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هـنـأ رئــيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح 
ــــــتــــــحــــــدة األمــــــ الــــــعــــــام لأل ا
ناسبة الذكرى 75 أنـطونيوغوتيـرش 
ـنــظـمــة  واكـد ان الــعـراق لــتـأســيس ا
مـصـمم عـلى دولـة بـسـيـادة كـامـلـة.وقال
صـالح في رسالة تهنئـة   اطلعت عليها
(الـزمــان) امس (أتـقـدم لـكم والى جـمـيع
ـتحـدة اجلامـعة مـوظـفي منـظمـة األ ا
ـنــا   بـأحـرّ الــتـهـانـي في الـذكـرى لــعـا
اخلــامـســة والـســبـعــ لـتــأسـيــسـهـا)
واضـاف ان (الـعـراق يـقف الـيـوم  وهـو
ـؤســســة  داعـمــاً لــلــقـيم أحــد الــدول ا
تحدة في ُ ا ـباد التي حتملُـها األ وا
ي  وخوض سـبـيل إرسـاء السالم الـعـا
احلــوارات من أجل تـخـفــيف الـتـوتـرات
ومــنـع الــنــزاعـــات  وحــمــايـــة حــقــوق
االنـسان  كما يـؤكد في الوقت ذاته على
نظمة الـدور احملوري الذي تضطلع به ا
في تـوحيد مصالح الدول األعضاء فيها
 وتـعـزيـز اجلـهـود مـعـاً بـاجتـاه حتقـيق
ـشـتــركـة اخلــادمـة لــشـعـوب األهــداف ا
الــعـالم أجـمع)  الفــتـا الى انه (في هـذه
األوقــات الــصــعــبــة  إذ يـواجـه الـعــالم
كــوفــيـد 19 بــكل تــداعــيـاتـه الـصــحــيـة
واالقـتــصـاديـة واالجــتـمـاعــيـة  لـعــلـهـا
مـناسبـة تستـدعي تذكيـرنا من جديد في
ــواجــهــة أهــمـــيــة الــتـــكــاتف الــدولـي 
الـتـحـديـات معـا والـدور اإليـجـابي الذي
تـحدة نـظمـات التـابعـة لأل ا تـلعـبه ا
في مـــواجــهـــة هــذا الـــوبــاء)  واوضح
صـالح ان (الـعـالم أمـام حتـديـات اخرى
يــتــصـدرُهــا اإلرهــاب  اذ كـان لــلــعـراق
جتـربـة مريـرة مـعه  ولـكنه تـمـكن بـفعل
تـظـافـر قـوى الشـعب واألجـهـزة األمـنـية
عـلى اختالف تـشكـيالتهـا ودعم احلـلفاء
واألصـدقـاء مـن تـوجـيه ضـربـة قـاصـمـة
لـــتــنـــظـــيم داعش  إال أن احلـــرب ضــد
اإلرهـــاب ال تـــزال قــائـــمـــة  ويـــنــبـــغي
مـــواصــلـــة اجلــهـــد الـــدولي حملـــاربــته
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تـابع للتـحالف الدولي فـي البصرة)
مــؤكـدا ان (االنــفـجــار لم يـســفـر عن
وقـوع أية إصابـات بشريـة تذكر).في
غــضـون ذلك   أعــلـنت تــركـيــا أنـهـا
جلبت من العراق  عنصراً من حزب
الـعمال الكردسـتاني  شارك بهجوم
قــبل أربع سـنـوات. وبــحـسب مـوقع
األنـــاضــول  فــإن (االســـتــخــبــارات
الـتـركـية جـلـبت من الـعراق عـنـصرا
يــنـتـمي لـلـحـزب  شــارك في هـجـوم
عـلى عـسكـري بـوالية قـيصـري عام
2016)  وأضــافت أنـه ( الـقــبض
عـــلـــيه من قـــبل جـــهــاز اخملـــابــرات
الــــوطـــنـي الـــتــــركي  الـــذي يــــقـــوم
بـعـمـلـيـات في شـمـال الـعـراق ونـقله
إلـى انـــقـــرة)  وكــــشف تـــقـــريـــر ان
ـتهم فرات بـوتان هو أحـد منفذي (ا
الــتـفــجـيـر الــذي نـفــذه احلـزب عـلى
حـافــلـة عـامـة تـقل جـنـوداً في سـوق
فـي قـيـصـري عـام 2016). وأسـفـرت
عـملية التفجير عن مقتل  15 جندياً
تــركــيــاً وجـرح  54 آخــرين. وقـررت
الــنــيـــابــة الــعــامــة في صــامــصــون
شـــمـــالي تـــركــيـــا  تـــرحـــيل ســـتــة
مـواطـنـ عـراقـيـ  تـوقـيفـهم في
وقت سابق  خالل عملية أمنية ضد
تـنظيم داعش. وكانت قـوات مكافحة
اإلرهــــــاب لـــــــدى مــــــديـــــــريــــــة أمن
صامصون  أوقفت  14 مشتبها في
صـلـتهم بـداعش  إثـر عـملـيـة أمنـية
نــفـذتـهـا بـالـواليـة  يـوم  21 أيـلـول
ـــاضي. وعــقـب انــتـــهــاء األمن من ا
ــوقـوفـ إجــراءات الـتــحـقــيق مع ا
الــعــراقــيـ الـ  6 قـــررت الــنـــيــابــة
العامة   ترحيلهم إلى خارج البالد.
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أعـــلن األمــ الــعـــام حلــلف شــمــال
األطـــــلــــــسي (الـــــنــــــاتـــــو)  يـــــنس
ســتـولـتـنـبـرغ عن مــنـاقـشـة تـوسـيع
مــــهـــام احلـــلف فـي الـــعـــراق.وقـــال
سـتولتنبـرغ في ختام اجتماع وزراء
دفـــاع احلــلف في بـــروكــسل  الــذي
اســتــغــرق يــومــ  أن (االجــتــمـاع
تــنـــاول مــوضــوع تــوســـيع مــهــمــة
الـــتـــدريب لـــلـــحـــلف فـي الـــعــراق)
وأضـاف أن (احلـلف يسـاعد الـعراق
عـلى بـنـاء جيش قـادر عـلى مكـافـحة
فرده  وأن احللف يهدف اإلرهـاب 
لـــتــعـــزيــز االســتـــقــرار فـي الــعــراق
والـقضاء تمامـا على تنظيم داعش)
 وتـــابـع ان (وزراء احلــلـف كـــلـــفــوا
جـنودهم بتوسيع مهمة التدريب في
ـشاورات مع الـعـراق  وسنـواصل ا
الـــتـــحـــالف الـــدولـي والـــســـلـــطــات
ضي قـدما الـعـراقيـة بشـأن كـيفـيـة ا
ــركـز فـي ذلك). وكـشف مــسـتــشـار ا
االوربـي لدراسـات مـكافـحـة االرهاب
واالسـتـخـبـارات عـمـاد علـو في وقت
ـــــفــــــاوضـــــات مع ســــــابق عـن ان ا
ـــتــحـــدة بــشـــان اعــادة الـــواليــات ا
انـتـشار قـواتهـا خـارج العـراق ليس
لـها عالقـة باالتـفاقـية الـستـراتيـجية
ـوقـعة بـ بـغداد وواشـنـطن.وقال ا
عــلـو في تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان)
امـس ان (هــذا االمــر جــاء نــتــيــجــة
زيـــــارة رئــــيـس مــــجـــــلس الــــوزراء
مــصـطــفى الـكـاظــمي لـواشــنـطن ثم
اعـالن الـرئـيس دونـالــد تـرامب بـانه
ســيــخـفـض عـدد الــقــوات الى ثالثـة
االف فـي الـعـراق)  مــشــيـرا الى انه
(في ضـوء هذه الـتفاهـمات سـتجري
ــفـاوضـات اعـادة انـتـشـار الـقـوات ا
االمــريـكـيــة خـارج الــعـراق). وكـانت
وزارة اخلـارجية قد اعـلنت االسبوع
ــاضـي عن تــشــكــيل جلــنــة فــنّــيــة ا
ــهـــمّــة الــتـــنــســيق مع تــضـــطــلع 
اجلــانـب األمــريــكيّ جلــدولــة اعــادة
انــتـشــار الـقـوات االمــريـكــيّـة خـارج
الـــعـــراق .وأفـــاد مــصـــدر أمـــني في
مـحافظة الـبصرة  بان عـبوة ناسفة
اسـتــهـدفت رتالً لـلـدعم الـلـوجـسـتي
لـلتحالف الدولي في احملافظة. وقال
ـصـدر في تصـريح امس إن (عـبوة ا
نـاسفة مـزروعة على جـانب الطريق
اسـتــهـدفت رتالً لـلـدعم الـلـوجـسـتي
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الـــــــعــــــــام األســــــــبق فـي الــــــــعـــــــراق
ـــيــلــو الــذي طــالــته يــد ســيــرجــيــود
اإلرهــاب  وكــذلـك عــديــداً من مــوظــفي
ـتـحـدة الـذين ضـحّـوا بـحـيـاتهم األ ا
جــنـــبــاً الى جـــنب مع الــعـــراقــيــ في
مــواجــهــة الــصــعـاب  اذ كــانت اإلرادة
الـصلبة اقوى من مخططات االرهاب في
الــنـيْل من مــواصــلـة الــعـمل في ســبـيل
احلـريـة والـسالم). وكـان غـوتـيـريش قد
ـنـظــمـة األسـاسـيـة هي اكـد أن مــهـمـة ا
تــعـزيـز الــكـرامــة اإلنـسـانــيـة وحــمـايـة
حــقــوقه  واحــتــرام الــقــانـون الــدولي
وإنـقاذ البشـرية من ويالت احلرب.وقال
ناسبة ان غـوتيريش في رسالة خالل  ا
ـرة تـتـزامن مع جـائـحة (الـذكـرى هـذه ا
كورونا)  مـشددا على (أهمية بذل مزيد
ــعــانــاة من اجلــهـــود من أجل إنــهــاء ا
اإلنـســانـيـة الـنــاجـمـة عن الــفـقـر وعـدم
ـساواة واجلـوع والكـراهيـة ومكـافحة ا
الــتـمـيـيــز عـلى أسـاس الــعـرق أوالـدين
أونـــــوع اجلــــنـس أوأي عــــامـل آخــــر)
وأضـاف غوتيريش أن (اجلائحة شهدت
زيـادة مــروعـة في الـعـنـف ضـد الـنـسـاء
والــفـتــيــات) وأشـار األمــ الــعـام إلى
(دعـوته لوقف إطالق النار على الصعيد
ي  الـــتي أعـــلـــنــهـــا مع بـــدايــة الـــعــا
اجلائحة)  مؤكداً (نواجه عدواً مشتركاً
واحـداً هوفايـروس كورونا)  ولفت الى
ان (الـوقت قـد حـان اآلن لزيـادة الـضغط
من أجـل الـسالم لـتــحـقـيق وقف إلطالق
الـنـار في كافـة أنـحـاء العـالم). من جـهة
اخـرى رحـبت مجـمـوعة الـسالم الـعربي
ــبـــادرة تــبــادل االســرى بــ اطــراف
ـعـادلـة الـيـمـنـية   في خـطـوة عـدتـهـا ا
ــهـمــة بــأجتـاه إنــهـاء بــااليـجــابــيـة وا
ة بـأحترام ـؤ الـنزاع  وطي الـصفـحة ا
قـواعد الـقانـون االنسـاني الدولي. وقال
بـيان لـلمـجموعـة اطلـعت علـيه (الزمان)
ــبــادرة تـبــادل األسـرى امس (نــرحب 
ـعــادلـة الـيــمـنــيـة وكـذلك بــ أطـراف ا
األشـقــاء الـسـعـوديــ بـاهـتـمــام كـبـيـر
ـسؤولـية  وهـو خطوة وشـعور بـالغ با
إيـجـابيـة مـهـمة بـاجتـاه إنهـاء الـنزاع 
ـة واحـتـرام قـواعـد ـؤ وطيّ صـفــحـته ا
الـقـانــون اإلنـسـاني الـدولي  والسـيّـمـا
اتـفاقيات جنيف لعام  1949 ومـلحقيها
بــروتـوكـولي جــنـيف لـعـام 1977 األول
ـنـازعـات اخلـاص بــحـمـايــة ضـحـايــا ا

ــسـلــحـة  والــثـاني اخلـاص الــدولـيـة ا
ـسلّحة غير نازعات ا بـحماية ضحـايا ا
الـدولية)  الفـتا الى ان (اجملمـوعة سبق
وان اطــلــقت مــنـاشــدة ألطــراف الــنـزاع
ـبــاشـر مـع الـقـادة وقُــمـنــا بـاألتــصـال ا
الـيـمنـيـ من كل األجتاهـات لـوضع حدّ
لالحـتراب الـدائر بـ األخوة مـنذ الـعام
2015  وإيـجـاد تـسـويـة سـلـمـيـة إلنـهاء
احلــرب وضــمـــان وحــدة الــيــمن أرضــاً
وشـعبـاً وسيـادة  واالنتـقال إلى مـرحلة
جـديـدة بـتشـكـيل حـكـومة مـوحّـدة تـمثل
جـــمــيع الـــيــمـــنــيـــ من خالل احلــوار
والــتـوافق الـوطـنـي وحتـر اسـتـخـدام

الـسالح وعدم اللجوء إلى القوة والعنف
حللّ اخلـالفــات بــ الــقــوى واألطــراف
الــســيــاســيـة)  وجــدد الــبـيــان تــأكــيـد
(اجملـموعة وأسـتعدادهـا ألن تكون جزءاً
من أيـة مساعي من شأنها حتقيق وحدة
وأمن ورفــاه األشـقـاء في الــيـمن). وكـان
الــرئـيس الـيــمـني األسـبق  عــلي نـاصـر
مـحمد  قـد عقب عـلى البيـان الصادر عن
مـجـمـوعـة السالم الـعـربي بـشـان الـيمن
بـالـقـول أن (تـبادل األسـرى بـ صـنـعاء
والـشرعـية والريـاض   نرجـوا أن يكون
خـطـوة عـلى طـريق وقـفٍ شامـل لـلـحرب
في الــيـمن   الـتي وصـلت الى حـدود لم

ا دعـونا تـعُد تُـحـتمل   وهـو موقف طـا
ـبـادرة الــيه مـنــذُ الـبــدايـة   وقــدمـنــا ا
ــبــادرة لــوقف احلــرب وحتــقــيق تــلــوا
الـسالم لـليـمن وجلـيرانـه   عبـر احلوار
والــتـفــاوض بــ كل األطـراف . ذلك ألن
ــتــضـرر مـن هـذه احلــرب هــوالــشـعب ا
ـنطقـة   وال يستـفيد الـيمنـي وشعوب ا
مـنهـا سوى أعـداء االمة الـعربـية   وفي
ــقــدمــة أســرائـيل)  واضــاف ان (هـذا ا
ُمنهج في الـتمزيق لألمـة عبر الـتدميـر ا
ســوريـــا والـــعــراق والـــيــمن ولـــيــبـــيــا
والــســودان والـــصــومــال وقــبل كل ذلك
ـا تـصُـب نـتـائــجـهـا في فــلـسـطــ   أ

ـصالح الـسـتـراتيـجـيـة ألعداء حتـقـيق ا
األمـة   وقد حـان الوقت ألن يـعي العرب
اخملـاطر التي تُحيط بهم   فـنعم للسالم
ال لـلـحـرب). والـنزاع في الـيـمن مـسـتـمر
مـنـذ أربـع سـنـوات  وقـد عـدت الـلـجـنـة
الــدولـيــة لـلـصــلـيب األحم   الــنـزاع في
ـثـابـة أكـبـر أزمـة إنـسـانـيـة في الـبالد 

العالم.
 ويــعـاني الـيـمـن من قـبل حـدوث األزمـة
األخـــيــرة من األفـــقـــر   اذ مــرت عـــلــيه
سـلـسـلـة من احلـروب الـداخـلـيـة  وآخر
مـوجـة في سـلـسـلـة األزمـات والـنـزاعات

هوالنزاع الذي بدأ في العام 2015 .
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لـتقد خدماتـها للوافدين)  مـشيرا الى
انه ( الــتـنــسـيق مـع أقـســام الـعــتـبـة
واكب الـعـسـكـريـة السـانـدة بـتـجـهـيـز ا
اء اخلـدمية الحـتياجـاتها بـالكهـرباء وا
وتـوفير مجمل االحتياجات التي تضمن
عــمـلـهم بــصـورة مـســتـمـرة طــيـلـة مـدة
الــزيــارة كــمــا  الــتـنــســيق مع قــسم
واكب هنية بتعفير وتعقيم ا الـسالمة ا
ـرسـومـة)  فـيـمـا يـومـيـا وفق اخلـطـة ا
تــرأس االمــ الــعــام لــلــعــتــبــة ســتــار
ـنـاقـشـة ـرشـدي االجـتـمـاع اخلـاص  ا
اخلــطـة اخلــدمــيـة واالمــنــيـة اخلــاصـة
ـراسـيم زيارة االمـام العـسـكري (عـليه
الـسالم) . واكـد االجـتـمـاع عـلى (اهـمـية
تـوفير االسـتعدادات الـنهائـية الستـقبال
الـزائرين على الصـعيد االمني واخلدمي
لــتــوفــيــر افــضل اخلــدمــات والــظـروف
ناسبة إلجناح الزيارة). واعلنت قيادة ا
عــمـلـيــات سـامـراء   اكــتـمـال خــطـتـهـا
. وقــال قــائـد حلــمــايــة زيــارة اإلمــامــ
عــمـلـيـات ســامـراء الـلــواء الـركن جـبـار
الــدراجي إن (الـقـيــادة أكـمـلت خــطـتـهـا
واســتـحـضـاراتــهـا الـنــهـائـيــة حلـمـايـة
ـنــاسـبـة اسـتــشـهـاد اإلمـام الــزائـرين 
احلسن العسكري عليه السالم)  مشيرا
ـوجودة على الى ان (جـميع الـقطـعات ا

األرض اشــتـركت في هـذه اخلـطـة  وأن
ـشـاركة هـنـاك احـتـيـاطـات مـوجـودة و
جـميع األجـهزة والـقوات األمـنية من كل
مـسـمـيـاتـهـا  سـواء كـانت مـن الـشـرطة
االحتـــاديـــة أو مـن قـــطـــعـــات احلـــشـــد
الـــشــعــبي)  وتـــابع ان (هــنـــاك خــطــة
لـلـجـانب اإلداري و إسـنـادهـا من قـبل
ـديــريـات والـوزارات كـافـة  واجلـمـيع ا
أصــــــــبح عــــــــلـى خط واحــــــــد من دون
اسـتثناء). فيما أفاد قـائد الفرقة الرابعة
في الــشــرطــة االحتـاديــة الــلــواء الـركن
عـدنـان وادي مــحـسن بـتـعـزيـز انـتـشـار
الـقـطعـات ضمـن اخلطـة األمنـيـة لتـأم
ركـزية طـريق الزائـرين عبـر السـيطـرة ا
ـدخل مـدينـة سـامراء وسـيـطرة الـركة .
واكـد مـحـسن  في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس (إتـخاذ اجراءات الـتفتـيش الدقيق
لــلــعــجالت واالشــخــاص وبــذل أقــصى
اجلـهود لـفرض األمن وحـمايـة الزائرين
ــنع وتــكــثــيف اجلــهــد االســتــخــبـاري 
حــصـول أي خـرق أمـنـي بـاإلضـافـة إلى
ــســـاهــمــة فـي تــوفــيــر وســـائط نــقل ا
لـلـحـاالت اإلنـسـانـيـة وتـقـد اخلـدمـات
الــطـبـيــة واالرشـادات الــتـوعــويـة الـتي
حتــذر من مــخــاطــر انـتــشــار فــايـروس

كورونا).
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سجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة 
 3204 اصـابـة جـديـدة بـفـايروس
كـــورونــا و 3021 حـــالـــة شـــفــاء
وبواقع  55 حالة وفـاة . واطلعت
ـوقف (الـزمـان) عـلى احـصـائـيـة ا
الوبـائي لـيـوم امس الـسـبت التي
تـضـمــنت (فـحص  15350 حـالـة
في مـخـتـبـرات الــصـحـة الـعـامـة 
حــيث  تــســجــيل  3204 حــالـة
اصابـة مؤكـدة بكـورونا في عـموم
العراق) واضافت ان (عدد حاالت
ـســجـلــة بــاحملـافــظـات الـشــفــاء ا
بلـغت 3021 حالـة وبـواقع وفـياة
 55 حالة جديـدة). وأعلنت وزارة
صـــحـــة اقـــلـــيم كـــردســـتـــان  عن
تسـجيل  26 حالـة وفـاة واصـابة
 860 شخـصـا بـفايـروس كـورونا
خالل يـوم واحــد.وذكــرت الـوزارة
ان (إجـــمـــالي الــــعـــدد ارتـــفع إلى

 68044 تــعــافـى مــنــهم 39661 
مريضا). 

واكدت مـحـافـظة ذي قـار تـسـجيل
حالـتي وفاة و 62 إصابـة جـديدة
ــاضــيــة.وقــال خالل الــســاعــات ا
مصـدر طـبي إن (نـتـائج الـتـحـليل
اخملــتــبــري أثــبــتت تــســجــيل 62
إصـــابـــة جـــديــــدة بـــكـــورونـــا في
اضية احملافظة خالل الساعات ا
 في مـا كـان عـدد الـفحـوصـات في
احملـافـظـة  333 شـخص مــشـتـبه
بإصابتهـم بالفايروس)  وأضاف
ــؤســـســـات الــصـــحـــيــة في أن (ا
احملـافــظــة ســجــلت حــالــتي وفـاة

صاب بالعدوى). جديدة 
 وافـــاد رئـــيس فــــريق الـــطـــوار
ــيـة في ـنــظــمـة الــصــحــة الـعــا
الــــــعــــــراق وائل حــــــتــــــاحت  ان
ـقـدمـة لدعم سـاعـدات الـطـبيـة ا ا
الـــقــطـــاع الـــصـــحي فـي الـــعــراق
ــواجــهــة وبـاء كــورونــا  والــتي
ها خالل الثلث االخير سيتم تقد

من الــعــام اجلــاري تــقــدر بــنــحـو
مليوني دوالر. 

وقـال حـتـاحت في تـصـريح امس

ـنــظــمــة مـســتــمـرة بــتــقـد إن (ا
ــســاعـــدات الــطــبــيـــة لــلــقــطــاع ا
الصـحي في الـعـراق في مـواجـهة
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اخلـرطــوم األربـعـاء والـتـقى الـبـرهـان
وتـبـاحث معه حـول تـطبـيع الـعالقات

السودانية اإلسرائيلية.

اإلعـفــاء من الـديـون. ويـحـمل تـطـبـيع
الـعالقـات مع الـسودان رمـزيـة كبـيرة.
فـــعـــقب حــرب  1967 الـــتي احـــتــلت
خاللــهـا إســرائـيل الــضـفــة الـغــربـيـة
والـقدس الشرقيـة وغزة اجتمع أغلب
الـزعــمـاء الـعـرب في قـمـة بـاخلـرطـوم
حـــيث تـــبـــنــوا قـــرارا يـــعـــرف بــاسم
"الـالءات الــــثالث" وهي ال صــــلح وال
اعــــتـــراف وال تـــفــــاوض مع الـــدولـــة
الـعبرية. والسودان ليست لديه حدود
مـع اسرائـيـل ولعـب دورا صـغيـرا في
الـنزاع الـعربي االسـرائيـلي.في شباط
ـاضي عـقد رئـيس مجـلس السـيادة ا
االنــتــقــالي الـســوداني الــفــريق عــبـد
الـــفــتــاح الــبـــرهــان لــقـــاء مع رئــيس
الـوزراء االسرائيلي بـنيام نـتنياهو
فـي أوغـنــدا.وكـشف مــصـدر حــكـومي
سـوداني لـفـرانـس برس اخلـمـيس أن
وفـدا مشـتركا أمـيركيـا إسرائيـليا زار

عـــلى خــطــوات الـــتــطــبـــيع والــقــرار
الــنـهــائي حـول هـذا االمــر سـتــتـخـذه
ـؤسـسات الـتشـريـعيـة عـقب اكتـمال ا
تـكوينها هي صاحبة احلق في ذلك).
ومـنـذ االطـاحـة بـالـبـشـيـر في نـيـسان
ــان يــعــيش  2019 وتــعـــطــيل الــبــر
ـان في ظل حـومـته الـسـودان دون بـر
االنـتقالـية.ونصت الوثـيقة السـياسية
ـوجــبـهـا تــكـونت مــؤسـسـات الــتي 
احلــكـومــة االنـتـقــالـيــة عـلى تــشـكـيل
ـان انـتـقـالي مـعـ حـتى انـتـخاب بـر
ان في نـهـاية الـفـترة االنـتـقالـية الـبـر
متدة لثالث سنوات.ولكن رغم مرور ا
اكـــثــــر من عـــام عـــلـى بـــدء الـــفـــتـــرة
ان االنتقالي االنـتقاليـة لم يشكل البـر
.وذكــر الـــبــيـــان أن الــواليــات ـــعــ ا
ـتحدة ستـساعد السـودان في تقليل ا
ـــــا في ذلـك دفع أعــــــبـــــاء ديـــــونـه 
الـنقاشات مع شركائها الدولي حول

الـعـالقـات االقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة).
كــمـا اتــفـقـوا وفـق الـبـيــان عـلى (أن
ـقـبـلة جتـتـمع الـوفـود في األسابـيع ا
لـلتفاوض بـشأن اتفاقـات التعاون في
تــــلـك اجملــــاالت وكــــذلـك في مــــجــــال
تــكــنـــولــوجــيــا الــزراعــة والــطــيــران
وقــضـايـا الـهـجــرة وغـيـرهـا). وأشـار
الــبـيـان الى (الـعـزم عــلى الـعـمل مـعًـا
لـبنـاء مسـتقبل أفـضل وتعـزيز قـضية
نـطقـة). واعتـبر أن (هذا الـسالم في ا
االتــفـاق الـتـاريـخـي هـو شـهـادة عـلى
الـــنـــهج اجلـــريء والـــرؤيــة لـــلـــقــادة
األربــعــة). وفي وقت الحق اكــد وزيـر
ـكلف عمر قمر اخلـارجية السوداني ا
الـدين أنّ قـرار الـتـطـبـيع الـنهـائي في
ـــؤســســات الـــســودان ســـتــتـــخــذه ا
الـتشـريعـية لـلحكـومة االنـتقـاليـة بعد
تـكـويـنهـا.وقـال قمـر الـدين لـتلـفـزيون
الـسـودان ان (مـا  الـيـوم هـو اتـفاق

مـهـيأ لـلـتطـبـيع  والعـراق غـير مـهـيأ
وال الـنـجف مسـتـعدة أن تـعـطي ضوءً
سألة أخـضراً للتطبيع) ,وتـابع ان ( ا
ـشكـلة لـيـست أنفـتاح عـلى األديان وا
أن مـجـمـوعـة غـصـبت أرضـاً والـقـرأن
يـقول أخـرجوهم من حـيث أخرجوكم
ـــســلــمــ من وإســـرائــيل أخــرجت ا
). وعلى صـعيد مـتصل أكدت فـلسـط
اخلـرطوم اجلمعة تطبيع عالقاتها مع
اسـرائيل وإنهاء حـالة العداء بـينهما
وفـق مـا جــاء فـي بـيــان ثالثـي صـادر
ـــتــحــدة عـن الــســودان والـــواليــات ا
وإسـرائـيل نـقـله الـتلـفـزيـون الـرسمي
الـــــــســـــــوداني ووصـف االتـــــــفــــــاق
شترك بـالتاريـخي. وجاء في البيـان ا
اتـفق الـقـادة (في الـدول الـثالث) عـلى
تـــطـــبــيـع الــعـالقــات بـــ الـــســودان
وإســـرائـــيل وإنــهـــاء حـــالــة الـــعــداء
بينهما.وأضاف (اتفق القادة على بدء

وبــاء كـورونــا وجتــاوز أي نــقص
ـسـتـخـدمة في االجـهزة الـطـبـيـة ا
في عالج الـــوبـــاء) الفــتـــا الى ان
ـنـظــمـة جـهــزت وزارة الـصـحـة (ا
بكـميـات كبـيـرة من اجهـزة فحص
بي سي ار  فـضال عـن جتـهــيـزهـا
بــنـــحــو عـــشــر عــجالت اســـعــاف
تستخدم لرفد القطاع الصحي في

احملافظات). 
ــقــبــلــ  وتــابع ان (الــشــهــرين ا
سـيـشـهـدان تـركــيـزا عـلى جتـهـيـز
شحـنة كـبيـرة من وسـائل الوقـاية
لـلــمالكــات الـطــبـيــة الــعـامــلـة في
ــســتــشــفــيــات الــتي تــســتــقــبل ا
صـاب بـهـدف احملـافـظـة عـلى ا
سالمتـهم من االصابـة باالمراض
والسـيمـا وبـاء كـورونـا فـضال عن
جتهيـز كميات اخـرى من االجهزة
والوسـائل التـشخـيصـية) مـؤكدا
ــقــدم من قــبل ان (قــيــمــة الــدعم ا
مــنــظــمــة لــلـــقــطــاع الــصــحي في
ـاضـي العـراق خالل الـشـهرين ا

ـقـبــلـ تـقــدر بـنـحـو مــلـيـوني وا
دوالر  وســــيــــكـــــون هــــنــــاك دعم
قـبـلـة في مـسـتـمـر خالل الـسـنـة ا
حال اسـتـمرار الـوباء  مع النـظر
ــــالي الـــذي الى مـــقــــدار الـــدعم ا
ــنــظــمــة الــصــحـة تــقـدمـه الـدول 
ـكن عـلـى ضوء يـة والـذي  الـعـا
ـــســـاعـــدات ذلك الـــدعـم تـــقـــد ا

لوزارة الصحة العراقية).
 الى ذلك   قــــررت الــــســــلــــطـــات
ـزارات الديـنـية اإليرانـيـة إغالق ا
في طهران وقم ومشـهد ايتداء من
ـدة شهـر كامل يوم غـد االثنـ و 
للحد من تفشي كورونا مع جتاوز
ألفـا.وذكرت عدد اإلصـابات  560 

وزارة الـصــحـة اإليـرانــيـة أنه (
تـســجـيل  5814 إصـابــة جــديـدة
بكورونـا ليـرتفع إجـمالي احلاالت
إلى 562705  بـــيـــنــــمـــا وصـــلت
حـصــيــلـة الــوفــيـات إلى 32230 
بـعد تـسـجـيل  335 حـالـة جـديدة

خالل اليوم السابق).
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والـقــضـاء عـلى مـصـادر تــمـويـله  عـبـر
مـكـافـحــة الـفـسـاد بـاعـتـبـاره االقـتـصـاد
الـســيـاسي لـلـعــنف واإلرهـاب  والـيـوم
ـضـي الـعـراق نـحــومـحـاربــة الـفـسـاد
ـنــهـوبـة ومـالحـقـة واســتـرداد امــواله ا
الـــفـــاســدين)  مـــجـــددا الــدعـــوة لأل
ـتحدة واجملـتمع الدولي الـى (مواصلة ا
دعم الـــشـــعب الــعـــراقي فـي مــواجـــهــة
الـتـحديـات  حـيث يـنتـظـرنـا استـحـقاق
االنــتـخــابــات الـتي تــســتـوجب ضــمـان
نـــزاهــــتـــهـــا وحتــــقـــيق اإلرادة احلـــرة
لـلمواطن بعيداً عن التزوير والتالعب
 كـمـا يـتـطلع شـبـاب الـعـراق الى احداث
تـغييـر في البالد يتـناسب وطمـوحاتهم
ــــعـــانـــاة مـــتــــجـــاوزين عــــقـــوداً من ا
ـكّن ومـنـطـلـقـ نـحـو مـسـتـقبـل واعد 
ــواطــنــ فــيـه من الــتــمــتع بــثــروات ا
بالدهـم عبـر حـكم رشـيـد ودولـة راسـخة
وسـيـادة كـامـلـة يـجـعل من الـبـلـد نـقـطة
ـشـتركـة لـلشـعوب في ـصالح ا الـتـقاء ا
ـنـطـقـة والـعـالم  ال مـيـدانـاً لـتـصـفـيـة ا
حـــســـابــات االخـــرين)  وتـــابع صـــالح
ـتحـدة في ذكرى (جنـدّدُ التـهنـئة لأل ا
تــأســيــســهــا اخلــامــســة والــســبــعــ
ـثل األمـ ونــسـتـذكــر بـإجالل رحــيل 

أنطونيو غوتيرش

وفـــئـــات اخــرى فـي فــروعه بـــبـــغــداد
ـاضي . واحملــافــظــات خالل ايــلــول ا
ـصرف في بـيـان امس ان (عدد وقـال ا
ــفـتــوحـة لــلــمـواطــنـ احلــسـابــات ا
وفـــئـــات اخــرى فـي فــروعه بـــبـــغــداد
ــاضي واحملـــافـــظــات خالل ايـــلـــول ا
بـلغت  3769 حـساب توفـير وجاري)
مـــشـــيـــرا الى ان (عـــدد احلـــســـابــات
اجلـاريـة الـتي  فـتـحهـا لـلـمـواطـن

وفـــــئـــــات اخـــــرى وصـــــلت الى 291
حـسـاب  في حـ بـلـغ عـدد حـسـابات
الـــتــوفـــيــر لــلـــمــواطـــنــ الى 3478
ــــصــــرف حــــســــاب)  وأضــــاف أن (ا
مـستمر في فتح احلسابات للمواطن
الـــراغــــبـــ في ايـــداع امــــوالـــهم في
ـصرف واحلصول عـلى الفوائد وفق ا
شــروط وضــوابط وضــعـت وبــامــكـان
صرف زيارة فروعه في بغداد زبـائن ا

واحملافظات لالطالع عليها).
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اطـــلـق مـــصـــرف الـــرشـــيـــد  قـــرضـــا
بلغ  20 مـليون ًلـلعاطلـ عن العمل 

 . دينار ولكال اجلنس
ـكـتب االعالمي لــلـمـصـرف في وقــال ا
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (تـمت
ـباشـرة باطالق قـرض للـعاطـل عن ا
ـبلغ  20 مـليـون دينـار ولكال الـعمل 
اجلــنــســ لــفـتح مــشــروع صــغــيـر)
واضــاف ان (الــتــعــلـمــيــات اخلــاصـة
ـنح لـفـتح مـشروع بـالـقـرض هي ان 
صـغيـر كمـا ان تضـمنت كـفالـة موظف
وهــويــة غــرفــة جتــارة بــغــداد وعــقــد
ــشــروع. وبـــأمــكــان ايـــجــار مــكـــان ا
الــراغـبــ بـالــتـقــد مـراجــعـة فـروع
ـصرف في بغداد واحملافظات). فيما ا
اعــــلن مـــصــــرف الـــرافـــديـن عن عـــدد
ــفـتــوحـة لــلــمـواطــنـ احلــسـابــات ا
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نــسـمـع دعـواتــهـا من الــبـعض وكــمـا
ـثلة األمـ العام لأل عـبرت عـنها 
ــتــحــدة قــبل مــدة والــيــوم اضــحت ا
أصـوات تردد بهذه الدعوة)  ,واضاف
(نـحن نعتـقد أن تقـسيم العـراق يعني
تـمـزقه ونهـايـته وال احد يـسـتفـيد من
ذلـك  وأن الـــعـــراق أقـــوى بـــوحـــدته
حـينمـا تتوفـر حكومـة عادلة) ,واعرب
الــــقـــــبــــاجني عـن امــــله ان (تــــكــــون
ـطـالب مـحددة تـظـاهـرات سـلـمـيـة و
ونـــدعــو احلـــكــومـــة أن تـــســتـــجــيب
لــلـمـطـالـب احلـقـة  والـقــوى األمـنـيـة
,( ـندس مـسؤولـة عن حمايـتها من ا
ـــتــظــاهــر الى أن داعــيـــا الــشــبــاب ا
(يــــحـــذروا من إنــــدســـاس الــــبـــعض
بـينهم) ,وأسـتهجن القـباجني الدعوة
ـكـررة لـلـتـطـبـيع مع إسـرائـيل قـائالً ا
(مـرة أخرى نـسمع دعوة لـلتـطبيع مع
إسـرائـيل  حتى قـال بعـضهم الـعراق

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

قـال وزير اخلـارجيـة فؤاد حـس في
مــقـابــلـة تــلـفــزيـونــيـة إن الــعـراق لم
يـتـعـرض ألي ضـغـوط  سـواء عـربـية
أو غـربيـة للـتطـبيع مع إسـرائيل.ورد
الــوزيـــر عــلى ســؤال بــشــأن حتــذيــر
واشـــنــطـن من إغالق ســـفــارتـــهــا في
الــعـاصــمــة بـغــداد قـائال إن (الــقـرار
مـــجـــمــد وإن هـــنـــاك مـــحــادثـــات مع
واشـنـطن وقـوى غربـيـة إلعادة الـنـظر
في الـقرار).  واكد إمـام جمعـة النجف
صـدر الـدين الـقـبـاجني انـه ال تطـبـيع
مـع االسـرائـلــيـ ونــحـذر من دعـوات
. وقال الـقباجني خالل تـقسيم الـعراقً
حـديث اجلمعة األسبـوعي الذي يلقية
مـجازياً بسبب جائـحة كورونا (نحذر
مـن دعــوات تــقـــســيم الـــعــراق  الــتي

فؤاد حس
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جنـح فــريق ريـــال مـــدريــد امـس الــســـبت في
االنـــتــصـــار بــنـــتــيـــجــة ثالثـــة اهــداف  خالل
مـواجـهة الـكالسـيـكـو ضـد الـغـر الـتـقـلـيدي
برشـلونة  في مـعقل البـلوغرانـا كامب نو في
إطـــار مـــنـــافـــســـات اجلـــولـــة الـــســابـــعـــة من
الـلـيـغـا.وسـجل لـريـال مـدريـد الالعـبـ فـيدي
فالـفيردي في الـدقيـقة اخلـامسـة  وسيـرجيو
راموس مـن ركلة جـزاء في الدقـيقة 63 ولـوكا
مـودريتش في الدقيقة 90. بـينما سجل أنسو
فاتي لـبرشلونة في الدقيقة 8.وبهذا االنتصار
يرفع ريال مـدريد رصيده للنقطة الثالثة عشر
 فـي صـدارة جـدول الــتـرتــيب بـيــنـمــا جتـمـد
رصـيد بـرشـلـونـة عـنـد الـنـقـطـة الـسـابعـة  في
ــبـاراة ــركــز الـعــاشــر.وبــدأ ريـال مــدريــد ا ا
بـضـغط مـبــكـر ومن أول هـجـمـة جنح الـشـاب
فــيـدي فـالـفـيــردي في الـتـسـجــيل حـيث تـلـقى
ـا وسـدد تـمـريــرة في الــعـمق من كــر بـنــز
بقـوة أقصى  احلارس وجـاء الرد سريعا
من برشـلونة حيث تلقى جوردي ألبا كرة في
منـطقة اجلـزاء ومررها عـرضية أرضـية أمام
أقدام الـشاب أنسو فـاتي الذي سدد بـسهولة
عـلى يـســار احلـارس تـيـبــو كـورتـوا ويُـعـادل

النتيجة لبرشلونة.
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تــوافــد االالف مـن الــزائــرين إلى مــرقــد
اإلمـــامــ الـــهـــادي و الــعـــســـكــري في
ـــحــافـــظـــة صالح الـــدين  ســـامـــراء 
إلحـيـاء ذكـرى اسـتشـهـاد اإلمـام احلسن
الـــعـــســــكـــري  في وقت عـــززت قـــوات
ــاســكــة لالرض الــشــرطــة االحتــاديــة ا
سؤولية انتشارها االمني ضـمن قاطع ا
ـديـنــة والـزائـرين .   لــتـأمـ مـحــيط ا
ــواكب عـبـاس واعــلن مـسـؤول هــيـئـة ا
ــبــاشــرة بــتــقــد اخلــدمـات الــشــرع ا
لــلــزائــريـن  من خالل نــصب الــســرادق
وتــقــد وجـــبــات الــطــعــام والــشــراب
ـناسـبـة ذكـرى زيـارة االمام لـلـوافـدين 
احلــسـن الــعــســكــري (عـــلــيه الــسالم).
واوضح إعـالم العـتـبـة العـسـكـرية انه (
ـبــاشــرة من قـبل بــعـد الــتــوجـيــهــات ا
شـرفـ على االمـانـة العـامـة للـعـتبـة وا
ـــواكب الـــزيـــارة   بـــاشـــرت هـــيـــئــة ا
واكب ـباشر مع مسؤولي ا بـالتنسيق ا
اخلـدمـيــة والـهـيـئـات احلـسـيـنـيـة الـتي
أعـلـنت عن تـشـرفـها بـاخلـدمـة مـنـذ عدة
كان اخملصص لكل موكب أيام وتوفير ا
وتـقـد الـدعم الالزم لـه بـعـد التـنـسـيق
ـباشر مع أقـسام الـعتـبة ذات التـماس ا
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وجـــود مــعـــركــة مــواجـــهــة االرهــاب
وتـــداعـــيـــاتــهـــا االخـــرى) . واضــاف
العـزاوي  انه (خالل  2020 مـعدالت
ـنظـمة انـخـفضت بـنسـبة ـة ا اجلر
ـاضية ـئة قـياسا بـالسـنوات ا  60با
بعد تفكـيك واعتقال افـراد الكثير من
الـــعــــصــــابــــات وخــــاصـــة اخلــــطف
سلح  باإلضافة والسرقة والسطـو ا
ـة الى اخملــدرات مـؤكــدا بـان اجلــر
ـنظـمـة ال تـقل خـطـورة عن االرهاب ا
وكالهـــمـــا مـــصــــدر تـــهـــديـــد وقـــلق
لـلــمـواطــنـ  ) . واشــار  الـعـزاوي 
الى ان (  ديالى تمر بتـحديات امنية
على كافـة االصعـدة والقوات االمـنية
تقدم تضحـيات في مواجهة االرهاب
ـنـظـمـة مــعـا داعـيـا الى ــة ا واجلـر
مضـاعـفة الـدعم للـتـشكـيالت االمنـية

في احملــــــافــــــظــــــة ) . الـى ذلك قــــــال
قـائــمـمـقـام قــضـاء بـعـقـوبــة عـبـدالـله
ان (قائممـقامية احليالي لـ (الزمـان) 
بعـقوبـة اطلـقت برنـامج حمل عـنوان
احـــزمــة بــعــقــوبـــة ويــهــدف الى رفع
الـــتــــجـــاوزات عـــلـى كل االراضي في
مركـز محـافظـة ديالى وحتـويلـها الى
مـتنـزهـات وحدائق هـامـة في مـسعى
خللق احـزمة خـضراء تـعالج مـشكـلة
انــحــســارهــا في الـســنــوات الــعــشـر
ئة اضية والتي بلغت بنسبة 40با ا
) . واضـاف احلــيـالي  ان  ( احــزمـة
بــعـقــوبـة ســتـحـقـق اهـداف مــتـعـددة
ابــــرزهـــــا احلــــفـــــاظ عـــــلى االراضي
احلكومـية من التـجاوزات خاصة في
مركـز احملافـظة بـاإلضافـة الى توفـير
نــافــذة لـلــعــوائل لـلــراحــة في اوقـات

ـئـة من الهـجمـات االجـراميـة التي با
تــضــرب مـنــاطق عــدة في احملــافــظـة
ـنــاطق" ســواء الــعــظــيم او بــقــيــة ا
ـرات التـسلل امر مؤكدا ان "اغالق 
بـــالغ االهـــمــيـــة وخــطـــوة في اجتــاه
تعزيز امن ديـالى). واشار العزاوي 
الـى انه  (  ابـالغ وزارة الــــــدفــــــاع
ــرات الـــتـــســـلل بــأهـــمـــيـــة اغـالق 
وخــــطــــورة بـــقــــائــــهــــا دون حــــسم
باإلضـافـة الى اهمـيـة مسك االراضي
ضـمن حـدود صـالح الـدين  ) . فـيـمـا
نـظمة ـة ا ان (  اجلر اكد الـعزاوي 
شكلت مـصدر حتـدي كبيـر بعد 2015
في ديـالى بـعـد ارتفـاع غـيـر مـسـبوق
في مــعــدالتـــهــا وخــاصــة عـــمــلــيــات
اخلــطف   مـا اســتـدعـى جـهــد امـني
ــواجــهـــتــهــا خــاصــة مع مـــضــاعف 
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ـكتظـة   ناهيك عن العطل لألحـياء ا
خـــلق صــــورة جـــمـــيــــلـــة في االزقـــة
واالحــيـاء وازالـت الـتــجــاوزات الـتي
ـديـنة) . اعـطت صـوره مـشـوهه عن ا
واشـــار احلــــيـــالـي   الى ان (  اولى
خــطــوات احـزمــة بــعــقــوب بـدأت في
ـصطـفى وسـتنـتقل الى تقـاطع حي ا
ـنـهج ــنـاطق ضــمن خـطــة  بــقـيـة ا
ومدروسة خـاصة وان بـعقوبـة فقدت
اكـثـر من  3االف دو من الـبـسـاتـ
احمليـطـة بهـا خالل السـنـوات العـشر
االخيـرة) . من جهـتهـا اعلـنت  مديرة
ــــهـــجــــرين في دائـــرة الــــهـــجــــرة وا
محافظة ديالى  ابتهال الدايني  لــ (
ـيدانية للدائرة الزمان ) قيام الفرق ا
ــســاعــدات عـلـى الـعــوائل بــتــوزيع ا

النازحة في قضاء بعقوبة   ,حيث 
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كــشف الـنــائب  عن مـحــافـظــة ديـالى
مــــضـــر الـــكــــروي عن شـــروع وزارة
ـسك الــدفـاع بـتــنـفــيـذ خـطــة مـهــمـة 
الطرق النيـسمية من أجل منع حتول
ـر لــلــتـهــريب في ديــالى الى اكــبــر 
الـــبالد. وقــال الـــكــروي لـ (الـــزمــان)
امس ان  ( الـتـهـريب ظـاهـرة سـلـبـيـة
لهـا تداعـيـات خطـيرة عـلى االقتـصاد
واد الوطني ويعد نافذة لدخول كل ا
ـشـروعـة )  مـؤكـدا ان  ( ديالى غـير ا
بحكم موقعها اجلغرافي عانت كثيرا
الــتـــهــريب ) . واضـــاف الــكــروي ان
(ملف الـتهـريب  منـاقشتـه اكثر من
مـرة مع وزارة الـدفـاع والـتي شـرعت
مؤخرا بخطة مسك الطرق النيسمية
في بـعـض الـوحـدات االداريــة والـتي
تــسـتـغل مـن قـبل مـافــيـات مـخــتـصـة
واد بـالتـهـريب في نـقل الـبـضـائع وا
مـن مــــــــدن الـى اخــــــــرى لـإلفـالت من
السـيطـرات) . وأشار الـكروي الى أن
( ضـبط شـحـنة ادويـة كـبـيـرة مـهـربة
مــؤخــرا في شــمــال شــرق ديــالى من
قبل مفـارز اجليش تعـد خطوة بـالغة

االهمية إلنهاء هذه الظاهرة). 
قـــال عـــضــــو مـــجـــلـس الـــنـــواب عن
محافظة ديالى عبد اخلالق العزاوي
ان  ( مــــنــــاطق واســــعــــة تــــصل الى
ـــات ضــمن عــشـــرات االف من الــدو
حــــدود صـالح الـــديـن وقــــريـــبــــة من
حــاوي الـعــظـيم ضــمن حــدود ديـالى
خاليـة من اي وجود امـني ما جعـلها
مـنـاطق رخــوة امـنـيـا ونـقـطـة نـشـاط
لــفـلــول داعش االرهــابي ) . واضـاف
الــعـــزاوي لــ (الــزمــان) ان  ( تــكــرار
تــــســــلل داعـش االرهـــابـي من صالح
الـــديـن صـــوب ديـــالى يـــقف وراء 50
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{ بـغـداد (أ ف ب))  –أعـلن نــاشـطـون
اجلـمعـة أنـهم يسـتـعدون لـلـخروج في
ناسبة مرور تظاهرات جديدة االحد 
ـسبـوقة عام عـلى االحـتجـاجات غـير ا
الـــتي دعت الـى االطــاحـــة بــالـــطــبـــقــة
ـهيمـنة على الـسلطـة منذ السيـاسية ا
2003. وعلى اثر ذلك عززت الـسلطات
 االمن وحــواجــز خــرســانــيــة جــديــدة
حول ساحة التحرير مركز احتجاجات

تشرين 2019. 
وقال ناشطـون إنهم يخيـمون منذ ذلك
احلـــ فـي مـــحـــيط الـــســـاحـــة حـــيث
نُــصـبت مــلـصــقـات حــدادًا عـلى نــحـو
 600 متظاهر قُتـلوا عندما شنت قوات
األمن حملة قـمع ضدهم.وأوضح كاظم
وهــو مـــتـــظـــاهـــر يـــخــيـم في ســـاحــة
التـحـرير مـنـذ عام كـامل ان الـناشـط
يــريــدون احـتــجـاجــات سـلــمــيـة لــكـنه
يخـشى أن يـرغب االبـعض في تـأجيج
ـــوقـف. وقـــال (نــــخــــشى أن يــــكـــون ا
وقف البعض يريدون االحـد تصعيد ا
انتـقاما لـشهدائـنا) مـؤكدا ان (الوضع
في غـايــة الـتـوتـر). وأعــلن في مـؤتـمـر
صـحـافي اجلـمعـة عن تـشـكـيل (جـبـهة
تــشــرين)  مــوضــحــا أنــهـا تــضم (21
ـتـظـاهريـن).  ودعا تـنـسـيـقـيـة تـمـثل ا
هـــذا الـــتـــشـــكـــيـل الـــذي يـــســـعى إلى
الـــتـــســـجـل كـــحـــزب فـي مـــفـــوضـــيـــة
االنتـخـابات إلى (احـتـجاجـات سـلمـية
الــيــوم  األحــد) مـع تــذكــيــر الــطــبــقـة
الـــــســــيـــــاســــيـــــة بــــضـــــرورة إجــــراء
تظاهرون يتجادلون اصالحات.وظل ا
مــــنــــذ أشـــهــــر حــــول مــــا إذا كــــانـــوا
سـيـقـدمـون مـرشـحـ في االنـتـخـابات
ـــقــــرر إجـــراؤهـــا في ــــانـــيـــة ا الـــبـــر
دة هـا  حزيـران 2021 والتي  تـقـد
ـــطـــالب عـــام جـــزئـــيـــا اســــتـــجـــابـــة 

شمول  400عائـلـة نازحـة   مشـيرة 
ـساعـدات الـتي  توزيـعـها الى ان ا
تضـمنت سـلة غذائـية  وسـلة صـحية
لــكل عــائـله) . واكــدت مــديـرة هــجـرة
ديـــالى   انه  ( ســـيــســـتــمـــر تــوزيع
ـــســاعـــدات عــلـى االســر الـــنــازحــة ا
والعائـدة في عمـوم مناطق احملـافظة
لــلـتــخــفـيف مـن مـعــانــاتـهم)   . وفي
اجملال الصحي أفاد مصدر أمني  لــ
(الــــزمـــان)   إن  ( قـــوة امــــنـــيـــة من
استخبارات الداخلية اغلقت صيدلية
وهـمــيـة غـيــر مـجـازة والــقـبض عـلى
ــارس الـــعــمل صـــاحــبـــهــا والـــذي 
بـداخــلـهـا ويـعــالج مـرضى ويـصـرف
ادويــة بــدون وصــفــات من الــطــبــيب
اخملتـص العـملـيـة تمت ضـمن قـضاء

اخلالص في  محافظة ديالى) .

WFÐU²∫ قوات أمنية تتابع سيرها لكشف طرق التهريب
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ـذاهـب ال تـشـكـل مـثــلـبـة فـي األديـان بــقـدر مـا ــاني الــشـديـد  بــان ا مع ا
تـعـطـيـهـا قـوة اذ هي قـراءات من وجـوه مـخـتـلـفـة لـلشـيء نـفسـه ما يـرسم
ـثلـبة تـكمن في الـتوظـيف الـسياسـي للـمذهـبية صـوره متـكامـلة عـنه لكن ا
ذاهب راسـخة في الـوجدان ويـفتـرض أن حتظى بـاالحترام. واذا فـجمـيع ا
ــقـيــتـة أقــول : ان ثالثــة من أفـضل جــاز لي احلــديث بـالــلـغــة الــطـائــفـيــة ا
أصـدقائي الذين يحتلون مـراتب متقدمة في سلم األصدقاء  يـنتمون لطائفة
ا يتمتعـون به من خلق رفيع وما اتخذوه من مواقف مشرفة غـير طائفتي 
في الـلحظات احلاسمة ولـذلك استمرت عالقتنـا األخوية ما يقرب األربع

عاما من دون أن تشوبها شائبة. 
هـؤالء األصـدقـاء تـعـرفت عـلـيـهم فـي مـجـالـ مخـتـلـفـ اثـنـان مـنـهـمـا في
اخلـدمـة الـعـســكـريـة االلـزامـيـة والـثـالث في الـدراسـة اجلـامـعـيـة ومع انـنـا
نـسكن في مدن مـتباعدة ومـصنفة طـائفيـا اال ان التواصل مازال مـستمرا

بالرغم من السنوات السود التي مرت بها البالد.
وهـذا يعني ان اجلامـعة والتجـنيد االلزامي مـصاهر اجتـماعية مـن شأنهما
تـمت النسيج االجتـماعي ب أفراد اجملتمع العراقي فـما كان للتصدعات
ــصـاهـر بـاحلـســبـان واتـخـذنـا االجـتــمـاعـيـة أن حتـدث لــو وضـعـنـا هـذه ا
ناسبة لتفـعيل أدوارهما تماما اذ يـعد الصهر االجتماعي من االجـراءات ا
ـؤسسـت فـحجـم التـحديـات الراهـنة نـظورة لـهاتـ ا بـ األهـداف غيـر ا
واخلـطوب احملـتمل تـعرض البالد واجملـتمع لـها مـستقـبال يتـعذر الـتصدي
لـها من دون وحـدة وطنـية مـتماسـكة . لـكن لألسف لم يدرك الـقائـمون على
ـؤسست الـعسكريـة والتعلـيمية بـالقدر الكـافي أهمية هـذا الهدف وظنوا ا
طلق خلدمة العراقي كالتخفيف من األعباء ومداراة ان اجـراءاتهم تأتي با
الـرغـبـات . بـينـمـا أهـمـلـوا قضـيـة الـصـهر االجـتـمـاعي وكـيف انه الـسـبيل
األمـثل ان لم يكن الوحيد لوأد الـنزعة الطائفيـة وقطع السبل على من يريد

توظيفها ألغراض سياسية ثانية.
مـا قادني لهـذا احلديث هو احلمـاس الالفت للتعـليم االلكتـروني الذي نقدر
فـيه عاليـا جهود وزارة الـتعلـيم العالي فـي سعيـها احلثيـث لتجـاوز تأثيرات
وبـاء كورونا والعمل على توظيف تكنولوجيا االتصال في اجملال التعليمي
والـرغـبـة في تأهـيل وتـطـوير مـهـارات اجملـتمـع اجلامـعي في هـذا الـنوع من
ـواكـبة وتـطـوير الـتـعلـيم واالنـدمـاج فيه بـالـتـأكيـد ال نـختـلف عـلى صـحة ا
الـقـدرات وجتاوز الـظرف االسـتـثنـائي ولـكن أن يحـتل الـتعـلـيم االلكـتروني
مـساحة أوسع من التعليم الـواقعي فهذا ما نختلف فـيه اذ ينطوي التعليم
االلـكـتـروني عـلى تـأثـيـرات سـلـبـيـة تـشـبه الى حـد كـبـيـر تـلك الـتي خـلـفـتـها
االسـتـحـداثات اجلـامـعـية . فـقـد اعتـرضت قـبل سـنـوات في ندوة حـضـرها
الـوزيـر األسـبق عـبـد ذيـاب الـعـجـيـلي عـلى االفـراط  في اسـتـحـداث كـلـيات
وأقـسام مـتمـاثلـة في اجلامـعات الـعراقـية وقلـت : ان من شأن ذلك  تـعزيز
الـعزلـة االجتـماعيـة بخـاصة وان االسـتحداثـات وصلت الى  انـشاء كـليات
رسـمية في أقضية ونواح بعـضها أشبه بالقرى ناهـيك عن الكليات األهلية
نتشرة في أرجاء البالد األمر الذي يعمق من التخلف احلضاري فماذا ا
يـعني أن ينهي الطالب كل مراحله الـدراسية من االبتدائية الى اجلامعة في
مـكـان واحد أي في اطـار ثقـافة واحـدة بـينـما يـفتـرض الـعكس لـكي ندفع
الـطـلـبـة الى الدراسـة بـعـيـدا عن محـيـطـهم بـهدف  االنـدمـاج والـتـخلص من
ـسؤولون في الـوزارة اذا قلت ان بـعضا الـعزلـة واالنغالق . قـد يستـغرب ا
من طـلـبـة كلـيـات األقضـيـة من أنـهوا دراسـتـهم اجلامـعـيـة ولم يروا بـنـايات
ـدينـة ولم يـحـدث ان ذهـبوا لـلـعـاصـمة اال جـامـعـاتـهم الواقـعـة في مـركـز ا

راجعة طبيب.
ان أخـذ محل سكن الطالب باحلـسبان عند قبوله لـيس بالضرورة صحيحا
ترتـبة على اليـة  ا في كـل األحوال وان كانت الـوزارة تنظـر الى األعبـاء  ا
الـعوائل فأظن ان األصـح أن تخصص احلـكومة مـبالغ مالـية كافـية للـطلبة
ـال عن حتقـيق هدف الـذين يـقبـلون خـارج مـحافـظـاتهم يـجب أال يعـيـقنـا ا
وحــدة اجملـتــمع . نـريــد ألبـنــاء احملـافــظـات الــتـداخل مع
تبادلة صـاهرات والزيارات ا بـعضهم فالصداقات وا
هـي الــــتي تــــوحــــد اجملــــتــــمع ولــــيـس  كالم االعالم
ــدرســيــة طــبــعــا اذا كــانت صــحــيــحـة ــنــاهج ا وا

وغيرهما بكاف لتحقيق هذا الهدف.

اجـد نـفـسي مـتـرحـمـا عـلى روح الرئـيس جـمـال عـبـد الـنـاصـر وانـا اتابع
ـهمة التي زيـارات  رئيس الوزراء مـصطفى الكـاظمي الى عدد من الدول ا
انـتهت امس اجلمـعة فالرئـيس عبد النـاصر في زياراته طوال فـترة حكمه
ـهـمـة وعـنـدمـا  تُـفـتح ـصـرية ا يـصـطـحب مـعه رؤسـاء حتـريـر الـصـحـف ا
ابـواب طـائـرته الـرئـاسـية كـان يـقـدم رؤسـاء الـتـحريـر عـلى نـفـسه فـكـانوا
يـسبقونه في النزول من على سلم الطائرة قبل ان يطل  وهي اشارة ذكية
ـضـيـفـيه مـنـه الى اهـمـيـة االعالم والـصـحــافـة وكـان يـقـدمـهم بـأســمـائـهم 
ستوى الـرئاسي ليس خبرا مكتوبا او مصورا لـقناعته ان الزيارات على ا
رافق ينـشرها من زوايا مـختلفة ـا هي رؤى تكتنـزها عيون الـصحفي ا ا
في صـحـيـفـته عـنـد عـودته وكـلـنـا يـتذكـر كـيف ان مـقـاالت مـحـمـد حـسـن
ـنـعم الـصـاوي  الـتي هـيــكل احـمـد عـبـاس صـالح لـطـفي اخلــولي عـبـد ا
نـشـروهـا في اعـقـاب زيـارات عـبـد النـاصـر كـانت مـصـدرا مـهـمـا لـوكاالت
االنــبـاء فــمن بـ ســطـورهــا اكـتــشـفــوا اخـبــارا ومـواقف مــصـريــة  غـيـر
مـعروفـة.. فالـصحـافة وحتديـدا الورقـية هي الـتي تؤرخ وتـسجل االحداث
قبلة بالـعكس تماما من التسجيل "الـلحظي" الذي تنساه الذاكرة لـلقرون ا
ـيـة عن ضــمن مـدة قــصـيـرة لــذلك نـرى ان من يــكـتب الــدراسـات االكــاد

نشورات الصحفية.. السياسات اخلارجية للدول يعتمد على ا
كم تـمـنيت ان يـضم وفد رئـيس الوزراء بـعضـا من رؤساء الـتحـرير او من
ـثلهم ليعودوا بانطباعات غيـر تقليدية عن هذا النشاط  من خالل كتابات
ـعلن صوريـا من خالل التلـفزيون بـجو من احلرية مـتنوعـة تتضـمن غير ا
كن للصحفي أن الـتي يستسيغـها القار فالصـحافة مهنة احلـرية وال 
بـدعـة إال في جـو من احلريـة. وال قـيـمة لإلعالم  دون يـنـمـو ويؤتي ثـمـاره ا
ـسـتـقبـل والصـحـفي الـصادق ال يـسـتـطيع أن صـحـافـة توثق لـلـحـاضر وا
يـتنـفس إال في فضـاء نقي خـال من االنانـية واحـتكـار االفكـار والصـحافة
ـكتوبة تاج احلـقيقة وهي تعـبير حياتي واحلـياة متطورة. والـتطور نزعة ا
صـاعدة متـقدمة متـسعة متـسارعة دومـا ال تقف عند حـلقة او حدود وال

حتجز انطالقها قيود او سدود.
زمالئي في الفريق االعالمي للسيد الكاظمي الحظوا ان
االهــتــمــام بــزيـــارات رئــيس الــوزراء ســيــتالشى في
ـثــلــو الــصـحـف مـعه بــضــعــة ايـام لــكن لــو كــان 
فــاالهــتــمــام ســيــســتـمــر  فــفي حــوزة كـل صـحــفي

مواضيع عديدة وكلها تدخل في مجال التوثيق.. 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

هجرين حافالت لنقل ا
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الـشـركـات األجــنـبـيـة إلى الـعـراق في
ظل تعـليمـات اللـجنة الـعلـيا للـصحة
والـسالمـة الـوطـنـيـة أكـد حـسـ في
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس أن
(الــتـوجــيـهــات صـدرت إلى اجلــهـات
ـنـح سـمــات الــدخـول ذات الــعالقــة 
نـافذ احلـدودية لـدخولهم. وحتديـد ا
وحـــضــر االجـــتـــمــاع الـــنــائب األول
ـــعـــاون الـــفـــني حملـــافـظ ذي قــار وا
ـديـرين الـعـامـ لـوزارتي االعـمار وا
واإلســـكــان والـــبــلــديـــات واألشــغــال
الـعـامـة إضـافـة إلى أعـضـاء الـفـريق
ـوجب قرار مـجلس الوزراء شكل  ا
رقم 142 لــــــســــــنـــــة  2020 اخلـــــاص
ـشـاريع في مـحـافـظـة ذي ـتـابـعـة ا

قار).

عقدت في محافـظة ذي قار وبتوجيه
من األمـــ الـــعـــام جملـــلـس الــوزراء
ــثـلي بــحـثت األمــانـة الــعــامـة مع 
وزارتي االعمـار واإلسـكان واألشـغال
شاريع والبلديات العامة والتربية ا

تلكئة.  ا
ونــاقش نــائب األمــ الـعــام. فــرهـاد
نـعـمــة الـله حـسـ مــشـاريع الـطـرق
واجلسـور والسـكن والبـنى التـحتـية
ـــدارس الـــنــــمـــوذجـــيــــة ونـــسب وا
ـتـحـقـقـة وأسـبـاب الـتـلـكؤ اإلجنـاز ا
وضـرورة الـوقـوف عـلى مـعـاجلـاتـهـا
تـبقية راحل ا الفوريـة واستكمـال ا
ـــشـــاريـع وحتـــديـــد من تـــنــــفـــيــــذ ا
الــتـوقـيــتـات الـزمــنـيـة لــكل مـشـروع.
ـــثــلي وفــيـــمـــا يـــتــعـــلق بـــدخـــول 

(الـــــزمـــــان) امـس ان (الـــــبــــــرنـــــامج
احلـكــومي يـؤكــد ضـرورة غــلق مـلف
ا يـجعـلنا النـزوح بصـورة كاملـة  
نـــعـــمل بـــالـــتــــوازي مع الـــبـــرنـــامج
احلـكـومي واعـادة الـعـوائل الـنـازحـة
الى مـنـاطقـهـا االصـلـيـة بـاسرع وقت
ـــــكن ). وكــــانـت وزارة الــــهــــجــــرة
ـــهـــجـــرين قـــد اعـــلـــنت عن اغالق وا
مـخــيـمي الـشــمس واالهل في قـضـاء
ابي غـــــريب بـــــعـــــد عـــــودة جــــمـــــيع
نـازحـيـهـمـا الى مـنـاطـقـهم االصـلـيـة
وبغلق مـخيم الـنبي يونس سـتصبح
بــغـداد خـالــيـة تـمــامـا من مـخــيـمـات
ــتــابــعــة الـــنــازحــ . واســتــمـــراراً 
وتــنـفـيــذ مـخــرجـات قــرارات مـجـلس
الـوزراء الـصـادرة فـي اجلـلـسـة الـتي
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ـهــجـرين اعــلـنت وزيــرة الـهــجـرة وا
ايـفان فـائق جـابـرو عن اغالق مـخيم
ـنـطقـة الـنـهروان في الـنبي يـونس 
بغـداد بـعد عـودة جمـيع نـازحيه الى
مـــنـــاطق ســـكـــنــــاهم االصـــلـــيـــة في
محـافظـة نـينـوى . وقالت جـابرو انه
( اغالق مـخـيم الـنـبي يـونس بـعـد
عــودة جــمــيـع نــازحــيه الى مــنــاطق
وصل سـكنـاهم االصـليـة في مـركـز ا
وقــضـــائي تـــلـــعــفـــر واحلـــمــدانـــيــة
ـحـافـظـة نـيـنـوى" مـؤكـدة انه بـعد
اتمـام التـدقيق االمـني لهـذه االسر و

بـالــتـعــاون مع  الـقـوات االمــنـيـة 
ايـصـال االسـر الى مـنـاطق سـكـنـاهم
االصـليـة). واضـافت في بـيـان تـلـقته
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اجلغـرافـية ويـعد هـذا اإلجراء
في حــال اخـتـيـاره مــسـتـوفـيـاً
عادلة بعد تطلبات امتـحان ا
اجــتـــيــاز الــســنـــة الــدراســيــة

بنجاح. 
وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الــزمـان)
ـوافقـة حرصا امس ان (هذه ا
عـلى تعـزيز الـرصانـة العـلمـية
ـتـعـلـقة وتـسـهـيل االجراءات ا
عادلة الشهادة وتأكيدا على
إيـجاد وإتـاحـة أكثـر من خـيار
أمام أبنائنا الطلبة احلاصل
عـــلى شـــهـــاداتـــهم مـن خــارج
الــعـراق في تــخــصص (الـطب
ستوف شروط فتح العام) وا

لف الدراسي). ا
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وافـق وزيـر الــتــعــلــيم الــعـالي
والـبـحث الـعـلـمي  نـبيـل كاظم
عــبــد الـصــاحب عــلى اعـتــمـاد
ــقـــتــرحـــة من دائــرة اآللــيـــة ا
الـبعـثـات والعالقـات الـثقـافـية
صادق عـليهـا بإجمـاع جلنة ا
عمداء كليات الطب في العراق
بـتخـيـير الـطـالب ب امـتـحان
الــرصــانــة الـــعــلــمــيــة أو أداء
الــســنــة الـــدراســيــة األخــيــرة
كــــامــــلــــة دوامـــاً حــــضــــوريـــا
وامـتــحـانـا مـبـاشـرا مع طـلـبـة
ــــراكـــز كــــلـــيــــات الــــطب في ا
ـــعـــتــــمـــدة في اجلـــامـــعـــات ا
الــعـــراقــيـــة وحــسب الـــرقــعــة

اخلدمي والتحـديات التي تواجه اداء
احلـــكـــومـــة احملــلـــيـــة هـــنــاك ووضع
شـاريع ـمـكـنـة لـتـنـفـيـذ ا ـعـاجلـات ا ا
االسـتـثـمــاريـة. وقـال الـوزيـر في بـيـان
تلقته (الزمان) امس (ان  زيارتنا  الى
محافظة الديوانية تأتي في اطار مهام
شكّـلة لتـشخيص اللجـنة احلـكوميـة ا
مـــكـــامـن اخلـــلل  الـــتي تـــعـــيق عـــمل
احملافظات واحملافـظ بطريقـة علمية
ومـــدروســة). الـى ذلك تــرأس الـــوزيــر
اجتـماعـا موسـعا ضم احملـافظ  زهير
الـشـعالن واعـضـاء احلـكـومـة احملـلـيـة
ومـديـري الـدوائـر ورؤسـاء اجلـامـعات
وقـائد الـعـملـيـات  اكـد خالله ان (هذا
الــتــواصـل يــعــد االول من نــوعه  بــ
احلـــكــومـــة االحتــاديـــة واحلــكـــومــات
احملليـة ويهـدف الى  حتس مـستوى
اداء احملـــافـــظـــات وصـــوال  لـــتـــقــد

افـــضل اخلــدمـــات لــلــمـــواطــنــ  في
مخـتـلف اجملاالت) مـبـينـا ان (الـلجـنة
ــتــابــعــة ســتــواصـل عــمــلــهــا في  15
ـشــاريع  االسـتـثـمــاريـة  واخلـدمـيـة ا
ـقـدمـة للـمـواطن  ومـا يـتـعـلق بـعمل ا
االجهزة االمنية وكذلك النزاهة وملفاد
ـشاكل الفـسـاد).واستـمع الـوزير الى ا
عوقات الـتي تعاني منـها احملافظة وا
والـــتي  طـــرحــهـــا من قــبـل مــديــري
الـــدوائــــر  واالقـــضــــيـــة والــــنـــواحي
ــــشــــاركــــة في واجلــــهــــات االخــــرى ا
االجتماع .من جانب اخـر التقى النجم
بأعـضـاء مجـلس النـواب عن مـحافـظة
الديوانية كمـا التقى شيوخ  ووجهاء
الــعـشــائـر  واالحتــادات واجلـمــعـيـات
والـنـقـابــات والـفـعـايـات اجلـمـاهـيـريـة
ــــدني في ومــــنـــظــــمــــات اجملــــتــــمع ا

احملافظة.

ــتـــوقع ان تـــتــركــز .ومن ا احملـــتــجـــ
الـتظـاهـرات في سـاحـة التـحـريـر التي
ــنــطــقـة يــفـصــلــهــا جــســر فــقط عـن ا
اخلـــضـــراء احملـــصــنـــة حـــيث مـــبــنى
ـقار احلـكـومـية والـسـفارة ـان وا الـبر
األميركـية. وقـالت مصادر في الـشرطة
لوكـالة فـرانس برس إنـهم يخـشون أن
ـنـاهـضـون لــلـسـلـطـة دخـول يـحــاول ا
نـطـقة بـينـما شـلت تـظاهـرات كبـيرة ا
في هذا احلي احملصن بناء على دعوة
 الــسـيــد مـقــتـدى الــصـدر خــصـوصـا
ـــقــابـل واصــلت الــدولــة في . 2016بــا
فــصـائل  سـيــاسـيــة اتـهـام احملــتـجـ
بأنهم (عمالء للمحتل األميركي). وكان
وزير التخطيط خالد بتال النجم الى
مــحـافـظــة الـديـوانــيـة اجلـمــعـة عـلى
رأس وفـــــد حــــكــــومي فـي زيــــارة الى
احملــافـــظـــة لـــلـــوقـــوف عـــلى الـــواقع

محتجون في ساحة التحرير



قالـهـا شـامِت بـانـفجـار طـائـرته رحـمه الله 13 نـيـسان 1966 مـنـطقـة الـنـشوة
مديـنة القـرنة جـنوب الـعراق. بـعدمـا حكمَ الـعراق لـثالث سنـوات وشهـرين وستة

أيام 1162 يوماً. 
ا ـا كُرهـاً بـقاسم ال حـاجـةً إلى القـرض. ر اعـترفَ بـالـكويت أكـتـوبر 1963 ر
ا ألنَّ أعضاء مجلس وزرائه كانوا يرغبون بحلحلة تركة قاسم ليـغيظَ ناصر. ر
الذي طـالبَ بالكويت وشنَّت وسائل إعالمِهِ حربـاً شرسة ضد استقالل الكويت
وأصـدرت وزارة اخلـارجيـة الـعـراقيـة سـلـسلـة كـراسـات بعـنـوان حـقيـقـة الـكويت

بدأت بالكرسة رقم واحد في تموز 1961.
مَنْ الـشَّامـتـون بنـهايـته? يتـامى قاسم يـتامى الـبكـر والبـعث يتـامى الشـيوعـي

الـنــاصـريــون. خِالفه مع نــاصـر العـتــمـاده الــنـســخـة الـغــربـيــة من االشـتــراكـيـة
والـعلـمانـيـة. غيـر مرة أعـلن عارف أنَّهُ يـستـمد آراءه االجـتمـاعيـة والسـياسـية من
اإلسالم فقـط. حاولوا إقناعه بنسخة من اإلسالم االشتراكي وأنَّ اإلسالم قاعدة

االشتراكية وأسموها باالشتراكية العربية. 
عارف وقَّع مع نـاصر اتفـاقية قـيادة سيـاسية مـوحدة عام 1964 ثمَّ بـدأ يتنصَّل
ُوَحَّدة في 19 شباط منـها وقبل رحيله بشهرين أصدر بيان القيادة السياسية ا
1966 وجـاءت الـفـقـرة 8) الــتـمـسك بـســيـاسـة عـدم االنــحـيـاز ورفض األحالف
والـتـكتالت) والـفـقرة 9) تأيـيـد اخلـطوات الـتي اتـخـذهـا العـراق لـتـوثيـق عالقاته
بالـدول اجملاورة له) وسافرَ عدنـان الباججي وزير اخلـارجي العراقي إلى تركيا
. أحمد وأجرى اتـصاالت وثيقة مع الكـويت وإيران وبذلك استشاط نـاصر غضباً

فوزي عبدالسالم عارف الدار العربية بغداد 1989 ص77.
عارف عـايش عبثية احلياة السياسية في ظل تعدد وحرية األحزاب وعاينَ فشل
سيـاسة قاسم في الـتحريـش ب األحزاب وحتـريض بعضـها على بـعض فأعلن

حظرَ األحزاب كافة. 
رحلـة األولى من السد الـعالي ذكر د. رؤوف جنم 16/5/1964 حفـل افتتـاح ا
ـسـتـشـار الـصـحـفي في سـفـارة الـعـراق بـالـقـاهـرة أنَّ الـرئـيس الـدين الـواعظ ا
اجلزائـري بن بـيلال وجَّه دعـوة رسـميـة إلى خـروتشـوف لـزيارة اجلـزائـر فرحَّبَ
: قل له لـو تمـوت ما تـشوف بـغداد! ـترجم ضـاحكـاً بالـدعوة. الـتفت عـارف إلى ا
تُـرجِـمَت الـعبـارة فـاحـتـقنَ وجه خـروتـشوف غـضـبـاً وجـال بـنظـرَهِ بـ الـزعـماء
: عربي مكَّار/ فوزي ص82. العـرب الواقف جواره بغضب ثم انفجرَ ضاحكاً
ولعـارف طرائف كـثيـرة من هذا الـنوع كـخطـبته في األنـبار (يـا أهل الرمـادي يا
مَنْ ذرر الرماد في عيون األعادي) وفي البصرة (يا أهلَ البصرة يا مَنْ زرعتم
نومي الـبصرة والبصرة طاسة ببطن طـاسة بالبحر رقَّاصة) وفي كل عبارة من
هـذه الـعبـارات يـضـحك لـيـتـجـاوب مَنْ مـعه واجلـمـهـور فيـضـحـكـون ويـصـفـقون

!!! فوزي ص.83 ويُصفرون استحساناً
عـبدالرحمن البزاز الذي أعلنَ البيان رقم 1 يوم 14 نيسان 1966 مانحاً نفسه
ادة 56 من الـدسـتـور الـعـراقي الـتي صالحـيـات رئـيس اجلـمـهـوريـة مـخـالـفـاً ا
ــارسـة صالحـيــات رئـيس اجلــمـهـوريـة كـانت تــنص (ال يـحقُّ لــرئـيس الـوزراء 
ويـسـتـمر في صالحـيـاته رئـيـسـاً للـوزراء). وكـتـبت مـجـلة احلـقـوقي أنَّ هـذا يُـعدُّ

خرقاً للدستور. فاعتذر البزَّاز بأنَّه لم يلحظ ال الناهية/ فوزي ص148.
(يوم 10/10/1963 وصل الى الـكويت وفد عـراقي برئـاسة أحمـد حسن الـبكر
ـبـلغ ثالثـ مـلـيون ووقـعت الـكـويت خالل الـزيـارة على اتـفـاقـيـة قـرض لـلعـراق 
ليـوني دينـار للـجيش العـراقي باسم عـارف/ مذكـرات صبحي دينـار وتبرعـت 
عبـد احلمـيد: الـعراق في سنـوات السـتيـنيات: 1968-1960 دار بابل 2010

ص112).
وفي مــذكـرات حـازم جـواد ص113) طـرحــنـا مـسـألـة االعـتــراف بـالـكـويت عـلى
الـتـصـويت ورفض الــرئـيس عـيـد الـسالم عـارف عـرض قـرض الـثالثـون مـلـيـون
ديـنـار... وعبـر عن معـارضـته القـاطعـة وقـال: أنا مـستـعد ان تـعـفوني من رئـاسة
اجلمـهورية وأن تعينوني آمراً للواء اخلامس عشر في البصرة وأنا أعرف شلون
شـكلة في ليلة سوداء واتـخذ اجمللس قرار بحل اخلالف مع الكويت رغم أحل ا

معارضة عبد السالم عارف).
وكـذلك مـذكـرات هـاني الـفـكيـكي ص203 وافق الـعـراق
على االعـتـراف بالـكـويت مقـابل قـرض الثالثـ مـليـونا
مع مـليوني ديـنار بـاسم عارف الذي أمـر بإيـداعها في
حـســاب اخلـزيــنـة الــعـامـة لــبـنــاء اجملـمع اإلعالمي في

الصاحلية. 
وكذلك مذكرات طالب شبيب 240 -38.
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الـــتــمـــيــمي لــ ( الـــزمــان )   ان  (قــوة
امــنــيــة من اســتــخــبــارات ومــكــافــحــة
االرهـــاب في ديــالى  بـــالــتــنـــســيق مع
مـفـارز الـشـرطـة جنـحت في قـتـل اثـن
مـن ارهابيي داعش في بـسات نـاحية
الـعـبارة (14كـم شمـال شـرق بـعـقـوبة)
.واضـاف الـتمـيمي ان (الـعمـليـة جرت
وفق مـعلومات استخـبارية  مؤكدا بان
الـقـتيـلـ متـورط بـتـفجـيـر العـبوات
الـــنــاســـفــة واســـتــهـــداف الــفالحـــيــ
ـاضيـة (وأكدت الـبـسطـاء في االشهـر ا
خــلـيــة االعالم األمـنـي انـفــجـار عــجـلـة
مــفــخــخــة في مــديـنــة الــرمــادي مــركـز
مـحـافـظة األنـبـار في سـاعة مـتـأخر من
لــيل أمس االول.وذكــر بــيــان لـلــخــلــيـة
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان (عـــجـــلــة
مــفــخــخــة نـوع كــيــا حــمل انــفــجـرت 
بــالـقـرب من اجلـســر الـفـلـســطـيـني في
ـحـافـظـة األنـبار مـنـطـقـة الـبـو فـراج 
دون خـــســـائــر تـــذكـــر). وقـــتل أربـــعــة
ارهـابـيـ بانـفـجـار عـبوة نـاسـفـة على
عــجـلــتـهم في مــحـافـظــة صالح الـدين.
وقـال البيان ان (أربـعة إرهابيـ قتلوا
بـإنفـجار عـبوة ناسـفة عـلى عجـلة نوع

بــيك اب الــتي كــان يـســتــقـلــهــا هـؤالء
ـگـطع بـصالح الـدواعـش في مـنـطـقـة ا
الـدين). وصـيب ثالثـة مـقـاتلـ بـيـنهم
ضــابط بــانــفــجــار عــبــوة نــاســفــة في
مــحـافــظـة ديــالى. واوضح الــبـيـان ان
(عـبــوة نـاسـفـة أنـفـجـرت عـلى قـوة من
ـشـاة 74 اثــنـاء تـنــفـيـذ واجب لــواء ا
لـورود معلومات استـخباراتية بوجود
كــدس عـتــاد في مـنـطــقـة تــوكل شـمـال
ـا ادى الى اصـابة ـقـداديـة  قـضـاء ا
). فيـما  ,ألـقت ضـابط ومـقاتـل اثـنـ
قـوة أمنـية القـبض على ارهابي خالل
هــروبه من جــزيـرة كــنـعـوص جــنـوبي
مـحـافظـة نيـنوى. وقـالت خلـية االعالم
ان (الـقوات األمـنيـة ألقت الـقبض على
االرهـــــابـي م. ع. د خالل عـــــبـــــوره من
جـزيـرة كـنـعـوص الى الـضـفـة الـثـانـية
ســـبــاحـــة حـــيث اتــخـــذت االجــراءات
الـقانونيـة بحقه ومازال الـتحقيق جار
مـعه).وكانـت القـوات اخلاصـة التـابعة
ــاضي لــلــجــيـش اقــتــحــمت األثــنــ ا
جــزيـرة كـنــعـوص الــواقـعـة عــلى نـهـر
ـوصل بــعـد مــعـلــومـات دجــلـة قــرب ا
تـــشــيــر إلى أن داعـش يــســتـــخــدمــهــا
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اطــلــقت وزارة الــتــعــلــيم الــعـالـي والـبــحث
ـركزي الـعـلمي اسـتـمارة الـتـقد لـلـقبـول ا
في اجلـامـعـات العـراقـية لـلـسـنة الـدراسـية.
ــتــحــدث الــرســمي لــلــوزارة حــيــدر وقــال ا
الـعبـودي امس إن ( االستـمارة االلـكتـرونية
أطــلـــقت عــبـــر الــبــوابــة اخلـــاصــة بــدائــرة
ــتــابــعـة  وهي الــدراســات والــتـخــطــيط وا
جــاهــزة لــلـتــقــد أمــام الـطــلــبــة من فـروع
اإلحـــيـــائي والـــتـــطـــبــيـــقي واألدبـي ســواء
الــــنــــاجــــحـــــون من الــــدور األول أم الــــذين
سـيـؤدون امتـحـانات الـدور الـثاني) مـشـيرا
الى أن (مــدة الـتـقـد االلـكــتـروني لـلـقـبـول
ـركـزي سـتسـتـمـر الى غـاية الـسـابع عـشر ا

من تشرين الثاني) .
وأضــاف أن (نـــظــام الــتــقــد يــوجب عــلى
الــطــلـبــة من خــريــجي الــفـرعــ االحــيـائي
والـتـطـبـيقي ملء 50 اخـتـيـارا وال يـقل عدد
أل ــكن أن  ــعــاهــد فـيــهــا عن عــشـرة و ا
خـــريــجــو الــفــرع االدبـي مــا ال يــقل عن 25
اخـتـيـارا ولـغـايـة اخلـمـسـ في االسـتـمارة
ـعـاهد فـيـها عن االلـكـترونـيـة وال يـقل عدد ا
عـشـرة) . وتـابع أن (الـوزارة تدعـو أبـنـاءها
الـطلبة الى قراءة دليل الـطالب بعناية ودقة
والــتــعـرف عــلى آلــيــات الــتـقــد وخــارطـة
اجلـامعـات والكـليـات واألقسـام والتأني في
تـثـبيت االخـتـيارات والـتـأكد مـن تسـلـسلـها
في االسـتـمـارة التي تـكـون متـاحـة للـتـعديل

مرة واحدة).
ووقع الــعــراق  مع يــونــســكــو ويــونـيــسف
خــريــطــة طـــريق لــتــوفــيــر خــدمــة اتــصــال
اإلنـتـرنت ألكـثر من 3000 مـدرسـة في عـشر
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مـحـافـظـات. وقد وقـعت االتـفـاق من الـعراق
هـــيـــئــة اإلعالم واالتـــصـــاالت. وقــال بـــيــان
لــيــونـامي ان (ذلـك جـزء من جــهــد مـشــتـرك
لـتـحديث أنـظمـة بـيانـات التـعـليم وحتـس

جودة التعلم في العراق). 
ÂUE½ oO³Dð

واضـاف ان (االحتاد األوروبي سيـقدم دعما
مـالـبـا حلـكـومـة الـعـراق لـتـطـويـر وتـطـبـيق
الــنــظـام اجلــديـد عــبــر اإلنـتــرنت.  وســيـتم
الـعمل به في 11 مـديـرية عـامة لـلـتربـية في

عشر محافظات). 
ـثل إطالق خـريـطـة الـطريق هـذه مـعـلـماً و
بــارزاً في الــدعم الــذي تـقــدمه الــيـونــســكـو
والــيـونـيـسف في تــوفـيـر نـظــام مـعـلـومـات
إدارة الـتـعـليم يـعـمل بـكـامل طاقـته بـحـلول
ــطـــلــوبــة عــلى عــام  2022 مـع األجــهــزة ا
ــدرسـة والــقــضــاء واحملــافــظـة مــســتــوى ا
ـركزي. واعـلن صـنـدوق الـنـقد ـسـتـوى ا وا
الــعـربي عن عـقــد شـراك بـ مــنـصـة "بـنى"
لـلـمـدفـوعـات الـعـربـيـة وجـمـعـيـة (سويـفت)
ــشــتــركــة بــ ــنــاســبــة ورشــة الــعــمل ا

اضي.  نعقدة الثالثاء ا ؤسست ا ا
وقـال بيان تلقـته (الزمان) امس ان (الورشة
ـسـتـوى بـ مــثـلت حـلـقــة نـقـاش رفـيـعــة ا
خـبراء من مـنصة بـنى للـمدفـوعات العـربية
وجــمــعــيـة ســويــفت تــنــاولـوا فــيــهــا آخـر
دفوعات الـتطورات في مجال نظـم تسوية ا
عــبــر احلـــدود. كــمــا تــطــرقت الــورشــة إلى
ــشـاريـع االسـتــراتــيـجــيــة الـتي اخلــطط وا
ـقـاصة ؤسـسـة االقـليـمـية  تـتـعـاون فيـهـا ا
ـدفـوعـات الـعـربـيـة مع جـمـعـيـة وتـسـويــة ا
سـويفت إلجنـازها مـن أجل حتسـ خدمات

نـطقة الـدفع وتطـوير الـبنيـة التـحتيـة في ا
الـعـربــيـة والـعـالم في مـواجـهـة الـتـحـديـات
الـقائمـة). وجرى خالل الورشـة  استعراض
الــشــراكــة بــ مـنــصــة بــنى لــلــمــدفــوعـات
وجــمـعـيـة ســويـفت وحتـديـداً فــيـمـا يـخص
ــدفـوعـات الــتـعـاون الــقـائم النـشــاء نـظـام ا
الـفورية في منصة بنى عـبر شبكة سويفت
إضــافـــة  جلــوانب تــعــزيـــز أطــر االمــتــثــال
لـعـمـلـيـات مـكـافـحـة عـمـلـيـات غسـل األموال
وتـمـويل اإلرهاب مـن خالل مشـاركـة منـصة
بـنى في نظام سويفت لـقواعد إعرف عميلك

االلكترونية. 

تــعــمـل كل من مــنــصــة بــنى لــلــمــدفــوعــات
الـعـربـيـة وجـمـعيـة (سـويـفت) مـعـاً لـتـوفـير
ـنـطـقة ـالي في ا خـدمـة أفـضل لـلـمجـتـمع ا
الـعربـية والـتصـدي للـتحـديات الـتي تواجه
ـدفــوعـات. ــنـطــقـة الــعــربـيــة في مـجــال ا ا
تـعـتـبـرهـذه الـشـراكـة شـهـادة اضـافـية عـلى
ـالي ـؤسـسـتـ خلـدمـة الـنـظـام ا الـتـزام  ا
ـدفوعـات عبر لـلمـنطـقة الـعربيـة وتسـهيل ا
احلـدود ومع الشركـاء التجـاري الرئـيس

للدول العربية.  
ــديــر الــعــام رئـــيس مــجــلس إدارة ونـــوه ا
صــنـدوق الــنـقـد الــعـربي عــبـد الــرحـمن بن

طلبة جامعيون
في مجمع
اجلادرية

ــــومـــة خلــــطـط وزارة الــــزراعــــة بــــد
ائدة االكـتفاء الذاتي الـدجاج وبيض ا
والــتي وصـلت الى مـســتـويـات انـتـاج
كــــبـــيـــرة). واضــــاف ان (فـــتح اجملـــال

النـــشــــاء مـــزارع لـــتـــربــــيـــة الـــدواجن
ــائـدة عــبـر ومــصـانـع النـتــاج بـيض ا
االســتـثـمـار او مـنح قـروض الصـحـاب
االخــتـــصــاص ســيــؤدي الى تــشــغــيل
خـــريـــجي كـــلـــيـــات الـــزراعـــة والـــطب
ا حتققه من واردات الـبيطري اضـافة 
مـالـيـة الالف الـعـوائل). واكـد الـشـمري
ان (الـلـجـنة سـتـعمـل على هـذه اخلـطة

قبل. وازنة العام ا وتضمينها 
dFÝ ŸUHð—«

وشـــدد عــلى اهــمـــيــة زيــادة الـــرقــابــة
احلـكوميـة على االرتفـاع االخير بـسعر
طـبـقـة الـبـيض في ظـل االنتـاج احملـلي
الوفير) . عادا ذلك حالة سلبية التخدم
ــــــنــــــتج احملــــــلـي).  وقـــــررت وزارة ا
الـزراعة منع استيـراد محصول الرمان
نافذ احلدودية اعتباراً من من جميع ا
تــاريخ تــشـريـن االول اجلـاري لــوفـرته
. وجـــاء الـــقـــرار اســـتـــنـــاداً مـــحـــلـــيـــاً
لـلــصالحـيـات اخملـولـة لـوزيـر الـزراعـة
ـنع وفـتح االسـتيـراد في ضـوء وفرة
نـتج الـزراعي احمللي. ووفـقاً وشـحـة ا
ــا جــاء في كــتـاب مــجــلس الـوزراء /
جلـنـة الشـؤون االقـتصـاديـة الذي نص
نع شمولة با عـلى منع دخول السلع ا

وفق الـروزنـامة الـزراعـية . وقـال بـيان
تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس انـه ( مــنح
عـشـرة ايـام لـلـمـسـتـوردين احلـاصـلـ
عــلى مــوافــقــة مـســبــقــة الــذين قــامـوا
بـــــادخـــــال جـــــزءاً من االرســـــالـــــيــــات
ــســتــوردة لــغــرض مــنــحــهم الــوقت ا
الــكــافي الســتــكــمـال مــا تــبــقى مــنــهـا
تـماشياً مع سيـاسة الوزارة في حماية
ـــنــتـج احملــلـي من جــانـب وحــمـــايــة ا
ــسـتـهــلك من جـانب اخــر) . وأعـلـنت ا
وزارة الــــزراعـــة ومن خـالل الـــشـــركـــة
الـعراقية النتاج البذور (قطاع مختلط)
عـن صــرف مـــســـتـــحـــقـــات الــفـالحــ
ـسـوقــ حملـصـول بـذور ــزارعـ ا وا
احلـنـطة مـشيـرةً الى ان الـية الـصرف
سـتتم وفق األسبقـيه في عملـية تسليم
ــــعـــامالت ـــوثــــقـــة في ا احلــــاصل وا
ـوجودة في مواقع االسـتالم وجلميع ا
الــرتـب واألصــنــاف وفي كــافــة مــواقع
تـنـقـيـةالبـذور الـتـابعـة لـلـشـركة ودعت
الـوزارة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ــسـوقــ لـبــذور احلـنــطـة الــفالحـ ا
مـــراجــــعـــة مـــواقع اســــتالم  الـــبـــذور
فـضال عن الـقـطـاع الــتـابـعـة لـلـشـركــة 
اخلـــــــاص الجـل اســـــــتـالم  جـــــــزء من

الـية لـلمـوسم الزراعي مـستـحـقاتـهم ا
2019-2020)  وأعـــربت الـــوزارة عن
(امــلـــهــا بــأحلــصــول عـــلى الــدفــعــات
الالحـــقــة من مــســتــحــقــات الــفالحــ
ــالـــيــة ســوى ـــزارعــ مـن وزارة ا وا
ــــســـوقــــ الى وزارة الــــتـــجـــارة او ا
ــــســــوقـــــ الى وزارة الــــزراعــــة من ا
مـنــتـجي بـذور الـرتب الـعـلـيـا وبـأقـرب
وسم كن وبـالـتـزامن مع بـدء ا وقـت 
الــــزراعـي الــــشــــتــــوي) وأكـــدت وزارة
الــــزراعـــة اســــتـــمــــرار دائـــرة وقــــايـــة
ــزروعــات احـدى تــشـكــيالت الـوزارة ا
بــالـتــعـاون مـع مـديــريـات الــزراعـة في
احملــافــظــات بــحــمالت تــعــفــيــر بــذور
احلــنــطــة. حــيث تــأتي هــذه احلـمالت
تـزامـنـا مع قـرب موسـم زراعة وتـنـفـيذ
اخلــطـة الـزراعـيــة الـشـتــويـة . وبـيـنت
الــوزارة (تــعــفــيــر نــحـو  600 طن في
الـديوانـية حلـمايـة البـذرة من اإلصابة
بــأمــراض الــتـفــحم والــتي قــد تــسـبب
خـــســـائـــر كــبـــيـــرة). مـــشــيـــرة إلى ان
(عـمليات الـتعفيـر تتم وفقا آللـية معدة
ديـريات وجلـان شكلت بـالتـعاون مع ا
ـتـابـعـة واإلشـراف عـلى هـذه لـغـرض ا

العمليات).
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كـقاعدة لعـملياته. الى لك  ,افـاد مصدر
ــصـرع امـرأة واصــابـة رجل بـحـادث
تـصـادم ب عـجـلـة عسـكـرية نـوع هـمر
وعــجـلــة مــدنـيــة شـمــالي بـغــداد.وقـال
ــصــدر في تـصــريح امس إن (حــادثـا ا
مـروريـا وقع عـلى طريق الـشط الـطابي
في الـطارميـة تصادم بـ همر لـلجيش

وسيارة مدنية).
…√d « ŸdB

واضــاف أن (احلـادث ادى الـى مـصـرع
امراة تبلغ من العمر 80 عاما واصابة
ابـنـهـا بـجـروح). واعـتـقـلت قـوة امـنـية
الـقبض على متـهم بسرقة شقـة سكنية
شتل جنوب شرقي بغداد. في مـنطقة ا
ـديـريــة مـكـافـحـة أجـرام واشــار بـيـان 
بــغــداد تـــلــقــته (الــزمــان) امس الى ان
(قـوة من مديـرية مكـافحة إجـرام بغداد
قـامت بتنـفيذ واجب إلقـاء القبض على
مـتـهم بسـرقة مـبلغ 5 مـالي دينار مع
مـصوغات ذهبية أخـرى تقدر بقيمة  3
ماليـــ ديــنــار من شــقــة ســكــنــيــة في
شتل).مؤكـدا ان (هذه العملية مـنطقة ا
تـأتي بـعد تـوفر مـعـلومـات عن احلادث
ومــبـاشــرة ضـبــاط ومـنـتــسـبي مــكـتب

مـكـافـحـة اجـرام بغـداد اجلـديـدة بـأخذ
ـوافــقـات األصـولـيـة وجـمع تـصـويـر ا
الـكـامـيـرات الـقـريـبـة من مـحل احلادث
عـلومـات والتوصل والـتحـري وجمع ا
الـى اجلاني ورصد حتركاته ومتابعته
حـتى إلقاء القبض عليه والذي اعترف
ـة و تــدوين أقـوال بــقـيــامه بـاجلــر
ادة اجلـاني قضائيـا باالعتراف وفق ا

442 من قانون العقوبات العراقي). 
وعـثر على مقبرة جماعية جديدة تضم
رفـات العشـرات من النسـاء االيزيديات
في قـضاء سنجار غـربي نينوى. وجاء
فـي تصـريـح مديـر اعـالم وزارة شؤون
ؤنـفلـ في حكـومة اقـليم الـشهـداء وا
كـردستان فـؤاد عثمـان انه ( العثور
عـلى مقبـرة جماعـية جديـدة في ساحة
مـعهـد سنـجار تـضم رفات  70شـهيدة
من الـنـسـاء االيـزيـديـات قـتـلـهن داعش
نطقة) ,مؤكدا ان اثناء سيطرته على ا
ـقـابر ـرحلـة الـرابـعـة لفـتح ا (اعـمـال ا
اجلــمــاعـــيــة في قــريــة كــوجــو ســتــتم
ـقـبـرة اجلـمـاعـيـة بـالــتـزامن مع فـتح ا
اجلـــديــدة الــتي  الـــعــثــور عـــلــيــهــا

.( مؤخراً

عــبـدالـلـه احلـمـيــدي بـأهـمــيـة الــشـراكـة مع
اجلـمـعـيـة نـظـراً إلى داللـتـهـا االسـتـراجتـية
نصة نافع التي تقدمها للمشارك في ا وا
ـدفوعات بشكل عام. بـوجه خاص ولقطاع ا
كــذلـك  أعــرب عن ســعــادتـه لــتــواصل عــقــد
الـــورش ومــشـــاركــة عـــدد من مــتـــزايــد من

صرفية.  الية وا ؤسسات ا البنوك وا
أخـيـراً جـدد مـعـالـيه كـذلك خـالـص تـقـديره
ــعــالـي والــســعـادة وإمــتــنــانه ألصــحــاب ا
ــركـزيـة ومـؤسـسـات ـصـارف ا مــحـافـظي ا
النقد العربية على دعمهم جلهود الصندوق

نصة في إطالق ا
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هناك شريحتان تتعاطيان عملية الضحك على الذقون ...

األولى :
طبـقة السياسيـ احملترف الذين بـاعوا دينهم وضمـائرهم وأخالقهم وانصرفوا

لتكريس ذواتهم ومصاحلهم على حساب الناس .
الثانية :

وهنـاك من تضـمخت تـصوراتًـهم عن انـفسـهم الى احلدّ الـذي اعتـقدوا مـعه انهم
من طينة اخرى ..!!

لك من مـقـومات األصـالـة ما يـدعـوهم الى االعـتداد به من فهم ال يـرون غـيرهـم 
قريبٍ أو بعيد ..!!

وهـكذا بـلـغوا بـهذه الـنزعـة الـفوقـية االسـتـعالئيـة الى درجة االسـتـخفـاف بالـناس
ثابة البقر ..!! واعتبارهم 

-2-
ـتوفى في حـدود سنة 220 ومن هذا الـطراز الـغريب (كلـثوم بن عـمرو الـعتابي ا

هـ) 
قال عمر الورّاق :

(رأيتُ العتابي يأكل خبزاً على الطريق) 
كـانة االجتماعية واألكل في الطـريق عمل مستهجن ال يُقـدم عليه عادةً أصحاب ا

رموقة . ا
" فقلتُ له :

ويحك أما تستحي ?
فقال :

لو كان في دار فيها بقر  أَكنتَ حتتشم أنْ تاكل وهو يراك ?
فقلت :

ال 
فقال :

فاصبر حتى أعلمك انهم بقر ثم قام فوعظ وقَصَّ ودعا حتى كثُر الزحام عليه  
فقال لهم :

رُوي لنا مِْن غيرِ وَجْهٍ انه :
" من بلغ لسانه ارنبة أنْفِهِ لم يدخل النار" 

قال :
فما بقي أحد منهم االّ أخرج لسانه نحو أرنبة انفه 

ويقدّره هل يبلغها اوال 
فلما تفرقوا قال العتابي :

ألمْ أُعلمْكَ انّهم بقر ?! "
وهـكــذا يـسـتــخف اخـوان الـعــتـابي بـالــرضـاعـة بــالـنـاس غــيـر عـائــبـ بـهم ال بل

يعتبرونهم في عداد البقر .
ـغـموسـة بـقدراتـها ـملـوءة بالـتـعالي عـلى الـنـاس من جانب  وا ان هـذه الـنظـرة ا
الـذاتـيـة الــفـائـقــة من جـانب آخـر  هـي من أهم واخـطـر عــوامل تـمـزيـق الـنـسـيج
االجتـماعي  حـيث ال تـنظـر بعـ االحتـرام الى عامـة الـناس فـكيف حتـرص على

توظيف طاقاتها لنفعهم وخدمتهم ?
صيبة . وهنا تكمن ا

-3-
ـسمـومة انَّ من األخطـاء القـاتلـة السـكوت عن هـذه الـنزعـات الشـاذة والنـظرات ا
الـتي لن تـؤدي االّ الى الـتـضيـيع واالمـتـهـان لـلكـرامـة الـبـشريـة واالضـرار الـبـليغ

باجملتمع .
-4-

ومن نافلة القول التأكيد على أنّ االنسان هو أكرم اخمللوقات على الله 
قال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) 

االسراء /70
ثابة فكيف يصح أنْ يُنظر اليه وكأنه البقر ..? واذا كان بهذه ا

ان االنسان هو محور االديان واحلضارات كلها 
واذا كان هـناك مجامـيع من الناس لم تنل خـطها من العلم
تـعيّن تبـديد سحب الظـالم عنها لـتستضيء عـرفة فا وا

ال أنْ تُهمل وتعامل كالبقر ..!! بأنوار العلم 
وهــكـــذا نــخــلـص الى أنَّ الــنــظـــرة الــدونــيـــة لالنــســان
ـعــايـيــر الــسـمــاء واالرض وانــهـا مــجـرد مـرفــوضــة 

قاييس . قرقعات صوتية جوفاء ال وزن لها بكل ا
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اكـــد مــســـؤول شــؤون الـــعــشـــائــر في
مـحـافظـة  ديالـى العـميـد عـلي محـمود
الـربيعي ان  (الـعشائر اعـلنت البراءة
مـن اي شخص يـأوي ارهابـ او يقدم
لـهم دعما لوجـستيا) .وقـال الربيعي لـ
( الــــزمـــان ) ان  (زعــــمـــاء الــــقــــبـــائل
والـــعــــشـــائـــر قـــرروا الـــبـــراءة من اي
شـخص يأوي مـتهـم باإلرهـاب او يقدم
لـه اي شكل من اشـكال الـعون )  الفـتا
ــكن الـى ان  (االرهـاب خـط احــمـر ال 
الـتهاون معه ).  واضاف الربيعي  ان
 (الـعـشـائـر قـررت دعم الـقـوى االمـنـيـة
في مـعركـتهـا ضد اخملـدرات والتـعاون
ـعلـومـات وعدم افـساح اي مـعـها في ا
مـجـال للـترويج في مـنـاطقـها)  مـبيـنا
أن  ( الـعشائر وقعت تعهدات بالتخلي
تاجرة عـن كل من يتورط بتـرويج او ا
بـاخملدرات باعتبـاره افة تهدد اجملتمع
وال تـــــــــقل خـــــــــطــــــــورة عـن ارهــــــــاب
ورصـــاصـــاتـه) . الى ذلك اكـــد عـــضـــو
مـجلس النواب عن محافظة ديالى عبد
اخلــالق الـعــزاوي  بـان نــشـاط داعش

انــحــسـر في 3 مــنــاطق بــديـالى خالل
الـربع االخـيـر من العـام اجلـاري. وقال
الــعــزاوي لـ ( الــزمــان )  ان  ( نــشـاط
داعـش االرهـابي فـي مـحــافــظــة ديـالى
كـان مرصود في 7 مـناطق خالل الربع
االول مـن الـعــام اجلــاري لــكن بــســبب
الـنشاط االمني لكل التشكيالت االمنية
والــعــمـلــيــات الــنـاجــحــة اسـهــمت في
تـقلص وانحـسار نشاطه في 3 مناطق
فـــقط خـالل الــربع االخـــيـــر من الـــعــام
اجلــاري 2020). واضـــاف الــعــزاوي
ان (عـودة الضـربات اجلويـة في تعقب
ـــنـــاطق اهـــداف داعـش خـــاصـــة في ا
النائية والبعيدة كان لها دور فعال في
خـفـض مـعـدالت هـجـمـاته بـنـسـبـة 70

ئة خالل االشهر األخيرة).   با
WLzU½ U¹öš

ــــر وأكـــــد  الــــعـــــزاوي  أن ( داعش 
بــأضـعــاف حـاالتـه واخلاليـا الــنـائــمـة
بــاتت ضـعــيـفــة جـدا غــيـر قــادرة عـلى
واقع بسبب تـنفيذ هجمات في اغلب ا
ــــــيــــــداني والــــــنــــــشـــــاط الــــــرصـــــد ا
االســتــخــبــاري( ومن جــانـب آخــر اكـد
الــقـيــادي في احلـشـد الــشـعــبي احـمـد

ÊU e « ≠ XO¼

كعادتـه في كل موسم دراسي نظم
مـتــحـف الـشــهــيــد احــمــد عــفــتـان
لـلتـراث في قضـاء هيت احـتفـالية
تـفوق من طلـبة مرحلتي تكر ا
تـوسطة واالعـدادية في الـقضاء. ا
وتـضمـنت االحتـفـاليـة التي رعـاها
ــنــعم مــزبـان الــشــيخ عــلي عــبـد ا
احملــــمـــدي كــــلـــمــــات وقـــصــــائـــد
واحـــاديـث عن قـــصـص الـــنـــجـــاح
الــبـــاهــر لــلــطــلـــبــة وثــمــار كــفــاح
ـومــة تـفـوق عــوائـلــهم من اجل د
االبـــنــاء. وألـــقى مـــؤسس ومـــديــر
ــتــحف احلــاج حــمــدي الــهـيــتي ا
كلمـة واردفها بـكلمة لـلنائب عادل
خــمـيس احملـالوي ومـديــر تــربــيـة
هـــــيـت ورئـــــيـس فـــــرع نــــــقـــــابـــــة
الـصـحـفـيـ في مـحـافـظـة االنـبار

bONA « n×²  tOKŽ »√œ ÍuMÝ bOKIð
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فــيـمـا تـغــنى االعالمي صـالح دلف
بـاحملـتـفى بـهم بـقـصـيـدة شـعـرية.
ـتـحف هـدايـا  تـوزيـعـهـا وقـدم ا
ــتـفــوقـ الــذين تـضــاعـفت بـ ا
فـرحـتـهم وسط جـمـهـور من اهـالي
ـــديــــنـــة وضــــيـــوف قــــدمـــوا من ا
خـارجــهـا الـتي عــرف بـتـاريــخـهـا
الـثـقـافي والـتـربوي وبـعـطـاء كـبار
عـــلـــمـــاء الـــعـــراق من ابـــنـــائـــهـــا.
وتـرجمت الـطالـبـة نبـأ قيس خـليل
مشاعر زمالئـها بكلمـة لفتت انظار
احلضور وزعت في نفوسهم االمل
بـاجليل اجلـديـد من ابـناء الـعراق.
وعـلى هـامش حـفل التـكـر تـبادل
كـل من احلـــاج حـــمـــدي الـــهـــيـــتي
ووكالة النواعير االخبارية احمللية
والــشــيخ احــمــد يـعــقــوب ســعــيـد
ــشـرف الــتــربــوي قــيس خــلـيل وا

عـــــطــــيــــة الــــدروع والــــشــــهــــادات
التقديرية. كـما  تكر حماد عبد
الــله حــمــادي حلــفــظه كــتــاب الــله
الـعـزيز. واشـاد مـثقـفـون انبـاريون
ــتــحف الــتي بــهــمــة وعـزم ادارة ا
دأبـت عـلى هـذا الـتـقـلـيد نـهـايـة كل
عام دراسي بهدف تشـجيع الطلبة
عـلى الـتـفـوق وزرع بـذور الـتـحـدي
في نـفـوس ذويـهم وجـعل التـقـالـيد
الثقافية عالمـة تميز هيت ب مدن
الـــــفـــــرات االعـــــلى. وكـــــانت ادارة
ـتــحف قـد شــدت الـرحــال الـعـام ا
ــــاضـي الى ذي قــــار لـــــتــــكــــر ا
الــطــالب االول عـلـى الـعــراق وهـو
من احـدى قـرى احملـافـظـة تـعـبـيرا
عن وحـدة الـهـدف الوطـني وتـأكـيد
شـــعــار (الــتــفـــوق طــريق نــهــوض

العراق من جديد).
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ـيـاه واالهـوار اكـدت جلـنـة الـزراعـة وا
الـــنــيـــابــيــة ان زيـــادة مــزارع تـــربــيــة
الـدواجن وانتاج الـبيض خطـوة مهمة

الســتـيـعـاب خــريـجي كـلــيـات الـزراعـة
والطب البيطري. 

وقـال رئيس اللـجنة سالم الـشمري في
بــيــان امس ان (الـلــجــنـة تــقف داعــمـة

 «—b<« włÒËd  ‰UOŠ Î«—«d  c ²ð v U¹œ dzUAŽ

حقل دواجن في الديوانية
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الــفــنـي لــريــال مــدريــد من أشــد
ـعـجـبـ بـبـوجـبـا وحث إدارة ا
ـــيـــرجني أكـــثــر مـن مــرة عـــلى ا
الـــتــعــاقـــد مع جنم يـــوفــنــتــوس
الـسابق. وأوضـحت الـشبـكة أن
بـوجبـا سيـتعـ علـيه أن يخـتار
بـ مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد وريال
قبل في الوقت مدريد الصيف ا
الـــذي عــــاود فـــيه يــــوفـــنـــتـــوس
االهـتــمـام بـالــتـعــاقـد مع الالعب
الــفـرنــسـي إلعـادتـه مــرة أخـرى.
وأتـمت الـشـبـكـة أنه مع كل تـلك
اإلشـاعات فـإن بوجـبـا لم يتـخذ
أي قـرار نـهــائي بـشـأن مــصـيـره

قبلة. خالل الفترة ا
ÊËb « d−Š

أعـلن نــادي يـوفــنـتــوس نـهــايـة
فـتـرة الـعزلـة االئـتمـانـيـة لالعبي
الفـريق بعد 10 أيام من الـعزل;
بـــــســـــبـب فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا
وقع ـستـجد. وفي بـيـان عبـر ا ا
الرسمي للنـادي قال يوفنتوس:
تطبيقًا لألنـظمة والبروتوكوالت
عـمول بها انـتهت فـترة العزل ا
االئـتمـاني الـتي  اإلبالغ عنـها
ســــابــــقًــــا والــــتـي شــــمــــلت 61
شـخصًـا بـعد ظـهـر اليـوم. وذكر
موقع تـوتو مـيركاتـو أن نتـيجة
ـسـحــة األخـيـرة الــتي أجـراهـا ا
العـبـو الفـريق ومـوظفـو الـنادي
جــاءت ســلــبــيــة لــيــنــتـهـي عـزل

العبي الفريق. 
ولــفت إلى أن العـبي يــوفـنـتـوس
كـريسـتيـانو رونـالدو وويـستون
ماكيني هما الالعبان الوحيدان
الـــلـــذان يــخـــضـــعـــان لــلـــحـــجــر
الـصـحـي بـعـدمـا جـاءت نـتـيـجة
مـسـحـتـهـمـا إيـجـابـيـة. واعـترف
جــــــورجـــــيــــــنـــــيـــــو العـب وسط
تـــــشــــــيـــــلــــــسي بــــــدخـــــولـه في
مفاوضات مع آرسـنال لالنتقال
ـيــركــاتـو إلى صـفــوفه خـالل ا

األخير. 
وقـــال جــورجـــيـــنـــيـــو الـــيــوم
اجلــمــعــة خالل تــصــريــحــات
نــقـــلـــتـــهـــا صــحـــيـــفـــة مـــتــرو
الـبــريــطــانــيـة تــعــلــيــقًــا عـلى
اهـتـمـام آرسـنـال بـضـمـه: أعـتـقد
أن كـل العـب مــــــنـــــــفـــــــتح عـــــــلى
ــــفـــــاوضــــات.. كــــانـت هــــنــــاك ا
مفـاوضات بالـفعل وفي النـهاية
تقرر أن أبقى هنا. وأضاف: اآلن
رأسي هنـا وسنـقوم بـعمل رائع
مع تــــشـــيــــلــــسي.. مــــيــــركــــاتـــو
تشيـلسي كان كبـيرًا والالعبون
الــذيـن وصــلــوا مــؤخـــرا لــديــهم
ــكــنــهم ــيـــزة و إمـــكــانــيــات 
بـالـتـأكـيـد مـسـاعـدة هـذا الـنادي
كـــثــيــرًا. وتــابع: إنـــهم يــبــذلــون
زيد.. جهدًا كـبيرًا وسيـبذلون ا

مبارياتهم باستثناء مباراتينا.
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وعن تـبديل مـركز فـابيـنيـو أمام
أيـــاكس بـــدوري األبـــطـــال قــال:
نـعـرف جـمـيـعـا أن بـاسـتـطـاعته
اللـعب في قـلب الدفـاع لعب في
ـركـز أمـام بــايـرن مـيـونخ هــذا ا
على ملعبـنا وأدى بشكل عظيم.
وأكد: لست مـتفاجـئا لكن يجب
أن يـعــتـاد عـلى مـثل هـذا األداء
هؤالء الشبان يحتاجون للتأقلم
مع اآلخـرين. وحتـدث كـلوب عن
حــالـة كل من اإلسـبــاني تـيـاجـو
ألـكـانـتـارا والـكـامـيرونـي جويل
مـــاتـــيب قـــبل مـــبـــاراة الــســـبت
قــائال: ال أعـرف لــديــنــا تــمـرين
ؤتمر الـصحفـي وبعدها بعـد ا
ستـرى من سنـستـبعـد. وبيّن: ال
أريـد اسـتبـعـاد أحد حـتى يـثبت

لي أن علي ذلك.
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ــديـح لــظــهــيــره وكـــال كــلــوب ا
األيسر أندي روبـرتوسون الذي
ســيــلــعب مـبــاراته رقم 100 مع
لـــيــفـــربــول وقــال: أخـــيــرا أمــر
لـــطــيف لــنــتـــحــدث عــنه قــصــة
رائـــعــة مـــنــذ قـــدومه إلى هـــنــا
أثبت نفسه على مستوى مرتفع
لـــــلـــــغـــــايـــــة. وأضـــــاف: أحـــــبه
كـشــخص يــتـحــدث كـثــيـرا في
أمــسـتــردام كــنت أصــرخ أمــامه
كالشيطان ومع الشخصية التي
يــتــحــلى بـهــا كــان يــقــوم بـردة
فـعل لـذلك فـإن الـعـمل مـعـه أمر

جيد.
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أكــد تـقـريـر صـحـفي أمـريـكي أن
مسـتقـبل الفرنـسي بول بـوجبا
جنم نـادي مانـشـستـر يـونايـتد
ال يـــــزال مـــــجـــــهـــــولًـــــا فـي ظل
تـذبـذب الذي يـقدمه ـستـوى ا ا
الالعب مع الــفـريق اإلجنـلـيـزي.
ESPN وبــــــحـــــسب شــــــبـــــكـــــة
األمــريــكـــيــة فــإن مــانـــشــســتــر
يــونـــايــتـــد قــام بــتـــفــعـــيل بــنــد
الـتجـديد الـتلـقائي في عـقده مع
ــــدة مــــوسـم واحـــد بــــوجــــبـــا 
ـــوافـــقـــة الالعـب الــفـــرنـــسي
لينـتهي في صيف 2022. وكان
بــوجـــبــا قــد فــتح الــبــاب بــقــوة
اضيـة أمام فكرة خالل الفتـرة ا
رحــــيــــله إلى ريــــال مــــدريـــد في
ــسـتـقـبـل حـيث قـال: كل العب ا
كــرة قـدم يــحـلم بــالــلـعب لــريـال
ــاذا ال ألــعب مــدريــد. وأضــاف 
هــنـاك? لـكن مــرة أخـرى أنـا في
مـانـشـسـتـر أحب فـريـقـي وأريد
أن أفـعل كل شيء إلعـادتـهم إلى

حيث يجب أن يكونوا. 
دير ويعتبر زين الدين زيدان ا

وتــابع: اجلـراحــة سـتــحـدث في
ـــنــــاسب الــــتــــعـــافي الـــوقـت ا
ســيــأخــذ وقـــتــا الــكل يـــتــأقــلم
بــشـكل مـخـتــلف لـذلك ال تـوجـد
حاجة (لتحديد موعد التعافي).
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وأكــد كــلــوب صــعــوبــة مــبــاراة
ـقــبـلــة أمــام شـيــفـيــلـد فــريــقه ا
يـونـايــتـد رغم مـعــانـاة األخـيـر
ـــوسم حـــيث لم مـــنـــذ بـــدايـــة ا
يسـجل أي فوز في  5مبـاريات.
ولم يـخــسـر لــيـفـربــول في آخـر
61 مبـاراة خاضـها عـلى ملـعبه
بالـدوري ورغم ذلك حذر كـلوب
العــبــيه من خــطــورة شــيــفــيــلـد
يونايتد. وكـانت آخر مرة خسر
فـيـهـا الـريـدز في مـلـعب أنـفـيـلد
بـالـدوري حـ هـزمه كـريـسـتـال
باالس 1-2 في أبـريل/ نـيـسـان
ـــاني: ــــدرب األ 2017. وقـــال ا
عروض شيفيلد يونايتد لم تكن
ــدرب كـريس وايــلـدر سـيــئـة وا
يعـرف ذلك كان أمامـهم أسبوع
كـامل لــلـتـحــضـيـر مع الــتـركـيـز
على قوتـهم في الكرات الـثابتة
لـــذلك نــــحن نــــركـــز عــــلى هـــذه
ــبـــاراة ولـــيس أمـــرا آخــر في ا
ـــيـــرلـــيج. وســـيــحـــصل الـــبــر
مـهاجم شـيفـيلـد يونـايتـد رايان
بــرويـسـتـر عـلى فـرصـة مالقـاة
فـريــقه الـسـابق لـيـفـربـول وعن
ذلك قـال كـلـوب: نـعـرفـه جـمـيـعا
ـشـكـلة بـشـكل جـيـد هـذه هي ا
نعـرف كم هو جـيد. واسـترسل:
رايـــان كــان العـــبــنـــا ومــا نــزال
نــــشـــعـــر أنه كـــذلـك أتـــمـــنى له
مــوســمــا أقــرب لــلــمــثــالــيــة في
ــــيــــرلـــيـج في جــــمـــيع الــــبـــر

مـــــا يـــــرام تـــــمـــــامًـــــا. وارتـــــكب
بـيـكفـورد عـددًا من األخـطاء في
ـــــا جـــــعل ـــــاضي  ــــوسـم ا ا
أنـشيـلوتي يـتـعاقـد مع احلارس
روبن أولسن على سبيل اإلعارة
من روما اإليطـالي في آخر أيام
فـتـرة االنـتقـاالت الـصيـفـيـة. لكن
أنشيلوتي كان دقيقًا في تقييمه
وسم ألداء بـيكـفورد فـي بدايـة ا
ـــدرب احلـــالـي وعن ذلك قــــال ا
أحــيــانـــا يــقــدم بـــيــكــفــورد أداء
ـكن أن يـقـدم جــيـدًا وأحـيـانًــا 
أداء أفـــــــضل. هــــــذا كـل مــــــا في

األمر. 
وأ أنـا مـعتـاد عـلى الـنـظر إلى
اإليـجـابـيـات ولـيس الـسـلـبـيات.
أحتــلى بــالـهــدوء وأحـاول رؤيـة
مــا قــام به من أمــور صــحــيــحـة
وأخــرى خـاطــئـة. ورفض مـدرب
لـيـفربـول يـورجن كلـوب حتـديد
مـوعد لـعـودة مدافـعه الـهولـندي

العب. فيرجيل فان دايك إلى ا
وتــــعــــرض فــــان دايـك إلصــــابـــة
صــعــبـة فـي الـربــاط الــصــلــيـبي
لــلـركـبـة خالل مـبـاراة إيـفـرتـون
ــــاضـــيــــة من 2-2 بـــاجلــــولــــة ا
ـتوقع غـياب فان الدوري. ومن ا
دايك لفـترة قد تـمتد حتـى نهاية
ـوسـم لـكن لـيـفـربـول لم يـعـلن ا
ـدة الــتي سـيــسـتـغــرقـهـا بـعــد ا

الالعب الهولندي للتعافي. 
وقـال كـلوب فـي مؤتـمـر صـحفي
افـتــراضي قــبل مـبــاراة الــفـريق
قـبـلـة أمام شـيـفـيـلد يـونـايـتد: ا
أتـــفـــهم أن الـــنـــاس مـــهـــتـــمــون
بــفـــيــرجــيل إنـه عــلى مــا يــرام
تــقــد بـــرنــامج زمـــني عــنه كل
يـــومي لـــيس أمـــرا مـــنـــطـــقـــيــا.

{ لـــنــدن- وكـــاالن: قــال كـــارلــو
أنـشيـلـوتي مدرب إيـفـرتون إن
حارس مرمـاه جوردان بيـكفورد
لـم يــتـــأثــر بــاالنـــتــقـــادات الــتي
وجــهت إلـيه بـعــد الـتـحـامه مع
فـــــيـــــرجــــيـل فـــــان دايك مـــــدافع
لــــيــــفـــربــــول وإنه ســــيــــشـــارك
أساسيًا من البداية في مواجهة
ســاوثــهـامــبــتــون  األحــد. وأكـد
لـيـفربـول بـطل إجنلـتـرا أن فان
دايك سيخـضع لعملـية جراحية
لــــعالج إصــــابــــة في الــــركــــبـــة
تـعــرض لـهـا خالل الـتـحـامه مع
بيكفورد في تعادل الفريق -2
ـــــاضـي. وبـــــعــــد 2 الـــــســـــبت ا
اإلصابة تعرض بيكفورد لكثير
من االنــتـقــادات بــيـنــمــا حتـقق
شـرطــة مـرسـيــسـايـد في تــلـقـيه
تــهـديــدات عــبـر اإلنــتــرنت لـكن
درب كـارلو أنـشيـلوتي أكد أن ا
ـــــرمى اإلجنـــــلــــيــــزي حــــارس ا
الــــدولـي لم يــــجـــعـل مـــثـل هـــذه
األمـور تــؤثـر عــلى حتـضــيـراته

قبلة.  للمواجهة ا
وقـال أنــشـيـلـوتـي لـلـصــحـفـيـ
ـاضــيـة سـيــشـارك في الـلــيـلــة ا
ـــقــبـــلــة. ال أفـــكــر في ـــبــاراة ا ا
اســـتــــبـــعــــاده. شـــاهــــدته خالل
تـدريبـات الفـريق هذا األسـبوع
وكــان فـي كــامل تــركـــيــزه وقــدم
أداء جــــــيـــــدًا وكـــــان فـي قـــــمـــــة
الـتــركـيــز. هـذا مــا أريـد أن أراه

من أي العب. 
ـــــدرب اإليــــــطــــــالي وأضــــــاف ا
اخملــضـــرم لــو كــانـت هــنــاك أي
مشكلة تواجهه فأنا انتظر منه
القدوم للحديث عن ذلك لكنه لم
يفـعل ولذا فأنـا أعتـقد أنه على
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وصـل جنم نــــــــادي الـــــــقـــــــوة
ــنـــتـــخب الـــوطــني احلـــويـــة وا
مـحمـد قـاسم الى العـاصـمة بـغداد

بعد رحلة عالج في قطر. 
ـساعد للـفريق حمزة درب ا وقال ا
هادي في تـصريح صـحفي  ان
الالعب مــحـمـد قـاسم وصل
الى بغداد قـادماً من قطر
بــعــد رحــلــة عالج في

اسبيتار. 
واوضـح ان قـــــاسم
اكــــــــــــــــمـل عــالجـه
بــنــجــاح ويــحـاول
ــبـاراة الــلــحـاق 
ديربـي بغـداد ب
الـــــــشــــــــرطـــــــة و
الـــــــــزوراء يــــــــوم
ـقــبل في االحــد ا
دوري الــــــــكـــــــرة

ــمـتــاز. وشـارك قـاسـم في مـبـاراة ا
واحـــــدة بــــدوري ابــــطـــــال اســــيــــا

وتعرض لالصابة على اثرها. 
ومـن جــــهـــــة اخـــــرى نـــــادي نـــــفط
اجلـنــوب يـغــيـر جــلـده اعــلن نـادي
نـفـط اجلـنــوب تــغـيــيــر اسـمه الى

نادي نفط البصرة. 
وقال رئـيس النادي عـلي حنون في
تـــصـــريح صـــحـــفـي  إن الـــهـــيـــئــة
االداريـة قـررت تـغـيـيـر اسم الـنـادي

الى نفط البصرة. 
واوضح أن الــتـــغــيــيــر يــأتي كــون
ـثل شـركـة نـفط اجلـنـوب الــنـادي 
وابـنــاء احملـافــظـة مـشــيـراً إلى أن
النـادي قرر تـغييـر الشـعار اخلاص

به ايضاً. 
يــــذكــــــــــر أن الــــهــــيـــئــــة االداريـــة
اجلــديـــدة لــلــنـــادي حتــاول اجــراء
تغيـيرات جذرية في جـميع مفاصل

النادي.

محمد قاسم
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يستعد فريق الـطلبة لكرة القدم
ــعـــســكــر تـــدريــبي لــلــدخـــول 
داخـــلي في بـــغــداد اســـتــعــداداً
ــمـتــاز لـكـرة النــطالق الـدوري ا

القدم. 
وذكــر مـشــرف الــفــريق ومــيض
خــضـــر في بــيـــان صــحــفي  ان
الـــفـــريـق يـــســـتـــعـــد لـــلـــدخـــول
ــعـســكــر داخـلي اعــتــبـاراً من
الـــيـــوم اجلـــمـــعـــة اســـتـــعـــدادا

النــــطـالقــــة الــــدوري الــــكـــروي.
واضـــاف خـــضـــر ان فـــريـــقـــنـــا
يــــــواصل اســــــتــــــــــــــعــــــداداته
بـروحـيـة ومـعنـويـات عـالـية من
اجل خــــوض أولى مــــبــــاريـــاته
امــــــام نــــــفـط اجلــــــنــــــوب يـــــوم
ــقـبل عــلى مــلـعب االثــــــــنــ ا
الـــشــعـب الــدولي فـي الــســـاعــة

السادسة مساءً. 
وأشار الـى ان الكـادر التـدريبي
وضع مـنـهاجـاً مـتكـامالً ويـعمل

على جت`ــــــهـيـز الـفــريق بـدنـيـاً
وفـــنـــيـــاً اســتـــعـــداداً إلفـــتـــتــاح
ـــشــــوار لـــلـــمــــوسم الـــكـــروي ا

.2020-2021
وكــشف نــادي الـــديــوانــيــة  عن
الــقـــائــمـــة الــرســمـــيــة لـــفــريــقه
ــشــارك في الـــدوري الــعــراقي ا
ــمــتـاز بــكــرة الـقــدم لــلــمـوسم ا

اجلديد  2021 / 2020.
ــديـــر اإلداري لــلـــفــريق وذكـــر ا
حــا شـالل في بــيــان صـحــفي

إن الـقـائـمة اكـتـملـت اليـوم بـعد
ان اســتـقـر اجلـهــاز الـفـني عـلى
29 العبا سميـثلون الفريق هذا

وسم.  ا
وضـــــمـت الـــــقـــــائـــــمـــــة كـل من:
رمى : مـهدي هاشم حلراسـة ا
ولـيــد عــطـيــة لـيـث مـعن وخلط
الدفـاع : مصـطفى نـاظم حمود
مـــشـــعــان عـالء عــبـــد الـــكــاظم
ويـــســـلي بـــيـــريـــرا عــلـي رعــد
نـــاجـي نـــاطق حـــيـــدر مـــاجـــد

حـسـ جــاسم مـحـمــد سـعـيـد
احمد ناظم وخلط الوسط: علي
حــــامـــد ايـــزاك انـــور مـــهـــدي
مـاكـسي إيـفـان ســلـيـمـان عـبـد
الـله حـامد سـيف الـدين ظـاهر
عـــبــد الــلـه خــلف عـــلي عــبــود
مــصـطـفى عــبـــــــــد الـله سـيف
كاظم وخلط الهجوم : كابسلي
كــرار رحـيم فالح عــبـد الـكـر

حـــســـ ســـلـــمـــان حـــــــــــمــزة
زكريا.

متاز الكرة الرسمية للدوري ا

عــنــدمــا تـكــون هــنــاك مـنــافــسـة
عـــالــيـــة بــ الالعـــبــ يـــرتــفع
مستوى الفريق وحينما يحدث
ذلك يــصـبح الـفـريق أكـثـر قـدرة
ــنــافــســة لــلــوصــول إلى عــلـى ا
القمة. وأردف: لكن من الطبيعي
أن حتــــتــــاج لــــلــــوقـت فــــكم من
الــوقت عــمـل لــيــفــربــول لــيــفـوز
بـشيء مــا? أعـتــقـد أن كل بــدايـة
ان لكي شـروع ما حتتـاج لإل
ـشـروع ثـمـاره ويـحـقق يـؤتـي ا

النتائج. 
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أكـد تـقـريـر صـحـفي إسـبـاني أن
الفرنسـي كيليان مـبابي يقضي
فـتـرته األخـيـرة مع بـاريس سان
جـيـرمـان. ويـعــتـبـر ريـال مـدريـد
وليفربول أكثـر األندية الطامحة
في ضم مــــبــــابـي خــــصــــوصًـــا
ـــيـــرجنـي الـــذي حـــاول ضـــمه ا
عندما كان العبًا في موناكو قبل
 3ســنــوات إال أن بــاريـس سـان
جـيـرمـان تدخل وأنـهى الـصـفـقة
لـــــصــــاحلـه. وبــــحـــــسب مـــــوقع
ديـفـيـنـسا سـيـنـتـرال اإلسـبـاني
فإن إدارة باريس سـان جيرمان
بـقـيــادة نـاصـر اخلـلــيـفي تـعـلم
ذلك جيدًا. وليس لديها خيارات
ســـوى الـــتــــفـــاوض حــــول بـــيع
ـــقــبل. ورغم الالعب الــصـــيف ا
االهتمام القوي من قبل ليفربول
ومدريه يورجن كلـوب بإحضار
مـبــابي إلى آنـفـيـلـد إال أن ريـال
فضل رشح ا مدريد بـاعتبـاره ا
لـلـتـعـاقـد مع مـبـابي سـيـبدأ
خـــطــــة الـــتــــعـــاقــــد مـــعه
وتـعـويض مـا فشـل فيه
عـــــام 2017. ويـــــرى
مـبـابي نـفـسه بـأن
الــفــرصــة بـاتت

مـواتيـة التخـاذ خطـوة لألمام
حـــــيث أصـــــبح رحــــيـــــله عن
بـاريس سـان جـيـرمـان هـذا
الصـيف هاجسًـا بالنـسبة
لـــه. وفــي بــــــــــــــــــــــاريــس
يـعـتـقـدون أنه سـيـكـون
من الــصــعب عــمــلــيًــا
ــبـابي االحــتــفـاظ 
حــــتـى لــــو حــــصل
عــلـى أعــلى راتب
فـي الــــــــفــــــــريق.
ويــفـضل مــبـابي

ــال والـقــيــام بــقــفـزة خــســارة ا
احـــتـــرافـــيـــة في
مسيرته عن
البـقاء في

سـان جيـرمـان. ويرى الالعب أن
االنــتـقــال لــريــال مـدريــد فــرصـة
كـــبــــيـــرة لـــتـــحـــقــــيق آمـــاله
بالتتـــــــويج بدوري أبطال
أوروبــــــــــا والــــــــــكـــــــــــــــــرة
الـــذهــبــــــيــة. ويـــدرك ريــال
مـــدريـــد أنه لن يـــكـــون من
السـهل التـوصل التفاق مع
باريس سـان جيـرمان ولن
يـــكـــون من الـــســـهـل أيـــضًــا
مـنـافـسـة لـيـفـربـول ومع ذلك
رشح ـيـرجني مـا زال ا فـإن ا
األبـــرز لــــنـــيل خـــدمـــات

الالعب.

كـيليان مبابي 
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أعـلــنت الــهــيــئـة الــتــطــبـيــعــيــة لالحتـاد
العراقي لكرة القدم عن تعاقدها الرسمي
مع شركـة أمـبرو لـلتـجهـيزات الـرياضـية.

وذكـرت الـهـيـئـة في بـيـان صـحـفي انه 
تـــوقـــيع عـــقـــد الـــرعـــايـــة الـــرســـمي  في
العاصمة بغداد في حفل كبير وبحضور
ــــثل شــــركــــة أمــــبــــرو والـــعــــديــــد من
الشـخـصيـات الريـاضـية وجنـوم منـتخب
الـعـراق لـكـرة الـقـدم. واضـافت  تـوقـيع
ـنــتـخــبـات الـعــقـد الــرسـمـي لـتــجـهــيــر ا
الــوطــنــيـة وكــذلك تــقــد كــرات لالحتـاد
العراقي بقيمة 1.1 مليون دوالر امريكي
خالل الـعــام الـواحـد. مع شــرط امـكـانـيـة

جتديد العقد بعد أنتهاءه.
وبــيـنت شـركــة امـبــرو سـتـجــهـز الـدوري
ــمــتــاز والــدرجــة االولى بـ3  الــعــراقي ا

االف  كــرة بــتـصــمــيم و تـصــنــيع خـاص
ــمـتـاز كــمـا ســتـقـدم لــلـدوري الــعـراقي ا
الشركة طقم بتـصميم خاصة للـمنتخبات
الـعــراقـيـة ســيـتم اطالقـة فـي مـطـلع عـام

2021ويــكــون مــتــوفــر في كــافــة انــحـاء
الـعــالم كـمـا سـتـقـدم الــشـركـة امـتـيـازات
مــالــيــة لالحتــاد الــعــراقي مـن مــبــيــعـات
اجلــمـهـور.  وســبق لـلـمــنـتــخب الـوطـني

الـــعــراقي أن ارتـــدى جتــهــيـــزات شــركــة
أمـــبـــرو في تـــصــــفـــيـــات كـــاس الـــعـــالم
1986ونــهــائــيــات كــأس اســيــا 2007.
وتـعـاقـدت الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة لالحتـاد
الــعـراقـي لـكــرة الـقــدم مع شــركـة امــبـرو

البريطانية للتجهيزات الرياضية. 
امـبرو اقـتـحمت الـسـوق الـعراقي بـعـدما
تعاقـد معـها نادي نـفط ميسـان الرياضي
اضي. في التاسع والعشرين من ايلول ا
وكـانـت شـركـة جـيــفـوفـا هـي اخـر شـركـة
تعـاقـد معـها احتـاد الـكرة الـسابق. يـذكر
ان شــركـــة امــبـــرو تـــعــد مـن الــشـــركــات
الـعـريــقـة وتـأسـست في 23 ايار 1924
يـقع مـقــرهـا في مـانـشـسـتـر مـانـشـسـتـر
الكبرى ومنذ عام 2012 أصبحت شركة
تـابــعــة لــشــركــة األمـريــكــيــة إيــكـونــكس

صاحبة العالمة التجارية.
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يفتقد نادي الـشرطة خلدمات أحمد جالل
وحــســـام جــاد الــله في مــبــاراة افــتــتــاح
ـقررة الـيوم االحد الدوري أمـام الزوراء ا
ـدرب في مـلــعب الـشـعب الــدولي. وقـال ا
ــســاعـد لــفــريق الــشـرطــة حــسـ عــبـد ا

الـــواحــد في تــصــريـــحــات صــحــفــيــة إن
باريـات الدوري باسـتثناء الفريق جـاهز 
غيـاب الالعبـ احمـد جالل وحسـام جاد
الــله بــعــدمـــا تــعــرضــا لـإلصــابــة اثــنــاء
الـتدريـبات الـيومـيـة وبالـتالـي سيـغيـبان
ــدة أسـبــوع كــامل. وتــابع: غــيـاب جالل

ا ـتـنا طـا وجاد الـله لن يـضـعف من عز
ـــلك بـــدالء ال يـــقـــلـــون عن أن الـــفــــريق 
الــغـــائــبـــ وبـــالــتـــالي الـــفــريق جـــاهــز
لــلـــمــواجـــهــة ومـــبـــاراة االفــتـــتــاح رغم
أهـمـيتـهـا كـمبـاراة أولى لـكن مـحصـلـتـها
النهائية ثالث نقاط أي حالها حال جميع

ــواجــهــات األخـرى. وأضــاف الــشــرطـة ا
نافسات جاهز تماما للمـباراة وسندخل 
الدوري بطـموحنـا الكبـير للـمنافـسة على
ـنافس محتـرم وكبيـر وبالتالي اللقب وا
ــبــاراة لن تــخــلـو من الــصــعــوبــة عـلى ا

. الفريق

جانب من تدريبات فريق الطلبة
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ـنـتـخب الـوطـني االسـبق واحملـلل الـفـني لقـنـوات بـ سـبـورتس عـدنـان حمـد ان الـتـصـنـيف اجلـديـد لالحتاد اكـد مدرب ا
اجلولي لـكـرة القـدم إليفـا فـيه ظلم كـبـير لـلمـنـتخـبات االسـيـوية. وصـدر التـصـنيف اجلـديد الـذ   حـافظ فيه مـنـتخب الـسود

ياً.  الرافدين على مركزه الـ 70عا
ـناسـبـة تصـنـيف الفـيـفا لـلـمنـتـخبـات الـصادر لـهـذ الشـهـر  على وقال حـمـد في مواقـع التـواصل االجـتمـاعي  
االحتاد االسـيوي أن يـعـترض عـليه النه فـيه ظـلم للـمنـتـخبـات االسيـوية الـتى ال تـلعب مـنذ فـتـرة طويـلة وتـأجلت
مبـارياتـها بـسبب جـائحـة كورونـا. واضاف عـليه سـيـكون هـناك خـلل كبـير في الـتصـنيف و ظـلم للـمنـتخـبات

. ركز السابع آسيوياً وعربياً نتخب الوطني في ا االسيوية.وجاء ا



ســـهل لي تـــقـــبل اجملــتـــمع الـــعــراقي
والــعـــربي الـــفن  واصــبـــحت اســمع
الــكــلـمــات من فـن مـقــرف وبــشع الى
ـــيــز  وعـــلى الـــرغم من ابـــداع وفن 
بـــســـاطــــة عـــمـــلـي  في  هـــذا اجملـــال
اصـــبــحت اســمع كـــلــمــة مــبــدعــة من
مـــخـــتـــصـــ في هـــذا اجملـــال ومن
جــمـــيع الــبــلـــدان هــذا الــشيء
الـــذي جــــعــــلــــني اشــــعـــر

بسعاده تامة).
  وعن طــريـقـة تـنـفـيـذ
ـــواد هـــذا الــــفـن وا
ـسـتـخـدمـة في فن ا
كياج الـسينمائي ا
ـــــــــــــؤثـــــــــــــرات وا
اخلـــاصــة  تــؤكــد
حـــــــــــــنـــــــــــــا (انـه
بـأمكـانـهـا حتويل
مـثل او شخص ا
إلــــــى وحــــــش او

ـدة اربع سـنـوات ولـكن لم مـوهـبـتي 
يــكـن ذلك عــائـق امــامي الن الـــصــوت
الـذي  في داخــلي واحــســاسي دائــمـا
يقول لي سـوف اصنع بصـمه لنفسي
ــرة  لـيس ولـهــذا عـدت بــقـوة وهـذه ا
ـرة بــدعم من اصــدقـائي فــقط  هـذه ا
دعم من قــبل عــائــلــتي اجلــمــيــلـة

ية اصبح لدي اهداف عا
ومـنهـا ان امـثل اهلي
وبـلــدي في افـضل
صــــورة. امـــا في

الـوقت احلالي 
وبــعـد انــتـشـار
هكذا الفن بكل
الــــدول فــــقــــد
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بـعــد االنـفــتـاح الــواسع الـذي شــهـده
الـعـالم والتـطـور الكـبيـر الـذي حصل
في مـجال الـتـكـنـولـوجيـا والـتـقـنـيات
ـتــعــددة شــاهــدنــا تـقــنــيــة جــذابـة ا
ـكـيـاج السـيـنـمائي يـزة تـقـنيـة ا و
Prosthetic  والـتي تعـرف باالنـكـليـزية
  Makeup تــقـنــيـة تــسـتــخــدم من قـبل
صــــنــــاع األفالم عـن طـــريـق الـــنــــحت
وتــشـويه الــشـكل اخلــارجي لالنـسـان
مـن اجل الـــــــوصــــــول الى الـــــــشــــــكل
ـطـلـوب في االدوار وجتـسـيـده بـدقة ا
.وهـو الـفن الــذي تـعـمل فـيـه الـفـنـانـة
حـنـ حـسن الـتي قـالت(مـنـذ صـغري
رعـبة وأنـا أتابع األفالم األجـنـبيـة وا
وتـــراودنـي تــســـاؤالت كـــيف يـــظـــهــر
ـرعب) ـمـثلـ بـشـكـلـهم الـغـريب وا ا
مــوضـحـة (اسـمي حـنـ حـسن لـكـني
مــعــروفــة بـاسـم حـنــا من الــعــاصــمـة
بغداد خـريجة كلـية الفنـون اجلميلة 
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مــهـــرجــان الـــواســطـي الــســـنــوي
بــدورته  13والــتي تـــشــمـل فــنــون
الـــــــرسـم والـــــــنـــــــحـت واخلـــــــزف

والكرافيك.
وعن هــــذه االســـــتــــعــــدادات ومــــا
ـدير ـهرجـان يـقول ا سـيتـضـمنه ا
الـعـام لـدائـرة الفـنـون الـعـامـة علي
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تـــواصل دائــرة الـــفــنــون الـــعــامــة
اسـتـعـداداتهـا الحـتـضان مـهـرجان
الـواسـطي الـسـنوي عـلى قـاعـاتـها
ــــــــقـــــــــر الــــــــوزارة فـي شــــــــارع
حـيـفــا.وحتـتـضن الـفــنـون الـعـامـة
ـــقــبل نــهـــايــة تـــشـــرين الــثـــاني ا

ـكـيــاج الـسـيـنـمـائي  هـوايـتي هي  ا
ــرحــلـة ــوهــبــة عــنــد ا بــدايــتـي مع ا
الـثانيـة في كلـية الـفنـون اجلمـيلة في
بـــغـــداد). وعـن الـــصـــعــــوبـــات الـــتي
ـقابل لـلصـعوبات واجهـتهـا والدعم ا
قـالت(الـداعم والـتـشـجـيع األسـاسـي
بـــحــــيـــاتـي من اســـاتــــذتي زمــــيالتي
وزمالئـي  عـلى الـرغم من الــتـشـجـيع
واجـهت الـكــثـيـر من الــصـعـوبـات في
تـقــبل هـكـذا فن في اجملـتـمع وخـاصـةً
اجملـتــمع الـعــراقي بـالــذات .اذ اسـمع
الـبــعض يـقـول لي كـثـيـرا مـن الـكالم 
هــذا مـرض نــفـسي  مــا هـذا الـرسم 
انه في غاية الـبشاعة  لـكن اليعلمون
ـي ومن ــــــــا عـــــــــا انه فـن واي فـن ا
اصــعب االنــواع  يــقــول لي الــكــثــيـر
ــارســة هــكــذا انت انــثـى اليــجــوز  
مـوهــبـة وغــيــرهـا من الــكالم اجلـارح
.وبـسـبب هـذه الـضـغـوطـات اصـبحت
لـــدي ازمــــة صـــحـــيـــة ابــــتـــعـــدت عن
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بــحث وزيـر الـثـقـافــة والـسـيـاحـة واآلثـار
ـاضي تـعـزيز حـسن نـاظـم اخلـميـس ا
ـسـرح الـتــعـاون بـ دائـرة الـسـيـنـمـا وا
ــؤتـمــرات في زيـارة له ودائــرة قـصــر ا
إلـى األخيرة.وناقش اللـقاء الذي حضره
رئـيس هيئة السياحة ظافر مهدي ومدير
ـؤتــمــرات مــحــمـود عــام دائــرة قــصــر ا
أسـود القره غولي التعاون احلاصل ب
سرح من ؤتـمرات والسـينمـا وا قـصر ا
خـالل رفـد األخــيـرة بــعـدد من األجــهـزة
ــعــدات الــضــروريــة فـي عــمــلــهـا.و وا
االتــفـاق عـلى تــشـكـيل عــدد من الـلـجـان
ـتـخصـصة لـغرض الـوقوف عـلى كمـية ا
ـــواد اخلــــارجـــة عن حـــاجـــة الـــدائـــرة ا
ـوجـودة في مخـازنـها لـبـحث إمـكانـية وا
إهدائها إلى باقي دوائر وهيئات الوزارة

كل حسب احتياجاته واختصاصه.

فـعالـيـة دائرة الـفنـون الـعامـة على
أرض الواقع بعد جائحة كورونا)
مـؤكـداً أن (الـفـنـون الـعـامـة اقـامت
خالل فـتـرة اجلـائـحة  153مـعـرضاً
فـنـيــاً الـكـتـرونـيــاً ضـمن جـهـودهـا

لدعم احلركة الفنية).
ولــفت عـويـد الى أن (جلــان تـقـيـيم

عـــويــد إن (مـــهـــرجــان الـــواســطي
ـقـبـلـة سـيـكون الـسـنـوي بـدورته ا
مــخــتــلــفــاً ومــغــايـراً عـن الـدورات
ـشـارك الـسـابـقة من حـيث عـدد ا
واألعـمـال الـفـنــيـة الـتي سـتـعـرض

فيه فضالً عن احلضور).
هرجان سيكون أول وأضاف أن (ا

هـرجان شـاركة بـا األعمـال ا
والــتي تـــوزعت بــ الــفــنــيــة
واالداريــــة والــــلـــوجــــســــتــــيـــة
واالعالميـة مسـتمرة بـعمـلها من
ـهم ــهـرجــان ا أجـل اجنـاح هـذا ا
واظـــهــاره بــصــورة تــلـــيق بــالــفن

الـتــشـكــيـلـي) مـشــيـراً الى أنه (
اجناز صيانة تـمثال الواسطي من
ـصـاهـر الـتـابع لـدائرة قـبل قـسم ا
الـفـنــون).وتـسـلـمـت الـدائـرة حـتى
الــثــامن من تــشـريـن األول احلـالي
األعـمال الـفـنيـة الـتي ستـشارك في
ـهـرجـان و اخـضـاعـهـا لـلـجـان ا
مــتــخـــصــصـــة بــذلك. ومـــهــرجــان
الــواســطي هــو فــعــالــيــة ســنــويـة
حتتـضـنـهـا دائـرة الـفـنـون الـعـامة
شـاركة عـشرات الفـنانـ لعرض
أهم نتاجـاتهم الفنـية ويعود اسم
ـهــرجـان الى الــرسـام واخلــطـاط ا
العـربي الشهـير يحيـى بن محمود

الواسطي.

ـكـيـاج زومـبـي عن طـريق اسـتـخـدام ا
ــكن حتـويل الـســيـنــمـائي وايــضـا 
الـشــخص وتـغــيـر حــجــمه عن طـريق
إضـافـة أجـزاء الى اجلسـم ويجب أن
تبـدو األجـزاء االصـطـنـاعـيـة مـعـقـولة
وتـتـحـرك بـطـريـقـة مـشـابـهـة لـلـبـشـرة
الـطـبـيـعيـة). مـوضـحـة (الـشـيء الذي
ــواد تــمـــيــزت به عن االخـــرين هــو ا
ــســتـــخــدمــة في الــعــمل والــتي انــا ا
واد اصـنـعهـا بـنـفسي والـسـبب ان ا
ـكيـاج الـسيـنـمائي ـسـتخـدمـة  في ا ا
صـعـبـة احلـصـول عـلـيـهـا لـذلك جلأت

الى استخدام البديل).
وتـــخــتــتـم حــنــا حـــديــثــهـــا بــالــقــول
(نصيحـة مني الى كل شخص ابحث
ببساطة وفكر وحقق حلمك احلم كل
فـكـرة كــبـيـرة كــانت في الـبــدايـة حـلمُ
صــغــيــر  النـنــا لــو نــبــحث عن اصل
وعـمق مـعــنى لـكـلـمــة الـنـجـاح سـوف
جندها ببساطـة انها تعني اإلصرار).

ÊU e «≠ oA œ

ـمـثل الـسـوري بـاسل خـياط إلى يـعـود ا
الـدرامـا الـسـوريـة مجـدداً بـعـد غـياب 3
ســنــوات وحتـديــداً مــنـذ مــشــاركـته في
مـسلسل أوركيديا عام  2017 بـشخصية
عــتــبــة بن األكــثم مع اخملــرج الــسـوري
حـا عـلي. الـعـمل اجلـديـد الـذي لم يـتم
إعــتـمـاد اسم له بـعــد بـدأ تـصـويـره في
مـديـنة طـرابـلس اللـبـنانـيـة ومؤلف من 8
حــلــقــات وهــو من تــألــيف لــواء يــازجي
ومحمد أبو ل وإخراج السدير مسعود
ـنـعم ومـن بطـولـة نـظـلـي الرواس وعـبـد ا
عـــمـــايـــري وجـــرجس جـــبـــارة وإيـــهــاب
شـعبـان. وكان خـياط وخالل فـترة غـيابه
عـن الدراما السـورية شارك فـي العديد
سلسالت في لبنان ومصر ومنها مـن ا
الــنـحـات عـهــد الـدم الـكــاتب الـرحـلـة

تانغو  30 يوم.

e¹eF «b³Ž Â«d «

عضـو الهيئـة االدارية جلمـعية االقتـصادي الـعراقي
شاركت في الندوة التي اقامها مركز حلول للدراسات
ـاضية بعنـوان (ادارة السياسات سـتقبليـة اجلمعة ا ا

رتقبة). الية والنقدية:حلول الورقة البيضاء ا ا

5 Š ¡ô«

ـمثـلـة الـعـراقـيـة تـلـقـت تـعازي ا
االوســاط الـــفــنــيـــة واالعالمــيــة
اضي لـوفاة والـدها اخلـميس ا
اثــــر مــــضــــاعــــفـــات اصــــابــــته

بفايروس كورونا.

‰b¼ô« V Uſ ‚«uý√

الـبـاحثـة الـعربـيـة ضيـفـها مـنتـدى الـفضـاء الـعربي في
محاضرة افتراضية بعنوان (برنامج صناعة االفالم).

 f¹dN « tK « b³Ž n¹U½

الـشـاعــر االردني احـتـفت نـدوة نـقــديـة وأمـسـيـة أدبـيـة
افتـراضية بديوانه (سابر اخلضم)  اقيمت بدعوة من
ديوان الـهـريس الثـقافي  وأدار مـفـردات اللـقاء نـضال

برقان.
wł—œU'« dOB½

احملامي الـعراقي تضـيفه قنـاة (الشرقـية) مسـاء اليوم
االحـد في برنامج (اطـراف احلديث الذي يـعده ويقدمه

االعالمي مجيد السامرائي.
ÊULKÝ œË«œ ÊU½bŽ

الشـاعر الـعراقي نـعته االوساط الـثقـافيـة بعـد ان غيبه
سائـل الله وصل ـاضي في مدينـة ا وت االربـعاء ا ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
 ⁄U³B « UMÝ

الـقــاصـة الــســوريـة شــاركت في األمــسـيــة الــشـعــريـة
ـركـز الـثـقـافي (أزاهـيـر تـشــرين) الـتي اسـتـضـافــهـا ا

يدان وقدمت نصا بعنوان (ذات عيد). العربي في ا
tK UDF « —bOŠ WLÞU

الشـاعـرة السـوريـة شـاركت في اللـقـاء الشـعـري الذي
نظـمته مديـرية الثـقافـة بالتـعاون مع جمـعية صـفصاف
ـديـنة ـركـز الـثقـافي الـعـربي  اخلـابـور الـثـقافـيـة في ا
احلسـكة والـذي تـضمن ايـضا مـعرضـاً جـماعـياً لـلفن

التشكيلي.
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الـــذي أديــته آنـــذاك كــان يــتـــطــلب
سنوات جهـدا اكبـر كان عـمري  8
بـعـدهـا عدنـا إلى الـعـراق محـمـل
ــــوازات بــــاجلــــوائـــــز اجتــــهت 
ـسرح/وزارة الـشبـاب والريـاضة ا
ـدرسـيـة  حـصـلت إلى اخلـطـابـة ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

عــلـي ريــاض تــايه شـــاب طــمــوح
طالب هنـدسة طب حيـوي يبلغ من
يعشق الفن ويحلم العمر  22 عاما
بــتــحــقــيق طــمــوحــاته فــيـس هـذا
اجملــال.عن مــسـيــرته الــفـنــيــة قـال
لـ(الزمان)( بدأ مشواري الفنّي عام
ــــثال ــــســــرح كــــنـت   2006مـن ا
سـرحية صغـيرا في فـرقة خـالي ا
مـثل بعدها توالت كنت اصغر ا
ــــســــابــــقــــات ـــــشــــاركــــات فـي ا ا
ـســرحـيـة آنـذاك وصـوال إلى عـام ا
 2008حــــيـث مـــثّــــلـت الـــعــــراق في
مـهرجـان الشـبـاب العـربي احلادي
عشـر في مصـر وحصـلت على درع
ـمـلـكـة األردنـيـة و ـهـرجـان من ا ا
ــــــمـــــثـل االفـــــضـل في جــــــائـــــزة ا
ــهـرجــان لــصـغــر الــسن والـدور ا

{ اسـطــنـبـول  –وكـاالت -
أفادت تـقاريـر صحـافية أن
جنــمـــة تـــلــفـــزيـــون الــواقع
بــاريس هــيــلـتــون مــعـجــبـة
ـمـثل الــتـركي الـشــهـيـر بــا
بـــوراك ديــــنــــيـــز بــــعـــد ان
أرسلت لها إحدى صديقاتها
صـورة له لــتـرد عـلــيـهـا بـاريس

انه مــثـيــرا كــمــا وســألــتــهــا ان كـان
مـشـهـورا في بالده لـتـرد عـليـهـا صـديـقـتـها

بـ(نعم). 
وبــعــد اعـتــراف هـيــلـتــون رد بـوراك دنــيـز خالل
مــقـابـلـة في بــرنـامج تـلـفــازي حـ سـأله االعالمي
(أي من هــذه األســمــاء يــوَّد تـــنــاول الــعــشــاء مــعه
باريس هيـلتون أم جيـسيكـا بيل?) ليجـيب على الفور
(أعلم أن باريس هـيلتون توَّد تـناول العشـاء معي فقد

رأيت انستغرام لكني أقول جيسيكا بيل).

ـراتب األولى عـلى احملافـظة على ا
والعراق بدءا من الـثالث االبتدائي
وحــتى الـســادس االعـدادي فـضال
ــســـرحـــيـــة في ـــشـــاركـــات ا عن ا
ــدرسـي عــلى امـــتــداد الـــنــشـــاط ا
ــراحل الـدراسـيـة مـن االبـتـدائـيـة ا
وصـــوال لإلعـــداديــة)مـــضــيـــفــا(لي
مشاركـات كثيرة في مـجاالت أدبية
مـخـتـلـفـة بــدأت رحـلـة الـشـعـر في
الرابع االعدادي جتـارب في كتابة
الــعــمــود والـــتــفــعــيــلــة والــشــعــر
ـفـتـوح الذي الـشـعـبي ثم الـنص ا
تـــتـــداخل به االلـــوان الـــشـــعـــريـــة
ـــشــاركــات كـــثــيــرة والــنـــثــريــة ا
واجلـوائـز عــديـدة.كـمــا نـشـرت لي
عــدة قـصــائــد في طــريق الــشـعب
ولـقــاءات مع قــنـوات عــديــدة عـلى

سيرة الفنية). امتداد ا
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ـاضي ـقـام في كـركـوك االربـعاء ا أقـام بـيت ا
اصــبــوحــة فــنــيــة لــلــمــقــام اخــتــصت بــالــلــون
ـا فـيه مـن تـنـوع واصــالـة.حـيث الــكـركـوكـي 
قام والتي احتـضنت قاعة قشلة كـركوك فرقة ا
ضـمـت الـفـنــان عـازف الـســنـطـور احــمـد فـائق
مـديـر بــيت مـقـام كـركـوك وفـهـمي جـمـعـة عـلى
الـكــمــان وســعـدالــله عــلى الــنـاي وعــمــار عـلى
الـرق.فيـمـا قدم الـقـاريء احـمد پـريـادي كوردو
ـــــثل فـــــرعــــا من مـن مــــقــــام االورفـه الــــذي 
احلـسيـني الرئـيسي وادخـل القـطع احلسـيني

شـاعر الـغريـبـة التي تـنتـابك اليـوم قـد جتعـلك تعـيد ا
تقييم عالقاتك. 
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ال تدع اآلخـرين يتالعبون بوضعك الصحي بإسدائك
. نصائح غير مدروسة طبياً

Ê«eO*«

تـشعـر باالسـتيـاء بسـبب معـاملـة البـعض لك ال حتزن
فقد ال يقدر أحدهم قيمتك .
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تتـأخـر بـعض االستـحـقـاقات وتـبـطئ اخلـطى وتـرتبك
ويولد جوّ من سوء التفاهم .

»dIF «

حان الـوقت اآلن لالنفصـال عن بعض األشخاص. ال
تخف من الشعور بالغربة.
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ـهنية مـهما بذلت يعكر مـزاجك االلتبـاس في حياتك ا
من جهود.
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خـيبـة أمل قـد تواجـهك في مـجال عـمـلك لكنّ ذلك لن
يكون أكثر من تنبيه .

ÊUÞd «

 قــد ال جتــد من يــقــدّرك ســوى الــشــريـك وهــذا أمـر
جيد.رقم احلظ.2

Íb'«

 تـستـوعب األمـور بجـدية أكـبـر. اجلرأة في الـقرارات
احلاسمة مطلوبة .
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خـفف من رفع األشـيـاء الـثــقـيـلـة فـقـد تـعـرض ظـهـرك
آلالم حادة.
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التسرّع مرفوض وال سيما أنّ مستقبلك مع الشريك
. على احملكّ
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شبوهة وال تتسرّع في بت أمورك إحذر التحالفات ا
بل كن مرِناً 

 u(«
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اشــــطب مــــرادف الـــكــــلـــمـــات
كن شـطب احلرف اكـثر من و
مــرة لــتــحــصل عــلى الــكــلــمــة
ــطــلــوبـــة: (لــقب مـــوســيــقي ا

راحل):
االقـــــمـــــار الــــصـــــنــــاعـــــيــــة –
االتـــــصــــاالت  –الـــــرســــائل –
الـــهـــاتف  –رقم  –ســـجالت –
ات  –حتويل  –االفالك – مـكـا
احملطات  –ارسال  –خليوي –
رمز  –شـيـفرة  –الـتـقـاطات –
سالالت  –مـراكـز  –اتـصـال –
بيانات  –نوكيا  –كاتل  –كتم
 –مكوك  –رنة  –تدون  –وعل

 –يرن  –حصيب  –هرم.
قام لقطة من جلسة بيت ا

بغداد
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اثــارت هـويــة احــد الـفــنـانــ الــشـبــاب الـذي
حـصل عـلى هـوية نـقـابـة الـفـنانـ الـعـراقـي

و فيـها اكتـساب صـفة ( مـطرب كـوميدي )
اجلدل عـندمـا نشـرتها احـدى الزمـيالت على
مـواقـع الـتـواصل االجــتـمـاعـي مـتـســائـلـة عن
وجـــود مــثـل هــكـــذا صــفـــة لـــفــنـــان وحــصل
منشورها  عـلى تعليقات كـثيرة منهـا السلبية
واخـرى ايـجـابـيـة لـكـنـهـا في الـنـتـيـجـة اثـارت
اجلدل بـ اصـحـاب االختـصـاص والفـنـان
وان كـانت الـنـقــابـة قـد بـررت ان الـصـفـة هي
ـهـنـة الـتي ـنـتـمي وا صـفـة وعـنـوان الـفـنـان ا
هنـة في نقابة الـفنان ارسها وان قـانون ا
ــهــنــة لـلــراقــصـ ــارسـة ا يــجــيـز اعــطــاء 
ـوسـيـقـيـ الــذين يـعـمـلـون في والـطـبــالـ وا
النـوادي الليـليـة وهو امـر طبـيعي حسب راي
ثـير لـلجدل هـو عنوان النقـابة  ولـكن االمر ا
مـطرب كـومـيـدي ! وماذا يـقـصـد به ? فال هو
ـمـثـلـ الــكـومـيـديـ والهـو مـحـســوب عـلى ا
طربـ  نعم الننكر ان هناك محسوب على ا
هنة فنتذكر ان الغجر كانوا ارسة ا اجازة 
ـاســون مـهـنـتــهم اال بـعـد احلــصـول عـلى ال
هـويـة نــقـابـة الـفــنـانـ فـمــنـحت لـهم في زمن
نقـيب الـفنـان الـراحل حقـي الشـبلي وهـكذا
بــالــنــســبــة لالخــتــصــاصــات االخـرى الــذين
ــارســون مــهــنـتــهم فـي مــجـال الــفن  نــعم
مــطــرب كــومـــيــدي اثــار اجلــدل عــلى مــواقع
ـا النه عنـوان غريب التـواصل االجتـماعي ر
اثار اكـثـر من تـساؤل من الـذين شـاركوا في
الـتعـلـيقـات  وهـنا نـتـسـائل: اين دور جمـعـية
ـوسيـقـي الـعـراقيـ فـهي جمـعـية مـعـترف ا
ـدني ولــهـا بــهـا ضــمن مــنـظــمـات اجملــتـمـع ا
اعـضــاء ورئـيس من اصــحـاب االخــتـصـاص
ــوسـيــقي تــمــنـيــنــا ان يـكــون لــهـا راي في ا
الـعنـوان اجلـديـد وهـو مطـرب كـومـيـدي وبكل
ـارسه تـاكـيـد نـحـن مع االخـتـصـاص الـذي 

كـفــنـان شــاب مـتـمــنـ له
الــــتــــوفـــيـق والـــتــــواصل
بـعــمـله لــكـنــنـا نــتـسـائل
فــقط عن الــعــنــوان الـذي

منح للشاب .

علي رياض
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متابعة متواصلة إلنطالق مهرجان الواسطي.       عدسة: أدهم يوسف

ودشـت وزازا وارواح.امـــــا الـــــقـــــار يـــــشــــار
عزالـديـن نـعمـت قـرأ مـقام الـصـبـا عـلى شـكل
مـوال والـذي يدعى فـي كركـوك صـبـا  الـغزل
وادخل فـيه اجلاركاه مع قطعـة البيات.و حضر
قـام في محـافظة اجللـسة جـمهـور من محـبي ا
ـقـام ان (اجلـمـهور كـركوك. وأكـد مـديـر بـيت ا
ثـلون اجلهة الساندة الستمرارية هذا التراث
ـقـامات االصـيل كـونهم يـشـاركـون في غـنـاء ا
ـا هـنـاك مـحـب تـطـوعـا وحـبـا لـهذا الـفن وطـا
ومـسـانـدين فـيـقـع علـى عـاتـقـنا تـقـد األفـضل

واالحسن).
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االحداث الـطارئة الـتي تقع فـجأة حتيـلنا الى أسـئلة
متـكررة كمـا في حرائق سوريـا الهائـلة التي دمرت
ماليـ اشجـار الـزيـتـون والـكـروم والـثـمـار االخرى
ومـشـكــلـة الـسـيـطـرة عــلى الـنـيـران أو حـادث غـرق
الـعــبّـارة ومـقـتل مــائـتـ من االفـراد فـي نـهـر دجـلـة
ـوصل أو حادثة جـديدة شـغلت العـراق قبل ايام با
قليلة وهي رمي امرأة بـسبب خالفات اجتماعية و
زوجـيـة ولديـهـا الـرضـيـعـ في الـنـهـر وسط بـغداد

. واستمرار البحث عن جثتيهما أياماً
واالسئلة تتصل بأمرين سرعة القرار لدى اجلهات
ـعـاجلـة ومـواجـهـة األزمـة واالمـكـانات ـعـنيـة في ا ا

توافرة للتنفيذ. ا
ة األم التي رمت ولـديها في دجلة تعيد حادثة جر
ــرّ حــول ضــعف امـــكــانــات الــشــرطــة الــتـــســاؤل ا
الـنـهـريـة حـيث كـان هـنـاك زورق واحـد وبـإمـكـانات
بحث وإنـقـاذ مـحـدودة جداً يـجـوب الـنهـر بـحـثاً عن
ّ الـعــثــور عــلــيــهــمـا. اجلــثــتــ لــعــدة أيــام حـتـى 
وعـملـيات البـحث كانت بـدائيـة واشتـرك فيـها أهالي

طلّة على مكان احلادث . منطقة االعظمية ا
كـنّا نـظنّ واهمـ طبـعاً كمـا في كُلّ مـرّة أنَّ مأساة
وصل اسـتـنفـرت خطط غـرق الـعبّـارة الـنهـريـة في ا
ـعنـيـة لتـأسـيس أقسـام انـقاذ اإلدارات والـوزارات ا
خــاصّــة ومــجـــهّــزة بــغـــوّاصــ وزوارق مع تــدريب
كــــوادر جـــديــــدة واشــــراك احملــــافــــظــــات في تــــلك

االستعدادات.
ـاذا نــسـتــمـر في كــيف نـفــيـد مـن الـدروس ومــتى و

الالمباالة وقد تقع حوادث أكثر وأكبر.
اليـة غير احلجج جـاهزة في القـول انَّ االمكانـات ا
وازنات متوافرة وقـد رأيناهم كيف كانـوا يبذرون ا
ـثل هــذه الـنـواحي ـلــيـاريــة من دون أن يـفـكــروا  ا
التي ال حتتـاج الى موازنات عـظيمة إذا تـوافرت لها

ناسبة واالرادة الوطنية في العمل. اخلطط ا

لـقـد كـان تـاريخ الـبـشـر وسـيـبـقى مـشـوبـاً بـخالفـات
شترك ونزاعات وأزمات. إنه قدر البشر في عيشهم ا
على هذه األرض رغم التمنيات بأن نعيش بسالم في

وفاق وتوافق وتعاون.
وبالـطبع تعـود تلك االختالفـات والنزاعـات إلى أسباب
وعـوامل كـثـيـرة من اقـتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة وثـقـافـيـة
تشابهت أم اختلفت صغرت أم كبرت. ولعلي ال أبالغ
بـالقـول إلى أن كثـيراً مـنهـا سواء في نـشوبـها أو عدم
التـمكـن من حلـهـا يعـود لتـقـصيـر إنـساني في اإلدارة
الــسـيـاسـيــة في الـتـعـامـل مـعـهـا نــاهـيك عن الـنـوازع
الـشـريــرة والالمـسـؤولـيـة لـبــعض أشـخـاص أطـرافـهـا
وعـجـز أو عـدم الـرغـبـة الـصـادقـة لـلـمـنـظـمـات الـدولـية

عنية بها. ا
ــقـال أود أن أسـلـط الـضـوء عــلى واحـد من في هـذا ا

ال! أهم أسباب النزاع ب البشر أال وهو: رأس ا
ـال بكل مـا يـعنـيه من طـاقة اقـتصـاديـة كامـنة فرأس ا
ثله من مدخالت مادية وغيـر مادية لعملية خلق ا  و
قيمة مضافة سواء في شكل سلع أو خدمات أو نتائج
عـلـمـيـة أو بــحـثـيـة. وتـكـمن مـشـكـلـة هـذه »اخلـمـيـرة«
ـتلـكهـا ويديـرها ويـستـحوذ على االقـتصـادية في من 

مخرجاتها.
وعلى مـدى التـاريخ البشـري تنـوعت وتطورت عـناصر
ـــنـــتـج وكـــذلك مـــلـــكـــيـــته وادارته مـــدخالت الـــعـــمل ا
ـخـرجـاته وهـو مـا شـكل سـبـبـاً وعـامالً والـتـصـرف 
حاسماً في صـراعات البشريـة وطبع مراحل تطورها
شـاعـيـة الى االقـطاع الى الـبـرجـوازية الـتـجـارية من ا
والصـنـاعـية والـرأسـمـاليـة ومـحاوالت االشـتـراكـية في

خرجاته. أمر تملك وسائل االنتاج والتصرف 
لكن احملـاولة االشـتراكيـة منيت بـهزائم وهزات لـتترنح
أمام انتصار الرأسمالية ويعلن البعض انتهاء التاريخ

قراطية الليبرالية واقتصاد السوق احلر. بالد
غـيـر أن هـذا االنـتـصـار لم يـحـصل بـصـورة انـسـانـيـة
حـرة ومـشروعـة بل تعـاشق مع الـسالح واالسـتعـمار
واالحتـكـار واالسـتـغالل وحـتى الـعنـصـريـة. وهـذا ما
شــكل بــالــضــبط مــخــالب رأس
ــال وتـــســبـب في أزمــات راح ا
ضحيتها آالف ومالي البشر.
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أفرزت األزمة اإلقتصادية العديد
من الظواهر السلـبية التي تهدد
ــصـري وتــعـد كــيــان اجملـتــمع ا
التـجارة اجلنـسيـة أحد إفرازات
تـلك األزمـة .وقـد شـهـدت الـفـترة
األخيرة عددا من تـلك الظواهر 
حــيث جلــأت أحــد األمــهـات إلى
عــرض ابــنــتــهــا الــقـاصــر داخل
ن يـدفـع أكـثـر كـما مـلـهى لـيـلي 
قام أحـد األزواج بأجـبار زوجته
عــلى اإليــقـاع بــالــفــتــيــات بــعـد
تــهـديـدهن بــالـصـور الــفـاضـحـة

مقابل مبالغ مالية .
ومؤخـرا تـمكـنت مـباحث اآلداب
من الـــقـــبض عـــلى  7 مــتــهــمــ
يتـاجـرون بالـفتـيات في األعـمال
ــنــافـــيــة لــآلداب لــلـــكــسب من ا

ورائهن .
وعن إستغالل النسـاء والفتيات
في الـــتــجـــارة اجلــنـــســيـــة أكــد
مــصـــدر قــضـــائي أنه ال عـــقــاب
لـلـضـحيـة الـتي يـتم اسـتـغاللـها
في تـلك الـتـجـارة حتت الـضـغط
سواء أكان ذلك باستخدام القوة
أو االبـتـزاز أو إسـاءة اسـتـخدام
السلطة  أما بالـنسبة للشخص
الـذي يـجــبـر الـفـتـيـات عـلى تـلك
التجارة فإن العـقوبة تتراوح ما
ب  50إلى  200 ألف جـنـيه وقد
تــــصل الــــعــــقــــوبــــة في بــــعض
ؤبد . في السياق احلاالت إلى ا
ذاتـه أكـــــد مــــــصــــــدر أمــــــني أن
األجهـزة األمنـية تـمكـنت مؤخرا
من الـقـبـض عـلى شـبـكـات تـضم
فتيات وسيـدات تقوم باستغالل
شـبــكـات الـتـواصـل االجـتـمـاعي
الســتـقــطـاب الــشـبــاب والـرجـال
لــلـمـمــارسـة اجلـنـســيـة أو نـشـر
صـور ابـاحيـة لـهم مـقـابل مـبالغ
ـــصـــدر أن مـــالـــيــــة. وأضـــاف ا
الـنـســاء الالتي  ضـبـطـهن في

ثالت. تلك الشبكات تضم 
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ســانــتــيـاغــو في آب/أغــســطس الــفـائت
بـعدمـا كـانت تعـاني اجلفـاف علـماً أنـها
ـهـددة باالنـقراض في مـن أكثـر األنواع ا
تــشـيـلـي . وكـانت الـضــفـادع رُصِـدَت في
قـنـاة صـغيـرة جـافة بـالـكـامل تقـريـباً في
مـدينة كاالما في شمال البالد حيث نفق
قـــبل ذلك  600ضـــفـــدع. وقـــالـت مـــديــرة
حـديـقة احلـيـوانات الـوطـنيـة ألـيخـاندرا
مـونتالبا عملـنا على إعادة إنتاج ظروف
ــيــاه في شـمــال تــشـيــلي بــدقـة إلبــقـاء ا

الضفادع على قيد احلياة. 

{ ســانــتــيــاغــو-(أ ف ب)  –ارتــفـع عـدد
الـضفـادع من نوع لوا في شـمال تـشيلي
من  14إلى  200عــلى األقل بـعـدمـا نـقـلت
في الـــلـــحــظـــة األخــيـــرة من مـــوطــنـــهــا
الـطـبـيـعي حـيث كـانت تـعـاني اجلـفاف
وأخــضِـعَت إلى بـرنــامج إلنـقـاذ األنـواع.
ـدني وقـال وزيـر اإلسـكـان والـتـخـطـيط ا
الـتشيلي فيليبي وارد لدينا اليوم أخبار
ية . ونُقِلَ سـارة للمنـظومة البـيئية الـعا
 14ضــفــدعـــاً لــواعــلى نــحــو عــاجل إلى
حـــديــقـــة احلـــيــوانـــات في الـــعــاصـــمــة

اجلــلــيــد. بــاإلضــافـة إلـى مـواهــبه
كــسـاحـر اكــتـسب جــيـمس رانـدي
شـهـرته مـن تشـكـيـكه فـي اخلوارق
وصـحـتـهـا. وفي ثـمـانـيـنـات الـقرن
الــعــشــرين فــضح جــيــمـس رانـدي
عالج األسـاليب التي كان يتـبعها ا
ـــزيّف الـــقس بـــيـــتــر اإلجنـــيـــلي ا
بـوبـوف فكـشف أنه كـان يـستـخدم
سـمـاعة طـبيّـة لـلكـشف عن أمراض
أتـبــاعه مـدعـيـاً أنه يـتـلـقى الـوحي

اإللهي. 

ــولـود تــتــعــلق بــعـمــره. ورانــدل ا
الــعــام  1928فـي تــورنـتــو واســمه
احلــقـــيــقي رانــدال زويــنج وعُــرِف
بـأسماء عدة منها زو ران وبرينس
ايـبيس وتيـليباث ورانـدال العظيم
وجـيـمس رانـدي كـان مـتـخـصـصاً
فـي ســحــر االخـــتــفــاء وقـــد حــطم
الـرقم القياسي للوقت الذي أمضاه
الـشـهيـر هاري هـاوديـني في نعش
ــاء إذ بـقي 55 مــغـلق مــغـمــور بـا
دقــيـقــة مـحـبــوسـاً داخل كــتـلـة من

{ واشــنـطن-(أ ف ب)  –تــوفي عن
عــمـر يـنــاهـز الـثــانـيـة والــتـسـعـ
الـساحـر الكـندي األمـيركي جـيمس
رانــدي الـذي اشـتـهــر بـبـراعـته في
ســحــر االخــتــفـاء و,تــشــكـيــكه في
صـدقـيـة من كـان يـصـفـهم بـدجـالي

اخلوارق.
وأصـدرت مؤسَسَة الساحر الراحل
بـيـاناً مـقتـضـباً األربـعاء أبـدت فيه
احلــزن الــشــديــد لإلعالن عـن وفـاة
جــيــمس رانــدي  بــســبب مــشـاكل

{ بــــــــاريس-(أ ف ب)  –يــــــــواجه
األطــفــال الـذين تــنـاولـت أمّـهــاتـهم
دواء ديـبـاكـ خالل احلـمـل خـطرا
أعـــلـى بـــخـــمـس مـــرّات لإلصـــابـــة
بــاضـطـرابـات في الــنـمـوّ مـنـذ سنّ
صـغـيـرة وهي نسـبـة أعـلى بكـثـير
ـسـجّـلـة مع أدويـة أخرى مـن تلك ا
لـلصرع بـحسب ما أظـهرت دراسة

فرنسية حديثة.
واخملــاطـر الــتي تـشــكّـلــهـا األدويـة
الـقائـمة على فـالبروات الـصوديوم
) مـعــروفـة مــنـذ (ومــنـهــا ديــبـاكــ
ســنـــوات عــدّة. ولــلــعــلــمــاء فــكــرة
واضـــحـــة نــســـبـــيــا عن مـــخـــاطــر
اإلصـابـة بـتـشوّهـات جـسـديـة لكن
احلــال لـيس كـذلك مع اضـطـرابـات
الــنــمــوّ (كــالــتــوحّــد والــتـأخّــر في
ــشي ومـشــاكل في الـنــطق) الـتي ا
قد تنجم عن تناول هذه العقاقير.
وقـــام فــــريق من الــــبـــاحـــثـــ من
الـــصـــنـــدوق الــوطـــني لـــلـــتـــأمــ
الـصحي وهـيئـة الدواء خـصوصا

بـتحليل بيانات طبّية ألكثر من 1,7
مـلـيون طـفل ولـدوا في فـرنسـا ب

 2011و 2014 وهـي أكبـر مجـموعة
تــخـضع لــدراسـة في هــذا الـصـدد

ـوّهم حـتى الـعـام 2016 تــابـعـوا 
ـعـرفـة إن كـانـوا يـعـانـون من هـذه

االضطرابات.
وشـــخّــصت إصــابــة  50 طـــفال من
ب  991 تـــــنـــــاولـت أمّـــــهـــــاتـــــهم
فـالبـروات الصـوديوم خالل احلمل
بـاضـطـرابـات النـمـوّ الـعـصبي أي
ـئـة مـن اجملـموع مـا نـسـبـته  5 بـا
وفـق هذه الدراسـة التي نـشرت في
مـجـلّـة سايـنـتيـفـيك ريـبورتس. وال
ئة تـتخـطّى هذه النـسبة   0,89 بـا
عـنــد األطـفـال الـذين لم يـتـعـرّضـوا
لـدواء مضـاد للـصرع داخل الرحم.
وفـي التـفـاصـيل تـبـيّن أن األطـفال
الــــذين تـــعــــرّضـــوا لـــفــــالـــبـــروات
الـصوديوم خالل احلـمل يواجهون
خـطـرا أعلى بـ  5,1مـرّات لإلصـابة
بــتـخـلّف عـقـلـي واحـتـمـاال أعـلى بـ
 4,7 مـرّات لـلـتـعـرّض الضـطـرابـات
فـي الـوظــائف احلــركــيـة والــتــعـلّم

والنطق. 
أمــا خـطــر اإلصـابــة بـاضــطـرابـات

طـيف التوحّد فـهو أعلى عندهم بـ
 4,6 مرّات. 

وتـــبـــقى نـــســـبـــة األطـــفــال الـــذين
ــــشـــاكل دون يــــواجـــهــــون هـــذه ا
التقديرات الفعلية نظرا خصوصا
إلـى أن نـطـاق الــتـتـبّـع مـحـدود في
الــدراســة (حــتّى  3,6 ســنــوات في
ـــعــدّل و 5ســـنــوات عـــلى أقــصى ا
تـقديـر) ما سـمح بتـحديـد احلاالت
األكــثـر حـدّة ال غـيــر الـتي تـتـوجّب
رعـايتها منذ سنّ صغيرة في ح
أن احلـــاالت األقلّ حــدّة لن تــرصــد
سـوى خالل فتـرة أطول لـلمـتابـعة
عــلى مــا قــالت مــنــسّــقــة الــدراسـة
روزمـــــــاري دراي-ســــــبــــــيـــــــرا في
تـصـريـحـات لـوكـالـة فـرانس برس.
وأظـهـرت الـدراسـة أيـضـا أن خـطر
ــــعــــرّضــــ إصــــابـــــة األطــــفــــال ا
لـلـفـالـبروات بـهـذه االضـطـرابات ال
يـزداد خالل الـربع األوّل من احلمل
فـــحــسـب في حــ أن الـــدراســات
ـتـوافـرة لم تـكن تـتـيح مـعـرفة إن ا
كـان اخلـطر يـختـلف باخـتالف مدّة

التعرّض بحسب الباحثة.

{ لندن-(أ ف ب)  –باعت رويال أوبرا هاوس
في لـنـدن اخلـمـيس لـوحـة لـلـرسـام الـبـريـطـاني
ــبــلغ  12,8مــلــيــون جــنــيه ديــفــيــد هـــوكــني 
اسـترليني ( 14,2ملـيون يورو) في مـزاد علني
نـظمـته دار سـوذبـيز لـلـمزادات سـعـياً من دار
ــالــيــة ــلــكــيــة إلى مــواجــهــة اآلثــار ا األوبــرا ا

جلائحة كوفيد-19.
وتـمــثل الـلـوجـة مـديـر رويـال أوبـرا هـاوس بـ
الـعام  1945و 1970 السـير ديفـيد وبـستر

ـا ب  11و18 ورجّـحت الـتـقديـرات أن تـباع 
مـلـيـون جـنـيه اسـتـرلـينـي (ب  12و 20مـلـيون

يورو).
وكــانت دار األوبـرا أعــلـنت فـي مـطـلـع تـشـرين
األول/أكـتـوبر احلـالي أنـها سـتضـطـر إلى بيع
هذه الـلوحة الـعائـدة إلى العام  1971 لـلتمكن
من جتاوز الصـعوبات االقتصادية الناجمة عن

اجلائحة.
ديـر احلالي للدار أليكس بيرد في بيان وقال ا
إن بيع اللـوحة يشكّل جانـباً حيويـاً من خطتها
لـــلـــتـــعــــافي في وقـت تـــواجه أكــــبـــر أزمـــة في

تاريخها.
ؤسـسات الـثقـافيـة البريـطانـية عـموماً ومُنـيت ا
بــخـســائـر مــالـيـة كــبـيــرة جـرّاء اإلقــفـال خالل
رتبط بـاجلائحة التي أدت إلى مرحلـة احلجر ا
وفـاة أكثر من  44ألف شـخص في بريطـانيا 
وهـو الـعــدد األكـبـر من الـوفـيــات الـنـاجـمـة عن

ستجد في أوروبا. فيروس كورونا ا

احلـــجــر الـــصـــحي في الـــبــرازيل
حـيـث تـسـبب الـوبـاء بـوفـاة قـرابـة
 155ألـف شخـص وهو ثـاني أعـلى
عــــدد وفــــيـــات فـي الـــعــــالم بــــعـــد

تحدة. الواليات ا
ـــاضي فـي نــيـــســـان مـن الــعـــام ا
ـســتــشــفى في الــعــاصــمـة أدخـل ا
الـفـرنسـيـة باريس بـعـيد مـشـاركته
فـي حفل ترويجي إلحدى العالمات
الـتجـارية اخلـاصة بـالسـاعات مع
جنـم باريـس سـان جـرمـان كـيـلـيان
مـبــابي. وعـانى الـبـرازيـلي يـومـهـا
ـســالك الـبـولـيـة من الــتـهـاب في ا
وعـاد بـعد أيـام الى البـرازيل حيث
خـضع لعملية إلزالة حصوة. أدخل
ـركزة فـي عام  2014الـى العـنـايـة ا
لـغسيل الكلى بعـد تعرضه اللتهاب
ــســالك الــبــولــيــة وهـو حــاد في ا
يــعـيش بـكــلـيـة واحـدة مــنـذ الـعـام
 1977بـعدمـا اضطـر االطبـاء إلزالة
إحـداهــمـا بـعـد تـعـرضه لـكـسـر في

ضلعه خالل مباراة كرة قدم. 

مـعـيارًا لــجـوغو بـونـيتـوأو الـلعب
اجلـميل التـي باتت تعـرف بها كرة

القدم البرازيلية.
إرث بـيـلـيه ال يـزال مـلـمـوسًـا حـتى
أيــامــنــا هــذه إذ اخــتــاره االحتــاد
الـدولي لكرة القدم (فـيفا) في العام
 2000أعـــــظـم العب كـــــرة قـــــدم في
الــــقــــرن الــــعــــشـــريـن إلى جــــانب
األرجـنتيني دييـغو مارادونا الذي
يحتفل بعيد ميالده الست في 30

تشرين االولر.
آمل أن يـــســـتـــقــبـــلـــني الـــله كـــمــا

استُقلبت في العالم
وُلــــــــد إدســـــــون أرانــــــــتــــــــيس دو
نـاسيمنتو -االسم احلـقيقي لبيليه
 –في  23 تـــشــرين االول/أكــتــوبــر
 1940 فـي مــــــــديــــــــنــــــــة تــــــــريس
كــــوراســـويـس في جـــنــــوب شـــرق
الـــبــرازيل وعــانـى في الــســنــوات
االخيرة من مشاكل صحية عديدة.
بـاتت إطاللته ضـئيلـة حتى قبل أن
جتـبره جائحة كورونا على مالزمة

حـــلم عــنــدمــا رأيـت والــدي يــبــكي
بـعـدمـا خـسرت الـبـرازيل مـونـديال
1950وعــــدت دونــــديـــنــــيـــو أنــــني
ســأجــلب هـذه الــكــأس الى الـبالد.
ـنـتــخب الـوطـني انــضـمـمت الـى ا

عندما كنت في الـ 16من العمر.
وتـــابع كــنت أبــلغ  17عــامًــا و249
يــومًــا عـنــدمــا سـجــلت هــدفـ في
الــــفـــوز  2-5 عــــلى الــــســــويـــد في
ســـتــوكــهــولـم (في نــهــائي 1958).
كـنت أصـغـر العـب يخـوض نـهـائي
ــونــديـال كــأس الــعــالم. فـي هــذا ا
حتـــديــدًا الــقــمــيص رقم  10غــيّــر
حـيــاتي. أكـان بـالـقـمـيص االبـيض
واالســـــــــود فـي أول فــــــــتـــــــــرة من
مـسـيـرته أو بـقـمـيـصه الـبـرازيـلي
رقم  10بــاالصـفــر واالخـضــر الـذي
مـأل شـاشــات الــتــلــفــزة فـي بــدايـة
عـصـر الـبث بـااللـوان فـإن الـعـديـد
مـن أهـداف بــيــلــيه الــبــالغ عــددهـا
ـثــابـة عــرض مـذهل  1281كــانت 
لـلمـهارة والـقوة الـبدنـية ما وضع

مــنــاســبـات  1970 1962 1958 أنه
يــخــطط لالحــتــفـال بــعــيــد مـيالده
بـهـدوء وبـعـيـدًا عن الـصـخـب كـما
كل عـام بصـرف النـظر عن جـائحة
كـــــوفـــــيـــــد-19. إال أن الـــــبـــــرازيل
ه في محطات ستحرص على تكر
عــدة حــيث سـيــقــام مـعــرض عـلى
شـرفه في مـتحف سـاو باولـو لكرة
الـــقـــدم إضــافـــة الى الـــكـــشف عن
لـــوحــة جــداريــة صـــمــمــهــا رسّــام
الـــشـــوارع الـــشـــهـــيــر كـــوبـــرا في
ـدينـة الـتي بـدأ فـيـها سـانـتـوس ا
بـيـليه مـسيـرته االحـترافـية عن 15

عامًا في العام  1955.
كـــمـــا ســـجّل الـــبـــرازيـــلي الـــدولي
الـــســــابق أغـــنــــيـــة مع الــــثـــنـــائي
ــكـســيـكـي رودريـغــو وغـابــريـيال ا
احلائز على جائزة غرامي وُصفت
بــأنـهـا هـديــة عـيـد مــيالد صـغـيـرة

ألنصاره وله.
وكـتب عبر حسابه على انستاغرام
االربــعــاء كــنت طــفال يــسـعى وراء

{ ســاو بــاولــو-(أ ف ب): إحــتــفل
االسـطورة الـبرازيـليـة بيـليه الذي
يـعـتـبره الـكـثـيـرون أعظم العب في
تــاريخ كــرة قــدم اجلــمــعــة بــعــيـد
مـيالده الـثـمـانـ وهـو فـي احلـجر
ـنــزلي بـسـبب تـداعـيـات فـيـروس ا
ـستـجد ومـشاكل صـحية كـورونا ا
عـانى منـها في الـسنـوات االخيرة
إال أنه يـــســـتـــذكــر بـــابـــتـــســامـــته
ـعهودة مـسيرة حـافلة مع دخوله ا
لك الـعقد الثامن من العمر. عانى ا
مـن مــشـــاكل صــحـــيــة عـــديــدة في
ـنصـرمـة اال انه لم يفـقد األعـوام ا

الكاريزما او حسه الفكاهي.
قــــال مـــازحًــــا خالل حـــديـث عـــبـــر
الــــفـــــيــــديــــو مـع رئــــيس االحتــــاد
الـبرازيلي لكرة الـقدم هذا االسبوع
ــشـكــلـة فـقط إنــني بـخــيـر ولـكن ا
أنــني لن أســتـطــيع أن ألــعب (يـوم
عـيـد ميالدي). وأكـد بيـليه الالعب
الــوحــيــد في الــتــاريـخ الــذي تـوج
بـــــلــــقـب كــــأس الـــــعــــالـم في ثالث
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{ دبي-(أ ف ب)  –أطـــلـــقت دبي
مـســاء اخلـمـيس نــافـورة الـنــخـلـة
مــحـطــمــة الــرقم الـقــيــاسي ألكــبـر
نـافورة في العالم في وقت تسعى
اإلمـارة اخلـلـيـجـيـة لـتـعـزيـز قـطـاع
ـتـضـرر بـشـدة بسـبب الـسـيـاحـة ا
ـســتـجـد. وتـقع فـيــروس كـورونـا ا
نـافورة النخلة الـتي تغطي مساحة
 14366 قـدمـا مــربـعـا في مـنـطـقـة

تـسـوق في نخـلة جـمـيرا اجلـزيرة
االصـطـنـاعـيـة في اإلمـارة. وجتمع
ســـكـــان وســـيــــاح وقـــد وضـــعـــوا
األقــنـعــة لــلــوقـايــة من الــفــيـروس
ـشـاهدة مـيـاه الـنافـورة الـراقـصة
وتــغــيـر ألــوانــهــا عــلى وقع أنــغـام

وسيقى. ا
قـال شــادي جـاد مـديــر الـتـسـويق
في مـــوســوعـــة غــيـــنــيـس لألرقــام
الـقـياسـيـة في الـشرق األوسط في
بــيــان يــســعــدنــا أن نــرى نــافــورة
الـنـخـلـة حتـطم لـقب أكـبـر نـافـورة
مـضــيـفـا هـذه الـنــافـورة هي مـثـال
عـــلى مـــعـــلم آخـــر مـن اإلجنــازات

عمارية في دبي. ا
ـعــروفــة بـأبــراجــهـا وتــمـلك دبـي ا
الــــشـــاهــــقــــة عــــددا مـن األرقـــام
ا في ذلك برج خليفة الـقياسية- 
األعـلى في الـعالم والـبالغ ارتـفاعه
 828مـتـرا وأسـرع سـيـارة شـرطة

من طراز بوغاتي فيرون.
ـدينـة الـتي جتـذب مالي وتـمـلك ا
الـسياح واحـدة من أكبر الـنوافير
في الـــعـــالم بـــالـــقـــرب من الـــبــرج

الشهير.
وتـشع الـنافـورة اجلـديدة بـأنوار 3
ـيـاه إلى آالف مـصــبـاح وتـقــذف ا
ارتـفاع  105 أمـتـار بحـسب بـيان
صادر عن منظمي حفل االطالق.
ــاضي حــطم الــفــنــان والــشــهــر ا
الـبريـطاني سـاشا جـفري في دبي
أيـضا الـرقم القيـاسي ألكبـر لوحة
سـاحة  1595 مـترا مـربعا فـنيـة 
ــوســوعـة غــيــنـيـس لألرقـام وفــقـا 

القياسية.
وقـال الـفـنان الـبـالغ من الـعـمر 44
عـاما إنه يـأمل في جمع  30مـليون
دوالر لـتـمـويل مـبـادرات في مـجال
الــصـحــة والــتــعــلـيـم لألطــفـال في

ناطق الفقيرة من العالم. ا
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