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طبعة العراق 
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وقـعت بـغـداد واثـينـا مـذكـرتي تـفاهم
ـشـتـرك تـهــدف الى زيـادة الـتـعـاون ا
وتــطــويـر الــعالقــات الــثــنـائــيــة بـ
الـــبــــلـــدين. فــــيـــمـــا الـــتــــقى رئـــيس
اجلــمـــهــوريــة بــرهم صــالح   وزيــر
اخلـــارجـــيـــة الـــيـــونـــاني نـــيـــكــوس
دنـديـاس. وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (صـــالح اكـــد في مـــســـتـــهل
الـلـقـاء سعي الـعـراق لـتعـزيـز أواصر

االسـتقـرار والسـلم وحتقـيق االزدهار
لـلـشعـوب). من جـانبـه  قدم دنـدياس
(شـكره لـرئيس اجلـمهـورية  وتـثم
طـروحاته)  مـؤكـداً (الـتزام بالده في
دعـم الـعــراق فـي مــخـتــلـف اجملـاالت
ـا يـعزز وتـعـزيـز التـعـاون الـثنـائي 
أواصــر الـعالقـة بــ الـبـلــدين). كـمـا
بــــحث رئــــيس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
الـــكــاظـــمي مـع دنــديـــاس الــتـــعــاون
جـال الطاقة الـنظيفة. االقـتصادي و
واعـلن وزيـر اخلـارجـيـة فـؤاد حـس
عن تـوقيع مذكرتي تفاهم مع اليونان
في تطوير العالقات وإفتتاح قنصلية
لـهـا بـأربـيل.وقـال حـسـ في مـؤتـمر
مــشـتـرك مع نـظـيــره الـيـونـاني الـذي
وصـل بـــــغـــــداد صــــــبـــــاح امس  إن
(الــعالقــات الـعــراقـيـة  –الــيـونــانـيـة
ـة ونـشـكــر مـواقـفــهـا كـجـزء من قــد
الـتـحـالف الـدولي في مـحـاربة داعش
ومــوقف حــكــومــتــهــا في اســتــقــبـال
مـــجـــمــوعـــة كــبـــيـــرة من الالجـــئــ
الـعراقي في بالدهـا وأملنا ان يعود
هــؤالء يــومـاً مــعــززين الى الــعـراق)
مــبــيـــنــا ان (الــيــونــان قــدمت الــدعم
الــعــســكـــري لــقــواتــنــا ونــســتــطــيع
االسـتفادة من العالقـات االقتصادية 
 كونها شريكة مهمة بالنسبة للعراق
ولـها جتربة واسعـة في مجال الطاقة
الــــبـــديـــلــــة في ظـل حـــاجـــتــــنـــا الى
االســتـثـمــار في هـذا اجملـال)  وتـابع
(تــبــاحــثــنــا بــشــأن عــمل الــشــركـات
الـيونانية في العراق ووقعنا مذكرتي
تـفاهم لتـطوير الـعالقات ب الـبلدين
وتـــطــرقـــنــا الـى الــوضـع االقــلـــيــمي
والـدولي)  مـؤكـدا (افـتتـاح قـنصـلـية
لــلـيـونـان في أربـيل). بـدوره   أعـرب

الـعالقـات الـثـنـائـيـة مع الـيـونان في
اجملـاالت كافة)  مـشيـراً الى (العمق
الـتـاريـخي حلضـارة وادي الـرافدين
واحلـضارة الـيونـانية)  واشـار الى
واجهة التحديات (أهـمية التنسيق 
ــنــطــقــة اخملــتــلـــفــة الــتي تــواجه ا
والــعـالم  وفي مــقـدمـتــهـا اإلرهـاب
وتــعــزيــز الــتــعــاون الــدبــلــومــاسي
واالقــتــصـادي والــثــقـافي)  وأشــاد
صـالح (باسـتقـبال الـيونـان لالجئ
الـعراقـي  ودورهـا في دعم العراق

والـتحـالف الدولي وحلف الـناتو في
احلـرب ضـد تـنـظيم داعش)  مـؤكـدا
ان (اإلرهــاب ال يـزال يـشــكّل تـهـديـداً
لــلـمــجـتــمع الــدولي  وذلك يـتــطـلب
كافحته ضـرورة التكاتف والتـعاون 
وعـدم منحه الـفرصة اللتـقاط أنفاسه
( وزعــزعـة الــســلم واالمن الـدولــيـ
وشـدد على أن (الـعراق يـولي أهـمية
حلـمـاية سـيـادته وأمنـه واستـقراره
والــتـعـاون مـع احلـلـفــاء واألصـدقـاء
ـتـبـادل وعدم عـلى اسس االحـتـرام ا

الـــتــدخل في الــشـــؤون الــداخــلــيــة)
وتــابع ان (الـعــراق يـرفـض ان يـكـون
سـاحـة لتـصـفيـة حـسابـات االخرين)
ومــضى صــالـح الى الــقـول انـه (البـد
من االنـفتـاح االقتصـادي ب الـبلدين
وتــعــزيــزه)  ولــفت الـى ان (األزمـات
الـســيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة وانـتـشـار
جـــائـــحـــة كـــورونــا تـــســـتـــوجب من
ــــزيـــد من اجملــــتـــمع الــــدولي بـــذل ا
اجلــهــود والـتــنـســيق لــتـجــاوز هـذه
األوضـــاع ســعــيـــاً لــتــرســـيخ دعــائم

الــتي ســتــصــدرهــا الــوزارة فــيــمــا
يـــتــعــلق بـــاســتــئـــنــاف الــدوام في
ــدارس) . وقـررت وزارة الــتـعــلـيم ا
الــعــالي والــبــحث الــعــلــمي إعــفـاء
الـــطــلـــبــة ضـــمن قـــنــاة الـــتــعـــلــيم
احلـــكـــومـي اخلـــاص الـــصـــبـــاحي
ــئـــة من األجــور بـــنــســـبــة  50 بـــا
الـــدراســـيـــة لـــلــســـنـــة الـــدراســـيــة
ـــــتـــــحــــدث 2020/2021. وقـــــال ا
الـرسـمي لـلـوزارة  حـيـدر الـعـبودي
إن (وزيـر الـتـعلـيم الـعـالي والـبحث
الـعـلمي  نـبيل كـاظم عـبد الـصاحب
وجه بــتــشـكـل جلـنــة وزاريــة عـلــيـا
وازي لـدراسـة مـوضـوع الـتـعـلـيم ا
ـا يـخـدم أبنـاءنـا الطـلـبة والـنـظر 
ـصـلـحـة الـعـامـة ويراعي ويـحـقق ا

الـواقع الـصحي واالقـتصـادي الذي
ـــر به بــلــدنــا الـــعــراق ويــســعف
ظـروف الـطـلـبـة وعـوائـلـهم فـي هذا
ــرحــلــة) . وأضــاف الــعــبـودي أن ا
(تــوصــيـات الــلــجـنــة عــرضت عـلى
هـــيــأة الــرأي وصـــوت أعــضــاؤهــا
بــاألغــلــبــيــة عــلى إعــفــاء الــطــلــبـة
ــســتـمــرين بــالــدراســة والـطــلــبـة ا
اجلــدد في اجلــامـعــات ضـمن قــنـاة
الــــتــــعــــلـــيـم احلــــكـــومـي اخلـــاص
الـصبـاحي للمـراحل الدراسيـة كافة
ــئــة مـن األجـور وبــنــســبــة  50 بــا
ـقررة لـلـسنـة الدراسـية الـدراسـية ا
 2021/2020 حـــصـــرا) الفـــتــا الى
أن( الـقـرار تضـمن أيضـا أن األجور
الدراسية تسدد على ثالث دفعات)
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زيد ديندياس عن (طموح بالده الى ا
جالي مـن االستثـمارات في العـراق 
االعـمار والطاقة)  وقـال ديندياس إن
(هـــذه اول زيــارة لـــوزيـــر خــارجـــيــة
يوناني الى العراق منذ  22عاماً لكن
ـسـتـقـبل الـقريب سـتـكـون هـناك في ا
زيــارات اكــثــر وتــبــادلــنــا الــعالقــات
الــثـنــائـيـة والــشـؤون االقــلـيــمـيـة مع
ــسـؤولــ في بـغـداد)  مــبــيــنـا ان ا
(عـالقـاتنـا مـع الـعـراق جـيدة)  الفـتـا
الى ان (الــشـركـات الــيـونـانــيـة تـريـد
ـجـال اعادة االسـتـثـمـار في العـراق 
االعـمار والـطاقة واجلـوانب الطـبية)
واضــاف ان (بـالده تـدعـم االتــفــاقـات
الـثالثية ب العراق ومصر واالردن)
 واسـتـطـرد ان (هـذه الـزيـارة نـاقشت
الـــتــــعـــاون بـــ الـــعـــراق واالحتـــاد
االوربـي على مجال االمن ومستعدون
لـتـقـد الـدعم في هـذا اجلانب   امـا
في مـا يتعلق بالنـشاطات التركية في
ـتــوسط وفي اجلـزء احملـتل الــبـحـر ا
يـثاق وقـوان من قـبـرص هو خـرق 
ــتـحـدة   والــيــونـان تــشـجب اال ا

هذه اخلروقات). 
مـن جـــهــــة اخـــرى   تــــلـــقـى رئـــيس
الـوزراء دعـوة رسـميـة لـزيارة تـركـيا.
وذكــر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(الــكـاظـمي تــسـلم رسـالــة خـطـيـة من
الـرئيس التـركي رجب طيب اردوغان
 تــتـضــمن دعـوة رســمـيــة لـلـكــاظـمي
لـزيـارة تـركـيا)  واضـاف ان (الـدعوة
جـــاءت خالل اســتـــقــبــال الـــكــاظــمي
لــلـســفـيــر الـتــركي لـدى بــغـداد فـاحت
يــلـدز)  الفــتــا الى ان (الـلــقــاء بـحثَ
تـعزيز العالقـات الثنائيـة ب البلدين

في مختلف اجملاالت).
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أعــلــنت وزارة الــتــربــيــة عن الــبـدء
بـــتــســـجــيل الـــتالمــيـــذ في ريــاض
األطـفال اختياريـاً للعـــــام الدراسي
ـكــتب ــقــبل. وأوضـح بـيــان عـن ا ا
اإلعـالمي فـي الــــــوزارة تــــــلــــــقــــــته
(الــزمــان) امس إن (وزيـر الــتـربــيـة
عــلـي حــمــيــد الــدلـــيــمي أوعــز الى
ــديـريــة الـعــامـة لــلـتـعــلـيـم الـعـام ا
واألهـلي واالجنـبي بتـوجيه إدارات
ريـاض األطـفال   بـالبـدء بـتسـجيل
الـتالمـيـذ بـصـورة اخـتـيـاريـة   مع
االلـتزام بـتطبـيق تعلـيمات الـصحة
نبثقة من خلية األزمة  والسالمة ا
»U³I²Ý‰∫ رئيس الوزراء خالل استقباله امس السفير التركي ببغداد فــضالً عن الـتــقـيـد بــالـتـوجــيـهـات
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{ لــــشــــبــــونــــة - ا ف ب:  بــــعــــد
الـبرازيلي نيمار والـفرنسي كيليان
مــــبـــــابـي والــــســـــويـــــدي زالتــــان
إبـــراهــيـــمـــوفـــيـــتش انـــضم جنم
ــنـــتــخـب الــبـــرتــغـــالي وقـــائــده ا
كـريـستـيـانـو رونالـدو الى ضـحـايا
ـسـتـجـد بـعـدما فـيـروس كـورونـا ا
أعـلن االحتاد احمللي للعبة الثالثاء
عن إصــابــتـه بـ"كــوفــيـد- ?"19مــا
شاركة في مباراة امس حـرمه من ا
األربـعـاء ضد الـسويـد في لـشبـونة
ضــمن دوري األ األوروبـيـة.وقـال
االحتـاد الـبــرتـغـالي في بـيـان عـلى
مـوقـعه الـرسمـي إن نتـيـجـة فحص
رونالدو "جاءت إيجابية بـ+كوفيد-
 +19ولن يـلـعب ضـد الـسـويد" في

اجلولة الثالثة.وأكد االحتاد أن "الدولي
الـبرتغالي في وضع جيد وال يعاني من
أي عـوارض وهو في احلـجر" مضـيفا
"بـعد احلالة اإليجابية خضع الالعبون
اآلخــرون الخــتــبــارات جــديــدة صــبـاح
الــثالثـاء وجــاءت كـلــهـا ســلـبــيـة وهم
نتخب) سـيكونون في تصـرف (مدرب ا
فـرنـانـدو سـانـتـوس خلـوض الـتـمـارين
بـعـد ظـهـر الـيـوم في (مـركـز الـتـمـارين)
ســيــداد دو فــوتــبــول".وانــضم الــنــجم
الـبـالغ من الـعـمر  35عـامـا الى زمـيـليه
ــنـتــخب حـارس لــيـون الـفــرنـسي في ا
ـغـادرة أنـتـونـي لـوبـيش الـذي اضـطـر 
ـنـتخب عـشـيـة لقـاء فـرنـسا مـعـسكـر ا
ومـدافع لــيل الـفـرنـسـي جـوزيه فـونـتي
الــذي أبـعـد عـن أبـطــال أوروبـا بــعـدمـا
جـاءت نـتيـجـة فـحصه إيـجـابـية عـشـية
ـــاضي الـــودي ضــد لـــقــاء األربـــعـــاء ا
إســـــبـــــانــــيـــــا (صـــــفـــــر-صــــفـــــر) في
لـشـبونـة.ونتـيـجة إصـابـته بـالفـيروس
ســيــغــيب رونــالــدو بــشــكل مــؤكــد عن
ـقـبـلة فـي الدوري مـبـاراة يـوفـنـتـوس ا

اإليـطـالي ضــد مـضـيـفه كـروتـوني يـوم
الـسـبت إضافـة الى مـباراته األولى في
مـسـابـقة دوري أبـطـال أوروبـا الـثالثاء
ــقـبل ضــد مــضـيــفه ديــنـامــو كــيـيف ا
األوكـراني ضــمن اجملـمـوعــة الـسـابـعـة
الـــتي تـــضم بــــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــاني
ــا أن وفــيـــريــنــســـفــاروش اجملــري.و
ـتــد لــعـشــرة أيـام احلــجـر الــصــحي 
ـطبق بـحـسب الـبـروتـوكـول الـصـحي ا
في إيـطاليا مع إجبارية أن تأتي نتيجة
االخــتــبـار ســلــبــيــة مــرتــ ســيــكـون
رونـالدو على األرجح فـي تصرف مدرب
يـوفـنتـوس أنـدريا بـيـرلو حـ يـتواجه
فـريق "الـسـيـدة العـجـوز" مع بـرشـلـونة
وجنـمه األرجنـتيـني ليـونيل مـيسي في
ـقررة في  28 الـشـهر اجلـولة الـثانـية ا
احلـالي عـلى مـلـعب "ألـيـانـز سـتـاديوم"
في تــوريـنـو.وفي مــؤتـمـره الــصـحـافي
ــدرب عــشــيــة لــقــاء الــســويــد شــدد ا
الـبرتـغالي سـانتـوس على "أنـنا نـحترم

تدابير السالمة.
 ورغم ذلك حــصل األمـر".وبــعـد مـبـاراة

األحـد الـتي خاضـهـا رونالـدو بـأكمـلـها
والـتعادل السلبي ضد أبطال العالم في
إعـادة لنـهائي كـأس أوروبا  2016ح
تـوجـت الـبـرتــغـال بـلــقـبــهـا األول عـلى
اإلطالق إن كـان قاريـا أو دوليـا بفـوزها
-1صـفر بعد التـمديد تتصـدر البرتغال
مـجــمـوعــتـهــا الـثـالــثـة في دوري األ
األوروبــيــة بــســبع نــقــاط وهــو نــفس
رصـيــد فـرنـســا الـثـانــيـة فـيــمـا حتـتل
ـركز كـرواتيا وصـيفة مـونديال  2018ا
ـركـز الـثــالث بـثالث نـقـاط والــسـويـد ا
األخـيـر من دون نـقـاط.وسـجل رونـالـدو
ـبـاريـات الثالث حـتى اآلن هـدفـ في ا
الـــتي خـــاضــــهـــا أبـــطـــال أوروبـــا في
الـنسـخة الـثانـية من دوري األ وكـانا
في مـــرمـى الـــســـويــد (2- صـــفـــر) في
اضي اجلـولـة الثـانـيـة أوائل الشـهـر ا
فـيـما سـجل ثالثـة أهداف في مـبـارات
خــاضـــهــمــا يـــوفــنــتـــوس في الــدوري
اإليــطـالي حــتى اآلن ضــد ســمـبــدوريـا
(واحــد فـي مــبــاراة انــتــهت 3- صــفــر
لــفـريــقه) ورومــا (هـدفــان عــادل بـهــمـا

الــنـــتــيــجــة 2-2). وإصـــابــة رونــالــدو
بـالفـايروس سـتغـذي االنتـقادات وتـثير
ــزيــد من اجلــدل في إيــطــالــيـا إذ أن ا
الـنـجم الـبـرتـغـالي والعـبـ آخـرين من
يــوفــنــتــوس قــد يــواجــهــون إجـراءات
قـانـونيـة النـضمـامـهم إلى مـنـتخـبـاتهم
ـتـخذة حـيال الـوطنـيـة رغم التـدابـير ا
ستـجد بعـد اكتشاف فـيروس كورونـا ا
حـالـتـ إيــجـابـيـتـ في صـفـوف بـطل
اضية. واسم التسـعة ا "سـيري أ" في ا
ووفقاً لتقارير إعالمية صادرة األسبوع
ـاضي فـإن رونـالـدو والعـبـ آخـرين ا
غـادروا مقر احلجر الـصحي في الفندق
اخلـاص بــالـفـريق دون انـتــظـار نـتـائج
اخـتـبـار كـورونـا وبـيـنـهم األرجـنـتيـني
بــاولـــو ديــبــاال والـــكــولــومـــبي خــوان
كــــوادرادو والــــبــــرازيــــلـي دانــــيــــلــــو
واألورغـويــاني رودريـغــو بـيـنــتـانـكـور
الــذين سـافــروا الى بالدهم لالنــضـمـام

الى منتخباتهم. 
ونـقلـت وكالـة األنبـاء اإليـطالـية "أنـسا"
ــاضي عن مــديــر الــهــيــئــة األربــعــاء ا

الـصحية في مـنطقـة بييمـونتي روبرتو
تـسـتي قـوله "أبـلـغـنـا الـنـادي ان بعض
الالعــبـــ تــركــوا مــكـــان احلــجــر لــذا
سـنـخـطــر الـسـلـطـات اخملـتـصـة أي

الـنـيــابـة الـعـامـة بـذلك".وكـان
فـريق يــوفـنـتـوس بـأكـمـله في
احلـجـر الـصـحي في إجراء ال
نعهم من التدريب أو اللعب
لـكن يـحـظـر عـلـيهـم االختالط
بـالعـالم اخلارجي وذلـك بعد
اإلعالن عـن اصـابة اثـنـ من
مــوظـفــيه غـيــر الــعـامــلـ مع

الــفـــريق بــفـــيــروس "كـــوفــيــد-
."19وغـادر الـعـديـد من الـدولـي

اآلخـــرين الـــذين  اســـتــدعـــاؤهم
لـلــمـشـاركــة مع مـنـتــخـبـات بالدهم
ن فيهم ـجرد صـدور النتـائج 
الــــفـــــرنــــسـي أدريــــان رابـــــيــــو
واإليـطالـيان جورجـيو كـيلـييني
ولـيوناردو بونـوتشي والويلزي
آرون رامــــسي والــــبــــولــــنــــدي

فويتشيخ تشيتشني.
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اعــلــنت وزارة الـصــحــة والـبــيــئـة عن
ارتــفـاع االصــابـات بــكـورونـا   حــيث
سـجلت  3857 اصـابـة جديـدة وشـفاء
 3188 حـالـة وبـواقع  51حـالـة وفـاة 
وقف الـوبائي الـيومي. الذي وضـمن ا
اطـلعت (الـزمان) عـليه امـس االربعاء 
ســــجــــلت الـــوزارة  ( 3857 اصــــابـــة
جـــديــدة بـــكـــورونــا  وتـــمــاثل 3188
مـصاباً لـلشفاء و 51حـالة وفاة جديدة
في عـمـوم الـبـالد). وسـجلـت مـحـافـظة
ذي قــــار 90 اصــــابــــة جـــديــــدة خالل
اضية.وقال مصدر طبي ان الساعات ا
ــؤسـسـات الـصـحــيـة في احملـافـظـة (ا
ــصـاب ســجــلـت حــالــةَ وفــاةٍ واحــدة 
بـــفــايـــروس كــورونــا)  الفـــتــا الى ان
(نــتـائج الــتـحــلـيل اخملــتـبـري أثــبـتت
تسجيل  90 إصـابة جديدة في اقضية
ونــواحي احملـافـظــة  في مـا كـان عـدد
الـــفــــحـــوصـــات في احملـــافـــظـــة 436
شــــخـص مــــشــــتــــبـه بــــإصــــابــــتــــهم
بـالـفـايـروس). ودعا وزيـر الـصـحة في
ـواطـن حـكـومـة اقـليـم كردسـتـان   ا
الى االلــتـزام بـالـتـعـلــيـمـات الـصـحـيـة
لـلـوقـايـة من االصـابـة بـكـورونـا. وقـال

الــوزيـر ســامـان بـرزجني فـي تـصـريح
امس ان (هـناك اجتـماعا للـجنة الـعليا
ـناقشة ـواجهة كورونـا في كردستان 
واجـهـة انتـشار االجـراءات الـصحـيـة 
الـفايروس)   واضـاف (ليس لـدينا اي
قــرار مـسـبق بــفـرض حـظــر الـتـجـوال
والـــعــزل الــصــحي  لـــكن قــد تــصــدر
قـرارات بـتـشـديـد االجـراءات الـوقـائـية
ـــزدحـــمـــة والـــدوائـــر ـــنـــاطق ا فـي ا
ــدارس والـــكــلـــيــات احلـــكــومـــيـــة وا
ــعـاهـد)  مــؤكـدا (نــحن نــتـجه الى وا
فــصل خـطـر جـدا وهــو فـصل الـشـتـاء
الـذي تكـثر فـيه الفـايروسـات االخرى 
ـواطـنـ ارتـداء الـكـمـامـات لـذا عـلى ا
واتـبـاع نظـام احلمـايـة الشـخصـية مع
األسـف هـــنـــاك الـــتـــزام ضــــعـــيف من
ـواطــنـ بـالـتـعـلــيـمـات الـصـحـيـة). ا
وتـــوفـي عـــضـــو ســـابـق في مـــجـــلس
الــنـواب  بــفـايــروس كـورونــا. ونـعت
اوســاط نــيــابــيــة   الــنـائـب الـســابق
مــحـمــد جـمـشــيـد  الــذي تـوفي جـراء
مــضـاعـفـات صـحـيـــة بـسـبب اصـابـته
بــالـفــايـروس . عـلى صــعـيــد مـتـصل 
اعـلـنت نـقابـة احملـامـ العـراقـي عن
تــضـامــنـهــا مع مـطــالـبــات الـنــقـابـات
شروعة . وتلى السعدي بيان الطبية ا

النقابات   اطلعت عليه (الزمان) امس
(تــعـلـن نـقــابـة احملــامــ وقـوفــهـا مع
ــخـتــلف نــقــابــات اجلــيش األبــيض 
مـسـمـياتـهـا االطـباء و اطـبـاء األسـنان
ــهن الــصــحــيـة والــصــيــادلـة وذوي ا
ـالكـــــات اإلداريـــــة و الــــــفـــــنـــــيـــــة وا
والـكــيـمـيـائـيــ  لـتـحـقـيـق مـطـالـبـهم
ـــســاواة في احلــقــوق ـــشــروعــة بــا ا
ووقف الــتــمــيــيــز اخملــالف لــلــقــانـون
والـدستـور العـراقي). ودانت النـقابات
فـي بـيـانـهـا جلــوء وزارة الـصـحـة إلى
األسـاليب غـير الـالئقة الـتي عـفا عـنها
ـمثـلة الـزمن ضـد القـيادات الـنقـابـية ا
لــهــذه الــشـــرائح عــبــر احــالــتــهم الى
اجملـالس الـتـحقـيـقيـة بـالـوقت الذي لم
تــــدخـــر هــــذه الـــشــــرائح جــــهـــدا في
كافـحة جـائحـة كورونا . مـشاركـتهـا 
واضــاف الــبـيــان ان (هــذه الـنــقــابـات
قـــدمت اعــداداً كــبــيـــرة من الــشــهــداء
ـصاب عدا ما قدمته من دعم مادي وا
و مـعـنـوي لـلمـالكات الـعـامـلـة في هذا
ؤسسـات الصحية)  مؤكدا ـيدان وا ا
ان (الـلجوء إلى سـياسة تـكميم األفواه
ومـصـادرة حـقوق دسـتـوريـة لشـريـحة
واسـعـة في الـصـحـة سـوف تـؤدي الى
ـؤسـسات الـصـحيـة ويؤدي الـضـرر با

إلـى تراجـع خـطـر في تـقـد اخلـدمات
الـصـحيـة لـلمـواطـن ويـغيـب الرقـابة
الـــشــعــبـــيــة عــلـى األداء احلــكــومي)
مــشــدداً عـلى ان (هــذه الــتـصــرفـات ال
ــقـراطــيـة الـتي تــمت بـصــلـة إلى الـد
تـنهجها الدولة وتعـد موقفا دكتاتوريا
وهــذا مــرفــوض جــمــلــة وتــفــصــيال)

داعــيــا احلــكــومــة الى (ايــجــاد صــيغ
ـهـنـيـة لـهـذه مـشــاركـة مع الـنـقـابـات ا
الـــشـــرائح والـــتـي تـــمــتـــلـك اخلـــبــرة
واإلمـكـانـات لوضع احلـلـول لكـثـير من
ـــشــــاكل لـــتالفـي األزمـــة في الـــوقت ا
ــا فـيه مـصـلـحـة ـسـتـقـبل  احلــالي وا

واطن والبلد).  ا
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 تــمـكـنت قـوة امـنـيــة من الـقـبض عـلى
مـتـهم انـتـحل صـفـة رجل ديـن وقـيادي
في احلـــشــد الــشــعــبي في مــحــافــظــة
الـنجف .وقال بيان امس إنه (من خالل
ـسؤولـية ـستـمرة لـقواطع ا ـتابـعة ا ا
ـعـلـومـات اســتـخـبـاراتـيـة واسـتــنـاداً 
دقــيــقـة  ألــقت قــوة امــنـيــة مــتـمــثــلـة
ـديرية استخبارات النجف   القبض
ــطــلـوب وفق ـتــهــمـ وا عــلى أحــد ا
الــقــرار  160 لــســنـة  1983 لــقــيـامه
بـانــتـحـال صـفـة رجل دين وقـيـادي في
احلـشد الـشعبي). وانـدلع حريق ضخم
ــفـرزتـ تـابــعـتـ لـطــبـابـة احلـشـد
الـشعبي قرب مجـسرات ثورة العشرين
. وذكـر إعالم احلـشد في بـيان امس ان
(حـريقـا مـفتـعال التـهمت نـيرانه جـميع
فـرزت طبـيت احملـتويات اخلـاصة 
مـخصصت خلدمة الزائرين ألربعينية
اإلمــام احلــسـ وكــذلك لــزيــارة ذكـرى
وفـاة الـرسـول األعـظم  قـرب مـجـسرات
ثــورة الـعـشــرين). وعـثــرت قـوات الـرد
الـسريع على أنابيب لـتهريب النفط في
مــحــافــظــة مــيــســان.وقــال إعالم الــرد
الـسريع في بيـان تلقـته (الزمان) امس

إن (قـوة من اللواء الرابع التابع لقوات
الــرد الــسـريع وبــالــتـعــاون مع جــهـاز
اخملـابرات عـثرت عـلى انابـيب لتـهريب
الـنـفط في مـنطـقة الـطـيب بـاحملافـظة)
مـؤكـدا ان (الـواجب جـاء بـعـد تـنـسـيق
وتــعـاون مـشـتــرك ومـعـلـومــات دقـيـقـة
وفـرهـا جهـاز اخملابـرات ادت للـوصول
إلى مــوقع االنـابـيب وايـقـاف عـمـلـيـات
نـطقة ـشتـقات الـنفـطيـة في ا تـهريب ا

ذكورة).  ا
وفـي بـــغـــداد   افــــاد مـــصــــدر امـــني
بـاعـتـقـال  4 اشـخـاص مـتـهـمـ بـدگة
ــصـدر في تـصـريح عــشـائـريـة .وقـال ا
امـس  إنه  (الـــقـــبض عـــلى اربـــعــة
اشــخـاص مـسـلـحــ قـامـوا بـرمي دار
ضـمن منـطقة احلـرية كـدكًة عشـائرية)
واضــاف ان (احلـادث ادى الـى اصـابـة
). ونشب حريق داخل قاعة مدن اثن
ــنــاســبــات في مــنــطــقــة لألعـــراس وا
دني إن زيونة. وذكرت مديرية الدفاع ا
(حـــريــقـــاً نــشـب داخل قــاعـــة اعــراس
نـطقة   حـيث  تـوجيه ومـحال فـي ا
فـرق اطــفـاء بـقـيـادة مـديـر عـام الـدفـاع
ـكـافـحة ـدني كـاظـم سـلـمـان بـوهـان  ا

احلريق ).  
عـلى صـعـيد اخـر الـقى جـهـاز مكـافـحة

االرهـاب  القـبض على داعـشي خالل
عــمـلـيــتـ نـوعـيــتـ  في مـحــافـظـتي
صـالح الـدين وكــركــوك. وقـال الــنـاطق
ـسـلـحة بـاسم الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
يــحـــيى رســول إن (جــهـــاز مُــكــافــحــة
اإلرهـاب الــقى الـقـبض عـلى عُـنـصـرين
مـن عـصــابــات داعش فـي مُــحـافــظــتي
كـــركــوك وصالح الــدين)  مـــبــيــنــا ان
(الــقـوات انــطـلــقت في وقت واحـد الى
ــنع هــروب تـلك مــكــانـ مُــخــتــلـفــ 
الـعناصر اإلرهابية من قبضة العدالة).
وأعــــلـــنـت وكـــالــــة االســــتـــخــــبـــارات
والــتـحــقـيــقـات االحتــاديـة  عن إلــقـاء
الــقـبـض عـلى مــا يـســمى قــاضي الـدم
بـــداعش في مـحـافــظـة كـركـوك.وذكـرت
الـوكـالـة في بـيـان امس  أنه (بـعـمـلـية
اسـتـخبـاراتيـة مـشتـركـة نفـذت من قبل
مـفـارز الوكـالة بـالتـعاون مع مـدير امن
افـراد كركـوك اسفـرت عن إلقـاء القبض
عــلى مــا يــســمـى قـاضـي الــدم بــواليـة
طلوب وفق كنى ابو بكر وا نـينوى وا
ـــادة 4 ارهــــاب النـــتـــمـــائه أحـــكـــام ا
لـعصـابات داعش)  وأضـاف أنه (تمت
عـملـية إلقـاء القبض بـعد تشـكيل فريق
مــخــتص ومـتــابــعـتـه الكـثــر من شــهـر
واإلطـاحة به في مركز محافظة كركوك

ومن خـالل الـتـحــقـيــقـات األولــيـة مـعه
اعــتـرف بــانـتـمــائه لـتــلك الـعــصـابـات
اإلجـرامـية واشـتـرك بعـمـليـات عدة من
خـطف وقـتل لـلـمـواطـنـ الـغـزل أثـناء
سـيطرة عصابـات داعش على احملافظة

آنذاك). 
وداهــــمت مــــفــــارز االســــتــــخــــبـــارات
الـعـسـكـريـة مـنـزل لـتـاجـر مخـدرات في
الــرطــبـة الــتــابـعــة حملــافـظــة االنــبـار.
ــديـــريــة فـي بــيـــان تــلـــقــته وذكـــرت ا
(الــــزمــــان) امس  انه (ســــعــــيـــا وراء
جتـــفــيف مـــنــابع تـــمــويل عـــصــابــات
نظـمة التي تسـتهدف البنى ة ا اجلـر
االجــتـمــاعـيـة واالخـالقـيـة جملــتـمــعـنـا
وبـالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة
عـــمــلـــيــات االنــبـــار تــمـــكــنـت مــفــارز
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة في الـفـرقـة
االولـى وقـوة مـن فـوج االســتــخــبـارات
ــراقــبــة لــلــفــرقــة من واالســتــطالع وا
مـداهمـة احد منـازل جتار اخملدرات في
الـرطـبـة)  مــشـيـرا الى (الـقـاء الـقـبض
ـتهم وضـبط بـحوزته 520 حـبه عـلى ا
مـــخـــدرة بـــاالضـــافـــة الى كـــمـــيـــة من
مـسـحوق الـكـريسـتـال اخملدر)  مـؤكدا
ـعنية ـتهم  للـجهات ا انه ( تـسليم ا

الحالته للقضاء). 
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ـثــالــيـة) ــرأة ا يــواصل بــرنــامج (ا
عـلى قناة (الشرقيـة) اختيار النساء
ضحيات في ظل ظروف تميزات ا ا
نحنهن اجـتماعية وصحية صعبة 
ـثالـية الـتي اوعز بـها ـرأة ا قالدة ا
ـســتـقل رئــيس مـجــمـوعــة االعالم ا
وفـي احـدث االســتــاذ ســعــد الــبـزاز
حـلــقـات الـبـرنـامج   مـنح الـقالدة
الـى مامـا زينب الـتي تـعمل في  دار
الـدولـة لرعـاية الـزهور في مـحافـظة
ذي قــــار مـــنــــذ عـــام  1979 حــــيث
تـؤوي الـدار الـتـابعـة لـوزارة الـعمل
والــشـؤون األجـتــمـاعــيـة اعـدادا من
األطــفـال األيــتـام وقـال مــديـر الـدار

حـسـ عـودة الـذي قـلـد مـامـا زينب
الــقالدة نـيـابـة عن (الـشـرقـيـة) (أوالً
اقـدم الشـكر اجلـزيل لقـناة الـشرقـية
ثالية رأة ا ألختيارها ماما زينب ا
وهـي تسـتـحق ذلك .. قـدمت الكـثـير
من الـعـطـاء لألطـفال األيـتـام ولـلدار
وفــقــهـا الــله).واوضح عــودة (انــهـا
تـلــبي طـلـبـات جـمـيع األطـفـال وهي
تـــرعــاهم رعـــايــة التـــوصف  حــتى
رفـضت الـزواج بسـبب وجـودها مع
هـؤالء األطفـال). وعبـرت مامـا زينب
عـن فــرحــتـــهــا بــالـــقالدة وعــاهــدت
الـبـزاز والوزارة عـلى (عـدم التـخلي
عن تـربـيـة ورعـايـة أبـنـائـهـا األيـتام

في الظروف كافة).
©∑’ qO UHð®             

ÆÆœ«uł ezU توقعت الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي التابعة  ≠ œ«bGÐ
ـنـاطق كـافـة صـحـوا مـصـحـوبا لـوزارة الـنقل    ان يـكـون طـقس الـيـوم اخلـمـيس في ا
بأنخـفاض درجات احلرارة. وقالت الهيئة في بـيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم
اخلميس سـيكون في عـموم منـاطق البالد صحـو ودرجات احلرارة تنـخفض في الوسط
ـدينـة بـغـداد سـتـكون ـتـوقـعـة  والـشـمال)   مـشـيـراً الى ان (درجـة احلـرارة العـظـمى ا
عدل  37مئوية). ولـقي شخصان حتـفهما في والية لويـزيانا األمريكيـة   فيما تعرض
أكثر من  200ألف مشتـرك في ثالث واليات النقطاع الكهرباء جراء اإلعصار دلتا الذي
تحدة منذ أيام. وأصبح دلتا يضرب مناطق في وسط األطلسي وشمال شرق الواليات ا
إعـصـارا من الـدرجـة الـثـانـيـة امـس االول بـعـد وصـوله الـيـابـسـة   بـسـرعـة نـحـو 150
كيـلومـترا في الـساعـة عنـد سواحل لـويزيانـا   وهو مـا تسـبب في هبـوب رياح عـاصفة
وهـطول أمـطار غزيـرة. ومع مرور اإلعـصار بـلويـزيانا   هـطلت أمـطار غـزيرة في اجلزء
اجلنوبي الـغربي للـوالية   وقـال حاكمـها   جون إدواردز   إنه (تـسبب في فيـضانات
وتضـرر خطـوط الكـهرباء)   واشـار الى ان (رجال   يبـلغ من العـمر  86عـاما   توفي
في سانت مـارتن باريش   بعد اندالع حريق   وتوفيت امرأة تبلغ  70عـاما في أيبيريا

باريش   في حريق يرجح أن يكون ناجتا عن تسرب غاز طبيعي). 
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اجلـولة الرابعة من منـافسات اجملموعة
الــثـالـثــة لـدوري األ األوروبــيـة الـذي
تــوجت الـــبــرتـــغــال بـــلــقـب نــســـخــته
األولى.وبــدت والـدة الالعب دولـوريس
أفـيـرو واثـقــة من قـدرة جنـلـهـا الـنـجم
عــلى جتـاوز هــذه احملـنــة قـائـلــة عـلى
انـستـاغرام "الـله يعـطي معـارك عظـيمة
لـلـمـحاربـ الـعـظام. إنـهـا حـرب أخرى
سـتتـغلب عـلـيهـا يا وَلَـدي" فيـما تـمنى
الـرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي
سـوزا "الشفاء العاجل" ألفضل العب في
الـعـالم خـمس مـرات.ويـأتي االعالن عن
إصــابـــة جنم يـــوفــنـــتــوس اإليـــطــالي
بـالـفيـروس بـعـد يـوم عـلى مـواجـهة
بـطل أوروبا ضد وصيـفته فرنسـا بطلة
الــعــالم (صــفــر-صـفــر) في بــاريس في

كريستيانو
رونالدو
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ـــا تــاريـــخــيـــة والــزيــارات الـــعــراق 
مــتـــبــادلـــة وكــثـــيــرة). وكـــان رئــيـــســا
اجلـمهـورية ومـجلس الـنواب قد وصال
في وقـت ســـابق الى الـــكـــويـت لـــلـــقــاء
االمـيـر اجلديـد لـتقـد واجب الـتعـزية.
وكــان الــديـــوان األمــيــري قــد أعــلن في
بـيـان سـابق أن وفـاة أمـيـر الـكـويت عن
 عــامـا من الـعــمـر في امــريـكـا. وفي 91

اربـــيل  ,وضع رئـــيس حــكــومـــة إقــلــيم
مـــســرور الــبـــارزاني احلـــجــر األســاس
ـشــروع إنـشـاء جـسـر ســتـراتـيـجي في
قـضاء رانية ضمن مـنطقة رابرين. وقال
الـبــارزاني خالل مـراسم إرسـاء احلـجـر
األســـاس إن (هـــذا اجلـــســـر هـــو أحـــد
ـهــمـة والـســتـراتـيــجـيـة في ـشــاريع ا ا
مــنــطـقــة رابــرين ولن يــكــون األخــيـر)

ـسؤول الكويتيـ والسفير العراقي ا
ـــطــار. لـــدى الــكـــويت الــبـــارزاني في ا
وألـتــقى رئـيس االقـلـيم بــأمـيـر الـكـويت
اجلــديـد وُعـقــدا اجـتــمـاعــا داخل قـصـر
الــبـيــان.  وقـد الــبــارزاني خالل الـلــقـاء
ناسبة تسلم الصباح مهامه (الـتهنئة 
أمــيـراً لـلــكـويت كــمـا تــوجه بـالــتـعـازي
لــوفــاة األمـيــر الــراحاللــذي تـوفـي قـبل

.( اسبوع
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فـــيـــمـــا وصف وزيـــر شـــؤون الـــديــوان
األمـيري في الكويت عـلي جراح صباح
الـــصــبـــاح الــعـالقــات الـــكــويـــتـــيــة مع
الــــقــــيــــادات فـي إقــــلــــيـم كــــردســــتــــان
بـالتاريـخية. وقـال الصبـاح في تصريح
امس إن (الـــعـالقــات الـــكـــويـــتـــيـــة مع
الـقـيـادات في كـردسـتـان تـاريـخـيـة مـنـذ
عــهـــد مــصـــطــفى الـــبــارزانـي ثم جنــله
مــسـعــود الـبــارزاني واآلن نـيــجـيــرفـان
بـــارزاني) وأضــاف أن (هـــنــاك عالقــات
تـاريــخـيـة مع كــامل الـكـويـت وبـالـتـالي
الـزيارة ليـست مستـغربة عـلى القيادات
في إالقــلــيم ألداء الــتــعــزيـة). وتــابع ان
(الـراحلله كـان على عالقة طـيبة بـجميع
ـا فـيـهـا قـيـادات الـقـيـادات الــعـراقـيـة 
إالقـلـيم) وبشـأن أجـندة الـزيـارة أكد أن
(هـذه أمـور راجــعـة لـلـقـيـادتـ وحـسب
ــبــاركـة) عــلــمي هي ألداء الــتــعــزيــة وا
وشـدد الصـبـاح يعـلى أنه (عالقاتـنا مع
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واطـن مـؤكـداً أنه (سيـسهل تـنـقالت ا
وسـيعزز احلـركة الـتجاريـة والسيـاحية
ونـقل احملـاصيل الـزراعـية وتـسـويقـها)
مـشـيرا الى ان (هـناك  4مـشـاريع أخرى
نـطـقة سـيـتم الـشروع بـتـنفـيـذهـا في ا
ــبـلغ مـلـيـار ـدارس في  وهي تــرمـيم ا
و 500 مـليـون دينـار وإنشـاء طريق 60
مـتر في قلـعة دزة بكلـفة إجمالـية قدرها

s Š b¹d  ≠qOÐ—√
اسـتقـبل رئيس حـكومة إقـليم كـردستان
مـسرور الـبارزاني الـسفـير الـبريـطاني
لـدى الـعراق سـتـيفن هـيـكي. وقال بـيان
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس انـه (جــرى في
الـلقاء بحث آخر مـستجدات الوضع في
ـنـطـقـة كـمـا جـرت مـنـاقـشـة الـعـراق وا
ســـبل تــوطـــيـــد الــعـالقــات بـــ إقـــلــيم

ـتـحـدة. كذلك  مـلـكة ا كـوردسـتـان وا
الـتـشديـد عـلى أهمـيـة استـقـرار الوضع
ـشـاكل الـعـالـقـة ب في الـعـراق وحل ا
حـكــومـة إقـلـيم كــوردسـتـان واحلـكـومـة
واالحتــاديـــة عــلى أســـاس الــدســتــور).
وأبـدى الـسـفـيـر الـبريـطـاني (دعم بالده
التــفـاق تــطــبـيـع األوضـاع في ســنــجـار
ـنــطـقـة كـخــطـوة لــتـحـقــيق اسـتــقـرار ا
وإعــادة إعـــمـــارهــا تـــمــهـــيــداً لـــعــودة
الــنـازحــ إلى ديـارهم). وســلط رئـيس
احلـكومـة (الضوء عـلى عمـلية اإلصالح
الــتي تــنــفــذهــا الــتــشــكــيــلــة الــوزاريـة
الـتــاسـعـة حلـكـومـة إقــلـيم كـوردسـتـان
والـتي تــهـدف أسـاسـاً لـتـنـويع مـصـادر
الــدخل وتـعــزيــز الـبــنـيــة االقــتـصــاديـة
لإلقـليم). ووصل رئيس إقليم كردستان
نـيجيـرفان البـارزاني امس الثالثاء الى
الــكـويت لــتــقـد واجب الــعـزاء بــوفـاة
صـباح االحمد اجلابر  والـتهنئة لالمير
ـنـاسـبـة تـسـلم مـهـامه نـواف االحـمــد 
امـيـرا لـلــبالد. واسـتـقـبل مـجـمـوعـة من
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جتول رئـيس مجلس النواب محـمد احللبوسي لـيال في شوارع مدينة الـرمادي لتفقد
. وكـان احللبـوسي قد بحث مع االحياء الـسكنـية ومـتابعـة توفيـر اخلدمات لـلمـواطن
ـوصل وإعـادة إعـمـارهـا وعـدداً من مـحـافـظ نـيـنـوى جنم اجلـبـوري  األوضـاع فـي ا

لفات التي تخص احملافظة. ا
ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
احلـلـبـوسي تـأكـيـده خالل الـلـقـاء على
الية (دعم احملـافظة بالـتخصيـصات ا
ـشـاريع وإعـطــاء األولـويـة لـعـدد من ا
ـوصـل الـدولي مــنــهــا إنـشــاء مــطــار ا
ـــبـــاشـــرة به وضـــرورة اإلســـراع في ا
وإجنــــازه وكـــذلـك تـــأهــــيل الــــقــــطـــاع
الــصـــحي وإعــادة تــأهـــيل اجلــســور)
ــوصل كــمـا مــشــيــرا الى ان (إعــمــار ا
ه لــهـذه ـكن تــقـد تــسـتــحق أقل مــا 
ــديـنــة الـعـريــقـة الــذي سـيُــسـهم في ا
اسـتقرارهـا). كما اسـتقبل احلـلبوسي
نـــائـبَ رئـــيس الــــوزراء األســـبق سالم
الـزوبعي. وجرى خالل اللـقاء التباحث
في تـــطــورات األوضـــاع الــســيـــاســيــة
واألمـنــيـة واالقـتـصـاديـة والـتـحـديـات
الـتي تـواجه الـبالد وسـبل معـاجلـتـها

في ظل الظروف الراهنة. 
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وشـــدد رئــيس مــجـــلس الــنــواب امس
االول عــلى ضــرورة اســتــمــرار الـعــمل
ــيـنــاء الــفـاو الــكــبـيــر واالسـراع في
ـوصـل الـدولـي. وذكـر انــشــاء مــطــار ا
الــبـيــان  ان (احلـلـبــوسي بـحث خالل
لـقـائه وزيـر الـنـقل نـاصـر حـسـ بـندر
الـشبلي ضرورة تـطوير قطـاعات النقل
اخملتلفة ورفع مستوى أدائها واعتماد
ــعـايــيــر الـدولــيــة في تـوفــيــر أفـضل ا
) الفــتـا الى ان اخلــدمـات لــلـمــواطـنـ
(اجلــانـبـ أكـدا خالل الــلـقـاء ضـرورة
استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير
ــا له من أهــمــيــة كــبــيــرة في إنــعـاش
االقتصاد العراقي وإسهامه في توفير

عـدد من فـرص العـمل لـلشـبـاب) وتابع
ان (الــلــقـاء نــاقش مــلف إنــشـاء مــطـار
ـوصل الـدولي وضـرورة اإلسراع في ا
ـباشرة به وإجنـازه باعتـباره خطوةً ا

أساسيةً للنهوض بواقع احملافظة).
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ــوانئ الـعــراقـيـة أن وأعــلـنت شــركـة ا
شــركـة دايــو الـكـوريــة اخـتــارت مـديـراً
توفى. فنياً بديالً عن مديرها السابق ا
ـديـر اجلــديـد لـشــركـة دايـو إن  وقــال ا
(الــشـركــة سـتــمـضي قــدمـاً في تــنـفــيـذ
مــشـروع مـيـنــاء الـفـاو والـتــعـاقـد عـلى
ـتفق عـلـيهـا مع الـنقل). وال ـشـاريع ا ا
تــزال الـتـحــقـيـقــات األمـنــيـة مـســتـمـرة
لـــلــكــشـف عن مالبــســـات حــادث مــوت
ـدير السابق للشركـة الكورية والتأكد ا
في مـا إذا كان انـتحـاراً أو قتـل بحادث
جـــــنـــــائـي. واكـــــدت الـــــوزارة في وقت
ســابق اســتــمـرار الــعــمل في مــشـروع
حـافظة البـصرة بدون توقف ـيناء  ا
ــديــر الــســابق لــلــشــركــة بــعــد وفــاة ا
ــاضــيــة. وقــالت الــكــوريــة اجلــمــعــة ا
وانئ الـعراق الـتابـعة الـشركـة الـعامـة 
لـــلـــوزارة في بـــيـــان امس (اســـتـــمــرار
االعــمـال في مــيـنــاء الـفــاو الـكـبــيـر من
خالل وصـــول بــاخــرة لــنــقل األحــجــار
ستخدمة بعمليات الدفن في الكلسية ا
ـــيــــنـــاء األمـــر الـــذي يـــؤكـــد حـــوض ا
ـدد اســتـمــرار عـمــلـيــة تـنــفـيــذه وفق ا
الـزمـنيـة احملـددة). بدوره  أشـار مـدير
عــــام الــــشـــركــــة فــــرحــــان مــــحـــيــــسن
الـفرطوسي إلى (توجيه من وزير النقل
بـاستمرار سير األعمال في ميناء الفاو

مــلــيـار و 800 مــلـيــون ديــنـار وإنــشـاء
طـريق مزدوج في سوق رانـية تكـلفته 4
مـليارات و 500 مـليون ديـنار) مبـينا ان
ــشــاريع تــشــمل كــذلك إنــشــاء مــركـز (ا
ـبـلغ يـزيـد عن مـلـيار لـسـرطـان الـثدي 
ديـنار لـتبـلغ التـكلـفة الـكلـية لـلمـشاريع
اخلـمسة نحو  20 مـلياراً و 256 مـليون
ديـنار) وتابع ان (حكومـة االقليم تسعى
إلى أن تــخـدم مــواطـنــيــهـا عــلى أفـضل
وجـه ولـــــكن لـألسف نـــــواجـه أزمــــات
ــواطــنـ أحلــقت الــضـرر الــكــبــيـر بــا
ـشـاريع اخلدمـية وقـيّـدتنـا في تنـفـيذ ا
وال سـيـما بـعـد تفـشي فـايروس كـورونا
ومـــا تـــبـع ذلك من أزمــــة اقـــتـــصـــاديـــة

ية). عا
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ولـفت الى ان (تـلك األزمـات أثـرت سـلـباً
عـلى كـردستـان غيـر أن احلـكومـة بذلت
كل مـا في وسعهـا للحـيلولـة دون عرقلة
ـشـاريع اخلـدميـة) واوضح الـبارزاني ا
أن (احلكومة تبذل أقصى اجلهود وفق
مـا متـاح لـديهـا من ميـزانيـة وإمكـانات
في ســـبـــيل تـــقـــد أفـــضـل اخلـــدمــات
) وبــشـان مــلف مـحــاصـيل لــلـمــواطـنـ
الــقــمح والــشــعــيــر قــال الـبــارزاني إن
(هـنـاك بـرنـامجـاً إلنـشـاء مـراكـز استالم
تــــلـك احملــــاصــــيل فـي أربــــيل ودهــــوك
والـسـليـمانـيـة فضالً عن إنـشـاء مديـنة

للتصنيع الغذائي في حلبجة). UI¡∫ رئيس حكومة إقليم كردستان يلتقي السفير البريطاني

في الـفـتـرة الـقـادمة اذا مـا تـكـون هـناك
خـارطـة طريق عـاجلـة لـضمـان التـأهيل
لـتـلك احملـطـات والعـمل عـلى اتـخاذ كل
ـــنع اي تـــشـــرب إجـــراءات الـــسـالمـــة 
لـــلــغـــاز) الى ذلـك قــال رئـــيس االحتــاد
احملـلي للـجمـعيـات الفالحـية في ديالى
رعـد الـتمـيـمي لــ (الزمـان)  ان  (انـتاج
الــتــمـور في ديــالى ارتــفع بــنـســبـة 30
ـاضـي وهـو ــئــة قــيـاســا بــالــعــام ا بــا
االعــلى مــنـذ  5 ســنــوات الفــتـا الى ان
السبب الرئيسي في ارتفاع االنتاج هو
قـــلـــة االصـــابــات بـــاآلفـــات الـــزراعـــيــة
ــعـروفــة ومـنــهـا حــشـرة الــدوبـاس ). ا
واضـــاف الـــتــمـــيـــمي  ان  (بـــســـاتــ

الـنـخيل في ديـالى خـسرت اكـثر من 10
االف دو بــــــــعـــــــد  2003 بــــــــســــــــبب
االضـــطــرابـــات االمــنــيـــة والــتـــجــريف
واجلــفــاف واآلفــات الــزراعــيــة) . واكـد
الــــتــــمـــيــــمـي  الى ان  (فــــتح نــــوافـــذ
الـتصدير سيكون لها تداعيات ايجابية
كــبـيـرة فـي احـيـاء كل الــبـســاتـ الـتي
دمــرت خــاصـة وان احملــافـظــة تــتـمــيـز
بــوجــود اكــثـر من  80صــنف بــعـضــهـا
نــادرة عـلى مـســتـوى الـعـراق وعــلـيـهـا
اقـبال كبـير في اكثر من  30دولـة بيـنها
خــلـيـجـيــة بـاإلضـافــة الى الـهـنـد ودول

غرب العربي). ا

واالسـتـراتـيـجـيـة اجلـديـدة سـتـعـزز من
أفــاق دعــمـه وتــقــلــيل مــخــاطــر دخــول
أمـــراض فـــتـــاكـــة إلى ديـــالـى ). وحــذر
مــكـتب حـقـوق االنـسـان في ديـالى  من
كـوارث تــضـرب مـدن احملـافـظـة بـسـبب
قـناني الكلور مشيرا الى ان الكثير من
مــحــطـــات االســالــة  الــتي انــشــئت في
ـاضـية حتـتـاج الى صيـانة الـسـنوات ا
مــتــكــررة . وقــال مـديــر مــكــتب حــقـوق
االنـــســـان فـي ديـــالى صالح مـــهـــدي لـ
(الــزمـان) امس ان (تـكـرار تـسـرب غـاز
الـكـلـور في مـحطـات االسـالـة في ديالى
اضية واخـرها في منطقة في االشـهر ا
الـتحـرير جـرس انذار يـجب االنتـباه له
ألنه قـد يقـودنا الـى كوارث حـقيـقية اذا
مــا حـصل انــتـشــار واسع لـلــغـاز الـذي
يــؤدي الى حــاالت اغــمـاء واســعــة بـ
االهـالي ).  واضـاف مهـدي ان (الكـثير
مـن مـــحـــطــــات االســـالـــة انــــشـــئت في
ـاضـيـة كــمـشـاريع مـؤقـتـة الــسـنـوات ا
ــيــاه وعــمــرهــا االفـتــراضي لــتــامــ ا
انتهى وحتتاج الى صيانة متكررة لكن
ـاليـة وضـعف الـقدرات بـسـبب االزمـة ا
ـتـوفـرة ادى الى بـدء مـراحـل االنـدثار ا
فـيـها وهـذا مـا يسـبب تـسرب الـغاز من
قـنـاني الـكـلـور مـا يـجـعـلـنـا امـام خـطـر
حـقـيـقي قـد تكـون حلـظـاته اكثـر قـتـامة

ـــســـتــشـــفى الـــبـــيـــطــري فـي ديــالى (ا
وبـالتـنسيق مع الـقوات األمنـية ودائرة
الـزراعـة عـقـدوا سـلسـلـة لـقـاءات هـامة
اضية تـمخض عنها وضع في االيـام ا
إسـتــراتـيـجـيـة واسـعــة حلـمـايـة قـطـاع
ـثل ثـروة الــدواجن في ديـالى والــذي 
اقـتـصـاديـة كبـيـرة ومـصـدر رزق ألعداد
كـبـيـرة من األهالـي في مخـتـلف مـناطق

احملافظة).
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مــبـــيــنــا ان (اخلـــطــة تــشــمـل تــشــديــد
إجـراءات دخول كل منـتوجات الدواجن
مـن كل احملـافــظــات الى ديــالى خــاصـة
من كـردسـتـان ومـتـابعـة مـلف الـتـهريب
الـــذي يـــحـــصل عـــبـــر بـــعـض الـــطــرق
والـتأكيد بـأن انتقال أي شـحنة تتم من
خـالل أوراق رســمــيــة).  وأشــار مــديــر
ـستشفى الـبيطري في ديالى  إلى أن ا
ـثل أبـرز اخملاطـر لـلـثروة  (الـتـهـريب 
الــبــيـضــاء في إشــارة مــنه إلى قــطـاع
الدواجن ألنها تنقل األوبئة واألمراض
الـفـتـاكـة بـاإلضـافـة إلى إنـهـا تـدفع إلى
ـنـتـوج الــوطـني وبـالـتـالي اإلضــرار بـا
تــقــلل من فــرص والدة مــشــاريع أخـرى
لــتـحـقــيق االكـتـفــاء الـذاتي مــبـيـنـا أن
ــتـلك جــودة عــالــيـة اإلنــتــاج احملــلي 
ــــــســـــتـــــورد بـل أفـــــضل تـــــضــــــاهي ا

ـكـن ان تـصل الى 100 مــهــمـة جــدا و
ئة لو توفرت عوامل متعددة ابرزها با
ايـــقـــاف االســـتـــيـــراد ودعـم اصـــحــاب
ان احلــــقــــول). واضــــاف الــــشــــمــــري 
(الـدواجـن من الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة
ــهـمــة في ديـالـى والـتي تــوفـر فـرص ا
ـئـات الــعـاطـلــ   الفـتـا الى ان عــمل 
الــوصــول الى مـرحــلــة االكـتــفــاء لـيس
كن حتقيقهـا في فترة زمنية صـعب و

وجـيزة   مـبينـا ان هنـاك اطار عمل 
ـباشرة بها حاليا في احملافظة بشكل ا
عـام إليقاف تهريب مـنتوجات الدواجن
عـبـر نـوافذهـا الـبـريـة الى االسواق في
ـــنــتــوج احملــلي ودفع مـــســعى لــدعم ا
اصــحــاب احلـقــول الى زيــادة االنــتـاج
وصـوال الى مرحـلة االكتـفاء وهي اطار
زيد من اقـتصادي سـيدفع الى توفـير ا

فرص العمل) . 
واشـار الشـمري ان (كل الفـرق الطـبية
ـنتشرة في ديالى لم ترصد اي مرض ا
وبــائي في احلــقـول   مــؤكـدا بـان 90 
ـــئـــة من اســـبـــاب بـــروز االمــراض بـــا
ستورد الذي واالوبئة تأتي من تدفق ا
يــؤدي في بـعض االحـيـان الى هالكـات
كـبـيرة تـكبـد اصحـاب احلقـول خسـائر
مـاديـة هـائـلـة كـمـا حـدث في الـسـنوات
ـــــاضــــيـــــة) .واكــــد الـــــشــــمــــري  إن ا

ـــســـتـــورد .  وقـــال مـــديــر مـن تـــدفق ا
ـستشفى البيطري في ديالى  الطبيب ا
محمود الشمري في  لــ (الزمان) ان (7
مـنـاطق في ديـالى تتـمـيـز بإنـتـاج عالي
ـنـتـوجـات الـدواجن وهي تـسـد حـاجة
ئة وهـي نسبة االسـواق بنـسبة  70 بـا
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ـسـتشـفى الـبيـطـري في ديالى كـشف ا
عن حتــقــيق احملـافــظـة نــسـبــة اكـتــفـاء
ــئــة من مــنــتــوجـات تــصل الى  70 بــا
ــئـة من الــدواجن  مــؤكــدا بـان  90 بــا
اسـبـاب بـروز االمـراض واالوبـئـة تـأتي
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 أطلق الـغزو األميركي لـلعراق في العام  2003 إحسـاساً بضرورة ايـجاد قراءة جديدة
لـدور قـوات الـبـيـشــمـركـة في مـنـظـومـة االمن الـوطـني الـعـراقي من أجل بـنـاء عـراق آمن
تبـادل ب اربيل وبـغداد اثره الـفعال في ومـستقـر وموحد . وكـان لالنفتـاح السيـاسي ا
ركـز من اجل البحث بلـورة رؤية مـشتركـة لدى مخـتلف الـقوى السـياسـية في االقلـيم وا
افــضل واجنع الـطـرق لـتـوظــيف فـعـال لـقـوات الـبــيـشـمـركـة في مــنـظـومـة االمن الـوطـني
العـراقي  وهو مـا أثمر عن  الـتنـسيق الـعسكـري الفـعال لـلمرة االولى مـنذ سـنوات ب
واجـهـة خاليا عـصابـات داعش الـتي تغـلـغلت في اجلـيش الـعراقي وقـوات الـبيـشمـركـة 
نـاطق بـ احملافـظـات العـراقـية واالقـلـيم مسـتـفيـدة من الـغيـاب األمنـي وتبـاعد بـعض ا
سافـة ب بغداد واربيل سياسـياً فيما قبل عام  2014 حيث اظـهرت النتائج االيجابية ا
لهـذا التـنسيق أهـميـة التـعاون والتـكاتف الـوطني من أجل جتـاوز التـحديـات التي تواجه
االمن الـوطـني العـراقي داخلـيـا" وخارجـيا" والـتي تتـطـلب تعـاون اجلمـيع لـلتـصدي لـها
ـضي به لـتــعـزيـز وحـدته الـوطـنـيـة والـعـبـور بــالـبـلـد بـاجتـاه الـطـريق الــصـحـيح الـذي 
واسـتـقـراره وأمـنه الـوطـني  من هـنـا جـاء اجتـمـاع جلـنـة الـتـنـسـيق الـعـسـكـري والعـمل
شـتركة ووزارة شؤون البيشمركة في  13 تشرين شتـرك ب قيادة العمليات ا االمني ا
شـترك على طـول اخلط الفاصل ـناقشـة القـضايا ذات االهـتمام األمـني ا االول   2020
ب الـقـوات االحتـادية وحـرس األقـالـيم بـهدف الـوقـوف عـلى طـبيـعـة الـتـهديـدات األمـنـية
عاجلة ومالحقة بقـايا عصابات داعش االرهابية واتخاذ االجراءات العسكرية واألمنية 
الثغـرات. حيث صدر بيان لقيادة العمليات نشر يوم  13 تشرين األول  2020 جاء فيه
ـشتـركة  اسـتضـافت في بـغداد االجـتمـاع الثـالث جلـنة الـتنـسيق ان قـيادة الـعمـليـات ا
شـترك بـ احلكـومـة االحتاديـة وحكـومـة اقلـيم كوردسـتان الـعسـكـري والعـمل األمنـي ا
شـترك ـباشـرة بفـتح مركـزي الـتنـسيق األمـني ا وأنه  االتفـاق خالل االجتـمـاع على ا
الـرئيـسيـ في بغـداد وأربيل وتشـكيل جلـان أمنـية وعـسكـرية ميـدانيـة مشـتركـة لتـقييم
الـتحـديـات االمنـيـة حـسب  قواطع الـعـمـليـات واحملـاور  وأعداد خـارطـة طـريق  للـتـعامل
ـباشرة في شتـركة  أنه “ االتفـاق أيضـا على ا مـعهـا. وتابع بـيان قـيادة الـعمـليـات ا
شترك واالتفاق العمل األمني والـعسكري لقاطع ديالى إلنـشاء مركز  التنسـيق االمني ا
شـتركة والتـخطيط لـتنفيـذ عمليـات عسكرية على آلـية عمل الـسيطرات ونـقاط االتصال ا

ة. وأمنية مشتركة  ضد اإلرهاب واجلر
ويبـدو أن عمـلية اسـتهـداف أربيل بـصواريخ من قـبل مجـاميع مـسلـحة في مـنطـقة سهل
نـيــنـوى مــطـلـع شـهــر تـشــرين االول اجلـاري  قــد سـرعـت من اجتـاه الــطـرفــ لـلــعـمل
تصاعـدة التي باتت تهـدد هيبة مـنظومة واجـهة التحـديات االمنيـة ا ـشترك  والتـنسيق ا
احلكم واالدارة في بغـداد واربيل  خصوصا" بعد تلويح دول عديدة بنقل سفاراتها من
العـراق نتيـجة تـلك التـحديـات .كمـا أن تصاعـد عمـليـات تنـظيم داعش االرهـابي مؤخرا"
ـتـنـازع علـيـهـا دفـعت الطـرفـ الى االسـراع بـاإلعداد نـاطق ا خـاصة في مـا يـسـمى بـا
الحـقة فـلول (داعش) التي ـشتـركة لـقوات البـيشـمركة واالحتـادية  لتنـسيق الـعمـليات ا
نـاطق بـ القـوت وقـامت بعـدة عـملـيات مـؤخرا مـثـلمـا حصل في تـمركـزت في بـعض ا
مـنطـقـة حمـرين قرب ديـالى . اسـتنـادا" لذلك كـله فـقد تـضمن االتـفـاق االخيـر ب قـيادة

شتركة ووزارة شؤون البيشمركة ما يلي : العمليات ا
 1-تشكيل مركز للتنسيق ب ضباط قوات البيشمركة واجليش العراقي.
شترك ب قوات البيشمركة والقوات االحتادية.   2-تأسيس خط دفاعي ا

  3-تـنـفيـذ عمـليـات عسـكريـة مشـتركـة ضد فـلول داعش االرهـابي في حدود مـحافـظات
كركوك وديالى ونينوى.

وكـانت بغداد وأربيل قـد اتفقـتا قبل أشـهر على تـشكيل مراكـز تنسـيق مشتـركة حملاربة
ـتنازع عليهـا وبدأت احملادثات ب الـقوات العراقية ناطق ا فلول »تـنظيم داعش «في ا
شترك منذ عام  2019إال أن تداعـيات االحتجاجات وقوات البـيشمركة بهدف الـعمل ا
اضي. ومن الـعراقية تـسببت في تـعليق احملـادثات ليـتم استئـنافهـا في يوليـو (تموز) ا
راكز الـتنسـيقيـة التي  التـباحث بشـأنها في ثالث مـحافظات هي اجلـدير بالذكـر أن ا
ـثــلـ مـن وزارتي الـدفــاع والـداخــلـيــة االحتـاديــتـ كـركــوك وديـالـى ونـيــنـوى تــضم 
ـعلـومات والـتنـسيق في والـقطـعات الـعسـكريـة ووزارة الـبيـشمـركة وتـعمل عـلى تـبادل ا

دنية. متابعة فلول داعش االرهابي  وحركة األرتال والعجالت ا
ان االتفـاق ب الـقوات االحتـادية وقـوات البـيشـمركة عـلى الـتنسـيق االمـني والعـسكري
شـترك سيـؤسس لتوحـيد عـقائد الـقتال وعـناصر الـتدريب فضال" عن تـوحيد نـوعيات ا
ـستـخدمة لـدى الطـرف  كمـا سيفـتح الطـريق امام اعداد االسـلحة ا
ساحـة العـمليـات الشمـاليـة والشرقـية بالـشكل الـذي يؤمن تنـفيذ
ــواجـهـة الــتـحـديـات االمــنـيـة الــداخـلـيـة ــشـتـركـة  الـعـمــلـيـات ا

واخلارجية .
{ لواء ركن متقاعد دكتور
ركز االوربي لدراسات مكافحة االرهاب { مستشار ا

تـفضل الـصـديق الدكـتـور أحمـد عـبد اجملـيد رئـيس حتـرير صـحـيفـة (الـزمان) فـدعاني
ـحـبـة وشــوق أن يـكـون لي مـوطئ قـلـم أو نـافـذة أطلّ مـنـهـا عــلى الـقـار بـعـد خـمس

لء خمس سنة.  سنوات من الغياب عن الصحافة تكفي من احلوادث 
وأنــا أدرك أن الـكـتـابــة في غـيـر زمـانــهـا انـتـحـار فــكـيف إذا كـان الـزمــان نـفـسه امـتأل
بـالفراغ وتـاه في الفوضى وتـعمّق في السـطحيـة.. وكانت الصـحافة تقـف على حافات

الغروب في وطن ينحر نفسه بنفسه?!.
اً في دنيـا الصحافة عرفت الصديق أحـمد عبد اجمليـد في األزمنة اخلوالي محـارباً قد
حتى آخـر قطـرة حبـر. ال يتـنازل عن مـوقف وال يدسّ قـلمه فـي التراب وكـان بيـننـا على
ا تيّسر لـنا من أشواق وكتبنا مساحة هذا الـعمر إرث من محبة تـوافقنا بغير اتـفاق 
بأصابـعنـا الشـموع من أجل أن يطـلع النـهار وقـصصاً لـعلـها تـستحق أن نـحكـيها ذات

يوم.
هنة بقلبي أعود إلى (الزمان) من بـاب احلن إلى الكتابة الصـحفية بعدما عـشت هذه ا
ـتـدة كـانت فـوارة بـاآلمـال. لـكن ولـسـوء احلظ تـراجـعت الـصـحـافة ووجـداني سـنـوات 
الورقية وتوارت في عـصر التكنولوجيا أمام قرائهـا وتهتكت حروفها وتعطلت كثير من
ـبـدعـون هــذه الـصـحف وأقـفـلت أبـوابـهـا وبـعـضـهــا يـصـدر عـلى اسـتـحـيـاء وتـسـاوى ا
واألدعياء.. ولم يعد عهدنا بها عهد ذلك الفارس وال عهد مزامير تُتلى علينا كل صباح.
ولعلّ (الـزمان) من بـ صحف نـادرة بقيت تـقاوم بـأقالم كتـيبـتها الـصحـفيـة من عشاق
ـهنـة النـبيـلة الـتي كثر الـتجـدد شبـاباً وشـيوخـاً لتـحمي خط الـدفاع األخيـر عن هذه ا
ـلون إليها من خارج السـرب و(الزمان) ال تكف مخيّلـتها عن التجدد واإلبداع في تسلّ ا
مـحاولة تـأسيس مدرسـة صحفـية عراقـية ال تفـصل الدقّة عن احلـماسة وال الـكفاءة عن

ن أراد أن يفتح الدفاتر ويكشف احلساب. ؤكد أنها مستعدة  األمانة.. ومن ا
هنة ـا سعداء ونـحن مقبـلون بحـماسة الـشباب عـلى ا ويتـذكر الزمالء من جـيلنـا كيف كنّ
انشـيت ونتنسّم تـاعب. جنمع األخبـار ونتبـارى في اختيـار ا الـتي أحببنـاها بحـثاً عن ا
ــطـابع كـأنـنــا نـتـنـسّم من شــمـيم عـرار جنـد عــلى حـد قـول الـبـدوي رائــحـة احلـبـر في ا

العاشق فإذا دارت ماكنات الطبع كانت قلوبنا تدور.
في حوار ثوري مع طه حس يقول الشاعر نزار قباني:

إن أقسى األشياء للنفس ظلماً 
قــلم في يـــد اجلـبانِ اجلـبانِ

وفـي بالد (تسـتطـيع أيّة بـندقـية يـرفعـهـا جبـان أن تسـحق اإلنسـان) ماذا يـفعل الـكاتب
عندما يخـيبُ زمانه وتخذله آمـاله وتغدو أيّامه مـعجونة بالـكآبة واالنحـناء أمام نثارات
من الصور احلزيـنة.. غير أن يتـوارى قلمه ويلجم حنـجرته ويسكت صوته.. مثل (ذئب

يذوق دمه فيختنق)?!.
ماذا أقول في (الزمان) بعد سنوات من الغياب وهل بقي شيء يُقال?.

. ـلك من الـسالح إال قـلـمه والـقـلم في أفـضل أحـواله لـيس جـيـشـاً وال حـزباً الـكـاتب ال 
وت. الـشاعـر الـفرنـسي أندريه ي هـمـنجـواي فهم الـكـتابـة بـأنهـا لعـبـة مع ا األديب الـعا
شيـنـيه طـال لسـانه فـقـتلـته مـقـصلـة الـكـونكـرد في مـشـهد أغـرب من اخلـيـال وأقرب من
احلـقيـقة. شـاعـر اسبـانيـا العـظـيم غارسـيا لـوركـا لم يعـثروا جلـثـته على أثـر في احلرب
األهلـية دفنـوه في قبـر مجـهول وصدقت نـبوءته عـندما كـتب قصـيدة يقـول في أبيـاتها:
ـقـابـر والـكـنـائس افـتـحـوا البـرامـيل واخلـزائن ـقـاهي وا ـشـوا ا (عـرفتُ أنـني قـتـيل: فـتّ
اسـرقوا ثالثـة هيـاكل عظـميـة ليـنتـزعوا أسـنانـها الـذهبـية ولم يـعثروا عـليّ ألم يـعثروا

.!( ? نعم! لم يعثروا عليّ عليّ
أتـذكـر أني قـلت يـومـاً لــلـشـاعـر الـكـبـيـر عـبــد الـوهـاب الـبـيـاتي وكـنّـا
فكر األستاذ عزيز السيد جاسم: جالس في مكتب صديقنا ا
إن عـلـى الـشــاعـر الـكــبـيــر أن يـتــوقف عن الــكـتـابــة وردّ عـليّ

اذا ال تطلب إذن من هذا الشاعر أن ينتحر?!.  : تعضاً
لـيـكن األمـر كـذلك قـلت لـلـبـيـاتي فـالـكـاتب الـعـظـيم هـو الـذي

يحترق.. والكتابة في غير زمانها انتحار.
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الــكـبــيـر ودحض كل الــشـائــعـات الـتي
أدعت تــوقف األعــمـال فـيـه) مـؤكـدا أن
ـــشــروع قــائــمــة وال صــحــة (أعــمــال ا
لــتــوقــفــهــا بــســبب حــادثــة االنــتــحـار
ـــنـــفــذة ـــديـــر الـــشــركـــة ا ـــؤســـفــة  ا
الكـات لــلـمـشــروع) مـشـيــراً إلى أن (ا
تعاقدين الكورية الهندسية والفنية وا

مـعها مـستمـرين بتنـفيذ مـراحل أعمال
ــتــعــاقــد عـــلــيــهــا). وكــان ــشـــروع ا ا
ـتحـدث باسم وزارة الداخـليـة  خالد ا
احملــنــا وقــيــادة عـمــلــيــات الــبــصـرة
قـدأعـلنـا أن نتـائج التـحـقيـقات األولـية
بـشـأن وفـاة مـديـر الشـركـة  الـذي عـثر
. عــلى جـثــته تـؤكــد أنه مــات مـنــتـحـراً

واضـــاف ان (الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ال تــزال
تابعة أي مـعلومات قد تظهر مـستمرة 
ـستقبل). وأظهرت مشاهد مسرّبة في ا
مُـلــتـقـطـة بـهـاتـف نـقـال حلـظـة إخـراج
جـثـة مـدير الـشـركة الـكـوريـة بارك شل
ـيـنـاء الـفـاو الـكـبـيـر في ـنــفـذة  هـو ا
وضع االنـتـحـار لـكن الـشبـهـات أثـيرت

في مـا بـعـد بـشـان مـا إذا كـانت الـوفاة
نـاجتـة عن القـتل أو االنتـحار.من جـهة
اخــرى  بـحث وزيـر الــتـخـطــيط خـالـد
بـــتــال الـــنـــجم مع الـــقــائـم بــاألعـــمــال
الــفـرنــسي جـون نــوبل بــونـيــو آلـيـات
تــنــفـيــذ مــتـرو بــغــداد وتـأهــيل مــطـار

وصل. ا
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..في كـتـابـاتهم من اربـعـ سنـة والـسـيـاسة هـي الشـغل الـشـاغل لـلـعراقـيـ

وقراءاتهم ونشاطهم العام وأحاديثهم اليومية. 
حـتى أشـعـارهم هـجـرت احلب الـذي هـو مـوضـوع الـشـعـر ومـبدعـه وصارت
سـياسة . بل صارت السياسة (سلطة ) الطعام في وجباته الثالث. وأظن أن

أحالمهم صارت أيضا سياسة!..
فـصـار اجلـمـيع يـعــيش حـالـة هـوس سـيـاسي بـإيــقـاع روتـيـني عـام  فـالـكل
وضوعات والتحليالت السياسية أو يـستقبلون صباحاتهم بقراءة األخبار وا
سـماعها من اإلذاعات ألحداث تتـناسل في وطنهم بطريقـة ما عادت حتتويها

يتافيزيقيا والديالكتيك .  ا
واجلـمـيع يـقـضي مـعـظـم نـهـاره في نـشـاطـات سـيـاســيـة فـكـريـة أو عـمـلـيـة 
ـضي معـظم لـيالـيه أمـام شاشـات التـلـفزيـون يـقلّـبون الـقـنوات الـفـضائـية و

العراقية " صرن بعد التغيير أكثر من 50 قناة !" والعربية واألجنبية . 
واقع اإللـكترونـية العـراقية الـتي صارت مقـروءة أكثر وكـثيرون يـتصفـحون ا
سـتور وتتحدث عن احملضور وال من الـصحافة الورقية لـكونها تكشف عن ا
ا يـسمى تـقالـيد أو قـيم صـحفـية أو خـطوط حـمر ..فـصار كل شيء تـلتـزم 
في حـياة الـعراقـيـ سيـاسة: الـشـارع ..سيـاسة  مـكـان العـمل ..سيـاسة 
البيت ..سـياسة  وسـائل اإلعالم ..سياسـة..حتى الدراما ـقهى ..سيـاسة  ا
الكل يضخ سياسة في رؤوس العراقي فتحول احلال من الـعراقية سياسة 
االهـتـمـام الـعـادي بـهـا الى هـوس أخـذ شـكل الـطـقس الـيـومي الـذي يـفـضي
بـالضرورة الى حالـة مزمنة من اإلدمـان عليه  واألقبح أن الـهوس السياسي
اخـتزل قيما واعتبارات اجتماعـية  فمن كان ذا أخالق عالية ويخالف اآلخر
في اجتـاهه السياسي ..راح هذا اآلخريقلل من شأنها أو يتجاهلها أو يطعن

فيها بخباثة وافتراء . 
فـضال عن أن الـهـوس الـسـياسـي يفـضي  بـحـتـمـيـة سـيـكـولـوجـية  الى أن
يجـبـر صاحـبه عـلى امـتهـان رذيـلة تـعـصبـية مـثـيرة لـلـفتـنه : تـضخـيم عـيوب
اآلخـر أو العائـلة أو العـشيرة وغض الطـرف عن محاسـنهم ..التـي منها جنم
وهـذه الـلـخـبـطة هـذا الـهـوس الطـائـفي والـعـرقي والـشـوفـيـني الـذي نـعـيـشه 
والـفوضى والتداخل التي أصابت الثقافة القانونية والدستورية  حتى ليبدو
ـصيـبـة أن معـيار تـقو الـناس لم هـذا الهـوس حوتـا ابتـلع كل الـثقـافات. وا
ــا صـار عـلى يـعـد عــلى أسـاس شـخــصـيـاتـهـم وأخالقـهم ومـنــجـزاتـهم  إ
عيار ـفكرين شـملهم هـذا ا أسـاس اجتاهاتهم الـسياسـية .. حتى الـعلماء وا
الـذي هـو أحط مـعـايـير الـتـقـو وأكـثـرهـا بـغـضـا عـنـد مـحبـي اخليـر واحلق
واجلـمال  واوطأها تفكيرا عند العقالء الذين يعرفون أن الهوس بكل أنواعه

ال يقود الى أحكام عقالنية. 
والـفاجعـة أن العـراقيـ  أبنـاء األلفيـة الثـالثـة وأحفـاد أول من أقام دولة في
ــؤســســات وأشــاع فــيـهــا األمن الــتــاريخ (ســومــر) واول مــلك اســتــحــدث ا
والـسالم.. وأحفاد األوائل في اختـراع الكتـابة والعجـلة والرياضـيات والفلك
والـقانون وكل فـنون الـذكاء والـلباقـة..صرنـا نتـصرف بغـباء وحـماقـة وتخلف
هذا .. واحـد أسبـاب ذلـك خـرافي ونـقـوم بـأفـعـال ال يـرتـكـبـهـا حـتى اجملـانـ
الـهوس الذي استحوذ علينـا. وثمة استنتاج أقوله عـلى مسئوليتي : ان كثرة
الكتابة والقراءة واالستماع والتحدث اليومي في السياسة تبرمج العقل على
فرط بـاألمور العمـلية والسلـوك اجلدّي واالبتعـاد عن النشاطات االنـشغال ا
مـتع  والتـصـلّب في الرأي  وتـنشـيط الدوافع الـعدائـية الـترفـيهـية والـلهـو ا
واآللـيات الـدفاعيـة ..فيـما تـبرمج الـنفس عـلى الضـيق والضـجر واالكـتئاب 
ـتـعـهـا وحـرق ـزاج  والـبـرود الـعــاطـفي وتـسـفـيه مـا يــريـحـهـا و وتـقـلّب ا
هو الذي دمّر نظور األعـصاب الذي يأكل من العمر.. وان هذا الهـوس غير ا
!   لـقــد أخـذنـا  نــحن الـكــبـار  بـعـض وطـرنـا من الــدنـيـا طــيـبــة الـعـراقــيـ
هـا بـ الرصـافة واسـتمـتـعتـنـا باحلـيـاة واجلمـال واحلب أيـام كانت عـيـون ا
واجلـسـر يجـلـ الـهوى من حـيث نـدري وال نـدري وحـ كانت لـيـالي دجـلة
عـامرة بـفـرح النـاس والعـشـاق  فيـمـا جيل الـشـباب صـاروا اآلن مـسكـون

بالهوس السياسي . 
حـتى الــشــعـراء مــنــهم هــجـروا الــغــزل واحلب وصـارت قــصــائـدهـم مـراثي
لألمـهات واحلبيبات ومآ لفواجع الوطن وشكاوى الى الله واألئمة واألولياء
. .وأظن أن كـثـيرين مـنـهم  سـيـفشـل عاطـفـيـا في حـياتـهم الـزواجـيـة  ألنهم
سـيتوزعون بـ من أدمن على االكتـئاب والتشـاؤم وتوقع الشـر وب مصاب
ـتع ليـعوض عـمرا عـاشه بالـكدر واحلـرمان زيـد من ا بـنهم احلـصول عـلى ا

حتى من لهو الطفولة .
أن ادمـا عـلى جــيل الـشـبــاب حتـديـدا مـا أخــشـاه 
عـلى الـهــوس الـسـيـاسي سـيــبـرمج جـيـنــاتـهم عـلـيه
فـــيـــورّثــونـه الى جــيـل من األطـــفــال ســـيـــتــحـــدثــون

بالسياسة قبل أن يخرجوا من بطون أمهاتهم!.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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وتطـلعـات وهمـوم  اظهـرت الدرسات
واالحصاءات ان الـفتـيات يـعان من
مـشـاكل اكــثـر من الـشــبـاب في الـسن
نـفــسه.الـعــالم الـيــوم حـسب تــقـاريـر
اال الــنــتــحـدة يــضـم أكـثــر من 1.1
مليـار فتاة دون سن 18 عامًا يتوقع
ان يـصبـحن أكـبـر جـيل من الـقـائدات
ورائدات األعمـال وصانعـات التغـيير

في العالم.
WO ¹—Uð W;

ي ـؤتـمـر الـعـا في عام 1995 عـقـد ا
رأة في الـعاصمة الـصينية عني با ا
بـكـ واعـتـمــدت الـبـلـدان بـاإلجـمـاع
) الذي يُعد (إعالن ومنهاج عمل بك

ـتـحـدة الـفـتـيـات في لم تـهـمل اال ا
الـقــائـمــة الـطـويــلـة بــااليـام الــدولـيـة
فـــخـــصــــصت يـــوم 11 من تــــشـــرين

يا للفتاة. األول/أكتوبر يوما عا
في كل عائلة في انـحاء العـالم ومنها
بـلـدانـنــا تـوجـد فـتـيــات لـهن مـشـاكل

الـعـالم بـتـطـويـر حـمـلـة نـشـاط رقـمي
تــهــدف إلـى رفع أصــوات الـــفــتــيــات

ورؤيتهن للمستقبل.
 UO²H «Ë U½Ë—u  

ويـاتي اليـوم الـدولي لـلـفـتـاة في هذا
الــعـــام الــذي اجــتـــاح وبــاء كــورونــا
ـــا ادى الى كـــوفـــيـــد-19 الـــعـــالـم 
صـــدمــــة عـــمـــيـــقـــة جملـــتـــمـــعـــاتـــنـــا

واقتصاداتنا.
الـوبـاء اظـهـر اعــتـمـاد اجملـتـمع عـلى
الـــنــــســـاء ســـــــــــواء فـي اخلـــطـــوط
ـواجة الـوباء والـعـــــــنـاية األمامـية 
ـنـزل وكـان ن اصـيـبــوا به أو في ا
نــــــــزل بعد للفتـيات دور متيـز في ا
تـوقــــــــف الـدراسـة والـتـعـليـم كـجزء
مـن حـــــمــــايـــــة الـــــشـــــــــــــــبـــــاب من

العـــــــدوى.  
ويــهـدف الــيــوم الـدولـي لـلــفــتـاة إلى
تـركــيــز االهـتــمـام عــلى احلــاجـة إلى
التـصـدي لـلتـحـديـات التـي تواجـهـها
الـفــتـيـات وتــعـزيـز تــمـكـ الــفـتـيـات
ــكـفــولـة وإحـقــاق حــقـوق اإلنــسـان ا

لهن.
للـمـراهقـات احلق في الـتـمتع بـحـياة
آمـــنـــة واحلــصـــول عـــلى الـــتـــعــلـــيم
والــصـــحــة ولـــيس فـــقط خالل هــذه
الـسـنـوات الـتـكـويـنـيـة احلـاسـمـة من
عــمـــرهن ولــكن أيـــضــا في مـــرحــلــة

نــضـجــهن لــيــصـبــحن نــسـاء. إذا 
تـــقـــد الـــدعـم بـــشـــكل فـــعـــال خالل
راهـقة فإن الفـتيات لديهن سنوات ا
الـقـدرة عـلى تـغـيـيـر الـعـالم من خالل
تـمـكـيــنـهن الـيـوم  وأيــضـا في الـغـد
لـيـصـبـحن عـامالت وأمـهـات ونـسـاء

أعــــمــــال ومــــوجــــهــــات
ورئيسات أسر وقادات سياسية.

ÂUF « 5 ô« W UÝ—

وكـما جـرت الـعـادة فـان االمـ الـعام
ـتـحـدة أنـطـونـيـو غـوتـيـريش لال ا
نـاسبة  جاء فيها وجه رسالة بهذه ا
 " بـــيـــنــمـــا نـــعــزز ســـبل الـــتـــصــدي
لــلــجــائــحــة ونــخــطط لــلــتــعــافي من
آثـارهـا لـديــنـا فـرصـة لـتــهـيـئـة عـالم
أفضل وأكثـر عدال ومسـاواة للفـتيات

في كل مكان.
 وأفــضل طـريــقــة لــتـحــقــيق ذلك هي
الــســـيــر خــلـف رايــة الــقـــيــادة الــتي

ترفعها الفتيات أنفسهن".
وقـال االمــ الـعــام "إن الـفــجـوة بـ
الـفـتــيـات والـفــتـيـان ال تــزال واسـعـة
ـراهــقـات ــكن قـبــوله. فــا بـشــكل ال 
مـحــرومـات من الــفـرص فـي مـجـاالت
الـعــلم والــتـكــنـولــوجـيــا والـهــنـدسـة
والرياضيات لـيس بسبب قصور في
مواهـبهن أو طمـوحاتـهن - بل ألنهن
ي فإن فتـيـات. وعلـى الصـعـيد الـعـا
نـسـبـة الـنـسـاء في صـفـوف خـريـجي

ـائة في ـواد تـقل عن 15 في ا هـذه ا
أكثر من ثلثي البلدان. 

غــيـــر أن احلــالـــة ال يــجـب أن تــكــون
جـيل كــذلك. لــقـــد أطــلــقــنــا حــمــلــة ”
ـية ـساواة “لـتـكـون حـمـلـتـنـا الـعـا ا
ي من أجـل االلــتــزام ونــداءنـــا الــعـــا
بالـعـمل مع الـفتـيـات ومن أجـلهن في

كل مكان".
ي وقـال ايـضـا : في هـذا الـيـوم الـعـا
. لنوحّـد الصفـوف معـهنّ ومن أجلهنّ
ولــنـحــرص عــلى تـنــمــيـة مــواهــبـهن
وإعالء أصـواتــهن ولـنــعـمل مــعـا من
أجل مسـتـقـبل أفضـل وأكثـر مـساواة

لنا جميعا.
ÂU —«Ë  «¡UBŠ« 

وفي بـــحث عن وضـع الــفـــتـــيــات في
انحاء العالـم وجدت  ان ما يقرب من
1 من كل 4 فتـيـات تـتـراوح أعـمارهن
ب 15 و 19 عــامًــا ال يــعــمــلن ال في
الــتــعــلــيـم أو الــتــدريب مــقــارنــــــــــة
بـواحــد من كل 10 فــتـيــان في نــفس

العمر. 
وبحلول عام 2021  ستعيش حوالي
435 مليون امـرأة وفتاة على أقل من
ــا في ذلك 1.90 دوالر في الــيـوم - 
47 مـلـيـون دفـعت إلى الـفـقـر نـتـيـجة

كوفيد-19.
وتشـير احـصائـية اخرى الـى تعرض
واحدة مـن كل ثالث نـسـاء في جـميع
أنـحــاء الــعـالم لــلــعـنف اجلــسـدي أو
اجلنسي وانه مـنذ اندالع كـوفيد-19
ازداد العـنف ضد الـنـساء والـفتـيات

نزلي. وخاصة العنف ا
وتشير احصائـية ثالثة الى ما ال يقل
عن 60 من الـبــلــدان ال تـزال تــمـارس
الـتــمـيــيـز ضــد حـقــوق الـفـتــيـات في
وراثة األصـول من األراضي العـقارية
والغـيـرعقـاريـة سواء في الـقـانون أو

مارسة. ا
الــيــوم أكـــثــر من 1.1 مــلـــيــار فـــتــاة

ستقبل.  تستعد لتولي ا
وكل يــوم تـكــسـر الــفــتـيــات احلـدود
واحلـواجــز ويـتـعــامــلن مع قــضـايـا
ــسـاواة مـثل زواج األطــفــال وعـدم ا
في الــتـــعــلــيم والــعـــنف والــعــدالــة
نـاخيـة والوصـول غير الـعادل إلى ا
الرعاية الصحية. وتثبت الفتيات أنه

كن إيقافهن. ال 

{ واخـيـرا كل عـام وفـتـيـاتـنـا بـخـيـر
ي امــلـــ ان يــحـــقق يـــومــهن الـــعــا
طــــمـــوحــــاتـــهــــــن في كل مــــــــــكـــان

وزمان.

اخلـطـة األكـثـيــر تـقـدمـا عـلى األطالق
للنـهوض بـحقـوق النسـاء والفـتيات.
وكان هـذا اإلعالن هو أول صك دولي
يدافـع عن حقـوق الـفـتـيـات على وجه

التحديد.
وفي يوم 19 ديـسـمـبـر/كـانـون األول
2011 اعــتـمــدت اجلــمــعـيــة الــعــامـة
ــــتــــحــــدة يـــوم 11 تـــشــــرين لأل ا
األول/أكـتـوبـر من كـل عـام بـاعـتـبـاره
اليوم الـدولي للفتـاة وذلك لالعتراف
بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة
الـتي تـواجـهـهــا الـفـتـيـات في جـمـيع

أنحاء العالم.
ويــقــوم الــشــبـاب فـي جــمـيـع أنــحـاء

كـنت قد هـيأت مقـالي لهـذا االسبـوع  عن طبـيعـة االصالح  االقتـصادي لكن
وضوع على عجالة لكنه ال يخرج أثار  انتباهي مقال دعاني الى كتابة هذا ا

عن غاية فكرة االصالح ..
سـؤال كثيـرا ما يطـرح على الـكتاب وهـو ما الذي يـدعو االنـسان الى الكـتابة
ـقال عـنـدمـا يـتنـاول هـمـوم الـناس وخـاصـة في الصـحـافـة وبـالـذات في فن ا

وأوجاعهم  واالشياء الضاغطة عليهم ?..
 إجابـات عديـدة لكنـها تـتفق عـلى انها دعـوة للـتغيـيروالـتعبـيرعن افـكار يؤمن
سك الـقـلم  ويحـلم أن تـتحـول الى واقع  يـسـعد االخـر ويـحقق له بـها مـن 
احلـياة الـتي يـتـمنـاهـا لنـفـسه .. هي حـالة مـن جتلـيـات الضـمـيـر  يسـتـدعيه
ويـكون  حاضرا يـرافق احلروف  يعبـر عنها بـالصدق واالمانة فـي الكتابة..
ــتـزج فــيـهــا اخلـاص بــالـعـام أي أن هــنـاك حــالـة (روحــانـيــة) في الــكـتــابـة 

وبخالفه يحصل االنفصام ..
ـكـن أن تـكــون الـكــتــابـة عن  الــصـدق والــنــزاهـة واالمــانـة  واالخالص فال 
والـشرف والوطنيـة والتضحـية والعدالة صـادقة ومعبـرة وجتد لها صدى في

اخلارج إن لم يكن لها وجود في داخل (كاتبها) ..
إن لم يـكن ما يكتب يناسب طبيعته يكون منافقا وما يسطره من حروف ليس
أكـثر من لعبة مسلـية تعتمد الـذكاء اجملرد من  النقاء أو تـكون  مجاراة للجو
وجة) أو تـستهويه الشـهرة فيجد الـعام السائد أو مـا يصطلح علـيه (ركوب ا
الـكـتـابة طـريـقـا سـهال مـفـتـوحـا امـامه  تـسـاعـده قـدرة عـلى تـرتيـب احلروف

لتظهر بصيغة تناسب احلال والنشر..
قــد يـتــصـور هــذا (الـكــاتب) واهــمـا أنه ســيـجــد له حـيــزا في عـالـم (الـكــلـمـة
والـفـضـاء) ويـصـبح  رقـمـا مـهـمــا فـيه  وله  مـكـانه في  الـنـفـوس والـذاكـرة
فـينـسى نفـسه  وطـبيـعتـه   ويطـلق اخليـال لـنفـسه و (ينـظـر بتـنظـيـرات فكـرية

بادىء واالمانة   .. واخالقية) على هواه ويتحدث عن القيم وا
) أن  يكـون أميـنـا على نـفسه  أوال ثل هـذا (الـواعظ) (التـقي االمـ وحـري 

ويعظها قبل ان يعظ االخرين ...
عنى يقول الشاعر احمد شوقي : وفي هذا ا

رء ليس بصادق في قوله وا
حتى يؤيد قوله بفعاله

في كل االحـوال .. الكـتـابة الـصادقـة  ليـس ادعاء  او ريـاء  أو فن (تصـفيط)
بل حتس بـنـبض حروفـهـا  وكـاتبـهـا بـ االسطـر وتـتـفاعل مـعـهـا وتنـاقـشـها

وليس مجرد كلمات ميتة ب ثنايا تلك االسطر..
ـيتـة  امامك و تـطالـعك (تنـظيـرات) مثل وعـندمـا جتد  مـثل هذه (الـكتـابات) ا
هـذا الشخص وتـناقضاته تـرمي الصحـيفة  جـانبا أو تـتحول من الـقناة التي

يظهر فيها هذا (احمللل والكاتب الكبير) الى اخرى .. 
وتترك  الكتابة وتكسر قلمك ..

 وفي ذلك راحة بال ..
000000000000000000000       

∫ bOH  Âö

االخالص .. االمــانـة .. مــا عـدت أفــقه مــعـنى لــهـذه
الكلمات  الن عقلي تسمم .. (جنيب محفوظ) ..
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ـتناقض عـنوان مـثير لـلجـدل وجدله في مـعناه الـصادم وبـتفسـيره ا
في ثـقـافة كل شـعب فالـعـفطي في ثـقافـة الـعراقي هـو األقسى صـفة
وتـعبيـرا عن الشـخصيـة السيـئة التي ال تـستحي من أفـعالهـا القذرة
هي كـلمة فيهـا مسبّة وإهانة ونـابية عراقية من الـوزن الثقيل هو تافه
ومـنحط ال يسوي الـعفطة بـينما في اللـغة لها مـعنى آخر وفي لسان
الـعرب عفط يعفط عفـطا وعفطانا فهـو عافط وعفط والرجل العُفاطيُّ
هـو األلكَنُ الـذي ال يُفْـصِح وهو الـعفّـاط. وفي حديث عـلي رضي الله

عنه ولكانت دنياكم هذه أهون عليّ من عفطة عنز  
ومن سـوء حظ العـراق أن يحـكمه اليـوم عفـاطوّن وشفـاطوّن ولـفاطوّن
يـقررّون مـصير الـعبـاد ويتحـدثون لـنا بـدون خجل عن الوطـنيـة بالفم
قراطية وهم واطـنة والد ـليان وينظّرون لـنا عن احلكم الرشيد وا ا
ـنطق الـرياضـيات في مـيزان السـياسـة فقـد يشـكلون إذا جـمعـتهم 
ة الفائـدة وفاقدة للجاذبية وزنـاً ال يساوي صفراً وكتلـة عددّية عد
وفي مـنـطق الـكـيـميـاء لـيس لـهـا طعـم وال رائحـة بل إنـهـا ضـارة مثل
ـشـعـة وروائح ـواد ا ـسـرطـنــات وا ـواد الــكـيـمـيــائـيـة كـالـســمـوم وا ا
اجملـاري فـهم شـلة مـن السـيـاسـي الـفـاسـدين التي حتـكـمـهم أهواء
نـفعـة وأهواء تـمـزيق الوطن وبـيعه حـيث أعادوا الـسـلطـة والثـروة وا
نـطق عصـور اجلاهلـية األولى! وحولـوا العراق لـنا عـصور التـخلف 
من بــلــد حـضــارات إلى بــلــد لـصــوص ووضـعــوا قــفالً عــلى الـوطن

وجعلوه مصرفا للنهب!         
ـايـكروسـكـوب السـيـاسي فـإننـا نـستـطـيع أن نرى بـدون الـنظـر من ا
الـعراق أوضح من الشمس في مآسيه وأحزانه فـما عاد دولةً يفتخر
بـها مـثلـما كـان وال مكـاناً صـاحلاً لـلعـيش وال صورة جـميـلة يـتغزل
بـها الشعراء في قصائدهم وما عادت فيروز تنشد: بغداد والشعراء
والـصـور ألن الـعـراق اجلـميـل في الثـقـافـة والـفن مـا عـاد جمـيالً في
شــعـره ومــسـرحه وأغــانـيه بل أصــبح قـبــيـحـاً بــوجـود هــذه الـوجـوه
ـتخـلفـة الـتي حولت الـعراق إلى دولـة خـرافات تـنبش قـبور الـكـاحلة ا
ـوتى وتـعـيـدهم لـيـحـكـمـونـا بـدولـة مـكـونـات تـتـصـارع عـلـى الـنـفوذ ا
نافع ودولـة عصبـيّات ومظلـوميّات يـشتعل بـاالنفجارات والـسلطـة وا
ـستمـرة التي ال تهـدأ ألن احلاكم من فصـيلة ـفرقعـات واألزمات ا وا
ــؤامــرات واخلــرافــات الــدم الــهــجــيــنـي الــقــادم من تــاريخ الــقــتل وا
ـعنـاه: ال تـكـلوا واألسـاطـيـر! كان ابن خـلـدون عـلى حق عـندمـا قـال 

أموركم إلى أراذل الناس; ألنهم ال يأتون إال باخلراب والدمار!
صــورة الـعـراق الـيـوم فـي حـكـامه وبـؤسه وأحــوال شـعـبه ال جتـدهـا
الـيوم فـي أفقـر بلـد في العـالم ال في الصـومال وال مـوزمبـيق مرورا
بــأفـقــر قــريـة في أفــريــقـيــا والــهـنــد ولن جتــدهـا حــتى في كــوابـيس
األحالم ألن الـبلد أصـبح ركاماً من الـنفايات الـسياسـية وركاماً من
وت. مـا عاد هذا احلـديد الصـد ومقبـرة كبيـرة لألحزان والفـقر وا
اضي حتكى الـعراق عراقـاً بنخـله وبرتقـاله وتراثه إال حكايـات من ا
زمنة فقد اختفى من عنويات والتنفيس عـن اآلهات ا من أجـل رفع ا
الـعراق أَلَقُه اجلميل و قتل التمدّن فيه مع سبق اإلصرار فتحولت
ـعـمـمون ـدن اجلـمـيـلـة إلى أريـاف بـائسـة اسـتـوطن فـيه األغـراب وا ا
ليشيات واللصوص وغدت السلطة أهم من نجمون وا والدجالون وا
الـــشـــرف واحلـــكم أثـــمـن من األخالق وأصـــبـح الـــعـــراق مـــخـــزنــاً
لـلمخدرات والسالح بـدالً من مكان لصـناعة احلياة وأغـذية للفقراء

 . وأدوية للمرضى وزهور للعاشق
مـا عدنا نشـعر بجمـال العيش في عراق الـثقافة والـتمدن ألنه أصبح
مـجرد عـشوائيـات متـنافرة ومـتوالـية بالـفقـر والقبح كـأننـا نعيش في
قـريـة مـهجـورة كـتب عـلـيهـا أن تـكـون مـوضع تنـدر ألتـعس قـريـة على

خريطة العالم!  
أين حـكام العراق من خوسيه مـوخيكا رئيس دولة األوروغواي الذي
ة من دون حـماية يـظهر مـواطنـاً من عامة الـناس يقـود سيارته الـقد
وإجــراءات أمـنــيه وفي كــوخه الــصـغــيـر يــحـضّــر الــشـاي ويــسـقي
الـنـبـاتـات ويـحـرث األرض ويـتـبـرع من راتـبه الـبـالغ  12.550 دوالر
ئة منه للفقراء والباقي  1250 دوالراً يـنفقها لنفسه. وكان بـتسع با
هـناك زعـيم شعبي اسـمه تشافـيز في أمـريكا الالتـينيـة مات بدون أن
يـترك دوالراً في ميـراثه بل ترك لنائـبه مادورو مكتـباً رئاسيّـاً يحتوي
عـلى منضدة مكتـبية بسيطـة وكراسي ال جتدها في قصور احلكم إال
عـند الفقراء. مـثلما يسـجل التاريخ لرئيس وزراء سـنغافورة لي كوان
يـو في مـشهـد وطني رائع وهـو يبـكي بكـاء مـّراً على مـستـقبل شـعبه
بــعـد االنـفـصـال عـن مـالـيـزيـا حــيث تـعـيش حــالـة الـفـقــر وتـغـمـرهـا
لـؤها الـبعـوض لكـنه قـاوم الظـروف القـاهرة بـوطنـية ـستـنـقعـات و ا
اخملـلص الشـجاع ليـجعل سنـغافورة ثـالث أكبـر مركز لـتكريـر النفط
وأكـبـر مـيـنـاء في الـعـالم ويـحـول شعـبه مـن شعـب تعـيس إلـى شعب

أكثر إنتاجا ورفاهية وسعادة!
ـشهد اآلخر من خريطـة العالم دولة اسمها الـعراق يعيش فيها في ا
لـصـوص من احلكـام في مـكاتب مـطـرّزة بالـرفاه والـضـخامـة واألثاث
ـلـوءة بـالـذهب ــاء الـذهب ويـنـعــمـون بـقـصــور  ـطـلي  ــسـتـورد ا ا
والـياقـوت تشبه قـصور أباطـرة الرومان وبـحيـاة مترفـة وباذخة فـيها
يـخـوت وطـائـرات خـاصـة ورحالت اسـتـجـمـام فـي أكـثـر بـقـاع الـدنـيا
لكون مصارف وشركات ومالهي وعقارات تنتشر في تـكلفة مثلما 
تـلكون مـيراثـاً للعـيش ألكثر من كل مـكان شـرقاً وغربـاً وأبناء لـهم 
. ولـو كان السـياسي الـعراقي له واديان مـائة عـام برفاهـية الـسالط
ــثل أل جــوفـه إال الــتــراب! وصــدق ا مـن ذهب البــتــغى ثـــالــثــاً وال 
الــشــعـبـي الـذي يــقــول: ال تــخـاف من شــبــعــان وجـاع بـل خـاف من

اجلائع ألنه لن يشبع أبداً. 
ـهوّس ـال احلرام وا ُـتَخم بـا هـكـذا هي صفـة حـاكم العـراق اليـوم ا
سرطن باجلشع ريض بعـقدة احلرمان واجلـوع وا بـاللصوصـية وا
والـطـمع باسم الـدين حـيث يلـتهم كـلَّ ما يـجده أمـامه مِن مُـتَع الدنـيا
ـريضة التي هي ومـلذاتهـا وال يشعـر باآلخرين إال بـنفسه اجلـشعة ا
ـثـابة الـنار الـتي تأكل احلـطب دون أن تـشبع فـأسس أرستـقراطـية
ديـنـية أشـعـلت نـار غضب الـطـبقـات احملـرومة الـتي لـيس لـها أمل في
احلــيــاة لــيــصـبـح في دائــرة الــتـنــدُّر واحلــقــد بــاسم الــدين بــاكــونـا

احلرامية! 
نـحمـد الله أن احلـاكم العـراقي له مواسم لـلعـطاء مـوسم االنتـخابات
لـتـوزيع الـبـطانـيـات أو كـيـلـوين من السـكـر أو كـارت مـوبـايل وموسم
ؤمن لالحـتفـاالت الدينـية لتـوزيع القيـمة والتـمن متـقمصـاً شخصـية ا
احلــريص عــلى حب األئـمــة نــفـاقــاً بـيــنـمــا األيــام الـطــويـلــة األخـرى
يـخـصـصـهـا لـشـفط ولـفط الـفـلـوس مـن مال الـشـعـب الـغـارق بـالـفـقر
لـيـارات فال فقـير مـحـتاج يـرفع منـسوب قـسوم بـا واجلـوع ونـهب ا
إنـسانيته وال شرف الوطنية يهزّ شوارب رجولته فما عاد في الوطن
رضى ـدمَّـر حـاكم وطنـي بل لص قاتـل للـشـعب مـصاب بـسـاديّـة ا ا

نفسيّاً وعميل مؤجّر لتدمير الوطن. 
يا لَه من زمن عراقي تعيس وحاكم عفطي أتعس!

شهق الناس
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كحال اوالد الفـقراء كالهما عـليهما
نـفس الـواجــبـات الـوطــنـيـة وحـتى
الــنــظـــام الــبــائــد بــكل ســطــوته لم
يـــســتــطـع مــعــاجلـــة هــذا االمــر اال
ـكوث في ـان بـجعل ا بـأضعف اإل
ــرضــيـة ــســتــشــفى واالجــازات ا ا
لــلــمــكــلف غــيـر مــجــزيــة اال بــقـرار
اصابته من اخلدمة ومن جراءها . 

ÂUEM « ◊uIÝ
بـعـد سـقـوط الـنــظـام تـوقف الـعـمل
بقانون اخلدمة االجبارية ولكن ب
فــتــرة واخــرى نـــســمع دعــوات من
سؤلـ باعادة اخلدمـة االجبارية ا
الى حـــيـــز الـــوجـــود ويـــنـــســـبــون
الغرض مـنها إشراك كـافة االطياف
العراقية على حد سواء في القوات
سلـحة وقطع دابـر االدعاءات بان ا
ـسـلـحـة مـتـكـونـة من فـئة القـوات ا
حــاكــمــة مــعــيـــنــة ولــكن االنــظــمــة
ـتوالـية علـى السـلطة والـى اليوم ا
اثــبـتت بــان اخلــدمـة االجــبــاريـة ال
ـكـونات فـيـهـا بل تـعـني مـشـاركـة ا
االمـراء و الـقيـادات الـعسـكـرية هي
ـشـاركـة ان رعيت الـتي تـمثـل تلك ا
ــكــونــات  .الــيـوم ــســاوات بـ ا ا
تــخـتـلف اجلــيـوش عن االمس فـأي
دولــــة تــــريـــد بــــنــــاء جـــيـش قـــوي

القانون بدفع البدل النقدي × اي 
تطبيق القانون على الطبقة الفقيرة
ــســحــوقــة وفــقــدوا في اجلــنــديـة ا
ـدد طــويـلــة في عـز فــرصـة الــعـمــر 
شـبـابهـم لتـكـوين انـفسـهم  اليـقاف
تــســريــحــهم في ظـل ســيــاســة عـدم
ـثـال مـنهم االسـتـقـرار علـى سبـيل ا
ـوالـيـد 1957ويـقـيـنـا اسـتـخـدمت ا
سياسة أكثـر من مواليد في اخلدمة
احــيــانــا لــدوافـع أمـنــيــة لـالنــظــمـة
احلاكمة  ومهـما تكن اسباب اعادة
تـشـريع القـانـون فـإن ابنـاء مـسؤلي
الـــدولـــة واالحـــزاب الـــســـيـــاســـيـــة
واالثرياء يخرجون منه كما الشعرة
من العـج حـيث لم أسمع يـوما ما
يـقـال بـأن إبن مـسـؤل في الـدولـة او
ثري في البالد قد قضى مدة خدمته
في ربيـة او في خنـادق القـتال حاله

يـســتـطـيع احلــفـاظ عـلى ســيـادتـهـا
يـجب االعـتـمـاد عــلى الـتـعـيـ وفق
مـواصـفـات عـلـمـيـة وبـدنـيـة خـاصة
لالفـراد ضباطـا ومراتـبا وتـهيـئتهم
مـسبـقـا في كلـيات ومـعـاهد ومـراكز
عسـكرية خاصـة بهم علـى استخدام
االسـلـحة واالجـهـزة القـتـاليـة اآللـية
وااللـــكـــتــرونـــيـــة بــكـل اصــنـــافـــهــا
والـــتــدريب الـــبــدني الـــشــاق حــيث
اصــــبح الــــكــــثــــيـــر مـن الـــعــــجالت
واالســـلــحـــة الــقـــتــالــيـــة الــفـــعــالــة
ــتـفــجـرات والــطـائــرات وفــالـقــات ا
وزرعـهــا الـكـتــرونـيـة تــدار عن بـعـد
واهـدافـهـا مـحــقـقـة واجـهـزة اخـرى
الـكـتـرونيـة تـعطـل او تكـشف الـعدو
قبل ان يـخطو لـفعاليـة ما مع إعادة
ـعـاهد الـتـعلـيم والـتدريـب في تلك ا
سـنــويـا او عــنـد حتــديث االسـلــحـة
واالجـهـزة الـداخلـة لـلـخدمـة حـديـثا
كن بنـاء جيش مـنظم قوي وبهـذا 
مــتـعـلم مـتـدرب والءه لـلـوطن وفـوق
ـيول واالجتـاهـات ويكـون الـضبط ا
الــرابط االســاس في تــكـويــنه وقـوة
اجلــيش ال تــعــد بــكــثـرة اعــداده بل
بــتـــعــلـــيــمه وتــدريـــبه الــعـــســكــري
والبدني وفعالية جتهيزه باالسلحة
ـتازة ـتـطـورة وادارة  واالجـهـزة ا
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ـــــواكــــبــــة ـــــأكل  ــــلـــــبس وا فـي ا
الــتــطــورات الــعــسـكــريــة الــدولــيـة
وتكون اخلدمة التـقاعدية ال تتعدى
عــشــرون سـنــة فـعــلــيـة لـالحـتــفـاظ
قاتل  وان ثالث فيالق بحيوية ا
مــتــكــامـلــة افــضل من عــشــرفــيـالق
عــشــوائـيــة تـنــعـدم فــيـهــا الـرتــابـة
والــكـفــاءة وإنـعــدام فـنــون الـقــتـال
والـتــدريب الــبـدني بــاإلضــافـة الى
تــضــخم الــرتب ألن أثــره لــيس أقل
الي كل في مجاله  . من التضخم ا
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ــواطــنـة في نــفس كل ــاء روح ا إ
فــرد من مــكـــونــات الــدولــة أهم من
التجنيد االجـباري بان تكفل الدولة
الــضــمــان االجــتـمــاعـي والـصــحي
ــقـومـات االسـاسـيـة لـلـعـيش في وا
ــة وتـــؤمن لـــهم حـــيـــاة حـــرة كـــر
الئم ــنـــاسب والــســـكن ا الــدخـل ا
ادة  – 30اوال من الـدسـتور وفق ا
فـــعـال ولـــيس حـــبـــرا عـــلى الـــورق
والـقـضـاء عـلى الفـسـاد الـنـاخر في
واطن مـعنـويات اجملتـمع لـيشعـر ا
مـــا له ومـــا عـــلـــيه خلـــلـق ظـــهـــيــر
لــلــجــيـش لــلــدفــاع عن الــوطن وان
تــكـــون مـــدة اخلـــدمــة اإلجـــبـــاريــة
قــصــيــرة يــقــضــيــهــا في الــتــدريب

كن اداءهـا بفترات او والتعـليم و
مـدد مــعـيـنـة مـع تـأمـ مـتــطـلـبـات
الـــعـــيش لـــلـــمـــكــلـــفـــ كل حـــسب
حتصيله الدراسـي ويكون تدريبهم
على االسلحة واالجـهزة الشخصية
او بعض االسـلحـة الضـرورية ومن
ثـم تــســريـــحــهم واعــتـــبــارهم قــوة
علومات احتياط مـنظمة وجتديـد ا
عـنــهم سـنــويـا لـيــكـونــوا جـاهـزين
ـدن عــنـد ـنــاطق او ا ــسك ا دومـا 
الــطــواريء  واخــيــرا ان الــقــيــادة
الــســـيـــاســيـــة احلــكـــيــمـــة اهم من
اجلـيش ونــعـلم جـمــيـعـا بــجـيـوش
ذات قــــدرات هـــائـــلــــة اخـــذلــــتـــهـــا
الـقيـادات الغـاشـمة بـاقتـحامـها في
اقـتـتـال وحروب لـتـحـقيق نـزعـاتـها
الـــطـــائـــشـــة ادت الى انـــهـــيـــارهـــا
وجــيـوش مــتـواضــعــة اسـتــطـاعت
حـماية بـلدانـها بـاكمل وجه بـفضل
قـيـاداتـهـا السـيـاسـية احلـكـيـمة وال
تــوجـد وحـدة عـســكـريـة احـسن من
ـنـتــسـبــيـهــا كـافـة نــظـيــرتـهــا إال 
ولـيس بـآمـرها او فـرد مـا فـيـها الن
ســـاحــــة الـــوغـى لـــيـــسـت ســـاحـــة

العرضات البراز العضالت . 
{ العراق والبحث عن الهوية  –ليورا
لوكيتز ترجمة دلـشاد ميران.

شرع قانون التجنيد االجباري في
العراق الول مرة عام  1933ودخل
ادة الـتـنـفـيـذ عـام 1934ونـصت ا
 38مـنه بعـدم تطـبـيق القـانون في
ـنــاطق الـتي حــدثت فــيـهـا ردود ا
افــعـال شــديـدة ازاءه حــيث وفـرت
مــنـــفــذا لــتـــهــرب الــســـلــطــات من
ـنـاطق تـطـبـيـقه بـشـكل كـامل في ا
الـــتـي لـــهـــا وضع اشـــكـــالي مـــثل
االقــالــيم الـــشــمــالــيـــة الــكــورديــة
واجلـنـوبـيـة الـشـيـعـيـة وعـارضـته
ايـضـا اقـلـيـات ومـنـهم الـيـزيـدين 
جـــمــيـــعـــا بــدافـع الــتـــعـــدى عــلى
حـقـوقهم الـسيـاسـية والـعـشائـرية
ـتــنــفـذين من والــديـنــيــة وجـعـل ا
نـفذين مـنهم الـسلـطة احلـاكمـة وا
الى ان  إخـضاعـهم لـلقـانون في
منـتصف الـثالثيـنات وكـذلك سمح
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ــواطــنـون واجملــمــوعـات خاللــهـا ا
(قــطـاع خـاص مـجــتـمع مـدني) عن
ـــارســـون فـــيـــهـــا مـــصـــاحلـــهم و
حـــقــوقـــهم الــقـــانــونـــيــة ويـــوفــون

بالتزاماتهم . 
bŠ«Ë ·dÞ

أي ان السلطة الـسياسية هي طرف
ـعـادلـة ـعـادلـة ولــيس ا واحــد في ا
كــلــهــا حــيث يــشــاركــهــا الــقــطــاع
دني اخلـاص ومنـظـمات اجملـتـمع ا
وحقوق اإلنسان كجهات تشارك في
صـنـع الـقـرار ومـراقـبـة عـمل اإلدارة
احلــكـومــيــة وفق قــاعـدة (أمــوالــنـا
مسؤوليتنا) عبر اإلطالع على خطة
ـوازنة العـامة الـتي تـعدها وبـنود ا
احلكومـة ودرجة العـدالة في توزيع
احلـــصـص ومـــســـتـــوى الـــبـــرامج
الـتــنــمــويــة واالســتــثــمــاريـة الــتي
ـوازنة .لـكن كيف نصل حتتـويها ا
إلى احلكم الصـالح داخل العراق? .
 في الـواقـع ان الـدول الـنـامـيـة ومن
ضـمــنـهــا الـعــراق تـواجه حتــديـات
كبـيرة في الوصـول إلى حكم صالح
واطـن هذه التحديات يحقق رفاه ا
نابعة من الفـكر اجملتمعي الداخلي
فضال عن طـبيـعة توزيع االدوار في
ي فـاجملـتمع الـعراقي الـنظـام الـعا
وعـلـى الـرغـم من تــأريـخـه الـطــويل
ومخزونه الديني والـقيمي الضخم
إال انهُ يـفتـقـر لـلـثـقافـة الـسـيـاسـية

والشفافية االنتخابية وانشغاله في
جزئيات صغيـرة ناهيك عن طبيعته
ذهـبي هذا من الـقبـليـة وانـحيـازه ا
جهة ومن جهة اخرى افتقار العراق
إلى قـطاع خـاص ومنـظمـات مجـتمع
ــشــاركــة مــدنـي تــأخــذ دورهــا فـي ا
والضـغط عـلى احلكـومة في حتـس
وازنة العامة بشكل إدارتها للبلد وا
خـاص .  وعـلى وفق ذلك ولـلـوصـول
إلى احلكم الصالح يجب ان نبدأ من
اجملـتـمع نـفـسه وتـثـقيـفه سـيـاسـيا
وجـعل الــهـويـة الــعـراقـيــة انـحـيـازه
األول وتطويـر عمل القـطاع اخلاص
لـلـمـسـاهـمــة في تـطـويـر الـقـطـاعـات
االنـتــاجـيـة األخـرى غــيـر الـنــفـطـيـة
ـوازنــة الــعــامـة لــتــسـاهـم في رفــد ا
ــطـلـوب وفـسح اجملـال بـالـتـمـويل ا
ــدني لــيــأخـذ دوره أمــام اجملــتــمع ا
الــواسع في الـرقـابــة عـلى احلـكـومـة
ورسم أولويات االنفـاق وضمان عدم
ــوازنـــة في قـــضـــايــا هـــدر امـــوال ا
ـجـرد حتـقـيق الـعراق شـخـصـيـة . 
ـتـطـلبـات سـيـجـد نـفسه حتت هـذه ا
حكـم وطني صـالح غايـته ووسيـلته
واطن العراقي عبر تطوير وتنمية ا
االقــتــصـاد الــوطــنـي وإعـداد وإدارة
ـوازنـة العـامـة وفق طرائق حـديـثة ا
تــعـتــمـد عــلى وضع خــطط قـصــيـرة
ومـتـوسطـة وطـويـلة األجل تـتـناسب

مع أولويات التنمية. 

وقـرارات غـيـر مـدروسـة ويـنـهش في
ـــالي جــــســـده الـــفـــســـاد االداري وا
وعــجــز عن تــطــويــر مــصــادر اخــرى
للتـمويل ليـخرج من عجـز مالي ليقع
فـي مـديــونــيــة داخــلــيــة وخــارجــيـة
ويخرج من مـديونية لـيقع مرة أخرى

في عجز مالي وركود اقتصادي .
هــذا الـوضع هــو نـتــيـجــة طـبــيـعــيـة
لـلحـكم السـيـاسي الفـوضوي وإلدارة
الــغـيــر صـاحلــة حـيث تــعــاقب عـلى
الــعــراق حــكــومــات ال تــمــتــلك رؤيــة
سياسيـة وال رؤية اقتصـادية . وتبعا
لـــذلك وكـــخـــطـــوة أولى وضـــروريــة
يحتاج العـراق إلى حكم صالح يعمل
وفق مبدأين : أولهما_قانوني; ان أي
عمل او فعل لـلحكومـة يجب ان يكون
وفـق قــواعــد الــدســـتــور والــقــانــون
والـثاني _قـيـمـيـاً أخالقـياً; أي ان كل
عــــمل أو تــــصـــرف تــــقـــوم به اإلدارة
احلكـومية يـجب أن ينبع من االخالق
والــقـيم الـعــلـيـا لـلــمـجـتــمع .فـاحلـكم
الـــــصـــــالح يـــــقــــاس مـن خالل ثالث
ـشـاركـة في صـنـع الـقرار مـعـايـيـر (ا
ـعـلـومـات ورقـابـة والـشـفـافـيـة فـي ا
ومــــســــاءلـــة اإلدارة عـن قــــراراتــــهـــا
وإعــمـالــهــا). بــعــبـارة اوضـح احلـكم
ـــارســـة الــســـلـــطــة الـــصــالـح هــو 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة وإدارة
ستويات في شؤون البلد على كافة ا
أطـار مـؤسـسـاتي مــتـكـامل يـعـبـر من
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بغداد

الــســيــاســة واالقــتــصــاد شــريــانـان
تـنـظيـم الـدولـة بل شـريـانـان تنـظـيم
ي بــرمـته اجملـتــمع والـنــظـام الــعـا
فـهـمـا ركـنـ ال يـعـمـل احـدهـما دون
االخــر إذ يُــكــمل احــداهم اآلخــر في
عـمل وتـسـيـيـر الـنـظـام الـعام في أي
دولة فـعصارة الـعمل الـسياسي في
حقـيـقـته يـنتج لـنـا غـاية اقـتـصـادية
بـحتـة وعصـارة الـعمل االقـتصـادية
يـــنـــتـج لـــنـــا غــــايـــة ســـيــــاســـة في
مـضمـونهـا لذا هـناك فـرع من فروع
الـعلم يـسمى (االقـتصـاد السـياسي)
وهنـاك فرع اخر يـسمى (السـياسات
االقـتـصـاديـة) تـعـبـيـرا عن االرتـباط
الــوثـيـق والـتــكــامل بـ االقــتــصـاد
والــــســــيـــــاســــة . وعــــلـى وفق ذلك
ــقــال ولــلــوهــلــة األولى لــعــنــوان ا
سـيـتـسـاءل الـقـار : مـا هـو مـعـيـار
ــكن أن احلـــكم الـــصــالـح? وكــيـف 
يـكــون اخلـيـار األمـثل إلعـداد وإدارة
ـوازنــة الـعــامـة لــلـدولــة وخـاصـة ا

قال . العامة للدولة وهي مضمون ا
الي وازنة العامة الوجهة ا إذ تُعد ا
لـلـدولــة كـمــا تُـعـد من اهـم الـوثـائق
ا لـها من أبعـاد سيـاسية الرسـميـة 
واجتـماعيـة واقتـصادية وتـنظيـمية
ـواطن بـشـكل مـبـاشر تـمس حـيـاة ا
حـــيث تُـــعــرف عـــلى أنـــهـــا : خـــطــة
وارد تـفصيـليـة بكيـفيـة التصـرف با
واسـتـغاللـهـا وكــيـفـيـة حتـقـيق تـلك
وارد في مـدة زمنـية مـعيـنة ضمن ا
ـــرســومــة. لــذا هي اطــار االهــداف ا
تـتـضـمن وجـهـاُ قانـونـيـا (ال يـصرف
اي مبـلغ خارجة) ووجـهاً اقتـصاديا
(رسم اهــداف اقــتـصــاديــة) ووجــهـاً
سياسيا (جتاذبات مصلحيه ودعاية
(خــطـة انــتـخــابــيـة) ووجــهــاً إداريـاً
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ـــوازنــة الــعــامــة في وعـــنــد تــتــبع ا
الــعــراق نــلــحظ بــشــكل جــلي أنــهـا
تعاني ومـنذُ تأمـيم النفط بإشـكالية
مـركـبـة تـتـمثل فـي اعتـمـادهـا الـكلي
عـلى إيـرادات الـنـفط وسـوء اإلدارة
الذي لم يهـدر العراق بسـببها اموال
ـــوازنـــة فــحـــسب بـل هــدر الـــزمن ا
وفــرص الــتـنــمــيـة والــتــطــور حـتى
أصــبح مـصــيـر االقــتــصـاد الــوطـني
مرهون بـاستخراج وتصـدير النفط .
وهــا هـــو االقــتــصـــاد الــعــراقي اآلن
يــتـــخــبط ويــتــأرجـح في ســيــاســات

ـوازنة الـعراقـيـة? .قبل االجـابة عن ا
هـذه االسـئلـة يـنبـغى عـليـنـا معـرفة
طــبـــيــعـــة وخــصـــائص االقــتـــصــاد
ـوازنـة الـعـامـة لـلـدولـة. الـعـراقي وا
يُـــــعــــد االقــــتــــصــــاد الــــعـــــراقي من
االقـتـصادات الـريـعـية والـتي يـطلق
عـــلـــيـــهـــا اصـــطالحـــا (االقـــتـــصــاد
األحادي) فـمنـذ أن تربع الـنفط على
ي وأصــبح عــرش االقــتــصـاد الــعــا
يا أتـكئ صانعو شريان الـتطور عـا
الــســـيــاســـات االقــتـــصـــاديــة داخل
ـورد في تـمـويل الـعــراق عـلى هـذا ا
ــوارد اآلخـرى ــوازنــة وإهـمــال ا ا
ـــا يـــدره مـــورد الـــنـــفط من نـــظـــرا 
إيـرادات مــالـيـة ضــخـمــة لـذا كـانت
الـنـتـيـجـة اقــتـصـاد وطـني مـتـخـلف
يسـوده االختالالت الهـيكلـية; ابتداءً
من االخـــــتـالل االنـــــتـــــاجي مـــــرورا
بــــاالخـــتـالل الــــنـــقــــدي واالخــــتالل
الــــتــــجــــاري وصــــوالً إلى اخــــتالل
ــوازنـة ــتــمـثل بــا ــالي ا الــهــيـكل ا

ـناسبة ياً له  طابعـاً رمزياً تـكر
مـرور  21 عــامـاً عــلى وفـاته وأن
تــتــخــذ اجلــمــعــيــة الــعـامــة لأل
ــتـحــدة في دورتـهـا الـ  61قـراراً ا
بـــــرقم  271 وفي  15يــــــونـــــيـــــو
(حــزيـران) 2007 يــقــضـي إحــيـاء
ذكـرى عــيـد مـيالده في  2 تـشـرين
األول 1869من كل عام باعتبارها
ـيـاً لـلّـاعنـف و"مـنـاسـبة يـومـاً عـا
لــنـشـر رسـالـة الـلّـاعـنف عن طـريق
الـتعـليم وتـوعـية اجلـمهـور" وأكّد
ـبدأ ـية  الـقرار عـلى األهمـية الـعا
اللّـاعنف والـرغبة في تـأم ثـقافة
الـــسالم والـــتـــســـامح والـــتــفـــاهم

واللّاعنف.
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إن كـلـمة "الـلّـا" لـها أكـثـر من داللة
ــذمــوم مــرفــوضـاً أي فــإذا كــان ا
الـــعـــنف فـــمـــا بـــالك إذا وضـــعت
أمـــامـه "ال" حـــيث يـــكـــون الـــنـــفي
ـذمـوم أكـثر مـركّـبـاً ومـضـاعـفـاً وا
ذمّــاً والــلّــاعــنف سالح مــاض في
ظـلـوم ويـسـتـطيع أن مـتـنـاول ا
يواجه جميع األسلحة التدميرية 
وذلك إبـداع إنـساني ضـد الـقـاعدة
الــسـائـدة عـلى مــرّ الـتـاريخ حـيث
كـان الـعـنف عـنـوانـهـا خـصـوصـاً
بــنــبــذ الــعــنف بـــجــمــيع أشــكــاله
وصــــوره ســــواء كــــان مــــاديـــاً أم

معنوياً قـوالً أم فعالً واللجوء إلى
احلـلـول الـسـلمـيـة لـفض الـنـزاعات
واخلالفـات وذلك طـمـوح الـبـشـرية
في جتـسـيـد وحـدة اإلرادة والـعـمل
لـــــصـــــالح الـــــسالم والـــــتــــســـــامح
و"األخـوة اإلنــسـانــيـة" الــتي تـؤمن

بها األديان والفلسفات اخملتلفة.
إن مـا تـواجـهه الـبـشـريـة الـيوم من
كـوارث صـحـيـة مـثل كـوفـيد -" 19
الــــكـــورونــــا" وحــــاالت الــــطـــوار
ــــنـــاخـــيــــة وانـــتــــشـــار احلـــروب ا
سلحة والفقر واجلهل والنزاعات ا
واألمـيـة والــتـخـلف كـلّــهـا تـتـطـلّب
إشاعـة ثقـافة الـسالم والعـدل ومنع
اسـتغالل الـشـعوب وإذاللـهـا ونهب
ــشــتــرك ثـــرواتــهــا والــبــحـث عن ا
اإلنـساني وذلك من خالل مـواجـهة
خطاب الكراهية والتعصّب ووليده
الـــتــــطـــرف ونــــتـــاجــــهـــا الــــعـــنف
واإلرهاب جتنبـاً ألي عنف جسدي
أو مـعـنـوي اجـتـمـاعي أو سـياسي
أو اقــتــصــادي أو جــنــدري أو ضـد
اجملـمـوعـات الـثـقافـيـة أو الـشـعوب
الـضـعـيـفـة ألن الـعـنف سـيـضـاعف
ـــــــشــــــــكـالت ويـــــــفــــــــاقـم من مـن ا
تـعقيـداتهـا وسيـكون  أكـثر كـارثياً

على األطفال والنساء والشيوخ.

{ باحث ومفكر عربي

دنـية فلـسـفة لـلمـقـاومة الـسـلمـيـة ا
اللّاعنفية على الصعيد الكوني تلك
الــتي تــربـط الــوســيــلـــة الــشــريــفــة
والعادلة بالغايـة الشريفة والعادلة
حيث ال انفصال بـينهما  ألن شرف
الــغــايــة هــو من شــرف الــوســيــلــة
والـعكس صـحـيح أيضـاً فـهمـا مثل
الـبـذرة إلى الـشـجـرة وهـنـاك عالقة
عضويـة ب الوسيـلة والغاية وإذا
كانت الـغاية بـعيدة وغـير ملـموسة
فـالـوسـيـلة راهـنـة ومـلمـوسـة ألنـها

األكثر تعبيراً عن الغاية.
لــقــد اســـتــمـــدّ غــانــدي أفـــكــاره من
اجلـانـتـيـة الـتـي هي ديـانـة هـنـديـة
ــة واجلـانــتي هـو "الــقـاهـر" ال قـد
لّذات حسب ـنتصر عـلى ا عنى ا
ـعـلم بـوذا بل عـدم إيـذاء أي كائن ا
حي والـتـأكـيـد عــلى نـسـبـيـة احلق
لـعـدم وجـود حق مـطـلق وعـدم أخذ
ـارسـة حـق الـغـيـر وعـدم الـكـذب و
الـــعــفـــة بــإلـــغـــاء جــمـــيع الــلـــذائــذ
اخلــــارجـــيــــة من مــــأكـل ومـــلــــبس

ونزوات.
وإذا كان غاندي قـد نشأ عابداً لإلله
الــهـنــدوسي فــيــشــنـو وأصــبح مع
مرور األيام شعلة أمـل للمضطهدين
همـش في جميع أنـحاء العالم وا
لذلك لم يعد غريباً أن يرشح جلائزة
نوبل  5مـرات وأن تطـلق بـريطـانـيا

" الـرجل الــذي يــطـمح إلـى مـعــرفـة
روح احلقيقة ال يستطيع أن يعتزل
احلــيــاة..." هـــذا مــا قــاله غــانــدي
وروح احلـقــيـقـة الــتي كـان يــطـمح
إلــيـهــا هي " تــغــيـيــر رأي الــشـعب
الـــبــريـــطــاني مـن خالل الــلّـــاعــنف
ألجـــعــــلـــهـم يـــرون اخلــــطـــأ الـــذي
ارتكبـوه جتاه الهند" كـما يقول في
ــلك رســـالــة وجــهـــهــا إلى نـــائب ا
الــبـريـطـانـي الـلـورد إيـروين وذلك
بـعـد مـسـيـرة الـسـاتيـاغـراهـا الـتي
ــقـاومــة الـســلــمـيــة لــنـيل تــعــني ا
احلـقـوق بال مـهـادنـة أو مـسـاومـة
كـما يـعتـقـد البـعض خطـأ فقـد بدأ
لح  مع مـجموعة صغيرة مسيرة ا
مـن أتـبــاعه يـوم أطــلق ذلك الــنـداء

 1944إال أنـــــهــــــا اضـــــطــــــرت إلى
ـــطــالب حــركــة غــانــدي الــرضــوخ 
اللّاعنفية التي كانت وراء استقالل

الهند.
وكــانت نــقـطــة الــتـحــوّل في حــيـاة
غـاندي  هي اعـتـراض رجل أبيض
عـلى وجـوده في مـقـصـورة الـدرجة
ــــتـــوجه من األولـى من الـــقـــطـــار ا
ديــربـان إلى بـريـتــوريـا عـلى الـرغم
من حــمــله تــذكــرة ســفــر وعــنــدمـا
رفض غـانــدي الــنـزول مـن الـقــطـار
واالنـتــقــال إلى قـطــار آخــر سُـحب
بالقوة وألقي من الـقطار في محطة
أخــرى وكــانـت تــلك الــلــحــظــة قــد
أيـقـظـت في نـفـسه فـكـرة الـعـصـيان
ـته حملاربة دني ورفـعت من عز ا
مـا أسـماه " مـرض الـتـحيّـز الـلوني
ستـعصي" علمـاً بأنه عاش وعمل ا
محـامـيـاً في جـنـوب أفـريـقـيـا نـحو
 20عـامـاً حـيث وصـلـهـا فـي الـعام

1893.
 ومـنـذ تـلك الـلـيـلـة قـطع عـهـداً على
نـفــسه بـأن "يــبـذل قــصـارى جــهـده
ـرض واحـتـمـال السـتـئـصـال هـذا ا
الـصــعـاب في ســبـيل ذلـك" وهـكـذا
ت تـلك الـقـوة الـعـمالقـة الـنـاعـمة
فـي داخــلـه لـــتــصـــبح قـــوة مـــاديــة
ــان يـــصــعـب اقــتالعـــهــا بــفـــعل إ
مالي الـهنـود بهـا ومن ثم لـتغدو

ـدني الـذي الـسـحـري لـلـعـصـيـان ا
سـرعـان مـا عمّ الـهـنـد مـن أقـصـاها
إلـى أقـــصــــاهـــا في الــــعـــام 1930
فــتـــوجــهت اجلــمــوع مــشــيــاً عــلى
األقــــدام مــــســــافـــة  390 كم وقــــد
جــعــلـته تــلك احلــادثــة شـخــصــيـة
يـة حيث اخـتارته مـجلـة التا عـا

 Time 1930شخصية العام .
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وكـــــــان غـــــــانــــــــدي قـــــــد خـــــــاطب
الـبريـطانـيـ " أخرجـوا من الهـند"
وذلـك في الـــــعــــام  1942ودعــــاهم
فـيـهــا إلى االنـسـحــاب الـفـوري من
الـبالد لكـن السـلطـات الـبريـطانـية
دة  19شهـراً ثم أطـلقت اعتـقلـته 
ســراحه بــعــد وفــاة زوجــته الــعـام

ـجـرد طـلـب احلـاجـة وبـ هـذا
الــــطــــراز الــــرفــــيع مـن الــــرجـــال

النبالء.
≠≥≠

ومـعـظم الـسـلـطـوي فـي الـعراق
اجلــديــد من الـنــمط األول لالسف

الشديد 
فــهم قــد احـــتــجــبــوا عن الــنــاس
وحــوائـجـهم في مــنـطـقـة مــغـلـقـة
عــلـــيـــهم ال يـــحق لـــلــمـــواطـــنــ

دخولها...
≠¥≠

ومن نـافـلة الـقـول : الـتـذكـيـر بان
ـعروف الـعمـر فرصـة الصطـناع ا
وقــــضـــــاء احلــــاجـــــات واعــــانــــة

الضعفاء والبائس .
ومن يتخلف عن ذلك  –مع القدرة
ن حـــرم نـــفـــسه وبــاء  –فــهـــو 
باخلسـران قبل ان يؤوب صاحب

احلاجة باخلذالن .

"
ـلك أراده ان يـجـيب اي انَّ عـبـد ا

بنفسه 
فقال :

أما اذا عزمتَ عليّ فنعم 
لك : فقال عبد ا

هذه أولها 
فقال أسماء :

مـا  سألـني احد حـاجةً االّ ورأيتْ
له الفضل عليّ ..

وهـذا منـتـهى الـنـبل واالنـسـانـية
روءة ودماثة االخالق . وا

ان أسـماء كان يـعتـبر من يـقصده
لقضاء حاجة متفضال عليه حيث

رآه أهالً لها 
وحــــ يـــرى صــــاحب احلــــاجـــة
مـتفـضال علـيه يكـون تعامـله معه

أحسن ألوان التعامل وأشرفه 
وهــنــا يـبــرز الــفـارق بــ الــنـمط
االول الــــذي يــــفـــــر من صــــديــــقه

ـثال – ومن هؤالء –على سـبيل ا
أســمــاء بن خــارجه  –وهــو كــمــا

قال ابن شاكر الكتبي عنه :
أحـد األجـواد من الــطـبـقـة االولى
من الـتـابـعـ من الـكـوفـة كـان قد

كارم االخالق . ساد الناس 
فوات الوفيات /ج200/ 1

جاء في ترجمته :
ـــــلك بن انـه دخل عـــــلى عـــــبـــــد ا

مروان فقال له :
بِمَ سدت الناس ?

فقال :
هو من غيري أحسن 

انــظــر الى تــواضــعه وبــعــده عن
الـتــبـجح ولـم يـرد ان يـجــيب هـو
عن هــذا الـســؤال فـطــلب تــوجـيه

السؤال عنه لغيره .
لك : فقال له عبد ا

" بـلــغـني عــنك خـصـال شــريـفـة 
وأنا أعزم عليك االّ ذكرتَ بعضها

صديقه أنتَ مالمْ 
تعرضْ اليهِ بِحاجهْ 

قـيتة الـتي جتعل انـها االنـانيـة ا
صـاحـبـهـا مكـروهـا من قـبل أقرب
الناس اليه فضالً عن األبعدين .
انّ حـوائج الـنـاس الــيـنـا هي من

نِعم الله علينا .
وهـذه الــنـعم في مــعـرض الـزوال

متى ما استفحل االهمال ...
≠≤≠

وهـناك أصحـاب القـلوب احلـانية
واالخالق الــســامــيـة ومـن يُـعــنى
بــاصـحــاب احلـاجــات ويــكـون له
دوره الــفــاعل فـي قــضــائــهــا فـان
استـطاع ان يـقضيـها بنـفسه كان
ذلك  واالّ فهـو يسـعى جاهداً في
قـضـائـها عـبـر ما يـبـذل من جاهه

وجهده .
ــمــدوحـون وهــؤالء هم الـنــبالء ا
احملــبــوبــون عــبــر امــتــداد االيـام

الفرار من ذوي احلاجـات سمتهم
عروفـة . وبهذا حرمـوا انفسهم ا
من مـثـوبـات جـزيـلـة واسـتـحـقـوا

الهجاء والذم 
اســــمع مــــا قــــالـه مــــجــــد الــــدين
الـنـشـابي فـي هجـاء شـرف الـدين

بارك : ا
بارك فيه  إنَّ ا
توقف وجلاجَهْ

≠±≠
ن يـــتــوقع الــنـــاس ان يــجــدوا 
يــقـصـدونـهـم لـقـضـاء حــوائـجـهم
عـــنـــايـــة واهــتـــمـــامــا وذلـك هــو
ــروءة مــقــتــضـى االنــســانــيــة وا

ومكارم االخالق.
ويـأبى بـعض اصـحـاب الـنـفـوس
ــريـضــة ان تـكــون لــهم في هـذا ا
ـيـدان يـد مـشـكـورة فـقـد أصـبح ا

—bB « 5 Š
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ـباريات ـساعـد متابـعته  يـواصل مدرب مـنتخـبنـا الوطـني للشـباب قـحطـان جثيـر  ومالكه التـدريبي ا
ـتابعـة الدورية متـاز. وتأتي ا نـتخب أثـناء مشـاركتهـم مع أنديتـهم حتضـيراً للـدوري العـراقي ا العبي ا
ساعد من أجل متابعة الالعب من خالل مشاركتهم مع األندية والدقائق التي للمـدرب جثير ومالكه ا
ـنتـخب خالل فترة ا يـسهم باإلطالع عـلى مسـتوياتـهم الفـنية والـبدنيـة أثنـاء تواجدهم مع ا يـلعـبونهـا 
بـاريـات الوديـة حتضـيـراً لبـطـولة آسـيا حتت  19عـاما الـتي ستـنـطلق في بـداية عـسكـرات وخـوض ا ا

قبل. العام ا
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- وكــاالت: جنـــا مــنــتــخب { بــرلــ
ــانــيـــا من الــســقــوط فـي مــلــعــبه أ
بـتعـادل مـثـير مع سـويـسرا  3-3 في
اجلولـة الرابـعة من دور اجملـموعات
لـــبـــطـــولـــة دوري األ األوروبـــيـــة.
أهــداف سـويــسـرا جــاءت عن طـريق
و ماريو جـافرانوفـيتش ثنـائية ور
فـرولــر في الـدقـائق  26 5و 57 فـيـمـا
ـانـيـا تـيــمـو فـيـرنـر وكـاي ســجل أل
هــافــيـرتــز وســيـرجي جــنــابـري في
الـدقائق  55 28 و 60 بهـذا الـتـعادل
ـرتبـة الـثانـية ـانيـا في ا اسـتقـرت أ
باجملـموعـة الرابـعة بـ 6نقـاط فيـما
بــقــيت ســويـســرا في ذيل الــتــرتـيب

. بنقطت
الـــبــــدايـــة كـــانـت ســـاخـــنــــة من كال

الــــفـــريــــقـــ حــــيث حــــاول لـــيـــون
جوريتسكا صيد شباك احلارس يان
دى لكنها سومير بتسديدة بعيدة ا
علت العارضة قبل أن يهدد شيردان
شـــاكـــيـــري مـــرمى مـــانـــويـل نـــويــر
بتسديدة أرضية حولها األخير إلى
ــــنـــــتــــخب ركــــنـــــيــــة. واســــتـــــغل ا
الــسـويـسـري هـذه الـركــنـيـة لـلـتـقـدم
بهدف مـبكر بـعد مرور  5دقائق فقط
باراة من ضربة رأسية على بداية ا
وجـهـهـا جـافـارنـوفـيـتش إلى شـبـاك
نـويـر الــذي اكـتـفى بــالـنـظــر إلـيـهـا
أثنـاء دخولـها مـرماه. وارتـكب نوير
خـــــطـــــأ فـــــادحًـــــا بــــعـــــدمـــــا قـــــطع
جـافـارنـوفـيـتش تـمـريـرته لـتـتـحول
إلى هــجـمـة خـطـيــرة كـاد يـعـزز بـهـا

ـنــتـخب الـسـويــسـري تـقـدمه لـوال ا
ـاني في تـدخل احلـارس والـدفاع األ
الـلحـظـات األخـيرة. وظـهـرت ثـغرات
ـا منح ـاني  عديـدة في الـدفاع األ
العـبـي ســويــســرا فـرصــة اخــتــراقه
وتهديد مرمى نوير بفرص خطيرة.

¡UDš√ q K
وتـــواصل مــســلــسل أخــطــاء العــبي
انيـا بعدما مـرر توني كروس كرة أ
ــنــتـخب بــاخلـطــأ اســتـخــلــصــهـا ا
الـســويــســري وشن هـجــمــة مــرتـدة
ســـــريــــــعـــــة وصـــــلت إلـى هـــــاريس
ســيـــفــيــروفـــيــتش الـــذي مــرر كــرة
عرضيـة إلى فرولر لـيضعـها األخير
هارة رائعة من فوق نوير ويفشل
أنطونـيو روديجـر في منعـها برأسه

ان بهدف من دخول الشباك. ورد األ
الـتــقـلــيص بـعــد دقـيــقـتــ فـقط عن
طـريـق فـيـرنـر الـذي تــسـلم تـمـريـرة
وانطلق بالكرة حـتى منطقة اجلزاء
قــبل أن يــضـع الــكــرة بـــيــســراه في
أقــصـى الــزاويــة الــيــســرى. وحـاول
روبن جــوسـيـنس مــبـاغـتــة سـومـيـر
بـتـسـديـدة رائـعـة من خـارج مـنـطـقـة
اجلـزاء لــكن احلـارس الــسـويـسـري
أبعـد الكرة بـبراعـة إلى ركنـية. وكاد
ـعـادلـة كـروس أن يــصـحح خـطــأه 
الـنـتيـجـة لـلمـانـشـافت عـبر تـسـديدة
يــســـاريــة قــويـــة لــكن الـــكــرة مــرت
ن لـــيـــنـــتــهي بـــجــوار الـــقـــائم األ
الـشـوط األول بــتـقـدم الـضـيـوف.2-1
ـاني نـحـو مرمى ـنتـخب األ انـدفع ا

سويـسـرا مع بدايـة الـشوط الـثاني
وكـان كاي هـافـيـرتز عـلى مـقـربة من
معادلة الـنتيجـة مبكرًا بـعد تسديدة
أرضــيـة زاحـفــة حـال ســومـيـر دون
وصـــولــهــا لـــلــشـــبــاك. وفي لـــقــطــة
مــشـابـهـة لـهـدف ســويـسـرا الـثـاني
دافع قطع هافيـرتز تمريـرة أحد ا
وانطلق بالكرة حتى منطقة اجلزاء
قبل توجيه الكرة بيمناه إلى أقصى
الـزاويـة الـيـمـنى مـعـادلًـا الـنـتـيـجـة

للمانشافت. 
وبـعـد دقـيـقـتـ فـقط تـصـدى نـويـر
حملـــــاولــــــتـــــ خـــــطـــــيــــــرتـــــ من
ســيـفــيـروفـيــتش لـتـرتــد الـكـرة إلى
جـــافــرانـــوفــيـــتش الــذي قـــابــلـــهــا
بـتــســديـدة مــبــاشـرة إلى الــشــبـاك

لـــتــــتـــقـــدم ســـويـــســـرا مـــجـــددًا في
الـنـتــيـجــة. واسـتــطـاع جــنـابـري أن
يـعـادل الـنتـيـجـة سـريعًـا لـلـضـيوف
بعـدما قـابل عرضـية فـيرنـر بتـوجيه
الـــكـــرة بـــالـــكـــعب داخـل الـــشـــبــاك

ـــبــاراة في غـــضــون 5 لــتـــشــتـــعل ا
دقائق شهدت  3أهداف متتالية.

…dODš WH U
ــانـيـا واحــتـسب احلــكم مـخــالـفـة أل
عـلى حـدود منـطـقـة جزاء سـويـسرا
انـبـرى لهـا كـروس ونـفذهـا بـبـراعة
لكن الكرة مـرت فوق العارضـة لتمر
ـتـبـقيـة دون أن يـنجح أي الـدقائق ا
من الفـريق في هـز الشبـاك مجددًا
ــبــاراة بـ 3أهــداف لــكل وتــنـــتــهي ا
مــنـهـمـا. وحـقق مــنـتـخب أوكـرانـيـا
انـــتـــصـــارًا مـــهـــمًـــا عـــلـى نـــظـــيــره
اإلسـبـانـي بـهـدف دون رد في إطـار
مـنـافـسـات اجلـولـة الـرابـعـة من دور
اجملــمــوعــات لـــبــطــولــة دوري األ
ـــبــاراة األوروبـــيـــة. ســجـل هـــدف ا
الـــوحـــيـــد ألوكـــرانــــيـــا فـــيـــكـــتـــور
تسيجانكوف في الدقيقة  76 وبهذا
االنـتـصـار يـرفع مـنـتـخب أوكـرانـيـا
ـــركـــز رصـــيـــده إلى  6 نــــقـــاط في ا
نتخب الثالث بيـنما جتمد رصـيد ا
ــركـز اإلســبــاني عــنـد  7نــقــاط في ا
ـــنــــتــــخب اإلســــبـــاني األول. بــــدأ ا
باراة بالضغط والحت أول فرصة ا
خطيرة في الدقيقة  12 بتسديدة من
رودريـجـو تــألق احلـارس بـوشـكـان
في الـتـصدي لـهـا وحولـهـا إلى ركـلة
ركنـية. وأرسل أنسـو فاتي تـسديدة
قـــويــــة من الـــطـــرف األيــــســـر لـــكن
رصاد احلارس بوشـكان كان لهـا با
وحــــولـــهـــا إلـى ركـــلـــة ركــــنـــيـــة في

الدقيقـــة 15.
UO½«d Ë« ”—UŠ

وواصل حــارس أوكــرانــيــا الــتــألق
رة أمـام الهـجـوم اإلسبـاني وهـذه ا
في الدقيقة  21 من راموس الذي نفذ
ركـــلـــة حـــرة مـــبـــاشـــرة وحـــولـــهـــا
احلــارس إلـى ركــنــيــة. وســدد أدامـا
تـراوري كـرة قـويـة في الـدقـيـقة 28
حولـها احلـارس األوكراني بـوشكان
إلى ركلـة ركنـية. واسـتمـرت سيـطرة
ـنتـخب اإلسبـاني على واستـحواذ ا
الــــكــــرة واحملــــاوالت عـــــلى مــــرمى U—…∫ منتخب اسبانيا يتعرض خلسارة مفاجئة امام اوكرانيا š

أصـحاب األرض الـذين اكـتـفوا
بااللتزام الدفاعي وعدم تهديد
ـــــاتــــــادور حـــــتى مـــــرمـى ا
صافرة نهاية الشوط األول.
ومع بدايـة الـشوط الـثاني
لـم تـتــغــيــر األمـور كــثــيـرًا
حيـث سيـطر اإلسـبـان على
الـــكـــرة وكــــان رودريـــجـــو
قـريـبًا من تـسـجـيل الـهدف
األول حـــــيث ســـــدد كــــرة
قوية مرت بـجانب القائم
في الدقـيقة  64 وانطلق
فــيـــران تــوريس عــلى
الــــطــــرف األيــــســــر
وتــوغل في مــنـطــقـة
اجلـزاء في الـدقـيـقـة

 وســـــــدد كـــــــرة 73
جنـح حـــــــــــــــــارس
أوكــــــرانـــــــيــــــا في
الــــتــــصــــدي لــــهـــا
بــــبـــراعــــة. وعـــاقب
األوكــــــــرانــــــــيـــــــون
إســبـانــيـا بــهـدف في
الــدقــيــقـة  76 بــأقـدام
فيكـتور تسيـجانكوف
الـذي تـلـقى تـمـريرة من
زمــيــله يــارمــولــيــنــكــو
وســـدد كـــرة قــويـــة عــلى
حدود منطقة اجلزاء على
يـســار احلـارس دي خـيـا.
ـو فـرصة وأهـدر داني أو
خـطـيــرة إلسـبـانـيـا حـيث
تــلـــقى كـــرة عـــرضـــيــة في
مـــنـــطــــقـــة اجلـــزاء وســـدد
رأســـيـــة قـــويـــة مـــرت أعـــلى
رمى في الـدقيـقة  84 وأرسل ا
أدامـــا تـــراوري عـــرضــيـــة من
ن وصـــلـت بــ الـــطـــرف األ
أقـدام رامــوس الـذي ســدد كـرة
قـــويـــة أعـــلـى مـــرمى احلـــارس
بــــوشــــكــــان في الــــدقــــيــــقـــة 86
واســتــمــرت مــحــاوالت اإلســبـان
إلدراك هدف الـتعـادل في الدقائق
األخـــــيـــــرة في ظـل الــــتـــــمـــــاسك
بـهـر للـحارس الـدفاعي والـتـألق ا
األوكـــراني بـــوشــكـــان لـــيـــتــلـــقى
ــــتـه األولى في ــــاتــــادور هـــــز ا

البطولة.
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واالرتـقــاء بــواقــعــهــا نــحـو االفــضل .
واضاف صبحي: ان االجـتماع حضره
 نــاديـاَ مـن مــخــتـلـف احملــافــظـات 22
وبـعــد االســتـمــاع الى مــخــتـلف االراء

ــثــلي االنــديــة  ــقــتــرحــات من  وا
االتـفاق عـلـى تقـسـيـم الفـرق عـلى 4
مجامـيع ستلـعب اثنان مـنها في
الـعـاصـمـة بغـداد فـيـمـا سـتـلـعب
اجملــــمــــوعــــتـــــان االخــــرتــــان في
محـافـظة بـابل وبـنـظام الـتـجمع.
واخـتـتم صـبــحي حـديـثه: ان دعم

واكد رئـيس الـتـطبـيـعـية ايـاد بـنـيان:
هدفنـا تطويـر الكـرة الشاطـئية بـإقامة
ـنـتـخب الـوطني دوري منـظم يـخـدم ا
والـســعي لـزيــادة عـدد مــبـاريــات فـرق
الدوري واالهـتمـام بـتوسـيع قـاعدتـها
ـواهب الـشابـة مع ضرورة الكتـشاف ا
التخصص باللعبة.  وقال رئيس جلنة
كـرة الـصــاالت والـشـاطــئـيــة صـبـحي
رحـيم :ان الـلـجنـة نـاقـشت مـع االنـدية
ـوجـودة في االجـتـمـاع آلـيـة الـدوري ا
وكـيــفـيــة إعـادة الــروح لــهـذه الــلـعــبـة
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عقدتْ جلـنة كـرة الصاالت والـشاطـئية
في الـهـيــئـة الـتــطـبـيــعـيـة  اجــتـمـاعـاََ
ــقــر ــثــلي االنــديــة  تــشــاوريــاََ مع 
احتــــاد الـــــكــــرة بـــــحــــضـــــور رئــــيس
التطبيعية اياد بنيان والدكتور اسعد
الزم والـــدكـــتـــور رافـــد عـــبـــد االمـــيــر
واعـضـاء الـلـجـنـة وتـنـاول االجـتـمـاع
آلـيــة اقـامــة دوري الــكـرة الــشــاطـئــيـة
لـــلــــمـــوسم  2020-2021 الـــذي حـــدد
مــوعـــده االفــتـــراضي في2020/11/21.
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نـفى نـائب رئــيس نـادي الــنـفط كـاظـم مـحـمـد
سـلــطــان االخـبــار الــتي حتـدثـت عن تـركه
الـعـمل في نـادي الـنـفط الـريـاضي. وقـال
سلـطان في بـيـان إن ارتبـاطه مع نادي
النـفـط اشـبه بـاالرتـبـاط الـكاثـولـيـكي
لكـونه النـادي الذي افـنيت عـمري
من اجـله مــنـذ كـان فــريـقـا في
الـدرجــة الـثــالـثــة الى فـريق
ينافس الـفرق اجلمـاهيرية
وبــقــوة مـــشــدداً عــلى ان
الـــنـــادي هـــو بــــيـــته الـــذي
كن ان يـكون بـعيـدا عنه ال

يوما ما. 
وعن انـتـخـابـات احتـاد كـرة
الـقـدم الـقـادمــة أكـد سـلـطـان
بـــأنه ال نـــيــــة له مـــطــــلـــقـــا في
الــتــرشـــيح والـــعــمل حتـت قــبــة
احتاد كـرة الـقدم مـرة ثـانـية وانه
البد من اعـطـاء الـفرص لـغـيره من
الوجـوه اجلديـدة الـطامـحة خلـدمة
الكـرة العـراقيـة. يذكـر ان سلـطان
تـــمـــاثل لـــلـــشـــفــــاء من اصـــابـــته
بــفــيــروس كـــورونــا خالل األيــام
ـاضية. وسبق وان عمل القليلة ا
ســلــطــان فـي احتــاد الــكــرة في
الـــواليــــة األولى الحتــــاد عــــبـــد

اخلالق مسعود.

 wÞU³ð—≈ ∫ÊUDKÝ
ôË wJO uŁU  jHM « l

…dJ « œU%ù …œuŽ
بـــاالس االنـــكـــلــيـــزي) وعـــلي احلـــمــادي
(سوانزي ستي االنكـليزي) ومت ديار
ـاركي). وكـانت صـالح (بــرونـدبي الـد
الـهيـأة الـتطـبيـعـية  قـد أنهت في وقت
سابق األوراق االدارية لالعـب األربعة
ــنـتــخب بــإصـدار ــدعـوين لــصــفـوف ا ا
جــواز سـفــر عـراقي فــيــمـا ســيـتم انــهـاء
أوراق الالعـــبـــ الـــثالثـــة االخـــرين خالل
ـقــبــلــة وهم كل من: عــلي بــاسل الــفــتــرة ا
ـاركي) وأيـسن ــوسـوي (كـوبـنـهــاكن الـد ا
اســحـاق (مــلـبــورن فـيــكـتــوريـا األســتـرالي)
وأمــــ نــــوفل الــــدخـــيـل (ســــتـــانــــدرلـــيــــيج

البلجيكي).
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خاطـبت الهيـئة التـطبيـعية لالحتـاد العراقي
لـكـرة الـقـدم أنـديــة أربـعـة العـبـ مـغـتـربـ

وذلك من أجل تــفـريـغــهم لـصــفـوف مــنـتـخب
الشبـاب   لوديتي منـتخب قطر بـالرابع عشر
قـبل في الدوحة والسابع عـشر من الشـهر ا
حتضيرا لبـطولة آسيا حتت  19 عاما والتي
وأرسـلت  تـأجـيــلـهــا إلى بــدايـة عـام 2021 
الـهـيأة الـتـطـبـيـعـيـة خطـابـاً رسـمـيـا لألنـدية
التي   التـوجيه الدعـوة اليهم لـلتواجد مع
ـنـتـخب  مـنـتـخب الـشـبــاب من قـبل مـدرب ا
وهم كـل من احلـارس نـد نـاظم (فـالـكـنـبـرغ
السويدي) وكاردو كاميران صديق (كرستال
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غترب في الدول االوربية العبي ا
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ديـر اإلداري لـلـمـنـتخـب العـراقي بـكـرة الـقـدم بـاسل كوركـيس أنه ال أكـد ا
نـتخب الـعماني. وقـال كوركيس صحة إللـغاء وديـتي الفريق رغم اعـتذار ا
في تــصـريـحــات صـحـفــيـة : سـنــخـوض مـبــاراتـ وديـتــ كـمـا هــو مـقـرر
نتـخب العمـاني اعتذر لـظروف اجلائـحة في عمـان وقرارات خلـية األزمة وا
: الهيئـة التطبـيعية حـلت األزمة باالتفاق دة  14يوما. وبـ بـحجر الوافدين 
وعـد حـسب رغـبـة النـشـامى لـتـلعب في ـنتـخب األردني و تـغـيـيـر ا مع ا
ـقـبل ومبـاراة أوزبـكـسـتـان قـائـمـة في مـوعـدها الـثـاني عـشـر من الـشـهـر ا
ـوعـد احملـدد لـوصـول ـقـبل. وأشـار إلى أن ا بــالـسـابع عـشـر من الـشـهـر ا
ـقبل درب الـسـلوفـيني سـريـتشـكو كـاتـانيـتش هو الـسادس مـن الشـهر ا ا
غادرة إلى ـدة يوم أو  3قـبل ا حيث يـتجمع الـفريق في الـعاصمـة بغداد 
ـنـتخب الـعـراقي يـتـصدر . يـذكـر أن ا ـبـاراتـ الـتجـريـبـيـت دبـي خلوض ا

ؤهلة لكأس العالم برصيد  11نقطة. اجملموعة الثالثة في التصفيات ا
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ـنـتخب تـشـكيـلـة ا
الــوطـني الــعـراقي

بكرة القدم

جانب من
منافسات بطولة
الكرة الشاطئية

الـتـطـبـيــعـيـة وحـضــور االنـديـة بـهـذا
العدد يـعطـينا احلـافز االكبـر لتـطبيق
ـعــد من الـلــجـنــة لـتـحــقـيق ـنـهــاج ا ا
ــرســومــة لــتــطــويــر الــكـرة االهـداف ا
الـــــشـــــاطــــــئـــــيـــــــــــة
وحتقيق منتخبنا
الــــــــنــــــــتــــــــائج
ــــــــــرجــــــــــوة ا
بـــالـــبـــطـــوالت
الـــــعــــــربـــــيـــــة

واآلسيوية.

يواخيم لوف

كاظم محمد
سلطان
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ثاليـة) على قناة ـرأة ا يـواصل برنامج (ا
ـتــمـيـزات (الــشـرقـيــة) اخـتــيـار الـنــسـاء ا
ــضــحـيــات في ظل ظــروف اجــتـمــاعــيـة ا
ـرأة ــنــحــهن قـالدة ا وصــحــيــة صــعــبــة 
ـثـالـية الـتي اوعـز بـهـا رئيس مـجـمـوعة ا
وفي ـستقـل االستاذ سعـد البزاز االعالم ا
احـدث حــلـقـات الـبـرنـامج  كـانت له زيـارة
الى دار الدولة لرعاية الزهور في محافظة

ذي قـار  هذه الدار
الــتي تـتـبع لـوزارة
الــعــمـل والــشـؤون
األجتماعية  وهي
تـؤي اعـداد كبـيرة
مـن األطــــــــــفــــــــــال
األيـــــــتـــــــام  وفي
هــذه الـدار هــنـاك
أم لـهؤالء األطفال
األيـــتـــام تــدعى (
مـــامـــا زيـــنب ) 
حــــــــــــــــــــيــث كـل
ــــــواصـــــفـــــات ا
ـثـالـية لـلـمـرأة ا
تنطبق عليها ..
مـربـيـة األطـفـال
زيـــنب مـــحــمــد
مـــبــارك عــمــلت
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فـي هذه الدار منذ عام   1976عـندما كانت
فـبــعـد وفـاة والــديـهـا بــعـمـر الـ  20عــامـاً 
جــاءت الى هــذه الــدار وكــانت فــارغــة من
االطـفــال وعن ذلك قـالت مـامـا زيـنب (عـنـد
عـملي بـهذه الدار  كـانت فارغـة من األيتام
 لـكن بـعـد حـوالي شـهـر الـتـحق بـهـا عدد
مـن األطـفـال  والـتي تـظم    4قـاعـات وكل

. ( قاعة تستوعب    20طفالً
وبـــيــنت مـــامــا زيـــنب ( لـــلــزمـــان ) (كــمــا
تــعــلــمـون انــا بــعـد
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ها ب أطفال الدار —ÂU²¹_« W¹UŽ ∫ ماما زينب في حفل تكر

ـسـرح) في بـورسـعـيـد وكـان حـلـمه (نـادي ا
آنـــذاك أن يـــقف في يـــوم مــا عـــلى خــشـــبــة
ـــســرح الـــقـــومي. انـــتـــقـل إلى الـــقـــاهــرة ا
لاللــتـحــاق بــاجلــامــعــة وتــخــرج في كــلــيـة
احلـقوق.وحـقق حـلمه بـاالنـضمـام لـلمـسرح
ــســارح الــقــومـي الــذي قــدم عــلــيه وعــلى ا
ـميـزة مثل (لـيلى األخرى عـشرات األعـمال ا
واجملنون) و(اخلديوي) و(حدث في أكتوبر)
و(عودة الـغائب) و(الزيـارة انتـهت) و(بداية

ونهاية) و(البهلوان).
قدم فـى السـينـمـا أدوارا صغـيـرة في نهـاية
حــقــبـة الــسـتــيــنـات إلى أن جــاءت فــرصـته
الكـبيـرة في فـيلم (نـحن ال نزرع الـشوك) مع
شـاديـة عـام  1970 وتـوالت األفالم بـعـد ذلك
فـكان من بـيـنـها (اخلـيط الـرفـيع) أمـام فاتن
حـمــامـة و(أنف وثالث عـيــون) أمـام مـاجـدة
ديـنة) أمـام ناديـة لطفي الصـباحي و(قـاع ا
ـطربـة عفاف راضي و(مولـد يا دنيـا) أمام ا
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وت في الـسـاعـات األولى من صـباح غـيب ا
ــصــري مــحــمـود امس االربــعــاء الــفــنـان ا
ـرض عن يــاسـ بــعــد صــراع طـويل مـع ا
مثل الشاب عمر ناهز  79عاما.وأعلن ابنه ا
عـــمـــرو  وفــاة والـــده عـــبـــر حـــســـابه عـــلى
(فــيــسـبــوك) قــائالً (تــوفي الى رحــمــة الـله
تعـالى والدي الـفنان مـحمـود ياسـ إنا لله
وإنــا إلـيه راجـعــون أسـألــكم الـدعـاء).فــيـمـا
عـبـرت الـفـنـانة شـهـيـرة عن حـزنـهـا الـكـبـير
لوداع زوجها النجم الراحل محمود ياس

الـذى رحل عن دنيـانـا الـيوم بـعـد صراع مع
ــرض  ونـــشـــرت شـــهـــيـــرة صــورة عـــلى ا
(فيـسبـوك) لـزوجهـا الراحل  مـعلـقة عـليـها

(رحل حبيب عمرى خالص).
ولد مـحمـود فؤاد محـمود يـاس فى مـدينة
ـسـرح مـنذ بورسـعـيـد عام  1941 وتـعلق بـا
ـــرحـــلـــة اإلعـــداديـــة من خالل أن كـــان في ا

و(اذكــــريـــــني) أمـــــام جنالء فـــــتــــحي
و(الــبــاطــنــيــة) أمــام نــاديــة اجلــنــدي
و(اجلــــلـــســــة ســــريـــة) أمــــام يــــســـرا

و(احلرافيش) أمام صفية العمري.
وفى الــــتـــلــــفـــزيــــون قـــدم عــــشـــرات
ـسلـسالت مـنـها (الـدوامـة) و(غدا ا
تـتــفـتح الـزهــور) و(مـذكـرات زوج)
و(الـلـقـاء الـثـاني) و(أخـو الـبـنـات)
) و(الـعــصـيــان) و(سـوق و(الــيـقــ

العـصر) و(وعـد ومش مكـتوب) و(ضد
الـتـيـار) و(ريــاح الـشـرق) و(أبـو حـنـيـفـة
النعـمان).ومنـحه التقـدم في العمـر مساحة
يـزة في الـسيـنـما وقف أكـبر لـلـعب أدوار 
فـيـهـا بـجانـب األجيـال الـتـالـيـة من الـنـجوم
فـــشــارك في (اجلــزيــرة) مـع أحــمــد الــســقــا
و(الـوعـد) مع آســر يـاسـ و(عـزبـة آدم) مع
أحـــمـــد عــزمي ومـــاجـــد الــكـــدواني و(جــدو

حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.

خـدمة فعلـية لي ألكثر من  44 عاماً في دار
الـدولـة  تـمت إحـالـتي عـلى التـقـاعـد لـكـبر
سـني  لكن تـعلـقي وحبي للـكم الكـبير من
األيـتام  طـلـبت البـقاء مع أبـنائي وبـناتي
األطـفال مربية لـهم . وبالفعل وافق معالي
الـوزير عـلى ذلك  وانا فرحت بـذلك اخلبر
ألجـل أن أبقى مع األيتام مربية وأماً لهم 
وكـذلك أنـا لـيس لدي مـعـيل وال دار سكن 
وبـقائـي بعـملي مـربيـة أطفـال أيتـام كوني
مـتـعلـقـة بهم كـثـيراً وهم كـذلك ).الفـتة (في
أحـــداث حــــرب اخلـــلـــيج عـــام
خــلت الـدار مـن إدارتـهـا 1991
في ذلك الوقت بسبب احلرب 
ـــفــــردي مع لــــكــــني بــــقـــيـت 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـن هـؤالء
األطــفـال األيـتـام .. وكـذلك عـنـد
ســقــوط الــنــظــام الــسـابـق عـام
بـــقــيت مع األطــفــال دون  2003
أن اتـــــــركـــــــهـم  وإدارة الــــــدار
غــــادروا لـــكـــنـي رغم الـــظـــروف
الـــقــاســـيــة وأنـــقــطـــاع الــتـــيــار
ـاء عن الدار بقيت الـكهربائي وا
واطن مـعـهم  سـاعدنـي كثـيـراً ا
فالح وهو صاحب (تانكر ماء) لم
يـــتــــرك الـــدار بال مـــاء تـــتـــطـــوع
ـاء الـعـذب لـلـشـرب بـتــزويـدنـا بـا
ولـلـغـسـيل مـجـانـاً واحلـمـد لـله ).
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الباحث في تاريخ وحضارات الشرق االدنى القد بكلية
الـتـربـيـة االسـاسيـة بـجـامـعـة بـابل ضـيـفـته كـلـيـة الـتـربـية
لـلبـنات في اجلـامعة الـعراقـية بـورشة افتـراضيـة عنـوانها

(العراق مهد احلضارات).
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الـطــبـيب الـعـراقي نـعـته االوسـاط
الـطـبـيـة في النـجف بـعـد ان غـيبه
ـــــاضـي اثــــر ـــــوت االثـــــنـــــ ا ا
مـضــاعـفــات اصـابــته بـفــايـروس

كورونا.
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مـثل السوري انتـهى من تصويـر مشاهـده في مسلسل ا
(دفــعــة بــيـروت) لــيــصــبح جــاهــزاً لــلــعــرض  مــجــسـدا

شخصية (مشعل).
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غتربة  افتتحت في الـ 12من الشهر التشكيلية العراقية ا
غـترب فاروق عمر اجلاري معـرضا مشتركـا مع الفنان ا
ـقبل  فـايق ويسـتـمـر لغـايـة الثـاني من  تـشـرين الثـاني ا

على قاعة كاليري موندال في مركز مدينة موندال.
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ــؤســســة ــوريــتــاني صــدرت لـه حــديــثــا عن ا الـــروائي ا
العربـية للـدراسات والنشـر رواية جديدة بـعنوان (أالعيب
خــالـــد مع كــورونـــا) تــقع في  112صــفـــحــة من الـــقــطع

توسط. ا
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ــقـيم فـي الـقــاهــرة ضـيــفه الــثالثـاء االعالمي الــعــراقي ا
اضي منـتدى الفضاء العربي بالتعاون مع مركز أبابيل ا
لـلـدراسـات االسـتـراتـيـجـيـة بـامــسـيـة ثـقـافـيـة افـتـراضـيـة

عنوانها (لدينا شائعة).
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طـرب السوري كـشف عن أغنيـته اجلديـدة التي يسـتعد ا
إلطالقـهـا بـعـنـوان (احلب احلب) كـلـمـات الـشـاعـرة حـياة

إسبر وأحلان فضل سليمان.
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الـكـاتبـة األردنيـة صـدرت لهـا حديـثـا عن دارعالم اخلـيال
للنـشر والتوزيع قـصة لألطفال بـعنوان (مغـامرة ليا) من

كسيكية سمانثا هتشنسن. رسوم الفنانة ا
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حـقيـقـة وحرصت عـلى أن تظـهر من خالله بـشكل
مختلف). ونوهت مصطفى إلى (أنها قدمت الرعب
من خالل مسـلسل الكبـريت األحمر من قبل ولكن
مــا وجـدته في فـيـلم قـبـل األربـعـ لم تـشـاهـده من
قــبل) حــســبـمــا قــالت.يـشــارك في بــطــولـة الــفــيـلم
مثـل بسمة وهالة فاخر وإيهاب فهمي وأحمد ا
جمال سـعيـد ومحمـد على رزق سـامي مغاوري
ومـعتـز هـشام ولـبـنى ونس وجـميل بـرسـوم وهو
قـصـة وسـيـنــاريـو وحـوار أحـمـد عـثـمـان وإخـراج

معتز حسام.
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تتـحضـر الفـنانـة اللـبنـانيـة جنوى سـلطـان الصدار
ـقبـلـة كمـا تسـافر اغـنيـة لـبنـانيـة جديـدة بـالفـترة ا
ـشـروع فـيـلم ـقـبل لـلـبــدء  الى مـصـر االسـبــوع ا
سـينـمائي جـديد تـشارك فـيه هنـاك الى جانب عدد
ــوقع ــصـريــ حــسـب مـا اكــدت  ــمــثــلــ ا من ا
الـفن.وكانت مـنذ فـترة قـد كشـفت سلـطان حملـبيـها
عن اسـتعـدادها لـلمـشاركـة في مسـلسل رمـضاني
وذلك عـبـر صــفـحـتــهـا اخلـاصـة عــلى أحـد مـواقع
التواصل اإلجـتماعي.ونشرت صورة لـها وأرفقتها
بـتعلـيق جاء فيه)سـعيدة جـدا بالعـرض اللي تلـقيتو
شـاركتي بـبطـولة مسـلسل رمـضاني بـتمنى الـيوم 
تـكمل فـرحـتي والله يـتـمم على خـيـر). وتكـتمت عن
سـلـسل أو اإلسم اخلـاص به وإكـتفت تـفـاصـيل ا
تابـعيها من دون ذكـر التفاصيل فـاجأة  بإعالن ا
مـتـمـنـيـة (من اجلـمـيع الـتـوفـيق إلتـمـام العـمل عـلى

خير).
ـصـريـة دالـيـا ـمـثـلـة ا عـلى صـعـيـد آخـر كـشـفت ا
مصطـفى عن األسباب التي حـمستهـا للتواجد في
ـوقع الـفن (أن ) وقـالت وفـقا  فـيـلم (قـبل األربـعـ
الـورق نال إعـجابـهـا كثـيراً) الفـتـةً الى (أن الفـيلم
ـصـريــة ولم يـتم تــقـد مـا جـديــد عن الـســيـنـمــا ا
يشبـهه منذ فترة طويلة) وأكدت (أن الفيلم أحداثه

مـجندة سـابقة في اجلـيش اإلسرائيلي
ـؤيدة لـلـصـهيـونـية.في وتـوجـهـاتهـا ا
حــــ انـــتـــقــــد آخـــرون مــــا وصـــفـــوه
بـ(تــبـيــيض) هـولــيـوود لــشـخــصـيـات
ـقـابل رد كثـيـرون على تـاريـخيـة.في ا
انــتـقـادات الــبـعض مـذكــرين بـأصـول
كـلـيـوباتـرا الـيونـانـيـة ومنـوهـ بأنه
ــصــر لــكن عــلى الــرغـم من حــكــمــهـا 

أصولها كانت تعود لليونان.
ولعبت كليوباترا دورا مهما في تاريخ
ـيالد إذ مــصـر في الـقــرن األول قـبل ا
كـانت آخـر من جـلس على عـرش مـصر
تـد نسبهم ة الذين  من أسـرة البطـا
إلـى بـــطـــلـــيـــمـــوس األول أحـــد قـــادة
ـقدوني.وعـاصرت جـيـوش االسكـندر ا
كــلــيــوبــاتــرا الـكــثــيــر من الــتــقــلــبـات
الــسـيـاسـيـة الـكــبـرى بـدايـة من قـدوم
الـسيـاسي والقائـد الروماني يـوليوس
قـيصـر إلى مصر وهـو من أقامت معه
عالقــة عـاطـفـيـة وســاعـدهـا في ارتـقـاء
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ـلـكـة كــلـيـوبـاتـرا مـواقع تــصـدر اسم ا
الـتـواصل االجـتـمـاعي في مـصر وسط
مــوجــة من اجلــدل وذلك بــعـد اإلعالن
ثـلة إسرائيـلية لتـجسيد عن اخـتيار 
ـلــكــة في فـيــلم تــاريـخي شــخــصـيــة ا
مثلة اإلسرائيلية غال مـرتقب.وكانت ا
غــادوت والــتي عــرفت كــبــطــلــة فـيــلم
ـــــرأة اخلــــــارقـــــة) قـــــد غـــــردت عن (ا
وضوع قائلة (إن قصة كليوباترا في ا
الـفـيــلم اجلـديـد سـتـكـون مـخـتـلـفـة عن
اإلصـدارات الــسـابـقـة ألنـهـا سـتـحـكي
قـصة مـلكة مـصر من خالل أعـ نساء
أخــريـات مـعــلـنـة ذلك في يــوم الـفـتـاة
ي). وقوبل خـبر الـفيـلم واختـيار الـعـا
ـمثـلة بانـتقادات واسـعة وجدل كـبير ا
عـبــر مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي إذ
اسـتـنـكر مـصـريـون اخـتيـار هـولـيوود
ـلكة ـمثـلة أجنـبية جتـسد شخـصية ا
ـصرية في ح انتـقد آخرون كونها ا

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - بعـد انفصالهـما انتشر على
ي ماكس مـواقع التـواصل االجـتمـاعي صورة لـلمـمـثل العـا
ي لـوفـاتـو السـابق ظـهر ـية د ايـريك خـطـيب النـجـمـة العـا
فـيها وهـو يبـكي علـى شاطئ الـبحـر الذي تـقدّم فيـه للـوفاتو
الـتي كانت قـد كانت أعـلنت مـؤخرا انـفصـالهـا عن خطـيبـها
ايريك بعـد شهرين من خطـوبتهمـا لكن األخير فـجر مفاجأة
على حـسابه اخلاص على أحـد مواقع التـواصل االجتماعي
كــاشــفـــاً انه لم يــكـن يــعــلم بـــهــذا االنــفـــصــال وقــد صــرَّح
ـرحـلـة في مـصـدر(أنـهـا ال تـريـد أي اتـصـال مـعه في هـذه ا

وقت ال يزال هو ينكر انفصالهما). 
مـثلـة اإلنـكلـيزيـة مارغـريت نوالن على صـعـيد آخـر توفـيت ا
إحـدى أشهـر بـطالت سلـسـلة أفالم (جـيـمس بونـد). وكانت
مثل ـعروف مع ا نوالن قد جـسّدت شخصـية فتـاة العميل ا
شــــون كـــونـــري في فــــيـــلم (كـــولـــد فــــنـــكـــر) إخـــراج غـــاي
هاميلتون 1964 وهوالفيلم الثالث من السلسلة. و نوالن من
مـواليد عام  1943 بدأت مـسيرتـها كعـارضة أزياء قبل أن
تـشق طـريقـهـا في مجـال الـتمـثـيل في الـسيـنـما والـتـلفـزيون
ـــشــاركـــتـــهــا فـي أفالم (كــاري اون) ـــرفت  ــســـرح. عُ وا
بــاإلضـافــة إلى ظـهــورهـا في فــيـلم الـ (بــيـتــلـز) الــذي حـمل
عـنــوان (ا هـارد ديــز نــايت) الى جــانب جنــاحـهــا في فــيـلم

عـــرش مـــصـــر. وبــعـــد وفـــاة قـــيـــصــر
واشــتــعــال اقــتــتــال أهـلـي في الــدولـة
الــرومــانــيــة وارتــبــطت كــلــيــوبــاتــرا
بــالـسـيـاسي والـقــائـد الـرومـاني مـارك
أنـــطــــونـــيـــوس وانـــحــــازت إلـــيه في

ه أوكتافيوس. مواجهة غر

ألوفة جتنب تتزاحم حـولك الثرثرة واألحاديث غـير ا
ذلك وال تنتبه لها.

qL(«

تلقى دعـما كبيرا من مديـرك وأصدقاءك بالعمل أنت
مجتهد وتستحق ذلك.

Ê«eO*«

ـــؤجــلـــة رتب أمـــورك وحــدد لــديـك بــعض اخلـــطط ا
رقم احلظ .9 أولوياتك

—u¦ «

خـطـوات مـصـيـريــة تـخص عـمـلك في طــريـقـهـا إلـيك
ادرسها جيدا.

»dIF «

تسيطـر عليك طاقة سـلبية وخمـول أشغل نفسك بكل
ما هو إيجابي .

¡«“u'«

شكالت الصـحية استـشر طبيبك تعاني من بـعض ا
وال تهمل صحتك.

”uI «

حـدسك قـد يـكـون احط نـفـسك بـأشـخـاص إيـجـابـيـ
على صواب ثق به .

ÊUÞd «

اضية خذ تشعر بـالتوتر نتيـجة للضغط في الفـترة ا
قسط من الراحة.

Íb'«

تعلـقة بشؤونك اليوم غـير مناسب التـخاذ القـرارات ا
الية.رقم احلظ.2 ا

bÝô«

ركز على مـا تريد الـقيام به بـالضبط وجتـنب تشتيت
نفسك وإهدار طاقتك.

Ë«b «

ـادية تدريـجيا ولـكن جتنب التـبذير تـتحسـن حالتك ا
واإلنفاق في غير موضعه.

¡«—cF «

ـعـنـوي والـعـاطفـي ولكن يـحـتـاج أصـدقـاءك لدعـمك ا
احذر من استنزاف طاقتك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√ ULKJ « œuLŽ

اكـتب مرادف ومعاني الـكلمات
افـقـيا فـقط في الـعمـود الوسط
ـطلـوبة: حتصل عـلى الـكلـمة ا
(مــقــدمــة بــرامج تـلــفــزيــونــيـة

عربية):
ذلة  1-ا

 2-دولة اوربية
 3-دولي
 4-علن

 5-من علوم الرياضيات
 6-سرور

 7-انغام موسيقية
 8-دولة اوربية

 9-من انواع احلروب
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محمود ياس وشهيرة

مــشـيـرة (الــعـديـد مـن األطـفـال ســاعـدتـهم
توسطة ـواصلة دراستهم األبتـدائية وا
واجلــامــعـيــة  مــنـهـم من أصــبح طـبــيــبـاً
وضـابـطاً ومـهنـدساً وتـربويـاً أو موظـفاً 
عــدد مـنـهم أنـا تـوسـطـت لـهم بـاخلـطـوبـة
وتــقــد (الـــنــيــشــان) ومن ثم زوجــتــهم 
واآلن هـم لــديــهم أطـــفــال ويــزوروني بــ
احلـ واآلخـر لـتفـقـدهم حـالتـي الصـحـية
وأطـالعم عــلـى ســكـــان الــدار من األيـــتــام
وجــــــلـب الـــــــهــــــدايــــــا لـي ولـألطــــــفــــــال)
.مـسـتـذكـرة(في يـوم من األيـام قررت إدارة
الدار واقارب احد األيتام التوجه خلطوبة
فـتـاة ألحـد أوالدي األيـتـام  لـكـني تـدخلت
حلـالي وذهبـت لتلـك العائـلة الـتي رفضت
خـطــوبـة أبـنـتـهم ألحـد األيـتـام في الـدار 
واحلـمــد لـله أهل الـبـنت قـبـلـوا وسـاطـتي
ـهر ومن خلـطـوبة أبـنـتـهم  ودفعت لـهم ا
ثم قـمـنا حـفـلة زفـاف لـليـتـيم  وبحـثـنا له
عـلى عمل وفعالً  تعينة بشرطة الكمارك
 واألن رزقــهم الـله بــولـدين وبـنت  وأهل
الـعروس أهـدوا العريس وعـروسته قـطعة
أرض ســكــنــيـة ألجـل بـنــاءهــا مــســتــقـبالً

وتكون لهم  وطن) .
ـوظـفات بـالدار من جـانـبهـا قـالت أحدى ا
ســنـاء بـطــاح لـ( الـزمـان ) (حــقـيـقــة مـامـا
زيـنب تـسـتـحق أن تـتـربع الـعـرش لـتـكون
ـثالـية عـرفـتهـا منـذ عـملي بـالدار ـرأة ا ا

مـنذ  9سـنوات  ووجدتـها هي أم حقـيقية
جلــمـيـع األيـتــام الـذين هم تــعـلــقـو بــهـا 
ورغـم كـبر سـنـهـا قـبل   5سـنـوات أحـيـلت
لـلـتـقـاعـد لكـنـهـا نـاشـدت الوزيـر بـبـقـائـها
مــربـيـة وأمـاً لـألطـفـال األيـتــام  وبـالـفـعل
وافق الــوزيــر عــلـى إعــادتــهــا لــلــوظــيــفـة

كمربية لأليتام ).
من جــانـبـة بـ مـديــر دار الـدولـة لـرعـايـة
الـــزهــور فـي ذي قــار حـــســ عــودة (أوالً
اقــدم الــشــكــر اجلــزيل لــقــنــاة الــشــرقــيــة
ـثـالـيـة  ـرأة ا ألخـتـيـارهـا مـامـا زيـنب بـا
وهـي تـســتــحق ذلك .. قــدمت الـكــثــيـر من
الــعـطــاء لألطـفــال األيـتـام ولــلـدار وفــقـهـا
الـله).واوضح عـودة : (كانت تـلبي طـلبات
جـــمـــيع األطـــفـــال وهي تـــرعـــاهم رعـــايــة
التــوصف  حــتي رفـضـت الـزواج بــسـبب
تـواجـدهـا مع هـؤالء األطـفـال  وهي قالت
إلدارة الــدار :أرفض الـزواج بــسـبب حـبي
وتــعـــلــقي بــاألطــفـــال  الني عــنــد زواجي
سأتفرغ لبيت الزوجية وسأترك األطفال).
وقـالت ماما زينب (عـلينا جمـيعاً األهتمام
بـشـريـحـة األيتـام ورعـايـتـهم  واتـمنى أن
تـكون لديهم بـناية كبيـره طابق أو ثالثة
ساك كـون بنايتهم طابق أليـواء هؤالء ا
ـد بعـمري ة  أدعـو الله أن  واحـد وقـد
خلـدمـة هـؤالء األيـتام األعـزاء  حـقـاً الدار
التــقـــصــر بــشئ جتـــاه األطــفــال بــالــدار 

ونقوم بأستقبال أقارب عدد من األطفال ..
الـذين يقومون بزيـارتهم بالدار ب احل

واآلخر).
واكــد مــديــر الـدار (كــلــفت من إدارة قــنـاة
رأة الـشرقـية بـتكـر مامـا زينب بـقالدة ا
ـثاليـة وما يتـرتب عليـها من أمـور مالية ا
سـلـمنـاهـا ألم األيـتام مـامـا زينب  وفـقـها
ن فـقـدوا الــله لـرعــايـة جـمــيع األطـفــال 
ـها حـنـان األمـومة واألبـوه  وبـيـوم تكـر
عــمــلـنــا لــهـا حــفالً فــنــيـاً افــرحــنــاهـا مع
أطــفــالــهــا األيــتــام  وهي تــزيـن صــدرهـا
ـالـيـة الـقالدة الـذهـبـيـة وبـيـدهـا الـهـديـة ا
الــتي قـدمـهـا لــهـا ولـدارنـا األســتـاذ سـعـد
الـبزاز حفظه الله ورعـاه على هذا التكر

الكبير) .
وفـي خـتـام احلـوار تـمـنت مـامـا زيـنب من
الـبزاز توفيـر دارسكنيـة لها كونـها التملك
شئ لـآلن عـاهـدت الـبزاز ووزارتـهـا بـأنـها
لن تــتـخــلى عن تــربـيــة ورعـايــة أبـنــائـهـا

األيتام في الظروف كافة.
وضـمت اسرة الـبرنـامج في هذه احلـلقة :
مـدير فـيـاألعـداد والتـقـد : تـاميال سـنـان
الـــتـــصـــويـــر ومـــخـــرج مــيـــدانـي : عـــمــر
اجلــابــري الــتــصــويــر : ســرمــد بــلــيــبل
ـونـتـاج : ا األخــراج : عـبـد الــوهـاب مـعــد
تابـعة : سعدون حـسام الدين محـمود و ا

اجلابري.
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«dðUÐuOK  WOB ý
ـمثل الـتـركي مراد جـيمس بـونـد. من جهـة أخـرى  يـشعـر ا
يلـدر انه أغنى رجل في العالم ألنه متـزوج من ملكة جمال
ـان الـباني وعـبّـر لـصـحيـفـة تـركـية عن ـغـرب الـسابـقـة إ ا
: رغـبتـهـمـا الـكـبـيـرة بـأن يصـبح لـديـهـمـا طـفال.وقـال يـلدر
ان (أشـعـر بـأني أغنى رجـل في العـالم ألني مـتـزوج من ا
لـكن ال يوجـد أحـد كامل في هـذه احليـاة نـحن أيضـاً لديـنا
ثـال نـرغب كثـيراً أن مـا يـنقـصـنا بـالـتأكـيـد.. على سـبـيل ا
يـصبح لـدينـا طـفل). على صـعيـد آخـر إشتـكى مؤخـرا طفل
تركي من مشـاهد العنف الـتي شاهدها فـي مسلسل "رامو"
الـذي يقـوم ببـطولـته مراد يـلدر إذ قـام بكـتابة رسـالة إلى
هيـئـة الرقـابة الـتـركيـة وجاء ردّ الـرقـابة عـلى رسـالة الـطفل
هــذه إذ شـكــرته عــلى تـواصــله مــؤكـدةً لـه (انـهــا سـتــقـوم
ـتـابـعـة مـحتـوى الـعـمل). الى ذلك  إحـتـفل طـاقم مـسـلسل
مـثل التركي أجنـ أكيوريك الذي بعـيد ميالد ا بـنة السفير 

ـمثلة يخـوض بطولة الـعمل الى جانب ا
الـتـركيـة  نـسلـيهـان أتـاغول وذلك في
موقع الـتصـوير.وعلـرف  أكيوريك
فـي الــعـــالم الــعـــربي ألول مــرة
بـــدور كـــر فـي مـــســـلـــسل

(فاطمة).

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

¡UL « v ≈ o¹dD «
مَنْ مـنّا يستطيع أنْ يتنبـأ بخارطة الطريق إلى السماء? كيف
يـكـون شَـكـلـهـا وهل هي طـريق وعـرة? أم هي طـريق حتـفَّـها
ـتــدلي عـلى حـوافــهـا الـشـاعـرة ــاء والـغـنج ا األشـجـار وا
هـناك من يرى أنَّ حيـاة اإلنسان طالت أو قـصُرت على هذي
األرض فـهي مُؤقّتة وموبوءة بتفاصـيل بائسة وشاقة أكثر ما
تـنـتـعش فيـهـا الـسـعـادة واالسـترخـاء وهـنـاك من يـقـول بـعد
احلـياة الفانيـة على هذه األرض سينـتقل اإلنسان إلى حياة
نـشودة أو يـذهب إلى ظلـمات أجـمل وهي احليـاة اخلالـدة ا
اجلـحـيم وفي ظل هـذه الـصراعـات الـنـفـسيـة يـبـقى الـطريق
ـا الـذي ال يدركه اإلنـسـان مـهـما إلى الـسـمـاء مجـهـولًـا ور
ـالية كـانت قيَمهِ االجـتماعـية والـفكريـة والعلـميـة والثقـافية وا
أنَّ طـريقه إلى السـماء يبـدأ من شعوره بـحياته على األرض
ـا ال لـكـني أُفـكـر وأؤمن  بـحــقـيـقـةٍ أخـرى مـخـتـلـفـة جـدا ر
يـقبلها البعض وهي: أن احلب والكلمـة العاشقة للجمال هما
ؤدي إلى السماء وأنا وحـدهما يرسمان الطـريق اخلصب ا
أعـيش هذه احلقيقة تذكرتُ ديوان الشاعرة اإليرانية ( فروغ
فـرخـزاد  عمـدني بـنـبـيذ األمـواج) وفـيه تـرسم الـطريق إلى
الـسماء من خالل ما نـزفته من قصائد مـثيرة جدا بـجمالها

في بعض منها تقول:
كم كانت أرضنا من قبلُ بعيدة

في حجرات السماء..
إلى طريق محفوفة بالنجوم اقتدتني

وأجلستني وراء جنمة..
دائـما تـسـتـوقفـني هـذه الـرحلـة اخلـضراء إلـى السـمـاء التي
تـدفق من األعماق نحو اآلفاق التي طلق ا أعـني بها احلب ا
ال حـدود لهـا مثل بـركان انشق بـإرادة علـيا. وهـذه احلقـيقة
ــفـاهـيم ال حتـتـاج مــنّـا ســوى احلـقـيــقـة الــتي تـمــسك بـكل ا
اإلنـســانـيــة والـعــاطـفــيـة والــروحـيــة واألخالقـيــة بـعــيـدا عن
ـعـتـقالت والـسـجـون وغـرف سالسل الـتـهـديـد والـوعـيـد وا
ــتــغــطــرســة واألنــانــيــة الــتــعـــذيب واألوامــر والــرعــونــات ا
ـبـاهـاة والـتـمـايـز الـطــبـقي والـتـجـويع وتـزويـر احلـقـائق وا
ـا دائـمـا ـوبـقـات ر والـدسـائس والـضــغـيـنـة وغـيـرهـا مـن ا
تـستـوقف الـبعض مـنّا هـذه احلقـائق الـتي هي وحدهـا حتدد
شكل الرحيل بنا إلى السماء بكل جمالها األزرق ونفائسها
تكررة من بغداد بـاجتاه مدينتنا الـثمينة من خالل عودتنـا ا
أنـا وصديـقـ رائعـ لي بـعد أن نـقـضي نهـارا كـامال بكل
ـضـنـيـة لـبـعض مـؤسـسـات الـدولـة مـرارته في مـراجـعـاتـنـا ا
الـبائسة ثم نهمّ بالـعودة في أذيال النهار إلى حـيث انطلقنا
نـسلك دروبـا ومـنـعطـفـات مـختـلـفة حتـاشـيـا الزحـامـات التي
تـتخم الـطرقات الـرئيـسيـة وهذه الصـعلـكة دلـتنـا على طريق
جـمـيل فـي الـنـتـيــجـة يـوصــلـنـا إلى حــيث نـريـد فــهـو طـريق
ـتد من حـوله بساط مـختصـر حتفه االشـجار من جـانبيه و
أخـضر ونـهر يـداعبُ أحد كـتفـيه وخاصـة مع بدء الـشمس
كلـفة بها ينقلب ببـانوراما توديعها النـتهاء مهمتهـا اليومية ا
ـنظر إلى آيـةٍ سمـاوية في جـمالهـا وسحـر صبغـتهـا وهنا ا
ـنظـر إلى لـوحـة فـنـيـة خالبـة تـبـهـر الـعـقول ونـحن يـتـحـول ا
الـثالثة في مركبتنا نتعاطى مرةً الشعر واألخرى احلوار في
ـتراجع شهـد الثـقافي ا مـواضيع مـختـلفـة ولكن يـتسـيّدهـا ا
الـذي يـشهـده عـراق الـيـوم قلت أُنـظـروا إلى الـطـريق كم هو
ـنــظـر الـســاحـر وإذا بــصـاحـبي جـمــيل? خـاصـة مـع هـذا ا
نظر ا هـو أخطر من ا الـصعلوك االسمر يـهتف بتصريح ر
ذاته في جـمالهِ حـيث قال: بل هـذا هو الـطريق إلى الـسماء
ـعـنى مـا أجـمل الـعـفـويــة الـتي تُـثـمـر عن حـكــمـة مـفـرطـة بـا
وفـلسـفة  مـفعـمة بـالفـكر وصـراحة تـمتطـي صهـوة اجلمال
قال إال بـدعة واألفـكار وما هـذا ا وحـقيقـة تولـد النتـاجات ا
هـو من ثمار تلك اللحظة الغنـية بالعطاء والبراءة والبحث عن
احلـقيقة الثابتة وهي باحلب وحده
نــســتــطـيـع أن نــصل إلى الــســمـاء
ونـحن نـرتـدي ثـوب الـنـقـاء والـطُـهرِ
ـخـتلف نـواياه اخلـبيـثة من الـقبح 
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التزال قضيـة عنتيل اجلـيزة تثير
يــضـــجـــة واســعـــة وصـــدمــة فى
ــــصــــرى بــــعــــد ان اجملــــتــــمـع ا
اكـتـشــفت حتـقــيـقــات تـورطه فى
سـيدة ـارسـة الـرذيـلـة مع  16 
بعـد ان قام بـاستـدراجهن داخل
شـــقه اســــتـــاجــــرهـــا لـــعـالقـــاته
ـنـحـرفـة  وتـصـويـر فـيـديـوهـات ا

جنسية مع السيدات .
 واكـد شـهـود الـعـيـان من اهـالى
قــريه اوســيم الــتــابــعه حملــافــظـة
اجلــيــزة فى الــتــحــقـيــقــات الــتى
اجريت مـعـهم ان عـنـتـيل اجلـيزة
يعمل جـزارا بسيـطا باليـومية ثم
ـفـاجـئة ظـهـرت عالمـات الـثـراء ا
عليه دون مـعرفة مـصدر االموال
حتـى انه اشـتـرى مزرعـه وقطـعه
ارض فـــيــــمـــا اكـــد احــــد كـــبـــار
الـعـائالت بــقـريـته انـه كـان يـقـوم
ـارستة بتـصويـر النـساء اثـناء 
الــعـــمـــلي[ اجلـــنـــســـيـــة ويـــقــوم
ـسـاومـتهن بتـصـويـرهن لـيقـوم 
بدفع اموال في مـقابل عـدم نشر
الــصـــور والــفـــديـــوهــات واذا لم
يستطعن دفع امـوال يطلب منهن
اسـتـجالب نـسـاء اخـريـات حـتى
اســتـــطـــاعت احـــدى الــســـيــدات
اسـتـدراجــة الى مـنــزلـهـا وابالغ
الشرطة والتى ضبطت معه اكتر
من  100 فيديو فاضح من بينهم

فيديوهات لطليقته وام اوالده.
 فــيـــمـــا اكــد مـــصــدر امـــنى فى
ـــراسل تــصـــريـــحـــات خـــاصــة 
الــــزمـــــان ان احـــــدا من اهـــــالى
الـقــريه لم يــطــلب حتــريك دعـوى
بـالـزنــا وان الـعـرف الــسـائـد هـو
حل تـــلـك الـــقـــضــــايـــا من خالل
اجللسات العرفيه منعا للفضائح
الـتى تــرتـبت عـلـى تـلك الـقــضـيـة
والــــــتـى ادت حــــــتـى االن الى 5
حاالت طالق مرشحة للتصاعد
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جـــمــيع الــدول تـــخــبــطت في الـــتــعــامل مـع فــيــروس كــورونــا
رعبة للجائحة التي فاجأة ا ـستجد وكان هذا عادياً أمام ا ا
ـلــيـون في تــقـدم يــحـبس زاد حـصــادهـا عــلى مـلــيـون وربـع ا
االنـفاس. لكن بـعد مضي عـشرة شهـور بات من الواضح أين
هي االخــطـــاء في تـــعــامل كـل دولــة مع اجـــراءات الــتـــصــدي
لـلفـيـروس. وقبل ذلك  تـرسـخت قنـاعـة في انَّ عدد االصـابات
ا هو مـعلن على نـحو كبيـر. كما برزت الـقناعة في أنَّ اكـثر 
احلـكـومات في دول مـتـقـدمـة ال تصـارح الـنـاس بكل احلـقـيـقة

وانّها تركت جوانب كثيرة ألسئلة مهمة من دون اجابات.
وجة الثانية صارت حقيقة في اوروبا وعادت الوفيات اآلن ا
الى ارتـفاع واضح وسريع وبـدت احلكومات االوروبـية واقعة
حتت هـاجس اخلـوف من االغالق الـثـاني لالقـتـصـاد وتـسعى
بـأي ثمن لتجـنبه حتى لـو جرى تطـبيق سياقـات مناعـة القطيع
الـتي يـوجد كـثـيـر من الـنـاس في بريـطـانـيـا عـلى قنـاعـة بـأنـها
سـياقات جرى تنـفيذها فعالً  السـيما عندمـا يلقي أي انسان

زدحمة في وسط لندن . نظرة على القطارات ا
الـدول الـعـربـية ومـنـهـا الـعـراق تـعـاني من ضـربـة قـاصـمة في
االصـابات لـكن االقتـصادي دولة مـتعـبة مـثل العـراق ال تعني
ـاني أو البـريـطاني أو له اجلـائحـة مـثلـمـا تعـني لالقـتصـاد اال

االيطالي.
مـحافظ الـسـليـمـانيـة خـرج عن السـرب الـهادىء بـالـقول أنّه ال
يـوجد بيت في محـافظته غـير مصاب وانَّ االقـفال الشامل لم
يـعد يعني شيئاً. وفي أبعد بلـد عربي عند العراق يتجهون في
ـغــرب الى فـتح عــشـرة آالف مــسـجــد دفـعـة واحــدة لـصالة ا
اجلـمعة بالتـزامن مع تفشي االصابـات في مؤسسات تعـليمية
تـضم مائة وثالثـ ألف تلـميذ. والبـد من انتـظار نتـائج القرار
كن التعامل اال مع بـعد اسبوع لنرى صحة الـقرار وهنا ال 

. النتائج الواقعة حتماً
ــقـاصــد احلـكــومـات في اتــخـاذ بـات من الــصـعـب الـتــكـهن 
قـراراتـهــا إزاء الـوبـاء وال شيء سـيـحــسم ذلك سـوى انـتـهـاء
االنـتخابات االمريكيـة لنرى كيف سيتم اسـتخدام ورقة اللقاح
ـسـتـحـيل الـكشف عن بـيـد الفـائـز اجلـديـد بـعد أن بـات من ا

اللقاح قبل االنتخابات.
اسـمع شخصاً قريبـاً مني يقول أنّ شعـار من حقنا أن نعرف
يـنهـزم أمام شـعار لـيس مُهـماً أن نـعرف اآلن. ثمّ يـردف: لقد

تعبنا.

{ لـيما-(أ ف ب)  –أعـاد موقع مـاتشو
ـعــلم الــسـيــاحي الــبـارز في بــيــتـشــو ا
الــبــيـــرو فــتـح أبــوابه بـــعــد أشـــهــر من
اإلغالق بسـبب جائـحة كـوفيد- 19 لكن
السـتـقـبـال زائـر واحـد هو يـابـاني عـالق
في الـــبـالد بـــفـــعل األزمــــة الـــصـــحـــيـــة
ــيــة.وكــتب جــيس كــاتـايــامــا عــبـر الـعــا
حــسـابـه عـلـى إنـســتــغــرام أول شـخص
عـلى األرض يـعـود إلى مـاتـشـو بـيـتـشـو
مـنـذ احلــجـر هـو أنـا مـرفـقـا مـنـشـوره

هجور. وقع ا بصور له أمام ا
وقال في تسـجيل مـصور نشـرته الهـيئة
احملـلـيـة لـلـسـيـاحـة في مـنـطـقـة كـوسـكـو
بــجــبــال األنــديس عــلى فــيــســبــوك هـذا

مذهل حقا! شكرا.
وال يـزال السائح البالغ  26 عـاما عالقا
في الـــبـــيــــرو مـــنـــذ آذار/مـــارس. وهـــو
اشـتــرى تـذكــرة دخـول لــزيـارة مــاتـشـو
بـيـتـشـو قـبل أيـام من إعالن الـبالد حال
ــواقع الــطــوار الــســيــاحــيــة وإغالق ا

السياحية واحلدود.
قـرر إعادة فـتح معـالم أثريـة عدة ومن ا
في مـــنــــطـــقـــة كـــوســـكـــو اعـــتـــبـــارا من
اخلـمــيس مع اعـتـمــاد تـدابـيــر صـحـيـة
مـشــددة لـكن سـيـتـعــ االنـتـظـار حـتى
ـقـبل عـلى األرجح إلعـادة فتح الـشـهـر ا
ماتشـو بيتـشو كلـيا على مـا أعلن وزير

اضي. الثقافة في البيرو األسبوع ا
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بـدأ أطباء بيـطريون ومزارعون في
ــارك في إعــدام أكــثـر من 2.5 الــد
مـلــيـون حـيـوان مـنك  تـتـوزع عـلى
بـعــد انـتـشـار فـيـروس كـورونـا في
مــــزرعــــة عــــلى األقل شــــمــــالي 63
ا يـرتفع العدد الى ارك ور الـدا

اربعة مالي  ايضا. 
وتــشــرف هـيــئـة الــطب الــبـيــطـري
ــاركـيــة عــلى إعـدام والــغــذاء الـد
صـابـة بـينـمـا يـقتل احلـيـوانـات ا
ـصابة في مـربو احلـيوانات غـير ا
ـــــــزارع الــــــتـي تـــــــقع ضـــــــمن 8 ا
ـصـابـة ــزرعـة ا كــيـلـومـتـرات من ا
حيواناتهم بأنفسهم وفقا لفليمنغ
كــور مـاركــر من الــهـيــئـة. وأضـاف

ـسـؤول عن الـعـمـلـيـة الـتـي بدأت ا
اخلــمـيس في قــريـة جــيـول غـربي
ـضي قـدما مـديـنـة آلبـورغ: نـحن 
ونــنـفــذ األمـر مــضـيـفــا أن ذلك قـد
يستغرق شهورا وهذا يعتمد على

تفشي الفيروس. 
ولـم يــــعــــلن كـــــور مــــاركــــر عن أي
إحــصـائــيـات عــلى الـفــور عن عـدد
ـــــا يــــتم احلـــــيــــوانــــات الـــــتي ر

إعدامها. 
واجلـمـعة رفض مـزارع مـنك دخول
الـــــســــلــــطـــــات مــــزرعـــــته إلعــــدام
احلـيوانـات وتع تـخريب أسوار
ــا قـال ــزرعــة لـدخــولــهــا وفـقــا  ا
ــتـحــدث بـاسـم الـشــرطـة هــنـريك ا

سكالز لـ(أسوشيتد برس).

وخـالل نهايـة األسبوع اسـتطاعت
قــــــــوات األمـن إخـــــــراج عــــــــدد من
احملــتــجــ من مــزرعـتــ لــلــمـنك.
وقـالت الهيئـة إن مربي احليوانات
ـصــابـة ســيـحـصــلـون عـلى غــيـر ا
ـائــة بـيــنـمـا تــعـويــضـات  100بــا
صـابة يـحصل مـربو احلـيوانـات ا

على تعويض أقل. 
ـارك من أكـبـر مـصدري وتـعـد الـد
ـــنك لــلــعـــالم وتــنــتـج مــا يــقــدر ا
بــحـوالي  17مــلـيـون فـراء كل عـام
وتــــذهب مـــعـــظـم الـــصـــادرات إلى
الـصـ وهـونغ كـونـغ فـيـمـا يـقول
تــاغ بـيـدرسن رئـيس رابـطـة مـربي
ــاركــيــة إن جــائــحــة الــفـــراء الــد
كورونا قد تهدد الصناعة بأكملها.
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(شـمـال) وهي منـطـقة شـاسـعة من
احلــقــول والـصــحــارى والـغــابـات.
وفي مـطلع أيلـول/سبتمـبر شهدت
ــنــطــقـــة تــظــاهــرات كــبــيــرة إثــر ا
اإلعالن عـن سيـاسـة لـغويـة جـديدة
تــعــزز دور الــلــغــة الــصــيــنــيــة في
الــنـظــام الــتـعــلــيـمي عــلى حــسـاب

نغولية. ا

ـا يــحـفظ اخملـطط األول لـلـحـدث.
وتـضـم الـص  1,4 مــلـيـار نــسـمـة
و 56 مــجــمــوعــة إتــنــيــة. وتــشــكل
قـومـيــة الـهـان أكـثـريـة سـاحـقـة من
ئـة فيمـا يعيش الـسكان مع  92 بـا
حـــوالى  6,5 مـــلــيـــون شــخص من
ـغــول يـقــيـمــون بـصـورة قــومـيــة ا
رئـيــسـيـة في مــنـغـولـيــا الـداخـلـيـة

خــان وإمــبــراطــوريــة ومـغــول) ثم
عرض اإلعالن عن تـغيير محتوى ا
مع طـلب مـراقـبة جملـمل إنـتاجـاتـنا
(نـــصـــوص وخـــرائط وكـــتـــيّـــبـــات
وبـيـانات صـحافـيـة). وأكد مـعرض
الــتـــاريخ في نــانت عـــزمه تــنــظــيم
مـعـرض جـديـد قـريـبـا بـاالسـتـعـانة
ـجــمـوعـات أوروبـيــة وأمـيـركـيـة

بــســـبب األزمـــة الــصــحـــيــة. وقــال
ـتحف في الـبيـان نحن مـضطرون ا
ــعــرض حــالـــيــا إلى إرجـــاء هــذا ا
حـتـى تـشـرين األول/أكـتـوبـر 2024
مــــتـــحــــدثـــا عـن تـــلــــقي إنــــذار من
ــركــزيـة الــســلــطــات الــصــيــنــيــة ا
ـعـرض بــضـرورة أن نــسـحب مـن ا
مـصطلـحات معـينة (كـلمات جـنكيز

بـرتران غـييه اتـخذنـا القـرار بوقف
هـذا اإلنتـاج باسم القـيم اإلنسـانية
هنية التي والـعلمية واألخالقيات ا
نــدافع عـنــهـا مــتـحــدثـا عن رقــابـة
ــشـروع األســاسي. وكـان طــاولت ا
ـــعـــرض في 17 مـــقـــررا انــــطالق ا
ـوعد تـشـرين األول/أكـتـوبـر لـكن ا
أرجـئ إلى الـنـصف األول من 2021

{ نـانت (فـرنـسا)-(أ ف ب)  –أعـلن
مــتـحف الــتـاريخ فـي مـديـنــة نـانت
غـرب فرنـسا االثـن إرجـاء معرض
مــخــصص لــتــاريخ جــنــكــيــز خـان
ـغــولـيــة بـسـبب واإلمــبـراطـوريــة ا
تـشديد احلـكومة الـصينـية موقـفها
ـغـولــيـة. وأوضح حــيـال األقــلـيــة ا
ـتـحف في بـيان مـوقع من رئـيسه ا
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بــرودوس لــلــصــحــافــيــ كــان من
الــصـعب لـلـغـايــة عـليّ الـقـدوم إلى
هــنــا. لــكــنــني شــعـرت أن عــلي أن
أكــون حـاضــرة ألظـهــر إلى أي حـد

كانت امرأة استثنائية وناجحة.
ووصــفت شـقـيـقـتــهـا بـأنـهـا والـدة
ـة حــنـون وودودة واصـفــة اجلـر
بـأنـهـا أمـر مـروع ومـأسـوي مـقـرّة
بـــأنــهــا عــاجـــزة عن اجلــلــوس في
ـــشــتـــبه به. الـــقــاعـــة ذاتــهـــا مع ا
ويـعـول االدعـاء على شـهـادة امرأة
مـن ســــــكـــــــان كــــــريـت عــــــانـت من
ـشــتـبه بـه عـلى حـد مــضـايــقـات ا

قول بانتازي.

مـــحــامـــيـــة طــرف االدعـــاء بــاحلق
ـدني فاسو بانتـازي قبل اجللسة ا
ــة األحــيـاء ذات إن الــضــحــيـة عــا
ـكن أن الــســمــعـة الــدولــيــة كــان 
تـــشـــكل مـــكـــســبـــا في مـــكـــافـــحــة
ستجد مضيفة (فـيروس) كورونا ا
أمــام الــصــحــافـيــ عــلى صــعــيـد
انـــــتـــــقـــــال عـــــدوى الـــــفـــــيــــروس
ــكن أن و(األبـــحــاث) عـن لــقـــاح 
نـدرك كم كـانت لـتـؤدي دورا مـفـيدا
ـــواجــهــة الـــفــيـــروس. وتــابــعت
نـــنــتــظــر قــرارا عـــادال يــخــفف من
مــعـانـاة عــائـلــة الـضـحــيـة. وقـالت
ــة جـــولي إيــتــون شـــقــيــقــة الـــعــا

ـة عــلى جــثــة ســوزان إيــتــون عــا
األحـيـاء في مـعهـد مـاكس بانك في
انية بعد ستة جـامعة دريسدن األ
أيــام عــلى اخــتــفــائــهــا في مــوقع
مـحـصن مهـجـور يعـود إلى احلرب
ـيـة الـثـانـيــة عـلى مـقـربـة من الــعـا
مـديـنـة خـانـيـا في كـريت. وقـصدت
ـدينـة لـلمـشـاركة في ة هـذه ا الـعـا
مــــؤتـــمــــر عـــلــــمي وخــــرجت يـــوم
مارسة ريـاضة الهرولة اخـتفائهـا 
بــدون هــاتــفــهــا الــنــقــال بـحــسب
الـــشـــرطـــة. وأبـــلغ أصـــدقـــاء لـــهــا
بـاخــتـفـائـهـا بـعــدمـا رأوهـا لـلـمـرة
األخـيرة في  2تـموز/يولـيو. وقالت

سـتـرة واقيـة من الـرصاص ورأسه
نــصف حــلــيق بــتـهم االغــتــصـاب
والــقــتل وحــيــازة أســلــحــة نــاريــة
بـصورة غـير قـانونـية وهـو حالـيا
مـوقوف في سجن فـي تريبولي في
جـزيرة البيلوبونـيز بغرب اليونان
ونقل إلى ريثيمنو حملاكمته. وأفاد
أحـد الـشـرطيـ الـذين استـجـوبوا
بــاراســكـاكــيس بــعـد اعــتــقـاله أن
ـتهم نفى في باد األمر أن يكون ا
ــة لــكــنه بــعـد ست ارتــكب اجلــر
ســاعــات من االسـتــجــواب قـال إنه
مــســكـون بــشـيــاطــ تـمــلي عــلـيه
أوامــر. وعـثـر مـسـتــكـشـفـو كـهـوف

{ ريـثيمنـو (اليونان)- (أ ف ب) –
بـدأت محاكمـة مزارع يوناني شاب
الـثـالثـاء في ريـثـيـمـنـو في جـزيـرة
ة كـريت بتـهمـة اغتـصاب وقـتل عا
أمــيـركـيـة عـثـر عــلى جـثـتـهـا في 8
تـــمـــوز/يـــولـــيــو  2019 فـي مــوقع
مـــحــصـن مــهـــجــور بـــعـــد حــوالى
تهم أسـبوع على اختفائها. وأقر ا
يــانـيس بـاراســكـاكـيس ( 28عـامـا)
ــتــحــدر من جــزيــرة كـريت واألب ا
لـــولــديـن بــأنـه اغــتـــصب ســوزان
ــة األحـيــاء اجلــزيـئــيـة إيــتــون عـا
األميركية البالغة  59عاما وقتلها.
ـــزارع الــذي مــثل مــرتــديــا وأقــر ا
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كشفت الفنانة منال سالمة عن
أفضل األعمال السينمائية لزوجها
اخملرج عادل أديب وأفضل دور
أيضًا لشقيقها الفنان شريف
سالمة.
وقالت منال في برنامج اسألني
على قناة سي بي سي إن من
أفضل األعمال من وجهة نظرها
لزوجها هما فيلمي هيستريا وليلة
البيبي دول أما بالنسبة لشقيقها
فأكدت أن كل األدوار الذي قدمها
يزة ولكنها ترى أن دوره في
ارقة جيد جداً مسلسل السهام ا
شاهدة عالية. لكنه لم يحظَ 
نال سؤالًا عن احلجاب ووجه 
كالتالي:عملتي اكتر من رحلة حج
وعمرة وظهرتي باحلجاب على
انستجرام مش بتفكري تلبسي
احلجاب? لترد الفنانة قائلة: مش
بحب السؤال ألن لو بفكر فيه
هعمله لكن انا مفكرتش فيه حلد
دلوقتي.
وعبرت سالمة عن رفضها للقب
الفنانة التائبة وذلك بعد ارتدائها
احلجاب قائلة:أنا ضد اللقب ده
ألن أنا مبعملش حاجة غلط وال
تهن حرام عشان اتوب عنها انا 
مهنة عظيمة جدًا.
يذكر أن أخر أعمال منال سالمة
مسلسل عائلة احلاج نعمان الذي
ضم كل من تيم حسن وصالح
عبدالله ويسرا اللوزي وهبة مجدي
وسهر الصايغ ومحسن منصور
وغيرهم من النجوم.

ذلـك قرارا يـصب حقـا في مـصلـحة
ساهم فيها. الشركة عموما وا
وأشــار تــشــابــيك إلـى أن جــائــحـة
كــوفــيــد- 19 ســـرّعت اتــخــاذ هــذه
اخلـطــوة بـعـدمـا تـسـبـبت بـإغالق
قـاعـات الـسـيـنـمـا وأدت إلى ازدياد
كــبـــيــر في االشــتـــراكــات بــخــدمــة
ديـزني + وغيرهـا من خدمات البث

التدفقي.
وتـــرمي اخلـــطــوة إلـى الــتـــمــاشي
بـــصــورة أفـــضل مـع مــتـــطــلـــبــات

. ستهلك ا
وقـــد اســـتـــقــــطـــبت خـــدمـــة الـــبث
الــتـدفـقي من ديـزني  60,5 مــلـيـون
مـــــــشــــــتـــــــرك حــــــتـى نــــــهـــــــايــــــة
حزيران/يونيو ما عوّض التراجع
فـي مــجــاالت أخــرى تــعــمل فــيــهــا

اجملموعة.

نــــيــــويــــورك-(أ ف ب)  –أعـــــلــــنت
مــجــمــوعــة ديــزني إعــادة تــنـظــيم
الـعـمل في مـجـال اإلعالم والـتـرفيه
لـتعزيز دور خدمتـها للبث التدفقي
الــتي ازداد الـطــلب عـلــيـهـا كــثـيـرا

خالل جائحة كوفيد-19.
وسـيتـرأس وحدة اإلعالم والـترفيه
فـي اجملـــمــوعـــة الـــعـــمـالقـــة كــر
دانــيـــال الــذي ســيــديــر عــمــلــيــات
خــدمــات الــبث الـتــدفــقي ويــشـرف
ـا يـشـمل ـضــامـ  عــلى إنـتـاج ا
اإلنــــتــــاجـــات الــــســــيــــنـــمــــائــــيـــة
والتلفزيونية والبرامج الرياضية.
وقـال الرئيس التنفيـذي للمجموعة
بـوب تـشـابـيك في مقـابـلـة مع قـناة
سـي أن بي سي بــعـيــد اإلعالن عن
اخلـــطــــة مـــا نـــريـــده هـــو تـــقـــد
ـوضــوعـيــة وجـعل مــسـتــوى من ا

ــاضي لـيــشـمل مــخـتـلف يــونـيـو ا
أنواع وأشكال هذا العقار.  

وتــكـــمن مــشــكــلــة هــذا الــدواء في
كــــونه يـــتــضـــمن نــســــــــــــــــــــبــة
ـعـروفــــــة ــــــــــــادة ا عـالـيـة من ا
N-Nitrosodimethylamine بـــــــ 
ـســبـبـة لـلـسـرطـان رغم أنه قـادر ا
عــلى خـفض نـسـبــة الـغـلـوكـوز في
ـصابـ بـداء الـسـكري الـدم عـنـد ا
مـن النـوع الـثانـي بحـسب روسـيا
الـــيـــوم. غـــيــر أن هـــيـــئـــة الـــغــذاء
والـــدواء األمــريــكــيـــة تــرى أنه قــد
يـــكـــون من اخلـــطــر عـــلى مـــرضى
الـسـكري من الـنوع  2 الـتوقف عن
ـيـتـفـورمـ دون الـتـحدث تـنـاول ا
أوال إلـى أخـــــصـــــائي الـــــرعـــــايـــــة
الـــصــحـــيـــة حــسب الـــصـــحــيـــفــة

األمريكية نيويورك بوست.

إضـافة اجلزر إلى النـظام الغذائي
نع ـكن أن يعـزز طول الـعمـر و
مـن اإلصــابـــة بــأمـــراض مــزمـــنــة.
فــيـمـاقـررت هـيــئـة الـغـذاء والـدواء
األمــــريـــكــــيـــة  FDA ســــحب دواء
مـــيـــتـــفـــورمـــ هـــيـــدروكـــلـــوريــد
ـستخدم في عالج مرض السكري ا
لـتضمـنه نسبة عـالية من مـسببات
داء الــسـرطـان. وقــالت إن الـشـركـة
Marksans ــنـتـجــة لـهـذا الـدواء ا
Pharma Limited  بـــــــــــــعــــــــــــد 
االخــتـبــارات الحـظت أن مــحـتـوى
مـــــــــادة آن دي آم إي فـي بــــــــــعض
ـــدخــول الـــقـــطع يـــتـــجـــاوز حـــد ا
قـبـول إي دي إي   لذلك الـيـومي ا
مـن مـنـطــلق احلـذر الـشــديـد قـررت
تـوسـيع نـطاق عـمـليـة الـسحب من
األسـواق الـتي بـاشـرتـهـا فـي شـهر
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أعـلن علماء أن تـناول اجلزر بشكل
نع تطور أمراض خطيرة مـنتظم 

ويعزز طول العمر.
ووفـقا للـعلمـاء فاحلديث يدور عن
زمنة وأمـراض خطيرة األمـراض ا

مثل مرض السرطان.
وأضــاف الـعــلـمــاء أنه وفـقــا لـعـدة
دراســات أجـريت عـلى احلـيـوانـات
ـنع تــطـور اخملــتـبــريــة فـاجلــزر 
ســرطــان الــبــروســتــاتــا واجلــهــاز
الـــهـــضـــمي وســـرطـــان الــرئـــة في
اجلــسـم. وأشــار الــعــلــمــاء إلى أن
اجلــزر غـني بـالـكـاروتـ واحلـديـد
والـــفـــوســـفـــور والـــبـــوتـــاســـيـــوم
ــغـــنــيــســيـــوم والــزنك والــيــود وا
والــفـيـتـامـيـنـات  B  C  E  K وفق
مـوقع neboley  وأكــد الـعـلـمـاء أن
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