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االنــتــخــابـات  حــيث  الــتــصـويت
بـدأ قبل ان يـبقـيها عـليه من حـيث ا
ـشاورات ان مـفـتوحـة لـغرض ا الـبـر
وتـــســتـــأنف مــجـــدداً . ورأى عــضــو
الـلجنة حس العقابي  ان وفاة احد
اعـضاء احملـكمـة االحتاديـة العـليا لن
يـغـيـر شيـئـا من الواقـع على اعـتـبار
ان اخلــــــلل مــــــوجـــــود بـــــاألصـل في
نصابها فيما عد احلدث جرس انذار
ــعــاجلـة جملــلس الــنــواب لالسـراع 
ــوجـــود في بــنــيـــة الــدولــة اخلـــلل ا
الــعــراقــيــة. وكـان مــجــلس الــقــضـاء
االعـــلى قـــد نـــعى عـــضــو احملـــكـــمــة
االحتــاديــة الــعــلـيــا الــقــاضي عــبـود

الـــتـــمـــيـــمي الـــذي تـــوفي اول امس.
ثّلون خمس وأعـلن مجموعة نـواب 
مـحـافظـات رفـضهم لـتـقسـيم الـدوائر
االنـتـخـابـيـة على عـدد كـوتـا الـنـساء
عــادين أن جـلـسـة الـتــصـويت بـاطـلـة
.وقـال الـنـائب قـاسم الـفـهداوي خالل
مـؤتمر مشترك (نحن نواب محافظات
األنــبــار وكــركــوك وديــالى ونــيــنـوى
وبــغـداد نــثـبت اعـتــراضـنــا عـلى مـا
حـصـل في اجلـلـسـة الـسـابـقـة في مـا
يـخـص تـقـسـيم الـدوائـر االنـتـخـابـيـة
عـلى عـدد كوتـا الـنسـاء). فـيمـا كشف
الــنــائـب عن ائــتالف دولــة الــقــانــون
كـاطع الركـابي عن جـمع تواقـيع اكثر

هـا الى رئـاسة من  50  نـائـبـا لتـقـد
اجملـلس لـلـطـعـن بجـلـسـة الـتـصـويت
ـتعددة عـلى مقـترح تـقسيم الـدوائر ا
الــــذي حـــصل بــــجـــلــــســـة الــــســـبت
ــاضي.وقــال الــركــابي في تــصـريح ا
امـس ان (جـرس اجلـلـســة كـان يـقـرع
في حلــظــة الـتــصـويت عــلى مـقــتـرح
الــلـجــنــة الـقــانـونــيــة الـذي عــرضـته
ـان العتـماد عـدد الدوائر رئـاسة الـبر
في كـل مـحــافـظــة عـلى عــدد الـنــسـاء
الـــكــوتــا وقـــرع اجلــرس مـــعــنــاه ان
الـنصـاب لم يكن مـكتـمال للـتصويت)
مـبيـنا ان (التـصويت لم يكن بـنصاب
مــكــتــمل وهــذا مــا  رؤيــته بــشــكل

مـباشر من قبلنا ح النظر الى عدد
اعـــضـــاء الـــنــواب احلـــاضـــرين الى
اجللسة) واضاف الركابي ان (هناك
تـواقـيع جـمـعت الكـثر من  50 نـائـباً
ـهـا الــيـوم الى رئـاسـة ســيـتم تـقــد
اجملـلـس بـغـيـة الـطـعن بـالـتـصـويت
ـطالـبة بـعرض كـاميـرات تسـجيل وا
اجلـلسة حلـظة التـصويت للـتأكد من
حتــقق الـنـصــاب من عـدمه) مـشـددا
ـقـتـرح الـذي  عـرضه لم عـلى ان (ا
يـحـصل على تـوافق ولم يـتم القـبول

بـه من اغلب الـكتل ورغم هـذا فقد 
عــرضه داخل اجلــلـســة لــلـتــصـويت
وهـو امر غيـر صحيح). ورأت رئيس
حـركة ارادة حـنان الـفتـالوي الدوائر
االنــتــخــابــيــة الــتي صــوت عــلــيــهـا
ان بـأنـها سـتضـمن فـوز بعض الـبـر
الـكتل واالشـخاص. وقـالت الفتالوي
في تـغـريدة عـلى تـويـتر ان (الـدوائر
االنـتخابية التي  الـتصويت عليها
 تـفـصيـلـها بـسذاجـة لـضمـان فوز
بـعض الـكـتل واالشـخـاص) عـلى حد
تعبيرها . وأضافت (لكن نفس الذين
صـفـقـوا لـهذا الـتـقـسـيم بـدون دراية
سـيــنـدمـون قـريـبـا لـضـيـاع وتـشـتت

اصـواتـهم). وراى رئيس كـتـلة الـنهج
الــوطـني عــمـار طــعـمــة  تـقــسـيــمـات
الـدوائر االنتخابـية بأنها وزعت وفق
ا اتـفـاق سـياسـي ب كـتل مـحـددة 
يـراعي جـغـرافـيـا انـتـشـار نـاخـبـيـها.
واوضـح طــعـــمـــة في بـــيــان تـــلـــقــته
(الزمان) امس ان ( تقسيمات الدوائر
االنـتـخـابـيـة الـتي تـضـمـنـهـا اجلدول
ــلـحق قـد  تـوزيــعـهـا وفق اتـفـاق ا
ـا يراعي سـيـاسي ب كـتل مـحددة 
جــغـرافـيــا انـتـشــار نـاخـبــيـهـا وهـذا
ــثـل مــصــادرة واضــحـة األســلــوب 
ألصــوات بــقــيــة الــنــاخــبــ وحتــكم
مـسبق بنتـائج االنتخابـات بعيدا عن
) ولـفت الى ـصـوتـ إرادة أغـلـبـيـة ا
ان (هـذه الـطـريقـة في تـوزيع الـدوائر
تـمهـد في اإلبقاء عـلى نفس اخلـريطة
الـسـيــاسـيـة في غـالـبـيـة تـوجـهـاتـهـا
ـا يغـلق وتـكـويـنـاتـهـا الـسـيـاسـيـة 
فـرص التغيـير واإلصالح السياسي)
مـؤكـدا انـها (سـتـضـعف بشـكل كـبـير
شاركة في االنتخابات بسبب نـسبة ا
ضــــعف األمـل بـــإحــــداث الــــتـــبــــديل
ـان وتـعود ـطـلوب شـعـبيـا في الـبر ا
االعــتــراضــات عــلى مــخــرجــات هـذه
ـا يـشابـه ما الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة 
أعــقب انــتــخــــــــابــات عـام 2018 او
عايير يزيد عليها) مبينا ان (غياب ا
ـوحدة في توزيع الدوائر للمحافظة ا
احلق مـناطق ال تـتقـارب جغـرافيا مع
مــــنــــاطق أخــــرى في دائــــرة واحـــدة
واليــوجـد تـفـســيـر لـهــذا الـسـلـوك اال
مــراعــاة الــوضع االنــتــخــابي جلــهـة
سـيـاسـية مـحـددة او مـرشح سـياسي

مع بذاته) على حد قوله.
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ضــبــطت هــيــئــة الــنــزاهــة الــعــامـة
مـسـؤوال عن تـسـلم وتـوزيع صـكوك
خـاصة بحـقوق مواطـن مُتـلبّساً 
ـــتــهـم يــحـــتــفظ مـــشــيـــرة الى ان ا
ـدة عام دون ـسـتـحـقـ  بـصـكـوك ا
صــــــرفــــــهــــــا لــــــغــــــرض ابــــــتـــــزاز
أصـحابـها.وقـالت دائرة التـحقـيقات
بـالــهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس إن (مكتب حتـقيق الهـيئة في
مـحـافـظـة بابـل تلـقى مـعـلـومات عن
ـســؤول عن تــسـلُّم ُــوظَّف ا إقــدام ا
وتـوزيع الصكوك الواردة إلى دائرة
تـنفـيذ الـصوب الـكبـير في مـحافـظة
بــابل من بــقـيَّــة دوائـر ومُــؤسَّـسـات
ُستحقيها ُحافظة لغرض صرفها  ا
ُـواطــنــ عــلـى مـســاومــتــهم مـن ا
وإرغــامــهم عــلى دفع مــبـالغ مــالــيَّـةٍ
مـقابل تـسلـيمهم الـصكـوك اخلاصَّة

بــهم) واضـاف انـه (بـنـاءً عــلى تـلك
ــعــلــومــات  اســتــحــصــال قــرارٍ ا
ُــتـهم مُــتــلـبّــسـاً قــضــائي بـضــبط ا
شهود إذ  تكليف فريق بـاجلرم ا
مـن مــكـــتب حتـــقـــيق الـــهـــيــئـــة في

ــهــمــة وبــعــد جــمع احملــافــظــة بــا
ـعـلـومـات والـتـحـري والـتـأكُـد من ا
ـــعـــلـــومـــات الـــواردة في صـــحّــــة ا
( ـتـهم مـتـلـبّـسـاً َّ ضـبط ا الـبـالغ 
الفـــتـــا الى ان (الـــفــريـق تــمـــكن من
تهم ضبط  38 صـكاً داخل عـجلـة ا
ُتـابعة اتـضح من خالل الـتدقـيق وا
عــدم إدخـالـهـا فـي سـجالت الـدائـرة
رغـم مرور عام عـلى صرفـها من قبل
الدوائر ذات العالقة في وقتٍ تُشيرُ
الـتعـليمـات إلى ضرورة عدم تـأخير
صــرف الــصــكــوك وصــرفـهــا خالل
) وتـابع مــدة ال تــتـجــاوز عــدة أيــامٍ
ّ تنظـيم محضر ضبطٍ الـبيان انه (
ضبوطات وعرضه رفقة أصولي با
ُـــتـــهـم عـــلى قـــاضي الـــتـــحـــقـــيق ا
ُـختص بالنظر فـي قضايا النزاهة ا
فـي احلـلـة الـذي قـرَّر تــوقـيـفه عـلى
ذمَّــة). فـيـمــا افـاد الـنـائـب عن كـتـلـة
الــنـهـج الـوطــني حـســ الـعــقـابي

بــإحـالــة مـلف هــولـيـدي بــغـداد إلى
الــنـــزاهــة بــعــد ثــبــوت اخملــالــفــات
الـقــانـونـيـة فـيه. وقـال الـعـقـابي في
بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس (فتـحـنا
مـنـذ شهـورعـدة أحد مـلـفات االتـهام
لـــوزارة الــنـــقل وشــركـــة اخلــطــوط
اجلــويــة الـعــراقــيـة فـي مـا يــتــعـلق
ـبـرم مـع شـركـة هـولـيـدي بــالـعـقـد ا
بــغـداد ومـنــحـهــا رخـصـة الــتـحـقق
وبـطـاقـة صـعود الـطـائـرة بـأسـاليب
ومـسوغات غير قانـونية وبعيدا عن
ضــوابـط الــتــعــاقــدات احلــكــومــيــة
ـعروفة) الفتا الى انه (وبعد جمع ا
ـعلـومات وتـدقيـقهـا والتـحري عن ا
ذكور واالستـعانة باجلهات الـعقد ا
الــرقــابــيـة ومــنــهــا ديـوان الــرقــابـة
ـعـلـومات ـالـيـة الـذي أكـد صحـة ا ا
بــوجــود مــخــالــفــات عــدة وثــغـرات
قــانـونـيــة مـنـهـا تــلـكـؤ الــشـركـة في
تــنــفــيــذ الــتـزامــاتــهــا الــتــعــاقــديـة

وتـــنــصــلـــهــا عن تــزويـــد اجلــهــات
طـلوبـة والكثر الـرقابـية بـالوثـائق ا
مـن مــرة) واضــاف ان (الــشــركــة ال
طـلوبـة واألعمال تـمتـلك اخلبـرات ا
ـماثلة في مجال الـسياحة والسفر ا

وحـــداثـــة تـــأســـيـــســـهـــا حـــيث 
تـأسيسـها عام  2018 و الـتعـاقد
معها خالل  عام 2019 اضافة الى
وجـود ثـغـرات ومـخـالفـات قـانـونـية
واضــحــة في الــعــقــد الــذي ابـرمــته
شـركة اخلطوط اجلوية مع هوليدي
بــغــداد) وتــابع انه (بــنــاء عــلى مـا
تــقــدمـنــا به  احــلـنــا الـقــضــيـة مع
ـســتــنـدات األولــيــات والــوثـائـق وا
كـافـة إلى الـنـزاهـة لـلـتـحـقـيـق فـيـها
قـصرين لـلقـضاء لـينـالوا وإحـالـة ا
جــزاءهم الــعـادل ولــيـكــونـوا عــبـرة
لـغــيـرهم من حـيـتـان الـفـسـاد الـذين
اضــروا الــبالد وضــيــعــوا خــيــراته

وثرواته). 
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بـحث وزيـر اخلارجـيـة فؤاد حـس مع
ـــصـــري ســامـح شـــكــري  نـــظـــيـــره ا
ـنــطــقـة والــعالقـات الــتـهــديــدات في ا
ـشــتـركـة بـ بـغـداد والـقـاهـرة.وقـال ا
حـس خالل مؤتـمر متشـرك مع نظيره
ـصـري في القـاهـرة امس  إنه (بحث ا
صري ملفات مختلفة ـسؤول ا مع ا
 حـيث تـطرقـت الزيـارة  الى مـجمـوعة
من الـقضايا اخملتلـفة وازالة العقبات)
ـصـري الفــتـا الى ان (رئـيس الـوزراء ا
سـيزور العـراق نهاية الـشهر اجلاري)
مــؤكــداً أنه ( بــحث الـتــهــديـدات في
ــنـطـقــة وهـنـاك تــفـاهم مـشــتـرك بـ ا
بـغـداد والـقـاهرة). بـدوره  اكـد شـكري
ــزيــد من الــتـواصل ان بـالده تـتــطــلع 
والـتـنـسـيق مع الـعـراق. واشار الى ان
(الـبلدين يـعمالن علـى تعزيز الـتضامن
الـعـربي وان مصـر تقـدم الـدعم للـعراق
نطقة) مؤكدا انه السـتعادة دوره في ا
( الـتـبـاحث بـشـأن األوضـاع فـي عدد
ـوضـوعات اإلقـلـيمـيـة والضـغوط من ا
نـطقـة). كما والـتداخالت الـدوليـة فى ا

الــتــقى حــسـ بــأمــ عـام اجلــامــعـة
الــعـربـيــة احـمـد ابـو الــغـيط . ونـاقش
تعـددة التي تواجه الـلقاء الـتحديـات ا
ـكـن جتاوزهـا بـالـعـمل الـعـراق الـتي 
ـشتـرك.وبدأ حـس امس االول زيارة ا
رســـمـــيـــة الـى الـــقـــاهـــرة لـــبـــحث مع
ــســؤولــ هــنــاك تــرسـيـخ االواصـر ا
االخــويــة بـــ الــبــلــدين الــشــقــيــقــ
ــخــتـلـف اجملـاالت  حــيث ســلم فـور
ــصـري وصــوله الــقــاهـرة ,الــرئــيس ا
رســالــة من رئــيس الــوزراء مــصــطـفى
الــكــاظـمي. وذكــر الــبـيــان ان (حــسـ
ـصـري عـبـد الـفـتـاح الـتــقى الـرئـيس ا
الـــســـيـــسي وبـــحث مـــعه الـــعـالقــات
ـا يـخدم الـثـنـائـيّـة وسُـبُل الـدفع بـهـا 
) واشار مـصـالح الـشعـبـ الـشقـيـقـ
الى ان (الـلـقـاء نـاقـش مـوضـوع الـقـمّة
ُـزمَع الــقـادمـة عــلى مـسـتــوى الـقـادة ا
عـــقــــدهـــا في الـــربـع األول من الـــعـــام
ـقبل) مـؤكدا ان (حـس عرض خالل ا
الـلـقاء أهمّ مـوضوعـات الـقمّـة الثالثـيّة
ُسـتوى الوزاري الـتي عقدت في عـلى ا
الـقاهرة  كما سـلم السيسي رسالة من

الكاظمي).
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عـقد رئيس اجلمهورية  برهم صالح
اجـتـمـاعـا مع الـرئـاسـات الـثالث في
إقـــلــــيم كـــردســـتــــان لـــبـــحث آخـــر
مـسـتجـدات الوضع في الـبالد. وقال
بيان تلقته (الزمان) امس ان (صالح
عــقـــد اجــتــمــاع مع رئـــيس االقــلــيم
نــــيـــجــــرفـــان الــــبـــارزانـي ورئـــيس
احلـكومة مسرور البارزاني ورئيسة
ــان ريــواز فــائق  وجــرى في الــبــر
االجـــتـــمــاع الـــذي عُـــقـــد في ديــوان
رئــــاســـة إالقـــلـــيـم  بـــحث أوضـــاع
الـعـراق بـشكـل عام وكـردسـتـان على
وجـه اخلـــــصـــــوص  اذ نــــــاقـــــشت
ــالي االطــراف اجملــتــمــعــة الــعبء ا
واألمـــني والــصـــحي الــثــقـــيل عــلى
الـــعــراق) واكـــد صــالح (مـــســانــدة
كـردسـتان لـلـخطـوات الـتي تتـخـذها
ـؤسـسـات الـدسـتـورية احلـكـومـة وا
االحتــاديــة في ســبــيل حــمــايــة أمن
واستقرار البالد والسيما في مجال
تــهـــيــئــة أجـــواء مــســتــقـــرة لــعــمل
ـثلـيـات الدول الـصديـقة ومـهـمات 
والــبــعــثـات الــدولــيــة في الــعـراق)

ولـفـت الـبـيـان ان (االجـتـمـاع تـطـرق
ـبكرة الى االنـتخـابات الـتشـريعـية ا
ــتــنــازع عــلــيــهـا ــنــاطـق ا ومــلف ا
ادة  140مـن الدسـتور  وتـطـبـيق ا
حـــــيث اتـــــفـق احلــــاضـــــرون عـــــلى
مـــواصــلـــة احلــوار مـن أجل حل كل
ـنـاطق واحلـفـاظ على مـشـاكل تـلك ا
كونات جميعاً وضمان جو حـقوق ا

مالئم للتعايش فيها).
 واعــرب اجملـتـمـعــون عن (تـأيـيـدهم
لـالتــفـــاق األخـــيـــر بــ احلـــكـــومــة
االحتـاديـة وحكـومة إالقـليم لـتطـبيع
األوضـاع في قـضـاء سنـجـار وإعادة
الــــنـــازحــــ إلـــيـه كـــمــــا رفض كل
وغرافي في مـحاوالت الـتغيـير الـد
ـتــنـازع عـلــيـهـا  وطـالب ــنـاطق ا ا
احلــكـومـة االحتـاديــة بـتـوفــيـر آلـيـة
تـــــضـــــمن األمـن واألمـــــان في تـــــلك
ـنـاطق) وجـرى في جـانب آخر من ا
االجــتـمـاع (بــحث خـطـوات احلـوار
بـــ بـــغـــداد واربـــيل حـــيـث أبــدى
االجــتـمـاع دعـمـه جلـهـود وخـطـوات
اجلــــانـــبــــ إليـــجــــاد حل نــــهـــائي
ـا ـســائل الـعــالـقــة  لــلـمــشـاكـل وا
يــضــمن احلـقــوق واالســتـحــقــاقـات

واطني إالقليم والعراق الـدستورية 
بـصورة عامة)  وفـي محور آخر من
االجــتـمـاع (جــرى الـتـبــاحث بـشـأن
الـتبـعات التي ظـهرت نـتيجـة تفشي
فـايروس كـورونا في إالقلـيم  مثـلما
هــو احلـال بـالــنـسـبـة لــدول الـعـالم
ـــالــيـــة) وشــدد وخـــاصــة األزمـــة ا
االجـــتـــمـــاع عـــلـى أن (جتـــاوز هــذه
الـظـروف الصـعـبة وحـمـاية مـصالح
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عـــقـــدت رئــــاســـة مـــجـــلس الـــنـــواب
اجــتــمـاعــاً مع الــلـجــنـة الــقــانـونــيـة
ناقشة اليات النيابية ورؤساء الكتل 
ومــقــتــرحــات الــيــة تــوزيع  الــدوائـر
االنــــتـــخــــابـــيــــة. وذكـــر مــــصـــدر إن
(االجــتــمـــاع نــاقش  كــيــفــيــة تــوزيع
الـــدوائــر في احملــافـــظــة نــفـــســهــا).
ــان امس  جـلــسـته واســتـأنف الــبـر
بــــرئـــاســــة الـــنــــائب االول لــــرئـــيس

اجمللس حسن الكعبي.
 وعـــقــــدت اجلـــلـــســــة اخملـــصـــصـــة
لـــلـــتــصـــويت عـــلى فـــقــرات قـــانــون

شـعب كـردسـتان يـحـتم عـلى أطراف
إالقــلـيم ومـكــونـاته كــافـة أن تـوّحـد
جـهـودهـا وصـفوفـهـا ومـواقـفـها في
مــواجـهـة هـذه الــظـروف احلـسـاسـة
سـتقبـليـة) كما ادان واالحـتمـاالت ا
اجملـتـمـعـون (عـملـيـة االغـتـيـال التي
اســتـهــدفت ضـابط اآلســايش غـازي
صـــالح آلـــيـــخــانـي في مــحــــافـــظــة

دهوك). 
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"ولدي ال يـحدثنـي عن عمله وأنـا ال أسأله" عبـارة بسيـطة ولكـنها
عـمـيـقـة وحتـمـل مـعـنى كـبـيـراً قـالـهـا الـسـيـاسي الـقـد والـوزيـر
والــسـفــيــر األردني األسـبـق هـاني اخلــصــاونـة رداً عــلى الــقـطب
لك صري الـذي أبلـغه أن ا عـروف طاهـر ا الـسيـاسي األردني ا
ـسـتــشـار في الـديـوان عــبـدالـله بن احلـســ كـلف جنـله (بــشـر) ا

لكي بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة عمر الرزاز. ا
واخلــصــاونــة األب كـان قــيــاديــاً بــعــثــيـاً فـي األردن في ســنـوات
اخلـمـسـيـنـيـات والـسـتـيـنـيـات حـتى مـطـلع الـسـبـعـيـنـيات مـن الـقرن
لك الراحل احلس بن طالل للعمل في ـاضي قبل أن يختاره ا ا
السـلك الدبلوماسي وعنـدها اعتزل حزبيـته وانصرف إلى وظيفته
احلكـوميـة لـيكـون منـسجـماً مع نـفـسه ومسـؤوليـاته اجلديـدة وهو
يدان يرى أن الـعمل احلزبي واخلـدمة الوظيـفية وخصـوصاً في ا
الدبـلومـاسي في اخلارج قـد يتنـاقضـان وكان موفـقاً وخـدم بلده
فـي أكـثـر مـن مـوقع ومــنـصب ولــكـنه ظل ذلـك الـقـومـي الـوحـدوي
سـتعد للقتال من أجل قضايـا األمة العربية والدفاع عن مصالح ا

األردن.
ـرحوم ضـياء حـسن (أبو هدى) وأذكر شـخصـياً أنـنا احـتفيـنا ا
وكان سـكرتيـراً لنقـابة الصـحفيـ والزمالء محـمود محـمد أحمد
وعــبـاس الــدايـني ومــحـمــد فــخـري ارزوقي وكــمـال عــبـدالــكـر

يرحـمهم الـله والشيخ فـهد الـضاري ونزار الـتكـريتي ووليـد عمر
ـرحوم الـعـلي وخـيـون أحـمـد الـصـالح وأنـا بـزمـيـلـنـا وصـديـقـنـا ا
حارث طـاقة مدير مكـتب وكالة األنباء العـراقية (واع) في موسكو
وهـو يــزور بـغـداد في اجـازته الـسـنـويــة وأعـددنـا له حـفـلـة عـشـاء

نطقة العطيفية. صغيرة في (جرداغ) نقابتنا على شط دجلة 
واجلــرداغ الـذي كـانت نـقـابـة الــصـحـفـيـ تــقـيـمه في كل صـيف
ألعـضــائــهــا تـرفــيــهــاً لـهـم من عــنـاء الــعــمل واســعــاداً ألسـرهم
وأبنائهم عبارة عن كوخ جميل من القصب وبضعة موائد ومقاعد
بالستـيكية نُـصبت على الرمل عـلى حافة النهـر اخلالد وجاء أبو
شـيـبـان مُـحـمالً كـعادته بـالـهـدايـا ومـستـلـزمـات الـعـشاء من أكل
وشــراب بـرغم أنه مــدعـو ونــحن الـداعـون فــقـد كـان رحــمه الـله
ـاً وصاحب ذوق ولـفت انتـباهـنا ضيف كـان بصـحبـته تبدو كر
على وجـهه مالمح عـربيـة وابتـسامـة آسرة وقـدمه إليـنا الـدكتور
هـاني اخلصاونـة سفيـر األردن في االحتاد السـوفييـتي وكان هو
اآلخـر في زيارة لبـغداد التي كانـت في صيف العام  ?1977في
قـمـة تـألـقـها وذروة عـزهـا يـشـتـهي الـنـزول فيـهـا والـتـوجه الـيـها

والتمتع بحُسنها وجمالها األشقاء العرب واألصدقاء األجانب.
وكـانت أمـسـيـة رائـعـة أخـويـة وسـيـاسـيـة واكـتـشـفـنـا أن ضـيـفـنا
األردني ضــلـيع في الــسـيــاسـات الــعـربــيـة  والــعالقـات الــدولـيـة
وحـدثــنـا عن األردن والـتـحـديــات الـتي تـواجـهه وتــنـاول الـقـضـيـة
ح إلى مشاريع تـبدو في األفق لتـحجيـمها ـ لم يكن الفـلسطـينيـة و
أنـور السـادات قد زار اسـرائـيل بعـد ـ وكـانت جلـسـة جمـعت ب
ـتــعـة اإلنـســانـيـة والــشـؤون والــشـجـون الــسـيـاســيـة وكـان جنم ا
الــثـانـيـة هــاني اخلـصــاونـة  وأذكـر انــني سـألـته وأنــا في حـالـة
راحل استـغراب وبعض الشك كعادتنـا نحن العراقي في تلك ا
ن لـهم توجهات سيـاسية معيـنة حيث كنا والسـنوات وبخاصة 
ننـظر إلى ما يدور حولنا وفقاً لـنظرية سائدة يومذاك أما أبيض
نسـتحسـنه ونصـفق له أو أسود نسـتهجـنه ونحتج عـليه ولم يكن
لك حس بخصوم في قاموسنا شيء اسمه (وسط) كيف يثق ا
سياسي له أغلبهم ناصري وبعثي وبعضهم تآمر عليه وكيف
ـقابل وافق هؤالء على التعـاون معه والعمل حتت إمرته بعد في ا
ـلك حـس ـعـارضـة والـقطـيـعـة? فـكان رده هـادئـاً ا سنـوات من ا

ن رجل حـكيم وصاحب قلب كـبير ال يـضمر كراهـية ألحد حتى 
وقف ضده ونـاهضه وبـالنـسبة لـنا فـقد ثبـت لنا أن بـلدنـا يتسع
ن يـسعى إلى خـدمته ووجـدنا أن مـليـكنا جلمـيع ابنـائه ويرحب 
اضي القـريب وما شهده يـحرص على جمع الـشمل عابـراً على ا
لك للعلم ـ قالها من خالفـات سياسية ولدت في ظروف شائكـة وا
- بجـديـة واضحـة ـ لم يـطلب مـنـا التـخلـي عن مبـادئنـا الـتي نؤمن
بهـا ولم يشترط عليـنا أموراً تصادر ما نحـمله من أفكار ومفاهيم
ــشـتـرك مـا زلـنــا نـتــمـسك بـهــا وفي مـقــدمـتـهــا الـعـمـل الـعـربي ا
وتضـامن األمـة العـربيـة. وعنـدما يـكـون هاني اخلـصاونـة آخر من
يعـلم أن جنـله بـشـراً قد كُـلف بـتـشكـيل ورئـاسـة حكـومـة جـديدة
في االردن فـهذا يصب في صـاحله ويجسـد حجم االحتـرام بينه
وب ابـنه وكل منهما يعـتد بنفسه ويعرف حـدوده وبالتأكيد فان
اخلـصاونة األب يدرك تمـاماً أن زمانه في السـياسة والعمل في
الــوزارات والـسـفـارات يـخـتــلـفـان عن زمـان جنــله الـشـاب وعـمـله
مـســتـشـاراً ســيـاسـيــاً يُـجــمع الـكـثــيـرون في عــمـان عـلـى كـفـاءته
واقـتـداره وتــالـيـاً لـيس شـرطــاً أن يـكـون مُـلـمــاً بـوظـيـفـة جنـله أو
مـتـابـعـاً لـلـمـهـمات الـتي يـتـوالهـا في مـؤسـسـة رصـيـنـة كـالـديوان
ـطــبخ الـسـيـاسي األول في ـا كــان تـأريـخـيـاً ا ــلـكي الـذي طـا ا
ـا إلى السـؤال عن قضـايا مرت أو مـلكـة وقد يـحتـاج بشر ر ا
االســتـــفــســـار في أحــداث انـــقــضت إلنـــعــاش ذاكـــرته أو زيــادة
معلوماته وبالتأكيد فان الوالد لن يبخل عليه باإليضاح وهو ابن
الــواحـد والــثـمــانـ وقــد خـاض فـي كـثــيـر من الــتـجــارب وصـار
مـستودعاً لـلخبـرات. وألن سوء الظن مـا زال يقيم مع األسف في
بعض زوايـا حياتنا الـعربية فان أنـفاساً مريضـة لهثت على بشر
ست اخـفاقاً في اخلـصاونـة لم جتد نقـصاً في عـمل قام بـه أو 
مهـمة كُلف بها فزحفت وهي تتعثر في مشيتها نحو والده البعثي
الــقــد والـســيــاسي اخملــضـرم واألمــر نــفــسه جـرى قــبل ثالث
سنـوات للـدكتـور عـمر الـرزاز جنل القـائد الـبعـثي الراحل مـنيف
الرزاز فـي ثرثـرة عـلى طـريـقـة (الـعـنب واحلـصـرم) كـمـا وصـفـها
زميـلـنا الـكبـير بـسـام بدارين في (الـقـدس العـربي) الذي تـساءل
ـرء بـعـثيـاً أو مُـقـربـاً من صدام : مـا الـعيـب في أن يكـون ا غاضـبـاً
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ســــجـــــلت وزارة الــــصــــحـــــــــــــــــة
والــبـيــئـة  3107 اصــابـات جــديـدة
و 3893 حـــــالــــة شـــــفــــــاء كـــــمــــا
ســجـــــــلت  60 حــالــة وفــاة ضــمن
. ـوقف الوبائي لـيوم امس االثن ا
واطـلـعت (الـزمـان) عـلى احـصـائـية
ـــــــوقـف الـــــــتي اعـــــــلـــــــــــــــــــنت ا
(تــسـجـيل  3107 اصــابـات جـديـدة
و 3893 حــــالـــة شـــفــــاء كــــــــــمـــا
ســجـلت  60 حــالـة وفــاة). واشـرت
الـعـاصـمـة بـغـداد ارتفـاعـا مـفـاجـئا
ــسـتـجـد بـعـد بــاصـابـات كـورونـا ا
تـسـجـيـلـهـا ادنى حـصـيـلـة يـومـيـة.
وســــــجـــــلـت بـــــغــــــداد امس 1268
اصــابــة جـديــدة بــكـورونــا مــوزعـة
بــواقع  341 فـي الــرصــافـة و 883
فـي الـكرخ و  44 فـي مـدينـة الـطب
كــمـا تــصـدرت مـحــافـظــة أربـيل في
ـــوقف بـــعـــد اقـــلـــيـم كـــردســـتـــان ا
الــعـاصــمـة بــتـســجـيل  291 حــالـة
جـــديـــدة ثم دهــوك  246 اصـــابــة
فـيـما سـجـلت محـافـظتـا كربالء 21
ــثـنى  18 اصــابــة.كــمـا اصــابــة وا
تـــصـــدرت بـــغـــداد مـــؤشـــر حـــاالت

الـشـفاء من كـورونا بـعد تـسجـيلـها
حــالـة شــفـاء تــوزعت بـواقع 1666
فـي الـكرخ 800 فـي الـرصـافة  783
و 120 فـي  مـديـنــة الـطب  تـلــيـهـا
الــبـصـرة بـتـسـجـيل  413 حـالـة ثم
ذي قــــــار  289 حـــــــالــــــة شــــــفــــــاء
جــديـدة.امـا حـاالت الــوفـيـات جـراء
كـورونـا فـقد تـصـدرت الـسـليـمـانـية
ـوقف بتـسجـيها  13 وفـاة تلـيها ا
دهــوك  11 اوفــاة ثـم بـغــداد الــتي
سجلت  10 وفـيات. وافادت منظمة
الـطـاقـة الذريـة اإليـرانـية  بـأصـابة
رئـــيــــســـهـــا عـــلـي أكـــبـــر صـــاحلي
بــفـــايــروس كــورونــا  وهــو يــتــبع
ـنـزلـي وحـالـته إجــراءات احلـجــر ا
الــصـحـيــة الـعـامــة جـيـدة.وأشـارت
ـــنـــظـــمـــة في بـــيـــان امس إلى أن ا
(اخـــتـــبـــار الـــكـــشف عـن اإلصـــابــة
ساعد رئيس بـكورونا الذي أجـري 
اجلـمهوريـة ورئيس منـظمة الـطاقة
الـذرية صاحلي كان إيجـابيا). فيما
نظمة أن (صاحلي اكـد مصدر في ا
نزلي هو اآلن في احلجر الصحي ا
بــتــوصـيــة من األطــبـاء وأن حــالـته
الــصـحــيــة الـعــامـة جــيـدة ويــتـابع
نزل). وأصبح نظـمة من ا قـضايا ا

ـتـاجر وضع الـكـمـامة إلـزامـيا في ا
لـكــنه سـيـكـون واجـبـا في أي مـكـان
.وكانت دول عـام بـحـسب مسـؤولـ
اثلة في أخـرى قد أصدرت أوامـر 
رة بـدايـة اجلـائـحـة لـكن هـذه هي ا
األولـى التي تـفـعل فيـهـا إيران ذلك
فـيما وصفت وزارة الصحة الوضع
بـأنه موجة ثـالثة من اجلـائحة. الى
ــنــظــمــة ــديــر الــعـــام  ذلك  أكـــد ا
ـكن التغلب ية  إنه  الـصحة الـعا
عـلى كورونا سـريعاً إذا اسـتخدمت
الــدول األدوات الـصـحـيـحـة وحـذر
مـن أن عـدم اسـتـخـدام تـلك األدوات
سـيـؤدي إلى بـقـاء اجلـائـحـة لـفـترة
طــويــلـة. وقــال تــيـدروس أدهــانـوم
غـيبـريسـوس في قمـة أفريـقيـا التي
ــز عـلى تــنـظــمـهــا فـايــنـنـشــال تـا
اإلنــتـرنت (إذا اسـتـخـدمـنـا األدوات
الئم ــتـــاحــة لــديــنــا بــالـــشــكل ا ا
بـوسعنـا القضـاء على الوبـاء قريبا
تـاحة  وإذا لـم نسـتخـدم األدوات ا
الئم فـقـد يـطـول أجـلـها بـالـشـكل ا
ـدة طـويـلـة مـعـنـا قـد تـبـقى مـعـنـا 
لـــــلــــغــــايــــة). وأضـــــــــــاف أنه (من
ـــتـــوقع الـــتـــوصل إلـى لــقـــاح في ا

أواخرالعام اجلاري). 
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بــحث رئـــيس مــجـــلس الــنــواب مـــحــمــد
احلـلـبـوسي مع رئـيـسـة الـهـيـئـة الـوطـنـيـة
لالســـتــثــمــار ســـهــا داود جنــار  خــطط
شاريع تفعيل القطاع واليات استقطاب ا
ـهــمــة. وقــال بـيــان تــلــقـته الـنــاجــحــة وا
(الزمـان) امس ان (اجلانـب بحـثا خطط
عــمل الــهــيــئــة الـــوطــنــيــة وســيــاســتــهــا
قـبلة السـتقطاب االستثـمارية لـلمرحـلة ا
االسـتـثـمـارات الـنــاجـحـة وسـبل تـفـعـيل
الـقـطـاع االسـتـثــمـاري بـإيـجـاد مـشـاريع
استثـمارية حقيـقية وتذليل الـعقبات أمام
ــســتــثـمــرين).وأكــد احلــلـبــوسي خالل ا
اللـقاء أن (تفعيل االستثمار يتطلب إجراء
تعـديالت على القـوان النافذة),الفتا الى
ان (مـــجـــلس الـــنــواب يـــنـــتــظـــر وصــول
مـشـروع تـعـديل الـقـانـون من احلـكـومـة)
مــؤكـدا (دعم اجملـلس إلجـراء الـتـعـديالت
الــتي تــســهم في تــفــعــيل هــذا الــنــشـاط
احلــيــوي الــذي ســيــعــمل عــلى تــعــزيــز
االقتـصاد وتوفير فرص العمل والقضاء
عـلى الـبطـالة) كـما نـاقش الـلقـاء (تفـعيل
االســتــثـمــار في الــقــطــاعــ الــصـنــاعي
والزراعي وال سـيـما بـعد تـدهور أسـعار
ـسـتـثـمِـر العـراقي الـنـفط وأهـمـيـة دعم ا
وإشراكه بـقوة في العمـلية االستـثمارية).
وكان احلـلبـوسي قد اسـتقبل امس االول
وزيـــر الـــعــــدل ســـاالر عــــبـــد الــــســـتـــار
مـحـمد.ونـاقـشا جـهود الـوزارة وخـططـها
ــؤســســات الــعــدلــيــة لالرتــقــاء بــعــمل ا
والـدوائــر الـتــابـعــة لـهــا وأهـمــيـة تــذلـيل
الــعـقــبــات الـتـي تـواجه عــمــلـهــا واشـار
احلـلـبـوسي  بـحـسب الـبـيـان (اسـتـعداد
مــجـلس الــنــواب لــدعم عـمـل الـوزارة من
خالل الـتـشـريـعـات الالزمـة الـتي تـسـهم

في تطوير أدائها).
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ـصـارف وتـوزيع ـركــزي الـعـراقي بـشـأن اعـادة تـقـو ا انـتـقـد خـبـراء قـرار الـبـنك ا
زاد للدوالر حسب التقو اجلديد  مؤكدين ان هذه اخلطوة ستثير اللغط حصص ا
ات البنك . وقال اخلبراء لـ(الزمان) امس ان (هذه اخلطوة والشـكاوى والطعن بتقو

شاكل كثيرة للبنك بسبب صعوبة حتقيق العدالة والشفافية). ستسبب 
مــؤكـــدين ان (الـــتالعب بـــتـــقــيـــيـــمــات
ــزاد ــصـــارف وربـــطـــهــا بـــحـــصـــة ا ا
سـيؤدي الى االستفادة من فارق السعر
ـصارف او ـمنـوحة لـهذه ا والـكمـيات ا
ذاك في ظل الـظرف الصعب كـون عملية
الــتـــقـــو ســـتــســـتـــمـــر ثالث اشـــهــر)
واشــاروا الـى ان (هــذه اخلــطــة جــاءت
ـصـارف عـلى لـغـرض تــوزيع عـدد من ا
الـفــئـات االولى  بــحـيث جـعل الــتـقـو
اجلـــديــد الـــذي صـــدر ســـابـــقــا بـــعض
صارف التي كان نشاطها اليكاد يذكر ا
ضــمن فـــئــة اي وبــحــصـــة مــزاد  مــئــة

ئة) على حد تعبيرهم.  با
wLÝ— dFÝ

ــصــارفــســتــحــقق مــؤكــدين ان (هــذه ا
اربـاحـا يـومـيـة مـرتـفـعـة في ظل وجـود
فارق في السعر الرسمي وسعر السوق
لـلدوالر) الفت الى ان (الـتقو اجلديد
هـو لغرض غيـر شرعي واحلصول على
اربـاح سريـعة لتـسديـد صفـقة ما  ,كون
مــدته تـتـراوح ثـالث اشـهـر فــقط وكـأنه
فـقط لتحـقيق اربـاح لصالح فـئة معـينة
والــدلــيل االخـــر هــو ان الــتــقـــيــيــمــات
camel الـســابـقــة تـعــتـمـد عــلى تـقــيـيم
ـيـا بــيـنـمــا هـذا الـتــقـيـيم ـعــروف عـا ا
اضــيــفت لـه مــقــايــيس اخــرى لــغــرض
الـتـالعب به وجـعل مــسـاحـة االجــتـهـاد
أكــبــر من أجل حتــقــيـق الــغــرض الـذي

أنـــشــــأ من اجـــلـه) عـــلـى حـــد قــــولـــهم,
ــصــرفــيــ في واوضح اخلــبــراء ان (ا
الــعـراق واعــون لـهــذا االمـر ويــأسـفـون
لـهــذه الـطــريـقــة الـتي آلـت الـيــهـا أمـور
ــركـزي مــؤسـســة مــحــتــرمـة كــالــبــنك ا
ويـحـذرون  من تـأثـيـر ذلك عـلى اجلـهاز
ـصرفي كـكل والـتعـامل االنتـقائي كـما ا
ـعـلومـات اخلـطـرة امام يـضـعون هـذه ا
الية اصـحاب القرار واعضاء  الـلجنة ا
ــالــيــة). وطــالب ــان ووزيــر ا في الــبــر
اخلــــبـــراء اجلــــهــــات اخملــــتــــصــــة الى
(الـتـحـري والـتـحـقـيق في هـذا الـتالعب
الـذي تـقـوم به سـلـطـة الـبـنك خالل هـذه
االيـام الــعـصــيــبـة  الــتي يـعــيش فـيــهـا
الـعراق ازمة اقـتصـادية خانـقة في ح
هـنـاك اتـفـاقـيــات مـشـبـوهـة تـسـهم بـهـا
جـهــات رسـمـيـة واحــزاب وشـخـصـيـات
فاسدة لغرض احلصول على ارباح غير
مـشـروعـة وتـغــيـيـر مـعـادالت سـيـاسـيـة
مــسـتــقـبــلــيـة).  في غــضــون ذلك اطـلق
ـنـصـة االلـكـتـرونـيـة خلـطـابـات الـبـنك ا
الــضــمــان. وقــال بـيــان لــلــبــنك تــلــقــته
(الــزمــان) امس انه (في إطــار إجـراءاته
اإلصالحـــيـــة ومـــواكـــبـــة لـــلـــتـــطــورات
احلـــاصـــلـــة فـي اتـــمـــتت الــــصـــنـــاعـــة
ـــنـــصــة ــصـــرفـــيـــة إطـــلـق الــبـــنـك ا ا
االلـكـتـرونـيـة خلـطـابـات الـضـمـان الـتي
سـيـتـم تـسـجـيل مـعــلـومـات اخلـطـابـات
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ــالــيـة بــتـصــريح يــؤكـد في عــواجل إحــدى الـقــنــوات الـعــراقـيــة خــرج وزيـر ا
ســـــــرقة  250 مليار دوالر من العراق ( هجمان بيت والدفان اعور )

تـصريـح اثار حـفـيـظـة الـشارع الـعـراقي ووسـائل الـتـواصل االجـتـماعـي التي
تنـاولته بسخريـة عالية النكـتة .. اسئلة كثـيرة ياسيادة الـتصريح متى اكتشف
ن تشـكون ومـاالطرق الـتي خرجت امـر السـرقة في وزارتـكم ومتى سـرقت و
ـالية هل  حتويـلها خارج الـبالد ومن اجلهات التي بـها االموال من خزائن ا
واطن العراقي الذي الذي بالغ اسئلة صارالتصريح محل استهزاء ا حـولت ا

ؤكدة الفعل ال الشك .  وضعكم في خانة الفساد والشبهات ا
الـية والـتي توارث كرسـيها الـوزراء متـعاقبـ كل بحسب منـذ عهـدها وزارة ا
خبـزته في جهـته السيـاسية وكـتلتـه لم نسمع سـوى سرق منـها ونهب مـنها ..
لم تـطـرق خبـرا" سـعـيـدا" انـهـا احـتفـظت بـخـزين االزمـات والـنـكـبـات واخـرها
ـالــيـة لم تــوفـر سـوى رواتب كــورونـا الــتي قـتـلـت الـنـاس مــرضـا" وجــوعـا" وا
داورة بحسب تصريحاتهم وادعائاتهم تقاعدين وبشق االنفس وا ـوظف وا ا
اخملـجلة في كل تلك التخـبطات صار لزامـا" ان تسمى وزارة سرقة االموال ال
ال  والـتي ينحصر نـشاطها بجـمع  اموال النفط العـراقي ليعبأ خزيـنة حفظ ا

قدسة . في جيوب الفاسدين واحلاكم واصحاب اجلهادات ا
ـالـيـة مـسـتـودع خـيـرات الـعـراقـيـ من نـفـطـهم الـيـتـيـم  والـذي يـعـد الـصـيد ا
ـاانـتفـعـوا من فـوائـد  ليـهـرب خـارج البـالد  ويتـحـول لـفلل االسـهل للـذهـاب 
وقـصور ومـدن العاب وشـوارع جتاريـة وسيـارات ومعـارض السمـاء سيـاسية
رنـانـة اثـارت االسـتـغــراب في ذات الـدول   في وقت عـطـلــوا االلـة الـصـنـاعـيـة
نـفعة دول اجلوار الـتي لم ينال مـنها الـعراقيون سـاحات الزراعـية  وجفـفوا ا
غيـر االرهاب والقـتل والتأمر والـدمار ( فلوسـنا بجيـوبهم واصابعـهم بعيونه )
وهذا لـيغص البلد بالعـاطل من الشباب اخلريجـ الذين تتمناهم دول العالم
لـتحق بـركاب الهـجرة والـغربة لتـدوير عـجلة الـعلم والـرقي والنـاجون منـهم وا
يـسجل بعضـهم رقما" عـلميـا عراقيـا" في احملافل الدوليـة هم من رحم العراق
ــالــيـة لم تــخــطط  لـدرجــات وظــيـفــيـة  تــســتـوعب ونــعـود بــاالســبـاب الى ان ا
ستحـق التعيـنات بل حصرت  توفـيرها الفرص لـتعيينات ذوي اخلريـج وا
ــسـؤولـ واحلــزبـ والـدرجــات اخلـاصــة البـنـائــهم واقـاربـهم والــواسـطـات ا
مرات ؤسسـات والدوائر وتضـيق بهم الـغرف وا واحملـسوبيـات  لتغص بـهم ا
واغلـبهم فائض وفضـائ مسببة بطـالة وظيفية مـقنعة مشكـلة علقت بسستم
الدولـة الـعراقـيـة يصـعب تـفكـيـكهـا .. بـينـمـا دفعت  بـاابـناء الـعـامة لـبـسطـيات
طالـب بـحقوقـهم بعيش الرصـيف والتـسول والتـشريـد لتشـتعل السـاحات بـا

رغيد في وطن يحفظ كرامتهم وذويهم .
ـالــيـة  في كل بـقــاع االرض خـاضـعــة الجـهـزة رقــابـيـة تــقـيم اداءهـا خــزائن ا
اليـة وخطط التـنمية ومتـابعة وارداتـها وعائـداتها ونـفقاتـها لرسم  الـسياسـة ا
هام وتـخصيص االموال لـلبناء واالعـمار واالستفادة مـن اخلريج وتنـسيق ا
ـالـية ـؤسسـاتـية االخـرى لـلنـهـوض بالـبـلدان .. اال ا فـاصل ا مابـيـنهـا وبـ ا
ـستـور االح افلـست وحتديدا" اثـناء حرب العـراقيـة سيدة نـفسهـا النعرف ا
الـعـراق مع داعش واعالن رئـيس الوزراء الـسـابق حـيـدر العـبـادي ان خـزائنه
ـتقـاعدين والـباقي (يـأكلون وظـف وا خاويـة ورغمـها اسـنطـاع تأمـ رواتب ا
رحـلة بالنصر على داعش ولم يـستطع العراق تعزيز كير ) عبرنا ا حصـى  ا
ـالي  يـدور حـول الـقـرض الدولي سـتـشـار ا ـفـكـر وا ـالي بل راح ا الـوضع ا
الـية العـراقية  مـضيفـا" لهـا التعـويضات الـسامة خملـلفات الذي  نـخر الذمـة ا
ـالية حتت حماية كبـار السياسي اليخـترقها اي فلتر النـظام السابق وتبقى ا
عـاينة الشـعبية او الـقانونية الية الـتي التقبل ا او راصد النـها من احملميـات ا

او رقيب النزاهة الذي اخترق هو االخر واصيب بالرمد .
الــعــراق الـيــوم يــعــاني نــقص االمــوال ويــشـكــو مــوظــفــيه من تــأخــر الـرواتب
نـحوهـا خطـط االنقاذ وللـحكـومة مـستـشارين فـي جملـة االختـصاصـات ولم 
نـاصب النهم كاولئك يـزانية وا التي حتـفظ هيبتـها الشعـبية هؤالء  عـبأ على ا
ثـلـون صـوت الشـعب ولم يـنـتفع مـنـهم بـقرار يـخـدمه ومـايلـفت الـنـظر الذيـن 
تلك احلـوار الذي بثه التلفزيون احلكومـي مع الكاظمي الذي اكد ان العراق 
موارد مـالـيـة كـثـيـرة واليـفـتـقر لـالموال .. كـانت تـلك الـكـلـمـات مـطـمـئـنـة لذوي
ـنـتـفظ في حـصـوله عـلى  فـرص الـدخـول احملـدودة ومـشـروع امل لـلـشـبــاب ا
التـعـي  وتـفـعيل شـهـاداتهم بـحـسب التـخـصص لـنصـطدم الـيـوم بالـتـصريح
ـالـيـة ان االمـوال سـرقت .. لـنـسلـم انهـا سـرقت هل من االسـتـفـزازي لوزيـر ا
اجـراء  اتخذه  الوزيـر واحلكومة بـرمتها في الـتحقيق والـبحث عن السارق ..
وقف من ـوقف احلكومي هو الـتردد من االحتكـاك باجلناة  واخلـوف سيد ا ا
ال الـعام  الن الكشـف عنهـا سيقطـع الرؤوس وسيجـليكم اجلهـة التي نـهبت ا
شهد ـصالح احلزبيـة وذات ا تعـاقبة الـتفاهمـات والعالقات وا ـناصب ا عن ا
ـتـظـاهرين والـنـاشـطـ تلك حـقـيـقـة بات تعـامـلت به احلـال  مع كـارثـة  قـتلـة ا
اجلـمـيع يـعـرفـهـا تـظـا حـبــيـسـة  االروقـة واجلـدران الن  قـرار الـكـشف عـنـهـا
سـيكـون الـتـصـفـيـة والـعدم .. ويـبـقى الـسـؤال مـتى سـتـقـطع رؤوس قـد حانت

واينع قطافها ياساسة العراق .

ركـزية بـالعـادة الى اجراء تـقيـيمـات دورية لـلمـصارف والـبنوك تلـجأ الـبنـوك ا
التـي تعـمل حتـت اشرافـهـا  وتـعـتـبـرهـا اداة مهـمـة في سـيـاسـتـهـا في تـطـوير
ركزي العراقي على استخدام هذه االداة صرفي . وقد دأب البنك ا اجلهاز ا
اضـية  ويـبدو ان سـياسـته بهـذا االجتاه قد خالل االربع او اخلـمس سنـ ا
القت حتــفـظـات في حـيــنـهـا بـســبب االعـتـراضـات الــكـثـيـرة الـتـي جتـاهـر بـهـا
سـتـخـدمة في عـمـلـية الـتـقـيـيم هذه . ويـبـدو ان الـبنك صـارف حـول االلـيـة ا ا
ـهـمة في ـركـزي العـراقي اتـخذ مـقـياس   CAMEL الـشـهيـر احد االدوات ا ا
ـصـارف هـدوءا نـسـبـيـا في ضوء عـملـيـة الـتـقـيـيم هـذه ولـذلك شـهدت اجـواء ا
ـقــيــاس والـتي حتــقق عــدالـة نــســبـيــة بـذلك. ــسـتــخــدمـة في هــذا ا االدوات ا
ـركزي الـعراقي تقـييـما سريـا للـمصارف بـتــــاريخ 2020/10/1 اصـدر البنك ا
ركزي في خطوة بـناءا على سياسـات جديدة فرضها احملـافظ اجلديد للبـنك ا
قترحة من سريـعة ومفاجـأة في االيام االولى لتنـصيبه حيث لم  تـتخذ االليـة ا
قبله  مقياس  Camels فـقط أساسا لها في عملية التقييم بل اضافت له خمس
او ست مــؤشــرات اخــرى في خــطــوة اجــتـهــاديــة اثــارت الــكــثــيـر مـن الـلــغط
ـا زاد في الـشـكـوك في هـذه ـصـرفي الـعـراقي. و واالرتـيـاب لـدى اجلـهـاز ا
زاد ـنح للمـصارف في ا اخلـطوة هي ربط التـقييـمات اجلـديدة بحـصص ما 
قـترحة  تنـتهي  بعد  ثالث اليـومي للعـملة الصـعبة . وحـيث ان  مدة التقـييم ا
ـركزي ) بـاالضـافـة الى قرار احملـافظ بـعدم اشـهر (حـسب مـا اشـار  البـنك ا
زاد اليومي (وهو اجراء اعتاد نح من العمالت الصـعبة في ا نـشر قائمة ما 
ـركـزي من سنـ ) كـلـها عـوامل اثـارت كـثـير من االسـئـلـة حول عـليه الـبـنك ا
ركزي طبـيعة واهـداف التقـييم اجلديـد الذي اقتـرحته االدارة اجلديـدة للبـنك ا
زاد. ان حتليل بسيط لنتائج التقييم وخصوصا ربط هذا التقييم   بحصص ا
ـصـارف عـلى احلـصص العـالـيـة لـلدوالر ومـا نتـجت عـنه  من هـيـمـنة بـعض ا
راتب الـعلـيا بـالتـقيـيم وتعـود ملـكية حيث سـيطـرت  ثالث مصـارف واحتـلت ا
صـارف لـشخـص واحد . كل ذلك ادى الى زيـادة الـريبـة بـأصل عمـلـية تـلك ا
التـقييم اجلديدة والتي خرجت نـتائجها   باسبوع واحـدعلى خالف التقييمات
ـة والـتي استـغرقـت اشهـرا عديـدة  الجنـازها . نـقول كل الـقد
ذلك افـقد عـمـلـيـة الـتقـيـيم وهـدفـهـا احلقـيـقي في عـمـلـية
الـتـطــويـر بـل اصـبـحـت ( وكـمـا يــشـيــر الـيه الــبـعض )
وسـيلة لـلربح  لـطبـقة وشـريحة مـعيـنة من رجـال اعمال
وسـياسـ يتـهم بـعضـهم بـانهم مـعـنيـون بعـمـليـة شراء
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الـبـراءة الـتي تألـف فريـقـهـا الـبـحثي من
االسـتــاذ الـدكـتــور احـمــد مـحــمـد حـسن
الـغـبـان  والـدكـتــورة نـيـفـ جـمـال عـبـد
ـهـنـدسـة  هـديل احـمـد عـباس الـقـادر وا
الـوصول الى انتاج مـركبات سيـراميكية
نـــانــويــة تــســـتــخــدم لــضـــبط وتــعــزيــز
اخلـصائص النهـائية خملتـلف الكربيدات
ـا تـتـمـتع به من اسـتـقـرار حـراري التي
تـضـاف كنـقـطـة مـفـصـليـة لـتـحـديـد الـية
جــــديــــدة فـي هــــذا اجملــــال . واظــــهـــرت
الـنتـائج التـجـريبـية لـبراءة االخـتراع ان
كـربيد التـيتانـيوم  تشكـيله عند 1100
دة  6 ساعات من مسحوق درجة مئوية 
ــتــكـونــة من الــتــيـتــانــيـوم الــعــنــاصـر ا
والـكرافـيت لـذلك فان الـكـثافـة الـظاهـرية
لـلـمـنــتج الـنـهـائي يــزداد بـزيـادة تـركـيـز
ــســامــيـة الــنــانــو الــومــيــنــا فـي حــ ا
ــاء يــزدادون بــزيــادة وامــتــصــاصــيــة ا

تركيز اوكسيد النحاس النانوي.

ـرتفـعة والـتحـديات الـصحـية ـعدالت ا ا
واالقـتــصـاديـة واجملــتـمــعـيــة والـفــنـيـة)
مــشـددا (فـي الـوقت نــفــسه عــلى بــلـورة
خـطط ورؤى إيـجـابـيـة لـتـقـلـيل أثـر هـذه
الـــتـــحــديـــات عن طـــريق الــتـــكـــامل بــ
الــسـلــطـتـ الــتـشـريــعـيـة والــتـنـفــيـذيـة

والنقابات). 
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ونـاقش اجملـتمـعون إطـالق دليل الـطالب
ومـتابـعـة اجلوانب الـفـنيـة والـتوقـيـتات
ــرســومــة لــلــتــقــد وإعالن الــنــتــائج ا
ومـــوعــد تـــســجـــيل الــطـــلــبـــة في ضــوء
تـوقـيتـات الـتـقو اجلـامـعي. ومن جـهة
اخـــرى حــصـل فـــريق بـــحـــثي في قـــسم
واد  بـاجلامـعة الـتكـنولـوجية هـندسـة ا
بـراءة اخـتراع لـتـمـكنـهم من انـتـاج مادة
مـتراكـبـة سيـرامـيكـيـة مسـتـقرة بـإضـافة
اكـاســيــد نـانــويــة بـواســطــة اسـتــخـدام
مـنــظـومــة مـحــلـيــة الـصــنع. وتـضــمـنت

اخملــتــصــة والســيــمــا دائــرة الــدراسـات
ـتـابـعـة ودائـرة الـتـعلـيم والـتـخـطـيط وا
االهـلي ووضـع مـعـايــيـر حتـقق الــعـدالـة
اجملـتمعيـة في القبوالت وتـضمن تطبيق
الـقـوانـ والـتـعــلـيـمـات بـدقـة وااللـتـزام
ا بـالتوقـيتات الزمـنية وعـدم جتاوزها 
ؤسساته وعدم يـعطي الثقة لـلمجتـمع 
الـعـمـل بـاالسـتـثــنـاءات احـتــرامـاً لـلـذين
اجـتهـدوا وحققـوا نتـائج حقـيقـية يـفخر
بـها الطالب واجملتمع وضرورة تخفيض
األجـور بـالنـسـبـة لـلـجامـعـات والـكـلـيات
ــرحــلــة ـــا يــراعي ظـــروف ا األهــلــيــة 
احلــــالـــــيــــة مــــشـــــيــــرا الى أن الــــوزارة
عاجلات وطـواقمها قـادرون على وضع ا
عـلى مسـتوى األبـعاد الـعلـميـة واإلدارية
والـقـانـونـيـة). وتـابع عـبـد الصـاحب  أن
عتمدة لدى عـاجلة ا (مـسارات النظر وا
وزارة الـتـعلـيم تـأخـذ بـنظـر االعـتـبار كل
ــتــغــيــرات والــتــحــديــات الــتـي مــنــهـا ا
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تـرأس وزيــر الـتـعــلـيم الـعــالي والـبـحث
الــعـلــمـي  نـبــيـل كـاظـم عــبـد الــصــاحب
اجـــتـــمـــاعــا هـــامـــا لـــدائـــرتي وأقـــســام
ــتـــابـــعــة الـــدراســـات والــتـــخـــطــيـط وا
ناقشـة متطلبات خطة والـتعليم األهلي 
الـقـبـول في اجلـامعـات الـعـراقـيـة لـلـعام
الـــــدراسي 2021/2020 . وأكـــــد عـــــبـــــد
الـــــصـــــاحـب  (ضـــــرورة أن تـــــتـــــكـــــيف
اجلــامـعــات احلــكـومــيــة في الــدراسـات
سـائية وكـذلك اجلامعات الـصباحـية وا
والـكـلــيـات االهـلــيـة في ضـوء خــطـطـهـا
الالزمـة السـتـيـعـاب مـخـرجـات الـدراسـة
اإلعـدادية والزيادة احلـاصلة في األعداد
الـناجتـة عن الـنـمو الـسـكـاني الطـبـيعي
وتــــغـــــطــــيــــة هــــذه الــــزيـــــادة من خالل
ـسـتـوفـية ـعـاجلـات واالسـتـحـداثـات ا ا
لــلــشـــروط). ودعــا عــبــد الـــصــاحب الى
(أهـمـيـة الــتـكـامل بـالــعـمل بـ الـدوائـر
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الـتكـنلـوجيـا احلـديثـة التي حتل وتـنهي
عـقد وروتـ وتأخـير .  وشـهدت الـندوة
مــــداخالت واراء طــــرحت مـع اجلــــهـــات
ــعـانـاة ــشـاركـة  تــتـعـلق  الـرسـمــيـة ا

ويــجب ان يـــكــون الــتـــأمــ لــدى وزارة
الـنـجـارة  وحـاليـا تـوجـد خـسـائـر تـقدر
ـلــيـار ونــصف دوالر سـنــويـا نــتـيــجـة
اجـــــراءات فــــوضى وغــــيــــر مــــدروســــة.
وأوضح مــديـر قـسم االقــتـصـاد الـزراعي
في وزارة الـزراعـة محـمـود فـاخر مـحـمد
(دور الـــرزنـــامـــة الـــزراعـــيـــة والـــدوائـــر
ـتعلـقة بـالتـصدير  واسـتكـمال الـنظام ا
االلـــــكــــتـــــروني مـع وزارات الــــتـــــجــــارة
ـالـيـة والـصـنـاعـة  لـرفد والـتـخـطـيط وا
وتـقـد األفـضل لـيـتـماشـى مع إجراءات
الـعالم بـتحـديث اإلجراءات والـتعـليـمات

واالنظمة). 
وقـــدم ادريس يـــوسف وعـــلي طـــعـــمــة 
حـلــوالً وضــرورة مـلــحـة لــعــمل هـيــئـات
ـنــافـذ احلـدوديــة والـكـمــارك  وصـحـة ا
صـدور االجازات والـتـقاريـر الـتي تتـوفر
من الـــنـــظـــام احلـــديث  وربـط اجلـــهــاز
بــاحلــوكــمــة االلــكــتــرونــيــة واخلــدمـات
رونة وإيقاف التزوير وتقليل ـقدمة وا ا
الـروت  وربط نظام علـمي متقدم دولياً
 ولـن يـــــــتـــــــوفـــــــر ذالك اال عـن طـــــــريق

واحلـركــة االقـتــصـاديـة  وتــعـزز قـدرات
ـالـيـة نواتـهـا حتـديث الـقـوان الـبالد ا
ــتـعـلــقـة بـالــتـجـارة والــتـصـديـر كـافـة ا
الي واالقـتصادي واالسـتيـراد والعـمل ا
والــــتــــجـــاري . وتــــطــــرق رئـــيـس قـــسم
الـتـصــديـر في وزارة الـتــجـارة الـدكـتـور
مـيثم اسماعيل الى اإلجراءات القانونية
تـعـلـقـة بالـشـركـات وجتارة والـشـروط ا
ـــهـــنــة  حـــيث تـــعـــمل وتـــســـيــر وفق ا
الـتشريعات النافـذة  وأي تغيير يحتاج
لـدراســات ومـقـتــرحـات تـرفـع لـلـســلـطـة
واد الـتنفيـذية ومنهـا التشريـعية وفق ا
الـــدســـتـــوريــة  ومـــهم تـــعـــزيــز جـــانب
ـــعـــامالت االلـــكــتـــرونـــيــة  وتـــعـــزيــز ا
الـتصـدير بتـغيـير مـواد قانـونيـة معـينة
لــدفع عــمل الــتـصــديــر  . وشــدد عــضـو
احتـاد رجال االعـمـال العـراقيـ وخبـير
الــتــأمــ عــبــد احلــسن الــزيــدي  عــلى
ـواطن أهــمـيــة قــوانــ حتــمي أمــوال ا
الـعـراقي  وعـبر سـنـوات طـويـلـة مضت
صـادرات قوان للمال التجاري محمية
لـكن جـاءت سـنـوات متـتـالـيـة عـشـوائـية

عـلى أهــمـيـة قـيــام الـكـاظــمي واسـتـنـاداً
ـادة 78 من الـدسـتـور  لـلـصالحـيـات بـا
بـاتــخــاذ قــرارات عــاجـلــة واالســتــعــانـة
ـشتـركة بـالغـرف التـجاريـة لدفع عـجلة ا
االقـتــصـاد واحـتـواء األزمــات احلـالـيـة 
ـشـورة واالسـتــعـداد لالسـنـاد وتــقـد ا
ــســتــطــاع  وان غـرف ــعــونــة قــدر ا وا
الـتجارة قـانونـا منظـمات مـهنيـة بعـناية
فـــئــة  أعــضــائــهــا اســـتــنــادا لــقــوانــ
وتشريعات خاصة نافذة تنظم عملها.

وعــرض الـنــائب االول لــرئــيس الــغــرفـة
بـــغــداد حـــكــمـت الــدقـــاق مــحـــاور تــمت
مـنـاقــشـتـهـا بــالـنـدوة تـتــضـمن ضـوابط
وشـروط وتعـلـيمـات التـصـدير  والـسلع
ـمـنـوع تصـديـرها  ـعـدة للـتـصـدير وا ا
ـنتـجات قـتـرحة لـتـصديـر ا واألسـواق ا
الـعــراقـيــة  واقـتــراح تـأسـيـس شـركـات
ـنـتـجـات مـختـلـفـة مـسـاهـمة تـصـديريـة 
وخـاصة . وتنـاول الدكتـور زيد ثابت من
جـــامــعـــة الــنـــهـــرين خــطـــوات نــوعـــيــة
ونـشاطات وافكار  تـطبيقـها واالخذ بها
يـحقق نتـائج إيجابـية للـتجارة والـتجار

 ÍdLA « rOŠ— ≠ œ«bGÐ

دعت نـدوة متـخصصـة بشـأن الصادرات
والـتـصـديـر في الـعـراق  رئـيس مـجلس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي الى تـغـيـير
شـامل للسـياسـة االقتصـادية والتـجارية
مع تـطــور الـعـالـم بـالـتــنـمــيـة وتـيــسـيـر
ـعامـالت  أقامـتـها غـرفـة جتارة بـغداد ا
ـشــاركـة الـشــركـة الــعـامــة لـلــمـعـارض
واخلــدمــات الــتــجــاريــة وصــنــدوق دعم
الـتصدير ودائرة تطـوير القطاع اخلاص
ــركــزي  ووزارة الــتــخــطــيط اجلــهــاز ا
لـلـتـقيـس والسـيـطـرة الـتـوعـية  ووزارة
الـزراعــة الـشــركــة الـعــراقـيــة لــتـصــنـيع
وتـســويق الــتـمــور  ووزارة الــصـنــاعـة
ــديــريـة الــعــامــة لــلـتــنــمــيـة ــعــادن ا وا
ــالـــيــة رابــطــة الـــصــنــاعـــيــة  ووزارة ا
ـصــارف اخلــاصـة ومــصــرف الـرشــيـد ا
ــصـرف الـعـراقي ومـصــرف الـرافـدين وا
لـلـتـجـارة  واجلــمـعـيـة الـعـراقـيـة إلدارة
نـظم اجلودة واحتـاد الصـناعـات العراق
صـدرة .وركـز رئـيس غـرفة والـشـركـات ا
جتــارة بـغــداد فـراس رســول احلــمـداني

 «—œUBK  Y¹bŠ ÂUEMÐ V UDð WBÒB ²  …Ëb½
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الـــتــجـــارة بــالــتـــصــديـــر والــصــادرات 
واهــمــيــة إيــجــاد طــريق أفــضل آللــيــات
الـعـمل التـجـاري وتـطويـره في الـعراق 

نطقة والعالم . ليواكب بلدان ا

جانب من الندوة

t¹uMð
نــشـــر في (الــزمـــان) بــالــعـــدد (٦٧٨٢) يــوم األحــد ٢٠٢٠/١٠/١١ اعالن
ــرقم ٢٦١ فـي  ٢٠٢٠/٩/٢٢  عن تــأجــيـر مــديــريــة بــلــديــات مـيــســان ا
شتمل مشيد يحتوي (مشتمل) ولم يرد في االعالن عبارة (مالحظات/ ا

على غرفت وسياج بي آر سي) 
t¹uM² « vC² « «c

ـــصـــارف اجملـــازة). فـــيـــهـــا مـن قـــبل ا
ـنصة شـاملة  في واشـار الى ان (هذه ا
عـملـهـا لتـحمـيل بـيانـات اخلطـابات من
ــــصـــارف عـن طـــريق قـــبـل مـــخــــولي ا
الـولـوج الـيـهـا وبـصالحـيـات مـخـتـلـفـة
ـــصـــرف ومـــحَــــدَّدة عـــلـى أن يـــكــــون ا
مـسؤوالً عن دقَّة وصحَّة تلك البيانات)

واشـــتــــرط الـــبــــيـــان عــــلى (اجلــــهـــات
ستفيدة من القطاع العام واخلاص ا
وذج وبـعـد اصـدار اخلـطـاب اعـتـمـاد 
تـسجيل إلـكتـروني يتم استـحصاله من
ــنــصـة الــبـنـك الـذي ســتــصــدره هـذه ا
ـعـلــومـات اخلـاصــة بـتـلك مـتــضـمـنــاً ا
ـة اخلــطــابــات ويــحـــمل عالمــات أمــنــيـَّ

مـخــتـلــفـة كـاخلــتم احلـراري وخــاصـيـة
دون أن يــتـــحــمل الــبــنك أي الــبــاركــود
صرف في الـتزام مالي ينتج عن تـلكؤ ا
تـســديـد قــيـمـة اخلــطـاب) داعــيـا (هـذه
ــســـتــفــيـــدة من خـــطــابــات اجلــهـــات ا
الـــضـــمـــان والــــكـــائـــنــــة داخل بـــغـــداد
عـلومات وذج تسـجيل ا السـتحصـال 

أمــا اجلــهـات الــواقــعـة من قــبل الــبـنك
وذج كنها استحصال  خـارج بغداد 
ـعــلـومــات من فـروع الــبـنك تـســجــيل ا
ــوصل و أربـيل وحـسب بـالــبـصـرة و ا
الـرقـعــة اجلـغـرافـيـة لــكل فـرع وسـيـتم
الـعـمل فـعـليـاً بـاأللـيـة اعاله بدءً من 18

تشرين األول اجلاري). 

صارف احلكومية ببغداد ½bI∫ تعامل نقدي في أحد ا
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مصرف الرافدين/ االدارة العامة
القسم القانوني

رهونة شعبة التنفيذ وبيع العقارات ا
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ـمنوح لك والبــــــــــالغ تـرتب بذمتك بالـتكافل والتضـامن مع الكفيـل اعاله وعن (سلفة زواج) ا بـالنظر لـعدم قيامك بـتسديد مـبلغ الدين ا
لـزم بـدفعه الى مـصرفـنا واسـتناداً الى صـاريف وا (ـــــ / ١٥٠٠٠٠٠) ديـنار (ملـيون وخـمسـمائـة الف دينـار ال غيـرها) عدا الـفوائـد وا
ادة الثانية من القانون اعاله ـوجب ا منوحة لنا  ادة الثالثـة من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ ولـلصالحية ا ا
ترتبة عليه خالل عـشرة ايام اعتباراً من اليوم التـالي لتبلغكم باالنذار شار اليه اعاله مع الفـوائد ا ننذركم بوجوب تسديد مـبلغ الدين ا
ذكـور وذلك بـوضع اشارة ـادة اخلـامسـة الفـقـره (١) من القـانـون ا وبعـكـسه فسـوف تـتخـذ االجـراءات القـانـونيـة الالزمـة وفقـا الحـكام ا

ترتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.... بلغ الدين ا نقولة استحصاالً  نقولة والغير ا احلجز التنفيذي على اموالكم ا
مع التقدير..

—«c½« ØÂ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

مصرف الرافدين/ االدارة العامة
القسم القانوني

رهونة شعبة التنفيذ وبيع العقارات ا
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مـنوح لك والبـالغ ( ــــــ/ ٢٤٩١٣٥٢) دينار (مـليونان تـرتب بذمتـك بالتكـافل والتضـامن مع الكفـيل اعاله وعن (       ) ا بـالنظـر لعدم قـيامك بتسـديد مبـلغ الدين ا
ادة الثـالثة من قانون لزمـ بدفعه الى مصـرفنا واستـناداً الى ا ـصاريف وا واربعمائـة وواحد وتسعـون الف وثلثمـائة واثنان وخـمسون دينار) عـدا الفوائد وا
شار اليه ادة الثانـية من القانون اعاله نـنذركم بوجوب تـسديد مبـلغ الدين ا ـوجب ا منـوحة لنا  حتصيل الديون احلـكومية رقم ٥٦ لـسنة ١٩٧٧ وللـصالحية ا
ادة ترتبة عـليه خالل عشرة ايام اعـتباراً من اليوم التـالي لتبلغـكم باالنذار وبعكسه فـسوف تتخذ االجـراءات القانونية الالزمـة وفقا الحكام ا اعاله مع الفـوائد ا
ترتب بـذمتكم وقد بلغ الـدين ا نقـولة استحـصاالً  نقـولة والغيـر ا ذكور وذلك بـوضع اشارة احلجز الـتنفـيذي على اموالـكم ا اخلـامسة الفـقره (١) من القانـون ا

اعذر من انذر....
مع التقدير..

—«c½« ØÂ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

مصرف الرافدين/ االدارة العامة
القسم القانوني

رهونة شعبة التنفيذ وبيع العقارات ا
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مـنوح لك والبـــــــــالغ تـرتب بذمتك بـالتكافل والـتضامن مع الـكفيل اعاله وعن (سـلفة زواج) ا بالـنظر لعـدم قيامك بتـسديد مـبلغ الدين ا
ادة لزم بدفعه الى مصرفنا واستناداً الى ا صاريف وا (ــــ/ ١٥٠٠٠٠٠) دينار (مليون وخمسمائـة الف دينار ال غيرها) عدا الفوائد وا
ادة الـثانـيـة من القـانون اعاله ـوجب ا ـمـنوحـة لنـا  الثـالـثة من قـانون حتـصـيل الديـون احلكـومـية رقم ٥٦ لـسنـة ١٩٧٧ ولـلصالحـية ا
ترتبة عليه خالل عـشرة ايام اعتباراً من اليوم التـالي لتبلغكم باالنذار شار اليه اعاله مع الفـوائد ا ننذركم بوجوب تسديد مـبلغ الدين ا
ذكـور وذلك بـوضع اشارة ـادة اخلـامسـة الفـقـره (١) من القـانـون ا وبعـكـسه فسـوف تـتخـذ االجـراءات القـانـونيـة الالزمـة وفقـا الحـكام ا

ترتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.... بلغ الدين ا نقولة استحصاالً  نقولة والغير ا احلجز التنفيذي على اموالكم ا
مع التقدير..

—«c½« ØÂ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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ـنــتـخب { مــدن- وكـاالت: تــصـدر ا
اإلنــكــلــيـــزي اجملــمــوعــة الــثــانــيــة
ـــســــتـــوى األول من دوري األ بــــا
األوروبـــيـــة بـــفـــوزه عــــلى ضـــيـــفه
بلي. البلـجيكي  1-2 على ملـعب و
وسجـل ماركـوس راشـفورد ق 39من
ركـــلــة جــزاء ومـــاســون مــونت ق64
هــدفي إجنـــلــتــرا بــعـــدمــا تــقــدمت
بلجيكا بواسطة روميلو لوكاكو من
ركلة جزاء ق 16 وبهذا الـفوز ثأرت
إجنـلـتــرا من بـلـجـيـكـا الـتي تـغـلـبت
عــلــيـهــا مــرتـ فـي مـونــديـال 2018
ـركز الـثالث. ورفع وانتـزعت منـها ا
منتـخب األسود الثالثـة رصيده إلى
للـشيـاط احلـمر 6نقـاط مـقابل  7
ــركـز الـثـاني عـلـمـا بـأن أصـحـاب ا
ـارك اجملــمــوعــة تــضم أيــضــا الــد
وأيـسـلـنـدا الـلـتـ تـلـتـقـيـان الحـقـا
.وســنــحت أول فــرصـــة في الــلــقــاء
بــالـدقــيــقـة الــتــاســعـة عــنــدمـا رفع
كـاستـاني الـكـرة على رأس لـوكـاكو
ــرمى الــذي ســـددهـــا بــعـــيــدا عـن ا
اإلجنــلــيــزي.  وألــغى احلــكـم هــدفـا
لــلــمـــنــتــخب الــبــلـــجــيــكي ســجــله
كــاراسـكــو في الـدقــيـقـة  11 بـحــجـة
وجـود تــسـلل. لـكن احلــكم احـتـسب
ركــلـة جـزاء لـصــالح بـلـجــيـكـا بـعـد
إعــاقـة لــوكـاكــو من قــبل دايـر داخل
نطـقة ونفـذها مهـاجم إنتر ميالن ا
وتــألق بــنــجـــاح في الــدقـــيــقــة 16  
بيكفورد في إنقاذ إجنلترا من هدف
ثان فـي الدقـيـقة  19 عنـدمـا تـصدى
عـــلى دفــعـــتـــ لــتـــســـديــدة من دي
بروين. واحـتسب احلـكم ركلـة جزاء
ــضـيف بـعــد تـعـرض لــلـمــنـتـخب ا
هنـدرسون لـلـمسك من قـبل مونـييه
وانـبـرى راشـفـورد لـتـسـديـد الـركـلـة
بنجـاح محقـقا التـعادل في الـدقيقة
 وفي الـــشــــوط الـــثـــانـي ســـجل 39
ــنـتـخب اإلجنـلـيــزي هـدف الـتـقـدم ا
بـالــدقـيـقـة  64 عـنــدمـا مـرر تــريـبـيـر
الـــكــرة إلـى مـــونت الـــذي ســـددهــا
ـدافع ألديـرفيـريلد لتـصطـدم بقدم ا
وتخـدع احلارس سيـمون مـينـيوليه
وتـدخل الـشـبـاك. وحـاولت بـلـجـيـكا
مـعـادلة الـنـتيـجـة سـريعـا فـمرر دي
ــــيــــزة حلق بــــهــــا بــــرويـن كــــرة 
كاراسـكو وانـفرد بـاحلارس قبل أن
ـرمى في الدقـيقة 72 يسـدد بجوار ا
وكاد الـبـديل هاري كـ يـدون اسمه
ـسجـلـ في الـدقـيـقة عـلى الئـحـة ا
 عــنـدمــا ارتــقى بـرأسه لــركـنــيـة 82

دون وجــود رقــابــة لــكــنه وضــعــهـا
بـجانب الـقـائم بشـكل غـريب. وأهدر
نـتـخب اإلجنلـيزي فـرصة جـديدة ا
فـي الــدقـــيـــقــة  85 عـــنـــدمـــا تـــبــادل
راشــفـورد الــكـرة مـع رايس قـبل أن

دافع ديـنايـر ويسدد يجـتاز األول ا
ـــــرمى من مــــــوقف مـــــريـح فـــــوق ا
باراة بفوز األسود الثالثة لتنتهي ا
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نتـخب اإليطالي مع مضيفه تعادل ا
ـباراة الـبولـنـدي دون أهـداف في ا
ـلـعب إنـيـرجـا الــتي جـمـعـتـهـمــا  
جدانسك في إطار منافسات اجلولة
الــثـالــثـة من دوري األ األوروبــيـة.
وبـهـذا الــتـعــادل يـسـتــمـر مــنـتـخب
إيطاليا في صدارة اجملموعة األولى
ـنتخب برصيد  5نقاط بـينـما يقع ا
ـركز الـثاني بـرصيد 4 البـولنـدي با
نقاط بالتساوي مع هولندا. الفرصة
ـباراة جـاءت بـعـد مرور األولى في ا
دقــائق بــعــدمــا مـرر بــاريال جنم 10
ــنـتــخب اإليـطــالي تــمـريـرة وسط ا
ــنــطــقــة قــابــلــهــا عــرضــيــة داخـل ا
لـورينـزو بـيلـيـجريـني بـرأسيـة مرت
بـجــوار مـرمى فـابـيــانـسـكي. وأهـدر
كيـيزا فـرصة محـققـة للتـسجـيل بعد
دقيقة واحدة من فرصـة بيليجريني

بعـدما مـرر بيلـوتي تمـريرة عـرضية
مرت من أمام مدافعي بولندا لتصل
إلى كـيـيـزا الذي وجـد نـفـسه وحـيدًا
ـرمى لـيـسـدد فـوق الـعـارضـة أمـام ا
بـطـريقـة غـريـبـة. ومن هجـمـة مـرتدة
ســـريــعـــة بـــالــدقـــيـــقــة  17 نــفـــذهــا
جوزوياك في اجلهة الـيسرى ليمرر
الـكرة إلى لـيـفا في الـنـاحيـة األخرى
ــرسـون في إبـعـاد قـبـل أن يـنـجح إ
هاجم البولندي الكرة من أمام قدم ا
بــــبــــراعــــة. فـي الــــشــــوط الـــــثــــاني
وبـالـدقـيـقة  51 أطـلق جـاكـوب مودر
ـنـتخب الـبولـندي مـتوسط مـيدان ا
تـســديـدة صــاروخـيــة من الــنـاحــيـة
اليـمنى تـمكن جـيجي دونـاروما من
إبـعـادهــا بـقــبـضــة يـده إلى ركــنـيـة.
ــنــتـخـب اإليـطــالي وأهـدر ظــهــيــر ا
ـرســون فـرصــة الـتــقــدم لـفــريـقه إ
بعدما قابل عـرضية متقـنة من كييزا
بالـدقـيـقة  64 لـيحـولـها بـرأسـية من
داخل مـنـطـقة اجلـزاء وتـمـر بـجوار
الــقـائـم. وسـنــحت الـفــرصـة مــجـددًا
ـرسون بـعدمـا مرر أمـام الظـهيـر إ

فيراتي كرة طولية ضرب بها الدفاع
ـرسون في الدقـيقة  80 استـلمـها إ
الذي فـشل في السيـطرة عـلى الكرة
لــيــنـجح احلــارس فــابـيــانــسـكي في
اإلمـساك بـها. وكـاد البـديل لـينـيتي
أن يــحــرز هــدفًــا قــاتالً لــلــمــنــتــخب
الـبـولنـدي في الـدقـيـقة  89 بعـد كرة
ــنــطــقـة ســددهــا الالعب مـن داخل ا
ارتــطــمت بـأقــدام مــدافـعي األزوري
لتـضرب الـشباك اجلـانبـية لـلحارس
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تـعـادل مـنـتـخـبـا فـرنـسـا والـبـرتـغال
دون أهـداف فـي مـبـاراة جـمــعـتـهـمـا
عـــــلى مـــــلـــــعب دو فـــــرانس ضـــــمن
منـافـسات اجلـولة الـثالـثة من دوري
أ أوروبــا. بـــهـــذا الــتـــعـــادل بــقي
الــوضـع عــلى مـــا هــو عـــلــيـه حــيث
نتـخبان صدارة اجملموعة يتقاسم ا
الـثـالـثـة للـمـسـتـوى األول بـرصـيد 7
ــنــتــخــبــان مــبـاراة نــقــاط. قــدم ا
تكتيكية من العيار الثقيل حيث
دربان ديـدييه ديشامب أغلق ا

b»—…∫ منتخب الرؤوس الثالثة يحتل صدارة اجملموعة في دوري اال االوربية

ـنـتـخب الـفـرنـسي في رد اعـتـبـاره ا
ة أمـام الـبـرتـغال ـؤ من اخلـسـارة ا
في نـــهــائي يــورو  2016عــلى نــفس

لعب. ا
b¹u «Ë UOð«Ëd

ـنـتـخب الـكـرواتي بـعض اسـتـعـاد ا
اتــــــــــزانـه فـي دوري أ أوروبــــــــــا
وانتـزع فـوزا غالـيا  1-2على نـظيره
السويدي في اجلولة  3من مباريات
اجملــمـوعــة الـثــالـثــة بـدوري الــقـسم
األول فـي الـــبــطـــولـــة. وكـــان كل من
الفريـق خسر مـباراتيه السـابقت
في اجملـمـوعـة لتـكـون مـبـاراة الـيوم
ـــثـــابـــة طـــوق الـــنـــجـــاة. وأنـــهى
ــنــتــخب الــكــرواتي الــشـوط األول ا
لــصـــاحله بــهـــدف ســجــله نـــيــكــوال
فالســيـــتش في الـــدقــيـــقــة  .32وفي
الــشــوط الــثــانـي ســجل مــاركــوس
بـيـرج هـدف الـتـعـادل لـلـضيـوف في
نـتخب الدقـيـقة  66قبل أن يـحـسم ا
ـبـاراة لــصـاحله بـهـدف الـكــرواتي ا
ســـجــــله أنــــدري كـــرامـــاريــــتش في
ــنـــتــخب الـــدقــيـــقــة  .84وحـــصـــد ا
الــــــكــــــرواتي أول  3نــــــقــــــاط لـه في
ـركـز الـثـالث اجملـمـوعـة لـيـنـفـرد بـا
ــنــتـخب الــســويـدي بال فــيــمـا ظل ا
ـركــز األخـيــر بـعــدمـا رصــيــد في ا
ــة الـثــالـثــة عـلى مـني بــالـهــز
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يـشـعـر يـورجن كـلوب
ــــــديـــــــر الــــــفــــــني ا
لليفـربول بغضب
شـــديــد نــتـــيــجــة
اإلصـــــــــــابـــــــــــات
ـتـتالـيـة لـنـجوم ا
فــريــقه بــفــيـروس
كــــــورونــــــا. وقـــــد
يـــغـــيب الـــغـــيـــني
نــابـي كــيــتــا العب
وسـط الــــريـــــدز عن
ديـربي مـيـرسـيـسـايد
ضــد إيــفــرتــون بــعــد
إصـــابــــته بــــفـــيـــروس
كــورونـا خالل تــواجـده
في مــعـــســكـــر مــنـــتــخب
بـالده. وكــــــان يـــــــورجن
كــــلـــوب قـــد صـــرح في
وقـتٍ ســــــــــــابـق أنـه
يــــــخـــــــشى حــــــدوث
األسوأ مع سـفـر عدد
كـبــيـر من العــبـيه إلى
جــمــيع أنـحــاء الــعـالم
لتمثـيل بلدانهم. وقال
كـلوب في تـصـريـحات
نــقـــلــتـــهــا صــحـــيــفــة
إكسـبـريس البـريـطانـية: ال

أريـد أن أبــدو غــيــر مـحــتــرم بــشـأن
الــطــريــقــة الـتـي تــفــعل بــهــا الـدول
ــكــان األخـــرى ذلك لــكن هـــذا هــو ا
الـذي نـعـرفه ونـعـرف كـيف نـتـعـامل
مــعه. وأضــاف: لــذا فـــإنــني أشــعــر
بـــقـــلـق طـــفـــيف ألنـه من الـــصـــعب
االتصال بجميع احتادات كرة القدم
فـي جــمــيع أنــحــاء الــعــالم. وتــابع:
ـوقف أتـفــهم حـقًـا مـدى صــعـوبـة ا
عـلومـات التي نـحصل عـليـها لكـن ا
من بعض احتادات كرة القدم ليست
تـوقع أن يـغـيب كـيـتا مـثـالـية. مـن ا
عن ديربي ميـرسيسايـد يوم السبت
قبل إذ سـيخصع لـلعزل في غـينيا ا
قبـل السـفر إلجنـلتـرا. وكان الـظهـير
األيـــســـر الــــيـــونـــاني كـــوســـتـــاس
تسيـميـكاس أول العب في ليـفربول
يـصـاب بـكـورونـا بـعـد وقت قـصـير
ــــبـــــيــــاكــــوس. من وصـــــوله مـن أو
وســرعــان مـا تــبــعه زمـيــله اجلــديـد
تياجو ألكانـتارا الذي لم يلعب منذ
أول ظـهـور لـه ضـد تـشـيـلـسي. بـعـد
ذلك أصـــيب ســـاديــو مـــاني أيـــضًــا
بــــالــــعــــدوى وغــــاب عـن خــــســـارة

ليفربول  2-7أمام أستون فيال.
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أفـــاد تــــقـــريـــر صـــحـــفـي إســـبـــاني
بـانـخـفـاض سعـر الـبـلـجـيكـي إيدين
هـــازارد جنم ريــــال مـــدريـــد مـــنـــذ
ـاضي. وانضم انضـمـامه الصـيف ا
هـازارد  30عــامًـــا إلى ريــال مــدريــد
قـادمًــا مـن تـشــيــلــسي قــبل مــوسم
واحـد فـقط من نـهـايـة عـقـده مـقـابل
مـــلــيــون يــورو لــكــنه غــاب في 160
ـــبـــاريـــات بـــســـبب الـــكـــثــــيـــر من ا
اإلصابة. وبحسب صـحيفة سبورت
الــكــتـالــونــيـة فــبــعـد  14شــهـرًا من
وصوله إلى سانـتياجو بـرنابيو لم
تـقــدم أغـلى صـفــقـة في تـاريخ ريـال
مـدريــد أي مـردود يـذكــر وذلك بـعـد
تــعـرضه لـ 7إصــابــات. ولم يــتــمـكن
هـازارد من الـلـعب إال في  22مـباراة
من أصل  55خاضـهـا لعـبـها الـفريق
ــعــنى آخــر ـــلــكي حــتـى اآلن. و ا
ــــئـــة فـــقط من لـــعب هـــازارد  40بـــا
مـكن أن تكون باريـات وكان من ا ا
سـابقات; األمور أسـوأ لوال تـوقف ا
بسبب وبـاء فيروس كـورونا. وغاب
ــدة  243يــومًــا هــازارد عن الــريــال 
بسبب اإلصابات إلى جانب مشاكل
الـوزن الــزائــد الــتـي واجـهــهــا قــبل
ــــيـــريـــنـــجي. ــــوسم مع ا بـــدايـــة ا
وأوضــحت الـــصــحــيــفـــة أن قــيــمــة
هازارد تـراجـعت بشـكل كـبيـر حيث
وصل سـعـره إلى  60مـلــيـون يـورو
أي أقل بنحو  100مليون يورو عما

دفعه الريال لضمه.
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نـتخب الوطـني لكرة الـقدم ونـادي بيرسـبوليس اإليـراني بشار رسن أن أكد بـهروز دزهبـود وكيل أعـمال جنم ا
موكله لن يتحرك من فريقه. وانتشرت أنباء تفـيد بان بشار رسن سينتقل الى صفوف قطر القطري.
وفي هـذا الصـدد اكد بـهروز في حـديث صحـفي إن بـشار رسن مـرتبط بـعقـد مع بيـرسبـوليس
ونـحن نـحـتـرمه بـالـتـالي فـالالعب لن يـتــحـرك من فـريـقه. وأوضح أن رسن لن يـنـتـقل إلى أي
نادي أخر كما أشيع ويوم غد سيتواجد في طهران لاللتحاق بالفريق. ويستعد رسن خلوض
واجهته في  19 كانون نهائي دوري أبـطال آسيا مع بـيرسبولـيس حيث ينتـظر بطل الشـرق 

قبل. األول ا
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يـاودُ مـنـتــخب الـنـاشـئـ تـدريـبـاته
عـــلى مـــلـــعب الـــشــعـب الــثـــاني في
الـساعـة الـثامـنـة صبـاحـاََ حتضـيرا
ـقــبـلــة. وقـالَ لــلــبـطــوالت الـدولــيــة ا
دير الفني لـلمنتخب  عـماد محمد ا
ان عودة الـتـدريبـات فرصـة لـتطـوير
ــنــتـخب قــدرات الالعــبـ لــيــكـون ا
ــقــبــلـة جــاهـزا لـالســتــحــقــاقــات ا
ــواهب الـتي والخــتـيــار نـخــبـة من ا
ـنـتخب جنـدهـا قادرة عـلى تـمـثـيل ا

بأفضل صورة. 
واضـــافَ: ان العــــبي احملـــافـــظـــات
ســيـنــخــرطـون في تــدريــبـات الــغـد
نـتخب بـعد وسيـكتـمل بـذلك عقـد ا
أن  تأم مـقر سـكن خاص بهم.
واوضـحَ: ان أبــــواب الــــتــــدريــــبـــات
ســتــفــتح يــوم غـدا األحــد الخــتــبـار
الـالعـــبــــ اجلـــدد ومن يــــجـــد في
ــوهـبـة الــفـنـيـة نــفـسه اإلمـكــانـيـة وا
مـيزة احلـضور لـغرض االخـتبار. ا
واردف الـــعـــمـــدة إن االخـــتـــبـــارات
ســتــعـــتــمــد عـــلى مــوهـــبــة الالعب
وكـذلـك األعـمـار احلـقــيـقـيــة كـونـنـا
نتـخب على اسس نبـحث عن بنـاء ا
رصــيـنـة بــأعـمـار صــحـيـحــة تـخـدم

الكرة العراقية مستقبال.

اإلعالمـــيــة الـــتي يـــعــمـالن فــيـــهــا
بـطـريقـة مـؤسـفة اسـاءت لـلزمـيـل
الــلـذيـن كـانــا ومــا يــزاالن يــعـمالن
بـــجـــهـــد ومــثـــابـــرة من اجل عـــمل
اعالمي ريـــاضي هــادف وتـــتــمــنى
ـؤسـسـات مـراعـاة اجلوانب عـلى ا
اإلنـسـانــيـة وعـدم الـتــعـامل بـشـكل
مـــــجــــــحف مـع وظـــــائـف الـــــزمالء
وارزاقــهم خــاصـــة ونــحن نــعــيش
ظـروفا اقـتصـادية صـعبـة. واكد ان
االحتــاد يــجــدد وقـوفه مـع الـزمالء
اإلعالمي الرياضيـ متمنيا على
سـؤوليـة والتزام اجلمـيع العـمل 
عـاليـ وتطـبيق مـباد الـصحـافة
احلـرة الـساعـيـة الى احلقـيـقة دون
التجاوز او اإلساءة ألي طرف كان.
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أعـرب االحتـاد الـعـراقي لـلـصـحـافة
الرياضية عن أسفه واستنكاره ألي
إســــــــاءة تـــــــوجـه لـإلعـالمــــــــيـــــــ
الــريــاضــيــ أيــنــمــا كــانـوا ألنــهم
يـــؤدون رســـالـــة ســـامـــيـــة تـــبـــغي
اإلصـالح في الـــــواقـع الـــــريـــــاضي
وتــــصـــــحــــيـح مــــســـــار األلــــعــــاب
ـــؤســســـات الــريــاضـــيــة. وذكــر وا
االحتـــــــاد فـي بــــــيـــــــان أن احتــــــاد
الــصــحــافــة الــريــاضــيــة يــدين مــا
تــــعـــــرض له اإلعالمـي الــــريــــاضي
عباس الياسري من انتهاك حلريته
والـــتــضـــيــيق عـــلــيـه دون مــراعــاة
لــلــجــانب اإلنــســاني أوال ولــعــمــله
ـهـني ثـانيـا ويـطـالب كل اجلـهات ا
احلكومية واألهلية ان حتفظ كرامة
الـصـحـفي وتـمتـنع عن الـقـيـام باي
اجــراء يــسيء لـإلنــســان الــعــراقي
ــارســة الــذي كــفـل له الــدســتــور 
حـــريـــاته فـي الـــتـــعـــبـــيـــر والــراي
ويــرفض االحتـــاد رفــضــا قــاطــعــا
ساس باي صـحفي دون االتصال ا
بنقـابة الصحفـي وهي قادرة على
احــقــاق احلق واعــادته أليــة جــهــة
تـــــدعي ان اإلعـالمي قـــــد اســــاء او
تـعــرض لــهــا. واضــاف ان االحتـاد
يـستـنـكر ابـعاد اإلعالمـيـ قحـطان
ؤسسات الكي ونبيل طارق عن ا ا

كتب رشحي ا الترشيح اخلاصة 
التـنـفيـذي يوم 24 من شهـر تـشرين
األول احلالي أي قبل عشرين يوماً
ؤتمر االنتخابي تماماً من موعـد ا
وحتديداً بعد إكتـمال إنتخاب باقي
أعــضــاء اجلـــمــعـــيــة الــعـــامــة كي
ـرشـحـ تــتـسـاوى فـرص جـمـيع ا
ـنــاصب احملـددة بــالـتــوقـيــتــات وا

للمكتب التنفيذي.

مـلــزم حــيث يــجب مألهــا من قــبل
رؤســـاء االحتــــادات االعــــضـــاء في
اجلـمـعــيـة الـعــامـة وذلك الجـراءات
تدقيقيـة خاصة بالهيـئة القضائية
وال شـأن لـهـا بـالـتــرشـيح لـلـمـكـتب
الــتــنــفـــيــذي. وأضــافـت إســتــنــاداً
لــلــمــادة  28 مـن الـنــظــام الــداخـلي
ـشرفة على النافـذ ستقوم الـلجنة ا
االنــتـخــابــات بــتـوزيع إســتــمـارات
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ــشـــرفــة عــلى اصــدرت الــلــجـــنــة ا
ـبــيــة إيـضــاحـاً االنــتـخــابــات األو
بـــــشــــــان اســــــتـــــمــــــارات رؤســـــاء
ـــبــيــة في االحتــادات. وذكــرت االو
ــشــرفــة عــلى بــيــان ان الــلــجــنــة ا
ـبية اوضحت بأن االنتخابات األو
االستمارة اخلاصـة بأسماء رؤساء
االحتـــادات هي إجـــراء إنـــتــخـــابي
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بية الوطنية العراقية في مؤتمر صحفي √WO³*Ë∫ احدى اجتماعات اللجنة االو

ـعسـكر نـتخـبـنا وإجـراء ا الـكـامل 
الـداخــلي واخلـارجي واســتـقــطـاب
ـدرب األجـنـبي في األيـام الـقـلـيـلة ا
الــقــادمــة وكـــذلك بــعض الالعــبــ
ـقـتــربـ وضـمــهم حتت صـفـوف ا
مــنــتــخــبــنـــا الــوطــني اســتــعــداداً
ــؤهـلــة لـكـأس لــتـصــفـيـات آســيـا ا
الـعــالم نـهــايـة تــشـرين الــثـاني في

البحرين.

لـلـدخـول بـأول وحدة تـدريـبـيـة يوم
غـد االثنـ بـقاعـة الـشعب في تـمام

الساعة السادسة مساء. 
وأشــــــار االحتــــــاد إلـى أن رئــــــيس
االحتـاد حــسـ الـعــمـيــدي وخـالـد
ـنـتـخب جنـم أمـ الـسـر بالعــبي ا
واخـــبــروهم بـــاســتـــعــدادات وزيــر
الـشبـاب والريـاضـة الكـاب عـدنان
ـادي ــعــنــوي وا درجــال بــالــدعم ا

ـنـتخـبـنـا الوطـني بـكرة الـسـلة في
بغداد. 

ــــــنــــــتــــــخب أجــــــرى وأوضـح أن ا
الفحوص الدورية لفيروس كورونا
ـسـتـجـد في قـاعـة الـشـعب صـباح ا
اليوم حتت إشـراف جلنة طـبية من
وزارة الـصـحـة الـعــراقـيـة لـلـحـفـاظ

 . على سالمة الالعب
نـتـخب الوطـني يـستـعد وبـ أن ا
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أعلن االحتاد الـعراقي لكـرة السلة
انه ســيــتـعــاقــد مع مــدرب أجــنـبي
نتـخـــــــــب الوطني خالل لقيـادة ا

األيام القادمة. 
وذكـر االحتـاد في بـيـان أن االحتـاد
الـعـراقي لــكـرة الـسـلــة قـرر إتـبـاع
الـتــعــلــيــمـــــات اخلـاصــة بــخــلــيـة
الـالزمــة فـي الــبالد فـي أول جتــمع
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جانب من مؤتمر
اختيار اجلهاز
الفني بكرة السلة

كثيرا في الشوط الثاني رغم وجود
مـــحـــاوالت عـــلى اســـتـــحــيـــاء مـــثل
تسديدة لبوجبا أمـسكها باتريشيو

وهـدف سجـله بـيـبي في الدقـيـقة 73
وألغاه احلكم بداعي التسلل. كما لم
يـكن لـبدالء الـبـرتـغال ديـوجـو جـوتا
وريناتـو سانشـيز وتريـنكاو وجواو
مـوتـيــنـيـو وكـانــسـيـلــو أي بـصـمـة.
ورغم مــحـاوالت ديــشـامـب لـتــجـديـد
الــدمـاء وتـنـشـيط الــهـجـوم بـإشـراك
مـــــارســــيــــال مــــكـــــان جــــيــــرو ثم
كـيـنــجـسـلي كـومـان مـكـان
مـــــبـــــابي إال أن بـــــطل
الـعـالم افـتـقـد احلـلول
وعـــــــجـــــــز عـن هــــــز
الـــشـــبــاك أو حـــتى
تـــــهـــــديــــــد مـــــرمى
بـاتـريــشـيـو في ظل
تألق رباعي الدفاع
سـيمـيـدو وبـيبي
وديــــــــــــــــــــــــــاز
وجــيــريــرو.
كـمــا فـشل

ـلعـب بشـكل وفـرنـانـدو سـانـتـوس ا
رمى محـكم. ولم يـتعـرض حارسـا ا
لــوريس وبـاتــريـشــيـو لالخــتـبـارات
اجلــديــة رغم كــتــيــبــة الــنــجــوم في
الــفــريـقــ حــيث اخـتــفت خــطـورة
جيـرو وجريـزمان ومبـابي ولم تكن
لبوجـبا ورابيـو البصـمة الهـجومية
ـعسـكـر الـبرتـغـالي كان ـطـلوبـة. ا ا
أنشط نسـبيا بتـحركات كريـستيانو
رونالـدو وجواو فيـليـكس وبرناردو
سـيــلـفــا مع بــرونـو فــيــرنـانــديـز

بينما كان ويليام كارفاليو
ودانــــيـــلــــو بـــيــــريـــرا
صـخـرتـ في خط
الـــــــوسـط عــــــــلى
ــــــــســــــــتـــــــوى ا
الـــــــدفـــــــاعـي. لم
يـــتــغـــيــر احلــال
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اجلمـيـلة  في ذات الـعـام  كانت االولى
في حـــيـــاتـه وضع فـــراشـــا بـــســـيـــطـــا
(جـودلـيـة) الى جـانـبـهـا  في آخـر لـيـلـة
بيعها  قـبلها قبـلة الوداع  من مقودها
-النه تـعـلم الـسـيـاقـة علـيه وطـبع ثالث
قبل عـلى غطاء مـحركـها النهـا تعرضت
لــثالث حــوادث  في مــقـدمــتـهــا بــنـفس
كان ! واذا  كنت شـاطرا في احلساب ا
تـسـتـطـيع ان حتـصي كم سـنـة قـضـاها
من عــمــره مــغـتــربــا. اربع ســنـوات في
ـانـحـة تــونس الـتي يـصــفـهـا بـانــهـا (ا
لــدفء الــسالم بــنــيت فــيــهــا عــشي مع
صـديـقـتـي وحـبـيـبـتي وزوجـتي عـاتـكـة
وولـدت هـناك ابـنـتي امـيـمـة عام .1994
تونس اشتـاق اليها كـأنها وطني) وفي
دمـشق الـشام امـضى ست سـنـ يـقول
عــنـهــا ( انـهــا رديـفـة بــغـداد وهي االم
واخلــالـة). وعـامــان ونـصف فـي قـطـر
لـكـنه يـرى(انه لم يـسـتـطع ان يـصـمـد
فـيـهــا كـثـيـرا فـغـادرهـا الى امـريـكـا )
وفي عمـان  اكـمل في الشـهـر العـاشر
ست ســـنــــوات يـــرى فـــيــــهـــا ( االمن
واالمـان واحملــبـة وااللـفــة  مع شـعب
كر صـاحب نـخوة وكـرامـة  : انهم
الــنــشــامى ) لم يــقم فـي ارض غــيـر
عــربـيـة  الن روحه التــطـيق الــبـقـاء
هناك .يقول لي :  يـبقى العراق هو
الـقـلب .مبـتـغـاي ان اعـود الـيه قبل
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الشكرجي في مرحلة الدراسة
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تـداول الــرّواد والـنــشـطـاء عــلى مـواقع
الــتـواصل االجــتــمـاعي مــقــطع فـيــديـو
ـصـري تامـر حـسني خاص بـالـفـنان ا
وبـــرفـــقـــته زوجـــته مـــصــمـــمـــة األزيــاء
الـتونـسـيـة بـسـمـة بوسـيل وذلك خالل
ناسبات.وما لفت حضورهما إلحدى ا
أنظـار اجلـمهـور لهـذا الـفيـديو حتـديدًا
هـو انـفــعـال حـسـنـي الـواضح بـعـد أن
حـــاول مــعـــجب االقـــتــراب مـن زوجــته
اللـــتــقــاط الــصـــور مــعــهــا لـــيــقــول له:
(هــتــصــوّر الــلــوّز وال إيه?) لــيــتــدارك
ـوقف بـابـتـسـامـة إلّـا أن رد حـسـني ا
ــقــطع فــعـل بــوســيل كــمــا ظـــهــر في ا
يوضح كم هي كـانت في حالـة انزعاج
ــا حـدث ولــكـنــهــا تـظــاهــرت بـأنه لم

يحدث شيء وواصلت الرقص. { ماذا تفضل االن من اطعمة ?
- فقدت شـهيـتي الدعوات قـبل كورونا
االقالل من تفتـحها جمـاعية ومـشتركة 

الرياضة موت مبكر .
{ هل تفهم في الطب ?

- صرت نصف طبيب !
{ النجوم والكمامة ?!

- كنت اعـتـقد ان الـكمـامة تـمنع الـناس
من مـعـرفـتي اتـضح الـعـكس  يـعـرفني
الــــنـــــاس حــــتى فـي الــــظــــلـــــمه وهــــذا

مايسعدني.
{ اي بلد ستقصده بعد اجنالء االزمة?
انيا الن ولدي علي يدرس هناك. -ا

{ من تـود ان يـشـاركك احلـياة عـن قرب في
ظل العالم االفتراضي ?

-زوجـتي ثم زوجــتي فـهي االحب  هي
الـــروح الــــتي جتــــعل احلــــيـــاة آمــــنـــة

وسعيدة ..
  { كم حبة تأخذ في اليوم ?

- فـقط حـبـوب السـيـطـرة عـلى الـضغط
والــســكــر.الــغـــداء اجلــيــد والــريــاضــة

ستمرة هي االجنع ا
{ اغنية كرهتها بسبب كورونا ?

- اغاني  الصخب  واالرجتال  الاحبها
قــبل وبــعـد..احـب كـاظم  مــحــمـد عــبـد
اجلـبـار حـا  هــيـثم  قـاسم   هـنـاك

الـــرحـــيل .. بـــغـــداد تــبـــقـى غــصـــة في
الفـؤاد!

يـــعـــيش الـــيـــوم بـــعـــمـــان  مع زوجـــته
اخملـــرجــة عـــاتـــكــة اخلـــطـــيب وابـــنــته
ـولود فـــــــــــــــــــــــــي امـا علي ا اميـمة
 فــهــو يــدرس الــهــنــدســة 1999 -10 -17
ــانــيــا الــطــبــيــة بــجــامــعــة أخــ في ا
..تـشــاطـرهم الــعـيـش بـعــمـان كــلـبــتـهم
(روزا) الـتي تمأل الـبـيت مـرحا ونـبـاحا

اقرب الى الهسهسه !
ــعــادة حــ  اليــتــفــرج عــلى اعـــمــاله ا
حــاورته قــال لـي انه شــاهــد  مـســلــسل
(اعالن حـالـة حـب) مـرتـ وفي حـلـقـات

محددة بدا عليه التأثر.
{ ســـالــته :  هل تـــســاهم في نـــشــر اخــبــار

اجلائحة ?
- تـقـريـبـا ال تنـتـابـني الـوسـاوس مـنـها

لكني احتاط  لها كثيرا.
{ هل تستشير احدا من االطباء ?

 - نعم عندي فريق من االصدقاء منهم.
{ اي بقعة تراها آمنة ?

- بيتي وبيوت من اثق بهم !
لل ? { كيف تدفع ا

ــشـاهــدة الـتــلـفــزيـون ..  اقــرأ عـلى  -
الــشــاشــة مـايــجــعـلــني في تــواصل مع
العـالم  لكـني اعتـقد ان الـعنف االسري
ــكن ان الــذي هـــو نــتـــاج اجلـــائــحـــة 

يتحول الى دراما!

اصـــوات رجــالــيــة عــربـيــة ونــســائــيـة
رائعة.

{ هل تخاف الرسائل الصباحية ?
ـبكـرة مـنهـا جـدا نـعم اضع اجلوال - ا
عـلى الـصـامت. الامـلك اي حـسـاب على
الــفــيس لــكــني اتــواصل عــبــر تــويــتــر
والــواتــســآب  اخــشى رحــيل من أحب
فجـأة  حد البـكاء الـهستـيري اواحلزن
ن الاحب هذه وت  الصـامت الاتمنـى ا

شماته.
{ كيف تفهم مناعة القطيع ?

- البـد لالنسـان ان يـتاقـلم مع مـحـيطه
البد من النـظافـة بوجود الـفايروس من
عدمه.. هناك امراض بـشرية في نفوس

ملوثة اكثر فتكا من كورونا.
{ افضل  بلد تعامل مع اجلائحة ?

انيا. - االردن ثم ا
{ هل تدون مذكراتك ?

 -ال مـع االسف اعــــتــــرف انـه الــــكــــسل
واالهمال.

{ من بكيته اكثر من ضحايا اجلائحة ?
- كـامـل ابـراهـيـم  مـهـدي احلــسـيـني 
احمد راضي  علي هـادي  ناظم شاكر
 واخــــــيــــــرا نــــــهـــــاد جنــــــيـب ونـــــزار

السامرائي.
ا يكفي ? { هل اختبرت شجاعتك 

- نحن العراقيون اصـبحت الشجاعة
عندنا معرفة.
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االعالمي الــعــراقي تـصــدر له قــريــبــا مـذكــراته بــعــنـوان
.. سنوات الـتحدي واالصـرار) يتناول (رياض عـبدالكـر
بــالـتـوثـيق والـتـفـصــيل مـسـيـرته مـنـذ ســبـعـيـنـيـات الـقـرن
ـاضي وحـتى يومـنا هـذا وقدم لـلـكتـاب  الكـاتب جاسم ا

طير. ا
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سرحيـة العراقية الكاتـبة والباحـثة ا
ضـيــفـهــا مـنــتـدى أدب األطــفـال في
احتاد أدبـاء العـراق مسـاء اخلميس
ــاضي بـجــلـســة تـفــاعـلـيــة حتـدثت ا
ـثـيولـوجي في فـيـهـا عن الـتـوظـيف ا

نصوص مسرح الطفل.
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الــقـيــادي الــعـراقي فـي حـزب الــدعــوة االسالمـيــة  نــعـته
سـائـلـ الــله تـعـالى ان االوسـاط الـســيـاسـيــة والـديـنـيــة 

يسكنه فسيح جناته.
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ـسلـسل (باب ـنتـجة  ـمـثل السـوري  وقّع مع الشـركة ا ا
ـشـاركـة في اجلــزئـ احلـادي عـشـر احلـارة) من أجـل ا
ــــــقــــــبــــــلــــــ ـــــــوســــــمــــــ ا والــــــثــــــانـي عــــــشــــــر في ا

لرمضــــــــــــــــــــــــان  2021 ورمضان 2022 .
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ـصـر تـلـقى الـتـهـاني لـتـسـلمه اسـتاذ اآلثـار اإلسالمـيـة 
مـهـام رئاسـة احتـاد االثـاري الـعـرب خـلفـا لـلـراحل علي

موسى رضوان.
 -UŠ bLŠ√

ـصـري تـعـاقـد عـلى بـطـولـة فـيـلم جـديـد بـعـنـوان ـمـثل ا ا
(الــعـاشـق) من تـألــيف مــحـمــود زهــران وإخـراج عــمـرو

صالح.
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رئيـسة جـامعـة الزهـراء للـبنـات التـابعـة للـعتـبة احلـسيـنية
قدسـة ترعى  ورشة عمل افـتراضية يـقيمهـا قسم اللغة ا
االنكـلـيـزيـة ويـقـدمهـا الـتـدريـسي بـول كـوركن من جـامـعة
ســـتـي في هـــونك كـــونك بـــعـــنـــوان (كـــيـف يــدرس االدب

الكترونيا).
 …b «uŠ vÝu

الـشـاعر االردني ضـيـفه فرع رابـطـة الكـتـاب في إربد في
أمـسيـة شعـرية ضمن فـعالـيات برنـامج (التـكيف الـثقافي
في مـــواجـــهـــة وبــاء كـــورونـــا) الـــقى خـاللــهـــا عـــددا من

قصائده.
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جتمع دنـيا مع الطـفلة الـصغيـرة أيضاً وعلق
) احلمدلله حمدًا كثر اليوم وصلت على كاتباً
ن الـدنيـا أميـرتي الصـغـيرة وأقـول يا هال 
عـلى الدنيا حضر.. مـثل نور الشمس وأنوار
الــقـمــر.. جــانـا الــيــوم أحـلـى خـبــر بــوصـول
أمـيـرتي كـأنـهـا عـروسـة مـثل الـقـمـر سـبـحان

ربي اللي أمر.. وأعطانا هدية العمر).
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ـمـثــلـة الـلــبـنـانــيـة بـامــيال الـكـيك تـعـرضـت ا
حلادث سـيـر خطـيـر كاد أن يـودي بـحيـاتـها
ستـشفى حيث خضعت لـعملية فنـقلت الى ا
جــراحـيـة.وبــعـد ان إرتــاحت قـلـيـالً طـمـأنت
مـحـبـيـهـا عـلى حـسـابـهـا اخلـاص عـلـى أحد
مـواقع التواصل االجتماعي بفيديو روت فيه
تفـاصيل احلـادث وكشفت انـها لن تسـتطيع
ـشي قبل شـهـر على االقـل اذ اتضح انـها ا
اصــيــبت  بـــكــســرين في إحـــدى ســاقــيــهــا
ورضــوض في جــســمــهــا. وتــابــعت بــامــيال
مشـيرة (انها سـتضطر لـرفض عمالً درامياً
ـفـتـرض أن تـلـتــحق الـيـوم بـفـريق كــان من ا
عــمـــله فـي تــركـــيــا اســـتـــعــدادا لـــتــصـــويــر
مـشـاهـدهـا كـمـا ان هـنـاك عـمـل آخـر لـشـهر
رمـضـان  2021 ال تـعـلم إن كـانت سـتـتـمـكن

من السير قبل موعد تصويره).
ـغربـية على صـعيـد آخر اسـتقـبلت الـفنـانة ا
نتج البحريني دنـيا بطمة ابنـتها الثانيـة من ا
مـحــمـد الـتـرك الــذي نـشـر صـورة ابــنـتـهـمـا
الـكـبـيــرة غـزل الى جـانب سـريـر شـقـيـقـتـهـا
الـصـغـرى عـلى حــسـابه اخلـاص عـلى أحـد
مـواقع الـتواصل االجـتـمـاعي وصـورة ثـانـية
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شـــاكــر بـــســـبب مـــحـــاربــتـه لــنـــجـــوم ومــطـــربي
ــهــرجــانــات بــطــريــقــة شــرســة عــلى الــرغم من ا
ــا دفع مـديـر عـام صـنـدوق جنـاحـهم وبـاألرقـام.
وسيقية خالد بيومي أم للرد على هن ا نقابة ا
مـا قـاله اجلـمـهـور حـول هـشـاكـر ومـا يـفعـلـه ضد
ـكن وال يـصح أن ـهـرجــانـات وقـال(ال  مـطـربي ا
ـوسـيـقـي يـقـال أن الـفـنـان هـاني شـاكـر نـقـيب ا
هرجانـات ألنه قيمة وقامة فنية يحارب مطربي ا
ـكن بـعد تـاريـخه الطـويل عـلى مدار كـبـيرة وال 
عـشـرات الـســنـوات مـقـارنـته مـع من يـسيء لـلـفن
ـصـري).وأضــاف في مـداخـلـة هــاتـفـيـة مع أحـد ا
ــصـريــة(إحـنــا عــنـدنــا قـانــون بـنــفـذه الـبــرامج ا
ـصري ـصـريـة والفـن ا وبـنـحـافظ عـلى الـهـويـة ا
اجلــمــيل والــرائع والي قــدم الــكـثــيــر عــلى مـدار
هرجانات وال عشرات السـنوات إحنا مش ضـد ا
ـهرجـانـات..الي يـعمـل أغنـيـة كـلمـاتـها مطـربـ ا
كـويـسة ومـفيـهـاش إسفـاف أهال وسـهال بيك وال
ثلـوا أمام جلنـة النقـابة ومـفيش مشـكلة بـد أن 

شي صح ونطبق القانون). أننا 
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تـصـاعــدت األمـور في اآلونـة األخـيــرة بـ نـقـابـة
ـوســيــقــيــ في مــصــر واجلــمــهـور الــذي وجه ا
وسيـقي الفنان هاني اتهامات صريـحة لنقيب ا

ـنــصب مــهم أو تـســعى إلى تــرقـيــة.يـوم  قــد تــرشح 
السعد االربعاء.
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ال تدع اآلخـرين يتالعبون بوضعك الصحي بإسدائك
. نصائح غير مدروسة طبياً
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حتــصل عــلى كل الـــدعم من احلــبــيب وتــلــمس ?مــنه
تعاطفًا صادقًا.
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تتـأخـر بـعض االستـحـقـاقات وتـبـطئ اخلـطى وتـرتبك
ويولد جوّ من سوء التفاهم 
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لن تـــشــعـــر بـــالــوحـــدة أو احلــزن أو اإلهـــمـــال عــلى
ستوى العاطفى.رقم احلظ.2 ا
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ـهنية مـهما بذلت يعكر مـزاجك االلتبـاس في حياتك ا
من جهود.
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ال تـــهــمل نـــفــسك عـــلى الــصـــعــيــد الـــصــحى وبــادر
باالهتمام بوضعك العام .
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قــد ال جتــد من يــقــدّرك ســوى الــشــريـك وهــذا أمـر 
جيد.رقم احلظ.6
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سـيــجـد نـفـسك تـسـيـر خـلـف إبـداعك وبـالـتـالى تـنـفـذ
هارة كل ماتقوم به .
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خـفف من رفع األشـيـاء الـثــقـيـلـة فـقـد تـعـرض ظـهـرك
آلالم حادة.
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تـواصلة في العـمل ستعود علـيك بنجاحات جهودك ا
لم تكن تتوقعها.
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شبوهة وال تتسرّع في بت أمورك إحذر التحالفات ا
بل كن مرِناً .

 u(«
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اكـتب مـرادف ومـعـاني الـكـلـمات
افـــقــيـــا فــقـط حــيث حتـــصل في
الـعــمــود الــوسط عــلى الــكــلــمـة
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بغداد
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سجلت اإلذاعة العـراقية (بغداد) ومـنذ تاسيسـها جملة
نوعـة التي ـيدانـية والـتنـمويـة وا نـوعة وا من البـرامج ا
ستمع ولعل فترة الثمانينيات الي من ا استقطبت ا
نوعة نصرم كانت االقوى بتقد البرامج ا من القرن ا
نوعة تتبعون الفـترة الذهبية للبرامج ا وعدها النقاد وا
ستـمع الـذين يتابـعون ويقـيمون بـرامجها وبشهـادة ا
سـتمع االتصال وإيصال نوعة يوم كان يـتعذر على ا ا
صـوته وطـلـبـاته بــاسـتـثـنـاء الـرسـائل الـتي كـانت تـصل
باالالف الى مكتب بريد الصاحلية الذي كان يشكو من
تــكــدس الـرســائل  في مــكــتب الــبـريــد وهــذا يــعـني ان
ـنوعـة التـي كان يـشرف عـلـيهـا الفـنان برامج االذاعـة ا
تـابـعـة جادة من االذاعي الـراحل لـيث عبـد الـلـطيـف و
مديرها االعالمي جواد العلي لـتسجل وبهمة اخملرج
نـوعة جناحا واكبر الشباب ومقدمـي ومعدي البرامج ا
نــسـبــة مـابــ االذاعـات الــعـربــيــة لـتــكـتــسب لـقب االم
وبـاقـتــدار  لـتـكـون ام االذاعـات  والــيـوم النـنـكـر ان
ـستمع برامج منوعـة حازت على اعجـاب وتقدير ا
يز سـؤول لتـنال رضاهم وتـقديرهم وان مـا قبل ا
تلك البرامج خـروجها عن النـمطية والتـقليديـة ويقينا
يـجــتـهـد مـعــد ومـقـدم ومـخــرج الـبـرامج الــسـيـاسـيـة
ويـعاجلـهـا بطـريـقة مـنـوعة بـهـدف تبـسيـطـها لـيـشنف
ــسـتــمــعـ بــالـتــالي ايــصـال اخلــبـر فــيــهـا اســمـاع ا
ـهـنـيـة بـذاتـها  ـعـلـومـة الـسـيـاسـيـة فـانه الـنـجـاح وا وا
ونـحن نـسـتمع الـى برنـامج صـدى االخـبـار الـذي يـقدم
ــهـنــيـة واجلـديــة بـطــريـقـة مــسـاء كل يــوم فـانــنـا جنـد ا
ــذيـعــة فــاتن مــزهـر االعــداد والـتــقــد من ا
ــنــاوب ومــخــرج الـــصــدى الــفــني ا
ــسـائـيـة  نـعم ان مـثل لـلـفـتـرة ا
تـلك الــبـرامج الـسـيــاسـيـة الـتي
تـقـدم بـطـريـقـة سـلـسـة ومـنـوعـة
ـســتـمــعـ جتــد طـريــقـهــا الى ا
ومـن دون تـــكــــلــــيـف او اضــــفـــاء
الصـفـة الـسيـاسـية عـلى الـبـرنامج
بذلك جنح صـدى االخـبار بـايـصال

اخلبـر السـياسي والـلقاء
ــــــــــــيـــــــــــدانـي الـى ا
سـتمع الـكر وهذا ا
هـنية في هو النـجاح وا
برامج اذاعة بغداد فتحية

إلذاعتنا االم بغداد .
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ــصـــاحــبـــة حــ بــاع وفي الشــيـــائه ا
سـيارته (الدا  روسـيـة  خـضـراء موديل
والتي كانت هدية من والده بعد  )1975
 دخـــــــــــــولـه
مـــعـــهـــد
الفـنون

انـطالقه بـدورته 13 مـطـلع تـشـرين
قبل. الثاني ا

دير العام وفي هذا الصدد يقـول ا
لـلـدائـرة عـلي عــويـد إن (مـهـرجـان
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تـــواصل دائــرة الـــفــنــون الـــعــامــة
اسـتـعدادتـهـا الـتنـظـيمـيـة النطالق
قرر مهرجـان الواسطي السـنوي ا

للمشاركات الفنية).مضيفا(أن
هــذا اجلـهـد تــشـتـرك به جلـان
عــدة تــوزعت مــابـ الــفــنــيـة
اخلــاصـة بــتـقــيــيم واخـتــيـار
االعـــمــال الـــفــنـــيــة واالداريــة
والـلــوجـســتـيـة واالعـالمـيـة).
ـــــديـــــر الــــعـــــام الى ولـــــفت ا
(اسـتــمـرار الــلـجــنـة اخلــاصـة
ـشـاركـة في بــتـسـلم االعـمـال ا
مهـرجان الـواسطي إذ تـسلمت
اكثر من 290 عمالً فنياً توزعت
بــ الـرسـم واخلـزف والــنـحت
والـكـرافـيك بـعـد قـرار الـتـمـديد
ـراعـاة ظـروف زيارة الـذي جاء 
أربـعـيـنـية اإلمـام احلـسـ عـليه
ـشـاركـة الـسالم ولـفـسح اجملـال 

.( أوسع من قبل الفنان

الـواسـطي سـيـكـون حتـديـاً ودرساً
لــلــتــفـوق والــنــجــاح خــاصـة وانه
ـعارض االلكترونية يكسر حاجز ا
بــانـطالقـة نـحـو الـعـرض الـواقـعي

عرض     عدسة أدهم يوسف علي عويد يطلع على قاعة ا
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ـيـة كـريـسـتـ ـمـثـلـة الـعـا { لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - كـشـفت ا
سـتيـوارت عن تفاصـيل جديـدة حول حـياتهـا الشـخصيـة في مقـابلة

مع مجلة (ان ستايل). 
وأوضـحت (أن هـنـاك الـعديـد من االسـبـاب الـتي جتعـلـهـا تـخفي
ـمثل روبرت تـفاصـيل حياتـها) وقالت (انـها في عالقـتها مع ا
بـاتينسون فعال بـكل ما في وسعهما لـكي ال يتم تصويرهما).
رة االولى أمـا بـالـنسـبـة لعالقـاتـهـا مع النـسـاء قـالت: (في ا
الــتي واعــدت فــيــهــا فـتــاة ســــــــــــــألــتــني مــا إذا كـنت

مثلية). 
وتـابعت (كـانت أول فتـاة ارتبـطت بهـا هي أليـسيا
كـارجيل حيث بقـينا سوياً من  2014حتى عام

عــامــاً 21  وكـــان وقــتــهــا عــمــري  2016 
وشـــعـــرت أنـــنـي اؤذي األشـــخــاص
الــذين مـعــهم لـيس ألنــني شـعـرت
بــــاخلــــجل لــــكــــونـي مــــثــــلــــيـــة
بـشـــــــكل علـني ولكن النني
ال احــب ان اعــــــــــــــــــــــطــي
خــــــــصـــــــوصـــــــيــــــــاتي

للجمهور). هاني شاكر

كريست
ستيوارت

جواد
تامر حسنيالشكرجي
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الشكرجي مع زوجته وإبته عليأميمة جواد
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ّ جتميعهُ من رؤى وتصورات لـلرئيس االمريكي دونالد ما
تـرامب في سـيــاسـته اخلـارجــيـة هـو انّه لن يــرسل جـيـشه
لـلــقــتـال نــيـابــة عن أيــة دولـة أو جــهـة إال فـي حـال تــطـابق
ـصــالح عـلى نــحـو كــبـيــر وكـان االمــر يـتــطـلب ذلك وانَّ ا
نـافع أكـبر بـكـثـير من األضـرار . صـحيح أنّ الـنـصوص ا
ـواقف مع الـعلـنـيـة ال تـتـوافـر عـلى ذلك كـله لـكن جتمـيع ا
تصريحات مانقلته الصحافة عن ترامب يؤكد أنّه على هذا
ـســار. وهــذا األمـر يــفـسّــر االســتـعــجـال فـي الـتــفـاوض ا
لالنسـحـاب الكـامل من افـغانـسـتان بـعـد عشـرين سـنة من
ـا يتـناسب حرب لم يـكن لـها حـصـاد مجـدي لالمـريكـان 

مع ما خسروه هناك.
وكــذلك الــكـالم عن عــدم الــرغــبــة فـي اســتــمــرار الــوجــود
العسكري لفـترة طويلة في العـراق ويشمل هذا ماقاله عن
القـتـال ضد أعـداء مـباشـرين اليـران ونـفوذهـا في الـعراق

وذلك أمر يثير سخرية الرئيس أحياناً.
ـشــهــد الـســيـاسي سـيــاق االوضــاع في الـعــراق حــيث ا
احملطم وتمتـرس كُلّ طرف خلف ما يـعتقد أنّه حـاجز منيع
يـحـمــيه ويـنــاور من خـلـفه يــقـود الى مــرحـلـة وشــيـكـة من
ـتـاحـة وهذا ـكشـوف بـاالوراق ا التـصـادم والـلـعب عـلى ا

كله مرتبط بقرارين إيراني وأمريكي.
لكن كُل طرف يـعتمـد على مراقـبة صبـر االخر  وربّما في
ـيـدان أكـثـر من خـطـة جلـرّ اخلـطـوات نـحو الـهـاويـة الـتي ا
ـكن تـفـاديـهـا. جـمـيع احلـكـومـات الـسـابقـة فـي الـعراق ال
تتحمل وجود هذا الوضع القلق الذي تبحث فيه الدولة عن
وســائل اثــبــات شــرعـيــتــهــا أمــام قــوى غــيــر شــرعـيــة في

التصرف والوجود زماناً ومكاناً .
الـعــراق الـيــوم بـهــذا الـوضع يــسـيــر سـريــعـاً نــحـو نــقـطـة
الـتـصـادم واالمـور الـشـكلـيـة االخـرى مـن منـاقـشـة بـعض
ـان وخارجه هي اشـغال للـوقت الضائع القوانـ في البر
فقط وال أريـد الـقـول مبـكـراً انّهـا مـضـيعـة لـلوقت ذلك انَّ
هـنـاك رؤوسـاً خـارج بـغـداد مـحـشّوة بـقـرارات سـتـمـر من

خالل البلد الهش.
وإنَّ هناك صـفحة مـؤجلة كـثيراً سيـتم فتـحها مهـما كانت
اجملــامالت ســتــاراً ثــقــيالً حــولــهــا. ربّــمــا ال نــحــتــاج الى
ــكن أن يـحــدث بـقــدر حـاجــتـنـا الى أن اسـتــعـراض مـا 
نتذكر أنَّ هناك بعض الوسائل لتفادي ذلك االنهيار لكنها

مع األسف محدودة . وسائل 
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شيء سواه
محض هراء.

(19)
وت سألهُ مالك ا

ماذا تتمنّى قبل أن تموتْ
أجابه

. أنْ تكون حبيبتي التابوتْ
(20)

عندما هجرها
اختارتْ سريره

!! بعالً ثانياً
وعندما هجرتهُ
اختارَ وسادتها

زوجةً ثانية!!
(21)

ذبول وردة
يعني

موت عاشق
في مكان ما.

(22)
بعد أن قتلتهُ

حنّطتهُ
ألنها تموت إذا لم تره كل يوم.

(23)
بالدهُ التي لم يعشق سواها

مألتْ قلبهُ بالوعودْ
بينما حقيبة سفرهِ

مازالتْ قانطةً مثل قبر
هجر. في وحشة ا

(24)
مذْ وصلَ إلى مهجرهِ

!? لم يغسلْ وجههُ
اطرِ حنيناً إالّ بالدمعِ ا

. إلى وطنهِ
(25)
عَشقتهُ

ألنّهُ خالصة العشقْ
وعَشَقها

. ألنّها جذوتهُ
(26)

تستغيثُ البالدُ
مثل امرأةٍ ثاكلْ

وأحالم الناس ذابلة
وأطفالها يبصرون مستقبلهم

في بركة راكدة.
(27)

تقول تعال..
نْ يجيء?

وباب بيتكِ واجم
ونافذة غرفتكِ مغلقة.

(28)
قانط قلبهُ
مثل قبرٍ

مادامتْ نافذتها
مظلمة.
(29)

إذا كانت الرصاصة 
عاجزة عن الوصول
 إلى جسد الديكتاتور
فأن الكلمة احلرّة

قادرة على تدمير روحهِ اخلاوية.
(30)

كل شيء في وطنه يتآكلْ
وأحـــزان الـــنـــاس فـي كلّ مـــكـــانٍ

تتناثرْ
إال ساسته

ينمو في جيوبهم الدوالرْ
وفي خزائنهم الذهبُ يتكاثرْ.

(31)
نفى صالة ا

حتنُّ إلى سجادة الوطن.
(32)

حب الذات
. يجعل احلب يتيماً

(33)
إلهي

اذا طيور اجلنة
في وطنهِ
مرآتهم

بركة راكدة?
(34)

الذي يرى الهواء
بوسعه رؤية الروح.

(35)
أخيرًا 

انْ في قبّة البر
سيسمع وطنهُ
. هديل احلمامْ

(36)
عندما يصبح الوطن

 عشَّاً للحمامْ
واطنُ سينام ا

. بأمانْ
(37)

يا للخيبة
مغريات الساسة اجلوف

أنقى وأكثر شرفاً
من عرق جب الفقراءْ
هكذا كانت االنتخابات

في وطن التعساء.

(1)
في مهجرهِ البعيد

كل يوم
أل غرفته بدخان سجائره

ويستمع إلى أغنية عراقية حزينة
ْ بعين دامعت

حتى يشعر كأنه يعيش
في داخل الوطن.

(2)
زيفون ا
يكرهون

بياض زهرة القطن.
(3)

مـــا عـــادَ يـــفـــزعـهُ الـــظالم ألنـــهـــا
شمعتهُ 

وال يرتبك من البحر ألنها زورقهُ 
ــسـافــة ألنــهـا وال يــأبه من طــول ا

فَرَسَهُ
وال يـــقــــلق مـن احلُـــسّــــاد ألنــــهـــا

تعويذتهُ
وال يـــفـــزع من الـــطـــيـــران ألنـــهـــا

جناحهُ 
وال يهيم في التيه ألنها بوصلتهُ
وال يتعاطى النبيذ ألنها خمرتهُ
وال يعرف العطش ألنها غيمتهُ
وت ألنها خلوده. وال يهاب ا

(4)
رتزقة ال تتبدل جلودهم ا
ويتمسّكون بوضاعتهم

حتى لو أصبحوا أمراء.
(5)

تملقون وت ا
وتبقى ذيولهم

شاهدة على قبورهم.
(6)

ال وفير عندما رزقه الله 
 اشترى أرضا

غــرســهــا أشــجــار فــاكــهــة بــعـدد
وتى ا

من أهله وأقربائه وأصدقائه
حتى غدتْ روضة بقطوف دانية 
 ثم فـــــتح بــــابــــهـــــا إلى عــــابــــري

السبيل.
(7)

الشهداء
ال يطرقون باب اجلنة

ا يدخلونها إ
دون استئذان.

(8)
البعيد عن القتيل
يبكي عليه أكثر

من الذي يجلس قرب جنازته.
(8)

شجار البالبل
أغنيات

وشجار الغربان
. مآ
(9)

ضطرب نقيٌّ جداً  ا
ويخاف منهُ

زيَّفون. ا
(10)

تتوهج مروءة الرجل
ح تسقط دمعة

من امرأة مظلومة.
(11)

ح افترقَ العشاق
ظلّت ظاللهم متعانقة!

(12)
َ غادرها ح

لبثَ ظلّه معها.
(13)

من شغفها
سرقتْ لهاثه
ح غادرها 
ومن شغفهِ

سرقَ تأوهاتها
! ح غادرتهُ

(14)
بعد أن أشبع رغبتهُ

صفعها
وفتح أمامها الباب.

(15)
فوق رأسه ليست السماء

إنَّما زرقة البحر
وحتت قدميه ليست األرض

إنَّما حطام النجوم.
(16)

طر طال احتباس ا
 في هذه الغيمة

بحاجة إلى ريح مجنونة
حتى تمطر.

(17)
كلُّ الڤايروسات التي أصابته

برأ منها
. إال ڤايروس العشقْ

(18)
زاد

العشق
الوفاء

وكـــــــــــــل

{ بــايـو- لــيـون ) –فــرنـسـا)-(أ ف
ب)  –خـطف حتـقـيق عن الـنـازح
ـدني في سوريا حلـساب محطة ا
انية وآخر عن أرتـيه الفرنسية األ
مـــصــيـــر مـــســلـــمي األويـــغــور في
الــــصــــ لــــشــــبــــكــــة بـي بي سي
األضــواء في حــفـل تـوزيـع جــوائـز
بــايـــو الــفــرنـــســيــة لــلـــمــراســلــ
احلـــربـــيـــ مـــســـاء الــســـبـت إثــر
. ـكافـأتـ الرئـيـسيـت فـوزهـما بـا
وقـــال رئــيـس الــلـــجــنـــة الــدولـــيــة
ـراسل لــلـمــهـرجـان إد فــولـيــامي ا
اإليـرلـندي الـكـبيـر في ذي غـارديان
وذي أوبــســـرفــر لــوكــالــة فــرانس
بــرس إن أفــضل عــمل في الــفــئـات
مــجــتــمــعــة هــو تــقــريـر صــحــافي
ــدنـيـ يــتـنــاول مـعـانــاة ماليـ ا
الــــســــوريــــ اآلتــــ من مــــعــــاقل

ــعـارضـة والـعـالـقــ في مـنـطـقـة ا
إدلـب شـــمــــال غــــرب الـــبـالد بـــ
ـغلـقة وعـملـيات احلـدود الـتركـية ا
الـنظـام السـوري وحلـيفـته روسيا.
وأوضـح الصـحـافي أن هـذا الـعمل
كـافأة الـكبـرى في فئة الـذي فاز بـا
الـتــقـاريـر الـتـلـفـزيــونـيـة الـطـويـلـة
ـــوضـــوع مـن مـــنـــظـــور يـــعــــالج ا
صــحـافـي سـوري يــعـود إلى بــلـده
وامــرأة مـسـلــمـة تـعــمل في احلـقل
اإلنـسـاني مـشـيرا إلى أن الـتـقـرير
الــــســـوري يــــحـــاكي واقـع مـــئـــات
مـالي األشخاص في العالم الذين
ال يـعرفون مـا إذا كانوا سـيعودون
يــومــا إلى ديــارهـم لــيــروا مــجـددا
مــنـزلـهم. وقـالت سـوزان أالن الـتي
ــان خــطــيب وفــادي أجنـــزت مع 
احلـلبي التقرير الذي يحمل عنوان

ســــوريـــا فـي فخ إدلب لــــفـــرانس
بـرس ثـمـة أربـعـة ماليـ مدني في
إدلـب حـالــيـا. وانــقـســمت أصـوات
أعـضـاء الـلجـنـة مـناصـفـة بـ هذا
الـعـمل وتـقـرير آخـر يـحـمل عـنوان
سيـرة القسريـة ألوليفييه الـيمن: ا
جـــوبــارد حلـــســاب قـــنــاتـي أرتــيه
وفـرانس  24والــذي فـاز في نـهـايـة
ــطـاف بــجــائـزة أفــضل تـصــويـر ا
فــيـــديــو. وقــد حــسم إد فــولــيــامي
الـنتيجـة بعدما استـشار بعضا من
كـبار صـانعي الـتقـارير الـصحـافية
ـية ومـنح صوته في تـصويت الـعا

ثان للتقرير بشأن إدلب.
أمـا التقـرير الثـاني البارز في حفل
تـوزيع جوائـز بايو فـيحـمل عنوان
عـائالت األويـغور وهـو من تـوقيع
جــون ســادوورث ووانغ شــيــبــيـنغ

حملـطة بي بـي سي. وقد فـاز العمل
بجائزة تقرير تلفزيوني قصير.

وأوضـح إد فـــولــــيـــامـي لـــوكــــالـــة
فـرانس بـرس أن هذا الـتقـرير رائع
ومـــكــلف جـــدا وأُجنــز في تـــركــيــا
. من وكــــازاخـــــســــتــــان والــــصــــ
ـا أن مثل الـضـروري مشـاهـدته طا
هـــذه الـــتـــقـــاريـــر ال تـــزال حتـــظى

بتمويل.
فـيـمـا  انـطـلق في مـديـنـة لـيون في
وسـط فــرنـــســا الـــشــرقي الـــســبت
مــهـرجـان لـومـيـيـر لألفالم احلـدث
الــبـارز لـعــرض كالسـيـكــيـات الـفن
ـلتـقى الـسنـوي ألسماء الـسابع وا
سـيــنـمـائـيـة كـبـيـرة والـذي يـشـكّل
هذا العام نافذة على أعمال حرمها
وبـاء كـوفـيد- 19مـن العـرض خالل
مــهـرجـان كــان. وقـال مـديــر مـعـهـد

ـو لــومـيـيـر في لـيــون تـيـيـري فـر
هرجان ـندوب العـام  وهـو أيضا ا
كـان خالل افتتاح مهرجان لوميير
الـذي يــشـرف عـلـيه ال نـؤمن الـبـتـة

وت السينما.
ـــدعـــوون وقـــد أبــــدى الـــنـــجـــوم ا
سـعـادتهم إثـر الـوصول لـلـمشـاركة
ــــمــــثل فـي احلـــدث عــــلـى غـــرار ا
ـاركي مـادس مـيـكـلـسن الـذي الــد
أكــــد أنه حـــرص عــــلى اجمليء إلى
لــيـون. وقـال هـذه طــريـقـة جــمـيـلـة
لـنظهـر للعـالم أن صناعـة السيـنما

ال تزال موجودة وحية.
كـذلك قال اخملـرج األميـركي أولـيفر
ســـتـــون نــعـــشق هـــذا الــشـــكل من
ــــرتـــبط الــــســـيــــنـــمـــا اجلــــانب ا
بـالـعـرض. الـناس يـتـفـاعـلـون معك
فـي الــوقت نــفـــسه إنــهـــا جتــربــة

مـــشــحــونـــة بــالــعـــواطف. ويــكــرّم
ـهرجان هذه الـسنة السيـنمائي ا
الــبــلــجــيــكــيــ جــان بــيــار ولــوك
دارديـن احلائـزيـن جـائـزة الـسـعـفة
الـذهـبـيـة مرتـ في مـهـرجـان كان
من خـالل منـحهـمـا جائـزة لـوميـير
الـثانية عشـرة. وعلى مدى أسبوع
ـهـرجــان أيـضــا بـكـاتب يــحـتــفي ا
الــســـيــنــاريــو الــفـــرنــسي الــراحل
ئـوية مـيـشال أوديـار في الذكـرى ا
لـــوالدتـه هــذا الـــعـــام مـع عــروض
اســتـعـاديـة ألفالمه من خالل نـسخ

ة عنها. مر
ومـن اخلــــصـــــائص األســـــاســــيــــة
ه لــلـمــهــرجـان هــذه الـســنـة تــقـد
شاركة نـافذة استثنائـية لألعمال ا
ضـــمن االخـــتـــيـــارات الـــرســـمـــيــة
ـهرجـان كان الـسيـنمائي في دورة

 2020الـــتـي أطــاحـت بـــهـــا األزمــة
ـيـة. وسيُـعرض في الـصـحيـة الـعا
مهرجان لوميير  23فيلما من أصل
 56في هـذه القـائمـة بحـضور فرق

عمل هذه األعمال.
ـهـرجان أقـيم لـلـمرة األولى وكـان ا
فـي الـعام  2009 فـي الـشـارع الذي
شــــهــــد في لــــيــــون اخــــتــــراع آلـــة
الـتصويـر السينـمائي األولى العام
 1895وتــــصــــويـــر أول فــــيــــلم في
الـــتـــاريـخ. ومـــنـــذ انـــطالقه مـــنح
ــــهــــرجــــان جـــوائــــزه لــــنــــجـــوم ا
سـينمائي كبـار ككلينت إيستوود
وجـ فـونـدا وكـويـن تـارانـتـيـنو
وكـن لــوتـش ومــيـــلـــوش فـــورمــان
وجـــــيــــــرار دوبـــــارديـــــو ومـــــارتن
ســكــورسـيــرزي وكــاتــرين دونـوف

ودوفار. وبيدرو أ

كـــولـــيـــدج الـــعـــلـــمـــيـــة في لـــنـــدن
ـناعـية ألكـثر من 100 االسـتجـابة ا
مـريض وعـامـل في مـجـال الـرعـاية
الـصـحـيـة في بـريـطـانـيـا واكـتشف
ـفــاجــأة الــصــادمـة الــبــاحــثــون ا
عـــنـــدمـــا رصـــدوا ذروة األجـــســـام
ــدمـرة لـلــفـيــروس بـعـد ــضـادة ا ا
حــــوالي  3 أســــابــــيع من ظــــهـــور
األعـــراض ثم ســجـــلــوا تـــراجــعــا
تـدريـجـيـا فـي أعـداد هـذه األجـسام
بـعد ذلك وفقا لـصحيفـة الغارديان
الـبـريـطانـيـة. كـمـا توصل الـعـلـماء
ـــئــــة فـــقط مــــنـــهم إلى أن  17 بــــا
نـاعـة ضد الـفـيروس احـتـفظـوا بـا
ا بعد  3 أشـهر من إصابتهم به 
يــعـني أن الــغـالــبـيــة الـعــظـمى من
ـــكـن أن يـــصـــابــوا ـــتـــعـــافـــ  ا

بكورونا مجددا. 
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كـشـفت دراسـة جديـدة أن األجـسام
ستجد ـضادة لفيروس كـورونا ا ا
تـخـتـفي خـالل أسـابيـع بـعـد شـفاء
ـا يـؤثـر عـلى األمل في ــريض  ا
أن مـا يسـمى مناعـة القـطيع سوف
رض بـشكل كـبير يـبطئ انـتشـار ا
ويشكك في فاعلية اللقاح النهائي.
ــنــاعـة فــفـي دراسـة صــادمــة عـن ا
الــتي يــكــتــســبــهــا اجلــسـم إذا مـا
أصـــيب بـــالــفـــيــروس وجنـــا مــنه
تـعاف خـلص البـاحثـون إلى أن ا
ــكن أن يــفـقــدوا مــنـاعــتــهم ضـد
ـا كــورونــا فـي غــضــون أشــهــر 
يـجـعلـهم عـرضـة لإلصابـة به عـاما

بعد عام مثل نزالت البرد.
وفـي أول دراسة مطولة من نوعها
حــلل عــلــمـاء من جــامــعــة كـيــنــغـز
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{ بـيارالت (فـرنـسا)-(أ ف ب)  –يـزود
بــاتــريس فــرنـــســوا الــرائـــد في تــربــيــة
الضفادع في فرنسا موائد كثيرة حول
الـــبالد… لــكن رغم وجـــود مــئــة ألف من
هذه احليوانات في مزرعته جنوب شرق
طاعم صعوبة فرنـسا يواجه أصحاب ا
ــا يــكـــفي من الــضــفــادع فـي الــتــزود 
ـسـتخـدمة كـمـصدر غـذائي مـحبب في ا
الـبالد. ويـوضح رئـيس شـركـة فـرنـسـوا
بـرودوكـسيـون لـوكالـة فرانـس برس ثـمة
حـفـنة من مـزارع تربـيـة (الضـفادع) في
فرنـسـا وذلك وسط عـشـرات األحواض
التـي تعج بـالضـفادع حتت  2500 مـتر
مــربع مـن اخلــيم الـــزراعــيـــة في أجــواء
حـارة. ويـقـول الـرجل اخلـمـسـينـي الذي
ــوقع الـفــرنـسـي األول سـنـة أقــام هـذا ا
ـنـطـقـة دوم بـدأنـا  2010 في بـيـارالت 
نـحـقق نتـائج جـيـدة لكـني ال أعـتاش من
ذلـك. وهــو يـــبــيع أيـــضــا األســـمــاك في
منـطقة لوار على بعد  300 كـيلومتر من
مـزرعـة الـضـفـادع هـذه. وقـد حذا قـلـيل
ـقـدامــ حـذوه في هـذا ـبــادرين ا من ا

النشاط مذاك في فرنسا.
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{ سـان فـرانـسـيـسـكـو-(أ ف ب) –
تـــطــلـق مــجـــمــوعـــة آبل الـــثالثــاء
ـنـتـظرة أول هـواتـف آي فون  12ا
أجـهـزتـها الـذكـية اجملـهـزة بـتقـنـية
اجليل اخلامس من االتصاالت في
خـطوة تأخرت أكثر من عام مقارنة
مع مــنــافــســتـيــهــا الــرئـيــســيــتـ

سامسونغ وهواوي.
ويـــأتي هـــذا اإلطالق فـي وقت بــدأ
اجلــــيل اجلــــديـــد من االتــــصـــاالت
يـنتشر عـلى نطاق أوسع رغم عدم
إدخــاله أي تــغــيــيــرات كــبـيــرة في
االســـتــخـــدامـــات الــيـــومــيـــة لــدى
ـسـتهـلـك أو الـشـركات. ويـشـير ا
احملـــــــــلـل في مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعــــــــة
فــيــوتــشــرســورس كــونــســلــتــيــنغ
االسـتشاريـة ستيـفن ميرس إلى أن
الـــشــركــة األمـــيــركـــيــة الــعـــمالقــة
ـعــتـاد حــافـظـت عـلى أســلــوبـهــا ا
الـــقــائـم عــلى الـــتـــأني في الـــعــمل
واتـخـاذ خطـوات لـتحـقـيق القـيادة
فـي الـسـوق بـدل الـلـحـاق بـالـركب.
وقــــد أعـــــلــــنت آبـل عن حــــدثــــهــــا
التسويقي معتمدة شعارا مقتضبا
هـو هاي سبيد (مرحبا بالسرعة)
الـــذي يــشــيــر عــلـى مــا يــبــدو إلى

الــسـرعــة الــكـبــيـرة الــتي تـوفــرهـا
تـــــقــــنـــــيــــة اجلـــــيل اخلـــــامس من

االتصاالت.
شـمولـة بالـتغـطية ـناطـق ا وفي ا
ــسـتــخــدمــون الــفـرق في يـالحظ ا
ــــضـــامـــ مع ســـرعــــة حتـــمـــيل ا
ـدى الــتــقــنــيــة اجلــديــدة. وعـلـى ا
الـطـويل سـتـكون لـلـبـنى التـحـتـية
اجلـــديـــدة في مـــجــال االتـــصــاالت
اسـتـخدامـات في مـجاالت مـخـتلـفة
ـركـبـات الــذاتـيـة الـقـيـادة تــشـكل ا
ـعـزز واخلـدمـات وتـقـنـيـة الـواقع ا
الـصـحـية الـذكـية. ويـوضح مـيرس
اضي لم يكن هناك من فـي العام ا
حـالة استخدام أو انتـشار للشبكة
مـضيفا الوضع لم يتـغير كثيرا في
 ?2020غــيـر أن +آبل+ ال تـرغب في
أن تــتــأخــر جــيــلــ عــلى صــعــيـد
أجــــهــــزة اجلــــيل اخلــــامـس. وقـــد
انــــتـــشــــرت هــــوائـــيــــات اإلرســـال
اخلـاصـة بـتـقـنـيـة اجلـيل اخلـامس
عـــــلـى نـــــطـــــاق واسع فـي بـــــعض
مــنــاطق آســيــا. وبــاتت الــتــقــنــيـة
دن الصينية كما أن تـغطي كبرى ا
ــــئــــة من ســــكــــان كــــوريـــا  90بــــا
اجلــنـوبــيـة يـعــيـشـون فـي مـنـاطق

مـــــــغــــــطــــــاة بـــــــاخلــــــدمـــــــة وفق
فيوتشرسورس.

تـخصصة في وتـتوقع اجملمـوعة ا
اخلــدمـات االسـتــشـاريــة أن تـرتـفع
مـبـيعـات الهـواتف الذكـية اجملـهزة
تــقــنــيـة اجلــيل اخلــامس من 145
مــلــيـون جــهـاز في  2020 إلى 303
مالي في 2021 و 515 مـليونا في

. 2022
ويـــــؤكــــد أفـي غــــريـــــنــــغـــــارت من
تـــكـــنـــزبـــوتـــنـــشل أن اجملـــمـــوعــة
األمـيـركيـة العـمالقة بـحاجـة حتـما
إلـى اجلـيل اخلـامس حـالـيـا. لـيس
ـــتــــحـــدة بل مـن أجل الـــواليــــات ا
الــصـ حـيث بـاتت هــذه الـتـقـنـيـة
عــامال حــاســمــا في قــرار الــشـراء.
قبل سـيكون أكثر من وفي الـعام ا
ـبـاعة في الـص نـصف األجـهزة ا

مجهزا هذه التقنية.
ويــــقـــــول مــــيــــرس فـي أمــــيــــركــــا
الـشـمالـية ال تـزال البـنى التـحتـية
اخلــاصـة بـهـذه الـتـقــنـيـة مـتـأخـرة
مـقارنة مع األسواق اآلسيوية لكن
ـتوقع أن تـزيد نسـبة اختراق من ا
هــواتف اجلــيل اخلــامس لـلــسـوق
بصورة كبيرة في  2021لتصل 70 

ــئـة  37 في ــئـة في مــقـابل  بــا بــا
2020  . روقـــد أخّـــرت الـــتـــوتــرات
الـتجارية ب واشنطن وبك نشر
هــذه الــتـــقــنــيــة في الــغــرب بــعــد
الــقـيــود الـتي فـرضــتـهــا الـواليـات
ـتـحدة عـلى الـتعـامل مع هواوي ا
اجملــمــوعــة الــصـيــنــيــة الــعـمـالقـة
الـرائـدة في مـجال الـبـنى الـتحـتـية

اخلاصة باجليل اخلامس.

إلـى ذلك حتــــتـــاج مــــجـــمــــوعـــات
االتــــصــــاالت األمــــيــــركـــيــــة الــــتي
اســتـثـمــرت مـبـالغ طــائـلـة في هـذا
اجملــال إلى مـنــتـجـات من شــأنـهـا

تبرير هذا الكمّ من النفقات.
ويــقـول بـاتــريك مـورهــيـد من مـور
إيــنــسـايــتس أنــد سـتــراتــيـجي إن
مـــشـــغــلـي االتـــصــاالت يـــنـــظــرون
هــواتف آي فــون بــتــقــنــيـة اجلــيل

اخلــامس لــتــفــعــيل نــشــاطــهــا في
تحدة. الواليات ا

وقــد أطـلــقت الـكــوريـة اجلــنـوبــيـة
ســامــسـونغ والــصــيـنــيــة هـواوي
أكـبر شركـت على صـعيد مـبيعات
الـهـواتف الـذكـيـة في الـعـالم أولى
طــرازاتـهـمـا من األجـهــزة الـعـامـلـة
بـاجليل اخلـامس في ربيع وصيف

. 2019
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ـة بـواسـطة ـيـتـوكـونـدريـا الـقـد ا
اخلـلـية إلى مـيتـوكونـدريا جـديدة.
ومع تــقـدم الــعـمــر يـتــبـاطــأ تـقـدم
إعــادة الـتــدويـر هــذا مـا قــد يـؤدي
إلـى ضــعف الـــعــضالت  بـــحــسب

موقع روسيا اليوم.
وقــد اكـتــشف الـعــلـمــاء أن الـرمـان
uroli- يــحـتـوي عـلـى مـادة تـسـمى
ركب األول الوحيد  thin A وهـي ا
كـنه إعـادة إنشاء ـعروف الـذي  ا

يتوكوندريا. ا
وأفـــــاد  Medical Xpressبـــــأن من
حـقائق احلـياة أن عضالت الـهيكل
الــعــظــمي تــبـدأ في فــقــدان الــقـوة
جرد بلوغ الشخص سن والكتلة 

. اخلمس

الــدكـتــور جــارجي شـارمــا خـبــيـر
الـتـغذيـة في عـيادة آيـنـا في دلهي
إن هــشـاشـة الـعـظـام هي حـالـة من
هـشاشة الـعظام مع زيـادة القابـلية
لـلـكسـر إذ تمـيل كـتلـة العـظام إلى
االنـخـفـاض بـعـد سن  35 ويـحـدث
فـقـدان الـعـظـام بـسـرعـة أكـبـر عـنـد
الـنـسـاء بـعد انـقـطـاع الـطـمث لكن
بـذور الـسـمـسم األسـود وفـيـرة في
الــكــالـســيــوم والـزنك الــتي تــقـوي

العظام.
فـــيـــمــاتـــمـــتـــلئ جـــمــيـع خاليـــانــا
ــولـدات طــاقـة صــغـيـرة تــسـمى
ــيــتــوكــونــدريــا  –ولــكـن عــنــدمـا ا
ا ة تقـل كفاءتها ور تـصبح قد
تـكون سـامة. وجتـري إعادة تـدوير

دوتــا فـإن بـذور الـســمـسم مـصـدر
جـيد للطاقة الحتـوائها على نسبة
عــالـيـة مـن الـدهـون فــهي حتـتـوي
عـلى دهون صـحيـة مثـل األحماض
ـشـبـعـة ــتـعـددة غـيــر ا الــدهـنـيـة ا
وأومـــيــغــا   6كـــمــا حتــتــوي عــلى
األلــيــاف واحلــديــد والـكــالــســيـوم
ـغنـيسـيوم والـفوسـفور يـساعد وا

على تعزيز مستويات الطاقة.
ـغنيـسيوم بـذور السـمسم غنـية با
الــذي يـــســاعــد عــلى مــنع ارتــفــاع
ــــعــــروف أن ضـــــغط الــــدم ومـن ا
ــشـبــعـة ــتــعـددة غــيـر ا الــدهـون ا
ـوجود في زيت ومـركب السـمسم ا
الـسمسم يحافظـان على مستويات
ضـغط الـدم حتت السـيطـرة. ويرى
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يــجــمع خــبــراء الــتــغــذيـة عــلى ان
بــــذور الــــســــمـــسـم مــــصـــدرغــــني
لـلفـيتـاميـنات والعـناصـر الغـذائية
الــتي تــعــمـل عــلى تــعــزيــز صــحـة

اجلسم وحمايته من األمراض.
ذلـك ان الــســـمــسـم يــتـــوافـــر عــلى
بــعض اخلــصـائص الــتي تـســاعـد
ــو الـشــعــر واحلـفــاظ عـلى عــلى 
ناعة . صحة البشرة واالسنان وا
ومــنـهـا انه تــعـمل بـذور الــسـمـسم
عــلى تـقـويــة جـذور الـشــعـر حـيث
يـسـاعـد محـتـوى أحـماض أومـيـغا
ـوجــودة في الــدهــنــيــة الــغــنــيــة ا
ــو الـشــعـر الــبـذور عــلى تـعــزيـز 
وإصـالح تـلف الـشـعـر أيـضـاً كـمـا
أنــهـا تــسـاعــد عــلى تـرطــيب فـروة
الــرأس وحتـسـ الـدورة الـدمـويـة

لتجديد بصيالت الشعر.
ـضـادات بـذور الــسـمـسم مـلـيـئـة 
األكـــســـدة الــتـي تــعـــكس عـالمــات
الشيخوخة وتمنحك بشرة شابة.
ــوجــود في بــذور ـــكن لــلــزيـت ا
الـــســـمــسـم أن يــفـــعل الـــعـــجــائب
لــبــشــرتك إذ يــســاعــد عــلـى بــقـاء
الـبـشرة نـاعـمة ونـضـرة فهـو غني
ـضـادة لاللـتهـابات بـاخلـصائص ا
الـــتي تــعـــتــبـــر حــيـــويــة في عالج
االحــمــرار والــقــروح وغــيــرهــا من
مـشكالت بـشرة الـوجه من الداخل
كنك خلط ملعقة كبيرة من زيت و
الـزيــتـون ومـلـعـقـتـ كـبـيـرتـ من
مــسـحـوق بـذور الـسـمـسم ووضع
هـــذا اخلـــلـــيط عـــلى الـــوجه بـــعــد
وجود في ترطيبه. يساعد الزيت ا
الـبـذور عـلى إزالـة الـبـالك وتـعـزيز

صحة الفم.
ـكن أن تـسـاعـد بـذور الـسـمـسم و
األســود في عالج اإلمـســاك بـسـبب
مـــحــتــواهـــا الــعــالـي من األلــيــاف
ومـحـتوى األحـماض الـدهنـية غـير
وجود في ـكن للـزيت ا ـشبـعة  ا
الـــبـــذور أن يـــعـــمل عـــلـى تـــلـــيــ
األمــعـاء بـيــنـمــا تـسـاعــد األلـيـاف
ـــوجــودة في الـــبــذرة فـي حــركــة ا
األمـــــعــــاء الـــــســــلـس. وبــــحـــــسب
استشاري التغذية الدكتور روبالي

مـجمعنـا في حفالتك ومفكـرنا بأحلى الـذكريات اللي
فــاكــريــنـهــا عــلى أغــانــيك.. كل ســنــة وأنت طــيب يـا
هـضـبـة.. وكل سـنـة وذكـرياتـنـا مـعـاك بـتـزيـد. وكانت
الـفـنانـة ليـلى عـلوي قـد حرصت مـؤخـرا على تـوجيه
نـاسبة عـيد ميالده رسـالة تـهنئـة الى محمـد منـير 
الـذي وافق السبت  10أكـتوبـر. ونشـرت ليـلى صورة
صـير ووجهت تـهنئة نـير من فيـلمهـما ا جـمعتـها 
ـوقع انـستـجـرام: كل سـنة وأنت له عـبـر حـسابـهـا 
ــتــعــنــا بـصــوتـك وطـلــتك ــا  طــيب يــا كــيــنج ودا

وأغانيك.. وسنة حلوة يا منير.
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صـريـة لـيـلى عـلـوي بـعـيـد ميالد احـتـفـلت الـفـنـانـة ا
ـغني عمرو دياب والذي حل األحد  11أكـتوبر كما ا
ـتـزامن . ن اخــر في عـيـد مـيالده ا اعـنـت تـهـنـئـتـهـا 
واطـلــقت عـلى االول الـهـضـبـة وعــلى الـفـنـان الـثـاني
قطع الذي نشرته على لك. ليلى علوي ظهرت في ا ا
حـسابها اخلاص على مـوقع انستجرام وهي ترقص
عــلـى أغــاني عــمــرو ديــاب خالل حــضــورهــا إحــدى

حفالته. 
اً صريـة وجهت تهنئة لـدياب بقولها:  دا الـفنانة ا
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