانهمـا 
ــا واســطــوريـــاً وســيــاســـيــاً ... و
وإن كانت حصل من أحداث متخيلة 
لـــيـــوهم أقل صـــدقـــاً مـن الـــتـــأريخ  
القار أنه يفـلي معه وعي الساردين
ـا أعـاد إ ـ  وأنه لم يـكـتـب هـذا ا

تدبيج ما عثر عليه.
 تــبــدأ روايــة (الــنــســاي) من حلــظــة
تؤرخ سيـرة تتمظهـر مزجاً متداخالً
مــــا بـــ وعـي الـــســــاردين وأحـــداث
مـن خالل انـتـقاالت عـوالم (الـنـساي)
ــاضي واحلـــاضــر مــتـــكـــررة عــبـــر ا
تــصـاغ مــنــهــا أحـداث ــســتــقــبل  وا
خــلــطـــاً بــ الــوقـــائــعــيــة الــقـــريــة 
ا يحرك كوامن مجهولة تخيلة  وا
ـتـتـبـعة ـفقـودة  ا من تـلك الـذاكـرة ا
مـن السـاردين الـرئيـسـ مالحـقة في
كن التنبؤ وصفها عبر مسارات ال 
تـتـطلب كـأنـهـا احـجيـة مـلـغـزة  بـهـا 
ـسك بـها  وبـالـعوالم قارئـاً واعـياً 
الـتي سـنـقف علـيـها الـتي حتتـويـها 

الحقاً .
      وقــبل ذي بــدء نـتــســاءل من هـو
(النـساي)? فهو عـنوان يحمل حـقيقة
ذات معان حتـتمل دالالت مخـتلفة إذ
إن االتــيــان به لم يــكن ولــيـد صــدفـة
ا قـصد ثـقافـي استـنطـقته مـخيـلة إ

نـحـو ـعـرفي  الـكـاتـب من رصـيـدهـا ا
عن حقبـة زمنية تـخليق م مـستفـز 
تـــخــبـــرنــا عـن تــأريخ مـــظــلـم  كــأنه
قد حاضراً في ذواتنا ومـا يحيط بنا 
في ال يكون ظـاهراً لكنه مخـبوء فينا 
في صــراعــنــا مــتـــاهــات مــصــيــرنـــا 
ومـــذابـــحـــنــا واســـفـــارنـــا ولــغـــتـــنــا
عن عـالم .نـسـتــظـهـره في حـواراتـنـا 
عــاصـرنـاه ومـا يـزال يــجـري حـولـنـا
نا بإمكـان القار أن يعيه حـقائق عا
ـا رحلـة تذكـر مرتـبطة أو ر ـعاش  ا
بــــالــــزمن الــــذي صـــــاغه (مــــارســــيل
بــــروست )فـي روايـــتـه (الـــبــــحث عن
ـفـقـود)ذلك الـزمن الـذي أعـاد الـزمن ا
هــــمـــاً صـــوغـه (يــــوسف احملــــسن ) 
ـكن أن انــسـانـيـاً واغـتـرابـاً فـكـريـاً 
نلـمحه في" أعـلى تصـوراته لألسباب
احلــقــيــقــيــة الـتـي تـقـف وراء تـفــشي
حـيث بدو مـتـشبـث مرض الـنسـاي 
التي ا اطلقوا علـيه فرضية الكبت 
تـدعي ان النـسيـان العكـسي للـرغبات

كظومة"() واالمنيات ا
WLKE   U³IŠ

  قــد يــكــون (الــنــســاي ) ذلك اإلدراج
التاريـخي الذي أرشف حقبـات زمنية
ـا زمن مـا بـعد (2003أو ر مـظـلـمـة 
ثم فـي حـــقـــبــــة مـــا  زمن مـــا قــــبـــله 
عبـر عالـم ابتـكره اخـترعـهـا متـخيـالً 
الــكــاتب عن مــجـــتــمع(الــقــريــة الــتي
مـفـتـقـا مـا حـصل فـيـهـا من كــبـرت...)

أوجاع.
وقد يكـون (النساي) تعـبيراً عن فكرة
الـتي واجه بـهـا اخفـاقـاتـنا ـؤامرة  ا
ح تـسـلعـنا الـسلـطـة كأيـة بضـاعة
لنبحث عن انهزامنا وفشلنا لننسج
كأنـها إرادة خيـوط النـسيـان حـولنـا 
كونية تـشابه عقيدة االنـتظار للغائب
الــتي صــاغــتــهــا مــخــيــلــة االجــيــال
وبسببـها نخضع لنمـطية االستبعاد
التي تمتهن زدرى من قبل السلطة  ا
جتـســدهـا ذاكـرتــنـا بــلـعــبـة مــثـيــرة 
ـتـحقـقة وحـشيـة(الـنسـاي)وغـريزته ا
واصــابــة بـــنــشـــوة مــحـــو الــذاكـــرة 
وت ضحـاياه واحداً تـلو اآلخر الى ا
اجلـــمــاعـي ."الــنـــســـاي مــحـــا ذاكــرة
ـأكول واآلكل وا الـفريـسـة والصـياد 

دينة"(). طارد في ا والهارب وا
"االهــالي وبــفــعل الــنــســاي أصـيــبت
ألنــهم نــسـوا اعــداد مـنــهم بــالــعـمى 
خــــطـــورة الــــبــــحــــلــــقــــة طــــويالً في

الشمس"()
" األهـالي بـاتوا يـخـشـون الـشـقاء من
ال يـجــدون أو يــجــتــهـدون الــنــســاي 

للبحث عن طريق اخلالص منه"() .
 وقــد نــزعم أن (الــنــســاي) مــحــمــول
يـغوينـا البـحث عن هويـتنا تـأريخي 
الـتي اضــاعـتـهــا الـسـلـطــات بـجـمـيع
مـسـمـيــاتـهـا الـســيـاسـيـة والــديـنـيـة

إذ يـعـتـقـد القـار ثـمـة اسـتـدعـاء آخر
قــد يـكـون مــضـمـونـه وقـيـمه ودالالته
لـكن انتـفاء مبـاينـاً لروايـة (النـساي) 
يـظهـر أهـمـيته (الـذاكرة) صـوغ مـكـرر
مــبـرزاً مــفـصـلــيـاً في روايــة(الـشــعـلـة
اخلــفـيـفـة لـلــمـلـكـة لــوانـا) لــ(امـبـرتـو
إيكو) حـ يفقد بطل الـرواية (يامبو)
لــكن ذاكــرته ذاكــرته نــتــيــجــة حـادث 
ـؤرشف صـوراً تـسـتــدعي خـزيــنـهــا ا
كأنها وعالمات لألشـياء ومسـيماتهـا 
تريـد ولـوج احلـياة من والدة قـسـريـة 
جـديـد حـيـاة تـعـيـد تـسـمـيـة األشـيـاء
بـاستـنطـاق خبرة الـذاكرة الـبسـيطة
ـعـلـومـات عـلى مـسـتـوى احلـوادث وا
رتبـطة بـهوية مـؤقتة تـلك ا واألزمـنة 
كـأنــهـا إفــاق من غـيــبـوبــة ال وضـوح
ا تريد احلـفاظ على جزء من فيهـا إ
حـضورهـا . يـقـول (يامـبـو)عن نـفسه"
لـديك ــحت ذاكــرتك الـشــخـصـيــة... إ
وفي ذاكــــرة من ورق يــــا يــــامــــبــــو"()
استـدعاء آخـر من مـحكـيـات(النـساي)
النص أدناه"بعد ما يقارب من الساعة
والـتي تــبـعت عـلـى شـروعه بــالـبــكــاء
مـسح دمـعه عــشـيـات ومــسـاءات عــدة
والــقى بـنــظــرة مـتــأمــلـة بــكم الــرداء 
عـانـقه ثانـية ثم طـويـلة الى احلـصان 
قــبــله وابــتــعــد خــطــوات الى اخلــلف

مصوباً فوهة البندقية الى رأسه().
رايـا شعور ترعـرع معه منذ ان "كره ا
يـستشـيط غضبـاً كلما كـان صغيراً ...

الحت شظية مرآة أمام وجهه"()
بــروايـة  إذ يــذكــرنـا الــنــصــان أعاله 
(طـبل الصـفيح) لـ (كـونتـر هاس)وهي
ـوه بسبب تـصف لنا إنـساناً تـباطأ 
أصــابه زمن طــفــولـته حــادث عـارض 

كـان من تأثـيره أنه يـستـطيع حتـطيم
زجــاج األبــواب والــنــوافــذ اذا ضــرب
مع عــلى طــبـلــة مـعــلـقــة عــلى صـدره 
صــراخ وعـويل يــرافق هـذا الــفـعل .()
إن رواي مع إنــــــنــــــا عــــــلـى يــــــقـــــ 
(الـنــسـاي)مــسـتـقـل في خـصــوصـيـته
لكن االبداعـيـة والتـخـييـليـة واحـداثه 
ـكـن له الــتـجــوال في تــداخل قــارئـه 
عـــوالم (الــنـــســاي )مـع ســرود أخــرى
يـعـتـقـد أنـهــا احـتـفـاء آخـر مع ثـيـمـة

التذكر والذاكرة.
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وقـــــــد نـــــــلـــــــمـح فـي وقـــــــائـع بـــــــطل
ــنــعـوت بـ(ن-ب) روايـتـه(الـنــســاي) ا
تـشـاركاً مع بـطل روايـة (احملاكـمة)  لـ
من حـيث عبـثيـة احليـاة التي (كـافـكا)
نــحـــو مــتــاهـــات لم تــكن من تــقــوده 
أو من تـصـمـيم سـابق لـها اخـتـيـاره 
ذلك حـ يسـرد بطل روايـة (النـساي)
ـنـفــلت عن واقـعـة  أوجــاعه وتـيـهـه ا
ــقـدورنـا أن ـا ســيـكـون  فـيــقـول:"ر
ال نـتــقــاسم هـذا الــعـالـم مع كـائــنـات 
يـسايـرنـا شك بـأنهـا تـقتـرف االخـطاء

واجلرائم"().
وفـي نص آخر يـقـول :"لـقد تـعـلمت أن
االشـــــرار يـــــتـم اســـــتـــــنـــــســــــاخـــــهم
والطغاة والدكتاتوريون يتم نسخهم 

يتشبثون بأمزجة الكراسي"().
  وح يحـتج فلسفيـاً يقول:" تقولون
 األســد هــو خــراف مــهــضــومــة لــكن
الـكــائن الــذي يــشــبــهــكم هــو الـشــكل
الــنــهــائي حلــيـوانــات دقت أعــنــاقــهـا
وسلخت وطهيت وقطعت الى شظايا
ومــــــــضـــــــــغـت ومـن ثـم دفـــــــــعـت الى

الغائط"().

يـالـهـا من أوجـاع يـتـشـارك بـهـا مع
بـطل روايــة (الـقــلــعـة)في صــرخـته
كــأنــهـمــا يــقــصـان بــوجه احلــيــاة 
لـلقـار إقـنـاعـاً بـعـبـثـيـة مـا يحـيط
ا مـر ذكره يقودنا أن نزعم بهما. 
كانت .أن استدعـاءات ثيمة الـتذكر 
حــاضـرة فـي مـتــون سـرديــة أخـرى
ولكـنـها في روايـة (الـنسـاي)بـقيت
ذات دالالتــهـا مـســكـونـة بــفـراغـات 
تـتـطـلب ابـعـاد مـفــتـوحـة الـتــأويل 
قـــارئــاً يـــفــلي لـــهــا نــصـــاً مــوازيــاً
جـرحـاً أحاطه ويـجـلي مـخبـوئـهـا 
في تــمـثالت الــصـمـت والـتــعــمـيــة 
كـأنهـا لـعبـة من الـكاتب الى أخـرى 
سـحبه الى مقـصود مـنـها  الـقـار 
مـقـنـعـاً إيـاه بـحـوادثـهـا وقـائـعـهـا 
ليزداد جرياً ومستـسيغاً لسـردها 
ه. عرفة غرائب عوا وراءه وشوقاً 
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) للروائي أحمد اجلنديل مقترب نقدي سير ذاتي لـ (ثالث وست

والـصـدمـة لــلـمـعـلم ـفـاجـئــة  فـكــانت ا
والـشـريف  كــيف يـتـعـامل مع الــنـزيه 

هوالء. 
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ط والـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة مـــا هي إال 
وشـكل سـردي غـالـبـا مـا تـكـتب نـثرا 
فـــهي تـــعـــتـــمـــد عــلـى ذاكـــرة راويـــهــا
ومـحـاولـة أحـيـاء بـاســتـعـادة مـاضـيه 
بعض جوانبه الـتي يرى فيها الروائي
احـمد اجلـنديل خـصوصـية أو تـميزا 
إال أن هــــذا اليــــعــــني أن تــــكــــون تــــلك
النـصوص وثيقـة تاريخيـة خالصة عن
ا فـر كـاتـبـها  ال يتـخـلـلـهـا اخلـيال  
تخيل الـروائي أحداثا ال تـخصه ولكنه

يـــجـــمع اخملـــتـــصـــون عـــلـى الـــقــول
بـصــعــوبـة االتــفـاق عــلى حــد جـامع
نظرا فـهوم الـسيـرة الذاتـية   مـانع 
لعدم القدرة على التمييز العلمي ب
مـصطلـحات متـعددة يقـال عنهـا أنها
تـــنــتـــمـي إلى عـــائـــلـــة واحــدة  هي
الــســيــرة  أو أنــهــا أجــنــاس أدبــيـة
صغرى متفـرعة من جنس أدبي كبير
هو السيرة مثل التجـربة الذاتية أو
الــتـــرجــمــة  والــســـيــرة الـــذاتــيــة 
ذكرات  واليـوميات والذكريات  وا
 واالعـتـرافات  وغـيـرها الـكـثـير من
ـصـطـلـحـات التي تـشـتـرك بـكـونـها ا
ســردا حلـيــاة شــخص يــرويــهــا هـو
ـــا يـــتـــبـــرع لـه آخــر بـــنـــفـــسه- ور
بـروايتهـا نيـابة عنه كـما في الـسيرة
الــغـيـريـة- مـعـتــمـدا عـلى ذاكـرته في
اســـتـــرجـــاع أحــداث ومـــوضـــوعــات
مــاضــيــة  وعــلى الـــرغم من جــهــود
الـنـقـاد والــعـلـمـاء لــلـفـصل بـ هـذه
صـطلحات فـصال علميـا دقيقا  إال ا
أنـنا ما زلـنا بـإزاء غموض والـتباس
صـطلـحات أنـفة في حتـديد مـالمح ا
ا زاد األمر تعقيدا مسالة الذكر  و

الـــتـــداخل االجـــنـــاسـي الـــتي هي من
صـمـيم الــنـقـد األدبي احلـديث  لـذلك
ـألـوف  أن يكـتب مـصـطلح صـار من ا
ـذكـرات أو الـيـومـيـات الـذكـريـات أو ا
عـلى نـصـوص الـسـيـرة الـذاتـية الـتي
تـــصـــور أحـــاســـيـس الـــشـــخـــصـــيـــة
وانـــفــعـــاالتــهـــا في أثـــنــاء عـــرضــهــا
اضي  ونـحن نـتفق مع لـتـاريـخـهـا ا
الصـديق عبـد الكـر السـعيـدي فيـما

ذهب إليه .
رواية ثالث وسـتـون لـلروائي الـكـبـير
احـمــد اجلـنـديل  روايــة سـيـرة ذاتـيـة
بـامــتـيـاز كــتـبـهـا  وعــاش أحـداثـهـا
وتـفاصلـيهـا من بدايـة الرواية  حتى
ادخل في الـرواية ـأسـويـة نـهـايتـهـا ا
: يروي لنا تقنيت سرديت جديدت
السـيرة الغـيرية  لـلراوي العـليم وليد
عبـد العـظيم  ويروي سـيرته الـذاتية
الذي  أفنى عمره وشبابه في تـربية
األجـيال ويـنتـظـر مـكـافـأة  الـدولة له
عـلى خـدمـاته اجلـلـيـلـة الـتي قـدمـها 
فـبدأت مـعاناته  تـتجـسد في مـراجعة
ـسـتـور مـديـريـة الـتـربـيـة   فـكـشف ا
ـــســـؤولــ الـــذين لـــلـــمـــوظـــفــ وا

يـتعـاطون الـرشوة  بـقوله :- الشيء 
مــعـامــلــتك تـنــجــز وأنت في الــبـيت 
وستجد ما يريحك ويسعدك  ال شيء
ـال تدفعه إلى السيد سوى مبلغ من ا
دير والست مديحة وينتهي األمر  ا
أما أنـا فمـا أقوم به أكرامـا لوجه الله
 انــفــرجت شـفــتــاي عــنـدمــا ســمـعت
جملـته األخيرة  وأطرقت إلى األرض
راد ـبـلغ ا مـسـتـسـلـما : - مـا قـيـمـة ا
كان احمليط دفعه? وزع نظراتـه على ا
بنا  واقـترب مـني هامـسا : - مـليون
ديــنـــار فــقط  تـــشـــتــري بـه راحــتك 
ويــــغـــــنــــيك عـن مــــتــــاعـب الــــســــفــــر

راجعات . وا

سـمـع بـهـا من أنـاس لــهم صـلـة بـهـا 
وحـديــثه عن نـفـسه لــيس بـالـضـرورة
هـو سـيـرته الـذاتـيـة كـمـا كـان يـعـتـقـد
الـواقعـيون  فـشـخصـيـات الـسرد هي
كـائـنات من ورق كـمـا يقـول بارت  أو
هي تـــقـــنــيـــات لـــغــويـــة كـــمــا يـــقــول
تودوروف  وتـسـتـمر مـعـانـاة الراوي
فـي الـــعــــقـــبــــات الـــتـي تـــضـع أمـــامه
والشروط التعجيزية من اجل إجباره
دير على دفع الـرشوة   لكـنه يقـابل ا
الـعام لـعله يـنصفـه لكن دون جدوى  

اضي بقوله   ويعيد الزمن ا
ــــديــــر عن : بــــقي حـــــنش يــــحـــــدث ا
بطـوالتي في مقارعـة الظلم والـطغيان

 وحـــديث الـــست مـــديـــحـــة عـن بـــلــد
احــتـرام الـقــانـون يـعــيـد حـضـوره في
ــديــر راسي  ابـــتــســمت فــقــابــلــني ا
بـابــتــسـامــة أحـسـن مـنــهـا  كــنت قـد
ـمـتـد عـبر ابـتـسـمت عـن بـلـد الـكـذب ا
مــئــات الــســنـ  وكــلـــمــا رحل جــيل
أهــدى كـذبه لــلـجــيل الـذي يــلـيه ومع
مـرور الـزمن أصـبـحـنـا نـتـفـاخـر بـهـذا
ـدمـر  عــادت الـست مـديـحـة الــكـذب ا
إلـينـا من جـديد  وهي تـخبـر مديـرها
بـان اضـبـارتـي جـاهـزة إلرسـالـهـا إلى
دار الـتـقـاعـد  تـنـفـست الـصـعـداء الن
ـــــر عــــلى دكــــان الـــــكــــلب ســــوف ال 
الــقـصـاب . اسـتـطــاع اجلـنـديل  سـرد
ـاضــيــة بــصـورة شــعــريـة األحــداث ا
وشـاعــريــة  دمـويــة حـزيــنـة جــسـدت
ظـلوم في مـعـاناة الـسجـ العـراقي ا
زنزانته  وأعطـنا صـورا فوتوغـرافية
وكتـابـته الـسـردية تـمـيـز  بـأسـلوبـه ا
الرائعة جند أنفـسنا أمام مـدة زمنية
قــصــيــرة و حــدث مــخــتـزل جــدا إلى
أقــصى حـد و الـذي يــكــون الـراوي /
السلطة هما أساس األحداث  غير أن
ـدة  الـزمـنـيـة الـقـصـيـرة تـطرح هـذه ا
هي األخـرى بـدورهـا زمـنا أطـول عـلى
مــســـتـــوى اخلـــطـــاب الــروائـي الــذي
و يــــخــــضع جملــــمــــوع الـــنــــصـــوص 
كونة للرواية ككـل األحداث اجلزئية ا
 بـحــيـث يــبــدو لــنــا الـبــنـاء الــزمـني
للرواية السيرة الذاتية عنصرا معقدا
و شـريـانـا حـقـيـقـيـا مـن شـرايـيـنـها 
ـاضي عـنـدمـا تـعـود به الـذاكـرة إلى ا
والــدائـرة ــعــلم الــنــزيه    اعــتــقل ا
ـدة الــزمـنـيـة الـتي انـقـطع تـطـالـبه بـا

فـيهـا عن الـدوام  كنت مـشدودا إلى
ذاكـــرتي وهي تــســـرد لي مــا حــدث
قـبل أربعـة عـقود وعـنـدما انـتـبهت
ــــاضي إلى نـــــفــــسي  أدركـت أن ا
يطاردني  وان لعـنة توقـيفي كانت
الــســبب في مــا حــصل لي الــيـوم 
فلوالهـا ما كانت احلـاجة إلى كتاب
تــــأيـــــيــــد  وال الــــســـــفـــــر في زمن
الكورونا وال هذا العـذاب الذي أنا
ا الضابط الذي فيه  من يعلم ? ر
ـارس الـيـوم دوره فـجـر جـروحي 
ــا يــكــون بــأســـلــوب جــديــد أو ر
ــبـاهج الجــئـا ســيـاســيـا يــتــمـتع 
احلــيــاة في الــعــواصم الــراقــيــة 0
اجلنديل بقدرته النقدية  وبريشته
رسم لنـا لوحة فنية جسدت الفنية 
عـاناة  في مراجـعة الدوائر حجم ا
احلــكـومـيـة   وحــجم الـدمـار الـذي
ـــوظف الــعـــراقي احلــالي  حـل بــا
وأجــــمل مــــا فـي الــــروايــــة رحــــيل
األســتـاذ عـبــد الـعـظــيم عن احلـيـاة
ولم يــحـصـل عـلى الــتـقــاعـد وهي
ـــصــيـــر مـــئــات صـــورة واقـــعــيـــة 
األســــاتـــذة فـــنـــراه يـــروي الـــراوي
سـيــرته الــذاتـيــة عن طــريق لــسـان
ولـــده ريـــاض بــــقـــوله : اخــــبـــرني
الطبيب بان سبب الوفاة كان عجزا
في الـقلب  كـنت اعـرف ذلك قبل أن
يـخبـرني الطـبيب  الـقلب األخـضر
الـيـانع بيـنـابـيع الـعطـاء ال يـحـتمل
كل هـذا الـعذاب  كـان مـنذ طـفـولته
والـــنـــزاهــة يـــســـعى إلى الـــعـــفـــة 
وبـعدها وجـد نفـسه غارقـا في بحر
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة إستئناف بغداد/ الكرخ
االحتادية 

محكمة بداءة الكرخ 

العدد/ ٢٦٤٧/ ب/ ٢٠٢١
التاريخ ٢٠٢١/٧/١٣

ـواد الـغـذائـية ـدعـي ( مـديـر عـام الـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة ا اقـام ا
ـرقمة اعاله يطـلب فيها فسخ اضـافة لوظيفـية ) الدعوى الـبدائية ا
ــرقم (١٢) في ٢٠١٠/١/٣١ مع ـــدعي عــلــيـه ا ــبــرم مع ا الــعــقـــد ا
ــادي الـذي اصــابـة ألخـاللـة بــالـتــزامـاته الــتـعــويض عن الــضـرر ا

التعاقدية ويقدر مبلغ التعويض (١٦٠٠٫٠٠٠) إلف دوالر .
بلغ الـقائم بالتبـاليغ وتاييد وجملهـولية محل اقامـتك حسب شرح ا
اجملـلس البـلـدي علـيه تـقـرر تبـلـيغك اعالنـا بـصحـيـفتـ مـحلـيـت
ــصـادف يـوم ــرافـعـة ا لـلـحــضـور امـام هــذه احملـكـمــة في مـوعـد ا
٢٠٢١/٨/٣ الـسـاعـة الـتاسـعـة صـبـاحا وعـنـد عـدم حـضورك او من
رافعـة بحـقك غيابـيًا وعـلنا وفق يـنوب عنـك قانونـا سوف جتـري ا

القانون . 
مع التقدير 
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شركة التأم الوطنية 
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   لـيس أشـهـر قـانـونـا من مـبـدأ
الفصل ب السلطات الذي نظّر
له مونـتسـكيـو وحمـلته الـثورة
الفـرنـسـيـة شـعـارا لـهـا بـعد ان
ـلك عـانت االمـرّيـن من تـسـلط ا

وتركيزه السلطات بيده.
    ورغم الــــتـــطــــور الـــذي حلق
ـــبـــدأ من فـــصل مـــطــلـق بــ ا
الـسلـطـات الى فـصل نـسبي اال
ـبـدأ اسـتـمـر شـعـارا لـلدول ان ا
ـشروعية ضمَنته التي حتترم ا
في دساتيرها ومواثيقها; زيادةً
في حــمــايـــة الــدولــة من تــغــول
سـلـطاتـهـا علـى سلـطـات أخرى

او تغولها على الشعب.
¡UCI « ‰öI «

ــبــدأ مــبــدأ     تــفــرع من هــذا ا
ــكن اســتــقـالل الــقــضـــاء فال 
لـــلـــســلـــطـــتــ الـــتـــشــريـــعـــيــة
والــتـنــفـيـذيــة الـتــدخل في عـمل
ـثل الــقـضــاء وهـو اســتــقالل 
شروعية التي أخطر ضمـانات ا
إذا انـتهـكت ساد الـدولة احليف
والـظـلم وخــيف عـلى رعــايـاهـا
ـــتـــنـــفـــذين واآلراء من تـــدخـل ا

الشخصية والنفعية.
    ولـــيس الــدســتـــور الــعــراقي
احلـالي بـدعـا من الـدسـاتـيـر اذ
نــراه أكـــد غــيــر مـــرة عــلى هــذا
ـادة  ?47يـنص: ــبــدأ فــفي ا ا
تـتكون الـسلطـات االحتادية من
الـــســـلــــطـــات الــــتـــشـــريــــعـــيـــة
والتنـفيذية والقـضائية تمارس
اخـتصـاصـاتهـا ومهـمـاتهـا على
اســــاس مــــبــــدا الـــــفــــصل بــــ
ـادة  19أوال الــسـلـطــات. وفي ا
منه: الـقضـاء مسـتقل ال سـلطان

عليه لغير القانون.
بدأ اذ ثم أمعن في إقـرار هذا ا
ـــــادة  88مــــــنه أن: قــــــرر فـي ا
الـقـضـاة مـسـتـقـلـون ال سـلـطان
عــلـــيــهـم في قــضـــائـــهم لــغـــيــر
الـقـانـون وال يجـوز أليـة سـلـطة
الــــتـــدخـل في الـــقــــضـــاء او في

شؤون العدالة.
ـبـدأ كـان البـد     وطـبـقـا لـهـذا ا
من العمل فعليا -ال نظريا فقط-
عـــلى تــشـــريع الــقـــوانــ الــتي

تضـعه موضع التنـفيذ فكان أن
شـرّعـت الـســلـطــة الـتــشـريــعـيـة
قـانــون مـجــلس الــدولـة رقم 71
لــسـنـة  2017 الـذي اقـرّ إنـشـاء
ــثل نـقــلـة مــجـلـس الـدولــة مـا
نوعيـة وان أتت متأخرة اذ عدّ
القـانـون اجمللس هـيـأة مسـتقـلة
عنوية فيه تتمتع بالشـخصية ا
ـثـلــهـا رئـيس اجملـلس وبـذلك
ــهم عن انــفــصل هــذا اجملـلس ا
ســلــطـة وزيــر الـعــدل الــتي كـان
يــخــضـع لــهــا قــبال ثم صــدعت
ـادة  7عــلــنــا بــذلك بــقــولــهـا: ا
حتــــــذف االشــــــارة الـى (وزيــــــر
الــــــعـــــدل) ايــــــنـــــمــــــا وردت في
الــنــصــوص الــتــشــريــعــيـة ذات
الــعالقــة بـــعــمل اجملــلس وحتل
محـلهـا (رئيس مـجلس الـدولة).
ـبـدأ الـفـصل ـثل انـتـصـارا  مـا
بـــ الـــســــلـــطـــات واســــتـــقالل

القضاء.
     لكن اسـتـقالل الـقـضاء الزال
مــثـارا لــلـجــدل في عـمل جــهـات
قـــضــائــيــة مـــهــمــة الزالت لــآلن
تخـضع للـسلطـة التـنفـيذية في
ــبـــدأ دســتــوري خـــرق واضح 

ودولي اتــــفــــقت عــــلـى اقـــراره
ـــتـــحـــضـــرة جـــمـــيـع الـــدول ا
ونـقــصــد من ذلك مــحــاكم قـوى
االمـن الـــــــداخـــــــلـي واحملـــــــاكم
الـعـســكـريـة اذ الزالـت تـخـضع
ـثــلـة لــلـســلـطــة الـتــنـفــيـذيــة 
بــالــوزيــرين اخملــتــصــ فــفي
ــــادة  /28 اوال من قـــــانــــون ا
أصــول احملــاكــمــات اجلــزائــيـة
لـــقــوى االمن الــداخــلي رقم 17
ـعــدل: يــسـمى لـســنـة  2008 ا
رئـيس واعـضـاء مــحـكـمـة قـوى
االمن الـداخـلي بـقـرار من وزيـر

الداخلية.
وفي ثـانـيـا: تـشـكل مـحـكـمـة او

أكثر بقرار من وزير الداخلية 
«œUNA « WKL

واشــتـرطـت سـادســا في رئـيس
احملـكـمـة واالعــضـاء االصـلـيـ
واالحتياط ان يكونوا من حملة
الشـهـادة اجلامـعـية االولـية في
الـــــقــــــانــــــون فـي األقل وتــــــتم
تـــســـمـــيـــتــهـم بـــأمــر مـن وزيــر
الداخلية وقررت سابعا تعي
دعي العام بأمر من الوزير. ا
ـــواد مــثـــيالتـــهــا في ولـــهــذه ا
قــــانــــون أصـــول احملــــاكــــمـــات
الـعــســكــريــة ان احلــجـة الــتي
يــعــتــمــد عــلــيــهــا مــؤيــدو هـذا
الـــتـــدخل في عـــمـل الـــســـلـــطــة
الــقـضــائـيــة وهـو الـتــخـصص
األمــنـي والـــعــســـكـــري حـــجــة
صـــادقـــة اذ ان قـــوانـــ قـــوى
االمن الــــداخــــلي والــــقــــوانـــ
الـــــعــــــســـــكـــــريــــــة حتـــــمـل من
االختالفات الـكثـير بـينـها وب
ـدنـيـة نـاجتة قـوانـ اجلـزاء ا

عن تــمـايــز الــعـمـل الـعــســكـري
واألمــــــنـي أضف ان اجلــــــرائم
الـعسـكـريـة تتـمـيـز بخـطـورتـها
على كـيان الـدولـة ككل وقـسوة
عــقــوبـــاتــهـــا. ولــكن هـل يــبــرر
الـــتــخــصص تــدخـل الــســلــطــة

التنفيذية?!
    ان غـايـة مـانـتـمـنـاه في هـذه
احملاكم اسـتقالل قضـاتها دون
إخالل بـــتــخـــصــصــهـــا األمــني
والـــعـــســـكــــري وذلك من خالل
هـيــأة قـضـائــيـة مــسـتــقـلـة من
الـضــبــاط اخملــتــصــ حـامــلي
ـعــهـد الـقــضـائي مع شـهــادة ا
زايا التي يتمتع منحهم كافـة ا
ـــدنـــيــون في بـــهــا الـــقـــضــاة ا
الـتشـريـعات اخلـاصـة باخلـدمة
الـقضائـية وان تكـون تعيـينات
وتنـقالت ومزايـا ومعـاقبـة هذه
الـفـئـة من الــقـضـاة بـيـد رئـيس
هيأة مـستقـلة مخـتصة بـالشأن
الـعسـكري وقـضايـا قوى االمن

الداخلي.
    وهي مهـمـة يجب ان يـنـبري
لــهــا مــجـلس الــقــضــاء األعـلى
ومـــجـــلس الـــنـــواب الــعـــراقي

صيانة لروح العدالة.
    مع حتقق هذا االستقالل لو
بدأ حتـقق نكون قـد انتصـرنا 
ــتــمــدنــة دولي اقـــرته الــدول ا
وطـــبــقــنــا الـــنص الــدســتــوري
الـصريح: القـضاة مسـتقلون ال
سـلــطـان عــلــيـهم فـي قـضــائـهم
لـغـيـر الـقـانـون وال يـجـوز أليـة
سـلـطـة الـتـدخل في الـقـضـاء او
فـي شــؤون الـــعــدالـــة. فــهل من

مجيب?!
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تـوجه العـداء طه حـسـ امس اإلثـن إلى الـعـاصـمة الـيـابـانيـة طـوكـيو من
بية. شاركة في دورة األلعاب األو أجل االلتحاق ببعثة العراق ا

دير الـفني الحتـاد ألعاب الـقوى العـراقي في تصريح وقال زيدون جـواد ا
ان الالعب طـه حـســ عـاد مــؤخـرا مـن مـعــسـكــر تـدريــبي أقــيم في تـركــيـا
بـية حتت إشراف مدربه خزعل جبار. وأضاف حتضيرا لدورة األلعاب األو
أن حس سـيشارك في مـنافسـات ألعاب الـقوى التي تـنطلق يوم  30.تموز

اجلاري في طوكيو وحتديدا بسباق  400متر
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- وكــــــاالت - يـــــواصل { بـــــرلـــــ
ــاني بــايــرن مــيــونخ الــثــنــائي األ
وبـــــــوروســــــيـــــــا دورتـــــــمـــــــونــــــد
ــقـبل اســتـعــداداتـهــمــا لـلــمـوسم ا
( 2022-2021وذلـك بـــــــــخــــــــوض
ـباريات الـودية منذ مجـموعة من ا

بداية يوليو اجلاري.
ولـم يـسـلم الـعــمالقـان من فـيـروس
اإلصـابـات الـذي بـدأ يـنـهش جـسـد
الـــفـــريـــقــ مـن كل اجتـــاه ســواء
ــبـــاريــات الـــوديـــة أو قــبل خـالل ا
انطالق فترة اإلعـداد. ويرصد هذا
ـ قـبل الـتــقـريـر إصــابـات الـغــر
ــتـوقــعـة ــدة ا ـوسم وا انـطـالق ا

لغياب كل العب.
∫a½uO  Êd¹UÐ
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ـدافع الفـرنسي اسـتمـرت معـاناة ا
ـــتــــكــــررة وذلك مع اإلصــــابــــات ا
بــــعــــدمــــا تــــعـــرض لــــتــــمــــزق في
ــفــصـــلي الــداخــلي الـــغــضــروف ا
لـــلـــركـــبـــة الـــيـــســـرى اســـتـــوجب
خـضـوعه لـعـمـلـيـة جـراحـية مـطـلع

الشهر اجلاري.
وجــــــاءت هــــــذه اإلصــــــابــــــة خالل
مـشـاركــة هـيـرنـانـديــز مع مـنـتـخب
فــرنــســـا في بــطــولــة يــورو 2020
ـــتـــوقع عـــودته ـــاضـــيـــة ومن ا ا
قبل. للمالعب في أغسطس / آب ا

eOH¹œ u ½uH √

يـــعـــد الـــظـــهــيـــر الـــكـــنـــدي ثـــاني
الـضـربـات الـدفـاعـيـة الـتي تـلـقـاها
الـــفـــريـق الـــبـــافـــاري خالل فـــتـــرة
اإلعــــداد رغم أن إصـــــابــــة الالعب
الــــشــــاب جـــــاءت خالل تــــواجــــده
ـــعـــســـكــر مـــنـــتـــخب بالده قـــبل
انــطالق بـطــولـة الـكــأس الـذهــبـيـة
"كــونـــكــاكــاف". وتـــعــرض ديـــفــيــز
إلصابة في الكاحل أدت الستبعاده

مـن مــعـــســكـــر كــنـــدا وإعــادته إلى
مــيـونخ لــتــلـقـي الـعالج حــيث من
ـــتــوقع أن يـــعــود هـــو اآلخــر في ا

قبل. أغسطس/ آب ا
العب الــــوسـط اإلســــبــــانـي فــــضل
ـشـاركة الـبـقـاء في مـيـونخ وعـدم ا
ـــبـــيــاد مـع مــنـــتـــخب بالده في أو
طـوكـيـو بـهـدف بـدء فـتـرة اإلعـداد
ـدرب اجلديد للـموسم حتت أع ا
جــولــيــان نــاجــلــسـمــان عــلى أمل
ــنـــحه فـــرصـــة الـــلــعب إقـــنــاعـه 

بانتظام مع الفريق.
ـــا ال تــشـــتــهي وجـــاءت الـــريــاح 
الـســفن إذ تــعــرض روكـا إلصــابـة
بـــتــــمـــزق فـي الـــربــــاط اخلـــارجي
لـــــكــــاحـــــله األيـــــســـــر وذلك خالل
مــشــاركــته في تــدريـبــات الــبــايـرن
ــاضي لـيـتــقـرر غـيـابه األسـبـوع ا

لفترة قد تمتد إلى  6أسابيع.
∫b½uLð—Ëœ UOÝË—uÐ
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ـدافع اإلسبـاني عـاني من إصـابة ا
وسم بـالـغة في ركـبـته مع نهـايـة ا
ـنـصــرم لـيـتـبــ الحـقًـا تـعـرضه ا
لـــتــمـــزق في الـــربــاط الـــصــلـــيــبي
األمــامـي والــكـــبــســـولــة والـــربــاط
اخلــارجي لـلـركــبـة. وخـضع مـوري
لــعـمــلـيــتـ جــراحـيــتـ لــكـنه لن
يــكــون قــادرًا عـلـى الـعــودة قــريــبًـا
ـتـوقع غـيابه لـلـمالعب حـيث من ا
مكن أن حتى نـهايـة العـام  ومن ا
ـوسم يــلـحق بـالـرمـق األخـيـر من ا

قبل. ا
دافع الـفرنـسي الشـاب صومـاليا ا
كـــولــيــبــالـي أحــد أحــدث الــوجــوه
ـنـضـمة ألسـود الـفيـسـتيـفـال هذا ا
الـــصـــيف وذلك بـــعـــد رحــيـــله عن

باريس سان جيرمان مجانًا.
لـــكن بــدايـــة رحــلـــة صــاحب الـ17
عــامًــا مع دورتــمــونــد تــتــزامن مع
إصــــابــــته بــــتــــمــــزق في الــــربـــاط
الـصــلــيـبـي لـلــركــبـة لــكن الــنـادي

ــاني لم يــعـلن أي تـفــاصـيل عن األ
مــدة غـيـاب الالعـب ومـوعـد عـودته

توقع. ا
مـدافع فــرنـسي آخــر يـظــهـر ضـمن
قــائــمــة مــصــابي دورتــمــونــد قــبل
ـوسم وهـو زاجـادو الـذي بـدايــة ا
يــعــاني هــو اآلخــر من إصــابــة في
الــركـبـة مــنـذ نـحـو  4أشـهـر. وبـدأ
ـدافع الـفـرنـسي بـالـفـعل الـتـدرب ا
بــشــكل فـــردي لــكن ذلك لن يــكــون
كافيًا لظـهوره مع الفريق في بداية
ـتوقع أن يـعود وسـم حيث من ا ا

قبل. في سبتمبر/ أيلول ا
ــاني أحــدث يــعــتـــبــر اجلــنـــاح األ
صاب نضمـة لقائمة ا الوجوه ا

وذلك بـعـدمـا خـرج مسـتـبـدلًا خالل
مــشــاركـــته في مــبــاراة وديــة ضــد

أتلتيك بيلباو هذا األسبوع.
ولم يـعـلن الـنـادي أي تـفاصـيل عن
حـالـة وولف لـكن الـتـقـاريـر تـشـير
إلى مـعـانـاة الالعب من إصـابة في

الكاحل قد تؤدي لغيابه ألسابيع.
ـاني شــارك مـؤخـرًا مع ــدافع األ ا
مـنـتـخب بالده في يـورو  2020ما
عاناته من مـشاكل في الركبة أدى 
أرجــــأت ظـــــهـــــوره في الـــــفـــــتــــرة

التحضيرية لدورتموند.
ولـم يــنـــضم هــومـــيــلـــز حــتى اآلن
لــلــتــدريـــبــات اجلــمــاعــيــة ألســود
الفيسـتيفال لكن األسابـيع القليلة

قبلة قد تشهد عودته للمالعب. ا
Ã«Ë“ ÷dŽ

تـقدم مـاكس كـروس قائـد منـتخب
ـشارك في مـنافـسات كرة انـيا ا أ
ـبـيـاد طـوكـيو الـقدم لـلـرجـال بـأو
بطـلب للـزواج من صديـقته ديالرا
خالل مـقـابلـة تـليـفـزيونـيـة أجريت
ـاكيـنات مـعه عقب فـوزه منـتخب ا

على نظيره السعودي (.�?(3-2
وأخــــــــذ كــــــــروس ( 33عــــــــامــــــــا)
يكـروفون من مذيـعي محطة (أيه ا
ــانـيـة آر دي) الــتـلـيــفـزيــونـيـة األ

وجلس عـلى ركبـتيه وقـال مبتـسما
"لـقد كـنـا سويـا منـذ بضـعة أشـهر

سنة في الواقع".
ووجه حـــــديـــــثه لـــــصـــــديــــقـــــته
انيا على تواجدة حاليا في أ ا
أمل مـشـاهـدتــهـا الـلـقـاء حـيث
قال "أسألك إذا كنت تريدين أن

تصبحي زوجتي?".
وأوضـح كـــــروس مــــــهـــــاجم
ـاني أنه يــونـيــون بـرلــ األ
خــــطط لـإلقــــدام عـــــلى هــــذه
اخلـــطــوة في الــبـــدايــة بــعــد
ـبـيـاد تـسـجــيـله هـدفــا في أو
طـوكـيـو لـكـنه لم يـكن مـتـأكدا
ا إذا كان سـيهز الـشباك في

نافسات من عدمه. هذه ا
ـركز انـيـا ا ويـحـتل مـنـتخـب أ
الــثــالث حــالـيــا في اجملــمــوعـة
الـرابــعـة بــرصـيـد ثـالث نـقـاط
ويــتــعـ عــلــيه الــفــوز عـلى
كـوت ديـفـوار في اجلـولة
األخيرة لضمان بلوغ

األدوار اإلقصائية.

دافع الفرنسي ا
لوكاس هيرنانديز

 يعاني من
االصابة

ÂöŽù« d³Ž Ã«Ë“ ÷dŽ ÂbI¹ uO uÞ w  w½U*_« w³*Ë_« bzU

UGOKÝb½u³ « w öLŽ gNM¹  UÐU ù« ”Ëd¹U

ماكس
كروس

ــلــعـــبــ الــرئــيـــسي والــثــانــوي ا
ـــعــســـكــر جـــاهــزان الســـتــقـــبــال ا
الــتــدريــبـي لــلــمــنــتـــخب الــعــراقي

بي لكرة القدم. األو
w³¹—bð dJ F

وقال اجلراح في حديث صحفي ان
ـعـســكـر الـتــدريـبي حتت إشـراف ا
ـــدرب الـــتـــشـــيـــكي مـــيـــروسالف ا
ســوكــوب ســيـبــدأ الــيــوم الــثالثـاء
ويسـتمـر حتى الـسادس من الـشهر
ـــلـــعـــبـــان الـــرئـــيـــسي ـــقـــبل وا ا
والـــثـــانــوي عـــلى أ اجلـــهـــوزيــة
وكذلك قاعـات الليـاقة البـدنية.وب
أن جميع الكوادر العاملة في ملعب
كربالء الـدولي حرصت عـلى تـوفير
االحـتـيــاجـات الـضــروريـة وإعـمـال
الصيانة كافة والعمل كان وما زال
مـكـثـفاً يـبـدأ من الـساعـة اخلـامـسة
فـجــرا ولـغـايــة الـسـاعــة اخلـامـسـة
ــدرب الــتــشــيــكي عــصــرا. وكـــان ا
مــــيـــروسالف ســــوكـــوب قـــد وصل

بي في ـنتـخب األو بغـداد لقـيادة ا
ـحـافـظـة كربالء مـعـسـكـر يـنطـلق 
وسـتـجـري الـتـدريـبـات عـلى مـلـعب
كـربالء الـثـانوي بـإشـراف سـوكوب
الذي اخـتـيار  40العبـا من الدوري
. احمللي يتم اختبارهم على دفعت
وفي ســيــاق مـــنــفــصل إكــد رئــيس
الهيئة التطبيعية الحتاد كرة القدم
ــدرب ايـــاد بــنــيــان أن تــســمــيــة ا
ــنـتـخب الـوطـني اجلـديـد لـقـيـادة ا
ســتـحـسم خالل األســبـوع احلـالي.
ـكـلـفـة وقـال بـنــيـان  إن الـلـجـنــة ا
ــدرب الـــذي ســيــقــود بــاخــتـــيــار ا
منـتخب أُسـود الرافـدين في الـفترة
قبـلة تواصل مفـاوضاتها حلسم ا
وضوع مـبكراً وهـنالك اتفاق مع ا
مــــدرب ســـيــــتم االعالن عــــنه خالل
خالل االســبــوع احلـالي الفــتـاً الى
ــســاعـد ــدرب وطــاقــمه ا أن هــذا ا
لــديـهم اطالع كـامل بــجـمـيع العـبي
ـنـتـخب وهـنالك  55العـبـاً سـيتم ا

ـنـاسبـة مـنهم اختـيـار التـشـكـيلـة ا
عـسكـر التـدريبي في لـلدخـول في ا
صــربــيــا. وتــابع بــنــيـان ان كـل مـا
ـــعــــســـكـــر اشــــيع حــــول الـــغــــاء ا
ـقـرر الـتــدريـبي الســود الـرافـديـن ا
اقامـته في صربيـا هو غيـر صحيح
ــعــســـكــر قــائم و  مــبــيــنـــاً أن ا
الــتـــنــســيق مع اجلـــانب الــصــربي
لــتــهــيـــئــة جــمــيـع االمــور الالزمــة

عسكر. الجناح ا
WOzUN½  UOHBð

عـسـكر سـيـقام مـطلع وأضـاف أن ا
ـــــقــــبـل حتــــضـــــيــــراً شــــهـــــر اب ا
للـتـصفـيـات النـهـائيـة وسـتتـخـلله
اقــــامـــة مـــبــــاريـــات وديـــة ســــيـــتم
حتــديــدهـا فـي وقت الحق مــبــيــنـا
ــعــســكــر ســيــشــهــد تــواجـد ان  ا
جمـيع الالعبـ الذي سـيقع عـليهم
اخــتــيــار اجلـهــاز الــفـنـي لـتــمــثـيل
ـنـتـخب في الــتـصـفـيـات الـقـادمـة ا

قبلة. وباقي االستحقاقات ا
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أسـدل الـسـتـار عـلى أكـبر بـطـولـتـ قـاريـتـ لـكـرة الـقدم فـي العـالم  أ

أوروبا وكأس أمريكا اجلنوبية.
جرت الـبطـولت فـي وقت صعب  وقت تفـشي وباء كـورونا  قـبل ساعات
ـيسي مع مـنتخب ـباراة الـنهـائية األوروبـية في أول تـتويج   من انطالق ا
ـنتخب األرجنـتيني بـكأس كوبـا أمريكا لـكرة القـدم بعد فوزه بالده  فاز ا
فـريق راقـصـات الـسـامـبا عـلـى ملـعب الـتـاريـخي عـلى مـنـتـخب الـبـرازيـلي

ماراكانا الشهير بهدف دون رد.
وفي القـارة العجوز  فازت إيطاليا بكـأس األ األوروبية للمرة الثانية في
تـاريخـهـا  وانتـظـرت إيطـالـيا  53عامًـالـتفـوز بالـلـقب للـمـرة الثـانـية  بـعد
فـوزها ألول مـرة عـلى أرضهـا عام  .1968تـعـادل الـوقت اإلضافي .1-1
نعم أسـدل السـتار عـلى واحدة مـنأصـعب األعوام لـلريـاضة بـشكل خاص
والـعـالم بـشـكل عـام  وهـمـا أهـم بـطـولـتـ في نـظـر مـتـابـعي كـرة الـقـدم ,
نعم شـهد الكـروياجلديـد مع تفـشي فيروس كـورونا  النـقطة الـكبيـرة في ا
تـسـبب فـيـروس كـورونـا بـالـفـعل في شـلل كـامل لـلـنـشـاط الـريـاضـي وكرة
الـقـدم حـول الـعـالم  بـعد انـتـشـارالـوبـاء في مـعـظم الـدول وارتـفـاع مـعدل
اإلصـابـات والــوفـيـات  وهـو مـا دفع الـعـديــد من الـدول إلى اتـخـاذ بـعض
ا اإلجراءات والـتدابير الـوقائية حملـاولةالوقايـة. . انتشاره. من الـفيروس 
في ذلك مـنـع اجلـمـاهـيــر من احلـضـور أو جتــمـيـد الـنــشـاط  إضـافـة إلى
يـة بالـوباء. هي أن البـعض ظن أن هذا إصابـة عدد من جنـوم األنديـة العـا
ـنافـسـات العـالـية سـوف يـتوقف لـفـترة سـيـجعل اجلـمـيع متـسـاوين وأن ا
شـجـعون األوروبـيـون واألمريـكـيون ا طـويـلة لـكن الـعكس كـان صـحيـحًـا 
دائمًـا يريـدون األفضل بشـكل دائم  وحتى في أصعب األوقـات لذلك نرى
بطـولة في أوروبـا  كان اجلـمـهورحـريصًـا علـى حضـورها جـيدًا  وكـانوا
يـدعــمــون فــرقـهم بــطــريــقـة مــجــنـونــة  خــاصــة في بـوشــكــاش أريــنـا في
ـبلي الشهيرة في لنـدن البريطانية . بودابـست  عاصمة اجملر  و حتفةو
ـشـاركـة كـانت أقل مـقـارنـة ـنـتـخـبـات ا نـعم  بـالـرغم من أن مـسـتـويــات ا
بـالـبطـوالت الـسابـقـة  وخرجت الـفـرقالـكـبرى مـبكـرًا من كـأس أ أوروبا
يورو  ? 2020واحدة تـلو األخرى  وقد قـلبت النسـخة احلاليـة من بطولة
ولـكن ستبـقى البطـولتان األهم في تاريخ أوروبا الـتوازن ب جـميع الفرق 
. جـرت في وقت عـصـيب و صـعب وهـو زمن الـقـارتـ
الوبـاء كورونا زمن الـلقاحـات و الكمـامات  وبعد
مـتــر من الــبـعض كــشــفت الـبــطــولـة األمــريـكــيـة
واألوروبـــيــة  رغم كـل الــصـــعــاب واألدلــة  أن
الـلــعـبـة الــشـعـبــيـة األولى فـي الـعـالم. ســيـكـون
ـستقـبل ألن بطـوالت العالم  العـالم أفضـلفي ا
وخـاصة أ أوروبا ئيرو كب  وكـوبا أمريكا 

ا تمتلكه من تاريخ ومنتخبات عريقة. "كنز" 
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وصلَ إلى العـاصمـة بغـداد مدرب
ــبـي لــكــرة الــقـدم مــنــتــخــبـنــا االو
الــتــشــيــكي مــيــروسـالف ســوكـوب
ــســاعـد وذلك ومالكه الــتـدريــبي ا
بـينا لبـدء مهـمته التـدريبـية مع أو

قبلة. حتضيراً لالستحقاقات ا
ــبي وســـيــدخـلُ مــنـــتـــخــبـــنـــا االو
مـعــســكــراً داخــلــيــاً في مــحــافــظـة
ـقـدسـة بـعـد غـدٍ الـثالثـاء كــربالء ا
بــقــائــمـة أولــيــة تــضم الــعــديـد من
ــمــتــاز. ويــتــألف العــبي الـــدوري ا
بي ـنـتـخبـنـا االو الك الـتـدريبي  ا
من الـتشـيـكي ميـروسالف سـوكوب
مـــدربــاً وكــامـل تــوبــيـــاس مــدربــاً
مـسـاعـداً والـتـشـيـكي جـيـري ريـبـا
مـدرب لـيـاقـة بدنـيـة والـسـلـوفـاكي
أنـــدريج كـــوســتـــوالنــســـكي مــدرب

حراس مرمى.
ومـن جـهـة اخـرى أكـد مــديـر مـلـعب
كــربالء الـدولي مــهـنـد اجلـراح ان
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ميروسالف سوكوب 

لـــعــــائـــلـــة الـالعب  مــــجـــيـــد مــــحـــمـــد
مـــجــيــد  وأولـــيــات عــائـــلــته في وزارة

التجارة 
 الـبـطـاقـة الـتــمـويـنـيـة لـوحظ ان تـولـد
وبـــعـــد ــــذكـــور  2006   الالعب ا
استدعاء الالعب وتدوين إفادته 
أقــر بــأنه قــد حـــصل عــلى قــرار
قــضـائي بــتــولـد  2007وعــلـيه
فقـد أصـدر هويـته الـشخـصـية
بــهـذا الــتــولــد  لـذا تــقــرر عـدّ
فــريـق أشـبــال نــادي الــشــبـاب
خـــاســراً  ��3-0وذلك إلشـــراكه
العـباً مخـالفـاً لتعـليـمات ولوائح
ــــــــادة  / 65 االحتــــــــاد  وفـق ا

��1انضباط.
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عــقـــدت جلــنــة االنـــضــبــاط فـي الــهــيــأة
نـاقشة اعتراضات التطـبيعية اجـتماعاً 
بعض االندية والتجاوزات التي حصلت
ــبــاريــات. ولــدى مــنــاقــشـة في بــعـض ا
اعـــتــــراض نـــادي احلـــدود عــــلى نـــادي
الـزوراء ضـمن دوري الـنـاشـئـ  وبـعـد
ـقدم من االطالع عـلى أصل االعـتـراض ا
نـــادي احلـــدود ومـــراجـــعـــة كـــشـــوفــات
نادي  الـتعاون  تـب عدم وجود اسم
ُـعـتـرض عـلـيه في الـكـشـوفات الالعب ا
وانه مـسجل فـي كشـوفات نـادي الزوراء
 لـذا تــقـرر رد االعـتـراض لــعـدم شـمـوله
عـلى أسـبـابه إذ ان االعـتـراض يجب أن
يـكـون من قــبل نـادي  الـنـصـر  وخالل

الـى رفع مـــســــتـــوى الـالعـــبـــ
الـفـني والـبــدني بـصـورة عـامـة
مـــشـــيـــداً بـــالـــتــزام الـالعـــبــ
بـــتــعــلـــيــمــات اجلــهـــاز الــفــني
واالداري لالســـتـــفـــادة مـن هــذا
ـعـسـكـر واالستـعـداد بـالـشـكل ا
األمـثل قــبل خــوض مـنــافـسـات

البطولة العربية.
وخــاض مـنــتــخـبــنــا مـبــاراتـ

جتريـبيت أمـام فريق بوتيف 
أحـــد فـــرق الـــدرجــة الـــثـــانـــيــة
البلـغاري خسر األولى بـنتيجة
ــبـاراة الـثــانـيـة  3-1وفـاز في ا
بـنــتـيـجــة ثالثـة أشــواط مـقـابل

شوط واحد.
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ـــنــــتـــخب الــــوطـــني يـــواصـل ا
لــلــنــاشــئــ بــالــكــرة الــطــائــرة
ـقام حـاليا معسـكره الـتدريبي ا
في بلغـاريا استعداداً لـلمشاركة
في بـطـولـة الـعـرب الـتي سـتـقام
في تـــــــونس فـي اخلــــــامـس من

قبل. شهر آب ا
وقـال مـدرب الـلـيـوث الـتونـسي
صـابر عبـد الواحـد في تصريح
ـعـسـكـر صـحـفي إن بـرنــامج ا
يـسير وفق مـا مخطط له بـإقامة
سائية التدريبات الصباحية وا
ـبـاريـات الـتـجـريـبـية و تـأمـ ا
أيـضاً والـتي نـهـدف من خاللـها
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 اعـــلــنت ادارة نـــادي بــغــداد عن
ـدرب جــمــال عـلي اتـفــاقــهـا مـع ا
لتـدريب فـريق نـادي امـانـة بـغداد

للموسم 2022-2021
وقــــال عــــدي صـــــبــــار الـــــنــــاطق
اإلعالمي بـاسم النـادي في حديث
صــحــفـي  ان االدارة اتــفــقت مع
ــدرب جــمــال عـــلي الــذي يــقــيم ا
حـــالــــيــــا في تــــركــــيـــا لــــقــــيـــادة
فــــــــــــــريق امانة بغداد للموسم

ــقـــبل . وأضــاف صــبــار أنه  ا
االتفاق للحضور الى بغداد خالل
قبلـة البرام العقد االيام الـقليلـة ا

بشكل رسمي في مقر النادي .
وأوضح أن االخــــتـــيــــار جـــاء في
ضوء السمعة الطيبة التي يتمتع
بــهــا الــكــابـ جــمــال عــلي والنه
مـدرب من الـطراز االول وسـيـكون
عـامال مـهــمـا في تــهـيـئــة الـفـريق

قبل . للموسم ا
œuIŽ b¹b&

واكـــــد عـــــدي صـــــبــــار ان االدارة
جــددت عــقــود  13العـــبــا مـــثــلــو
ــوسم الــســابق من الــفــريـق في ا
بـيـنهم احملـترفـ سامـوئيل ايـكو
من نــيـجـيـريـا وســاديـا الـيـفـر من

ساحل العاج .

وبـــ ان الــــنـــادي جــــدد ايـــضـــا
ـنــتــخب ونــادي اربـيل حلــارس ا
الـســابق سـرهـنك مــحـسن وكـذلك
تـعـاقد مع كـاب فـريق نـادي نفط
ـوسم الــوسط خــلـدون ابــراهــيم 

واحد .
وكــان فـريق امــانـة بــغـداد خـاض
آخر مباريـاته باجلولة  38بختام
ـمــتـاز امـام مــنـافـســات الـدوري ا
نــــفط مـــيــــســـان والـــتـي انـــتـــهت
بالتعـادل السلبي من دون اهداف
ـنــافـسـات لــيـنــهي مـشــواره في ا
ـــركـــز بـــرصـــيـــد  50نـــقـــطـــة بـــا

الــــسابع .
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فريق نادي
نادي بغداد
بكرة القدم
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دة القانـونية . ولدى منـاقشة اعتراض ا
نادي احلـسـ عـلى نادي الـشـبـاب ضمن

دوري االشبال
 وبــــــــــعـــــــــد
االطـــــــــــــالع
عــــــــــــــــــــلــى
االعـتـراض
وأولـياته 
وكــــــــــــذلـك
االطــــــــالع
عــــــــــــــــلـى
ســـــــــــجـل
الــــقــــيــــد
الــــــعـــــام

منتخب الناشئ بالكرة الطائرة 
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W∫ علي اخلالدي واالء حس في كواليس تصوير برنامج (كالم الناس) uł

مـعروفة على مستوى البلد والوطن العربي 
أحب الـتمثـيل رغم ظروف الـبلـد الصـعبة ..!!
أنا فنانة كوميدية ودخلت الكوميديا متأخره
 لـكني أثبتت جدارتي بصـدق ومحبة لعملي
الــفــنـي  بــرزت من خالل شــاشــة الــشــرقــيــة
بـأعمالي مثالً زرق ورق وأعمـال أخرى للقناة
ذاتـها  لكن أهم األعمال لنـفسي كان مسلسل
(18) عـبر شـاشة الـشـرقيـة طـبعـاً مع الراحل
عـدنان ابراهيم رحمـة الله .. وهذا العمل كان
لي نـقطة أنتقال بـالدراما  وهو من احملطات

األساسية والرئيسية في حياتي).
وبـينت حـسـ (أنـا مثـلت سـلـيمـة بـاشا رغم
هي أكـبـر مني بـ  18عـامـاً .. وهي شـخـصـية
كــبــيـرة أنــا جــســدت دور هــذه الـشــخــصــيـة
وجنـحت بـذلك  كنـت أعشق هـذا الـدور لـتلك
الـشــخـصـيـة الـفــنـيـة مـثل سـلــيـمـة بـاشـا مع
اخملـرج الــكـبــيــر فالح شـاكــر  ومن األعــمـال
األخــــرى الـــتـي تــــعـــرض مـن خالل شــــاشـــة
الـشرقـية .. زرق ورق مع مـجـموعـة طيـبة من
تازة الـفنان وانا أعتز بهم وعالقتي جداً 
بـــهم  حلــد اآلن )الفـــته (عــمــلـت مع األطــفــال
األيـتـام وأطـفــال مـخـيـمــات الـنـزوح في عـمل
تــلــفـزيــوني جــمـيـل (مـامــا لــوله) واآلن نـحن
نـتـحــدث في مـعـلـم تـأريـخي ومــزار سـيـاحي

رائع مثل هيت) .
وسـألـهـا اخلـالـدي: حـيــاتك االجـتـمـاعـيـة هل

أنت متزوجة ..? 
فـاجـابت ( نعـم كنت مـتـزوجـة وأنـفـصلت عن
زوجي بــكل ود وإحــتــرام بــدايــة عــام 2016
ورجـعت مع أهلي وعشت مع والدي ووالدتي
واخـوتي .. والـدي كـان بـاحلـيـاة وهـو أعـرف
بـحياتي اخلـاصة مع اخوتي أيـضاً جمـيعهم
أكن لـهم االحـترام  وبـعـد وفاة والـدي رحـمة
سؤول عني والزلت الـله أخوتي وأمي هم ا
أعـيش في بـيت أهـلي  رغم أخـوتي تـزوجوا
وخـرجـوا مـن الـبـيت .. وأريـد أوضح لك أني
). واختتمت شروع زواج ثاني أبداً لن أفكر 
قائـلة (من أسعـد محطات حـياتي الفـنية هذه

ميزة من برنامج  كالم الناس ) . احللقة ا
{ فـريق عــمل بــرنــامج (كالم الــنــاس) لــهـذه
احلـلقة ضم:األعداد والتقد : علي اخلالدي
مــخـــرج مــيـــداني ومــديـــر تــصـــويــر : عـــمــر
الـــــتـــــصـــــويـــــر : ســـــرمــــد اجلـــــابـــــري
بــلـــيــبل : Drone?عــلـي الــطــرفي
ـتابـعـة الـصـحفـيـة : سـعدون ا
ـونـتاج : يـاسر اجلـابري وا

هاشم.
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الـروائي والـنــــاقـد األدبي الـلـبنـاني
ــــــــــوت اجلـمــعــة عن غـيــــــــــبـه ا
عـــمــر 72عـــامـــاً بــعـــد صــراع مع
ـــرض.ولـــلـــراحل مـــؤلـــفـــات عـــدة ا

ترجمعت بعضها الى لغات مختلفة.
 rÝUł œULŽ

وكيل وزارة الـثقافـة والسياحـة واآلثار العراقـية حضر
اجلـمعـة مـهـرجـان (أبطـال الـعـراق األول ) الـذي أقامه

نادي العراق للسيارات والدراجات النارية.
 pOÐ 5 % ÂU Š
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بعائلتها حيث كتبت (منذ عشرة أعوام
ــكــانٍ واحـــدٍ يــجــمــعــني وأنـــا أحــلُم 
بـعــائــلــتي.. فـهــاهي أمي وأخــوتي كلّ
مـــنــهم فـي بــقـــعــةٍ مـن تــلك
األرض الـــواســعــة وأوالدي
في آخر بقاعها..وكلّ يعاني
مـاأعـانيه من الـبـعد والـفـقد
واحلــــــرمــــــان الــــــذي أرهق

أرواحنا..
فــأصــبــحـت خــاويــةً إالّ من
صـــــــوت الــــــوجع واألنــــــ
والــشـــوق واحلــنـــ لــيــومٍ
يــجـمــعـنــا من جـديــد عـلّــنـا
نـعيش مـعاً لـنـستـعيـد طعم

احلياة السعيد..
فـــمـــتـى يـــالــــله تـــلـم شـــمل
عـائلـتي الـتي أحب وأعشق
لـتـكـون جمـعـتُنـا هي الـعـيدُ
الذي نتـوق إليه ونحلم..كل
عـام وأنــتم وعـائالتـكم مـعـاً

وبألف خير) .
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مـثـلـة السـوريـة سوزان جنم عـبـرت اا
الــدين عن اشــتـــيــاقــهــا الجــتــمــاعــهــا
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UN ULŽ√ ـضـمـون ألـبـومه الـعـاشـر (دوندا)
في مـلـعب في أتالنـتـا احـتـشـد فيه
جـمــهـور كـبـيـر لـكن
األلـــبــوم لـم يـــصــدر
رسـميـاً اجلمـعة كـما
كـان مـقـرراً وهـو ما
بــــات مـــــألــــوفــــاً في
ســـيــــاق ألـــبـــومـــات
كانـييه ويست.وأطلّ
ويــست (44 عـــامــاً)
عـــــلـى اجلـــــمـــــهــــور
متـأخراً سـاعت عن
ــوعـد احملــدد لـبـدء ا
احلـفــلـة الـتي نـفـدت
تذاكرها رغم اإلعالن
عنهـا قبل أيام قـليلة

فحسب. 
ولـم يـــكـن الــــفــــنـــان
يحمل ميكروفوناً بل
ـــــشي اكـــــتـــــفى بـــــا
والرقص على خشبة

{ نـــــيــــويـــــورك (أ ف ب) - أقــــام
مغـني الراب كانـييه ويـست عرضاً

ــسـرح مــرتــديــا مالبس حــمـراء ا
بالكامل بينـما كانت أغنياته تُذاع
عـبــر مـكــبـرات الــصـوت.ويــتـنـاول
ويست مـجدداً مـواضيع ديـنية في
هـــذا األلــــبـــوم الـــذي يـــحـــمل اسم

توفاة عام 2007. والدته ا
 ويـتضـمن األلبـوم أكثـر من إشارة
إلى انـفـصـاله عن كـيـم كـارداشـيان
الـــــتي كـــــانت حـــــاضــــرة مـــــســــاء
اخلــمــيس في أتالنــتــا مع أوالدهـا

غني. من ا
وظهر مغـني الراب جاي زي ضمن
األلـبـوم فـي فـقـرة يشـيـر فـيـهـا إلى
دعم كــــانـــيــــيه ويــــست الــــرئـــيس
األمــركي الــسـابـق دونـالــد تـرامب.
وأبـرز مـا يغـنـيه جـاي زي في هذه
الـفقـرة قـلت له أن يتـخـلى عن هذه

القبعة احلمراء. 
ــــســــاهــــمــــ اآلخــــرين في ومن ا
األلبوم ترافيس سكوت وبوشا تي
ولي بــايـبي و بــوب ســمــوك الـذي

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
صرحت النـجمة الـكولومـبية شـاكيرا
وسيقى الـتي تقدمهـا ليست لها أن ا
بل لــآلخــرين وأعــلــنت أنــهــا ال حتب
سـمــاع أعـمــالـهــا رغم جنــاحـهــا.كـمـا
كـشـفت أنـهـا تــشـعـر بـاحلـرج عـنـدمـا
تسمع موسيقاها في مطعم وأضافت

سرح. أنها تستمتع بها على ا
 وكانت أصدرت شاكيـرا فيديو كليب
ألغنـيتـها اجلـديدة اإلنـكليـزية (دونت
ويت اب) على قناتها على (يوتيوب).
ـثــابـة عـودة تـعــتـبـر هــذه األغـنــيـة 
شاكـيـرا لألغاني اإلنـكـليـزية وتالقي
رواجا كبيرا بـ اجلمهور اذ حققت
عـدد مــشـاهـدات عــالي فـتــخـطت الـ9
ماليــ مــشــاهــدة عــلى (يــوتــيــوب).
ـيـة بـعد وتـخطط شـاكـيـرا جلـولة عـا

إنتهاء من وباء كورونا.
ـمـثل األمـريكي من جـهة اخـرى أكـد ا
مارك والبـيرغ أنه أصيب بـخيبة أمل

يوم اهـتم بالـشريك وال ترهق نـفسك بـالتفـكير والـقلق
السعد االربعاء.

qL(«

حـاول أن تسـتـوعب الـشـريك أكثـر وأهـتم به بـأفـعالك
وليس بأقوالك.

Ê«eO*«

اتـبـاع أنــظـمـة غـذائـيــة غـيـر صـحـيــة لن تـفـيـدك بـأى
شىء.رقم احلظ.9
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تــخـلـص من الــتــعب واإلرهــاق بــتـنــظــيم حــيــاتك مع
ارسة التمارين الرياضية. ضرورة 

»dIF «

ـهـنـيـة تـشـعر حـدوث تـغـيرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
بالسعادة والراحة بعد التعب.

¡«“u'«

تشعر بـالنشـاط واحليوية مع حـدوث تغيرات إيـجابية
فى حياتك العاطفية.

”uI «

حـاول أن تـعـمـل خالل الـفـتـرة الـقـادمـة عـلى حتـسـ
هني. مستواك ا

ÊUÞd «

استقـرار في حياتك الـزوجية بعـد فترة من اخلالفات
كادت أن تنتهى باإلنفصال.

Íb'«

 تـعـلم لـغـات جـديـدة ومـهـارات جـديـدة امـور جتـلـعك
تتميز عن زمالئك.

bÝô«

وجتـنب الــشــعــور بــالــفـشل آمن بــقــدراتك وأفــكــارك
واالحباط وال تلتفت للماضى.

Ë«b «

ابتـعادك عن الشريك وجتاهله قد يزيد من اخلالفات
شاكل األسرية. وا

¡«—cF «

ــســـتــقـــبــلك حـــتى حتــقـق مــاتـــمــنــيـــته طــوال خـــطط 
حياتك.يوم السعد الثالثاء.

 u(«
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عن طـــريق مــعـــرفـــة قــيـــمــة كل
حــــرف من مـــــعــــادالت اجلــــمع
ـكن تــكـوين الــكـلـمـة الـتـالــيـة 
ـوضـحـة الـسـريـة في الـدوائـر ا
حتت االرقـــام الـــتي تـــدل عـــلى

موضع كل حرف.

كاتب السيناريو السوري أجنز مؤخراً تأليف مسلسل
ط البـيئة الـشامـية ويحـمل طابـعاً كومـيدياً جديـد من 

بعنوان (الزايغ) يتألف من 45 حلقة .

ــسـرح الـكـوني اخملـرج الــعـراقي يـسـتــعـد مع  فـرقـة ا
الـتـابعـة لـقصـر الـثقـافـة والفـنـون في الديـوانـية لـتـقد
مسـرحية (ليلة ماطرة) ضـمن مهرجان العراق الوطني

للمسرح  تأليف مثال غازي .

الـتـشـكـيـلـيـة الـعـراقـيـة يـقـيم لـهـا مـركـز ابـداع لـلـفـنون
ـقبل مـعـرضـها الـشـخصي االول اجلمـيـلة اخلـمـيس ا
(رؤيـا ابـداعيـة مـختـلـفة) عـلى قـاعة شـكـسبـيـر للـفـنون

حافظة االنبار.  اجلميلة في هيت 

الـــروائي الــســـوري صــدرت لـه عن الــهـــيــئـــة الــعـــامــة
) تقع ـشـتاقـ السـوريـة للـكـــــــــتـاب روايـة (حارات ا

في 648 صفحة من القطع الكبير.
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قـيم في بـيروت صدر له ي العـراقي ا ـفكر واالكـاد ا
عن مـركز دراسات الـوحدة الـعربـية كـتاب (دين الـعقل
وفــقـه الـواقـع- مـنــاظــرات مع الــفــقــيه الــســيــد احــمـد

احلسني البغدادي).

شاكيرا
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عـلى هـامش مـهرجـان العـراق الـوطني
لـلـمـسـرح بـدورته األولى (دورة سـامي
عـبد احلمـيد) والذي يـقام حتت شعار
ــســـرح حــيــاة)  لــلــمــدة من األول (ا
ــــقـــبل ولــــغـــايــــة الــــثـــامـن من آب أا
ـــشــاركـــة ثــمـــانــيـــة عــشـــر عــرضــاً
مــســرحــيـاً مـن بـغــداد واحملــافــظـات
سـتـقـام فـعـالـيات ثـقـافـيـة وفـكـرية من
بـــيــنـــهــا: حــفـل تــوقـــيع أربــعـــة كــتب
مـسرحـية حديـثة لـنخبـة من البـاحث
ـــســرحــيـــ الــعــراقـــيــ أصــدرهــا ا
ــهـرجــان ضــمن سـلــسـلــة (دراسـات) ا
و(نـصوص) للـهيئـة العربـية للـمسرح
تــتـنـاول وتـعـالـج وتـبـحث في جـوانب
ــســرح فــضالً عن مــخـــتــلــفــة من فـن ا
نصوص مسرحية جديدة جملموعة من
.  أعلـن ذلك نـقيب ـؤلـفـ الـعـراقـيـ ا
هرجـان جبار جودي الـفنانـ رئيس ا
وفـقـا لـصفـحـة النـقـابـة في (فيـسـبوك)
وأضــاف أن (هــذه اإلصـدارات تــشـمل:
ـسرح العـراقي) تأليف (نـصوص من ا

ـــــســـــرح .. ثالث الـــــصــــــاحب.و(فـي ا
ي نـظـريات عـراقـية)من تـألـيف االكاد
جــــبـــار حـــســــ صـــبـــري.و(حتـــوالت

ــعــاصـــر.. دراســة في نــوع ـــســرح ا ا
اخلــطــاب الـفــلـســفي) تــألـيـف الـفــنـان
ي ســــــعـــــد عــــــزيـــــز عــــــبـــــد االكــــــاد

ــســـرحي مـن اإللــهـــام الى الـــعـــرض ا
الــتــحـــريض) تــألــيف الــفــنــان ريــاض
شـهـيـد الـباهـلي).مـضـيـفا (كـمـا يـشـهد
ـلــتــقى الـفــكـري ــهـرجــان تــنـظــيم  ا ا
ركز ـدينة) بـالتعـاون مع ا ـسرح وا (ا
الـثقافي في جـامعة البـصرة وبإشراف
ركز عبد الكر عبود ويتناول مدير ا
ـلـتـقى فـتح أبواب مـعـرفـية وبـحـثـية ا
ـسـرح الـعـراقـي عـبر جـديـدة تـنـاقش ا
ـفتـوحة ـدينـة وفضـاءاتـها ا مـفـهوم ا
ويـساهم فيه بـاحثون عـدة هم : محمد
حـس حـبيب مـحمـد كر الـساعدي

مـجيد حمـيد اجلبوري
مــحــمــد اســمــاعــيل
الــطـائي مــظـفـر
الـــطــيب حــمه
سـوار عـزيـز
عـبد الكر
عــــــــبــــــــود

عودة.

الـــفـــضــــيل ( رمـــضـــان )  وأبــــرز أعـــمـــالي
لـلتـلفـزيون كـما تعـلمـون زرق ورق وحامض
حـلـو ومـامـا لـولـه  والـيـوم أتـشـرف بـدعـوة
زمـيلي اإلعالمي الراقي عـلي اخلالدي وكادر
الـبـرنـامج جـمـيـعـهم أخـوتي  أبـدأ إجـابـتي
لـلبرنـامج لي بالقـول لي أخت وثالثة أخوان
وأبي وأمي .. لــكن والــدي حـبــيــبي فــارقــنـا
وأنـتقل الى رحمـة الله  وفقـدانه كان صعب
لي وألسـرتي .. نـحن عـائـلة مـتـحـابـ فـيـما
ــتــبــادل .. بــيــنــنــا  يـــســودهــا األحــتــرام ا
ـرحوم والـدي كـان يتـابع أعـمـالي الفـنـية وا
وهـو مرتـاح جداً منـي ومن أختي وأخوتي 
نـنهض صباحاً نقـبل أيدي الوالدين ونتبرك
بــهـــمــا  في بـــدايــات عــمـــلي الــفـــني كــانت
أعــتــراضــات من األهل واألقــارب .. بــعــدهــا
تـداركنـا ذلك  ومـجـتـمعـنـا صـعب بعض من
الـناس يـعتـرضون عـلى عـمل الفـنانـة وكذلك
ـمرضة .. لي أصـدقاء مقـرب منهـم الفنان ا
مــحـــمــد هــاشم وأيــاد راضـي الــذين عــمــلت

معهم بكل محبة وأخالص.
W¹dÝ« W öŽ

وكـذلك صديقات قريبات عندي مثل الفنانات
ســوالف وزهــور وجنالء  تــربـــطــني عالقــة
ـبـدع أيـاد راضي  وأنا أسـريـة مع الـفنـان ا
ــتـنــبي الـثــقـافي وأحب ان من رواد شـارع ا
أقـــرأ كــتب الــكــاتـب الــراحل عــلي الــوردي 
أحب نهر دجلة اخلالد وأحب التراث واآلثار
 وكـــنـت أحب مـــحــــاضـــرات الــــعـــمــــلي في
بالـفنون التشكـيلية عندمـا كنت طالبة  وانا

ـيـة الـفــنـون اجلـمـيـلـة وكـنت خــريـجـة أكـاد
أتـعرف على تـواريخ بنـاء البيـوت البـغدادية
ة  لي الرغبة بسماع األغاني الـتراثية القد
اجلمـيلـة مثالً للـفنانـ الكـبار كاظم الـساهر
والـراحل القبـانچي وهيثـم يوسف وغيرهم 
قـام العـراقي لكن تـتبع احلـالة أحب أسـمع ا
الـنفـسـية لي .. ومـضى وقت طـويل لم أسمع

األغاني بسبب مشاغلي الفنية) .
× واوضح اخلـــالــدي :جتـــولـــنــا بـــصــحـــبــة
الــرائــعــة آالء في شــوارع بــغــداد .. بــعــدهــا
يـة في منـطقة عالوي أنتـقلـنا لـلمـحطـة العـا
احلـلـة وركـبـنـا الـقـطـار مع أمـتـعـتـنـا وكـانت
رحــلـة جـمــيـلــة في عـربــات الـقــطـار االنــيـقـة
والـنظـيـفة  سـألت الـضيـفة عـن مدن الـعراق
ـمـيزة فـقـالت :أحب الـعـراق أوالً وأخـيراً .. ا
لـكن كل مـدينـة لـهـا خصـوصـيـة مـثالً بابل ..
لـها عمق تـأريخي وآثاري .. كـربالء والنجف
لــهــمـــا الــعــمق الـــديــني والــقـــدســيــة .. أمــا
مــحــافــظـات اجلــنــوب الــبــصــرة تـعــني شط
الـعرب اجلميل والـناصرية والـعمارة تمثالن
األهـوار الـرائـعـة .. أمـا شـمـال الـعـراق الـذي
ـثل أربـيل والـسـلـيـمـانـيـة ودهـوك .. فـيـهـا
الــطـبـيــعـة اخلالبــة واجلـمـال والــسـيـاحـة ..
لـكني احب مدينة الـنجف األشرف ب جميع
ـــدن).مــضـــيــفـــة (أنــا أنـــســانـــة بــســـيــطــة ا
ومـتسـامـحة واحلـيـاة فيـها الـزين والـش ..
وطمـوحي السـينمـا  كون التـلفـزيون متـعثر
ومـيزانـيـاته قلـيـلة  أنـا عـملي مـوسـمي فقط
في رمـضان أتـشرف بـالـعمل بـقنـاة الـشرقـية

لـكـني رفـضـت .. كـمـا تـعــرف هـنـاك سـرطـان
داخل الـدستور ويجب عـلينـا جميعـاً تغيره.
وأعـود لـسـؤال لك سـابق عن الـقـمـة احملـلـية
في عـمـلي الــفـني .. أقـول لك أنــا احلـمـد لـله
عـبرت القمـة احمللية  اآلن انا أطـمح إجتياز
القـمة الـفنـية الـعربـية .. أحب عـملـي كفـنانة

ثلة ومعروفة ولي جمهوري) .
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احملــطـة الــثــالـثــة واألخـيــرة لـلــبــرنـامج هي
هـيت.. واوضح اخلــالـدي(عـلى الـرغم من أن
ـسـافات الـفنـانـة آالء الحتب الـسـفر وقـطع ا
دينة الطـويلة .. لكنها فرحت عندما وصلنا 
الــنـواعـيـر  كـان لـنـا جـمــيـعـاً أسـتـقـبـال من
الـناس الـطـيبـ هـنـاك .. و أختـيـار موقع
وقع الـتصوير من قبل فـريق العمل  وكان ا
عـلى بقـايـا حـجر كـبـيـر وسط نهـر الـفرات ..
وبـدأ احلـوار اجلمـيل  وسـألـتـهـا عن رأيـها
ــكـان وعـن حـيــاتــهــا األجـتــمــاعــيـة وعن بــا
شـهرتها بـالعمل الـفني  فقـالت(أنا مسروره
كـوني أول مــره أزور هـيـت وارى الـنــواعـيـر
ــنــاظــر اخلالبــة واجلــو الــطــيب هــنـاك  وا
كان هـذا الذي لم أرى أحداً من احتـدث من ا
شـاهـير أجـريت له مقـابلـة تلـفزيـونيـة مثل ا
حـواري هذا  طـبعـاً هذا ذوق جـميل جلـميع

الـكـادر وانــا مـعـهم أيــضـاً : نـأتي
ـوضـوع شـهـرتي الـفـنـيه ..
الـشهـره بدأت تـدريجـياً
واحلـــمــــد لـــلـه أنـــا
أصـــــــــــبـــــــــــحـت

مع فـنــانـ كـبــار مـنــهم الـنــجم أيـاد راضي
وغــيــره  لــكن أهم مــحــطــة في حــيـاتـي هـو
ـرحــوم والـدي .. حـيث هــو األول واألخـيـر ا
عـندي  أخـوتي عمـلوا في مـجال الـتلـفزيون
والــبــرامج  حــبي لــلــســفــر وأكــره الـطــريق
الــطـويل .. أخــشى من الــسـفـيــنـة والــعـبـارة

وأهاب البحر رغم أني أجيد السباحة ).
 وكـانت احملـطــة الـثـانــيـة من الــبـرنـامج في
سـر من رأى. وعن ذلك قال اخلالـدي (وصلنا
مديـنة سامراء الـتاريخية وبـرفقتنـا عزيزتنا
لوية الفـنانة آالء .. أقنعتـها للصعود لـقمة ا
اجلـميلـة .. كانت في البـداية متردده ومن ثم
ـلويـة) .وعقبت وافـقت للحـديث معـها على ا
(أحب الــقــمــة بــكل شئ .. لــكـن أكـره حــســ
األشـــخــاص الــذين يــقـــلــدون من هم قــدوه 
هـنـاك جــيل يـقـول أن الــدراسـة لـيس مــهـمـة
..!نـحتاج للتـثقيف اجملتـمعي وهو مهم جداً
 هنـاك قمم كـثيـره لكـن علـينـا أختـيار الـقمة
الئـمـة  لـو تالحظ إذا أخـتـرت مـثالً ثـالثة ا
أشـخـاص من األصـدقـاء  سـتـرى لكـل واحد
مـنهم خـصوصيـة وعادات وأطـباع كل واحد
يــخــتـلف عن اآلخــر  نــعم أنـا تــشــريـنــيـة ..
شـاركت فـي بـعض الــتــظـاهــرات في ســاحـة
الـتـحريـر  ورفـضت الـتـرشـيح ألي قـائـمة ..
حـيث عـرض علي ذلك لـكـني لم أوافق  نحن
بــحـــاجــة أن نــعـــلي أصــوات ثـــوار تــشــرين

األبطال) .
 ســالــهــا اخلــالـــدي: هل عــلــيك ضــغــوطــات
نـاصب سياسـية? فـاجابت (نعم لـلترشـيح 

تـــوفي عــام 2020. وقـــبل حـــفـــلــة
اخلـــمــــيس في أتـالنـــتـــا عُـــرضت
مقاطع من أغنية (نو تشايلد ليفت
ـبـاراة بـيـهـايـنــد) الـثالثـاء خالل ا
الـسـادسة مـن نهـائـيـات دوري كرة
السلة األمـريكي للمـحترف ضمن
إعالن تـظهـر فـيه الـعداءة شـاكاري
ريـتشـاردسون الـتي اسـتبـعدت من
ـبيـاد طـوكـيـو لـثـبـوت تـنـاولـها أو

اريوانا. ا
لـكنّ أي شيء لم يـحـصـل اجلـمـعة
ــقـرر وهــو الـيــوم الــذي كــان من ا
إصــدار األلــبــوم فــيه رســمــيـاً وال
يـــزال مـــوعـــد طــرحـه في الـــســوق
رة األولى . وهذه لـيـست ا غـامضـاً
الـتي يحـصل فـيهـا مثل هـذا األمر
إذ أن ألــبــومه األخــيـر (جــيـزس إز
كـــيــنغ)الـــذي حــصل عـــلى جــائــزة
غـرامي عام  2019صـدر بعـد أكـثر
ــقــررة من تــأجـــيل لــلـــمــواعــيـــد ا

لطرحه.
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رئيس حتـريـر مجـلـة (اليـرمـوك لـلدراسـات الـسيـاسـية
واالستـراتـيـجـيـة) اعلن صـدور الـعـدد االول من اجملـلة
لـعام 2021 عن مـركز اليـرموك للـدراسات والتـخطيط
ـهنـدس محـمد شـرف الـعام عـليـها ا االستـراتيـجي وا

ريكان احللبوسي وهي علمية محكمة.

wN¹Ëb « —u³ł

الــكـتـاب: حــسـ عـلي ســلـمـان وطالل
هـادي اسـماعـيل وفالح شـاكـر محـمود
وعـــمـــار نــعـــمــة جـــابـــر.و (اجلــدل في

بعـد إكتسـابه حوالي 13 كيلـوغراماً
من أجـل دوره في فـــيـــلــــمه اجلـــديـــد
(ستو) وقـال خالل حلوله ضـيفاً على
بـرنـامج تــــــلـفـزيــوني (لـسـوء احلظ
كــان عــليَّ أن أتــنــاول 7000 ســعـرة
ـدة أسـبـوع حـراريــــــــة كل يـوم 
ثم  11000ســــعـــــرة حــــراريــــة
ــدة أســبــوعــ األمــر أخــرى 
ـدة سـاعـة تــقـريـبـاً ـتـعــاً 
لكنه كان صعباً بدنياً بشكلٍ

كبير).
ووفقًـا لوالـبـرغ فإنّ فـقدان
الــوزن أســـهل بــكـــثــيــر من

اكتسابه حيث يقول: 
(أنت فقط ال تـأكل وتـمارس
الرياضة. حتى عندما تكون
تـلئـاً عـليك أن تـأكل. كان
عــــــــــــــــــلـيَّ أن آكــل كــل ثـالث
تعاً ساعات فلم يكن األمر 

.( حقاً
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حـلت الفـنانـة آالء حسـ ضيـفة عـلى  حلـقة
ــبـــارك من بـــرنــامج (كالم عـــيــد االضـــحى ا
وكانت الـناس) الذي تـقدمه قنـاة (الشرقـية) 
الـعاصـمة بـغـداد احملطـة االولى في احللـقة
وقــال مـــقــدم الــبـــرنــامج عـــلي اخلــالــدي ان
(جــولـتــنـا بــدأت داخل الـعــاصـمــة الـعــزيـزة
بــغـــداد .. وكــانـت بــســـيــارة أنـــيــقـــة كــشف
وديل  كنت ة ا كالسـيكية جميلة جداً وقد
ــبــدعـة أحـاور فــيــهـا ا
الـــفـــنـــانــة آالء)
.الـــــتـي قـــــالت
(شـــــــــــكـــــــــــراً
لـلشرقية التي
أعتز بها وانا
كل عـام يـكون
لي فـيهـا عمل
تـــلـــفـــزيـــوني
ــــــــــــــيـــــــــــــز
وخــصـوصـاً في
لــيـالي الــشــهـر

آالء حس
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االمــتــنـاع من تــنــاول الـســكــريـات
بضمن الفترة احملددة 

-  عـصـيـر الـليـمـون احلـلـو وليس
احلــامض كـمــا يـظن الــبـعض ألنّ
احلـلو يحـتوي على مادة الـبتول
الـتـي جتـعل من عـمل الـبـنـكـريـاس
عـمال جيـدا وحتافظ على افـرازتها
بـــالـــشــكل الـــصـــحــيـح مــالـم تــكن
ــســاعــدة فــانــهــا سـوف االدويــة ا

تؤدي الى عطبها 
-   وال بــأس اذكــر هــنــا جتــربــتي
ـعهد الطبي وبـحثي عام 2012.. ا
البــحــاث االغــذيــة صــوفــيــا  حـول
الــتـوت الــبـري ومــا ادراك الـتـوت
الـبري وبكل انواعه حـينما اصبت

ـا ادى بــالــتـهــاب الــبــنـكــريــاس 
ارتـــفـــاع مـــســـتـــويـــات الى اعـــلى
مــعــدالته غــيــر انــني ســارعت الى
اخـــذ الــتــوت االســـود اجملــفف مع
الـبـطاطـا احللـوة بغـرامات مـعيـنة
ـا ادى الـى اسـتـعـادة طـاقـة غدة
الــبـــنــكــريــاس .. إذ يــقــلل الــتــوت
الــــبـــري  من ارتــــفـــاع مــــســـتـــوى
ا يـوازن عمـلية االيض األمـيلـيز 
الــــغــــذائي عــــنــــدئــــذ يــــســــهم في

بانخفاض الداء السكري بالدم .
ـضـاف الـيه  –عــصـيـر الـفـراولــة ا
قـطرات من زيت حبة الـبركة يبدع
هــذا الــعــصــيــر في احلــفــاظ عــلى
ا يـعيد حـيويـة غدة البـنكـرياس 
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ـانـيا) (أ ف ب) – { أزبـيـزهـا (أ
ال يــــــوحي شــــــكل شــــــانـــــا رايـــــز
اخلــارجي بـأنـهـا صــيـادة لـكنّ مـا
ـانـيـة أنـهـا ـيّــز هـذه الـشـابـة األ
حتـرص عـلـى أال تـتـنـاول إال حلوم
الـطـرائـد الـبـريـة الـتي تـصـطـادهـا
بـنـفـسـها بـحـيث تـكـون واثـقة من
مــصــدرهــا شــأنـهــا في ذلـك شـأن

عدد متزايد من مواطنيها.  
وتـقـول الشـابـة البـالـغة من الـعـمر
28 عــامــا والــتي تــضع قــرطــا في
أنــفـهـا وجـدّلت شـعــرهـا بـضـفـائـر
(دريدلوكس) اإلفـريقية الطراز (من
ــهمّ جـدّا بـالـنـسـبـة لي أن أعـرف ا
مـن أين تـــــأتي الـــــلـــــحــــوم الـــــتي
أتـنــاولـهـا). واعـتـمـدت شـانـا رايـز
التي تُعنى بزراعة الكروم في بلدة
أزبــيــزهــا بــالــقـرب مـن مـايــنس
انـيا الـغـربي) نظـام غذاء (وسـط أ
ــدّة 10 ســـنــوات قــبل أن نـــبــاتي 
تـعاود أكل اللحم بعد االستحصال

على رخصة صيد.   
وتــلـقى تــراخـيص الــصـيــد إقـبـاال
انيا حيث يُذبح 3,5 مـتزايدا في أ

مالي رأس من األبقار سنويا.
وقـد تـضـرّرت سـمـعـة هـذا الـقـطاع

الــســـيّــئــة أصال بــعــد أكــثــر خالل
جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد-19 إثـــر بـــؤر
سالخ ال تفشّية في ا اإلصـابات ا
ســيّــمــا فـي أوســاط عــمّــال شــركـة
(تــونـيـز) الــرائـدة في هـذا اجملـال.
 وكـشـفت تـلك األحـداث عـن ظروف
تـعـاقدين عـمل مـشـينـة لألجـانب ا
مـن الـبــاطن مع شــركــات الــقــطـاع
الــتـي تــوفّــر حلــومــا مــنــخــفــضــة
الـتـكـلفـة. وتـصرّح نـيـكـولي روميغ
ـدرّسة في مـدرسة في (47 عـاما) ا
أوفـــنـــبــــاخ (وسط) الـــتي تـــهـــوى
ـارسة الصـيد في أوقات فـراغها
“يــقــول الــنــاس إنــهم لـم يــعـودوا
يــريـدون اسـتـهـالك هـذا الـنـوع من
ـسـاعـدة الــلـحـوم. وتُـعـدّ رومــيغ 
صــديق مــتــخـصّص فـي حتـضــيـر
ـقــدّدة عـدّة أصـنـاف من الــلـحـوم ا
الــــلــــحــــوم مـن الــــطــــرائــــد الــــتي
ــفـروم أو تــصــطــادهـا كــالــلــحم ا
الـنـقـانق أو أقـراص حلم الـكـبد أو

شرّح للشواء. اللحم ا
ومـن هواة الـصـيـد اآلخرين أولف
غــريــتـر (55 عــامــا) الــذي يــصـنع
الــنـقـانق ويـبــيع كلّ إنـتـاجه (قـبل

حتّى االنتهاء من حتضيره).
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{ لـندن (أ ف ب)  –حـضـر حوالى
عـــشــرة آالف شـــخص من عـــشــاق
ـــوســـيـــقى الـــســـبـت مـــهـــرجــان ا
كـاليدوسكوب في لنـدن مستفيدين
من رفـع بـريــطــانــيـا آخــر الــقــيـود
رتبطة بجائحة كوفيد- الصحية ا

19
وتـــقــول لــيــونـي لــويس وهي من
بـ احلاضرين في احلفـلة لوكالة
فـرانس بـرس (أنـا مـتحـمـسـة حـقا
لـوجودي هـنا إذ لم أقم بشيء من
).وهي هــذا الــقــبـيـل مـنــذ ســنــتـ
حتـدت الـطـقس العـاصف حلـضور
ــهـــرجــان في مــوقع ألــكــنــســدرا ا
بــاالس الـشـهــيـر الـذي اســتـضـاف
ســابــقـا حــفالت لــبــعض من كــبـار
ـوسـيـقـيـة من الـفــنـانـ والـفـرق ا
أمـثال بينك فلويد ورولينغ ستونز

وجاي زي.
ويــشـكل مـهـرجـان كــالـيـدوسـكـوب
الـــذي شــاركت فـــيه فــرق بــيـــنــهــا
غـروف أرمـادا وذي كـورال إضـافـة
إلى كـومـيـديـ وكـتّـاب مـعـروفـ

أحــد أضــخم احلــفالت احلــيــة في
بــريــطــانـيــا مــنــذ رفع الــبالد آخـر
كـافـحة تـفشي ـرتبـطـة  الـقـيود ا
فـــــــــيــــــــروس كــــــــورونـــــــــا في 19

تموز/يوليو.
لـكن الوضـع الصحـي جعل تـنظيم
احلــــفـــلـــة “صــــعـــبـــا ?”بــــحـــسب
ــسـؤول عن تـنـظـيم احلـفالت في ا
ن فيل الذي ألـكسندرا بـاالس سا
كـــان يـــخـــشى إلـــغـــاء احلـــدث في
الــلـحـظـات األخـيـرة بـحـال حـدوث
تــغـيــيـرات مــفـاجــئـة في الــقـواعـد
الــصــحــيــة كــمـا حــصل مــرارا في

األشهر األخيرة.
ويــقـول فـيل لـوكـالـة فـرانس بـرس
كن بيع التذاكر للناس إذا (كيف 
لم تـكن مـتـيقـنـا ما إذا كـان احلدث
ســـيــــحـــصل فـــعـال? هـــذا الـــوضع

صعب للغاية).
ويــضـيف (كـان األمـر صــعـبـا حـقـا
عـلى جميع مقدمي اخلدمات وفرق
اإلنـتاج واألمن. كنا في بيئة مليئة

بالتحديات).
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وغــــابت الـــكــــمـــامــــات عن وجـــوه
احلــــاضــــرين وحــــلـت مــــحــــلــــهـــا
هرجان ابـتسامات عريضة لرواد ا
الــذين راحـوا يــرقـصـون مــنـذ بـدء
ـــهــرجــان  يــرقـــصــون عــلى وقع ا
ـوســيـقى مـسـتـمـتـعـ بـالـرؤيـة ا

الشاملة للعاصمة البريطانية.
شاركون في احلفلة أمام وجتمع ا
ـسـرح الـرئيـسي أو تـمـددوا على ا
العشب مستفيدين من هذه العودة
ـوسـيــقـيـة احلـيـة. إلـى احلـفالت ا
ومـن بــــ احلــــاضـــــرين يــــبــــدي

تــسـعى شـانـا رايـز الــنـشـطـة عـلى
مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي إلى
“إخـــراج الــصـــيــد مـن قــوقـــعــته”

وإعطائه صورة أقلّ قساوة.     
وتـقول الـشابة الـتي يتـابعهـا أكثر

مــعـنـويـاتي بـالــكـامل).وعـلى مـدى
عـام ونـصف الـعـام حـضـر الـشاب
حـفالت كـثـيـرة عـبـر اإلنـترنـت لكن
شــيــئــا ال يــضــاهي بــالــنــسـبــة له
تـأتي من االستـماع إلى الـشعـور ا

وسيقى في العروض احلية. ا
ويـوضح بـارسـونز (مـا أحـبه حـقا
فـي أي مـهــرجــان هــو وجــود فـرق
ــســارح مـــعــروفــة ولــكـن أيــضــا ا
ـوجـود هـنـا الخـتـبـار الـصـغـيـرة ا
كن هـذا اجلو الـفريد وهـذا ما ال 
احلـصـول عـلـيه في احلـفـالت عـبر
تطبيق زوم األمر مختلف تماما).

شيئا عنهم). ويبدي شعورا غريبا
بـــاألمــــان هـــنـــا أكـــثــــر من طـــريق

الذهاب إلى العمل.
vIOÝu*UÐ ÃöF « 

وإلـى جانبه يـقف صديقه سـتيفن
بـارسونز البالغ 25 عـاما (مذهوال)
بـــعــدمــا أعـــادت له هــذه احلـــفــلــة
فـقود مـنذ ـوسـيقـية (الـتفـاؤل) ا ا

بدء جائحة كوفيد-19.
ويــوضح الـشـاب اآلتي خـصـيـصـا
حلـضور احلـفلـة من بيـدفورد على
بـعـد حـوالى مـئـة كيـلـومـتـر شـمال
ــــوســـيـــقـى أعـــادت رفع لــــنـــدن (ا
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ـا تـكون مـفـيد نـشـاطهـا مـجددا  
ــــرضـى الــــســــكــــري من الــــنــــوع
الثاني..  بل إنها تساهم  وتساعد
فـي ضــبـط مــســـتـــويــات الـــســـكــر
ـرضى الـسـكـري الـنـوع الـثاني …

فضال
- انـهـا تـسـاعـد اجلـهـاز الـهـضمي
فـي عالج االمـــســاك الحـــتـــوائـــهــا

اليافاً غنية 
وتــــعــــد فــــاكـــهــــة مــــنــــخــــفــــضـــة
الـكـاربـوهـيدرات كـمـا أنـهـا تـهضم
بــــشـــكـل أبـــطــــأ من الــــعــــديـــد من

الكاربوهيدرات .
{ اختصاص تغذية
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هـنـاك طــرف يـضـحك عــلى آخـر او الـطــرفـان مـتــفـقـان عـلى أن
يضـحكا عـلى بعـضهـما لكي تـبدو الـصورة جـميلـة ومقـبولة في
شـهد األخـيـر من العالقـات الـعراقـيـة االمريـكيـة. الـعراق يـؤكد ا
ـبـاحـثات اجلـاريـة الـيوم في واشـنـطن انه ال يـريد من في هذه ا
ـعـلـومـات والـتـدريب االمـريـكـان ســوى الـدعم االسـتـخـبـاراتـي وا
ـقـبـلـة ـعـارك ا ولـيس الـقـوات الـقـتـالـيـة. وهــذا يـعـني ان جـمـيع ا
برر صغـيرة او كبيرة ضد تنظـيم داعش الذي ال يزال العنوان ا
لـوجـود قوات اجـنـبيـة سـتكـون عـراقيـة خـالصـة ولم تـعد حتـتاج

الى الدعم اجلوي األمريكي. 
وال نـدري كــيف سـيـكـون وضع اجلـهــد االسـتـخـبـاري األمـريـكي
طـلوب في العراق من دون وجود حماية بقـوات قتالية أمريكية ا
ـراسـلة أم ان االسـتـخـبـارات االمـريـكـيـة سـتـتـعـامل عن بُـعـد وبـا
ـاسـنـجـر والـفـيــسـبـوك أو لـعلّ االمـريـكـان ـريـحـة مـثل هــواة ا ا
سـيـوافـقـون عـلى ان يـتجـحـفل جـهـدهم االسـتـخـبـاري بـالـشـرطة
االحتــاديـــة او احلــشــد الــشــعــبي او اجلــيش الــعــراقي أوربّــمــا

الشرطة احمللية ومكافحة االجرام?
شهد لن ينتهي عند قبول واشنطن بإعالن جدول النسحاب إنَّ ا
ـعـيب ان قـواتـهـا وهـي تـبـلغ ألـفــ وخـمـسـمـائـة جــنـدي ومن ا
تـســمى قـوات قــتـالــيــة أمـام مــلـيــون عـراقي مــسـلـح في اجلـيش
واحلشـد والشـرطة. فـقد سـبق ان قبـلت واشنـطن بسحـب جميع
قواتـهـا من العـراق في اعـقاب إعالنـها انـهـاء االحتالل الـرسمي
لـلعراق في العام 2011 فـماذا كانت النتـيجة في العام 2014
ح جـرى احـتالل اعـداد صغـيـرة تكـاد ال تـرى بالـعـ اجملردة
ثلث مـساحة البالد في بضع ساعات. ربَّ قائل يقول انَّ البلد لم
يكن فـيه احلشد فـي ذلك الوقت واجلواب ان الـقوات  الرئـيسية
سلحة التي تـكوّن نواة احلشـد كانت موجودة حتت مسـمياتهـا ا
سـتقـلـة وما جـرى هو تـوسيع وتـنـظيم مـالي واداري وتعـبوي ا

ووالئي جديد. 
 السـؤال الذي يحـمل طعم اإلجابـة : هل يحق للـعراق كمـا فعلت
سـوريـا االسـتـعـانـة بـالـقــوات الـروسـيـة وهي مـتـطـورة ومـنـافـسـة
ـا الـقـتـالي كـمـا لألمـريـكـان في تــقـد الـدعم االسـتـخـبـاري ور
يحـدث في الدولة العربـية اجملاورة? وبيد مَن هـذا القرار لو كان
هـنـاك تـوجـه في االلـتـجـاء لـتـوقـيع اتــفـاقـيـة مع اجلـيش الـروسي

نطقة مثل االمريكان?  بوصفه خبيراً با
الـعـراق واقع في مـنـطـقـة مـحـددة من مـنـاطـق الـنـفـوذ بـ الـقوى
الـعــظـمى صــاحـبــة الـقــرار ولـيـس له خـيــار سـوى الــسـعي الى

اتفاقيات ذات ضرر أقل
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كان الغجـري يعرّضُ حيـاته إلى خطر فادح عنـدما يكون ثـمالً وينجو مـنه بأعجوبة في كل
هُ كان مخموراً وال يعي ما يـقول! بينما كان الوشـق يتحدَّث بلوعة لألدباء مرّة حتت ذريعة أنـَّ
الضيـوف عن بطش السلطة فـي البالد وكنت  أعزّز حديثه حـ أصف لهم اجملازر الدموية
ـعركـة; وكـان الـضيـوف يـلوذون ـتسـربـ من ا لـلمـعـارك واإلعـدامات الـعـشوائـيـة لـلجـنـود ا
ـستد بـصمت مـرير كأنَّ عـلى رؤوسهم الـطيـر أما الـقروي فكـان هنـدامه البـائس وحزنه ا
يـفضحـان بجالء احلرمـان الذي يعيـشه الشعـراء الصعالـيك وأصبحـنا نلـتقي كل يوم نحن
األربـعة في حانـة رطبة مـطلَّة عـلى ساحة الـنصر.. وصـار الوسط الثـقافي يطـلقُ عليـنا مُربَّع
ـعقول أنْ الـصعـلكـة.. وقد اسـتغربـتُ كيف انـطلتْ هـذه اإلشاعة عـلى الوشـق; إذْ ليس من ا
َّن غادروا ربـد;  يـقتـنع هذا الـداهيـة بحكـاية وجـود بعـض الشعـراء األفذاذ فـي مهرجـان ا

البالد قبل أكثر من ثالث عاماً سألتهُ مرتاباً:
ربد?  - هل صدَّقت حضور صديقكَ سعدي يوسف إلى مهرجان ا

قاطعني بشتيمة من العيار اخلفيف:
- اعرف إنَّها إشاعة يا أحمق; لكنْ ال بدَّ من الذهاب إلى مسرح الرشيد.

اذا?  -
- كتبتُ رسالة إلى سعدي وهناك شاعر عربي شيوعي سيحملها إليه. 

سألهُ القروي بفضول:
- من يكون هذا الشاعر العربي الشيوعي الذي ال أعرفه?

ة ثمَّ عادَ  لم يـرد الوشق عـلى السـؤال وتركـنا السـتطـالع احلوانـيت القـريبـة من حديـقة األُمـَّ
ليأمرنا:

- هيَّا اشطفوا وجوهكم..
طعم أطلقَ وأشار إِلى مطـعم قريب كانت تلعلع منه أُنشودة حربـية ح دنونا من واجهة ا

طعم جعل الدم يتجمَّد في عروقنا:  الوشق مقترحاً نارياً بوجه صاحب ا
اذا ال تسمع عبد الباسط بدالً من هذا الزعيق الذي يقطع عنك الرزق?  -

ـطعم من جرأة الكالم الذي نزل على مسامعه كـخفقان السيف; ولوال هيئة صُعقَ صاحب ا
ـيـناً بـعـثـرة لظـنَّهُ مُـخـبـراً جاء يـخـتـبـرهُ في الكـالم تلـفَّتَ الـرجل الـطـاعن بـالهـلع  الوشـق ا
ويساراً وتفـحَّص على عجل مالمحنا ثمَّ أطلق زفرة متقطعة وتعوَّذَ من الشيطان; كأنَّهُ أيقنَ
أنَّ الـذين يقـفونَ أمامه لـيس إالّ مسـاك مغـلوب علـى أمرهم ال يخـتلفـون عنهُ; هـمس بحذرٍ

والرعب مازال يكبلُ لسانه: 
- إنَّهم يجبرون أصحاب احلوانيت على إذاعة هذه األناشيد منذ الفجر.

طعم والـسابلة مأساة الناب الوحيد في تبسَّمَ الوشـق بفم مزموم حتى ال يكتشف صاحب ا
نطقة احملبَّبة عنده; أال طعم إِلى ا فمه وأحسّ باالنـتشاء فلقد تمكَّن من استدراج صاحب ا
وهي الـسـخـرية مـن السـلـطـة. كـانت األنـشـودة الـتي تنـبـعث من بـطن آلـة الـتـسـجـيل بـصوت

طرب تهزج: كردوس ا
- (اللّه يخلي الريّس ).

ـفـردات سـاخـرة كـأنَّهُ يـسـتـنـكـرهـا بـالنـيـابـة عن كل ولـذا أخذ الـوشق يـشـاطـر األنـشـودة 
الشعب العراقي فراح يرددُ جذالً:

 -(اللّه يقصر عمره).
ـطعم وهو يـلعن هذا ـطعم ثمَّ انبـرى يدفع أجسـادنا بـخشونـة عن واجهة ا ارتـبكَ صاحب ا
علَّقة زدحم بصور الرئيس وا الصباح الـشتوي النحس الذي جاء بنا إِلى مطعمه الشعبي ا
قسراً على اجلـدران انطلقـنا صوب جسـر اجلمهوريـة بغية الـعبور إلى قاعـة الرشيد وقبل
أنْ نصل إلى منتـصفه رأينا حركة مريبة من جنودٍ بالزي الزيتوني األنيق في نهاية اجلسر
وعند ضفـة النهر من اجلهة األخرى; الـغجري اللع شمَّ رائحـة اخلطر وقرَّر الرجوع بلمح
البصر; بـينما أسـرعَ فتى زيتـوني من جنود اجلسـر ليقف أمامـنا كان شعـره أشقر وبوجهٍ
رتْ خطـانا من اخلوف أبـرش والشرر يـتطـاير من عيـنيه الـصفـراوين وجفتْ قلـوبنـا وتسمـَّ
حـ لـفح ســوط سـؤاله اخملـيف مـسـامـعــنـا والـذي خـرجَ من فـمه بـلــهـجـةٍ يـتـداولـهـا أقـربـاء

الرئيس:
ْ يولُّو?) (ماذا تفعلون هنا)? - (اشعدكم هَ

في ح التحقت بإثره زمرة أخرى من اجلند مثل ذئاب مسعورة تفاقم ارتباكنا وهم
يشـكلـون حلقـة ضيـقة حـولنا;كـاد أحدهم يـصفـعني; لـوال اجلريدة الـتي استـلهـا القروي من

سكنة: جيبه اخللفي وهمس 
- نحن شعراء وهذه قصيدتي منشورة في جريدة الثورة.

سأله األبرش بخشونة واحتقار:
- أين هي قصيدتك?

وبـجسد يـرتعد ويد مـرتعشـة ساهمت نسـمات دجلة الـباردة بزيـادة ارجتافها نـشر القروي
صفحة من اجلريدة أمام أنظار اجلندي األشقر الذي نطق عنوان القصيدة باستخفاف:

- زفاف.. 
ضحك برعونة وسأل القروي باحتقار:

- هل كتبت هذه القصيدة عن عرس أمك?
سؤاله الـتـافه جرح كـرامـتنـا جـميـعـا; في ح ضـجت ضـحكـات شـامتـة من زمـرته أفزعت
نـورسـا كـان يحُّط عـلى سـور اجلـسر فـطـار مرتـبـكـا ليت األمـر انـتـهى عنـد هـذا احلال إذ

زجرنا أحدهم بسؤال لم نتوقعه:
اذا ال تضحكون معنا?  -

وجوم اجتاح وجـوهنا; بينماكانت قلوبنا تـخفق من الرعب نهرنا مرة أخرى والرذاذ يتطاير
من فمه:

- هيا اضحكوا.. 
سألته بلسان يرجتف: 
- نضحك على ماذا? 

أمسك بتالبيب قميصي وطرحني أرضا ثم قال حانقا: 
- على حالكم; اضحكوا وإالّ رميتكم إلى النهر. 

: فهتفنا مرعوب
الله يخلي الريس!!

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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االصـل غــدة الــبــنـــكــريــاس تــودي
ادوارا وظــــائــــفـــيــــة مــــتــــعـــددة و
اســــاســــيـــة  ومـن جـــمــــلــــة هـــذه

الوظائف : 
- إفــــراز هـــرمــــوني األنــــســـولـــ

والــغــلــوكــاغــون الى مــجــرى الـدم
مــبـاشـرة  والـلـذان مـسـؤولـون عن
مـعـاجلـة الـسـكـريـات داخل مـجرى

الدم 
- كـمـا يـسـاهـمـان بتـنـظـيم عـمـلـية
تـــخـــزيـن الـــطـــعـــام في اجلـــسم ..
واسـتـخدامه الحـقًا إلنـتـاج الطـاقة

يستفيد منها االنسان 
-  فـي بـعض احلـاالت تــخـتل غـدة
الـــبــنــكـــريــاس في حـــالــة اخــتالل
ــنــاعه احـــدى مــكــونـــات جــهـــاز ا
مـســبـبه بـذلك الـتـهــابـا فـيـهـا مـثل
احــيـــانــا يــنــشــا اخــتالال في غــدة
الـــبـــنــكـــريــاس فـي حــالـــة حــدوث
اخـتالل بالـطحال اذا اخـتل االخير

بــعـدم   الــقـضــاء عـلـى كـرات الـدم
ا ـنتهـية وظـيفتـها ..  احلـمراء ا
يــــــؤدي عــــــدم تــــــتـــــحــــــلـل مـــــادة
الـهيموكلـوب التى يستـفيد الكبد
مـــنـــهـــا فى صـــنـع الـــصـــفــراء وال
يــــســـــاهم احلــــديــــد فـى تــــكــــوين
هـيــمـوكـلـوبـ جـديـد. اهم الـطـرق
االسـاسـيـة التـي تلـعب دورا مـهـما
في تــعـزيـز غـدة الـبـنـكـريـاس بـعـد
اصـابتها بالـكسل .. بااللتهاب الخ

- نـبـدأهـا بـاالبـسط نـاخـذ عـصـيـر
الـكرز نضـيف اليه قطرات بـسيطة
مـن زيت الـــپـــروپـــولـــيس ( صـــمغ
ـدة اسبوع مع الـنحل الـطبـيعي ) 

هـناك عدة طرق اساسية الستعادة
غـدة الـبـنكـريـاس  الـتي تـعاني من
االلـتـهاب  وجـعـلهـا تـعمل مـجددا
ـعــتـاد كــمـا كــانت قـبل بــالـشــكل ا

االصابة. 
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لندن

جـوشوا بـرايتس الـبالغ 25 عـاما
(بعض القلق) من الوضع الصحي
خـصـوصـا مع االزدياد الـكـبـير في
اإلصــابــات بـفــيـروس كــورونـا في
بـريــطـانـيـا جـراء تـفـشي مـتـحـورة
دلـتـا األسـرع انتـشـارا. لكـنه يـقول
(أدرك فـي الـوقت عــيــنه أن جــمـيع
احلـاضـرين لـديهـم نتـيـجـة سلـبـية
لـــفــحص كـــورونــا في الـــســاعــات
الـ 48 األخـيـرة فـيـما أنـنـا عـنـدما
ــــشـي في وسط لــــنــــدن نــــكــــون
مـحاط بـهذا العـدد من الناس إن
لـم يــكن أكـــثــر مـن دون أن نــعــرف
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{ نيويورك (أ ف ب)  –يستعد ورثة برينس إلصدار
غن األميركي ألـبوم للفنان الذي شكل أحـد أبرز ا
في الــقـرن الـعــشـرين في عـمـل جـديـد يُـطــرح لـلـمـرة
األولى بـعد خمس سنوات على وفـاته وتُظهر أعماله
ــوسـيــقي االســتــشــرافـيــة لــواقع الــواليـات نــظــرة ا
ــتـحــدة الـيــوم. من الـعــنـصــريـة إلـى االنـقــسـامـات ا
الـسيـاسيـة مرورا بالـتضـليل اإلعالمي… مـوضوعات
تحدة عـدة تبدو مرآة لـلوضع احلالي في الـواليات ا
يـتـطـرق إلـيهـا األلـبـوم الـذي يضم 12 أغـنـيـة انـتهى
بــريــنس من تــســجـيــلــهـا في 2010 لــكــنـهــا أبــقـيت
ألسـباب مجهولة في القبو الشهير لدارته في بايزلي
ـزج ب الـشعر بـارك قرب مـينـيابولـيس. بأسـلوب 
ومـوسيقى الفانك يـصف برينس بالده بأنها (أرض

احلرية) وبالد (العبيد) في وقت واحد.
ولـم يـكـن الــفـنــان الــذي تــوفي عن 57 عــامــا في 21
نــيـسـان/أبـريل 2016 بــعـد تـنــاول جـرعـة زائـدة من
الـفـنــتـانـيل يـدرك أنه بـعـد أربع سـنـوات من رحـيـله
سـتـهـتـز مـديـنته بـسـبب االحـتـجـاجـات الـتي أعـقبت
مــقـتل جـورج فـلــويـد. لـكـنه كــان مع ذلك نـاشـطـا إذ
ـا نـاضل من أجل إعالء شـأن الـسـود في قـطـاع لـطــا
ـوسـيـقى وخـارجـه. وفي هـذا األلـبـوم الـذي يـصدر ا
في 30 تــمـوز/يــولـيــو يـنــتـقــد بـريــنس الـوضع في
ـتـحــدة بـشـكل مــبـاشـر عــلى مـا يـوضح الــواليـات ا
غني بـصفته مـوريس هايز الـذي تعاون طـويال مع ا
عـازف كيـبورد ومـديرا مـوسيقـيا. ويـقول هـايز الذي
شـــارك في إنــتــاج األلـــبــوم (مــا يــحـــدث مع وســائل
الـتـواصل االجتـمـاعي والظـلم والـوعي االجتـماعي…
هناك تضافر جهود للتحدث حقا عن هذه القضايا).
ويـضيف (لقد أحببت حقا الطابع اخلام لأللبوم وقد
حــاولـت أن أبــقــيه كــذلك فـي إنــتــاجي ولم أرغب في
الـتشويش على ما يحاول قوله) .ويشبّه هايز الفنان
(الـسابق لعـصره) بـ(رجل حكـيم يجلس فـي مكان ما

في جبال همااليا).

{ بـرل   –جنـران  –الـزمـان ) –أ
ف ب)  أدرجت مـنـظمـة اليـونسـكو
الــسـبت مــرتـفع مـاتــيـلــدنـهـوة في
ــانـــيــا إحــدى حتف الــهــنــدســة أ
الــعـــائــدة حلــقــبــة الــفن اجلــديــد
ومــدنــا أوروبــيــة لــلــمــنــتــجــعــات
الـصــحـيـة عـلى قـائــمـتـهـا لـلـتـراث
ي. كـــمـــا ادرجـت مـــوقـــعـــا الـــعــــا
سـعـوديـا مـهـمـا  وأعـلـنت الـلـجـنـة
ـانية للـيونسكـو عن هذا القرار األ
في االجــتــمــاع الــسـنــوي لــلــجــنـة
ي في مـدينـة فوتـشو الـتـراث العـا
الـــصــيــنـــيــة والـــذي يُــعــقـــد عــبــر
اإلنترنت حتى نهاية تموز/يوليو.
ويـشـكل مـرتفع مـاتـيـلدنـهـوة الذي
أنـــشئ فـي دارمـــشــتـــات فـي غــرب
الــبالد في نــهــايــة الـقــرن الــتـاسع
ـــبــــادرة من دوق هــــسن عــــشــــر 
ــوذجـا األكــبــر إرنــست لــودفـغ (

ــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. ا
مــبــروك!). وأشــاد األمــيــر بــدر بن
ـملكة عـبدالله وزيـر الثقـافة في ا
ــنـــطـــقـــة في هــذه بـــقـــرار إدراج ا
الـالئــــحــــة وهــــو ســــادس مــــوقع
سـعـودي ينـضمّ إلى قائـمة الـتراث
ي.  وقــال في تــصــريــحــات الــعـــا
لـوكـالـة األنـبـاء الـسـعـودية (واس)
ـواقع الـتراث ـمـلـكـة غنـيـة  إن (ا
ــهـمــة عـلـى خـارطــة احلـضـارات ا
اإلنــسـانـيــة وإن اجلـهـود تــتـكـامل
لــتـعـريف الـعـالم عــلـيـهـا). وتـمـتـدّ
مـنطقـة الفن الصخـري الثقافي في
حِـمى على مـساحة 557 كـيلـومترا
مــــربـــعـــا وتـــضمّ  550لـــوحـــة فن
صــخــري حتــوي مــئـات اآلالف من
الــنــقــوش والــرسـوم الــصــخــريـة.
وتــعـدّ واحـدا من أكــبـر مـجــمـعـات

الفن الصخري في العالم.

ـانــيــا هي بـاد بــيــنـهــا ثالث فـي أ
إمـس وبادن بـادن وباد كـيـسيـنغن
ومـدن أوروبيـة أخرى مـنهـا فيشي
في فــرنــسـا ومــونـتــيـكــاتــيـني في
إيـــطـــالـــيـــا وكـــارلـــوفي فـــاري في
تـشــيـكـيـا. فـيـمـا انــضـمّت مـنـطـقـة
حِـمى الـثقـافيـة في الـسعـودية إلى
ي للـيونـسكو قـائمـة التـراث العـا
ية. نظمة األ بحسب ما أعلنت ا
وتــضمّ حِـمى أكـثـر من  34مـوقـعـا
يـزخر بـالنقـوش الصخـرية واآلبار
عــــلى امــــتــــداد أحــــد أقــــدم طـــرق
الــقــوافل الــتي كــانت تــعــبــر شـبه
اجلـزيرة الـعربـية وفق ما ورد في

وقع اإللكتروني للمنظمة. ا
ونـشـرت الـيـونسـكـو تـغـريـدة على
(تــويـتـر) جــاء فـيـهـا (إدراج مـوقع
جـديد في قائمة اليـونسكو للتراث
ي: منـطقة حـمى الثقـافية في الـعا

رائـعـا لـلـجـمـالـيـة الـرؤيـويـة) وفق
انـية رئـيـسة جلـنـة اليـونسـكـو األ
مـاريـا بـوهـمـر. وقـالت بـوهـمـر في
ـهــنــدسـ بــيــان إن الـفــنــانــ وا
ــعــمـاريــ من خالل إبــداعــاتـهم ا
الـتي أُجنزت بأكـثريتـها ب عامي
 1901و 1914 مـــهـــدوا الـــطــريق

عمارية احلديثة. للهندسة ا
هـذا اجملـمع الـذي يـضم عـلى وجه
ـلـقب اخلـصـوص (بـرج الـعـرس) ا
أيــضــا بــبــرج األصــابع اخلــمــسـة
ـمـيـز ومنـحـوتات بـسـبب سـقفه ا
وفــســـيــفــســاء وحــدائق تــعــرّض
ألضرار بالغة جراء قصف احللفاء
يـة الثـانيـة قبل خالل احلـرب العـا
ترميمه ب عامي 1982 و1990.
كـما أدرجت جلـنة الـيونـسكـو على
ي  11مـدينة قـائمتـها للـتراث العا
أوروبـيـة لـلـمـنـتـجـعـات الـصـحـية
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{ نيويورك (أ ف ب)  –بعد إغالق
ألكـثر من سنة بسبب الوباء عاود
مــــكـــتـب الـــزيــــجـــات في جــــزيـــرة
مـانهـاتن في نيـويورك فـتح أبوابه
لـــلــراغــبــ فـي الــزواج.ومن أمــام
ــبـنى احلـكـومي الـكــبـيـر تـخـبـر ا
سـي فـويـرتـادو وهي مـصـوّرة من
نـيويورك في الثـانية والثالث من
الــعــمــر تــزوّجت لــلـتــوّ من شــريك
حــيـاتـهــا ريـتـشـارد كــيـسي (أردنـا
مــراسـم بــســيــطــة وخــاصــة جـدّا.
ونــحن كـنـا نـريـد الـزواج قـبل بـدء
انـتـشـار كـوفـيد-19). وكـان مـكتب
الـزيـجـات مـغـلـقـا مـنـذ آذار/مارس
2020 وهـو لم يـعـاود فـتح أبـوابه
ســوى اجلــمــعــة. وقـد ســبق له أن
أغـــلق أبــوابه بـــعــد هــجــمــات 11
أيــلــول/سـبــتــمـبــر وبــعـد إعــصـار
سـاندي سـنة 2012 عـلى مـا يقول
ـدنـية ـعـنـي بـاألحـوال ا ـوظّف ا ا
مــايـكـل مـاكــسـويــني. ويـردف (إنه
ألمـــر رائـع بـــالـــفـــعـل أن جنـــتـــمع
مـجددا بـالناس هـنا وجـها لوجه)
حـتّى لو كان ال يسمح راهنا سوى
ــراكـز بــشـاهــد واحــد وكـانت كلّ ا
كتب األخـرى مغلـقة.وال يقع هـذا ا
حـيث يـتخـطّى عدد مـراسم الزواج

الـتي يـتمّ االحتـفـاء بهـا في (األيام
ــئـــتــ فـي قــلب دار احلـــســنـــة) ا
الــبــلـديــة بل فـي مـبــنى عــام آخـر
على بعد بضعة شوارع في جنوب
جـزيرة مانهاتن. وكانت البلدية قد
أطـلـقت خـدمة تـزويج عـبر تـطـبيق

(زوم )خالل فترة اإلغالق.
وقـد أرخى الوباء ظالال ثـقيلة على
نــيـويــورك الــعـاصــمـة الــثــقـافــيـة
ـتـحــدة حـيث تـخـطّى لــلـواليـات ا
عــدد الــوفــيـات  33 ألــفــا. وتُــتــبـر
عــودة احلـيـاة الـطـبـيــعـيـة مـسـألـة
أســاسـيــة إلنــعـاش الــسـيــاحـة في
ــديـنـة بـعـد تـراجع عـدد زوّارهـا ا
بـسبب اجلـائحة من 66,6 مـليـونا
ســنــة  2019 إلى  22,3 مــلــيــونـا

سنة 2020
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وبــــاتت فـــكـــرة اســــتـــهالك حلـــوم
الـطـرائد الـتي يـصطـادهـا الصـياد
تــلـقى رواجـا مــتـزايـدا في أوسـاط
ــان بــحـسب االحتــاد الــوطـني األ
لــلــصـــيــد (يــاغــدفــيــربــانــد) الــذي
أحــصـى في نــهــايــة الــعــام 2020
ــارس لــهــذه حــوالى  390 ألـف 
ئة الـهواية أي أكثر بنسبة 25 با
ـا كان عليه احلال قبل 30 عاما  
بـحسب الـناطـقة بـاسم االحتاد آنا

مارتينزون. 
وقــــد ســــعى 19 ألـف مــــرشّح إلى
احلـصول على رخـصة صيـد العام
ئة انـيا وقُبِل 80 بـا ـاضي في أ ا
سـجّلة مـنهم أي ضـعف النسـبة ا
قـــبل  10ســـنـــوات عــلى حـــدّ قــول

مارتينزون.   
ويـــــســــعى هـــــؤالء الــــصـــــيــــادين
ـبــتـدئـ إلى فـهم كـيـفـيـة تـفـاعل ا
الــغــابــة واحلــقــول واحلــيــوانــات
عـلى مـا يـصـرّح ألـكسـنـدر بـولـفرز
ـزالند مـديـر مدرسـة للـصـيد في إ
في سـاكـسـونـيـا الـسـفـلـى (شـمال)
تــمــنح أكــثـر من 600 رخــصــة في

السنة.   

مـن 20 ألـف مــــــــــتــــــــــابـع عــــــــــلـى
(إنـسـتـغـرام)  يـقـضـي األمـر أيـضا
ـوائل اإلحـيـائـية بـالـتـركـيـز عـلى ا
زارع في شؤون والـتباحث مع ا

االقتصاد احلرجي  .”
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