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رأى خـــبـــيـــر اقـــتــصـــادي ان وضع
الي على شفا الـعراق االقتصادي وا
االنـهيار بـسبب الفـساد وسوء ادارة
مــوارد الـدولـة بـالـشــكل الـصـحـيح 
وقـــال لــقــد حــذرنــا مـن ذلك ســابــقــا
وتـوقعنا حـدوثه خالل العام اجلاري
عـــنــد انـــخــفــاض اســـعــار الـــنــفط 
مـشـيرا الى ان (هـناك فـرصة حـقيـقة
امـام احلكومـة العادة بنـاء االقتصاد
قــــبـل فــــوات االوان). وقــــال رئــــيس
مــجـلس االعــمـال الــوطـني الــعـراقي
داود عــبـد زايــر لـ (الـزمـان) امس ان
(تــوقــعـات انــهـيــار اقــتـصــاد الـبالد
ـــالـــيـــة وعــدم وتـــراجـع عــائـــداتـه ا
مـقــدرته عـلى تـوفـيـر الـنـفـقـات لـدفع
الـرواتب   شـخـصت مـنـذ اعـوام من
قـبـلـنا وقـبل حـدوث جـائحـة كـورونا
بـــأن اســعـــار الــنـــفط ســـتــنـــخــفض
وســــيــــؤدي ذلك الى شـح الـــواردات
وبـالــتـالي يـصـعب تـوفـيـر الـنـفـقـات
لــــصــــرف الــــرواتب وغــــيــــرهــــا من
االحــــــتــــــيــــــاجـــــات)  واضــــــاف ان
(الـتـراكـمـات وسـوء ادارة الـسـيـاسة
الــنــقــديــة ســبب اســاس في تــدهـور
الـوضـع االقتـصـادي الن مـا  حتـصل
عـليه الـدولة مـن واردات النفـط تقوم
بــصـرفـهـا انـفــاق تـشـغـيـلي ورواتب
وهـذا فـشل كـبـيـر  اذ ان الـعـمـلـيـات
تدار من خالل التنويع في القطاعات
ـــوارد الــتـي تــأتي من واســـتــغالل ا

ووصل إلى  3.52 مليارات دوالر في
ــاضي. فـي تـطــور الحق   اكــد آب ا
وزيـر الـنفط احـسـان عبـد اجلـبار ان
الـعراق مـلتزم مع الـشركـات النفـطية
الـدولـية بـتـطويـر احلـقول الـنـفطـية.
وقــال عـــبــد اجلــبــار خالل مــؤتـــمــر
أديـــبك  2020 االفـــتـــراضـي  الــذي
تـــعـــقــده شـــركـــة بــتـــرول أبـــوظــبي
الــوطـنـيـة أدنـوك  وتُــخـتـتم أعـمـاله
الـيـوم اخلـمـيـس إن (الـعـراق ال يزال
مــلـتــزمـا بــتـطــويـر مــشـاريع الــنـفط

األسـاسيـة أي رواتب القطـاع العام
ـساعدات ـعاشـات التقـاعدية  وا وا
الــغـذائـيــة  وكـلــفـة بـرامج الــرعـايـة
االجـتـماعـية  وبـاتت الدولـة بحـاجة
إلى إنـفاق مبـالغ تفوق إيـراداتها من
أجل تـغطيـة هذه النـفقات األسـاسية
وإبــعـاد شـبح الــعـوز واحلـرمـان عن

أكثرية الشعب ).
 وفـي عــــام  2019 بـــــلغ مـــــتــــوسط
الـعائدات النفطية  6.5 مالي دوالر
في الـشهر  وتُضاف إليها اإليرادات

ــتـواضــعــة وهي غــيــر الــنــفــطــيــة ا
بـصورة أسـاسيـة عبـارة عن الرسوم
الـكمـركية ومـجموعـها أقل بكـثير من
مـلـيـار دوالر في الـشـهـر  وقـد غـطّت
هـذه الـعـائـدات احلـكـومـيـة الـنـفـقات
الـتـشـغـيـلـيـة  وتـبـقّى مـبـلـغ صـغـير
لإلنــفــاق الـرأســمـالي.ومــنـذ تــعـافي
أســعـار الــنـفط بـعــد الـتــدهـور الـذي
شــهــدته   بــلغ مــتـوسط الــعــائـدات
الـنـفـطـيـة الـعـراقـيـة أكـثـر بقـلـيل من
ثـالثـة مـــلــيــارات دوالر في الــشــهــر

خالل تــقــد اخلــدمــة لـلــمــواطــنـ
كــالــصــحــة والــتــعـلــيـم والـضــرائب
وجـباية اخلدمات لكن كل ذلك مهمل
ويـشوبه الـفسـاد وبالـتالي اسـتمرار
االوضـاع على مـا هي علـيه قد يؤدي
الـى الـــــكــــــارثـــــة)  واشــــــار الى ان
ــشـكـلــة تـكـمن بــاالداء الـسـيـاسي (ا
ـان حيث ـتـمـثل بـاحلـكـومـة والـبـر ا
البـد مـن توحـيـد الـرؤى عـلـى اساس
الـــــــربح واخلـــــــســــــارة واجلــــــدوى
االقـتـصـاديـة  ال عـلى اسـاس الـقرار
الـســيـاسي الـذي يـرتـبط بـاجلـمـيع).
وأفــاد تـقـريــر دولي بـأن الــعـراق قـد
يـواجه انـهـيـاراً مـالـياً كـلّـيـاً لـلـدولة
ـقبل يُـرجَّح أن يـحـدث خالل الـعـام ا
ية بـسبب انهـيار أسعـار النفط الـعا
جـراء تـفشي جـائحـة كورونـا وحرب
ـستـعرة.وذكـر معـهد أسـعار الـنفط ا
كـارنـيجي لـلـسالم الدولي فـي تقـرير
ـالـيـة تـداعـيات له أن (لـهـذه األزمـة ا
ـدى القصير كـما الطويل  ففي في ا
ـدى القـصير  جتـد بغداد صـعوبة ا
مــســتـــمــرة في دفع رواتب مــوظــفي
الـقطاع العام  ما اقتضى من الدولة
ــــصــــرف اقــــتـــــراض األمــــوال من ا
ركزي خالل الصيف)  مضيفا (مع ا
تــدنّي اإليــرادات الــنــفــطــيــة  بــاتت
ـداخيل الشـهرية للـدولة تغطّي 50 ا
ــئـة فــقط  وقــلـيـل من الـنــفــقـات بــا
ـــدى األطــول احلـــكـــومــيـــة  وفي ا
يـواجه الـعـراق انـهـيـاراً مـالـيـاً كـلّـياً
لـلدولة  يُرجَّح أن يحدث خالل العام
ـــقـــبل)  مـــؤكـــدا ان (الـــبـالد جتــد ا
صــعـــوبــة في تــغـــطــيــة نــفـــقــاتــهــا
الـشهـرية)  وتـابع أن (حـجم القـطاع
الــعـام تـوسّع في عــهـود احلـكـومـات
ــتــعــاقــبــة إلى درجــة أن مــجــمـوع ا
اإليــرادات الـتي حتــقـقـهــا الـدولـة لم
يــعـــد كــافــيــاً لـــتــســديــد الـــنــفــقــات

والـغاز مع شركـائه الدولي  اال انه
زيد من الـطاقة يـريد أيضـا تطويـر ا
ـتـجـددة).من الــشـمـسـيـة والـطــاقـة ا
جــهــتـه قــال رئــيس وكــالــة الــطــاقــة
ضلل الـدوليـة فالح بيـرول إنه (من ا
ألي شـخص أن يدعي أن الـطلب على
الـــنــــفط قـــد بـــلغ ذروتـه بـــالـــفـــعل).
واضـاف أنه (إذا تعافت االقتصادات
من الــوبــاء بــســرعــة   فــقــد يـرتــفع
اســـــتــــهـالك الــــنـــــفط اخلـــــام فــــوق

مستويات ما قبل كورونا).
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اتـفق العـراق والسعـودية على مـواصلة
ــكــافـــحــة خــطـــر الــتــطــرف اجلــهـــود 
واإلرهـاب بـوصـفـهـمـا تـهـديـدا وجـودياً
نـطقـة والعـالم  مؤكـدين أهمـية لـدول ا
تـــوســـيع آفـــاق الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائي
ـا يـخـدم مصـالح الـبـلدين وتـعـزيـزها 
والــشــعــبــ الــشــقــيـقــ فـي اجملـاالت
اخملـتلـفة والسـيمـا السـياسـية واألمـنية
والـتجـارية واالسـتثمـارية والـسيـاحية.
فـيما رأى  اخلبير القانوني طارق حرب
ان جــمــيع االتــفـاقــيــات ال تـخــضع الى
ـان مـا عــدا الـسـيـاسـيـة مـوافــقـة الـبـر
والــســيــاديـــة الــتي يــتــوجب حــصــول
وجب الدستور . وقال ـوافقة عليهـا  ا
حـرب في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس ان
(جـمـيع االتفـاقـات الـعراقـيـة السـعـودية
الـتي  الـتـباحـث بشـانـهـا ال تدخل في
ـــان وال حتـــتـــاج اخـــتـــصــــاص الـــبـــر
مـوافقته)  واضـاف ان (هذه التفاهمات
لـيست اال عقود جتارية في حقيقتها وال
ـواضـيع الـسـيـاسـيـة او تـدخل ضــمن ا
الـسيـادية كـما انهـا ال تعـد اتفـاقيات او
ان مـعاهـدات حتتـاج الى مصـادقة الـبر
عاهدات او مـوافقته طبقاً لقـانون عقد ا
ــادة 61 من رقم 35 لــســنــة 2015 وا
الــدسـتــور عــلـيــهــا الـلــتــ حـددتــا مـا
ان عـلـيه). وعـقد يـتـوجب مـوافقـة الـبـر
رئـيس الوزراء مصطـفى الكاظمي وولي
الـعــهـد الــسـعـودي مــحـمـد بن ســلـمـان

اجـتماعـا عبر الدائـرة التلفـزيونية   
خالله اسـتعراض أعمال الدورة الرابعة
جملـلس الــتـنـسـيق الـسـعـودي الـعـراقي
ومــا تــمــخـــضت عــنه الــدورات الــثالث
الـسابـقة من اتـفاقـيات ومـذكرات تـفاهم
تـصب في تعـزيز الـعالقات األخـوية ب
الـبـلـديـن الـشـقـيـقـ  واعـتـمـاد نـتـائج
أعـمـال اجملـلس في دورتـه الـرابـعـة وما
ــنـبـثــقـة مـنه. تـوصــلت إلـيه الــلـجـان ا
شـتـرك لـلـبـلدين أنه وبـحـسب الـبـيـان ا
(انــــطالقــــاً مـن الــــروابط والــــوشــــائج
األخـويــة الـراسـخـة والـتــاريـخـيـة الـتي
جتـمع ب الـبلدين  وتـعزيزاً لـلعالقات
ـتـمـيـزة بـيـنـهـمـا  ومـا تـوصـلت إلـيه ا
نبثقة منه  جرى تأكيد أهمية اللجان ا

تـــوســـيع آفـــاق الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائي
ـا يـخـدم مصـالح الـبـلدين وتـعـزيـزها 
والــشــعــبــ الــشــقــيـقــ فـي اجملـاالت
اخملـتلـفة والسـيمـا السـياسـية واألمـنية
والـتجـارية واالسـتثمـارية والـسيـاحية
والــبــنــاء عــلى مــا ســبق ان حتــقق من
تـبـادلة نـتـائج إيجـابـية في الـزيـارات ا
ــاضــيــة) ــدة ا بــ الـــبــلــدين خـالل ا
واشــار اجلـــانــبــان الى (الـــتــعــاون في
مــجـــاالت الــطــاقــة وتـــبــادل اخلــبــرات
ــواقف في اجملـال الــنـفـطي وتــنـسـيق ا
صدرة ضـمن نطاق عمل منظمة الدول ا
لـــلــنــفـط أوبك و أوبك بــلـس وااللــتــزام
الـكامل بـكافة الـقرارات الـتي  االتفاق
ـا يــضــمن الــتــوصل إلى عــلــيــهــا  و
أسـعار نفط عـادلة ومنـاسبة لـلمصدرين
ـسـتـهلـكـ عـلى حـد سواء)  وشـدد وا
شترك الـبيان على (اسـتمرار التـعاون ا
في مــواجـهـة خـطـر الـتـطـرف واإلرهـاب
نطقة بـوصفهما تهديدا وجودياً لدول ا
والـعـالم  واالتـفـاق عـلى اسـتـمـرار دعم
جـهـود الـعـراق بالـتـعـاون مع الـتـحالف
الـدولي لــلـتـصـدي لإلرهـاب والـتـطـرف
( وتـأم احلدود ب البلـدين الشقيق
مـؤكدا (تكثيف التـعاون وتبادل وجهات
ـسـائل والـقـضـايـا التي الـنـظـر بـشأن ا
تـهم البـلدين عـلى السـاحتـ اإلقلـيمـية
ـا يـســهم في دعم وتـعـزيـز والـدولــيـة 
ـنـطقـة والـعالم األمن واالسـتـقرار في ا
ـنطـقـة عن الـتـوترات وضـرورة إبـعـاد ا
ـــســـتــدام) والـــســـعي إلرســـاء األمـن ا
واضـاف البيان ان (اجلانب شددا على
تـبادلة اسـتمـرار التواصل والـزيارات ا
اسـتـكـمـاالً لـلـمـشـاورات الـثـنـائـيـة عـلى
ـسـتـويـات  لـتـوسـيع ومـتـابـعة أعـلى ا
ـا يـخدم ـشـتـرك و مـجـاالت الـتـعاون ا
مـصـالح الــبـلـدين الـشـقـيـقـ و تـعـزيـز
الــتـنـســيق في مـجــال الـدعم والـتــأيـيـد
تعددة ـتبادل في إطار الـدبلوماسـية ا ا
األطـراف والسيمـا للمـناصب والوظائف
ــنــظــمــات الــدولــيــة)  الفــتــا الى في ا
(االتـفاق على السـبل الكفيـلة لالستفادة
ـانح الذي عقد من مـخرجات مؤتمر ا
في الــكــويت و الــوعـود والــتــســهـيالت
ـالــيــة الــتي أطــلـقــتــهـا االئــتـمــانــيــة ا
الـسـعـوديـة   فـضال عـن افـتـتـاح مـنـفذ

جــديــدة عـرعــر احلــدودي الــذي ســيـتم
تـدشينه وتشغيله بعد  أيام  كما سيتم
لحـقيـة التـجارية تـدش وبـدء أعمـال ا
الـسعـوديـة في بغـداد قريـبا اضـافة الى
شتركـة لبدء العمل اعـداد خطة العـمل ا
بــهــا  والــسـعـي لـبــدء تــطــبــيق بــنـود
اتـفاقيـة منطـقة التـجارة العـربية احلرة
الــكـبــرى بـشــكل ثـنــائي بــ الـبــلـدين
شـتـرك ب وتـشـكـيل مجـلس األعـمـال ا
الـبـلدين)  وثـمن الـكاظـمي خالل اللـقاء
ـبادرتـها في (دور الـسعـوديـة الشـقيـقة 
مـشروع هـدية خادم احلـرم الشـريف
لـلشعب العراقي   بـبناء مـلعب رياضي
واالتـــفــاق عـــلى وضع األسـس لــلـــبــدء
ملكة شروع  كما اشاد باسـتجابة ا بـا
لــلـتـعـاون بـ وزارتـي الـصـحـة في كال
الــبـلـديـن في مـجــال مـكـافــحـة جــائـحـة
كــــورونـــا ودعـم الــــعـــراق بــــتــــزويـــده
واجهة ستلزمات الطبية الضرورية  بـا
هــذه األزمــة)  وفي خــتــام الــلــقــاء أكـد
الـكاظـمي وابن سلـمان  (أهـميـة تعـزيز
الـعالقات التي تربط الشعـب الشقيق
ــضي بــهـا قــدمـاً في اجملــاالت كــافـة وا
لـتـتـناسب مـع طمـوحـات ورؤى قـيادتي
ـشتـركة ـصالح ا ـا يحـقق ا الـبـلدين 
ـنـطقـة  ويدفع ويـعـزز أمن واستـقرار ا
ـا يـعود بـالـنـفع على بـعـجـلة الـتـنـميـة 
الشعب الشقيق ويحقق رفاهيتهما).
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ناقش رئيس مجلس النواب محمد
ـثلـة األمـ الـعام احلـلـبـوسي و 
ـتـحـدة في الـعـراق جـيـنـ لـأل ا
بـالســــخـــارت مــــلـف الــــنــــازحـــ
واجـراء انـتخـابـات تعـبر عن ارداة
ـــكــتب . وقــال بـــيــان  الـــعــراقـــيــ
احلـلــبـوسي تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الـلقاء بـحث تطورات األوضاع
الـســيـاسـيـة في الـعـراق  وأهـمـيـة
الـسعي لـتنـسيق اجلـهود وتـوحيد
الـرؤى بـ القـوى السـياسـية  من
أجل اسـتـقرار الـعمـليـة السـياسـية

ـؤسسة الـتشريـعية والـتنفـيذية وا
ــا يــســهم فـي اسـتــقــرار الــبالد
والــعـمل ســويـةً من أجل مــواجـهـة
الــتــحـديــات وحتـقــيق مــتــطـلــبـات
ـواطنـ وإجراء انتـخابات تـعبر ا
عــن إرادتــــــــــــهـم)  واضــــــــــــاف ان
(اجلـانـبـ نـاقـشـا دور بـعـثة األ
ــــتــــحــــدة في مــــا يــــخص مــــلف ا
الــنـازحـ  والــعـمل عــلى الـعـودة
الــطـوعـيـة  واإلسـراع بـحـسم هـذا
ــلف في أقـرب وقت). فـيـمـا بـحث ا
مـــســتـــشــار األمـن الــقـــومي قــاسم
األعــــــــــرجـي مـع وفــــــــــد مـن وزارة
اخلـــارجـــيــة الـــنـــرويـــجــيـــة  دعم

الـعراق عـلى الصعـيدين العـسكري
ــــــدني.وذكـــــر بــــــيـــــان امس ان وا
(االعـرجي اسـتـقـبل وفدا من وزارة
اخلـارجــيـة الـنـرويـجـيـة  بـرئـاسـة
ـبـعـوث اخلـاص هـيـلـداهـار الـتي ا
أكــدت أن الــزيــارة تــأتـي لــتــأطــيـر
الـــــــعالقـــــــة مع الـــــــعــــــراق عـــــــلى
دني). الـصـعـيديـن  العـسـكـري وا
واكــد األعـرجي أن (الـبالد بـحـاجـة
الـى دعم اجملــتـــمع الـــدولي  وهــو
جــاد فـي مــســألــة إنــهــاء مــعــانــاة
الــنـازحــ  وتــأمـ عــودتـهم الى
مــنــاطــقـهم)  مــبــيـنــا أن (الــعـراق
ــبــدأ احلــوار  ألنه كــفـيل يــؤمن 

بـــحـل اإلشــكـــاالت احلـــاصـــلـــة في
ـنطقة  وستكون له آثار إيجابية ا
عــلـى األمن واالســتــقـرار)  واشــار
الـى ان (حكومة الكاظمي  وضعت
خــــريـــــطــــة طــــريـق واضــــحــــة في
نطقـة والعالم عالقـاتها مـع دول ا
ـــتـــبـــادل أســـاســــهـــا االحـــتــــرام ا
ـصالح والـتـعـاون الـبنّـاء  خـدمـة 
شــعــوبـهــا). من جــانـبــهـا   اكــدت
هـيلداهار أن (بالدهـا ستلعب دورا
دبــلـومـاسـيـا مـهــمـا لـتـقـد الـدعم
الـالزم للعراق  من خـالل التحالف
الـــــدولي وحـــــلـف الــــنـــــاتـــــو  في

اجملاالت اإلنسانية والعسكرية).
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اوقــفت الــقـوات االمــنـيــة  خـمــسـة
اشـخاص اعتدوا على طبيب داخل
صــــــالــــــة الــــــطــــــوارىء فـي احـــــد
مـستشـفيات الـبصرة. وقـالت خلية
االعـالم االمــنـي في بــيـــان تـــلـــقــته
(الـزمان) امس ان (األجهزة األمنية
اتـخذت االجراءات الـقانونـية بحق
األشـخـاص الذين قـامـوا باالعـتداء
عـــلـى احـــد األطـــبـــاء وتـــســـبـــبــوا
بـأضـرار في شعـبة الـطوار داخل
مـستـشفى الفـيحاء )  واضاف انه
ـتـهـمـ اخلـمـسة (جـرى تـوقـيف ا
ـادة 230 فـي هـذه الـقـضـيـة وفق ا
وقـــرر قــاضـي الــتـــحــقـــيق احـــالــة
أوراقــهـم الــتــحــقــيــقــيــة الى قــسم
مـكافـحة اإلجرام إلكـمال اإلجراءات
الـالزمة). وأعـلـنت وزارة الداخـلـية
الـقـبض عـلى عـصـابـة تـهـريب آثار
فـي مــحـــافــظـــة نـــيــنـــوى. وذكــرت
الـوزارة في بيـان ان (مفارز شؤون
الـداخلية تـمكنت من إحبـاط عملية
تـــهــريـب اثــار فـي أحــدى مـــنــاطق
مـحـافـظـة نيـنـوى  وإلـقـاء الـقبض
عــلى الـعـصـابـة)  مـؤكـدا ان (هـذه
االثــار تــنــوعـت بــ مــخــطــوطـات
أثـريـة ومسـكوكـات واختـام  حيث
اتـخذت االجراءات الـقانونـية بحق
الــعــصــابـة  والــتــعـامـل مع اآلثـار
ـضـبـوطـة أصولـيـاً).وفي بـغداد  ا
افــاد مـصــدر امـني بــالـعـثــور عـلى
جــثـة رجل قـتل خــنـقـا في مــنـطـقـة
ـصدر ان ـعـامل.وقال ا حـسـينـية ا
ـنـطـقـة عـثـروا عـلـى جـثة (اهـالي ا

رجـل مــقــتـــول خــنـــقــا فـي ســاحــة
مـتـروكة)  واضـاف ان (قـوة امنـية
ــكــان ونـقــلت اجلــثـة الى طــوقت ا
الــطب الـعــدلي).وتـمــكـنت دوريـات
شـــرطــة الـــنــجــدة بـــالــتـــعــاون مع
االجـهـزة األمـنـيـة من الـقـبض عـلى
ــة قـــتل في مــديــنــة مــتـــهم بــجــر
الـكاظمية. وذكـر بيان إنه ( القاء
ة قتل اثر الـقبض على متهم بجر
نـشـوب مـشـاجـرة ضـمن شـارع اكد
فـي الـكــاظــمـيــة ادت الى قــتل احـد
الــطـرفـ وإصـابـة اثـنـ اخـرين)
الفـتا الى انه ( على الفور اشعار
ــركـزيــة من قــبل آمـر الــســيـطــرة ا
الـدوريـة  وتـطـويـق مـكـان احلادث
مـن قـبـل دوريـات الــنــجــدة والــقـاء
ـــتــهم وبـــحــوزته الـــقــبض عـــلى ا
ـة ــســتــخــدم في اجلــر الــسالح ا
مـســدس حـيث جـرى تـسـلـيـمه الى
مـــركــز الــشــرطـــة اصــولــيــا). وفي
صـالح الــدين   كـــشـــفـت الـــقــوات
االمـنـية عـن نتـائج عـملـيـة سلـسـلة
جــبـال خـانــوكـة. وذكــر بـيـان امس
انـه ( بـعـد ان أطــلـقت يــوم الـثـامن
مـن الــشـــهـــر اجلـــاري وبـــتــوجـــيه
رئـيس مجلس الوزراء القائد العام
ــســـلـــحـــة مـــصــطـــفى لـــلـــقـــوات ا
الــــكـــاظـــمـي  وبـــإشــــراف قـــيـــادة
ــشــتــركــة  بــاشـرت الــعــمــلــيـات ا
قــطـعـات اجلـيش الـعـراقي وقـيـادة
قـــــوات الــــــشـــــرطـــــة األحتـــــاديـــــة
وتـــشــــكـــيالتـــهــــا ولـــواء مِن الـــرد
الــــســـريع وتــــشـــكـــيـالت احلـــشـــد
الـشـعبي وبـأسـناد طـيـران اجليش
والـقـوة اجلويـة وطـيران الـتـحالف

الـدولي بـعـمـلـيـة عسـكـريـة وأمـنـية
واســـعــة فـي ســلـــســلـــة خــانـــوكــة
ـالحـقــة بــقــايــا عــصـابــات داعش
ـناطق) األرهـابـيـة وتطـهـير هـذه ا
مــؤكـدا ان (الــعــمـلــيـة اســفـرت عن
تـــــدمــــيــــر 4 عـــــجالت و 56 وكــــرا
والـــــعــــثــــور عـــــلى ثـالث قــــواعــــد
رشـــــــاشــة و  106عــبــوة نــاســفــة
ومــدفع مـا يــسـمى جـهــنم وقـاعـدة
راجـــــمــــة وصــــاروخـــــ وخــــمس
عــجـالت مــتــروكــة وخــنــدقـ و15
مـــــوضع رمي و45 نــــفــــقــــاً وثالث
ركـــائـــز هـــاون ومـــنـــصـــتي إطالق
صـــــواريخ و 11 قـــــنــــبــــرة هــــاون
ومـسـطـرة تفـجـير وهـاون ومـرصد

للعدو  كما  تطهير ثالثة طرق)
مشيرا الى (أصابة اربعة مقاتل 
وتـضرر آلية خالل عمـليات البحث
). وفـي تـــركـــيــا  ـــطــلـــوبـــ عـن ا
انــقــلــبت حــافــلــة تــقل مــســافــرين
عـــراقـــيــ جـــمـــيــعـــهم مـن اهــالي
الــســلــيــمــانــيــة في مــديــنــة روهــا
الــتـركــيــة. وأفـاد شــهـود عــيـان ان
ـــســـافـــريـن من أهـــالي (حـــافــــلـــة 
الـسـلـيـمـانـيـة انـقـلبـت  فجـر امس
فـي مـــديــــنـــة روهــــا الــــتـــركــــيـــة)
واشـــاروا الى ان (احلـــادث اســفــر
عـن اصــابـــة نـــحــو  30 مـــســـافــراً
بـجـروح بـيـنـهم اثـنـان اصـابـتـهـما

خطرة).
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سـجلت وزارة الصـحة والبـيئة 3198
اصـابة مؤكدة بـكورونا وشفاء 1992
وبـــواقـع وفـــيــات  50 حـــالـــة ضـــمن
ـوقف الوبـائي ليـوم امس االربعاء . ا
ــوقـف الــذي اطــلــعت عــلــيه واشــار ا
(الـــزمــان) امـس الى (فــحص 17378
حـالة في مـختـبرات الـصحـة العـامة 
حـيـث  رصد  3198 اصـابـة مـؤكدة
وقف ان (حاالت بـكورونا) واضاف ا
الـشـفاء انـخـفـضت عن اليـوم الـسابق
بــتـسـجـيل  1992 حـالـة ,وبـواقع 50

حــالــة وفــاة جــديــدة).  وبــرغم إعالن
شــركــتي فــايــزر وبــيــونــتـك االثــنـ
شترك ـاضي  عن جناح لقـاحهمـا ا ا
ضـد فـايـروس كـورونـا  سـادت حـالـة
من الـتـفاؤل حـول الـعالم لـكن خـبراء
الـصحـة يحثـون على مواصـلة التـقيد
ناعة بـإجراءات الوقاية ألن حتقيق ا
يـحــتـاج وقـتـا طـويال.وبـحـسب مـوقع
بـزنس إنسايدر فإن عـقبات عدة تقف
أمـام القضاء بشكل سريع على الوباء
الــذي عــاد إلى الــتـفــشي بــقـوة خالل
اآلونـة األخيرة فأجبر عددا من الدول
عـــلى فــرض حــاالت اإلغالق مــجــددا.

وأول أمــر مـــخــيب لــآلمــال بــحــسب
اخلـبـراء هـو أن الـنـتـائج الـتـي جرى
اإلعـالن عـــنـــهـــا بــــشـــأن الـــتـــجـــارب
الــســريــريــة لــلــقــاح اجلــديــد ال تـزال
مــؤقـتــة أي أنــهـا غــيـر نــهـائــيـة ألن
الـــتــجـــارب مــســـتــمـــرة كــمــا أن 94
ــشـــاركــ أصــيــبــوا شــخـــصــا من ا
بـعـدوى كـورونـا مـن بـ مـا يـــــــزيد
عن  43  ألـف مـــشــارك. ويـــرتـــقب أن
يـقوم خـبراء من إدارة الـغذاء والدواء
ـيون من مـؤسسات األمـريكـية وأكاد
ـراجـعـة هذه الـبـيـانـات قبل أخـرى 
أن يـــقـــرروا مــســـألـــة مــنح الـــلـــقــاح

ـزيــد من األشـخـاص.في الــتـجـريــبي 
راكـز األمريكية غـضون ذلك رجحت ا
ـراقـبـة األمـراض والوقـايـة مـنـها أن
ـتـحــدة مـا بـ 20 تــوفـر الـواليــات ا
و 30 مــلــيـون جــرعـة مـن الـلــقـاح في
سـنـة  2020 أي مـا يـكـفي أقل من 10
ـــئــــة من ســــكــــــــان الــــواليـــات فـي ا

تحدة.  ا
وقــال مـسـؤولـون أمـريــكـيـون إنه قـد
تـكـون ثـمة حـاجـة إلى االنتـظـار حتى
أواسط  2021 كـي يــصـــبح الــلـــقــاح
جــــاهـــزا وهــــو مـــا يــــعـــني أن ذوي
ـــزمــنــة واألكــثــر عــرضــة األمــراض ا

لـلــمـرض هم الـذين سـيـحـصـلـون أوال
عــلى الــلــقـاح.لــكن بــارقـة األمـل الـتي
تـلوح في األفق هي أن شركات أخرى
في العالم أعلنت جاهزية لقاحاتها أو
أنـهـا تـقـتـرب بـشـكل كـبيـر من اإلعالن
عن جنـاح الـتـجـارب الـسـريـريـة الـتي

تقوم بها. 
وفي عـقـبـة أخـرى يـقـول الـعـلـمـاء إن
األشـخـاص الـذين سـيـأخـذون الـلـقـاح
ــا يـحـصــلـون عــلى مـنـاعــة قـويـة ر
لـكنـهم قد يـحمـلون الـفيروس من دون
أعـراض وهـو مـا يعـني احـتـمـال نقل

العدوى منهم إلى أشخاص آخرين.
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ـلكة عزى رئـيس اجلمـهوريـة برهم صـالح ملك 
الـبـحرين  حـمد بن عـيسـى بن سلـمان آل خـليـفة
بوفـاة رئيس الوزراء خليفة بن سـلمان ال خليفة.
وقــال في بــرقــيــة تــعــزيــة (نــشــاطــركم االحــزان
صاب). وأجرى رئيس مجلس ونواسـيكم بهذا ا
الوزراء مـصطفـى الكاظـمي اتصـاال هاتـفيا مع
عـاهل الـبحـرين مقـدمـا العـزاء بوفـاة آل خـليـفة.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـكاظـمي
عــــبــــر خالل االتــــصــــال عـن صــــادق تــــعــــازيه
ومـواســاته لــلـبــحــرين شــعـبــا وحـكــومــة سـائال

الـبـاري عـزّ وجلّ أن يـتغـمـد الـفـقـيـد بواسـع رحمـته ومـغـفـرته ويـسـكـنه فـسيح
جنـاته). وكـان ال خلـيـفـة قد تـوفي امس االربـعـاء باحـد مـستـشـفيـات الـواليات
©≤’ qO UHð®                      .تحدة االمريكـــية عن عمر ناهز  84 عاما ا

خليفة بن سلمان ال خليفة
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ـتــنـبئ اجلــوي صـادق عــطـيـة تــوقع ا
هــطــول األمــطـــار في انــحــاء الــعــراق 
ابـتداءً من مـساء امس وحتى صـباح غد
ـدن. وقـال عـطـية اجلـمـعـة في عـدد من ا
في تــصــريح امس  إن (فــرصــة ســقـوط
قـبـل كـبـيرة االمـطـار  خالل اليـومـ ا
جـدا مع تراجع فرصة حصول أي موجة
ناطق احلدودية باستثناء لـلسيول في ا

مـحـافـظـة واسط).  واضـاف أن (مـناطق
اجلـنوب والوسط سـتتأثر مـساء  برياح
ذات مــنـخــفض جـوي ســطـحي وتالقي
في األعـــلى ريـــاح بـــاردة تــتـــســـبب في
هــطــول األمـطــار بــدءاً من مــسـاء امس
وحـتى نهار غد اجلمعة الذي ستنخفض
ـوجة تدريـجيـا) الفتا إلى أن فـيه هذه ا
(هـذه احلـالـة سـتـشـمل مـنـاطق الـشـمال
أيضا). وتابع أن (البالد قد تشهد غزارة
بـاألمـطـار نـهـايـة الـشـهر اجلـاري). وفي

وقت سـابق أعلنت هيئة األنواء اجلوية
والـرصد الـزلزالي الـتابـعة لـوزارة النقل
حالة الطقس للساعات األربع والعشرين
ــنــاطق وأشـارت إلى أن في مــخــتـلف ا
الـرياح سـتـكون شـمـاليـة غـربيـة خـفيـفة
ــنــطــقــة إلى مــعــتـــدلــة الــســرعــة فـي ا
الـــوســطـى واجلــنـــوبـــيـــة. وذكــرت  أن
ـنطـقـة الوسـطى سـيـكون (الـطـقس في ا
صــحـواً وال تــغــيـر بــدرجــات احلـرارة
والـرياح ) ستكون شماليـة غربية خفيفة

إلى مــعــتــدلــة الــســرعـة). وأضــافت أن
ـنـطـقـة الـشــمـالـيـة سـيـكـون طـقـسـهـا (ا
صــحـواً مع بــعض الــغـيــوم تـنــخـفض
درجـات احلرارة قلـيال والرياح جـنوبية
شـرقـيـة خـفيـفـة إلى مـعـتـدلـة الـسـرعة).
ــــنــــطــــقــــة وأشــــارت إلى أن (طــــقس ا
اجلـنـوبـيــة سـيـكـون صـحـواً وال تـغـيـر
بـدرجات احلـرارة فـيمـا ستـكون الـرياح
شـمـالــيـة غـربـيــة خـفـيـفـة إلـى مـعـتـدلـة

السرعة).
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كـشف عـضـو مجـلس مـكـافـحة الـفـساد
الـسابق جمال األسدي عن عدد عقارات
الـدولــة الـتي تـسـتـولي عـلـيـهـا جـهـات
سـياسيـة واحزاب بطـرق غير رسـمية 
مـــشـــيـــرا الـى ان الـــكـــثـــيـــر من تـــلك 
الـعقارات  التالعب بوثائـقها وبيعها
إلى أشــخـاص بـصـورة غـيــر قـانـونـيـة
دة الـسـابقـة. وقـال األسدي في خـالل ا
تـــصــريح تــابــعـــته (الــزمــان) امس إن
(هـنـاك اكـثـر من  600 ألـف عـقار تـابع
ـدن واحملافـظات لـلـدولة مـوزعة بـ ا
مـسـتغـلـة جمـيـعهـا إما مـن قبل جـهات
حـكوميـة أو مستـأجرة من قبـل كيانات
حــزبـيـة أو مـتـجـاوز عــلـيـهـا من قـبـــل
)    واضــاف ان جــهــات أو مــواطــنـ
ــتـجـاوز عــلـيـهـا في (عــدد الـعـقـارات ا

بـــغـــداد بـــحـــدود  250 ألـف عـــقــار) 
ــئـــة من عــقــارات مـــؤكــدا أن ( 60 بـــا
الـدولة مـستـغلـة بطريـقة غـير أصـولية
وال قـانـونـيـة وبـدون عـقـود   أي يـزيـد
عــددهــا عن  300 ألـف عــقـار)   ولــفت
ـــــتــــــجـــــاوزيـن هم أحـــــزاب الـى ان (ا
ســـيـــاســيـــة وجـــمـــاعــات وبـــعض من
)   ومـــضى االســـدي الى ـــواطـــنـــ ا
ــــئــــة من  هــــذه الــــقــــول أن ( 40 بـــــا
الــعـقــارات مـســتــغـلــة بـشــكل أصـولي
وقــانــوني لــكن نــسـبــة كــبــيـرة مــنــهـا
ايــجــاراتــهــا ال تــرتــقِي إلـى مــســتـوى
ـــوجـــودة حـــالـــيـــا وان اإليـــجـــارات ا
إيــراداتـهــا الـسـنــويـة ال تــتـعـدى 500
مـلـيـار ديـنار)   وتـابع ان (الـكـثـير من
الـعقارات  التالعب بوثائـقها وبيعها
إلى أشـخاص بطرق غير قانونية خالل
ــدة الـســابـقـة   اذ ان اســتـرجــاعـهـا ا

يـتطلب إقامة دعاوى قـضائية ضد هذه
اجلـهات أو الشـخصيـات)  مشيرا الى
ان (مـحافـظات كـركوك وبـغداد وكربالء
والــنــجف والــبــصــرة هي األخــطـر من
حـيث االسـتيالء عـلى عـقارات الـدولة)
مـوضحـاً أن (هناك الـكثيـر من اجلهات
في مــحــافــظــة الــبــصــرة اســتــحـوذت
وتـصــرفت بـعـقـارات الـكـويـتـيـ الـتي
جـــمــدت من قــبـل الــنــظـــام الــســابق)
مـبينا ان (التالعب في مـحافظة كركوك
يـــنــدرج ضــمـن اخلالفــات  الــقـــومــيــة
والـسـيـاسـيـة الـتي جـرت وحصـلت في
احملـافـظـة بـعـد الـعام  2003 إذ حـولت
بــــعـض الـــعــــقــــارات إلـى جــــهـــات أو
أشــــخـــاص عـن طـــريـق الـــتــــزويـــر أو
االســــتــــيالء). واســــتــــطـــرد قــــائال ان
ــوجــودة في (الــقــصــور الــرئــاســيــة ا
مــــنــــاطق اجلــــادريـــة و كــــرادة مـــر

االعظمية والرضوانية مستغلة من قبل
احلــكـومـة). من جـهــة اخـرى   أعـلـنت
دائـرة التحقيقـات في هيئة النزاهة عن
تــنـفــيـذ ثالث عـمــلـيــات ضـبط حلـاالت
ـشــهـود في تــعـاطـي الـرشــا بـاجلــرم ا
مـحـافـظـات الـبـصـرة وبـغـداد وكربالء.
وأشـار بــيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمـان)
امـس إلى (ضـبط مـسـؤول قـسم تـقـاعد
قــضــاء الـقــرنــة   مُـتــلـــبـســاً بــاجلـرم
شهود أثناء تسلُّم الرشا لقاء تسهيل ا
اليـة من فرع الـهيئة قـبض الفروقـات ا
ة في الــبــصـرة) مــبــيـنــا أن (الــعـمــلــيـَّ
أســفـرت عن ضــبط عـددٍ من األضــابـيـر
ُـتـهم)  وأضـاف الـتـقـاعـديّــة بـحـوزة ا
الـبـيان إن (فـريق عـمل مـديريـة حتـقيق
بـــغــداد تـــمــكَّـن من ضــبـط مــوظفٍ في
ـشهـود أثناء وزارة الـكهـرباء بـاجلرم ا
تـسـلُّمه مـبـلغ رشا مـقـابل إعـادة التـيار

ـصدر الـكـهربـائي الـذي  فصـله من ا
الـرئيس عـن إحدى الـبنـايات   وإعادة
عاملة ّ ضبط ا ـقاييس للعمل  كـما  ا
اخلــاصّـة بـالـبــنـايـة خالل الـعــمـلـيــة)
وتـــابع ان (مـالكـــات مــكـــتـب حتــقـــيق
كــربالء   الــتي انــتـقــلت الى مــديــريـة
تــنـفــيـذ احملــافـظــة قـامت فـي عـمــلـيـة
مـنفصـلةٍ بضـبط مسؤول األضـابير في
ـديريَّة مُـتلبـساً بالـرشا مقـابل تسليم ا
اإلضــبـارة الـتــنـفـيــذيـة الـعــائـدة ألحـد
ّ ) وتـــابع الـــبـــيــان انه ( ــراجــعـ ا
تــنـــظـــيم مــحــاضـــر ضــبطٍ أصــولــيــة
ـضـبوطـة مع األولـيات في ـبرزات ا بـا
الـعمليات التي نفذَت بناءً على مذكراتٍ
ُـتهم قـضائيـة   وعرضها بـصحبة ا
عـلى قضاة مـحكمة الـتحقـيق اخملتصَّة
بـقـضايـا الـنزاهـة في الـبصـرة وبـغداد
.( تهم وكربالء الذين قرَّروا توقيف ا

محمد احللبوسي
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اجـتمع رئـيس حـكـومة اقـلـيم كردسـتـان مسـرور الـبارزاني
مع رئــيس الـوزراء الـهــولـنــدي مـارك روته  وذلك في أولى
مـحـطات جـولـته األوربـيـة. وخالل االجـتـمـاع الـذي حـضره
وزير التـخطيط دارا رشـيد ورئـيس هيئـة االستـثمار مـحمد
شـكــري جـرى بـحث ســبل تـعـزيــز الـعالقـات بــ إالقـلـيم
وهولنـدا وال سيمـا في مجال الـتبادل الـتجاري وقـال بيان
تلقته (الزمان) امس  (تمت مناقشة مساعي حكومة االقليم
لــتـعـزيـز الـبــنـيـة االقـتــصـاديـة واالسـتـفــادة من اإلمـكـانـات
واخلـبـرات الـهـولـنـديـة في اجملـال الزراعـي). وأبدى رئـيس
وزراء هــولـنـدا اســتـعـداد بالده لــدعم كـردسـتــان وخـاصـة
يشمركة في إطار جهود مكافحة اإلرهاب  فضالً قوات البـ
عن دعم الـــتـــنـــمـــيـــة في الـــقـــطــاع الـــزراعـي  كــمـــا حث
ستـثمرين الهولندي عـلى االستثمار في إالقليم. بدوره  ا
اعرب  الـبارزاني  عن شكره إلى (هـولندا ودعمـها لإلقليم
لقاء الضوء على عملية اإلصالح وخاصة اذا سلط خالل الـ
في تنـويع االقتصـاد ومصـادر الدخل وسبل تـخطي األزمة
ـالـية)  وقـال الـبـارزاني ان (إالقـلـيم لـديه فـرصـة مالئـمة ا
سـاعدة الدول الـصديـقة  لـيصبح لتـنمـية بـنيتـه التحـتيـة 

نطقة). مركزاً جتارياً مهماً في ا
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الـفــلـكـسـات االرشــاديـة كـذلك تـوزيع
ـعـقـمات مـجـمـوعة مـن الكـمـامـات وا
ـــــواطـــــنـــــ عـــــلـى ضــــرورة حلث ا

أستخدامها بأستمرار).
واضـــــاف انـه ( ايــــــضـــــا تــــــوزيع
ؤسـسات غـاسل احلـوضيـة عـلى ا ا
ـــراكــز الــصــحــيــة في مــحــافــظــة وا
الـبـصـرة ونــاحـيـة الـهـارثـة وشـمـلت
ركـز الودي مراكـز الـقائم الـقبـلـة ( ا

ـهـنـدس لـكـبـار الـسن) مـركـز حي ا
الـــــنـــــمــــوذجـي  ومـــــركـــــز امــــراض
احلــسـاســيــة والـربــو  وعــيـادة حي
الـرســالـة الـطـبـيـة الــشـعـبـيـة  مـركـز
الرسـالـة النـمـوذجي اخلافـر ألمراض
اجلـــهــاز الــتــنــفـــسي احلــاد  مــركــز
الـشعـلـة لـلرعـايـة الـصحـيـة االولـية 
ـوفـقــيـة لـلــرعـايـة الــصـحـيـة مــركـز ا
االولية وعيادة االمام احلسن الطبية
الــشـعــبـيــة و خاللـهــا ايـضــاً نـشـر
الـفــلـكـسـات الــتـوعـويـة لــلـمـراجـعـ
ــــــنـــــشـــــورات فـــــضـال عن تــــــوزيع ا
والفـولدرات الـتي حتث على االلـتزام
باتـباع اجـراءات السالمـة واالهتـمام

بارتـداء الـكـمـامات). وأوضح إنه (
ـكثفة تنفيذ خالل احلملة التوعوية ا
جــوالت مــيــدانــيــة بــيــئــيــة  لالنــهــر
الـداخـلـيـة حملـافـظـة الـبـصـرة ومـنـهـا
ـوفــقــيـة والــشــنـاشــيل ونــهـر نــهــر ا
الـعشـار واخلـندق لـلـوقـوف على اهم
سؤول مسببات التـلوثات لها ومن ا
ـكبـات نفـايات بـاشر  عـن حتولـها  ا
تضر بالـصحة العـامة وتردي الواقع
الــبـــيـــئي في مـــحـــافـــظــة الـــبـــصــرة
واالهــمـــال الــكــبـــيــر الـــذي تــعـــانــيه
احملــــافــــظــــة فـي اجملــــال الــــصــــحي
ــا يــنـذر بــخــطــر بــيـئي والــبــيــئي 
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واشــار الى انـه ( وبــالــتــعــاون مع
جــامــعـة الــبـصــرة ومــديـريــة تـربــيـة
الـبصـرة ومـنظـمـات تطـوعـية تـنـظيم

بالـتنـسيق مع مـديريـة بيـئة الـبصرة
تضمنت تنفـيذ محاور عديدة توزعت
بــ الــوقـايــة من اجلــائــحــة ونـصب
ســرادق تـابــعـة لــلــدائـرة في مــنـاطق
الـعـشـار والــتـمـيـمـيـة ومـنـطـقـة بـلـدة
وســـوق عـــبـــدالـــله بن عـــلـي وشــارع
الـوطن وغـيـرها و مـن خاللـها  بث
مـجـمـوعــة من االرشـادات الـتـوعـويـة
ـــتــــنــــقــــلـــة ونــــصب في االذاعــــات ا
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ــراكــز وقــفــات  تــضـــامــنــيـــة امــام ا
الــتــجــاريــة في مــحــافــظــة الــبــصـرة
سانـدة اجليش االبـيض والتـشجيع
عـلى االلــتـزام بـاالجـراءات الــوقـائـيـة

للحد من انتشار فايروس كورونا).
ــركـزي كــمـا كــشف رئــيس اجلــهـاز ا
للتقـييس والسيـطرة النوعـية حس
عــلي داود عن عــدم امــتالكه ســلــطـة
ــضــرة الى ــنع دخـــول الــبــضــائع ا

العراق.
وذكـــــر داود فـي تـــــصـــــريـح أمس أن
(الــكـثــيــر من الـبــضــائع الــتي تـدخل
البالد بعـضها مـضر بيـد ان اجلهاز
ــنـع دخــولــهـا). ــتــلـك الـســلــطــة  ال
وأشـار الى ان (الــسـكـائــر الـتي تـمأل
االسواق احملـليـة من الـبضـائع التي
ـسـبق" يـجب ان تـخـضع لـلـفـحص ا
مــعـربــا عن "اسـفـه النه التـوجــد لـدى
اجلهـاز اية شـهادة لـفحص الـسكـائر

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
نـفذت وزارة الـصـحة والـبـيـئة حـمـلة
للتوعيـة والتثقيف الـصحي والبيئي
في  مـحافـظـة البـصـرة بالـتـعاون مع
مـنــطـمـة يـونـيــسف. وقـال مـديـر عـام
دائرة الـتوعـية واإلعالم الـبيـئي أمير
عـلي احلــسـون أن (الـوزارة مـتــمـثـلـة
بدائرة التوعية واالعالم نظمت حملة
وقائية مـوسعة حول جـائحة كورونا
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أعـلــنت وزارة الــتـعــلـيـم الـعــالي والـبــحث الــعـلــمي إطالق دلــيل الـطــالب لــلـقــبـول في
تحدث الـرسمي باسم اجلامعـات والكلـيات األهلـية للـسنة الـدراسية احلـالية. وقـال ا
نـشور في موقع الـوزارة وفي بوابة دائرة الوزارة حـيدر العـبودي إن (دليل الـطالب ا
الـتـعـليـم اجلامـعي األهـلي تـضـمن شـروط وأسس الـتـقد الـى اجلامـعـات والـكـلـيات
سـائية وقـنوات الـقبول واحلـدود الدنـيا للـتقد األهليـة في الدراسـت الصـباحـية وا

للسنة الدراسية 2021/2020).
وأضـــاف أن (الـــطـــالب ســـيــجـــد في
الدلـيل قائـمة بـاجلامـعات والـكلـيات
االهلـية مـع األجور الـدراسيـة حسب
األقـــســـام الـــتي يــتـــاح له الـــتـــقــد

اليها).
وتــابع أن (وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
تــدعـو أبــنــاءهـا الــطــلـبــة الى قـراءة
الــدلـــيـل والـــتـــعــرف عـــلـى خـــارطــة
االختـصاصـات العلـميـة واإلنسـانية
ـكن للطـالب أن يسـجل أربعة التي 
اختيارات منها في استمارة التقد

حال إطالقها). 
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وحـــددت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والــبـــحث الـــعـــلـــمي يـــوم الــثـالثــاء
باشر اضي موعدا لـبدء التقـد ا ا
سائـية في اجلامعات الى الدراسة ا
وقال لـلـسـنـة الـدراسـية  2021/2020 
ـتـحدث الـرسـمي  حـيـدر الـعـبودي ا
إن (هـــيـــئـــة الـــرأي واســـتــنـــادا الى
تــوجـــيه وزيـــر الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والـبـحث الـعــلـمي  نـبـيل كـاظم عـبـد
الـصـاحب قـررت إعالن بـدء الـتـقـد
ـسـائـية مـن قبل ـبـاشر لـلـدراسـة ا ا
ـعاهـد على اجلامـعـات والكـليـات وا
قررة مشيرا الى أن وفق الضوابط ا
الـسـقف الـزمـني لـلتـقـد سـيـسـتـمر
شهرا واحدا ابـتداء من يوم الثالثاء
ـــقـــبل). وأضــاف أن (اجلـــامـــعــات ا
ســـتـــتـــولـى حتـــديث دلــــيل أقـــســـام
ـــســــائـــيـــة وإعـالنه في الــــدراســـة ا
مـــواقـــعـــهـــا الـــرســــمـــيـــة مع إعالن
الضوابط وآلية التنافس). وتابع أن

ــعــنــيــة إعــدادهـــا داخل الــلــجــان ا
ونــعــتـقــد انه حــيـنــهــا سـيــتم وضع
الية في سقوف عليا ودنيا للمبالغ ا
هـذه االســتـثــمـارات) الفـتــا الى انـنـا
(الــيــوم والـى حــ اســتــكــمــال تــلك
القـوان فـعلى احلـكومـة النـظر الى
ــواطـن والــتــحـــرك بــغــيــة حـــاجــة ا

تـخـفـيض االجور الـدراسـيـة بـنـسـبة
ـئــة). و أقــام قـسم التـقل عن  30 بــا
ــنـاهج والـتــقـنــيـات الـتــربـويـة في ا
ديرية الـعامة للـتربية في مـحافظة ا
الـــنــجـف دورة الــســـبــورة الـــذكــيــة
والــشــاشــات الـــتــفــاعــلـــيــة  ضــمن
البـرنـامج التـدريبـي الذي يـستـهدف

دراس كـافـة الكـوادر الـتـربـويـة في ا
األبـتــدائـيـة والـثـانــويـة  .وأكـد بـيـان
تـلـقـته (الــزمـان) امس (لـقـد بـلغ عـدد
ـشـاركـ في الـدورة اكـثـر من  200 ا
متدرباً  بواقع خمسة دورات في كل
حـلــقـة  10 مـتــدربـ وذلك الــتـزامـاً
بــالــشــروط الــصـحــيــة لــلــوقــايـة من

(مـــجــــالس اجلــــامــــعـــات مــــخــــولـــة
ـعـدالت بـتــخـفـيـض احلـدود الـدنــيـا 
ـا ال يزيـد عن ثالث درجات القـبول 
حـسب حــاجـة احملـافـظــة واجلـامـعـة
ـبـدأ اسـتـقاللـيـة اجلـامـعـات). وفـقـا 
وطلب الـنائب عن كتـلة بـدر النيـابية
كــــر عــــلـــيــــوي احملــــمـــداوي أمس
الـثالثـاء وزارتي الـتـربـيـة والـتـعـلـيم
الـعالـي التـحـرك واتـخـاذ االجراءات
ــدارس ـــعــنـــيـــ فـي مــلـــفـي ا مـع ا
واجلـامعـات االهـليـة بـغـية تـخـفيض
ـئة. االجور الـدراسـيـة بنـسـبة  30با
وقال احملـمـداوي في حـديث صـحفي
ـاضي رغم عـدم اكـتمـاله إن (الـعـام ا
لكن الطلبة اضطروا الى دفع االجور
شــبه كـامــلــة بـعــد رفض اجلـامــعـات
دارس االهلـية تخـفيضـها) مبـينا وا
(انـنـا في هـذا الـعـام وضـمن اخلـطط
عـدة لبـدء العـام الدراسي فـان ايام ا
الدراسـة سـتكـون مخـتـصرة كـما ان
ــوسم الــدراسي تــأخــر كــثــيــرا عن ا
ــعــتــاد يــقــابــلــهــا مــوعــد انــطالقه ا
اســـتـــمـــرار االزمــة االقـــتـــصـــاديــة و
جـــائـــحـــة كــورونـــا بـــالـــتـــالـي فــان
تـخفـيض اجـور الـدراسة بـنـسـبة 30
ئة او اكثر هو امر ضروري وعلى با
ـعنـية الـتحـرك فـعلـيا مـنذ اجلهـات ا

االن في هذا الشأن). 
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واكـــد عــلـــيــوي ان (هــنـــاك عــدداً من
مــقـــتــرحـــات ومـــشــاريـع الــقـــوانــ
ــتــعـــلــقـــة بــالــتـــعــلــيـم األهــلي في ا
ــدارس االهــلــيــة يـتم اجلــامــعـات وا

جائـحـة كورونـا). وعـد البـيـان (قسم
ــنـاهج والـتــقـنــيـات الـتــربـويـة في ا
احملـافــظــة األول في أطالق الـدورات
ـيـدانـيـة  ضـمن سـلـسـلـة الـدورات ا
الـتي يـقـيمـهـا الـقـسم حـسب اخلـطة
الــســنـويــة لــلــعــام الـدراسي  -2020
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حـــتى هــذه الـــلــحـــظــة). وأضــاف ان
(قــسم الــصـنــاعــات الـنــسـيــجــيـة في
دائـرة الــسـيـطـرة الــنـوعـيـة الــتـابـعـة
لــلــجــهــاز يــجــري عــمــلــيـات فــحص
البس ــسـتــوردة مـثل ا ــنـتــجـات ا ا
الداخليـة بجميع انـواعها واجلوارب
ــــنــــاشف والــــشــــراشـف ومالبس وا
ـواصــفـات االطــفـال اعــتـمــادا عــلى ا
تطلبات الفنية القياسية العراقية وا
عتمـدة). وأكد ان (اجلهـاز قد تسلم ا
ـــاذج من وزارة الـــدفـــاع مـــؤخــــرا 
لبدالت عـسكريـة و اجراء الفحص
الالزم عـلـيـهــا وتـسـلـيم الـنـتـائج الى
اجلـــهــة ذاتــهـــا اضــافــة الـى تــســلم
طـــلــبــات خــاصــة بـــشــركــة مــصــافي
الــوسط ويـجــري الـفــحص لـنــوعـيـة
الــغـزل وثــبـات االلــوان عــنـد الــغـسل
ـا يخص نـوعـية ـربع  تـر ا ووزن ا

القماش وسماكته).
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ـرور الــعـامـة وخـدمـات الـبـلـديـات كـثـيـرا مـا نـحـمـل أجـهـزة الـداخـلـيـة وا
مـسـئولـيـات تـراكم الـنـفـايـات واالوسـاخ والـقـنـاني الـفـارغـة واألكيـاس في
الشوارع واألماكن الـعامة ولكن في حـقيقة األمـر نحن كمواطـن نتحمل
دينـة ليس ـسؤولـية إذا لم تـكن لديـنا ثـقافـة البـيت والشـارع وا نصف ا
ـدن من تراكم النـفايات نـظفـ أن حتمي األزقة وا باستـطاعة فـيالق من ا
اره في تلك األمـاكن وكثيرا مـا نشاهد التي يرميـها سواق السـيارات وا
ربات البيـوت يقذفن عالليـك االوساخ بالقـرب من حاويات النـفايات وليس
بـداخـلـهـا وعـنـدمـا تـسـأل عن أسـبـاب الـعـبـثـيـة في هـذا الـتـصـرف يـأتي
سئولية أو ـواطن يشعر با اجلواب القاسي ( أنت شعليك ) لو كان هذا ا
ا تصرف بعقلية المسؤولة. على األقل باإلجراءات االنضباطية والغرامة 
في زيارة ألحدى البلدان سألـنا سائق األجرة بان شوارع مديـنتكم نظيفة
ومشـجرة فـقال ( سـيدي نـحن نـنظـر للـشارع مـثل نـظرتـنا لـلبـيت فبـهذا
شي الـغـريب والقـريب واوالدنـا وامهـاتنـا فـإذا لم نحـافظ على الشـارع 
نظافته يـعني لم نحـافظ على نظـافة بيوتـنا. ) وهذا تعـبير رائع عن الـثقافة
اجملتـمـعـيـة إضـافة الى إن أي عـمل يـخـالف قـوانـ الـبلـديـة تـتـرتب عـليه

غرامات مادية.
ـرحـلة الـتي تـغـلبت فـيـهـا عوامل واطن فـي مجـتـمعـنـا خـاصة في هـذه ا ا
ـمــنـوعـات الـتــسـيب والالمــسـؤولـيــة مع ضـعف الــنـظـام الــعـام وتــخـطي ا
بـاالتــفـاق مـع الـدوائــر اخلـدمــيـة أو بــدونـهــا جــعل شـبــيـبــة هـذا الــزمـان
يتصرفون وكأن في تصرفـهم شجاعة أو قوة تخطي للـممنوعات والنظام
ـنـفـلـتـة أو اجلـمـاعـات الـسـيـاسـية مـثـلـمـا تـفـعل اجلـمـاعـات الـعـشـائـريـة ا

سلحة التي الحتترم الدولة وقوانينها. وا
واطن أيـاً كـان مـوقعه هـو مـسـؤول عنه في االمن هذا الـبـلـد للـجـميـع وا
ـثيـر لـلتـساؤل في ـتوازنه وا والقـوان والـنـظافـة والعالقـات اجملـتمـعيـة ا
هذه األيـام كـثـرة األبنـيـة بـيوت وشـقق وعـمـارات وجمـيـعهـا تـتـصرف في
الشـارع العام واالزقـة كأنـها مـلكـاً لهـا فتـجد الـطابوق والـرمل واحلصى
ـرور فيـها وكـذلك تالحظ العـديد من تمأل الـشوارع بـحيث من الـصعب ا
الـنـاس يـغـسـلـون سـيـاراتـهم في تـلك الـشـوارع واالزقـة كـأن اليـوجـد من
البلديات وامانة العـاصمة من ينبه خلطأ هذا الـتصرف وتناقضه التام مع
الـقـوان واألنـظـمـة الـتي كـان مـعـمـول بـهـا بعـمـر نـشـأة الـدولـة الـعـراقـية

وتالشت مع االحتالل وأنظمة احملاصصة.
البلد النـظيف يعبر عن الـوالء له ولبلد الـذي تتراكم في شوارعه ومداخل
مـدنه الـرئـيـسـيـة الـقـمــامـة واالوسـاخ واحلـفـر في الـشـوارع يـعـكس حـالـة
ـؤسف جـداً أن جتـد بـغـداد ومــعـظم مـحـافـظـات الـتـأكل والـتـردي ومـن ا
العراق  تتحول تدريجيـا الى قرى جرداء ال شجرة تزرع وال شارع يفرح
الناظر. نحن مثلما نطالب أجهزة الدولة بتفعيل إجراءاتها القانونية علينا
ارس أقـل مايكـون من الليـاقة واالحترام كمواطـن أن نحـترم سلـوكنا و

دننا.    واالهتمام 
ــرور وال في الـبــلـديـات وان كــان يـقع إذن لـيس كل اخلــلل في أجــهـزة ا
ـسـؤوليـة عـليـنا علـيـها مـسؤولـيـة تنـشـيط الضـوابط والـقوانـ لـكن تقع ا
كمواطنـ وسواق سيـارات وأصحاب الـبيوت وبنـائي البيـوت والعمارات
فإذا حافـظنا عـلى النـظافة الـعامـة والسيـر بالطـرقات والـشوارع بعـقالنية

دن األخرى الى ماكانت عليه. تعود بغداد وا
بغداد التي تغنى بها الشعراء التستحق هذا اإلهما ل في التشجير ومن
العيب أن تتصحر وتصبح جرداء فمـاهو الضير عندما نضع شجرة في
اذا اليجبر كل باني لبيت أو عماره أن جتبره أمانة العاصمة الشوارع و
والـبـلـديـات أن يــزرع شـجـرة أمـام بـيــته ومـحالته هـذا الــذي نـقـوله لـيس
ـعـنـية صعـبـا ولـكن األصـعب هو فـقـدان بـوصـلة االهـتـمـام من اجلـهات ا
ببـغـداد واحملـافظـات األخـرى دعونـا نـتـعاون من اجل
بغداد انظف ودعونا نتكاتف حلماية عاصمة العراق
ــســؤولــون من الــتــريــيـف والــتــصــحــر وإذا كــان ا
ـواطـنـون سـيـاجـها اليـحـبـون بـغـداد فـلـنكـن نـحن ا

وحماتها من الشارع حتى البيت.. 

لم أر أستـاذنـا الـفيـلـسـوف مدني صـالح يـبـكي غيـر مـرّة واحـدة .. دخلت
سح دموعاً نزلت من سك منديالً و غرفته في قسم الفلسفة  فـوجدته 
عينيه  وناولـني حزمة من أوراق كانت أمامه  وقـال لي اقرأها  وقرأتها

حتى آخر سطر وآخر كلمة . 
كان مقاالً أشبه بحفل تـأب كتبه عن هيت  بلـدته التي لم يزرها منذ أمد
ـدينـة على وسـعهـا في قـبر أمّه هـناك .. فـهذه بعـيد  وقـد اختـصـر هذه ا
الـبـقـعـة الـصـغـيـرة من تـراب وأحـجـار تـفـسـر مـعـنى الـدمـوع في عـيـنـيه 
مستوحياً بـيت شعر من مرثيـة متمم بن نويرة ح كـان يقف عند كلّ قبر

يراه فيبكي على حجارته  ظنّاً أن هذا القبر هو قبر أخيه مالك :
وقالَ: أتبــكي كلّ قبــــرٍ رأيتــه
َ اللوى فالـدكادكِ لقبرٍ ثوى ب
فقلت له إن الشجا يبعثُ الشجا
فدعني.. فهـذا كله قبــــرُ مالكِ

إنه يـحنّ إلى زمـان بال ســاعـات  ومـكـان بال زمــان .. يـحنّ إلى قـبـر أمّه
حـن قـيس إلى جـبل الـتـوبـاد  وحـنـ مـالك إلى وادي الـغـضـا  وحـن

العاشق إلى جبل الريان . 
ولقـد الـتـقيت كـثـيـراً من الـناس فـوجـدتـهم نسـخـة من مـدني صـالح  فهم
يجدون الدنيا عـلى وسعها في بقعـة صغيرة من األرض .. في مقهى  أو
رصــيف في شــارع  أو شــجــرة في بــســتــان  أو قــبــر إنــســان عــزيـز 
فيلـثمون الـشواهد كـأنهم يلـثمـون خدود احلبـيب  ويبحـثون في ترابه عن

فقود . فردوسهم ا
وقرأنـا عن طه حسـ أنه كـان ينـتظـر أيامـاً على مـوعـد مع حبـيبـته  فإذا
انـتـهى الـلـقـاء ونـهض يـودعـهــا  جـلس بـعـدئـذ وهـو ذو الـبـصـر الـكـلـيل 
ـقعـد الـذي كانت جتـلس عـلـيه سوزان  فـيـلـوذ بالـصـمت طويالً يتـلـمّس ا

شتاق !. ح ال يشفي الكالم غليالً 
ومرة هاتفني صـديقنا األسـتاذ حسن العـلوي  وسألني : أين أنت ? قلت
ـشـتاق : أرجـوك أن تذهـب حاالً وتـنزل إلى في حديـثـة . قال لي بـحـن ا
ضفاف النهـر  فقد تركت عـنده أجمل ذكريـات حياتي . قلت : أين ? قال
: هـنـالك مـقـهى تـظلـهـا شـجـرة تـويـتـاء كـبـيـرة عـنـد اجلـرف من الـنهـر في
ـديـر  جـلـست حتت أغـصـانـهـا قـبل نـصف قـرن  وكـتـبت عـلى حـديـقـة ا

جذعها هذا البيت :
إنّـا تقاسـمنا الغضـا فغصـونه
في راحتيك وجمره في أضلعي

وفعـلت  وذهـبت مسـرعـا  ونزلت الى الـنـهر  فـلم أجـد ال الشـجرة  وال
ــديـر  وال ـقــهى  وال حـديــقـة ا بـيت الــشـعــر  وال ا

العلوي .
لقد قالها أمير الشعر العربي أحمد شوقي :

قد يهــونُ العمــرُ إال ساعة
وتهـونُ األرضُ إال موضعـا

هلسنكي
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ــنــامـة- (أ ف ب): تــوفّي رئــيس { ا
وزراء الــبــحـرين األمــيــر خـلــيــفـة بن
سـلـمـان آل خـلـيـفـة عن  84 عامـا في
ـــتــحــدة أمس األربــعــاء الــواليــات ا
بعـدمـا أمضى  49 عامـا في مـنـصبه
وهي الواليـة األطول لـرئيس حـكومة

على مستوى العالم. 
ـملكة وتأتي وفاة أحـد أقوى رجال ا
اخلــلـــيـــجــيـــة الــصـــغـــيــرة مـــنــذ
اسـتــقاللــهـا في  1971 في وقت
تمـر الدبـلـوماسـية الـبحـرينـية
في مــرحـلــة من الـتــغـيــيـر مع
تـــــطــــبـــــيـع الـــــعالقـــــات مع
إســرائـــيل. وذكـــرت وكــالــة
األنــــبـــاء احلـــكـــومـــيـــة أنّ
رئــيس الــوزراء تــوفي في

تحدة حيث مستشفى في الـواليات ا
كــان يـــتــلــقى الــعـالج جــراء مــشــاكل
صحيـة على أن جتـري مراسم الدفن
بـعــد وصـول جــثـمـانـه إلى بـلـده وأن
تـقتـصـر علـى عدد مـحـدد من األقارب
عتمـدة للوقاية من في ظل التدابيـر ا
ــســتــجــد. وأمــر فــيــروس كــورونــا ا
ـلـك حـمــد بن الــعــاهل الــبــحــريـنـي ا
عــيــسـى آل خــلــيــفــة بــإعالن احلــداد
الرسـمي أسبـوعا مع تنـكيس األعالم
وتــــعـــــطــــيل الـــــعــــمل فـي الــــدوائــــر
ـدة ثالثة أيـام ابتداء من احلكـومية 

يوم غد اخلميس. 
مـلكـة اخللـيجـية اجملاورة وشهـدت ا
للـسعـودية اضطـرابات مـتقـطعـة منذ
الـعـام  2011 عـنــدمـا نـفّــذت األجـهـزة

ـشــاركـ في األمــنـيــة حــمـلــة ضــد ا
تــظـاهـرات ضــخـمـة قــادهـا الـشــيـعـة
ـلكـيـة دسـتوريـة.وتـتّهم ـطالـبـون  ا
ــتـحــالــفــة مع الــواليـات الــبــحــرين ا
تـحدة إيران بـافتـعال االضـطرابات ا
ملكـة وبتدريب عناصـر تتّهمهم في ا
(باإلرهـاب) لـشن هـجمـات ضـد قوات
األمن لــــكـن طــــهــــران تـــــنــــفي هــــذه

االتهامات. 
œuOŽ W Lš

ومـنذ  2011 أوقفت الـسـلطـات مـئات
عـارض النـاشـط والـسـياسـيـ ا
وحاكمتهم وأصدرت بـحقهم عقوبات
ؤبد قاسية بـينها اإلعـدام والسجن ا
وجتـريدهـم من اجلنـسـيـة وتـعـاملت
بـــــقــــســـــوة مع أي احـــــتــــجـــــاجــــات

ضـــدهـــا.وخالل فـــتـــرة واليـــته الـــتي
امــتــدت لـنــحــو خـمــســة عـقــود كـان
رئــيس الــوزراء الــبــحـريــني الــراحل
شـخـصـيـة رئـيـسـيـة ومـثـيـرة لـلـجـدل
خصـوصا بـالنـسبـة للـشيـعة.وعـندما
تظـاهرون ساحـة اللؤلؤة في احتل ا
ـدة شـهـر في عام  2011 قبل ـنامـة  ا
ـدعومة من أن تطـردهم قوات األمن ا
الـسـعـوديـة كـان مـطـلـبهـم الـرئيـسي
تـنــحي رئـيس احلــكـومـة.والــبـحـرين
مــقـرّ األســطـول اخلــامس األمــيـركي.
وكـــان الـــرئـــيس االمـــيـــركي دونـــالــد
ـفـروضـة تـرامب خــفّف من الـقـيــود ا
ـنـامـة مـنـذ عـلى بـيع األســلـحـة الى ا
تــــــســـــــلــــــمـه احلــــــكم فـي كــــــانــــــون

الثاني/يناير 2017.
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خليفة بن سلمان
آل خليفة

t‡‡‡‡‡‡‡‡‡¹uMð
 نشـر اعالن دعـوة اجتـماع الـهيـئة الـعـامة لـشركـة التـعبـئة
والــتــعــلــيب الــعــراقــيــة (م. خ) في عــدد اجلــريـدة  6809 يـوم
ــار خــيــر الـدين االربــعـاء 11/11/ 2020 فــورد ســهـوا اسم أ
محمـد رئيس مجلس االدارة خطأ والـصحيح هو نائب رئيس

مجلس االدارة.
لذا اقتضى التنويه

حيدر
العبودي
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œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ
أعـــلـــنـت وزارة الـــزراعـــة عن زيـــادة
انــتـــاج مـــحـــصـــول الـــطـــمـــاطم في
مـحـافظـتي كـربالء والـنـجف تـزامـنا
مع بـدء موسم أنـتـاجه مؤكـدةً أنـها
لم تـــفــــتح األســــتـــيــــراد حملـــصـــول
الطـماطـمة مـنذ عـام وذلك نـتيـجة
لـلـجــهـود الـتي بـذلــتـهـا الـوزارة في
زارعـ والفالح دعم و تشجـيع ا
عـلى مـواصـلـة الـزراعـة طـوال الـعام
والـتي أفــضت نـتـائــجـهـا الى زيـادة
مـــســتــوى أنـــتــاجــيـــته وصــوال الى

وفــرته مــحـلــيــاً  مــشـيــرةً في بــيـان
تـلقـته (الـزمـان) امس الى أن (أنـتاج
محصول الـطماطم بدأ بـتزايد بشكل
سريع في محافظتي النجف األشرف
ـــا يـــتـــطـــلب ـــقـــدســـة  وكـــربالء ا
ـــنـــتج االســـتـــمـــرار فـي حـــمـــايــــة ا
احملـــلي) مـــنــوهـــةً الى ان (الــوزارة
نـتجات الزراعية ماضية في زيادة ا
وفرة محلياً سواء كانت نباتية أو ا
حــــيــــوانــــيــــة وضــــمن الــــروزنــــامه
الزراعية فضالً عن منع أستيرادها
مــبــيــنــةً بــأن ســيــاســة الــوزارة هي

ــنـتج من ــوازنــة مـابــ حــمـايــة ا ا
ـستـهـلك من جانب جانب وحـمـاية ا

أخر).
ــنـتــجـات الــزراعـيـة مــوضـحـةً أن (ا
ـــمــنـــوعــة من ــوفـــرة مــحــلـــيــاً وا ا
االســــتـــيـــراد وصــــلت الى 24 مــادة
زراعــيــة أضــافـــة الى حتــقــيق االمن
الغذائي واالكتـفاء الذاتي حملصولي

احلنطة والشعير).
ــنــافــذ احلــدوديــة داعـــيــةً (هــيــئــة ا
والـكــمـارك وكـافــة األجـهـزة األمــنـيـة
نـتجات ـنع دخول ا على التـشديد 

ـمنـوعة ـوفرة مـحـليـا وا الـزراعيـة ا
مـن االســتــيــراد ومــنـــهــا مــحــصــول
عـابر ـنافـذ وا الطـمـاطم ومن كافـة ا
ـنــتج احلــدوديــة من أجل حــمــايــة ا

الزراعي احمللي). 
كما اعلنت زراعة النجف عن انطالق
عمليـات حصاد الشـلب في احملافظة
للموسم الـزراعي احلالي بعـد توفير
سـتلـزمات الـضروريـة من األسمدة ا
بيدات اجليدة فضالً عن والبذور وا
ــيــدانــيـة ــتــابـعــات ا اإلرشــادات وا
لــلـكـوادر الــفـنــيـة مـتــوقـعــة حتـقـيق

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ
طـــالـب الــنـــائـب االول لــرئـــيـس مــجـــلس
الــنـواب حــسن كــر الـكــعـبي  الــلـجــنـة
الية النيابية بتضم مبلغ  600مليار ا
ديـنـار في مـشروع قـانـون تـمـويل الـعـجز
رحـلة االولـى من ميـناء الـي لتـمويـل ا ا
الــفـاو الــكـبـيــر. واطـلــعت (الـزمــان) عـلى
وثيقة حتمل توقيع الكعبي  موجهة الى
ـان جـاء فـيـهـا (نـظـرا لـقـيام  مـالـيـة الـبـر
ـناقـشـة قـانـون تـمـويل الـعـجز الـلـجـنـة 
الي  وبـعد الـقـراءة الثـانـيـة للـمـشروع ا
الك ومن خالل تـضــيـيف وزيــر الـنـقل وا
رحـلة ـتقـدم لـلوزارة والهـميـة تـمويـل ا ا
ـيـنــاء الـفـاو الـذي يـعـد مـشـروعـا االولى 
ستـراتيـجـيا تـنمـويا  ندعـو بتـخصيص
ـرحـلة مبـلغ  600مـليـار ديـنـار لـتمـويل ا
شروع). وكان رئيس الوزراء االولى من ا
مــصــطــفى الـــكــاظــمي قـــد وجه  بــعــقــد
اجــتـــمــاع لــلـــتــفـــاوض مع شـــركــة دايــو
الـكـوريـة اجلنـوبـيـة لـبـدء العـمل بـتـنـفـيذ
ــيــنــاء .وحث الــكـاظــمي عــلى مــشــروع ا
الــعـــمل بــأقـــصى اجلـــهــود إلزالـــة كــافــة
عوقات من أجل إنهاء مرحلة التفاوض ا

والبدء بالعمل. 
عن واعلـنت وزارة الـنقـل في وقت سابق 
تــراجع دايــو الــكــوريــة عـن إكــمــال بــنـاء
مــيــنـاء الــفــاو الــكـبــيــر.وفي الـتــاسع من
ــاضي وقـــفت الــشــركــة تــشـــرين االول ا
ــشــروع فـي الــبــصــرة  بــعــد الـــعــمل بــا
العـثور علـى جثة مـديرهـا مشنـوقاً. فـيما
افـاد عــضـو جلـنــة الـعالقــات اخلـارجـيـة
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كوطر استعداد مجلس النواب ملحان ا
لـلــمـصـادقـة عــلى االتـفـاقـيــة الـعـراقـيـة –
ــقــبل.وقـال الــكــوريـة نــهـايــة األســبـوع ا
ـكـوطـر  فـي تـصـريح امس إن (اجملـلس ا
قـبل للـتصديق يسـتعـد نهايـة األسبـوع ا
عــلى مـــعــاهـــدة تــســريـع الــتـــعــاون بــ
حكـومتي الـعراق وكـوريا اجلـنوبـية بـعد
ــعــنــيـة) أن جتــري مــشــاركــة الــلــجــان ا
ـــان أجـــلت واضـــاف أن (رئـــاســـة الـــبــــر
الــتــصـــويت عــلى هــذه االتــفــاقــيــة خالل
ـاضي من أجل إشـراك جـلـسـة الــسـبت ا
جلــان أخــرى مع جلــنــة الــعالقــات وهي

جلنة االقتصاد واالستثمار).
من جـــانـــبـه أكـــد مـــصــــدر حـــكـــومي أن
صادقـة على اتفاقية ب (العراق بطور ا
الـعــراق وكـوريـا اجلــنـوبـيــة تـنص عـلى
تصـدير أكـثر من 250 ألف برمـيل يومـياً
إلى الشركات النفطية الكورية اجلنوبية
حتى لو حـدثت ظروف قاهـرة في السوق
ــيــة) مــشــيــرا الى ان الـــنــفــطــيـــة الــعــا
(االتـفــاقــيــة تــمــنح الــشــركــات الــكــوريـة
اجلنوبـية األولويـة لشراء النـفط العراقي
واضـــاف أن مـــهــــمــــا كـــانـت الـــظــــروف)
(االتـفـاقيـة تـنص عـلى بـيع بـرمـيل الـنفط
ي). في وقت  أكـد رئـيس بـالـسـعــر الـعـا
ـانيـة وليد جلنـة اخلدمـات واإلعمار الـبر
الـســهالني عـدم إرسـال احلــكـومـة بـنـود
االتــفــاق مع مــصــر.وقــال الــســهالني في
تـــصـــريـح امس إن (بـــنـــود االتــــفـــاقـــيـــة
صريـة لم ترسل إلى مجلس العراقيـة ــ ا
النواب)  مؤكـدا أن (جلـنته سـتـطلب من

رئـاسـة مـجــلس الـوزراء اإليـضـاح بـشـأن
مضمون وبنـود هذه االتفاقية) الفتا الى
انـه (من الــضــروري تــفــعـــيل االتــفــاقــيــة
الــصــيــنـــيــة الــتي وقــعـــتــهــا احلــكــومــة
السابقة) وتابع ان (االتفاقيات مع مصر
واألردن تــتـطــلب من احلــكـومــة احلـالــيـة
إيـضـاح بــنـودهـا وفـقـراتــهـا إلى مـجـلس
النواب) واوضح السهـالني ان (اجلميع
يــرحب بــأيــة فـــكــرة من شــأنـــهــا تــقــد

اخلدمـات للـشعب الـعراقي) مشـددا على
أن (مــا نـريـده إقــامـة عالقــات مـتــيـنـة مع
احملـيط الـعـربي واإلقـلـيـمي لـكن ال تـبنى
هـــذه الـــعالقــات عـــلى حـــســاب مـــصــالح
شعـبـنا) من جـهته اوضح عـضـو جلـنة
ـانـيـة بــهـاء الـدين الــنـفط والـطــاقـة الـبــر
الـنوري أن (االتـفـاقـات مع مـصـر مازالت
مــذكــرات تــفــاهم وحتــتــاج إلـى مــوافــقـة
د أنبوب ان)  مؤكدا أنها (تطالب  البر

ان الية في اجتماع برئاسة نائب رئيس البر »ŸUL²ł∫ اللجنة ا

بإصابتـهم بالكـورونا فيروس
ـــــرض ـن لــــــديـــــهـم  اعــــــراض ا  
والـــتـــأكـــيـــد عـــلى أخـــذ الـــعـــيـــنــات
اخملتبرية من جميع احلاالت الواردة
 لزيادة فـحوصـات التحـري الوبائي
ــا عن الــفــيــروس) .مــضــيــفــاً انه (
يسهم في معرفة حجم اخملاطر  التي
قــد حتـــصل  الســيـــمــا وانـــنــا عــلى
أعــتــاب مــوسم الــشــتــاء و أحــتــمـال
حـصـول مـوجـات وبـائـيـة لـلـفـيروس
كتلك التي حدثت في الدول اجملاورة
ـوسـوي والـدول االوربـيــة.وأوضح ا
أن الــــفــــريق أطــــلع  عــــلى ســــجالت
األســـتــشـــاريــات والـــطــوار  وقــام
ـتـابـعـة مـنـافـذ الـسـحب اخملـتـبري
لـعــيـنـات كـورونــا). مـطـالــبـاً (بـجـعل
مــــنــــافــــذ  الــــســــحـب  قــــريــــبــــة من
اإلستـشـاريـات  مع وضع قـطع داللة
لإلستدالل وسهولة الوصول من قبل
ــــرضى الــــذين يــــقـــومــــون بـــاخـــذ ا
ـســحــات). الفـتــاً الى أن (إجـراءات ا

الـــســـحب أضـــحـت اكـــثـــر ســـهـــولــة
والنـتـائج باتـت تعـلن بـوقت سريع .
ن يـشـكـون من ـواطــنـ  داعـيـاً : ا
أعراض اإلنفلـونزا للمـراجعة لغرض
ســحب الـــعــيــنــات اخملــتــبــريــة  مع
اإللـــتــــزام بـــاإلجـــراءات الـــوقـــائـــيـــة
الـضـروريــة من إرتـداء الـكــمـامـة إلى
التباعد البدني وغسل اليدين) . على
صــــعـــيـــد مـــتـــصـل واســـتـــنـــاداً الى
تـوجيـهـات الـسـيد مـديـر عـام  صـحة
بـــغــــداد الـــرصــــافـــة عــــبـــد الــــغـــني
الـسـاعــدي بـضـرورة تـنــفـيـذ حـمالت
صــحــيــة مــوسـعــة  لــلــقــاح األطــفـال
ـتـسـرب وتـوفـيـر كـافـة الـلـقـاحات ا
الـتي تــؤمن جـيل خــال من األمـراض
واإلعاقـة واحلـد من تـفـشي األمراض
االنتـقـالـيـة من اجل إجنـاح احلمالت
الــتــلـــقــيــحـــيــة الــتـي تــبــاشـــر بــهــا
مؤسـستنـا الصـحيـة . واوضح مدير
الــقـطــاع عــلي ســامي الـتــمــيـمي  ان
(مـراكزنـا الـصحـيـة تـواصل مهـامـها
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جنح فـريق طـبـي  إسـتـشـاري مـؤلف
من ثالثة أختصاصات طبية مختلفة
في مدينة الصدر الطبية في النجف
ريض ذو في إجراء عمـلية جـراحية 
58 عـــــامــــًا    خـاللــــهـــــا رفع ورم
سـرطـاني مـتــشـعب راجع يـبـلغ وزنه
ـتـد من الكـلـية 4.5 كيـلـو غـرامات 
الـى الـــشــــريــــان األجـــوف األســــفل 
مالصق لـلــكـبـد واالمـعـاء الــغـلـيـضـة
واالمعاء الـدقيـقة  مالصق للـحجاب
احلاجز وكذلك غشـاء القلب والبط
ـن . وقـــــال األســــــتـــــشــــــاري في اال
جـراحــة الـصــدر واألوعـيـة الــدمـويـة
طارق الـشـمـري في تـصريح أمس أن
ـــــــريض ســـــــبق أن أجـــــــرى ثالث (ا
عمليات جـراحية خارج العراق  ولم
يــتـمــكـنــوا من إسـتــئـصــال الـورم أو
عالجه  حيـث  إجراء الـعمـلـية من
قــبل فــريق إســتــشــاري مــشـتــرك من
ثالث إخـــتـــصـــاصـــات طـــبــيـــة  هي
جـراحــة الـصــدر واألوعـيـة الــدمـويـة
وجـراحـة اجلـهـاز الـهـضـمي والـكـبـد

سالك البولية.  وجراحة ا
وب الـشمـري أن (العـملـية اخلـاصة
والـنـادرة تـمت فـي عـمـلـيـات اجلـهـاز
الهـضمي واسـتغرقت أكـثر من  اربع
ساعـات و فـيهـا إسـتئـصـال الورم
بالكـامل دون أي ضرر لألعضـاء غير
تضـررة من الورم السـرطاني  كما ا
 حتــريــر الــوريـداألجــوف األســفل
وإســـتــــئـــصـــال جـــزء من احلـــجـــاب
احلـاجــز وغــشـاء الــقـلـب من األسـفل
ـن واوردة وشـــرايـــ والـــبــــطن األ
الـــكــــلــــيــــة الـــيــــمـن من هــــذا الـــورم
الــسـرطــاني الــكــبـيــر). الفــتـاً الى أن
ريض كان مـصابـاً بالتـهاب الـكبد (ا

.B الفيروسي نوع
من جــانــبـه قــال أخــصــائي جــراحــة
اجلهاز الهضمي الدكتور علي هاشم
الفـتالوي :  حتريـر جـزء من الكـبد
واألمعاء الدقيـقة واألمعاء الـغليضة
من الـورم الـســرطـاني الـراجع .وأكـد
أخـصائي اجلـراحـة البـولـيـة منـتـظر
اخلـرسـان انه ( إســتـئـصـال الـورم

تـضررة مع الكـليـة ا
نـــــتـــــيـــــجـــــة الـــــورم
الـسرطـاني الـراجع)
وذلك بــــعـــد حتــــريـــر
صابة كافة األجـزاء ا
و اقـــــــتـالع الــــــورم
كتـلـة واحدة وبـنـجاح

تام) . 
واكـــــد اخلـــــرســــان ان
(الـفـريق الـطـبي أجـمع
عــلى جنــاح الــعــمــلــيـة
ـــــريـض من وخــــــروج ا
صالة العـمليـات بصحة

جيدة) . 
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وشــارك الــفـريـق الـطــبي
أخـــصــائــيـــة الــتـــخــديــر
ـــقــيم خــالـــدة عــبــاس وا
األقـــــدم أحـــــمـــــد عـــــزيـــــز
ومـــســـاعـــدي الـــتـــخـــديــر
ومسؤول عـمليـات اجلهاز
الــهــضــمـي فالح الــغــزالي
ومــسـاعــد اجلــراح مـحــمـد
عـبـد احلـسـ . وقـام فـريق
مشـترك من قـسـمي الصـحة

العـامة وقسم األمـور الفـنيـة  بزيارة
ـديـنـة الـصـدر الـطـبـيـة  لـلـمـتـابـعـة
الكات الـطبية يدانـية ا عايـشة ا وا
واخملـــتــبـــريــة الــعـــامــلـــة في وحــدة
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة وفـي ردهـــات
الـــــطـــــواريء وطـــــواريء كـــــورونـــــا
واســتــشــاريــات الــبــاطـنــيــة واألنف
واألذن واحلـــنــــجـــرة . وقـــال مـــديـــر
وحـدة األمـراض الـتــنـفـسـيـة احلـادة
ـــوســـوي في بـــيـــان تـــلــقـــته لـــيث ا
(الـزمان) أمـس أن (الفـريق تـألف من
مدراء شعب األمـراض اإلنتقـالية في
قـسم الـصـحـة الـعـامـة الـدكـتـور عـبد
الــوهـاب الــطـحــان ومـديــر الـشــعـبـة
الــعالجـيــة في قــسم األمـور الــفـنــيـة
الدكتور محمد زيدان  باإلضافة إلى
مــديـر وحــدة األمــراض الـتــنــفـســيـة
احلادة   و خالل الـزيـارة متـابـعة
ـــســـحــات آلـــيـــة ســـحب عـــيـــنـــات ا
ــشـــتــبه ـــرضى ا اخملـــتــبـــريــة من ا

وسـعة بتـنـفيـذ احلمالت الـصـحيـة ا
ـتـسـربــ وحـسب خـطـة لألطـفــال ا
الدائرة اخلاصة ببرنامج التحص

واحــتــسـاب الــهــدف الــســكـانـي لـكل
ـتــابـعــة الــيـومــيـة مــركـز من خـالل ا
راكز الصحية والتنسيق مع مدراء ا
ومــســـؤولي وحـــدة الــتــحـــصــ في

القطاع). 
‰UHÞ« `OIKð

وأكـد الـتــمـيـمي ان (الــهـدف من هـذه
احلـمالت الـصحـيـة هـو تـلـقـيح كـافة
ـتـسـرب وحـث وتـشجـيع األطـفـال ا
العوائل على تلقـيح ابنائهم وضمان
دعم متـكامل لـلـخدمـة التـلقـيحـية في

كافة مراكزنا الصحية). 
واخــتــتم  بــالــقـول ان (كــافــة فــرقــنـا
الـصـحـيـة سـوف تـواصل عـمـلهـا من
اجل اجنـــاح احلــمـــلــة والـــتــغـــطــيــة
الشاملة وايصـال اللقاحات الى كافة
الـفـئـات الـتـابـعـة لـلـقـطـاع). وكـشـفت
ـنـتـجة أدويـة سـامراء عـن الكـمـيـة ا

لألوكسج خالل أربعة أشهر. وقال
مدير الشركة العامة لصناعة األدوية
في سـامراء عـبـد احلمـيـد الـسالم في
تــصـــريح امس إن (مالكـــات مــصــنع
بغداد للغازات الطبية التابع للشركة
ستلزمات العامة لصناعة األدوية وا
الـطـبــيـة في سـامـراء ســجـلت إنـتـاج
كــمــيــة 298450 لــتــراً ســائالً وغــاز
االوكـسجـ الـطـبي لـلـفـترة من 13/
حــزيـران ولــغــايـة 31 تـشــرين األول
ـاضي). وأضـاف أنه ( إنـتاج 80 ا
ألف عـبـوة من مـادة الـكـحـول الطـبي
ولــلــفــتـــرة من مــنــتــصف شــهــر آب
اضـي ولغـايـة نهـايـة تـشرين األول ا

اضي).  ا
وأوضح أن (الشـركـة ساهـمت بـشكل
عـقمة ومادة واد ا كبيـر في توفيـر ا
األوكـسـج الـطـبي مـنـذ بـدايـة أزمة
جائحة كورونا مـنتصف شهر شباط
2020 ومـــســتـــمــرة في الـــتــجـــهــيــز

للقضاء على الوباء).

W∫ الفريق الطبي داخل صالة العمليات U
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مــعــدالت انــتــاجـيــة عــالــيــة. وذكـرت
ديرية ان (مالكات الفـنية اخملتصة ا
تـشــرف عـلى عــمـلـيــات احلـصـاد في
ـزروعة والتي سـاحات ا احلقـول وا
تقـدر مسـاحتـها بـأكثر من  212 ألف
تواصل من قبل دو نتيجة الدعم ا
الوزارة حـيث تـعد احملـافـظة االولى
ــــزروعــــة ــــســــاحــــات ا من حــــيث ا

وكميات االنتاج. 
wK×  ÃU²½«

مبـينـة حرص الـوزارة على الـوصول
إلى أعلى معـدل إنتـاج محلي لـلشلب
من خالل اعتمـاد الطـرق العلـمية في
اكـثــار اصـنـاف بــذور الـرتب الــعـلـيـا
وتـوفـير االسـمـدة وتـقـد الـنـصائح
واالرشــادات لــلــفالحــ في عــمــلــيـة
الــزراعـة واحلــصـاد والــتــسـويق من
اجل زيـادة االنـتـاجـيـة لـلوصـول إلى
االكتـفـاء الذاتي وسـد حـاجة الـسوق
ــنـتـجــات واحملـاصـيل احملـلــيـة من ا
الــزراعــيــة لــتــوفــيــر ســلــة غــذائــيــة
مـــتــكـــامــلـــة لـــلــمـــواطـــنــ ودعـــمــا

القتصادنا الوطني).  
واكـــمــلـت مالكــات دائـــرة الــبـــحــوث
الــزراعــيـــة إحــدى تــشــكــيالت وزارة
الـــزراعــــة االســـتــــعـــدادات لــــزراعـــة
مــحــصـول احلــنــطـة ضــمن بــرنـامج
اكثار بـذور الرتب الـعليـا للمـحصول
و جتهـيـز منـظـومات الـري بـالرش

الثابت واحملوري. 
وبـــيــنت الـــدائــرة في بـــيــان تـــلــقــته

(الـزمـان) امس ان (زراعـة مـحـصـول
ـــزارع احلــــنـــطــــة في احملــــطـــات وا
شـخاب في الشـلـبيـة مـنهـا محـطـة ا
مـحــافـظـة الــنـجف. فـيـمــا  الـقـيـام
بــعــمــلــيــات الـــطــربــســة واحلــراثــة
والتـسويـة والتـنعيم فـي مواقع عدة
مــنــهــا مـحــطــة بـحــوث الــغـالــبــيـة 

ومحطة
اخلالص ضـمن مـحافـظـة ديالى كـما
شـمـلت تـلك األعـمـال مـحـطـة بـحـوث
القرنة في مـحافظة البـصرة ومحطة
بحـوث تـكـريت وموقع مـزرعـة الدور
االرشــــاديـــة في صالح الــــدين كـــمـــا
أكـدت الدائـرة قـيـامهـا بـتـهيـئـة كـافة
االسـتــعـدادات الالزمــة في مــحـطـات
أخرى هي محطة بحوث ابو غريب/
مــحــافــظـة بــغــداد ومــحـطــة بــحـوث
الـصـويـرة /مـحـافـظـة واسط مـحـطة
رادية في محـافظة محافظة بحوث ا
بـابل). يـذكـر وزارة الـزراعـة تـمـكـنت
مـن حتـــقـــيق االكـــتـــفـــاء الـــذاتي من
احلــنـطــة وبـذور الــرتب الــعـلــيـا من
خالل تــظـــافــر اجلــهـــود الــعــلـــمــيــة
والبحـثـــــية وتعـتبر دائـرة البحوث
الـزراعـيــة من الـدوائـر الــتي تـنـتـهج
الطرق الـعلميـة في إستنـباط وأكثار
االصنــــــــاف الـعالـيـة اإلنتـاجـية من
احلبوب من خالل برامـجها العـلمية
الداعـمة لـزيـادة اإلنتـاج للـمحـاصيل
االسـتــراتـيـجــيـة فــضال عن حتـسـ

الصفات النوعية.

نفـطي من البـصرة إلى خـليج الـعقـبة في
األردن).

وأضاف أن (مـد هذا االنـبـوب فيه الـكثـير
ــشــاكـل كــونه يـــحــتـــاج إلى امــوال مـن ا
طــائـــلـــة وكـــبـــيــرة عـــلـــــى الـــعـــكس من
االتـفــاقــيــة الــصـيــنــيــة الــتي ال تــتــطـلب
ـصـرية االموال) عـادا (دخـول العـمـالـة ا
إلى الـعــراق في ظل وجـود الـبــطـالـة امـر

غير صحيح).
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بغداد

نبض القلم

بصراحة .. لم اُتابع باهتمام بالغ  – مبالغ فيه االنتخابات االمريكية ..  
مـفـيــد أن تـعــرف مـا يـجــري في الـعــالم  وبـالـذات مــا جـرى في أمــريـكـا
وسيـرعمـليـة االنتـخابـات فيهـا قبـل ايام   فهـي الدولـة االعظم ولـها تـاثير
ـيـة وفي مـنطـقـتـنـا بـالـذات   لـكـننـي أختـلف مع كـبيـر في الـقـضـايـا الـعـا
الكـثـيـرين في هـذا االهـتـمام االعالمـي الكـبـيـر والـتغـطـيـة االعالمـيـة التي
ا فـي ذلك على احداث فاقت كل االحـداث السيـاسيـة وغيـر السـياسـية  
ـجيء هـذا أو ذهاب ذاك  مهـمـة في بـلـداننـا   وكـأن حـيـاتنـا سـتـتغـيـر 
وهي في الــنـهــايــة لـيــست أكــثـر من عــمـلــيــة ملء فـراغ وتــوفــيـر ســاعـات
تلفزيونـية للمـحطات الفضـائية  العـربية  وفرصة لـبعض احملللـ للظهور
ـتــكـرر والـتــعـبــيـر عن امـنــيـات  ورغــبـات واحالم بــفـوز هـذا أو ذاك من ا

تنافس  ...   ا
ومع ذلك .. شـئت أم أبـيت أن أمـريـكـا هي الـدولـة االعـظم الـيـوم وتـفـرض
نفسهـا على العـالم لكي يتابع مـا يجري فـيها  وبضـمنهـا منطقـتنا حيث
لهـا قـضايـا  وعالقـات وخالفـات  معـهـا  ولهـا انـعـكاسـات  عـلى الوضع

عيشي للمواطن العادي  .. ا فيه ا العام واخلاص   
ولكن هل تـنـتهي مـشـاكلـنا مع امـريـكا بـذهـاب رئيس أو مـجيء آخر ..?..
وهل ستتـغير سـياسـة امريكـا بتغـيير الـرئيس لـكي يعلق الـبعض أمله في

تغيير وضع بالده والعالم على هذا دون ذاك ??..
ـلك هامشـا كبيـرا من احلرية والـتصرف - الرئيس  االمـريكي وان كان 
ؤسسـات ومصلحـة عليا ال يسـتطيع جتاوزهـا  لذلك تبدو لكنه محـكوم 
ـراهنـة عـلى الـرئـيس في غـيـر مـحـلـها وخـارج اطـار  وطـبـيـعـة الـعالقات ا

تعارف عليها أو التي سارت عليها امريكا لزمن طويل ..   ا
خذ  اوبـامـا  الـذي حكم واليـتـ مـثاال .. فـهل اوفى  بـوعـده خالل زيارته
للقاهرة وكـلمته في جامـعتها  بـحل القضيـة الفلسطـينية  واقـامة الدولت
.. وأعقـبه تـرامب فـهل الـتـزم بوعـد اوبـامـا لـلعـرب والـفـلـسطـيـنـي ام زاد
االمـر تـعـقيـدا بـنـقل سـفـارته الـى الـقدس واالعـتـراف بـضم اجلـوالن  الى

اسرائيل ?!..
 ليس العامل الـشخصي فقـط  - النها احتـلت بالدي ودمرتها - يـجعلني
ن ثـابتـا عـلى رايي  ولم اُغـيـره كل اربع سـنـوات أو أكـون غـيـر مـكـترث 
يحكم امـريكا ومـا يجـري فيهـا  ما دام وضعـنا عـلى حاله ان لم يكن في
تراجع  بل الني أعرف  كـغيـري جيـدا  أن الرئيس  االمـريكي لـيس أكثر
ـؤســسـات ثــابـتــة حتـكم فـي الـســر والـعــلن  وإن كـانت له من (واجـهــة) 
ؤسسة االكبر – فتـاح) النووي  .. فهو إبن ا صالحيات واسعة وبيده (ا

امريكا التي دخلت عصرا جديدا وحقيقة لم تعد حلما ...
رايي الشخصي ال يلغي حقيقة أن امريكا  األن  تتصدر العالم  - والغد
علمه عند ربي  والدول تسعى لتقترب من تسلسلها ومرتبتها وتُقارن بها
.. فيـقال هـذه هي الدولـة الثـانية وتـلك الثـالثـة .. ولم يقـل االولى لغـيرها..
وال نعـلم الى االن هـل حتافظ عـلـيـهـا او تـتراجـع عنـهـا .. وتـلك هي مـهـمة

ؤسسات التي تتحكم بامريكا وليس الرئيس فقط . ا
ـاضـيـة سـمـعـنـا شـتى الـنـعـوت  واالوصـاف عن خالل الـسـنـوات االربع ا
اضـية مـفاجـآة أو صدفة  ترامب  وعـد البعـض  فوزه في االنتـخابـات ا

ال واالعمال  وليس من ( النخبة السياسية).... النه  جاء من قطاع ا
وهنـا في (الزمـان)  كتـبت سلـسلـة مقـاالت عن ترامب  و (الـترامـبيـة) بعد
اضـيـة  .. وكـنت  ال أمـيل الى تـلك (التـفـسـيرات) فوزه في االنـتـخـابـات ا
الـظـاهريـة أوكـأن في األمـر مـفـاجـأة   فـالـرجل جـاء عـبـر طـرق الـترشـيح
ـعـروفة وهـو  لـم يـرشح  الدارة (شـركـة مـقـاوالت عـامة)  او واالنـتـخـاب ا
ـهـني  في قـدم عـروضــا لالشـتــراك  في مـنـاقــصـة ضـمن اخــتـصـاصـه ا
العقارات او البناء لكي يصاب  البعض بالذهول  لفوزه بل  كان مرشحا

فتاح النووي)  .. الدارة دولة عظمى  وسيكون بيده (ا
ـاضـيـة  تـتحـمـلـه أمريـكـا والـنـاخب  ولـيس فـوز تـرامب في االنـتـخـابـات ا
ـواطن  ... فهذا (الـفوضوي) ترامب وحده  اذا مـا ظهر خالف مـا يريد ا
ـاضـيـة عـلى 71 مـليـون نـاخب و (الـدكـتـاتـور) حـصل في االنــتـخـابـات ا
ـتحدة .. واذا كان ليكون بـذلك ثاني تصـويت شعبي في تـاريخ الواليات ا
تـرامب (مــجـنــونـا) و(زيــر نـسـاء) فـي نـظــر من وصـفه هــذا الـوصف  في
ـاضـيـة  لـكن امـريكـا لـيـست مـجـنـونـة  وتـعرف أيـن تضع االنـتخـابـات ا
صـوتـهـا وبــيـد من تـسـلم مــفـتـاح مـسـتــقـبـلـهـا ... خــاصـة بـعـد أن جـربت
(حالوة) غرور القـوة  واصبحت تـتصـرف وكأن  العـالم ( مجلس ادارة)
ا رأت ان فوض واجملـالس الدولية  و (الـدول) تابعة له  ور هي مديره ا
ـاضـيـة ـدة الـرئـاســيـة ا ـنــصب في ا تـرامب هـو االنـسـب السـتالم هـذا ا

وتناسب حالة العالم انذاك ...
 والــشيء نــفــسـه مع  بــايــدن  ايــضــا  بــعــد فـــوزه عــلى تــرامب في هــذه
االنتـخـابـات  وحـصـوله على أعـلى رقم شـعـبي في تـاريخ االنـتـخـابات في

تحدة  .. الواليات ا
ـقـراطـيـون واجلـمـهوريـون عـلى احلـكم والـنـتـيـجـة واحدة في  تـعاقب الـد

السوء على بالدنا وامتنا  ..
الـرؤسـاء أدوات مـتـغيـرة الهـداف ثـابـتـة .. والـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة مـثال
واضح عـلى ذلك .. فــاذا كـان قـرار تــرامب  بـنــقل الـسـفــارة الى الـقـدس
واالعتراف بـضم اجلوالن الى اسرائـيل مفاجـاة او غير صحـيح  في نظر

الكثير فهل بامكان بايدن الغاء القرارين .. ام سيعززهما أكثر ..? 
هنا تعرف الفرق .. ويكون القياس ..

وهناك من يوهم نفسه أن بايدن الرئيس غير بايدن عضو مجلس الشيوخ
ــعـروفـة أو نـائب الــرئـيس .. وكــأنه تــنـازل عن  (تــنـظــيـراته) الــسـابــقـة  ا

اخلاصة بنا  وكل تاريخه  الذي أهله ليكون مرشحا ومن ثم رئيسا ..
 باخـتـصـار .. امريـكـا تـعرف أين تـضع صـوتـها .. فـهل نـحن نـعرف اين

نضع صوتنا ?..
هم بالنسبة لنا . - ذلك هو ا

 ومع ذلك ورغم الهالة الـكبيرة الـتي حظي بها  بـايدن ..اقول وتلك حـقيقة
تحدة  ال تتغير مع هذا الرئيس او يعرفها اجلميع ان  سياسة الواليات ا
ذاك  مهما  كانت مواصفـات الرئيس ودوره  وقوته و صالحياته... سواء
مع تـرامب  او بـايــدن او غـيـرهـمــا   مـا دامت هـنــاك مـؤسـسـات اخـرى

تشاركه القرار  وترسم سياسة امريكا ...
 ولذلك وجدتُ من خالل متابعة ردود الفعل على فوز بايدن

واطن العـراقي كان األذكى واألقدر عـلى التحـليل من بعض احملـلل أن ا
الـيــوم ... فـقــد قــال  بـلــهـجــة عـراقــيــة صـادقــة في اسـتــطالع عن نــتـائج
االنتخابـات االمريكية  انه ال يـتوقع ان تشهـد السياسـة االمريكيـة  تغييرا

يذكر لصالح الشعوب االخرى  مع هذا الرئيس ..
جربنا الرؤساء من احلزب ..

السياسة واحدة وال تتغير بتغير الوجوه ...
وتلك هي احلقيقة ... واحتالل العراق دليل على ما يقول ...

وليـتنـا نتـعـلم من االنتـخابـات االمـريكـية وغـيـرها ان الـصوت  له ثـمن عام
وخاص .. له مردود على البالد  واحليـاة  الشخصية  لـلمواطن ومستوى

معيشته ووضعه الصحي والتعليمي واالجتماعي ..
ـرة الى ـعـيـار في االنـتـخــابـات .. لـذلك ذهـبت االصـوات هـذه ا ذلك هـو ا

اضية .. بايدن وليس الى ترامب كما حصل في االنتخابات ا
ـسـتـــــحـقه .. وهـو مـصلـحـة البــــالد العـلـيا بـغض الـنـظر عن والصـوت 

االسم  ..
غادر  تـرامب  وجـاء بـايـدن .. و كـان (رحـيـله) عـلى عـكس  (قـدومه) بـعد
فوزه .. وتكاد (الشماتة) تـطبع موقف من لم يعجبهم أداءه  رغم أنه جاء

برغبة الناخب وليس برغبته  هو فقط ..
وتلك هي أهمية االنتخابات .

000000000000000000000
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اذا فـشــلت في رفع أحــد الى مــســتـوى أخالقك 
فال تدعه ينجح في إنزالك الى مستوى أخالقه ...
(جورج برنادشو ) ..
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بسم الله الرحمن الرحيم
ـؤمن رجال صـدقوا ما عـاهدوا الله عـليه فمنـهم من قضى نحـبه ومنهم من يـنتظر "من ا

وما بدلوا تبديال"
 صدق الله العظيم
ـزيـد من احلـزن واالسى وبـقـلـوب مـؤمـنة بـقـضـاء الـله وقـدره نـنـعى الـى ابـناء الـشـعب
الـفـلـسطـيـني في الـوطن والـشتـات والى جـمـاهـير امـتـنـا الـعربـيـة واالسالمـيـة وكل احرار
ـركـزية فـاوض الـكـبيـر وعـضو الـلـجـنة ا ـنـاضل وا الـعالـم ابن فلـسـطـ البـار والـقائـد وا

نظمة التحرير الفلسطينية حلركة فتح وام سر اللجنة التنفيذية 
¢wKŽ uÐ«¢  UI¹dŽ VzU  tK « Ê–QÐ t  —uHG*« —u² b « Œô«

ـصاب اجللل فـاننا بـسفارة وافق  2020/11/10 وبهذا ا نـية يوم الـثالثاء ا الذي وافـته ا
دولـة فـلسـطـ سـنـقوم بـفـتح كـتـاب لـتقـــبل الـتـعـازي بـالفـقـــــــــيـد وذلك يـوم اخلـمـــــيس
وافق  2020/11/12 وذلك من الـساعـة العـاشـرة صبـاحا وحـتى الثـانيـة من بعـد الظـهر ا
ـكن ارسـال بـرقـيات ـقر الـسـفـارة الـكـائن بـنـفـق الشـرطـة حـي الـسفـارات وكـذلـك  وذلـك 

يل التالي: التعازي الكترونيا نظرا جلائحة الكورونا على اال
Palemb2014.iraq@gmail.com

ـطمـئـنة ارجـعي الى ربك راضـية مـرضـية فـادخلي فـي عبـادي وادخلي  (يـا ايـتهـا النـفس ا
جنتي) صدق الله العظيم
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EMBASSY OF
STATE OF PALESTINE

R. OF IRAQ

جمهورية العراق 
وزارة النفط

شركة مصافي الشمال/ مصفى الصمود (ش. ع)

Republic of Iraq

Ministry of oil

North Refineries Company

Best Regards
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العدد: ٢١٦٠٦
التاريخ: ٩ / ١١ / 2020

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 2020/10  للمرة الثالثة
ـوجــــب قرار مـجـــــلس الوزراء استـنـادا للـصالحـيات اخملـــــولـة لنـا 
رقم  (62) لـسنة 2020 يـعلن ديوان مـحافـظة نيـنوى عن مـناقصـة عامة

لتنفيذ
مشروع جتهيز مستلزمات طبية

(ضـمن تـخصـيصـات احلذف واالسـتحـداث ومـبالغ الـوفورات من مـبالغ
هجرين البالغة  135 مليار دينار حملافظة نينوى) ناقالت للهجرة وا ا
وبــكـلـفــة تـخـمــيـنـيــة مـقـدارهـا  221,756,581 ديـنـار (مــائـتـان وواحـد
وعشـرون مليـون وسبـعمـائة وستـة وخمـسون الف وخمـسمـائة وواحد
ـدة تنفـيذ تـنافسـية. علـى مقدمي الـعطاءات وثمـانون دينـار عراقي) و
كاتب التخصصية باالجـهزة الطبية الراغب بدخول من الشركـات او ا
ناقصة مراجعة قـسم العقود في ديوان احملافظة (خالل اوقات الدوام ا
الرسـمي وابتداءاً من تاريخ نـشر االعالن ولغـاية نهايـة الدوام الرسمي
لـيـوم ١٨/ ١١/ 2020 لـلـحـصـول عــلى نـسـخـة من الـوثــائق لـقـاء مـبـلغ
مقـطـوع قدره 250000 ديـنار فـقط (مـائتـان وخـمسـون الف ديـنار) غـير
قـابـلـة لـلــرد. تـسـلم الـعـطــاءات من قـبل صـاحب الــعـطـاء او من يـخـوله
ـنـاقصـة واسم مقـدم العـطاء بـظرف مـغلق ومـخـتوم ويـكتب عـليه رقم ا
ـوجود في قسم العـقود مرفقا وعـنوانه ويودع في صنـدوق العطاءات ا
ـطـلـوبـة عـلـمـا ان تـاريخ الـغـلـق الـيوم ـسـتـمـسـكـات ا مـعه الـوثـائق وا
وافق ١٩/ ١١/ 2020 السـاعـة الثـانـية عـشـر ظهـرا وسوف اخلـمـيس ا

وعد. ترفض العطاءات بعد هذا ا
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ان ( ترامب ) أضـر بحلفـائه فكيف
ن لم يـكن مـرتـبـطـاً مـعه بـعالقـة

وثيقة ?
-6-

وهكذا بقي العالم بأسره يتوجس
اخلـــيـــفـــة مـن الـــوضع اجملـــهـــول
اخلـطـير الـذي قـد يشـهـده في هذه
ـتـبـقـيـة من والية االيـام الـقـليـلـة ا

(ترامب ) ...
-7-
وكما قال الشاعر : 

والليالي مِنَ الزمان حُبالى 
مثقالت يلدنَ كلَّ عجيبِ 

نــســـأله تــعــالى ان يـــنــجــيــنــا من
شــــروره وان يـــعــــجــل اخلـــالص

منه .
انـه أســـمـع الــــســـامــــعــــ وأرحم

الراحم .

(نـــعـم) وهــو بـــهـــذا يـــشـــيـــر الى
ا اخـتالفه ومـعـارضـته لـلـكـثـيـر 

كان يريده (ترامب) منه .. !!
-3-

ان ابـــرز صـــفـــات الــســـلـــطـــويــ
ـا ــغــرورين هــو عـدم االصــغــاء  ا
ــســتــشـارون يــقــوله اخلــبــراء وا
وإصرارُهم عـلى تنـفيذ مـا يأمرون

به دون ابطاء 
قـراطية سـخون الـد وهم بـهذا 
الـتي يـدعـونـهـا  ويـنـخـرون كـيان

الدولة التي يديرونها ..!!
-4-

وتـــوقع الـــعــديــد مـن اخلــبــراء ان
يُـقــدم ( تـرامب ) بــعـد إقــالـة وزيـر
دفـاعه (أسـبر) عـلى مـعاقـبـة الذين
لم يــــقــــفـــــوا مــــعه فـي حــــمــــلــــته
االنـتخابـية للـفوز بـرئاسة ثـانية 

وهو يحسبهم حلماقته أعداءً  .

-1-
إقــالـــة ( تــرامب ) لــوزيــر دفــاعه (
أســبــر ) اســتــقــبــلــهــا الــعــارفــون
بخفايا شخصـية (ترامب) بالكثير
ا قد يُـقدم عليه في من اخملاوف 
ا في ذلك بعض ايامه االخيرة  

الـعملـيات الـعسـكريـة التي لم يكن
(أسبر) مسـتعداً لقبـولها ومن هنا

جاءت اإلقالة .
-2- 
ا قاله (أسبر) : و

ان (تــرامب) يـبـحث عـمن يـقـول له
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االصـطــنـاعي سـيـصـبع أكـبـر حـدث في
الـــتــاريخ الــبـــشــري ولــكـــنه في نــفس
الـــوقت قــد يــكـــون آخــره إن لم تــوضع
ستقبل قـواعد لتجنب أخطـاره." حقا ا
غـــامض ومــخـــيف. والــعـــالم في وضع
غــــيـــــر مــــســـــتــــقــــر. والبـــــد من رؤيــــة
ـواجهة واسـتراتـيجيـة إعالمية عـربية 
ـــســتـــقـــبل  ألن لـــكل عـــصــر حـــروب ا
وســـــائل أعـالمه وأســـــالــــيـب حــــروبه.
وعــصــرنــا الـعــربي مـع األسف مـازال
مـشــغـوال بـالـصـراعـات وبـرامج الـطـبخ
واخلــرافــات وتــثــويــر خــطــاب الـعــنف
والـكراهيـة.  مازال اإلعالم يقـرأ نشرات
األخـــبـــار عن الــزعـــيم األوحـــد الــذي ال
تـنتهي صالحيته بتقادم الزمن  ويفرد
مساحات واسعة حملاورة سياسي لص
مــازال يـــســرق بــاسم خــدمــة الــشــعب
ورئـــــيـس حـــــزب إسـالمي يـــــتـــــحـــــدث
جلـمهـوره باسم األنـبيـاء واألئمـة وهو
غــارق بـالـسـحت احلـرام من قـمـة راسه
إلـى أخمص قدميه. وما زال يستضيف
شـيخ قــبـيـلـة يـدعـو لـعـصـبـيـة جـاهـلـة
ويــأخــذ إتـاوات مــقـابل حــمــايـة أبــنـاء

عشيرته.
 ومـعمـماً ينـشر اخلرافـات في سجاالت
الئكة وهل يجوز عـقيمة حول جـنس ا
ـرأة? وهل يعـد حلم خروف مـصافـحة ا
أكل صـحيفة مـكتوبة بلـغة الكفار حالالً
أم حـــرامـــا ً ? الـــعـــالم فـي قـــادم األيــام
ســيـشـعل ثـورات مــعـرفـيـة واتــصـالـيـة
مــفـزعـة. وســيـبـتــكـر أسـالــيب إعالمـيـة
ا لـلتحكم بالـعقول أكثر قـوة وتأثيراً 
هي عـليه الـيوم وسيـبرمج الـعقول من
خـالل طـــائــــرات إعالمــــيــــة مـــســــيّـــرة
وسـينتج الرصاصة األخيرة في حروب
ــســتــقـبـل. وعـقــولــنــا ســتــكـون حتت ا
الـطـلب والسـيطـرة. ولـيس أمام الـعرب

أال برمجة العقول بالعلم. 
 لـنعـترف بـوجود عـا عـالم مشـغول
بــــاخلــــرافـــات واخلــــزعــــبالت وعــــالم
ـعلـومـات والـذكاء مـهـووس بـصنـاعـة ا
االصــطـنــاعي. ثــمـة أنــسـان في شــمـال
الـكرة األرضية يسـألك بذكاء عن مهنتك
الــعــلــمـيــة واخــتــراعــاتك اجلــديـدة في
الــطب والـعـلـوم وآخــر يـسـكن في بالد
ـلـيان عن الـعـرب يسـألك بـغبـاء بـالفم ا
قـومـيـتك وديـانـتك واألهم مـذهـبك: هل
شكلة أنـت شيعي أم سني ?! تـلك هي ا
احلــضـــاريــة . نــكــون أو ال نــكــون!     

وغـيرهـا والتـوسع باسـتثـمار الـتزوير
ـزيـفـة ـواد والـوثـائق ا ـونـتـاج وبـا بـا
وشــهـادات  الــزور.  لـيس أمــام الـعـرب
الــــيــــوم إال حتــــديث مــــنــــظـــومــــاتــــهم
االتـصـالـية  وبـرمـجـة عـقول الـعـامـل
ــــنـــطق فـي االتـــصـــال وجتــــديـــدهـــا 
الــعـصــر. يـنــبـغي لــلـعــرب ان يـغـادروا
ـليء بـاخلـرافات اخلـطـاب الـتـقـلـيـدي ا
والــتـرهـات ويــضـعــوا سـيـنــاريـوهـات
ـنـطق تـقنـيـات وأسـاليب مـسـتـقبـلـية 
اإلعـالم احلــديث وبـــتــقـــنــيـــة اخــتــراع
ـسـتـقـبل نـفسه. البـد لـهم أن يـحـتووا ا
عـلـوماتي الـهـائل الذي ذلك الـطـوفـان أ
بــدأ يـخـتــرق كل مـسـامــة من مـسـامـات
احلـيـاة. فـمن الـعـبث الـيـوم إن تـمارس
بـــــعـض الـــــدول مـــــحــــــاوالت الـــــقـــــمع
ـشـاركة ـعـلـومـاتي وحـكـر االطـالع وا أ
ــواقع اإللــكــتــرونــيـة مـن خالل إغالق ا
ــدونــات الـشــخــصــيـة وغــيــرهـا من وا
وسـائل الـصحـافـة الرقـمـية عـلى سـبيل

ثال حتت مفاهيم وقوان بائدة.  ا
ثــمــة ســيــنـاريــوهــات مــتــعـددة ورؤى
مــتـبــايـنـة مــنـهــا مـا يــقـول إن وسـائل
اإلعـالم الـرقــمــيـة ســتــسـاهم فـي صـنع
ـــســـتـــقــــبل وتـــطـــويـــر الـــثـــقـــافـــات ا
ساعدة وتـوسيعها خلدمة الـبشرية وا
فـي تــثــبـــيت األمن وتــقـــلــيل احلــروب
واألزمــات. ومــنـهــا مـا هــو تــشـاؤمي ال
يـــرى في الــقــادم مـن األيــام أي حتــسن
إيـجابي في خـدمة األعالم لـإلنسان. بل
شـكالت اإلعالمـية سـتزداد يـعـتقـد ان ا
ا سـوءاً ً وسـتتـفاقـم معـاناتـنـا أكثـر 
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 وإن الـسـنـوات الـقـادمـة تـنـذر بـتـحـول
اعالمـي خطـيـر يقـلب أوضـاع البـشـرية
رأســــا عـــلـى عـــقب. بـل يـــتــــنـــبــــأ بـــأن
اإلعـــــــالم الذي نتأمل أن يـكون وسيلة
خلــدمـة  الـبـشـريـة ســيـكـون سـبـبـا من
أســبـــاب الــفــوضى والــدمــار وشــرارة
اخلـراب واحلـروب التي سـتقـضي على
الــــبـــشـــريــــة.   ولـــعل أخــــطـــر حـــروب
ــسـتــقـبل تـكــمن في تــسـخـيــر الـذكـاء ا
االصـــطـــنــــاعي لألغـــراض احلـــربـــيـــة
واسـتـثمـاره في مـجال اإلعالم. فـالـعالم
مـــقـــبل عــلـى حــروب دائـــمـــة وفــوضى
مـستـمرة. يـقول (ستـيفن هـوكنج) وهو
من أبـرز عـلـمـاء الـفـيـزيـاء الـنـظريـة في
الــــعـــــالم: "أن الــــتــــطـــــور في الــــذكــــاء

حــروب الــعــالـم تــتــنــاسل بــأشــكــالــهــا
وأنــواعـهـا وأهــدافـهـا. عـالـم الـيـوم هـو
لـيس عالم األمس بـاألفكار والـتصورات
والـرؤى. وكـمـا قـال رجـال الـعـلم فـإنـنا
ا لم يعد يؤمن بحدود نعايش اليوم عا
الــنــســبــيــة في كل شـيء وحـتـى فــكـرة
نـهاية البشريـة باتت على مفترق طريق
الـذرة والـنـيـتـرون وألـيـاف الـسـيـلـكون.
ــتـوقع سـيــكـون خـارج حـدود الــتـقـدم ا
األحالم واألمـانـي الـبـشـريـة الـصـغـيرة.
ة إنه عـصر احلواسيب العمالقة والعو
الـعابـرة للـقارات. الـثورة الـتكـنولـوجية
الـرقمية والصنـاعية ستؤدي في حدوث
أخـطر حتول فـكري في تاريخ الـبشرية.
انه انـفجار النسيج البشري أو وصول
الــتـقـدم اإلنــسـاني إلى حـدود (الــنـقـطـة
األحــاديــة). تـلك الــنــقـطــة الـتـي لم يـكن
بـاإلمـكـان مـنـاقـشـتـهـا وتـخـــــــــــــــيـلـها
قــبل 80 ســنــة ســوى في أفالم اخلــيـال
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نظـرين الصـينـي في علم يـقول أحـد ا
االتـــصــال: " احلــرب اإلعالمـــيــة هي فن
الـــــنــــصــــر دون حــــرب". لـــــكن احلــــرب
ـــقــــدمـــة اإلعـالمـــيــــة لـــيــــست ســــوى ا
الــضـروريــة لـتـحــقـيق الــنـصـر. وإذا لم
يـتـحـقق هـدف الـنـصـر فأن عـلى اإلعالم
ــنـاسب لـشن احلـرب ـنـاخ ا ــهـد ا أن 
الــعـســكــريـة أمالً في حتــقــيق الـنــصـر.
ـقــيـاس الـعـلم فـهـو أحـد أسـلـحـتـهـا و
تـمثل ـؤثـرة نظـراً للـتـحوّل الـكبـيـر ا ا
فـي ظـــهـــور اإلعالم اجلـــديـــد الـــتي قـــد
ـنـتـصـر في أي يـرجـح مـسـتـقـبالً كـفـة ا
ــلــكه من قــدرة عــلى ــا  نــزاع نــظــراً 
الـنـفـاذ إلى اجملـتـمع والـتـأثـيـر بـصورة
ــعـلـومـات مــبـاشـرة في عــنـاصـره. أن ا

واألخـبــار عـنـصـر أسـاسي من عـنـاصـر
األمـن واالســـتـــقـــرار فـي اجملـــتـــمع. وال
ـكن ألي بـلـد مهـمـا كـان حجـمه إغـفال
عـلـومات الـدور احملـوري الـذي تلـعـبه ا
كن أن بكونها الرصاصة األولى التي 
تـــؤدي إلى احلــرب.  وهـــذه احلــقـــيــقــة
جتــعل الــدول تــفـكــر بــقـوة فـي كـيــفــيـة
ـــســـتـــقـــبل من االســـتـــعـــداد حلـــروب ا
الــنـاحـيـة اإلعالمــيـة وكـيـفــيـة تـوظـيف
اإلعالم كـعـنصـر ردع فعـال في مواجـهة
اخملاطر ومجابهة مصادر التحديات.  
والـعـرب اليـوم في مـفتـرق الـطرق وفي
ــعــلــومــات خــضـم عــواصف فــوضى ا
ـقـاصـد الـسـريـة. مـتــبـايـنـة األهـداف وا
نطقة في صراعات لـعل أبرزها إدخال ا
داخـــلـــيـــة ذات طـــابع ديـــني وطـــائـــفي
وقـومـي ال تـخـدم وجـودهـا وتـنـمـيـتـهـا.
نـطقـة بأسـرها والـهدف األكـبر إدخـال ا
فـي مـــرحــــلــــة الــــفــــوضى وعــــدم األمن
واالسـتقرار عبر قـنوات إعالمية عديدة.
تـطورة مـقابل الـتكـنولـوجيـا الرقـميـة ا
ـنــطـقـة بــابـتـكــاراتـهـا الــتي سـتــغـرق ا
الــعـلـمــيـة وقــوتـهـا االتــصـالــيـة األشـد

تأثيرا وحتكما بالعقول!
وكـما هو معروف تـعتمد إدارة األزمات
ــصـنــعّـة عــلى تــقـنــيـات الــسـيــاســيـة ا
الـتضليل اإلعالمي. وهو مـا يطلق عليه
اخلــبــراء عـمــلــيـات الــدعــايـة الــسـوداء
الــقـائـمــة عـلى مـا يــسـمى بــنـاء الـقـوام
الـتـراجـيـدي أي جـعل الـسـرديـات أكـثر
تـمـاسـكـاً وغـيـر قـابـلـة لالفـتـضـاح. كـما
ـبـالـغـة تــسـتـنـد هـذه الــعـمـلـيــات إلى ا
سـؤولـية ـعـاناة وحتـمـيل ا بـتـصويـر ا
عـنـا لــلـمـسـتـهـدف بـالـدعـايـة الـسـوداء
قتـرنة بـعمـليات وتـوظيف الـتبـاينـات ا
الــتـنــمــيط االثـنـي والـقــبـلـي والـثــقـافي
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الالعـــبــ فـــنــيـــاً وبـــديــنـــاً قـــــــــبل
مـواجـهـتي قـطـر الوديـتـ لـتـحـقيق
نــتــيــجــة إيــجـــابــيــة وهــذا الــشيء

ــيـة ســتــقــامــان عــلى مالعـب أكــاد
أسـبايـر في تمـام الـساعـة السـادسة

. مساءً
WO³¹—bð …bŠË

وشــاركَ فـي الــوحـــدة الـــتــدريـــبـــيــة
ـا ـنـتـخب  األولى جــمـيع العـبي ا
فـيـهم مـحـتــرف كـريـســـــتـال بـاالس
االنكـــــــلـيزي حتت 19 عامـا كاردو
كـــــامــــران واحلـــــارس نـــــد نــــادر
عـــــــــــــمـــر احملـــتــــرف في صـــفـــوف
فـالـكـنـبـرغ الـسـويـدي فـيمـا عـطـلت
تــذاكـر الــــــــــسـفــر الـتـحـاق الالعب
مـــتـــ ديـــار احملـــتـــرف بـــصـــفـــوف
ــاركي وذلك بـسـبب بــرونـدبي الـد
ـارك إلى اجــراءات الـســفـر من الــد
قــطـر مــروراً بـتــركـيــا حـيث مــنـعتْ
الــسـلــطـات الــتـركــيـة ســفـر الالعب
ــؤمل أن يـــلــتـــحق الالعـــــب ومن ا
بـــوفــــــــــد مــنـــتـــخـب الــشـــبـــاب في
الـــدوحــة غــداً األربـــعــاء بـــعــد قــطع
تــــذكـــرة جــــــــــديــــدة له بـــالــــســـفـــر

ارك إلى قطر. مباشرةً من الد
ــنـتــخـبـات في وقـالَ رئــيس جلـنـة ا
الــهــيـئــة الـتــطـبــيـعــيـة رئــيس وفـد
مـنــتـخب الــشـبــاب لـكــرة الـقــــــــدم
ــــنــــتـــــخب بــــدأ أســــعـــــد الزم : ان ا
الك بتدريباته يوم امس االثن وا
الـتـدريـبي لديه خـطـة لـتحـــــــــضـير
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يــخــوضُ مـــنــتــخــبـــنــا الــوطــني
لــلــشــبــاب لــكــرة الــقـدم وحــداته
الـــتـــدريـــبـــيـــة  في الـــعـــاصـــمـــة
الـــــقـــــطـــــريـــــة الـــــدوحـــــة وذلك
ــواجــهـــة مــنــتــخب حتـــضــيــراً 
شــبــاب قـــطــر الــيــوم اخلــمــيس
واخلـــامـس عـــشـــر من الـــشـــهـــر
اجلــــاري ضــــمن حتــــضــــيــــرات
نتـخب لـنهائـيات آسيا حتت ا
19 عـــامــــا والـــتـي ســـتــــقـــام في

اوزبكستان مطلع العام القادم.
وسـيـلـعبُ مـنـتـخـبـنـا الوطـني في
عـامـا نــهــائـيــات آســيـا حتت 19 
ضــمن اجملــمــوعــة الــثــانـيــة إلى
جانب منتخبات اليابان وكوريا

اجلنوبية والبحرين.
وخـــاضَ مــنــتــخــبـــنــا الــوطــني
ـاضي  أول لــلـشــبـاب االثــنـ ا
وحــدة تـدريـبـيــة له عـلى مالعب
اجلـــامـــعـــة في الـــدوحــة والـــتي
اسـتـمـرت سـاعـتـ وسط أجواء
مـن احلـــمـــاس واالنــــدفـــاع لـــدى
الالعــبـ لــتــقــد األفـضـل قـبل
مــــواجـــهـــة الـــعــــنـــابي في أول
مـبـاراتـ سيـخـوضـهمـا لـيوث
الـــرافـــدين بـــعـــد جـــائـــحـــة
فيروس كورونـا واللت
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ـستقبلـية لعمل ـبية الوطـنية العراقـية السيـد سرمد عبـداالله محمد عن بـرنامجه االنتـخابي ورؤيته ا ـرشح لرئاسة الـلجنة االو أعلن ا
ؤسـسات احلكومـية  وتشريع وتـعديل القوانـ واالنظمة الـلجنة خالل األربع سـنوات القادمـة.وتضمن الـبرنامج  شكل الـعالقة مع ا
وهـوب والريـاضة الـنسويـة  وتنظـيم االجراءات االدارية الداخلـية لـلجنـة واالحتادات واالنديـة الرياضـية   واالهـتمام بـالرياضـي ا
ـراكز التدريبيـة للمنتـخبات الوطنـية  واعداد الئحة عمل ـالية لالحتادات بحـسب القوان  وتهـيئة مقرات لالحتـادات واالهتمام با وا
بي  وتـطويـر الكـوادر االدارية الـعامـلة في الـهيـئات ـبيـة في مـحافـظات الـعراق  وتـفعـيل برامج الـتضـامن االو مـثلـيات الـلجـنة االو
كتب التـنفيذي القادم  باالضافة الى الـعديد من احملاور التي تضمنها الرياضية كافـة  وتفعيل دور اللجان العامـلة الساندة لعمل ا

البرنامج .
ـقبل  في تـمام السـاعة الرابـعة عصـرا بأشراف بيـة العراقـية سـتجري يـوم السبت ا كتب الـتنفـيذي لـلجنـة االو يـذكر ان انـتخابـات ا

الهيئة القضائية التي  انتدابها من مجلس القضاء االعلى .
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لــفــريق الــنــادي لــكـرة الــصــاالت بــقــيـادة
ــــدرب عـــبـــد الــــكـــر غــــازي ( نـــونـــو) ا
ن فــاضل ومـــســاعـــديه اثــيـــر خــالـــد وا
ومــدرب الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة عــلي جــاسم
رمى احمـد عبد احلس ومدرب حراس ا
عالج واداري الفـريق علي عـبد الكـر وا

احمد صالح.
واضــاف ان االدارة جــددت الـــتــعــاقــد مع
ــوسم ن مـــثــلــوه في ا العــبـي الــفــريق 
ـاضي الى جــانب الـتــعـاقــد مع عـدد من ا
الـالعــبــ اجلــدد يــتــقــدمـــهم ثالثي نــفط
الــوسط فــراس مــحــمــد وعــلي عــبــد االله

ورضا علي.
واستطرد القـول ان االدارة وبعد التشاور
مـع مــدرب الــفــريق بــصــدد الــتــعــاقــد مع
مـحـتـرف ايـراني لـتدعـيم صـفـوف الـفريق
ـســــــتوى يـليق بـأسم ومكـانة لـلظـهور 
نـــــادي اجلـــــنــــــــــســـــيـــــة فـي دوري كــــرة

الصاالت.
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ـدرب احملـلي  بـقـصـد او بدونه  بـإضـعـاف شـخـصـيـته امام يـسـهم ا
الـهـيـئات االداريـة لألنـديـة وهـو مسـتـعـد لتـقـد الـتـنازالت في أي وقت
يرى نفسه امام فـرصة تدريبية فـضال عن استعداده للـتخلي عن مهمة
سؤولية عن اختيار الالعب لفـريقه ومنحها لإلدارة ثم يتـحمل كامل ا
النتائج من دون ان يكون له رأي او صوت مـسموع وبالتالي يدفع ثمن
ا لم يحصل ضعف شخـصيته من خالل طـرده من تدريب الفـريق ور
عـلى حـقوقـه اال من خالل الشـكـاوى في احملـاكم اخملـتصـة في مـشـهد

يتكرر في كل موسم كروي في الدوري احمللي .
حازم صـالح وسعـد حافظ وعبـد الغنـي  شهد حـزموا حقـائبـهم بشكل
ـدربـ سـيـجـدون انـفـسـهم خـارج مـبـكـر وامـر مـؤكـد ان الـعـديـد من ا
ـقـبـلـة وهـو امـر طـبيـعي جـدا  هل يـعـقل من ـراحل ا احلـسـابـات في ا
درب االردني هيثم شـبول وعبد ادارة نادي الشـرطة ان تتفـاوض مع ا
ا لم يـكن االمـر غريـبـا على درب الـرسـمي للـفـريق ? ر الـغني شـهـد ا
اغـلب الـهـيــئـات االداريـة ومـثل هــذه احلـالـة حـصـلـت مـرات كـثـيـرة في
درب  وقد مواسم سـابقـة في وقت تنـفي االدارات انهـا تنـوي تغـييـر ا
يحـطم  فريق الديـوانية الـرقم القيـاسي في تاريـخه ليس بحـصوله على
ـدربــ الـذين يـدخـلـون الـنـادي من ـا بـعـدد ا لــقب الـدوري احملـلي وا
تسرعة جدا الباب ويغادرون من الشبـاك بسبب السياسات اخلـاطئة ا
ـــدروســة بـــرغم ان االدارة اســـتــعـــانت بـــعــدد ال بـــاس به من وغـــيــر ا

ستشارين الفني وغيرهم . ا
درب وقبل التوقيع عـلى بنود العقد ان يتفق من االدارة فروض من ا ا
بـحرمة تـدخلـها في عـملـية اسـتقـطاب أي العب من دون عـمله  ويـطلب
مـنهـا ضرورة تـوفـير سـاحة نـظامـية مـستـويـة وراقيـة للـتدريب ويـفرض
شــروطه كـامـلـة غـيــر مـنـقـوصـة من االلـف الى الـيـاء ثم تـفـرض االدارة
نقوصة من االلف الى اليـاء ويتم االتفاق عليها شروطها الكاملـة غير ا
وارسـال نـسـخـة من الـعـقد الـى االحتاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم واالخـير
يــرسل نـســخـة الى االحتــادين االسـيــوي والـدولي فــضال عن ضـرورة
كشف تفـاصيل العـقد بشـكل معلن امـام وسائل االعالم الـرياضية من

دون شطب او حتريف وتالعب واحتيال جتري من خلف الكواليس .
درب ان يكون احللـقة االضعف في هذه العلمية امر مؤسف ان يقبل ا
واليكون شجاعا وصـادقا وصريحا مع نفـسه على اقل تقدير وان بقى
درب احملـلي سيبقـون يعانون الى امد بعـيد  قلناها كذلك فان كل ا
درب نـاجتة من عـدم ثقته ونقـولهـا مرة اخـرى  ان ضعف شخـصيـة ا
سـؤولية دائما بقدراته التـدريبية والـفكرية والثـقافية وهو يـتحمل هذه ا
ـــرة واحـــدة ان الــفـــرصــة وابـــدا النه لم يـــفــكـــر ولــو 
الــتـدريــبـيــة يــجب ان تـنــالــهـا بــشــرف وشـجــاعـة
وشـروط   ان  قبـولـهـا برحـابـة صدر وقـنـاعة
فـانـت سـتــبــقى فـي مــأمن من الــطــرد واالبــعـاد
واالستقالة   اال في الظروف القاهرة واالخيرة

بالضرورة تكون خارج االرادة .
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واجهة قطر وديا U³¹—bð ∫ يجري منتخب الشباب تدريباته استعدادا 
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أعـلن نـادي الـنـفط الــريـاضي عن تـعـزيـز
صـفـوف فريـقه الـسلـوي بـخمس صـفـقات
جــديـدة.وقــال مـدرب فــريق الـســلـة خــالـد
يحيى في تصريح صحفي  إن الفريق بدأ
التحـضير لـلموسم اجلـديد من خاال ابرام
عـدة صـفـقـات لـتـعـزيـزي صـفـوف الـفـريق

نافسة مجدداً على اللقب. وا
واوضح ان ادارة الـــنـــادي تـــعـــاقـــدت مع
الالعب أحـمد عـبـد اخلـالق فضالً عن ضم
مـحــمـد فــالح وفـريــد رعـدي وخــالـد كـر
وسم وعبدالله مجيد لتمثيل الفريق في ا

اجلديد.
ــمـتــاز سـيــنــطـلق في يــذكـر أن الــدوري ا

قبل. الـ19 من شهر كانون االول ا
ومن جـهة اخـرى تعـاقدت الـهيـئة االدارية
لـنــادي اجلـنــسـيــة الـريـاضـي مع اجلـهـاز
الــفــنـي لــفــريق الــنــادي لــكــرة الــصـاالت
وأبرمت التعاقد مع ثالثة من العبي نادي

نـفـط الـوسط ومــحـتــرف ايــراني لـتــدعـيم
قبل. صفوف الفريق حتضيرا للموسم ا
?وقــال رئـــيس الــهــيــئــة االداريــة لــنــادي
اجلـنـسـيــة الـريـاضي حـمــيـد الـكـعـبي في
بـيــان صـحـفـي  ان االدارة تـولي اهــتـمـام
شـاركة في مسابقات كبير بـفرق النادي ا
االحتـاد العـراقي لكـرة القـدم ومنهـا فريق
كـرة الـصاالت الـذي يـعـد من خيـرة الـفرق
ــــمـــتــــاز فـــضال عـن ســـعي في الـــدوري ا
االدارة اجلـاد واحلـثيـث لالهتـمـام بـفريق
الـنادي.?لـكـرة الـقدم لـلـتـأهل الى لـلدوري
تابعة اجلادة من متاز في ظل الدعم وا ا
ـدنـيـة قـبل مـديــر عـام مـديـريــة االحـوال ا
واجلــــوازات واالقـــامــــة الــــلــــواء ريـــاض
الـكـعـبـي الـذي يـتـابـع كل مـا من شـأنه ان

يرتقي بواقع النادي ورياضييه.
?من جـهتـه قال امـ سر الـهـيئـة االدارية
للنادي مشرف كرة الصاالت عمر كاظم ان
“االدارة قررت التـجديد مع اجلـهاز الفني

جانب من اختبارات احلكام

ســيـمــنح الالعــبـ دفــعـة مــعـنــويـة
كبيرة لـتحقيق األفـضل قبل الذهاب

إلى البطولة.
وأوضـحَ الزم : جــــمـــــيع الـالعــــبــــ
واعـــــضـــــاء الـــــوفــــد مـــــلـــــتـــــزمــــون
بـالتـعـليـمات الـصـحيـة للـسالمة من
فيـروس كـورونا وحـسب االجراءات

التي تتبعها دولة قطر.
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: ان الــهـيـئــة الـتـطـبــيـعـيـة مــضـيـفـاً
وبــالـتــواصل مع اجلـانب الــقـطـري
ســعت بـقـوة لــوصـول الالعب مـتـ
ـــنــتـــخب يـــوم غــد ديـــار إلى وفـــد ا
االربـعاء بـعد تـعـذر التـحاقه نـتيـجة
أســبــاب إداريــة مــتــعــلــقــة بــتــذاكــر

السفر.
مـن جــهــته أكــدَ مــدرب مــنــتــخــبــنـا
الوطني لـلشبـاب قحطـان جثير: ان
مـبـاراتي قـطـر مـهـمـتـان لـلـمنـتـخب
بسبب االنـقطاع الكبـير لالعب عن
ــنـتـخـبـات ـواجـهـات مع ا خـوض ا
األخــرى بــســـبب جــائــحــة فــيــروس
كورونـا وكذلك تأجـيل بطولـة آسيا

حتت 19 عاما.
وأضـــافَ جـــثـــيـــر: مـــبـــاراتـــا قـــطــر
الوديتان همـا احملطة األولى لليوث
الــرافـــدين في طـــريق الـــتـــحــضـــيــر
لــبـطـولــة آسـيـا حتت 19 عـامـا ألن
ــنـــتــخب بـــحــاجـــة إلى مـــزيــد من ا

ـــــبـــــاريـــــات قــــــبل الـــــتـــــوجـه إلى ا
أوزبــــكــــســــتــــان خلــــــــوض غــــمـــار

البطولة.
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خاضَ منتـخبنا الوطـني لكرة القدم
أولـى وحــداتـه الــتـــدريــبـــيـــة  عــلى
مــــــلـــــــعـب االحتــــــاد فـي دبـي وذلك
ـــــواجـــــهـــــتي األردن حتـــــضـــــيـــــراً 
وأوزبكـستـان ودياً في الـثانـي عشر
والـسـابع عـشر من الـشـهـر اجلاري
حتــضــيـراً لــلـتــصــفـيــات اآلسـيــويـة
ـزدوجـة والـتي سـتـسـتـأنف مـطلع ا

قبل. العام ا
وكـانتْ بعـثة مـنتـخبـنا الـوطــــــــني
اضــــــــي إلى قد وصلت  االثن  ا
دبي بـطـائـرة خـاصـة عـبـر اخلـطوط
اجلــويـة الـعـراقـيـــــة واتـخــــــــــذت
من فندق إنـتر كونـتيننـتال مقـــــــراً

لها.
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وشـهـدتْ احلـصة الـتـدريـبـية األولى
ـدعـوين مـشـاركـة جـمـيع الالعـبـ ا
ـــدرب الـــســـلـــوفـــيـــني بـــقـــائـــمـــة ا
ـا فـيـهم سـتـريــشـكـو كـاتـانـيــتش 
الالعـــبـــان بـــشــار رسـن مـــحـــتــرف
برسبوليس اإليراني وهمام طارق
ــصــري مـــحــتــرف اإلســمــاعـــيــلي ا
الــــلــــذان وصـال إلى مــــقــــر بــــعــــثــــة
ـنتـخب صـباح الـيوم بـيـنمـا غاب ا

عن الـــوحــــدة الـــتـــدريــــبـــيـــة األولى
الالعـب عــــلي عــــدنــــان مــــحــــتــــرف
فـانـكـوفـر وايـتـكـابس الـكـنـدي بـعد
وصــــوله في تــــمــــــــــــام الــــســــاعـــة
الـــســـابـــعــــة والـــنـــصف مــــــــــســـاءً

بتوقيت دبي.
وتــضمُ قـائــمـة مـنــتـخــبـنــا الـوطـني
ــــبــــاراتي األردن وأوزبــــكــــســــتــــان
الوديـتـ كل من جالل حسن وفـهد
طــالب ومـــحــمـــد حــمـــيــد حلـــراســة
: عالء ــرمى فـــضال عن الالعـــبــ ا
مـهـاوي ومـصـطـفى مـحــــــــمـد جـبر
وعــلي فــائـز وســعــد نــاطق وأحــمـد
إبـراهـيم ومـيـثم جـبـار وحـسـن رائد
وعــلـي عــدنــان وأمـــجــد عــــــــطــوان
ومـــحـــمـــد مـــزهـــر ومـــحـــمـــد قـــاسم
وبـــــــــــــشـــــار رسن وإبـــــراهــــــــــــيم
بــايش وهـمـام طــارق ومـحـمـد رضـا
ن حـس ومـهند ومازن فـياض وأ

علي.
وسيـغيبُ أربعـة العــــب عن قـائمة
ــــبــــاراتــــ ـــــنــــتــــخـب خلــــوض ا ا
الـوديتـ هم كل من: ريـب سـوالقا
وضــرغـــام إســـمــــــــــاعـــيل بـــســـبب
اإلصــــابـــة فــــيـــمــــا ســـيـــــــــــــغـــيبُ
الالعـبــان حـســ عـلي وعـالء عـبـد
الــزهـــرة إلصــابــتـــهــمــا بـــفــيــروس

كورونا.

بــالــلـغــة االنــكـلــيــزيـة والــقــانـون
ـساعد والفـيديـو وحصل احلـكم ا
حـسـ فالح عـلى أعـلى تـقيـيم من
ـشـاركـ بـعـد حـصولـه على بـ ا
درجــــة % 89.وصـــــادقتْ جلـــــنــــة
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أجـرتْ دائــرة احلـكــام في الــهـيــئـة
التـطـبيـعـيـة اخــــــــتـبـارا لـثمـانـية
حـكــام مـســاعـدين من الــــــــــدرجـة
األولى الخـــــــتــيــار حــكم مــســاعـد
يــــضـــــاف الى قــــائــــمــــة احلــــكــــام
ـــســــــــــاعــدين الـــدولــيــ لــســد ا
الـــنــقـص احلــاصل بـــعــد اعـــتــزال
ـســـــــــاعـد مـؤيـد احلــكم الـدولي ا

محمد علي.
ــسـاعـد حـسـ واجــتـازَ  احلـكم ا
ـطلوبة فالح بنجـاح االختبارات ا
لينظم الى الـقائمة الدولـية للحكام
ــــســـاعـــدين لـــيــــكـــتـــمل الـــعـــدد ا
اخملـــصص لــلــعــراق الى 8 حــكــام

دولي مساعدين.
وشــمـــلتْ االخــتـــبــارات الـــلــيـــاقــة
الـبــدنـيـة واالخــتـبـار االلــكـتـروني
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الالعـب سـيـسـتـأنـفـون الـتـدريـبات
الـــيــوم بـــعــد الـــتــوقـف خالل االيــام
ـــاضـــيــــة نـــتـــيــــجـــة عـــدم تــــســـلم ا

الية. مستحقاتهم ا
واوضـح ان الـــوحــدة الـــتـــدريـــبـــيــة
سـتجـرى  في تمـام السـاعة الـرابعة
مـسـاءً عـلـى ارضـيـة مـلــعب الـنـجف
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اعـلن مدرب فـريق كرة الـقدم بـنادي
الــنـجف حــسن احــمــد ان الــفـريق
سـيــسـتــأنف تـدريـبــاته الـيــوم بـعـد
الـتـوقف لـظـروف قـسـريـة فـي االيام

السابقة.
وقال احمد في تصريح صحفي عن

القد بعد حصولنا على ضمانات
مـن االدارة بــتــســديــد مــســتــحــقــات

الالعب والكادر التدريبي.
يــذكــر ان الــنــجف يــعــاني مـن ازمـة
مالية خانـقة عصفت به واثرت على
سابقات مستـوياته .وقررت جلنـة ا
في الهـيئة التـطبيـعية اعـتبار فريق
الـــنــجـف خــاســـرا أمــام فـــريق نــفط
الــوسط وذلك لـتـخــلـفه عن حـضـور
قرر إقـامتها باراة الـتي كان من ا ا
في تمام الـساعة الـثانيـة ظهراً على
ملـعب كربالء الـدولي ضمـن اجلولة

متاز. الثانية للدوري ا
ـباراة فـتـرض أن تقـام ا وكـان من ا
عــلى مــلـعـب الـنــجف لــكن الــهـيــئـة
الـتطـبيـعـية بـاالحتاد الـعراقي لـكرة
باراة القدم أصدرت تنويها  بنقل ا

إلى ملعب كربالء الدولي.
وحــضــر فـريـق الـنــجف الـى مـلــعب
الـــنــجـف الــقـــد بـــتـــواجــد طـــاقم
حتـكيـمي اتـفقت مـعه إدارة الـنادي
وفي حـال عــدم حــضــور فـريـق نـفط
الوسط للملعب يعتبر النجف نفسه

فائزا بالنقاط الثالث.
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كـشفت الـهيئـة االدارية لـنادي الـشرطـة الرياضي
ـصـري حـسن ــدرب ا حـقــيـقـة مـفــاوضـاتـهـا مع ا

شحاته.
وقال عضـو الهيئـة االدارية للنـادي عدي الربيعي
في تــصــريـح صــحــفي ان ادارة الــشـــرطــة وبــعــد
ـدرب عـبد الـغـني شـهد وافـقـة عـلى اسـتقـالـة ا ا
تـبــحث عن مــدرب جــديـد لــقــيـادة كــرة الــقـيــثـارة

اخلضراء.
ـــدرب حــسـن شــحـــاته لــيـس ضــمن واوضح ان ا
خـــيـــارات االدارة رغم اعـــتـــزازنــا بـه ولـــتــاريـــخه
درب اجلـديد سـيكـون عربي الكـبير”مبـيناً ان “ا

اجلنسية وسيتم االعالن عنه قريباً.
يـذكر ان الـشرطـة قد اعـلن موافـقته عـلى استـقالة

شهد في بيان رسمي.
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الــتــقى وزيــر الــشـــبــاب والــريــاضــة عــدنــان
درجــال نـائـب رئـيس الــهـيــئـة الــتـطــبـيــعـيـة
الدكـتـور  شـامل كامل وداود الـعـزاوي نائب
رئـيس الـلـجـنة الـفـنـيـة والـتطـويـر والـدكـتور
وسام جنيب مقرر اللجنة  وحضرَ االجتماع

وسوي. مدير تنمية شؤون االقاليم طالب ا
وتمخضَ عن االجـتماع ضـرورة تفعـيل مراكز
ـوهوبـ وتـوفـير الـدعم من وزارة الـشـباب ا

ـــركـــزيـــة عــلـى نــتـــائج احلـــكــام ا
االخــتـبـــــــــارات واعــتـبـار احلـكم
ــــســــاعــــد حــــســــــــــــ فالح من ا
البصـــــــرة ضمن قائــــــمة احلكام

. ساعدين الدولي ا

والـــريـــاضــــة. وكـــذلك بــــحث الـــطــــرفـــان في
يـات وكيفيـة االهتمام االجتماع مـلف االكاد
بـهــا  لـلـقـيــام بـاالدوار الـتي تـخــدم مـسـتـقـبل

. وهوب اللعبة باكتشاف ا
َ االتفـاق على تـشكيـل جلنة عـليـا مشـتركة و
بــ وزارة الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة والــهـــيــأة
ـوهـوبـ ـتـابـعـة مـلف مـراكـز ا الـتـطـبـيـعـيـة 
ــا يـخــدم كــرة الــقـدم ــنــتــشــرة في الــبالد  ا

العراقية.
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الـسكر  ونحن نـوجه سؤالنا الى وزارة
الــصـنــاعــة إلعـادة إعــمــارة وتــشـغــيــلـة
ونـــــوقف إســــتــــيـــــراد مــــادة الــــســــكــــر

احليــوية).
ثم زارالـــبـــرنــامـج ثـــاني أكـــبـــر مــعـــمل
عمل األول لـلصنـاعات الورقيـة  حيث ا
في مـحافظـة البصـرة  والذي توقف عن
العمل خالل احلرب مع أيران بالرغم من
سـاهم الثاني مـعمل ورق مـيسان كـان ا
بـالصناعات الـورقية بعد مـعمل البصرة
 وكــان يــشـغـل أيـادي عــامــلــة عــراقــيـة
كـثــيـره وقــضى عـلـى نـسـبــة كـبــيـرة من
الــبــطــالـــة .وأوضح اخلــالــدي (في عــام
ــــعـــــمل قـــــايش  1980كــــان فـي هـــــذا ا
كـهربائي (تـلفريك) يـنقل مخـلفات قصب
الـســكــر بـعــد األكـتــفـاء مـن حـاجــتـة في
مـعـمل قـصب الـسـكـر الـقـريب من مـعـمل
الـصــنـاعــات الـورقــيـة  كــون مـخــلـفـات
قــصب الــســكــر يــتم اإلســتــفــادة مــنــهـا
بـصــنـاعـة الــورق والـكـارتــون وغـيـرهـا)
ــعـمـلـ اخـرين .بـعـدهــا زار الـبـرنـامج 
مـتـوقـفـ مـنـذ سـنـوات طـويـلـة وايـضـاً
بـسبب األهـمال وهـمـا معـملي الـبيـبسي
ـــشــروبــات كــوال ومـــعــمل صـــنــاعــات ا

الكحولية والروحية (معمل البيرة) .
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وضــمن احلـلــقـة زارت اســرة الـبــرنـامج
ـنــدائـيـة في مــديـنـة مـنــدي الـصـابــئـة ا
والـــتـــقت شـــيخ الـــطـــائـــفــة الــعـــمـــارة 
ومــســاعـديــة و الــتــســاؤل عن مــوعـد
الـصالة والتـعميـد وما يـتعلق بـالعادات
والـتقاليد لـألبناء الطائـفة .فاجاب شيخ
الــطـائــفــة قــائال(حــضــورنـا لــلــطــقـوس
الـدينيـة للطـائفة هو كـل يوم أحد .. لكن
بـسـبـب وبـاء كـورونـا قل عـدد احلـضـور
ـمارسـة الـطقـوس وكذلك تـوقف الزواج
ألبـنــاء الـطــائـفــة في هـذه الــفـتــرة الـتي
نــشط فـيــهـا الــوبـاء).مــؤكـداً ( أن أعـداد
ـندائـيـة بالـعمـارة كان أفـراد الصـابـئة ا
عـددهم يـتراوح من  5 - 4آالف شـخص 
لـكن بـعـد زوال الـنـظـام الـسـابق في عـام
 2003وبـعـد الـعـملـيـات الـطـائـفـيـة التي
أسـتـفحـلت بعـد عام  ? 2004رحـل العدد
الــكـبـيــر مـنــهم خـارج الــبالد واآلن عـدد
الــــبــــاقــــ في الــــعــــمــــارة أقـل من الف
شخص). وسأل اخلالدي رئيس الطائفة
بــالــعــمــارة الـشــيـخ غــازي عن الــطــعـام
ـسمـوح بتنـاوله والطـعام احملـرم عليه ا
فـاجابه (بالنسبة لي أنا ال أكل أي طعام
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.. إال من يــــدي فـــقـط ..!! وأذا كـــان رجل
رتبة الـدين منا متزوج وزوجتة بنفس ا
الــتـي وصل لــهــا زوجـــهــا رجل الــدين 
يـجوز أن يـتنـاول الطـعام من يـد زوجتة
إذا كـانت الــشـروط لـطـقـوســنـا مـتـوفـره
بـالـزوجـة .. لـكـني غـيـر مـتـزوج ألسـباب
خـاصـة ).مـوضـحـاً (مـهـمـتـنـا الـطـقـوس
الـديـنــيـة والـتـعـمـيــد .. ونـحن الـشـيـوخ
ـعلب نـأكل ما ـصنع وا ألنـأكل الطـعام ا

عملتة أيدينا) .
ارس الـطقوس قرب نهر مـشيراً (نحن 
مـيـاهه جتـري بـأسـتـمـرار  وهـذا يـحـتم
عـلى أبنـاء طائـفتـنا في عـملـية الـتعـميد
ـواد لـلـزوجـ  وكـذلك نـقـوم بـغـسـيل ا
الـتـي نـريــد طـبــخـهــا  غـســلـهــا وغـسل
ـــيــاه اجلـــاريــة في الـــنــهــر) األواني بــا
.وأكـمل (اثـنـاء طـقـوسنـا الـديـنـيـة نـقوم
ـالئــكــة ونــقــرأ بـــالــسالم عــلى  66من ا
الــشـهــادة كــذلك  وتــواجــهـنــا أحــيــانـاً
بـعض الــصـعـوبـات والـتـجـاوزات خالل
ـارستنـا للطـقوس اخلاصـة بنا .. لكن

أكثرها نقوم بتجاوزها) .
اوعن أهم الـــصــنــاعــات واحلــرف الــتي
يعمل بها أبناء الطائفة قال الشيخ (كان
بــالـــســابـق يــعـــمل أجــدادنـــا وآبــائـــنــا
بـالـصـنـاعـات احلــرفـيـة الـبـسـيـطـة مـثل
ــسـحــات والــفــالـة ــنــجل وا صــنـاعــة ا
ــردي  وكــذلـك يــصــنــعــون الــزوارق وا
تهنون بـأنواعها  لكن عدد أخر منهم 
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ندائية ويستمع إلى نسوة في العمارة W∫  علي اخلالدي يطلع على طقوس الطائفة ا uł
في الـبيـوت ولـيس في الكـنيـسة بـسبب
أنـتــشـار الـوبـاء  هــنـا عـوائل مــسـلـمـة
بـأعداد كـبيرة يـأتون لـلتـبرك بالـكنـيسة
ــــراد ويـــوقــــدون الــــشــــمـــوع وطـــلـب ا
ويـجلـبون احلـناء لـوضعـها داخل قـاعة
الـكنـيسة وأروقـتهـا اخلارجيـة  واليوم
أنـتـم شـاهـد بـعض مـن هـذه الـعـوائل
تـزور الـكنـيـسة لـلـتبـرك بـالزيـارة) الفـتاً
(الى أن الـكـنـيسـة شـهدت مـرحـلـت من
الـتــأهـيل واألعـمـار وأخــرهـا كـانت عـام
 2012واآلن أيــضـاً ) مــشـيــراً (احلـراس
ثـلون عدة األمـنيـ حلمايـة الكـنيسـة 
ــسـلــمــ والـصــابــئـة ديــانـات مــنــهم ا
ـسيح  نـدعو الـله أن يبـعد فـايروس وا
كـورونــا عن عـمــوم الـعــراقـيــ وتـعـود
ــمــارســة طــقـوســهم الــديــنــيـة الــنـاس 
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خالل تـواجد البـرنامج طيلـة أربعة أيام
بـــالــعـــمـــارة تـــلـــقى شـــكـــاوى عـــدة من
يسـاني يـطالبـون أيجاد ـواطنيـ ا ا
حـلـول دائــمـة ولـيس تـرقــيـعـيـة لـشـارع
ـــوت الـــرابط بـــ ـــوت أو لـــطـــريق ا ا
ـدينـة  الذي (الـبتـيـرة - الفـجر) غـرب ا
يــحـصـد أرواح الــعـراقــيـ كـل أسـبـوع
دون تــــوقف لـــــنــــزيف الـــــدم  في هــــذا
ــمـر الــواحـد الـذي ـهم ذو ا الــشـارع وا
ـتــدد حملـافـظـات ذي قــار والـديـوانـيـة
ــقــدسـة  والــنــجف األشـرف وكــربالء ا

صـيـاغة وبـيع وشـراء الذهب  لـكن هذه
ـســلـمـ ـهـن دخل عـلــيـهـا أخــوتـنــا ا ا

ومارسوها حلد االن ).
بــعــدهــا كــانـت زيــاره طــاقم الــبــرنــامج
ـنـطـقـة الـيـرمـوك والـتي تـسـمى سـابـقاً
(بـالـصـابوجنـيـة) وهي من أحـيـاء مـركز
نطقة ة  في هذه ا مدينة العمارة القد
تـنـوع لـلـديـانـات نـرى جـامـعـاً وكـنـيـسة
وكـنـيس لـلـديـانـة الـيـهـوديـة وجـمـيـعـها
مـتـقـاربـة أو مـتالصـقـة. وفي كـنـيـسة أم
تولي جالل دانيال األحـزان  اللقاء بـا
أبـــا عالء والـــتـــســـاؤل عن تـــاريـخ هــذه
ـسـيـحـيـة الـكـنــيـسـة واعـداد الـعـوائـل ا
بـالعمارة فـاجاب(هذه الكـنيسة الـتراثية
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة هي أقـدم كـنـيـســة بـا
كـما والـتي أسـست عام  1880مـيالديـة .
تـعـرفون بـعد احـداث عام  2003و 2004
بـدأت الهجرة من الـعراق ألبناء الـطائفة
سيحي ـسيحية  كان تـواجد أالف ا ا
بـالعمارة لـكن اآلن  أصبح عدد العوائل
ـسيـحية في عـموم احملـافظة  18عـائلة ا
فـقط .)مـضـيــفـاً (هـنـاك تـنـوع الـديـانـات
سـيح واليـهود  سـلمـ وا ألخـواننـا ا
نـحن لـدينـا قـداس اسبـوعي سـابقـاً كان
يـحــضـرة الــقس حـبــيب الـنــوفـلي وهـو
ـنطـقة اجلنـوبية واحـياناً يـشرف على ا
يـنوبه الـقس عمـاد عزيـز  لكن األن بـعد
أسـتــفـحــال جـائــحـة كــورونـا في الــبـلـد
والـعـمـارة  لــذلك الـصالة لـنـا أصـبـحت

امـل من محـافظ ميسـان ودائرة الطرق
واجلـسـور أليـجـاد حـلـول لـهـذا الـشـارع

هم . ا
 وكــانت لــلـــبــرنــامج الـى قــائــد شــرطــة
مـيسان العميد عبد اخلضر جاسم الذي
شـكــر الـقــنـاة عـلى مــتـابــعـتــهـا الـوضع
األمـني في كـافـة احملـافـظـات الـعـراقـية 
ورافـقنا بزيارتنا لقسم شرطة حط في
مـركز مـدينـة العـمارة .وفي مـركز حـط
كــانت هـــنــاك قــضــيـــة رجل حــرق ولــده
الـصـبي بـالبـنـزين  رغم أنـة قـام بطالق

زوجتة نتيجة خالف بينهما.
ــتـهم الـذي حـرق ولـده وقـالت طــلـيـقـة ا
حـيدر (سبب حرق ولـدي من قبل طليقي
هــو والـده  كــون ابـني يــعــمل مع خـاله
لـذلك والده اراد األنـتقـام من أبنـي  بعد
أنـفــصـالي من زوجي سـكــنت عـنـد بـيت
أخي مـع اوالدي األثـنـ وأبـنـتي  لـذلك
طـلــيـقي حــضـر لـبـيـت اخي واخـذ أبـني
حـيدر وقام بضـربة وبعد سـقوطة أرضاً
 ســكب عــلــيه الــبــنـزيـن وحـرقـه وهـرب
ــكــان مــجــهــول  ولم يــلـقى بــسـيــارته 
الـقـبض علـيه بـسبب هـروبه) .وأكدت أم
حــيـــدر(بـــعــد أن حـــرق أبـــني نـــقــلـــنــاه
ـســتـشـفى الــزهـراوي وبـقى  6سـاعـات
وتـوفي  حــيث نـسـبـة احلـرق كـانت 65
ـئــة ثم أصــبـحت  95 بــعـدهــا تـوفي بــا
مــتــأثـــراً بــاحلــروق  وقـــبل وفــاته قــال
لـلـشـرطـة أن والده ضـربه ومن ثـم سكب

الـبـنــزين عـلـيه وأحـرقه  وأقـمت دعـوى
قضائية عليه). 

من جـانــبـة قـال قــائـد شـرطــة احملـافـظـة
العميد عبد اخلضر جاسم (هناك جرائم
مـخــتـلـفـة تــسـجل في مـراكــز الـشـرطـة 
شتكيـة أم حيدر الذي قام مـنها قضيـة ا
طـليـقهـا بـأستـدراج ولده حـيدر وضـربة
ثم ســكب مــاده الــبــنـزيـن عـلــيه وحــرقه
وهــرب عـن وجه الــعـــدالــة  لـــكن رجــال
ـرصـاد وقـريـبـاً نـخـبـركم الـشـرطـة له بـا
بـالــقــبض عــلـيـه  حـسب مــعــلـومــاتــنـا
األستخبارية التي أكدت مكان تواجده).
ـة قـتل وأكـد جـاسم (أيــضـاً لـديـنـا جـر
ـــتـــهـم قـــام بــــحـــرق زوجـــتـه وهـــو من
العناصر التي تتعاطى احلبوب اخملدره
 و الـقبض عـليه بـعد قـليل من تـنفـيذ
ـته  وعـند الـتـحـقـيق مـعه قال أنه جـر
قـتـلـهـا بـسـبب أنـحـرافـهـا ونـفـذ عـمـلـيـة
قـتلـها (غـسالً للـعار) وهـو أتهـام باطل 
بــعـد وفــاة زوجــته الــتي قــتــلـهــا قــمــنـا
بـعــرض اجملـنى عــلـيـهــا لـلـطـب الـعـدلي
لـفـحــصـهـا  وظـهـرت نـتــيـجـة الـفـحص
بـأنـهـا سـلـيـمـة من إدعـاء وأتـهـام الزوج

مارسة الزنا) . للضحية 
والـتـقت (الـزمـان) احملامي مـثـنى حـمـيد
من أهـالي مـديـنـة العـمـارة وسـألـناه عن
األتـهامات الباطلـة لبعض الرجال الذين
يقومون بقتل وحرق أبنائم وزوجاتهم 
ويـتهـمونـهم بـالبـاطل فبـ حمـيد : (من

Í—u³'« bŽ—

ـقبل ـهـنـدس االسـتشـاري الـعـراقي يـلـقي مـسـاء الـسـبت ا ا
مـحاضرة بـعنوان (دور الـطاقة الـشمـسية احلـرارية بتـحقيق
ــســتــدامـة)بــدعــوة من مــنــصـة(هــنــدسـة اهــداف الــتـنــمــيـة ا

ملكة العربية السعودية. كهربائية) في ا

d c « 5 Š

الــكــاتب الــصــحـــفي الــعــراقي وقع
اضـي كتـابه (بـنـفـسـجـية الـثالثـاء ا
الــوهم) بـجـلـسـة اقــيـمت عـلى قـاعـة
نـادي الــضـبـاط الــتـرفـيـهـي بـبـغـداد
برعاية مؤسسة االصالح والتغيير.

Ê«bLŠ .dJ « b³Ž

طرب السوري طرح أغنيته اجلديدة (وجع بكرا) عبر قناته ا
على (يوتـيوب). ونفذ العمل بأسلوب واقعي جديد كشف من

خالله بعض تفاصيل حياته الشخصية.

 Ê«d³ł qOLł

اخملـرج الـسـوري شـارك فـيـلـمه (بـرسم الـبـيع) في مـسـابـقـة
األفالم الــروائــيـــة الــقــصــيــرة ضـــمن فــعــالـــيــات مــهــرجــان
تـوسط الـذي يخـتتم اإلسـكـندريـة الـسيـنمـائي لـدول البـحـر ا

اليوم اخلميس.
w OK(« Èƒ—

عرفة لألطـفال واليافع شرفة الـرئيسية في مكـتبة درب ا ا
ؤسسـة عبد احلمـيد شومـان في العاصـمة االردنية الـتابعـة 
عـمان اعلـنت انـطالق  فعـاليـات ورش العـمل التـدريبـية حول
(الـكـتـابـة اإلبـداعـيـة) الـتي تـسـتـهـدف الـيـافـع مـن مـختـلف

احملافظات.
 s Š bO³Ž rÝUÐ

عــمـيــد كـلــيـة الــهـنــدسـة في جــامـعــة الـنــهـريـن يـديــر الـنـدوة
ـــقــبل االفـــتــراضـــيـــة الــتـي تــقـــيـــمـــهــا الـــكـــلــيـــة الـــســـبت ا
بـعـنـوان(االجتـاهـات احلـديـثـة في ادارة الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـية

تقدمة). والبحثية في اجلامعات ا
w½UMJ « d³ł »uMł s ×

الـتـدريــسي في كـلـيــة االعالم بـجـامــعـة بـغـداد تــلـقى تـهـاني
ـيـة لتـرقـيته الى االسـتـاذية في اخـتـصاص االوساط االكـاد

االذاعة والتلفزيون.
ÈdAÐ

ـصـريـة انـضــمت ألبـطـال مـســلـسل (اإلخـتـيـار 2) ـمـثــلـة ا ا
تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

…Òbðd  WL−¼ —ÒuB¹ —UÒN
ــصـريـة و يــلـعب مـلــفـات اخملــابـرات ا
ــوقـع دنــيــا الــفن احــدى قـــهــار وفــقــا 
الشخصيات الرئيسية في العمل.. وقد
ـشـاهد في انـتهـى من تصـويـر بعض ا
مدينة بلغراد حيث تدور بعض احداث
ــســـلــسل من ـــســلـــسل في اوربـــا ..ا ا
انتاج شركة سـينرجي و هو من اعمال

قبل. السباق الرمضاني ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
مـثل العـراقي باسم قـهار في يشـارك ا
ــســلــسل الــعــربي (هــجــمـة بـطــولــة ا
مرتدة) واالسم غير نهائي للمسلسل 
تـألــيف بــاهـر دويــدار واخـراج احــمـد
عالء  وبطولـة احمد عز وهـند صبري
وهـشــام سـلـيم و مـاجـدة زكي وصالح
ـسلـسل قـصة من عـبـد الله ويـتـناول ا

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - أعـربت
ــيـة أريـانـا غـرانـدي عن الــنـجـمـة الـعـا
Po- سـعادتها لتصـدّر ألبومها اجلديد
 sitions الــذي أطــلــقــته مــؤخـراً عــلى
ـــركـــز األول في مـــؤشـــر (بــيـــلـــبــورد ا
200 األمــــريـــكي. وشــــاركت غـــرانـــدي
مـتابـعيـها عـبر حـسابـها الرسـمي على
مـوقع التواصـل االجتماعـي صورة لها
القت تـفاعال كبـيرا وهي تـبتسم مـعلقة

على الصورة قائلة: (سعيدة).

عـلى صعيد آخر كشـفت بعض التقارير
ـية االجـنـبـيـة عن عـودة الـنـجـمـة الـعـا
أديـل إلى لــنـــدن قـــبل االغالق الـــثــاني
ـواجـهة ضـمـن اإلجـراءات االحـتـرازيـة 

تفشي فايروس كورونا. 
ونــــشـــرت صــــحـــيــــفـــة الــــديـــلـي مـــيل
الـبــريـطـانـيـة صـوراً جــديـدة لـلـنـجـمـة
صــاحــبـة الـ  32عــامــاً وهي تــسـتــعـد
السـتكـمال ألـبومـها الـرابع الذي تـعكف
عــلـى الــعــمل عــلــيه مــنــذ عــدة أشــهــر

وظـهـرت أديل وهي تـلتـقي بـصديق
لـهـا في الـعـاصـمـة األمـريـكـيـة قبل
مــغـادرتـهـا لـلــبالد مـتـوجـهـة الى
ـاضي.ووفـقًـا لــنـدن االسـبــوع ا
لــصـحــيـفــة (ذا صن) اخـتـارت
أديـل العـودة إلى لـنـدن حتى
تــتــمـكن من الــتــركـيــز عـلى
تـفاصـيل ألبومـها الرابع
ــــــتــــــوقع والــــــذي مـن ا

قبل. إصداره العام ا

االمـال الـكـبيـرة يـكـون الـطـريق اليـهـا طـويال و مـعـبدا
شكالت. با

qL(«

ال تبالغ في تـقديرك لـنفسك كي ال تـكون محط انـتقاد
اآلخرين  رقم احلظ.3

Ê«eO*«

 االسـرة تمـنحك احلب .ال تـكن مـتعصـبا بـآرئك حول
. أمر مع

—u¦ «

اتبع حدسك فـهو لن يخـذلك في حل مشكلـة صغيرة.
رقم احلظ.76

»dIF «

أنت بـحاجـة الى ان تـتـعـلّم أن تـتحـمّل اآلراء فـالـناس
.رقم احلظ.22 مختلف

¡«“u'«

انت تـشعـر باالسـتقـرار علـيك ان تغـذي هذا الـشعور
بالتواصل مع الشريك . 

”uI «

 في الـعـمل لـديك األصـدقـاء و األعـداء فال تـأتـمن ايـا
كان .رقم احلظ.9

ÊUÞd «

ـا يــنـبـغي ألن هــذا يـجـعـلك ال تـكـن مـهـمـومــا اكـثـر 
عرضة لالنهيار.

Íb'«

ردود  انت تقدم الـكثير من الـعمل مقابل الـقليل من ا
ادي. ا

bÝô«

 احلب الـــذي تـــبــحـث عــنه يـــجـــعــلـك في وضع غـــيــر
مستقر.رقم احلظ.5

Ë«b «

انهض ودافع عن حقوقك فأنت تستحق األفضل. يوم
السعد االربعاء.

¡«—cF «

ـا هـو بـ يـديك  في الـعـمل لـديك  عـلـيك االكـتــفـاء 
يز اعطه بعض الثقة. شريك 

 u(«
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اكـــتب مـــرادف ومـــعـــاني
الـــكــلــمــات الـــتي تــســيــر
عــكـس عــقــارب الــســاعـة
اجـــمع حـــروف الـــدوائـــر
ـنــقـطــة لـتــقـرأ الــكـلــمـة ا
ـــطـــلــوب مـــعـــرفـــتـــهــا: ا

(عاصمة امريكية):
1-مسابقات للذكاء

2-ينتمي الى دولة عربية
3-من انواع الصلوات

4-يسايره
5-تراسله
6-بادخار
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احـدث حلقات بـرنامج(كالم الناس) على
قــنـــاة (الـــشــرقـــيـــة) تــضـــمـــنت جـــولــة
وكانت اسـتقصائية في محـافظة ميسان
الـبدايـة في مركز مـدينـة العمـارة بزيارة
نـصب ( تــسـواهن) الـذي شـيـدة الـراحل
عـلي الـبـيـاتي  وهـو مـصـنـوع من مـادة
احلـديـد .. وهـذا الـنـصب يـرمـز لـشـموخ
ـيـسـانـيـة الـعـراقـية  ـرأة ا وشـجـاعـة ا
والـتي قـاتـلت اجلـنـود األيـرانـيـ الذين
حــاولــو تــدنــيس أراضــيــنــا الــوطــنــيــة
الــعــراقـــيــة  أبــان احلـــرب مع الــقــوات
األيـرانـيـة والـتي أنـتـصـر فـيـهـا اجلـيش
الـعـراقي وأعالن نـهـايـة هـذه احلرب في
يــــوم  1988-8-8والــــتي أســــتــــمــــرت 8
سـنـوات  والـشـهـيـده الـبـطـله تـسـواهن
ســقــطت أول شـهــيــدة عــراقــيـة فـي تـلك
احلــرب  كــانت تـــمــسك بــبــنـــدقــيــتــهــا
ـتوسـطـة وقاتـلت بعـز وشرف اجلـنود ا
األيــرانـيـ الــذين كــانـوا يــرومـون غـزو
الـقرى احلدوديـة العـراقية .واشـار مقدم
ومعد البرنامج علي اخلالدي الى حاجة
الـنـصب لــلـصـيـانـة مـطــالـبـاً (احلـكـومـة
ـركزية ومن خالل وزارة الثقافة وكذلك ا
ــدنــيــة في وزارة الــبــلـــديــات واإلدارة ا
مـحافظة ميسان  للتدخل الفوري ألنقاذ
هــذا الـنـصـب الـتــذكـاري من الــسـقـوط 
كـونة آيل لـلسقـوط وهو دون صـيانة أو

إعادة أعمار ).
وزار الــبـرنــامج بــعـد ذلك مــوقع مــعـمل
قـصب الـســكـر في قـضـاء اجملـر الـكـبـيـر
عامل جـنوب مدينة العمارة  وهو من ا
الـكـبرى والـفـريـد من نوعـة في الـعراق 
ـعــمل أهــمل بــسـبب احلــكــومـات هــذا ا
ــتـعــاقـبــة وتـوقف تــمـامــاً  وكـان أول ا
تـوقف له كـان خالل قـصـفـة بـالـطـائـرات
األيـرانــيـة أبـان احلـرب مع أيـران  وفي
اضي أعـيد تـشغيل تـسعـينيـات القـرن ا
جزء منه  بعد زراعة قصب السكر الذي
ــيـاه وطــيــبـة يــنـتــعش هــنــاك بـوفــرة ا
األرض ووجــود الــرطــوبــة فــيــهــا  هـذا
ـصــنع كـانت تــديـرة أيــادي عـامـله من ا
ـنـاطق األخرى وأبـناء أبـنـاء القـضاء وا
احملـافظة .. واآلن هم عاطلون عن العمل

صنع . بسبب توقف ا
واوضح اخلـالدي (حـاولنـا معـرفة سبب
ــعـمل الـعـمالق بـالـرغم من تـوقف هـذا ا
ـات من وفــرة عـشــرات اآلالف من الــدو
األراضي اخملـــصـــصـــة لـــزراعـــة قـــصب

قـام بـقـتل أبـنة أوزوجـتـة عـمـداً .. هـناك
مـحـاكم جـزائـيـة كبـرى تـتـوالى مـتـابـعة
مـثل هــذه اجلـرائم ومن ثم تـنــظـر فـيـهـا
وتـصدر قـرارهـا بشـكل صريح) .والـتقى
ـتهـمـ الـذي قـام بـقتل اخلـالـدي أحـد ا
تهم زوجـتة خنقاً بواسطة سلك .. قال ا
الـذي يــقـبع بـالــتـوقـيف فـي أحـد مـراكـز
الـشرطة (نتيجة خالف حدث بيني وب
زوجــتي قــمت بــالــتــخــلص من زوجــتي
بـلف سـلك كـهـربائـي على رقـبـتـهـا بـقوه
ت حـتى أنقطع نفسها وتوفيت لكني تأ
بـعد موتها وقبلتها وبكيت عليها وقمت
بـأخـبار مـكافـحـة األجرام وسـلـمت نفس
لـهم).وكـان لـلـبـرنـامج مـتـابـعـة مع قـائـد
الـشرطة ومدير مكافحة األجرام وضباط
الشرطة في احملافظة  لعدد من اجلرائم
اخلـطـيـرة الـتي نـفـذهـا مـتـهـمـ وكـذلك
مـتهمات وأسباب اجلنوح لهذه اجلرائم
ـة تختلف عن األخرى كـثيرة  وكل جر
من نـاحيـة األعـداد والتـنفـيذ  واجلـميع
ناسبة من يـنتظر القرارات الشـجاعة وا
تـهم قـلبل احملـاكم اخملتـصة  بـحق ا

لينالو جزائهم العادل .
وضم طـاقم عمل البـرنامج لهـذه احللقة:
مخرج األعـداد والتقد : علي اخلالدي 
مـيداني ومديـر تصوير : عـمر اجلابري
تابعة: ـنصوري ا الـتصوير مصطفى ا
سـعــدون اجلـابــري مـونــتـاج وتــنـفــيـذ:

حسام الدين محمود.
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ــوســيـقــيـة عـقــدت دائــرة الـفــنـون ا
بــرئــاسـة مــديــرهــا الـعــام مــحــمـود
ثـل عن عـبداجلـبـار  وبحـضـور 
وزارات التـربية والـداخليـة والدفاع
والشـباب ونقـابة الفـنان وجـمعية
ـــوســـيـــقـــيــ واجملـــمـع الــعـــربي ا

ـثل عن للـموسـيقى اضـافة الى 
وزارة الــثــقـافــة اجــتــمــاعــا صــبـاح
ـاضي اعتـبره اجملـتمـعون االثنـ ا
مـهـمـا لـلـجـنــة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة
للموسيقى. حيث توقفت اللجنة عن
اجــتـمـاعـاتـهـا مـنـذ خـمس سـنـوات
ـــديــر الــعــام فـــيــمــا ســعـى بــعــزم ا

محمود عـبداجلبار إلعادة تـشكيلها
مـنــذ تــســنـمه مــوقــعه في الــدائـرة
هم وحتـقق اهدافها لتأخـذ دورها ا
الـــتي تـــشـــكــلت مـن اجــلـــهـــا.وقــال
عـبـداجلـبـار (لـقـد مـر الـعـالـم بـفـترة
ركود بسبب اجلائحة التي انتشرت
بـــشـــكل ســـريع لـــذا تــقـع عــلـــيـــنــا

مـــســؤولـــيــة اعـــادة احلـــيــاة ورسم
الــــبــــهــــجــــة فــــيـــهــــا مـع االلــــتـــزام
بــالـتـوجـيـهـات الـصـحـيـة وبـدورنـا
كرسل سالم علينا ان نقوم بواجبنا
ــتــمــثل في بــعض من الـثــقــافي وا
جــوانـبه بــاعــادة تـشــكــيل الــلـجــنـة
الوطنية العراقيـة للموسيقى لتكون
ــقـر لــهــا حـيــثــيـاتــهــا في تــوفـيــر ا
ــومـتــهـا والـتــمــويل وتــفـاصــيل د
االخـرى) الفتـا الى (اهـمـية تـطـبيق
الـقانـون اخلاص بـتشـكيل الـلجـنة)
داعـيـا الى (اجتـمـاع مـقبل يـحـضره
ـثـل قــانـونـي عن وزارة الــثــقــافـة
لوضعها في االطر الـصحيحة).فيما
أكـد مـعـاون مديـر عـام الـدائـرة دريد
فـاضل عـلى ان (دور الـلـجـنـة يـتـسم
شورة للـوزارة وللجهات في ابداء ا
االخــرى فـــيــمــا يــتــعـــلق بــاحلــركــة
ـوسـيـقـية ونـشـاطـهـا في الـعراق). ا
مع اقـتـراح الـتعـاون والـتـنـسيق مع
اجمللس الدولي للموسيقى واجملمع
الـعــربي لـلــمـوســيـقـى وسـكــرتـاريـة
ــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــمــوســيــقى ا

ــــــنــــــظــــــمـــــات وا
ـــــوســـــيــــقـــــيــــة ا
العـربية والـدولية
االخـرى لـتـحـقـيق
مــهـامــهـا اضــافـة
الى مهام تنسيقية
فـنيـة أخـرى داعـيا
الــى( ضــــــــــــــــــــرورة
اختيار الـشخصيات
الــفـنــيــة الـكفء لــهـذا
ـــنــصب).وفـي خــتــام ا
االجتـمـاع دعا احلـضور
الـى ضـــرورة دعـــوة عــدد

من الـفـنـانـ الـرواد لإلسـتـفـادة من
خبـرتهم الفـنية ومـسيرتهـم احلافلة

بتجارب االبداع. 
وتـتكـون اللـجنـة الـوطنـية الـعراقـية
لــلــمـــوســيــقى مـن واحــد وعــشــرين
عــضـوا تـرشـحـهم اجلــهـات الـفـنـيـة
ـــوســــيـــقـــيــــة في كل من وزارات وا
الثـقافـة والدفاع والـتربيـة والتـعليم
الـعــالي والـبــحث الــعـلــمي ونـقــابـة

. الفنان محمودعبد اجلبار يترأس إجتماع اللجنة الوطنية للموسيقى

باسم قهار
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ـصـريـة نـيـلـلـي كر ـمـثـلـة ا شـاركت ا
ـتابـع عـبر صفـحتـها اخلـاصة على ا
أحـد مواقع التواصل اإلجتماعي مقطع
صري فـيديو طريف يجـمعها بالـفنان ا
مــحـــمــد رمــضــان ظــهـــرا فــيه وهــمـــــا
يــقـومــان بـتـكــسـيــر االطـبـاق داخــــــــل
ـــطـــــاعم الــيــونـــانــيــة في دبي أحــد ا
والــذي هـو أحـد الـطــقـوس الـيــونـانـيـة
وذلـك بدال من غـسـلـهـا ويـعود ذلك إلى

الـــتـــراث الـــيــونـــاني الـــقـــد ومن ثمّ
ظـهــرت كـر بـرفـقـة رمـضـان وعـدد من
احلـاضرين مـعهـما وهم يـرقصـون على
أنــغـــام أغــنــيــة رمــضــان األخــيــرة (يــا
حـبـيـبي) وعـلّقت بـالـقـول: (وده حصل

في العشـــــــــــــاء). 
والقى الــفـيـديــو إعـجـاب وإســـــتـغـراب
عــدد كـــبــيــر من مــتــابـــعــيــهــا الــذيــــن
إعـــتــــبـــروا أن الـــعـــــــــــــــادة غـــريـــبـــة

وجديدة.
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سيطر كان الصراع العربي االسرائيـلي هو العنوان ا
على األجيال عـقوداً طويلـة تخللـتها حروب كـبيرة منذ
االربعينات حتى السبـعينات. اليوم من الصعب اطالق
هـذا الـعـنــوان عـلى عـواهـنه وبـات بــحـاجـة الى تـقـنـ
اجـرائي دقـيق. ذلك انَّ الـعـنـوان األقـرب لـلـواقع الـيـوم
هـو الـصـراع الــفـلـسـطـيـني االسـرائــيـلي فـهـو الـبـاقي
ــســتــعــصــيــة لــطــاولـة مــعــلّــقــاً في انــتــظــار الــعــودة ا

فاوضات. ا
تتـالية وما بعد عـمليات الـتطبيع الـعربيـة االسرائيلـية ا
كن أن يـدان سـوى مـا  سـيأتي بـعـدهـا لم يبـق في ا
نطلق عـليه مـلفات الـصراع العـربي -العربي . ذلك انّ
هـناك ألـغـاماً قـابـلة لـلـتفـجّـر ب دول عـربـية عـلى نـحو
ثـــنــائي أو ثـالثي أو شــبـه جــمـــاعي . وبـــات في هــذه
ـقـلقـة الـوصف األدق الى الـتقـارب الـعراقي االجواء ا
السعودي هو أنّه مكسب كبير في زمن من االنهيارات
في الـعـالقـات أو زمن من الــصالت الـهــشـة والــكـاذبـة
واخملـادعـة بـ دولـة عـربـيـة وأخـرى بـسـبب تـداخالت
وتدخالت كثـيرة تتـضمن مـعاني الوصـاية حيـناً وطمع
الكبير بالصغير حيـناً آخر واستغالل القوي للضعيف
ـرات واضـطـرار الـفـقـيـر للـغـني فـي وجوه في بـعض ا

كثيرة.
غيـر انَّ العـالقة بـ العـراق والسـعـودية الـتي وصفـها
ولي الـعهـد الـسـعودي امس بـالـتـاريخـيـة  حتـتاج الى
اعـتـماد ضـمـانـات اإلدامـة والـبنـاء االسـتـراتـيـجي غـير
الـقـابل لـلـهـدم مع تـبـدل احلـكـومـات. تـلك هي مـشـكـلـة
ن يغـوص في حتليل اساسيـة من السذاجـة جتاهلـها 
ـا من بـاب الـتـكـتـيك الـسيـاسي الـوضع الـعـراقي ور
غض النظـر عنهـا لكـنها مـشكلـة حتتاج الى عالج وال

تنتهي من حالها أو بالتقادم الزمني .
مــاحـدث بـ بــعض الــدول الـعــربـيـة بــات يـحــتـاج الى
تطبيع أوضاع ولـيس تفاهمات عـابرة أو لقاءات الوقت

الضائع.
العـراق والسـعوديـة بـلدان اسـتراتـيجـيان مـدعوان الى
ا ـعـاييـر الـراسـخة في الـعالقـات بـيـنهـمـا  اعـتمـاد ا
يفوق مذكرات التفاهم واالتفاقـيات التجارية والتنسيق
االمني احلدودي . وتفصيل ذلك يدركه زعماء البلدين.

(1)
في الْجَرِيدَةِ ..

جَالِساً في رُكْنٍ أَنْتَظِرُكَ
أيُّهَا الْوَسَمِيُّ

لِتَقْرَأَ صُورَتَكَ وصُورَتِي
أَنْبَهِرُ بِكَ

وَأنْتَ شَـــــامِخ فـي بَــــيَــــاضِ
الْعَرْشِ
الْمَلَكِيِّ

الَ أَجِدُ مَا أقُولُ لِمَوْاليْ
الــله فـي كَــيْــنُـــونَــتِكَ في كُلِّ

مَكَانٍ وزَمَانٍ
(2)

صَاحِبِي …يَا وَالِدي
يَا بَهاءَ النُّور

رَحَلْتَ في غَيْمٍ أَبْيَضَ
تُطَوِّفُكَ الْمَالَئِكَةُ

رَحَلْتَ لِتَـلْقَى رَبَّك وَصَـاحِبَةَ
السَّعَادَةِ

(3)
أَنَــا وَصَــاحِــبِي وَالْــجَــريــدَةُ

عَلى الطَّاوِلَةِ
صَاحِبِي الذِي كُنْتُ أَسْأَلُهُ
وَيُـــعَــــلِّـــمُـــنِي تَــــأْوِيلَ الْـــحُبِّ

وَالشِّعْرِ
صَاحِبِي أَبَدَ األَبِدِينَ
تَشَارَكْنَا صَالَةَ الْفَجْرِ
وَكَانَ إِمَامِي الشَّارِحَ

قَوْلَ لِسَانِي
صَاحِبِي لَمْ يَرْحَلْ

دَعَاهُ مَوْالَهُ وَاسْتَجَابَ
قَالَ لِي : مَايُرِيدُهُ اللهُ لَكَ

يُلْهِمُكَ إيَّاهُ 
وَرَحَلْ

(4)
قُمْ يَا وَالِدِي مِنَ النَّوْمِ

لَـيْسَ مِنْ عَــادَتِكَ أَنْ تَـتَـأَخَّـرَ
عَنْ نِدَاءِ:

حَيَّ عـلى الـصَّالَةِ…الـصَّالَةُ
خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ

غُرْفَةُ النَّوْمِ ظَلَّتْ مُغْلَقَةً
حَانَ وَقْتُ الْفَجْرِ
الْمِصْبَاحُ مُنْطَفِئ
ِ الْمَاءِ آنِيَةُ تَسْخ

فَوْقَ الْمَوْقِدِ
لَــحَــظَــةَ الْــبَــحْثِ عَنْ حَــجَــرِ

التَّيَمُمِ
بِدَوْرِهَا جَاثِمَة

في رُكْنٍ قَصِيٍّ مِنَ الْغِيَابِ

غرب ا

{ طــوكــيــو-(أ ف ب)  –فـي حـدث
مـــنـــتــــظـــر مـــنـــذ أشــــهـــر تـــطـــرح
مـايــكــروسـوفت الــثالثــاء جـهــازهـا
اجلـــديـــد أللــعـــاب الــفـــيـــديــو إكس
بــوكس ســـيــريـــز قــبل يـــومــ من
ـــنـــافس إطالق ســـوني اجلـــهـــاز ا
بالي ســتـايـشن  5  لــيـنـطــلق بـذلك

جيل جديد من هذه األجهزة.
ويـتنـافس اجلـهازان الـلـذان يتـوافر
كل مـنــهـمــا بــنـســخــتـ وســعـرين
مـخـتـلـفــ خـصـوصـا عـلى قـلـوب
الالعــبــ وجــيـوبــهم خـالل مـوسم
أعـيــاد نــهـايــة الــسـنــة وهي فــتـرة
بـالغة األهمية لـهذا القطاع. وتطرح
مـايـكـروسـوفت جـهاز إكـس بوكس
ـيـوم سـيــريس إكس من طـراز بــر
بــــســــعــــر  499 دوالرا والــــطــــراز
األصـغـر إكس بـوكس سـيـريـز إس
ـواصفات التـقنية األدنى من ذات ا
دون قـار أسطـوانات وبـحجم أقل

وسعر أدنى يبلغ  299 دوالرا.
وحـققت مبيعات جهاز إكس بوكس
وان الــــــــطــــــــراز الــــــــســــــــابـق من
مـايـكـروسـوفت مـسـتـويـات تـوازي
تــلك الــتي سـجــلــتـهــا مـنــافــسـتــهـا
الـيابانية مع أجـهزة بالي ستايشن
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غـير أن هذه الـصفحـة اجلديدة في
مـسـار أجــهـزة ألـعـاب الــفـيـديـو لن
تـكـون كـسـابــقـاتـهـا إذ لن تـتـرافق
عــمــلـــيــات اإلطالق مع أي أحــداث
ضـــخــمــة كــتــلك الــتي كــانت تــقــام
ســـابـــقـــا وذلك بـــســـبـب جـــائـــحــة
ـفـروضة في كـوفـيد- 19 والـقـيود ا
بـلــدان عـدة. وقـال مـوريس غـارارد
احملـلل في شركة فيوتشرسكور إن
اجلـــائــــحـــة لــــهـــا أثــــر بـــالـغ عـــلى
سـتـهلـك مـع اعتـماد سـلوكـيـات ا
واسع الـنطاق للتجـارة اإللكترونية
ــشــتــريـات مــعــتــبــرا أن أكــثــريــة ا
ســـتـــحــصـل عن طـــريق طــلـــبـــيــات

نازل. توصيل إلى ا
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صَــعْب هَــذَا الْــغِــيَــابُ عِــنْــدَ
الزُّلَفِ

وَهَــذَا الْــغَــيْمُ الــطّــافِحُ عــلَى
صَدْرِي

غَــــــابَتْ شَــــــمْـــــسِـي..غَـــــابَ
قَمَرِي..

رَحَـلَـتْ صَـاحِــبَــةُ الـسَّــعَـادَةِ
وَرَحَلَ صَاحِبِي

وَأنَا قَـاعِـد في احْـتِمَـالِ لُـغَةٍ
لَيْلِيَّةٍ

الَ نُـورَ سَـاطِع عــلَى سُـكُـونِ
صَفَائِهَا.

الـــــــــذِي يَــــــــــتَـــــــــرَاقَـصُ في
األَشْجَانِ

غَيْم يَحْرُسُ خَزَائِنَ الْبَيَاضِ

الْــــوَجْهُ الــــذِي كَـــانَ يَــــقُـــومُ
لِصَالَةِ الْفَجْرِ هُو أَنَا

الْـــوَجْهُ الـــذِي أُشْـــبِـــهُـهُ هُــوَ
صُورَةُ صَاحِبِي

بِوَجْهٍ قَمْحِيٍّ 
ٍ رُوحِـيٍّ في دِيـــوَانِ وَحَـــنِـــ

الْقَلَقِ
وَالْأَمَلِ 

فِكْر شَارِد
قَلْبِي أَقْدَامُهُ حَافِيَة

تَـــــمِـــــيلُ بِـي األَرْضُ كَـــــأَنِّي
فَرَاشَة

غَـطَـسَتْ جَــسَـدَهَـا في آخِـرِ
الْبيَاضِ 

استسْلَمْتُ لِلْحُمَّى
الْحُمَّى اإللَهِيَّةُ

بِـسَبَـبِـهَـا مَـالَتِ الـشُّـجَـيْرَاتُ
نَحْوِي

وَصِرْتُ بَرْدًا وَسَالَمًا
وَأَصَـابَــنِي الْــخَــوْفُ لَـحْــظَـةَ

الْبَحْثِ عَنْ شَيْءٍ
لَحْـظَةَ سَـمِعْتُ … نَـبَأَ وَالِدِي

… مَاتْ
فَنَظَرْتُ إلَى وَجْهِهِ الْمَلَكِيِّ
وَجَــــاءَتْــــنِـي اإلشَــــارَاتُ في

حُرُوفِ
رَعْشَـةٍ عَـالِـيَاتٍ فَـآمـنَنِي رَبُّ

َ مِنْ خَوْفٍ الْعَالَمِ
(5)

األبُّ وَاألمُّ
حُبّ في األرْضِ

وَالسَّمَاءِ
لِلِقَاءِ حَبِيبِهِماَ .
هُمَا شَجَرة
وَارِفَةُ الظِّالَلِ
مُتَعَانِقَةُ الْمَدِيحْ

{ الـــقـــاهـــرة-(أ ف ب)  –فـي قـــلب
ــمــالــيك يــعــمل نــافــخـو مــقــابــر ا
الــزجــاج أمـام أفــرانــهم احلــجــريـة
الـتـي تـزيـد حـرارتـهـا عن  50درجـة
في حـي غـنـي بـالــتــراث من أحــيـاء
الـقـاهرة االسالمـية يـشـهد عـملـيات

تطوير واسعة. 
وانــضـم جنــار وورشــة لــتــصــنــيع
اجلــلـود وأخــرى لـصــنـاعــة احلـلي
الى مـــــجـــــمـــــوعـــــة احلـــــرفـــــيـــــ
ـتـخـصـص في صـنـاعـة الـزجاج ا
ـكـان والـذين الـذيـن يـشـتـهـر بــهم ا
يــتـركــزون أخـيــرا بـجــوار مـســجـد
ــمــلــوكي قــايــتــبــاي. الــســلــطــان ا
ـعـمـاريـة وحتـاوط بـهـذه الـتـحـفـة ا
الــعـــائــدة لــلــقـــرن اخلــامس عــشــر
ـــطــبـــوعـــة عــلـى أوراق الــنـــقــد وا
ــصـــريــة من فـــئــة جـــنــيه واحــد ا
مـــدافن ضـــخـــمـــة وأزقـــة مـــغـــبــرّة
ومــســاكن عــشـوائــيــة في مــنــطــقـة
أهولة والتي تمتد ماليك ا مـقابر ا

سافة تزيد عن ستة كيلومترات.
مـنذ الـعام  2014 غـيّرت مـشروعات
ـولها االحتاد األوروبي شكل هذا

{ بـاريس - نـيـويورك- (أ ف ب) –
تـوقعت الوكـالة الدولـية للـطاقة أن
تجددة التي ازداد تـصبح الطاقة ا
اســتـخـدامـهــا بـدرجـة كــبـيـرة هـذه
صدر األول الـسنة رغم اجلائحة ا
لـتـولـيـد الـكـهـربـاء في الـعـالم سـنة
 2025أمــــام الـــفــــحم داعــــيـــة إلى
سـاعدات احلـكومـية اإلبـقاء عـلى ا

في هذا اجملال.
دير التنفـيذي للوكالة فاحت وقـال ا
بـيرول في التقرير الصادر الثالثاء
ـتجددة لـسنة عن مـصادر الـطاقة ا
ـصادر قـادرة على  2020 إن هـذه ا
مقاومة أزمة كوفيد لكنها لن تقوى

على مكامن الغموض السياسي.
وفـي ظل انـهــيـار مــصـادر الــطـاقـة
األحـفـوريـة هـذا العـام اسـتـحوذت
ـتـجـددة عـلى ما مـصـادر الـطـاقـة ا
ـئـة مـن الـقدرات يـقـرب من   90 بـا
اإلنــــتـــــاجــــيــــة اجلـــــديــــدة بــــدفع
خـصــوصـا من الـطـاقـة الـشـمـسـيـة
ــــــصـــــادر وطــــــاقـــــة الــــــريـــــاح وا
الــكــهــرمــائــيــة بــشــكل خــاص في
. ومن ــتـحــدة والـصـ الــواليـات ا

ـــتــوقـع أن تــبـــلغ هــذه الـــقــدرات ا
اجلـديـدة مـسـتـوى قيـاسـيـا جـديدا
ـتوقع عـنـد  200 غـيـغـاوات. ومن ا
أن تـتـسارع هـذه احلـركة في 2021
ـو غـيـر مـسـبوق لـتـبـلغ مـسـتوى 
مـنذ  2019 وفـق التقـرير الـسنوي
خـــصـــوصــــا مع إجنـــاز مـــشـــاريع

معلقة بسبب اجلائحة.

هــــــذا االرتــــــفــــــاع فـي الــــــقـــــدرات
اإلنــتـاجــيـة بـنــسـبــة تـقـرب من 10
ئة سنة  2021 سـيكون واضحا بـا
بـشكل خاص في االحتاد األوروبي

والهند وفق التقرير.
ويُـــتـــوقع أن تـــتـــخـــطـى الـــقــدرات
ــصـادر طــاقـة الــريـاح ــتـصــلـة  ا
ـتـصـلـة واأللـواح الــضـوئـيـة تـلك ا

بـالغاز سنة  2023 ثـم على مصادر
الــفـحـم سـنـة  2024 وفـق الـوكــالـة
الـتي تقـدم استـشارات لـبلـدان عدة
عـلـى صـعـيـد الـسـيـاسـة في مـجـال

الطاقة. 
ولــــفـت بــــيــــرول إلى أن مــــصــــادر
ـتـجـددة ســتـصـبح سـنـة الــطـاقـة ا
ــصـدر الـرئـيـسي لإلنـتـاج  2025 ا
الــكـهــربـائي في الــعـالم مــا يـنـهي
خــمــســة عـقــود من الــســبــاق عـلى
مـــوقـع الـــصـــدارة في اســـتـــخـــدام
الـفـحم. وهي سـتـوفـر ثـلث اإلنـتاج
الــكـهـربـائي فـي الـعـالم مع قـدرات
تـوازي ضـعف الـقـدرات الـصـيـنـيـة

صادر مجتمعة. احلالية من كل ا
ـقـبـلـة كـذلـك سـتـشـهـد الـسـنـوات ا
خـصوصـا طفـرة في مجـال مصادر
طـــاقــة الــريــاح في الـــبــحــر بــدفع
خـصوصا من الـتراجع السريع في
تـــكـــالــــيف اإلنـــتـــاج: فـــفي ?2025
ســتـســتـحـوذ مــصـادر الــطـاقـة في
الــبــحــر عــلى خُــمـس ســوق طــاقـة
الـــريــاح وفق الـــوكــالــة الـــدولــيــة

للطاقة.
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احلي. ويـقول عصام أبو رامي (57
ـلك مـطعـمـا صـغـيرا عـامـا) الـذي 
شـروعات كانت سجـد قبل ا أمـام ا
هــنــاك أكــوام من الــقــمــامــة في كل
مــــكـــان فـي الـــشــــوارع اآلن تـــأتي
شـاحنة يـوميا جلمع الـقمامة. وفي
هــذا احلي الـفــقــيـر في الــعـاصــمـة
ـصـريـة يبـاع اإلنـتـاج احمللي في ا
مـحالت أنـيقـة أسفل قـبـاب حجـرية
ة ولـكن أيضـا عبـر اإلنترنت. مـر

بـدأ الـتـطويـر قـبل ست سـنوات من
خالل جتـديد حوض كان مـخصصا
في األصـل ليشرب مـنه احليوانات
ـقـعـد وهي قـاعـة ثم جــرى تـرمـيم ا
االسـتقبال في مـقر إقامة الـسلطان.
ـــشــروع وبـــدأ االحتـــاد االوروبي ا
األخـير في العام  2018 وساهم في
قـدار مليون يـورو تقريبا تـمويله 
وأطــــلق عــــلــــيـه الــــتــــراث من أجل

ماليك.  األحياء في مقابر ا
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{ بــــــاريس-(أ ف ب)  –تــــــعــــــرف
غــربـــان كــالــيــدونـــيــا كــيف حتــدّد
مـسـبـقـا األداة الـتي سـتـسـمـح لـها
الحـقـا بالـوصـول إلى مصـدر قوت
وفق مـا كشفت دراسة حـديثة تقدّم
دلــــيال إضـــافــــيـــا عـــلـى الـــقـــدرات
اإلدراكـيـة لـهـذا النـوع من الـطـيور.
ــــــعــــــلــــــوم أن هــــــذه وكــــــان مـن ا
احلـيـوانـات تسـتـخـدم أدوات مثل
أغـصان دقـيقة لـلوصول إلى دودة
مـتـغـلغـلـة في جـذع شـجرة. والحظ
عــلــمــاء في ســيــاق جتــربــة أن في
وسـع احليـوانـات أيـضا اسـتـخدام
غـصن قـصـيـر جدّا لـلـحـصـول على
آخــر أطـول يـتــيح لـهـا الــنـفـاذ إلى
مــــكـــافــــأة. وذهب الــــبـــروفــــســـور
مـاركـوس بـوكله من جـامـعـة فيـيـنا
أبـعـد من ذلك مظـهرا مع فـريقه أن
في مـــقـــدور غــربـــان كــالـــيــدونـــيــا

مـارتن لــوثـر كـيـنغ وحــرب فـيـتـنـام
وإطـالق أبـولو  11 إلى الـقـمـر. وقـد
تــصــدرت صـــور عــدة مـــنــهــا غالف
اجملـــلــــة. وحتــــمل الــــصـــور الـ191
تــوقـيـع حـوالى ســتــ مــصـورا من
بـ األشـهـر في تـاريخ مـجـلة اليف
من مـــــارغـــــاريـت بـــــورك-وايت إلى
ألـفـريد إيـزنـشـتات مـرورا بـغوردون
باركس وجون دومينيس. وكان عدد
ــطــبــوعــة من اجملــلــة في الــنــسخ ا
أوجــهــا يــطــاول ثــلث األمــيــركــيــ
تـقـريـبـا. وبـعد  1972 غـيّـرت اجملـلة
وتـيـرة إصـداراتـهـا األسـبـوعيـة إلى

أن أصبحت شهرية في 1978.
ــمــلــوكـــة حــالــيــا وتـــضم اجملــلـــة ا
جملـموعة ميريديت كوربوريشن أحد
أكـبـر مـخزونـات الـصـور في الـعالم
وهي مـحفـوظة في نـيويـورك وتضم
أكـــثـــر مـن عـــشـــرة مـاليـــ صـــورة
الـتـقـطـهـا مـصـوّروهـا في  120 ألف
ــزاد حتــقـــيق صـــحــافـي. ويُــنـــقل ا
مـباشـرة عبـر اإلنتـرنت السـبت على
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{ بــاريس)-,أ ف ب)  –من مــاريـلـ
مــونــرو إلـى فــرقــة بـــيــتـــلــز مــرورا
بـبيكـاسو ومحـمد علي كالي وإديت
بـياف تُـعرض  191 صـورة شهـيرة
من مــجـــلــة اليـف األمــيـــركــيـــة قــبل
طـرحــهـا في مـزاد لــلـمـرة األولى في
زادات أوروبـا على مـا أعلـنت دار ا
كـــورنــيـت دو ســـان ســـيـــر. ويـــقــام
ـعـرض ب األربـعـاء والـسبت في ا
ـوعد الذي كان مقررا خالله تنظيم ا
مـــــعـــــرض بــــاريـس فــــوتـــــو أبــــرز
ــيـــة اخملــصـــصــة ـــعـــارض الــعـــا ا
لـلتـصـوير قـبل إلـغائه بـفـعل األزمة
الـصحية. وتـظهر الصـور كوكبة من
ـشـاهــيـر والـشـخــصـيـات والـقـادة ا
الــســيــاســيــ فـي مــراحل عــمــريــة
مــخـتــلــفــة في حلــظــات خــاصـة أو
مـحطات رئيـسية من مسـيرتهم. كما
تـــغــوص صـــور أخـــرى في مـــراحل
تـاريخية كبـرى بينهـا إنزال احللفاء
ية في نـورماندي خالل احلرب الـعا
الـثـانـيـة وتـنـصـيب جـون كـيـنـيـدي
تـحـدة وخـطاب رئـيـسا لـلـواليـات ا
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دُرّبت الـغـربان عـلى اتـبّاع سـلسـلة
مـــحـــدّدة مع اآللـــيـــة الــتـي تــعـــمل
بــالـغـصن ال غـيــر وهي كـنـايـة عن
أنــبــوب من الــبالســتــيك الــصــلب
وفـق ما جاء في هذه الدراسة التي
نشرت في مجلّة بروسيدينغز أوف

ذي رويال سوساييتي. 

الــتـخـطـيط لــعـمـلـيـة مــقـبـلـة وهي
ــمــيّــزة لــلــذكـاء إحــدى الــقــدرات ا
الـــبــشــري. ودُرّبـت الــطــيـــور عــلى
اسـتـخـدام ثالث أدوات هي غـضن
وحــصى وشـنـكل يـعــمل كلّ مـنـهـا
حـصرا مع آلـية خـاصة بـه حتتوي
عـلى قـطـعـة صغـيـرة من الـلحم. ثم
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الفـقـري وغالـبـاً مـا يكـون الـسبب
في حدوث هذه االالم الضغط على
أطراف األعـصـاب الـتي تـخرج من
بـ الـفــقـرات الـظــهـريـة لــلـعـمـود
الفقـري مسـبباً مـايعـرف باالنزالق
ه شـديد في الغـضـروفي ويكـون ا
الصباح بـعد االستيـقاظ من النوم
اوعــنـــد الـــقـــيــام بـــعـــد فــتـــرة من
اجلــلـــوس  ويـــفـــضل أن يـــرتــاح
ريض ويـداوم على تـناول أدوية ا
الكورتيـزون واستخـدام الدهانات
ــوضــعـــيــة وااللــتـــزام بــالــعالج ا
الــطــبـــيــعي وفـي بــعض احلــاالت
يكون الـتدخل اجلـراحي هو األمل

االخير لتخفيف هذه االالم.
طبيب اخصائي

أمــا في حـالـة الـتـخــلص من االلم 
وجــود تــآكل في غــضــاريــفــهــا أو
تــشـــوه فــان الـــتــداخـل اجلــراحي
سـمى بـتـنـظـيف الـركـبـة يـصبح ا

حتمياً.
الروماتيزم الغضروفي للظهر :

يصيب هـذا النـوع من الرومـاتيزم
غالباً من جتـاوزو العقد الرابع أو
ويــــعـــود اخلـــامـس من الــــعـــمــــر 
لالستعمال اخلاطيء آللية اجلسم
التي جعلها الله قادرة على حتمل
اجملــهــودات الــشــاقــة لــكــنــهــا مع
مـرورالـوقت وتــقـدم الـعــمـر تـبـدي
اسـتـيــاءا يـتــرجم عـلى هــيـئـة آالم
حادة في اسفل الظـهر أو مايعرف
بـالـفــقـرات الـقـطــنـيـة مـن الـعـمـود

مايحـدث لها حـينما تـقل تغـذيتها
فـانهـا تـخـشن وتـتـصـلب وتـسـبب
ــــشـي أو صـــــعــــود االلم عـــــنـــــد ا
الساللم وبعـد اجللـوس والوقوف
لــذلـك فــان االســـتـــمــرار فـي هــذه
الـسـلـوكـيـات اخلـاطـئـة بـاالضـافـة
الى الــزيـــادة في الـــوزن تــعـــتــبــر
عوامل رئيسية تؤدي الى الشعور
لذلك البد بهذه االالم وتـزيد مـنهـا 
من انـــقـــاص وزن اجلـــسـم لـــيـــقل
الثقل الذي يـتحمله مـفصل الركبة
ومن ثم تـخف االالم أوتـختـفي في
بعض األحـيـان  ولعل اتـبـاع هذه
النصيحة مع العالج بالكورتيزون
وضعي بحرص وتعقيم واحلقن ا
ــفــصل الــركــبــة يــفــيــد في كــامل 

مفـصل الركـبـة والعـمـود الفـقري 
وفي احلـقـيــقـة ان هــذا الـنـوع من
الـرومـاتـيزم يـعـود الـى مـاتـعـودنا
علـيه من اسـاليب مـعيـشـة خاطـئة
كاجلـلـوس على الـسـجاد واالرائك
مع ثــني الــركـبــتــ او احــداهــمـا
اوبجلسة القـرفصاء حيث ان هذه
الـطــرق بــاجلـلــوس تــضـغـط عـلى
غـضـاريف الــركـبــة وتـمـنــعـهـا من
احلــصـــول عـــلى تـــغـــذيـــتــهـــا من
ــفـصــلي لــلـركــبــة فـهي الـســائل ا
التمـتـلك شعـيـرات دمويـة تـغذيـها
بل حتــــصـل عــــلى غـــــذائــــهــــا من
ـــوجـــود داخل الــســـائـل الـــلــزج ا
ـفـصل وهــومـايــتـيح لـهــا حـريـة ا
ــــرونـــة عـــلـى عـــكس احلـــركـــة وا

كن ان هذا الـنـوع من االالم كـمـا 
تفيد الـتمرينـات الرياضيـة للكتف
وتـستـخدم كذلك أو تدليك الـكعب 
دهــانــات واقـــراص الــرومـــاتــيــزم
لـلــعالج  وأخــيــراً قــد نــلـجــأ الى
اجلــــراحــــة اذا لم تــــفــــد كل هــــذه
الـعـالجــات لـتــخــفــيف تــلك االالم.
ـزمن الـرومــاتـيــزم الـغــضــروفي ا
لـلــركـبــة: يــصـيب هــذا الــنـوع من
الروماتيزم الركبة خاصة بعد سن
اال انـه قــــد يـــــصــــيب االربــــعــــ 
غضـاريف الـظهـر فتـظـهراالالم في
نـطقة الرقبـة اوأسفل الظـهر في ا
القطنية  وتأتي هذه االالم نتيجة
لـوقـوف االنـسـان لـفـتـرات طـويـلـة
ـا يــؤثـرســلــبـاً عــلى غــضـاريف
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ـــــرض االنـــــاث يـــــصـــــيب هـــــذا ا
والـــذكـــور في مـــتــــوسط الـــعـــمـــر
وتـظـهــر اعـراضه عـلى هــيـئـة آالم
بالـكـتف تـزداد مع رفع الذراع الى
اعــلى  أمــا في حــالــة رومــاتــيـزم
ـريـض يـشـعــر بـألم الـكـعـب فـان ا
يـشــابه وجــود مــســمــار أودبـوس
واليـعـرف سـبـبـاً مـحـدداً بـاسـفـله 
لالصــابـــة بـــهــذين الـــنـــوعــ من
الـــرومـــاتـــيــــزم اال ان الـــعـــضالت
يـــحــدث لـــهـــا نـــوع من الـــتـــلـــيف
ريض أوالتـكلس قـد يـتطـلب من ا
ـــكــان اجــراء فـــحص بـــاألشـــعـــة 
وعــــادة تـــفـــيــــد حـــقن االصـــابـــة 
وضعية في تخفيف الكورتيزون ا
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ــصـــريــة شــيــرين ردت الــفـــنــانــة ا
عـبـدالوهـاب على شـائـعات طـالتـها
مع زوجــهـا الـفـنـان حـسـام حـبـيب
الـذي قالت شـائعة انه قـام  بسحب
أمـــوال تـــخص زوجـــتـه  رذ أنـــهــا
قــامت من قــبل بــتــكــلـيــفه رســمــيـا
بــإدارة أعـمــالـهــا. واردفت شــائـعـة
اخـرى  أن شيـرين اكتشـفت تغـييرا
فـي إيرادات لم تعلم بـها شيء كما
اكـتشفت بـعض العقود الـتي أتمها
زوجـها دون الرجوع إليها وهو ما
دفـــعـــهــا لـــفـــسخ الـــشـــراكــة الـــتي
جتـمعـهما كـما سـيعلـنان طالقـهما
ـصرية خرجت عن . الـفنانة ا قـريباً
صـمــتـهـا لـتـعـلق عـلى هـذه األنـبـاء
بــتـعـلــيق مـقـتــضب اشـارت خالله
لــعــدم صــحــة هــذه األنــبــاء حــيث
وقع تويتر: كـتبت على حسابـها 
 الــــسالم عــــلـــيــــكم ورحــــمــــة الـــله
وبـركـاته إحـنـا بـألف خـيـر. حـسام
حــــبـــــيب نــــشـــــر صــــورة له وهــــو
يــحــتــضن شــيــرين عــلى حــســابه
اخلــاص عــلى مــوقع انــســتــجـرام
وعـلق قائال: دمتي لي شـيئا جميال
ال يــنــتــهـي. وتــابع: كل ســنه وانت
احــــــلـى واطــــــيب واجــــــمـل و احن
واجـدع شيرين في الدنـيا.. ربنا ما
يـحرمنيش منك و يبـعد عنك وعننا

كل حاجه وحشه.
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