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طبعة العراق 
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حــذرت وزارة الـــصــحــة والــبــيــئــة من
خـــطـــورة ارتـــفـــاع أعـــداد اإلصـــابـــات
بــفــايــروس كــورونــا ودخــول الــعـراق
ــــوجـــة رابــــعـــة اخــــطــــر واشـــد من
مـؤكدة رفع تـوصـية لـلجـنة سـابـقاتـها 
الـعليا لـلصحة والسالمـة والوطنية من
جـائــحـة كـورونـا بـفـرض حـظـر جتـوال
ـدة اسـبـوعـ . وسـجل الـعراق شـامل 
امس ارتـفـاع جديـد بـاصابـات كـورونا.
وقف الوبائي اليومي  الذي واوضح ا
اطــلـعت عــلـيه (الــزمـان) امس ان (عـدد
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي اجـرتـها
الــوزارة لـعــيــنـات مــشـتــبه اصــابـتــهـا

بـالـفـايـروس بـلغت  51 الـفـا  حـيث 
رصد  12713 اصـابة بكورنا في عموم
احملـافـظـات) واضـاف ان (الـشـفـاء بـلغ
 6574حـالـة وبـواقع  73 وفـاة جـيـدة)
مـــشــيـــرا الى ان (اكـــثــر من  109 الف
ـضاد فـي مراكز شـخص تلـقى الـلقاح ا
ـــــنــــتـــــشـــــرة في بـــــغــــداد الـــــوزارة ا
واحملــافـظــات). بـدورهـا  قــالت عـضـو
الــفـريق الــطـبـي واإلعالمي في الـوزارة
ربـى فالح حــسن في تــصــريح امس إن
(اإلصـابات والوفيات في تزايد مستمر
ـوجـة الـثـالـثـة وهـذا دلــيل عـلى شـدة ا
الـتي تـمتـاز بـسرعـة االنـتشـار وإصـابة
الـفـئات الـشبـابـية والـصغـيرة) مـؤكدة

ــســتــشــفــيــات بــاحلـاالت (اكــتــظــاظ ا
الــشــديـدة واحلــرجــة ومع ذلك مـا زال
لــديــنـــا الــقــدرة الســتــيــعــاب الــزيــادة
احلـاصـلة بـاالصـابات) مـشـيرة الى ان
(كل نـظـام صـحي في الـعالم مـهـمـا كان
مـتطـورا سيـتأثر بـالزيـادة الكـبيرة في
أعــداد اإلصـابــات حـتى لـو كــانت لـديه
قـدرة استيعابية كبيرة وفي العراق قد
نـصل إلى مرحـلة فـقدان الـسيـطرة على
وقف) ومـضت الى القول ان (الزيادة ا
تـعرض البالد للدخـول في موجة رابعة
أشـد وأخــطـر من سـابـقـاتـهـا).واطـلـقت
الـوزارة هـذا الـتحـذيـر بعـد سـاعات من
اعالن مـديـر عـام دائرة الـصـحة الـعـامة
فـي الـوزارة عــبــد األمــيــر احلــلــفي عن
(تـوصيـة الوزارة لـلجنـة العـليـا بفرض
ـدة أسبـوعـ فقط  لـقطع حـظـر شامل 
ســلـســلـة انـتــشـار الــعـدوى وتــخـفـيف
ـزدحـمة ـسـتـشـفـيـات ا الـضـغط عـلـى ا
) واشـــــــــار الى ان ــــــصــــــابــــــ بـــــــا
(تــحــذيــراتــنــا مـسـتـمـرة بــشــأن مدى
خــطــورة الــوضـع الــوبــائـي وامــتـالء
ـــســتــشـــفــيــات بـــاحلــاالت احلــرجــة ا
والــــشـــديـــدة وكــــذلك عــــدم االلـــتـــزام
والــزيـادة الكـبيرة بــاعـداد االصـابـات
وقـــد تـــفــوق الــقــدرة االســتـــيــعــابــيــة
الكات لـلمـؤسسـات الصحـية وانـهاك ا
الــطـبـيـة والـصـحــيـة). وتـوعـد مـجـلس
الــقـضـاء األعـلى احملــرضـ عـلى عـدم

 ن  ه  و  ي) ولــــــــــــــــــــفــت الـى ان
ـراجعـة تكـون من قبل ذوي الـعالقة (ا
دني حـصرا). وتـمكـنت فرق الـدفاع ا
مـن الـسـيــطـرة واخــمـاد حــريق انـدلع
داخل بـــنــايــة دائـــرة الــتــعـــويــضــات
الـتابعة الى محافظـة بغداد في منطقة
ــديــريـة في شــارع الــرشـيــد.وذكـرت ا
بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (الـفرق
اقـتحمت الـبنايـة احلكومـية واخرجت
ـراجـعـ بـسالم ـوظـفــ وا جــمـيع ا
بـالـتزامن مع عـمـليـات اخمـاد احلادث
ومــنع تــوسع الــنــيـران داخـل طـوابق
الـــبــــنـــايـــة بـــعـــد ان شـب حـــريق في
شيـدة من الواح ايكـوبوند الـواجهـة ا
سـريع االشتعـال باد األمر واخملـالفة
لــتــعــلـيــمــات الــسالمــة الــصـادرة من
ـدني) واضـاف ان مــديـريــة الـدفــاع ا
(احلـادث اسفر عن دخان كثيف تسبب
ـوظـفـ بــحـاالت اخـتــنـاق لـبـعـض ا

وانـهت الفرق مهامـها بإخماد احلريق
دون تــســجـــيل خــســائــر بــشــريــة مع
ـاديـة) مــطـالـبـا حتــجـيم اضــرارهـا ا
(بــاسـتـدعـاء خــبـيـر االدلـة اجلــنـائـيـة
لـتـحديـد اسبـاب اندالع احلـريق وفتح
سؤول عن حتـقيق في مركز الشرطة ا
الـرقعة اجلغرافـية). وكشف مصدر في
دني انـدالع حريق في شارع الـدفاع ا
صدر في تصريح امس الظالل.وذكر ا

ان (حــــريـــقـــا انــــدلع في مــــخـــزن من
ــواد الـــصــفــيح مـــســتــخـــدم خلــزن ا
الـكهربائـية في شارع الظالل) مـشيرا
الى (اسـتـنـفـار الـفرق لـلـسـيـطـرة على
احلـريق واحليلولة دون اتساعه). كما
انــقـذت الــفـرق ثالثــة اشـخـاص داخل
مـــصـــعـــد كـــهــــربـــائي في مـــنـــطـــقـــة
الــسـيــديـة.وذكــر بـيــان امس ان (فـرق
اإلنـقـاذ التـابعـة إلى مـركز دفـاع مدني
الــبـيـاع جنـحت في إنـقـاذ األشـخـاص
احملـــصــورين داخل مــصـــعــد بــنــايــة
مـــكــونـــة من ثالثـــة طــوابق مـــتــخــذة
عـــيــادات طــبـــيــة ومـــخــتــبـــرات بــكل
واضـاف ان (عــمـلـيـة االنـقـاذ مــهـنـيـة)
جــاءت بـــأســتــخــدام أجــهــزة الــقــطع
والـفصل ومعـدات اإلنقاذ األخرى دون
اي أضــرار بـشـريـة). واخـمـدت الـفـرق
حــــريق انــــدلع داخل مــــصـــرف وسط
الـكرادة. واشـار البـيان الـى أن (الفرق
تـمكنت من السيطرة على حريق اندلع
داخل الـسـقـوف الـثـانـويـة في الـطابق
ـشرق الـعربي الـثـاني داخل مصـرف ا
نـطـقة ـسـبح  االسـالمي في تقـاطع ا
الــكــرادة) مــبــيــنــا ان (الــفـرق أخــلت
ـراجـعـ أوالً وبـاشـرت ـوظـفـ وا ا
بــعـمــلـيـات االخــمـاد الــبـســيـطـة دخل
الــســقــوف الــثــانــوي نــتــيـجــة عــطب
كـهـربائي داخـلي وانـهت احلادث دون

تـسجـيل اصابـات بشـرية مع حتـجيم
ــاديــة ودون تـــأثــر عــمل اضـــرارهــا ا
ـصـرفـيـة ـصــرف بـتـقـد خـدمـاته ا ا
). ووفي ديـالى  كــافـحت لــلـمـواطـنـ
فـرق اإلطفـاء حريـقاً أنـدلع ببزل وسط
دور سـكنيـة في منطـقة أمام عـسكر و
بـحـسب الـبـيان  فـأن (الـفـرق تـمـكنت
مـن الـسـيــطـرة عـلى احلــادث وإخـمـاد
ــنــدلــعــة بــســبب تــمــاس الــنــيـــران ا
كـهـربـائي خـارجي بـهـمـة عـالـية وإداء
مـتيز ومـنع وصول النـيران إلى الدور
الـسـكـنـيـة الـقـريـبـة من مـوقع احلادث
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بالغ اجلاري  وبالتالي فأن هذه ا
ســتـســهم بــسـد الــعـجــز احلـالي 
واقــتـرح انـشـاء صــنـدوق لـلـزيـادة
ـبيـعات البـالغة 24 ـتحـققة من ا ا
دوالرا مـن اجل منع تبـديد االموال
شاريع واالستفادة منها بتطوير ا
فـي احملـافـظـات الــتي بـحـاجـة الى
دعـم حكـومي) ومـضـى الى الـقول

ية اخلـام بيسـر الى االسواق العـا
 مـؤكـدا ان العـراق يـحقق فـائـضا
من عـمـلـيـات تصـديـر اخلـام يـفوق
مــا مــخــطط لـه في مــوازنــة الــعـام
اجلـــاري. وقــــال بـــيـــوار خـــنس لـ
(الـزمـان) امس ان (الـعـراق يـحـقق
ايــرادا من مــبــيــعـات الــنــفط غــيـر
مــــخـــطـط له في مــــوازنـــة الــــعـــام

—cM  wB  ≠ œ«bG

صعـود مرتقب تـوقع خبـير نفـطي 
السـعار النفط ووصولها عند عتبة
 80 دوالرا لـلبرميل الواحد نتيجة
مـؤشرات وعوامل في ظل حتركات
مــقــلـقــة في حـوض اخلــلــيج الـتي
ــا تـؤثــر عـلـى وصـول امـدادات ر

حتـقـيـقه من ايـرادات نـفـطـيـة حتى
تــمـوز بــلـغت  39.6مــلــيـار دوالر)
ـــتــوقـع اذا مــا واضـــاف انه (مـن ا
اســتـــمــر مــعــدل االســـعــار بــنــفس
ـــعــدل احلــالي الــبــالغ  72 دوالر ا
فـأن حــتى نــهـايــة الــعـام اجلــاري 
توقع حصوله من مقدار الفائض ا
االيــرادات الــنــفــطــيــة ســيـبــلغ 19
ــبـلـغ مـرهـون مــلـيــار دوالر وهـذا ا
بــتـقــلـبــات اسـعــار الـنـفـط ومـقـدار
اال ان ــبـيـعـات الـيـومــيـة لـلـنـفط  ا
الـتحدي االكبـر يكمن في االيرادات
غـيـر الـنـفـطـيـة الـتي خـطط لـها في
ـــوازنــــة ان تـــكـــون بـــحـــدود 20 ا
تـــرلــيــون ديــنــار) واشـــار الى انه
ــالــيــة (بــحـــسب بــيــانــات وزارة ا
ــاضــيــة واســتــقـراءات لـالشــهــر ا
ـقـبـلـة فــأن من الـصـعب االشــهـر ا
حتـــــقــــيق هـــــذه االيــــرادات الــــتي
ســتــكــون بــحـدود 6 - 7 تــرلــيــون
دينار فقط واعتمادا على االيرادات
ـتوقع ان تـبلغ الـنـفطـية الـتي من ا
 103 تــرلــيـون ديــنـار) مــؤكـدا ان
ـصروفات الـكليـة ستبـلغ بحدود (ا
 128 مــــلــــيــــار دوالر وان مــــقـــدار
الــعـــجــز اذا مــا  صــرف مــجــمل
ـــوازنــة اخملـــطط لـــهــا ســـيــكــون ا
اال ان بــحــدود  8تــرلــيــون ديــنــار 
وازنة وعدم صرف تـأخر العمل بـا
ـــصــروفــات ـــبــالـغ اخلــاصـــة بــا ا
الـتشـغيلـية واالسـتثمـارية فأنه من
ــتـــوقع ان يــحــقق الــعــراق خالل ا
الـعـام اجلـاري فـائضـا قـد يـتـجاوز
حــــاجـــز  30 تــــرلــــيـــون ديــــنـــار 
والســـيــــمـــا ان مـــعـــدالت االنـــفـــاق

ـالـية احلـالـيـة الشـهـريـة بحـسب ا
يـبلغ  6تـرلـيون ديـنار مع امـكانـية
ـــعـــدل في االشـــهـــر زيـــادة هــــذا ا
ـوازنـات ــقـبـلــة مع بـدء صــرف ا ا
االسـتــثـمـاريـة والـتـشــغـيـلـيـة كـمـا
ـوازنـة). بـدوه  رأى مــخـطط في ا
الــنـائب مـحـمــد شـيـاع الـسـوداني
انه وفـقـا لـبيـانـات شـركة تـصـدير
الـــنـــفط (ســومـــو) فـــأن مــجـــمــوع
الـعائـدات النـفطـية لـلسـبعـة اشهر
ـاضية بلغت نحو االربع مليار ا
دوالر.وذكـــر الــســوداني في بــيــان
تـلـقته (الـزمان) امس انه (بـذلك قد
حتـقق فـائـضا مـالـيـا اليقل عن 11
مـــلـــيـــار دوالر  أمــا بـــتـــقـــديــرات
ايــرادات الـنـفط لألشـهـر اخلـمـسـة
ـتبـقيـة من السـنة وبـحكم تـعافي ا
ـا اقــتـصــاديـات الــدول الـكــبـرى 
يـرجّح استـقرار أسعـار النـفط عند
ـرتـفـعـة ان لم تـكن مـســتـويـاتـهـا ا
ـســتــوى احلــالي كــمـا اعــلى مـن ا
نـالحظ مـن األشــــــهــــــر الــــــثـالثـــــة
ـاضــيـة وكـذلك احـتـمـال ارتـفـاع ا
ــبــيــعــات  ونــكــون قــد حــقــقــنـا ا
فـائـضا سـنـويا في ايـرادات الـنفط
بـــنـــحـــو  20 مـــلـــيـــار دوالر ان لم
يــتـجـاوز ذلك فـعـلــيـا وهـذا يـعـادل
ــالــيــة الــعــجـز مــقــدار الــفــجــوة ا
اخملـطط الـبـالغ اقل من  20 مـلـيـار

عـدل يومي ان (احلـكـومة تـصـدر 
ثـالثة مـالي و 250 الـف بـرمـيل 
بـسعر  74 دوالرا لـلبرمـيل الواحد
وان نــفط الـبــصـرة اخلـفــيف يـبـاع
ولـذلك يـجب اكــثـر من خـام بــرنت 
االســـتــفـــادة من هـــذه االســعــار او
ــتــوقــعــة في عــمــلــيــات الــزيــادة ا
تـطـوير احلـقول واالبـار النـفطـية)
مــتـوقـعـا (صـعــود مـرتـقب السـعـار
الــنـفط ووصـولــهـا عـنــد عـتـبـة 80
دوالرا لــلـبــرمـيل الــواحـد نــتـيــجـة
مـؤشـرات وعـوامل عـدة مـن بـيـنـها
حتـركـات مقـلقـة في منـطقـة حوض
اخلـليج وقـبلـها تعـرض ناقـلة نفط
اسـرائـيـليـة العـتداء قـبـالـة سلـطـنة
قـتل اثن من طـاقمها عـمان أدى 
فـضال عن الـبحث عن طـاقم سفـينة
تـعـرضت لالخـتـطاف قـبـالـة ساحل
اإلمـــــــــارات) وتـــــــــابـع ان (هـــــــــذه
الــتــهــديــدات تــشــكل عــائــقــا عــلى
وصــول االمــدادات الــنــفــطــيــة الى
ــيـــة وبـــفــعـل تــلك الـــســـوق الــعـــا
اخملــاوف قــد تــرتــفع االســعــار عن
مــعـدالتــهـا احلــالـيــة نـتــيـجــة عـدم
اســـتــقــرار االوضــاع فـي مــنــطــقــة
حـوض اخلـلـيج).  من جـانبه  قـال
ـســتـقـبل رئــيس مـؤسـســة عـراق ا
االقـتصادية منار العبيدي في بيان
امـس ان (مـــــجــــمـــــوع الـــــفـــــائض
الــــتـــراكـــمـي من ايـــرادات الــــنـــفط
مــقـــارنــة مع االرقــام اخملــطط لــهــا
ــاضي بــلـغت حــتى شــهـر تــمـوز ا
 8.9 مــلـيـار دوالر  وان االيـرادات
ــوازنــة  بــلـغت اخملــطط لــهــا في ا
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اسـتـأنـفت دائـرة تـعويـضـات ضـحـايا
االرهـاب فـي مـنـطـقـة الـسـنك الـتـابـعـة
حملـافظة بغداد العمل بعد اخماد فرق
ــــدنـي حــــريق انـــــدلع في الـــــدفــــاع ا
الــواجـهــة االمـامــيـة لــلـدائــرة. وقـالت
احملــافـظــة في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)
امـس ان (حــريــقـــا نــشـب في الــغالف
ـبنى الـدائـرة التـعويـضات اخلـارجي 
و حتــديـدا في كـرفــان احلـرس األمـني
ـــوجـــود خــارج الـــدائـــرة و عــلى ا
إثــرهــا صـعــود ألـســنــة الـنــيـران إلى
الـغالف اخلـارجي  الـكـابـوند) وأشـار
الـى ان (احلــادث نـــشب بــعـــد الــدوام
الــرســمي ولم يــتــســبب بــأي أضـرار
ـعامالت بـشـريـة لـلمـوظـفـ وال في ا
اخلـاصة بضـحايا االرهاب) وتابع ان
(فـرق االطـفـاء اخـمـدت احلـادث بـوقت
بنى قـياسي قبل وصـوله إلى داخل ا
وأنـه ســيــتم اســـتــئــنــاف الـــعــمل في
الـدائرة وبشـكل طبيـعي حسب جدول
مـراجـعات الـلـجنـة الـفرعـيـة الرابـعة)
مــــؤكـــدا ان (يـــوم االحــــد مـــخـــصص
لــلـحـروف أ  ب  ت  ث  ج  ح  خ 
د  ذ  ر  ويــوم االثـنـ لـلـحـروف ز 
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ
.والـثالثـاء للـحروف ف  ق  ك  ل  م
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ــضـــاد لــلـــفــايــروس أخـــذ الــلـــقــاح ا
الحقة وإجراءات قانونية.وجاء في با
كــتـاب مــوقع من قــبل رئــيس اجملـلس
فائق زيدان تلقت نسخة منه (الزمان)
امس أنه (بالنظر التساع اخلطر العام
جـراء انتـشار كـورونا وشـيوع ظـاهرة
غـيـر صـحيـة تـتـمـثل بعـدم إقـبـال عدد
واطن على أخذ اللقاحات كـبير من ا
ــضــادة بـــســبب تــأثــيــر شــائــعــات ا
ونـصائح غير طبية مبنية على أساس
غـير علمي من قبل الـبعض لذا تنسب
اتـخـاذ اإلجراءات الـقـانونـيـة بحق كل
مـن يـســهم في الــتـحــريض عــلى عـدم
ـعـتـمد مـن قبل ـضـاد ا أخـذ الـلـقـاح ا
الــــــوزارة وكـــــذلـك كل مـن يـــــخــــــالف
تـعـليـمات خـليـة األزمـة بشـأن الوقـاية
من انـتـشار الـفايـروس). ودعت سلـطة
ـــدني الــعــراقـي جــمــيع الـــطــيــران ا
شـركـات الـطيـران الـعـاملـة الى تـمـديد
مــــدة فـــحـص اإلصـــابــــة بـــكــــورونـــا
لــلـمـســافـرين الــقـادمـ مـن كـنـدا إلى
الـعراق.وقالت الـسلطـة في بيان تـلقته
ـــدة اجلـــديـــدة (الـــزمــــان) امس ان (ا
ســـتـــكـــون  96  ســـاعـــة بـــدالً من 72
ســــاعـــة) وأشــــار الى ان (ذلـك يـــأتي
حـــسب تــوصــيـــات وزارتي الــصــحــة
واخلـارجيـة لغـرض توفـير تـسهيالت
السفر اآلمن للمسافرين). وفي اربيل 
اصــدرت غــرفــة عــمــلــيــات مــواجــهــة

وبـــدون اي أضــرار بـــشــريــة) وتـــابع
الـبيان ان (الفرق أخمدت حريقا اندلع
بـــالـــطـــابق الـــثـــاني من مـــجـــمع دلع
سـيـارتك في مـنـطـقـة شارع 19 مـقـابل
شـــارع الــنــبـي ابــراهــيم اخلـــلــيل في
فرزة محافظة الديوانية) مؤكدا ان (ا
تـمكنت من الوصول إلى محل احلادث
بـوقت قيـاسي قصـير وإخـماد الـنيران
ـنـدلـعـة بكـل مهـنـيـة وبـوقت قـياسي ا
ومنع توسعها وانتشارها إلى الطابق
االرضــي ومــن دون اي أضـــــــــــــــــــــرار

بشرية).

فـايروس كورونا  قرارات عدة  تتعلق
بــاالنــتــشــار الــكــبــيــر الــذي تــشــهـده
احملــافـظــة من تـفــشي كـورونــا حـيث
ـــوقف الــوبــائـي الــيــومي يـــســجل ا
احـصائـيات غيـر مسـبوقة. وقـال بيان
تـــلــقــته (الــزمـــان) امس ان (الــغــرفــة
اوصـت الـلــجــان والــفـرق اخملــتــصـة
والـقوات الـتابعـة لوزارة الداخـلية في
تـابعـة االمـاكن العـامة بـدقة االقـلـيم 
ساجد والكـنائس ودور العبادة مـثل ا
ـراكـز التـجـارية والت وا ـطـاعم وا وا
واالسواق الشعبية واألفران والقاعات
الــريـاضــيـة واجملــمـعــات والـعــيـادات
ـقــاهي و كـذلك الــطـبــيـة اخلــاصــة وا
مـــتــــابـــعـــة ســـواق عـــجالت األجـــرة
واحلـــمل اخلــاص والــعــام وضــرورة
فــرض الــشـــروط الــصــحــيــة عــلــيــهم
وااللـــتــزام بـــاســـتــخـــدام الـــكــمـــامــة
الـــوقـــائــيـــة) مـــوجــهـــا بـ(تـــطـــبــيق
قصرين). االجـراءات القانونية بحق ا
ـنـظـمـة فـي تـطور  أعـلــنت الـلـجـنـة ا
قـامة حـاليا بـية ا لـدورة األلعـاب األو
بـالعاصمـة اليابانـية طوكيـو تسجيل
 29 حــالـة إصــابـة جــديـدة بــفـيـروس
ـبياد.وهذه عـني باألو كـورونا ب ا
تـعـد أعـلى حصـيـلـة يومـيـة من حاالت
بياد منذ اإلصـابة بالفايـروس في األو
بـدء إصــدار الـتـقـريـر الـيـومي لـلـجـنـة
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تـحدث بـاسم مجـلس الوزراء أعـلن ا
حـسن نـاظم أن مـجـلس الـوزراء قرر
مـنح من  10 إلى  25  مـلـيون ديـنار
لـعـوائل شـهـداء مـسـتـشـفى احلـس
فـي ذي قـار. وقـال نـاظم في مـؤتـمـره
االسـبـوعي  إن (اجملـلس صـوت عـلى
قـيـام وزارة الـنـفط بـتـشـغيـل شخص
ستـشفى من كـل عائـلة من ضـحايـا ا
وكـذلك صرف منح مالية من  10 الى
 25 مـلـيـون ديـنـار لـذوي الـشـهـداء).
وكــــان رئـــيس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
الـكـاظمي  قـد اكـد قرب اعالن نـتائج
ـستشفى. الـتحقـيق بفجيـعة حريق ا
ونـقل بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس عن
الــكــاظــمي خالل لــقــائـه في الــقــصـر
احلــــكـــومـي عـــدد من ذوي شــــهـــداء
الـفجيعية الـقول (نستقبـلكم وقلوبنا
ـلؤها احلـزن واحلسرة عـلى فقدان
ــســـتــشــفى) أعـــزائــكم في حـــريق ا
واضــــصـــاف ان (احلـــادث  وقــــبـــله
مـستشـفى ابن اخلطيب يـشيران بكل

ـــنــظـــومــة وضـــوح إلى اخلـــلل في ا
اإلداريــة لـــلــدولــة الــتـي تــوارثــتــهــا
تـراكمـياً مـنذ الـعام 2003) وأضـاف
ان (دمــــاء ذويـــــكم فـي أعــــنــــاقــــنــــا
ـــســـؤولـــ عن هـــذا وســـنـــعــــاقب ا
احلــادث بـكل شـدة) وتــابع (قـلـنـاهـا
ونــقــولــهـا مــرة أخــرى إن مــا حـصل
ويــســتـمــر حــصــوله في الــعـراق من
مــــشـــكالت واســــتـــهــــتـــار بـــاألرواح
ا هـو ترسبات الفساد ـمتلكات إ وا
الــذي نــخــر الـبـالد). من جــانب اخـر
الــتـقى مــحـافظ ذي قـار أحــمـد غـني
اخلــفـاجي   الــسـفــيـر االيــطـالي في
الـعراق بـرونو انتـونيـو باسكـوينو
لـبحث ملفات عدة من أهـمها تنشيط
الــتــعــاون مع اجلــانب اإليـطــالي في
مـجال الـبعـثات الـتنقـيبـية والـتعاون
الــطـبي والـصــحي. وقـال اخلـفـاجي
عـقب  اللـقاء  أن (الـلقـاء ناقش سبل
تـوأمة مركز الناصرية للقلب مع أحد
تـخصصـة هناك ـراكز اإليـطاليـة ا ا
فــــضـالً عن الــــتــــعــــاون في مــــجــــال
الـتطوير االثاري وملفات ذات أهمية
مـشتـركة لـلمـحافـظة). واشار الى أنه

ـس رغــبـــة وجـــديـــة لــدى اجلـــانب )
االيـطالي في دعم جهـود محافظة ذي
تعددة قـار والتعاون في القـطاعات ا
عـبـر احلـكـومة الـعـراقـيـة).  من جـهة
اخــرى اعـــلن اخلــفــاجي عن احــالــة
ــشـاريع اخلــدمـيـة وتــسـلــيم اغـلب ا
الـــتي اقــرت ضــمـن خــطــة صــنــدوق
نفذة اعـمار احملافظة الى الـشركات ا
لـلـمـبـاشـرة بـاجـراءات الـعـمل بـشـكل
فـوري. وقـال عـقب لـقـائـه بـرفـقـة وفد
ـديـر ادارة مـن احلـكـومـة احملــلـيـة 
صــنـدوق االعـمـار رزاق الـركـابي في
ــقـرة ــشــاريـع ا بــغــداد أن (أغــلب ا
ضـــمـن خـــطـــة الـــصـــنـــدوق ســـيـــتم
ـؤمل ان حتدث ـبـاشرة بـها  ومن ا ا
نـقــلـة نـوعـيـة في واقع اخلـدمـات في
عــمـوم احملـافـظـة وحتـل الـكـثـيـر من
ـشـاكل في قطـاعات مـتعـددة). وب ا
أن (ادارة احملــافـــظــة تــتــابع الــعــمل
بــشــكل مــسـتــمــر مع ادارة صــنـدوق
االعـمـار لـغـرض اخـتـزال الـكـثـيـر من
االجـــراءات وتــــذلـــيل الـــكــــثـــيـــر من
ــعـوقــات الـتي قــد تـعـرقـل الـعـمل). ا
عـلى صعيـد متصل  الـتقى اخلفاجي

ــكــلف بــادارة  وزارة الــصــحــة مـع ا
هــاني بــدر لـبــحث الـواقع الــصـحي
وسـبل تطويره والنـهوض باخلدمات
. وقـال اخلفاجي ـقدمـة للـمواطـن ا
ـعـوقات  في أن (الـلـقـاء شـهد طـرح ا
ـهم  وأيــضًـا طـرحـنـا هــذا الـقـطـاع ا
بــعض احلـلـول الــتي تـسـهم في دعم
قــطـاع الـصـحـة  بــاحملـافـظـة  وسـبل
ـشــاكل مــعــاجلــة بــعض األزمــات وا

الطارئة).
و وجه قــائــمــمــقـام ســوق الــشــيـوخ
بـتـشـكـيل جلـنـة حتـقـيـقـيـة  لـلـوقوف
عـلى اسباب حرائق عدد من  بسات
ســـوق الـــشـــيــوخ جـــنـــوب مـــديـــنــة
ـوسوي في الـنـاصريـة .وقـال نبـيل ا
تـــصــــريح انه ( تـــشــــكـــيل جلـــنـــة
حتـقيـقيـة عليـا للـوقوف عـلى اسباب
حــرائق بـسـاتـ الـنــخـيل في قـضـاء
سـوق الــشـيـوخ جـنـوب الـنـاصـريـة 
ومـحـاسـبـة اي طـرف او جـهـة ضـالع
ــــة  حـــــسب االجــــراءات فـي اجلــــر

القانونية) . 
واضــاف ان (الـلــجـنــة الـتــحـقــيـقــيـة
تــــــــتــــــــألـف مـن االمـن الــــــــوطــــــــني
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دوالر مــا عـدا مـصـادر الـدخل غـيـر
الـنـفـطـية) مـطـالـبا رئـيس مـجلس
ــالــيــة (بــإعــداد الــوزراء ووزيـــر ا
مـوازنة تكميلية على وجه السرعة
لـالســــتــــعـــــاضــــة عـن الــــقــــروض
الـتـجاريـة لـلمـشـاريع وسد الـعـجز
ــا تــوفــر من الــفــائـض نــتــيــجـة
زيـــادة اســـعــــار الـــنـــفط وحتـــويل
ــــــشــــــاريـع الى فــــــرص بــــــعـض ا
اسـتـثـمـاريـة واالكـتـفـاء بـالـقروض
ـقـدمـة من الــداخـلـيـة والـقــروض ا
ــؤســسـات الــدولـيــة لــلـمــشـاريع ا
اخلــدمــيـة والــســتــراتـيــجــيـة ذات

نخفضة). الفوائد ا

واالسـتخبـارات باالضافـة الى الدفاع
ـدني وشرطة ذي قار  للتحقيق في ا
سـلـسـلـة حرائق الـبـســـــــــاتـ التي
شـهدها القضاء مؤخرا للوصول الى
الــنــتــائج) .  وكــان ان قــضــاء سـوق
الــشـــيــوخ قــد شــهـــد مــؤخــرا ثالثــة
حــرائق لـبـسـاتــ الـنـخـيـل تـسـبـبت
بـــاحــتـــراق الــعـــشــرات مـن اشــجــار

النخيل واالشجار االخرى .
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أصــدرت الـهـيــئـة االولى في مــحـكـمـة
جـنـايـات نـيـنـوى  حـكـمـا عـلى ثـالثة
ــدة عـشـر ـؤقت  مــدانـ بــالـسـجـن ا
ســنــوات عـلـى كل واحــد مـنــهــمـا عن
ة تسجيل عقار باستخدام وكالة جر
عـــامـــة مــزورة. وقـــال بـــيـــان جملــلس
الـقـضـاء االعلـى تلـقـته (الـزمان) امس
ان (مـدانـا قام بـاالتـفاق مع شـخـص
آخــريـن احــدهــمــا مــحـــام بــالــتالعب
بـالـقـسـام الـشـرعي الـذي يـعـود لـوالد
ــدان االول بــهـدف حــرمــان اشــقـائه ا
الـذين يـعـملـون مع عـصـابات داعش)
واضــاف انـه ( إعــطــاء مــعــلــومـات
خـــاطـــئـــة فـي الـــقـــســـام الـــشـــرعي 
ـدان دعـوى واصــداره اقـام الــوريث ا
تــمـلـيك لـلــعـقـار امـام مــحـكـمـة بـداءة
ـوصل باستعمـال وكالة عامة مزورة ا
صـدر على اثرها حكما بـتمليك العقار
توفى والده) وأشار ـسجل باسـم ا ا
الـى ان (احملكـمـة وجـدت االدلة كـافـية
ـدان الـثالثة وفـقآ الحـكام لـتـجر ا
ـادة 289 مـن قانـون الـعـقـوبات رقم ا
ــعــدل وبــداللـة 111 لــســنـة  1969 ا
مـواد االشـتـراك  47 و48 و49 مـنه).

وفـي الـــنـــجف  اصـــدرت جـــنـــايـــات
ـؤبد ألحد احملـافظـة حكـماً بالـسجن ا
جتـــار اخملـــدرات. وقـــال الـــبـــيـــان ان
(احملــكـمــة أصـدرت حـكــمـاً بــالـسـجن
ـتهم بـعد ضبطه ـؤبد بحق أحد ا ا
بـــنـــقـل اخملـــدرات من الـــعـــمـــارة الى
الــنــجف). كــمـا قــرر الــقـضــاء احــالـة
الـقضـية اخلاصـة بضحـايا تفـجيرات
الـــكــرادة الى احملـــكــمـــة اجلــنـــائــيــة
ـركـزيـة. وأشـارت وثـيـقـة لـلـمـجـلس ا
الـقـضاء الى (حتـديد  29 آب اجلـاري
مـوعـداً لـلمـحـاكمـة). وشـهـدت منـطـقة
الـكـردات قـبل سنـوات تـفجـيـرات عدة
بـعجالت مفخخة وعـبوات ناسفة كان
أعـــنـــفـــهــا في  3 تـــمـــوز عــام 2016
أسـفـرت عن استـشـهاد أكـثر من 324
شـــــخـــــصـــــا وجـــــرح  250 آخـــــرين
غـالبيتهم من الـشباب. من جهة اخرى
 دعت هــيــئــة الــنــزاهــة الــعـامــة إلى
مـتــابـعـة تـنـفـيـذ تــوجـيـهـات الـلـجـنـة
ـوجب األمر اإلداريّ الصادر ـؤلفة  ا
ـتـضمن عـن مكـتب رئـيس الوزراء و ا
إعـداد دراسـة جـادة وواقـعيـة لـتـقـرير
دارس مـصيـر مشـروع تنـفيـذ وبنـاء ا
ــصـلــحــة وزارة الـتــربـيــة بـأســلـوب
الــهــيــاكـل احلــديــديــة. واكــدت دائـرة

الـوقاية في بـيان تلـقته (الزمان) امس
ان (فــريق عـمل الـدائـرة قـام بـزيـارات
عــدة إلى الــوزارة ومـحــافــظـة بــغـداد
لــلـــتــعــرُّف عــلى واقـع حــال األبــنــيــة
شيد من ـنشأ ا ـدرسية مع تقو ا ا
كــونه صــالح لإلشــغــال من عـدمه أو
اسـتـغالل الـبـنـايـات ألغـراضٍ أخرى)
مـــشـــددا عــلـى (ضــرورة قـــيــام وزارة
الـتـخـطـيط بـتـحـويـل الـتـخـصـيـصات
كتـب االستشاري لغرض ـالية إلى ا ا
درسـيـة من النـاحـية تـقـو األبنـيـة ا
ّ سحب العمل منها اإلنـشائية التي 
ـــا أدى إلـى انـــدثـــارهــا.) مـــؤكـــدا
(اهـمـية حث قـسم الـعقـود في الوزارة
عـلى اإلسـراع في تـهـيـئة مُـسـتـلـزمات
ـــســحـــوبــة ــقـــاوالت ا اإلعـالن عن ا
وأهــمـيّـة قـيـام اجلــهـات ذات الـعالقـة
ّ بـتوقيع مُلحق عقد للمقاوالت التي 
سـحب الـعمـل منـها) وأوصـى البـيان
بـ (إيـجاد احللول الكفيلة بإنهاء ملف
ــدارس الــطــيــنــيــة في مــحــافــظـات ا
نــــيـــنــــوى وصالح الـــديـن وكـــركـــوك
وديـــــــالى وذي قـــــــار وذلك مـن خالل
هـدمها وإحالة بنائها بصورة التنفيذ
ُـباشر بـالتنـسيق مع أقسـام األبنية ا
ُـحـافـظـات ـوجـودة فـي ا ــدرسـيـة ا ا

ـديريات التربـية فيها) الفتاً الـتابعة 
إلـى (وجود  144مــدرسـة طـيـنـيـةً في
عـمـوم احملـافـظـات بـاسـتـثـنـاء إقـلـيم
كــردسـتـان لــلـعــام  بـحـسب مــديـريـة
الــتـخــطـيط الــتـربــويّ في الـتــربـيـة)
ـدارس التي وتـابع ان (نـسب إجناز ا
ّ بـناؤهـا بطـريقـة الصبّ اجلـاهز أو
ــشــروع الـــكــونــكـــريــتي اخلــاصـــة 
الـتـربـية رقم واحـد لـلـمُدة من نـيـسان
ـاضي عــام  2020 وحــتى نــيــســان ا
بــلــغت  35 مـــدرســة أمــا الـــمـدارس
الــمـنجـز بــناؤهــا بـطـريـقـة الـهــياكل
شروع ذاته وخالل احلديـدية ضمـن ا
ـذكـورة بـلغ  20مـدرسـةً فـقط) ُـدَّة ا ا
واسـتطرد الـبيان بالـقول ان (مشاريع
ُـنـفـذة ـدارس ا تـرمــيم وهـدم وبـنـاء ا
مـن قـبل مــحــافـظــة بــغـداد  –شــعــبـة
درسية شملت  142 مدرسة األبنية ا
َّ إجنـاز  52 مـنـهـا والـعــمل ما زال
مـسـتــمـراً في  42 مـدرسـةً أخـرى في
ـتـوقـفـة لـفسخ ـدارس ا مـا بـلغ عـدد ا
( الــعـقــد وسـحب الــعـمل  48مــدرسـةً
ومـضى الى القول انه (عدم وجود أيّ
مـــشــاريـع تــرمـــيم مُــنـــجــزة مـن قــبل
احملــافــظــة مــنــذ عــام  2013 وحــتى

اآلن).
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بـاشر مـصرف الـرافدين امـس بصرف
شـمول بشبكة ـتقاعدين وا رواتب ا
احلــمــايـــة االجــتــمــاعــيــة في بــغــداد
ـكـتب االعالمي واحملــافـظـات. وقــال ا
لــلـمـصـرف في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
ـــصـــرف بـــاشـــرت امـس ان (فـــروع ا
ـتـقـاعـدين دفـعـة اب بــاطالق رواتب ا
ـســتـحـقــ الـتـوجه اجلــاري وعـلى ا
ـنـافـذ الـصـرف احلـكـومـيـة واالهـلـية
الســتالمـهـا) واضــاف انه ( تـوزيع
رواتب احلـمـايـة االجتـمـاعـية لـلـرجال
والــنـسـاء لـلـشــهـر اجلـاري عن طـريق
أدوات الـدفع االلـكتـروني وبإمـكان أي
مـــواطن مــشـــمــول بــالـــراتب اســتالم
نتشرة مستحقاته من شبكة فروعنا ا
فـي بغـداد واحملـافظـات او من مـكاتب
الـــصــرف اخلــاصـــة او في أي مــكــان
صـرف قـد اطلق رواتب اخـر). وكـان ا
مـوظفي عدد من مـديريات الـتربية في
بـغداد و احملـافظـات.وقال انه ( دفع

رواتـب مــوظــفـي عــدد من مـــديــريــات
الـــتــربـــيـــة بــعـــد وصــول اشـــعــارات
الــصـكـوك اخلــاصـة بـهم) مــبـيـنـا ان
(الــصــرف  عن طــريق أدوات الـدفع
وظف استالم االلـكتروني وبإمكـان ا
رواتـبــهم). وسـجـلت مـبـيـعـات الـبـنك
ـركزي العـراقي من العـملة الـصعبة ا
ارتـفاعا مـلحوظـا لتبـلغ أكثر من 220
مـلـيون دوالر.وشـهد مـزاد الـبنك لـبيع
وشـراء العمالت االجنبية ارتفاعا في
ـئة لـتصل مـبـيعـاته بـنسـبة  6.51 بـا
إلى  229 مـليـوناً و 822 الـفا و485
ــشـتــريـات الــبـالــغـة دوالرا.وذهــبت ا
 193 مـــلـــيـــونــاً و 342 الـــفــا و485
دوالرا لـتعـزيز األرصدة بـاخلارج على
شـكل حواالت واعـتمـادات فيـما ذهب
ـتــبـقي الــبـالغ  36 مــلـيــونـاً ــبـلـغ ا ا
و 840 ألـف دوالر بـشـكل نــقـدي.وقـام
 35مـصــرفـاً بـتـلـبـيــة طـلـبـات تـعـزيـز
االرصــدة في اخلـارج و 13 مــصــرفـا
لـتلـبيـة الطـلبـات النـقديـة إضافة الى

مشاركة  15 شركة صرافة.
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلـوية والرصد الـزلزالي التابـعة لوزارة النقل
نـاطق كافة غـائما مـصحوبـاً بإمطار.  ان يكـون طقس اليـوم اخلميس في ا
وقـالت الـهــيـئـة في بــيـان تـلــقـته (الـزمــان) امس ان (طـقس الـيــوم اخلـمـيس
ـناطـق كافـة غـائـمـا جـزئيـا  وال تـغـيـر في درجـات احلرارة) سـيـكـون في ا
وأضـاف ان (طـقس يـوم غــد اجلـمـعـة سـيـكـون غـائــمـا جـزئـيـا الى غـائم في
طر شماال ودرجات احلرارة مقاربة نـطقت الوسطى واجلنوبية وغـائم  ا
للـيوم السابق).وشهدت محافظة الديوانية امس تساقط امطار.وكتب متنبئ
جوي صـادق عطية في صفحته على فيسبـوك (تستمر األجواء غير مستقرة
ـفـاجـآت مـتـوقـعـة ـقـبـلـ ومـاتـزال ا في أغـلب مـدن الـبالد خالل الـيــومـ ا
بـهـطـول أمـطـار خـفيـفـة في مـنـاطق مـتـفـرقـة من مـدن البالد) مـؤكـدا انه (ال

يوجد أي تغيير بدرجات احلرارة وال انخفاض متوقع حاليا).

بيوار خنس

افتتحت مدينة
سنجار  امس
تمثال األم
رأة كولي ا
اإليزيدية التي
تصدت
جملرمي داعش
أثناء محاولتهم
سبيها مع
طفلتها ونساء
أخريات وقتلت
أميرا في
التنظيم قبل
استشهادها.
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ـسـؤولـون في ووهـان اإلثنـ تـسـجيل نـحـو سـريع".وأعلن ا
سـبع حـاالت إصابـة نـاجمـة عن انـتقـال الـعدوى مـحـليـا ب
ـديـنـة بــعـد عـام عـلى عـدم تـسـجـيل عـمــال مـهـاجـرين في ا
إصابـات ووقف انـتشـار الـوبـاء الذي تـرافق مع إغالق غـير
مـسبـوق مـطلع .2020وفـرضت الص إغالقـا طاول مالي
الـسـكان ومـنـعت التـنـقل الـداخلي وأجـرت فـحوصـا واسـعة
اضية سـعيا لوقـف أكبر تفش لـلفيروس في األيام القـليلـة ا
منـذ اشهر.وسـجلت السـلطات  61إصابـة محلـية بالـفيروس
ـتـحـورة دلـتـا الـسـريـعـة الـعدوى الـثالثـاء في وقت وصـلت ا
دن بـعد أن تـسبـبت إصابـة عمـال نظـافة في إلى عشـرات ا
مـطـار نـاجنيـنغ بـإصـابـات عـلى مـسـتـوى الـبالد.وأخـضعت
ـا فـيهـا بـكـ مالي ـدن  احلـكـومات احملـلـيـة في كبـرى ا
السكـان حتى اآلن لـفحـوص كورونـا فيمـا أغلـقت مجـمّعات
. من صاب سكنـية وفرضت حجرا صحيـا على مخالطي ا
جـهـة أخـرى سـتدفـع مدارس في واليـة جـورجـيـا األمـيـركـية
وظـفيها الـذين تلقوا لـقاحا مضادا مكافـأة تبلغ ألف دوالر 
لفيـروس كورونا بهـدف التشجـيع على التطـعيم فيمـا تشهد
ـــتــحــورة الــبـالد ارتــفـــاعــا في عـــدد اإلصــابـــات بــســـبب ا
تـكررة ـبادرة إلى جتـنب "االنقـطاعـات ا دلتـا.وتهـدف هذه ا
ـاضـي في الـتـعـليم الـعـام والـتي حـصـلت خالل العـامـ ا
دارس في مقاطعة هنري بسبـب الوباء" كما قال مسؤولو ا
ـــتــحـــدة في قـــرب أتالنـــتــا فـي جـــنــوب شـــرق الـــواليـــات ا
بـيان.وأضـافـوا "تالمـيـذنـا وعـائالتـهم يـسـتـحـقـون ويـأمـلون
باالستـقرار في تـعلمـهم وإبقـاء مدارسـنا مفـتوحـة وضمان
صــحـــة مـــوظـــفــيـــنـــا أمـــران ضـــروريــان لـــتـــحـــقــيـق هــذا
الـهدف".وسـيـتمـكن األشخـاص الذين تـلقـوا أحد الـلقـاحات
الثالثـة اجملازة في الـبالد (فـايزر ومـوديـرنا وجـونسـون أند
ــدارس من جـــونــســون) من بــ ســتـــة آالف مــوظف في ا
ـبلغ حـتى نـهايـة أيلـول/سبـتمـبر.وهذه االسـتفـادة من هذا ا
ــولــة من خـالل بــرنــامج فــدرالي أنــشئ لــوقف ــكــافــأة  ا
ـدارس االبـتـدائـيـة والـثـانـويـة كـما انـتشـار الـفـيـروس في ا
ـتحـدة ارتـفاعـا حادا ـسـؤولون.وتـشهـد الـواليات ا أوضح ا
في عدد اإلصابات بكوفيد- 19في األسابيع األخيرة بسبب
االنتـشار الـسريع لـلمـتحورة دلـتا.و تـلقـيح حوالى  60في
ئة مـن البالغ األميركيـ بشكل كامل لكن هناك فوارق ا
كــبــيــرة بـــ الــشــمــال احملـــصن بــشــكل أفـــضل عــمــومــا
واجلنـوب وهو أكـثر تـرددا.في مـقاطـعة هـنري ارتـفع عدد
اضـية ئـة في األيـام السـبعـة ا اإلصـابات بـنسـبة  40في ا

كافحة األمراض والوقاية منها. وفقا للمراكز األميركية 
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تزايـدة واالقبال الكـبير عـلى منافذ من أجل تلبـية احلاجـة ا
الـتــلـقـيح  قـامت دائـرة صـحـة الــنـجف بـزيـادة عـدد مـنـافـذ
الـتـلـقـيح الى  42 مــنـفـذاً بـعـد أن كـان عـددهـا  30مـنـفـذاً 
مـوزعة عـلى جـميع الـرقـعة اجلـغـرافيـة لـلمـحـافظـة  إضـافة
الى منـفذين في كل من مستشـفى احلكيم والفرات االوسط
. واوضح مديـر شعبـة التـحصـ في الدائرة  احـمد حـميد
نافذ وتأتي يوم أمس أن (هـذه هي الزيادة الثالثة في عدد ا
بناءً على توجيه مدير عام  صحة احملافظة  من أجل تلقيح
واطـن وبـأسرع وقت ألجل تـخفيف ـكن من ا أكبـر عدد 
نافـذ اجلديدة راجـع ).   وب حـميـد أن (ا الزخم عـلى ا
مـوزعــة عـلى قـطــاعـات الـرعــايـة الـصــحـيـة االولــيـة وحـسب
واطـن الى إرتـداء الكـمامات الـكثـافة الـسكـانيـة   داعيـاً ا
عـند مـراجـعتـهم لـغـرض احلصـول عـلى اللـقـاح والتـسـجيل
نـصـة االلكـتـرونيـة لـضمـان الـتلـقيـح  وعدم حـصول عـلى ا
زحامـات في اماكن التـلقيح ). الفـتاً الى أن (منـافذ التـلقيح
في احملـافـظـة شـهـدت فـي اآلونـة األخـيـرة إقـبـاالً كـبـيـرًا من
ـواطـن لـلـحصـول عـلى اللـقـاحات  مـا أدى الى حـصول ا
زخم كبيـر على منافذ التلقيح  وهو ماحدى بدائرة الصحة
الى إفـتـتـاح مـنـافـذ جـديـدة أخـرى  إضـافـة الى قـيـام فـرق
صـحيـة مـخـتصـة بـزيـارات الى دوائر الـدولـة لـغرض تـلـقيح
منتـسبيها ). ونظـمت شعبة الرقـابة الصحيـة وبالتنسيق مع
شـخـاب  حـمـله صـحـية مـكـتب األمن الـوطـني في قـضـاء ا

مشتركة في  منطقة راك احلصوة . 
WKzUÝ œ«u

واوضح مـديـر أعالم الـصـحـة سـالم نـعـمـة احلـمـيـداوي في
بـيـان تـلقـته ( الـزمـان ) يـوم أمس ان ( احلمـلـة اسـفرت عن
أتالف مــواد غـذائـيـة مـنـتـهـيــة الـصالحـيـة  وأخـذ تـعـهـدات
وفـرض غـرامات مـالـيـة على اخملـالـفـ  حيث بـلغ مـجـموع
واد ـواد التي  إتـالفهـا خالل احلـمـلة   392 لـتـراً من ا ا
واد الغذائية الصلبة  لعدم السائلة و  144كيلوغراماً من ا
حاضر تـلف أصولية). صالحيـتها لالستـهالك البشـري و
على صـعيد آخـر أعلنت الـسلطات في ووهـان امس الثالثاء
أنّها سـتُخضع جمـيع سكّانهـا لفحوص بـعد أن ظهرت في
ـدينـة الواقـعة بـوسط الصـ أولى اإلصابـات احمللـية هذه ا
ـسـؤول الـكـبـيـر في بـكـوفـيـد- 19مـنـذ أكـثـر من عـام.وقـال ا
ديـنة ووهان لي تـاو خالل مؤتـمـر صحـافي الثالثـاء إنّ ا
الــبــالغ عـدد ســكّــانــهـا  11مــلـيــون نــســمــة "بـصــدد إطالق
اخـتـبـارات احلمض الـنـووي الـشـامل جلمـيع الـسـكّـان على
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يحتـجز أسـتاذ جامـعي في مركـز شرطة الـلطـيفيـة اثر حادث سـير مـروع على طريق
بــغــداد - بـابل صــبــاح اول امس وقــال شـهــود عــيـان ان (الــدكــتـور أنــور صــبـحي
سـتـنـصـرية عـضـو الـفريق الـوزاري لـلـتـعلـيم االلـكـتروني الـتدريـسي في اجلـامـعـة ا
تعرض حلـادث سيـر بيـنمـا كان مـتجـهاً الى بـغداد نـتيـجة سـقوط سـيارة في االجتاه
قـابل وتسـبب بانـقالب سيـارته اصابـته في الرأس ودمـار كامل في سـيارته) واكد ا
انـه (بـرغم ذلك مــوقــوف حـالــيـاً في مــركــز لـلــشـرطــة لــكـون احلــادث أدى إلى وقـوع

وفيات).
وكـشــفت هــيـئــة الـنــزاهــة الـعــامـةعن
صـدور ثـالث أحـكــام بـالــســجن بـحقّ
موظفـت في مـديريـة تربيـة مُحـافظة
ديـالى الخـتالســهـمــا اكـثـر مـن سـتـة
ال الـعام. وقالت مليـارات دينـارٍ من ا
الهيـئة في بـيان تـلقـته (الزمان) امس
دانـات التي كـانت تشغل ان (إحدى ا
الية في منصب وكيل مدير الشؤون ا
في تـــربــيـــة احملــافـــظــة أقـــدمت عــلى
ـكـافـآت الـتـقـاعـديّـة اخـتالس مـبـالغ ا
ـديـرية) مشـيـرا الى ( قـيام ُوظـفي ا
دانـة بـاسـتغالل مـنـصـبهـا وتـنـظيم ا
تقاعدين اخلالصات وإدراج بيانات ا
بـشـكلٍ مُـكـرّر بـغـيـة تـكرار صـرف تـلك
ـكـافأة بـالغ) واضـاف ان (صـرف ا ا
التقاعـدية تتمّ أكثر مـن مرة للشخص
ـتَهـمة خالفاً لـلضوابط) وتابع ان (ا
ـبــالغ حلــسـابــهـا قـامـت بـأخــذ تـلـك ا
الشخصيّ بعد صرفها ألسماء وهمية
وقــيـامــهــا بـالــتــوقـيع بــدالً من مــديـر

ديرية). احلسابات في ا
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ـتـهـمة األخـرى وهي ولـفت الى ان (ا
كافآت التقاعدية عضو جلنة صرف ا
ثـبت تـقـصـيـرهـا خملـالـفـتـهـا الـقـانون
ـال العام) وإحلاقهـا عمـداً الضـرر با
وتابع ان (الـهـيئـة االولى في مـحكـمة
جـنـايـات ديـالى وبــعـد اطالعـهـا عـلى
ُـتــحـصّـلــة في هـذه الــقـضـيـة األدلـة ا
( ـتّـهـمـت وجـدتهـا كـافـيـة لـتجـر ا
مـؤكـدا ان (األدلـة تـمـثـلت بـالـتحـقـيق

بــــالـــتـالعب في نــــوعــــيّـــات الــــشـــاي
وتغييره) واضوح البيـان ان (الهيئة
الـثـالـثـة في مـحـكـمـة جـنـايـات الـكـرخ
تـحصـلة وبعـد اطالعهـا على األدلـة ا
في هـــذه الـــقـــضـــيـــة الـــتي تـــمـــثَّـــلت

بـالـتـحـقـيـق اجلـاري من قـبل الـهـيـئـة
وإفادة متهمٍ آخر مفرّقة دعواه فضالً
ُـمـثل الــقـانـوني لـلـشـركـة عن أقـوال ا
ـــتــهم الـــذي طــلب الـــشـــكــوى ضـــد ا
ومـحـاضــر الـضـبط وجـدتــهـا كـافـيـةً

ه) وتـابع ان (احملـكـمـة قررت لـتجـر
ـدَة سبع ُدان بـالـسجن  احلكم عـلى ا
ادة سنوات غـيابيـاً استنـاداً ألحكام ا
 340من قانون العقوبات وبداللة مواد
االشـتراك  47و  48و 49منـه وإصدار

الذي أجرته الـهيئـة في الوزارة فضالً
ـمـثل الـقانـوني لـلمـديـرية عن أقوال ا
ُــدانـتـ الـذي طــلب الـشــكـوى ضـدّ ا
وأقوال الشهود وقرينة هروبهما).
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واشار الى ان (احملكمة أصدرت ثالثة
دة قـرارات أحكـامٍ غـيـابـيـة بـالـسـجن 
دانتـ عشر سنـوات غيــابياً بحق ا

ُـــدانـة األولى مــنـهــا حــكـمــان بــحق ا
ادَّة  316من قانون استـنـاداً ألحكـام ا
العـقوبـات وبداللـة مواد االشـتراك 47
و  48و 49مـــنه وإصـــدار أمــر قـــبضٍ
ُـبـالغ بـحـقـهــمـا وإلـزامـهـمــا بـإعـادة ا
اخملـتـلــسـة الـبــالغ مـقـدارهــا اكـثـر من
ستة مليارات دينـار).  وكشفت الهيئة
عن صـدور قـرار حـكـمٍ بـالـسـجن بـحقِ
ـدير الـعـام األسـبق لـلشـركـة الـعـامة ا
ــواد الــغـذائــيــة في وزارة لــتــجــارة ا
ــصــالح الــتــجـارة إلضــراره عــمـداً 
اجلهـة الـتي يـعـمل بـها. وذكـر الـبـيان
ُـــــدان الــــذي كــــان يـــــشــــغل الى ان (ا
ـديـر الــعـام لـلـشـركـة تـعـمَّـد مـنـصب ا
ــصــالح اجلـهــة الــتي كـان اإلضـرار 
يعـمل فـيـها بـحـكم وظـيـفته  من خالل
الــتــعــاقــد غــيــر األصــولي بــ وزارة
واد التجارة وإحدى شركات جتهيز ا
ّ الـتالعب الـغـذائـيَّـة) وأضاف إنه (
ّ إبــرامه مع إحـدى في الـعــقـد الـذي 
شركات جتهـيز مادة الـشاي للوزارة 
ُـمـانــعـة صـدر بـعـد كـون كـتــاب عـدم ا
ـا تـــســبَّب ـَّ مــرور تـــســـعــة أشـــهــرٍ 

أمــر قـبـضٍ بـحــقهِ مـع تـأيــيــد حــجـز
نقـولة وإعطاء نـقولة وغيـرا أمواله ا
ــطــالــبـة ــتــضـررة ا احلق لــلــجـهــة ا
دنـية بعد بالتعـويض أمام احملاكم ا

اكتساب احلكم الدرجة القطعية).

بـواسـطـة مـحـاضـرين مـخـتـصـ من
الـصــ وشـمـلت الـتــعـريف بـاحـدث
التقنيات في مجال الشبكات و البنى

التحتية.
 وحـــــضــــر الــــدورة  17 مـــــوظف من
اقــــســــام الــــتــــراسل والــــشــــبــــكــــات
والـــتــخــطـــيط والــبـــداالت و مــنح
شـاركـ شهـادات تـقديـريـة صادرة ا

ية. من الشركة العا

الـطبـيـعي)  واكـد البـيـان انه (سـيتم
اتــخـاذ اإلجــراءات الـقـانــونـيــة بـحق
ـسـبـبـة لـلـعـارض). وأقـامت اجلـهـة ا
نطقة الذكية الوكيل الرسمي شركة ا
ــيــة في لــشــركــة فــايــبــر هــوم  الــعــا
الـعـراق دورة تـدريـبـيـة عـبـر مـنـصـة
زوم لعدد من منتسبي الشركة العامة
ـعـلـومــاتـيـة.  وقُـدمت لالتـصــاالت وا
هذه الدورة التي اسـتمرت ثالثة ايام

سـار الذي تـعمل ليالً وذلك ألهـميـة ا
وتعتمد عليه الشركات عليه مشاريع 
اجملهـزة خلدمـة االنتـرنت في جتهـيز

اخلدمة.
في الــوقت نـفــسه  تـامــ جتـهــيـز
ــتـــوقف من كـــافـــة مــشـــاريع اخلـط ا
خالل مسـار اخـر طوال فـتـرة صيـانة
وإصالح القـطع  والـتي   االنتـهاء
مــــنـــهــــا وإعـــادة اخلط الـى  وضـــعه
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الكــات اخملــتــصــة في اســتــنــفــرت ا
عـلومـاتية في مديـرية االتصـاالت وا
مـحافـظـة الـنجـف تسـتـنـفر جـهـودها
لــصـيــانـة عــارض حـصل في الــكـابل
الـــضـــوئـي الــذي يـــربـط احملـــافـــظــة

حافظة كربالء .
 وقال بـيان تـلقته (الـزمان) امس انه
( الــتـحــرك حــال حـدوث الــعـارض
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ثمة سؤال يطرح نفسه ويقول :

الي أم أنّ هناك ألواناً أُخرى للثراء ? هل ينحصر الثراء بالثراء ا
واجلواب :

الي  انّ احلُبَّ الـشـديـد لـلمـال هـو الـذي جـعل األنظـار تـتـجه الى الـثـراء ا
واالّ فانّ هناك ألوانا عديدة للثراء منها :

عرفي ومنها  الثراء العلمي وا
الثراء االدبي والثقافي  ومنها 

الثراء االجتماعي  ومنها 
الثراء األخالقي ...

ال وهم أحياء ...!!  وقد هلك خزّانُ ا
بـينما عاش العلماء واالدبـاء وذوو احلس االنساني واالجتماعي في القلوب
ال من الـنـفـاذ الى أعـماق الـتـاريخ واقـتـحام والـعـقـول ولم تـمنَـعْـهُم قـلـةُ ا

احلواجز الكثيرة للوصول الى ربوات اجملد العالي .
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ـقالـة العـجلى لـلحـديث عن كل ألوان الـثراء  وَحَـسْبُـنا أنْ وال تـتسع هـذه ا
نكتب بعض السطور عن الثراء االجتماعي فتقول :

اذا كـان االنسـان مَدَنِـيّاً بـالطـبع  فمن الـطبـيعي أنْ يـتنـهد الى أنْ تـكون له
روءة شبكة من العالقات الوديّة مع مَنْ تركن اليهم نفسه من ذوي النبل وا

واألصالة واالستقامة ...
-3-

وصـفاء الـسريـرة  وسالمة الـطويّـة يُمَـهِدَان الـطريق الكـتسـاب األصدقاء 
ـغـمـوسـ بحـب ذواتهم فـنـحن ال نـرى لـلـبـخالء والـلـؤمـاء والنـرجـسـيـ وا

عنوي   صديقاً وال حميما وهذا هو االفالس ا
انهم مكروهون منبوذون..

ولــقـد اخـتــاروا النـفـســهم أسـوء اخلـيــارات فـعـاشــوا في عُـزْلــة وكل مـنـهم
يصدق عليه وصف ( ميّت األحياء ) .

-4-
اّن الـتـرسـانـة الـضـخـمـة من الـعـقـول والـقـلـوب ال تـقـارن من حـيث األهـمـيّة

اليّة على االطالق : بالترسانة ا
فـما قيـمة األموال الـتي تُحوّل االنسـان الى مجرد أرقـام متكـدسة ال تنبض

بالروح ?
ـسـاحـة الـكـبـيـرة التـي تغـطـيـهـا عالقـات االنـسـان بـاخـوانه واصـدقائه انّ ا

ادية . ومُحِبيِهِ هي الثروة التي تعوضه عن كل ما غاب عنه من اللذائذ ا
-5-

ومن الـنـعم االلـهـيـة الكـبـرى عـلى كـاتب الـسـطور أنّ له شـبـكـةً عـريـضةً من
األصـدقــاء االعـزاء الـذين يـغـمــرونه بـلـطـفـهـم فـيُـنـسـونه بــفـيض عـواطـفـهم

ومواقفهم ما يتجرعه من غصص احلياة وآالمها .
واقف النبيلة : وبودي ان اشير الى بعض تلك ا

فـي عام  2016 وأثـنـاء سفـري الى العـاصمـة الـبريـطانـية لـنـدن للـمراجـعة
سـتـشفى الـطـبيـة أصـابـتني وعـكـة صحـيّـة اضطـررت مـعـها الـدخـول في ا

كوث فيه لعدة أيام. وا
وانـتـشـر اخلـبـر في وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي فـمـا كان مـن الصـديق
الـعزيز السـيد ماهر شـبر االّ أنْ ينشـر خبرا يقـول :  باني راقد في احدى
ـا يُمكن أنْ يثار ضدي من أقاويل ـستشفيات احلـكومية كتب ذلك دَفْعَاً  ا
وانــتــقـادات حــيث قــد يــتــصـور الــبــعض بــاني أعــالج نــفـسي فـي أحـسن
ـستشفيات وأنفق آالف اجلنيهات االسترلينية على نفسي دون أن أخص ا

ستضعف بشيء منها ..!! الفقراء وا
إنّه بـادر الى الكـتابة تـلقائـيا ومِنْ دُونِ طَلَـبٍ منّي حرصـاً على سالمتي من

تلك الطعون ..
وهذا لطف ال يُنسى .

ويـتصل بي الـصديق العـزيز الدكـتور الـسيد عـدنان الكـليدار  –حـفظه الله
 –سـائالً عن األدوية التي احـتاجهـا لكي يبعث بـها اليّ من لنـدن ويخبرني

كن ان يحمل االدوية اليّ . بأنّ هناك مسافراً قادماً 
انّ هــنـاك  –لـالسف الـشـديـد  –مَـنْ يَـروقُ له أنْ يُــتـخِم األســواقَ بـاألدويـة
الـفاسدة الـتي يشتـريها بـأرخص االثمان لـيبيـعها بـأغلى االثمـان مستـهينا

واطن . بآثارها السلبية على صحة ا
وخوفاً من اللجوء الى استخدام مثل تلك األدوية الفاسدة يحرص صديقي
العزيز الدكتور الكليدار على تأم ما أحتاج منها دون أن أطلب منه ذلك 

وهنا يتجلى النبل والوفاء واخللق الكر بأروع صوره وألوانه .
ال ? كن أنْ يقارن هذا النبل با وهل 

وتـصــلـني بـاسـتـمـرار مِنْ أصـدقـائي األعــزاء رسـائل وقـصـائـد وتـعـلـيـقـات
ـلـبـدة بـالغـيـوم والـهـموم الى يـنـشـرح لـها صـدري  وتـنـقـلني مـن األجواء ا
أجـواء حافلة بعطـر اإلخاء وعبق الوفاء وتَهُبُّ عـليّ تلك العواطف كأندى ما

تكون عليه النسائم رقةً ولطفاً .
وهذا هو الثراء االجتماعي الذي ال يعادل بثمن .

ولـنخـتم برباعـية قُلْـتُهـا لتصـوير مـا للصـديق عندي مِنْ مـكانـة متمـيزة وما
ور به قلبي ألصدقائي االعزاء من حُبّ عميق وارتباط وثيق :

صديقيَ نَفْسي فَإنْ مَسّهُ
مِنَ الدهرِ سُوء فقد مَسّنِي
ولو كنتُ أسطيعُ دَفْعَاً لذاكَ
ا كنتُ عنْ مَنْعِهِ أنْثَنِي

وقلبي بِحُّبِ الصديقِ الصدوقِ
خَفُوق وفي حُبه أَغْتَنِي

اذا بُنِيَتْ في البالدِ القُصور 
فَقَصْرُ صَدِيقي بِقلبي بُنِي
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بادروا الى اخذ اللقاح: اخاطبُ اعـزائي مُشجعا لهم عـلى اخذ اللقاح بعد
ان أَخَذْتُه صبـيحة  2021/8/4 وخيـر الصـيغ  كمـا تعـلمـون  اقتـران القول
بالـعـمل .نـسـاله تعـالى ان يـرفع  الـوبـاء والبالء عـن العـراق احلـبـيب واهله

جميعاً.
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فـيــمـا يــروي الــدفـان شــامل سـبــتي الـذي
يــعـمل حــفــاراً لـلــقــبـور فـي مـقــبـرة وادي
السالم منـذ أكثـر من عشرة أعـوام بعد أن
ـهـنـة من والـده لـيـقـول أن الـسـحـر ورث ا
حقـيـقي وقـد ترك آثـاراً سـلبـيـة وإيجـابـية
عــلى الــكــثــيــر من الــنــاس ولــكـن شــهـدت
الـســنـوات االخـيــرة وحتت هـذه اخلــيـمـة
الروحـانـية ظـهـور وبروز مـجـاميع كـثـيرة
ساك تمارس النصب واالحتيال لتبتز ا
ي الثـقافـة فالبـعض صار والفـقراء وعـد
ـيت) بـاتت يـصـدق ان ( صـابـونـة غـسل ا
تــكــلف 500 دوالر ألنــهــا تــأتـي بــنــتــائج
كــبــيــرة عــنــد اســتــخــدامــهــا في تــفــعــيل
وصنـاعة أنـواع السـحر والـشعـوذة فيـما
يروي سـائق الـستـوتة مـاجـد عبـدالله 17
عاما الـذي يعمل في مـقبرة وادي السالم
منذ سنـت بأنه شاهـد الكثيـر من النساء
في الصباح البـاكر والبعض مـنهن نقلهن
ـركـبتـه ليـقـومن بـدفن رزمـة من األوراق

عنى. مجهولة ا

جـنـان بالـيـأس واألحـبـاط عـنـدمـا لم يـجد
ابنهـا فرصة عـمل االمر الـذي جعله يـفكر

باالنتحار . 
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ـتقاعد احلـاج نعمه طارق فيما يـستذكر ا
) أن أحــد أقـــربــائه قــبل أعــوام (62عــامــاً
ذهب إلـى رجل يــــدعي الـــســــحـــر وعــــنـــد
وصوله إلى بـيته أخـبره أن عـمالً سحـرياً
كـــان هـــو الــــســـبب في تــــردي حـــالـــتـــهم
الـصحـيـة والـعائـلـيـة ليـطـلب مـنه بـعد أن
نطقة القريبة عرف بانه يعمل (دالال) في ا
من بـيـته مـبـلـغـاً يـصل إلى مـلـيـون ديـنـار
مقابل أبطال السحر الذي يعيش في بيته
مــنـــذ أكــثـــر من خــمـس ســنــوات لـــيــقــوم
سـامـير شـعـوذ بـدق أنواع كـثـيـرة من ا ا
ـلــونـة والـتي وزعـهـا وأنـواع من (خـرز) ا
في زوايا البيت وبعـد مرور ثالثة أسابيع
شغوذ من جديد ليخبره بأن ليذهب الى ا
مفعـول السـحر لن يـأتي بنتـائج ليـكتشف
بـالنـهـايـة أن األمـر عبـارة عن (نـكـتـة) كان

هو ضحيتها. 
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ــصــدق الــشــابــة جــنــان الــتي تــعــدت لم تُ
الـثالثـ من عـمـرهـا بـقـلـيل عـنـدمـا قررت
امــهـــا أن تــأخـــذهــا إلـى أحــد الـــســحــرة
مـتـأكـدة بـأن اخت زوجـهـا فـعـلت البـنـتـها
عـمالً شـيـطـانـيـا تـسـبب بـتـدهـورت حـالـة
جنـان  لـيـكشف لـهـا ماذا فـعـلت بـابنـتـها
وتـطلـب منـه أن يعـمل لـهـا سـحـراً لـيـبطل
ـبـلغ الـذي مـفـعـول سـحــر اخت زوجـهـا ا
ـشـغوذ من ام جـنـان جعـلـها تـفـكر طلـبه ا
بـبيع احـد مـصـوغـاتهـا الـذهـبـية من أجل
تعود حياتـها إلى طبيـعتها فيـما اختلفت
قـصـة احلــاجـة أم سـعـدون والــتي تـسـكن
شـرق بــغـداد لـتــذهب إلى أحـد الــسـحـرة
لـيـفـعل البـنـهـا عمـالً من اخلـرز واالحـجار
من أجل إيـجـاد فـرصـة عـمل بـعـد سـنوات
شعـوذ مبلغاً عانها من الـبطالة ليـطلب ا
قدره 250 الف ديـنــار لـكي يـفــتح له بـاب
رزق قــائالً لــهــا بــأن تــنــتــظـر ثـالثــة أيـام
لـتــصـاحـب ام جـنــان بـالــيـأس واإلحــبـاط
وبــعـد مــرور أكــثــر من شــهــر اصــيـبت ام

نطقة اخلضراء منذ عُرفت باسمها  اال لشؤون ولقاءات ذات لم ازر ا
صـبـغـة ريـاضـيـة بـحـتة .. قـبـل أيـام تـلقـيـت مـكامـلـة مـن مـكتـب الـسـيد
الكي رئيس الوزراء السابق مع مجموعة من الصحفي واإلعالمي ا
.. وقد طرح الزمالء بعض االستفسـارات التي تمحورت بثالث محاور
ـشهد الـسياسي واألمني رئيسيـة تقريـبا  األول تلـخص عن غموض ا
واالقتـصادي الـعام  والـثاني حـول خروج قـوات االحتالل االمـريكي 

سار فيه  ).. والثالث عن سوء واقع اخلدمات وامكانية تصحيح ا
كــذا بــعض الــطـــروحــات تــنــاولت االنــتــخـــابــات ورؤيــة بــعض الــقــوى
الـسيـاسـيـة عـنـهـا .. ومـسـتقـبل الـعـراق وحتـسـ األوضـاع الـعـامة...
ـواطن وبـعض االمل وامـور أخـرى مـتــعـددة لم تـخــرج عن اطـمـئـنــان ا
والبحث عن مخرج او أي إجابـة تعزز ذلك .. اإلجابات قـطعا وكما هو
ــغــلف بـاالمــنــيـات مــتـوقع لـم تـخــرج عن اطــارهـا الــعــام الـتــقــلــيـدي ا
والـدعــوات  - بــرغم اخملـاوف  –في ان جتـري االنــتــخـابــات بــوقـتــهـا
ــكن لــهـا ان تــفـضـي الى واقع نـيــابي وســيـاسي بـظــروف مــنـاســبـة 
وحكومي جديد يبدا العمل برؤية وطنية مشتركة العادة البناء وطمئنت

األطراف الداخلية واخلارجية .. 
حان دوري بـالـكالم   –بـرؤيـة ونـظـرة تـاريـخـيــة - مـعـقـبـا عـلى بـعض
شهد اخمليم  قلت : ان العراق تداولة : (ما تعلق بغموض ا احملاور ا
لم يكن يـوم من األيام واضـح الرؤيـة الشـعبـية واجلـمـاهيـرية  فـكل ما
جرى وما سيـجري يكـون بإرادة سياسـية ال راي للـشعب فيـها فنحن

قراطيا او دكتاتوريا .  متلق دائما د
ما يـتـعلق بـخـروج احملـتل  قلت : ان بـلـدنـا ومنـذ قـرون وعقـود مـحتل
على طول اخلط سواء بشـكل مباشر او بغـيره وقوات االحتالل لم تات
الينا سائحة اذ احتلتنا عنـوة وبقوة السالح لتحقيق مصالح واجندات
دوليـة ومـلفـات سريـة ال نـعيـهـا . اما مـلف اخلـدمات فـسيء مـنذ عـقود
وتدنى منذ 1991 اذ قصفت الـكهربـاء ودمرت مـؤسسات الـدولة وقد
زاد السوء حـد بعد 2003 وجرى كل ذلك حتت انـظار ومـباركة األ

تـحـدة والـقـوات الغـربـيـة .. ومـا جرى بـعـد ذاك ..  كـله لم يـكن نـتاج ا
فساد احلكومات وسوء ادارتها او نتيـجة حتمية لتدهور ملف االخالق
سؤولـية الوطنية والوظيفية فحسب .. وتدني القيم اجملتمعية وتدهور ا
اذ ان اجنـدات سيـاسـية خـارجـية تـعمل وتـشـجع وتصـرف الـكثـير من
اجل ايصالنا الى هذه الـنتائج  وقد ضربت مثال عن الـتسول السائد
الذي لم يـكن يـومـا داللة فـقـر او جـوع  فالـعـراقـي ظـلـوا عـلى الدوام
بخـيـر وكـرمـاء بكل طـوائـفـهم وقـوميـاتـهم وعـشـائرهـم ومحـافـظـاتهم ..
ي الظـالم في التسـعينـات  اذ لم يترك حتى باشـد أيام احلاصـر اال
ـثـل مـلف الـتـسـول اجـندة ـوت جـوعـا .. فـيـمـا الـيوم  مـواطن واحـد 
تـســتـهــدف الـقــيم واألخالق وخــلط األوراق وزرع الـيــئس ومـخــرجـات

أخرى سيئة ) . 
الـكي وبعض االخـوان عن أهميـة االنتـخابات بعد ذاك حتـدث السـيد ا
قـراطيـة وما ال الـيه الشـعب حتت حكـمهـا .. فقلت : (ان قـبلة والـد ا
ـقراطـية مـعنيـ األول سيـاسي بحت وهـذا يهم ويـخص ويعمل له للد
السـيـاسيـ النه من صـمـيم اختـصـاصهـم ولغـتـهم ما ظـهـر منـهـا وما
خفي  وهـو بصـراحة ال يـعنـينـا نحن ( شـريحـة الفقـراء التـي اتشرف
باالنـتماء الـيهـا قبل 2003 وما زالت سـعيـدا وسطـها) ..  فـما يـهمـنا

ـــقــراطــيـــة هــو (االمن واخلـــدمــات والــسالم من الــد
وفـضــاء نــسـبي مـن احلـريــة) .. غـيــر ذاك ال يــعـني
الكثـير من أمور رقـميـة ومعان ومـفاهيم وسـياسات

تخص العامل فيها والساع لها .

والـبـعض يـحـمل صـورا ورمـوزا وطالسم
البس وبـــعض وأحـــيـــانـــاً قـــطـــعـــا مـن ا
ـسـامـيـر مـشـيراً االحـيـان يـرى االقـفـال وا
الى أن األعمال جميعها تُكتب عليها آيات
ـقـلـوب) ويـتــابع مـضـيـفـاً أنه قـرآنـيـة (بــا
شاهد عددا كبيرا من الناس وهم يقومون
ة ـوتى من الـقـبور الـقـد بسـرقـة عـظام ا

الستخدامها في السحر. 
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رجل الدين هـاشم الـشرع وهـو أحـد طلـبة
احلــوزة الـعــلــمــيــة في الــنــجف األشـرف
حتــدث عن الــســحــر لــيــقــول أن الــســحـر
ـشعـوذ ويُـحرم حقـيـقـة ال يسـتـخـدمه اال ا
فعله وتعليمه وتعلمه والتكسب به وحتى
ستخدم في إبطال السحر يُحرم السحر ا
اال اذا تـوقـفت عـلـيه مـصـلحـة أهـمّ كحـفظ

سحورة. النفس ا
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فــيــمــا يـروي اخلــبــيــر الــقــانــوني أحــمـد
يـوسـف دوالب بـأن الــقـانــون الــعـراقي لم
شـعوذون لكن القضاء يتطرق بنص عن ا
يـقـوم بـتــكـيف حـالـة الـشــعـوذة بـالـنـصب
ادي ادة 456 كـون الركـن ا واالحـتـيـال ا
ـــــة هـو ايـهـام االشـخـاص واقـعة لـلـجـر
لــــيس لــــهـــا وجــــــــــــود. وبـــ دوالب أن
محـكـمـة التـــــــــمـييـز االحتـادية اسـتـقرت
ــــــــــة نـــصــــبـــا عــــلى أن تــــكـــون اجلــــر
واحتــــــياال وظـرفـا مشـددا. وأشار دوالب
ــــــــــــة (نــبش الـقـبـور) وفق الى ان جـر
ـيت ـادة 374 تُــعـد انــتــهـاكــاً حلــرمــة ا ا
والـتي يـعـاقب عـلـيـهـا الـقـانـون بـالـسـجن
ـشهود. لسـنت بـشرط إثـباتـها بـاجلرم ا
واخـــتــــتم كالمـه بـــطـــلـب من الـــســــلـــطـــة
الــتــشـريــعــيــة ان تــقـوم بــتــعــديل قــانـون
الـــعـــقـــوبـــات ومـــواكـــبـــة اجلـــرائم الـــتي

تواجهنا في الوقت احلاضر.
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عندما يعجز االنسـان عن تفسير الظواهر
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ائية مهدي رشيد احلمداني باجلهود ا
ـيـناء الـكـبـيـرة الـتي تـبذل لـبـنـاء هـذا ا
ـستمرة ـتابعة ا واخلـطوات اجلادة وا

من قبل موانئ العراق .

سـتقبل واعد مـؤكدا أن العراق مـهمة 
يـستحق ان يبـدأ باقتصـاد حقيقي وان
ــيــنـاء هــنــاك خــطــوات الحـقــة لــهــذا ا

ومشاريع استراتيجية أخرى .
ـوارد وفـي ذات الـسـيــاق أشـاد وزيـر ا

 501صهريج وقود والناقلة دجلة على
رصيف 11 اذ  تـفريغ  80عـربة قـطار
ـشـتـقات وبـكـمـية  3200طـن من مادة ا

النفطية).
ـوانئ واســتــقــبـلـت الـشــركــة الــعــامــة 
ـوارد الــعــراق وزيــري الــتــخــطـيـط وا
ـائية و مـحافظ البـصرة لالطالع على ا

سير العمل في ميناء الفاو الكبير . 
وقال الفرطوسي إنه وحسب توجيهات
الـشـبـلي بـضـرورة متـابـعـة االعـمال في
مــيـنـاء الـفـاو الـكـبـيـر  ,قــدمت الـشـركـة
ـينـاء عرضا ـشاريع ا نـفذة  الـكوريـة ا
ـنجـزة في تـوضـيـحـيـا حـول االعـمـال ا

يناء .  ا
: تـرحــيــبه بـحــضـور الــوزيـرين مــبـديــاً
ومـحـافظ البـصرة الـى موقع الـعمل في
ــيــنـاء  ,الفــتــا الى اخــذهم في جــولـة ا
بـحـريـة لالطـالع عـلى االعـمـال اجلـارية

فيه. 
من جـانبه أثـنى محـافظ البصـرة اسعد
الـعـيـداني عـلى جـهـود الشـركـة الـعـامة
ــــشــــروع ــــوانـئ الــــعــــراق في هــــذا ا
الـعمالق وتأثيره عـلى اقتصاد العراق
تـعاقبة كـما أشاد بـجهود احلكـومات ا

اسـتقبل ميناء ام قصر الشمالي سفينة
بــحـمـولـة   370ســيـارة بــاالضـافـة الى
حموالت متنوعة رست على رصيف 21
وسـفيـنة  بـحمـولة 1211 حـاوية رست
عــــلى رصـــيف 26 وجــــرت عـــمـــلـــيـــات
الحـة الـبـحـريـة بـالـتـنـسـيق مع إدارة ا

ينائ ). ا
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واسـتـقـبـلت الـشركـة سـفـيـنـتي بـضائع
ونـاقـلـتي نـفط عـلى أرصـفـة مـيـنائي ام

قصر الشمالي واجلنوبي 
وقـال الفرطوسي انه (حـسب توجيهات
الــشـبــلي بــضـرورة اســتـقــبـال الــسـفن
والــنــاقالت بـصــورة مـســتــمـرة وآمــنـة
ـوانئ عـلى أ االسـتـعداد مـبـيـنا أن (ا
الســتـقـبـال الـسـفن والــنـاقالت بـجـمـيع

أنواعها واحجامها ).
الفــتــا أن (مــيــنــاء ام قــصــر الــشــمــالي
اســتـقـبل ســفـيـنـة بــحـمـوالت مــتـنـوعـة
رسـت على رصيف 19وسـفينة بـحمولة
 82حاوية رست على رصيف  20 فيما
اسـتقبل مـيناء ام قـصر اجلنـوبي ناقلة
نــفط عــلى رصــيف 8 و الــعــمل عــلى
شـحنها  بدخول 526 صـهريج وخروج
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وانئ العراق اسـتقبلت الشركـة العامة 
سـبع ناقالت نفطية وسفـينت متنوعة

وانئ . البضائع رست على أرصفة ا
ــديــر الــعـام فــرحــان مــحــيـسن وقــال ا
الـفرطـوسي انه (بتـوجيه مـن قبل وزير
الــنــقل نــاصــر حـســ بــنــدر الــشــبـلي
ـوانئ نـسب إجنـاز عـالـيـة في حـقــقت ا
عـمـلـيـات االرسـاء واإلقالع  والـشحن و
ــشـتــقـات الــتـفــريغ لــلـســفن ونـاقالت ا

النفطية ).
الفــــتــــا أن (مــــيــــنــــاء خــــور الــــزبــــيــــر
الـتـخصـصي اسـتقـبل نـاقلـة رست على
رصــيف 2 بــحــمــولــة مــادة زيت الــغـار
ونـاقـلـة رست عـلى رصـيف  3بـحـمـولـة
مـــادة الـــبــانـــزين ونـــاقـــلــة رسـت عــلى
ــادة زيت رصـــيف 9 وســـوف حتــمـل 
الــوقـود ونــاقـلـة رست عــلى رصـيف  9
ادة Vr ونـاقـلـة رست وسـوف حتـمـل 
عــلى رصــيف 10 وســوف حتــمـل مـادة
naphthah وناقلة رست على رصيف
 11بحمولة مادة البانزين اما الناقلة
بـغـداد فـرست عـلى رصيف  12وسـوف
ـــادة زيت الــــوقـــود  فـــيـــمـــا حتـــمـل 

دينـة حتى يجـدا ان كنيـسة مار في ا
ـالذ االمن لـــــهم تـــــومــــا تـــــضـــــحي ا
لالنــطالق بــرســالــتــهم الــديــنــيــة من
حـــواضـــرهــــا وسط تـــرحــــيب كـــاهن
الـكـنـيـسة االصـلـي الذي يـنـتـقل الـيى
اخلدمة الـروحية في الـعاصمـة بغداد
بعـد اعـوام ولـتضـحي الـكـنـيسـة بـعد
اعوام قليلة برعاية مـجموعة الككهنة

الشباب . 
كــمــا يـــبــرز االب عــفـــاص في ســيــاق
الــــقـــسم االول جــــانــــبـــا من رســــالـــة
الكـنيـسة التـعلـيمـية والـتربـوية التي
ـدارس مــار تــومــا اضــافـة حتــددت 
لالنــشــطـة الــتي اضــطــلــعت بــهـا من
خالل االخـويـات التـقـويـة واجلـمـعـية
اخلــــيــــريـــة كــــمــــا لـــفـت الى خــــدمـــة
االحـــتـــفـــاالت الـــكـــنـــيـــســـة من خالل
مــــحــــوري خـــــدام الــــكــــنــــيــــســــة من
الشـمـامسـة وجوقـتـها اضـافـة للـجان
ـدافن اخلـدمـة ومـتـحف مـار تـومـا وا
الــتي حــفــلت بــهـا اروقــة الــكــنــيــسـة
اضافة للقسم الثاني من الكتاب الذي
يـســتـقـريء حــقب الـكــنـيــسـة من عـام
 2012تاريخ االحتفال بذكرى انشاء
الكـنـيـسة ذات ال 150عامـا وامـتدادا
لـلـعـام احلـالي ومـا شـهـده من جـهـود
االعـمـار والــتـاهــيل عـبـر نــفض غـبـار
احلـرب الــتي انـتــهت بــطـرد عــنـاصـر
الـتـنـظـيم والـشـروع مـجـددا لالسـهـام
بــابـراز دور الــكــنـيــســة احلــيـوي في
وصل . حاضرة اقدم مناطق مدينة ا
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ويـغــطي دلــيل الــكـنــيـســة عــلى مـدى
قــرابــة الـــقــرنــ مــا اســـهــمت به من
انـشـطـة وفـعـالـيـات اسـهـمت بـتـنـوير
ـتعـاقـبة فـابـرزت دور كبـير االجيـال ا
ــؤلــفــات واكــنــهـا في ســبــيل نــشــر ا
تــــســـتــــعـــيـــد دورا حــــيـــويــــا لالبـــاء
الـدومـنــيـكـان حــيـنـمــا كـانـوا اول من
اسـتـجـلب مـطــبـعـة حـجـريـة اسـهـمت
بـاشــاعـة ضــيـاء الــثـقــافـة في مــديـنـة
وصل اضـافة السهـام الكـنيـسة بان ا
تكـون مـقرا النـطالق مـجلـة مـسيـحـية
مـــتـــفـــردة وذلك في عـــام  1964وهي
سـيـحي التي انـطـلقت مجـلـة الفـكـر ا
كـســلـسـلــة تـســعى البـراز دور الــفـكـر
والـثـقـافـة ثـم حتـولت الى مـجـلـة ذات
شـعـبـيـة واســعـة اسـهـمت بـان تـكـون
صوتا متفردا في حقبة السبيعينيات
ومـــا تـالهـــا حـــتـى انـــتـــقــــال عـــهـــدة
مـسـؤوليـتـهـا الى االبـاء الـدومـنـيـكان
في اسـتــكـمــال لـرسـالــتـهــا االعالمـيـة
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نور الدين فـنان جـزائري محـترف تـتجسـد اللـوحة عنـده كأنـها صورة
ية  ,في العام الواحد يرسم فوتوغرافـية حقـيقية  ,فاز بعدة جـوائز عا
لوحة فنية واحدة  ,لكنها تفوز لـقدرته الفنية عـلى مزج األلوان بعضها
مع الـبعـض اآلخر,وإبداعـاته الـنـقديـة في فن الـرسم االنـطـباعي  ,فـهو
نـاقــد انـطـبــاعي مـتـمــيـز تـخــرج من كـلـيــة الـفـنــون اجلـمـيــلـة بـجــامـعـة
الـسـوربون  ,وبـدا يـدرس فن الـرسم في اجلـامـعـة اجلـزائـريـة سـنوات
طل عدة  ,التقت به األستاذة   نورهان اخلطـيب في مرسمه الصغير ا
ـدينـة فيـها أشـجار عـالية ,وأزهار متـنوعة , على سـاحة كبـيرة وسط ا
وأطفـال تلـعب وسط السـاحة  ,ونسـاء كبـيرات يـجلـسن على مـصاطب
ياه جميلة  ,ونافورة كبيرة  منحوتة على شكل سمكة شامخة ,تخرج ا
من فمـهـا الـكـبـير ,طلـبت مـنه أن يـرسـمهـا بـلـوحة فـنـيـة للـمـشـاركة في
ركز األول معرض يقام في متحف اللوفر الفرنسي  ,اللوحة الفائزة با
ـذكور ,وحـضر عـمـيـد كـلـيـة الـفـنـون إلى مـرسمه ـتـحف ا حتفـظ في ا

وقال :
- صباح اخلير أستاذ نور الدين 

- صبـاح اخليـر دكـتور عـامر  ,وصلـتـنا دعـوة رسـميـة لـلمـشـاركة في
ـقام في أبـي ظبي األسـبـوع الـقادم  ,هل لـديك لـوحة عـرض الـفـني ا ا
جاهزة نرسلـها في األيام القلـيلة القادمة   :- 0قاطعته نورهان  ,دكتور
طلبت من أسـتاذ نور رسم لـوحة فـنية جتـسد انطـباعه عن شخـصيتي
لـلـمـشـاركـة فـيــهـا في مـعـرض الـلـوفـر األســبـوع الـقـادم أيـضـا  بـعـد

طلة على الساحة الكبيرة نطق: حلظات تأمل في الشرفة ا
عرض - نور سوف ابذل كل جهودي لرسم لوحتـ للمشاركة في ا

- طــلب مــنـي اجلــلــوس عــلى كـــرسي خــشــبي مـن الــطــراز الــقــد ,
ورسمني جالسة عـلى الكرسي ارتدي ثوبا قـصيرا لونه ازرق  وبيدي
اليسرى كتاب مفتوح أضعه عـلى اليد اليمنى للكرسي  ,كتابته باللون

األسود ,وفي وسط الصفحة كانت العبارة اآلتية: 
البد أن تشـرق شمس احلريـة في بالدي باللـون األحمر ,واليد الـيمنى
نـسرح على متني ,ورسم خلفي أضعها علـى راسي وأداعب شعري ا
, ـة  يحـملهـا ميز خـشبي مـصنوع من اخلـشب القد مرآة تراثـية قد
والنادر يـحتـوي على حتفـت من الـتحف النـادرة  وباقـت من األزهار

اجلميلة .
- انتهيت من رسم اللوحة األولى  ,وجلست أستريح من العمل اجلاد,
تعب  ,أخذت نـفسـا طويال من سـجارتي ,وتبـدد الدخان عـلى طول وا
ـشاهـدة فـلم أجنـبي عـلى قـناة ام بي سي , رسم  ,وفتـحت الـتلـفـاز  ا
بعد خـروج اإلعالنات حاولـت تغيـر القنـاة وعلى قـناة العـربية مـباشرة
أذهلـني انـفـجار سـوق شـعـبيـة في الـعراق ,كانت اغـلب الـضحـايا من
النـسـاء واألطـفال  ,هزني احلـدث كـثـيرا  ,سقط قـدح الـشـاي من يدي
دخـلت مـرسـمي أفــكـر في رسم لـوحـة مـعــبـرة جتـسـد مـا رايـته اآلن ,
رسمت لوحـة حزيـنة استـغرقت الـليل كله ,لطفل لم يـبلغ الـسادسة من
عمـره يـحـتـضن أمه بـقوة  ,وقد اخـتـفت مالمـحـهـما ,وامتـزج دمـهـما ,
وتقطعت أشالئهما ,بنزيف الدم مكتوب عـلى صدر الطفل ما ذنبنا ?!!

اذا هذه اإلبـادة اجلماعيـة عليـنا?!! وهو رافع رأسه و
إلى السماء

وفي الصـبـاح الـباكـر أرسـلت الـلوحـة إلى مـعرض
ـرتـبة األولى , اللـوفـر الـفـرنسي  ,فازت لـوحـتي بـا

ـــرضــيـــة والــنـــفــســيـــة الــتي واحلــاالت ا
يتـعـرض إليـهـا يلـجـا الى االمور الـغـيبـية
والــروحــانــيــة الــتي تــربى عــلــيــهــا خالل
التنشئة التي تلقاها من والديه او احمليط
الـذي تــربى به حــيث ان بــيـئــته اعـتــمـدت
عـلى االســاطـيـر واخلــرافـات واخلـوف من
اجملـــهـــول مـــثـال اذا ارادت االم ان تـــمـــنع
طـفـلـهـا من اخلـروج تـقـول له ( ادخل لـئال
يـــاتــيك اجلـــني ) هـــذا مــا قـــاله الـــبــاحث
االجـتـماعـي  ولي جـلـيل اخلـفاجـي مكـمالً
حــديـثه  (وكــذلك يــشـاهــد اهــله يــعـلــقـون
اشـــيــــاء في بـــيــــوتـــهم لـــطــــرد الـــســـحـــر
واخملــلــوقــات الــغــربــيــة كــقــرن احلــيـوان
وغيـرهـا فـالطـفل في هـذه احلـالة يـتـصور
ان االمور جـمـيعـهـا تـعالج بـهـذه الطـريـقة
وال داعـي لــــــلــــــذهــــــاب الى الــــــطــــــبــــــيب
). وحـتـى اذا تــاخـر احــدهم واخملــتــصــ
بـــــاالجنـــــاب او تــــاخـــــــــــــــرت احـــــداهن
بــالـزواج تــقــوم الـعــائــلــة بـالــلــــجـوء الى
ـــشــكــلــة ــشـــعــوذون حلل ا الــســـحــرة وا
فـاخلوف واجلـهل واخلـلـفـية االجـتـمـاعـية
والتـرويج االعالمي كـفيـلـة بان تـكون اداة
مسـاعدة لـهؤالء من الـسيـطرة عـلى اذهان

وتفكير الناس. 
وب اخلفـاجي أن (دور منظـمات اجملتمع
دني بـهذا اجلـانب فهي قـليـلة وضـعيـفة ا
ــنــظــمــات الى بــســبب عــدم ذهـــاب تــلك ا
مــنــاطق انــتــشــار هــذه احلــالــة ومــعــرفــة
أســبـــاب انــتـــشــارهــا مـــقــارنـــة مع حــجم
الــــــظـــــاهــــــرة كـــــذلـك لم نــــــر دورا بـــــارزا
للـمؤسـسات احلـكومـية حـيث يقـوم هؤالء
ــمــارســـة اعــمــالــهم بـــكل حــريــة ســواء
ـكـاتب اخلاصـة والبـيـوت او عن طريق با
مواقع التواصل االجتماعي. واختتم قوله
(نـحن بـحـاجـة الى تـفـعـيل الـقـوان الـتي
حتــد مـن هــذه الـــظــاهـــرة ونــشـــر الــوعي
ــــنــــبـــر اجملــــتـــمــــعي مـن خالل االعالم وا

الديني). هاشم الشرع

واحلـكومة احلالية التي تسعى إلجناح
شروع . ا

وقـال وزير التـخطيط خـالد بتـال النجم
أن مـيناء الـفاو الكبـير هو حتـد للعراق
والـعـراقـيـ وسـيـكـون واجـهـة بـحـريـة

بيوس عفاص

وذلك عــــام  1995اضــــافـــــة الضــــاءة
مــحــطـــات مــا اســهـم به االب بــيــوس
ـــيـــز ومـــهم في عـــفـــاص من جـــهــد 
ــســيــحي احملــافــظـــة عــلى الــتـــراث ا
ـــوصـــلي فـــاحـــتـــوى الـــدلـــيل عـــلى ا
صــفــحــات خــصــصـهــا لــلــحــديث عن
متـحف مار تـومـا وهو الـنشـاط االبرز
الـــذي  تــخـــصــيـــصه البـــراز الــدور
ـدينة واالسهام ـسيحيي ا التاريخي 
بالتعريف بهـم من خالل مقتنيات ذلك
ـعــرض الــذي ضم اجــنـحــة مــحـددة ا
ابرزها اجلـناح الكـنسي الذي ضم كل
ـذكــورة مـنـذ مـحــتـويـات الــكـنـيــسـة ا
نشـاتهـا كطـائفـة سريـانيـة كاثـوليـكية
ـة ووثائق من مخـطوطـات وكـتب قد
واوان كـنــسـيــة من كــؤوس وصـلــبـان
ومـــبــــاخـــر ومـــزهـــريــــات الى جـــانب
ـذابح ـهـوتــيـة وواجـهـات ا البس ا ا
وتــــرقـى اقــــدم اخملــــطــــوطــــات الــــتي
رتبـطة بـالطقس تـحف وا احتواهـا ا
ـــســـيـــحي الى 1766 كـــمـــا حتــوي ا
مكتبة بالكتب العربية تربو على اكثر
ـتـحف من 400 عـنـوان كـمـا يـحـوي ا
عـلى ايـقــونـات ولـوحـات ثـمــيـنـة كـمـا
تحف الذي يبرز في احدى حـواضر ا
فقدت كل مقتـنياته اثر سيـطرة تنظيم
ديـنة على جـناح التراث داعش على ا
وصـلي الى جـانب االزياء الـشـعبـية ا
ناطق احملـيطة ـسيحـيي ا اخلاصة 
ـتحف وصل كـمـا احتـوى ا ديـنـة ا
على جـنـاح مـخصص الرشـيف مـجـلة
ـسـيـحي الـتي تـطـرقـنـا الـيـها الـفـكر ا
وبجـانبـها جـناح الـدراسات الـكتـابية
الــتي اســهــمـت بــتــخــريج الــكــفــاءات
ثقفة ازاء ما تضمنته اسفار الكتاب ا
ــقـــدس بــرؤيــة الهـــوتــيــة مـــيــســرة ا

سيحي . لشرائح اجملتمع ا

روحي تـقـلـيـدي كـسـائر الـكـنـائس في
الـتـزام اقــامـة الـقـداديـس والـصـلـوات
فـحـسب لـتـكـون كـسائـر الـكـنـائس في
دينـة فحـسب بل يسـلط االب بيوس ا
عـفـاص الـضـوء عــلى مـا شـهـدته تـلك
الكنـيسة الـتي احتفـلت بالذكرى 150
النشائها قبيل نحو عام من سيطرة
تـنـظـيم داعش مـجـاورة القـدم كنـائس
العـراق والتي تـعود لـطائـفة الـسريان
االرثــــوذكس وحتــــتــــفظ بــــذات االسم
كونـهـا كـنيـسـة مـار تومـا حـيث يـقول
الــتـقــلــيــد انـهــا كــانت عــبـارة عن دار
ـا بــشــر به الــرسـول مــجـوسي امـن 
تـومـا فـي مـحـطــات بـقـائه فـي مـديـنـة
وصل لـيـحول ذلك الـبيت فـيـما بـعد ا
الى كنيـسة حيث يـشار الى اقدم دليل
تـاريـخي حـولـهـا مـا رفع بـشـانـهـا من

هدي . شكوى للخليفة ا
b «Ë— WK KÝ

ونعـود لكنـيسـة الكـاثوليـك التي نحن
ـلون الذي جاء بصدد دليـلها الرائع ا
ب 176صفـحـة صادرا ضـمن سـلسـلة
روافد بالتسلسل  10والسلسلة التي
تصدرهـا دار بيبلـيا للـترجمـة والنشر
ــرتــكــزات ــنــاســبــة احــدى ا وهي بــا
الــفـكــريــة الــتي انـطــلق عــبــيــرهـا من
ــذكــورة حـيث حــواضـر الــكــنــيـســة ا
يــســتــهل االب بــيــوس عـفــاص غالف
الــدلـــيل الــثـــاني بـــصــور تــاريـــخــيــة
للـكنـيسـة اولـهمـا اشارة الى مـجاورة
الـكــنـيــسـة لـكــنـيــسـة اخـرى مــعـروفـة
تـطـبـعت بـها اسـم احملـلة الـتي وقـعت

فـيــهـا الــكـنـيــسـة فــسـمـيـت بـكـنــيـسـة
الــســـاعــة تــيــمـــنــا بــكــنـــيــســة االبــاء
الـدومـنــيـكـان الــتي ارتـفع فــيـهـا بـرج
الـســاعـة الـتي اهــدتـهـا االمــبـراطـورة
اوجــيـــنــيـــا زوجــة نـــابــلــيـــون لالبــاء
الدومـنـيكـان بـسبب مـواقـفهم الـبارزة
بتقد اخلدمات الطبية الهالي مدينة
ــــوصل عــــلـى اثـــر تــــفــــشـي مـــرض ا
الطـاعـون في عام  1870والذي اودى
بحياة الكـثير منهم كـونهم كانوا على
تــمــاس مع االهــالي يــقــدمــون الــدواء
ـرضى بـهـذا الـداء ويـتـعـايـشـون مع ا
ــذكـور اخملـيف كــمــا يـحــفل الـغالف ا
بصورة تعود لعام  1987وفيها ابراز
للكنيسة والدور احملـيطة فيها ويعلق
االب عـــفــــاص حـــول هــــذه الـــصـــورة
الـثـمـانـيـنـيـة بكـونـهـا تـوثـيق من قـبل
ــنــزله في مــنــطــقــة احــد الــطــيــاريـن 
الـسـاعــة في تـلك الــفـتـرة فــكـانت تـلك
الصورة ابرازا للـمنظر اجلوي الرائع
ويستهل االب بيـوس الكتاب باالهداء
حـيـث يـقــدم الـكــتــاب كـهــديــة لـكل من
يـســعى الن يــذكي الــرجـاء بــكــنـيــسـة
قادرة عـلى جتـمـيع ابـنائـهـا والـذهاب
ـراعي اخلـصـبـة قبـل فوات بـهم الى ا
االوان ويـــحــــتـــوي الـــقــــسم االول من
الــكـــتــاب عــلـى حملــة تــاريـــخــيــة ازاء
الـكـنــيـسـة وريــازتـهـا اضــافـة الطاللـة
عـــلى اســـمــاء بـــطـــاركــة الـــكـــنــيـــســة
الكـاثولـيكـية ومن ثم اسـاقفـة ابرشـية
وصـل ثم كهـنـة الـكنـيـسـة كمـا يـبرز ا
االب بــيـوس مــحــطــات مــوســعـة ازاء

لك ومـا قـدمته في اول كهـنـة يسـوع ا
مـطــاف رسـالـتــهـا الـكــهـنـوتــيـة حـيث
اختارت تلك الكنيـسة لتكون مقرا لهم
ويـبــرز االب بـيــوس عـفـاص فـي لـقـاء
شـــخـــصي مـــعـه جـــرى عـــلى هـــامش
صـدور الـكـتـاب الـعـديد مـن الـذكـريات
اخلـاصـة بــتـلك احلـقـبــة السـيـمـا ازاء
اقتـبال مجـموعـة صغـيرة من الـشباب
الى سر الـكـهنـوت في فتـرة مـشحـونة
من االحــداث تــاتـي في اعــقــاب نــحــو
ثالثــة اعـوام مـن ثـورة الــعــقـيــد عــبـد
الـوهـاب الـشواف الـتـي جرت فـي عام
 1959التي انعكست على احلضور
ا سبب وصل  سيحي في مدينة ا ا
كون من هجرة كبيرة من جانب هذا ا
دينة على خلفيات االحداث الدموية ا
الـــتي انــبـــثـــقت كــتـــرجـــمــة لـــلــوضع
ــتــذبــذب الـذي عــاشــته الــســيــاسي ا
ـوصل في تـلك احلـقبـة فـيـما مديـنـة ا
كانت الـكنـيسـة في تلك الـفتـرة تعاني
خـطــر االنــهـيــار فـيــسـعى الــقـائــمـون
عليهـا لتثـبيت بعض االعـمدة وانشاء
ـنع انهـيار بعض الـبنـايـات السـاندة 
الـكــنــيـســة فـيــخــتـار االب بــيـوس في
محـطة كـهنـوته االولـية تـام حـقيـبة
شخصـية له تـضمه الـكتب واالغراض
الشخصية في احدى تلك البنايات مع
التفكير مـع الشباب االخرين من رفاق
اخلطـوة الـكـنهـوتـيـة علـى ايجـاد مـقر
لــــلــــســــكـن دون جــــدوى في ظـل تــــلك
االحداث الـتي عكـست خوفـا وتوجس
ـسيحي من قوادم االيام من جانب ا
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 ينـفـرد كتـاب دلـيل كنـيـسة مـار تـوما
في مـاضـيهـا وحـاضـرهـا بـعـدة مـزايا
اولــهـــا انه يـــتــفـــرد بــكـــونه االصــدار
الوحـيـد الـذي يتـمـحـور حول كـنـيـسة
مـوصــلـيـة لـيــتـوقف عــنـد مـحــطـاتـهـا
التاريخية ويبـرز ما قدمته من انشطة
وفــعــالــيـــات خالل ســنــوات االزدهــار
ــوصل الــتي عـــاشــهــا مــســيـــحــيــو ا
وانتهاءا باوضاعها التي عاشتها اثر
محـنـة سـيطـرة تـنـظيم داعش دون ان
يتوقف حلـقبة مـا بعد الـتحريـر ليبرز
ذكـورة وتـعمـيـرها تاهـيل الـكـنيـسـة ا
لتـغدو اول كـنـيسـة يتـم اعمـارها بـعد
ـذكـور في اجلـانب حـقـبـة الــتـنـظـيـم ا

دينة .. ن من ا اال
واليقـتـصـر تـفرد الـدلـيل الـذي اصدره
اضي االب بيـوس عفـاص في تمـوز ا
لــــيـــتــــزامن صــــدوره مع االحــــتــــفـــال
الـسـنـوي لـلـكـنــيـسـة بـعـيـد شـفـيـعـهـا
القديس مار تـوما احد حـواري السيد
ـــســـيح والـــذي يـــرسـخ الـــتـــقـــلـــيــد ا
ــروره في مــديــنــة ــســيــحي ازائه  ا
وصل لالنتقال الى بالد الهند حيث ا
ـذكور مبـشر تـلك البالد عد الـرسول ا
ـذاهب ليـنشر تعـددة االعتـقادات وا ا
سيـحي ولينتهي شهيدا فيها الدين ا
ديـنة . بسـلخ جلـده في شوارع تـلك ا
وفيـما نـعدد مـزايا تـفرد الـكتـاب الذي
يـــتـــوسع فـي ابـــراز احملـــطـــات الـــتي
اسهـمت بـها الـكنـيـسة لـكي التـقتـصر
خــدمــاتــهـا عــلـى مـا قــدمــته مـن شـان
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جانب من لقاء
وانذ مدير عام ا
مع وزيزي
واد التخطيط وا
ائية ومحافظ ا
البصرة في
ميناء الفاو
الكبير

احمد يوسف دوالب ولي جليل اخلفاجي
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يعـتذر الـكـاتب الكـبيـر طـالب سعـدون عن اطاللته
االسبـوعـيـة لـهـذا الـيوم بـسـبب حـالـته الـصـحـية
وسـيسـتـأنف الـكـتـابـة في هـذا الـعـمـود االسـبوع

قبل .. صحة وسالمة ألبي شروق . ا
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عندما غادر الرئـيس السابق لسلطة
ـر بـغداد ـؤقتـة بـول بر االتالف ا
بــعــد مـراســيم "نــقل الــســيـادة" في
حــزيــران  ?2004خــلف ورائه 100
قرارا كـان قد صادق عـليـها بـصفته
رئـيس سلـطـة االحـتالل في الـعراق
واحـد من هــذه الـقـرارات اخلــطـيـرة
هــو الـقــرار اخلـاص بــخـطـة الــعـمل
الــصــحــفي الــتي وضــعــهــا االحتـاد
والـتي ITU" " الــدولي لالتــصــاالت
تـتـضـمن مــعـايـيـر تــقـنـيـة مــتـعـلـقـة
ــنـطـقـة بــحـقـوق الـبـث واالتـصـال 
(أوروبا وأفريـقيـا والشرق األوسط)
وإصدار التراخيص لوسائل اإلعالم
سموع رئي وا قروء وا العراقية ا
تعلقة بـ منها واالخطر القرارات ا
"بــراءة االخـتــراع حـول الــتـصــمـيم
ــعـــلـــومــات الـــصــنـــاعي ســـريـــة ا
غلقة". ومن هذه واصناف الدوائر ا
ـثــيــرة لــلـجــدل ايــضـا الـقــوانــ ا
قانون رقم  39الذي اسس لـهيـكلـية
االقـتصـاد الـعـراقي من خالل اعـطاء
ـــســـتـــثـــمــــرين االجـــانب حـــقـــوق ا
مــسـاويـة لــلـعـراقــيـ فـيــمـا يـخص
اســـتـــخـــدام االســــواق الـــعـــراقـــيـــة

احملــلــيــة. بــيـد انـه لـيـس من قــبـيل
الصدف على اإلطالق ان يتم تمرير
ـشاريـع والقـرارات اخلـطـيـرة على ا
مـســتـقـبل الـعـراق ومــواطـنـيه مـثل
الئـحـة الـدسـتـور االسـاسي وقـانـون
االنتـخابـات العام الـلذين يـشوبـهما
الكثير من التـساؤل وقانون (النفط
ـعـاهـدة األمنـيـة) اضـافة والـغاز وا
الى مـشــروع ضم عـنــاصـر االحـزاب
والـعـشـائـر إلى الـقـوات الـعـسـكـريـة
وقوى الشرطة واألمن العراقية على
أســـاس الـــوالءات واحملـــاصـــصـــات
الــطـائــفـيــة والـعـرقــيـة بــعـد ان كـان
ر" قـد حل جميع "احلاكم بأمـره بر
ـؤسـسـات ابـان غـزو الـعراق. هـذه ا
بل كان مخططاً له وفق برنامج معد
سـلفـا ب أطـراف أجـنبـيـة وعراقـية
ذات مصالح مـشتركـة ال زالت تشكل

خطرا على العراق ومستقبله. 
لـــقــد ســـعـى االحـــتالل مـــنـــذ غــزوه
لــلــعــراق إلى تــشــجــيـع االجتــاهـات
الــهــادفــة إلى إنــهـاء كــيــان الــعـراق
كــوحــدة وطــنــيــة أرضــا وشــعــبــا
وتـــنـــاغــمـت األحــزاب الـــطـــائـــفـــيــة
والـشـوفـيـنـيـة "الـعـربـيـة والـكـرديـة ـ

ـسعى الـشيـعيـة والـسنـيـة" مع هذا ا
اخلطـير لـتحـقيق مـآربهـا السـياسـية
والفئوية.. السؤال الذي يطرح نفسه
هـنا: هـل خطـر بـبـال كل هـؤالء الذين
أوصــلــوا الــعــراق الى مــا هــو عـلــيه
الـيــوم بـسـبب انـتـهــاكـهم لـلـمـبـاديء
ــفــهــوم الــدولــة بــهـدف االســاســيــة 
حتقيق مآربهم الـشعبوية ـ الـطائفية
عـــلـى حـــســــاب احلـــقـــوق الــــعـــامـــة
زعومة ما للمجتمع بأن كـياناتهم ا
ـــصــــيـــر واألجل دامت مـــرهــــونـــة ا
ســتــكــون امـام ردة فــعل اجلــمــاهــيـر
الـغــاضـبـة غـيـر مــضـمـونـة الى مـا ال
نـهايـة وسـوف لن يسـتـمر الـنـمر في
اطعـام الـبهـيـمة إلى األبـد.? اذن أزمة
احلــكم في الـعــراق كـمــا يـبــدو أزمـة
مـحاوالت يـائـسة ال جتـدي ولن يـنفع
التـزويق والنفـاق السـياسي من على
مـنابـر االعالم احـيـاء مشـروع الـدولة

بسهولة. 
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فـالـصــراعـات الــطـائــفـيــة والـعــرقـيـة
ـكاسب الفئوية لم اليومية من أجل ا
تـعــد حـالـة اسـتـثــنـائـيـة. واخلالفـات
ــسـتــمـرة حــول االنـتـخــابـات داخل ا
السـلطـة وخـارجهـا كمـا في كل مرة
هــو صـراع الـضـبــاع عـلى الــفـريـسـة
الجل الـبقـاء في الـسلـطـة والسـيـطرة
عـــلى مـــركــز الـــقــرار داخل مـــجــالس
رة بات السلـطات الثالث. لـكن هذه ا
ؤكد بـان أغلب الـكتل واألحزاب من ا
الــســيــاســيــة في الــعــراق اصــبــحت
ماطلة والتسويف مدركة تماما بأن ا
لن يــــجـــديــــهـــا نــــفـــعــــا وان دورهـــا

السياسي قد تآكل.  
ـراقبون للـمشهـد السياسي إختلف ا
في تـــســـمــــيـــة الـــوضـع احلـــالي في
الـــعــراق فــالــبــعـض يــشــيــر الى انه

ـا سـيـقـود الى خـطـيـر لـلـغـايـة ور
حـرب أهلـية ان تـأجـلت االنـتخـابات
او  اجـــراؤهــــا دون حتـــقـــيق اهم
ال الـسياسي شروطـها كاحلـد من ا
والقـضاء عـلى الـسالح "احملمي" من
قبل احـزاب السـلطـة وميـليـشيـاتها.
آخـــــرون مــــتــــفــــائـــــلــــون بــــإجــــراء
اإلنتخابات ونزاهتـها فيما يتراوح
رأي بــعض الــنــخب ووســائل اعالم
وصــحـفــيــ في مـكــانه عــلى غـرار
بــعض الـســيـاســيـ وقــادة أحـزاب
اعـتادوا صـنـاعـة الرأي مـتـأخرا بل
اشـاعــوا فـوضى ثـقــافـة االسـتـسالم
فـي صـفــوف الــثــائــرين ضــد الـظــلم
والـــقــتل واخلــراب والـــفــســاد مــنــذ
عـقــدين حتت ذريــعـة احلـفــاظ عـلى
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والــنــظــام
ــقـراطي الــلــذين من الــنـاحــيـة الــد

الواقعية ال وجود لهما اساسا. 
اكــتـــشف زعـــيم الــتـــيــار الـــصــدري
"مــقـــتـــدى الـــصــدر" مـــؤخـــرا مــدى
خـــطـــورة االخـــطـــاء الـــســـيـــاســـيــة
واجملتمـعية الـتي ارتكبـها تياره في
الشأن الوطني وعرقلة اصالح نظام
احلـــكم وتـــامـــ اســــتـــقالل الـــبالد
ــواطــنــ بــســبب وصــيــانــة أمن ا
سكـوته على احملـيطـ به من جهـلة
مارقـ ولصوص احـتالـوا عليه في
كل شـاردة وواردة الجل مـصـاحلـهم
ـا كـان حـتى بـات يـخـسـر الـكـثـيـر 
يحظى به من شعبيـة وسمعة طيبة.
وتـــداركـــا لــلـــمـــوقـف اتــخـــذ ثـالثــة

اجراءات هامة.
اوال: اعـالن بــرائـــته من الـــعــمـــلــيــة
السـياسـية وعـدم مشـاركة تـياره في

االنتخابات القادمة.
 ثــانــيــا: ســحب يــده مـن احلــكــومـة
احلالية والقادمـة. ثالثا: الكشف عن
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ـارسـون وجـود مـنـتـسـبـ لـتـيـاره 
الــتـــضـــلـــيل والـــكــذب واخلـــداع في
الكثير من االمور احلساسة الغراض
شــخــصــيـة. قــرار الــصـدر هــذا يــعـد
سابقـة سيـاسية شـجاعة فـالعراق لم
ـعاصـر حزبا او يشـهد في تـاريخه ا
قـائــدا ســيــاسـيــا يــعــتـرف بــاخلــطـأ
ثل هذه الصراحة. ويشخصه علنا 
عـادلة السـياسية قرار الصـدر قلب ا
رأســا عـلـى عـقب ووضـع حـســابـات
قـادة االحزاب دون اسـتـثـنـاء موضع
الشك واالهم من ذلك كـشف باجململ
ـاغـوغـيـة لـكل خـيـوط اخلـلـفـيـة الـد
الـتــآمــر االنــتــخــابي عــلى الــســاحـة

السياسية.
 ومن الــنـاحـيــة االسـتـراتـيــجـيـة هـو
مـــوقف وطـــني مـــســنـــود بـــالـــقــول:
ـــال واالنــتـــخــابــات (فــالـــيــأخــذوا ا
ويــتـركــوا لـنــا الـوطن) ـ فــان تـراجع
سيخـسر الـرهان وثقـة الناس به. ان
الـتــجــربــة الــسـيــاســيــة في الــعـراق
اثبتت من خالل الوقائع ان الوالءات
احلزبية نـظرا ألجندات آيـديولوجية
او طـائــفـيـة او أجـنــبـيـة ـ  سـوف لن
جتــعل االحــزاب مــنــصــرفــة بــاجتـاه
سلطنة االنتماء حلماية الوطن بقدر
االجتـاه الى مـا هـو قـائم: اي الـدفـاع
ــعــنى آخــر ـ يــصــبح عن احلــزب ـ 
الــوطن ايــقــونــة لــلــفــســاد وضــمـان
ـكــاسب داخل الـسـلــطـة وخـارجـهـا ا

ليس اال.! 
لقـد فاجـأ احلزب الـشيوعـي العراقي
ــنـظــومــة الــســيــاســيــة واجملـتــمع ا
الـــــعـــــراقـي بـــــإعالنـه مـــــقـــــاطـــــعــــة
االنتخابـات وليس مهمـا مدى تأثير
الـقـرار عـلى اصـحـاب الـسـلـطـة لـكن
اتـخــاذه بــالـتــأكــيــد مـهم لـالغـلــبــيـة
الـصــامـتـة واجملـتــمع الـعـراقي الـذي

يـنـشــد تـغــيـيــر الـنــظـام الـســيـاسي
اذا لم يتم اعالن بالكامل. الـسؤال: 
ــقـاطــعـة في اوائـل تـمــوز حـيــنـمـا ا
جـرى استـفـتاء احلـزب عـلـيه وليس
في 24 تـــمــوز? ســيــمـــا وقــد ســبق
لــلــحـزب ان اعــلن في 9 ايـار 2021
ثير عن تعليق "جتـميد" مشـاركته. ا
اذا ـاذا تـمهل احلـزب? و للـغـرابة 
تـدارك االمر بـعـد اعالن الـصـدر عدم
مــشــاركــة تــيـــاره في االنــتــخــابــات

القادمة?. 
لــــو كــــان له الــــســــبـق حلــــسب ذلك

انتصارا لشهداء االنتفاضة!. 
ــدنـيـة اتــسم الـعـديــد من االحـزاب ا
الــتـقـلـيـديـة والـتــيـارات الـسـيـاسـيـة
ـــدني بــفك ومــنــظــمـــات اجملــتــمع ا
االرتـباط عـن النـضـال اجلـمـعي ضد
تـسلطة رغـم كل النصائح الطغـمة ا
الـــــتي اتـت لـــــهـــــا حـــــتى مـن داخل

صفوفها. 
ـضي مع فـئة ولم تـسـتوعب خـطـر ا
ـــال والــسالح بــربــريـــة تــمـــسك بــا
ــيـــلــيـــشــيــات والـــســلــطـــة عــلى وا
مــسـتـقــبـلـهـا الــسـيـاسي. بــيـد انـهم
فــضــلــوا مــغــازلـــتــهــا الجل حــفــنــة
مــكــاسب رمــزيــة اودت بـســمــعــتـهم
وتاريخهم الـسياسي داخل اجملتمع
الـعـراقي سـيـمـا بـ الـشـباب الـذين
عاناة على مدى علمتهم االزمـات وا
ثــمـانـيـة عــشـر عـامـا فن الــسـيـاسـة
والـنـضوج الـفـكـري. ان فهم طـبـيـعة
الصراع والظروف التي تعاني منها
ـسحـوقة يـقودنا طبـقات اجملـتمع ا
ــاذا اعـلن لــلـجــواب عـلى الــسـؤال: 
احلـزب تـعـلـيق مـشـاركـته بـعـد قـرار
ــشــاركـة?. وبــغض الــصــدر بــعــدم ا
ــعــنى كــلــمــة الــنــظــر عن فـــهــمــنــا 
(تـعـلـيـق) "وقف ـ بـصـورة مـؤقـتـة"’
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استعادت بـريطانيا جزر الـفوكالند من االرجنت بـأيام خمس فقط ال غير  وليس
بـسن وسنـ  وبدأ مؤتـمر التقـييم والتقـو على مسـتوى الدولة بـرمتها  ورغم

نتصرين شادات اوجها في مؤتمر ا النصر السريع الناجز وصلت ا
ة في 2014 جتاه عدو متخلف وضعيف جدا في اما نحن الذين هزمنا شر هز
تـســلـيــحه قـيــاسـا ب(55) الف جـنــدي مـســنـد بــأحــدث الـصــواريخ والـطــائـرات
ـاني للتـحقيق في والدبابـات موجود في نـينـوى فقط  فشـكلنـا جلنة من (25) بر
ـقـصـرين ـة ورمــيت اوراقـهـا في بــرامـيل الـقــمـامـة  رغم ان مـن ا اسـبــاب الـهـز
واضحـ فـسـقـوط فوج يـعـني مـحـاكـمة قـائـده وآمـر الـلـواء  وسقـوط فـرقـة يـعني
قـائـدهـا وقـائـد قـيـادة الـعـمـلـيـات  وسـقـوط عـدة قـيـادات عـمـلـيـات جـيش وشـرطـة
احتـاديـة ومـكـافـحـة ارهـاب  وقـوة جـويـة وطـيـران جـيش وغـيـرهـا الـكـثـيـر فـيـعـني
شتـركة ووزارة الدفـاع برمتـها . وهذه بـديهيـات ليست محـاكمة قـيادة العـمليـات ا
من عـنـديـاتي  امـا الـسـيـد وزيـر الـدفـاع االسـبق فـقـد دافع عن نـفـسه بـالـقـول ((
اجلـيش الـسـابق ايـضا هـزم هـزائم مـنكـرة)) وهـذا اعـتـراف ضمـني بـأنه هـو هزم

ة منكرة . هز
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وعـندمـا انتـصرنـا نصـرا مكـلفـا بسـياسـة االرض احملروقـة وبتـدميـر محـافظـت 
وبـالـطـريـقـة الـتي فـيــهـا خـرقـنـا كل االتـفـاقـيـات الـدولــيـة ومـنـهـا اتـفـاقـيـات جـنـيف
نع الهجـوم قصفا بـالقنابل وبروتوكوالتـها التي نصت في احـد موادها عـلى (( 
عـلى هدف عسـكري يقع في او بـالقرب من مـنطقـة مأهولـة بالسـكان )) اال اننا لم
كـلف من قال اين أخطـأنا  وكـيف انتصـرنا  وماذا نـسمع بعـد النـصر البـطيء ا
ة وذلك الـدمار الذي اصـاب احملافظات سنفعـل كي نضمن عدم تـكرار تلك الـهز

فرط للقوة ?? احملررة التي احد اسبابها  االستخدام ا
ـقـدمة الـتي ال تـعني اني حـزنت اقل من حـزن القـائد الـعـام يوم سـقوط بعـد هذه ا
وصل  وال تعـني اني فرحت اقل من فرح القائد العام عند النصر اال ان الفرق ا
ـسـلـحـة وجـيـشي الـذي تـربـيت فـيه ودرست فـيه  بـيـنـي ويـنـهـمـا ان هـذه قـواتي ا
درع العاشر وربيته ودربـته وقمت بتدريس جنوده وقـادته  ولن انسى ان لوائي ا

عركة خالل (40) ساعة . اخرج فرقة مدرعة ايرانية من ا
ننتقل الى األسئلة فاحلديث ذو شجون

تفسخة حلد اآلن ? أليس في هذا عيبا?? اذا لم يتم رفع اجلثث ا س1- 
ة وعند النصر? اذا لم يعقد مؤتمر حتليلي عند الهز س2- 

شتركة بشكل س3-  هل قمنا بإزالـة فوضى الهيكل التنظـيمي لقيادة العملـيات ا
سلحة بشكل عام خاص والقوات ا

عـركة وعدم س4- هل حاولـنا فـهم حقـيقة وجـود السـيد قائـد القـوات البريـة في ا
اتخـاذه اي اجراء?? اجـيـبكم ان تـلك الـقيـادة هي بـدعة زائـدة ال حتتـاجـها الـقوات
ـسـلـحـة ورغم ان اسـمـهـا قـيـادة فـهي ال تـقـود شـيـئـا ألنـهـا زائـدة عـن احلـاجة . ا
ومـقـرهـا يكـلـفـنا الف ضـابط وجـنـدي وحـمايـات وعـجالت فـارهة ألجل ال شيء بل

آلجل الضرر فقط
سـلحـة (وزارة الدفـاع) حلد اآلن ـاذا لم نزل الـتكـرش عن دمـاغ القـوات ا س5- 
?? هل السبب انـنا نعاني نقصا في السادة الفرقاء?? ام ان هناك فائض في دخل
اذا الفـرد الـعراقي  نـريـد صرفه كـيـفمـا اتفـق ألضعـاف اجليـش ?? وهل فكـر 
نحن الـوحـيدون في الـعـالم لديـنا  12قـيـادة عمـليـات نصـفـها عـلى االقل زائد عن
احلـاجة ووجـودهـا ضـار  والـدليل ان فـيـلق (قـيـادة عمـلـيـات) كـان يقـود الـشـمال
وصـــوال الى صالح الـــدين والـــتـــاجي في بـــغـــداد وكـــانت حـــتى نـــيـــنــوى ضـــمن

مسؤوليته 
ستم ضـعفا شديـدا في ارادة القتال? ان لم تـلمسوا فـأقول لكم دالئله س6- هل 
عـركـة دون قتـال  وفي الـتعـرض هـو عدم االسـتعـداد الـكافي .. انه ترك سـاحـة ا
عادية والبـناية التي يقف لـلقتال بنـدقية مقابل بـندقية  بل يـنبغي تدميـر البندقيـة ا
ـعادي قـبل ان نـتـقـدم . وأن سبب كـل ذلك هو غـيـاب الـضبط .. فـوقـهـا القـنـاص ا
ة كن قبل الهز اتعرفـون سبب غياب الضبط ?? انـه غياب التدريب . ولعل ذلـك 
ـة اخرى وأخـرى كي نسـتفـيد من ـة فهـو دليل عـلى اننـا نريـد هز اما بـعد الـهز

دروسها !!!
ــنع حتــول مـدن اخــرى  الى مــديــنــة نــسـاء ــتــخــذة  س7- مــا هي االجــراءات ا
كـالـصـقالويـة ومــنع حتـول ايـة سـيـطـرة الى مـسـلخ مــثل مـسـلخ بـزيـبـز او مـسـلخ
الثرثار  وما هي الصعوبات التي اكتنفت ارادتكم احلرة في كشف اجملرم ??
س8- آليـة انتـقـاء القـادة متى تـضع اسسـهـا ?? هل سنـبقى عـلى اجلوكـرية  وال
اقصـد التسـميـة التي اطـلقهـا اعداء الـثورة السـلمـية  اقصـد ان هنـاك جواكر هم
مـرهم لـكل شيء فــضـابط امن سـابق يــصـبح قـائـد عـمــلـيـات بـعـدهــا قـائـد حـشـد
عشـائري بـعدهـا قائد شـرطة مـحافـظة ?? بـعدهـا ?? لن اقول مـنصبه احلـالي ففي
ـوضوع ?? هل نـحن في قـبائل الـزولو ام في الـعراق ذلك كـشف لشـخـصه .. ما ا

العظيم ??
ادة (9) من الدستور?? س9- متى تتحقق الفقرات (أ  ب  ج) من ا

ادة (5) من قانون احلشد الشعبي . س10- متى تتحقق ا
س 11- هـل عرف (الـذين تـولـوا يـوم الـزحف ) مـعـنى ثـنـائي رب الـعـزة ( الـثواب
والـعـقـاب) ?? نـعم عـرفـوا ان ال وجـود لـهــمـا في قـامـوسـنـا  وأن الـذي تـولى يـوم
ـنونـية .. الـزحف فـسخ عقـده وعاد لـيتـظاهـر ضد احلـكومـة وأعيـد للـخدمـة بكل 
اقول لكم ان من هرب دون اي سبب هو مهزوم في داخله  ولن يقاتل مستقبال

ـاذا استـدعيـنا قـوات التـحالف الـدولي  ولم نذكـر لهـا اي دور حلد اآلن س12- 
?? هل نخجل من ذكر ذلك?? ام اننا نتخيل ان التأريخ سوف لن يسجل ذلك ??

نـكتفي بهـذا القدر  وأتـمنى ان تقـتنعوا بـأننا لم نـقم بأي تغـيير جـذري بنيوي في
ـسـلـحـة  وال في غـيـرهـا  وهـذا لن يـكن اال في صـالـح اعـداء الـعراق  الـقـوات ا
والـسـكـوت عـنه يـعـد وقـوفـا مع االعـداء  ولـذلك جـازف قـلـمي في عـبـور اخلـطـوط

احلمر .. عاش العراق .. وعاش االحياء اللذين هم عند ربهم يرزقون .
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وفي هذا الـسيـاق معـنى كلـمة (عدم)
"رفض الــــتــــعـــامـل بـــشــــكل قــــاطع"
فــاحلـــزب مع هــذه االزدواجــيــة كــان
امــام خـيــارين ـ االول: انه كــان غــيـر
مــســتــعــد خلــســارة اي جــزئــيــة من
تـمـوضعه الـسـيـاسي في ظـرف تـكاد
ان تــكـــون الــعــمــلـــيــة الــســـيــاســيــة
متدحـرجة نحو اجملـهول االمر الذي
لم يــسـمح له بــالـرهـان قــبل الـصـدر.
الـثاني: ادراكـه بان عـدم اتـخـاذ قرار
الــتــعـلــيق ســيـضــعه امــام مـنــعـطف
ســيــاسي ـ مــجــتـمــعي حــرج يــكــلـفه
خسـائر انـتخـابيـة ومعـنويـة يصعب
ـدى جتــاوزهــا او اصالحــهــا عـلـى ا

نظور.    ا
Ê“«uð ÂbŽ

ان سـلوكـا كـهـذا أفضـى الى نوع من
"االخــتـنـاق الــفـكـري" وعــدم الـتـوازن
ب طبيعة الـصراع القائم والشروط
ـوضــوعـيـة الـتي ال تــعـني الـتـجـرد ا
واجلــمـود بــقــدر مــا تــعــني عــمــلــيـا
ونــظــريــا اهـمــيــة تــوخي الــدقـة في
ــواقف والــقـرارات وضــبط اتــخــاذ ا
ـرحــلي والـزمـنـي بـشـكل ايــقـاعـهــا ا
شــمـولي دون تـردد كــمـا يــقـول عـالم
ـونـد أرون.. االجـتـمـاع الـفـرنـسي ر
في مــقـابـلــة في احـدى الـفــضـائـيـات
الـعــراقـيـة فـي مـعـرض اجــابـته عـلى
سؤال: ما رأيه بقـرار الصدر? اجاب
احـد قادة احلـزب قـائال انهـا خـطوة
جـيـدة عـلى ثـوار تـشـرين االسـتـفـادة
منـهـا ـ مضـيفـا ـ عـليـهم أيضـا كشف
اســمـاء الــفـاســدين ـ يـا لــلـســخـريـة
ستوى يطالب مسؤول حزبي بهذا ا
تظاهرين كـشف اسماء الفاسدين ـ ا
ال نعـلم هل هي مزحـة ام زلة لـسان?.
أفال يستطيع احلزب وهو شريك في
العملية الـسياسية منذ 2004 ولديه

علومات الكافية ان من الوسائل وا
يكـشف للـمجـتمع الـعراقي احلـقائق
الــتي نـــعــتـــقــد بــانـــهــا من صـــمــيم
مـسـؤوليـاته الـوطـنـيـة والسـيـاسـية
واالخالقــيـة ولــيس من مــسـؤولــيـة
بــؤسـاء الــقــوم في سـوح الــتـظــاهـر

ومنعطفاتها.. 
ـفـارقـة طلـبـات االنـسـحـاب وصلت ا
لــــغـــايـــة 28 تــــمــــوز الى خـــمــــســـة
ـــنــاورات ومــرشـــحــة لـــلــمـــزيــد وا
االنــتــخــابــيــة بــ جــمـيـع االطـراف
فوضية التزال ملتهبة. فيـما تؤكد ا
الـعلـيـا لالنـتخـابـات انـها لم تـسـتلم
بشـكل رسمي أي طـلب باالنـسحاب
وباب تقد طلبات االنسحاب أغلق
ـاضي. في الــعــشـريـن من يـونــيــو ا
لكن ما ال نعرفه مَن مِن االطراف قدم
فعال انسحابه خطيا وبشكل رسمي
ــفـوضـيــة االنـتــخـابـات و تــأكـيـد
مـوافــقـتـهـا عـلى االنــسـحـاب بـشـكل
قـــطــعي ال لــبس فــيـه من الــنــاحــيــة

القانونية. 
يقودنا هذا الن نـتساءل كيف حلزب
تقلـيدي كالشـيوعي له ارث حافل ان
يــرتـضي لــنـفــسه نـظــامـا طـائــفـيـا
يــجــاهــر احـد اطــرافه الــرئـيــســيـ
ــقــولــة خــطــيــرة (اخــذنــاهــا ومــا
نــنــطـيــهــا بـعــد ـ عــلى أشالءنـا) اي
البقاء في السلطة باي ثمن. لكن اي
ثـمن سـيــدفـعه احلـزب ان عـاد وقـرر
شاركة لسبب ما اذ جاء في بيانه ا
الــــــصـــــادر في 27 تــــــمـــــوز 21: ان
مــقــاطــعــتــنــا االنــتــخــابــات في ظل
االزمــــات اخلــــانــــقــــة الــــراهــــنــــة ال
نـســتـهــدف الـعــمــلـيــة االنـتــخـابــيـة
قراطية".. دون االشارة كممارسة د
ـقـراطــيـة في ظل "عـمـلـيـة عن اي د
سياسية ـ طائفية فاشلة" يتحدث ?.
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{ طــــــوكــــــيـــــو-
وكــاالت: ســافـر
الـــــعـــــديـــــد من
الــــريـــاضــــيـــ
لــــلـــمـــشــــاركـــة في
مـــــنـــــافـــــســـــات دورة
بية طوكيو األلعاب األو
خاوف عديدة ودون  2020
أن يتوهموا بأن احلدث سيخلو من
األزمات والـهمـوم. ومع وصولـنا إلى
مـنـتـصـف الـطـريق في األلـعـاب فـقـد
تغيـرت اآلراء وحتولت الـشكوك إلى
ـــاني اإلشـــادة والـــثــــنـــاء. وقــــال األ
ســـيـــدريس تـــاســـيـــاديس الـــفـــائـــز
ــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة في ســبـاق بـا
ــتــعــرج لــفــردي قـــوارب الــكــانــوي ا
الـــرجـــال: مــا يـــنـــقص األلـــعــاب هي
ا اجلمـاهيـر لـو كانـوا حاضـرين ر
كــانت لــتــصــبح أفــضل دورة ألــعـاب
عـــلى اإلطالق. وقـــال العب الــرمـــايــة

اني كـريسـتيـان رايتـز إنه تفـاجأ األ
نافسـات حيث يراها أكثر بأجواء ا
إيـجــابـيـة مـشـيـدا بــتـنـظـيم األلـعـاب
الــصــيـــفــيــة. وقـــال رايــتـــز الــبــطل
بي فـي نسـخـة عام  2016 الذي األو
لم يــتــمــكن من حــصـد مــيــدالــيـة في
طـــوكــيـــو: كـــانـت هــنـــاك حـــالـــة من
التشاؤم لدى مختلف الرياضي في
شــتى اجملــاالت لـكن األمــور لم تــبـد
كذلك مثلما كان يرى البعض. ويتفق
العب الــغـطس بــاتــريك هـاوســديـنج
ــانـي في افــتــتـاح وحــامل الــعــلم األ
بـياد مع اآلراء اإليـجابـية حتى األو
نظمون في اآلن. وقال هاوسدينج: ا
اليابان قاموا بعمل جيد فيما يتعلق
بالوقـاية من كورونـا أنا راض جدا.
وكـان العب الـتايـكـونـدو أليـكـسـاندر
باخمان متحمسا لألجواء في القرية
ـــــبـــــيـــــة وذلك رغـم الـــــقـــــيــــود األو
ـكافـحة فـيروس كـورونا وضـوعة  ا

ــســتــجــد. وقــال بـاخــمــان: رغم كل ا
شيء كــانت األجـواء هــنـا والــشـعـور
بـياد أمرا رائعا. بأنني جزء من األو
ورغم ذلـك اعــتــرفت العـــبــة الــغــطس
بـأنـهـا لم تـشـعـر بـالـراحـة تـمامـا في
ـبـيـة فـيمـا قـال الـسـباح الـقـرية األو
هـيـننج مـولـيـتـنر إن جتـربـة األلـعاب
ــبــيـة بــالــنـســبـة لـه جـاءت كــمـا األو
تـخــيــلــهــا تــمــامــا. وقـالـت بـونــزيل:
حـــيــنـــمـــا تـــأكل وتـــقف فـي طـــابــور
االنتـظار جتـد دائمـا حقـيقـة مفـادها
أن األمـر ال يــجب أن يـكــون عـلى ذلك
الــشــكل فــيــمـــا يــتــعــلق بــالــتــبــاعــد
االجتماعي لـكنها عادت لـتؤكد: إنها
دورة بــــظـــروف خــــاصــــة ولــــيــــست
بالضرورة أن تكون سيئة. من جانبه
قال موليتنـر: لشهور كان واضحا أن
فــيـروس كــورونـا ســيـطــغى عـلى كل
ـنـافسـات ظلت كـما هي شيء لكن ا

أنا أقفـز في حوض سبـاحة طوله 50
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بـاتت مـشـاركـة الــعـراق في بـطـولـة
ـؤمل الـعـرب لـلـكيـوكـو شـنـكـاي وا
انـطالقـهــا مـنـتـصف شــهـر تـشـرين
قبل مهددة بـااللغاء بسبب االول ا
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انــتـخــابــات حــرة ونــزيــهــة شــعـار تــرفــعه اغــلب
قـراطيـة جزءا الشـعـوب والدول الـتي تعـتـبر الـد
مــهــمــا من مــفــاصل حــيــاتـهــا وكــذلك نــحن في
العراق غير بـعيدين عن هذه الـشعارات رغم اننا
تفصلنا االف السنوات الضوئية عن فهم وتطبيق

قراطية التي تعد طارئة على مجتمعاتنا. الد
كــثــيـرا مــا نــســمع وتــضج الــســاحــة الــعــراقــيـة
باالصـوات التي تـتحـدث عن ابعـاد السـياسة عن
ا كنا مـثال لعقوبـات دولية بسبب الرياضة ولـطا
ذلك ودائما يـطل عليـنا بورقـته القانـونية االحتاد
الــدولي لــكــرة الـقــدم  فــيـفــا ان حــذار حـذار من
ـــســـتـــطــيل رسم الـــســيـــاســـة داخل ســـاحــات ا
االخضر الرياضي ولكن هيهات هيهات ان جتد

آذانا صاغية
فـهــا هي تـطل عـلـيـنـا الــوجـوه الـسـيـاسـيـة والـتي
تــخــوض هي االخــرى مــعـــركــتــهــا االنــتــخــابــيــة
وتستـخدم مرشحي االحتـاد العراقي لـكرة القدم
كـشعـار حلـمالتـها تـارة تـخـرج لنـا صـورا جتمع
اهل السياسة بالريـاضة وتارة نقرأ عن حصول
ـسؤول ـرشحـ عـلى استـثنـاء من قبل ا بعض ا
ـنافـسة والـدخول الى السـياسـي خلوض غـمار ا

عرش كرة القدم العراقية.
ال اعـــلم االن هل الـــدعـــايـــة هــنـــا ســـيـــاســـيــة ام
ريــاضـيــة? وهل يـعــلم الــسـيــاسي الـعــراقي وهـو
يــنـشــر صـوره الــيـوم وبــحـضــور مـرشــحي كـرة
الـقدم انـه يجـعـلهـم حتت طائـلـة الـتسـاؤالت غـير

ا في دائرة الشك!!!! نطقية ور ا
مـــا الـــذي يـــجــــنـــيه بـــطـل الـــســـاحـــات صـــاحب
االجنـازات من التـحـالف مع اناس جـعـلوا الـبـلد

آسي.. لعبة بايديهم تتقاذفها ا
حذار حذار يا اهل السياسـة فالرياضة لدينا ال
حتـكـمـها جـلـسـات سـمـر او سـمـسرة
ســيــاســـيــة بل هي مــحــكــومــة
بـاعـراف وقـوانـ تـفـرضـها
االحتادات الدولية  التي ال
جتامل احدا عـلى حساب

اخر.

ـــســـافـــة  400مـــتـــر. مــــتـــر وأســـبح 
وأضاف: أتـمنى أن أتـواجد في دورة
قبلة في باريس عام 2024  األلعاب ا
ا ستكون األمور مختلفة من يعلم ر
هـنـاك. واخـتـص عـمـار عـبـد اجلـبـار
مالكـم الـــوزن الــــثـــقــــيل مــــنــــظـــمي
بـياد بـإشادة خـاصة. وقـال عبد األو
اجلـــبــار: الـــيــابـــانـــيــون لـــطــيـــفــون
وودودون لــلـــغـــايـــة. وقـــالـت العـــبــة
اجلودو جيـوفانا سـكوتشـيمارو: من
ــهم لــلـغــايــة دائـمــا أن تــتم األمـور ا
بـنـظــافـة عـنـدهم وأرى أن ذلك شيء
رائع ولــهـذا الــســبب فـإن الــتـنــظـيم

رائع. 
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ــديـر أبــدى لـويس دي ال فــويــنـتي ا
ــنـتــخب إسـبــانـيـا ســعـادته الــفـني 
عـقب الفـوز عـلى الـيـابـان في نصف
ـبياد نهـائي منافـسات كـرة القدم ألو
طـوكــيـو. وقــال دي ال فـويــنـتي خالل

ـؤتــمـر الــصـحـفي أريــد بـدء كالمي ا
بـــاحلــديث عن الـــســعــادة بـــالــتــأهل
لــلــنـهــائي وضــمـان احلــصــول عـلى
ـنــافـســة عــلى الـذهب. مــيـدالــيــة وا
وأضاف إنـهـا مجـمـوعة عـمل رائـعة
جـئنـا إلى هـنـا بفـكـرة واضـحة وهي
الــتـــواجــد عــلى األقل فـي الــنــهــائي
واآلن سـنـفـكـر في الـفـوز. وتـابع لـقـد
ـســتـوى بـ كــانت مـبــاراة عـالـيــة ا
فريـق كبـيرين. كـانت هنـاك حلظات
جــيـدة وكــثـافـة كــبـيــرة واخلـوف من
ـبــاريـات الـتي اخلـســارة. هـذه هي ا
تساعـدك على خوض الـنهائي لـكننا
تـرجـمنـا أفـضـلـيتـنـا بـطريـقـة جـيدة.
وحـول وجـود صــعـوبـة جـديـدة أمـام
ــــاتـــادور في حـــسم األمـــور بـــعـــد ا
مــــــبـــــاراة كــــــوت ديـــــفــــــوار في دور
الـثــمـانـيــة أوضح من الـطــبـيـعي أن
تلعب كـرة قدم جيـدة وتعاني. عـمليا
من الـصـعب أن تـفـوز بـتفـوق واضح
ستوى من البطولة. وحول في هذا ا
ـهــاجم الـصـريـح رافـا مـيـر الـبــدء بـا
عــلـى حــســاب الــبـديـل أســيــنــســيـو
صــاحب هـدف االنــتـصــار عـلق كــنـا
ـبــاريـات نــبـحـث عـمــا مـنــحـنــا في ا
الـسـابـقـة. اجلـهـد الـكـبـيـر والضـغط
نـافس وكل النـقاط اإليجـابية على ا
باراة التي قدمـها مثـلما حـدث في ا
اضـيـة. وشدد جـميـع الالعبـ لهم ا
نـفس األهـمـيـة سـواء رافـا أو مـاركـو
أو خـــيـــســـوس أو بـــريـــان. ال يـــجب
حتديد العب بعينه لقد كان انتصارا
لـلـفـريق. مـاركـو قـدم مـا يـجب عـلـيه
ألنه العب كـبــيـر ولم أتـوقع أداء أقل
مــــنه مــــا قــــدمـه الــــيــــوم أراه أمـــر
طـبــيـعي. وأ أوجه الـشــكـر جلـمـيع
األشـخاص الـذين سـاهـمـوا في تأهل

إسبانيا للنهائي.
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ـواس لـتـمثـيل الـفريق في ـنتـخب الـسوري مـحـمود ا توصـلت إدارة نـادي الـشرطـة التـفاق نـهـائي مع العب ا
ـفاوضات مع ـقبل. وقـال مصدر مـقرب من إدارة نـادي الشـرطة في تـصريـحات صـحفـية إن ا وسم ا ا
راحل نـهائية. وأوضح: هناك تـوافق ب الطرف على نتخب السوري مـحمود مواس وصلت  العب ا
قبل. ـباشرة في الـتحضـير للمـوسم ا إكمال الـصفقـة وانخراط الالعب في وقت مـبكر بـالفريق وا
وسم في حال  االتفاق وأشار إلى أن اإلدارة تفاوض مهـاجما محلـيا دوليا سـيكون صفقـة ا
بشـكل نـهائي مع الالعـب. وكشف أن إدارة الـشـرطة تـسعـى إلتمـام الصـفـقة وخـلق حـالة من

بكر داخل الفريق. االستقرار ا
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من حـق الـــــزمالء فـي الــــزمـــــان الـــــريـــــاضي ان
يـــحــتـــفــلـــوا الى جــانـب زمالئــهـم في واحــدة من
ـتـمـيـزة وهم اكـثـر سـعـادة الحق الـريـاضـيـة ا ا
ـسيـرة والتحـدي واظهار وفخـر بعدمـا واصلوا ا
ملحقهم الرياضي اليومي متحدين كل الصعاب
أنهم عـملـوا ويعمـلون بـدون ضجـيج حتت تواجد
ــيـزة لـهـا تـاريخ في طـاقـات اعـالمـيـة ريـاضـيـة 
الـعمل الـصـحـفي الـرياضي واخص هـنـا الـزميل
العزيـز الدكتور عـمار طاهـر الذي لي الشرف ان
تـعـرفت عـلـيه في الـثـمـانـيـنات الـى جانـب الزمـيل
الــلــطــيف اخلــلــوق قـصـي حـسـن فـكـالهـمــا من
قتدرة وبقـيادة ودعم ومتابعة واهتمام الكفاءات ا
االخ الــدكــتــور احـمــد عــبــد اجملـيــد الــذي يـرأس
صحيفة الزمان طبعة العراق فهو ليس بعيدا عن

الوسط االعالمي الرياضي.
نعم من حق أسرة الزمان الـرياضي ان يفتخروا
ـلــحق الـريــاضي الـذي بــصـحــيـفــتـهـم الـغــراء وا
يـحـظى بـاهــتـمـام الـشـارع الـريـاضي وهم اكـثـر
سيرة وهم واصلـة ا سعادة والزمالء االخـرين 
يحتفلون بعددهم السبعة آالف متحدين الصعاب
والــــظـــروف وهــــكــــذا كــــانت والتــــزال الــــزمـــان
الــــريــــاضي مــــحط اعــــجــــاب الــــقـــراء والــــوسط
ا حتـتويه من اخـبار دقـيقـة بكل الريـاضي وذلك 

أمانة.
نــعم مـلــحق الــزمـان الــريـاضي ولي الــشـرف ان
اسـهم به بـ فتـرة واخـرى في ابـداء الـرأي عـبر
ـلـحق الـريـاضي مـلـحق الـزمـان الريـاضي هـذا ا
الـذي قطع شـوطـا كبـيرا عـبـر سنـوات من الـعمل
اجلــاد لـيال ونــهـارا وفي ظــروف صـعــبـة جـدا ..
ـلحـق الرائع الـواقـعي الذي فـتحـيـة السرة هـذا ا
اتـابـعه بـشغف الى جـانب صـحـافـتـنا الـريـاضـية

الحق الرياضية االخرى. وا
فـمـرحى السرة الـزمـان الـريـاضي وهيـئـة حتـرير
الـزمـان طبـعـة العـراق بـقـيادة الـعـزيـز احمـد عـبد
اجملـيـد الـذي تـربــطه عالقـات مـودة ومـحـبـة مـعي
ومـع الــزمالء االخـــرين .. أبــارك جـــهــود عـــائــلــة
مـلـحق الـزمـان عـلى هـذا التـمـيـز والـتـفـوق داعـيا
ــسـيـرة ومـبـارك لــلـجـمـيـع بـالـنـجــاح ومـواصـلـة ا
لـلـجـمــيع وبـاقـات ورد عـطـرة لـلـزمالء وعـلـيـنـا ان
نرفع الـقـبعـة لالسرة الـزمـان الريـاضي احتـراما
وتــقــديـرا لــكم عــلى عــمـلــكم مع
الــــتــــمــــنــــيــــات والى االمــــام

سيرة. واصلة ا
مـبــارك الــعـدد  7000وكل

عام واجلميع بخير.

تـردي الذي يعاني ادي ا الوضع ا
مــنـه احتــاد الـــلــعـــبـــة بــالـــرغم من
ـتــواصـلـة والـدعـوات ـنـاشـدات ا ا
لاللـــتـــفـــات الى ابـــطـــال الـــلـــعـــبــة
اصــــحــــاب االجنــــازات احملــــلــــيــــة

ــنـتــخب ــيــة. وقـال العـب ا والــعــا
الـوطـني بـالـلعـبـة مـصطـفى مـحـمد
وهــيـب في تــصـــريح صـــحــفي  إن
الــعــراق تــنــتــظــره اســتــحــقــاقـات
خــارجـيــة مـهــمــة ابـرزهــا بـطــولـة

الـــــعــــرب الــــتي تــــتــــنـــــافس عــــلى
استـضافـتهـا دولتـا لبـنان وتونس
مبينـا ان هنالك استـحقاقات اخرى
تنتظر االحتاد وهذه االستحقاقات
بـحـاجـة الى معـسـكـرات و بـطوالت
تـؤهـلـنـا لـلمـشـاركـة فـيـها وكل ذلك
ــالي .وتـابع مــتــوقف عـلى الــدعم ا
وهــــيب ان الــــعـــراق مــــقــــبل عــــلى
اسـتـضافـة خـبيـر ايـراني لالشراف
عــلى دورة تـــدريــبــيـــة ومــعـــســكــر
نتخب الوطني  واحلكام لالعبي ا
سـيـقام امـا في بـغداد او كـردسـتان
ـدة عشرة ايـام الفتا الى ويسـتمر 
ـعــسـكـر ان جـمــيع تـكــالـيف هــذا ا
ســـتـــكـــون من حـــســـاب الالعـــبـــ
ـــا دعـم من اي جـــهــة اخلــاص دو
ريــاضـيـة مـســؤولـة. واشـار وهـيب
الى ان االحتـاد تلـقى وعـوداً كثـيرة
مـن وزارة الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة
بتوفـير الدعم وتخـصيص قاعة في
مـدينـة بسـمايـة ولكن لم يـتم حتقق
شـيء من هــذه الــوعــود حــتى االن
وفـي اخلـتـام نـاشــد الـبـطل الـدولي
مـــحــمـــد وهـــيـب وزارة الـــشـــبــاب
ــبــيــة والــريــاضـــة والــلــجــنـــة االو
بـتـوفـيـر الـدعم الالزم كـون االحتـاد
صـــاحـب اجنـــازات وأبـــطـــال عـــلى
مــسـتــوى الــعــرب والـعــالم وآســيـا
واالهـــــتـــــمـــــام بـــــهم هـــــو أقـل مــــا
يـســتـحــقـونه مــقـابل مــاقـدمـوه في

احملافل اخلارجية.
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اعـــلـــنت ادارة نـــادي زاخــــو الـــريـــاضي  عن
ـنـتـخب الـعـراقي احملـترف اتفـاقـهـا مع العب ا
في نـادي نـورثامـبـتـون تـاون االنـكـلـيـزي يـاسر
ـوسم واحـد. وقـال قـاسم لـتـمـثــيل كـرة زاخـو 
ام سـر النـادي ادريس كـوجر في تـصريح
صحـفي  ان الالعب يـاسر قـاسم وصل زاخو
الـيـوم وسـيــتم االتـفـاق مــعه عـلى بـنــود الـعـقـد
وتـوقــيـعه مــضـيــفـا ان قــاسم مـكــسـبــاً جـيـداً
للفريق وسيشكل مع زمالءه قوة جيدة لتحقيق

ـمــتـاز نـتــائج طــيـبــة في مـنــافــسـات الــدوري ا
قـبل.  واشار الى ان االدارة جددت للمـوسم ا
ــدرب عــبــد الــوهــاب ابــو الـهــيل عــقـدهــا مع ا
ـقبـل. ولـفت كـوجر لـتـدريب الـفـريق لـلـموسـم ا
الى ان االدارة اتفـقت مع العب برازيـلي واخر
كاميروني وابقت على الالعب الـبرازيلي هيليو
وسم اخر وهنالك اسماء جديدة اخرى سيتم
االتفاق معها لضمهـا للفريق. وختم بالقول ان
ــوسم الـسـابق بـاقـون ـئـة من العـبي ا   60 بـا

وسم اجلديد. مع الفريق خالل ا العبو منتخب الكيوكوشنكاي
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qO¦Lð∫ احملترف ياسر قاسم يستعد لتمثيل فريق زاخو

واخـتـتمَ ر بـنـيــان حـديـثه  نـسـعى
جـمـيعـا الى الـعـمل كفـريقٍ مـتـكامل
لــتــوفـيــر األرضـيــة الــصـلــبــة الـتي
ـنــتـخب الـوطـني يـرتـكــز عـلـيـهـا ا
ــســـتــوى فـــني يـــلــيق وظــهـــوره 

. بسمعة كرتنا قارياً

قبل  الـذي سيكون حلقةً نتخب ا ا
مهـمةً قبل خـوض غمـار التصـفيات
اآلسيـوية التي نـتطلع فـيها الى أن
يـحــقق مــنــتــخــبــنــا الـوطــني حــلم
اليــ بـالــوصــول الى مــونــديـال ا

الدوحة 2022. 

ــنــتــخب الــوطــني لــلــتــصــفــيـات ا
بـادرته القيّمة بتقد ونديالية  ا
ـنـتـخب الى مـجلس الـطـلب بـدعم ا
ـقـدم : ان الـدعم ا الـوزراء. وأضــافَ
مـن مـــجــــلس الــــوزراء يـــســــهم في
عـسكر تـهيئـة مسـتلزمـات النـجاح 
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وافقَ مـجـلس الـوزراء في جـلـسته
ــقــدم من الــثـالثــاء عــلى الــطـــلب ا
وزيـر الـشـبـاب والــريـاضـة عـدنـان
درجــال بـتـخـصـيص مـبـلغٍ قـدره 3
مــلـيــارات ديـنــار عــراقي لـتــغـطــيـة
ـــنـــتــخب نـــفــقـــات عـــقــد مـــدرب  ا
الوطني الهولندي ادفوكات ومالكه
ـــعــســـكــرات ــســـاعــد وإقـــامــة ا ا
الـتــدريـبــيـة  اســتـنـاداً الـى أحـكـام
ـوازنـة العـامة ادة 5 من قـانون ا ا
ـالــيـة  2021. االحتــاديـة لــلـســنــة ا
وقـالَ رئـيس الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـية
اياد بـنيان: نـتقـدمُ بالشـكر اجلزيل
ـوافـقتـه على الى مـجـلس الـوزراء 
ـالـي لـلــمـنــتـخب تــأمـ اجلــانب ا
الــوطـنـي وكـذلـك لـوزيــر الــشــبـاب
والرياضـة عدنان درجـال الذي قامَ
بــجـــهــودٍ ســخــيــة وســعي حــثــيث
لـــتــوفـــيـــر أفــضل األجـــواء إلعــداد

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ـبي لــكـرة الــقـدم مـعــسـكـره ـنـتــخب األو يـواصـلُ ا
التـدريبي في محـافظة كربالء وذلك ضـمن التجمع
األول له ضـمن اطار حتضيراته لبطولة غرب آسيا
ؤهلـة لنهائـيات آسيا وكذلك الـتصفـيات اآلسيويـة ا
حتت  23عامـا . وأنـهت القـائمـةُ األوليـة لـلمـجمـوعة
ــسـائـي بـعـد أن الـثــانـيــة من الالعــبـ الــتـدريب ا
خاضـوا وحدةً صباحـية خفيـفة في اليوم االول لهم
في مــعـســكــر كــربالء لالطالع عــلى إمــكـانــيــاتـهم
بي ـالك التـدريـبي لـلمـنـتـخب األو الفـنـيـةِ من قبل ا
ـدرب الــتـشــيـكي مــيـروسالف ســوكـوب. بـقــيــادة ا
بي للـمجموعة الثانية 28 نتخب االو وتضمُ قـائمة ا
العبـاً بتـواجد كلٍ من: مصـطفى عـذاب ووليد عـطية
رمى. واحمـد شاكـر وعبـد العـزيز عـمار حلـراسة ا
: أحـمـد حــسن مـكـنـزي وضـمـت الـقـائـمـة الـالعـبـ
ومصـطفى سـعدون وعـبدالـله خلف وحـس جاسم
وحسـن رائد ونـاجي نـاطق ومـحـمـد البـاقـر واحـمد
نـعـيم وهـلـو فـائق ومنـتـظـر مـحـمد جـبـر وامـيـر إياد
واحـمـد هـديب وحـســ فالح وكـرار مـحـمـد وبالل
خضير وصادق زامل وأثير صالح وعبد الله حامد
ومــؤمل عـبــد الـرضــا وعــمـار غــالب وحـســ زيـاد

وحس عبدالله ونهاد محمد ووكاع رمضان.

WODG²  —UM¹œ  «—UOK  ≥ hÒB ¹ ¡«—“u « fK−

WO³¹—b² «  «dJ F*«Ë  U u œ« bIŽ

≈ŸUL²ł∫ مجلس الوزراء العراقي

¡öÐd  w  ÁdJ F  q «u¹ w³*Ë_«

WO Ë_« WLzUI UÐ

بي الكادر التدريبي للمنتخب االو

دي ال فوينتي



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

vKŽ b UF²ð ÍuKŽ

b¹bł qLŽ

 UÞUIÝ≈ sŽ ÀÒb×²ð Y³ U  W³FA «

W¹d(« ÂöŠ√Ë l «u «

e d0 qLF « …œUŽ≈ VBI « l  Y×³¹ W UI¦ « d¹“Ë

 w «dF « Õd *«

مـهــرجـان مــسـرح الـعــراق الـدولي
والذي ستتبـناه الوزارة باالضافة
الى مــقـتــرح إنـشــاء مـتــحف لــلـفن
الــــعــــراقي يــــهــــتم بــــرمـــوز الــــفن
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بــحث وزيــر الـثــقـافــة والــسـيــاحـة
ـسـرحي واآلثــار حـسن نـاظـم مع ا
الكبير صالح القصب إعادة العمل
ــســرح الـعــراقـي واعـادة ــركــز ا
ي للـمسرح عضـويته لـلمـركز العـا
ـترتـبة سـتـحقـات ا بـعـد تسـويـة ا
عـلى الـعـراقـوذلك خـالل استـقـبـاله
مؤكدا على  أهمية تفعيل الثالثاء 
ـــثــقــفــ في ـــســرحــيــ وا دور ا
ـشـهــد الـعـام.وتـنــاول االجـتـمـاع ا
ايضاً مقترحـات تقدم بها القصب
بــضـمــنـهــا إنـشــاء مـجــلس وطـني
لـلـثـقـافـة والــفـنـون يـضم عـدداً من
الـتــخـصـصـات الــفـنـيـة بــضـمـنـهـا
ـــســرح ــوســـيـــقى والـــغــنـــاء وا ا
والتشكـيل والسينمـا.وبحث اللقاء
ايـضــاً تـشـكــيل جلـنـة الســتـحـداث
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قـدمـت الـفــرقــة الـوطــنــيـة
للتمثيل مسرحية (الشعبة
صــفـــر) ضــمن فـــعــالـــيــات
مـهـرجــان الـعــراق الـوطـني
للمـسرح تـأليف فـكرت سالم
ورضــــاب أحـــــمــــد وإخــــراج
فـــكـــرت ســــالم الـــذي حتـــدث
ـسرحـيـة قائال لـ(الزمـان)عن ا
(مـســرحــيـة الــشــعـبــة مــاكـبث
تـتـحـدث عن اسـقـاطـات الـواقع
الـعــراقي الــذي نــعـيــشه وهي
ـة من إدانـة لـلــعـنف واجلــر
خالل عـصـابـة تـسـطـو عـلى
ـــدارس فـــيـــمــوت إحـــدى ا
رئـــيس الـــعـــصـــابـــة لـــذلك
يفكرون في تـزوير التاريخ
ليـكونـوا رؤسـاء يسـرقون
كل شيء مـــدى احلـــيـــاة)
ــسـرحــيـة مـضــيـفــا ان (ا
تــــتـــحــــدث عـن احلــــريـــة
واالحالم وحتاكي الواقع
بـطـريـقـة مـبـاشـرة والـدعوة
إلى أحقـيـة اإلنـسـان في احلـيـاة كونه
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صريـة ليلى علوي  أنها مثـلة ا أعلنت ا
وقــعت عــقــداً لــلـــمــشــاركــة في بــطــولــة
مسـلـسل  منـورة بـأهـلهـا تـأليف مـحـمد
راضي وإخــراج يـــســري نــصـــر الــله.
ـمــثـلـة وتـشــارك في بـطــولـته أمــامـهــا ا
ــقـرر أن ـصــريــة غــادة عــادل ومن ا ا
ـقـبل. ـسـلـسل في رمـضـان ا يـعـرض ا
ــســـلــسـل هــو الـــعــمـل الــثـــاني الــذي ا
يتـعـاون فيه اخملـرج نـصر الـله مع لـيلى
علـوي وسـبق أن تـعـاونـا مـعًـا في فـيلم
ــــاء واخلــــضــــرة والــــوجه احلــــسن) (ا
والــذي عـــرض عــام 2016. وكــان آخــر
أعمال عـلوي هو مـسلسل (زي الـقمر)"
تـألــيف شـهــيـرة سالم وإخــراج طـارق
رفعت أما سـينمـائياً فـقد انتـهت علوي
من تــصـــويــر فــيـــلــمــهـــا اجلــديــد (200
جنـيه) تألـيف أحمـد عبد الـله وإخراج
ــقـــرر طــرحه في مــحــمـــد أمــ ومن ا

السينما خالل آب اجلاري.

وزيـر الـثـقـافة يـبـحث مع الـفـنـانَ
عزيز خيون وعـواطف نعيم تفعيل
األنـــشــطــة الــفــنـــيــة . وكــان نــاظم
اســتــقــبل األحــد الــفــنــانَــ عــزيـز

الـعــراقي. من جــهـتـه وعـد الــوزيـر
طروحة خالل قترحات ا بدراسة ا
الـلقاء وتـقد الـتسـهيالت لـتنـفيذ
عــدد مــنــهـا فـي الــقـريـب الـعــاجل.

خـــيــون و عـــواطف نـــعـــيم في
مــكـتــبه وتـنــاول الــلـقــاء سـبل
تفعـيل األنشطة الـفنية فضالً

لفات الثقافية. عن عددٍ من ا

ـتـلــقـون يـلـعــبـون من خالل عــمـلـيـات وا
ستمـرة وقد ادخلنا اخملرج في التأويل ا
فضاء الـدرس ويجولـون به من استـهانة
ـــدرس أو االب داخل حـــالـــيـــة بــــوضع ا
الـــــصـف حـــــيث يــــــصـــــبح الـــــطـالب هم
ــســرحــيـة األســاتـذة) مــشــيــرا الى ان (ا
ــشــاغــبــ بــقــراءة أقــرب إلى مــدرســة ا
ـسرحـيـة هـي الـطـموح عـراقـيـة.وثـيـمـة ا
ـشــروع لـلــطــلـبــة وقـتل األب وكل غـيــر ا
مـاهـو راسخ وثـابت في الـوعي اجلـمـعي
ـسرحـية من لـفتـات جمـالية .ولم تخـلو ا
عـلى صــعـيـد الــشـكل واالداء الــتـمــثـيـلي
ـمـثلـيـ الذين أدوا  ادوارهم جملمـوعة ا
بـــجـــهـــد جــــمـــاعي ابـــداعـي يـــشـــكـــرون
علـيه.وكـان الكـاتب مـتمـيـزا ومدهـشا في
كتـابـة الـنص وفي اسـتـخـدام الـرموز مع
ــــعــــانـــاة تــــوظـــيـف مـــوفـق في حــــجم ا
سرحية حملت بعدا نقديا وعبرت عن وا
هــمـــوم اجلـــيل احلـــالي وكـــســر حـــاجــز
ـعـطل لـلـحـياة الصـمت وإظـهـار الـوجه ا
وهي تــمـــثل صــرخـــة احــتـــجــاج ورفض
ـسرح رسالة للهيـمنة واالسـتغالل كون ا
إنسانيـة بحيث تمـكن اخملرج من إيصال
رسالـته اإلنـسـانـية وهي مـحـطـة انطالق

ــسـرحـيـة مـلـتـزم مـركـز لـلـوجـود ونص ا
ــسـرحـيـة بـالـقـضــايـا االنـســانـيـة كـذلك ا
ة ـسـكـوت عـنه من عـنف وجـر تفـضح ا
حــيث عــبــرت عن هــمــوم اجلــيل احلــالي
وكـســر حـاجــز الــصـمت وإظــهــار الـوجه
عطل لـلحيـاة ومهـما تكـون ريح احلياة ا
قاسـيـة عـليـنـا أن نـقف أمامـهـا والنـسمح
لـهـا أن تـسـرق ابـتــسـامـة من شـفـاهـنـا ).
موضحـا ان (فرضـية العـرض قائـمة على
مـجـمـوعة مـن مـدرسـ كل يـريـد احلـلول
ـديـر وبـعـد وفـاته يـفـشـلون في مـنـصب ا
جمـيعـا النهم الهم مـدرس و?هذا مـدير
ـدرســة لـلــسـرقـة) ـا عــصـابـة دخــلت ا إ
ثل شبـاب  لقربهم من مؤكدأ(اختـرت 
مـشـكــلـة اجلــيل احلـالي واســعى اليـجـاد
مـواصـفــات الـشـخــصـيـات الـتـي رسـمـهـا
شكـسبـير وانـا فنـان اسـعى لنـقل معـاناة

الناس جماليا حتى لو كانت مآسي).
ي سرحـية حتـدث النـاقد واالكاد وعن ا
سـعد عـزيـز عـبـد الـصـاحب قـائال (تـرتـكز
ـؤلف فـكرة القـراءة اجلـديدة لـلـمـخرج وا
ســـالم ومـن خالل مـــســــرحـــيـــة مــــاكـــبث
ــتـلـقي في شـكـســبـيـريــحـاول أن يـدخل ا
مثلون يلعبون مفهوم اللعب كلنا نلعب ا

نحو أعمال أكثر تألقا).
ـــســـرحـــيـــة ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا بـــيــان وا
مـــســاعــد مــخـــرج هــشــام جــواد . نــبــيل
وتـمـثــيل رضـاب أحــمـد بـدور الــسـاحـرة
وناجي حـسن بدور أحـد رجال الـعصـابة
وأحمد نـسيم جـسد دور االخ وإسـماعيل

الك. عالء جسد دور الطائفي وزيد ا
سرح ×على صعـيد مـتصل قـدمت فرقـة ا
الكـوني التـابعـة لقـصر الـثقـافة والـفنون
ـسـرحي (لـيـلـة في الـديـوانـيـة عـرضـهـا ا
مـاطـرة) عـلى قـاعــة مـسـرح الـرافـدين في
هرجان العاصمة بغداد ضـمن فعاليات ا
وقد حقق الـعرض اصـداء جميـلة حسب
نـقـاد ومن ذوي االخـتــصـاص في الـشـأن
ـسـرحـية مـن تـأليـف مـثال ـسـرحي .. ا ا
غازي واخـراج مهـند الـعميـدي  وتمـثيل
مــهـنــد الــعــمــيــدي ومـنــتــظــر ســعـدون 
ومصـطفى الـهاللي وبسـام االبراهـيمي 
سـرح الـكـوني صادق وقال مـديـر فـرقـة ا
مـرزوق في تــصـريح حــول هـذا الــعـرض
(لـيـلــة مـاطــرة هي لـعـبــة فـنــيـة مـبــتـكـرة
خللخلة اخلـوف من االداء الفني الرص
تــعــتــمـد البــتــكـار آلــيــات أداء مــغــايــرة 

التجريب حتى مع نهاية العرض).

¡eł sŽ nAJð ÂuF½
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صـرية مـر نعوم عن أعربت الكـاتبـة ا
سعـادتهـا البـالـغة بـنجـاح اجلزء الـثاني
ــا حـــقــقه من من مــســلـــسل (لــيه أل 9 
جناح كبيـر وردود أفعال غيـر متوقعة
ــوقع الـفن أنـهـا وكـشـفت نــعـوم وفـقـا 
ستـقـدم جزءاً جـديـداً من مسـلـسل (ليه
أل) بـقـضـيـة نـسـائـيـة جـديـدة وجـريـئـة
كمـا حـصل في اجلـزأين األول والـثاني
ـسـلسل سـلـسل. وتـدور أحداث ا من ا
حـول قـضــيـة الـتـبــني إذ تـنـقــلب حـيـاة
طـبـيـبـة الـعــيـون نـدى رأسـاً عـلى عـقب
عندما تُلقى على كاهلها مسؤولية إنقاذ
حيـاة طـفـلـة رضـيـعـة إلى جـانب كـفـالة
الطفـل يونس من دار األيـتام ومـواجهة

صعوبات اجملتمع ونظرته لألمر.

włUH)« d¼e

ي والـكاتـب العـراقي تـماثل لـلـشفـاء من االصـابة االكـاد
بـفــايـروس كـورونــا وتـلــقى امـنــيـات االوســاط اجلـامــعـيـة

مارسة ابداعه. واالدبية والصحفية له بالعودة العاجلة 

dL  tÞ

الصـحفي العراقي نعته االوساط
ـوت الـصــحـفـيــة بـعــد ان غـيــبه ا
الثالثـاء اثـر مـضاعـفـات اصـابته
بـفـايــروس كـورونـا سـائـلـ الـله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

 a¹UA* q √

كـتبة الـوطنيـة بعمـان للحديث الـكاتبـة االردنية ضـيفتـها ا
عن كـتـابـهـا (رسـولـة الـعـطـر) وقـدم قـراءة نـقـديـة لـلـكـتاب

الروائي مجد دعيبس.

qOKš s ×  bFÝ

ام سر نـقابة الـصحفـي العـراقي يخـضع للعالج من
االصـابــة بــكـورونــا وتــلـقى امــنــيـات االوســاط االعالمــيـة
و(الزمـان) تشاطـر زمالئه االمـنيات وتـدعو له بالـشفـاء له

بالعودة الى نشاطه في الكتابة والدفاع عن احلرف.

tKF  5M Š

رئــيس مــجــلس ادارة نـادي الــصــيــد الـعــراقي اعــلن عن
ــيـا جملــمــوعــة من الــعــلــمـاء اقــامـة الــنــادي حــفال تــكــر
فـكـرين الـعراقـيـ مسـاء غـد اجلمـعـة على والـباحـثـ وا

قر النادي. قاعة بغداد 

ÊUM  ‚UO²ý«

ية اعلن ان نظمة انـقاذ الطفل العا ـكتب القطري  مدير ا
نـظـمة تـقيـم مع هيـئـة رعايـة الطـفـولة احـتـفالـيـة مركـزية ا
ناسبة سرح الوطـني ببغداد  قـبل على خشبة ا االحد ا

يوم الطفل العراقي.

bOL(« b³Ž s Š

ـاضي بـصـدور طـبـعة الـكـاتب الـعراقـي احتـفى االثـنـ ا
وج.. لضحكات بيـروت من ديوانه الشعري ( ح تنكر ا
القـوارب) التي أقامها (صالون 15 األدبي) في الـعاصمة

اللبنانية بيروت.

 ÍdLF « bz«—

رئيس احتـاد القيصـر االردني ادار االمسية الـتي اقامها
ــشـاركـة ــفـرق  االحتـاد بــالـتـعــاون مع بـيـت الـشـعــر بـا

الشاعرين سليمان العمري وحس الترك.

WFKÐ«d « …dLK  Ã«ËeK  bF² ð f¹«dÐ

شـيـريـن عـادل.فـيـمـايـعـرض ألحـمد
فـهـمـي حـالـيــاً فـيـلـم (الـعـارف) من
تـألـيف مـحمـد سـيـد بشـيـر إخراج
أحـمـد عالء الـديـب بـطـولـة  أحـمد
عـــز ومــحـــمــود حـــمــيـــدة وكــارمن
بصيبص ومصـطفى خاطر وحازم

إيهاب.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صريـة هنا الزاهد مـثلة ا نشرت ا
عبـر صفحتـها اخلاصّـة على موقع
الـتـواصل اإلجـتـمــاعي مـجـمـوعـة
صــور لــهـــا وهي تــرتــدي قــفــازات
ـالكــــمــــة من دون الـــــكــــشف عن ا
الـسـبب إن كـان من أجل عـمل فـني
جـديد. وظـهرت الـزاهد في الـصور
بـشــعـر مـربــوط وتـرتــدي قـفـازات
ــــمـــثل ورديـــة وعــــلق زوجــــهـــا ا
كاتـبا(ماشي صـري أحمـد فهمي  ا
يــا جــامــد). وشـــاركت الــزاهــد في
شــهــر رمــضــان  2021 في بــطــولــة
مـسـلـسل (الـنـمـر) مع مـحـمـد إمـام
محمـد رياض بيـومي فؤاد ونرم
الــفـــقي وخــالــد أنـــور من تــألــيف
مـحــمـد صالح الـعـزب ومن إخـراج

زي بحار. واعتمدت سايروس بودي
سوت أحمر مثير أظهر فخذيها.

ـمــثـلـة عــلى صـعــيـد آخــر  أعـلــنت ا
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كـــاتي بـــرايس عن
إسـتـعـدادها لـلـزواج لـلـمـرّة الـرابـعة
من الشـاب كـارل وودز بعـد أن أنهت
إجــــراءات الـــطـالقـــهـــا مـن زوجـــهـــا
الــســـابق كــيـــران هــيـــلــر األســـبــوع
اضي.وبحسب مـوقع (مرر) تعطي ا
ــسـتـقـبـلـهـا مع كـاتي األولـويـة اآلن 
كــارل بــعــد إعالن خــطــوبــتــهـمــا في

اضي.  نيسان ا
وقــال مــصــدر مـقــرب مــنــهــا: (كـاتي
ســعــيـدة ألن طـالقـهــا من كــيــران قـد
انتهى اآلن. إنها تشعر وكأن ثقلًا قد
رُفـع عن كــتــفــيـــهــا. إنــهــا مــتــحــررة
كنها اآلن رسميًا من هذا الـزواج و
التـركـيز عـلى خطـطـها حلـفل زفافـها
على كـارل). وأضـاف أن (كـاتي تأمل

في حـــفل زفــاف في
فــصل الـــشــتــاء ألن
ـــــيالد هــــو عـــــيــــد ا
ــفـــضل في وقـــتــهـــا ا
الــعــام). كــمــا تــعــتـرف
بأنـها تـريد إقـامة احلفل
عـاجالً ولــيس آجالً حـتى
ـريـضـة تـتـمـكن والـدتـهـا ا
من احلــضـور حــيث تــعـاني

من تليف رئوي. 
وتـزوجت كـاتـي لـلـمـرّة األولى

من بــيــتــر أنــدريه فـي عـام 2005
وانـــــفــــصـال في أيــــار 2009  وفي
ـمـثل شـباط 2010  تـزوجت من ا
ألــيـكـس ريـد فـي حـفـل خـاص ثم
إنفـصال في الـعام 2011  أما في

 16 كــــــانـــــون الـــــثـــــاني 2013
تـزوجت من طـلـيـقـهـا الـثـالث

كيران هيل.

إنك مــرح وحـسّــاس  و تــمــلك الــكــثــيــر من الــطــاقـة
اآلسرة .بيوم السعد االربعاء.

qL(«

اســتـفــد من فــرصـة الــلــقـاء بــاحلــبـيـب لـتــعــبـر له عن
مشاعرك كن شجاعا و ال تكتم حبك .

Ê«eO*«

ال تصرف انـتباهك بـسهولة عن األمـور احمليطة بك  
و أمعن النظر في كل التفاصيل . 

—u¦ «

اسـتغل ارتـباطك باحلـبيب لـتقـوية عالقتك الـعاطـفية .
ماليا انت في وضع مستقر.

»dIF «

اجلدية الـزائدة في بعض االمور قد تـكون مطلوبة في
االيام القادمة .

¡«“u'«

ال توجد اي مـفاجئات على الـطريق .حتسن في سير 
العمل يجعلك في وضع جيد .

”uI «

هـنـالك تـغـيـير قـريب في الـعـمل قـد يـؤدي الى تـغـيـير 
السكن صعوبات مالية طفيفة .

ÊUÞd «

حتول كبـير في حياتك يقودك نحـو مستقبل مشرق . 
. يوم السعد االثن

Íb'«

امامك  مشـروع متعدد الزوايا. ادرسه بعناية قبل أن
تتخذ القرار . 

bÝô«

ابتعـد عن الضغط الزائد ال تذهب بـأفكارك بعيدا عن
الواقع كي ال تظلم نفسك .

Ë«b «

االصـدقـاء و الـعـائـلـة سـوف يـشـكـلـون مـصـدر الـهـام
كبير لك .يوم السعد الثالثاء.

¡«—cF «

ال جتـعل نـفـسك اسيـر اخلـوف و اخلـجل . خـذ وقتك
في التفكير بهدوء اكثر .

 u(«
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
نـاسب داخل الشكل. ا
اعـد ترتيـبهـا واكتشف
ـــفـــقــودة: الـــكـــلـــمـــة ا

(عاصمة اوربية):
أجــنـاس  –ســيـؤول –
مـكـنـاس  –فـاطـمـيـة –
رومـا  –جـرف  –نـيون
 –جم  –باهر  –فل –
مـــــديح  –جــــبـــــلــــة –

مهرج.
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الياسري شمران .. الشهير بـ ( أبو كاطع ) واحد من
ـقـالة في الـذين نـقـلـوا تفـاصـيل احلـيـاة اليـومـيـة إلى ا
ــوروث الـشــعــبي واحلـكــايــة الـريــفــيـة .. اسـتــخــدام ا
ـهـمة بـأدواته الـتـصويـريـة وقـدراته الـتخـيـلـية   وهـذه ا
جـعـلـته فـنـانـا و كـاتـبــا من كـتـاب الـسـيـاسـة والـتـاريخ
ومؤرخا لألحداث الـصغيرة والـكبيرة بـنفس القدر من
ـعـاناة .. وفـعال مـا قـاله الـروائي مـكـسـيم غوركي  ( ا
ـؤرخون بل الفنـانون  الذين يـكتبون التاريخ اليـكتبه ا

التاريخ احلقيقي لإلنسان ). 
  لـقد كـان (أبـو كـاطع ) واحـدا من أبنـاء هـذا الـشعب
الــذي عـــاش اآلمــرين ســـجن وجـــاع وطــورد مـن قــبل
ـدن جـالوزة األنـظـمــة الـســابـقـة .. لــذلك عـرفه أبــنـاء ا
الـعـراقـيــة في كل مـكـان من خالل عـمـوده الـسـاخـر ..
ومن قــبــله بـرنــامــجه الــشـهــيــر (احـجــيــهـا بــصــراحـة
قاهي يبوكاطع )  الذي كان يتابعه بشغف  سمار ا
واجملالس االجتـماعية والـثقافـية  بل حتى أعدائه
يزة وأعداء الفكر الذي اعتنقه (السيد) وهذه ا
لم يحظ بـهـا إال عدد قـليل من رجـال الشـعر

واألدب.. 
 كان لـعموده وحـكاياتـه وطرائفه عـمقا
مـؤثــرا كــأنــهـا بــيــانــات سـيــاســيـة
يقدمها صباح كل يوم من خالل
عــمـوده الـثــابت في الـصــفـحـة
األخــيــرة من جــريــدة " طــريق
الشعب " ولـهذا اهتم بـكتاباته
كل الـنـاس لـكـونـهـا تـطـرح بـجـرأة

متميزة . لذا أصبح الفتا للنظر . 
 انـهـا دعـوة لـوزارة الـثـقـافـة واحتـاد األدباء
ــنـاضل الــذي قـارع لالحـتــفـاء بــهــذا اإلنـســان ا
الــسـلــطـات الــرجـعــيـة والــدكـتــاتــوريـة بــقـلــمه اجلـريء
ـعــروفـة الـســاحـقــة ونـقــده ألالذع لـلــنـظـام ومـقــاالته ا

الــســابق.ونـــحن بــانــتــظـــار أن تــتــبــنى
الــوزارة فـــكـــرة إقـــامــة مـــهـــرجــان
سـنـوي لـهـذا الـكـاتب الـكـبـيـر الذي
نـــــاضل مـن اجل حـــــريـــــة الـــــوطن

وسعادة الشعب .

بابل
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سـافر الدائم على م اطلقت اخلطوط اجلـوية العراقـية مبادرة جـديدة تمثلت بـتكر ا
اسطولـها اجلـوي وذلك ضمن مـبادراتهـا االجتـماعـية وكانت قـبل ايام قـد قدمت كـيكة

ناسبة احتفاله بعيدميالده الـ.48. سافر وهو في اجلو 
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - قدمت
جنـــمــة الــبــوب األمــريـــكــيــة مــايــلي
ســايــروس عــرضــاً خـاصــاً في فــيال
الرئـيس التـنـفيـذي لشـركة غـاالكسي
لياردير مايك نوفوغراتز في عطلة ا
نهاية األسبوع. وأدت مايلي أغنيات
ضـاربــة لـهـا . واخلــيـمــة الـتي غـنت
فيها سايروس  تزيينها بحوريات
البـحـر العـمالقـة كجـزء من مـوضوع
(مــوكب حــوريــة الــبـحــر) في كــوني
ـــوقـع الـــفن. ووصل آيـالنـــد وفـــقـــا 
الــضــيــوف مـن خالل مــدخل عــمالق
يــشــبه شـــبــاك الـــتــذاكــر  مـــكــتــمل
بـــأضـــواء الــــنـــيـــون الــــتي تـــوضح
(نوفوبارك) و تزيينهم بأزياء ذات
طابع خاص. نشر نوفوغراتز صورة
لــنــفــسـه عــلى إنــســتــغــرام مــرتــديًـا
باندانا وسترة معدنية بدون قميص
وبطن مطلية. كان أحد أبنائه يرتدي

هنا الزاهد

’Uš ÷dŽ w  ”Ëd¹UÝ

صالح القصب
في ضيافة وزير
الثقافة ناظم
حسن

مايلي
سايروس
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ا اصـطلح هل فـهم العـراقيـون انَّ اجلولـة الـرابعـة 
عـلـيه احلـوار االسـتـراتـيـجي الـعراقـي األمريـكي هي
اخلــــتـــامـــيـــة الـــتـي رفـــعت األقالم بــــعـــدهـــا وجـــفّت

الصحف? 
هل عـرف العـراقـيون حـقـيقـة مـا جرى مـا تـفاهـمات
تـوجت بـإعالن رضا سـيـاسي من مـخـتـلف األطراف
في الــعــراق بـــعــد صــدور بــيـــان االتــفــاق في خالل

شهودة الى واشنطن?  الزيارة ا
هل يـنــبـغي أصًال بــحـسب قـنــاعـة اركــان الـعـمــلـيـة
الـسـياسـيـة ان يـعرف الـعـراقيـون مـا جـرى في هذا
انيون الى احملور اخلارجي او سواه? وهل نقل البر
ــثـلـونـه حـصـيــلـة نــتـائج االتــفـاقـات الـشــعب الـذي 
ومـضـاميـنـهـا وأوضـحـوا لـلـنـاس اهـمـيـتـهـا الـعـمـلـية
وانـعكـاسـاتهـا عـلى معـيـشتـهم ومـستـقبـل أطفـالهم

والصحة والتعليم? 
ــكـلـلــة بـالـظالم لم يــحـدث في خالل كـل الـسـنـوات ا
ـاني عراقي واحـد بالـعودة الى والتـدليس ان قـام بر
ـفـترض انـه انتـخـبه في دائـرة انـتـخـابـية اجلـمـهـور ا
مـعــيــنـة وتــداول مع الــنــاس شـروحــات لــقـرارات او
اتــفــاقــيـات او اجتــاهــات تــخـص االحــداث اجلــاريـة
بالبالد. النواب تنتهي مهمتهم في العالقة مع الناس
مع الـضـيـاء األخيـر لـيـوم االقـتـراع في حـال فوزهم
طبـعا هـو فوز افـتراضي ايـضاً ألنه فـضالً عن عدم
شـرعــيـة االنــتــخـابــات الـســابـقــة جـمــيـعــهـا من دون
استثـناء لكثـرة التزوير فـإنَّ اخليبة األكـبر تكمن في
ــنـخــفـضــة وفي بـعـض الـدوائـر ــشـاركـة ا نـســبـة ا
والـبـلـدات الـصغـيـرة الـنائـيـة كـانت مـعـدومة تـقـريـباً
والــتي ال تــمــنح أي اقــتــراع حــتى لــو كــان نــزيــهــاً

قنعة.  طلوبة وا الشرعية ا
ـقـدرات البالد ـسار الـذي يـقود  هـذه هي فرشـة ا
آل.  فانتظروا عاجالً غير آجل  الى أين سيكون ا

ر ذيـاب بعـد حـياة كـئيـبة مات صـديـقنـا األديب يوسـف 
شـقّهـا بـأسـنانه وسط الـتالل والـصـخور أتـرعـته كـؤوساً
من الــبــؤس واحلــرمــان لــيــتــرك خـلــفـه إرثـاً مـن اجلـراح
اذا ـريرة. وقـال لي في أسىً: لقـد علّـموني  والذكـريات ا

اذا جتدب القلوب?!. جتدب الصحارى فمن يعلّمني 
وأذكــر مـرة كــنــا جنـلس فـي مـقــهى قــريب من مــنـزله في
مـنطـقة الـكـرادة. وفجـأة والدخـان يـعمي عـيونـنـا انطـلقت
ـاذا مـنـي ضــحـكــة طــويــلــة عــمــيــقــة وسـألــنـي يـوسـف: 
تضحك? ورويت له مـشهد الـرجل الوقور الـذي يلعب معه
لـيـربح (الـدومــيـنـو) وهـو يــعـمــد إلى إخـفــاء (الـدوشش)  
غـلظة أنه لم يـخسر غير ان ا اللعبـة. وسمعته يـحلف األ
مــرّتــ ويــعــلم عــلم الــيــقــ أنه خــســر ثالثــاً ثمّ تــعــالت
األصوات والـضـحكـات والـنكـات.. وتبـسّم يـوسف وأشار
بيـده نـحو الـرجل قـائالً: إذا غسـلت الـكلـب في احمليـطات

السبعة فسوف يخرج منها أكثر قذارة!.
وكان يحكي لي متاعبه في احلياة.. متاعب ال حصر لها
ويـشـكــو من األقالم الـتي سـبـحت فـي بـحـر الـنـفـاق ومـا
أصــاب احلـيــاة الـثــقـافــيـة من قــحط ومــا حطَّ عـلى دنــيـا
األدب من بالء وقد هبط عليـنا كالطير كـتباء وكتاتيب من
الــصــنف الـعــاشـر.. ويــبــدو عـلــيه الـغــيظ الــشـديــد فـأراه
سـاخـطـاً عـلى كل شيء.. عـلى احلـكـومـة وعلـى الشـعب
وعــلى األدبـاء وعــلى الـصــحـافــة وعـلى مــجـتــمع يـدوس

بأقدامه قلوب الضعفاء!.
وفي الـسنـوات األخـيرة كـان ال يـجد مـوضـوعاً يـكـتب فيه
غير ما يعـاني من حياة رتيـبة ولم يكن له من خالص غير
يوم اخلـميس يوم انـعقـاد مجـلس آل الشـعرياف األدبي
ا يسمـع من آراء واتفقنـا أنا واألستاذ إذ يجد مـتنفسـاً 
مدنـي صالح أن نـزوده بأفـكار يـكـتبـها ولم نـنـفذ اتـفاقـنا.
ومازحته قائالً: إني قرأت لألسـتاذ عباس محـمود العقاد
مقاالً يشكو مـن أنه لم يجد موضوعاً يـكتب فيه غير أزمة

اخلادمات!.
وقـال لـي يـوسف: إنه في أعــوام األربـعـيــنـات من األلــفـيـة
الثانية كان طالباً في ثانوية الرمادي للبن وكان الشاعر
بـدر شـاكر الـسـيّـاب أسـتاذاً فـيـهـا وهنـاك كـتب الـسـيّاب
( قـصـيــدته الـرائـدة في الـشـعــر احلـديث (الـسـوق الـقـد
الــتي اسـتــوحـاهــا من أجـواء ســوق عـلي الــسـلـيــمـان في
ـدينـة. وفي سـوق علي الـسـلـيمـان كـان القـسم الـداخلي ا
في (خــان شـاحــوذ) الــذي جـاءه يــوسف من بــلــدته هـيت

الشاربة من نهر الفرات عطشاً.
ووجد في الـرمادي مـا لم يجـده في هيت. وجـد قريـباً من
الـسوق مـكتـبـة يعـير صـاحـبهـا الكـتاب بـأربـعة فـلوس كل
ثالثـة أيام. وكـان يـرى فـيه صـورة اجلـاحظ الـذي قيل أنه
مـات حتت أكــداس الـكــتب.. وفي الـرمــادي أدمن يـوسف
الــتـدخــ وارتـبــطت ذاكــرته بـحــانـوت ذلك (الــهـيــتـاوي)
القابع في دكانه وكان قد باعه بالنسيئة علبة دخان تركية
بـ ( 32 فلسا)ً وبقي يوسف زمـناً يسرع اخلطى إذا مرّ
من أمـام دكانه خـشيـة أن يـطالـبه بـدينه الـذي ال يـستـطيع
ـثالً عـلى مــسـرح مـدرسـة هـيت سـداده.. وبـدأ حــيـاته 
وفي الـصف الـسـادس االبــتـدائي كـتب قـصـيـدة من مـائـة
بــيت وأصــدر ديـوانـه (أبـاطــيل) وضــعه الــدكـتــور أحــمـد
ـاذج من مــطــلـوب فـي (زنـبــيل) وكــتب الــقــصـة وأرانـي 
قـصص بدأ بـهـا جتربـته األدبـيـة كانت كـلـها تـتـحدث عن

رأة!. خيانة ا
ر ذيـاب الـذي غـفرت له مـواقـفه مـني. عاش ويـوسف 
سـبـعـة عـقـود وثالثـة أعـوام ال يـهـمّه صـياح
الــديــكــة حــتى ولــو كــانــوا بــحــجــوم بــني

البشر!!.
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تحدة) (أ { مـاون فيو (الواليات ا
ف ب)  –كـشفت غوغل عن الـنموذج
اجلـديد مـن هاتـفـهـا الـذكي بـيـكسل
ـزوّد بـشـريـحـة تــقـوم عـلى الـذكـاء ا
االصـطـنـاعي مـصــنـوعـة عـلى نـسق
مــعــاجلــات مـراكــز الــبــيــانـات. ومن
ـزمع طـرح بـيـكسل 6  في الـسـوق ا
في فـترة الحـقة من هـذه السـنة وهو
يــعــمل بـتــقــنـيــة اجلــيل اخلـامس (5
جي) وفــــيه رقــــاقـــة تــــنــــســـور. ولم
ـــوعـــد احملــدّد يُـــكـــشف بـــعـــد عن ا
لــتــســويــقه وعن ســعــره. وقــال ريك
أوســـــتــــرلــــو نـــــائب رئــــيـس غــــوغل
ديـفـايـسـز خالل إيـجـاز إعالمي في
مـقرّ الشركـة في سيلـيكون فالي إنه
بـشكل عـام نـظـام مـحـمـول يـتـمـحور
عــلى شــريـحــة قــائـمــة عــلى الــذكـاء
االصـطنـاعي مقـرّا نحن مـتحـمّسون
شروع. هّد الطريق لـنموّ ا جـدّا. و
ــجـمـوعـة من وبــيـكـسل 6  مـجـهّـز 
اللواقط االستشعارية للتصوير على
الـنــاحـيـة اخلــلـفــيـة لـلــهـاتف وتــمـتـدّ
شـاشـته على  16,2 سـنتـيـمتـرا وهو
مـــتــــوفّـــر أيــــضـــا بــــنـــمــــوذج  بـــرو
ـتـخـصص بـحـجم أكـبر بـقـلـيل. لم ا
تــســتــحـــوذ هــواتف بــيـــكــسل الــتي
تـصـنـعـهـا غوغـل سـوى علـى حـصّة
يـة للهواتف بسـيطة من السـوق العا
الـــذكــيـــة الـــتي تـــســيـــطـــر عــلـــيـــهــا
ســـــــامــــــســـــــونـغ وآبل إلـى جـــــــانب
. وتُــعـدّ هـذه ــصـنّـعــ الـصـيــنـيـ ا
الـهـواتف وسـيـلـة تـسـمح لـ (غـوغل)
بـاسـتـعـراض قـدرات نـظـام أنـدرويد
لــتـشــغـيل األجـهــزة احملـمــولـة الـذي
تــطـوّره وهــو نـظــام مـجـانـي يـشـكّل
مـرجعـا لـلـمصـنّـعـ اآلخـرين. وقال
دير الـعام لغوغل سـوندار بيشـاي ا
ــا صـمّـمــنـا مـنــتـجـاتـنــا بـحـيث لـطـا
نرتـقي بالتـكنولـوجيا مـشيرا إلى أن
كـيّـفـة اسـتـغرقت شريـحـة تـنـسـور ا
أربع سـنــوات من الــعـمل وارتــكـزت
عـــــلى خـــــبــــرة غـــــوغل فـي مــــجــــال

متدّة على عقدين. علوماتية ا ا
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مضـرّجا بـالدمـاء فيه مالمح من
الـــرئـــيـس األمـــيـــركـي دونـــالـــد
تــرامب. وشــكّـلـت تـلك احلــادثـة
ـمــثــلــة الـتي ـســيــرة ا ضــربــة 
خــســرت عــقـدهــا مع سي ان ان
واضــــطــــرت إلـى إلــــغــــاء عــــدّة
عروض بـالرغم من نـشر فـيديو
قـــدّمت فـــيه االعــتـــذار. وتـــلــقّت
غريف أيضا تهديدات بالقتل.

بــرئـتي الـيــسـرى. وكـانت كـاثي
ي غـريفـ احلائـزة جـائزتي إ
ـدّة  10سـنـوات والـتي شـاركت 
في إحـــيــاء ســهـــرة لــيــلــة رأس
السنة على سي ان ان قد أثارت
جـــدال فـي الــــعـــام  2017 بــــعــــد
نــشـرهــا عـلى مـواقـع الـتـواصل
االجــتــمــاعـي صــورا لــهــا وهي
حتـمل مـا يـشبـه رأسا مـقـطـوعا

تويتر اإلثن “سأخضع لعملية
الســــتــــئــــصــــال نــــصف رئــــتي
الــيـســرى. نــعم أنــا أعــاني من
سرطـان في الرئـة في ح أنني
لـم أدخّن يــومــا الــتــبغ. وأردفت
الـفـكـاهـيـة الـبـالـغة  60 عـاما إن
األطباء متفائلون جدّا نظرا إلى
رحلة أن السرطان ال يـزال في ا
األولى من التقدّم وهو محصور

{ نـيـويـورك (أ ف ب)  –كـشـفت
ـمـثـلـة والـفـكـاهـيـة األمـيـركـيـة ا
كــاثـي غــريــفــ عن إصــابــتــهــا
بــســرطــان في الــرئــة الــيــسـرى
يــتـــطـــلّب عـالجه اســـتـــئـــصــاال
جــــزئــــيـــــا مع اإلشــــارة إلى أن
الــتـحــالـيل الــطـبــيـة مــشـجّــعـة.
ـمثلـة التي شاركت في وكتبت ا
فـــيـــلم “ذي كـــايـــبل غـــاي عـــلى
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الصعب جـدّا القبول بـتسويات
وتضحيات.”

وتـــــضــــــيف “ال أظـنّ أن األمـــــر
تـحدة يـقتـصر عـلى الواليـات ا
فحـسب لكـنه يتـجلّى بـالتـأكيد
في صـورة األمــيـركي الـفـرداني

الذي يشهر سالحه الناري.”
غـير أن احلـرائق الـقائـمـة تدفع
ـكن أن تــتـغـيّـر إلى الــظنّ أنه 

العقليات.
وأواخـر تــمــوز/يـولــيــو كـانت
ــــــســــــاحــــــة احملــــــروقــــــة في ا
ـئة با كـاليـفورنـيا أكـبر بـ  250 
ـا كـانت عـلـيه الـعـام الـسابق
الـــذي يــــعـــدّ أصـال األســـوأ في

تاريخ الوالية احلديث.

باليـنـز ميـووك الـتي كـانت قبل
وصـول األوروبـيـ إلى الـقـارة
بكثير تتجنب احلرائق الكبيرة
من خالل “إشعـال النـيران على

نطاق ضيّق يتمّ التحكّم فيه.”
ـــمــــارســـات وتـــقــــضي هــــذه ا
بـالتـخلّص مـن النـبات الـذي قد
يشـكّل خطرا وهي عـادة سائدة
بــالـــرغم من مـــعــارضـــة بــعض
الـسـكان لـها خـشـية مـنـهم على

أمنهم أو نوعية الهواء.
ـرشّـحـة وتـؤكــد لـوسي ووكـر ا
مرّتـ جلائـزة أوسكـار واحدة
مـنـهـا عن فـيلـمـهـا وايـست الند
الـصــادر سـنـة  2010 عـنــدمـا ال
نــكـــون في حـــالـــة طــوار من

ـــــبــــدأ. ويـــــطــــرح من حـــــيث ا
الـقيّـمون عـلى هذا الـعمل فـكرة
قــد تـبــدو مـتــنـاقــضـة لــلـوهــلـة
األولى مـــفــادهـــا أن اســـتــغالل
األحـــراج عــــلى نــــطـــاق واسع
وهــو أحــد احلــلــول الــتي كــان
دونـالــد تـرامب يــنـادي بــهـا ال
يـــؤدي ســــوى إلـى مـــفــــاقــــمـــة
الـــوضـع. وفي بـــارادايس أتى
حـريق كـامب فـايـر عـلـى مـزرعة
حرجية مـنتشرا بـسرعة بسبب
طـريـقـة زرع الـشجـر ومـخـّلـفات
احلطب ووجود أصناف غازية
مثل أعشاب سريعة االشتعال.
وقـد تـواصـلت لوسـي ووكر مع
السكـان األصلي مـثل جماعة

الـرامـيـة إلى تـفـادي كـوارث من
ــســـتــقــبل هـــذا الــقــبـــيل في ا
مـسـتبـعـدة حلـوال بـسيـطـة جدّا
مــثل إلــزامــيــة إزالــة األعــشـاب
الـــضــارة من مـــحــيط  1,5مــتــر

نزل. حول ا
وتـقــول لـوسي ووكـر لم نـنـجح
فـي إقــنـــاعــهم بـــأن تــســـويــات
بسيطة كهذه أو نفقات صغيرة
تـسـتـحقّ عـنــاء الـتـجـربـة. وقـد

تعلّمنا الكثير من هذه احملنة.
  UOKIF « dÒOGð 

يـتـنـاول الـفيـلم مـسـألة الـتـغـير
ـنـاخي لــكـنه يــغـوص أيـضـا ا
في أســـبــاب أخــرى لـــلــحــرائق
ـها احلـرجـية من الـسـهل تقـو

وســــرعـــان مـــا يُـــســــتـــشّف من
الـروايــات الـبــطــولـيــة خالصـة
مــفـادهــا أن األشـخــاص األكـثـر
تأثّرا باحلرائق وأيضا التغير
ـنــاخي الـذي يــزيـد من خــطـر ا
هــــــذه الــــــكــــــوارث بــــــحــــــسب
الــبــاحــثـ هم غــالــبــا األكــثـر

تردّدا في تغيير سلوكهم.
فـسـكـان مـالــيـبـو مـثال رفـضـوا
مـشـروعا لـرفع الـضرائب بـغـية
ـزيـد من عـنـاصـر االسـتـعـانـة 
اإلطــــفــــاء مــــتّــــهــــمــــ هــــؤالء

باإلخفاق في إنقاذ منازلهم.
ورفــــضت مـــديــــنـــة بـــارادايس
ـــقــــتـــرحـــات ســــلـــســــلـــة مـن ا
ـنــخـفـضـة الــكـلـفـة والــفـعّـالـة ا

{ لـــوس اجنـــلــيس (أ ف ب) –
كــانـت لــوسي ووكــر اخملــرجـة
التي رُشّحت جلائزتي أوسكار
بـــالـــكــــاد بـــدأت الـــعــــمل عـــلى
وثــــائـــقي حـــول أكــــبـــر حـــريق
حـرجي في تاريـخ كالـيـفورنـيا
عــنــدمــا انــدلع آخــر أكــبـر مــنه

بعد. 
وبات الـيوم تـوماس فـاير الذي
نــشب الــعـام  2017ســابع أكــبـر
سـاحـة التي حـريق من حـيث ا
ــرتــقب أن أتى عــلـــيــهــا ومـن ا
يـتـخـطاه “ديـكـسي فـاير ”الذي
يلتهم غابات شمال كاليفورنيا
نـاخي يجعل علـما أن التغـير ا
مـــوسـم احلـــرائق أكـــثـــر طـــوال

وحرّا ودمارا.   
وقالـت لوسي ووكـر ما تـعلّـمته
خـالل الـعـمل عــلى هـذا الــفـيـلم
هـــو أن هـــذه احلـــرائق حتـــدث

طوال الوقت وهي متواصلة.
وأردفت هــو دلـــيل قـــاطع عــلى
النـظريـة التي يـطرحـها الـفيلم.
ولم أكن أريــد بـــتــاتــا أن أكــون
عــلى حقّ أو أن أخــرج فــيــلــمـا
ـــســـتـــجـــدّات لـــهـــذه يـــواكب ا
الـدرجـة لـكـنــنـا الـيـوم في هـذا
الـوضع. ويــتـطــرّق بـريــنغ يـور
أون بـريـغـيـد اجـلـبـوا وحـدتـكم
اخلــــاصـــة) الـــذي يــــخـــرج إلى
الصاالت األميركية اجلمعة إلى
ــشــاكل واحلــلـول األسـبــاب وا
احملــــتـــمـــلــــة في مـــا يــــتـــعـــلق
بـاحلـرائق التي جتـتـاح الـغرب
األمـيركي أكـثر فـأكثـر سنـة تلو
األخـرى.  يـبـدأ بـصـور مـوجـعة
حلـريــقــ اشـتــعال ســنـة 2018
في مـالـيـبـو وبـارادايس وهـمـا
مـديـنـتـان في كـالـيـفـورنـيـا على
طـرفي نقـيض عـلى الصـعـيدين
االجــــتـــمـــاعي واالقـــتـــصـــادي.
وأودت هـــــذه الـــــكـــــارثــــة ب88
شخصا. وتابع الفريق من كثب
عـــمـل عـــنــــاصــــر اإلطـــفــــاء في
مـهـامـهم تـلـك ويركّـز الـوثـائـقي
على قصص هؤالء الذين عادوا
في مـا بـعد لـلـعـيش في مـناطق
قــضت عــلــيــهـا ألــســنــة الــنـار.

ـبـكر اإلحـصـاءات إنه ال يـزال من ا
تكررة تـقييم آثار تدابـير اإلغالق ا
تـزايد للمخدرات عـلى االستهالك ا
ـاضي. وكـانت اسـكـتـلـنـدا الـعــام ا
الـــتي تـــســـجّل أعـــلـى نــســـبـــة من
الـــوفــــيـــات بـــجـــرعـــات زائـــدة من
اخملـــدرات في أوروبـــا قــد كـــشــفت
اضي أن أكثر من 1300 األسبوع ا
شـــخص تـــوفّـــوا ســـنــة  2020إثـــر
اسـتهالك اخملـدرات. وما انـفكّ هذا
اجملـمـوع يرتـفع منـذ سبع سـنوات
بـالـرغم من اجلـهود احلـثيـثـة التي
تـبــذلـهـا الـسـلـطــات االسـكـتـلـنـديـة

للتصدّي لهذه اآلفة.

ــكـتب اخلــصـوص وفق مــا أفـاد ا
الوطني لإلحصاءات (أو إن إس).
وكـان نصف هذه اجلـرعات الزائدة
نـاجما عن استهـالك مادة أفيونية
فـيما ارتفعت الوفـيات الناجمة عن
اســتـهالك الـكـوكـايــ بـنـسـبـة 9,7
ـــكــتـب أن هــذا ـــئـــة وأوضح ا بـــا
االجتــاه الـعـام مـردّه الى الـوفـيـات
ـقـام ــرتـبـطـة بـاألفـيــونـيـات في ا ا
األوّل ثـمّ ارتـــفـــاع حـــاالت الـــوفـــاة
الـناجمة عن استهالك مواد أخرى

 . مثل الكوكاي
وردّا عــلـى سـؤال لــوكــالــة فــرانس
بــرس قـال الــقـيّــمــون عـلى مــكـتب

{ لــــــنـــــدن-(أ ف ب)  –شـــــــهـــــدت
إنـكـلـتـرا وويـلـز واسكـتـلـنـدا الـعام
ــاضي مــسـتــويــات قـيــاســيـة من ا
الــوفــيـات بــاجلـرعــات الــزائـدة من
اخملـــــــدرات وفـق مـــــــا كـــــــشـــــــفت

إحصاءات رسمية. 
وفـي الـعـام   2020  سُــجّـلت 4561
وفـاة بـجرعـات زائـدة من اخملدرات
ـعـدل يوازي في إنـكـلـتـرا وويلـز 
 76,7 لـــكـلّ مــلـــيـــون نـــســـمـــة في
ـــئـــة ارتـــفــــاع نـــســـبـــته     3,8بـــا
ــقــارنــة مـع الــعـام 2019  وهــو بــا
مــجــمــوع ال ســابق لـه مــنــذ الــبـدء
بـــــجـــــمع مـــــعـــــطــــيـــــات فـي هــــذا

إلــيـزابــيث الــثـانــيــة اتـفــاقـا مع
استوديوهات شيبرتون في غرب
لنـدن فيمـا أقامت ديـزني شراكة
مـع اســتـــوديـــوهـــات بـــايـــنــوود

الشهيرة.
وبلـغت االستـثمـارات في اإلنتاج
ـسـلـسالت 2,34 الـسـيـنــمـائي وا
مـلـيار جـنـيه إسـتـرلـينـي في عام
ـــتـــحــدة ـــمـــلـــكـــة ا  2020 فـي ا
بـحـسب جــهـات مـتـخـصـصـة في
الـــقــطـــاع. وهــذا الـــرقم أدنى من
مــســـتــوى  3 مـــلــيـــارات جـــنــيه
سجل في عام 2019 إسترليـني ا
 بـسبـب تبـعـات جـائحـة كـوفـيد-

.19

مـنـافـسـة قـوية فـي إنتـاج األفالم
ـــســــلـــسالت. وأعـــطت قـــنـــاة وا
سكاي موافقتها في تموز/يوليو
 2020على بنـاء سكاي سـتوديوز
ـقــرر افـتـتــاحـهـا عـام إلـسـتـري ا
2022. وفـي شـــرق الــــعــــاصــــمـــة
الـبريـطـانـية يـجـري الـعـمل على
مــشــروع آخــر لـشــركــة هــاكــمـان
كــابـيــتــال بـارتــنـرز بــقـيــمـة 300
قرر مليون جنيه إسترليني من ا
أن يــــرى الــــنــــور فـي عـــام 2022
ويــســعـى الــقــائــمــون عــلــيه إلى
جـعــله هـولــيـوود لــنـدن. في هـذا
منـتجة الوقت أبرمت نـتفـليكس 
ــلــكـة مــســلــسل ذي كــراون عن ا

فــيــكــتـور هــادســون بــاســيــفــيك 
ـان نـحن واثـقـون من أن هـذا كـو
ـوقع ســيـسـتـقـطـب الـكـثـيـر من ا

صانعي احملتوى الرائدين.
كــــــمـــــا وصف رئــــــيس الـــــوزراء
البريطاني بوريس جونسون في
تـــصــريـــحــات أوردهـــا الــبـــيــان
ــتــاز االســتـــثــمــار بــأنه خــبــر 
لصناعة السينما والتلفزيون في
بـــريـــطـــانـــيـــا .وفي الـــســـنـــوات
األخـــــيــــرة ازدهــــرت مـــــشــــاريع
االســتـوديــوهـات في بــريـطــانـيـا
حــيث أدى جنــاح مـنــصــات مـثل
نـــتــفـــلـــيــكس  أو أمــازون بــرا
فـــــيـــــديـــــو أوديـــــزني بالس إلى

{ لـندن  –لـوس اجنلـيس -(أ ف
ب)  –تـــعـــتـــزم اســـتـــوديـــوهـــات
“صـنـست سـتـوديـوز األمـيـركـية
اسـتـثـمـار أكـثـر من  700 مـلـيون
جـــنـــيـه اســـتـــرلـــيـــني في مـــوقع
بالقـرب من لندن لـتصوير األفالم
سلسالت مـا من شأنه إيجاد وا

 4500 فرصة عمل.
ويـؤكــد اإلعالن الـذي كُــشف عـنه
في بــــيــــان االثــــنــــ اهــــتــــمــــام
هوليوود ببريطانيا بعد مشاريع
اثلة في السـنوات األخيرة ما
لــقـي تـــرحـــيـــبــا مـن احلـــكـــومــة

البريطانية.
واسـتـحوذت شـركـتـا االسـتـثـمار
بالكـستـون وهـادسـون باسـيـفيك
بــــروبــــرتــــيـــــز عــــلى مـــــوقع في
هيرتفـوردشر مقابل  120 مليون
جـنـيه إسـتـرلـينـي علـى بعـد أقل
مـن ثالثــ كـــيــلـــومــتـــرا شــمــال

العاصمة البريطانية.
وسيصل إجـمالي االستـثمار إلى
أكــثـــر من  700 مـــلـــيـــون جــنـــيه
إسـتـرلـيـني ( 973 مـلـيـون دوالر)
شروع الذي سيكون األول لهذا ا
ـــــتـــــحــــدة خـــــارج الــــواليـــــات ا
الســـــتــــوديــــوهــــات “صــــنـــــست
ـعــروفـة خــصـوصـا سـتـوديـوز ا
باستضافتها تصوير فيلمي ال ال

الند أو وين هاري مت سالي.
ـشـروع بــعـد عـلى ولم يـحــصل ا
ــطــورين تــصـــريح بــنــاء لـــكنّ ا
يـــخــطــطـــون جلــعـــله واحــدا من
أجنـح اســــتــــوديــــوهــــات األفالم

والتلفزيون في العالم.
بـاإلضــافـة إلى تـوفــيـر مـا ال يـقل
عن  4500 فـــرصــة عـــمل ســـيــدرّ
مـلــيـون ـشــروع أكــثـر من  300  ا
جــنـيه اسـتــرلـيــني سـنــويـا عـلى

االقتصاد احمللي.
وقـال الرئـيس الـتـنـفيـذي لـشـركة

 Êu³Ý—c¹Ë e¹— W dý Íd²A¹ dO³  ‚ËbM

wzULMOÝ ÃU²½≈ ‰Ë_ ÊbM  w  b¹bł —UL¦²Ý≈

UJ¹d √ Ã—Uš ÍœuO u¼

 UO u « s  WOÝUO   U¹u²

UO½UD¹dÐ w   «—b<UÐ

{ ريـغـا (أ ف ب)  –يـحـرك روبـوت
ذراعــيه تـلـقـائـيــا لـتـسـلــيم طـلـبـيـة
مـــــعــــكـــــرونـــــة داخل مـــــطـــــعم في
كن العاصمة الالتفية ريغا حيث 
لـــلـــزبـــائـن مـــراقـــبـــة الـــرجل اآللي
يـــــحـــــضــــر لـــــهـم الــــطـــــعـــــام في
تــكـنــولـوجــيـا تــقـدم حملــة عـمــا قـد
ــسـتــقـبل فـي قـطـاع يــكـون عــلـيه ا

طاعم. ا
رغـم وجود صـالـة لألكـل وطاوالت
يـــفـــضل مـــعــظـم الــزبـــائن خـــدمــة
الــطــلــبــات اخلــارجــيــة إذ ال تـزال
التـــفــيـــا تــفـــرض إبــراز شـــهــادات
الــــتـــلـــقــــيح عــــلى الـــراغــــبـــ في

طاعم. اجللوس داخل ا
وتــقــول إيـفــيـتــا راتــيـنــيــكـا وهي
مــدرّسـة ومــســتـشــارة تـربــويـة في
ا كنت ريـغا  كـان الطـعام أفـضل 
أتـوقع . وتعـتزم راتـينيـكا تـشجيع
ـكـان تـالمـذتـهـا عــلى اجمليء إلى ا
ــراقـــبــة الــروبــوت اجلــديــد خالل
درسة عـمله معتبرة أن كـافيتريا ا
قـــد تـــضـم مـــثل هـــذا اجلـــهـــاز في
غـــضــون  بـــضع ســنـــوات . صُــمم

روبــــــــو إيــــــــتــــــــز  فـي كــــــــانـــــــون
الـــثـــاني/يـــنـــايــر  2018 عـــلـى يــد
كـونـسـتـانـتـيـنـيس كـوركـيـومـكـيـنز
ويـانـيس بـوروكس الـلـذين يـديران
ســـلـــســلـــة مــطـــاعم  ووكـي تــوكي
لـلوجـبات الـسريـعة في التـفيـا منذ
عـــام 2009. أمـــا الـــهـــدف من هــذه
اخلـطـوة فـيتـمـثل في إحـداث ثورة
فـي القـطاع. ويـقول بـوروكس  هذا
الـــــروبــــوت يـــــحل مـــــحل  4إلى 6

ـا يقلل بشـكل كبير من مـوظف 
تـكالـيف الـيد الـعامـلة . لـكنه يـؤكد
أن اسـتـخـدام الـروبـوتـات لـن يـزيد
مـعـدل البـطالـة قائال  الـروبوت لن
يــــحـل مــــحل األشــــخــــاص الــــذين
يـريـدون احلصـول عـلى وظيـفة في
ـطــاعم أو أن يــصـبــحـوا مــجــال ا
طـهاة أو جنوم مطبخ. لكنه سيحل
ـنـخـفـضـة األجـر مـحـل الـوظـائف ا
التي لم يعد يريدها معظم الناس.
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